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 أستاذ مساعد بقسم الدراسات السٌاحٌة
جامعة مدٌنة السادات –كلٌة السٌاحة والفنادق 

ٌن من خالل ما تطوٌر حٌاة المواطنمم وتلعب األعمال الدرامٌة دوراً بالغ األهمٌة فً النهوض بحٌاة األ

كما أنها تظهر الجانب الحضاري  ،هتماماتهم و تطلعاتهماتعبر عن حٌاة الناس و ةتقدمه من نماذج حٌ

رغم ركز علً ذلك فً أعمالها الدرامٌة. وفً مصر واإلقتصادي لكثٌر من الدول التً توالطبٌعً و

 علً النحو، إال أنها لم تستغل حتً اآلن مه من أعمال درامٌة من مسلسالت وأفالمكثرة عدد ما ٌتم تقدٌ

لى توضٌح إذا ما كان ومن ثم فإن هذه الدراسة تهدف إ ، للمقصد المصرياألمثل فً التروٌج السٌاحً 

لى توضٌح صورة الذهنٌة للمقصد السٌاحً باإلضافة إهناك عالقة طردٌة بٌن الدراما التلٌفزٌونٌة وال

حقٌق أهداف ولت، خدام الدراما فى التروٌج السٌاحىعٌل استإذا ما كان هناك معوقات تحول دون تف

ن دور الدراما رائهم بشؤإلستطالع آ سائح (898)ستمارة استقصاء على عدد الدراسة تم توزٌع ا

اك ن هنظهرت النتائج أوقد أالمعوقات التً تحول دون ذلك التروٌج للمقصد السٌاحى و التلٌفزٌونٌة فى

ن الصورة الذهنٌة للمقصد دوره فً تحسٌبٌن عوامل نجاح العمل الدرامً و إحصائٌة عالقة ذات داللة

فى تفعٌل استخدام الدراما فى  اً عائق وضحت عدد من العوامل التى تقف، كما أن الدراسة أالسٌاحً

 .التروٌج السٌاحى

 .قرارالاتخاذ  ،ا التلٌفزٌونٌة، التسوٌق السٌاحى، الدرامالصورة الذهنٌة 

احات المسلسالت التلٌفزٌونٌة بمثابة المرآه التً تعكس ما ٌستجد علً ستعد األعمال الدرامٌة كاألفالم و

تهدف إلً بناء ة السٌاحً عملٌة مستمرة ومنتظمٌعتبر التسوٌق والتروٌج ، والحٌاة و مجاالتها المختلفة

وتحسٌنها فً األسواق الحالٌة للتعرٌف بالمقصد  ةمقصد السٌاحً فً األسواق المحتملصورة ذهنٌة لل

ك بهدف بناء صورة إٌجابٌة ، وذلةبالجود ةومنتجاته وخدماته الممٌز ةبعناصره الجاذبوالسٌاحً 

وتستخدم ، ٌن وٌزٌد من الطلب السٌاحً علٌهاسٌاحً مما ٌعزز مناخ الثقة لدي السائحالمقصد لل

منها وسائل اإلعالم ألدوات التسوٌقٌة ووعة متنوعة من امجم المإسسات القائمة علً عملٌة التسوٌق

 المتعلقةالحقائق واألخبار بالمعلومات وتزوٌد الجمهور  التً تهدف إلًو )المرئً والمسموع والمقروء(

 بلغة تتفق مع الشرائح السوقٌة و موضوعً شكلة بٌالسٌاح القضاٌا والموضوعات والمشكالتب

 .(Banyai , 2009 ) ورغبات السائح بما ٌتناسب مع مٌولالمستهدفة 

ما أو  إلً أنه عندما تتكون لدي البعض صورة إٌجابٌة عن مكان   .Frias et al (2008) قد أشارو

جازة فً نفس ، وٌقرر البعض منهم قضاء اإلخرٌن صورة أخري سلبٌةمنطقة معٌنة ٌتكون لدي اآل

أوجدت و ،وامل التً أثرت علً قراراتهم ؟ٌتجهون إلً مقصد مختلف. فما هً الع ونخرالمكان واآل

، تخصصات منها علم النفس االجتماعً، علم االجتماعهذا ٌتوقف علً العدٌد من ال ،هذا االختالف

 جمٌعهم ٌإثرون علً الصورة الذهنٌة.و ،وعلم التسوٌق
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تخداذ قدرارات فمن المتعارف علٌه عالمٌاً أن الصورة الذهنٌة للمقصدد السدٌاحً تدإثر بشدكل فعدال علدً إ
 ةداأمداكن السدٌاحٌة ، وبهذا أصبحت األفالم والمسلسالت التً ٌتم تصدوٌرها فدً األالشراء لدي السائحٌن

احً وقدرارات الشدراء لددي تسوٌقٌة غٌر مباشدرة وذات تدؤثٌر فعدال علدً الصدورة الذهنٌدة للمقصدد السدٌ
تدً ٌدتم تصدوٌرها فدً منداطق الجدذب تلدك األفدالم ال عرٌف األفالم السٌاحٌة علً أنهدا، وٌمكن تالسائحٌن

تعتبدر ، ووإنما لخلق وتطوٌر منتجدات جدٌددة ماكن األثرٌة وهً لٌست وسٌلة للتسوٌق فقط السٌاحً واأل
مشاهده التلٌفزٌون نوع من األنشطة الترفٌهٌة التً ٌقوم بها البعض للهروب مدن ضدغوط العمدل الٌومٌدة 

(Banyai , 2009 ) األعمددال الدرامٌددة  مدددا ارتبدداطتهدددف هددذه الدراسددة إلددً التعددرف علددً ، لددذلك

تواجده تطدوٌر دور  التدًالمعوقات  التعرف علًفً مصر، ومناطق الجذب السٌاحً لالتروٌج السٌاحً ب
 .مال الدرامٌة فً التسوٌق السٌاحًاألع

 

الذهنٌدة وماهٌتهدا وعوامدل تكوٌنهدا، لخلفٌدة عامدة عدن الصدورة ٌتعرض اإلطار النظري للدراسدة 
 .الدراما فً التروٌج السٌاحً لمصركٌفٌة اإلستفادة من و

هدذا ٌجعدل لهدا العدٌدد مدن المعدانً تخدم بالفعدل فدً مختلدف التخصصدات والصورة كمصدطلح تسد
التمثٌل البصري بٌنما فدً علدم الجغرافٌدا  فً علم النفس مثال الصورة تمٌل إلً الرجوع إلًف، لدالالتوا

نطباعدات والمعرفدة والمشداعر والقدٌم فإن مفهدوم الصدورة أكثدر شدمولٌة وذلدك ٌشدمل كدل مدا ٌدرتبط باإل
فً علم السٌاحة فإنها تدل علً كل ما ٌحتوٌه المقصد السٌاحً من مقومات سٌاحٌة وأثرٌدة والمعتقدات و

(Hahm, 2004) ،ولعددل مختلددف ة الذهنٌددة ٌصددبح المقصددد غٌددر معددروفنجددد أندده بدددون الصدور كمددا ،

لٌهدا إحصدتها مدن السدٌاحة الوافددة  ول جذب نفس السائحٌن بحٌث تزٌددالمقاصد السٌاحٌة حول العالم تحا
 وخدالل المعلومدات التدً رسدمها مسدئولفالسائح ٌختار مكان السفر علً أساس الصورة التدً كونهدا مدن 

عن الصورة المكونة لدٌهم من خالل مصدادر المعلومدات المختلفدة والتدً تشدمل  التسوٌق السٌاحً فضالً 
معدددل ٌعتمدد علددً جددودة الخدمدة المقدمددة وتقٌدٌم المقصددد السددٌاحً ً بعددض األحٌدان التجربددة السددابقة وفد
بالتددالً فددإن الصددورة الذهنٌددة تددإثر علددً النٌددة المسددتقبلٌة للسددائحٌن لرضددا العددام عددن الرحلددة السددٌاحٌة وا

 (. Banyai , 2009رة المقصد السٌاحً أو ترشٌحه ألحد أصدقائهم )لزٌا

نطباعدات التدً تتكدون لددي األفدراد (  بؤنها هدً   اإل17:1987 ) Gartner and huntو عرفها 
إلدً تعرٌدف الصدورة الذهنٌدة علدً  Chon ( 8:  1992عن المقاصد السٌاحٌة المختلفة   ، بٌنما ذهب )

 الفدرد نطباعات األفراد التً تتكدون لدديإالتفاعل بٌن المعتقدات واألفكار، ومشاعر وة عملٌة أنها   نتٌج
هدا  مجموعدة المعتقددات واألفكدار (  بؤن2003)  Kim and Richardsonكمدا أوضدح ، عن المقصدد  

عدرف كدالً مدن و قدد ، نت خالل مدة زمنٌة عن مكدان معدٌن المشاعر المتراكمة التً تكوواإلنطباعات و
Kotler and Gartner (2004 و  )Choi et al. (2007 الصدددورة الذهنٌدددة بؤنهدددا  مجمدددوع  )

الصورة تقدم معلومات مبسدطة عدن ف، نحو مكان معٌننطباعات لدي األفراد المعتقدات والتصورات واإل
نتقداء معلومدات إ، فهدً نتداج محداوالت العقدل فدً إسسات والمواقدع المرتبطدة بالمقصددعدد كبٌر من الم

 السٌاحً .هائلة من المعلومات حول المقصد  من كمٌةأساسٌة 

(  أن مصطلح المقصد السدٌاحً ٌشدمل العدٌدد مدن العناصدر التدً تعمدل 1997)  lumsdonٌري 

عناصدر للمقصدد ال مجموعدة مدن، وعلً وجه التحدٌد فهنداك الزائرٌن لقضاء فترة أجازتهم به علً جذب
ارات األولٌددة )البنٌددة التحتٌددة(، العوامددل البٌئٌددة، هوٌددة المجتمددع المحلددً، دعددم سددتثمالسددٌاحً وهددم اإل

الصدورة الذهنٌدة  أنBeerli & Martin  (2004 )أوضدح و، جتماعٌدةاإلالخددمات والعوامدل الثقافٌدة و

األلفددة، البعددد سددبها المسددافر فددً مقصددد سددٌاحً محدددد، درجددة كتإتعتمددد علددً الخبددرات السددابقة التددً 
ن ناحٌدة مدهدم مدن ذلدك توقعاتده عدن هدذا المقصدد، والعامدل األجتماعٌدة والثقافٌدة و، الخلفٌدة اإلالجغرافً

ندده لددم ٌسددبق لهددم زٌددارة أعلددً أي معلومددات مددن المصددادر التجارٌددة أو  ونأخددري إذ لددم ٌحصددل السددائح
هنداك  ألن Echtner and Ritchi (2003)المقصد من قبل ولكن ٌمكن أن ال تزال لدٌهم صورة ذهنٌة 

 .صورتها الوطنٌةصلة بٌن الصورة السٌاحٌة للبلد و
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 :هم كاآلتً( و8112حل كما أوردهم مصطفً )عملٌة تكوٌن الصورة الذهنٌة من سبع مراتتكون و      
 .التصورات فً أذهان السائحٌن عن المقصد السٌاحًنطباعات وتكوٌن اإل .1

 .علٌه السائح من معلومات جدٌدةصل تصحٌح هذه التصورات وفقاً لما ٌح .8

 .تخاذ قرار السفر للمقصد السٌاحًإ .3

 .سٌاحًالسفر للمقصد ال .4

 .هٌالت المقدمه فً المقصد السٌاحًالتجربة الشخصٌة للتس .5

 .عن المقصد نتٌجة التجربة الشخصٌةتعدٌل الصورة السابقة  .6

 .العودة للموطن األصلً .7

( أن للصورة الذهنٌة للمقصد السٌاحً أهمٌة 2011) Azlizam and Zainol كل من ٌري

ٌعتمد نجاح الصورة علً رضاء العمالء ووالئهم للوجهة السٌاحٌة، و اً مباشر اً كبٌرة كونها تإثر تؤثٌر
ما ٌحتوٌه من ن المعلومات عن المقصد السٌاحً والذهنٌة علً الوسٌلة التً ٌستقبل بها السائحٌ

وضوح للتسوٌق للمنتج، و ةخالل المجهودات التسوٌقٌة المصمممن  ةمنتجات والخدمات المقدالم
، استعدادهم لزٌارتهاحً للمقصد والصورة الذهنٌة ٌزٌد من ثقة المستهلكٌن فً مناطق الجذب السٌ

( أن الصورة الذهنٌة تلعب 2007),Castro et al و  Lin and Huang ((2009أوضح كالً من و

ضا ٌتوقف مستوي رً عملٌة إختٌار المقصد السٌاحً وزٌادة معدالت رضا السائحٌن وف فعاالً دوراً 
ورة المكونة لدٌهم قبل الزٌارة والصورة الفعلٌة مدي اإلختالف بٌن الصو ةالعمالء علً نتٌجة المقارن

ملٌن لٌٌن أو المحتأٌضاً توثر الصورة الذهنٌة علً النٌة المستقبلٌة للسائحٌٌن سواء الحابعد الزٌارة، و
ه لهم ترشٌحهل واألصدقاء وتبادل المعلومات عن هذا المقصد بٌن األفً إختٌار المقصد السٌاحً و

حاسماً فً التؤثٌر  ( عامالً Word of Mouth) المنطوقة ، و تعتبر الكلمةلزٌارته وقضاء األجازة به

 .دعلً العمالء لشراء منتج معٌن أو السفر لمقصد سٌاحً محد
أساسً فً عملٌة إتخاذ قرار فتعد الصورة الذهنٌة عامل هام و بالنسبة للعمالء المحتملٌنو

السائح المحتمل البد أن ٌكون لدٌه درجة كبٌرة من الثقة فً شراء وإختٌار مقصد سٌاحً معٌن، وال
الصورة  حٌان تتكون لدٌهم هذهنهم فً كثٌر من األأالذهنٌة حٌث  المقصد السٌاحً معتمداً علً الصورة

لمقصد السٌاحً من خالل المجالت والجرائد الخاصة بالسٌاحة والسفر بناءاً علً معرفة محدودة عن ا
هذه المعلومات ٌشكل هذه الصورة وٌظل محتفظاً تراكم والكتب اإلسترشادٌة ووسائل اإلعالم العامة، و

صد قصوي ألنها تمثل المقهمٌة أبذلك تصبح للصورة الذهنٌة بها وتإثر علً إختٌاره بعد ذلك، و
الواقع ٌإثر سلباً علً معدالت رضا السٌاحً بكل موارده و مقوماته، وعدم التطابق بٌن الصورة و

  .(Um and Crompton, 1992)السائحٌن 

 

بالصورة الذهنٌة وذلك ألنها ترتبط  ٌهتم القائمٌن علً التسوٌق بالمقاصد السٌاحٌة إهتماماً بالغاً 
ٌادة نسبة شراء المنتج السٌاحً والخدمات السٌاحٌة المقدمة  بالتالً زملٌة إتخاذ القرار لدي العمالء وبع
إستخدام نتائج الدراسة فً لصورة التً تكونت لدي الزائرٌن وتقوم المإسسات الوطنٌة علً دراسة او

فً معظم الحاالت فإن تحسٌن الحمالت التروٌجٌة الالحقة، وبالتالً و تحلٌل األسواق المستهدفة
و إتخاذ قرار السفر أالسٌاحٌة قبل أن ٌقرروا زٌارتها   ةحتملٌن لم ٌعرفوا شٌئاً عن الوجهالزائرٌن الم

راً حٌوٌا فً عملٌة إتخاذ خص ٌلعب دوعنصر التسعٌر باألتٌجة لذلك فإن المزٌج التسوٌقً وإلٌها ن
 . (.Molina et al , 2010 )مر بالصورة الذهنٌة للمقصد السٌاحً علق األعندما ٌت القرار

( أن الهدف النهائً ألي جهة هدو التدؤثٌر علدً قدرارات  2007) Tasci and Granterو وفقاً لـ 

قنداعهم باختٌدار المقصدد لقضدداء إختٌدارهم و ذلدك عدن طرٌدق األنشددطة التسدوٌقٌة و بالتدالً إالسدائحٌن و 
تخاذ القدرار لددي السدائح و إاألجازة به ، و تعتبر الصورة الذهنٌة عامل مهم جداً فً تحدٌد و فهم عملٌة 

ولدً مدن تشدكٌل تلدك رتباط واضدح بدٌن الصدورة الذهنٌدة و النٌدة للزٌدارة ، و المرحلدة األإبالتالً فهناك 
تخداذ القدرار لددي إه  لده تعتبدر مدن أهدم المراحدل فدً عملٌدة الصورة عن مقصد معٌن قبل الزٌارة الفعلٌد

 ةالعمالء ، و من المعروف أن المنتجات السدٌاحٌة غٌدر ملموسدة و العمدالء المحتملدٌن ال ٌوجدد لددٌهم أٌد
و لدٌهم معلومات محدودة و من هندا ٌدؤتً دور الصدورة لتمثٌدل المقصدد أمعلومات عن المقصد السٌاحً 

 لها القدرة بعد ذلك للتؤثٌر علً قرار الشراء لدي العمالء .السٌاحً و التً سٌكون 
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فهدم العالقدة بدٌن سدلوك السدائحٌن والنواٌدا (  أنده مدن خدالل 2007) Chen and Tsai’sو أشار 

، فإنه ٌمكن لمسئولً التسوٌق للمقصد السٌاحً التعرف علً أفضدل طرٌقدة المستقبلٌة لهم ومحددات ذلك
منهدا فدً  ةالموارد المتاحه لتعظٌم اإلستفادستمثار كافة إ، و كٌفٌة بة ومإثرةجذالكٌفٌة بناء صورة ذهنٌة 

سدلوك لدً العالقدة بدٌن الصدورة الذهنٌدة وهدذه العالقدة ترتكدز أساسداً عتكوٌن وتحسٌن الصورة الذهنٌة و
ج السدٌاحً أو العالمدة التجارٌدة تعتبر الصدورة الذهنٌدة لددي المسدتهلك جدزء أساسدً مدن المندتو السائح،

ن الهددف أ، حٌدث نشدطة التسدوٌقٌة للمقاصدد السدٌاحٌةعادة ما تعتبر الركٌدزة األساسدٌة لكافدة أشدكال األو
إتخداذ قدرارات النهائً من هذه األنشطة هو جذب أكبر عدد من الزائدرٌن مدن خدالل التدؤثٌر علدً عملٌدة 

 .(,Prebensen 2007) سائحٌنجازة بالنسبة للختٌار مكان قضاء اإلاالسفر و

تددإثر علددً سددلوكهم  السددائحٌن لدددي ة( أن الصددورة الذهنٌددة المكوندد1999) Balogluو ٌددري 

زٌدادة ً تددفع النداس لزٌدارة مكدان معدٌن وختٌارهم لمقصد سٌاحً معدٌن بحٌدث تعتبدر مدن الددوافع التداو
عتبارهددا أداة امقصددد معددٌن كمددا أندده ٌمكددن للصددورة بالرغبددة لدددٌهم فددً قضدداء عطلددتهم أو رحلددتهم فددً 

دما ٌدتم ، كما أوضح العالقة بدٌن النٌدة للزٌدارة عندختٌار المقصداتسوٌقٌة مإثرة أن  تإثر علٌهم فً عدم 
ن خدالل مصدادر المعلومدات المختلفدة، ندوع اإلدراك الحسدً للوجهده السدٌاحٌة مدتحدٌد التقٌٌم المعرفً و

 ، الدوافع اإلجتماعٌة والنفسٌة للسفر.ةالمصادر المستخدم

حٌددث ، سددواء مددن تقنٌددات وإمكانٌددات وسددائل اإلعددالم ٌشددهد العصددر الحددالً تقدددماً ملحوظدداً فددً
وسدٌلة مددن مددي تؤثٌرهدا علدً المتلقدً أو المسدتقبل وفقداً إلمكانٌدات كدل الفاعلٌدة أو سدهولة اإلسدتخدام، و

دوراً حٌوٌداً فدً مجدال التوعٌدة  هذا التطور التقنً فإنه لمن المتوقدع فً ضوءوسائل اإلعالم المختلفة، و
مختلفدة م علً الوصدول إلدً فئدات متعدددة وٌرجع ذلك لقدرة وسائل اإلعالذب السٌاحً، والجوالتثقٌف و

، ظهدرت إلً واقع حركة السٌاحة الدولٌة وتزاٌد النمو السدٌاحًستناداً او، (8114، بارٌانمن المجتمع )
تسداهم فدً تشدكٌل المندتج األكثدر كفداءة للمدوارد التدً كثر عقالنٌة واألكثر تنسٌقاً وإلً اإلدارة األالحاجة 

بسبب تداخل العدٌد من القطاعات مع قطاع السٌاحة نالحظ أنه بزٌادة الحركدة السدٌاحٌة ٌعدود السٌاحً و
 واقتصداد الدولدة بؤكملهدا التً بالكداد تخددم قطداع السدٌاحةعلً العدٌد من القطاعات األخري وذلك بالنفع 

(Machlouzarides, 2010.) 

، وعنددما (Drao –( بمعندً اعمدل )دراو Spauaالدراما كلمة مشتقة من الفعل الٌونانً القدٌم )

نتقدل استخدامه فً اللغة الٌونانٌة ثدم اغة العربٌة انتقلت كلفظ ال كمعنً، فهً لفظ بدأ انتقلت الكلمة إلً الل
، فالددراما تشدٌر ضاً فً اللغة الٌونانٌدة هدً الفعدلالدراما معناها أٌجمٌع اللغات علً مستوي العالم و إلً

، و بدالرغم مدن وجدود بعدض المحداوالت ن تتوافر فٌه عدة مقومات و شدروط إلً نوع من الفن البد و أ
عنددما انتقدل لغدة الٌونانٌدة و  درامدا   فدً ال قد شاع اللفدظ، واألمم السابقة إلنتاج الدرامامن جمٌع الدول 

تدرجم ٌحمدل نمدا هدً لفدظ م  إغة العربٌة انتقلت كلفظ ال كمعنً، فالددراما لسدٌت مدن لغدة العدرب، وإلً الل
ٌقدوم بهدا شدخص واحدد  أصلها فً العرف األجنبً أنها عبارة عن مسرحٌة حوارٌدةإصطالحٌة، و معان  

الدٌنٌددة النصددرانٌة، ثددم صددارت عرفدداً ألدب بددراز الشددعائر ، ثددم ظهددرت فندداً مسددرحٌا إلأمددام الجمهددور
 .(8115)دروٌش ،  اسرح وهما التراجٌدٌا و الكومٌدٌ، إال أنها جامعة لطرفً عمل المالمسرح

إلً أن Dore and Crouch (2003) ،Hudson and Ritchie (2006  )و ٌشٌر كالً من 

س جذب السائحٌن لمقصد سواء كانت المسلسالت التلٌفزٌونٌة أو األفالم لٌ الهدف من الدراما عموماً 
اشر كجزء من رسالة العمل ، إنما ٌكون اإلتجاه إلً التؤثٌر علً المشاهدٌن بشكل غٌر مبسٌاحً معٌن
ٌتضح ذلك من خالل ما تقدمه الدراما من معلومات جوهرٌة حول المقصد بهدف خلق الدرامً، و

ن الدراما لها أ، كما فترة قصٌرة نسبٌاً ذلك خالل صورة تكونت من قبل و رو تغٌٌصورة ألول مرة أ
علً وجه التحدٌد التروٌج التً تستهدف ور أكثر من اإلعالنات السٌاحٌة والقدرة علً الوصول للجمه

 قرخاصة التً تفتسوٌقٌة فعالة للمقاصد السٌاحٌة وت ةداأتٌجة لذلك ٌمكن للدراما أن تكون ، ونالسٌاحً
 .إلً الحمالت الدعائٌة القوٌة وخصوصاً فً وقت الركود اإلقتصادي
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)(Television–Induced Tourism 

م وظٌفة للتلٌفزٌون هً الترفٌه واإلسترخاء وتخفٌف أعباء الحٌداة ( أن أه2007) Muradأشار 

مسلسدالت الدرامٌدة علدً وجده الفدالم واأللنسدبة لوسدائل اإلعدالم بشدكل عدام وهذا هو الواقع باالٌومٌة، و
ذه الوسائط ٌسعً إلدً اإلسدتمتاع واإلسدترخاء والهدروب مدن مشداكل الحٌداه المستفٌد من هالخصوص، و

الجمهدور  ، و ٌتدؤثرول بالترفٌدهالمسلسالت بشكل خداص تهدتم فدً المقدام األوالروتٌن الٌومً، واألفالم و
، وتعدد ذلك ٌكون لها تؤثٌر علً قناعدات وتصدورات وسدلوك األفدرادٌتفاعل معها وببالصور المتحركة و

التدً هدا تجدذب عددد كبٌدر مدن المشداهدٌن والدراما التلٌفزٌونٌة من أكثر وسائل اإلعالم شعبٌة وذلك لكون
بمدا  ةؤخدذ الددرما مادتهدا مدن الحٌداحٌدث تٌمكن أن تإثر علٌهم بشكل فعال سواءاً كانوا صدغاراً أو كبداراً 

 .فٌه من تجارب ومواقف

م ٌكدن مخطدط لده بشدكل و من المسلم به علً نطاق واسع أن النشاط السدٌاحً بصدفة عامدة إن لد
، ففً حالة زٌادة الطلب السدٌاحً وفقداً لمدا تسدعً إلٌده الخطدط التسدوٌقٌة آثار سلبٌة كبٌرة جٌد سٌكون له

سددتخدام اثددار إٌجابٌددة وسددلبٌة علددً حددد  سددواء، فعنددد آون لهددذه الزٌددادة ن ٌكددألموقددع سددٌاحً معددٌن ٌمكددن 
ن ٌطلدق ٌتم تفعٌلها بشكل مكثف سٌولد نوعٌة جدٌدة من السائحٌداة للتسوٌق وؤ( كالتلٌفزٌون )المسلسالت

العدددادات السدددائح التقلٌددددي مدددن حٌدددث النشددداط وقدددد ٌكوندددوا مختلفدددٌن عدددن علٌهدددا سدددائحً التلٌفزٌدددون و
(Connell, 2005)  ،مرغوب فٌهدا أثنداء عدرض المسلسدل هدً الغٌر الصور ا فٌما ٌتعلق بالدعاٌة وأم

ماكن غٌدر مجهدزة أٌضاً التصوٌر فً أتً تدور حول األنشطة اإلجرامٌة واإلرهابٌة والقصص السلبٌة ال
البنٌة التحتٌة إلستقبال السائحٌن بؤعداد كبٌرة بما ٌدإثر سدلباً علدً المجتمدع المضدٌف من حٌث المرافق و

 (Beeton, 2005).من حٌث فقدان الخصوصٌة أو اإلختناقات المرورٌة 

Film –Induced Tourism  

علٌهدا السدٌاحة أطلدق و  Busby and Kulg (2001)السٌاحة الناجمة عن األفالم كما وضحها 

الوجهدة السدٌاحٌة أو الموقدع السدٌاحً ألنده ظهدر فدً فدٌلم قدام  السدائح بزٌدارة فٌهدا ٌقدوم التًالسٌنمائٌة و
ن األفالم والمسلسدالت والددراما واألدب تعتبدر أ، و أكد علً و فً التلٌفزٌونأبمشاهدته فً دور السٌنما 

 Hudson and Ritchie (2006)أشدار وختٌدارات السدائحٌن، إالتً تدإثر علدً ضمن عوامل الجذب و

ح علً قرار السدفر لددي لها تؤثٌر واض والً أنأأن هذا النوع من السٌاحة أو هذه الظاهرة بتحلٌلها ٌتضح 
حٌدداة ثددار علدً عدددد السدائحٌن الوافدددٌن وثالثداً لهددا آتشدكٌل فئددات محددددة مدن السددائحٌن و ثانٌدداً السدائحٌن و
 .اإلجتماعًاإلقتصادي ومحلٌٌن من حٌث الوضع السكان ال

 اأنه Macionis (2004)هناك العدٌد من التعرٌفات للسٌاحة الناجمة عن الفٌلم حٌث عرفها و

، و الذي ٌنتج عنها قٌام و مكان معٌن وعرضها من خالل التلٌفزٌونأالخبرة الجٌدة المضافة إلً موقع 
أنه  Hudson and Ritchie (2006)كما أشار ، تجربة السفر إلً مكان التصوٌرالسائحٌن بخوض 

ً بعد إصدار الفٌلم حتً ٌتم إستغالله بشكل كامل فلتنسٌق مع شركات اإلنتاج قبل وأثناء وبد من اال
، علً الرغم من أنه من المسلم به أن األفالم ال تنتج بغرض التروٌج خدمة األهداف التسوٌقٌة للدولة

التؤثٌر علً هدٌن وملموس فً جذب انتباه المشاعلً أن لها دور كبٌر و تنفقالسٌاحً إال أنه ٌمكن أن 
 .قراراتهم السٌاحٌة فً زٌارة دولة معٌنة

أن األعمدال الدرامٌدة تمتلدك القددرة  Beeton  (8115  ، )Roesch  (8119 )ٌدري كدالً مدن 

ب زٌارة المقصد السدٌاحً و بالتحدٌدد األمداكن علً زٌادة الحركة السٌاحة و أنها أصبحت سبب من أسبا
التً تم التصوٌر فٌها ، مما ٌعنً أن اإلعالم المرئً لدٌه مكانة كبٌرة و تؤثٌر كبٌدر فدً تشدكٌل الصدورة 

و المباشر و المتمثل فً الحمالت اإلعالمٌة الموجهده أالذهنٌة للمقصد السٌاحً بدالً من التسوٌق الموجه 
نة ، و ٌتمٌدز اإلعدالم المرئدً بتدؤثٌره علدً صدنع القدرار و تشدكٌل الصدورة فدً و دولة معٌألسوق معٌن 

ن التسوٌق من خالل وسائل اإلعالم المرئً و السٌما األعمدال الدرامٌدة ) األفدالم أأذهان األفراد ، حٌث 
و المسلسددالت ( و مددا تحتوٌدده مددن مندداظر طبٌعٌددة خالبددة و موضددوعات تحفٌزٌددة و مضددمون درامددً 

لجمهور و ٌجذب إنتباهه باإلضافة إلدً شدعبٌة الممثلدٌن ، فقدد الحدظ القدائمٌن علدً التسدوٌق ٌتناسب مع ا
 . همٌة إستغالله فً التروٌج للمدن السٌاحٌةأمدي إهتمام الجماهٌر بمثل هذا النوع من الدراما و 
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لسدٌاحً أن هناك العدٌدد مدن الطدرق المسدتخدمة لتسدوٌق المقصدد ا Roesch (2009)و أوضح 

الل جمٌدع مراحلده ، حٌدث ٌدتم التدروٌج للعمدل الددرامً )فدٌلم أو مسلسدل( خدخالل األعمدال الدرامٌدةمن 
فعالٌة تصمٌم صفحات علدً ( إلً تؤثٌر و2005) Beeton كما أشار ، أثناء التجهٌز وقبل وبعد العرض

ائح القٌدام دلٌل تفصٌلً لما ٌمكن للسن تتضمن خرٌطة تفصٌلٌة وأاإلنترنت خاصة بالعمل الدرامً علً 
وسدٌلة فعالدة فدً ( أن تساعد ك Hand Bookبه فور وصوله للمقصد السٌاحً حٌث ٌمكن لهذه األدلة ) 

 Lanالدددلٌل األكثددر شددهرة هددو دلٌددل   لكترونددً أو مطبددوع ، وإسددواءاً بشددكل  ةتعزٌددز صددورة الوجهدد

Brodies    مملكدة الخدواتم  Lord Of The Rings ت اإلٌجابٌدة فدً   ، كمدا ٌمكدن إسدتغالل التعلٌقدا

تصددوٌر بعددد طدداقم العمددل أو الددذٌن زاروا مكددان الواءاً مددن الممثلددٌن أنفسددهم وتعزٌددز صددورة المقصددد سدد
، كما ٌمكن عمل معرض صور للفٌلم خالل جمٌع مراحله و تضم هدذه الصدور عرض الفٌلم أو المسلسل

نشداء متحدف إلددرامً فقدد تدم لدٌن أثنداء للعمدل ااألماكن التً تم التصور بها و تصدوٌر المشداهٌر و الممث
كمدا  ،ٌارته خالل سنتٌن من اإلعالن عندهشخص لز 351111توافد علٌه أكثر من ملكة الخواتم ولفٌلم م
هددود تسددوٌقٌة لجددذب ( أن مواقددع تصددوٌر األعمددال الدرامٌددة ال تحتدداج إلددً أٌددة ج2009) Roeschبددٌن 

العالمدة اإلسدم وض األحٌدان قدد تسدتمد المدٌندة ن كان الفٌلم ناجحاً فإنده فدً بعدإالزائرٌن إلٌها، والسٌما و
 Brave   جاع   ـب الشدـد القلدـسم الفٌلم فعلً سبٌل المثال فإن اسكتلندا تعرف بدـ   بلدإالتجارٌة لها من 

Heart Country  .   

تسدوٌقٌة هامدة جدداً داة أ( إلدً أن األفدالم والمسلسدالت 2006) Hudson  and Ritchieأشدار 

التً ٌتم إرسدالها مدن خدالل ٌمكن للجمهور أن ٌكون أكتر تقبالً للرسائل الدعائٌة ر واسع وتصل لجمهوو
مددا ك، التددً ٌسدتمدها مدن شددعبٌة الممثلدٌنالعمدل الددرامً ذو شددعبٌة واسدعة و خاصدة إن كددانو ةداهدذه األ

تصدل أوسع بل وٌمكن أن تصل إلً جمهور  داة تسوٌقٌة هامةأذكرنا فً السابق أن األفالم والمسلسالت 
عرٌددف بالمنتجددات إلدً المسددتهدف الدذي الٌمكددن الوصددول إلٌده مددن خددالل الطدرق التقلٌدٌددة فضددالً عدن الت

تحدٌد األهداف التسدوٌقٌة جٌدداً مٌن علً التسوٌق السٌاحً معرفة و، مما ٌتطلب من القائالسٌاحٌة الجدٌدة
العمدل الددرامً خدالل جمٌدع  جنبٌدة فدً التركٌدز الددعائً علدًاألنتباه وسدائل اإلعدالم المحلٌدة وإوجذب 
 .مراحله

ثار اإلٌجابٌة الهامة لهذا الندوع مدن السدٌاحة هدو التخفٌدف مدن حددة الموسدمٌة التدً ٌعدانً من اآل
تمدوا بدالظروف الجوٌدة منها قطاع السٌاحة فً العدٌد من المناطق حٌث أن هذا النوع من السدائحٌن ال ٌه

ً معٌن سواءاً كدان حٌث أن وسٌلة الجذب الرئٌسٌة هنا هً التطلع إلً زٌارة موقع التصوٌر لعمل درام
، فعلً سبٌل المثدال هنداك و المسلسلأممارسة بعض األنشطة التً تتمحور حول الفٌلم فٌلم أو مسلسل، و

بعدد قلٌلة من أقرب مطدار، و ( تقع علً بعد ساعات Forksبلدة صغٌرة تقع فً والٌة واشنطن تسمً ) 
، فقددد عددزز هددذا الفددٌلم ُعِرفددت بإسددم المدٌنددة الممطددرة 8112  عددام  Vampire Movieإذاعددة فددٌلم   

زائدر و سدمٌت ببلدد  111,111لً إلذاعة الفٌلم ما ٌزٌد عن الحركة السٌاحٌة بها فقد زارها فً العام التا
ممدن  لهدذه البلدده فدً أذهدان المشداهدٌنلتدؤثٌر الفدٌلم علدً الصدورة الذهنٌدة المطر أو البٌت المظلم نتٌجة 

 .(Samson , 2010) شاهدوا الفٌلم

(  إلدً ضدرورة إتخداذ كافدة 2010) Samsonلزٌادة القددرة التنافسدٌة للمقصدد السدٌاحً ٌشدٌر و

حٌدددث أنددده مدددن ، ملٌدددة التسدددوٌق بإسدددتخدام األفدددالم والمسلسدددالتاإلجدددراءات الالزمدددة قبدددل البددددء فدددً ع
بهدا طاقدة فندقٌدة كافٌدة ستقبال السدائحٌن بؤعدداد كبٌدرة والضروري أن تكون المدٌنة أو المنطقة مإهلة إل

، حٌدث أنده ستصدبح هنداك مشدكلة إن لدم ٌتدوافر ذلدك إلضافة إلً كافة الخدمات الممكندةإلستٌعاب ذلك با
ان الخصوصدٌة للسدكان المحلٌدٌن إذا فضالً عن ما ٌسببه هذا التدفق السٌاحً علً منطقدة بعٌنهدا مدن فقدد

إزدحام المحالت التجارٌة ممدا إدي إلً كثافة الحركة المرورٌة وتم السماح للزائر بالتجوال بحرٌة مما ٌ
ٌاحٌة ممدا سٌكون له أثر سلبً علً المجتمع المحلً إال إذا تم إشراك المجتمع المحلً ضمن العملٌدة السد

 .ٌادة حركة السائحٌنٌجعله ٌشعر بالفائدة والنفع نتٌجة ز
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 ، سدواءاً فدًسدٌنمائٌة دعدم السدٌاحة فدً عددة دولاألفدالم الستطاعت المسلسالت الدرامٌدة وكما ا
رتفددع الدددخل القددومً لهددذه الدددول فددً القطدداع ابفضددل هددذا أوروبددا أو أمرٌكددا أو اسددترالٌا ونٌوزٌلندددا، و

المسلسدالت ونٌة إلً دعم األفدالم لً ملٌارات الدوالرات من خالل تسابق بعض الشركات المعإالسٌاحً 
افة إلدددً إسدددتغالل نجددداح األفدددالم ، باإلضدددمدددراد إسدددتهدافها فدددً العمدددل السدددٌاحًللتدددروٌج للمنددداطق ال

المسلسالت لعمل جوالت سٌاحٌة علٌهدا بعدروض تكداد تكدون مغرٌدة و جاذبدة للسدائحٌن وفقداً للجددول أو
 .(8118، )الغٌث (1رقم )

. (Hudson & Ritchie, 2006:p. 389 

سددددتفادت مددددن األفددددالم امددددن المندددداطق التددددً أن ( Kelly and Richard ) 2011ٌشددددٌرو

خٌدرة مصددراً إلنتداج أكبدر مرٌكٌة التً أصبحت فً السدنوات األالمسلسالت األمرٌكٌة والٌة هاواي األو
ملٌددون دوالر،  851تكلفددت مٌزانٌتدده  األفددالم السددٌنمائٌة مثددل   قراصددنة الكددارٌبً الجددزء الرابددع   الددذي

مرٌكٌة مثل    هاواي الٌدف أو   ، ملٌون دوالر بجانب المسلسالت األ 811فٌلم   بٌتلشٌب   بمٌزانٌة و
السدٌاحة فٌهدا عدن  أفدالم هداواي مدن أجدل دعدمعلً ذلك قامت حكومة هداواي بتخصدٌص مكتبداً ٌسدمً و

ت التدً قدد تدواجههم تدذلل العقبداطرٌق األفالم والمسلسالت األمرٌكٌة، وبذلك تقلل مدن قٌمدة الضدرائب و
أمرٌكٌة عرضت علدً صدناع األفدالم ومنتجدً المسلسدالت والٌة  41كما أنه توجد عدد ، أثناء التصوٌر

 .  هم و جلب المزٌد من السٌاح إلٌهاتعزٌز دخل والٌاتمساعدات من أجل التصوٌر فٌها لعروضاً و

 ةداؤأن السدٌاحة الناتجدة عدن األفدالم والمسلسدالت كدHudon and Ritchie (2006  )ٌدري 

صددناعة الترفٌدده مددن خددالل إمددداد ً ظددل نمددو وسددائل اإلعددالم المرئددً وللتددروٌج وسددٌلة جددذب سددٌاحً فدد
ن خددالل إبددراز المعددالم السددٌاحٌة واألثرٌددة للدولددة وتحفٌددز المشدداهد بمعلومددات عددن المقصددد السددٌاحً مدد

تعمدل علدً الحدد مدن مشدكلة ( أنده مدن المدرجح أن 2005) Beeton، إلً جانب ما قاله الطلب السٌاحً

ة مددن أهددم نتعدداش اإلقتصدداد المحلددً، وواحدددإ، بشددكل عددام فددإن زٌددادة أعددداد الزائددرٌن ٌفٌددد فددً الموسددمٌة
ع العوامددل الناتجددة عددن إسددتخدام الدددراما فددً التسددوٌق السددٌاحً هددً عددرض موقددالعوامددل الرئٌسددٌة و

ممدا ٌدإثر  للمقصد السٌاحً طدوال العدام علدً شاشدات التلٌفزٌدون ةاألثرٌالتصوٌر أو المواقع السٌاحٌة و
، فضددالً عددن أن لموسددمٌةٌعددد عامددل جددذب طددوال العددام ممددا ٌحددد مددن مشددكلة اعلددً قددرارات السددائحٌن و

، كما أن السائحٌن ٌحتفظون فً أذهدانهم بالصدورة دٌها قبول واسع علً مستوي العالماألعمال الدرامٌة ل
الذهنٌة لموقع تصوٌر المسلسل أو الفٌلم لفترات طوٌلة نتٌجة إسدتمرار عرضده علدً شاشدات التلٌفزٌدون 

Grihault, 2003)). 

   

Braveheart  اسكتلندا –منطقة آثار واالس 
% بعد عدام مدن مشداهدة 311زٌادة عدد الزائرٌن بنسبة 

 الفٌلم

Mission 

Impossible 2 
 % خالل أربعة سنوات811بنسبة زٌادة عدد السائحٌن  سٌدنً –الحدائق العامة 

Pride and Prejudice  المملكة المتحدة –الٌم بارك 
% بعد عدام مدن مشداهدة 311زٌادة عدد الزائرٌن بنسبة 

 الفٌلم

Troy  ًتركٌا –كاناكال 
% بعد عدام مدن مشداهدة 73حركة السٌاحة بنسبة   زٌادة
 الفٌلم

Little Woman 
الوالٌات  –ٌة ماساتشوست وال

 ةالمتحد

% بعدد عدام مدن مشداهدة 65زٌادة عددد الزائدرٌن بنسدبة 
 الفٌلم

Harry Potter ماكن% فً كل األ51عدد الزائرٌن بنسبة زٌادة  ةأماكن متعدده من المملكة المتحد 

Sense and 

Sensibility 
Saltram House - انجلترا 

% بعدد عدام مدن مشداهدة 39زٌادة عددد الزائدرٌن بنسدبة 
 الفٌلم

The Beach تاٌالند 
% بعدد عدام مدن مشداهدة 89زٌادة عددد الزائدرٌن بنسدبة 

 الفٌلم
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الدرامٌة التً تعكس مالمح البٌئة الطبٌعٌدة تكدون (  أن األعمال 2003) Grihaultكما أوضح   

ن بمثابددة عامددل قددوي لتحفٌددز السددائح لزٌددارة موقددع التصددوٌر هددذا فضددالً عددن مددا تحتوٌدده هددذه األعمددال مدد
لمحلٌدٌن بمدا ٌدإثر علدً قدرار السدفر، العادات طبٌعدة السدكان امعلومات عن المواقع السٌاحٌة واألثرٌة و

ال الدرامٌة ٌمكن أن تكشف للمشداهد عوامدل جدذب جدٌددة للمقصدد ( أن األعم2003) Iwashitaٌري و

الدذٌن شداركوا المشداهٌر لمحلدً ( باإلضدافة إلدً الشخصدٌات والمجتمدع ا –الثقافة  –السٌاحً ) الطبٌعة 
، كددل هددذه العوامددل تسدداعد فددً بندداء صددورة ذهنٌددة للمقصددد فددً العمددل الدددرامً ومدددي تددؤثر األفددراد بهددم

 . السٌاحً

 

نظددراً لزٌددادة حدددة النافسددة بددٌن المقاصددد السددٌاحٌة العالمٌددة ٌنبغددً علددً المقصددد السددٌاحً أن 
علدً الدرغم مدن أن جمٌدع ة من منافسدٌها فدً أذهدان السدائحٌن، وأكثر إٌجابٌكون صورة إٌجابٌة قوٌة وٌ  

المقاصددد السددٌاحٌة تقدددوم بددالتروٌج لمواقدددع الجددذب السددٌاحً بهدددا إال أن التحدددي األكثدددر هددو الوصدددول 
فقددط مددن خددالل للسددائحٌن الددذٌن لدددٌهم المٌددل إلددً الزٌددارة و خاصددة التددً ُتعددرض فددً التلٌفزٌددون لددٌس 

أكثددر أكثددر عقالنٌددة وأكثددر تنسددٌقاً و التسددوٌقٌة بطرٌقددة، ممددا ٌتطلددب إدارة العملٌددة اإلعالنددات المطبوعددة 
إختددراق شددكل ٌضددمن إبددراز المنددتج السددٌاحً وتنوعدده والتددروٌج لهددا بة المددوارد السددٌاحٌة وكفدداءة إلدار

 (.  (Dore and Crouch ,2003األسواق األكثر تصدٌراً للسائحٌن 

إلً ضرورة قٌام المنظمات أو المإسسات  Hudson and Ritchie (2006)و أشار 

، كما نها تخدم الخطة التسوٌقٌة للدولةمٌة القائمة علً التسوٌق بمراجعة مشاهد الفٌلم لضمان أالحكو
ن خالل الدعاٌا الخاصة بالفٌلم وخلق ربط بٌن الفٌلم تعمل علً تعزٌز دور الفٌلم فً العملٌة التسوٌقٌة م

ئمٌن علً التسوٌق فً أي ٌعمل القانتباه المشاهدٌن للموقع ولٌس للفٌلم فقط وإموقع التصوٌر لجذب و
الل العدٌد من األدوات زٌادة أعداد السائحٌن من خز الصورة الذهنٌة للدولة ودولة بهدف تعزٌ

هناك المكتب السٌاحً  ، فعلً سبٌل المثالدوات األعمال الدرامٌة والفنٌةمن ضمن هذه األالتسوٌقٌة، و
خر ٌقوم علً الجانب اآلٌاحٌة إلً المدٌنة ون الحركة السالذي ٌهدف إلً تحسٌفً )هلسنكً( فً فنلندا و

هناك  أن ، كما Visit Helsinki( 8118األثرٌة المختلفة )الم بالتروٌج للمواقع السٌاحٌة ومنتجوا األف

كونها جزءاً من لمقاصد السٌاحٌة المشاركة فٌها وٌمكن إلدارة امراحل فً إنتاج العمل الدرامً و عدة
هناك خمسة علٌها من العمل الدرامً، وهذه المراحل ٌزٌد من القٌمة التروٌجٌة التً ٌتم الحصول 

الدرامً كىداه من أدوات التسوٌق: خلق صورة ذهنٌة، األنشطة  عوامل تإثر علً مستوي نجاح العمل
 –القصة ) المرتبطة بالفٌلم  التسوٌقٌة، خصائص المقصد السٌاحً، الجهود التسوٌقٌة للدولة، العوامل

 .طة المرتبطة بالموقع، وظائف الموقع أو األنش(األشخاص

فددً الدراسددة ، و محدددداتها الزمنٌددة و المكانٌددة ، و  ٌنالبدداحثفددً المددنهج المسددتخدم مددن قبددل  مثددلتت
 البدداحثوندوات جمددع البٌانددات التددً اسددتخدمها أمجتمددع الدراسددة ، و حجددم و نددوع العٌنددة المسددتخدمة ، و 

 .فروض الحصائً المستخدمة إلختبار إلتمام هذه الدراسة و أسالٌب التحلٌل اإل

ن المصددرٌٌن و األجانددب الددذٌن قدداموا بزٌددارة األمدداكن السددٌاحٌة و األثرٌددة داخددل ٌٌضددم السددائح
 جمهورٌة مصر العربٌة لمرة أو أكثر .

باسددتخدام تمثٌلهددا ألكبددر قدددر مددن السددائحٌن داخددل المواقددع السددٌاحٌة المختلفددة مراعدداة شددمول العٌنددة وتددم 
فدً المواقدع السدٌاحٌة بالقداهرة واالسدكندرٌة وشدرم  ، حٌث تم توزٌع اإلستماراتالعٌنة العشوائٌةأسلوب 

  .األنماط المختلفة للسائحٌن، حتً ٌتم تمثٌل أكبر قدر ممكن من الشٌخ واألقصر وأسوان

مدداٌو ( لعددام  –ابرٌددل  –مددارس  –تددم توزٌددع إسددتمارة اإلسددتبٌان علددً السددائحٌن خددالل األشددهر فبراٌددر 
 -( :8( استمارة استبٌان كما هو موضح بالجدول رقم )351، تم توزٌع عدد )8117
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عدد 
 اإلستمارات

351 318 42 11 898 

 

( أن أسلوب 8111) Robson، حٌث ٌوضح لمٌدانٌة على استمارات االستقصاءاعتمدت الدراسة ا

ٌكون األسلوب األفضل عندما تكون البٌانات المطلوبة لها عالقة مع البٌانات واالستقصاء من أهم وسائل ج
ذلك تم تصمٌم استمارة استقصاء ، وبناء علً فعهم واتجاهاتهم تجاه موضوع معٌنبسلوك األفراد ودوا

 وتوزٌعها علً مفردات العٌنة من السائحٌن فً المواقع السٌاحٌة المختلفة داخل جمهورٌة مصر العربٌة
  :( محاور رئٌسٌة5( سإال مقسمة إلً )66تم تصمٌم استمارة االستقصاء مكونة من )، خالل فترة الدراسة

 ( أسئلة تتضمن الخصائص الدٌموغرافٌة ألفراد عٌنة الدراسة 7اشتمل هذا المحور على )
 

 ( أسئلة و ه4ًالدرامٌة من خالل )ٌتضمن هذا المحور بٌانات خاصة بمتابعة السائح لألعمال و
 -:لتالًكا
 متابعة األعمال الدرامٌة . -1

 األعمال الدرامٌة التً ٌشاهدها إسبوعٌا .عدد  -8

 األعمال الدرامٌة المفضلة لدٌه . -3

 إتخاذ قرار سفر ألي مكان سٌاحً بسبب رإٌة مشاهد مصورة فً عمل درامً عنه . -4

( سددإال ٌقددٌس أثددر الدددراما فددً تحسددٌن 88لددً )( محدداور فرعٌددة تحتددوي ع6ٌتضددمن هددذا المحددور )
فً اإلجابة عن تلك األسئلة مقٌداس لٌكدرت الخماسدً  ونالباحثالصورة الذهنٌة للمقصد السٌاحً ، واستخدم 

بدرجات موافقة مختلفة تتدرج بٌن) أوافق بشدة ، أوافق ، محاٌد ، ال أوافق ، ال أوافق بشددة ( ، حٌدث ٌعبدر 
( عدن أكبدر درجدات عددم الموافقدة ) ال 1( عن أكبر درجدة موافقدة ) أوافدق بشددة ( ، وٌعبدر رقدم )5الرقم )

 أوافق بشدة ( .

( سددإال ٌقددٌس عوامددل نجدداح العمددل 88( محدداور فرعٌددة تحتددوي علددً )8ٌتضددمن هددذا المحددور )
 .الدرامً فً تحسٌن الصورة الذهنٌة للمقصد السٌاحً 

( سإال ٌقٌس مدي تقٌٌم السائح للعوامل المذكورة كؤحد معوقات 11ٌتضمن هذا المحور )
 . استخدام الدراما فً التروٌج السٌاحً لمصر و قد تإثر علً مستوي العمل الدرامً كعنصر تسوٌقً

 الدراسة علً فرضٌن أساسٌٌن كاآلتً:ت اعتمد
والمسلسالت فً التسوٌق السٌاحً ٌإثر بشكل إٌجابً علً الصورة : استخدام األفالم 

 الذهنٌة للمقصد السٌاحً

 كآداة فً التسوٌق السٌاحً لمصر. : توجد معوقات إلستخدام الدراما
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المعالجددة األسددالٌب ، حٌددث تضددمنت   اإلحصددائى SPSSمعالجددة البٌانددات إحصددائٌاً باسددتخدام برنددامج   تددم 

 :ٌة التالٌةاإلحصائ
 معامل ألفا كرونباخ لمعرفة مدي ثبات أداة الدراسة. -1

 وٌلك لمعرفة اعتدالٌة التوزٌع الطبٌعً.-سمٌرنوف و شابٌرو-اختبارات كولموجروف -8

لمئوٌددة لوصددف خصددائص عٌنددة التكددرارات والمتوسددطات الحسددابٌة واإلنحرافددات المعٌارٌددة والنسددب ا -3
 .اسة التى تضمنتها أداة الدراسةولتحدٌد االستجابة تجاه محاور و أبعاد الدر، الدراسة 

غٌددرات الدراسدة وإثبدات صدحة الفددروض، معدامالت االرتبداط بطرٌقدة سددبٌرمان لبٌدان العالقدات بدٌن مت -4
 ، وفً حالة البٌانات الترتٌبٌة. م فً حالة االختبارات الالمعلمٌةٌستخدو

 الصورة الذهنٌة للمقصد السٌاحًتاثٌر الدراما التلٌفزٌونٌة على معادلة االنحدار لتوضٌح مدا -5

بحساب ثبات المحاور األساسدٌة لالستقصداء ) تقٌدٌم دور الددراما فدً تحسدٌن الصدورة  الباحثونقام 
الذهنٌة ، عوامدل نجداح الددراما فدً التدروٌج السدٌاحً ، و معوقدات اسدتخدام الددراما فدً التسدوٌق السدٌاحً 
ا لمصر ( ،وذلك عن طرٌق حساب معامل ألفا كرونباخ لكدل محدور مدن هدذه المحداور ، وكاندت النتدائج كمد

 ( كاآلتً:4هً موضحة فً الجدول رقم )

 معامل ألفا عدد األسئلة المحور م

 1,9485 88 تقٌٌم دور الدراما فً تحسٌن الصورة الذهنٌة 1

 1,2528 88 عوامل نجاح الدراما فً التروٌج السٌاحً 8

 1,2125 11 التسوٌق السٌاحً لمصرمعوقات استخدام الدراما فً  3

 
بدرجدة مرتفعدة ممدا ٌددل  1,7من خالل الجدول السابق نجدد أن معامدل ألفدا للمحداور الثالثدة أعلدً مدن 

علددً ثبددات محدداور االسددتبٌان المسددتخدم فددً الدراسددة بدرجددة عالٌددة ، ممددا ٌدددل علددً صددالحٌة االسددتبٌان 
 كبٌرة. لالستخدام فً الدراسة وإعطائه نتائج صادقة بدرجة

شددابٌرو وٌلددك( لمعرفددة مددا إذا كانددت  -باسددتخدام اختبددارات )كولمددوجروف سددمٌرنوف  البدداحثونقددام 
االستجابات تجاه أسدئلة محداور الدراسدة تتبدع التوزٌدع الطبٌعدً مدن عدمده ، وذلدك لتحدٌدد االختبدارات التدً 

 فً التحلٌل اإلحصائً)معلمً أو ال معلمً(. الباحثونسٌستخدمها 
 

وبالتالً فإن استجابات العٌنة  1,15وهً أقل من  1,11تساوي  p.Valueمن الجدول السابق نجد أن 

، وبناء علً ذلك سٌتم استخدام االختبارات تتبع التوزٌع الطبٌعً ستقصاء المحاور اال تجاه أسئلة
فً ، وكذلك أٌضاً عًلة عدم اعتدالٌة التوزٌع الطبٌالالمعلمٌة فً التحلٌل اإلحصائً والتً تستخدم فً حا

 . حالة وجود بٌانات ترتٌبٌة، حٌث أن مقٌاس لٌكرت المستخدم فً الدراسة ٌعتبر مقٌاساً ترتٌبٌاً 

 سمٌرنوف-كولومجروف وٌلك-شابٌرو

 محاور االستقصاء
 

 االحتمال
Sig.(p.V

alue) 

درجات 
 الحرٌة

 
قٌمة 
 االختبار

 

 االحتمال
Sig.(p.V

alue) 

درجات 
 الحرٌة

 
 قٌمة

 االختبار
 

1,111 898 1,948 1,111 898 1,171 
تقٌدٌم دور الددراما فدً تحسدٌن الصدورة 

 الذهنٌة

1,111 898 1,911 1,111 898 1,811 
عوامددددل نجدددداح الدددددراما فددددً التددددروٌج 

 السٌاحً

1,111 898 1,982 1,111 898 1,131 
معوقددات اسددتخدام الدددراما فددً التسددوٌق 

 السٌاحً لمصر
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تناول عرض ووصف نتائج الدراسة والتً تمثلت فً الوصف اإلحصائً لعٌندة الدراسدة وفدق ن
للعٌنددة وعددرض ووصددف اسددتجابات عٌنددة الخصددائص والسددمات الشخصددٌة وكددذلك الوصددف اإلحصددائً 

 . الدراسة تجاه محاور الدراسة المختلفة ، باإلضافة إلً اختبارات الفروض

، أمدا  %45,5 للدذكور المئوٌدة النسدبة بلغدت حٌدث ،الندوع متغٌدر حسدب العٌندة توزٌدع وضحت النتدائج أ
ضدح ٌعندى أن نسدبة اإلنداث هدى األعلدى بدٌن أفدراد العٌندة كمدا ٌو، ممدا % 54,5فبلغدت  لإلنداث النسبةب

 81بدٌن أعمدارهم تتدراوح الدراسدة عٌندة مدن نسدبة أعلدى أن ، و ٌتضدحتوزٌع العٌنة حسب متغٌر العمدر
 %.4,2 بنسبة سنة 51 من أكثر أعمارهم تبلغ و أقل نسبة الذٌن ،% 59,6 بنسبة سنة 31 إلى أقل من

، حٌث ٌوضح تنوع الجنسٌات التً تزور مصر حٌث وصل عددد توزٌع العٌنة وفقاً للجنسٌة نتائجال تبٌن
جنسٌة من مختلدف دول العدالم وهدو مدا ٌإكدد علدً مددي قدوة تمثٌدل  81الجنسٌات فً عٌنة الدراسة إلً 

روبٌدة ، فبالنسدبة للددول األولسدائحٌن بتندوع جنسدٌاتهمالعٌنة لمجتمع الدراسة بشمولها لفئات مختلفة مدن ا
% ،  5,1مرتبدة الثانٌدة الفرنسدٌٌن بنسدبة % ، وٌدؤتً فدً ال 5,5نجلٌز فً المرتبة األولً بنسبة ٌؤتً اإل

مرتبددة الرابعددة كددالً مددن % ، و ٌشددترك فددً المرتبددة ال 3,4فدداحتلوا المرتبددة الثالثددة بنسددبة أمددا اإلٌطددالٌٌن 
ة األولدً الجزائدر ربٌة فتؤتً فدً المرتبد، أما بالنسبة للدول الع% لكل منهما 3,1بنسبة  الصٌناألسبان و

%  6,2لمرتبة الثالثة اإلمدارات بنسدبة % ، و فً ا 2,6% ، و ٌلٌها المغرب بنسبة  11,3بنسبة بنسبة 
 % . 5,1لمرتبة الخامسة السعودٌة بنسبة % وفً ا 5,2ً المرتبة الرابعة لبنان بنسبة و ف

، و جدداءت أعلددً نسددبة و الحالددة اإلجتماعٌددة سددًتوزٌددع العٌنددة وفقدداً للمإهددل الدرا وعرضددت النتددائج
% ،  9,9حٌن ذوي التعلددٌم المتوسددط بنسددبة ، و ٌلٌهددا السددائ% 21,5ألصددحاب المددإهالت العلٌددا بنسددبة 

، و تفٌدد تلدك النتدائج بإرتفداع % 8,4ذوي المإهدل تحدت المتوسدط بنسدبة  فً المرتبدة الثالثدة السدائحٌنو
رتبدة الثانٌدة % ، و ٌلٌهدا فدً الم 54,5ٌوضدح نسدبة أعدزب  كمدا ،العٌنةتعلٌم الجامعً بٌن أفراد نسبة ال

لمرتبدددة الرابعدددة % و فدددً ا 3,2المرتبدددة الثالثدددة األرامدددل بنسدددبة % ، و فدددً  39,7المتدددزوجٌن بنسدددبة 
 .% 8,1المطلقٌن بنسبة 

الخداص لقطداع ، و ٌوضدح أن السدائحٌن العداملٌن باحسب الوظٌفدةتوزٌع العٌنة  وضحت النتائجأو أٌضاً 
ومً فً المرتبة الثانٌة بنسدبة ٌلٌهم العاملٌن بالقطاع الحك% ، و 79,1فً المرتبة األولً وبلغت نسبتهم 

توزٌدع عٌندة ظهدرت النتدائج أكمدا %،  81,8العداملٌن باألعمدال الحدرة  فً المرتبة الثالثدة% ، و 37,2
 5111الشدهري أقدل مدن % من حجم العٌنة دخلهم  79,1اً الدخل الشهري، حٌث ٌتضح أن الدراسة وفق
دوالر، و  11111دوالر إلدً  5111ي مدن % من حجم العٌنة ٌتراوح دخلهدم الشدهر 12,2دوالر ، و 

دوالر ، و مدن المالحدظ أن أفدراد العٌندة  11111% من عٌنة الدراسدة ٌزٌدد دخلهدم الشدهري عدن  8,1
 % .  79,1اراً بنسبة والر هم األكثر تكرد 5111التً ٌقل دخولهم عن 

%  15,1نة ٌتابعون الدراما التلٌفزٌونٌة، و نسدبة % من أفراد العٌ 24,9ٌتضح أن نسبة وطبقا للنتائج  
علٌده فمدن المالحدظ أن أعلدً نسدبة مدن أفدراد ٌدر متدابعٌن للددراما التلٌفزٌونٌدة، وغفقط  من أفراد العٌنة 

% مدن أفدراد العٌندة قدد قداموا  78,3أن نسدبة  نتدائجوضدحت الشاهدون األعمدال الدرامٌدة، وقدد أالعٌنة ٌ
% 87,7ة مشاهد عنه فً األعمال الدرامٌدة، و أن نسدبة بإتخاذ قرار السفر لألماكن السٌاحً بسبب رإٌ

ل الدرامٌدة، مدن من أفراد العٌنة لم ٌقوموا بالسفر لألماكن السٌاحٌة بسبب رإٌة مشداهد عنهدا فدً األعمدا
ة بسدبب رإٌتهدا فددً مدن أفدراد العٌندة قداموا بالفعددل بالسدفر إلدً أمداكن سدٌاحٌ كبدرالملحدوظ أن النسدبة األ

ظهددرت وأ، ثٌر اإلٌجددابً لألعمددال الدرامٌددة كددؤداه للتسددوٌق السددٌاحًهددذا ٌدددل علددً التددؤأعمددال درامٌددة و
% مددن أفددراد  15,1ا التلٌفزٌونٌددة، و نسددبة % مددن أفددراد العٌنددة ٌتددابعون الدددرام 24,9أن نسددبة  النتددائج
اهدون مدن المالحدظ أن أعلدً نسدبة مدن أفدراد العٌندة ٌشدعلٌده فو ،ٌر متابعٌن للدراما التلٌفزٌونٌةالعٌنة غ

% مدن أفدراد العٌندة ٌشداهدون عددد  64,9أن نسبة  النتائج تبٌن، كما % 24,9األعمال الدرامٌة بنسبة 
مددن األعمددال  4 – 3% مددن أفددراد العٌنددة ٌشدداهدون عدددد  82,4نسددبة ، ومددن األعمددال الدرامٌددة 8 – 1

%  3,4من األعمدال الدرامٌدة، و نسدبة  6 – 5% من أفراد العٌنة ٌشاهدون عدد  5,2الدرامٌة، ونسبة 
 .من األعمال الدرامٌة 6ن أكثر من من أفراد العٌنة ٌشاهدو
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% من أفراد العٌنة قد قاموا بإتخاذ قرار السفر لألماكن  78,3سبة أن نضحت النتائج كذلك وأو
% من أفراد العٌنة لم ٌقوموا  87,7ة مشاهد عنه فً األعمال الدرامٌة، و أن نسبة بسبب رإٌالسٌاحً 

كبر من الملحوظ أن النسبة األشاهد عنها فً األعمال الدرامٌة، م بالسفر لألماكن السٌاحٌة بسبب رإٌة
هذا ٌدل علً ٌة وة بسبب رإٌتها فً أعمال دراممن أفراد العٌنة قاموا بالفعل بالسفر إلً أماكن سٌاحٌ

 .عمال الدرامٌة كؤداة للتسوٌق السٌاحًالتؤثٌر اإلٌجابً لأل

 العبــــــارات م

 اإلستجابـــة
المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعٌارا

ال أوافق  ال أوافق محاٌد أوافق أوافق بشدة
 بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

1 
 عدددام بشدددكل الددددراما تدددإثر
لدددددا  السددددفر قددددرار علددددى

 السائحٌن
114 35,6 96 38,9 62 83,3 16 5,5 2 8,7 3,93 1,26 

8 
األفالم و المسلسدالت تعمدل 
علددددددى تحسددددددٌن الصددددددورة 

 الذهنٌة للمقصد السٌاحً
188 41,2 96 38,9 45 15,4 12 6,8 11 3,2 3,91 1,27 

3 
مصر تمتلك مقومدات نجداح 
إسددددتخدام الدددددراما كوسددددٌلة 

 للتروٌج السٌاحً
99 33,9 21 87,4 42 16,4 84 2,8 41 14 3,52 1,91 

4 

تساهم الدراما فى توضٌح 
–جودة المرافق )طرق 

مطارات و...( بالمقصد 
 السٌاحى

21 87,4 99 33,9 59 81,8 33 11,3 81 7,8 3,63 1,93 

5 
تساهم الدراما فى عرض 

وسائل االقامة المتاحة 
 بالمقصد السٌاحى

73 85,1 113 35,3 69 83,6 82 9,6 19 6,5 3,68 1,93 

6 
ٌوضح العمل الدرامى 

مستوا النظافة بالمقصد 
 السٌاحى

 59 81,8 111 34,6 28 82,1 36 18,3 14 4,2 3,53 1,28 

7 
ٌوجه العمل الدرامى 
معلومات سٌاحٌة عن 

 المقصد السٌاحى
77 86,4 119 37,3 55 12,2 38 11,1 19 6,5 3,66 1,29 

2 
امى ٌعرض العمل الدر

المناظر الطبٌعٌة الخاصة 
 بالمقصد 

118 34,9  116 36,3 56 19,8 15 15,1 13 4,5 3,98 1,72 

9 
العمل الدرامى ٌعرض حالة 

والمناخ بالمقصد الطقس 
 السٌاحى

52 19,9 118 34,9 79 87,1 36 18,3 17 5,2 3,51 1,91 

11 
ٌعرف العمل الدرامى 

باالحتفاالت والمناسبات 
 التارٌخٌة بالمقصد

74 85,3 113 35,3 73 85,1 87 9,8 15 5,1 3,66 1,93 

11 
االعمال الدرامٌة تحثنى 

 على تكرار الزٌارة 
55 12,2 73 85,1 97 33,8 51 17,1 17 5,2 3,33 1,96 

 1,24 3,23 تقٌٌم دور الدراما فً تحسٌن الصورة الذهنٌة للمقصد السٌاحًتجاه عٌنة الدراسة  استجاباتمتوسط 
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 اإلنحدراف المعٌداريو، ( 3,23و قٌمتده )  العام ( أن المتوسط الحساب5ًٌتضح من خالل الجدول رقم )

إلتجاه السائحٌن فً عٌنة الدراسة عن دور الدراما فً تحسٌن الصورة الذهنٌة للمقصدد  (1,24و قٌمته )
سداهمتها فدً توضدٌح جدودة المرافدق مدراما علً قرار السفر بوجه عدام، والمتمثل فً تؤثٌر الوالسٌاحً 
وسائل اإلقامة المتاحة بالمقصد ومدي أمدن ونظافدة المددن السدٌاحٌة وعدرض المنداظر عرض والطرق و

ٌمكددن أن تضددٌف بددة قٌمددة مضددافة للرحلددة السددٌاحٌة وٌعددد بمثاالطبٌعٌددة واألمدداكن التارٌخٌددة والسددٌاحٌة و
عندد إنحدراف معٌداري ، و ذلدك دة للمشداهدٌن عدن مقصدد سدٌاحً معدٌناألعمال الدرامٌة معلومدات جدٌد

علً أن للددراما هو ما ٌعنً أن غالبٌة عٌنة الدراسة لدٌها توافق وهو ٌقع فً مستوي الموافقة ، و 1,24
 .ن الصورة الذهنٌة للمقصد السٌاحًدور هام فً تحسٌ

 العبــــــارات م

 اإلستجابـــة
المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
ال أوافق  ال أوافق محاٌد أوافق أوافق بشدة المعٌارا

 بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

1 
اإلرتقدددددداء بجددددددودة العمددددددل 
الدددرامً بمددا ٌسددهم فددً فددتح 

 أسواق جدٌدة
162 57,5 28 82,2 83 7,9 18 4,1 5 1,7 4,36 1,73 

8 

تسددددددددددهٌل اإلجددددددددددراءات و 
الالزمة للتصدوٌر التصارٌح 

بالمندددداطق األثرٌددددة لتظهددددر 
 بالعمل

166 56,2 21 87,4 33 11,3 9 3,1 4 1,4 4,35 1,76 

3 
عددرض اإلمكانددات السددٌاحٌة 
فدددددددً المحافدددددددل الفنٌدددددددة و 

 السٌنمائٌة الدولٌة
161 55,1 26 89,5 37 18,7 6 8,1 8 1,7 4,36 1,69 

4 
إستضدددافة مصدددر لعددددد مدددن 
نجدددوم الفدددن و الددددراما فدددً 

 العالم
163 55,2 73 85,1 39 13,4 14 4,2 3 1,1 4,89 1,71 

5 

ربدددددددط بعددددددددض األمدددددددداكن 
السٌاحٌة عاطفٌاَ مدع المشدهد 
مددددن خددددالل قصددددة العمددددل 

 الدرامً

111 37,7 114 35,6 61 81,9 11 3,2 6 8,1 4,13 1,74 

6 

ضددددددددمان قٌددددددددام التغطٌددددددددة 
اإلعالمٌددددة للفددددٌلم بالتددددذكرة 
بموقددع التصددوٌر ) المقصددد 

 السٌاحً (

117 41,1 112 41,4 51 17,1 3 1,1 4 1,4 4,16 1,72 

7 

 Linksإنشدددددددداء وصددددددددالت 

للمقصددددددد السددددددٌاحً علددددددً 
الموقدددع اإللكتروندددً للعمدددل 

 الدرامً

146 51,1 99 33,9 41 13,7 3 1,1 4 1,4 4,31 1,69 

2 

تددوفٌر صددور جذابددة للموقددع 
السدٌاحً للجهدات اإلعالمٌدة 
المسئولة عن التروٌج للعمل 

 الدرامً

141 42,3 113 32,7 82 9,6 5 1,7 5 1,7 4,31 1,78 
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9 

العمل مع المإسسات القائمة 
علددددً اإلنتدددداج فددددً تعزٌددددز 
القٌمدددددة التروٌجٌدددددة للعمدددددل 

 الدرامً

188 41,2 187 43,5 38 11,1 9 3,1 8 1,7 4,88 1,79 

11 
اشدددددددتراك نجدددددددوم العمدددددددل 
الددددددددرامً فدددددددً التدددددددروٌج 

 للمقصد السٌاحً 
146 51,1 115 36,1 33 11,3 6 8,1 8 1,7 4,38 1,62 

11 
دعوة وسائل اإلعدالم للسدفر 
إلدددً موقدددع تصدددوٌر العمدددل 

 الدرامً أثناء اإلفتتاح 
137 46,9 111 34,8 37 18,7 17 5,2 1 1,3 4,81 1,78 

18 
كثددددددرة التعددددددرض للعمددددددل 
الدرامً و لٌس عرضه مرة 

 واحدة فقط
115 36,1 117 36,6 63 81,6 9 3,1 2 8,7 4,11 1,72 

 1,69 4,18 تجاه عوامل نجاح العمل الدرامً فً تحسٌن الصورة الذهنٌةعٌنة الدراسة  استجاباتمتوسط 
 

إلتجداه السدائحٌن فدً عٌندة الدراسدة عدن لمتوسدط الحسدابً العدام ( أن ا6ٌتضح من خدالل الجددول رقدم )
المرتبطددة الددذي ٌشددمل علددً تقٌددٌم العوامددل درامً فددً تحسددٌن الصددورة الذهنٌددة وعوامددل نجدداح العمددل الدد

ً التددروٌج عوامددل تحسددٌن اسددتخدام الدددراما فددفددز علددً إتخدداذ قددرار السددفر، وبالعمددل الدددرامً و التددً تح
هدو مدا ، و هدو ٌقدع فدً مسدتوي الموافقدة و 1,69عندد إنحدراف معٌداري  4,18السٌاحً لمصدر  قٌمتده 

ً ٌسدهم فدً فدتح أسدواق تقاء بجدودة العمدل الددرامٌعنً أن غالبٌة عٌنة الدراسة لدٌها توافق علً أن اإلر
سدة علدً أن ، كما وافقت عٌنة الدرا 1,73و إنحراف معٌاري قٌمته  4,36سط حسابً قٌمته جدٌدة بمتو

مإثر من عوامل تحسدٌن مرة واحدة فقط أٌضاً عامل هام و امً و لٌس عرضهكثرة التعرض للعمل الدر
 و عند إنحراف معٌاري قٌمتده 4,11سٌاحً لمصر بمتوسط حسابً قٌمته إستخدام الدراما فً التروٌج ال

1,72. 

 

 

 العبــــــارات م

 اإلستجابـــة

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعٌارا

ال أوافق  ال أوافق محاٌد أوافق أوافق بشدة
 بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

1 
انعكدداس اضددطراب الوضددع 

علدددً كافدددة أوجددده  السٌاسدددً
 الحٌاة الثقافٌة و السٌاحٌة

163 55,2 52 19,9 45 15,4 18 4,1 14 4,2 4,17 1,13 

8 
و ود اإلجدددراءات عددددم وجددد
الفعالددددة إلسددددتخدام  اآللٌددددات

 الدراما فً الدعاٌا
143 49,1 72 86,7 43 14,7 88 7,5 6 8,1 4,13 1,15 

3 
إساءة األفدالم و المسلسدالت 
المصدددددرٌة لسدددددمعة مصدددددر 

 كمقصد سٌاحً
191 65,4 53 12,8 89 9,9 4 1,4 15 5,1 4,37 1,16 

4 

ٌتم تصوٌر أغلب األعمال 
الدرامٌة المصرٌة فً أماكن 

مغلقة و اإلستعانة 
بدٌكورات مصطنعه وال 
تقوم بإبراز المقومات 

 السٌاحٌة 

152 54,1 23 82,4 33 11,3 2 8,7 11 3,4 4,87 1,11 
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5 

كثرة اإلجراءات اإلدارٌة 
الخاصة بالسماح للتصوٌر 
باالماكن السٌاحٌة أثر سلبً 

الدراما كآداة علً دعم 
 للتسوٌق

148 42,6 93 31,2 39 13,4 13 4,5 5 1,7 4,81 1,95 

6 

عدم وجود تسهٌالت 
لسٌاحٌة للتصوٌر باألماكن ا

ال ٌخدم الهدف و األثرٌة 
 التسوٌقً للعمل الدرامً

138 45,8 116 36,3 35 18,1 14 4,2 5 1,7 4,12 1,94 

7 
زٌادة التكالٌف المقررة 

السٌاحٌة للتصوٌر باالماكن 
 و األثرٌة ٌإثر على العمل

112 41,4 117 41,1 39 13,4 9 3,1 9 3,1 4,11 1,96 

2 

ضعف عوامل التحفٌز 
لشركات اإلنتاج لترغٌبهم 

فً التصوٌر باالماكن 
 السٌاحٌة

111 32,1 185 48,2 43 14,7 7 8,4 6 8,1 4,18 1,29 

9 
ضعف محتوي العمل 

الدرامً بما ال ٌخدم الهدف 
 التروٌجً

182 43,2 117 36,6 41 13,7 9 3,1 2 8,7 4,15 1,96 

11 
نقص التموٌل و ضعف 

التسهٌالت اإلئتمانٌة 
 المخصصة لعملٌات اإلنتاج

116 39,7 111 34,8 51 17,5 11 3,2 14 4,2 4,11 1,1 

 1,26 4,11 للتروٌج السٌاحً بمصرالعوامل التً تعوق إستخدام الدراما كآداه تجاه تقٌٌم عٌنة الدراسة  استجاباتمتوسط 

 
إلتجداه السدائحٌن فدً عٌندة الدراسدة عدن  لحسدابً العدام( أن المتوسدط ا7ٌتضح من خدالل الجددول رقدم )

و أن هدذه العوامدل  4,11قٌمتده  تقٌٌم العوامل التً تعوق إستخدام الدراما كآداه للتروٌج السٌاحً بمصدر

ٌاة الثقافٌدة و السٌاسدٌة بالدولدة، وعددم علً كافة أوجه الحمتمثلة فً إنعكاس إضطراب الوضع السٌاسً 

ر كثددرة اإلجددراءات التعقٌدٌددة للتصددوٌٌا، وآلٌددات فعالددة فددً إسددتخدام الدددراما فددً الدددعاوجددود إجددراءات و

نتداج اإلستعانة بددٌكورات مصدطنعة وضدعف عوامدل التحفٌدز لشدركات اإلباألماكن السٌاحٌة و األثرٌة و

 ماكن السدٌاحٌة باإلضدافة إلدً ضدعف محتدوي العمدل الددرامً بمدا ال ٌخددمفً األلترغٌبهم فً التصوٌر 

ضعف التسدهٌالت اإلئتمانٌدة المخصصدة لعملٌدات اإلنتداج ممدا ٌإكدد الهدف التروٌجً و نقص التموٌل و

صحة الفرض الثانً للدراسة وهو وجود عوامل تعوق إسدتخدام الددراما كدآداة للتدروٌج السدٌاحً لمصدر 

هو ما ٌعنً أن غالبٌة عٌنة الدراسدة لددٌها ، وهو ٌقع فً مستوي الموافقة و 1,26معٌاري عند إنحراف 

 4,82بمتوسط حسابً قٌمتده  األثرٌةات التعقٌدٌة للتصوٌر باألماكن السٌاحٌة وكثرة اإلجراءتوافق علً 

ت لشدركاإعتبار ضعف عوامل التحفٌز ، كما وافقت عٌنة الدراسة علً  1,99و إنحراف معٌاري قٌمته 

 التدً تعدوقعوامدل المإثر من أٌضاً عامل هام و األثرٌةاإلنتاج لحثهم علً التصوٌر باألماكن السٌاحٌة و

وعند إنحدراف معٌداري قٌمتده  4,18سٌاحً لمصر بمتوسط حسابً قٌمته إستخدام الدراما فً التروٌج ال

1,29. 

 

، وتم إستخدام معامل إرتباط سبٌرمان متغٌرٌن ط  فى تحلٌل العالقة بٌنٌستخدم إختبار اإلرتبا
( نظرا ألن التوزٌع ال معلمً أا أنه ال ٌتبع التوزٌع الطبٌعً كما ٌستخدم هذا Spearmanللرتب )

 اس فى حالة المقاٌٌس الترتٌبٌة .المقٌ
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 و أقل. 1,15*دال عند مستوي 

 
و تحسددٌن  عوامددل نجدداح العمددل الدددرامًمددن خددالل الجدددول السددابق توجـددـد عالقـددـة إرتباطٌـددـة بـددـٌن 

وهددـو ارتبددـاط موجددـب، ممددـا ٌددـدل علددـى  1,314حٌددث بلددغ معامددل ارتبدداط سددبٌرمان الصددورة الذهنٌددة 
 الصددورة، و تحسددٌن الدددرامً فددً تحسددٌن الصددورة الذهنٌددةطردٌددة العالقددـة بددـٌن عوامددل نجدداح العمددل 

، الذهنٌة للمقصد السٌاحً
 

 
 

 و أقل. 1,15*دال عند مستوي 
 

( توضددح النتددائج وجددود عالقـددـة ارتباطٌـددـة بـددـٌن السددن و عدددد األعمددال 88و مددن خددالل الجدددول رقددم )
وهددـو ارتبددـاط  1.814ارتبدداط سددبٌرمان الدرامٌددة التددً ٌشدداهدها السددائح إسددبوعٌاً، حٌددث بلددغ معامددل 

موجددـب، ممددـا ٌددـدل علددـى طردٌددة العالقددـة بددـٌن السددن و عدددد األعمددال الدرامٌددة التددً ٌشدداهدها السددائح 
إسبوعٌاً ، أي أنه كل ما َكب ر السن زادت األعمدال الدرامٌدة التدً ٌدتم مشداهدتها و هدذا ٌإكدد علدً أهمٌدة 

 ل الدرامٌة .شرٌحة كبار السن فً اإلستهداف باألعما

كما توجــد عالقــة ارتباطٌــة بــٌن السن و إتخاذ قرار السفر بسبب رإٌة مشاهد عنه فً عمل درامدً ، 
وهـو ارتبـاط موجدـب، ممدـا ٌدـدل علدـى طردٌدة العالقدـة بدـٌن  1.411حٌث بلغ معامل ارتباط سبٌرمان 

ار السفر بسبب رإٌة مشاهد عنده فدً عمدل عدد األعمال الدرامٌة التً ٌتم مشاهدتها إسبوعٌاً و إتخاذ قر
 درامً .

 :للدراما و عدد من المتغٌرات و هًتم إستخدام معامل سبٌرمان لتحدٌد مدي العالقة بٌن التؤثٌر العام 
 عدد المسلسالت التً ٌتم مشاهدتها . -1
 .وسائل الجذب السٌاحً  -8

 المرافق العامة باألعمال الدرامٌة .  -3

 
 
 

1,314** 1,111 

1,814** 1,111 

 
1,411** 1,111 
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 و أقل. 1,15*دال عند مستوي 
 

حٌدث  ،تدؤثٌر العدام للددراماالرتباطٌــة بـدـٌن عددد المسلسدالت ومن خالل الجدول السابق توجــد عالقــة ا
العالقدـة بدـٌن عددد  وهـو ارتبدـاط موجدـب، ممدـا ٌدـدل علدـى طردٌدة 1,122بلغ معامل ارتباط سبٌرمان 

ً الصددورة الذهنٌددة للمقصددد السددٌاحً، وإتخدداذ قددرار السددفر لدددي للدددراما علددالتددؤثٌر العددام المسلسددالت  و
توضددح كددذلك و، الصددورة الذهنٌددة للمقصددد السددٌاحًالمسلسددالت تعمددل علددً تحسددٌن السدائحٌن، األفددالم و

حٌدث بلدغ معامدل  النتائج وجود عالقــة ارتباطٌــة بــٌن التؤثٌر العدام للددراما و وسدائل الجدذب السدٌاحً،
، ممدـا ٌدـدل علدـى طردٌدة العالقدـة بدـٌن وسدائل الجدذب وهدـو ارتبدـاط موجدـب 1,485بٌرمان ارتباط سد

مً ٌعدرض المنداظر الطبٌعٌدة للمقصدد، وٌوضدح ، حٌدث أن العمدل الددرالدراماالسٌاحً  و التؤثٌر العام ل
مقصدد األثرٌدة للحالة الطقس والمناخ، وٌسوق للمناسبات التارٌخٌة وٌعدرض بعدض المواقدع التارٌخٌدة و

 .ن الصورة الذهنٌة للمقصد السٌاحًوهذا ٌتناسب طردٌاً مع التؤثٌر العام للدراما علً تحسٌ

طبقدداً لنتددائج تحلٌددل معامددل اإلرتبدداط وجددد عالقـددـة ارتباطٌـددـة بـددـٌن المرافددق العامددة و وسددائل الجددذب و
ل علدـى طردٌدة ، ممدـا ٌدـدوهدـو ارتبدـاط موجدـب 1,535حٌدث بلدغ معامدل ارتبداط سدبٌرمان  السٌاحً ،

المرافددق  ، حٌددث أن العمددل الدددرامً ٌوضددح جددودةالعامددة و التددؤثٌر العددام للدددراما العالقددـة بددـٌن المرافددق
مددددي أمدددن و نظافدددة المقصدددد  عدددرض وسدددائل اإلقامدددة المتاحدددة بالمقصدددد و)طدددرق و مطدددارات ... ( و

الذهنٌدة للمقصدد السدٌاحً  لصدورة ، وهذا ٌتناسب طردٌاً مع التدؤثٌر العدام للددراما علدً تحسدٌن االسٌاحً
 إتخاذ قرار السفر لدي السائحٌن .و

 

 و أقل. 1,15*دال عند مستوي 
 

ارتباطٌـددـة بـددـٌن العوامددل المرتبطددة بنجدداح العمددل الدددرامً مددن خددالل الجدددول السددابق توجـددـد عالقـددـة 
حٌددث بلددغ معامددل ارتبدداط سددبٌرمان  وعوامددل تحسددٌن إسددتخدام الدددراما فددً التددروٌج السددٌاحً لمصددر،

وهـو ارتبـاط موجـب ، ممـا ٌـدل علـى طردٌة العالقـة بـٌن عوامل تحسٌن إستخدام الدراما فدً  1,526
العوامل المرتبطة بنجاح العمل الدرامً و التً تحفز علً إتخداذ قدرار السدفر التروٌج السٌاحً لمصر و 

، من حٌث اإلرتقاء بجودة العمل الدرامً و تسهٌل اإلجراءات و التصارٌح الالزمة للتصدوٌر بالمنداطق 
األثرٌددة و السددٌاحٌة و عددرض الإلمكانددات السددٌاحٌة فددً المحافددل الفنٌددة و السددٌنمائٌة الدولٌددة و إستضددافة 
عدد من نجوم الفن و الدراما فً العالم لزٌارة بلد المقصد و دعوة وسائل اإلعالم للسدفر لمواقدع تصدوٌر 
العمل الدرامً أثناء اإلفتتاح و التسوٌق اإللكترونً للعمل الدرامً و ربط ذلدك بالمقصدد السدٌاحً ، كدل 

ن الصدورة الذهنٌدة فدً تحسدٌهذه العوامل تتناسدب طردٌداً مدع العوامدل المرتبطدة بنجداح العمدل الددرامً 
 .للمقصد السٌاحً

1,122** 1,111 

 1,485** 1,111 

1,535** 1,111 

1,526** 1,111 

 
-1,5 1,111 
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ٌتضح أٌضاً من خالل النتائج وجود عالقــة ارتباطٌــة بــٌن العوامل المرتبطة بنجاح العمل الدرامً و
وهـو  1,5-حٌث بلغ معامل ارتباط سبٌرمان ومعوقات إستخدام الدراما فً التروٌج السٌاحً لمصر ، 

ٌة العالقـة بـٌن معوقات إستخدام الدراما فً التروٌج السٌاحً ، ممـا ٌـدل علـى عكسارتبـاط سالب
لمصر و العوامل المرتبطة بنجاح العمل الدرامً ، بما ٌإكد علً وجود عوامل تعوق إستخدام الدراما 

ٌاة فً التروٌج السٌاحً لمصر والمتمثلة فً إنعكاس إضطراب الوضع السٌاسً علً كافة أوجه الح
إستخدام الدراما فً الدعاٌا،  ، و عدم وجود إجراءات و آالٌات فعالة فًبالدولةالثقافٌة و السٌاسٌة 

كثرة اإلجراءات التعقٌدٌة للتصوٌر باألماكن السٌاحٌة و األثرٌة و اإلستعانة بدٌكورات مصطنعة و
وضعف عوامل التحفٌز لشركات اإلنتاج لترغٌبهم فً التصوٌر فً االماكن السٌاحٌة باإلضافة إلً 

حتوي العمل الدرامً بما ال ٌخدم الهدف التروٌجً و نقص التموٌل و ضعف التسهٌالت ضعف م
، تمانٌة المخصصة لعملٌات اإلنتاجاإلئ

 

  

R2
 

1 1,519 1,87 1,867 1,51 
 

فً حدٌن كدان معامدل التحدٌدد المصدحح  1,87( نجد أن معامل التحدٌد قٌمته 18من خالل الجدول رقم )
، ممدا ٌإكدد علدً  1,51836، مما ٌدل علً انخفاض الفدارق بٌنهمدا وذلدك عندد خطدؤ معٌداري  1,867

خدام الددراما دقة النتائج ، وبناء علً ذلك ٌمكن القول بؤن المتغٌر المسدتقل وهدو العوامدل المرتبطدة بإسدت
ٌُفسر مدا نسدبته  % مدن التغٌدرات الحاصدلة فدً المتغٌدر التدابع وهدو تحسدٌن  86,7فً التروٌج السٌاحً 

 الصورة الذهنٌة للمقصد السٌاحً.

ً تضح أهمٌة األعمال الدرامٌة و دورهدا اإلٌجدابً فدً التدؤثٌر علدمن خالل الدراسة النظرٌة ت
الذهنٌددة و تسددوٌق المقصددد  حٌددث نجددد عالقددة قوٌددة بددٌن الصددورة، الصددورة الذهنٌددة للمقصددد السددٌاحً

بالتددالً أصددبح مددن المهددم جددداً دراسددة صددورة المقصددد السددٌاحً لتكددون أسدداس اسددتراتٌجٌات السددٌاحً، و
، كمددا أن اهتمددام القددائمٌن علددً التسددوٌق بمفهددوم الصددورة الذهنٌددة للمقصددد جح بشددكل عددامالتسددوٌق النددا

لصورة اإلٌجابٌة للمقصد مرتبطة بشكل إٌجدابً بإختٌدار المسدتهلكٌن لتلدك السٌاحً ٌرجع أساساً إلً أن ا
لً السدٌاحٌة ومدا الوجهة السٌاحٌة مما ٌإدي إلً زٌادة أعداد السائحٌن الوافدٌن و بالتالً زٌادة عددد اللٌدا

فدإن حٌة حددة المنافسدة بدٌن المقاصدد السدٌا ، و قد تبٌن أنه فً حالة زٌادةٌترتب علٌه من رواج إقتصادي
كمدا أظهدرت للمقصدد السدٌاحً عدن مقاصدد منافسدة، الصورة الذهنٌدة هدً إحددي النقداط الهامدة الممٌدزة 

صدورة إٌجابٌدة فدً أذهدان  الدراسة أن معظم المقاصد السٌاحٌة تنفق قدراً كبٌراً من المال و الوقت لخلق
ن األفدالم و المسلسدالت ، و من بدٌن العدٌدد مدن اآلثدار التسدوٌقٌة التدً ٌمكدن إستخالصدها هدً أالسائحٌن

التً تخددم الخطدة التسدوٌقٌة للدولدة تدإثر علدً تصدور السدائحٌن و توقعداتهم قبدل تجربدة الرحلدة لمقصدد 
سٌاحً معٌن فضالً عن إجدراء الدراسدات المختلفدة للصدورة الذهنٌدة للمقصدد السدٌاحً و التركٌدز علٌهدا 

وٌقٌة و الحمدالت الدعائٌدة ، لدذلك ال من أهم سمات و محفدزات السدائحٌن ٌدإدي إلدً نجداح الخطدط التسد
ٌمكن إعتبار األنشطة التقلٌدٌة للتروٌج و التسوٌق السٌاحً هً الحل الوحٌد لصورة ذهنٌة أقوي و أكثدر 

قرار الشراء لدي السائحٌن و اختٌدار مقصدد سدٌاحً بمثابدة عملٌدة معقددة ، و الصدورة  واقعٌة وذلك ألن
ختٌارهم لمقصد سٌاحً معٌن بحٌث تعتبدر مدن الددوافع التدً إهم و الذهنٌة المكونه لدٌهم تإثر علً سلوك

تدفع الناس لزٌارة مكان معٌن و زٌادة الرغبة لدٌهم فً قضاء عطلتهم أو رحلدتهم فدً مقصدد معدٌن كمدا 
، كمدا أوضدح تدإثر علدٌهم فدً عددم اختٌدار المقصددأنه ٌمكن للصورة بإعتبارها أداة تسوٌقٌة مدإثرة أن  

اإلدراك الحسدً للوجهده السدٌاحٌة مدن خدالل دما ٌتم تحدٌدد التقٌدٌم المعرفدً وة للزٌارة عنالعالقة بٌن النٌ
مدن خدالل و ،تماعٌة والنفسٌة للسدفر، الدوافع اإلجمصادر المعلومات المختلفة، نوع المصادر المستخدمه

 .تفاعل هذه العوامل ٌتم تقٌٌم المقصد السٌاحً
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ً عملٌددة إختٌددار المقصددد السددٌاحً تلعددب دوراً فعدداال فدد ضددافة لمددا سددبق فددان الصددورة الذهنٌددةباإل
مددي اإلخدتالف ضدا العمدالء علدً نتٌجدة المقارنده وزٌادة معدالت رضا السائحٌن و ٌتوقدف مسدتوي رو

، و أٌضداً تدوثر الصدورة الذهنٌدة رة و الصدورة الفعلٌدة بعدد الزٌدارةبٌن الصورة المكونة لدٌهم قبدل الزٌدا
تبدددادل ملدددٌن فددً إختٌدددار المقصددد السدددٌاحً وحٌٌن سددواء الحدددالٌٌن أو المحتعلددً النٌدددة المسددتقبلٌة للسدددائ

، و تعتبدر ألجدازة بدهترشٌحه لهم لزٌارته و قضداء اهل و األصدقاء والمعلومات عن هذا المقصد بٌن األ
معدٌن أو  حاسدماً فدً التدؤثٌر علدً العمدالء لشدراء مندتج ( عدامالً  Word of Mouth)  المنطوقدة الكلمة

بالنسبة للعمالء المحتملٌن فتعدد الصدورة الذهنٌدة عامدل هدام و أساسدً فدً و، السفر لمقصد سٌاحً محدد
فدً اإلعتبدار  خصدائص المنتجدات  األخدذعملٌة إتخاذ قرار الشراء و إختٌار مقصد سدٌاحً معدٌن ، مدع 

الثقدة فدً الصدورة الذهنٌدة و تجربتهدا ممدا ٌتطلدب أأنها غٌر ملموسدة وال ٌمكدن إختبارهدا  حٌثالسٌاحٌة 
المكونه لدي السدائحٌن قبدل الزٌدارة ، و السدائح المحتمدل البدد أن ٌكدون لدٌده درجدة كبٌدرة مدن الثقدة فدً 

حٌان تتكون لدٌهم هدذه الصدورة نهم فً كثٌر من األأالمقصد السٌاحً معتمداً علً الصورة الذهنٌة حٌث 
الل المجالت و الجرائد الخاصة بالسٌاحة و السدفر بناءاً علً معرفة محدودة عن المقصد السٌاحً من خ

و الكتدب اإلسترشددادٌة و وسددائل اإلعددالم العامددة ، و تددراكم هدذه المعلومددات ٌشددكل هددذه الصددورة و ٌظددل 
همٌدة قصدوي ألنهدا تمثدل أمحتفظاً بها و تإثر علدً إختٌداره بعدد ذلدك ، و بدذلك تصدبح للصدورة الذهنٌدة 

ماته ، و عدم التطابق بٌن الصورة و الواقع ٌإثر سلباً علدً معددالت المقصد السٌاحً بكل موارده و مقو
رضددا السددائحٌن ، بددل  و ٌمتددد اإلخددتالف فددً الصددورة الذهنٌددة و الصددورة الواقعٌددة بعددد الزٌددارة الفعلٌددة 

كمدا أن محتدوي الفدٌلم ، ري بالنسبة للسائحٌن المترددٌنللمقصد السٌاحً  إلً عدم تكرار الزٌارة مرة أخ
كل كبٌددر علددً الصددورة المكونددة لدددي السددائحٌن مددن حٌددث أمدداكن التصددوٌر و مددا ٌعرضدده مددن ٌددإثر بشدد

و مددن المددرجح جددداً أن أنددواع مختلفددة مددن األعمددال  ،  إتجاهددات إٌجابٌددة و سددلبٌة عددن المقصددد السددٌاحً
 الدرامٌة تجتذب شرائح الجمهور المختلفة مما ٌمكن للقائمٌن علً التسوٌق من توجٌه و تعدٌل الخطدط و

 اإلستراتٌجٌات التسوٌقٌة و نجاحها .

العمل الددرامً علدً صدورة المقصدد السدٌاحً و بالتدالً إختٌدار  ثبتت الدراسة المٌدانٌة تؤثٌرأ 
وجهددة السددفر ، حٌددث أنهددا تجعددل المشدداهد أكثددر دراٌددة و علددم بالمقصددد السددٌاحً ألنهددا تعددرض صددور 

لجوانددب الثقافٌددة للمجتمددع المضددٌف ، ممددا ٌشددعر للمندداظر الطبٌعٌددة و المواقددع السددٌاحٌة و التارٌخٌددة و ا
المشدداهد بددبعض األمددان تجدداه المقصددد ، حٌددث أن العوامددل التددً تددم سددردها فددً السددٌاق النظددري هددً 
الحصول علً المعلومات عن المقصد السٌاحً بصرٌاً إلً جانب قصص درامٌدة و شخصدٌات معروفدة 

رإٌدة ألكثر تؤثٌراً فً تولٌد الرغبة لزٌارة المكان و) ممثلٌٌن ذات شعبٌة ( هً العوامل األكثر أهمٌة و ا
هنداك طدرق ألفالم من وسائل الترفٌده الٌومٌدة، وكما تعتبر عملٌة مشاهدة اأماكن التصوٌر علً الحقٌقة، 

نما أو المسددرح أو متعددددة ٌمكددن للفددرد مددن خددالل مشدداهدة الفددٌلم و تتددراوح بددٌن مشدداهدته فددً دور السددٌ
لتددً ٌددتم المسلسددالت اورة الذهنٌددة مددن مشدداهدة األفددالم ور ٌددتم تكددوٌن الصددإلددً حددد كبٌددالتلٌفزٌددون، و

والسدكان المحلٌدٌن، التارٌخٌدة ً المواقع السٌاحٌة والطبٌعٌدة وذلك معتمدٌن علتصوٌرها فً تلك البالد و
لفتدرة اإلضدافة إلدً أن لهدا تدؤثٌر دائدم والسٌنما بدورها شكل من أشكال الهدروب مدن الدروتٌن الٌدومً بو

ٌتوجددب علددً المنظمددات وبنددا علددً ذلددك ٌن ألنهددا تلبددً احتٌاجددات المسددتهلك، ة فددً أذهددان المشدداهدطوٌلدد
التسوٌقٌة تعزٌز المقصد السٌاحً من خالل جذب صناع األفدالم مدن شدركات اإلنتداج إلدً دولدة المقصدد 

، فبداٌدة لتحفٌزهم لتصوٌر الفٌلم أو المسلسل بها و ٌمكن أن ٌتم ذلك من خالل خلق ظروف مناسدبة لهدم 
التددً ٌحتاجهددا صددناع الفددٌلم واألدوات المتاحددة وٌجددب التؤكددد مددن سددالمة البنٌددة التحتٌددة لمواقددع التصددوٌر 

أٌضدداً تقدددٌم بعددض التخفٌضددات المحلٌددٌن إذا تطلددب األمددر ذلددك، ووأٌضدداً القددوي العاملددة مددن السددكان 
بمدا فدً  ة بشكل طبٌعًصالحٌة الوصول إلً األماكن المحظوررٌبٌة علً بعض مستلزمات الفٌلم والض

هددذا النددوع مددن التسددوٌق ٌمكددن مددن و، ٌددةالطبٌعذلددك المعددارض و المتدداحف والمواقددع الثقافٌددة والتراثٌددة و
فعنددما ٌدتم تصدوٌر عمدل درامدً فدً ، ٌدة مثل سٌاحة الحنٌن إلدً الماضدًخالله تنمٌة أنماط سٌاحٌة جد

، كون لها تؤثٌر كبٌر علدً السدائحٌنالتً ٌالمسلسالت التارٌخٌه معٌن أو زمن معٌن مثل األفالم و عصر
 مما ٌدل علً أن الدور الذي تلعبة األعمال الدرامٌة ال ٌقتصر علً التعرٌدف بمقومدات الجدذب السدٌاحً

قٌدام المنظمدات أو المإسسدات  كمدا وجدد أن هنداك ضدرورة ملحدة فدً، و إنما خلق معدالم سدٌاحٌة جدٌددة
 وأن شداهد الفدٌلم لضدمان أنهدا تخددم الخطدة التسدوٌقٌة للدولدة ،الحكومٌة القائمة علً التسوٌق بمراجعة م

الخاصدة بدالفٌلم و خلدق ربدط بدٌن  ةتعمل علً تعزٌز دور الفدٌلم فدً العملٌدة التسدوٌقٌة مدن خدالل الدعاٌد
 .الفٌلم و موقع التصوٌر لجذب انتباه المشاهدٌن للموقع و لٌس للفٌلم فقط
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إتخاذ كافة البد من لزٌادة القدرة التنافسٌة للمقصد السٌاحً  تبٌن الدراسة النظرٌة أنهو
، حٌث أنه من الضروري ملٌة التسوٌق بإستخدام األفالم والمسلسالتاإلجراءات الالزمة قبل البدء فً ع
بها طاقة فندقٌة كافٌة إلستٌعاب ذلك السائحٌن بؤعداد كبٌرة و إلستقبالأن تكون المدٌنة أو المنطقة مإهلة 

، حٌث أنه ستصبح هناك مشكلة إن لم ٌتوافر ذلك فضالً عن ما ضافة إلً كافة الخدمات الممكنةإلبا
ٌسببه هذا التدفق السٌاحً علً منطقة بعٌنها من فقدان الخصوصٌة للسكان المحلٌٌن إذا تم السماح 

مما سٌكون له  إزدحام المحالت التجارٌةإدي إلً كثافة الحركة المرورٌة وللزائر بالتجوال بحرٌة مما ٌ
أثر سلبً علً المجتمع المحلً إال إذا تم إشراك المجتمع المحلً ضمن العملٌة السٌاحٌة مما ٌجعله 

 .النفع نتٌجة زٌادة حركة السائحٌنٌشعر بالفائدة و 
أن األفالم و المسلسالت تزٌد من القٌمة الثقافٌة لمواقع ومن خالل الدراسة المٌدانٌة تبٌن  

ذلك من خالل القٌم و المعانً الثقافٌة التً ٌتم توصٌلها للُمشاهد أو المتفرج من خالل التصوٌر و ٌؤتً 
ما ٌتضمنه السٌاق الدرامً للمسلسل أو الفٌلم من قٌم ثقافٌة ، فالعدٌد من المواقع التراثٌة كسبت شعبٌة 

زٌز صورة المقصد كبٌرة بعد بث العمل الدرامً علً شاشات التلٌفزٌون و بهذا ٌمكن للعمل الدرامً تع
كما أن إبراز المقصد السٌاحً فً ، السٌاحٌة الحالٌة و المستهدفة و إكسابه مٌزة تنافسٌة فً األسواق

لسل التً الفٌلم ٌعزز من الموقف التسوٌقً له و ذلك بسبب الصور المعروضة فً الفٌلم أو المس
دم األفالم إلعادة وٌق ( تستخبعض هذه المنظمات ) القائمة علً التساستمرت طوال عرض الفٌلم، و

ٌة بالمقصد علً أن  تكون ذلك لنقل صورة صحٌحة عن المواقع السٌاحٌة و األثرو، تصنٌف وجهاتهم
أكثر تؤثٌر، كما ٌتطلب األمر أن تقوم المنظمات التسوٌقٌة إتخاذ كافة اإلجراءات جذابة وبسٌطة و

ة مع صناع الفٌلم أو شركة اإلنتاج قبل إصدار الالزمة لإلستفادة الكاملة من الفٌلم من خالل المشارك
الفٌلم و خالل التصوٌر لضمان تعزٌز الفٌلم للصورة الذهنٌة للمقصد السٌاحً و التً تإثر علً صنع 

سوقٌن من الوصول إلً أسواق واسعة، والقدرة علً ت مكن الم فاألعمال الدرامٌةالقرار لدي السائح ، 
األماكن الممطرة أو  مثلتجعل أماكن غٌر تقلٌدٌة مثٌرة لإلهتمام ٌمكن أن إستهداف أسواق محددة، و

 .اكن التً لٌس لها عوامل جذب أخري، المواقع الرٌفٌة أو األمالباردة
فعالة لتعزٌز الصورة ٌد التلٌفزٌون طرٌقة هامة جداً وتعتبر وسائل اإلعالم و بالتحد أخٌراً 

أو غٌر مخطط لها من قبل القائمٌن علً التسوٌق ، حٌث الذهنٌة أو تغٌٌرها سواءاً كان ذلك مخطط لها 
 فالعمل الدرامى، ة و مناظر طبٌعٌة بالعمل الدرامًأن الم شاهد ٌتؤثر كثٌراً بما ٌراه من مشاهد مصور

ألكبر من المصداقٌة لدي النصٌب ا فهو له، مإثرة نسبٌاً لتعدٌل صورة المكانكآداة تسوٌقٌة هو آداه 
علً القائمٌن علً التسوٌق للمقصد السٌاحً رصد تؤثٌر العمل الدرامً علً  ، لذلك وجبالم شاهد

اإلحتٌاجات تكوٌنها ووالذهنٌة المشاهدٌن مع الوعً بكٌفٌة تؤثٌر الفٌلم أو المسلسل علً الصورة 
ما ٌنتج قع التارٌخٌة فً العمل الدرامً والموانتٌجة عرض األمكانٌات السٌاحٌة واإلستراتٌجٌة للمقصد 

 .إتخاذ قرار السفر للمقصد السٌاحًذلك من تغٌٌر الصورة الذهنٌة و عن

تتدددددددولً وزارة السدددددددٌاحة إدارة الصدددددددورة الذهنٌدددددددة لمصدددددددر كمقصدددددددد سدددددددٌاحً و وضدددددددع أن  .1
 .بعتها للحصول علً صورة إٌجابٌة وفعالةإستراتٌجٌات و سٌاسات محددة لمتا

مواقدددع التصدددوٌر المختلفدددة مدددع احٌة و التارٌخٌدددة واإلنتددداج بكافدددة المواقدددع السدددٌإمدددداد شدددركات  .8
، باإلضدددافة إلدددً عمدددل زٌدددارات تدددً تخددددم الخطدددة التسدددوٌقٌة للدددوزارةالتركٌدددز علدددً المواقدددع ال

الدددوعً بكٌفٌدددة تدددؤثٌر ث صدددناع الددددراما علدددً التصدددوٌر فٌهدددا، ومٌدانٌدددة علدددً أرض الواقدددع لحددد
 .الدرامً علً الصورة الذهنٌة العمل

التنسدددددٌق مدددددع كدددددالً مدددددن وزارة الثقافدددددة و وزارة اإلعدددددالم و وزارة اآلثدددددار فدددددً سدددددبٌل إبدددددراز  .3
المقومددددات السددددٌاحٌة و إعطدددداء صددددورة إٌجابٌددددة عددددن المقصددددد السددددٌاحً المصددددري بواسددددطة 

 .شكل دوري تبعاً للمواسم السٌاحٌةاألعمال الدرامٌة ب

والمنشآت السٌاحٌة بؤهمٌة تصوٌر العمل الدرامً بؤماكن سٌاحٌة  توعٌة أصحاب الفنادق المصرٌة .4
 .ومدي انعكاس ذلك علً زٌادة الحركة الوافدة لمصر

اآلثددار بددالخطط التسددوٌقٌة للددوزارة للعمددل علددً دعمهددا مددن إمددداد كددالً مددن وزارة الثقافددة واإلعددالم و .5
 .العامة للوزارةخالل إنتاج أعمال درامٌة ٌتماشً مضمونها مع األهداف التسوٌقٌة 
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األثرٌدددة فددة إلمددددادها بالنشدددرات السددٌاحٌة والمعلومدددات السدددٌاحٌة والتنسدددٌق مدددع وزارة الثقا أن ٌددتم .1
 .الحملة التروٌجٌة للعمل الدرامً إلدراجها ضمن

إستخدام الممثلٌن ذو الشعبٌة األكثر فً الحمالت الدعائٌة الدولٌة من خالل األعمدال الدرامٌدة فبدذلك  .8
 .المكان و الممثل و العمل الدرامًٌتم ربط بٌن 

اإلفددالم التروٌجٌددة إلسددتخدامها أثندداء الدعائٌددة و المطبوعددات السددٌاحٌة وإمددداد وزارة الثقافددة بددالمواد  .3
 .لٌة التً تشارك فٌها مصرئٌة الدوالمحافل السٌنما

 تقدٌم كافة التسهٌالت للمنتجٌن و شركات اإلنتاج للتصوٌر باألماكن األثرٌة . .1

المقددددررة للتصددددوٌربالمناطق األثرٌددددة، وتسددددهٌل اإلجددددراءات اإلدارٌددددة تخفددددٌض قٌمددددة الرسددددوم  .8
فددددً التصددددوٌر فددددً المندددداطق  بددددةالراغالعالمٌددددة المتخصصددددة فددددً اإلنتدددداج و خاصددددة للشددددركاتو

 .السٌاحٌة

نقابددددة المهددددن السددددٌنمائٌة وذلددددك لتحدٌددددد األمدددداكن األثرٌددددة لتنسددددٌق التددددام مددددع وزارة الثقافددددة وا .3
 .اجه شركات اإلنتاج أثناء التصوٌرالمطلوب التصوٌر بها و إزالة كافة العقبات التً تو

تشدددجٌع شدددركات التوزٌدددع المصدددري فدددً السدددوق العدددالمً والعربدددً، ولفدددٌلم فدددتح أسدددواق جدٌددددة ل .1
حدددث شدددركات اإلنتددداج ، و ً أسدددٌا و أفرٌقٌددداً منددداطق جٌددددة فدددللوصدددول باإلنتددداج السدددٌنمائً إلددد

العالمٌدددة علدددً التصدددوٌر باألمددداكن السدددٌاحٌة و التركٌدددز علدددً إبدددراز كافدددة المقومدددات المحلٌدددة و
تعدددرٌفهم بدددؤثر ذلدددك علدددً دعدددم الخطدددط اإلسدددتراتٌجٌة ٌاحٌة أثنددداء تصدددوٌر العمدددل الددددرامً، والسددد

 للتسوٌق السٌاحً المصري

التعدددداون مددددع شددددركات اإلنتدددداج العالمٌددددة ذات الصدددددارة فددددً هددددذا المجددددال و الشددددعبٌة فددددً دول  .8
م تسددددجٌلٌة تبددددرز المجتمددددع المصددددري وثقافتدددده وأشددددكاله وحضددددارته وتنددددوع العددددالم إلنتدددداج أفددددال

 .ك فً المحافل الدولٌةاألنماط السٌاحٌة ومقوماتها وعرض ذل

مشدددداركة ، وولٌددددةللمواصددددفات و المعدددداٌٌر الد تحسددددٌن نوعٌددددة اإلنتدددداج السددددٌنمائً المحلددددً طبقدددداً  .3
، ملٌددددة التسددددوٌق للقنددددوات الفضددددائٌة والقنددددوات التلٌفزٌونٌددددة العربٌددددة والدولٌددددةالتلٌفزٌددددون فددددً ع

 .علً فتح أسواق جدٌدة غٌر تقلٌدٌةمما ٌعمل 

انات العالمٌة للتروٌج للمناطق واإلمكانات السدٌنمائٌة المهرجئٌة الدولٌة وفً المحافل السٌنماالتواجد  .4
 .والسٌاحٌة

ذلددك إلمدددادها بددالخطط التسددوٌقٌة لددوزارة ٌن الجهددات المعنٌددة سددالفة الددذكر وتكددوٌن لجنددة مشددتركة بدد .5
ألهدداف التسدوٌقٌة السٌاحة للعمل علً دعمها من خالل إنتاج أعمال درامٌة ٌتماشً مضدمونها مدع ا

المتعلقدة ٌة والعمل علً إزالة كافة المعوقدات التدً تواجده صدناعة السدٌنما المصدرالعامة للوزارة، و
ما هدً اإلحتٌاجدات اإلسدتراتٌجٌة للمقصدد السدٌاحً كدم االماكن السٌاحٌة و األثرٌة، و بالتصوٌر فً

   .الدرامًبعد إنتاج العمل سرٌع لصورة المقصد السٌاحً قبل وأثناء وٌجب أن ٌكون هناك تقٌٌم 
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Study the impact of drama on Egyptian tourist destination image 

 

Abstract 

Egypt as a tourist country has many tourist attractions. Building a mental image 

in potential markets and improving it in existing markets to identify its 

attractive elements, products and services. It is universally recognized that the 

mental image of a tourist destination effectively influences the making of 

purchasing decisions Tourists, and thus became movies and serials that are 

photographed in places of tourism as an indirect marketing tool and have an 

effective impact on the mental image of the tourist destination and the 

decisions of the purchase of tourists, can be defined as tourist films that are 

filmed in tourist attractions and archaeological sites is not a means of 

marketing But only to create and develop new products. The problem of the 

study was the lack of exploitation of the visual media serials and films in the 

promotion of tourism to Egypt, through photography in the places of tourism 

and archaeological. The study was based on the use of the analytical 

descriptive method in describing the phenomenon and analyzing the data and 

information. The study included the concepts of the study beginning with the 

concept of mental image, its components, the importance and role of the mental 

image, in addition to its components, The decision to buy the tourists and the 

concepts of television drama as a tool of tourism promotion and introduction to 

the media tourism and visual media used in tourism marketing, an introduction 

to television drama and maximize the marketing value and impact on the 

image. 


