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 التأثيرات المستقبمية لتطبيق تقنية نظـ المعمومات السياحية فى تخطيط المناطق السياحية
 )دراسة تطبيقية عمى محافظة اإلسماعيمية(

 عالء الديف أسامة عبد اللطيف
 معهد القاهرة العالى للسياحة والفنادؽ بالمقطـ –مدرس بقسـ الدراسات السياحية 

 ممخص البحث:
ط السياحي مػف أهػـ أدوات التنميػة السػياحية المعا ػرةي التػي تهػدؼ إلػى ز ػادة يعتبر التخطي      

لػى تنميػػة حاػار ة اػاملة لوااػة المقومػات الطبيعيػة وا نسػػانية  الػدخ  الفػردؼ الحقيقػي والقػوميي وات
ومػػف هنػا اػػالتخطيط السػػياحي يعتبػػر اػرورة مػػف اػػرورات التنميػػة المسػػتدامة  .الػػدوؿوالماديػة اػػي 
أف تواجػػػل المنااسػػة اػػي السػػوؽ السػػػياحية  مػػف يمكػػف الػػدوؿ خ و ػػػا الناميػػة منهػػاالراػػيدة الػػذؼ 

الدولية. وبالتالي اإف تخطػيط التنميػة السػياحية يعتبػر جػزءات ز يتجػزأ مػف خطػة التنميػة از ت ػادية 
وازجتماعيػػػػة الػػػػذؼ يقتاػػػػي إلػػػػزاـ كااػػػػة الػػػػوزارات واا ػػػػاليـ وااجهػػػػزة وا دارات الحكوميػػػػة و يػػػػر 

هػػذا التخطػػيط زبػػد لػػل مػػف كػػـ هامػػ  مػػف المعلومػػات  بتنفيػػذ السياسػػة التنمويػػة السػػياحية.الحكوميػػة 
الد يقػػػػة والتف ػػػػيلية ذات ال ػػػػلة الوليقػػػػة بػػػػاارض ولقػػػػد أ ػػػػبحت عمليػػػػة جمػػػػ  هػػػػذ  المعلومػػػػات 
 يوتنظيمهػػػػاي وتحليلهػػػػاي وعراػػػػهاي وتنسػػػػيقها علػػػػى اػػػػخامتها اػػػػى نظػػػػاـ يسػػػػم  باسػػػػتدعامل بيسػػػػر

حيػث  لواػعها أمػاـ متخػذػ القػرار هػى الاػا  الاػا   لػنظـ المعلومػاتيوسرعة مقبولة  يوسهولة
تطػػػػػورت اسػػػػػتخداماتلي وتنوعػػػػػت تطبيقاتػػػػػل اػػػػػى مجػػػػػازت التنميػػػػػة المتوا ػػػػػلةي واسػػػػػتطاعت نظػػػػػـ 
المعلومػػات أف تقػػدـ نظمػػات لػػدعـ الحكومػػات اػػى إدارة عمليػػات البنيػػة ااساسػػية مػػف خػػالؿ معالجػػة 

التعامػػ  مػػ  عػػدة طبقػػات مػػف البيانػػات معػػات بمػػا يحقػػ  توامػػ  البيانػػات المرتبطػػة بموا ػػ  سػػياحيةي و 
 خبرات التخ  ات المختلفة اى ماروعات التنمية.

و هدؼ هذا البحث إلى إبراز التأليرات المستقبلية لتطبي  تقنية نظـ المعلومات السياحية اى       
لمواجهة العقباتي وطرح التخطيط السياحى لمحااظة ا سماعيلية لبياف ال ورة الوا عية للمحااظة 

مكانات  ادرة  اكرة إمكانية عرض الخر طة السياحية واالر ة للمحااظة بما تتامنل مف مقومات وات
على تلبية مطالب واحتياجات امات مختلفة مف را بى السفر والسياحة اى محاولة  اباع بعض 

وأظهرت نتامج البحث   أو ك  حاجاتهـ بأسلوب تونولوجى جديد مف أج  القدرة على المنااسة.
أف نظـ المعلومات السياحية توار المعلومات والبيانات التى تدّعـ التخطيط السياحى بسرعة 

و د أو ى البحث برا  كفاءة العامليف اي مجاؿ نظـ المعلومات السياحية مف  وبفاعلية عالية.
 خالؿ تواير التدر ب المناسبي وتأهيلهـ محلياتي وات ليمياتي ودوليات.
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التأليرات المستقبليةي نظـ المعلومات السياحيةي تخطيط المناط  السياحيةي             كممات الدالة: ال
 ا سماعيلية.

 مقدمة:
تحظى السياحة اى الو ت الحاار باهتماـ كبير مف  ب  العديد مف دوؿ العالـ المتقدمة       

ؿي وبخا ة التى تتميز بمحدودية المواردي والناميةي اهى تمل  موردات ا ت اديات مهمات وأساسيات للدو 
االسياحة ليست هداات ب  وسيلة للمساهمة اى التنمية الوطنية الااملةي وهى بطبيعتها  ناعة 
معقدة متعددة ااطراؼ ومترابطة الجوانبي الـ يعد ينظر إليها على أساس أنها مف القطاعات 

المساهمة اى الناتج المحلى ا جمالىي  اللانوية اى ا ت اديات الدوؿي لما لها مف أهمية اى
وتراوـ ازحتياطيات مف العمالت ااجنبيةي لذلؾ ا ب  مف الارورػ تواير  اعدة ااملة 
للتخطيط السياحىي والعم  على التنسي  باك  د ي  اى وا  ااهداؼي وتحديد الوسام  

ي والمعلوماتي وح رهاي المتاحة والمتبعةي وااخذ اى ازعتبار تواير  در وااى مف البيانات
وتحليلها مف أج  تعز ز ما هو متاح مف إمكانات سياحيةي وخدمات مرتبطة بالنااط السياحى. 

 (.0202)مؤمف،والحفاظ عليها لاماف استمرارها اى الو ت الحاار والمستقب  
ماتي أدػ ظهور نظـ المعلومات السياحيةي التى تستخدـ كمات هامالت مف البيانات والمعلو       

إلى جانب اللورة التونولوجية المتمللة اى استخداـ الحاسبات اآللية والبرامج المختلفةي إلى القياـ 
بالولير مف الدراسات المهتمة اى إبراز اابعاد المكانية للمناط  السياحيةي والموا   االر ة 

وم  توار مل  هذ  والتعرؼ على خ ام هاي وميزاتهاي ومحاولة تخطيطهاي وتطو رهاي وتنميتها. 
 النظـ أ بحت عملية التخطيط أولر د ة ومرونة.

اإف تنمية القطاع السياحى يحتاج إلى تخطيط استراتيجى محكـ تراعى ايل ازعتبارات       
البيميةي والموارد المتاحةي وا مكانات السياحية المتوارةي لذلؾ نجد أف زبد مف تخطيط المستويات 

دارتها م  إتباع منهج علمى  حي  وبرامج خا ة لح ر الموجود كااةي وتنفيذهاي ومتا بعتهاي وات
 (. 0222)الطائى، مف ا مكانات وكيفية استااللها باك  أمل  

وتعتبر نظـ المعلومات السياحيةي أداة أساسية تطبيقية اى التحلي ي ووسيلة عرض عف       
ي حيث تسهـ اى تواير المعلومات والبيانات المناط  السياحيةي والموا   االر ةي والموارد ااخرػ 

 كااةي التى تدّعـ التخطيط السياحى.    
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اإف استخدامات تقنية نظـ المعلومات السياحية اى التخطيط الحديث تعد وسيلة مهمة لتحقي     
خطط التنمية مف أج  را  معدزت النمو السياحىي الذػ سوؼ يحق  الفوامد المناودة مف 

 (.0222)الشافعى، نااط السياحىممارسة هذا ال
 مشػكمة البحػث:

تتملػػ  ماػػكلة البحػػث اػػى انخفػػاض مسػػػتوػ الػػوعى وازهتمػػاـ بالبنيػػة ااساسػػية المعلوماتيػػػة       
للبيانػػػات الخا ػػػة بػػػنظـ المعلومػػػات السػػػياحيةي ونقػػػص الخبػػػرات التػػػى تتعامػػػ  مػػػ  نظػػػـ تونولوجيػػػا 

ا يقلػ  اػرص تطػور التخطػيط السػياحى الجيػد اػى المعلومػات الحديلػةي وتقنيتهػا المسػتحدلةي وهػو مػ
 عمليات التنمية السياحية للمناط  السياحية واالر ة اى م ر.

 أىميػة البحػث:
تتا  أهمية البحث اى مجاؿ ازستفادة مف تطبيقات تقنيات نظػـ المعلومػات السػياحية  

  االر ػػػػػة لمحااظػػػػػة وتأليرتهػػػػػا المسػػػػػتقبلية اػػػػػى التخطػػػػػيط السػػػػػياحى للمنػػػػػاط  السػػػػػياحيةي والموا ػػػػػ
 ا سماعيليةي الذػ بدور  يعكس آلارات إيجابية على الميزة التنااسية لم ر.

 أىػداؼ البحػث:
 التعرؼ على أهمية التخطيط السياحى وأهدااة اى تطو ر النااط السياحى. -1
 إلقاء الاوء على نظـ المعلومات السياحية ومكوناتها وأهميتها وخ ام ها. -2
 التى تتحق  مف نظـ المعلومات السياحية اى التخطيط السياحى. التعرؼ على الفوامد -3
 محاولة ح ر المعو ات التى تواجل تطبي  نظـ المعلومات السياحية اى م ر. -4
إعػػػػػػداد  اعػػػػػػدة بيانػػػػػػات سػػػػػػياحية مقترحػػػػػػة تاػػػػػػم  موا ػػػػػػ  الجػػػػػػذب السػػػػػػياحية لمحااظػػػػػػة  -5

 طيط السياحى.ا سماعيلية. كااةي كنموذج لتطبي  نظـ المعلومات السياحية اى التخ
 إبراز دور تطبيقات نظـ المعلومات السياحية اى التنمية السياحية بمنطقة الدراسة. -6
التعرؼ على ألر تطبيقات نظـ المعلومات السياحية على التخطيط السػياحى اػى منطقػة  -7

 الدراسة.
إ تراح استراتيجية لتطبي  تقنية نظـ المعلومػات السػياحية اػى بنػاء  اعػدة بيانػات لمنطقػة  -8

 الدراسة.
 فػػروض البحػػث:

تطبي  نظـ المعلومات السياحية يمكػف أف يسػهـ اػى إعػداد خطػط التنميػة السػياحية بد ػة  -1
 عاليةي مما يؤدػ إلى تنمية ازستلمارات والطلب السياحى اى م ر.

 يوجد العديد مف المعو ات التى تحد مف ااعلية عملية التخطيط السياحى اى م ر. -2
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ة لتطبي  تقنية نظـ المعلومات السياحية  د يؤدػ إلى النهوض وا  استراتيجية مقترح -3
 بالقطاع السياحى بم ر.

  منيجية البحث:
تـ استخداـ المنهج الو فى اى هذا البحث عف طر   جم  البيانات عف الظاهرة وتحليلهاي       

 واستنباط ازستنتاجات منها باأف ماكلة البحث.
ا المنهج وهو الدراسة المسحيةي التى تؤكد على دراسة الماكلة كما تـ إختيار أحد أنواع هذ      

ستخداـ أسلوب تحلي  المحتوػ كأداة مف اادواتي التى يستخدمها المنهج  مف جمي  جوانبهاي وات
 (.0222)نوفل، الو فىي وذلؾ لتحلي  إستمارات المقابالت الاخ ية 

ت المكتبية المتمللة اى ازطالع على أما ايما يخص ادوات البحث اقد تـ استخداـ اادوا      
للو وؿ إلى أحدث  المراج  والبحوثي والدراسات السابقة با اااة إلى استخداـ ابكة ا نترنت

 اى التخطيط السياحى.نظـ المعلومات السياحية ماتـ اى 
ليف استمارة إستبياف على بعض المسمو  35ومف خالؿ الدراسة الميدانية  اـ الباحث بتوز         

دارة التخطيط السياحى بالهيمة العامة للتنمية السياحية باعتبارها الجهة  اى مركز المعلوماتي وات
المنوطة بتنمية وتخطيط المناط  السياحية اى م ري وبعض الخبراء السياحييفي وذلؾ مف أج  

 لى وجالنظـ وتطبيقها اى المجاؿ السياحىي ودراستل وعل  تحلي  الوا  الراهف زستخدامات هذ
 التحديد اى التخطيط السياحى اى م ري وازستفادة منهـ اى ا جابة عف ااسملة المطروحة

استمارةي وبالتالى  33وبلغ عدد ازستمارات المتح   عليها وال الحة المتعلقة بمواوع البحثي 
 ي و د ااتملت ازستمارة على مجموعة مف ااسملة المتعلقة:7ي85اإف معدؿ ازستجابة بلغ 

 ـ.2317بمواوع البحثي و د تـ توز   ازستمارات اى الفترة مف ابراير حتى مارس 
 مفيوـ التخطيط السياحى:

يعرؼ التخطيط السياحى بأنة " رسـ  ورة تقدير ة مستقبلية للنااط السياحى اى دولة       
أج  تحديد  معينةي واى اترة زمنية محددة ". ويقتاى ذلؾ ح ر الموارد السياحية اى الدولة مف

أهداؼ الخطة السياحيةي وتحقي  تنمية سياحية سر عةي ومنتظمة مف خالؿ إعدادي وتنفيذ برنامج 
 (.0200)شوقى،متناس  يت ف باموؿ اروع النااط السياحىي ومناط  الدولة السياحية 

كما يعرؼ بأنل " وا  خطة للتنمية السياحية لمنطقة ما اى مستوػ تخطيطى معيفي       
  أهداؼ محددة للتنميةي بازستاالؿ اامل  لعنا ر الجذب السياحى المتاحة والوامنة لتحقي

ا  ى درجات المنفعةي ومتابعة وتوجيل وابط هذا ازستاالؿ  بقامل امف دامرة المر وب 
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والمناودي اى ظ  الظروؼ وا مكانات المتاحةي والعم  على من  حدوث أية نتامج سلبية ناجمة 
تاالؿ خالؿ مرحلة التنمية المختلفةي م  تحقي  التوازف بيف العرض والطلب عف هذا ازس

 (.0222)العيسوى،  السياحى
ويعرؼ أياات بأنل "عملية تعتمد على البحثي والتقييـ الذػ يتطل  إلى تعظيـ المساهمة       

   .(Peter ,2008)از ت اديةي وازجتماعية مف خالؿ السياحة لرااهية ا نسافي والتوعية البيمية"
مما سب  يتا  اف مفهـو التخطيط السياحى " يهتـ بتوجيلي وتنظيـ المناط  السياحية        

 مف أج  الح وؿ على المناا  از ت اديةي وازجتماعيةي والبيمية الق وػ مف عملية التنمية ".
 أىمية التخطيط السياحى فى تطوير النشاط السياحى:

 (:0202)المشيدانى، يما يلى تتمل  تلؾ ااهمية ا    
دورات بالغ ااهمية اى تطو ر النااط السياحىي وذلؾ لوونل  يلعب التخطيط السياحى -1

دارة النااط السياحى بجمي  عنا ر ي وأنماطل.  منهجات علميات لتنظيـي وات
 يوار إطار عم  ماترؾ زتخاذ القرارات اى إدارة الموارد السياحية. -2
اساليبي وازتجاهات التى يجب أف تسلوهاي مما يسه  يزود الجهات المسمولة با -3

 عملهاي و وار كليرات مف الجهد الاام .
يساعد على توحيد جهود جمي  الوحدات المسمولة عف تنمية القطاع السياحىي وتنسي   -4

عملهاي ويقل  مف ازدواجية القرارات وااناطة المختلفةي مما يساعد على إنجاز 
 ة لهذا النااط.ااهداؼ العامة والمحدد

 خصائص التخطيط السياحي:
يمتاز التخطيط السياحي الجيد بأنل يركز على المنتج السياحيي وكذلؾ على عمليات       

وازجتماعيةي والبيمية امف  يالترو ج والتسو   بأسلوب يحق  التوازف بيف ااهداؼ از ت ادية
السياحي الجيد ز بد أف تتوار ايل كذلؾ  إطار التنمية السياحية الااملة والمستدامةي والتخطيط

 (:0222)غنيـ،  عدة موا فات أخرػ تتمل  ايما يلى
تخطيط مرف مستمري وتدر جي يتقب  إجراء أؼ تعدي  إذا ما تطلب اامر بناء على  -1

 والتاذية الراجعة.  يالمتابعة المستمرة
عيةي اللقاايةي تخطيط اام  لجمي  جوانب التنمية السياحيةي از ت اديةي ازجتما -2

 البيميةي  السكانية ... إلخ.
تخطيط توامليي تعام  ايل السياحة على أنها نظاـ متوام ي حيث ك  جزء مكم   -3

 لألجزاء ااخرػي وك  عن ر يؤلر و تألر ببقية العنا ر.
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تخطيط مجتمعيي بمعنى أنل يسم  بمااركة جمي  الجهات ذات العال ة اي عملية  -4
 تلفة.التخطيط بمراحلها المخ

تخطيط بيمي يحوؿ دوف تدهور عنا ر الجذب السياحية الطبيعيةي والتار خيةي ويعم   -5
على تواير ا جراءات الالزمة ل يانتها باك  مستمري ويامف المحااظة عليها اطوؿ 

 اترة زمنية ممكنل.
تخطيط وا عي و اب  للتنفيذي أؼ أف ز تتجاوز أهداال حدود ا مكانيات والطموح وز  -6

 ج عف دامرة ما هو متاح وكامف مف موارد طبيعيةي وماليةي وبار ة.تخر 
تخطيط مرحلي منظـي يتووف مف مجموعة مف الخطوات والنااطات المتتابعة  -7

 والمتسلسلة.
تخطيط يتعام  م  السياحة على أنها نظاـ لل مدخالتي وعملياتي ومخرجات محددةي  -8

 ويمكف التألير اي هذ  التوو نات وتوجيهها.
 ل نجاح التخطيط السياحي:عوام
 (:0222)ىرمز، يعتمد نجاح التخطيط السياحي على عدة عوام ي أهمها    

أف تووف خطة التنمية السياحية جزءات ز يتجزأ مف الخطة القومية الااملة للتنمية  -1
 از ت ادية وازجتماعية.

 أف يتـ تحقي  التوازف بيف القطاعات از ت ادية المختلفة. -2
 ار تنمية القطاع السياحى كأحد الخيارات ازستراتيجية للتنمية از ت ادية.أف يتـ اعتب -3
  ياـ الدولة بتحديد مستوػ النمو المطلوب وحجـ التدا  السياحى. -4
 أف يتـ تحديد دور ك  مف القطاعيف العاـ والخاص اى عملية التنمية. -5
حديد عال ة ذلؾ التركيز على عال ة التنمية السياحية بالنااط از ت ادػ العاـي وت -6

 بالمحااظة على البيمة.
أف مف بيف عوام  نجاح التخطيط السياحى وجوب توار أربعة  (0222)ىرمز، و رػ       

 عال ات تتمل  ايما يلى:
  عالقة التخطيط بالنشاط االقتصادى:  - أ
مكنها انجاح النااط السياحى اى أػ منطقة يرتبط ارتباطات وليقات بمستويات ااناطة التى ي      

مكانية از ت اد المحلى على امت اص هذ   أف تؤدػ إلى تحقي  ز ادة متوا لة اى الدخوؿ وات
 الدخوؿ واستخدامها.
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 عالقة التخطيط بالبيئة:   - ب
نجد أف السياحة والبيمة هى نفس الائي على اعتبار أف التدا  السياحى يرتبط بعوام        

اظر البيمية الطبيعيةي والاواطئ و يرها أو اى عوام  الجذب السياحى المتمللة اى المناخي والمن
جذب مف  ن  ا نساف كالمناط  التار خية االر ة والحديلة و يرهاي وهنا تبدو نقطة هامة تتعل  

 بارورة المحااظة على اا وؿ البيمية.
 عالقة التخطيط بالقادميف إلى المنطقة السياحية: -ج  
مقيميف لتزو د السامحيف بالمعلومات التى تتي  لهـ المتعة الذهنيةي يكوف مف المالمـ تهيمة ال      

اإف تزاوج ك  مف ا متاع النفسى وا لراء الذهنىي يجع  السامحيف أولر ر بة اى ز ارة المنطقة 
 مرة أخرػ.
 عالقة التخطيط بتدفق النقد األجنبى: -د       
ة مف النقد ااجنبىي اإف نجاح التخطيط إذا كاف التخطيط يهدؼ إلى ز ادة موارد الدول      

السياحى يقاس بالنسبة للدوؿ النامية ب فة خا ة بمدػ  درتل على ز ادة التدا  مف النقد 
ااجنبى إلى الدولة سواء مف خالؿ عامدات السياحة الدولية أو مف خالؿ انسياب رؤوس اامواؿ 

 ااجنبية لالستلمار السياحى.
 ياحية:نظـ المعمومات السمفيوـ 
" نظاـ وطنى اام  لجم  المعلومات والبيانات  بأنهانظـ المعلومات السياحية تعرؼ        

الخا ة بالقطاع السياحى بأنواعها المختلفةي وتخز نهاي وتعديلهاي وتحديلهاي ومف لـ تحليلهاي 
خراجهاي وذلؾ بهدؼ تطو ر السياحة "  .(Sheldon ,2004)وعراها وات

ها " مجم  متناس  ياـ مكونات الحاسب اآلليي والبرامجي و واعد البيانات كما تعرؼ بأن       
با اااة إلى ااارادي ويقـو اي مجموعل بح ر د ي  للمعلومات السياحيةي وتخز نهاي وتحديلهاي 

 .(0222)عودة،ومعالجتهاي وعراها" 
وعرضي  وتعرؼ أياات بأنها " نظاـ حاسوب  ادر على تجمي ي وخزفي ومعالجةي       

براز الميزات طبقات للموا   وحسب الحاجةي ونوع المكافي وطرؽ  واسترجاع المعلومات السياحيةي وات
ازت اؿ المتاحة م  الموا   المخ  ةي واا مار ال ناعية التى تجوب الفااء" 

     (.0222)الخزامى،
 :نظـ المعمومات السياحية مكونات

 (:0222)يسرى، لمكونات ااساسية اآلتية يتألف نظاـ المعلومات السياحية مف ا   
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مفهـو اآللة اي أؼ نظاـ معلومات هو الحاسب اآللىي الذؼ يعم  عليل نظاـ  آلالت:ا -0
 المعلومات السياحية.

توار برامج نظاـ المعلومات السياحية اادواتي وااساليب الخا ة بتخز في  البرامج:  -0
أدوات  :ات ااساسية اي البرامجوتحلي ي وعرض المعلومات السياحية. ومف المكون

 . دخاؿ وتطوي  المعلومات السياحية
 د تووف البيانات السياحية وبيانات الجداوؿ المتعلقة بها هي أهـ مكونات  البيانات: -2

 نظـ المعلومات السياحية. 
إف تونولوجيا نظـ المعلومات السياحية لها  يمة محدودة إذا كانت بدوف اااراد  األفراد:  -2

يجاد خطط لتطبيقها على ماكالت الوا  ي و تدرج الذي ف يقوموف بإدارة النظاـ وات
مستخدمو نظـ المعلومات السياحية مف المتخ  يف التقنييفي الذيف ي مموف 

 ويطوروف النظاـي إلى هؤزء الذيف يستخدمونل اي أداء أعمالهـ اليومية.

 علومات السياحية( العال ة بيف مكونات نظـ الم1يوا  الاك  ر ـ )        

         
 (2339الم در: )يسرػي         

 فى إعداد الخطط السياحية:أىمية نظـ المعمومات السياحية 
 (Werthner, 2004)يمكف بياف مدػ أهمية هذة النظـ ايما يلى     

 تساعد اي تخطيط الماار   السياحية الجديدة والتوسعية. -1
  لمعلومات السياحية بسرعةي وبفاعلية عالية.تساعد اي الو وؿ إلى كمية كبيرة مف ا -8
 تساعد اى إمداد عدد أوبر مف المستفيديف بالمعلومات السياحية. -3
 تطو ر الخدمات السياحية سواء لمتخذ القرار أو جمهور السامحيف باستخداـ التونولوجيا. -4
  .تولي  ودمج البيانات والمعلومات السياحية اي  اعدة معلومات واحدة -5
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 اتخاذ أاا   رار اي أسرع و ت. تساعد على -6
 .التنسي  بيف المعلومات والجهات ذات العال ة  ب  اتخاذ القرار -7
القػػػػدرة علػػػػى ا جابػػػػة علػػػػى ازسػػػػتعالماتي وازستفسػػػػارات الخا ػػػػة بالمكػػػػاف أوالمعلومػػػػة  -2

   الو فية.
 خصائص تقنيات نظـ المعمومات السياحية:

   (Worrall,2007)  تتمل  خ امص تقنيات هذ  النظـ ايما يلى
 خفض تواليف إنتاج الخدمات السياحية وتحسيف الد ة. -1
 سهولة تطو ر المنتجات السياحية. -2
 تقليص العمالة اى القطاع السياحى. -3
  تسهـ اى عملية  ن  القرار بااجهزة السياحية. -4

   السياحية فى التخطيط السياحى:  وظائف نظـ المعمومات
  Burrough,2008):) تتمل  وظامف هذ  النظـ ايما يلى    

تواير معلومات د يقة  ابلة للتحديث زتخاذ القراراتي وا جراءات السياحية المناسبةي  -1
 وهو ما ينعكس على التخطيط السياحى اى تاجي  ازستلمارات السياحية.

 إدارة الموارد السياحية والمحااظة عليهاي والمساعدة اى رسـ الخطط التنفيذية التطو ر ة. -2
 اى تحديد الموا   السياحية الحالية وامتدادهاي والتنبؤ بالموا   المستقبلية. المساهمة -3
ربط المعلومات والبيانات اى إطار نظاـ واحد بطر قة د يقة واعالة مف أج  ح ر  -4

 المراا  وابكات الطرؽ والخدمات ااخرػ اى الموا   السياحية وتطو رها.
ي مف حيث موا   ااماوف السياحيةي لوترونى للمعلومات السياحيةإتميزها كأرايف  -5

والبيانات الخا ة بهاي والقدرة على حفع كميات كبيرة مف المعلومات بحيث يمكف 
 3جدات  ازستعانة بها بك  سهولة ويسر اى و ت سر  

تعتبر نظـ المعلومات السياحية جهاز ا نذار ااساسي اي الطوارغ والووارث الطبيعيةي  -6
السياحيي ووا  الحلوؿ المناسبة لمعالجة المااو  اي مرحلة وبالتالي استقراء الطلب 

 مبكرة.
أستخدامات نظـ المعلومات السياحية بفاعلية اى التخطيط السياحى يسهـ باك  إيجابى  -7

اى تحديد ازحتياجات المستقبليةي وتواير التواليف مقارنة بالوسام  ااخرػ كالت و ر 
 الجوػي والمس  ااراى.
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ستارؽ لتحلي  الموا  ي والح وؿ على النتامج السر عةي وتواير تقليص الزمف الم -8
 الجهود المبذولة اى عم  الدراسات المماللة عبر الوسام  التقليدية. 

 تحلي  المعلومات والبيانات البحر ة المتعلقة بميا  البحػاري والوامنػاتي والنباتػات البحر ػةي -9
 وتحديد أماوف الاعاب المرجانيةي و يد ااسماؾ.

واير بيانػػػػات و ػػػػفية ومكانيػػػػة عػػػػف أسػػػػباب وم ػػػػادر تلػػػػوث البيمػػػػة السػػػػياحية وكيفيػػػػة تػػػػ -13
 التخلص منل.

 عداد خطط التنمية السياحية:إفى  دور نظـ المعمومات السياحية
 (:0202)النقاش، يتمل  هذا الدور ايما يلى       

  بناء  اعدة بيانات سياحيةي و فيةي ومكانية. -1
بسػػهولة ويسػػر مػػف أجػػ  تبػػادؿ البيانػػات والمعلومػػات سػػهولة الح ػػوؿ علػػى البيانػػات  -2

 ا.وحفظه السياحيةي
ظهػػػػار ا مكانػػػػات المتاحػػػػة والمهملػػػػةي والقاػػػػايا المتعلقػػػػة بتنميػػػػة ات تحليػػػػ  البيانػػػػاتي و  -3

 المناط  السياحية كااة.
تػػواير البيانػػات عػػف المنػػاط  السػػياحيةي وعػػف مسػػتوػ الخػػدمات السػػياحيةي وعػػف حجػػـ  -4

  ى المق د السياحى.العامداتي التى تعود عل
يسػػػهـ اػػػى عمليػػػة اتخػػػاذ القػػػرار ال ػػػامب للمخططػػػيف والمسػػػتلمر ف اػػػى عمليػػػة التنميػػػة  -5

 .السياحية
يسهـ اى إ دار مراج  وكتب ونارات سياحية للمدفي التى تمتلؾ أبرز الموا ػ  التػى  -6

 يتوااػػد إليهػػا السػػامحوف متمللػػة اػػى المنػػاط  السػػياحيةي واالر ػػةي والتراليػػةي والمتػػاحفي
والمتنزهػػػاتي والحػػػدام ي والمػػػدف الترايهيػػػةي وااسػػػواؽ الاػػػعبيةي والمراوػػػزي والمجمعػػػات 
التجار ةي و اعات المعارضي ا حتفازتي والفنادؽ بمختلف أنواعهاي وأمػاوف محطػات 

 النق  وتأجير السياراتي والمستافياتي وأ ساـ الارطة.
 :عناصر تخطيط مناطق التنمية السياحية

 (:David,2015)لمدخلة اى نظـ المعلومات السياحية تتمل  ايما يلى البيانات ا    
  عنا ر الجذب السياحى متمللة اى )المناط  والمعالـ السياحية واالر ة(. -1
 . البنية التحتيةي والفو ية المتوارة -8
 السياحية. والتسهيالت المراا ي والخدمات -3
 ابكات الطرؽ المعبدة. -4



 ١ٔٛ٠8112ٗ              (1/1اٌؼلك)، ٌضبٌشِغٍخ ا١ٌّٕب ٌجؾٛس ا١ٌَبؽخ ٚاٌض١بفخ         اٌّغٍل ا

 و١ٍخ ا١ٌَبؽخ ٚاٌفٕبكق، عبِؼخ ا١ٌّٕب  
 

- 11 - 
  

   اتي ومحطات السكؾ الحديدية.نظاـ النق  على الطرؽي والمطار  -5
 ا ح اءات السياحية.  -6

مما سب  يتا  أف استخداـ نظـ المعلومات السياحية أ بحت عن رات مهمات ورميسيات 
يعتمد على  اعدة أساسية مف البيانات والمعلوماتيالتى  ليستند علية التخطيط السياحى نظرات لوون

 احة اى المناط  السياحيةي والموا   االر ة.اى عمليات التنمية السي يتـ ازحتياج إليها
 معوقات تطبيق تكنولوجيا نظـ المعمومات السياحية فى مصر: 

     :(0222)ميدى، تتمل  تلؾ المعو ات ايما يلى    
مكاناتها. انخفاض -1  مستوػ الوعى العاـ بأهمية تطبي  نظـ المعلومات السياحية وات
 طو ر نظاـ للمعلومات السياحية.اعف البنية ااساسية الالزمة لبناء وت -2
 عدـ الواوح اى تحديد الهدؼ مف ا تناء النظاـ واا راض التى سيستخدمها. -3
 عدـ ازعتماد على ااساليب والطرؽ العلمية الحديلة اى بناء وتطو ر التونولوجيا.  -4
 اعف ازطالع على خبرات اآلخر ف اى مجاؿ هذ  التقنية وازستفادة منها.  -5
 اى اادوات والعوام  المساعدة الالزمة ل ناعة التقنية المعلوماتية. النقص الاديد -6
 اعف الموارد المالية وا مكانات الالزمة للوااء بمستلزمات عملية إدخاؿ النظاـ. -7
عدـ وجود كوادر مف العمالة المدربة توفي حجـ العم  الوبير اي مجاؿ إنتاج نظـ  -8

 المعلومات السياحية واستخدامها.
 ؾ المستخدميف  مكانات النظاـي ومف لـ عدـ استخدامل ازستخداـ اامل .عدـ إدارا -9
أف تطبي  نظـ المعلومات السياحية اى م ر تواجهل العديد مف  مما سب  يتا       

المعو ات المختلفةي اامر الذػ يترتب علية ارورة حث المسؤوليف عف  طاع السياحة بارورة 
 نتامج تطبي  تلؾ النظـ على  ناعة السياحة.تطبي  تلؾ النظـ مف خالؿ إبراز 

 عوامل نجاح نظـ المعمومات السياحية:
 (:0200)الصعيدى، تتمل  تلؾ العوام  ايما يلى     

% مف التولفة ا جمالية 83إف تولفة إدخاؿ البيانات سوؼ تاا  نحو :البيانات إدخاؿ -0
انات المفتاح ااوؿ لعملية اي نظـ المعلومات السياحيةي لهذا ُتعتبر عملية إدخاؿ البي

 النجاح لهذ  النظـ.
ويق د بها الحفاظ على  اعدة البيانات السياحية والحفاظ صيانة قواعد البيانات:  -0

 عليهاي وتحديث النظاـ باك  مستمر.
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تعتبر مااركة البيانات لنظـ المعلومات السياحية مف أهـ مفاتي  مشاركة البيانات:  -2
وازستفادة الق وػ مف ، ولفة ا جمالية  دخاؿ البياناتالنجاح وذلؾ انها تقل  الت

  اعدة البيانات.
مهـ جدات لفهـ مفاهيـ نظـ المعلومات السياحيةي ااهداؼي ااساليب. التعميـ والتدريب:  -2

 ذلؾ على لالث مستويات ل انعي القراري المهنييفي الفنييف. و نباي تنظيـ
رمجيات نظـ المعلومات السياحية ب تخصيص برامج نظـ المعمومات السياحية: -2

لذلؾ يجب على المستخدميف تطو ر  الموجودة والمقدمة ز توفي للتطبيقات العمليةي
وبرمجة لمجموعة مف  برامج مخ  ة أو ح  لهذ  الماكلة مف خالؿ بناء نموذج

 التطبيقات المختلفة.
اقط على  إف نجاح ماروع نظـ المعلومات السياحية ز يقت ردعـ أصحاب القرار:  -2

الموظفيف ا دار يف والمخت يف يجب أف يدعموا ماروع  تواير دعـ ا دارة العلياي أياات 
 نظـ المعلومات السياحية.

محافظة اإلسماعيمية كنموذج لتوظيف تقنية نظـ المعمومات السياحية فى التخطيط السياحى 
 لممناطق السياحية، والمواقع األثرية:

تطو ر المناط  السياحيةي  ات نظـ المعلومات السياحية مف أج  نجد أف استخداـ تقني      
الموا   االر ةي وتواير  اعدة البيانات السياحيةي التي تام  البيانات المتعلقة بالبنية التحتيةي 
والمقومات البار ة والطبيعية كااةي التي يسه  التعام  معها مف خالؿ نظاـ المعلومات 

التخطيط السياحي على تحقي  أاا  النتامجي م  ا اارة إلى أهمية السياحيةي وبالتالي  درة 
 اعدة البيانات اي تزو د  ان  القرار بالمعلومات المتعلقة بتطو ر المناط  السياحية كااةي 

دارتها بال ورة المللى   (.0202)الشرقاوى،وات
يز با مكانات وتعد محااظة ا سماعيلية إحدػ اا اليـ السياحة اى م ر التى تتم       

 هذ الخي إز أف …السياحية المتعددةي التى تتراوح ما بيف الترايهيةي واللقاايةي والدينيةي والعالجية
المقومات السياحية ذات الميزة النسبية والتنااسية ز تستا  باك  مناسب نظرات إلى سوء 

وتخطيطها باك  يتناسب  التقليدية ومحدودية الفكر التخطيطى اى تهيمتها الممارسات التخطيطية
م  أهميتها وحجمها كمق د سياحى محلى ودولى. ومف لـ نجد أنها تعانى مف العديد مف 
الماكالت المتنوعةي التى تعوؽ التنمية السياحة. با اااة إلى أف هناؾ العديد مف اوجل 

وظيف الق ور المتمللة اى   ور الوعى السياحى لدػ بعض امات المجتم  المحلىي وعدـ الت
ي لالجيد لعوام  الجذب المتاحة بالمحااظةي والنمو ال ناعى الذػ  احبة التلوث بمختلف أنواع
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لية هو التخطيط الجيدي الذػ يوماكلة الموسمية السياحيةي ونجد أف ك  ما تحتاج إليل ا سماع
ات الحديلة يراعى اابعاد البيميةي وازجتماعيةي واز ت ادية كااةي و تـ مف خالؿ تطبي  التقني
جم  البيانات  متمللة اى نظـ المعلومات السياحية للمساهمة اى التخطيط السياحى مف حيث

وح رهاي وعم  الخرامط السياحية وتوايرهاي واختيار أنسب الموا   السياحيةي وتهيمتهاي وتحديد 
تقبلية ما يمكف استااللل مف مواد متاحة باك  مستداـ يامف الحفاظ على الموارد لفترات مس

واستقطاب مز د مف السامحيف لرا  مستوػ الطلب السياحى  با اااة إلى الحفاظ على البيمةي
الدولى والمحلى باك  متوازف مف اج  المساهمة مف التخفيف مف حدة الموسمية لمحااظة 

 (. 0222)سعيد،ا سماعيلية 
 مقومات التنمية السياحية فى محافظة اإلسماعيمية:

 اإلسماعيمية: التعريف بمحافظة
تق  محااظة ا سماعيلية اى ارؽ الدلتاي تحدها مف الاماؿ محااظة بورسعيدي ومف         

الجنوب محااظة السويسي ومف الارؽ محااظة اماؿ سيناءي ومف الارب محااظة الار يةي كما 
متاز يحدها مف الجنوب الاربى محااظة القاهرةي وتتمت  محااظة ا سماعيلية بمو   جارااى م

رات المرةي وبحيرة التمساحي ونظرات لمناخها المعتدؿ ياهى تط  على افتى  ناة السويسي والبح
طواؿ العاـ اهى تستا  كم يف وماتى اى آف واحد.با اااة إلى أنها تمتاز بكلرة الحدام ي 
لى والمتنزهاتي ومناط  ال يد الممتدة على طوؿ بحيرة التمساح والبحيرات المرةي با اااة إ

الاواطئ ومياهها الهادمةي حيث تساعد على إ باؿ الم طاايف لممارسة مختلف أنواع الر ااات 
 المامية. ونجد أف  ربها مف المحااظات المجاورة  د ساعد على إ باؿ الوااديف ولو لمدة يـو واحد

 (. 0202)محافظة اإلسماعيمية، الييئة العامة لإلستعالمات، 

 مو   محااظة ا سماعيلية باا مار ال ناعية (  ور2يوا  الاك  ر ـ )

              
 (2316الم در: )محااظة ا سماعيليةي الهيمة العامة لإلستعالماتي 
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 (marefa، 2016): المناطق األثرية فى المحافظة 
 هى كالتالى: تمتلؾ ا سماعيلية العديد مف المناط  االر ة بمختلف الع وري    

ي ت  الرطابىي ت  دانةي ت  الووعي ت  البحري ) ت  الم       سخوطةي ت  ال حابةي ت  سرابيـو
ت  حبوةي  ت  سالـي ت  أبو يفىي ت  حسف داوودي ت  النعايمة والجماليفي ت  العمدة والاقاي ي 
ت  الايخ سليـ وأـ بردػي ت  أبو ناابل والحطبي ت  الوفر ة وال عيدػي الت  الوبير والت  

 حبوةي طر   حورس القديـي وادػ الطميالت(.  ال ايري آلار
 المزارات الدينية فى المحافظة:

 (:0202)محافظة اإلسماعيمية، إدارة السياحة،تتمل  تلؾ المزارات الدينية ايما يلى    
مف أ دـ المساجد اى م ري وهو أحد المعالـ االر ة المهمة الجامع العباسى:  -1

 1892ناامل الخديوػ عباس حلمى اللانى اى الفترة بمحااظة ا سماعيليةي الذػ  اـ بإ
والمسجد عبارة عف بناء مرب  الاك  يرج  الى  ـ بعد حفر  ناة السويسي1914إلى 

الطراز العلمانى اى العمارة ا سالمية كما يتا  ذلؾ مف مدخلل التذكارػ البارز 
المسجد المز ف بزخارؼ إسالميةي و توسطل اخايخل مف الداخ  للتهويةي وياـ 

كذلؾ سقف المسجد الخابى مزخرؼ بالزخارؼ  العنا ر المعمار ة ا سالمية المختلفةي
 النباتية والهندسية البديعة.

ـ 1933مف أ دـ الونامس اى العالـي و د تـ تاييدها اى عاـ الكنسية الكاثوليكية:  -8
لة على الطراز الباز لؾ بت ميـ ارنسى إيطالىي وهى على اك  مستطي ي وتاـ لال

أجنحة رميسيةي هى الونيسةي ومكتبةي و اعة متعددة ااناطةي ومبنى الرهبافي و د 
 .سميت بالونيسة الفرنساوػ نسبة للبابا ارانسيس

 ((almosafr,2016ة الخدمات والتسييالت السياحية بالمحافظ
لسياحة اركات ا –وتاـ جمي  الخدماتي التى يمكف تقديمها للسام  مل  )أماوف ا  امة        

 ااناطة اللقااية (. -ااناطة الر ااية  -المستافيات  –البنوؾ وال رااة  –المطاعـ  –
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( خر طة لمخطط عاـ للمناط  السياحية المحيطة لبحيرة التمساح  3يوا  الاك  ر ـ )
 بمحااظة ا سماعيلية

 
(2316الم در: )محااظة ا سماعيليةي الهيمة العامة لإلستعالماتي   

فى المحافظة: ماط السياحيةاألن  
:(0202السياحة، )محافظة اإلسماعيمية،الييئة اإلقميمية لتنشيط تتمل  تلؾ اانماط ايما يلى    

  
تزخر محااظة ا سماعيلية بالعديد مف : ) المزارات والمتاحف (السياحة األثرية  -0

رات القديمةي التي المزارات السياحيةي والتار خيةي واللقااية التي تعّبر عف مختلف الحاا
اهدتها المحااظة عبر الع ور المختلفة ومف أهـ هذ  المزارات السياحية والمتاحف ) 

الن ب  –متحف الارطة  –متحف الدبابات  –ديليسبس متحف  –متحف اآللار 
مقابر  –الونيسة الوالوليكية  –تبة الاجرة  –طابية عرابى  –التذكارػ للجندػ المجهوؿ 

 الوومنولث (.

 (  ور بعض الموا   االر ة بمحااظة ا سماعيلية4يوا  الاك  ر ـ )        

       
 (2316الم در: )محااظة ا سماعيليةيالهيمة ا  ليمية لتنايط السياحةي     

وتام  جمي  أماوف التراية والتسلية المنتارة اى محااظة السياحة الترفييية:  -2
رحي والمسطحات الخاراءي والحدام ي ا سماعيلية مل  دور السينماي والمسا

 .والاواطئي والنوادػ ازجتماعية والمتنزهاتي
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 (  ور بعض الحدام  والاواطئ بمحااظة ا سماعيلية5يوا  الاك  ر ـ )           

      
 (2316الم در: )محااظة ا سماعيليةيالهيمة ا  ليمية لتنايط السياحةي        

با سماعيلية أولر مف  رح ر ااى يؤهلها   امة البطوزت  يوجدالسياحة الرياضية:  -3
القر ة  –الدولية والعالمية مما يحق  لها رواجات ا ت ادياتي وسياحيات مل  ) استاد ا سماعيلية 

 مالعب المجم  التعليمى (. –ال الة الماطاة  –ااوليمبية 
طقسي ووجود بيمة نظيفة السياحة اعتداؿ ال هذ ويساعد على وجود السياحة العالجية:  -2

 المحااظة.  لخالية مف التلوث با اااة إلى الهدوءي الذػ تتميز ب
هذا النمط السياحى يقاـ ب فة دور ةي وذلؾ لوجود الطرؽ الجيدة سياحة الدراجات:  -2

 بالمحااظةي والطرؽ التى تربط بيف ا سماعيلية والمحااظات المجاورة.
النوع مف النمط السياحى  رب محااظة ا سماعيلية  دػ إلى خل  هذاأسياحة المؤتمرات:  -2

المؤتمرات سواء  هذ مف القاهرةي با اااة إلى وجود القاعات العديدةي التى تسم  بعقد 
العلمية أوالطبية  أوال حفية لذلؾ اقد أ بحت ا سماعيلية مزارات مهمات لوبار الاخ ياتي 

مف ازحتفازتي واللقاءات اللقااية والاعر ة التى تفد إلى م ري با اااة إلى إ امة العديد 
 المهمة.

زيمكف أف ناف  أهمية المهرجانات المحلية والدوليةي اهناؾ مهرجانات سياحة الميرجانات:  -2
انيةي ور اايةي وسياحيةي وهذ  المهرجانات إحدػ أساليب الجذب السياحي لمدينة 

سو   السياحي الخارجي لإلسماعيلية ا سماعيليةي ويمكف مف خالؿ المهرجانات الدولية الت
بإعتبارها إحدػ المقا د السياحية الهامة بم ري ونذكر منها )المهرجاف الدولى للفنوف 

 –مهرجاف الهجف  –مهرجاف السياحة والتسوؽ  –مهرجاف الربي  السنوػ  -الاعبية 
 (.سباؽ القناؿ الدولى –مهرجاف المسرح التجر بى  –المهرجاف الفنى للمحااظات 
 المشاريع الميمة فى المحافظة:

 (:0202)محافظة اإلسماعيمية، إدارة السياحة، تتمل  تلؾ الماار   ايما يلى  
 ماروع وادػ التونولوجيا. -1
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 ماروع ترعة السالـ. -2
 ماروع كوبرػ مبارؾ للسالـ. -3
 ماروع كوبرػ الفرداف للسكة الحديد على  ناة السويس. -4
  ماروع  ناة السويس الجديدة. -5

 (  ور  ناة السويس الجديدة باا مار ال ناعية6يوا  الاك  ر ـ )   

 
 (2316الم در:  )محااظة ا سماعيليةي إدارة السياحةي        

 

 :ـ0202الحركة السياحية الوافدة إلى محافظة اإلسماعيمية فى عاـ 
ـ     2313الفترة  ( الحركة السياحية الواادة لمحااظة ا سماعيلية مف1يبيف الجدوؿ ر ـ )     

 ـ.2316حتى الفترة 

 السنة
 مصرييف عرب أجانب

 الميالى السائحيف الميالى السائحيف الميالى السائحيف

2313 5167 12163 5393 15369 117248 5235 
2314 4373 8513 1934 4137 38421 84344 
2315 2547 6312 918 1513 68913 132486 
2316 2354 5862 1354 1625 69215 96254 

الم در: )محااظة ا سماعيليةي مركز المعلومات ودعـ اتخاذ          
 (2317القراريإدارةا ح اءي

 72623ـ 2316بلغ عدد السامحيفي الذيف  اموا بز ارة محااظة ا سماعيلية خالؿ عاـ       
ر يف( منذ سام ي حيث يبيف الجدوؿ الساب  إنخفاض عدد السامحيف )ااجانبي والعربي والم 
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% مف إجمالى عدد السياحي بينما 4ي95ـي حيث بلغ عدد الم ر يف 2316ـ حتى 2314عاـ 
 %.4ي1%ي ونسبة السامحيف العرب 2ي3لـ تتعد نسبة السامحيف ااجانب 

اندؽ تحت الت نيفي  16اند ات منها  27وبلات عدد الفنادؽ الموجودة بنطاؽ المحااظة       
ي وبها  5الفنادؽ امة ايما تخلوا المحااظة مف  داخ  مدينة  2نجـو منها  4انادؽ امة  6نجـو

ف المحااظة بها  4ا سماعيليةي و االيةي وت   إجمالى  293 ر ة سياحيةي و 11بمدينة اايدي وات
ف إجمالى أ راة موّزعة على مدينتى ا سماعيلية واايدي و  1277الطا ة الموجودة بالمحااظة إلى 

% أما اى مدينة اايد اقد بلات النسبة 42 راة بنسبة  833 سماعيلية عدد الارؼ اى مدينة ا
ليلة  133741ـ 2316% مف إجمالى المحااظة. وبلغ عدد الليالى السياحية خالؿ عاـ 58

% للعرب أما الم ر يف اقد بلات نسبة ا اااؿ 6ي1% لألجانبي و7ي5سياحية موزعة بنسبة 
بلات الز ادة اى عدد الزامر ف الم ر يف نتيجة اعياد % مف إجمالى الليالى السياحيةي و 7ي92

الربي  )اـ النسيـ(ي حيث تمتاز محااظة ا سماعيلية بكلرة الحدام  والمتنزهاتي التى تسم  
)محافظة اإلسماعيمية، مركز المعمومات ودعـ اتخاذ القرار،إدارة بقااء إجازة الربي  بها 

 .(0202اإلحصاء،
خفاض الحركة السياحية الواادة إلى المحااظة مف السامحيف العرب يتا  ايما سب  إن      

لذا تحتـ على القامموف على إدارة وتسو   المق د السياحي الم رؼ ب فة عامة وااجانبي 
ومحااظة ا سماعيلية ب فة خا ة أف ينتهجوا كااة السب   ستعادة المكانة السياحية للمنتج ب  

ؽ والعمالءي ونظرات للظروؼ المعقدة التي تؤلر اي المق د والتوس  لجذب مز د مف ااسوا
السياحي الم رؼي االبد مف إنتهاج كااة الطرؽ العلمية الد يقة التي تامف إتخاذ القرارات 
المبنية على الحقام ي خا ة م  تنوع وتعدد اادوات وااساليب المستخدمة اي إجراء دراسات 

كير ا ستراتيجي أحد أهـ المناهج المستخدمة اي ذلؾي لما وبحوث المقا د السياحيةي وُيعد التف
لل مف القدرة على الوا  اى ا عتبار وا لماـ بكااة وأدؽ العوام  التي يمكف أف تؤلر اي 

ارورة إنااء انادؽ جديدةي وتحسيف الخدمات بالفنادؽ المق د )داخليات وخارجيات(ي با اااة إلى 
 مف السامحيف الم ر يفي والعرب وااجانب. والقرػ السياحية لجذب أوبر عدد

 تحميل مقومات المنتج السياحى بالمحافظة:
( تحلي  مقومات المنتج السياحى للمحااظة )البيمة الداخلية 2يوا  الجدوؿ ر ـ )      

أداة رميسية لتقييـ البيمة الداخلية )عنا ر القوة والاعف(ي وتقييـ  Sowt)والخارجية(ي ايعتبر )
 (.0202)فايد، فراج، الخارجية )الفرص والتهديدات( البيمة 
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 نقاط القوة نقاط الضعف
  لة المطبوعات والمل قات الترو جية. -
 اي  بعض الطرؽ والاوارع الداخلية. -
  ار مساحة معظـ ااندية بالمحااظة. -
 ار حجـ وسعة متحف آلار ا سماعلية  -

 مما أدػ إلى  لة المعرواات. 
عػػرض هيمػػة  نػػاة السػػويس اػػي  مسػػاحة م -

 ارد اقط. 33حيث يس  
اػػػػػػػػػػػعف إمكانػػػػػػػػػػػات العػػػػػػػػػػػرض بمتحػػػػػػػػػػػف  -

  .ديليسيبس
يقػػػػ  متحػػػػف الاػػػػرطة داخػػػػ  مدير ػػػػة أمػػػػف  -

ا سػػػػػماعيليةي كمػػػػػا يتطلػػػػػب دخولػػػػػل علػػػػػى 
 ت ر   أمنى.

 لة عدد وحدات ا  امة المتاحة)االيهات/  -
  رؼ( اى معظـ النوادػ.

إنتاػػػػػػػػػػػار الموا ػػػػػػػػػػػف العاػػػػػػػػػػػوامية بمدينػػػػػػػػػػػػة  -
سػػػػػػماعيليةي ممػػػػػػا يػػػػػػؤلر علػػػػػػى المنظػػػػػػر ا 

 الحاارػ للمدينة.
كلػػػػػػػػػرة عػػػػػػػػػدد المناػػػػػػػػػ ت الايػػػػػػػػػر م ػػػػػػػػػنفة             -

 سياحيات.
اػػػي  مسػػػاحة نػػػادػ الفيػػػروز بػػػالر ـ مػػػف  -

 ز ادة ا  باؿ اى ا   ال يف.
اػػػػعف الر ابػػػػة علػػػػػى بعػػػػض الممارسػػػػػات  -

 السيمة وأهمها إلقاء القمامة بالحدام .
سػػػػية بمنطقػػػػة اػػػعف خػػػػدمات البنيػػػػة ااسا -

 جب  مر ـ االر ة.

تنػػػػػوع المػػػػػزارات عبػػػػػر الع ػػػػػور المختلفػػػػػػة              -
)الم ػػػػػػر ة القديمػػػػػػةي اليونانيػػػػػػة الرومانيػػػػػػةي   
 المسيحيةي ا سالميةي الحديلة(.          

نػػػػػدرة وتنػػػػػوع اااػػػػػجار والنباتػػػػػات بمنطقػػػػػة      -
 الاابات .                                     

سػػػنة  5333ألر ػػػة تعػػػود اولػػػر مػػػف مقػػػابر  -
  ب  الميالد.                       

 إمتداد المساحات الخاراء بالمحااظة.   -
وجػػػػود الخػػػػدمات المتميػػػػزة بمنطقػػػػة حػػػػدام         -

المالحػػػػة ملػػػػ : مالعػػػػب التػػػػنسي ومالعػػػػب      
الهػػػػػػػػػػػػػوكىي ونػػػػػػػػػػػػػادػ الجولػػػػػػػػػػػػػفي ونػػػػػػػػػػػػػادػ   

 ا سماعيلية ازجتماعى.                 
يتميػػػز نػػػادػ الفيػػػروز بالت ػػػميـ  المتميػػػزي  -

ووجػػػػود مطعػػػػـ كبيػػػػري وحمػػػػاـ    للسػػػػباحةي 
 وتنوع الخدمات الترايهية. 

يتميػػز معػػرض هيمػػػة   نػػاة السػػويس بطػػػاب   -
 معمارػ ارنسى.                  

نػػدرة وتنػػوع المقتنيػػات بمعػػرض هيمػػة    نػػاة  -
السػػػػػويس )لوحػػػػػاتي أاػػػػػالـ  ولامقيػػػػػةي  طػػػػػ  

  ط(.          بحر ةي خرام
 ااهمية التار خية لمتحف ديليسبس.  -
 تنوع ااندية ازجتماعية والر ااية. -
تعػػػػػػاوف المػػػػػػوظفيف اػػػػػػى تقػػػػػػديـ المعلومػػػػػػات  -

   المتاحة.    
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 (2315الم در: )اايدي اراجي 
خالؿ الجدوؿ الساب  وجود عدد مف نقاط القوة التى يتميز بها المنتج السياحى  يتا  مف      

بالمحااظةي وعدد مف نقاط الاعف التي يعاني منهاي أما عف تحلي  البيمة الخارجية للمنتج 
السياحى بالمحااظة اقد تـ التو   إلى تحديد عدد مف الفرص المتاحة أماـ المنتج السياحى 

 التهديدات التي يواجهها.بالمحااظةي وكذلؾ 
 معوقات التنمية السياحية فى محافظة اإلسماعيمية والتى تيدد الطمب السياحى فى المستقبل:

 :(0202)فايد، فراج، تتمل  تلؾ المعو ات ايما يلى    
 عدـ وجود خرامطي وناراتي وكتيبات توا  المناط  السياحية وأماوف الخدمات. -1
 مة اى بعض الفنادؽي والقرػ السياحية.إنخفاض جودة الخدمة المقد -2
 اعف المهارات المهنية لدػ نسبة كبيرة مف العمالة السياحية. -3
 انخفاض مستوػ الوعى السياحى بأهمية الحفاظ على المناط  السياحية. -4
 عدـ وجود انادؽ ذات عالمة تجار ة عالمية. -5
6- .  عدـ وجود انادؽ امة الخمس نجـو
 لتطو ر المناط  السياحية. اعف المخ  ات المالية الموجهة  -7
 عدـ وجود مراوز تدر ب متخ  ة اى التعليـ والتدر ب السياحى. -8
 اعف التطبيقات التونولوجية المستخدمة بالاركات السياحية ووسام  ا  امة. -9

 الفرص التيديدات
بعض المناط  التابعة للمحااظة تق   -

داخ  منطقة سيناءي مما  د يعي  التنمية 
لية خا ة م  الظروؼ اى الفترة الحا

 اامنية التي تاهدها المنطقة.
معظـ المزارات تق  اى الجانب الار ي  -

 لقناة السويس.
ا جراءات اامنية الماددة عند ز ارة  -

 بعض المناط .
 ل  بعض الفنادؽ لعدـ استقرار الموسـ  -

 السياحى.

تقػػػػػػدر المسػػػػػػاحة ال ػػػػػػالحة للتنميػػػػػػة علػػػػػػى          -
 633سػػػػػػػػاح بحػػػػػػػػوالى اػػػػػػػػؤاطئ بحيػػػػػػػػرة التم

 اداف.
 ابليػػػػػة الجانػػػػػػب الاػػػػػػر ي لبحيػػػػػػرة التمسػػػػػػاح  -

       ستيعاب ماروعات كبرػ. 
 .بالمحااظة ال ناعية المنا ت  لة- 
إستمرار نجاح الحفامر بمناط  ت  حسف  -

داوود وت  الووع وت  الجز رة الخاراء  
 وطر   حورس القديـ.
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عدـ إمكانية السامحيف الحجػز اػى كليػر مػف ااحيػاف لقلػة عػدد الفنػادؽ والقػرػ السػياحية  -13
 با سماعيلية.

 ار ا  امة اى الفنادؽي والقرػ السياحيةي والاق  المفرواة.ارتفاع أسع -11
  لة عدد البازارات السياحيةي التى تعرض منتجات المحااظة التقليدية. -12
عدـ وجود اااات إعالنية توّا  مواعيد و وؿ وسفر الرحالت بمحطات ااتوبيساتي  -13

 والقطارات.
 محااظة.التلف البيولوجى لبعض التمالي  المعرواة اى متاحف ال -14
 اعف نظـ المعلومات المتناسبة م  متطلبات التسو   السياحى العالمى. -15

التأثيرات المستقبمية لتطبيق تقنية نظـ المعمومات السياحية فى تخطيط المناطق السياحية فى 
 محافظة اإلسماعيمية:

 تتمل  تلؾ التأليرات ايما يلى:    
 ية السياحية:أثر تطبيقات نظـ المعمومات السياحية عمى التنم ( أ)

مف خالؿ تقنية نظـ المعلومات السياحية يمكف اف تحق  متطلبات التنمية السياحية             
 :(0222)غنيـ، اى     منطقة  الدراسة مف حيث 

تحديػػػػػد المػػػػػوارد السػػػػػياحية و ػػػػػيانتهاي وازسػػػػػتفادة منهػػػػػا باػػػػػك  مناسػػػػػب اػػػػػي الحااػػػػػر  -1
 والمستقب .

ات ااخػػػرػ وارتباطػػػل بهػػػاي وعلػػػى تحقيػػػ  أهػػػداؼ توامليػػػة القطػػػاع السػػػياحي مػػػ  القطاعػػػ -2
 السياسات العامة للتنمية از ت اديةي وازجتماعية على مستوياتها المختلفة.

تواير أراية مناسبة اسلوب اتخاذ القرار لتنمية السياحة اي القطاعيف العػاـ والخػاصي  -3
امػػور السياسػػيةي مػػف خػػالؿ دراسػػة الوا ػػ  الحػػالي والمسػػتقبلي مػػ  ااخػػذ بعػػيف ازعتبػػار ا

 واز ت اديةي التي تقررها الدولة لتطو ر السياحةي وتنايطها.
تػػػػواير المعلومػػػػاتي والبيانػػػػاتي وا ح ػػػػاءاتي والخػػػػرامطي والمخططػػػػاتي والتقػػػػار ر عػػػػف  -4

 طبيعة الموا   التى تسم  با امة الماروعات السياحية بالمنطقة.
اػػك  تتػػدر جى مػػف خػػالؿ تحديػػد تػػواير بيانػػات ومعلومػػات تسػػهـ اػػى التنميػػة السػػياحية ب -5

 مراح  التنمية السياحية. 
ز ػػػادة الفوامػػػد از ت ػػػاديةي وازجتماعيػػػةي والبيميػػػة مػػػف خػػػالؿ تطػػػو ر القطػػػاع السػػػياحيي  -6

 وتوز   لمار تنميتل على أاراد المجتم ي ويقل  مف سلبيات السياحة.
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والمتخلفػػة واػػ  الخطػػط التف ػػيلية لراػػ  المسػػتوػ السػػياحي لػػبعض المنػػاط  المتميػػزةي  -7
 .ات سياحي

وا  ااسس المناسبة لتنفيذ الخططي والسياساتي والبرامج التنموية المستمرة عف طر    -8
 إنااء ااجهزة والمؤسسات  دارة النااط.

تاجي  السياحة المتواممة م  طبيعة المناط  االر ةي وأاراؾ ااراد المجتمػ  المحلػى اػى  -9
 . نمية السياحية بالمنطقةعملية اتخاذ القرارات المتعلقة بخطط الت

 أثر تطبيقات نظـ المعمومات السياحية عمى التخطيط السياحى: ( ب)
 (: 0222)السماؾ،  تتمل  تلؾ االار اى منطقة الدراسة كما يلى      
الحفاظ على المناط  السياحيةي والموا   االر ة مف خالؿ وا  ت ور جيمو رااى مف  -1

المنػػاط  السػػػياحيةي والموا ػػ  االر ػػة المهملػػػةي  خػػالؿ ال ػػور الجويػػةي والخػػػرامط لتحديػػد
يجػػاد م ػػادر ا ت ػػادية  وكيفيػػة اسػػتااللها ودمجهػػا واسػػتخدامها اػػى الناػػاط السػػياحيي وات

   وأهميتها. للتمو  ي والحفاظ عليها حتى ز تفتقد المنطقة  يمتها
الحماية التعام  م  الموا   االر ة واقا لظروؼ ك  مو   مف حيث ال يانةي والترميـي و  -2

 واتعادة التوظيف.
زالػػة  -3 ازرتقػػاء الب ػػرػ بالمنػػاط  السػػياحيةي والموا ػػ  االر ػػةي والمنػػاط  المحيطػػة بهػػاي وات

  أػ تعديات أو تأليرات سلبية تؤلر على المناط  االر ة.
القدرة على التنبؤي والتحكـ اى النمو العمرانى اى المناط  المحيطة للمنطقة االر ػة مػف  -4

دخالها.خالؿ جم  البي  انات والمعلومات وات
الحفػػػاظ علػػػى خ و ػػػية المنػػػاط  السػػػكنية مػػػف حيػػػث ااناػػػطة ازجتماعيػػػةي والتقاليػػػدي  -5

 واللقااة المحليةي وذلؾ بتجنب الخدمات السياحية اى المناط  السكنية.
تطو ر خدمات البنية ااساسية السياحية مل  المطاراتي والطرؽي وازت ػازتي والميػا ي  -6

 ال رؼ ال حى.والوهرباءي و 
التحكـ اى استراتيجية التنمية وسياستهاي ومعالجة أسباب التأليرات السلبية مل  اززدحػاـ  -7

والتلػػػوث الب ػػػرػي والتلػػػوث الهػػػوامىي وتحديػػػد اػػػبكات الطػػػرؽ إلػػػى اامػػػاوف السػػػياحيةي 
وهػػو مػػا يسػػهـ  اػػى ازرتقػػاء  والموا ػػ  االر ػػةي وتػػواير عنا ػػر البنيػػة ااساسػػية للمنطقػػةي

 يك  ازجتماعىي واز ت ادػ.باله



 ١ٔٛ٠8112ٗ              (1/1اٌؼلك)، ٌضبٌشِغٍخ ا١ٌّٕب ٌجؾٛس ا١ٌَبؽخ ٚاٌض١بفخ         اٌّغٍل ا

 و١ٍخ ا١ٌَبؽخ ٚاٌفٕبكق، عبِؼخ ا١ٌّٕب  
 

- 23 - 
  

دعػػـ المسػػموليف ومتخػػذؼ القػػرار بالمحػػاذير والتو ػػيات الناتجػػة عػػف التحلػػيالت الوا عيػػة  -8
للماػػػكالت بمػػػا يسػػػاهـ اػػػي اتخػػػاذ القػػػرار اانسػػػب للنفػػػ  العػػػاـ اػػػي عمليػػػات التخطػػػيطي 

 والحفاظ على المناط  السياحيةي والموا   االر ة.
في عمميات التخطيط السياحى إلى نظاـ أثر التحوؿ مف النظاـ التقميدى  ( ج)

 المعمومات السياحية:
 (:0222)العزاوى، تتمل  تلؾ االار اى منطقة الدراسة كما يلى        
إمكانية إدارة  اعدة البيانات السياحية للمناط  السياحيةي والموا   االر ة وتخز نها  -1

 مركز ات.
جراء التحليالت المكانية مف -2  ب  عدة مستخدميف/ إدارات  إمكانية التعدي  وات

 الوترونية.
مف  الخا ة بعمليات التخطيط تواير  درة عالية لنار  اعدة البيانات السياحية -3

 خالؿ ا نترنت على أولر مف مستخدـ مما يعظـ ازستفادة الواملة مف إناامها.
 تواير مرونة عالية اي توسي   اعدة البيانات السياحية. -4
ياحية المقدمة للسامحيف أو للعامليف اى المجاؿ تطو ر مختلف الخدمات الس -5

 السياحى.
مواجهة اازمات السياحية التى تواجل القطاع مف خالؿ تواير المعلومات  -6

 ال حيحة.
 تقلي  التولفة على المدػ المتوسطي والطو  . -7
أف نظـ المعلومات السياحية تستطي  أف تحق  العديد مف الفوامد اي  مما سب  يتا       
مف خالؿ بناء خرامط  وتنمية المناط  السياحية والواف عف اآللار التخطيط السياحىي مجاؿ

لألماوف السياحيةي وتحديد المناط  المتو   وجود اوتاااات ألر ة بهاي كما أف النظاـ يسهـ 
النظاـ  ااى تحسيف ااداء التحليلىي مما يساعد اى دعـ عمليات اتخاذ القراري ويالحع أف هذ

بعض ال عوباتي أهمها  لة  واعد البيانات لو   لبطئي وتعو  ب  اي م ر باك مازاؿ يط
كما أف  لة الووادر البار ةي التي تجيد العم  على برامج نظـ  ااماوف السياحية واالر ةي

المعلومات السياحيةي وعدـ إدراؾ  ان  القرار لفوامد نظـ المعلومات السياحيةي مما يؤلر على 
لمقدـ لتنمية هذ  التقنية التي تعد بحاجة إلى التطور المستمر لمواجهة الدعـ المالي ا

المتطلبات المتايرة للحكوماتي ورجاؿ ااعماؿي وللموارد الطبيعيةي وحماية الطبيعةي العلـي 
أاا  مخطط  عالـوالتعليـي والخدماتي اإف تقنية نظـ المعلومات السياحية تهدؼ إلى خل  
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عاد از ت اديةي وازجتماعيةي والبيمية كااةي ولع  هذا يكوف بملابة باك  منس ي ومراعى لألب
المجاؿ السياحىي والتخطيط السياحى مف أج    دعوة لالستفادة مف اوامد   در ا مكاف اى

 تطو ر التنمية الااملة.
 استراتيجية تطبيق تقنية نظـ المعمومات السياحية لبناء قاعدة بيانات لمنطقة الدراسة:

يقترح الباحث إستراتيجية لنظاـ المعلومات السياحية  تباعها مف  ب  )الهيمػة العامػة للتنميػة       
السػػياحية( باعتبارهػػا الجهػػة المنوطػػة بتنميػػة وتخطػػيط المنػػاط  السػػياحية اػػى م ػػري وتاػػتم  هػػذ  
ازسػػػتراتيجية علػػػى عػػػدد مػػػف الخطػػػوات التػػػي تحقػػػ  اػػػى نهايتهػػػا الهػػػدؼ المناػػػود وهػػػو ز ػػػادة عػػػدد 

امحيفي وز ػػادة ا يػػرادات السػػياحيةي وتحقيػػ  الرخػػاء از ت ػػادؼي والنهػػوض بالقطػػاع السػػياحى السػػ
إف بنػػػاء اسػػػتراتيجية لنظػػػاـ المعلومػػػات السػػػياحية يتطلػػػب معػػػل ت ػػػميـ نمػػػوذج معلومػػػات  .بم ػػػر

 سياحية متخ ص ياتم  على عدة مراح  مختلفة كالتالى:
 تيا:) أ ( تحديد المنطقة المراد التخطيط ليا وتنمي

يتـ تحديد النطاؽ الجارااىي وتعرؼ حدود المنطقة المستهداةي وتطبي  النظاـ المقترح        
عليهاي وبذلؾ تسه  معراة الوحدات ااراية وخ ام هاي وكذلؾ معراة العمليات 

اولوجية كالتعر ة المامية والهواميةي وازخطار البيميةي ومجارػ السيوؿ وااودية ومناط  رو الجيومو 
ل دوع والمفا  ي والطيات اارايةي والمناط  الزراعية والعمرانيةي التى تؤلر على المنا ت ا

 (.0222)رفيق، المقامة السياحية
 ) ب( وضع األسس والمعايير التخطيطية:

زبد مف وا   طبيعيةالمنطقة المراد التخطيط لها مف محددات  لبعد تعرؼ ما تحتوي      
ر التخطيطية لتعرؼ ما يام  معهاي ويمكف تلخيص ااسس والمعايأسس ومعايير تخطيطية للتع

 (:0200)عبد العزيز، منطقة الدراسة كما يلى  لتحتوي
 دراسة التربة والاطاء النباتيي واستخدامات اارض المختلفة بمنطقة الدراسة. -1
 اختيار أنسب التوو نات الجيولوجية المناسبة   امة المنا ت السياحية عليها. -8
 انحدار سط  اارضي وتحديد ازرتفاع المناسب عف سط  البحر. دراسة -3
استبعاد المناط  ذات القابلية العالية للزراعة مف المناط  ال الحة   امة المنا ت  -4

 السياحية.
تحديد البعد المناسب للمنا ت السياحيةي عف أماوف المفا   وال دوع ال خر ة  -5

 والطيات ااراية.
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منا ت السياحيةي عف مجارؼ السيوؿ الخطرةي والمعراة تحديد البعد المناسب لل -6
 للفياانات.

 دراسة ابكة الطرؽ الرميسة والفرعية اي منطقة الدراسة. -7
 ) ج ( جمع البيانات المستخدمة فى النظاـ المقترح وتصنيفيا:

بعد تحديد منطقة الدراسةي يتـ جم  البيانات التى سيتـ إدخالها إلى  اعدة البياناتي        
على التعام  م  العديد مف أنواع البيانات السياحيةي  لو تميز نظاـ المعلومات السياحية بقدرت

والمعلومات الو فيةي وتعتبر ال ور الفاامية والجوية مف أهـ م ادر البيانات السياحية 
  (.0222)بالخير، للمنطقة المقترحة 

 ء قاعدة المعمومات:) د ( إدخاؿ البيانات السياحية ومعموماتيا الوصفية وبنا
يعتمد مبدأ إدخاؿ البياناتي التى تـ جمعها سابقات إلى  اعدة البيانات السياحية على تحو         

المعلومات كااة مف الاك  الور ى التقليدػ إلى اك  آخر ر مىي أػ الاك  الذػ يستطي  
العملية  هذ وتسمى  الحاسب اآللى أف يتعام  معل مف خالؿ برمجيات نظـ المعلومات السياحيةي

 (.0222)ىالؿ، إدخاؿ المعلومات 
 )ىػ( إدارة قواعد المعمومات فى نظاـ المعمومات السياحية ومعالجتيا:

تتميز  واعد البيانات السياحية ال ايرة بأنها كااية لتخز ف المعلومات السياحية اى ملفات       
ف كبيري امف اااا  استخداـ نظاـ عاديةي ولوف عندما ي ب  حجـ البياناتي وعدد المستخدمي

دارتها ومعالجتها  )الصباغ،  اعدة البيانات المجمعة ليسه  عمليات تخز ف البيانات وتنظيمهاي وات
0222.)  

 )و( تحميل النظاـ وكتابة التقارير:
تسهـ عملية تحلي  البيانات اى نظاـ المعلومات السياحية اى مساعدة الباحليفي و انعى     

)العصار، الح وؿ على معلومات تتعل  بالمنطقة السياحية موا  الدراسة مل   القرار اى
0222:) 
 اختيار الموا  اامل  داخ  أػ مو   سياحى   امة المنا ت السياحية. -1
 الظواهر والمتايرات المؤلرة اى عملية التخطيط السياحى. -2
 أعداد السامحيف القادميف مف دولة معينة نسبة إلى عدد سكانها. -3
 جاد أعداد السامحيفي وجنسياتهـي وأعمارهـي ومستوػ معياتهـ.إي -4
 استخراج المسااات وأبعاد الطرؽ. -5
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حساب نسبة اارااى المستالة لالستخداـ السياحى مف مجم  استخدامات اارض  -6
 داخ  مو   سياحى معيف. 

د اك   اعدة وبناء على النتامج التى يتـ الح وؿ عليها اى مرحلة تحلي  النظاـ يتـ تحدي      
 البيانات بواوحي وا تراح النظـ الجديدة.

مما سب  يمكف وا  ت ور عف النظاـ المقترحي بحيث يستطي  التعام  م  كـ ز نهامى       
مف البياناتي ولديل القدرة على ربط البيانات السياحيةي والمعلومات الو فية بموا عهاي والقياـ 

اارايةي وتعرؼ المواا  ااراية   امة المنا ت بعمليات معقدة مف التحلي  للعنا ر 
السياحية داخ  أػ مو   سياحى بناءت على اروط معينة يتـ تحديدها مسبقاتي مما يسه  عم  

 المخطط السياحى اى تحديد أنسب الموا   ال الحة للتنمية السياحية اختيارها.

 الدراسػة الميدانيػة
 أواًل: الصورة المبدئية لإلستبياف:

دارة استمارة إستبياف على بعض المسموليف  35 اـ الباحث بتوز          اى مركز المعلوماتي وات
التخطيط السياحى بالهيمة العامة للتنمية السياحية باعتبارها الجهة المنوطة بتنمية وتخطيط 
المناط  السياحية اى م ري وبعض الخبراء السياحييفي وذلؾ مف أج  تحلي  الوا  الراهف 

التحديد اى التخطيط  لالنظـ وتطبيقها اى المجاؿ السياحىي ودراستل وعلى وج  دامات هذزستخ
المتعلقة بمواوع  السياحى اى م ري وازستفادة منهـ اى ا جابة عف ااسملة المطروحة

استمارةي وبالتالى اإف معدؿ  33وبلغ عدد ازستمارات المتح   عليها وال الحة البحثي 
ي و د ااتملت ازستمارة على مجموعة مف ااسملة المتعلقة بمواوع :7ي85ازستجابة بلغ 

 ـ.2317البحثي و د تـ توز   ازستمارات اى الفترة مف ابراير حتى مارس 
 ثانيًا: األعداد والنسب المئوية لجنس السادة المبحوثيف:

 نسػاء رجاؿ الجنس
 7 23 التوػرار

 23.4 76.6 النسبة المموية %

( بنسبة 23لغ عدد المستق ى منهـ الذػ تـ إستبياف آرامهـ مف الرجاؿ الذكور )ب          
 %(.23.4( أػ بنسبة )7%(ي بينما بلغ عدد المستق ى منهـ النساء ا ناث )76.6)
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 ثالثًا: تحميل استمارات اإلستبياف:
فى توجد خطة استراتيجية واضحة لمييئة لتطبيق تقنية نظـ المعمومات السياحية  ىل (0)

 لتخطيط السياحى فى مصر؟ا
 النسػبة % العػدد اإلجػابة
 43   12 نعـ
 63 18 ز

 133 33 المجمػوع

خطة  ترػ % مف آراء المبحوليف ز 63نتامج الجدوؿ الساب  يتا  أف نسبة مف خالؿ       
 استراتيجية وااحة للهيمة العامة للتنمية السياحية لتطبي  تقنية نظـ المعلومات السياحية اى

% أ روا بوجود خطة استراتيجية وااحة 43تخطيط المناط  السياحية اى م ري وبنسبة 
 للتطبي ي وهذا يدؿ على عدـ إهتماـ الهيمة بهذ  التقنية كأداة للتخطيط السياحى اى م ر.

 ما مجاالت استخداـ نظـ المعمومات السياحية فى التخطيط السياحى فى مصر؟ (0)
 النسػبة % العػدد السياحية فى التخطيط السياحىمجاالت استخداـ نظـ المعمومات 

 6.6 2 إبراز أماوف المناط  السياحية
 3.4 1 الحفاظ على البيمة الطبيعية للمناط  السياحية

 16.7 5 تنمية وتخطيط المناط  السياحية
 13.3 4 تطو ر الخدمات السياحية
 63 18 عدـ ا جابة على السؤاؿ

 133 33 المجمػوع

ف خالؿ تحلي  نتامج الجدوؿ الساب  يتا  أف مجازت استخداـ نظـ المعلومات م      
السياحية واقات آلراء المبحوليف الذيف أ روا باستخداـ هذ  التقنية اى التخطيط السياحى اى م ر 

% اى الحفاظ 3.4إبراز أماوف المناط  السياحيةي وبنسبة  % اى6.6ترػ أنها تستخدـ بنسبة 
ي تنمية وتخطيط المناط  السياحية% اى 16.7ي وبنسبة بيعية للمناط  السياحيةعلى البيمة الط

% االوا عدـ ا جابة على السؤاؿي 63ي وبنسبة تطو ر الخدمات السياحية % اى13.3وبنسبة 
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وهذا يدؿ على إف استخدامات هذ  التقنية الحديلة اى التخطيط يعد وسيلة مهمة لتحقي  خطط 
دزت النمو السياحىي الذػ سوؼ يحق  الفوامد المناودة مف ممارسة هذا التنمية مف أج  را  مع

النااط السياحىي با اااة إلى أف بعض العامليف زيعراوف طبيعة تقنية نظـ المعلومات 
 السياحية وما اوامدها واستخداماتها اى التخطيط السياحى.

ـ  (2) ـ المعمومات الىل توجد سياسة عامة لمدولة الستخدا ـ؟سياحية فى المجاؿ السياحى تقنية نظ  بوجو عا
 النسػبة % العػدد اإلجػابة
 46.7   14 نعـ
 33.3 13 ز

 23 6 زأعلـ
 133 33 المجمػوع

بوجود  أ روا% مف آراء المبحوليف 46.7نتامج الجدوؿ الساب  يتا  أف نسبة مف خالؿ       
المجاؿ السياحى بوجل عاـي  ة اىسياسة عامة للدولة زستخداـ تقنية نظـ المعلومات السياحي

 لة الوعى والتعليـ % زعلـ لديهـي وهذا يدؿ على 23% ترػ عكس ذلؾي وبنسبة 33.3وبنسبة 
بأهمية التقنية اى استخدامها اى المجازت كااةي وعلى رأسهـ المجاؿ السياحىي وبااخص اى 

 عملية التخطيط السياحى للمناط  والموا   السياحية اى م ر.
 تقنية نظـ المعمومات السياحية المستخدـ في الييئة؟ قييمؾ لمستوى ما ت (2)

 النسػبة % العػدد اإلجػابة
 3.4 1 ممتاز
 6.6 2 جيد جدات 
 13.4 4 جيد

 6.6 2 مقبوؿ 
 13 3 اعيف

 63 18 عدـ ا جابة على السؤاؿ
 133 33 المجمػوع
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لمستوػ تقنية  تقييـ المبحوليف % مف6.6نتامج الجدوؿ الساب  يتا  أف نسبة مف خالؿ       
% ترػ أنل جيد جداتي 6.6نظـ المعلومات السياحية المستخدـ اي الهيمة بأنل ممتازي وبنسبة 

% ترػ أنل اعيفي 13% ترػ أنل مقبوؿي وبنسبة 6.6% ترػ أنل جيدي وبنسبة 13.4وبنسبة 
اى تحديد الهدؼ  % االوا عدـ ا جابة على السؤاؿي وهذا يدؿ على عدـ الواوح63وبنسبة 

 مف ا تناء النظاـ واا راض التى سيستخدمها.
ما مدى توفر المعمومات والبيانات واإلحصاءات السياحية الخاصة بالييئة عمى  (2)

 موقعيا الرسمى؟
 النسػبة % العػدد اإلجػابة
 6.6 2 ممتاز
 23 6 جيد جدات 
 16.7 5 جيد

 23.3 7 مقبوؿ 
 33.4 13 اعيف
 133 33 المجمػوع

% مف آراء المبحوليف ترػ أف تواير 6.6نتامج الجدوؿ الساب  يتا  أف نسبة مف خالؿ       
السياحية الخا ة بالهيمة على مو عها الرسمى كالخططي وازستراتيجياتي  المعلومات والبيانات

% 16.7% ترػ أنل جيد جداتي وبنسبة 23والسياسات التخطيطية و يرها بأنل ممتازي وبنسبة 
% ترػ أنل اعيفي وهذا يدؿ 33.4% ترػ أنل مقبوؿي وبنسبة 23.3نل جيدي وبنسبة ترػ أ

على ارورة تحديث  اعدة البيانات والمعلومات وازح اءات السياحيةي وتحديث النظاـ باك  
 مستمر.
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لمسح البيانات والمعمومات الخاصة بالتخطيط لممواقع  ما البرامج المستخدمة (2)
 عيا؟السياحية واألثرية وجم

البرامج المستخدمة لمسح البيانات والمعمومات 
 الخاصة بالتخطيط لممواقع السياحية واألثرية وجمعيا

 النسػبة % العػدد

 63.4 19 برامج تقليدية
 36.6 11 برامج معلوماتية حديلة

 133 33 المجمػوع

أف  ترػ  % مف آراء المبحوليف63.4نتامج الجدوؿ الساب  يتا  أف نسبة مف خالؿ       
البرامج التقليدية هى ااولر ايوعات لمس  البيانات والمعلومات الخا ة بالتخطيط للموا   

ازاتقار إلى % ترػ عكس ذلؾي وهذا يدؿ على 36.3السياحية واالر ة وجمعهاي وبنسبة 
ط البيانات والمعلومات الد يقة عف طبيعة المناط  السياحية واالر ةي التى تعوؽ عملية التخطي

 السياحى اى م ر.
 ىل توجد كوادر متخصصة فى نظـ المعمومات السياحية بالييئة؟ (2)

 النسػبة % العػدد اإلجػابة
 43.3  13 نعـ
 56.7 17 ز

 133 33 المجمػوع

بوجود  أ روا% مف آراء المبحوليف 43.3نتامج الجدوؿ الساب  يتا  أف نسبة مف خالؿ       
% ترػ عكس ذلؾي وهذا 56.7السياحية بالهيمةي وبنسبة  كوادر متخ  ة اى نظـ المعلومات

يدؿ على نقص الخبرات التى تتعام  م  نظـ تونولوجيا المعلومات الحديلةي وتقنيتها المستحدلةي 
وهو ما يقل  ارص تطور التخطيط السياحى الجيد اى عمليات التنمية السياحية للمناط  

 السياحية واالر ة اى م ر.
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العامميف فى الييئة بشكل مستمر لمتابعة التطور فى نظـ المعمومات  ىل يتـ تدريب (2)
 السياحية؟

 النسػبة % العػدد اإلجػابة
  فر     فر نعـ
 83 24 ز

 23 6 زأعلـ
 133 33 المجمػوع

بعدـ وجود  أ روا% مف آراء المبحوليف 83نتامج الجدوؿ الساب  يتا  أف نسبة مف خالؿ       
لعامليف بالهيمة باك  مستمر لمتابعة التطور اى نظـ المعلومات السياحيةي دورات تدر بية ل

عدـ ازعتماد على ااساليب والطرؽ العلمية الحديلة % زعلـ لديهـي وهذا يدؿ على 23وبنسبة 
ي والنقص الاديد اى اادوات والعوام  المساعدة الالزمة ل ناعة اى بناء وتطو ر التونولوجيا

 اتية.التقنية المعلوم
ىل يتـ التنسيق والتعاوف بيف الييئة والجيات المختصة فى نظـ المعمومات السياحية  (2)

 عمى المستوى المحمى والدولى؟
 النسػبة % العػدد اإلجػابة
 43 12 نعـ
 63 18 ز

 133 33 المجمػوع

 بوجود أ روا% مف آراء المبحوليف 43نتامج الجدوؿ الساب  يتا  أف نسبة مف خالؿ       
تنسي  وتعاوف بيف الهيمة والجهات المخت ة اى نظـ المعلومات السياحية على المستوػ المحلى 

% ترػ عكس ذلؾي وهذا يدؿ اعف ازطالع على خبرات اآلخر ف اى 63والدولىي وبنسبة 
 مجاؿ هذ  التقنية وازستفادة منها.
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فى تخطيط المناطق  ما التأثيرات المستقبمية لتطبيق تقنية نظـ المعمومات السياحية (02)
 السياحية فى مصر؟ 

التأثيرات المستقبمية لتطبيق تقنية نظـ المعمومات 
 السياحية فى تخطيط المناطق السياحية

 النسػبة % العػدد

توار إطار عم  ماترؾ زتخاذ القرارات اى إدارة 
 الموارد السياحية

3 13 

دعـ اتخاذ القرار ال امب للمخططيف والمستلمر ف اى 
 ية التنمية السياحيةعمل

2 6.6 

 13.4 4 بناء  اعدة بيانات سياحية ومعلوماتية
توار المعلومات والبيانات التى تدّعـ التخطيط 

 السياحى بسرعة وبفاعلية عالية
7 23.4 

تساعد اي تخطيط الماار   السياحية الجديدة 
 والتوسعية

2 6.6 

 تعتبر جهاز ا نذار ااساسي اي الطوارغ والووارث
 الطبيعية

3 13 

 33 9 جمي  ماسب 
 133 33 المجمػوع

أف  ترػ % مف آراء المبحوليف 13نتامج الجدوؿ الساب  يتا  أف نسبة مف خالؿ       
التأليرات المستقبلية لتطبي  تقنية نظـ المعلومات السياحية اى تخطيط المناط  السياحية سوؼ 

% ترػ تدعيمها 6.6ة الموارد السياحيةي وبنسبة توار إطار عم  ماترؾ زتخاذ القرارات اى إدار 
% ترػ 13.4زتخاذ القرار ال امب للمخططيف والمستلمر ف اى عملية التنمية السياحيةي وبنسبة 

% ترػ أنها ستوار 23.4أنها سوؼ تقـو بناء  اعدة بيانات سياحية ومعلوماتيةي وبنسبة 
% ترػ 6.6بسرعة وبفاعلية عاليةي وبنسبة المعلومات والبيانات التى تدّعـ التخطيط السياحى 

% ترػ أنها ستووف 13أنها ستساعد اي تخطيط الماار   السياحية الجديدة والتوسعيةي وبنسبة 
% مف إجمالى اآلراء أتفقت 33جهاز ا نذار ااساسي اي الطوارغ والووارث الطبيعيةي وبنسبة 

لتطبي  تقنية نظـ المعلومات السياحية اى على ماسب ي  وهذا يدؿ على أف التأليرات المستقبلية 
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تحق  اى نهايتها الهدؼ المناود وهو ز ادة عدد سوؼ  تخطيط المناط  السياحية اى م ر
السامحيفي وز ادة ا يرادات السياحيةي وتحقي  الرخاء از ت ادؼي والنهوض بالقطاع السياحى 

 بم ر.
 يط السياحى فى مصر؟ما معوقات تطبيق نظـ المعمومات السياحية فى التخط (00)

معوقات استخداـ نظـ المعمومات السياحية فى 
 التخطيط السياحى فى مصر

 النسػبة % العػدد

انخفاض مستوػ الوعى العاـ بأهمية تطبي  نظـ 
مكاناتها  المعلومات السياحية وات

7 23.3 

اعف البنية ااساسية الالزمة لبناء وتطو ر نظاـ 
 للمعلومات السياحية

3 13 

ازعتماد على ااساليب والطرؽ العلمية الحديلة عدـ 
 اى بناء وتطو ر التونولوجيا

4 13.4 

اعف الموارد المالية وا مكانات الالزمة للوااء 
 بمستلزمات عملية إدخاؿ النظاـ

3 13 

عدـ وجود كوادر مف العمالة المدربة على تطبي  
 النظاـ

2 6.7 

 36.6 11 جمي  ماسب 
 133 33 المجمػوع

 أف ترػ % مف آراء المبحوليف 23.3نتامج الجدوؿ الساب  يتا  أف نسبة مف خالؿ       
مكاناتها مف العنا ر  انخفاض مستوػ الوعى العاـ بأهمية تطبي  نظـ المعلومات السياحية وات

% 13استخداـ نظـ المعلومات السياحية اى التخطيط السياحى اى م ري وبنسبة  التى تعوؽ 
ية ااساسية الالزمة لبناء وتطو ر نظاـ للمعلومات السياحيةي وبنسبة ترػ أنل اعف البن

% ترػ أنل بسبب عدـ ازعتماد على ااساليب والطرؽ العلمية الحديلة اى بناء وتطو ر 13.4
%  ترػ أنل بسبب اعف الموارد المالية وا مكانات الالزمة للوااء 13التونولوجياي  وبنسبة

على  % ترػ عدـ وجود كوادر مف العمالة المدربة6.7نظاـي وبنسبة بمستلزمات عملية إدخاؿ ال
% مف 36.6تطبي  النظاـي بينما يرػ البعض أف جمي  ماسب  يعد مف المعو ات الرميسية بنسبة 
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إجمالى اآلراءي وهذا يدؿ على أف تطبي  نظـ المعلومات السياحية اى م ر تواجهل العديد مف 
ػ يترتب علية ارورة حث المسؤوليف عف  طاع السياحة بارورة المعو ات المختلفةي اامر الذ

 تطبي  تلؾ النظـ مف خالؿ إبراز نتامج تطبي  تلؾ النظـ على  ناعة السياحة.
 ماىى المقترحات لتفعيل تطبيق نظـ المعمومات السياحية بالييئة؟  (00)

 النسػبة % العػدد اإلقتراحات
للوااء  تواير الموارد المالية وا مكانات الالزمة
 بمستلزمات عملية إدخاؿ النظاـ 

9 33 

را  كفاءة وخبرة العامليف اي مجاؿ نظـ المعلومات 
السياحية مف خالؿ تواير التدر ب والتأهي  المناسب 

 محلياتي وات ليمياتي ودوليات 
7 23.3 

تطو ر البنية ااساسية الالزمة لبناء وتطو ر نظاـ 
 للمعلومات السياحية

3 13 

على ااساليب والطرؽ العلمية الحديلة اى ازعتماد 
 بناء وتطو ر التونولوجيا

5 16.7 

ازطالع على خبرات اآلخر ف اى مجاؿ هذ  التقنية 
 وازستفادة منها.

4 13.3 

تحديث البيانات المتوارة حاليات اي الهيمة حتى ت ب  
بيانات ذات  يمة ومعنى ويمكف ا ستفادة منها اي 

 احيةنظـ المعلومات السي
2 6.7 

 133 33 المجمػوع

: مػف المبحػوليف أ ترحػوا تػواير المػوارد الماليػة 33أواحت النتامج على الترتيػب بػأف نسػبة       
وا مكانػػات الالزمػػة للواػػػاء بمسػػتلزمات عمليػػػة إدخػػاؿ النظػػػاـي لػػـ راػػػ  كفػػاءة وخبػػػرة العػػامليف اػػػي 

لتأهي  المناسب محلياتي وات ليمياتي ودوليات مجاؿ نظـ المعلومات السياحية مف خالؿ تواير التدر ب وا
%ي لـ ازعتماد على ااساليب والطرؽ العلميػة الحديلػة اػى بنػاء وتطػو ر التونولوجيػا 23.3بنسبة 
%ي لػػـ ازطػػالع علػػى خبػػرات اآلخػػر ف اػػى مجػػاؿ هػػذ  التقنيػػة وازسػػتفادة منهػػا بنسػػبة 16.7بنسػػبة 
نػػػاء وتطػػػو ر نظػػػاـ للمعلومػػػات السػػػياحية بنسػػػبة %ي لػػػـ تطػػػو ر البنيػػػة ااساسػػػية الالزمػػػة لب13.3
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%ي وكػػاف تحػػػديث البيانػػات المتػػػوارة حاليػػات اػػػي الهيمػػػة حتػػى ت ػػػب  بيانػػات ذات  يمػػػة ومعنػػػى 13
ويمكف ا ستفادة منها اي نظـ المعلومات السياحية هى از تراح السادس مف حيػث الترتيػب بنسػبة 

6.7.% 

 نتائج الدراسة
 ائج التالية:لقد أنتيت الدراسة إلى النت
 أوزت : نتامج البحث نظر ات:

 فى التخطيط السياحى: ) أ ( النتائج المترتبة مف تطبيقات نظـ المعمومات السياحية
دارة النااط السياحى  -1 تطو ر النااط السياحىي وذلؾ لوونها منهجات علميات لتنظيـي وات

 بجمي  عنا ر ي وأنماطل.
 ى إدارة الموارد السياحية.توار إطار عم  ماترؾ زتخاذ القرارات ا -2
تسػػػاعد اػػػى إمػػػداد عػػػدد أوبػػػر مػػػف المسػػػتفيديف بالمعلومػػػات السػػػياحية بسػػػرعةي وبفاعليػػػة  -3

 عالية.
 تطو ر الخدمات السياحية سواء لمتخذ القرار أو جمهور السامحيف باستخداـ التونولوجيا. -4
  .تولي  ودمج البيانات والمعلومات السياحية اي  اعدة معلومات واحدة -5
 تواليف إنتاج الخدمات السياحية وتحسيف الد ة. خفض -6
تواير معلومات د يقة  ابلة للتحديث زتخاذ القراراتي وا جراءات السياحية المناسبةي  -7

 وهو ما ينعكس على التخطيط السياحى اى تاجي  ازستلمارات السياحية.
 نفيذية التطو ر ة.إدارة الموارد السياحية والمحااظة عليهاي والمساعدة اى رسـ الخطط الت -8
ربط المعلومات والبيانات اى إطار نظاـ واحد بطر قة د يقة واعالة مف أج  ح ر  -9

 المراا  وابكات الطرؽ والخدمات ااخرػ اى الموا   السياحية وتطو رها.
لوترونى للمعلومات السياحيةي مف حيث موا   ااماوف السياحيةي إتميزها كأرايف  -13

لقدرة على حفع كميات كبيرة مف المعلومات بحيث يمكف والبيانات الخا ة بهاي وا
 3جدات  ازستعانة بها بك  سهولة ويسر اى و ت سر  

تعتبر نظـ المعلومات السياحية جهاز ا نذار ااساسي اي الطوارغ والووارث الطبيعيةي  -11
وبالتالي استقراء الطلب السياحيي ووا  الحلوؿ المناسبة لمعالجة المااو  اي مرحلة 

 كرة.مب
ظهار ا مكانات المتاحة والمهملةي والقاايا المتعلقة بتنمية المناط  ات تحلي  البياناتي و  -12

 السياحية كااة.
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تواير البيانات عف المناط  السياحيةي وعف مستوػ الخدمات السياحيةي وعف حجـ  -13
  العامداتي التى تعود على المق د السياحى.

طيف والمستلمر ف اى عملية التنمية يسهـ اى عملية اتخاذ القرار ال امب للمخط -14
 .السياحية

 )ب( معوقات تطبيق نظـ المعمومات السياحية فى التخطيط السياحى: 
مكاناتها. انخفاض -0  مستوػ الوعى العاـ بأهمية تطبي  نظـ المعلومات السياحية وات
 اعف البنية ااساسية الالزمة لبناء وتطو ر نظاـ للمعلومات السياحية. -2
 اى تحديد الهدؼ مف ا تناء النظاـ واا راض التى سيستخدمها. عدـ الواوح -3
 عدـ ازعتماد على ااساليب والطرؽ العلمية الحديلة اى بناء وتطو ر التونولوجيا.  -4
 اعف ازطالع على خبرات اآلخر ف اى مجاؿ هذ  التقنية وازستفادة منها.  -5
 ناعة التقنية المعلوماتية.النقص الاديد اى اادوات والعوام  المساعدة الالزمة ل  -6
 اعف الموارد المالية وا مكانات الالزمة للوااء بمستلزمات عملية إدخاؿ النظاـ. -7
عدـ وجود كوادر مف العمالة المدربة توفى حجـ العم  الوبير اى مجاؿ إنتاج واستخداـ  -8

 نظـ المعلومات السياحية.
ولوجية الحديلة اى التقنيات التون  ياب الفكر التخطيطى اى ازعتماد على  -9

استخدامات   التى مف المفترض أف تتعام  م  الماروعات السياحية والمناط  االر ة
نظـ المعلومات السياحية اى مجاؿ التخطيط السياحى لمحاولة تخطى الو وع اى خطأ 
انعداـ الرؤية التخطيطيةي وعدـ مراعاة اابعاد البيمية وازجتماعيةي كما يحدث اى 

   السياحية داخ  م ر.بعض المناط
عدـ وجود برامج تدر ب كااية أوبرامج متخ  ة اى الجامعات لتأهي  جي  كفء  -13

 هذاو ادر على استخداـ النظاـي و لة الوعى بل هو ما يؤلر سلبيات على انتاار تطبي  
 النظاـ.

ارتفاع تولفة الح وؿ على التونولوجيا بمقوماتها الواملة لعرض أاا  النتامج يؤدػ  -11
الاالب إلى اللجوء زستخداـ اارخص واا   كفاءة وجودةي الذػ بالتبعية ينعكس  اى

 على د ة النتامج.
 ثانيًا: نتائج الدراسة الميدانية:

جد خطة استراتيجية وااحة للهيمة لتطبي  تقنية نظـ المعلومات السياحية اى زتو  -1
 التخطيط السياحى اى م ر.
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بتقنية نظـ المعلومات السياحية كأداة للتخطيط عدـ إهتماـ هيمة التنمية السياحية  -8
 السياحى اى م ر.

تستخدـ تقنية نظـ المعلومات السياحية اى التخطيط السياحى اى إبراز أماوف المناط   -3
السياحيةي والحفاظ على البيمة الطبيعية للمناط  السياحيةي وتنمية وتخطيط المناط  

 ي وتطو ر الخدمات السياحية.السياحية
لعامليف زيعراوف طبيعة تقنية نظـ المعلومات السياحية وما اوامدها بعض ا -4

 واستخداماتها اى التخطيط السياحى.
زتوجد سياسة عامة للدولة زستخداـ تقنية نظـ المعلومات السياحية اى المجاؿ  -5

 السياحى بوجل عاـ.
التى  عدـ الواوح اى تحديد الهدؼ مف ا تناء نظاـ المعلومات السياحية واا راض -6

 سيستخدمها.
 اعف المعلومات والبيانات السياحية الخا ة بالهيمة على مو عها الرسمى. -7
البرامج التقليدية هى ااولر ايوعات لمس  البيانات والمعلومات الخا ة بالتخطيط  -2

 .للموا   السياحية واالر ة وجمعها
احية واالر ةي التى ازاتقار إلى البيانات والمعلومات الد يقة عف طبيعة المناط  السي -9

 تعوؽ عملية التخطيط السياحى اى م ر.
 .عدـ وجود كوادر متخ  ة اى نظـ المعلومات السياحية بالهيمة -11
نقص الخبرات التى تتعام  م  نظـ تونولوجيا المعلومات الحديلةي وتقنيتها المستحدلةي  -11

ياحية وهو ما يقل  ارص تطور التخطيط السياحى الجيد اى عمليات التنمية الس
 للمناط  السياحية واالر ة اى م ر.

عدـ وجود دورات تدر بية للعامليف بالهيمة باك  مستمر لمتابعة التطور اى نظـ  -18
 .المعلومات السياحية

زيوجد تنسي  وتعاوف بيف الهيمة والجهات المخت ة اى نظـ المعلومات السياحية على  -13
 المستوػ المحلى والدولى.

تطبي  تقنية نظـ المعلومات السياحية اى تخطيط المناط  التأليرات المستقبلية ل -14
 السياحية اى م ر تتمل  ايما يلى:

 .توار إطار عم  ماترؾ زتخاذ القرارات اى إدارة الموارد السياحية -
 .عـ اتخاذ القرار ال امب للمخططيف والمستلمر ف اى عملية التنمية السياحيةد -
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 بناء  اعدة بيانات سياحية ومعلوماتية. -
 .توار المعلومات والبيانات التى تدّعـ التخطيط السياحى بسرعة وبفاعلية عالية -
 .تساعد اي تخطيط الماار   السياحية الجديدة والتوسعية -
 .تعتبر جهاز ا نذار ااساسي اي الطوارغ والووارث الطبيعية -
  :مل تطبي  نظـ المعلومات السياحية اى م ر تواجهل العديد مف المعو ات المختلفة -15
مكاناتها -  .انخفاض مستوػ الوعى العاـ بأهمية تطبي  نظـ المعلومات السياحية وات
 .اعف البنية ااساسية الالزمة لبناء وتطو ر نظاـ للمعلومات السياحية -
 .عدـ ازعتماد على ااساليب والطرؽ العلمية الحديلة اى بناء وتطو ر التونولوجيا -
 ة للوااء بمستلزمات عملية إدخاؿ النظاـ.اعف الموارد المالية وا مكانات الالزم -
 . عدـ وجود كوادر مف العمالة المدربة على تطبي  النظاـ -
المقترحات لتفعي  تطبي  نظـ المعلومات السياحية بالهيمةي  تو لت الدراسة إلى أهـ -16

 وهى كاآلتى:
 ـ.تواير الموارد المالية وا مكانات الالزمة للوااء بمستلزمات عملية إدخاؿ النظا -
را  كفاءة وخبرة العامليف اي مجاؿ نظـ المعلومات السياحية مف خالؿ تواير التدر ب  -

 والتأهي  المناسب محلياتي وات ليمياتي ودوليات.
 تطو ر البنية ااساسية الالزمة لبناء وتطو ر نظاـ للمعلومات السياحية. -
 تونولوجيا.ازعتماد على ااساليب والطرؽ العلمية الحديلة اى بناء وتطو ر ال -
 ازطالع على خبرات اآلخر ف اى مجاؿ هذ  التقنية وازستفادة منها. -
تحديث البيانات المتوارة حاليات اي الهيمة حتى ت ب  بيانات ذات  يمة ومعنى ويمكف  -

 ا ستفادة منها اي نظـ المعلومات السياحية. 

 اختبار صحة الفروض
 الفرض األوؿ:

حية يمكػف أف يسػيـ فػى إعػداد خطػط التنميػة السػياحية بدقػة تطبيق نظـ المعمومات السػيا     
 عالية، مما يؤدى إلى نمو االستثمارات والطمب السياحى فى مصر.

عػػداد خطػػط التنميػػة السػػياحية علػػى إ إف تطبيػػ  نظػػـ المعلومػػات السػػياحية ومسػػاهمتها اػػى        
 ػػػري و ػػػد طرحػػػت مسػػػتوػ عػػػالى ومػػػتقفي يسػػػهـ اػػػى نمػػػو ازسػػػتلماراتي والطلػػػب السػػػياحى اػػػى م

الدراسػػة عػػرض نمػػوذج مقتػػرح لمحااظػػة ا سػػماعيلية باعتبارهػػا مػػف أهػػـ الوجهػػات السػػياحيةي التػػى 
تحتػػاج إلػػى إعػػادة النظػػر اػػى التخطػػيط للمنػػاط  السػػياحة واالر ػػة بأسػػلوب تقنػػى حػػديث لمعالجػػة 
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لسػػػياحية السػػػلبيات التخطيطيػػػة السػػػابقةي وتػػػواير  اعػػػدة بيانػػػات سػػػياحية مقترحػػػة تاػػػم  المنػػػاط  ا
تومػف اػى إبػراز أمػاوف أف اسػتخدامات نظػـ المعلومػات السػياحية لمحااظة ا سماعيلية كااػةي كمػا 

المنػػػػاط  السػػػػياحيةي وتعػػػػرؼ علػػػػى خ ام ػػػػها ومميزاتهػػػػاي ومػػػػدػ تأليرهػػػػا علػػػػى البيمػػػػة الطبيعيػػػػة 
ح   عليهػا وكذلؾ النتامج المت الدراسة النظر ةي لي وهذا ما أودتللمنطقة السياحيةي والحفاظ عليها

 يؤكد الفرض ااوؿ للدراسة.  امف الدراسة الميدانية وهو م
 الفرض الثانى:

 يوجد العديد مف المعوقات التى تحد مف فاعمية عممية التخطيط السياحى فى مصر.     
نظػػػـ المعلومػػػات السػػػياحية تسػػػتطي  أف تحقػػػ  العديػػػد مػػػف الفوامػػػد اػػػي مجػػػاؿ التخطػػػيط  أف      

مف خالؿ بنػاء خػرامط لألمػاوف السػياحيةي  مناط  السياحية والواف عف اآللاروتنمية ال السياحىي
وتحديػػػد المنػػػاط  المتو ػػػ  وجػػػود اوتاػػػااات ألر ػػػة بهػػػاي كمػػػا أف النظػػػاـ يسػػػهـ اػػػى تحسػػػيف ااداء 

النظػػاـ مػػازاؿ يطبػػ  اػػي  االتحليلػػىي ممػػا يسػػاعد اػػى دعػػـ عمليػػات اتخػػاذ القػػراري ويالحػػع أف هػػذ
بعػػض ال ػػعوباتي أهمهػػا  لػػة  واعػػد البيانػػات لوػػ  اامػػاوف السػػياحية  لبطػػئي وتعو ػػ م ػػر باػػك 

كمػػا أف  لػػة الوػػوادر الباػػر ةي التػػي تجيػػد العمػػ  علػػى بػػرامج نظػػـ المعلومػػات السػػياحيةي  واالر ػػةي
وعػػدـ إدراؾ  ػػان  القػػرار لفوامػػد نظػػـ المعلومػػات السػػياحيةي ممػػا يػػؤلر علػػى الػػدعـ المػػالي المقػػدـ 

تػي تعػد بحاجػة إلػى التطػور المسػتمر لمواجهػة المتطلبػات المتايػرة للحكومػاتي لتنمية هذ  التقنية ال
ورجػاؿ ااعمػػاؿي وللمػػوارد الطبيعيػػةي وحمايػػة الطبيعػػةي العلػػـي والتعلػػيـي والخػػدماتي اػػإف تقنيػػة نظػػـ 

أااػػػػ  مخطػػػػط باػػػػك  منسػػػػ ي ومراعػػػػى لألبعػػػػاد  عػػػػالـالمعلومػػػػات السػػػػياحية تهػػػػدؼ إلػػػػى خلػػػػ  
ي والبيميػػة كااػػةي ولعػػ  هػػذا يكػػوف بملابػػة دعػػوة لالسػػتفادة مػػف اوامػػد   ػػدر از ت ػػاديةي وازجتماعيػػة

المجػػاؿ السػػياحىي والتخطػػيط السػػياحى مػػف أجػػ  تطػػو ر التنميػػة الاػػام ي وهػػذا مػػا   ا مكػػاف اػػى
يؤكػد الفػرض  اوكذلؾ النتامج المتح   عليها مف الدراسة الميدانيػة وهػو مػ الدراسة النظر ةي لأودت

 اللانى للدراسة. 
 الفرض الثالث:

وضع استراتيجية مقترحة لتطبيق تقنية نظـ المعمومات السياحية قد يؤدى إلى النيوض      
 بالقطاع السياحى بمصر.

يتمل  ذلؾ اى إعداد إستراتيجية مقترحةي يمكف أف تووف م در استرااد  تباعها مف  ب        
نوطة بتنمية وتخطيط المناط  السياحية اى )الهيمة العامة للتنمية السياحية( باعتبارها الجهة الم

 م ر.
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وهذ  ا ستراتيجية التسويقية المقترحة يجب أف تووف مرنة بمعنى أنها عبارة عف خطوات       
مبدميةي يمكف تاييرهاي وتعديلها حسب مقتايات اامور اى المنطقةي ومف الارورػ أف تووف 

 يجية السياحية الااملة للتنمية السياحية اى م ر.هذ  ا ستراتيجية مرتبطة ومتواملة م  ا سترات
وتاتم  هذ  ا ستراتيجية المقترحةي التى ذكرها الباحث على عدد مف الخطوات التي 
تحق  اى نهايتها الهدؼ المناود وهو ز ادة عدد السامحيفي وز ادة ا يرادات السياحيةي وتحقي  

السياحى بم ري وهذا ما أودتة الدراسة الرخاء از ت ادؼ وازجتماعىي والنهوض بالقطاع 
 وهو مايؤكد الفرض اللالث للدراسة.النظر ة والميدانيةي 

 التوصيات
لتفعي  دور نظـ المعلومات السياحية اي  هناؾ عدد مف التو يات التى يمكف تقديمها      

مف خالؿ  لتحقي  العديد مف الفوامدي وذلؾ وتنمية المناط  السياحية مجاؿ التخطيط السياحىي
 مايلى:

 والجيات القائمة عمي صناعة السياحة:  عمى مستوى وزارة التخطيط
تفعي  ازعتماد على نظـ المعلومات السياحية اى المارعات التخطيطية التنموية  -1

السياحيةي التي تحتاج إلى  واعد بيانات ومعلومات سياحية كبيرةي وهو ما يجب العم  
ة نظـ المعلومات السياحية باك  أوبري اال اؾ أف على ازستفادة مف تطبيقات تقني

ازستفادة المللى مف المميزات المتعددة لهذ  التقنيةي ستمكف الدوؿ مف دعـ تقدمها 
التنموؼ والعلميي وذلؾ لما لنظـ المعلومات السياحية مف دور كبير اي ح  الماكالت 

لرايدةي واتعداد الخطط دعـ اتخاذ القرارات ا  المعقدة اى التخطيط السياحى مف أج 
 .التنمويةي وتنفيذها بمعدزت أسرعي وبجودة عالية

 تواير الموارد المالية وا مكانات الالزمة للوااء بمستلزمات عملية إدخاؿ النظاـ.  -8
 ازعتماد على ااساليب والطرؽ العلمية الحديلة اى بناء وتطو ر التونولوجيا. -3
   التقنية وازستفادة منها.ازطالع على خبرات اآلخر ف اى مجاؿ هذ -4
العامة للتنمية السياحية حتى ت ب  بيانات ذات  تحديث البيانات المتوارة حاليات اي الهيمة -5

 . يمة ومعنى ويمكف ا ستفادة منها اي نظـ المعلومات السياحية
 تطو ر الهيك  التنظيمي بما يتناسب وطبيعة العم  اي الهيمة العامة للتنمية السياحية. -6
ء  اعدة بيانات سياحية مؤسسية مركز ة على المستوػ القوميي تتواار بها البيانات إناا -7

م  آليات  القطاعية ااساسية على اا  ي التي تنتج بمعراة الهيمات والمؤسسات الحكومية
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ومسموليات للتحديث لمن  ازدواج الجهود وتقلي  الو تي والجهدي والتولفة التي تتوبدها 
 سياحية  عداد  واعد البيانات الالزمة  نجاز ماروعاتها.ال ماار   التنمية

تدعيـ مراوز تنايط السياحةي والجهات البحليةي والهيمات الحكومية المختلفة بهذ  التقنيةي  -2
  التى أ بحت مستخدمة على نطاؽ واس  عالميات توايرات للو تي والجهدي والماؿ.

لااملة لمواجهة المعو اتي التى تواجل التقنية اى الخطط القومية ا هذ ا سراع بوا   -9
تطو ر المناط  االر ة والتنمية السياحية بهاي والتنسي  بيف الوزارات المعنية بإدارة 
المناط  لتفادػ التخبط اى القراراتي التى تحوؿ دوف تطورها باستخداـ تقنية نظـ 

  .المعلومات السياحية اى العالجي والمواجهة
اى  إمكانية إنااء القرػي والمنا ت السياحية أج والمؤهلة مف  دراسة المناط  المتاحة -11

بعض المناط ي التى تتناسب م  البيمة المحيطةي وبأ   تولفة ممكنة م  استخداـ تقنيات 
وتواي  البيانات ومعالجتها  ياى عملية المس  الاام  للمنطقة نظـ المعلومات السياحية

 خطيط السياحى.مف أج  اتخاذ  رارات تسهـ اى تطو ر الت
مف جانب المسموليف عف التخطيط للماروعات السياحية  ااولوياتارورة وا  بعض  -11

المستقبلية الواعدةي وأياا المزم  البدء بها سواء بالساح  الامالي أو بسيناء أو بالوادػ 
 .الجديد

ية ازهتماـ بتدر ب الووادر البار ة على أساسياتي ومفاهيـ علـ نظـ المعلومات السياح -18
مكاناتها التحليليةي والوسام  المتاحة إلالستفادة مف البرمجيات الخادمة للي وازستفادة مف 

على  زسترجاع المعلوماتي وعراهاي وتأسيس وحدات خا ة داخ  ك  مؤسسة تعم 
 تطو ري وتبنى هذ  التوونولوجيا الحديلة واقات لو  مؤسسةي وتطبيقاتها.

 :عمى مستوى التعميـ وزيادة الوعى
وبقواعد  ازهتماـ بتجهيز  اعدة مف المتخ  يف اي تقنيات نظـ المعلومات السياحيةي -1

البيانات وتطبيقاتها اي الجامعات والمعاهد مف أج  تطو ر مهارات الطالبي وتوو ف 
 اعدة عر اة مف الوفاءات البار ة لتلبية احتياجات السوؽ المتزايدةي واللحاؽ بركب هذ  

 التقنيات عالميات.
لسعي نحو تعر ب كتب نظـ المعلومات السياحية وتطبيقاتهاي مما يوس  مف مجاؿ ا -2

 .انتاارها اي الوطف العربي
القياـ بنااطات ومحاارات توعويةي وخ و ات ا حاب اتخاذ القرار بأهمية استخداـ  -3

  .نظـ المعلومات السياحية اي مجاؿ التخطيط السياحىي والبيمى
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(: دراسػػػػػػػات تطبيقيػػػػػػػة اػػػػػػػى نظػػػػػػػـ المعلومػػػػػػػاتي دار المعػػػػػػػارؼي 2337الخزامػػػػػػػىي   ) -1

 .32ا سكندر ةي ص
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 .157والتوز  ي القاهرةي ص
(: التخطػيط السػػياحى مػدخ  اسػػتراتيجىي مؤسسػة الػػوراؽ للناػػري 2334الطػامىي حميػػد ) -5
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 .156والتوز  ي عمافي ص
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 ال ػفاء دار ا  ليمػىي التنمػوؼ  التخطػيط اػي (: مقدمػة2338علمػاف   ) ـي نػي -13

 .125-124ي ص صعماف والناري للطباعة
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خطيط السػياحى اػى سػبي  تخطػيط اػام  ومتوامػ ي دار (: الت2334 نيـي علماف   ) -14
 .73-72ال فاء للنار والتوز  ي عمافي ص ص

(: التخطػػػيط السػػػياحىي المكتػػػب الجػػػامعى الحػػػديث للناػػػر والتوز ػػػ ي 2313  ) يمػػػؤمف -15
 .51ا سكندر ةي ص

(: مقدمػػة اػػى نظػػـ المعلومػػات السػػياحيةي دار ال ػػفاء للناػػر 2339  علػػى ) يمهػػدػ -16
 .29ي عمافي صوالتوز  

 .26ي دار المعارؼي القاهرةي ص2(: مناهج البحث اى التربيةي ط2337نبي  )ي نوا  -17
(: تونولوجيػػػا نظػػػـ المعلومػػػات السػػػياحيةي دار المسػػػيرة للناػػػر 2339يسػػػرػي أحمػػػد   ) -18

 .8-7والتوز  ي القاهرةي ص ص
 )ب( الرسائل العممية والدراسات:

حث اي التخطيط السياحى بمنظور جارااى (: منهاج الب2337السماؾي   أزهر ) -1
ي ص 3ي العدد 14معا ري مجلة جامعة تور ت للعلـو ا نسانيةي العراؽي المجلد 

 .235-234ص
دراسػػة  -(: التنميػػة السػػياحية اػػي محااظػػة ازسػػماعيلية 2313عػػال حمػػدػ )ي الاػػر اوػ  -2

ليػػػة اآلدابي اػػػى جاراايػػػة السػػػياحةي رسػػػالة ماجسػػػتير ) يػػػر مناػػػورة(ي  سػػػـ الجاراايػػػاي ك
 .69جامعة المنوايةي ص

(: دور تونولوجيػػػا المعلومػػات اػػػى دعػػـ الخطػػػة القوميػػة للتنميػػػة 2335الع ػػاري حنػػاف ) -3
السػػػياحية اػػػى م ػػػري رسػػػالة دكتػػػوراة ) يػػػر مناػػػورة(ي كليػػػة السػػػياحة والفنػػػادؽي جامعػػػة 

 .163-159ا سكندر ةي ص ص
ة لنقػػػػ  وتػػػػوطيف السػػػػياحة (: اسػػػػتخداـ نظػػػػـ المعلومػػػػات الجاراايػػػػ2339مػػػػر ـ )ي بػػػػالخير -4

)دراسػػة ميدانيػػة(ي مقدمػػة للمػػؤتمر العربػػى الرابػػ  للمعلومػػات ال ػػناعية والاػػبكاتي مركػػز 
 .13الملؾ اهد اللقااىي الر اضي ص

(: التخطػػػيط السػػػياحى للمنػػػاط  التراليػػػة باسػػػتخداـ تقنيػػػة االػػػار 2337نسػػػر ف ) ي رايػػػ  -5
 .63هرةي صدار الوتب العلمية للنار والتوز  ي القا يالبيمية

(: التنميػػػػػػػػة السػػػػػػػػياحية اػػػػػػػػى محااظػػػػػػػػة ا سػػػػػػػػماعيليةي رسػػػػػػػػالة 2334أسػػػػػػػػماء ) يسػػػػػػػػعيد -6
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(: البػدام  ا سػتراتيجية المقترحػة لتنميػة المنػتج 2315اايدي هناء عبد القادري اػراج   ) -7
 كليػة مجلػةي SWOTعيلية بإسػتخداـ نمػوذج التحليػ  الربػاعيالسياحي لمحااظة ا سما

ي جامعة – والفنادؽ السياحة  .262-259ي ص ص(1/2) العدد  التاس ي المجلد الفيـو
(: التخطيط السياحي والتنميػة السػياحيةي مجلػة جامعػة تاػر ف 2336هرمزي نور الديف ) -8

ي 3ي العػػدد 28انونيػػة المجلػػد العلميػػةي سلسػػلة العلػػـو از ت ػػادية والق للدراسػػات والبحػػوث
 .16-14ص ص

(: التخطػػيط لبنػػاء نظػػاـ وطنػػى للمعلومػػات السػػياحية اػػى م ػػري 2337هػػالؿي رؤوؼ ) -9
 . 117الملتقى العربى اللانىي المنظمة العربية للتنمية ا دار ةي القاهرةي م ري ص ص

 )ج( النشرات والدوريات والتقارير:
 ـ.2316ياحةي محااظة ا سماعيليةي إدارة الس -1    
 ـ.2316محااظة ا سماعيليةي الهيمة ا  ليمية لتنايط السياحةي  -2    
 .2316محااظة ا سماعيليةي الهيمة العامة لإلستعالماتي  -3    
  .  2317محااظة ا سماعيليةي مركز المعلومات ودعـ اتخاذ القراريإدارة ا ح اءي -4    

 ثانياً:المراجع األجنبية:

1- Burrough, A. (2008): Principles of Tourism Information Systems, 

Oxford University press, UK, PP: 58-59.   

2- David, J. (2015): Tourism and Development in the Developing 

World, Department of Tourism Management at Brock University, 

Canada, P: 82.    

3- Peter, M. (2008): Tourism Impacts, Planning and Management, 

leisure and sport management department, university of 

Bedfordshire, UK, P: 65. 

4- Sheldon, j. (2004): Tourism Information Technology, CAB 

international press, UK, P: 46. 

5- Werthner, H. (2004): E-commerce &tourism in communications 

of the Acme, Houghton Mifflin press, New York, USA, P: 102. 

6- Worrall, L. (2007): Tourism Information Systems, Belhaven press, 

London, UK, P: 77.    

 ثالثاً:المواقع اإللكترونية:

1- http://www.almosafr.com/forum/t22565.html (accessed 20/1/2016). 

2- http://www.marefa.org (accessed 19/3/2016).    

 

 

 

http://www.almosafr.com/forum/t22565.html


 ١ٔٛ٠8112ٗ              (1/1اٌؼلك)، ٌضبٌشِغٍخ ا١ٌّٕب ٌجؾٛس ا١ٌَبؽخ ٚاٌض١بفخ         اٌّغٍل ا

 و١ٍخ ا١ٌَبؽخ ٚاٌفٕبكق، عبِؼخ ا١ٌّٕب  
 

- 45 - 
  

Future Impacts of the Application of Tourism Information Systems 

Technology in the Planning of Tourist Areas 

(Applied Study on Ismailia Governorate) 

Alaa eldin Osama Abd ellatif 

Abstract 

The emergence of tourist information systems that use a huge 

amount of data and information along with the technological revolution 

represented in the use of computers and various programs resulted in the 

performance of a lot of studies interested in highlighting the spatial 

dimentions of tourist areas and archaeological sites and to identify their 

characteristics and privileges and making an attempt to plan, develop and 

promote them, with the availability of such systems, the planning process 

has become more precise and flexible. 

Tourist information is an essential applied tool in the analysis and a 

means of presenting the tourist areas, archeological sites and other 

resources. It contributes to the provision of information and data for the 

whole of tourist planning.                                                                    

The use of tourism information systems technology in modern 

planning is an important means to achieve development plans in order to 

increase tourism growth rates, which will achieve the desired benefits 

derived from the practice of this tourist activity.                                            

This research aims at highlighting the future effects of the 

application of tourism information systems technology in the tourist 

planning of Ismailia governorate.                                                                   

The results showed that tourist information systems provide a 

greater number of benefiaries with tourist information quickly and 

effectively.                                                                         

The research recommendations are follows: To raise the efficiency 

of the workers in the field of tourism information systems by providing 

appropriate training and qualifying them locally, regionally and   

internationally.                                                                  

Key words: Future Impacts, Tourism Information Systems Technology, Planning of 

Tourist Areas, Ismailia. 
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 ة الثقافية فى تنمية التراث الحرفى كعنصر جذب سياحى دور المراكز الحضاري
 دراسة حالة األقصر 

 خالد سميماف عبد الحميـ 
 كلية السياحة والفنادؽ باا  ري جامعة جنوب الوادػ

  
  الممخص

عد ازهتماـ بالتراث اللقااى والحفاظ عليل مف ا ندلار مف أهـ مظاهر الحفاظ على الهوية ي
م ر بالعديد مف المكونات الترالية المختلفة كالتراث النوبى والبدوػ والسيوػ  المحليةي حيث تزخر

وازسالمى والفرعونى ...إلخي وتعد الحرؼ الترالية هى مف المكونات ااساسية للتراث اللقااى 
ااالت عف أهميتها ا  ت ادية وا جتماعية للمق د الم رػ. وأحد أهـ عنا ر الجذب الم رػ 

يقب  عليها السامحوف. و د ظهرت العديد مف المراوز الحاار ة اللقااية اى اآلونة  السياحى التى
ااخيرة مف أج  الحفاظ على تلؾ الحرؼ الترالية مف ا ندلار وتنميتها كمنتج سياحى ار د يعكس 
لقااة البلد المايف ومنها مركز الفسطاط للحرؼ الترالية بم ر القديمة أحد الماروعات 

تبنتها وزارة اللقااةي و هدؼ البحث إلى التعرؼ على دور تلؾ المراوز اى تنمية  الاخمة التى
التراث الحراى كأحد عنا ر الجذب السياحىي وكذلؾ التعرؼ على دراسات حالة لمراوز لقااية 
اى الخارج وكيفية تنميتها للمنتج الترالى الحراى. و د تو لت نتامج الدراسة إلى أف المراوز 

ا دور هاـ اى تنمية التراث الحراى وذلؾ مف خالؿ ازهتماـ بالترو ج للمنتجات الترالية اللقااية له
عف طر   المااركة اى المعارض وااسواؽ والمؤتمرات المحلية والدولية وازهتماـ بالترو ج 
لمنتجاتها مف خالؿ ابكات التوا   ازجتماعىي كما أف لها دورات هامات اى را  الوعى بأهمية 

ؼ الترالية ومنها ااهمية السياحية مف خالؿ ندوات وورش العم ي كما أظهرت نتامج الدراسة الحر 
اهتماـ تلؾ المراوز برا  كفاءة العامليف بها مف خالؿ التدر ب المستمري و د أو ت الدراسة 

خرػ بارورة وجود اتفا يات تعاوف بيف المراوز اللقااية المحلية والمدارس أو المراوز الحراية اا
وااراؾ الجهات الحكومية السياحية مل  وزارة سواء الداخلية أو ااجنبية مف أج  تبادؿ الخبرات 

 السياحة وهيمة التنايط السياحى لالاراؼ على تلؾ المراور.

: المراوز الحاار ة اللقاايةي التراث اللقااىي الحرؼ التراليةي الهوية ي اا  ر.  الكممات الدالة  
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  المقدمة
ل  التراث اللقااى اػ بلد الجذور الحاار ة لهاي كما أنل يعكس هو تها ولقاااتها على مر يم

الع وري  ويعد التراث اللقااى لروة  ومية لما بل مف  يـ تار خية ولقااية واجتماعية وا ت ادية 
 (. كما تعد  ناعة الحرؼ الترالية مف السل  وال ناعات الترالية أحد أهـ2317)المليجى ي 

(. وتاـ  ناعة الحرؼ الترالية اى م ر 2311عنا ر التراث اللقااى ) بوجمعة واهير ي 
العديد مف ال ناعات والحرؼ الترالية تفوؽ أػ دولة اى العالـي بسبب تعا ب الحاارات 
واللقااات المختلفة والتى نتج عنها ازبداع اى اتى المجازت الحياتيةي منها التراث ازسالمى 

(. والتراث الحراى هو 2339لنوبى والتراث السيوػ والتراث البدوػ ... و يرها ) حنفى ي والتراث ا
(ي حيث أنل يعد منتج سياحى يعبر عف 2313أحد عنا ر الجذب السياحى ) الحسيف ي 

الموروث اللقااى للمجتمعات والذػ يقب  عليل السامحوف مف أج  التعرؼ على هذا التراث الفر د 
سياحة التراث اللقااى أو السياحة الترالية  التى تقـو على التعرؼ على العادات  وهو ما ياير إلى

والتقاليد والفنوف واآللار والمتاحف والموا   ازلر ة وااسواؽ الاعبية ي با اااة إلى التراث 
الحراى مف ال ناعات والحرؼ بأاكالها المختلفة . و البا ما يتطل  السامحوف لاراء تلؾ السل  

ل ناعات الترالية مف البلد المايف الانى بترالل اللقااى كى يحتفع بها لتذكر  برحلتلي أو وا
(. ولوى تستمر هوية ولقااة المجتمعات 2336يأخذها كهديل ا رابامل وأ د امل) البلوايةي 

 وحمايل ذلؾ التراث مف ا ندلار والنسياف وما لل مف عوامد ا ت ادية ولقااية واجتماعية وكمقوـ
(. بدأت الدولة اى إنااء 2339جذب سياحى هاـ اكاف زبد مف الحفاظ عليل ) سالماف ي

وتطو ر العديد مف المراوز الحاار ة اللقااية والتى تهتـ بالحرؼ وال ناعات الترالية ومنها مركز 
الفسطاط بم ر القديمةي أحد الماروعات الاخمة التى تبنتها وزارة اللقااة الم ر ة زحياء 

راث اللقااى الحراى مف خالؿ انتاج وابداع سل  ومنتجات مستوحاة مف التراث ازسالمى الت
(.Accessed20/10/2017 )http://www.cdf.gov.eg/?q=node/56   

اهليػػة باناػػاء كمػػا اهتمػػت وزارة الاػػموف ازجتماعيػػة بالتعػػاوف مػػ  محااظػػة اا  ػػر والجمعيػػات ا
ماروع المركز الحارػ للمرأة للحرؼ الترالية كأحد الماروعات التنموية الهامة بالمحااظة بهػدؼ 
تحقيػػػ  التنميػػػة از ت ػػػادية وازجتماعيػػػة للمػػػرآةي وكجػػػزء مػػػف مبػػػادرة الحفػػػاظ علػػػى التػػػراث القػػػومى 

السػل  ذات التػراث با اااة إلى المركز الحاارػ النوبى باا  ر الذػ يهػتـ بعػرض المنتجػات و 
   http://www.luxor.gov.eg/MainPage/AllProvinceInLines.aspxالنػػػوبى. 

(Accessed20/10/2017).                                                               
               

http://www.cdf.gov.eg/?q=node/56
http://www.luxor.gov.eg/MainPage/AllProvinceInLines.aspx%20(Accessed
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 مشكمة البحث 
بالر ـ مف ااهمية ا  ت ادية وا جتماعية والسياحية ل ناعة التراث الحراى اى م ر إز أنها 

ز تزاؿ تفتقر إلى ا هتماـ الوااى مف  ب  ازجهزة المعنية بالدولة وكذلؾ القطاع الخاص           
او  والتحديات والتى تعو ها كأداة هامة (. حيث أنها تعانى العديد مف الما2315) الدمنهورػي 

للتنمية السياحية ومنها اعف التسو   ي عدـ وجود خطة استراتيجية طو لة المدػ لقطاع الحرؼ 
اى م ري اعف الوعى بأهمية القطاع الحراى وبااخص ااهمية السياحية ) نجيب ي 

ى م ري الحراى ا(ي كذلؾ عدـ وجود تنظيـ مؤسسى أو نقابة تهتـ باموف القطاع 2311
 (.2339.....إلخ ) حنفى ي 

 أىداؼ البحث
 ييدؼ البحث إلى :

 إلقاء الاوء على ااهمية از ت ادية وا جتماعية والسياحية ل ناعة الحرؼ الترالية . -
 التعر ف بدور المراوز الحاار ة اى تنمية والحفاظ على التراث الحراى. -
لتى تهتـ بالحفاظ على التراث الحراى اى م ر عرض بعض النماذج للمراوز الحاار ة ا -

 والعالـ. 
 التراث الحراى كعن ر جذب سياحى. تحديد الماكالت و التحديات التى تواجة  ناعة -

 تساؤالت البحث
يسعى البحث إلى تحديد دور المراوز الحاار ة اللقااية اى تنمية  ناعة التراث الحراى وذلؾ 

 :ت وىىطرح مجموعة مف التساؤالمف خالؿ 
ما هى  ااناطة والخدمات التى تقدمها المراوز الحاار ة اللقااية التى تخدـ التراث الحراى  -

وما دور تلؾ المراوز اى را  الوعى بأهمية الحرؼ الترالية للمق د الم رػ واى تنمية مهارات 
 العامليف بها ورا  كفامتهـ ومف لـ را  جودة المنتج الترالى المحلى؟

ساليب الترو ج التى تستخدمها المراوز الحاار ة اللقااية لتسو   وبي  منتجاتها وما ما هى أ -
مدػ اهتماـ تلؾ المراوز بعرض منتجاتها وتسويقها لمقدمى الخدمات السياحية مف البازارت 
 السياحيةي الفنادؽ والمطاعـي المنتجعات والقرػ السياحيةي المطارات والموانىء و يرها........؟ 

مدػ ا باؿ المجتم  المحلى وكذلؾ السامحيف على المنتجات الترالية وماهى المنتجات  ما -
 المنااسة لمنتجات المراوز الحاار ة الترالية الم ر ة؟

 ما هو مدػ تطبي  تلؾ المراوز للتنمية المستدامة؟ -
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 مفيوـ التراث وأنواعو 
خر ويسمى بالتراث سواء كاف التراث هو ما تـ إرلل مف المااىي و نق  مف سلف إلى سلف أ

تراث لقااى مادػ أو  ير مادػي أوهى الحاارة أو اللقااة التى تتوارث مف جي  إلى أخر 
بأاكالها المختلفة مف المعالـ والتراث المعمارػ والحرؼ واللاات والفف والعادات....ي والتى تميز 

 (. Devidze and Gigauri , 2014 ;2313حاارة عف حاارة أخرػ ) الحديلى ي 
و د  نفت منظمة اليونسكو التراث إلى تراث مادػ وتراث  ير مادػ كما هو موا  اى     

 (:1الجدوؿ )
 : تقسيـ التراث طبقات لمنظمة اليونسكو1جدوؿ 

 التراث  ير المادػ التراث المادػ
 التراث االرػ: كالمعالـ والموا   االر ة -
ة ) المبانى التراث العمرانى : كالمبانى الترالي -

 -السيناوػ  –السيوػ  –على الطراز النوبى 
 ازسالمى ( ي ازحياء التقليدية .

التراث المنقوؿ: مل  القط  االر ة وال ناعات -
.  والحرؼ الترالية والتقليدية و اللوحات والرسـو

التراث المول  : مل  المخطوطات و النقوش  -
 الموجودة على المعابد و يرها.

 

 والتقاليد العادات -
 الفنوف  -
 الطقوس وازحتفازت -
 المعارؼ والمهارات -
 اللاات -
 الممارسات ازجتماعية -

 (2316الم در : ) الهياجى ي 
 

 وأىميتيا ماىية الحرؼ التراثية -
الحرؼ الترالية هى تلؾ الحرؼ المتوارلة والتى تمتد مف ااجياؿ السابقة إلى ااجياؿ الحالية 

واد الخاـ مف البيمة المحيطة وعلى المهارة اليدوية لوى تقدـ أعمازت انية ذات وتعتمد على الم
 (.2311طاب  ترالى مف أج  الحفاظ على الهوية اللقااية الوطنية ) الحميد ي 

تبرز أهمية الحرؼ الترالية اى عدة مناحى منها ما هو سياحى أو إجتماعى أو إ ت ادػ أو 
 ا يلى:لقااى أو علمى كما هو موا  ايم
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 أواًل : األىمية السياحية لمحرؼ التراثية
 يعد التراث الحراى أداة للتنمية السياحية و رج  ذلؾ إلى ااسباب التالية:

تعتبر الحرؼ وال ناعات الترالية هى أحد عنا ر الجذب السياحى وأحد المنتجات السياحية الهامة  -
(Timothy,2011ي حيث ير ب العديد مف السامحيف اى)  اراء المنتجات المحلية مف السل  وال ناعات

 (.2336التقليدية كتذكار لرحلتل أو كهدية ا د امل وأ ربامل ) القحطانى ي 
تقـو العديد مف الفنادؽ الوبرػ والمنتجعات السياحية باستخدـا أاكاؿ متنوعة مف السل  وال ناعات  -

 (.2337س اللقااة المحلية ) عوياةي الترالية اى الديكورات والواجهات الخا ة بها بما يعك
ز ادة التوا   وا ت اؿ بيف السامحيف والحراييف وازستمتاع بمااهدة الحراييف ألناء عملهـ  -

 (. 2311ومعراة مراح  ال ناعة ) الحميد ي 
 

 ثانيًا: األىمية االقتصادية لمحرؼ التراثية
سهـ اى التنمية از ت ادية للدوؿ يعد  طاع الحرؼ وال ناعات اليدوية مف القطاعات التى ت

 و رج  ذلؾ إلى عدة أسباب:
 (.Supin,et al ,2015تواير ارص العم  وتوليد الدخ  ) -
 ز ادة الطلب على الخامات المحلية المستخدمة اى ا نتاج. -
 نمو المجتمعات ا نتاجية اى المناط  النامية بما يحد مف الهجرة الداخلية بيف الر ف والحار.  -
 تواير السل  والعاديات السياحية بما يخدـ النااط السياحى.  -
 

 ثالثًا: األىمية االجتماعية والثقافية لمحرؼ التراثية 
تلعب الحرؼ وال ناعات الترالية دورات ملموسات اى تاكي  وترسيخ الهوية الوطنية والحاارة ذات 

(ي كما أنها  ; 2311Petronela,2016الطاب  الخاص الذػ يميز بلد عف بلد ) الارارػ ي 
 تعم  على تنمية المجتم  مف خالؿ:

 الدعوة الى ازستقرار والترابط ازجتماعى بيف اااراد بعاهـ البعض. -
يوار ارص عم  لجمي  امات المجتم  مف الاباب والنساء والوبار والمعا ييف ومحدودػ  -

 (.2339سالماف ي نق  المهنة أو المهارة مف اآلباء الى اابناء .) –الدخ  
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 رابعًا: األىمية العممية لمحرؼ التراثية
دراسة التراث تؤدػ الى ز ادة المعراة بحاارات ولقااات اامـ السابقة ومراح  التطور التى مرت 
بها ونظامها ازجتماعى واز ت ادػ ي كما أف دراسة واهـ التار خ لف توتم  إز بدراسة التراث ) 

 (.2314الحسف ي 
 

 المراكز الحضارية الثقافية فى تنمية الحرؼ التراثية  دور
هناؾ عدة مهاـ تقـو بها المراوز اللقااية مف أج  تنمية الحرؼ الترالية مف أهمها : الحفاظ على 
الحرؼ الترالية مف ا ندلار و تدر ب العامليف والحراييف لرا  مهارتهـ اى إنتاج السل  

عد على را  الوعى بأهمية الحرؼ وال ناعات الترالية وال ناعات الترالية. كما أنها تسا
از ت ادية وازجتماعية والسياحية. هذا بجانب التسو   والترو ج لمنتجات المركز مف خالؿ 

 (.2314المعارض والمهرجانات )الاايبي 
 

 نماذج مختارة لبعض المراكز الحضارية الثقافية لمتراث الحرفى فى مصر والعالـ العربى 
 : مركز الفسطاط لمحرؼ التراثية والتقميديةأوالً 

يعد مركز الفسطاط لل ناعات والحرؼ الترالية أحد الماروعات الوبيرة التى تبنتها وزارة اللقااة 
مف خالؿ  ندوؽ التنمية اللقااية بالتعاوف م  هيمة التنمية السياحية ومحااظة القاهرة 
http://www.tda.gov.eg/El-Foustat/El-FostatIntro-AR.aspx (Accessed                    
3/11/2017).  

وهو أحد الماروعات الهامة التى تهدؼ زحياء ماض عر   وحاار مارؽ وذلؾ باتاحة     
مف التراث ازسالمىي ومقر  بمدينة   الفر ة أماـ الفنانيف والحراييف زبداع منتجات مستوحا 

. و هتـ 2331الفسطاط التى تعد أهـ المناط  العر قة والترالية اى القاهرةي تـ ااتتاحل اي عاـ 
المركز بانتاج منتجات الحلى يالخزؼ يالجصي الخياميةي زجاج معا ي محار بي أعماؿ النحاس 
ي أعماؿ النجارة مف ) الحفر على الخاب ي الخرط اليدوػ العربى ي التطعيـ بال دؼ( 
http://www.foustatcenter.gov.eg/?q=product-list (Accessed 
28/10/2018).  
يعد هذا المركز أحد الماروعات التنموية الهامة  التى تهدؼ إلى: إحياء الحرؼ الم ر ة 

أ يلها مرة أخرػ كجزء مف حاارة وتار خ عر  . إاااة إلى دا  عجلة التنمية المندلرة وت
السياحية مف خالؿ إاااة منتجات سياحية جديدة لتنايط السياحة الحراية وسياحة التسوؽ. كما 

http://www.tda.gov.eg/El-Foustat/El-FostatIntro-AR.aspx
http://www.tda.gov.eg/El-Foustat/El-FostatIntro-AR.aspx
http://www.foustatcenter.gov.eg/?q=product-list
http://www.foustatcenter.gov.eg/?q=product-list
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يهدؼ إلى تعليـ وتدر ب المجتم  المحلى واوسابهـ المهارات الحراية وتنمية الوعى السياحى 
 بيف  اطنى المنطقة والزامر ف . وخل  عال ة جديدة 

http://www.tda.gov.eg/El-Foustat/El-FostatIntro-AR.aspx (Accessed   
3/11/2017 ).     

الحلى التراليةي  ولقد  اـ المركز باعداد العديد مف المهرجانات والمعارض منها مهرجاف اف 
مهرجاف الفسطاط للفنوف الاعبية والحرؼ التقليديةي المعرض الدامـ لبي  منتجات الخزؼي 

 http://www.foustatcenter.gov.eg/?q=center-gallery خااب.الخياميةي الحلىي اا
(Accessed28/10/2017).                                                               

                
أما عف تعاوف المركز م  المراوز العالمية اقد تـ ازتفاؽ على عم  برتوكوؿ تعاوف               

                   بيف مركز الفسطاط والمدرسة ازمير ة بالمملوة المتحدة والتى تعد مف أهـ 
المدارس أو المراوز المهتمة بالفنوف الترالية على مستوػ العالـ لعم  سلسلة مف ورش         

 العم  لتدر س المبادػء ااساسية للهندسة التقليدية لجمي  الحراييف بالمركز.
http://www.foustatcenter.gov.eg/?q=content (Accessed 28/10/2017).   

 
مركز الحرؼ اليدوية والبيئية بمنطقة عيف السمييف بالفيـو -ثانياً   

تـ إ امة المركز امف المنطقة السياحية بعيف السلييف بمحااظة الفيـو تحت إاراؼ إدارة السياحة 
ي بالمحااظة بهدؼ أف يكوف مركز لقااى وحاارػ  للحفاظ على التراث الحراى بمحااظة الفيـو

ويعد أحد الماروعات الهامة بالمحااظة  حياء الحرؼ وال ناعات المميزة لحاارة الفيـو 
المعتمدة على البيمة المحلية. ويحتوػ المركز على  ناعات الخزؼ والسيراميؾي منتجات جر د 

ر مف السمار المر. ويستهدؼ النخي ي السجاد اليدوػ مف ال وؼ والحر ري  ناعة الح 
المركز الحراييف المهرة لتطو ر ابداعاتهـي الاباب وال بية التى تر ب اى تعلـ تلؾ الحرؼي 
خر جى الفنوف التطبيقية للعم  كمدربيف وم مميفي الحراييف مف الخارج أو العالمييف 

واللقااة والهوية يهدؼ المركز إلى الحفاظ على التراث  زستاااتهـ اى المعرض السنوػ. كما
الخا ة بالمحااظة مف التالاى والتى تاك  ال فة المميزة والطاب  الخاص لتراث المحااظة. 
بازاااة إلى الترو ج لمنتجاتل مف خالؿ إعداد معرض دورػ سنوػ لعرض المنتجات الحراية 

إعداد خطة  الترالية واستخداـ المهرجانات وازحتفازت السياحية بالمحااظةي كذلؾ العم  على
مستقبلية لتعاوف المركز م  مدربيف وحراييف عالمييف ومحلييف بالفيـو لتنمية وتطو ر الحرؼ 

http://www.tda.gov.eg/El-Foustat/El-FostatIntro-AR.aspx
http://www.foustatcenter.gov.eg/?q=center-gallery%20(Accessed
http://www.foustatcenter.gov.eg/?q=center-gallery%20(Accessed
http://www.foustatcenter.gov.eg/?q=content%20(Accessed
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بالمحااظة. كذلؾ ا عداد للتعاوف م  المراوز البحلية المتخ  ة اى تولي  ودراسة الحرؼ التى 
 (.2337تاتهر بها الفيـو ) مدير ة التنظيـ وازدارة بالفيـو ي 

 جميل لمفنوف التراثية بجدةمركز  -ثالثاً 
تهدؼ إلى تعز ز الفف  2333يتب  المركز مؤسسة جمي  وهى مؤسسة مستقلة أناأت اى عاـ 

 المعا ر وحماية التراث اللقااى ور ادة ااعماؿ ازبداعية اى جمي  أنحاء الارؽ ازوسط .
https://artjameel.org/about/history/?lang=ar (Accessed 28/10/2017). 

اى منزؿ ترالى للحفاظ  2315تـ ااتتاح المركز اى مدينة جدة بالمملوة العربية السعودية عاـ 
على التراث المحلى وازسالمى للمدينة مف خالؿ التدر ب على الحرؼ وال ناعات على الطراز 

 ازسالمى والزخارؼ وأعماؿ النحت وااعماؿ الخابية.
https://artjameel.org/heritage/jeddah/?lang=ar (Accessed 28/10/2017). 
ومف أهـ أعماؿ المركز للحفاظ على التراث الحراى تقديـ برامج تدر بية  تقاف الحرؼ 
وال ناعات التى تعكس التراث ازسالمى للمدينة.هذا بجانب التعاوف م  مدرسة اامير تاارلز 

المحلى بالعديد مف ورش  للفنوف والحرؼ مف أج  تبادؿ الخبرات. كما ياارؾ المركز المجتم 
العم  والف وؿ المسامية للعامةي با اااة إلى المااركة اى المهرجانات الحية التى تقاـ اى 

-https://artjameel.org/event/jameel-house-traditional-arts المدينة.      
jeddah-alumni-exhibition-kaust/?lang=ar (Accessed28/10/2017).         

بجانب اهتماـ المركز باستخداـ التقنية الر مية اى الحفاظ على التراث وذلؾ                    .
  مؤسسة ااوتـو ي حيث تعاونت مؤسسة جمي  م2317مف خالؿ ماروع بارز اي عاـ 

للتونولوجيا الر مية للحفاظ على التراث و امت بتقديـ وراة عم  بالمركز م  تقديـ التعليـ النظرؼ 
والعملي للفنانيف السعودييف المحلييف اي كيفية استخداـ هذ  التقنيات الالزمة لتسجي  التراث اي 

 بيمة معا رة اي المستقب .
https://artjameel.org/heritage/digital-conservation/?lang=ar   (Accessed 
28/10/2017). 

 مركز الجسرة لمحرؼ اليدوية التراثية بالبحريف -رابعاً 
يعد  طاع ال ناعات والحرؼ الترالية اى مملوة البحر ف أحد القطاعات الهامة ي ومف هنا اهتمت 

ومنها مركز الجسرة للحرؼ المملوة بإنااء العديد مف المراوز الحاار ة الخا ة بالتراث الحراى 
وتـ  1991اليدوية الترالية والذػ يعكس الهوية الوطنية البحر نيةي ولقد تـ إنااء المركز اى عاـ 

ااتتاحل مف  ب   احب السمو الملوى اامير خليفة بف سلماف آؿ خليفة رميس الوزراء اى ذاؾ 

https://artjameel.org/event/jameel-house-traditional-arts-jeddah-alumni-exhibition-kaust/?lang=ar
https://artjameel.org/event/jameel-house-traditional-arts-jeddah-alumni-exhibition-kaust/?lang=ar
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تي منتجات النخلةي النقش الو ت. ومف أهـ منتجات المركز  ناعة الفخاري  ناعة المنسوجا
إحياء الحرؼ  على الجبس ي  ناعة آزت الطرب ي  ناعة السفف. ومف أهـ أهداؼ المركز

التقليدية بالمملوة والتى تعد جزءات مف تار خ وتراث وهوية البلد واتعداد جي  مف الحراييف المدربيف 
ترونى مف خالؿ مو   المركز كذلؾ ازعتماد على التسو   ازلو ذوػ الوفاءة والمهارة العالية.

وموا   التوا   ازجتماعى لتسو   منتجات المركزي وات  نقاط بي  اى أهـ المناط  السياحية 
 بالمملوة. 

http://www.culture.gov.bh/ar/visitingbahrain/destinations/s,3896/   
(Accessed 4/ 11/ 2017). 
كما يهتـ برا  الوعى بأهمية التراث الحراى مف خالؿ تعر ف المجتم  البحر نى وبااخص 
 الاباب على ال ناعات والحرؼ التى كاف يمارسها ااجداد ي وما هو تار خها ي وآليات انتاجها.

رة ازبداع اى هذا المجاؿ ودراسة تدعيـ الحراييف وتاجيعهـ على ازستمراري وارو  بجانب
 التطو ر بما ز يتنااى م  خ و ية المنتج اليدوػ البحر نى.

 http://www.btea.bh/ar/aljasra-handicraft-centre  (Accessed 4/ 11/ 
2017). 

 تجربة المممكة العربية السعودية فى تنمية قطاع الحرؼ التراثية 
تعتبر المملوة العربية السعودية مف الدوؿ الانية بترالها اللقااى ومنها الحرؼ وال ناعات الترالية. 
وتحوػ المملوة على عدد كبير جدات مف المراوز الحاار ة اللقااية المعنية بالتراث الحراى ومف 

كز الحرؼ وال ناعات اليدوية بمكة المكرمةي مركز الحرؼ بمحااظة الباحةي مركز أبرزها مر 
الحرؼ بمحااظة نجرافي مركز الحرؼ بمحااظة القطيفي ومركز الحرؼ بمحااظات اقراءي 

 أملجي محاي ي العالي طبرج ي..... و يرها.
 

 ة " بارع"البرنامج الوطنى لتنمية وتطوير الصناعات التقميدية والتراثية بالمممك
 أىداؼ البرنامج 

عم  اطار مؤسسى لتنظيـ وادارة  طاع الحرؼ بالمملوة و ماروع إعداد زمحة تخص الحرؼ  -
 زعتمادها بالمملوة .

إبراز أهمية القطاع الحراى اى المملوة وأهميتل از ت ادية والسياحية وازجتماعية واللقااية ي  -
 ناامة .وتيسير البرامج التدر بيية لألجياؿ ال

 تمو   القطاع الحراى وز ادة ازستلمار بهذا القطاع . -
 دعـ وتاجي  برامج الحرؼ وال ناعات اليدوية القاممة اى الو ت الحاار والبناء عليها. -

http://www.culture.gov.bh/ar/visitingbahrain/destinations/s,3896/
http://www.btea.bh/ar/aljasra-handicraft-centre%20%20(Accessed%204/%2011/%202017
http://www.btea.bh/ar/aljasra-handicraft-centre%20%20(Accessed%204/%2011/%202017
http://www.btea.bh/ar/aljasra-handicraft-centre%20%20(Accessed%204/%2011/%202017


 ١ٔٛ٠8112ٗ              (1/1اٌؼلك)، ٌضبٌشِغٍخ ا١ٌّٕب ٌجؾٛس ا١ٌَبؽخ ٚاٌض١بفخ         اٌّغٍل ا

 و١ٍخ ا١ٌَبؽخ ٚاٌفٕبكق، عبِؼخ ا١ٌّٕب  
 

- 55 - 
  

 إنجازات البرنامج 
إعداد الخطة ازستراتيجية الوطنية للحرؼ وال ناعات الترالية  اـ باعدادها الهيمة العامة  -

والتراث الوطنى )المبادر( ودعت إليها كالت مف وزارة المالية والتجارة وال ناعة والتخطيط للسياحة 
واز ت اد والاموف ازجتماعية وخبراء دولييف اى مجاؿ الحرؼ وتـ استطالع الخبرة مف تونس 

 والمارب وتركيا 
للعاملييف والحراييف برتوكوؿ التعاوف م  منظمة اليونسكو اى تواير مساهمة مالية لتنمية مهارة  -
 ازناماـ الى عاوية ازتحاد العربى لل ناعات التقليدية والحرؼ بتونس . –
مااركة الهيمة العامة للسياحة واآللار م  البر د السعودػ لعرض منتجات الحراييف عبر  -

 خدمات السوؽ ازلوترونى للبر د السعودػ .
 .تقديـ جامزة عكاظ كأحسف مبدع اى مجاؿ الحرؼ  -
 التعاوف م  المراوز التجار ة لتسو   منتجات الحراييف . -
 تواير مقرات داممة للحراييف وتجهيزها  وتهيمتها للحراييف لمزاولة أعمالهـ . -

https://www.scta.gov.sa/handicraft/Pages/Pro_intro.aspx    (Accessd 
28/10/2017). 

 منيجية البحث 
 ميداني لارض استق اء استمارة اعداد تـ حيث التحليليي الو في المنهج على تـ ا عتماد    
 مح  الدراسة لـ تحليلها والخروج بنتامج وتو يات . العينة مفردات مف البيانات جم 
 

 مجتمع وعينة البحث 
لمرأة للتراث الحراى  والمركز الحارػ النوبى بمحااظة تـ التطبي  على المركز الحارػ ل

 .2317/ 14/11وحتى  2317/ 15/13اا  ر  ووزعت ازستمارات اى الفترة مف 
 
 المركز الحضرى لممرأة لمتراث الحرفى ) األقصر (. -

ف يعتبر المركز الحارػ للمرأة للتراث الحراى باا  ر هو أحد الماروعات التنموية لوزارة الامو 
ازجتماعية بالتعاوف م  محااظة اا  ر والذػ يق  اى منطقة الورنؾ والذػ تـ انااؤ  اى عاـ 

ي و هدؼ الى تحقي  التنمية از ت ادية وازجتماعية للمجتم  المحلى وخا ة المرأة ي 2337
 والحفاظ على التراث القومى والحفاظ على ال ناعات والحرؼ الترالية المحلية. و تووف المركز
مف اا ساـ التالية  سـ النقش على النحاسي  سـ  ناعة الخوص والجر دي  سـ  ناعة سجاد 

https://www.scta.gov.sa/handicraft/Pages/Pro_intro.aspx
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الق ا يصي  ناعة السجاد اليدوػ ) وؼ وحر ر(ي  سـ  ناعة الوليـي  سـ  ناعة الخياميةي 
 سـ  ناعة الخزؼ والفخاري  سـ الفركا )النسيج اليدوػ (ي  سـ الخياطة والتطر ز و تواار لدػ 

 الخدمات التالية الورش الفنية ي معرض للمااوزت اليدوية ي كااتير ا . المركز
 

 المركز الحضارى النوبى ) األقصر (. -
يق  المركز الحاارػ النوبى بمحااظة اا  ر اماؿ مدينة الطود ي الذػ تـ بناؤ  اى عاـ 

يقطف اى  مليوف جنية بهدؼ الحفاظ على التراث النوبى مف ا ندلار حيث 7بتولفة  2336
ألف مواطف نوبى وهـ أهالى مناية  ر ة النوبى الذيف هاجروا مف  23محااظة اا  ر أولر مف 

حامليف معهـ التراث النوبى اا ي  ي ويعد أحد أهـ الماروعات السياحية  1933أسواف منذ عاـ 
ب  ازستلمار ة كأحد عنا ر الجذب السياحى اى المحااظة و تووف المركز مف طابقيف الطا

ااوؿ ورش العم  لمنتجات الخوص ومنتجات الخرز والمنسوجات والوليـ والسجاد وأعماؿ 
التطر ز ومنتجات الفخار ومنتجات اارابسؾ وازلباستر والرسـ على الزجاج ي أما الطاب  اللانى 
ايوجد بل  ازت عرض مفتوحة ي كذلؾ يتوار بالمركز الخدمات التالية ركف للت و ر ي رسـ 

 ء النوبى  كما يتوار بالمركز كااتير ا ي وألعاب ترايهية.الحنا
 

 : حجـ المجتم  الولى والعينة المستخدمة اى الدراسة 2جدوؿ 
حجـ  المركز

المجتم  
 الولى

ازستمارت 
 الموزعة

ازستمارت 
 المستبعدة

 ازستمارت 
 ال الحة

النسبة مف 
حجـ 
المجتم  
 الولى

المركز الحارػ للمرأة 
 ىللتراث الحرا

54 47 7 43 7441% 

المركز الحاارػ 
 النوبى

35 33 4 29 8248% 

 %7745 69 11 83 89 ازجمالى 
ي تـ  54يتا  ااتى: يبلغ عدد العامليف بمركز الحارػ للمرأة ما يقرب مف  2مف جدوؿ   

ا استمارة ي وبلغ عدد العامليف بالمركز الحاارػ النوبى م 43استمارة ي ال ال  منها  47توز   
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استمارة ي وبذلؾ ي ب  العدد النهامى  29استمارة ي ال ال  منها  33ي ووزعت  35يقرب مف 
 % مف حجـ مجتم  البحث . 7745استمارة  وهى تمل   69لالستمارات ال الحة للتحلي  هى 

 
 أداة البحث 

 ممت استمارة استق اء ميدانى لجم  البيانات والمعلومات بمواوع البحثي و د       
وا  السمات والخ امص لعينة الدراسة مل  ) ي : نت ازستمارة  جزأيف ي الجزء ااوؿتام
 اياـ المحاور التالية:  أما الجزء اللانى سنوات الخبرة (. –المستوػ التعليمى  –النوع 

المحور ااوؿ : دور المراوز الحاار ة اى الترو ج لمنتجات الحرؼ اليدوية وال ناعات الترالية 
عى بأهميتها وياـ سبعة عبارات ي المحور اللانى : مدػ ازهتماـ بالتسو   لموردػ ونار الو 

الخدمات السياحية وياـ أربعة عباراتي المحور اللالث : دور المراوز الحاار ة اى التدر ب 
وياـ لمانية عبارات ي المحور الراب  : دور المراوز الحاار ة للتراث الحراى اى التنمية 

ـ خمسة عبارات ي المحور الخامس: مدػ از باؿ على منتجات المركز وياـ المستدامة ويا
عبارتيفي المحور السادس : المااو  والمعو ات التى تواجل  ناعة التراث الحراى اى م ر 
وياـ سبعة عباراتي كما تتعرض ازستمارة الى أهـ المنتجات الدولية التى تنااس منتجات 

 المركز .
 

  المعالجة االحصائية
إستخداـ بعض ااساليب ازح امية لتحلي  نتامج  ي حيث تـSPSSتـ ازستعانة ببرنامج   

معام  ألفا  –ازنحراؼ المعيارػ  –المتوسط الحسابى –النسب المموية  –الدراسة وهى  التورارات 
استخداـ مقياس ليكرت  –كرونباخ زختبار اللبات وازتساؽ الداخلى زستمارة ازستق اء 

 إختبار " ت " للمقارنة بيف متوسطيف. –اسى الخم
 

 .:  يمة معام  كرونباخ ألفا لفقرات استمارة ازستق اء 3جدوؿ 
 كرونباخ ألفا عدد اقرات ازستمارة

33 34739 
وهذا ما يوا   34739يتا  أف: معام  كرونباخ ألفا لفقرات ازستمارة هو  3مف جدوؿ    

 ى  ياس أهدااها.مدػ لبات و دؽ اقرات ازستمارة ا
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 تحميل استمارة االستقصاء 
 و ف عينة الدراسة وخ ام ها 

 النوع  -
 . 69حيث أف جمي  العامليف بالمركز ف مف ا ناث ي وبالتالى كانت العينة مف ا ناث وعددهـ 

 
 . : توز   أاراد العينة حسب المستوػ التعليمى 4جدوؿ 

 النسبة المموية % التورار المؤه  الدراسى 
 13 9 ازعدادية.

 847 6 اللانوية العامة.
.  6647 46 دبلـو

 742 5 بكالور وس/ ليسانس.
 443 3  ير ذلؾ.
 133 69 ازجمالى

% مف إجمالى حجـ العينة هـ مف حملة  6647يتبف اآلتى: أف ما يقرب مف  4مف الجدوؿ 
اء مف هـ مف حملة اللانوية % مف حجـ العينة ي لـ ج13الدبلـو ي يليها حملة ازعدادية بنسبة 

 742ور وس / الليسانس بنسبة % مف حجـ العينة ي لـ مف هـ مف حملة البكال847العامة  بنسبة 
حجـ العينة و جاء اى المرتبة ااخيرة  اهادات أخرػ مل  اهادة محو ازمية بنسبة   مف %
443 .  % ي ومف هنا يتا  أف معظـ أاراد العينة مف حملة الدبلـو
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 :  توز   أاراد العينة واقا سنوات الخبرة. 5وؿ جد
 النسبة المموية % التورار الخبرة   
 %4748 33 سنوات. 5أ   مف 

 %4345 33 سنوات. 13:  5مف 
 % 847 6 سنوات. 13أولر مف 
 %133 69 ازجمالى

% مف اجمالى حجـ 4345سنوات ي وأف ما يقرب مف  5ػػػػـ خبػػػػرة أ   مف % مف اجمالى حجػػػـ العينػػػػػة لديه 4748يتبيف ااتى: ما يقرب مف  5مف الجدوؿ 
 .سنوات اى المجاؿ الحراى 13% مف اجمالى حجـ العينة لديهـ خبرة أولر مػػػف 847 وحوالى سنة ي  13:  5العينة تترواح مدة خبراتهـ مف 
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 ؼ الترالية ونار الوعى بأهميتها.:  دور المراوز الحاار ة اى الترو ج لمنتجات الحر 6جدوؿ   
ازنحراؼ  ترتيب

 المعيارػ 
 المتوسط
 الحسابى

 ير مواا  
بادة   

 ير   ير مواا 
 متأود

مواا   مواا 
 بادة

 العبارات 

ياػػػػػػػػػارؾ المركػػػػػػػػػز اػػػػػػػػػى العديػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف المعػػػػػػػػػارض  -1 التورار 27 33 13 2 - 4418 347913 1
والمهرجانػػػػػػػات وااسػػػػػػػواؽ المحليػػػػػػػة سػػػػػػػواء السػػػػػػػياحية أو 

 رها. ي
- 249 1445 4345 3941 % 

يػػوار المركػػز معلومػػات عػػف المنتجػػات التراليػػة علػػى  -2 التورار 17 22 18 7 5 3456 141817 2
 % 2446 3149 2641 1341 742 موا   التوا   ازجتماعى.

للمركز مو   على ازنترنت لعرض خدماتل  -3 التورار 11 15 12 17 14 2488 143883 5
 % 1549 2147 1744 2446 2343 اتل.ومنتج

يقػػػـو المركػػػػز بعمػػػػ  مطبوعػػػات وأدلػػػػة عػػػػف الحػػػػرؼ  -4 التورار 2 13 11 25 18 2436 141533 6
 % 249 1848 1549 3642 2641 الترالية الموجودة بل.

ياػػػػارؾ المركػػػػز بمنتجاتػػػػل باسػػػػتمرار اػػػػى المعػػػػارض  -5 التورار 8 21 22 12 6 3418 141281 4
 % 1146 3344 3149 1744 847 . تمرات الدوليةوالمؤ 

يهػػػتـ المركػػػز بالتسػػػو   مػػػف خػػػالؿ اااػػػالـ الولامقيػػػة  -6 التورار 11 19 23 12 7 3421 142111 3
 % 1549 2745 29 1744 1341 . التليفز ونية

ـ 2 ث الحراػػػى يقػػػـو المركػػػز بناػػػر الػػػوعى بأهميػػػة التػػػرا -7 التورار 18 19 18 12 2 3456 141437 
 % 2641 2745 2641 1744 249 لدػ أاراد المجتم  مف خالؿ الندوات أو ورش العم .

 ازجمالى  3427 341781 
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يتا  ازتى: جاءت العبارة ياارؾ المركز اى العديد مف المعارض والمؤتمرات وااسواؽ المحلية اى المرتبة ااولى بمتوسط حسابى  در    6مف جدوؿ 
ي وهذا يدؿ على مدػ ازهتماـ بالمعارض وااسواؽ المحلية لترو ج المنتجات مل  المااركة اى معرض ديارنا 347913نحراؼ معيارػ  در  ي با 4418

جتماعى لتوا   ازلالسر المنتجةي مهرجاف السينما ااار قية وااوربية باا  ر ي معرض القاهرة الدولى . واى المرتبة اللانية استخداـ المراوز موا   ا
ايما يخص عبارة استخداـ ابكات  141817لو  منهما ي بانحراؼ معيارػ   3456للترو ج وكذلؾ استخداـ ورش العم  والندوات بمتوسط حسابى  در  

مو   على ازنترنت لعبارة استخداـ ورش العم  والندوات ي أما اى المراوز ازخيرة اجاءت عبارة للمركز  141437التوا   ازجتماعى ي وبانحراؼ  در   
ي حيث أف المركز ف ليس لهما موا   خا ة على ازنترنت اى حيف  143883وبانحراؼ معيارػ  در   2488لعرض خدماتل بمتوسط حسابى منخفض  در  

عر فية عف منتجات المركز يعتمد المركز الحارػ على رابط موجود على مو   محااظة اا  ر. وجاءت عبارة يقـو المركز با دار اادلة والمطبوعات الت
 .  141533وبانحراؼ معيارػ  در   2436باك  اعيف جدات حيث جاءت بمتوسط حسابى  در  

 
 
 
 
 
 
 
 



 ١ٔٛ٠8112ٗ              (1/1اٌؼلك)، ٌضبٌشِغٍخ ا١ٌّٕب ٌجؾٛس ا١ٌَبؽخ ٚاٌض١بفخ         اٌّغٍل ا

 و١ٍخ ا١ٌَبؽخ ٚاٌفٕبكق، عبِؼخ ا١ٌّٕب  
 

- 62 - 
  

:  مدػ ازهتماـ بالتسو   لموردػ الخدمات السياحية . 7جدوؿ    

ازنحراؼ  ترتيب
 المعيارػ 

 المتوسط
 الحسابى

 ير مواا   
 بادة

 مواا  مواا   ير متأود  ير مواا 
 بادة

 يهتـ المركز بعرض وتسو   منتجاتل إلى: 
  

البازرات السياحية. -1 التورار 18 27 15 7 2 3475 143488 1  
249 1341 2147 3941 2641 % 

الفنادؽ والمطاعـ. -2 التورار 4 22 26 11 6 3413 143313 2  
847 1549 3747 3149 548 % 

رالتورا 1 12 21 27 8 2457 349613 4   المطارات والموانىء -3 
1146 3941 3344 1744 144 % 

القرػ والمنتجعات السياحية. -4 التورار 7 19 26 7 13 3438 141724 3  
1445 1341 3747 2745 1341 % 

 ازجمالى  3438 343879 
حاار ة لعرض وتسو   منتجاتها هى البازرات السياحية بمتوسط يتا  أف : أولر موردػ الخدمات السياحية التى تتعام  معها المراوز ال 7مف الجدوؿ 

ي حيث أف مف هذ  المراوز الحاار ة مل  المركز الحارػ للمرأة يملؾ بازرات سياحية اى السوؽ  143488وبانحراؼ  در   3475حسابى مرتف   در  
لبازرات. لـ جاء اى المرتبة اللانية الفنادؽ والمطاعـ بمتوسط حسابى  در  السياحى ومركز ازستعالمات السياحية اى المحااظة ومنها مف يتعام  م  تلؾ ا

 ي ويق  التعام  باك  ملحوظ م  المطارات والموانىء. 3438باك  متوسط ي لـ القرػ والمنتجعات السياحية بمتوسط حسابى  در   143313وبانحراؼ  3413
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 :  دور المراوز الحاار ة اى التدر ب 8جدوؿ 
زنحراؼ المعيارػ ا ترتيب  المتوسط 

 الحسابى
 ير مواا   

 بادة
 ير 
 مواا 

 ير 
 متأود

 العبارات  مواا  بادة مواا 

 يوار المركز العديد مف الدورات التدر بية للعامليف باستمرار. -1 التورار 26 29 6 7 1 4434 143363 3
144 1341 847 42 3747 % 

 يقـو المركز بتقديـ دورات تدر بية لطالب المدارس والجامعات . -2 التورار 2 13 22 27 8 2457 349762 7
1146 3941 3149 1445 249 % 

يكػػااىء المركػػز المتػػدربيف الػػذيف اجتػػازوا البرنػػامج التػػدر بى باػػهادات  -3 التورار 18 39 13 2 - 4435 347252 2
 % 2641 5645 1445 249 - تدر ب أوجوامزأو حوااز.

 يوار المركز اآلزت والمعدات والخامات باك  دامـ. -4 التورار 22 28 16 2 1 3439 348992 6
144 249 2342 4346 3149 % 

 يتوار بالمركز بيمة عم  مناسبة للمتدربيف مف  -5 التورار 33 18 13 8 - 4431 143531 4
- 1146 1848 2641 4345 % 

 يوار المركز مدربيف مف ذوػ الوفاءة على أعلى مستوػ. -6 التورار 31 26 8 3 1 4423 349168 1
144 443 1146 3747 4449 % 

يتعػػاوف المركػػز مػػ  مراوػػز أو مػػدارس حرايػػة أخػػرػ سػػواء داخليػػة أو  -7 التورار 3 8 23 28 13 2453 143235 8
 % 443 1146 29 4346 1445  خارجية مف أج  تبادؿ الخبرات بيف العامليف.

 يقدـ المركز دورات لتنمية مهارات العرض وازت اؿ. -8 التورار 14 28 13 6 8 3449 142443 5
1146 847 1848 4346 2343 % 

 ازجمالى  3449 341476 
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حراؼ معيارػ  در  وبان 4423جاء اى المرتبة ااولى عبارة يوار المركز مدربيف مف ذوػ الوفاءة بمتوسط حسابى مرتف   در   يتبيف أف: 8مف الجدوؿ 
وبانحراؼ  4435ي  واى المركز اللانى جاءت عبارة  يكااىء المركز المتدربيف باهادات تدر ب أوجوامز أوحوااز بمتوسط حسابى مرتف    در    349168

وبانحراؼ  4434وسط حسابى مرتف    در  ي واى المرتبة اللاللة جاءت عبارة يوار المركز العديد مف الدورات التدر بية للعامليف باستمرار بمت347252 در  
وبانحراؼ  2457ي ويق  تقديـ المراوز دورات تدر بية لطالب المدارس والجامعات حيث جاءت اى المرتبة السابعة  بمتوسط حسابى  در   143363 در  

اخرػ لتبادؿ الخبرات بمتوسط حسابى منخفض  در  ي واى المرتبة ااخيرة جاءت  لة اهتماـ أو اعف تعاوف المركز م  المراوز ا349762معيارػ  در  
 .143235وبانحراؼ معيارػ  در   2453
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 :  دور المراوز الحاار ة للتراث الحراى اى التنمية المستدامة.9جدوؿ  
ازنحراؼ  ترتيب

 المعيارػ 
 المتوسط
 الحسابى

 ير 
مواا   
 بادة

 ير 
 مواا 

 ير 
 متأود

ت العبارا مواا  بادة مواا   

الت ػػػػػميـ المعمػػػػػارػ للمركػػػػػز محػػػػػاوى للطػػػػػاب  والتػػػػػراث  -1 التورار 26 33 7 4 2 4437 349899 1
 % 3747 4345 1341 548 249 الم رػ.

 يعتمد المركز على المواد الخاـ مف البيمة المحلية. -2 التورار 36 24 7 1 1 4433 348371 2
144 144 1341 3448 5242 % 

يوار و دعـ المركز ارص عمػ  ابنػاء المجتمػ  المحلػى -3 التورار 18 25 19 6 1 3476 349873 3
 % 2641 3642 2745 847 144 اى التراث الحراى .

     % 
يهػػتـ المركػػز باسػػتخداـ أسػػػاليب الطا ػػة ال ػػديقة للبيمػػػة  -4 التورار 2 5 24 25 13 2439 349734 5

 % 249 742 3448 3642 1848 كالطا ة الامسية.
 المعدات المستخدمة اى المركز أ   اوااء. -5 التورار 12 18 23 8 8 3426 142235 4

1146 1146 3343 2641 1744 % 
 ازجمالى  3.53 344413 

 4437ط حسابى مرتف    در  يتا  ااتى: جاءت عبارة الت ميـ المعمارػ للمركز محاوى للتراث الم رػ بمتوسط اى المرتبة ااولى بمتوس 9مف الجدوؿ 
وهذا يدؿ مدػ اهتماـ المركز ف بالت ميـ المعمارػ حيث يطاب  المركز النوبى الت ميـ المعمارػ ذا الطاب  النوبى ي وكذلؾ  349899وبانحراؼ معيارػ 

ف لالعتماد على المواد الخاـ مف  ب  البيمة المحلية يالمـ الت ميـ المعمارػ للمركز الحارػ للبيمة المحلية اى اا  ر.كما أف هناؾ اهتماـ مف  ب  المركز 
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كما يهتـ كالت المركز ف بتواير ارص العم  ابناء المجتم  المحلى بدرجة عالية وذلؾ عند متوسط  348371وبانحراؼ معيارػ  در   4433بمتوسط مرتف   در  
 349873وبانحراؼ  در   3476حسابى  در  

 
 .تجات المركز الحاارػ :  مدػ از باؿ على من13جدوؿ 

 
ازنحراؼ 
 المعيارػ 

 المتوسط
 الحسابى

بدرجة 
اعيفة 

 جدا

بدرجة 
 اعيفة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة كبيرة 
 جدا

 العبارات 

 يقب  المجتم  المحلى على المنتجات التى ينتجها المركز.  - التورار 6 22 28 8 5 3423 143167
742 1146 4346 3149 847 % 

 .يقب  السامحيف على منتجات المركز - التورار 17 22 18 13 2 3463 141313
249 1445 2641 3149 2446 % 

 143167وبانحراؼ معيارػ  3423يتا  ااتى : أف المجتم  المحلى يقب  على المنتجات الحراية باك  متوسط وذلؾ بمتوسط حسابى  در   13مف الجدوؿ 
.141313وبانحراؼ معيارػ  در   3463ى المنتجات الحراية الترالية اقد كانت بمتوسط حسابى مرتف   در  يأما مدػ إ باؿ السامحيف عل
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 للمقارنة بيف المتوسطات بيف المركز ف ايما يخص الترو ج للمنتجات المركز.: إختبار"ت"  11جدوؿ 
ازنحراؼ  المتوسط  نوع المركز العبارات

 المعيارػ 
مستوػ   يمة ت

 الدالة
ياػػارؾ المركػػز اػػى العديػػد  -1

مػػػػػف المعػػػػػارض والمهرجانػػػػػػات 
وااسػػػػػػػػػػػواؽ المحليػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػواء 

 .                                السياحية أو  يرها

 34289 14369 347156 4427 الحارػ 
 348731 4436 النوبى

يػػػػػػوار المركػػػػػػز معلومػػػػػػات  -2
عػػػػف المنتجػػػػػات التراليػػػػة علػػػػػى 

 .موا   التوا   ازجتماعى

 34776 34285 142362 3463 الحارػ 
 141218 3451 النوبى

للمركػػػػػػػػػػػز مو ػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػى  -3
ازنترنػػػػػػػػػت لعػػػػػػػػػرض خدماتػػػػػػػػػل 

 .ومنتجاتل

 34333 44584 144483 3442 الحارػ 
 348725 2413 النوبى

يقػػػػػػػػػػػػـو المركػػػػػػػػػػػػز بعمػػػػػػػػػػػػ   -4
مطبوعػػػات وأدلػػػة عػػػف الحػػػرؼ 

 .الترالية الموجودة بل

 34429 34797 143387 2445 الحارػ 
 348334 2424 النوبى

ياػػػػارؾ المركػػػػز بمنتجاتػػػػل  -5
باسػػػػػػػػػػػتمرار اػػػػػػػػػػػى المعػػػػػػػػػػػارض 

 34333 64386. 348912 3477 الحارػ 
 349329 2437 النوبى
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 .والمؤتمرات الدولية
يهتـ المركز بالتسػو   مػف  -6

خػػػػػػػػػػػػالؿ ازاػػػػػػػػػػػػالـ الولامقيػػػػػػػػػػػػة 
 .التليفز ونية

 34336  24832 - 143165 2493 الحارػ 
 348974 3465 النوبى

يقػػـو المركػػز بناػػر الػػوعى  -7
بأهميػػػػػة التػػػػػراث الحراػػػػػى لػػػػػدػ 
أاػػػػػػػراد المجتمػػػػػػػ  مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ 

 .الندوات أو ورش العم 

 34343 24133 - 142365 3432 الحارػ 
 349763 3489 النوبى

تل بيف المركز ف عند مستوػ معنوية يتا  أف : هناؾ اروؽ ذات دزلة اح امية اى عبارة للمركز مو   على ازنترنت لعرض خدماتل ومنتجا 11مف جدوؿ 
ويأتى ذلؾ نتيجة أف المركز الحارػ للمرأة للتراث الحراى  لل رابط على مو   محااظة اا  ري أما المركز الحاارػ  44584ي و يمة ت 3435أ   مف 

اؾ اروؽ بيف المتوسطات ذات دزلة اح امية عند مستوػ ي أما عبارة ياارؾ المركز اى المعارض والمؤتمرات الدولية اهن النوبى لـ يناأ مو   لل حتى ازف
ي وهذا نتيجة أف المركز الحارػ ياارؾ اى كلير مف المؤتمرات الدولية اى روسيا وال يف مل  معرض اوسبو ي أما  64386و يمة ت  34333معنوية 

وؽ ذات دزلة اح امية بيف المركز ف اى عبارة يهتـ المركز بالتسو   مف المركز النوبى انادرات ما ياارؾ اى المؤتمرات والمعارض الدولية ي كما أف هناؾ ار 
وذلؾ مف خالؿ التسو   عبر بعض القنوات الفاامية  24832 -ي ل ال  المركز النوبى  و يمة ت 3435خالؿ اااالـ الولامقية عند مستوػ معنوية أ   مف 

و يمة  3.34ركز ف اى عبارة مدػ ازهتماـ بنار الوعى بأهمية التراث الحراى عند مستوػ معنوية ي وهناؾ اروؽ ذات دزلة اح امية بيف الممل   ناة النهار
 ي أما با ى العبارت اال توجد اروؽ ذات دزلة اح امية بيف المركز ف .24133 –ت 
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 للمقارنة بيف المتوسطات بيف المركز ف ايما يخص التدر ب.:  إختبار " ت " 12جدوؿ 
ازنحراؼ  المتوسط  مركزنوع ال العبارات

 المعيارػ 
مستوػ   يمة ت

 الدالة
يػػػوار المركػػػز العديػػػد مػػػف  -1

الػػػػػػػدورات التدر بيػػػػػػػة للعػػػػػػػامليف 
 .                              باستمرار

 34135 14515 - 141723 3493 الحارػ 
 346894 4424 النوبى

يقـو المركز بتقػديـ دورات  -2
تدر بيػػػػػػػػػة لطػػػػػػػػػالب المػػػػػػػػػدارس 

 .امعاتوالج

 34197 14333 - 143365 2445 الحارػ 
 348724 2475 النوبى

يكػػااىء المركػػز المتػػدربيف  -3
الػػػػػػػػػػػػذيف اجتػػػػػػػػػػػػازوا البرنػػػػػػػػػػػػامج 
التػػػدر بى باػػػهادات تػػػدر ب أو 

 .حوااز وجوامز

 34116 14592 346751 4413 الحارػ 
 347723 3489 النوبى

يػػػػػػػػػػػػوار المركػػػػػػػػػػػػز اززت  -4
والمعػػػػػػدات والخامػػػػػػات باػػػػػػك  

 .مـدا

 34333 34663 - 349167 3467 الحارػ 
 346822 4441 النوبى

يتػػوار بػػالمركز بيمػػة عمػػ   -5
مناسػػػػػػػػػػبة للمتػػػػػػػػػػدربيف مػػػػػػػػػػف ) 

 34338 24715 - 141491 3475 الحارػ 
 347752 4437 النوبى
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ااػػاءة جيػػدة ي تهويػػة ي هػػدوء 
 .ي سعة المكاف ي ....(

يػػوار المركػػز مػػدربيف مػػف  -6
علػػػػػػػػػػى ذوػ الوفػػػػػػػػػػاءة علػػػػػػػػػػى أ 

 .مستوػ 

 34837 34245 143253 4422 الحارػ 
 347591 4417 النوبى

يتعاوف المركػز مػ  مراوػز  -7
أو مػدارس حرايػة أخػرػ سػػواء 
داخليػػػػة أو خارجيػػػػة مػػػػف أجػػػػ  
 تبادؿ الخبرات بيف العامليف.

 34867 34168 141391 2452 الحارػ 
 349113 2448 النوبى

يقدـ المركز دورات لتنميػة  -8
 .رات العرض وازت اؿمها

 34326 24283 141872 3477 الحارػ 
 142347 3413 النوبى

يتبيف ما يلى: أف هناؾ اروؽ بيف المتوسطات بيف المركز ف اى عبارة يوار المركز اآلزت والمواد الخاـ باستمرار عند مستوػ معنوية  12مف الجدوؿ 
و يمة 3435ركز بيمة العم  مناسبة اهناؾ اروؽ اح امية بيف ازستجابات عند مستوػ معنوية أ   مف ي أما عبارة يتوار اى الم 34363 –و يمة ت  34333

ي وايما يخص العبارة ااخيرة وهى يقدـ المركز دورات لتنمية مهارات العرض وازت اؿ اهناؾ اروؽ ذات دزلة اح امية عند مستوػ معنوية  24715 –ت 
ز الحارػ الذػ يوار تلؾ الدورات باك  أوبر مف المركز النوبى ي أما با ى عبارات هذا المحور اال توجد اروؽ ل ال  المرك 24283و يمة ت  34326

 ذات دزلة اح امية بيف استجابات المركز ف.
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 للمقارنة بيف المتوسطات بيف المركز ف ايما يخص التنمية المستدامة: إختبار"ت"  13جدوؿ 
زنحراؼ ا المتوسط  نوع المركز العبارات

 المعيارػ 
 مستوػ الدالة  يمة ت

الت ميـ المعمارػ للمركز محػاوى للطػاب   -1 
 .                              والتراث الم رػ 

 34333 34135 - 141368 3483 الحارػ 
 345723 4444 النوبى

يعتمػػد المركػػز علػػى المػػواد الخػػاـ مػػف البيمػػة  -2
 .المحلية

 34257 14143 - 349543 4425 الحارػ 
 346336 4448 النوبى

يػػػػوار و ػػػػدعـ المركػػػػز اػػػػرص عمػػػػ  ابنػػػػػاء -3
 .المجتم  المحلى اى التراث الحراى

 34535 34673 - 349391 3473 الحارػ 
 143597 3486 النوبى

يهػػػػػتـ المركػػػػػز باسػػػػػتخداـ أسػػػػػاليب الطا ػػػػػة  -4
 ال ديقة للبيمة كالطا ة الامسية.

 34244 14175 141322 2453 الحارػ 
 346894 2424 النوبى

المعػػػػػػدات المسػػػػػػتخدمة اػػػػػػى المركػػػػػػز أ ػػػػػػ   -5
 .اوااء

 34139 14499 - 142887 3437 الحارػ 
 143895 3451 النوبى

ب  اى عبارة الت ميـ المعمارػ للمركز محاوى للطا 3435يتبيف التالى : هناؾ اروؽ ذات دزلة اح امية عند مستوػ معنوية أ   مف  13مف الجدوؿ 
 و تا  اى با ى العبارات أنل ز توجد اروؽ معنوية بيف المتوسطات للمركز ف. 34135 –والتراث الم رػ ل ال  المركز النوبى ي و يمة ت 
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 للمقارنة بيف المتوسطات بيف المركز ف ايما يخص مدػ از باؿ على منتجات المركز إختبار"ت": 14جدوؿ 
نحراؼ از المتوسط  نوع المركز العبارات

 المعيارػ 
 مستوػ الدالة  يمة ت

يقب  المجتم  المحلى على المنتجات التى  -
                            ينتجها المركز

 3.336 24842 - 143114 2495 الحارػ 
 349329 3462 النوبى

 34333 44438 349323 4435 الحارػ  يقب  السامحيف على منتجات المركز -
 143351 3433 النوبى

 –و يمة ت  34336: أف هناؾ اروؽ ذات دزلة اح امية ايما يخص عبارة يقب  المجتم  المحلى على منتجات المركز عند مستوػ معنوية 14يبيف جدوؿ 
زخرػ يقب  السامحيف ل ال  المركز النوبى الذػ يقب  عليل المجتم  المحلى باك  أوبر ي كما توجد أياات اروؽ ذات دزلة اح امية اى العبارة ا 24842

 ػ يقب  عليل السامحيف باك  أوبر.ل ال  المركز الحارػ الذ 44438و يمة ت  34333على منتجات المركز عند مستوػ معنوية 
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 :  أولر المنتجات المنااسة للمنتجات الترالية الم ر ة .15جدوؿ 
 ة الم ر ة برجاء الترتيبمف وجهة نظرؾ ما هى أولر المنتجات المنااسة للمنتجات الترالي

الترتيب 
 النهامى

 المنتجات المنااسة ازوؿ اللانى اللالث الراب  ازجمالى

ال ينى. -1 التورار 42 21 6 - 69 ااوؿ  
133 - 846 3344 6348 % 

 التركى التورار 6 23 28 15 69 اللالث
133 2147 4345 2849 846 % 

لسورػ.ا-3 التورار 24 26 15 4 69 اللانى  
133 547 2147 3746 3447 % 

الخليجى -4 التورار - 1 18 53 69 الراب   
133 7244 26 144 - % 

جات يتا  أف : جاءت المنتجات ال ينية اى المرتبة ااولى ي يليها المنتجات السور ة ي لـ المنتجات التركية واى المركز الراب  جاءت المنت 15 مف جدوؿ
 منااسة للمنتجات الم ر ة.الخليجية كمنتجات 
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 :  المااو  والمعو ات التى تواجل  ناعة التراث الحراى اى م ر16جدوؿ  
ازنحراؼ  ترتيب

 المعيارػ 
 المتوسط
 الحسابى

 ير مواا  
بادة   

 ير 
 مواا 

مواا   مواا   ير متأود
 بادة

 العبارات 

اعف التسو  .-1 التورار 13 23 18 12 6 3427 141742 7  
847 1744 2641 3343 1445 % 

  لة الطلب على المنتج الحراى اليدوػ  -2 التورار 7 15 19 21 7 2491 141598 6
1341 3344 2745 2147 1341 % 

تواا  المردود المالى ز لب تلؾ الحرؼ -3 التورار 32 23 8 5 1 4415 349944 1  
144 742 1146 3343 4644 % 

عدـ وجود نقابة أو مؤسسة للعامليف اى الحرؼ اليدوية -4 التورار 29 24 13 3 - 4414 348793 2   
- 443 1848 3448 42 % 

عدـ وجود لوام  و وانيف مستقلة بالحرؼ تنظـ تلؾ  -5 التورار 18 33 19 2 - 3492 348132 4
 % 2641 4345 2745 249 - القطاع

رتفاع المستمر اى اسعار الخاماتاز -6 التورار 27 25 9 8 - 4432 349995 3  
 1146 13 3642 3941 % 

اعف ازستلمار اى مجاؿ الحرؼ -7 التورار 14 21 23 9 2 3452 143517 5  
 

 
249 13 3343 3344 2343 % 
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المردود المالى بمتوسط حسابى  در  يتا  : أف مف أولر المعو ات التى تواجل العامليف اى  ناعة التراث الحراى اى م ر هى تواا   16مف الجدوؿ 
وبانحراؼ  در   4414ي لـ عدـ وجود نقابة كأحد أهـ المعو ات لديهـ وجاءت اى المركز اللانى بمتوسط حسابى  در   349944وبانحراؼ معيارػ  4415

 اى أسعار الخامات  بمتوسط حسابى ع المستمري لـ جاءت اى المرتبة اللاللة كأحد المعو ات التى تعوؽ  ناعة التراث الحراى وهى ازرتفا 348793
ي وجاءت المعو ات التنظيمية كعدـ وجود لوام  و وانيف مف التحديات التى تواجة  ناعة التراث الحراى اى  349995وبانحراؼ معيارػ  در   4432 در  

 348132وبانحراؼ معيارػ  در   3492المرتبة الرابعة بمتوسط  در  
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 نتائج الدراسة 
 رت نتامج الدراسة ما يلى:أظه
تهتـ المراوز الحاار ة اللقااية بالترو ج للمنتجات الترالية مف خالؿ ازاتراؾ بالمعارض وااسواؽ والمؤتمرات  -

المحلية بدرجة كبيرة جدات كما اى معارض ديارنا لألسر المنتجة ومهرجاف السينما ااار قية وااوربية باا  ر ي 
ي كما توار تلؾ المراوز معلومات عف المنتجات الترالية على موا   ابكات التوا   معرض القاهرة الدولى 

ازجتماعى بدرجة كبيرة ي وتاارؾ تلؾ المراوز اى المؤتمرات والمعارض وااسواؽ الدولية باك  متوسط وذلؾ 
امقية باك  متوسط مف خالؿ المااركة اى معارض روسيا وال يف ي با اااة إلى الترو ج مف خالؿ اااالـ الول

 المستوػ .
تعانى المراوز الحاار ة مف عدـ وجود موا   إلوترونية خا ة بها للترو ج لمنتجاتها وخدماتها اى حيف يعتمد  -

المركز الحارػ للمرأة للتراث الحراى على بعض المعلومات الموجودة عنل اى مو   محااظة اا  ر ي وز 
 حاارػ النوبى . يوجد مو   الوترونى خاص بالمركز ال

 هناؾ ندرة اى إ دار المطبوعات واادلة التعر فية للمنتجات الترالية المتنوعة بالمراوز . -
تهتـ المراوز الحاار ة باك  كبير بعم  ندوات وورش عم  لرا  الوعى بأهمية الحرؼ الترالية لدػ أاراد  -

 المجتم  .
وؽ لها المراوز الحاار ة منتجاتها الترالية المختلفة هى مف أولر موردػ الخدمات السياحية التى تروج وتس -

البازارات السياحية وذلؾ باك  مرتف ي حيث تمتلؾ بعض المراوز الحاار ة بازارات سياحية اى السوؽ السياحى 
باا  ر مل  المركز الحارػ للمرأة ي لـ تروج المراوز الى كالت مف الفنادؽ والمطاعـ والقرػ والمنتجعات 

 حية باك  متوسط ي ويق  التسو   إلى المطارات والموانىء.  السيا
تهتـ المراوز الحاار ة بالتدر ب باك  كبير ويظهر ذلؾ مف خالؿ تقديـ دورات تدر بية للعامليف بها باك   -

مستمر ي كما تهتـ بتواير مدربيف مف ذوػ الوفاءة وعلى أعلى مستوػ ي  بازاااة إلى أنها توار بيمة عم  
بة للعامليف باك  كبير. بجانب اهتمامها بتحفيز المتدربيف مف خالؿ الجوامز والمكاا ت واهادات التدر ب ي مناس

كما أف أاا  المتدر بف يتـ استمرارهـ للعم  داخ  المركز. با اااة إلى أف تلؾ المراوز تقـو بعم  دورات 
ا يتـ تواير المواد الخاـ المستخدمة اى العم  لتنمية مهارات العرض وازت اؿ لدػ العامليف بدرجة مرتفعة. كم

باك  جيد. وكلما تـ ازهتماـ بتدر ب العامليف والمتدربيف كلما ارتف  المستوػ وزادت الوفاءة  وأدػ ذلؾ الى 
 جودة المنتج الترالى .

خارجية مف أج  يق  تعاوف المراوز  يد الدراسة م  المراوز أو المدارس الحراية ااخرػ سواء الداخلية أو ال -
 تبادؿ الخبرات .

تراعى المركز الحاار ة اللقااية عملية التنمية المستدامة وتتخذها كميزة تنااسية لها ويظهر ذلؾ مف خالؿ  -
مدػ مالممة الت ميـ المعمارػ للبيمة المحلية باك  كبيري با اااة إلى أف ت ني  تلؾ المنتجات الترالية يعتمد 

د الخاـ مف البيمة المحلية ي كما تدعـ تلؾ المراوز أبناء المجتم  المحلى بفرص العم  اى بدرجة كبيرة على الموا
التراث الحراى عف طر   مساعدتهـ اى القروض المخ  ة  نااء الماروعات ال ايرة بال ناعات الحراية 

 الترالية ي كما أظهرت النتامج أف المعدات المستخدمة اى ازنتاج هى أ   اوااء .
 ب  السامحيف على المنتجات الترالية باك  أوبر مف المجتم  المحلى .يق -
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تعد المنتجات ال ينية هى أولر المنتجات الدولية المنااسة للمنتجات الترالية الم ر ة يليها المنتجات السور ة  -
 لـ المنتجات التركية واى المركز ااخير المنتجات الخليجية.

ى م ر العديد مف المااو  منها اعف المردود المالى للعامليف بهذا المجاؿي تعانى  ناعة التراث الحراى ا -
عدـ وجود نقابة خا ة لهذا القطاع وعدـ وجود  وانيف ولوام  مستقلة تنظملي ازرتفاع المستمر اى أسعار 

و لة الخامات ي  عدـ وجود خطة استراتيجية طو لة المدػ لقطاع الحرؼ الترالية  اى م ري  اعف التسو   
 منااذ العرض لهذ  المنتجات ي م  وجود منااسة ارسة م  المنتجات ااجنبية .

 توصيات الدراسة 
ارورة ازهتماـ بالمراوز الحاار ة اللقااية التى تهتـ بالتراث الحراى كمركز الحاارة النوبى ي ومركز  -

التاب  لوازة اللقااة وااراؾ وزارة السياحة الحارػ للمرآة للتراث الحراى ي وادارجهـ امف  ندوؽ التنمية اللقااية 
 وهيمة التنايط السياحى لالاراؼ على تلؾ المراوز.

ارورة ازستعانة بخبرات وتجارب الدوؿ المتقدمة اى هذا المجاؿ وارورة ازطالع على الخطط ازستراتيجية  -
 المستخدمة لديهـ لتنمية المجاؿ الحراى الترالى . 

و ر المراوز الحاار ة اللقااية المهتمة بالتراث الحراى بم ر مف خالؿ تزو دها ارورة العم  على تط -
بجانب الورش الفنية والمعارض ي بخدمات أخرػ مل  تواار  اعدة بيانات ومعلومات عف الحراييف والمنتجات 

ى ي  اعات تدر بية الترالية بالمركز ي  اعات للمناسبات والمؤتمرات ي مكتبة علمية مخت ة بالتراث الحراى المحل
 ي ألعاب ترايهية ي مطعـ ومبيت للعاراييف .

ارورة ازهتماـ بانااء موا   الوترونية للمراوز اللقااية الحاار ة التى تهتـ بالتراث الحراى والتى ليس لديها  -
ات خا ة مو   الوترونى للترو ج والتسو   لمنتجاتها الترالية ي م  ازهتماـ بعم  أدلة تعر فية أو مطبوع

 بالمركز اللقااى تحتوػ على كااة المعلومات عف المركز ومنتجاتل وطرؽ ازت اؿ بل .
العم  على توسي  امة المتدربيف لتام  طالب المدارس أو عم  ماروع تنمية الحراى ال اير ي كذلؾ طالب  -

 لالستفادة مف خبراتهـ . الجامعات وازستعانة بطالب كليات الفنوف الجميلة والتطبيقة واز ت اد المنزلى
ارورة وجود اتفا يات تعاوف بيف المراوز اللقااية المحلية والمدارس أو المركز الحراية ااخرػ سواء الداخلية  -

 أو ااجنبية مف أج  تبادؿ الخبرات .
جعات السياحية ز ادة ازهتماـ بالتسو   والترو ج بجانب البازرات السياحية ) الفنادؽ والمطاعـ ي القرػ والمنت -

 ي المطارات والموانىء (.
ارورة ازهتماـ بالتسو   الدولى مف خالؿ المااركة اى ااسواؽ والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات الدولية  -
. 
العم  على وا  حلوؿ للماكالت الخا ة بالقطاع الحراى بم ر ومنها: را  أجر العامليف بهذا القطاع ي  -

عى م الحهـ م  وجود  وانيف ولوام  مستقلة تنظـ القطاع الحراى ي تاجي  ازستلمار اى ارورة تواار نقابة تر 
مجاؿ الحرؼ الترالية بانااء المراوز و تنظيـ المعارض والمهرجانات ي وا  خطة استراتيجية طو لة المدػ 

 لتطو ر هذا القطاع .
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 المراجع
 أواًل:  المراجع العربية 

 (ي السياحة الترالية وارص الاباب ازستلمار ة ي مجلة التطو ر 2336 )البلواية ي أمينة عبد هللا
 ي ديسمبر .32التربوػ ي سلطنة عماف ي العدد 

 ( ي دور الجامعات اى حماية التراث اللقااى الاير مادػ ي المؤتمر 2313الحديلى ي هالة  الح)
ربية للتنمية ازدار ةي اـر الايخ ي العربى اللالث : الجامعات العربية التحديات وازااؽي المنظمة الع

 يناير.
 ( ي التراث اللقااى لمحااظة ازحساء اى كتابات الرحالة الاربييف اى اوء 2313الحسيف ي اهد على)

أهميتل سياحيات ي مجلة الدراسات ا نسانية ي كلية اآلداب والدراسات ازنسانيةي جامعة دنقال ي السوداف ي 
 ي يناير. 9العدد 

  (ي دور معلـ التربية الفنية اى تنمية الحرؼ اليدوية البيمية اى المجتم  2311ي جمي  موسى )الحميد
السعودػ يمجلة القراءة والمعراة ي الجمعية الم ر ة للقراءة والمعراة ي كلية التربيةي جامعة عيف امس 

 ي ديسمبر.122العدد 
 ( ي ال ناعات التقليدي2315الدمنهورػ ي سهير حسيف ابراهيـ) ة بيف اآل الة والمعا رة : دراسة

ي 43انلروبولوجية مقارنة ل ناعة الفاة والجلباب اى م ر ي حواليات آداب عيف امسي مجلد 
 ديسمبر.

 ( ي مراوز ازبداع اللقااية وحفع التراث : دراسة اولولور ةي مجلة 2314الاايبي نجوػ عبد المنعـ)
 .15ي العدد 3ف امس ي مجلد البحث العلمى لآلداب يكلية البنات ي جامعة عي

 ( ي دور التربية الفنية اى المحااظة على التراث الاعبى الحراى 2311الارارػ ي ابراهيـ سالمة زاى)
اى مدينة طبرج  ) حراة النسيج كدراسة حالة (ي رسالة ماجستيري كلية الفنوف الجميلةي جامعة 

 اليرموؾ ي ااردف.
 (   ي أهمي2336القحطانى ي سعيد) ة ازستلمار اى الحرؼ وال ناعات اليدوية ي مجلة اامف والحياة

 ي ديسمبر. 294ي العدد 26ي أواديمية نايف للعلـو اامنية ي مجلد 
 ( ي طراز التراث المعمارػ الاعبى النوبى : مدخ  لتحقي  2317المليجى ي أيمف ااروؽ عبد العظيـ)

مركز البحوث والدراسات ازندونيسية بجامعة  ناة التنمية السياحية المستدامة ي مجلة ازستواء ي 
 السويس ي عدد خاص.

 ( ي دور المنظمات الدولية والحكومية اى حماية التراث اللقااى 2316الهياجى ي ياسر هااـ عماد)
 ي يوليو. 34وادارتل وتعز ز  ي مجلة أدوماتو ي المملوة العربية السعودية ي العدد 

 ( ي توظيف المهارات اليدوية اى تأهي  2311أمير عبد الحميد )  بوجمعة ي خلف هللا و اهير ي
التراث اللقااى والعمرانى اى الجزامر ي أعماؿ المؤتمر الدولى اللالث للتراث المعمارػ : تجارب وحلوؿ 

 للحفاظ والتأهي  ي كلية الهندسة ي الجامعة ازسالمية بازة ي السطيف ي أبر  .
 ( ي ا2339حنفى ي عبد الوهاب) ل ناعات والحرؼ اليدوية اى الواحات :  ناعة الخوص ي مجلة

 ي يونيو. 82-81الفنوف الاعبية ي الهيمة الم ر ة العامة للوتاب ي العدد 
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 ( ي دور التراث اللقااى اى التنمية المستدامة ومدػ مساهمتل اى تحسيف 2339سالماف ي سالمة سالـ)
تجاهات المعا رة اى ادارة التراث اللقااى يالمنظمة نوعية حياة المجتمعات المحلية ي ندوة عف از

 العربية للتنمية ازدار ة ي القاهرة.
 ( ي ال ناعات التقليدية هواية وتراثي مجلة ازمف والحياةي أواديمية 2337عوياة ي اامقة سباعى)

 ي ابراير. 296ي العدد 26نايف للعلـو اامنية ي مجلد 
 ( ي اى محااظة الفيـو كيف تواجل ال ناعات ال ايرة ماكلة 2337) مدير ة التنظيـ وازدارة بالفيـو

 ي أوتوبر . 117ي العدد 26البطالة ي مجلة التنمية ازدار ة ي المجلد 
 ( ي الحرؼ التقليدية : الوا  ي اازمةي النهاةي مجلة الفنوف الاعبية يالهيمة 2311نجيب ي عزالديف )

 نيو.ي يو 89الم ر ة العامة للوتاب ي العدد 
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The role of civilized cultural centers in developing heritage crafts as a tourist 

attraction element " luxor case study" 

Khaled Soliman Abd El halem 

Faculty of Tourism and Hotels, South Valley University 

Abstract  

The preservation of cultural heritage is very important to maintain the local identity. 

Egypt is rich in many forms of heritage including the Nubian, Bedouin, Siwian, etc. 

Traditional and heritage products, industries and crafts are part of the Egyptian 

cultural heritage component. They also have economic, social and touristic 

significance. Many cultural civilized centers have appeared recently, in order to 

maintain and develop those heritage crafts as a unique tourism product reflecting the 

culture of the host country. The current study aims to identify the role of these centers 

in the development of handicraft heritage as a tourist attraction element. The results of 

the study indicate that cultural centers play an important role in developing craft 

heritage, as they promote heritage products by participating in local and international 

exhibitions, markets and conferences. Such centers also tend to promote their 

products through social media. They also contribute to raising awareness of the 

importance of such crafts in the enhancement of the Egyptian tourism product through 

seminars and workshops in addition to the improvement of their employees’ 

efficiency through continuous training and the provision of an appropriate working 

environment. The results further indicated that such centers promote their products 

through various distribution channels including bazaars resorts, restaurants, hotels, 

etc. The study also revealed that these centers are interested in sustainable 

development as a competitive advantage. The study concludes with a number of 

recommendations including the need for cooperation agreements between local 

cultural centers, schools or other craft center at both national and international levels 

and the inclusion of such centers in the cultural development fund of the of ministry 

of culture. The study also recommended a number of solutions to the problems of the 

handicraft sector in Egypt. 

Key words: Civilized Cultural Centers, Cultural Heritage, Heritage crafts, Identity, 

Luxor. 
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 تقييـ جيود الييئة المصرية العامة لمتنشيط السياحى فى ترويج المحميات الطبيعية بمحافظتى االقصر واسواف

 أ. مايسو حسيف عبد الحميـ                     .د.  وفاء احمد الياس                  أ

 قسـ الدراسات السياحية، كمية السياحة، والفنادؽ جامعة المنيا

 الممخص 

يهتـ هذا البحث بتقييـ الجهود الترو جية التى تقـو بها الهيمة الم ر ة العامة للتنايط السياحى اى الترو ج 
محميات الطبيعية التى تق  بمحااظتى از  ر واسواف وهى تام  لالث محميات طبيعية وهى "محمية الدبابية" لل

بمحااظة از  ري و"محمية  زاؿ وسالوجا" و"وادػ العال ى" بمحااظة اسواف ي وتبحث الدراسة اى طرؽ ترو ج 
ب السامحيفي كما تحاوؿ الدراسة تحديد أهـ الهيمة لهذ  المحميات وأساليب التعر ف بها وتحفيز ز ارتها مف جان

ال عوبات التى تقف حامال اماـ ترو جها وكيفية التالب على هذ  ال عوبات. واى سبي  تحقي  ما ترمى إليل 
الدراسة اقد تـ اللجوء إلى إجراء مقابالت اخ ية م  بعض مسمولى الترو ج بالهيمة ي كذلؾ تـ تحلي  محتوػ 

للو وؼ على وا  هذ  الجهود الترو جية. واستخلص مف الدراسة الميدانية بعض النقاط المو   الرسمى للهيمة 
التى تؤكد وجود   ور اى الترو ج السياحى للمحميات الطبيعية مف جانب الهيمة الم ر ة العامة للتنايط 

 جية الهاداة السياحىي و د طرح البحث بعض التو يات التى مف اأنها المساهمة اى تفعي  تلؾ الجهود الترو 
 لتنايط ز ارة هذ  المحميات.

 المحميات الطبيعية ي الدبابية ي وادػ العال ىي سالوجا و زاؿ . كممات دالة:

 مقدمة

تعتبر المحميات الطبيعية والحدام  الوطنية مف المقومات الهامة للجذب السياحى حيث تتـ بها بعض ازناطة 
ل  مرا بة الطيور والحيوانات البر ة ور ااة الاطس وتسل  الجباؿ السياحية التى تجذب العديد مف الزامر ف م

تحديد مدػ اهتماـ الهيمة الم ر ة  و يرهاي وهناؾ عدة اهداؼ تعم  الدراسة على الو وؿ اليها تتلخص اى
العامة للتنايط السياحى بترو ج المحميات الطبيعية بمحااظتى از  ر واسواف باستخداـ اساليب الترو ج 

معراة الى اػ مدػ تهتـ الهيمة الم ر ة العامة للتنايط السياحى بترو ج المحميات مح  الدراسة عبر ، يديةالتقل
المو   ا لوتروني الرسمي الخاص بهاي الواف عف ال عوبات التى تقف حامال اماـ جهود الهيمة اى ترو ج 

تقـو بها الهيمة للمحميات الطبيعية محميات از  ر واسوافي تحديد اساليب تنمية الجهود الترو جية التى 
بمحااظتى از  ر واسواف كما تهدؼ الدراسة اياا الى الو وؿ توجيل انتبا  ااجهزة السياحية الرسمية 

 .والاركات السياحية الى الو وؿ الى ارام  جديدة مف الزامر ف المهتميف بالسياحة البيمية

  



 ١ٔٛ٠8112ٗ              (1-1ك)اٌؼل-ِغٍخ ا١ٌّٕب ٌجؾٛس ا١ٌَبؽخ ٚاٌض١بفخ              اٌّغٍل اٌضبٌش

 و١ٍخ ا١ٌَبؽخ ٚاٌفٕبكق، عبِؼخ ا١ٌّٕب  
  

 

82 
  

 االطار النظري 

  المحميات الطبيعية

 2316ميات الطبيعية عن ر جذب سياحى هاـي و د عرؼ ازتحاد الدولى للحفاظ على الطبيعة عاـ تعد المح
المحميات الطبيعية "بانها مساحة جارااية محددة بواوحي معترؼ بهاي وتخ ص لتدار مف خالؿ الوسام  

ػ الطو   وعدـ ازخالؿ القانونية او  يرها مف الوسام  الفعالة لتحقي  الحفاظ على البيمة الطبيعية على المد
و هدؼ انااء المحميات الطبيعية الىالحفاظ   (IUCN,2016, p4)بالسياحة البيمية والقيـ اللقااية المرتبطة بها" 

على مار ات الطبيعة سواء الحيوانية البر ة او  يرها مف تدخ  ازنساف واناطتل المختلفةي تحديد عدد الزوار 
بحيث ز يتـ التعدػ عليهاي را  مستوػ معياة السكاف المحلييف مف خالؿ الدخ   والطا ة ازستيعابية لو  منطقة

السياحى وتنمية الحرؼ اليدوية وال ناعات البيمية ورا  مستوػ الوعى البيمى للسكاف اى منطقة المحمية كذلؾ 
 ( .2332الزوار على حد سواء )الياسي احمد و الياسي وااءي 

اوامد كبيرة حيث تعد إحدػ الوسام  الهامة للحفاظ على التوازف البيمى و يانة  كما اف المحميات الطبيعية لها
البيمة بما تحتويل مف نباتات وحيوانات سواء على اليابسة أو اى البحاري ومن  إستنزاؼ وتدهور الموارد الطبيعية 

  ( .2311لمى العربىي بما يامف بقاء وحفع التنوع البيولوجى الالـز  ستمرار الحياة )منظمة المجتم  الع

 سياحة المحميات الطبيعية 

تاك  سياحة المحميات الطبيعية عن ر جذب كبير ومتزايد اي السياحة الدولية . االعديد مف دوؿ العالـ تعتمد 
 ادرتها على هذا النمط باك  اساسى  وتام  هذ  البلداف أستراليا وكينيا ونيباؿ ونيوز لندا وتنزانيا وكوستار كا 

سوانا؛ على سبي  الملاؿ ز الح ر. وهناؾ منااسة ارسة بيف دوؿ العالـ بااف هذا النمط مما ادػ الى وبوت
ارورة ازهتماـ بالمناط  الطبيعية والعم  على وا  سياسات  أولر عمقا وتطو را للمناط  البيمية وازهتماـ 

الدور البنَّاء الذؼ يمكف أف يؤديل وا  بالحفاظ عليها مف اػ عوام  يمكف اف تار بها. ومف المهـ ازعتراؼ ب
(. Egals42331السياسات ا يجابية والتااور ة اي مجاؿ السياحة القاممة على الطبيعة وعلى متف الحدام  )

وتعرؼ سياحة المحميات الطبيعية بانها" نمط ف انماط السياحة الحديلة وتقـو على ز ارة المحميات الطبيعية 
 .( 2312لنادرة بها التى تجذب العديد مف الزامر ف")م طفىيوالتعرؼ على الوامنات ا

 المحميات الطبيعية بمحافظتى االقصر واسواف 

اي اأف المحميات الطبيعية لـ  در  1983لسنة  132ول يانة الموارد البيمية والطبيعية اقد  در القانوف ر ـ 
لسنة  132كوف مؤ دا لما جاء بالقانوف ر ـ بإ دار  انوف اى اأف حماية البيمة لي 1994لسنة  4القانوف ر ـ 

بنسبة  2312محمية طبيعية حتى  33. و د  درت  رارات مف السيد رميس مجلس الوزراء بإعالف عدد 1983
% مف اجمالى مساحة جمهور ة م ر العربية ي ويق  بمحااظتى از  ر واسواف لالث محميات 15تز د على 
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الدبابية ومحااظة اسواف يوجد بها محميتيف طبيعيتيف وهما محمية وادػ طبيعية ايوجد بمحااظة از  ر محمية 
 ( .2314العال ى ي ومحمية سالوجا و زاؿ )وزارة البيمة ي

  محمية الدبابية بمحافظة االقصر

 2337لسنة  139اعلنت منطقة الدبابية بمحااظة از  ر محمية طبيعية بموجب  رار رميس مجلس الوزراء ر ـ 
( ي تق  محمية الدبابية اى التتاب  الرسوبى للجب  الار ى المط  على  ر ة الدبابية 2316  ري)محااظة از

كـ وتبلغ مساحتها  35كـ وجنوب محااظة از  ر بحوالى  33داخ  ازطار الجارااى اماؿ مركز اسنا بحوالى 
ر ف لز ارة المحمية حيث يوجد (ي يوجد بالمحمية العديد مف عوام  الجذب التى تجذب الزام2312كـ )ابراهيـي  1

بالمحمية اى الجزء العلوػ تبة مرتفعة  ليال سواء مف الجهة الار ية او الاربية وهى تط  على منظر رام  افى 
ال باح الباور تارؽ الامس وكانها تخرج مف بيف جباؿ الدبابية الار ية واى الاروب وهى تختفى مف وراء 

سنا وراء الني ي والمبانى الحجر ة الفرعونية اى الع ر الحجر الجيرػ التروانى الجباؿ المرتفعة الاربية لمدينة ا
وكانت  ديما استراحة للعماؿ الذيف ينقلوف ازحجار لمعبد ازلل آموف باز  ر والتى توا  لنا م در ازحجار 

لجباؿ المحيطة بمحمية التى بني منها معبد ازلل آموف مف مكونات الحجر الترواني اى جباؿ الدبابية ي وكذلؾ ا
الدبابية بازاااة الى منظرها الجمي  وهى تتووف مف  خور رسوبية ملالية ونموذجية وياتى علماء العالـ 

 ( .2316للدراسة بها وعم  ابحاث اهى تعتبر منطقة للسياحة العلمية )الهيمة العامة لالستعالمات ي 

 محمية وادى العالقى بمحافظة اسواف 

4 وهى محمية  حارػ ومحيط حيوػ  1989سنة  945مية  بقرار مف رميس مجلس الوزراء ر ـ تـ اعالف المح
كـ جنوب أسواف اي الجهة الار ية مف بحيرة  183(ي ويق  وادؼ العال ي علي بعد 2316)محااظة اسوافي 

اهمية  (ي وللمحمية وادػ العال ى2339)الهيمة العامة لالستعالماتي  2كـ33333نا ري وتبلغ مساحتها  
ا ت ادية كبيرة نظرا لوجود مناجـ ذات احتياطى كبير مف الجرانيت والرخاـ والجراايت والتلؾ والورومايتي كما 
ينتار بها مناجـ  ديمة اسُتخرج منها الذهبي وتتوار بالمحمية احجار كر مة ون ف كر مة كما انها تحااع على 

نوع مف النباتات البر ة نادرة الوجود مل   92رار حوالى الم ادر الورالية للنباتات بالوادػ اهى تامف استم
نوع مف الطيور المقيمة مل  الحبارػ والنعاـ و والبـو بازاااة  16الابيرة والسياؿ والحنظ  والحلفا و يرها ي و

 ( .2337الى بعض الحيوانات البر ة كالجماؿ والزواحف مل  الحية القرعاء كلها اى طر قها لالنقراض )احمدي 

 محمية جزيرتى سالوجا وغزاؿ بمحافظة اسواف 

كـ اماؿ خزاف أسوافي وتعتبر محمية سالوجا و زاؿ مف  3تق  جز رتا سالوجا و زاؿ بنهر الني  علي بعد حوالي 
أ ار المحميات الطبيعية اي م ري إف لـ توف أ ارها على ا طالؽ إذ تبلغ مساحتها ن ف كيلومترات مربعات 

وتـ ت نيفها كمحمية ارااى  1986سنة 928اعالنها بقرار مف رميس مجلس الوزراء ر ـ  (ي وتـ2337)احمدي 



 ١ٔٛ٠8112ٗ              (1-1ك)اٌؼل-ِغٍخ ا١ٌّٕب ٌجؾٛس ا١ٌَبؽخ ٚاٌض١بفخ              اٌّغٍل اٌضبٌش

 و١ٍخ ا١ٌَبؽخ ٚاٌفٕبكق، عبِؼخ ا١ٌّٕب  
  

 

84 
  

تجذب المحمية السامحيف عااؽ الطبيعة وجمعيات حماية .  (2316)محااظة اسوافي  رطبة ومناظر طبيعية
عبر نهر الني  لز ارة البيمة والمهتميف بمرا بة الطيور البر ة النادرةي وعادةت ماتتو ف ااواج السامحيف المساار ف 

المعابد الفرعونية عند هذ  الجزر لتام  جماؿ الطبيعة ومااهدة اسراب الطيور )عبد العاطى وعبد الرحمفي 
1999. ) 

 الترويج السياحى ومزيجو

يعد الترو ج جزء هاـ مف العملية التسويقية االترو ج" يعنى تنسي  جمي  الجهود التى تقـو بها المنااة ز امة 
 p16 4Belch,G and ,2009ت معلومات وبي  السل  او الخدمات او ازاكار وا ناع العمالء بارامها" ) نوا

Blech,A ي والترو ج السياحى هو احد عنا ر المز ج التسويقى للمنااة الذػ يقدـ للعمي  معلومات عف المنتج )
ار وسلوؾ العمي  المستهدؼ االترو ج او الخدمة و هدؼ ز ناعل وتذكير  بها على ام  التالير على اعور وااك

يهدؼ الى تو ي  رسالة الى العمالء عف الخدمة او المنتج الذػ يتـ عرال مف  ب  الاركل ي واى الو ت 
الحاار تواجل  ناعة السياحة منااسة ارسة حيث ا ب  العديد مف وكازت السفر تهتـ بالتنايط لمنتجاتها 

  عمالء على درجة عالية مف الوعى وكذلؾ جذبهـ لاراء المنتج او وخدماتها باك  اولر  وة ومحاولة لخل
الخدمةي وتاـ العنا ر الترو جية مز ج مف ازدوات المتاحة للقامميف على التسو   تعرؼ عادة بالمز ج 
الترو جى وتام  عدة عنا ر مل  ازعالف والدعاية والعال ات العامة والبي  الاخ ى وترو ج المبيعات وايما 

  (Satit et a,2012) .عرض موجز لهذ  العنا ر يلى

ازعالف السياحى : ازعالف هو ااا  الوسام  الدعامية لجذب السامحيف ويعرؼ "بانل نااط ترو جى مداوع 
 ,Bellal) اللمف تستخدمل المنااة لتحفيز العمالء المرتقبيف زتخاذ القرار واراء السلعة او الخدمة "

2013,p17)  ب رميسيل زهمية ازعالف وهى خل  الوعى لدػ العمالء المستهدايف مف خالؿ . وهناؾ اسبا
امدادهـ بالمعلومات المطلوبة ي وا ناعهـ باراء المنتج مف خالؿ الترو ج لفوامد المنتج والمنااة وبازاااة الى 

 .) (Hall , 2009ذلؾ دعـ استمرار كياف المناا  مف خالؿ الحفاظ على رسالة المنااة 

عاية السياحية : تختلف الدعاية كعن ر مف عنا ر المز ج عف  يرها اى انها اى ا لب ازحياف تووف الد 
اعيفة التولفة وتعرؼ الدعاية انها ازخبار او المعلومات التى يتـ نارها عف المناأة او المنتجات التى تعراها 

والحفاظ على ال ورة العامة للمناأة و البا المناأةي وتستخدـ الدعاية اى جذب ولفت انظار العمالء الى المنتج 
 ما تاخذ اك  ازخبار ال حفية او المؤتمرات ال حفية او تووف راعى رسمى لبعض المناسبات وازحداث

(Sunday and Bayod,2011)  . 

ؾ العال ات العامة : وهى تقـو على بناء عال ات جيدة م  كال مف الاركات المختلفة والجماهير باك  عاـ وذل
مف خالؿ وجود الدعاية المالممة وبناء  ورة جيدة للمناأة والتعام  م  الاامعات ومواوبة ازحداث والتطورات 
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Hasan et al ,2015) ( والعال ات العامة هى " ازت اؿ الذػ ينتج عف ازناطل التى تقـو بها منااة.
فقات الرعاية ...الخ"ي ومهمة العال ات العامل الايااة والسفر وز يتـ الدا  لها باك  مباار مل  المؤتمرات ي  

 ( . 20094Tan et al هى ا امة عال ات جيدة م  جمي  القامميف على تقديـ الخدمل )

البي  الاخ ى : يعد هذا العن ر اولر العنا ر المولرة اى المز ج الترو جى از انها تسم  بازت اؿ  
هـ وازستماع الى متطلباتهـ وازجابة على تساؤزتهـ وح  اػ ماكلة بالعمالء لتلبية احتياجتهـ بالاك  المالمـ ل
ويعرؼ البي  الاخ ى "بانل العملية التى  ) (Hall , 2009, P4:5ومعراة مالحظتهـ  ب  اتماـ عملية البي  

الية يتـ مف خاللها مواجهة المستهلؾ بالعمي  مباارة بدوف وسطاء"ي وهو ا لى ااكاؿ الترو ج  و تطلب تولفة ع
(Sunday and Bayod,2011,p345). 

تنايط المبيعات :  يعتبر تنايط المبيعات مف احدث عنا ر المز ج الترو جى وعراتل الجمعية ازمر كية 
للتسو   بانل "نااط تسويقى يختلف عف البي  الاخ ىي ازعالفي الدعاية ويستخدـ لتحفيز العمالء لاراء 

 ,Burnett) العروض والمعارض والتنوع اى اساليب البي  والبعد عف الروتيف" واستخداـ الخدمة بكفأءة مل  ا امة
2009, p204)   و رػ كوتلر اف تنايط المبيعات عبارة عف مبادرة تقـو بها المنااة لتاجي  العمي  على اراء .

الؿ جذب المنتج او الخدمة التى تعراها المناأة و هدؼ الى ز ادة المبيعات مف الخدمات المعرواة مف خ
العمي  الى اراء المنتج او الخدمة والعم  على تيسير عملية البي  التى تتـ بيف المنااة )وكازت السفر ومنظمى 
الرحالت السياحية( والعمالءي ومف اهـ الوسام  التي تستخدـ اي تنايط المبيعات هى عينات مف ال ور مف 

اػ تقديـ خ ومات ااااية اى او ات او اماوف معينة المق د السياحىي والووبوناتي وتقديـ العروض الخا ة 
  (Bogan, 2014)وا تراح عروض ااااية 

 الترويج السياحى االلكترونى 

التسو   عبر ا نترنت هو أوبر مف التسو   التقليدػ الذػ يتـ مف خالؿ الوتيبات الى عادة ما تووف  محددة 
با ما تووف محدودة أياا وذلؾ بخالؼ  فحات  بعدد مف ال فحات وبالتالي اإف كمية المعلومات  ال

ازنترنت. االتعام  عبر  فحات ا نترنت يمكف العمالء مف الو وؿ إلى المز د مف ال ور ومقاط  الفيديو 
عف الوجهات او المقا د والخدمات المتاحة بها مما يساعد العمالء على اتخاذ القرار ال حي  اي اختيار 

يمكف للمستهلويف أياا مقارنة ااسعار على ابكة ا نترنت اف هناؾ الولير مف المق د. وعالوة على ذلؾي 
والترو ج عبر ا نترنت هو جزء مف المز ج  (Middleton et al,2009) الخيارات المتاحة على إنترنت

لبر د التسويقى ازلوترونى بما اي ذلؾ ا عالف على ابكة ا نترنتي والعالمات التجار ة على ا نترنتي وا
ا لوترونيي والتسو   المبااري وتنايط المبيعاتي ودعـ العمالء عبر ازنترنتي  و وار ا نترنت العديد مف 

استخداـ اادوات المتاحة  المعلومات لمالييف العمالء المحتمليف اي العالـ م  التولفة البسيطة ي وذلؾ يتطلب
ية بالمعلومات ي والترو ج مف خالؿ ا نترنت يجلب العديد وازبتوار لجع  ااناطة الترو جية أولر جاذبية و ن
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ايمكف لإلنترنت تواير المعلومات على النحو ال حي   مف الفوامد واارباح إلى المستهلويف والمسو يف أياا
نظرا لعدـ وجود  درة أو مساحة  وباك  اولر تف يال ود ة اولر مف إعالنات المجلة وا عالنات التلفز ونية

على الو ب وتساعد ازرتباطات التاعبية على تواير المعلومات باك  كبيري على سبي  الملاؿي يمكف  محدودة
للاركة تقديـ جمي  المعلومات الارور ة مل  أاا  مكاف جذاب والتقاليد المحليةي والطقسي أسعار ال رؼي 

نترنت هو وسيلة أولر مرونة بكلير أسعار الخدمات والجدوؿ الزمني للبرامج  وعالوة على ذلؾ االترو ج عبر ا 
مف وسام  ا عالـ التقليدية ي وا عالف ا لوتروني أو الوتالوج ا لوتروني الذؼ يوار معلومات عف منتج أو 

    (Abul Hasan,2015) خدمة يوار اي نفس الو ت معلومات عف العقد للمستهلويف المهتميف

 فى الترويج السياحى لمصر  دور الييئة المصرية العامة لمتنشيط السياحى 

على انااء هيمة تسمى الهيمة الم ر ة العامة للتنايط السياحى  1981لسنة  143نص القرار الجمهورػ ر ـ 
تعم  على را  معدزت النمو اى حركة السياحة الدولية اى م ر وذلؾ عف طر   دراسة تهدؼ الى جذب 

السياحية كما تهتـ الهيمة بتنايط السياحة الداخلية وز ادة الوعى السامحيف وازالة المعو ات التى تعوؽ نمو الحركة 
السياحى لدػ المواطنيفي وابراز ال ورة الحقيقية لمااى م ر الحاارػ ونهاتها الحديلة ومقوماتها السياحية 
المختلفة وتختص الهيمة بوا  خطط وبرامج للتنايط السياحى كما انها تقـو بجمي  وسام  الجذب السياحى 

م ر سواء اى الداخ  او الخارج وتقـو اياا بتقديـ المساعدة الفنية والتسويقية والتعاوف والمساهمة م  الاركات ل
(. وتقـو الهيمة الم ر ة العامة للتنايط السياحى بالعديد 2333والمناأت التى تعم  اى مجاؿ السياحة )لطيفي 

حية اى م ر )الهيمة الم ر ة العامة للتنايط السياحى مف المهاـ وازناطة لتحقي  اهدااها ورا  معدزت السيا
 -( :2314ي 

تعم  على تقديـ كااة المعلومات عف المناط  السياحية اى المحااظات وكذلؾ بالنسبة للمقا د السياحية ازخرػ وكيفية  -     
 الز ارة والو وؿ اليها .

التنظيـ لهاي واستاااة الواود السياحية وازعالمية والتلفز ونية لتنايط ازاتراؾ اى المناسبات وازحداث السياحية التى يتـ  -     
 السياحة 

( لل حفييف وكبار الوتاب السياحييف لتنايط الحركة السياحيةي وكذلؾ التعاوف م  (Fam Tripsتنظيـ رحالت تعر فية  -      
 ارطة السياحة اى ح  الماكالت التى يواجههاالسامحيف .

 الميدانية  منيجية الدراسة

تعتمد الدراسة الميدانية اى هذا البحث على اللجوء الى المنهج الو فى مف خالؿ استخداـ المنهجية المختلطة 
Mixed Methodology   بيف النوعية والوميةQualitative and quantitative  وتـ ذلؾ باستخداـ اسلوبى

 -تـ طرحها اى الدراسة وهى:المقابلة الاخ ية وتحلي  الماموف . وهناؾ عدة تساؤزت 
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الى اػ مدػ هناؾ اهتماـ بترو ج المحميات بمحااظتى از  ر واسواف مف  ب  الهيمة الم ر ة العامة  -1
 للتنايط السياحى سواء باستخداـ أساليب الترو ج التقليدية أو عبر المو   االوترونى الخاص بالهيمة؟

 د الهيمة اى ترو ج محميات از  ر واسواف ؟ما هى ال عوبات التى تقف حامال اماـ جهو  -2

 تنمية الجهود الترو جية التى تقـو بها الهيمة للمحميات الطبيعية بمحااظتى از  ر واسواف؟ -3

 اوال اسموب المقابمة الشخصية : 

ويعتمد على ازسلوب الومى اى تحلي  البيانات عف طر   تحديد اجابات ك  مقاب  وتبو ب ازجابات باك  
مف المسؤليف بالهيمة وهـ: مدير وحدة التخطيط والمتابعة بالهيمة  4تسلس ي اقد تـ اجراء مقابالت اخ ية م  م

مف 2مف ازخ اميف السياحييف بالهيمة اى القاهرةي بازاااة الى  3الم ر ة العامة للتنايط بمحااظة القاهرة و
ف ازخ امييف السياحييف بمكتب الهيمة بمحااظة م 4ازخ امييف السياحييف بمكتب الهيمة بمحااظة از  ري و

اسواف وذلؾ باعتبارها الهيمة الرسميل للدولل المنوط بها الترو ج للمقا د السياحية الم ر ةي وتـ عرض نموذج 
استمارة المقابلة على مجموعة مف المحكميف مف ازساتذة ذوػ ازخت اص الذيف أااروا الى  الحيتها دوف 

واستار ت  17/4/2317الى  12/4/2317وهر ةي وتـ اجراء المقابالت لهـ خالؿ الفترة مف اجراء تعديالت ج
 د يقة وساعة . 33مدة ك  مقابلة ما بيف 

وتجيب ازستمارة على السؤاؿ ازوؿ واللانى واللالث مف تساؤزت الدراسة التى تـ ذكرهاي مف خالؿ ازجابة على 
( اسملة االسؤاؿ ازوؿ مف اسملة ازستمارة يهدؼ الى معراة اذا كانت 9ة )اسملة استمارة المقابلة التى تام  تسع

الهيمة تقـو بالتنسي  م  الهيمات او ازجهزة ازخرػ لتنظيـ رحالت للمحميات مح  الدراسة اما عف السؤاؿ 
ميات وايما يخص اللانى ايتناوؿ معراة ما اذا كانت تقـو الهيمة بتظيـ اػ نوع مف الفاعليات بالقرب مف تلؾ المح

السؤاليف اللالث والراب  اهما يهدااف الى التعرؼ على مدػ اهتماـ الهيمة بتنايط الطلب السياحى على هذ  
المحميات باستخداـ الوسام  ازعالنية المختلفة مف  حفي مجالتي و يرها او مف خالؿ دعوة منظمى 

تناوؿ السؤاليف الخامس والسادس اهتماـ الهيمة بعرض الرحالت والوتاب السياحييف لز ارة هذ  المحمياتي بينما ي
المحميات مح  الدراسة بالمعارض السياحية الدولية او تعر فها بالوتيبات والبرواورات الدعامية التى ت درهاي 
و تناوؿ السؤاؿ الساب  تقييـ حجـ الطلب السياحى الداخلى والخارجى على تلؾ المحميات و تناوؿ ك  مف 

لامف والتاس  معراة اذا كاف هناؾ اعف الطلب على هذ  المحميات واسبابل والمقترحات او الخطط السؤاليف ال
التى يمكف اللجوء اليها مستقبالت لتنايط الطلب السياحى سواء الداخلى او الخاجى على المحميات مح  الدراسة 

 ساؤزت الدراسة وتحقي  اهدااها. ومف خالؿ تحلي  جمي  ازجابات السابقة نستطي  الو وؿ الى ازجابة على ت
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 ثانيا اسموب تحميل المضموف : 

تـ اجراء تحلي  الماموف للمو   الرسمى للهيمة الم ر ة العامة للتنايط السياحى خالؿ الفترة مف 
ي واعتمد اى تحلي  ماموف المو   على البيانات النوعية مف خالؿ تحديد 22/4/2317الى  23/4/2317

وتبو بها نوعيا لـ تحو لها الى بيانات كمية محسوبة ر ميات لـ ادرجت التورارات اماـ ك  وحدة  وحدات التحلي 
 .منها

وتـ وا  نموذج استمارة تحلي  الماموف بطر قة تتناسب م  طبيعة البحث وواعت وحدات التحلي  بعد 
 Wang and Liالت مف ازطالع على بعض ازبحاث العلمية ومف خالؿ ازطالع تبيف اف هناؾ بحث واعل ك

 'Evaluating the Effectiveness of Destination Marketing Organizationsبعنواف "  2313عاـ 
Websites: Evidence From China تتناوؿ هذ  الدراسة تقييـ ااعلية المو   ازلوترونية للمنظمات اى "

لمو   ازلوترونى مف خالؿ استخداـ اسلوب تحلي  الترو ج للمقا د السياحية بالتطبي  على ال يف و تـ تحلي  ا
وحدات رميسية "المعلوماتي التعامالتي كفاءة التقنيةي العال اتي ازت ازت" وك   5الماموفي حيث تـ وا  

عن ر مل  معلومات عف عوام  الجذبي معلومات  48وحد  مف هذ  الوحدات تنقسـ الى عدة عنا ر ارعية 
(ي Wang and Li 42313الخرامط وازتجاهاتي معلومات عف المق د ....الخ " )عف ازناطةي معلومات عف 

 Website Evaluation forوهذ  الدراسة تتف  اى الولير مف العنا ر م  دراسة اخرػ بعنواف " "
Destinations  واعهاTran and Yan  تناولت تقييـ المو   ازلوتروني للمقا د السياحية التى  2314عاـ

مف العنا ر  6مدينة مختلفة باستخداـ اسلوب تحلي  الماموفي وتناولت الدراسة  25دولة و 32تق  اى 
الرميسية "المعلوماتي ازت ازتي التعامالتي العال اتي محركات البحثي الوفاءة التقنية" ويحتوػ ك  عن ر 

ت عف از امةي عوام  عن ر منها معلوما 62مف هذ  العنا ر على العديد مف العنا ر الفرعية وعددها   
 ) (Tran and Yan, 2014الجذبي وسام  النق ي ازناطة......الخ و يرها مف العنا ر 

و د تـ التعدي  اى نقاط تحلي  الماموف للدراستيف الساب  ازاارة لهما وذلؾ بما يناسب الدراسة الحالية حيث تناوؿ 
( وحدات رميسية "المعلوماتي 4لتنايط السياحى وا  اربعة )تحلي  الماموف للمو   الرسمى للهيمة الم ر ة العامة ل

( وحدة ارعية متمللة اى "از امةي عوام  21الوفاءة التقنيةي ااكاؿ ازت اؿي التوا  "  يتفرع منها واحد وعاروف)
مارة الجذبي وسام  النق ي ازناطةي اخباري خرامطي كتب اراادية.....الخ" و يرها مف العنا ري وتـ عرض ازست

على مجموعة مف ازساتذة ذوػ الخبرة لمعراة مدػ  دؽ محتوػ ازستمارةي والتاود مف  الحيتها و د أاار جمي  
اعااء اللجنة الى  الحية ازستمارة ولـ يتـ اجراء اػ تعديالت جوهر ة بهاي ومف خالؿ هذا التحلي  يتـ ازجابة 

وهو مدػ اهتماـ الهيمة الم ر ة العامة للتنايط السياحى بترو ج  على الا  اللانى للسؤاؿ ازوؿ مف تساؤزت الدراسة
 المحميات الطبيعية بمحااظتى از  ر واسواف عبر المو   االوترونى الرسمى للهيمة .

 



 ١ٔٛ٠8112ٗ              (1-1ك)اٌؼل-ِغٍخ ا١ٌّٕب ٌجؾٛس ا١ٌَبؽخ ٚاٌض١بفخ              اٌّغٍل اٌضبٌش

 و١ٍخ ا١ٌَبؽخ ٚاٌفٕبكق، عبِؼخ ا١ٌّٕب  
  

 

89 
  

 مناقشة نتائج الدراسة الميدانية

ة الم ر ة العامة كما سب  ازاارة إليل اقد تـ اجراء مقابلة اخ ية م  مدير وحدة التخطيط والمتابعة بالهيم
للتنايط السياحى الم ر ة بالقاهرةي وتـ توجيل نفس نموذج اسملة استمارة المقابلة الى ازخ امييف السياحييف 
بالمحااظتيف )از  ر واسواف( حيث توجد بهما المحميات مح  الدراسة وسؤاؿ ك  اخ امى على المحميات 

( وتـ الح وؿ على التعليقات التى تجيب على 9اسملة ) التى توجد بمحااظتلي وتحتوػ ازستمارة على تسعة
 (1تساؤزت الدراسة كما هو موا  بالجدوؿ ر ـ )

 ( تحميل نتائج استمارة المقابمة الشخصية الموجية الى مسئولى الترويج 0جدوؿ رقـ  )

 بالييئة المصرية العامة لمتنشيط السياحى

 اسـ الييئة ـ

 السؤاؿ

 المركز الرئيسى محافظة

 لقاىرة  ا 

 مكتب الييئة بمحافظة اسواف مكتب الييئة بمحافظة االقصر 

 تقـو الييئة المصرية العامة ىل 0

 لمتنشيط السياحى بالتنسيق مع  

 الوزارات االخرى مثل وزارة  التربية 

 والتعميـ ووزارة التعميـ العالى لتنظيـ

 رحالت لزيارة محميات محافظتى 

 ؟ االقصر واسواف 

  لؾ ازباك   لي ز تقوـ بذ

 ولبعض المحميات لعدـ 

 وجود امكانيات او خدمات

 بها 

 ز يتـ ذلؾ 

 

 نعـ تـ تنظيـ رحلتيف اى ابراير

 الى هذ  المحميات  2313 

 ولوف امف البرنامج بالتعاوف 

 م  بعض المؤسسات البيمية  

 ) زاؿ وسالوجا ي وادػ العال ى( 

 ىل تقوـ الييئة باعداد مناسبات او 0

 تفاالت سياحية بالقرب مف تمؾ اح 

 المحميات؟

 

 

 ز يتـ ذلؾ حفاظا على

 المحميات وسالمة بيمتها 

 الحساسة 

 

تق   اهى ز يتـ اعداد اػ نوع مف المناسبات
 عف از  ر والمناسبات  بعيد

 تقاـ عادة بمعبد الورنؾ 

 او حتابسوت او از  ر

 زنها ازولر اهرة   

  تنعـ يتـ اعداد بعض المناسبا

 والمهرجانات مل  مهرجاف على

 خطى المراءة النوبيل ولوف مل   

 هذ  الفاعليات تووف  ليلة ومحدودة 

 زف التركيز يكوف على المعالـ 

 ازلر ة المعرواة  والماهورة والمهيمة لذلؾ 

 باك  اعيف للااية ويكوف اقط  ليس هناؾ جهود  ز يتـ ذلؾ از اى اطار  الى اى مدى تقـو الييئة بتنشيط 2
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 الطمب السياحى لزيارة المحميات 

ر واسواف الطبيعية بمحافظتى االقص
باستخداـ الجيود االعالنية سواء عف 
 طريق الصحف او المجالت او مف 

 خالؿ مواقع التواصل االجتماعى ؟

 محدود او يتـ الترو ج لها 

 اى اطار البرنامج كرحالت 

 وللسامحيف ذوػ  اختيار ة

  اهتمامات خا ة 

 تنايطية للمحمية

 المحمية تجعلها اطبيعة 

 تجذب امة معينة وهى 

علماء الجيولوجيا ومحبى السياحة العلمية  
 ومف 

 ال عب اف تجذب امات 

 اخرػ 

 مف خالؿ ال فحة الرسمية للهيمة

 على ازنترنت

 الى اى مدى تمجأ الييئة لدعوة 2

 منظمى الرحالت والكتاب السياحييف

ت الطبيعية بمحافظتى لزيارة المحميا 
 ضمف جوالتيـ ؟ االقصر واسواف

  ز يتـ دعوتهـ حيث ز يوجد

 اهتماـ كاؼ لديهـ او حرص 

 على ز ارة هذ  المحميات ب 

ين ب اهتمامهـ على تنظيـ رحالت  
 للمناط  ازلر ة التى

 تاتهر بها المحااظتيف   

  نعـ تـ تنظيـ ز ارة

 لمنظمى الرحالت ولوف

 حاليا  منذ سنوات اما 

 اانل زيتـ ذلؾ  

  امت الهيمة بدعوة بعض المنظميف

 والوتاب السياحييف اى السنوات 

 المااية اى اطار برنامج  

 لمااهدة الطيور وتـ ز ارة هذ  

 المحميات امف البرنامج عاـ 

2313 

ىل يتـ عرض المحميات الطبيعية  2
 ضمف االقصر واسواف بمحافظتى

 حيةجناح مصر بالمعارض السيا 

 الدولية؟ 

  ز يتـ ذلؾ ولوف يتـ عرض

 المحميات المعرواة )راس 

 نب  ...الخ (  -  

  ز تطرح هذ  المحمية

 للعرض امف الجناح 

 الم رػ اى اػ معرض

 دولى 

 ز يتـ ذلؾ اى اػ معرض مف

 المعارض التى تاارؾ بها م ر.

  ىل تقوـ الييئة بالتعريف بيذه 2

 ات المحميات مف خالؿ الكتيب

 والبروشورات الدعائية التى تصدرىا ؟

 نعـ ولوف باك   لي  وتحتوػ 

 على معلومات بسيطة 

 ز تقوـ الهيمة بتواير

 الدعاية المطلوبة.

 نعـ ولوف باك  اعيف جدا

  كيف تقيموف حجـ الطمب السياحى 2

 الداخى والخارجى عمى تمؾ المحميات؟

 اعيف للااية نظرا زنل

 د  البا مايقت رعلى روا

 السياحة العلمية ذوػ 

  يقت ر الطلب لز ارة

 المحمية على رواد 

 السياحل العلمية مف

  الطلب السياحى الداخلى و

 رجى اعيف للاايةالخا
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 ازهتمامات الخا ة وهذ 

 ار حة  ايرة الحجـ نسبة 

 للطلب على السياحة  

 اللقااية التى تاتهر بها المنطقة 

 الطالب والباحليف ويكاد 

 ز يوجد عليها طلب آخر

 مف وجية نظركـ اذا كاف ىناؾ 2

 ضعف فى الطمب عمى تمؾ  

 المحميات فما ىى اسباب ىذا

 الضعف ؟ 

عدـ وجود خدمات مناسبل  -
 للسامحيف  بهذ  المحميات

عدـ اهتماـ وزارة البيمة بهذ   -
 المحميات 

 عدـ اهتماـ الاركات بطرح -

 ز ارتها سواء امف البرامج  

 و ازختيار ةازساسية ا

 حاجة هذة المحميات الى -

 نوع خاص مف المراديف زف 

 المنتج لل طبيعة خا ة  

ويحتاج مراديف على  در مف 
 –المعلومات)عف عمر ل خور 

 نوع –اهميتها  –تار خها 

 اسماء النباتات.. -الطيور 

 ..الخ(

                                                                   

  عدـ تاميف المحمية-

 والطرؽ المؤدية لها 

 عدـ واعها على-

 الخر طة السياحية اال 

 يعرؼ عنها جمهور  

 السامحيف الداخلييف 

 والخارجييف اػ معلومات

 عدـ عراها ا ال-

 على السام  )ر ـ اف 

 بعض السامحيف   

 الذيف توررت ز ارتهـ

 لال  ر ياعروف 

 بالر بل اى منتج متميز

 و ر بوف اى ز ارة اماوف جديد  ( .ومختلف 

 عدـ سهولة الح وؿ-

 على ت ار   لز ارتها 

 كما اف المحمية لها

 طبيعة خا ة لوونها 

 محمية جيولوجية 

   ور اى الجهودالتسويقية مف جانب -

 الجهات الحكومية)الوزارة والهيمة (

 والقطاع الخاص)اركات السياحة( .  

 لمحميات عدـ  مالممة ا-

 زستقباؿ الزامر ف اال يوجد بها

 مراوز زوار مجهزة 

عدـ اهتماـ المسموليف بتنوي  المنتج -
 السياحى بمعنى اف السام  ياتى

 لليلة واحدة يااهد ازلار  

 او يقوـ برحالت نيلية اقط لـ

 ياادر با اااة الى انل ز يوجد 

 اركات تطرح ز ارتها امف 

 امف برامجها ازساسية  وز 

 الرحالت ازختيار ة 
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 تجذب امة معينة

ما المقترحات او الخطط  2
المستقبمية التى يمكف المجوء الييا 

لتنشيط الطمب السياحى سواء 
محمى او دولى لزيارة ىذه 

 المحميات؟

 

تحتاج اسلوب مختلف اى 
الترو ج زف المنتج لل 

طبيعة خا ة ولذلؾ زبد 
مف ترو جها باك  مختلف 

 لجذب ارام  جديدة

زارػ لالهتماـ تنسي  و 
بالمحميات وجعلها  الحة 
زستقباؿ الزامر ف ومف لـ 
واعها بالبرامج السياحية 

 والخر طة 

اعداد نارة سياحية خا ة 
 بهذ  المحميات 

عراها اى المعارض 
العالمية المتخ  ة بالبيمة 
ادارتها باسلوب ا ت ادػ 
بمعنى اننا نعانى مف ازمة 
ا ت ادية ونحتاج الى دخ  

ف نستفيد مف هذ  ويمكف ا
المحميات اذا تـ ادارتها 
 باك  ا ت ادػ سليـ

زبد مف وجود تعاوف وزارػ بيف 
 – السياحة – البيمة) الوزرات
لتاهي  المحمية حتى  ( الداخلية

 تووف مزار سياحى مالمـ

اعداد حملة ترو جية لهذة المحمية 
 لجذب السامحيف لها

تنظيـ رحالت تعر فية للمهتميف 
نظمى الرحالت والوتاب بالبيمة وم

السياحييف ومديرػ كبرػ الاركات 
 السياحية

 كما اف هناؾ ر بة 

 لدينا اى تنوي  المنتج

 السياحى باز  ر

 وازهتماـ بهذ   

 المحمية مل  محمية

 ال حراء البيااء 

 التى تـ ازهتماـ بها 

 وتهيمتها واعداد حملة 

 ترو جية لها وواعها

 على الخر طة السياحية 

 لبرامج واعطاءوا 

 الت ار   لز ارتها 

 وا ب  السامحوف 

 حر  وف على ز ارتها 

لالسف ز يوجد اػ خطط 
معتمد  لتنايط الز ارة للمحميتيف 
ي ولوف هناؾ بعض ازمور التى 

-:يمكف اف تحسف الوا  مل 
تنمية الوعى البيمى لدػ الزامر ف 

باهمية السياحة البيمية 
والمحميات الطبيعية مف خالؿ 

نظيـ الز ارات وعقد الندوات ت
   وورش العم  بالمدارس

تحقي  تعاوف بيف وزارتى البيمة 
والسياحة  لتهيمة تلؾ المحميات 

زستقباؿ الزامر ف وزف تووف مزار 
 سياحى مجهز

 –تواير الخدمات )استراحات 
اماوف –مطاعـ 

ا امة....الخ(وازهتماـ بالبنية 
التحتية بالمنطقة الموجود بها 

 ميتيف  المح

ازهتماـ بالطرؽ والموا الت 
المؤدية لتلؾ المحميات خا ة 

 محمية  وادػ العال ى 

التركيز على تسويقها بالمعارض 
كما اف هذة  والبور ات الدولية

المحميات تـ التعدػ عليها مف 
يناير  25 ب  ازهالى بعد لورة 

مما ادػ الى تدهور حالتها 
وباك  كبير وزبد مف تدخ  

للحد مف هذ  التعديات الدولة 
 وحمياتها والحفاظ عليها  
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يتبيف مف خالؿ النتامج العامة للمقابالت الاخ ية التى تمت م  مدير وحدة التخطيط والمتابعةي  -
وازخ امييف السياحييف بالهيمة الم ر ة العامة للتنايط السياحى سواء اى محااظة القاهرة او محااظة از  ر 

ل ز تقـو الهيمة بالتنسي  م  الوزارات والهيمات والمؤسسات ازخرػ لتنظيـ رحالت الى او محااظة اسواف ان
المحميات الطبيعية بمحااظتى از  ر واسواف از باك   لي  جدات حيث تـ تنظيـ رحلتيف )محمية وادػ العال ى 

بالتعاوف م  بعض  ( ولوف امف برنامج )رحالت اختيار ة( وذلؾ2313محمية  زاؿ وسالوجا( اى ابراير) –
 –موتمرات  –المؤسسات البيمية ي كما يتا  اف الهيمة ز تقـو باعداد اػ نوع مف الفاعليات )مهرجانات 

( مهرجاف على 2317مناسبات ...الخ( بالقرب مف المحميات ازباك  نادر ومحدود از انل ا يـ اى هذا العاـ )
 جا .خطى المراة النوبية بالقرب مف محمية  زاؿ وسالو 

كما يتا  محدودية الجهود التنايطية ويكوف مف خالؿ ال فحة الرسمية الخا ة بها على ازنترنت او  -
الترو ج لها اى اطار البرنامج كرحالت اختيار ة ي كما انل ز تهتـ الهيمة بدعوة منظمى الرحالت والوتاب 

حدود حيث  امت الهيمة بدعوة بعض السياحييف اى اطار تنايط الطلب السياحى على المحميات از باك  م
منظمى الرحالت والوتاب السياحييف لز ارة محمية  زاؿ وسالوجا وكاف ذلؾ اى اطار برنامج سياحى لمااهدة 

 .2313الطيور عاـ 

با اااة الى ذلؾ يتبيف اف هناؾ اعف الجهود التنايطية لتلؾ المحميات مف خالؿ عدـ اهتماـ الهيمة   -
الدراسة بالمعارض السياحية الدولية امف الجناح الم رػي وعدـ ازهتماـ با دار  بطرح المحميات مح 

الوتيبات والبرواورات التى تحوػ معلومات كااية عف تلؾ المحميات وازوتفاء بذكر لمحة بسيطة عف بعاها 
 عند الترو ج للمعالـ السياحية بمحااظتى از  ر واسواف .

ى تلؾ المحميات ايتبيف مف النتامج انل يقت ر الطلب على رواد السياحة اما ايما يخص الطلب السياحى عل -
العلمية مف الطالب والباحليف ويكوف اعيف للااية ويكاد ز يوجد عليهـ طلب آخر سواء داخلى او خارجى 
 و رج  ذلؾ مف وجهة نظر المبحوليف الى عدـ تاميف المحميات وازهتماـ ببنيتها ازساسية وعدـ واعها على
الخر طة السياحة بازاااة الى حاجة هذا النوع مف المحميات الى مراديف لهـ طبيعة خا ة اػ على  در مف 
المعراة بالمعلومات الالزمة عف المحميات وعدـ اياا عراها على السامحيف وعدـ اهتماـ المسموليف بتنوي  

و رج  ذلؾ الى اف الاركات السياحية ز المنتج السياحى بالمحااظتيف والتركيز على المنتج االرؼ اقط حيث 
تهتـ بطرح المحميات مح  الدراسة امف برامجها ازساسية او ازختيار ة وازوتفاء بطرح المعالـ ازلر ة الاهيرةي 
وهناؾ بعض المقترحات التى تـ طرحها مف جانب العامليف بالهيمة للتالب على المعو ات السابقة مل  اعداد 

ة بهذ  المحميات وعراها اى المعارض والبور ات السياحية العالمية واهتماـ المسموليف نارات سياحية خا 
بواعها بالبرامج والخر طة السياحية ووجود تعاوف وزارػ لالهتماـ بتهيمتها واعدادها زستقباؿ الزامر ف بازاااة 

  ارتها . الى اعداد رحالت تعر فية للوتاب ومنظمى الرحالت وتسهي  اعطاء الت ار   لز 



 ١ٔٛ٠8112ٗ              (1-1ك)اٌؼل-ِغٍخ ا١ٌّٕب ٌجؾٛس ا١ٌَبؽخ ٚاٌض١بفخ              اٌّغٍل اٌضبٌش

 و١ٍخ ا١ٌَبؽخ ٚاٌفٕبكق، عبِؼخ ا١ٌّٕب  
  

 

94 
  

بعد تناوؿ الا  ازوؿ مف ادوات الدراسة الميدانية )المقابلة( اسوؼ يتـ تناوؿ الا  اللانى للدراسة الميدانية وهو 
( نتامج تحلي  االماموف للمو   الرسمى 2استخداـ اسلوب تحلي  الماموف ايوا  الجدوؿ التالى )جدوؿ ر ـ 

 للهيمة الم ر ة العامة للتنايط السياحى :

 عامة لمتنشيط السياحىتحميل المضموف لمموقع الرسمى لمييئة المصرية ال( 0وؿ رقـ )جد

 اسـ المحمية

 وحدة التحلي 

  محمية الدبابية

 باز  ر 

محمية وادػ 
 العال ى باسواف  

محمية سالوجا 
 و زاؿ باسواف

 المعلومات

 3 3 3 از امة ·

 2 3 2 عوام  الجذب  ·

 3 3 3 وسام  النق  ·

 2 3 1 زناطةا ·

 3 3 3 اخبار ·

 3 3 3 خرامط ·

 3 3 3 كتب اراادية  ·

 3 3 3 الطقس ·

 3 3 3 خرامط ·

 3 3 3 عف وجود مراوز تسوؽ للزامر ف  ·

 3 3 3 مطاعـ ·

 3 3 3  ااعليات  ·

 الوفاءة التقنية للمو  

 1 3 1  ور ·

 3 3 3 ايديوهات ·
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 14 3 14 العرض باولر مف لاة ·

 1 3 1 قازت م ·

 ااكاؿ ازت اؿ 

 3 3 3 تليفوف  ·

 3 3 3 بر د الوترونى  ·

 موا   التوا   ازجتماعى() التوا  

· Face book 3 3 3 

· Twitter 3 3 3 

· You Tube    

 23 3   19 المجموع

لمعلومات التى ( ايتا  انل ايما يتعل  با2مف خالؿ اجرء تحلي  الماموف كما هو موا  بالجدوؿ ر ـ ) -
يعراها عف المحميات مح  الدراسة لـ يقـو المو   بعرض اػ معلومات عف تواير اماوف ا امة للزامر ف 

 المحميات .

اما عف عوام  الجذب السياحى داخ  تلؾ المحميات اقد  اـ المو   بعرض معلومات عف عوام  الجذب  -
وهى "انل يوجد عدد مف النباتاتي وعدد مف الطيور  ( معلومة2بمحميتيف  زاؿ وسالوجا والدبابية وعددها )

ا يلة مف النباتات النيلية وهذ  النباتات تجذب اليها ا ام  عديدة مف  94النادرة " االمحمية تحتوػ على 
الطيور بما ايها الطيور الباحلة عف الطعاـ " وهى تعد مف اهـ عوام  جذب الزامر ف لمحمية  زاؿ وسالوجاي 

( معلومة " ايوجد بها سالس  الجباؿ 2الجذب بمحمية الدبابية ااياا  اـ المو   بعرض )اما عف عوام  
الااهقةي ومجموعة مف المناظر الطبيعية الرامعل التى ز ملي   لها اى العالـ" وايما يخص محمية وادػ 

 العال ى ااياا لـ يذكر عنها المو   اػ ائ اى هذ  النقطة .

( معلومة 2عف ازناطة التى يمكف ممارستها داخ  المحميات اقد ذكر المو   )اما ايما يخص المعلومات  -
وهى انل " يمكف للزامر ف اف يتمتعوا بمااهدة مجموعة مف الطيوري ومجموعة متنوعة مف النباتات النيلية 

اػ  الطبيعية النادرة " داخ  محمية  زاؿ وسالوجاي اما عف محمية وادػ العال ى الـ يعرض المو   عنها
ائ بخ وص ازناطة بينما عرض المو   معلومات عف ازناطة التى يمكف ممارستها داخ  محمية 
الدبابية ومف امللتها " مااهدة الجباؿي وازستمتاع بمااهدة ال خور الطبيعية" ي وذكر المو   اياا اى هذا 
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تـ بها مااهدة طبقات ازرض الااف معلومة اخرػ عف منطقة الدبابية وهى انها "محمية للسياحة العلمية ي
مليوف سنة"ي ولـ يعرض المو   اػ معلومات عف تواير  55الى  53الجيولوجية والجباؿ التى يتراوح عمرها 

وسام  موا الت لنق  للزامر ف او اخبار او خرامط للمحميات او معلومات عف حالة الطقس او تواير 
ف او ا امة ااعليات او مهرجانات اعبية بالقرب مف تلؾ مطاعـ او استراحات للزوار او مراوز تسوؽ للزامر 

 المحميات .

(  ورة  اقط 1ايما يتعل  بالوفاءة التقنية للمو   ايما يعرال مف  ور اقد  اـ بعرض  ورة واحدة ) -
(  ورة  لمحمية الدبابية وال ورتيف تـ عراها على ال فحة الداخلية ولـ 1لمحمية  زاؿ وسالوجا واخرػ )

اهما على ال فحة الرميسية للمو   مل  بعض المحميات ازخرػ بينما نجد اف محمية وادػ يتـ عر 
العال ى لـ يتـ عرض اػ  ور لها اطال اي وكذلؾ الحاؿ اى الفيديوهات حيث لـ يقـو المو   بعرض اػ 

ا واخرػ ايديوهات للمحميات اللاللة مح  الدراسة بينما  اـ بعرض مقالة ن ية عف محمية  زالر وسالوج
عف محميةالدبابيةي والمعلومات التى تـ عراها عبر المو   عف المحميتيف تـ عراها بلاات متعددة حيث 

اليابانية  –ازيطالية  –ازسبانية  –الفرنسية  –ازلمانية  –ازنجليز ة  –لاة )العربية  14عراها المو   ب 
 المجر ة و يرها مف اللاات . –اليونانية  –

اخرػ لـ يقـو المو   بعرض اػ وسيلة ات اؿ بالمحمية سواء تليفوف او مو   الوترونى اى حالة  ومف ناحية -
الر بة عف ازستفسار عف اػ معلومة وايما يتعل  بموا   التوا   ازجتماعي الـ يهتـ المو   بعرض اػ 

 .  Face book, Twitter, You tubeائ على  

للجهود الترو جية لمحمية وادػ العال ى عبر المو   الرسمى للهيمة وبذلؾ يمكف مالحظة اف هناؾ انعداـ  -
الم ر ة العامة لتنايط السياحةي وايما يخص محميتيف  زاؿ وسالوجا ومحمية الدبابية االجهود الترو جية 

وحدة وما تـ عرض  21لهما اعيفة وذلؾ زف ك  ما تـ عرال عبر المو   عف محمية  زاؿ وسالوجا 
 وحدة . 23بابية زيختلف كلير وعددها عف محمية الد

 نتائج الدراسة وتوصياتيا 

تتميز محااظتى از  ر واسواف بوجود لالث محميات طبيعية وهـ محمية الدبابية بمحااظة از  ر 
ومحميتى وادػ العال ىي وسالوجا و زاؿ بمحااظة اسواف وهذ  المحميات ذات خ امص طبيعية نادرة لما 

مناظر طبيعية و يرها از انل يتا  مف خالؿ هذ  الدراسة انل ز يوجد اهتماـ كااى مف تحويل مف نباتات و 
جانب الهيمة الم ر ة العامة للتنايط السياحى بها وبتنايط الطلب السياحى لز ارتها حيث تو لت الدراسة 

  -الى :
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احى للترو ج للمحميات اعف الجهود الترو جية التى تقـو بها الهيمة الم ر ة العامة للتنايط السي -1
 الطبيعية التى تق  بمحااظتى از  ر واسواف .

التركيز على المنتج السياحى ازلرػ دوف  ير  حيث ز تهتـ الهيمة الم ر ة العامة للتنايط السياحى  -2
بتنوي  المنتج السياحى الم رػ بمعنى اف محااظة از  ر يوجد بها محمية الدبابية وهى م نفة 

وجيةي واسواف تمتلؾ محمية سالوجا و زاؿ وهى م نفة كمحمية ارااى رطبة ومناظر محمية جيول
طبيعية ومحمية وادػ العال ى وهى م نفة محمية  حارػ ومحيط ز يتـ استاالؿ هذا التنوع اى 

 جذب الزامر ف و تـ ازوتفاء بالمنتج ازلرؼ اقط . 

لمحااظتيف وذلؾ زف هذ  المحميات تخا  ز يوجد تنسي  وزارػ ل ال  المحميات الطبيعية با  -3
زاراؼ وادارة وزارة البيمة اهى المسمولة عف تهيمتها وتواير الخدمات بها حتى تووف مهيمة زستقباؿ 
الزامر ف واعطاء الت ار   لز ارتهاي ووزارة الداخلية هى المسمولة عف تواير الجانب ازمنى داخ  وخارج 

مسمولة تسهي  وتواير وسام  النق     للزامر في ووزارة السياحة هى المحمية ي ووزارة النق  هى ال
المسمولة عف ترو جها بكااة الوسام  وطرحها بالبرامج لعراها على الاركات ومف لـ تقـو الاركات 

 بعراها على الزامر ف .

ة للتنايط اعف الجهود التنايطية للمحميات عبر المو   ازلوترونى الرسمى للهيمة الم ر ة العام -4
السياحى حيث ز تقـو بعرض اػ معلومات عف محمية وادػ العال ى وعرض  معلومات بسيطة للااية 

 عف با ى المحميات. 

عدـ ادراؾ ازهمية از ت ادية للمحميات حيث انل اى الو ت الحالى تعانى الدولة مف ازمة ا ت ادية  -5
 المحميات يمكف اف تحق  ذلؾ.كبيرة واى ااد الحاجة الى تواير دخ  للدولة وهذ  

  ور دور الهيمة الم ر ة العامة للتنايط السياحى اى تحفيز منظمى الرحالت اى الخارج زدراج  -6
 المحميات مح  الدراسة اى برامجها 

بناءا على نتامج الدراسة الميدانية التى تـ التو   اليها هناؾ مجموعة مف التو يات التى تهدؼ الى 
هيمة الم ر ة العامة للتنايط السياحى اى الترو ج السياحى للمحميات الطبيعية التى تق  تنايط جهود ال

 -بمحااظتى از  ر واسواف وايما يلى طرح لهذ  التو يات :

 اواًل التوصيات الموجية لوزارة السياحة والييئة المصرية العامة لمتنشيط السياحى

امة للتنايط السياحى ا امة الفاعليات العالمية الوبرػ التى تقـو يجب على وزارة السياحة والهيمة الم ر ة الع -
 بتظيمها بالقرب مف المحميات مح  الدراسة كنوع مف الدعاية ليتعرؼ عليها ار حة كبيرة مف الزامر ف 
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ازهتماـ باعداد ااالـ عف هذ  المحميات وا دار برواورات تحتوػ على معلومات تف يلية عف  -
 على موا   التوا   ازجتماعى الخا ة بها .المحميات وعراها 

اعداد رحالت تعر فية لمنظمى الرحالت ومديرػ كبرػ الاركات الوتاب السياحييف ودعوتهـ لز ارة هذ   -
المحميات امف البرنامج لمعراتها ومف لـ تعر ف الزامر ف بها سواء المحلييف او  الخارجييفي وازهتماـ 

 ة وعراها بالمعارض السياحية الدولية      بواعهـ على الخر طة السياحي

اف تهتـ الهيمة بالترو ج لهذ  المحميات على ال فحة الرسمية الخا ة بها مف خالؿ عرض  وري  -
 ايديوهاتي معلومات ...الخ عف هذ  المحميات.   

 ثانيًا التوصيات الموجية الى وزارة البيئة 

جهزة الدولة المختلفة لتهيمة هذ  المحميات وتجهيزها بكااة باف يكوف هناؾ تعاوف بيف وزارة البيمة وا -
الخدمات والوسام  التى تجعلها مؤهلة باك  كام  زستقباؿ الزامر ف معاتيبازاااة الى تسهي  عملية 
اعطاء الت ار   للهيمة الم ر ة العامة للتنايط السياحىي للاركات السياحيةي والمؤسسات البيمية 

 والتعقيد .  والبعد عف الروتيف

 ثالثًا التوصيات الموجية الى وزارة الداخمية 

تواير عن ر ازمف الذػ يحق  الطمانينة زػ زامر داخ  نطاؽ المحمية مف خالؿ وجود عنا ر  -
امنية داخ  وخارج نطاؽ المحمية وتواير حراسات على البوابات الخا ة بالمحمياتي وتاميف الطرؽ 

طر يمكف اف يتعرض لها الزامر ف مف خالؿ تواير نقاط تفتيش لتاميف المؤدية للمحميات مف اػ مخا
 الطرؽ المؤدية الى المحميات .

 رابعًا التوصيات الموجية الى إدارة المحافظتيف األقصر وأسواف 

بتفعي  القوانيف وتنفيذها للحفاظ على المحميات مح  الدراسة  اف تقـو  إدارة محااظتيف اا  ر وأسواف -
بتواير وسام  النق  لنق   يكوف هناؾ اهتماـ مف جانب إدارة محااظتيف اا  ر وأسوافو جب اف 

الزامر ف الى المحميات وباسعار مناسبة بازاااة الى ازهتماـ بالبنية التحتية لمناط  المحميات ي 
 عنها .  وازهتماـ بالترو ج لهذ  المحميات مف خالؿ ال فحة الرسمية للمحااظة وتواير معلومات كااية
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 استراتيجية التدريب وأثرىا عمى اداء العامميف   
 )دراسة تطبيقية عمى عينة مف الفنادؽ الثالثة نجـو بالقاىرة( 

 عزت أبوالسعود دمحم               **ى بدراف       نبيل عم **وائل محمود عزيز               *
 جامعة المن ورة    كلية السياحة والفنادؽ*

   الفيـوجامعة   كلية السياحة والفنادؽ **
                           

 الممخص
ف يسػااروف يعتبر التدر ب مف أولر إجراءات تطو ر الم ادر ا نسانية اي المنظماتي حيث إف كلير مػف العػاملي

مسااات كبيرة لحاػور المػؤتمرات وورش العمػ  للح ػوؿ علػى التػدر ب الػالـز اػي المجػازت المختلفػة. االتػدر ب 
ز يقت ر على تزو د العامليف بالمهارات والمعارؼ وأنماط السلوؾ ولونل عملية مستمرة باسػتمرار وبقػاء المنظمػةي 

علـ مػدؼ الحيػاةي االتػدر ب مفيػد لوػ  مػف الفػرد والمنظمػة علػى ومف هنا يكتسػب التػدر ب أهميتػل اػي أنػل وسػيلة للػت
اعتبار أنػل ياػيف للمنظمػة  يمػة جديػدة مػف خػالؿ اوتسػاب اااػراد لمهػارات و ػدرات وأاكػار جديػدة ومعراػة أوسػ  
وأام  اي مجاؿ عملهـي كما أنل يحق  للفرد مز د مف ااماف وازستقرار الوظيفيي و تي  لػل اػرص للتر يػة واػا  

 لمنا ب القيادية سواء اي داخ  المنظمة أو خارجها.ا
وتهدؼ الدراسة إلى معراة وتقييـ سياسات التػدر ب بالفنػادؽ الػلالث نجػـو بالقػاهرة التػي يػتـ تطبيقهػا علػى  سػـ    

معراػػة تػػألير البػػرامج التدر بيػػة علػػى أداء ومهػػارات العػػامليف اػػي  سػػـ إنتػػاج الطعػػاـ )  ;أنتػػاج الطعػػاـ ) المطػػبخ (
 .لمطبخ (ا

هنػػػػػاؾ تػػػػػألير الفنػػػػػادؽ اللاللػػػػػة نجػػػػػـو تطبػػػػػ  إجػػػػػراءات السياسػػػػػات التدر بيػػػػػة؛ وتفتػػػػػرض الدراسػػػػػة الفػػػػػرض التػػػػػالي: 
معنػػػػػػػوؼ إيجػػػػػػػابي للتػػػػػػػدر ب علػػػػػػػى اداء العػػػػػػػامليف وراػػػػػػػ  مسػػػػػػػتوػ مهػػػػػػػاراتهـ بقسػػػػػػػـ إنتػػػػػػػاج الطعػػػػػػػاـ ) المطػػػػػػػبخ ( 

نػػػػة العاػػػػوامية علػػػػى مجموعػػػػة مػػػػػف بفنػػػػادؽ الػػػػلالث نجػػػػـو بالقػػػػاهرة. و ػػػػد طبقػػػػت الدراسػػػػػة باسػػػػتخداـ اسػػػػلوب العي
 13الفنػػػػػادؽ ذات الػػػػػلالث نجػػػػػـو بالقػػػػػاهرة بػػػػػالتطبي  علػػػػػى  سػػػػػـ إنتػػػػػاج الطعػػػػػاـ ) المطػػػػػبخ ( بهػػػػػا البػػػػػالغ عػػػػػددها 

انػػػػػػادؽ. وخل ػػػػػػت الدراسػػػػػػة إلػػػػػػى وجػػػػػػود   ػػػػػػور اػػػػػػي سياسػػػػػػات الفنػػػػػػادؽ التدر بيػػػػػػة ونقػػػػػػص اػػػػػػي عػػػػػػدد البػػػػػػرامج 
 ليف اي  سـ إنتاج الطعاـ ) المطبخ (.التدر بية التي تعم  على را  مستوػ المهارات لدػ العام

 الكممات الدالة: البرامج التدريبية، ميارات العامميف، إنتاج الطعاـ، القاىرة.
 

 مقدمة:
يعتبػػر مواػػوع التػػدر ب مػػف المواػػوعات التػػي تنػػاؿ أهميػػة بالاػػةي حيػػث إف التػػدر ب يهػػدؼ  وسػػاب المتػػدربيف  

وتنميػتهـ مهنيتػا بمػا يػنعكس إيجابيتػا علػى تطػو ر أداء المؤسسػة  معارؼ ومهارات واتجاهات مف أج  تطو ر أدامهـ
(. و تنػاوؿ مواػوع التػدر ب اػي المنظمػات ازسػاليب ازساسػية اػي 2339بجوانبها وأناطتها المختلفة )الطعانيي 

ء التعلػػػيـ والتػػػي تعمػػػ  علػػػى  ػػػق  المهػػػاراتي والمعراػػػة وازتجاهػػػات للمتػػػدربيفي االتػػػدر ب يملػػػ  اسػػػتراتيجية البنػػػا
 .(Wilson, 2012)للمنظمات 

حيث يمل  التدر ب أهمية خا ة اػي ظػ  التايػرات از ت ػادية وازجتماعيػة والتونولوجيػة والحكوميػةي والتػي تػؤلر 
بدرجػة كبيػرة علػػى أهػداؼ واسػػتراتيجيات المنظمػةي ومػف الناحيػػة ااخػرػي اػػإف التايػرات يمكػف أف تػػؤدؼ إلػى تقػػادـ 

 ػت   ػيري حيػث إف التايػرات التنظيميػة والتوسػعات تز ػد مػف حاجػة الفػرد لتحػديث المهارات التي تـ تعلمها اػي و 
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(. وتعتبػر المنظمػات امتيػاز التػدر ب بأنػل يركػز باػك  كبيػر علػى 2335مهاراتل واوتساب مهارات جديدة )حسفي 
 ب يملػ  . امػا تنفقػل المنظمػات اػي التػدر (Torrington & Hall, 2006)تطػو ر المهػارات ا دار ػة للمتػدربيف 

استلمار اي الموارد البار ةي يكوف لل مردود وعامد يظهر اي بنػاء العن ػر الباػرؼ المنػتج والفعػاؿي والػذؼ يسػاهـ 
 (.2313بدور  اي ز ادة الوفاءة ا نتاجية على مستوػ المنظمة كك . )السيدي 

ا ػػر الالزمػػة  نتػػاج علػػى الػػر ـ مػػف أهميػػة العن ػػر الباػػرػ اػػي  ػػناعة الاػػيااة كأحػػد العنمشػػكمة الدراسػػة: 
الخدمات الفند ية حيث يعتمد عليل ب ورة مباارة اي تقديـ الخدمات وح  الماػكالت التػي تواجػل العمػالء إز أنػل 
يعانى مف اعف اي المهارات التي تمكنل مف أداء الخدمات الفند ية باك  يعظـ الربحية ويحقػ  راػاء العمػالء 

ت التػي ر ػدها ازتحػاد الم ػرؼ للاػرؼ السػياحية اػي إحػدػ دراسػاتل و بنى وزمهـ للمنظمة وهػذ  احػدػ الماػكال
لتحديػػد المعو ػػات التػػي تواجػػل تنفيػػذ البػػرامج التدر بيػػة اػػي القطػػاع السػػياحي ب ػػفة عامػػة والفنػػادؽ ب ػػفة خا ػػة 

أرض وطرحها للدراسة مف  ب  الدارسيف المهتميف بتنمية الموارد البارؼ أمال للو وؿ لحلوؿ  ابلػة للتطبيػ  علػى 
 الوا  .

 تهدؼ الدراسة إلى تحقي  ااهداؼ التالية:أىداؼ الدراسة: 
 تقييـ السياسات التدر بية داخ  الفنادؽ اللالث نجـو بالقاهرة بالتطبي  على  سـ أنتاج الطعاـ ) المطبخ (.  -1
خ ( إنتػػػػػاج الطعػػػػػاـ ) المطػػػػػبتقيػػػػػيـ تػػػػػألير البػػػػػرامج التدر بيػػػػػة علػػػػػى مهػػػػػارات العػػػػػامليف بػػػػػالتطبي  علػػػػػى  سػػػػػـ  -2

 اي الفنادؽ ) اللالث نجـو بالقاهرة (.
 تقـو الدراسة على اختبار  حة الفرض التالي:فروض الدراسة: 

الفنػػػػادؽ الػػػػلالث نجػػػػـو بالقػػػػاهرة تقػػػػـو بتطبيػػػػ  إجػػػػراءات السياسػػػػات التدر بيػػػػة علػػػػى  سػػػػـ أنتػػػػاج الطعػػػػاـ  -0
 )المطبخ(.

تهـ بقسػػـ إنتػػاج الطعػػاـ ) المطػػبخ ( هنػػاؾ تػػألير معنػػوؼ إيجػػابي للتػػدر ب علػػى اداء العػػامليف وراػػ  مهػػارا -2
 بالفنادؽ ذات اللاللة نجـو بالقاهرة.

( الموجػودة بالقػاهرة. )محػددات  3)محددات مكانية( متمللة اي عينة عاوامية مف الفنادؽ) محددات الدراسة: نجـو
(ي )المحػدد 2317إلػي مػارس 2316زمانية( متمللة اي اترة الدراسة النظر ة والميدانيػة ) بدايػة مػف اػهر ديسػمبر 

البارؼ( توز   استمارة ازستبياف على مديرؼ اا ذية والماروبات والعامليف بقسـ إنتاج الطعاـ ) المطبخ ( الذيف 
 تلقوا البرامج التدر بية بالفنادؽ اللالث نجـو القاهرة.

 13عينػة متمللػة اػي )  مجتم  الدراسة الفنادؽ اللالث نجـو بالقاهرة اقػد تػـ الدراسػة علػى مجتمع وعينة الدراسة:
انادؽ ( بطر قة اسلوب العينة العاوامية البسيطة بالتطبي  على  سـ إنتاج الطعػاـ ) المطػبخ ( بهػا كمػا تػـ ح ػر 

وكػاف مػف اػمف  2315اندؽ ( واقا لػدلي  الفنػادؽ الم ػرؼ لسػنة  45الفنادؽ اللالث نجـو اي القاهرة وكانت ) 
بي  البحث عليها هو كلرة ازبحاث والرسام  العلمية التي تػـ اجرامهػا علػى اسباب اختيار الفنادؽ اللالث نجـو لتط

الفنادؽ ازربعػة والخمػس نجػـو اػي هػذا المواػوع وكػاف زبػد مػف ازهتمػاـ بنوعيػة الفنػادؽ المتوسػطة وهػى اللاللػة 
دؽ لػػذلؾ  ػػاـ نجػػـو وذلػػؾ يرجػػ  الػػى ا بػػاؿ عػػدد كبيػػر مػػف رواد الفنػػادؽ علػػى ملػػ  هػػذ  النوعيػػة والدرجػػة مػػف الفنػػا

الباحث بتطبيػ  البحػث علػيهـ لمعراػة نقػاط الاػعف والقػوة اػي مهػارات العػامليف بقسػـ أنتػاج الطعػاـ والعمػ  علػى 
 حلها.   

اعتمد الباحث اي توو ف ا طار النظرؼ للبحث على اابحاث العلميػة وسائل جمع البيانات )المصادر الثانوية(: 
وتػػب العربيػػة وااجنبيػػة والتػػي تناولػػت مواػػوع البحػػثي وأؼ جانػػب مػػف المتخ  ػػة المناػػورة و يػػر المناػػورة وال
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جوانبل. )الم ادر ااولية( و د اعتمدت الدراسة الميدانية على ت ميـ وتوز   استمارات ازسػتبياف لجمػ  البيانػات 
تمػػاـ الدراسػػة الميدانيػػة اػػي خػػالؿ اربػػ  ااػػهر بدايػػة مػػف اػػهر ديسػػمبر  إلػػى اػػهر  2316ااوليػػة الالزمػػة  جػػراء وات

على عينة عاوامية مف المسموليف والعامليف بقسػـ إنتػاج الطعػاـ ) المطػبخ ( بالفنػادؽ الػلالث نجػـو  2316مارس 
 بالقاهرة زختبار  حة اروض الدراسة.

محتويات ازستمارة الخا ػة بمػديرؼ اا ذيػة والماػروبات والعػامليف بقسػـ المطػبخ توونػت مػف محػور في المحػور  -
ياسػات التدر بيػة اػي الفنػػادؽ عينػة البحػث و توػوف المحػور مػػف تسػ  اسػملة بمقيػاس ليكػرت علػػى ااوؿ يتنػاوؿ الس

(. المحػػػور اللػػػاني 5ي موااػػػ  باػػػدة  4ي موااػػػ  3ي محايػػػد 2ي اراػػػض 1مسػػػتويات ) اراػػػض باػػػدة  5اسػػػاس 
سػؤاؿ بمقيػاس يتناوؿ تقيػيـ تػألير البػرامج التدر بيػة علػى مهػارات العػامليف بقسػـ المطػبخ و توػوف مػف تسػعة عاػر 

 (.5ي مواا  بادة  4ي مواا  3ي محايد 2ي اراض 1مستويات ) اراض بادة  5ليكرت على اساس 
 ادبيات الدراسة
أنػػػل تزو ػػػد الفػػػرد بااسػػػاليب والخبػػرات وازتجاهػػػات العمليػػػة والعلميػػػة السػػػليمة الالزمػػػة زسػػػتخداـ : مفيػػػوـ التػػػدريب

جديدة التي يكتسبها اي تقػديـ أااػ  أداء ممكػف اػي وظيفتػل الحاليػة المعارؼ والمهارات الحالية التي يمتلوها أو ال
(. كمػػا عػػرؼ 2337ويعػػد  للقيػػاـ بالمهػػاـ الوظيفيػػة المسػػتقبلية واػػ  مخطػػط علمػػي زحتياجاتػػل التدر بيػػة )توايػػ ي 

  على أنل عملية مدروسػة لتعػدي  ازتجػا  أو المعراػة أو السػلوؾ المهػارػ مػف خػالؿ اوتسػاب بعػض الخبػرة لتحقيػ
أداء اعاؿ اي نااط واحد أو مجموعة مف ااناطةي و تمل  الهدؼ مف هذ  العمليػة اػي الموا ػف الخا ػة بالعمػ  
اي تطو ر  درات اااراد واي تلبية احتياجات اااخاص العامليف اي المؤسسة اي الو ت الحاار واي المستقب  

 (.2313)كاواؼي 
ظمػػػة لتنميػػػة مواردهػػػا الباػػػر ة وهػػػو مػػػف ااناػػػطة الرميسػػػية اػػػي أؼ يعتبػػػر التػػػدر ب الوسػػػيلة ااساسػػػية  دارة المن

مؤسسةي و تعام  م   ير  مف ااناطة لتواير  وؼ بار ة مالممة كما وكيفا وتنميتها وتعوياها والمحااظة عليهػا 
 (.  Goyal, 2015بما يحق  أهداؼ المؤسسة ) 

 : وتظهر أهمية التدر ب مف خالؿ ما يلي:أىمية التدريب
التػػػػػػدر ب مهػػػػػػـ لوونػػػػػػل ناػػػػػػاطتاي يهػػػػػػتـ بتزو ػػػػػػد اااػػػػػػراد العػػػػػػامليف بالمعػػػػػػارؼ ىميػػػػػػة التػػػػػػدريب لممنظمػػػػػػة: [ أ0]

والمهػػػػػاراتي ويايػػػػػر سػػػػػلوكهـ واتجاهػػػػػاتهـ إيجابيتػػػػػاي للواػػػػػاء بمتطلبػػػػػات أدوارهػػػػػـ الحاليػػػػػة والجديػػػػػدة اػػػػػي المنظمػػػػػةي 
 (. Kong, 2014لمواوبة التايير المستمر اي ظ  التطور والتقدـ التونولوجي ) 

؛الطػامي وآخػروفي   Armstrong,2001وتحق  برامج التدر ب الفوامد التالية للمنظمةي حسب مػا أاػار كػ  مػف )
 (:2313؛ السيدي 2336

  إزالػػة ومعالجػػة نقػػاط الاػػعف اػػي ااداءي سػػواء ااداء الحػػالي أو المسػػتقبلي المتو ػػ ي ممػػا يػػؤدؼ إلػػى ز ػػادة
سػػاب العػػامليف المهػػارات والمعػػارؼ الالزمػػة اداء وظػػامفهـ ا نتاجيػػة و تحسػػيف ااداء التنظيمػػيي حيػػث إف إو

يساعدهـ اي تنفيذ المهاـ الموكلػة الػيهـ بفاعليػة وكفػاءةي وتقلػيص الو ػت الاػام  والمػوارد الماليػة المسػتخدمة 
 اي ا نتاج.

 .التدر ب يمكف المنظمة مف ح  مااولها واتخاذ  راراتها بفاعلية أولر 
 علومػات التػي تحتاجهػا المنظمػة ل ػيا ة أهػدااها وتنفيػذ سياسػاتها بمػا يتفػ  مػ  يساعد اي تجديد وتحديث الم

 المتايرات البيمية المختلفة.
 .يساعد بربط أهداؼ العامليف بأهداؼ المنظمة 
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 .يؤدؼ إلى تطو ر اساليب القيادة وترايد القرارات ا دار ة 
 .يساعد اي خل  ازتجاهات ا يجابية لدػ العامليف نحو العم  والمنظمة 
 .يساعد العامليف على التعرؼ على ااهداؼ التنظيمية؛ مما يؤدؼ إلى تواي  السياسات العامة للمنظمة 
 .مكانياتها  يساهـ اي انفتاح المنظمة على المجتم  الخارجيي وذلؾ بهدؼ تطو ر برامجها وات
تحق  برامج التػدر ب الفوامػد التاليػة لألاػراد العػامليف حسػب مػا بينهػا كػ  مػف يب لألفراد العامميف: [ أىمية التدر 0]
(Leopold, 2002 2339؛  السكارنةي 2313؛ السيدي 2313؛ عباسي ) 
 .مساعدتهـ اي تحسيف اهمهـ للمنظمة وتواي  أدوارهـ ايها 
 .مساعدتهـ اي ح  المااو  التي يوجهونها اي عملهـ 
  و نمي الدااعية نحو ااداءي و خل  ارص للنمو التطور لدػ العامليف.يطور 
 .مساعدتهـ اي تقلي  التوتر الناجـ عف النقص اي المعراة أو المهارة أو كليهما 
 .يساهـ اي تنمية القدرات الذاتية للعامليف 
 . يساعد على استقرار العمالة ورا  الروح المعنوية واللقة والراا عف العم 

 لعممية التدريبيةمراحل ا
يقـو المسؤولوف عف التدر ب بالمناأة بإعداد برامج التدر ب الالزمة للعامليف بالمناأةي والتساؤؿ هنا هو كيف تعد 
هػػػذ  البػػػرامج بحيػػػث توػػػوف  ابلػػػة للتنفيػػػذ دوف ماػػػاو  تعر ػػػ  تقػػػدمها أو تحػػػد مػػػف نتامجهػػػاي وز يمكػػػف تقػػػديـ اػػػك  

اػػي جميػػ  المناػػ ت؛ اذا إف الاػػك  الػػذؼ يتخػػذ  البرنػػامج يتػػألر بعوامػػ  نمػػوذجي لبػػرامج التػػدر ب يمكػػف أف يطبػػ  
كليرة تتعل  بظروؼ المناأة إز إنل يمكف القوؿ ب فة عامة بأف برامج التدر ب تمر بمجموعة مػف المراحػ  )عبػد 

 (.2337البا يي 
 Training needs assessment مرحلة تحديد ازحتياجات التدر بية.

 Designing Training Program امج التدر بي.مرحلة ت ميـ البرن
 Implementation Training Program مرحلة تنفيذ البرنامج التدر بي.
 Evaluation Training program مرحلة تقييـ البرنامج التدر بي.

لتػػي تقػػـو تملػػ  مرحلػػة تحديػػد ازحتياجػػات التدر بيػػة الركيػػزة ازساسػػية ا/ مرحمػػة تحديػػد االحتياجػػات التدريبيػػة: 0
عليهػػػػا اسػػػػتراتيجية المنظمػػػػة لتػػػػدر ب مواردهػػػػا الباػػػػر ةي وتعتبػػػػر ازحتياجػػػػات التدر بيػػػػة متجػػػػددة ومسػػػػتمرةي وحاليػػػػة 

 (:2339ومستقبليةي وتتـ عف طر   )عقيليي 
 تحلي  المنظمة: أيف تق  الحاجة للتدر ب؟
 تحلي  الوظيفة: ما نوع التدر ب المطلوب؟

 در ب؟تحلي  الفرد: مف الذؼ يحتاج للت
تعتبػر ازحتياجػات التدر بيػة بملابػة الركيػزة التػي تقػـو عليهػا عمليػة ت ػميـ / مرحمة تصميـ البرنػامج التػدريبي: 0

البػػرامج التدر بيػػة التػػي توفػػ  بإحػػداث التاييػػرات التػػي عبػػرت عنهػػا ازحتياجػػات التدر بيػػةي ابعػػد تحديػػد ازحتياجػػات 
بػػرامج التدر بيػػة بطر قػػة تحقػػ  ااهػػداؼ المناػػودة وتتاػػمف عمليػػة التدر بيػػة يبػػدأ المخطػػط التػػدر بي اػػي ت ػػميـ ال

ػػا لوػػ  مػػف ) نعيمػػةي  (ي 2311؛   ي 2313: عبػػد الػػرحمفي 2337ت ػػميـ البػػرامج التدر بيػػة عػػدة إجػػراءات واقت
 تتمل  اي:
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تحديػد المواػوعات الد يقػة المطلػوب التػدر ب عليهػاي ويق ػد بهػا المحتػوؼ الػذؼ يجػب أف تاػتم  عليػػل  -1
 امج التدر بية بناء على تحديد ازحتياجات التدر بية.البر 

تحديد درجة العم  والاموؿ اي عرض المواوعاتي أؼ المدؼ الذؼ يهدؼ اليل البرنػامج التػدر بي اػي  -2
 عرض المواوعاتي و تو ف ذلؾ على العوام  اآلتية:

 المستوػ الوظيفي والعلمي للمتدربيف. -
 متطلبات الوظيفة الحالية. -
 الوظيفي. درجة التخ ص -
 نوعية الماكالت التي يعاني منها المتدربوف اي العم . -

تحديػػد تتػػاب  المواػػوعات اػػي البرنػػامج التػػدر بي وتقػػـو اكػػرة التتػػاب  علػػى اعتبػػار أف البرنػػامج التػػدر بي  -3
ا بمنط  واحد.  وحدة متواملة يتـ تقسيمها الى وحدات ارعية ترتبط ايما بينها جميعت

 ربيف وللمتدربيف( ومواد تقييـ التدر ب ونارة عف البرنامج.إعداد مواد التدر ب )للمد -4
 استقطاب المدربيف المناسبيف. -5
 اختيار اسلوب التدر ب المناسب. -6
 تحديد مكاف التدر ب. -7
 تواير مستلزمات البرنامج التدر بي. -8
تنفيػػذ هػػذا يلػػي مرحلػػة الت ػػميـ لبرنػػامج التػػدر ب مرحلػػة أخػػرػ هػػي مرحلػػة / مرحمػػة تنفيػػذ البرنػػامج التػػدريبي: 2

البرنامجي وسواء كػاف هػذا البرنػامج داخػ  المنظمػة أو خارجهػاي اعلػى مػدير التػدر ب ا اػراؼ علػى التنفيػذ والتأوػد 
مف أف الت ميـ الذؼ واعل أمكف تنفيذ  و تامف تنفيػذ برنػامج التػدر ب أناػطة هامػة واػحها كػ  مػف )عبػاسي 

 (ي وهي:2339(ي )عقيليي 2312(ي )سعدي 2336
 ؿ الزمني لتنفيذ البرنامج.وا  الجدو  -
 ترتيب مكاف و اعات التدر ب. -
 المتابعة اليومية لسير البرنامج. -

( الػػى ذلػػؾ العديػػد مػػف ازعتبػػارات الواجػػب مراعاتهػػا عنػػد تنفيػػذ البرنػػامج التػػدر بي 2313وياػػاؼ )عبػػد الػػرحمفي 
 أهمها:
 .ارورة أف يتناسب حجـ المتدربيف م  الطر قة المستخدمة اي التدر ب 
  رة إاراؾ الرؤساء م  المرؤوسػيف اػي بػرامج التػدر بي اكليػرتا مػا ااػلت بػرامج تدر بيػة لعػدـ إمكانيػة ارو

 تطبي  ما تعلمل المتدربوف عند عودتهـ الى أعمالهـ.
 .ز كانت هناؾ مقاومة اديدة للبرنامج التدر بي  تواير الر بة لدػ الفرد للتدر بي وات
 ادؿ اآلراء بيف المتدربيف.العم  على تاجي  روح العم  الجماعي وتب 
 .ازت ازت الفاعلة م  المتدربيفي والتنظيـ الجيد لو  عنا ر البرنامج التدر بي 
  تػػػواير التاذيػػػة العكسػػػية للمتػػػدربيف عػػػف مػػػدؼ تقػػػدمهـي لتاػػػجيعهـ علػػػى التحػػػوؿ الػػػى السػػػلوؾ المر ػػػوب

 وازستمرار ايل.
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يـ هػػػي عمليػػة اساسػػية لتحديػػػد القػػيـ الحقيقيػػة للبرنػػػامج وتعتبػػػر عمليػػة التقيػػ/ مرحمػػة تقيػػيـ البرنػػػامج التػػدريبي: 2
التػػػدر بيي اهػػػي عمليػػػة تتاػػػمف الح ػػػوؿ علػػػى المعلومػػػات الاػػػرور ة التػػػي يمكػػػف أف تسػػػتخدـ اػػػي الحكػػػـ علػػػى 

 (.2334 الحية البرنامج التدر بيي وازسلوب المتب  اي تنفيذ ي وأهداال ومدؼ تحقيقها )عبدالوهاب وآخروفي 
( بأنهػػا عمليػػة مسػػتمرة يق ػػد بهػػا معراػػة مػػدؼ تحقيػػ  البرنػػامج التػػدر بي اهدااػػل 2339كارنةي وكمػػا يعتبرهػػا )السػػ

بػػراز نػواحي القػػوة لتػػدعيمها ونػواحي الاػػعف للتالػب عليهػػا أو العمػػ  علػى تالايهػػا اػي البػػرامج المقبلػػةي  المحػددة وات
( بأنل تلؾ ا جراءات التػي 2313حتى يمكف تطو ر التدر ب وز ادة ااعليتل ب ورة مستمرةي كما عراها )عكااةي 

تقاس بها كفاءة البرامج التدر بية مدؼ نجاحها اي تحقي  أهدااها المرسومةي كما تقاس بها كفاءة المتػدربيف ومػدؼ 
 التاير الذؼ نج  التدر ب اي إحدالل ايهـي وكذلؾ تقاس بها كفاءة المدربيف الذيف  اموا بتنفيذ العم  التدر بي.

إف المػػدخ  ازسػتراتيجي  دارة التػػدر ب يقػػـو علػػى إجػراء تحليػػ  للفػػرص والتهديػػدات التػػدريب:  مفيػػوـ اسػػتراتيجية
اػػػػػي بيمػػػػػة المنظمػػػػػة الخارجيػػػػػة وعواملهػػػػػا المختلفػػػػػة والمتايػػػػػرة سػػػػػواء از ت ػػػػػادية أو السياسػػػػػية أو التونولوجيػػػػػة أو 

العوامػػ  الباػػر ة أو الماديػػة أو ازجتماعيػػةي وكػػذلؾ تحديػػد نقػػاط القػػوة والاػػعف اػػي بيمػػة المنظمػػة الداخليػػة سػػواء 
 (.2333المعلوماتية ) عساؼي 

إف المنظمات الناجحة اػي ظػ  العولمػة والتايػر المسػتمر تقػـو باػك  مسػتمر بتعػدي  اسػتراتيجياتها الحاليػة وتتبنػى 
لوظيفية استراتيجيات جديدة وذلؾ مف أج  المحااظة على ميزاتها التنااسية وهذا التاير يؤلر على ازستراتيجيات ا

 (.2333لو  وظيفة أو نااط ومنها نااط التدر ب ) عباسي 
و ركػػز المػػدخ  ازسػػتراتيجي للمػػوارد الباػػر ة علػػى اعتبػػار أف الفػػرد هػػو أ ػػ  اسػػتلمارؼ هػػاـ مػػف أ ػػوؿ المنظمػػة 
دارة الموارد البار ة هي ار ؾ حقيقػي وهػاـ اػي التخطػيط ازسػتراتيجي الاػام  وأف عملهػا لػـ يعػد مح ػورات اقػ ط وات

نمػػا يجػػب أف يكػػوف لهػػا رسػػالة …اػػي إدارة ااعمػػاؿ اليوميػػة لألاػػراد مػػف اسػػتقطاب وتوظيػػف وتػػدر ب وتقيػػيـ الػػخي وات
وااحة ماتقة مف رسالة المنظمة و جب أف يفهػـ الجميػ  هػذ  الرسػالة ويعمػ  بمقتاػاهاي وكػذلؾ يجػب أف يكػوف 

يػػتـ تحديػػد ااهػػداؼ ااساسػػية طو لػػة المػػدػ هنػػاؾ اسػػتراتيجية وااػػحة  دارة المػػوارد الباػػر ة اػػي المنظمػػة بحيػػث 
 )للمنظمػػة اػػي مجػػازت إدارة المػػوارد الباػػر ة والتػػي تتجسػػد اػػي مجػػازت العمػػ  والممارسػػات التنفيذيػػة اليوميػػة 

Daniels, 2003) . 
 :(Appleby, 2000 )ويمكف أف نحدد بعض استراتيجيات الموارد البار ة كما يلي 

 يف وذلػػؾ مػػف أجػػ  لبػػات سياسػػة ازختيػػار وازسػػتفادة مػػف وجػػود الخبػػرات مركز ػػة  ػػرارات ازختيػػار والتعيػػ
 المتخ  ة اي مركز واحد.

 .التخلص مف ك  العوام  المحبطة لجهود العامليف أو الملبطة لروحهـ المعنوية 
 .اعتماد سياسة ا  راءات المالية للوفاءات الرايعة 
 أسػػلوب جيػػد واعػػاؿ اػػي ازختيػػار والتػػدر ب  اعتمػػاد سياسػػة التقليػػ  مػػف معػػدزت دوراف العمػػ  مػػف خػػالؿ

 والتحفيز.
 .اعتماد العدالة اي التعام  م  جمي  العامليف اي مجازت تقويـ ااداء ونظاـ الحوااز والتدر ب 
  اعتمػػاد بػػرامج التطػػو ر والتػػدر ب لجميػػ  المسػػتويات ا دار ػػة وبمػػا ياػػمف راػػ  مهػػارات العػػامليف لمقابلػػة

المختلفػػػة بالمنظمػػػة بحيػػػث توػػػوف اسػػػتراتيجية التػػػدر ب التػػػي يػػػتـ اتباعهػػػا مسػػػؤوليات وواجبػػػات الوظػػػامف 
 منبلقة مف ازستراتيجية الوظيفية  دارة الموارد البار ة وتحق  أهدااها.
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 :(Kasia, 2007 )و تامف المدخ  ازستراتيجي لوظيفة التدر ب خمسة ركامز أساسية وهي 
يػث تقػدـ البيمػة الخارجيػة مجموعػة مػف الفػرص والتهديػداتي وتتجسػد ازعتراؼ بأهمية تألير البيمة الخارجيػة: ح-1

هذ  اامور بالقوانيف والظروؼ از ت ادية والسياسية والتونولوجيةي وزبػد زسػتراتيجية التػدر ب مػف ازعتػراؼ بهػذ  
 التأليرات ومحاولة استلمار الفرص والتقلي  مف التهديدات.

الحركيػػة لسػػوؽ المػػوارد الباػػر ة: تتنػػااس المنظمػػات علػػى الح ػػوؿ علػػى  ازعتػػراؼ بأهميػػة المنااسػػة والطبيعػػة-2
اااراد العامليف الوفؤ في حيث أف للقوػ التنااسية اي إ راء العامليف مف خالؿ تنمية وتطو ر مهاراتهـ ألر مباار 

 على استقطابهـ وبقامهـ ووزمهـ للمنظمة.
 : أؼ زبػد أف تسػػاهـ اسػتراتيجية التػدر ب اػػي تحقيػ  مػػا التركيػز علػى تحقيػػ  رسػالة المنظمػػة اػي اامػد الطو ػػ-3

تتمنى المنظمة أف تووف عليل مستقبالت. وتعّرؼ رسػالة المنظمػة علػى أنهػا الخ ػامص الفر ػدة التػي تميػز المنظمػة 
 عف  يرها مف المنظمات المنااسة ااخرػ.

ااهػػػداؼ الوسػػػام  الوسػػػيطة التػػػي التركيػػػز علػػػى واػػػ  ااهػػػداؼ و ػػػناعة القػػػرارات الوفيلػػػة بتحقيقهػػػا: وتملػػػ  -4
تحتاجها المنظمة لوي تترجـ رسالتها و اياتها إلى إجراءات عم  محددة وملموسة يمكف  ياسهاي واي هذا ا طػار 
تواجػػل إدارة المنظمػػة العديػػد مػػف الخيػػارات ازسػػتراتيجية اػػي مجػػاؿ تطػػو ر العػػامليف يسػػتلـز اتخػػاذ  ػػرارات وااػػحة 

 باأنهاي منها ملالت:
 ندرب اااراد مف أج  تحقي  أهداؼ المنظمة اقط أـ أهداؼ اااراد أياات؟ * ه  
 * ما هي المعايير المعتمدة اي تقييـ ااعلية البرامج التدر بية؟ 
 * مف المسؤوؿ عف التدر ب اي المنظمة؟ 

وػوف اسػتراتيجية تحقي  التوام  م  ازسػتراتيجية العامػة للمنظمػة وبقيػة ازسػتراتيجيات الوظيفيػة: مػف أجػ  أف ت-5
التػػػػدر ب والتطػػػػو ر ذات ااعليػػػػة جيػػػػدة ز بػػػػد أف تتوامػػػػ  مػػػػ  ازسػػػػتراتيجيات ااخػػػػرػ  دارة المػػػػوارد الباػػػػر ة اػػػػي 
المنظمةي اإذا ان بت استراتيجية المنظمة علػى النمػو والسػيطرة علػى سػوؽ معػيفي االبػد زسػتراتيجية التػدر ب أف 

القػدرات والمهػػارات الالزمػػة لهػػذا التحػػوؿي أمػػا إذا ركػػزت اسػػتراتيجية  تركػز علػػى إوسػػاب اااػػراد العػػامليف مز ػػدات مػػف
المنظمة على تقليص نااطاتهاي االبد زستراتيجية التدر ب أف تقلص برامجهػا المقدمػة لألاػراد العػامليف اػي مجػاؿ 

 هذ  ااناطة.
) القطػػػاميفي  حػػػ  التاليػػػةإف عمليػػػة إعػػػداد اسػػػتراتيجية التػػػدر ب تمػػػر بالمراخطػػػوات إعػػػداد اسػػػتراتيجية التػػػدريب: 

2332) 
 تحلي  استراتيجية المنظمة وما تتامنل مف أهداؼ ومهاـ وسياسات وبرامج.-1
تحليػػ  ودراسػػة البيمػػة الخارجيػػػة للمنظمػػة مػػف حيػػث الظػػػروؼ وازتجاهػػات از ت ػػاديةي والتطػػور التونولػػػوجيي -2

 والعوام  الديماراايةي واانظمة الحكومية والمنااسة.
اسة البيمة الداخلية للمنظمة مف حيث: الوا  الحالي للمنظمةي ومعػدؿ دوراف العمػ ي وكفػاءة القػوػ تحلي  ودر -3

 العاملة.
إعػداد و ػيا ة اسػتراتيجية التػػدر ب ومػا تتاػمنل مػف سياسػػات وبػرامج وموازنػات باػك  يسػػهـ اػي التوامػ  مػػ  -4

 استراتيجية المنظمة.
 وث تايرات اي البيمة الداخلية والخارجية للمنظمة.مراجعة الخطة ازستراتيجية للتدر ب عند حد-5

 (:2334) ابو بكري معوقات تطبيق استراتيجية التدريب في المنظمات 
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هنػػاؾ مجموعػػة مػػف المعو ػػات والتػػي يمكػػف أف تػػؤلر اػػي عػػدـ وجػػود رؤيػػة وااػػحة وبعيػػدة المػػدػ اهميػػة الػػدور 
 مف تطبي  هذ  ازستراتيجيةي وأهـ هذ  المعو ات: ازستراتيجي للتدر ب اي هذ  المنظمات وبالتالي تعي  وتحد

 عدـ واوح ازستراتيجية العامة للمنظمة وبالتالي عدـ واوح أهدااها التي تسعى لتحقيقها.-1
عػػػػدـ وجػػػػود الػػػػدعـ الوػػػػااي مػػػػف  بػػػػ  ا دارة العليػػػػا وعػػػػدـ اهتمامهػػػػا ب ػػػػيا ة ازسػػػػتراتيجية العامػػػػة للمنظمػػػػة -2

 ػ.وازستراتيجيات الوظيفية ااخر 
 جمود القوانيف والتار عات.-3
 عدـ توار اللقااة التنظيمية الداعمة للتدر ب.-4
 عدـ توار النظـ التونولوجية الحديلة الداعمة للتدر ب.-5
 اعف إيماف ا دارة العليا بالدور ازستراتيجي للتدر ب.-6
 اعف نااط تحلي  الوظامف اي المنظمة.-7
 للتدر ب.اعف ا مكانيات المالية المتاحة -8

طبقػػػػػت الدراسػػػػػة علػػػػػى عينػػػػػة عاػػػػػوامية مػػػػػف الفنػػػػػادؽ ذات الػػػػػلالث نجػػػػػـو بالقػػػػػاهرة بػػػػػالتطبي  منيجيػػػػػة البحػػػػػث: 
انػػػػػادؽ و ػػػػػد تػػػػػـ اسػػػػػتخداـ أداة واحػػػػػدة للدراسػػػػػة  13علػػػػػى  سػػػػػـ إنتػػػػػاج الطعػػػػػاـ ) المطػػػػػبخ ( بهػػػػػا البػػػػػالغ عػػػػػددها 

المطػػػػػػبخ ( الػػػػػػذيف تلقػػػػػػوا هػػػػػػي: اسػػػػػػتبانة وزعػػػػػػت علػػػػػػى عينػػػػػػة عاػػػػػػوامية مػػػػػػف العػػػػػػامليف بقسػػػػػػـ إنتػػػػػػاج الطعػػػػػػاـ ) 
البػػػػػرامج التدر بيػػػػػة بالقسػػػػػـ ومػػػػػديرؼ اا ذيػػػػػة والماػػػػػروبات المسػػػػػموليف عػػػػػف تقيػػػػػيـ ومتابعػػػػػة أداء العػػػػػامليف بالقسػػػػػـ 

 133وتحديػػػػػػد احتياجػػػػػػاتهـ بالفنػػػػػػادؽ ذات الػػػػػػلالث نجػػػػػػـو بالقػػػػػػاهرة وكػػػػػػاف عػػػػػػدد ازسػػػػػػتمارات التػػػػػػي تػػػػػػـ توز عهػػػػػػا 
لػػػػػى راػػػػػ  مسػػػػػتوػ ااداء وراػػػػػ  مسػػػػػتوػ المهػػػػػارات لػػػػػديهـ و ػػػػػد اسػػػػػتمارة لمعراػػػػػة مػػػػػدؼ تػػػػػألير البػػػػػرامج التدر بيػػػػػة ع

 %.82( استمارة بنسبة 82كانت عدد ازستمارات ال الحة للتحلي  ا ح امي بعدد )
تحميػػػػػل االسػػػػػتمارة الخاصػػػػػة بمػػػػػديري األغذيػػػػػة والمشػػػػػروبات والعػػػػػامميف بقسػػػػػـ المطػػػػػب  بالفنػػػػػادؽ محػػػػػل 

 الدراسة
 يةالبند االوؿ: تقييـ سياسة الفنادؽ التدريب

 
 ( البرامج التدر بية تساعدؾ على تطو ر مهاراتؾ1اك  ر ـ )

وعند سؤاؿ العامليف بالفنادؽ عف وجل نظرهـ عف دور التدر ب اي تطو ر مهاراتهـ وراػ  مسػتواها اكانػت اجػابتهـ 
% مػػف اآلراء بموااػػ  علػػى دور البػػرامج التدر بيػػة اػػي 61.9( وكانػػت بنسػػبة 1كمػػا هػػو مواػػ  اػػي الاػػك  ر ػػـ )

% مػف اآلراء اػي حػيف كانػت اراء المحايػديف مػا بػيف 19و ر المهارات باك  عاـ وكانػت نسػبة المػوااقيف باػدة تط
( 4وكػػاف متوسػػط الموااقػػة ) % مػػف اراء العػػامليف19.1البػػرامج التدر بيػػة تراػػ  المهػػارات مػػف عدمػػل كانػػت بنسػػبة 

لػػى تمركػػز البيانػػات حػػوؿ الوسػػػط ( أ ػػ  مػػف ن ػػػف  يمػػة المتوسػػط الحسػػابي ممػػا يػػػدؿ ع3.6بػػانحراؼ معيػػارؼ )
 .الحسابي الذؼ ياير الى موااقة ااراد عينة البحث
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 ( يوجل لؾ ااعارا كاايا عف طبيعة ونوع البرنامج التدر بي  ب  بدايتل2اك  ر ـ )      

مها ( عػػف  يػػاـ الفنػػادؽ بأاػػعار العػػامليف عػػف طبيعػػة وانػػواع البػػرامج التدر بيػػة التػػي يقػػد2و تاػػ  مػػف الاػػك  ر ػػـ )
الفنػػػػدؽ لهػػػػـ  بػػػػ  الحاػػػػور بو ػػػػت كػػػػااي اكانػػػػت ازجابػػػػات بعػػػػدـ  يػػػػاـ الفنػػػػادؽ بتوجيػػػػل العػػػػامليف وعػػػػدـ تذو ػػػػدهـ 

% مػػف اراء العػػامليف بعػػدـ الموااقػػة عػػف ذلػػؾ والحياديػػة 81بالمعلومػػات عػػف طبيعػػة البػػرامج التدر بيػػة حيػػث كػػاف 
ياـ الفندؽ بإعطامهـ معلومات عػف البػرامج % مف اراء العامليف بالموااقة على  5% اي حيف أف 14كانت بنسبة 

التدر بيػػة  بػػ  حاػػورهـ للتػػدر ب سػػواء كانػػت معلومػػات عػػف الهػػدؼ مػػف البرنػػامج التػػدر بي ونػػوع وطر قػػة التػػدر ب 
( أ ػػ  مػػف ن ػػف  يمػػة المتوسػػط 3.5( بػػانحراؼ معيػػارؼ )2.2وكػػاف متوسػػط الموااقػػة ) وهػػي نسػػبة ز يعتػػد بهػػا.

 .لبيانات حوؿ الوسط الحسابي الذؼ ياير الى عدـ موااقة ااراد عينة البحثالحسابي مما يدؿ على تمركز ا

 
 ( تحلي  المهارات والمعارؼ وازتجاهات المراد تنميتها3اك  ر ـ )  

وعنػػد سػػؤاؿ العػػامليف عػػف  يػػاـ ا دارة بالفنػػادؽ مػػف تحليػػ  المهػػارات والمعػػارؼ وازتجاهػػات التػػي يحتػػاجوف اليهػػا 
مليف مػف بػػرامج تدر بيػة تعمػ  علػى راػ  مسػتواهـ ومهػػاراتهـ اكانػت اجابػات العػامليف كمػا هػػو بالفعػ  ومػا يلػـز العػا

% بعػدـ الموااقػة علػى تحليػ  المهػارات وتحديػد ازحتياجػات التػي يحتػاج 97.6( بنسػبة 3موا  اي الاك  ر ـ )
( بػانحراؼ 2ط الموااقػة )وكػاف متوسػ اقػط ة% كانت ازجابة بالمحايػد2.4اليها العامليف بالفع  اي حيف اف نسبة 

( أ   مف ن ف  يمة المتوسط الحسابي مما يدؿ على تمركز البيانػات حػوؿ الوسػط الحسػابي الػذؼ 3.2معيارؼ )
 .ياير الى عدـ موااقة ااراد عينة البحث
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يوجه لك اشعار كافيا عن طبيعة ونوع البرنامج التدريبي 
 قبل بدايته
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 ( ُتوا  خطة تدر بية سنوية للقسـ4اك  ر ـ )

نب ا دارة لقسـ اا ذية والماروبات يتاػ  مػف وعند سؤاؿ العامليف عف وجود خطة تدر بية سنوية ااملة مف جا
%  يػر موااػ  3.6( بأنل ز توجد خطة سنوية على مستوػ القسـ حيث كانت اجابتهـ تاك  نسبة 4الاك  ر ـ )
% وذلػػؾ يرجػػ  الػػى اعتمػػاد 4.8% بعػػدـ الموااقػػة اػػي حػػيف كانػػت ازجابػػات المحايػػدة بنسػػبة 91.7باػػدة ونسػػبة 

ث نجػػػـو والنجمتػػػيف والنجمػػػة الواحػػػدة علػػػى البػػػرامج التدر بيػػػة اػػػرط الح ػػػوؿ علػػػى معظػػػـ هػػػذ  الفنػػػادؽ ذات الػػػلال
وكاف متوسط الموااقة  (4ملح  ر ـ ) 2338( لسنة 83التراخيص أو تجديد  وا  لقرار السيد وز ر السياحة ر ـ )

وؿ الوسػط ( أ   مف ن ف  يمة المتوسػط الحسػابي ممػا يػدؿ علػى تمركػز البيانػات حػ3.3( بانحراؼ معيارؼ )2)
 .الحسابي الذؼ ياير الى عدـ موااقة ااراد عينة البحث

 
 ( ُتوا  خطة التدر ب استنادا للحاجات الفعلية5اك  ر ـ )

( بػػأف خطػػة التػػدر ب بالفنػػادؽ ز تقػػـو علػػى اسػػاس ازحتياجػػات الفعليػػة للعػػامليف مػػف 5يتاػػ  مػػف الاػػك  ر ػػـ )
الفنادؽ وهذا السػؤاؿ مػرتبط بالسػؤاؿ السػاب  وهػو عػدـ وجػود البرامج اي حالة وجود خطة مف ازساس بداخ  هذ  

% 95.2خطة تدر ب سنوية ااملة للفندؽ و تا  ذلؾ مف خػالؿ اجابػات العػامليف حيػث كانػت ازجابػات بنسػبة 
مػػف ازجابػػات بعػػدـ الموااقػػة علػػى وجػػود خطػػة للتػػدر ب اسػػتنادا الػػى احتيػػاجهـ الفعليػػة للتػػدر ب وكانػػت ازجابػػات 

% مػػػػف اآلراء بوجػػػػود خطػػػػة تػػػػدر ب بنػػػػاءا عػػػػف 2.4% مػػػػف اآلراء وكػػػػذلؾ الموااقػػػػة بنسػػػػبة 2.4بنسػػػػبة بالحياديػػػػة 
( أ ػػ  مػػف ن ػػف  يمػػة المتوسػػط 3.3( بػػانحراؼ معيػػارؼ )2وكػػاف متوسػػط الموااقػػة ) ازحتياجػػات الفعليػػة للتػػدر ب

 .ااراد عينة البحثالحسابي مما يدؿ على تمركز البيانات حوؿ الوسط الحسابي الذؼ ياير الى عدـ موااقة 
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يقوم الفندق بمالحظة سير البرنامج 
 بشكل مستمر اثناء التنفيذ

 ال اوافق

 محايد

 اوافق

 اوافق بشدة



 ١ٔٛ٠8112ٗ              (1-1ك)اٌؼل-ِغٍخ ا١ٌّٕب ٌجؾٛس ا١ٌَبؽخ ٚاٌض١بفخ              اٌّغٍل اٌضبٌش

 و١ٍخ ا١ٌَبؽخ ٚاٌفٕبكق، عبِؼخ ا١ٌّٕب  
  

 

111 
  

 ( متابعة سير البرامج التدر بية باك  مستمر ألناء التنفيذ مف جانب ا دارة6اك  ر ـ )
وعنػػد سػػؤاؿ العػػامليف عػػف متابعػػة ا دارة بػػداخ  الفنػػادؽ سػػير البػػرامج التدر بيػػة باػػك  مسػػتمر ألنػػاء تنفيػػذ البػػرامج 

بعػػدـ الموااقػػة علػػى متابعػػة الفنػػدؽ لسػػير البػػرامج  %56( بنسػػبة 6كانػػت ازجابػػات كمػػا هػػو مواػػ  بالاػػك  ر ػػـ )
% مػف إجابػات العػامليف كانػت باػك  محايػد وكانػت 23.8التدر بية التي تقدـ الػى العػامليف اػي حػيف كانػت نسػبة 

% مػػف اراء 2.4% اػػي حػػيف أف 17.9نسػػبة الموااقػػة علػػى ااػػراؼ ومتابعػػة الفنػػدؽ لسػػير تنفيػػذ البػػرامج التدر بيػػة 
كانت بالمواا  بادة على عملية المتابعة مف جانب الفندؽ وهذا يالحع اي الفنادؽ ذات اللالث  ااراد عينة البحث

( أ ػ  3.8( بػانحراؼ معيػارؼ )2.7وكػاف متوسػط الموااقػة ) نجـو بخالؼ الفنػادؽ ذات النجمتػيف والنجمػة الواحػدة
بي الػػذؼ ياػػير الػػى عػػدـ مػػف ن ػػف  يمػػة المتوسػػط الحسػػابي ممػػا يػػدؿ علػػى تمركػػز البيانػػات حػػوؿ الوسػػط الحسػػا

 موااقة ااراد عينة البحث.

 
 ( يتاب  الفندؽ التزامكـ بحاور الدورات.7اك  ر ـ )

( بػأف أراء العػامليف بالفنػادؽ حػوؿ متابعػة الفنػدؽ لمػدؼ التػزامهـ بحاػور الػدورات التػي 7يتا  مػف الاػك  ر ػـ )
% مػف اراء العػامليف 6نػت عػدـ الموااقػة بنسػبة تنظمها الفنادؽ ومحاسبة العامليف على مدؼ ازلتػزاـ بالحاػور كا

% مػػف اآلراء بمتابعػػة الفنػػدؽ عمليػػة الحاػػور 56% اػػي حػػيف كانػػت نسػػبة الموااقػػة 35.7واآلراء المحايػػدة بنسػػبة 
( بػػانحراؼ  3.5وكػػاف متوسػػط الموااقػػة )  % مػػف اراء العػػامليف2.4وازلتػػزاـ بػػالبرامج وكانػػت نسػػبة الموااػػ  باػػدة 

مف ن ف  يمة المتوسط الحسابي مما يدؿ على تمركز البيانػات حػوؿ الوسػط الحسػابي الػذؼ  ( أ  3.6معيارؼ )
 ياير الى موااقة ااراد عينة البحث.

 
 (  ياـ الفندؽ بتقييـ البرنامج التدر بي و ياس الر التدر ب8اك  ر ـ )

لمالحظػة المبااػرة ادامهػـ بعػد وعند سؤاؿ العامليف عف  ياـ الفندؽ بقياس ألر التدر ب علػى العػامليف مػف خػالؿ ا
% مػف اراء العػامليف 46.4( بأف نسبة 8ازنتهاء مف البرنامج التدر بي والعودة الى العم  يتا  مف الاك  ر ـ )

% ما بيف متابعة الفندؽ الر التدر ب على العامليف 42.9بعدـ الموااقة على ذلؾ اي حيف كانت الحيادية بنسبة 
% مف اراء العامليف بالموااقة على متابعة الفندؽ اداء العامليف بعد ح ولهـ على 13.7مف عدمل وكانت نسبة 

البػػرامج التدر بيػػة ومعراػػة مػػردود التػػدر ب علػػى ازداء وهػػذا يظهػػر اػػي الفنػػادؽ ذات الػػلالث نجػػـو وانػػادؽ السلسػػلة 
( بػػانحراؼ معيػػارؼ 2.6وكػػاف متوسػػط الموااقػػة ) ب ػػفة اساسػػية بخػػالؼ الفنػػادؽ ذات النجمتػػيف والنجمػػة الواحػػدة.
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يهتم الفندق بمتابعة التزامكم 
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( أ   مف ن ػف  يمػة المتوسػط الحسػابي ممػا يػدؿ علػى تمركػز البيانػات حػوؿ الوسػط الحسػابي الػذؼ ياػير 3.7)
 الى عدـ موااقة ااراد عينة البحث. 

 
 ( نار نتامج ازداء ب فة دور ة داخ  الفندؽ9اك  ر ـ )

 يػػاـ الفنػػادؽ بناػػر نتػػامج ازداء يتاػػ  لنػػا مػػف  عنػػد سػػؤاؿ العػػامليف بقسػػـ اا ذيػػة والماػػروبات اػػي الفنػػادؽ عػػف
% مػف اراء العػامليف وازجابػة 71.4( بػأف نسػبة عػدـ الموااقػة علػى ناػر نتػامج ازداء كانػت بنسػبة 9الاك  ر ـ )

% مػػف اآلراء وهػػذا أف دؿ يػػدؿ علػػى عػػدـ نظػػر ا دارة اػػي هػػذ  الفنػػادؽ الػػى تحفيػػز 28.6بالمحايػػد كانػػت بنسػػبة 
لعامليف مف خالؿ أظهار نتامج اداء العامليف المميز ف بقسـ اا ذية والماروبات سػواء كػاف اػي ورا  الروح لدػ ا

( بػػانحراؼ 2.2وكػػاف متوسػػط الموااقػػة ) اػػك  حػػوااز ماديػػة أو معنويػػة عػػف طر ػػ  العامػػ  الملػػالي مػػف كػػ  اػػهر
الوسػط الحسػابي الػذؼ ( أ   مف ن ف  يمة المتوسط الحسابي مما يدؿ على تمركز البيانػات حػوؿ 3.5معيارؼ )

 .ياير الى عدـ موااقة ااراد عينة البحث
مػف خػالؿ البنػػود السػابقة الخا ػة بتقيػػيـ سياسػات الفنػػادؽ التدر بيػة البػت لنػػا عػدـ  ػحة الفراػػية النظر ػة التػػي  -

بتطبيػ  إجػراءات السياسػات التدر بيػة وألبػات عكػس ذلػؾ بػاف هنػاؾ   ػور اػي تقػوؿ بػاف الفنػادؽ ال ػايرة تقػـو 
 ي  سياسات الفنادؽ التدر بية التي يتـ تطبيقها على  سـ أنتاج الطعاـ )المطبخ(.تطب

 المحور الثاني: فعالية البرامج التدريبية في تطوير الميارات التالية: )الميارات الخاصة بقسـ إنتاج الطعاـ( 
تعام  مباارة م  الخامات تتميز البرامج التدر بية الموجهة لقسـ المطبخ بأنها برامج اي معظمها تطبيقية وت

واادوات وااجهزة المتاحة داخ  مطبخ الفندؽ. كما توار ار ة تعلـ القوامـ المختلفة مف حيث ااسماء واااكاؿ 
وطر قة ا عداد والتجهيز حتى التقديـ للعمي  وذلؾ اي ظ  مجموعة مف القواعد والتعليمات الخا ة بااماف 

اة ادبيات التعام  م  الزمالء والرؤساء لتوو ف روح الفر   لدػ العامليف. الوظيفي وال حة الاذامية با اا
وتنطوؼ البرامج التدر بية الخا ة بقسـ المطبخ على إوساب وتطو ر بعض المهارات لدػ العامليف بهذا القسـ 

 الهاـ منها: 

 
 ـ ك   سـ( ألر التدر ب على ازلماـ التاـ بجمي  أ ساـ إنتاج الطعاـ ومها13اك  ر ـ )

 -المطػبخ السػخف -المطػبخ الاربػي -ينقسـ المطبخ داخ  الفندؽ لعدد مػف اا سػاـ الفرعيػة منهػا )المطػبخ الاػر ي
ا يطػالي( و يرهػا مػف اا سػاـ المختلفػة التػي يتعلمهػا المتػدرب حسػب ميولػل  -ااسيوؼ  -الحلواني -المطبخ البارد

ال , النسبة
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,  النسبة
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يتـ نشر نتائج ادائكـ بصفة دورية داخل 
 ال اوافق الفندؽ

 محايد
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% مػف ااػراد عينػة البحػث علػى أف التػدر ب سػاعدهـ علػى 97.7وتطلعاتل المستقبلية أو للتر ػي بالعمػ  و ػد وااػ  
( بػػػانحراؼ 3.9% رأيهػػػـ محايػػػد وكػػػاف متوسػػػط الموااقػػػة )2.3ا لمػػػاـ التػػػاـ بجميػػػ  أ سػػػاـ المطػػػبخ اػػػي حػػػيف كػػػاف

( أ ػػ  مػػف ن ػػف  يمػػة المتوسػػط الحسػػابي ممػػا يػػدؿ علػػى تمركػػز البيانػػات حػػوؿ الوسػػط الحسػػابي 3.15معيػػارؼ )
 ة ااراد عينة البحث. الذؼ ياير الى موااق

 
 ( ألر التدر ب على القدرة على التعام  م  ازجهزة والمعدات وازدوات الحديلة داخ   سـ المطبخ11اك  ر ـ )

% مػػف ااػػػراد عينػػة البحػػػث علػػى وجػػػود ألػػر للتػػػدر ب اػػي اوتسػػػاب هػػذ  المهػػػارة 3.5و ػػد جػػػاءت البيانػػات بموااقػػػة 
% ز يػرػ تػألير اعػاؿ 54.7% ومحايػد بنسػبة 41.9ااػ  بنسػبة % مػا بػيف  يػر مو 96.2وتطو رهػا اػي حػيف أف 

للتدر ب اي هذ  المهارة الهامة وهذا يدؿ على   ور اي البرامج التطبيقية اي هذا المجاؿ وكػاف متوسػط الموااقػة 
( أ ػػ  مػػف ن ػػف  يمػػة المتوسػػط الحسػػابي ممػػا يػػدؿ علػػى تمركػػز البيانػػات حػػوؿ 3.5( بػػانحراؼ معيػػارؼ ) 2.6)

 سابي الذؼ ياير الى عدـ موااقة ااراد عينة البحث.الوسط الح

 
 ( ألر التدر ب على تطبي  اساسيات طرؽ الطهي المختلفة لأل ذية12اك  ر ـ )

%  أف التػػػػدر ب يسػػػػاهـ اػػػػي تعلػػػػيـ اساسػػػػيات الطهػػػػي الحديلػػػػة حيػػػػث يتميػػػػز مجػػػػاؿ الطهػػػػي بالتجديػػػػد 83.7يػػػػرػ 
وكػاف متوسػط  % رأيهػـ محايػد16.3متلقي الخدمة كمػا كػاف  وا اااات المستمرة التي تحق  المتعة بالطعاـ لدػ

( أ ػػ  مػػف ن ػػف  يمػػة المتوسػػط الحسػػابي ممػػا يػػدؿ علػػى تمركػػز البيانػػات 3.4( بػػانحراؼ معيػػارؼ )3.8الموااقػػة )
 .  حوؿ الوسط الحسابي الذؼ ياير الى موااقة ااراد عينة البحث

 
 طهي  وامـ الطعاـ المختلفة. ( ألر التدر ب على القدرة على13اك  ر ـ )          
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% رأيهػػـ محايػػد أف 32% كمػػا أف هنػػاؾ 3.5% وموااػػ  باػػدة بنسػػبة 64% مػػا بػػيف موااػػ  بنسػػبة 67.5أواػػ  
التػػدر ب  ػػادر علػػى تنميػػة مهػػارات التعامػػ  مػػ   ػػوامـ الطعػػاـ المختلفػػة وطػػرؽ تنفيػػذها وطػػرؽ تسػػو تها حسػػب ر بػػة 

ؼ جنسػػػياتهـ وانتمػػػاءاتهـ اللقاايػػػة والعر يػػػة ممػػػا يز ػػػد مػػػف القػػػوة النػػػززء وذلػػػؾ لتحقيػػػ  الراػػػا للعمػػػالء علػػػى اخػػػتال
( أ ػػ  مػػف ن ػػف  يمػػة المتوسػػط الحسػػابي 3.5( بػػانحراؼ معيػػارؼ )3.7التنااسػػية للفنػػدؽ وكػػاف متوسػػط الموااقػػة )

 مما يدؿ على تمركز البيانات حوؿ الوسط الحسابي الذؼ ياير الى موااقة ااراد عينة البحث. 

 
 ألر التدر ب على إتباع  واعد السالمة وال حة المهنية اي مجاؿ المطبخ.( 14اك  ر ـ )

تعتبر  واعد السالمة وال حة المهنية هي أولى خطوات إعداد العام  لدخوؿ المطبخ لحمايل نفسػة والعػامليف معػل 
  % مػػا بػػيف موااػػ69.8متلقػػى خدمػػة الطعػػاـ حتػػى يتنػػاولوف طعػػاـ اػػهي و ػػحى وآمػػف. و ػػد أوػػد  مػػفوالعمػػالء 

ومحايػػد أف التػػدر ب يسػػاهـ اػػي إرسػػاء  واعػػد ال ػػحة والسػػالمة المهنيػػة ويسػػاعدهـ علػػى تطبيقهػػا ألنػػاء العمػػ  اػػي 
( أ ػػػ  مػػػف ن ػػػف  يمػػػة المتوسػػػط 3.8( بػػػانحراؼ معيػػػارؼ )3.1وكػػػاف متوسػػػط الموااقػػػة ) %3.2حػػػيف لػػػـ يوااػػػ  

 . موااقة ااراد عينة البحثالحسابي مما يدؿ على تمركز البيانات حوؿ الوسط الحسابي الذؼ ياير الى 

 
 ( ألر التدر ب على ازلماـ بالم طلحات الخا ة بقسـ المطبخ وزمف تحاير ازطعمة المختلفة15اك  ر ـ )

لو  مجاؿ مجموعة مػف الم ػطلحات التػي تسػه  عمليػة التفػاهـ داخػ  مكػاف العمػ  لتحقيػ  التفػاهـ والسػرعة اػي 
الم ػػػطلحات دوف الحاجػػػة لاػػػرح كػػػ  أمػػػر عنػػػد تجهيػػػز المػػػأووزت و ػػػد  ااداء نتيجػػػة ادراؾ لوااػػػة العػػػامليف بهػػػذ 

% علػى دور التػدر ب الهػاـ اػي تنميػة مهػارة 29.1% ومحايػد بنسػبة 62.8% ما بيف مواا  بنسبة 91.9اوا  
التعرؼ وحفع ك  الم طلحات الخا ة بػالمطبخ وانجػاز اا ػناؼ المطلوبػة خػالؿ و ػت محػدد دوف تػأخير ممػا 

% بعػدـ الموااقػة 8.1لخدمػة لػدػ الفنػدؽ اػي حػيف لػـ يلمػس ألػر التػدر ب اػي هػذ  المهػارة بنسػبة يرا  مػف جػودة ا
( أ ػػ  مػػف ن ػػف  يمػػة المتوسػػط الحسػػابي ممػػا يػػدؿ علػػى 3.6( بػػانحراؼ معيػػارؼ )3.5وكػػاف متوسػػط الموااقػػة )

 تمركز البيانات حوؿ الوسط الحسابي الذؼ ياير الى موااقة ااراد عينة البحث. 
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 ( ألر التدر ب على ازلماـ التاـ بجمي  مراح  دورة الاذاء داخ  المطبخ16ـ )اك  ر 

تبػػػدأ دورة اا ذيػػػة داخػػػ  المطػػػبخ بطلػػػب اا ذيػػػة المختلفػػػة سػػػواء خاػػػروات او لحػػػـو أو ااوهػػػة ومعلبػػػات مػػػرورا 
تقػديـ الطعػاـ بالحفع اػي اللالجػات وطػرؽ الحفػع ااخػرػ المناسػبة لوػ  نػوع لػـ ا عػداد والتجهيػز والطهػي نهايػة ب

% اف التػدر ب 37.2% ومحايػد بنسػبة 43.7% ما بيف مواا  بنسػبة 77.9للنززء. وكاف رأؼ ااراد عينة البحث 
يساعدهـ على التعرؼ على دورة اا ذية ومهارة التعام  م  كااػة اانػواع واقػا لمتطلبػات حفػع واعػداد كػ   ػنف 

وجود حاجػة لز ػادة هػذا النػوع مػف البػرامج التدر بيػة وكػاف % مف ااراد عينة البحث مما يدؿ على 22.1ولـ يواا  
( أ ػ  مػف ن ػف  يمػة المتوسػط الحسػابي ممػا يػدؿ علػى تمركػز 3.8( بانحراؼ معيارؼ ) 3.1متوسط الموااقة ) 

 البيانات حوؿ الوسط الحسابي الذؼ ياير الى موااقة ااراد عينة البحث.

 
 جمي  أنواع البوايهات المختلفة وطرؽ ترتيبها ( ألر التدر ب على ازلماـ بعرض17اك  ر ـ )

% اف التػػدر ب ز 17.4% ومحايػػد بنسػػبة 75.6% مػػف العػػامليف بقسػػـ المطػػبخ مػػا بػػيف ز اوااػػ  بنسػػبة 93يػػرػ 
يسػػاهـ اػػي اوسػػابهـ مهػػارة معراػػة وطػػرؽ عػػرض البوايهػػات المختلفػػة وكيفيػػة عػػرض ازطعمػػة ب ػػورة ممتعػػة اػػي 

(  2.3% اقػػط اف البػػػرامج التدر بيػػة تحقػػ  ذلػػػؾ وكػػاف متوسػػط الموااقػػػة ) 7رػ المناسػػبات المختلفػػة  اػػي حػػػيف يػػ
( أ ػػ  مػػف ن ػػػف  يمػػة المتوسػػط الحسػػابي ممػػا يػػػدؿ علػػى تمركػػز البيانػػات حػػوؿ الوسػػػط 3.6بػػانحراؼ معيػػارؼ )

 الحسابي الذؼ ياير الى عدـ موااقة ااراد عينة البحث.

 
 (ISO 22000عامة بسالمة اا ذية ) ( ألر التدر ب على معراة القواعد ال18اك  ر ـ )

 يوجد   ور اديد اي البرامج التدر بية التي تطور مهارات ازلماـ ومعراة القواعد العامة لسالمة اا ذيػة ) ايػزو
% بعػدـ الموااقػة  مػػف 93( كأحػدؼ أنظمػة الجػودة المتعلقػة بمجػاؿ جػودة اا ذيػة حيػث يػرؼ ذلػؾ بنسػبة 22000

در بية التي  دمت اليهـ لـ تاطي أو يوجد بها اية معلومات عف نظاـ سالمة اا ذية أيزو العامليف باف البرامج الت
% مػػف ااػػراد عينػػة البحػػث أياػػا. وكػػاف متوسػػط الموااقػػة 7و ؤكػػد هػػذا الوػػالـ بعػػدـ الموااقػػة باػػدة بنسػػبة  22333
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البيانػػات حػػػوؿ ( أ ػػ  مػػػف ن ػػف  يمػػة المتوسػػػط الحسػػابي ممػػا يػػدؿ علػػػى تمركػػز 3.3( بػػانحراؼ معيػػارؼ )1.9)
 الوسط الحسابي الذؼ ياير الى عدـ موااقة ااراد عينة البحث.

 
 (HACCP( ألر التدر ب على تطبي  القواعد العامة بسالمة اا ذية )19اك  ر ـ )

% أف البػػػرامج 3.3% و يػػػر موااػػػ  باػػػدة بنسػػػبة 53.2% مػػػف العػػػامليف مػػػا بػػػيف  يػػػر موااػػػ  بنسػػػبة 56.5أوػػػد 
% كػػاف رأيهػػـ محايػػد ووااػػ  اقػػط 41.9كمػػا أف   HACCPازلمػػاـ بقواعػػد سػػالمة الاػػذاء  التدر بيػػة ز تمكػػنهـ مػػف

% وهػػذا يػػدؿ أياػػا علػػى   ػػور اػػديد مػػف جانػػب نوعيػػة البػػرامج التدر بيػػة المقدمػػة للعػػامليف بقسػػـ المطػػبخ 3.5
انحراؼ معيػارؼ ( بػ 2.5وكاف متوسط الموااقػة )  لمعراة  واعد سالمة الاذاء تجنبا للماكالت التي تنتج عف ذلؾ

( أ   مف ن ػف  يمػة المتوسػط الحسػابي ممػا يػدؿ علػى تمركػز البيانػات حػوؿ الوسػط الحسػابي الػذؼ ياػير 3.6)
 .الى عدـ موااقة ااراد عينة البحث

 
 ( ألر التدر ب على التعرؼ على أنواع الويماويات المختلفة وطرؽ استخدامها23اك  ر ـ )

% بعػدـ الموااقػة باػدة مػف العػامليف 3.5جػاءت بعػدـ الموااقػة ونسػبة  % 83.7جاءت البيانػات تواػ  أف نسػبة 
بقسػػـ المطػػبخ عينػػة الدراسػػة أف البػػرامج التدر بيػػة ز تسػػاعدهـ اػػي تطػػو ر مهػػارات التعػػرؼ علػػى أنػػواع الويماويػػات 

والو ػت  المختلفة التي تستخدـ اي عملية التطهير والتنظيف الخا ػة بالمعػدات وازجهػزة الموجػودة داخػ  المطػابخ
المخ ػػػص زسػػػتخداـ ازجهػػػزة والمعػػػدات بعػػػد اسػػػتخداـ ملػػػ  هػػػذ  الويماويػػػات والمبيػػػدات الحاػػػر ة اػػػي حػػػيف اف 

( أ ػػ  مػػف ن ػػف  يمػػة المتوسػػط 3.4( بػػانحراؼ معيػػارؼ )2% كػػاف رأيهػػـ محايػػد وكػػاف متوسػػط الموااقػػة )12.8
 ى عدـ موااقة ااراد عينة البحث.الحسابي مما يدؿ على تمركز البيانات حوؿ الوسط الحسابي الذؼ ياير ال

 
 ( ألر التدر ب على معراة ازحتياجات ازمنية لمن  حدوث از ابات الخا ة بالعم 21اك  ر ـ )

مػػف أهػػـ حقػػوؽ العامػػ  داخػػ  العمػػ  باػػك  عػػاـ والمطػػبخ باػػك  خػػاص  تػػوار ازحتياجػػات اامنيػػة وادراوهػػا جيػػدا 
% مػػػا بػػػيف موااػػػ  97.6لمنػػػ  حػػػدوث ا ػػػابات أو مخػػػاطر و ػػػرػ وكيفيػػػة اسػػػتخداـ المسػػػتلزمات وأدوات الو ايػػػة 

% اقط وهذا نتيجة الدور الفعاؿ 2.3ومحايد اف البرامج التدر بية  لها دور اعاؿ اي هذا المجاؿ اي حيف لـ يواا 
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( 3.2لجهػػػاز الحمايػػػة المدنيػػػة اػػػي اهتمامػػػل بتػػػوار عنا ػػػر اامػػػاف بالمناػػػ ت الفند يػػػة وكػػػاف متوسػػػط الموااقػػػة )
( أ ػػ  مػػف ن ػػػف  يمػػة المتوسػػط الحسػػابي ممػػا يػػػدؿ علػػى تمركػػز البيانػػات حػػوؿ الوسػػػط 3.5ؼ معيػػارؼ )بػػانحرا

 الحسابي الذؼ ياير الى موااقة ااراد عينة البحث.

 
 ( ألر التدر ب على تطبي  ازحتياجات الو امية لمن  حدوث أؼ تلوث وتسمـ لأل ذية22اك  ر ـ )

ف بقسـ المطبخ أف البرامج التدر بية تدعـ  درتهـ على الو اية مف حػدوث %  بالموااقة مف العاملي51.2أود نسبة 
% حيػث تسػػبب حػازت التسػػمـ 3.5% رأيهػـ محايػػد اػي حػيف راػػض ذلػؾ 45.3أؼ تلػوث أو تسػمـ  ػػذامي وكػاف 

 الاذامي مساس بسمعة الفندؽ وتعرال للمساملة القانونية ويحتاج لجهد كبير حتى يسػتعيد الفنػدؽ لقػة العمػالء مػرة
( أ ػ  مػف ن ػف  يمػة المتوسػط الحسػابي ممػا يػدؿ 3.6( بػانحراؼ معيػارؼ ) 3.5أخرػ وكاف متوسط الموااقة ) 

 على تمركز البيانات حوؿ الوسط الحسابي الذؼ ياير الى موااقة ااراد عينة البحث.

 
 ( ألر التدر ب على معراة كيفية التعام  م  الزمالء داخ  العم 23اك  ر ـ )

% علػػى الموااقػػة 47.7مج التدر بيػػة التػػي تسػػاعد علػػى تحقيػػ  ازت ػػاؿ الفعػػاؿ داخػػ  العمػػ  و ػػد أوػػد تتعػػدد البػػرا 
% رأيهـ محايد على  درة البرامج التدر بيػة علػى جعػ  العال ػات أااػ  بػيف الػزمالء وتاػجيعهـ 52.3با اااة لػ 

( أ ػ  مػف ن ػف  يمػة المتوسػط 3.5( بػانحراؼ معيػارؼ )3.5على التعامػ  بػروح الفر ػ  وكػاف متوسػط الموااقػة )
 الحسابي مما يدؿ على تمركز البيانات حوؿ الوسط الحسابي الذؼ ياير الى حيادية رأؼ ااراد عينة البحث. 

 
 ( ألر التدر ب على معراة كيفية التعام  م  الرؤساء داخ  العم 24اك  ر ـ )

دب الحػوار وعػرض وجهػات النظػر المختلفػة بطػرؽ تساعد البرامج التدر بية على تأويد مفػاهيـ ازحتػراـ للرؤسػاء وأ
% رأيهػـ  59.3% وكػاف 43.7إيجابية تحق  التفاهـ دوف حدوث جدؿ أو  راع وسوء اهـ  و د  أود علػى ذلػؾ 

( أ ػػ  مػػف ن ػػف  يمػػة المتوسػػط الحسػػابي ممػػا يػػدؿ 3.5( بػػانحراؼ معيػػارؼ )3.6محايػػد وكػػاف متوسػػط الموااقػػة )
 الحسابي الذؼ ياير الى موااقة ااراد عينة البحث.على تمركز البيانات حوؿ الوسط 

40.70
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 محايد موافق

  كيفية التعامل مع الرؤساء داخل العمل  
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 ( ألر التدر ب على سرعة البديهة وح  الماكالت داخ  العم 25اك  ر ـ )

تتمل  مهارة سرعة البديهة اي ادراؾ الماكلة  ب  و وعها ومن  حدولها وجع  العمي  ز ياعر بوجود أمر كاف  د 
سوء اهـ  لت رؼي كما تعد ح  الماكالت مف المهارات الواجب  يحدث و تسبب اي تعكير الجو العاـ أو حدوث

% 83.7% مػػػا بػػيف موااػػ  بنسػػػبة 93اوتسػػابها انهػػا تسػػتخدـ باػػػك  مسػػتمر و ػػومي وكػػػاف اراء العػػامليف بنسػػبة 
% مػف العػامليف 7%  يروف أهمية التدر ب اي تطو ر هذ  المهارة لديهـ اي حيف ز يرػ ذلػؾ 9.3ومحايد بنسبة 

( أ   مف ن ف  يمة المتوسط الحسابي مما يدؿ 3.4( بانحراؼ معيارؼ )3بخ وكاف متوسط الموااقة )بقسـ المط
 على تمركز البيانات حوؿ الوسط الحسابي الذؼ ياير الى موااقة ااراد عينة البحث.

 
 ( ألر التدر ب على القدرة على ازبتوار وازبداع داخ  العم 26اك  ر ـ )

% رأيهػـ محايػد 84.9داخ   سـ المطبخ دور التدر ب اي تنمية هذ  المهارة لديهـ حيث كػاف لـ يؤكد أاراد العينة 
( أ ػػػ  مػػػػف ن ػػػػف  يمػػػػة 3.4( بػػػػانحراؼ معيػػػػارؼ ) 2.8% وكػػػػاف متوسػػػط الموااقػػػػة ) 15.1وراػػػض ذلػػػػؾ نسػػػػبة 

د عينػػة المتوسػػط الحسػػابي ممػػا يػػدؿ علػػى تمركػػز البيانػػات حػػوؿ الوسػػط الحسػػابي الػػذؼ ياػػير الػػى حياديػػة رأؼ ااػػرا
 البحث.

 
 ( ألر التدر ب على القدرة على إدارة الو ت27اك  ر ـ )

تعتبر برامج الموارد البار ة الخا ة باوتساب مهارات القدرة علػى إدارة الو ػت مػف البػرامج الهامػة  للعػامليف بقسػـ 
اعػات والمناسػبات المطبخ حتى يتمكف العامليف مف انجاز ااوامر اي الو ػت المحػدد خا ػة اػي حالػة تاذيػة الجم

% رأيهػػـ محايػػد و 62.8ي لوػػف لػػـ يؤكػػد أياػػا العػػامليف بقسػػـ المطػػبخ دور للػػدورات التدر بيػػة اػػي ذلػػؾ حيػػث كػػاف 
( 3.5( بػانحراؼ معيػارؼ ) 2.6% لـ يواا  بالمرة على وجػود دور للتػدر ب وكػاف متوسػط الموااقػة ) 37.2نسبة 

ركز البيانات حوؿ الوسػط الحسػابي الػذؼ ياػير الػى عػدـ أ   مف ن ف  يمة المتوسط الحسابي مما يدؿ على تم
 موااقة ااراد عينة البحث.
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 ( ألر التدر ب على القدرة على العم  تحت ااط28اك  ر ـ )

ألنػػاء أو ػػات الػػذروة أو اػػي حػػازت الحجػػز الزامػػد لػػـ يكػػف مخطػػط لػػل مللمػػا يحػػدث أحيانػػا اػػي ازعيػػاد والمناسػػبات 
د وتلبية الطلبات للنززء على أوم  وجل وبأاا  جودةي لوف العامليف لػـ يؤكػدوا علػى ايحتاج العامليف لز ادة الجه

%  يػػر مػػوااقيفي خا ػػة أف 33.7% رأيهػػـ محايػػد و66.3وجػػود ألػػر وااػػ  للتػػدر ب اػػي هػػذا المجػػاؿ اقػػد كػػاف 
سػػتالـ العمػ  تحػت اػػاط أمػر وارد وكليػر الحػػدوث بالمجػاؿ السػياحي اقػػد ياػطر العامػ  للمبيػػت داخػ  العمػ  وا
(  2.7أولر مف وردية اهذ  هي طبيعة العم  السياحي المسػموؿ والملتػـز براػا العمػالء وكػاف متوسػط الموااقػة ) 

( أ ػػ  مػػف ن ػػػف  يمػػة المتوسػػط الحسػػابي ممػػا يػػػدؿ علػػى تمركػػز البيانػػات حػػوؿ الوسػػػط 3.5بػػانحراؼ معيػػارؼ )
 الحسابي الذؼ ياير الى عدـ موااقة ااراد عينة البحث.

 ( ممخص االنحدار ) ميارات العامميف بقسـ إنتاج الطعاـ( 0) جدوؿ رقـ 
معام   النموذج

 ازرتباط
معام  التحديد  معام  التحديد

 المعدؿ
 المعنوية اختبار ؼ

1 .781a .610 .490 5.375 .000a 
  ) بػػرامج ملخػػص نمػػوذج ازنحػػدار وهػػو يسػػتخدـ لقيػػاس الػػر المتايػػرات المسػػتلقة والمتايػػر التػػاب  والمتايػػر المسػػتق

التػػدر ب ( المتايػػر التػػاب  ) مهػػارات العػػامليف بقسػػـ إنتػػاج الطعػػاـ (.ومػػف الجػػدوؿ تبػػيف اف معامػػ  ازرتبػػاط الولػػى 
وهػػػي درجػػة ارتبػػػاط جيػػػدة بػػيف البػػػرامج التدر بيػػة التػػػي تقػػػدمها الفنػػادؽ الػػػلالث نجػػـو بالقػػػاهرة الوبػػػرػ  3.78بلاػػي 

يعنػى اف البػرامج التدر بيػة كمتايػر  3.613غ معامػ  التحديػد  يمتػل ومهارات العامليف داخ   سـ إنتاج الطعاـ وبلػ
% مػػف التايػػرات التػػي تحػػدث علػػى مهػػارات العػػامليف  بقسػػـ إنتػػاج الطعػػاـ ااػػااة لػػذلؾ اػػاف 61مسػػتق  يسػػفر عػػف

 نموذج انحدار المتاير التاب  متوسط اراء العامليف حوؿ را  مستوػ مهارات العامليف داخ   سـ إنتاج الطعاـ اػي
الفنادؽ مح  الدراسة والمتايػر المسػتق  البػرامج التدر بيػة  يتاػ  مػف الجػودة معنويػة النمػوذج المقػدر عػف مسػتوػ 

ا   مف مستوػ المعنويػة بمعنػى انػل   000a.و يمة المعنوية  5.375حيث اف  يمة ؼ المحسوبة  3.95معنوية 
 يوجد جودة مطابقة للبيانات مف  ب  النموذج.
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 (: تحميل االنحدار الخطى الخاص ) بميارات العامميف بقسـ إنتاج الطعاـ( 0) جدوؿ رقـ 
المعامال المعامالت الاير معيار ة النموذج

ت 
 المعيار ة

 
اختبار 
 ت

 
 المعنوية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

الخطأ  بيتا 
 المعيارؼ 

 بيتا

1.267  1.683 -2.132 اللابت
- .210 

 334. 224. 029. 436. 098. الطعاـ ومهاـ ك   سـ  ازلماـ التاـ بجمي  أ ساـ إنتاج 
القدرة على التعام  م  ازجهزة والمعدات وازدوات الحديلة داخ  

 333. 434. 100. 207. 090.  سـ المطبخ

- 352. -284.- تطبي  اساسيات طرؽ الطهي المختلفة لأل ذية
.210- 

-
.806- .33 

 310. 1.267 235. 176. 223. ة القدرة على طهي  وامـ الطعاـ المختلف
 031. 1.833 429. 135. 248. إتباع  واعد السالمة وال حة المهنية اي مجاؿ المطبخ

ـ المطبخ وزمف تحاير ازطعمة المختلفة ـ بالم طلحات الخا ة بقس  022. 5.455 884. 126. 689. ازلما
- 200. -121.- ازلماـ التاـ بجمي  مراح  دورة الاذاء داخ  المطبخ

.187- 
-

.606- .346 

- 162. -042.- ازلماـ بعرض جمي  أنواع البوايهات المختلفة وطرؽ ترتيبها
.050- 

-
.260- .333 

- 646- .410.- (ISO 22000 )معراة القواعد العامة بسالمة اا ذية 
.329- 

1.575
- .330 

- 094- .110.- (HACCP)تطبي  القواعد العامة بسالمة اا ذية 
.117- 

-
.854- .333 

 333. 122. 022. 230. 028. التعرؼ على أنواع الويماويات المختلفة وطرؽ استخدامها
 012. 1.710 420. 247. 421. معراة ازحتياجات ازمنية لمن  حدوث از ابات الخا ة بالعم 
 تطبي  ازحتياجات الو امية لمن  حدوث اػ تلوث أو تسمـ لأل ذية

1.281- .300 
-

1.448
- 

4.267
- .034 

 330. 215. 079. 366. 079. معراة كيفية التعام  م  الزمالء داخ  العم 
 020. 1.839 846. 468. 861. معراة كيفية التعام  م  الرؤساء داخ  العم  

 005. 2.936 325. 137. 403. سرعة البديهة وح  الماكالت داخ  العم 
 033. 2.275 641. 393. 895. اع داخ  العم القدرة على ازبتوار وازبد
- 299. -635.- القدرة على إدارة الو ت

.615- 
2.126

- .033 

 033. 2.504 553. 234. 585. القدرة على العم  تحت ااط
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مػػف الجػػدوؿ السػػاب   ػػد تبػػيف لنػػا اف معامػػ  بيتػػا لمهػػارات العػػامليف داخػػ   سػػـ إنتػػاج الطعػػاـ هػػذ  المعػػامالت عنػػد 
% ومػػف لػػـ نقبػػ  البػػدي  القامػػ  بػػاف هػػذ  المعػػامالت تختلػػف عػػف ال ػػفر وانهػػا ذات  يمػػة 95معنويػػة لقػػة مسػػتوػ 

اف البػرامج التدر بيػة تػؤلر جوهر ػا با يجػاب علػى كػ  ( 2تألير ة حقيقية على المتاير التاب . واػ  الجػدوؿ ر ػـ )
تطبيػػ  اساسػػيات طػػرؽ الطهػػي  يـ كػػ   سػػـازلمػػاـ التػػاـ بجميػػ  أ سػػاـ إنتػػاج الطعػػاـ ومهػػامػػف المهػػارات التاليػػة )

إتبػػػاع  واعػػد السػػػالمة وال ػػػحة المهنيػػة اػػػي مجػػػاؿ ي القػػػدرة علػػى طهػػػي  ػػػوامـ الطعػػاـ المختلفػػػةي المختلفػػة لأل ذيػػػة
ازلمػػػاـ التػػػاـ بجميػػػ   يازلمػػػاـ بالم ػػػطلحات الخا ػػػة بقسػػػـ المطػػػبخ وزمػػػف تحاػػػير ازطعمػػػة المختلفػػػةي المطػػػبخ

معراػػة ازحتياجػػات ازمنيػػة لمنػػ  حػػدوث از ػػابات الخا ػػة بالعمػػ ي معراػػة  يخمراحػػ  دورة الاػػذاء داخػػ  المطػػب
ازحتياجػات ازمنيػة لمنػ  حػدوث از ػػابات الخا ػة بالعمػ ي تطبيػ  ازحتياجػػات الو اميػة لمنػ  حػدوث اػ تلػػوث 

( داخػ  العمػ معراة كيفية التعامػ  مػ  الرؤسػاء  يأو تسمـ لأل ذيةي معراة كيفية التعام  م  الزمالء داخ  العم 
 .   05.وا   مف مستوػ الخطأ  000.زف مستوية معنوية معام  بيتا للتدر ب هو اوبر مف 

القػدرة علػى التعامػ  مػ  اي حيف اف البرامج التدر بيػة كػاف لػيس لهػا تػالير جػوهرؼ ايجػابي علػى المهػارات التاليػة )
عػػرض جميػػ  أنػػواع البوايهػػات المختلفػػة وطػػرؽ ازلمػػاـ ب داخػػ   سػػـ المطػػبخي ازجهػػزة والمعػػدات وازدوات الحديلػػة

تطبيػػػػػ  القواعػػػػػد العامػػػػػة بسػػػػػالمة اا ذيػػػػػة  ي(ISO22000)معراػػػػػة القواعػػػػػد العامػػػػػة بسػػػػػالمة اا ذيػػػػػة  يترتيبهػػػػػا
(HACCP)التعػػػرؼ علػػػى أنػػػواع الويماويػػػات المختلفػػػة وطػػػرؽ اسػػػتخدامهاي القػػػدرة علػػػى ازبتوػػػار وازبػػػداع داخػػػ   ي

( زف مسػػتوؼ معنويػػة معامػػ  بيتػػا للتػػدر ب هػػو القػػدرة علػػى العمػػ  تحػػت اػػاط يتالعمػػ ي القػػدرة علػػى إدارة الو ػػ
 .  05.ا   مف مستوػ الخطأ  000.

ومػػف لػػـ اػػإف هػػذا المعامػػ  لػػل تػػألير ذات دزلػػة اح ػػامية علػػى ز ػػادة مهػػارات العػػامليف داخػػ   سػػـ إنتػػاج الطعػػاـ  
وى إيجػابى لمتػدريب عمػى ميػارات العػامميف فػي الفرضية التي تقوؿ بػاف ىنػاؾ تػأثير معنػ وبالتالي نقبل النظرية

 قسـ إنتاج الطعاـ ) المطب  (.
 توصيات الدراسة 

 أوال: التوصيات الموجية إلدارة الفنادؽ:
  إعداد الخطة التدر بية السنوية للتدر ب واقات لالحتياجات التدر بية للعامليفي مف خػالؿ مسػ  اػام  لمتطلبػات

   حاجة اعلية لرا  مستوػ ااداء الوظيفي لدػ العامليف بالفنادؽ.ااداء الفردؼ السنوؼ والذؼ ياك
  مراعػاة احتياجػػات العمػ  الفعليػػة والمسػػتقبلية عنػد تحديػػد ازحتياجػات التدر بيػػة وازبتعػػاد عػف المحابػػاة والتحيػػز

 عند اختيار العامليف للتدر ب.
 تتناسػػػب مػػػ   ػػػدراتهـ ومػػػ  حاجػػػاتهـ  العمػػػ  علػػػى إعطػػػاء العػػػامليف ار ػػػة ازختيػػػار للبػػػرامج التدر بيػػػةي التػػػي

 التدر بيةي ومهاـ واخت ا ات عملهـ ووظيفتهـ.
  اػػرورة متابعػػة وتقيػػيـ العمليػػة التدر بيػػة ألنػػاء وبعػػد التػػدر ب والعمػػ  علػػى تحفيػػز العػػامليف مػػف جانػػب ا دارة

 الفند ية.
  ورة تقب  اآلراء واااكار ا بداعية إ ناع ا دارة العليا بأهمية التدر ب ودور  اي را  كفاءة أداء العامليفي وار

 التي يقترحها المتدربوف أو العامليف بالفنادؽ.
  ز ػػػادة المخ  ػػػات الماليػػػة مػػػف جهػػػة الفنػػػادؽ لعمػػػ  البػػػرامج التدر بيػػػة الالزمػػػة للعػػػامليف بهػػػا وعػػػدـ ازوتفػػػاء

 بالدورات التدر بية ارط من  التراخيص.
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 للعامليف اوتساب معلومات ومهارات واتجاهػات جديػدة خا ػة تواير برامج تدر بية بطر   التعلـ عف بعد تتي  
 بك   سـ با دارة. 

  أدخػػاؿ بػػرامج تدر بيػػة حديلػػة تعمػػ  علػػى تعػػدي  السػػلوؾ الخػػاص بالعػػامليف اػػي القطػػاع الفنػػد ي وبػػرامج لتنميػػة
 المهارات الاخ ية بجانب البرامج التدر بية ازساسية للقياـ بالعم  الفند ي.

 ت الموجية لألجيزة الرسمية القائمة عمى تنظيـ النشاط السياحي بمصرثانيا: التوصيا
  ( لسػػنة 83تفعيػػ  الػػدور الر ػػابي وا اػػرااي مػػف جانػػب وزارة السػػياحة علػػى تطبيػػ   ػػرار وز ػػر السػػياحة ر ػػـ )

 م  العم  على ز ادة نسبة التدر ب للمناأت الفند ية داخ  هذا القرار. 2338
  لدولة المسمولة عف النااط السػياحي والفنػد ي بالتوجػل نحػو التػدر ب الفعػاؿ كمحػور اهتماـ ازجهزة الرسمية با

اساسي لتنمية مهارات العامليف بالناػاط السػياحي واسػتااللل ألنػاء اتػرات انخفػاض الموسػـ السػياحي واززمػات 
 السياحية.

 تدر بية النظر ة على أف يكػوف التػدر ب ز ادة نسبة البرامج التدر بية العملية والتطبيقية وعدـ ازوتفاء بالبرامج ال
 داخ  المؤسسات الفند ية وذلؾ لتطبي  البرامج التدر بية على ارض الوا  .

 قائمة المراجع العربية
 ( إدارة الموارد البار ة: مدخ  لتحقي  الميػزات التنااسػية" ا سػكندر ةي الػدار 2334أبوبكري م طفي"  )

 الجامعية.
 ( 2339السكارنةي بالؿ " ) .التدر ب ا دارؼ " دار وام  للناري  عمافي الطبعة ااولى 
 (  إدارة الموارد البار ة " مطاب  الدار الهندسيةي القاهرة.2313السيدي أم " ) 
 ( إدارة المػػػوارد الباػػػر ة: مػػػدخ  اسػػػػتراتيجي 2336الطػػػاميي يوسػػػف و الفاػػػ ي مؤ ػػػد والعبػػػادؼي هااػػػـ" )

 ة ااولى.متوام " الوراؽ للنار والتوز  ي الطبع
 ( التػػػدر ب: مفهومػػػلي اعالياتػػػػلي بنػػػاء البػػػرامج التدر بيػػػة وتقويمهػػػاي دار الاػػػػروؽ 2339الطعػػػانيي حسػػػف" )

 للنار.
 ( ا دارة ازسػػتراتيجية": حػػػازت ونمػػاذج تطبيقيػػػةي عمػػاف: دار مجػػػدزوؼ للناػػػر 2332القطػػاميفي أحمػػػد" )

 والتوز  .
  ( موسػػوعة التػػػدر ب وال2337توايػػ ي عبػػدالرحمف " ) تنميػػة الباػػر ة" الجػػزء الرابػػػ ي تقيػػيـ التػػدر بي مركػػػز

 الخبرات المهنية لإلدارة )بميؾ(ي الطبعة اللانية.
 ( مدخ  استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البار ة" الدار الجامعية.2335حسفي راوية " ) 
 ( دليػػػ  تقيػػػيـ بػػػرامج التػػػدر بي برنػػػامج تعز ػػػز العدالػػػة الفلسػػػطينية2312سػػػعدي ناديػػػة " ) المعهػػػد القاػػػامي "

 الفلسطيني.
 ( إدارة الموارد البار ة: مدخ  استراتيجي" دار وام  للناري عمافي الطبعة اللانية.2313عباسي سهيلة" ) 
 ( ازتجاهػػات الحديلػػة اػػي إدارة المػػوارد الباػػر ة" دار الجامعػػة للناػػري 2337عبػػد البػػا يي  ػػالح الػػديف" )

 ا سكندر ة.
 ( 2313عبػػػدالرحمفي بػػػػف عنتػػػر)  إدارة المػػػػوارد الباػػػر ة ) المفػػػػاهيـ وازسػػػسي ازبعػػػػاد ازسػػػػتراتيجية( دار"

 اليازورؼ العلمية للنار والتوز  ي عماف.
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 ( إدارة المػػوارد الباػػر ة" كليػػة التجػػارةي 2334عبػػد الوهػػابي  علػػي   و خطػػابي عايػػدة سػػيد وأخػػروف " )
 جامعة عيف امس.

  ( التدر ب وتنمية 2333عساؼي عبدالمعطي" ).الموارد البار ة: ااسس والعملياتي عماف: دار زهراف 
 ( إدارة الموارد البار ة المعا ػرة: بعػد اسػتراتيجي" دار وامػ  للناػري عمػافي الطبعػة 2339عقلييي عمر" )

 اللانية.
 ( التعليـ السياحي ي م ر للطيرافي مػؤتمر التعلػيـ والتػدر ب وازسػتلمار واػرص 2313عكااةي ميرات " )

  ناعة السياحةي مكتبة ازسكندر ة.العم  اي 
 ( ألر برامج التدر ب اي تطو ر اداء العامليف" مجلة كليػة 2311 ي رجاء جاسـ و اتاحي ابتساـ احمد " )

 ي باداد.27باداد للعلـو از ت ادية الجامعةي العدد
 ( تنمية الموارد البار ة واهميتها اػي تحسػيف ازنتاجيػة وتحقيػ 2337نعيمةي بارؾ " )  الميػزة التنااسػية" مجلػة

ا ت ػػاديات اػػماؿ اار قيػػاي كليػػة العلػػـو از ت ػػادية وعلػػـو التسػػييري جامعػػة حسػػيبة بػػف بػػو علػػى الاػػلفي 
 العدد الساب ي الجزامر.
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Abstract: 

   Training consider as one of the most important issues in the tourism sector, while 

training raising the level of skills of workers by teaching them skills and giving them 

the necessary knowledge or behavior which they need to carry out their 

responsibilities through the required standards. Also the foundation must take in 

consideration a range of factors that are likely to affect the institution of training 

requirements. These factors include movement of labor turnover (number of newly 
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recruited), changes in technology and recent developments, and changes in jobs and 

market pressure (concerned with the need to stay in the competition). 

Main results of the study 
•The shortage of training programs obtained by the employee's kitchen their work in 

hotels. 

• Not identify the actual training needs and not use good methods to know the training 

needs of the employees of these hotels 

•Ability to deal with modern equipment and tools within the kitchen. 

•Knowledge of general rules for food safety (ISO 22000). 

•Application of General Rules for Food Safety (HACCP). 

Recommendations of the study 

 Preparation of the annual training plan for training according to the training 

needs of employees, through a comprehensive survey of annual individual 

performance requirements, which constitutes a real need to raise the level of 

job performance of hotel workers. 

 Convince senior management with the importance of training and its role in 

raising the efficiency of the performance of employees, and the need to 

accept the views and creative ideas proposed by trainees or hotel workers. 

 The interest of the official agencies in the state responsible for tourism and 

hotel activity to move towards effective training as a key center for the 

development of skills of workers in tourism activity and exploitation during 

periods of low tourist season and tourism crises. 
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 ـ( 0220- ـ0222) الحديث العصر في القديمة الفيـو آثار تدمير عوامل

 رشدي دمحم ىاني

 الفيـو جامعة - والفنادؽ السياحة كمية – السياحي االرشاد قسـ

 البحث ممخص

 اترات طواؿ ازهتماـ هذا واستمر ب  بالاات  اهتمامات  لها القديـ الم رؼ  أولي التي اا اليـ اهـ أحد الفيـو إ ليـ يعد
 اي السكنية والمدف والمقابر المعابد تاييد علي الم رؼ  وحرص الحديث. الع ر نهاية حتى الم رؼ   خالتار 
 التار خية الحقب معالـ يجسد مفتوحا متحفات  الفيـو أ بحت حتى المتعا بة التار خية الحقب تلؾ طواؿ الفيـو

 عديدة اسباب وزالت دمرت  د الهامة ازلار تلؾ معظـ اف نالحع ذلؾ مف الر ـ وعلى جميعها. الم ر ة
 التعر ة وعوام  الرماؿ وزحف  اروف  بحيرة وايااف الجواية الميا  منسوب وارتفاع الزززؿ مل  – طبيعي بعاها

 الطرؽ  وانااء الحديدية والسكؾ والقناطر السدود وانااء والسباخوف  الزراعية ااناطة مل  - بارؼ  وااخر -
 العوام  ح ر إلى البحلية الور ة هذ  وتهدؼ ـ(. 1952 - ـ 1835) العلوية ازسرة اترة اي خا ة - و يرها
 ذلؾ. على الدالة الولام  وتحلي  الحديث الع ر اي القديمة الفيـو آلار تدمير إلى أدت التي البار ة

 . والترع والسدود القناطر – الحديدة السكؾ – اآللار – القطف -الفيـو :إ ليـ الدالة الكممات

 مقدمة:
 أو كليات  أو جزميات  تدميرها إلى أدت التي العوام  مف العديد مف القديمة االر ةالم ر ة الموا   مف الولير تعاني
 أولر الدلتا ا لار م ري داخ  اخر جارااي نطاؽ مف العوام  تلؾ تألير و ختلف حفظها. حالة علي سلبات  ألرت
 و يرها الجواية والميا  العإلىة الرطوبة منها الطبيعية العوام  مف العديد بسبب وذلؾ القبلي الوجل آلار مف تدميرات 
 لتاييد ازلر ة المناط  بعض مف البناء ومواد ااحجار استخداـ إعادة منها والتي البار ة العوام  جانب إلى

نااء الماروعات بعض  ناحية فم مزرؼ  وا  اي ازلر ة المناط  أف الفيـو إ ليـ اي ونجد و يرها. اابنية وات
 الحديلة للنهاة مواوبة الحديث الع ر اي خا ة – جزميات  أو تمامات  تدمير  تـ  د معظمها وأف الحفع حالة

 . ـ(1952-ـ1835) علي   أسرة لع ر

 الحديث الع ر اي القديمة الفيـو آلار تدمير عوام " مواوع البحث هذا يتناوؿ المنطل  هذا ومف         
ختفاء تدمير الى أدت التي العوام  وتعددت تنوعت يثح ، ـ( 1952- ـ1835) ي إ ليـ آلار مف العديد وات  الفيـو

 التي الطبيعية العوام  عف بعيدات  المنخفض حدود علي العإلىة الهااب علي بني معظمها أف مف الر ـ اعلى
 نحاوؿ التي راياتوالف ا اكإلىات مف العديد يلير ذلؾ (يك 1 اك  )أنظر الدلتا آلار معظـ تهدـ إلى أدت

 والمناط  الموا   بعض تدمير عليها ترتب التي العوام  هي ما ومنها السياؽ هذا اي عليها وا جابة دراستها
؟ اي اآللر ة  الع رالحديث؟ اي بالفيـو المناط  تلؾ تدمير إلى أدت بعينها عوام  هناؾ ه  الفيـو
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 ااولر ؟وا اكإلىة ذلؾ اي ساهمت بار ة عوام  ناؾه كاف أـ  اقط الطبيعية منالعوام  العديد تااارت أـ
؟ اي االر ة للمناط  حدث ماذا وهي: أهمية  اآللر ة ااحجار استخداـ مف اآللار م لحة مو ف هو وما الفيـو

 .المتهدمة اآللار وأنقاض

 ا اكإليات لجةمعا أج  مف ذلؾ اي ساهمت التي للعوام  بالدراسة نتناوؿ ا اكإليات هذ  على ولإلجابة     
 اللاني: المحور يتناوؿ بينما . آلارالفيـو وألرهاعلى زراعةالقطف : ااوؿ العام  يتناوؿ وهي السابقة والتساؤزت
 على اللالث المحور و ركز بالفيـو  تاييدها يتـ والقناطرالت المامية المناأت تاييد اي ااحجاراآللر ة أستخداـ
 ذلؾ. مف اآللار م لحة مو ف هو وما حديديةال والسكؾ الجديدة الطرؽ  إنااء

واي اوء الم ادر المتاحة سواء أوانت م ادر ولامقية او دور ات تار خية أو دراسة ميدانية للموا   اآللر ى 
 تحرؼ  خالؿ مفبالفيـو  واي هذا السياؽ الم درؼ يحاوؿ الباحث استخدتـ منهج علمي و في وتحليلي 

 أف مف مف الر ـ الحديث.وعلى التار خ اي الفيـو اي ازلر ة اوتدميرالموا   اوتهدـ أختفاء إلى أدت التي العوام 
 تناولت التي والم ادر البحوث  لة بسبب تحديات  البحلية المواوعات أولر مف المواوع هذا أف يرػ  الباحث

 اي البحث إلى با اااة حكوميةي جهات اي الموجودة الولام  على الح وؿ و عوبة بالدراسةي هذاالمواوع
 عف اواهدوأدلةتجيب الح وؿ اي أمال الدراسة مح  المواوع عف البعيدة ال لة ذات الولام  كبيرمف عدد
  -المتاحة -القراراتالرسميةالحكومية مل  الولامقالرسمية تحلي  خالؿ مف  يسعى لذلؾ الدراسةي اسملة

 مدوف  هو بما المقارف  المنهج واستخداـ  يرهايو  الحديدية والسكؾ والقنوات والسدود الطرؽ  والمتعلقةبإنااء
 اآللار تلؾ مف تدمير  تـ ما لمعراة وذلؾ المتبقيةي اآللار مف الوا   أرض على موجود هو وما والقرارات بالولام 

 المرجوة النتامج إلى لن   ا  ليـ لعذا الفوتو رااية وال ور المتاحة الخرامط دراسة على البحث هذا يعتمد كما ي
 الدراسة. هذ  فم

,Papyri  بعنواف  Davoli Paola دااولي باوز بها:  اـ التي هي السابقة الدراسات  أف إلى ا اار و جدر

History Modern and Archaeology,، بعنواف العاؿ عبد وأحمد دااولي وباوز UnRilievo

Fayyum-El Medinet a III Amenemhat Di Frammentario، ٚا٠وي LEEAR E.M. ْثؼٕٛا 

 4 41, Quarterly», Science «Political War," Civil American the and Cotton "Egyptian

536. p. (1926),تدمير إلى أدت التي الحديث الع ر مف العوام  بعض إلى خل ت التي الدراسات أهـ مف ي 
 با ي تحلي  إلى تفتقر أنها از يرهاو  الزراعة اي السباخ واستخداـ القطف زراعة اي التوس  ومنها الفيـو آلار

 هذ  تعالجل ما وهذا العوام ي لتلؾ لااملة رؤية توا  المختلفة الولام  مف  اطعة أدلة إلى والو وؿ العوام 
 الدراسة.

 ـ( 0220– ـ 0222) الحديث العصر في الفيـو أثار تدمير ثانيًا:عوامل
: آثار عمى وأثرىا القطف أ.زراعة  الفيـو

ي إ ليـ اي للدخ  الرميسي المورد الحديث الع ر اي اعةالزر  كانت  عوام  عد  النااط هذا على ساعد و د الفيـو
الزراعية المحا ي  تنوع إلى ادؼ مما التربة وتنوع ال رؼي وسهولل الرؼ  ميا  وارة منها
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 والفوؿ وازرز والاعير لقم ا مل  الم ر ة اا إلىـ با ي مل  مللها التقليدية الحا الت  بزراعة الفيـو أاتهرت و د
 بزراعة بااا  هتماـ ونظرا يال نف الردؼء والقطف والنيلة والوتاف السكر و  ب والبرسيـ والذرة والعدس

 بعد  وخلفامهمف  وحكومتل علي   أهتـ لذلؾ ااوروبية ااسواؽ اي الطلب عليها يزداد والتي النقدية المحا ي 
 لذلؾي الالزمة الجسور وأ امة الترع مف العديد ا  الى الم ر ة الحكومة دا  الذؼ مراا ي الفيـو اي القطف بزراعة
 .1لزراعةالقطف الالزمة الرؼ  ميا  لتوارت وذلؾ ا  ليـ  رػ  معظـ اي السوا ي مف العديد ايدت كما

 والقطفي التوت رااجا مل  النقدية المحا ي  بعض زراعة اي ملحوظات  تطورا اهد مقد1821 أنعاـ للنظر والالات 
 محمود حديقة اي النسيج م ان  لتنظيـ ارنسا مف علي   استقدمل الذؼ jumel  جوم  عندماااهدالمسيو وذلؾ
 هذ  مزايا علي أو فل إذ الحدام ي علي مق ورا كاف أف بعد زراعتل يتـ اف البااا علي وااار الجديد النوع هذا بؾ

 الفيـو ومنها الم ر ة اا إليـ اي زراعنل إدخاؿ ااعتـز ي 2ربحها مف تلمريس وما اوامدها مقدار لل وبيف الزراعة
 بلمف منهـ بارامل الفالحيف واج  ازطياف لرؼ  الالزمة والسوا ي الواير الماء المح وؿ هذا يتطلب كاف لذلؾ
 لـ ومف ندايال سي  طف هو اخرا نوعا علي   ادخ  لـ جوم ي  طف او بؾ محمود  طف باسـ يعرؼ وسار باهع
 زراعتل تقدمت حتي سنوات تمض ولـ ي العالمية ااسواؽ اي وامر كا البنااؿ  طف ينااس الم رؼ  القطف اخذ

لى علي القطف وأ ب   نطاري الف 344 تنتج ـ1827 عاـ م ر وأ بحت  .3 الزراعية اللروة اساس السنيف توات

 اي ال ناعية اللورة ظهور عقب  ااوربية ااسواؽ يا عليها الطلب ازداد التي النقدية المحا ي  مف القطف وكاف
 و ناعة و زلل القطف حلج مل  الزراعية المنتجات تلؾ علي التحو لية ال ناعات إ امة إمكانيل وبالتإلى اوروباي

 إلى الزراعية الطرؽ  علي الحديدية السكؾ خطوط مف ابكل أنااء بعد ايما ذلؾ وا تاي انواعها بكاال المنسوجات
 الرميسية الت دير وخطوط ازنتاج بمعام  الزراعية ازرااي لربط المالحية القنوات حفر اي التوس  جانب

 الزراعي بالتطو ر أهتمامل إطار اي بالقطف اهتمامل اي استمر  د اسماعي  أنالخديوؼ  المالحع با سكندر ة.ومف
  ادرات انقطاع عليها ترتب والتي (يـ1865 - ـ1861) ازمر كية ااهلية الحرب أندلعت وخا ةعندما لم ر؛
 .4الم رؼ  القطف علي الطلب ز ادة علية ترتب مما العالمية ااسواؽ إلى ازمر كي القطف

 لزراعة والمخ  ة زراعتها تـ المساحةالني ارتفعت ـ 1913 عاـ اي اللاني حلمى عباس الخديوؼ  عهد واي
 مف ازوبر الجانب اف يؤكد مما المنزرعة ازرااي مساحة مف بالمامة مامة بز ادة أؼ :ي22 إلى :11 مف القطف

 لمدؼ مراعاة دوف  القطف مح وؿ  نتاج تحولت  د الدامـ الرؼ  نظاـ تعميـ اطار اي است لحت التي ازرااي
                                                           

كليل ازداب ارع دمنهوري جامعل ازسكندر ةي ، والحاارة ازسالمية لَُ اٌزبه٠ـ ٚاالصبهرأات مكـر اسكندري إا ليـ الفيوـ اي الن ف اللاني مف القرف التاس  عاري رسالل ماجستير ير مناورة ي  1

 12يص1963ـي المؤتمر العربي ازوؿي الفيوـي المجلس ااعلى لرعاية الفنوف والعلوـ وازداب ازجتماعيةي القاهرةي ي المؤتمر الجارااي ازوؿي الفيو 88ص 

ي 2331أ.ب.كلوت بؾ ي لمحة عامة إلي م ري ترجمة   مسعودي دار المو ف العربي ي الطبعة اللاللة يالقاهرة ي2
 563ص
  497ي ص2331عارؼ يالطبعل الخامسة يالقاهرة يعبدالرحمف الرااعيي ع ر   علي يدارالم 3
ي الهيمة الم ر ة العامة للوتابي 1914-1882اسماعي    ز ف الديفي الزراعة الم ر ة اي عهد ازحتالؿ البر طاني  4

 76-75ي ص1995
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 لنق  سر عة وسيلل أوجدت حيث القطف زراعل أتساع علي الحديدية السكؾ ساعدت ولقد ازراايي تلؾ خ وبة
 التار خ اي القطف اهمية .ونظرا1 الخارج إلى ذلؾ بعد ي در حيث ا سكندر ة اي السوؽ  ىإل القطف مح وؿ
 ـي1923 عاـ بالجز رة الزراعية الجمعية بأرض للقطف متحفا الم ر ة الزراعية اناأتالجمعية اقد الحديث الم رؼ 

يمانل العالمية كالمتاحف على م ر اي المتاحف بتاييد ااروؽ  الملؾ  أهتماـ إطار واي  اعرؽ  مف م ر بأف وات
 اي واز ت ادية الزراعية المعلومات نار اي بدور  يقـو زراعي متحف لها يكوف  اف  ارورة رأػ الزراعة اي البالد
 2الم رؼ  بالقطف خاص  سـ المتحف بهذا ايد لذلؾ البالدي

 نهاية اي ادت عوام  عددة ليهاع ترتب  د القطف زراعة اي بالتوس  المتعا بة الم ر ة الحكومات أهتماـ أف و بدو
. ألار مف كبير عدد تدمير إلى المطاؼ  إ امةأر فة مف الم ر ة الحكومة عليل أ دمت ما العوام  هذ  ومف الفيـو

 القطف زراعة اي الوبير التوس  وكاف الداخليةي المامية المجارؼ  تطو ر تـ كما الحديديةي السكؾ خطوط جديدةوات امة
 أاطرت لذلؾ لقيلةي أعباء الموظفوف  نتيجةمواجهل ازدارؼ  النظاـ تطو ر يقتايارورة 1864و 1862 بيف ايما

 والتي 3 از إليـ اي المستحدلة وازدار ة الزراعية الهيمات إلى ا دار ة سلطاتل مف جزء تفويض إلى م ر خديوؼ 
. إ ليـ الزراعي المستوؼ  على أهمها مف  مف عانت التي الفيـو اي ازلر ة  المناط علي االر بالغ لذلؾ وكاف الفيـو

 عف اكرة لديهـ يكف لـ الو ت هذا اي ازدار يف وأف خا ة بها ازلار بناء لمواد الجامر ازستخداـ اي ازستباحة
 ارنسا ملؾ ايليب لويس إلى از  ر معبد مسلة علي   إهداء ذلؾ وملاؿ عليلي الحفاظ وارورة وماهيتل التراث
 المناط  أهـ مف – وهوارة أرسنوؼ  منطقتي أف مف الر ـ علي أنل آخر وملاؿ ي4بالقلعة علي   مسجد ساعة مقاب 
 لزراعة ازرض  عداد ازلر ة المناط  مف السباخ علي للح وؿ نااطهـ السباخوف  ايها باار – الفيـو اي االر ة
 اي  الفالح ينتجل الذؼ البلدؼ السباخ وا  خالؿ مف  الزراعية لألرض المجهدة الزراعات مف تعتبر والتي القطف
 يعيد لـ برولها وتختلط الموااي اتبللها موااية تحت وياعل  الجااة ازتربة  وا  خالؿ مف  موااية حظيرة
 او الحق  مف بها ياتي  ازتربة تلؾ وكانت5 الزراعية ازرااي الي الحم  دواب علي السباخ تلؾ اخراج الفالح
 خالؿ مف ازلر ة المناط  مف السباخ بأخذ يسم  ازلار  انوف  وكاف  ازلر ة لمناط ا مف او التطهير نواتج

 ايل يياترط 6للعقوبل المخففل الظروؼ  بوؿ و جوز منل أخذ  ممنوع مكاف مف سباخا يأخذ ومف  حكومي ترخيص
                                                           

 497-496ي ي ص23311عبدالرحمف الرااعيي ع ر   علييدار المعارؼي الطبعل الخامسة  يالقاهرةي  1
 413ي ص1985جاد طل ي معالـ تار خ م ر الحديث والمعا ر ي دار الفكر العربي ي الطبعة ازولي ي القاهرة ي 2
 القومي الماروع لللقااةي ازعلي الرااعييالمجلس بدر ترجمل الحديلةي البيرو راطية ناأة الخديوية م ر هنتري روبرت . ؼ3

 52يص2335للترجملي

 العامة الهيمة ي ازوؿ ااروؽ  ال ال  الملؾ الجاللة  احب الجمعل ايها  لي التي االر ة اجدالمس يتار خ عبدالوهاب حسف4
 386ص ي2314ي القاهرة ي اللقااة لق ور

 15ج1891 انة أ سطس 19 ازحد عدد 1891 ازولي السنة 233 المجموعة الزراعية المجلة5

 3 ص ي ـ1923 ال ادر ي م ر طبعلم ي ازاااؿ نظارة مف ال ادرة والقوانيف اللوام  مجموعل6
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 الارط هذا تنفيذ مافا أف  ير االار م لحة ممللي إلى حفرهـ ألناء عليها يعلروف  آلار أؼ السباخوف  يسلـ أف
 .1الفيـو آلار وتدمير اياع إلى ادت التي العوام  أهـ مف ذلؾ ولع  مستحيالت  أمرات  يعد

 : المائية تشييدالمنشأت في اآلثرية األحجار أستخداـب.

 تحت عار اللامف القرف  نهاية اي الفيـو رؼ  نظاـ الحملةالفرنسية علماء مف وهو جيرار . س ب. لنا و ف لقد
 الني  بيف الو    نا  هو يوسف بحر ظ  اقد كليراي المماليؾ حكـ اتر  عف يختلف لـ وهو العلمانييف حكـ

 ت   حتي هناؾ مف الميا  وتجرؼ  بيبرسي الظاهر السلطاف بناها والتي الالهوف   ناطر خالؿ مف الفيـو ومنخفض
 الوبير الخزاف هذا ومف اارس كيماف ندع eonisrA القديمة ارسينويل وخرامب الفيـو بمدينل يق  منتظـ حوض إلى
 ازحمر بالطوب مبينل  اير  بجسور بدايتها مف الميا  تنق  التي الترع هذ  وتال  المختلفة القرؼ  بيف الميا  تتوزع
 إلى الميا  مستوؼ  يهبط الني  مستوؼ  ينخفض وعندما معيناي ارتفاعا تبلغ عندما تجتازها اف الميا  علي و نباي
 .2افالخز  مستوؼ 

 العم  بدأ حيث كـي 268 طولها يبلغ والتي ـي1873 سنل اي وهويسها واروعها ا براهيمية ترعة انااء تـ ولقد
 ازوؿ القسـ اانجز  -1867 عاـ القبلي الوجل لهندسل مفتاا وكاف - بااا بهجت م طفي الم رؼ  المهندس ايها
 مسااة وعلى3ااتمها. القبلي الوجل عاـ مفتش بااا اسماعي  خلفل لـ ي1873 سنل اي ماا ل إلى اسيوط مف منها
 الدلجاوؼ  الديروطيةوترعل وترعل البدرماف ترعل إلى التقسيـ  ناطر حيث ديروط عند ا براهيمية ترعة  تتفرع كـ 61

 مباارة الني  مف امل تحوؿ الذؼ القديـ يوسف بحر وأعترات اناأتالترعةا براهيمية وعندما جب ي أبو وترعل
  .4الديروطية( الترعة )مف ديروط ناحيل  بلي التقسيـ  ناطر عند منها مياهل يستمد و ار

 العالـ اي ال ناعية الترع اوبر كانت و د بالفيـو ال يفي بالرؼ  التوس  اي سببا ا براهيمية ترعل كانت وبالتإلى
 الف 693  درت  يفيل اتمساح رؼ  اي استخدمت أنها از الخديوية الق ب مزارع لرؼ  حفرت و د اناامها و ت
 كانت واذا الدامـ. الرؼ  لنظاـ تحوؿ الرؼ  نظاـ أف أؼ 5والفيوـ الوسطي بم ر الف 423 حوايل واخرؼ  اداف

 الفا  للترعةا براهيمية كاف اقد البحرؼي الوجل اي الدامـ الرؼ  نظاـ عليها ارتوز التي الدعامة هي الخير ة القناطر
 ر بت لـ ومف والجيزةي والفيـو سو ف بني لـ االمنيا اسيوط مف بدءات  الوسطي م ر ـا إلى اي النظاـ هذا تعميـ اي

                                                           

 .53 ص ي1999 القاهرةي ار دي وافي  حباي لبيب ترجمة اللانيي الجزء الني ي وادؼ اي الم ر ة االار بيكيي جيمس1

ي رباب 16كتاب و ف م ري الوتاب الراب ي الجزء ازوؿي ترجمل زهير الاايبي دار الاايب للناري ص: جيرار. س . ب2
اأت الرؼ وال رؼ بمنخفض الفيـو اي الع ر ف المملوكي والعلمانييرسالل دكتوراة  ير مناورة ي عادؿ حسف  ال ي من

 125-124ي ص2333كليل السياحلي جامعل  ازسكندر لي  - سـ ازرااد 
 127يص 1927   برؼي تار خ الع ر الحديث م ر مف   علي إلىإلىـو ي  وزارة المعارؼ ي الطبعة اللانية ي 3
-294ي ص2337ي الهيمل الم ر ل العامل للوتابي 1914-1882العظيـ احمد سعداوؼي تار خ تطور الرؼ اي م ر عبد4

295 
 19ي ص1937حسيف سرؼي الرؼ اي م ر مخت ر عف تار خل وتطور ي طب  بالمطبعل ازمير ل ببوزؽي 5
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 م ر اعطاء مف لتتمكف ا براهيمية ترعل عند الني  ميا  مستوؼ  را  علي تعم  اف البر طاني ازحتالؿ حكومة
 للدرجة امامها لميا ا را  علي تساعد  نطر  دوف  الني  مف تتاذؼ وكانت ال يف مد  الميا  مف ن يبها الوسطي

 ااهر حدأWilekoks و لووكس المستر  مـ ي1الترعةا براهيمية علي ر ل المترتب الزماـ  مداد توفي التي
 اساس علي ـ1932 عاـ اسيوط  ناطر انااء تـ كما ا براهيميةي ترعل لفـ القنطرةالجديدة م ر اي ع ر  مهندسي

 للقناطر رؼ  مهندسيف وعيف الفيااف اي ومتر ف ال يف اي امتار لاللة بمقدار النهر اي الميا  مناسيب را 
  الوسطي. م ر اي الوبرػ 

 مف يوسف بحر ترعل وتعد .2ساعة 24 ك  مكعب متر مليوف  وللث رب  بيف يوسف بحر ترعل ينابي  مقرر ويقدر
 اي ينتهي ال حراء مف الزراعةالقر بة حااة علي متعرج مجرؼ  اي مياهها وتتدا  الوسطي م ر اي القنوات أ دـ
 وتنتهي الزراعية اراايل لرؼ  الالزمة بالميا  الفيـو تزود التي الفرعية القنوات مف مجموعل إلى متفرعا الفيـو داخ 

 بها ازهتماـ مف الهدؼ كاف ولقد الفيـو  رب اماؿ  اروف  ببحير  المعرواة الوبيرة الفيـو بحيرة اي الميا  ب رؼ
 .3ـ 1914-1882 مف الفترة خالؿ بالزراعة النهوض و يانتها

ي اداف ألف 353 يوسف بحر و خدـ ي مدينة إلى كـ275 ديروط مف ويسير بالفيـو  منخفض ارض وتتميز الفيـو
 ا طار با ي اي متب  هو ما عف يختلف الميا  لتوز   بها خاص نظاـ اتباع إلى دعا مما انحدارها باد  الفيـو
 ااماـ السعل متفاوتة اخرؼ  حجر ة اعتاب بها تحيط الترعة اي التوز   طنق عند حجرؼ  عتب يقاـ باف وذلؾ م ر
  التوز  . نقاط زستخدامهاعند الحجر ة الوت  مف كبير عدد تواير تطلب مما 4 الترعة مف تأخذ التي الفروع

 ذلؾوب وا ف حسف ترعل اأناأت بالفيـو الهامة الرؼ  مناأت مف الولير تاييد ـ1893 عاـ بداية اهدت كما
  وهبي عبدهللا ترعل أنامت كما وا في حسف وبحر الالهوف  هما ترعتيف إلى و تفرع الفيـو يدخ  يوسف بحر ا ب 
 الرواة وبحر الروبيات وبحر الحدود وترعل ا الف وبحر سيال وبحر دمو خليج ترعل وتاذؼ هوار  هـر بجوار
 أربعل وبناء الارؽي بحر اـ وا الح النوري زلةإلىأبوالن بحر اوؽ  الميا  لتعدية بدازت اربعل بنيت كما ي5الار ي
 إلى الميا  لتو ي  وبدازت و ناطر كوبر اف وانااء سيالي لناحيل الجيار بحر ومد الميا  لتقسيـ تطوف  ببحر برابخ
 التي القطف لزراعة الالـز الماء لتواير ي6الزماـ عف الخارجة الميرؼ  اطياف الروبيات بحر ومد اخرؼ  نواحي عار 

                                                           

 433ي ص1933مايو  135ي ج 24المقتطفي المجلد 1
 19حسيف سرؼي المرج  الساب يص2
يعلي اااعي بؾ يرؼ الفيـو كما و فل النابلسي  297عبدالعظبـ أحمد  سعداوؼي تار خ تطور الرؼي المرج  الساب  ي ص3

 25-22ي ص 1943هػ ي ومعل مذكر  عف رؼ الفيـو الحإلى وعف بحيرة مور س ي مطبعة م ر ي القاهرة ي 642سنل 
ـي ماجستير  ير مناورة 1923-1835عية واز ت ادية والسياسية احمد حلمي السيد سليمافي الرؼ اي م ر والارة ااجتما 4

 181يص 2335ي  سـ التار خ ي كلية ازدابي جامعة القاهرةي 
ي نار  5 ي ماهيل الفيـو  31-33ي ص1مركز المعلومات والتولي  محااظة الفيـو
ي ديواف 11ي ص  1934القاهرة  ي جرجس حنيفي ااطياف والارامب اي القطر الم رؼ ي المطبعة الوبرؼ  ازمير ة ي  6

 8ةي صاليي تقر ر مف المدير لناظر الداخليل والم1889ي 1337جماد اوؿ  22ي 6خديوؼ تركيي محفظة 
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 يمتها الاجيرات بجوار الماء بقاء زف النهر ايااف مناط  عف بعيد  بل تزرع التي ازرااي تووف  اف ياترط
 واجيرات القوية بالجسور الني  مياة أرتفاع ألناء ي للفيااف المعراة ازرااي بحماية ازهتماـ اديدو والفالحوف 

 1والاواديف بالسوا ي دور ة مواعيد اي تروؼ  القطف

 نظاـ وتطو ر  نااء الالزمة البناء بمواد المسمولوف  أتي ايف مف هو السياؽ هذا  اي نفسل يطرح الذؼ السؤاؿو 
؟ اي الرؼ   انااء اف جليات  و تا  ازلر ة؟ المناط  مف  ر بة او خالؿ تمر والقنوات الترع هذ  واف خا ة الفيـو

 منطقة تقط  وهبي هللا عبد اترعة ازلر ة الموا   لتدمير ادت التي العوام  أحدأهـ الفيـو اي الرؼ  منظومة وتطو ر
 الهـر وتحت عاـ باك  ازلر ة المنطقة اي الجواية الميا  نسبة ز ادة إلى ادؼ مما ن فيف إلى ازلر ة هوارة

 تاطي والتي الفيـو بمدير ة والم ارؼ الترع خر طة (1) اك  و وا  بقاء . يهدد مما اللبف الطوب مف الم نوع
 اعداد تواير الجديدة الترع ا  تطلب كما تدميرها. إلى ذلؾ ادؼ وبالتأويد ازلر ة المناط  بمعظـ وتمر كلل از ليـ
 هذ  توار لف الطينية الفيـو أرااي أف حيث القر بة ازلر ة المناط  مف اخذت التي الحجر ة الوت  مف كبيرة

 (.1 )اك  ازحجار مف الاخمة ازحتياجات

 ؟ طرة ي المنيا سو في بنى اى لهـ المجاورة المحاجر الفيـو أهالى يستا  لـ لماذا ولوف

 و د مواعة علي مايدؿ از منة يبقي لـ والذػ بالارؽ  الالهوف  لهـر الجنامزؼ  المعبد بقايا اى يكمف ذلؾ على والرد
 بني التي ازماوف اي تق  الت القديمة المباني جمي  ا اب ما ا ابل ولوـ والرسـو بالنفوش مز نا از   اي كاف
 اعيد التى الحجر ة الوت  احد زتزاؿ حيث اهناسيا الي احجارة ونقلوا تماما بنامة خرب اقد ي اللاني رنسس ايها

 2اللاني. سنوسرت اسـ تحم  استعمالها

 يتـ اال المحاجر با ى اما العكس وليس إهناسيا اهالى محجر بملابة كانت الفيـو أف على الباحث يدل  هنا مف
 البعيدة. للمحاجر كبديال استخدمت والتى للعمراف المتاخمة االر ة المناط  لوجود لها اللجوء

: مدينة داخل المبانى إنشاء فى واألعمدة األحجار إستخداـ ج.  الفيـو

 التي العليا م ر ااساـ مف والعار ف الحادؼ از ليـ عا مة الفيـو لمدينة از لي المو   انها البعض يعتبر
 3 التمساح سوبؾ المعبود لعبادة كرست

                                                           

  561أ.ب.كلوت بؾ ي لمحة عامة إلي م ري المرج  الساب ي ص1
: سليـ حسف ي م ر القديمة  23جيمس بيكي ي ازلار الم ر ة اي وادؼ الني  ي الجزء اللاني ي ترجمة لبيب حباي ي ص 2

 .331ي ص 1992ي الجزء اللالث ي الهمة الم ر ة العامة للوتاب ي القاهرة ي
ـ ي الار الفيـو القديمة / موتمر كلية ازلار ي ارع الفيـو ازوؿ بعنواف الفيـو بيف المااي والخاار ي 2331دؼ رمااف جو 3

 413*439ص  ي2331ابر    7/8مسنقب  التنمية ازلر ة والسياحية 
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 مف العديد وبها الاماؿ الي الجنوب مف تمتد وكانت كركودبلوبوليس ؛ 1أرسينوؼ  باسـ تعرؼ اارس كيماف وكانت
 كـ3 حوالي بلات لمسااة تنتار كانت التي والفخار والطوب الحير ة ازحجار انقاض مف توونت التي المرتفعات

 2 الارب الي الارؽ  فم كـ 2و الاماؿ نحو
 عالية نالؿ عف عبارة الارها التي القديمة المدينة جنوب تق  الحالية الفيـو مدينة اف مبارؾ بااا علي ذكر و د

 مهمات وا لب التالؿ نلؾ اي زمقابرها اارس بكيماف ازهالي عند وتعرؼ اداف الف محو مساحتها وتبلغ متسعة
 بااا علي   جفالؾ ناظر كاف الذؼ بااا رستـ أخرج ـ1846/ هػ1262 عاـ واي تاللها مف مستخرجة المدينة
 3بالفيوـ ايدة الذؼ بمنزلة وجعلها اارس كيماف منطقة مف رخامية اعمدة عدة

و د استخدمت اعمدة ومحاجر منطقة كيماف اارس  اي تايد مسجد خوند ا لباؼ 1499ـ واعيد استخداـ ازحجار 
 باك   ر ب خالؿ القرف  العار ف اي مباني ومنازؿ الجديدة بمدينة الفيـو كيماف اارس4

 

 2أصمباى. خوند قنطرة بناء فى األثرية األحجار إستخداـ إعادة يوضح منظر

                                                           
1
 34، 8112ٓػجلاٌؾ١ٍُ  ٔٛهاٌل٠ٓ  ، ِٛالغ االصبه اٌّٖو٠خ اٌمل٠ّخ ، اٌغيء اٌضبٟٔ ، كاه االلٖٟ ، اٌمب٘وح،   
كتاب و ف م ر ي الجزء اللاني ي ترجمة زهير الاايب ي الطبعة اللاللة ي  –ب.ـ مارتاف ي رحلة الي بني سو ف والفيـو 2

 ي  156ص دار الاايب للناري القاهرة ي

ي عاروف جزاءا بوزؽ ي  ص  14ـ ي د1889-ـ 1888علي بااا مبارؾ ي الخطط التوايقيةالحديدة لم ر ومدنها وبالدها  3
283 

44
Roger S.Bagnall& Dominic W.Rathbone: Egypt from the Alezander to the Early Christianty, 

the British Museum press, 2004, P.153. 
 .63ـي ص1947أ سطسي  -يفي يوليومجلة المهندس5
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، االوؿ، العربي الجغرافي المؤتمر عف نقالً  الفيـو بمديرية والمصارؼ الترع خريطة (:0) شكل  المجمس الفيـو
 0220 فبراير 02 القاىرة، االجتماعية، دابواآل والعمـو الفنوف  لرعاية األعمى

: تشييدىا تـ التي القناطر د.  بالفيـو

 والزراعة الرؼ  تار خ اي البارزة العالمات اهـ مف كانت القناطر وبناء السدود وا امة الجسور أنعمارة وااحات  لنا يبدوا
 والوز  الحكاـ ا امة ما جمي  فوؽ ي وأحفاد  بااا علي   عهد اي الجسور إ امة حجـ اف ب  الحديلةي بم ر
 .1 الفيااف اهور الناء حراستها على والقياـ ادارتها وحسف الجسور بإنااء علي   أمر و د التار خ طواؿ بم ر
 جناو أبو وجسر  اياة وجسر طامية و ناطر المقط  هوارة وحاجز الالهوف   نطرة بتجديد علي   أمر وكما
 - هجر ة1286 اواؿ 21 بتار خ 428 ر ـ بالمدير ة الفروع  ادر داتر يبيف كما وافالبهل وجسر  ير أبو وجسر
 .18342 عاـ اي طامية  ناطر بناء واتعاد  بتقوية علي    اـ كما اسماعي ي الخديوؼ  عهد مف ـ1869

 وتطهيرهاي لترعا وانااء وتقو تها الجسور وا امل المالحية القنوات تطهير عمليات على بنفسل علي   أارؼ لقد
 حتى البقاء لل  در الذؼ tisnsl eA nAtlrs بلفوف  دؼ ليناف المهندس برماسة العمومية لألاااؿ ديواف انائ كما

                                                           

ي سـ ازلار ازسالمية ي كليل 1952-1835اتحي احمد جماؿي مناأت الني  المامية بم ر اي ع ر ازسرة العلوية  1
 139ي ص 2339ازلاري جامعل القاهرةي 

 178ساب  يص رباب عادؿ حسف  ال ي مناات الرؼ وال رؼ اي الفيـو اي الع ر المملوكي العلماني ي المرج  ال 2
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 لاني ربي  23 يوـ1 اسواف وخزاف الخير ة القناطر لماروع ازولي اللبنات وا  اي مساهما اسماعي ي ع ر
 تلؾ خالؿ  امت التي وال رؼ الرؼ  ماروعات كااة على راؼازا بل منوطا الديواف هذا وكاف ـ1947 -هػ1263
 .2 الفترة

 خزاف ومنها منهاي بالرؼ  لالنتفاع وتسييرها الميا  لابط الفيـو انحاء اي القناطر مف العديد بااا علي   أناأ ولقد
 عليها ح   لان البحث يؤكد والتي ازحجار مف اخمة كميات استخداـ تطلب مما 3 الفيـو اي وسنورس طامية
 1333 مف أولر استخداـ اعيد  د أنل ذلؾ على والدلي  ااحجار. اي الفيـو لفقر نظرا المتاخمة ازلر ة المناط  مف

 أ ب  الترميـ لوف 29-1928 عاـ علي   عهد اي الالهوف   نطرة ترميمات اي القديـ ادمو  حامط مف  طعة
 جنوب الوا   بالجب   ديمة محاجر اوتااؼ طر   عف الالهوف  طر نا ترميـ استطاع ولوف ازلري م  متاابل  ير
 بعض استخداـ أعيد الترميـ وعند منل بنيت الالهوف   ناطر أف ويظف منلي كـ 4 مسااة علي الالهوف  هـر  رب

 ةالقديم المداميؾ أف علي يدؿ (مما3&2اكلي )أنظر4القديمة المداميؾ م  الجديدة المداميؾ اتاابهت منها ااحجار
 العوام  أهـ مف كاف وترميمها البداية منذ الالهوف   نطرة بناء وأف بالالهوف  االر ة المنطقة أحجار نفس مف بنيت
 وادمو . الالهوف  ألار علي سلبا ألرت التي

 
                                                           

ـي ترجمل وزار  1872ليناف دؼ بلفوفي مذاورات عف اعماؿ المنفعل العامل التي تمت بم ر منذ ا دـ الع ور حتي عاـ  1
 113ص 1949ازاااؿ العموميةي 

 494ـ ي ص  1982عبدالرحمف الرااعي  ي ع ر   علي ي دار  المعارؼ ي الطبعة الرابعة ي القاهرة ي 2

ي ترجمل وزارة 1872ي مذكرات عف اهـ اعماؿ المنفعل العامة التي تمت بم ر منذ ا دـ الع ور حتي عاـ ليناف دؼ بلفوف 3
 492ي ص23ص1949ازاااؿ العموميةي 

وزارة اااااؿ العموميةي تفتيش عاـ رؼ الوجل القبليي مذكرة عف تار خ  ناطر الالهوف علي البحر إلىوسفي   ليـ الفيـو  4
 .11ي ص 1932ملت بهاي المطبعة اامير ةي القاهرةي والترميمات التي ع
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 شدموه حائط مف بأحجار ترميمو تـ الذي األيسر الجناح بيا ويظير الالىوف  لقنطرة الخمفية الواجية (:0) شكل
 (02 ص ،0220 الالىوف، قناطر تاري  عف مذكرة العمومية، األشغاؿ )وزارة االثرية الالىوف  منطقة مف ثـ

 

 الالىوف  قنطرة بناء تـ التي لألحجار المشابية األحجار نقل أثناء العماؿ بيا ويظير الالىوف  محجر (:2) شكل
 (02 ص ،0220 الالىوف، قناطر تاري  عف مذكرة العمومية، األشغاؿ )وزارة بيا

 ازوؿ والقناطري الجسور ببناء الزامد لالهتماـ داعا  رميسياف سبباف هناؾ كاف اقد إسماعي ي الخديوؼ  عهد اي أما
ي وتطو ر از الح اي ر بتل اي تمل   سنوات خمس خالؿ اي أنل حيث الخا ة بم الحل اهتمامل واللاني الفيـو
 اداف 327458 وزراعل است الح اي و ناطر جسور مف ا اجر  ما بواسطة استطاع ـ1868 عاـ الحكـ توليل منذ
 عاؿ امر ـ 1868 عاـ اي  در لل.لذلؾ خا ة ملويل ا بحت ازطياف هذ  وبالطب  بالمدير ات المتروؾ مف

 وعمار  داياة  نطرة اـ وبناء رااي وأبو اطواب  ناطر انااء وتـ الفيـو بمدير ل الحديد السكة بجسر  ناطر بإنااء
 ازهماؿ جراء مف المتارر ف اوؿ اسماعي  كاف ازخر ال عيد وعلى1 سنهور بحر ومحطة ابوكساة ارسرد  نطرة
 اداف 7923  رؽ  إلى ادؼ مما بالميا   اروف  بركل امتألت الالهوف   ناطر ابواب انكسرت اعندما الماروعاتي بهذ 
 2 اسماعي  الخديوؼ  امالؾ الفيـو تفتيش اطياف اجود مف

 تبني كانت القرؼ  داخ  ال ايرة الجسور اأما والقناطري الجسور انااء اي المستخدمة المواد أف ظةبالمالح والجدير
 هذ  يكسوف  الفالحوف  كاف الر اح بفع  تنحرها التي الميا  تهتز عندما للقط  تتعرض لويال ولتقو تها الطيفي مف

                                                           

 (ـ1869 -هجر ة 1286اواؿ  21بتار خ  428ديواف المعية السنية عربييداتر  ادر الفروع بالمدير ة ر ـ  1
ي 13ـي  ادر تفتيش عمـو از إلىـ للمعيةي ص 1285/1868جماد اوؿ  3ي 6ديواف المعيل السنيل عربيي دسي ـ  2

 295-294 سعودؼي تار خ تطور الرؼ اي م ري صعبدالعظيـ  
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 جسور مف كلير اف كما عموديل اوتاد تدعمها السمار مف الم نوعة الح ر مف  فوؼ عد  او ب ف الجسور
 ازحجار مف تبني اكانت القناطر اما السابقةي مليلتها مف ا وؼ  يجعلها مما ازجر الطوب مف تبني كانت الفيـو

 (.5&4اكلي )انظر1ليدعمها الر اص عليها وي ب

  ب  مف  ارخة تعديات هناؾ كاف ب  الحكومة علي  ا را المتاخمة ازلر ة المناط  احجار استخداـ يكف ولـ
 حيث ي1939 عاـ الحكومة جانب مف الماكلة القطف لجنل تقر ر مف جليا يتا  ما وهو الفيـو اي المزارعيف
 تالعب لمن  المرا بة اي الرؼ  م لحة تتادد لـ ما المناوبات نظاـ بإبطاؿ الحكومة المزارعيف مف الولير طالب
 الترع علي الخ و ية القناطر ومقايسات حدود حةالم ل تا  اف بارورة بعاهـ وااار المستخدميف  اار
 القر بة ازلر ة المناط  احجار يستخدموف  المزارعيف  اار  بلوكاف مف جار ا كاف كما الميا  منسوب لحفع الرميسة
 2اراايهـ لرؼ  الخا ة الفتحات تلؾ عم  اي منهـ

 

 

  بؾ أسماعي  ترجمة ي مور س وبحيرة بالفيـو النفيس العلـ ي براوف  )الميجر مطرطارس   بة (:4) اك  

 ( ص ي ـ1895 ي القاهرة ي ببوزؽ ازمير ة المطبعة / رؼ  مفتش سرؼ 

                                                           

 17س جيراري المرج  الساب ي ص.ب3

 1913ا سطس  16ي 6533المقطـي العدد  2
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 سرؼ  بؾ أسماعي  ترجمة ي مور س وبحيرة بالفيـو النفيس العلـ ي براوف  طامية)الميجر بحر اوؽ  بدالة (:5) اك 
 ( ص ي ـ1895 ي القاهرة ي ببوزؽ ازمير ة المطبعة / رؼ  مفتش

 :الحديدية السكؾ انشاء و.

  اي التفكير تـ حيث 1834 عاـ خالؿ بااا علي   بالط اي تتردد بم ر الحديدية السكؾ انااء اكرة بدأت لقد
 الظهور يعتبر والذؼ ازوؿ بااا عباس عهد كاف حتى ي الفكر  توتم  ولـ والسويس القاهرة بيف حديدؼ خط انااء

 اف دوف  تواي انل از وازسكندر ة. القاهرة بيف حديدؼ خط انااء تـ حيث بم ري حديديةال للسكؾ ااوؿ الحقيقي
لى اأوم  نجاحل لمرة يرؼ   عهد خالؿ الحديدية للسكؾ الوبير ازنتاار كاف لـ .1 الخط هذا اتماـ بااا سعيد الوات

 اعرات ادارتل بااا سعيد سلفل ملاناا الذؼ القومسيوف  وألاي الحديد السكة ادار  تنظيـ اعاد الذؼ بااا اسماعي 
 التي الحديدية السكؾ امتداد اف ب  .2 بها خاص مدير لها وعيف الحديد والسكة المرور بم لحل الحيف ذلؾ منذ

 كـ673عهد  اي  ارت - م ر حكـ اسماعي  تولي عند كيلومترا 443 كانت اف بعد - الحكومةالم ر ة اناأتها
 الحديدؼ الخط انااء تـ ازسكندر ةي - القاهرة مف الحديدؼ الخط ازدواج ىبا اااةإل انل حيث ـي1868 سنل

                                                           

 56روبرت هنتري م ر الخديوية ناأة البيرو راطية الحديلةي المرج  الساب  ص. ؼ  1

ي 1914-1882هد ازحتالؿ البر طاني ل علـ الديف عبدالواحدي تطور النق  والموا الت الداخليل اي م ر اي عمااط 2
 48-47ي ص1989الهيمل الم ر ل العامل للوتابي القاهرة 
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 محطة لـ الفيـو محطة  الوسطي محطة بعد وانامت وابوكسا  الفيـو مدينة بيف ـ1868 عاـ1ابوكسا  - الواسطي
 .2 ابوكساة لـ اباواؼ

 

 ااسرات ع ر نهاية وحتى الع ور ا دـ منذ القديمة الم ر ة ازلار موا   الديفي نور عبدالحليـ : 6 اك 
  41يص2338 يالقاهرةي از  ي يدار اللاني الجزء القديمةي الم ر ة

 االر أوبر لل كاف مما االر ة ادت منطقة إختراؽ تـ أباواػ إلى الرميسية الفيـو محطة مف الخط هذا مد وعند
 اف حيث مستجدا يكف لـ الظاهرة تلؾ حدوث أف يتا  عاري التاس  القرف  بداية اى االر ة المنطقة تدمير على
 ستانلي الرحالل ماذكر  علي بناء الظاهرة هذ  حدسلت وخلفامة أسماعي  بعد  ومف بااا علي   تخطيط الناء
 اي أوربا مسايرة حركة اف وذلؾ والتهدـ ازامحالؿ اي ومبانيها القاهرة ألار أخذت القاهرة) سيرة كتابل اي لينيوؿ
 هدـ علي تعم  أف اأنها مف كاف كليرة نواحي اي إليها ازتجا  كاف بديوالتي منها يكف لـ والتي عار  التاس القرف 
 الاوارع اي علرة حجر تقف أو العربات سير تعوؽ  كانت التي التار خية اابتية مف و يرها المساجد مف كلير

 لها تار خية ألار مف ايها يكوف   د لما اعتبار أؼ دوف  يرسمونها السلطاف نواب كاف التي الجديدة والمياديف
 هامل تار خية الار مف تال يل  د بما عابمة  ير تمتد كانت التي للاوارع ملاؿ أسط  علي   اارع كاف  يمتهايولقد

 تقـو كانت ي الاوارع تخطيط مهمتها كاف التي ا دار  يولع  تقر با القاهرة أحياء أ لب اي حدث هذا اف و ير ي

                                                           

 37ي ص1977ي مناأ  المعارؼي 1879-1863 ال  رماافي الحيا  ازجتماعيل اي ع ر اسماعي   1

2
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 لجنة يقظة الي السيمة الحالة تلؾ استمرار عدـ اي الفا  و رج   ورة أاي  اي ولوف المدير ات لسمجا بعم 
 (1بعيد زمف منذ كاف خبر اي مختلفة ع ور الي تعود التي ازلار تلؾ لوانت جهودها ولو  ازلار حفع

 بابكل واز إليـ القرؼ  انحاء ااةك بتاطية ازهتماـ ارورة ازحتالؿ سلطات رأت لم ري ا نجليزؼ  ازحتالؿ وألناء
 إلى تنق  ومنها الرميسية الحديدية السكؾ بخطوط وال عيد الدلتا اي ازنتاج مزارع لربط وذلؾ الحديدية السكؾ مف

 .2ودمياط وبورسعيد والسويس ا سكندر ة اي الخارجية الت دير مراائ

 السكؾ خطوط بمد الاديد ازهتماـ إسماعي  عهد يا اتـ جدا  ليلل الفيـو اي الحكومية الحديدية الخطوط وكانت
 ومنها الفيـو ومدينل الوسطي بيف المو   الحديد السكة ارع انائ ـ1873 / هػ1287 سنل افي ي3ايها الحديدية

 العدوة بيف سيال محطة انامت لـ ابوكساةي لـ أباواؼ لـ الفيـو محطل الوسطي محطة بعد وأنامت أبوكسا  إلى
 ايل محطتاف وانامت سنورس إلى الفيـو مف حديد سكل ارع مد لـ سنرو محطة واباواؼ المدينة وبيف والوسطيي

 .4 الارؽ  إلى اخر ارع مد اي الحديد السكة م لحل واارعت بيهمو

 مل  محا ي  نق  اج  مف وموا التها بالفيـو الحديدية السكؾ بتحسيف البالغ إسماعي  الخديوؼ  اهتماـ ويعزو
Railways Light Fayoum  بالفيـو الزراعية الحديد سكؾ اركل توونت لذلؾ .5ت نيعهال والق ب القطف

Company امتيازات ـ 1898-1896 عاـ الحكومة منحتهـ اركات اربعل امف مف وكانت ـ1897 مايو 5 اي 
 الزراعية ازرااي مالؾ كبار مف اعاامها واك  خالص م رؼ  ماؿ برأس6م ر اي حديديل سكؾ انااء
 وبسطا و ارس وتادرس بقطر وي ا اسيوط اعياف ايها اارؾ اقد م ر اي از باط العامالت أاهر مف مهـومعظ
 ولـ.7مطر وجرجس انودة وحنيف لطفي خالد الفيوـ ومف اانوس اخنوج انودةي ومار ي وحنا وخياط روس

                                                           

ز القومي للترجمة ي القاهرة ي ستانلي لينبوؿ ي سيرة القاهرة ي ترجمة حسف ابراهيـ واخرواف ي تقديـ ايمف اؤاد سيد ي المرك1
 247-246ي ص 2311

ي ماجستيري كليل 1914 -1856ي الر السكؾ الحديدية علي اوااع م ر از ت اديةوازجتماعية اي الفترة مني عطاهللا 2
ي مناأ  المعارؼي 1879-1863 ال  رماافي الحيا  ازجتماعية اي ع ر اسماعي  ; 23اآلدابي جامعل القاهرةي ص

 37صي 1977

 37ي ص 1938ـ ي   أميف حسونة م ر والطرؽ الحديدية ي القاهرة ي 1912ازح اء السنوؼ العاـ للقطر لعاـ  3

ي 4 ي مطبعل الفيـو  44ي ص1894ابراهيـ رمزؼي تار خ الفيـو

لل انجلترا ـ مف  ن   دو 1913-1937تقر ر  ورست  عف المإالية وازدار  والحالة العمومية اي م ر والسوداف ايما بيف 5
 ـ 1913إلى جناب السير إداورد جرؼ وز ر خارجيتل ي مطبعة المقطـ ي 

 1933يناير  19المقطـي تار خ   6

 ـ 1898ابراير  19/ جر دة الو ام  الم ر ة7
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 بي  إلى أدؼ للخطوط دارتهاوا مإلىللاركة ارتباؾ ادؼ مما ازحتالؿي مف أوبر ااوط وواجهت طويال تستمرالاركة
 .1 بلجيكية انجليز ل لاركل 1936 عاـ اي اسهمها

 العن ر ادخاؿ بسبب عظيما تحسنا تحسنت  د الفيـو حديد سكؾ ادار  اف ـ 1936 عاـ كرومر تقر ر اي جاء قدل
 الحياة وزف ـيالفيو  مدير ل ا ت اديات خدمل اي خطيرا دورا ناأتها منذ الاركة لعبت و د ادارتها اي ازوربي

ي مدينل اي مرتوزة كانت التجار ةوال ناعية  مركزا الفيـو مدينة مف جعلت خطوطها الاركة مدت عندما اانل الفيـو
 تحويالت لاللة واناأت وطامية والالهوف  و لمااة الوادؼ ونزلل السلطاني الارؽ  إلى الفيـو مف خطوطا ومدت لها
 السكؾ طوؿ بلات و د .2المع رةإلىسنورس ومف الرواة إلى رسمطرطا ومف الاواانة إلى الحيط منيا مف

 عربة 47و  طار 19 عليها يعم  - (1) جدوؿ انظر - محطل 22 محطاتها وعدد كـ168 بالفيـو الحديدية
 .3باام  عربة 269و

)دمحم في الشركة تديرىا التي الحديدية السكة خطوط (0) جدوؿ  الحديد سكةال أبنية  ، زيف دمحم الديف زيف الفيـو
 جامعو ، االثار كمية االسالمية، االثار قسـ ، منشورة غير رسالةماجستير ، العموية األسرة خالؿ مصر في

 (:22ص ،0202، القاىرة

                                                           

ـ مف  ن   1913-1937تقر ر السير الف  ورستي عف المإلىة وازدار  والحالة العمومية اي م ر والسوداف ايما بيف  1
 22ي ص1937انجلترا إلى جناب السير إداورد جرؼ وز ر خارجيتل ي مطبعة المقطـ ي دولل

 315ي زمكتبل الفنيل لهندسل سكل حديد م ري ص1912ازح اء السنوؼ للقطر الم رؼ لسنل   2

ازسالمية    ز ف الديفي ابنيل السكل الحديد اي م ر خالؿ ع ر ازسرة العلويةي ماجستير ير مناورة ي  سـ ازلار 3
ي عبدالرحمف   عبدالقادر موسي ي عمارة السكؾ الحديدية اي م ر 34ي ص2313يكليل ازلاري جامعل القاهرةي 

 87 ي ص 2337دراسةتوليقية ي ماجستير ي كلية الهندسة جامعل القاهرة ي 

 المحطات عدد )كـ( الخط طوؿ االنشاء تاري  المحطات

 4 29 1933 الارؽ  – الفيـو

 4 25 1933 الوادؼ نزلل – الفيـو

 2 19 3193 الالهوف  - الفيـو

 1 19 1933  لمااة – الفيـو

 2 5 1931 سنورس - المع رة

 3 31 1931 طامية – الفيـو

 2 14 1931 الرواة - مطرطارس
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 عاـ الفيـو محطة ببناء  امت كما السيمااوري الحديدية السكؾ ااارات نظاـ الحكومةبأنااء  امت 1913 عاـ واي
 حفع مكاتب استعالماتي مكاتب الت ميـ: اي ااتية الارور ة المراا  يراعي اناامها عند المحطة وكانت ـ1912

 الجرامد. لبي  محالت ميا ي دورات مطاعـي الارطةي مكاتب البر دي خدمل ازستراحاتي العفشي ازماناتي
 - المحطة ناظر – )رميسالحركة العامليف مكاتب ام وت المحطة اعماؿ الارور ة المراا  با اااةإلى
 والومسار ة ازحتياط للسامقيف مكاتب الحركةي مراجعل مكاتب السفري وحجز التذاور  رؼ مكاتب ومعاونيهـ(ي
ي خدمة  دارة ومكاتب المحطةي نظااة اجهزة واماوف العرباتي ومالحظي  والمظالت ازر فة بخالؼ النـو
  .1وازسوار والمخازف 

ي مدير ة نواحي توا  خر طة (:7) اك   ازوؿي العربي الجارااي المؤتمر عف نقال بها الحديدية والسكؾ الفيـو
ي  0220 ابراير 23 القاهرةي ازجتماعيةي واآلداب والعلـو الفنوف  لرعاية ااعلى المجلس الفيـو

 الحديد السكة خطوط لمد ازنااءات هذ  ك  لبناء الالزمة بااحجار الحكومة جاءت أيف مف هنا المل  والسؤاؿ
؟وه   يتطلب كاف الحديدية السكؾ خطوط انااء واف خا ة ذلؾ؟ اي ازلر ة المناط  احجار استخداـ تـ بالفيـو

 والمفتايف كا دار يف المحطات اي العم  لـ وحراستها و يانتها القاباف وتركيب الخط لمد كليفة عمالل وجود
 بل لاللتحاؽ العماؿ مف اززؼ يتطلب اخما عمال كاف انل االبد للقطارات ال يانة اعماؿو  والمح ليف والسامقيف

                                                           

 38-37ب  ي  ز ف الديفي ابنيل السكل الحديد اي م ر خالؿ ع ر ازسرة العلويةي المرج  السا1

 4 26 1932 اواانل – الحيط منيا

 22محطة  168كـ اإلجمالى
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 على الح وؿ وكاف و يانتها الحديدية الخطوط بمد يقوموف  مف وهـ الدر سة بعماؿ يسمي ما هناؾ كاف لذلؾ
 وبالتإلى .1ازمر استلـز إذا هال مجاورة او بها الحديدؼ الخط عم  المراد والمناط  المدير ات مف يتـ ازنفار هؤزء
 جعلت الفيـو كاركل الخا ة والاركات الحديديةي السكؾ خطوط بجوار الدر سة لعماؿ مساوف انااء ازمر تطلب
 المساوف. هذ  لبناء البناء ومواد لألحجار الحاجة ز ادة إلى ادؼ مما ي2العماؿ هؤزء لسكني معدا منزز محطتها مف

 منها الولير اندلار إلى ادؼ مما بالفيـو ازلر ة المناط  مف الالزمة ازحجار على الح وؿ تـ الماكلة هذ  ولح 
 المناط  أولر اارس كيماف منطقة وتعتبر ازلر ة المناط  بعض تقط  الحديدية السكؾ خطوط بعض وأف خا ة
 تألرت وأياا الحديدية. السكؾ خطوط منها تنطل  التي البؤرة تعتبر والتي الفيـو مدينة  لب اي لو وعها نظرا تدميرات 

 (.6) اك  )انظر و يرها وابجيج والالهوف  هوارة مل  الحديدية للسكؾ المتاخمة المناط 

 ازحجار  ط  بالمسجونينفي السجوف  وم لحل الحديدية السكؾ م لحل بيف اتفاؽ على بناء الحكومة استعانت كما
 مسيرات الناء الارهااتربة منعا الطر   طوؿ على وواعها الحديدية بالسكؾ الخا ة الجسور لعم  3الالزمة
 عار التاس  القرف  خالؿ الظاهرة تلؾ حدوث علي مهمة ومؤارات بدززت الولام  مف العديد وتمدنا .4القطار
 المسجونيف اا باط عف ازاراج باأف الخ وص الديواف الي العالي المجلس مف ال ادر ازمر ذلؾ و وا 

 (1)انظرملح 5 المسلميف وبيف بينهـ للمساوة الحديد السكة اعماؿ اي بتاايلهـ وا تراح الحديد بالسكل والماتاليف
 والمعلـ أاندؼ   علي مف المختلس المبلغ تح ي  و تامف الديواف الي العالي المجلس مف ال ادر اامر وكذلؾ
 لـ الظاهرة تلؾ أف و بدو  (2)انظرملح 6قوبلكع الحديد السكة اي تاايلهـ او طرة ليماف الي ارسالهما لـ جر س
   الي العالي المجلس مف ال ادر اامر مف يتا  حيث البحر ة بالترسانة أرتبطت ولونها الحديد بالسكل اقط ترتبط
 ازسكندر ة بميناء الترابية ازاااؿ اي سنة يسخر حيث طناف اسحاؽ المعلـ اجالء يتامف الذؼ الخديوؼ  الديواف
 ازلار بأهمية وعي أؼ لديهـ ليس الدر سة وعماؿ المسجونيف ااف اوبالطب  (3انظرملح  ) 7 التزو ر وبةعق لقااء

 ايها. التدمير الار تفا ـ إلى ادؼ مما واهميتها ازلر ة والمناط 

 -التالية: باادلة ارايتة على الباحث دل  و د

                                                           

 65نمر   1862/هػ 1283دار الولام  القوميةي ديواف المرور والسكلي  ومسيوف المرور امر تحرر لمرور كفر الز اتي  1

ي ماجستيري 1914 -1856طلي الر السكؾ الحديدية علي اوااع م ر از ت اديةوازجتماعية اي الفترة  مني عطاهللا 2
 155كليل اآلدابي جامعل القاهرةي ص

ي 1ـ( ي المجلس ااعلي لللقااة ي ط1882-1823يفيف علواف ي التجنيد العسكرؼ وألرة علي المجتم  الر في اي م ر )ن3
 82ي ص2339

 
 ـي المحفوظة بدار الوتب الم ر ة1898يوليو 33المجلل الزراعية الم ر لي  4

 هػ1271جماد أولى  16 وليقة:يتار خ ال194ـ-58معية تركي ور ة  6محفظة دار الولام  القومية بالقاهرة ي 5
 هػ 1274اعباف  15ي  345ـ ي 68ص  -معية تركي  3داتر دار الولام  القومية بالقاهرة ي ي6
 هػ1274جماد ازوؿ  9ي تار خ 114ـ 63ديواف الخديوؼ تركي ص  784دار الولام  القومية بالقاهرةي داتر 7
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 القروف  اه  استعملة  د المدينة اهناسيا سكاف يد علي  بالتخر  يد ابقتة ما علي اللبرنت بقايا أف حسف سليـ ذكر  د
 خط بناء  ي البا ية البقية  ايعلي حتي محجر بملابة تستعم  اللبرنت بقيت  د وهكذا ي مساونهـ بناء اي الوسطي
 اظيات مف أوواما از يجد لـ المبني هذا مو   عف بترؼ  كاف احينما عاري التاس  القرف  خالؿ  ي الفيـو حديد

 1الملؾ. وتماتي  المارب بقايا وبعض ازعمدة مف و ط  المنقواة ااحجار مف و ط  ازحجار
 الى تمتد والتى الجنوب الى بهوار  الهـر سف  عف بعيدا تمتد منطقة وجود على l.eAit nAsinrs أياا دل  كما

 بعض اللوتس زهرة اك  على مداع الجيرػ  والحجر الجرانيت مف البقايا بعض يوجد حيث القناة مف ااخر الجانب
 القرت خالؿ بعاها استخدـ كما برليف متحف اى ااخر والبعض بالقاهرة الم رػ  بالمتحف ااف البقاي  هذ  مف

 مف اللاني الن ف اي ازتراؾ الرحالل زارها وعندما ي 2الحديدية السكؾ بناء اى ا نجليز  ب  مف عار التاس 
 التي والوتابة النقوش كانت إف حتي هدمت التي ازلار تلؾ علي تدؿ تالؿ ازف ايها ااهدوا عار التاس  القرف 
 3  راءتها زيمكف مسحت عليها
 الخط هذا لعم  المدينة أطالؿ هدـ وتـ بادت االر ة المنطقة إختراؽ تـ  د أباواػ الفيـو حديد سكة خط مد وعند
 4القديمة. سويسال حديد سكة خط إنااءة اى واستخدـ كـ 24 بطوؿ 1867 عاـ
  الجديدة الطرؽ  انشاء ىػ.

 التاس  القرف  مف ازخير العقد خالؿ بها الحديدية السكؾ بإنااء الفيـو مدير ة اي الزراعية السكؾ انااء ارتبط لقد
 انااء حيلتـ والقرؼي المدف بيف ازنتقاؿ تسهي  اج  مف 1895 نوامبر 3 اي العإلى ازمر بموجب وذلؾ عار
 ـ.1898 عاـ خالؿ المدير ة بأنحاء اخرؼ  وعاروف  لمانية انااء تقرر لـ المدير ةي زراعيةبأنحاء سكل عار  لاللة
 العدوةي سنورسحتي مف تمتد أخرؼ  وسكل الناحيةي سكف حتي وتمتد سنورس محطل مف السكؾ هذ  إحدػ وتبدأ
 بحر وتجتاز الحواتـ كوبرؼ  مف تمتد وسكل الحديدي السكة بجوار اارس كيماف إلى إلىوسفي مقاسـ مف تمتد وسكل
 الفيـو ي   الذؼ المباار البرؼ  الطر   با اااةإلى هذا.5سنورس إلى والوعابي وازعالـ الرماد دار حتي يوسف
 كاف بينما .6الجب  بطر   وعرؼ والقاهرة الجيزة إلى ال حراء عبر اماز الفيـو مف يتجل الطر   هذا وكاف بالقاهرة

                                                           
 331ي ص 1992 ر ة العامة للوتاب ي القاخرهرة يسليـ حسف ي م ر القديمة ي الجزء اللالث ي الهمة الم1

2R.NeilHewison: The Fayoum A practical guide, 2nd edition, The American University in 

Cairo Press, 1984, p.75. 

لللقااة ي سامية   جالؿ ي م ر اي كتابات الرحالة ااتراؾ اي الن ف اللاني مف القرف التاس  عار ي المجلس ازعلي 3
 347ي ص2314ي القاهرة ي 1ط
 .112رأات مكـر يوسفي رسالة ماجستيري ص4
 8ي ااااؿ عموميل 336أي مجموعل /8/11دار الولاي  القومية بالقاهرة ي محااع مجلس الوزراءي نظار  ازاااؿ محفظل 5

ي عدد 1899ا سطس  2ي 1894اوتوبر   22ي 33ي عدد 45ص ـي1311/1894اعباف  2ي السنل ازوليي 3ـي الفيـو
 477-476ي  ص 1312/1894 فر 

ليلي    اسـ طراوبيي الفيـو اي الع ور الوسطي بيف القرنيف اللاني عار والسادس عاري رسالة ماجستير ي كلية  6
 158ـي ص1979ازدابي جامعل القاهرة 
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لى ز ار  عند ذلؾ على والدلي  ال عيد طر   عف عا مةلل آخر طر قات  هناؾ  خرج الفيـو إلى بااا سعيد م ر وات
 .1النقطة تلؾ مف رج  لـ الحكاـ لمقابلتل اخف سيال ارض إلى و   اف إلى وعسكر  هو

 خداـاست تـ وه  وتعبيدها؟ الطرؽ  هذ  ك  لبناء الالزمة بااحجار الحكومة جاءت أيف امف السؤاؿ نفس يقفز وهنا
 والفيـو الجيزة بيف الجديد الفيـو طر   ااتتاح خبر اي جلية السؤاؿ هذا اجابة وتبدوذلؾ؟ اي ازلر ة المناط  احجار
 ال حراء الجديد الطر   هذا و خترؽ  .1927 مايو8 ازحد يـو للفيـو ز ارتل يـو ازوؿ اؤاد الملؾ ااتتحل والذؼ
 كـو منطقة إلى الفيـو بندر مف الزراعية ازرااي اي كيلومترا 31 منها اكيلومتر  98 بطوؿ والفيـو الجيزة بيف التي
 يوميل بأجر  السجوف  م لحل مف بهـ جيء الذيف المسجونيف مف ار   الطر   ات  اي ااتا  و د االر ةي اوايـ
 اف حيث سيمات  ات ألر  لل كاف ازلر ة المنطقة داخ  للعم  المساجيف استخداـ ولع   روشي أربعل  درها منهـ للواحد

 الامس حرارة اي الموكلهإليل ازعماؿ مف ينتهي حتى المدمرة العاوامية بمنتهي ازلار م  سيت راوف  المساجيف
 الطاعة مف الجندية  واعد خالفوا الذيف الفالحيف مف المذنبيف الجنود استخداـ الي بازااال طر قةي باؼ العالية

 كقط  اا ة دونية بإعماؿ ازاتااؿ م  السجف عقوبل كانت اقد ازحجار تقطي  اي العسكر ة واا وؿ
 للطر   منظر (13 ي9) اكلى و وا  ي الر ة منطقة أؼ اي وجودهـ ازلاراي اوبر لل كاف مما ي2ازحجارمنها

 اوايـ كـو معبد ومنظر ازلر ةي اوايـ كـو منطقة مف وازحجار والسباخ ااتربة لنق  حديد سكل ار ط يتوسطل
يبال ي  حراء اي الملوي للطر   المعتراة ال خور اي ازلااـ وا  طر   عف الطر   ا  تـ و د فيـو  الفيـو
 اي الموجودة باآللار بالاا اررا اف المنطقي امف اوايـ بكـو ازلر ة المنطقة بمنت ف يمر الطر   اف وبما

 اي والمساجيف للعماؿ الماء تو   كانت التي وهي لترعة منظر يوجد كما الطر  . ا  بسبب حدث  د المنطقة
 المبنية اللبف الطوب على بالطب  سلبات  ألر مما 3الطر   مدخ  اي وا عل وهي الملوي الطر   اعداد عملهـ الناء
 القديمة. ازلر ة المدينة منل

 

 

 

 

 
  

 
                                                           

 46ابراهيـ رمزؼي المرج  الساب   ص1
 82ي المجتم  الر في اي م ر ييالمرج  الساب  ي صنيفيف علواف ي التجنيد العسكرؼ وألرة عل2
 1927مايو  13ي الجمعل 135جر د  الم وري العدد 3

 

 عف نقال الجديد القاهرة طر    طعها و د والجبانة بالمدينة كاملة االر ة المنطقة بها وتظهر حاليا( أوايـ )كـو االر ة كرانيس منطقة يوا  (8اك )
(Roger, S. and Dominic W., Egypt from Alexander to the Early Christians, Fig. 5.2.1).  
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 يـو للفيـو ز ارتل يـو ازوؿ ؤادا الملؾ ااتتحل والذؼ والفيـو الجيزة بيف الجديد الفيـو طر   ااتتاح يوا  (:9) اك 
 135 العدد الم ور بجر دة 1927 مايو 8 ازحد

 

 ي1927 مايو 8 الم ور:ازحد جر دة عف نقال القاهرة الفيـو بطر   العم  مراح  يتامف (13) اك 

 135 العدد 
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 الدراسة نتائج

 مل  اارادها بعض باستلناء – وخلفاؤ  علي   )عهد م ر اي الحديث الع ر اي الحاومة الطبقة ااتقرت
 أولويات با ي دوف  ذلؾ كاف حيث عليل الحفاظ وأهمية التراث ماهية لفهـ اؤاد( والملؾ اللاني حلمي عباس الخديوؼ 
 مما ازلر ة كرانيس منطقة وسط الجديد الفيـو - القاهرة طر   ا  اي الديناميت استخداـ  رروا أنهـ حتى الدولة
 انااء بدلي  لهـ وازوحد ازوؿ التوجل كاف القطف زراعة وخا ة الزراعة طر   عف  ت ادؼاز التوجل اف على يدؿ

 هناؾ كانت ولوف بالفيـو ازلار هدـ يتعمدوا لـ بأنهـ القوؿ يمكننا وبالتإلى .1923 اي بالجز رة للقطف متحف
 أهـ والسدود.ومف المامية والقنوات والترع الحديدية السكؾ خطوط تاييد مل  والتراث االار مف أهـ أخرؼ  أولويات
 مف ذلؾ يتامنل وما والفيـو القاهرة بيف الطر   لا  المساجيف استخداـ الحكاـ هؤزء وعي اعف على الدزم 
 ينتهي اف و ر د العاوامية بمنتهي ازلار م  سيت راوف  المساجيف اف حيث االر بالغ لل كاف االر ة للمنطقة هدـ
 طر قة. بأؼ العاليل الامس حرارة اي إليهـ الموكلة ازعماؿ مف

 1835 منذ الحديث الع ر اي الفيـو إ ليـ ألار تدمير إلى أدت التي العوام  أهـ تحلي  إلى الدراسة خل ت كما
 كانت التعر ةي وعوام  الرماؿ وزحف الجواية الميا  اي والمتمللة الطبيعية العوام  إلى ابا اااة .1952 وحتى
 معظـ هدـ إلى أدت والتي القطف زراعة اي بالتوس  للدولة از ت ادية السياسة عف ناتجة بار ة عوام  هناؾ

 إلى الرؼ  نظاـ تحو   وهي واادلةي بالاواهد الباتها تـ والتي الحديث الع ر اي الفيـو ا ليـ اي االر ة المناط 
 زحف مف ذلؾ استتب  وما الطرؽ  وتعبيد ديةيالحدي السكؾ والقناطريوانااء السدود القطفيوانااء وزراعة دامـ رؼ 

 لراء اي أمال ايها يدمروف  الونوز  امدو اظهر ازلر ة المناط  داخ  البارؼ  النااط مف عظـ كبير عمراني
سر  .
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 : والترسانة الحديد السكة أعماؿ اي المساجيف تااي  تلبت التي الولام  مالح :

 ملح  )1( مف اسماعي  عا ـ الى كاتب الديو اف الخديوؼ  
باأف ازاراج عف از باط المسجونيف و الماتاليف اي السكة الحديد وبياف راؼ المجلس اي ذلؾ اامر وا تراح 

بتااي  از باط اي أعماؿ السكة الحديد للمساواة بينهـ وبيف المسلميف على ازيكونوا بالمالبس العسكر ة واف يكونوا 
 اي هيمة أورطة عماؿ وذلؾ منعا لتعطي  ازعماؿ 

 تار خ الوليقة: 16 جماد أولى 1271هػ .
 م در الوليقة :محفظة 6 معية تركي ور ة 58-ـ194 

----------------------------------------------- 
 ملح  )2( امر كر ـ آلي المجلس 

بتح ي  المبلغ الذؼ اختلسل على   أاندؼ والمعلـ جر س لـ ارسالهما آلي ليماف اسكندر ة  أوتاايلهـ اي أعماؿ 
 السكة الحديد

 تار خ الوليقة : 15 اعباف 1274 هػ .
 م در الوليقة : داتر 3 معية تركي - ص 68 يـ 345 .

------------------------------------------------ 
 ملح  )3( مف المجلس العالي آلي الديواف الخديوؼ 

يؤذف بالقرار ال ادر باجالء المعلـ اسح  طناف  حيث يسخر سنة اي آز اااؿ الترابية بميناء ازسكندر ة وذلؾ 
زعتراال أبانل زور على كتبة مخزف  ديواف ازبنية ازمير ة سندا بخمسمامة  رش ونيف لـ باعل آلي أتحد تجار 

 مرجوش .
 تار خ الوليقة: 9 جماد ازوؿ 1274 هػ.

  م در الوليقة: داتر 784 ديواف الخديوؼ  تركي ص 63 ـ 114.
 

  المراجع العربية :
  أ.ب.كلوت بؾ ي لمحة عامة إلي م ري ترجمة   مسعودي دار المو ف العربي ي الطبعة اللاللة يالقاهرة

 .2331ي
  ي ي مطبعل الفيـو  .1894ابراهيـ رمزؼي تار خ الفيـو
  1938ة ي لطرؽ الحديدية ي القاهر ـ ي   أميف حسونة م ر وا1912ازح اء السنوؼ العاـ للقطر لعاـ  
  ـي 1923-1835احمد حلمي السيد سليمافي الرؼ اي م ر والارة ااجتماعية واز ت ادية والسياسية

 .2335ماجستير  ير مناورة ي  سـ التار خ ي كلية ازدابي جامعة القاهرةي 
  ة ي الهيمة الم ر 1914-1882اسماعي    ز ف الديفي الزراعة الم ر ة اي عهد ازحتالؿ البر طاني

 .1995العامة للوتابي 
  ب. س . جيراري كتاب و ف م ري الوتاب الراب ي الجزء ازوؿي ترجمل زهير الاايبي دار الاايب

 للنار. 
  كتاب و ف م ر ي الجزء اللاني ي ترجمة زهير الاايب  –ب.ـ مارتاف ي رحلة الي بني سو ف والفيـو

 ي الطبعة اللاللة ي دار الاايب للناري القاهرة .  
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  رباب عادؿ حسف  ال ي مناأت الرؼ وال رؼ بمنخفض الفيـو اي الع ر ف المملوكي والعلمانييرسالل

 .2333كليل السياحلي جامعل  ازسكندر لي  -دكتوراة  ير مناورة ي  سـ ازرااد 
  1937تقر ر السير الف  ورستي عف المإلبة وازدار  والحالة العمومية اي م ر والسوداف ايما بيف-

 ـ1913ـ مف  ن   دولل انجلترا إلى جناب السير إداورد جرؼ وز ر خارجيتل ي مطبعة المقطـ ي1913
 1985جاد طل ي معالـ تار خ م ر الحديث والمعا ر ي دار الفكر العربي ي الطبعة ازولي ي القاهرة ي. 
 ي  1934ي   جرجس حنيفي ااطياف والارامب اي القطر الم رؼ ي المطبعة الوبرؼ  ازمير ة يالقاهرة

ي تقر ر مف المدير لناظر 1889ي 1337جماد اوؿ  22ي 6ي ديواف خديوؼ تركيي محفظة 11ص 
 الداخليل والمالية.

  /ـ 1898ابراير  19جر دة الو ام  الم ر ة 
  1927مايو  13ي الجمعل 135جر د  الم وري العدد 
 سليـ  23ة لبيب حباي ي ص جيمس بيكي ي ازلار الم ر ة اي وادؼ الني  ي الجزء اللاني ي ترجم :

 .1992حسف ي م ر القديمة ي الجزء اللالث ي الهمة الم ر ة العامة للوتاب ي القاهرة ي
  جيمس بيكيي االار الم ر ة اي وادؼ الني ي الجزء اللانيي ترجمة لبيب حباي وافي  ار دي القاهرةي

1999. 
 لجمعل  احب الجاللة الملؾ ال ال  ااروؽ حسف عبدالوهاب يتار خ المساجد االر ة التي  لي ايها ا

 .2314ازوؿ ي الهيمة العامة لق ور اللقااة ي القاهرة ي
  1937حسيف سرؼي الرؼ اي م ر مخت ر عف تار خل وتطور ي طب  بالمطبعل ازمير ل ببوزؽي. 
  هػ 1274اعباف  15ي  345يـ  68ص  -معية تركي  3دار الولام  القومية بالقاهرة ي يداتر 
 جماد أولى  16يتار خ الوليقة: 194ـ-58معية تركي ور ة  6ار الولام  القومية بالقاهرة ي محفظة د

 هػ1271
  جماد ازوؿ  9ي تار خ 114ـ 63ديواف الخديوؼ تركي ص  784دار الولام  القومية بالقاهرةي داتر

 هػ1274
 هػ 1283لمرور كفر الز اتي  دار الولام  القوميةي ديواف المرور والسكلي  ومسيوف المرور امر تحرر

 65نمر   1862/
  ي ااااؿ 336/أي مجموعل 8/11دار الولام  القومية بالقاهرة ي محااع مجلس الوزراءي نظار  ازاااؿ محفظل

 ـي 1899ا سطس  2ي 1894اوتوبر  8عموميل 
    ي عدد  .1312/1894 فر  22ي 33ي عدد 45ـي ص1311/1894اعباف  2ي السنل ازوليي 3الفيـو
  هجر ة 1286اواؿ  21بتار خ  428ديواف المعية السنية عربييداتر  ادر الفروع بالمدير ة ر ـ- 

 ـ(1869
  ـي  ادر تفتيش عمـو از إلىـ  1285/1868جماد اوؿ  3ي 6ديواف المعيل السنيل عربيي دسي ـ

 ي عبدالعظيـ   سعودؼي تار خ تطور الرؼ اي م ر.13للمعيةي ص
  إا ليـ الفيـو اي الن ف اللاني مف القرف التاس  عاري رسالل ماجستير ير مناورة ي رأات مكـر اسكندري

  سـ التار خ وازلار والحاارة ازسالمية يكليل ازداب ارع دمنهوري جامعل ازسكندر ة.
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 ي المجلس ااعلى لرعاية الفنوف والعلـو ي المؤتمر العربي ازوؿي الفيـو  المؤتمر الجارااي ازوؿي الفيـو
 .1963وازداب ازجتماعيةي القاهرةي 

   رباب عادؿ حسف  ال ي مناات الرؼ وال رؼ اي الفيـو اي الع ر المملوكي العلماني ي المرج
 الساب  .

  سامية   جالؿ ي م ر اي كتابات الرحالة ااتراؾ اي الن ف اللاني مف القرف التاس  عار ي المجلس
 .2314ي القاهرة ي 1ازعلي لللقااة ي ط

  ستانلي لينبوؿ ي سيرة القاهرة ي ترجمة حسف ابراهيـ واخرواف ي تقديـ ايمف اؤاد سيد ي المركز القومي
 .2311للترجمة ي القاهرة ي 

 1992سليـ حسف ي م ر القديمة ي الجزء اللالث ي الهمة الم ر ة العامة للوتاب ي القاخرهرة ي . 
  1977ي مناأ  المعارؼي 1879-1863  ال  رماافي الحيا  ازجتماعيل اي ع ر اسماعي. 
  ـ . 1982عبدالرحمف الرااعي  ي ع ر   علي ي دار  المعارؼ ي الطبعة الرابعة ي القاهرة ي 
 2331عبدالرحمف الرااعيي ع ر   علي يدارالمعارؼ يالطبعل الخامسة يالقاهرة ي. 
  2311يالقاهرةي  عبدالرحمف الرااعيي ع ر   علييدار المعارؼي الطبعل الخامسة. 
  عبدالرحمف   عبدالقادر موسي ي عمارة السكؾ الحديدية اي م ر دراسة توليقية ي ماجستير ي كلية

 . 2337الهندسة جامعل القاهرة ي 
  ي الهيمل الم ر ل العامل للوتابي 1914-1882عبدالعظيـ احمد سعداوؼي تار خ تطور الرؼ اي م ر

2337. 
 ي عاروف  14ـ ي د1889-ـ 1888لتوايقيةالحديدة لم ر ومدنها وبالدها  علي بااا مبارؾ ي الخطط ا

 جزاءا بوزؽ .
  هػ ي ومعل مذكر  عف رؼ الفيـو الحإلى وعف 642علي اااعي بؾ يرؼ الفيـو كما و فل النابلسي سنل

 . 1943بحيرة مور س ي مطبعة م ر ي القاهرة ي 
    ي عدد  فر  22ي 33ي عدد 45ـي ص1311/1894اعباف  2ي السنل ازوليي 3الفيـو

1312/1894. 
  ؼ . روبرت هنتري م ر الخديوية ناأة البيرو راطية الحديلةي ترجمل بدر الرااعييالمجلس ازعلي

 .2335لللقااةي الماروع القومي للترجملي
  ااطمل علـ الديف عبدالواحدي تطور النق  والموا الت الداخليل اي م ر اي عهد ازحتالؿ البر طاني

 .1989ي الهيمل الم ر ل العامل للوتابي القاهرة 1882-1914
  ي سـ ازلار 1952-1835اتحي احمد جماؿي مناأت الني  المامية بم ر اي ع ر ازسرة العلوية

 .2339ازسالمية ي كليل ازلاري جامعل القاهرةي 
 ادس عاري رسالة ليلي    اسـ طراوبيي الفيـو اي الع ور الوسطي بيف القرنيف اللاني عار والس

 ـ.1979ماجستير ي كلية ازدابي جامعل القاهرة 
  ليناف دؼ بلفوفي مذكرات عف اهـ اعماؿ المنفعل العامة التي تمت بم ر منذ ا دـ الع ور حتي عاـ

 .1949ي ترجمل وزارة ازاااؿ العموميةي 1872
  15ج1891ي أ سطس  19عدد ازحد  1891السنة ازولي  233المجلة الزراعية المجموعة 
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  ـي المحفوظة بدار الوتب الم ر ة1898يوليو 33المجلل الزراعية الم ر لي 
 ـ1947أ سطسي  -مجلة المهندسيفي يوليو 
  ـ .1923مجموعل اللوام  والقوانيف ال ادرة مف نظارة ازاااؿ ي مطبعل م ر ي ال ادر 
  يةي ماجستير ير مناورة ي  سـ   ز ف الديفي أبنيل السكل الحديد اي م ر خالؿ ع ر ازسرة العلو

 . 2313ازلار ازسالمية يكليل ازلاري جامعل القاهرةي 
  برؼي تار خ الع ر الحديث م ر مف   علي إلى اليـو ي  وزارة المعارؼ ي الطبعة اللانية ي   

1927 . 
   ي نار ي ماهيل الفيـو  .1مركز المعلومات والتولي  محااظة الفيـو
 1933مايو  135ي ج 24 المقتطفي المجلد. 
  1933يناير  19المقطـي تار خ 
  1913ا سطس  16ي 6533المقطـي العدد 
  ي 1914 -1856مني عطاهللاي الر السكؾ الحديدية علي اوااع م ر از ت اديةوازجتماعية اي الفترة

اعي  ;  ال  رماافي الحيا  ازجتماعية اي ع ر اسم23ماجستيري كليل اآلدابي جامعل القاهرةي ص
 .1977ي مناأ  المعارؼي 1863-1879

 ( ي المجلس 1882-1823نيفيف علواف ي التجنيد العسكرؼ وألرة علي المجتم  الر في اي م ر )ـ
 .2339ي 1ااعلي لللقااة ي ط

  ـ ي الار الفيـو القديمة / موتمر كلية ازلار ي ارع الفيـو ازوؿ بعنواف الفيـو بيف 2331وحدؼ رمااف
 .2331ابر    7/8ار ي مسنقب  التنمية ازلر ة والسياحية المااي والخا

  وزارة اااااؿ العموميةي تفتيش عاـ رؼ الوجل القبليي مذكرة عف تار خ  ناطر الالهوف علي البحر
 .1932إلىوسفي   ليـ الفيـو والترميمات التي عملت بهاي المطبعة اامير ةي القاهرةي 

 المراجع االجنبية 
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 لعقد الخامس مف القرف العشريفرحالت الممؾ فاروؽ إلى الفيـو خالؿ ا

 دراسة تاريخية سياحية

 رشدي دمحم ىاني

 الفيـو جامعة - والفنادؽ السياحة كمية – السياحي االرشاد قسـ

 الممخص

لقد حظيت الفيـو بكلير مف ازهتماـ مف  ب  الدولة الم ر ة تمللت اي ااتتاح العديد مف الماروعات الجديدة 
ة ا ليـ الفيـو السياحية لذا أراد البحث عم  دراسة تنار زوؿ مرة عف الفيـو اي العقد والتنزة وازستمتاع بطبيع

الخامس مف القرف العار ف لقد  اـ الملؾ ااروؽ بالعديد مف الز ارات الهامة للفيـو منها ما هو رسمي ومنها ما هو 
رنيش ااروؽي  رس اجرتيف اي محطة الميا ي كو خاص و د اختلف الارض مف هذ  الز ارات سواء كاف  اتتاح 

الاابة التي ازم  اناامها هناؾي ارؼ حفلة الااؼ التي تـ إناامها نادؼ ال يد بالقرب مف بركة  اروف. و هدؼ 
وسوؼ يتناوؿ البحث المقومات الطبيعية  البحث إلى دراسة المقومات السياحية للفيـو خالؿ الفترة )الميزة النسبية(

وأياات  متاحف( –أديرة -المقومات اللقااية )مناط  الر ة مساجدكذلؾ  محميات( –عيةعيوف طبي -)مناط  طبيعية
وأخيرات يستعرض البحث  الااليهات( وسام  الموا الت  –المنتجعات –المقومات از ت ادية )الفنادؽدراسة 

خالؿ اترتها أو الهدؼ  و تناوؿ البحث هذ  الرحالت سواء مف الز ارات الملؾ ااروؽ لال ليـ خالؿ تلؾ هذ  الفترة 
منها وكذلؾ ازنااءات التي تمت ألناء هذ  الز ارة أو  بلها. ولـ يتطرؽ أحد مف الباحليف مف  ب  لهذ  الز ارات التي 
 اـ بها الملؾ ااروؽ   ليـ الفيـو خالؿ الفترة التي حددها الباحثي و تب  البحث المنهج التار خي الو في وذلؾ 

وتو يفها مف حيث المدة والهدؼ وعدد اااخاص المرااقيف للملؾ. وي   الباحث أهـ نتامج  لتأر خ هذ  الز ارات
الدراسة سواء أ ت ادية ومنها عنا ر للتنمية سواء كانت بنية تحتية أو او يةي ونتامج سياحية تخص هذ  الز ارات 

از ت ادية التي تتمل  اي بنية تحتية مف تؤدؼ إلى اهرة ا  ليـ وجذب للزامر ف والترو ج للي با اااة إلى النتامج 
و د استعاف الباحث باحد اارايفات طرؽ وميا  وتليفونات و يرهاي أما البنية الفو ية اتتمل  اي منا ت سياحية. 

 الخا ة بالسيد نبي  حنظ .

 مقومات سياحية -العقد الخامس -رحالت -إ ليـ الفيـو -الملؾ ااروؽ الكممات الدالة: 

 تمييد:

قد كاف  وتااؼ حجر رايد و ير  مف االار القديمة دورات كبيرات اي لفت أنظار العالـ إلى م ري مما دا  ل
الولير ف إلى ز ارتها وذلؾ للتعرؼ ومااهدة ألارها و د  دمت م ر الولير مف الجهد خالؿ هذ  الفترة لتواير ك  

نجاح أؼ حركة سياحية اي أؼ دولة مف الدوؿ. و د سب  الرعاية وا هتماـ والتسهيالت للسياح حيث يعد هذا هو 
اهتمت م ر بك  أنماط السياحة الخارجية كانت أو الداخلية وأدؿ مل  لذلؾ هو اهتماـ الملؾ ااروؽ بالرحالت 
ي حيث يعد أوؿ تنظيـ لتوااد السياح إلى م ر كاف يعود لعهد الوالي عباس  الداخلية ا اليـ م ر ومنها إ ليـ الفيـو
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و د  1ـ بعد التااور م  رؤساء البعلات ازجنبية اي م ر.1849حيث  درت أوؿ زمحة لهذا الاأف عاـ بااا 
كانت هذ  الرحالت بملابة دعاية مجانية   ليـ الفيـو حيث أف السياحة اي ذلؾ الو ت كاف يقـو بها علياء القـو 

 لبها مف االماف والفرنسييف ا راض كليرة سواء مف اامراء أو رجاؿ السياسة مف مختلف الجنسيات والتي كاف ا 
منها ال يد ومااهدة الطيور والتنز  وال يد اي بركة  اروف وعم  دراسات استواااية ونار مناظرطبيعية مف إ ليـ 
الفيـو ب حيفة التايـ. وهو ما جع  إ ليـ الفيـو يحت  هذ  المكانة هو تمتعل بمقومات طبيعية مل  بحيرة  اروف 

لطبيعية مل  عيف الااعر بالسلييف وسوا ي الهدير ومقومات ألر ة ترج  للع ور المختلفة مل  هـر هوارة والعيوف ا
والالهوف وهو ما جعلعا  بلة لو  السياح سواء مف خارج م ر أو داخلها. و ركز الباحث اي دراستل عف الفيـو 

ي وأمل هي الملوة نازليي ولد 2علي بااا الوبيربرحالت الملؾ ااروؽ بف أحمد اؤاد بف أسماعي  بف ابراهيـ بف   
لـ يجد ااروؽ اي نااتة تربية طيبة  الحة اكاف والد  يارؼ علي  3ـي1923بالقاهرة اي الحادؼ عار ابراير سنة 

ـي وادخلة كلية وولوش الحربية بلندفي و ادرها بعد سبعة ااهر مف وااة ابية 1935تربيتةي أرسلل ابوة زنجلترا سنة 
 4ـ.1936للامف والعار ف مف ابر   سنة اي ا

 تولية الحكـ:
ذؼ القعدة  4_  1952يوليو  26هػ 1356جمادؼ ازوؿ 23ـ/1937يوليو  29تولى حكـ م ر مف 

هػ ي و د كاف ازميرااروؽ بانجلترا للتعلـ  اي   ر كنرؼ هاوس حيف وااة الملؾ اؤاد اعندما بلال نعية 1371
ـي وحار توات إلى القاهرة ااستقبلة 1936مايو  6زسكندر ة يـو ازربعاء حار إلى م ر علي عج ي ابلغ ا

الاعب اي العا متيف وعلي طوؿ الطر   باعظـ مظاهر الحفاوة والتور ـ وتبوا العرش اي هذا اليـو وهوعيد 
وؽ ولما كاف اار  5مايو ارتقاء جاللة الملؾ ااروؽ عرش م ر 7جلوسل علي العرش وابلغ مجلس الوزراء يـو 

يبلغ سف الراد اقد كانت مقاليد الحكـ  د سلمت لمجلس الو اية علي العرش حتي اتـ ااروؽ لمانية عار 
 6ـ1937عاما هجر ة يـو التاس  والعار ف مف يوليو سنة 

                                                           

ي الهيمة الم ر ة العامة للوتاب ي 1882-1798السيد   ديابي السياحة اي م ر خالؿ القرف التاس  عار  1
 34ي ص1994القاهرة ي 

ي القاهرة المالوةي دارالمحاوظات العموميةي الداتر خانة نيف الخا ة بمظاـ ازسرةوالقوامجموعة ازوامر  2
 46ي ص 2311ي
عالمية للنار والتوز   ي الدار ال1952-1835اي م ر ي تار خ وحاارة ي الق ور الملوية محمود عباس احمد 3

 57ي ص2335ي ي القاهرة
 33ي ص1936ي ازولي عبدالمجيد كام ي جاللل الملؾ ااروؽ ازوؿي مطبعة ازخاءي القاهرةي الطبعة 4

5 الطبعة اللانيةي  ي1989ي دار المعارؼي الجزء اللالثي 1919أعقاب اللورة الم ر ة لورة  ي ايعبدالرحمف الرااعي
15ص   

6 ي  2336ي ي الدار العالمية للنار والتوز  ي معالـ م ر الحديلة والمعا رة تار خ وحاارة محمود عباس احمد 
331ص  
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ـ عندما  رر مجلس  يادة اللورة الااء الملوية واتعالف 1953يونية  18استمرت م ر ملوية حتى  الممكية:
ف القرار تولي الرميس   نجيب رماسة الجمهور ة وأف يكوف للاعب الولمة ااخيرة اي تحديد الجمهور ة و تام

 1نوع الجمهور ة واختيار اخص الرميس.
 ثالثا: رحالت الممؾ فاروؽ لمفيـو

 زيارات الممؾ فاروؽ 
 نوعها  ميعاد الز ارة  ر ـ الز ارة 

 رسمية  ـ1943ابراير  17السبت  الز ارة ازولي

 خا ة   ـ 1943مايو  17  ارة اللانية الز 

 رسمية  1943نوامبر 27 الز ارة اللاللة 
 سر ة ـ1945/ ابراير 15  الرابعة 

 وسوؼ يتناوؿ البحث اي الز ارات النقاط التالية 
ارة(ي ي ااحداث التي تمت الناء الز ارة )جدوؿ الز  امةمكاف ا ميعاد الز ارةي سبب الز ارةي خط سير الز ارةي  ي

.  ألر الز ارة علي الفيـو
  ىػ0222محـر  2/ 0222فبراير  02الزيارة االولي: الممؾ فاروؽ القميـ الفيـو في 

 تفاصيل الرحمة : 
هػ مف   ر عابديف بالسيارة  ا د  ز ارة 1353محـر  9/ 1943ابراير  17تحرؾ الموكب الملوي بعد ظهر يـو 

 ال حراء حيث و   المعسكر حوالي الرابعة ع را.حدود الفيـو مف الجهة البحر ة عف طر   
 : مراسـ األستقباؿ وجدوؿ الزيارة

ي والقاممقاـ عبدالسالـ جودة بؾ حكمدار بوليس  و د كاف اي استقبالل ا حاب العزة كماؿ الطرابلسي بؾ مدير الفيـو
لؾ  يد اللعالب وابف آوؼ المدير ة وحارة المدعو يف لل يد وبعض رجاؿ الق ر الملويي وعند الاروب  بدأ الم

كـ مف الجيزة استعداد لل يد اي اجر الاد مف  33اي ال حراء ويقيـ  جاللتل اي منت ف الطر   علي بعد 
البحيرة التي اطل  عليها اسمل الور ـ والتي تق  اي هذة المنطقة والتي يجرؼ اليها الماء مف بحر وهبة و اـ الملؾ 

حة الاتوية المجاورة للبحيرةي وياادر جاللتل منطقة بحيرة  اروف حيث يماي بوا  حجر ااساس اي بناء ازسترا
الاطر ااوؿ مف النهار اي  يد البط و يرة مف الطيور لـ يعود إلى معسكرة حوالي الظهر واي الساعة الخامسة 

ءي هذا و د ابدت بعد الظهر يعود الركب الملوي إلى القاهرة ايبلاها اي رعاية هللا حوالي الساعة السادسة مسا
م لحة الطرؽ ومدير ة الفيـو همة تذكر اي تعبيد الطر   بيف كـو اوايـ وبحيرة  اروف وبدا ااهالي علي جانبي 

أ ر الملؾ اف تووف رحلتل لمدير ة لقد  2الطر   اي إعداد مراسـ الز ارة البديعة علي  راهـ و د ا بحت  رة النواظر. 

                                                           
1 97ـ ي ص1989ي الطبعة اللانية ي ـ ي دار المعارؼي القاهرة1952ة يولي 23ورة ي لعبدالرحمف الر ااعي   

2 1943يناير  13ي تار خ  762جر دة  اروف ي العدد   
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 19431ابراير  17الجديدة بجوار كـو آوايـ وال يد اي بركة  اروف يـو السبت  الفيـو باأف ااتتاح بركة  اروف 
 نجد استمرار سياسة العم  بجد  ظهار ا  ليـ اي أبهي  ورة ويحق  اامدة اه  ا  ليـ وسكانل مف تمهيد طرؽ 

 

 
 
 المؤتمر عف نقالً  شيـاو  كـو بمنطقة فاروؽ  بركة عمييا واطمق الجديدة قاروف  بركة موضع توضح (0رقـ) لوحة

، االوؿ، العربي الجغرافي  فبراير 02 القاىرة، االجتماعية، واآلداب والعمـو الفنوف  لرعاية األعمى المجمس الفيـو
0220 

 برنامج الزيارة:
ـ اي تار خ الفيـو بإطالؽ اسـ الملؾ ااروؽ) احب الجاللة( 1943مف ابر ر عاـ 17لقد بدأت الز ارة يـو السبت 

ي انظر علي الب حيرة التي أنامت اي طر   ال حراء الملوي بأسـ الملؾ ااروؽ كنوع مف ازمتناف والعرااف للفيـو
ـ وتوج اسمل بالطر   الملوي 1927( وهذا الطر   الذؼ اجتازة الملؾ ااروؽ اقل والد  الملؾ اؤاد اي 1لوحة ر ـ )

والرااهية والعمراف وستزداد بالبحيرة الجديدة م ادر  ومنذ ذلؾ الحيف تجرؼ ايل سيارات كااورؼي وكانت سببات للراحة
الر ااة إلى هذ  الناحية. و د وا  بيد  حجر ااساس اي استراحة نادؼ ال يد و رس اجرة مف الجازور نا اي 
 المنتزة الجديد الذؼ انااؤ  بجوار ازستراحةي و د ظهرت اي هذ  الرحلة الملوية الرعاية الملوية السامية لم در مف
م ادر اللرو  الم ر ة التي تدر اارزاؽ علي كلير مف ال ياديف اتفا  الملؾ بالقاء الذر عة إلى البحيرةي وهناؾ 

ز نة بديعة علي زراعاتها الواسعة  عزيز حنا صالح بؾ ر نة  احب السعادة  أنيسة ويصااي الطر   أ امت السيدة 

                                                           
1 1943ابراير  3ي تار خ  764جر دة  اروف ي العدد   
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علي الفيـو  د استخلص الباحث أف هذ  الرحلة عادتي و 1وعلي  وس مف الن ر جمي  كتب بل بيوت مف الاعر
واستمرت تلؾ الاهرة لمنطقة اكاوؾ حتي القرف الواحد والعار ف كقر ة  والفيومييف باتي أنواع الرخاء واا باؿ.

سياحية تاتهر بتقديـ ااوالت البحر ة ومماي الملؾ ااروؽ بسبب الدعاية ازيجابية التي حظيت بها مف ز ارات 
 ااروؽ لها الملؾ 

: احمد حسنيف باااي و  حسيف باااي و ال  عناف باااي عمر اتحي باااي اؤاد بااا اباظةي اعضاء الرحمة
 .  الدكتور اؤاد سلطافي عطا عفيفي بؾ علي رايد بؾي وااهيف بؾ و  علي الطرابلسي مدير الفيـو

ل يد البط  2ـو لمعسكر  لل يد هناؾ  ا دا كـو أوايـابراير بعد اللاللة والرب  ظهرات إلى الفي 17توجل الملؾ يـو 
واللعالب اي الفيـو وأماي ليلة تحت سقف الخياـ التي أ يمت لجاللتل ولحاايتل اي الهواء الطل ي وسكف الملؾ 
تحت سقف الخيمة مف أج  ر ااة ال يد وهي ملوة الر ااات ودلي  جديد علي مدؼ تمسؾ جاللتل بالروح 

. وكاف اي استقبالل النبي  سليماف داود وحسيف عناف يؾ 3ؽ وبانزاؿ اااياء منازلها ال حيحة الديمقراطي ال اد
وكانت أولي البرؾ 1943و يرهـ و اـ الملؾ ااروؽ بإاتتاح بركة كـو اوايـ رسميا الملؾ ااروؽ ااوؿ اي ابراير 

ي واهدت  1939رؼ استالمها اي عاـ التى حازها النادؼ واوتافها بالطامرة وكي  النادؼ  ال  عناف "بااا" وج
بموااقة  1946هذ  البركة ع را ذهبيات وتمنى ك   ياد الفوز بإحدػ لبدهاي و اـ النادؼ باراء عارة أادنة اي عاـ 

 . مجلس الوزراء أ يـ على جانب منها استراحة لمبيت ال ياديف
 استراحة نادي الصيد الممكي: 

( وعلي إلر و ولل إلى 2ستراحة نادؼ ال يد لملوي انظر لوحة ر ـ ) اـ الملؾ ااروؽ بوا  حجر ااساس ز
مكاف ازستراحة ُ دـ إليل الوجيل ابراهيـ م طفي علوؼ محار  مف الذهب الخالص وحم    عة ذهبية مملؤ  بمواد 

حار البناء اتفا  الملؾ وتناوؿ المحار  )وسيلة للبناء( ووا  حجر ازساس بمداف وو   الملؾ باسمل اي الم
تفا  حارة  احب الجاللة موزنا الذؼ أعد خ ي اتي و د كتب علي الحجر الم نوع مف الرخاـ ازبيض:" 

الملؾ المعظـ اوا  بيد  الور مة الحجر ازساسي اي استراحل نادؼ ال يد الملوي الم رؼ ببحيرة  اروف و اـ 
جر دة ازهراـ  1 4."1943ابراير  17هػ / 1353محـر  9بالتنفيذ المقاوؿ ابراهيـ م طفي علوؼ وعاو النادؼ اي 

 1943ابراير  18ي 19913ي العدد 
 
 
 
 

                                                           
1 1943ابراير  24ي تار خ  767جر دة  اروف ي العدد   

2 ـ1943ابراير  18ي  19913جر دة ازهراـ ي العدد   
3 1943ابراير  24ي  624جر دة روزاليوسف ي العدد   

 ـ1943ابراير  18ي 19913ي العدد جر دة ازهراـ4
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 المتنزة الجديد: 
ي و د طالب عاو الايوخ   لطفي طنطاوؼ بتحسيف الموا الت اي إ ليـ 1يق  المتنز  الجديد بمنطقة كـو أوايـ 

ة لوـو أوايـي حيث أف هذا الخط الفيـو بإنااء خط سكة حديد ي   بيف سنورس و  ر راواف وهو أارب نقط
سيساعد على ز ادة أعداد السامحيف الوااديف مف القاهرة إلى   ر راواف على ظهور ا ب  لمااهدة ألار ا ليـ 

 .2الفيـو باك  عاـ وبحيرة  اروف باك  خاص
ايل بيد   بعد وا  حجر ااساس  د الملؾ ااروؽ المتنزة الجديد الذؼ أنائ علي مقربة مف ازستراحة اارس

حارات المهندسيف الذيف  اموا جاللتل الحلوؼ مل  بيف يديل الور مة اجرة مف الجاذور ف وبعد أف  دمت إلى 
بالتنفيذ الماروع وهـ ااساتذة يوسف سعد مفتش تحو   الحياض وحسف سليماف و  ابوبكر يحيي ااكر لهـ 

رميس   نجيب بعد لورة يوليو لمااركة جموع ـ دعا ال1953ابراير  21واي ي3الملؾ مابذلو  مف مجهودات
. وكانت مف الميزات النسبية 4المواطنيف اي زراعة. ااجار الاابة اي كـو اوايـ اي الطر   الامالي لمدير ة الفيـو

للتسو   لمحااظة الفيـو كما ورد بخطاب مدير ة الفيـو الي م لحة المساحة باجتذاب السياح لمااهدة  ابة كـو 
 و نب  السلييفاوايـ 

: توجل بعد ذلؾ إلى بحيرة  اروف وهي تبعد لاللمامة متر مف ازستراحة اااهدها وابدؼ اعجابل بها بحيرة قاروف 
وعاد إلى معسكر ال يد بعد تناوؿ الااؼ.هذا اللقاء م  المهندسيف الم ر يف يظهر مدػ اهتماـ الملؾ بتاجي  

كررها الملؾ اي مناسبات عدة. و د طالب النامب م طفى معبد عف دمراة  المواهب والفمة الملقفة بالبالد وكليرات ما
إباواؼ بتحديث محطة السكة الحديد بأبوكساة وطالب بإزالة مبنى المحطة القديـ المكوف مف كاؾ خابي واي 

الذيف يأتوف  سياؽ تبر ر  بأف بلدة أباواؼ مف أوبر البلدات التجار ة با اااة إلى انها ملتقي الولير مف السامحيف
  5لمااهدة بحيرة  اروف وألار البلدة.

 الصيد  في الصحراء:
اي الساعة اللامنة توجل و  د ال حراء وترؾ المعسكر وا طاد الذماب وابف آوؼي  د بلغ عدد البط "

بطة جرػ توز عها بالعدؿ والقسطاس علي ال امديف حسب مجهود ك  منهـ اي  2533الذؼ  يد اي هذ  المرة 
ي وجاللتل سر كليرات بهذة الرحلة وزسيما أف عدد البط الذؼ  يد كاف كبيراتي وحدث ألناء مسير جاللتل اي ال يد

اللي  ل يد اللعالب انل كاف يسير علي رأس حاايتل الور مة التي امت ا حاب السعادة احمد حسنيف باااي و  

                                                           
1

 أوايـ كـو منطقة اي الفيـو محااظة امف الوا عة القديمة االر ة الم ر ة المدف إحدػ لقد عرات كوـ أوايـ  ديمات بأسـ كرانيس وهي 
 المدينة مساحة وتبلغ اللانيي بطليموس أ امها التي الرومانية اليونانية المدف إحدػ يمات بأنها كانتو د عرات  د الفيوـي/القاهرة طر   على

 الحي حتى الاماؿ جهة مف ـ833 و رابة الاربي إلى الارؽ  جهة مف كيلومترات  حوالي السكنية مساحتها و لت ايما ـي833 االر ة
 ي للمز د راج :الار ي

  ، ص0222قع مصر األثرية، عبد الحميـ نور الديف، موا
8

 .315، ٔج١ً ه٠بٗ ػجل اٌٌّٛٝ، ٔٛاة اٌف١َٛ فٟ اٌجوٌّبْ، ٓ 1986، أغَطٌ 114لبهْٚ، ػلك  

 ـ 1953ابراير  21ي 1311ي العدد جر دة  اروف  3

  ـ1953اوتوبر  24ي تار خ 1333ي العدد جر دة  اروف  4
5

 ٔج١ً ه٠بٗ ػجل اٌٌّٛٝ، ٔٛاة اٌف١َٛ فٟ اٌجوٌّبْ 
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ب وت مرتف  بعض الائ  د يعكر السكوف  حسيف باااي وعلي رايد بؾي وااهيف بؾ اف اخذت الحااية تتحدث
الذؼ يجب اف يسود مسيرة القاالة االتفت جاللتل اليهـ و اؿ : انل اذا استمر الحاؿ علي هذا استهرب ك  لعالب 
الناحيةي وكاف السكوف ام  المكاف اجرػ ال يد علي أحسف ما يكوفي وجاللتل كما هو معهود وماهود لمف كاف 

ومف المعروؼ أف الملؾ ااروؽ وهو  1" . ااية اي م ر وحام  اعلتها اي عهد  الملوييعتبر راعي الحركة الر 
 ايرات كاف استعداد الجسد للبدانل واا  وهو ما عرال والد  وكاف يحذر  منل لـ بعد ما مات والد  واعتلي العرش 

وزف وااحة يقـو بقااء اياـ اي اخذ يهم  جسمل تدر جيات وكاف خالؿ تلؾ الفترة مح  الدراسة اذا اعر بز ادة اي ال
رحلة  حراوية اا ة يفقد مف خاللها وزف كلير عف طر   ازمساؾ عف الطعاـ الدسـ والسوام  الولير  ايعود لق ر  

اي تماـ الساعة " 2و د نقص وزنل مما جعلل يفا  رحالت ال يد والقنص كوسيلة لالحتفاظ بوزنل  در ازمكاف.
الي توجل الملؾ إلى بحيرة  اروف لتماية ساعات ال يد لـ عاد إلى المعسكر الخامسة مف  باح  اليـو الت

 " لالستراحة
  2شكشوؾ

كاف  د توجل الملؾ اي سيارتل الخا ة إلى مرسى اكاوؾ الوا   على البحيرة واستق  الزورؽ الملوي للمنطقة  
ف ااهيف وسليماف داود وعلي المخ  ة لل يد حيث كاف ال يادوف الذيف نالوا ارؼ ال يد معل. الوجيل ار 

اسالـ باااي عطا عفيفي بؾ واحمد يكف وابراهيـ يكف وامس الديف عمري بعد إماامل بعض الو ت أارؼ علي 
اطالؽ طامفة كبيرة مف ااسماؾ ال ايرة اي البحيرة كاف اي استقبالل عند المرسي ااستاذ   عبدالخال  مدير 

يف اوزؼ مدير معهد اؤاد ااوؿ لألحياء البحر ة وااميرالي كام  الورايدلي م لحة ااسماؾ وازستاذ الدكتور حس
مدير ادارة حرس الم ايد واطل  بيد  ااسماؾ وابي ارتياحل إلى مارا  وعند و وؿ الركاب السامي كاف اي 

 السيواي بؾ استقبالل حاوـ الفيـو والحكمدار واللواء عمر اتحي كبير الياروف وعلي بؾ رايد التار فاتي و 
التار فاتيي لـ توجة إلى المنخفض الذؼ خ ص لت ر ف المياة الزامدة عف الفيـو و در الموااقة علي تسمية 

 بركة  اروف 
عاد الملؾ إلى المخيـ )المعسكر( وتناوؿ الاذاء على المأدبة الملوية وكبار رجاؿ الدولة لـ يعود  ا دا  الغذاء:
رؼ ملوي يدخ  امف برنامج المعد للز ارات الملوية تقديرا وردا على مظاهر الحفاوة وأ اـ مأدبة ملوية ع4القاهرة. 

وحسف ازستقباؿي وكانت تعد مذكرة وجيزة عف ك  ا ليـ يذهب الية الملؾ لز ارتة مف حيث المساحة وعدد السكاف 

                                                           
1 .1943ابراير  24ي 624 دة روزاليوسفي العدد جر     

 .139ي ص 2333كر ـ لابتي مذكرات كر ـ لابت: ااروؽ كما عراتلي الجزء ااوؿي دار الاروؽي القاهرة  2
3

ـ وبذلؾ 1931اكاكوؾ: تق  بمركز اباواؼ بمدير ة الفيـو توونت مف الوجهل ازدار ة والمالية بقرار ف سنة  
أرااي ناحيتي كفر عبود وسنهور البحر ة وتنسب الي اانوس أاندؼ اكاوؾ مف موظفي بف لها بزماـ خاص مف 

الدامرة السنية سابقا ومؤسس العزبل از لية لهذة الناحية لالستزاد  انظر:   رمزؼي القاموس الجارااي للبالد 
 299ي ص 1994الم ر ة ي القسـ ازوؿ ي الهيمة الم ر ة العامة للوتاب ي 

4 .ـ1943ابراير  18ي 19913هراـي العدد جر دة از  
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لايوخ والنواب وازعياف وذلؾ والمعالـ المهمة وماأاتهر بل از ليـ مف  ناعة او زراعة واسماء ممللية اي مجلس ا
 1حتى يتلني لل الت رؼ المناسب اي احاديلة معهـ 

 نتاج الزيارة 
أظهرت مدؼ اهتماـ الملؾ ااروؽ بال ياديف والبحيرة التي هي  لم در مف م ادر اللروة الم ر ة التي  .1

 تدر اارزاؽ علي كلير مف ال ياديف اتفا  الملؾ بالقاء الذر عة إلى البحيرة 
   حجر ااساس اي بناء ااستراحة الاتوية المجاورة للبحيرةوا  .2

 
 ـ0222مايو  02الزيارة الممكية الثانية  لمفيوـ 

كاف اي استقباؿ  هػي1359خر ا ربي  9 -ـ1943مايو  17لقد زار الملؾ ااروؽ ربوع مدير ة الفيـو يـو الجمعة 
ي والقاممقاـ عبدالسالـ جودة بؾ جاللتل عند كـو أواـ  احب العزة ااميرالي   كماؿ الط رابلسي مدير الفيـو

حكمدار بوليس المدير ة وحارة ااستاذ عبدالمجيد أحمد مأمور سنورس حيث تاراوا بالم ااحة الور مةي و  د 
أف الجز رة ااتهرت بأنها كانت . 2موكبل الملوي بحيرة  اروفي حيث تناوؿ طعاـ الاذاء هناؾ بجز رة القرف الذهبى

للملؾ ااروؽي يزاوؿ منها ر ااة  يد الطيور المهاجرةي والاززف البر ةي ااال عف إ امة استراحة خابية لل  مق دات 
بالمكافي ولها أهمية بيميةي حيث تعتبر مركزتا لتجم  الطيور المهاجرةي ومأوػ آمف للبيضي حيث تطير الطيور مف 

ت ف نوامبر مف ك  عاـي ويقدر متوسط عدد الطيور أوروبا إلى الفيـو اي الفترة ما بيف منت ف مارس إلى من
 1.5ألف طامري وتجمعات مف الحماـ البرؼ. لقد ُعلر بهذ  الجز رة البالغ مساحتها  رابة  23على هذ  الجز رة  رابة 

هياو  للحيتافي ااال عف وجود حياة بر ة عليهاي مف حيوانات الاب الم رؼي والورؿي ويستالها  7ي على 2كـ
اسماؾي كنقطة لالستراحةي واتجهت إليها اانظار أولر مف مرةي إحداها كانت لتنفيذ ماروع سياحي  يادو ا

عمالؽ زستاالؿ الجز رة سياحيتا منذ اللمانينياتي إز أنها لـ تر النوري كاف إحداها مقدـ مف بنؾ أمر كيي يعتمد 
ية ال ايرة للتنقالتي م  إنااء اندؽ بيمي على على الحفاظ على طبو رااية الجز رةي ويستخدـ السيارات الوهربام

الساح  الجنوبي الار يي ونار مجموعة حوؿ اواطمها مف الااليهات لو  منها طابعها على أف تووف اي مقدمتها 
للزواري ومركز لالستقباؿي ومتحف طبيعيي وبحرؼي ومطار هليوكوبتر اي المنت في ومرسى للطامرات  مركز

 3البرمامية واليخوت.

                                                           
1 20،ص0220، 0حسيف حسني ، سنوات مع الممؾ فاروؽ ، دار الشروؽ ، ط   

8
 مترا1333 وعراها مترات 3333 طولها و بلغ  دانا 357 المساحة وتبل   اروف  بحيرة بوسط لذهبي القرف  جز رة نق  

 مقوماتها السياحية المناط  حنظ ي نبي  لمز د راج :ي لالتلوث عف والبعد بالهدوء وتمتاز ـي7333 محيطها وطوؿ
ي بنحااظة السياحية للمناط  نطبيفية امللة م  تقييمهاي تنميتها ي حنظ ي بف دار الفيـو  .221 ص ي2333 الفيـو

الفيـو وجهودها الذاتية اي لالث سنوات بمناسبل ز ارة السيد الرميس   أنور السادات للفيـو  يدار المعارؼ 3
1977 
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الفيـو وجهودها الذاتية اي لالث سنوات بمناسبل ز ارة السيد الرميس   أنور السادات للفيـو  يدار  2لوجة ر ـ   

 17ي ص1977المعارؼ 
 

 د زادت اهميتها عند نق  الواؾ الملوي مف سراؼ مدير ة الفيـو الي جز رة القرف الذهبي ببحيرة  اروفي و د ابتاعتل 
وتنازلت عنة لمجلس المدير ة علي اف يظ  اي  1927مايو  12-9باؿ الملؾ اؤاد الي الفيـو لجنل ازحتفاؿ باستق

حديقة المدير ةي وعندما ااد  الملؾ ااروؽ الناء ز ارتة ازولي لمدينة الفيـو امر اف ينق  الي جز رة القرف الذهبيي 
 1رة م ادرة امواؿ الملؾ الساب  ااروؽ  رر مجلي  يادة اللو  1953وبعد م ادرة امواؿ الملؾ ااروؽ اي سبتمبر 

وبناء علية طلب مجلس مدير ة الفيـو ازستيالء علي الواؾ الملوي وكاف رد الخا ية الملوية اف لـ تنق  بعد 
لـ عاد الملؾ عف طر   ايدميف سنهور حيث ااهد عيف  2محتوياتة و نتظر تسليمة بعد اخالمة مف الاث ور ش

مايو مرالملؾ ااروؽ ببلدة السلييف  حيث ارب مف مامها العذبة وامر بإعداد  17ي واي المياة التي بها وارب منها
 3رسـ خاص باارااي التي تحيط بها تمهيدا للعناية با امة اسوار حولهاي احتفاظ بمظاهرها الطبيعية العجيبة.

 
كـ ي  9مدينة الفيـو علي بعد  : تعتبر عيف السلييف ااهر هذة العيوف الطبيعيةي وهي نق  بالفرب مف2عيف السمييف

تتووف هذ  المنطقة مف اجم  المناط  الطبيعية بالفيـو ي حيث توجد مدرجات تنحدر علي جانبي بحر سنهور ي 
وعلي هذ  المدرجات تنمو ااجار الز توف والليموف والمانجو تتخلها ااجار النخي  الباسقات ي وبهذ  المنطقة عيناف 

 ة الانية بالعنا ر المعدنية يازولي عيف السلييف واللانية عيف الااعر ماميتاف تنبل  منها الميا

                                                           

  ـ1989ـ ي دار المعارؼي القاهرةي الطبعة اللانية ي 1952ة يولي 23عبدالرحمف الر ااعي ي لورة  1
 1953يناير  3ي تار خ 1337ي العدد جر دة  اروف  2

3 1943 مايو 25ي تار خ 779جر دة  اروفي العدد   

ي سنورس بمركز القديمة القرؼ  مفالسيلييف  4  والسلييف والمالمدي بالمقاسـ وتعرؼ اانو مناأة القديـ اسمها بالفيـو
 أظو دمحم هِيٞ ، اٌمبًِٛ اٌغغوافٟ ،  1792َ /هػ 1213 عاـ منذ السلييف اسـ وا ب  اانو واختفي اانو هي
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وتخرج إلى سط  ازرض مف عدة مناب  متفر ة تبعد عف بعاها البعض  22.5وتعتبر مياهها الجواية تبلغ درجتها 
ازسرة  كاف مق د لو  1بمسااات  ايرة وت رؼ اي ترعة رميسية تمر بالمنطقة وتننار حولها حدام  الموال  

ااهد اعيف السلييف عند ز ارتة للفيـو  1927مايو  13العلوية اي م ر بدء مف   علي بااا لـ الملؾ اؤاد اي 
لـ الملؾ ااروؽ أف ميا  عينى الااعر والسلييف كانتا  2 وامر بالعناية بها اأ يـ حولها مبنا  الحالي لحفظها و يانتها

اض الجلدية ولو  در النجاح للمتخ  يف اى إعادة الميا  إلى ساب  مجراهاي مياها كبر تية تعالج العديد مف اامر 
عندها يكوف مف الممكف استااللها بهدؼ السياحة العالجية الماكلة الوبرػ التي واجهت عيف السيلييفي تمللت اي 

ي اي حيف الذؼ كاف مركز  اماؿ محاا 1992تو ف العيوف الوبر تية عف الاخ تماماتي نتيجة تألير زلزاؿ  ظة الفيـو
 .يرػ البعض أف تحو   اارااي الزراعية التي كانت مياهها الجواية م درات لتاذية العيوف إلى مباف  

 
مدخ  منطقة عيف السلييف  مأخوذة مف كتاب الفيـو وجهودها الذاتية اي لالث سنوات بمناسبل ز ارة  3لوحة ر ـ   

 .16ص ي1977دار المعارؼ السيد الرميس   أنور السادات للفيـو  ي
 

لـ زار جاللتل بعد الظهر مدينة الفيـو حيث استراح  ليال بسراؼ الطرابلسي بؾ واوزة ارؼ الراا الساميي وعاد 
ي رر مجلس مدينة الفيـو اي يونية واا باؿ وكانت مظاهر اابتهاج ظاهرة بيف أهالي البالد  إلى القاهرة باليمف

اء الواؾ الملوي إلى جز رة القرف الذهبي اي جوار بحيرة  اروف ي ليكوف تذكار علي اي جلستة ااخيرة اهد 1943
 3الوزء وااخالص .

 

                                                           
ية بنحااظة الفيـو ي ي المناط  السياحية مقوماتها تنميتها تقييمها ي م  امللة نطبيفية للمناط  السياحنبي  حنظ  1

 221ي ص 2333فيـو ي ي الدار بف حنظ 
 1943 مايو 25 ي تار خ779ي العدد جر دة  اروف  2

3 1943يونيل  29ي تار خ  784جر دة  اروف ي العدد   
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 ـ (0222( لمنطقة السمييف مف االرشيف الخاص بالسيد نبيل حنظل لمسمييف في 2لوجة رقـ )

 
 ىػ0222شواؿ 02زيارة رسمية / 0222نوفمبر  02الزيارة الثالثة إلى الفيوـ 

 : د الزيارةميعا
اي  بيحة يـو ازربعاء حيث كانت الز ارة الملوية ز ليـ  1943نوامبر  27لقد عاد الملؾ ااروؽ إلى الفيـو اي 

 1الفيـو حيث يتفا  الملؾ بز ارة ربوع مدير ة الفيـو 
 23ة يـو :   د  احب العزة محمود ااور احمد بؾ وكي  وزارة ال حة للمراا  العاماالستعداد الستقباؿ الممؾ

ـ ووجة الدعوة لحاور الحفلل إلى حارات ا حاب المعالي الوزراء ورميس مجلس الايوخ 1943نوامبر 
والنواب وكبار رجاؿ الق ر وايوخ الفيـو ونوابهاي وااراؼ على إ امة السرادؽ المقاـ مف  ب  الوزراة بمحطة 

 2ر ال حة كلمة عف المحطة والارض منها المياة زستقباؿ المدعو ف ايل وهو الملؾ ااروؽ وسيقلي ايل وز 
   محمود خلي  والدكتور احمد ماهر بااا وكبار رجاؿ الق ر  –: حسيف سرؼ باا رميس الوزراء اعضاء الرحمة

لقد تحرؾ الموكب الملوي مف محطة الجيزة اي الساعة والن ف  باحات و د أديت لل التحية خط سير الزيارة: 
حطة وعزات الموسيقى بالسالـ الملوي وأطلقت المداا  وكاف اي ارؼ استقبالة مدير لملؾ حيف و ولة إلى الم

 باحات وو   الموكب الملوي إلى الوسطي امكث بها د يقة واحدة لـ  9.25الجيزة ورجالتها اي تماـ الساعة 
لميموف ستشرؽ طمعة الفاروؽ عمي الفيـو في قطار خاص ىو وركبة ا" 3إستأنف السفر إلى محطة الفيـو 

                                                           
11 1943نوامبر  25ي 23193جر دة ازهراـي العدد   
2 1943نوامبر  24ي 23191جر دة ازهراـي العدد   
3 1943نوامبر  25ي 23193جر دة ازهراـي العدد   
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ستشرؽ طمعة الفاروؽ عمي الفيـو في قطار خاص ىو وركبة الميموف حيث يصل محطة 0حيث محطة الفيـو 
ي حيث كاف اي ( 0222نوفمبر 02، 02022جريدة االىراـ، العدد الفيـو حوالي الساعة العاشرة صباحاً)

ية وعزات الموسيقي وتطل  المداا  لـ استقبالل كبار رجاؿ الدولة والوزراء والنواب و ؤدؼ ار ة  وؿ الارؼ والتح
تنطل  الركب السامي بالسيارات إلى ناحية العذبي و رػ الباحث أف كاتب المقاؿ  د اسهب وبالغ اي عبارات 

 اللناء على الملؾ مل  كلمات ستارؽ طلعتلي ركبل الميموف.
 محطة العذب:

عد كلمل وز ر ال حة يقـو جاللتل بقص وب 13.23تق  جنوب ارؽ مدينة الفيـو و بلاها اي تماـ الساعة  
ار ط عنبر الماوينات ايذانا بااتتاحة لـ تفا  بادارة ازلل بيد  مف الطاولل المعدة لهذا الارض ارا  الستار 
عف اللوحة التذكار ة لـ مر با ساـ المحطة لـ يماي الملؾ لز ارة بيوت العماؿ والمالحظيف والد يقة الخامة 

ركب العالي  ويعود الركب الملوي عف طر   اطسا  لمااهدة طر قة امداد سكاف القرؼ واللالليف يتحرؾ ال
وزاتتاح حنفية الميا  ايها ومف لـ يق د بحيرة  اروف ي زاتتاح طر   الوورنيش  2بالميا  وازستعماؿ المنزلي

سكية وزاوية الورادسل الملوي الفارو ي الجديد باكاوؾ ومر علي البالد الحالية ابجيج وابوعش و ناطر الخا
وبني  ال  والسلييف وادميف وسنهور وكفر عبود واكاوؾ وكانوا اي استقباللي ومنها إلى المخيـ الملوي اي 
كـو اوايـ ليتناوؿ طعاـ الاذاء والمبيت هناؾ ي وعاد  احب العزة   كماؿ الطرابلسي مديرا الفيـو مف 

 3عبارات الاكر للسدة الملوية لمناسبل هذ  الز ارة الميمونة القاهرة بعد اف تارؼ م  واد الفيـو اي را  
تحرؾ القطار الخاص الذؼ اعدتة وزارة ال حة إلى الفيـو وام  ال حفييف ومنهـ ااطمة يوسف والناء سير  

القطار و لهـ خبر ا ماء المرحـو يونس بااا  ال  اهرعنا إلى ال الوف اخرج علينا د/ اؤاد رايد  امال 
هي وظننا انل يق د حالة اا ماء ولوف نهاية الرج  ي و لنا إلى محطة الفيـو وانتقلنا بالسيارات خالص انت

إلى محطة المياة و فنا اي مكاف ااحتفاؿ منتظر ف الملؾ ااروؽ وو   إلى مكاف ااحتفاؿ و اا  كبار 
و فنا اي  ف التار فا  المسؤليف وايوخ ونواب الفيـو انطوف بؾ الجمي  واكرؼ اباظة مف ايوخ الفيـو ي

 4وسرنا خلف جاللتل 
:ااتت  مناأت  حية جديدة محطة المياة حيث تتب  محطة المياة وزارة ال حة اي ذلؾ الو تي سبب الزيارة -1

حنفيل اطسايكورنيش ااروؽي  رس اجرتيف اي الاابة التي ازم  اناامها هناؾي ارؼ حفلة الااؼ التي 
تفا  الملؾ اي ألناء رحلة الفيـو بقبوؿ الدعوة لحفلة كة  اروف حيث اناامها نادؼ ال يد بالقرب مف بر 

                                                           
1 1943نوامبر  25ي 23193اـي العدد جر دة ازهر   
2 1943نوامبر  25ي 23193جر دة ازهراـ ي العدد   

3 1943نوامبر  23ي 835جر دة  اروف ي العدد   

4 1943ديسمبر  7ي تار خ  665مجلة روزاليوسف ي العدد   
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. وترؼ جاللتل 1الااؼ التي أ امها نادؼ ال يد الملوي اي حديقة استراحة النادؼ بالقرب مف بحيرة  اروف 
 اي هذ  ال ورة يتحدث إلى النبي  حسف طوسوف.

 األحداث التي تمت اثناء الزيارة )جدوؿ الزيارة( -0
لى يميف جاللتل حسيف سرؼ بااا رميس الوزراء وبدا ااهد ال  ملؾ أحواض الترسيب اي محطة مياة الفيـو وات

اي الخلف   محمود خلي  والدكتور أحمد ماهر بااا وبقية المدعو يف ااتت  الملؾ ااروؽ محطة المياة وتفقد 
ا طر قة ادارتها وارح احد اازت والمعدات ومد   علي ك  كبيرة و ايرة وكاف يقف اماـ ك  الل مالحظ

المهندسيف اف حوض التقطير يقـو بالعملية اي سب  د ام  طوؿ امتداد المواسير اي طوؿ المدير ة وعراها 
الف جنيها لتوملة المواسير إلى العزبي وانتق   93كـ ولوف م لحة الاؤف القروية طلبت 479اقي  انها 

جرة  دمت الية كوبا  14بيد  الور مةي وبعد اف مأل جاللتل الركب إلى اطسا و ف الملؾ يمأل جرار لفالحات 
مف ماء المحطة ر ـ اف الماء كاف عكرا بعض الائ لجد  المواسير التي يجرؼ عليها اقد ارب الملؾ ن ف 
الووب تقر با و اؿ هللا زؼ اللي ايل سكري اقدـ كوبا مف الماء إلى حسيف سرؼ بااا ااعتذر عف اربها بانل 

يدؿ علي اهتماـ الملؾ باه  الفيـو وازطممناف علي جود  الميا  واربها 2اربها علي ماهر بااامش عطااف ا
  ليكوف نموذجا زستخدامها للعامة .

                     
 

 ، تصوير الباحث0222الفيـو (عبارة عف لوحو رخاميو باسـ المؾ فاروؽ عمى محطة مياه مديريو2لوحو )رقـ 
 الترحيب بالممؾ:مظاىر االستقباؿ و 

كاف يوما خالد اي مدير ة الفيـو حيث اار ت طلعة المليؾ المحبوب علي ربوعها ي و د كانت ايل الوزء ))
((   وكانت جموع ازهالي  د  3وااخالص مف الاعب الواي لمليكة العظيـ تتجلي اي مظاهر اابتهاج والترحيب

                                                           
1 2/12/1943ي تار خ  338مجلة ازلنيف والدنيا ي العدد   
2 1943ديسمبر  7ي تار خ  665مجلة روزاليوسف ي العدد   

 28/11/1943ي تار خ  23195جر دة ازهراـ ي العدد 3
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اد  والفرح بقدومل وا امل معالـ الز نات اي ك  مكاف ي ومف احتادت اي الاوارع التي اجتازها و د  مرهـ السع
الز نات التي استرعت اانتبا  التي ا امتها اركة بي  الم نوعة واركة امينبوس الفيـو ومقهي عبدالحميد ومحلج 

 .1عز ز بؾ حنا  ال  بالفيـو 
جاللتل بجمي  محتويات الماروعي ااتت  ماروع الميا  اي العذب والي معالي وز ر ال حة خطابا تار خيا وطاؼ 

وااتتاح ماروع العزب زمداد مدير ة الفيـو بالميا  ال الحة للارب وااستعماؿ المنزلي وهي باوورة ماروعات المياة 
الوبرؼ  التي سيعـ نفعها علي البالد وبها تتحق  اسباب السعادة والقوة لهذا الاعب الواي ي لقد كاف الماء علي 

اروارات الحياة والعمرافي ولذا اقد انائ المدينات اي الع ور القديمة علي افاؼ مجارؼ الني  ػ الدواـ مف أهـ 
اـ مف اخطرتهـ الحيا  للسكف بعيدا عف اانهار اكانوا يلجؤف لحفر اابار لسد حاجتهـ منها ي و د تنبل القدماء إلى 

ي كما كانوا ينفقوف اامواؿ الطاملة ويكابدوف خطورة الميا  اكانوا يوجهوف عناية خا ة إلى حراسل هذ  اابار 
الما  لجلب ميا  الارب مف جهات نامية بعيدة عف م ادر التلوث ي اماموارد الميا  بالمملوة اكانت مف الني  
واروعل او مف اابار مف المناط  البعيدة عف مجارؼ المياة ي و د كاف  ديما اعياف البالد يتسابقوف اي انااء 

ومية بالمدف وااماوف البعيدة لتووف ماارب عامة ويقفوف عليها كلير مف الاياع والعقار لاماف السب  العم
 يانتها ودواـ استعنالها ولـ يزؿ كلير منها  امما بالمدف حيث تعتبر تحفاء الر ة تاهد بسخاء منايمها وعنايتهـ بها 

اية للارب بالفيـو وانفطاع المياة عنها اي اترة يرج  انااء محطة مياة الارب بالعذب  لعدـ  الحية المياة الجو 2
الجفاؼ والتجاء ازهالي ماطر ف للح وؿ علي المياة مف بطوف الترع والم ارؼ مما سبب انتاار ازوبمة 

مما جع  وزارة ال حة تعني بانااء المحطة للتخلص مف ازمراض وانعزاؿ الفيـو عف وادؼ الني  وكاف  3وازمراض
والماروعات العامة ومنها الفيـو كوسيلل لز اد  ازت اؿ والتفاهـ بينل وبيف الاعب كما ذكر حسيف  ز ارات از اليـ

 حسني اي كتابل سنوات م  الملؾ ااروؽ 
))بأنل مف الميسور تحقي  هذا الارض عف طر   ز ارة از اليـ ملال والمناأت ال ناعية والمعاهد العلمية وكذلؾ 

الية البالد مف ماروعات از الح اي مختلف النواحي اتحمس لهذا الراؼ وطلب  عف طر   التفكير لما تحتاج
 4مني انتهاز الفرص لتذكيرة بذلؾ ((

 
 افتتاح حنفية اطسا:

لـ   د اطسا وااتت  اوؿ حنفية بهاي واي الطر   و ف أهالي دانو علي الجانبيف يتقدمهـ حارة خلي  المليجي 
وتحرؾ الركب الملوي إلى اكاوؾ حيث القي مدير الفيـو كلمل ايااة عف ااندؼ عمدتها يهتفوف بحياة الملؾ 

الطر   الجديد و رس جاللتل اجرة اي  ابة ااروؽ وتلقي تحية نادؼ ال يد الملوي وكاف حاراتالايوخ والنواب 
                                                           
1 1943نوامبر  33ي تار خ  836جر دة  اروف ي العدد   
2 1943ديسمبر  21ي تار خ  839جر دة  اروف ي العدد   

 38ي ص 1947مجلة المهندسيف ي العدداف الساب  واللامف ي يوليو وا سطس  3
4 171ي ص 2331ي 1اروؽ ي دار الاروؽ ي طحسيف حسني ي سنوات م  الملؾ ا   
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ز حنا بؾ اي مقدمة الذيف نالوا ارؼ ااستقباؿ و ااحهـ جاللتلي وهناؾ ا يـ  وس ن ر كبير كتب علية دامرة عز 
 ال  ترحب بجاللة الملؾ المعظـي و د انعـ علي مدير الفيـو بنيااف اسماعي  مف الطبقة الرابعة ؿ   كماؿ بؾ 
الطرابلسيي كما انعـ علي المقاوليف مختار ابراهيـ وابوالخير بلقب البكوية نظير خدماتهـ اي انجاز ماروع المياة 

 1)إيساؾ( بم ااحة اي حف  ااتتاح ماروع العزب بالعزبي وعطف جاللتل علي مطراف الفيـو 
 طريق كـو اوشيـ البحيرة :)الزيارة الثالثة(

تحية مدير الفيـو علي طر   ااروؽ: انل ليـو سعيد وارؼ ليس او ة از داف تتالا امس الفاروؽ المار ة اي 
ر خي وكما طب  هللا علية ببيتوـ الور ـ سماء مدير ة الفيـو وذلؾ ا  ليـ الذؼ حبا  هللا جماؿ المناظر منذ اجر التا

مف تقدير الجماؿ الفني بفا  جاللل المافور لل والدكـ العظيـ مجدد النهاة الم ر ة اا در امرة السامي با  
ـ  1927طر    حراوؼ ي   عا مة ملوة العظيـ بهذا ا  ليـ الساحر وتنازؿ وطيب هللا لرا  اتوـر وااتتحل عاـ 

ل  نجـ الفيـو اي سماء التقدـ حتي توج هللا عرش الونانل بفاروؽ اداـ هللا عز  وهو سلي  الملوؾ ومنذ ذلؾ العهد تأ
العظماء و فوة الم لحيف ااجالء اتفا  حفظة هللا اام  الفيـو تعطفة السامي الذؼ عـ وادؼ الني  مف منبعة 

ف والار وانوف وم ايد تعراها ال يد إلى م بل اخص هذا ا  ليـ برعايتل وسعد بعنايتل لماايل مف جنات وعيو 
وسب  اي جوها السمؾ وألفها الناس اي م يفهـ وماتاهـ وكاف مف مظاهر رعايتوـ ياموزؼ اف تفالتـ بأبدؼ 
الر بة السامية اي إنااء طر   معبد يمتلئ علي ااطئ البحيرة ليعيد اليها تار خها و ز د جمالها ويسه  ارتيادها 

اف اارؼ علي تنفيذ ر بتوـ الور مة اتـ بتواي  هللا وجلي  رعايتوـ هذا الطر   الذؼ  وكاف لي ارؼ وك  الارؼ
يمتد علي ااطمي البحيرة القبلي بطوؿ الني عارة كيلومترا وبذلؾ ات لت البحيرة بالطر   ال حراوؼ الملوي وارتبط 

ا ليـ الفيـو تـ انااء طر   القاهرة الفيـو بفا  اهتماـ الملؾ اؤاد ب 2ا ليـ الفيـو بالقاهرة اي ايسر زمف وا   ماقة .
ـ مما كاف لل الر طيب اي التنمية السياحية ز ليـ الفيـو لـ استوماؿ بطر   ااروؽ 1927وكاف الفراغ منل عاـ 

 علي يد ابنل وربط منطقة بحيرة  اروف بالطر   الجديد.
اوؼ إلى البحيرة اربعيف كيلومترا ا بحت ي بعد اف كانت المسااة مف نهاية الطر   ال حر  طريق فاروؽ الجديد

ااف اربعل وعار ف كيلومترا يقطعها المساار بيف مناظر جذابل وأيات مف الفف خالبل علي يميف جنات وحقوؿ وعف 
امالل ماء سلسبي  اال يكاد يمت  نظر  ببدايل الطر   حتي ينتهي إلى اخر  اي انس اام  وارح كام  اتتحق  لرواد 

  ال يد والتنزة امنية لطالما ااتقوا اليها ي اهنيما لذلؾ ا  ليـ الذؼ استعاد جمالل اي عهد جاللتل الملؾ البحيرة وهوا 
و د انائ علي امتداد هذا الطر   م رؼ ز الح اارااي الزراعية التي تمربها احمد الزرع لموزؼ هذ  المبرة 

قا باانتساب إلى عهد ااروؽ الحام  بالخيرات وستارس الجليلة وبلغ الطر   بذلؾ مف الرواء والبهاء ماجملل خلي
علي جانبية ااجار الخاب الورا ة الظالؿ وسيتـ ياموزؼ بتواي  هللا وعنايتوـ السامية والتمس اف يتفا  موزؼ 

 1حفظة هللا يقص بيد  الور مة نطاؽ الطر   ايذانا بفتحة اللساونيف اداـ هللا عزكـ   
                                                           
1 1943نوامبر  23ي تار خ  835جر دة  اروف ي العدد   
2 1943ديسمبر  7ي تار خ  837جر دة  اروف ي العدد   
1 1943ديسمبر  15ي تار خ  838جر دة  اروف ي العدد   
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ازلر الواا  عليس جمي  مظاهر النااط السياحي اذا نامت بعد ذلؾ القرؼ السياحية  وكاف زنااء هذا الطر  
والفنادؽ ال ايرة علي امتداد ذلؾ الطر   اي القرف الواحد والعار ف احتفاا بالز ارة الملوية توزع مالبس العيد علي 

ير ة وحكمدار البوليس وطلب تحر ر الفقراء حيث عقد مدير الفيـو جمعية ادار ة مف مأمورؼ البنادر ووكي  المد
 1كاوؼ باسماء الفقراء لتوز   المالبس الخا ة بعيد اااحي احتفاا بز ارة  احب ااجلة الملؾ لمدير ة الفيـو 

والدة اقير واطفالهف  333مسكيف ابتهاجا بالز ارة الملوية الميمونة وكسوة 1533اقير وكسوة  4333وتـ اطعاـ 
كفي الفيـو اخرا اف  احب الجاللة  2ية و ميص ولفتيف  اـ بحياوتهـ ملجأ البنات بالفيـو بحيث يعطي للطف  جالب

لقد استفاد اقراء المحااظة  3الملؾ ااروؽ اتخذها منتجعا لنزهتة وهو يطل  عليها بح  سويسرا القطر الم رؼ 
 والمالجئ مف الز ارة بالح وؿ علي مالبس والرعاية ازجتماعية الوااية 

 ة الممكية: المائد
تناوؿ جاللة الملؾ طعاـ الاذاء اي سرادؽ خاص ا يـ اي المكاف التي ستنائ ايل الاابة ودعي لل كبار الحاار ف 
وعلي راس المدعو يف رميس الوزراء علي ماهر بااا ورميس مجلس النواب والنواب والوزراء  اما سامر المدعو ف 

يتحرؾ السادسة وي   السابعة . استمر بروتوكوؿ عم  مأدبل اي تناولوا طعاـ ازاطار والاذاء بهـ الذؼ سوؼ 
 ا ليـ الز ار  عراانا وتقديرا بحفاؤة ازستقباؿ والترحاب 

 0222فبراير  02الزيارة الرابعة إلى الفيـو لمممؾ فاروؽ 
:  المكاف : اوبراج الفيـو

الف جنيل زنااء  243بالفيـو براسماؿ  ـ ي  وكاف هناؾ اوتتاب لسندات الاركل الزراعية العقار ل1943بني عاـ 
  23واندؽ اوبرج الفيـو و د طرحت اسهما  يمل السهـ  -منتج  سياحى ياـ مجموعل االيهات

 

                                                           
1 1943ديسمبر  28ي تار خ  813جر دة  اروف ي العدد   
2 1941يناير  4ار خ ي ت 811جر دة  اروف ي العدد   
3 1941ابر    12ي تار خ  824جر دة  اروف ي العدد   
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( لسند اكتتاب لسندات الشركو الزراعية العقاريو بالفيوـ مف االرشيف الخاص بالسيد نبيل 2لوحة رقـ )

 (0222حنظل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

وممموكو لمكـر عبيد باشا واغرقتيا  -شالييات الشركو العقاريو كانت مجاوره لالوبرج  ف واحده م(  2لوحة )
االرشيف الخاص بالسيد نبيل حنظل, مف مياه البحيرة  
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 الوصف
ويحيط بل المياة مف الجهات اللاللة الامالية والار ية والاربية و ت   باليابس مف الجهة الجنوبية يوطوؿ المبني   

ـ ي و تالف مف جناحيف أساسييف ي وك  جناح يتووف مف طابقيف خ ص الجناح ازيمف 153ة ـ وعرا375
 6حجرات اي الطاب  ازراي ي 6زستقباؿ الزوار وخ ص الجناح ازيسر أ ال لجاللة الملؾ ااروؽ وياـ 
 (9-8-7حجرات بالطاب  ازوؿ وبجوارة لساف يمتد زولر مف كيلوا بالمياة انظر لوحات ) 

 
كـ داخ  البحيرة و تخذ  الملؾ مماى للتنز  1الذػ يمتد  - بجوار ازوبرج -مف لساف البحيرة القديـ  (8حة ر ـ )لو 

 ومرسى لزور ل الذػ ينتق  بل الى جز ر  البط
 مف ازرايف الخاص بالسيد نبي  حنظ (

 

 
   حنظ ((  منظر بانورامي لالوبراج مف الخارج يمف ازرايف الخاص بالسيد نبي9لوحة  )

 
 وترجع اىمية اوبرج الفيوـ إلى اجتماع المموؾ والرؤساء االتي ذكرىـ 

: الملؾ عبد العز ز آؿ سعود مؤسس الدولة السعودية وملؾ المملوة العربية السعودية وكانت 1945ابراير  17
ز ارة الملؾ  .الفيـو ي يعقد إجتماعات م  السير/ ونستوف تارا  اى أوبرج1تسود عال تة م  م ر بالمود  والتعاوف 

 ـ:1945هػ المواا  لمنت ف ابراير 1364عبد العز ز لم ر اي اللاني مف ربي  ااوؿ 

                                                           
1

ػبطف اٌمبضٟ ، لّخ هضٛٞ اٌٍّه ػجلاٌؼي٠ي ٚاٌٍّه فبهٚق فٟ ٠ٕجغ ٚثلا٠خ ٚضغ ؽغو أٍبً عبِؼٗ اٌلٚي اٌؼوث١خ ، ٠ٕجغ ، اٌَؼٛك٠خ  

 7-5٘ـ، 1431ٓ،
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ولقاء  بالملؾ ااروؽ واكرػ القوتلى وسير ونستوف تارا  رميس وزراء بر طانيا وايدف وز ر خارجيتليرػ اللقاء بيف 
 زؾ " القامـ على بحيرة  اروف(الملؾ عبد العز ز والملؾ ااروؽ اي الفيـو واي " أوبرج دو 

  اقد زار الملؾ عبدالعز ز منطقة ااهرامات اي  حبة اوزد  و د سب  اف زارهـ العاـ الماض بز ارة عابرة اي طر قة
ي ومف المؤارات على أهمية ذلؾ ازجتماع أف الفندؽ أحيط بقوة للحراسة لي  1إلى الفيـو لالجتماع بمستر تارا  

 ل العاملوف ايل از المدير اقد أبقي لالستعانة بل عند الارورة.نهاري كما أبعد عن
هػ 1364ربي  ااوؿ  3يـو  2والتقى الملؾ عبد العز ز الملؾ ااروؽ والرميس اكرؼ القوتلي رميس الجمهور ة السور ة

ي واي ـ حيث  اوا با  ساعات تناولوا خاللها بالحديث والبحث اي الاؤوف العربية المهمة1945ابراير  16/
ـ التقى الملؾ عبد العز ز رميس وزراء بر طانيا ونستوف تارا  واي  حبتل 1945ابراير  17اليـو التالي المواا  

أنتوني إيدف وز ر الخارجية وبعض المستاار ف ي و د رحب تارا  بالملؾ عبد العز ز ب فتل  ديقات لبر طانيا اي 
مف ساعة يتباحلاف اي مسام  اتى أهمها ما يتعل  بالعرب  و ت حاجتهاي ودار بينهما حديث ودؼ لـ مكلا أولر

ومستقبلهـ. و د عبر تارا  عف ر بة بر طانيا والوزيات المتحدة أف يناـ الملؾ عبد العزؼ مؤسس الدولة السعودية 
كما أود   ا.إلى ماروع منظمة اامـ المتحدة   رار السالـ الدامـي التي دعيت البالد العربية المستقلة لالاتراؾ ايه

 عبد العز ز لتارا  عروبة السطيفي وأنل ليس لليهود الح  اي توو ف دولة على جزء منها.
( 0222وكاف مف بيف حضور االجتماع فرانكميف ديالنور روزفمت وشغل منصب رئيس الواليات المتحدة مف )

 والممؾ عبد العزيز وقد زار الفيـو عقب الحرب العالمية الثانية وعقد اجتماعا مع الممؾ فاروؽ 2
 
 
 
 
 
 

 
 

 لالوبرج مف الداخ ي مف ازرايف الخاص بالسيد نبي  حنظ (  (9لوحة )
 

                                                           

1 1946 يناير 14 ي63 العدد ي والدنيا ازلنيف مجلة  

2 523-519ي ص  1965لميسرة ي ااراؼ افي   رباؿ ي الطبعة ازولي ي القاهرة العربية ا ةالموسع    
3 3 891ي ص  1965الموسعة العربية الميسرة ي ااراؼ افي   رباؿ ي الطبعة ازولي ي القاهرة     
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  اعة ارا  مف الداخ  ازوبراج يمف ازرايف الخاص بالسيد نبي  حنظ (( 13لوحة )

 

ة ووضعتيا في بيو وكاف مف بيف نتائج ىذ الزيارة أف استغمت إدارة الفندؽ صورة الممؾ عبد العزيز ممؾ السعودي
 الفندؽ كنوع مف الجذب واإلستثمار السياحي لمزيارة. 

وكاف اندؽ ازوبراج مق دا كلير مف السياسيف لقااء اجازاتهـ بالفيـو واز امة بفندؽ ازوبراج اقد نزؿ بل رميس 
ز د طنطاوؼ لز ارتة ـ واستا  ار ة تواجد  بازوبراج النامب الفيـو ابو 1948الوزراء النقرااي بااا اي اوتوبر 

وعرض علية ماكلة الفيـو الداممة اي نقص مياة الرؼ وعدـ اعطامها ما يناسبها ووعد رميس الوزراء بدراسة 
 1المواوع م  وزارة ازاااؿ للعم  علي اعطاء المدير ة كفايتها مف المياة 

الليالي السياحية للفيـو وا بحت مق د واحدؼ لمرات ز ارة الملؾ ااروؽ للمنطقة وبناء اندؽ ازوبرج عم  علي ز اة 
 للسياحة الداخلية للترايل لعلية القـو .

:  نتائج زيارات الممؾ فاروؽ عمي اقميـ الفيـو

  وتفقد الملؾ ااروؽ ا ليـ الفيـو راميا مف وراء ذلؾ الو وؼ بنفسل علي سير حركة العمراف والتقدـ ايهاي كوسيلل
 تفكير اي وا  برنامج لماتحتاج اليل البالد مف مارةعات ا الح لز اد  ازت اؿ بينة وبيف الاعب وال

 . ب  عامال علي بث روح النهاة وتسييرها اي ازاا 

  ا امة مأدبل ملوية اي عا مة الفيـو تقديرا وردا علي مظاهر الحفاوة وازعتزاز بها ويحار ايها اعااء مجلس
 مما يحدث ات اؿ مباار بيف الحاوـ والاعب الايوخ والنواب بالفيـو وكبار رجاؿ الحكومة وازعياف

 تمفونات ( –مياة  –نتائج اقتصادية )البنية التحتية ) طرؽ 

  اف برنامج الرحالت الملوية الي ا اليـ م ر ومنها ا ليـ الفيـو كاف يعد مف  ب  الحكومة علي أيدؼ
 وكالء الوزراء ومديرؼ الهيمات الحكومة المختلفة لتحقي  الهدؼ الز ارة

                                                           
1

 1َ ،1942ٓاوزٛثو  89، فٟ 243عو٠خ اٌف١َٛ ، اٌؼلك  
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  ات  محطة المياة مما كاف لها اوبر ازلر اي تنمية ا  ليـ بامداة بمياة الارب  وهي عن ر مف عنا ر
 التنمية السياحية زؼ ا ليـ سياحي 

  انااء كورنيش ااروؽ علي بركة  اروف بمنطقة اكاوؾ 
  طر   كـو  رش اجرتيف اي الاابة المزعـ انااءها اي كـو اوايـ ااتتاح طر   ااروؽ الجديد)انااء

اوايـ البحيرة اي ع ر الملؾ ااروؽ( مما كاف لل اوبر ازلر اي الحركة السياحة للمنطقة للدخوؿ للبحيرة 
 دوف الرجوع للقاهرة

 ترويج ( -جذب  –نتائج الدراسة السياحية ) شيرة 

  اوا لقاايا ويستنتج الباحث على الر ـ مف اهرة إ ليـ الفيـو منـ الناحية السياحية اأف نوابها لـ يتعر
السياحة اي ا  ليـ كوحدة منف لة ب  تطر وا اهمية تاجي  السياح لز ارة الفيـو مف خالؿ تحسيف طرؽ 
الموا الت وذلؾ يرج  اف الياحة لـ توف تمل  موردات رميسيات مف موار ا ليـ الفيـو اي ذلؾ الو ت حيث 

 كانت تعتمد على الزراعة اي المقاـ ااوؿ
  لال ليـ عند ز ارة الملؾ ااروؽ لال ليـ تتحرؾ ك  وسام  ازعالـ وازذاعة لتاطية التسو   السياحي

 الز ارات مما يكوف لل اوبر ازلر اي التعر ف بمقومات السياحية لال ليـ 
 1انااء استراحة ال يد بها ا بحت ركيزة لتنايط السياحة بها وخا ة لر ااة  يد ازسماؾ والحيوانات  
 يـ الفيـو وما بل مف لروات طبيعية وبحيرات وانواع مف الحيوانالفت النظر الي ا ل 

 ازوبراج ( –بنية او ية ) المناأت         
  ااتتاح استراحة ال يد التي اناامها نادؼ ال يد بالقرب مف بركة  اروف 
 لطبقة انعـ الملؾ ااروؽ  علي محمود ااور بااا برتبل الباااوية وكي  وزارة ال حل ونيااف الني  مف ا

الخامسل إلى ازستاذ اسماعي  اخر المقيـ بمحطة الفيـو ي ازستاذ   حسف جميمي مدير المكتب الفني 
 بم لحل المراا  العامل

  انااء اتدؽ ازوبراج عف طر   اركة الزراعية العقار ة بالفيـو وتو   الباحث إلى  ور  مف سندات
 -الف جنيل زنااء منتج  سياحى ياـ مجموعل االيهات 243الاركل الزراعية العقار ل بالفيـو براسماؿ 

 ج 23واندؽ اوبرج الفيـو و د طرحت اسهما  يمل السهـ 
  وكانت ار ة للتعر ف بالفيـو كمق د للسياحة الداخلية لالعااء المرااقيف للملؾ مف عليل القـو وكبار

 الموظفيف لق دها مر  لانية للسياحة الداخلية 
 ومملوكل لمكـر عبيد بااا وا ر تها ميا   -لاركل العقار ل كانت مجاور  لالوبرج واحد  مف االيهات ا

 البحيرة.

                                                           
 1943 مايو 18ي 9183ازتحاد الم رؼ ي العدد  1
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وسيمة  نوع الزيارة مكاف الزيارة تاري  الزيارة ـ
 االنتقاؿ
 

 نتائج الزيارة اإلفتتاحات أثناء الزيارة

وا  حجر اساس زستراحة  -1 السيارة رسمية ـ1943ابراير  17السبت  ازولي
  ال يد

 ال يد والتنزة -2
 ااتتاح بركة كـو اوايـ  -3

 بنية او ية بنية تحتية
نق  الواؾ الملؾ للقرف  تعبيد الطر   

 الذهبي 
انااء الاركة العقار ة  انااء بحيرة كوـ اوايـ 

 لفندؽ اوبرج الفيـو 
سياحة السفارؼ  

 والتسو   للفيوـ لها 
 ال يد والتنزة -1 السيارة ة خا  ـ1943مايو  17 اللانية

 ز ارة السلييف ومدينة الفيوـ -2
 انااء سور حوؿ منطقة السلييف

 التسو   للسليف كمنتزة 
 ااتتاح محطة مياة -1 القطار رسمية 1943نوامبر 27 اللاللة 

 ااتتاح كورنيش ااروؽ  -2
 حنفية اطسا  -3
 حاور حفلة ااؼ نادؼ ال يد -4

 حيرة والاكاوؾ القاء الزر عة بمياة الب

عقد مؤتمر سياس زولر مف ملؾ  السيارة سر ة ـ1945/ ابراير 15 الرابعل 
 ورميس

 جذب الاهرة زوبرج الفيوـ 
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 1943ابراير  3خ ي تار  764جر دة  اروف ي العدد  .19
 1943ابراير  24ي تار خ  767جر دة  اروف ي العدد  .23
 ـ1943ابراير  18ي  19913جر دة ازهراـ ي العدد  .21
 1943ابراير  24ي  624جر دة روزاليوسف ي العدد  .22
 1943ابراير  18ي 19913جر دة ازهراـ ي العدد  .23
 1943ابراير  24ي  624جر دة روزاليوسف ي العدد  .24
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 ـ1943ابراير  18ي  19914ي العدد  جر دة ازهراـ .25
 ـ1943ابراير  18ي  19913جر دة ازهراـ ي العدد  .26
 1943مايو  25ي تار خ  779جر دة  اروف ي العدد  .27
 ي  1947مجلة المهندسيف ي العدداف الساب  واللامف ي يوليو وا سطس   .28
 ـ1943مايو  18ي 9183جر دة ازتحاديالعدد  .29
 ـ 1953ابراير  21ي 1311جر دة  اروف ي العدد  .33
 ـ1953اوتوبر  24ي تار خ 1333جر دة  اروف ي العدد    .31
 1978اوتوبر  29ي 843جر دة الفيـو يالعدد  .32
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 خالؼ الممؾ فؤاد و أمينة ىانـ إليامى حوؿ الوقف الخاص بيا
(0202-0202) 

 ىند دمحم عبد الرحمف
 

 ممخص
-1879تواي  و الذػ حكـ م ر اى الفترة ) اجتهدت أمينة هانـ إلهامى زوجة الخديو    

( اى 1914-1892( وأـ الخديو عباس حلمى اللانى الذػ حكـ م ر اى الفترة )1892
(  ب  1854-1848الحفاظ على حقها كناظر لو ف جدتها بنبا  ادف أـ الحاج عباس بااا )

تل حر ات و أف يااركها الملؾ اؤاد هذا الح  لـ ينتزعل منها اى ظ  أجواء سياسية منح
ي اماذا 1923( كاف مف المفترض عدـ وجودها اى ظ  دستور1936-1917سلطات كليرة )

 كانت أسباب النزاع و كيف ااز الملؾ اؤاد بنظارة و ف بنبا  ادف.
 
 مقدمة  

يعتبر الحديث عف تسلط ملوؾ م ر على ااو اؼ حديث  ديـ جديد ي ماهية هذا ال راع       
ى اػ مدػ و   نفوذ الملؾ اؤاد اى السيطرة على أو اؼ الاير هو و الى ماذا و   و إل
و الذػ تـ ازعتماد ايل أساسات على  ورة مف بعض مستندات الدعوػ  مواوع هذا البحث .

زستيالمل على نظارة  1924التى أ امتها أمينة هانـ إلهامى اد الملؾ اؤاد اى آواخر عاـ 
ؼ و السياسة اى م ر للدكتور ابراهيـ البيومى  انـ و ف بنبا  ادف . كما كاف كتاب ااو ا

دارتها و عال ة حاوـ م ر بااو اؼ. لقد تتب   مرج  أساسى اى تتب  تطور نظاـ ااو اؼ وات
 A History of Landownership in Modernاى كتابلGabriel Baer جابر ي  بير 

Egypt,1800-1950 ورة يوليو. بعض جوانب تطور ااو اؼ اى م ر حتى  ياـ ل 
يبدأ البحث بالتعر ف بالو ف المتنازع عليل لـ أطراؼ النزاع و عال تهـ و الظروؼ المحيطة     

بالقاية ايما يخص تطور سلطة الحاوـ على ازو اؼ لـ عرض للقاية وكيف دارت 
المرااعات ووجهة نظر الطرايف لـ التعلي  على الماكلة و القايل و احدالها لـ نتامج 

  البحث. 



 ١ٔٛ٠8112ٗ            (1/1ِغٍخ ا١ٌّٕب ٌجؾٛس ا١ٌَبؽخ ٚاٌض١بفخ          اٌّغٍل اٌضبٌش، اٌؼلك  )

 و١ٍخ ا١ٌَبؽخ ٚاٌفٕبكق، عبِؼخ ا١ٌّٕب
 

- 177 - 
 

على مساحة 1277اعباف  28و ف بنبا  ادف هو و ف خيرػ أناأتل ازميرة بنبا  ادف اى     
اداف بناحية  ها القليوبية وو فت اعيانات اخرػ ا بحت تابعة للو ف اى حجج تايير  1333

و جعلت حكمل كحكـ الحجة از لية و كاف هذا الو ف  1282و  1279الو ف زحقات اى 
 13أـ عباس والدة الخديوؼ عباس حلمي ااوؿ والتى  ّررت بعد مرور لالنفاؽ على سبي  

سنةي أف تبني هذا السبي  اي حي القلعة الاهير و اارع ال ليبة حالياتي ترُحمتا على روح 
. كّما أ رت ااميرة أّف ُيسمى 1854ي والذؼ ُ تَ  اي   ر  ببنهاي عاـ «عباس»ابنها 

ا لذكرػ ولدها المتواي وطلبات وليس سبي  اا« أـ عباس»السبي  بػ  ميرة بنبا  ادفي تخليدت
للرحمة لليو ملح  بهذا السبي  كتاب لتعليـ ااطفاؿ و  امت أمينة هانـ إلهامى ببناء عدة 

 (i)مدارس ينف  عليها نفس الو ف. 
ابنة إبراهيـ إلهامي بااا مف زوجتل ااميرة منيرة  ( اهى1أما أمينة هانـ إلهامي )اك  .     

سلطافي ابنة السلطاف عبد المجيد ااوؿي و د تزوجت مف الخديوؼ تواي  وأنجبت لل الخديو 
عباس حلمي اللانيي ومف بعد  ازمير   علي وااميرة خديجة وااميرة نعمت هانـي و د 
أو فت أمينة هانـ حياتها واهتمامها وتبرعاتها على العم  العاـ وكفالة المساويف والمراى اي 

 (ii)يات الخير ةي القبت بػ"أـ المحسنيف".الجمع
( اهو ازبف السادس للخديو إسماعي  و أ ار أبناملي  ادر م ر م  2و أما اؤاد)اك .    

و لـ يرج  إلى م ر إز بعد وااة أخيل تواي  حاوـ م ر و  1879أبيل عند عزلل سنة 
للانى( حكـ م ر يو تولى ابف تواي  )عباس حلمى ا1892أوبر أبناء إسماعي  اى سنة 

وسم  لعمل اؤاد بالعودة و ترؾ اؤاد عملل اى السفارة التركية اى ايينا لي ب  ياورانات زبف 
أخيل لمدة لالث سنوات لـ  رر أف يترؾ من بل و يهجر عباس حلمى اللانى و سياستل التى 

ى لـ يتولى حكـ م ر بعد عزؿ عباس حلملـ يكف راايات عنها لونل  ررالبقاء اى م ري
اللانىي السلطاف حسيف كام  الذػ أعرض ابنل الوحيد ااميركماؿ الديف عف تولى عرش 
م ري اأ ب  الملؾ اؤاد أحد المراحيف بقوة  عتالءعرش م ر. ليتوز  بالفع  بعد وااة 

 (iii)هو السلطاف أحمد اؤاد.  1917السلطاف حسيف و ي ب  حاوـ م ر منذ 
-1848بنبا  ادف اهى أـ عباس بااا حاوـ م ر ) *(iv)ة أما عف عال ة الطرايف بالوا ف     

( والذػ تزوج ماهوش  ادف وانجب ابراهيـ إلهامىي و أمينة هانـ هى ابنة ابراهيـ أػ 1854
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هى حفيدة عباس بااا ابف بنبا  ادف لذلؾ كاف مف الطبيعى وجود اسمها اى حجة و ف بنبا 
أما الملؾ اؤاد اهو ابف  (vi)بااا ااخر. للو ف بعد الوا فة لـ يوسف*( v) ادف كلالث ناظر

اسماعي  ابف ابراهيـ ابف   على اليس هناؾ أػ عال ة مباارة بيف بنبا  ادف  احبة الو ف 
 و الملؾ اؤاد.     

أما عف عال ة الملؾ اؤاد بأمينة هانـ إلهامى التى هى زوجة أخيل الخديو الساب  تواي  الـ     
 ولوف كانت ساحات القااء و سجالت المحاوـ أولر حديلات. تتحدث عنها المراج  كليرات 

اقد كانت أمينة هانـ خارج م ر منذ عزؿ ابنها الخديو عباس حلمى اللانى  و جاءت       
أحداث الحرب العالمية ااولى لتز د مف  عوبة عودتها و لوف عقب انتهاء الحرب تـ 

هذا احمد افي  بااا حسب روايتل اى  السماح للوالدة بالعودة الى م ر و كاف الوسيط اى
ابر   حار ازمير   على الى منزؿ احمد افي  بااا و طلب ارساؿ  9مذكراتل : "اى يـو 

خطاب مف السيدات الم ر ات الى اللورد اللنبى باأف عودة دولة الدولة حيث انتهت 
ذا القيد و تذلي  ازحكاـ العراية التى تمن  عودتها. و لذلؾ يطلبف وساطة جنابل لرا  ه

و عند عودة الوالدةي كانت هناؾ احتفازت كبيرة ( vii)ال عوبات التى ربما تعوؽ رجوعها ".
ساهمت المدرسة ازلهامية ايها بازحتفاؿ و ا طف التالميذ اى محطة القاهرة اى انتظار 

لسلطاف اؤاد كانت العداوة اديدة بيف ا (viii*()ix) دـو الوالدة اى القطار القادـ مف ازسكندر ة.
حينمذ و اسرة الخديو عباس حلمى اللانى اف الخديو المعزوؿ و اسرتل لديهـ يقيف اف العـ 
أحمد اؤاد كاف يمكف أف يراض عرض انجلترا و يراض حكـ م ر و اى  رأيهـ كاف ذلؾ 

 سيحفع ح  عباس حلمى اللانى كحاوـ على م ر. 
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 (1936-1917الملؾ احمد اؤاد )  2أمينة هانـ إلهامى            اك . 1اك .

 نقالت عف
 مو   ااروؽ ااوؿ ()

https://www.faroukmisr.net/tawfik.htm 
 

 ( 0222-0222تاري  العالقة بيف حكاـ مصر مف أسرة دمحم عمي و األوقاؼ )
ب فة خا ة بلالث  *(x)مرت العال ة باأف إدارة ازو اؼ ب فة عامة وااو اؼ الخير ة    

 ة خالؿ القرف التاس  عار و القرف العار ف كما يلي:مراح  أساسي
ألناء حكـ   على حتى ا حتالؿ البر طانى كاف هناؾ نزاع بيف حكاـ م ر و نظار  .1

 ااو اؼ.
اى اترة الحرب العالمية ااولى كانت ااسرة الحاومة و ا دارة البر طانية هما أطراؼ النزاع و  .2

 ـ و نفوذهـ.اقد نظار ااو اؼ الولير مف سلطته
و التى حاوؿ الملؾ خاللها أف يحتفع بسلطاتل  1952-1923اترة السلطة الدستور ة  .3

التقليدية على أرااى الو ف أماـ المحاوزت و الجهود المبذولة لتأمينها اى إطار القانوف. 
 وللفترة اللاللة ينتمى الملؾ اؤاد و تنتمى  اية و ف بنبا  ادف. 
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ولوف تـ  1835ى اقد أناأ خاللها  على إدارة عامة للو ف الخيرػ عاـ أماعف الفترةااول      
إلااؤها بعد لالث سنوات مف إناامهاي وكاف إلااؤها  البات بسبب إعتراض النظار والونيسة 

وأعطيت السلطة للقااة  1851اارلوذكسية وأعيدت الر ابة عليها اى عهد عباس ااوؿ عاـ 
 (xi)لعزؿ المنحرايف منهـ.

تقر رات بإ امة  363أ درت المحاوـ الارعية  1879إلى سنة  1863و اى الفترة مف       
و  د  اـ هو  –لو  و فية تقر ر نظر مستق   -و فية 363الخديو اسماعي  ناظرات على 

بتوكي  ناظر ديواف عمـو ااو اؼ بإدارتها نيابة عنلي و انتقلت نظارة هذ  ااو اؼ الى 
وليل الحكـ خلفات لوالد  بموجب تقر ر  عاـ أ درتل محكمة م ر الارعية الخديو تواي  بعد ت

و يظهر التقر ر عددات كبيرات مف الو فيات ذات الر   الواير و  د ا بحت تحت سيطرة ا دارة 
 (xii)الحكومية م  نهاية عهد إسماعي .

رتب عليل خاوع كاف التحوؿ و التايير كما هو واا  على يد ازحتالؿ البر طانى و الذػ ت   
دخ  ازو اؼ للحكومة كأػ وزارة أخرػ يتدخ  البر طانيوف اى امونها بدوف أدنى حرج.كما 
تمت إ امة أحمد حامت بااا وز ر ااو اؼ ناظرات على جمي  الو فيات التى كانت اى نظارة 

تاير  إبراهيـ نجيب بااا )آخر مدير لديواف ازو اؼ  ب  تحو لل الى وزارة( و بهذا التحو  
المركز القانونى للاخ ية المعنوية التى كاف يمللها ي ابعد أف كانت مستقلة عف الحكومة 
أاحت جزءات منها ي و يزخر التار خ بااحداث التى تلبت سيطرة حاوـ م ر على وزارة 

 1914اقد اهدت الفترة مف *( xiii) . 1952ازو اؼ و أموالها منذ ناأتها وحتى لورة يوليو
توسعات كبيرات اى اجمالى ما كانت تدير  الوزارة مف ااطياف المو واة ي حيث  1934إلى سنة 

اداف و اى الفترة مف سنة  514563بمقدار 1924الى سنة  1914زادت اى الفترة مف 
ادانات أػ أف المساحة  د زادت بنسبة  464249زادت بمقدار  1934إلى سنة  1924
عهد السلطاف حسيف كام  الذػ خلف الخديو  و اى(xiv)% تقر بات خالؿ عار ف عامات.133

عباس حلمى ا درت محكمة م ر الارعية  رارات بإ امة السلطاف حسيف ناظرات على جمي  
الو فيات التى كانت اى نظر الخديو الساب  لـ توالت عملية نق  السلطة و النظارة  على 

ة حكاـ م ر نظارات على ااو اؼ . و توالت التقار ر ال ادرة مف المحاوـ الارعية بإ ام
تقر رات كاف ن يب  675و بلغ عددها ا جمالى  1952إلى  1913ااو اؼ خالؿ الفترة مف 
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و كانت هذ  التقار ر )تقار ر النظر( (xv)تقر رات. 373الملؾ اؤاد منها هو ااوبر حيث بلات 
ديواف ااو اؼ التى أ درتها المحاوـ الارعية هى اآللية الارعية لوا  ااو اؼ تحت إدارة 

 (xvi)الملوية.

 ديواف األوقاؼ الممكية :
يو  ار لها 1933كانت ااو اؼ السلطانية  د انف لت عف ديواف عمـو ااو اؼ سنة     

و أ ب  بعد ذلؾ  1917/1918ديواف خاص بها لل ميزانيتل الخا ة ابتداءت مف العاـ 
. كانت (xvii)1952لورة يوليو  يسمى "ديواف ااو اؼ الخ و ية الملوية"و  استمر ذلؾ حتى

ااو اؼ التى يديرها ديواف ازو اؼ الملوية هى ااو اؼ التى يعيف حاوـ م ر ناظرات لها و 
كانت ادارتها تحق  لل الولير مف الم ال  الخا ة سواء كانت مادية اـ  ير ذلؾ. و كانت 

خير ة التى أو فها أعااء ااو اؼ الرميسية التى يديرها ديواف ازو اؼ الملوية هى ااو اؼ ال
ازسرة المالوة يبازاااة الى أو اؼ أو فها أاخاص عاديوف مل  و ف أحمد المنيكلى و 

اداف و جزءات مف أو اؼ أحمد م طفى عمرو حتى بلات مساحة  2533كانت مساحتل 
و حتى  1912ادانا اى الفترة مف  65333ازو اؼ التى يديرها ديواف ااو اؼ الملوية 

 (xviii).52333بلات  1926بينما اى عاـ   1919
 الرقابة عمى ميزانية ديواف  األوقاؼ 

كاف هناؾ ميزانية خا ة لو  و ف على حد  و لـ توف هناؾ ميزانية عامة  1897 ب  سنة      
 درت إرادة سنية  1896لالو اؼ كك  مبوبة و منظمة باك  يسه  مرا بتها . افى عاـ 

بحيث "تووف ماتملة على بياف  1897بداية مف أوؿ يناير  بوا  ميزانية لديواف ااو اؼ
كااة ا يرادات و الم رواات م  ترتيبها بحسب أنواعها ووجو  إنفا ها" و كاف المق ود بهذا 
ااو اؼ الخير ة او التى ز يعلـ لها جهة استحقا ا ومف الذؼ يستح  النظر عليها.و لـ 

لطات الدولة و كاف الخديو يعتمد الحسابات التى تخا  هذ  الميزانية لر ابة أػ سلطة مف س
 (xix)تقدـ إليل. 

ي تـ تحديد الجمعية التار عية بأنها هى 1913ولما تحوؿ ديواف ااو اؼ إلى وزارة اى عاـ     
الجهة الر ابية على إيرادات وم رواات ااو اؼ ي و ا ب  اامر و كأف ميزانية ااو اؼ 

المحددة اقد كانت مجرد "هيمة استاار ة" و لونها تناولت  بال ر يب لاعف الجهة الر ابية
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و استقر رأػ  1914/1915ااو اؼ ااهلية اى ماروع ميزانية وزارة ااو اؼ لسنة 
ااعااء على عدـ الدخوؿ اى تفا ي  ميزانيات ااو اؼ ااهلية و تناولها باك  مجم  و 

 (xx)اؼ. سطحى سترات اسرار العامالت المستحقة اى تلؾ ااو 
كانت الر ابة على ميزانية وزارة ااو اؼ مف المواوعات الهامة التى ألارت جدزت واسعات اى      

و التى ن ت على تطبي   *)xxi(اى الدستور  134المجالس التار عية على الر ـ مف المادة 
و إستنكرت  (xxii) ا جراءات القانونية الخا ة بالميزانيات المنف لة اى ميزانية وزارة ااو اؼ.

ح  البرلماف اى الر ابة على ميزانيات الو ف ااهلى و أو اؼ  1926وزارة عدلى يكف عاـ 
 )xxiii(الحرميف و منذ ذلؾ الحيف أ بحت وزارة ااو اؼ تقدـ الميزانية إلى مجلس الوزراء.

 قضية وقف بنبا قادف
على و ف بنبا  ادف  طالب الملؾ أحمد اؤاد ب فتل حاوـ البالد تمكينل مف النظر الحسبى     

بناحية  ها ارا  ديواف ااو اؼ الملوية دعوػ أماـ المحكمة الارعية العليا و  امت هيمة 
وتـ طلب حاورها أماـ هيمة الت راات بتمكيف الملؾ اؤاد مف الو ف و استأنفت أمينة هانـ 

على  ت راات المحكمة العليا الارعية التى  ات بأف الملؾ اؤاد لل ح  النظر الحسبى
ا على عبارة جاء ذكرها اى حجة الو ف ااولى بتار خ   1277اعباف  28و ف بنبا  ادف بناءت

( مساحة ألف 1854-1848التى أو فت ايها بنبا  ادف)والدة الحاج عباس بااا حاوـ م ر 
اداف اى ناحية  ها )القليوبية( و تـ تايير الحجة اا لية لالث مرات اى حياة الوا فة ولـ 

لعبارة الموجودة اى حجة الو ف اا لية التى يستند لها الملؾ اؤاد اى طلبل لنظارة تورر ا
و ذكر محامى الملؾ اؤاد اف  (xxiv)الو ف ب  حددت ايمف لهـ ح  النظارة بعيدأ عنل تمامات .

المطالبة بالنظر الحسبي جاء اف المستحقيف للو ف  د تقدموا باكوػ لديواف ااو اؼ الملوية 
و بناءات عليل مكنت محكمة ت راات م ر الارعية الملؾ اؤاد مف النظر  ( xxv)الخ و ية.

الحسبى على الو ف اا لى و الذػ لـ يعد لل وجود بناءات على استبداؿ تـ زحقات مسج  اى 
حجة لـ ياطل  عليها ديواف ااو اؼ الملوية ) ب  الدخوؿ اى اجراءات ازستيالء على 

بما ايها إلااء الوا فة للنظر الحسبى و تعييف مف يستحقوف الو ف( و  ابت عنل تفا يلها 
 (xxvi)النظارة على الو ف و ليس منهـ حاوـ م ر .



 ١ٔٛ٠8112ٗ            (1/1ِغٍخ ا١ٌّٕب ٌجؾٛس ا١ٌَبؽخ ٚاٌض١بفخ          اٌّغٍل اٌضبٌش، اٌؼلك  )

 و١ٍخ ا١ٌَبؽخ ٚاٌفٕبكق، عبِؼخ ا١ٌّٕب
 

- 183 - 
 

وكلت  أمينة هانـ إلهامى عنها المحامى الارعى الايخ   عز العرب الذػ تراا  أماـ      
. و كانت المحكمة العليا الارعية تاليات و مواحات ردها على محامى الخ ـ )الملؾ اؤاد( 

اداف أخرػ معرواة باسـ و ف القاف تحت نظارة الملؾ اؤاد بنفس مكاف و ف  1333هناؾ 
هػ. اما و ف بنبا  ادف و ت القاية اقد 1277بنبا  ادف اا لى الذػ كاف اى حجة عاـ 

 امت ااميرة باستبدالل لي ب  ك  ما اى هذا المكاف ملؾ لالميرة و ت ب  أرض و ف بنبا 
 بلتاج و ليس  ها.   ادف بناحية

وتـ نار تفا ي  النزاع اى كتاب مطبوع ي ولـ توف هذ  بدعة بدأها   عز العرب المحامى     
الارعى بقاية أمينة هانـ إلهامى و لوف منذ القرف التاس  عار نجد مااو  ماابهة كليرة و 

  (xxvii)*تنازع عليها.أو اؼ متنازع عليها تمت طباعتها ربما كنوع مف البات الحالة اى أعياف م
لكف ما تتميز بو قضية وقف بنبا قادف ىو طرفى النزاع: أـ الخديو السابق و زوجة الخديو  

 السابق ضد ممؾ البالد الحاضر الممؾ فؤاد. 
  18النزاع مراوع باأنل دعوػ أماـ محكمة م رازبتدامية الارعية وكاف محدد لنظر  جلسة 

  محار مف المحكمة إلى سراػ عابديف و أعلف   و بناءات على ذلؾ إنتق 1924نوامبر 
 نجيب بااا الارابلى مديرديواف ااو اؼ الخ و ية الملوية ب فتل نامبات عف الملؾ اؤاد. 

  لانيا االفاظ اى نص مرااعة   عزالعرب ايها مف الجرأة ما ز يتناسب م  كوف الخ ـ هو
 (xxviii)يد ز يرعب سمو ااميرة"(حاوـ البالد )مل  عبارات"و ااتل أف هذا التهد

  عند  راءة الدعوػ و اتهاـ الملؾ امينة هانـ باستبداؿ الو ف و هو ما كاف سابقات)معرواات اى
الفقل بأنل يهدـ الو ف( يطرح سؤاز عف سبب  يامها بازستبداؿ و ازجابة اى نفس 

رة الملؾ اؤاد و و هى انها تحاوؿ ا بتعاد عف و ف القاف الذػ هو تحت نظا( xxix)العبارة
تحمى و ف بنبا  ادف مف اػ أطماع اى انتزاع نظارة الو ف منها و لوف ديواف ااو اؼ 
الملوية لـ يفحص سوػ حجة الو ف اا لية التى تاير بعد ذلؾ ما كاف ايها مف مكاف 

 العيف و ح  النظارة على الو ف. 
منها أما ما يسطر  ( xxx)ةالو ف وخسرت أمينة هانـ إلهامى واستطاع الملؾ اؤاد انتزاع نظار  

التار خ مف اوامد تحققت للم ر يف مف أو اؼ أمينة هانـ الخا ة وو ف بنبا  ادف حينما كانت 
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ناظرةعليل جعلهاجديرةبلقب أـ المحسنيف انجد الوليرمف المدارس با اااة إلى مدرسة  ناعية  
 .(xxxi)اتإلهامية جديدة أناأتها أمينة هانـ لتستوم  ما بدأتل مف خير 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتا  مف مالبسات  اية و ف بنبا  ادف عاليل ما يلي:    
 
  كاف الملؾ بنفوذ  كناظر للو ف لل السلطة الواملة على ااو اؼ التى يديرها و استطاع أف

 ينفذ اروط الوا  فيف كما يتراءػ لل.
 و الحكـ ايها تحركت أحداث هذ  القاية اى اخر عهد وزارة سعد ز لوؿ و تـ الف   

ل ال  الملؾ اؤاد اى عهد وزارة احمد ز ور و الذػ كاف يسمى بعهد الوزارات الملوية و احمد 
ز ور نفسل كاف يلقب بأحمد ال اير على اعتبار انل ليس أولر مف ظ  احمد الوبير أػ 

حسبما  الملؾ اؤاد ي أما وز ر ااو اؼ اى وزارة ز ور اقد كاف "   د ى" و كاف اختيار 
اى  1924ظهر اى الولام  البر طانية بسبب أنل"نج  عندما كاف عاوات اى مجلس النواب 

 (xxxii)ماايقة سعد ز لوؿ".
 أف دمحم عز العرب(xxxiii)*(استند اي داوعل إلى أف: محامى أمينة ىانـ إليامى ) 
ك  ازجراءات التى تمت حتى  دور  رار تعييف الملؾ اؤاد ناظر على و ف بنبا  ادف لـ  .1

 تخطر بها أمينل هانـ و كاف علمها بها مف  بي  الم اداة .
القرار الذػ  در بنظارة الملؾ اؤاد على الو ف أ درتل هيمة ت راات محكمة م ر )هيمة  .2

 ير مخت ة بإ دار  رار تمكيف و لوف مخت ة بتنفيذ  رارات  ادرة عف جهات  اامية 
 اع(مخت ة و تمكيف الناظر مف و فل اذا لـ يكف هناؾ نز 

التايير الذػ حدث اى حجة الو ف كاف تاييرات اى الم ارؼ و ليس ايما  در عف  .3
 (xxxiv)الوا ف.

 
 مجمس البالط الممكى(xxxv)*  باعتباره الجية التى تنظر الخالفات بيف أفراد األسرة المالكة

كاف مف المفترض أف ينظر ىذا الخالؼ و لكف ربما تحكـ الممؾ فى ىذه الييئة جعل أفراد 
 المالكة ال يمجأوف إلييا.األسرة 
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و كاف الارض  1922لعاـ  63وكاف الملؾ اؤاد  د أناأ هذا المجلس طبقات لألمر الملوى ر ـ 
ااساسى منل هو إحاطة أسرار ااسرة العلوية بالوتماف و ليكوف بملابة هيمة  اامية عليا 

( مف  انوف  8ة ر ـ) للف   اى اامور الناامة بيف أاراد ااسرة العلوية . وكاف حسب الماد
نظاـ ااسرة المالوة يتاك  مف أمير مف ااسرة المالوة مف أ رب أ رباء الملؾ يعيف بأمر 
ملوىي رميس مجلس ااعياف اإف لـ يوجد و حتى يوجد ايكوف أحد كبراء رجاؿ الدولة 

الملوىي  الحامليف رتبة الرماسة او ازمتياز و يعيف بأمر ملوىي وز ر الحقانيةيرميس الديواف
ايخ الجام  اازهري رميس محكمة ازستمناؼ بالقاهرةيرميس المحكمة الارعية العليايمفتى 

  (xxxvi)الديار الم ر ةي و ياترط اف يكوف ااعااء مف المسلميف.
النزاعات المالية و العقار ة بيف أاراد ( xxxvii)*و لـ تتامف اخت ا ات مجلس البالط ازساسية 

تلجأ امينة هانـ لمجلس البالط ب   اـ ديواف الوالدة )أمينة هانـ( و لـ  (xxxviii)ااسرة المالوة.
بدعوة ديواف الخا ة الملوية للتقااى علنات حتى يدلى ك  طرؼ بحجتل و لوف ديواف 
الخا ة الملوية اعتبر هذا الطلب تجاوز وتـ تعييف اؤاد ناظرات على و ف بنبا  ادف بقرار مف 

ة ا دار هذا القرار حسبما ذكر محامى أمينة هانـ هيمة الت راات و التى ز تملؾ سلط
 الايخ عز العرب.

و لوف يبدو أف الملؾ )و كاف نفوذ  يتزايد بمرور الو ت ( كاف متحكمات ايما يعرض على مجلس 
البالط مف  اايا اامراء يمللوف ايها أطراؼ النزاعي اقد حاولت ااميرة نجواف أف ت   

( إلى ساحة المحاوـ المختلطة و 1927/1928يف الديف )بقاية استرداد امالؾ اامير س
كاف متو عات منها أف تذهب بها للمحاوـ الارعية  ير أف ما حدث أف القاية أ بحت مف 
إخت اص مجلس البالط يمما جع  ااميرة نجواف تعقد اتفا ات م  عدد مف اامراء و رجاؿ 

 (xxxix) السياسة  لااء مجلس البالط نفسل .

  مف حقام  بعد هذ  القاية يلبت أف ابناء   على لـ يايعوا اػ ار ة لز ادة ما تـ كافل
ممتلواتهـ على حساب ازو اؼ. انجد الخديو عباس  د كلف احمد خيرػ بااا )مدير ساب  

اداف كاف  د تسلمها ديواف ااو اؼ الخا ة الملوية على  233لألو اؼ الخ و ية( باراء 
الظاهر لوف اى الوا   كانت ملوا لاخ يف اخر ف )حسيف انها امف و ف بنبا  ادف اى 
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 برػ و على بؾ اهمى وورلة ااا  بااا( و أف يؤخذ اللمف مف أمواؿ ااو اؼ 
 (xl)الخ و ية  ويعتبر عهدة على احمد خيرػ بااا و الذػ كاف اسمل مستعارات اى الاراء.

 ء على و ف بنبا  ادف : سؤاؿ هاـ يطرح نفسل عف أسباب إ رار الملؾ اؤاد على ازستيال
على يد البر طانييف و استمرار   1914كاف عزؿ عباس حلمى اللانى )ابف امينل هانـ( عاـ 

يتحرؾ اى مختلف الدوامر خارج م ر زسترداد عرال المفقوديلنحو عقديف مف الزماف بعد 
الدة الخديو كاف م در تهديد كاؼ للملؾ اؤاد يداعل داعات للتعبير عف  لقل بازعاج و  (xli)خلعل

عباس حلمى اللانى يأمينة هانـ اى م ر. كاف اي  اؤاد أولر مف الجد ابراهيـ إلهامى 
الذػ حاز على محبة جدتل بنبا  ادف اأسندت نظارة الو ف لل و لذر تل التى منها أمينة هانـ 
 .لذلؾ اختار الملؾ اؤاد وا  اسـ )بنبا  ادف( على المدرسة ال ناعية لي ب  ازسـ مدرسة

 ( 3)اك .(xlii)بنبا  ادف ال ناعية بدزت مف المدرسة ال ناعية ا لهامية.
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  ورة مكاتبة مف المدرسة ا لهامية بعد استيالء الملؾ على و ف بنبا  ادف 3اك  . 
 و يظهر هنا اطب اسـ المدرسة اا لى

 )المدرسة ال ناعية ا لهامية( ووا  اسـ مدرسة بنبا  ادف
 (532يص2333رسة ال ناعية ا لهاميةيالاركة الم ر ة العالميةي)محمود عبد العاؿ المد

 نتائج البحث 
يتف  المؤرخوف على تو يف الحقبة التى أعقبت إستقالة سعد ز لوؿ "بالعهد الملوى ااوؿ"      

و تنفيذ ك  ما حرمل وجود سعد  (xliii) بعد أف واتت الفر ة الملؾ  اباع نهمل إلى السلطةي
تولى   على علوبة وزارة ازو اؼ و تركها اى سبتمبر مف  1925ارس مف تنفيذ  . افى م

نفس العاـ و كاف تعليقل على اترة وزارتل يحم  كلير مف الرسام  او المعانى  التى توا  
مو فل و سبب  متل عف تناوؿ  اية و ف بنبا  ادف ايقوؿ علوبة اى مذكراتل "و مما 

ااو اؼ مف حرماف ااه  و اا ارب و حبس  زحظتل اى الوزارة ما كاف اى بعض حجج
الو ف على مف ز يستحقوف و تجر د الورلة أحيانات مف أمواؿ أبامهـ ارااءت لاهوات جامحة 
و نزوات ممقوتة....... ابحلت حتى ألهمنى ربى الى أف ااو اؼ ااهلية ليست مف الديف 

ر علوبة رأيل بأف الو ف أحيانا وبر  (xliv)اى اىء و انها اارة اررات اجتماعيات يجب إزالتل"
يتـ لمف ز يستح  كأف يكوف لخليلة الوا ف و أف نظار الو ف هـ المستفيدوف الحقيقيوف مف 
الو ف و ليس مف ذكرت اسمامهـ اى الو فية .و ذكر علوبة أف رأيل تسبب اى  اب الملؾ 

 اؼ ممتدة و  ديمة اؤاد منل و بداية اتور العال ة بينهما. كانت سلطة حكاـ م ر على ااو 
 دـ انااء ااو اؼ و لوف ما يختلف لدػ الملؾ اؤاد هو  دور دستور منحل اليد العليا على 

 ك  ااو اؼ و الوزارة التى تديرها. 
كانت هناؾ ردود أاعاؿ مف المجتم   بخ وص خسارة ااميرة أمينة هانـ لو ف بنبا  ادف     

امى و   يدة  ا ها امير الاعراء احمد او ى يجم  م لر امينة إله( xlv)منها  دور كتاب
كتب ازستاذ  1927بمناسبة عودتها لم ر عقب انتهاء الحربي و اى عاـ  1923اى سنة 

محمود عزمى مقازت بعنواف)يجب وا  حد لهذ  التدخالت و إز كاف الدستور مجرد حبر 
لعليا الارعية يتحدث ايل عف اسناد الملؾ اؤاد من ب عاوية المحكمة ا (xlvi)على ورؽ(

(xlvii )* لرميس محكمة م ر ازبتدامية )و الذػ كاف إمامات للملؾ( بدز مف إسنادها الى مف
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تؤهلل وظيفتل الحاليل كبير المفتايف الارعييف بوزارة الحقانية لتولى هذا المن ب. و حوكـ 
بس م  محمود عزمى بموجب هذا المقاؿ باعتبار  عيب اى الذات الملوية و كانت العقوبة الح

 (xlviii)الاا  ستة ااهر وأمرت المحكمة بإيقاؼ التنفيذ.
حدث تحوؿ كبير اى المدرسة ال ناعية ا لهامية و هى هدية امينة هانـ إلهامى لم ر و      

التى أنفقت عليها مف مالها بازاااة الى و ف بنبا  ادف حيث كانت تسم  اروط الو فية 
ؼ الملوية تـ تعييف   حسنيف الموظف بازو اؼ بذلؾ. و لوف بعد أف تسلمها ديواف ااو ا

الملوية ناظرات عليها و لوونل مف  ير الحراييف اقد ااطرب العم  بالمدرسة بعد إدارتها 
الجديدة و تـ ا   عدد كبير مف المعلميف و  رات لهـ مكاا ت اميلة و تلقفتهـ أيدػ 

كاف ختاـ أعماؿ المدرسة تطعيـ  و ااجانب ليعملوا لديهـ و لتزدهر لرواتهـ مف ورامهـ.
 الوف اخـ هدية للملؾ اؤاد مف إيطاليا و كاف مطلوبات تطعيمل بما يتناسب م  طراز  

كانت المدرسة  د  فيت تماما و تـ بي  ما كاف بها  1929الفرعونى. و اى اهر ديسمبر 
كانت المدرسة  1933مف خامات و أدوات و أاااؿ  ير مكتملة و اى اهر يناير 

 ل ناعية ا لهامية  د باتت اى ذمة التار خ.ا
                                                           

i
 .1111أغَطٌ 41اإلرؾبك، ،عو٠لحاٌمب٘وح فٟ اٌْوة ١ٌّبٖ ٍج١ً أّٙو ٕبؽجخ ػجبً أَاٌٖبٜٚ، أؽّل (
)http://www.alittihad.ae/details.php?id=75622&y=2011( 
ii

 )http://www.alittihad.ae/details.php?id=75622&y=2011( .1211ٓ،1االٍىٕله٠خ، ٚ ثّٖو ِطو اٌّؾ١َٕٓ،ِطجؼخ أَ ِآصو فٝ اٌض١ّٓ اٌله إٌّيالٜٚ، ؽبِل (
ii

 .1211ٓ،1االٍىٕله٠خ، ٚ ثّٖو ِطو اٌّؾ١َٕٓ،ِطجؼخ أَ ِآصو فٝ اٌض١ّٓ اٌله إٌّيالٜٚ، ؽبِل (
iii

 18-11،ٓ 8112اٌْوٚق، ،كاه3اٌّغٙٛي،ط ٚ اٌّؼٍَٛ األٚي هىق،فئاك ٌج١ت ٠ٛٔبْ (
iv

 ٚضغ فٝ ٚ ٕالؽ١برٙب، ٚ افزٖبٕبرٙب رؾل٠ل ٚلف١زٗ،ٚ اكاهح رؼ١١ٓ فٝ ١ًٕاأل اٌؾك ٕبؽت ٘ٛ اٌٛالف (*

  ِٕٙب. اإللبٌخ ٚ ٚظبئفٙب ّغً ّوٚط
v

 ِٖبهفٗ ٚ اٌٛلف اكاهح و١ف١خ فٝ اٌّزؾىُ ألٔٗ اٌٛالف ثؼل اٌٛلف اكاهح فٝ ِٕٖت أُ٘ ٕبؽت ٘ٛ اٌٛلف *(ٔبظو

 ٔبظو ػٍٝ اٌولبثخ اٍزّود ٚ اٌٛلف غٍخ ٚ كفً ٠ن٘ت أْ ٠ّىٓ ا٠ٓ ثللخ رٖف اٌزٝ اٌٛلف ثؾغخ ِؾىَٛ ٘ٛ ٌٚىٓ

 وبْ ٚ ِْوٚػخ اٌغ١و اٌّٖبكه ٠ٜٙٛ ٌّٓ اٌٛلف ٔبظو ِٕٖت إٔجؼ ؽزٝ األٍ٘ٝ اٌٛلف فبٕخ رضبإي فٝ اٌٛلف

 ِْىالد ػٍٝ ٌٍمضبء االٖٔبف ٚ اٌؼلي لبْٔٛ للهٜ، دمحمهثٗ.) اٌٝ لوثٝ اٌٛلف ٔبظو ٚظ١فخ ارقن ا٠ضبًِٓ ٕ٘بن

 (182 8117ْٓ،اٌو٠ب االٚلبف،ِىزجخ
vi

 ضل اٌضبٔٝ ؽٍّٝ ثبّب ػجبً ٍّٛ اٌلح ٚ اٌٙبِٝ ٘بُٔ ا١ِٕٗ األ١ِوح اٌَّٛ ٕبؽجخ ؽضوح ثؤلٛاي صب١ٔخ ِنووح (

 ،ِىزت1983ٚ1984 ٍٕخ112 ّٔوح اٌزٖوفبد اٌْوػ١خ،ِبكح اٌؼ١ٍب اٌّؾىّخ اٌٍّى١خ، اٌق١ٕٖٛخ األٚلبف ك٠ٛاْ

 .5اٌْوػٝ،ٓ اٌّؾبِٝ ثه اٌؼوة ػي دمحم ا١ٌْـ
vii

 .312 ٓ ،1999 ٌٍىزبة اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ4ط  لوْ ٖٔف فٝ ،ِنووارٝ ّف١ك ؽّلا (
viii

 اٌّٖو٠خ اٌْووخ ،1اٌفٕٝ،ط ٚ اٌزؼ١ٍّٝ ِٖو رواس ِٓ عيء اإلٌٙب١ِخ اٌٖٕبػ١خ اٌّلهٍخ اٌؼبي، ػجل ِؾّٛك (

  .828،ٓ 8111ٌٍْٕو، اٌؼب١ٌّخ
ix

 ٚ فوعذ االٍزمجبي،صُ اٌٙزبفبد كٚد اٌمطبهٚ ِٓ ثبّب اٌٛاٌلح "ٔيٌذ االٍزمجبي ٕٚف اٌْولبٜٚ ٠َزىًّ *(

 اٌّلهٍخ رال١ِن اٌّٛوت رجغ ٚ ٍوا٠ب٘ب اٌٝ أزظبهُ٘،ٌزمٍُٙ فٝ وبٔذ اٌزٝ ا١ٌَبهاد اٌّؾطخاٌٝ ِٓ ِوافمٛ٘ب

ً  ٠مف اإلٌٙب١ِخ اٌّلهٍخ رال١ِن ِٓ آفو ػلك وبْ اٌمٖو اٌٝ اٌووت ًٕٚ ٌّب ٚ ثُٙ. فبٕخ ث١َبهاد  أِبَ ٕفٛفب

 ثبٌٍغخ اٌقبٕخ ّئٛٔٙب هئ١ٌ وبظُ اغب اٌجبُ ٘زف ا١ٌَبهح ِٓ ٔيٌٚٙب ػٕل ٚ ١ُٙ.اٌ فبٔضّٛا اٌَواٜ ِجٕٝ
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 إٛارُٙ كٚد ِواد،ٚ صالس اٌٙزبف اٌزال١ِن هكك ٚ ط٠ٛالً،  أ١ِورٕب ٌزؼِ ِؼٕب٘ب ٚ ٠ْب( ّٛن ١ِي اٌزوو١خ)أفٕلٜ

  إٌٙب ٚ ألجً اٌؼي ٚ ٌٕب اثل ٌَؼٛكا ٍؼل ا٢رٝ ثبّبك ٌأل١ِوح رؾ١زُٙ ٚ ٘زبفُٙ اٌّلهٍخ رال١ِن ربثغ صُ ٠فّٖٙٛ ٌُ ثّب

 (823اإلٌٙب١ِخ،ٓ اٌؼبي،اٌّلهٍخ ػجل ٌٍجالك")ِؾّٛك مفو ف١و ٠ب إٌّٝ ٍٕٔب ثملِٚىُ
x

 ٠زُ ثؼ١ُٕٙ اّقبٓ اٚ اٌنه٠خ ػٍٝ ؽجَٗ ٠زُ اٌنٞ اٌٛلف ٚ٘ٛ : اٌنهٞ األٍ٘ٝ اٌٛلف  -1: ٔٛػبْ االٚلبف *(

 أْ ِٚضبٌٗ . مٌه غ١و أٚ ا٠غبه أٚ ٍىٕٟ وبْ ٍٛاء االٔزفبع أٚعٗ غثغ١ّ ثٗ االٔزفبع أعً ِٓ اٌٛلف ؽغخ فٝ رؾل٠لُ٘

 .مٌه غ١و أٚ ا٠غبه أٚ ٍىٓ ِٓ اٌج١ذ ثٙنا ٠ٕزفغ ٌىٟ أٍ٘ٗ ِٓ ِب ّقٔ ػٍٝ ث١زٗ ّقٔ ٠ٛلف

 ٚاالؽَبْ اٌجو ٚأػّبي ٚاٌّجواد اٌق١واد ٚعٖٛ فٟ ه٠ؼٗ ِٓ ٠ٕٚفك ؽجَٗ ٠زُ اٌنٞ اٌٛلف ٚ٘ٛ : اٌق١وٞ اٌٛلف -8

 اإلٔفبق أٚ اٌَّبعل وجٕبء ِؼ١ٕخ عٙخ ػٍٝ ه٠ؼٙب ٠ٕفك أْ ػٍٝ ِضال( )ػّبهح ٠ٍّه ِب ِب ّقٔ ٠ٛلف أْ ِٚضبٌٗ: .

 .اٌق١و أٚعٗ ِٓ مٌه ّبثٗ ِب أٚ ٚاٌَّبو١ٓ اٌفمواء ػٍٝ
xi

 ا١ٌٙئخعبك، ِؾّٛك ػط١بد روعّخ،رؾم١ك ،1951-1211 اٌؾل٠ضخ ِٖو فٝ األهاضٝ ٍِى١خ ،ربه٠ـثب٠و، عبثو١٠ً (

 .1922ٓ،143،ٌٍىزبة اٌؼبِخ
xii

 .395 ٓ، 1992 اٌْوٚق، ،كاه 1ِٖو،ط فٝ ا١ٌَبٍخ ٚ غبُٔ،األٚلبف اٌج١ِٛٝ اثوا١ُ٘ (
xiii

 وبٔذ 1918 ػبَ فٝ).9 ،1963ٓاٌّٖو٠خ، األٔغٍٛ ،ِىزجخ 1ط 1919 صٛهح ٚصبئك فٝ كهاٍبد ا١ٌٔ، دمحم (

 اٌفلاْ ثَؼو اٌضبٔٝ ؽٍّٝ ػجبً اٌقل٠ٛ اِو ػٍٝ ثٕبءاً  األٚلبف ثؤِٛاي اٌّطبػٕخ ثغٙخ فلاْ 3111 ّواء ِؾبٌٚخ

 اْ اٌٝ ثبالضبفخ االهاضٝ ٘نٖ ػٍٝ اٌلفغ ٚاعجخ اٌؼمبهٜ ٌٍجٕه َِزؾمخ الَبط ٕ٘بن وبٔذ ٌىٓ ٚ ع١ٕٗ 91-95

 ِج١ؼبد ِٓ اٌَّبؽخ ٘نٖ اّزوٚا لل ثبّب( ثْبهح ألهاًٚ ٚ ثبّب ّف١ك اؽّل )ّم١ك ثه رٛف١ك دمحم االهٗ إؾبة

ً  45-41 اٌفلاْ ثَؼو ا١ٌَٕخ اٌلائخ  اٌٖفمخ ٘نٖ ارّبَ ِٓ إٌّزفؼ١ٓ ضغظ ٍججٗ وبْ ؽٍّٝ ػجبً إواه ٌىٓ ٚ ع١ٕٙب

 ٚ اٌّؼبُ اٌٝ فّٙٝ أؽ١ً ٚ اٌؼغيح ٚ ا١ٌزبِٝ اِٛاي االٚلبف ألْ اٌٖفمخ ارّبَ ػٍٝ فّٙٝ اٌوؽّٓ ػجل اػزوٗ ٚ

 ػجبً ػٙل ىٚاي ثؼل ١باٌلٔ ٚ ّٝء وً ِغٍخ ِٓ ِمب١ٌٓ فٝ اٌٖفمخ رفب١ًٕ ْٔو ٚ األهثؼ١ٓ ٚ اٌضبٌضخ ٍٓ فٝ ٘ٛ

 (9اٌَبثك،ٓ ،ِوعغ أ١ٌٔ دمحم ()اٌضبٔٝ ؽٍّٝ
xiv

 .412ٍٓبثك، ِوعغغبُٔ، اثوا١ُ٘ (
xv

 .416،ٓٔفَٗ (
xvi

 . 417،ٓٔفَٗ (
xvii

 .415 ،ٓٔفَٗ (
xviii

 .149ٍبثك،ٓ ثب٠و،ِوعغ عبثو١٠ً (
xix

 .412،ٓ ٍبثك ،ِوعغغبُٔ اثوا١ُ٘ (
xx

  .481،ٓٔفَٗ (
xxi

 إٌَٜٛ اٌقزبِٝ ؽَبثٙب ونٌه ٚ ِٖوٚفبرٙب ٚ األٚلبف ٚىاهح اكادا٠و "١ِيا١ٔخ1983 كٍزٛه ِٓ 134 ِبكح (*

 ػٍٝ اٌؼوٗ ٘ٝ االؽىبَ ٘نٖ ٚ اٌقزبِٝ" ؽَبثٙب ٚ اٌؾىِٛخ ث١ّيا١ٔخ اٌقبٕخ اٌّزملِخ األؽىبَ ػ١ٍّٙب رغوٜ

  اػزّبك٘ب. ٚ ٌفؾٖٙب االلً ػٍٝ ّٙٛه ثضالصخ اٌغل٠لح اٌّب١ٌخ إٌَخ اثزلاء لجً اٌجوٌّبْ
xxii

 .813 ٓ،8118ٌٍىزبة، اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ،8111-1266ٚٚصبئك ٖٔٛٓ اٌّٖو٠خ اٌلٍبر١و ، اٌٍْك ىوو٠ب اؽّل (
xxiii

 .145،ٍٓبثك ِوعغثب٠و، عبثو١٠ً (
xxiv

 ضل اٌضبٔٝ ؽٍّٝ ثبّب ػجبً ٍّٛ اٌلح ٚ اٌٙبِٝ ٘بُٔ ا١ِٕٗ األ١ِوح اٌَّٛ ٕبؽجخ ؽضوح ثؤلٛاي صب١ٔخ ِنووح (

 ،ِىزت1983ٚ1984 ٍٕخ112 ّٔوح اٌزٖوفبد اٌْوػ١خ،ِبكح ١باٌؼٍ اٌّؾىّخ اٌٍّى١خ، اٌق١ٕٖٛخ األٚلبف ك٠ٛاْ

 .اٌْوػٝ اٌّؾبِٝ ثه اٌؼوة ػي دمحم ا١ٌْـ
xxv

 فئاك اٌٍّه رٌٛٝ ؽزٝ لوْ ٖٔف لواثخ اٌّٖذ اٌزيِٛا اٌَّزؾم١ٓ وْٛ ٚ اٌْىٜٛ ؽلٚس اٌؼوة ػي ٠َزٕىو *(

  اٌؾَجٝ. إٌظو اٌٍّه طٍت ػ١ٍٙب ثٕبءاً  ٚ
xxvi

 .6ٍبثك،ٓ اٌٙبِٝ،ِوعغ ٘بُٔ ا١ِٕٗ األ١ِوح اٌَّٛ ؽجخٕب ؽضوح ثؤلٛاي صب١ٔخ ِنووح (

 
xxvii

 ٚلف ػٍٝ ٔبظوح ثٖفزٙب اٌلِوكا١ّخ اٌمٍٛة لٛد ِٓ ِملِخ ِنووح" ػٕٛأٗ ِطجٛع وزبة مٌه ػٍٝ ِضبي (*

 أؽّل ٚػٍٝ غبٌٝ ؽ١َٕٓ دمحم ػٍٝ ٚ آكَ اٌؼي٠ي ػجل ضل ِلػ١خ اٌّؾّلٜ اٌلِوكاُ اٌل٠ٓ ٌّّ ػجلهللا اثٝ ١ٍلٜ

  ".11/11/1241 ٌغٍَخ ٌٍؾىُ اٌّؾغٛىح اٌمض١خ فٝ ١ٍُٙػ ِلػٝ دمحم
xxviii

 .6ٍبثك،ٓ ِوعغ اٌٙبِٝ، ٘بُٔ ا١ِٕٗ األ١ِوح اٌَّٛ ٕبؽجخ ؽضوح ثؤلٛاي صب١ٔخ ِنووح (
xxix

 .6،ٓٔفَٗ (
xxx

 . 86ٍبثك،ٓ ِوعغ اٌٙبِٝ، ٘بُٔ ا١ِٕٗ األ١ِوح اٌَّٛ ٕبؽجخ ؽضوح ثؤلٛاي صب١ٔخ ِنووح (
xxxi

 اٌؼب١ٌّخ اٌّٖو٠خ اٌفٕٝ،اٌْووخ ٚ اٌزؼ١ٍّٝ ِٖو رواس ِٓ عيء اإلٌٙب١ِخ ػ١خاٌٖٕب اٌؼبي،اٌّلهٍخ ػجل ِؾّٛك (

 .1111ٓ،182 ٌٛٔغّبْ -ٌٍْٕو
xxxii

 االٍزوار١غ١خ ٚ ا١ٌَب١ٍخ اٌلهاٍبد ،ِووي1953-1272 اٌّٖو٠خ اٌٛىاهاد هىق،ربه٠ـ ٌج١ت ٠ٛٔبْ (

 .823-1975ٓ،828اٌزبه٠ق١خ، اٌجؾٛس ٚ اٌٛصبئك ثبأل٘واَ،ٚؽلح
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xxxiii

 ا١ٌْـ ِغ افز١و ٚ 1297 ٍٕخ ف١ٙب رقوط ٚ 1293 ٍٕخ فٝ اٌؼٍَٛ كاه صُ األى٘و فو٠ظ  وػّٝ ِؾبِٝ ٘ٛ (*

 ِٕٙخ افزبه اٌجٕبد. ِلاهً فٝ ِوح ألٚي ػ١ٕب اٌن٠ٓ االص١ٕٓ أؽل فىبْ ا١ٌَٕخ ثبٌّلهٍخ ٌٍزله٠ٌ ِٕٖٛه ؽَٓ

 اٌّؾب١١ِٓ ٔمبثخ أْئذ ٌّب ٚ ثبٌَٛكاْ. لض١خ فٝ اٌزوافغ اٌّؾبِبح فٝ أػّبٌٗ فبرؾخ وبٔذ ٚ اٌْوػ١خ اٌّؾبِبح

 كائوح ػٓ 1984 ٍٕخ ا١ٌْٛؿ ِغٌٍ فٝ ػضٛاً  ٚ اٌّووي٠خ اٌٛفل ٌغٕخ فٝ ػضٛاً  ٌٙب. ٔم١ت صبٔٝ وبْ اٌْوػ١١ٓ

 ١ٍو فٝ األع١بي ا١ٌٌٍٛٝ،ِفبفو ِٖطفٝ اثوا١ُ٘)اٌّٖوٜ. اٌٛفل فٝ ػضٛاً  افز١و 1938 ػبَ فٝ ٚ ى٠ٕت. ا١ٌَلح

 (121-1934ٓ،179ثبألى٘و، اٌزغبه٠خ ٠خاٌّؾّٛك ،اٌّطجؼخ8،ط اٌوعبي أػبظُ
xxxiv

 ضل اٌضبٔٝ ؽٍّٝ ثبّب ػجبً ٍّٛ اٌلح ٚ اٌٙبِٝ ٘بُٔ ا١ِٕٗ األ١ِوح اٌَّٛ ٕبؽجخ ؽضوح ثؤلٛاي صب١ٔخ ِنووح (

 ،ِىزت1983ٚ1984 ٍٕخ112 ّٔوح اٌزٖوفبد اٌْوػ١خ،ِبكح اٌؼ١ٍب اٌّؾىّخ اٌٍّى١خ، اٌق١ٕٖٛخ األٚلبف ك٠ٛاْ

 ٍبثك. ،ِوعغاٌْوػٝ ٌّؾبِٝا ثه اٌؼوة ػي دمحم ا١ٌْـ
xxxv

 اٌّبٌىخ" األٍوح ثٕظبَ ٍّٝ" ِب فئاك اٌٍّه إٔله ، فجوا٠و 82 رٖو٠ؼ ٕلٚه ِٓ ّٙو٠ٓ أمضبء ثؼل (*

 صٛهح ل١بَ ؽزٝ اٌيٚاط أِٛه فٝ فبٕخ رطج١مٙب اٍزّو ٚ فوضذ لٛاػل ، ػٍٝ دمحم ألٍوح اٌلاف١ٍخ اٌْئْٛ ٌزٕظ١ُ

 افزٖبٕبرٗ. ٚ اٌٍّىٝ اٌجالط ٌِغٍ ِٕٗ اٌضبِٕخ اٌّبكح ٔظّذ ٚ . ١ٌٛ٠ٛ
xxxvi

 8115ٓ،179، اٌْوٚق ،كاه1اٌّٖوٜ،ط اٌّغزّغ فٝ كٚه٘ٓ ٚ اٌؼ٠ٍٛخ األٍوح ؽ١َٓ،َٔبء ػٍٝ ِوٚح (
xxxvii

 اٍزلػبء ثؼل االٕالػ ِؾبٌٚخ ٚ اٌطالق ؽبالد فٝ إٌظو -1 ا٢رٝ اٌجالط ِغٌٍ افزٖبٕبد رضّٕذ *(

 ثؼل ٠ؤِو أْ ٌٍٍّه -8 ٚص١مخ ثٗ ٠ٍَُ ٚ اٌّغٌٍ ٠ضجزٗ اٌطالق ُر فبْ اٌٍٖؼ ِؾبٌٚخ ٚ أللٛاٌُٙ االٍزّبع ٚ اٌيٚع١ٓ

 اٌمبٕو٠ٓ األِواء رؼ١ٍُ عٙخ اٌّغٌٍ ٠ؾلك -3اٌّبٌىخ األٍوح ِٓ أ١ِوح أٚ أ١ِو أٜ ثبفواط اٌّغٌٍ هأٜ أفن

 (61،ٓ 8112اٌْوٚق، ،كاه3اٌّغٙٛي،ط ٚ اٌّؼٍَٛ األٚي هىق،فئاك ٌج١ت ٠ٛٔبْ اٌؼوُ) ٚهاصخ ِٓ اٌمو٠ج١ٓ
xxxviii

 .61،ٓ 8112اٌْوٚق، ،كاه3اٌّغٙٛي،ط ٚ اٌّؼٍَٛ األٚي هىق،فئاك ٌج١ت ٔب٠ْٛ (
xxxix

 .91،ٓٔفَٗ (
xl

 اٌؼبِخ هِضبْ،ا١ٌٙئخ اٌؼظ١ُ ػجل ٚ اٌل٠ٓ ض١بء ػٖبَ ،رؾم١ك اٌٍٙجبٜٚ اثوا١ُ٘ ِنوواد اٌٍٙجبٜٚ، (اثوا١ُ٘

 .1995ٓ،883ٌٍىزبة،
xli

 .69،ٓ 8112ٚق،اٌْو ،كاه3اٌّغٙٛي،ط ٚ اٌّؼٍَٛ األٚي هىق،فئاك ٌج١ت ٠ٛٔبْ (
xlii

 .358،ٍٓبثك ِوعغاٌؼبي، ػجل ِؾّٛك (
xliii

 .23،ٓ 8112اٌْوٚق، ،كاه3اٌّغٙٛي،ط ٚ اٌّؼٍَٛ األٚي هىق،فئاك ٌج١ت ٠ٛٔبْ (
xliv

 ِوىٚق، ِٖطفٝ أ١ِٓ،ٔب٘ل اٌل٠ٓ اؽّل،عّبي ٔغ١ت اؽّل ١ٍب١ٍخ،رؾم١ك ٚ اعزّبػ١خ ػٍٛثخ،موو٠بد ػٍٝ دمحم (

 . 821-1922ٓ،879ٌٍىزبة، اٌؼبِخ اٌّؼبٕو،ا١ٌٙئخ ِٖو ربه٠ـ ٚ ٚصبئك ِووي
xlv

 .26 ٍبثك،ٓ ِوعغإٌّيالٜٚ، ؽبِل (
xlvi

 .1987 ٍجزّجو 12 فٝ ا١ِٛ١ٌخ ا١ٌَبٍخ عو٠لح فٝ اٌّمبي ٘نا ْٔو (*
xlvii

  .لبكْ ثٕجب ٚلف اٌٙبِٝ ٘بُٔ أ١ِٕخ أِبِٙب فَود اٌزٝ اٌّؾىّخ (*
xlviii
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 .8118ٓ،387ٌٍىزبة، اٌؼبِخ اٌّٖو١٠ٓ،ا١ٌٙئخ (،ربه٠ـ1958


