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 إعداد
 

 مصطفً سيذ أبى احلسه عبذ اهللأ/ 
 اجظتربذسج١ امل باذث

 املٓـٛس٠جاَع١  – ايظٝاذ١ ٚايفٓادمن١ًٝ  
محادأمحذ عادل د/   

بكظِ ايذساطات ايظٝاذ١ٝ  ذسغامل  

 جاَع١ املٓـٛس٠ –ن١ًٝ ايظٝاذ١ ٚايفٓادم 

 أ.د/ دعاء مسري حممذ حزة  
 بكظِ ايذساطات ايظٝاذ١ٝ  األطتار 

 ورةجاَع١ املٓف –ن١ًٝ ايظٝاذ١ ٚايفٓادم 

املهخص
 ايظٝاذ١ تٓؼٝط يف ايؼباب١ٝ املذٕ دٚس َعشف١ تٗذف تًو ايذساط١ إىل

ايذاخ١ًٝ. ٚتعتُذ ايذساط١ اؿاي١ٝ ع٢ً املٓٗخ ايٛؿفٞ ايترًًٝٞ َٔ خالٍ اطتعشاض 

ايذساطات ايٓعش١ٜ املتعًك١ مبٛكٛع ايذساط١، ٚنزيو إجشا٤ ايذساط١ املٝذا١ْٝ َٔ 

ع١ٓٝ  إطتُاس٠ إطتكـا٤ ع٢ً 400خالٍ أطًٛب اإلطتكـا٤، ذٝث مت تٛصٜع عذد 

 ِٗٚريو بػشض ايتعشف عًٞ تٛجٗات عؼٛا١ٝ٥ َٔ ايٓضال٤ مبحُٛع١ َٔ املذٕ ايؼباب١ٝ

 يًُذ١ٜٓ تشٚجي١ٝ محالت . ٚتٛؿًت ايذساط١ إىل عذّ ٚجٛدايذساط١حنٛ أبعاد  ٥ِٗساآٚ

اؿه١َٝٛ. بٓا٤  اؾٗات ممثًٞ ع٢ً ايشذالت ايهايف، نُا أْ٘ تكتـش بايكذس ايؼباب١ٝ

١ مت ٚكع فُٛع١ َٔ ايتٛؿٝات أبشصٖا، تأطٝع َهتب َظتكٌ ع٢ً ايٓتا٥خ املظتخشج

                                           مبذٜشٜات ايؼباب ٚايشٜاك١ يًرتٜٚخ يًشذالت احمل١ًٝ.
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ايشذالت ايؼباب١ٝ، ٚصاس٠ ايؼباب ٚايشٜاك١، ايظٝاذ١ ، املذٕ ايؼباب١ٝانكهماث انذانت:

 ايذاخ١ًٝ، ايظا٥ح احملًٞ.
the role of youth cities in promoting domestic tourism 

Abstract 
This study aims to know the role of youth cities in 

promoting domestic tourism. This study is a descriptive 

analytical approach through reviewing theoretical studies related 

to the subject of the study, as well as conducting the field study 

through the survey method, where 400 questionnaires were 

distributed to a random sample of guests in a group of youth 

cities in order to identify their attitudes and opinions towards the 

dimensions of the study The data received from the 386 forms 

valid for statistical analysis were analyzed using the SPSS 

Statistical Package Program to arrive at the study results. The 

study found that there are not enough promotional campaigns for 

the youth city, and trips are limited to representatives of 

government agencies. Based on the extracted results, a set of 

recommendations was developed such as the establishment of an 

independent office in the Youth and Sports Directorates to 

promote local excursions. 

Keywords: Youth cities, youth trips, the Ministry of Youth and 

Sports, domestic tourism, local tourists. 

 مقذمت
 يف ايٓؼاطات أبشص َٔ ٜعذ ايظٝاذٞ ايٓؼاط إٔ إيٞ( 2005) اـلرٟ ٜؼر

 َُٗا طٝاذ١ٝ إجاص٠ يكلا٤ تطُح اييت ايبؼش١ٜ األعذاد يهثاف١ ٚريو ايبالد، كتًف

 اقاَتِٗ َهإ َٔ األفشاد اْتكاٍ اْٗا ع٢ً ايذاخ١ًٝ ايظٝاذ١ ايٞ ٜٚؼاس قـر٠. ناْت

 تكٌ ال َذٙ يف ايعٌُ غر اخشٟ ألغشاض اٚ ايرتفٝ٘ بػشض ايذٚي١ ْفظٗا آخش َهإ اىل

 اٚ ايرتفٝ٘ ٜهٕٛ قذ ايذاخ١ًٝ ايظٝاذ١ٝ ايشذ١ً َٔ ايػشض إ ذٝث طاع٘، 24 عٔ
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 ايعالد اٚ د١ٜٝٓ ألطباب اٚ ًذساط١ي ٜهٕٛ ٚقذ االؿذقا٤ صٜاس٠ اٚ االطتحُاّ اٚ ايشٜاك١

 (.Huotari and Nyberg, 2012) ريو غر اٚ ْذ٠ٚ اٚ َؤمتش ذلٛس اٚ

 ناف١ بتكذِٜ تكّٛ اييت َـش قافعات يف ايؼباب١ٝ املذٕ َٔ نثر ٚتتٛاجذ

 ايؼباب١ٝ املذٕ ديٌٝ يف رنش (.2019، ٚآخشٕٚ عضٜض) يًؼباب. ايظٝاذ١ٝ اـذَات

 ٚسفع ايذاخ١ًٝ أطُٗت يف ايٓٗٛض بايظٝاذ١ ايؼباب١ٝ املذٕ ٕأ( 2017) ايـعٝذ ظٓٛب

 عذّ ع٢ً ايفٓادم أغًب إؿشاس ظٌ يف ايظٝاذ١ فاٍ يف ايبظطا٤ ايعاًَني عٔ املعاْا٠

 ايذاخ١ًٝ. ايظٝاذ١ يتؼحٝع أطعاسٖا ؽفٝض

 مشكهت انبحث:
 االستكا٤ يف ايؼباب١ٝ املذٕ َٔ االطتفاد٠ عذّ يف ايذساط١ َؼه١ً تهُٔ

 َـش، يف ايذاخ١ًٝ ايظٝاذ١ يت١ُٝٓ ايش٥ٝظ١ٝ احملاٚس َٔ نُرٛس ايذاخ١ًٝ ٝاذ١بايظ

 :اآلت١ٝ ايتظاؤالت عًٞ االجاب١ يف ايذساط١ َؼه١ً تًخٝف ميهٔ ٚبزيو

 ٌٖ ِٗايذاخ١ًٝ؟ بايظٝاذ١ ايٓٗٛض يف َـش يف ايؼباب١ٝ املذٕ تظ 

 ً١ٝ؟َا ٖٞ دسج١ سكا٤ سٚاد املذٕ ايؼباب١ٝ يف ايٓٗٛض بايظٝاذ١ ايذاخ 

 ايذاخ١ًٝ؟ ايظٝاذ١ تٓؼٝط يف ايؼباب١ٝ املذٕ تٛاج٘ اييت املعٛقات َا 

 أهذاف انبحث:
ايذاخ١ًٝ     ٚإيٞ  ايظٝاذ١ تٓؼٝط يف ايؼباب١ٝ املذٕ دٚس َعشف١ إىل ايذساط١ تًو تٗذف

 ايؼباب١ٝ إٔ تظِٗ َٔ خالٍ خذَاتٗا يف اطتٗذاف ايظٝاذ١ أٟ َذٟ تظتطٝع املذٕ

ؼكٝل اهلذف َٔ ايذساط١ مت ٚكع فُٛع١ َٔ االٖذاف  ٚريو َٔ أجٌ. ايذاخ١ًٝ

 -ايفشع١ٝ عًٞ ايٓرٛ ايتايٞ:

 تظًٝط ايل٤ٛ ع٢ً املذٕ ايؼباب١ٝ ٚخذَاتٗا يف َـش. 

 ؼذٜذ دسج١ سكا٤ سٚاد املذٕ ايؼباب١ٝ عُا تكذَ٘ ٖزٙ املذٕ َٔ خذَات. 

 ؼذٜذ َذٟ َظا١ُٖ املذٕ ايؼباب١ٝ يف ايٓٗٛض بايظٝاذ١ ايذاخ١ًٝ. 

 ممٝضات املذٕ ايؼباب١ٝ باملكاس١ْ َع ٚطا٥ٌ االقا١َ األخش٣. ٢ف عًايتعش 

 اييت تٛاج٘ املذٕ ايؼباب١ٝ يف تٓؼٝط ايظٝاذ١ ايذاخ١ًٝ. عٛقاتامل ٢ايٛقٛف عً 
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ٚكع َكرتذات يًتػًب ع٢ً َعٛقات ت١ُٝٓ دٚس املذٕ ايؼباب١ٝ يف ايٓٗٛض بايظٝاذ١  

 ايذاخ١ًٝ.

حمذداث انبحث
 اآلت١ٝ: تتلُٔ ايذساط١ احملذدات

 َذٜٓدد١( 11َـددش ) يف ايؼددباب١ٝ املددذٕ َددٔ ايعذٜددذ ٚجددٛد ظددٌ يفاحملددذد املهددا٢ْ - أ

ٔ  فإْ٘(، 2017، ايؼباب١ٝ ظٓٛب ايـعٝذ املذٕ ديٌٝ) ٞ  ايـدعب  َد ٔ  ايباذدث  عًد ّ َد  ايكٝدا

 املددذٕ يف ايذساطدد١ متددت  يدزا ، ٚايتهًفدد١ ايٛقددت ملشاعددا٠ ْعدشا  ايؼددباب١ٝ املددذٕ مجٝددع بذساطد١ 

 املددذٕ تتٛاجددذ ايؼددٝو ٚبٛسطدعٝذ( ذٝددث  ٚػددشّ ٚاالطدهٓذس١ٜ  ٚاالقـددش اطددٛإ ب) ايؼدباب١ٝ 

 .بفاع١ًٝ ايؼباب١ٝ

ٔ  يف ايفددرت٠ اإلطتكـددا٤ ٚؼًًٝددٗا  إطددتُاسات تٛصٜددع متاحملددذد ايضَٓدد٢  - ب  15 َدد

 .2020فرباٜش  20 إىل 2019 دٜظُرب

 املدددذٕ ايؼدددباب١ٝ  عٝٓددد١  ايٓدددضال٤ يف عًددد٢ ايذساطددد١ عٝٓددد١ أقتـدددشتاحملدددذد ايبؼدددش٣

 .١ايذساط

 اإلطار انىظري نهذراست:
 اإلقاَدد١ َهددإ  َددٔ  األفددشاد  اْتكدداٍ  عًُٝدد١  ٖددٞ ايذاخًٝدد١ بأْٗددا  ايظددٝاذ١ تعددشف

  األْؼددط١  َؼدداٖذ٠  أٚ  ملُاسطدد١  َؤقتدد١  صَٓٝدد١  يفددرت٠  ايذٚيدد١  داخددٌ  آخددش  َهددإ  إىل  ايذا٥ُدد١ 

 ٖدددٞ ايذاخًٝددد١ ايظدددٝاذ١ إٕ أٟ ،(2011بهددش، )   املختًفددد١  ايظدددٝاذ١ٝ  ٚاألغدددشاض  ايظددٝاذ١ٝ 

ٔ  ؽددشد ٚال ايذٚيدد١ ذددذٚد داخددٌ تهددٕٛ ؿدٓاع١   ايظددٝاذ١ اُٖٝدد١ اٜلددا  ميهددٔ .ْطاقٗددا عد

 ,Chabot): ; 2017اؿُٝدذ،   عبدذ  ; 2005 ايظُٝع، عبذ)  ايتاي١ٝ ايٓكاط يف ايذاخ١ًٝ

2007  

ِ  االجتُاعٝد١،  ايعالقات ٚق٠ٛ تشابط صٜاد٠. أ ِ  بدني  ايدشٚابط  ٚدعد  أٚ ايٛاذدذ٠  ايذٚيد١  أقدايٝ

 .دٍٚ ع١فُٛ

 اؿشندد١ ٚتٓؼددٝط جذٜددذ٠ عُددٌ فددشق ٚإتاذدد١ ٚاجملُٛعددات األفددشاد إْتاجٝدد١ صٜدداد٠. ب

.                                ايٛطٓٝدد١ ايعاًَدد١ ايكدد٣ٛ تؼددػٌٝ أجٗددض٠ نفددا٠٤ يف ايثكدد١ دعددِ عًدد٢ ٚايعُددٌ ايتحاسٜدد١
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 ١،ايظددٝاذٝ األَددانٔ طبٝعدد١ عددٔ املددٛاطٓني يددذ٣ ٚاالجتُدداعٞ ايثكددايف ايددٛعٞ صٜدداد٠. د

 .املٓاطل طهإ بني ٚايثكايف ايفهشٟ االتـاٍ ٚطا٥ٌ َٔ ٚط١ًٝ باعتباسٖا

 ْؼدددش يف ٚإطدددٗاَاتٗا املختًفددد١ املٓددداطل يف ايظدددا٥ذ٠ ٚايتكايٝدددذ ايعدددادات عًددد٢ ايتعدددشف. د

 .ايب٦ٝٞ ايٛعٞ

 يًؼباب. ايعٌُ فشق َٔ عذٜذ تٛفر يف املظا١ُٖ. ٙ 

 انذاخهيت: انسياحت ترويج
 أعلدا٤  طدشف  َٔ املتلافش٠ اؾٗٛد فُٛع عٔ عباس٠ ايذاخ١ًٝ ايظٝاذ١ تشٜٚخ

 يًتُتددع اطددتكطاب٘ أجددٌ َددٔ ٚايددٛطي احملًددٞ ايظددا٥ح عًدد٢ يًتددأ ر ايظددٝاذ١ٝ املؤطظدات 

ٔ  ببًدددذٙ املتٛاجدددذ٠ ايظدددٝاذ١ٝ املٛاقدددع مبختًددف   أٖذافددد٘ ٚؼكٝدددل سغباتددد٘ اػدددباع أجدددٌ َدد

 ني ٚسغبدداتِٗايظددا٥ر ذاجددات إٕ. دٚيتدد٘ عددٔ إجيابٝدد١ طددٝاذ١ٝ ؿددٛس٠ ٚإْؼددا٤ ايظددٝاذ١ٝ

  كددشٚس٠  إىل اؿاجدد١  ظٗددشت فًددزيو  ايػشٜضٜدد١، ايددذٚافع  ْتٝحدد١  ٚايتطددٛس ايددتػر  دا٥ُدد١

ٌ  ايديت  ايذٚي١ٝ ايؼشنات َٔ عذٜذ ٚجٛد َع خاؿ١ ايذاخ١ًٝ ايظٝاذ١ تشٜٚخ  عًد٢  تعُد

٘  احملًددٞ ايظددا٥ح  اطددتكطاب  ايؼددشن١  عًدد٢  طٝـددعب َددا  ايظددٝاذ١ٝ ب٦ٝتٗددا  حنددٛ ٚجزبدد

 ايٛجذاْٝدد١ ٚاملؼدداعش األذاطددٝع ؽاطددب إٔ عًٝٗددا ويددزي ٚتطًعاتٗددا، أٖددذافٗا ؼكٝددل

ٌ  يألفددشاد ِ  ألجدد ٍ  ػخـددٝاتِٗ يف املختًفدد١  اؾٛاْددب  ٚإٜكدداظ تددٛجٝٗٗ ِ  يًٛؿددٛ  إىل بٗدد

ٞ  ايربْداَخ  بؼدشا٤  ايهاٌَ اإلقٓاع دسج١ ٘  ايظدٝاذ ٍ  ٚخًدل  ايذاخًٝد١  يب٦ٝتد  ملعشفد١  ايفلدٛ

 (.2017 ٛد،قُ: 2017 ايـاحل، عبذ) ٚايثكاف١ٝ اؿلاس١ٜ ٚ شٚاتٗا بالدٙ نٓٛص

 ايدٛطي  باالْتُدا٤  اؿدع  إعداد٠  ٖٛ ايذاخ١ًٝ ايظٝاذ١ تشٜٚخ أٖذاف أِٖ َٔ إٕ

ٔ  يًبًدذ،  ايذاخًٝد١  ايظدٝاذ١ٝ  اؿشن١ اْعاؾ بإعاد٠ يًبًذ األَإ سٚ  ْٚؼش  ذـدش  ٚميهد

 (:2018 ايـٝذاٟٚ،) اآلتٞ األخش٣ ايذاخ١ًٝ ايظٝاذ١ تشٜٚخ أٖذاف

 .دٚيت٘ عٔ ٚايٛطي احملًٞ حايظا٥ أَاّ اجياب١ٝ طٝاذ١ٝ ؿٛس٠ إبشاص

 .املٛاطٓني يذ٣ ايذاخًٞ ايظٝاذٞ ايٛعٞ َظت٣ٛ سفع -

  ايظٝاذ١ٝ. ملٓاطكٗا َعشفت٘ خالٍ َٔ بٗا ٚافتخاسٙ ببًذٙ املٛاطٔ عالق١ تٛطٝذ -

 ايذاخ١ًٝ. ايظٝاذ١ٝ اؿشن١ منٛ َعذٍ سفع -
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  املـش١ٜ. يًذٚي١ ايظٝاذ١ٝ املعامل كتًف َعشف١  كاف١ غشغ -

 ايعا٥دذ٠  ٚباملٓافع احملًٞ ايظٝاذٞ بايظٛم احملًٝني ايظا٥رني ٚإقٓاع ٚتزنر ٜفتعش

 ايظٝاذ١ٝ. اـذَات ع٢ً ٚذـٛهلِ اْلُاَِٗ ذاي١ يف عًِٝٗ

 ماهيت املذن انشبابيت
 ايكطاع ايـٓاعٞ)تٓذسد املذٕ ايؼباب١ٝ ؼت َؤطظات ؿٓاع١ ايلٝاف١ 

َات االجتُاع١ٝ ايعا١َ َؤطظات أٚ ٚذذات اـذ ؼذٜذًا (ٚاـذَات ايعا١َ

Welfare Units  املٓٛط١ بتضٜٚذ كتًف املظتًٗهني ٚايعُال٤ بعذٜذ َٔ اـذَات

ٚنزيو بتًب١ٝ ايشغبات املتبا١ٜٓ يف كتًف املؤطظات اييت تظتكبٌ األفشاد بعٝذًا عٔ 

)ديٌٝ املذٕ َٔ اـذ١َ املتُٝض٠  اأَانٔ َعٝؼتِٗ، ذٝث ٜتٛقع املظتًٗو نثر

 (.2017ٛب ايـعٝذ، ايؼباب١ٝ ظٓ

 تطٜٛشٖا ١َُٗ ايؼباب ٚصاس٠ تٛيت اييت ايؼباب١ٝ إٔ املذٕ( 2019) طامل أٚكح

 املذٕ ٖزٙ تًعب٘ ملا بٗا، ايٛصاس٠ قاَت اييت االعُاٍ اِٖ َٔ تعترب إْؼا٥ٗا، يف ٚايتٛطع

 تٓؼٝط يف ألُٖٝتٗا ْعشا ٚاٜلا ٚايؼباب ايٓؽ٤ خذ١َ يف َٚؤ ش فعاٍ دٚس َٔ

 فٗض٠ غشف َٔ ؼتٜٛ٘ ملا االقا١َ خذَات تكذّ املذٕ ٖزٙ ٚمجٝع. ١ٝايذاخً ايظٝاذ١

 عًٞ ايػشف مجٝع ؼتٟٛ ذٝث خاسجٞ، اٚ داخًٞ عُاّ غشف طٛا٤ االجٗض٠ بأذذث

 ايٞ باإلكاف١ ٚريو بايهاٌَ َهٝف٘ ٚمجٝعٗا ؿػر٠ ٚ الجات دٟ طٞ اٍ ػاػات

الذتٛا٥ٗا  ْعشا االعاػ١ ايؼباب١ٝ خذَات املذٕ ٚتكذّ َععِ. ايٓضال٤ ـذ١َ املػظ١ً

 اجملٗض٠ املطابو اىل باإلكاف١ ٚاملؼشٚبات، ايٛجبات يتكذِٜ بايهاٌَ َهٝف٘ عًٞ َطاعِ

 ٚاملؼشٚبات اييت ٜتِ تكذميٗا ٚػٗٝضٖا ٚفكا يهشاط١ ايٛجبات إلعذاد االجٗض٠ بأذذث

 ايٛجبات فٝٗا ٚؼذد ٚايشٜاك١ ايؼباب ٚصاس٠ ٚكعتٗا اييت ٚاملٛاؿفات ايؼشٚط

 (.2019، ٚآخشٕٚ عضٜض) االطبٛع اٜاّ ذظب ؼشٚباتٚامل

 املذن انشبابيت وانسياحت انذاخهيت
 َٔ تلِ عذٜذا تظِٗ املذٕ ايؼباب١ٝ يف تٓؼٝط ايظٝاذ١ ايذاخ١ًٝ ذٝث

 َع ٜتٓاطب مبا ٚايشفا١ٖٝ ٚاهلذ٤ٚ ايشاذ١ حيكل بأطًٛب ؿُُت اييت  اـذَات
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 ايشٜاك١ٝ، ٚاـذَات اإلعاػ١ٚ اإلقا١َ أْؼطتٗا َٚٔ ٚايف٦ات،األرٚام كتًف

املذٕ  ديٌٝ)  ٚايشٜاك١ ايؼباب يٛصاس٠ ٚتابع١ يًٓضال٤ اإلجتُاع١ٝ املعًَٛات١ٝ، املعشف١ٝ،

 (.2017ايؼباب١ٝ ظٓٛب ايـعٝذ، 

 ملٓع١ُ ٚال٥ِٗ ع٢ً ٜعًٕٛ طٛف ايؼباب١ٝ املذٕ ايظا٥رني ايذاخًٝني يف إٕ

 ٜتٛقعٕٛ مما ْظبًٝا ععِأ خذَات َٔ عًٝ٘ حيـًٕٛ َا ق١ُٝ ناْت ارا اـذ١َ

 َع ايتعاٌَ ٚتهشاسٙ ايضبٕٛ َعاٚد٠ عٔ ٜعرب ايٛال٤ إٔ ٚمبا املٓافظني، َٔ عًٝ٘ اؿـٍٛ

 َٔ ايؼباب١ٝ املذٕ تكذَ٘ مبا ايضبٕٛ قٓاع١ َذ٣ ع٢ً ٜؤ ش ريو فإٕ ،اـذ١َ َٓع١ُ

 َٚٛاؿفات ظٛد٠ تتظِ اييت املٓع١ُ دا٥ُا عُال٤اي ٜفلٌ ذٝث اـذَات، جٛد٠

 املذٕ يتًو ايٛال٤ بٓا٤ إىل تؤدٟ َٔ  ِٚ ٚسغباتِٗ إذتٝاجاتِٗ َع تتطابل فٚخـا٥

 (. 2011ايهشدٟ،) ايؼباب١ٝ

 مىهجيت انبحث
 جمتمع انذراست 

 ايؼباب١ٝ املذٕ عذد بًؼ ذٝث ايؼباب١ٝ، باملذٕ ايٓضال٤ َٔ ايذساط١ فتُع تهٕٛ

 بٓظب١ ػباب١ٝ َذٕ 5 اختٝاس٠ مت ٚايشٜاك١، ايؼباب ٚصاس٠ إلذـا١ٝ٥ طبكا َذ١ٜٓ  11

 – أطٛإ – االطهٓذس١ٜ – األقـش) يف ايؼباب١ٝ املذٕ ِٖٚ يًذساط١، ع١ٓٝ يتهٕٛ% 45.4

 باملذٕ ايٓضال٤ ايظاد٠ ع٢ً إطتبٝإ إطتُاس٠ 400 عذد تٛصٜع مت(. ايؼٝو ػشّ – بٛسطعٝذ

 بٓظب١ إطتبٝإ إطتُاس٠ 386 يًترًٌٝ ايـاؿ١ اإلطتُاسات إمجايٞ ٚنإ ايؼباب١ٝ،

 .تٛصٜعٗا مت اييت االطتُاسات إمجايٞ َٔ% 96.5

 أداة انبحث امليذاوي
ٍ   أعًد٢ جدض  مت تـُِٝ إطدتُاس٠ إطتكـدا٤ َؼدت١ًُ      ٜٔ عٝدث ٜتهدٕٛ اؾدض٤ األٚ

املؤٖدٌ   -ايعُدش  -أطد١ً٦ غـدٛق)اؾٓع   3َٔ ايبٝاْات ايذميٛجشافٝد١ َتُثًد١ فد٢    

 6ٛس األٍٚ عًدد٢ حيتدد٣ٛ احملددذٝددث  أسبعدد١ قدداٚسٚاؾددض٤ ايثددا٢ْ حيتدد٣ٛ عًدد٢   ايذساطدد٢(.

عٓاؿدش   4عٓاؿش يذساط١ خذَات االقاَد١ باملدذٕ ايؼدباب١ٝ، ٚحيتد٣ٛ احملدٛس ايثدا٢ْ عًد٢         

عٓاؿدش يذساطد١   5ايؼدباب١ٝ، ٚحيتد٣ٛ احملدٛس ايثايدث عًد٢       باملذٕ االعاػ١ يذساط١ خذَات
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 عٓاؿدش يذساطد١ املعٛقدات    7ايؼباب١ٝ، ٚحيت٣ٛ احملدٛس ايشابدع عًد٢      باملذٕ ايرتفٝ٘ خذَات

 ايؼباب١ٝ. املذ١ٜٓ تٛاجٗا قذ اييت

ٚاعتُددذ اإلطتكـددا٤ عًددٞ َكٝدداغ يٝهددشت اـُاطددٞ بددذسجات َٛافكدد١ تتددذسد َددٔ غددر           

( دسجددات املٛافكدد١ ٚاملددذ٣ يهددٌ   1َٛافددل بؼددذ٠ ذدديت َٛافددل بؼددذ٠ ٜٚٛكددح اؾددذٍٚ سقددِ )    

 دسج١.

 : َكٝاغ اإلجاب١ ع٢ً فكشات اإلطتكـا1.٤جذٍٚ سقِ 

دزجات 
 املوافكة

غري ووافل 
ووافل  ووافل حمايد  ووافلغري بشدة

 بشدة
 5 4 3 2 1 الدزجة
 5: 4821 4821: 3841 3841: 2861 2861: 1881 1881: 1 املدى

 ( = )0.80=  5( / 1 – 5املذ٣ )طٍٛ ايف١٦ 

 انىتائج واملىاقشت
ثباث اإلستقصاء

يكٝاغ  بات اإلطتكـا٤: َعاٌَ أيفا نشْٚباخ 2جذٍٚ سقِ

 وعاون ألفا عدد العبازات
22 1889

َعاَددددٌ أيفددددا نشْٚبدددداخ املظددددتخذّ يف قٝدددداغ  بددددات   (2)ٜٛكددددح اؾددددذٍٚ سقددددِ 

إر إٕ ايٓظددب١ ٖٚددٞ قُٝدد١ َكبٛيدد١  .0.89 طتكـددا٤، ذٝددث تٛكددح ايٓتددا٥خ إٔ قُٝدد١ أيفددا اإل

 بددات  ٖٚددٛ َددا ٜؼددر إىل% فددأنثش. 70املكبٛيدد١ بايٓظددب١ يًبرددٛث اإلْظددا١ْٝ ٚاإلجتُاعٝدد١ 

٘ طتكـددا٤ ٚؿددالذ١ٝ اإل اإل طددتخذّ َددش٠  إيف ايذساطدد١ ٚ بددات ْتا٥حدد٘ إرا َددا     عتُدداد عًٝدد

 .ْفظٗا يف ايعشٚف ٣أخش

 انتحهيم انىصفي حملاور انبحث:
:ايبٝاْات ايذميٛجشاف١ٝأوالً:
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 يًٓضال٤ ايبٝاْات ايؼخـ١ٝ( ؼًٌٝ  3جذٍٚ سقِ )

 
 الـــىـتــػــيــس

التكسازات والٍطب 
 املئوية

 
 الرتتيب

 % ت

 اجلٍظ -1

 23463811 ذكس
 14337812 ٌجيأ

 %111 386 اجملىوع
 
 الطَ -2

 29882 115 25أقن وَ 
25 – 41 2336184 1 

 389883 41أكجس وَ 
 %111 386 اجملىوع

 
 
 املؤهن الدزاضي -3

379863 طالب ودزضي
17144832 طالب جاوعي

1 1784681 خسيج
4 11 دزاضات عميا

 %111 386 اجملىوع
( ايزٟ ٜٛكح تٛصٜع أفشاد ع١ٓٝ ايذساطد١ ٚفكدا   3ايظابل سقِ )ٜتلح َٔ اؾذٍٚ 

ملددتػر اؾددٓع، إ َععددِ أفددشاد عٝٓدد١ ايذساطدد١ عٝٓدد١ ايذساطدد١ َددٔ ايددزنٛس ذٝددث بًػددت       

%، ٜٚععدد٢ ايباذددث ريددو إىل طبٝعدد١ ايؼددباب 37%، بُٝٓددا بًػددت ْظددب١ االْدداث 63ْظددبتِٗ 

 ذٜذ٠. ايزٜٔ ٜفلًٕٛ ايظفش ٚايشذالت ٚايكٝاّ بضٜاس٠ األَانٔ اؾ

ٜتلح َٔ اؾذٍٚ ايظابل أٜلا، ٚايزٟ ٜٛكح تٛصٜدع افدشاد عٝٓد١ ايذساطد١ ٚفكدا      

طد١ٓ   40ايدٞ   25ملتػر ايظٔ، إ ايٓظب١ األنرب َٔ افشاد عٝٓد١ ايذساطد١ بًدؼ عُدشِٖ َدٔ      

املشتبد١ ايثاْٝد١    طد١ٓ  25% ،بُٝٓا بًػت ْظب١ َدٔ طدِٓٗ أقدٌ َدٔ     60.4ذٝث جا٤ت ْظبتِٗ 

% .ٜتلددح َددٔ ايٓتٝحدد١ إٔ  9.8طدد١ٓ   40َددٔ طددِٓٗ أنددرب َددٔ % ، بُٝٓددا بًػددت ْظددب١ 29.8

 أغًب ايٓضال٤ َٔ ف١٦ ايؼباب

نُدا ٜٛكدح تٛصٜدع افدشاد عٝٓد١ ايذساطد١ ٚفكدا ملدتػر املؤٖدٌ ايذساطدٞ، إ َععدِ            

%، بُٝٓدددا  46.1افدددشاد عٝٓددد١ ايذساطددد١ َدددٔ اـدددشجيني اؾددداَعٝني، ذٝدددث بًػدددت ْظدددبتِٗ     



 

 

 يف َـش ايذاخ١ًٝ ايظٝاذ١ تٓؼٝط يف ايؼباب١ٝ املذٕ دٚس
 

 

 

 

 

 
 

، بُٝٓا جا٤ٚا طًب١ املدذاسغ يف ايرتتٝدب االخدر    %  44.3املؤٖالت اؾاَع١ٝ بًػت ْظبتِٗ 

 %. 9.6ٚبًػت ْظبتِٗ 

ؼًٌٝ ْتا٥خ إطتُاس٠ االطتبٝإ.ثاويا:

 ايؼباب١ٝ باملذٕ االقا١َ خذَات حنٛ املبرٛ ني ٚتٛجٗاتِٗسا٤ آ :(4جذٍٚ )
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وطتوي ٌظافة املديٍة 
عمي وطتوى عاه

8118 3863 31 231 78 48 1 ك  5 
% 1128

4 
218
2 5986 788 

مجيع الػسف وصودة 
بشاشات اه ضي دي

6598 4834 173 173 41 1 1 ك  3 

% 1 1184 4488 448
8 

سف وكيفةمجيع الػ 6288 3882 47 221 118 1 1 ك   4 
% 11 318

6 5783 128
2 

مجيع الػسف يوجد بها 
ثالجة

6618 4837 181 167 39 1 1 ك  2 
% 1 1 1181 4383 468

6

يوجد فٍيني صياٌة 
باملديٍة

383 38 79 239 21 1 ك
1 

8178  6
% 286 582 618

9 2185 988 

وعاومة وشسيف التطكني 
 وعاومة جيدة

48634848 242 11144 1ك  1 

 1 11 3783 628
7

 - 18675 4812 الـــىـتـــوضـــط الــحـــطــــابــي الــــــعـــــــاً

 *ى= تهشاسات
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عباسات ع٢ً َٛافك١ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١  اجابات  إٔ (4ٜٛكح اؾذٍٚ سقِ )

ْ٘ ٜكع ف٢ إذٝث نبر ( ٖٚٛ 5َٔ  4.02مبتٛطط ذظابٞ عاّ )١(احملٛس األٍٚ )االقاَ

ع٢ً بؼذ٠ ٜٛافكٛا  ( .ٜتلح َٔ ايٓتا٥خ إٔ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط4.20١إىل  3.41ايف١٦ )

عباسات، ٚاييت مت تشتٝبٗا تٓاصيًٝا ذظب َٛافك١ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ عًٝٗا ٚفكًا   الث

اف املعٝاسٟ عٓذ تظاٟٚ قِٝ املتٛطط ألع٢ً قِٝ يًُتٛطط، ٚٚفكًا ألقٌ قِٝ يالحنش

 -ٞ:أتنُا ٜ

 " (4.63" مبتٛطط ذظابٞ ) جٝذ٠َعا١ًَ َؼشيف ايتظهني َعا١ًَ  عباس٠ ، ٖٛٚ

  (.5إيٞ  4.21ْ٘ ٜكع ف٢ ايف١٦ )إذٝث نبر جذا َتٛطط ذظابٞ 

 " َتٛطط ، (4.37" مبتٛطط ذظابٞ ) يف مجٝع ايػشف ٜٛجذ بٗا  الج١ عباس٠ ٖٛٚ

  (.5إيٞ  4.21ْ٘ ٜكع ف٢ ايف١٦ )إٝث ذنبر جذا ذظابٞ 

 " (4.34مجٝع ايػشف َضٚد٠ بؼاػات اٍ طٞ دٟ" مبتٛطط ذظابٞ ) عباس٠ ، ٖٛٚ

  (.5إيٞ  4.21ْ٘ ٜكع ف٢ ايف١٦ )إذٝث نبر جذا َتٛطط ذظابٞ 

ا تٓاصيًٝا ُ، ٚمت تشتٝبٗعباستنيع٢ً  ٕٜٛافكٛ ٜتلح َٔ ايٓتا٥خ إٔ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١

ع١ٓٝ ايذساط١ عًٝٗا ٚفكًا ألع٢ً قِٝ يًُتٛطط، ٚٚفكًا ألقٌ قِٝ  ذظب َٛافك١ أفشاد

 -ٞ:أتيالحنشاف املعٝاسٟ عٓذ تظاٟٚ قِٝ املتٛطط نُا ٜ

 ( ٞ3.82عباس٠ "مجٝع ايػشف َهٝف١" مبتٛطط ذظاب) ، ٞنبر ٖٚٛ َتٛطط ذظاب

  (.4.20إيٞ  3.41ْ٘ ٜكع ف٢ ايف١٦ )إذٝث 

 " (3.63عاٍ " مبتٛطط ذظابٞ )َظتٟٛ ْعاف١ املذ١ٜٓ عًٞ َظتٟٛ  عباس٠ ، ٖٛٚ

  (.4.20إيٞ  3.41ْ٘ ٜكع ف٢ ايف١٦ )إذٝث نبر َتٛطط ذظابٞ 

 -:عباس٠  ٖٚٞع٢ً إجاباتِٗ ناْت قاٜذ٠ ٜتلح َٔ ايٓتا٥خ إٔ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ 

  " ذظابٞ َتٛطط ٖٚٛ(، 3.12) ذظابٞ " مبتٛطط ؿٝا١ْ باملذ١ٜٓ ٜٛٛجذ فٓٝعباس٠ 

 (.3.40 – 2.61) بني ٚاقع الْ٘ َتٛطط

 

 

 



 

 

 يف َـش ايذاخ١ًٝ ايظٝاذ١ تٓؼٝط يف ايؼباب١ٝ املذٕ دٚس
 

 

 

 

 

 
 

 ايؼباب١ٝ باملذٕ االعاػ١ خذَات حنٛٚتٛجٗاتِٗ  املبرٛ ني سا٤آ :(5جذٍٚ )
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تــ
ـس

تــ
اــ

ا
بي

 

5 43 2 1 
ضط

ملتو
 ا

بي
طا

حل
 ا

اف
حنس

اإل
 

زي
عيا

 امل

وطتوي جودة االكن 
عمى اعمي وطتوي

175133783875771 11 ك
8

2 
% 1 1 458

3
348
5

218
2

وطتوي ٌظافة املطعي 
عمي وطتوي عاه

78112811 231 77 ك
 

635
8
 

3 
% 198

9
598
8

218
211

يوجد تٍويع يف 
الوجبات املكدوة 

باملطعي

18315341911868756 ك
8 

4 
% 478

4 
398
6

118
62831

طعي املعاومة داخن امل
وعاومة جيدة

65291313891 11 ك
 

488
8

1 
% 

1 1 168
8

758
4788

الـــىـــتـــــــوضـــــــــط الـــــحـــطــــابــي 
الــــــعـــــــــاً

2883 1866
2 

-

 *ى= تهشاسات

 ع٢ً قاٜذ٠أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١  اجابات إٔ( 5ٜتلح َٔ اؾذٍٚ ايظابل سقِ )

 (.5َٔ  2.83 ) مبتٛطط ذظابٞ عاّ)االعاػ١( ثاْٞياحملٛس اعباسات

، ٚمت تشتٝبٗا عباستنيع٢ً  ٕٜٛافكٛ ٜتلح َٔ ايٓتا٥خ إٔ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١

تٓاصيًٝا ذظب َٛافك١ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ عًٝٗا ٚفكًا ألع٢ً قِٝ يًُتٛطط، نُا 

:ًٜٞ- 

 " َتٛطط ، (3.91" مبتٛطط ذظابٞ ) جٝذ٠املعا١ًَ داخٌ املطعِ َعا١ًَ  عباس٠ ٖٛٚ

  (.4.20إيٞ  3.41ْ٘ ٜكع ف٢ ايف١٦ )إذٝث نبر، ذظابٞ 



 

 

 

2020ْٜٛٝٛ  –7عذد  –ف١ً ن١ًٝ ايظٝاذ١ ٚايفٓادم   

 " (3.75" مبتٛطط ذظابٞ ) ٣َظتٛ ٢عًأَظتٟٛ جٛد٠ االنٌ عًٞ  عباس٠ ، ٖٛٚ

  (.4.20إيٞ  3.41ْ٘ ٜكع ف٢ ايف١٦ )إذٝث نبر َتٛطط ذظابٞ 

٢ً عإجاباتِٗ ناْت عذّ املٛافك١ ٜتلح َٔ ايٓتا٥خ إٔ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ 

(، 2.00) ذظابٞ " مبتٛطط َظتٟٛ ْعاف١ املطعِ عًٞ َظتٟٛ عاٍعباس٠ ٚاذذ٠ ٖٚٞ " 

ع٢ً إجاباتِٗ ناْت عذّ املٛافك١ بؼذ٠  كعٝف. نُا ناْت ذظابٞ َتٛطط ٖٚٛ

 ذظابٞ " مبتٛطط ٜٛجذ تٜٓٛع يف ايٛجبات املكذ١َ باملطعِ"  -:عباس٠ ٚاذذ٠ ٖٚٞ

 .كعٝف جذا ذظابٞ َتٛطط ٖٚٛ(، 1.68)

ايؼباب١ٝ باملذٕ ايرتفٝ٘ خذَات حنٛ املبرٛ نيسا٤ آ :(6)جذٍٚ 

    
    

ازة
ـــ

بــ
عــ

 ال

 
دزجة التكساز و الٍطبة املئوية

املؤشسات 
 اإلحصائية

تــ
ـس

تــ
اــ

ا
بي

 

5 43 2 1 

ضط
ملتو

 ا
بي

طا
حل

 ا

اف
حنس

اإل
 

زي
عيا

 امل

يتوافس باملديٍة 
الشبابية بميازدو

283 59184116371ك
1

84582 
% 158

3 4787278
59861 

يتوافس باملديٍة 
 الشبابية تٍظ طاولة

 3 691 2817 1 792111161ك
% 218

55281278
511 

يتوافس باملديٍة 
الشبابية صالة العاب 

 زياضية

1866 1 181156511ك
 

6958
 

4 
% 468

6 4184131 1 

يتوافس باملديٍة 
ٌادي صحيالشبابية 

1829 1 29276181ك
 

5488  
 

5 
% 758

619874871 1 

يتوافس باملديٍة 
 الشبابية محاً ضباحة

1312189839383ك
8

77481 
% 18568

5
258
41181

- 281418711الـــىـــتـــوضـــط الـــــحـــطــــابــي الــــــعـــــــــاً



 

 

 يف َـش ايذاخ١ًٝ ايظٝاذ١ تٓؼٝط يف ايؼباب١ٝ املذٕ دٚس
 

 

 

 

 

 
 

 *ى= تهشاسات

)ٚطا٥ٌ  ثايثاحملٛس اي عباساتع٢ً ايشفض١ ايذساط١ أفشاد عٝٓ اجابات ٜتلح إٔ

 .كعٝف( ٖٚٛ 5َٔ  2.14) مبتٛطط ذظابٞ عاّايرتفٝ٘(

 عباس٠ ٚاذذ٠ َٔع٢ً إجاباتِٗ ناْت قاٜذ٠ ٜتلح َٔ ايٓتا٥خ إٔ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ 

 -:ٖٚٞ)ٚطا٥ٌ ايرتفٝ٘(، ثايثاحملٛس ايعباسات

  " (، 3.38) ذظابٞ " مبتٛطططباذ١ ٜتٛافش باملذ١ٜٓ ايؼباب١ٝ محاّ عباس٠ٖٛٚ 

 (.3.40 – 2.61) بني ٚاقع الْ٘ َتٛطط ذظابٞ َتٛطط

 عباستني َٔع٢ً إجاباتِٗ ناْت عذّ املٛافك١ ٜتلح َٔ ايٓتا٥خ إٔ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ 

ٚاييت مت تشتٝبٗا تٓاصيًٝا ذظب َٛافك١ أفشاد )ٚطا٥ٌ ايرتفٝ٘(، ثايثاحملٛس ايعباسات

 -ٞ:أتٗا ٚفكًا ألع٢ً قِٝ يًُتٛطط، نُا ٜع١ٓٝ ايذساط١ عًٝ

  " َتٛطط ٖٚٛ(، 2.31) ذظابٞ " مبتٛطط ٜتٛافش باملذ١ٜٓ ايؼباب١ٝ بًٝاسدٚعباس٠ 

 كعٝف. ذظابٞ

  " َتٛطط ٖٚٛ(، 2.07) ذظابٞ " مبتٛطط ٜتٛافش باملذ١ٜٓ ايؼباب١ٝ تٓع طاٚي١عباس٠ 

 كعٝف. ذظابٞ

ع٢ً تِٗ ناْت عذّ املٛافك١ بؼذ٠ إجاباٜتلح َٔ ايٓتا٥خ إٔ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ 

(، ٚاييت مت تشتٝبٗا تٓاصيًٝا ذظب )ٚطا٥ٌ ايرتفٝ٘ ثايثاحملٛس ايعباسات عباستني َٔ

 -ٞ:أتَٛافك١ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ عًٝٗا ٚفكًا ألع٢ً قِٝ يًُتٛطط، نُا ٜ

  " (، 1.66) ذظابٞ " مبتٛططٜتٛافش باملذ١ٜٓ ايؼباب١ٝ ؿاي١ ايعاب سٜاك١ٝعباس٠ٖٛٚ 

 .كعٝف جذا ذظابٞ تٛططَ

  " َتٛطط ٖٚٛ(، 1.29) ذظابٞ " مبتٛطط ٜتٛافش باملذ١ٜٓ ايؼباب١ٝ ْادٟ ؿرٞعباس٠ 

 .كعٝف جذا ذظابٞ

 

 

 

 



 

 

 

2020ْٜٛٝٛ  –7عذد  –ف١ً ن١ًٝ ايظٝاذ١ ٚايفٓادم   

 ايؼباب١ٝ املذ١ٜٓ تٛاجٗٗا قذ اييت املعٛقات حنٛ املبرٛ نيسا٤ آ :(7جذٍٚ )

    
    

ازة
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بــ
عــ
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 دزجة التكساز والٍطبة املئوية

املؤشسات 
ئيةاإلحصا

تــ
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تــ
اــ

ا
بي

 

5 432 1 
ضط

ملتو
 ا

بي
طا

حل
 ا

اف
حنس

اإل
 

زي
عيا

 امل

 املديٍة تتىتع ال
 باضتكاللية الشبابية

 احلجص طمبات يف تاوة
 لمٍصالء

47184111388 1737 ك
2

18643 
% 

484 986
128
2

478
7

268
2

الشبابية  املديٍة تضطس
 ألخر لموشازة إىل السجوع

 قسازاتها

27541997135381 ك
9

98185 
% 

714518
6

188
4981

 عمي السحالت تكتصس
 احلكووية اجلهات ممجمي

21286594179389 ك
9

1818
1

2
% 582 783168

8
248
4

468
4

 الشبابية املديٍة تتيح ال
 لألفساد احلجص اوكاٌية

 والعائالت

12347819172387 ك
2

97184 
%381888218

2
498
2

188
7

 زحالت تٍظيي عدً
 لمسواد خازجية تسفيهية

611731183212283 ك
8

95286 
% 158

8
448
828883381

 بني تٍطيل وجود عدً
 الشبابية املديٍة

 وجن املعٍية واجلهات
 تٍظيي يف اجلاوعات

لمشباب دوزية زحالت

1151421152411282 ك
1

99487 
% 

278
2 

368
8

278
2682286

 محالت وجود عدً
 لمىديٍة تسوجيية
الكايف بالكدز الشبابية

 1161119216484174781 ك
% 1 1158

8
288
256



 

 

 يف َـش ايذاخ١ًٝ ايظٝاذ١ تٓؼٝط يف ايؼباب١ٝ املذٕ دٚس
 

 

 

 

 

 
 

- 18984 3837الـــىـــتـــوضــــط الـــــحـــطــــابــي الــــــعـــــــــاً
 *ى= تهشاسات

 عباسات ع٢ً قاٜذ٠ذساط١ أفشاد ع١ٓٝ اي اجابات إٔ (7َٔ اؾذٍٚ سقِ ) ٜتلح

( ٖٚٛ 5َٔ  3.37قٛس املعٛقات اييت قذ تٛاجٗا املذ١ٜٓ ايؼباب١ٝ مبتٛطط ذظابٞ عاّ )

 ( .3.41 إىل 2.60ذٝث أْ٘ ٜكع ف٢ ايف١٦ )َتٛطط 

 -:عباس٠ ٖٚٞع٢ً بؼذ٠ ٜٛافكٛا  ٜتلح َٔ ايٓتا٥خ إٔ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١

 " ؼباب١ٝ بايكذس ايهايف " مبتٛطط عذّ ٚجٛد محالت تشٚجي١ٝ يًُذ١ٜٓ اي عباس٠

  (.5إيٞ  4.21ْ٘ ٜكع ف٢ ايف١٦ )إذٝث نبر جذا ٖٚٛ َتٛطط ذظابٞ ، (4.40ذظابٞ )

ٚمت تشتٝبٗا تٓاصيًٝا  الث عباسات ٜٛافكٛا ع٢ً  ٜتلح َٔ ايٓتا٥خ إٔ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١

 -:ٞأتنُا ٜ ذظب َٛافك١ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ عًٝٗا ٚفكًا ألع٢ً قِٝ يًُتٛطط

 " (3.99تكتـش ايشذالت عًٞ ممثًٞ اؾٗات اؿه١َٝٛ " مبتٛطط ذظابٞ ) عباس٠ ،

  (.4.20إيٞ  3.41ْ٘ ٜكع ف٢ ايف١٦ )إذٝث نبر، ٖٚٛ َتٛطط ذظابٞ 

 " ال تتُتع املذ١ٜٓ ايؼباب١ٝ باطتكالي١ٝ تا١َ يف طًبات اؿحض يًٓضال٤ "  عباس٠

إيٞ  3.41ْ٘ ٜكع ف٢ ايف١٦ )إ ذٝثنبر، ٖٚٛ َتٛطط ذظابٞ ، (3.82مبتٛطط ذظابٞ )

4.20.)  

 " ال تتٝح املذ١ٜٓ ايؼباب١ٝ اَها١ْٝ اؿحض يالفشاد ٚايعا٥الت " مبتٛطط  عباس٠

  (.4.20إيٞ  3.41ايف١٦ ) ْ٘ ٜكع يفإذٝث نبر، ٖٚٛ َتٛطط ذظابٞ ، (3.72ذظابٞ )

 -:ٞ عباس٠ ٖٚع٢ً إجاباتِٗ ناْت قاٜذ٠ ٜتلح َٔ ايٓتا٥خ إٔ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ 

  " ذظابٞ " مبتٛططقشاساتٗا ألخزايشجٛع يًٛصاس٠  إىل تلطش املذ١ٜٓ ايؼباب١ٝعباس٠ 

 ( .3.40 – 2.61) بني ٚاقع ألْ٘ َتٛطط ذظابٞ َتٛطط ٖٚٛ(، 3.09)

 -:عباستني، ُٖٚاٜٛافكٛا ع٢ً  مل ٜتلح َٔ ايٓتا٥خ إٔ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١

 " (2.38" مبتٛطط ذظابٞ ) عذّ تٓعِٝ سذالت تشف١ٝٗٝ خاسج١ٝ يًشٚاد عباس٠ ، ٖٛٚ

  ( .2.60إىل  1.81ايف١٦ ) ذٝث أْ٘ ٜكع يفكعٝف َتٛطط ذظابٞ 



 

 

 

2020ْٜٛٝٛ  –7عذد  –ف١ً ن١ًٝ ايظٝاذ١ ٚايفٓادم   

 " عذّ ٚجٛد تٓظٝل بني املذ١ٜٓ ايؼباب١ٝ ٚاؾٗات املع١ٝٓ َثٌ اؾاَعات يف  عباس٠

كعٝف، ٖٚٛ َتٛطط ذظابٞ ، (2.20تٓعِٝ سذالت دٚس١ٜ يًؼباب " مبتٛطط ذظابٞ )

 .(2.60إىل  1.81ْ٘ ٜكع ف٢ ايف١٦ )إذٝث 

 انىتائج انعامت نهذراست
 يف َـش. تظِٗ املذٕ ايؼباب١ٝ يف تٓؼٝط ايظٝاذ١ ايذاخ١ًٝ 

 ٗا َٔ ٥تٛيت ٚصاس٠ ايؼباب ١َُٗ تطٜٛشٖا ٚايتٛطع يف إْؼا ٢تعترب املذٕ ايؼباب١ٝ ايت

اِٖ االعُاٍ اييت قاَت ايٛصاس٠ بٗا، ملا تًعب٘ ٖزٙ املذٕ َٔ دٚس فعاٍ َٚؤ ش يف خذ١َ 

 .ٚايؼبابايٓؽ٤ 

 نُا ال تتُتع املذ١ٜٓ عذّ ٚجٛد محالت تشٚجي١ٝ يًُذ١ٜٓ ايؼباب١ٝ بايكذس ايهايف ،

 ايؼباب١ٝ بأطتكالي١ٝ تا١َ يف طًبات اؿحض يًٓضال٤.

  تٓظٝل بني املذ١ٜٓ ايؼباب١ٝ ٚاؾٗات املع١ٝٓ َثٌ اؾاَعات يف تٓعِٝ سذالت ٜٛجذ

 ١ٝ يًشٚاد.، نُا ٜتِ تٓعِٝ سذالت تشف١ٝٗٝ خاسجدٚس١ٜ يًؼباب

 بايكذس  باملذ١ٜٓ ؿٝا١ْ فٓٝني ٜٛجذ ال يهٔ جٝذ٠ َعا١ًَ ايتظهني َؼشيف َعا١ًَ 

 ايهايف.

  جٝذ٠، َٚظت٣ٛ جٛد٠ األنٌ ع٢ً اع٢ً َظت٣ٛ، بُٝٓااملعا١ًَ داخٌ املطعِ َعا١ًَ 

 يٝظت ع٢ً َظت٣ٛ عاٍ.َظتٟٛ ْعاف١ املطعِ 

 ٥ٌ تشفٝ٘ ناف١.١ٝ ٚال ٜٛجذ ٚطاايؼباب١ٝ محاّ طباذ ٕاملذبعض ٜتٛافش ب 

 ًممثًٞ اؾٗات اؿه١َٝٛ ٢تكتـش ايشذالت ع. 

 انتىصياث
 احمل١ًٝ. يًشذالت يًرتٜٚخ ٚايشٜاك١ ايؼباب مبذٜشٜات َظتكٌ َهتب تأطٝع 

 خالٍ َٔ ٚريو يًؼباب بهٝف١ٝ االطتفاد٠ َٔ املذٕ ايؼباب١ٝ ايٛع٢ ايعٌُ ع٢ً سفع 

 املطبٛع١. ف١ٝايتثكٝ ٚايٓؼشات ايتذسٜب١ٝ ٚايذٚسات ايعٌُ ٚسؾ عكذ

 .تعٝني َٛظفني َتخــني يف فاٍ ايتظٜٛل باملذٕ ايؼباب١ٝ 



 

 

 يف َـش ايذاخ١ًٝ ايظٝاذ١ تٓؼٝط يف ايؼباب١ٝ املذٕ دٚس
 

 

 

 

 

 
 

         ؼظني اـذَات املكذ١َ باملذٕ ايؼدباب١ٝ ٚريدو َدٔ خدالٍ تدٛفر االَهاْٝدات املايٝد١

 ٚاملاد١ٜ ايالص١َ هلا.

 يف يفهش  ايتػٝٝدش عًُٝد١ َدع ٜتٓاطدب باملذٕ ايؼباب١ٝ مبدا اإلداس١ٜ اهلٝه١ًٝ تطٜٛش

 .يظا٥رني ايذاخًٝنياطتكطاب ا

 املراجع 
املشاجع ايعشب١ٝ -1

 َٔتهاٌَ اقـاد٣ َٓٗخ -ايب١ٝ٦ٝ : ايظٝاذ١(2005) أمحذ اـلر٣، قظ 

 ايٌٓٝ فُٛع١ ايتًٛث َٔ خاي١ٝ ْك١ٝ ٚب١٦ٝ اؿكٌ ذٝا٠ ٚاعذ٠، ٚجٛد٠ طٝاذ١ يـٓاع١

 .36 – 14 ق قد.ّ.ع،  ايعشب١ٝ، ايكاٖش٠،

 ًٞايعشب١ٝ  ١ ٚػاس٠ املٛاد ايػزا١ٝ٥ يف املًُه١ؿٓاع :(2011) ايهشدٟ، ممذٚ  ع

 .32(، ق45ايظعٛد١ٜ، ف١ً ايتعإٚ ايـٓاعٞ، ايعذد )

 ( أ ش عٓاؿش املضٜخ ايرتٚجيٞ عًٞ ايظٝاذ١ 2018ايـٝذاٟٚ، طالف قُذ :)

ايذاخ١ًٝ يف دَؼل ٚسٜف دَؼل، سطاي١ َاجظتر، اؾاَع١ االفرتاك١ٝ ايظٛس١ٜ، طٛسٜا، 

 .37 - 35ق ق 

  ،(: دٚس اؾاَع١ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ ايظٝاذٞ يذ٣ طالبٗا   2011ابشاِٖٝ ) طرش  بهش

، 2اؾض٤د.ّ.ع، ،  باملٓـٛس٠ ايرتب١ٝ   ن١ًٝ ايظٝاذ١، ف١ً:  بٗذف تععِٝ َشدٚد ؿٓاع١ 

 .106، ق  76ايعذد 

 ايؼباب١ٝ يف َـش،  َطابع ٚصاس٠  املٓؼآت :(2017) ديٌٝ املذٕ ايؼباب١ٝ ظٓٛب ايـعٝذ

 .15، ق.ّ.عايشٜاك١، دايؼباب ٚ

 ( ٜٔ2019طامل، عبذاهلل طعذ ايذ):  ٕتكِٝٝ جٛد٠ األغز١ٜ ٚاملؼشٚبات املكذ١َ ف٢ املذ

ايؼباب١ٝ ايذٚي١ٝ" سطاي١ َاجظتر غر َٓؼٛس٠ ، ن١ًٝ ايظٝاذ١ ٚايفٓادم جاَع١ 

 .95 – 55ق ق  ، د.ّ.ع،املٓـٛس٠



 

 

 

2020ْٜٛٝٛ  –7عذد  –ف١ً ن١ًٝ ايظٝاذ١ ٚايفٓادم   

 يف تٓؼٝط  اإلجاصات(: دٚس طٝاطات 2017)ٞعبذ اؿُٝذ، ْشَني قُذ ايؼافع

ايظٝاذ١ ايذاخ١ًٝ يف َـش، سطاي١ َاجظتر غر َٓؼٛس٠، قظِ ايذساطات ايظٝاذ١ٝ، 

 .55ق  ، د.ّ.ع،ن١ًٝ ايظٝاذ١ ٚايفٓادم، جاَع١ ذًٛإ

 ( ٟؿٓاع١ ايظٝاذ١، ن١ًٝ ايظٝاذ١ ٚايفٓادم، جاَع١ 2005عبذ ايظُٝع، ؿرب :)

 .90 - 82، ق ق د.ّ.عذًٛإ، 

 ( اآل اس االجتُاع١ٝ ٚاالقتـاد١ٜ يًظٝاذ١ 2017عبذ ايـاحل، قُذ عبذ ايفتا :)

عًٞ األطش املـش١ٜ: دساط١ َٝذا١ْٝ عًٞ ايعاًَني بايكطاع ايظٝاذٞ يف َذ١ٜٓ ػشّ 

ايؼٝو، سطاي١ َاجظتر غر َٓؼٛس٠، ن١ًٝ اآلداب، قظِ ايت١ُٝٓ االجتُاع١ٝ، جاَع١ 

 .119 - 112 ق ق ، د.ّ.ع،اإلطهٓذس١ٜ

 ( 2019عضٜض، ٚا٥ٌ ٚػعٝب، قُٛد ٚطامل، عبذاهلل):  تكِٝٝ جٛد٠ األغز١ٜ ٚاملؼشٚبات

عث َٓؼٛس، ف١ً ن١ًٝ ايظٝاذ١ ٚايفٓادم جاَع١ ، املكذ١َ ف٢ املذٕ ايؼباب١ٝ ايذٚي١ٝ

 .132 – 113ق  ، قايعذد ايظادغ د.ّ.ع، املٓـٛس٠،

 (: تكِٝٝ ْعاّ ايتكظٝط نأدا٠ يتٓؼٝط ايظٝاذ١ 2017) قُٛد، سٜٗاّ سكا طعٝذ

١ٝ يف املكـذ ايظٝاذٞ املـشٟ، سطاي١ َاجظتر غر َٓؼٛس٠، قظِ ايذساطات احملً

 .89 - 84 ق ق ، د.ّ.ع،ايظٝاذ١ٝ، ن١ًٝ ايظٝاذ١ ٚايفٓادم، جاَع١ ذًٛإ
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