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 تقٌٌم التسهٌالت والتجهٌزات الالزمة للسٌاحة الرٌاضٌة بجنوب سٌناء

 السحٌلً رضا إٌمان,  خلٌل احمد رشا/ د.م.ا,  عٌد جالل نٌفٌن/ د.ا,   محمد هللا عبد غادة/د.ا

  سٌوسلا ةانق ةعماج – ةٌلٌعامسإلاب قدانفلاو ةحاٌسلا ةٌلك

 الملخص

تيدف الدراسة إلى تقييم التسييبلت والتجييزات البلزمة لمسياحة الرياضية في جنوب سيناء من 
خبلل التعرف عمى االمكانات المادية والبشرية المتوفرة بجنوب سيناء والتعرف عمى المعوقات 

احة الخاصة بالتجييزات والتسييبلت المتوفرة بيا وتقديم التوصيات البلزمة لمواجية معوقات السي
الرياضية بجنوب سيناء وذلك ألىمية السياحة الرياضية كنمط سياحى عالمى ىام وزيادة 
اإليرادات السياحية منو واألثر المضاعف لمدخل السياحى نتيجة قيام السائحين بالعديد من 
األنشطة السياحية باإلضافة إلى حضور أو المشاركة فى المسابقات الرياضية المختمفة, كما أن 

ألحداث الرياضية يساعد عمى تنشيط المقصد السياحى ولفت االنظار إليو بصفة خاصة نقل ا
مدير بالفنادق التى تقدم خدمات السياحة الرياضية في  30وتم توزيع استمارات استقصاء عمى 

وتوصمت الدراسة إلى وجود كافة  مدراء باالندية الرياضية فى شرم الشيخ 6شرم الشيخ و
ات البلزمة لمسياحة الرياضية لكنيا تحتاج لمتطوير والتسويق ووجود قصور التسييبلت والتجييز 

لذا فإنو يمكن واضح في التسويق لتسييبلت والتجييزات االزمة لمسياحة الرياضية بشرم الشيخ 
ازالة العوائق والبيروقراطية فى االجراءات سواء فى التسويق او عمل برامج تمفزيونية خاصة 

وانشاء شركات سياحة متخصصة في مجال السياحة الرياضية فقط تقوم بالسياحة الرياضية 
بتنظيم البرامج السياحية الرياضية وتسييل االجراءات لمسائحين في ممارسة االنشطة الرياضية 

توفير المنشآت  وتنظيم االحداث الرياضية التى تقام فى مصر عامة وشرم الشيخ خاصة و
رياضة العالميين وذلك من خبلل تخصيص جزءًا من ميزانية الرياضية القادرة عمى جذب نجوم ال

الدولة لمسياحة الرياضية بجنوب سيناء وتطوير إمكاناتيا والعمل عمى تشجيع القطاع الخاص 
 لممساىمة بدور اساسى فى تنمية السياحة الرياضية وتطويرىا و تنشيطيا بجنوب سيناء.

 والتجييزات، جنوب سيناء . الكممات الدالة: السياحة الرياضية، التسييبلت
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 المقدمة

أصبحت السياحة الرياضية صناعة ضخمة فرضت نفسيا بقوة عمى المشيدين العالميين 
اإلقتصادي والسياسي فى أى دولة متقدمة فيي تعد من أىم العوامل الرئيسية التى تحقق العوائد 

ؤس األموال. وتعتبر السياحة المالية الضخمة إذا ما توافرت ليا اإلمكانات المادية والبشرية ور 
الرياضية من أىم أنواع السياحة التى تساىم بفاعمية فى تنشيط حركة السياحة سواء الداخمية أو 
 ،الخارجية وبالتالى رفع مستوي اإلقتصاد القومي عن طريق إقامة البطوالت والمسابقات الرياضية

اإليجابية فى ىذه المناسبات أو  لجذب أعداد كبيرة من السائحين بغرض المشاركة السمبية أو
 .(8002، )الحشاش البطوالت الرياضية

وتعتبر السياحة الرياضية أحد أىم األنماط السياحية التى تسعى الدول السياحية فى استغبلليا 
وخاصة لما يتمتع بو سائحو السياحة الرياضية من إنفاق  ،ليياإلزيادة الحركة السياحية الوافدة 

مرتفع يؤدى لزيادة اإليرادات السياحية وبالتالى يترتب عميو تحقيق إنتعاش إقتصادى فى كافة 
وأصبحت دول العالم تولى  ،فيى أكثر األنماط نموًا عمى مستوى العالم ،أنحاء المقصد السياحى

يعود عمييا بكثير من الفوائد المادية والفرص اإلستثمارية إىتمامًا غير مسبوق بالرياضة بما 
 .(8002، )قاسم وآخرونوالسياحية

 ،ت المستوي المعيشى المرتفعاوانتشر ىذا النمط فى كثير من الدول وخاصة الدول المتقدمة ذ
باإلضافة إلى توافر المنشآت الرياضية من مبلعب وأدوات وغير ذلك من مقومات السياحة 

وتتمتع ىذه الدول بمقومات عديدة لمسياحة مثل الطقس المناسب والقري الرياضية  ،الرياضية
والموقع الجغرافي الذي يتوسط الكثير المختمفة لرياضات المناسبة لممارسة اواألوليمبية والسواحل 

 .(8000،)حامد من الدول المحبة ليذه الرياضات

التى تمتاز بمناخ رائع طوال العام ء ومما سبق يتضح أىمية السياحة الرياضية لجنوب سينا
لكنيا ال تأخذ نصيبيا  ،وطبيعة خبلبة من صحاري وجبال وبحار ووجود منشآت رياضية وفنادق

العادل من ىذا النمط فكان من البلزم القيام بيذه الدراسة لتقييم االمكانات الخاصة بالسياحة 
 الرياضية في جنوب سيناء. 
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 الدراسةأهمية 

الدراسة إلى أىمية توافر اإلمكانات الخاصة بالسياحة الرياضية عمى مستوي ترجع أىمية 
وذلك ألىمية السياحة الرياضية كنمط سياحى عالمى ىام وزيادة اإليرادات السياحية من ىذا ،عال

النمط  واألثر المضاعف لمدخل السياحى نتيجة قيام السائحين بالعديد من األنشطة السياحية 
كما أن نقل األحداث  ،المشاركة فى المسابقات الرياضية المختمفة حضور أو ال بجانب

 والمباريات الرياضية يساعد عمى تنشيط المقصد السياحى ولفت االنظار إليو بصفة خاصة.

 الدراسةمشكمة 

بالرغم من أىمية السياحة الرياضية بالنسبة لمنصيب السوقي العالمي إال أنيا في مصر بوجو 
وجو خاص ال تأخذ نصيبيا العادل من ىذا النمط فكان من البلزم القيام بيذه عام وجنوب سيناء ب

الدراسة لدراسة أحد المقومات الرئيسية البلزمة لمسياحة الرياضية وىي التسييبلت والتجييزات 
حيث أنيا تعتبر العامل الرئيسي النتعاش وازدىار نمط السياحة الرياضية وذلك لكي تأخذ جنوب 

العادل ولتدفع حركة التنمية السياحية وزيادة اإليرادات السياحية ووضع مصر عمى سيناء نصيبيا 
 .(8002، )قاسم وآخرونخريطة األحداث الرياضية العالمية

 الدراسة أهداف

 تقييم التسييبلت والتجييزات البلزمة لمسياحة الرياضية في جنوب سيناء من خبلل: .1
 بيا المتوفرة والبشرية المادية االمكانات عمى التعرف. 
 بيا المتوفرة والتسييبلت بالتجييزات الخاصة المعوقات عمى التعرف. 

 الدراسة تساؤالت

ب و مكانات المادية المتوفرة فى المنشأت المعنية بالسياحة الرياضية فى جنما ىي اإل .1
 سيناء؟

 الرياضية في جنوب سيناء؟ السياحة تواجو التى المعوقات ىي ما .2
 

 الدراسة النظرٌة
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 الرٌاضٌة السٌاحة تعرٌف

 مكان عن بعيداً  السفر تتضمن الرياضية السياحة" بأنو قال (p5 ,Hudison ,2005)عرفيا 
 التي األماكن لزيارة أو المنافسة، أو الترويح بغرض إما رياضي نشاط لممارسة الدائم اإلقامة
 جذب عوامل بيا أماكن زيارة بغرض السفر أو الرياضة واألحداث البطوالت بإستضافة إشتيرت
 ".الضخمة الرياضية والمنشآت الرياضية المتاحف مثل رياضي

قتصادية إجتماعية ظاىرة" ىي الرياضية السياحة وىناك تعريف آخر مفاداه أن  وتنشأ وثقافية وا 
 .(Weed,2008,p7) "والمكان والناس الحركي النشاط بين فريد تفاعل من

 البمد من مؤقتة بصفة الفرد إنتقال" بأنيا الرياضية لمسياحة تعريف بوضع قام الميداني أن كما
 وما الرياضية المناسبات في المشاركة بغرض أخر لبمد اإلعتياد سبيل عمى فيو يقيم الذي

 (.2ص ،8000حامد،)"مختمفة نشاطات من يصاحبيا

 لمسفر األساسي والمحرك الدافع ىي فييا الرياضة تكون التي السياحة" ىي الرياضية فالسياحة
 (.Bartoluci et el. ,2016, p11 ") معين سياحي مقصد في واإلقامة

 الرٌاضٌة السٌاحة أنواع

 كاآلتي: الرياضية هي السياحة أن أنواع (Masadeh et al,2017)ذكر ي

السياحة لحضور حدث رياضي: السياحة المرتبطة ببطوالت و أحداث رياضية عالمية مثل -1
 وكأس العالم لكرة القدم بطولة وأيضا بطوالت الفرق المحترفة الكبرى. األلعاب األولمبية

محضور والمشاركة في نشاط رياضي: تشمل الرياضيين وأفراد عائبلتيم ومشجعييم لالسياحة -2
 الذين يسافرون لممشاركة في الفعاليات الرياضية مما يؤدي إلى تشجيع السياحة الرياضية.

ستضافة بطوالت رياضية: السياحة والسفر إلى مناطق اشتيرت السياحة ألماكن اشتيرت با-3
باستضافة بطوالت كبرى أو تشتير بكونيا ميد ومركز لرياضات شييرة ومصدر جذب لرياضيييا 

 وجميورىا.
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 همية السياحة الرياضيةأ

 خيرةنتباه في السنوات األنيا جذبت اإلأال إن السياحة الرياضية ليست ظاىرة حديثة أبالرغم من 
سمة  فيي تضيفالمناطق النائية البعيدة, و المدن الكبرى  فيقتصادية ستراتيجية لمتنمية األإك

لتسويق صورة المقصد السياحي وتحسين مستوي  وذلك مميزة لممقصد من خبلل الرياضة
حداث الرياضية بغرض الترفيو وتعزيز فخر المجتمعات التي تستضيف األ ىقتصاد لداإل

نشطة السياحية نفاق وتعمل كنقطة محورية عند توضيح األز اإلالمجتمع بوطنو وتحفي
 .(Daniel, 2007)ككل

فيي تعيد بناء المجتمعات الريفية  ،السياحة الرياضية نمط متزايد ومتطور في صناعة السياحةف
معيشة الفرد  ىنيا تحسن مستو أقتصادية والبيئية. كما جتماعية واإلوالحضرية من النواحي اإل
عداد أ بقتصادية عمى المجتمعات المحمية من خبلل قدرتيا عمى جذوتعود بالنفع والفائدة اإل

نشطة الرياضية جزء من ثقافتيم تكون قادرة فالمناطق التي يكون بيا األ ،كبيرة من السائحين
طالة كما يسعى بالتأكيد عمى جذب السياحة الداخمية والدولية مما يزيد الدخل القومي ويقمل الب

 .(, .8000Honari et el)نشطة متعددة لكسب المالأفراد فييا لعمل األ

 فوائد السياحة الرياضية

 تي:ن فوائد السياحة الرياضية تتمثل في اآلأ (8002)ذكر غزاويي

 ؛توعية الشعوب رياضيًا وسياحياً  -

 ؛زدياد الحركة والقوة الشرائية في الببلدإ -

 ؛ثناء وبعد الحدث الرياضيأوغير المباشر قبل و عبلم المباشر اإل -

 ؛تشغيل مرافق الدولة من وسائل نقل وترفيو وغيرىا -

 ؛ختبلفياإماكن االقامة عمى ألفنادق و ا شغل -

 ىن السياحة الرياضية تحقق زيادة في عدد الميالي السياحية وتعظيم مستو أوكل ذلك يعني 
السائح الرياضي لمزيارة لدولة المقصد السياحي سواء نيا يترتب عمييا تكرار أكما  ،نفاقاإل
 نفاق مميز ومرتفع.إنو سيحقق مستوي أو لمتابعتيا, كما أشتراك بالمسابقات باإل
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 يةالرياض ةسياحلمعوامل الجذب 

مكانات تساعد عمى تحقيق الجذب السياحي المتميز إن ىذا النمط من السياحة يحتاج لوجود إ
 ،و الصناعية منياأما الطبيعية إمكانات بنواحي مختمفة ويتوافر بعض ىذه اإل ،لمبمد المضيف

مكانات الرياضية ببعض مكانات السياحية تختمف عن اإلن اإلأكما  ،و البشرية منياأالمادية 
مكانات السياحية والرياضية يوفر ن المزج بين اإلأكما  ،النواحي وتتفق معيا ببعض النواحي

 الغزاوي،)ةالرياضي ةسياحلموذلك من خبلل معرفة عوامل الجذب  ،ديدًا ومميزاً منتجًا سياحيًا ج
8002). 

 الرياضية السياحة إمكانات توافر ذلك في بما الرياضية لمسياحة الجذب بعوامل اإلىتمام ويجب
 المقدمة الخدمات توافر الرياضية، السياحة من المقدم لممنتج الجيد والتسويق مميز بمستوي
 والمعدات والرياضية السياحية والمنشآت الطبيعية واإلمكانات المعمومات وتوافر لمسائحين
 السائحين مع التعامل لكيفية واعي شعب وبوجود المواصبلت وسائل وتوافر واألالت واألدوات
 (.Higham,2012)التحتية البنية وخدمات

تتمثل في المناطق المرتبطة  ةالرياضي ةسياحلمن مناطق الجذب أ (8002وآخرون) قاسمويذكر 
ومن ، شياء لممشاىدةأو أماكن لمممارسة أماكن تقدم لمسائحين أفيي  ،بأنشطة رياضية بدنية

و صناعية مثل المتاحف أن تكون مناطق جذب طبيعية كالحياة البرية والحدائق والجبال أالممكن 
 تي:تمثل في اآلماكن متنوعة تأوتتضمن السياحة الرياضية  ،واإلستادات العالمية

و منشآت رياضية فريدة مثل اإلستادات الشييرة ذمكانات الرياضية ماكن تتوافر ليا اإلأ -
 ؛والمبلعب المغطاة

و دوري محترفي أمثل الرقص المائي والبالية العالمي  ،و عروض رياضيةأبطولة عالمية  -
 ؛السمة بأمريكا

 ؛رياضة معينة وقادة ومنظمين رياضيين بطالأصاالت وتماثيل لممشاىير والمخصصة لتكريم  -

مكانات عالية المستوي غراض ذات الخدمات واإلمنتجعات السياحة الرياضية متكاممة األ -
 ؛لمسائح الرياضي والتي تستخدم لخدمات المعسكرات الرياضية

 ؛ماكن ىائمة وضخمة وفريدة من نوعيا مثل التزحمق عمى الماء والتزحمق عمى الجميدأ -
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 ؛مبلىي بيا فكرة حول الرياضة مثل والت ديزني لؤللعابمدن  -

و نشأة أوليمبيا القديمة في اليونان أمتاحف مخصصة لمتراث الرياضي كالموجود بمدينة  -
 رياضة معينة مثل معابد بني حسن بالمنيا في صعيد مصر.

 مكانات الالزمة لمسياحة الرياضيةنواع اإلأ

 تي:في اآلمكانات السياحة الرياضية إتتمثل 

 : مكانات الطبيعيةاإل :والا أ

ىميا أالمحيط المائي والجوي واليابس و  يتتمثل ف الطبيعية أن اإلمكانات (8002 عمى)يذكر
نيار والبحيرات وعيون المياه المناخ المعتدل والشمس الساطعة والجو الجاف وشواطئ البحار واأل

ستغبلل إويمكن  ،البرية والنباتات الطبيعيةوالسراديب والحيوانات ف المعدنية والمغارات والكيو 
تسمق الجبال -القنص-الصيد-)الغطس الرياضية مثل خدمة السياحة يىذه المقومات الطبيعية ف

 التزحمق عمى الماء والجميد(. -التجديف –

 : مكانات المادية لمسياحة الرياضيةاإل :ثانياا 

 أن اإلمكانات المادية تتنوع طبقًا لآلتي: (8002)حامد ذكري

تتعمق بتمويل المشروعات السياحية الرياضية )كالبطوالت  يمكانات التمويل: وىي التإ• 
مصاف البطوالت  يمما يضع تمك البطوالت ف تمنح بيا( يالت والجوائز والمناسبات الرياضية

ستثمار بمجال السياحة الرياضية ستثمارات العالمية لئلالعالمية وكذلك العمل عمى جذب اإل
 مكانات البلزمة ليا.عداد اإلا  و 

رياضية  ىلرياضية من قر ات السياحية و آوتتعمق بالمنش ت:شآمكانات الخاصة بالمناإل • 
ماكن أمكانات الرياضية و متكاممة بالمناطق القريبة من المناطق السياحية, الفنادق المجيزة باإل

 الترفيو والترويح.

جيزة التدريب أدوات الرياضية و جيزة: وىي تتعمق باألدوات واألمكانات الخاصة باألاإل •
 ستفادة منيا.اكبر أماكن صيانتيا وتخزينيا لمحصول عمى أو 

عبلن عن المناسبات الرياضية عبلم والتسويق: وتتعمق باإلمكانات الخاصة باإلاإل •
 كبر عدد من السائحين والرياضيين.أمن خبلليا الحصول عمى  يمكنوالتسويق الجيد ليا حتى 
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 :مكانات البشرية لمسياحة الرياضية: اإلثالثاا 

إن العنصر البشري ىو العنصر األساسي الذي يقف في مقدمة العناصر اإلنتاجية لممنشأة، فيو 
المحرك األساسي لجميع عناصر اإلنتاج حيث أن قدرة المنشأة عمى تحقيق أىدافيا بالمستوى 
المطموب يعتمد عمى كفاءة وفعالية األفراد في أدائيم لمعمل، كما أن توفير اإلمكانات المادية 

لمنشأة ال يحقق األىداف بدون وجود أيدي عاممة فعالة قادرة عمى األداء والعمل، وىذا يتطمب با
ضرورة توافر اإلدارة السميمة لمموارد البشرية بالمنشأة بما يساىم في تحقيق قوة عمل تتميز بالقدرة 

بدون؛  الحميم، عبد)عمى اإلبتكار واإلبداع المتميز بميارات فنية عالية وصواًل لتحقيق ميزة تنافسية 

 .(8002 يوسف،

 أن اإلمكانات البشرية تتنوع وتختمف كاآلتي: (8002)عميذكر وي 

خصائيين العامميين بالمجال ونوعية العاممون بمجال السياحة الرياضية: وىم كافة األ •
 صيم وعمى من يجب العمل بذلك المجال.يىم وتخصدعداا  تدريبيم و 

ويتعمق ذلك بالييئات الرسمية وغير الرسمية  السياحة الرياضية:لة عن و الييئات المسؤ  •
 يرتبط عمميا بالسياحة الرياضية وتحقق النجاح ليا. يالت

فرادىا من جراء أتستفيد الدولة بكامل ىيئاتيا و  المستفيدون من السياحة الرياضية: •
 السياحة الرياضية وتعود بالنفع عمى كافة الجيات.

يجب عمييا العمل  يوىي كافة الجيات الت المرتبطة بالسياحة الرياضية:الييئات العممية  •
عدادىم بصورة متميزة قادرة عمى تحقيق النجاح ا  خصائيين وحسن تدريبيم و عداد األإعمى 

 لمسياحة الرياضية.

 المنشآت الرياضية

مكانات مرتادييا من أبناء ا لمجتمع أن المنشآت الرياضية تعد تربة خصبة في توجيو طاقات وا 
تجاىاتيم, وبالتالي تعزز وترسخ  ستثمار قدراتيم بالطريقة السميمة، بما ينعكس عمى سموكياتيم وا  وا 

 .(8002 الياسين،)قيم المواطنة لدييم 

سواء ذلك البناء صالة  متكامبلً  اً ت الرياضية ىي ذلك المكان الواسع الذي يضم بناءآالمنشو 
غراض, وسواء كانت ىداف واألبنية رياضية متعددة األأو أو حوض سباحة أ و ممعباً أرياضية 
ة رياضية طالما ىي تحتوي عمى كافة أو كبيرة فيي بمفيوميا الصحيح منشأة صغيرة اتمك المنش
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مكانات الرياضية وتحقق اليدف المطموب منيا وذلك من خبلل صقل التجييزات والمتطمبات واإل
جل بناء أوتكبر بمكان ومناخ صحي وذلك من تاحة فرص ليا حتي تنمو ا  المواىب الرياضية و 

 فؤاد،) بناء الوطن والمجتمعات المتحضرة يساسية فعمدة األحد األأالعنصر الرياضي الذي يعد 
8000). 

 ة الرياضيةأمكونات المنش

 :تية الرياضية تتكون من اآلأن المنشألى إ (8002قاسم)يشير 

لعاب أوليمبية وتقام بو الدورات األ يت الرئيسية اليامة الموجودة فآمن المنش وليمبى:ستاد األاإل
 لعاب القوي.أكرة القدم و 

و أرضيتو من الحشائش الطبيعية أرض الممعب الرئيسي الذي تتركب أرض الممعب: تتكون من أ
م العاب الرياضية مثل كرة القدم وىو محاط بمضمار تقالصناعية كما تقام عميو المسابقات واأل

 لعاب القوي.أميو بطوالت ع

لبلعبين والحكام االرياضى: يتكون من مجموعة عناصر وخدمات متنوعة تخدم الجميور و  أالمنش
نيا تشتمل عمى عناصر وخدمات لمجميور مثل أكما  ،الزوار والمشرفين والصحفيين وكبار

لبلعبين والحكام فبلبد نتظار السيارات وقطع التذاكر والمداخل والمخارج ودورات المياه وبالنسبة إ
الخدمات الخاصة  يضاً أمن توافر قاعات صغيرة لشرح المعب وحجرات لممبلبس ودورات مياه و 

 بكبار الزوار والصحفيين.

حداث منشاة رياضية الستيعاب الجميور المتابع لؤل أياليامة ب المدرجات: من العناصر الرئيسية
 والمحافل الرياضية.

 ت الرياضيةآنواع المنشأ

ت الرياضية تختمف عن بعضيا البعض حسب ما تتضمنو من آن المنشأ (8002محمد) يذكر
 : ينواع كالتالأماكن ترتبط بممارسة النشاطات الرياضية ولذلك يمكن تصنيفيا لعدة أ

 لخ.إتعميمية...، عبلجية ،ت ترويحيةآمنش ،ت تنافسيةآمنش ،ت تدريبيةآ: منشهدافاأل •

 ت داخمية مغطاة.آومنش ،ت خارجية مكشوفةآمنشلى إ: تنقسم الشكل العام •
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...( ورياضات ،طائرة ،سمة ،)قدم : وتشمل رياضات جماعيةالرياضة)المعبة( •
 ،)دفاع عن النفس لعاب قوي( ورياضات المنازالتأ) اسكواش...(. ورياضات فردية ،زوجية)تنس
يقاعية)جمباز...( ا  ستعراضية و إ...(ورياضات ،غطس، )سباحة ورياضات مائية ...(،مصارعة

 طفال.ورياضات األ

ت ذات آومنش ،ت ذات مبلعب قانونية خاصة بالمنافسات الرسميةآ: فيناك منشالقانونية •
 مبلعب غير قانونية خاصة بالتعميم والتدريب والترويح.

 ىميةآت آمنش،  ساحات شعبية...( ،جامعات، )مدارس ت حكوميةآ: منشلتبعيةا •
 ،لياقة بدنية ،ت تجارية)مراكز رياضية متخصصة)دفاع عن النفسآمنش، ...(،نديةأ ،)شركات
 (.(...،بولينج

، صناعية، : تعتمد عمى نوعية وطبيعة النشاط الرياضي )زراعة طبيعيةرضيةنوعية األ  •
 فمينية(. ،رممية، جميدية، خشبية، ببلط، مدكوكة

 الدراسة المٌدانٌة

وصفًا مفصبًل لئلجراءات التى اتبعتيا الدراسة تناول ت  أساليب جمع بيانات الدراسة الميدانية:
الباحثة فى تنفيذ الدراسة, ومن ذلك التعرف عمى منيج البحث, ووصف مجتمع البحث, وتحديد 
عداد أداة البحث)استمارة اإلستبيان(, والتأكد من صدقيا وثباتيا, بيان إجراءات  عينة البحث, وا 

خدمت فى معالجة النتائج, وفيما يمي وصف ليذه البحث, واألساليب اإلحصائية التى است
تم تطبيق االستبيان عمى عينة البحث فى صورتو النيائية من الفترة من كما  اإلجراءات

 م. 1/12/2019حتي  1/10/2019

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي لكى يتم تحقيق ىدف البحث وذلك عن طريق منهج البحث: 
ائق و إعتمدت الدراسة الميدانية عمى طريقة اختبار وصف ما ىو قائم واستخبلص الحق

التساؤالت وذلك من خبلل توزيع استمارات اإلستبيان الموجية لمدراء فنادق الخمس نجوم بشرم 
الشيخ والتي تقدم خدمة السياحة الرياضية واألندية الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بشرم 

إلستبيان خبلل شير سبتمبر وأكتوير و نوفمبر  من عام الشبخ, وقد تم توزيع استمارات ا
2019. 
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قامت الباحثة بتوزيع عدد من استمارات االستبيان عمى   توزيع وجمع استمارات اإلستبيان:
مجموعة من المدراء بفنادق الخمس نجوم بشرم الشيخ والتى تقدم الخدمات الخاصة بالسياحة 

ة التابعة لئلشراف من قبل وزارة الشباب والرياضة.وقد بمغ الرياضية وكذلك مدراء النوادي الرياضي
 30استمارة  لمتجربة االستطبلعية و  15فرد بواقع استمارة  51عدد اإلستمارات التى تم جمعيا 

استمارات  من النوادي الرياضية التابعة لبلشراف  6استمارة من مديرين الفنادق بشرم الشيخ و 
 تم استبلم اإلستمارات كميا.من وزارة الشباب والرياضة, و 

فرد  30فرد لمتجربة االستطبلعية و  15فرد بواقع  51تمثمت عينة البحث فى  مجتمع البحث:
افراد من النوادي الرياضية التابعة لمبلشراف من وزارة  6من مديرين الفنادق بشرم الشيخ و 

 الشباب والرياضة.

 جمع البيانات من اآلتي:وتم 

نجوم التى تقدم خدمة السياحة الرياضية والتابعة لئلشراف من وزارة السياحة  أواًل: فنادق الخمس
 .فندق 30وعددىم 

 .نوادي 6ثانيًا: أندية رياضية تابعة الشراف وزارة الشباب والرياضة وعددىم 

 .  اعداد استمارة االستبيانمن خبلل   :وسائل جمع البيانات

اسة ىو أن تؤدي وتقيس أسئمة اإلستبيان ما وضع :المقصود ىنا بصدق الدر صدق أداء اإلستمارة
لقياسو فعبُل, وبقصد بالصدق أيضًا وضوح  استمارة اإلستبيان وفقراتيا ومفرداتيا وأن تكون 

مفيومة لمن سوف يشمميم إستمارة اإلستبيان وكذلك تكون صالحة لمتحميل اإلحصائي , ولمتأكد 
 -دام طريقتين:من صدق إستمارة اإلستبيان قامت الدارسة باستخ

:اتبعت الباحثة طريقة صدق المحتوي الختبار صدق استمارة صدق استمارة االستبيان . أ
االستبيان, وذلك من خبلل مجموعة من الخبراء البداء ارائيم فى محاوراالستمارة وعبارات كل 

خبير وتوصمت الباحثة )من خبلل تحميل ارائيم( الى مناسبة  15محور وكان عدد الخبراء 
 المحاور والعبارات لتحقيق ىدف الدراسة.
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( فرد, 15: قامت الباحثة باختبار نفس مجموعة األفراد وعددىم )ثبات استمارة االستبيان . ب
وبعد عشرة  10/9/2019حيث قامت الباحثة بتطبيق اإلستبيان عمى أفراد العينة فى الفترة من 

 ايام تم اعادة االستبيان عمى نفس افراد المجموعة.

تمت المعاممة االحصائية لبلستبيان باستخدام معامل االرتباط  :لمعامالت العممية لالستبيانا
بيرسون بين العبارة والمحور وبين العبارة والمجموع الكمي لممقياس  وذلك باستخدام البرنامج 

 .2018باصدار سنة  SPSSاإلحصائي 

 

 

المادية المتوفرة بالمنشآت المعنية  اإلمكانات" االول: تساإلأوالً:عرض النتائج الخاصة بال
 بالسياحة الرياضية فى جنوب سيناء"

 جنوب فى الرٌاضٌة بالسٌاحة المعنٌة بالمنشؤت المادٌة االمكانات توافر مدي ما :( 1جدول ) 

 سٌناء؟

  

 العبارات  مسلسل
 موافق موافق بشده 

موافق الً حد 
 ما

 غٌر موافق 
 غٌر موافق 
الوزن  علً االطالق

 الترجٌحً
االهمٌه 
 النسبٌه 

 2كا

 % ك % ك % ك % ك % ك

 246111 %0.60 .15 .76755 4 767400 1 76111 2 761.0 5 0..76 42 مساحات خضراء للممارسة الرٌاضٌة. 1

 .2655. %0064 150 767777 7 767777 7 .7670 . 76204 10 76222 .1 مالعب متعددة االغراض. 2

 .42655 %0460 120 767400 1 .76755 4 .7670 . 76210 15 76210 15 احواض سباحة من مٌاه البحر لالطفال. 3

 0..4.6 %.0.6 157 767400 1 767400 1 76102 0 76457 0 76577 10 صالة الجمانزٌوم. 4

 76111. %0.61 155 767777 7 767400 1 76102 0 76444 0 .7655 47 المضمار. 5

 476111 %0161 .12 .76755 4 767777 7 76444 0 76400 17 76222 .1 اماكن لتبدٌل المالبس. 6

 146000 %0064 1.0 .76755 4 ..7670 . 76102 0 76400 17 76.00 12 وحدات االسعافات االولٌة. 7

 0..416 %.076 125 767400 1 767400 1 761.0 . 76222 .1 ...76 14 وسائل االنقاذ المختلفة. 8

 06000 %0262 1.2 ..7670 . ..7670 . 76444 0 76457 0 1..76 .1 مراسً للمراكب واللنشات. 9

 456444 %0.60 151 767777 7 767777 7 76102 0 76210 15 76.00 12 عالمات وارشادات لتحدٌد حدود السباحة اآلمنة. 10

 1.6000 %0.60 1.0 ..7670 . 767400 1 76457 0 76457 0 76.00 12 ابراج مراقبة. 11

 0..416 %0460 120 767400 1 767400 1 761.0 . ...76 14 76222 .1 المراكب واللنشات. 12

 1.6000 %0062 .12 .76755 4 .76755 4 76102 0 76457 0 76222 .1 المالبس والتجهٌزات الخاصة بالغوص. 13

 106777 %0060 127 761111 2 ..7670 . 76111 2 76102 0 76577 10 كرات مختلفة االحجام واالشكال. 14

15 
اماكن لتؤجٌر وبٌع االدوات واالجهزة الخاصة بانشطة 

 التروٌح المائً.
1. 76222 17 76400 0 76444 7 767777 4 76755. 12. 0161% 476111 

 ...426 %0.60 151 767400 1 767400 1 761.0 . 76400 17 76577 10 مواقف سٌارات. 16

 0..6.. %.006 150 767777 7 767777 7 76111 2 1..76 .1 76540 10 محطة التزود بالسوالر. 17

 .47655 %0464 120 767777 7 767400 1 76457 0 .76.7 11 76210 15 مطاعم )كافتٌرٌات(. 18

 9.49=  0.05عند مستوي معنوٌه  4عند درجه حرٌه  2قٌمه كا
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 فى الرٌاضٌة بالسٌاحة المعنٌة بالمنشؤت المادٌة االمكانات توافر مدي ما :( 1جدول ) تابع 

 سٌناء؟ جنوب

 

 فى الرٌاضٌة بالسٌاحة المعنٌة بالمنشؤت المادٌة االمكانات توافر مدي ما :( 1جدول ) تابع 

 سٌناء؟ جنوب

 موافق موافق بشده  العبارات  مسلسل
موافق الً حد 

 غٌر موافق  ما
 غٌر موافق 
 الوزن علً االطالق

 الترجٌحً
االهمٌه 
 % ك % ك % ك % ك % ك 2كا النسبٌه 

 0..456 %0567 .15 767777 7 767777 7 76444 0 .76.7 11 76204 10 كراسً و طاوالت. 19
 426111 %0.60 151 767400 1 767777 7 76102 0 .76.7 11 76204 10 مظالت )شماسً(. 20
 456444 %0.60 151 767400 1 767400 1 76111 2 76.00 12 76222 .1 أدشاش ماء عذب.  21
 116222 %0567 1.5 .76755 4 761111 2 761.0 . 1..76 .1 .76.7 11 مراتب اسفنج. 22
 156444 %.006 121 767400 1 ..7670 . 76457 0 76444 0 76210 15 ممرات للمشً. 23
 .20655 %0767 1.4 767400 1 767400 1 .7675 4 76102 0 76.02 45 عقل حائط. 24
 0..156 %.6.. 112 ..7670 . 7621.0 15 76740 1 76102 0 76400 17 تلٌفون عام. 25
 456777 %.576 01 761.00 5 .76555 47 .7670 . .7670 . 761.0 5 وجود عدد مناسب من الكبائن. 26
 476111 %0464 120 767777 7 .76755 4 76444 0 76400 17 76222 .1 البنوك. 27
 .14655 %.056 ..1 ..7670 . 767400 1 76457 0 .76.7 11 ...76 14 االدوات و التجهٌزات الخاصة بالتجدٌف. 28
 .47655 %0160 120 767400 1 767777 7 76457 0 .76.7 11 76210 15 االدوات و التجهٌزات الخاصة بالٌخوت. 29
 06444 %0.60 ..1 ..7670 . ..7670 . 76444 0 76400 17 ...76 14 االدوات و التجهٌزات الخاصة بالشراع. 30
 446111 %0460 120 767400 1 767777 7 76444 0 .76.7 11 76222 .1 االدوات و التجهٌزات الخاصة بالتزحلق على الماء. 31
 126000 %.006 121 767400 1 .76755 4 76457 0 .76.7 11 1..76 .1 االدوات والتجهٌزات الخاصة بركوب االمواج. 32
 416222 %0161 .12 ..7670 . 767400 1 76111 2 .76.7 11 76204 10 االدوات والتجهٌزات الخاصة بالطٌران المائً. 33
 ...406 %0.60 151 .76755 4 .76755 4 .7670 . 76457 0 .7655 47 االدوات و التجهٌزات الخاصة بصٌد االسماك. 34
 .12655 %.006 121 .76755 4 .76755 4 76102 0 .76.7 11 76.00 12 االدوات والتجهٌزات الخاصة بالتصوٌر تحت الماء. 35
 106444 %0062 .12 767400 1 767400 1 76400 17 76400 17 76.00 12 االدوات والتجهٌزات الخاصة بالنزهات البحرٌة. 36
 .17655 %0567 1.5 .76755 4 ..7670 . 76457 0 76400 17 ...76 14 االدوات والتجهٌزات الخاصة بمخٌمات الشاطئ. 37

 9.49=  0.05عند مستوي معنوٌه  4عند درجه حرٌه  2قٌمه كا

 موافق موافق بشده  العبارات  مسلسل
موافق الً حد 

 غٌر موافق  ما
 غٌر موافق 
الوزن  علً االطالق

 الترجٌحً
االهمٌه 
 % ك % ك % ك % ك % ك 2كا النسبٌه 

 6000.. %0060 150 767400 1 767777 7 761.0 5 76444 0 76.11 44 الدراجات البخارٌة المائٌة. 38
 6444. %.56. 110 761.00 5 761022 0 76102 0 76102 0 76400 17 مدارس لتعلٌم االنشطة التروٌحٌة المائٌة المختلفة. 39
 .40655 %0262 154 767400 1 767400 1 76102 0 76102 0 .7655 47 االدوات والتجهٌزات الخاصة بالكرة الطائرة 40
 6111. %262. .11 .76755 4 764000 17 76457 0 76444 0 76102 0 االدوات والتجهٌزات الخاصة بكرة السلة 41
 106444 %0060 124 .76755 4 761111 2 761.0 5 76444 0 76204 10 االدوات والتجهٌزات الخاصة بكرة القدم 42
 476111 %0161 .12 767777 7 .76755 4 76400 17 76444 0 76222 .1 مالعب مجهزة لكرة القدم 43
 0..406 %.056 152 767777 7 767400 1 76102 0 76457 0 76540 10 االدوات والتجهٌزات الخاصة بالكرة الطائرة 44
 0..216 %0062 1.1 767777 7 .76755 4 .7675 4 76457 0 0..76 .4 االدوات والتجهٌزات الخاصة بالتنس 45
 446777 %0262 112 767.07 1 767.07 1 76120 2 76444 . .7655 15 االدوات والتجهٌزات الخاصة بتنس الطاولة 46
 ...6.. %0.60 .15 767400 1 767777 7 76102 0 761.0 . 76.11 44 االدوات والتجهٌزات الخاصة باالسكواش 47
 56777 %5.61 171 764577 0 764000 17 .7670 . 76102 0 76102 0 االدوات والتجهٌزات الخاصة بالهوكً 48
 1106777 %17767 107 767777 7 767777 7 76777 7 76777 7 16777 .. االدوات والتجهٌزات الخاصة بالسباحة 49
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( انو في العبارة االولى الخاصة بمدي توافر مساخات خضراء لمممارسة 1يتضح من جدول)
الرياضية قيمة كا المحسوية اكير من قيمة كا الجدولية و ىذا يدل عمى اتفاق عينة البخث فى 

غير  1متوافر الى حد ما و4متوافر و5متوافر بشدة و 24حصمت عمى  اتجاه االكير تكرارًا حيث
 غير متوافر عمى االطبلق. 2متوافر و

 وجاءت النتائج مشابية لما سبق فى التالى : 

صالة توافر , احواض سباحة من مياه البحر لبلطفالتوافر االغراض,  متعددة مبلعب توافر
 ,توافر وحدات االسعافات االولية, تبديل المبلبساماكن ل توافر, المضمار توافر, الجمانزيوم

عبلمات وارشادات لتحديد  توافر, توافر مراسي لممراكب والمنشات, توافر وسائل االنقاذ المختمفة
توافر المبلبس والتجييزات , المراكب والمنشات توافر, ابراج مراقبة توافر, حدود السباحة اآلمنة

توافر اماكن لتأجير وبيع االدوات , مختمفة االحجام واالشكالكرات  توافر, الخاصة بالغوص
, توافر محطة التزود بالسوالر, مواقف سيارات توافر, واالجيزة الخاصة بانشطة الترويح المائي

توافر أدشاش ماء , توافر مظبلت )شماسي( ,توافر كراسي و طاوالت, توافر مطاعم )كافتيريات(
 توافر, توافر تميفون عام, عقل حائط توافر, ر ممرات لممشيتواف, مراتب اسفنج توافر, عذب

, االدوات و التجييزات الخاصة بالتجديف توافر, توافر البنوك, وجود عدد مناسب من الكبائن
, توافر االدوات و التجييزات الخاصة بالشراع, االدوات و التجييزات الخاصة باليخوت توافر

 توافر االدوات و التجييزات الخاصة ,بالتزحمق عمى الماءتوافر االدوات و التجييزات الخاصة 
توافر االدوات و , توافر االدوات و التجييزات الخاصة بالطيران المائي,  بركوب االمواج

, توافر االدوات و التجييزات الخاصة بالتصوير تحت الماء, التجييزات الخاصة بصيد االسماك
توافر االدوات و التجييزات الخاصة , بالنزىات البحريةتوافر االدوات و التجييزات الخاصة 

توافر مدارس لتعميم االنشطة الترويحية , توافر الدراجات البخارية المائية, بمخيمات الشاطئ
توافر االدوات والتجييزات , توافر االدوات والتجييزات الخاصة بالكرة الطائرة ,المائية المختمفة

مبلعب مجيزة لكرة  توافر, دوات والتجييزات الخاصة بكرة القدمتوافر اال, الخاصة بكرة السمة

 1.6000 %0061 1.5 .76740 1 767501 4 .7640 17 .7640 17 .76.2 14 منشآت مخصصة للمعسكرات الرٌاضٌة  50

 9.49=  0.05عند مستوي معنوٌه  4عند درجه حرٌه  2قٌمه كا
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توافر االدوات والتجييزات الخاصة , توافر االدوات والتجييزات الخاصة بالكرة الطائرة, القدم
توافر االدوات والتجييزات الخاصة , توافر االدوات والتجييزات الخاصة بتنس الطاولة, بالتنس

توافر االدوات والتجييزات الخاصة  ,والتجييزات الخاصة باليوكيتوافر االدوات  ,باالسكواش
 .توافر منشآت مخصصة لممعسكرات الرياضية, بالسباحة

مناقشة النتائج الخاصة باإلمكانات المادية المتوفرة فى المنشآت المعنية بالسياحة الرياضية 
 :فى جنوب سيناء

المدراء بفنادق الخمس نجوم بشرم الشيخ و من خبلل تحميل إستجابات و ( 1من خبلل جدول )
مدراء النوادي الرياضية التابعة لئلشراف من وزارة الشباب والرياضة والخاصة باإلمكانات المادية 
المتوفرة فى المنشآت المعنية بالسياحة الرياضية فى جنوب سيناء توافر وتنوع تمك اإلمكانات 

انواع الرياضات سواء بالفنادق او االندية الرياضية المادية الخاصة بالممارسة الرياضية لجميع 
 التى تسمح لمسائحين بممارسة الرياضات التى يفضمونيا و التى تشبع احتياجاتيم واىتماماتيم
وكذلك توافر الخدمات األساسية التي ينبغي أن يحتاجيا السائح من البنوك ومواقف السيارات 

وادشاش مياه عذبة وكراسي وطاوالت ووسائل االنقاذ  والتميفون وأماكن لتبديل المبلبس ومظبلت
فضبًل عن توافر التجييزات الخاصة بالعديد من األنشطة التي تتميز بيا شواطئ جنوب  المختمفة

سيناء من تجييزات خاصة بممارسة النزىات البحرية والغوص والشراع ومخيمات الشاطئ 
البخارية المائية والتي يتوافر فييا عوامل والتزحمق عمى الماء واليخوت والتجديف والدراجات 

اآلمان والسبلمة والتي تسمح لمسائح بالممارسة الفعالة لتمك األنشطة الرياضية باالضافة إلى 
بالتنس ومبلعب و  باالسكواش الكرة الطائرة و كرة القدم و التجييزات الخاصة بكرة السمة و

لمادية يمثل األساس الذي يمكن في ضوئيا فتوافر اإلمكانات والتجييزات ا متعددة االغراض
تخطيط البرامج السياحية الرياضية وبالتالي تشكل احد أىم عوامل الجذب السياحي لمسائحين 

 لمحافظة جنوب سيناء.

 ؛ 8002،الغزاوي؛ 8002، االحمد؛ 8002، عمي) :وهذه النتائج تتفق مع آراء كل من
  (8002يمديز،
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لييا فييا السياحة لتسويق الدول تستخدمو ىام مصدر الرياضية السياحة فى أن  يتم حيث. وا 
 مما الرياضات تمك ومشاىدة بممارسة يستمتعون الذين, المختمفة بالرياضات المشاركون إستقطاب

 بمستوى قوية وأساسية تحتية بنية إنشاء يتطمب الذي األمر, كبيرة بأعداد سياح وجود إلى يؤدي
تصال مواصبلت وسائل وتوافر ومتقدم متطور  تتطمب أنيا كما, األسعار بمختمف وفنادق وا 
 .الدول ليذه السياحية المقومات وزيادة لتطوير ضخمة أموال إستثمار

 

 ".سيناء بجنوب الرياضية السياحة معوقات :تساإل الثانً: عرض النتائج الخاصة بالثانٌاً 

 سٌناء؟ جنوب فى الرٌاضٌة السٌاحة تواجه التى المشكالت هى ما :( 2جدول )

 

 سٌناء؟ جنوب فى الرٌاضٌة السٌاحة تواجه التى المشكالت هى ما :(2جدول )تابع 

 موافق موافق بشده  العبارات  مسلسل
موافق الً حد 

 غٌر موافق  ما
 غٌر موافق 
الوزن  علً االطالق

 الترجٌحً
االهمٌه 
 % ك % ك % ك % ك % ك 2كا النسبٌه 

 1.6000 %0064 1.0 767400 1 .76755 2 76444 8 76210 15 76400 10 ارتفاع أسعار المعٌشة. 1
 ...426 %0160 120 767777 0 .76755 2 761.0 5 76204 17 ...76 12 ارتفاع أسعار االقامة فى المناطق السٌاحٌة. 2
ارتفاع أسعار تعلٌم االنشطة الرٌاضٌة المختلفة فى  3

 القرى السٌاحٌة بجنوب سٌناء.
14 

76.00 
4 

76111 
4 

76111 
11 

76.75. 
3 

7670.. 14. .06.% 146000 
ارتفاع أسعار دخول الشواطئ والقرى المعنٌة  4

 بالسٌاحةالرٌاضٌة
8 

76444 
8 

76444 
5 

761.0 
8 

764444 
7 

761022 117 .161% 4655. 
ارتفاع أسعار ممارسة األنشطة الرٌاضٌة فً القرى  5

 السٌاحٌة.
14 

76.00 
17 

76204 
4 

76111 
1 

767400 
0 

767777 154 0262% 406000 
عدم اهتمام وسائل اإلعالم المختلفة بالدعاٌة الكافٌة عن  6

 برامج األنشطة الرٌاضٌة بجنوب سٌناء.
16 

76222 

15 

76210 

4 

76111 

0 

767777 

1 

767400 15. 0567% 406... 
عدم وجود مدارس خاصة لتعلٌم األنشطة الرٌاضٌة فى  7

 القرى السٌاحٌة بجنوب سٌناء.
15 

76210 
15 

76210 
5 

761.0 
1 

767400 
0 

767777 154 0262% 456000 
 156222 %.006 121 767400 1 .76755 2 76400 10 76457 9 76.00 14 عدم اإللتزام بالمواعٌد المحددة للقٌام والعودة للرحالت. 8
عدم إجادة المشرفٌن او المنفذٌن لبرامج األنشطة  9

 الرٌاضٌة لبعض اللغات وخاصة اللغة االنجلٌزٌة.
7 

76102 

7 

76102 

3 

7670. 

9 

764577 

10 

764000 177 556.% 56777 
عدم توافر عوامل اآلمان والسالمة بالكم والكٌف  10

 المطلوبٌن.
7 

76102 
7 

76102 
6 

761.0 
6 

761..0 
10 

764000 17. 5064% .6777 
اإلفتقاد للعدٌد من اإلمكانات والتجهٌزات الخاصة  11

باألنشطة الرٌاضٌة فى القرى المعنٌة بالسٌاحة 
 الرٌاضٌة.

14 

76.00 

6 

761.0 

15 

76210 

1 

767400 

0 

767777 121 006.% 4.6000 
عدم مناسبة برامج األنشطة الرٌاضٌة فى القرى المعنٌة  12

 بالسٌاحة الرٌاضٌة لمٌول واهتمامات السائحٌن.
17 

76204 

4 

76111 

14 

76.00 

1 

767400 

0 

767777 125 076.% 406000 

 0620=  7675عند مستوي معنويه  2عند درجه حريه  4قيمه كا

 العبارات  مسلسل
 موافق موافق بشده 

موافق الً حد 
 ما

 غٌر موافق 
 غٌر موافق 
الوزن  علً االطالق

 الترجٌحً
االهمٌه 
 النسبٌه 

 2كا
 % ك % ك % ك % ك % ك

13 
ٌوجد تنسٌق بٌن القائمٌن على تخطٌط برامج األنشطة  

الرٌاضٌة فى القرى المعنٌة بالسٌاحة الرٌاضٌة وبٌن 
 المنفذٌن والمشرفٌن على تلك األنشطة.

8 76444 8 76444 7 76102 8 764444 5 761.00 112 ..6.% 4655. 
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 سٌناء؟ جنوب فى الرٌاضٌة السٌاحة تواجه التى المشكالت هى ما :(2جدول )تابع 

 2( فى العبارة االولى الخاصة بارتفاع أسعار المعيشة فنجد ان قيمة كا2ويتضح من الجدول )
الجدولية وىذا يدل عمى اتفاق عينة البحث فى اتجاه االكبر تكرارًا  2المحسوبة اكبر من قيمة كا

غير  1غير موافق و 2موافق الى حد ما و 8موافق و 15وافق بشدة وم 10حيث حصمث عمى
 موافق عمى االطبلق.

 وجاءت النتائج مشابية لما سبق فى التالى:

 فى المختمفة الرياضية االنشطة تعميم أسعار السياحية, ارتفاع المناطق فى االقامة أسعار ارتفاع
 بالسياحةالرياضية المعنية والقرى الشواطئ دخول أسعار سيناء, ارتفاع بجنوب السياحية القرى

14 
عدم وجود نشاط تسوٌقً وإعالمً عن األنشطة 
الرٌاضٌة بجنوب سٌناءمن قبل المكاتب السٌاحٌة 

 بالخارج.
15 76210 13 76..1 5 761.0 3 7670.. 0 767777 120 0464% 47655. 

15 
سوء حالة األرصفة الحالٌة بالموانئ البحرٌة وقصور 

 وسائل عبور السائحٌن من البواخر لتلك األرصفة.
15 76210 5 761.0 12 76... 3 7670.. 1 767400 1.0 0.60% 106000 

16 
ن عدم تقدٌم خدمات متمٌزة ومتنوعة للسائحٌن المترددٌ

على القرى المعنٌة بالسٌاحة الرٌاضٌة فى جنوي 
 سٌناء.

15 76210 4 76111 7 76102 8 764444 2 76755. 1.7 0464% 146000 

17 
البواخر التى تعمل كفنادق عائمة لٌست على مستوى 

 ممتاز من حٌث التجهٌز والتؤمٌن والسالم.
14 76277 10 7640. 8 76440 1 76740. 2 767501 1.0 0060% 15655. 

 06777 %0767 .14 761111 4 ..7670 3 76400 10 76457 9 76400 10 سوء الخدمات المصرفٌة والنقدٌة. 18

 6777. %.506 175 0..761 6 764000 10 76102 7 76102 7 761.0 6 سوء خدمات وسائل اإلتصاالت السلكٌة والالسلكٌة. 19

20 
عدم وجود خطة رٌاضٌة تروج لكل مقصد سٌاحً 

 مستهدف على حدة.
17 76204 14 76.00 4 76111 0 767777 1 767400 152 056.% 406000 

21 
ضعف التنسٌق بٌن القطاع الخاص و المإسسات 

 الرسمٌة واالتحادات الرٌاضٌة.
18 76577 13 76..1 5 761.0 0 767777 0 767777 150 0064% .7655. 

22 
غٌاب دور مشاهٌر الرٌاضة المحلٌٌن فى البرامج 

 التروٌجٌة للرٌاضة.
15 76210 15 76210 5 761.0 1 767400 0 767777 154 0262% 456000 

23 
غٌاب االثر االقتصادي فً دراسات السٌاحة الرٌاضٌة 

 عربٌاً.
17 76204 14 76.00 5 761.0 0 767777 0 767777 15. 0.60% 406..0 

 0620=  7675عند مستوي معنويه  2عند درجه حريه  4قيمه كا

 العبارات  مسلسل
 موافق موافق بشده 

موافق الً حد 
 ما

 غٌر موافق 
 غٌر موافق 
الوزن  علً االطالق

 الترجٌحً
االهمٌه 
 النسبٌه 

 2كا
 % ك % ك % ك % ك % ك

24 
ندرة استضافة البطوالت الدولٌة وغٌاب التركٌز على 

وان كانت غٌر  ٬األلعاب التى تهم السائح األجنبً
 مشهور محلٌاً. 

19 76540 9 76457 5 761.0 2 76755. 1 767400 151 0.60% 456222 

25 
عدم وفرة المنشآت الرٌاضٌة القادرة على جذب نجوم 

 الرٌاضة العالمٌة.
9 76457 9 76457 7 76102 9 764577 2 76755. 144 .060% 56000 

26 
ضعف التسهٌالت االلكترونٌة لغٌاب صفحة تكفل للزائر 

حجز الفندق وحجوزات الطٌران وتذاكر االحداث 
 الرٌاضٌة دفعة واحدة.

10 76400 9 76457 8 76444 5 761.00 4 761111 142 .060% 26000 

27 
المعالم السٌاحٌة بالسائح قلة االفكار المبتكرة بربط 

 الرٌاضً.
8 76444 7 76102 9 76457 8 764444 4 761111 115 ..60% .6222 

28 
افتقاد الجودة والنوعٌة فى التنظٌم بجوار المواقع 

 االثرٌة وضعف مراكز خدمة الجمهور.
1. 76222 0 76444 . 761.0 . 7670.. . 7670.. 1.0 0064% 12655. 

 9.49=  0.05عند مستوي معنوٌه  4عند درجه حرٌه  2قٌمه كا
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عدم اىتمام وسائل السياحية,  القرى في الرياضية األنشطة ممارسة أسعار سيناء, ارتفاع بجنوب
بعدم وجود مدارس  ,اإلعبلم المختمفة بالدعاية الكافية عن برامج األنشطة الرياضية بجنوب سيناء

بعدم اإللتزام بالمواعيد , ياحية بجنوب سيناءخاصة لتعميم األنشطة الرياضية فى القرى الس
بعدم إجادة المشرفين او المنفذين لبرامج األنشطة الرياضية , المحددة لمقيام والعودة لمرحبلت

بعدم توافر عوامل اآلمان والسبلمة بالكم والكيف , لبعض المغات وخاصة المغة االنجميزية
لتجييزات الخاصة باألنشطة الرياضية فى القرى باإلفتقاد لمعديد من اإلمكانات وا, المطموبين

بعدم مناسبة برامج األنشطة الرياضية فى القرى المعنية بالسياحة , المعنية بالسياحة الرياضية
ال يوجد تنسيق بين القائمين عمى تخطيط برامج األنشطة , الرياضية لميول واىتمامات السائحين

عدم , اضية وبين المنفذين والمشرفين عمى تمك األنشطةالرياضية فى القرى المعنية بالسياحة الري
عبلمي عن األنشطة الرياضية بجنوب سيناء بسوء حالة األرصفة الحالية  ,وجود نشاط تسويقي وا 

بعدم تقديم خدمات , بالموانئ البحرية وقصور وسائل عبور السائحين من البواخر لتمك األرصفة
, القرى المعنية بالسياحة الرياضية فى جنوي سيناء متميزة ومتنوعة لمسائحين المترددين عمى

, بالبواخر التى تعمل كفنادق عائمة ليست عمى مستوى ممتاز من حيث التجييز والتأمين والسبلم
بعدم , بسوء خدمات وسائل اإلتصاالت السمكية والبلسمكية, بسوء الخدمات المصرفية والنقدية

بضعف التنسيق بين القطاع , تيدف عمى حدةوجود خطة رياضية تروج لكل مقصد سياحي مس
بغياب دور مشاىير الرياضة المحميين فى , الخاص و المؤسسات الرسمية واالتحادات الرياضية

بندرة , بغياب االثر االقتصادي في دراسات السياحة الرياضية عربياً , البرامج الترويجية لمرياضة
وان كانت  ،األلعاب التى تيم السائح األجنبياستضافة البطوالت الدولية وغياب التركيز عمى 

 ,بعدم وفرة المنشآت الرياضية القادرة عمى جذب نجوم الرياضة العالمية ,غير مشيور محمياً 
بضعف التسييبلت االلكترونية لغياب صفحة تكفل لمزائر حجز الفندق وحجوزات الطيران وتذاكر 

تكرة بربط المعالم السياحية بالسائح بقمة االفكار المب, االحداث الرياضية دفعة واحدة
افتقاد الجودة فى تنظيم االحداث الرياضية بجوار المواقع االثرية وضعف مراكز خدمة ,الرياضي
 .الجميور

 :مناقشة النتائج
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من خبلل تحميل إستجابات المدراء بفنادق الخمس نجوم بشرم الشيخ و و ( 2من خبلل جدول )
لبلشراف من وزارة الشباب والرياضة والخاصة بمعوقات السياحة  مدراء النوادي الرياضية التابعة

أن تحقيق الريادة في مجال السياحة الرياضية يتطمب توفير المناخ  الرياضية بجنوب سيناء
التسويقي المبلئم من خبلل مراعاة العوامل التي تسيم في تحقيق أىداف التسويق لمبرامج 

احي الرياضي من خبلل توفير األنشطة الرياضية المختمفة السياحية الرياضية فتميز المنتج السي
التي تحظي بالقبول من السائحين مع توفير كافة اإلمكانات والتجييزات والتسييبلت المادية 
والبشرية لضمان نجاحيا مع توفير الظروف المبلئمة إلقامة وانتقال السائح  مع توافر أماكن 

ية المختمفة عمى يد مدربين وأخصائيين مؤىمين مما يسيم مناسبة وآمنة لممارسة األنشطة الرياض
 في زيادة الدخل القومي من السياحة الرياضية .

( 8002،االحمد ؛8002، عمي؛  8008هيغام وآخرون،)وهذه النتائج تتفق مع آراء كل من :
 تستغل ال أنيا إال, منيا الطبيعة وخاصة الرياضية السياحة إمكانات من العديد بأن ىناك توافر

 ىذا في العمل عمي القادرين األخصائيين يتوافر ال كما, متميز نجاح لتحقيق المناسب بالشكل
 أن إال الرياضية السياحة إمكانات أىم أحد ىي المالية النواحي وان, لو النجاح وتحقيق المجال
 .القميل أقل ليو منيا الموجود

 :النتائج

بالسياحة الرياضية فى شرم الشيخ ولكنيا تحتاج إلى . توافر االمكانات المادية الخاصة 1
 الصيانة والتطوير.

. ارتفاع أسعار االقامة بالمناطق السياحية وكذلك ارتفاع أسعار تعميم األنشطة الرياضية 2
 المختمفة.

. عدم اىتمام وسائل اإلعبلم المختمفة بالدعاية الكافية عن برامج األنشطة الرياضية بجنوب 3
 سيناء.

 عدم وجود خطة رياضية تروج لكل مقصد سياحي مستيدف عمى حدة.. 4
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عبلمي عن األنشطة الرياضية بجنوب سيناء من قبل المكاتب 5 . عدم وجود نشاط تسويقي وا 
 السياحية بالخارج.

 . غياب دور مشاىير الرياضة المحميين فى البرامج الترويجية لمرياضة.6

 ؤسسات الرسمية واالتحادات الرياضية.. ضعف التنسيق بين القطاع الخاص و الم7

 . غياب االثر االقتصادي في دراسات السياحة الرياضية عربيًا.8

وان  ،. ندرة استضافة البطوالت الدولية وغياب التركيز عمى األلعاب التى تيم السائح األجنبي9
 كانت غير مشيورة محميًا.

 ن..غياب الوعي بأىمية السياحة الرياضية لدي المواطني10

 التوصيات

 أواًل: توصيات خاصة بوزارة السياحة والييئة المصرية العامة لمتنشيط السياحى:

تعاون وزارة السياحة مع شركات السياحة بوضع برنامج سنوي لكافة المناسبات الرياضية  •
تعمن عنو فى نشرة توزعيا عمى مختمف قطاعات السياحة العالمية باالضافة الى اعداد 

اع الرياضات المختمفة التى يمكن ممارستيا فى شتي المناطق بجنوب نشرة تتضمن انو 
يا واالمكانات والتسييبلت التى يمكن ان بسيناء مع تحديد مواقع المبلعب الرياضية 

توفرىا لمسائح حتى يتسنى ليا جذب اكبر عدد من السائحين الييا فضبًل عن تنشيط 
بعد يوم واماكن بيع وتآجير  اً وميا مجال حيوي ىام في صناعة السياحة تتزايد اىميتي

 األدوات واألجيزة البلزمة لممارسة االنشطة الرياضية بشرم الشيخ.

انشاء شركات سياحة متخصصة في مجال السياحة الرياضية فقط تقوم بتنظيم البرامج  •
ة الرياضية وتنظيم طالسياحية الرياضية وتسييل االجراءات لمسائحين في ممارسة االنش

 الرياضية التى تقام فى مصر عامة وشرم الشيخ خاصة.االحداث 

توفير العاممين االكفاء فى المكاتب السياحية بالخارج والقائمين عمى تسويق خدمات  •
 وبرامج السياحة الرياضية وكذلك األحداث والبطوالت الدولية التى تقام فى شرم الشيخ.
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عرض فى الميادين العامة  التسويق لمرياضات التى تقام فى شرم من خبلل عمل شاشات •
فى الشوارع الشييرة في الدول االخري مثل روسيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا والمانيا وامريكا 

 . وغيرىا

 ثانيًا: توصيات خاصة بوزارة االعبلم ووزارة السياحة و الييئة العامة لممتنشيط السياحى:

يجب اعداد الكوادر االعبلمية لتنشيط السياحة الرياضية فى شرم الشيخ وذلك من خبلل  •
عمل دورات لمعاممين باالعبلم الرياضي عن السياحة الرياضية بشرم الشيخ و حث 

المختمفة الستضافة المشاىير والخبراء في مجال السياحة الرياضية وسائل االعبلم 
 المختمفة فى شرم الشيخ. لتعريف الجميور بنوعيات الرياضات

 ثالثًا: توصيات خاصة بوزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة:

رسم خريطة لممشروعات االستثمارية المطموبة بمجال السياحة الرياضية في جنوب  •
 سيناء.

توفير المنشآت الرياضية القادرة عمى جذب نجوم الرياضة العالميين وذلك من خبلل  •
تخصيص جزءًا من ميزانية الدولة لمسياحة الرياضية بجنوب سيناء وتطوير إمكاناتيا 
والعمل عمى تشجيع القطاع الخاص لممساىمة بدور اساسى فى تنمية السياحة الرياضية 

انشاء متحف رياضي فى شرم الشيخ ء والعمل عمى وتطويرىا و تنشيطيا بجنوب سينا
يضم مقتنيات لبلعبين مشيورين ومتميزين أمثال محمد صبلح ونور الشربيني و 
كريستيانو رونالدو  وليونيل ميسي ومارادونا ومايكل فيمبس وغيرىم من البلعبين 

فى المتميزين فى مختمف الرياضات وخصوصًا المائية والذين حققوا أعمي المراكز 
الرياضات المختمفة و ذلك من خبلل التواصل معيم و اخذ المقتنيات الخاصة بيم و 
دعوتيم ليأتوا الى شرم الشيخ و المعب فى المبلعب او اماكن ممارسة الرياضة و 

 تصويرىم  سواء فى المتحف أو اثناء الممارسة ونشر الصور في العالم.

تمعية بأىمية السياحة الرياضية وذلك من العمل عمى نشر ثقافية الرياضة والتوعية المج •
خبلل تخصيص يوم من كل عام لمرياضة لمصر ويسمي "اليوم الرياضي المصري" و 
تحويل مصر فيو إلى ممعب كبير مفتوح يمارس فيو جميع المواطنين الرياضة التى 
يفضمونيا وتشجيع الجميع عمى المشاركة فى أنشطة رياضية مع األسرة والزمبلء وذلك 
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مترويج لمرياضة وتثقيف المجتمع المحمي بأىمية الرياضة وفوائدىا وتعريفيم بالسياحة ل
الرياضية وأىميتيا والحديث مع المواطنين عن البطوالت الرياضية التى تم استضافتيا 
من قبل والتى سيتم استضافتيا والتأكيد عمى ان السياحة الرياضية جزءًا من السياسة 

لمدول وىذا أيضًا سيكون تأكيدًا لمعالم عمى الخطوات الجدية التى االقتصادية والتنموية 
تتخذىا مصر نحو ىذا المجال مما قد يدعو الدول و المؤسسات والييئات لمنظر الى 

 مصر كجية قادرة عمى اقامة بطوالت دولية كبرى عمى ارضيا امثال كاس العالم.

بشكل متوازن ويتفق مع  تخطيط واعداد وتطوير برامج وانشطة السياحة الرياضة  •
 حاجات ورغبات المستفيدين باإلستناد عمى االسس العممية الصحيحة.
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