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 دراسة حالة لمحافظة الفيوم: دور التراث الثقافى غير الملموس فى تنمية سياحة التراث
  خليل سالى              سوزان بكرى حسن          سها رجب حسن 

 عة الفيومجام -كلية السياحة والفنادق   
 الملخص

األمر الذى يستوجب ضرورة تنمية هذا النمط  ،للعديد من الدولكبيرة أهمية  الثقافى تمثل سياحة التراث
مصر فى مقدمة الدول التى تتوافر فيها العديد حيث أن التراث يمثل ذاكرة األمم ومرآتها، وتأتى  السياحى

محافظة فى معظم المقاصد السياحية ومنها الثقافية من مقومات سياحة التراث بكافة أنواعها الطبيعية و 
الملموس وغير الملموس  من مقومات التراث الثقافى بالعديد تزخرمحافظات مصر التى  إحدىالفيوم وهى 

 ،تفردة المطابعها وشخصيتها يها مما يعطحضارات عبر العصور  لها تاريخ عريق قد مرت بها أن حيث
كأداة  محافظة الفيوم ىدور التراث الثقافى غير الملموس ف على تأكيدلا وفى ضوء ذلك يهدف البحث إلى

 محافظةال ىالتراث الثقافى غير الملموس ف من خالل إلقاء الضوء على مقوماتلتنويع المنتج السياحى 
والتعرف على دوافع تنمية سياحة التراث ودور الجهات المعنية فى دعم هذا الموروث الثقافى والتعرف على 

، وقد وقد تم استخدام المنهج الوصفى التحليلى عوقات التى تحد من االستفادة من هذه الثروة الحضارية,الم
خلص البحث إلى أن محافظة الفيوم لديها مقومات للتراث الثقافى غير الملموس تعبر عن أصالتها 

 حكايات واألساطير،ال إال أن بعض المقومات مثلى غير تقليد ىتقديم منتج سياح ىساعد فوت ،وتاريخها
عدم وجود  ، إضافة إلىغير مستغلة بالشكل األمثل واإلحتفاالت والمهرجانات الثقافية وزيارة األضرحة،

انتهى البحث بوضع توصيات قد و  عنية لدعم وتوثيق هذا التراث.خطط تنموية من جانب الجهات الم
 ثقافية للمحافظة.لتنمية سياحة التراث بمحافظة الفيوم وحفظ الهوية الومقترحات 

  .الفيوممحافظة  ،تنمية سياحة التراث ،غير الملموس ىالثقاف التراث الدالة: الكلمات

 المقدمة
قتصادية جزًءا كبيًرا من عائد دول العالم حيث تشكل عائداتها االأهمية كبيرة لمعظم  سياحة التراثتمثل 

عتبار أن السياحة هى حركة إتراث بية وموارد الالسياحة وذلك من خالل تعظيم المنفعة من الموروثات الثقاف
نسان وتمثل جسر التواصل بين الثقافات والمعارف بالجوانب الثقافية والحضارية لال ديناميكية ترتبط

فاالختالفات الحضارية والثقافية والدينية فى  ،االنسانية لألمم والشعوب ومحصلة طبيعية لتطوير المجتمعات
فى ظهور المناطق ذات األصالة التاريخية والمعمارية المتميزة مثل الفنون المصرية  العالم لها أكبر األثر

 الموسيقى والفن المعمارى و والمبانى التراثية وأساليب الحياة والقيم والتقاليد والمناسبات والحرف اليدوية واللغة 
 .Moscardo, 2001) ؛2010)شوقى،

للحضارات عبر العصور مما  كانت مهداً فقد  ، ىراث الثقافمن مقومات الت بالعديد وتزخر محافظة الفيوم
 أيضا مقومات بل تتنوع فيها ،ثار وحدهااآلطابعها وشخصيتها المتفردة وليس التفرد قاصرًا على  يهايعط
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المهرجانات األحداث و و  األدب الشعبى، ،العادات والتقاليد ،الفلكلور متمثلة فىملموس الالتراث الثقافى غير 
تمتاز به محافظة الفيوم من  ضافة إلى ماباإل (.2018 ،الهيئة االقليمية لتنشيط السياحة؛ 2013)حنظل، 

فنجد منتجات كثيرة  ،معتمدة على الخامات المتوفرة فى البيئة المحيطة بهمالاليدوية  والحرف الصناعات
والشنط من  القبعاتاويات و الح ،عالمتعتمد على النخيل منها األرابيسك المصنوع من جريد النخيل بقرية اال

الفخار بقرية  ،السجاد والحرير والصوف بقرية ديسيا ،بقرية العجميين المناضدالكراسى و  ،زعف النخيل
أن لها نصيب فى التعريف فى الصناعات والحرف التراثية  هوتكمن أهمية هذ والخزف بقرية تونس. ،النزلة

كما أنها تعتبر أداة ، عبى الحالى وعن العادات والتقاليدبالحضارة المصرية القديمة وتعبر عن التراث الش
ها هامة فى عملية اإلتصال الثقافى بين السائح وبين الثقافة التى كانت سائدة فى المناطق التى زار 

بإلقاء الضوء على مقومات التراث الثقافى غير  البحث اختص هذاوعلى ذلك فقد ، (2004)دعبس،
وكيف أن هذه المقومات تمثل الهوية الثقافية للمحافظة وأهمية توثيقها والحفاظ الملموس فى محافظة الفيوم، 

عليها، بل وكيفية استغاللها كعوامل جذب سياحى للمحافظة، وما هو دور الجهات المعنية بحفظ وإدارة 
فظة التراث فى تنمية سياحة التراث بالمحافظة وماهية المعوقات التى تحد أو تعوق هذه التنمية فى محا

 الفيوم. 

  بحثشكلة الم
ن تحقيق ميزة تنافسية غير الملموس بشكل يمكنها م م العديد من مقومات التراث الثقافىتمتلك محافظة الفيو 

مما  ،غير مدرجة ضمن خطط التنمية السياحية بمحافظة الفيوم سياحة التراث الثقافى تنمية أن إال ،لها
تغالله ضمن مكونات المنتج واس إقتصاديا هيمكن توظيف الذىهذا الموروث الثقافى  دة منأعاق االستفا

وس وإحتفاالت والفلكلور , وكذلك عدم تفعيل عناصر التراث الشعبى بالمحافظة من طقالسياحى للمحافظة
 ة.بها المحافظالتى تنفرد اليدوية التراثية والقصور فى إستغالل الصناعات  الفيومى

 البحثأهمية 
إحداث تحوالت إجتماعية وثقافية داخل  الدور الذى تلعبه سياحة التراث الثقافى فى ترجع أهمية البحث إلى

دور  على تأكيد، والواإلجتماعية والعادات والتقاليد المجتمعات المحلية بطريقة تحافظ على األنماط الثقافية
دور التراث  إبرازعن فضال  .محافظة الفيوم فى كأداة لتنويع المنتج السياحىغير الملموس التراث الثقافى 

الثقافة الموجودة فى الثقافى بين السائح و لتواصل فى عملية ا داة هامةأكاليدوية الشعبى والصناعات 
 .سياحيا ة التسويق لهاوكيفي اليدوية التراثيةمثل للصناعات ستغالل األاإل، و المحافظة

  



 ، جامعة الفيوم –كلية السياحة  والفنادق  تصدرها -الدولية للتراث والسياحة والضيافة  مجلةال

 2019 مارس( 1، العدد )(13)المجلد 
 

284 
 

محافظــة  ىغيــر الملمـوس فـقـافى التـراث الثإلقــاء الضـوء علـى مقومــات  ىإلـ يهـدف البحـث: البحــثأهـداف 
 تغالله ضــمن مكونــات المنــتج الســياحىواســللمســاهمة اإليجابيــة فــى إقتصــاد المحافظــة وكيفيــة تنميتــه الفيــوم 

  المحافظة، كما يهدف أيضا إلى:ب
  الملموس وغير الملموس. ىيز بين التراث الثقافيمفهوم التراث والتمتعريف 
 قافى.إيضاح ماهية دوافع تنمية التراث الث 
 .فهم دور الجهات المعنية بحفظ وإدارة التراث فى دعم الموروث الثقافى للمحافظة 
  تواجه تنمية سياحة التراث الثقافى بالمحافظة. التى المعوقاتو أالتحديات التعرف على 
 .وضع توصيات ومقترحات لتنمية سياحة التراث الثقافى وحفظ الهوية الثقافية للمحافظة 

اختبـــار صـــحتهم مـــن عـــدمها،  ى فرضـــيات متعـــددة، وســـيتم مـــن خاللـــهعلـــ م البحـــثيقـــو : فرضـــيات البحـــث
 وفرضياته. التالى االطار النظرى للبحثويلخص الشكل 

 : اإلطار النظرى للدراسة وفرضياتها1شكل 
 

 
 

 

 

 
 

س غير الملمو  ىدوافع تنمية التراث الثقافذو داللة إحصائية بين  ى يوجد تأثير معنو  (H1)األولى  لفرضيةا
 .وتنمية سياحة التراث الفيوممحافظة  ىف

غير  الثقافىذو داللة إحصائية بين دور الجهات المعنية بالتراث  ى يوجد تأثير معنو ( H2) الثانية الفرضية
 .بالمحافظةغير الملموس  ىوتنمية سياحة التراث الثقاف ملموسال

  وتنميةالتى تواجه عملية التنمية  المعوقاتذو داللة إحصائية بين  ى يوجد تأثير معنو ( H3) الثالثة الفرضية
 بالمحافظة. غير الملموس ىسياحة التراث الثقاف

 )الدراسات السابقة( الدراسة أدبيات
زال يهتم بها ويعشقها يش عليها اإلنسان عبر العصور ومايع ىمجموع القيم المتواصلة التيمثل التراث 

جيل  ىتتناقل من جيل إل ىتراث عبارة عن عناصر الثقافة التالف. يمه الباقيةويخلدها ألنه تمثل إنسانيته وق
ثار علمية وفنية وأدبية تعتبر أساسًا  لتقاليد العصر آه اآلخرين من تقاليد وأنظمة ومن فهو أيضا ما خلف

H1 

H2 

H3 

تنمية سياحة التراث 
 غير الملموس ىالثقاف

المعوقات التى تواجه 
 تنمية التراث

 دور الجهات المعنية

 دوافع تنمية التراث
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  كافة القوانين أو الشرائع هبأن يعرف التراث فى علم النفس، و (Snowden،2008) الحاضر وروحه
البيئة اإلجتماعية والفكرية التى يولد بها الفرد وهى نهج  هأنكتسابات أى واالليد واللغة واألعراف والتقا
مصدرها األجيال السابقة فهو أى شئ ينتقل من جيل إلى جيل سواء باإلرسال أو اإلنتقال  ةلألجيال الحاضر 

كما تم  تعريف  ،(2009)عصفور، التسليم باليد كالممتلكات المادية جتماعى كاألعراف والتقاليد أوالا
الذى خلفته األجيال السابقة وتم توريثه  هو ذلك الشىء هبأن 1983التراث فى مؤتمر للتراث القومى سنة 

والتراث مكسب تاريخى لحضارة استطاعت أن تبقى شامخة لفترات  ،(2010لألجيال الحالية )عبد الموجود،
وإقتصادية ففيه تتجسد ، فنية، إجتماعية ،يخية تار  وهو بمثابة وثائق ذات قيمة حضارية ، زمنية طويلة،

 ويعد هذا التراث همزة الوصل بين الماضى والحاضر, بداع وإحيائه,خالصة األفكار وأرقى مستويات اإل
ثر أو مجموعة على أنه األ ىعريف التراث الثقافوقد تم ت ولذا حفظ هذا التراث أصبح واجبًا حضاريًا ووطنيًا.

األمكنة ذات القيمة  ىلك فهوكذ ،العالية الفريدة من وجهه نظر التاريخ أو الفن أو العلمذات القيمة  ىالمبان
 (.Medlik،2003) األنثروبولوجية أو األثنووجرافيةو  الجمالية ، المتميزة من الناحية التاريخية ،

 ( (Tangible Cultural Heritage/ الملموسالمادى التراث الثقافى
 الخ... والزخارف الفنية واللوحات واألعمال والمبانى والمعالم األثرية القطع مادىال ىالثقاف التراث يشمل
 : يلى كما عناصر ثالثة إلى تقسيمه ويمكن
 أنواع التراث الثقافى المادى/ الملموس :1جدول 

 يمكن نهأ به ويقصد" منقول تراث ثابت تراث
 "خرآ لىإ مكان من نقله

 الفنية األهمية ذات األشياء

 ومساكن ثريةاأل والمواقع مبانىال 
 القديمة واألحياء والقرى  الكهوف
 المعمارية واألعمال والمعالم والشعبية

 نقوش من بالمبانى يتعلق ما وكل
 ثابتا ويكون  معمارية وزخارف

(2011،Mustafa.) 
 ر.الصخو  على والرسوم النقوش  
 والمتاحف التاريخية المراكز 

  . بها يتعلق وما والمكتبات
 والحيوانية النباتية حمياتالم 

 وحدائق التاريخية والحدائق والطبيعية
 . المائية والمحميات والنبات الحيوان

 تقرر التى الثابتة الوطنية الرموز 
  .الدولة أهميتها

 ذات المواقع ويشمل الطبيعى التراث 
 والتكوينات الطبيعى الجمال

 علمية قيما تحوى  التى الجيولوجية
 (.Snowden،2008 ) ةوجمالي

 والتراثية ثريةاأل القطع 
 والصناعات الحرف ومنتجات
 .التقليدية

 ثار المنقولة التى مضى اآل
كثر من ثالثمائة عام أعليها 

ختام كالنقوش والعمالت واأل
 . المحفورة

 المتعلقة المادية الممتلكات 
 العلوم ذلك فى بما بالتاريخ

 الحربى والتاريخ والتكنولوجيا
 . ىاالجتماع والتاريخ

 النادرة والنماذج المجموعات 
 والنبات الحيوان مملكتى من

 الخ....المعادن ومن
 .(2009،ى مكاو (

 المصنوعة والرسوم واللوحات الصور 
 رسمت التى المواد كانت ياأ باليد كليا

 .رسمها فى استخدمت أو عليها
 المتحركة األصلية والمنحوتات التماثيل 

 فى استخدمت التى المواد كانت ياأ
  ا.نعهص

 وأ المنقوشة االصلية الصورة 
  .منقول حجر على المطبوعة

 المطبوعة والكتب النادرة المخطوطات 
 الخاصة من االهمية ذات القديمة
 او أوالعلمية الفنية أو التاريخية ناحية

 .الخ... االدبية
 وما المالية والطوابع البريد طوابع 

  .مجموعات فى أو منفردة يماثلها
 المحفوظات فيها بما المحفوظات 

  .والسينمائية والفوتوغرافية الصوتية
 على عمرها تزيد التى االثاث قطع 

 .القديمة الموسيقية التواآل عام مائة

 (2002،ى )الحناو المصدر: 
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 ( (Intangible Cultural Heritageى/ غير الملموسمادالغير  ىالتراث الثقاف
كل بلد  ىللمعنيين ف ىنية واإلنسانية ينبغذاكرة الشعبية والوطجزَءا من ال ىغير المادال ىيعد التراث الثقاف

يؤدى إهماله أو  ى أومعنو  ىانه تراث روحأهتمام به وتوثيقه وحمايته من الضياع والنسيان, السيما اال
, وبذلك ينسى تدريجيا وقد يجئ زمن ال ىكذرات تنثرها ريح الزمن حتى تختفحفظه إلى جعله  ىالتهاون ف

اب شرط التناقل جيل بعد ئا كأنه لم يكن يوما ويفقد بذلك خصوصيته وهويته التراثية نظرا لغييذكر عنه شي
 :ى ومنها ما يلىغير الماد ىلتراث الثقافل هناك تعريفات عديدةو ,  (2014 ،ى جيل )بدو 

 تعريفات التراث الثقافى غير المادى/ غير الملموس :2جدول 
بر عنه حركيا كاللغات واللهجات والعادات والتقاليد والطقوس والمعتقدات أو يع هو ما ينقل شفهيا  (2005 )عليان،

والممارسات الشعبية واالحتفاالت واألعياد الشعبية والدينية والمهن والحرف واأللعاب واألمثال 
اكالريفية والبدوية والعسكرية  شعار المنقولة شفهيا والغناء والموسيقى بأنواعهواأل والحكايات الشعبية 

 ى.فنون االستعراض والرقص الشعبو 
2007)،(Kurin   ، وتطويرها من خاللهم والعمل على  تعلم الشعوب العمليات إلى جانب المعارف والمهارات واإلبداع

يصنعونها وغيرها من الجوانب اإلجتماعية والطبيعية بغية استفادة األجيال  ىاستدامة المنتجات الت
 .وإبداع اإلنسانية ىفية للمجتمعات وكدلك لحماية التنوع الثقافوحفظ الهوية الثقا، القادمة منها

شكال التعبير والمعارف والمهارات وما يرتبط بها من آالت وقطع أالممارسات والتصورات و   (2009)مكاوى،
 .ىتعتبرها الجماعات وأحيانا األفراد جزءا من تراثهم الثقاف ىومصنوعات وأماكن ثقافية الت

 

فلقد أبدت  على مستوى الدول فقط ، / الغير ملموسغير المادىال ىهتمام بالتراث الثقافالمر األم يتوقف 
 2003غير المادى ففى عام الاهتماممها بالحفاظ على التراث  المنظمات العاالمية كمنظمة اليونسكو

راث وحث بهدف تحديد مفهوم الت غير المادى(الأصدرت منظمة اليونسكو اتفاقية ) صون التراث الثقافى 
، الدول األعضاء بالمنظمة على اتخاذ التدابير الرامية لصونه وحمايته لألجيال القادمة وضمان استدامته

    ويوضح الشكل التالى أنواع التراث الثقافى الغير مادى/ الغير ملموس.

 غير الملموس ى غير المادى/أنواع التراث الثقاف :2شكل

 (2014)بدوى، المصدر: 

التراثالثقافىغيرالمادى

(غير المملوس)  

 الفلكور
الفنون التطبيقية والنحت 

 والتصوير
 األغانىالشعبية

 الفنونالشعبية

 الموسيقىالشعبية

 الرقصالشعبى

 األلعابالشعبية

لمعتقدات والعادات ا
 والتقاليد الشعبية

الممارسات اإلجتماعية 
 واألحداث األحتفالية 

الشعبى  االدب  

ن صناعة الحرف ف
 التراثية
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 الفيوم    ىغير الملموس ف ىراث الثقافالتمقومات 
الحفاظ على هذا النوع من عناصر الجذب  بها نظرة للتراث الفيومى بمنظور سياحى يستهدف البحث يقدم

جتماعية والثقافية بهدف تفعيل قتصادية واالستفادة منها من الناحية االويعمل على توثيقيها لال ،السياحى
 ،التراث حيث يضم مجتمع الفيوم ثقافات متعددة بدوية وصحراوية وريفيةدور المجتمع فى الحفاظ على هذا 

وكلها متناغمة مع بعضها مع اختالف العادات والتقاليد ولكن تتفق كل عناصر التراث فى شكل متناسق 
، وتتنوع مقومات التراث الثقافى غير الملموس فى محافظة الفيوم من حيث الحرف والصناعات غير متنافر

، األدب الشعبى، الفنون الشعبية، الفاعليات واألحداث والمهرجانات التى تظهر الموروث الثقافى  اليدوية
 للمحافظة، ويلخص الشكل التالى أهم هذه المقومات التى تبرز الهوية الثقافية للمحافظة.

 أهم مقومات التراث الثقافى غير الملموس بمحافظة الفيوم :3شكل 
 

 
 ت اليدويةالحرف والصناعا :أوال 

اعات اليدوية ذات المدلول تشتهر بالحرف والصن ىمقدمة المحافظات المصرية الت ىمحافظة الفيوم ف ىوتأت
 ى الضرورية أو لتبادل به أنواع أخر نتاج عرفته المحافظة منذ آالف السنين لتسد به حاجاتها إوهو  ىالتراث

وال تكاد تخلو ، قرية ى ما يقرب من مائتىعليم الفيوم قلإيشتمل و ، أو للتجارة ى أخر  ى قر  ىمن الحرف ف
تتميز بتعدد  ىقمة المحافظات الت ىة يدوية أو أكثر فهذا جعلها تعتلهذه المحافظة من حرف ى قرية من قر 

ويبرز ، ( Wafik et al.,2011؛2004؛ دعبس، 2005، خليلأنواع الحرف والمشغوالت اليدوية فيها  )
   اليدوية بالمحافظة. الشكل التالى أهم الحرف والصناعات

 أنواع الحرف والصناعات اليدوية بمحافظة الفيوم :4شكل 
 

 
 

الحرف والصناعات 
 اليدوية

األحداث 
 والمهرجانات

 األدب الشعبى

 الفن الشعبى

  الفنون 

 التشكيلية

 عادات الزواج

 الفخار منتجات

 النزلة قرية•

 منتجات الخزف

 تونس قرية•

 السجاد اليدوى والكليم

 قرية ديسيا، فيدمين •
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 منتجات الفخار والخزف
محافظة  ىتشتهر بصناعة الفخار ف ىالت ى مركز يوسف الصديق من أكثر القر لالنزلة التابعة تعد قرية 

لسياحة بالمحافظة )قرية الفخار( ، كما أطلقت عليها هيئة تنشيط اى وم ويطلق عليها جنة الفخار المصر الفي
العديد  ىاعنة وقيامهم بتصدير منتجاتهم إلتوارثوها عن أجدادهم الفر  ىأسرة بها تلك المهنة الت 36إلحتراف 

انب من مختلف دول فضال عن أنها كانت مزارًا سياحيًا لألج ،من الدول األوروبية مثل ايطاليا وهولندا
ضيق يطلق عليه اسم  ىواد ىترا شمال غرب مدينة الفيوم وتطل علكيلو م (35)بعد  ىالعالم وتقع عل
معظم  ىفقد ورد ذكرها ف ىوطابعها المتميز وطباعها التاريخونظرًا لموقعها المتميز  ىمصرف الواد

مشهد  ىة الوادويالحظ بطول هذا المنحدر بين القرية وقاعد ،تتناول محافظة الفيوم ىالنشرات السياحية الت
 ىويتركونها لك ىجميع المساحات المتاحة بالواد ىالذين يقومون بتشكيل تصميمات ف الفخار ىرائع لمنتج

نتاج إ ىف ىيز قرية النزلة باألسلوب التقليد. وتتم(2016)محمود،  شعة الشمس قبل حرقهاأتجف بفعل 
توافر ين المالعصور المصرية القديمة ويتم باستخدام الط ىلم يتغير عما كان مستخدما ف ىالفخار والذ

لمدة  ىء عمليات التصنيع ثم تترك األوانالتشكيل أثنا ىفمرونة يجعله أكثر  ىمحليًا والمخلوط بالقش الذ
 ىستخدام المنزلنتاج سلع لإلإتلك القرية ب ىالفخار ف ىتجف قبل حرقها ويقوم صانع ىيومين أو أربعة لك

بن وطواجن إلطعام الدواجن وهو مياه والزبد والجلتخزين ال ىتتضمن أوان ىتلألسواق المحلية والعالمية ال
 لتلك المنتجات. ىستخدام التقليداال

عندما جاءت الفنانة   -مركز يوسف الصديقلالتابعة  - قرية تونس ىف فتوجد أما عن منتجات الخزف
افها كتشإوعملت بها بعد  منذ ما يقرب من خمسين عاما أقامت بالقرية ىالت "ه"ايفيلين بوري السويسرية

يعة حيونات وطيور يظهر فيها جمال الطب طبيعة أطفال القرية وهم يصنعون ألعاب من الطين على هيئة
كهدايا  قتنائهاإيسعد الجميع ب ىمن رسومات على المنتجات الت هبما تحوي ىوالفن األصيل للمجتمع الفيوم

 فى العديد منوشاركت القرية  .(2018 ،الهيئة اإلقليمية لتنشيط السياحة بالفيوم( تذكارية من الفيوم
وتقيم قرية تونس ووجدت منتجاتهم حفاوة كبيرة بين المنتجات األوروبية  ،دول العالم على مستوى  لمعارضا

قليمية أشراف الهيئة االإللخزف والحرف اليدوية( تحت  ى السنو  ىسم )المهرجان الدولإيعرف ب امهرجانا سنوي
الفيوم من الفخار تشتهر بها محافظة  ىارض للصناعات اليدوية الترجان معلتنشيط السياحة ويتضمن المه

عرض الطريق  ىورشهم أو ف ىعريف بصناعة الخزف وعرضها سواء فجانب ورش عمل للت ىوالخزف إل
وتقديم  هنجاح ىطنين ومثقفين وفنانين ويحرصون علالقرية من موا ىالمهرجان بالجهود الذاتية ألهال ويقام

وتضم القرية مدرسة لتعليم أبناء القرية حرفة الخزف ويتردد عليها كثير من الخزفيين  زائر ىالمعونة أل
 .(2016عشقون هذه الحرفة )محمود،المشهورين والهواة من مصر ومن دول العالم المختلفة ممن ي
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 والكليم ى منتجات السجاد اليدو 
اقرانهم أفيه المصريون ونافسوا  برع وقد ،مصر ىالصناعات اليدوية ف ىمن أرق ى تعد صناعة السجاد اليدو 

من األجيال القديمة  ورثت ىالحرفة الت ىدقة والمهارة والروعة والجمال وهال ىبلدان العالم فمختلف  ىف
بيعها بصفة أساسية  ىف ى سجاد اليدو وتعتمد حرفة ال .العقدةشتهرت بدقة التصنيع ومهارة ا ىالماهرة الت

شتهرت اطالما  ىمع مرور األيام وباتت الحرفة التير أن الحال تبدل مصر غ إلىاألجانب الوافدين  ىعل
حاصرت حرفة  ىرة الت(. ورغم المعوقات الكثي2011، ى؛ ورجباالنقراض )فكر  بها مصر علي وشك

هذا  ىمحافظة الفيوم قررت أن تحافظ عل أال أن ،مدار السنوات الماضية ىمصر عل ىف ى السجاد اليدو 
 ىالمحافظة عل ى العديد من قر  ىل نواة لتعليم فن صناعة السجاد ففيما يشك ىالجمالوالتراث  ىرث الفناإل

وتضم تلك  ،رأسها قرية ديسيا  فيدمين ، السنباط ، وقرية دار السالم التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم
قتصاد االيل فتيات القرية ومن ثم تنشيط تشغ ىتساهم ف ىالت ى غل السجاد اليدو العديد من مشا ى القر 

 وتنشيط السياحة بمحافظة الفيوم. ىالمحل
غير الملموس  ىتنشيط سياحة التراث الثقاف ىتلعبه الصناعات والحرف اليدوية ف ىأهمية الدور الذ

 (:1998، ى)الرفاع
 من المنتجات للبلدان المختلفة القادم منها السائحين ولذلك ألنها  يزاتشكل الصناعات التقليدية نمطًا متم

 .عن الفنون الشعبية المختلفة داخل المجتمع الواحد تعبر
 شرائها السائحون كهدايا تذكارية ألصدقائهم  ىولذا يقبل عل ،تجسد مالمح الثقافة المحلية للبلد المضيف

 .رحلة العودة ىف
 ى وهذا يرفع من مستو  ،يتم تسويقها عن طريق كافة المحالت وعن طريق منافذ البيع لألسر المنتجة 

 ائالت واألسر العاملة بهذه المنتجات.دخل الع
 جيال المتعاقبةبداع واالبتكار واستمرار عطاء األمزيد من اإل ىكتشاف المواهب وتشجع علإ ىتساعد عل. 
 تلك الفنون المتميزة  ىالتربية السياحية حيث يقوم الكبار بتدريب الصغار عل ىتعد أحد الدروس الهامة ف

  ى.دون أخر  ى أو قر  ى ر قد تختص بها عائالت دون أخ ىالت
  األحداث والمهرجانت  :ثانيا
تنفذ  ىالمناطق الت ىتفعيل الحركة السياحية ف ىمن األنشطة الترويجية الهامة ف األحداث والمهرجانات تعد

قتصادية وما تشمله من مختلف النشاطات اال كما تسهم بما فيها من التنوع والفعاليات ،الفاعلياتفيها تلك 
ى غير الملموس ف ىية للتراث الثقافتنشيط الحركة السياح ىفوالثقافية والفنية وحفالت السمر  والفلكلورية

 ، ويلخص الجدول التالى أهم هذه الفاعليات: الفيوم محافظة
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 أهم األحداث والمهرجانات فى محافظة الفيوم :3جدول
 نبذة مختصرة عنه اسم المهرجان

األول  ىان الفيوم القومجمهر 
 للثقافة

-12الفيوم من ىالتعلم من المستقبل ومديرية الثقافة ف فريقنظمته المحافظة مع 
كتشاف المواهب دار نشر وكان فيها مسابقة إل 20، بمشاركة  2017مارس 19

وسنيما لألفالم الوثائقية وورش رسم ومسرح ومعرض للفنون التشكيلية، ومعرض 
العالقات إدارة بر عن تاريخ الفيوم)تع ىأخرى للمشغوالت اليدوية والحرف التراثية الت

 (.2018العامة بمحافظة الفيوم،
 ىعيد الفيوم القوم

 
الفيوم  عيدالخامس عشر من شهر مارس ب ىتحتفل محافظة  الفيوم كل عام ف

 ىوقد تم اختيار هذا اليوم عيدًا سنويًا لها ألنه يعتبر عالمة بارزة مضيئة ف ى،القوم
 .(2012الفيوم )سيد، ألبناء ىتاريخ النضال الوطن

قدس  ىمهرجان تعامد الشمس عل
 االقداس بمعبد قصر قارون 

 

ظاهرة  ىديسمبر بظاهرة فلكية ومعمارية فريدة وه 21 ى ليلةتحتفل محافظة الفيوم ف
يرجع للحقبة اليونانية الرومانية،  ىقدس األقداس بمعبد قارون الذ ىعلتعامد الشمس 

 ىويتم تنظيم هذا المهرجان سنويًا حت ،2012عام   حتفال بهذه الظاهرة مناالأ وبد
للسياحة بمحافظة الفيوم  حتفااًل بهذه الظاهرة الفلكية بشكل خاص وترويجاإاآلن 

 (.2018بشكل عام )عبد الفتاح ،
مهرجان قرية تونس للخزف 

 والحرف اليدوية
 

بقرية تونس نهاية كل عام بمهرجان الخزف والحرف اليدوية  ىفالفيوم تحتفل محافظة 
نجاح هذه الحرف بقرية تونس ويستمر االحتفال  ىسنة عل 45كثر من أنظرًا لمرور 

ويستمر المهرجان لمدة ثالثة أيام ويحضره العديد  .2011 ن منذ عاماآل ىسنويا حت
 %100بالقرية   ىشغال الفندقمن الزائرين المصريين واألجانب حيث تصل نسبة اإل

 (.2018 ئة اإلقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الفيوم،الهي) نخالل فترة المهرجا
 ىلموسيق ىالمهرجان الدول

 الشعوب
 

رتبط هذا المهرجان إديسمبر و  21 ىديسمبر حت 17من 2014عام  ىتم تنظيمه ف
حيث تزامن حفل ختام  2014بمهرجان تعامد الشمس بمعبد قصر قارون لعام 

المسرح المقام بمعبد  ىأقيم عل ىالذالمهرجان مع فاعليات مهرجان تعامد الشمس 
المهرجان خمس فرق موسيقية أجنبية من بنجالديش  ىوشاركت ف، قصر قارون 

فرق الفنون الشعبية المصرية، وبدأت  ىإلضافة وباكستان والهند واسبانيا، باإل
بالفيوم وتم تمويل  ىداخل حديقة السواق ىفاعليات المهرجان بعمل عرض فن

محافظة الفيوم والهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة المهرجان من جانب 
 .(2018 )الهيئة اإلقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الفيوم،

   ىاألدب الشعب: ثالثا
الباحثين  والفنون الشعبية مما جعل كثيرًا من ىمجال األدب الشعب ىتميز إقليم الفيوم بتعدد وتنوع في

واألمثال والمأثورات والحكايات والحرف الصغيرة  ىيز من األغانهذا الكنز المتم ىثين فيتوقفون عنده باح
حيث كانت المنطقة تشتهر  ،ع غرب الفيومتق ىفهناك منطقة درب الطباخين الت ،الشعبية وغيرهاوالفنون 

من أكثر  ن فارس وتعدسمه القديم كيماإحاليا ب ىالمسم ىلفخار وبقربها من المعبد الفرعونبصناعة ا



 ، جامعة الفيوم –كلية السياحة  والفنادق  تصدرها -الدولية للتراث والسياحة والضيافة  مجلةال

 2019 مارس( 1، العدد )(13)المجلد 
 

291 
 

، ياء مثل الشيخ حابس الوحشحياءها تعرف بأسماء األولأأن  ىيكثر فيها مقامات األولياء حت ىالمناطق الت
بو الحمل أ، والشيخ رجب فضاًل عن كثرة المقامات واألضرحة بها مثل مقام الشيخ  ىالروب ىعل ىوسيد

 .(2005 ،خليلوالشيخ جاد الحق )
ا تعد من أكثر فنجد أنه – نورس وتقع شمال غرب مدينة الفيوممركز س ى قر  ىحدإ ىأما منطقة فيدمين وه
المنطقة الكثيرين من  ىإل ىأبو الحارس حيث يأت ىبمولد الول ى السنو حتفال قامة االإ ىالمناطق مداومة عل

 يضاأوهناك .ؤدون طقس المرماح أو سباق الخيلتوقيت ثابت وهو يوم شم النسيم في ىوالنجوع ف ى أبناء القر 
حتفال بمولد اال ىتمر علوتتميز دون غيرها بحرصها الدائم والمسفيوم بجنوب مدينة الفيوم منطقة منشأة ال

رتبط مولده بالخصوبة والنماء فتمارس طقوسًا عديدة منها الضرب بالبرسيم ا ىأبو خلف أبو قرعة الذ ىالول
لطقوس ال تتم حول المقام عض هذه اوالمالحظ أن ب ى،قامة حلقات الذكر الصوفإوركوب العربات الكارو و 

منطقة منطقة تعرف باسم  ىبمسافة كيلو متر ف ىمقام الولبعيدًا عن  ىاألولياء ولكن بعضها يؤد ىمثل باق
 .(1998 ، ىالحواتم )حنف

وتشكل كل منطقة من هذه المناطق السابقة وحدة قائمة بذاتها تمثل عالمًا خاصًا من األولياء وتمارس 
وجدان أهلها خاصة وأن عالم األولياء  ىتتغلغل ف ىوالحكايات الت ىطقوس والشعائر واألغانمن الالعديد 

تثير انتباه العامة وتؤثر بهم بشدة لما  ىوالت ىالخارقة والقدرات الخاصة لكل ول ملئ بالحكايات والبطوالت
مثلة هذه أومن  ىغنائو الأ ى أو الشعر  ى ثل وكرامات تختلف عن الشكل النثر تحمله بين نسجها من قيم وم

حابس  ىسيد ىان من السرقة، حكاية الول، حكاية لحماية المكىالروب ىعل ىسيد ىحكاية الول) الحكايات
 (.1998، ىالرفاع)الوحش، حكاية أم البريجات( 

 ىاألساطير الت ىأن يتعرف عل ىوتتضح من خالل رغبة السائح ف ،توجد عالقة بين األساطير والسياحة
المتمايزة عن ثقافته هذا بعض األنماط السلوكية الغريبة و  ىالسائح ف ى حيث ير  ى موقعها األثر  ىله ف ىتحك

ن أوجود ثقافات متمايزة يود السائح  ىوال جدال ف ،ثارة والتشويقللرحلة روح اإل ىيعط ىالخاصة والذ
يتذكر دائما حيث أنه له وقد يتأثر السائح باألساطير  ىتحك ىتعرف عليها من خالل األساطير التي

 ىيوجد العديد من األساطير الت ىهذا الموقع التاريخ ىت به أثناء الرحلة بل ويذكر أن فمر  ىاألحداث الت
 (.2013)حنظل، ىالناس من سكان المجتمع المحليعتقد فيها 

  ىالفن الشعب: رابعا
حولهم  مس الحياة منفن يبدع بواسطة بسطاء من السكان المحليين وبتقاليد متوارثة ت ىالفن الشعبيعد 

بكامل عواطفهم وإنفعاالتهم وليس فيه تقليد لفن طبقة أخرى من طبقات المجتمع وتطويره يتم بحساب دقيق 
سد احتياجاته وتجميل حياته دون ارتباطه بقضايا فكرية أورمزية معقدة  ىبرغبة الفنان فويرتبط أصاًل 

 لها طابعها المميز عبر التاريخ فنجد ىشعبية الترؤية الفنون ال ىحون علويحرص السائ، التمت له بصلة
يرغب أو يراه فيها من فطرة نقية الفنون الشعبية ويعجب بمظهرها لما  ىأن الكثير من السائحين يتطلع إل
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 محافظة ىوتبين أنه يوجد ف ى،والذوق المحل  تعبر عن البيئة ىالفنون الشعبية المحلية الت ىالتعرف عل ىف
تتخذ طابعًا  ىالت ىعرض العديد من ألوان الفن الشعب تقام سنويًا من أجل ىالمعارض الت الفيوم العديد من

الخشب  ىلزجاج وألوان الرسوم المختلفة علا ىعلو  ،األقمشة والنقوش ىمميزًا حيث توجد األشغال اليدوية عل
محاكاة المظاهر  إلىوالفخار وكلها مشاهد مقتبسة من البيئة المحلية وتميل الكثير من الفنون الشعبية 

 ،شعبان(كذلك الرسوم الهندسية واألشكال المجردة والحليات الزخرفية  ،الطبيعية فتصورها بدقة وإتقان
2007.) 

 الفنون التشكليةخامسا: 
 ىمحمد عبلة ف ىالفنان التشكيلبالخاص  الكاريكاتيرمتحف  وهو ىالفيوم أحد ألوان الفن التشكيل ىيوجد ف

 ىقامة متحف له فدفعه إل ى، فحبه للكاريكاتير هو الذضفاف بحيرة قارون  ىالمطلة عل الساحرة قرية تونس
 ى، ولم يدر أن تتحول الفكرة إل2007نهاية عام  ىه فأنشأ ىوالذ ،1985ستقر فيها عام ا ىقرية تونس الت

ريكاتير، الكا ىالشرق األوسط المتخصص ف ىيعتبر الوحيد فو  ،مصر ىمتحف ألبرز عمالقة الكاريكاتير ف
 . (2018)عبلة،  مصر ىالكاريكاتير ف ىكاريكاتير ألشهر فنان 500كثر من ويضم أ

 عادات الزواج سادسا: 
أرضها حول مختلف  ىثقافات متباينة ومختلفة تعيش عل تتميز محافظة الفيوم بوجود جماعات محلية ذات

عات القروية وأبناء المدن وتمتاز كل المعالم والمناطق السياحية واألثرية حيث نجد جماعات البدو والجما
كل بيئة ثقافية متباينة داخل  ىلشعائر المرتبطة بأنماط الزواج فجماعة بمجموعة من العادات والطقوس وا

تحيا خالله تلك الجماعات المحلية وهذه الطقوس والشعائر المرتبطة بالزواج يجدر  ىالذ ىجتماعسياج االال
يتم من خالله عرض أنماط الزواج لتلك البيئات  ىج الفيوماللزو  ى ن سنو تغاللها سياحيًا وعمل مهرجاسإ

طلب يد العروس وشعائر الخطوبة وكيفية تقديم الهدايا  ىاألنماط المتبعة فستعراض إالثقافية المختلفة و 
من شأنه أن  ،فية تقديمهتلك البيئات وقيمة المهر وكي ىختالف المهور فإسواء الملزمة وغير الملزمة و 

شكل عنصرًا ثقافيًا جاذبًا للسائحين القادرين من مختلف أنحاء العالم لمشاهدة العادات والطقوس والشعائر ي
 .(2013عثمان،)المرتبطة بمثل هذه المناسبات

إبراز  وتأكيدا لدور وأهمية التراث الثقافى غير الملموس بمحافظة الفيوم، فقد تم إنشاء مركز متخصص فى
بتاريخ ( 188)رقم بقرار المجلس األعلى للجامعات داخل جامعة الفيوم، وذلك بموافقة  حضارة الفيوم وتراثها

تجميع الوثائق "، وذلك بهدف الفيوم وحضارة تراث إحياء مركز تحت مسمى " 26/11/2006
فضال  مر العصور. والكتب العلمية لحضارة الفيوم علىوالمخطوطات والمنسوخات وكتب التاريخ والتراث 

الجتماعية والسياحية واألثرية المجاالت الثقافية والعلمية والبيئية والدينية وا ء الدراسات والبحوث فىإجرا عن
 (.2018داخل محافظة الفيوم)عمران، إدارة وحفظ وتسويق المقومات التراثية على الفيوم قديمًا وحديثًا، و 
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 منهجية البحث
عن طريق جمع بيانات  الكمىعلى المنهج  البحث مدعتا  ،وتحقيق أهدافه فرضيات البحثختبار افى سبيل 

إلى جانب إعداد قوائم االستبيان لجمع  ،س كمية يتوفر فيها الصدق والثباتمن خالل إستخدام أدوات قيا
ستخالص النتائج منها، وتتمثل مراحل منهجية الدراسة فى الخطوات البيانات وتفريغها ثم تحليلها إحصائيًا إل

تصنيف وعرض ، مجتمع الدراسة والعينة، أدوات جمع البياناتت، ادر جمع البيانامصتحديد  التالية:
 .(2010)عقيل، تحديد فترة الدراسة، و تحليل وتفسير النتائج، البيانات

 جمع البيانات
لبيانــات بعــد تحديــد نــوع وكميــة اتصــميمها  تــم، و  تــم االعتمــاد علــى اســتمارة االســتبيان كــأداة لجمــع البيانــات

أكثر قـدرة علـى البحث وجعله لتلبية متطلبات  وذلك ،من خالل مشكلة الدراسة واألهداف والفروضالمطلوبة 
كيفية تنمية سـياحة التـراث الثقـافى غيـر الملمـوس فـى محافظـة الفيـوم والمعوقـات معرفة ردود المبحوثين عن 

 التى تحول االستفادة من هذا الموروث الثقافى.

 بحثمجتمع وعينة ال
بمحافظـــة الفيــوم مثـــل  بحفـــظ وإدارة التــراث الثقــافى علــى أنـــه الجهــات ذات الصــلة مـــع البحــثتــم تحديــد مجت

سـاء األقسـام ؤ ن ور يريالمـدالهيئة العامـة للتنميـة السـياحية، ، الهيئة اإلقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الفيوم)
وإحيــاء التــراث ة جمعيــة تنميــة مجلــس إدار و  ،ة جمعيــة الفيــوم للتنميــة والثقافــةمجلــس إدار  بقصــر ثقافــة الفيــوم،

بالمحافظـــة، وقـــد تـــم  فـــى المجـــال الســـياحة والتـــراث، فضـــال عـــن األكـــاديميين المتخصصـــين بـــالفيوم الثقـــافى
ال السـياحى، ويوضــح تحديـدهم بنـاءا علـى عـدة معـايير منهـا التخصــص، الخبـرة الوظيفيـة، والخبـرة فـى المجـ

  .)حجم عينة البحث(الجدول التالى عدد استمارات االستبيان الموزعة 
 حجم عينة البحث :4 جدول

 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد االستمارات الموزعة العينة
 13 الهيئة االقليمية لتنشيط السياحة بالفيوم

 3 الهيئة العامة للتنمية السياحية
 16 المديرين ورؤساء األقسام  بقصر ثقافة الفيوم

 8 مجلس إدارة  جمعية الفيوم للتنمية والثقافة
 7 معية تنمية وإحياء التراث الثقافى بالفيوممجلس إدارة ج

 8 األكاديميين المتخصصين
 55 االجمالى
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 نتائج البحث
ت وتقاليد ثروة حضارية تمثل القيم واألفكار وعادا يعد غير الملموس ىالتراث الثقاف أكدت نتائج البحث أن

فعنـد  غيـر الملمـوس ىالتـراث الثقـاف مقومـات تتـوافر بمحافظـة الفيـوم العديـد مـنو  ،األمة وتعبر عن هويتهـا
سؤال المبحوثين عن مدى توافر هذه المقومات وهل تستغل سياحيا أم ال، فاتفقـت معظـم اآلراء علـى تعـدد 
مقومــات التــراث الثقــافى غيــر الملمــوس بالمحافظــة، فمــثال عنــد ســؤال المبحــوثين عــن الحــرف والصــناعات 

ى فـــى المحافظـــة واســـتغاللها ســـياحيا فجـــاءت النســـبة األكبـــر اليدويـــة التراثيـــة كأحـــد مقومـــات التـــراث الثقـــاف
%( ، وجـاء األدب الشـعبى فـى المرتبـة 72.7%(، وبالنسبة إلى الفنـون الشـعبية فكانـت )87.3لموافقتهم )

أمـا عـن اسـتغالل  ، %(60) لممارسات اإلجتماعية والطقوس واإلحتفاالتإستغالل ا %( ثم61.8الثالثة )
ساطير كمنتج سياحى فجاءت النسبة األكبر بعدم الموافقة على استغالل هـذا المقـوم الحكايات المأثورة واأل
%(, واتضــح أيضــا عــدم مــوافقتهم علــى اســتغالل زيــارة األضــرحة ســياحيا بنســبة 74.5فــى ســياحة التــراث )

وصالون  ،ىقارون الثقاف ىلثقافية واألدبية مثل )صالون نادبعض الصالونات ا %(، فضال عن توافر80)
غيـر  ىث الثقـافيحـث علـى أهميـة التـر  ىأدبـ ىالصـالونات  فكـر ثقـاف هحيث تبـث هـذ محافظة الفيوم( ىادن

كمـا يظهـر  عـن متغيـرات الدراسـة وقد أبدى المبحوثين اتجاها ايجابيـا عنـد سـؤالهمى المحافظة. الملموس ف
  .فى الجدول التالى

 االحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة: 5جدول 
 بدوافع تنمية التراث الثقافى غير الملموس بالمحافظةفيما يتعلق 

 المتغيرات الوسط الحسابى االنحراف المعيارى 

 .الشعب التراث جزء من هوية وأصالة الحفاظ على 4.33 .944
 .يساهم فى توفير فرص عمل للشباب 3.89 .916
 ى.غير تقليد ىتقديم منتج سياح 4.24 .793
 .محافظةالسياحية فى تنشيط الحركة ال 4.16 .788
 .وزيادة العمالت األجنبية ىزيادة دخل المجتمع المحل 3.96 .981

 ىوضع خطط لتنمية الموروث الثقاف ىف معنيةمساهمة الجهات الب فيما يتعلق
 المتغيرات الوسط الحسابى االنحراف المعيارى  االتجاه
 .هيئة تنشيط السياحة 2.84 1.463 محايد
 .البرامج السياحية امنظمو  2.67 1.334 محايد
 .لتنمية السياحيةل العامة هيئةال 2.67 1.362 محايد
 .وزارة السياحة 3.80 1.282 موافق
 .وزارة الثقافة 3.95 1.311 موافق
 .المنظمات والهيئات المانحة 3.20 1.556 محايد
 الوسط الحسابى العام                                       3.18 محايد
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 دعم التراث الثقافى غير الملموس ىدور الجهات المعنية فبفيما يتعلق 
 المتغيرات الوسط الحسابى االنحراف المعيارى 

 المعارض والمهرجانات داخل مصر وخارجها. ىالمشاركة ف 4.31 .505

629. 4.11 
بأهمية التراث الثقافى غير الملموس للمجتمع  ىعمل ندوات خاصة لرفع الوع

 .المحلى

744. 4.24 
تنمية وترويج هذا النوع من التراث  ىف ىإشراك الجهات المختصة والمجتمع المحل

 .غير الملموس ىالثقاف

818. 4.33 
غير الملموس  بمختلف  ىتوعية وتثقيف المجتمع المحلى بأهمية التراث الثقاف

 وسائل اإلعالم.

683. 4.44 
ط سياحة التراث الثقافى غير تضم كافة أنما  ىإصدار الوسائل الدعائية الت

 الملموس.
 .للترويج والتعريف بالتراث إستغالل وسائل التكنولوجيا ووسائل اإلعالم 4.22 .786

767. 4.31 
األحداث الثقافية الخاصة بالتراث غير  ىتشجيع السكان المحليين على المشاركة ف

 الملموس.
 غير الملموس. ىالثقاف جمع وتدوين التراث ىإيجاد فريق متخصص ف 4.07 .742

757. 4.02 
العمل على تطبيق فكرة سفراء التراث وذلك بتأهيل مختصين على درجة عالية من 

 الحمالت التعريفية والترويجية محليًا دوليَا. ىالثقافة بهدف االستفادة منهم ف
 .سقطاع التراث غير الملمو  ىتنمية ورفع كفاءة الموارد البشرية العاملة ف 4.09 .674

 الفيوم ىغير الملموس ف ىتحد من تنمية التراث الثقاف ىالمعوقات التب فيما يتعلق
 المتغيرات الوسط الحسابى االنحراف المعيارى 

 غياب منظومة الدعم واالهتمام بتنمية هذا النوع. 3.85 .980
 .غير الملموس ىعدم وجود خطة تسويقية تعمل على ترويج التراث الثقاف 3.82 1.025
 عدم وجود تشجيع ملموس من جانب المجتمع المحلى لتلك األنماط التراثية. 3.85 1.093

1.175 3.77 
الوزارات والجهات المعنية بالسياحة والتراث بالدعاية الكافية بعض عدم اهتمام 

 .للتراث

س من تنمية التراث غير الملمو  ىقلة الكوادر الفنية بمحافظة الفيوم التى تعمل عل 3.54 1.134
 خالل تقديم وإبداع أنواع مختلفة من الفنون.

 .عدم توافر دليل مطبوع عن أماكن سياحة التراث غير الملموس 3.59 1.270

1.086 3.77 
 المدارسإطار  ىحياء التراث والتعريف به فغياب خطة توعية مركزية إل

 الجامعات.و 

1.335 3.43 
من خالل المراكز التراثية والثقافية حياء الحضارة والتراث خطة عامة إل عدم توافر

 المتخصصة بطريقة مستمرة ومتواصلة.
  فى.عدم وجود رؤية واضحة لتنمية سياحة التراث الثقا 2.16 1.098
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 الفيوم ى محافظةغير الملموس ف ىتنمية سياحة التراث الثقافب فيما يتعلق
 المتغيرات الوسط الحسابى االنحراف المعيارى 

 اك اهتمام واضح بسياحة التراث الثقافى غير الملموس.هن 2.27 1.096
 توجد خطط تنمية تدعم سياحة التراث الثقافى غير الملموس. 2.16 1.118
 يعد الحفاظ على التراث غير الملموس أحد أولويات تنمية سياحة التراث. 3.47 1.331

 = موافق بشدة( 5فق بشدة إلى = غير موا1)ملحوظة: تم حساب الوسط اعتمادا على المقياس الخماسى 
دوافع تنمية التراث الثقافى غير الملموس ( فيما يتعلق بآراء المبحوثين حول 5يتضح من الجدول السابق ) 

بمحافظة الفيوم، جاء الحفاظ على التراث ألنه جزء من هوية وأصالة الشعب فى المرتبة األولى بقيمة وسط 
وعند سؤال ، (4.24منتج سياحى غير تقليدى بقيمة وسط حسابى )يليه فى األهمية تقديم  (4.33حسابى )
تلعبه  ىنجد أن الدور الذ ىخطط لتنمية الموروث الثقاف وضع ىمساهمة الجهات ف عن مدى المبحوثين

 ثم يليها وزارة السياحة موافق، (3.95) حتل المركز األول بوسط قيمتهإواضح وفعال وقد  وزارة الثقافة
دعم التراث الثقافى غير  ىف الجهات المعنية وبالنسبة إلى دور  ،موافق( 3.80) وكانت قيمه الوسط

ياحة التراث س مقوماتتضم كافة   ىإصدار الوسائل الدعائية التفتتساوى من حيث األهمية فى  الملموس
 ر الملموس  بمختلفغي ىتوعية وتثقيف المجتمع المحلى بأهمية التراث الثقاف، الثقافى غير الملموس

تشجيع السكان فضال عن ، المعارض والمهرجانات داخل مصر وخارجها ىالمشاركة ف، وسائل اإلعالم
غياب منظومة الدعم ، وكان األحداث الثقافية الخاصة بالتراث غير الملموس ىالمحليين على المشاركة ف
 ،األنماط التراثية عدم وجود تشجيع ملموس من جانب المجتمع المحلى لتلك، واالهتمام بتنمية هذا النوع

غياب خطة توعية ، و الوزارات والجهات المعنية بالسياحة والتراث بالدعاية الكافية للتراثبعض عدم اهتمام 
تحد من تنمية  ىالتمن أهم المعوقات  الجامعاتو  المدارسإطار  ىحياء التراث والتعريف به فمركزية إل

غير الملموس  ىتنمية سياحة التراث الثقافب فيما يتعلقو  .الفيوم محافظة ىغير الملموس ف ىالتراث الثقاف
فى المرتبة األولى  الحفاظ على التراث غير الملموس أحد أولويات تنمية سياحة التراث فجاء، محافظةالى ف

 .من وجهة نظر المبحوثين

 بحثتحليل اإلنحدار وإختبار فرضيات ال

 غير الملموس ىة سياحة التراث الثقافمعامل التحديد بين المتغيرات المستقلة وتنمي:6جدول 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .524a .274 .232 .75288 

a. Predictors: (Constant), IV1, IV2, IV3 
 

 (V2)المعوقات , (V1)الدوافع بين المتغيرات المستقلة  ى قو رتباط ا( أن هناك 6) يتضح من الجدول رقم
%, حيث أن 52.4( بنسبة DV1 ىوالمتغير التابع )تنمية سياحة التراث الثقاف، (V3)ودور الجهات 
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التابع بنسبة  المتغير ىأن المتغيرات المستقلة مجتمعة تؤثر عل الجدولكما يبين  ,524a.ى تساو  (Rقيمة)
 تمثل العوامل الخارجية.النسبة  ىقوبا .274 ى ( تساو R Square% , حيث أن قيمة )27.4

 

 بإستخدام ىعملية تنمية سياحة التراث الثقاف ى( لقياس العالقة المعنوية بين تأثير المتغيرات المستقلة فFختبار)ا:7جدول 
ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 10.930 3 3.643 6.428 .001b 

Residual 28.908 51 .567   
Total 39.838 54    

a. Dependent Variable: DV1 
b. Predictors: (Constant), IV1, IV2, IV3 

 

وهو ما يوضح  ،(0.05وبمستوى معنوية أقل من ) 6.428تساوى  (Fيتضح من الجدول السابق أن قيمة )
ذو داللة  ى ير معنو أثأن هناك ت كما يوضح أيضا ،بالمتغير التابع ى نموذج اإلنحدار يتنبأ بشكل معنو  نأ

تنمية سياحة التراث  والمتغير التابع والمعوقات( –دور الجهات  –الدوافع (إحصائية بين المتغيرات المستقلة 
 غير الملموس. ىالثقاف

 المتغير التابع ىإنحدار المتغيرات المستقلة وثأثيرها عل :8جدول
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.357 .838  1.619 .112 
IV1 .219 .165 .170 1.327 .191 
IV2 2.751 .679 1.916 4.050 .000 
IV3 -2.543- .586 -2.080- -4.342- .000 

a. Dependent Variable: DV1 
 

 

غير الملموس  ىدوافع تنمية سياحة التراث الثقاف( للمتغير المستقل )Bيتضح من الجدول السابق أن قيمة )
تم رفض الفرض البديل وقبول  ىوبالتال( 0.05) معنوية أكبر من ى وبمستو  (219.).ى تساو  الفيوم( ىف

وافع وتنمية سياحة التراث ذو داللة إحصائية بين الد ى يوجد تأثير معنو  ال “القائل أنه  ى الفرض الصفر 
 الفيوم". ى محافظةغير الملموس ف ىالثقاف

نية  بتنمية سياحة أن عملية التنمية )المتغير التابع( تتأثر بدور الجهات المع نستنتج من الجدول السابقو 
ت الجهات هتما أنه كلما  ىهذا يعن ىوالتأثير اإليجاب، الفيوم ى محافظةغير الملموس ف ىالتراث الثقاف

 (2.751) ى تساو ( Bحيث أن قيمه ) عملية التنمية، على تأثيرا إيجابيا كلما أثر، المعنية بسياحة التراث
قبول الفرض البديل القائل أنه " و  ى تم رفض الفرض الصفر  ىوبالتال(، 0.05)معنوية أقل من  ى وبمستو 
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وتنمية سياحة التراث  ذو داللة إحصائية بين دور الجهات المعنية بالتراث الغير ملموس ى يوجد تأثير معنو 
 الفيوم". ى محافظةغير الملموس ف ىقافالث

غير  ىعوقات تنمية سياحة التراث الثقافمللمتغير المستقل ) (Bأن قيمة ) من الجدول السابقويالحظ أيضا 
تم رفض الفرض  ىوبالتال (،0.05)معنوية أقل من  ى وبمستو ( 2.543) ى تساو ( الفيوم ىالملموس ف

 ذو داللة إحصائية بين المعوقات وتنمية  ى معنو  وجد تأثيري" قبول الفرض البديل القائل أنهو  ى الصفر 
 هأنه كلما وجدت هذ ىهنا يعن ىوالتأثير السلب، "الفيوم ى محافظةغير الملموس ف ىسياحة التراث الثقاف

 .ىعملية تنمية سياحة التراث الثقاف ىعلبا كلما أثر سل ،المعوقات

 النتائجمناقشة 
غير الملموس حيث توجد الكثير من الصناعات  ىالتراث الثقاف مقوماتن م بمحافظة الفيوم العديد تتوافر

شعبية الفنون ال باإلضافة إلى ،الخوص(،ى )الفخار، الخزف ،السجاد اليدو ات والحرف اليدوية مثل صناع
األضرحة مثل  بعض وهناك ،ىوالتراث الفيوم ىعن الفن الشعب اضمثل فرقة عرب الفيوم حيث تقدم عرو 

)مهرجان تونس  يقام العديد من اإلحتفاالت والمهرجانات مثلو  وغيرهم، ىضريح الروب مريم، ضريح الشيخة
مهرجان  الشعوب، ىلموسيق ىالمهرجان الدول مهرجان الفخار بقرية النزلة، للخزف والصناعات اليدوية ،

جان الخيول مهر  مهرجان راش، ،مهرجان الشراع ،ىمهرجان سباق الفراعنة الدول مهرجان أشطورة، روح ،
الصالونات   هبعض الصالونات الثقافية واألدبية حيث تبث هذ أيضايتوافر ، و بقرية دمو( ىالعربية الدول

ستبيان والزيارات من خالل االاتضح ولكن  ،سغير الملمو  ىيحث على أهمية الترث الثقاف ىأدب ىفكر ثقاف
)الحكايات  غلة من الناحية السياحية مثللتراث غير الملموس غير مستل مقوماتيوجد بعض  أنهالميدانية 

(، وتبين أيضا أن هناك دوافع لتنمية التراث واإلحتفاالت والمهرجانات الثقافية زيارة األضرحة، واألساطير،
توفير فرص عمل للشباب بمحافظة الفيوم بمؤهالت الثقافى غير الملموس فى محافظة الفيوم من أهمها 

قتصادية اإلجتماعية و اإلفوائد ال ، وتعظيممحافظةالب ىغير تقليد ىياحتقديم منتج س ،تعليمية مختلفة
، فضال عن إلقاء الضوء على الدور الواضح لوزارتى الثقافة والسياحة فى المحافظة للمجتمعات المحلية

فى  غير الملموس فىمعوقات تحد من تنمية التراث الثقا وعلى الصعيد اآلخر هناك على التراث الثقافى.
 ظة الفيوم من أهمها:محاف
 ى.من الجهات المعنية بالتراث من أجل تنمية سياحة التراث الثقاف ىعدم وجود دعم ماد 
 وهناك بعض المهرجانات  ،ىالمحل ىعدم وجود أحداث سياحية ثقافية دورية منظمة للتراث الثقاف

 ىسياح مقومك ولم تستمر على الرغم من أهميتها المحافظة ىواإلحتفاالت الهامة تم تنظيمها ف
 ومنها)مهرجان موسيقى الشعوب(. يساعد على جذب السائحين بالمحافظة

 لمحافظةالتراث غير الملموس با مقوماتتضم كافة  ىعدم اإلهتمام بإصدار الوسائل الدعائية الت. 
 غير الملموس. ىعدم وجود خطة تسويقية من جانب المحافظة تعمل على ترويج التراث الثقاف 
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  تكون  لديها القدرة والكفاءة الالزمة لوضع خطة فعالة لتنمية  ىالفنية بمحافظة الفيوم التقلة الكوادر
 بالمحافظة. التراث غير الملموس

 حياء الحضارة والتراث من خالل المراكز التراثية والثقافية المتخصصة غياب الخطة العامة إل
 بطريقة مستمرة ومتواصلة.

 ىلوافدة والسياحة الداخلية على سياحة التراث الثقافعدم وجود إقبال من جانب السياحة ا. 
 عدم وجود خطط تنموية من جانب الجهات المختصة. 
 للتراث غير الملموس  بالقدر الكافئ عدم وجود توثيق ودعم من هيئات خارج مصر. 

 التوصيات
الجهة المنوط بها 

 التنفيذ
 أهم التوصيات

الهيئة العامة للتنمية 
 السياحية

 والتنسيق بين هيئة التنمية  غير الملموس، ىط عام لتنمية سياحة التراث الثقافإعداد مخط
 .ليات لتنميتها وتسويقهاآبوضع وتنفيذ  ىومختلف األجهزة المسؤلة عن النشاط السياح

 عة فغير الملموس وحمايته لتحقيق المن ىإيجاد توازن بين التنمية السياحية وصون التراث الثقاف
 هو حفظ الهوية الثقافية للفيوم. ىعملية التنمية هدفها الرئيسوتكون , المتبادلة

الهيئة اإلقليمية لتنشيط 
 بمحافظة الفيوم ةالسياح

 

 المجاالت دات الصلة إلعادة بلورة وصياغة هوية  ىدعوة المختصين والخبراء واألكاديميين ف
 برؤية مبتكرة. ىفيومال ىتقوم على تسويق سياحة التراث الثقاف سياحية ثقافية مميزة للفيوم

  غير الملموس ضمن البرامج السياحية لتسويقها وتعريقها  ىالتراث الثقاف مقوماتإدراج
 للسائحين.

 ىيوم السياحة العالم ،ىأوقات المناسبات مثل عيد الفيوم القوم ىتنظيم المعارض الداخلية ف، 
 .والمهرجانات الثقافية

  غير  ىالمنتديات العامة حول سياحة التراث الثقافضرورة دعم وتنظيم الندوات وحلقات العمل و
 الملموس.

 غير  ىنترنت تضم كافة أنماط التراث الثقافتصميم كتيبات وبروشورات ومواقع على اال
 .الملموس وأماكن تواجده

  غير الملموس  ىالتراث الثقاف مقوماتاالنترنت يضم كافة  ىعل ىنشاء متحف افتراضإضرورة
 .محافظةال ىالموجود ف

لجمعيات والمراكز ا
حماية  ىالمتخصصة ف

 التراث
 

 ى.تنمية التراث الثقاف ىالمشاركة ف ىوتحفيز المجتمع عل ى ثر األ ىنشر الوع 
  عداد سجالت يسجل فيها جميع المعلوماتإ القيام بعمل حصر وتوثيق للتراث و. 
 ىالت والكتب والمجالت، مختلف الفنون  ىنشاء مكتبة تراثية تضم عددمن المخطوطات فإ 

المجتمع  ىالفيوم ليسهل عل ى محافظةالملموس ف غير ىالتراث الثقاف مقومات ىعل ى تحتو 
 .ىاالطالع عليها ومعرفة الموروث الثقاف
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 دبية.ضرورة تفعيل دور الصالونات الثقافية واأل 
 السياحة والثقافة ىوزارت

 
 ت سياحة التراث يخدم إتجاها ىإيجاد نمط سياح ىتهدف إلة وضع سياسة إبتكارية مشترك

نفس الوقت يعظم اإلستفادة من سياحة التراث التقليدية مع التأكيد على حماية  ىوف الحديثة،
 جيال القادمة.المصادر والموارد التراثية الثقافية الفيومية لأل

 غير الملموس مثل انشاء  ىدارة وتنمية التراث الثقافإ ىاستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ف
 (.GISمعلومات الجغرافية)نظم ال

 ندثار.وحمايته من اإل ىحياء وتنمية التراث الثقافإعملية  ىدور البحوث العلمية ف تفعيل 
 دراج موضوع حماية الممتلكات الثقافية ضمن البرامج التعليمية والتدريبية وضمن إهتمام باإل

 المقرارات المدرسية والجامعية.  ىف ىاإلنسان ىبرامج القانون الدول

 المراجع
 أوال: المراجع باللغة العربية 

 ( تقرير عن األحداث والمهرجانات، محافظة الفيوم.  2018) العالقات العامة بمحافظة الفيومإدارة 
( التراث غير المادى كأداة للنهوض بالسياحة المستدامة " دراسة حالة على حرف النسيج اليدوى 2014بدوى، حسن رفعت )

 ث السياحية ، وزارة السياحة.بأخميم"، مجلة البحو 
مركز البحوث  ( التراث والتغير االجتماعى قوى المحافظة والتجديد فى بعض عناصر التراث المادى،2002الحناوى ، فاتن )

 كلية اآلداب، جامعة القاهرة. والدراسات االجتماعية ،
دار  أمثلة تطبيقية من محافظة الفيوم، ع" ممنشأتها-هاتوظيف-اعدادها-"مقوماتها المناطق السياحية( 2013) نبيل حنظل،

 ابن حنظل، الطبعة الرابعة.
( األغنية الشعبية وحكايات األولياء في مدينة الفيوم، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب ، 1998حنفى، إبراهيم )

 جامعة القاهرة.
ية للوضع الراهن"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية ( السياحة البيئية فى محافظة الفيوم "دراسة تحليل2005خليل، سالى )

 فرع الفيوم. -السياحة والفنادق، جامعة القاهرة
: دراسة فى انثروبولوجيا السياحة، الملتقى المصرى لإلبداع والتنمية، ء( الفيوم واحة الصحراء الهيفا2004دعبس، يسرى )
 اإلسكندرية.
فى المجتمع المحلى، الملتقى المصرى لإلبداع والتنمية، كلية  ةة والثقافية للسياح( التأثيرات االجتماعي1998الرفاعى،هالة )

 اآلداب، جامعة اإلسكندرية.
مستقبل التنمية األثرية  -الفيوم بين الماضى والحاضر  -(  البرديات العربية، مؤتمر الفيوم األول2012سيد، أحمد )

 يوم.فرع الف -والسياحية، كلية اآلثار، جامعة القاهرة
 منشورة، كلية التربية النوعية ،جامعة الفيوم. ر( الزخارف الشعبية بمحافظة الفيوم، رسالة ماجستير غي2007شعبان، أمانى )

 ( التراث الشعبى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.2010شوقى، عبد الحكيم )
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 كلية السياحة والفنادق، جامعة الفيوم.
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Abstract 

Egypt conspicuously has many distinctive tourist elements that can be exploited to develop new 

tourist patterns that are not effectively listed on the tourist map in Egypt, including tourism of 

cultural heritage that has not been included in a manner suitable to Egypt's natural and cultural 

components enable in achieving a competitive advantage for Egypt. Besides, this study aims at 

shedding light on the intangible cultural heritage in Fayoum governorate and qualifying it for a 

positive contribution to the economy of the governorate and its exploitation within the 

components of tourism product in Fayoum. The importance of the study is also concentrated on 

emphasizing the role of intangible cultural heritage as a tool in order to diversify the tourist 

product in Fayoum governorate along with working on the optimal exploitation of traditional 

handicrafts and marketing it effectively. 

In order to achieve these objectives, the study will test the following assumptions: 

 1- There is a significant statistical impact between the motives for the development of 

intangible cultural heritage in Fayoum Governorate and the development of heritage 

tourism. 

2- There is a significant statistical impact between the role of the parties concerned with the 

intangible cultural heritage and the development of tourism of intangible cultural heritage 

in the governorate. 

3- There is a significant statistical impact between the obstacles facing the process of 

development and the development of intangible cultural heritage tourism in the 

governorate. 

Methodology of the Study 

 The study mainly depended on the descriptive analytical approach. A questionnaire form was 

designed and distributed to the sample of the studied community represented in the official 

institutions related to the field of tourism in Fayoum governorate with a total of 55 

questionnaires valid for analysis. Moreover, through using the statistical analysis program 

(SPSS), results asserted that intangible cultural heritage deemed as a cultural wealth 

representing the values, ideas, customs and traditions of the nation and expressing its identity. 

Therefore, it was necessary to stick to its authenticity and preserve it because it is the history 

and real mirror of any civilization this is in addition to the possession of Fayoum Governorate 

various intangible cultural heritage, but it is not exploited as a tourist product optimally. 
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