
  تنمیة الحرف الیدویة بمحافظة الفیوم وتأثیرها على تشجیع السیاحة الوافدة

  
  
  
  
  

  تمهید

ومع  ،إلى الجنوب الغربى من القاهرة كم١٠٠على بعد حوالى  یقع منخفض الفیوم فى الصحراء الغربیة
یعد ، و سفم ترعة یو ذلك فهو امتداد طبیعي لوادي النیل حیث إنه یتصل بالنیل عن طریق قناة تعرف باس

 بالصحراء من جمیع الجهات، وهو محاط ٢كم ٦٠٦٨على مساحة  هطرافأوم إقلیمًا متمیزًا تترامى منخفض الفی
ویشتمل إقلیم الفیوم على . )NSCE, 2003(الفریدة والبیئیة ویحتوى على العدید من الموارد الطبیعیة والحضاریة 

أو  یدویةلو قریة من قرى هذه المحافظة من حرفة وال تكاد تخ ألف فدان، ٤٢٠مزرعة و  ١٨٧٩قریة و ١٦٣
 ,Ibrahim(الیدویة فیها  والمشغوالت أنواع الحرف المحافظات التي تتمیز بتعدد تعتلى قمةأكثر مما یجعلها 

2008.(  

دة یمكن و فرص عمل متعددة باستثمارات محدیوفر المشغوالت الیدویة وجود تلك  أن ومما ال شك فیه
، فضًال عن أنها تساهم في تعزیز اقتصادیات المناطق الریفیة وذلك أن تشارك بها أقل  طبقات المجتمع دخًال

الرتباطها بالدورة اإلنتاجیة الزراعیة ومن ثم یمكن أن تؤثر بشكل غیر مباشر في تضییق الفارق بین المجتمعات 
من ظروف المعیشة  من شأنه أن یحسن إلي جانب أنها تعد مصدر دخل إضافي لألسرة ،الحضریة والریفیة

ذات أثر اجتماعي واقتصادي یسهم في إیجاد وتنمیة مصادر  ى أنهاأ ،والرعایة الصحیة والتعلیمیة لهذه األسر
ن أنشطة المشغوالت الیدویة تعتبر صدیقة للبیئة حیث تستخدم أدخل للنساء بالمجتمعات الریفیة، عالوة علي 

األخرى مما یساعد في التخلص امها لمخلفات بعض المنتجات مستویات قلیلة من الطاقة هذا إلي جانب استخد
ومن هذه الحرف صناعة السالل، منتجات خشب النخیل، الفخار، الخزف، التطریز، األشغال الفنیة  ،منها

  .)٢٠٠٥ ،فاضل( صناعة الطواقي باإلضافة إلي صناعات ومنتجات محلیة أخريو السجاد والكلیم ، 
  

  مشكلة الدراسة

عیــة فقـــرا فــى جمهوریـــة مصـــر ان المحلیــین فـــى محافظــة الفیـــوم مـــن أكثــر الطبقـــات اإلجتماالســـكیعتبــر   
وهذا یعزو الى عوامل عدیـدة منهـا عوامـل إجتماعیـة وثقافیـة  ،كما أنها من أكثر المحافظات طردا للسكان العربیة،
عـدد محـدود مـن العـائالت  فالمساحة الزراعیة المحدودة تنقسم فى معظمها الى مجموعة من العزب یملكها. وبیئیة

ونظـرا لإلزدیـاد . الكبیرة ویعمل األغلبیة العظمى من السكان المحلیین كمزارعین ذوى دخـل محـدود فـى هـذه العـزب
حتـــى ال یزیـــد  -المطــرد فـــى أعـــداد الســكان وصـــعوبة زیـــادة الرقعــة الزراعیـــة فـــى المحافظــة لوجـــود المقـــنن المــائى

الـى المحافظـات المجـاورة " الهجـرة"فـإن السـكان المحلیـین یتجهـون الـى  –منسوب البحیرة عن المعـدل المسـموح بـه 
  . مثل القاهرة وبنى سویف بحثا عن مصدر للرزق

  هدى سید لطیف. د.أ
 جامعة الفیوم - –لیة السیاحة والفنادقك عمید

  سالى شریف محمد فاضل. أ

كلیة  - یة السیاحدراسات بقسم ال المدرس
 جامعة الفیوم -  السیاحة والفنادق



 ٢

تعانى من إحتمالیة  تلك الحرف نأإال  الیدویةمن الحرف وفیر كم بمن  تمیز قرى الفیوم وعلى الرغم   
ركة السكان المحلیین فى محافظة الفیوم فى صناعة وهنا تتناول هذه الدراسة مدى إمكانیة تفعیل مشا. اإلنقراض
 "Poverty Alleviation"وبالتالى التخفیف من معدالت الفقر  العدیدة الیدویةف ر الح تنمیة من خالل السیاحة

  .الحرف الیدویة فى تشجیع السیاحة الوافدة إستغالل هذهكما أنها تستكشف أهم المشكالت التى تواجه 
  أهمیة الدراسة

المتنوعة ویحاولون تسویقها  الیدویةمعظم السكان المحلیین بمحافظة الفیوم بإنتاج ثروة من الحرف یقوم 
ومنتجات الفخار كالبوقلة والشوایة ، محلیا بأسعار زهیدة مثل منتجات النخیل كالسالل والطواقى واألقفاص وغیرها

تفعیل  من خاللالفریدة  الیدویةمن المنتجات وهنا تتضح أهمیة الدراسة فى إستغالل هذه الثروة . والزیر وغیرها
التى تم  یكون له بالغ األثر فى حل المشكالتمشاركة السكان المحلیین بمحافظة الفیوم فى صناعة السیاحة مما 

  .وتنعكس بشكل مباشر على التنمیة السیاحیة للمحافظة سابقا عرضها
  ف الدراسةاهدأ

 .بها حرف یدویة التى تتمیز بوجودمحافظة الفیوم قرى حصر  .١

 .صناعة الحرف الیدویة فى محافظة الفیوم على تنشیط السیاحة الوافدة تنمیةدراسة تأثیر  .٢

 .تواجه تنمیة الحرف والمشغوالت الیدویة فى تلك القرىالتى عوقات أهم المالوقوف على  .٣

 .وضع توصیات للتحسین المستمر فى جودة الحرف البیئیة وكیفیة ترویجها سیاحیاً  .٤

  الدراسةفروض 

  .لى الجودة مما یؤثر على تنافسیتهاإتفتقر معظم المنتجات الیدویة فى محافظة الفیوم  .١

تواجه تنمیة الحرف الیدویـة فـى محافظـة الفیـوم العدیـد مـن المشـكالت ممـا یـؤثر علـى دورهـا فـى تشـجیع  .٢
  .السیاحة الوافدة للمحافظة

  الدراسة  منهجیة

وتعتمـد . سـفى والعملـى الـذى یقـود البحـث لتحقیـق أهـداف الدراسـةتعتبر منهجیـة الدراسـة هـى اإلطـار الفل  
تواجــه تنمیــة الحــرف التــى عوقــات أهــم المالوقــوف علــى  لدراســة إمكانیــة التحلیلــى الدراســة علــى المــنهج الوصــفى

والمشغوالت الیدویة فى قرى محافظة الفیوم وتأثیر تجویـد صـناعة الحـرف الیدویـة فـى محافظـة الفیـوم علـى تنشـیط 
  :وتشتمل منهجیة الدراسة على مرحلتین رئیستین .سیاحة الوافدةال

وتتضمن عمل مسح ألهم النتائج التى وقفت علیها الدراسات السابقة التى تناولت  :الدراسة النظریة .١
وأهمیة البعد اإلجتماعى ، السیاحیة المستدامةتنمیة الحرف والصناعات الیدویة وتأثیر ذلك على التنمیة 

  . والسیاحة كأداة للتنمیة اإلقتصادیة للسكان المحلیین، التنمیة السیاحیة لإلستدامة فى
وهى من أهم أدوات  - "Focus Groups"وتتضمن القیام بعمل مجموعات مناقشة  :الدراسة المیدانیة .٢

مع السكان المحلیین فى عینة من القرى التى تقوم بإنتاج حرف یدویة بمحافظة  - جمع البیانات الكیفیة 



 ٣

قناعهم بالتعاون للقیام إعلى الرغم من صعوبة الوصول و  .ومالفی ٕ لى تلك القرى وسكانها المحلیین وا
هى أفضل الوسائل لجمع بیانات دقیقة حول موضوع األداة  فإن تلك –بعمل مجموعات المناقشة 

. وبخاصة بعد مقارنة نتائج تحلیل مجموعات المناقشة المختلفة للوصول الى خطة العمل، الدراسة 
لتحلیل كال من البیانات األولیة  "Qualitative Analysis"ویعتمد الباحث على التحلیل الكیفى 

 . والثانویة


