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ادللخص
ٍَ ايَعامِل، َٚتتعسُز أَٖساِفٗاتتعسز اَؿَطَناُت ايَؿباب١ُٝ ؾو فٝ٘ إٔ مما ال  ْٚعّطا  ، َسٛ

َٛط٢ٓ ِِ اإِلقتضاِز اي ُِٓٛ امُلططز يًػٝاس١ِ ، يًسُٚض احملِٛض٣ يًػٝاس١ِ ِف٢ َزع ٌِ اي ٚف٢ ِظ

ِ  ايؿباب١ٝ َٝاس٢ِ ع٢ً َضِط ف٢  تهُٔ اإلؾهاي١ٝ ٖٓا ٍِ ايػ َُعسالِت اإلقبا ف٢ اخنفاِض 

ايص٣ تطًب ايبشُح عٔ أغٛاٍم غٝاس١ٍٝ قت١ًٍُ ناملٓعُاُت  األٚقاِت؛ األَُط تًِو

ًًا ٍُ إىل أغٛاِم غٝاس١ٍٝ َػتكب َٗا، َتتشٛ ، ٚتٗسف ٖصٙ ايؿباب١ُٝ ِبأؾهاشَلا امُلتعسز٠ِ ٚأَٖساِف

َُػا١ُِٖ أعغا٤ُ اؿطن١ِ ايهؿف١ِٝ َٔ َضِط ف٢ ايت١ُِٝٓ ايػٝاس١ٝ َٔ ايسضاغ١ إىل 

ٍِ املؿاضن١ِ املِٓٗر ، ٚقس اعتُست ايسضاغ١ ع٢ً ف٢ بعِض األمناِط ايػٝاس١ِٝ خال

( َٔ ايكاز٠ ٚاؾٛايني ٚاؾٛاالت خالٍ 614) سٛايٞايع١ٓٝ  ٚقس بًؼ أفطاز ايٛصف٢،

ايتذُعات ٚايًكا٤ات ايهؿف١ٝ ف٢ َسٕ ٚقافعات كتًف١ ٢ٖ املٓضٛض٠ ٚاإلغهٓسض١ٜ 

أَا ْتا٥ر ايسضاغ١ فكس تٛصًت  ،ٚايػٜٛؼ ٚغٖٛاز ٚزَٝاط ٚايعقاظٜل ٚاإلقضط ٚمجض١

ؿطن١ ايهؿف١ٝ تك٣ٛ اإلعتُاز ع٢ً ايٓفؼ ٖٚصا ٜعٗط تٛافل َع اٖساف إىل ا

 ايػٝاس١ بٛد٘ عاّ ٚنصيو أمناطٗا.
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 َضط إىل ايٛافس٠ ايػٝاس١ ت١ُٝٓ يف ايؿباب١ٝ ايػٝاس١ زٚض

 

 
 

املٓعُاُت ايؿباب١ُٝ  –اؿطن١ُ ايهؿف١ُٝ  –ايػٝاس١ُ ايؿباب١ُٝ الكلماث الذالت

 ايسٚي١ٝ

The role of youth tourism in activating the 

movement of incoming tourism to Egypt 

Summary: 
Young people represent about half of the world's population, 

and there are multiple youth movements around the world, and 

their goals vary between political, religious, social and 

developmental. Some of them are either regional, continental or 

international. No one hides the central role of tourism in

supporting the national economy. As an indispensable source of

hard currencies. And a quick solution to the problem of

unemployment. But in times of global economic crises and 

political transformations. The tourist offer tends to markets and 

segments characterized by low Tourist spending, so it was 

necessary to search for potential tourism markets, such as youth 

organizations, in its various forms and different goals, which 

may turn into major markets in the future. Especially with the 

emergence of the term modern tourism with its distinctive 

characteristics and in light of the steady growth of youth tourism. 

key words: 
Youth Tourism - Scout Movement - International Youth 

Organizations . 

 ادلقذمت: 
ِٕ ايَعامل ِْضَف ُغها ٍَ (1) ُُٜجٌ ايؿباب َسٛاىل  ، ٚتتعسُز اَؿَطَناُت ايَؿباب١ُٝ َسٛ

ََا   ١َُِٜٛ . ٢َٖٚ ِإ َُاع١ِٝ ٚ ايتٓ َٝاغ١ِٝ ٚ ايس١ِٜٝٓ ٚ اإلدت ايَعامِل، َٚتتعسُز أَٖساِفٗا َا بنَي ايػ

َٛط٢ٓ إق١ًُُٝٝ أٚ قاض١ُٜ أٚ َزٚي١ٝ .ْٚعّطا ي ِِ اإِلقتضاِز اي ًسُٚض احملِٛض٣ يًػٝاس١ِ ِف٢ َزع

ُُؿه١ًِ ايَبطاَي١ِ. ْٚعّطا  ٌٍ أَجٌ ِي ُ٘ يًُعُالِت ايَضعب١ِ. َٚنَش .نُِضسٍض ال ِغ٢ٓ َعٓ

َٝاغ١ِٝ؛ ٚايت٢ قِس تضَٝب  ؿػاغ١ِٝ قَطاِع ايػٝاس١ِ مُلدتًِف األَظَاِت اإلقتَضاز١ِٜ ٚ ايػ
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َُضطًِح ايػٝاس١ِ اؿسٜج١ِ غَضا٥ِضٗا  أغٛاَم َع١َٓٝ أٚ ؾطا٥ِح َع١ِٓٝ؛ خاص١َ َع ُظِٗٛض 

ٌُ َؿه١ًُ ايبشِح ف٢ ُِٓٛ امُلتططز يًػٝاس١ِ ايؿباب١ٝ. ٚتتُج ٌِ اي اخنفاِض  املُٝع٠ِ ٚف٢ ِظ

َٝاس٢ِ ع٢ً َضِط ف٢ تًِو األٚقاِت؛ األَُطايص٣ تطًب ايبشُح عٔ  ٍِ ايػ َُعسالِت اإلقبا

ٍُ إىل أغٛاٍم غٝاس١ٍٝ قت١ًٍُ ناملٓعُاُت ا َٗا، َتتشٛ يؿباب١ُٝ ِبأؾهاشَلا امُلتعسز٠ِ ٚأَٖساِف

ًًا.  أغٛاِم غٝاس١ٍٝ َػتكب

 مشكلت الذراست:
اخنفاض َعسالت اإلقباٍ ايػٝاس٢ ع٢ً تهُٔ اإلؾهاي١ٝ يف ٖصا ايبشح يف 

 ايطًبَضط. ف٢ أٚقات األظَات االقتضاز١ٜ ايعامل١ٝ ٚايتشٛالت ايػٝاغ١ٝ .ٚاػاٙ 

طا٥ح تغط باألصٍٛ ايػٝاس١ٝ ظُٗٛض١ٜ َضط ايعطب١ٝ .ٚتتضف ايػٝاس٢ إىل أغٛام ٚؾ

ٖص٠ ايؿطا٥ح بأْٗا َٓدفغ١ األْفام ايػٝاس٢ .ٚنإ ال بس َٔ ايبشح عٔ أغٛام 

غٝاس١ٝ قت١ًُ. شات صفات تتفاز٣ ايػٝاس١ ايغاض٠ باألصٍٛ ايػٝاس١ٝ ٚتتفاز٣ 

 ايؿطا٥ح ق١ًًٝ األْفام  

 أهميت الذراست:
إٔ املٓعُات ٚاؿطنات ايؿباب١ٝ ميهٔ إٔ متجٌ َٛضزا  تهُٔ أ١ُٖٝ ايسضاغ١ يف

غٝاسٝا ٚغٛقا قتُال.ٜٓؿط اؿطن١ ايػٝاس١ٝ ف٢ مجٗٛض١ٜ َضط ايعطب١ٝ .ٚ ايت٢ 

ال تغط باألصٍٛ ايػٝاس١ٝ .بٌ ٜٚػاِٖ أعغا٥ٗا احملًٝني ممجًني ف٢ اإلؼاز ايعاّ 

شني َٔ خاضز يًهؿاف١ ٚاملطؾسات مبضط ف٢ ت١ُٝٓ بعض األمناط ايػٝاس١ٝ يًػا٥

املٓع١ُ ايهؿف١ٝ، ْٚسض٠ األعاخ ايت٢ تتٓاٍٚ زٚض املٓعُات ايؿباب١ٝ ايسٚي١ٝ ف٢ ت١ُٝٓ 

 ايػٝاس١

 أهذاف الذراست:
 تٗسف ٖصٙ ايسضاغ١ إىل األتٞ:

 إيكا٤ ايغ٤ٛ ع٢ً بعض املٓعُات ايؿباب١ٝ ايعطب١ٝ ٚايعامل١ٝ 

 ١زضاغ١ فطظ تٓؿٝط ايػٝاس١ َٔ خالٍ املٓع١ُ ايهؿف١ٝ ايعاملٝ 
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ايتعطف ع٢ً نٝف١ٝ َػا١ُٖ أعغا٤ اؿطن١ ايهؿف١ٝ َٔ َضط ف٢ ت١ُٝٓ بعض  

 األمناط ايػٝاس١ٝ

 منهجيت الذراست:
 ايٛصف٢ َٔ خالٍ مجع ايبٝاْات َٔ َضازضٖا ايجا١ْٜٛ املٓٗر اعتُست ايسضاغ١ ع٢ً

ٚاملٛاقع ايطزل١ٝ ع٢ً ؾبه١ ٚاألدٓب١ٝ املطادع ايع١ًُٝ ايعطب١ٝ بٚشيو باالغتعا١ْ .

ٚايت٢ ؽسّ ف٢ إٜغاح َؿه١ً ايسضاغ١ ٚتعط٢ إدابات ْعط١ٜ ع٢ً تػاؤالت  ،ذلْتاإلْ

اغتُاض٠ اغتبٝإ ؾُع ٚتضُِٝ  ،ؼسٜس فتُع ايبشح ٍَٔ خالايسضاغ١، ٚنصيو 

 . ثِ ؼًٌٝ ٖص٠ ايبٝاْات ثِ عطض ايٓتا٥ر، ايبٝاْات ٚاملعًَٛات

 السياحت الشبابيت -1
تعطٜف ايػٝاس١ ايؿباب١ٝ

فايبعض ٜعطف ايؿباب ، س َٔ ايتعطٜفات املدتًف١ يًػٝاس٘ ايؿباب١ٝ تٛدس ايعسٜ

غٓ٘، ٚيهٔ ايبعض  57ست٢  18غٓ٘، ٚف٢ أسٝإ أخط٣ َٔ  46ست٢  18أْ٘ ايػٔ َٔ

ٜتأخط ب٘ غٔ ايٛظٝف١ ٚايعٌُ ٚبعض ايػا٥شدي َٔ نباض ايػٔ حيتفغ مبعٗط  قس

ايؿباب ٚايػفط  .ٖصا ٚقس عطفٗا اإلؼاز ايعامل٢ يًطًب١(2)ايؿباب ٚاؿٜٝٛ٘

ايتع٢ًُٝ."غٝاس١ ايؿباب تؿٌُ نٌ ايطسالت املػتك١ً ملس٠ التعٜس عٔ عاّ  ٚملطس١ً 

عاّ بٗسف ايطغب١ ف٢ انتػاب خدلات َٔ ثكافات كتًف١  ;4إىل  48ايؿباب َا بني

 أٚ االغتفاز٠ َٔ فطظ ايتعًِٝ ايطزل٢ أٚ غرل ايطزل٢". 

أ١ُٖٝ ايػٝاس١ ايؿباب١ٝ:

 ايتاىل:  ( أ١ُٖٝ ايػٝاس١ ايؿباب١ٝ، ٚشيو ع٢ً ايٓش1ٛضقِ )ٜتغح َٔ ؾهٌ 
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 ( أ١ُٖٝ ايػٝاس١ ايؿباب١ٝ 1ؾهٌ ضقِ )

 4111ايتكطٜط ايػٟٓٛ  –َٓع١ُ ايػٝاس١ ايعامل١ٝ املضسض: 

ايؿباب١ٝ. اإلقتضاز١ٜ يًػٝاس١ األ١ُٖٝ

أ١ُٖٝ ايػٝاس١ايؿباب١ٝ نػٛم َتطٛض.

% 7-5مبعسٍ منٛ َٔتُٓٛ غٝاس١ ايؿباب مبعسٍ أغطع َٔ أ٣ قطاع غٝاس٢ آخط 

ّٜا َع ظٜاز٠ ف٢ َعسٍ االْفام عٛاىل  (5)% غٜٓٛا:غٓٛ
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 4141ٚاملتٛقع ست٢ 4114( أعساز غٝاس١ ايؿباب ايسٚي١ٝ َٔ 4ؾهٌ ضقِ )

 8ظ 4111املضسض َٓع١ُ ايػٝاس١ ايعامل١ٝ تكطٜط 

أ١ُٖٝ ايػٝاس١ ايؿباب١ٝ ف٢ ت١ُٝٓ ايكِٝ اإلجياب١ٝ يًػٝاس١

سٝح  فػ٘ َتضٌ باجملتُع ايعامل٢ ٚيٝؼ نُٛاطٔ ف٢ بًسٙ فكط،ٜعتدل ايؿاب ْ

ٜؤنس أغًب١ٝ ايؿباب إٔ ايػفط يًداضز ي٘ تأثرل إجياب٢ سٝح ٜٛغع أفكِٗ ٚططٜك١ 

 .ايتعطف ع٢ً ايجكافات األخط٣ٚتٓاٚشلِ يًُٛعٛعات 

ميجٌ غا٥ش٢ ايؿباب ؾطحي١ ٖا١َ ف٢ قطاع اإلقا١َ

ب ايفٓازم نٛغ١ًٝ األقا١َ األغاغ١ٝ فف٢ عاّ نإ ٜػتدسّ ايؿبا ;411قبٌ عاّ 

% َٔ ايؿباب ٜػتدسّ ايفٓازم نٛغ١ًٝ األقا١َ األغاغ١ٝ بُٝٓا نإ 85نإ  4119

غٓٛات ػاٚظت بٝٛت ايؿباب ايفٓازم  8% ٜػتدسّ بٝٛت ايؿباب ) ايٓعٍ ( ٚخالٍ 71

اب بُٝٓا قا١َ ف٢ بٝٛت ايؿبعاَا خيتاضٚا اإل47ايؿباب أقٌ َٔ ست٢ أصبح  % .9بٓػب١

 7ٜفغًٕٛ ايفٓازم. ايؿباب األندل غًٓا

أٖساف ايػٝاس١ ايؿباب١ٝ:

 تتُجٌ أٖساف ايػٝاس١ ايؿباب١ٝ ف٢ اآلت٢:

   .اغتهؿاف بالز ٚثكافات أخط٣ 

 غذلخا٤.غتُتاع ٚاإلاال 

 .يعٜاض٠ األٌٖ ٚاألصسقا٤ 

  .(8)يًسضاغ١ باـاضز 

١َٝضازض اؿضٍٛ ع٢ً املعًَٛات يًطسالت ايؿباب

قٓٛات  ٞفٗ ،ٜعس ايؿباب أنجط اغتدساًَا ألدٗع٠ اإلتضاٍ املتكس١َ ٚاإلْذلْت

االتضاٍ بأصسقا٥ِٗ ٚأقاضبِٗ خالٍ ضسًتِٗ ٚخاص١ ف٢ ايطسالت شات ايػفط ايطٌٜٛ. 

ف٢ ايػفط ب٢ بعٌُ سضط ملػتدس٢َ اإلْذلْتٚقاّ اإلؼاز األٚض 4116ٚف٢ عاّ 

ٓػب١ األندل َٔ املػتدسَني ِٖ ف١٦ بايٓػب١ يًُػتدسَني عا١َ ٚقس يٛسغ إٔ اي
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، ٚيهٔ تعٌ يؿطنات ايػٝاس١ زٚض ٖاّ خاص١ ف٢ سذع ايطرلإ ٚتأَني  (9)ايؿباب .

ايػفط ) بايطغِ َٔ ؼضٌٝ ْػب١ ضبح يؿطنات ايػفط ٚايػٝاس١ ع٢ً ق١ُٝ اؿذع( 

(10)

ايعٛاٌَ ايت٢ تتشهِ ف٢ نٝف١ٝ سذع ايطس١ً :

ف٢ سذع ايطس١ً بايٓػب١ يضػاض املػافطٜٔ ٖٛ عاٌَ ٜعتدل أِٖ ايعٛاٌَ ايت٢ تتشهِ 

ايػعط ١ًٜٝ عاٌَ اؾٛز٠ ٚاملعًَٛات املكس١َ َٔ ؾطنات ايػٝاس١ ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ 

ٚفل إلسضا٥ٝات (11)َععِ املػافطٜٔ حيضًٕٛ ع٢ً املعًَٛات عٔ ططٜل اإلْذلْت .

 (12)ايٛصٍٛ ايػٝاس٢ ايسٚىل مبٓع١ُ ايػٝاس١ ايعامل١ٝ

 ت الكربي يف العاملاحلركاث الشبابي -2

 ٚتؿهًتأندل اؿطنات ايؿباب١ٝ يف ايعامل،٢ٖ   " Big 6 "سطن١ ايػت١ ايهباض

 ٚايت٢ ، ايؿباب ؽسّ اييت ايطا٥س٠ ايسٚي١ٝ املٓعُات َٔ ؼايف ٖٚٞ ، 8;;1 عاّ يف

 : تؿٌُ ٚاييت يًؿباب، اإلجيابٞ ايتطٜٛط ع٢ً ضنعت

.ايهؿف١ٝ يًشطن١ ايعامل١ٝ املٓع2/1١ُ

WOSM):The World Organization Of the Scout Movement. ) 

 .املػٝشٝات ايؿابات مجع2/2١ٝ

.YWCA): The Young Women`S Chritian Association

املػٝش١ٝ ايؿبإ مجع2/3١ٝ

.YMCA): The Young Men`S Chritian Association

 .األمحط ٚاشلالٍ األمحط ايضًٝب ؾُعٝات ايسٚيٞ االؼاز 2/4

(IFRC): The World Association Federation of Red Cross And 

Red Crescent. 

 .ايهؿاف١ ٚفتٝات يًُطؾسات ايعامل١ٝ اؾُع5/2١ٝ

 (WAGGGS): The World Association of Gril Guides and Girl 

Scouts. 

 .ايسٚي١ٝ اؾا٥ع٠ 2/6
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The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation 

 حلركت الكشفيت وتنميت بعض األمناط السياحيتا
 اؿطن١ ايهؿف١ٝ ٚايػٝاس١ ايتطٛع١ٝ:  -3/1

ميهٔ تعطٜف ايػٝاس١ ايتطٛع١ٝ أْٗا "َعٜر َٔ اـس١َ ايتطٛع١ٝ ٚايعٓاصط 

األغاغ١ٝ يًػٝاس١ ٚايػفط ٚاملعز بني ايفٕٓٛ ٚايجكاف١ ٚاؾػطافٝا ٚايتاضٜذ ٚايذلفٝ٘ ف٢ 

غٝاس١ٝ َع١ٓٝ، ملا شلا َٔ َٓفع١ ملؤغػات اجملتُع احمل٢ً  ٚد١ٗ غٝاس١ٝ، أٚ ف٢ َٓطك١

 (13َٚطزٖٚا املباؾط ع٢ً اإلقتضاز ")

ٚتٛاد٘ ايػٝاس١ ايتطٛع١ٝ ف٢ َضط أظ١َ سكٝك١ ف٢ٗ ال ػس شلا َطزٚز أٚ قبٍٛ 

 . (14يس٣ ايؿباب املضط٣ )

 اؿطن١ ايهؿف١ٝ ٚغٝاس١ املؤمتطات: -3/2

ايجا٢ْ ٚاألضبعٕٛ َٚٓتس٣ ايؿباب ايهؿف٢  اغتغاف١ َضط املؤمتط ايهؿف٢ ايعامل٢

 ايعامل٢ ايطابع عؿط

مت اْتداب االؼاز املضطٟ يًهؿاف١ ٚاملطؾسات الغتغاف١ سسثني عاملٝني يف 

؛ املؤمتط ايهؿفٞ ايعاملٞ ايجاْٞ ٚاألضبعٕٛ َٚٓتس٣ ايؿباب  4141ايهؿف١ٝ يف عاّ 

 ;411 يف عاّ ايهؿفٞ ايعاملٞ ايطابع عؿط، ٚنصيو سسثني نؿفٝني إقًُٝٝني

(15).  

 ايب١ٝ٦ٝ:  اؿطن١ ايهؿف١ٝ ٚايػٝاس١ -3/3

ػسض اإلؾاض٠ إىل بعض األفهاض ايهؿف١ٝ سٍٛ ايعٌُ ايتطٛع٢ ف٢ األْؿط١ ايب١ٝ٦ٝ 

اؿسا٥ل (،  –األْٗاض  –ايؿٛاط٤٢  –ناملبازض٠ إىل املؿاضن١ ف٢ ْعاف١ ) ايب١٦ٝ 

 –ٚإظاي١ األعؿاب ايغاض٠ بٗا ٚاملؿاضن١ ف٢ تٓعٝف ايؿٛاضع ، ٚاألٖتُاّ باؿسا٥ل 

تٓعِٝ محالت َٓتع١ُ ؼت ؾعاض ) َٔ أدٌ ب١٦ٝ ْعٝف١(

 اؿطن١ ايهؿف١ٝ ٚغٝاس١ املدُٝات   -3/4
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ٜٓعِ اإلؼاز ايعاّ يًهؿاف١ ٚاملطؾسات ايعسٜس َٔ املدُٝات ع٢ً َػت٣ٛ 

 اؾُٗٛض١ٜ بعغٗا يًدس١َ ايعا١َ ٚت١ُٝٓ اجملتُع ٚايبعض كُٝات يًٛضش ٚاشلٛاٜات

 .ٚايبعض َعػهطات ؾاط١ٝ٦

 اؿطن١ ايهؿف١ٝ ٚغٝاس١ املػاَطات  -3/5

ٜٓعِ اإلؼاز ايعاّ يًهؿاف١ ٚاملطؾسات غٜٓٛا عسز َٔ ضسالت اإلغتهؿاف ٚاملػاَط٠ 

ٚتسضز ، ف٢ ايفّٝٛ ٚأسٝاْا أغٝٛط . ٚبٗا أْؿط١ املؿ٢ ٚتػًل اؾباٍ ٚضنٛب ايسضادات

 طس١ً اؾٛاي١. ف٢ خطت١ ايػ١ٜٛٓ ملطس١ً ايهؿاف املتكسّ َٚ

 السائح الكشفً وادلضيف الكشفً  
تعطٜف ايػا٥ح ايهؿف٢:4/1

ٜط٣ ايباسح إٔ ايػا٥ح ايهؿف٢ ٖٛ نٌ ؾدط ٜكِٝ خاضز َٛطٓ٘ املعتاز يفذل٠   

تعٜس عٔ أضبع ٚعؿطٜٔ غاع١ ٚعغٛ ف٢ اؿطن١ ايهؿف١ٝ ، ع٢ً إٔ ال تتشٍٛ ٖصٙ 

اإلقا١َ إىل إقا١َ زا١ُ٥

 ؿف٢ :صفات ايػا٥ح ايه -4/2

ت َٓٗا أْ٘ حيافغ ع٢ً ايب١٦ٝ، اميهٔ ايكٍٛ إٔ يًػا٥ح ايهؿف٢ ايعسٜس َٔ ايػُ

ٖٚٛ غا٥ح َتطٛع ، أٜغا ٖٛ غا٥ح ًَتعّ تطبٜٛا ٚزٜٓٝا، ٚ َٓفتح ع٢ً ايجكافات األخط٣، 

ستفاالت احمل١ًٝ ٚسفالت ايػُط ٚايػا٥ح ايهؿف٢ غا٥ح َػاَط، ٜؿاضى ف٢ اال

16ٚاإلستفاالت ايؿعب١ٝ.

 ػتغٝف ايهؿف٢:امل -4/3

ْكضس باملغٝفني أٚي٦و ايػهإ احملًٝني ف٢  ايبًسإ املػتكب١ً يًػا٥شني نُا  

٢ كتًف اجملتُعات احمل١ًٝ ايت٢ تٛدس بٗا َكَٛات دصب غٝاس٢ فٖٛ اؿاٍ 

نايػطزق١ ٚايبشط األمحط ٚغٝٓا٤ َٚططٚح ٚاإلغهٓسض١ٜ ٚاألقضط ٚأغٛإ ٚضؾٝس 

  (17).........اخل

 نيت الذراست ادليذا 
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تٗسف ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ إىل إيكا٤ ايغ٤ٛ ع٢ً زٚض ايػٝاس١ ايؿباب١ٝ يف ت١ُٝٓ 

َٔ خالٍ ؼسٜس فتُع ايبشح، ، ٚتضُِٝ اغتُاض٠  ايػٝاس١ ايٛافس٠ إىل َضط

( َٔ ايكاز٠ ٚاؾٛايني 614اغتبٝإ ؾُع ايبٝاْات ٚاملعًَٛات، ٚمتجًت ايع١ٓٝ ف٢ )

( إغتُاض٠ بٓػب١ 614) ض٠؛ ٚمت إغتعاز٠( إغتُا671ٚاؾٛاالت مت تٛظٜع عسز)

%( خالٍ ايتذُعات ٚايًكا٤ات ايهؿف١ٝ ف٢ َسٕ ٚقافعات كتًف١ ٢ٖ 1.77;)

 املٓضٛض٠ ٚاإلغهٓسض١ٜ ٚايػٜٛؼ ٚغٖٛاز ٚزَٝاط ٚايعقاظٜل ٚاإلقضط ٚمجض١ 

فُٝا ًٜٞ ٜتِ اغتعطاض ايٓتا٥ر اييت مت ايتٛصٌ إيٝٗا َٔ خالٍ ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ 

ايتايٞ. ع٢ً ايٓشٛ

املؤٌٖ ايع٢ًُ :ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚفل 

بٓػب١ ف٢ املطتب١ األٚىل  (4:5) َتٛغط اؿاصًني ع٢ً َؤٌٖ اتغح إٔ عسز

%(  ، 45.5) بٓػب١ (8;) ٚف٢ املطتب١ ايجا١ْٝ اؿاصًني ع٢ً َؤٌٖ عاٍ ،( 8%;.:8)

َا %( ، ٚأ5.86) بٓػب١ (17) ٚف٢ املطتب١ ايجايج١ اؿاصًني ع٢ً َؤٌٖ فٛم َتٛغط

%(، أَا املطتب١ اـاَػ١ 1;.4) بٓػب١ (14) املطتب١ ايطابع١ فًًشاصًني ع٢ً ايسنتٛضا٠

%( ، ٚتؿرل ايٓتا٥ر إٔ نٌ ايكاز٠ 1.68بٓػب١ ) (8)ٚاألخرل٠ فاؿاصًني ع٢ً املادػترل

ال  ٞٚاملٓتُني إىل اؿطن١ ايهؿف١ٝ َٔ أصشاب املؤٖالت ٚال ٜٛدس أ٣ قا٥س أٚ َٓت٣ُ

 . حيٌُ ؾٗاز٠ زضاغ١ٝ

:ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚفكًا يًٓٛع 

( 119يعسز )%( 6.:4بُٝٓا ْػب١ اإلْاخ )( 7;4يعسز )%( 91.8بًػت ْػب١ ايصنٛض )

، مما ٜؿرل إىل ظٜاز٠ عسز ايصنٛض املٓتُني إىل اؿطن١ ايهؿف١ٝ ، ٢ٖٚ ْػب١ تتٛافل 

َع عسز اؾُعٝات املطنع١ٜ ايهؿف١ٝ

:ًشاي١ اإلدتُاع١ٝع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚفكًا ي

ٜتبني َٔ زضاغ١ اؿاي١ األدتُاع١ٝ يًع١ٓٝ قٌ ايسضاغ١ أْ٘ دا٤ ف٢ املطتب١ األٚىل 

%( ،سٝح إٔ َععِ املٓتُني يًشطن١ :4.4:بٓػب١ ) (;55) اؿاي١ األدتُاع١ٝ أععب

 (89) ايهؿف١ٝ َٔ ايفت١ٝ ٚايؿباب ايضػاض ، ٚدا٤ ف٢ املطتب١ ايجا١ْٝ املتعٚدني بٓػب١
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مما ٜؤنس ضغٛر  ،%( 1.68بٓػب١ )( 8)يجايج١ األضاٌَ %( ،ٚف٢ املطتب١ ا18.48)

 ٚاغتكطاض اؿاي١ اإلدتُاع١ٝ يًُٓتُني يًشطن١ ايهؿف١ٝ 

تٛظٜع ايع١ٓٝ ف٢ سػب ٚدٛز اإلخ٠ٛ ٚاإلبٓا٤

ْػب١  (:49)َٔ ي٘ أخٛٙ ف٢ ساي١ ايفطز األععبعسز إٔ َٔ زضاغ١ ايع١ٓٝ أتغح 

 ٖٛ َٔعسز %( ، ٚ  6.:4ْػب١ )( 119) َٔ ي٘ أبٓا٤ ف٢ ساي١ ايعٚازعسز %( ، ٚ 89.7)

 %( 6.1ْػب١ )( 19) بسٕٚ اخ٠ٛ أٚأبٓا٤

 تٛظٜع ايع١ٓٝ سػب املطس١ً ايهؿف١ٝ  

َٔ ٜٓتُٕٛ إىل َطس١ً ِٖ  يًُطس١ً ايهؿف١ٝف٢ ايع١ٓٝ  ْػب١اع٢ً إٔ ٜتغح 

اؾٛاي١، ٢ٖٚ املطس١ً اؾاَع١ٝ يًُٓتُني يًشطن١ ايهؿف١ٝ ، ٢ٖٚ أٍٚ غًِ ايكٝاز٠ 

%( ِٖٚ األغًب١ٝ َٚكػُني إىل :77.7بٓػب١ ) (;44) ف١ ٚبًػتف٢ ايهؿا

 %( دٛاالت .8;.19%( َٔ اؾٛايني ٚ )59.84)

 تٛظٜع ايع١ٓٝ سػب املؤٌٖ ايهؿف٢ يًكاز٠  

 أْ٘ دا٤ ف٢ املطتب١ األٚىل اؿاصًني ع٢ً قا٥س فطٜل نؿاف١ يع١ٓٝاٜتبني َٔ زضاغ١ 

بٓػب١ ( 98)اصًني ع٢ً َػاعس قا٥س %( ، ٚف٢ املطتب١ ايجا١ْٝ اؿ41.11بٓػب١ ) (9:)

ف٢ املطتب١ ايجايج١ بٓػب١ ( 65)%(، ٚاؿاصًني ع٢ً قا٥س تسضٜب زٚىل 67.:1)

بٓػب١ ( 15)%( ،ٚف٢ املطتب١ ايطابع١ اؿاصًني ع٢ً َػاعس قا٥س تسضٜب زٚىل 11.65)

%( ، ٚايباق٢ 75.15بٓػب١ ) (;41) %(، ٚإمجاىل اؿاصًني ع٢ً تأٌٖٝ قٝاز5.17٣)

ز َٔ اؾٛاي١ ٚاؾٛاالت ، مماٜؿرل إىل أضتفاع بٓػب١ َٔ سلًتِٗ ايع١ٓٝ َٔ ايكاز٠ أفطا

 ٚخدلتِٗ ايهؿف١ٝ.

  تٛظٜع ايع١ٓٝ ع٢ً فاٍ ايعٌُ ايهؿف٢ 

أفطاز ايع١ٓٝ أْ٘ دا٤ ف٢ املطتب١ االٚىل املتطٛعني َٔ قاز٠ ايفطم زضاغ١ ٜتبني َٔ 

يجا١ْٝ املتطٛعني ايكاز٠ ف٢ %( ، ٚدا٤ ف٢ املطتب١ ا5.96:بٓػب١ )( 567)ايهؿف١ٝ 

%( ، ٚدا٤ ف٢ املطتب١ 11.8بٓػب١) (66) اؾُعٝات اإلق١ًُٝٝ باحملافعات املدتًف١

ايجايج١ ايعاًَني باجملاٍ ايهؿف٢ ف٢ اؾُعٝات املطنع١ٜ املؿطف١ ع٢ً اؾُعٝات 
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املضط٣ %( ، ٚف٢ املطتب١ ايطابع ايعاًَني ف٢ األؼاز;.4بٓػب١ )( 14)اإلق١ًُٝٝ 

%( ، مما ٜسٍ ع٢ً إٔ َععِ ايعاًَني ف٢ اجملاٍ 4.98بٓػب١ )  (11) اف١ ٚاملطؾساتيًهؿ

ايهؿف٢ ف٢ ايع١ٓٝ َٔ قاز٠ ايفطم ايهؿف١ٝ ِٖٚ األنجط أستهانا باألفطاز ع٢ً املػت٣ٛ 

 ايعٌُ .

 اؾُع١ٝ ايهؿف١ٝ ايت٢ ٜٓت٢ُ إيٝٗا ايكا٥س ) ايًٕٛ ايهؿف٢ ( -1

اؾُعٝات ايهؿف١ٝ املدتًف١ ، أْ٘ دا٤ ف٢  إْتُا٤ أفطاز ايع١ٓٝ إىلزضاغ١ ٜتغح َٔ 

%( ، ٚف٢ املطتب١ :59.5بٓػب١ ) (176) املطتب١ االٚىل مجع١ٝ فتٝإ ايهؿاف١ املضط١ٜ

%( ، ٚف٢ املطتب١ ايجايج١ 44.1بٓػب١ ) (1;) ايجا١ْٝ مجع١ٝ ايهؿاف١ اؾ١ٜٛ املضط١ٜ

ٚف٢ املطتب١ ايطابع١  %(،41.1بٓػب١ ) (9:) مجع١ٝ املطؾسات املضط١ٜ ٚاـاص١ بايفتٝات

%( ، ٜٚتغح إٔ اؾع٤ األندل 64.;1بٓػب١ ) (1:) مجع١ٝ ايهؿاف١ ايبشط١ٜ املضط١ٜ

ٜٓت٢ُ إىل مجع١ٝ ايفتٝإ ٢ٖٚ أعطم اؾُعٝات ٚاٍٚ مجع١ٝ أْؿأت ف٢ مجٗٛض١ٜ َضط 

 ايعطب١ٝ .

 املفّٗٛ ايعاّ يًشطن١ ايهؿف١ٝ ٚزٚافع اإلْغُاّ يًشطن١ ايهؿفٞاحملىر األول

 ايهؿف١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعط ع١ٓٝ ايسضاغ١ ّٛ ايعاّ يًشطن١املفٗ

 (: املفّٗٛ ايعاّ يًشطن١ ايهؿف9١ٝدسٍٚ ضقِ )

فل املفَْو العاو
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 حالة مً حتكٔل الرات

 التعسف على أصدقاء جدد

 تبادل املعازف ّاخلربات

 حل مشهالت اجملتنع ّتينٔتُ
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. ممازضة الكٔادة
 التصّد باملَازات احلٔاتٔة

 السحالت ّاملعطهسات

ايهؿف١ٝ  املفّٗٛ ايعاّ يًشطن١ إٔ مجٝع اإلدابات سٍٛ (;ٜتغح َٔ دسٍٚ )

دا٤ يف ٝح س ، عباض٠يهٌ تكسٜط١ٜ ٚفكا يًٓػب١ اي ٪1.14;ٚ  ٪8.74;تطاٚست بني 

ٚدا٤ يف املطنع ايجاْٞ  ، ٪8.74;بٓػب١  (تبازٍ املعاضف ٚاـدلاتاملطنع األٍٚ عباض٠ )

دا٤ يف املطنع األخرل عباض٠ ، بُٝٓا  ٪;7.9;بٓػب١ ( ساي١ َٔ ؼكٝل ايصاتعباض٠ )

ٚمجٝع ايعباضات زاي١ يضاحل االختٝاض  ٪1.14;بٓػب١ ( سٌ َؿهالت اجملتُع ٚتُٓٝت٘)

)َٛافل

زٚافع اإلْغُاّ يًشطن١ ايهؿف١ٝ

ايسافع ايس٢ٜٓ

 ايسافع ايس٢ٜٓ يإلْغُاّ يًشطن١ ايهؿف١ٝ (11دسٍٚ ضقِ )

فلالدافع الدٓيى
مْا

ٓة
ملئْ
ة ا
طب
الي

د ما
ىل ح
ا

ٓة
ملئْ
ة ا
طب
الي

ري 
غ

فل
مْا

ٓة
ملئْ
ة ا
طب
الي

جة 
دز
ال

ٔة
ٔخ
رتج
ال

بة
يط
ال

 
ٓة
ٓس
كد
الت

ٔب
رتت
ال

 التفهس فى خلل اهلل

 ممازضة مهازو اإلخالم

 شٓازة األمانً الدٓئة

 ّعد ّقاىٌْ الهشافة

٢ٜٓ يإلْغُاّ ايسافع ايس إٔ مجٝع اإلدابات سٍٛ (11ٜتغح َٔ دسٍٚ )

يهٌ تكسٜط١ٜ ٚفكا يًٓػب١ اي ٪8:.9:ٚ  ٪7.85;يًشطن١ ايهؿف١ٝ تطاٚست بني 

 ، ٪7.85;بٓػب١  (مماضغ١ َهاضّ اإلخالمدا٤ يف املطنع األٍٚ عباض٠ )سٝح  ، عباض٠
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دا٤ يف ، بُٝٓا  ٪;7.5;بٓػب١ ( ٚعس ٚقإْٛ ايهؿاف١ٚدا٤ يف املطنع ايجاْٞ عباض٠ )

ٚمجٝع ايعباضات زاي١  ٪8:.9:بٓػب١ ( ٜاض٠ األَانٔ ايس١ٜٝٓظاملطنع األخرل عباض٠ )

 يضاحل االختٝاض )َٛافل(.

 ( ايسافع اإلدتُاع٢ ايٓفػ٢ يإلْغُاّ يًشطن١ ايهؿف11١ٝدسٍٚ ضقِ )

 

فل الدافع اإلجتناعى
مْا

ٓة
ملئْ
ة ا
طب
الي

د ما
ىل ح
ا

ٓة
ملئْ
ة ا
طب
الي

ري 
غ

فل
املئمْا
بة 
يط
ال

ٓة
ْ

جة 
دز
ال

ٔة
ٔخ
رتج
ال

بة
يط
ال

 
ٓة
ٓس
كد
الت

ٔب
رتت
ال

تشبع الدافع للنػامسة
اإلىضناو جلناعة عاملٔة ذات 

 مسعة تسبْٓة
تهًْٓ عالقات مع اقساٌ مً 

 دّل عدٓدة
 ى اإلعتناد على اليفظتكْ

تكدٓه اخلدمات التطْعٔة 
 للنجتنع احملٔط

املشازنة فى بسامج 
 تينٔة اجملتنع

تُاع٢ ايٓفػ٢ ايسافع اإلد إٔ مجٝع اإلدابات سٍٛ (11ٜتغح َٔ دسٍٚ )

ٚفكا يًٓػب١  ٪8:.9:ٚ  ٪:;.6;يإلْغُاّ يًشطن١ ايهؿف١ٝ تطاٚست بني 

 (تك٣ٛ اإلعتُاز ع٢ً ايٓفؼدا٤ يف املطنع األٍٚ عباض٠ )سٝح  ، عباض٠يهٌ تكسٜط١ٜ اي

بٓػب١ ( تؿبع ايسافع يًُػاَط٠ٚدا٤ يف املطنع ايجاْٞ عباض٠ ) ، ٪:;.6;بٓػب١ 

اإلْغُاّ ؾُاع١ عامل١ٝ شات زلع١ ألخرل عباض٠ )دا٤ يف املطنع ا، بُٝٓا  5.75٪;

 ٚمجٝع ايعباضات زاي١ يضاحل االختٝاض )َٛافل(. ٪8:.9:بٓػب١ ( تطب١ٜٛ
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 ايسٚافع ايجكاف١ٝ 1/2/3

 ايسٚافع ايجكاف١ٝ يإلْغُاّ يًشطن١ ايهؿف١ٝ  (12دسٍٚ ضقِ )

 

فل الدافع الثكافى
مْا

ٓة
ملئْ
ة ا
طب
الي

د ما
ىل ح
ا

ٓة
ملئْ
ة ا
طب
الي

ري 
غ

م
فل
ْا

ٓة
ملئْ
ة ا
طب
الي

جة 
دز
ال

ٔة
ٔخ
رتج
ال

بة
يط
ال

 
ٓة
ٓس
كد
الت

ٔب
رتت
ال

 ممازضة العدٓد مً اهلْآات

 ممازضة حٔاة اخلالء

 حطً اإلضتفادة مً الطبٔعة
الثكافات التعسف على 
 املختلفة

ايسٚافع ايجكاف١ٝ يإلْغُاّ  إٔ مجٝع اإلدابات سٍٛ (14ٜتغح َٔ دسٍٚ )

يهٌ تكسٜط١ٜ ٚفكا يًٓػب١ اي ٪:1.1;ٚ  ٪7.45;يًشطن١ ايهؿف١ٝ تطاٚست بني 

 ٪7.45;بٓػب١  (مماضغ١ ايعسٜس َٔ اشلٛاٜاتدا٤ يف املطنع األٍٚ عباض٠ )سٝح  ، عباض٠

دا٤ يف ، بُٝٓا  ٪5.41;بٓػب١ ( مماضغ١ سٝا٠ اـال٤ٚدا٤ يف املطنع ايجاْٞ عباض٠ ) ،

ٚمجٝع  ٪:1.1;بٓػب١ ( ايتعطف ع٢ً ايجكافات املدتًف١املطنع األخرل عباض٠ )

 ايعباضات زاي١ يضاحل االختٝاض )َٛافل(.

 ايسٚافع ايضش١ٝ 1/2/4

 اّ يًشطن١ ايهؿف١ٝايسٚافع ايضش١ٝ يإلْغُ (13دسٍٚ ضقِ )

فل الدافع الصخى
مْا

ٓة
ملئْ
ة ا
طب
الي

د ما
ىل ح
ا

ٓة
ملئْ
ة ا
طب
الي

ري 
غ

فل
مْا

ٓة
ملئْ
ة ا
طب
الي

جة 
دز
ال

ٔة
ٔخ
رتج
ال

بة
يط
ال

 
ٓة
ٓس
كد
الت

ٔب
رتت
ال
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 ممازضة العادات الصخٔة

 تينٔة اللٔاقة البدىٔة

مهسز ممازضة اىْاع خمتلفة مً السٓاضة

 املشازنة فى محالت التْعٔة الصخٔة

ايسٚافع ايضش١ٝ يإلْغُاّ  إٔ مجٝع اإلدابات سٍٛ (15ٜتغح َٔ دسٍٚ )

يهٌ تكسٜط١ٜ ٚفكا يًٓػب١ اي ٪89.::ٚ  ٪4.94;يًشطن١ ايهؿف١ٝ تطاٚست بني 

 ، ٪4.94;بٓػب١  (مماضغ١ ايعازات ايضش١ٝدا٤ يف املطنع األٍٚ عباض٠ )سٝح  ، عباض٠

دا٤ يف ، بُٝٓا  ٪1.17;بٓػب١ ( ت١ُٝٓ ايًٝاق١ ايبس١ْٝٚدا٤ يف املطنع ايجاْٞ عباض٠ )

ٝع ٚمج ٪89.::بٓػب١ ( مماضغ١ اْٛاع كتًف١ َٔ ايطٜاع١املطنع األخرل عباض٠ )

 ايعباضات زاي١ يضاحل االختٝاض )َٛافل(.

 ايسٚافع ايذلب١ٜٛ 1/2/5

 ( ايسٚافع ايذلب١ٜٛ يإلْغُاّ يًشطن١ ايهؿف14١ٝدسٍٚ ضقِ )

فل الدافع الرتبْى
مْا

ٓة
ملئْ
ة ا
طب
الي

د ما
ىل ح
ا

ٓة
ملئْ
ة ا
طب
الي

ري 
غ

فل
مْا

ٓة
ملئْ
ة ا
طب
الي

جة 
دز
ال

ٔة
ٔخ
رتج
ال

بة
يط
ال

 
ٓة
ٓس
كد
الت

ٔب
رتت
ال

 مَازات الرتبٔة احلٔاتٔةإنتطاب 
تينٕ اجلْاىب العكلٔة ّالبدىٔة 

 ّالسّحٔة
 ممازضة اليطاو فى نل جْاىب احلٔاة
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 املطاٍنة فى تينٔة اليشىء ّالشباب

ايسٚافع ايذلب١ٜٛ يإلْغُاّ  إٔ مجٝع اإلدابات سٍٛ (16ٜتغح َٔ دسٍٚ )

يهٌ تكسٜط١ٜ ٚفكا يًٓػب١ اي ٪;4.5;ٚ  ٪6.88;يًشطن١ ايهؿف١ٝ تطاٚست بني 

بٓػب١  (إنتػاب َٗاضات ايذلب١ٝ اؿٝات١ٝدا٤ يف املطنع األٍٚ عباض٠ )سٝح  ، عباض٠

( تُٓٞ اؾٛاْب ايعك١ًٝ ٚايبس١ْٝ ٚايطٚس١ٝايجاْٞ عباض٠ )ٚدا٤ يف املطنع  ، 6.88٪;

مماضغ١ ايٓطاّ ف٢ نٌ دٛاْب دا٤ يف املطنع األخرل عباض٠ )، بُٝٓا  ٪5.16;بٓػب١ 

 ٚمجٝع ايعباضات زاي١ يضاحل االختٝاض )َٛافل(. ٪;4.5;بٓػب١ ( اؿٝا٠

 ايسٚافع ايب١ٝ٦ٝ  1/2/6

 يًشطن١ ايهؿف١ٝيإلْغُاّ  ايب١ٝ٦ٝ( ايسٚافع 15دسٍٚ ضقِ )

فل الدافع البٔئى
مْا

ٓة
ملئْ
ة ا
طب
الي

د ما
ىل ح
ا

ٓة
ملئْ
ة ا
طب
الي

ري 
غ

فل
مْا

ٓة
ملئْ
ة ا
طب
الي

جة 
دز
ال

ٔة
ٔخ
رتج
ال

بة
يط
ال

 
ٓة
ٓس
كد
الت

ٔب
رتت
ال

 التعسف على بٔئات خمتلفة

 املشازنة فى احلفاظ على البٔئة

 إحٔاء األٓاو البٔئٔة املختلفة

ايسٚافع ايذلب١ٜٛ يإلْغُاّ  إٔ مجٝع اإلدابات سٍٛ (16ٜتغح َٔ دسٍٚ )

يهٌ تكسٜط١ٜ ٚفكا يًٓػب١ اي ٪9.51:ٚ  ٪:5.4;يًشطن١ ايهؿف١ٝ تطاٚست بني 

 ٪:5.4;بٓػب١  (ايتعطف ع٢ً ب٦ٝات كتًف١)دا٤ يف املطنع األٍٚ عباض٠ سٝح  ، عباض٠
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 ٪9.51:بٓػب١ ١( إسٝا٤ األٜاّ ايب١ٝ٦ٝ املدتًفدا٤ يف املطنع األخرل عباض٠ )، بُٝٓا 

 ٚمجٝع ايعباضات زاي١ يضاحل االختٝاض )َٛافل(.

 فاالت املؿاضن١ ف٢ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ نُػتغٝف نؿف٢ :احملىر الثانً

 ن١ ف٢ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ نُػتغٝف نؿف٢فاالت املؿاض (16دسٍٚ ضقِ )

فل العبازات
مْا

ٓة
ملئْ
ة ا
طب
الي

د ما
ىل ح
ا

ٓة
ملئْ
ة ا
طب
الي

ري 
غ

فل
مْا

ٓة
ملئْ
ة ا
طب
الي

جة 
دز
ال

ٔة
ٔخ
رتج
ال

بة
يط
ال

 
ٓة
ٓس
كد
الت

ٔب
رتت
ال

املشااازنة ننتطااْع فااى بااسامج 
الطٔاحة التطْعٔة

تطاااْع املشاااازنة ننسافااال م 
للطائخني املعاقني

املشاااازنة ننسافااال متطاااْع  
للطائخني نباز الطً

املشازنة ننسشد أّ مسافال فاى   
زحالت الطفازى

املشااازنة فااى  َٔااص حفااالت  
ألفْاج الطٔاحٔةالطنس ل

املشاااازنة ننسشاااد ضااأاحى   
للنجنْعات الطٔاحٔة

السغباااة فاااى ىكااال خاااربة   
املطتضاأا الهشاافى لااسحالت 

احملنٔات الطبٔعٔة
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فى اضتطاعة املطتضأا الهشا  
علااى أضتضااافة بعااد أفااساد   

الهشافة فى ميصلُ
فاالت املؿاضن١ ف٢ ايت١ُٝٓ  إٔ مجٝع اإلدابات سٍٛ (18ٜتغح َٔ دسٍٚ )

ٚفكا يًٓػب١  ٪:5.7:ٚ  ٪9.44:ايػٝاس١ٝ نُػتغٝف نؿف٢ تطاٚست بني 

املؿاضن١ نُتطٛع ف٢ بطاَر باض٠ )دا٤ يف املطنع األٍٚ عسٝح  ، عباض٠يهٌ تكسٜط١ٜ اي

ايطغب١ ف٢ ْكٌ ٚدا٤ يف املطنع ايجاْٞ عباض٠ ) ، ٪9.44:بٓػب١  (ايػٝاس١ ايتطٛع١ٝ

دا٤ يف بُٝٓا ، ٪9.16:بٓػب١ ( خدل٠ املػتغٝف ايهؿف٢ يطسالت احملُٝات ايطبٝع١ٝ

بٓػب١ ( املؿاضن١ نُطؾس غٝاس٢ يًُذُٛعات ايػٝاس١ٝاملطنع األخرل عباض٠ )

ٚمجٝع ايعباضات زاي١ يضاحل االختٝاض )َٛافل(. ٪:5.7:

خضا٥ط ايػا٥ح ايهؿف٢احملىر الثالث

 ( خضا٥ط ايػا٥ح ايهؿف17٢دسٍٚ ضقِ )

فل العبازات
مْا

ٓة
ملئْ
ة ا
طب
الي

د ما
ىل ح
ا

ٓة
ملئْ
ة ا
طب
الي

ري 
غ

فل
مْا

ٓة
ملئْ
ة ا
طب
الي

جة 
دز
ال

ٔة
ٔخ
رتج
ال

بة
يط
ال

 
ٓة
ٓس
كد
الت

ٔب
رتت
ال

فى تهًْٓ عالقة زغبة الطائح الهشفى 
مع أضسة الهشافة املصسٓة

تفضٔل الطائح الهشفى للنْاصالت 
العامة

مشازنة الطائح الهشفى فى زحالت الطري 
على األقداو

شفى فى زحالت مشازنة الطائح اله
الدزاجات



 

 

00

 َضط إىل ايٛافس٠ ايػٝاس١ ت١ُٝٓ يف ايؿباب١ٝ ايػٝاس١ زٚض

 

 
 

تفضٔل الطائح الهشفى على اإلقامة فى 
بْٔت الشباب ّاملعطهسات الهشفٔة

تفضٔل الطائح الهشفى اإلقامة فى 
الفيادم الطٔاحٔة

ة الطائح الهشفى ننتطْع فى مشازن
مشسّعات خدمة اجملتنع

مشازنة الطائح الهشفى ننتطْع فى 
مشسّعات تينٔة اجملتنع

تفضٔل الطائح الهشفى أٌ ٓهٌْ مسشدِ 
مً أعضاء احلسنة الهشفٔة

عدو مماىعة الطائح الهشفى اإلقامة فى 
ميصل أحد أعضاء احلسنة الهشفٔة 

 املصسٓة
 خضا٥ط ايػا٥ح ايهؿف٢ إٔ مجٝع اإلدابات سٍٛ (19ٜتغح َٔ دسٍٚ )

يف دا٤ سٝح  ، عباض٠يهٌ تكسٜط١ٜ ٚفكا يًٓػب١ اي ٪:1.7:ٚ  ٪6.19;تطاٚست بني 

 (املضط١ٜضغب١ ايػا٥ح ايهؿف٢ ف٢ تهٜٛٔ عالق١ َع أغط٠ ايهؿاف١املطنع األٍٚ عباض٠ )

تفغٌٝ ايػا٥ح ايهؿف٢ إٔ ٜهٕٛ ٚدا٤ يف املطنع ايجاْٞ عباض٠ ) ، ٪6.19;بٓػب١ 

دا٤ يف املطنع األخرل ، بُٝٓا  ٪;5.8;بٓػب١ ( َطؾسٙ َٔ أعغا٤ اؿطن١ ايهؿف١ٝ

ٚمجٝع  ٪:1.7:بٓػب١ ( قا١َ ف٢ ايفٓازم ايػٝاس١ٝتفغٌٝ ايػا٥ح ايهؿف٢ اإلعباض٠ )

 ايعباضات زاي١ يضاحل االختٝاض )َٛافل(.

 ٚغا٥ٌ ت١ُٝٓ املؿاضن١ ف٢ ايدلاَر ايػٝاس١ٝ يًػا٥ح ايهؿف٢احملىر الرابع

 ٚغا٥ٌ ت١ُٝٓ املؿاضن١ ف٢ ايدلاَر ايػٝاس١ٝ يًػا٥ح ايهؿف٢ (18دسٍٚ ضقِ )
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تينٔة مشازنة الطائح الهشفى فى 
الربامج الطٔاحٔة

عنل  محلة إعالمٔة ملشازنة الطائح 
.الهشفى فى الربامج الطٔاحٔة

عنل دلٔل إزشادى ألمانً التخٔٔه 
إلضتػالهلا ضٔاحٔا

دعْة امليظنة الهشفٔة العاملٔة 
للنشازنة بأفْاج ميتظنة

دعْة اإلحتاد العاو للهشافة 
ّاملسشدات فى مصس لدعْة نشافى 

 للكدّو إىل مصسالعامل
ىشس اخلطة الطيْٓة لإلحتاد العاو 
للهشافة ّاملسشدات ّدعْة اجلنعٔات 

الهشفىة فى العامل للنشازنة
عنل بسّتْنْالت لتبادل الصٓازات 
بني اإلحتاد العاو للهشافة ّاملسشدات 

سى ّاإلحتادات الْطئة للهشافة املص
فى دّل العامل

عنل مَسجاىات نشفٔة عاملٔة ضيْٓة 
ّالرتّٓج هلا

ٚغا٥ٌ ت١ُٝٓ املؿاضن١ ف٢ إٔ مجٝع اإلدابات سٍٛ  (:1ٜتغح َٔ دسٍٚ )

ٚفكا يًٓػب١  ٪:1.1;ٚ  ٪7.18;تطاٚست بني  ٢ايدلاَر ايػٝاس١ٝ يًػا٥ح ايهؿف
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عٌُ َٗطداْات نؿف١ٝ عامل١ٝ دا٤ يف املطنع األٍٚ عباض٠ )سٝح  ، عباض٠يهٌ تكسٜط١ٜ اي

عٌُ ٚدا٤ يف املطنع ايجاْٞ عباض٠ ) ، ٪7.189;بٓػب١  (غ١ٜٛٓ ٚايذلٜٚر شلا

ط٣ ٚاإلؼازات بطٚتٛنٛالت يتبازٍ ايعٜاضات بني اإلؼاز ايعاّ يًهؿاف١ ٚاملطؾسات املض

دا٤ يف املطنع األخرل عباض٠ ، بُٝٓا  ٪6.11;بٓػب١ ( ايٛط١ٝٓ يًهؿاف١ ف٢ زٍٚ ايعامل

مجٝع ٚ ٪:1.1;بٓػب١ ( ت١ُٝٓ َؿاضن١ ايػا٥ح ايهؿف٢ ف٢ ايدلاَر ايػٝاس١ٝ)

 )َٛافل(.زاي١ يضاحل االختٝاض  ايعباضات

َعٛقات ايػا٥ح ايهؿف٢ ٚاملػتغٝف ايهؿف٢احملىراخلامس

 َعٛقات ايػا٥ح ايهؿف٢ ٚاملػتغٝف ايهؿف٢ (19ٍ ضقِ )دسٚ
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ٔب
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عدو ّجْد بسامج تدزٓبٔاة للثكافاة   
 الطٔاحٔة

امة فى معطهسات الهشفٔة لٔطت اإلق
باملطتْى الالئل

املْاصالت العامة ضٔئة

اللػااة تشااهل عائكااا فااى إضتضااافة  
الطائح الهشفى

قلة الدعآة ّاإلعالٌ للفهسة
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تضازب مْاعٔد العنل أّ الدزاضة ماع  
الربامج الطٔاحٔة

احلالة اإلقتصادٓة العامة

الصْزة الرٍئة عً احلالة األمئاة  
 فى مصس

َعٛقات ايػا٥ح ايهؿف٢  إٔ مجٝع اإلدابات سٍٛ (;1ٜتغح َٔ دسٍٚ )

يهٌ تكسٜط١ٜ ٚفكا يًٓػب١ اي ٪9:.95ٚ  ٪1;.5:ٚاملػتغٝف ايهؿف٢ تطاٚست بني 

تغاضب َٛاعٝس ايعٌُ أٚ ايسضاغ١ َع ايدلاَر دا٤ يف املطنع األٍٚ عباض٠ )سٝح  ، عباض٠

عسّ ٚدٛز بطاَر تسضٜب١ٝ نع ايجاْٞ عباض٠ )ٚدا٤ يف املط ، ٪1;.5:بٓػب١  (ايػٝاس١ٝ

اإلقا١َ ف٢ عباض٠ )دا٤ يف املطنع األخرل، بُٝٓا  ٪4.99:بٓػب١ ( يًجكاف١ ايػٝاس١ٝ

زاي١  مجٝع ايعباضاتٚ ٪9:.95بٓػب١ ( َعػهطات ايهؿف١ٝ يٝػت باملػت٣ٛ ايال٥ل

)َٛافل(.يضاحل االختٝاض 

نتائج الذراست ادليذانيت 
إلدتُاع٢ يإلْغُاّ يًشطن١ ايهؿف١ٝ أْٗا تك٣ٛ أِٖ أغباب ايسافع ا -1

%( ، ٚ ف٢ املطتب١ ايجا١ْٝ تؿبع زافع املػاَط٠ بٓػب١ 8.8:اإلعتُاز ع٢ً ايٓفؼ بٓػب١ )

%( ، ٚف٢ املطتب١ ايجايج١ تكسِٜ خسَات تطٛع١ٝ يًُذتُع احملٝط بٓػب١ :.4:)

عسٜس٠ بٓػب١  %( ، ٚدا٤ ف٢ املطتب١ ايطابع١ تهٜٛٔ عالقات َع أقطإ َٔ زٍٚ;.:9)

%( ، ٖٚصا ٜعٗط تٛافل ايسٚفع اإلدتُاع١ٝ يإلْغُاّ يًشطن١ ايهؿف١ٝ َع 94.5)

 اٖساف ايػٝاس١ بٛد٘ عاّ ٚنصيو أمناطٗا.

%( إٔ مماضغ١ ايعسٜس َٔ اشلٛاٜات أِٖ ايسٚافع ايجكاف١ٝ ;.8:أؾاضت ْػب١ ) -4

%( ، 1.5:ب١ )يإلْغُاّ يًشطن١ ايهؿف١ٝ ، ٚاملطتب١ ايجا١ْٝ مماضغ١ سٝا٠ اـال٤ بٓػ

%( ، ٚف٢ املطتب١ 1.5:ٚدا٤ ف٢ املطتب١ ايجايج١ سػٔ اإلغتفاز٠َٔ ايطبٝع١ بٓػب١ )
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%(، ٚنٌ ٖصٙ ايسٚافع ٢ٖ ف٢ 199.4ايطابع١ ايتعطف ع٢ً ثكافات كتًف١ بٓػب١ )

 األغاؽ أغباب يًػفط ٚايػٝاس١ 

٢ً تبني ايع١ٓٝ أِٖ ايسٚافع ايب١ٝ٦ٝ يإلْغُاّ يًشطن١ ايهؿف١ٝ ٖٛ ايتعطف ع -5

%(، ٚدا٤ ف٢ املطتب١ ايجا١ْٝ املؿاضن١ ف٢ اؿفاظ ع٢ً :.1:ايب٦ٝات املدتًف١ بٓػب١ )

%(، ٚدا٤ ف٢ املطتب١ ايجايج١ إسٝا٤ األٜاّ ايب١ٝ٦ٝ املدتًف١ بٓػب١ :.1:ايب١٦ٝ بٓػب١ )

%( ، ٚنًٗا أٖساف تتالق٢ ٚتتفل َع أٖساف ايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ ٚأٖساف ايت١ُٝٓ 89.5)

 املػتسا١َ .

 %( َٛافكٕٛ ع٢ً املؿاضن١ ف٢ بطاَر ايػٝاس١ ايتطٛع١ٝ .88ْػب١ ) أٚعشت -6

%( َٔ أمجاىل ايع١ٓٝ أِْٗ َٛافكٕٛ ع٢ً املؿاضن١ 81.4أدابت ْػب١ ) -7

 نُطافل َتطٛع يًػا٥شني املعاقني .

%( َٔ إمجاىل ايع١ٓٝ أِْٗ َٛافكٕٛ ع٢ً املؿاضن١ 81.9أدابت ْػب١ ) -8

 نُطافل َتطٛع يًػا٥شني نباض ايػٔ .

%( َٔ أمجاىل ايع١ٓٝ أِْٗ َٛافكٕٛ ع٢ً إقا١َ ايػا٥ح 5.9:ت ْػب١ )أداب -9

 ايهؿف٢ عالق١ إدتُاع١ٝ َع أغط٠ َضط١ٜ .

 %( .78ٜفغٌ ايػا٥ح ايهؿف٢ املٛاصالت ايعا١َ بٓػب١ ) -:

 %(.:.96ٜؿاضى ايػا٥ح ايهؿف٢ ف٢ ضسالت ايػرل ع٢ً االقساّ بٓػب١ ) -;

 %(.97.7)ٜؿاضى ايػا٥ح ايهؿف٢ ف٢ ضسالت ايسضادات بٓػب١  -11

ٜفغٌ ايػا٥ح ايهؿف٢ األقا١َ ف٢ بٝٛت ايؿباب ٚاملعػهطات ايهؿف١ٝ بٓػب١  -11

(88. )% 

 %(.4.;9ٜؿاضى ايػا٥ح ايهؿف٢ ف٢ َؿطٚعات اـس١َ ايعا١َ بٓػب١ ) -14

ٜفغٌ ايػا٥ح ايهؿف٢ إٔ ٜهٕٛ َطؾسٙ َٔ أعغا٤ اؿطن١ ايهؿف١ٝ بٓػب١  -15

(:4.7. )% 

%( ٢ُٜٓ 1.;9ايتدِٝٝ بٓػب١ )أٚعشت ايع١ٓٝ إٔ عٌُ زيٌٝ أضؾاز٣ ألَانٔ  -16

 َؿاضن١ ايػا٥ح ايهؿف٢ ف٢ ايدلاَر ايػٝاس١ٝ .
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%( َٔ إمجاىل ايع١ٓٝ ع٢ً زع٠ٛ األؼاز ايعاّ يًهؿاف١ 8.;9ٚافكت ْػب١ ) -17

ٚاملطؾسات نؿاف٢ ايعامل يًُؿاضن١ ف٢ بطاَر غٝاس١ٝ بايتٓػٝل َع ٚظاض٠ 

 ايػٝاس١ يعٜاز٠ َؿاضن١ ايػا٥ح ايهؿف٢ .

%( إٔ ْؿط اـط١ ايػ١ٜٛٓ يإلؼازايعاّ يًهؿاف١ ;.98اتفكت ْػب١ ) -18

ٚاملطؾسات ٚزع٠ٛ اؾُعٝات ايهؿف١ٝ ف٢ ايعامل يًُؿاضن١ بٗا غٛف ٢ُٜٓ 

 َؿاضن١ ايػا٥ح ايهؿف٢ ٚقس١َٚ إىل َضط .

%( َٔ أمجاىل ايع١ٓٝ ع٢ً إٔ عٌُ بطٚتٛنٛالت تبازٍ 5.9:أتفكت ْػب١ ) -19

ْٚعطا١٥ ف٢ زٍٚ ايعامل غٛف ٢ُٜٓ ظٜاضات بني األؼاز ايعاّ يًهؿاف١ ٚاملطؾسات 

 َؿاضن١ ايػا٥ح ايهؿف٢ ف٢ ايدلاَر ايػٝاس١ٝ املضط١ٜ .

%( َٔ إمجاىل ايع١ٓٝ إٔ عٌُ َٗطداْات نؿف١ٝ غ١ٜٛٓ 8.9:أؾاضت ْػب١ ) -:1

ٚايذلٜٚر شلا عاملٝا غٛف ٢ُٜٓ َؿاضن١ ايػا٥ح ايهؿف٢ ف٢ ايدلاَر ايػٝاس١ٝ 

 املضط١ٜ .

يع١ٓٝ إٔ األقا١َ ف٢ املعػهطات ايهؿف١ٝ %( َٔ إمجاىل ا64.6بٝٓت ْػب١ )  -;1

 يٝػت باملػت٣ٛ ايآل٥ل .

%( إٔ املٛاصالت ايعا١َ غ١٦ٝ ٚتؿهٌ عا٥كا أَاّ ايػا٥ح 69.1أؾاضت ْػب١ ) -41

 ايهؿف٢ .

 النتائج العامت للبحث 
ايؿباب ٜتذٕٗٛ إىل ايػفط املػتكٌ، ٜٚبشجٕٛ عٔ اـدلات ايجكاف١ٝ  -1

س؛ ٚشلصا ٜكُٕٝٛ ف٢ أَانٔ ؾعب١ٝ؛ ٜٚٓفكٕٛ ٚاإلدتُاع١ٝ َع ايػهإ ًأصشاب املكاص

 أَٛاشلِ ف٢ املعاَالت ايؿعب١ٝ ايبػٝط١.

%( َٔ غٛم ايػٝاس١ ايعامل٢؛ ٚايتأثرل 41تكسض غٝاس١ ايؿباب عٛاىل ) -4

االقتضازٟ يًػٝاس١ ايؿباب١ٝ ال ٜتٛقف فكط ع٢ً االقتضاز ايه٢ً بٌ ميتس تأثرلٙ ع٢ً 

يؿباب املػافط زخٌ املكضس ايت٢ تػتُط يفذلات االقتضاز احمل٢ً أٜغا يف فذلٙ أقاَ٘ ا
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ط١ًٜٛ مما ٜذلتب ع١ًٝ ظٜاز٠ يف األْفام ، يصيو ٜعتدل َتٛغط إمجاىل إْفام ايػا٥ح 

 ايؿاب أع٢ً.

ٜػافط ايؿباب ضسالت شات َػافات ط١ًٜٛ بٗسف املعطف١ بايعامل ٚظٜاز٠ ايتعًِ  -5

ٜٚؤنس ْػب١ نبرل٠ َٔ  َٔ ايجكافات األخط٣ ٚاالغتهؿاف ٚايسضاغ١ ف٢ اـاضز، ٖصا

ايؿباب إٔ ٖصٙ ايطسالت تػرل ف٢ ْعطتِٗ ٚأغًٛب سٝاتِٗ بؿهٌ أٚ بأخط، ٜٚطٜسٕٚ 

 َػاعس٠ املٛاطٓني احملًٝني بٌ ٚاملػا١ُٖ بـأ٣ زٚض ف٢ املكاصس ايت٢ ٜعٚضْٚٗا.

ٜعتدل أِٖ ايعٛاٌَ ايت٢ تتشهِ ف٢ سذع ايطس١ً بايٓػب١ يضػاض املػافطٜٔ ٖٛ  -6

اٌَ اؾٛز٠ ٚاملعًَٛات املكس١َ َٔ ؾطنات ايػٝاس١؛ ع٢ً ايطغِ عاٌَ ايػعط ١ًٜٝ، ع

 َٔ إٔ َععِ املػافطٜٔ حيضًٕٛ ع٢ً املعًَٛات عٔ ططٜل اإلْذلْت.

اؿطن١ ايهؿف١ٝ ميهٔ إٔ تػاِٖ ف٢ ت١ُٝٓ ايػٝاس١  ايػٝاس١ ايؿباب١ٝ  -7

 ايٛافس٠ إىل َضط.

١ األخط٣ اؿطن١ ايهؿف١ٝ ميهٔ إٔ تػاِٖ ف٢ ت١ُٝٓ بعض األمناط ايػٝاسٝ -8

نايػٝاس١ ايتطٛع١ٝ ٚايػٝاس١ ايب١ٝ٦ٝ ٚغٝاس١ املؤمتطات ٚغٝاس١ املدُٝات 

 ٚغٝاس١ املػاَطات.

 التىصياث:
تٛصٝات يإلؼاز ايعاّ يًهؿاف١ ٚاملطؾساتأوالً:

زع٠ٛ األؼاز ايعاّ يًهؿاف١ ٚاملطؾسات نؿاف٢ ايعامل يًُؿاضن١ ف٢ بطاَر  -1

 از٠ َؿاضن١ ايػا٥ح ايهؿف٢.غٝاس١ٝ بايتٓػٝل َع ٚظاض٠ ايػٝاس١ يعٜ

ْؿط اـط١ ايػ١ٜٛٓ يإلؼاز ايعاّ يًهؿاف١ ٚاملطؾسات املضط٣ ع٢ً اؾُعٝات  -4

 ايهؿف١ٝ ف٢ ايعامل ؾصب ايػا٥ح ايهؿف٢ .

زع٠ٛ املٓع١ُ ايهؿف١ٝ ايعامل١ٝ يًُؿاضن١ بأفٛاز َٓتع١ُ َٔ خالٍ بطاَر  -5

 غٝاس١ٝ ٜتِ األتفام عًٝٗا .

 يذلٜٚر شلا عاملٝا.عٌُ َٗطداْات نؿف١ٝ غ١ٜٛٓ ٚا -6

 تطٜٛط َػت٣ٛ األقا١َ ف٢ املعػهطات ايهؿف١ٝ. -7
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 عٌُ زيٌٝ أضؾاز٣ ألَانٔ ايتدِٝٝ ٚاملعػهطات ف٢ َضط. -8

تٛصٝات خاص١ يٛظضا٠ ايػٝاس١ املضط١ٜ ثانيا:

اإلٖتُاّ بايػٝاس١ ايؿباب١ٝ ف٢ٗ تُٓٛ مبعسٍ أغطع َٔ أ٣ قطاع غٝاس٢ آخط،  -1

اـاضد١ٝ، ٚشٚ إْفام َباؾط َع اجملتُعات  ٚغٛم غرل َٛزل٢، َٚطٕ ػاٙ ايضسَات

 احمل١ًٝ.

تطبٝل غٝاغات خاص١ يت١ُٝٓ غٛم غٝاس١ ايؿباب ٚتػٌٗٝ إدطا٤ات  -4

 ايتأؾرلات يًؿباب املػافطٜٔ.

عٌُ بطاَر يًػٝاس١ ايؿباب١ٝ بايتعإٚ َع اإلؼاز ايعاّ يًهؿاف١ ٚاملطؾسات  -5

غٝاس١ املدُٝات ـس١َ األمناط ايػٝاس١ٝ املدتًف١ نايػٝاس١ ايتطٛع١ٝ ٚ

 ٚغٝاس١ املػاَطات....

زع٠ٛ املٓع١ُ ايهؿف١ٝ ايعامل١ٝ يًُؿاضن١ بأفٛاز غٝاس١ٝ ف٢ ايفعايٝات  -6

 ايػٝاس١ املدتًف١ َع تكسِٜ ايتػٗٝالت املٓاغب١.

تٛصٝات خاص١ يٛظاض٠ ايؿباب ٚايطٜاع١ثالثا

 فتح املسٕ ايؿباب١ٝ يألفطاز ٚاؾُاعات بأغعاض َٓاغب١ . .1

ز٠ ايتدفٝغات ايت٢ ناْت ممٓٛس١ يًفطم ايهؿف١ٝ ف٢ ١٦ٖٝ ايعٌُ ع٢ً عٛ .4

 ايػه١ اؿسٜس املضط١ٜ .

 ظٜاز٠ املدضضات املاي١ٝ يًُدُٝات ايهؿف١ٝ ْٚعٍ ايؿباب . .5

تٛصٝات خاص١ شل١٦ٝ تٓؿٝط ايػٝاس١رابعا

عٌُ املطبٛعات ٚاإلزي١ اإلضؾاز١ٜ يًُعػهطات ايهؿف١ٝ ٚتٛعٝح اـسَات  .1

 تٛفرلٖا ف٢ َهاتب اشل١٦ٝ .ٚاألغعاض ايت٢ تكسَٗا ٚ

ْؿط اـط١ ايػ١ٜٛٓ يألؼاز ايعاّ يًهؿاف١ ٚاملطؾسات ف٢ َضط ٚزع٠ٛ ايؿباب َٔ  .4

 زاخٌ اؿطن١ ايهؿف١ٝ ٚخاضدٗا يًُؿاضن١ ف٢ تًو األْؿط١ .
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ع ايعطب١ٝ ع٢ً ؾبه١ املعًَٛات ايسٚي١ٝ :املٛاقثالثا

1-  

 املٛقع ايطزل٢ يألؼاز ايعاّ يًهؿاف١ ٚاملطؾسات مبضط.   -4

املٛاقع األدٓب١ٝ ع٢ً ؾبه١ املعًَٛات ايسٚي١ٝ:رابعا

 https://tourismnotes.com/host-community 

2- https://www.scout.org/ar/big-6-joint-position/ 

https://tourismnotes.com/host-community%20.
https://www.scout.org/ar/big-6-joint-position/
https://www.scout.org/ar/big-6-joint-position/

