
 .191-172، ص 2019،  1، العدد 17المجلد  (JAAUTH)                                           صالح صادق        هاني

 -172- 

 
 رؤيـة شاملـة :اــة المنيــ افظــمح فيتقييــم خــدمـات الضيـــافة  
 1صالح صادق  هاني

 النوعية بمصر الجديدة  المعهد العالى للدراسات
 امللخص       معلومات املقالة             

 د محافظة المنيا واحدة من أكثر محافظات مصر ثراء فـى المواقع األثرية السيما وإنهاـتع
هذا  تجمع بين اآلثار المصرية القديمة، اليونانية، الرومانية، القبطية واإلسالمية، ورغم كل 

الطاقة الفندقية متمثلة فى عدد الغرف الفندقية بالمحافظة غير  أن يالحظ الزخم التاريخى
لى  وقد تم الجانب العم .متناسبة مطلقًا مع هذا الكم الهائل من المزارات األثرية التى تحويها

من هذه الدراسة من خالل استمارة استقصاء وزعت على عينة ممثلة من المسئولين 
  مدراء المنشآت الفندقيةمع  مقابالت شخصية مخططة مسبقاً بالهيئات السياحية الحكومية و 
 SPSSوتم تحليل البيانات باستخدام برنامج بالمحافظة،  والشركات السياحية والمطاعم

Version 24 أن هناك عالقة معنوية ذات داللة  فى النتائج المتحصل عليها  تمثلت أهم، و
إدراج المحافظة ضمن خطة  و تشييد المنشآت الفندقية الكبرى بمحافظة المنيا إحصائية بين 

، كما خلصت الدراسة لبعض االستراتيجيات التى تسهم فى تفعيل منظمى البرامج السياحية
 المصرية. وضع محافظة المنيا على الخريطة السياحية 

 ة: ـــدمة الدراســـأواًل: مق
ـة  مـن كافـة العصـور التاريخيـة إال إنهـاالهامـة علـى العديـد مـن المواقـع األثريـة  تحتوى محافظة المنيـا تفتقـد لووـود بنيـة فندقـي

متخصـصــة، وتقــع المحافظــة ونــوش إقلــيم شــمال الصــعيد حيــا يحــدها شــمااًل محافظــة بنــى ســوي  وونو ــًا محافظــة أســيو  
مـن  %5.3وتمثل نسبة  2كم 56.587، وتبلغ مساحتها الجديد ومحافظة البحر األحمر شرقًا ومحافظة الجيزة غر اً  واديوال

مطـاى  -بنـى مـزار  -مغاغـة  -، وتتكون المحافظة من تسعة مراكز إدارية )العـدوة إومالى مساحة ومهورية مصر العر ية
ــو قرقــا   -المنيــا  -ســمالو   - قريــة يتــبعهم  361 بإومــاليوحــدة محليــة قرويــة،  61اس(، وتضــم ديــر مــو  -ملــوى  -أـب

 .(2017)الهيئة العامة للتخطيط العمرانى،  عز ة وكفر ونجع 1824

 ة:ـــدراسـدف الــهأثانيًا: 
 .زيادة االستثمار فى مجال صناعة الفنادق بالمحافظةوضع اآلليات التى تضمن  •
 .لهارية بالمحافظة والتى البد من ووود تنمية فندقية األثوالمزارات  إلقاء الضوء على أهم المناطق •
 بالمحافظة.تقف حائاًل أمام االستثمار فى مجال صناعة الفنادق التعرف على أهم المعوقات والتحديات التى  •
 .بهاتسهم فى زيادة الطلب على المنشآت الفندقية محافظة المنيا ل ية فعالةتراتيجية تسويقسإاقتراح  •

 ة:ـــدراسـة الــثالثًا: مشكل
 أمكن صياغة مشكلة الدراسة فى صورة التساؤل التالى:

علـى الـرغم  Tour Operators البـرامج السـياحية منظمـىضـمن خطـة دراج محافظـة المنيـا عـدم إفـى أهم األسباش ما هى 
 ؟المقومات األثرية والسياحية بالمحافظةكافة من توافر 
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 ة:ـــرض الدراســرابعًا: ف 
 :على اختبار مدى صحة الفرض التالىدراسة تقوم ال

بمحافظــة المنيــا الكبــرى فئــة الخمــب واألر ــع نجــوم تشــييد المنشــآت الفندقيــة هنــاك عالقــة معنويــة ذات داللــة إحصــائية بــين 
 .خطة منظمى البرامج السياحية إدراج المحافظة ضمنو 

 ة:ــالدراس جـمنهخامسًا: 
يتطلـب تجميـع المعلومـات النظريـة عـن طريـق المسـب المكتبـى الشـامل  والـذى ،على المنهج الوصفى التحليلىالدراسة  تعتمد

المعلومـات الواقييـة عـن طريــق المسـب الميـدانى مـن خــالل و ، المتخصصــةالمراوـع العلميــة مـن الكتـب والـدوريات مـن خـالل 
 ة.أسلوش العينة الممثل

 ة:ــدراساق الــنطسادسًا: 
وذلــم مــن خــالل عينــة مــن مســئولى  ،2019 أغســطبفظــة المنيــا فــى شــهر فــى محاخــدمات الضــيافة تقيــيم شــملت الدراســة 

ـــات  اإلدارة العليــا بالمنشــآت الفندقيــة بمحافظـــة المنيــا، مــدراء المطـــاعم العالميــة والمحليــة بـــذات المحافظــة والمســئولين بالهيـئ
 .الحكومية بالمحافظة

 الدراسـة المرجعيـة
  فى التنميةالرئيسى ودورها الضيافة أواًل : أهمية صناعة 

( تقيـيم 2013اهتمت الكثير مـن الدراسـات العلميـة بتقيـيم خـدمات الضـيافة بووـف عـام، فقـد تناولـت دراسـة )صـالب و خـرون، 
خــدمات الضــيافة فــى الشــقق الفندقيــة بالقــاهرة، وقــد توصــلت الدراســة إلــى أنــف البــد مــن تعزيــز مفهــوم االســتقرار للعمــالء مــن 

فى الشقق الفندقيـة، وتلبيـة التوقعـات والتصـورات مـن الضـيوف، وتعرضـت دراسـة )الجنـدى،  خالل الجو الدافئ مع العاملين
إلى تقييم وودة خدمات الضيافة فـى الفنـادق السـورية وقـد توصـلت الدراسـة إلـى أن هنـاك عالقـة طرديـة ذات داللـة  (2018

إلـى عــدم اســتغالل  (2012دراسـة )حامــد، معنويـة بــين أبعـاد وــودة الخدمـة الفندقيــة وتحقيـق رضــاء العمــالء، بينمـا توصــلت 
المقومات السياحية لمدينة قو  بالشكل المأمول، فضاًل عن قلة أعـداد المنشـآت الفندقيـة بهـا باإلـضـافة إلـى قصـور الـوعى 

 السياحى بووف عام.

دى ومـن ثـم تمثل صناعة السياحة أحد أهم محاور االقتصاد المصرى، لما لها من دور رئيسـى فـى تحسـين الوضـع االقتصـا
تعظــيم الميــزة النســبية والتنافســية لمصــر كمنطقــة وــذش ســياحى مميــزة، حيــا تعــد هــذه الصــناعة المتناميــة قــاطرة لالقتصــاد 

ـوافر مقومـات الجــذش وكعامـل مـن أهـم عوامـل التنميــة المسـتدامة تـوفير العمـالت الصـيبة وفـر  العمــلالـوطنى ب ، ويعتبـر ـت
يخيــة واســتقرار المنــاا السياســى واألمنــى وـمــدى وديــة الخــدمات الســياحية المقدمــة لجمــو  ة والتار ـالســياحى الطبيييــة والثقافيــ 

والــذى يختلــف مــن دولــة ألخــرى تبعــًا الخــتالف  ،الســائحين فــى الدولــة المضــيفة مــن أـهــم الركــائز األساســية للطلــب الســياحى
 . (1997)مرسى،  تميزها النسبى فى مدى توافر مقومات الجذش السياحى

ًثرًا فــى صــناعة الســياحة حيــا أنهــا تمثــل المكــون الرئيســى لمجموعــة الصــناعات الفرعيــة المكونــة  ولصــناعة الفنــادق دورًا مــ
ــناعة  ــوى(، صـ ــائى والجـ ــرى، المـ ــف )البـ ــل بأنواعـ ــناعة النقـ ــادق؛ صـ ــناعة الفنـ ــافة لصـ ــمل باإلضـ ــى تشـ ــياحة، والتـ ــناعة السـ لصـ

ًتمرات واالوتماعات، صناعة العاديات والتذكارات السي احية ونشا  منظمى الرحالت وشركات السـياحة، وتلعـب منشـآت الم
ـدًا  اإلقامة الفندقية دورًا هاماً  وحيويًا فى صناعة الفنادق ووسائل اإليواء التكميلية حيا تمثل "عنصـر اإلقامـة" الـذى يعـد واـح

)عبـد مـة عنصـرى السـفر والتر يـف من األعمدة الثالثة التى تقوم عليها ظاهرة السياحة والتـى تتضـمن باإلضـافة لعنصـر اإلقا
  (.1991الوهاش، 
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ــةتعــد صــناعة الضــيافة و  حيــا أن هــذه  ،بووــف عــام مصــدرًا هامــًا مــن مصــادر النقــد األونبــى لميــزان المــدفوعات فــى الدول
يتغلغـل بالعمالت الحرة نتيجة لبيـع الخـدمات السـياحية والسـلع المتصـلة بهـا، وهـذا الـدخل  تدر دخاًل مباشراً الواعدة الصناعة 

فــى دخــول القطاعــات والصــناعات المترتبــة علــى  بطريقــة مباشــرة فــى داخــل ثنايــا االقتصــاد الــوطنى محققــا ازديــادًا ملحوظــاً 
ـر  ًثر مباشرة على الميزان التجارى تـأثيرًا مباشـرًا ويتحـدد هـذا األـث النشا  السياحى بصفة عامة، وذلم ألن الدخل السياحى ي

ياحى ونسبتها إلى النتيجة الصا ية للميزان التجارى المصرى سواء كانت إيجابية أو سـلبية لـذلم بالقيمة الصا ية للميزان الس
ــة  ــادة التنميـ ــم زيـ ــن ثـ ــارى ومـ ــى الميـــزان التجـ ــز فـ ــيض العجـ ــى تخجـ ــاعد علـ ــياحى يسـ ــزان السـ ــر للميـ ــابى الكبيـ ــر اإليجـ ــإن األثـ فـ

 (. 2003)دعبب،  االقتصادية داخل الدولة

والتــى تحتــوى ضــمنيًا علــى المًسســات ذات الطــابع التجــارى  ناعات الخدميــة االقتصــاديةد صــناعة الضــيافة إحــدى الصــ تعــ 
Commercial Units  ــدات ــريعة، الكافيتريـــات، ووحـ ــاعم الووبـــات السـ ــاعم المتخصصـــة، مطـ ــآت الفندقيـــة، المطـ كالمنشـ
)هويــدى، يــوت الشــباش كالمستشــجيات، دار المســنون، المــدن الجامييــة و  Welfare Unitsالخــدمات االوتماعيــة العامــة 

مجموعة الخدمات المتكاملة التى تقدم للسائب منذ وصولة لبلد المقصد السياحى وحتى تتضمن صناعة الضيافة و  ،(2008
ـى محـل أقامتـف األصـلى ، والتـى تشـمل خدمـة اإلقامـة فـى المنشـآت الفندقيـة ووسـائل اإلقامـة التكميليـة مغادرتف لها وعودتـف إـل

خدمـة المحـالت التجاريـة والخـدمات ، المشرو ات فى المطاعم المتخصصة، خدمـة النقـل والمواصـالتخدمة تقديم األغذية و 
 (.2018)حسن،  التكميلية

، وتتمثـل أهـم أهـداف التنميـة Sustainable Tourismالتنميـة السـياحية المسـتدامة مباشـرًا ب ترتبط صناعة الضيافة ارتباطـاً 
 (:2007خرون، )عراقى و  السياحية المستدامة  يما يلى

القضـاء علــى و و التـالى زيـادة فـر  العمـل  ،خلـق فـر  وديـدة لالسـتثمار والسـيما االسـتثمار فـى مجــال صـناعة الفنـادق •
 البطالة.

 حماية البيئة وزيادة االهتمام بالموارد الطبييية والموروثات الثقا ية للمجتمعات. •
 مختلف النشاطات السياحية.زيادة إيرادات الدولة من العوائد الضريبية المفروضة على  •
 االستخدام الفعال لألرض وتخطيط المساحات بما يتناسب مع البيئة المحيطة. •
 االرتقاء بالمستوى المييشى للسكان المحليين واالرتقاء بمستوى الخدمات والتسهيالت فى دولة المقصد السياحى. •

 ثانيًا : المنتـج السياحـى بمحافظـة المنيـا  
وتتسم المحافظة بثرائها فـى مواردهـا السـياحية سـواء التراثيـة أو الطبيييـة  ،يا على الضفة الغر ية لنهر النيلتقع محافظة المن

طبيييـًا محافظـة متحفـًا ال وـذش الحركـة السـياحية لهـا، وتعـد فئ شتاًء األمر الذى يساعد علـىاوتتصف بمناخها المشمب الد
فـى المحافظـة إال أن  نـادر، وعلـى الـرغم مـن التنـو  األثـرى المـرت علـى مصـر ىع العصـور التاريخيـة التـ ـلدًا لجمياـخ دليالً و 

، (2008)اليبـادى،  الحركة السياحية الوافدة إليها ال تتناسـب مـع مـا تمتلـم مـن مقومـات وعناصـر وـذش طبيييـة وصـناعية
 :(2018، بمحافظة المنيا )إدارة السياحة لجدول التالىتضب ذلم من خالل ايحيا 

 (  2015- 2018حركة السياحة فى محافظة المنيا ) (1ودول رقم )
 اإلجمالي زائــرون مصـريون )باأللف( زائــرون أجـانب )باأللف( السنــــة 

2015 3878 439863 443741 

2016 8664 630949 639613 

2017 9941 638863 648804 

2018 10691 654518 665209 

 .2018، إدارة السياحة بمحافظة المنياالمصدر: 
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، حيـا يتضـب ذلـم مـن خـالل Tourism Product السـياحيلمنـتج المكونـة لمقومـات التتصف محافظة المنيا بتوافر كافة 
 (:2019لمحافظة المنيا،  اإللكتروني)الموقع  التاليالجدول 

 لمحافظة المنيا السياحي( مكونات المنتج 2ودول رقم )
  فـــــــالوص ر ـــاصـعنال ى ـاحـج السيـالمنتونات ـمك

 وســــــائـل اإلقـــــــــامة -1
Accommodation 

منشـــآت اإلقـامــة 
  المصنفــة سياحيـــاً 

مــن قبــل وزارة  يتواوــد بالمحافظــة عــددًا مــن المنشــآت الفندقيــة المصــنفة ســياحياً 
 3نجــوم"، فنــدق كليو ــاترا " 4الســياحة المصــرية، مثــل: فنــدق أم وــى نفرتيتــى "

"نجمـــة أتـــون طئ "نجمتـــان"، فنـــدق لـــوتب "نجمتـــان"، فنـــدق نجـــوم"، فنـــدق الشـــا
 واحدة"، وفندق أبن خصيب "نجمة واحدة".

ـــامة  ـــــــ ـــآت اإلـق ـــــــ منـش
ـــة  ــــــــــ غيـــــــــــــر المصنـف

   سياحياً 

مـن قبـل وزارة السـياحة  تتضمن وسائل اإلقامة التكميليـة غيـر المصـنفة سـياحياً 
لحة وفنـدق بالمحافظـة وفنـدق القـوات المسـ  الدوليالمصرية، مثل: نزل الشباش 

 وامعة المنيا.

الجذش  عناصر  -2
 السياحي

Attractions 

ـمقوم ــــــــذش ات ـــــــــ الجــ
 ةـطبيعيال السياحي

 نهـــر النيـــلعـــن ووـــود  فصـــل الشـــتاء، فضـــالً  فـــيموقـــع متميـــز ومنـــاا معتـــدل 
ـة أمـام  لـفاتسـا  أقصـي النيـل  يأخـذالخالد، حيـا  ـن إمكانـي المنيـا ممـا يعـظـم ـم
ـــة ال ـــة ممارـس ـــل بمديـن ـــرق النـي ـــي ـش ـــود مرـس ـــع وـو ــيما ـم ـــة والسـ ـــات المائـي رياـض
 المنيـا.

ـمقوم ــــــــذش  اتـــــــــ الجــ
 ةـاعينصال السياحي

 المواقــــع والمــــزارات المنيــــا بعــــدد كبيــــر مــــنمحافظــــة خر التــــرام المعمــــاري بيــــذ
القـديم  المصـري فمـن العصـر  األثرية التي تعود إلى وميع العصـور التاريخيـة،

تـل  بنى حسـن، تونـا الجبـل، إسـطبل عنتـر، مثل األثرية بالمنيا  تتنو  المناطق
العمارنــــــة واألشــــــمونين، ومــــــن العصــــــر اإلســــــالمى مســــــجد اللمطــــــى، مســــــجد 

ديــر الســيدة  القبطــيومســجد الفــولى، ومــن العصــر  المصــري العمــراوى، مســجد 
وديــر أبــو  المعتــرف بجبــل القلمــون  العــذراء بجبــل الطيــر، ديــر األنبــا صــموئيل

 .وى بمل فانا

 وســــــائـل االنتقــــــــال -3
Transportations 

بالمنيــا ولكـن البــد مــن إنشـاء مطــار مـدني لتنشــيط حركــة  عسـكري يووـد مطــار  الجوي النقـــــــــــــــــــل 
القـادمين لزيـارة المواقـع  السياحة الوافدة ومن ثم تخجي  العـبء علـى السـائحين

 .األثرية بالمحافظة
ترتبط مع القاهرة بخط نهرى حيـا يتواوـد العديـد مـن المراسـى النهريـة الالزمـة  النهري ــــــــــل النقـــــــــ

 لخدمة البواخر النيلية.
النقـــــــــــــــــــل 
 البـــــــــــــــــــــرى 

الكبيــــرة  المختلفــــة كالحــــافالتمناســــبة لوســــائل النقــــل بريــــة تووــــد شــــبكة طــــرق 
 تر ط المحافظة مـع غيرهـا مـن المحافظـات والتيصة والسيارات الخا والصغيرة
شــبكة متكاملــة مــن خطــو  الســكم الحديديــة تــر ط ، باإلضــافة لووــود المجــاورة
 المنيا مع بقية مناطق الجمهورية.محافظة 
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ـــا   -4 ــــــ الخدمــ

 والتسهيـــال  

Supporting 

Facilities 

شـــركـــــــــــــــا   

 السيــــــــاحـــــــة 
ــاليركة ســـياحية موزعـــة شـــ  53بالمحافظـــة  يتواوـــد شـــركات، بنـــى  8: مغاغـــة كالتـ
شـركة، أبـو  16شـركات، المنيـا  3 شركات، مطاى شركة واحـدة، سـمالو  3مزار 
 شركة ودير مواس شركة واحدة. 13شركات، ملوى  8قرقا  

مكـــاتب 

االستعــــالمـــا  

 السيـاحيـــة 

: مكتـب إدارة كالتاليالسياحية موزعين  مكتب لالستعالمات 11يتواود بالمحافظة 
السياحة بديوان عـام المحافظـة، مكتـب السـياحة بالمحطـة، مكتـب الهيئـة المصـرية 

، مكتــب الخــدمات الســياحية، مكتــب الســياحة بمدينــة ديــر الســياحيالعامــة للتنشــيط 
مــواس، مكتــب الســياحة بقريــة تــل العمارنــة، مكتــب الســياحة بمدينــة ملــوى، مكتــب 

ببنــى حســن، مكتــب الســياحة بمدينــة ســمالو ، مكتــب الســياحة بمقــر ديــر الســياحة 
 السيدة العذراء، مكتب السياحة بقرية البهنسا ببنى مزار.

المتــــــــــــــاحـــف  

 األثـــــــــــــــرية 

تتعــدد المتــاحف األثريــة بالمحافظــة مثــل متحــف ملــوى الــذى يعــرض تــاري  المنيــا 
خيــة، ومتحــف إخنــاتون والمعــروف بــالمتحف األتــونى عبــر مختلــف العصــور التاري

ــة  ــاحف أثريـ ــر ثـــالم متـ ــمن أكبـ ــذى يعـــد ضـ ــا، والـ ــة المنيـ ــر بجانـــب  فـــيبمدينـ مصـ
 الكبير ومتحف الفسطا . المصري المتحف 

المطـــــــــاعـــم  

 والكـــافيتـــــريــــا 

ــا   KFCمثــل العديــد مــن المطــاعم التابعــة للسالســل العالميــة  يتواوــد بمدينــة المني
ــة  ــل المحليـــ ــة للسالســـ ــرى تابعـــ ــاعم  Cook-door ،Pregoوأخـــ ــافة للمطـــ باإلضـــ

 وعددًا من الكافيتريات والمقاهى المتنوعة.المحلية 
النــــــــــــــــوادى  

 الـــريـــــاضيـــــــة 

يتواوـــد بالمحافظـــة العديـــد مـــن النـــوادى الرياضـــية واالوتماعيـــة مثـــل: نـــادى المنيـــا 
ــا الجديــدة، نــادى الطيــران، الرئيســىالرياضــى الفــر   ، نــادى المنيــا الرياضــى بالمني

 نادى القضاة ونادى نقابة المهندسين.
الخدمــــا  

البنكـيـــــــة  

 والمصـــرفية 

فرعـًا مـن أفـر  البنـوك والمًسسـات الماليـة الكبـرى  50يتواود بالمحافظة أكثر من 
 -ناصــر االوتمــاعى  -درية اإلســكن -بنــوك )األهلــى  4موزعــة كالتــالى: مغاغــة 
مصـر(، مطـاى  -أبـو ظبـى  -اإلسـكندرية  -بنـوك )األهلـى 4مصر(، بنـى مـزار 

 -بنــوك )األهلـــى اإلســـكندرية  3مصـــر(، ســـمالو   -ناصــر  -بنــوك )األهلـــى  3
 -ناصر االوتماعى  -اإلسكندرية  -بنم من أبرزهم )األهلى  20مصر(، المنيا 

 - CIB - يصــــل اإلســــالمى  -ول كريــــدى أوريكــــ  -الزراعــــى المصــــرى  -مصــــر
ــكان  ــر واإلسـ ــر  -التعميـ ــوم مصـ ــا   -بلـ ــو قرقـ ــاهرة(، أبـ ــى  4القـ ــوك )األهلـ  -بنـ

اإلســكندرية  -بنــوك )األهلــى  5مصــر(، ملــوى  -الزراعــى المصــرى  -اإلســكندرية 
 مصر(. -القاهرة  -الزراعى المصرى  -

الخــــــــدمــــــــــا  

 الصحيـــــــــــــة 

مستشــفى حكــومى تقــدم خــدماتها للمــواطنين غيــر  20حافظــة أكثــر مــن يتواوــد بالم
مستشــــفى خــــا  يقــــدمون مســــتوى مميــــز مــــن  30القــــادرين بالمجــــان وأكثــــر مــــن 

 الخدمة الطبية باإلضافة للمستوصفات الطبية المنتشرة فى ر و  المحافظة.
ـ البنيــــ -5 ـة ــــــــــ

 التحتيـــــــــــة

Infrastructure 

الطـرق والمياه 

كهرباء وال

 واالتصاال 

 مـــن طـــرق، كبـــارى، كهر ـــاء، صـــرف صـــحى يتـــوافر بالمحافظـــة بنيـــة تحتيـــة ويـــدة
 .بما يتيب وذش االستثمارات إليها أنظمة اتصاالتو 

 .www.minia.gov.eg ،2019 – لمحافظة المنيا اإللكترونيالموقع المصدر: 
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األنمـا  السـياحية المتواوـدة بهـا، وذلـم تعـدد التاريخيـة علـى ساعد التنو  األثرى الفريد لمحافظة المنيا منذ مختلف العصور 
 :(2017)يحيى و خرون،  كالتالى

الشـــاهدة علـــى تعاقـــب حضـــارات عظيمـــة عبـــر و  بالمحافظـــة زيـــارة المواقـــع والمـــزارات األثريـــةوذلـــم عبـــر  الســـياحة األثريـــة •
يــة والقبطيـــة واإلســـالمية حتــى  ثـــار العصـــر مختلــف العصـــور التاريخيــة فمـــن اآلثـــار المصــرية القديمـــة واليونانيـــة الرومان

الحـديا تتنـو  المفــردات المعماريـة والفنيـة مــا بـين دور لليبــادة، مقـابر، مسـالت، وقصــور يحمـل كـل منهــا طابعـف المميــز 
 وومالياتف الفريدة.

 يز والتى يعود بعضهاالسياحة الدينية وذلم من خالل زيارة المساود والكنائب واألديرة األثرية ذات الطابع المعمارى المم •
 الميالدى.الثالا  إلى القرن 

بطول المدينة والحديقة الدولية المطلة على الشاطئ الشرقى كورنيش النيل الممتد التنزه على  السياحة الترفيهية من خالل   •
 لنهر النيل.

قضــاء األمســيات النيليــة و  شــكل الــرحالتحيــا ت 2كــم 135الســياحة النيليــة مــن خــالل شــاطئ النيــل الممتــد ألكثــر مــن  •
 .هام عامل وذش سياحى نهر النيل على طول بالمراكب النيلية

يــاد المحليــة و المناســبات المختلفــة الســياحة االوتماعيــة مــن خــالل االســتمتا  بــالفلكلور الشــعبى المحلــى كاالحتفــال باألع •
المنيـا واالهتمام بالصناعات والحرف التراثية اليدوية والسيما تلم المصنوعة من الحجر الجيرى وهو ما تنفرد بف محافظة 

  الوطنية. الهويةوخير تعبير عن  العراقةفالترام الحضارى على اختالف أنواعف أكبر دليل على 
 ا  ـة المنيـمحافظباألثــريـة المــزارات أهـم المـواقـع و ثالثًا : 
يوضــب الجــدول التــالى أهــم المواقــع األثريــة و  ،مواقــع أثريــة ومــزارات دينيــة مــن كافــة العصــور التاريخيــة المنيــامحافـظــة  تضــم

 :(2010)الشرقاوى،  والمزارات الدينية بالمحافظة

 المنيا ( أهم المواقع األثرية والمزارات الدينية بمحافظة3ودول رقم )
 التاريخي ر ـــالعص فــــــوصـال زارــــــالم انــــــالمك ــزــــركـالم

ـــن  أطــالل و قـــايـا أثريــة عـز ــــة قــــــــــــرارة مغــــــــــــاغــة • أطـــالل معبـــد مـــن الدولـــة الحديثـــة و عـــض اآلثـــار مــ
 العصور المصرية المتأخرة

 المصــري العصـر 
 القـديم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أشنيـــ ــــ
 النصــــارى 

مـــن طـــراز األثنـــى عشـــر قبـــة تتكـــون مـــن ثـــالم قبـــاش  كنيســــة ماروـــروـب
للهيكل وتسعة للصحن ور ما تكون أقـدم كنـائب القـرن 

 الثامن عشر

 القبطيالعصــــــــر 

 القبطيالعصــــــــر  دير أثرى أنشئ فى القرن السادس الميالدى  دير األنبــــا صموئيـــل  وبـــــــــل القلمـــــــون 
ــــــــــــــــدة  ديــــــر الجـــــــرنـوس ــــــــــــــــة السـي كنيســـ

 العذراء
و هــا بئــر عميــق  المــيالديتروــع للقــرن التاســع عشــر 

 فــــييقــــال أن العائلــــة المقدســــة قــــد شــــر ت منــــف وهــــى 
 طريقها لدير المحرق بأسيو 

 القبطيالعصــــــــر 

ــة  يـــا أثريــةأطـــالل و قا شــــــــــــــــــــــــارونة ــة القديمـــ ــن الدولـــ ــخرية مـــ ــابر صـــ ــن العصـــــر و مقـــ مـــ
وكــــذلم الكثيــــر مــــن المقــــابر والمنشــــآت مــــن  الصــــاوي 

 العصر البطلمى

 المصري العصـــر  
 القـديم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
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ــــــــــــــــــــــى  • بنــ
 مـــــــزار

 المصري العصـــر   مقابر لألسرة السادسة والعشرين أطـــالل و قايـــا أثريــة ــــــــــــاـــالبهنســــــــــ
 القديم

ضخم لم يتبق منف سوى بوابتف الضخمة  رومانيمعبد 
 رومانيوأطالل مسرح 

ــانيـر العصـــ   اليونـ
 الروماني

ــن  شجـــــــــرة عتيقــــــــة ــا وشـــر ت مـ ــة اســـتظلت بهـ ــة المقدسـ ــد أن العائلـ يعتقـ
 البئر المووود بجوارها أثناء رحلة الهروش لمصر 

 القبطيالعصــــــــر 

 ة تروــع للقــرن الثــامن عشــر ذات اثنــىبــف كنيســة أثريــ  ــــــر السنقـــــــوريـةدي 
عشر قبة؛ ثالم للهيكل وتسع للصحن الـذى يتوسـطف 

 أر عة أعمدة بتيجان قديمة 

 القبطيالعصــــــــر 

العصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  لمصر اإلسالميمقابر شهداء المسلمين أثناء الفتب  ــــداءـابـــــر الشهـــــمق
 اإلسالمي

مســــــجد الحســــــن بــــــن 
 صـــالـــــــــــــــــــــــب

أحــد علمــاء المســلمين مــن أحفــاد ســيدنا علــى بــن أبــى 
 طالب

ـــر  ــــــــــــــــــــــــــــــــ العصــــــــ
 اإلسالمي

مســــجد ســـــيدى علـــــى 
 الجمـــــــــــــــــــــــــام

ـــر  قاضى قضاة البهنسا وإمام مذهب الملكية فى عصره ــــــــــــــــــــــــــــــــ العصــــــــ
 اإلسالمي

قبة أبو سمرة، قبة األمير زياد الفضل بـن الحـارم بـن  القبـاش مجمـــوعة مــن
 عبد المطلب وعمود القطيع

ـــر  ــــــــــــــــــــــــــــــــ العصــــــــ
 اإلسالمي

 القبطيالعصــــــــر  وأطالل من عصـور تاريخيـة ريةــائب أثكن ريــــةــــأث كنـــــــــائب  ـــــــبـــالقيــــــــــــــــ

ــا  ــــــــورـــــــــــــالكفــــ ــاىـمطـــــــــــ • ــة األنبــــــــــــــــــ كنيســــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس  أثناسـي

 ىـــــولـــــــــــــــالرســ

كنيســــة أثريــــة ذات األثنــــى عشــــر قبــــة؛ ثــــالم للهيكــــل 
ــة علــــى حنيــــات ركنيــــة  ــاش الصــــحن التســــع محمولـ وقبـ

 وقباش الهيكل على هيئة مثلثات كروية 

ـــر ــالعصــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
 القبطي

ـــا كني  ــاـــبـــــــردنـــــــــــوه ـــــــــــــــ ـــة األنبـــ ـــــــــــــــ ـس
 قسطـور

كنيســة أثريــة ذات األثنــى عشــر قبــة؛ يتوســط الصــحن 
المنتصـــف  فـــيالمر ـــع أر ـــع أعمـــدة دائريـــة تحمـــل قبـــة 

 األركان فيوأر ع أعمدة 

 القبطيالعصر 

بهــــــا أر عــــــة نصــــــو  قبطيــــــة دليــــــل علــــــى اســــــتخدام  مغــــــــــارات قـديمـــة ـــنـــــ  حســـــالشيـــــ
 ا  كسكن لهمالمتوحدين األقب

 القبطيالعصر 

وهيكل تحيطف الحجرات  البحري بها بابان بالحائط  كنيســــــــــــة أثـــــرية ـــــرود ــوم نمــــــــكــــ سمــــالـــــــوط •
 وصحن أوسط تحيطف األروقة 

العصـــــــــر  
 القبطي 

 القبطي العصر   قبة كنائب القرن الثامن عشر ذات األثنى عشر من كنيســة أبــــى سيفيــــن  ــــــــة ــــ الطيبــــــــــــــ 
مقصورة اإللهة   ــــــريــــــــرية ـــالســــ 

 ـور ـــحاتحـــــــــــــــــــ 
 والتي نحتت فى المحجر الجنو ى مقصورة للر ة حاتحور 

من فناء المقصورة كانت حامية للمحاور والمناوم وتتكون 
 وصالة رئيسية

  المصري العصـــر 
 القـديم

ـــــ  ة  ــ مقابـر الدولـ ـــر ــ ــــل الطيــ ـوبــ
 ة ـالقديمـ

  المصري العصـــر  مقبـرة إى مرى ومقبــرة سنفروتتضمن 
 القـديم

 التيوهو أحد المواقع  الميالدييروع تاريخف للقرن الثالا  ـدة العــذراء ـر السيـ ــدي 
 مرت بها العائلة المقدسة 

 

  العصـــــــــر
 القبطي 
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ـــر  مقصورة بطلمية رومانية للر ة حـاتحـور مقصــــــورة حــاتحـور طهنـــــــا الجبـــــــــــل المنيـــــــــــــــا • ــانيالعـص  اليونـ
 الروماني

ـــر  يتواوـد شمــال المدينـة القـديمة رومانيمعبــــــد  ــانيالعـص  اليونـ
 الروماني

معبـــــــــــد اإلمبراطـــــــــــور 
 ـــــــــرون الرومــانى ني 

يتضمن المدخل وصالة األعمدة ويتضمن منظـر لر ـة 
 والسة والملم أمامها والمعبود وحوتى

ـــر  ــانيالعـص  اليونـ
 الروماني

خمــب  فــيمنقــورة  مجموعــة ـمــن مقــابر الدولــة القديمــة مقــابــــــــر فـــريـــزر
ــتويات  ــل و  فـــــيمســ ــب صـــــخر الجبــ تنســـــب المقـــــابر قلــ

ـــــزر وتزخـــــر  وـــــدران المقـــــابر بالمنـــــاظر لمكتشـــــفها فـرـي
 التقليدية الدنيوية والدينية 

 المصري العصـــر  
 القـديم

وأطلــق عليــف هــذا  الفــاطميبنــى المســجد علــى الطــراز  مسـجــــــد العمـــراوى  مـــركــــــز المنيـــــــــا
 االسم نسبة إلى الفاروق عمر بن الخطاش 

ـــر  ــــــــــــــــــــــــــــــــ العصــــــــ
 اإلسالمي

ـــر  الفاطميمسجد أثرى يروع تاري  بناءه للعصر  لمطــــــىمسـجـــــــد ال ــــــــــــــــــــــــــــــــ العصــــــــ
 اإلسالمي

ـــر  ياالحدأحد أهم علماء إلمام الفولى ينتسب ل مسـجـــــد الفــــــولــــى  ــــــــــــــــــــــــــــــــ العصــــــــ
 اإلسالمي

ـــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــى  مسجـــ
 المصري 

ـــر  مسجد شيد على نمط العمارة اإلسالمية القديمة ــــــــــــــــــــــــــــــــ العصــــــــ
 مياإلسال

ـــر  بداية القرن العشرين فيمسجد أثرى أنشئ  شعراوي مسجــد هدى  ــــــــــــــــــــــــــــــــ العصــــــــ
 اإلسالمي

ـــر  الميالديكنيسة أثرية يعود تاريخها للقرن الرابع  كنيسة األنبـــا أباهــــور ـــــــــــــــــــــــــــــــ العصـــــــــ
 القبطي

ـــر ا كنيسة أثرية يعود تاريخها للقرن الثامن عشر كنيسـة األنبــا بيجــــول ـــــــــــــــــــــــــــــــ لعصـــــــــ
 القبطي

 المصري العصـــر   تحتوى على مجموعة من مقابر الدولة القديمة زاويـــــــة سلطــــــــان
 القـديم

ـــو  • ـــــــــــــــــــــ أـب
 قــرقـــاص

ـــم  بنــــــــــــى حســـــــــن ــــ ــام إقلـي ــابر حكـــــ مقـــــ
 الوعل

مقبرة من عصر االنتقـال األول زمـن  39تحتوى على 
اإلهناسـيتين ومقـابر الدولــة  األسـرتين التاسـعة والعاشــرة

ــطى، ويروــــــع عــــــدد قليــــــل مــــــن المقــــــابر لألســــــرة  الوســـ
 السادسة 

 المصري العصـــر  
 القـديم

عهد الملكة حتشبسوت والملم تحتمب الثالا  فيشيد  معبـــد اإللهــــة باخــت إسطبــــــــل عنتــــــــر
رتمـــيب نســـبة إلـــى هـــذه أولقـــد ســـميت المنطقـــة بكهـــف 

 باخت هةر طوا بينها و ين اإلل التينانية لهة اليو اإل

 المصري العصـــر  
 القـديم

ــــــــــــــــــــــــــــــل  اإلسطبـــــ
 الصغيــــر

ـــــب ويحمـــــل اســـــم أيقـــــع إلـــــى الغـــــرش مـــــن كهـــــف  معبــــــــــــد أثـــــــرى  رتمـي
ــارات  الرابـــعســـكندر اإل كانـــت ووـــود وبانـــة لوهنـــاك إشـ

 مخصصة لدفن القطة المقدسة

 المصري العصـــر  
 القـديم
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 العصر القبطي الميالديالقرن الرابع  فيدير  ثرى شيد  ديــــــر أبــــــو فانــــــا هــــــــــــــــــــــــــــور ملـــــــــــــــوى  •
ـمعب  الشيــــــــــــ  عبـــــادة ــ ـد رمسي ــــــــــــــ ــ ب ــــــــــــــ

 انىـالث 
عثـر ف وإلى الشـمال منـ  الثانيمعبد للملم رمسيب بها 

وهيكـل  أخنـاتون عهـد الملـم على مقصورة صغيرة مـن 
 الرومانيمن العصر 

 المصري العصـــر  
 القـديم

القـرن الخـامب المـيالدى بـف كنيسـة  فيدير  ثرى شيد  ديــــر أبـــــو حنــــــب شـــــــرق الـــروضـــة
 والبازلكى البيزنطيأثرية تجمع بين عناصر الفن 

ـــر  ـــــــــــــــــــــــــــــــ العصـــــــــ
 القبطي

ــام اإلقلــــيم  ـرشــــاديــــــــــر البــــ ــابر حكــ مقــ
 الخامـــــب عشـــــــــر

ــة  فــــــيمقــــــابر منقــــــورة  الصــــــخر تروــــــع لعصــــــر الدولــــ
 الوسطى

 المصري العصـــر  
 القـديم

ـــر  الفاطميالعصر  فيمسجــد أثـرى أنشئ  اليوسفيمسجـــد  مدينــــــــــة ملــــــــوى  ــــــــــــــــــــــــــــــــ العصــــــــ
 اإلسالمي

ـــر  العثمانيالعصر  فيأثـرى أنشئ مسجــد  العسقالنيمسجـــد  ــــــــــــــــــــــــــــــــ العصــــــــ
 اإلسالمي

ــــــــــــــــــة  الشيـــــــــ  سعيـــــــــد مقــــــــــــــــــابر الدولــــ
 القديمــة

ًرا لعصــــر  مجموعــــة مــــن المقــــابر الصــــخرية التــــى تــــ
ــة  ــة القديمـــــــة خاصـــــــة عصـــــــر األســـــــرات الرابعـــــ الدولـــــ

 والخامسة والسادسة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  العصـــ
 المصـرى القـديم

ـــابد  نيــــــناألشمــــــــــــــو  ــــــــــ ــة معــ مجموعـــــــــــ
 أثـريـة

ًرا مــــــن الدولــــــة الوســــــطى، معبــــــد  ــمن معبــــــد مــــــ تتضـــ
ــعة عشـــــر  ــن األســــرة الثامنـــــة عشــــر والتاســ ــوتى مــ وحــ
ومعبـــد رعمســـيب الثـــانى و وابـــة مـــن العصـــر المتـــأخر 

 ومعبد فيليب ارهيدايوس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  العصـــ
 المصـرى القـديم

ـــابد  تــــــــــونا الجــــــــــبل ــــــــــ ــة معــ مجموعـــــــــــ
 يـةأثـر 

تضــم المنطقــة اثنــى عشــر معبــدًا وأر ــع وعشــرون دارًا 
ونائزيـــــة باإلضـــــافة لمقبـــــرة بـــــا دى إوزيـــــر والســـــراديب 

 ولوحة الحدود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  العصـــ
 المصـرى القـديم

ـــر  • ــــــــــــــــــ ديـــ
 مــــواس

ـــابد  تــــــــل العمــــــــــارنة ــــــــــ ــة معــ مجموعـــــــــــ
 أثـريـة

ــار الها ــن اآلثـ ــددًا مـ ــة عـ ــم المنطقـ ــا ةمـــ تضـ ــن أبرزهـ ، مـ
معابــــــد  تــــــون و القصــــــر الشــــــمالى و الجنــــــو ى  القصــــــر
مقبــرة  25 التـى تضــم مقـابر األفــرادو ألحيـاء الســكنية وا

تتضـمن وـدرانها والتـى  المقبرة الملكيـةو  فى مجموعتين
 مناظر إلخناتون وأسرتف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  العصـــ
 المصـرى القـديم

 .2010، الشرقاوي المصدر: 

 SWOTالوضع القائم باستخدام مصفوفة تحليل و حافظة المنيا تريات بموالمطاعم والكافيأعداد المنشآت الفندقية رابعًا : 
مركز عبادة اإللف وحوتى إلف الحكمة فى مصر القديمة  تعدناصعة فى تاري  مصر القديمة، ف سجلت أرض المنيا صفحات

كــى يشــهد دعــوة ل "تــل العمارنــة"واختــار إخنــاتون وــزء مــن أرضــها  "ثــامون األشــمونين"ط نظريــة مــن نظريــات الخلــق ـومهبــ 
 ولالجـدبالمحافظـة طبقـًا ل والمطاعم والكافيتريـات تتعدد المنشآت الفندقيةو ، (2008)نور الدين،  تون  الوحدانية ليبادة اإللف 

 :يةالتال
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  اــة المنيــمحافظلة ـة الحاليـدقيـافة الفنـل الكثـتحلي (4ودول رقم )

 ةـالمنطقـ

 ة ـــدقيـــآت الفنـــالمنش أعــــــداد 
 د الفنادقادـعأالى مإج

خمس  المصنفة
 نجوم

ع ـأرب
 نجوم

الث ـث
 نجوم

 انــنجمت
ة ـنجم

 واحدة
ــ غي ر  ـــ

 مصنف

محافظة 
 ـا ـــالمني

- 1 1 2 2 3 6 

رف ــد غادــعأإجمالى  ة ـــدقيـــرف الفنـــــغـلد ااـدـــــعأ
  ةــــــدقيـــــــالفنالمنشآت 

 المصنفــــــــة 
خمس 
 نجوم

ع ـأرب
 نجوم

الث ـث
 نجوم

 انــنجمت
ة ـنجم

 واحدة
غيـــــر  
 مصنف

- 54 61 74 65 171 254 

 .2016كتيب غرفة المنشآت الفندقية، المصدر: 

  اــة المنيمدينـب والكافيتريات ( تحليل أعداد المطاعم5ودول رقم )

 المنطقــة

  م المتــواجـــدةـأعــــــداد المطــاع

  دادــــــعأى ــالمــإج
 ـاعــم ـالمطـ

سالسل 
 ة ـعالمي

سالسل 
 محليـة

ــ ـ مطــــاع  ـــة ـــم محلي

مأكـوال   
 شـرقيــة 

مأكوال  
 بحــريـة 

وجبــا  
 شعبيـــة

وجبــا  
 سريعــة

مأكوال  
 ة ـإيطاليـ

محافظة 
 ـا ـــالمني

1 2 7 2 3 3 5 23 

د ادـــعأى ـالــإجم الكافيتـريات المتـواجـدةأعــــــداد 
 كافيتــريا  محليــة سالســـل عالميـــــة  الكافيتـريـا 

- 9 9 

 .2019الموقع االلكترونى لمحافظة المنيا، المصدر: 
للمًسسـات بووـف عـام، فهـو من أهم أدوات التسويق االستراتيجى والمستخدمة لتحليل الوضـع الحـالى  SWOTيعتبر نموذج 
التهديــدات التــى أبــرز لداخليــة للمًسســة والفــر  المتاحــة أمامهــا للنمــو والتحســين و نقــا  القــوة والضــعف ابيــان دراســة مركــزة ل

 محافظة المنيا:ل SWOTويوضب الجدول التالى تحليل ، (Harrison, 2010) يحتمل أن تواوهها فى البيئة الخاروية

 لمحافظة المنيا  SWOT( تحليل 6ودول رقم )
 ةــــــة الداخليـــر البيئـــعناص

 Weakness نقــــــاط الضعــف Strength ــاط القـــــــوةنقــــ

 نجوم ذا  العالمة التجاريةواألربع من فئة الخمس عدم وجود فنادق  ةـــة المتعاقب ــمـــزارا  ومــواقع أثــرية من كافة العصـور التاريخي 

 المطبوعا  والملصقا  الترويجية المطبوعة باللغــا  األجنبيــةقلة  فصـــــــل الشتــــاء فيمميــــز ومنـــاخ جيـــد  جغرافيموقـــع 

 قصـور الوعى لدى المواطنين بأهميـة قطـاع السيـاحة كقطاع رائــد وجـــود حـرف وصناعـا  يدويــة تظهـر الهـوية الوطنيـة للــدولــة

 لقلـة مراكـز التــدريب السياحياع ـالقط فيارا  العاملين هف مضع تعدد مقوما  السياحـة الداخليـة ومناسبة األسعـار للسكـان المحلييـن

  Google Earth  على خرائط بالمنيا األثريةع المزارا  ـعدم وض رباءــالكهو هاــرق، المي ـــــالمختلفة كالطالتحتية توافر خدما  البنية 

 عناصـــر البيئـــة الخــارجيــة

 Threats التهــــــديـــــــدا  Opportunities الفـــــــــــــــــرص

 بعــض األوقــا  في األمنيالمشكـال  السياسيــة وعدم االستقــرار  الفرص االستثمارية بالمحافظـة والمعلنة من قبــل وزارة االستثمــار

 الخارجييخـدم المحافظـة ويربطهـا بالعالم  دوليعدم وجود مطـار  القيمة التاريخية لمسار العائلة المقدسة السيما بعدما أدرجـه الفاتيكان

 ضعف المخصصا  المالية الحكومية الخاصة بالحمال  التسويقية أحيـــاء مهرجـــانا  التـــراث والفلكلـــور الشعبـــــى بالمحــافظـــة

 ــل فـى المحافظـا  السياحيـة الكبـرىهـروب العمالـة الماهـرة للعم محور سمالوط" -محور بنى مزار  -شبكـة طرق مجددة "محور ملوى 

 انخفـاض إقبـال الطالب علـى االلتحـاق بالتعليـم السيـاحـى الجامعـى فــى محافظــة المنيــا 2كم 135امتداد شاطئ النيل لمسافة أكثـر من 

 للدراسة. النظري اإلطار المصدر: 
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 اإلطــــــار العملـــى
الدراســة،  اسـة علــى نظـام اسـتمارة االستقصـاء الميــدانى المعـدة مسـبقا لتوزيعهــا علـى عينـةهـذه الدر  فــي العملـياعتمـد اإلطـار 

وقد استخدم الباحا العينة الميسرة وهى عينة غير احتمالية فى تجميع البيانات نظرًا ألنها العينـة التـى ارتضـت التعـاون فـى 
ردة بعينهــا، ولقــد راعــى الباحــا شــمولية العينــة مــن اإلوابــة علــى اســتمارة االستقصــاء، و التــالى فكــان مــن الصــعب تحديــد مفــ 

 الخماسـى وقـد تـم اسـتخدام مقيـاس ليكـرتوميع القطاعات والهيئات الحكومية المختصة بالقطـا  السـياحى بمحافظـة المنيـا، 
غيــر موافــق  1غيــر موافــق، 2 محايــد، 3موافــق،  4موافــق بشــدة،  5المبحــوثين لفقــرات االســتبيان حيــا )لقيــاس اســتجابات 

(، باإلضــافة إلــى المقــابالت الشخصــية المنظمــة مســبقا مــع عينــة مــن مســئولى اإلدارة العليــا للمنشــآت الفندقيــة، شــركات بشــدة
ويوضــب الجــدول التــالى نوعيــة وأعــداد الفئــات التــى تــم ، الســياحة ومــدراء سالســل المطــاعم العالميــة والمحليــة العاملــة بالمنيــا

 تقصاء:توزيع عليها استمارة االس
 ة ـة الدراسـداد عينـة وأعـنوعي (7) م ـرق ودول

 القطـــــــــــــــاع الفئــــــــــــــــة 
األداة 

 اإلحصــــــائيــة 
 العينــــــة 

 ة:ــــدقيـــة والسيــــاحيــــالمؤسســــا  الفن

 مسئـــولى اإلدارة العليـــا بالفنـادق

ــية  ــة الشخصـ المقابلـ

 المخططـــة مسبقـــا

23 

 35 المدراء بشركـا  السيـاحة العاملـة

 1 مـدراء سالســل المطـاعم العالمية

 20 مـــــــدراء المطاعـــم المحليـــــــة

الهيئـــا  الحكوميـــة المختصـــة بالقطـــاع 

 السيـــاحى:

 إدارة السيــاحــة بمحافظـة المنيـــا
استمــــــــــــــــــارة  

ــ   ــــان االستبيـــــــــــ

15 

 15 مدراء المنـــاطق األثــرية بالمنــيا

 59 العاملـــون بالمنــــاطق األثـــــرية

ــ   168 ــــالــــىــــــــــاإلجمـــــــ

االستقصاء الميدانى عـن طريـق توزيـع عـددًا مـن القـوائم االسـتطالعية المبدئيـة للتعـرف  قائمةالبداية باختبار  فيقام الباحا 
االستقصـاء الميـدانى مــرة  قائمــةقـام الباحــا بعـد ذلـم باختبـار ثـم مـدى تفهـم المستقصــى مـنهم لألسـئلة المووهـة إلــيهم،  علـى

ن الخبراء على مجموعة من المحكمين م استمارة االستقصاءعرض الباحا والثبات، حيا  أخرى من حيا معاملى الصدق
 ىاحــا آلراء المحكمــين وقــام بــإوراء مــا يلــزم مــن حــذف وتعــديل فــ وقــد اســتجاش البالمتخصصــين فــى مجــال اإلدارة الفندقيــة 

 مــن خــالل الجــدول اش قيمــة معامــل االرتبــا  لســبيرمان، وتتضــب النتيجــةكمــا قــام الباحــا بحســ ضــوء المقترحــات المقدمــة، 
 :التالى

 قيمة معامل االرتبا  لسبيرمان (8)  رقم ودول
 Sigليـــة.االحتماة ـــالقيم  االرتباط لسبيرمان قيمة معامل 

0.81 0.00 

 .2007القصا ، المصدر: 
                   معنوية ى عند مستو وهو ما يعنى إنها دالة إحصائيًا  0.81االرتبا  لسبيرمان = قيمة معامل يتضب من الجدول السابق أن 

0.05 = α ــا كرونبــاا ف، كمــا اســتخدم الباحــا طصــادقف لمــا وضــع لقياســ  االســتبيان مجــاالت وميــع يعتبــر و ــذلم ريقــة ألـف
 :التالى من خالل الجدول النتيجةلقياس ثبات استمارة االستقصاء، وتتضب 

 اا ـرونبـا كــار ألفـاختبنتيجــة  (9) م ـرقودول 
 ة ـــــوى الداللــــــــمست لفا كرونباخأقيمة معامل ثبات 

0.87 0.01 

 القصا ، مروع سبق ذكره.المصدر: 
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ـوى داللـة 0.87ن قيمـة معامـل ألفـا كرونبـاا = يتضب من الجـدول السـابق أ ـد مسـت وهـذا يعنـى أن معامـل الثبـات  0.01 عـن
مرتفــع، و التــالى تكــون اســتمارة االستقصــاء فــى صــورتها النهائيــة وقابلــة للتوزيــع، و ــذلم يكــون الباحــا قــد تأكــد مــن صــدق 

الدراسة تساؤالت ها لتحليل النتائج واإلوابة على وصالحيت االستمارةالدراسة مما يجعلف على ثقة تامة بصحة  وثبات استمارة
 Version 24 تحليـل اسـتمارة االستقصـاء مـن خـالل برنـامج التحليـل اإلحصـائىبقـام الباحـا بعـد ذلـم و  ،فروضـها واختبـار
SPSS ،:وتمثلت أهم النتائج المتحصل عليها  يما يلى 

 تحليل بيانات استمارة االستقصاء ( 10)رقم  ودول 

 ستقصـــاء بنــــود اال 
غير موافق  

 بشدة 

غير  

 قـمواف
 قـــــمواف محــــــايد

ق ـــــمواف

 دةـــــــبش
 Zقيمة 

يوجــد العديــد مــن المقومــا  الســياحية واألثريــة  -1

 بمحافظة المنيـا لم تستغـــل االستغـــالل األمثل. 
- - 1 60 39 5.81 

االفتقاد لوجود منشآ  فندقية متخصصة تتناسب  -2

 وما  السياحيـة لمحـافظة المنيا. مع المق
- - - 56 44 4.92 

البد من االهتمام بتــوفير مقومــا  البنيــة التحتيــة  -3

 للمستثمــرين فـى مجــال صنــاعة الفنـــادق.
- - - 29 71 9.4 

ــ درا   -4 ــرى بـ ــياحية الكبـ ــركا  السـ ــوم الشـ تقـ

ـــة  ـــن البـــرام  السياحـي ـــا ضـم ـــافظة المنـي مـح

 المنظمة لديها.

51.7 41.1 4.3 2,9 - 7.2 

ــة  -5 ــط الدول ــة لخط ــة وملموس ــائ  واقعي ــد نت توج

ــة الســياحية الخاصــة بمحافظــة  ــة بالتنمـي المتعلق

 المنيـا.

53.2 42.4 2.3 2.1 - 13.2 

ــائل التســويقية  -6 ــردود إيجــابى للوـس ــد مــ يوجــ

ــاحى  ــع السـي ــا والخاصــة بالوـض ــة حالـي المطبق

 الراهن لمحافظـة المنيا.

49.7 39.2 8.3 2.8 - 9.4 

 من خالل تحليل البيانات الواردة فى الجدول السابق ما يلى:يتضب 
أن المبحوثين الذين شملهم االستبيان يرون أن محافظة المنيا بها العديد من المقومات السياحية واألثرية والتى لم تسـتغل  •

%( مــن المبحــوثين 1ينمــا تقــف نســبة )ب% موافــق( 39% موافــق بشــده، 60) بشــكل مباشــر فــى خدمــة صــناعة الســياحة،
% على عدم ووود فروق معنوية تجاه عـدم اسـتغالل 1عند مستوى معنوية  Zموقف الحياد تجاه ذلم األمر، وتدل قيمة 
 المقومات السياحية واألثرية بمحافظة المنيا.

ش أعـداد السـائحين القـادمين أن محافظـة المنيـا تفتقـد لووـود منشـآت فندقيـة متخصصـة قـادرة علـى اسـتيعايرى المبحـوثين  •
% علــى عــدم ووــود فــروق معنويــة بــين 1عنــد مســتوى معنويــة  Zوتــدل قيمــة % موافــق( 45% موافــق بشــده، 56) إليهــا،

المبحوثين األمر الذى يعنى اتفاقهم على عـدم ووـود منشـآت فندقيـة الئقـة فـى محافظـة المنيـا األمـر الـذى قـد يقـف عائقـًا 
 لة بهذه المحافظة.أمام مقتضيات التنمية الشام

أن تــوفير مقومــات البنيــة األساســية للمســتثمرين يســهم بصــورة مباشــرة فــى تشــجيع االســتثمار الفنــدقى فــى  يــرى المبحــوثين •
% علــى عــدم ووــود فــروق 1عنــد مســتوى معنويــة  Zوتــدل قيمــة % موافــق( 29% موافــق بشــده، 71)محافظــة المنيــا، 

 اقهم على أهمية دور الدولة فى توفير مقومات البنية التحتية األساسية.معنوية بين المبحوثين األمر الذى يعنى اتف
عــدم قيــام الشــركات الســياحية بــإدراج محافظــة % مــن المبحــوثين الــذين شــملهم االســتبيان قــد أعــزو 92.8أن هنــاك نســبة  •

خمــب واألر ــع نجــوم مــن فئــة ال: عــدم ووــود منشــآت فندقيــة أهمهــا مــن ،لعــدة أســباشالمنيــا ضــمن البــرامج الســياحية لــديها 
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بينما تقف نسبة  نة المناطق األثرية بصورة دورية،، عدم القيام بصياذات العالمة التجارية العالمية، تدنى مستوى النظافة
% علـــى عــدم ووــود فــروق معنويــة بـــين 1عنــد مســتوى معنويــة  Z%( مــن المبحــوثين موقــف الحيــاد، وتـــدل قيمــة 4.3)

ــركات  ــى أن الشـ ــذا يعنـ ــوثين، وهـ ــديها المبحـ ــياحية لـ ــرامج السـ ــمن البـ ــا ضـ ــة المنيـ ــإدراج محافظـ ــوم بـ ــرى ال تقـ ــياحية الكبـ السـ
 لألسباش السابق ذكرها.

قــد أعــزو لعــدم ووــود خطــط ملموســة للتنميــة الســياحية % مــن المبحــوثين الــذين شــملهم االســتبيان 95.6أن هنــاك نســبة  •
ا تنفر الكثير من المسـتثمرين فـى المجـال الفنـدقى، قلـة القيود واإلوراءات اإلدارية التى من شأنهإلى كثرة ذلم بالمحافظة 

 .الوعى األثرى لدى مواطنى المحافظة بأهمية صناعة السياحة كصناعة رائدة معظمة للمزايا النسبية التنافسية لمصر
 حاليـاً  أروعـوا عـدم فاعليـة الوسـائل التسـويقية المطبقـة% من المبحوثين الـذين شـملهم االسـتبيان قـد 92.8أن هناك نسبة  •

فضـاًل ، You Tubeمثـل التواصل االوتمـاعى مواقع عدم إتبا  منهجيات التسويق االلكترونى عبر المنيا إلى بمحافظة 
عنـد  Z، وتدل قيمة النيلية عن عدم ووود خطط إستراتيجية لجلب االستثمار ودعمف األمر الذى أدى إلى تراوع السياحة

وية بــين المبحــوثين، األمــر الــذى يعنــى اتفــاقهم علــى أهميــة عــدم ووــود ـ% علــى عــدم ووــود فــروق معنــ 1مســتوى معنويــة 
 مردود إيجابى للوسائل التسويقية المطبقة فى الوقت الحالى فى زيادة أعداد السياح بمحافظة المنيا.

 :بالت الشخصيةانتائج تحليل المق
العليا بالمنشآت الفندقية موضع الدراسـة )نائـب المقابالت الشخصية مع العينة المختارة من مسئولى اإلدارة واءت أهم نتائج 

مــدير قطــا  خدمــة الغــرف(، مســئولى اإلدارة العليــا بشــركات الســياحة  - مــدير قطــا  األغذيــة والمشــرو ات -ر العــام ـالمديــ 
 ى النحو التالى:عل ،ومدراء مطاعم السالسل العالمية والمحلية بالمنيا

راوـع فـى المقـام األول إلـى بعـض المشـكالت األمنيـة  المنيـا ية فـى محافظـةمعظم المبحوثين أن ضعف الطاقة الفندق كدأ •
 .وقصور الوعى العام لدى السكان المحليين بأهمية صناعة السياحة ودورها الفاعل فى التنمية

أكد معظم المبحوثين علـى ضـرورة االهتمـام بالجانـب التـدريبى للعـاملين فـى مجـال صـناعة الضـيافة بووـف عـام، ومـن ثـم  •
طـــاءه األولويـــة المطلو ـــة نظـــرًا ألنـــف يعـــد بمثابـــة المـــدخل الرئيســـى الـــذى مـــن خاللـــف تســـتطيع المنشـــآت تهيئـــة الكـــوادر إع

 المختلفة فى كافة القطاعات واألقسام.
الكفــاءة فــى العمــل لــدى معــدالت تفعيــل نظــام الحــوافز الماديــة الــذى مــن شــأنف زيــادة أكــد معظــم المبحــوثين علــى أهميــة  •

 المباشرة وااليجابية نحو أنتاج خدمات تتسم بالرقى والتطور. ال صناعة الضيافة وانعكاساتفالعاملين فى مج
أكد معظم المبحوثين على ضرورة تحسين المناا العام فى داخل المنشأة من حيا تقوية العالقات اإلنسانية بين األفـراد،  •

 األمر الذى ينعكب على وودة الخدمة المقدمة.
مواكبــة أحــدم التطــورات مجــال صــناعة الضــيافة بالمنيــا ب فــيقيــام المنشــآت العاملــة لــى ضــرورة أكــد معظــم المبحــوثين ع •

، وذلــم مــن خــالل تــدريب ى دروــة إرضــاء العميــل علــى الخــدمات المقدمــةفــ لتأثيرهــا المباشــر  العلميــة والتكنولوويــة نظــراً 
المخصـ  لحجـز الغـرف   Micros-operaجـتتضـمن: برنامـ  والتـيالعـاملين لـديها علـى أحـدم إصـدارات هـذه البـرامج 

 Restaurant Systemالمخصـــ  لحجـــز تـــذاكر الطيـــران، برنـــامج إدارة المطـــاعم  Amadeusالفندقيـــة، برنـــامج 

Management.   

أكــد معظــم المبحــوثين أن إرضــاء العمــالء فــى مجــال صــناعة الضــيافة لــن يتحقــق إال بقــدرة المنشــأة علــى امــتالك ميــزة  •
دوار بين تقديم خدمة فندقية بمواصفات وودة مرتفعة يصاحبها مزارات أثريـة علـى قـدر كبيـر تنافسية من خالل تكامل األ
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مـــن االهتمـــام والتنظـــيم عبـــر شـــبكة طـــرق مميـــزة فـــى ووـــود تغطيـــة أمنيـــة قويـــة قـــادرة علـــى تـــوفير األمـــن واألمـــان لجمـــو  
 الزائرين.

الفندقيــة وإدارات المطــاعم والكافيتريــات و ــين  أكــد معظــم المبحــوثين علــى أهميــة فــتب قنــوات اتصــال بــين إدارة المنشــآت •
ًهلـة  الكيانات العلمية األكاديمية ككلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا للعمل على استقطاش أفضل العناصر البشـرية الم

 للعمل فى مجال صناعة الضيافة.
 ـار فــــرض الدراســـــة:ــاختبــ

تشــييد المنشــآت الفندقيــة مــن فئــة الخمــب واألر ــع نجــوم ذات العالمــة ا  بــين ارتبــ عالقــة الدراســة علــى ووــود  يعتمــد فــرض
 .Tour Operators التجارية العالمية بمحافظة المنيا و ين إدراج المحافظة ضمن خطة منظمى الرحالت السياحية

 
ب واألر ــع نجــوم عــدم ووــود عالقــة بــين إقامــة سالســل المنشــآت الفندقيــة العالميــة مــن فئــة الخمــ علــى  فــرض العــدمويــن  

، بينما ين  الفرض البـديل علـى ووـود عالقـة بمحافظة المنيا و ين إدراج المحافظة ضمن خطة منظمى الرحالت السياحية
سالســل المنشــآت الفندقيــة العالميــة مــن فئــة الخمــب واألر ــع نجــوم بمحافظــة المنيــا و ــين إدراج المحافظــة ضــمن تشــييد بــين 

 .منياخطة منظمى الرحالت السياحية لل

علــى أســئلة االســتمارة =  Zمـن خــالل توزيــع اسـتمارات االستقصــاء علــى مجتمــع الدراسـة المســتهدف، ووــد أن متوســط قيمـة 
يــتم و ــذلم اليياريــة،   Z =2.56ويعنــى ذلــم وقوعهــا فــى منطقــة الــرفض مقارنــة بقيمــة  0.01عنـد مســتوى معنويــة  4.65

 ى:الفرض البديل والذى ين  علوقبول رفض فرض العدم، 

تشــييد المنشــآت الفندقيــة مــن فئــة الخمــب واألر ــع نجــوم ذات العالمــة  ينأن هنــاك عالقــة معنويــة ذات داللــة إحصــائية بــ 
 .التجارية العالمية بمحافظة المنيا و ين إدراج المحافظة ضمن خطة منظمى الرحالت السياحية

سالســـل تشــييد فـــإن مـــن ثــم الدراســة، و  ة فـــرضى أمكــن إثبـــات صــحقويــة، و التـــال طرديـــةوقــد ثبـــت أن هــذه العالقـــة عالقــة 
بـإدراج مـرتبط بصـورة مباشـرة ة من فئة الخمب واألر ع نجوم ذات العالمة التجارية العالميـة بمحافظـة المنيـا ـدقيـالمنشآت الفن

  .محافظة المنيا ضمن خطة منظمى البرامج السياحية

 اتــــوصيـــائـج والتـــــالنت

 جــائـــأواًل : النت
 لت أهم النتائج المتحصل عليها من هذه الدراسة، فى النقا  الرئيسية التالية:تمث
مــن كافــة  أكثــر محافظــات مصــر ثــراء فــى اآلثــار مــنتعــد  نظــرًا ألنهــاكبيــرة  تاريخيــةيــة و إمكانيــات أثر  بهــا المنيــا محافظــة •

 موقعــا أثريــاً  40 أكثــر مــن األقصــر والجيــزة، وتضــم ىبعــد محــافظت المركــز الثالــا أثريــاً  العصــور التاريخيــة، حيــا تحتــل
ل هـذه المقومـات حتـى اآلن بالشــكل , ورغـم كــل هـذا الـزخم التـاريخى إال أنـف لـم يــتم اسـتغالمتعاقبـة عصـور تاريخيـةلسـتة 
، حيـا من فئة الخمب واألر ع نجوم ذات العالمة التجاريـة العالميـةإلى ووود منشآت فندقية  د فعلياً ـتفتقحيا ، المطلوش

غرفــة  254ال تتعــدى طــاقتهم االســتيعابية  مصــنفة مــن قبــل وزارة الســياحة المصــرية منشــآت فندقيــة 6 ال يتواوــد بـهــا إال
 .فندقية

http://www.arabgeographers.net/vb/forums/arab31/
http://www.arabgeographers.net/vb/forums/arab31/
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عدم قيام الشركات السياحية الكبرى بوضع المناطق األثرية بمحافظة المنيا ضمن البرامج السياحية لديها نظـرًا لمحدوديـة  •
أعــداد المنشــآت الفندقيــة مــن فئــة الخمــب واألر ــع نجــوم بهــا، و التــالى تقــف عــاوزة عــن تلبيــة متطلبــات التنميــة الســياحية 

 .بهذه المحافظة الواعدة الشاملة

ًثر علــى الوضــع الســياحى التنافســى للمحافظــة بصــورة عــدم الق • يــام بصــيانة المنــاطق األثريــة بالمحافظــة بصــورة دوريــة يــ
أطـالل معبــد مباشـرة، ولعـل منطقـة "األشـمونين" بمركــز ملـوى بمحافظـة المنيـا أصــدق دليـل علـى ذلـم والتــى تحتـوى علـى 

األثرية على شكل أعمدة ملقاة علـى األرض تحـت أقـدام  ، حيا تتناثر القطعشيده الملم "أمنحتب الثالا" لإللف "وحوتى"
األطفـال وقـت لهــوهم، باإلضـافة إلــى منطقتـى "طهنـا الجبــل" و"مقـابر فريــزر" حيـا وصـل حــد اإلهمـال إلــى التعـدى علــى 
المنــاطق األثريــة ببنــاء األســوار والمنــازل فضــاًل عــن إلقــاء المخلفــات والقمامــة بصــورة غيــر مشــروعة، وكــذلم محــاوالت 

 .بالمنطقة األثرية بتل العمارنة بالمنيا المدينة األثرية عاصمة اخناتون القديمةبعض التعدى على ال

قلــة الــوعى األثــرى لــدى مــواطنى المحافظــة بأهميــة صــناعة الســياحة كصــناعة متســارعة النمــو ومعظمــة للمزايــا التنافســية  •
ًدى الرواج السياحى إلى زيادة فر  العمل ومن  ثم االزدياد الملحوظ فى معدالت الدخل و التـالى لمصر األمر، حيا ي

 ارتفا  مستوى المييشة بووف عام.

ولكنها غير  ووود خطة لدى المسئولين عن الهيئات السياحية الحكومية بالمحافظة عن التطوير السياحى لمحافظة المنيا •
مواوهة المعوقات التـى تقـف حـائاًل أمـام مفعلة وغير متناسبة مع المتغيرات الحديثة فى العصر الحالى و التالى البد من 

 .خطة منظمى البرامج السياحية مشاركتها مشاركة فاعلة فى ومن ثم إدراوها ضمن

 انيًا : التوصيات والمقترحاتث
، يمكـــن اســـتخال  بمحافظـــة المنيـــا وفقـــا لمخطـــط شـــامل يضـــع علـــى رأس أولوياتـــف األهميـــة المتصـــاعدة لصـــناعة الضـــيافة

 لمقترحات القابلة للتنفيذ العملى، كالتالى:مجموعة من الحلول وا
ـتصميم شعار ل • ـة حملة تسويقية لمحافظة المنيا ترتبط بووـود ـصـورة ذهنـي الشـعار  ويقتـرح الباحـا ،ة لـدى السـائحينايجابـي

 :التسويقية المقترحة للحملةالتالى 

 

 

 

 ( الشعار المقترح للحملة التسويقية للمنيا1شكل رقم )
المصــرية  العقيــدة ىصــاحب فكــرة التوحيــد فــ هــى زووــة الملــم إخنــاتون و نفرتيتــى ملــة علــى رأس الملكــة ويرتكــز شــعار الح

ًكد شعار الحملـة أن القـديم منطقة تل العمارنة أقصى ونوش محافظة المنيا ىف ىوقد عثر على رأس نفرتيت ،القديمة ، وي
مصر قديمة  للحملة ترتكز على أنرة الذهنية من ذهب وأن مصر بلد سبعة  الف عام من الحضارة، و التالى فإن الصو 

 كالذهب تزداد قيمتها مع مرور الزمن.
الهيئـــة المصـــرية العامـــة  – وزارة الســياحة –إعــداد خطـــة تســـويقية لمحافظــة المنيـــا بمشـــاركة وميــع األطـــراف )المحافظـــة  •

الرئيســية تعتمــد علــى البنــود  ،(المســتثمرون  –غرفــة المنشــآت الســياحية  –غرفــة المنشــآت الفندقيــة  –للتنشــيط الســياحى 
 :التالية

OLD  IS  GOLD 
E G Y P T 

Seven thousands years old civilization  

M E N Y A 



 .191-172، ص 2019،  1، العدد 17المجلد  (JAAUTH)                                           صالح صادق        هاني

 -187- 

 بنود الخطة التسويقية المقترحة لمحافظة المنيا( 11ودول رقم )
 مسئــول التنفيــــذ  التـــوقيــــت  البنـــــــــــــــد

، You Tube االوتمــاعيإعداد حملة تسويقية علــى مواقــع التواصــل  -
والســيما  الســياحي ترتكز على إبراز المنيا كمنطقة من مناطق الجــذش

 .بعد تطوير البنية الفندقية بالمحافظة
 

قبل بداية الحملة التسويقية بثالثة  -
أشــهر ويــتم تكرارهــا مــرتين خــالل 
العــام الواحــد ولمــدة ثــالم ســنوات 

 .األقلعلى 

الهيئـــــــــــــة المصـــــــــــــرية  -
العامــــــــــــــة للتنشــــــــــــــيط 

 .السياحي

علــى  وذلــم بالمنيــاللمزارات الســياحية المووــودة  Linksإضافة روابط  -
ــع  ــرام  اإللكترونــــيالموقــ  اإللكترونــــيموقــــع الو  العــــالميلليونســــكو للتــ

 والمواقع ذات الصلة.المنيا محافظة ل

قبل بداية الحملة التسويقية بثالثة  -
 أشهر.

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــياحة إدارة  -
 .بمحافظة المنيا

ــة تليفزيون  - ــداد دعايـ ــةإعـ ــائية العالميـ ــى المحطـــات الفضـ ــة فـ ــى أن يـ ، علـ
تــم  والتــيوالمواقع األثرية بمحافظــة المنيــا المناطق تعتمد على إظهار 
 .واكتشافها حديثاً  تطويرها وترميمها

قبل بداية الحملة التسويقية بثالثة  -
أشــــــــهر علــــــــى أن تســــــــتمر لمــــــــدة 
سنتان على األقل ويتم با المــادة 

 أيام نهاية األسبو . فيالدعائية 

الهيئـــــــــــــة المصـــــــــــــرية  -
العامــــــــــــــة للتنشــــــــــــــيط 

 .السياحي

زارات لحجــــــم ونشــــــرات تعريجيــــــة عــــــن الـمـــــ طباعــــــة كتيبــــــات صــــــغيرة ا -
وذلــم بعــدة لغــات أونبيـــة  والمنــاطق األثريــة المكونــة لمحافظــة المنيــا

 المنشآت الفندقية والشركات السياحية الكبرى. فيعلى أن تعرض 

قبل بدايــة الحملــة التســويقية بســتة  -
 أشهر على األقل.

الهيئـــــــــــــة المصـــــــــــــرية  -
العامــــــــــــــة للتنشــــــــــــــيط 

 .السياحي
 رونيــة محليــة لكــل منطقــة علــى حــدة مــن المنــاطقإعــداد حمــالت الكت  -

ــة ــع إدارة  األثريــ ــا بمواقــ ــتم ر طهــ ــى أن يــ ــا علــ ــة المنيــ ــة لمحافظــ المكونــ
ــكو  ــياحة، وزارة اآلثــــار وموقــــع اليونســ ــياحة بالمحافظــــة، وزارة الســ الســ

على أن يتم مراوعــة محتويــات المــادة  العالميالخا  بممتلم الترام 
دارة الســياحة بالمحافظــة والهيئــة الدعائيــة لهــذه الحمــالت مــن خــالل إ

 .السياحيالمصرية العامة للتنشيط 

قبل بدايــة الحملــة التســويقية بســتة  -
 أشهر على األقل.

إدارة الســـــــــــــــــــــــــــــــــــياحة  -
 بمحافظة المنيا.

الهيئـــــــــــــة المصـــــــــــــرية  -
العامــــــــــــــة للتنشــــــــــــــيط 

 .السياحي

وضع وميع المزارات السياحية الخاصــة بمحافظــة المنيــا علــى خــرائط  -
Google Earth  يهاتها من المنصات االلكترونية.وشب 

قبل بدايــة الحملــة التســويقية بســتة  -
 أشهر على األقل.

الهيئـــــــــــــة المصـــــــــــــرية  -
العامــــــــــــــة للتنشــــــــــــــيط 

 .السياحي
محافظــة داخــل فــى ظم تنظــيم فعاليــات رياضــية معينــة تــن تبنى ورعايــة  -

 المنيا، مثل:
 ."سباق السيارات الدولى "رالى الفراعنة 
 ــدولى بمشـــــارك ــدراوات الـــ ــباق الـــ ــن ونســـــيات ة ســـ ــيون مـــ رياضـــ

 متعددة.
  للمسافات الطويلة سباق المارثون. 

قبل بداية الحملة التسويقية بشهر  -
علــــى األقــــل علــــى أن يــــتم تكــــرار 
 هذا الحدم مرة واحدة سنويا.

 وزارة السياحة. -
الهيئـــــــــــــة المصـــــــــــــرية  -

العامــــــــــــــة للتنشــــــــــــــيط 
 السياحى.

ــدول  - ــع وــ ــنوية واتوزيــ ــات الســــياحية األحــــدام الســ ــى مــــنلمهروانــ  التــ
علـــــى كـــــل الســـــفارات المصـــــرية  الممكـــــن أن تـــــنظم بمحافظـــــة المنيـــــا

المووــودة فــى األســواق الســياحية المســتهدفة وعلــى الســفارات األونبيــة 
 :المووودة فى داخل ومهورية العر ية ومن أمثلتها

  التحطيب "اللعب بالعصــا" وهــو لفنون الشعبية والسيما امهروان
دة مــــــن األصــــــول فـــــن مــــــن الفنــــــون القتاليــــــة المصـــــرية المســــــتم

 المصرية القديمة.
  المشـــــغوالت  –مهروـــــان الحـــــرف التقليديـــــة والتراثيـــــة )الخياميـــــة

ــية  ــبية –النحاســـ ــغوالت الخشـــ ــدف  – المشـــ  –الخـــــو   –الصـــ
 م(.وغيره التطريز اليدوى 

 .مهروان األفالم القصيرة 

قبل بداية الحملة التسويقية بشهر  -
علــى األقــل علــى أن يــتم اإلعــالن 

علــــى األقــــل عــــن مهروــــان واحــــد 
ــزة  شـــــــــهريا فـــــــــى محطـــــــــات التلفـــــــ

 العالمية.

 وزارة السياحة. -
الهيئـــــــــــــة المصـــــــــــــرية  -

العامــــــــــــــة للتنشــــــــــــــيط 
 السياحى.
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محافظـــة المنيـــا مـــن خـــالل اقتـــراح اســـتراتيجية خاصـــة بتنميـــة هـــذه الصـــناعة المتناميـــة،  فـــيالنهـــوض بصـــناعة الضـــيافة  •
 ويتضب ذلم من خالل الجدول التالى:

 المنيا تنمية صناعة الضيافة بمحافظة( استراتيجية 12ودول رقم )

 الــوضـــع القائــــــم أسلــــوب وطريقــة التنفيــذ الجهة / الجهات المسئولة الخطوات واإلجراءات  

ــة  - ــآت الفندقيــــ ــاء المنشــــ إنشــــ
مـــــن فئـــــة الخمـــــب واألر ـــــع 

 نجوم بالمحافظة.

ــات االختصــــــا   - المحافظـــة. - إدراج وهـــ
الرسمى لجهة واحدة تتعامـل 

 مستثمر مباشرة.مع ال
إتبــــــــــا  نظــــــــــام تخصــــــــــي   -

األراضـــــــــــــــى للمشـــــــــــــــروعات 
الفندقيــــــــــــــــة ذات الجــــــــــــــــدوى 

 االقتصادية.

إلــى  تفتقــد المحافظــة حاليــاً  -
ووـــود منشـــآت فندقيـــة مـــن 
فئــة الخمــب واألر ــع نجــوم 
قادرة على اسـتيعاش أعـداد 

 الزائرين.

إنشـــــــــــــــــــــــــــاء المطـــــــــــــــــــــــــــاعم  -
 والكافيتريات بالمحافظة.

ى تســــــــــهيل اإلوــــــــــراءات ـفـــــــــ  - المحافظــــة. -
ــول علــــى التـــــراخي   الحصــ
مــــــــــــع االلتــــــــــــزام بالشــــــــــــرو  

 الموضوعة.
 

 يتواوـــــد بالمحافظـــــة عـــــدداً  -
مــن المطــاعم والكافيتريــات 
ــاج  ــا تحتـــــ ــة ولكنهـــــ المحليـــــ
ــاعم  لزيــــــــــادة أعــــــــــداد مطــــــــ
وكافيتريـــــــــــــات السالســـــــــــــل 

 العالمية.  
 الســـــــــياحيزيـــــــــادة الـــــــــوعى  -

 للسكان المحليين.
الكيانات العلمية األكاديميـة  -

 كالجامعات والمدارس.
ــة  - ــرية العامـــــ ــة المصـــــ الهيئـــــ

 للتنشيط السياحى.

تســــــــــهيل اإلوــــــــــراءات فــــــــــى  -
ــول علــــى التـــــراخي   الحصــ
مــــــــــــع االلتــــــــــــزام بالشــــــــــــرو  

 الموضوعة.

ــوعى  - ــى الـ ــور فـ ــاك قصـ هنـ
ــياحة  ــة الســــــ العــــــــام بأهميــــــ

 كقطا  رائد.

تطـــــــــوير مقومـــــــــات البنيـــــــــة  -
 التحتية.

ــة  - المحافظــــة. - إدراج ذلــــــم ضــــــمن موازنــــ
الدولة مع إمكانية طرح ذلم 

ــت ــامباسـ                  B.O.Tخدام نظـ
أو غيـــــــره مـــــــن نظـــــــم اإلدارة 

 واالستغالل.

تقـــــــــــوم الدولـــــــــــة بتطـــــــــــوير  -
مقومـــــــات البنيـــــــة التحتيـــــــة 
ــوعة  ــا لخطــــــــة موضــــــ وفقــــــ
ولكتـــف يروـــى اإلســـرا  فـــى 
ــا  ــة وفقــــــــــــ تنفيــــــــــــــذ الخطــــــــــــ

 للتوقيتات المعلنة.

ــاملين  - ــاءة العـــ ــيرفـــــع كفـــ  فـــ
 مجال صناعة الضيافة.

 وزارة السياحة. -
األكاديميـة  الكيانات العلمية -

 كالجامعات والمدارس.

إعداد برامج تأهيلية وتدريبية  -
تحــت إشــراف المتخصصــين 
لرفـــــــــــــع معـــــــــــــدالت كفـــــــــــــاءة 

 العاملين.

هناك محاوالت ويـدة لرفـع  -
معـــــدالت كفـــــاءة العـــــاملين 
مــــــــــــن خــــــــــــالل الــــــــــــدورات 
 التدريبية المتخصصة.
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أسـوة بالغردقـة وشـرم  أخرى  نشاء مدن سياحيةدعوة روال األعمال والمستثمرين إلالبد من ووود رؤية واضحة تقوم على  •
وتوضيب مميزات المحافظة فى فر  االستثمار السياحى كتوافر األيدى العاملة ومصادر الطاقـة المتعـددة وووـود الشي  

 . التحتية مقومات البنية

ــن • ــتخل  مـ ــن الـ ــد مـ ــكالتال البـ ــة المن مشـ ــة بمحافظـ ــة الفندقيـ ــام التنميـ ــائاًل أمـ ــف حـ ــى تقـ ــق التـ ــمن:والعوائـ ــا والتـــى تتضـ  يـ
تخراج التــراخي  واألوراق طــول فتــرة اســ و التــالى  كثــرة القيــود واإلوــراءات اإلداريــةالبيروقراطيــة اإلداريــة ومــا تقتضــيف مــن 

بالموافقــة أو بــرفض المشــرو  المقــدم لهــا، هبــو   ، تعــدد وتضــارش وهــات االختصــا  الرســمى التــى تصــدر قــراراً الالزمــة
 .يتعارض مع دوافع المستثمر الجاد حتية بمامستوى بعض خدمات البنية الت

فـى شـكل مشـغوالت  السـياحية البد من إحياء مقومات الجذش السياحى التراثية بإقامة مناطق تراثية تقليدية تقدم الخـدمات •
وريــة مــن خــالل المســـارح المفتوحــة للحفــاظ علــى التــرام البيئــى وتنشــيطف بوصــفف أحـــد وفــن محلــى يعــرض الفنــون الفلكل

المســتدامة وذلــم مــن خــالل اســتخدام األســلوش العلمــى فــى  الســياحية التنميــة الــدعائم األساســية التــى تســتند عليهــا خطــة
 .دراسات التقييم البيئى و حا أساليب االستغالل

وميــع اإلمكانيــات  طــوير مشــرو  البــواخر الســياحية بالمحافظــة، مــن خــالل رفــع كفــاءة المشــرو  وإعــادة هيكلــةالبــد مــن ت •
ــف ــة بـ ــدادالمتاحـ ــة إعـ ــع أهميـ ــة برنـــ  ، مـ ــن المحافظـ ــالن عـ ــويق واإلعـ ــى التسـ ــة قـ ــركات متخصصـ ــن خـــالل شـ ــائى مـ امج دعـ

 ومقوماتها المختلفة وإمكانياتها السياحية واألثرية المتنوعة. 

ضرورة تنظيم وتسويق رحالت لمسار العائلة المقدسة بمصر مع أهمية تأهيل نقا  المسار، مع حتمية ووود دورات ميـاه  •
% من زائرى المسار، السيما بعـدما قـررت دولـة 80 المتحركة والذين يمثلون أكثر من مجهزة الستقبال أصحاش الكراسى

 لها.الفاتيكان إدراج مسار العائلة المقدسة فى مصر ضمن كتالوج المزارات السياحية المعتمدة 

 نعقــاده ســنوياً علــى أن يــتم ا ونــدة الســياحيةعلــى قائمــة األالبــد مــن إنشــاء معــرض دولــى ســياحى تتبنــاه المحافظــة وتثبيتــف  •
كمهروـان الفنـون  المنياالمرتبطة بمحافظة ات الترويجية مهروانالاستحدام  بهدف الترويج السياحى للمحافظة، مع أهمية

تنشــيط المصــرية العامــة للهيئــة الو وزارة الســياحة ، وذلــم بالتعــاون الجهــات المختصــة بــ الشــعبية ومهروــان الحــرف التراثيــة
 .اإللكترونى كأداة ترويجية فعالة للحرف التقليدية والتراثية بالمحافظة استخدام التسويقى، مع السياح

 هـذا إلـى وانـب النشـر العلمـى، سـويق اإللكترونـى والتنشـيط السـياحىا" كـأداة مـن أدوات التــالمني إطالق مبادرة "صنــع فى •
 .للدراسات الشرقيةى الفرنس إصدارات عالمية مثل إصدارات المركز ثرية فى محافظة المنيا ونشرها فىللمناطق األ

رة وتطــوير المهــارات والتعــاون بــين وزا األداء لتحســيندورات تدريبيــة للعــاملين فــى مجــال صــناعة الضــيافة  تنظــيمضــرورة  •
ميـة والقطـا  الشركة القابضة لمصـر للطيـران، ودعـوة السـلطات السـياحية الحكو  ممثلة فى السياحة ووزارة الطيران المدنى

 .ذو وودة عالية تنافب المنتجات السياحية العالمية ىلتقديم منتج سياح الفندقىو  الخا  السياحى

ــياحية، البـــد مـــن   • ــة المعـــامالت تحـــديا التشـــريعات والقـــوانين السـ ــة لتنظـــيم كافـ ــانون التجـــارة االلكترونيـ وســـرعة إصـــدار قـ
بـــــالخبرات األكاديميـــــة  الســـــياحىللتنشـــــيط  المصـــــرية هيئـــــةالاســـــتعانة وزارة الســـــياحة و اإللكترونيـــــة الســـــياحية، مـــــع أهميـــــة 

 .للوزارة صين عن إعداد خطة التسويق السياحىوالمتخص

مراعـاة  علـى تعتمـد والقيمـة الغذائيـة ضـرورة تقـديم ووبـات متكاملـة العناصـربوالمطـاعم المنشـآت الفندقيـة اهتمام البد من  •
 .كل ووبة كمية السعرات الحرارية فى
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 ـعـــراجــالم

ـــ ، )ــــــــــــــــــــ − ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا:2019ـــــــ ــة المنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاعم بمحافظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــداد الكافيتريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات والمطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (، أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
http://www.minia.gov.eg/New_Tourism/Restaurants%20and%20Cafes.aspx  : تــــــــــاري  أخــــــــــر إطــــــــــال

2/8/2019. 
ـــ ، )ــــــــــــــــــ − ــة المنيـــا فـــى الفتـــرة )2018ـــــــــ ــياحة 2018 - 2015(، الحركـــة الســـياحية الوافـــدة لمحافظـ (، إصـــدارات إدارة السـ

 بمحافظة المنيا.
ـــ ، ) − ــة 2017ـــــــــــــــــــــــــــ ــة العامـ ــدارات الهيئـ ــاهرة: إصـ ــا، القـ ــة المنيـ ــة محافظـ ــة لتنميـ ــروعات الداعمـ ــتقبلية والمشـ ــة المسـ (، الرؤيـ

 ط العمرانى بوزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.للتخطي
ـــ ، ) − ـ تــــاري  أخــــر  http://www.minia.gov.eg/New_Tourism/default.aspx المنيــــا: فــــي(، الســــياحة 2019ـــــــــــــــــــــــــــ

 .5/8/2019إطال : 
دراسة تطبيقية علـى عينـة مـن الفنـادق  –(، تقييم وودة خدمات الضيافة فى الفنادق السورية 2018، نزار نزيف، )لجنديا −

 الثالم نجوم، رسالة ماوستير غير منشورة، كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة.
لدينية، القاهرة: إصدارات المجلـب األعلـى المواقع األثرية والمزارات ا -(، محافظة المنيا 2010، باسم سمير، )الشرقاوي  −

 سلسلة الثقافة األثرية والتاريخية، مشرو  المائة كتاش. ،لآلثار
 (، نشأة المدن المصرية على ضفاف النيل، القاهرة: دار حروف منثورة للنشر.2008، على محمود، )اليبادي −
 لمنصورة: بدون ناشر.(، مبادئ اإلحصاء والقياس االوتماعى، ا2007القصا ، مهدى محمد، ) −
(،  ليــات وضــع مدينــة قــو  علــى الخريطــة الســياحية؛ الفــر  والتحــديات، المجلــة العلميــة 2012حامــد، أحمــد عبيــد، ) −

 .259 -233العدد الثانى،      –المجلد السادس  –لكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم 
 دار أتون للطباعة والنشر.(، مبادئ صناعة الضيافة، القاهرة: 2018حسن، محمد نجيب، ) −
 (، صناعة السياحة بين النظرية والتطبيق، اإلسكندرية: الملتقى المصرى لإلبدا  والتنمية.2003دعبب، محمد يسرى، ) −
ًاد، مــاهينور أحمــد، ؛لميــاء حســنى، صــالب − تقيــيم خــدمات الضــيافة فــى الشــقق الفندقيــة (، 2013) عمــر، نهــى أحمــد ، فــ

ـمجل ،بالقــاهرة  المجلـــد –الجامعــات العر يــة للســـياحة والضــيافة، كليــة الســـياحة والفنــادق بجامعــة قنـــاة الســويب،  ة إتحـــادــــــ
 .114 -103،     األولالعدد  –العاشر

 (، التنميـة السياحيـة، القاهرة: الطبعة األولى، دار زهران للطباعة والنشر.1991عبد الوهاش، صالح الدين، ) −
(، التنميـة السـياحية المسـتدامة فـى ومهوريـة مصـر العر يـة 2007فاروق عبد النبى، )، محمد إبراهيم ، عطا هللا، عراقي −
دراســة تقويميــة بــالتطبيق علــى محافظــة اإلســكندرية، اإلســكندرية: ورشــة عمــل تحــت عنــوان الســياحة فــى اإلســكندرية،   -

 .30 - 1المعهد العالى للسياحة والفنادق بالسيوف،     
ــرة: إصــدارات وحــدة (، أ 1997) ،مرســى، ســلوى محمــد − هميــة القطــا  الســياحى و عــض األزمــات التــى تعــرض لهــا، القاـه

ًتمر السنوى الثانى إلدارة األزمات والكوارم، كلية التجارة، وامعة عين شمب.  بحوم األزمات، الم
األسـرات  (، مواقـع اآلثـار المصـرية القديمـة منـذ أقـدم العصـور وحتـى نهايـة عصـر2008نور الدين، محمد عبد الحليم، ) −

 المصرية القديمة، القاهرة: دار األقصى للطباعة والنشر.

http://www.minia.gov.eg/New_Tourism/Restaurants%20and%20Cafes.aspx
http://www.minia.gov.eg/New_Tourism/default.aspx
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ـيحي − ــ ــال، ، الشر ينـــ ــ ــاد كمـ ــدان، )ـى، نهـ ــد زيـ ــام 2017ى، محمـ ــياحى ـلتقييـــ  SISPIO(، تطبيـــق نظـ م مقومـــات الجـــذش السـ

، 1، العـدد 11جلة الدولية للترام والسياحة والضيافة، كليـة السـياحة والفنـادق بجامعـة الفيـوم، المجلـد بمحافظة المنيا، الم
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ARTICLE INFO             Abstract 

Egypt is one of the most important tourism attractions among the 

countries of the world because of its multi tourism treasures. 

Tourists from all over the world come to Egypt to enjoy the beauty 

and splendor of culture that is more than 7000 years old and is 

harmonious fusion of the Egyptian, Mediterranean, Greek and 

Arabic Cultures. In this aspect, Menya governorate is considered as 

the richest places in archeological sites, but an examining view on 

the Egyptian tourism map helps us to observe the phenomena of 

unbalanced distribution of hospitality establishments in this 

governorate. The field study was applied by distributing 

questionnaire forms to the selected sample from some hotel staff and 

officials in some tourism authorities. The data were analyzed using 

SPSS version 24. The main findings of this study states that there is 

a significant relationship between construction of five- & four-star 

hotel and the inclusion of the governorate in the Egyptian tourism 

map. The research concluded some strategies that contribute to the 

activation of the tourism development of Menya governorate 
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