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جامعثثثو مد ةثثثو  –ث البي يثثثو مع ثثثد الدراسثثثا  والبحثثثو -قسثثثل اليةميثثثو الميوابثثث و ل بي ثثثو وادارة م ثثثرو ا  ا بباحثثثر دراسثثثا    يثثثا  1

 السادا   
 جامعو ح وان.–أسياذ ورئيس قسل   ل االجيماع  2
 وكيل ل درسا  الع يا ك يو السياحو والفةادق جامعو مد ةو السادا  -اسياذ االرشاد السياحى 3
 مع د الدراسا  والبحوث البي يو.بقسل اليةميو الميواب و ل بي و وادارة م رو ا  ا  4

 

 مقدمة 

األهميثثثو الةةر ثثثو ل دراسثثثو عثثثأ الك ثثثا  ثثثن  ثثثواير اليفا ثثثل الثقثثثاعأ وا جيمثثثا أ   ثثثى السثثثياحو بمحاعةثثثو  يمثثثثل  -

الفيثثثثوم و مثثثثل المقارنثثثثا  واليح يثثثثل الةقثثثثدحمو الدراسثثثثا  األةثثثثرم وحاولثثثث  الدراسثثثثو األجابثثثثو   ثثثثى مجمو ثثثثو مثثثثن 

امثثثثل الجثثثثحي السثثثثياحأ ألسثثثثيقبا  اليسثثثثاتال   يمثثثثثل عثثثثى معرعثثثثو أهثثثثل المقومثثثثا  ا جيما يثثثثو والثقاعيثثثثو والبي يثثثثووأهل  و

السثثثثثياق و لقثثثثثو اليغيرا جيمثثثثثا أ بالسثثثثثياحو ومعرعثثثثثو أهثثثثثل الم ثثثثثرو ا  السثثثثثياحيو ال امثثثثثو اليثثثثثى    ثثثثثد مثثثثثن دةثثثثثل 

الفردوأ يمثثثد  الدراسثثثو   ثثثى المثثثة م الوبثثثفى والمثثثة م اليثثثار  ى باألدثثثاعو الثثثى مجمو ثثثو مثثثن األدوا  ال امثثثو اليثثثى 

ثثثثثل عثثثثى الملحةثثثثو بالم ثثثثاركو والمقثثثثابل  الميعمقثثثثو باألدثثثثاعو الثثثثى  سثثثثي دم عثثثثى الحاثثثثو    ثثثثى البيانثثثثا  وهثثثثى  يم

مفثثثردا  مثثثن  10بثثثحيفو األسثثثيبيان حيثثثر قثثثام الباحثثثر باةييثثثار محاعةثثثو الفيثثثوم وعجثثثرا  المقثثثابل  الميعمقثثثو   ثثثى  ثثثدد 

 العام ين عى المجا  السياحى.

أل يثثثووهى وجثثثود مقومثثثا   بيعيثثثو ونييجثثثو ل يح يثثثل األحاثثثائى ل بيانثثثا  الميدانيثثثو أسثثثفر  الدراسثثثو  ثثثن الةيثثثائم ا-

 ميثثثث  محاعةثثثثو الفيثثثثوم وهثثثثحو المقومثثثثا    ثثثثمل وادم الر ثثثثان وبحيثثثثرة قثثثثارون وأن الفيثثثثوم  حي  ثثثثا الاثثثثحرا  مثثثثن كثثثثل 

جانثثل لثثحلن ع ن ثثثا كةيثثو بمكونا  ثثا الةبا يثثثو والحيوانيثثوو  عثثانى الفيثثثوم مثثن ق ثثو الفةثثثادق الحد ثثثو وهثثو األمثثثر الثثحم  سثثثي  م 

مثثثن الفةثثثادق لية ثثثي  السثثثياحو و أن كالبيثثثو الدراسثثثو  ثثثرم أن السثثثيةما والمسثثثارق مثثثن المقومثثثا  االهيمثثثام ب ن ثثثا  الكثيثثثر 

الثقاعيثثثو عثثثى محاعةثثثو الفيثثثوم و  ثثثواعر األمثثثن واألمثثثان  عثثثد العامثثثل الرئيسثثثى عثثثى جثثثحي السثثثائحين كمثثثا أن وجثثثود سثثثياحو 

قاعيثثثو وهثثثو مثثثا  عثثثد مثثثن  وامثثثل الجثثثحي السثثثفارم والسثثثياحو الر ادثثثيو والسثثثياحل العلجيثثثو والسثثثياحو البي يثثثو والسثثثياحو الث

السثثثياحى عثثثى الفيثثثوم.وأن الغالبيثثثو العةمثثثى مثثثن  يةثثثو الدراسثثثو  ثثثرم دور السثثثياحو ال ثثثام عثثثى الق ثثثا    ثثثى الب الثثثو و 

كالبيثثثو  يةثثثو الدراسثثثو  ثثثرم عمكانيثثثو ل ثثثادة  ثثثدد المحثثثا  اليجار ثثثو داةثثثل الفةثثثادق والمثثثوال  وهثثثو مثثثا  سثثثاهل عثثثى  ثثثوعير 

 عرص  مل جد دة.

tAbstrac 

This study stresses on the social and cultural interaction and its effect on the tourism in 

Fayoum Governorate. 

It tried to answer on some questions : 

What about social and cultural components. 

What about the factors of tourism attraction and its relation with the social change and the 

important tourism projects which in creose the national in come. 

It depended on some method, logical tools such as observation, chepth meeting and 

participant absetration about 10 Case studies on some workers in th Field of tourism . 

It resulted to the following : 

Some important compenent is Wadi Elrayan and Karoon lake and different components as 

plant and animal wealth, there is also achemnce for curing and sport swimming to attract 

tourists. 
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  أوالً: مشكلة الدراسة :

و يمثثثثل األهميثثثو الةةر ثثثو ل دراسثثثو عثثثأ الك ثثثا  ثثثن  ثثثواير اليفا ثثثل الثقثثثاعأ وا جيمثثثا أ   ثثثى السثثثياحو بمحاعةثثثو      

 الفيوم و مل المقارنا  واليح يل الةقدحمو الدراسا  األةرم .

حاولثثث  الدراسثثثو األجابثثثو   ثثثى مجمو ثثثو مثثثن اليسثثثاتال   يمثثثثل عثثثى معرعثثثو أهثثثل المقومثثثا  ا جيما يثثثو والثقاعيثثثو  -

ي يثثثثثووأهل  وامثثثثثل الجثثثثثحي السثثثثثياحأ ألسثثثثثيقبا  السثثثثثياق و لقثثثثثو اليغيثثثثثر ا جيمثثثثثا أ بالسثثثثثياحو ومعرعثثثثثو أهثثثثثل والب

 الم رو ا  السياحيو ال امو اليى    د من دةل الفرد

أ يمثثثد  الدراسثثثو   ثثثى المثثثة م الوبثثثفى والمثثثة م اليثثثار  ى باألدثثثاعو الثثثى مجمو ثثثو مثثثن األدوا  ال امثثثو اليثثثى  -

بيانثثثثا  وهثثثثى  يمثثثثثل عثثثثى الملحةثثثثو بالم ثثثثاركو والمقثثثثابل  الميعمقثثثثو باألدثثثثاعو الثثثثى  سثثثثي دم عثثثثى الحاثثثثو    ثثثثى ال

مفثثثردا  مثثثن  10بثثثحيفو األسثثثيبيان حيثثثر قثثثام الباحثثثر باةييثثثار محاعةثثثو الفيثثثوم وعجثثثرا  المقثثثابل  الميعمقثثثو   ثثثى  ثثثدد 

 العام ين عى المجا  السياحى.
 

 الدراسات السابقة:

 الدراسات العربية:-1

– 2002 –لررروار  مرررروو فرررو ا ع رررد ا-1
(1)

العولمرررة امظرررام عرررالمي جدعرررد وأثررررل علررر  الشرررراات السرررياحية ف رررة )أ( 

 عل  ممطقة القاهرو الك رى,

 يمثثثثل أهميثثثو هثثثحا البحثثثر عثثثأ علقثثثا  ال ثثثو    ثثثى نةثثثام العولمثثثو و لقي ثثثا و يفثثث  الدراسثثثو مثثثو الدراسثثثو الراهةثثثو      

 عى اليركي   ى اليةميو السياحيو.

  2005 –محمد محمود ع د الوهاب  -2
(2)

 دور العمارو الداخلية في التممية السياحية ال ي ية في الفيوم :

و ركثثث  البحثثثر   ثثثى دراسثثثو الثثثةةل البي يثثثو المثثثلارة عثثثأ العمثثثارة الداة يثثثو وأمثثثاكن عقامثثثو السثثثائ  كالمةيجعثثثا       

 اليةميو السياحيو.والم يما  السياحيو البي يو  يف  هحو الدراسو مو الدراسو الراهةو عى اليركي    ى  

 2005 –أحمررررد محمررررد ع ررررد ال ررررادا  -
(3)

اإلدارو ال ي يررررة فرررري الممشرررروت الفمدليررررة وأثرهررررا علرررر  الطلرررر  السررررياحي 

 ""حالة تط يقية عل  ممطقة ال حر األحمر

و  ثثثدل الدراسثثثو علثثثى دراسثثثو نةثثثل ا دارة البي يثثثو عثثثأ المة ثثثح  الفةدقيثثثو عثثثأ مة قثثثو البحثثثر األحمثثثرو أن الدراسثثثو      

 اهةو  رك     ى  ااير اليفا ل الثقاعى و االجيما ى   ى السياحو بمحاعةو الفيوم .الر

 2006 -شررريرعب ع رررد القرررادر خليرررل  -4
(4)

السرررياحة ال ي يرررة والفمرررد) ال ي ررري )تمميرررة سرررياحية مسرررتدامة علررر  سررراحل 

  خليج العق ة(,

سثثياحيو   ثثثى مةيجثثو جعفثثر البي ثثأ السثثثياحأ و ودثث  هثثحة الدراسثثو األسثث وي المقيثثثرق ليقيثثيل المةيجعثثا  البي يثثو ال     

 عأ واحو سيوة. و   ي ا هحو الدراسو مو الدراسو الراهةو حير ان ا  ل   بيق ا   ى ساحل ة يم العقبو. 

  2008 –نسرررررعب السررررعيد ممقررررور الشرررررلاوا  -5
(5)

تحليررررل سياسررررات االعرررر م التسرررروعقية ل عررررادو الطلرررر  علرررر  

 :السياحة ال ي ية للمحميات الط يعية

و عيمثثثثد بةثثثثا  الدراسثثثثو   ثثثثى قاثثثثور دور وسثثثثائل ا  ثثثثلم كوحثثثثد أهثثثثل أدوا  السياسثثثثو ا  لميثثثثو واليسثثثثو قيو      

 .و يف  هحو الدراسو مو  الدراسو الراهةو عى االهيمام بالمقوما  ال بيعيو مثل المحميا  ال بيعيو .

                                                           
(
1

ماجسيير عأ  – 1998بكالور وس الدراسا  السياحيو  –جامعو المةوعيو  –معيدة بك يو السياحو والفةادق  –روة عولي  بد الوارث ( م

 جامعو ح وان. –قسل الدراسا  السياحيو  –ك يو السياحو والفةادق  –الدراسا  السياحيو 

(
2

جامعو  ين  –مع د الدراسا  والبحوث البي يو  –قسل ال ةدسو البي يو  –يو دكيوراو الف سفو عأ الع وم البي  –( محمود  بد الوهاي محمد 

  2005شمس 

(
3

قسل االقيااد والقانون واليةميو  -ماجسيير عأ الع وم البي يو -1971بكالور وس اقيااد و  وم سياسيو  -( أحمد محمد  بد ال ادي

 مع د الدراسا  والبحوث البي يو. –ا دار و 
(
4

 –مع د الدراسا  والبحوث البي يو  –قسل الع وم ال ةدسيو البي يو  -1983جامعو القاهرة  –بكالور وس ال ةدسو المدنيو –لقادر ة يل ( شير ن  بد ا

 جامعو  ين شمس

(
5

قسل  -ي يودرجو الماجسيير عأ الع وم الب – 1992جامعو القاهرة  –بكالور وس اليجارة شعبو عدارة أ ما   –( نسر ن السعيد مةاور ال رقاوي 

 2008جامعو  ين شمس  –مع د الدراسا  والبحوث البي يو  –الع وم االقيااد و والقانونيو وا دار و البي يو 
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  2009 –مررررعح محمرررود مقرررطف  امرررا   -6
(1)

 يرررة لتمميرررة المعرررارا واالت اهرررات برنرررامج مقتررررل فررري السرررياحة ال ي

 ال ي ية لدى ط ب ألسام السياحة بمعاهد التعليح العالي:

و  ثثثثدل الدراسثثثثو الثثثثى معرعثثثثو أهثثثثل الق ثثثثا ا البي يثثثثو المر ب ثثثثو بالسثثثثياحو ل ثثثثلي أقسثثثثام السثثثثياحو. و يفثثثث  هثثثثحو      

 الدراسو مو الدراسو الراهةو عى معرعو واالهيمام بالسياحو البي يو.

  2010 –اعيل محمرررد ع رررد ال رررادا سرررحر  سرررم -7
(2)

 طرررار تكررراملي ألسرررت تيطرررين وتقرررميح الممررر   ال ي ررري فررري 

 :موالع السياحة ال ي ية

  ثثثدل البحثثثر الثثثى  ثثثرق ع ثثثار  كثثثام أ ألسثثثس    ثثثي  و اثثثميل المةثثث   البي ثثثأ عثثثأ مواقثثثو السثثثياحو البي يثثثو       

 و البيةيو واالهيمام بالفةدق البي أ .و يف  هحة الدراسو مو الدراسو الراهةو  لقا  ال و    أ السياح

 2010 –ن ررروى محمرررد امرررا  ع ررردل بغررردادا  -8
(3)

األبعررراد ال ي يرررة وااللتقرررادعة للعولمرررة وتأثيرهرررا علررر   رررماعة 

 :السياحة في مقر

  ثثثدل الدراسثثثو علثثثى دراسثثثو األبعثثثاد البي يثثثو واالقياثثثاد و ل عولمثثثو واليحثثثد ا  اليثثثأ  واجثثثل بثثثةا و السثثثياحو عثثثأ        

  يف  هحة الدراسو مو الدراسو الراهةو عأ االهيمام بق ا ا البي و لعمل اليةميو السياحيو .مارو

 2010 –محمد ع د الع ع  محمد محمد سليح -9
 (4)

 تقييح الممت عات ال ي ية السياحية القائمة:

ال بيعيثثثو والثقاعيثثثو    ثثثدل الثثثى معرعثثثو نثثثوع جد ثثثد مثثثن اليةميثثثو السثثثياحيو ذا  الحساسثثثيو البي يثثثو وحما ثثثو الماثثثادر     

 و يف  هحة الدراسو مو الدراسو الراهةو عأ  مل اليةميو السياحيو البي يو 

–ترررأثير األرم امرررورد ط يعررري علررر  تمشرررين السرررياحة الع جيرررة فررري ممطقرررة سررريول محمرررود أحمرررد محمرررد حسررريب -10
(5) 

 يف  هثثثحة و بيعيثثثو بوجثثثل ةثثثاص.  ثثثدل الدراسثثثو الثثثى اليعثثثرل   ثثثى مف ثثثوم البي ثثثو بوجثثثل  ثثثام ومف ثثثوم المثثثوارد ال     

 الدراسو مو الدراسو الراهةو عأ اسي دام المقوما  ال بيعيو عأ اليةميو السياحيو .
 

 الدراسات االجم ية-2

as "1988"-Travisدراسة -1
(6) 

 ثثثدور هثثثحو الدراسثثثو حثثثو  أنمثثثا  جد ثثثدة مثثثن السثثثياحو و ثثثرق  حقيثثث  اليواعثثث  بثثثين أنمثثثا  وقثثثيل السثثثياحو,.  يفثثث            

 مو الدراسو الراهةو عى معرعو أار اليفا ل الثقاعى واألجيما ى   ى السياحو.

paidilla sg" -"1989دراسو  -2
(7)

: 

 يفثثث  هثثثحو الدراسثثثو مثثثو ووقثثثد  ثثثل   بيثثث  هثثثحو الدراسثثثو عثثثأ الف بثثثين مثثثو السثثثكان الثثثح ن  عثثثانون مثثثن م ثثثكل  بي يثثثو 

 را  اليدر بيو .الدراسو الراهةو عى معرعو ودو البرامم و ال    و  مل الدو

3-B., 1989" -"Libicki
(8 

:  ثثثير هثثثحو الدراسثثثو علثثثى  ة ثثثي  السثثثياحو االجيما يثثثو واسثثثي دام ا لاثثثال  أعثثثراد المجيمثثثو و يفثثث  هثثثحو الدراسثثثو مثثثو 

 الدراسو الراهةو عى  ة ي  السياحو االجيما يو و ذلن ل يغ ل   ى االلما  اليى  يعرض ل ا المجيمو

 

                                                           
(
1

 2003جامعو القاهرة  –دب ومو عأ العلقا  العامو وا  لن  – 2000بكالور وس سياحو وعةادق جامعو القاهرة  –( مر ل محمود ما فى كما  

 . 2009جامعو  ين شمس  –مع د الدراسا  والبحوث البي يو  –و و واال لم البي أ قسل الع وم اليرب –

(
2

ك يو  –دكيوراو عأ الف سفو والياميل العمرانأ  -( سحر عسما يل محمد, ع ار  كام أ ألسس    ي  و اميل الة   البي أ عأ مواقو السياحو البي يو

 جامعو القاهرة –الي  ي  العمرانأ واالق يمأ 

(
3
 –مع د الدراسا  والبحوث البي يو  –ماجسيير الع وم البي يو  – 1983جامعو  ين شمس  –بكالور وس اليجارة  –نجوم محمد كما   بد بغدادي  (

 قسل الع وم االقيااد و والقانونيو وا دار و البي يو  – 2006جامعو  ين شمس 

(
4

 2010قسل العمارة  –ك يو الفةون الجمي و  –جامعو ا سكةدر و  –لعمارة دكيوراو الف سفو عأ ا–( محمد  بد الع    محمد محمد س يل 

(
5

مع د الدراسا   –ة و رسالو ماجسيير  واير األرض كمورد  بيعأ   ى  ة ي  السياحو العلجيو عأ مة قو سيوو  –( محمود أحمد محمد حسين 

 جامعو المةوعيو –قسل  قو ل الموارد ال بيعيو  –مد ةو السادا   –والبحوث البي يو 

(
6
 ) Travis – as; New forms of Tourism and ways of achieving compatibility between life styles and values of 

touists and their hosts, problems, (problems-turystyki-1988 

(
7
 ) Paama-sgir: Non- government organization paruners in the indigenous people, struggle, solidarity, No, 122 

Isas,1989 

(
8
 ) Libicki-B; Concept of social tourism institute of tourism, warsaw, Poland Problem Turystyki; 1989 
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4-A .1996  Lwersen 
(1

: 

دور هثثثحو الدراسثثثو حثثثو  السثثثياحو عثثثى الثثثدو  الةاميثثثو و  ثثثدل علثثثى  ة ثثثي  العمثثثل عثثثأ بثثثةا و السثثثياحو مثثثن أجثثثل  ثثث

 حسثثثين الةثثثرول االقياثثثاد و عثثثأ الثثثبلد الةاميثثثو. يف  هثثثحو الدراسثثثو مثثثو الدراسثثثو الراهةثثثو عثثثى معرعثثثو اهثثثل الم ثثثرو ا  

 السياحيو اليى  لدم الى ل ادة دةل الفرد .

5-T  1996 –Ryder  
(2)

: 

 سثثثي دل هثثثحو الدراسثثثو الك ثثثا  ثثثن العلقثثثو بثثثين مسثثثيقبل السثثثياحو والوسثثثائل اليثثثأ  ثثثلدي علثثثى ر ا ثثثو السثثثائحين . 

 يف  هحو الدراسو مو الدراسو الراهةو عى  وعير  وامل الجحي السياحى.
 

6-Harper ,p,stabler H G 1997   
(3)

: 

و م ثثثاركو المجيمثثثو عثثثأ العمثثثل السثثثياحأ و ثثثدور هثثثحو الدراسثثثو حثثثو  م ثثثاركو المجيمثثثو عثثثأ   ثثثور العمثثثل السثثثياحأ 

 و يف  مو الدراسو الراهةو عى م اركو المجيمو عى   ور العمل السياحى .

 Nash 1981دراسو  -7
(4): 

أن السثثثياحو رثثثاهرة بةائيثثثو عوقيثثثو ل ثثثا أشثثثكا  ميعثثثددة و  ي ثثثا مثثثن اقاعثثثو ألةثثثرم و يفثثث  مثثثو الدراسثثثو  Nash ثثثرم 

ا ى   ى السياحو.عى أهميو اار اليفا ل الثقاعى واالجيم
 

Mansperger 1995دراسو  -8
(5:) 

و ةثثاقم مانسثثبرجر العلقثثو بثثين الة ثثا  السثثياحأ والبةثثا  االجيمثثا أ  يفثث  هثثحو الدراسثثو مثثو الدراسثثو الراهةثثو حيثثر 

ان ا  ةةر الى الة ا  السياحى والبةا  االجيما ى 
 

AlTmanدراسو  -9
(6) 

احأ والمجيمثثثو المح ثثثأ و يفثثث  هثثثحو الدراسثثثو مثثثو الدراسثثثو الراهةثثثو العلقثثثو بثثثين نمثثث  ا نيثثثا  السثثثي Altmanو ةثثثاو  

 عى االهيمام بالة ا  و االنيا  السياحى و  اايرها   ى المجيمو .
 

 االت ال المظرى للدراسة:

ا يمثثثثد  الدراسثثثثو  ثثثثن األ جاهثثثثا  الةةر ثثثثو مثثثثن ةثثثثل  أعكثثثثار راد ك يثثثثا بثثثثراون وماليةوعسثثثثكأ علثثثثى دثثثثرورة 

و المركثث ة, واليثثأ  فيثثد عثثأ ع ثثل  فابثثيل ودقثثائ  الحيثثاة الثقاعيثثو حيثثر أكثثدا دثثرورة اليركيثث  االهيمثثام بالدراسثثا  الحق يثث

  ثثى دراسثثو د ةاميثثا  الثقاعثثو, و فا ثثثل الثقاعثثا  مثثن ةثثل  اليح يثثل المقثثثارن للنمثثا  الثقاعيثثو,. وأن الي ثثور دائمثثا  سثثثير 

اليقثثثدم اليثثثأ أحرلهثثثا الجثثثةس علثثثى  مثثثن البسثثثي  علثثثى المركثثثل, عثثثأ مراحثثثل معيةثثثو ومرسثثثومو  حثثثدد بال ثثثرورة, درجثثثا 

عال أن مثثثا أشثثثار علثثثى عمكثثثان دراسثثثو الي ثثثور عثثثأ ن ثثثاق الثقاعثثثو, كثثثل اقاعثثثو   ثثثى حثثثدة, كمثثثا أن اليقثثثدم  مكثثثن أن  كثثثون عثثثأ 

بعثثثثم الميثثثثاد ن الثقاعيثثثثو دون األةثثثثرم, لثثثثحلن عقثثثثد رأم كلهمثثثثا دثثثثرورة االكيفثثثثا  بدراسثثثثو معيةثثثثو بالثثثثحا , مثثثثو  يبثثثثو 

مةا   اقاعيو بعية ا,  بعا ليوعر المع وما  أو الحقائ  الميدانيو الملكدة  اني ار ملمح ا وسما  ا عأ
(7) 

و  ثثثى هثثثحا األسثثثاس ال  مكثثثن ع ثثثل أي نمثثث  اقثثثاعأ عال مثثثن ةثثثل   لقيثثثل بالةسثثث  االجيمثثثا أ ككثثثل مثثثن حيثثثر  ثثثوارو 

ن هثثحا اال جثثاو عثثأ و ثثوايرو عثثأ بثثاقأ الثثةةل اليثثأ  حو  ثثا هثثحا الكثثل عثثأ عيثثرة محثثددة مثثن  ار  ل.وقثثد اسثثيعان الباحثثر مثث

دراسثثثثو المقومثثثثا  االجيما يثثثثو والثقاعيثثثثو ل سثثثثياحو عثثثثأ المجيمثثثثو المح ثثثثأ بثثثثالفيوم ودراسثثثثو البةثثثثا  االجيمثثثثا أ ل مجيمثثثثو 

المح ثثثأ بثثثالفيوم بم ي ثثثا أنسثثثاقل الميعثثثددة و لقي ثثثا بالسثثثياحو عثثثأ هثثثحا المجيمثثثو المح ثثثأ ودور كثثثل نسثثث  عثثثأ الة ثثثا  

الثقاعيثثثو ومثثثا  ي ثثثمة ا مثثثن  لقثثثا  اجيما يثثثو و لقثثثا  اليفا ثثثل والرت ثثثو السثثثياحأ, وكثثثحلن اليثثثوايرا  االجيما يثثثو و

الميبادلثثثو ل سثثثائحين وأبةثثثا  المثثثو ن األبثثث يين والعكثثثس عثثثأ دثثثو  اليثثثراث الةةثثثري الميع ثثث  ب ثثثحو العم يثثثا  ومثثثن ةثثثل  

 الرت و الميدانيو. 

                                                           
(
1
 ) Iwersen-a tourism and developing contries, bawi consulting, lasbek Germany inter economics 1996 

(
2
 ) Ryder- T; Environmentally sustainable tourism responsible interaction with the natural environment (sylva, 

1996) 

(
3
 ) Harper, P, stabler h. g the importance of community involvement in sustainable tourism to practice, CAB- 

development, tourism and sustainability principe international walling ford. 1997 

(
4
 ) Nash Dennison, tourism as an Anthropology subject in current Anthropogy, the university of chicago, 1981 

(
5
 ) Mansperger, M. Tourism and cultural change in small-scale Societies, human organization V.54.No.1, 1995 

(
6
 ) Altman, J.c Aboriginaes, tourism and development; the Nourthen tereitory Experience (NAust-Res, Unit 

Monogr) xvi Canberra Austrazlian National univ press 1988 

(
7
 349 - 345( قباري محمد عسما يل: أسس   ل ا نسان, مرجو ساب , بـ بـ  
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 المتائج والتو يات

 المتائج:-أ

 سفرت الدراسة عب المتائج األتية:نتي ة التحليل األحقائ  لل يانات الميدانية أ

أودثثثثح  اليح ثثثثيل  وجثثثثود مقومثثثثا   بيعيثثثثو  ميثثثث  محاعةثثثثو الفيثثثثوم وهثثثثحو المقومثثثثا    ثثثثمل وادم الر ثثثثان وبحيثثثثرة -1

قثثثارون اليثثثى  جثثثحي أ ثثثداداا كبيثثثرة مثثثن السثثثائحين و يثثثاق عي ثثثا عربثثثو م اولثثثو الر ادثثثا  المائيثثثو وبثثثيد األسثثثما  

 المقيمو والم اجرة اليى  كثر  واعدها ةل  عال ال يا . ومراقبو ال يورووجود أنواع من ال يور

أن الفيثثوم  حي  ثثا الاثثحرا  مثثن كثثل جانثثل لثثحلن ع ن ثثا كةيثثو بمكونا  ثثا الةبا يثثو والحيوانيثثو كمثثا   ثثي ر الفيثثوم بومثثاكن -2

السثثثياحو البي يثثثو وبيةمثثثا  عثثثانى الفيثثثوم مثثثن ق ثثثو الفةثثثادق الحد ثثثثو وهثثثو األمثثثر الثثثحم  سثثثي  م االهيمثثثام ب ن ثثثا  الكثيثثثر مثثثن 

 الفةادق لية ي  السياحو و مل عن ا ا  كثيرة.

أن كالبيثثثو الدراسثثثو  ثثثرم أن السثثثيةما والمسثثثارق مثثثن المقومثثثا  الثقاعيثثثو عثثثى محاعةثثثو الفيثثثوم , كمثثثا أن  ثثثواعر مرشثثثد ن -3

سثثثياحيين  يحثثثداون ال غثثثا  األجةبيثثثو ب لقثثثو مثثثن المقومثثثا  الثقاعيثثثو عثثثى محاعةثثثو الفيثثثوم وهثثثو مثثثا    ثثثد مثثثن اليفا ثثثل 

 حي السياحى عى مار.بين السياق وأبةا  المجيمو المارم و   د من مقوما  الج

أن  ثثثواعر األمثثثن واألمثثثان  عثثثد العامثثثل الرئيسثثثى عثثثى جثثثحي السثثثائحين.ووجود سثثثياحو السثثثفارم والسثثثياحو الر ادثثثيو  -4

والسثثثثثياحل العلجيثثثثثو والسثثثثثياحو البي يثثثثثو والسثثثثثياحو الثقاعيثثثثثو وهثثثثثو مثثثثثا  عثثثثثد مثثثثثن  وامثثثثثل الجثثثثثحي السثثثثثياحى عثثثثثى 

 ثثثواير السثثثياحو والسثثثائحين سثثث باا   ثثثى البي ثثثو حيثثثر أودثثثح  الفيوم.والغالبيثثثو العةمثثثى مثثثن  يةثثثو الدراسثثثو  ثثثرم  ثثثدم 

  دم  واير السياحو   ى البي و و دم   و ث ا ل بي و 

أن الغالبيثثثو العةمثثثى مثثثن  يةثثثو الدراسثثثو  ثثثرم دور السثثثياحو ال ثثثام عثثثى الق ثثثا    ثثثى الب الثثثو , وأن العمثثثل الموسثثثمى  -5

السثثيقرار األسثثرم ل عثثام ين عثثى المجثثا  السثثياحى   ثثر بثثبعم األسثثر.وأن العمثثل عثثى مجثثا  السثثياحو قثثد أاثثر   ثثى ا

 .  غيير نم  الحياة ل عام ين عى السياحو نييجو لعدم ذهاي السياق بكثرة .

هةثثثا  العد ثثثد مثثثن األمثثثاكن اليثثثى  مكثثثن اسثثثيثمارها لجثثثحي السثثثائحين مثثثثل العمثثثل عثثثى األمثثثاكن اليثثثى  حثثثي  ببحيثثثرة  -6

لمسثثثيوحاة مثثثن البي ثثثو واليثثثى  عثثثد مثثثن أهثثثل ماثثثادر الثثثدةل قثثثارون ووادم الر ثثثان .وجثثثود الكثيثثثر مثثثن الاثثثةا ا  ا

 لبعم األهالى وب ابو السيدا  مثل بةا و الم غوال  من ال وص والحر ر والف ار.

أهميثثثو دور السثثثياحو عثثثى الق ثثثا    ثثثى الب الثثثو و ثثثواير العمثثثل عثثثى مجثثثا  السثثثياحو   ثثثى االسثثثيقرار األسثثثرم ل عثثثام ين -7

اليعامثثثل مثثثو األجانثثثل قثثثد أكسثثثب ل الرقثثثى عثثثى الحيثثثاة وعثثثى اليعامثثثل مثثثو الةثثثاس  كمثثثا أن كالبيثثثو  يةثثثو الدراسثثثو  ثثثرم أن

 كما جع  ل  كيسبون أنما اا اقاعيو جد دة , كما كان سبباا عى  غير بعم القيل والمبادئ.

عن ثثثا  م ثثثرو ا  جد ثثثدة عثثثى الفيثثثوم ل  ثثثادة الثثثدةل و ةميثثثو المجيمو.كمثثثا أودثثثح   مثثثل م ثثثرو ا  سثثثياحيو عثثثى  -8

عال أنثثثل لثثثل  كثثثن هةثثثا  اهيمثثثام ب ن ثثثا  المثثثوانى السثثثيقبا  الثثثرحل  السثثثياحيووا يماد أعثثثراد العيةثثثو   ثثثى مد ةثثثو الفيثثثوم 

 الفةادق عى ل ادة الدةل. 

كالبيثثو  يةثثو الدراسثثو  ثثرم عمكانيثثو ل ثثادة  ثثدد المحثثا  اليجار ثثو داةثثل الفةثثادق والمثثوال  وهثثو مثثا  سثثاهل عثثى  ثثوعير -9

 ثثثرم  ثثثدم  ميثثث  ال ثثثدما  داةثثثل الفةثثثادق الموجثثثودة بثثثالفيوم وهثثثو مثثثا  عثثثرص  مثثثل جد ثثثدة .وكالبيثثثو  يةثثثو الدراسثثثو

   ير على قاور ال دما  المقدمو عى عةادق الفيوم مقارنو بال دما  اليى  قدم عى المةا   السياحيو.
 

 :اليوبيا 

يثمارا   ةميثثثو الثثثو أ السثثثياحأ الثثثحي  ثثثد ل ع  ثثثا  المةثثثا   األار ثثثو والسثثثاح يو والر فيثثثو األولو ثثثو.ول ادة االسثثث-1

الموج ثثثل ليةميثثثو السثثثياحو عثثثى الفيثثثوم واالهيمثثثام بالبةيثثثو اليحييثثثو عثثثى محاعةثثثو الفيثثثوم ول ثثثادة  الج ثثثود اليسثثثو قيو لية ثثثي  

 السياحو عى الفيوم وجود ة و وادحو ليةميو السياحو  وجود ة و وادحو ليةميو السياحو عى الفيوم

واسثثثيغل  أع ثثثل مثثثن أجثثثل  عامثثثل أع ثثثل مثثثو السائحية  ةميثثثو الثثثو ى البي ثثثى والسثثثياحى لمثثثوا ةى محاعةثثثو الفيثثثوم-2

 محاعةو الفيوم . ل مقوما  الح ار و والثقاعيو اليأ   ةر ب ا
 

  ثثثو ر أنثثثواع جد ثثثدة مثثثن أنمثثثا  ا قامثثثو السثثثياحيو, بمعةثثثى  ثثثدم االكيفثثثا  بثثثد ل عقامثثثو الفةثثثادق الكلسثثثيكيو, بثثثل  جثثثل  -3

ا وهثثأ مركوبثثو ب ثث كل كبيثثر مثثن قبثثل السثثياق, مثثثل نةثثام عةثثادق ال ثثق  الفةدقيثثو,   ثثجيو عقامثثو أنمثثا  عقامثثو أةثثرم أ  ثثا

 والفةادق الاحراو و, وبيو  ال باي, والف ل السياحيو, والم يما  السياحيو, وكيرها.
 

 ة ثثثثي  أنمثثثثا  سثثثثياحيو جد ثثثثدة عثثثثأ الفيثثثثوم وهثثثثأ مياحثثثثو ب ثثثثكل كبيثثثثر مثثثثثل السثثثثياحو البي يثثثثو والسثثثثياحو الاثثثثحراو و  -4

لةةثثر علثثى السثثياق مثثن وج ثثو نةثثر  دد ثثو عقثث , بمعةثثى  جثثل ع بثثاع سياسثثا  سثثياحيو   ثثدل  ثثدم اووالسثثياحو السثثاح يو .

 .السيق اي السياق ذوو ا نفاق السياحأ األ  ى وا قامو األ و 
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أن    ثثثثو  م يثثثثو عقامثثثثو الم ثثثثار و السثثثثياحيو علثثثثى ة ثثثثو ممة جثثثثو, بمعةثثثثى  جثثثثل ودثثثثو ةار ثثثثو للسثثثثيثمارا   -5

سثثثا     ي يثثثو  ي ثثثمن معرعثثثو حاجثثثو كثثثل مة قثثثو مثثثن الم ثثثار و السثثثياحيو وأنمثثثا  السثثثياحيو عثثثأ الفيثثثوم بةثثثا ا   ثثثى درا

الم ثثثار و السثثثياحيو المةاسثثثبو لكثثثل مة قثثثو, بحيثثثر  قثثثوم الدولثثثو بيثثثومين البةيثثثو اليحييثثثو وال  ثثثو اليسثثثو قيو الللمثثثو لكثثثل 

 .مة قو اسيثمار سياحأ مسيقب أ
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 جامعو  ين شمس –مع د الدراسا  والبحوث البي يو 

درجثثثو  – 1992جامعثثثو القثثثاهرة  –بكثثثالور وس اليجثثثارة شثثثعبو عدارة أ مثثثا   –نسثثثر ن السثثثعيد مةاثثثور ال ثثثرقاوي  -5

مع ثثثد الدراسثثثا  والبحثثثوث  –و وا دار ثثثو البي يثثثو قسثثثل الع ثثثوم االقياثثثاد و والقانونيثثث -الماجسثثثيير عثثثأ الع ثثثوم البي يثثثو

 2008جامعو  ين شمس  –البي يو 

دب ومثثثو عثثثأ العلقثثثا  العامثثثو  – 2000بكثثثالور وس سثثثياحو وعةثثثادق جامعثثثو القثثثاهرة  –مثثثر ل محمثثثود ماثثث فى كمثثثا   -6

لبحثثثوث البي يثثثو مع ثثثد الدراسثثثا  وا –قسثثثل الع ثثثوم اليربو ثثثو واال ثثثلم البي ثثثأ  – 2003جامعثثثو القثثثاهرة  –وا  ثثثلن 

 . 2009جامعو  ين شمس  –

دكيثثثوراو  -سثثثحر عسثثثما يل محمثثثد, ع ثثثار  كثثثام أ ألسثثثس    ثثثي  و اثثثميل الةثثث   البي ثثثأ عثثثأ مواقثثثو السثثثياحو البي يثثثو -7

 .جامعو القاهرة –ك يو الي  ي  العمرانأ واالق يمأ  –عأ الف سفو والياميل العمرانأ 

 –ماجسثثثيير الع ثثثوم البي يثثثو  – 1983جامعثثثو  ثثثين شثثثمس  –اليجثثثارة بكثثثالور وس  –نجثثثوم محمثثثد كمثثثا   بثثثد بغثثثدادي  -8

قسثثثثل الع ثثثوم االقياثثثثاد و والقانونيثثثو وا دار ثثثثو  – 2006جامعثثثثو  ثثثين شثثثمس  –مع ثثثد الدراسثثثا  والبحثثثثوث البي يثثثو 

 البي يو 

الجمي ثثثو ك يثثثو الفةثثثون  –جامعثثثو ا سثثثكةدر و  –دكيثثثوراو الف سثثثفو عثثثأ العمثثثارة –محمثثثد  بثثثد الع  ثثث  محمثثثد محمثثثد سثثث يل  -9

 2010قسل العمارة  –

ة ثثثثو رسثثثثالو ماجسثثثثيير  ثثثثواير األرض كمثثثثورد  بيعثثثثأ   ثثثثى  ة ثثثثي  السثثثثياحو  –محمثثثثود أحمثثثثد محمثثثثد حسثثثثين  -10

 –قسثثثل  قثثثو ل المثثثوارد ال بيعيثثثو  –مد ةثثثو السثثثادا   –مع ثثثد الدراسثثثا  والبحثثثوث البي يثثثو  –العلجيثثثو عثثثأ مة قثثثو سثثثيوو 

 جامعو المةول

 

 المراجع األجم ية:

11- Travis – as; New forms of Tourism and ways of achieving compatibility between life 

styles and values of touists and their hosts, problems, (problems-turystyki-1988. 

12- Paama-sgir: Non- government organization paruners in the indigenous people, struggle, 

solidarity, No, 122 Isas,1989 

 

13- Libicki-B; Concept of social tourism institute of tourism, warsaw, Poland Problem 

Turystyki; 1989. 

14- Iwersen-a tourism and developing contries, bawi consulting, lasbek Germany inter 

economics 1996. 



 ... واخرون.دحسيــب مغــاورا احم

 107 

15- Ryder- T; Environmentally sustainable tourism responsible interaction with the natural 

environment (sylva, 1996). 

16- Harper, P, stabler h. g the importance of community involvement in sustainable tourism 

to practice, CAB- development, tourism and sustainability principe international walling 

ford. 1997. 

17- Nash Dennison, tourism as an Anthropology subject in current Anthropogy, the 

university of chicago, 1981. 

18- Mansperger, M. Tourism and cultural change in small-scale Societies, human 

organization V.54.No.1, 1995. 

 

 

 

 


