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 The Introduction and the Research problemالمقدمـة ومشكلة البحث : 

تعتمد علي التفاعل المجتمعي بين    ، حيث نموا    حة أحد أكبر القطاعات االقتصاديةصناعة السيا  أصبحت 
الناتج المحلي في العالم  % من9تسهم بنحو  و   ،االفراد  ر ي توفو   الفقيرة  للدول  تطوير العائد االقتصاديو ،  اجمالي 

عمل أطلقت    جديدة،  فرص  مبادرة  حيث  ناميبيا  الفقر  دولة  علي  والقضاء  المستدامة    "ST-EP"السياحة 
Sustainable Tourism – Eliminating Poverty     االقتصادي العائد  وصل  هذه  لها  حيث  وراء  من 

ال عام    44.9  ـالمبادرة  دوالر  أح،  م2012مليون  المغامرات  نمو  وتعد سياحة  السياحية  األنماط  أسرع  ،  د  حيث ا 
علي رأس   ي الجديد سياحالنمط  هذا الأصبحت العديد من دول العالم علي اختالف مستوياتها االقتصادية تضع  

نماء  يعززبما  ،  ويرجع ذلك الي إدراك تلك الدول لما يحظي هذا النمط من قيمة بيئية وثقافية واقتصادية  ؛أولوياتها
 ( 33:  17) (33-  31 :3) .السوق السياحي لها

انه وفقا لتقدير منظمي رحالت  "    Industry Snapshot 2014تقرير قطاع سياحة المغامرات "أورد  
% من اجمالي تكلفة رحلة مغامرات شاملة يعود بالنفع علي بلد لمقصد السياحي الذي  65.6المغامرات فانه نحو  

السائح،   يارتاده  المحليةبما  االقتصاديات  دعم  في  في    ،سهم  المغاير  األمر  السياحية  وهو  رحاالت  معظم  حالة 
 UNEP  "United Nations Environmentالجماهيرية الشاملة حيث يشير برنامج االمم المتحدة للبيئة "

Program    وال تعود بالنفع األخرى   خطوط الجوية والفنادق والشركات   % مما ينفقه السائح يذهب الي 80الي نحو ،
لبلعلي أصحاب االعمال والعامل تقدير أنه من كل  د المقصد السياحيين المحليين  ينفقه   100، حيث تم  دوالر 

بالنفع علي اقتصاد   5السائح )الوافد من دولة متقدمة( خالل قضائه لرحلة ترفيهية يعود نحو   الدولة   دوالر فقط 
 ( 25: 10) النامية )بلد المقصد التي يرتدها السائح (.

في حدوث   ، مما تسبب في االقتصاد السياحي الدولي بأكثر من تريليون دوالر عوائد سياحة المغامرات  وتقدر  
في   هائل  النمط"نمو  المستهلكين  هذا  من  كبير  عدد  يسعى  حيث  جديدة  ل،  مغامرة  تجارب  على  مليئة لحصول 

سياحة المغامرات والسفر كان  أن الدخل الناتج عن    ،(  Cater  (2006  أكد الشغف وحب المخاطرة،  و بالتحديات  
بنحو   ا  250يساهم  في  سنوي ا  دوالر  المتحدةمليار  للواليات  المحلي  الويجتذب    ،األمريكية  القتصاد  نمط هذا 

م لبذل المزيد ا النهم دائما ما يبدون استعدادهم الت   High Value Customersذو القيمة العالية  )سائحين( عمالء
موال في سبيل خوض تجارب حقيقية مثيرة، وقد أشاروا منظمو رحالت المغامرات الي أن متوسط إنفاق سائح  من األ

قمم    150هناك  ف  ،خالل قيامه برحلة تستغرق نحو ثمانية أيام في المتوسط  الثالثة آالف دوالر  يصل الي  المغامرات 
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ر دوال ألف    10دوالر لقمم متواضعة، إلى    1500مفتوحة لتسلق الجبال، وتم زيادة الرسوم المستحقة للصعود  من  
والتجهيزات التدريب قمة جبال إفرست وهي تكلفة  لتسلق دوالر ألف 70إلى وصوال ، لقمم عمالقة ولكنها أقل شعبية

منظمة سياحة المغامرات  الستضافةلذلك قامت العديد من حكومات الدول المختلفة بعقد مؤتمرات   ،المعدات شراء و 
، ناميبيا، سويسرا، إيرلنداالبرازيل، المكسيك، شيلي، األرجنتين،    ،النرويج، كندا، الواليات المتحدة األمريكية  ،مثل

الترويج لهذا النمط الجديد من  باالمارات  و األردن  قامت الدول العربية مثل    2019مقدونيا، بيرو، وكولومبيا، وفى  
 ألهمية  وإدراكها الدول هذه تفطن على يدل فإنما شيء على دل  وإن  المحلي، هذا مو باإلقتصاد الن بهدفالسياحة ؛  
 (41: 8)  (27:  3) (28- 25:  5) السياحي . هذا القطاع

م  2018عام     WYSE Travel confederationأظهرت نتائج البحث الذي اجراه االتحاد الدولي للسفر  
في مجال المغامرات التي تحظي باهتمام المسافرين من الشباب هي الواليات ولي  ان المقاصد السياحية العشرة األ

يقدمان  الكندا    ،المتحدة االمريكية للمغامر لذان  السياحية  ا ات مجموعة كبيرة من األنشطة  البلدين أيض  ، ويعد كال 
المغامرين، للسياح  رئيسي ا  وتايالند  يليها    مصدر ا  واسبانيا  وايطاليا  وانجلترا  سياحة  كما  ،االرجنتينو فرنسا  تركت 

ا أثر ا قوي ا على وجهات أوروبية مثل اسكتلندا وسويسرا وروسيا والنرويج والبرتغال، فضال عن أمريكا  المغامرات أيض 
لجزرية الصغيرة مثل فيجي وساموا حتى الدول ا بلدان مثل البرازيل وكوستاريكا وشيلي وإكوادور،المتمثلة في  الجنوبية  

تفتخر أستراليا  ، كماهذا النمط الجديد وبابوا غينيا الجديدة والمناطق القطبية تركت بصماتها على االقتصاد المتنامي ل
ا بصناعة سياحة المغامرات المتطورة ا بأنشطة المغامر  ،  أيض  الصين ونيبال ومنغوليا والهند  في   ات وتفتخر آسيا أيض 

المغامرات في نصف الكرة    ندا على السوق ذات العالمات التجارية لسياحةتهيمن نيوزيالو مالديف وتايالند،  وجزر ال
ا إلى تكرار تلك االستراتيجية  و عاصمة المغامرات في العالم،  الجنوبي، حيث تتميز كوينزتاون بأنها   سعت زامبيا أيض 

  جنوب أفريقيا بفي خليج سودوانا  و "،  "عاصمة المغامرة في إفريقيانها  التسويقية من خالل وصف مدينة ليفينجستون بأ
 ( 33:  10).  جذاب للغاية  حييجعلها خيار سيا ،  نجارو في تنزانياجبل كليم  التي تتميز بسياحة الغوص، وتسلق

(12 ) 
المقاصد السياحية من شهرة عالمية، تجتذب قارة أفريقيا لألالف من سياح المغامرات سنويا لما تتمتع به  و 

، مصربزرق بالبحر االحمر  كهف الثقب اال  واكتشاف  غوص سكوبا،  جبل كليمنجارو في تنزانيا  تسلق  ،الرحالت   مثل
أسواق سياحة المغامرات اإلقليمية في ليسوتو    باإلضافة الي،    على الحدود بين زامبيا وزيمبابوي وشالالت فيكتوريا  

أنها تمتلك أثبتت جنوب إفريقيا  و  ،التي لها باع كبير في هذا النمط السياحي  اوموزمبيق وأوغندا وناميبيا وسوازيلند 
القفز بالحبال، والتجديف في النهر لما تمتلكه من أنشطة متعددة لهذا النمط مثل     ات مغامر للأفضل سوق سياح  

سياحة الحياة   فضال عن،  ير بغطس قفص القرش األبيض العظيم، الشهGansbaaiوالغوص في شاطئ    األبيض 
رحالت  أن ،  Jeremy Wicker (2017) يؤكد ، ومع ذلك ،وسيارات الدفع الرباعي األفيال سفاري البرية ورحالت  

من     كبيرا  جزء  هو  ، وما شابه ذلك  سفاري األفيال، ومسارات الغوريال، والمشي مع األسود، والسباحة مع الدالفين
 ( 221: 9) ( 16. )هااقتصاد تعزيز 
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ملحوظا   نموا   المغامرات  سياحة  علي قطاع  الطلب  ورغبتهم في  عالمي ا  يشهد  المسافرين  اهتمام  تزايد  حيث   ،
خوض تجارب مثيرة يمكن ان تغيير من منظورهم للحياة، في ظل ارتفاع المعدالت العالمية للدخل المتاح، ومن ثم  
قدرة االفراد علي تحمل نفقات قضاء عطلة والقيام باألنشطة التي تتسم بروح المغامرة، وذكر تقرير منظمة السياحة 

حاجز المليار   2016أنه تجاوز حجم حركة السياحة خالل عام    UNWTO Tourism Highlightsالعالمية
% من اجمالي حركة السياحة الدولية، ويعزو  47سائح  وكشفت الدراسة ان نصيب سوق سياحة المغامرات بلغ  

 - السبب في هذا النمو الملحوظ الي عوامل ثالثة : 
 زيادة معدالت السفر العالمية. -أ

 حالت المغامرات. زيادة عدد المسافرين المهتمين  بر  -ب 
 (12)( 24- 23  :3)  زيادة في متوسط اإلنفاق السياحي. - ج

 

 اتسياحة المغامر  جذبعوامل 
؛ بسبب رغبة السائح للقيام  األخرى   امرات عن مثلها من أنماط السياحة تختلف عناصر الجذب السياحي للمغ

، ويكون هذا إجراء جديد واإلثارةدي والمغامرة  ، مضافا اليها عنصر التحختلفة تمارس في مزاراته السياحيةبأنشطة م
؛ مما سيؤدي إلى جذب مختلف ذات صعوبة ومجهولة أو غير معروفةالفرد تحسبا لنتائج  فيها  تمتع  س وغير مألوف، ي

الي رفع الحواس   ات تهم واستعدادهم لمواجهة التحديات، ويتعرض سائح المغامر المشاركين إلى النشاط بناء  على توقعا 
، وهو عادة الشعور بالتحدي يستلزم مكافئة جوهرية من  عور بالهدوء بعد كل تجربة سياحيةع األدرينالين أو الشواندفا

ا جوائز خارجية مثل  ،كالراحة الداخل  ( 115:  10)الكأس .الفوز ب وهناك أيض 
 

 - سمات سائح المغامرات :
   -يتسم سائح المغامرات بالعديد من السمات منها :

 صبور وشجاع.                                         -والصحة النفسية السليمة           يتسم باللياقة البدنية  -
 مغامر وجرئ ويحب االستكشاف.   -                                لدية حالة صحية جيدة. -
 لديه عزيمة وإرادة.  –                         والتحدي.منافس ومحب لإلثارة  -
 يؤمن بالعمل الجماعي.   –لديه القدرة علي اتخاذ القرار في الوقت المناسب.        -
 لديه تقدير لألمور.                                     -ملهم ومحفز وحماسي وال يعرف طريق اليأس            -
 يعشق التجارب وال يفكر في الحدود.                –                                  يتميز بحرية الفكر.    -

 - أنماط سياحة المغامرات :

 ( 51:  10) (27: 8) (21- 20:  2)وتنقسم سياحة المغامرات الي ثالث أنماط : 

أنشطة تجذب  وهي  المتطرفة أو "الشاقة    ويطلق عليها:    Hard Adventureنمط المغامرات الصعبة   -أ
، تنطوي أنشطة المغامرة الصعبة على  لذلك ،"حراس الخطر" والتي تنطوي عادة على مجهود بدني شاق
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من  تطرف ا  أكثر  وتكون  أعلى  مخاطرة  المرتاألخرى،    األنماط   عنصر  تسلق  على  الجبلية  وتعتمد  فعات 
التجديف الماء، الكهوف تحت  كتشافاو ، األقدام لمسافات طويلةلسير على رحالت ا ،والصخرية والجليدية

هذه األنشطة عالية المخاطر وتتطلب    ،لمسافات وعمق كبيروالغطس    ،الغوص   ،القفز بالحبال،  بالكاياك
 .مستوى عالي ا من المهارات المتخصصة

ارتفاعات مختلفة، تسلق جبل  ، القفز بالمظالت من  ويمكن تنفيذها في مصر من خالل المغامرات التالية -
الشايب وموسي والجاللة، سباق الدراجات الصخرية، السباحة في قفص القرش بالغردقة، الغوص في قفص 

كهف الثقب االزرق في شرق سيناء بالبحر االحمر بجانب من    اكتشاف  التمساح ببحيرة ناصر بأسوان، و 
 .دهب ببضع كيلو مترات 

المغا -ب  الخطيرة  منمط  ب  Denger Adventureرات  القفز  مثل  تصل  –المظالت  :  لمسافات  الـ    السير 
الماكيلو متر 100 المسافرين  أو  بأنهم محبي اإلثارة  السائحين  ستقلين مثل ركوب االمواج  ، ويتم تصنيف 

   ، الغوص في أماكن يصعب الوصول اليه.، التزحلق علي الجليد وركوب الخيل، الخطيرة

التاليةويمكن   - المغامرات  في مصر من خالل  الخطيرة  ،تنفيذها  االمواج  ركوب  المتوسط  مثل  ،  بالبحر 
، السير بين  بالبحر األحمر  ، الغوص في أماكن يصعب الوصول اليهبسانت كاترين  التزحلق علي الجليد و 

ومشاهدة األماكن التاريخية  بين المحافظات وداخلها خاصة محافظة الوادي الجديد، والتمتع بجمال الطبيعة  
 واألثرية. 

تتكون من البعثات االستكشافية األثرية م البعثات البحثية :    Soft Adventureنمط المغامرات الناعمة   - ج
أنشطة السياحية البيئية    ،مراقبة الطيور  ،رحالت بحرية  ،رحالت السفاري   ،التخييم،  التنزه  ،  االرتحالمثل  

البري الصي  ،المستدامة األسماك  ،د  التطوعية،  صيد  المحليةح  ،السياحة  والمعارض  المهرجانات   ،ضور 
الجوالت    ،لغة النوبيةتعلم لغة جديدة مثل ال ،  كاك والتعرف علي السكان المحلييناالحت  ،االنشطة الثقافية

 .  زيارة المواقع التاريخية، السياحية

على الثقافة والطبيعة واألنشطة الجسدية المختلفة، لذلك مصر هى وجهة رائعة لهذا النوع   هذ النمطكز  تر ي -
شرم الشيخ،  بمن النشاط السياحى، لما تتسم به من مقومات طبيعية، خاصة منطقة جبال البحر األحمر  

الت السفاري، والغوص  الواحات الداخلة والخارجة وسيوة، ورح  الغردقة، القصير، سفاجا ومرسى علم، أيضا  
كتشاف الجزر المختلفة لنهر النيل كجزيرة الموز باألقصر  الالستمتاع بالشعب المرجانية، والقرى النوبية أو  

، ويمكن للسائح  طابا ونويبعالفيوم، والمحميات الطبيعية والجبال بسيناء،    وشالالت   وسواقيوالنباتات بأسوان  
  وتنظيم رحالت سفارى تتجه إلى واحات الصحراء الكبرى، وصحراء سيناء   ،التخييم فى الصحراء البيضاء

 . بشكل منظم
 

 أنشطة سياحة المغامرات 
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 ( 27-22: 8)  -وتتمثل أنشطة المغامرات في اآلتي: 
ا ألي شخص يحب الهواء تعد رياضة المشي في اليوم    :التنزه  -  المشي لمسافات طويلة -1 الطلق،    خيار ا جيد 

اء  وتجربة موقع جديد تحت سلطة قدميك دائم ا خيار ا رائع ا، والمشي لمسافات طويلة يسمح لك باإلبطلخروج  ل
عتبر المشي لمسافات طويلة في بيئات طبيعية جميلة على مسارات  وي،  والتمتع بمزيد من جوانب محيطك

ه األنواع من أنشطة  الستكشاف الوجهات سير ا على األقدام، هذ   شكال  محددة مسبق ا تسمى مسارات المشي
، فيمكنك القيام بنزهة موجهة إلى ففي كوستاريكا، بميزانية محدودة ؛ نظرا لكونهالمغامرة آخذة في االرتفاع 

  . وهي مغامرة تحفها التحدي ،بركان خامد وهو أعلى سيرو تشاتو، 
التالية - المغامرات  تنفيذها في مصر من خالل  البحر  المشى في  ،  ويمكن  سانت درب  ومحمية  االحمر 

، وواحة سيوة، والتمتع بجمال الطبيعة، الصخرية والزراعية، وكذلك التعرف علي الثقافات المختلفة  كاترين
 لمجتمعنا. 

، حيث يزداد عدد السياح المغامرين  ب الدراجات في جميع أنحاء العالمتنطلق سياحة ركو :  ركوب الدراجات   -2
، أو األحداث المثيرة   Ride the Rockies، مثل  ةرية والجبليفي رحالت ركوب الدراجات في الطرق الب

للدراجات محترفا   سباق ا    22، يجلب  التحاد األوروبي لراكبي الدراجات وفق ا ل،  Tour de Franceمثل  
  ذات القيمة السياحية   مليار رحلة ركوب الدراجات   2.3  نتيجة وجود   مليار يورو سنوي ا إلى القارة  44أكثر من  

األمريكية    المتحدة  الواليات ب ،  والية ويسكونسن  وحصلت ،  بالقارة األوربية لتنفيذ ما حدث من سباق المحترفين
 .مليون دوالر أمريكي من الزوار داخل الدولة وخارجها 924، على

بشرم الشيخ والغردقة،    ق الدراجات الصخريةاسب،  ويمكن تنفيذها في مصر من خالل المغامرات التالية -
ح إلى  ئ فضال  عن اتجاه الساكيلو مترا،    110سوان باألقصر بطول  وطريق الصحراوي الغربي الذي يربط أ

المدن، والدخول  ، لزيارة المحافظات المختلفة بهدف اكتشاف  الفردى، من خالل استقالل دراجاتهالتحرك  
 ء. إلى عمق الصحرا

رحلة هو اإلبحار أو تعلم  اإلبحار إلى أي عطلة يكون فيها الغرض الرئيسي من التشير سياحة  :  إلبحار  ا -3
يخت   ،، يتم تعريفهما حسب نوع القارب المستخدمياحة الشراعية على فئتين عريضتينتشتمل الس  ،اإلبحار

ا كإقامة لليلة واحدة( أو طوف )قارب أصغر بدون أرصفة   اإلقامة لليلة واحدة   وبالتالي فإن  -)يستخدم أيض 
يمكن أن  و   -بدون طاقم    -، حيث يتم استئجار القارب  ميل إجازات اإلبحار على اليخوت ت  ،على األرض(

:  8)سطول طريق ا مخطط ا له مسبق ا.، حيث تتبع جميع القوارب في األتبحر إلى أي وجهة مختارة، أو أسطول
22 -27 ) 

 .والبحر األحمر والمتوسطفي نهر النيل  هاقي ويمكن تطب -
يعتبر التجديف في النهر من األشكال سياحة المغامرات التي يحبها السائح الن بها نوع من  :  التجديف -4

مسابقات التجديف من السباقات وقد أصبحت    ،التعب العضلي مع جاذبية المناظر الطبيعية واالستمتاع بها
 .المهمة
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فضال   تعمل علي الشعور باإلثارة،منحدرات وجبال  ؛ نظرا  لوجود  في نهر النيل بأسوان  هاق يويمكن تطب  -
 . عن ثقافة أبناء النوبة ، وهو ما يمثل نوع من استكشاف السائح للثقافة المجتمعية والبيئية 

غوص  :  غوصال -5 مثل  التنفس  عن طريق معدات  إما  الماء،  تحت  النزول  غوص  هو ممارسة  أو  سكوبا 
غوص سكوبا    تطبيقويمكن  ،  ، أو عن طريق الغوص مع حبس الَنَفس )الغوص الحر(االمدادات السطحية

 . في البحر االحمر

المغامر :  التسلق -6 السياحة  لنشاط  كالسيكي  مثال  هو  ويسمح    ات،التسلق  البدني  النشاط  بين  يجمع  فهو 
  .ل والصخور واالشجار شاهقة العلوبممارسة جمال الطبيعة ويمكن للسائح ان يتسلق الجبا

موسي والجاللة جبال  و   جبال سانت كاترين بسيناء  تسلق  ،غامراتمن خالل الم  ويمكن تنفيذها في مصر -
 . وسالسل جبال الشايب 

في   ،الناس السقوط الحر يعتقدون أن القفز بالحبال أو القفز بالمظالت عندما يسمع معظم  :  السقوط الحر -7
  Head Rush Technologiesصمم   ،، فإنها قد ال تكون للجميعين أن هذه أنشطة سياحة المغامرات ح

ي من  ، لتوفير شعور حقيق Flight Line  ـوال  QUICK jumpالجيل التالي من أجهزة السقوط الحر  
  .مخاطر أقلالسقوط الحر مع 

ومن يخ والغردقة ومطروح  المدن الساحلية بشرم الش   من أعلي جبالالسقوط    من خالل  تطبيق ذلكويمكن   -
 القاهرة.  برجفوق 

يوفر ركوب الدراجات الجبلية تمرين ا رائع ا وطريقة ممتعة لتجربة الطبيعة، وتسمح  :  ركوب الدراجات في الجبل -8
، شاهدة المزيد من المناطق المحيطةلمسافات إضافية على الطرق ومباستكشاف الهواء الطلق، والسفر  

القوة العضليةويعتبر ذلك من األنشطة البدنية المثي  البر    ويمكن تطبيقها،  رة التي تحتاج الي  في طريق 
 الغربي باألقصر. 

ن تحدي يعتبر نشاط التزلج علي الجليد من أهم أنشطة سياحة المغامرات لما له م:  التزلج على الجليد -9
 ات.مما يجذب كثيرا من سائحي المغامر وشعور باإلثارة 

جبال سانت كاترين في الشتاء لما تتمتع به الجبال في هذا التوقيت ب  التزلج على الجليد  ويمكن تطبيقها  -
   من سمعة طيبة ومنحدرات ثلجية وجبلية رائعة.

 
 

 The Research Importanceأهمية البحث : 
وانطالقا  من أهمية سياحة المغامرات كونها أحد القطاعات الرئيسية الواعدة لما لها من عوائد اقتصادية  

وذلك من خالل العمل علي   ،ا علي هذا النمط السياحيا كبير  وتركيز    ا العالم تولي اهتمام    دول مستدامة فان الكثير من  
شاركة في تنمية  في هذا المجال لدعم السكان المحليين للم  توفير التعليم المهني المتخصص لشركت السياحة العاملة
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، مثلما فيز سائحي المغامرات علي زيارتهاحمالت ترويجية تحمل شعارات تدعو الي تح  إطالقو ،  االقتصاد السياحي
" Greenland Be a Pioneer" وحملة "  Powered Natureحملة تحت شعار "    بإطالقفعلت دولة النرويج  

 ( 12  )في سلوفينيا.  " I Feel Slovenia"  وكذا"  Pure New Zealand 100%"    دانيوزيالنفي جرينالند وفي  

تنمية سياحة المغامرات في مصر وذلك بالتطبيق على منطقة  في دراسة له أن    م(2014طارق العزازي )ويشير        
الصحراء الشرقية عن طريق القاء الضوء على المقومات السياحية للصحراء الشرقية سواء مقومات طبيعية او بشرية 

وخصائصها الجغرافية  نظرا لموقعها المتميز  و ،  جديد السياحي ال  نمطهذا التنميتها لتكون صالحة لممارسة    إلمكانيةوذلك  
 ( 75- 73: 4).هذا النمط الجديد من مناطق سياحية جذابة ومقومات صالحة لتنمية   هويتالمتعددة وما تح

جديدا  لم ينل بعد االهتمام الكافي من قبل الباحثين وهو التعرف   نمطا  وتكمن أهمية هذا البحث في كونه قد تناول  
 فى تنمية الجذب السياحى لجمهورية مصر العربية.  كنمط سياحي جديد   علي دور سياحة المغامرات 

   The Research Amiهدف البحث : 

كنمط سياحي جديد يمكن أن تلعبه سياحة المغامرات    يهدف البحث الى محاولة التعرف على الدور التى         
 فى تنمية الجذب السياحى لجمهورية مصر العربية . 

 The Research Questionsتساؤالت البحث : 
 ما هي اسهامات سياحة المغامرات في اشباع دوافع السائحين الرئيسية للقدوم الي مصر ؟  -1
 ؟    ودورها في الجذب السياحي مصرفي  وأماكنهاالمغامرات  أنواع أهم هي ما  -2
 ما اإلمكانات المتاحة لممارسة خدمات سياحة المغامرات فى مصر ؟ -3

 

 The Research Terminologyمصطلحات البحث : 
   Tourism Adventureسياحة المغامرات 

"    Adventure Travel Trade Association(  ATTA)  اتحاد قطاع سياحة المغامرات    هايعرف
، إال وانغماس ثقافي، بيئة طبيعية،  لعناصر التالية : نشاط بدنيتلك الرحلة التي تشمل علي االقل إثنين من ابانها  "

للسائحين تجربة سيا يقدم  أن  شأنه  من  فان  الثالثة معا،  العناصر  اجتمعت  ما  إذا  مفعمة بروح أنه  متكاملة  حية 
شاط نا علي االقدام ) تتضمن اإلرتحال وقطع مسافات طويلة سير  ، ومثال ذلك القيام برحلة الي مدينة بيرو  المغامرة

بدني( عبر أطالل مدينة ماتشو بيتشو )بيئة طبيعية( واإلختالط الحقيقي بالسكان المحليين أو االصليين )اإلنغماس 
 (11)الثقافي(.

( بأنها "مجموعة واسعة من األنشطة السياحية في الهواء الطلق، وغالب ا ما يتم تسويقها  1992)   Hall  هاعرف
ا عن النطاق المحلي ل : 6) ".لمشاركين وتحتوي على عناصر الخطرتجاري ا وتتضمن تفاعال  مع البيئة الطبيعية بعيد 

143 ) 
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اإلثارة  بالمخاطر و التي تتسم  نشطةاألمجموعة من "  بأنهاسياحة المغامرات   ه يمكن تعريفأن الباحثويري 
 .*" تجربة سياحية متكاملة مفعمة بروح المغامرة ك تقدم للسائحو  ،بيئات مختلفة وتتم في

 Tourist Styleالنمط السياحي : 
 يقصد به الشكل أو النوع الجديد للسياحة .* 

 Tourist Attractionالجذب السياحى :  
 .   *مهورية مصر العربيةلزيادة المقاصد السياحية لج يقصد به زيادة عدد السائحين الوافدين

 الدراسات المرتبطة 
 أواًل : الدراسات العربية 

ــة  -1 ــر وذلك بالتطبيق  ( 4)  م(2014طارق العزازي )دراســ ــياحة المغامرات في مصــ تهدف الى التعرف على تنمية ســ
على منطقة الصـــحراء الشـــرقية عن طريق القاء الضـــوء على المقومات الســـياحية للصـــحراء الشـــرقية ســـواء مقومات  

يز  ، نظرا لموقعها المتمســــــياحة المغامرات طبيعية او بشــــــرية وذلك إلمكانية تنميتها لتكون صــــــالحة لممارســــــة نمط  
 ،هذا النمط الجديد من مناطق ســياحية جذابة ومقومات صــالحة لتنمية    هويتوخصــائصــها الجغرافية المتعددة وما تح

من مختلف الجنسـيات    سـائح(  150واسـتخدم الباحث المنهج الوصـفى "الدراسـات المسـحية " على عينة بلغ عددها )
والمقابلة   االســتبيان  واســتخدم الباحث   في شــركات الســياحة،( من العاملين  40والذين يزورون الصــحراء الشــرقية و)

وكان من أهم النتائج التى توصــــــــــــل اليها الباحث انه على الرغم من توافر   ،الشــــــــــــخصــــــــــــية كأدوات لجمع البيانات 
 ال يوجد اهتمام بهذا النمط الجديد من سياحة المغامرات.والدينية اال أنها  اإلمكانيات الطبيعية والمناخية والتاريخية

 جنبية :ثانيًا : الدراسات األ
تي تواجهه  لاالفرص والتحديات اإلدارية  بهدف التعرف علي    (10)  مTracey McKay    (2014)دراسة   -2

"الدراسات المسحية " على عينة بلغ  واستخدم الباحث المنهج الوصفى  ،  سياحة المغامرات ل  SADC منظمة  
واستخدم الباحث    من مختلف الجنسيات والذين يزورون أوغندا وزامبيا وجنوب افريقيا    سائح(  740عددها )

وكان من أهم النتائج التى توصل اليها الباحث أن    ،والمقابلة الشخصية كأدوات لجمع البيانات   االستبيان  
وخلق أنشطة وأعمال    جديدة دي المحلي من خالل خلق فرص عمل  حفز النمو االقتصاتسياحة مغامرات  

 .النمو المستقبلي لهذه الصناعة تعمل علي جانبية أخرى، 
-------------- 

     تعريف إجرائي*
 

كأساس ثقافي: الرياضة والسياحة في    ات المغامر ( بهدف التعرف علي  8م( )2010)   Kane M  دراسة -3
من    سائح(  270واستخدم الباحث المنهج الوصفى "الدراسات المسحية " على عينة بلغ عددها )،  نيوزيلندا
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والمقابلة الشخصية كأدوات لجمع   االستبيان  واستخدم الباحث  ندا،  مختلف الجنسيات والذين يزورون نيوزيال 
 والمغامرات   مشغلي السياحة الرياضيةأنه علي    وكان من أهم النتائج التى توصل اليها الباحث   ،البيانات 

التي    ات مكانياإلتوفر المساحة و والبد من    ،االعتماد على تكرار األحداث والممارسات السابقة لتحقيق النجاح
 .ات التي تسهل المغامر و رياضية تتطلب استدامة السياحة ال

المغامرات في   (9)  مRogerson C M  (2007)دراسة   -4 تطوير سياحة  تحديات  علي  التعرف  بهدف 
  سائح ( 520واستخدم الباحث المنهج الوصفى "الدراسات المسحية " على عينة بلغ عددها )جنوب افريقيا، 

واستخدم    ( من العاملين في شركات السياحة،30من مختلف الجنسيات والذين يزورون جنوب افريقيا و)
وكان من أهم النتائج التى توصل اليها    ،  والمقابلة الشخصية كأدوات لجمع البيانات   تبيان  االسالباحث  
فتح نقاشات  و   ، في جنوب إفريقيا  سياحة المغامرات   للتحديات التي تواجه صناعة   م تحليال  ي تقد هي    الباحث 

 . سياحةال هذه حول إمكانيات واتجاهات 

الدراســـــــة للتعرف علي المخاطر التي تواجه ســـــــائح المغامرات وتهدف  (5م( )2004) Cater C I  دراســـــــة -5
وكيفية تقليل االثار المترتبة علي ذلك ، واسـتخدم الباحث المنهج الوصـفى "الدراسـات المسـحية " على عينة بلغ  

ــتخدم الباحث مفردة    (200  )  عددها ــتبيان  من الســـــائحين األجانب واســـ لجمع البيانات ، وكان من   اة كأد  االســـ
وانشـاء ادارة مخاطر بالمقاصـد   ،أهم النتائج التى توصـل اليها الباحث وضـع معايير سـالمة لسـائحي المغامرات 

 الصعبة. السياحية ذو المغامرات 

ــة -6 ــية والمغامرات في   (7)  مHudson S  (2003)دراســـــ ــياحة الرياضـــــ ــة الي التعرف علي الســـــ تهدف الدراســـــ
واسـتخدم الباحث المنهج الوصـفى "الدراسـات المسـحية" على عينة عددها  نيويورك، الواليات المتحدة االمريكية،  

ــائحين    (400) ــتخدم الباحث   في نيويوركمن الســ ــتبيان  واســ ــية كأدوات لجمع البيانات،   االســ والمقابلة الشــــخصــ
التزلج  أنشـطة  تتعلق ب ات السـياحة الرياضـية والمغامر أنشـطة أهم  أن أهم النتائج التى توصـل اليها الباحث   ت وكان

 .سياحة المغامرات المرتكزة على الجبال، سياحة الجولف ،القوارب واإلبحار وصيد األسماك، على الجليد 

ــة التعرف علي   ( 6م( )1992)  Hall M C Review Hall & Weilerدراســة -7  ات المغامر تهدف الدراسـ
" على عينة بلغ عددها  مســــحيةواســــتخدم الباحث المنهج الوصــــفى "الدراســــات ال،  والرياضــــة والســــياحة الصــــحية

والمقابلة الشخصية كأدوات لجمع البيانات، وكان   االستبيان  واستخدم الباحث     ،لندن يفمن السائحين    (320)
جميع أنواع الســـــــياحة الثالثة وظيفيا  من حيث دوافع الســـــــفر   ارتباط  هيتوصـــــــل اليها ال  تم  من أهم النتائج التى

تم  و ،  ها تنطوي على مشــــــاركة نشــــــطة نســــــبيا  ، وكللى تحســــــين نوعية حياة الفرد والقيم االجتماعية التي تؤكد ع
يكمن  ، و الدوافع والخبرات المختلفة للمشاركين في كل مجال من مجاالت السياحة ذات االهتمام الخاص فحص 

التحدي في اكتشـاف األنماط التي تكمن وراء أنشـطة السـفر المتخصـصـة من أجل التنبؤ باالتجاهات المسـتقبلية  
 لألنشطة السياحية المختلفة. واالستجابات اإلدارية المناسبة
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  Procedures of The Researchحث :إجراءات الب
  The Research Curriculumمنهج البحث :

 لطبيعة البحث.  هاستخدم الباحث المنهج الوصفي باستخدام األسلوب المسحي نظرا  لمالئمت
  Society and Sample of The Research مجتمع وعينة البحث :

 Sample of The Research عينة البحث : 3/3

ختار الباحث عينة البحث من الســـــائحين الوافدين الى جمهورية مصـــــر العربية بطريقة عشـــــوائية وبلغ  ا        
ن بوزارة الســياحة  يلتي تزور المقاصــد الســياحية المصــرية ، والعامل ( ســائح من مختلف الجنســيات 150قوامهم )

وعامل بوزارة السـياحة وشـركات   سـائح  (30قوامها)تم إجراء الدراسـة االسـتطالعية علي عينة  ،  وشـركات السـياحة
 (1جدول ) . %( من حجم العينة20وكانت نسبتها ) تمع البحث وخارج العينة االساسية، من نفس مجالسياحة

 ( 1جدول )
 150ن =                   التوصيف الكلي لعينة البحث                                     

 النسبة المئوية  العينة األساسية  النسبة المئوية  االستطالعية العينة   البيان  م

 % 25.8 31 % 26.7 8 الماني سائح   1
 % 24.2 29 % 23.3 7 أوكراني سائح   2
 % 19.2 23 % 16.7 5 روسيسائح  3
 % 13.3 16 % 13.3 4 بريطاني سائح   4
 % 9.2 11 % 10 3 مسئولو وزارة السياحة 5
 % 8.3 10 % 10 3 عاملون بشركات السياحة  

 %100 120 %100 30 المجموع 
 

 أسباب اختيار العينة:  

 راعي الباحث في اختيار العينة ما يلي :  

أن تكون ممثلة لمجتمع البحث من حيث التوزيع الجغرافي حيث قام باختيار من مختلف السائحين الوافدين   -
 الي مصر .

 .أن تكون العينة ممثلة لجميع السائحين الوافدين الي مصر   -
 مسئولو وزارة السياحة .  لجميع  أن تكون العينة ممثلة -
 مسئولو شركات السياحة.  لجميع  أن تكون العينة ممثلة -

  The Data- collection Methods & Toolsأدوات ووسائل جمع البيانات : 
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ــتبيان الســــــتطالع رأي الســــــادة الخبراء حول محاور وعبارات   ــتمارة  قام الباحث بإعداد اســــــتمارة اســــ اســــ
اســــــتبيان اســــــتثمار دور ســــــياحة المغامرات كنمط ســــــياحي جديد فى تنمية الجذب الســــــياحي لجمهورية مصــــــر 

 العربية.
( من  10على عـدد )  (1)مرفق ثم قـام البـاحـث بعرض هـذه المحـاور وعـباراتهـا فى صــــــــــــــورتهـا األولـية  

ــاده الخبراء  مع مراعاة أال تقل خبراتهم في المجال عن عشــــر ســــنوات وذلك بهدف التعرف  (،6)مرفق  الســ
ــعت من أجله، الموافقة على وجود المحور أو عدم   ــبة المحاور وعباراته للهدف الذي وضــــ على مدى مناســــ

( نســــــبة آراء الخبراء حول 2وجوده، الموافقة على صــــــياغة المحور أو تعديل صــــــياغته، ويوضــــــح جدول )
دور سـياحة المغامرات كنمط سـياحي جديد فى تنمية الجذب السـياحي لجمهورية   االسـتبيان    محاور اسـتمارة
  "اعداد الباحث" مصر العربية 

 ( 2جدول )
دور سياحة المغامرات كنمط سياحي جديد فى تنمية  استبيان  استمارة استبيان نسبة آراء الخبراء حول محاور 

 الجذب السياحي لجمهورية مصر العربية  

أتفاق أراء  المحور م
 الخبراء

النسب 
 المئوية 

 % 100 10 إسهامات سياحة المغامرات فى إشباع دوافع السائحين الرئيسية للقدوم الي مصر.  1
 % 100 10 الجذب السياحيأنواع المغامرات وأماكنها فى مصر ودورها في  2
 % 100 10 إمكانات سياحة المغامرات في مصر.  3

%(  100وجاءت النسبة المئوية )نسبة آراء الخبراء الموافقين على وجود المحور،    (2جدول )كما يتضح من   
 :كالتالي على أن تكون المحاور وقد أوصى الخبراء بتعديل فى الصياغة   فى المحاور،

 إسهامات سياحة المغامرات فى إشباع دوافع السائحين الرئيسية للقدوم الي مصر.المحور األول:  -1
 .أنواع المغامرات وأماكنها فى مصر ودورها في الجذب السياحي  المحور الثاني: -2
 إمكانات سياحة المغامرات في مصر.: المحور الثالث -3

 في ضوء الفهم والتحليل النظري الخاص لكل محور :  استمارة استبيان من محاور محور لكل تحديد عبارات 
ستبيان التي تم  بتحديد مجموعة من العبارات الخاصة بكل محور بما يتناسب مع محاور اال  الباحثقام   

الخبراء  (1)مرفقتحديدها   تتناسب مع محاورها، ومع 6)مرفق ، وفقا  آلراء  العبارات أن  (، وقد راعى عند تحديد 
 يوضح ذلك.  (3) وجدول ( عبارة44)الهدف الذي وضعت من أجله، وبلغ عدد العبارات 

 
 ( 3جدول )

دور سياحة المغامرات كنمط سياحي جديد فى تنمية الجذب السياحي  استمارة استبيانتحديد عبارات محاور 
 لجمهورية مصر العربية  

 10ن = 
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 عدد العبارات  المحور 
 عبارة  (10) إسهامات سياحة المغامرات فى إشباع دوافع السائحين الرئيسية للقدوم الي مصر.  األول 
 عبارة  (19) السياحيأنواع المغامرات وأماكنها فى مصر ودورها في الجذب   الثاني 
 عبارة  (15) إمكانات سياحة المغامرات في مصر.  الثالث 

 عبارة  (44) استمارة استبيان  المجموع الكلي لعبارات 
دور سياحة المغامرات كنمط سياحي جديد فى تنمية الجذب   استمارة استبيانعرض عبارات محاور  •

 : السياحي لجمهورية مصر العربية 
دور سـياحة المغامرات كنمط سـياحي جديد فى تنمية    اســتمارة اســتبيانمحاور    بعرض عبارات   الباحثقام  

متضـمنة المحاور والعبارات التي تمثلها   (1  )مرفقاألولية  فى صـورتها   الجذب السـياحي لجمهورية مصـر العربية  
على الخبراء بغرض التأكد من مدى مناســـــــــــــبتها للمحور الذي تمثله، حيث قام الخبراء بحذف بعض العبارات لعدم  

نســـبة   (4جدول )، ويوضـــح  (2)مرفق    وإضـــافة عبارات   مناســـبتها، وكذلك ضـــرورة التعديل اللفظي لبعض العبارات 
 .ستبيان استمارة اأراء الخبراء في 

 ( 4جدول )

دور ســياحة المغامرات كنمط ســياحي   اســتمارة اســتبيان محاور النســبة المئوية اراء الخبراء حول عبارات 
 جديد فى تنمية الجذب السياحي لجمهورية مصر العربية 

 المحور        
 رقم العبارة 

 الثالث  انى ثال األول
  النسبة المئوية  النسبة المئوية 

1 90 % 100 % 100 % 
2 100 % 70 % 100 % 
3 90 % 90 % 90 % 
4 100 % 100 % 100 % 
5 100 % 100 % 80 % 
6 100 % 90 % 100 % 
7 80 % 100 % 100 % 
8 90 % 100 % 100 % 
9 100 % 70 % 100 % 
10 80 % 60 % 100 % 
11  100 % 100 % 
12  80 % 90 % 
13  80 % 90 % 
14  100 % 80 % 
15  90 % 80 % 
16  80 %  

 10ن = 
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17  90 %  
18  90 %  
19  100 %  

، حيث أنها واقعة ما  اســــتمارة اســــتبيان  ء في كل عباره من عبارات محاور  ( نســــبة أراء الخبرا4يتضــــح من جدول )
التي حصـــــــلت على نســـــــبة مئوية أكثر من    على أخذ العبارات  الباحث%، وقد إرتضـــــــى  100  -%  80بين نســـــــبة  

من المحور الثـاني وبـالتـالى بلغ    (10و )(  9( و )2رقم )  اآلراء ، حيـث انـه تم حـذف العبـارات   % من مجموع70
 ( عباره.41عدد العبارات )

دور ســـياحة المغامرات كنمط ســـياحي جديد فى تنمية الجذب الســـياحي  اســـتمارة اســـتبيان محاور   عبارات
 : النهائيةفي صورتها  لجمهورية مصر العربية 

دور سياحة المغامرات كنمط سياحي جديد فى تنمية الجذب السياحي لجمهورية   استمارة استبيان  بعد عرض  
ــر العربية  ــبحت )44في صـــــــــورتها األولية التي تضـــــــــمنت ) مصــــ ( عباره في  41( عباره علي الخبراء، وأصـــــــ

 (،  ال، أحيانا  ،  نعم)  وفقا  لميزان تقدير ثالثى  اســـــتمارة اســـــتبيان، وأوصـــــي الخبراء بأن تصـــــحح  النهائيةصـــــورتها  
 (.   2)مرفق وبالتالى أصبحت جاهزة للتطبيق على العينة(، 5ويتضح ذلك كما فى جدول )

 (5جدول )                                      
دور سياحة المغامرات كنمط   استمارة استبياناستمارة النسبة المئوية التفاق الخبراء حول تحديد طريقة تصحيح 

 10ن =          سياحي جديد فى تنمية الجذب السياحي لجمهورية مصر العربية 

 النسبة المئوية أتفاق أراء الخبراء أسلوب التقييم الخاص باإلجابة على العبارات م

 % 20 2 ال أوافق  -أوافق بدرجة متوسطة -أوافق بدرجة كبيرة 1
 % 80 8 أحيانا   -ال -نعم 2
 % 20 2 ال أوافق  -أوافق   3
 % 40 4 ال -غير متأكد -نعم 4

 

  The Exploratory (Pilot) Studyسة االستطالعية:االدر 

الســـــــــائحين المرتدين علي المقاصـــــــــد من (  30ســـــــــة االســـــــــتطالعية على عدد )ابإجراء الدر   الباحثقام  
ــرية  ــياحية المصــــــ وهى    م،5/8/2019 األربعاء  م وحتى15/7/2019األثنين    وتم التطبيق فى الفترة من، الســــــ

 .الثبات( -المستخدمة إليجاد المعامالت العلمية )الصدق  Standardization sampleعينة التقنين

 The Scientific Coefficient Of The Questioner: ستمارة استبيانلالالمعامالت العلمية 

 .التالية العلميةبالطرق  استمارة استبيان بإجراء صدق وثبات  الباحثقام 
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   The Validity Of The Questioner: استمارة استبيان صدق 

 The Content Validity (The Judges Validity)صدق المضمون )صدق المحكمين(:  -1
 (. 4وهو صدق السادة الخبراء كما فى جدول )

 The Internal Consistency Validityصدق االتساق الداخلى:  -2
معامل    الباحثقام    قيمة  عباره     The Correlation Coefficientاالرتباطبحساب  كل  درجة  بين 

 (.                        7، 6جدول ) ، ويتضح ذلك كما فيستمارة استبيانلالالكلية  والدرجةالكلية للمحور وبين درجة المحور  والدرجة
 ( 6جدول )

  معامل إرتباط عبارات كل محور والدرجة الكلية للمحور
 المحور الثالث  الثانى المحور  المحور األول

 معامل اإلرتباط العبارة  معامل اإلرتباط العبارة  معامل اإلرتباط العبارة 
1 0.550 * 1 0.783 * 1 0.752 * 

2 0.659 * 2 0.649 * 2 0.700 * 

3 0.785 * 3 0.777 * 3 0.527 * 

4 0.486 * 4 0.769 * 4 0.743 * 

5 0.688 * 5 0.426 * 5 0.547 * 

6 0.472 * 6 0.749 * 6 0.759 * 

7 0.670 * 7 0.626 * 7 0.612 * 

8 0.696 * 8 0.516 * 8 0.667 * 

9 0.546 * 9 0.675 * 9 0.620 * 

10 0.869 * 10 0.666 * 10 0.737 * 

  11 0.819 * 11 0.721 * 

  12 0.876 * 12 0.788 * 

  13 0.837 * 13 0.773 * 

  14 0.684 * 14 0.554 * 

  15 0.801 * 15 0.658 * 

  16 0.750 *   

 . 0.361( = 0.05* قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )
ذات دالله    ستمارة استبيانلال( ان قيم معامالت االرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكلية  6يتضح من جدول )

 .استمارة استبيان ( مما يدل على صدق 0.869،  0.426إحصائيًا حيث تراوحت ما بين )
 ( 7جدول )

  استمارة استبيان صدق االتساق الداخلي لمحاور 

 30ن = 

 30ن = 
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 معامل االرتباط  المحاور م
إسهامات سياحة المغامرات فى إشباع دوافع السائحين الرئيسية للقدوم الي   1

 مصر. 
0.899 * 

 * 0.887 أنواع المغامرات وأماكنها فى مصر ودورها في الجذب السياحي 2

 * 0.871 مصر. إمكانات سياحة المغامرات في  3

 . 0.361( = 0.05* قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )
ذات   استمارة استبيان  ( أن قيم معامالت االرتباط الدال على صدق االتساق الداخلي لمحاور  7يتضح من جدول )

 دالة. استمارة استبيان ( مما يدل على أن محاور 0.899، 0.871داللة إحصائيا  حيث تراوحت ما بين )
 

 أعادة تطبيق االختبار: 
   Reliability Of The Questioner: استمارة استبيان ثبات 

( يوم وذلك 15وذلك بفاصل زمني )  Test Retestبطريقة إعادة تطبيق االختبار    استمارة استبيان  تم حساب ثبات  
 (. 9، 8إليجاد قيمة معامل اإلرتباط بين التطبيق األول والثاني ويتضح ذلك كما في جداول )

 ( 8جدول )
  استمارة استبيان معامل اإلرتباط بين التطبيق األول والثاني لمحاور 

معامل الثبات   التطبيق الثانى  التطبيق األول المحور م

 ع  - س ع  - س (ر)

إسهامات سياحة المغامرات فى إشباع   1

 * 0.552 1.45 24.67 1.57 24.13 . دوافع السائحين الرئيسية للقدوم الي مصر

أنواع المغامرات وأماكنها فى مصر ودورها   2

 * 0.797 2.28 42.97 2.36 42.40 . في الجذب السياحي
 * 0.817 3.22 34.90 2.87 34.37 . المغامرات في مصر إمكانات سياحة  3
 * 0.850 4.51 102.53 4.35 100.90 الدرجة الكلية  

 . 0.361( = 0.05* قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )
( مما يدل على ثبات محاور 0.850، 0.552( أن قيم معامالت االرتباط تراوحت ما بين )8يتضح من جدول )
 .استمارة استبيان 

 : الدراسة االستطالعية

( على 2019  /5/8الي الفترة ) ( 2019/ 15/7 قام الباحث بتطبيق الدراسة االستطالعية األولى من خالل الفترة )
سائح من مختلف الجنسيات من المترددين علي المقاصد السياحية بجمهورية مصر (  30عينة عشوائية وقوامها )

 خارج عينة البحث األساسية بهدف: العربية 

 30ن = 
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 .استمارة استبيان التأكد من وضوح وفهم العينة لعبارات  ▪
 .استمارة استبيان توضيح طريقة اإلجابة على عبارات  ▪

  The Main Studyسة األساسية :االدر 
من السائحين المترددين علي  سائح من مختلف الجنسيات    (  120)سة األساسية على عدد  االباحث بإجراء الدر قام  

 الخميس   وتم التطبيق فى الفترة من%(،  80وبنسبة مئوية مقدارها )  ،د السياحية بجمهورية مصر العربيةالمقاص
  .م8/2019/ 31  السبت  م وحتى2019/ 8/8
 

  The Statistics Treatmentاإلحصائية :المعالجات 
إلجراء العمليات   SPSS  تم استخدام المعالجات اإلحصائية المناسبة لطبيعة البحث وذلك باستخدام برنامج 

 اإلحصائية للبحث.
 Coefficient of correlation معامل االرتباط.  ▪
     The percent. النسبة المئوية ▪
 square-Chi. 2اختبار كا ▪
 المتوسط الحسابي.  ▪
 االنحراف المعياري. ▪
 األهمية النسبية.  ▪

  Presenting The Results And Discussion:عرض النتائج ومناقشتها 
  Presenting The Resultsعرض النتائج :

 عرض وتفسير ومناقشة النتائج:
 عرض النتائج :

 عرض النتائج الخاصة بالتساؤل األول: 
هذا    دوافع  ينص  اشباع  في  المغامرات  سياحة  اسهامات  هي  )ما  على  التساؤل  هذا  ينص  علي  التساؤل 

 السائحين الرئيسية للقدوم الي مصر(؟ 
ولإلجابة على هذا التساؤل تم حساب األهمية النسبية والوزن التقديرى لدرجة عينة البحث على عبارات 

  ( دور سياحة المغامرات كنمط سياحي جديد فى تنمية الجذب السياحي لجمهورية مصر العربية  )  استمارة استبيان  
 ورصدت نتائج ذلك فى الجدول التالية : 

 ( 9جدول )
 األهمية النسبية والتكرارات والنسبة المئوية إلجابات عينة البحث 

   120(      ن= الرئيسية للقدوم الي مصر على المحور االول )إسهامات سياحة المغامرات فى إشباع دوافع السائحين
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الوزن   ال احيانا   نعم ارة ــــــــــــــالعب  م
 التقديرى 

االهمية 
 2كا النسبية 

 % ك  % ك  % ك 
 126.35 91.39 329 7.50 9 10.80 13 81.70 98 التمتع بالممارسة في أحضان الطبيعة  1
 135.20 91.11 328 10.00 12 6.70 8 83.30 100 المغامرة وحب التحدي  2
 97.65 87.50 315 13.30 16 10.80 13 75.80 91 معين . حركيالتدريب على نشاط  3
 144.60 91.67 330 10.00 12 5.00 6 85.00 102 .  واثبات الذاتمنافسة ال 4
 126.95 89.72 323 12.50 15 5.80 7 81.70 98 والنفسي.  رفع الجانب البدني 5

6 
والسياحية والرياضية الخاصة  ثقافية الدوافع ال

 بالمجتمع 
97 80.80 11 9.20 12 10.00 325 90.28 121.85 

 122.45 91.39 329 6.70 8 12.50 15 80.80 97 ومجتمعات جديدة.بيئات اكتشاف  7
 109.40 88.89 320 11.70 14 10.00 12 78.30 94 المخاطـــرة وحب االستكشاف  8
 105.45 88.33 318 12.50 15 10.00 12 77.50 93 عن النفس.التسلية والترفيه  9

10 
ممارسة أنشطة حركية في بيئات غير 

 تقليدية.
89 74.20 20 16.70 11 9.20 318 88.33 91.05 

 5.991=  0.05عند مستوى معنوية  2كا
إسهامات سياحة ( وجود فروق دالة احصائيا  بين استجابات عينة البحث على عبارات المحور )9يتضح من جدول )

دور سياحة المغامرات كنمط )  ستمارة استبيان( الالمغامرات فى إشباع دوافع السائحين الرئيسية للقدوم الي مصر
المحسوبة    2( فى جميع العبارات حيث كانت قيمة كاسياحي جديد فى تنمية الجذب السياحي لجمهورية مصر العربية  

، كما اتضح أن النسب المئوية الستجابات أفراد عينة البحث 0.05أعلى من قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية  
وأن هناك فروق ذات داللة إحصائيه في جميع عبارات   ،  (   144.60،  91.05)محور قد تراوحت بين  على عبارات ال

 المحور.

 
  محور األول والخاص( النسبة المئوية للتكرارات لعبارات ال1شكل )
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   إسهامات سياحة المغامرات فى إشباع دوافع السائحين الرئيسية للقدوم الي مصر
 (  10جدول )

 الثانى  إلجابات عينة البحث على المحور  النسبية والتكرارات والنسبة المئويةاألهمية 
 120ن=                      (أنواع المغامرات وأماكنها فى مصر ودورها في الجذب السياحي ) 

 ارة ــــــــــــــالعب م
الوزن   ال احيانا   نعم

 التقديرى 
االهمية  
 2كا النسبية 

 % ك % ك % ك

درب البحر االحمر ومحمية سانت المشى في  1
 81.15 87.50 315 9.20 11 19.20 23 71.70 86 كاترين 

 93.95 86.94 313 14.20 17 10.80 13 75.00 90 الصحراء الجنوبية وواحة سيوهخييم في ت ال 2
 64.05 82.50 297 20.00 24 12.50 15 67.50 81 ق الدراجات الصخرية اسب  3
 75.80 87.22 314 8.30 10 21.70 26 70.00 84 بين الوديان الخيل  سباق  4
 83.15 86.94 313 11.70 14 15.80 19 72.50 87 في الساحل الشمالي التزحلق علي الماء 5
 105.95 87.78 316 14.20 17 8.30 10 77.50 93 بالبحر األحمر  اكتشاف كهوف تحت الماء 6
 73.05 84.17 303 17.50 21 12.50 15 70.00 84 عتاقة والشايب والجاللة وموسيتسلق جبال  7
 82.85 86.39 311 13.30 16 14.20 17 72.50 87 من ارتفاعات مختلفة. بالمظالت القفز 8
 73.05 84.17 303 17.50 21 12.50 15 70.00 84 ركوب المنطاد باألقصر.  9

 109.40 88.89 320 11.70 14 10.00 12 78.30 94 . األعظم الرمال في بحر  الرمالالتزحلق علي  10
 117.80 89.44 322 11.70 14 8.30 10 80.00 96 بالغردقة.  قفص القرش  فيالسباحة  11
 97.65 88.33 318 10.80 13 13.30 16 75.80 91 التجديف في المياه الضحلة  12
 77.45 83.89 302 19.20 23 10.00 12 70.80 85 .التمساح ببحيرة ناصرالغوص في قفص  13
 80.60 84.44 304 18.30 22 10.00 12 71.70 86 بحيرة البردويل فيصيد األسماك  14
 86.40 86.67 312 13.30 16 13.30 16 73.30 88 صيد األسماك بالغوص . 15

جنوب مرسي التمتع بالحياة البرية في شاطئ النيزك  16
 122.45 89.44 322 12.50 15 6.70 8 80.80 97 علم.

 5.991= 0.05عند مستوى معنوية  2كا

أنواع ( وجود فروق دالة احصائيا  بين استجابات عينة البحث على عبارات المحور )10يتضح من جدول )
دور سياحة المغامرات كنمط سياحي  )  ستمارة استبيان( الالمغامرات وأماكنها فى مصر ودورها في الجذب السياحي

المحسوبة أعلى   2( فى جميع العبارات حيث كانت قيمة كا جديد فى تنمية الجذب السياحي لجمهورية مصر العربية  
، كما اتضح أن النسب المئوية الستجابات أفراد عينة البحث على 0.05من قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية  

، وأن هناك فروق ذات داللة إحصائيه في جميع عبارات   (  64.05،122.45ن ) عبارات المحور قد تراوحت بي 
 المحور.
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أنواع المغامرات وأماكنها فى مصر ودورها في   محور الثانى( النسبة المئوية للتكرارات لعبارات ال2شكل )
 .  الجذب السياحي

 (  11ول )جد
 إلجابات عينة البحث على  األهمية النسبية والتكرارات والنسبة المئوية

 120ن= (                    إمكانات سياحة المغامرات في مصر)الثالث   المحور                             

الوزن   ال احيانا   نعم ارة ــــــــــــــالعب م
 التقديرى 

االهمية  
 2كا النسبية 

 % ك % ك % ك

تتوافر الكوادر الرياضية والبدوية المؤهلة للعمل في مجال   1
 126.35 91.39 329 7.50 9 10.80 13 81.70 98 . سياحة المغامرات

يجيد المشرفون الرياضيون التعامل مع مختلف ثقافات   2
 90.05 86.94 313 13.30 16 12.50 15 74.20 89 . السائحين

يعمل المشرفون الرياضيون على توفير الظروف التي  3
 100 91.39 329 9.17 11 7.50 9 83.33 100 . تتطلبها ممارسة أنشطة سياحة المغامرات للفئات الخاصة

توافر الخبرة لدى العاملين بالعالقات العامة في مجال   4
 77 83.33 300 14.17 17 21.67 26 64.17 77 . سياحة المغامرات

 92 86.94 313 76.67 92 7.50 9 15.83 19 . يوجد برامج للتنشيط في مجال سياحة المغامرات 5

يراعي في برامج سياحة المغامرات الرغبات المتنوعة   6
 95 89.17 321 11.67 14 9.17 11 79.17 95 . للسائحين الممارسين

يتوافر أطباء وممرضو اسعافات أولية  بصورة كافية في   7
 93 89.44 322 77.50 93 13.33 16 9.17 11 . أماكن ممارسة أنشطة المغامرات

يتوافر فنيون صيانة األدوات واألجهزة المستخدمة بصورة   8
 90 85.83 309 75.00 90 7.50 9 17.50 21 .كافية في أماكن ممارسة أنشطة المغامرات

تتفق برامج المغامرات مع ميول واحتياجات وثقافات   9
 88 87.22 314 11.67 14 15.00 18 73.33 88 .السائحين المختلفة 
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الوزن   ال احيانا   نعم ارة ــــــــــــــالعب م
 التقديرى 

االهمية  
 2كا النسبية 

 % ك % ك % ك

هناك تعريف كافي باألماكن السياحية التي يمكن ممارسة   10
 94 90.00 324 78.33 94 13.33 16 8.33 10 أنشطة المغامرات بها في مصر 

األماكن الطبيعية بشكل أفضل في خدمة  يمكن استغالل  11
 95 89.17 321 11.67 14 9.17 11 79.17 95 . سياحة المغامرات

تسهل اإلجراءات الجمركية المرتبطة باصطحاب السائح  12
 93 87.78 316 14.17 17 8.33 10 77.50 93 لألجهزة المستخدمة واألدوات االزمة .

الخاصة بخدمة سياحة المغامرات  تتوافر وسائل النقل البرى  13
 91 87.50 315 13.33 16 10.83 13 75.83 91 . بصورة كافية

تتوافر وسائل النقل البحري التي تتطلبها ممارسة سياحة  14
 84 86.94 313 9.17 11 20.83 25 70.00 84 .المغامرات

لخاصة بخدمة سياحة  اتتوافر وسائل النقل الجوى  15
 87 86.11 310 72.50 87 13.33 16 14.17 17 . بصورة كافيةالمغامرات 

 .  15.99=   0.05الجدولية عند مستوى معنوية   2* قيمة كا
وجود فروق دالة احصائيا  بين استجابات عينة البحث على عبارات المحور )إمكانات  (  11يتضح من جدول )

دور سياحة المغامرات كنمط سياحي جديد فى تنمية الجذب السياحي  )  ستمارة استبيانسياحة المغامرات في مصر( ال
المحسوبة أعلى من قيمتها الجدولية عند مستوى    2( فى جميع العبارات حيث كانت قيمة كالجمهورية مصر العربية  

ن  ، كما اتضح أن النسب المئوية الستجابات أفراد عينة البحث على عبارات المحور قد تراوحت بي 0.05معنوية  
 وأن هناك فروق ذات داللة إحصائيه في جميع عبارات المحور.(،  126.35، 77)

 
 إمكانات سياحة المغامرات في مصر  محور الثالث( النسبة المئوية للتكرارات لعبارات ال3شكل )

 
  Discussion The Results:مناقشة النتائج 
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اسهامات سياحة المغامرات في اشباع دوافع السائحين ما هي  مناقشة نتائج تساؤل البحث األول والمتمثل فى
 الرئيسية للقدوم الي مصر(؟ 

اسهامات سياحة المغامرات في اشباع دوافع  ب( والخاص بعبارات المحور األول والخاص  9يتضح من جدول )
تراوحت ما بين    (نعم)أن النسب المئوية إلستجابة عينة البحث فى اإلجابة    السائحين الرئيسية للقدوم الي مصر

اإلجابة  %85،  74.20) فى  البحث  عينة  إلستجابة  المئوية  النسب  وأن  )  (ال) %(،  بين  ما  %، 7.5تراوحت 
%(، أن  16.7%، 5( تراوحت ما بين )أحياناً وأن النسب المئوية إلستجابة عينة البحث فى اإلجابة )،  %(13.30
عند مستوى    5.991الجدولية =    2وهي أكبر من قيمة كا ( ،  144.6،  91.05المحسوبة تتراوح ما بين )   2قيمة كا 

 (، مما يدل على أن جميع عبارات المحور األول ذات داللة إحصائيا .0.05معنوية ) 
العبارات أرقام )   (نعماالستجابة )أن    الباحثويرى   تدل على  9،  8،  ،  6،  5،  4،  2،  1فى  اسهامات سياحة ( 

عن  ،  التمتع بالممارسة في أحضان الطبيعةهي    السائحين الرئيسية للقدوم الي مصرالمغامرات في اشباع دوافع  
رفع الجانب البدني  من ثم  ، و المنافسة واثبات الذات و ،  المغامرةو التحدي  وكذلك  ،  االستكشافو لمخاطـــرة  حب السائح ل

،  اكتشاف بيئات ومجتمعات جديدة، و بالمجتمعالدوافع الثقافية والسياحية والرياضية الخاصة  ، باإلضافة الي  والنفسي
مما يدل علي ،  التسلية والترفيه عن النفس، والمشاركة في  نشطة حركية في بيئات غير تقليديةممارسة أفضال و 

مصر  توافر الي  للقدوم  الرئيسية  السائحين  دوافع  اشباع  في  المغامرات  سياحة  اسهامات  أن    الباحثويرى  ،  هي 
( جاءت أحياناً ويرى الباحث أن االستجابة )،  معين  حركيالتدريب على نشاط  هي  (  3)  رقم   فى العبارة  ال(االستجابة )

 حيث   اسهامات سياحة المغامرات في اشباع دوافع السائحين الرئيسية للقدوم الي مصر  ( 10،    7فى العبارات أرقام )
ومجتمعات جديدة بيئات  أو  ،اكتشاف  تقليديةممارسة  غير  بيئات  نتائج  نشطة حركية في  مع  النتائج  هذه  وتتفق   ،

 ( .6( ، )4الدراسات )
 

 

أنواع المغامرات وأماكنها فى مصر ودورها في  أهم  ي ه مناقشة نتائج تساؤل البحث الثاني والمتمثل فى ما 
 ؟الجذب السياحي

والخاص بعبارات المحور الثاني والخاص بأهم أنواع المغامرات وأماكنها في تشــــكيل   (10يتضــــح من الجدول )كما 
ــر  ــفر الي مصـــــــ ــبدافع الســـــــــائح للســـــــ ــتجابة عينة البحث فى اإلجابة )  ةأن النســـــــ تراوحت ما بين   (نعمالمئوية إلســـــــ

%،  8.3تراوحـت ـما بين ) (ال%(، وأن النســــــــــــــب المئوـية إلســــــــــــــتجـاـبة عيـنة البحـث فى اإلجـاـبة )%80.8،  67.5)
ــتجابة عينة البحث فى اإلجابة )،  %(19.2 ،  %( 21.7%،  6.7تراوحت ما بين )  (أحياناً وأن النســــــب المئوية إلســــ

عـند    .9915الجـدولـية =    2كـا، وهي أكبر من قيمـة (122.45،  64.05) المحســــــــــــــوـبة تتراوح مـا بين  2كـاأن قيمـة  
 (، مما يدل على أن جميع عبارات المحور األول ذات داللة إحصائيا .0.05مستوى معنوية )

تدل و   (16)إلى العبارة رقم  (  1) العبارة رقم    للمحور منالعبارات  جاءت فى جميع    (نعماالستجابة ) أن    الباحثويرى  
اكتشاف كهوف تحت الماء بالبحر كمغامرات  أنواع المغامرات وأماكنها في تشكيل دافع السفر الي مصر   توافرعلي  
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التزحلق علي الماء في ، و الغوص في قفص التمساح ببحيرة ناصر، و   السباحة في قفص القرش بالغردقةر، و األحم
صيد األسماك ، و األسماك في بحيرة البردويلصيد  ، و التجديف في المياه الضحلة، باإلضافة الي  الساحل الشمالي

 ،تسلق جبال عتاقة والشايب والجاللة وموسي، فضال عن  التخييم في الصحراء الجنوبية وواحة سيوهوكذلك  ،  بالغوص 
الدراجات الصخرية، و األعظم  الرمالفي بحر    الرمالالتزحلق علي  و  الوديان، و سباق  بين  الخيل  القفز و ،  سباق  

التحدي ، فضال عن  فاعات مختلفةبالمظالت من ارت  المشاركين في  السائحين  المترددين من  الي زيادة  ركوب ، 
التمتع بالحياة البرية في شاطئ وأخيرا    المشى في درب البحر االحمر ومحمية سانت كاترينو ،  المنطاد باألقصر

 (.7) ( ،6( ، )5( ، )4وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدراسات ) ،النيزك جنوب مرسي علم
 

 ؟   إمكانات سياحة المغامرات في مصرهي والمتمثل فى ما  الثالثمناقشة نتائج تساؤل البحث 
أن   إمكانات ســياحة المغامرات في مصــروالخاص بعبارات المحور الثالث والخاص ب  (11يتضــح من الجدول )كما 

%(، وأن النســــــــب 83.33%،  64.17تراوحت ما بين ) (نعمالمئوية إلســــــــتجابة عينة البحث فى اإلجابة )  ةالنســــــــب
وأن النسب المئوية إلستجابة  ،  %(78.32%،  7.5تراوحت ما بين )  (الالمئوية إلستجابة عينة البحث فى اإلجابة )

  المحســــــــــــــوـبة تتراوح مـا بين  2كـاأن قيمـة  ،  %(.6721%،  7.5تراوحـت مـا بين )  (أحـياـناً عيـنة البحـث فى اإلجـاـبة )
(، مما يدل على أن  0.05عند مســــــــــــتوى معنوية )  .9915الجدولية =    2كا، وهي أكبر من قيمة  (53.612،  77)

 جميع عبارات المحور األول ذات داللة إحصائيا .

إمكانات سياحة توافر  ( تدل  13،  12    ،11،  6،9،  3،  2،  1فى العبارات أرقام )  (نعماالستجابة )أن    الباحثويرى  
مصر في  المغامرات   مثل  المغامرات  سياحة  مجال  في  للعمل  المؤهلة  والبدوية  الرياضية  الكوادر  وتمتع توافر   ،
يعمل المشرفون الرياضيون على توفير الظروف أيضا   ، و التعامل مع مختلف ثقافات السائحينبالمشرفون الرياضيون  

تتفق مع التي  برامج المغامرات  توافر  فضاَل عن  ،  سياحة المغامرات للفئات الخاصةالتي تتطلبها ممارسة أنشطة  
هذ النمط ألماكن الطبيعية بشكل أفضل في خدمة  لاستغالل  يوجد    ، كما ميول واحتياجات وثقافات السائحين المختلفة

، تخدمة واألدوات االزمةالمسل اإلجراءات الجمركية المرتبطة باصطحاب السائح لألجهزة  يتسه   باإلضافة الي ،  الجديد 
المغامرات بصورة كافيةو  الخاصة بخدمة سياحة  البرى  النقل  توافر،  توافر وسائل  إمكانات سياحة   مما يدل علي 

 .المغامرات في مصر
برامج للتنشيط في مجال   تحتاج الي(  5،7،8،10،15)  ات رقمفى العبار تمثلت    ال(االستجابة )أن    الباحثويرى  

وأيضا    ،توافر أطباء وممرضو اسعافات أولية  بصورة كافية في أماكن ممارسة أنشطة المغامرات ،و سياحة المغامرات  
والبد   ،في أماكن ممارسة أنشطة المغامرات فنيون صيانة األدوات واألجهزة المستخدمة بصورة كافية    بها  أيضا  توافر

توافر وسائل النقل الجوى  و ،  تعريف كافي باألماكن السياحية التي يمكن ممارسة أنشطة المغامرات بها في مصر  من
  4( جاءت فى العبارات أرقام ) أحياناً أن االستجابة )  الباحثويرى  ،  دمة سياحة المغامرات بصورة كافيةالخاصة بخ

العامة في مجال سياحة توافر الخبرة لدى العاملين بالعالقات    حيث   إمكانات سياحة المغامرات في مصر(  14،  
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وتتفق هذه النتائج مع   ،تتطلبها ممارسة سياحة المغامرات   تتوافر وسائل النقل البحري التي ، فضال عن  المغامرات 
 . (10، ) (9( ، )8( ، )6نتائج الدراسات )

 

تعد من أسرع قطاعات   سياحة المغامرات والثالث أن  لمحور األول والثانى  لنتائج  الفي مجمل مناقشة    الباحثويرى  
لتقدم    ؛هي مجموعة واسعة من األنشطة السياحية تحتوي على عناصر الخطرو   صناعة السياحة العالمية تطورا،

والمنافسة واثبات   ومن ثم رفع الجانب البدني والنفسي،  ،للسائحين تجربة سياحية متكاملة مفعمة بروح المغامرة واإلثارة
الخاصة بالمجتمع، واكتشاف بيئات ذات العناصر الخطرة  باإلضافة الي الدوافع الثقافية والسياحية والرياضية  الذات،  

السائح للمخاطـــرة واالستكشاف، وممارسة أنشطة حركية في بيئات غير تقليدية، ومجتمعات جديدة، فضال عن حب  
 .، األمر الذي يدفع السائح لحب المشاركة في المغامرات واثبات الذات والمشاركة في التسلية والترفيه عن النفس

ــياحة المغامرات من أهم  إن  ــر مقومات نجاح سـ ــاف   ،  مثلمغامرات عديدة من الأنواع  توافر يعود الي في مصـ اكتشـ
الغوص في قفص التمســــــــــــــاح ببحيرة  ، و   الســـــــــــــــباحـة في قفص القرش ـبالغردـقةو ، كهوف تحـت المـاء ـبالبحر األحمر

ــر ــلق جبال عتاقة والشــــايب والجاللة وموســــيو ،  ناصــ ــال عن  تســ ــر، فضــ ــباق الدراجات ، و ركوب المنطاد باألقصــ ســ
ــخرية ــباق  الخيل بين الوديان، و الصـ ــماليالتزحلق علي الم، و سـ ــاحل الشـ في بحر   الرمالالتزحلق علي  ، و اء في السـ

ــماك بالغوص ، و األعظم  الرمال ــيد األسـ ــي علم، صـ ــاطئ النيزك جنوب مرسـ ــكل    ؛التمتع بالحياة البرية في شـ مما يشـ
ــائحين  دافع قوي   ــرلزيادة المترددين من الســــ ــاد يعود بالنفع علي  مما ، الي مصــــ ــة وأن   المحلي   دعم االقتصــــ خاصــــ

 عالية. ممارسة المغامرات ذات تكلفةتكلفة 

دور سياحة المغامرات فى تنمية    ما هووبذلك أمكن للباحث اإلجابة على تساؤل البحث والمتمثل فى:  
 ؟  الجذب السياحى  لجمهورية مصر العربية كنمط سياحي جديد

  The Conclusions And The Recommendationsاالستنتاجات والتوصيات :
  The Conclusionsاالستنتاجات :

 :  من خالل ما توصل الباحث اليه من نتائج يرى 
حب في  تتمثل  إسهامات سياحة المغامرات فى إشباع دوافع السائحين الرئيسية للقدوم الي مصر أن .1

رفع ومن ثم    ،المنافسة واثبات الذات ، وكذلك و المغامرةو حب التحدي  ، و االستكشافو لمخاطـــرة  السائح ل
اكتشاف  ، و الدوافع الثقافية والسياحية والرياضية الخاصة بالمجتمع، باإلضافة الي  الجانب البدني والنفسي

والتمتع بالممارسة فى أحضان   ،ممارسة أنشطة حركية في بيئات غير تقليدية، و بيئات ومجتمعات جديدة
 .  التسلية والترفيه عن النفسوالمشاركة في  الطبيعة،
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أنواع   .2 وأماكنها  اأن  السياحي  مصر في  لمغامرات  الجذب  في  في  ودورها  اكتشاف    ات مغامر   تمثلت 
السباحة في قفص القرش بالغردقة ، والغوص في قفص التمساح  و   ،كهوف تحت الماء بالبحر األحمر

له    مما يكون   التجديف في المياه الضحلة،،  والتزحلق علي الماء في الساحل الشمالي  ،ببحيرة ناصر
أثر كبير في زيادة المترددين من السائحين المشاركين في التحدي وحب المغامرات وصيد األسماك في  

بالغوص  األسماك  وصيد  البردويل،  عن  بحيرة  عتاقة، فضال  جبال  والجاللةو   تسلق   وموسي  الشايب 
وسباق الدراجات الصخرية، وسباق  الخيل بين الوديان، وكذلك التخييم في الصحراء الجنوبية  بسيناء،  

وواحة سيوه، والتزحلق علي الرمال في بحر الرمال األعظم، فضال عن ركوب المنطاد باألقصر، والقفز  
نمط من السياحة، وكذلك وهم من المغامرات المحببة لسائح هذا البالمظالت من ارتفاعات مختلفة،  

وأخيرا التمتع بالحياة البرية في شاطئ النيزك    المشى في درب البحر االحمر ومحمية سانت كاترين،
 جنوب مرسي علم، وهو ما يشجعه السائح للمشاركة في المغامرات.

على توافر الكوادر الرياضية والبدوية المؤهلة   فتدل  ،بالنسبة إلمكانات السياحة الرياضية في مصرأما   .3
وتمتع المشرفون الرياضيون بالتعامل مع مختلف ثقافات السائحين، للعمل في مجال سياحة المغامرات،  

المشرفون الرياضيون على توفير الظروف التي تتطلبها ممارسة أنشطة سياحة المغامرات   يعمل وأيضا  
برامج المغامرات تتفق مع ميول واحتياجات وثقافات السائحين المختلفة، للفئات الخاصة، كما يتوافر  

تسهيل   عن  فضال  المغامرات،  سياحة  خدمة  في  أفضل  بشكل  الطبيعية  لألماكن  استغالل  ويوجد 
اإلجراءات الجمركية المرتبطة باصطحاب السائح لألجهزة المستخدمة واألدوات االزمة ، وتوافر وسائل 

بخدمة سياحة المغامرات بصورة كافية، وال يتوافر أطباء وممرضو اسعافات أولية     النقل البرى الخاصة
بصورة كافية في أماكن ممارسة أنشطة المغامرات، وال يتوافر أيضا فنيون صيانة األدوات واألجهزة 
المستخدمة بصورة كافية في أماكن ممارسة أنشطة المغامرات، وال يتوافر وسائل النقل الجوى الخاصة  

هناك تعريف كافي باألماكن السياحية التي  ال يوجد    هكما أن  ،بخدمة سياحة المغامرات بصورة كافية
وعلي القائمين علي عملية السياحة توفير هذه المتطلبات    يمكن ممارسة أنشطة المغامرات بها في مصر

 من االمكانات المتاحة لزيادة الجذب السياحي لمصر.
  The Recommendationsلتوصيات :ا

 توصل اليه الباحث من نتائج يوصى باآلتى: من خالل ما
ــياحة   -1 ــياحة المغامرات كأحد أنماط الســــ ــرورة االهتمام بنمط ســــ التى تعمل على جذب اكبر عدد من  الجديدة ضــــ

 .السائحين
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