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 إحياء التراث الثقافي و الحضاري من خالل السياحة الريفية الداخلية والخارجية

 
  جامعة الزقازيق–اشرف عبدالمنعم جعفر، كلية الهندسة بشبرا /محمد فريد أبو العال، د/د

 

 ملخص الورقة البحثية

 

ية كرداسة بالجيزة القت شهرة اثبت التاريخ خالل العديد من العقود السابقة إن هناك صناعة حرفية تتميز بها قر        

لسياحة الخارجية  ة ل دماتعتبر هذه الحرفة خ     وحتى هذه اآلونة   .  وهي صناعة الجلباب السياحي    ؛عالمية واضحة 

 و تعكس هذه الصناعة في اصلها المجيد المالمح الثقافية والحضارية           . أكثـر ممـا تخـدم الـسياحة الداخلية        

خر بالعطاء المتجدد إذا ما تم احتضانها و تنقيتها من الشوائب والتقليد             المصرية األصيلة في شتي األجواء و تز      

 للتنمية المستدامة  به     ياً إشعاع اً موقع ربتعتوبالتالي فان بؤرة كرداسة     . والفـن المبـتذل واأليدي الغير ماهرة        

نظومة الكلية   و يهدف البحث إلى دراسة الم      .  على حد سواء    والداخلي  خصائص مركزة لجذب السائح الخارجي    

 في موقع مختار قريبا من كرداسة القديمة و         Formalالتـي يمكن أن تساعد علي إنجاح عمل مشروع مخطط           

 والتركيز علي دراسة الوعاء المعماري الذي يمكن        ،  يتمتع بالمحاور المرورية الجديدة التي تسهل الوصول إليه       

يسمي بالجمعية التعاونية المالكة للمشروع و دراسة        موديولية للتنظيم الذي يمكن أن       تصميميهأن يكـون وحدة     

الـتكوين العـام والطاقـة االستيعابية والمسطحات الالزمة والتوصيات التي يمكن الوصول إليها من خالل هذه                 

 . الدراسة



 ٢

  الريفية التراث الثقافي والحضاري من خالل السياحة إحياء
  جامعة الزقازيق–، كلية الهندسة بشبرا المنعم جعفر اشرف عبد/محمد فريد أبو العال، د/د

ـ :  مقدمـة     السياحة الريفية بوجه عام في تشجيع الفرد من خارج القرية علي االستفادة من المقومات البيئية              سهمت

 فيما يتعلق بجمال الطبيعة والخضرة والهدوء والبساطة والنمط المعيشي للسكان           القرىالتـي تشتهر بها العديد من       

 مفهـوم السياحة الريفية التي يكون فيها ارتباط بين الفرد الوافد سواء كان من الداخل أي من        وكـل ذلـك لخلـق     

الحـضر أومـن العالم الخارجي ، والبيئة الفطرية المتصلة بحياة الفالح المصري والتنمية المستدامة تدعو وتعني                 

هذه المجاالت التي يمكن أن يتحقق من        في شتي المجاالت، ومن      إضافةدائمـا الستغالل المحاور الجديدة التي بها        

 ١. وتنمية حقيقية؛ مجال السياحة الريفيةإضافةخاللها 

 فقد تميزت معظم     ، النائية جدا  القرىوحيث أن النمط المعيشي والبيئة الريفية بمفهومها القديم أصبح مقصورا علي            

نه يتحتم خلق محاور جديدة لتحقيق مفهوم        وبالقطع فا  ، القريبة من الحضر بالطابع الحضري عمرانيا وثقافيا       القرى

 ٢. مع المتغيرات االقتصادية والثقافية واالجتماعية بوجه عاميتواءمالسياحة الريفية بوجه حضاري ومتجدد 

وتـؤكد التقارير العالمية علي أن مصر احتلت موقعا مميزا علي مستوي السياحة في الشرق األوسط حيث حققت                  

 . مليون سائح  ٥دد زوارها السائحين عن العام األسبق وقد وصل عدد السائحين نحو          في ع  معدل نمو % ١٤,٧نسبة  

 مليون سائح   ٧٤,٤وبالمقارنـة مع الدول األوربية نجد أن فرنسا في المرتبة األولي وقد وصل عدد السائحين نحو               

تنمية السياحية بوجه عام    وبالتالي فان مجال ال   .  وهكذا إيطاليا ثم   أسبانياوذلـك نظرا الرتفاع عدد سواحلها ويليها        

 في العالم بجانب وجود العديد من المتاحف        المعروفة تمتلك أكثر من ثلث اآلثار       أنهامطلـوب فـي مـصر حيث        

 محور يحقق نقطة    إلىولذا فمن الضروري توجيه االهتمام      . الكبيـرة الشهيرة مثل متحف اآلثار المصرية بالقاهرة       

 ٣. واءالمصرى علي الس جذب للسائح األجنبي أو

 المميز ولكن   السياحى  قرية كرداسة لها مكانة عالمية اشتهرت بها كمركز لصناعة الجلباب             :التعـريف بالمشكلة  

لحقـت بهـا بعـض الـشوائب الواضحة ألن المنظومة البشرية التي تتولى هذا األمر دخل عليها عنصر التقليد                            

 الوجه العمراني الذي يحتوي السوق       أيضا و ،جهةالق من   والمحاكـاة وتأثـرت الجـودة والتأصيل لهذا العمل الخ         

الشارع السياحي للقرية تأثر بالعديد من السلبيات التي أبعدته كل البعد عن الطابع الريفي والبيئي                والعاملـين وهو  

رية  وبالتالي لم تعد هذه الق     ،ذلك الشارع  أصبحت تغزو  بل أن التشويه العمراني والقاذورات والمهمالت     . الجمـيل 

علـي غـرار مـبدأ التنمية المستدامة بل أن هناك عوامل تهدد مستقبل تلك الصناعة الحرفية السياحية التي ضاع         

 .بريقها

 لمنشأة مستحدثة لها طابع عمراني ريفي تحوي منظومة متكاملة          تصميميه دراسة عمل وحدة     :الهـدف من البحث   

المحاور العمرانية الجديدة لقرية كرداسة القديمة وذلك في        لمنتجات كرداسة السياحية وذلك في موقع مختار يتمتع ب        

)    للريف المصري وأنشطته   مشابهةالتي تعتمد علي بيئات منشأة مستحدثة       ( الـسياحة الـريفية المـستعارة        إطـار 

 .وتنمية قطاع السياحة الريفية بصفة عامة

  منهاج استقرائي-أ: منهاج البحث

  منهاج تحليلي-             ب

  تحليل ميداني-         ج    
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   Human resource planningتخطيط المورد البشري : أوال

 
تعـتمد دراسة المورد البشري في مجال صناعات كرداسة السياحية علي مجموعة من الجوانب الهامة التي تمكن                 

لحديثة للنسيج والطباعة      مـن االسـتفادة مـن التقنيات الحديثة مثل الكمبيوتر والتكنولوجيا المتطورة والماكينات ا             

 . ذلك من فنون الصناعةإلىوالصباغة والتطريز وما 

القوة المحركة للمنظومة الصغيرة التي ليس لها حجم محدد ولكن           يوضح أن المالك هو   ) ١(الـشكل رقم     -

المنشأة كل،  الذي سوف يتحكم في حجم المنظومة أو  المالكة هوالجهةظاهـر األمر أن رأس المال لهذه      

 التمويلية اإلدارةقادر علي  رأس مال كبير أو المالك يأخذ صورا وأشكاال متعددة من كونه فرد واحد ذو    و

 ويمكن أن يكون اتحاد مالك في صورة ما يسمي بالجمعية التعاونية وتتخذ لها مقر في موقع المشروع أو                 

عا ألحجام المنشآت    حكومية وتب   جهة  قطاع خاص مثل بنك خاص أو      جهةغيـره ويمكن أن يكون المالك       

 وحسابي لمراقبة المدخالت والمخرجات وتحديد الربحية النهائية        إدارىالسالفة الذكر يتحدد وجود جهاز      

 .للمشروع

ات المعروفة ذات الصلة بالتنمية الريفية والتي خصصتها الحكومة لهذا الغرض           هويمكـن أن يـستعين المالك بالج      

 :بالذات ومن أبرز هذه الهيئات 

 : ما يلي إلىق االجتماعي للتنمية ويهدف الصندو -١

المـساعدة فـي تحـسين البنـية األساسية والتي بدورها تساعد علي توفير فرص عمل جديدة                  - أ

 . تزويد المناطق الريفية المحرومة بالخدمات األساسية إلى باإلضافة

 المساعدة في تقليل معدالت البطالة من خالل توفير فرص عمل مؤقتة - ب

فيـر فـرص عمـل دائمة لحديثي التخرج من خالل اشتراكهم في تنفيذ              المـساعدة علـي تو     - ت

 . ما يكسبهم الخبرةإدارياالمشروعات وتدريبهم فنيا و

 .المساعدة في التنمية واستغالل الموارد المحلية - ث

  االقتصادي واالجتماعي لإلنماءالصندوق العربي  -٢

  األمم المتحدة–منظمة األغذية والزراعة  -٣

 ٤ .لمعلومات ارة االتصاالت وازو -٤

  Physical planning          التخطيط الفيزيائي : ثانيا
 

 البرنامــــــــج -١

 إمكاناتهيـتم تحديـد البرنامج بواسطة المالك أيا كان حيث أنه القادر علي تحديد حجم المنشأة المطلوبة بناء علي                    

 يحدد جميع   البرنامج ذلك و  إلىما   يا أو  كان بنكا استثمار   إذاالماديـة وطمـوحاته الفـردية وسياساته التوسعية ما          

العناصر المطلوبة وظيفيا لتحقيق األداء الناجح لتلك المنشأة وأحجامها المختلفة بناء علي أعداد العمالة في مختلف                

يوضح مخطط بياني لذلك التسلسل والتدرج في البرنامج الذي يؤول في النهاية            ) ٢(والشكل رقم   . التخصـصات   

 .لعناصر المعمارية ذات تدرج ونوعية مختلفة مجموعة من اإلى
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 )١(شكل رقم 

 منظومة صناعات كرداسة السياحية تبعا لمراحلها المختلفة
 

 

الدراسات  المــــــــــــــالك
التمــــــويل االقتصادية

 Rough Preparationاإلعداد األولي
 الخامات األولية

 األقمشة 
 الخيوط 

 اإلآسسوارات
 لكمالياتا

 أخرى

العــــــــمليات 
ــــــــة التصميمي

بالتقنيات الحديثة

 التدريـــــــــــب الفني

الصناعة بأنماطها المختلفة
Transformation 

 التطريز

 الطباعةالصباغة

 الخياطة

المنتج النهـــــــــائي للسوق
Marketing 

معرض تسويقي 
 دائم بالموقــــــع
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 درج و التسلسل الفكري للبرنامج المعماريالت) ٢(شكل رقم 
 

 التحليـــــل -٢

 : تعتمد مرحلة التحليل علي عدة جوانب أساسية وتشمل 

  تحليل الموقع-١-٢

 الموقع ومدي   إلىويعتمد علي مدي موائمة العناصر الوظيفية وحجمها للموقع المتاح وكفاءة محاور الوصول             

 ما  إلىمداخل خدمات وتشمل مرحلة تحليل الموقع        كانت رئيسية أو   توفير مداخل كافية ومناسبة سواء       إمكانية

 . المشروع ومالئمة الموقع كسوق ومنطقة جذب بخصائصها المميزةأهدافبعد التنفيذ وتحقيق 

  التحليل المعماري-٢-٢

 مدي   النواحي البيئية والمشكالت الثقافية علي التصميم المعماري وذلك مثل         تأثيروتعـتمد هذه المرحلة علي      

رأسي والطابع المعماري والمؤثرات المحيطة بالموقع        أو أفقىمالئمة تنفيذ المشروع بالموقع المقترح كامتداد       

 في  هوالتحليل المعماري للعناصر المقترحة من أهم المراحل التصميمي       ....لتحقـيق التـراث والمعاصرة الخ     

 إعطاء والتي يمكن أن تحلل بالمصفوفات و      المشروع وهي تترجم في العالقات الرابطة بين العناصر وبعضها        

 الخ.... أنماط مختلفة من قوة العالقات الرابطة مثل العالقات األساسية والمرغوبة والغير محتملة 

  التحليل االقتصادي-٣-٢

 ومدي مالئمة البرنامج    اإلنتاجيةويعـتمد علـي مـدي تأثيـر الموقع علي النواحي االقتصادية في التشغيل و              

 .لتلبية احتياجات المالكاقتصاديا 

  هاألفكار التصميمي -٣

المالـــــــــــــــــــــــــــك

 البرنــــــــــــامج الوظيــــــــفي

ستقبلــــيامتداد م مسطحـــــــــات عناصر وظيفية

 األهـــــداف

 القدرة المالية

الطموحــــات 

الثقافــــــــــــة
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وتـرتبط هـذه المرحلة مع مرحلة التحليل ارتباط وثيق حيث أن الفكرة المسيطرة تنبع من الدراسة التحليلية                  

كل وكيف توجه له    ك من تلك العناصر اصبح مسيطرا علي الكتلة المعمارية          أياالمستفيضة للعناصر الوظيفية و   

 العناصر الهامة والمحاور الرئيسية     إلبرازة البصرية للموقع وبالتالي تكوين بدائل وأفكار        األنظار في المتتابع  

 في الشكل المعماري بحيث يسيطر      القصوى السوق األهمية    إعطاءللـتعامل مـع المبني كفكر معماري، مثل         

روع تنبع من العمارة    علـي الكـتلة المعمارية والوحدة التصميمية المختارة لهذا السوق والفكرة الجمالية للمش            

 من حيث   باإلسكندرية ووكالة الجوربجي    ى من خالل تصميم الوكاالت المختلفة مثل وكالة الغور        اإلسـالمية 

 ٥ .التكوين العام والعناصر المعمارية

 لتحقيق مفهوم   األساسية لمنشأة يتحقق بها كافة العناصر       تصميميهيتناول المثال أصغر وحدة     : مثال تطبيقي   

 المستدامة في فكر السياحة الريفية بمفهومها الحضاري المتجددالتنمية 

 البرنامج-١

 تحقيق  إليترغب إحدى الجمعيات التعاونية المكونة لالستثمار في الريف المصري لعمل مشروع حيوي يهدف               

ع نوع من التنمية المستدامة من خالل إحياء مشروعات كرداسة السياحية وتنميتها بأسلوب حضاري يتواءم م                 

التقنيات الحديثة ويخضع ألسلوب نظامي مسجل ودراسات جدوى وبالتالي يتحدد البرنامج من العناصر األساسية               

 ويحقق   والمصرى للتشغيل لتحقيق التكامل بين األنشطة المختلفة إلنتاج منتج عالمي يجذب السائح األجنبي              

 .صادرات عالية

 .قابة ومهندس إنتاج وإدارة مورد بشرياإلدارة وتشمل جهاز حسابي وأرشيف ومدير إداري ور -١-١

 .مجموعة الورش الفنية وتشمل ورشة خياطة وطباعة وتطريز وصباغة -٢-١

 إدارة التصميم بالكمبيوتر  -٣-١

 إدارة التسويق -٤-١

 المعارض التسويقية -٥-١

 .سكن العاملين ويشمل أجنحة خاصة بالعزاب وأخري للمتزوجين مع كافة المنافع المطلوبة والخدمات -٦-١

 ومعرض  تلعاملين يحتوي علي صاالت للهوايات وقاعة متعددة األغراض وكافيتريا         نادي اجتماعي ل   -٧-١

 .للمنتجات

 إدارة المخازن والمشتريات -٨-١

 مواقف االنتظار للباصات والشاحنات -٩-١

يتم اختيار الموقع في نطاق زمام قرية كرداسة بحيث يتم االستفادة من المحاور المرورية الجديدة للقرية                  :  الموقع

 متر لكي تستوعب الحركة المرورية للسيارات وأماكن االنتظار وشبكة           ٤٠  ×  ٨٠احة تقريبية   وذلك علي مس  

 ...الطرق المطلوبة الخ

 التحليل-٢

مصفوفة العالقات التالية توضح العالقات األساسية التبادلية بين العناصر المختلفة وقد تم االستناد إلي هذه                   

 –وكرداسة وقري التطريز بالوجه البحري        أشغال الخياطة والتريكو  العالقات من خالل األبحاث الميدانية بقري       

 )٣( وشكل رقم )١(انظر مصفوفة رقم 
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 )١(مصفوفة رقم 

A عالقة أساسية– B عالقة مرغوبة– C عالقة محتملة– D عالقة غير مرغوبة– Eعالقة غير محتملة 
 
 
 
 

 
 )٣(التحليل البياني للعالقات مع عدد األفراد العاملين  شكل رقم 

 ١إدارة عـــــــــامة  

 ٢إدارة مورد بشري  

 ٣ياطة ورشة الخ

 ٤ورشة الطباعة 

 ٥ورشة الصباغة 

 ٦ورشة التطريز 

 ٧إدارة التصميم بالكمبيوتر

 ٨إدارة تسويق 

AC

A

C

C

C

C

A

A

CCCAA

AAAAAB

AAAACE

AADABE

AAE EEC

AABE AE

ACBE AE

ECEB 

 ٧ 

E E

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ 

الورشة الرئيســــــــة للخــــــــــياطة
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  الفكرة التصميمية - ٣

تعتمد الفكرة التصميمية علي عمل تصميم يحتوي علي العناصر التي سبق تحليلها بحيث يمكن تجميعها بعد ذلك                  

لك من خالل شبكة من الطرق المصممة       في شكل قرية متكاملة لها مجموعة من الخدمات والعناصر الترفيهية وذ          

 في تاريخ العمارة اإلسالمية بما يسمي        ق وتعتمد الفكرة األساسية علي ما سب       )٤،٥،٦(األشكال  .  لهذا الغرض 

بالوكاالت وتتلخص الفكرة في ربط الورشة بسكن العاملين بما ال يؤثر علي خصوصية المسكن وتحقيق طابع                  

اب في دور علوي وله مدخل خلفي منفصل وكما يمكن تغيير مسطحات              ويمكن جعل سكن العز    ،معماري مميز 

الورشة تبعا لالستخدام والحاجة فمثال نجد ورشة التطريز تحتاج تبعا ألطوال الماكينات الحديثة إلي مسطحات                 

 وأيضا تم ربط المعرض المخصص لبيع المنتجات         ٦   أمتار أو يزيد،   ٦مختلفة فقد تصل طول الماكينة إلي        

ن وله مدخل خاص لألسرة من الداخل بحيث يمكن مشاركة اإلناث بالتجارة والتعامل مع السائحين، ولتوائم                بالمسك

 صغيرة تم عمل فناء     ءالمبني مع البيئة وتحقيق مناخ داخلي مصغر يتمتع بالظالل وإمكانية إضافة منطقة خضرا             

معماري امتداد أفقي بحيث ال يزيد االرتفاع       داخلي تفتح عليه الغرف الخاصة بالنوم للسكان، ويعتبر هذا الحل ال           

عن دور وملحق علوي وبالتالي يمكن تصميم األسقف علي هيئة قباب لتعطي طابع مميز للقرية وتحقق مناخ                    

معتدل داخل الغرف وبالتالي تم تصميم المبني علي وحدات موديولية مختلفة األحجام مربعة لتتناسب مع تصميم                 

 .القبة

 
 :التوصيات

 التدرج في التنمية مهمة وبالتالي التفكير في التنمية المستدامة يحتم عمل برمجة مرحلية                   سياسة -١

لمشروعات التنمية المستدامة وذلك العتبارات عدة أهمها اختبار عائد المشروع ومدي نجاح األداء يسهل              

ستقبلي يكون علي   تقييمه مع الوحدات الصغيرة وبالتالي فان التفكير في المشروع الذي له بعد امتداد م              

 واجهه معمارية مكونة من مجموعة من        تهيئة وحدات صغيرة متكاملة يمكن تكرارها كما لو كان          

 .الباكيات المتشابهة 

تشجيع إقامة المنظمات الصغيرة القادرة علي احتواء المشروعات الخاصة بالتنمية المستدامة ليس فقط               -٢

هي حجر األساس في التنمية المطلوبة وما سمي         كتمويل ولكن كفكر وثقافة حيث أن تلك المنظمات          

 .بالجمعية التعاونية في هذا المضمار

يتبع المرحلية في إقامة تلك المشروعات دراسة هامة وهي مدي احتياج تلك التجمعات لعناصر الجذب                      -٣

ت المطلوبة  والترفيه والخدمات المطلوبة وبالتالي يكون هناك عالقة وثيقة بين عدد الوحدات ونوع الخدما            

 .تباعا ، ودراسة مدي تحمل المشروع لتلك الخدمات الجديدة كتمويل وخالفه

يراعي في اختيار الموقع القرب من عناصر البنية األساسية وذلك لتقليل نفقاتها من طرق وخطوط                   -٤

 .تليفون وكهرباء وغاز 
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