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  مدخل الدراسة: المبحث األول

  مقدمة ١/١
تتمیز الكهوف بطبیعتها الغنیة سواء كانت تلك الكهوف ذات طبیعة جیولوجیة أو بیولوجیة أو ذات 

استكشافیة أو طبیعة أثریة وتاریخیة، ویقصدها السائحون من أجل أغراض عدیدة سواء كانت تعلیمیة أو 
عالجیة أو ترفیهیة، مما جعلها مقصد سیاحي لكثیر من السائحین ومحل اهتمام العدید من الدول 

 .)Bocic et al.,2006( سیاحیًا كأحد مقومات جذب السائحینها الستغالل

ً عل یمكن االستفادة من الكهوف التي تتمتع بها مصر وتطویرها سیاحیًا في محاولة  ذلك ىوبناء
تها في النهوض بالقطاع السیاحي خاصة في ظل ما تتعرض له البالد من تدهور اقتصادي، حیث لمساهم

أو كهوف تاریخیة مثل كهف  تكثر الكهوف في مصر وتتنوع ما بین كهوف بحریة بمدینة دهب في سیناء،
مطروح، أو كهوف جیولوجیة مثل كهف وادي سنور في بني سویف وكهف الجارة  مرسيرومیل بمدینة 

بصحراء الفرافرة، أو كهوف أثریة تحوي رسومات لإلنسان البدائي عمرها آالف السنین مثل كهوف منطقة 
 .الجلف الكبیر والتي تضم كهف السباحین، وكهف المستكاوي، وكهف تشاو، وكهف الوحوش

  المشكلة البحثیة ١/٢

 ا التاریخي وأهمیتهاخالبة وبقدمهتحوي مصر العدید من الكهوف التي تتمیز بطبیعتها ال       
تعاني من  الجیولوجیة والتاریخیة، مما جعلها مقصدًا للعدید من المستكشفین والزائرین، إال أن تلك الكهوف

األبحاث  رةند ى، باإلضافة إلاإلهمال وعدم تطویرها سیاحیا، وكذلك عدم إدراجها في البرامج التسویقیة
لذلك یأتي هذا البحث لمحاولة حل تلك المشكلة ، في مصروالدراسات التي تناولت أهمیة سیاحة الكهوف 

، والتسویق لها لجذب أكبرواستغاللها سكیفیة تطویر تلك الكهوف  ىتعرف علمن خالل ال  من عدد یاحیًا
  .السائحین

  أهمیة البحث ١/٣
       تضم مصر العدید من الكهوف التاریخیة واألثریة والجیولوجیة والبحریة والتي تتمیز         

        تعود لعشرات اآلالف من السنین،  بمناظرها الخالبة ورسوماتها التاریخیة لإلنسان البدائي والتي
 إلىیقصدها السائحون والمستكشفون من كل أنحاء العالم، لذا تكمن أهمیة هذا  البحث في كونه یتعرض و 

دراجهاالخریطة السیاحیة  ىعل لوضعها تلك  الكهوف وكیفیة االستفادة منها سیاحیاً  ىالتعرف عل ٕ ضمن  وا
                       مصر،  ىیادة الحركة السیاحیة الوافدة إلوز ، لسیاحیة بهدف زیادة االهتمام بهاالبرامج ا

 . وكذلك ضرورة االستفادة من تجربة مالیزیا في استغالل الكهوف سیاحیاً 
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  أهداف البحث ١/٤
  .مفهوم سیاحة الكهوف وأهمیتها ىإلقاء الضوء عل - ١
 .الكهوف الموجودة في مصر وأنواعها وأهم ما یمیزها كمقوم جذب سیاحي ىالتعرف عل - ٢
 .دراسة كیفیة تطویر تلك الكهوف سیاحیا وتسویقها في األسواق السیاحیة المختلفة - ٣
 .نقاط القوة والضعف والفرص والتهدیدات الخاصة بسیاحة الكهوف في مصر ىالتعرف عل - ٤
  .سیاحة الكهوف ل الرائدة فيالدو  منإجراء دراسة مقارنة مع دولة مالیزیا باعتبارها  - ٥
  تساؤالت البحث ١/٥

 ما هي سیاحة الكهوف وما أهمیتها؟ - ١
؟ - ٢  ما أهم الكهوف الموجودة بمصر والتي یمكن استغاللها سیاحیًا
 ما هي أهم آلیات إستراتیجیة تطویر وتنمیة الكهوف السیاحیة بمصر؟ - ٣
 یعوق تنمیة سیاحة الكهوف في مصر؟ ما الذي - ٤
 تنمیة سیاحة الكهوف في مصر؟ ما هي أهم النتائج المترتبة على - ٥
  ما هي أهم المقترحات لتنمیة سیاحة الكهوف في مصر؟ - ٦

  منهجیة البحث ١/٦
  :وسیلتین هما  ىیعتمد البحث في جمع البیانات عل

الكهوف األثریة والتاریخیة والجیولوجیة ى خالل الدراسة النظریة للتعرف عل من: المنهج النظري: أوالً 
  . الموجودة في مصر وكیفیة تطویرها واالستفادة منها سیاحیا

   .بالقاهرة) أ( شركات السیاحة فئة ىعمل استمارة استقصاء وتوزیعها علمن خالل :المنهج العملي :  ثانیاً 
  العام للبحث اإلطار ١/٧

  :اآلتي العام للبحث اإلطاریشمل 
مقدمــة عــن البحــث تشــمل المشــكلة البحثیــة، وأهمیــة البحــث وأهدافــه، والتســاؤالت التــي یــدور  :المبحــث األول
  .منهجیة البحث ى، باإلضافة إلحولها البحث

مفهوم سـیاحة الكهـوف وأهمیتهـا ودورهـا فـي جـذب  ىطار النظري ویشمل إلقاء الضوء علاإل :المبحث الثاني
الكهـوف السـیاحیة الموجـودة فـي مصـر ومواقعهـا وأهمیتهـا ومـا تحویـه وكیفیـة  ى، وكذلك التعرف علالسائحین

  .استغاللها وتطویرها سیاحیاً 
الستفادة وا دراسة مقارنة مع مالیزیا كأحد أهم الدول التي قامت بتطویر هذا النمط السیاحي :المبحث الثالث

  .منه
  . ویتضمن الدراسة المیدانیة وتحلیل ومناقشة النتائج التي توصل إلیها البحث :المبحث الرابع
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  اإلطار النظري: المبحث الثاني
  سیاحة الكهوف وأهمیة مفهوم ٢/١

  والسیاحة الجیولوجیةالسیاحي ألنماط السیاحة البیئیة أحد أهم عوامل الجذب  السیاحیة تعتبر الكهوف
)Lobo et al., 2015( وتعتبر من أبرز عوامل جذب السائحین للعدید من الدول حول العالم في الوقت ،
أن سیاحة الكهوف هي أحد األنماط السیاحیة  إلى) Knezevic and Zikovic )2011یشیر ، و حاليال

، جودة تحت األرضهوف والممرات المو الحدیثة التي یقوم بها السائحون الذین یقومون بزیارة واستكشاف الك
  . وتعد أحد الدوافع الرئیسیة وراء اتخاذ البعض لقرار السفر

سیاحة االهتمامات  وأحد أشكال )Ecotourism( تعد سیاحة الكهوف جزء من السیاحة البیئیةو 
درج هذا النمط أحیانًا ضمن سیاحة المغامرات ُ كهف سیاحي  ٥٠٠٠كما أن هناك أكثر من ، الخاصة، وی

 ىة في الدول النامیة الحتوائها علوالتي من الممكن أن تجذب عدد كبیر من السائحین خاصحول العالم، 
أنها  ىحة، وترجع أهمیة سیاحة الكهوف إلالمئات من الكهوف والتي یمكن تطویرها من أجل أغراض السیا

، دوالرملیار  ٢ ىالعالم بمعدل إنفاق یصل إل ىمستو  ىملیون سائح عل ٢٥٠یقرب من تجذب سنویًا ما 
ضرورة  ى، مما یؤكد علفرصة عملألف  ٢٠٠ ىساهمتها في توفیر فرص عمل تصل إلم ىباإلضافة إل

 استغالل الدول النامیة لهذا النمط من السیاحة لجذب السائحین والمساهمة في تحسین أحوالها االقتصادیة
)Rindham,2014.(  

  الكهوف السیاحیة في مصر ٢/٢
، ما تتمتع به من مقومات جذب سیاحيوالتي یمكن استغاللها سیاحیًا لتحوي مصر العدید من الكهوف 

  :هذه الكهوف فیما یلي ىلذلك نتعرف عل
  مرسي مطروحبمدینة  كهف رومیل ٢/٢/١

 ٢,٥ ویبعد مطروح مرسى لمدینة الشرقي المیناء مواجهة فى رومیل باسم سمیت صغیرة جزیرة على یقع
إبان الحرب  المحور قوات قیادةل اً مركز  وكان الجزیرة بطن فى كهف عن عبارة وهو عن المدینة تقریباً  كم

 بزیارة السیاح من اآلالف بنه، ویقومال المهداة رومیل األلمانى القائد مقتنیات بعض ویضم ،العالمیة الثانیة
 خرائط یضم كما، الحرب فى المشتركة للقوات والذخیرة والدبابات األسلحة مجموعة ویضم، سنویاً  المتحف

  .)٢٠١٢فتوح ، (بملحق الصور) ٢(ورقم) ١(، ویوضحه الصور رقمإفریقیا شمال في المعارك سیر عن
 سنور وادي كهف ٢/٢/٢
ألباستر  ٥٤ بالمحجر تقع ٢ كم ١٢ ومساحتها ١٩٩٢ عام علنتأُ  قومي وأثر جیولوجیة محمیة هو

 لعملیات ونتیجة ،سویف بني مدینة شرق جنوب كم ٧٠ بعد على سویف بنى لمحافظة الشرقیة بالصحراء
 باطن في إلى كهف تؤدى كبیرة فجوة المحجر قاع في ظهرت بهذا الكهف المستمر األلباستر استخراج
  ).٢٠١٠ اإلدارة العامة للدراسات البیئیة والطبیعیة،( األرض
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 جمیلة مثالیة صورة فيوالهوابط  الصواعد باسم معروفة جیولوجیة تراكیب على هذا الكهف ویحتوى
 سقف خالل كربونات الكالسیوم بأمالح المشبعة المائیة المحالیل تسرب نتیجة السنین مالیین عبر تكونت
 والهوابط، الصواعد من رواسب هیئة على تراكمت التى المعدنیة األمالح هذه تاركة ثم تبخرت الكهف

 التكویناتتلك ندرة  إلى الكهف أهمیة وترجع م، ١٥ وعمق م ١٥ واتساع م ٧٠٠ لمسافة الكهف یمتدو 
، لذلك تتمتع بأهمیة جیولوجیة وتاریخیة وترویحیة بسبب تمیز وتفرد تلك التكوینات مما العالم فى الطبیعیة

وتطویره ي خطط التنمیة المستقبلیة یجعله یترشح بقوة ألن یكون موقع تراث عالمي، وأن یتم وضعه ف
األلیاف الضوئیة حتي  تزویده بإضاءة باردة باستخدامأما عن تطویر الكهف فقد تم ، )٢٠٠٧ إسماعیل،(

وكذلك تم تدبیر أسلوب لدخول الكهف عن طریق سلم ال تؤثر على تكوینات الصواعد والهوابط الهشة، 
، كما یحتاج )٤(ورقم) ٣(بالصورتین رقم بملحق الصور ونفق وتأمینه الستقبال الزائرین، كما هو موضح

 الداخل وحمایة الحوائط الخارجیة لجدران الكهف لمنع تساقط الصخور المعلقةالكهف إلي تهویة جیدة من 
  .)٢٠١٢إبراهیم،(
  كهف الجارة ٢/٢/٣

یعتبر كهف الجارة الذي یقع في الصحراء الغربیة المصریة أروع ما وقعت علیه عین إنسان في قارة 
، ویقع بالقرب من كثبان أبو محر  ق الرملیة بالقرب من درب قدیم إفریقیا عمومًا والشمال منها خصوصًا
یتمیز بما یطلق علیه جیولوجیًا و  ،للقوافل یربط واحة الفرافرة في الصحراء الغربیة بأسیوط في صعید مصر

رسوبیات الصواعد والهوابط، وتمثل الرسوم الجداریة في الكهف األنشطة المعتادة إلنسان تلك المنطقة مثل 
 ٨٦٠٠ر الهولوسین الرطب، والبقایا الكائنة على السطح تعود إلى الصید واللعب، وترجع الرسوم إلى عص

 بالمنطقة المكتشف األلماني جیرهارد رولفز أثناء بعثته اإلستكشافیة الشهیرة واكتشف الكهفسنة مضت، 
  .)٥( صورة رقم :، انظر ملحق الصور)٢٠١٢دائرة االتصاالت التنفیذیة واإلعالم، (

  بحریة بدهبالكهوف ال ٢/٢/٤
  ):٢٠١٣فتوح، ( تحوي دهب اثنین من أروع الكهوف البحریة نذكرهم فیما یلي

كم شمال دهب وهو سرداب فى البحر ١٠ویقع على مسافة " بلو هول"الذى یطلق علیه : الكهف األزرق -أ
متر، تعیش فیه مجموعة نادرة من األسماك المتعددة األنواع واألشكال واأللوان،  ٦٠وعمقه یصل إلى 

مكان هو الذي یدفع زواره لممارسة ریاضة الغوص ومشاهدة األسماك والشعاب المرجانیة الفریدة وسحر ال
  .)٦( صورة رقم :، انظر ملحق الصورباستمتاع خالص

یقع  متراً  ٢٠وفتحته على عمق  فهو كهف داخل البحر "مكان العجائب"ویطلق علیه : كهف الكانیون - ب
من قبل الغواصین فهو محطة غوص للمحترفین من  "الكهف المحبوب"ویعد الكانیون  متراً  ٥٢على بعد 

بة ره مشاهدة المناظر الطبیعیة الخال، یمكن لزائ جمیع أنحاء العالم لما فیه من شعاب مرجانیة فریدة وجذابة
أعماق البحر واكتشاف عجائب ما تحت الماء من حیاة بحریة حیث المیاه صافیة والكائنات البحریة  في

  .النوع واللونمتعددة 
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  كهوف الجلف الكبیر  ٢/٢/٥
من  كبیراً  من الكهوف التي القت اهتماماً  بعدد تزخر منطقة الجلف الكبیر بأقصي جنوب غرب مصر

  :نتناول تلك الكهوف باختصار فیما یليالسائحین، العدید من المستكشفین و 
 :كهف السباحون  - أ
یقع في الجنوب الغربي لمصر بطول الحافة الغربیة الذي " صورة"یقع كهف السباحون في أسفل وادي     

الكبیر  ، وأطلق علیه البعض كهف الجلف١٩٣٣لسهل الجلف الكبیر، وتم اكتشاف الكهف في أكتوبر عام 
ة والتاریخیة في احتوائه یالموجودة بالمنطقة، وتتمثل أهمیة الكهف السیاح قبل اكتشاف الكهوف األخرى

سانیة وحیوانیة تمثل مشاهد حیة حقیقیة للحیاة الیومیة في هذا المكان نقوش ورسومات ألشكال إن على
لك تم تسمیة الكهف بكهف لذلفنون العصور الحجریة، حیث توضح الرسومات أشخاصًا یسبحون 

أن تلك المنطقة كانت مسكن إلنسان ما قبل التاریخ قبل أن تجف الصحراء  ، وربما یدل ذلك علىالسباحون
  .)٧( ، ویوضح ذلك صورة رقم)٢٠٠٦ د،أحم( وتصبح قاحلة

 ):كهف تشاو(كهف القنطرة   -  ب
حیث قام باكتشاف ، "كیندي تشاو"بقیادة  ١٩٣٥تم اكتشاف هذا الكهف أثناء البعثة االستكشافیة عام 

إبداعات فنان العصور  وتم العثور بداخل هذا الكهف على ء الجنوبي من سهل الجلف الكبیر،معظم الجز 
حیث تضمنت الرسوم قطیعًا من ، )٨( انظر ملحق الصور رقم ،الحجریة تمثلت في رسم العنصر الحیواني

  ).٢٠١٠أحمد، ( یمینه في خطوط أفقیة قار وماعز تسیر من یسار الكهف إلىأب
 :كهف المستكاوي  - ج

حمد المستكاوي وهو من الرحالة بقیادة العقید أید بعثة أثریة  على ٢٠٠٢عام تم اكتشاف الكهف في 
هذا الموقع من االكتشافات الحدیثة لفن العصور الحجریة في  المعروفین في الصحراء الغربیة، ویعتبر

أما الكهف فهو عبارة عن نتوء طبیعي في بطن جبل الحافة الجنوبیة الشرقیة لهضبة الجلف الكبیر، 
ویتمیز الكهف برسومه المتراكبة فوق بعضها ، أمتار ٥أمتار وارتفاعه  ١٠الكهف  ضصخري وعر 

ألشخاص ذوي بشرة سمراء ممسكین بأیدیهم سهامًا وحرابًا للصید أو الحرب ومجموعة من الحیوانات 
جدران الكهف  عام وعدد من األیادي المدموغة علىمقطوعة الرأس ومعهما ماعز وأبقار وغزالن وزراف ون

  .)٩( ، انظر ملحق الصور رقم)٢٠١٠ أحمد،( في كل مكان وبأحجام مختلفة
  :كهف الوحوش - د

 على الحدود الجنوبیة الجلف الكبیر بهضبة وادي صورة ، ویقع في ٢٠٠٢تم اكتشاف هذا الكهف عام    
یوانات غریبة بال بشریة راقصة وح كهف على رسومات ألشكالالویحتوي  ،والسودان لیبیا مع رلمص الغربیة

، ویرجع تاریخ هذه الرسومات إلى صورة مرسومة باأللوان أو محفورة في الصخور ٥٠٠٠رأس وأكثر من 
  .)١٠( ، انظر ملحق الصور رقم)٢٠١٦ موقع المعرفة،( األقل قبل المیالد سنة على ٨٠٠٠
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  إستراتیجیة تنمیة سیاحة الكهوف  ٢/٣
األجهزة  ، مما یحتم علىها فیما سبقضالتي تم عر الكهوف و تمتلك مصر العدید من مقومات سیاحة 

من أنماط السیاحة السیاحیة في مصر ضرورة االهتمام بتلك الكهوف وتنمیتها والتي تمثل نمطًا جدیدًا 
احة الكهوف في مصر علمیة فعالة لتنمیة سی إستراتیجیةلذا ینبغي ضرورة وضع الواعدة في مصر، 

 على اإلستراتیجیة، وتقوم هذه )٢٠١٤، الحمیدعبد( السیاحیة لمصر بصورة فعالةخریطة ال إلدراجها على
  :عناصر التالیة ال

   :نشر الوعي السیاحي بأهمیة سیاحة الكهوف -١
في تنمیة سیاحة الكهوف في ضرورة نشر الوعي السیاحي بین المواطنین بأهمیة  تتمثل الخطوة األولى

المقومات الطبیعیة  لنتائج االیجابیة منها الحفاظ علىالعدید من ا ، األمر الذي یؤدي إلىوقیمة الكهوف
، كما ینبغي إشراك السكان المحلیین في خطط ) ٢٠٠٣الجالد، (والمساهمة في تحسین األوضاع المعیشیة 

مات السیاحیة في مناطق الكهوف التنمیة وتوفیر فرص عمل لهم وتدریبهم للقیام بتقدیم مختلف الخد
  ). ٢٠١٤عبدالحمید، (

  :تطویر البنیة التحتیة في مناطق الكهوف -٢
وجدت في بعض مناطق  إنمن أجل تنمیة سیاحة الكهوف فالبد من توافر البنیة التحتیة الجیدة والتي 

وتشمل عناصر البنیة التحتیة  ،إعادة رفع كفاءتها من جدید ستكون بنیة تحتیة ضعیفة تحتاج إلىالكهوف 
توافر شبكات جیدة للمیاه والكهرباء والصرف الصحي و عبر طرق مجهزة،  للكهوف الرئیسیة سهولة الوصول

  ).٢٠١٤سالم، (ووسائل مناسبة لالتصال 
  :في مناطق الكهوف اإلقامةتوفیر التسهیالت والخدمات السیاحیة وأماكن  -٣

والمطاعم وأماكن األغذیة ) إلخ.. مخیمات –موتیالت  –فنادق (بمختلف أنواعها  اإلقامةتعتبر وسائل 
والمشروبات من األنشطة التي ینبغي توافرها لتحقیق التنمیة في مناطق الكهوف، حیث أنها تعتبر عامًال 

جودة  خدمات والتسهیالت السیاحیة بمستوىتكون ال أنوینبغي ، هامًا لتلبیة احتیاجات السائحین ومتطلباتهم
  ). ٢٠١٤، عبدالحمید( نجاح التجربة السیاحیة في مناطق الكهوفیحقق رضا السائحین ویضمن 

 :تحدید الطاقة االستیعابیة للسائحین في أماكن الكهوف -٤
المسئولین عن  على یجب تجاوزها من قبل الزوار، لذلك ینبغي للكهوف طاقات استیعابیة محددة ال

 اخصائصه ف والمحافظة علىكهو إدارة السیاحة في مصر العمل بكل الطرق الممكنة الستدامة هذه ال
مستوي النشاط " الطاقة االستیعابیة للسائحین في مناطق الكهوف بأنها ) ٢٠١٢(ویعرف الفالح الطبیعیة، 

أو تدهور جودة  اً سلبی اً دون تدهورها أو تأثر المجتمع المحلي تأثر  هالبشري الذي یمكن للكهوف استیعاب
  ".الكهوف رین إلىالتي یتمتع بها الزائالتجربة 

  



  ٦٩- ١٥ص ص    ٢٠١٦مجلة البحوث السیاحیة    أكتوبر    تنمیة سیاحة الكھوف في مصر  

- 8 - 
 

  :لكهوفلتنمیة وتطویر الممرات والطرق المؤدیة  -٥
ن أ مع التأكید علىتعتبر الممرات من العناصر األساسیة والهامة التي ینبغي توافرها في الكهوف، 

الزائرین  تحقیق راحة ورضا السائحین تساعد على عالیة الممرات آمنة ومناسبة وذات جودةتلك تكون 
مناطق الكهوف  یر طرق مختلفة تساعد الزائرین على الوصول إلىضرورة توف إلضافة إلى، بالكهوفل

  .)Cigna, 2011(بسهولة ویسر 
  :تزوید الكهوف باإلضاءة الالزمة -٦
باإلضاءة الالزمة التي تساعد  مظلمة، لذلك من الضروري تزوید الكهوفالالكهوف بطبیعتها تتمیز 

داخل الكهف مع أعداد الزائرین  الممرات المؤدیة إلى إضاءةإبراز ممیزات الكهف ویجب أن تتناسب  على
مصابیح األلیاف إضاءة حدیثة مثل وبما یضمن سالمتهم وأمنهم، ویتم ذلك عن طریق استخدام أنظمة 

الكهوف  بیئة حفاظًا علىاألخرى وأكثر حیث أنهما أكثر إضاءة من الوسائل ، LEDالضوئیة ومصابیح الـ 
  .)Cigna, 2011 ; Gillieson, 2011( الحساسة

   في رحالت الكهوف مرشدین مدربین ومؤهلینصطحاب ا -٧
مرشد الكهف هو الشخص الذي یرافق ویوجه السائحین سواء األجانب أو المحلیین داخل الكهوف، 

 اآلثارواستفسارات السائحین والحد من  أسئلة في نجاح الزیارة من خالل الرد علىویلعب المرشد دورًا هامًا 
ضرورة وضع  ، باإلضافة إلى)Cigna, 2011(بیئة الكهف  یة للسائحین والتي تشكل خطرًا علىالسلب

 ). ٢٠١٢أحمد، (العالمات اإلرشادیة في األماكن المختلفة داخل الكهوف 

  :تقلیل اآلثار السلبیة التي قد تنتج عن سیاحة الكهوف -٨
والتي قد تؤدي باإلضرار بتلك الكهوف  ینتج عن زیارة الكهوف واستغاللها سیاحیا بعض اآلثار السلبیة

خبرتهم بزیارة  ىعة السائحین التي تزور الكهف ومدحجم مجمو  ى، ویتوقف هذا الضرر علوتدهور بیئتها
مثل تلك الكهوف، لذلك البد من إتباع مجموعة من اإلجراءات التي من خاللها یمكن تقلیل اآلثار السلبیة 

ها واستدامتها للزیارة أطول فترة ممكنة، وتتمثل تلك اإلجراءات فیما لزیارة الكهوف وبالتالي الحفاظ علی
  ):Webb,1995(یلي
فضل أن تكون الزیارات للكهوف في  - ١ ُ تنظیم الزیارات للكهوف السیاحیة في مجموعات صغیرة، حیث ی

ر وذلك لعدم تجاوز الطاقة االستیعابیة وتكدس الزوا، دها أربعة أفرادامجموعات ال یتجاوز عدد أفر 
 .داخل الكهف وبالتالي اإلضرار بالكهف وببیئته الطبیعیة

درایة كاملة  ىحلة قام بزیارة الكهف مسبقًا وعلضرورة أن یصطحب فوج الرحلة مرشدًا أو قائدًا للر  - ٢
 .ووعي ببیئة الكهف الحساسة

فضل جعلهم بالقرب من السائحین  - ٣ ُ ذوي في حالة وجود مبتدئین یقوموا بزیارة الكهوف ألول مرة، فی
 .الكهوف ىلم من خبرتهم في كیفیة الحفاظ علالخبرة بزیارة الكهوف للتع
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ریات والتي األحذیة نظیفة وتنظیفها جیدًا قبل الزیارة للتأكد من خلوها من البكتریا والفط ىالمحافظة عل - ٤
 .بیئة الكهف ىقد تؤثر بشكل سلبي عل

اصطحابهم ألكیاس بالستیكیة یتم تجنب إلقاء الزوار ألي فضالت لألطعمة داخل الكهف وضرورة  - ٥
لقائها في صنادیق المهمالت خارج الكهف ٕ ، حیث تؤثر وضع بها أي فضالت ناتجة عن زوار الرحلة وا

 .الكهف ىالكائنات الحیة التي تعیش ف ىفضالت الطعام عل
تقلیل الحركة أثناء زیارة الكهف بقدر اإلمكان، فاستكشاف الكهف ببطء یعطي فرصة أكبر للتمتع  - ٦

بمناظر الكهف الطبیعیة، ویقلل أیضًا من األضرار التي قد یتعرض لها الكهف بسبب كثرة حركة 
 .السائحین

  :لسیاحة الكهوفتسویق ال -٩
لتسویق لهذا النمط تطویره فقط، بل یجب ا تنمیة أي نمط سیاحي ال تتوقف على مما الشك فیه أن    

، وفي ظل تنامي طرق السیاحیة الموجودة في مصربالكهوف أي  هوتعریف جمهور السائحین بمقوماتأیضًا 
األسالیب الحدیثة  واكبة تلك التغیرات واالعتماد علىالتسویق وظهور اتجاهات تسویقیة حدیثة فالبد من م

  :في التسویق لسیاحة الكهوف في مصر، وتتمثل تلك الطرق في اآلتي
دعم السیاحة في عدة دول سواء في  استطاعت األفالم السینمائیة والمسلسالت :األفالم والمسلسالت  -  أ

وبفضل هذه األفالم ارتفع الدخل القومي لهذه الدول في ، أوروبا أو في أسترالیا ونیوزیلندا أو في أمریكا
القطاع السیاحي إلى ملیارات الدوالرات من خالل تسابق بعض الشركات المعنیة إلى دعم األفالم 

حیث من الممكن استخدام المناظر فها في العمل السیاحي، والمسلسالت إلبراز المناطق المراد استهدا
الطبیعیة الخالبة في مناطق الكهوف في األفالم والمسلسالت مثل استخدام كهف السباحین المصري 

  .)٢٠١٥ الغیث،( في فیلم المریض اإلنجلیزي
اإللكتروني م وسائل التسویق تعد شبكات التواصل االجتماعي أحد أه :شبكات التواصل االجتماعي  - ب

، وذلك من خالل خلق ل معهماتجاهاتهم والتواص والتى تساهم في الوصول إلى العمالء والتعرف على
حیث ، االجتماعیةالشبكات  یكون قادرًا على جذب انتباه القراء وتشجیعهم على مشاركته في محتوى

ومن أهم شبكات التواصل ، بسهولة ر الشبكات من مستخدم آلخرتنتشر الرسائل التسویقیة عب
 ). ٢٠١٢البطوطي، (فیس بوك وتویتر  االجتماعي

تعتبر المعارض والبورصات السیاحیة فرصة جیدة إلجراء لقاءات  :المعارض والبورصات السیاحیة  -  ج
، وتتیح تلك )٢٠٠٧مرسي، ( مقدمتهم منظمي الرحالت الشاملةشخصیة مع العمالء المحتملین وفي 

رصة لشركات السیاحة لعرض منتجاتها وخدماتها وبرامجها السیاحیة وتبادل المعارض والبورصات الف
ت، لذلك یمكن استخدام تلك المعارض والبورصات في التسویق للكهوف السیاحیة، األفكار والمعلوما

  . )٢٠١٢، البطوطي( ومن أمثلة تلك المعارض والبورصات بورصة برلین وبورصة لندن
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وسائل التسویق التقلیدیة في التسویق لسیاحة الكهوف، وذلك لما تتمتع  علىعتماد أیضًا كما یمكن اال
األسالیب  من جمهور السائحین قد ال تصل إلى به هذه الوسائل من دور ال یمكن إغفاله ووصولها لشرائح

لجرائد الحدیثة، وتتمثل تلك الوسائل التقلیدیة في الندوات والمؤتمرات السیاحیة، واإلذاعة والتلفیزیون، وا
  ).٢٠١٣ محمد،( والمجالت، والمطبوعات والمنشوارت

  :لسیاحة الكهوف في مصر SWOTالتحلیل الرباعي  ٢/٤
من أهم أدوات التحلیل  SWOTیعتبر نموذج التحلیل الرباعي لنقاط القوة والضعف والفرص والتهدیدات     

االستراتیجي وأكثرها استخدامًا في القطاعات الصناعیة والخدمیة وفي مقدمتها القطاع السیاحي والفندقي   
 م من خاللها تصنیف بیئة العمل إلىأداة رئیسیة یت SWOT، ویعتبر أسلوب ) ٢٠١٥فاید وفراج، (

وثانیهما عناصر البیئة ) نقاط القوة ونقاط الضعف(مجموعتین، أولهما عناصر البیئة الداخلیة وتتمثل في 
، ویوضح )Rindam, 2014 ; Ahmed et al., 2006() الفرص والتهدیدات( الخارجیة وتتمثل في

   .الداخلیة والخارجیة SWOTعناصر تحلیل ) ١(الجدول رقم
  عناصر تحلیل البیئة الداخلیة والخارجیة):١(جدول رقم    

  عناصر البیئة الداخلیة
Internal Factors 

  ) S( عناصر القوة 
Strengths 

 ) W( عناصر الضعف 
Weakness  

  عناصر البیئة الخارجیة
External Factors 

 ) O( الفرص 
Opportunities  

 ) T( التهدیدات  
Threats  

  . ٢٠١٤سالم، : المصدر        
هي العوامل التي تستطیع المنظمة التحكم والتأثیر ) نقاط القوة والضعف(تعتبر عناصر البیئة الداخلیة     

فیها، وتكمن أهمیة تحلیل هذه العوامل في تحدید نواحي القوة لتدعیمها ونواحي الضعف لتقویمها 
 مل المحیطة والمؤثرة علىتلك العواهي ) الفرص والتهدیدات(وتصحیحها، بینما عناصر البیئة الخارجیة 

ویوضح الجدول ، )٢٠١٥فاید وفراج، (المنظمة وال تستطیع التحكم فیها مثل العوامل السیاسیة واالقتصادیة 
  :نقاط القوة ونقاط الضعف لسیاحة الكهوف في مصر  )٢( رقم

  نقاط القوة ونقاط الضعف لسیاحة الكهوف في مصر  :)٢( رقم جدول
  عناصر البیئة الداخلیة

  نقاط الضعف   نقاط القوة 
وجود عدد متمیز من الكهوف ذات األهمیة السیاحیة والتاریخیة  –١

  .والجیولوجیة في مناطق متمیزة
یسهل الحفاظ ات طبیعیة مما وجود غالبیة تلك الكهوف في محمی -٢

  .علیها واستغاللها
 بیئة جیدة التنوع البیئي والجغرافي لمناطق الكهوف مما یجعلها -٣

  . لممارسة العدید من األنشطة مثل سیاحة السفاري وسیاحة الغوص

  .ضعف الجهود التسویقیة لسیاحة الكهوف في مصر – ١
  .نقص الخدمات والتسهیالت السیاحیة في الكهوف -٢
  .عدم وجود بنیة تحتیة جیده في مناطق الكهوف -٣
  .سیاحیالكهوف وتنمیتها واستغاللها عدم اهتمام الدولة با -٤
  .عدم تعاون الهیئات المختلفة في التنمیة السیاحیة للكهوف -٥
  .غیاب التأمین الالزم لتلك المناطق -٦
    .التنمیة الغیر متوازنة في مناطق الكهوف -٧

    .من إعداد الباحثین :المصدر
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  .الفرص والتهدیدات لسیاحة الكهوف في مصر) ٣(ویوضح الجدول رقم
  لسیاحة الكهوف في مصر الفرص والتهدیدات ):٣(رقم جدول

  عناصر البیئة الخارجیة
  التهدیدات  الفرص

  .فتح أسواق سیاحیة جدیدة –١
  .تطویر وتحسین المنتج السیاحي الحالي -٢
  .توفیر فرص عمل جدیدة للمجتمع المحلي -٣
ویمكن زیارة  سیاحي سیاحة الكهوف نمط غیر مرتبط بموسمتعتبر  -٤

  .الكهوف طوال العام
تطویر سیاحة  مزید من االستثمارات في  القطاع الخاص علىتشجیع  -٥

  .الكهوف

  .شدة المنافسة مع األسواق العالمیة – ١
  .الكهوفلمحلي لألنشطة السیاحیة في مناطق رفض المجتمع ا -٢
  .االضطرابات السیاسیة واألمنیة -٣
  .عشوائیة تخطیط المناطق السیاحیة -٤
  .مط السیاحيقلة اهتمام المستثمرین بهذا الن -٥

  .من إعداد الباحثین: المصدر

  دراسة مقارنة بدولة مالیزیا: المبحث الثالث 
  سبب اختیار مالیزیا للدراسة ٣/١

حیویة تختلط فیها األجناس المختلفة والحضارات  دولةدول آسیا ألنها تعد مالیزیا مثال رائع ل
والثقافات المتعددة وشعبها ودود یحتفي بزواره، ویكاد یتفق كل من زار مالیزیا على أنها ذات جمال ساحر 

 ومتمیزة أخاذ تستقطب المزید من السیاح عامًا بعد آخر لما تحویه من مقومات جذب سیاحي عدیدة
معها ألهمیة السیاحة دولة مالیزیا إلجراء الدراسة المقارنة  على، ولقد وقع االختیار )٢٠١٠الحصني، (

ولكونها مصدرًا هامًا من مصادر الدخل القومي وأحد القطاعات الرئیسیة المساهمة في الناتج ، بتلك الدولة
وطفرة حقیقیة خالل المحلي اإلجمالي المالیزي، وكذلك ألن قطاع السیاحة بمالیزیا شهد تطورًا ملحوظًا 

، كما أنه تم اختیار ٢٠٠٤سنویًا منذ عام % ١٢الفترة الماضیة حیث سجل القطاع نموًا ثابتًا بمقدار 
تصنیفها في  ى، باإلضافة إل ٢٠١٤ام مالیزیا ضمن أفضل عشرة مقاصد سیاحیة یمكن زیارتها خالل ع

 تاع بها وبما تحویه من مقومات جذبیمكن زیارتها واالستم المركز األول كأفضل مقصد سیاحي إسالمي
، كما تعد دولة مالیزیا من أكبر )The Prime Minister’s Department, 2013( ٢٠١٣عام في 

بحسب تقاریر منظمة  ٢٠١٤ملیون سائح عام  ٢٧دول شرق أسیا جذبًا للسائحین حیث استقبلت أكثر من 
  . )World Tourism Organization, 2015( السیاحة العالمیة
السیاحي نلقي الضوء من خاللها ذلك نجد أن لمالیزیا تجربة رائدة في النهوض بالقطاع  ىبناء عل

، حیث تعتبر مالیزیا من أهم الدول التي استغلت ما لدیها من  ىعل تطویر الكهوف واستغاللها سیاحیًا
یوضح تلك الكهوف مستغلة سیاحیًا ومفتوحة للزوار و  كهف ٢٥ ىما یزید علیها ، حیث فكهوف سیاحیاً 
بوالیة كواال " كیالم"في والیة سیالنجور، وكهوف " باتو"كهوف  نتناول منهم في البحث، )٤(الجدول رقم 

  .بوالیة بیراك بمدینة جوبنج" جوا تیمبورنج"بیرلس، وكهف 
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  الكهوف السیاحیة بمالیزیا): ٤(جدول رقم                       
  الكهوف الموجودة بها  والیةال م
  )Gua Wang Burma(كهف وانج بورما  - )Gua Kelam(كهف كیالم   )Perlis(بیرلیس  ١
  )Gua Kundu(كهف كوندو -  )Gua Tempurung(كهف تیمبورینج   )Perak(بیراك   ٢

  )Gua Harimau(كهف هاریماو  
  )Dark cave(الكهف المظلم  - )Batu caves(كهوف باتو  )Selangor(سیالنجور  ٣
  )Gua Ikan(كهف إیكان  ) Kelantan(كیالنتان  ٤
  )Gua Bewah(كهف بیوه  - )Gua Taat(كهف تات  )Terengganu(تیرنجانو  ٥
  )Gua Luas(كهف لواس  - )Gua Telinga(كهف تیلنجا   )Pahang(باهانج   ٦

  )Gua Daun Menari(كهف دون میناري 

  )Gua Madai(كهف ماداي  -)Gua Gomantong(كهف جومانتونج   )Sabah(صباح   ٧
  )Wind cave(كهف الریاح  - )Fairy Cave(كهف الجنیة   )Sarawak(سرواك   ٨

  )Great cave(الكهف العظیم  -)Jambusan cave(كهف جامبوسان 
  )Sarawak chamber( غرفة سرواك - )Painted cave(كهف الرسومات 

  )Green cave( الكهف األخضر - )Deer cave( كهف الغزالة
  )Clear water cave( كهف المیاه النقیة -)Turtle cave( كهف السالحف

  )Moon cave( كهف القمر

  ).a,Ministry of Tourism and Culture Malaysi 2015( من إعداد الباحثین طبقًا لـ :المصدر

  :كهوف باتو بمالیزیا ٣/٢

كم  ١٣تبعد مسافة نجور بمالیزیا، والیة سیالشهیر في كهوف باتو عامل جذب سیاحي وشعبي تعد 
الذي یعد مزار سیاحي ، وتتمیز بوقوعها قرب موقع معبد هندوسي و كواالالمبورالعاصمة إلى الشمال من 

المهرجان الهندوسي  اللمن المصلین والسیاح، وخصوصًا خ اآلالفكهوف باتو تجتذب  فإن، لذا هام
لمزارات الهندوسیة، إلى جانب عدد من كهوف رئیسیة تضم المعابد وا ثالثةكهوف باتو عبارة عن ، و السنوي

 مدخلالهندوس عند  إللههذه الكهوف هو تمثال ضخم في  ماولعل أهم ، حجماً  األصغر ىاألخر الكهوف 
  .)٢٠١٢دائرة االتصاالت التنفیذیة واإلعالم، (تلك الكهوف 

ومكانًا مناسبًا لممارسة العدید من األنماط السیاحیة المختلفة  اً هام اً سیاحی اً وتعتبر كهوف باتو مقصد
 ىوبناء علمثل سیاحة المغامرات وسیاحة الكهوف والسیاحة الدینیة والسیاحة الثقافیة والسیاحة الجیولوجیة، 

ذلك ونتیجة ألهمیة تلك الكهوف كان البد من تطویرها وتجهیزها للسائحین لتسهیل زیارتهم داخل تلك 
  :)Maciejowski, 2014( اآلتي ى، حیث اشتمل تطویرها علوفالكه
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 ىدرجة من الساللم والتي تؤدي إل ٢٧٢تلك الكهوف والذي یبلغ  ىتطویر ممر الصعود إل - ١
وتؤدي  ٢٠٤ذي یبدأ عند الدرجة تطویر الممر الغربي ال ىمعبد الموجود بالكهف باإلضافة إلال
عرف بالكهف المظلم ىإل ُ  .)١١( رقم الصور انظر ملحق، )Dark cave( ما ی

، باإلضافة لتزویدها باإلضاءة متر ٢٠٠٠تزوید كهوف باتو بشبكة كبیرة من الممرات بطول  - ٢
 .)١٢(رقم  انظر ملحق الصور، داخل الكهوف لتسهیل حركة الزوار الالزمة وذلك

انظر ، تزوید منطقة الكهوف والكهف الكبیر بمحالت عادیات لبیع الهدایا التذكاریة للسائحین - ٣
 .)١٣(رقم ملحق الصور 

ومعرض فنون الكهف  )Museum Cave(تم تجدید وافتتاح متحف الكهف  ٢٠٠٨في عام  - ٤
)Art Gallery Cave( ،ىل الهندوسیة المقدسة باإلضافة إلویضمان مجموعة من التماثی 

  .مجموعة من اللوحات الجداریة الصخریة التي تعرض بعضًا من مشاهد األساطیر الهندوسیة
تلك الكهوف بشكل  ىتلك هو زیادة أعداد السائحین إل نجاح مجهودات التطویر ىولعل أهم ما یدل عل

، ٢٠١٣زائر في عام  ١٦٠٠٠٠٠ زید عنملحوظ خالل الفترة األخیرة، حیث استقبلت كهوف باتو ما ی
  .٢٠١٣عام  ىحت ٢٠٠٦ائرین لكهوف باتو من عام تطور أعداد الز  )١(ویوضح شكل رقم 

  
  .Maciejowski, 2014  :المصدر
  .٢٠١٣م عا ىحت ٢٠٠٦ف باتو منذ عام یوضح تطور أعداد الزائرین لكهو ): ١( شكل رقم

  سیكهوف كیالم بوالیة كواال بیرل ٣/٣
یبلغ عمقه و  ،بیرلیس والیةالتي تعتبر عاصمة كم شمال كانجار  ٣٣على بعد جیري یقع كهف كیالم ال

الكهفي األخاذ  ىممشالویشتهر هذا المتنزه الترفیهي ب الكهوف روعة في مالیزیاوهو أحد أكثر ، اً متر  ٣٧٠
   .اً كهف والخروج إلى موقع مختلف تمامالدخول من أحد نهایات ال حیث یمكن
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یصل هذا الجسر بین مدینة كاكي یبلغ عرضه ثمانیة أقدام و  لقمعخشبي  جسرإلى الكهف  ویؤدي
رأى اإلنجلیز  ١٩٣٥وفي عام في الناحیة المقابلة لكهف كیالم، بوكیت ووادي وان تانجا، وهو وادي یقع 

إلى كاكي  كهفأنه أحد الطرق الرائعة لنقل خام القصدیر من أحد المناجم الواقعة بالقرب من مدخل ال
عبور الكهف عبر  اً كن للسیاح والسكان المحلیین حالییمو ، بوكیت عبر المغارة الموجودة تحت األرض

 رؤیة آثار تشغیل منجم القصدیر داخل الكهفو  ،الممشى الخشبي المضاء باإلضاءة الساطعة داخل الكهف
  . )٢٠١٦ هیئة السیاحة المالیزیة،(

مقاصد وفي إطار جهود الحكومة المالیزیة الرامیة لجعل والیة بیرلیس التي یقع بها الكهف أحد ال
بتطویر الكهف وتزویده بالممرات الخشبیة واإلضاءة الالزمة  قامت السیاحیة الرئیسیة للسیاحة البیئیة

عرض تذاكر الدخول ، وكذلك بملحق الصور )١٤( لتسهیل حركة الزائرین كما هو موضح بالصورة رقم
وكذلك ، السیاحیة والعائالتات للطالب واألفواج ضتخفی ىافة إلضللكهف بأسعار مناسبة لجمیع الفئات باإل

 تضمنت تطویر الكهف بشكل كامل ٢٠٠١في عام  تم وضع خطة لتطویر الكهف والمنطقة المحیطة به
 ، ویوضح هذه الخطة)Hamzah, 2001( ممارسة العدید من األنشطة السیاحیة ىالسائحین عل لیساعد

  ).٥( الجدول رقم
 س بمالیزیایبوالیة بیرلیوضح خطة تطویر كهف جوا كیالم  ):٥(جدول رقم

  األنشطة المقترحة   مقترحات التطویر  هدف التطویر  مشروع التطویر

 كهفتطویر منطقة 
  السیاحیة جوا كیالم

استیعاب أكبر قدر 
ممكن من السائحین 
وجعل المنطقة أحد 
المقاصد السیاحیة 

  .الهامة

إنشاء مراكز لالستعالمات لتزوید  -
الكهف والمنطقة السائحین بالمعلومات  عن 

  .المحیطة
إنشاء منافذ لبیع التذاكر لجمهور  -

  .السائحین
تزوید منطقة الكهف بالمطاعم والطاوالت  -

  .والكراسي الالزمة
إنشاء جراج لوقوف السیارات ووضع  -

  .الالفتات الالزمة لتسهیل حركة الزوار
تجهیز مواقع للتنزه كأماكن ترفیهیة  -

  .للسائحین
یة لتقدیم الخدمات الصحیة إنشاء عیادة طب-

  .للسائحین
تزوید منطقة الكهف بمحالت العادیات -

  .لبیع الهدایا التذكاریة للسائحین

  .سیاحة الكهوف -
  .رحالت تعلیمیة -
  .مشاهدة الطیور -
  .تصویر الطبیعة -

  

  



  ٦٩- ١٥ص ص    ٢٠١٦مجلة البحوث السیاحیة    أكتوبر    تنمیة سیاحة الكھوف في مصر  

- 15 - 
 

 كهف إنشاء متحف
  التعدین ببرلیس

عرض تاریخ التعدین 
نقل القصدیر تاریخ و 

  .عن طریق الكهف

إنشاء صاالت لعرض تاریخ التعدین -
  .كهفبال
  .تزوید المتحف بغرفة سمعیة وبصریة -
وضع الالفتات بمنطقة المتحف لتسهیل -

  .حركة السائحین
تزوید المتحف بمكتبة صغیرة لخدمة الزوار -

  .من الباحثین
  

  
  .جوالت سیاحیة -
  .عروض سمعیة وبصریة -
مشاهدة تاریخ التعدین  -

  .بالكهف
  

  .Hamzah, 2001:المصدر

  كھف جوا تیمبورنج بوالیة بیرك بمالیزیا ٣/٤

شكل  من التجویفات الضخمة المتكونة علىكھف تیمبورنج ھو عبارة عن كھف نھري یضم مجموعة 
ضمن تكوینات من الرواسب المتدلیة والصواعد والھوابط ذات المناظر الطبیعیة الرائعة، تقباب وكل قبة ت

ً  ١٥كھف للجمھور منذ أكثر من كھوف والیة بیرك بمالیزیا، وتم افتتاح الویعتبر من أشھر  لیصبح  عاما
  ).Price, 2008(بعدھا أحد أشھر الكھوف السیاحیة بمالیزیا 

في  عھدت السلطات المحلیة أن من اإلھمال ونقص الرعایة إلى الكھف أما عن تطویر الكھف فلقد عانى
ً  )APT Consortium( الشركات الخاصة إلى إحدى ٢٠٠٤عام  ً كلیا لتطویر ھذا الكھف تطویرا

الكھف من الزوار  ئرین إلىزیادة أعداد الزا دى وبشكل ملحوظ إلىما أ المنطقة المحیطة بھ باإلضافة إلى
 ٧٠٠٠٠أكثر من  إلى ٢٠٠٥زائر في  ٥٠٠٠٠الزوار من المحلیین والسائحین األجانب، حیث ارتفع عدد 

ً بعد تطویر الكھف وما زا وتمثلت إجراءات ،  اآلن ل الكھف تحت إدارة ھذه الشركة إلىزائر سنویا
  :)/http://www.guatempurung.my( التطویر فیما یلي

 .)١٥( ي الصورة رقمكما ف تزوید الكھف بالممرات واإلضاءة الالزمة لتسھیل حركة الزوار -١

مات اإلرشادیة لتسھیل منطقة الكھف وتزویدھا بالعال تمھید ورصف الطرق المؤدیة إلى -٢

 .)١٦( ، ویوضح ذلك الصورة رقمالكھف الوصول إلى

 .)١٧( ، انظر الصورة رقمإنشاء جراج لوقوف السیارات بالقرب من مدخل الكھف -٣

طبیعة العمل في  الكھف وتدریبھم على وتأمین إلدارة والحراس تعیین مجموعة من الموظفین -٤

 .الكھف مما یساھم في حل مشاكل البطالة بالمنطقة

، كما ھو موضح في صورة الكھف تسھل للزوار الوصول إلى تصمیم الخرائط اإلرشادیة التى -٥

  .)١٨(رقم 
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  الدراسة المیدانیة:المبحث الرابع
، والتي تمثلت في المنهج المستخدم بحثاإلجراءات المنهجیة المتبعة في ال مبحثیتناول هذا ال

، ونوع وحجم العینة المستخدمة، وأسالیب التحلیل اإلحصائي بحثالمكانیة والزمنیة، ومجتمع ال ومحدداته
  .ونتائج هذا التحلیل

  منهج البحث ٤/١
من خالل جمع  صفًا دقیقاً و  بحثالمنهج الوصفي التحلیلي لوصف موضوع ال علىالبحث  اعتمد

عینة  علىمن خالل عمل استمارة االستقصاء وتوزیعها إجراء الدراسة المیدانیة  وتحلیلها، وكذلكالمعلومات 
 نتائج في محاولة للوصول إلى) أ(مجتمع البحث المتمثل في مدیري قسم السیاحة بشركات السیاحة فئة من 

  .واقعیاً  ووصفها وصفاً مجتمع، وذلك لفهم وتحلیل الدراسة هذا ال قابلة للتعمیم على

  محددات البحث ٤/٢
  :تضمن البحث محددین رئیسیین هما

 المحدد المكاني : 
  .في مدینة القاهرة )أ(شركات السیاحة فئة  علىداخل حدود جمهوریة مصر العربیة البحث  جريحیث أُ 

 المحدد الزمني: 
  .٢٠١٦عام ) فبرایر -ینایر(تم إجراء الدراسة خالل شهري 

  مجتمع وعینة البحث ٤/٣
في القاهرة، وقد تم توزیع عدد ) أ( الشركات السیاحیة فئةب قسم السیاحة یشمل مجتمع البحث مدیري

، )Purposive sample(هؤالء المدیرین باستخدام طریقة العینة الغرضیة  علىاستمارة استقصاء  ١٥٠
جد منهم  ١١٠وقد تم استرجاع عدد  ُ استمارة صالحة للتحلیل اإلحصائي أي بمعدل  ١٠٤استمارة، وو

  ).٦(، ویوضح ذلك الجدول رقم % ٦٩,٣٣استجابة 

  مفردات العینة علىتوزیع استمارات االستقصاء ): ٦(جدول رقم
معدل 

 االستجابة
 البیان التوزیع العائد الفاقد المستبعد النهائى

٦٩,٣٣% االستماراتعدد  ١٥٠ ١١٠ ٤٠ ٦ ١٠٤   

  أسالیب المعالجة اإلحصائیة ٤/٤
اإلحصائى، حیث تضمنت المعالجة "  SPSS" معالجة البیانات إحصائیًا باستخدام برنامج تم     

  :األسالیب اإلحصائیة التالیة 
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 .ثبات االستقصاء مدىمل ألفا كرونباخ لمعرفة معا - ١
 .اعتدالیة التوزیع الطبیعيویلك لمعرفة - سمیرنوف و شابیرو- اختبارات كولموجروف - ٢
، بحثالتكرارات والمتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة والنسب المئویة لوصف خصائص عینة ال - ٣

 Weighted(بحث، علمًا بأن المتوسط الحسابي المرجح ولتحدید االستجابة تجاه محاور و أبعاد ال
mean ( یوضحه الجدول رقمالمستخدم في تحدید االستجابة تجاه محاور الدراسة)٧.( 

 لمستویات مقیاس لیكرت الخماسي المرجح المتوسط الحسابي): ٧(جدول رقم
  المرجح المتوسط الحسابي  مستوي الموافقة
  ١,٧٩:  ١  موافق بشدة

  ٢,٥٩:  ١,٨٠  موافق
  ٣,٣٩:  ٢,٦٠  محاید

  ٤,١٩:  ٣,٤٠  غیر موافق
  ٥:  ٤,٢٠  غیر موافق بشدة

في حالة مجموعتین،  تجاه محاور البحث الفروق بین استجابات مفردات العینةویتني لبیان -اختبار مان - ٤
 .وهو أحد االختبارات الالمعلمیة

في حالة أكثر من  تجاه محاور البحث واالس لبیان الفروق بین استجابات مفردات العینة-اختبار كروسكال - ٥
 .مجموعتین، وهو من االختبارات الالمعلمیة

، ویستخدم في حالة االختبارات الالمعلمیة، وفي حالة معنویة لمحاور البحثالختبار ال ٢اختبار كاي - ٦
  .البیانات الترتیبیة

  :ثبات االستقصاء ٤/٥
النتائج  ،معوقات تنمیة سیاحة الكهوف في مصر(قصاء لالست األساسیة المحاورأسئلة  ثبات حسابتم 

عن  وذلك، )سیاحة الكهوف في مصررحات تنمیة مقت ،تنمیة سیاحة الكهوف في مصر علىالمترتبة 
 طریق حساب معامل ألفا كرونباخ ألسئلة هذه المحاور، وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول رقم

)٨.(  

 معامل ألفا كرونباخ ألسئلة االستقصاء ):٨(جدول رقم       

كرونباخ معامل ألفا عدد األسئلة  

٠,٨٥٢ ٢٠ 
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من خالل الجدول السابق نجد أن معامل ألفا كرونباخ ألسئلة االستقصاء متمثلة في معوقات تنمیة 
من  علىتنمیة هذا النمط من السیاحة ومقترحات تنمیته أ علىسیاحة الكهوف في مصر والنتائج المترتبة 

عطائه ثبات االستقصاء المستخدم بدرجة عالیة، وصالحیته لالستخدام ف على، مما یدل  ٠,٧ ٕ ي الدراسة وا
  .نتائج صادقة بدرجة كبیرة

 :اعتدالیة التوزیع الطبیعي ٤/٦

لمعرفة ما إذا كانت االستجابات تجاه ) شابیرو ویلك - كولموجروف سمیرنوف (استخدام اختبارات تم 
في مها استخدتم اأسئلة محاور الدراسة تتبع التوزیع الطبیعي من عدمه، وذلك لتحدید االختبارات التي سی

  ).معلمي أو ال معلمي(التحلیل اإلحصائي

 لمحاور االستقصاء) ویلك–سمیرنوف و شابیرو  -كولموجروف (اختبار ): ٩(جدول رقم

محاور  استجابات العینة تجاه أسئلةوبالتالي فإن  ٠,٠٥أقل من  p.Valueمن الجدول السابق نجد أن 
ذلك سیتم استخدام االختبارات الالمعلمیة في التحلیل  على، وبناء تتبع التوزیع الطبیعياالستقصاء ال 

في حالة وجود بیانات اإلحصائي والتي تستخدم في حالة عدم اعتدالیة التوزیع الطبیعي، وكذلك أیضًا 
  .ترتیبیاً  في الدراسة یعتبر مقیاساً  المستخدمترتیبیة، حیث أن مقیاس لیكرت 

 عرض ومناقشة النتائج ٤/٧
  نوع مفردات العینة ٤/٧/١

من مجتمع الدراسة ، في %  ٨٤,٦بنسبة  ٨٨أن عدد أفراد العینة من الذكور بلغ ) ١٠(یبین جدول رقم 
قسم السیاحة  مدیريأن أغلبیة شغل وظائف  على، ویدل ذلك %  ١٥,٤بنسبة  ١٦حین بلغ عدد اإلناث 
  .یكون للذكور أكثر من اإلناث) أ( بالشركات السیاحیة فئة

 سمیرنوف-كولومجروف ویلك-شابیرو

 محاور االستقصاء
 

 االحتمال
Sig. 

(p.Value) 

 درجات
 الحریة

 
 قیمة

 االختبار
 

  االحتمال
Sig. 

(p.Value) 

 درجات
 الحریة

 
 قیمة

 االختبار
 

 معوقات تنمیة سیاحة الكهوف ٠,١٥٨ ١٠٤ ٠,٠٠٠ ٠,٩٤٩ ١٠٤ ٠,٠٠٠
 نتائج تنمیة سیاحة الكهوف ٠,١١١ ١٠٤ ٠,٠٠٣ ٠,٩٣٧ ١٠٤ ٠,٠٠٠
 مقترحات تنمیة سیاحة الكهوف ٠,٢٣٢ ١٠٤ ٠,٠٠٠ ٠,٨٦٩ ١٠٤ ٠,٠٠٠
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  توزیع العینة وفقًا للنوع): ١٠(رقمجدول 

  النسبة  التكرار  النوع  م
  ٨٤,٦  ٨٨  ذكر  ١
  ١٥,٤  ١٦  أنثي  ٢

  ١٠٠  ١٠٤  المجموع

  عمر الشركة في السوق ٤/٧/٢
ما بین شركات عمرها أقل من  بحثتنوع أعمار شركات السیاحة محل ال) ١١( وضح الجدول رقمی

، % ١٥,٤سنوات بنسبة  ١٠ إلىوشركات عمرها من خمس سنوات ، % ٣,٨خمس سنوات بنسبة 
 ١٥والشركات التي یتراوح عمرها بین ، %٢٦,٩سنة بنسبة  ١٥سنوات و ١٠وشركات عمرها یتراوح بین 

ركات السیاحیة  األكبر عمرا ، في حین جاءت النسبة األكبر من نصیب الش% ٧,٧سنة تمثل  ٢٠سنة و 
، مما من حجم العینة% ٤٦,٢وذلك بنسبة  سنة ٢٠في السوق والتي یزید عمرها في السوق السیاحي عن 

إجابات ذات مصداقیة  علىخبرة الشركات السیاحیة محل البحث في السوق السیاحي والحصول  علىیدل 
  . كبیرة

  الشركة في السوق السیاحيتوزیع العینة وفقًا لعمر ): ١١( جدول رقم

  النسبة  التكرار  عمر الشركة في السوق  م
  ٣,٨  ٤  سنوات ٥أقل من   ١
  ١٥,٤  ١٦  سنوات ١٠ إلىسنوات  ٥من   ٢
  ٢٦,٩  ٢٨  سنة ١٥ إلىسنوات  ١٠أكثر من   ٣
  ٧,٧  ٨  سنة ٢٠ إلىسنة  ١٥أكثر من   ٤
  ٤٦,٢  ٤٨  سنة ٢٠أكثر من   ٥

  ١٠٠  ١٠٤  المجموع

  الشركات السیاحیة لبرامج سیاحیة تتضمن الكهوفتنظیم  ٤/٧/٣
شركة فقط هي التي تنظم برامج سیاحیة تتضمن زیارات  ٢٨أن هناك ) ١٢( یتضح من الجدول رقم

، في حین كانت الشركات السیاحیة التي ال تقوم بتنظیم رحالت سیاحیة ضمن %٢٦,٩للكهوف بنسبة 
ضعف نمط  علىمن حجم العینة، مما یدل %  ٧٣,١شركة أي بنسبة  ٧٦برامجها الكهوف السیاحیة 

التطویر ومحاولة االستفادة من تلك الكهوف السیاحیة الرائعة  إلىسیاحة الكهوف في مصر وحاجته 
   .األراضي المصریة واستغاللها عن طریق إدراجها في البرامج السیاحیة للشركات علىالموجودة 
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  ضمن برامجها الكهوفقیام الشركات بتنظیم رحالت  ):١٢( جدول رقم
تنظیم الشركة لرحالت ضمن برامجها   م

  الكهوف
  النسبة  التكرار

  ٢٦,٩  ٢٨  نعم  ١
  ٧٣,١  ٧٦  ال  ٢

  ١٠٠  ١٠٤  المجموع

  أكثر الجنسیات التي تزور الكهوف  ٤/٧/٤
هي أكثر الجنسیات تطلعًا لزیارة الكهوف بنسبة  الیةیتبین أن الجنسیة اإلیط) ١٣(من خالل الجدول رقم

من حجم العینة، یأتي بعدها في المرتبة الثانیة كال من الجنسیات األلمانیة واإلنجلیزیة واألمریكیة %  ٤٢,٨
توجیه البرامج التسویقیة التي تتضمن الكهوف ضرورة  علىلكل منهم، مما یدل %  ١٤,٣والروسیة بنسبة 

  .ةالییة اإلیطلیة للجنسلتلك الجنسیات بأفض
  أكثر الجنسیات التي تزور الكهوف): ١٣( جدول رقم

  النسبة  التكرار  الجنسیات التي تزور الكهوف  م
  ١٤,٣  ٤  األلمانیة  ١
  ١٤,٣  ٤  اإلنجلیزیة  ٢
  ١٤,٣  ٤  األمریكیة  ٣
  ٤٢,٨  ١٢  الیةاإلیط  ٤
  ١٤,٣  ٤  الروسیة  ٥
  ١٠٠  ٢٨  المجموع  
  )برامج تتضمن الكهوف الشركات التي تنظم( ٢٨= ن* 

  أكثر الكهوف التي یتم تنظیم زیارات لها ٤/٧/٥
الكهوف البحریة بدهب، في حین  إلىمن الشركات تنظم رحالت % ٧١,٤أن ) ١٤( یبین الجدول رقم

جاءت كهوف هضبة الجلف الكبیر وجبل العوینات وكهف الجارة في المرتبة الثانیة من حیث تنظیم 
كثرة الرحالت للكهوف التي تقع في المناطق  علىلكل منهم، وتدل تلك النتائج % ١٤,٣بنسبة  مالزیارات له

العینة في الكهوف البحریة ة أو تم الترویج لها بشكل كبیر سیاحیًا والذي تمثل في یالتي شهدت تنمیة سیاح
ینة حیث وضحت في دهب، في حین جاء كهف رومیل وكهف وادي سنور في المرتبة األخیرة بالنسبة للع

  .حاجتهم للترویج والتسویق علىعدم تنظیم أي زیارات لهما مما یدل 
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  أكثر الكهوف التي یتم تنظیم زیارات لها من قبل الشركات ):١٤( جدول رقم
  النسبة  التكرار  أكثر الكهوف التي یتم تنظیم زیارات لها  م
  ٠  ٠  مرسى مطروحنة مدىكهف رومیل ب  ١
  ٧١,٤  ٢٠  الكهوف البحریة بدهب  ٢
  ٠  ٠  كهف وادي سنور ببني سویف  ٣
  ١٤,٣  ٤  كهف الجارة بواحة الفرافرة  ٤
  ١٤,٣  ٤  العویناتكهوف هضبة الجلف الكبیر وجبل   ٥

  ١٠٠  ٢٨  المجموع
  )الشركات التي تنظم برامج تتضمن الكهوف( ٢٨= ن* 

  أكثر األنماط السیاحیة ممارسة في مناطق الكهوف بجانب سیاحة الكهوف ٤/٧/٦
  أكثر األنماط السیاحیة ممارسة في مناطق الكهوف بجانب سیاحة الكهوف ):١٥( جدول رقم

  النسبة  التكرار  أكثر األنماط السیاحیة ممارسة في مناطق الكهوف بجانب سیاحة الكهوف  م
  ٠  ٠  السیاحة الثقافیة واألثریة  ١
  ٠  ٠  سیاحة المغامرات  ٢
  ٨٥,٧  ٢٤  سیاحة السفاري  ٣
  ١٤,٣  ٤  الترفیهیةالسیاحة   ٤

  ١٠٠  ٢٨  المجموع
  )الشركات التي تنظم برامج تتضمن الكهوف( ٢٨= ن* 

أن سیاحة السفاري  علىأن هناك شبه اتفاق بین مفردات العینة ) ١٥( رقم السابق یتضح من الجدول
، في حین جاء في % ٨٥,٧هي أكثر األنماط السیاحیة التي یمكن ممارستها بجانب سیاحة الكهوف بنسبة 

  .تناسب مع طبیعة الكهوف البحریة بدهبوالتي قد ت% ١٤,٣سیاحة الترفیهیة بنسبة المرتبة الثانیة ال

  أفضل طرق الترویج والتسویق للكهوف السیاحیة ٤/٧/٧
من مفردات العینة رأوا أن اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي % ٧٦,٩أن ) ١٦( جدول رقمیبین ال

أفضل الطرق للترویج والتسویق للكهوف السیاحیة في مصر، وجاء في المرتبة الثانیة المعارض 
وعي  علىلكل منهم، مما یدل  ٧,٧والبورصات السیاحیة واألفالم والمسلسالت في المرتبة الثانیة بنسبة 

رتبة الثالثة اإلذاعة والتلفیزیون والمطبوعات ممفردات العینة بالوسائل الحدیثة للتسویق، في حین جاء في ال
لكل منهم، أما المرتبة األخیرة فاحتلها كال من الندوات والمؤتمرات والجرائد % ٣,٨والمنشورات بنسبة 

  . ویج والتسویق للكهوف السیاحیة في مصروالمجالت ، حیث لم یري أیًا من مفردات العینة تناسبهم للتر 
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  أفضل الطرق للترویج والتسویق للكهوف السیاحیة في مصر :)١٦( جدول رقم
  النسبة  التكرار  أفضل طرق الترویج والتسویق للكهوف السیاحیة  م
  ٠  ٠  الندوات والمؤتمرات  ١
  ٧,٧  ٨  المعارض والبورصات السیاحیة  ٢
  ٠  ٠  الجرائد والمجالت  ٣
  ٣,٨  ٤  اإلذاعة والتلفیزیون  ٤
  ٧٦,٩  ٨٠  االنترنت وشبكات التواصل االجتماعي  ٥
  ٣,٨  ٤  المطبوعات والمنشورات  ٦
  ٧,٧  ٨  األفالم والمسلسالت  ٧

  ١٠٠  ١٠٤  المجموع 

  تعوق تنمیة سیاحة الكهوف في مصر التي معوقاتال الوصف اإلحصائي لمحور ٤/٧/٨
  تنمیة سیاحة الكهوف في مصر معوقات نتائج: )١٧( جدول رقم

 العبــــــارات م

 اإلستجابـــة 

المتوسط 
 الحسابى

 ال أوافق محاید أوافق أوافق بشدة
ال أوافق 

 بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

عدم وجود قاعدة بیانات وحصر للكھوف  ١
ً بمصر   التي یمكن استغاللھا سیاحیا

 ١,٦٢  ــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ ٣,٨  ٤  ٥٣,٨  ٥٦  ٤٢,٣  ٤٤

عدم وجود وعي سیاحي كافي باالھتمام  ٢
بالكھوف السیاحیة بمصر من قبل 

  األجھزة المعنیة

 ١,٦٢  ــــــ  ــــــ  ٣,٨  ٤  ٣,٨  ٤  ٤٢,٣  ٤٤  ٥٠  ٥٢

غیاب عنصر األمن واألمان في مصر  ٣
  ینایر ٢٥خالل الفترة األخیرة بعد ثورة 

١,٨١  ٣,٨  ٤  ٧,٧  ٨  ٧,٧  ٨  ٢٦,٩  ٢٨  ٥٣,٨  ٥٦ 

ضعف التنسیق بین الجھات األمنیة وبین  ٤
الشركات السیاحیة المنظمة لرحالت 

  .السیاحة البیئیة

 ١,٦٥  ــــ  ـــ  ٣,٨  ٤  ٧,٧  ٨  ٣٨,٥  ٤٠  ٥٠  ٥٢

ضعف الجھود التسویقیة للكھوف  ٥
السیاحیة وعدم إدراجھا ضمن الخطط 

  .التسویقیة السیاحیة

 ١,٧٣  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ٧,٧  ٨  ٥٧,٧  ٦٠  ٣٤,٦  ٣٦

ضعف البنیة التحتیة وصعوبة الوصول  ٦
  .للكھوف السیاحیة بمصر

 ٢,٠٨  ٣,٨  ٤  ـــــ  ــــ  ١٩,٢  ٢٠  ٥٣,٨  ٥٦  ٢٣,١  ٢٤

غیاب الخدمات السیاحیة بمناطق الكھوف  ٧
  .السیاحیة في مصر

 ١,٨٥ ــــ ــــ ــــ ــــ ١٩,٢ ٢٠ ٤٦,٢ ٤٨ ٣٤,٦ ٣٦

عدم تجھیز الكھوف السیاحیة الستقبال  ٨
  .السائحین وتزویدھا بالممرات واإلضاءة

 ١,٧٧ ــــ ــــ ــــ ــــ ٧,٧ ٨ ٦١,٥ ٦٤ ٣٠,٨ ٣٢

تجاه محور معوقات تنمية سياحة الكهوف في مصرعينة الدراسة  استجاباتمتوسط   ١,٧٦ 
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 :ونتناول ما ورد بالجدول السابق بالتفصیل لكل عبارة كاآلتي
عدم وجود قاعدة بیانات وحصر للكهوف التي یمكن "العینة حول أن غالبیة نالحظ اتفاق رؤیة  )١(

 % ٤٢,٣من خالل الجدول أن و ، عائقًا أمام تنمیة سیاحة الكهوف في مصریقف " استغاللها سیاحیاً 
نسبة الموافقة  إلىوافقون، أي أن إجمم% ٥٣,٨ذلك، وأن  علىیوافقون بشدة  من عینة البحث

موافقة  على، مما یدل ذلك ١,٦٢، كما نجد أن المتوسط الحسابي قیمته %٣,٨، والتزم الحیاد %٩٦,١
 .تلك العبارة لىعأغلبیة العینة بشدة 

عدم وجود وعي سیاحي كافي باالهتمام "أن  علىمن عینة البحث وافقوا بشدة % ٥٠نجد أن  )٢(
یعد من معوقات تنمیة سیاحة الكهوف في مصر، في  "بالكهوف السیاحیة من قبل األجهزة المعنیة

، والتزم % ٩٢,٣هذا الرأي بلغت  علىنسبة الموافقة  اليمن العینة، أي أن إجم% ٤٢,٣حین وافق 
من العینة اختالفهم مع ذلك وأن عدم وجود وعي سیاحي كافي %  ٣,٨ الحیاد ، بینما رأى% ٣,٨

باالهتمام بالكهوف السیاحیة من قبل األجهزة المعنیة ال یعد من معوقات تنمیة سیاحة الكهوف، كما 
 .العبارة علىموافقة أغلبیة العینة بشدة  على، مما یدل ذلك ١,٦٢نجد أن المتوسط الحسابي قیمته 

غیاب عنصر األمن واألمان في مصر خالل "أن  علىمن عینة البحث وافقوا بشدة % ٥٣,٨هناك  )٣(
یعد من معوقات تنمیة سیاحة الكهوف في مصر، في حین وافق  "ینایر ٢٥الفترة األخیرة بعد ثورة 

، والتزم % ٨٠,٧هذا الرأي بلغت  علىفقة نسبة الموا اليذلك، أي أن إجم علىمن العینة % ٢٦,٩
من العینة، حیث رأوا % ١١,٥ذلك  علىنسبة عدم الموافقة  اليالحیاد في ذلك ، بینما بلغ إجم% ٧,٧

 ینایر ٢٥غیاب عنصر األمن واألمان في مصر خالل الفترة األخیرة بعد ثورة اختالفهم مع ذلك وأن 
، مما ١,٨١ال یعد من معوقات تنمیة سیاحة الكهوف في مصر، كما نجد أن المتوسط الحسابي قیمته 

 .تلك العبارة علىموافقة أغلبیة العینة  علىیدل ذلك 
ضعف التنسیق بین الجهات األمنیة وبین " أن علىمن عینة البحث وافقوا بشدة % ٥٠نجد أن هناك  )٤(

عوقات تنمیة سیاحة الكهوف في یعد من م "السیاحة البیئیةالشركات السیاحیة المنظمة لرحالت 
، والتزم % ٨٨,٥بلغت نسبة الموافقة  اليمن العینة، أي أن إجم% ٣٨,٥، في حین وافق مصر
ضعف التنسیق بین الجهات من العینة اختالفهم مع ذلك وأن %  ٣,٨، بینما رأي الحیاد% ٧,٧

ق من معوقات تنمیة سیاحة الكهوف في مصر، كما نجد ال یعد معو األمنیة وبین الشركات السیاحیة 
 .تلك العبارة علىموافقة أغلبیة العینة بشدة  على، مما یدل ذلك ١,٦٥أن المتوسط الحسابي قیمته 

ضعف الجهود التسویقیة للكهوف " أن علىمن عینة البحث وافقوا بشدة % ٣٤,٦نجد أن هناك  )٥(
یعد من معوقات تنمیة سیاحة الكهوف في  "السیاحیة وعدم إدراجها ضمن الخطط التسویقیة السیاحیة

هذا الرأي  علىنسبة الموافقة  اليذلك، أي أن إجم علىمن العینة % ٥٧,٧مصر، في حین وافق 
، مما یدل ١,٧٣سط الحسابي قیمته الحیاد في ذلك، كما نجد أن المتو % ٧,٧،والتزم % ٩٢,٣بلغت 
 .تلك العبارة علىموافقة أغلبیة العینة بشدة  علىذلك 
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ضعف البنیة التحتیة وصعوبة الوصول للكهوف "أن  علىمن عینة البحث وافقوا بشدة % ٢٣,١هناك  )٦(
 الي، أي أن إجم% ٥٣,٨یعد من معوقات تنمیة سیاحة الكهوف في مصر ، في حین وافق " السیاحیة

نسبة  إجماليالحیاد في ذلك، بینما بلغ % ١٩,٢، والتزم % ٧٦,٩هذا الرأي بلغت  علىالموافقة  نسبة
ضعف البنیة التحتیة من العینة، حیث رأوا اختالفهم مع ذلك وأن % ٣,٨ذلك  علىعدم الموافقة 

ال یعد من معوقات تنمیة سیاحة الكهوف في مصر، كما  وصعوبة الوصول للكهوف السیاحیة بمصر
 .تلك العبارة علىموافقة أغلبیة العینة  على، مما یدل ذلك ٢,٠٨نجد أن المتوسط الحسابي قیمته 

غیاب الخدمات السیاحیة بمناطق "أن  علىمن عینة البحث وافقوا بشدة % ٣٤,٦نجد أن هناك  )٧(
من % ٤٦,٢سیاحة الكهوف في مصر، في حین وافق یعد من معوقات تنمیة " الكهوف السیاحیة

الحیاد في ذلك، % ١٩,٢، والتزم % ٨٠,٨هذا الرأي بلغت  علىنسبة الموافقة  إجماليالعینة، أي أن 
 .ذلك علىموافقة أغلبیة العینة  على، مما یدل ذلك ١,٨٥كما نجد أن المتوسط الحسابي قیمته 

عدم تجهیز الكهوف السیاحیة " أن علىا بشدة من عینة البحث وافقو % ٣٠,٨نالحظ أن هناك  )٨(
یعد من معوقات تنمیة سیاحة الكهوف في مصر،  "الستقبال السائحین وتزویدها بالممرات واإلضاءة

هذا الرأي بلغت  علىنسبة الموافقة  إجماليذلك، أي أن  علىمن العینة % ٦١,٥في حین وافق 
، مما یدل ذلك ١,٧٧الحیاد في ذلك، كما نجد أن المتوسط الحسابي قیمته % ٧,٧، والتزم % ٩٢,٣
  .هذا الرأي علىموافقة أغلبیة العینة بشدة  على

والذي یوضح متوسط استجابات عینة البحث ) ١٧( بالجدول رقم المتوسط الحسابي العام إلىوبالرجوع 
موافقة  على، مما یدل ١,٧٦تجاه محور معوقات تنمیة سیاحة الكهوف في مصر نجد أن قیمته بلغت 

  .العبارات الواردة في الجدول كمعوقات لتنمیة سیاحة الكهوف في مصر علىأغلبیة عینة البحث بشدة 

  تنمیة سیاحة الكهوف في مصر علىبة النتائج المترتالوصف اإلحصائي لمحور  ٤/٧/٩
  نتائج تنمیة سیاحة الكهوف في مصر ):١٨( جدول رقم

 العبــــــارات م

 اإلستجابـــة 

المتوسط 
 الحسابى

 ال أوافق محاید أوافق أوافق بشدة
ال أوافق 

 بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

١ 
تنمیة سیاحة الكهوف بمصر من 

 علىشأنه أن یعود بالنفع 
  .صناعة السیاحة المصریة

 ١,٥٠  ــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ ٣,٨  ٤  ٤٢,٣  ٤٤  ٥٣,٨  ٥٦

٢ 
تنمیة سیاحة الكهوف تساهم في 

 ١,٥٨  ــــــ  ــــــ  ـــــ  ــــ  ٣,٨  ٤  ٥٠  ٥٢  ٤٦,٢  ٤٨  .تنویع المنتج سیاحي المصري
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٣ 
تنمیة سیاحة الكهوف من شأنه 
أن یزید الحركة السیاحیة 

  .لمصر
 ١,٦٩  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ١١,٥  ١٢  ٤٦,٢  ٤٨  ٤٢,٣  ٤٤

٤ 
تنمیة سیاحة الكهوف یساهم في 
تحسین الوضع االقتصادي 

  .ةالیلمصر في الظروف الح
 ٢,٠٤  ــــ  ـــ  ٣,٨  ٤  ١٥,٤  ١٦  ٦١,٥  ٦٤  ١٩,٢  ٢٠

٥ 
یؤدي تنمیة سیاحة الكهوف 

تحقیق میزة تنافسیة  إلىبمصر 
   .للمقصد السیاحي المصري

 ١,٥٤  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ٣,٨  ٤  ٤٦,٢  ٤٨  ٥٠  ٥٢

٦ 
یؤدي تنمیة سیاحة الكهوف 

زیادة اإلیرادات  إلىبمصر 
   .السیاحیة

 ١,٦٩  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ٧,٧  ٨  ٥٣,٨  ٥٦  ٣٨,٥  ٤٠

٧ 
تنمیة سیاحة الكهوف سوف 

توفیر المزید من  إلىیؤدي 
   .فرص العمل

 ١,٧٣ ــــ ــــ ــــ ــــ ٧,٧ ٨ ٥٧,٧ ٦٠ ٣٤,٦ ٣٦

تنمية سياحة الكهوف في مصر علىتجاه محور وجود نتائج إيجابية مترتبة عينة الدراسة  استجاباتمتوسط   ١,٦٨ 

 :ونتناول ما ورد بالجدول السابق بالتفصیل لكل عبارة كاآلتي

 علىتنمیة سیاحة الكهوف بمصر من شأنه أن یعود بالنفع  " العینة حول أنغالبیة نالحظ اتفاق رؤیة  )١(
 علىیوافقون بشدة  من عینة البحث % ٥٣,٨، حیث نجد من خالل الجدول أن "صناعة السیاحة المصریة

 على% ٣,٨والتزم الحیاد  ،%٩٦,١نسبة الموافقة  إجماليذلك، أي أن  علىیوافقون % ٤٢,٣ذلك، وأن 
تلك  علىموافقة أغلبیة العینة بشدة  على، مما یدل ذلك ١,٥٠كما نجد أن المتوسط الحسابي قیمته  ذلك،

 .العبارة
تنمیة سیاحة الكهوف تساهم في تنویع "أن  علىمن عینة البحث وافقوا بشدة % ٤٦,٢نجد أن هناك  )٢(

 علىنسبة الموافقة  إجماليذلك، أي أن  علىمن العینة % ٥٠، في حین وافق "المنتج السیاحي المصري
، ١,٥٨لحیاد في ذلك، كما نجد أن المتوسط الحسابي قیمته ا% ٣,٨، والتزم % ٩٦,٢هذا الرأي بلغت 

 .تلك العبارة علىموافقة أغلبیة العینة بشدة  علىمما یدل ذلك 
تنمیة سیاحة الكهوف من شأنه أن یزید الحركة "أن  علىمن عینة البحث وافقوا بشدة % ٤٢,٣هناك  )٣(

هذا  علىنسبة الموافقة  إجمالين ذلك، أي أ علىمن العینة % ٤٦,٢، في حین وافق "السیاحیة لمصر
، مما ١,٦٩الحیاد في ذلك، كما نجد أن المتوسط الحسابي قیمته % ١١,٥، والتزم % ٨٨,٥الرأي بلغت 

 .تلك العبارة علىموافقة أغلبیة العینة بشدة  علىیدل ذلك 
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تحسین الوضع تنمیة سیاحة الكهوف یساهم في "أن  علىمن العینة وافقوا بشدة % ١٩,٢نجد أن هناك  )٤(
 إجماليذلك، أي أن  علىمن العینة % ٦١,٥في حین وافق  ،"ةالیاالقتصادي لمصر في الظروف الح

من %  ٣,٨الحیاد في ذلك، بینما رأي % ١٥,٤، والتزم  %٨٠,٧هذا الرأي بلغت  علىنسبة الموافقة 
لمصر، كما نجد أن  العینة اختالفهم مع أن تنمیة سیاحة الكهوف یساهم في تحسین الوضع االقتصادي

 .تلك العبارة علىموافقة أغلبیة العینة  على، مما یدل ذلك ٢,٠٤المتوسط الحسابي قیمته 
تنمیة سیاحة الكهوف تحقق میزة تنافسیة "أن  علىمن عینة البحث وافقوا بشدة % ٥٠نجد أن هناك  )٥(

نسبة الموافقة  ماليإجذلك، أي أن  علىمن العینة % ٤٦,٢، في حین وافق "للمقصد السیاحي المصري
د أن المتوسط الحسابي قیمته الحیاد في ذلك، كما نج% ٣,٨، والتزم % ٩٦,٢هذا الرأي بلغت  على

 .تلك العبارة علىموافقة أغلبیة العینة بشدة  على، مما یدل ذلك ١,٥٤
زیادة اإلیرادات  إلىتنمیة سیاحة الكهوف تؤدي "أن  علىمن عینة البحث وافقوا بشدة % ٣٨,٥هناك  )٦(

هذا  علىنسبة الموافقة  إجماليذلك، أي أن  علىمن العینة % ٥٣,٨، في حین وافق "السیاحیة لمصر
، مما ١,٦٩الحیاد في ذلك، كما نجد أن المتوسط الحسابي قیمته % ٧,٧، والتزم % ٩٢,٣الرأي بلغت 

 .تلك العبارة علىموافقة أغلبیة العینة بشدة  علىیدل ذلك 
زیادة فرص  إلىتنمیة سیاحة الكهوف تؤدي "أن  علىمن عینة البحث وافقوا بشدة % ٣٤,٦هناك نجد أن  )٧(

هذا الرأي بلغت  علىنسبة الموافقة  إجماليذلك، أي أن  علىمن العینة % ٥٧,٧في حین وافق ، "العمل
 علىذلك ، مما یدل ١,٧٣الحیاد في ذلك، كما نجد أن المتوسط الحسابي قیمته % ٧,٧، والتزم % ٩٢,٣

 .ذلك علىموافقة أغلبیة العینة بشدة 
والذي یوضح متوسط استجابات عینة البحث تجاه ) ١٨( بالجدول رقمالمتوسط الحسابي  إلىوبالرجوع 

موافقة أغلبیة عینة  على، مما یدل ١,٦٨نجد أن قیمته بلغت سیاحة الكهوف  علىنتائج المترتبة محور ال
  .تنمیة سیاحة الكهوف في مصر علىالعبارات الواردة في الجدول كنتائج مترتبة  علىالبحث بشدة 

  تنمیة سیاحة الكهوف في مصر مقترحاتالوصف اإلحصائي لمحور  ٤/٧/١٠
  تنمیة سیاحة الكهوف في مصر مقترحات ):١٩( جدول رقم

 العبــــــارات م

 اإلستجابـــة 
المتوسط 
 ال أوافق محاید أوافق أوافق بشدة الحسابى

ال أوافق 
 بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

تحسین البنیة التحتیة وشبكات الطرق في  ١
  مناطق الكهوف 

 ١,٧٧  ــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ ٣,٨  ٤  ٦٩,٢  ٧٢  ٢٦,٩  ٢٨
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 علىالتسویق والدعایة للكهوف  ةعلیوفازیادة  ٢
  المستویین المحلي واألجنبي 

 ١,٦٥  ــــــ  ــــــ  ـــــ  ــــ  ٣,٨  ٤  ٥٧,٧  ٦٠  ٣٨,٥  ٤٠

تعزیز الجانب األمني في مناطق الكهوف  ٣
  السیاحیة 

 ١,٨٨  ــــ  ــــ  ٧,٧  ٨  ٣,٨  ٤  ٥٧,٧  ٦٠  ٣٠,٨  ٣٢

 ١,٦٥  ــــ  ـــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ٦٥,٤  ٦٨  ٣٤,٦  ٣٦  ضرورة وضع الكهوف ضمن البرامج السیاحیة  ٤

تحسین وزیادة الخدمات السیاحیة في مناطق  ٥
  )إلخ ....بناء فنادق ومطاعم ( الكهوف مثل

 ١,٦٩  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ٣,٨  ٤  ٦١,٥  ٦٤  ٣٤,٦  ٣٦

تجاه عبارات مقترحات تنمية سياحة الكهوف في مصرعينة الدراسة  استجاباتمتوسط   ١,٧٣ 

 :ونتناول ما ورد بالجدول السابق بالتفصیل لكل عبارة كاآلتي
تحسین البنیة "من مقترحات تنمیة سیاحة الكهوف في مصر نالحظ اتفاق رؤیة غالبیة العینة حول أن  )١(

من عینة البحث  %٢٦,٩، حیث نجد من خالل الجدول أن "في مناطق الكهوفالتحتیة وشبكات الطرق 
، والتزم %٩٦,١نسبة الموافقة  إجماليذلك، أي أن  علىیوافقون % ٦٩,٢ذلك، وأن  علىیوافقون بشدة 

موافقة أغلبیة  على، مما یدل ذلك ١,٧٧ذلك، كما نجد أن المتوسط الحسابي قیمته  على% ٣,٨الحیاد 
 .تلك العبارة علىالعینة بشدة 

أن من مقترحات تنمیة سیاحة الكهوف في مصر  علىمن عینة البحث وافقوا بشدة % ٣٨,٥نجد أن هناك  )٢(
% ٥٧,٧، في حین وافق "المستویین المحلي واألجنبي علىالتسویق والدعایة للكهوف  ةعلیوفازیادة "

الحیاد % ٣,٨، والتزم % ٩٦,٢هذا الرأي بلغت  علىنسبة الموافقة  إجماليذلك، أي أن  علىمن العینة 
 علىموافقة أغلبیة العینة بشدة  على، مما یدل ذلك ١,٦٥في ذلك، كما نجد أن المتوسط الحسابي قیمته 

 .تلك العبارة
 "تعزیز الجانب األمني في مناطق الكهوف السیاحیة"أن  علىمن عینة البحث وافقوا بشدة % ٣٠,٨هناك  )٣(

ذلك، أي أن  علىمن العینة % ٥٧,٧سیاحة الكهوف في مصر، في حین وافق  من مقترحات تنمیة
الحیاد في ذلك، في حین بلغت % ٣,٨، والتزم % ٨٨,٥هذا الرأي بلغت  علىنسبة الموافقة  إجمالي
، مما یدل ذلك ١,٨٨، كما نجد أن المتوسط الحسابي قیمته % ٧,٧ذلك  علىنسبة عدم الموافقة  إجمالي

 .تلك العبارة علىلبیة العینة موافقة أغ على
 "ضرورة وضع الكهوف ضمن البرامج السیاحیة"أن  علىمن العینة وافقوا بشدة % ٣٤,٦نجد أن هناك  )٤(

ذلك، أي أن  علىمن العینة % ٦٥,٤من مقترحات تنمیة الكهوف السیاحیة في مصر، في حین وافق 
، مما ١,٦٥، كما نجد أن المتوسط الحسابي قیمته % ١٠٠هذا الرأي بلغت  علىنسبة الموافقة  إجمالي

 .تلك العبارة علىموافقة أغلبیة العینة بشدة  علىیدل ذلك 
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تحسین وزیادة الخدمات السیاحیة في "أن  علىمن عینة البحث وافقوا بشدة % ٣٤,٦نجد أن هناك  )٥(
 علىمن العینة % ٦١,٥، في حین وافق من مقترحات تنمیة سیاحة الكهوف في مصر "مناطق الكهوف

الحیاد في ذلك، كما نجد % ٣,٨، والتزم % ٩٦,١هذا الرأي بلغت  علىنسبة الموافقة  إجماليذلك، أي أن 
 .تلك العبارة علىموافقة أغلبیة العینة بشدة  على، مما یدل ذلك ١,٦٩أن المتوسط الحسابي قیمته 

والذي یوضح متوسط استجابات عینة البحث ) ١٩( بالجدول رقمالمتوسط الحسابي العام  إلىوبالرجوع 
موافقة  على، مما یدل ١,٧٣تجاه محور مقترحات تنمیة سیاحة الكهوف في مصر نجد أن قیمته بلغت 

  .العبارات الواردة في الجدول كمقترحات لتنمیة سیاحة الكهوف في مصر علىأغلبیة عینة البحث بشدة 
  بحثستجابات العینة تجاه محاور البیان الفروق بین ا ٤/٧/١١

 :بحثعینة من الذكور واإلناث تجاه محاور الالاختبار مان ویتني لبیان الفروق بین استجابات  -١
  الفروق بین استجابات العینة تجاه محاور البحث وفقًا للنوع ):٢٠( جدول رقم

  البیان
إحصائي   متوسط الرتب

  )z(االختبار
  ).Sig(المعنویة

  إناث  ذكور
  ٠,٧٥٧  ٠.٣٠٩-  ٥٤,٥٠  ٥٢,١٤  معوقات تنمیة سیاحة الكهوف في مصر

  ٠,٠٢٨  ٢,١٩١-  ٦٧,٥٠  ٤٩,٧٧  نتائج تنمیة سیاحة الكهوف في مصر
  ٠,٢٠٥  ١,٢٦٨-  ٦١,٠٠  ٥٠,٩٥  مقترحات تنمیة سیاحة الكهوف في مصر

  .أو أقل ٠,٠٥دال عند مستوي *
لمحور معوقات تنمیة سیاحة الكهوف  ٠,٠٥أن مستوي المعنویة أكبر من  السابق یتبین من الجدول

عدم وجود فروق في إجابات مفردات  علىومحور مقترحات تنمیة سیاحة الكهوف في مصر مما یدل 
، في حین تجاههم العینة تجاه هذین المحورین وأن إجابات العینة من الذكور واإلناث جاءت متشابهة

تنمیة سیاحة الكهوف في مصر  علىالمترتبة نتائج لااختلفت إجابات كال من الذكور واإلناث تجاه محور 
وجود فروق في إجابات مفردات العینة  علىمما یدل  ٠,٠٥حیث أن مستوي المعنویة لهذا المحور أقل من 

  . من الذكور واإلناث تجاه هذا المحور
الكهوف اختبار مان ویتني لبیان الفروق بین استجابات عینة الدراسة من الشركات المنظمة لسیاحة  -٢

 :والشركات الغیر منظمة لسیاحة الكهوف تجاه محاور الدراسة
  أساس تنظیم الشركة لسیاحة الكهوف  علىالفروق بین استجابات العینة  ):٢١( جدول رقم

  البیان
إحصائي   متوسط الرتب

  )z(االختبار 
  المعنویة

)Sig.(   الشركات الغیر منظمة   الشركات المنظمة  
  ٠,٠٠٣  ٢,٩٤٤-  ٥٧,٦٦  ٣٨,٥  سیاحة الكهوف في مصرمعوقات تنمیة 

  ٠,٠٠٣  ٣,٠٠٤-  ٥٧,٨٧  ٣٧,٩٣  نتائج تنمیة سیاحة الكهوف في مصر
  ٠,٠٠٢  ٣,٠٩٥-  ٥٧,٨٧  ٣٧,٩٣  مقترحات تنمیة سیاحة الكهوف في مصر

  .أو أقل ٠,٠٥دال عند مستوي *
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، مما یعني أن إجابات الشركات  ٠,٠٥یتضح من الجدول السابق أن المعنویة للمحاور الثالثة أقل من 
حول معوقات تنمیة سیاحة الكهوف والنتائج  تاختلفلها التي تنظم سیاحة الكهوف والشركات الغیر منظمة 

  .تنمیة سیاحة الكهوف ومقترحات تنمیة سیاحة الكهوف في مصر علىالمترتبة 
 :أساس عمر الشركة علىستجابات تجاه محاور الدراسة االلفروق بین ل اختبار كروسكال واالس -٣

  أساس عمر الشركة في السوق علىالفروق بین استجابات عینة الدراسة  ):٢٢( جدول رقم

  البیان
إحصائي   متوسط الرتب

االختبار 
)z(  

  المعنویة
)Sig.(   ٥أقل من 

  سنین
 ١٠لـ  ٥من 

  سنوات
 ١٠أكثر من 

  سنة ١٥سنوات لـ
 ١٥أكثر من 

  سنة ٢٠سنة لـ 
أكثر من 

  سنة ٢٠
معوقات تنمیة سیاحة 

  الكهوف في مصر
٠,٠٠  ٢٣,٩٦  ٤٥,١٧  ٣١,٥٠  ٧٥,٠٧  ٤٣,٥٠  ٦٠,٥٠  

نتائج تنمیة سیاحة 
  الكهوف في مصر

٠,٠٠  ٣٩,٣٨  ٣٥,٣٣  ٣٦,٥٠  ٧١,٩٣  ٧٠,٥٠  ٨٢,٥٠  

مقترحات تنمیة سیاحة 
  الكهوف في مصر

٠,٠١  ١٧,٩٠  ٤٠,٦٧  ٥٧,٥٠  ٥٩,٩٣  ٦٤,٠٠  ٨٦,٥٠  

  .أو أقل ٠,٠٥دال عند مستوي *     
 ، مما یعنيمحاور البحثل ٠,٠٥من خالل نتائج الجدول السابق نجد أن مستوي المعنویة أقل من     

أساس عمر الشركة في السوق، أي  علىتجاه محاور البحث الثالثة وجود فروق بین استجابات الشركات 
أن إجابات الشركات السیاحیة حول معوقات تنمیة سیاحة الكهوف في مصر ونتائج تنمیة سیاحة الكهوف 

  .ومقترحات تنمیة هذه الكهوف في مصر اختلفت باختالف عمر الشركة في السوق السیاحي
  اختبار المعنویة لمحاور البحث ٤/٧٩/١٢

 جود معوقات تعوق تنمیة سیاحة الكهوف في مصرو  مدىاختبار المعنویة ل -١
  وجود معوقات تعوق تنمیة سیاحة الكهوف في مصر مدىاختبار المعنویة ل): ٢٣( جدول رقم

 .Sigالمعنویة   ٢يقیمة كا  االنحراف المعیاري  العبارات
  ٠,٠٠  ٤٢,٧٦ ٠,٥٦  .عدم وجود قاعدة بیانات وحصر للكهوف التي یمكن استغاللها سیاحیًا بمصر

  ٠,٠٠  ٧٥,٦٩ ٠,٧٤  .عدم وجود وعي سیاحي كافي باالهتمام بالكهوف السیاحیة بمصر من قبل األجهزة المعنیة
  ٠,٠٠  ٩١,٣٨ ١,١١  .ینایر ٢٥غیاب عنصر األمن واألمان في مصر خالل الفترة األخیرة بعد ثورة 

  ٠,٠٠  ٦٤,٦١ ٠,٧٨  .البیئیةالمنظمة لرحالت السیاحة  ضعف التنسیق بین الجهات األمنیة وبین الشركات
  ٠,٠٠  ٣٩,٠٧ ٠,٥٩  .ضعف الجهود التسویقیة للكهوف وعدم إدراجها ضمن الخطط التسویقیة السیاحیة

  ٠,٠٠  ٥٤,٧٦ ٠,٨٧  .ضعف البنیة التحتیة وصعوبة الوصول للكهوف السیاحیة بمصر
  ٠.٠٠٣  ١١,٣٨ ٠,٧٢  .غیاب الخدمات السیاحیة بمناطق الكهوف السیاحیة في مصر

  ٠,٠٠  ٥٤,٥٣ ٠,٥٧  .عدم تجهیز الكهوف السیاحیة الستقبال السائحین وتزویدها بالممرات واإلضاءة
٠,٣٩  

  .أو أقل ٠,٠٥دال عند مستوي معنویة *
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 علىیتضح عدم وجود فروق معنویة بین آراء العینة واتفاقهم ) ٢٣(من خالل نتائج الجدول رقم   
لكل العبارات وذلك عند انحراف  ٠,٠٥العبارات الواردة في الجدول حیث كان مستوي المعنویة أقل من 

، ونستنتج من ذلك أن معوقات تنمیة سیاحة الكهوف في مصر طبقًا آلراء العینة هي  ٠,٣٩معیاري عام 
  :كاآلتي

 رعدم وجود قاعدة بیانات وحصر للكهوف التي یمكن استغاللها سیاحیًا بمص. 
  عدم وجود وعي سیاحي كافي باالهتمام بالكهوف السیاحیة بمصر من قبل األجهزة

  .المعنیة
  ینایر ٢٥غیاب عنصر األمن واألمان في مصر خالل الفترة األخیرة بعد ثورة.  
 المنظمة لرحالت السیاحة البیئیة ضعف التنسیق بین الجهات األمنیة وبین الشركات.  
 وعدم إدراجها ضمن الخطط التسویقیة السیاحیة ضعف الجهود التسویقیة للكهوف.  
 ضعف البنیة التحتیة وصعوبة الوصول للكهوف السیاحیة بمصر.  
 غیاب الخدمات السیاحیة بمناطق الكهوف السیاحیة في مصر.  
 عدم تجهیز الكهوف السیاحیة الستقبال السائحین وتزویدها بالممرات واإلضاءة. 

 تنمیة سیاحة الكهوف في مصر علىوجود نتائج إیجابیة مترتبة  مدىاختبار المعنویة ل -٢
  تنمیة سیاحة الكهوف في مصر علىوجود نتائج إیجابیة مترتبة  مدىاختبار المعنویة ل): ٢٤(جدول رقم

االنحراف   العبارات
  المعیاري

 .Sigالمعنویة   ٢يقیمة كا

 علىتنمیة سیاحة الكهوف بمصر من شأنه أن یعود بالنفع 
  .صناعة السیاحة المصریة

٠,٠٠  ٤٢,٧٦ ٠,٥٧  

  ٠,٠٠  ٤٠,٩٢ ٠,٥٦  .تنمیة سیاحة الكهوف تساهم في تنویع المنتج سیاحي المصري
  ٠,٠٠  ٢٢,٤٦ ٠,٦٦  .تنمیة سیاحة الكهوف من شأنه أن یزید الحركة السیاحیة لمصر

تنمیة سیاحة الكهوف یساهم في تحسین الوضع االقتصادي لمصر 
  .ةالیفي الظروف الح

٠,٠٠  ٧٩,٣٨ ٠,٧٠  

تحقیق میزة تنافسیة  إلىیؤدي تنمیة سیاحة الكهوف بمصر 
  . للمقصد السیاحي المصري

٠,٠٠  ٤٠,٩٢ ٠,٥٧  

  ٠,٠٠  ٣٤,٤٦ ٠,٦٠  . زیادة اإلیرادات السیاحیة إلىیؤدي تنمیة سیاحة الكهوف بمصر 
توفیر المزید من فرص  إلىتنمیة سیاحة الكهوف سوف یؤدي 

  . العمل
٠.٠٠  ٣٩,٠٧ ٠,٥٩  

٠,٤٦  
  .أو أقل ٠,٠٥دال عند مستوي *
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 علىیتضح عدم وجود فروق معنویة بین آراء العینة واتفاقهم ) ٢٤(الجدول رقم من خالل نتائج 
مستوي  أنحیث  عن وجود نتائج إیجابیة لتنمیة سیاحة الكهوف في مصر العبارات الواردة في الجدول

،وتمثلت نتائج تنمیة سیاحة ٠,٤٦وذلك عند انحراف معیاري عام  عبارة لكل ٠,٠٥المعنویة أقل من 
   :الكهوف في اآلتي

 صناعة السیاحة المصریة علىعود بالنفع ت.  
  سیاحي المصريالتساهم في تنویع المنتج.  
 الحركة السیاحیة لمصر زیادة.  
 ةالیتحسین الوضع االقتصادي لمصر في الظروف الح.  
 تحقیق میزة تنافسیة للمقصد السیاحي المصري .  
 زیادة اإلیرادات السیاحیة .  
 توفیر المزید من فرص العمل .  

 اختبار المعنویة لعبارات مقترحات تنمیة سیاحة الكهوف في مصر -٣
یتضح عدم وجود فروق معنویة بین آراء العینة واتفاقهم ) ٢٥( الجدول رقمب مربع كاي من خالل نتائج

حیث كان مستوي المعنویة  كمقترحات لتنمیة سیاحة الكهوف في مصر العبارات الواردة في الجدول على
  :تمثلت تلك المقترحات في اآلتي،  ٠,٣٥لكل العبارات وذلك عند انحراف معیاري عام  ٠,٠٥أقل من 
 تحسین البنیة التحتیة وشبكات الطرق في مناطق الكهوف.  
  المستویین المحلي واألجنبي علىة للكهوف التسویق والدعای ةعلیوفازیادة.  
 تعزیز الجانب األمني في مناطق الكهوف السیاحیة.  
 ضرورة وضع الكهوف ضمن البرامج السیاحیة.  
 إلخ....بناء فنادق ومطاعم ( تحسین وزیادة الخدمات في مناطق الكهوف مثل(.  

  الكهوف في مصراختبار المعنویة لمحور مقترحات تنمیة سیاحة ): ٢٥( جدول رقم  
 المعنویة  ٢يكا  االنحراف المعیاري  العبارات

  ٠,٠٠  ٦٨,٦١ ٠,٥٠  تحسین البنیة التحتیة وشبكات الطرق في مناطق الكهوف
  ٠,٠٠  ٤٦,٤٦ ٠,٥٥  المستویین المحلي واألجنبي علىالتسویق والدعایة للكهوف  ةعلیوفازیادة 

  ٠,٠٠  ٧٦,٩٢ ٠,٨٠  تعزیز الجانب األمني في مناطق الكهوف السیاحیة
  ٠,٠٢  ٩,٨٤ ٠,٤٧  ضرورة وضع الكهوف ضمن البرامج السیاحیة

  ٠,٠٠  ٥٢,٠٠ ٠,٥٤  )إلخ....بناء فنادق ومطاعم ( تحسین وزیادة الخدمات في مناطق الكهوف مثل
٠,٣٥  

  .أو أقل ٠,٠٥دال عند مستوي *
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  النتائج والتوصیات
  :النتائج:أوالً 

  :مجموعة من النتائج كاآلتي إلىمن خالل البحث تم التوصل 

مرسى تتمتع مصر بعدد متمیز من الكهوف التي یمكن استغاللها سیاحیًا تتمثل في كهف رومیل ب - ١
وكهف الجارة بالفرافرة وكهف وادي سنور ببني سویف والكهوف البحریة بدهب وكهوف الجلف  مطروح
 .الكبیر

 .زیارات لتلك الكهوفهناك عدد قلیل جدا من الشركات السیاحیة التي تنظم  - ٢
هي أكثر الجنسیات التي تزور الكهوف السیاحیة بمصر یلیها الجنسیات  تعتبر الجنسیة اإلیطالیة - ٣

 .األلمانیة واإلنجلیزیة واألمریكیة والروسیة
تعتبر الكهوف البحریة بدهب هي أكثر الكهوف التي یتم تنظیم زیارات لها من قبل الشركات السیاحیة  - ٤

 .الجارة وكهوف الجلف الكبیریلیها كهف 
إمكانیة ممارسة أكثر من نمط سیاحي بجانب سیاحة الكهوف في تلك المناطق مثل سیاحة السفاري  - ٥

 .والسیاحة الترفیهیة
 .تتمثل أفضل طرق الترویج السیاحي للكهوف المصریة في اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي - ٦
ي عدم وجود حصر لتلك الكهوف وعدم وجود وعي تتمثل معوقات تنمیة سیاحة الكهوف في مصر ف - ٧

 ٢٥غیاب عنصر األمن بعد ثورة  إلىلدي األجهزة المعنیة بأهمیة استغالل تلك الكهوف، باإلضافة 
 .وضعف التنسیق بین الجهات األمنیة وشركات السیاحة ،ینایر

یة بمناطقها وعدم من أهم المعوقات أیضًا ضعف الجهود التسویقیة لتلك الكهوف وضعف البنیة التحت - ٨
 .تزویدها بالخدمات والتسهیالت الالزمة لخدمة السائحین

تنویع المنتج السیاحي وزیادة الحركة السیاحیة لمصر مما یساهم في  إلىتؤدي تنمیة سیاحة الكهوف  - ٩
 .تحسن الوضع االقتصادي لمصر

 .اإلیرادات السیاحیةتوفیر المزید من فرص العمل وزیادة  إلىتؤدي أیضًا تنمیة سیاحة الكهوف  -١٠
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 :التوصیات:ثانیاً 
عدد من  إلىخلصت الدراسة  الدراسة من نتائج ، إلیهوصلت من خالل الدراسة النظریة والمیدانیة وما ت

 : التوصیات هي
ضرورة التعاون والتنسیق بین األجهزة المسئولة عن النشاط السیاحي ووزارة البیئة لعمل حصر وقاعدة بیانات  - ١

 علىللكهوف التي یمكن استغاللها سیاحیًا في مصر وأهم ما تتمتع به من مقومات جذب سیاحي لوضعها 
  .الخریطة السیاحیة بما یتناسب مع أهمیتها وقیمتها

وكذلك شركات السیاحة بالترویج للكهوف السیاحیة بمصر ، سات السیاحیة الرسمیةقیام الهیئات والمؤس - ٢
الوسائل التسویقیة المختلفة مثل االنترنت، شبكات  باستخدامخریطة البرامج السیاحیة، وذلك  علىووضعها 

 .والمسلسالت والبورصات والمعارض السیاحیة الدولیة األفالمالتواصل االجتماعي، 
، السیاحیة وتطبیق ما هو مفید منهاتجارب الدول الرائدة في مجال إدارة وتنمیة وتطویر الكهوف االستفادة من  - ٣

 .ا التي تعتبر من أهم الدول التي استفادت من الكهوف الموجودة لدیها سیاحیاً مالیزیوفي مقدمتها دولة 
ط موالنشرات للتعریف بنإصدار الكتیبات  إلىضرورة عقد ندوات وورش عمل في الداخل والخارج، باإلضافة  - ٤

 .سیاحة الكهوف
تحسین وتطویر عناصر البنیة التحتیة في مناطق الكهوف وذلك عن طریق توفیر شبكات جیدة  علىالعمل  - ٥

لىق من و تحسین شبكات الطر  إلى، باإلضافة للمیاه والكهرباء والصرف الصحي ووسائل مناسبة لالتصاالت ٕ  ا
 .مناطق الكهوف

 .الالزمة والمناسبة لتسهیل حركة الزائرین داخل الكهوف واإلضاءةیتم تزوید الكهوف بالممرات  أنیجب  - ٦
 .ووضعها في أماكن واضحة في مناطق الكهوف اإلرشادیةاالهتمام بتوفیر اللوحات  - ٧
 ، مطاعم ومحال لبیعبیئیة تحسین وزیادة التسهیالت والخدمات السیاحیة في مناطق الكهوف مثل بناء فنادق - ٨

 .توفیر مراكز طبیة ومستشفیات إلىالعادیات السیاحیة ، باإلضافة 
 .ضرورة تعزیز الجانب األمني في مناطق الكهوف السیاحیة لحمایة وتأمین السائحین - ٩

النهوض بها واستغاللها  علىتشجیع وتوفیر فرص االستثمار في مناطق الكهوف والعمل  إلىالسعي   -١٠
 .سیاحیاً 

توفیر فرص عمل  علىإشراك السكان المحلیین في تطویر وتنمیة سیاحة الكهوف والعمل  علىالعمل  -١١
  .مناسبة لهم، وذلك عن طریق إقامة مشروعات صغیرة بمناطق الكهوف
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  قائمة المراجع
  :المراجع العربیة:أوالً 

،  )علقة بهاالقوانین والتشریعات واالتفاقیات المت(المحمیات الطبیعیة في مصر).٢٠١٢(إبراهیم ، محمد
  .١٦٨جهاز شئون البیئة ، وزارة الدولة لشئون البیئة ، ص

ب التجریدیة للشكل اإلنساني في فنون العصر الحجري في الصحراء الیاألس). ٢٠٠٦(أحمد ، أكمل
، رسالة ماجستیر، غیر منشورة ، كلیة التربیة الفنیة  )كهف المستكاوي-كهف الجلف الكبیر(الغربیة بمصر
  .٢٦٠-٢٥٤ان ، ص ص ، جامعة حلو 

ة لقیمة الحركة في رسوم العصور الحجریة في هضبة الیالدالالت الرمزیة والجم). ٢٠١٠(أحمد ، أكمل
، رسالة دكتوراة ، غیر منشورة ، كلیة التربیة الفنیة ، جامعة حلوان ،  الجلف الكبیر وجبل العوینات بمصر

  .٧٥-٦٦ص ص

إدارة الزیارة داخل المحمیات الطبیعیة ، رسالة ماجستیر غیر  أسالیبتقییم ). ٢٠١٢( أحمد ، نسرین 
 . ، كلیة السیاحة والفنادق ، جامعة المنیامنشورة 

 علىالتنمیة العمرانیة  إلستراتیجیةالمنظور البیئي ) . ٢٠١٠(اإلدارة العامة للدراسات البیئیة والطبیعیة
للتخطیط العمراني ، وزارة اإلسكان والمرافق ، الهیئة العامة ) إقلیم شمال الصعید(مستوي الجمهوریة

  .٥٦والتنمیة العمرانیة ، ص

، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، كلیة تنمیة السیاحة الجیولوجیة في مصر). ٢٠٠٧(إسماعیل ، منال
  .٧٣-٧٢السیاحة والفنادق ، جامعة حلوان، ص ص

لمصریة ، الطبعة األولي ، القاهرة ، ، مكتبة األنجلو ا  التسویق السیاحي).  ٢٠١٢( البطوطي ، سعید 
  .  ٢٦٤/٣٨٢ص

دراسة : اإلعالم المحلي ودوره في نشر الوعي األثري والسیاحي والبیئي ).  ٢٠٠٣( الجالد ، أحمد 
األبعاد التاریخیة والثقافیة واألثریة والسیاحیة ( ، مؤتمر اإلسكندریة حول تطبیقیة بمحافظة اإلسكندریة  

 . ، األسكندریة) والبیئیة ، الجزء الثاني 

  .٧٨-٧٤، ص ص )٩٤(مجلة جمیلة ،العدد، ا جنة شرق آسیا الحقیقیةالیزیم ).٢٠١٠(، ولید الحصني

، مجلة أجنحة عمان ، عدد أغسطس ،  العالمجولة حول ). ٢٠١٢(دائرة االتصاالت التنفیذیة واإلعالم 
  .٥٧-١مسقط ، ص ص
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دراجها  ) . ٢٠١٤( سالم ، هند  ٕ دراسة حالة  -الخریطة السیاحیة  علىتنمیة أنماط جدیدة للسیاحة وا
 . ٤٨ – ٩، ص ص  ٢٠١٤، مجلة البحوث السیاحیة ، عدد أكتوبر نمط السیاحیة الریفیة    على

 –الخریطة السیاحیة  علىإدراجها  آلیاتیاحة التراث في مصر و س).  ٢٠١٤( عبدالحمید ، محمد 
، ص ص  ٢٠١٤مجلة البحوث السیاحیة ، عدد أكتوبر ،   سانت كاترین بسیناء علىدراسة بالتطبیق 

١١٧ – ٩٠  . 
، المجلة  شركات وحكومات تدعم قطاع السیاحة باألفالم والمسلسالت). ٢٠١٥(الغیث ، فیصل 

 :الرابط على، الریاض ، ) ٧٩٣٥(االقتصادیة اإللكترونیة ، عدد
http://www.aleqt.com/2015/07/03/article_970539.html   

میة المنتج السیاحي لمحافظة البدائل اإلستراتیجیة المقترحة لتن).  ٢٠١٥( فاید ، هناء و فراج ، محمد 
جامعة الفیوم ،  -، مجلة كلیة السیاحة والفنادق SWOTنموذج التحلیل الرباعي  باستخداماإلسماعیلیة 

 .٢٧١ -٢٤٦، ص ص )  ٢/١(المجلد التاسع ، العدد 

، ) ٢٣(، مجلة أبناء الوطن ، العدد )مرسي مطروح(عروس الشواطئ المصریة .) ٢٠١٢(فتوح ، لیلي
  .٣٨-٣٤الهیئة العامة لالستعالمات ، ص ص 

، الهیئة ) ٢٤(، مجلة أبناء الوطن ، العدد نة السحر والجمال والهدوءمدیدهب ) . ٢٠١٣(فتوح ، لیلي
  .٣٨- ٣٦العامة لالستعالمات ، ص ص

، معهد أبحاث   ل األهمیة واألثرتحلی: السیاحة في األراضي الفلسطینیة ).  ٢٠١٢( الفالح ، بالل 
 .  ١٦، فلسطین ، ص ) ماس ( السیاسات االقتصادیة الفلسطیني 

، مجلة  دور الدراما التلیفزیونیة والسینمائیة في الترویج السیاحي لمصر). ٢٠١٣(محمد ، حنان 
  .٦٩-٣٩البحوث السیاحیة ، وزارة السیاحة ، عدد أغسطس ، ص ص

، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، الطبعة   إدارة التسویق السیاحي والفندقي).  ٢٠٠٧( مرسي ، محمد 
  . ٢٧٦، ص األولي ، األسكندریة

 :الرابط على،  ٢٣/٢/٢٠١٦، تم الوصول في  كھف الوحوش) . ٢٠١٦(موقع المعرفة 
http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D9%87%D9%81_%D8%A7%D9

%84%D9%88%D8%AD%D9%88%D8%B4  
 :الرابط على،  ١٥/٢/٢٠١٦تم الوصول في  ، كهف جوا كیالم) . ٢٠١٦(زیة الیهیئة السیاحة الم

-kelam-malaysia/perlis/gua-of-sa/sa/places/states-http://www.malaysia.travel/ar
cave-kelam   
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  )١(ملحق رقم

   )أ(ة فئةخاصة بشركات السياح استقصاء استمارة
  

  السید الفاضل

ً عن تنمیة سیاحة الكھوف بمصر كأحد أنواع السیاحة البیئیة  نحن فریق بحث نجري بحثا
عدد ال بأس  علىالخریطة السیاحیة والتسویق لھا ، حیث تحتوي مصر  علىفي محاولة وضعھا 

ً مثل كھف رومیل ب و الكھوف  مرسى مطروحبھ من الكھوف التي یمكن استغاللھا سیاحیا
البحریة بدھب وكھف الجارة بواحة الفرافرة وكھوف الجلف الكبیر وكھف وادي سنور ببني 
سویف ، وفي ھذا اإلطار نرجو من سیادتكم المشاركة في ملئ ھذا االستقصاء ، علما بأن 

  .لموجودة باالستقصاء لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط ، ولكم جزیل الشكرالبیانات ا

  

  فریق البحث                                                                                                     
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  :بیانات شخصیة :  أوالَ 

  ): ........................................... .اختیاري(سم الشركة ا

  ذكر                 أنثي            :النوع

  سنوات  ٥ أقل من:           عمر الشركة في السوق

  سنوات  ١٠ إلىسنوات  ٥من         

  ة ــسن ١٥ إلىسنوات  ١٠من   

  سنة  ٢٠ إلىسنة  ١٥من     

  سنة  ٢٠أكثر من                  

  الكھوف ؟ إلىھل تقوم الشركة بتنظیم رحالت سیاحیة ضمن برامجھا : ثانیاً 

  ال     نعم          

  :. ة الیالنقاط الت على، أجب  بنعم، وفي حالة اإلجابة ) ٤(انتقل للسؤال رقم  بالفي حالة اإلجابة 

  ما ھي أكثر الجنسیات التي تزور الكھوف السیاحیة بمصر؟  -١

  األلمانیة                    اإلنجلیزیة                  األمریكیة           

  ) ............... .اذكرھا(الروسیة                     أخري                    الیةاإلیط       
  

  ما ھي أكثر الكھوف السیاحیة التي یتم تنظیم زیارات لھا من جانب شركتكم؟  -٢

  الكھوف البحریة بدھب             مدینة مرسى مطروح            كھف رومیل ب        

  كھف وادي سنور ببني سویف                   كھف الجارة بواحة الفرافرة        

  كھوف ھضبة الجلف الكبیر         
  

في مناطق الكھوف السیاحیة بجانب  التي یمكن ممارستھاما أكثر األنماط السیاحیة   -٣
  سیاحة الكھوف؟

  السیاحة الثقافیة واألثریة                            سیاحة المغامرات           

  السیاحة الترفیھیة           سیاحة السفاري                                   

  ) ...................... .اذكرھا(أخري          
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  ما ھي أفضل الطرق للترویج والتسویق للكھوف السیاحیة في مصر؟  -٤

  الندوات والمؤتمرات             المعارض والبورصات السیاحیة                 الجرائد والمجالت 
  

  االنترنت وشبكات التواصل االجتماعي       المطبوعات والمنشورات        اإلذاعة والتلفزیون  
  

  ) .................. .اذكرھا(األفالم والمسلسالت              أخري 
  

  

  :العبارات اآلتیة كمعوق لتنمیة سیاحة الكھوف في مصر اتفاقك مع مدىوضح : ثالثاً 

غیر   محاید  موافق  موافق بشدة  العبارة  م
  موافق

غیر موافق 
  بشدة

١  
عدم وجود قاعدة بیانات وحصر 
للكھوف التي یمكن استغاللھا 

ً بمصر   سیاحیا

          

٢  
عدم وجود وعي سیاحي كافي 
باالھتمام بالكھوف السیاحیة 

  بمصر من قبل األجھزة المعنیة

          

٣  
غیاب عنصر األمن واألمان في 
مصر خالل الفترة األخیرة بعد 

  ینایر ٢٥ثورة 

          

٤  
ضعف التنسیق بین الجھات 
األمنیة وبین الشركات السیاحیة 

  .المنظمة لرحالت السیاحة البیئیة

          

٥  
ضعف الجھود التسویقیة للكھوف 
السیاحیة وعدم إدراجھا ضمن 

  .الخطط التسویقیة السیاحیة

          

٦  
ضعف البنیة التحتیة وصعوبة 
الوصول للكھوف السیاحیة 

  .بمصر

          

الخدمات السیاحیة بمناطق غیاب   ٧
  .الكھوف السیاحیة في مصر

          

٨  
عدم تجھیز الكھوف السیاحیة 
الستقبال السائحین وتزویدھا 

  .بالممرات واإلضاءة
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  :بمصر تنمیة سیاحة الكھوف على اتفاقك مع العبارات اآلتیة كنتائج مترتبة مدىوضح : رابعاً 

موافق   العبارة  م
غیر   محاید  موافق  بشدة

  موافق
غیر موافق 

  بشدة

تنمیة سیاحة الكھوف بمصر من شأنھ أن یعود   ١
  .صناعة السیاحة المصریة علىبالنفع 

          

تنمیة سیاحة الكھوف تساھم في تنویع المنتج   ٢
  .سیاحي المصري

          

تنمیة سیاحة الكھوف من شأنھ أن یزید الحركة   ٣
  .السیاحیة لمصر

          

یساھم في تحسین الوضع  تنمیة سیاحة الكھوف  ٤
  .ةالیاالقتصادي لمصر في الظروف الح

          

تحقیق  إلىیؤدي تنمیة سیاحة الكھوف بمصر   ٥
  میزة تنافسیة للمقصد السیاحي المصري 

          

زیادة  إلىیؤدي تنمیة سیاحة الكھوف بمصر   ٦
  اإلیرادات السیاحیة 

          

توفیر  إلىتنمیة سیاحة الكھوف سوف یؤدي   ٧
  المزید من فرص العمل 

          

  

  :بمصر كمقترحات لتنمیة سیاحة الكھوفاتفاقك مع العبارات اآلتیة  مدىوضح : خامساً 
  

موافق   العبارة  م
غیر   محاید  موافق  بشدة

  موافق
غیر موافق 

  بشدة

تحسین البنیة التحتیة وشبكات الطرق في   ١
  مناطق الكھوف 

          

 علىالتسویق والدعایة للكھوف  وفاعلیةزیادة   ٢
  المستویین المحلي واألجنبي 

          

تعزیز الجانب األمني في مناطق الكھوف   ٣
  السیاحیة 

          

ضرورة وضع الكھوف ضمن البرامج   ٤
  السیاحیة 

          

تحسین وزیادة الخدمات السیاحیة في مناطق   ٥
  )إلخ ....بناء فنادق ومطاعم ( الكھوف مثل

          

  
  
  

                                                                                            

  حسن تعاونكم علىنشكركم                                                                                      
  فریق البحث                                                                                              
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الصور):٢(ملحق رقم  

 

  تزوید كهف وادي سنور باإلضاءة):٤(صورة رقم  ممر نزول بكهف وادي سنور):٣(صورة رقم

  
  

إضاءة الممر المؤدي لكهف ):٢(صورة رقم
  رومیل

القائد رومیل مقتنیات عرض متحفي ل):١(صورة رقم
 داخل الكهف
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  الكهف األزرق بدهب):٦(صورة رقم  كهف الجارة بالفرافرة):٥(صورة رقم

  
  
  

  تشاو بالجلف الكبیركهف ):٨(صورة رقم  كهف السباحون بالجلف الكبیر): ٧(صورة رقم
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 كهف المستكاوي بالجلف الكبیر):٩(صورة رقم كهف الوحوش بالجلف الكبیر):١٠(صورة رقم
 

 

 

 

 

 

 

 ساللم الصعود المؤدیة لكهوف باتو :)١١(صورة رقم اإلضاءة والممرات الداخلیة بكهوف باتو):١٢(صورة 
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 أحد محل العادیات داخل كھوف باتو):١٣(صورة   الممرات واإلضاءة بكھوف كیالم):١٤(صورة
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 والممرات بكهف تیمبورینجاإلضاءة ):١٥(صورة رقم رصف الطرق والعالمات اإلرشادیة):١٦(صورة رقم
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 جراج للسیارات بالقرب من مدخل الكهف):١٧(صورة الخرائط اإلرشادیة الخاصة بالكھف):١٨(صورة
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


