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 تقييم دور مديريات الشباب والرياضة المصرية فى  تنشيط سياحة الشباب

دالحليمخالدسليمانعب  

كليةالسياحةوالفنادقباألقصر،جامعةجنوبالوادى  
ملخص ال  
 يجبأن الذي الفراغ وقت من هامةفىالمجتمع،كماأنهميملكونمخزون شريحة تعدشريحةالشباب

وزيادة عقولهم وتنوير أجسامهم بناء على تساعد وهادفة بناءة ترويحية أنشطة ارسةمم في يستثمر

 وانحرافهم طاقاتهم قتل شأنها من التي السلوكيات عن واالبتعاد الكامنة طاقاتهم وتفجير إنتاجيتهم

وتساعدسياحةالشبابفىتنميةالسياحةالداخليةورفعمستوىالثقافةالسياحية.مجتمعهم لقيم واإلساءة

 توسلديهم وإؤدى لبلدهم انتمائهم تعميق علىزيادةلى والمحافظة بهويتهم ورفعوعيهم بلدهم تراث

جديدةوتكثيفعالقاتهمةتطويرشخصايتهموالتعرفعلىأماكنوأنماطحياومستوىصحتهمالنفسية

ضمن.االجتماعية تعمل التى والفعالة المهمة القطاعات من والرياضة الشباب مديريات وتعتبر

مبالشبابوترعاهموتستقطبهملىوزارةالشبابوالرياضةالتىتهتإمؤسساتالدولةالرياضيةالتابعة

منالشبابمن فئاتعديدة مع وتتعاملمديرياتالشبابوالرياضة المختلفة. األنشطة لهم حيثتقدم

أساسية.هليةشبابالمدارسوالجامعاتومراكزالشبابوالجمعياتاأل الدراسةبصورة وتهدفهذه

الدراسةعلىاعتمدت.ويطالسياحةالشبابيةإلىالتعرفعلىدورمديرياتالشبابوالرياضةفىتنش

توزيعاستمارةاالستقصاءعلىعينةعشوائيةتمالمنهجالوصفىالتحليلىواالسلوباالستبيانى،حيث

 111عددها ةمنالعاملينفىمديريفرد النتائجأنالشبابوالرياضة وكانتأهم األقصر. بمحافظة

وذلكمنخاللاالهتمامبتنظيمفىتنشيطالسياحةالشبابيةالرياضةالشبابومديرياتهناكدورمؤثرل

الرحالتالسياحيةللشباب،والمشاركةفىتنظيمالفعالياتواألحداثالسياحيةكماتدعوالشباباليها،

كذلكفهىتروجبشكلكبيرلرحالتالشباب،وتعملعلىرفعمستوىالوعىالسياحىلدىالشباب،

وقدأوصتباالضافة تتعاونمعالعديدمنالجهاتالمختلفةمنأجلتنشيطسياحةالشباب. إلىأنها

ضرورةاستمرارمشروعقطارالشبابلفترةطويلةلمالهمنالدراسةبمجموعةمنالتوصياتأهمها

لديهم السياحى الوعى ورفع الداخلية السياحة الشبابوتنشيط سياحة تنشيط فى أهمية تو. طيدكذلك

السياحية الهيئات وبين والرياضة الشباب ومديريات والرياضة الشباب وزارة بين المستمر التعاون

هدفها منخاللوضعخططمشتركة السياحىوغيرها التنشيط وهيئة السياحة وزارة مثل الحكومية

 تنشيطسياحةالشباب.

:الكلمات الدالة  والرياضة الشباب –مديرية الشباب –سياحة الداخلية الشباب–السياحة -مراكز

.الجمعياتاألهلية

 

 المقدمة

إلى االستمراروبدونهمتتحولاألمم الشبابهمأملالشعوبومنخاللهمترتقىاألممويكتبلها يعد

العصرمنأجلبناءشباب ًفىهذا فناء،فاالهتمامبتنميةالشبابورعاياتهممنأكثرالمطالبإلحاحا

خصيةحتىيستمرفىالعطاء.وتعدممارسةاألنشطةالترويحيةللشبابلهادورفعالتحقيقكاملالش

(،وتساعدسياحةالشبابعلىتدعيمالسياحة2008الصحةالنفسيةوالبدنيةواالجتماعية)السيسى،

تؤدىإلىخلقاالنتماءل البلد،كما الوعىالثقافىبمعالموحضارة لوطنواعتزازهمالداخليةوزيادة

لبلدهمووطنهم،كذلكالمساعدةفىالترويحعنالنفسورفعالروحالمعنويةوتجديدالطاقة،وتساعد

(.2009الشبابفىالتعرفعلىالثقافاتالمختلفةوالعاداتوالتقاليدداخلالمناطقالسياحية)دعبس،

هىأحدالمؤسساتالرياضيةالتابعةلوزارةوتعتبرمديرياتالشبابوالرياضةبجمهوريةمصرالعربية
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فى فعال دور لها والتى للدولة العامة السياسة إطار فى اختصاصاتها تباشر التى والرياضة الشباب

العملياتالتربويةورعايةالنشوالشبابوتفعيلقدراتهمبمايحققتنميةوترسيخالقيمالمجتمعيةالسليمة

(.وتتعددداخلمديرياتالشبابوالرياضةأوجه2014نديلوالحكيم،بينأفرادالمجتمعالمصرى)ق

االنشطةالترويحيةالمختلفة)الرياضية،الثقافية،االجتماعية،والفنيةوالترفيهية(.وتعملمديريات

الشبابوالرياضةومايتبعهامنمراكزشبابكمؤسساترياضيةوترويحية،ينضمإليهاالشباببدافع

واعيةم قيادات اشراف تحت  بناءة هادفة أنشطة فى الفراغ وقت بهدفاستثمار والذاتية الرغبة ن

 (2009ومدربة)السمنودىوالذهبى،
 

 مشكلة البحث

يعداالعترافبأهميةإدارةالوقتبصفةعامةووقتالفراغبصفةخاصةوالعملعلىحسناستغالله

ةوتأخذهذهالمسألةأهميةخاصةبشريحةالشبابالتىتلعبدوراًوالتخطيطالستثمارهمناألمورالهام

هاماًفىالحياةاالجتماعيةوفىبناءالمجتمع.ففىالوقتالذىنجدفيهالمجتمعاتالمتقدمةتولىأهمية

كبيرةالدارةوقتالفراغنجدهفىمجتمعاتناالعربيةماهوإالوقتيجبالقضاءعليهواهداره)عيسى

(.وتعدمشكلةعدماستغاللأوقاتالفراغبشكلصحيحوالتىيعانىمنهاقطاععريضمن2009،

الشبابوخاصةأنهميملكونمنوقتالفراغنصيباأكثرمنغيرهمولعلمايكرسهذهالمشكلةويصعد

حدو تقلصمن سلبية أنشطة فى الفراغ توظيفوقت على واسعة بدرجة الشباب إقبال حدتها دمن

امكانياتهموفعاليتهموتطويرشخصياتهموعلىخالفذلكيالحظاليومانخفاضدرجةاقبالالشبابعلى

المطالعةوممارسةالنشاطاتالذهنيةوالجسديةوالترويحية.ويعداستغاللالشبابألوقاتفراغهمفى

شخص تطوير فى الفعالة الوسائل إحدى هى السياحية ومنها االنشطة من علىالعديد واطالعهم ياتهم

وقداهتمتالدولةبالشباب(.2009أماكنوأنماطحياةجديدةوتكثيفعالقاتهماالجتماعية)زايد،

والتىتهدف مديرياتالشبابوالرياضة الشبابومنها منالهيئاتالمتخصصةلرعاية فأنشأتالعديد

واحتياجاتهم واشباعرغباتهم الشبابورعاياتهم منالىإعداد منأوقاتفراغهم لالستفادة وتوجهيهم

. ومفيدة وممتعة هادفة ترويحية وأنشطة برامج منخالل العديد مصر فى السياحة صناعة وتعانى

 أن أدى الذي لدىالمواطنينمنجهةومنهمالشباباألمر السياحي الوعي المشاكل،منهامشكلةانخفاض

 إعداد على األول المقام في تعتمد حةالعالمى.فالسياحةالسيا سوق في متقدمة معدالت تحقق لم مصر

تنمية مثقف مجتمع أن كما   المستدامة التنمية ضرورات من ضرورة يعتبر السياحي الوعي سياحيا

تمكن الرشيدة .الدولية السياحية السوق في المنافسة تواجه أن من منها النامية خصوصا الدول التي

التخطيط وبالتالي  االقتصادية التنمية خطة من يتجزأ ال جزءاً يعتبر السياحي الوعي يةلتنم فإن

 السياسة بتنفيذ الحكومية وغير الحكومية واالدارات واألجهزة الوزارات كافة يمكن واالجتماعيةالذي

السياحية التنموية بكر، (2011) الهيئات. كأحد  والرياضة الشباب مديريات دور يأتى هنا ومن

الم السياحيةالحكومية األنشطة ومنها المفيدة األنشطة فى فراغهم أوقات استغالل فى بالشباب هتمة

المختلفةومايترتبعلىذلكمنتنشيطلسياحةالشبابوأيضارفعمستوىالوعىالسياحىبينهم.

 

 أهمية البحث 
ابالشبابلمايمثلونهمنقطاععريضومرحلةعمريةحرجة،ترجعأهميةهذهالدراسةنظراًالهتمامه

األنشطة تسهم كما . صحيح بشكل استغاللها عدم الممكن من والتى كبيرة فراغ أوقات ويمتلكون

الترويحيةفىاعدادالشبابجسدياًوعقلياًونفسياًواجتماعياًاعدادسليمالوجدانممايكونلهعائدكبير

ثيرواضحفىخفضالضغوطالنفسيةالمصاحبة،وتعدمديرياتالشبابوالرياضةعلىالمجتمعوتأ

مؤسساتاجتماعيةتحتضنالشبابوتسعىالستثمارأوقاتفراغهموصقلمواهبهموتطويراهتماماتهم
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المختلفةوتعميقالروابطبينهموبالشكلالذىيعززفىنفوسهماالنتماءالوطنىويعمقفيهمروحالعطاء

العمريةو فئاتهم بمختلف الشباب خدمة إلى تهدف التى العديدة واألنشطة الفعاليات خالل من العمل

وتكرسصلتهمبالمجتمعوتساعدهمعلىحمايهأفكارهموعقولهموأجسامهممنخاللاالستفادةمنتلك

بابسيساعدفىتنشيطالبرامجالمتنوعةوالهادفة،كماترجعأهميةالدراسةإلىأناالهتمامبسياحةالش

السياحةالداخليةوزيادةالوعىالسياحىواألثرىوالبيئىومنالممكنأنتساعدهذهالدراسةالمسئولين

فىقطاعالشبابوالرياضةمنخاللتحسينوتطويرالبرامجالترويحيةللشبابوذلكمنخاللالتعرف

 عيمها.علىمواطنالضعفواصالحهاومواطنالقوةوتعزيزهاوتد
 

 أهداف البحث

أكثر-1 هى مديرياتالشبابوالرياضةوما التعرفعلىخصائصفئاتالشبابالتىتتعاملمعها

أشكالالرحالتالسياحيةالتىتنظمهاللشباب.

دراسةمدىمشاركةمديرياتالشبابوالرياضةفىالفعالياتالسياحيةوماهىأهمهذهالفعاليات.-2

مدىاهتماممديرياتالشبابوالرياضةبالترويجلسياحةالشبابوماهىأكثرالوسائلالتعرفعلى-3

التىتستخدمهافىذلك.

 معرفةدرجةاهتماممديرياتالشبابوالرياضةبنشرالوعىالسياحىبينفئاتالشبابالمختلفة.-4

السياحية.معرفةماهىأشكالوسائلاالقامةالتىيتمتوفيرهاللشبابفىرحالتهم-5

التعاونبينمديرياتالشبابوالرياضةوبعضالجهاتاألخرىم-6 ثلالهيئاتمعرفةمدىامكانية

...وغيرهافىتنشيطسياحةالشباب.السياحيةوالتعليمية
 

 فروض البحث

وتنشيط-1  للشباب الرحالت والرياضة الشباب مديريات تنظيم بين معنوى تأثير ذات عالقة هناك

احةالشباب.سي

وتنشيط-2 الفعالياتالسياحية مديرياتالشبابوالرياضة تنظيم بين معنوى ذاتتأثير هناكعالقة

سياحةالشباب.

ذوى-3 للشباب رحالت والرياضة الشباب مديريات تنظيم بين معنوى تأثير ذات عالقة هناك

االحتياجاتالخاصةوتنشيطسياحةالشباب.

ثيرمعنوىبينترويجمديرياتالشبابوالرياضةلرحالتللشبابوتنشيطسياحةهناكعالقةذاتتأ-4

الشباب.

هناكعالقةذاتتأثيرمعنوىبيننشرمديرياتالشبابوالرياضةالوعىالسياحىللشبابوتنشيط-5

سياحةالشباب.

وبعضالج-6 ذاتتأثيرمعنوىبينتعاونمديرياتالشبابوالرياضة يخصهناكعالقة هاتفيما

سياحةالشبابوتنشيطسياحةالشباب
 

 محددات البحث  

بمديرية العاملين من عشوائية علىعينة الدراسة تطبيق تم مكانى: بمحافظةمحدد الشبابوالرياضة

 .األقصر
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 االطار النظرى 

   مفهوم سياحة الشباب

الفتر بأنه الشباب مصطلح إلى العالمية السياحة منظمة أشارت مابين العمرية 29-15ة

(Thipsingh,2015)وقدحددالمجلسالكندىوجمعيةسفرالطالبوالشبابفىأمريكاالشماليةهذا.

.(Demeter and Bratucu , 2014)عام30المصطلححتىالفئةالعمرية

،قاسموعبدالفتاح)(30-16)وتعرفسياحةالشباببأنهاهىالسياحةالتىيقومبهااألفرادمنسن

.(2012.وغالباًمايتماستخدامبيوتالشبابوالمعسكراتوالقرىالسياحيةلالقامةفيها)على،(2013

يومكما عن تقل ال مدتها رحالت : أنها على الشباب سياحة  Boukas and 2015 ,)تعرف

Sourouklis)ماتكونهذهالرحالتمنأجلوغالبا29ً-16،والتزيدعنعاملفئةالشبابمنسن

 خبراتهم وزيادة ، ثقافاتمختلفة التعرفعلى فى  ,Dionysopoulou and Mylonakisالرغبة

2013, Koroleva and Semenchuk, 2015).)

وتعرفسياحةالشبابعلىأنها:هىالرحالتالسياحيةالتىيقومبهاالشباببشكلفردىأوجماعى

 ، الدولة وخارج التخييمداخل ، واالستجمام الترفية : األغراضالتالية ألحد رئيسى بشكل وتكون

والمغامرة االستكشاف ، رياضة مشاهدة أو ممارسة ، بالطبيعة للسياحةواالستمتاع العامة الهيئة (

.(2011واالثاربالسعودية،

 

 أهمية سياحة الشباب 

 تلعبدوراًهاماًفىصناعةالسياحةعالمياًتزايدتأهميةسياحةالشبابفىالعقوداالخيرةحيث

(Karmenivanan and Swamy, 2014) السياحة فى الشرائح أكبر من واحدة تعد أنها حيث

،كماأنهامنأسرعاألسواقنمواًفىقطاعالسياحة،ففى) (Dimitrios and Costa 2011العالمية

منعددالسائحينحولالعالمهم%20ميةأنعلىحسباحصائياتمنظمةالسياحةالعال2010عام

300ستكونعددرحالتالشبابحولالعالممايقرب2020منفئةالشباب،ومنالمتوقعبحلولعام

.(chiu,et al , 2015)مليونرحلةكلعام

الشبابعلىالسياحةوالسفرعلىالمستوىالد أنانفاقفئة العالمية السياحة ولىعاموأشارتمنظمة

بليوندوالر.ويمتاز400الى2020بليوندوالرومنالمتوقعأنيصلعام286وصلإلى2014

سوقالشباببأنهأكثرمرونه،فعلىعلىالرغممنأنهيتأثرباألزماتفإنهيتعافىسريعابلويزداد.

عليموبالتالىتحسيناالقتصادوتساهمأيضاسياحةالشبابفىدعمالعديدمنالقطاعاتاألخرىومنهاالت

ساهمالطالبمنالخارجالذينيدرسونفىجامعاتأستراليانحو2014ومثالذلك:فىأسترالياعام

 من يقرب الكلمة17ما انتشار فى دور للشباب أن .كما االسترالى االقتصاد دعم فى دوالر بليون

 World Tourism) .نخاللأقاربهموأصدقائهمالمنطوقةعنالمقصدالسياحىالذىقاموابزيارتهم

Organization , 2016)
 

 األنماط السياحية التى تقوم عليها سياحة الشباب

 Ahmed,et)مايرتبطبسياحةالمغامراتتقومعليهاسياحةالشبابمنها:تتعدداألنماطالسياحيةالتى

al,2012)،السياحةالترفيهية،(فة)السياحةالرياضيةممارسةأومشاهدةالعديدمنالرياضاتالمختل،

،وزيارة(Demeter and Bratucu , 2014) السياحةالثقافية،سياحةالتطوع،السياحةالتعليمية

.وغيرها.....(Eusebio&Carneiro,2015)(،2014)النقاش،المناطقالبيئية)السياحةالبيئية(
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 ة فى تنمية سياحة الشباب تجربة المملكة العربية السعودي

واالنشطة المشاريع من العديد بانجاز السعودية العربية بالمملكة واألثار للسياحة العامة قامتالهيئة

)الهيئةالعامةللسياحةقامتبهاالهيئةمايلى:الموجههللشبابكفئةسياحيةمهمة.ومناالعمالالتى

(2011واالثاربالسعودية،

،التعاو-1 العالى التعليم ووزارة ، والتعليم التربية ووزارة الشباب لرعاية العامة الرئاسة مع ن

والمؤسسةالعامةللتعليمالتقنىوالجامعاتالسعوديةفىمجاالتمختلفةموجههللشبابمنخاللبرامج

واتفاقياتتعاونمعتلكالجهات.

ىالكثيرمنمناطقالمملكة،كماكانلهذهالفعالياتفعاليةونشاطف220قامتالهيئةبدعمأكثرمن-2

واألوتوكروس، سباقاتالتطعيس، : الشبابمثل لفئة موجهه رياضاتجديدة فىتطوير ً هاما دوراً

وطائرات الطيرانالشراعى، أنشطة ، الرياضاتالشاطئية ، الرياضاتالبحرية رالياتالسيارات،

التحكمعنبعد.

العدي-3 اكتشفتراثنادعم " المملكة ألجل رحلة الشبابمثل لفئة الموجهه السياحية البرامج من د

العمرانى".

تنظيمبرنامجالتتركأثرلتوفيررحالتسياحيةللوجهاتالسياحيةللشبابالسعودى،وذلكلزيادة-4

تالطبيعية.استمتاعهمومشاركتهمفىالرحالتالسياحيةالبيئيةمعالمحافظةعلىالبيئا

ألفطالبوطالبةفىالمرحلتين350تنفيذبرنامجالتربيةالسياحيةالمدرسية"ابتسم"ألكثرمن-5

المتوسطةوالثانوية.

التواصل-6 والراديووشبكات والتلفاز الصحف فى للشباب موجهه سياحية تسويقية حمالت تنفيذ

االجتماعى.

الشبابفىالصحفالمحليةوالمجالتمثلمجلةانتاجتقاريروأخبارومقاالتل-7 عالقةبسياحة ها

ترحال.

ورشعملفىالمناطق6تطبيقالتطوعفىالفعاليات،وقدتمتطويرهذهالتجربةمنخاللعقد-8

 االسالمى600واشراك العمرانى التراث ومؤتمر حائل ورالى عكاظ سوق فى الشباب من متطوع

ودى.وملتقىالطيرانالسع

المساهمةفىزيادةالفرصالوظيفيةوتطويرقدراتالشبابفىالمجالالسياحىمنخاللالمشروع-9

الوطنىلتنميةالمواردالبشريةالسياحية.

بهدف-10 المملكة مناطق جميع فى مخصصللشباب أسبوع وهو السعودى الشباب أسبوع تنظيم

طةوبرامجترفيهيةمختلفةتلبىاحتياجتهمووضعجوائزمشاركةالشباببهدفمشاركةالشبابفىأنش

 ألفضلاالسابيعالتىتقامكلعام.

 

 ماهية مديريات الشباب والرياضة 

ًووزارة خدميةالتىتتبعالمحافظةاداريا مؤسسةحكومية تعرفمديريةالشبابوالرياضةعلىأنها

ً،وهىتعنىبالبناءالمتواز نلإلنسانفىمختلفالمجاالتاالجتماعيةوالثقافيةالشبابوالرياضةفنيا

المديرية التىتتبناها للسياسةالعامةللدولة إلخ،وذلكفىاالطارالعام والرياضيةوالدينيةوالفنية...

فهى ، خدمية مؤسسة بإعتبارها والمديرية ، رياضية منمناطقومراكزشبابوأندية بجميعهيئاتها

اتهالفئاتمختلفةمنالشبابواالرتقاءبالشبابوتعظيمدورهمفىالحياةالعامةعنتستهدفتقديمخدم

طريقتفعيلالسياسةالعامةللدولةفىهذاالمجالووضعالخططالكفيلةبتحقيقأهدافها.

http://www.sharkia.gov.eg/modiriat/sports/default.aspx(Accessed2/12/2017) كما

تعرفعلىأنها:مؤسساتتعمللخدمةالشبابوتسهمفىتنميةالنشءوالشبابباستثماروقتفراغهم

http://www.sharkia.gov.eg/modiriat/sports/default.aspx(Accessed
http://www.sharkia.gov.eg/modiriat/sports/default.aspx(Accessed
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وميولهم حاجاتهم الشباع والوطنية والرياضية واالجتماعية الثقافية االنشطة مختلف ممارسة فى

المهار القانونواكسابهم إطار وفى متخصصة قيادات اشراف تحت المسئولية تحمل تكفل التى ات

 (.2015والسياسةالعامةللدولة)عرابى،

وتتكونمديرياتالشبابوالرياضةمنالعديدمناالدارات،منهااالداراتالتىتتعاملمعالشبابمثل

الهيئ ادارة خدماتالشباب، ادارة ، الطالئع المشروعاتوتدريبالشباب،ادارة ادارة ، اتالشبابية

االدارةالرياضية،ادارةالتعليمالمدنى.

http://luxor-youth.info/index.php/2013-09-23-20-25-14(Accessed31/1/2017). 
 

 ب والرياضة و تنشيط سياحة الشباب مديريات الشبا

تقوممديرية،فىإطارخطةالمجلسالقومىللشبابللنهوضبالنشىءوالشبابوتنشئتهمالتنشئةالسليمة

الهدفالشبابوالرياضة وتنميةالطالئعالعملعلىوضعوتنفيذالخططالالزمةوالكفيلةبتحقيقهذا

وإست المختلفة العمر مراحل أوقاتوالشبابفى والثقافية ثمار الروحية األنشطة ممارسة فى فراغهم

 تحتإشرافكوادرمتخصصة يتصلبها وما والقومية والرياضية علىواألجتماعية تساعد أنها كما

 خالل من الشباب بسياحة االهتمام بالبرامج الشباب فراغ وقت واستثمار تنظيم تنمىالترفيهية التى

عنطريقتنظيمالرحالتالمختلفةمنوتساعدعلىتنشئتهتنشئةصالحةمتشتغلطاقاته  موشخصيته

خاللالمشاركةفىبرنامجاعرفبلدك)تبادلزياراتبينالمحافظات(،كذلكتنظيموتنفيذالعديد

منالمعسكراتالصيفيةللشبابوتنظيمالمسابقاتالثقافيةوالرياضية.

www.portsaid.gov.eg/moderyat/DispServices.aspx (Accessed11/12/2016). كما

المهرجاناتاتسواءسياحيةأوغيرسياحيةمنأنهاتعملعلىتنظيمالعديدمنالمناسباتوالفعالي

ثقافةالتطوعوالخدمةالعامةبينالنشىءدعموتنشرواالحتفاالتوالمؤتمراتوالمناسبات،كمات

منالشباب.تنفيذأنشطةوبرامجترويحيةورياضيةلذوىاالحتياجاتالخاصةو والشباب

www.giza.gov.eg/moderyat/Sports/Plan.aspx(Accessed 11/12/2016). 
 

 خصائص فئات الشباب التى تتعامل معها مديريات الشباب والرياضة 

18إلىأقلمن12تتعاملمديرياتالشبابوالرياضةمعطلبةوطالباتالمدارسالحكومية)منسن

24حتى18سنة(،طلبةوطالباتالجامعاتالحكوميةوالخاصةوالمعاهدالعلياوالمتوسطة)منسن
سنة(،شباب35الى18جمعياتأهلية()منسن–سنة(،أعضاءالهيئاتالشبابية)مراكزالشباب

 سنة(45حتى18أعضاءفىنقاباتواتحاداتوأحزابسياسية)منسن

http://youth.gov.eg/news/980#.WI-MANIwhnI  (Accessed  17/12/2017). 


 مشروع قطار الشباب 

كماقامتوزارةالشبابوالرياضةباطالقمشروعقطارالشبابإلىمدينتىاألقصرواسوانبالتعاون

ألفشاب21"بمشاركةحوالىعرفبلدكإمشروع"معمديرتىالشبابوالرياضةباألقصروأسوان

30ًوفتاةمنجميعالمحافظاتوتستمرهذهالرحالتعلىمدى مشاركفيكلفوج700بواقعفوجا

وزيادةويهدفالمشروعإلىتعريفالشباببالمعالمالسياحيةواألثرية،2017 بريلأ27وتنتهىفي

والتعارفوتبادلالخبراتبين الوطنيلديهم السياحة االنتماء الشبابمنمختلفالمحافظاتوتشجيع

 .الداخليةوالعملعلىإنعاشالحركةاالقتصاديةبمدينتياألقصروأسوان

(Accessed  17/12/2017) .  http://youth.gov.eg/news/7691#    
 

http://luxor-youth.info/index.php/2013-09-23-20-25-14(Accessed
http://www.portsaid.gov.eg/moderyat/DispServices.aspx%20(Accessed
http://www.portsaid.gov.eg/moderyat/DispServices.aspx%20(Accessed
http://youth.gov.eg/news/7691
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 المدن الشبابية كوسائل اقامة للشباب 

محافظاتفقطوهىكالتالى:األقصروأسوانتسعةتنتشرالمدنالشبابيةوالتىتخدمالشبابفى

والغردقةوالمنياواالسكندريةوبورسعيدوجنوبسيناءبشرمالشيخ،وشمالسيناءفىالعريش،ويوجد

 دينتينللشبابفىرأسالبر.فىمحافظةدمياطم

.http://youth.gov.eg/branche (Accessed 17/12/2016)
 

 منهجية البحث 

 ميدانيبغرض استقصاء استمارة اعداد تم حيث التحليلي، الوصفي المنهج على الدراسةاعتماداً أجريت
 وصيات.محلالدراسةثمتحليلهاوالخروجبنتائجوت العينة مفردات من البيانات جمع

 

 

 مجتمع وعينة البحث 

()ادارةشئونالعاملين1570)مجتمعالبحث(:يبلغعددالعاملينبمديريةالشبابوالرياضةباالقصر)

الشبابوالرياضة اختيارعينةعشوائيةمنالعاملينفىمديرية تم فقد البحث( )عينة (.أما بالمديرية

إستمارةوتماستبعاداالستمارات130استقصاء،عادمنهااستمارة212بمحافظةاألقصر،وتمتوزيع

111استمارة،وبذلكيصبحالعددالنهائىلالستماراتالصالحةللتحليلهى19الغيرالصالحةوعددها

 %منحجممجتمعالبحث.7,5استمارةوهىتمثل
 

 

 أداة البحث 

ماتبموضوعالبحث،وقدتضمنتاالستمارةصممتاستمارةاستقصاءميدانىلجمعالبياناتوالمعلو

 جزأين:

–المستوىالوظيفى–المؤهل–وضحالسماتوالخصائصلعينةالدراسةمثل)النوعيالجزء األول :

.الخبرة(

ويضمالمحاورالتاليةالجزء الثانى :

فقرات(4شباب)ياضةبتنظيمرحالتسياحيةللالمحوراالول:مدىاهتماممديرياتالشبابوالر

.فقرات(5)المحورالثانى:مدىاالهتمامبالفعالياتالسياحيةومشاركةالشباببها

)فقرةواحدة(المحورالثالث:مدىاالهتمامبتنظيمرحالتللشبابذوىاالحتياجاتالخاصة

.)فقرةواحدة(المحورالرابع:مدىاالهتمامبالترويجلرحالتالشبابواألدواتالمستخدمةفىذلك

.)فقرةواحدة(المحورالخامس:مدىاالهتمامبنشرالوعىالسياحىبينالشباب

 الشباب وبعضالجهاتلتنشيطسياحة التعاونبينمديرياتالشبابوالرياضة السادس: 5)المحور

.فقرات(

 

المعالجة االحصائية
ببرنامج االستعانة  SPSSتم و20اصدار الباحثب، لتحليلستاقام بعضاالساليباالحصائية خدام

–االنحرافالمعيارى–المتوسطالحسابىالمرجح–النسبالمئوية–التكراراتنتائجالدراسةوهى

 االستقصاء الستمارة الداخلى الثباتواالتساق الختبار كرونباخ ألفا مقياسليكرت-معامل استخدام

إختبارمربعكاى.-الخماسى
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 لخماسىوتحديداألوزانالمستخدمةيوضحمقياسليكرتا:1جدول
 غيرموافقبشدة غيرموافق غيرمتأكد موافق موافقبشدة

5 4 3 2 1 

 ولتحديدقيمالمتوسطالحسابىكونهافىأىفئةفيتمذلكمنخالل:

كيضاف)وبعدذل0,80=4/5،ثمقسمةالمدىعلىعددالفئات=4=1-5ايجادطولالمدى=

وهكذالبقيةالفئاتفيكونعندنا1,80–1(إلىالحداألدنىللمقياسفتصبحالفئةاألولىمن0,80

 1,80–1المقياسكالتالى: ، ) منخفضجداً (  موافقبشدة )2,60–1,81غير موافق غير

5,0–4,21،تفع(موافق)مر4,20–3,41،غيرمتأكد)متوسط(3,40–2,61منخفض(،

 .موافقبشدة)مرتفعجداً(

:قيمةمعاملكرونباخألفالفقراتاستمارةاالستقصاء.2جدول
كرونباخألفاعددفقراتاالستمارة

170,855

وهذامايوضحمدى0,855منالجدولالسابقيتضحأن:أنمعاملكرونباخألفالفقراتاالستمارةهو

االستمارةفىقياسأهدافها.ثباتوصدقفقرات


 تحليل استمارة االستقصاء 

 أوال : وصف عينة الدراسة وخصائصها  -

.توزيعأفرادالعينةوفقاًلمتغيرالنوع:3جدول
النسبةالمئويةالتكرارالنوع

%783,70ذكر

%337,29أنثى

%111100االجمالى

%منإجمالىحجم70,3 الذكوربنسبة ىحجمالعينةمنيتضحأن:معظمإجمال السابق الجدول من

%منإجمالىحجمالعينة.29,7بينمابلغتنسبةاالناث ، العينة



:توزيعأفرادالعينةحسبالمؤهلالدراسى.4جدول

النسبةالمئوية%التكرارالمؤهلالدراسى

%46,3ثانويةعامة

%3027دبلوم

%692,62بكالوريوس/ليسانس

%82,7دراساتعليا

%111100االجمالى

 من يقرب ما أن اآلتى: يتبن السابق الجدول هم62,2من العينة حجم إجمالى من حملة% من

،ثمجاءمنهمفىمرحلةالدراساتالعليابنسبة%27،يليهاحملةالدبلومبنسبةالبكالوريوس/الليسانس

%،ومنهنا3,6فىالمرتبةاألخيرةحملةشهادةالثانويةالعامةبنسبة%منحجمالعينة،وجاء7,2

يتضحأنمعظمأفرادالعينةمنحملةالمؤهالتالعليا)البكالوريوس/الليسانس(.

:توزيعأفرادالعينةوفقاللمستوىالوظيفى.5جدول
النسبةالمئوية%التكرارالمستوىالوظيفى

%191,17مدير

%491,44أخصائى
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%255,22ادارى

%182,16فنى

111100االجمالى

 نسبة أن اآلتى: السابقيتضح الجدول تحتالمسمىالوظيفى44,1من العينة اجمالىحجم %من

%منحجم17,1%منحجمالعينةيعملونكاداريين،وجاءالمديرينبنسبة22,5أخصائى،وهناك

%مناجمالىحجمالعينة.16,2األخيرةالفنيينبنسبةالعينةوفىالمرتبة

:توزيعأفرادالعينةوفقاللخبرة.6جدول
النسبةالمئوية%التكرارالخبرة

%546,48سنوات10أقلمن

%4036سنة10:20من

%173,15سنة20أكثرمن

%111100االجمالى

10لديهمخبرةأقلمنمالعينة%مناجمالىحج48,6يقربمنمامنالجدولالسابقيتبيناألتى:

،وأخيراسنة10:20رواحمدةخبراتهممن%مناجمالىحجمالعينةتت36سنوات،وأنمايقربمن

عامفىمجالالشبابوالرياضة.20%مناجمالىحجمالعينةلديهمخبرةأكثرمن15,3مايقربمن
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 تمامبتنظيمرحالتسياحيةللشباب.:مدىااله7جدول
تنظم مديريات الشباب والرياضة رحالت سياحية أغراضها  -  

 العبارات
 غيرموافق غيرمتأكد موافق موافقبشدة

غيرموافق
 اجمالى بشدة

 المتوسط

 الدرجة
االنحراف
ىالمعيار  الترتيب 

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار

ارةالمعالمزي-1
 4,34 100 111 - - 3,6 4 2,7 3 49,5 55 44,1 49 والمناطقاألثرية.

موافق
 1 0,7070 بشدة

ممارسةأو-2
مشاهدةاأللعاب
 الرياضيةالمختلفة

 2 0,8731 موافق 4,03 100 111 0,9 1 6,3 7 11,7 13 50,5 56 30,6 34

عملرحالت-3
السفارىالىالمناطق
ية.الصحراويةوالجبل  

 3 1,3283 غيرمتأكد 3,37 100 111 9,9 11 20,7 23 16,2 18 27,9 31 25,2 28

زيارةالمناطق-4
الطبيعيةمثل

 المحمياتالطبيعية
7 6,3 24 21,6 25 22,5 24 21,6 31 27,9 111 100 2,56 

غير
 4 1,2765 موافق

3,58 المتوسطالعام  
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أشكال أكثر : أن يتضح السابق الجدول والرياضةمن مديرياتالشباب بها تقوم التى الرحالت

للشبابهىرحالتأغراضهازيارةالمعالموالمناطقاألثرية)سياحةثقافية(بمتوسطحسابىقدره

كماأنمعاملاالختالفبلغتقيمته0,7070وجاءتبموافقةبشدةوذلكعندانحرافمعيارى4,34

العينة%وهىدرجةتشتتضعيفةوهىتشي16,3 علىأنهناكاتفاقواجماعبينأفراد رنسبيا

بالموافقة،ثمجاءفىالمرتبةالثانيةرحالتهدفهامماسةأومشاهدةااللعابالرياضية)السياحة

،وفىالمرتبةالثالثةجاءترحالتالسفارىالى4,03الرياضية(بالموافقةبمتوسطحسابىقدره

والجبل المناطقالصحراوية بمتوسطحسابىقدره وفىالمرتبة3,37ية ، بها تقوم ما وهىأحيانا

األخيرةجاءترحالتأغراضهازيارةالمناطقالطبيعيةمثلالمحمياتالطبيعيةوهىنادراًماتقوم

،وبلغتقيمة1,2765وانحرافمعيارىقدره2,56بمتوسطحسابىقدرهبهذاالنوعمنالرحالت.

هناكاتفاقواجماعبينوهىدرجةتشتتكبيرةوهىتشيرعلىأنهناك49,8معاملاالختالف

50,2علىعدمالموافقةبنسبةبلغتأفرادالعينة

 

:اختبار"مربعكاى"الختبارمعنويةالعالقةبينتنظيمالرحالتالسياحيةللشبابوتنشيط8جدول

سياحةالشباب

باجراءاختبارمربعكاى كانهناكتأثيرمنالجدولالسابقيتضحاآلتى: إذا ما لتنظيملمعرفة

مديرياتالشبابوالرياضةالرحالتالسياحيةللشبابفىتنشيطسياحةالشبابتبينأنهناكتأثير

لجميععبـارتالمحوراألولوهو0,05معنوىوذوداللةإحصائيةعندمستوىمعنويةأقلمن

بأنهناكعالقةذاتتأثيرمعنوىبينتنظيممديرياتالشبابوالرياضةيعنىقبولالفرضاألول

.الرحالتللشبابوتنشيطسياحةالشباب





مستوىالمعنويةدرجاتالحريةمربعكاىقيمةتنظيمالرحالتالسياحيةللشباب

85,43230,000زيارةالمعالموالمناطقاالثرية-1

92,19840,000ممارسةأومشاهدةااللعابالرياضيةالمختلفة-2

الصحراوية-3 المناطق الى سفارى رحالت عمل

والجبلية
11,47740,022

14,54140,006الطبيعيةزيارةالمناطقالطبيعيةمثلالمحميات-4
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 :مدىاالهتمامبالفعالياتالسياحيةومشاركةالشبابفيها.9جدول

 العبارات
 غير موافق غير متأكد موافق موافق بشدة

غير موافق 
 بشدة

 اجمالى
 المتوسط

 الدرجة
االنحراف 

ىالمعيار  
 الترتيب

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
مديريات-1 تشارك

فى والرياضة الشباب

المهرجانات من العديد

الشباب وتدعو السياحية

 اليها.

 4 1,2174 موافق 3,81 100 111 9 10 6,3 7 11,7 13 40,5 45 32,4 36

الشباب-2 مديريات تعقد

مسابقات والرياضة

وترويحية رياضية

 للشباب

 1 0,9216 موافق 4,18 100 111 0,9 1 2,7 3 9,9 11 49,5 55 36,9 41

الشباب-3 مديريات تنظم

من العديد والرياضة

واالحتفاالت المؤتمرات

السياحة تنشيط هدفها

ككل للمجتمع الداخلية

 اصةفئةالشباب.وخ

 5 1,054 موافق 3,72 100 111 6,3 7 6,3 7 16,2 18 51,4 57 19,8 22

تنظممديرياتالشباب-4

معارض والرياضة

لمنتجاتخاصةبالشباب.
 2 0,7860 موافق 4,01 100 111 0,9 1 2,7 3 16,2 18 54,1 60 26,1 29

تقوممديرياتالشباب-5
والرياضةبنشرثقافة

ىالعديدمنالتطوعف
الفعالياتواألنشطة

 السياحية.

 3 0,8878 موافق 3,89 100 111 1,8 2 5,4 6 18 20 51,4 57 23,4 26

 3,92 المتوسطالعام
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والشبابجميعالعباراتعليهادرجةالموافقة،وهويؤكدمدىاهتماممديرياتالشبابوالرياضةباالهتمامبالفعالياتالسياحيةوتدعمنالجدولالسابق

،وجاءتعبارةتعقدمديرياتالشبابوالرياضةمسابقاترياضيةوترويحيةللشبابفىالمرتبةاالولىبمتوسطتنشيطسياحةالشباباليهامنأجل

نىأن%وهىذاتدرجةتشتتضعيفةممايع22,04كماأنمعاملاالختالفبلغتقيمته0,9216،وبانحرافمعيارىقدره4,18حسابىقدره

لمعارضلمنتجاتهناكاتفاقبينافرادالعينةبالموافقةعلىهذهالفقرة.ومنالفعالياتواالحداثالتىتهتمبهامديرياتالشبابوالرياضةهىتنظيما

الرياضةتهتمبنشرثقافة،وجاءفىالمرتبةالثالثةأنمديرياتالشبابو4,01الثانيةبمتوسطحسابىقدرهخاصةبالشبابوالتىجاءتفىالمرتبة

وا المختلفة السياحية الفعالياتواألنشطة من العديد الشبابفى بين التطوع قدره أن3,89لتىجاءتبمتوسطحسابى الرابعة المرتبة فى وجاء ،

وذلكبمتوسطحسابىقد مديرياتالشبابوالرياضةتشاركفىالعديدمنالمهرجاناتالسياحيةوتدعوالشباباليها تهتممديريات،كما3,81ره

الداخل تنشيطالسياحة فىالمؤتمراتواالحتفاالتوالتىهدفها والمشاركة بتنظيم الشبابخاصةالشبابوالرياضة وفئة ككل للمجتمع بمتوسطية ،

يدة.وهىذاتدرجةتشتتج28,3ومعاملاالختالفبلغتقيمته1,054وذلكبانحرافمعيارةقدره3,72حسابىقدره

:اختبار"مربعكاى"الختبارمعنويةالعالقةبينتنظيممديرياتالشبابوالرياضةللفعالياتالسياحيةوتنشيطسياحةالشباب.10جدول
مستوىالمعنويةدرجاتالحريةقيمةمربعكاىتنظيمالفعالياتالسياحيةومشاركةالشبابفيها

52,91940,000عديدمنالمهرجاناتالسياحيةوتدعوالشباباليهاتشاركمديرياتالشبابوالرياضةفىال-1

106,88340,000تعقدمديرياتالشبابوالرياضةمسابقاترياضيةوترويحيةللشباب-2

تنظممديرياتالشبابوالرياضةالعديدمنالمؤتمراتواالحتفاالتهدفهاتنشيطالسياحةالداخليةللمجتمعككلوخاصةفئة-3

الشباب
76,16240,000

104,09040,000تنظممديرياتالشبابوالرياضةمعارضلمنتجاتخاصةبالشباب-4

85,62240,000تقوممديرياتالشبابوالرياضةبنشرثقافةالتطوعفىالعديدمنالفعالياتواألنشطةالسياحية-5

،اركةفيهافىتنشيطسياحةالشبابالشبابوالرياضةللفعالياتالسياحيةودعوةالشبابللمشمنالجدولالسابقيتضحأن:هناكتأثيرلتنظيممديريات

فىتنظيمالعديدمنالمهرجاناتالسياحيةوالمسابقاتالرياضيةوالعديدمنالمؤتمراتواالحتفاالتوالمعارضوكلذلككانلهمنخاللمشاركتها

وهوذوداللة0,05عندمستوىمعنويةأقلمن4منقيممربعكاىلعباراتالمحورودرجاتالحريةاألثرفىتنشيطسياحةالشباب،حيثاتضح

وتنشيطاحصائية،ويتضحمنذلكثباتالفرضالثانىوهووجودعالقةذاتتأثيرمعنوىبينتنظيممديرياتالشبابوالرياضةللفعالياتالسياحية

سياحةالشباب.

  مامبتنظيمرحالتللشبابذوىاالحتياجاتالخاصة.:مدىاالهت11جدول

 العبارات
غيرموافق غيرموافق غيرمتأكد موافق موافقبشدة

 اجمالى بشدة
االنحراف الدرجة المتوسط

ىالمعيار  
 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار

تقوممديرياتالشبابوالرياضةبتنفيذ
االحتياجاترحالتللشبابذوى

 الخاصة
 0,9244 موافق1004,00 43,621,8111 20,7 40,523 33,345 37
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أنمديرياتالشبابوالرياضةتولىاهتماماًبذوىاالحتياجاتالخاصةمنخاللتنظيمرحالتسياحيةلهم.والذىجاءمنالجدولالسابقيتضحأن:

وبدرجةتشتتضعيفةجداوبالتالىهناكاتفاقبينافرادالعينةحولالموافقة.0.9244وبانحرافقدره4,00بمتوسطحسابىقدره

:اختبار"مربعكاى"الختبارمعنويةالعالقةبينتنظيممديرياتالشبابوالرياضةرحالتذوىاالحتياجاتالخاصةللشبابوتنشيط12جدول

سياحةالشباب.
مستوىالمعنويةدرجاتالحريةقيمةمربعكاىخاصةتنظيمرحالتللشبابذوىاالحتياجاتال

66,61340,000تقوممديرياتالشبابوالرياضةبتنفيذرحالتخاصةللشبابذوىاالحتياجاتالخاصة-

ةالشبابتنشيـطسياحاالحتياجاتالخاصةلهاألثرفىالهتماممديرياتالشبابوالرياضةفىتنظيمرحالتللشبابذوىمنالجدولالسابقيتضحأن
ممايؤكدانهناكعالقةذاتتأثيرمعنوىذو0,05وهوأقلمن0,000وكانمستوىالمعنوية4عنددرجةحرية266,613،فقدجاءتقيمةكا

الفرضالثالث.داللةإحصائيةبينتنظيمالمديريةرحالتللشبابذوىاالحتياجاتالخاصةوبينتنشيطسياحةالشباب،ممايعنىقبول  

 :مدىاالهتمامبالترويجلرحالتالشباب.13جدول

 العبارات
غيرموافق غيرموافق غيرمتأكد موافق موافقبشدة

 بشدة
 اجمالى

 الدرجة المتوسط
االنحراف
ىالمعيار  

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
تقوممديرياتالشباب-

التوالرياضةبتنفيذحم
ترويجيةللرحالتالسياحية

 للشباب.

 1,0238 موافق1003,64 48,61816,21614,432,7111 54 18 20

.3,64منالجدولالسابقيتضحأن:تولىمديرياتالشبابوالرياضةاهتمامبالترويجلرحالتالشباببدرجةموافقةوبمتوسطقدره

.تنشيطسياحةالشباببالترويجلرحالتالشبابومديرياتالشبابوالرياضةنويةالعالقةبيناهتمام:اختبار"مربعكاى"الختبارمع14جدول
مستوىالمعنويةدرجاتالحريةقيمةمربعكاىالترويجلرحالتالشباب

64,90140,000تقوممديرياتالشبابوالرياضةبتنفيذحمالتترويجيةللرحالتالسياحيةللشباب-

هناكعالقة،ممايدلعلىأن0,000ومستوىمعنوىأقلمن4عنددرجةحرية64,901دولالسابقيتبيناألتى:أنقيمةمربعكاىهىمنالج
يثبتص حـــةذاتتأثيرمعنوىذوداللةاحصائيةلترويجمديرياتالشبابوالرياضةلرحالتالشبابفىتنشيطسياحــــةالشباب،وهــومـــا

رضالرابع.الف
.:الوسائلالتىتعتمدعليهامديرياتالشبابوالرياضةفىالترويجلسياحةالشباب)مسموحبتعدداالجابات(15جدول  

 فىحالةاالجابة)بموافقبشدة،موافق(فىالسؤالالسابقفماهىالوسائلالتىيتماالعتمادعليهافىذلك.
 الوسيلة التكرار النسبة % الترتيب

 الجرائد 7 9,4 5
 التليفزيون 10 13,5 4
 الراديو 6 8,1 6
 موقعالمديريةااللكترونى 50 67,5 2
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 وسائلالتواصلاالجتماعى 53 71,6 1
 أخرى 12 16,2 3
 االجمالى 138 ــــــــــــ ـــــــ

لرياضةفىالترويجلسياحةالشبابجاءتكالتالى:احتلتوسائلمنالجدولالسابقيتضحأن:ترتيبالوسائلالتىتعتمدعليهامديرياتالشبابوا
ثمموقعالمديريةااللكترونىفىالمركزالثانى،وفىالمرتبةالثالثةوسائلأخرىمثللوحاتا االجتماعىالمرتبةاالولى، عالنيةفىالتواصل

،رسائلمحمول.المديرية،اعالناتمصورةيتمتوزيعها
 مدىاالهتمامبنشرالوعىالسياحىبينالشباب.:16جدول

 العبارات
غيرموافق غيرموافق غيرمتأكد موافق موافقبشدة

 بشدة
 اجمالى

 المتوسط
االنحراف الدرجة

ىالمعيار  
 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار

تقوممديرياتالشباب-1
والرياضةباقامةورشعمل

فإلىنشرالوعىوندواتتهد
السياحىبينفئاتالشباب

 المختلفة.

16 14,4 46 41,4 19 17,1 15 13,5 15 13,5 111 100 3,29 

غير
 1,2619 متأكد

كانتإجاباتأفرادالعينةعلىأنمديرياتالشبابوالرياضةتقومبنشرالوعىالسياحىبينالشباببدرجةغيرمنالجدولالسابقيتضحاآلتى:
%.38,3وبدرجةتشتتمتوسطةبنسبة1,2619.وبانحرافقدره3,29أكدوالتىبلغمتوسطهاالحسابىمت

تنشيطسياحةوبنشرالوعىالسياحىبينالشبابمديرياتالشبابوالرياضةاهتماماختبار"مربعكاى"الختبارمعنويةالعالقةبين:17جدول

.الشباب
 مستوى المعنوية درجات الحرية مربع كاىقيمة نشر الوعى السياحى

32,37840,000تقوممديرياتالشبابوالرياضةباقامةورشعملوندواتتهدفإلىنشرالوعىالسياحىبينفئاتالشبابالمختلفة-

الهتماممديرياتالشبابوالرياضة0,05هناكعالقةذاتتأثيرمعنوىذوداللهإحصائيةعندمستوىمعنويةأقلمنيتضح من الجدول السابق أن :
32,78بنشرالوعىالسياحىبينالشبابمنخاللورشالعملوالندواتوالذىيؤثربفاعليةفىتنشيطسياحةالشباب.حيثجاءتقيمةمربعكاى

ثيرمعنوىبيننشــرمديرياتالشبابهناكعالقةذاتتأ،وهومايثبتالفرضالخامسأن0,000وذلكعندمستوىمعنوية4عنددرجةحرية
والرياضةالوعىالسياحىللشبابوتنشيطسياحةالشباب.

:التعاونبينمديرياتالشبابوالرياضةوبعضالجهاتلتنشيطسياحةالشباب18جدول  

 العبارات
غير موافق  غير موافق غير متأكد موافق موافق بشدة

 اجمالى بشدة
 المتوسط

 الدرجة
اف االنحر

ىالمعيار  الترتيب 
 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار

تتعاونمديريات-1
الشبابوالرياضةمع

وزارةالتربيةوالتعلبمأو
19 17,1 50 45 29 26,1 11 9,9 2 1,8 111 100 3,65 

 موافق
0,9390 2 
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مديرياتالتربيةوالتعليم
منخاللالمدارسمن
أجلتشجيعوتنظيم

الرحالتالسياحيةبين
 الطالب.

تتعاونمديريات-2
الشبابوالرياضةمع
العديدمنالجامعات

والمعاهدمنأجلتشجيع
وتنظيمالرحالتالسياحية

 بينالطالب.

19 17,1 61 55 21 18,9 8 7,2 2 1,8 111 100 3,78 

 موافق

0,8780 1 

تتعاونمديريات-3
الشبابوالرياضةمع

معياتاألهليةبعضالج
منأجلتنظيمرحالت

 سياحيةللشباب.

12 10,8 47 42,3 39 35,1 11 9,9 2 1,8 111 100 3,50 

 موافق

0,8829 3 

تتعاونمديريات-4
الشبابوالرياضةمع

الهيئاتالسياحيةالمختلفة
مثلوزارةالسياحة،

هيئةالتنشيطالسياحى،
غرفةشركاتووكاالت

..السياحةوالسفر.
وغيرهافىوضعخطط
أوبرامجهدفهاتنشيط

 سياحةالشباب.

8 7,2 47 42,3 28 25,3 16 14,4 12 10,8 111 100 3,20 
غير
 4 1,1210 متأكد

تستعينمديريات-5

الشبابوالرياضةببعض

شركاتالسياحةتساعدها

فىتنظيمبرامجلتنشيط

 سياحةالشباب.

6 5,4 24 21,6 29 26,1 24 21,6 28 25,2 111 100 2,60 

غير
 موافق

1,2305 5 

 3,35 المتوسطالعام
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هناكتعاونبينمديرياتالشبابوالرياضةوبعضالجهاتاالخرىمنالجدولالسابقيتضحأن:ان

منأجلتنشيطسياحةالشبابوجاءالتعاونعلىالتوالىمعالجامعاتوالمعاهد،ومعالمدارس،ومع

هليةوذلكبدرجةالموافقةللثالثجهات،بهدفتشجيعوتنظيمالرحالتبينالشباب،ثمالجمعياتاأل

فىوضعخططأوبرامج3,20تتعاونالىحدمامعالهيئاتالسياحيةالمختلفةبمتوسطحسابىقدره

بيروهوتشتتك47,32ومعاملاختالفقيمته1,2305هدفهاتنشيطسياحةالشباب.وبانحرافقدره

حيثجاءتاجاباتاالفرادبعدمالموافقة.

وبعضمديرياتالشبابوالرياضةتعاون:اختبار"مربعكاى"الختبارمعنويةالعالقةبين19جدول

.تنشيطسياحةالشبابالجهاتو
قيمة التعاون بين مديريات الشباب والرياضة وبعض الجهات

مربع 

 كاى

درجات 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

التربيةوالتعلبمأومديرياتالتربيةوالتعليم-1 تتعاونمديرياتالشبابوالرياضةمعوزارة

منخاللالمدارسمنأجلتشجيعوتنظيمالرحالتالسياحيةبينالطالب
61,38740,000

تتعاونمديرياتالشبابوالرياضةمعالعديدمنالجامعاتوالمعاهدمنأجلتشجيعوتنظيم-2

تالسياحيةبينالطالبالرحال
95,80240,000

رحالت-3 تنظيم أجل من األهلية الجمعيات بعض مع والرياضة الشباب مديريات تتعاون

سياحيةللشباب
69,13540,000

تتعاونمديرياتالشبابوالرياضةمعالهيئاتالسياحيةالمختلفةمثلوزارةالسياحة،هيئة-4

 غرفة ، السياحى أوالتنشيط خطط فىوضع  وغيرها والسفر... شركاتووكاالتالسياحة

برامجهدفهاتنشيطسياحةالشباب

44,72140,000

برامج-5 تنظيم فى تساعدها السياحة ببعضشركات والرياضة الشباب مديريات تستعين

لتنشيطسياحةالشباب
15,71240,003

باجراءاختبا كانهناكتأثيرللتعاونبينمنالجدولالسابقيتبيناالتى: إذا ما رمربعكاىلمعرفة

االخرىفيمايخصسياحةالشبابفىالتنشيطلهايتبينأناتمديرياتالشبـابوالرياضةوبعضالجه

وهومايثبتأنهناكعالقة0,005ائيةعندمستوىمعنويةأقلمنهناكتأثيرمعنوىوذوداللةإحص

بين احصائية الشبابذاتداللة يخصسياحة وبعضالجهاتفيما تعاونمديرياتالشبابوالرياضة

 .وهومايثبتالفرضالسادسوتنشيطسياحةالشباب،
 

 نتائج الدراسة
تتعدداألنماطالسياحية-1 ً،كما فىصناعةالسياحةعالميا تعدسياحةالشبابمنأكثرالشرائحنمواً

ةالثقافية،السياحةالرياضية،السياحةالترفيهية،السياحةالبيئيةأوالمرتبطةبسياحةالشبابمثلالسياح

الطبيعية،سياحةالتطوع.

المدارس-2 وطالبات طلبة  وهى الشباب من عديدة فئات مع والرياضة الشباب مديريات تتعامل

لخاصةوالمعاهدسنة(،طلبةوطالباتالجامعاتالحكوميةوا18إلىأقلمن12الحكومية)منسن

والمتوسطة)منسن جمعيات–سنة(،أعضاءالهيئاتالشبابية)مراكزالشباب24حتى18العليا

18سنة(،شبابأعضاءفىنقاباتواتحاداتوأحزابسياسية)منسن35الى18أهلية()منسن
سنة(.45حتى

ةهىرحالتغرضهازيارةاألماكنوالمعالمأكثرالرحالتالتىتنظمهامديرياتالشبابوالرياض-3

السياحيةواألثرية.

تهتممديرياتالشبابوالرياضةبشكلكبيرفىتنظيمالعديدمنالفعالياتواألحداثالسياحيةوتدعو-4

،مارثونفةكسباقالدرجاتالسنوىالشبابللمشاركةفيهامثلالمسابقاتالرياضيةوالترويحيةالمختل
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القصر،المهرجانات،مثلمهرجانالنيلاألولللتجديفوالكياك،مهرجانالمواهبواالنشطةالمشىبا

للشباب،المهرجانالترويحىلألسوياءوذوىاالعاقة،مهرجانالفنونالشعبية،مهرجانالتنينالصينى

نيةبالتعاون)مهرجانسباقتجاوزالحدودلكافةاألعمارتنظمهمؤسسهجمعيةالصداقةالمصريةالصي

السياحة وتنشيط الثقافات تبادل هدفه السباق وهذا باألقصر والرياضة الشباب ومديرية المحافظة مع

فعالياتمؤتمرالملتقىالشبابياالوللدعمالسياحةالمصريةبناديالتجديفالمصرية(،المؤتمراتمثل

بالتعاونقصرباأل الرياضة للمهن العامة النقابة باالقصر،والذىنظمته الشبابوالرياضة مديرية مع

االحتفاالتمثلتعامدالشمسعلىمعبدالكرنك،باالضافةالىالمعارضالمختلفةللشباب.كذلك

بتنظيم-5 وتقوم الخاصة االحتياجات ذوى بالشباب كبير اهتمام والرياضة الشباب مديريات تولى

وهىتحقق4,00الفعالياتوالذىجاءبمتوسطقدرهالرحالتالسياحيةلهمومشاركتهمفىالعديدمن

درجةالموافقة.

وذلك-6 كبير بشكل بالشباب الخاصة السياحية للرحالت بالترويج والرياضة الشباب مديريات تقوم

 قدره حسابى وسائل3,64بمتوسط ذلك فى المستخدمة الوسائل أهم وجاءت ، " الموافقة " بدرجة

موقعالمديريةااللكترونىبنسبة71,6لمرتبةاألولىبنسبةالتواصلاالجتماعىفىا يليها ،%7,5،

 بنسبة الثالثة المرتبة فى أخرى وسائل وكذلك16,2يليها المديريات فى االعالنية اللوحات %مثل

االعالناتالمصورةوالمنشورةالتىيتمتوزيعها،ورسائلالمحمول.

ضةبنشرالوعىالسياحىبينفئاتالشبابالمختلفةمنخاللالندواتتهتممديرياتالشبابوالريا-7

وورشالعملبمستوىجيد.

ومديرياتالتربية-8 بشكلكبيرمعكالمنالجامعاتوالمعاهد تتعاونمديرياتالشبابوالرياضة

ياحةالشباب،والتعليم،وكذلكالجمعياتاالهليةوذلكمنأجلتشجيعوتنظيمرحالتللشبابوتنشيطس

كماتتعاونإلىحدمامعالهيئاتالسياحيةالمختلفةمثلهيئةالتنشيطالسياحىووزارةالسياحةفىوضع

خططوبرامجلتنشيطسياحةالشباب،ويقلالتعاونمعشركاتالسياحةمنأجلاالستعانةبوضعبرامج

سياحيةللشباب.
ديرياتالشبابوالرياضةللشبابفىالرحالتالسياحيةهىأكثروسائلاالقامةالتىتعتمدعليهام-9

محافظاتوهى فىتسعة وهىموجودة الشبابية واالسكندريةالمدن والمنيا األقصروأسوانوالغردقة

وبورسعيدوجنوبسيناءبشرمالشيخ،وشمالسيناءفىالعريش،ويوجدفىمحافظةدمياطمدينتين

.للشبابفىرأسالبر
 

 ت الدراسة توصيا
الشباب-1 سياحة تنشيط فى أهمية من له لما طويلة لفترة الشباب قطار مشروع استمرار ضرورة

وتنشيطالسياحةالداخليةورفعالوعىالسياحىلديهم.

العملعلىأنيكونهناكاتفاقياتتعاونبينمديرياتالشبابوالرياضةالمصريةوهيئاتالشباب-2

 فىالدول للشبابوالرياضة منخاللعملرحالتسياحية الشباب تنشيطسياحة األخرىمنأجل

متبادلةبينالطرفين.

ضرورةتوافرالمدنالشبابيةفىباقىمحافظاتمصرمثلمحافظاتالفيومواالسماعيليةوالسويس-3

ومطروحوالقاهرةوالجيزة.

4- الشبابوالرياضة وزارة بين المستمر التعاون الهيئاتتوطيد وبين والرياضة الشباب ومديريات

السياحيةالحكوميةمثلوزارةالسياحةوهيئةالتنشيطالسياحىوغيرهامنخاللوضعخططمشتركة

هدفهاتنشيطسياحةالشباب.
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توفيرالمزيدمناالهتمامللشبابذوىاالحتياجاتالخاصةمنخاللاستمرارالرحالتالسياحيةلهم-5

فةاالمكانياتوالتجهيزاتالمناسبةلهم.وتوفيركا

برامجسياحية-6 فىتنظيم وشركاتالسياحة يكونهناكتعاونبينمديرياتالشبابوالرياضة أن

تتناسبمعالشباب.

العملعلىاستحداثقسمجديدأوادارةجديدةبمديرياتالشبابوالرياضةتحتمسمىادارةسياحة-7

رحالتسياحيةمستمرةلفئاتالشباب،نشرالوعىالسياحىبينهم،االشتراكفىالشبابهدفهاتنظيم

خريجىكلياتالسياحةوالفنادقوكليات المسابقاتوالمهرجاناتالسياحيةالمختلفة،علىأنيعملبها

التربيةالرياضية.

منالندواتوورشالعملوطباعةدالئلتعريفيةمنجانبمديريات-8 الشبابوالرياضةعقدمزيد

بهدفنشرالوعىالسياحىورفعمستوىالثقافةالسياحيةلدىالفئاتالمختلفةمنالشباب،بالتعاونمع

 كلياتومعاهدالسياحةوالفنادق.
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لرحالتالسياحية،المكتبالجامعـىالحديـث،االسكندرية.(،صناعةا2014النقاش،مجمدحسن)

(،مشروعتنميةسياحةالشببابداخبلالمملكبةالعربيبةالسبعودية،2011الهيئةالعامةللسياحةواالثار)

قطاعالسياحة،االدارةالعامةللبرامجوالمنتجاتالسياحية.

 تعظيم بهدف طالبها لدى السياحي الوعي تنمية يف الجامعة دور (،2011بكر،سحرابراهيمأحمد)
،مايو.76السياحة،مجلةكليةالتربية،جامعةالمنصورة،العددصناعة مردود

(،صناعةالسياحةبينالنظريةوالتطبيق"دراساتوبحـوثفىانثروبولوجيبا2009دعبس،يسرى)

سكندرية.السياحة،الملتقىالمصرىلالبداعوالتنمية،اال

السياسى(،ممارسةمهاراتالعملمعالجماعاتوتنميةالوعى2015عرابى،أملمحمدمنصور)

لدىالشباب:دراسةمطبقةعلىأعضاءمراكزالشباببمدينةأسوان،مجلةالخدمةاالجتماعية،

،يونيو.54الجمعيةالمصريةلألخصائييناالجتماعيين،العدد

دولية2012عونىعطية)على،أبوبكر (،التنظيمالدولىللسياحةالرياضية"نحوإنشاءمنظمة

مقترحةللسياحةالرياضية،دارالوفاءلدنياالطباعةوالنشر،االسكندرية.

 الفراغ وقت أنشطة بممارسة وعالقته الوقت لمورد الشباب إدارة(،2009عيسى،عواطفمحمود)
،يناير.13حوثالتربيةالنوعية،جامعةالمنصورة،العدد،مجلةبالسياحة في

(،السياحةالرياضيةوالمنتجعاتالصحيةالعالجية،دار2013قاسم،مدحتوعبدالفتاح،أحمد)

الفكرالعربى،القاهرة.
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( محمد كريم والحكيم، محروس محمد قيم2014قنديل، ترسيخ فى الرياضية المؤسسات دور ،)

(،70واطنةلدىالشباببمحافظةالدقهلية،المجلةالعلميــةللتربيةالبدنيةوالرياضية،العدد)الم

يناير.
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Abstract 

Evaluating the role of  the Egyptian Directorates of Youth and Sports in Promoting  

Youth Tourism 

Khaled Soliman AbdEl halem 

Faculty of Tourism and Hotels, South Valley University 

Youth is considered as an important segment of society, as they have a lot of spare time that 

must be invested in a constructive and meaningful recreational activities that help to build 

their bodies , enlighten their minds , increase their abilities and productivity and stay away 

from bad behaviors that are against to the values of their community. Youth tourism helps to 

develop internal tourism, raise the level of tourism culture of youth, preserve heritage of their 

country, and increase their belonging to their country and their awareness of their identity. It 

also leads to improve their mental health and learn more about other places and cultures. 
Directorates of Youth and Sports are an important sector that affiliated to the Ministry of 

Youth and Sports. They are interested in youth, attract them, care of them and offer them 

different activities. They deal with different groups of youth from schools, universities, youth 

centers and civil associations. This study aims at recognizing the role of the Directorates of 

Youth and Sports in promoting youth tourism and assumes that they play an important role in 

promoting the youth tourism. The study depends on a descriptive analytical method. A 

questionnaire is designed and distributed to a number of employees of Directorate of Youth 

and Sports in Luxor (111) who was randomly selected. The most important results are that 

directorates play an important role in promoting youth tourism, through organizing tours for 

youth, participating in and organizing tourism events and calling on youth to it. They work to 

raise the level of tourism awareness among youth, and cooperate with many different sectors 

in order to promote youth tourism. 

Keywords: Directorate of Youth and Sports – Youth Tourism – Internal Tourism – Youth 

centers – Civil associations. 


