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  الملخص
وشهدت الصناعات   یلعب قطاع الحرف الیدویة دورًا حیویًا في تولید الدخل وفرص العمل،   

دریجیًا،  إل العقود الماضیة الحرفیة الیدویة خال وف     نحسارًا ت ذا البحث للوق ان ه ى وك دیات ال عل  تح
ى  ء هذا البحثوتم إجرا ،بریف محافظة الوادى الجدید الحرفیین هالتى تواج الث مراكز   ف ة إ ث  داری

ة  هما "الخارجة رة  والداخل ا أكب  إ" بوالفراف ن الحرفیین     عتبارهم م عدد م م  ، ر المراكز به ار  إوت ختی
ن ال    ر قریتینكبأ ا عدد م ن كل مركز   حرفیین  بهم ن "     .م ات م ع البیان م جم ن  " ١٧٨وت أصحاب  م

والق،  هى  قرى موزعة على ست، الحرف الیدویة رة ب دة  ، القالمنی و  صر، الجدی اح، اب  .هریرة، الكف
ات ب و ع البیان م جم تخدامإت تمارة س یة إلا اس ة الشخص تبیان بالمقابل م س تخدام ، وت ة اس ب المئوی النس

ة        ات البحثی ك لعرض ووصف البیان  SPSS.بواسطة   والتوزیع التكرارى والمتوسط المرجح، وذل
ة    األهمیة األولى للحرف الیدویة أن وأوضحت النتائج: ن وجه ى     نظر المبحوثین  م ا تساعد عل إنه

ان  ، ودرجات  ٣ بمتوسط مرجح قدرهالحد من البطالة وانها صناعة غیر ملوثة للبیئة  سباب  أ أولك
دره   توارثوا الحرف من األجداد واألباءهو انهم  نضمام الحرفیین للنشاط الحرفيا بمتوسط مرجح ق

درة    جاءت فى المرتبة االولى صحیةال التحدیات ، وأندرجة ٢,٧٥  درجة  ٢,٨٣بمتوسط مرجح ق
دره      ،من ثالث درجات م ٢,٦٨ثم التحدیات االقتصادیة بمتوسط مرجح ق دیات   ، ث ة التح  االجتماعی

ة  دره والثقافی رجح ق ط م ة ٢,٥بمتوس ان ،درج ات ال ولأ وك ةلمقترح الحرف الیدوی وض ب ن  لنه م
ر  استخراج  تاءاتسهیل اجر  و صحي  تأمینتوفیر : وجهة نظر المبحوثین وفیر الت واد   اخیص وت الم

    .درجات ٣ الخام بمتوسط مرجح قدره
  .، محافظة الوادى الجدیدأصحاب الحرف الیدویة: التحدیات، الكلمات الدالة

  

  ةالمقدم
م     وتعد تمثل الصناعات الیدویة التقلیدیة الرصید الثقافي والحضاري واإلنساني ن أه واحدة م

ال       ر األجی ل عب راث الحضارى المتناق ات الت ن أو  (Hassani,2015:20; Jha,2016:33)معطی
اً   یؤدي حتم ا س ا وتطویره اظ علیه اریة    الحف ة والحض ة الثقافی ى الهوی ة عل ى المحافظ ة،  إل (عطی

رات  الیدویةوللحرف  ).١١: ٢٠١٣ دة  تعبی ة  فری ع  أو لثقاف ین  مجتم ن  مع ة  خالل  م واد  الحرفی  والم
ة تهلكونوا المحلی ترون لمس ات یش ة المنتج م الیدوی عری ألنه الترابط ونش ع ب د م ات التقالی  والثقاف
    .)Barber and Krivoshlykova, 2006: 1(األصلیة
درات خاصة       رتبط بقاء اإلنسان قد أو ارات وق ن مه ا م رتبط به بالحرفة، فحرفة الصید وما ی

ة    ).٥: ٢٠١١(عوض، كانت المصدر األول واألساسى لحیاة اإلنسان على األرض والحرف الیدوی
ة  الذهنیة الفردیة مهارته على الصانع اجهاإنتى ف یعتمد ات  ستخدام إب والیدوی ة ألا الخام وفرة  ولی  المت

  . (Shojanoori, et al., 2015: 92)من خالل األدوات الیدویة الطبیعیة البیئة في
دخل  تولید في حیویًا دورًا الیدویة الحرف قطاع یلعبو د  العمل،  وفرص  ال م  وق راف إ ت  العت

ه  ي  ب ع  ف الم ا أنحاء  جمی أداة  لع د  ك ن  للح ر  م ًا     Yang, et al., 2018: 1).(الفق دًا تنموی ویشكل راف
ع    أ راد المجتم اة أف  ).١: ٢٠٠٨(عاشور،   ساسیًا بما توفره من سلع وخدمات ذات صلة مباشرة بحی

ذا القطاع     لما توفره من فرص عمل ومن العوامل الهامة فى التنمیة االقتصادیة المستدامة  ل ه ویمث
دخل     فى العصر ال ا ال ى یرتكز علیه ة الت ومى  حدیث لكثیر من البلدان أحد الركائز الهام ر  ، الق ویعتب

ة  في السیاحة قطاع تطویر ومساعدة لدعم المهمة األصول من  ,Hassan and Bouziane) الدول
2016: 1)  .  
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ي      ة القطاع الریف ر تنمی وعلى الرغم من أن تنمیة االقتصاد الریفي ستظل تحددها إلى حد كبی
مة     ال ة حاس ه أهمی غیرة ل ناعات الص ة الص ي، وخاص ر الزراع اع غی ویر القط ي، إال أن تط زراع

ة       ة المتكامل ة الریفی ي التنمی در ف نفس الق ا یستوجب    .Redzuan and Aref, 2010: 256)( ب مم
ومي           دخل الق ة ال ي تنمی ي ف اع الحرف ادة دور القط ام بإع ة االهتم ة محاول رة الحالی ي الفت ا ف علین

  ).١: ٢٠١٨ (شلتوت،
  مشكله البحث

ى رغم عل ن ال رافاأل م ة عت رف بأهمی ة الح ى الیدوی اق عل ع نط رض  واس ناعاتتتع  الص
ي بشكل عام و  الحرفیة اطق  ف ة  المن  Zulaikha)(                        رللخط بشكل خاص    الریفی

and Brereton, 2011:1. عفهم   و اط ض ى نق ب عل ى التغل ادرین عل ر ق ون غی زال الحرفی  ال ی
 ,et Meena( ةوالنفسی ةواالقتصادی ةواالجتماعی ةالتحدیات الصحیمختلفة من یعانون من أنواع و

194 2012: .,la(.  ع ادة  وم ة  زی ون  المنتجون  یواجه  العولم دة  منافسة  الحرفی ن  متزای  المنتجین  م
  .(Mahgoub and Alsoud, 2015: 472) العالم أنحاء جمیع في

ة   وة          وكانت الحرف التقلیدیة بمثاب ت تشكل الق ث كان ي مصر، حی ة ف ة الثقیل الصناعة الوطنی
ة لالستعالمات،  ئ (الهی البالداإلنتاجیة الثانیة بعد الزراعة، وكان إنتاجها یلبي احتیاجات أهل   ة العام

ة خال     و .)١: ٢٠١٧ ة الیدوی ود الماضیة   شهدت الصناعات الحرفی دریجیاً  نحساراً إل العق ة  ت ، تارك
ا           راثالمكان في األسواق الت ة والتكنولوجی ى اآلل د عل ي تعتم ة الت ة عرضة لغزو الصناعات الحدیث ی

ة   ضعیفا في عصر بات را المتطورة، لیبقي القلیل من تلك الصناعات الحرفیة یحقق حضو ه اآلل ت فی
  ).١١: ٢٠١٣عطیة، (في كثیر من المواقع ةتنافس اإلنسان وتحتل مكان

ة  الصناعات الحرف  قطاع لى أن ا وتشیر البیانات داً  ضعیف ی دنى و ج ي  مصر  وضع  ت ذا  ف  ه
ار  ٣ نحو مثل لهذا القطاع المحلى السوق حجمف ،المجال ه  ملی ى حین   ،٢٠١٧ عام  جنی غ   ف م بل  حج

ار  ١٤٦ نحو  العالمیة الصادرات ة  وتشیر  دوالر، ملی ة  المقارن ین  الدولی ل  أخرى  ودول مصر  ب  مث
الصادرات   انخفضت فى حین  ، دوالر رملیا ٣,٦ والهند دوالر، ملیار ١,٩ بنحو تصدر التي فیتنام
ذا اع له ن القط و م ون ٤٣١ نح ام دوالر ملی ى ٢٠١٣ ع ون ٢٦٩ إل ام دوالر ملی ى ،٢٠١٧ ع  وف

  . )٢٠١٩ ة العامة واالحصاء،(الجهاز المركزى للتعبئ الصین من خاصة الواردات تزید المقابل
ة ال  وم واة تنمی ف  ما الشك فیه أن ن ف محافظ     المصري ری ة وری د   بصفه عام وادى الجدی ة ال

ة  ا   بصفة خاص دة اإلقتصادیة به ة القاع تهدف    هى تنمی حراویة المس اطق الص م المن ن أه ر م وتعتب
ة            عى السیاس ذا تس ة، ل ة وأمنی یة واجتماعی ادیة وسیاس ارات اقتص ك العتب ا وذل ا وتنمیته تعمیره

رب    ة الغ ن جه ر م تراتیجى لمص ق االس ل العم ا تمث ا إلنه ة لتنمیته ز الم( القومی اتمرك  علوم
وادي  محافظةب الیدویة الحرف ةصناعتعد و ).١: ٢٠٢٠، بالمحافظة د  ال ن  الجدی م  م  الصناعات  أه

ة بنسبة      بالمحافظة  األسر علیها تعتمد التي ن المنشآت الحرفی ر م ویضم مركز الخارجة العدد األكب
ة %٦٥,٦ بة  ،بالمحافظ ة بنس ز الداخل ه مرك ه ،%٢٤,٦یلی بة  یلی رة بنس ز الفراف م  ،%٩,٣مرك ث

بة      الط بنس ز ب ة مرك ة    % ٠,٥یلی آت الحرفی دد المنش الي ع ن إجم ة  م ین  بالمحافظ ى ح ، ف
ى المحافظة بمركز الخارجة،     % من العاملین بالصناعات ال٦٨,١یعمل ة   یدویة ف ه مركز الداخل  یلی

ه   مركز الفرافرة%من العاملین، یلیه ١٨ویعمل به  ة مركز      ١٣,٥ویعمل ب م یلی املین، ث ن الع % م
    .)٢٠٢٠ ،ادارة الصناعات الحرفیة(من العاملین %٠,٤یعمل به و بالط

تجال حظىیو دوي من ة الی د بمحافظ وادى الجدی ریع رواجب ال بة س ناعة ألي بالنس رى ص  أخ
ذه الصناعات  توه ها فرض زت نفس ل وغ ات ك ث مصر محافظ ة تزخر حی د المحافظ ن بالعدی  م

د  التي البیئیة المقومات ا  تعتم ة الیدو الصناعات  علیه ال  نسبة و ،ی رة  اعلیه  اإلقب ن  كبی ل  م  السیاح  قب
ن  المصنعة  مستلزماتهم  لشراء  یمیلیون السیاحیة والقرى المنتجعات جمیع إلى باإلضافة األجانب  م
زیین  البیئیة الخامات داخل  أسوار  لت رى  وم ات  السیاحیة  الق ة لمحافظة    ( والمنتجع ة االلكترونی البواب

           ).١: ٢٠١٧ الوادى الجدید،
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ا الحرف  التى  بالرغم من الدورو ى    یمكن أن تلعبه ة ف ة الالیدوی د   ب تنمی وادى الجدی  محافظة ال
َا ادیًا عمرانی ًا واقتص د  واجتماعی ة   أننج ناعات الحرفی ذه الص د تراه تق بحجع رافیی ، واص  نالح

ة والصحیة واالقتصادیة    تحدیاتالعدید من الون اجهیو ا    ،االجتماعی ة بالحف ظ وأن الدراسات المتعلق
ة،    صنالحرفیین المهتمین بعلى  ادرة للغای ة ن ى       اعة الحرف الیدوی د ركزت معظم الدراسات عل وق

ك،     ى ذل ا إل ار وم ل اآلث ادي مث راث الم ى الت اظ عل دًا    و الحف ر تحدی كل أكث ق وبش ذا المنطل ن ه م
ذا البحث اإلجا   ة    سیحاول ه ى التساؤالت األتی ه عل ة ا    :ب ا هى أهمی ة  م ة    لصناعات الحرفی ن وجه م

ذه  الحرفیین  مأسباب انضما  ما هى  ر المبحوثین؟ ونظ انى      ، ؟الحرف  له ى یع دیات الت ا هى التح وم
  ؟لنهوض بالحرفل مقترحاتهمما هى و ؟،منها الحرفیین
  أهمیة البحث

ع    تكمن أهمیة البحث الحالي في ه لواق ة     تناول ة التقلیدی والخصائص   قطاع الصناعات الیدوی
ة إعطاء     اإلجتماعیة واإلقتصادیة ألصحاب ال د، ومحاول ودى الجدی حرف الیدویة بریف بمحافظة ال

دیات      ن تح ة م رف الیدوی حاب الح ة أص ا یعانی حة لم ورة واض دیم ص اتوتق ذه   مقترح ویر ه لتط
ذا         ألنه  لقطاع.ا وفره ه ا ی ة واالقتصادیة المستدامة لم ة االجتماعی ق التنمی یلعب دورًا هامًا فى تحقی

  .ىفاظ على الهویة الثقافیة للمجتمعات من ناحیة اخرالقطاع من فرص عمل من ناحیة والح
  أهداف البحث

ى    فإن البحث الحالى یسعى   بحثال نطالقًا من العرض السابق لمشكلةإ دیات تلاالتعرف عل  ح
ق    صحاب الحرف الیدویة بریف محافظة الوادى الجدیدالتى تواجه أ ن خالل تحقی داف   وذلك م األه

  الفرعیة التالیة:
  .البحثبمنطقة الخصائص االجتماعیة والدیموجرافیة واالقتصادیة للحرفیین التعرف على  -١
  .بمنطقة البحث لصناعات الحرفیة من وجهة نظر المبحوثینل التعرف على أهمیة -٢
  .بمنطقة البحثاسباب انضمام الحرفیین لهذه الحرف التعرف على  -٣
  الجدید. الوادىة بریف محافظالتحدیات التى تواجهة الحرفیین التعرف على  -٤
   .الوادىبریف محافظة  للنهوض بالحرف الیدویةالتعرف على مقترحات المبحوثین  -٥

  االستعراض المرجعى
  : مفهوم صناعه الحرف التقلیدیةاوًال: 

اك دد هن أس ال ع ه ب ن ب ات م ناعة تعریف رف ص ة الح ة الیدوی ددف التقلیدی ؤتمر ح م م  األم
دة ارة المتح ة للتج ناعة والتنمی رفا ص ة لح ة الیدوی ي التقلیدی ام ف ى١٩٦٩ ع ا عل ر أنه ن التعبی  ع

ات ي المنتج تم الت ا ی دویًا إنتاجه اعدة ی ائل أو األدوات بمس یطة الوس ن البس رفیین م  2016:2( الح
Bouziane, &Hassan .(    
ى : التالي النحو على ١٩٩٧ عام في التقلیدیة الحرف لصناعة تعریفا الیونسكو قدمت ا  عل  أنه

ن . األدوات بمساعدة أو بالید بالكامل إما تجتأن منتجات ة  األدوات استخدام  یمك ا  المیكانیكی  أن طالم
ة  المساهمة  ى  للحرفیین  المباشرة  الیدوی م  تبق ي  عنصر  أه تج  ف ائي  المن  ;Unesco,2017:1)( النه

Ghouse, 2012:1183.  
رف الح ه بوتع واد  إرف الیدوی یة للم ره الحس ة اوالخب ل أوالمعالج ا الفع ة  وال نه ات ذاتی منتج

ة     للحصول على اشكال التصنیع  ى صفات جمالی  ,Pollanen,2012:3-4; Mason)( تنطوى عل
2005:262  .  

  انواع الحرف الیدویة: ثانیًا:
ن ًال م یر ك واع  Ruskin and Morris (2020:3) ، Loughran(2019:1)یش ى ان إل

  الحرف على النحو التالى:  
یجیة: ال -١ رف النس مل ح ذه تش وعال ه ن ن رف م ى الح یه، عل ز، الكروش نع التطری اد،  ص  اللب

  .النسیج فن اللحف، مكرمیه، الدنتلة، الحیاكة،
  .ورنیش األثاث، صنع الخشب، نحت على الحرف من نوعال هذه تشمل :خشبیةال حرفال -٢
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رف -٣ ة: الورق الح مل  ی ذه  تش وع ال ه ن  ن رف م ى  الح ة  عل ورق،  نمذج والج،  ال اج،  الك  دیكوب
  .المعجن الورق ،)ورقال طي( اوریغامي

ة  الحرف  -٤ ة  الفخاری مل :والزجاجی ذه  تش وع ال ه ن  ن ى  الحرف م  الخزف ى،الفخار  الخزف  عل
  .الملون الزجاج، الزجاج على النقش الزجاج، نفخ الزجاج، صناعة ،الفسیفساء فن الحجري،

  .النقش مثل عملیات على تنطوي التي المعدنیة األعمال شملت :مجوهراتحرف  -٥
  . والمالبس الجلدیة واألعمال القبعاتعلى صناعة  الحرف ا النوع منهذ تشمل :األزیاء حرف -٦

یر  ة(یش ات بالمحافظ ز المعلوم ى ان )٢٠٢٠مرك ى    إل ة الت رف الیدوی ن الح د م اك العدی هن
  تتمیز بها محافظة الوادى الجدید ویمكن ذكرها على النحو التالى:  

ى  یكون ما أقرب الفنون من نوع هو بالرمل الرسم إن :بالرمال الرسم -١ ن  إل  التشكیلي،  الف
  .رسوماته في الجافة الرمال الفنان یستخدم فیه و

نیع -٢ ك تص نع :االرابیس ن یص د م ل جری ض النخی ات وبع ة اآلثاث كواألرا الخفیف و بیس  ه
لوب  ىتز فني أس م یین از محك كال یمت ة بأش اومز مخروطی ة تدوج فو أو متداخل ة رةمض  محكم
  .ةالدق ومتناهیة
ناعة -٣ وص ص د :الخ دى تع ناعات إح ة الص ى التقلیدی تهر الت ا اش الى به ات أه ي الواح  ف

ر ذ مص دم، من تم الق ن ی ه م ناعة خالل الل ص اق الس اطف واألطب اص والمق رائر واألقف  والس
  .والكراسي
ناعة -٤ ار ص زف الفّخ د : والخ نتع ناعات م ة الص ة الیدوی یة الموروث الي األساس  أله
  .والرمال الجبال من مأخوذةالمصنوعة  اتوالمنتج المحافظة
ناعة -٥ یم ص جاد الكل هد :والس ورا تش را تط روعات كبی ادیة كمش ة اقتص را قومی ا نظ  لم

ه ن  تحمل ات  م ة  موروث ة  ثقافی ات  لمنطق ن  الواح ناعات  م ة  الص ى  البیئی نع  الت ن  تص وف  م  الص
  .الخالص

  :ةالحرفی اتصناعال أهمیة :ثالثًا
ًال   یر ك نیش ادى( م دل)١١٧-١١٦ :٢٠٠٦اله رف   )٧٤-٦٤: ١٩٩٢( ، الع ى أن الح ال
  كبیره فى التنمیه تتضح فى االتى: التقلیدیة لها أهمیة

  .الدولة فى البشریة الموارد كافة من واالستفادة البطالة من الحد على تساعد -١
  .الریفیة المناطق في المتوفرة وخاصة المحلیة الخامات من االستفادة تحقق -٢
ق  عن  أكبر عمل فرص جادإی إمكانیة -٣ وارد  تخصیص  طری ل  م ة  أق ات  مقارن  الصناعات  بمتطلب

  .األخرى
  .منخفضة تعلیمیة بمؤهالت العاملة القوى من كبیرة أعداد وتشغیل ستیعابا -٤
تطیع -٥ رأة تس أم الم ة ك ت ورب ار وا بی ن كب ة الس ة ممارس ي الحرف ات ف اكن األوق ي واألم  الت

  .تناسبها
  .الداخلیة الهجرة ظاهرة من الحدو والحضر الریف بین المتوازنة لتنمیةا تحقیقتساعد على  -٦
  .اإلنتاج لمرونة ظرًان المستهلك وطلب احتیاجات وفق منتجات تقدیم -٧
اهم -٨ دور تس ابي ب ي إیج یاحیة ةیالتنم ف ث الس رص حی ائحون یح ى الس اء عل ات اقتن  كتل منتج

  .الحرف
  .ةب رؤوس األموال المحددوة فى أنشطتها المختلفتساعد على دخول أعداد كبیرة من أصحا -٩

  .ًاتمام للبیئة صدیقة المستخدمة الخام المواد ألن نظًرا إنتاج منتجات صدیقة للبیئة -١٠
  :حرفیةالعاملین بالصناعات الالتى تواجه تحدیات ال ًا:رابع

یر  ن   یش ال م  ;Rogerson(2010:42); Shah and Patel(2017:59)ك
Jena(2007:`12-16) Makyao(2013: 16-26); Mukami(2012:16); )دل : ١٩٩٢،الع

د(١١٢-١١٠ یمى(١١٤: ١٩٩٦)، أحم د(٢: ٢٠٠٩)، الش كرى١٠١-١٠٠: ١٩٩٨)، محم  )، ش
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ى  )١: ٢٠٠٩( ض التإل اك بع ه ا حأن هن ي تواجه ود الت ى  دیات والقی ة وه رف الیدوی حاب الح ص
  :  كالتالى

ة    -١ ات الكافی وافر البیان ة    نقص ت ى العمال ة   عل ي الصناعة التقلیدی الي  :ف ال یستطیع   وبالت
    .هصانعو السیاسات صیاغة السیاسات وفًقا لذلك لتعزیز هذا القطاع وإنعاش

خم  -٢ اج الض دي اإلنت نیع والتح تبدل    :التص لعة واس ات س بحت المنتج نیع أص بب التص بس
ن المنتجات    المنافسة الدولیةوالحرف الیدویة التقلیدیة بالمنتجات المصنوعة من اآلالت،  وخاصة م

  الصینیة.
ة   -٣ ذه المهن ي المصانع     الشباب ی  :عدم رغبة جیل الشباب في مواصلة ه فضلون العمل ف

  .أعلى لدخل بًاتطلو أقل الالتي تتطلب عم
ة یتسمون    نخفاض المستوى التعلیمي:إ -٤ دني أصحاب الحرف الیدوی  التعلیمي  مستواها  بت
  .النامیة البلدان في وخاصة والمهني
ى الخدمات األساسیة    ، اإللطرقاحالة  ءسوك :عدم توفر البنیة التحتیة األساسیة -٥ فتقار إل

  مثل: ضیق المحالت والورش والمیاه النظیفة وخدمات المجارى، والطاقة الكهربیة.  
ا  -٦ ار والتكنولوجی ص االبتك نخفض   :نق ي م اع تقن ة كقط رف الیدوی ناعة الح ر ص تعتب

  .یم التقلیدیةیتضمن طرق اإلنتاج والتصام
ى     :فتقار إلى مرافق التعلیم والتدریباإل  -٧ دریب عل دم الت فإن عدد المعاهد المهنیة التي تق

  .في مختلف البلدان مهارات الحرف الیدویة صغیر جدًا
وارد        :نقص الموارد المالیة -٨ رة وبسبب نقص الم ى أسر فقی ینتمي العدید من الحرفیین إل

ة یع ن المالی نهم توس الهم، ال یمك اق أعم ا ط عب علكم وك   یهم یص ن البن روض م ى ق ول عل الحص
   المحلیة ألنهم ال یستطیعون ضمان السداد.

ات:   اإل -٩ عار الخام ى اس تمر ف اع المس ات      رتف نعین خام تخدام المص ى اس ؤدى ال ذا ی وه
  رخیصة وقد تكون غیر صالحه وقابلة للكسر أو التحطیم.

دة    : االفتقار إلى الفتقار للتسویقاإل -١٠ ة وجی ع كافی وعى التسویقى وعدم وجود منافذ توزی
  لتصریف المنتجات األمر الذى أوقع صغار الصناع وأرباب الحرف إلستغالل تجار الجملة.

ة:    -١١ ة الحرف رق ممارس ة ط یم الثقافی ة والق ادات االجتماعی د الع ادات   تحدی تحكم الع فت
ن ال         ع النساء م د تمن ى فرص عمل النساء، فق ى انقطاعهن عن       االجتماعیة ف ببًا ف عمل أو تكون س

  العمل بعد الزواج.
غیل:  -١٢ راخیص التش بیاً   ت ویًال نس ًا ط راخیص وقت ك الت ى تل ول عل غرق الحص ث یس  حی

  الخامات بحصول تلك الصناعات على التراخیص الالزمة.ویرتبط توزیع 
  القطاع الخاص.ومن الحكومة والوزارات المعنیة ضعف الدعم المقدم:  -١٣
وا  رخیصة  بأسعار  منتجاتهم شراءیقوم بعض التجار ب ستغالل التجار:إ -١٤ د  لیقوم ك  بع  ذل

  .والخارجیة المحلیة األسواق في مرتفعة بأسعار وبیعها بعرضها
  .: نظرا لمحدودیة فرص العملهجرة الحرفیین -١٥

  أحد التحدیات المهمة وهى:  alMeena, et. )2012:194(ویضیف   
ه  -١٦ اطر المهنی حی المخ رفیین   :ةوالص انى الح ام و  یع م الع ي الجس ة ف دم الراح ع

ذا       ر وه فل الظه اقین وآالم أس ذع والس ق والج ام والعن ى العظ راض ف لیة وام طرابات العض االض
   .الجلدوبجانب مشاكل السمع، واالصابات ومشاكل البصر 

ن    ًال م دی    ل إ Redzuan and Aref (2010:258-260( ویشیر ك ن تقسیم التح ه یمك ات ى أن
  :التى تواجه أصحاب الحرف إلى

ب -أ دیات الطل ا      :تح ي تلبیه واق الت ط األس م ونم دیات حج ة بتح ل المرتبط ك العوام ي تل ه
ة            ى المنتجات الحرفی ب عل اض الطل ب أو انخف ي تسبب نقص الطل الحرف وهي تشمل العوامل الت

  في سوق معین.
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ة،  هي تلك العوامل التي تعیق اإلنتاج وتوو :العرضتحدیات  -ب افر منتجات الحرف المختلف
اد    وهي تشمل عدم توفر العمالة الماهرة، وصعوبة الحصول على المواد الخام، واإلحجام عن اعتم
ي             ة الجودة ف دابیر مراقب ة ت ة، وعدم كفای ى التسهیالت االئتمانی ار إل اج، واالفتق أسالیب حدیثة لإلنت

  .عملیة اإلنتاج
  یةالبحث الطریقة

  غرافى:تحدید المجال الج -١
د وهى احدى محافظات الحدود     تم  - ة   اجراء هذا البحث فى محافظة الوادى الجدی بجمهوری

ة،    مصر العربیة ة هى الخارجة        وتقع في جنوب غرب الجمهوری ن خمسة مراكز إداری وتتكون م
 .والداخلة والفرافرة وباریس وبالط

       .والفرافرة الداخلةورجة الخا اكزمران عدد من الحرفیین فك بهم كزامرال تم تحدید أعلى -
ى كل مركز     بهم عدد من الحرفیین  قریتین تم أختیار أعلى - رى  ف ت ق والق  فكان رة و ب  المنی

دة وال القصر  بمركز الخارجة وقري ة ب جدی الفرافرة      ،الداخل وهریرة ب اح واب رى الكف ا بجدول   وق كم
"١".  
  

  مراكز وقرى البحث بمحافظة الوادى الجدید. .١جدول
  القرى المختارة  لمختارةاالمراكز 

   بوالق، المنیرة  الخارجة
  القصر، الجدیدة   الداخلة
  الكفاح، ابو هریرة  الفرافرة

  ).٢٠٢٠ادارة الصناعات الحرفیة بمحافظة الوادى الجدید( المصدر:     
  

  تحدید المجال البشرى: -٢
  .طبق البحث على اصحاب الحرف الیدویة بریف محافظة الوادى الجدید -
ة    البحثافراد مجتمع تم تطبیق البحث على جمیع  - الغ عددهم   من أصحاب الحرف الیدوی  ١٧٨والب

الى "     ،قرى ستموزعة على  ى النحو الت ك عل رى   ٢٣، ١٨،  ٢٧،  ٢٤،  ٤٨،  ٣٨وذل ى لق " حرف
  ."٢كما هو مبین بجدول "، على الترتیب ، الكفاح، ابو هریرةالجدیدة ،القصر ،المنیره، بوالق

  

  أعداد المبحوثین بقرى البحث. .٢ لجدو
  الشاملة  قرى البحث  مراكز البحث

  

  ٣٨  یوالق  الخارجة
  ٤٨  المنیره

  

  الداخلة
  ٢٤  القصر 

  ٢٧  الجدیدة
  

  رةفرافال
  ١٨  الكفاح

  ٢٣   ابو هریرة
  ١٧٨  االجمالى

    ).٢٠٢٠الوحدات المحلیه بالقرى( المصدر:  
  

  
  

   اداة جمع البیانات: -٣
ع الب م جم تبیان   ت ة االس ث بطریق ذا البح ملهم ه ذین ش ة ال رف الیدوی حاب الح ن أص ات م یان

ى            تبیان عل دئى الستمارة االس ار مب د إجراء اختب ك بع ذا الغرض، وذل بالمقابلة الشخصیة أعدت له
  .بالخارجة صنعاء حرفى بقریة ١٠
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  التعاریف اإلجرائیة: -٤
  .حرفیینال أو العوائق التى تواجه صعوباتالفى البحث المشكالت أو  یقصد به التحدیات: -
  .األدوات بمساعدة أو بالید بالكامل إما أنتجت منتجاتأى  یقصد یها فى البحث الحرف الیدویة: -
ة  - رف الیدوی حاب الح د :أص م  یقص العالبه رفیال م ذین  ینح نعال یاء وایص د أش اعدة أو بالی  بمس

  .األدوات
  : حصائىالتحلیل اإل أدوات وأسالیب -٥

ع     تم اال ق م ي تتف ة، والت ستعانة بمجموعة من األسالیب اإلحصائیة في تحلیل البیانات المیدانی
ات  ذه البیان ة ه رض      طبیع ك لع رجح، وذل ط الم رارى والمتوس ع التك ة والتوزی ب المئوی ل النس مث

ة  ات البحثی ف البیان ائیة    ، ووص رامج اإلحص ة الب تخدام مجموع ى باس ب اآلل طة الحاس ك بواس وذل
  SPSS. تماعیة للعلوم االج

  نتائج البحث
   للمبحوثین:واالقتصادیة  والدیموجرافیة االجتماعیة الخصائص اوُال:

من أصحاب الحرف    %)٦٢,٣المبحوثین(ى ثثلمن  ما یقربأن إلى " ٣ر بیانات جدول"یتش
ة      ییش وهذاعام  ٥٠أعمارهم أكثر من  الیدویة ى صناعة الحرف الیدوی ائمین عل ر ارتفاع اعمار الق

ة      یرجع الى  وهذا ذه المهن ي مواصلة ه ل الشباب ف ي عم    وی ،عدم رغبة جی ل  ًالفضلون العمل ف  أق
ًاتطلو دخل ب ى ل ال   أعل ا لآلجی دم توریثه ك الصناعة وع راض تل ن انق ر م اقوس الخط دق ن ا ی ، مم

  القادمة.
وع  د   أما بالنسبة للن ى المبحوثی     نج ن ثلث ا یقرب م ن   %)٦٩,٧(نأن م ذكور م ذا یرجع    ال وه

ا ى الع ى     ال ببًا ف ون س ل أو تك ن العم اء م ع النس د تمن اء، فق ل النس رص عم ى ف ة ف دات االجتماعی
    .انقطاعهن عن العمل بعد الزواج

ع المبحوثین(   أما بالنسبة لألمی یم أن رب ین، و   %)٢٥,٨ة وعدد سنوات التعل رب  أن أمی ا یق  م
ث   ن ثل راءة والك  %) ٣٠,٤(المبحوثین   م ون الق نهم یعرف وا تعلیمی   م ة وتلق دائیًا.  تاب ر  ًا إبت ذا یظه وه

تو   دنى المس ة   ت رف الیدوی حاب الح ى ألص ة     ى التعلیم ة مهنی وات تعلیمی تح قن ح بق ذلك ینص ، ول
    .تستوعب العاملین فى تلك الصناعة

راوح    ٦٢,٣(المبحوثین  ا یقرب من ثلثىم " أن٣یتضح من بیانات جدول " دیهم أسر یت %) ل
ن   ا م دد أفراده راد.أ ٩:  ٤ع ر أن و ف ن نص اكث وثینم ون )%٥٧,٩(ف المبح ون  متزوج ویعول

  آسرهم مما یدل على أهمیة هذه الحرف كمصدر أساسى للدخل.  
ر  ات أنتظه وثین    البیان ى المبح ن ثلث ر م ن      %)٦٩,٧(أكث ر م ة أو أكث ى منظم اء ف أعض

ة،  ات االجتماعی رب أن والمنظم ا یق وثین م ى المبح ن ثلث ن  %) ٦١,٢(م ة م ة منخفض دیهم درج ل
ى الم  اركة ف ة،  المش ات االجتماعی فأن ونظم وثین( نص ن   %) ٥٠المبح ة م ة منخفض دیهم درج ل

  .نفتاح على العالماال
ى من  ما یقرب أنالى  ناتتشیر البیا اً  %٦٢,٩(مبحوثین ال ثلث ون حالی تظم    ) ال یعمل بشكل من

راغهم لكسب دخل إضافي.       في مجال الحرف الیدویة ات ف ى  لذلك یعمل هؤالء الحرفیون في أوق ف
و   )%٣٧,١من ثلث المبحوثین (أكثر  حین د تبن یلة لكسب      ا ق ة رئیسیة أو وس ة كمهن  الحرف الیدوی

    .الدخل
دول"   ات ج یر بیان ى " ٣تش اع أن إل الث ارب وثین( ث ى  %) ال ٧٥,٣المبح لون عل اى یحص

ة  ربوان  دورات تدریب ا یق ن  م م(م ده ٢٤,٧ربعه ى دوره واح لوا عل ز الصناعات %) حص بمرك
    .الحرفیة

ان  العاملیأن ى تشیر بیانات إل ن بالحرف الیدویة لدیهم خبرة طویلة فى مجال حرفتهم حیث ك
  .عامًا ٢٠ %) لدیهم خبرة أكثر من٥٤,٥( هممن نصفأكثر 
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ات جدول"   ع المبحوثین(  " أن ٣تظهر بیان ه كل     %) یمتلكون المس  ١٠٠جمی یم فی ذى یق كن ال
ن خ   ٥٤,٥أكثر من نصف المبحوثین(  منهم حالیًا، وأن ل م دیهم أق ة  %) ل ر ان  و، مسة أفدن ن   أكث م
    .حیوانات مزرعیة من نوع أو أكثر من األنواع المذكورةلدیهم %) ٦٩,٧( ثلثى المبحوثین

ن    ٩١,٦المبحوثین( أغلبأن تشیر البیانات  ل م ه.  ٤٠٠٠%) ذات دخول شهریة أق وان  جنی
ال      %)٨٩,٣(أصحاب الحرف الیدویة معظم ل أعم ى تموی دخراتهم الشخصیة ف هم، یعتمدون على م

ود        دم وج روض لع ول الق رف الحص حاب الح تطیعون أص ان ال یس م األحی ى معظ ذا ف ع ه ویرج
  .ضمانات الكافیة

ات  یر البیان ى تش ف   أن  إل ن نص رب م ا یق وثین  م ى  %)٤٥,٥(المبح ون ف ناعات   یعمل ص
اطف)   اق والمق الل واالطب وص (الس اع  وأن  الخ الث ارب ن ث رب م ا یق وثینم  %)٧١,٣(المبح

  .سواق والمحالت التجاریةاأل على منتجاتهم یعتمدون فى تسویق
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  .المبینةلخصائصهم  طبقًا توزیع المبحوثین .٣دولج
  %  عدد الخصائص  م
   
١  
    

  ١٠٠  ١٧٨  إجمالى المبحوثین 
      لسن ا

٦,٧  ١٢  - ٢٠  
١٠,١  ١٨  - ٣٠  
٢٠,٨  ٣٧  - ٤٠  
٣٠,٣  ٥٤  - ٥٠  
  ٣٢  ٥٧  سنة وأكثر ٦٠

      النوع  ٢
  ٦٩,٧  ١٢٤  .ذكور
  ٣٠,٣  ٥٤  .اناث

     األمیة وعدد سنوات التعلیم  ٣
  ٢٥,٨  ٤٦  أمى

٣٠,٤  ٥٤  ٦ – ١  
٢٥,٣  ٤٥  ٩ – ٧  

١٨,٥  ٣٣   ١٢ - ١٠  
٤  

  
     سرةألعدد أفراد ا

١٩,٧  ٣٥  ٣ – ٢  
٣٧  ٦٦   ٦ - ٤  
٢٥,٣  ٤٥   ٩ - ٧  

١٨  ٣٢   ١٢ -١٠  
      الحالة الزواجیة  ٥

  ١٣,٥  ٢٤  .اعزب 
  ٥٧,٩  ١٠٣  .متزوج
  ٣,٩  ٧  .مطلق
  ٢٤,٧  ٤٤  .ارمل

      ةجتماعیإلالمنظمات ا المشاركة فى  ٦
      :ةنوعیة المنظمات االجتماعی -أ      

  ٦٩,٧  ١٢٤  .الجمعیة التعاونیة الزراعیة
  ١٨,٥  ٣٣ .جمعیة تنمیة المجتمع المحلي

  ٧,٣  ١٣ .المجلس الشعبي المحلي
  ١٢,٤  ٢٢ .حزب سیاسي
  ٢٧  ٤٨  .مركز الشباب

  ٣٠,٣   ٥٤  .لیس عضوى فى أى منظمة
    درجة المشاركة فى المنظمات -ب

١٠٩  
  

  ) ٥منخفضة (أقل من   ٦١,٢
  ٢٤,٢  ٤٣  )٩ - ٥متوسطة (
  ١٤,٦  ٢٦  درجة فاكثر) ١٠مرتفعة (

      نفتاح على العالم الخارجىاإلدرجة   ٧ 
  ٥٠    ٨٩  )٥ - ١( ةضفمنخ

  ٣٣,٧  ٦٠  )١٠ - ٦(ة متوسط
  ١٦,٣  ٢٩  درجة فاكثر) ١١( ةمرتفع

      ةالمهنة الرئیسی   ٨ 
  ٤٤,٤  ٧٩  .مزارع
  ١٨,٥  ٣٣ .موظف
  ٣٧,١  ٦٦  .حرفى

       ةالمهنة الثانوی  ٩
  ٢٥,٣  ٤٥  .مزارع  

  ٦٢,٩  ١١٢  .حرفى
  ١١,٨  ٢١   .لیس لدیه

  استمارات االستبیان.المصدر: 
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  ینة.المبلخصائصهم  طبقًا توزیع المبحوثین .٣دولتابع ج
  %  عدد الخصائص  م 

  ١٠٠  ١٧٨  إجمالى المبحوثین   
      حضور دورات تدریبیة   ١٠

  ٧٥,٣  ١٣٤  .ال یوجد
   ٢٤,٧  ٤٤  .دوره واحدة

      جهة التدریب  ١١
  ١٣,٥  ٢٤  .الحرفیة الصناعات مركز

  ٧,٩  ١٤  .والفخار الخزف مركز 
  ٣,٤  ٦  .الفخار صناعة تدریب مركز

     لحرفىابالعمل  ةربمدة الخ  ١٢
  ١٥,٢  ٢٧  سنوات ١٠أقل من 

٣٠,٣  ٥٤   ١٩ - ١٠  
٣٣,١  ٥٩   ٢٩ - ٢٠  
  ٢١,٤  ٣٨  سنة فأكثر ٣٠

١٣ 
  

    نوع المسكن
١٧٨  

  
  .ملك   ١٠٠

  ٠  ٠  .ایجار  
    ةحجم الحیازة المزرعی  ١٤

٩٧  
  

                                             .فدان ٥أقل من   ٥٤,٥
١٥,٢  ٢٧  - ٥  

  ٣٠,٣  ٥٤  .ال یمتلك أیة حیازة مزرعیة
١٥  
  

       نات المزرعیةاحیازة الحیو 
  ١٣,٥  ٢٤  .جاموس

  ٦٩,٧  ١٢٤  .أبقار
  ٤٦,٦  ٨٣  .عجول

  ٣٢  ٥٧  .أغنام أو ماعز
  ٣٠,٣  ٥٤  .ال یمتلك أیة حیوانات مزرعیة

      الدخل الشهرى  ١٦
- ٧٠,٢  ١٢٥  ٢٠٠٠  

٢١,٤  ٣٨  ٤٠٠٠ - ٢٠٠٠  
٨,٤  ١٥  + ٤٠٠٠  

      مصدر التمویل  ١٧
  ٨٩,٣   ١٥٩  ذاتیة.

  ١٠,٧  ١٩  قروض.
      نوع الحرف الیدویة  ١٨

  ٧,٣  ١٣  .تصنیع االرابیسك 
  ٤٥,٥  ٨١  .)مقاطف واالقفاصصناعة الخوص والجرید( السالل واألطباق وال

  ١٧,٤  ٣١  .صناعة الفخار والخزف
  ٢٥,٨  ٤٦  .صناعة الحصر

  ٣,٩  ٧  .صناعة الكلیم والسجاد
١٩  
  

      طرق نسویق المنتجات الیدویة
  ٦,٧  ١٢  المقایضة.

  ١٩,١  ٣٤  االلكترونى.
  ٢٤,٢  ٤٣  المعارض.

  ٧١,٣   ١٢٧  المحالت التجاریة واالسوق.
  ١٠,١  ١٨  تصدیر لبعض االسواق الخارجیة. 

  استمارات االستبیان.  المصدر:   
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  : أهمیة الحرف الیدویة:ثانیًا
دول"   ات ج ر بیان رف     ٤تظه حاب الح ر اص ة نظ ن وجه ة م رف الیدوی ة الح اء " أهمی وج

ك األ  ازلى لتل ب التن رجح الترتی ط الم ًا للمتوس ة وفق الى  همی و الت ى النح اعد: عل ى تس د عل ن الح  م
یلة  منخفضةال تعلیمیةال مؤهالتتشغیل ذوى ال)، و٣للبیئة( غیر ملوثة صناعةو البطالة اظ  ل ووس لحف

وفیر    )، ٢,٨٩(السیاحیة  ةیالتنمفى  ساهمت)، ٢,٩٢( افعرعلى العادات والتقالید واأل ى ت تساعد عل
ة  ات  كاف اة احتیاج ة  الحی رت)، ٢,٨٦( الیومی در  عتب لیة  مص تثمار تس از  واس ت ممت )، ٢,٨٤(للوق

ومى     ٢,٨٢( المحلیة الخامات من االستفادة ة االقتصاد الق ى تنمی ار   )، ٢,٧٥()، تساعد ف یستطیع كب
اء  ن والنس واالس ى  ان یعمل اتاف اكن ألوق ي واألم به الت ل٢,٦٥(امتناس ین الهجرة )، تقلی ف ب  الری

الى ألسباب األنضمام للحرف          ). ٢,٥٣(والحضر  ات أن المتوسط المرجح االجم ا توضح البیان كم
ة             ٢,٨٣الیدویة  ن اصحاب الحرف الیدوی ة م اك موافق ى أن هن ذا یعن الث درجات وه ن ث درجة م

  على اهمیة الحرف الیدویة.   
  

  اهمیة الحرف الیدویة من وجهة نظر المبحوثین. .٤ جدول
  
  م

  

  
  العیارات

    ةدرجة الموافق
المتوسط 
  المرجح

 
  غیر موافق  سیان  موافق  الترتیب

  %  عدد  %  عدد  %  عدد 
  ١  ٣  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٠٠  ١٧٨  .ةتساعد على الحد من البطال  ١
  ٥  ٢,٨٩  ٠  ٠  ١٠,١  ١٨  ٨٩,٩  ١٦٠  تساهم فى التنمیة السیاحیة.  ٢
ى     ٣ ون ف اء یعمل ي  االنس اكن الت ألم

  ١٠  ٢,٦٥  ١٢,٩  ٢٣  ٨,٤  ١٥  ٧٨,٧  ١٤٠  تناسبهما.

  ٨  ٢,٨٢  ٥  ٩  ٧,٩  ١٤  ٨٧,١  ١٥٥  .االستفادة من الخامات المحلیة  ٤
ة     ٥ ؤهالت التعلیمی غیل ذوى الم تش

  (م)٣  ٢,٩٢  ١,٧  ٣  ٤,٥  ٨  ٩٣,٨  ١٦٧  .المنخفضة

  ١١  ٢,٥٣  ١٥,٧  ٢٨  ١٥,٢  ٢٧  ٦٩,١  ١٢٣  تقلیل الهجرة بین الریف والحضر.  ٦
  ٩  ٢,٧٥  ٢,٨  ٥  ١٨,٥  ٣٣  ٧٨,٧  ١٤٠  تساعد فى تنمیة االقتصاد القومى.  ٧
از     ٨ تثمار ممت لیة واس در تس ر مص تعتب

  ٧  ٢,٨٤  ٤,٥  ٨  ٦,٧  ١٢  ٨٨,٨  ١٥٨  للوقت.

  (م)١  ٣  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٠٠  ١٧٨  .ةصناعة غیر ملوثه للبیئ  ٩
  ٣  ٢,٩٢  ٢,٢  ٤  ٣,٤  ٦  ٩٤,٤  ١٦٨  للحفاظ على العادات والتقالید. ةوسیل  ١٠
ات       ١١ ة احتیاج وفیر كاف ى ت اعد عل تس

  ٦  ٢,٨٦  ٣,٤  ٦  ٦,٧  ١٢  ٨٩,٩  ١٦٠  الحیاة.

  ٢,٨٣  المتوسط المرجح االجمالى
  : استمارات االستبیان.المصدر 
  

  ًا: اسباب االنضمام الى الحرف الیدویة: ثالث
الل  ن خ ح م ات یتض دول" بیان رفیین ل " ٥ج مام الح باب انض اط الح أس ذا النش يه اء  رف وج

رجح     ط الم ًا للمتوس باب وفق ك األس ازلى لتل ب التن الى  الترتی و الت ى النح وت :عل ة اوارث ن الحرف  م
داد ألا اءو ج م  )،٢,٧٥( االب اط ث ه نش اج كون ى رإال یحت رأس ؤول وال كبی ضیف ت هأن ،)٢,٦٢(ةم

ة(    ثم )، ٢,١٤(األسرةإلى  ًایدخًلا إضاف ر الحرف الیدوی ن   ،)١,٧٢لم یكن لدى أي خیار آخر غی وم
ة(       المبحوثین یرى أنه نظرًا ذه الحرف الیدوی وا ه تعلم قبل ن    ١,٦١لسهولة ال ز ومساعدات م )، تحفی

ذلك تركز      ًااق المبادرات الحكومیة یبدو ضعیف ) وبالتالي فإن نط١,٢١(ةالحكوم ویجب أن یكون ك
الى السباب االنضمام للحرف     أكثر.  ة  كما توضح البیانات أن المتوسط المرجح االجم  ٢,٠١الیدوی

ى أن هن   ذا یعن ات وه الث درج ن ث ة م و درج دین نح انوا محای وثین ك مامهم  اك المبح باب انض اس
  للحرف الیدویة.   
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  اسباب االنضمام للحرف الیدویة. .٥ جدول
  
  م

  

  
  اسباب 

    درجة الموافقة

المتوسط 
  المرجح

 
  غیر موافق  سیان  موافق  الترتیب

  %  عدد  %  عدد  %  عدد 
  ١  ٢,٧٥  ٤,٥  ٨  ١٥,٢  ٢٧  ٨٠,٣  ١٤٣  االباء.و جدادألا من الحرفة اوارثوت  ١
  ٢  ٢,٦٢  ٣,٤  ٦  ٣٠,٩  ٥٥  ٦٥,٧  ١١٧  ة.س اموال كبیرؤوال یحتاج  الى ر  ٢
  ٣  ٢,١٤  ٣٧,١  ٦٦  ١١,٨  ٢١  ٥١,١  ٩١  .إلى األسرة تضیف دخًلا إضافیًا  ٣
  ٤  ١,٧٢  ٥٥,٦  ٩٩  ١٦,٣  ٢٩  ٢٨,١  ٥٠  .خیار آخر غیر الحرف الیدویة ال  ٤
  ٥  ١,٦١  ٦٣,٥  ١١٣  ١١,٢  ٢٠  ٢٥,٣  ٤٥  .ام بهاینظًرا لسهولة التعلم والق  ٥
  ٦  ١,٢١  ٨٧,٦  ١٥٦  ٢,٨  ٥  ٩,٦  ١٧  .ةتحفیز ومساعدات من الحكوم  ٦

  ٢,٠١  المتوسط المرجح االجمالى
  استمارات االستبیان.المصدر:  

  
   التحدیات التى تواجه اصحاب الحرف الیدویة: :رابعًا

ینی دول" ب ة والثال" ٦ج دیات االجتماعی ةتح حاب الحرف الیدوی ه اص ى تواج ة الت اء  قافی وج
ك  ازلى لتل ب التن ًا  تال الترتی دیات وفق الى  ح و الت ى النح رجح عل ط الم أمین   :للمتوس ود ت دم وج ع

ذا   درجة ٢,٩٣ مرجح قدره بمتوسط اجتماعى ى   وقد یرجع ه ة    ال ات الكافی وافر البیان ى   نقص ت عل
دم      )٢,٨٧( تدنى المستوى التعلیمى ثم، لغیر رسمىالقطاع املین فى هذا العا ى ع ذا ال وقد یرجع ه

ة   أت التعلیمی وفر المنش دیمًا  ت دن    ق ى الم دارس ف ى الم ة ال د الطرق المؤدی ورة وبع رى ووع ى الق ف
م ، االقتصادى الرئیسیة باالضافة الى تدنى الوضع ة او رابطة للحرفیین      ث  )٢,٨٤( عدم وجود نقاب

ود     دم وج ى ع ذا یعن ة وه ة منظم رفیین  هوی ؤالء الح م، له عف  ث دعمض دم   ال وى المق ن المعن م
ة      )٢,٨٣(الخاصة سسات الحكومیة أوؤالم ادرات الحكومی إن نطاق المب دو  او الخاصة  وبالتالي ف یب

عیًفا ذا  ض ع ه د یرج ى وق ة رفیبن أن الحال رامج الحكومی ن الب بة ع ات مناس ون معلوم م ،ال یملك  ث
الح   تم ب ر مه د غی ل الجدی ة الجی د و )٢,٧( رف الیدوی ع یق ذا  رج ة  ه دیر والقیم ى التق ار إل ى االفتق ال

م  ،النقدیة اس     ث ي ذوق واحتیاجات الن ر ف انون       و )٢,٤٧( التغیی و ق ر ه ا یجب مالحظة أن التغیی هن
ة م ،الطبیع زواج     ث د ال ل بع ن العم اء م ع النس دو )٢,٤٢( من ع ق ذا یرج د    ه ادات والتقالی ى الع ال

تحكم   ى ت ة الت اء االجتماعی ل النس ى عم م، ف ات  ث ة للمنتج میمات الحدیث ى التص ار إل رة  االفتق وهج
ر الجراء  الى افتقار المنتجین   وقد یرجع هذا )٢,٢١( اصحاب الحرف الیدویة ى المنتجات    تغیی عل

ذه  ثم ، التقلیدیة من ناحیة وغیر منفتحین على هذا التغییر من ناحیة اخرى نظرة المجتمع المتدنیة له
ناعة  ذه        )٢,٠١( الص ة له ادیة والثقافی ة االقتص ع باالهمی ى المجتم ة وع ى قل ذا ال ع ه د یرج وق
م، الصناعة ة ث دورات التدریب ة ال ى   )١,٩٩( قل ذا ال ع ه د یرج وفر وق دم ت دریبع ز الت ى  مراك ف

ة والصحیة      .المناطق الریفیة ة والثقافی دیات االجتماعی  ٢,٥كما بلغ المتوسط المرجح االجمالى للتح
الث ن ث ة م ذادرجات  درج ى وه ة  یعن وثینموافق ة المبح دیات االجتماعی ى التح ة  عل ى والثقافی الت

   تواجههم.
دول"  ات ج یر بیان ا تش ى ٦كم ة    " ال رف الیدوی حاب الح ه أص ى تواج حیة الت دیات الص التح

أمین صحى(        الى: عدم وجود ت ى النحو الت م مشاكل   ٣ویمكن ترتیبها وفقًا للمتوسط المرجح عل )، ث
د   فى السمع والب  م  ٢,٩٦( صر وحساسیة الجل ى العضالت والهیكل       )، ث ن آالم ف ر م التعرض للكثی

د  أاز التنفسى و ه مراض الج أمى واالصابات و ظالع دم      ٢,٩١( مراض الجل ى ع ذا ال د یرجع ه ) وق
م  ،في مكان العمل توفیر معدات الحمایة الالزمة  ة للحرفیین    ث ار المتقدم د یرجع   ٢,٤٤( األعم ) وق

ذه الصناعة  ل جدید من الشباب وهذا الى عدم وجود جی  الحرفیین یترددون في إدخال أطفالهم إلى ه
الث درجات      ٢,٨٣كما بلغ المتوسط المرجح االجمالى للتحدیات الصحیة   ن ث ى  درجة م ذا یعن  وه

  .  التحدیات تلك على المبحوثینموافقة 
دول"   ات ج ر بیان ا تظه ادیة " ٦كم دیات االقتص رف الی   التح حاب الح ه اص ى تواج ةالت  دوی

ات   ویمكن ترتیبها وفقًا للمتوسط المرجح على النحو التالى: عدم وجود رؤس   وارتفاع اسعار الخام
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افى  ل ك وال او تموی دره  ام رجح ق ط م ات ٣ بمتوس ن    درج د م اء العدی بب انتم ذا بس ع ه د یرج وق
رة   ر فقی ى أس رفیین إل مالح افة انه ات     باالض ن جه روض م ذ ق ة الخ مانات الكاقی دیها الض یس ل ل

ة لتسویق المنتجات     ثم ، وعدم توفر القوض المیسرة من تلك الجهات لتمویلا ذ كافی  عدم وجود مناف
وق    )٢,٩٨( ن الس بة ع ات مناس ون معلوم رفیین ال یملك ذا ان الح ع ه د یرج م ، وق ل ث ب أق المكس

دة   عدم وجود وقد یرجع هذا الى  )٢,٩٧( انخفاض اسعار المنتجاتو باالعمال االخرى مقارنة وح
ي ت امش   ف اض ه ى انخف ة المطاف إل ي نهای ؤدي ف رفیین ت ین الح ة ب ب المنافس عار بجان د األس حدی

م  ، الربح وحرب األسعار دم  ث ة   ع  واستغالل بعض التجار    ةمیسر  او قروض  وجود تسهیالت مالی
ع  )٢,٩١( د یرج ص   وق ى نق ذا ال ول ال ه ات ح ة المعلوم هالت االئتمانی ة  تس ن ناحی ض و م ان بع

اً    فیین غالتجار یستغلون الحر   ل وعی ین واالق ر المنظمی ة أخرى    ی ن ناحی م ، م ل     ث الیف نق اع تك ارتف
دة       )٢,٨٢( المنتجات لتسویقها ة البعی اطق الریفی ى المن وقد یرجع هذا الى أن الحرفیین یتواجدون ف

ن  ى    ع افة ال ویق باالض اكن التس وء أم رق س ة الط م   ،حال الیف    ث اع تك راءات وارتف عوبة اج ص
می  رخص الرس تخراج ال ذا  )٢,٧٩ة(اس ع ه د یرج ىا وق راءات  ل ى  اإلج روتین ف ة وال البیروقراطی

ر(     عمل شاق ثم ،استخراج التراخیص ود كبی ى مجه اج ال ذا    ٢,٧٤یحت د یرجع ه اد   ) وق ى االعتم ال
ة ثم  ،على األسلوب التقلیدى فى االنتاج المعتمد على المجهود العضلى  )٢,٧(عدم توفر البنیة التحتی

د  و ى  ق ذا ال ع ه ة الطرق سوء ح یرج ة  ال ن ناحی ة أخرى    م ن ناحی ورش م م ،ضیق المحالت وال  ث
ة   اج قدیم الیب انت تخدام اس ادى        )٢,٦( اس ى واالقتص توى التعلیم دنى المس ى ت ذا ال ع ه د یرج وق

دهم    ا یفق رفیین مم دات     للح تالك اآلالت والمع تخدام وام ى اس درة عل ة واألالق الیب المتقدم م   ،س ث
االالت   ثم )، ٢,٥٢المنافسة مع المنتجات المستوردة( اض  و المنافسة مع المنتجات المصنوعة ب انخف

دد الحرفیین المهرة   ى  )٢,٥(ع ذا ال ع ه د یرج ى    وق ات الت ة للمنتج میمات الحدیث ى التص ار إل االفتق
اً  توردة اوالمصنوعة آلی ات المس ع المنتج ة م ى المنافس درة عل دها الق م  ،تفق ل او ث ام العم دم انتظ ع

ذین یساعدون         )٢,٤٦( العمالة الموسمیة وت ال ات البی ل رب ال مث وقد یرجع هذا الى ان بعض العم
بلح  ول ال م محص الل موس ة خ ول وخاص ي الحق ال ف م  ،الرج اتث ودة المنتج اض ج د  )٢( انخف وق

واد الخام             ایرجع هذا  اع اسعار الم ة وارتف ن ناحی ط م ور فق ى أن المنتجات اصبحت منتجات دیك ل
واد رخ بعض الحرفیین   م ستخد یلذلك  ل جودة   م ة        یصة وأق ن ناحی اییر الجودة م د مع اب تحدی وغی
ذ        )١,٩١( انخفاض جودة المواد الخام ثم ،أخرى ة وعى الحرفیین حول مناف ى قل وقد یرجع هذا ال

ة    ودة عالی ام ذات ج واد خ ع م وده        بی ام ذات ج واد خ تبدل بم د تس عارها ق اع اس ة وارتف ن ناحی م
دیات     كما تشیر البیانات، منخفضة باسعار منخفضة الى للتح االقتصادیة  أن المتوسط المرجح االجم

على التحدیات االقتصادیة   یینالحرفذا یعنى أن هناك موافقة من درجة من ثالث درجات وه ٢,٦٨
  التى تواجههم.
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  .ت التى تواجه اصحاب الحرف الیدویةالتحدیا .٦ جدول
  
  م

  

  
  التحدیات

    درجة الموافقة
المتوسط 
  المرجح

 
  غیر موافق  سیان  وافقم  الترتیب

  %  عدد  %  عدد  %  عدد 
  
١  

                   االجتماعیة والثقافیة -ا 
  ٥  ٢,٧٠  ٩,٥  ١٧  ١٠,٧  ١٩  ٧٩,٨  ١٤٢  .الجیل الجدید غیر مهتم بالحرف الیدویة  

  ٧  ٢,٤٢  ١٧,٤  ٣١  ٢٢,٥  ٤٠ ٦٠,١  ١٠٧  منع النساء من العمل بعد الزواج.  ٢
  ١٠  ٢,٠١  ٣٦  ٦٤  ٢٦,٤  ٤٧  ٣٧,٦  ٦٧  ناعة.نظرة المجتمع المتدنیة لهذه الص  ٣
  ١  ٢,٩٣  ٠  ٠  ٦,٢  ١١  ٩٣,٨  ١٦٧  .عدم وجود تأمین اجتماعى  ٤
  (م)٨  ٢,٢١  ٣٢,٦  ٥٨  ١٢,٩  ٢٣  ٥٤,٥  ٩٧  االفتقار إلى التصمیمات الحدیثة.  ٥
  ١١  ١,٩٩  ٣٧,٦  ٦٧  ٢٥,٣  ٤٥  ٣٧,١  ٦٦  قلة الدورات التدریبة.  ٦
  ٦  ٢,٤٧  ١٦,٩  ٣٠  ١٩,١  ٣٤  ٦٤  ١١٤  التغییر في ذوق واحتیاجات الناس.  ٧
  ٤  ٢,٨٣  ٤,٥  ٨  ٧,٣  ١٣  ٨٨,٢  ١٥٧  سسات.ؤمن المالمعنوى الدعم  ضعف  ٨
  ٣  ٢,٨٤  ٢,٣  ٤  ١١,٢  ٢٠  ٨٦,٥  ١٥٤  عدم وجود نقابة او رابطة للحرفیین.  ٩
  ٢  ٢,٨٧  ٢,٨  ٥  ٦,٧  ١٢  ٩٠,٥  ١٦١   تدنى المستوى التعلیمى.  ١٠
  ٨  ٢,٢١  ٢٥,٨  ٤٦  ٢٦,٤  ٤٧  ٤٧,٨  ٨٥  هجرة اصحاب الحرف الیدویة.  ١١

  ٢,٥  المتوسط المرجح االجمالى                  
                  الصحیة: -ب  
  ١  ٣  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٠٠  ١٧٨  صحى عدم وجود تأمین  ١
  ٣  ٢,٩١  ٠  ٠  ٨,٩  ١٦  ٩١  ١٦٢  أمراض فى العظام.  ٢
  ٢  ٢,٩٦  ٠  ٠  ٣,٤  ٦  ٩٦,٦  ١٧٢  مشاكل فى السمع والبصر وحساسیة الجلد   ٣
  ٤  ٢,٤٤  ٢٠,٨  ٣٧  ١٣,٥  ٢٤  ٦٥,٧  ١١٧  ة للحرفیین المهرة.عمار المتقدماأل  ٤

           ٢,٨٣  المتوسط المرجح االجمالى               
                  االقتصادیة:  -ج  
  ١٤  ٢,٥  ١٨,٥  ٣٣  ١٢,٤  ٢٢  ٦٩,١  ١٢٣    المنافسة مع المنتجات المصنوعة باالالت.  ١ 

  ١٣  ٢,٥٢  ١٩,١  ٣٤  ٩,٦  ١٧  ٧١,٣  ١٢٧  المنافسة مع المنتجات المستوردة.  ٢
  ١١  ٢,٧٠  ٢,٣  ٤  ٢٤,٧  ٤٤  ٧٣  ١٣٠  عدم توفر البنیة التحتیة.  ٣
  ١  ٣  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٠٠  ١٧٨  ارتفاع اسعار الخامات.  ٤
  ٣  ٢,٩٨  ٠  ٠  ١,٧  ٣  ٩٨,٣  ١٧٥  عدم وجود منافذ كافیة لتسویق المنتجات.  ٥
  ٤  ٢,٩٧  ٠  ٠  ٢,٨  ٥  ٩٧,٢  ١٧٣  .باالعمال االخرى المكسب أقل مقارنة  ٦
  (م)١  ٣  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٠٠  ١٧٨  دم وجود رؤس اموال او تمویل كافى.ع  ٧
  (م)٤  ٢,٩٧  ٠  ٠  ٢,٨  ٥  ٩٧,٢  ١٧٣  انخفاض اسعار المنتجات.  ٨
  ١٦    ٢,٤٦  ١٩,٧  ٣٥  ١٤,٦  ٢٦  ٦٥,٧  ١١٧  .ةالموسمی ةعدم انتظام العمل او العمال  ٩
  ٩  ٢,٧٩  ٥,٦  ١٠  ٩  ١٦  ٨٥,٤  ١٥٢  استخراج الرخص. وتكالیفصعوبه   ١٠
  ٦  ٢,٩١  ٠  ٠  ٨,٤  ١٥  ٩١,٦  ١٦٣  .ةاو قروض میسر جود تسهیالتعدم و  ١١
  ٨  ٢,٨٢  ٠  ٠  ١٧,٤  ٣١  ٨٢,٦  ١٤٧  ارتفاع تكالیف نقل المنتجات لتسویقها.  ١٢
  (م)٦  ٢,٩١  ٢,٨  ٥  ٣,٤  ٦  ٩٣,٨  ١٦٧  استغالل بعض التجار.  ١٣
  (م)١٤  ٢,٥  ١٤,٦  ٢٦  ٢٠,٨  ٣٧  ٦٤,٦  ١١٥  الحرفیین المهرة.العاملین د اعداانخفاض   ١٤
  ١٧  ٢  ٣٧,١  ٦٦  ٢٥,٣  ٤٥  ٣٧,٦  ٦٧  انخفاض جودة المنتجات.  ١٥
  ١٢  ٢,٦  ١٢,٤  ٢٢  ١٤,٦  ٢٦  ٧٣  ١٣٠  .قدیمةانتاجیة  سالیباام استخد  ١٦
  ١٠  ٢,٧٤  ٧,٣  ١٣  ١١,٢  ٢٠  ٨١,٥  ١٤٥  حتاج الى مجهود كبیر.ی عمل شاق  ١٧
  ١٨  ١,٩١  ٤٤,٤  ٧٩  ١٩,٧  ٣٥  ٣٥,٩  ٦٤  انخفاض جودة المواد الخام.  ١٨

  ٢,٦٨  المرجح االجمالىالمتوسط 
      .: استمارات االستبیانالمصدر 

  : النهوض بالحرف الیدویة مقترحات: خامسًا
ات جدول"    ى " ٧تشیر بیان ة  لالمبحوثین   مقترحات ال الحرف الیدوی ب   لنهوض ب وجاء الترتی

ك   ازلى لتل ًا   مقترحات ال التن الى     وفق ى النحو الت وفیر   :للمتوسط المرجح عل أمین  ت ل تسهی و صحي ت
ر راخیصاءااج تخراج الت بة و ت اس عار مناس ام باس واد الخ وفیر الم در ت رجح ق ط م  ٣ه بمتوس

م  ات، ث ةدرج ل دورات تدریبی ارض  )، ٢,٩٦( عم ة المع ى اقام ع ف ویق  التوس ذ لتس تح مناف ف
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ا   ٢,٨٩( سهلة وبدون فوائدال القروضتوفیر )، ثم ٢,٩١( المنتجات ة العم م حمای ن مخاطر   )، ث ل م
وفیر  تقدیم الدعم المعنوى فى صوره مكافآتفتح أسواق جدیده فى الخارج و)، ٢,٨٣بیئة العمل(  وت

ل للمنتجات   دیل التصمی  )، ٢,٨٢( الطرق ووسائل النق ات   تع ا لمتطلب ا   ).٢,١٨(العمالء مات وفق كم
ة       ات األنضمام للحرف الیدوی الى اللی ن    ٢,٨٤توضح البیانات أن المتوسط المرجح االجم درجة م

ذ  ات وه الث درج ى ث ة ا یعن ى   موافق ة عل رف الیدوی حاب الح ات الاص الحرف  لمقترح وض ب لنه
  .  الیدویة

  
  ویة.الید فبالحرلنهوض ل مقترحات المبحوثین .٧ جدول

  
  م

  

  
  مقترحاتال

    ةدرجة الموافق

المتوسط 
  المرجح

 
  غیر موافق  سیان  موافق  الترتیب

  %  عدد  %  عدد  %  عدد 
  (م)١  ٣  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٠٠  ١٧٨  .مناسبةتوفیر المواد الخام باسعار   ١
وره       ٢ ى ص وى ف دعم المعن دیم ال تق

  (م)٨  ٢,٨٢  ٥,١  ٩  ٧,٣  ١٣  ٨٧,٦  ١٥٦   .مكافآت

ارض و   ٣ ة المع ى اقام ع ف ذالتوس  مناف
  ٥  ٢,٩١  ٠  ٠  ٩  ١٦  ٩١  ١٦٢  للتسویق.

  ٨  ٢,٨٢  ٣,٩  ٧  ٩,٦  ١٧  ٨٦,٥  ١٥٤  .فتح أسواق جدیده فى الخارج  ٤
  ٤  ٢,٩٦  ٠  ٠  ٣,٩  ٧  ٩٦,١  ١٧١  .ةعمل دورات تدریبی  ٥
  ٦  ٢,٨٩  ٣,٩  ٧  ٢,٢  ٤  ٩٣,٨  ١٦٧  .سهلة وبدون فوائدال القروضتوفیر   ٦
  ١  ٣  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٠٠  ١٧٨  .صحي تأمینتوفیر   ٧
  (م)١  ٣  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٠٠  ١٧٨  .ت استخراج التراخیصاءاتسهیل اجر  ٨
  ٧  ٢,٨٣  ٦,٢  ١١  ٣,٩  ٧  ٨٩,٩  ١٦٠  حمایة العمال من مخاطر العمل.  ٩

دیل الت  ١٠ ات   تع ا لمتطلب میمات وفق ص
  ١١  ٢,١٨  ٢٣,٦  ٤٢  ٣٤,٣  ٦١  ٤٢,١  ٧٥  .العمالء

  (م)٨  ٢,٨٢  ٤,٥  ٨  ٨,٤  ١٥  ٨٧,١  ١٥٥  نقل للمنتجات.الطرق ووسائل التوفیر  ١١
  ٢,٨٤  المتوسط المرجح االجمالى

  استمارات االستبیان.لمصدر: ا 
   التوصیات

  على ما توصل إلیه البحث من نتائج، یوصى بما یلى: بناء
رورة  -١ ة ض اء هیئ ق لإنش ة توثی ات كاف ا البیان املبن به ة والع ناعات الیدوی ن الص ى  ع حت
رامج التن   السیاسات   صانعي یستطیع  ة وضع الب ة المناسبة   مالتنموی ذا القطاع  إلصالح  وی ذلیل   ه وت

  .  تنمیةحول دون العقبات والتحدیات التى ت
اع ودعم     -٢ ذا القط ى ه تثمار ف ى االس تثمرین عل ز المس اخ    تحفی وفیر المن الل ت ن خ م م ه

  المناسب لالستثمار.
داخل   منافذ من خالل توفیرعلى تسویق منتجاتهم  أصحاب الحرفنة معاو -٣ للتسویق فى ال
  .والخارج
ن خالل    ضرورة  -٤ ة م دریب    عمل دورات تدریبیة الصحاب الحرف الیدوی انشاء مراكز ت

    .یة فنیة متطورةعلى أسس علمیة حتي تكون بمثابة مدارس أو معاهد أكادیم
مى للصناعات الح ضرورة   -٣ ر رس اع الغی ل القط الل   تحوی ن خ ى قطاع رسمى م ة ال رفی

  ت استخراج التراخیص الرسمیة.اءاجرا تیسیر
ة و ضرورة  -٤ ات اجتماعی ام تأمین وفیر نظ ة ت ة رعای حاب الحرف الیدوی حیة ألص ن  ص م

  یمة مبلغ التأمین االجتماعي.خالل معالجة الحرفیین بمستشفیات التامین الصحي، وتخفیض ق
ب     على الحكومى والخاص  تشجبع القطاع المالى  -٥ د بجان دون فوائ توفیر قروض سهلة وب

  .اإلعفاء الضریبى والدعم على الطاقة ألصحاب الحرف الیدویة
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اء   ضرورة تغییر نظرة   -٦ ن خالل نشر       الشباب واآلب ة م ة  ألصحاب الحرف الیدوی التوعی
   وسائل االعالم المختلفة. فىحرف الیدویة اقتصادیًا واجتماعیًا وثقافیًا بأهمیة الالمجتمعیة 

  المراجع
ة    ا). تنمیة ١٩٩٦أحمد، عبد الرحمن یسرى( دار الجامعی ا، ال لصناعات الصغیرة ومشكالت تمویلیه

  للطباعة والنشر والتوزیع، االسكندریة.
  ادى الجدید.). نوتة المحافظة، محافظة الو٢٠١٩ادارة الصناعات الحرفیة (

یاحة،   ).١: ٢٠١٧البوابة االلكترونیة لمحافظة الوادى الجدید، ة، الس ناعات البیئی م  الص ت
  من: ٢٠٢٠ یونیو ٢٤إسترجاعها بتاریخ 

http://www.newvalley.gov.eg/tourism/Pages/tourismArchive.aspx?MaintourismCode=8 
ة واالحصاء(     ة العام ة  التجارة  مؤشرات ). ٢٠١٩الجهاز المركزى للتعبئ م   ،الخارجی إسترجاعها  ت

  من: ٢٠٢٠ أغسطس ٥بتاریخ 
 http://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=6171  

ا.      ٢٠٠٩الشیمى، محمد نبیل( ى وسبل النهوض به دلول التراث ). أهمیة الصناعات الحرفیة ذات الم
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Abstract 
The handicraft sector plays a vital role in generating income and 

employment opportunities. The handicraft industries have witnessed during the 
past decades a gradual decline, and this research was to find out the challenges 
facing handicraft owners in rural New Valley Governorat. This research was 
carriedout on three districts: Kharga, Dakhla and Farafra, as the largest districts, 
they have a number of handicraft owners, and the two largest villages with a 
number of handicraft owners were selected from each district. Data were 
collected from "178" handicraft Owners distributed over six villages of Bulaq, 
Al-Munira, Al-Qasr, Al-Jadida, Al-Kifah and Abu Hurairah. Data were collected 
by questionnaire, percentages, frequency distribution and weighted average were 
used to present and describe the research data by the Social Sciences Statistical 
Program Group (SPSS). The results showed that the first importance for 
handicrafts that it helps to reduce unemployment and it is a non-polluting 
industry for the environment with a weighted average of 3 degrees, and The first 
reason for handicraft owners joining the craft activity is that they inherited the 
craft from grandparents and parents with a weighted average of 2.75 degrees, and 
health challenges came first with a weighted average of 2.83 from three degrees,  
then economic challenges with a weighted average of 2.68, then social and 
cultural challenges with a weighted average of 2.5 degrees, and one of the first 
proposals to develop handicrafts from the opinion of respondents' were: 
providing health care, facilitating licensing procedures and providing raw 
materials with a weighted average of 3 degrees. 
Keywords: Challenges, Handicrafts Owners, New Valley Governorate.   


