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 .جامعة الفيوم ،كمية السياحة والفنادق مدرس بقسم الدراسات السياحيه،
 
ضبرور  ممحبة  بل البدول المتحضبر  والناميبة عمبا حبد سبوا   سبياحة الريفيبةال أصببحتقد ل

آثبببار جانبيبببة تمثمبببت  بببل  ومبببا ترتبببم عمي مبببا مببن ببل  بببل الافبببر  الصبببناعية والتاببور التكنولبببوجل 
سببات التمببوا البي ببل بكا ببة أوببكاله وانكمبباش المسبباحات اليضببرا  والتنميببة العوببوا ية وتقمببص المتنف

عمبببا ال بببروم مبببن منفبببرات المدينبببة  لبببا  حبببا، األمبببر البببذي اإلنسبببان بببا يالابيعيبببة التبببل يحتبببا   ل
ن برا   مصبر  با الواعبد  السبياحية األقباليم الفيبوم مبن محا  بةتعبد و ، أحضبان الريبو والابيعبة

 تنفرد الما ية التا المساحات عن  ضال والصفرا ، اليضرا  المساحات الواسعة لتمتع ا بوجود
 المناخ، اعتدال وبحر يوسو، هذا  لا جانم الريان وادى وبحيرات قارون بحير   ا والمتمثمة اب 
 .أرض ا عما والزراعية الساحمية والصحراوية الابيعية البي ات تمتاز بالتقا  كما

المتعمقببة بتنميببة التعببرو عمببا المقومببات والمعوقببات وعمييي كليين فيياث البحييث يهييد  الييي 
ابار تن يمبل ، والفيوم محا  ة دايل الريفيةالسياحة  لتابوير هبذا البنما تبو ير مببادت توجي يبة وار
 بببا، ووضبببج ببببرامم سبببياحيه مقترحبببه تسببب م  بببا  لقبببا  الضبببو  عميبببه وتنميتبببه مبببن يبببالل ب السبببياحا

 توصيات عممية وعممية قابمه لمتنفيذ  ل ضو  النتا م المتحصل عمي ا.
المبببن م الوصبببفل التحميمبببل البببذي يتامبببم و بببا سببببيل تحقيبببق األهبببداو السبببابقة  سبببتيدم  

تحمياًل كاماًل لكا ة البيانات التل تم جمع ا وتصنيف ا بأكبر درجة ممكنبة مبن الدقبة والموضبوعية،  
وذلك من يبالل اسبتمارات اتسبتبيان التبا تبم توزيع با عمبا جميبج العباممين  بل ال ي بات السبياحية 

 SPSSا بواسببباة البرنبببامم اإلحصبببا ا الرسبببمية دايبببل محا  بببة الفيبببوم، ومبببن ثبببم تبببم تحميم ببب
Version 16 وقد توصل البحا الا عد  نتا م من أهم ا عبدم اتهتمبام ببنما السبياحة الريفيبة ،

دايل محا  ة الفيبوم والتركيبز عمبل الجانبم البي بل متمبثال  بل زيبار  مناقتبل وادي الريبان وبحيبر  
الببوعا السببياحا الببذى يببدعم  عاببا   قببارون. وتتعببدد معوقببات السببياحة الريفيببة متمثمببة  ببا  تببدنا

المنببببااق الريفيببببة األولويببببة الواجبببببة  ، وضببببعو اتسببببتثمارات الموج ببببه لتنميببببة السببببياحة الريفيببببة، 
وقصبببور البنيبببة التحتيبببة، وويبببام الج بببود التسبببويقية والدعا يبببة، وعبببدم اتهتمبببام بالتنميبببة الزراعيبببة 

، وعببدم وجببود ياببة واضببحة لتنميببة السببياحة والريفيببة، وقمببة اعببداد الوا ببدين لزيببار  المنببااق الريفيببة
الريفيبببببة، ومحدوديبببببة اليبببببدمات المتاحبببببة، ونقبببببص اتمكانيبببببات الماديبببببة والبوبببببرية ياصبببببة العمالبببببة 

 المتيصصة والمدربة بالمحا  ة.
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