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 Abstractممخص 
بيرا مف جانب الباحثيف يمقى تسويؽ المقاصد السياحية فى اآلونة األخير اىتماما ك       

التى تسعى لزيادة المقاصد تمؾ ممنافسة الشديدة بيف ومسئولى التسويؽ عمى السواء نتيجة ل
لذلؾ حاوؿ ىذا البحث إلقاء الضوء عمى شخصية  يةالعالم ةالسياحنصيبيا مف حركة 

العبلمة السياحية ودورىا كأحد عوامؿ نجاح تسويؽ المقاصد السياحية ، حيث تعتبر 
صية المقصد السياحى مف أحد العناصر الداعمة لتمييز المقاصد السياحية وأحد شخ

األسباب التى تعطى لممقصد السياحى تفردًا وجاذبية ، ووسط التنافس الشديد الحادث اآلف 
بيف المقاصد السياحية تأتى شخصية العبلمة أو شخصية المقصد السياحى لتعطى ليذا 

ساعد عمى بناء مركز ذىنى متميز لممقصد فى ذىف السائح المقصد ميزات تنافسية خاصة وت
. لذلؾ يجب أف يعمؿ المسئولوف عف التسويؽ السياحى فى مصر عمى تمييز مصر سياحيا 
مف خبلؿ التركيز عمى أبعاد وخصائص شخصيتيا الجاذبة لمسائحيف لتحسيف الصورة 

خصية مصر كمقصد السياحية لمصر وجذب عدد أكبر مف السائحيف ترتبط شخصياتيـ بش
سياحى مما يخمؽ الوالء لدى ىؤالء السائحيف الذى يظير فى تكرار زيارة ىؤالء السائحيف 
لمصر وتزكيتيـ ليا مع أقاربيـ وأصدقائيـ مما يكوف لو أكبر األثر فى وضع مصر فى 

 مركز أفضؿ عمى خريطة السياحة العالمية . 
صية المقصد السياحى ، عوامؿ تميز تمييز المقاصد السياحية ، شخالكممات الدالة : 

 شخصية مصر كمقصد سياحى .
 مقدمة : -1

 شامؿ سياحي مقصد إلي اآلف تحولت وقد عديدة قروف نذًا مسياحي اً مقصد مصر انتك        

 المصري الماؿ لرأس سمحت األساسية البنية مرافؽ في ضخمة طفرة تحققت حيث ممتد ومتنوع

 بمجموعةبتاريخ عريؽ و  مصر تتمتعكبيرة. و  سياحية ميةتن عممية فيمشاركة بال واألجنبي

 لذلؾ ، سياحيةالو  فندقيةال خدماتالو  العاـ طواؿ معتدؿال مناخالو  الشاطئية المنتجعات مف رائعة

وفى عالـ اليـو الذى  . العالمية السياحة خريطة عمي بارزة مكانو المنتجعات ىذه احتمت
احية تبنت العديد منيا مبدأ اتخاذ عبلمة لتتميز بيا اشتدت فيو المنافسة بيف المقاصد السي
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عف غيرىا مف المقاصد األخرى حتى ال تقتصر فكرة العبلمة عمى المنتجعات أو الفنادؽ 
السياحية وحدىا لتشمؿ المقاصد السياحية أيضا ، وليصبح المقصد السياحي لو ما يميزه 

مياـ المنظمات التسويقية لممقصد  ويجعمو مختمفًا عف المقاصد األخرى وكؿ ذلؾ يعتبر مف
السياحى التى أصبحت تسعى بشدة فى الوقت الحالى إلى تبنى سياسات واستراتيجيات لبناء 

 .   1د عبلمات تجارية مميزة
 م كمة البحث : -2

يعتبر تحديد مكانة المقصد السياحية فى السوؽ السياحى آداه ىامة جدا فى تصميـ         
ؾ المقاصد مما يكوف لو تأثيره عمى جذب عدد أكبر مف السائحيف . العبلمات السياحية لتم

ومف أىـ المشاكؿ التى تقابؿ مصر لتحديد مكانتيا السياحية فى السوؽ السياحى الحاجة إلى 
ابتداع عبلمة سياحية عالمية تستطيع اختراؽ كافة الحدود العالمية ومختمؼ الثقافات . 

ة لكف المشكمة ىو عدـ إدارة تمؾ العبلمة السياحية وتعتبر مصر ليا بالفعؿ عبلمة سياحي
بأسموب ناجح ومثمر لمسياحة فى مصر. ولكى نستطيع إدارة عبلمتنا السياحية يجب أف 
ندير كافة العناصر المكونة ليا ، ومف أىـ تمؾ العناصر المكونة لمعبلمة السياحية ىى 

ذا تكممنا عف مصر وعف شخصيتيا إذا م ا كانت واضحة لمعالـ فنجد شخصية العبلمة ، وا 
أننا ليس لدينا ىوية واضحة فيؿ يمكف أف نعتبر مصر بمد أو منطقة سياحية تعتمد عمى 
مناخيا المعتدؿ أو حضارتيا العريقة وتاريخيا الطويؿ أـ ىؿ نحف بمد تعتمد عمى سواحميا 

ـ التى المميزة عمى البحر األحمر ، ومع كؿ الضغوط والمنافسة الشديدة فى عالـ اليو 
نواجييا ومع كؿ المناطؽ السياحية التى تتزايد يوما بعد يـو وتطرح لنفسيا فى السوؽ 
العالمى شخصيات غنية وواضحة لعبلمتيا التجارية التى تشتير بيا يجب أف تطرح مصر 
ىى األخرى نفسيا بشخصية وىوية واضحة تتميز بيا وتجذب بيا عدد أكبر مف السائحيف 

ما لدييا مف عوامؿ سياحية جاذبة . وسيحاوؿ البحث وتحديد ما ىو فى السوؽ السياحى ب
شكؿ شخصية مصر كمقصد سياحى التى تستطيع أف تحسف مف صورة مصر السياحية 
أماـ السوؽ السياحى ، وتعطى فرصة لممسئوليف عف التسويؽ لوضع استراتيجيات تسويقية 

 تعتمد عمى شكؿ تمؾ الشخصية .
 أىمية البحث : -3

تاج مصر كدولة نامية أف تطرح نفسيا كمنطقة سياحية ليا شخصية سياحية مميزة تح       
لتستطيع المنافسة بيف األسواؽ السياحية العالمية ، وفى ىذا المناخ التنافسى العالمى الذى 

                                                
(1) Blain, C., Levy, S.E., & Ritchie, J.R.B. (2005). Destination Branding: Insights and 

Practices from Destination Management Organizations. Journal of Travel Research 
(43)4, 328-338. 
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نعيشو اآلف أصبحت الحاجة لشخصية سياحية مميزة أمر ضرورى وحيوى لكى نستطيع أف 
ميزة بيف الدوؿ السياحية ولتصبح صورتنا السياحية أحسف فى نضع لنفسنا مكانة سياحية م

ويحاوؿ البحث أف يساعد مسئولى التسويؽ فى مصر عمى تصميـ  عيوف السائحيف . 
شخصية لمعبلمة السياحية التى يمكف أف يطرحوىا فى السوؽ السياحى حيث يمكف أف تكوف 

خطط التسويقية األنسب لمواجية عامؿ مساعد فى تصميـ وبالتالى تطبيؽ االستراتيجيات وال
المنافسة العالمية فى السوؽ السياحى ، فإف نجاح تصميـ شخصية مميزة لمعبلمة السياحية 
لمصر سيشجع السائحيف عمى الشعور باختبلؼ مصر كمنطقة سياحية عف منافسييا مما 

مما يكوف لو يساعد عمى تكرار زيارتيـ مرة أخرى لمصر أو زيادة مدة اإلقامة السياحية فييا 
أثره عمى زيادة اإليرادات السياحية مف النقد األجنبى . وتتمثؿ أىمية شخصية المقصد 

 السياحى فى العناصر اآلتية :
لمقائميف عمى السياحة فى مصر يعطى االىتماـ بشخصية مصر كمقصد سياحى الفرصة  -

اح شخصية لتحسيف الصورة الذىنية عف مصر فى األسواؽ السياحية لمدى ارتباط نج
المقصد بتحسف الصورة الذىنية عنو حيث تعتبر شخصية العبلمة جزء مف الصورة الذىنية 
لمعبلمة وبالتالى يظير تأثير االىتماـ بيا فى رواج اسـ مصر سياحيا فى السوؽ السياحى 

 . وبناء وضع أفضؿ ليا عالمياً 

 سياحى فرصة  يعتبر تحديد أىـ الصفات أو األبعاد المرتبطة بشخصية مصر كمقصد
نسانية التى حددىا بمصر تبعا لمصفات اإل لمتعرؼ عمى أكثر الشرائح السوقية اىتماماً 

السائحيف لشخصية مصر كمقصد سياحى وتبعا لمشاعرىـ ووالئيـ تجاه مصر لتصبح 
 مصر عبلمة فى حد ذاتيا بيف األسواؽ السياحية .

 ية العتمادىا عمى تخطيط أفضؿ لمحمبلت الترويجية واإلعبلنتعطى الفرصة ل
االستبيانات المحددة لمسائحيف التى حددت صفات شخصية مصر كمقصد سياحى مما 
يقمؿ مف التكاليؼ التسويقية نتيجة لقدرة مسئولى التسويؽ عمى تحديد أىـ الوسائؿ 
التسويقية واالتصالية مع الشرائح السوقية الحالية والمتوقعة والتى تـ تحديدىا مف خبلؿ 

 اصة بتقييـ شخصية مصر كمقصد سياحى .البحوث الخ

  ، يؤثر ظيور مصر بشخصية مميزة باإليجاب عمى الصورة العامة لمصر فى الخارج
ويزيد مف رغبة االستثمارات األجنبية لمعمؿ فى مصر سواء فى المجاؿ السياحى أو فى 

ى مما يعكس زيادة فى تدفؽ النقد األجنبى مما يكوف لو أثره عمغيره مف المجاالت 
االقتصاد الوطنى فى زيادة عدد الوظائؼ وقمة نسبة البطالة فى الدولة السياحية وتحسف 

 .البنية األساسية لمحفاظ عمى صورة الدولة السياحية
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  اقتناءيشجع تصميـ عبلمة لمصر تعتمد عمى شخصية منفردة األفراد الراغبيف دائما فى 
صد السياحية ذات العبلمات المختمفة المنتجات ذات العبلمات المشيورة إلى ارتياد المقا

 فى السوؽ السياحى .

  يساعد تطوير العبلمة السياحية لمصر بشكؿ عاـ عمى االىتماـ بدرجة أكبر لتطوير
التسييبلت السياحية سواء فى مجاؿ الفنادؽ أو المطاعـ ، باإلضافة إلى زيادة االىتماـ 

طبيعية مما يعود بالفائدة عمى تكرار بعناصر الجذب السياحى التاريخية أو الثقافية أو ال
 زيارة السائحيف لمصر مرة أخرى .

  نجاح لعبلمة الدولة ككؿ مما يكوف لو ىو نجاح شخصية العبلمة لمدولة السياحية إف
أثره ارتفاع مستوى المعيشة فى الدولة وشعور بالفخر لبلنتماء لمدولة لما ليا ما يميزىا 

 عالميا . 
 :عرض الدراسات السابقة  -4

تعد المنتجات السياحية أكثر تعقيدا مف المنتجات االستيبلكية وذلؾ يرجع لثبلثة        
أسباب األوؿ أف المنتج السياحى يتكوف مف خدمات وتسييبلت قد تكوف فردية أو جماعية 

(، والسبب الثانى أف المنتج السياحى تختمؼ رؤية كؿ سائح لو باختبلؼ تجاربو السابقة 1)
ؾ ال يكوف فى بعض األحياف لمسئوؿ التسويؽ السيطرة الكاممة عمى المنتج وثقافاتو لذل

السياحى ، أما السبب الثالث فيو أف المقصد السياحى قد يكوف متعدد الوظائؼ فقد يقدـ 
السياحة التاريخية وسياحة التسوؽ والترفيو والسياحة الرياضية مما يمقى عبئا أكبر عمى 

( . كما أف المنتج السياحى الذى يقدـ مف 2يقو وترويجو )مسئولى التسويؽ لوضع خطط تسو 
جانب المقصد السياحى يجب أف يقـو عمى عبلقة متشابكة تجمع بيف المبلمح السياحية 
لممقصد السياحى والمؤسسة التسويقية لو  والمؤسسة المسئولة عف تطوير الخدمات السياحية 

ف عممية تمييز المقاصد أ( 4) (Cai,2002)(. ويرى كاى 3فى ىذا المقصد السياحى)
السياحية " ىى تعريؼ وتحديد واختيار مزيج مف العناصر المرتبطة ببعضيا لتكويف صورة 

 سياحية جيدة عف ذلؾ المقصد السياحى" . 
                                                

(1) Morgan, N., Pritchard, A. & Pride, R. (Eds.) (2004). Destination branding: Creating the 
unique destination proposition (2nd ed., pp. 207–225). Oxford: Elsevier Butterworth-
Heinemann. 

(3) Grängsjö, Y. F. (2003), “Destination networking. Competition in peripheral 
surrounding”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 
Vol. 33, No 5, pp. 427-448. 

(4) Weaver, D. and Oppermann, M. (2000), Tourism Management, Wiley,  Milton. 
(5) Cai L. A. (2002), “Cooperative branding for rural destination”, Annals of Tourism 

Research, Vol. 29, No. 3, pp. 720-742. 
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( أف عممية 1) (Morrison and Anderson,2002) وريسوف وأندرسوفميرى بينما         
ىى " العممية التى تستخدـ لخمؽ ىوية وشخصية  تمييز المقصد السياحى بعبلمة تجارية

خاصة لممقصد السياحي يختمؼ ويتميز بيا عف المقاصد السياحية المنافسة " . ويرى 
( أف تمييز المقصد السياحى ىى 2) (Kaplanidou and Vogt,2003)كاببلنيدو وفوجت 

ا عممية تحديد لمبلمح الكيفية التى يدرؾ بيا السائح المقصد السياحى ، كما أنيا تعتبر أيض
المقصد السياحى وكيفية توظيؼ ىذه المبلمح لتصبح مف مكونات عبلمة المقصد السياحى 

. 
 (Goeldner, Ritchie, and MacIntosh,2000,p.653)كما اتفؽ جولدنر وأخروف       

، أو عبلمة المقصد السياحى بأنو " اسـ( فى تعريؼ 4) (Kerr, 2005,p.277) ( مع كير3)
مى ، أو عبلمة ، أو شعار ، أو كممة أو نص مكتوب أو مطبوع يعبر عف ىوية المقصد مس

السياحى كما يعمؿ أيضا عمى تمييزه عف غيره باإلضافة إلى تعيده بقضاء تجربة سياحية ال 
تنسى ترتبط فقط بالمقصد السياحى وتعزيز وتدعيـ الذكريات السعيدة المرتبطة بتمؾ التجربة 

 بالمقصد السياحى ".  السياحية الخاصة
وىناؾ ست فوائد لتمييز المقاصد السياحية حيث تعمؿ عمى تضييؽ دائرة البحث       

لمسائح وتقمؿ مف اختياراتو ، باإلضافة إلى تقميؿ التأثير غير الممموس لصناعة السياحة ، 
احية ، كما تعمؿ عمى تقميؿ عامؿ المخاطرة المرتبط باتخاذ قرار السفر إلى المقاصد السي

كما تساعد المقاصد السياحية ذات العبلمات عمى تقسيـ األسواؽ بشكؿ دقيؽ وتعمؿ عمى 
تركيز جيود المسئوليف عف المقاصد السياحية لموصوؿ ليدؼ محدد وىو تصميـ عبلمة ليا 

(. كما رأى مورجاف وآخروف 5شخصية مميزة تختمؼ عف باقى المقاصد السياحية  )
(Morgan et al , 2004)  أف تمييز المقاصد السياحية ىى مف أقوى األسمحة التسويقية التى

تتوافر لدى المسئوليف عف تسويؽ المقاصد السياحية ، فالعبلمة الناجحة مف وجية نظرىما 
ىى التى تستطيع بناء رابطة عاطفية بيف المقصد السياحى والسائح سواء مف خبلؿ المنتجع 

مف خبلؿ مشاعر الترحاب الذى شعر بيا مف خبلؿ أو الفندؽ الذى أقاـ فيو السائح أو 
                                                

(6) Morrison, A. M., & Anderson, D. J. (2002). Destination branding. Paper presented at the 
Missouri Association of Convention & Visitor Bureaus Annual Meeting. 

(7) Kaplanidou, K. Vogt, C. (2003), “Destination Branding: Concept and Measurement”, 
Working Paper Michigan State University – Michigan State University, Department of 
Park, Recreation and Tourism Resources, August. 

(8) Goeldner, C.R., Ritchie, J.R.B., & MacIntosh, R.W. (2000). Tourism: Principles, 
Practices, Philosophies, 8th ed. John Wiley & Sons, Inc.: New York. 

(9) Kerr, G. (2005) From destination brand to location brand, Brand management, 13 (4/5): 

276-283. 
(10) Morgan, N., Pritchard, A. & Pride, R. (Eds.) (2004).  
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سكانو المحمييف ، وتعتبر أيضا بمثابة وعد بالحصوؿ عمى قيمة عالية مف وراء ىذا المنتج . 
وتتحوؿ العبلمة لدى العميؿ إلى شىء يشبو العقيدة ، كما أنيا تثير فى النفس المشاعر 

يمة اجتماعية وعاطفية لدى وتحث عمى سموؾ الشراء تجاىيا ، كما أنيا تبقى ليا ق
مستخدميا . كما أف تمييز المقاصد السياحية يدفع السائح لتفضيمو بدوف النظر إلى السعر 
نتيجة لثقتو بأف ذلؾ المقصد سيقدـ لو تجربة سياحية متميزة عف غيره مف المقاصد مما 

 يشجعو عمى العودة مرة أخرى إليو.
قرار السائح وسموكو تجاه ذلؾ المقصد مثميا تؤثر شخصية المقصد السياحى عمى و        

مثؿ مدى درجة رضاؤه ومدى الخبرة التى تجمعت لديو عف ىذا المقصد . وتتأثر شخصية 
المقصد السياحى كثيرا بشخصية السائح نفسيا وصفاتو التى تتطابؽ مع خصائص المقصد 

شخصية المقصد  كما أنيا ترتبط بدوافعو لمسفر وبالتالى فإفوصفات شخصيتو السياحى 
(.ولقد قامت آكر 1) تؤثر عمى  عممية اختياراتو بيف المقاصد المختمفة السياحى

(Aaker,1997) بتعريؼ شخصية المقصد السياحى بأنيا " مجموعة مف الصفات   2د
اإلنسانية التى يربطيا السائح فى ذىنو ) وليس المقيـ ( بالمقصد السياحي ليميزه عف غيره 

أف شخصية المقصد السياحى   3د (Hankinson,2004)رى ىانيكنسوف وي مف المقاصد" .
المقومات ( 1):  أو المبلمح ذات العبلقات المترابطة وىى تنقسـ إلى مجموعة مف المقومات

 الوظيفية: وىى تشمؿ المقومات الممموسة سواء كانت بيئية أو تتميز بمنفعة ما لمسائح .
فنية ، قاعات الموسيقى ، األنشطة الترفييية المتاحؼ، المسارح ، المعارض الوتشمؿ 

والرياضية والتسييبلت المقدمة ، تسييبلت المعارض والمؤتمرات ، توافر األماكف العامة . 
( 2) الفنادؽ ، المطاعـ ، المبلىى الميمية ، ووسائؿ التسمية ، وسائؿ النقؿ واالتصاالت .

لممموسة وتشبع الحاجة لدى السائح ات الرمزية : وىى تشتمؿ عمى المقومات غير االمقوم
ثبات الذات .  شخصية السكاف مثؿ إلى االستحساف االجتماعى والحاجة لمتعبير عف الذات وا 

صؼ و خصائص زائرى المقصد السياحى ) العمر ، الدخؿ ، الجنس والتعميـ(، و و المحمييف ، 
إلى ىاتيف  تنضـ و لمدى جودة الخدمة المقدمة والتى يظير فييا االتصاؿ الشخصى .

ات المتصمتاف ببعضيما مجموعة أخرى شاممة لبعض المقومات التى مقومف مف اليالمجموعت
مجموعة أخرى شاممة لبعض المقومات التى ترسـ تجربة السائح فى المقصد السياحى 

                                                
(11) O’Leary S. and J. Deegan (2003). People, pace, place: Qualitative and quantitative 

images of Ireland as a tourism destination in France.Journal of vacation marketing, 9 
(3), 213-226.  

(12) Aaker, J. L. (1997).“Dimensions of Brand Personality. ”Journal of    Marketing 
Research Vol. 34, No. 3 (Aug., 1997), pp. 347-356. 

(13) Hankinson, G.,(2004). “Relational Network Brands: Towards a Conceptual Model of 

Place Brands.” Journal of Vacation Marketing, 10 (2): 109–21.  
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مشاعر السائحيف تجاه المقصد السياحى ) منبير ، وتشمؿ  ومشاعره تجاه الرحمة السياحية .
صؼ المقصد السياحى ) آمف ، نابض بالنشاط ( ، سمات المبانى و عؿ ( ، و مسترخى ، منف

، بعض الصفات المرتبطة باألمف قصد السياحى سواء ) تاريخية، حديثة ، واسعة (فى الم
 واألماف . 

مناقشة خطة سنغافورة الخاصة   1د (Henderson,2000)ولقد حاوؿ ىندرسوف      
ة ، ولقد توصمت دراستو إلى تحديد ست أبعاد لشخصية بجعميا مقصد سياحى لو عبلمة مميز 

سنغافورة كمقصد سياحى وىى العالمية ، الشابة ، النابضة بالحياة ، الممثمة آلسيا الحديثة ، 
الموثوؽ بيا ، المريحة وأوضحت الدراسة عدـ قدرة كافة الزائريف عمى إدراؾ عبلمة سنغافورة 

 أكبر إلبراز خصائص شخصية العبلمة وقيمتيا.وشخصيتيا مما يحتاج إلى جيود تسويقية 
أف يقوما   2د (Ekinci and Hosany 2006)واستطاع كؿ مف إيكينسى وحسينى       

ببحث فريد عف شخصية المقصد السياحي ومدى إمكانية تطبيؽ األبعاد والصفات اإلنسانية 
السياحية عموما عمى المقاصد السياحية مما جعؿ ىذا البحث إضافة جديدة فى الدراسات 

وفى األبحاث المرتبطة بشخصية المقاصد السياحية . ولقد توصؿ الكاتباف إلى أف أبعاد 
شخصية العبلمة السياحية لممقصد السياحى كانت ثبلثة وليست خمسة وىـ اإلخبلص 

بسيط ، ية التى جاءت تحت بعد اإلخبلص  )واإلثارة واالختبلط . كما اكتشفوا الصفات الفرع
ادؽ ، مخمص ( ، وىذا البعد يؤكد عمى أىمية العبلقة الطيبة التى يجب أف تتواجد وفى ، ص

اإلثارة فى  تمثمتبيف السائحيف وأىالى المقصد السياحى لتحقيؽ تجربة سياحية ممتعة ، و 
صفات مثؿ )مفعـ بالحيوية ، جرىء ، مثير ، أصيؿ( وأف كؿ السائحيف تسافر لممقاصد 

ـ والتسمية ، وىذا يفسر رغبة السائحيف عمى الحصوؿ عمى السياحية ألغراض االستجما
بعض اإلثارة فى رحبلتيـ السياحية . وىذيف البعديف يتشابياف مع صفات شخصية العبلمة 
التجارية لمسمع . كما اكتشفا أيضا أف شخصية المقصد السياحى تتمتع ببعد إضافى ىو 

، عائمى ( ، وأنو ) ودوود ، ساحرصفات الفرعية مثؿ االختبلط الذى يشمؿ مجموعة مف ال
ليس غريبا عمى السائحيف أف يربطوا تمؾ الصفات بالمقاصد السياحية والتى تعتبر شائعة 
إلى حد ما بيف مسئولى التسويؽ لمترويج لخصائص المقصد السياحى فى وسائؿ اإلعبلـ 

مة السياحية السياحية . كما اكتشفا أف بعد االختبلط كاف ىو البعد الوحيد لشخصية العبل
                                                

(14) Henderson, J. (2000). “Selling Places: The New Asia-Singapore Brand.” The Journal of 
Tourism Studies, 11 (1): 36–44. 

(15) Ekinci, Y. and Hosany, S., (2006) “Destination Personality: An Application of Brand 
Personality to Tourism Destination”,Journal of Travel Research, Vol. 45, November, 
127-139. 
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الذى لو داللو إحصائية عمى كؿ مف الصورة الذىنية الفعمية والمدركة لممقصد السياحى كما 
 لو أيضا داللة إحصائية عمى الرغبة فى تزكية المقصد السياحى .

 لتمييزبوضع إطار عمؿ   1د (Murphy et al ,2007)قاـ كؿ مف ميرفى وآخروف و        
اعتمد   (Ekinci & Hosany, 2006)جيود إيكينسى وحسينى مى لمقاصد السياحية بناءا عا

. ولقد (tourist's self-image) عمى أف صورة المقصد السياحى ترتبط برؤية السائح لنفسو 
استطاعت معظـ عينة الدراسة التفرقة بيف المقاصد السياحية طبقا الختبلؼ خصائص 

تحديث نموذج خاص بشخصية شخصية كؿ مقصد سياحى ، كما أوصت الدراسة بضرورة 
المقاصد السياحية يمكف تطبيؽ أبعاده فقط عمى المقاصد السياحية . ويتأثر اختيار السائح 
لممقاصد السياحية بدرجة كبيرة بشخصية تمؾ المقاصد وخصوصا التى ليا جاذبية عاطفية 

ثرة عمى تجاه السائح مما يمقى عبئا أكبر عمى أبحاث التسويؽ دراسة كافة العوامؿ المؤ 
 . 2دشخصية المقصد السياحى لموصوؿ إلى تنمية سياحية أفضؿ لممقصد السياحى

ممقاصد السياحية ورسـ لداة عممية لبناء عبلمات أتأتى شخصية المقصد السياحى كو         
زيادة المنافسة فى السوؽ السياحى العالمى. وبناء وخصوصا مع ىوية فريدة لتمؾ المقاصد 

ذىف السائحيف مجموعة مف الخواطر المحببة تعمؽ فى مقاصد السياحية شخصيات متميزة لم
، مما يعمؽ القيمة الحقيقية التى يمكف أف تضيفيا تمؾ المقاصد  لؤلبد ـتبقى فى ذاكرتي

تمنح شخصية ( . و 3السياحية عندما يفكر فييا السائحوف فييا كمكاف لقضاء األجازة )
مف المقاصد عمى أساس أف شخصية  غيرىاالمقصد السياحى نسبة اختبلؼ كبيرة عف 

العبلمة الناجحة تقود لعممية تقييـ عالية لممنتج السياحى تكوف فى صفة غالبا وليس فقط 
تعطى الفرصة لتكويف يا مجرد إعبلـ السائح بالفوائد المتوقعة مف المنتج السياحى . كما أن

عبر عف شخصية السائح مما وبيف كؿ ما ي مقصد السياحىصمة ما بيف الفوائد العاطفية لم
، ولذلؾ اىتمت الدراسات السياحية بدراسة كيفية والسائح  مقصد السياحىيعمؽ العبلقة بيف ال

إدارة المقاصد السياحية وقياس مدى تميز شخصيتيا ومدى وافؽ تمؾ الشخصية مع شخصية 
ف تميزت تمؾ الدراسات بالندرة الشديدة )  ( .4السائح وا 

                                                
(16) Murphy, L., Moscardo, G., & Benckendorff, P., (2007). "Using Brand Personality to 

Differentiate Regional Tourism Destinations". Journal of Travel Research (46)1,5-14. 
(17) Ekinci, Y. and Hosany, S., (2006). 
(18) Ekinci, Y., Hosany, S., & Uysal, M., (2006). “Destination  image and destination 

Personality: An Application of branding theories to tourism places. Journal of Business 
Research (59) 5, 638 642. 

(19) Murphy et al ,2007. 
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حوؿ العناصر المكونة لشخصية  بعمؿ دراسة  1د (Iliachenko,2005) ولقد قامت إلياشنكو
منطقة شرؽ نوربوتف فى أقصى شماؿ السويد كمقصد سياحى ، ولقد قامت بوضع نموذج 
لشخصية المقصد السياحى كعبلمة يتكوف مف ثبلثة عناصر أساسية ىـ ثقافة وتاريخ 

ىى أحد العناصر المكونة لجاذبية   2دوطبيعة المقصد السياحى ، وثقافة المقصد السياحى 
قد يكوف مف أكثر أبعاد   3دالمقصد ككؿ وىو عنصر مف أغنى عناصره ، أما التاريخ 

طبيعة المقصد السياحى أىمية والذى يكوف تجربة سياحية فريدة مف نوعيا لمسائحيف ، أما 
 همصادر ف أىـ فيى مف األبعاد األساسية المكونة لممقصد السياحى وم  4دالمقصد السياحى 
وتشمؿ تمؾ المصادر الطبيعية والبيئية . ولقد استخدمت الدراسة التى تمت الطبيعية والبيئية 

عمى تمؾ المنطقة أسموب جماعات التركيز وتوصمت الدراسة أف العناصر الثبلث التى تـ 
ذكرىا تكوف شخصية منطقة شرؽ نوربوتف كمقصد سياحى وكاف مف ضمف توصيات 

عف شخصية وىوية خاصة بالمقصد السياحى تنبع مف خصائص المقصد  الدراسة البحث
المكونة لعبلمتو القائمة عمى الثبلثة أبعاد التاريخ والثقافة والطبيعة ، كما أوصت الدراسة 
بضرورة االىتماـ بالحممة اإلعبلنية التى تبرز خصائص المقصد وىويتو وشخصيتو فى 

 .كور فى الدراسةإطار نموذج عبلمة المقصد السياحى المذ
ومف ىنا يظير أىمية إلقاء الضوء عمى عوامؿ تميز شخصية مصر كمقصد سياحى مف 
كافة الجوانب الجغرافية والتاريخية واإلنسانية والحضارية لموصوؿ إلى صياغة شخصية 
سياحية مميزة لمصر تساعد بدورىا فى وضع استراتيجية تسويقية سياحية جاذبة لشرائح 

 المختمفة .السوؽ السياحى 
 عوامل تميز  خصية مصر كمقصد سياحى -5

عبقرية المكاف  مصر بما حباىا ا  مف مكانة فريدة منذ فجر التاريخ تمثمت فى تعتبر       
بلجئيف ومنارة لمعمماء للمزائريف ومبلذ  والزماف والحضارة الضاربة فى أعماؽ التاريخ ىى قبمة

مر العصور فى تواصؿ بيف الحضارة الفرعونية ثـ ى ستمر ىذا الدور الرائد عمواوالمثقفيف ، 
لى إسبلمى وصوال شعاع القبطى والنور اإلوالرومانية مرورا باإل الحضارة البيزنطية واليونانية

تفاعمت مع كؿ ىذه الحضارات عمى مر العصور فأثرت فييا وتأثرت  مصرنا الحديثة التى
                                                

(20) Iliachenko, Elena Y.  (2005), Exploring Culture, History and Nature as Tourist 
Destination Branding Constructs: The Case of a Peripheral Region in Sweden, published 
master thesis, Luleå University of Technology, Sweden. 

 ف١خ ٚاٌّٛؿ١مٝ ٚطغ٠مخ اٌٍّجؾ ٚاٌطؼبَ رلًّ صمبفخ اٌّموض اٌـ١بدٝ اٌؼبصاد ٚاٌزمب١ٌض ٚاٌٍغخ ٚاٌؼّبعح ٚاٌوٕبػبد اٌذغ( (2
(Triandis, 2002). 

 ٠زّضً ربع٠ز اٌّموض اٌـ١بدٝ فٝ اٌّٛالغ اٌزبع٠ش١خ ٚا٤صغ٠خ ٚاٌمون ٚا٤ؿبط١غ اٌمض٠ّخ( (3
 (Goeldner et al,2000)  .  

  االِزضاص اٌجغغافٝ ٚإٌّبظغ اٌطج١ؼ١خ ٚإٌّبر ٚاٌـىبْ اٌّذ١١ٍٓ رلًّ طج١ؼخ اٌّموض اٌـ١بدٝ ((4

   (Goeldner et al,2000)  
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 ا ميد كؿ ىذه الحضارات وعبؽ التاريخ وأمؿنيأمتفردة يعتز العالـ كمو ب حتفظت بيويةابيا و 

ولكى نستطيع أف نبرز الشخصية المميزة والفريدة التى تتمتع بيا مصر يجب  . المستقبؿ
إلقاء الضوء أواًل عمى جوانب تمؾ الشخصية العظيمة التى أثرت وتأثرت بالعالـ الخارجى 

ة عمى العالـ القديـ والدور واستطاعت أف يكوف ليا فى كثير مف األوقات فى الماضى الرياد
ليس سيبًل أف نصؼ شخصية مصر السيما إذا كانت الفعاؿ والمؤثر فيما بعد ذلؾ . و 

شخصية غنية وخصبة بما تحوييا مف خمود اآلثار القديمة و الوادى بخصوبتو والصحراء 
عؿ كما تجبامتدادىا ، حيث اجتمع لمصر مجموعة مف المبلمح تجعؿ منيا مخموقًا فريدًا ، 

 اً فريدحضورًا  التاريخ القديـ حضاراتكافة  عطاءرائعًا و  إنسانياً  اً تراث تاختزنالتى  لشخصيتيا
مف الطبائع والسموكيات والعادات  تعبر عنو حياة المصرييف المتنوعة والغنية بأنماط مميزة

نقطة جذب   موروثات حضارية عريقة بعصارة الذى امتزجنساف المصري نفسو جعمت مف اإل
وسوؼ يمقى البحث الضوء عمى شخصية مصر الثرية والمتعددة الجوانب  .ياحي منفردس

واألبعاد حيث يركز عمى شخصية مصر والتى تعتبر مف أغنى الشخصيات اإلقميمية وليس 
عمى المصرييف أى شخصية مصر ال الشخصية المصرية حيث أف الفارؽ كبير بيف االثنيف 

. 
  خصية مصر الجغرافية : 5-1

كى نحمؿ شخصية مصر ونتعمؽ فييا سنجد أف ليا شخصية جغرافية ال تتكرر فى ل  
أى ركف مف أركاف العالـ وىذا التفرد الجغرافى منحيا طبيعة خاصة وطبوغرافية غير عادية 
وشعب خاص جعؿ تاريخيـ يختمؼ عف تاريخ سكاف أى أمة فى العالـ . وتعتمد ىذه 

بخصائصيا وحجميا ومواردىا ونعنى بيا البيئة النيرية  الشخصية الفريدة عمى البيئة المتميزة
بطبيعتيا الخاصة والوادى بشكمو وتركيبو مما خمؽ شخصية مصر الفرعونية التى استمدت 

 ( . 1شخصيتيا الحقيقية مف أرضيا ونيميا وتكونت منيا اإلمبراطورية األولى فى التاريخ )
حية متعددة أبرزىا ىو إقميـ الساحؿ وتتميز شخصية مصر الجغرافية بأقاليـ سيا      

الشمالى الغربى الذى يتميز بامتداد اإلقميـ وموقعو الذى يمتد مف غرب اإلسكندرية حتى 
كيمو وىو يتمثؿ فى الجزء الشمالى  25- 15كـ وبعمؽ يتراوح ما بيف  580السمـو بمسافة 

بيف جميورية مصر وليبيا عمى البحر المتوسط لمصحراء الغربية المترامية األطراؼ والفاصمة 
. ويتميز إقميـ الساحؿ الشمالى الغربى بالعديد مف مقومات الجذب السياحى مثؿ البيئة   2د

الطبيعية لمشاطىء كعامؿ جذب ، وتنتشر عمى طوؿ الساحؿ كثير مف الخمجاف الصغيرة 
                                                

 ، صاع اٌٙالي. اٌمب٘غح . 1( ، كشو١خ ِوغ ، صعاؿخ فٝ ػجمغ٠خ اٌّىبْ ط1993( دّضاْ / جّبي  )(1
 .( ، جغغاف١خ اٌـ١بدخ ، صاع اٌمٍُ ، اٌمب٘غح 2111)( اثغا١ُ٘ / ادّض ، (2
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 تحمى الشاطىء مف كوارث البحر وأمواجو العالية وتجعمو منطقة نموذجية لبلستمتاع
برياضات الماء كالسباحة واالنزالؽ والتجديؼ إلى آخره فى مأمف مف التيارات واألمواج . 
لذلؾ نجد أف أغمب ىذه المناطؽ التى وقع عمييا االختيار لتكوف مركزًا لمنشاط السياحى تقع 
عمى ىذه الخمجاف مثؿ سيدى عبد الرحمف ، رأس الحكمة وباجوش كما أف مدينة مرسى 

تيارىا موقعيا منذ زمف طويؿ لوقوعيا عمى خميج رائع تحميو الصخور مف مطروح قد تـ اخ
تقمبات البحر. كما يتميز إقميـ الساحؿ الشمالى الغربى بمناخ نموذجى حيث أنو يقع فى 
منطقة المناخ المعتدؿ الدفىء حتى أف درجة الحرارة فى الشتاء ال تعتبر عائقًا لمنشاط 

ما تعتبر منطقة إقميـ البحر المتوسط منطقة جذب لمسياحة السياحى إال فى أوقات قميمة . ك
الخارجية نتيجة لمشيرة التى تتمتع بيا تمؾ الشواطىء حيث الشمس والمياه الدفيئة لمدة قد 
تصؿ إلى تسعة أشير لمسائح األجنبى وخصوصًا أف مياه البحر أكثر دفئًا شتاءًا مف مياه 

 .   1دالبحر فى الدوؿ اإلسكندنافية 
كما تتميز شخصية مصر الجغرافية بإقميـ ساحؿ البحر األحمر الذى يعتبر مف أىـ      

األقاليـ السياحية فى الوقت الحالى حيث يمتد ساحؿ البحر األحمر فى مصر مف الحدود 
المصرية السودانية جنوبًا إلى العيف السخنة عمى خميج السويس شمااًل وىى مسافة تزيد قميبًل 

المنطقة عبارة عف شريط ساحمى يقع بيف البحر األحمر والحافة الجبمية عف ألؼ كيمومتر و 
التى تطؿ منيا صحراء مصر الشرقية عمى ىذا البحر . أما مناخ إقميـ ساحؿ البحر األحمر 
فيو مبلئـ لمنشاط السياحى طواؿ العاـ ، كما يزخر قاع البحر األحمر بالحياة الحيوانية 

ء ، فقد توفرت فى البحر األحمر وخاصة فى المنطقة الممتدة والنباتية غير بعيد عف الشاطى
مف الغردقة إلى أقصى الجنوب ظروؼ بيئية مبلئمة لتكوف الشعاب المرجانية التى تمتد عمى 
طوؿ ىذه المنطقة فى خطوط متوازية كما يسمح ىذا الشاطىء أيضا بممارسة العديد مف 

 .   2دالرياضات المائية المختمفة 
إلقميـ السياحى الثالث فيتمثؿ فى مدينة القاىرة وىى عاصمة جميورية مصر أما ا     

العربية وتحتؿ القاىرة موقعًا متميزًا بيف مدف مصر جميعًا فيى تقع عمى رأس الدلتا حيث 
يضيؽ وادى النيؿ ، وكاف ىذا الموقع وال يزاؿ مركزًا لمتجمع واالنتشار بيف شطرى الوادى 

 جية كبيرة تجعمو يسيطر عمى الدلتا والصعيد . كما أف لو ميزة إستراتي
أما اإلقميـ الرابع ىو وادى النيؿ حتى أسواف أو ما يطمؽ عميو اسـ الوادى أو مصر        

العميا أو الوجو القبمى حيث نشأت وازدىرت أقدـ الحضارات البشرية فقد أتاحت الظروؼ 
                                                

 ٠ضخ ، اٌمب٘غح .( ، جغغاف١خ ِوغ اٌـ١بد١خ ، ِطبثغ اٌزٛد١ض اٌذض2111جّؼٗ / ِبجضح ، )( (1
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رة المياه ومبلئمة المناخ وسيولة الطبيعية المبلئمة والتى تتمثؿ فى خصوبة التربة ووف
االتصاؿ بيف أجزاء الوادى أف يصنع المصرى القديـ أوؿ حضارة متكاممة العناصر ، ويتميز 
المناخ فى ىذا اإلقميـ بشدة الحرارة فى فصؿ الصيؼ وتزداد الحرارة كمما اتجينا جنوبًا ويميؿ 

صر سياحية جاذبو الجو الدافئ إلى الدؼء فى فصؿ الشتاء . ويتجمع ليذا اإلقميـ ثبلث عنا
الذى يشتاؽ إليو الكثير مف السائحيف فى الشتاء والنيؿ والتى تعتبر مشاىدتو ىدفًا فى حد 

 ذاتو لمسائحيف والتراث الحضارى الذى ال نظير لو فى العالـ .
 اإلنسانية :  خصية مصر 5-2

مصدر واحد ومنو نشأة الحضارة اإلنسانية كميا إلى  أرجعت األنثروبولوجية القديمة   
عالـ التشريح إليوت  كاف مف رواد ىذه النظرية، و  انتشرت إلى المجتمعات اإلنسانية األخرى

سميث وتمميذه وليـ بيري  المذاف رأيا أف الحضارة اإلنسانية نشأت وازدىرت عمى ضفاؼ 
ؼ وعندما توافرت الظرو ،  النيؿ في مصر القديمة منذ حوالي خمسة آالؼ سنة قبؿ الميبلد

المناسبة لمتواصؿ بيف الجماعات البشرية بدأت بعض مظاىر تمؾ الحضارة المصرية القديمة 
حيث عجزت شعوبيا عف التقدـ الثقافي واالبتكار  تنتقؿ إلى أرجاء متعددة مف العالـ

سميث  . كما أكدت دراسات  1د الحضاري فراحت تعوض عف ذلؾ العجز باالستيراد والتقميد
 األىرامات أيضا مف منشأ مصري كما ىي الحاؿ في أىرامات المكسيؾ ءوبيري  مف أف بنا

وكذلؾ األمر في احتفاظ األفريقييف بعظـ ساؽ الممؾ المتوفى الستعمالو في الطقوس  ،
( 1993ويرى )جماؿ حمداف ، .   2( الدينية نتيجة النتشار عادة التحنيط عند المصرييف

بدأ المصريوف القدماء حيث  د مف مكاف آخرف القدماء شعب أصيؿ لـ يفيالمصريأف   3د
قمت احتماالت االختبلط اليامة مع ومنذ بداية ، و  وىـ جنس متجانس في صفاتو وتركيبو

ىـ النسؿ و جسـ األمة اليـو  مثموفالفبلحوف الذيف ي. ويؤلؼ  عصر األسرات التاريخية
ريخ كوحدة جنسية الشعب المصري منذ فجر التا يبرزـ ، و ؽ  3300المباشر لفبلحي سنة 

مصر لـ تتعرض  واحدة األصؿ متجانسة بقوة في الصفات والمبلمح الجسمية وحتى اآلف
نما لمغزوات الحربية شبية فييا  ال ةىناؾ ثبلث ىجرات حقيقي. و  أساسا لميجرات البشرية وا 

وىي اليكسوس فاإلسرائيمييف ثـ العرب والبعض يضيؼ اإلغريؽ قبؿ العرب ويضيؼ المغوؿ 
الشؾ فيو أف اليجرة العربية  ومما.  يا مف عناصر أتراؾ وأكراد وشراكسة وغز وديمـومثم

 وىى التى استطاعتأوؿ وآخر ىجرة استيطاف موجبة فاعمة وناجحة في تاريخ مصر كانت 
وبالتالي في تاريخ الشعب  قبؿ األسرات تغيير أو تعديؿ تكويف الدـ المصري منذ عصر ما
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ىكذا ، و  ت ىجرة اليكسوس والييود وىما اليجرتاف األكبر قبميافشمفى حيف المصري برمتو 
تميزت الشخصية ولقد . فإف كاف العرب قد عربوا مصر ثقافيا فإف مصر قد مصرتيـ جنسيا

المصرية عمى مر عصور طويمة بسمات كانت أقرب إلى الثبات ولذلؾ يعتبرىا العمماء 
وية قابمة لمتحريؾ مع الظروؼ الطارئة سمات أصيمة وذلؾ لتمييزىا عف سمات فرعية أو ثان

. وكاف  ستقرارتميز المصرى بكونو  ذكيا ، متدينا، طيبا ، فنانا ، ساخرا ، عاشقا لبلفمقد . 
ىذا يشكؿ الخريطة األساسية لمشخصية المصرية فى وعى المصرييف ووعى غيرىـ ، وقد 

  . ومناخية مستقرة نسبياأدى إلى الثبات النسبى ليذه السمات ارتباطيا بعوامؿ جغرافية 
  خصية مصر التاريخية : 5-3

كانت لمصر حضارة ومدنية منذ فجر التاريخ وكاف لغيرىا مف شعوب الشرؽ       
حضارات ومدنيات ، وكما أعطت مصر لغيرىا أخذت منيـ أيضا ، ولكف كاف لمصر دائما 

و قد تطورت فالحضارة أصيمة في وادي النيؿ وشخصيتيا المميزة طابعيا الشخصي 
عرفت بأنيا أقدـ حضارة في التاريخ و عمي ما تعاقب بعدىا مف حضارات أثر وازدىرت مما 

 . البشري

مصر ىو تاريخ الحضارة اإلنسانية حيث أبدع اإلنساف المصرى وقدـ  ويعتبر تاريخ      
يا حضارة رائدة فى ابتكاراتيا وعمائرىا وفنون، حضارة عريقة سبقت حضارات شعوب العالـ 

حيث أذىمت العالـ والعمماء بفكرىا وعمميا فيي حضارة متصمة الحمقات تفاعؿ معيا اإلنساف 
لقد كانت مصر أوؿ دولة فى العالـ القديـ  . المصرى وتركت فى عقمو ووجدانو بصماتيا

، وكاف المصريوف القدماء  عرفت مبادئ الكتابة وابتدعت الحروؼ والعبلمات الييروغميفية
انتقمت مصر . و  تدويف وتسجيؿ تاريخيـ واألحداث التي صنعوىا وعاشوىاحريصيف عمى 

بيذه الخطوة الحضارية العظيمة مف عصور ما قبؿ التاريخ وأصبحت أوؿ دولة فى العالـ 
 . ، وليا نظـ ثابتة ولذلؾ اعتبرت بكافة المعايير أما لمحضارات اإلنسانية ليا تاريخ مكتوب

 
 
 شخصٌة مصر الحضارٌة : 3-2

لعؿ أعظـ ما قدمتو مصر لمبشرية منذ فجر التاريخ ىو تمؾ الحضارة العظيمة التى        
نشأت وازدىرت فى وادى النيؿ ، ولعؿ وادى النيؿ كاف وال يزاؿ مف أعظـ أجزاء المعمورة 
اتصااًل باألحداث الجميمة فى التاريخ العاـ وأوفرىا نصيبًا فى التيارات المختمفة المتباينة . 

مر بيذا البمد العظيـ الشأف اإلغريؽ والروماف ومر بو السيد المسيح وعبرت بيا فمقد 
المسيحية والمذاىب التى خرجت عمييا والحروب الصميبية والثورة الفرنسية . وشيد االسكندر 
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بيذا البمد مدينة تسمى اإلسكندرية ودافع عنيا قيصر ثـ فتحيا نابميوف . ولقد فتح العرب 
بف العاص حيث ازدىرت فى العالـ اإلسبلمى وأضافت لمحضارة  مصر بقيادة عمرو

اإلسبلمية وكانت أساسًا لمحضارة األوروبية فى العصر الحديث مما أعطى ليذا البمد العظيـ 
شخصية ليا طابع خاص تعاقبت عمييا الحضارات بأشكاليا المختمفة مما جعؿ ليا 

بدأت حياة اإلنساف المصري ولقد خصائص وصفات تتميز بيا عف كافة الببلد األخرى . 
 وكاف ،نةعيالقديـ في مجتمع زراعي مستقر تجمعت فيو منذ البداية خصائص طبيعّية م

االقتصاد الرئيسي في المجتمع المصري القديـ ىو االقتصاد الزراعي الذي يعتمد أواًل وأخيرًا 
صرية فى العديد مف . وتمثمت الحضارة الم  1د الظواىر البيئية والکونيةمف  مجموعةعمی 

 العناصر وىى :
 : قدمت مصر لئلنسانية كنوزا ثمينة مف مختمؼ األشكاؿ المعمارية فيي بحؽ بيف  العمارة

المصرية ويعبر التراث المعماري ،  أكثر أقطار العالـ إبداعا في ىذا الفف كما ونوعا
ية التي تربط ما الصمة المادية والمعنوية الباق حيث يعتبر مصربصدؽ عف تاريخ و ثقافة 

، فيو يعتبر تجسيـ لقيـ ثقافية وحضارية تعكس بنية  بيف األجياؿ المعاصرة و األجداد
في رقى  مصركما أنو يظير مدى مساىمة  وقديمةاجتماعية و سياسية و اقتصادية معينة 

مف الحقبة  وتزخر الحضارة المصرية بتراث معماري ضخـ بدءاً .  الحضارة اإلنسانية
، ثـ ينضـ إلى  والعمارة اإلسبلمية القبطى بالفف ومرورا بالفف القبطي وانتياءاً  الفرعونية

ىذا التراث المعماري الضخـ حصيمة نتاج وخبرات سنوات متواصمة مف المباني وأساليب 
،  البناء التقميدية التي تنتشر في العديد مف المدف والقرى المصرية بطوؿ الببلد وعرضيا

 مثؿ تنظيـ االجتماعي والخمفية الثقافية المحمية التي تميز كؿ منطقةوالتي تعكس طبيعة ال
مباني أىالي النوبة القديمة والتي كانت تعبر عف الكثير مف التقاليد المعمارية واإلنشائية 

 يمكف أف تخطئو العيف لمباني النوبة القديمة. والتي أعطت طابعا مميزا ال

  : ة القديمة مثؿ النحت والرسـ والنقش ارتباطا وثيقا ارتبطت الفنوف المصريالفنون والحرف
نما كانت تستخدـ مف أجؿ زخرفة  باليندسة المعمارية ولـ يمثؿ أي منيا فنا مستقبل وا 

وقد أثر ذلؾ كثيرا عمى مبلمح تمؾ الفنوف وموضوعاتيا وسبؿ  ، المعابد والمقابر
باعتبارىا دار الخمد والمتعة  وعندما تصور الفناف المصري القديـ الدار اآلخرة .استخداميا

األبدية فإف ذلؾ المفيـو كاف مصدر الوحي واإللياـ ألعمالو ولـ يكف ىدفو التأكيد عمى 
برازه أماـ المشاىد إذ أف تمؾ األعماؿ الفنية كانت تبقى في مقابر  جماؿ الشكؿ الفني وا 
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وؿ أف يصورىا في وكانت لمفناف المصري القديـ نظرتو المتعمقة إلى الحياة فحاة ، مغمق
أشكاؿ رمزية تعبر عف المبادئ والقيـ السائدة في المجتمع مثؿ اآللية والممؾ واإلنساف 

سكندر األكبر إلى مصر امتزج الفف المصري بالفف وعندما جاء اإل والمرأة واألسرة، الخ.
ير كما تأثر الفف المصري بموضوعات األساط، اإلغريقي وتبنى أساليبو في الموف والحركة 

وبينما اىتـ الفف اليمميني بمحاكاة الحركات واأللواف ومبلمح الطبيعة فإف الفناف  . اإلغريقية
 ، المسمـ قد نأى بفنو بعيدا عف تقميد الطبيعة إذ لـ يكف ذلؾ ىدفو أو موضوع اىتمامو

وبدال مف ذلؾ ركز الفناف المسمـ عمى األشكاؿ النباتية والحيوانية واليندسية مما أعطى 
طباعا بأف تصوير الشكؿ البشري كاف محرما في اإلسبلـ رغـ عدـ وجود نص قرآني ان

ضمت المعابد والجبانات والقصور الممكية في أما بالنسبة لمحرؼ فمقد  . صريح بذلؾ
العصور الفرعونية ورشا عمؿ بيا حرفيوف متخصصوف في صناعة األثاث والحمي والزجاج 

خر المقابر بمشاىد وأشكاؿ حية تصور مجموعات وتز  .والمعادف وغيرىا مف المنتجات
وتمتمئ متاحؼ العالـ بمختمؼ ، مختمفة مف الحرفييف مثؿ النجاريف والنساجيف في ورشيـ 

ولقد أتى الحرفيوف المصريوف عمى امتداد  . المنتجات مف إبداع أولئؾ الحرفييف األفذاذ
تباينت في األسموب وفي المذاؽ أربعة آالؼ عاـ بمختمؼ األنواع مف الفنوف الصغيرة التي 

ولقد سمح وجود أعداد كبيرة مف الحرفييف بأساليبيـ .  الفني وعرفت في جميع أنحاء العالـ
اإلبداعية الخبلقة بأف تنتقؿ خبرتيـ مف جيؿ إلى جيؿ وكاف الحرفيوف يقسموف إلى 

حياء وكانت أل، مجاميع لكؿ منيا رئيس أدار شئونيا وسوى الخبلفات بيف أعضائيا 
ومف الواضح أف . مصر مناطؽ مخصصة لمحرفييف وصناع المشغوالت الذىبية والنحاسية 

وكاف األطفاؿ  ، يكوف الحرفي المصري قد تمقى تعميمو وتدريبو عمى يد والده في سف مبكرة
وكاف ذلؾ ىو الحاؿ  ، لتعمـ قواعد الحرفة آباؤىـيساعدوف مجموعة العمؿ التي يعمؿ بيا 

عصر العثماني حيث خسرت مصر الكثير مف حرفيييا وفنانييا الميرة في مصر حتى ال
الذيف أجبروا عمى االنتقاؿ إلى اسطنبوؿ حاضرة اإلمبراطورية وعميو فقد شيدت مصر فترة 

السياحية الحرفية  صناعاتال وتتعدد مف الركود الفني استمرت حتى بداية العصر الحديث.
مثؿ المشغوالت النحاسية والخشبية واألعماؿ  صرىالم مورذات المدلوؿ التراثي في الفمك

المصرية القديمة وأيضا المشغوالت  ةليؿ المقمدة لآليبجانب البرديات والتماث صدفيةال
الصناعات تشكيمة ضخمة مف . وتتميز مصر بالمنسوجة التي تحمؿ صورا فرعونية 

 والذىب ياغة المجوىراتوالنحاسية وكذلؾ ص المواد الخشبية أيضا سواء فىاليدوية الدقيقة 
اليدوية و  الصناعات الحرفيةكذلؾ مف ضمف  ،وتشكيؿ الزجاج باإلضافة لتركيب العطور 

وتشكيمة  السجاد الصوؼ و الحرير واألقمشة المطرزة يدويامثؿ  باالىتماـالدقيقة الجديرة 
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.  ابؿكبيرة مف مواد المرمر المصنوعة باليد والقبلئد المصنوعة مف عظاـ الجماؿ والتو 
ىـ أعمى الحرؼ التقميدية والتراثية والبيئية باعتبارىا احد التراث المصرى يشتمؿ و 

رابيسؾ مثؿ صناعات الحفر عمى الخشب وأشغاؿ األ الموروثات الثقافية والحرفية المصرية
اليدوي وتطعيـ الخشب بالصدؼ والنقش عمى النحاس والفضة والتماثيؿ والتمائـ الفرعونية 

الصناعات  . وما يميز وراؽ البردي والزجاج المموفأبمشغوالت الرسـ عمى وأخرى خاصة 
اإلتقاف اليدوى الذى يحافظ عمى التراث الثقافى وتظير فيو اعتمادىا عمى الحرفية المصرية 
و لمخامات المحمية المستمدة مف البيئة المصرية مثمما يستخدـ أىؿ استخدامميارة الصانع و 

المعتمدة عمى خامتيـ المحمية فى التعبير عف ثقافتيـ  جاتيـ الحرفيةالنوبة أو أىؿ سيوه منت
. وفى بعض األحياف تظير تمؾ المنتجات بمنتيى الدقة والحرفية لتعبر عف العصور 

 القديمة مثؿ التماثيؿ الفرعونية وأوراؽ البردى وغير ذلؾ .

  : ف حضارة وتاريخ وثقافة لتراث المصري جزء ال يتجزأ ميعتبر االتراث والعادات والتقاليد
ومف بعده التراث والتراث القبطى التراث الفرعوني وىو عبارة عف تراكـ  وفنوف مصر
، ويمتمئ وشخصية مصر كميا ساىـ في تشكيؿ شخصية اإلنساف المصريولقد اإلسبلمي 

تمؤل الحياة المصرية فى كؿ  بالمفردات العظيمة مف تاريخ وفف وآثار وأدبالتراث المصرى 
ف وزماف ، ولكؿ منطقة بمصر تراثيا الخاص بيا وسيستعرض ىذا الجزء تراث بعض مكا

 لمف يزور واحةإليو أوؿ ما يجذب األنظار فمثبل تراث أىؿ سيوه  المناطؽ فى مصر .
مبلبس الفتيات السيويات وما يتحميف بو مف حمي فضية فيف يمبسف ثيابا زاىية سيوه 

. وما زالت  يضعف حوؿ أعناقيف عقودا مف الخرز، و  األلواف ليا أكماـ طويمة واسعة
، وفي  بعض الفتيات يصففف شعورىف في جدائؿ متعددة وتنفؽ الفتاة ساعات في تصفيفو

كؿ مرة تخرج المرأة السيوية لزيارة قريبة أو تينئة جارة بمولد جديد فإنيا ترتدي عدة أثواب 
يكوف أسود الموف مطرزا  فوؽ بعضيا وميما كاف العدد فإف الثوب الخارجي يجب أف

تاريخ حضاري بتتمتع تراث أىؿ النوبة فأما  .بزخارؼ مشغولة بالحرير متعددة األلواف
تراثيا الشعبي يتسـ بالعراقة والثراء والتنوع كما أف لو خصوصيتو التي تميزه عف فطويؿ 

وبي . ومف الطبيعي أف تتبايف أشكاؿ التراث الشعبي الن غيره في بقية أرجاء الوادي
  والحمي والعادات واألعراؼ االجتماعية وغير ذلؾ وتعبيراتو فمنيا المباني واألثاث والفنوف

كؿ أمو أو شعب عاداتو وتقاليده التي تميزه عف غيره وتتوارث مف جيؿ آلخر فترسخ لو.
في األذىاف وتنطبع في األفكار والمصرييف مف أكثر الشعوب تمسًكا بالعادات والتقاليد 

فيناؾ عادات كثيرة بعضيا استمر عمى حالو والبعض اآلخر دخمت عميو  ، القديـ وبتراثيـ
جممة قصيرة تحمؿ معنى و مضمونا كبيرا مثبل عوامؿ التطوير ولكف ظؿ المثؿ الشعبي 
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وال يعرؼ ليا مؤلؼ عبارة يتوارثيا الناس جيبًل بعد جيؿ تعكس لنا المعتقدات الدينية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية وظمت البوتقة التي تحمي المختمفة والنواحي السياسية و 

 . ىذا التراث النادر مف الضياع إلى جانب ما يحفظو ويتمسؾ بو المصرييف مف عادات

ىذه العادات والتقاليد  تفاصيؿويبرز احتفاظ المصرييف بعاداتيـ وتقاليدىـ واستمرت        
مف سبقوىـ مف أجياؿ سواء في األعياد  عما ىي عميو اآلف إال أف جذورىا ترجع إلى

واالحتفاالت الدينية أو االحتفاالت العامة والمناسبات الخاصة وبالطبع لكؿ منيا الطقوس 
 .والمراسـ التي تميزىا عف غيرىا 

وخبلصة القوؿ أف دراسة شخصية مصر مف كافة النواحى تحتاج إلى دراسة الماضى       
الماضى دورا كبيرا فى تشكيؿ ىذه الشخصية كما يشكؿ والحاضر فى آف واحد لما يمعب 

الحاضر مستقبميا . ولقد لعبت الشخصية الجغرافية دورىا فى بناء شخصية مصر كما 
استطاعت الشخصية اإلنسانية والتاريخية والحضارية أف تضيؼ الكثير عمى الشخصية 

الدولة . ومف كؿ المصرية سواء عمى مستوى اإلنساف المصرى أو عمى مستوى البمد أو 
العناصر السابقة ظيرت شخصية مصر كمقصد سياحى التى تتميز بالعديد مف العناصر 
سواء الطبيعية أو التاريخية أو الحضارية أو الثقافية لتجذب المبلييف كؿ عاـ مف السائحيف 
لتمؾ الشخصية النادرة . وتحتاج شخصية مصر السياحية إلى الكثير مف التمييز واالبتكار 

تحسيف الصورة السياحية أماـ كافة الدوؿ المصدرة لمسياحة ليزداد تعمؽ ووالء السائح بتمؾ و 
الشخصية ويداـو عمى زيارتيا مرات عديدة ، ومف واقع عناصر التميز الخاصة بشخصية 
مصر كمقصد سياحى فى المجاالت الثقافية أو الحضارية أو الطبيعية أو التاريخية تظير 

تحتاج إلى إعادة نظر لتكتمؿ خطوات تمييز شخصية مصر كمقصد بعض النقاط  التى 
 سياحى. 

 منيجية البحث : -6

حالػػػة األغمػػػب فػػػى سػػػتخدـ فػػػي تقػػػاـ البحػػػث باسػػػتخداـ الدراسػػػات االسػػػتطبلعية التػػػى         
، حيػػػث تػػػـ اسػػػتخداـ أسػػػموب البحػػػوث الكيفيػػػة  مػػػا ختبػػػار صػػػحة العبلقػػػة بػػػيف سػػػبب و نتيجػػػةا

البيانػػات فػػى البحػػوث الكيفيػػة المقػػاببلت الشخصػػية المتعمقػػة ،  وتعتبػػر مػػف أىػػـ أسػػاليب جمػػع
حيػػث اعتمػػػد البحػػػث عمييػػػا حيػػث تػػػتبلءـ مػػػع ىػػػدؼ البحػػث فػػػى معرفػػػة الخػػػواطر والمشػػػاعر 

 الداخمية لمسائحيف حوؿ صورة مصر كمقصد سياحى.
وتـ وضع قائمة استقصاء مف جانػب الباحثػة بأسػئمة مفتوحػة اإلجابػة لمسػائحيف لمعرفػة آرائيػـ 

 ووجية نظرىـ تجاه مصر كمقصد سياحى لتدور األسئمة فى المحاور اآلتية :
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  ىػػػؿ تعتقػػػدوف أف لمصػػػر عبلمػػػة سػػػياحية تميزىػػػا كمقصػػػد سػػػياحى بػػػيف المقاصػػػد السػػػياحية
 المختمفة؟ 

 ما ىى أكثر عناصر تميز شخصية مصر كمقصد سياحى ؟ 

 ما ىى الصورة السياحية لمصر كمقصد سياحى فى الخارج ؟ 

 حث :نتائج الب -7

  أجمعت النتائج عمى أف الحمبلت اإلعبلنية السياحية لمصر والتى تـ عرض بعضيا
عمييـ مف خبلؿ ما نشر منيا فى المجبلت األجنبية والتى تمثمت فى  الحممة اإلعبلنية 

 Egypt ,Nothing)السياحية التى قامت بيا مصر بعنواف مصر ال وجو لممقارنة أو 

compares) ية التى قامت بيا مصر  بعنواف )حيث التاريخ يبدأ ، والحممة اإلعبلن
أو حممة )مصر حيث يبدأ كؿ  (Where History began and continues)ويستمر( 
ال تعبر بشكؿ كامؿ عف شخصية مصر  (Egypt ,Where it all begins)شىء( 

كمقصد سياحى حيث فى األغمب تعبر معظميا عف الحضارة الفرعونية وعمى األخص 
ليـر األكبر وأبو اليوؿ أو األىرامات الثبلثة والصحراء الممتدة والجماؿ التى شكؿ ا

تسير عمى رماليا بالرغـ مف أف مصر ترتكز عمى حضارات أخرى قديمة مثؿ القبطية 
واإلسبلمية واليونانية والرومانية . فمقد كاف رأى بعضيـ " أف ىذه اإلعبلنات تبسط 

ؾ أف " ىذه اإلعبلنات تضع مصر فى قالب واحد " التجربة السياحية المصرية " وكذل
وكذلؾ أف " مصر ليس ذلؾ فقط " ويعنى بذلؾ الحضارة الفرعونية . وترى النسبة األقؿ 
مف مجموعات التركيز أف ىذه اإلعبلنات تعبر بالفعؿ عف شخصية مصر كمقصد 

عبلف سياحى لكنيا ليست كافية وحدىا لمتعبير عف تمؾ الشخصية فيجب أف يجمع اإل
 بيف مصر الفرعونية ومصر التى تجمع مختمؼ الثقافات األخرى.

  ، واختمفت اآلراء حوؿ ماىية أكثر أنواع الوسائؿ اإلعبلنية ) المجبلت ، التمفزيوف
االنترنت ( فاعمية لتظير شخصية مصر كمقصد سياحى ولكف األغمبية أكدت عمى 

بير عف شخصية المقصد السياحى أىمية اإلعبلنات التمفزيونية كوسيمة قوية فى التع
بينما فضؿ الشباب التعامؿ مع شبكة اإلنترنت وفضمت بعض اإلناث المجبلت السياحية 
وكانت األراء كالتالى " أف التمفزيوف يستطيع أف يبرز شخصية المقصد السياحى " ، 

أف  وكذلؾ " أف اإلعبلنات التمفزيونية ىى األكثر قوة بيف أنواع اإلعبلنات " وكذلؾ "
اإلعبلنات عمى شبكة اإلنترنت كثيرا ما تكوف تجارية جدا " وبعض اآلراء رأت أف 
اإلعبلنات كثيرا ما تكوف خادعة وال يمكف التعويؿ عمييا لذا كما قالوا " الكتب والنشرات 

 السياحية تكوف أكثر صدقا مف اإلعبلنات ".
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 د سياحى وأوضحت نتائج البحث التى أف مف أىـ خصائص شخصية مصر كمقص
 – Country Brand Index) تقرير مؤشر العبلمات التجارية لمدوؿكونيا )قديمة( مع 

CBI)   2009لعاـ مصر كأفضؿ عبلمة تجارية لمدوؿ في مجاؿ الوجيات التاريخية .
أفضؿ عبلمة تجارية  مصر أيضًا ضمف الدوؿ الثبلث المتصدرة قائمةكما اعتمدت 

كإحدى الدوؿ الخمس المتصدرة  تـ اعتمادىاكما  ، لمدوؿ في مجاؿ الثقافة والفنوف
مما يؤكد عمى تميز مصر  ضمف قائمة أفضؿ عبلمة تجارية لمدوؿ في مجاؿ األصالة

كمقصد سياحى . كما تتمتع مصر بوضع جيد بيف منافسييا فى المنطقة فمقد تفوقت 
ي مجاؿ ف  (Country Brand Index – CBI) التجارية لمدوؿ مصر فى تقرير العبلمات

، متفوقة بيذا عمي باقي الدوؿ الغنية عمى التوالى  الوجيات التاريخية لممرة الثانية
يطاليا واليوناف األمر الذي مف شأنو أف يجعميا إحدى الوجيات  بالتراث مثؿ فرنسا وا 

وعموما تعتبر تركيا وتونس والمغرب واليوناف ىـ أىـ منافسيف  السياحية الرائدة في العالـ
 .  1د منطقة الشرؽ األوسط ومنطقة البحر المتوسطمصر فى 

  ةالصور  بالرغـ مف أفاألسعار فى مجاؿ سياحة األجازات تعانى مصر مف انخفاض 
مصر تعتبر مف أكثر المقاصد  أف إالالذىنية لمصر غير مسبوقة فى المجاؿ الثقافى ، 

ر األولى . حيث جاءت مص السياحية تميزا فى األسعار فى منطقة البحر المتوسط
عالميا فى مجاؿ األسعار السياحية طبقا لتقرير التنافسية لمسياحة والسفر الصادر مف 

(World Economic Forum, 2009)  تبلىا سمطنة بروناى ثـ أندونسيا ، بعد أف كانت
سعار الوقود سواء مف حيث أسعار الفنادؽ أو أ 2008تحتؿ المرتبة الثانية فى عاـ 

ولقد أو ضحت  . التذاكر ورسـو المطار المنخفضة إلى حد ماباإلضافة إلى ضرائب 
فمقد قالت إحدى السائحات نتائج الدراسة مف خبلؿ المقاببلت مع جماعات التركيز ذلؾ 

الروسيات " مصر بالنسبة لى أفضؿ مقصد سياحى فأنا أوفر طواؿ العاـ بضع مئات 
وزارة السياحة  ةحاولغـ مف موبالر مف الدوالرات تجعمنى أعيش أجمؿ تجربة سياحية " . 

عمى ضرورة عدـ اليبوط باألسعار بالنسبة لمفنادؽ والقرى السياحية فى مختمؼ المصرية 
المقاصد المصرية ألف ىذا سوؼ يؤثر عمى المدى البعيد عمى سمعة المقصد السياحى 

 .  2دإال أف أسعار الفنادؽ المصرية مازالت منخفضة المصرى 

                                                
(1) Blanke, J., Chiesa,T. & Herrera, E.,(2009) The Travel & Tourism competitiveness Report, 

Balancing Economic Development and Environmental Sustainability (World Economic 
Forum.  

(2)Blanke, J., Chiesa,T. & Herrera, E.,(2009) .  
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 ت التى تقابؿ تمييز مصر وتميز شخصيتيا السياحية ىو تركيز تعتبر مف أىـ التحديا
القائميف عمى تسويقيا سياحيا فى معظـ األحياف عمى الجانب التاريخى بيا ، حيث فى 
األغمب تعبر اإلعبلنات السياحية المصرية عف الحضارة الفرعونية وعمى األخص شكؿ 

حراء الممتدة والجماؿ التى تسير عمى اليـر األكبر وأبو اليوؿ أو األىرامات الثبلثة والص
رماليا . واتفقت المجموعات عمى أف أكثر ما يميز مصر ىى الحضارة الفرعونية 
ف رأت مجموعة السائحيف الممثميف لمعينة أف الحمبلت  القديمة وتاريخيا المميز وا 
اإلعبلنية السياحية لمصر ال تعبر بشكؿ كامؿ عف شخصية مصر كمقصد سياحى ألف 

مف وجية نظرىـ تتميز ببعض المقومات األخرى التى يمكف التركيز عمييا فى مصر 
اإلعبلنات السياحية مثؿ األحياء القديمة والمشغوالت النحاسية والتماثيؿ الفرعونية 
باإلضافة إلى ما يمثؿ الحضارات األخرى القديمة مثؿ القبطية واإلسبلمية واليونانية 

العصور . كما اتفؽ السائحوف عمى أف شخصية  والرومانية التى شيدتيا مصر عبر
مصر كمقصد سياحى كونوىا مف خبلؿ بعض األفبلـ السينمائية والتى تصور دوؿ 
الشرؽ األوسط بأنيا دوؿ غير مستقرة وغير آمنو وترعى اإلرىاب ، وعمى األخص 

ى تصدر األفبلـ األمريكية عف األوروبية منيا باإلضافة إلى بعض األفبلـ السينمائية الت
لمدوؿ العربية والتى تحوى صور مف الفساد أو االنحبلؿ األخبلقى . كما أف لدى العديد 
مف السائحيف بعض األفكار الشائعة والتى كونوىا مف خبلؿ مف خبلؿ إعبلـ ببلدىـ 
ومف خبلؿ معموماتيـ الدراسية تتمثؿ فى عدـ رغبة السكاف المحمييف فى دوؿ الشرؽ 

اؿ السائحيف فى ببلدىـ مثمما قاؿ أحد السائحيف " أف الناس األوسط عامة فى استقب
تتكوف لدييـ أفكار محددة عف بعض الببلد ال تتغير إال بزيارة تمؾ الببلد بأنفسيـ 

 وتكويف تجربتيـ الخاصة بأنفسيـ ". 
 التوصيات -8

  يمكف طرح شخصية مصر وتمييزىا بشكؿ أكثر اختبلفًا عف الشكؿ الحالى الذى تظير
نما بو حيث  حاليًا ، فبل تعتمد فيو عمى الحضارة العريقة أو الشواطىء الجميمة فقط وا 

يمكف لمصر كمقصد سياحى أف تستخدـ عوامؿ جاذبة أخرى  تتمتع بيا لتتميز بيا بيف 
شخصيات المقاصد السياحية المختمفة، ومف ضمف تمؾ العوامؿ السياحية الجاذبة ىى 

يا دوف المقاصد السياحية األخرى حيث ثقافة مصر كمقصد سياحى والتى تختص ب
اكتسبت مصر ثقافتيا عمى مر العصور المختمفة مف خبلؿ حضارات أثرت وتأثرت 

 بمصر بدرجة كبيرة أعطت مصر طابع ثقافى خاص بيا . 
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  إنشاء إدارة خاصة فى ىيئة تنشيط السياحة مسئولة عف إدارة مصر كمقصد سياحى
ات التى تساعد عمى تميز مصر سياحيا بكافة الوسائؿ ليا والميزاني ـوتوفير الدعـ البلز 

 ، واالستعانة بتجارب الدوؿ السياحية التى سبقتنا فى ذلؾ المجاؿ.

  دراسة نقاط القوة الى تتميز بيا مصر كمقصد سياحى لتدعيميا وتحديد نقاط الضعؼ
ر لمحاولة معالجتيا ودراسة الفرص التى تتوفر لمصر كمقصد سياحى لجذب أعداد أكب

مف السائحيف إلييا ، باإلضافة إلى محاولة تفادى التيديدات أو العقبات التى يمكف أف 
 تواجو مصر كمقصد سياحى مف منافسييا.

  تحتاج مصر لتمييز شخصيتيا السياحية أف تحافظ عمى منتجاتنا الحرفية السياحية تجاه
رية والذى يحتاج الغزو الصينى مف السمع السياحية المقمدة الذى أغرؽ األسواؽ المص

منا لضرورة تفعيؿ قانوف حماية الممكية الفكرية لمحفاظ عمى الموروث الثقافى والحد مف 
قياـ مراكز خارج مصر تبيع التذكارات السياحية التى تحمؿ الطابع المصرى إلى جانب 
ضرورة تشجيع التخصص بقدر اإلمكاف فى اإلنتاج السياحى المرتبط بكؿ مقصد 

. كما نحتاج إلى ضرورة التركيز عمى الجودة والدقة فى إنتاج ىذه  سياحى داخؿ مصر
السمع مع وجود مواصفات قياسية لمتفرقة بيف الصناعات اليدوية السياحية والسمع 

 . المقمدة السياحية
  نتاج أفبلـ سينمائية ترويج فى مجاؿ الالفف المصري مف باالستفادة يجب نبدأ لمسياحى وا 

وشـر الشيخ الغردقة وغيرىا مف  ما بيف األقصر وأسواف ةمصري ةتميفزيوني تمسمسبل أو
المدف السياحية مما يكوف لو أكبر األثر لما لمفف مف تأثير كبير فى تكويف إدراؾ الناس 

المسئولوف عف غرؼ السياحة  باألماكف أو المقاصد السياحية. كما يجب أف يجتمع
ولتمييز مصر  الفف لمترويج لمسياحة توظيؼلصناعة السينما والميتموف المسئولوف عف و 

نتاج أفبلـ ذات جودة فنية عالية تتضمف مشاىد سياحية عف مصر تعبر عف  سياحيًا وا 
شخصيتيا الحقيقية وتشارؾ بيا فى ميرجانات سينمائية عالمية لتصبح واجية مشرفة 

 لمصر .
  استخداـ استخداـ الرموز المصرية المميزة فى الفف لتميز شخصية مصر سياحيا مثؿ

نجـو الفف المصرييف العالمييف مثؿ عمر الشريؼ فى حمبلتنا السياحية فى الخارج 
لمدى تأثر الناس بالمشاىير مف أىؿ الفف ، وأيضا دعوة المطربيف العالمييف لمغناء فى 

، اليـر وفى شـر الشيخ واإلسكندريةأكثر األماكف السياحية شيرة فى مصر مثؿ سفح 
المصرية القديمة فى تكويف شخصية مصر سياحيا مثؿ صورة واستخداـ رموز الفف 

( أكوكب الشرؽ ) وتداخؿ صورتيا مع صور المعالـ السياحية الشييرة حيث تمثؿ ـ كمثـو
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ىـر مصر الرابع نظرا لتميز أـ كمثـو كرمز مف رموز الفف المصري وارتباط صورتيا 
ع أنغاـ أغانييا سواء بشخصية مصر وعشؽ السائحيف لمجموس فى مقيى أـ كمثـو وسما
ديب نجيب صورة األفى ذلؾ المقيى أو فى غيره مف مقاىى مصر ، كما يمكف استخداـ 

األديب العالمى الحاصؿ عمى جائزة نوبؿ والذى يرتبط اسمو بالشخصية  محفوظ
المصرية األصيمة وعمى األخص فى األحياء الشعبية وما تمثمو مف عادات وتقاليد 

ى ، كما يمكف التركيز فى المنشورات السياحية عمى األحياء الشعب المصرى الحقيق
  .الشعبية التى تـ ذكرىا فى روايات نجيب محفوظ التى بسببيا حاز عمى جائزة نوبؿ 

 بشكؿ نقدي بناء يعطي في السيئة فى المجتمع مظواىر ل لمتعرضالسينما  دعوة صناع
شعبيا ، حتى ال تتحوؿ عف مصر وعف شخصيتيا وشخصية النياية صورة ذىنية جيدة 

األمر الذي السينما إلى آداه لتشويو مصر وتدمير الصورة الذىنية لممواطف المصرى 
وعمى األخص ثر تأثيرا سمبيا عمي جذب االستثمارات يؤ ضرب السياحة في مقتؿ و ي

منيا حيث أمتؤلت األفبلـ بمشاىد العشوائيات ومشاىد العنؼ وتحولت السينما  العربية
ة عف سيئذىنية  ثقافة وتحسيف صورة مصر وشخصيتيا أماـ العالـ إلى صورةمف آداه لم

مما يدمر المحاوالت لتمييز مصر سياحيا الوضع االجتماعي واالقتصادي في مصر 
 وتمييز شخصيتيا بخصائص غير محببة .
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