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 جامعة قناة السويس –كلية السياحة والفنادق  –قسم الدراسات السياحية 

 البحث:ملخص 
تعترضها  التيالمعوقات  أهم وإبرازمصر  فيالحرف اليدوية والتقليدية منتجات  أهمعلى  لقاء الضوءإ إلىتهدف الدراسة     

عدد من المقابالت الشخصية مع بعض الجهات  إجراءتم  لهذه المنتجات. االلكتروني لقاء الضوء على دور التسويقمع إ
للتعرف على  ورش والمصانع بالقاهرة والجيزةال أصحابعلى عينة من  استقصاء توزيع استماراتبهذا القطاع كما تم  المعنية

كانت من أهم نتائج الدراسة  القطاع. للنهوض بهذا اليدوية ومقترحاتهمتسويق الحرف  في االلكترونيلتسويق هم لمدى استخدام
كما  ،لجودةالوقت والجهد مع الحفاظ على ان استخدام االنترنت يساعد على تقديم خدمة سياحية بجودة عالية من خالل تقليل إ

وكذلك  األجهزةكسابهم المهارات من خالل دورات تدريبية تؤهلهم الستخدام هذه ضرورة تدريب العاملين وإباسة الدر  أوصت
 .االلكترونيمجال التسويق  فيالعمل على وضع تشريعات لتنظيم استخدام االنترنت 

 .السياحيالتنشيط  – الحرف اليدوية و التقليدية – االلكترونيالتسويق  :الدالةالكلمات 
--------------------------------------------------------------------- 

 البحث:همية مقدمة وأ
الصانع على مهارته إنتاجها  فييعتمد  المصري سعة من التراث تحتل الحرف اليدوية والصناعات التقليدية مساحة وا     

محلية والخامات المستوردة وقد أدركت العديد البيئة الطبيعية ال فيالمتوفرة  األوليةمات الفردية الذهنية واليدوية باستخدام الخا
 لىالعمل لشبابها وإ اليين من فرصالم توفير وبالتاليف الورش والمصانع الآ إقامةعلى  همية استثمار تراثها فعملتمن الدول أ 

لى دول غنية من عائد تصدير منتجاتها ول من دول فقيرة إن مما جعلها تتحكل مكا فيجديدة لتصريف منتجاتها  أسواقفتح 
 .العالم أنحاءالغزيرة من الحرف اليدوية لمختلف 

 التجارة أصبحتالمحلية بل  اإلعالمعنها بوسائل  اإلعالنو رض أفقط من خالل المعايتم تسويق المنتجات لم يعد  إن   
همية التسويق أل ات لكافة شرائح المجتمع ونظرا  وصيل كافة المنتجللتسويق وقادرة على ت االلكترونية من القنوات المهمة

لقطاع الترويج  فيمما يسهم  ونيا  تم عقد بروتوكول تعاون بين جوميا والحرف اليدوية لتسويق منتجات القطاع الكتر  االلكتروني
زيادة المبيعات  فيله من دور فعال قطاع الحرف التقليدية لما  ألهميةالبحث  أهميةولذلك ترجع  ،مصر فيالحرف التقليدية 

 . وتحقيق جودة الخدمة السياحيوتعظيم العائد من النشاط 
 البحث: أهداف
 .مصر فيالحرف التقليدية  أهملقاء الضوء على إ -1
 .تسويق الحرف التقليدية أمام تقف عائقا   التيبراز المشكالت والمعوقات إ -2
 لتقليدية.المنتجات الحرف  االلكترونيسويق براز دور التإ -3

 الدراسة النظرية :
 األنشطةكافة ممارسة  فيقل تكلفة تصال سريعة وسهلة وأإنت كوسيلة نتر على اإل أساسيبشكل  االلكترونييعتمد التسويق    

هم رف على رغباتهم وتلبيتها كما يستحسين مستوى الخدمات المقدمة للعمالء، وذلك من خالل التع فيهم التسويقية، حيث يس
وتحسين جودة المبيعات بسبب  ،منافذ التوزيع اختصارع الكتالوجات الترويجية، الخاصة بطباعة وتوزي ص التكلفةيتقل في

تاحة فرص ، إاألسعار نخفاضإمما يؤدى إلى  نترنتعلى المواقع المخصصة لها على اإل المنافسة بين المؤسسات العارضة
كسب رضائهم  فيقيمة مضافة للعمالء تساهم  العالمية وكل هذا يحقق األسواق إلىجديدة النتشار السلع والخدمات والوصول 

 .( 2016،) عبد القادر واألرباحزيادة المبيعات  إلىووالئهم مما يؤدى 
 االلكتروني:مفهوم التسويق 

ل بين فاعت إدارةتم تنفيذها خالل شبكة االنترنت، وهو  التيالتسويقية  األنشطةكافة  إلى االلكترونييشير التسويق      
 االلكترونيالبيئة االفتراضية للتسويق  تتميزو  ،جل تحقيق المنافع المشتركةالمنظمة والمستهلك من خالل البيئة االفتراضية من أ

 إدارةعلى  أيضا  على تكنولوجيا االنترنت وهى ال تركز فقط على بيع المنتجات للمستهلك بل تركز  أساسيةبصورة  بإعتمادها
 .( 2010، ) زيدان أخرى بيئة الداخلية والخارجية من جهة النظمة والمستهلك من جانب وبين عناصر العالقات بين الم
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 التقليدي:و  االلكترونيمقارنة بين التسويق 
 التقليديالتسويق  االلكترونيالتسويق  عنصر المقارنة

 عالية منخفضة  التكلفة
 محدودة غير محدودة )عاليه ( السرعة
 محدود ) محلى ( ( د يكون عالميا  ) ق مفتوح السوق 

 شريحة معينة شريحة كبيرة من الناس حجم الشريحة
 ما ) محدد بالزمان و المكان ( صعب نوعا   سهلة ) توظيف تكنولوجيا المعلومات ( طرق التواصل مع العمالء

 صعب ) غير كفء( الكفاءة و المرونة ( عاليسريع )  تطوير المنتج
 جدا   صعب دا  ج سهل جمع البيانات

 جدا   صعب  جدا  سهل  متابعة ردود الفعل 
 ( 2014 خالد،) المصدر:                                           

  االلكتروني:معوقات التسويق 
 :(2002)الخطيب وهى كما ذكرها   االلكترونيتعترض التسويق  التيهناك العديد من المعوقات     

 الخاصة بالسياحة االلكترونية البنية التحتية فيقصور  -1
ولذلك البد من تطوير البرمجيات لترجمة  ،من التفاعل بين العمالء والمواقع المختلفةيحد اللغة والثقافة  قصور -2

 الشعوب.اللغات المختلفة ليفهمها العمالء مع مراعاة االختالفات الثقافية والعادات والتقاليد بين  إلىالنصوص 
 فييير المستمر جيدة وخطط واضحة لمواجهة التغ إدارةلى إ االلكترونيدة: يحتاج التسويق يالج دارهاإل فيقصور  -3

 هذا المجال. فيلم يتوفر المختصون  إنن ينجح أ االلكترونيال يمكن للتسويق حركة السوق المحلية والعالمية إذ 
 ه يتطلب الحصول على بعضث انحي االلكترونيمن عملية التسويق  ا  يضالسرية والخصوصية: وتحد أ فيقصور  -4

بطاقات االئتمان وهذا يتطلب استخدام  أرقامسم، الجنسية، العنوان، طريقة السداد، البيانات الخاصة بالعميل مثل اإل
  .يتم عبر االنترنت الذي االلكترونيمين الدفع ات الخاصة للحفاظ على السرية وتأالبرمجي

على  وحماية حقوق الملكية والنشر االلكترونيلتنظيم عمليات التسويق ة وهى ضروريالقوانين والتشريعات: عدم تفعيل  -5
)عبد الحسين، االلكترونيالمالية والتجارية لتسهيل عمليات التسويق  األنظمةطوير ت إلى باإلضافةشبكة االنترنت 

2010 .) 
  : الصناعات التقليدية 

يقوم بمزاولتها و دوات البسيطة تمد على اليد أو استخدام األتع التيالحرف  هية الصناعات التقليدي أوالحرف اليدوية      
وذلك باستخدام  ،الحرفياكتسبها من تطور ممارسته للعمل  التيعمله على مهاراته الفردية الذهنية واليدوية  في معتمدا   الحرفي

تشكل الحرف التقليدية و  (.2016، عطية)المستوردة  األوليةو الخامات البيئة الطبيعية المحلية أ فيفرة الخامات الطبيعية المتو 
الحرف  في واالستثماركما أن الترويج  ،صناعة تدر مليارات الدوالرات نها حيث أصناعة السياحة العالمية،  فيعنصرا  حيويا  

دولة ودعم الدخل العام لل فييساعد على حماية ثقافة البلد المضيف ويؤدى إلى زيادة  للسياحالتقليدية وعرضها بأسعار مناسبة 
المناطق الريفية  فيويمد يد العون للمجتمعات المحلية، كما أن هذه الصناعات كفيلة بالحد من الفقر  الوطني االقتصاد
 (.2006 )الشريدة،

من  لهما،وإن أخذهما سويا  في االعتبار عند التخطيط  اليدوية،وعالقة تبادلية بين السياحة والحرف  وثيق،هناك ارتباط   
يؤثر في اآلخر، ويتأثر به،  بأخرى فكل منهما بدرجة أو  ؛التي تساعد على إطالق اإلبداعات فيهما وتطويرهمااألمور 

( كلمة تأخذ أحرفها من أحرف السياحة والحرف اليدوية وهي " 2006ولتداخلهما مع بعضهما البعض، أطلق مبارك )
، وتوفير واالجتماعية، االقتصاديةقتصاد، ودعم التنمية االواعد وتعد السياحرفية من الوسائل الفعالة لتنويع ق السياحرفية ".

 .فرص عمل جديدة نتيجة زيادة رؤوس األموال المستثمرة فيها، فتطويرهما وتنشيطهما يحققان منفعة عامة
 تنشيط السياحة : فيدور الحرف اليدوية و الصناعات التقليدية 

صبح قطاعا  مهما في البنية االقتصادية للدولة الحديثة، له وأنا الحديث حة مصطلح قديم بمفهوم جديد، دخل عالمالسيا    
لزيادة عدد الوافدين سنويا ، وتأمين الحوافز المادية  والمشروعاتفي الدخل القومي، وتوضع له الخطط والتصاميم  مردودة

ة من منتجات ما يسمى بـ " الحرف ومن ثم االقتناء لدى السائح  خاص ،والمعنوية والترفيهية لزيادة الرغبة في الشراء
العرض وعمد العديد من المواطنين إلى إعادة إنتاج  ، وتنوعالطلب على هذه المنتجات المحلية ، فكثروالصناعات التقليدية"

 سلعهم التقليدية.



 مصر  فيللصناعات الحرفية التقليدية  االلكترونيالتسويق 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 148 

لفنادق والمنتزهات، وترميم ، وتشييد االطرق ) تـأهيل  السياحالحكومات بتهيئة البنية التحتية الالزمة لتأمين راحة  اهتمتكما     
والقرى التي  البلدانبقطاع الحرف والصناعات التقليدية وخاصة في  االهتمام وتناميالعبادة(،  أماكنوخاصة  االثاريةالمعالم 

 ( .2006، ةضعوييقصدها السائح وفي المناطق التي لم تدخل حيز اإلنتاج الصناعي اآللي)
ة والمهن اليدوية والمنتجات المحلية بنشاط السياحة ارتباطا  عضويا  إذ ال وجود لنشاط ويعد ارتباط نشاط الصناعات التقليدي

سياحي دون وجود نشاط مزدهر للصناعات التقليدية. ولكي تكمل دائرة النشاط السياحي دورانها ال بد أن تترافق مع ما يوفره 
ي والثقافي لبلد من البلدان. وكل قطعة فنية يتم نشاط الصناعة الحرفية من منتجات محلية مختلفة تلخص اإلرث الحضار 

مدة بالمقصد  يقوم بقضاءصناعتها من يد الصانع التقليدي هي تعبير لما يزخر به بلده من ثراء تاريخي وثقافي، وكل زائر 
بلد وتعتبر يقتني تذكارا  للزيارة وهو عبارة عن قطعة فنية تمت صناعتها يدويا  تعبر عن حضارة ذلك ال أنوجب  السياحي

بلده األصل. و يمكن أن تكون هذه القطعة التذكارية  إلىعودته  عندبالنسبة للزائر قطعة تذكارية يظهرها ألصدقائه وعائلته 
عبارة عن تحفة فنية مصنوعة يدويا  من الخشب أو المعدن أو األقمشة حسب المواد المحلية المتوفرة. وعبر السنوات رّسخت 

دولة تركيا يتبادر إلى الذهن صناعة السجاد التركي  عند ذكر العالم.التقليدية وصارت معروفة عبر بعض البلدان صناعتها 
التحف  تعبرو ونفس األمر ينطبق على ذكر دولة إيران. وفي بلدان شرق آسيا يتم صناعة التحف اليدوية محليا  وبمهارة متقنة 

ية لبوذا، وكل بلد يصنع مجسمات صغيرة لمعالمه السياحية المعروفة اآلسيوية تعبر عن الثقافة الدينية السائدة وهي قطع حجر 
 بزيارتهم  ذلك البلد. السياحُتّذكر 

وتعود الفائدة في ترويج الصناعات التقليدية إلى الحرفيين والصناع التقليديين الذين يمتهنون هذا النشاط وإلى المحالت التجارية 
بإنعاش قطاع السياحة المحلي  الرتباطهيعتبر قطاعا  مهما  في كثير من البلدان  التي تبيع التحف اليدوية للزوار لذا فهو

 واألجنبي.
لذلك  تعمل الكثير من البلدان على تطوير صناعاتها التقليدية عبر تخصيص جزء من عائدات السياحة لتطوير الصناعات    

التحف، وتكوين جيل جديد من الصناع الماهرين، وتنظيم المستخدمة في صنع  األوليةالتقليدية، ودعم الصناع بتوفير المواد 
المعارض في البلدان األجنبية لتسويق السياحة، وإشهار الصناعات التقليدية نظرا  لما تقدمه من فائدة للسياحة الوطنية) إدريس، 

2010 . ) 
قرى الحرفية والمهرجانات المحلية، أن تزيد ويمكن للحرف اليدوية وما يرتبط بها من أنشطة مثل زيارة متاجر البيع بالتجزئة، وال

مدة الرحلة وبالتالي زيادة أرباح العاملين في مجال السياحة وأصحاب الفنادق  إلىمن معدل فترة اإلقامة بإضافة يوم أو أكثر 
 (2010،إدريسوالمطاعم )

 مصر: فيالحرف التقليدية  ألهم أمثله
 أهمها: ومنمصر منذ القدم  فيتتنوع الحرف التقليدية 

 األجيال، وهى حرفة تراثية توارثتها لدى الصانع اإلبداعتعكس حالة  التيمن الصناعات اليدوية  ة: تعد الخياميةالخيامي -1
من الحضارة  مستوحاةبما يبدعه من تصميمات و موتيفات الخيمة (  اليدوية للخيامى ) صانع واإلبداعاتوتعتمد على الفنون 

 فرعونيتصميمه بزهرة اللوتس الفرعونية ليمزج بين ما هو  الخيامن تطريزات مذهبة، وعادة ما يطعم ، وما تحتويه ماإلسالمية
نها تواجه إال أ جيال للمهنةوارث األرغم ت جذور التاريخ. فيوما هو اسالمى ليدلل على مدى عراقة الحضارة المصرية الممتدة 

من المهن  أنهارغم . تتحول إلى مهنة مهملةتقدير، ل أكثراميا على خي 25لى تراجع عدد المشتغلين فيها إ إنعد االندثار ب
ظل ما  فيث وزارة الثقافة بحماية التراث االسالمى من االندثار والحفاظ عليه . وقد طالبت جمعيات حماية التراالتراثية النادرة

عداد كتيبات خريطة المزارات السياحية وإ  على كحرفة تراثية اميةيالخمن االنهيار، كما طالبوا بوضع  اميةيالختواجهه حرفة 
ال يعرف عن  الذي المصري واالجنبى، وكذلك المواطن  العربيليتعرف عليها السائح  تلقى الضوء على تاريخها كتراث اسالمى

 أجيال إلعداد مراكز التراث بتدريب النشء على الحرفة أيضا، كما طلبوا دجدا  واأل اآلباءحرفة نها مهنة و  رغم أتلك الحرفة كثيرا  
 (.2011رزق، )حياء المهنة جديدة لديها القدرة على إ

اعتادت  التيالذهبية  الالمعة  أويستخدم الخيوط المعدنية الفضية  الذي المصري نوع من التطريز  إلىفن التلى : يشير  -2
تزيين جالليب النساء  في، حيث كان يستخدم هذا النوع من التطريز 18منذ القرن ال  اصعيد مصر التطريز به فيالنساء 

 أوكانت سائدة هناك. كان خيط التلى يصنع بالفعل من الشرائح من الذهب  التيللتقاليد  وطرحة العروس عند الزفاف وفقا  
 فيالعالمية  إلىوقد خرج فن التلى  ن من خيوط النحاس المطلية بالذهب والفضة.ين، ولكنه يصنع اآليالفضة الحقيق

زياء  عرض أ فيمجموعة مارى لويس المصرية الشهيرة  إلىضافة ن باإلين عمل مصممين فرنسيم إنتاجنماذج لخطوط 
معرض " ميزون  فييضا أ األثاث مصمميهتمام وتقدير إة بباريس، وحظيت التجرب فيب" كاروسيل دو لوفر "  أقيم
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للحفاظ على  القوميشين المشروع تم تدلحماية هذا الفن من االندثار و  .2009يناير  في أقيم الذيباريس  فياوبجى " 
من الحكومة االيطالية  ماليمن خالل منحة من منظمة اليونسكو ودعم  القومييقوم بتنفيذه المجلس  الذي المصري التراث 

 حرفة فيفتاه وسيدة يعملن  ألفطويره بجزيرة شندويل بهدف حماية أكثر من لفن التلى وتدريب السيدات على هذا الفن وت
 (.2012،)ذكى التلى

نها ، حيث أالمصري  اليدوي اعة السجاد صن فيماكن هم األحدة من أ تعتبر منطقة سقارة وا: المصري صناعة السجاد  -3
 ثمانيبالمنطقة  ، ويوجداليدوي بها العديد من مدارس ومصانع السجاد نشئ ، ولهذا أاألولياحية من الطراز منطقة س

 بالمنطقة حيث أنشئت اليدوي ول مدرسة لصناعة السجاد رسة سقارة أ، وتعتبر مداليدوي د نتاج السجامدارس ومصانع إل
 .اليدوي تعليم صناعة السجاد  فيعملها  في واستمرت، 1976عام 

 والتي، وتدل النقوش المرسومة على المعابد المصرية البرديورق  من استعمل أول القديم المصري : كان  البردي نبات -4
تؤكد معرفة مصر لهذا النبات منذ فجر  البرديمن  أوراقالفرعونية المكتوبة على الوثائق لهذا النبات، و  أشكاالتمثل 

 (.2005، افتدى)التاريخ، حيث صنعت منه الصنادل والمراكب الخفيفة والسالل والحبال والحصر والفرش .
 التيروع الفنون من أ يعد الذيمن الفن االسالمى  فنون الشرقية وهى حرفة تعتبر جزء  برز ال: فن من أالنقش على النحاس -5

قتصر حرفة ت، ولم خرى ى الفنون األعل تفوق  الذيالفن االسالمى  فيكبيرا  ، ولعبت الزخرفة العربية دورا  عرفتها البشرية
 (.2012)سالم، تزيين كافة الحاجات اليومية  إلى امتدتفقط، بل  المبانيحاس على تزيين النقش على الن

مهنة دقيقة تعتمد على الفن و  فهيلى عصر الفراعنة ترجع إ التيالتراثية القديمة  ويةمن الصناعات اليدصناعة الزجاج:  -6
تتميز و  ءالنقاتمتاز بدرجة عالية من  والتيالصناعة  فيتدخل  التيالمواد  أهمالمهارة والحرفية، وتعتبر رمال الزجاج من 

  .(2012،)سالمكسيد الحديد والكروم والتيتانومأ لمن المواد الملونة مث جدا  ئها على نسبة ضئيلة بيض الحتوالونها األ
نتجات الجلدية المنقوش عليها أشكال معلى ال إقباال  كثر فالسائح أ ،تجذب السياح التيلصناعات هم امن أ صناعة الجلود :  -7

 (.2016سالم، ووفيق، ) للزينةتتميز بسحرها الخارق وتستخدم  فرعونية 
 السياحية:لة الصورة تعميق أصا فيدور المنتجات الحرفية 

للصورة السياحية للدولة  Kotler et al.(1993) التعريف الذي اقترحه Awuah and Reinert (2011)قام بها التيتبنت الدراسة    
فكار مجموعة من العوامل والمميزات الجمالية والعاطفية مثل الخبرات واأل هييوضح أن الصورة السياحية والذهنية للدولة  والذي

ئح إطارا  مرجعيا  تشكل لدى السا أنهاإلى  باإلضافةزيارته للدولة، هذا  تتكون لدى السائح عند التي، واالنطباعاتذكريات وال
 .عن هذه الدولة

ومميزة  ما يجعلها مثيرةتلفة عن الدولة المصدرة للسياحة مالصورة السياحية أن تكون الدولة المضيفة مخ فيوتعنى األصالة    
، مع توافر ظروف السياحيشخصية خاصة للدولة السياحية وكذلك تمييز المنتج  بناءيساعد على  ، وهذااحنظر السي في

 (.1994، عبد الوهابمكان آخر) أي فيالراحة واألمان الموجودة 
عن  احيالسيييز المقصد تم فيعناصر الجذب الثقافية أهم ما يسهم  فيتتمثل غالبيتها  والتيوتشكل عناصر الثقافة المادية 

يربطون بين  ولذلك، فإن العديد من السياح( Craik , 2001صورته الفريدة، بل وتنويع مصادر الجذب فيه أيضا  ) غيره وتشكيل
فإنها قد  وبالتاليالمنتجات الحرفية وبين الصورة الذهنية والثقافية للبلد المضيف؛ حيث ُتعد بالنسبة لهم رمزا  للدولة وتاريخها، 

؛ بمعنى أنه ريقة تقديم هذه المنتجات، ويعتمد ذلك على طالسياحيالصورة السياحية للمقصد  فييجابية أو سلبية تترك آثارا  إ
باألصالة، كلما انعكس ذلك إيجابيا  على الصورة الذهنية للبلد المضيف، خاصة إذا كانت التسهيالت  الحرفيكلما تمتع المنتج 

 (.Rats and Puczkó , 1998ق، والطرق، والبنية األساسية )المرتبطة بالمنتجات الحرفية جيدة كاألسوا
تختلف أهميته بالنسبة للصورة السياحية  السياحيأن كل عنصر من عناصر الجذب  إلى( 1994) عبد الوهابوقد أشار    

ضاء أجازة ثقافية، مصر السياحية لدى الدول األوروبية أنها بلد لقصورة . وإذا كانت السياح باختالف، ويختلف ألخرى من دولة 
أحد عناصر  باعتبارهاوثيقا  نظرا  لوجود مراكز اآلثار القديمة، فإن منتجات الحرف اليدوية  ارتباطا  ترتبط بها فكرة الحضارة 

الجذب الثقافية يمكنها أن تقوم بتدعيم هذه الصورة السياحية ذات السمة الثقافية لمصر إذا ما تم تقديمها للسائحين بشكل جيد. 
فإنها  السياحيأيضا  أنه إذا ما كان لهذه المنتجات من تأثير على الصورة السياحية من جانب العرض  عبد الوهاب ضافوأ

، وبناء على ذلك فإن الدولة المضيفة يمكنها ترويج نفسها السياحيتسويق الصورة السياحية الفريدة للمقصد  فيأيضا  تساعد 
 الشخصية الوطنية للدولة السياحية .  تستطيع التعبير عن التيبهذه المنتجات 
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السياحية تسويق الصورة المجر على هذا المجال وهى  فيدولة رائدة  فيالمنتجات الحرفية  استخداموتطبيقا  لهذا الهدف تم 
المجر  وهى"المواد الدعائية بوضع عبارة ُمميزة  فيالمجرى، وتم إدراجها  القوميهتمام خطة التسويق إ للدولة، حيث كانت محل 

 Rats andتكوين صورة ذهنية فريدة للدولة ) فيمن المجر بما ُيسهم  عتبار هذه المنتجات الحرفية جزء  أرض التقاليد"، با

Puczkó , 1998   ) 
 :2020 – 2017ستراتيجية تطوير قطاع الحرف اليدوية إ
التصديرية من صندوق تنمية  على المساندة حصل للحرف اليدوية التصديري المجلس ن أ ( 2017)  الحديديوضح أ

الحصول على المساندة التصديرية أحد أهداف  ويعد 2016الصادرات للشركات المتخصصة بقطاع الحرف اليدوية من يوليو 
دولية الخاصة بقطاع الحرف خطة المعارض ال اعتماد، كما تم 2020 – 2017ستراتيجية تطوير قطاع الحرف اليدوية إ

 الشركاتكثر، يتم تخصيص جناح لتلك أ أوات شرك 5حالة اشتراك  فيبينها معارض جماعية، و  معارض،وهى عشرة  اليدوية
المعارض الفردية والتعاون مع التمثيل % 80ب لجذ إلىى دعم من الدولة يصل لمصر، وتحصل عل داخل المعرض ممثال  

 بالدول المختلفة . المصري  التجاري 
ى منطقة أ design hubمصر القديمة لتصبح  –وية تخصيص منطقة الفخارين ستراتيجية تطوير قطاع الحرف اليدإوتتضمن 

يجاد معدل إ إلىلمدة عام وذلك للوصول للتصميم  دبلومه واستحداثين للعمل على تطوير تصميماتهم مخصصة للمصمم
ة الخاصة لمنظمة شركة بالمنح 20 ذواق المشترين بالخارج حيث تعمل حاليا  ب مع أشهر لتتناستصميمات جديدة كل ستة أ

CBI  قامة بازارات للحرف اليدوية بالمواصالت والمتاحف والمطارات إ إلى ير، كما تسعى الغرفة حاليا  الهولندية للتدريب والتطو
  .لتوسيع دائرة التسويق لتلك المنتجات

 البحث: منهج
 :الدراسة على نوعين من المصادر وهما  اعتمدت    

 الثانوية:المصادر 
 و غير مباشر.موضوع البحث بشكل مباشر أ إلى تطرقت التياسات السابقة الدر شملت 

جهزة المتصل األ فيابلة شخصية مع بعض الخبراء مق ستمارةإ باستخدامجراء بعض المقابالت الشخصية تم إ :األوليةالمصادر 
تحاد إة الصناعات اليدوية برئيس غرف كل من: مقابلة شخصية مع 15و بلغ عدد المقابالت عملها بقطاع الحرف اليدوية 

الصناعات وبعض المسئولين بالهيئة العامة لتنشيط السياحة، أمين عام غرفة العاديات والسلع السياحية، ومساعد األمين العام 
 ئلةساألوقد وجهت  هيئة تنشيط السياحة.علومات بالغرفة، وعدد من مدراء اإلدارات وخبراء السياحة و بالغرفة، و مدير مركز الم

وذلك للتعرف على  ،األسئلةهذه  عن أجوبتهممع تسجيل  عدادها مسبقا  تم إ  استقصاء استمارةبموجب  خبراء السياحة إلى
المصرية  األسواق فيالسلع والمنتجات التذكارية الصينية  تأثيرمصر ومدى  فيتواجه قطاع الحرف اليدوية  التيالمشكالت 

 لنهوض بهذا القطاع كما تم توزيعومقترحاتهم ل االلكترونياليدوية ومعوقات التسويق للحرف  االلكترونيومدى استخدام التسويق 
 د تم توزيع عددقبالقاهرة والجيزة، و  ثاريةاألالبازارات بالمناطق السياحية المحالت و على عينه من مدراء  استبيان استمارة مئة
جودة الخدمة المقدمة، وقد بلغ عدد  في لكترونياالثر التسويق عشر عنصر لقياس ألت على ثالثة استمارة اشتم مئة

 .2019يناير وفبراير  شهري خالل أجريت الدراسة الميدانية وقد استمارة  سبعين تم جمعها وتحليلها التياالستمارات الصحيحة 
 . المعياري واالنحراف  الحسابيحللت النتائج باستخراج الوسط 

 
 النتائج:

 :  الشخصية مع خبراء السياحةتحليل المقابالت 
 مصر : فيللحرف التقليدية  االلكترونيالتسويق  استخدامفيما يتعلق بمدى  -1

التسويق  فيكبر شركة رائدة تعد أ التيتعاون مع شركة جوميا نه تم توقيع بروتوكول أ%على  93بنسبة  اآلراء أجمعت
والهدف من هذا البروتوكول مساعدة الورش والشركات لتسويق  يا  وعالم وذلك لتسويق المنتجات اليدوية محليا   االلكتروني

 القطاع. فيول مرة وهذا ما يحدث أل االلكترونيسويق بالت و خارجيا   منتجاتها داخليا  
 : زيادة نسبة المبيعات الخاصة بقطاع الحرف التقليدية في االلكترونيتطبيق التسويق  سهام إمدى  -2

عدد شركات الحرف كبيرة إذ ازداد  أهدافه بدرجةحقق تم توقيعه  الذين بروتوكول التعاون با %97بنسبة  راءاآل أجمعت
 .2018عام  ثالثمائة شركةلى إ 2017عام  سبعين شركةعلى الموقع من اليدوية العارضة 
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 للحرف اليدوية : االلكترونيمميزات استخدام التسويق  -3
توفير الوقت والجهد  أهمها االلكترونيمن المميزات المتعلقة بالتسويق  هناك مجموعة إنعلى  %100بنسبة  اآلراء أجمعت

االحتفاظ  فيا التفاعل المستمر بينهما مما يسهم للعمالء، تطوير العالقة بين العميل وصاحب المنتج حيث توفر التكنولوجي
 االلكترونيشركات التسويق  احديع تعاون غرفة صناعة الحرف اليدوية م إن إلى باإلضافةهذا طول فترة ممكنة بالعميل أل

الغرفة  أعضاء أمامجديدة  أسواقفتح  فيقطاع عريض من المهتمين وأسهم  إلىساعد على توصيل منتجات الحرف اليدوية 
 فيجعل قطاع الحرف اليدوية من القطاعات المساهمة  االلكترونين التسويق إلى أ باإلضافة االلكترونيل التسويق من خال

 .وميالقالناتج 
 السياحي:تنمية النشاط  فيفيما يتعلق بدور قطاع الحرف اليدوية  -4
التنمية  فيال وفع ا  إيجابيا  غرفة العاديات و السلع السياحية أن قطاع الحرف اليدوية له دور  في %100بنسبة  وضح الخبراء −

بصفة  السياحيالدخل  فيعامة و  بصفة الصناعياإلنتاج  إجماليهم إنتاج القطاع بنسبة كبيرة من يس ؛ حيثالسياحية
 اصة.خ
يمكن أن يكون لمصر فيه السبق والتميز كمدخل لحل  الذيتوجيه النظر إلى هذا القطاع  الضروري أضاف الخبراء أنه من   −

مصر مؤخرا  حيث يمكن لهذا القطاع توفير مزيد من العمالت الناتجة عن طريق توفير فرص عمل  اقتصادكثير مما يعانيه 
  .ال تتطلب رأس مال كبير وإن كانت تتطلب الرعاية والتوجيه التيمجال هذه الصناعات الحرفية  فيكثيفة جديدة و 

للتعبئة  المركزي المعدة بواسطة وزارة السياحة والجهاز إلى أنه من واقع دراسة إنفاق السياح  أشار بعض الخبراء المختصين −
 %.24:  18راء السلع السياحية تتراوح بين على ش حصاء يتضح أن نسبة إنفاق السياحالعامة واإل

التنمية السياحية معبرين عن ذلك بأنه  فييلعبه قطاع الحرف اليدوية  الذيكما أكد الخبراء بهيئة التنمية السياحية على الدور  −
وال يوجد  على سبيل التذكار وبعد زيارته يحب أن يأخذ معه شيئا   السائح من بالده إلى مصر يأتي؛ حيث جدا  دور فعال 

 لمصر لجذب السائحين وربطهم بالتراث الخاص بالبلد. السياحيتعد وسيلة للترويج  التيأفضل من منتجات الحرف اليدوية 
للمحافظات المختلفة عند تسويق  السياحيتنمية النشاط  فين قطاع الحرف اليدوية قد يلعب دورا  كبيرا  وأضاف أحد الخبراء إ  −

بإقامتها  اهتماماتتطلب  التيشتهر بها كل محافظة من محافظات مصر خاصة من خالل المعارض ت التيالمنتجات اليدوية 
 دائمة.بصفة 

تنمية  فيوتفعيل دوره  صر وتقف حائاًل أمام تنشيطهم فيتواجه قطاع الحرف اليدوية  التيفيما يتعلق بالمشكالت  -5
 : السياحيالنشاط 

 هييعانى منها هذا القطاع  التي% أن من أهم المشكالت 72لسياحية بنسبة غرفة العاديات والسلع ا فيأوضح الخبراء  −
، والمحليات، ووزارة الثقافة، االجتماعيعلى العديد من الجهات مثل الصندوق  الحرفيتحديد مسئوليات القطاع  فيقصور 

والالئق   الكافي االهتماميوفر  ، والجمعيات واألسر المنتجة، ووزارة السياحة، وهذا األمر الاالجتماعيووزارة التضامن 
 إلحداث التنمية والتطوير .

بين مجاالت السياحة والثقافة واإلعالم لتوحيد الجهود  الكافيمشكلة عدم التنسيق أن هناك  %69بنسبة  كما أضاف الخبراء −
 السياحة.مجال  فيصة شتى المجاالت وخا فيبالحرف اليدوية وتوصيل رسالتها عبر القنوات المختلفة  لالرتقاءالمبذولة 

وارتفاع  الحرفيارتفاع تكاليف معيشة الصانع  في وأثرهازيادة معدالت التضخم اتفقوا على  فقد % من الخبراء83نسبة  أما −
 المستوردة.خاماته  أسعار

 في:مجموعة من المشكالت والعوائق تتلخص  % على100بنسبة  الخبراء أتفقوقد 
ة الجودة، أهمها السياسات التسويقية، وسياسات مراقب الحرفيتنظم العمل بالقطاع  التيت إلى السياسات والتشريعا االفتقار

 .بالتدريب ومشكالت التمويل االهتمامعدم  والسياسات الضريبية، عدم توفير المواد الخام المالئمة وبأسعار مناسبة،
 المصرية: سواقاأل فيالسلع والمنتجات التذكارية الصينية  انتشارفيما يتعلق بتأثير  -6
تواجه  التيعد من أهم الصعوبات لمصرية بالسلع السياحية الصينية تإغراق األسواق ا سياسة على أن أجمع خبراء السياحة −

تحاكى وتماثل المنتجات الحرفية المصرية و  الجودة والسعر فيمصر، حيث أنها منتجات منافسة  فيالحرف اليدوية  منتجي
 المحلى. الحرفيضريبية والجمركية المحروم منها المنتج ال االمتيازاتوتتمتع ببعض 

 اندثارأدى إلى  الذياألسواق المصرية األمر  فيمثل هذه السلع  النتشار السلبيعلى التأثير %78بنسبة  وقد أكد آخرون   −
 .الحرفية المصرية األيدي
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األسواق  فيالسلع الصينية المستوردة أن انتشار على  %95ونسبتهم  الرأي فيالخبراء اتفق غالبية  أخرى ومن جهة   −
األسواق وصعوبة مواجهة هذه السلع المستوردة  فيالمنتج المحلى  انتشار فيسالح ذو حدين؛ فمن جهة يؤثر  المصرية هو

إلثبات  واالبتكارلإلبداع  المصري  الحرفيمنافسة ويعمل كأداة تحفيزية للعامل  فهو يحقق أخرى ة السعر، ومن جهة رخيص
 .كفاءته

 :وصيات للنهوض بقطاع الحرف اليدوية فيما يتعلق بالمقترحات و الت -7
ئولة عنها واحدة مس الحرف اليدوية إلى جهة انتماءبضرورة  %100بنسبة  غرفة العاديات والسلع السياحيةأوصى الخبراء ب −

ة، ويتطلب هذا أن تكون الغرفة ذات غرفة العاديات والسلع السياحي فيوزارة السياحة ممثلة  هيبأن تكون هذه الجهة  واقترح
السلع السياحية والثقافية والتقليدية على  ومنتجي لمصنعيشعبتين؛ شعبة لتجارة السلع السياحية كما هو حالها اآلن، وشعبة 

 الجهات المعنية بهذا القطاع . باقيأن تنسق مع 
 ما يلى :على  %100بنسبة  مختصةالهيئات ال في لذلك اشتملت مقترحات وتوصيات خبراء السياحة باإلضافة

 األساس على المنَتج والمستهلك. فيوضع خطة إستراتيجية إلنتاج السلع اليدوية تعتمد  −
ال جم فيواألداء للعاملين  الوعيبالجودة والعرض والتغليف وذلك من خالل إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرفع مستوى  االهتمام −

 السياحية؛ال بيع السلع جنتاج ومإ
لهذا الغرض إلمكان  إنشاؤهالقطاع عن طريق عقد دورات تدريبية وتأهيلية بمركز تدريب يتم  فيرفع مستوى العمالة الحالية  −

 نتج بالمقاصد السياحية المجاورةأداء العمالة الحالية لتمكينها من إنتاج سلع سياحية قابلة للتصدير ومنافسة الم تطوير مستوى 
وذلك  العمليوالمدارس الثانوية الفنية بتطوير برامج التعليم بها بحيث يتم التركيز على التدريب باألجيال الجديدة  االهتمام −

 المقررة؛ضمن المناهج  العمليريب بتوفير الخامات وزيادة ساعات التد
 استغاللهالة الدولة مع قطاع الحرف اليدوية من أجل تنشيط أسواق الحرف اليدوية ومحاو  فيتعاون األجهزة المعنية بالسياحة  −

 ؛جديدة لها لجذب مزيد من السياح ، وفتح أسواقالسياحيأشهر النشاط  في
 الدولية؛المعارض  فيوالمشاركة  بإقامة معارض بصفة دورية لتسويق منتجات الحرف اليدوية المصرية االهتمام −
 ؛هيل إجراءات التمويلية وتسالمشروعات للشباب والخريجين من المهتمين بالحرف اليدو بعمل الإجراءات تسهيل  −
 المختلفة؛المحافظات  فيالحرفية  العمل على أن تكون منتجات الحرف اليدوية مميزة وتعبر عن األنشطة −
تكوين بنك معلومات عن الصناعات التقليدية والتواصل مع الهيئات الدولية المعنية وتوفير الخدمة االستشارية المجانية  −

 ؛يقومون بصناعتها التيسواق العالمية المتاحة وسعة السوق بالنسبة للمنتجات مات عن األناع الحرفيين وإمدادهم بالمعلو للص
 إنلتمويل الصناعات الحرفية بشروط ميسرة و  اإلقراضمجال  فيالتنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية المتخصصة الداعمة  −

 ؛ة منهيقبل على استخدامه واالستفاد الحرفيحوافز مشجعة تجعل يتضمن التمويل 
 التراثية؛للمنتجات  بصفة خاصة االلكترونينظمة تعمل على التسويق بصفة عامة، والتسويق تطوير أ −
تميز بها كل محافظة توزع على كافة الجهات ذات العالقة بتنشيط السياحة، ت التيكتيبات سياحية عن المنتجات صدار إ −

 خاصة السياحة البيئية
 الورش : صحاب بعضبأ تحليل االستمارة الخاصة

 الترتيب المعياري االنحراف  الحسابيالوسط  العناصر
 1 0.88 4.15 ياحسرعة تقديم الخدمة للس في االلكترونييساهم التسويق  -1
 5 1.09 3.85 تخفيض التكاليف في االلكترونييساهم التسويق  -2
 2 1.05 4.05 تقليل الوقت و الجهد في االلكترونييساهم التسويق  -3
 3 0.97 4.00 الخارجية األسواقمع  وتسويق الخدمة الكترونيا   االتصالرنت عملية توفر شبكة االنت -4
 10 1.45 3.20 دقلحجوزات وتأكيدها عبر االنترنت أسرع وأجراء ايتم إ -5
 11 0.99 3.05 توجد محددات قانونية على تطبيق تسويق الخدمة الكترونيا   -6
 8 0.93 3.50 لحديثةوسائل االتصال ا استخدامتوجد محددات فنية تحد من  -7
 4 0.68 3.95 تسويق الخدمة الكترونيا فيهم نترنت يساإل استخدام فيفر المهارات تو  -8
 6 0.85 3.75 بشكل جيد عن الحرف اليدوية عبر االنترنت اإلعالنيتم  -9

 9 1.16 3.25 فضل للخدمة السياحيةاالنترنت عروضا  أ الورشة عبرتقدم  -10
 10 1.45 3.20 ز عمليات الشراء بدقةنجاإ االلكترونييسهل التسويق  -11
 7 0.93 3.65 الكترونيا يساعد على تسويق الخدمة للسياح فر المتطلبات المادية والبشريةتو  – 12
 8 1.00 3.50 دون وسيط الحرف اليدوية للسياح يمكن تسويق – 13
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يه وهذا ما يوضح العناصر كانت ايجابعلى معظم األجوبة  إنالسابق لجدول يتضح من التحليل االحصائى والموضح با    
سرعة تقديم الخدمة  فيالتسويق يسهم  فياالنترنت  استخدامأن حيث تبين ، تسويق الحرف اليدوية فياالنترنت   استخدامأهمية 

ت توافر المتطلبان .كما أوضحت النتائج أمالكى ورش الحرف التقليدية على  ت والجهد وتخفيض التكلفةالوقللسياح  ويقلل 
من  همية توفير المتطلبات المادية بالمصانع والورش، وهذا يدل على ضرورة أ 3.65 حسابيا ا  المادية والبشرية حقق مؤشر 

من خالل دورات  كسابهم مهارات، وكذلك تطوير العاملين وإااللكترونيالتسويق  فيمنها  واالستفادةجهزة المتطورة مختلف األ
بعض المحددات القانونية والفنية  كما تبين وجود  .االلكترونيوتطوير نشاط التسويق  هزةاألجهذه  الستخدامتدريبية تؤهلهم 

ولذلك يجب وضع تشريعات لتنظيم ، الحديثة من قبل هذه المحال االتصالأجهزة  استخدام  فيتؤثر   3.05 حسابيبمؤشر 
ءات جراواتخاذ اإل ،سرية المعلوماتوالورش و مل على حماية المصانع والع االلكترونيمجال التسويق  فياستخدام االنترنت 

 .لكترونية التعامالت اإل فيلبناء الثقة 
 البحث:تائج ن

 تمثل عنصر جذب بالمناطق السياحية التيوية من عناصر الثقافة المادية تعد الحرف اليد -1
درة تجات التذكارية قبل مغاعلى اقتناء المن حيث يقبل السياح السياحيالنشاط  في رئيسيا   وية دورا  تلعب الحرف اليد  -2

 %  24 إلى 18نفاق السائحين على شراء المنتجات التذكارية من تبلغ نسبة إإذ  السياحيالمقصد 
 االنجاز. فيستخدام االنترنت يساعد على تقديم خدمة سياحية بجودة عالية من خالل تقليل الوقت والجهد و الدقة ا -3
 فيلمتمثل ا الثقافيالموروث  اندثار إلىدى رخيصة الثمن أ والمستوردة المنتجات والسلع السياحية الصينية نتشارا -4

 .المحلى  الحرفيعلى المنتج  اإلقبالالعاملة المصرية ، وضعف  األيديندثار الحرف اليدوية وكذلك ا
على يظهر ذلك سلبا  السياحيحالة الكساد  ففيعلى الحرف والصناعات التقليدية،  واإليجابتؤثر السياحة بالسلب  -5

 .القائمين على صناعتها وتجارتها على على الحرف و  إيجابييظهر بشكل  السياحيحالة الرخاء  فيالحرف، و 
 أهمها المرجوةحقيق الفوائد من التطور والنمو وت الصعوبات تمنعهاية مجموعة من تواجه صناعة المنتجات الحرف -6

 الجهات.مسئولياتها على العديد من  تضارب
و سياسات مراقبة  التسويقية،أهمها السياسات  الحرفيتنظم العمل بالقطاع  التياسات و التشريعات فتقار إلى السياال -7

  .و السياسات الضريبية الجودة،
 .قل تكلفةالخدمة السياحية بسرعة ودقة وأ تقديم فيهم يس االلكترونيالتسويق  -8
بالحرف اليدوية وتوصيل  لالرتقاءلجهود المبذولة بين مجاالت السياحة والثقافة واإلعالم لتوحيد ا الكافيعدم التنسيق  -9

 السياحة.مجال  فيشتى المجاالت وخاصة  فيرسالتها عبر القنوات المختلفة 
 خاماته المستوردة. أسعار وارتفاع الحرفيمعيشة الصانع  كلفة ارتفاع فيزيادة معدالت التضخم وأثرها  -10
 ثالثمائةلى إ 2017عام  شركةسبعين االلكترونية من  عدد شركات الحرف اليدوية العارضة على المواقع تطور -11

 التقليدية.للحرف  االلكترونيالتسويق  فيوهذا المؤشر يظهر أهمية تلك المواقع  2018شركة عام 
 البحث:توصيات 

ض مع الحفاظ على وتدريبه على تطوير منتجه بما ال يتعار  الحرفياالهتمام بعمل دورات تدريبية للحرفيين لتطوير  -1
المتطورة  األجهزةستخدام مهارات من خالل دورات تدريبية الكسابهم الوكذلك تطويرهم وإ نتجمصالة الية ومفهوم وأهو 
 اليدوية؛عرض الحرف  في

حماية المصانع والورش  أيضاماية الفكرية و تقان والحدة واإلزمة المتعلقة بالجو سن القوانين الالايته بوحم اإلنتاجمراقبة  -2
عيل قوانين الجرائم التعامالت االلكترونية وتف فيالثقة جراءات لبناء ات ومنع التزوير واتخاذ اإلعلومعلى سرية الم

 ؛ االلكترونية
قليم توزع على يتميز بها كل إ التيصدار كتيبات عن المنتجات لمنتجات الحرف اليدوية عن طريق إ القيام بالدعاية -3

 بالمصنع؛الخاص  االلكترونيلموقع على تحميلها على ا العمل و كافة الجهات ذات العالقة بتنشيط السياحة
 وبيعها للجمهور والزوارعرض منتجات هذه الصناعات، ات بعض الصناعات التقليدية، لقامة معارض دائمة لمنتجإ -4

 السياحية؛ن تدخل هذه المعارض ضمن المزارات على أ
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جيال قدرات ومهارات الحرفيين خاصا لأللى تنمية إة لوضع البرامج التدريبية الهادف الفنيالتنسيق مع وزارة التعليم  -5
وتداول الخبرات  استمرارعاملة تضمن  أيديبما يحتاجه من  هذا القطاع لتزويدمصدر دائم  إليجادالناشئة منهم 

  الصناعات؛مختلف  فيارات الحرفية والمه
لمعنية وتوفير الخدمة االستشارية تكوين بنك معلومات عن الصناعات التقليدية والتواصل مع الهيئات الدولية ا -6

العالمية المتاحة وسعة السوق بالنسبة  األسواقبالمعلومات عن بأول  أوال   وإمدادهماع الحرفيين المجانية للصن
 بصناعتها؛يقومون  التيللمنتجات 

ية بشروط الصناعات الحرفلتمويل  اإلقراضمجال  فيالتنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية المتخصصة الداعمة  -7
 .يقبل على استخدامه و االستفادة منه  الحرفين يتضمن التمويل حوافز مشجعة تجعل ميسرة وأ

  المراجع:
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Electronic Marketing of traditional crafts in Egypt 
Heba Atef Alakhras 

                                       Heba_alakhras@tourism.suez.edu.eg  
 

       Crafts and traditional industries are one of the most important economic activities that 
connect between the history and habits on the area where they exist. All along the history Egypt 
has been famous for heritage arts and their crafts men who achieved wonderful results in many 
crafts such as patchwork, arabisc, pottery, jewels and handmade carpets. Thus preserving the 
Egyptian heritage and crafts is one of the main aims of the study, therefore, the study sheds light 
on the most important traditional crafts in Egypt and highlights the main obstacles that face such 
crafts. Aims of the study are achieved through carrying out some interviews with those interested 
in this field. Also, questionnaires were distributed to a sample of workshop owners and factories 
in Cairo and Giza to know how they use electronic marketing of crafts, and their suggestions to 
promote this sector. 
The results of the study indicate that using internet helps provide tourism service with high 
quality through saving time and effort. The study recommends the necessity of training workers 
and giving them some skills through training courses that qualify them to use such devices. 

Keywords : Electronic Marketing – Traditional crafts – tourism promotion . 
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