نحو رؤية تنمويو لمنهوض بالسياحة الريفية في محافظة الفيوم

د .غاده محمد وفيق
استاذ مساعد بقسم الدراسات السياحيه ،كمية السياحة والفنادق ،جامعة الفيوم.
د .مروة صالح قاعود سالم
مدرس بقسم الدراسات السياحيه ،كمية السياحة والفنادق ،جامعة الفيوم.

لقد أصببحت السبياحة الريفيبة ضبرور ممحبة بل البدول المتحضبر والناميبة عمبا حبد سبوا
ببل ببل الافببر الصببناعية والتاببور التكنولببوجل ومببا ترتببم عمي مببا مببن آثببار جانبيببة تمثمببت ببل
التمببوا البي ببل بكا ببة أوببكاله وانكمبباش المسبباحات اليضب ار والتنميببة العوبوا ية وتقمببص المتنفسببات
الابيعيببة التببل يحتببا لي ببا اإلنسببان ،األمببر الببذي حببا عمببا ال ببروم مببن منف برات المدينببة لببا
أحضبان الريبو والابيعبة ،وتعبد محا بة الفيبوم مبن األقباليم السبياحية الواعبد با مصبر ن ب ار
لتمتع ا بوجود المساحات الواسعة اليض ار والصف ار  ،ضال عن المساحات الما ية التا تنفرد
ب ا والمتمثمة ا بحير قارون وبحيرات وادى الريان وبحر يوسو ،هذا لا جانم اعتدال المناخ،
كما تمتاز بالتقا البي ات الابيعية الساحمية والصحراوية والزراعية عما أرض ا.
وعمييي كليين فيياث البحييث يهييد الييي التعببرو عمببا المقومببات والمعوقببات المتعمقببة بتنميببة
السياحة الريفية دايل محا ة الفيوم ،وتبو ير مببادت توجي يبة رواابار تن يمبل لتابوير هبذا البنما
السببياحا ب ببا ،ووضببج ب برامم سببياحيه مقترحببه تس ب م ببا لقببا الضببو عميببه وتنميتببه مببن يببالل
توصيات عممية وعممية قابمه لمتنفيذ ل ضو النتا م المتحصل عمي ا.
و ببا س بببيل تحقي ببق األه ببداو الس ببابقة س ببتيدم الم ببن م الوص ببفل التحميم ببل ال ببذي يتام ببم
تحميالً كامالً 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
الرس ببمية داي ببل محا ببة الفي ببوم ،وم ببن ث ببم ت ببم تحميم ب با بواس بباة البرن ببامم اإلحص ببا ا SPSS
 ،Version 16وقد 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
قببارون .وتتعببدد معوقببات السببياحة الريفيببة متمثمببة ببا تببدنا الببوعا السببياحا الببذى يببدعم عاببا
المنب ببااق الريفيب ببة األولويب ببة الواجبب ببة  ،وضب ببعو اتسب ببتثمارات الموج ب ببه لتنميب ببة السب ببياحة الريفيب ببة،
وقص ببور البني ببة التحتي ببة ،ووي ببام الج ببود التس ببويقية والدعا ي ببة ،وع ببدم اتهتم ببام بالتنمي ببة الزراعي ببة
والريفيببة ،وقمببة اعببداد الوا ببدين لزيببار المنببااق الريفيببة ،وعببدم وجببود ياببة واضببحة لتنميببة السببياحة
الريفيب ببة ،ومحدوديب ببة اليب ببدمات المتاحب ببة ،ونقب ببص اتمكانيب ببات الماديب ببة والبو ب برية ياصب ببة العمالب ببة
المتيصصة والمدربة بالمحا ة.
الكممات الدالة :محا ة الفيوم ،السياحة الريفية ،التنمية السياحية  ،مقومات السياحة الريفية.

