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 محددات الطلب

 االصالة 

تمثل المنتجات الحرفية التذكارية أحد عناصر الجذب الثقافية ، كما انها تعد احد بنود  

فهى تمثل احد مصادر اإليرادات السياحية مما يشير  اإلنفاق السياحى الدولى ؛ ومن ثم  

الي دورها في صناعة السياحة. و بالتالي فانه يتحتم الوقوف على محددات طلب السائح  

السائح على شرائها و   التى تشجع  العوامل  التعرف على  األجنبى عليها حتى يتسنى 

د قامت الدراسة  بالتالي تعظيم دورها االقتصادي فى صناعة السياحة في مصر.  وق

استمارة استقصاء علي  100باستخدام منهج دراسة الحالة حيث تم القيام  بتوزيع عدد  

السائحين الدوليين في منطقة خان الخليلي بالقاهرة. وقد اسفرت الدراسة عن عدد من  

النتائج ، اولها ان الجو المحلي يمثل اهم اسباب اقبال السائحين علي الشراء من منطقة 

خليلي . كما انه كلما تمتعت المنتجات الحرفية التذكارية باالصالة كلما زاد اقبال  خان ال

السائح علي شرائها  مهما اختلف مفهومها من وجهة نظر السائح. كما اشارت النتائج 

ايضا الي وجود عالقة دالة احصائيا بين غرض سفر السائح و نسبة انفاق السائح علي  
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 مقدمة  

على الرغم من بعض الصههدمات العابرة، مما يدل على قوة صههناعة    1995شهههدت السههياحة الدولية نموا مسههتمرا منذ عام  

(. وتتكون صهههناعة السهههياحة من عدد  UNWTO,2020السهههياحة ومرونتها وعلى أنها تعود بالفائدة على كل أقاليم العالم  

صهههناعة وخدمة مثل النقل، الفنادق، نشهههاط منظمى الرحالت   70كبير من الصهههناعات المةذية والمكملة يصهههل عددها  لى  

(. وتعنى  2003، عبد الهادي،1994وشههركات السههياحة وكذلا صههناعات العاديات والمنتجات الحرفية التذكارية  حسههنين،  

تقدمة بتنمية الصهههناعات الحرفية ؛ و لا من أجل توفير فرل العمل، وخلخ دخول فى أماكن توطن هذ  الدولة النامية، والم

(. وتمثل منتجات  2000الصهناعات باإلاهافة  لى ما يمكن أن تقوم به من دور فى تنشهيل الصهادرات  رئاسهة الجمهورية ،

الدولى حيث  ن شهراء هذ  المنتجات يعد نشهاطا هاما  هذ  الصهناعات مصهدرا لريرادات السهياحية ك حد بنود اإلنفاق السهياحى

يمارسههه السههائحون خالل رحالتهم وقد تطورت منتجات الفنون، والحرف من أجل االسههتجابة أل واق وتفضههيالت الشههراء 

المختلفة من السهههوق السهههياحى. وبصهههورة عامة، فزنه كلما زاد طلب السهههائحين على هذ  المنتجات كلما أدم  لا  لى تنمية 

 Littrell,Anderson andصههههنهاعهات المنتجهات الحرفيهة التهذكهاريهة، بهل واالقتصهههههاد القومى فى البلهد السههههيهاحى  

Brown,1993;Baruah and Sarma,2016  و تتلخص مشهههكلة الدراسهههة في محدودية نسهههبة انفاق السهههائحين علي .))

السهياحى على هذ  المنتجات بما يعظم من المنتجات الحرفية التذكارية في مصهر مما يسهتدعي التعرف على محددات الطلب 

 دورها فى صناعة السياحة. و تحاول الدراسة االجابة علي التساؤالت التالية:

 ماهي المنتجات الحرفية التذكارية التي يفضل السائحون شراءها ؟ و ماهي االسباب التي تدفعهم للشراء؟ 

منتجات الحرفية التذكارية فى صهناعة السهياحة فى مصهر و وتسهتهدف الدراسهة بصهورة رئيسهة تعظيم الدور االقتصهادم لل

 تتلخص فروض الدراسة فيما يلي 

 االول  كلما اتسمت مناطخ التسوق بتسهيالت الزيارة كلما زاد اقبال السائح عليها. 

 الثاني كلما تمتعت المنتجات الحرفية التذكارية باألصالة كلما زاد طلب السائح عليها 

الثالث  توجد عالقة  ات داللة  حصهائية وااهحة بين الةرض من زيارة السهائح لمصهر ونسهبة  نفاقه على المنتجات التذكارية 

فى مصر.
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السائح األجنبى على   الوقوف على محددات طلب  النظرية من خالل  الدراسة أهميتها  الحرفية  وتستمد  المنتجات 
التذكارية اما أهمية الدراسة التطبيقية تكمن في تطوير مواصفات المنتجات الحرفية التذكارية لالستجابة لطلب سوق المنتجات  

 التذكارية بما ينعكس على تعظيم اإليرادات السياحية المحققة منها
 االستعراض المرجعي

 السياحى الدولى  المنتجات الحرفية التذكارية كأحد بنود اإلنفاق
يعرف )اإلنفاق السياحى الدولى( على أنه مجموع ما يقوم به السائحون األجانب من إنفاق داخل الدولة السياحية  
إما فى مقابل الرحلة السياحية بما تغطيه من إقامة شاملة أو نصف إقامة أو ما يجرى إنفاقه خارج إطار الرحلة للحصول  

( وهذا يعنى أن  2004(؛ عبد الهادي ،2011ء السلع المادية المحلية )االمم المتحدة  )على خدمات أخرى أو للقيام بشرا
إنفاق السائحين األجانب يشتمل على بنود متعددة وهى نفقات اإلقامة، الطعام والشراب، التنقالت والرحالت الداخلية والمشتريات 

ية أخرى وال يشمل نفقة السفر الدولى من وإلى خارج البلد. وبينما واألنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية وغيرها من بنود إنفاق
أنه ال خالف على بنود اإلنفاق السياحى فإن هناك تقديرات مختلفة لألهمية النسبية لكل بند من هذه البنود لدى السائحين  

 األجانب وفقا للمعايير اآلتية
فمن يأتى من السائحين بغرض التسلية سينفق على هذا البند أكثر ممن يأتى بغرض    ←الغرض من الرحلة السياحية  - أ

 الثقافة مثال.
والذى يتحدد بمستوى دخله وذوقه بما يجعله ينفق على بنود معينة أكثر من غيرها كذلك    ←   السلوك اإلنفاقى للسائح -ب

 قد يختلف السلوك اإلنفاقى حسب الجنس )ذكر، أنثى(. 
مثال نجد أن السائحين األمريكيين لهم نمط إنفاقى يختلف عن غيرهم من األوروبيين وبالتالى يوجد  ف  ←جنسية السائح   -ج

 تباين فى هيكل اإلنفاق بينهما 
حيث إن هيكل اإلنفاق السياحى يختلف بين البلدان المضيفة المختلفة بحسب عناصر    ←اختالف البلدان المضيفة   - د

ياحية ووسائل الترفيه والتسلية واختالف نوع الخدمات السياحية بمستوياتها  ومتغيرات مختلفة مثل اختالف المعالم الس
المختلفة ومستوى األسعار الداخلية للخدمات السياحية المختلفة وأسعار الصرف األجنبى وسياساته بل يختلف توزيع 

ائحين بل ومن موسم آلخر اإلنفاق على البنود المختلفة من منطقة سياحية ألخرى داخل نفس البلد لنفس الفئة من الس
 الروبي،د.ت(  ؛1994 خالل العام. )حسنين

وتمثل المنتجات الحرفية التذكارية أحد بنود اإلنفاق السياحى الدولى سواء أكانت تدخل ضمن بند المشتريات أو إذا  
 ظهرت كبند مستقل بين بنود اإلنفاق السياحى.  

 الطلب على المنتجات الحرفية التذكارية  محدداتتحليل 
يعتبر التسوق من أهم األنشطة التى يفضل كثير من الناس القيام بها فى أوقات فراغهم وبالتالى فإنهم يسعدون 
بالقيام بها فى أوقات سفرهم للسياحة. وأى تحليل لسلوك السائحين يوضح أنهم ينفقون جزء كبيرا من الوقت، والمال على  

ما توجد عديد من المقاصد السياحية تشكل فيها إيرادات التسوق أكثر من نصف اإليرادات السياحية مثل هونج  التسوق ك
للسفر كعنصر جذب رئيسى وليس مجرد أحد األنشطة   كونج، وسنغافورة الرئيس  الدافع  أحيانا  التسوق قد يكون  ، بل إن 

ات الخصوصية التى ال يمكن أن يجدها فى مكان آخر وهى  ويجد السائح جاذبية خاصة لشراء السلع المميزة ذ  السياحية
المنتجات الحرفية األصيلة كالفخار والمالبس غير التقليدية والتى يقوم بشرائها إما من محالت بيع المنتجات الحرفية، أو 

المنتجات الحرفية، والجاليريهات وورش الحرفيين أو استود الهدايا والتحف أو مهرجانات ومعارض  يوهاتهم وكذلك  محالت 
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 Law,1996;Ryan1997;   2003;Mogindol and Bagul,2014;Ibadat,2016; Kugbonu)البازارات  

andGamur,2017  

ويوجد عدد قليل نسبيا من الدراسات السياحية قامت بتناول المنتجات الحرفية التذكارية بالدراسة يمكن تلخيصها فى شقين 
 أساسيين كل على حدة

األول تناول السلوك الشرائى لهذه المنتجات وعالقتها بالخصائص والسمات الشخصية للسائحين من حيث العمر، 
الجنس، الدخل وغيرها.أما الشق الثانى من هذه الدراسات تناول األوضاع االجتماعية والعرقية والثقافية المؤثرة على تصنيع 

تى تجذب السائحين.وعلى الرغم من ذلك لم تستطع معظم هذه الدراسات هذه المنتجات وما بها من الخصائص والمميزات ال
و فيما يلي تحليل لهذه المحددات تشمل جانبي الطلب و العرض ؛  تحليل محددات الطلب علي هذه المنتجات بصورة متكاملة  

 و التي تتلخص في ثالث مجموعات رئيسة
 ل المقصد السياحى أوال مجموعة المزايا والتسهيالت المرتبطة بالتسوق داخ

توجد عديد من التسهيالت والمزايا الهامة التى يجب توافرها فى أماكن التسوق إذ تمثل أحد أهم العوامل الموقفية  
المؤثرة فى قرار السائح فكلما كانت البنية األساسية من طرق ممهدة، وكبارى، ومواصالت سريعة، وأماكن وقوف السيارات، 

تقدما واكتماال كلما أتاح ذلك مناخا أفضل للتسوق حيث يتيح ذلك سهولة الوصول إلى والتجول    أكثر  والعالمات اإلرشادية
 ( 2007؛ خليل 2004داخل أماكن التسوق )الصحن ، يونس،

فكلما كان موقع البازارات قريبا من أماكن إقامة السائحين كلما كان ذلك أفضل بالنسبة للتسوق كذلك كلما كان  
كبير من المحالت داخل منطقة واحدة فإن ذلك يعطى انطباعا عاما إيجابيا للشراء حيث أنه من الممكن  هناك تجمع لعدد  

كأحد العوامل الهامة    مقارنة أسعار، وألوان، وأحجام المنتجات فى مكان واحد. كذلك يجب أن تتمتع أماكن التسوق بالنظافة
التسوق  منطقة  ارتياد  على  السائح  تشجيع   Rodriguez , Jiménez. and Araque,2020; Gee,Makens andفى 

Choy1997; S.G Et.al. 2003 )..  
ورش الحرفيين إيجابا على طلب السائحين لهذه المنتجات حيث إن السائحين يؤثر أيضا المظهر الجيد للبازارات و 

األثرية األماكن  داخل  أو من  الوطنى  أو  البسيط  المظهر  ذات  المحالت  الحرفية من  المنتجات  كان   يفضلون شراء  وكلما 
م العوامل المؤثرة فى طلب  المظهر أنيقا كلما أصبح السائح أكثر ميال للشراء ، كما أن طريقة عرض المنتجات يعد من أه

السائح. ومن أهم المزايا التى يجب أن تتمتع بها أماكن التسوق أن تظل مفتوحة دائما فى أى وقت يرغب فيه السائح فى  
التسوق دون قيود كالعطالت الرسمية أو بعض القوانين والعادات إذ غالبا ما يكون لديهم أوقات حرة ومحددة للتسوق.وال شك 

مث توافر  إيجابأن  يؤثر  السياحى  المقصد  داخل  المزايا  هذه  الحرفية   ال  المنتجات  شراء  على  السائح  تشجيع  فى 
 McIntosh,Goeldner and Ritchie,1995;Gee,Makens and Choy1997)التذكارية

 ثانيا العوامل المتعلقة بالمستهلكين من السائحين 
والمؤثرة على طلبهم للمنتجات الحرفية التذكارية سواء أكانت وتتمثل فى بعض العوامل الخاصة بالسائحين أنفسهم  

 اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية ويمكن افرادها فيما يلى
يعتبر دخل السائح محددا اقتصاديا هاما للطلب على السلع والخدمات السياحية المختلفة. ومن المتوقع بصفة   دخل السائح  -

ربط بين الكمية المطلوبة من سلعة أو خدمة ما ودخل المستهلك هى عالقة طردية وذلك  عامة أن تكون العالقة السببية التى ت
، وعلى ذلك فإنه كلما زاد دخل السائح كلما زادت الكمية المطلوبة من السلع والخدمات   مع بقاء العوامل األخرى على حالها

التذكارية.كما أن السائحين القادمين من الدول المتقدمة السياحية التى ينفق عليها داخل البلد المضيف ومنها المنتجات الحرفية  
ألفرادها يعتبرون السائحين األكثر إنفاقا. لذا نجد أن السائحين األلمان يأتون    اقتصاديا والتى يرتفع فيها متوسط الدخل الحقيقى

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=P%26%23x000e9%3Brez-Jim%26%23x000e9%3Bnez%20IR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32082222
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السائحين األمريكان هم األكثر إنفاقا  فى مقدمة السائحين األكثر إنفاقا على المنتجات الحرفية التذكارية فى المغرب كذلك فإن  
 ( 2003، يونس و اخرون، 2003سنين ، ؛ ح1994على هذه المنتجات فى الهند ) حسنين ،

للقيام بشراء    الغرض من الشراء  - التى تدفع السائحين  الخاصة  العامة أو  إلى األسباب  الشراء  الغرض من  يشير 
التذكارية)الصحن ، عباس   التذكارية رغبة 2003المنتجات الحرفية  المنتجات الحرفية  اقتناء  (. من أهم أغراض 

حيث تستدعى هذه المنتجات صورة ذهنية حول مصادر الجذب فى     السائح فى تذكر تجربته السياحية المختلفة
 وخاصة إذا كانت تتمتع باألصالة بما يجعلها تمثل رمزا ملموسا لتجربة يرغب السائح فى تذكرها، المقصد السياحى

لشرائها   يسعون  لذا  القيمة  ممتلكاتهم  بين  من  المنتجات  هذه  السائحون  يعتبر  ما   Anderson and)وعادة 

Littrell,1995) .قد يعتبر التزاما لدى أغلب السائحين بما  كذلك فإن تقديم المنتجات الحرفية التذكارية كهدايا للغير
االجتماعية التى تؤثر فى السلوك الشرائى للسائح وهى الثقافة    يمثل دافعا لشرائها وقد يرتبط غالبا بأحد أهم المؤثرات

السائح    Hobson & Christensen (2001)فنجد مثال أن شراء الهدايا يعد التزاما فى الثقافة اليابانية وقد أوضح  
اليابانية   الثقافة  يلتزم  وبعد رج  ”Senbetsu“قبل قيامه بالرحلة يستقبل هدايا من أصدقائه وأقاربه تسمى فى  وعه 

بتقديم هدايا يصطحبها معه من البلد السياحى ألصدقائه وأقاربه كرمز لهذا البلد وتساوى فى قيمتها المادية ما يعادل  
اليابانية الثقافة  تلقاها وتسمى فى  التى  الهدية  اليابانية تدفع   ”omiyage”  نصف قيمة  الثقافة  تأثير  ، والشك أن 

أصحابها بالضرورة إلى االلتزام بشراء الهدايا مما يشير إلى ارتفاع نسبة إنفاق اليابانيين على المنتجات التذكارية.  
ويرتبط هذا الدافع بالذات بالتخطيط للشراء فكلما كان هناك تخطيط للشراء فإن ذلك يعد نية معينة لدى السائح  

اء شيء معين مما يدفعه لجمع المعلومات و التسوق ويتضمن الغرض من الشراء أيضا الرغبة فى استخدام  لشر 
 المنتج ألغراض نفعية والذى يمثل دافعا للشراء ويفسر إقبال السائحين على شراء المالبس والمنسوجات كتذكارات

(Kim and Littrell,2001;Ryan, 2003;iaapa.org,2003).  رغبة فى إظهار المركز االجتماعى أو كذلك فإن ال
قد يدفع السائح القتناء بعض المنتجات الحرفية المميزة وغير التقليدية بما يجعله يشعر    prestigeالمادى المرموق  

بالتميز وإثبات الذات سواء بين عائلته وأصدقائه عند العودة أو حتى بين المجموعة السياحية المرافقة وغالبا ما  
السائحين األغنياء. كما أن شراء سلعة ما من مكان معين قد تمثل تحقيقا ألمنية مرتبطة بالسفر لدولة  يرتبط ذلك ب

معينة لذا فإن شراء تذكار من مكان ما قد يكون استكماال لتحقيق حلم السفر اليه كذلك فإن دافع التعلم والثقافة  
إلى شر  السائح  قد يدفع  الثقافات األخرى  التى تمثل األصالة  والتعرف على ما يميز  الحرفية  المنتجات  اء بعض 

الثقافية للدولة خاصة بالنسبة لسائحى االهتمامات الخاصة بالثقافة الذين يرغبون فى التعرف الدقيق على الثقافات  
 .  ;Keller,1995;Ryan2003) 2007أو الدراسة األكاديمية حول الحرف والفنون.)حسنين،

العاملر  تعدد مرات السف  - التذكارية  يعد هذا  الحرفية  المنتجات  الطلب على  أنه كلما     أحد أهم محددات  بمعنى 
التذكارية )خليل، الحرفية  المنتجات  إقباله على شراء  لدول أجنبية، كلما زاد  السائح  (.  2007تعددت مرات سفر 
السائح من خبراته   تعلمه  استعداد مسبق  يعبر عن  تقليدا  المنتجات  هذه  أخرى يصبح شراء  فى  وبعبارة  السابقة 

الماضى ممثال لديه اتجاها يجعله يستجيب بطريقة تتسم بالتوافق اإليجابى نحو شراء هذه المنتجات ألغراض مختلفة 
أهمها رغبته فى تذكر التجربة السياحية المميزة. وعندما تتكون االتجاهات لدى األفراد يكون من الصعب تغييرها؛  
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لتقييم جودة وأسعار المنتجات الحرفية حيث إن تطور الذوق، وكثرة المشاهدة يتي ح للسائح خبرة التسوق الكافية 
وترتبط خبرة التسوق بالمحيط االجتماعى أو الظروف االجتماعية التى صاحبت الشراء كأحد العوامل    التذكارية.

بة التى ترافق المؤثرة فى الموقف الشرائى والذى ينسجم مع الخبرة الشرائية؛ وهذا المحيط االجتماعى يرتبط بالصح
السائح عند الشراء سواء األصدقاء أو الزوج أو األقارب، وكذلك ترتبط بالعاملين داخل محالت بيع المنتجات الحرفية 
الزوج يمثل لحظات خاصة تحمل معانى خاصة جدا   أو  أو األصدقاء  إذا كان مع األقارب  فالتسوق  التذكارية. 

هناك العديد من الزوجات مثال ال يتسوقن مع أزواجهن إال خالل الرحالت  يستعيدها الفرد ويحاول بالتالى تكرارها؛ ف
 Anderson)،2003، عباس ،  السياحية بما يثير لديهن سعادة يحاولن استعادتها فى كل رحلة سياحية )الصحن

and Littrell,1995;Lawson,2003;.    الحرفية التذكارية ويشكل التفاعل مع القائمين على إنتاج وبيع المنتجات
خبرة فريدة تظل فى الذاكرة حيث إن السائح عندما يحاول البحث عن القطع األصيلة فإنه يظل يتحدث مع البائع  
فترة طويلة لمحاولة الحصول على قطعة فريدة ويقيم عالقة خاصة مع البائع والذى يعطيه فى كثير من األحيان 

ة التى يلتقطها باقى السائحين ويلمسونها وهذا يؤثر على قرار السائح،  قطعا حرفية مميزة تختلف عن القطع المعروض
ويشجعه على الشراء، وبعبارة أخرى فإنه كلما كان رجل البيع لطيفا، وصبورا ومستعدا لمساعدة السائح طوال الوقت  

للتاريخ المرتبطة به بدقة فإن ذلك يعد عامال مؤثرا بشكل   القطعة الحرفية  إيجابى فى الشراء  وقادرا على إرجاع 
وعندما يشترى السائح منتجات حرفيا من هذا المحل سوف يخبر أصدقاءه عندما يعود لوطنه ويحكى تجربته مع 

وبالتالى فإذا كان سلوك البائع غير الئق فإن ذلك يؤثر   البائع فى هذا المحل مما يعنى زيادة المبيعات فى المستقبل
وخ المستقبلية  المبيعات  تلك  على  المناطق سلبا  من  الحرفية  المنتجات  شراء  فى  يرغب  السائح  أن  القول  الصة 

المرتبطة بخبراته الشرائية اإليجابية، وهذه الخبرات اإليجابية تعنى ارتفاع مستويات المعرفة لديه بالمنتجات مما  
 Anderson and Littrell,1995; McIntosh,Goeldner)2007يعنى احتماال أعلى للشراء فى المستقبل )خليل،

and Ritchie,1995;Lawson,2003 . 

 
 ثالثا العوامل المتعلقة بالمنتجات الحرفية التذكارية 

يبحث السائحون فى رحالتهم عن فرص لتغيير األنشطة المعتادة للرحلة السياحية وذلك من خالل البحث األصالة    -
عن الحياة األصيلة لمجتمع المقصد السياحى والتى تعنى الوصول للحياة الحقيقية كما هى أو كما كانت فى األماكن 

منتجات الحرفية التذكارية حيث تمثل لديه التى يزورونها. وفى إطار بحث السائح عن األصالة يسعى القتناء ال
تفسيرا لطلب األصالة فى التذكارات  وخاصة    Spoonerدليال ملموسا على أنه قد وجد ما هو أصيل. ويقترح  

المنتجات الحرفية حيث يرى أن طلب المستهلك لمنتج حرفى أصيل سببه محاولته العثور على ما هو مختلف فى 
واالجتماعية   د ال يبحث عن أصالة المنتج نفسه فحسب وإنما فى الظروف الثقافيةحياته كمستهلك؛ خاصة وأنه ق

، خليل    1996غير العادية التى تم فى إطارها تصنيع المنتج والتى تسهم فى إثراء إحساسه باألصالة)عبد الوهاب ،
بداري،2013،  Littrell,Anderson and  ؛  2017  ،خليل  ،    القاضي  ؛2007؛ 

Brown,1993;Littrell,1990;Jafari,Baretje and Buhalis,2000;McCannell,1973)   من أكثر  ويوجد    .
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منظور لفهم عنى األصالة المرتبطة بالمنتجات الحرفية التذكارية خاصة وأنه مفهوم شخصى ومتغير حيث يختلف 
لى أهم خصائص المنتجات باختالف السائحين والمعانى الرمزية التى تجلبها المنتجات الحرفية لهم. وفيما يلى نشير إ

 الحرفية األصيلة كما يراها السائحون فى النقاط التالية  

يعد من أهم خصائص المنتجات الحرفية األصيلة. ويعنى التفرد أن تكون للوحدة الحرفية شخصيتها حول التفرد   •
صنع لمحاولة  الموضوع الذى قامت حوله بحيث تعرض بعض المعانى والمالمح غير الموجودة فى القطع التى ت

تقليدها. وتكون الوحدة الحرفية الفريدة غير تقليدية، شديدة االختالف، شديدة االبتكار وجديدة بالنسبة للسائح حيث 
ال يستطيع أن يجدها فى رحالته األخرى أو فى موطنه األصلىوبعبارة أخرى فإن التفرد يعنى أن تحمل القطعة  

السائ القطعة  الحرفية فكرة جديدة. وقد يربط بعض  إنتاج  به  الذى يتم  التفرد بأسلوب وشكل اإلنتاج  حين معنى 
  ”mass production“الحرفية. وبعبارة أخرى فإنهم يرفضون وصف القطع الحرفية المصنعة بطريقة اإلنتاج الكبير  

باألصالة؛ بحيث يجب أن يكون المنتج الحرفى غير مصنع بطريقة النسخ بالكربون حتى لو كانت هناك قطع 
تشابهة فإنه البد من وجود اختالفات سواء فى حجم القطعة أو مظهرها العام أو بنيتها وتكوينها الفنى حتى يمكن م

 Littrell,Anderson and؛  2009؛ خليل،   2007أن تكون فريدة ويطلق عليها أنها واحد فى األلف )حسنين ،
Brown,1993 . 

يفضل عديد من السائحين المنتجات الحرفية التى تحمل مواصفاتها صلة وثيقة بالجانب  االرتباط التاريخى والثقافى   •
بحيث تبدو فيها خصوصية محلية واضحة وتعطى انطباعا   التاريخى والثقافى والعرقى الخاص بالدولة السياحية

القديمة التقاليد  الرئيس  يعكس  والفكرة  التصميم،  يكون  وبالتالى بحيث  المجتمع.  بتاريخ  الفنية مرتبطين  للقطعة  ية 
، )حسنين  المستورد  المنتجات  يرفض  لألصالة  السائحين  مفهوم  فإن  لذلك  منطقية  ؛  2007وكنتيجة 

(Ronstrom,2003 .   

جب يرى كثير من السائحين أن المهارة الحرفية ترتبط ارتباطا وثيقا بأصالة المنتجات الحرفية إذ يالمهارة الحرفية    •
وأنها قد استغرقت وقتا طويال فى تصنيعها مع إبداء اهتمام خاص بالتفاصيل    أن تعطى انطباعا بأنها يدوية الصنع

والتشطيب والبناء بحيث يكون المنتج مركبا بشكل جيد ومشطبا بحرفية وأجزاؤه متماسكة مع بعضها، وال تظهر  
عله ثابتا وال تنفصل أجزاؤه بسهولة، وهذا يعنى أيضا تمتع مما يجحمل  فيها المواد الالصقة والبد أن يتسم بقوة الت

  المنتج الحرفى بالجودة. ويرتبط هذا المفهوم بأغلب السائحين الذين يأتون بغرض الثقافة، والسائحين األقل سفرا  

(Kim,1997; Damrongpipat,2009; Siregar, Faulina and Novita,  2019 

يرتبط هذا المفهوم بالمنتجات الحرفية غير المقلدة التى تحمل توقيع الحرفى وتاريخ الصنع وهى غالبا  ( عدم التزييف  4)
القطع غالية الثمن. وعندما يحرص السائح على اقتناء مثل هذا المنتج فإنه غالبا ما يشتريه من نفس مكان صنعه خاصة  

  ؛ 2009ناء جولة التسوق، بما يؤكد لديه أنه يشترى منتجا غير مزيف )خليل،غذا ما صادفه وهو يصنع بين يدى الحرفى أث
 .  ,Littrell,Anderson and Brown1993؛ 2013خليل ،

يرى كثير من السائحين أن المنتج الحرفى لكى يتسم باألصالة فإنه البد أن يقوم على تصنيعه حرفيون  ( محلية التصنيع 5)
، حيث   ية وطنية أصيلة بطريقة أصيلة وقديمة توارثوها عبر األجيال من خالل العائلةوطنيون؛ ألنهم يصنعون منتجات حرف
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إن تقاليد الحرف يتم المحافظة عليها من خالل عملية التعليم وبالتالى تنتقل الحرفة بخصائصها القديمة عن طريق تواصل  
يضيف ألصالة المنتج الحرفى حتى لو كان  كذلك فإن استخدام مواد خام محلية وطنية مثل الطمى أو األعشاب  .  األجيال

وفى هذا اإلطار فإن   المنتج الحرفى ال يحمل رابطة تاريخية أو ثقافية ذات صلة فى تكوينه الفنى بمجتمع المقصد السياحى.
أ هناك ما يعطى للسائحين انطباعا باألصالة وهى تلك الالفتة التى تحمل لفظة "صنع فى ......" والتى تشير إلى أن منش

القطعة هو البلد السياحى نفسه باإلضافة إلى وجود معلومات مكتوبة خطيا أو منحوتة حول الحرفى أو الفنان، أو عالمة  
تجارية، وكذلك تاريخ إنتاج القطعة والموضوع الخاصة بالقطعة بما يشرح محتوى القطعة. وهذه الالفتة أو ما يسمى بالعالمة 

 Littrell,Anderson and)قطعة الحرفية أو ملصقة أو منسوجة أو مطبوعة عليها  المميزة إما أن تكون منحوتة على ال

Brown1993; Minar and Crown,2001; Ibrahim, Hilaly and Morsy,2018)   
التصميم(  6) )جودة  والوظيفية  الجمالية  المواصفات  بين  التكامل  تكامل  (  يفضلون  السائحين  من  كثيرا  أن  ذلك  يعنى 

الجمالية والوظيفية حيث يفضل كثير من السائحين أن يكون المنتج الحرفى ذا مظهر جذاب من حيث استخدام  الخصائص  
الجذابة والتصميمات  كانت   األلوان  الذى  باألسلوب  وذلك  المضيف  بالمجتمع  الخاصة  والثقافة  السابقة  بالعصور  المرتبطة 

ة التى تم تصنيعه فيها. وفى نفس الوقت فإنه من الضرورى  تستخدم وتنفذ به وخاصة إذا كانت مما يستخدمه أهل المنطق
تكامل الخصائص الوظيفية مع تلك الخصائص الجمالية لدى الكثير من السائحين؛ إذ يفضلون أن تخدم القطعة الحرفية  

ان معين غرضا كونها قطعة جذابة ذات موصفات جمالية من أجل الزينة أو الديكور، حيث البد أن تضيف القطعة أناقة لمك
المنزل واضحة  فى  وظيفة  لها  يكون  وأن  السائح  بيت  فى  توجد  التى  األشياء  باقى  مع  متناغمة  تكون   وأن 

(Ronstrom,2003;cfdcsuncountry.bc.ca;2003) . 
ومن خالل التحليل السابق وعرض أهم مواصفات المنتجات الحرفية األصيلة تبدو أهمية توافر واحدة أو أكثر من  

ت فى المنتجات الحرفية لكى تتسم باألصالة التى يراها السائح حسب احتياجاته والمعنى الذى تجلبه له القطعة  هذه المواصفا
 والشك أنه كلما تمتعت المنتجات باألصالة كلما زادت جاذبيتها للسائح وبالتالى يزداد الطلب عليها 

 ب( األسعار 
مع بقاء العوامل   –سلعة أو الخدمة ذاتها ومن المتوقع  تعتمد الكمية المطلوبة من سلعة أو خدمة ما على سعر ال

وجود عالقة عكسية بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها والعكس صحيح. وعلى ذلك فإنه كلما    –األخرى على حالها  
ناك جوانب انخفض سعر المنتجات الحرفية التذكارية كلما زادت الكمية المطلوبة منها ويحدث العكس عند ارتفاع ثمنها. وه

أخرى لموضوع السعر تدخل بطريقة مباشرة فى تحديد طلب السائح األجنبى على المنتجات الحرفية التذكارية مثل أسعار  
وتتمثل السلع البديلة فى أى بنود إنفاقية أخرى داخل ميزانية السائح لإلنفاق على شراء بعض السلع   السلع البديلة والمكملة.

السياحية األخرى هذا بخالف البنود اإلنفاقية األخرى والتى تعد األهم بالمقارنة مع كافة المشتروات بما فيها هذه  والخدمات  
المنتجات كاإلقامة والطعام والشراب والتى تمثل غالبا النسبة األكبر من اإلنفاق السياحى. فالسائح قد ينفق من ميزانيته على 

أو حتى األشياء الشخصية األخرى،   أو النزهات   نشطة الثقافية والترفيهية كالمتاحفأى سلعة أو خدمة أخرى مثل بعض األ
وبالنسبة للسلع أو    ومن المتوقع بصفة عامة أنه كلما انخفض أسعار السلع البديلة ينخفض الطلب على السلعة األصلية. 

البلد األصلى للسائح بما يتضمنه من التغليف  الخدمات المكملة فإنها تتمثل غالبا فى تكلفة نقل أو تأمين هذه المنتجات إلى 
والشحن بالرمز واالسم، أو فى حالة الخدمات التى يقوم بها بعض البائعين لتوصيل السلع إلى المطار، لذا فإنه من المتوقع 

 أن يقل الطلب نسبيا على المنتجات الحرفية عند دفع مبلغ إضافى للنقل أو الشحن للبلد األصلى للسائح.
أيضا حالة السلع البذخية والتى نجد فيها عالقة طردية بين الكمية المطلوبة، والسعر وهذا يرتبط بشكل مباشر وهناك  

وترتبط األسعار   .Value for Moneyبالسائحين األغنياء الذين يشترون التحف النادرة والتى تمثل لهم شيئا فريدا ذا قيمة  
ته ففى دولة كمصر نجد أن إزالة القيود المفروضة على الصرف األجنبى أيضا بمسألة تحرير سعر الصرف األجنبى ومعامال
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يؤثر إيجابيا على نمو النشاط السياحى حيث إنه إزاء انخفاض الجنيه المصرى مقابل الدوالر، والعمالت الرئيسية األخرى فإن  
؛    2003  و اخرون   ،ذكارية )يونسذلك يمكن السائح من شراء كمية أكبر من السلع والخدمات ومنها المنتجات الحرفية الت

 ( 2013؛ حسنين،   2007حسنين ؛   2003احمد، 
يعد سهولة حمل المنتج أحد أهم محددات الطلب على المنتجات الحرفية التذكارية، إذ يجب أن تكون  ج( سهولة الحمل   

لتى تحمل باليد على متن القطعة الحرفية سهلة الحمل خاصة مع قيود حجم ووزن األمتعة فى الطائرات، وعدد الوحدات ا
الطائرة خاصة وأن الوحدات الضخمة ال يمكن وضعها تحت المقاعد أو فوق الرفوف، وبالتالى فإن ضخامة حجم التذكار ال  
الفنية بل إن كثيار من السائحين قد يقبلون على شراء بعض القطع الحرفية   تشجع السائح على شرائه مهما كانت قيمته 

حظ دائما أنه كلما زادت خبرة السفر لدى السائح كلما كان أقل ميال أن يحمل قطعا حرفية ضخمة لسهولة حملها. كما يال
 .Gee,Makens and Choy,1995،  2009؛ خليل  2007)حسنين 

 منهجية الدراسة  
السائحين  يتبع هذاالدراسة منهج دراسة الحالة وتندرج تحت الدراسات الوصفية التحليلية ، ويشمل مجتمع الدراسة كال من  

تم اختيار    وقد ،    األجانب، وتجار السلع السياحية بمنطقة الدراسة.و قد تم اختيار منطقة خان الخليلى لتكون محال للبحث
 منطقة خان الخليلى لتكون منطقة الدراسة بناء على عدة أسس ومعايير أهمها 

لبيع ما أبدعه الحرفيون المصريون  إنها من أهم مناطق التسوق لدى السائحين الدوليين فى مصر إذ تعد مركزا   .1
من منتجات تذكارية متنوعة كما أنه أحد أهم األحياء ذات الخصوصية الثقافيةباإلضافة إلى قيمته التاريخية 

 المميزة . 
 إلى المنطقة للحصول على المعلومات وجمع البيانات.   امكان الوصول  .2

تم استخدام صحيفة االستقصاء الميدانى من أجل جمع البيانات وذلك من خالل تصميم استمارة استقصاء  موجهة للسائحين  
 وكان الغرض من هذه االستمارةالدوليين فى منطقة الدراسة 

 تحليل السلوك الشرائى للسائحين حول المنتجات التذكارية عموما خاصة المنتجات الحرفية. (1
 التى تحد من دور هذه المنتجات فى صناعة السياحة. كشف المشكالت (2

 لذلك وضعت مجموعة من االعتبارات فى تصميم االستمارة 
 الفهم التام لنوعية وسمات وخصائص السائح القائم بالزيارة. (1
للسائحين حول دورها فى صناعة   (2 الشخصى  المنتجات، واالنطباع  الطلب على هذه  أهم محددات  التعرف على 

 مصر. السياحة فى 
 التعرف على مستوى هذه المنتجات، والخدمات المرتبطة بها فى مصر خاصة فى منطقة خان الخليلى. (3

تقسيم تم  السمات   وقد  توصيف  إلى  األسئلة  من  األول  المحور  يهدف  بحيث  رئيسية  محاور  ثالثة  إلى  األسئلة 
ت الحرفية التذكارية. بينما يهدف  المحور  الشخصية للمبحوثين. اما المحور الثاني يشمل بيانات عن سلوك شراء المنتجا

 الثالث إلى الحصول على معلومات خاصة بمنطقة خان الخليلى. 
 تصميم استمارة االستقصاء 

األسئلة   إلى  العامة  األسئلة  من  األسئلة  فى  المنطقى  والتدرج  والوضوح  السهولة  االستمارة  تصميم  عند  روعى 
الدراسة، وذلك بالصورة التى يمكن من خاللها الحصول على المعلومات المستهدفة بقدر المتخصصة التى تخص موضوع  

 اإلمكان. و قد اشتملت األسئلة على ثالثة أنواع رئيسية وهى 
 األسئلة المقيدة أو المغلقة سواء ذات إجابة واحدة أو متعددة اإلجابات. •
 األسئلة ذات النهايات المفتوحة  •
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 األسئلة المدمجة )المغلقة ذات النهايات المفتوحة(.  •
 عينة الدراسة 

نظرا ألنه ال توجد بيانات إحصائية محددة حول مرتادى المنطقة من السائحين الدوليين، فقد تم اتباع طريقة العينة  
 العشوائية البسيطة عند اختيار عينة السائحين. 

 ستمارات االستقصاء فى منطقة الدراسة توزيع وجمع ا 
استمارة. تم حساب ثبات المقياس    74استمارة على السائحين الدوليين وبلغ عدد االستمارات الصالحة منها    100تم توزيع  

مارة  بطريقة ألفا كرونباخ على عينة الدراسة، وقد تم حساب معامل ألفا كرونباخ للدرجات النهائية لمحاور الدراسة الخاصة باست
 السائحين الدوليين باستخدام المعادلة التالية 

 
  
 = 11ر
 

 = معامل ثبات المقياس 11رحيث   
 ن= عدد العبارات فى المحور   
 ق= تباين درجات األفراد فى العبارة2ع    
 ك=  تباين درجات األفراد فى الدرجة النهائية للمحور2ع  

 مج= المجموع        
على    اقوى  امما يعطى مؤشر   0.01وهذه القيم دالة احصائيا عند مستوى معنوية    0.93ثبات  المعامل    قيمة  وقد كان

 ثبات استمارتى الدراسة. 
 حساب الصدق بالطرق التالية و قد تم

حيث عرضت استمارة الدراسة الخاصة بالسائحين بما فيها من عبارات مقترحة، على عدد من السادة   صدق المحكمين -1
المحكمين المتخصصين لفحصها وإبداء الرأى حول مناسبة المفردات للهدف الذى شيدت من أجله والتأكد من صحة  

بمالحظاتهم واقتراحاتهم تم استبعاد   وصياغة عباراتها بحيث تصف وصفا واضحًا لألداء المراد مالحظته، وبعد األخذ
منهم صالحيتها للتقييم، وقد اجتمعت    %90العبارات التى قرر المحكمين عدم صالحيتها واإلبقاء على العبارات التى قرر  

آراء السادة المحكمين على مناسبة االستمارة للتعرف علي محددات الطلب الخاصة  بالمنتجات الحرفية التذكاية فى  
 مصر.

يعتبر الصدق الذاتى عن صدق الدرجات التجريبية بالنسبة للدرجات الحقيقية التى خلصت من شوائب    دق الذاتىالص -2
أخطاء الصدفة، وبذلك تصبح الدرجات الحقيقية لالختبار هى المحك الذي ينسب إليه صدق المقياس، ولما كان ثبات 

ا إذا أعيد االختبار على نفس المجموعة التى أجرى عليها االختبار يؤسس على ارتباط الدرجات الحقيقية لالختبار بنفسه
الصدق الذاتى الستمارة الدراسة  تم حسابفى أول األمر. لهذا كانت الصلة وثيقة بين الثبات والصدق الذاتى، ومن ثم 

 وفقًا للمعادلة التالية 
 الصدق الذاتى= الجذر التربيعى لمعامل ثبات االختبار 

مما يعطى مؤشر قوى على    0.01وهذه القيم دالة إحصائيا عند مستوى معنوية    0.95هصدق قدر المعامل    كانوقد  
 Chi- Squareصدق استمارات الدراسة. ومن اجل معالجة البيانات إحصائيا تم استخدام أسلوب كأى تربيع )مربع كاى  

Technique( 1989المتعددة بما يحقق اهداف الدراسة )مراد،  (  ذى التطبيقات 

 ن
 1-ن 

 ق( 2مج ع -1)
 ( ك 2)ع
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 قات الدراسةتاسعا معو 
 قلة المراجع المتعلقة بموضوع الدراسة.  -1
الحرفية  -2 المنتجات  يتعلق بصناعات  فيما  أو  الحرفية  بالصناعات  يتعلق  فيما  الدقيقة سواء  اإلحصائية  البيانات  ندرة 

 التذكارية، وتجارة السلع السياحية فى مصر بوجه عام. 
 نتائج الدراسة 

داللة إحصائية بين االستجابات المختلفة للسائحين فيما يتعلق بأغراض شراء السائح  ( انه توجد فروق ذات 1يوضح جدول ) 
(  3أكبر من مثيلتها بالجدول عند درجات حرية )  38,6للمنتجات الحرفية التذكارية حيث كانت قيمة مربع كاى المحسوبة  

حتفاظ بذكرى الرحلة إلى مصر يحتل  . حيث اتضح أن شراء المنتجات الحرفية التذكارية بغرض اال0,01ومستوى معنوية  
المنتجات بنسبة   من عينة السائحين األجانب، يليها الشراء بغرض اإلهداء   % 43,5المرتبة األولى بين أغراض شراء هذه 

 ألغراض أخرى.  %  0,09ثم   % 13ثم الشراء بغرض االستخدام الشخصى بنسبة  %42,6لألقارب واألصدقاء بنسبة 
 (1جدول ) 

 األفراد بعينة الدراسة وفقًا ألغراض شراء المنتجات الحرفية التذكارية يوضح توزيع 

 قيمة مربع كاى النسبة المئوية  التكرار  أغراض شراء المنتجات الحرفية التذكارية
مستوى  
 المعنوية 

 43,5 47 االحتفاظ بذكرى الرحلة إلى مصر 

38,6 0,01 
 42,6 46 شراء الهدايا لألقارب واألصدقاء 

 13,0 14 االستخدام الشخصى 
 0,9 1 أغراض أخرى 

 100,0 108 المجموع 
 على الترتيب. 11,34&  7,81تساوى  0,01&  0,05( ومستوى معنوية 3قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية ) 

( انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االستجابات المختلفة للسائحين فيما يتعلق بأسباب شراء  2يوضح جدول ) 
أكبر من مثيلتها    17,8منتج حرفى تذكارى مرتبة حسب أهميتها من وجهة نظرهم حيث كانت قيمة مربع كاى المحسوبة  

أسفرت النتائج أن األصالة تعد المحدد األول لدى عينة  وقد    0,01( ومستوى معنوية  3بالجدول عند درجات حرية )
ثم سهولة الحمل     %27,1من السائحين  يليها السعر المناسب بنسبة   %45,9السائحين لشراء منتج حرفى تذكارى بنسبة  

رة الفرض  وهذا يؤيد بالضرو  %2,7وأخيرا جاذبية التغليف ووجود معلومات االستخدام بنسبة   %24,3واالستعمال بنسبة  
 الدراسة. الثانى من فروض  

 (2جدول )                                             
 يوضح توزيع األفراد بعينة الدراسة وفقًا ألهم األسباب التى تشجع السائح على شراء منتج حرفى تذكارى 

 النسبة المئوية  التكرار  أسباب شراء منتج حرفى تذكارى 
 الترتيب 

 قيمة مربع كاى
مستوى  
 المعنوية 

 األول  45,9 34 أصالة المنتج

17,8 0,01 
 الثانى  27,1 20 السعر المناسب 

 الثالث  24,3 18 سهولة الحمل واالستعمال 
 الرابع  2,7 2 جاذبية التغليف ووجود معلومات لالستخدام 

  100,0 74 المجموع 
 على الترتيب. 11,34&  7,81تساوى  0,01&  0,05ومستوى معنوية ( 3قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية ) 

( انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االستجابات المختلفة للسائحين فيما يتعلق بمفهوم األصالة فى  3يوضح جدول )
التذكارية، حيث كانت قيمة مربع كاى المحسوبة   (  5أقل من مثيلتها بالجدول عند درجات حرية )   5,4المنتجات الحرفية 
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حصائي أن مفهوم أصالة المنتجات الحرفية التذكارية مفهوم شخصى ومتغير لدى . تبين من التحليل اإل  0,5ومستوى معنوية  
دراسة   نتائج  يؤيد  مما  لهم  الحرفية  المنتجات  تجلبها  التى  الرمزية  المعانى  باختالف  يختلف  حيث   ,Littrell)السائحين 

Anderson & Brown, 1993)     من   % 23ن  أاإلحصائي  حول مواصفات المنتج الحرفى األصيل وكانت نتائج التحليل
من   % 21,6ن حوالى  أو   السائحين يصفون المنتج الحرفى باألصالة عندما يتمتع بجودة الصناعة اليدوية )المهارة الحرفية(.

منهم    %18,9السائحين يصفون المنتج الحرفى باألصالة عندما ترتبط مواصفات بتاريخ وثقافة البلد المضيف، وأن حوالى  
منهم يرون    %18,9أصيال عندما  يكون محلى التصنيع أو مكتوب عليه عبارة صنع فى مصر وأن  يرون المنتج الحرفى  

من السائحين يرون أن المنتج األصيل هو المنتج ذو التصميم الجيد     % 10,8المنتج أصيال عندما يتسم بالتفرد وان نسبة  
منهم يصفون المنتج الحفى باألصيل عندما يتصف   %6,8الذى تتكامل فيه المواصفات الجمالية، والوظيفية وأخيرا تبين أن  

 بعدم التزييف. 
 (3جدول ) 

 يوضح توزيع األفراد بعينة الدراسة وفقًا آلرائهم حول مفهوم أصالة المنتجات الحرفية التذكارية 

مستوى   قيمة مربع كاى النسبة المئوية  التكرار  مفهوم أصالة المنتجات الحرفية التذكارية
 المعنوية 

 18,9 14 التفرد

 غير دال  5,4

 23,0 17 جودة الصناعة اليدوية )المهارة الحرفية(
 21,6 16 ارتباطها بتاريخ وثقافة الدولة 

 10,8 8 جودة التصميم ]التكامل بين المواصفات النفعية والجمالية[ 
 6,8 5 عدم التزييف 

 18,9 17 محلية التصنيع "الصناعة المصرية" 
 100,0 74 المجموع 

 على الترتيب. 15,09&  11,07تساوى  0,01&  0,05( ومستوى معنوية 5قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية ) 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االستجابات المختلفة للسائحين فيما يتعلق بآرائهم نحو عيوب  ( انه  4يوضح جدول ) 

(  4أكبر من مثيلتها بالجدول عند درجات حرية )   45,8التذكارية المصرية حيث كانت قيمة مربع كاى المحسوبة  المنتجات  
تبين من نتائج التحليل اإلحصائي أن هناك عدد من العيوب فى المنتجات التذكارية المصرية كما   0,01ومستوى معنوية  

 يراها عينة السائحين األجانب كما يلى
منهم يرون أنها   %12منهم أنها مرتفعة السعر. ثم نجد أن     %8,3يرون أنها تفتقد األصالة بينما يرى  منهم   16,7%

 أن المنتجات التذكارية المصرية خالية من العيوب.    %61,1% منهم أشاروا إلى عيوب أخرى بينما يرى  1,9منخفضة الجودة،  
 (4جدول )                                               

 يوضح توزيع األفراد بعينة الدراسة وفقًا آلرائهم نحو عيوب المنتجات التذكارية المصرية 

مستوى   قيمة مربع كاى النسبة المئوية  التكرار  عيوب المنتجات التذكارية المصرية 
 المعنوية 

 16,7 18 انخفاض أصالة المنتجات 

45,8 0,01 

 8,3 9 األسعار المرتفعة
 12,0 13 المنخفضة الجودة 

 1,9 2 أشياء أخرى 
 61,1 66 ال يوجد عيوب

 100,0 108 المجموع 
 على الترتيب. 13,28&  9,49تساوى  0,01&  0,05( ومستوى معنوية 4قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية ) 
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المختلفة للسائحين نحو نسب إنفاقهم على المنتجات  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االستجابات  ( انه  5يوضح جدول )
(  2أكبر من مثيلتها بالجدول عند درجات حرية )   27,8التذكارية من ميزانية الرحلة حيث كانت قيمة مربع كاى المحسوبة  

  78,4إن    تشير النتائج أيضا أن المنتجات التذكارية تعد أحد أهم بنود انفاق السائح داخل مصر حيث  0,01ومستوى معنوية  
% بينما 20% منهم ينفقون اكثر من  16,2% على التذكارات، وأن  20-10من عينة السائحين األجانب  ينفقون ما بين   %

 % من العينة.  5,4% عليها إلى 10تقل كثيرا نسبة السائحين الذين ينفقون أقل من  
 (5جدول ) 
 قهم على المنتجات التذكارية من ميزانية الرحلة فى مصريوضح توزيع األفراد بعينة الدراسة وفقًا آلرائهم نحو نسب إنفا

مستوى   قيمة مربع كاى النسبة المئوية  التكرار  نسب إنفاق السائح على المنتجات التذكارية فى مصر 
 المعنوية 

 5,4 4 %10أقل من 

27,8 0,01 
 78,4 58 % 20 – 10من 

 16,2 12 % 20أكثر من 
 100,0 74 المجموع 

 على الترتيب. 9,21&  5,99تساوى  0,01&  0,05( ومستوى معنوية 2مربع كاى الجدولية عند درجات حرية ) قيمة 
( انه  6يوضح جدول  أهم  (  بآرائهم نحو  يتعلق  فيما  للسائحين  المختلفة  االستجابات  بين  ذات داللة إحصائية  توجد فروق 

أكبر من مثيلتها بالجدول عند    19,5كانت قيمة مربع كاى المحسوبة  المنتجات الحرفية التذكارية التى يفضلون شراءها حيث  
% من عينة السائحين األجانب شراء التماثيل واألحجار الفرعونية بينما 52,7يفضل    0,01( ومستوى معنوية  4درجات حرية )

تجات اإلسالمية فى آخر  % منهم يفضلون البردى وتأتى المن18,9% من السائحين شراء المجوهرات التقليدية ثم  24,3يفضل  
 %. 4,1مراتب تفضيالتهم بنسبة 

 (6جدول ) 
 يوضح توزيع األفراد بعينة الدراسة وفقًا آلرائهم نحو أهم المنتجات الحرفية التذكارية التى يفضلون شراءها 

مستوى   قيمة مربع كاى النسبة المئوية  التكرار  المنتجات التى يفضل السائح شراءها 
 المعنوية 

 52,7 39 جار فرعونية تماثيل وأح 

19,5 0,01 

 24,3 18 مجوهرات تقليدية 
 18,9 14 ورق بردي

 4,1 3 منتجات إسالمية 
 ـ ـ أخرى تذكر 

 100,0 74 المجموع 
 على الترتيب. 13,28&  9,49تساوى  0,01&  0,05( ومستوى معنوية 4قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية ) 

توجد فروق ذات داللة إحصائية واضحة بين االستجابات المختلفة للسائحين فيما يتعلق بآرائهم نحو انه   (7)جدول   يوضح  
أكبر من مثيلتها بالجدول عند    47,3أسباب تفضيلهم الذهاب إلى منطقة خان الخليلى حيث كانت قيمة مربع كاى المحسوبة  

ائج إلى أن هناك عديدًا من األسباب التى يرجع إليها تفضيل السائح  أشارت النت  0,01( ومستوى معنوية  5درجات حرية )
زيارة خان الخليلى يأتى فى مقدمتها ما يتمتع به خان الخليلى من الجو المحلى، والخصوصية الثقافية حيث أشار إلى ذلك  

 % من عينة السائحين.42,6
 % من السائحين. 32,4ئح زيارة خان الخليلى بنسبة ويأتى تنوع المحالت والمنتجات فى المرتبة الثانية لتفضيل السا

 % منهم.14,8ثم األسعار المناسبة بنسبة 
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وهذا يؤيد بالضرورة الفرض االول   % من السائحين أنهم يزورون المنطقة ألن المحالت مفتوحة دائما.5,6أشار أيضا 
 من فروض الدراسة. 

 
 
 
 (7جدول ) 

 وفقًا آلرائهم نحو أسباب تفضيلهم الذهاب إلى منطقة خان الخليلى يوضح توزيع األفراد بعينة الدراسة 

 قيمة مربع كاى النسبة المئوية  التكرار  أسباب تفضيلك الذهاب إلى منطقة خان الخليلى 
مستوى  
 المعنوية 

 1,9 2 البنية األساسية الجيدة 

47,3 0,01 

 5,6 6 دائما المحالت مفتوحة 
 32,4 35 والمنتجات تنوع المحالت 

 42,6 46 المناخ البيئى والمحلى 
 14,8 16 األسعار المناسبة 

 2,8 3 أشياء أخرى 
 100,0 108 المجموع 

 على الترتيب. 15,09&  11,07تساوى  0,01&  0,05( ومستوى معنوية 5قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية ) 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االستجابات المختلفة للسائحين فيما يتعلق بآرائهم نحو  ( انه  8يوضح جدول ) 

المحسوبة   المستقبلية لمصر حيث كانت قيمة مربع كاى  الخليلى فى الزيارات  أكبر من    13,3عيوب منطقة خان 
ت عيوب منطقة خان الخليلى من وجهة نظرهم  تركز   0,05( ومستوى معنوية  6مثيلتها بالجدول عند درجات حرية )

% من  24,1فى عدد من العناصر أولها الممارسات الالأخالقية فى البيع )سواء بيع سلع مقلدة أو االحتيال(  بنسبة  
 % من السائحين. 22,2تليها افتقاد النظافة والتى أشار إليها حوالى  السائحين.

%  12% من السائحين تليها انخفاض مستوى البنية األساسية بنسبة 16,7األصلية بنسبة  يأتى بعد ذلك ندرة المنتجات 
% منهم إلى وجود عيوب أخرى، وأخيرا أقر  3,7% منهم، كما أشار  8,3من عينة السائحين، ثم ارتفاع األسعار بنسبة  

 . % منهم بعدم وجود عيوب بمنطقة خان الخليلى13
 (8جدول )                                         

 يوضح توزيع األفراد بعينة الدراسة وفقًا آلرائهم نحو عيوب منطقة خان الخليلى 

مستوى   قيمة مربع كاى النسبة المئوية  التكرار  عيوب منطقة خان الخليلى 
 المعنوية 

 8,3 9 األسعار مرتفعة 

13,3 0,05 

 22,2 24 افتقاد النظافة 
 12,0 13 األساسية انخفاض مستوى البنية 
 16,7 18 ندرة المنتجات األصلية 

 24,1 26 الممارسات الألخالقية فى البيع
 13,0 14 ال يوجد عيوب

 3,7 4 أشياء أخرى 
 100,0 108 المجموع 

 الترتيب.على  16,81&  12,59تساوى  0,01&  0,05( ومستوى معنوية 6قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية ) 



Khalil, N. et al.  (JTHH) Vol. 2 No. 1, (2021) pp 90-114 

103 

 

تم اختبار العالقة بين بعض العوامل الديموجرافية للسائح وبين نسبة إنفاقه على المنتجات التذكارية من ميزانية الرحلة فى  
 مصر وكانت النتائج كما يلى

  توجد عالقة ذات داللة إحصائية واضحة بين الفئات العمرية للسائحين ونسبة اإلنفاق على المنتجات التذكارية فى مصر 
  0,01( ومستوى معنوية 8أكبر من مثيلتها بالجدول عند درجات حرية ) 43,7حيث كانت قيمة مربع كاى المحسوبة 

 تأكد وجود عالقة قوية معنوية بين عمر السائح ونسبة اإلنفاق على المنتجات التذكارية فى مصر وذلك كما يلى
سنة( تنفق على المنتجات التذكارية أقل من    21% من السائحين ذات فئة العمر )أقل من  5,4كانت هناك نسبة  

 %. 20 - 10% من السائحين لذات الفئة العمرية تنفق عليها ما بين 9,5% بينما كانت نسبة 10
( تنفق على المنتجات التذكارية بين 30- 21% من السائحين ذات فئة العمر )18,9كانت هناك نسبة تقدر بـ  

% على المنتجات التذكارية من  20السائحين لذات الفئة العمرية تنفق أكثر من  % من  2,7%(، كما أن  20- 10)
 ميزانية الرحلة. 

التذكارية ما بين )50- 41% ذات فئة عمر ) 18,9كانت هناك نسبة   %(, كما  20-10( تنفق على المنتجات 
 % على المنتجات التذكارية.20( تنفق 40-31% فئة عمر )13,5كانت هناك نسبة 

سنة( تنفق على المنتجات التذكارية    50% ذات فئة عمر)أكثر من31,1د أن نسبة من السائحين تقدر بـ  وأخيرا وج
 %. 20 - 10من 

وهذه النتائج تشير أنه كلما زاد عمر السائح كلما زادت نسبة إنفاقه على المنتجات التذكارية بما يعنى وجود عالقة  
 ( 9و يتضح ذلك من جدول ) على هذه المنتجاتطردية موجبة بين زيادة عمر السائح ونسبة إنفاقه 

 (9جدول ) 
 ة فى مصر يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا للعالقة بين الفئات العمرية للسائحين ونسبة اإلنفاق على المنتجات التذكارية من ميزانية الرحل 

 نسبة اإلنفاق               
 

 الفئات العمرية للسائحين 
 

أقل من  
10 % 

10 – 
20  % 

أكثر من  
 المجموع  % 20

قيمة مربع  
 كاى

مستوى  
 المعنوية 

 سنة  21أقل من 
 ـ 7 4 ك

11 

43,7 0,01 

 ـ 9,5 5,4 % 

 سنة   30 – 21من 
 2 14 ـ ك

16 
 2,7 18,9 ـ % 

 سنة   40 – 31من 
 10 ـ ـ ك

10 
 13,5 ـ ـ % 

 سنة   50 – 41من 
 ـ 14 ـ ك

14 
 ـ 18,9 ـ % 

 سنة   50أكثر من 
 ـ 23 ـ ك

23 
 ـ 31,1 ـ % 

 74 12 58 4  المجموع 
 على الترتيب. 20,09&  15,51تساوى  0,01&  0,05( ومستوى معنوية 8قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية ) 

أجنبية، توجد عالقة ذات داللة إحصائية واضحة بين عدد مرات سفر السائح لدول  (  10كما هو واضح من جدول ) 
أكبر من مثيلتها بالجدول   28,7ونسبة اإلنفاق على المنتجات التذكارية فى مصر، فقد كانت قيمة مربع كاى المحسوبة  

   0,01( ومستوى معنوية 4عند درجات حرية )
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%  10% تنفق أقل من  2,7( مرات تقدر بحوالى  5-1كانت هناك نسبة من السائحين ذات عدد مرات سفر تتراوح بين )
 %(.  20-10منهم عليها ما بين ) 54,1يزانية الرحلة على المنتجات التذكارية بينما ينفق من م

تنفق على المنتجات     2,7مرات( تقدر بـ    10-6كانت هناك نسبة من السائحين ذات عدد مرات سفر تتراوح بين )
%  12,1% و    20- 10ما بين    % منهم ينفقون 24,3% من ميزانية الرحلة، كما كانت هناك نسبة  10التذكارية أقل من  
 %. 20ينفقون أكثر من 

مرات ينفقون على المنتجات التذكارية أكثر من    10% ذات عدد مرات سفر أكثر من  4,1أشارت النتائج أن نسبة  
 % من ميزانية الرحلة. 20

سائح،  إلى العالقة بين كل من زيادة عمر ال   (Anderson, L.F. & Littrell, M.A., 1995) وقد أشارت دراسة
 .دد مرات السفر، وبين زيادة نسبة اإلنفاق على المنتجات التذكارية بما يؤيد النتائج السابقةعوت

 (10جدول )                                           
المنتجات التذكارية من ميزانية الرحلة  يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا للعالقة بين عدد مرات السفر الخاصة بالسائح ونسبة اإلنفاق على 

 فى مصر 
 نسبة اإلنفاق               

 
 عدد مرات السفر  
 الخاصة بالسائح 

أقل من   
10 % 

10 – 
20  % 

أكثر من  
قيمة مربع   المجموع  % 20

 كاى
مستوى  
 المعنوية 

 مرات  5 – 1
 ـ 40 2 ك

42 

28,7 0,01 

 ـ 54,1 2,7 % 

 مرات  10 – 6
 9 18 2 ك

29 
 % 2,7 24,3 12,1 

 مرات   10أكثر من 
 3 ـ ـ ك

3 
 4,1 ـ ـ % 

 74 12 58 4  المجموع 
 على الترتيب. 13,28&  9,49تساوى  0,01&  0,05( ومستوى معنوية 4قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية ) 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية واضحة بين الغرض من زيارة السائح لمصر ونسبة إنفاقه على  ( انه  11يوضح جدول ) 
(  10أكبر من مثيلتها بالجدول عند درجات حرية )  58,6المنتجات التذكارية فى مصر حيث كانت قيمة مربع كاى المحسوبة  

   0,01ومستوى معنوية 
زيارة مصر، وبين نسبة انفاق السائح على المنتجات التذكارية من ميزانية وجود عالقة ارتباط قوية موجبة بين الغرض من  ت

 الرحلة وقد اتضح ذلك كما يلى
% من السائحين تنفق  35,1لوحظ أنه إذا كان الغرض من زيارة السائح لمصر هو السياحة الثقافية كانت هناك  

 %( من ميزانية الرحلة. 20-10على المنتجات التذكارية بين )
% على المنتجات التذكارية كما 10% من السائحين جاءوا إلى مصر بغرض الترفيه وانفقوا أقل من  1,4لوحظ أن  

 %( من ميزانية الرحلة. 20- 10% من السائحين ممن جاءوا لنفس الغرض ) 25,6انفق 
لسائحين  لوحظ أنه إذا كان الغرض من زيارة السائح هو األعمال التجارية وحضور المؤتمرات كانت هناك نسبة من ا

بـ   التذكارية بين  8,1تقدر  المنتجات  أكثر من  4,1% ، كما أن  20- 10% تنفق على  % من ميزانية 20% تنفق 
 الرحلة. 
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% تنفق من ميزانية الرحلة بين  9,5لوحظ أنه إذا كان الغرض من زيارة السائح هو التسوق كانت هناك نسبة تقدر بـ  
 %. 20ق أكثر من % تنف6,8% على المنتجات التذكارية، و   20- 10

% تنفق 2,7لوحظ أنه إذا كان الغرض من زيارة السائح هو السياحة العلمية كانت هناك نسبة من السائحين تقدر بـ  
% من ميزانية الرحلة داخل الدولة  20% من السائحين تنفق أكثر من 5,4% ، 10على المنتجات التذكارية أقل من  

النتائج مع ما توصلت وهذا يؤيد بالضرورة     Baruah and Sarma,2016.اليه دراسة    السياحية. و تتوافق 
 الفرض الثالث من فروض الدراسة. 

وأخيرا يمكن للقائمين على الخطط الترويجية استخدام هذه النتائج فى حمالتهم لمختلف شرائح السائحين بما يؤدى 
 فة خاصة. إلى زيادة إنفاقهم على المنتجات التذكارية عمومًا والمنتجات الحرفية بص

 
 (11)جدول  

حلة فى  يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا للعالقة بين الغرض من الزيارة للسائحين ونسبة اإلنفاق على المنتجات التذكارية من ميزانية الر 
 مصر 

 نسبة اإلنفاق               
 

 الغرض من الزيارة للسائحين
 

أقل من  
10 % 

10 – 
20  % 

أكثر من  
 المجموع  % 20

قيمة مربع  
 كاى

مستوى  
 المعنوية 

 السياحة الثقافية 
 ـ 26 ـ ك

26 

58,6 0,01 

 ـ 35,1 ـ % 

 السياحة الترفيهية  
 ـ 19 1 ك

20 
 ـ 25,6 1,4 % 

 التسوق 
 5 7 ـ ك

12 
 6,8 9,5 ـ % 

 األعمال التجارية وحضور المؤتمرات 
 3 6 ـ ك

9 
 4,1 8,1 ـ % 

 السياحة العلمية 
 4 ـ 2 ك

6 
 5,4 ـ 2,7 % 

 أخرى تذكر 
 ـ ـ 1 ك

1 
 ـ ـ 1,4 % 

 74 12 58 4  المجموع 
 على الترتيب. 23,21&  18,31تساوى  0,01&  0,05( ومستوى معنوية 10قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية ) 

 
إحصائية واضحة بين الفئات العمرية للسائحين وبين مفهوم أصالة المنتجات الحرفية توجد عالقة ذات داللة  (  12وفقا لجدول ) 

( ومستوى معنوية 20أكبر من مثيلتها بالجدول عند درجات حرية )   45,3التذكارية، حيث كانت قيمة مربع كاى المحسوبة  
للسائح وبين مفهوم أصال  0,01 الديموجرافية  العناصر  العالقة بين بعض  التذكارية وكانت  تم اختبار  الحرفية  المنتجات  ة 

 النتائج كما يلى
 أوالً 

 وجود عالقة دالة إحصائيا بين عمر السائح ومفهوم أصالة المنتج الحرفى حيث تبين أنه 
سنة( تحكم على المنتج بأنه    21% ذات فئة عمر )أقل من  14,9كانت هناك نسبة من السائحين تقدر بحوالى  

 أصيل إذا اتسم بالتفرد. 
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سنة( واتفقت أن أصالة المنتج تتمثل فى    30-21% ذات فئة عمر )4,1ت هناك نسبة من السائحين تقدر بـ  كان
% لذات الفئة العمرية ترى أن المنتج األصيل هو المنتج الذى يتمتع بوجود الصناعة اليدوية )المهارة 17,6تفرده و  
 الحرفية(. 

سنة( ترى أن أصالة المنتج تتمثل فى وجود التصميم    40-31% من السائحين ذات فئة عمر ) 6,8كانت هناك نسبة  
% لذات الفئة العمرية 6,8)تكامل الوظائف الجمالية/ الوظيفية( بينما كانت هناك نسبة من آراء السائحين تقدر بـ  

 ترى أن المنتج األصيل هو الذى يتسم بعدم التزييف. 
( تتفق على أن أصالة المنتج تتمثل فى محلية  50- 41% ذات فئة العمر من )18,9كانت هناك نسبة من السائحين  

 التصنيع.
سنة( تتفق على أن أصالة المنتج تتمثل فى جودة  50% من السائحين ذات فئة عمرية )أكثر من  5,4كانت هناك نسبة 

أصاله المنتج تتمثل % من السائحين لذات الفئة العمرية تتفق أن 21,6الصناعة اليدوية )المهارة الحرفية( بينما كانت نسبة
% لذات الفئة العمرية تتفق أن أصالة المنتج 4,1فى ارتباطه بتاريخ وثقافة الدولة، كما كانت نسبة من آراء السائحين تقدر بـ 
 تتمثل فى جودة تصميمه

 (12جدول ) 
 المنتجات الحرفية التذكاريةيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا للعالقة بين الفئات العمرية للسائحين ومفهوم أصالة 

 الحكم على أصالة المنتج       
 
 

 الفئات العمرية للسائحين 

 التفرد 
جودة  

الصناعة  
 اليدوية 

االرتباط  
التاريخى  
 والثفافى 

جودة  
 التصميم 

عدم  
 التزييف

محلية  
 المجموع  التصنيع

قيمة  
مربع 
 كاى

مستوى  
 المعنوية 

 سنة  21أقل من 
 ـ ـ ـ ـ ـ 11 ك

11 

45,3 0,01 

 ـ ـ ـ ـ ـ 14,9 % 

 سنة   30 – 21من 
 ـ ـ ـ ـ 13 3 ك

16 
 ـ ـ ـ ـ 17,6 4,1 % 

 سنة   40 – 31من 
 ـ 5 5 ـ ـ ـ ك

10 
 ـ 6,8 6,8 ـ ـ ـ % 

 سنة   50 – 41من 
 14 ـ ـ ـ ـ ـ ك

14 
 18,9 ـ ـ ـ ـ ـ % 

 سنة   50أكثر من 
 ـ ـ 3 16 4 ـ ك

23 
 ـ ـ 4,1 21,6 5,4 ـ % 

 74 14 5 8 16 17 14  المجموع 
 على الترتيب. 37,57&  31,41تساوى  0,01&  0,05( ومستوى معنوية 20قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية ) 

وجود عالقة قوية معنوية ذات داللة إحصائية بين مستوى تعليم السائح، ومفهوم أصالة المنتج الحرفى.    13يتضح من جدول  
 وتتضح النتائج فيما  

% يرون األصالة فيما يتمتع به المنتج من  1,4كانت هناك نسبة من السائحين الحاصلين على تعليم متوسط مقدرة بنسبة  
الحرفية( كما أن نسبة مماثلة منهم يرون األصالة فى ارتباط مواصفات المنتج بتاريخ وثقافة  جودة الصناعة اليدوية )المهارة  

% من السائحين الحاصلين على تعليم متوسط 5,4الدولية السياحية، كما أن نسبة مماثلة منهم تراها فى جودة تصميم المنتج،  
 ع.% يرونها فى محلية التصني9,5يرون األصالة فى عدم زيف المنتج، 
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% من السائحين الحاصلين على درجة جامعية يرون أن األصالة تتمثل فى تفرد المنتج الحرفى، وأن  14,9كانت هناك نسبة 
% من السائحين الحاصلين على درجة جامعية يرون أصالة أن المنتج الحرفى فى جودة الصناعة اليدوية )المهارة الحرفية(  8,1

الدولة، وأن  % منهم يرون  18,9وأن نسبة   الحرفى بتاريخ وثقافة  المنتج  ارتباط مواصفات  % منهم يرون  5,4األصالة فى 
% من السائحين يرون أن المنتج الحرف األصيل   8,1األصالة فى جودة التصميم )التكامل بين الجماليات، والوظيفة( ، وأن  

 هو المصنع محليا.
% منهم 13,5الجامعى يرون أن أصالة المنتج الحرفى فى تفرده، وأن  % من السائحين ذوى التعليم فوق  4,1كانت هناك نسبة  

% منهم يرون 4,1% منهم يرونها فى ارتباط مواصفات المنتج بتاريخ وثقافة الدولة، و1,4يرونها فى جودة الصناعة اليدوية، و
 األصالة محلية تصنيعه.  % منهم يرونها فى عدم زيف المنتج، ونسبة مماثلة يرون 1,4أصالة المنتج فى جودة تصميمه، 

ويمكن للقائمين على الترويج استغالل النتائج السابقة من أجل القيام بتنفيذ حمالتهم الموجهة للشرائح المختلفة من السائحين  
 باعتبار األصالة أحد أهم محددات الطلب على المنتجات الحرفية التذكارية.  

 
 (13جدول )  

  للعالقة بين مراحل التعليم الخاصة بالسائح ومفهوم أصالة المنتجات الحرفية التذكارية يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً 
 الحكم على أصالة المنتج        

 
 

 مراحل التعليم للسائح 

 التفرد 
جودة  

الصناعة  
 اليدوية 

االرتباط  
التاريخى  
 والثفافى 

جودة  
 التصميم 

عدم  
 التزييف

محلية  
 المجموع  التصنيع

قيمة  
مربع 
 كاى

مستوى  
 المعنوية 

 تعليم متوسط 
 7 4 1 1 1 ـ ك

14 

60,5 0,01 

 9,5 5,4 1,4 1,4 1,4 ـ % 

 درجة جامعية 
 6 ـ 4 14 6 11 ك

41 
 8,1 ـ 5,4 18,9 8,1 14,9 % 

 فوق جامعية 
 1 1 3 1 10 3 ك

19 
 % 4,1 13,5 1,4 4,1 1,4 1,4 

 74 14 5 8 16 17 14  المجموع 
 على الترتيب. 23,21&  18,31تساوى  0,01&  0,05( ومستوى معنوية 10مربع كاى الجدولية عند درجات حرية ) قيمة 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية واضحة بين عدد مرات سفر السائح، ومفهوم أصالة المنتجات  ( انه  14يوضح جدول )
( ومستوى  10بر من مثيلتها بالجدول عند درجات حرية ) أك  69,0الحرفية التذكارية، حيث كانت قيمة مربع كاى المحسوبة  

تأكد وجود عالقة قوية معنوية بين عدد مرات السفر الخاصة بالسائح لدول أجنبية ومفهوم أصالة المنتجات   0,01معنوية  
 الحرفية وكانت النتائج كما يلى 

تتفق على أن أصاله المنتجات الحرفية     18,9مرات تقدر بـ    5-1هناك نسبة من السائحين ذات عدد مرات  سفر تتراوح بين  
مرات( أن أصالة المنتجات الحرفية التذكارية تتمثل   5- 1% من السائحين الذين سافروا من )23التذكارية تتمثل فى تفردها، و

تمثل فى % ترى أن أصالة المنتجات الحرفية التذكارية ت14,9فى جودة الصناعة اليدوية، ونسبة من هؤالء السائحين تقد بـ  
 ارتباطها بتاريخ وثقافة البلد. 

% تتفق على أن أصالة المنتجات الحرفية 6,8مرات( تقدر بـ    10-6هناك نسبة من السائحين ذات عد مرات سفر تتراوح بين )
في  % ترى أن المنتج الحر 10,8التذكارية تتمثل فى ارتباطها بتاريخ وثقافة البلد، وكانت هناك نسبة من السائحين تقدر بـ  

األصيل هوا لذى يتسم بجودة التصميم )التكامل بين المواصفات الجمالية والوظيفية( وهم ممن تتراوح عدد مرات سفرهم بين 
% تتفق على أن أصالة المنتجات الحرفية التذكارية تتمثل فى 14.9مرات(  وكانت هناك نسبة من السائحين تقدر بـ    10  6)
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% من هؤالء يرون أصالة  6,8مرات(، كذلك فإن    10  –  6مرات سفرهم أيضا بين )محلية التصنيع وهم ممن تتراوح عدد  
 المنتج فى عدم تزييفه.

% تتفق أن أصلة المنتجات الحرفية 4,1مرات تقدر بـ    10كانت هناك نسبة من السائحين ذات عدد مرات سفر اكثر من  
 التذكارية تتمثل فى محلية تصنيعها.

 (14جدول )                                               
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا للعالقة بين عدد مرات السفر الخاصة بالسائح ومفهوم أصالة المنتجات الحرفية التذكارية 

 الحكم على أصالة المنتج        
 
 

 عدد مرات السفر الخاصة بالسائح 

 التفرد 
جودة  

الصناعة  
 اليدوية 

االرتباط  
التاريخى  
 والثفافى 

جودة  
 التصميم 

عدم  
 التزييف

محلية  
 المجموع  التصنيع

قيمة  
مربع 
 كاى

مستوى  
 المعنوية 

 مرات  5 – 1
 ـ ـ ـ 11 17 14 ك

42 

69,0 0,01 

 ـ ـ ـ 14,9 23,0 18,9 % 

 مرات   10 – 6
 11 5 8 5 ـ ـ ك

29 
 14,9 6,8 10,8 6,8 ـ ـ % 

 مرات   10أكثر من 
 3 ـ ـ ـ ـ ـ ك

3 
 4,1 ـ ـ ـ ـ ـ % 

 74 14 5 8 16 17 14  المجموع 
 على الترتيب. 23,21&  18,31تساوى  0,01&  0,05( ومستوى معنوية 10قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية ) 

الغرض من الزيارة لمصر، ومفهوم أصالة المنتجات توجد عالقة ذات داللة إحصائية واضحة بين  ( انه  15يوضح جدول ) 
( ومستوى  25أكبر من مثيلتها بالجدول عند درجات حرية )   65,7الحرفية التذكارية، حيث كانت قيمة مربع كاى المحسوبة  

النتائج   وجود عالقة ارتباط قوية بين الغرض من زيارة مصر، ومفهوم أصالة المنتجات الحرفية التذكارية وكانت  0,01معنوية  
 كما يلى

% تتفق على  18,9لوحظ أنه إذا كان الغرض من زيارة  السائح هو السياحة الثقافية كانت هناك نسبة من السائحين تقدر بـ  
% تتفق على أن أصالة  16,2أن أصالة المنتجات الحرفية التذكارية تتمثل فى تفردها، وكانت هناك نسبة من السائحين تقدر بـ  

 التذكارية تتمثل فى جودة الصناعة اليدوية )المهارة الحرفية(. المنتجات الحرفية
% تتفق على أن أصالة المنتجات 18,9لوحظ أنه إذا كان الغرض من زيارة السائح هو الترفيه كانت نسبة من السائحين تقدر بـ  
% تتفق على أن أصالة  1,4ن تقدر بـ  الحرفية التذكارية تتمثل فى ارتباطها بثقافة وتاريخ البلد، وكانت هناك نسبة من السائحي

% تتفق أن أصالة المنتجات الحرفية التذكارية 6,8المنتجات الحرفية التذكارية تتمثل فى عدم التزييف وكانت هناك نسبة  
 تتمثل فى محلية تصنيعها. 

تتفق أن أصالة المنتجات %  2,7لوحظ أنه إذا كان الغرض من زيارة السائح هو التسوق كانت هناك نسبة من السائحين تقدر بـ  
% من السائحين تتفق على أن أصالة المنتجات الحرفية 2,7الحرفية التذكارية تتمثل فى جودة الصناعة اليدوية، بينما أن نسبة  

% تتفق على أن أصالة  10,8التذكارية تتمثل فى ارتباطها بتاريخ وثقافة البلد، بينما كانت هناك نسبة من السائحين تقدر بـ  
 تجات الحرفية التذكارية تتمثل فى جودة تصميمها )التكامل بين الوظائف النفعية/ الجمالية(. المن

%  4,1لوحظ أنه إذا كان الغرض من زيارة السائح هو األعمال التجارية وحضور المؤتمرات فإن نسبة من السائحين تقدر بـ  
%  8,1التزييف، بينما كانت هناك نسبة من هؤالء السائحين تقدر بـ  ترى أن أصالة المنتجات الحرفية التذكارية تتمثل فى عدم  

 تتفق على أن أصالة المنتجات الحرفية تمثل  محلية تصنيعها. 
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% منهم يصفون المنتج الحرفى باألصالة  4,1أشارت النتائج أيضا أن من يأتون لمصر بغرض السياحة العلمية فإن  
% يصف ونه باألصالة إذا اتسم  2,7ونه أصيال إذا كان غير مزيف،   % ير 1,4إذا اتسم بجودة الصناعة اليدوية،  

إلى ارتباط مفهوم   (Littrell, Anderson and Brown, 1993)وقد أشارت نتائج دراسة      بمحلية التصنيع.
أصالة المنتجات الحرفية التذكارية بكل من عمر السائح، وعدد مرات السفر لدول أجنبية، وكذلك النمط السياحى 

 .و يؤكد صدق الفرض الثالث بما يؤكد على، ويتفق مع النتائج السابقة
 (15جدول )                                 

 قًا للعالقة بين الغرض من الزيارة للسائحين ومفهوم أصالة المنتجات الحرفية التذكارية يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وف 
 الحكم على أصالة المنتج        

 
 

 الغرض من زيارة السائح 

 التفرد 
جودة  

الصناعة  
 اليدوية 

االرتباط  
التاريخى  
 والثفافى 

جودة  
 التصميم 

عدم  
 التزييف

محلية  
 التصنيع

 المجموع 
قيمة  
مربع 
 كاى

مستوى  
 المعنوية 

 السياحة الثقافية 
 ـ ـ ـ ـ 12 14 ك

26 

65,7 0,01 

 ـ ـ ـ ـ 16,2 18,9 % 

 السياحة الترفيهية 
 5 1 ـ 14 ـ ـ ك

20 
 6,8 1,4 ـ 18,9 ـ ـ % 

 التسوق 
 ـ ـ 8 2 2 ـ ك

12 
 ـ ـ 10,8 2,7 2,7 ـ % 

 األعمال التجارية وحضور المؤتمرات 
 6 3 ـ ـ ـ ـ ك

9 
 8,1 4,1 ـ ـ ـ ـ % 

 السياحة العلمية 
 2 1 ـ ـ 3 ـ ك

6 
 2,7 1,4 ـ ـ 4,1 ـ % 

 أخرى تذكر 
 1 ـ ـ ـ ـ ـ ك

1 
 1,4 ـ ـ ـ ـ ـ % 

 74 14 5 8 16 17 14  المجموع 
 على الترتيب. 45,64&  38,88تساوى  0,01&  0,05( ومستوى معنوية 25قيمة مربع كاى الجدولية عند درجات حرية ) 

 الخاتمة و التوصيات و البحوث المستقبلية
 حيث  ؛تعد الدراسة الحالية من اكثر الدراسات تكامال فيما يتعلق بتحليل السلوك الشرائي للمنتجات الحرفية التذكارية

جمعت كال من جانب الطلب و العرض و الموقف الشرائي. وقد استطاعت تجسيد مالمح المستهلكين من السائحين و  
قدراتهم الشرائية من اجل تقديم المنتجات بالجودة المطلوبة والسعر التنافسي.  اذ لم تقتصر علي تشخيص العوامل  

ة و االجتماعية و عالقتهم بنسبة انفاقهم علي المنتجات الديموجرافية للسائحين بينما شملت ايضا الخصائص الثقافي
المنتجات الحرفية  الدراسة بتحليل دوافع طلب السائح علي  التذكارية و كذا ادراكهم لمفهوم لالصالة. قامت  الحرفية 

للتعرف علي السائحون شراءها و  التذكارية في محاولة جادة  التي يفضل  التذكارية  الحرفية  قتناء اسباب ا  المنتجات 
 بما يجيب علي اسئلة الدراسة. السائح لها 

ان مزايا منطقة خان الخليلي تعد من اهم عوامل تشجيع السائح علي التسوق. كما ان    النتائجو قد تبين من خالل  
تكرار خبرة الشراء بصورة تراكمية و المحيط االجتماعي المصاحب لتجربة التسوق تعد احد اهم االسباب الهامة التي  

السائح علي شراء المنتجات الحرفية التذكارية. و اخيرا فانه علي الرغم من اختالف مفهوم االصالة لدي السائحين    تشجع
اال انه كلما تمتعت المنتجات نفسها باالصالة و السعر المناسب و سهولة الحمل كلما كان السائح اكثر اقباال علي  

المواطن الدراسة بضرورة زيادة وعي  المنتجات في صناعة شرائها . توصي  لهذه  الثقافية  ين باالهمية االقتصادية و 
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من خالل القيام بحمالت دعائية بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي و غرفة العاديات و    السياحة
من قبل وزارة . كما يجب تكثيف الرقابة علي محال بيع العاديات و السلع السياحية  السلع السياحية و وزارة االعالم

السياحة و االثار من اجل حماية السائح من الغش التجاري بما ينعكس ايجابا علي الصورة السياحية لمصر كمقصد  
تطبيق مثل هذه الدراسة في كل االسواق المحلية المرتبطة ببيع المنتجات الحرفية    للدراسات المستقبلية  سياحي.  و يمكن

ق الخيامية. كما يمكن تصميم دراسة استقصائية موجهة لكل من تجار السلع  التذكارية المتنوعة في مصر مثل سو 
السياحية في كافة اسواق بيعها و كذا ألصحاب الورش الحرفية بهدف اإلسهام فى النهوض بصناعة و تجارة المنتجات 

 الحرفية التذكارية. 
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