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  :مقدمة ١/١

فقـــد كانـــت بدائیـــة ، نشـــأت صـــناعة الســـیاحة منـــذ منتصـــف القـــرن التاســـع عشـــر
بسـیطة فـي مظهرهـا وأسـبابها ووسـائلها ثـم تطـورت حتـى أصـبحت فـي العصـر الحـالي و 

وصـارت تعمـل هـذه ، اهتمـام الـدول صناعة قویة لها دعائمها وأسسها وأصبحت مصـدر
فمـرت صــناعة السـیاحة بعدیــد مـن المراحــل حتــى ) ١٩٩٧، توفیــق( الـدول علــى تنمیتهـا

وي وخـدمي مركـب؛ نظـرًا لتفاعلهـا وصلت إلى ما هي علیه اآلن من نشاط إنتاجي وتنم
وتعــد صــناعة الســیاحة بحــق صــناعة المســتقبل بالنســبة للــدول ، مــع القطاعــات األخــرى

لمـا لهــا مـن دورٍ واضــحٍ فـي اقتصــاد ) ١٩٩٤،لطیـف(النامیـة والمتقدمـة علــى حـدٍ ســواء 
) ٢٠٠٢، أمــین( كـلٍ مــن هــذه الــدول ومــا تتركــه مــن أثــر فعــال فــي زیــادة الــدخل القــومي

ًا یغلب النظـر إلـى السـیاحة علـى أنهـا صـناعة ولكنهـا صـناعة تختلـف عـن غیرهـا ودائم
فتــــرتبط صـــناعة الســــیاحة بـــأكثر مــــن ســـبعین صــــناعة ) ت.د،الفـــار( مـــن الصــــناعات 

  )٢٠٠٦،عجمي(مرتبطة بها 

ویظهـر هـذا التـرابط مــن خـالل تأثیرهـا الواضـح فــي اقتصـادیات عدیـد مـن الــدول 
 ،عبـد الوهـاب( یـة االقتصـادیة نتیجـة ضـخامة عائـداتهاوما تتركه من أثـر قـوي فـي التنم

ــــرن ) ١٩٩٨ ــــى فــــي العــــالم منــــذ منتصــــف الق فأصــــبحت الســــیاحة هــــي الصــــناعة األول
ـــي ) ٢٠٠٢ ،مســـعود(العشـــرین  وتلعـــب صـــناعة الســـیاحة دورًا رئیســـًا فـــي الحصـــول عل

) ٢٠٠٤ ،النجــار، ١٩٩٩،وحجـاج، حمـود(العمـالت األجنبیـة فـي كثیـر مـن دول العـالم 
لك تعمـل علـى تـوفیر عدیـد مـن فــرص العمـل المباشـرة وغیـر المباشـرة؛ نظـرًا الرتبــاط كـذ

) ٢٠٠٢،لطفـي، ٢٠٠٢،مسـعود(صناعة السیاحة بعدید من الحـرف واألنشـطة األخـرى 
ـــى ـــاألثر المضـــاعف المـــرتبط بهـــذا اإلنفـــاق  ممـــا یعمـــل عل ـــدورة االقتصـــادیة ب تنشـــیط ال

ــــى زیــــادة التقــــدم ال) ٢٠٠٦،عجمــــي( ــــافيكمــــا تعمــــل عل ، والسیاســــي، واالجتمــــاعي، ثق
 ).٢٠٠٤، شلیب أبو(والتربوي وتدعیم أواصر السالم الدولي 

فالسیاحة ثاني أهـم نشـاط فـي مصـر اسـتحوذ علـى اسـتثمارات أجنبیـة بعـد نشـاط 
ـــر  ـــر كبی ـــارق غی ـــة وبف وتتكـــون صـــناعة الســـیاحة مـــن ) ٢٠٠٠،عراقـــي(الخـــدمات المالی
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كمـا ، مختلـف الظـروف االجتماعیـة والثقافیـةمجموعة مـن السـلع والخـدمات التـي تتـأثر ب
، هاللــــي وعطیــــة(أنهـــا أیضــــًا تتـــأثر بــــالقیم والعـــادات والتقالیــــد الموجـــودة فــــي المجتمـــع 

كمـــا أنهـــا مـــن القطاعـــات اإلنتاجیـــة المهمـــة التـــي تحظـــى باهتمـــام كافـــة الـــدول ) ٢٠٠٦
علـــــــــي حــــــــــدٍ ســـــــــواء لتنمیــــــــــة كافـــــــــة المنــــــــــاطق داخـــــــــل الــــــــــدول  المتقدمـــــــــة والنامیــــــــــة

)Lickorish,1997  (  

هـــذا وتعتبـــر التنمیـــة الســـیاحیة للمقصـــد الســـیاحي عملیـــة شـــاملة تتنـــاول مختلـــف 
معتمــدة فــي ذلــك علــى تخطــیط شــامل لمختلــف الجوانــب االقتصــادیة ، مقومــات الحیــاة

، ملوخیـة( .محـددة أهـدافواالجتماعیة للمجتمع القومي وتسیر فـي اتجـاه محـدد لتحقیـق 
٢٠٠٥(  

الســیاحة داخـــل المقاصــد الســـیاحیة ترتكــز علـــي  صـــناعة: ممــا ســـبق یتضــح أن
عدة أسس یمكن من خاللهـا تحقیـق میـزة تنافسـیة للمقصـد عـن طریـق التكامـل بـین هـذه 

ـــوع األنمـــاط الســـیاحیة داخـــل المقصـــد، العناصـــر ـــدریب ، ومـــن هـــذه األســـس تن ومـــدى ت
والتســـــــــویق الســـــــــیاحي للمقصـــــــــد ، وعوامـــــــــل الضـــــــــیافة، العنصـــــــــر البشـــــــــري وخبراتـــــــــه

)Ritchie,etal ،2003(،والظـــــــــــروف ، والعوامـــــــــــل االجتماعیـــــــــــة ومســـــــــــتوى التعلـــــــــــیم
، وطبیعـة ومصــدر االســتثمارات، والتســهیالت الســیاحیة، والموقــع الجغرافـي، االقتصـادیة

والحوافز الممنوحة لالستثمارات السیاحیة وعندما تتوافر العناصـر السـابق ذكرهـا بصـورة 
ولــذا قامــت ) wahba,etal,1997(متطــورة؛ یــؤدي ذلــك إلــى اختیــار منطقــة دون أخــرى

 الدراســة باختیــار إقلـــیم شــمال الصــعید للتعـــرف علــى الوضــع الحـــالي للنشــاط الســـیاحي
  .داخله ومحاوله النهوض به سیاحیا في المستقبل

المنیـا ، بنـي سـویف، هذا ویضم إقلیم شمال الصعید ثالث محافظـات هـي الفیـوم
اســتغاللها سـیاحیا للتكامـل بــین  وتـرتبط المحافظـات الـثالث بمجموعــة مـن الطـرق یمكـن

باإلضـافة إلــي التنـوع الســیاحي بـین هــذه ، المحافظـات الــثالث فـي برنــامج سـیاحي واحــد
لداخلیــة والخارجیــة المحافظــات الــذي یمكــن االســتفادة منــه فــي جــذب وتنشــیط الســیاحة ا

  )٢٠٠٩ ،محافظة المنیا ،السیاحة إدارة(على حد سواء 
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ن المقومــات السـیاحیة المتمیـزة سـواء كانـت أثریــة فمحافظـة الفیـوم تمتلـك عدیـد مـ
أو حضاریة أو طبیعیة؛ حیث تزخر بعدیـد مـن المنـاطق األثریـة علـى مختلـف العصـور 

، عبـد العزیـز( وتضـم فـي مجموعهـا عناصـر فریـدة فـي تصـمیمها ومـادة بنائهـاالمصریة 
 بیةكمــا تنفــرد الفیــوم بعــدة خصــائص طبیعیــة وحضــاریة تعطــي لهــا میــزة نســ). ٢٠٠٤

إحـداها بحیـرة علـى أرضـها بحیـرتین  وجود: ومنها، على مستوى جمهوریة مصر العربیة
بعــدة  انتنفــرد وهمــا محمیتــان طبیعیتــانالریــان ) بحیــرات(بحیــرة  :واألخــرى هــي، قــارون

ینضـم إلـى قائمــة  مصـري بیئـيأول موقـع إلـى جانـب وجــود ، مقومـات طبیعیـة وسـیاحیة
البحیــــرات  فضــــًال عــــن التقــــاء، ة وادي الحیتــــانالعــــالمي وهــــي محمیــــ الطبیعــــيالتــــراث 

أرضـها فـي صـورة فریـدة ورائعـة تتنـوع فیهـا المنـاظر الطبیعیـة علـى والخضرة والصـحراء 
ـــة والســـاحلیة ـــة والریفیـــة والبدوی ـــون الســـكانیة المدنی اخـــتالف ناهیـــك عـــن  واألنشـــطة والفن

والصــناعات  اهالمناســیب فــي أرضــها وبــذلك تــدور علیهــا ســواقي الهــدیر بقــوة دفــع المیــ
األمــر ، وعــادات وتقالیــد الســكان المحلیــین، وحــدائق الفاكهــة، والعیــون الطبیعیــة، الیدویــة
، ، ٢٠٠٢، دعــــبس( عــــن مثیالتهــــا للفیــــوم طابعهــــا وشخصــــیتها المتمیــــزة ىعطــــالـــذي أ 
  ) WRPA,2002; &IUCN, 2005، ٢٠٠٩، حسن وعطا هللا، ٢٠٠٥، فاضل

 ٣١یخیــا لكــل العصــور؛ حیــث تضــم كمــا تعتبــر محافظــة بنــي ســویف متحفــا تار 
ســالمي، ومســیحي، ویونــاني، موقعــًا مختلفــًا مــا بــین مصــري قــدیم ٕ وتقــع محافظــة بنــي  وا

، وجنوبــًا محافظــة المنیــا، ســویف بــین خمــس محافظــات فیحــدها شــماًال محافظــة الجیــزة
ومـــن الشـــمال الشــــرقي ، ومـــن الغـــرب محافظـــة الفیـــوم األحمـــروشـــرقًا محافظـــة البحـــر 

ومنطقــة ، كمــا یوجــد بهــا اآلثــار المصــریة القدیمــة وهــي آثــار میــدوم، یسمحافظــة الســو 
ومـن اآلثـار ، وآثـار العووانـة وآثـار بلفیـا، وآثار منطقـة طـرف عصـفور، آثار كوم راضى

البهســـمون وجبـــل النـــور كمـــا یوجـــد بهـــا  فیـــوم وآثـــار الیونانیـــة منطقـــة آثـــار أبـــویط وطمـــا
مقــام : اإلســالمیةومــن اآلثــار ، واألنبـا بــوال دیــر األنبــا انطونیــوس: اآلثـار المســیحیة مثــل

وتتمیـــز بنـــي ســـویف بوجـــود المحمیـــات ، احمـــد بـــن شـــدید األمیـــروقبـــر ، الســـیدة حوریـــة
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وتتمیـــز بالمســـاحات الخضـــراء والصـــحاري ، محمیـــة كهـــف وادي ســـنور: الطبیعیـــة مثـــل
  )٢٠٠٩،محافظة المنیا،إدارة السیاحة(الشاسعة 

و تقـع بـین محـافظتي ، ظات مصر الوسـطيأما محافظة المنیا فهي إحدى محاف
وتتمیـز . كیلـو متـر ١٣٥ویمتـد طولهـا إلـى أكثـر مـن . بني سویف شماًال وأسیوط جنوباً 

محافظة المنیا بأهمیة خاصة؛ نظرًا لما تتضمنه من آثار مـن جمیـع العصـور التاریخیـة 
ً بالعصـر اإلسـالم كمـا . يالتي مرت بها مصر بدءًا من العصر المصري القدیم وانتهـاء

تمتلك محافظة المنیا من اإلمكانـات السـیاحیة مـا یؤهلهـا الحـتالل مكانـة مرموقـة متمیـزة 
فـي إطـار المنظومــة الكلیـة للسـیاحة علــى المسـتوى القـومي؛ حیــث تعتبـر متحفـًا وســجًال 
خالـــداً لجمیـــع العصـــور التاریخیـــة التـــي مـــرت علـــى مصـــر وتعتبـــر ســـجًال وافیـــًا لآلثـــار 

غــرب  نظــرا لتعــدد وتنــوع التــراث األثــري بهــا) ٢٠٠٢، میــة الســیاحیةالهیئــة العامــة للتن(
والیونـــاني والمســـیحي واإلســـالمي  النیــل وشـــرقه مـــا بــین التـــراث األثـــري المصـــري القــدیم

كمــا یوجــد بالمحافظــة عناصــر الجــذب الترفیهیــة والمتمثلــة فــي نهــر ). ٢٠٠٥، دعــبس(
منیـــا األمــر الـــذي یعظــم مـــن حیـــث یأخــذ النیـــل أقصــي اتســـاع لــه أمــام ال، النیــل وجــزره

، إمكانیة ممارسة الریاضات المائیـة وخاصـة مـع وجـود مرسـي شـرق النیـل بمدینـة المنیـا
ویمكــن اســتغالل النیــل أیضــًا فــي تنشــیط ســیاحة الفنــادق العائمــة؛ نظــرًا لوجــود المراســي 

كمــا أن بهــا مجموعــة مــن الجــزر . فــي منــاطق تــل العمارنــة وبنــي حســن والمنیــا وملــوي
ســـبق فـــرص  وهنـــاك باإلضـــافة لكـــل مـــا، ة الكبیـــرة وهـــي بمثابـــة محمیـــات طبیعیـــةالنیلیـــ

محافظـة (والمغـامرات؛ لوجـود الـدروب الصـحراویة الشـهیرة بهـا ، متمیزة لسیاحة السفاري
  ).٢٠١٠، إدارة السیاحة، المنیا

  

  : أهمیة الدراسة ١/٢

ـــیم  ـــذي یضـــم محافظـــات یحظـــى إقل ـــا (شـــمال الصـــعید وال ـــوم  –المنی نـــي ب –الفی
 والدینیــة، ثریــةبالعدیــد مــن مقومــات الجــذب المتمثلــة فــي مقومــات الســیاحة األ) ســویف
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همیــة هــذه الدراســة فــي أنهــا تتماشــي مــع اتجاهــات الحكومــة أ والترفیهیــة وتكمــن ، والبیئیـة
ــــة الصــــعید ــــة منطق ــــة باالهتمــــام بتطــــویر وتنمی ــــى ، الحالی ــــب عل كمــــا أنهــــا تســــعى للتغل

إلقلـیم مـن خـالل إیجـاد بعـض الحلـول المناسـبة للتغلـب المشكالت الموجودة داخل هذا ا
  . على معوقات التنمیة السیاحیة إلقلیم شمال الصعید لوضعه على الخریطة السیاحیة

  : مشكلة الدراسة ١/٣

بالرغم من وجود العدید من المقومات السـیاحیة المتمیـزة والفریـدة فـي إقلـیم شـمال 
ال أن هـــذه اإلمكانـــات لـــم تتـــرجم إلـــى واقـــع إ) المنیـــا –بنـــي ســـویف  -الفیـــوم (الصـــعید 

فمـازال هــذا اإلقلـیم إقلیمــًا ، یتفــق مـع مــا ینبغـي أن یكــون علیـه هـذا اإلقلــیم سـیاحى فعـال
؛ نظـرًا للمعوقـات التــي األقـالیمسـیاحیًا بكـرًا لـم یمـنح االهتمـام الكـافي بعــد مثـل غیـره مـن 

ات التـي تمثلـه لوضـع هــذا تعتـرض هـذا اإلقلـیم والتـي تقــف حـائال للتكامـل بـین المحافظــ
ــیم األمــر الــذي یــدعو إلــى الوقــوف علــي تلــك المعوقــات ، علــي الخریطــة الســیاحیة اإلقل

یجــاد  التـي تحـول دون وضــع محافظـات إقلـیم ٕ شــمال الصـعید علـي الخریطــة السـیاحیة وا
  .الحلول المناسبة لتحسین الوضع السیاحي لهذا اإلقلیم

   :أهداف الدراسة ١/٤

، محـــل الدراســـة اإلقلـــیمداخـــل  ة عامـــة إلـــى وضـــع الخطـــطتهـــدف الدراســـة بصـــف
مـــع مراعــاة مختلـــف إمكانـــات ، وتأهیلــه للمســـاهمة اإلیجابیــة البـــارزة فــي اقتصـــاد مصــر

  :كما تهدف الدراسة بصفة خاصة إلىوظروف هذا اإلقلیم 

 .دراسة الوضع السیاحي الحالي إلقلیم شمال الصعید - ١

 . تحلیل معوقات التنمیة السیاحیة باإلقلیم - ٢

 .تحلیل معوقات االستثمار السیاحي بإقلیم شمال الصعید - ٣

 .دراسة كیفیة إحداث التكامل بین محافظات إقلیم شمال الصعید - ٤

  : الفروض ١/٥
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  :تقوم الدراسة على اختبار الفروض التالیة

 . شمال الصعید إقلیمسیاحي بین محافظات  عدم وجود تكامل - ١

 . ملإلقلیتتعدد معوقات جذب الحركة السیاحیة  - ٢

 .شمال الصعید بالعدید من المعوقات بإقلیمیتأثر حجم االستثمار السیاحي  - ٣

العاملون في القطاع السیاحي داخل إقلـیم شـمال الصـعید مؤهلـون بدرجـة كافیـة  - ٤
 . للعمل السیاحي

التســویق –التســویق االلكترونـي (ات التســویقیة الحدیثـة بـاإلقلیم یـتم تطبیـق األدو  - ٥
  ).خضرالتسویق األ –االستراتیجي 

  :منهجیة الدراسة ١/٦

ــــة تعتمــــد علیهمــــا  ــــاك نوعــــان مــــن المنهجی المــــنهج : العلمیــــة وهمــــا األبحــــاثهن
وقــد اعتمــدت الدراســة الحالیــة علــي المــنهج التطبیقـــي؛ ، االســتنتاجي والمــنهج التطبیقــي

الحصـــر الشـــامل لجمیـــع العـــاملین بالهیئـــات الحكومیـــة  ألســـلوبنظـــرا الختیـــار الدراســـة 
  . اإلقلیمالسیاحیة داخل 

 :الدراسة محددات ١/٧

 : اآلتیة على المحددات الدراسة اعتمدت
خطـط  تفعیـل كیفیـة علـى الدراسـة هـذه اشـتملت: الموضـوعیة المحـددات: أوالً  -

السیاحي الحالي واالرتقـاء بـإقلیم شـمال  الوضعالتنمیة السیاحیة من خالل تحلیل 
  .الصعید مستقبال

 فیهـا تـم التـي الزمنیـة الفتـرة علـى الدراسة هذه اقتصرت: الزمنیة المحددات: ثانیاً  -
عــام  حتــىم ٢٠١٠منــذ عــام  والثانویــة األولیــة مصــادرها مــن البیانــات جمــع

  .م٢٠١٢

  : هیكل الدراسة ١/٨
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  :عة فصول وهيباشتملت الدراسة علي س

 ). أهداف ومحددات الدراسة، المشكلة، أهمیة، مقدمة(یتناول :  الفصل األول -

ــــاني - ــــث ســــتعا: الفصــــل الث ــــة الســــیاحیة مــــن حی ــــف(رض التنمی ــــادئ، التعری  المب
ــــة األساســــیة ــــة الســــیاحیة، الســــمات، للتنمی ــــة التنمی ، جوانبهــــا، خصائصــــها، أهمی

دور ، أنماطهـا، محـدداتها، مراحـل التنمیـة السـیاحیة، عالقتهـا بـالتخطیط السـیاحي
 ). متطلباتها، السلطات في تحقیقها

تنمیة السیاحیة في إقلیم شمال الصعید مـن ومعوقات ال تناول مقومات: الفصل الثالث - 
مقومـات وضـع كـل ، العرض السیاحي فـي كـل محافظـة، التعرف علي الطلب(حیث 

محافظة علي الخریطة السیاحیة وتحدیات التنمیة السیاحیة في مصر وكذلك معوقات 
 ).التنمیة السیاحیة في مصر وتطبیق ذلك علي إقلیم شمال الصعید

خطـط واعتبـارات التنمیـة السـیاحیة فـي إقلـیم شـمال الصـعید تنـاول : الفصل الرابع -
مــا تــم تنفیــذه منهــا ومــا لــم ، خطــط التنمیــة الســیاحیة فــي كــل محافظــة(مــن حیــث 

ینفذ داخل المحافظات محـل الدراسـة واالعتبـارات التـي یجـب مراعاتهـا عنـد تنمیـة 
ــــة ســــیاحیة مــــن حیــــث  ــــة العنصــــر البشــــري"أي منطق ، التســــویق الســــیاحي، تنمی

 ).ستثمار السیاحياال

، الدراســــة أســـلوب(تنــــاول طـــرق البحــــث ومصـــادر البیانــــات : الفصـــل الخــــامس -
 ).ومحددات الدراسة، ومصادر الحصول علي البیانات

 .تناول عرض ومناقشة النتائج التي توصلت إلیها الدراسة: الفصل السادس -

ت وقـدم، تم عـرض ملخصـا لمـا توصـلت إلیـه الدراسـة مـن نتـائج: الفصل السابع -
  .لتلك النتائج التوصیات وفقاً 


