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جندة برياضة الفركسية كالمدرجة عمى األالخاصة  الرياضية األحداث تعتبر
 الثقافي التراث إحياء إعادة في المباشر التأثير ذات حداثاأل أىـ مفالسياحية 
 المتعاقبة كالحضارات القدماء المصريكف  عرؼ القديمة العيكد فمنذ عميو، كالحفاظ

 لعاباأل تمؾ عمى لمحفاظ البحث فكرة جاءت ىنا مف المختمفة الرياضية لعاباأل
 خالؿ مف السياحية جندةاأل عمى كضعيا يتـ يالت الفركسيةسياحة  كخاصة التراثية
 الزىراء. بمحطةصيمة األ لمخيكؿ الدكلية كالبطكلة العربية لمخيكؿ الشرقية ميرجاف

 الدراسة كتكصمت الدراسة بيانات لجمع ميميالتح الكصفي المنيج استخداـ تـ كقد
 استقصاء استمارة 575 مف مككنة عشكائية عينة تكزيع خالؿ مف الميدانية
 عكامل إلى مصر امتالؾ إلى  SPSS. V.25اإلحصائي التحميل أسمكب كاستخداـ
 الميرجانات لتمؾ التركيج في قصكر ىناؾ نوأ إالة الفركسية رياض لسياحة الجذب

 الرياضية السياحة ثقافة نشر بضركرة الدراسة أكصت كقد الدكلية كالبطكالت
 كاليجف الخيل سباقات مف القديمة التراثية لعاباأل عمى محفاظلسياحة الفركسية ك 

 الدكؿ مف العديد كدعكة العالقات كدعـ الرياضية الميرجانات كتشجيعصارعة كالم
 كؿ .بميرجانات ك بطكالت الخي المشاركةالميتمة مف خالؿ 

 المقدمة 
فئو عمرية معينة تعد السياحة الرياضية مف أىـ االنماط السياحية التي تسعى الدكلة إلى تنشيطيا العتمادىا عمى 

تشارؾ فييا عمى مدار لفعاليات الرياضية التي تنظميا ك احداث ك العديد مف األ، فمصر يقاـ  بيا ىي فئة الشبابك 
 .العاـ

كتزداد شعبيتيا كتكافر ط بعنصريف ىما السياحة كالرياضة مصطمحات التي ترتبفالسياحة الرياضية ىي إحدى ال
طة الترفييية كالرياضية نشالسياحة الرياضية نتيجة تكسع األ العديد مف المشجعيف كالمشاىديف ليا كقد ظيرت

دة يحتاجيا إلى منتجات سياحية جدي حتياجاالإلى  حداث الخاصة الرياضية كنتيجة أيضا  ككذلؾ التكسع في األ
  .( 5108،  خركف كآ السائح ) مقرانى
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 السياحة الرياضية ىي جميع أشكاؿ المشاركة اإليجابية كالسمبية فيإلى أف  (5109 (خركف آك  كي البحرايشير ك 
حداث رض المنافسة أك السفر لمشاىدة األعف المنزؿ كمكاف العمل بغ ا  كالتي تستمـز السفر بعيدضي، النشاط الريا
 .أك زيارة المتاحف الرياضيةالرياضية 

ياضية التي يتـ عقدىا داخل مصر حداث الخاصة الر ثار المصرية برعاية العديد مف األكتقـك كزارة السياحة كاآل
ث جندة السياحية ليا كأحداث رياضية خاصة فاألحداث الخاصة تنقسـ إلى أحداث ثانكية كاألحدااأل تضعيا عمىك 

أىـ الميرجانات الرياضية الخيكؿ بمصر مف أقدـ ك ك بطكالت  كتعتبر ميرجانات، (5100،الخاصة الكبيرة ) يحيي
أجكد أنكاع الخيكؿ في العالـ التي مازالت تحافع عمى سالالتيا ، فالخيكؿ العربية مف أىـ ك كزارةالالتي ترعاىا 

يكؿ كتشارؾ فييا ف عف طريق إقامة الميرجانات الخاصة بأدب كجماؿ الخحتى اآلكتراثيا منذ العصكر القديمة 
حداث نذ العصكر القديمة بإقامة تمؾ األالعديد مف دكؿ العالـ لمحفاظ عمى تراث رياضة الفركسية الممتدة م

 .عمى األجندة السياحيةالرياضية المدرجة 
لفعاليات الرياضية عمى أرض مصر امف إقامة العديد مف الميرجانات ك عمى الرغـ تبرز مشكمة البحث فى أنو ك 
مزيد إلى ال ىناؾ إحتياجؿ اإال أنو ماز لرياضة الفركسية  ؾ مصر إلى العديد مف مقكمات السياحة الرياضيةامتالك 

قديـ ككاعد كانتيا كسكؽ سياحي الفركسية لكضع مصر في م سياحةلحداث الخاصة مف التركيج لمميرجانات كاأل
 -:مف ىنا ظيرت العديد مف التساؤالت ليا

 بمكاف اقامة الحدث الرياضي ؟سياحة الفركسية ك  حة الرياضيةى تكافر مقكمات السياما مد -0
 الحفاظ عمى التراث؟ فيدكر ميرجانات الخيكؿ  ما ىك -5
 التركيج ليا؟فى مصر ك  الفركسيةما مدى مساىمة ميرجانات الخيكؿ فى تنشيط سياحة  -3
 ؟ انعقاد ميرجانات الخيكؿ وكتكاجالفركسية سياحة ىى المعكقات التى تحد مف تنشيط ما  -4
 التركيج لميرجانات الخيكؿ ؟ك  لفركسيةما ىي أىـ المقترحات لتنشيط سياحة ا -5

كؿ ميرجانات الخيككذلؾ بطكالت ك سياحة الفركسية ك  ىدفت الدراسة إلى تسميط الضكء عمى السياحة الرياضيةك 
كدراسة  رياضية السياحيةحداث التمؾ األمكانيات المادية كالبشرية المتكفرة لعقد اإلك  جندة السياحيةالمدرجة عمى األ

حد مف التركيج لميرجانات في الحفاظ عمى التراث كالتعرؼ عمى أىـ المعكقات التي تحداث الرياضية األأىمية 
 التركيج ليا.ك  سياحة الفركسيةك  الرياضية ككضع بعض المقترحات لتنشيط السياحة الرياضيةالخيكؿ 

 الدراسة النظرية 
 السياحة الرياضية مفهوم 
بيـك  حتفاؿال لالىتماـ( مكضكع ا مثير ا UNWTO، ناقشت منظمة السياحة العالمية ) 5113ياية عاـ في ن

تبادؿ كالثقافة كتنمية المجتمع كىك الرياضة كالسياحة: قكتاف حييتاف لمتفاىـ الم ،5114السياحة العالمي لعاـ 
السياحة العالمية كرئيس المجنة األكلمبية كاف المكضكع ىك نتيجة الرسالة المشتركة بيف األميف العاـ لمنظمة ك 

 (.Nopembri,2004 الدكلية)
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ك الخارجية مف أى تنشيط السياحة سكاءا الداخمية نماط السياحية التي تعمل عمكتعد السياحة الرياضية مف أىـ األ
ؾ المشاركة كانت تم كاءالمسابقات الرياضية التي يشارؾ فييا عدد ضخـ مف السائحيف سحداث ك خالؿ اقامة األ

 (.5151ك سمبية )عبده كآخركف،أايجابية 
 عوامل الجذب للسياحة الرياضية  

 تكافر( مف 5109 )خركف كما أشار إلييا البحراكي كآسياحة الفركسية ك  تتعدد عكامل الجذب لمسياحة الرياضية
 عالميةاإل الحمالت عملك لسياحة الفركسية  كالمحمى الدكلي المستكى  عمى لمتركيج كالبشرية المادية مكاناتاإل

جندة السياحية كزيادة الكعى ت الخاصة بالخيكؿ المدرجة عمى األالميرجانافى البطكالت ك  الشعبية المشاركة لزيادة
القائمة عمى السياحة الرياضية  تدريبية لكافة المستكيات برامج عمل، ك مجتمع بأىمية ىذا النمط السياحيلدى ال

 الحدث قامةإماكف أثرية القريبة مف األ المناطق تكافرالستدامتيا ك  الطبيعية البيئة مىع الحفاظك سياحة الفركسية، ك 
 السياحية الشركات دعكةإقامة تمؾ الميرجانات  ككذلؾ  لمكقع الكصكؿ سيكلةبمحافظة الشرقية كالقاىرة ك  الرياضي
ضكر البطكلة الدكلية لمخيكؿ لح عماؿاأل كرجاؿ الرياضية تحاداتكاال دكلية مؤتمرات عمل خالؿ مف العالمية

 .كميرجاف الشرقية لمخيكؿ العربية صيمةاأل
 في مصر الفروسية  سياحة رياضةل( SWOT) البيئة الداخلية والخارجيةتحليل 

 نقاط الضعف نقاط القوة
كجكد أساس  -مكقع مصر المتكسط كمناخيا المعتدؿ -

قكي لتنمية السياحة في مصر يتمثل في غرؼ السياحة 
تكافر مقكمات  -نادؽ كشركات السياحة كالنقل. كالف

السياحة الرياضية كالشكاطئ كالمناخ المعتدؿ ك 
حالة السمـ كاألمف في  -الصحاري كالبحيرات كنير النيل

 -مصر كالعالقات الكدية مع مختمف دكؿ العالـ
نشاء مجمس كطني  االىتماـ السياسي بالرياضة كا 

 .(Hussein, 2014لمرياضة. )

البنية التحتية في مصر المتمثمة في شبكة الطرؽ فى قصكر  -
كالمكاصالت كالكيرباء كالصرؼ الصحي كالتي ال تتحمل عبء 

 . (Valls et al.,2019 )السياحة المرتبطة بالفعاليات الرياضية
قمة الكعي السياحي لدى نسبة كبيرة مف المجتمع خاصة في  -

قمة عدد الشركات - المنطقة البعيدة عف مقكمات الجذب التقميدية.
معظـ  -الميتمة بالميرجانات الرياضية كبرامج السياحة الرياضية

االستثمارات السياحية الحككمية كالخاصة مخصصة ألنماط 
يتركز معظـ االستثمار  -أخرى غير الرياضة مثل الترفيو 

الفندقي في مناطق معينة بعيدة في الغالب عف مناطق االزدحاـ 
محافظات جنكب سيناء كالبحر األحمر. السكاني المحمي مثل 

(Hussein, 2014). 
 التهديدات الفرص

نمط سياحي  ك سياحة الفركسية السياحة الرياضية-
تمتمؾ مصر مقكمات  -جديد لـ يستكعبو السكؽ بعد

لمسياحة الرياضية تمكنيا مف الحصكؿ عمى حصة 
معقكلة مف السياحة الرياضية لما تتمتع بو مف إمكانيات 

عة كقربيا مف األسكاؽ السياحية مثل دكؿ االتحاد متنك 
 .(5107األكركبي. )سعكدي ، 

التكترات المتعمقة بالنكاحي األمنية في المنطقة كما حدث مف  -
كجكد منافسة مف العديد مف  -ثكرات متعددة في المنطقة العربية 

الكجيات السياحية التي تسعى إلى زيادة حصتيا مف السياحة 
األزمات  -اليكناف كتركيا كاإلمارات العربية المتحدة الرياضية مثل

المتالحقة التي تؤثر عمى قطاع السياحة مثل األزمة المالية 
العالمية ، كباء ككركنا كتأثيره عمى الطمب العالمي عمى السياحة 

 .بشكل عاـ
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 سياحة الفروسية
 كر منيا ما يمي:ىناؾ العديد مف التعريفات لمصطمح السياحة القائمة عمى الخيكؿ نذ 

 ( يوضح مفهوم سياحة الفروسية1جدول رقم )
 المرجع المصطمح
شػػػخاص خػػػارج محػػػل نشػػػطة المتعمقػػػة بػػػالخيكؿ كالتػػػي يمارسػػػيا األكافػػػة األ
 .شيرأ 4ساعة كلمدة تقل عف  54الدائـ لمدة ال تقل عف اقامتيـ 

(.Pickel-Chevalier,2015) 

 

، كىػي فػي الغالػب سػياحة لنشػطةية أحد أجػزاء السػياحة اتعد سياحة الفركس
أكقػػات الفػػراغ حيػػث ظيػػر بالفعػػل قػػرب الطبيعػػة كالثقافػػة كالسػػمات التقميديػػة 
لمريػػف كالثقافػػة الشػػعبية كالحػػرؼ اليدكيػػة كفػػف الطيػػي المحمػػي. مػػف ناحيػػة 

 أخرى ، تقدـ الخيكؿ عركض مذىمة كفريدة مف نكعيا لمزكار. 

(Konyves et al., 2009) 

كسػػية التػػػي يقػػػـك بيػػا السػػػائحكف الميتمػػػكف بػػػالخيكؿ ىػػي جميػػػع أنشػػػطة الفر 
أشػػير. سػػاعة كأقػػل مػػف أربعػػة  54خػػارج مكػػاف إقػػامتيـ المعتػػاد ألكثػػر مػػف 

، ، كالمنافسػة )مشػاركة اليػكاة غػراض الترفيػويشمل ىػذا التعريػف الركػكب أل
ض، ، كاألحػػػػػػػػداث الرياضػػػػػػػػية )المعػػػػػػػػار كالمشػػػػػػػػاركة المينيػػػػػػػػة كالمتفػػػػػػػػرجيف(

، كالػػػػرحالت، كركػػػػكب ، كالسػػػػفر لشػػػػراء الخيػػػػكؿكالميرجانػػػػات ، كالعػػػػركض(
 ستمتاعاال، حيث يتـ الشاطئ، كرككب الخيل في المكقع، كالتدريب كالتعميـ

بػػػالخيكؿ كنشػػػاط ايجػػػابي، مػػػف خػػػالؿ ركػػػكب الخيػػػل كالمنافسػػػة كالتػػػدريب، 
 كبشكل سمبي، مف خالؿ المشاىدة كالمشاركة في العركض الدينية كغيرىا.

(Evans et al. 2015) 

ساعة، بل أنيا كل نشاط  54مى ىذا فإف سياحة الخيكؿ لـ تعد مجرد رحمة عمى ظيكر الخيل ألكثر مف كع
)العركض،  تشمل أيضا  احة عمى ظيكر الخيل )المسارات( ك سياحي مكجو نحك الخيكؿ. بما في ذلؾ السي

رئيسي لمسياحة ىك رككب ما إلى ذلؾ(. باإلضافة إلى ذلؾ، قد يككف الدافع ال، المتاحف، ك األحداث، السباقات
، كما قد يككف الدافع مف السفر ىك الرككب في اليكاء الطمق أك مسارات طكيمة عمى مدار عدة أياـ الخيل في

الذىاب إلى حدث أك عرض، ككاحد مف األنشطة العديدة التي يتـ القياـ بيا خالؿ عطالت الفرد. نتيجة ليذا 
مف عدة قطاعات فرعية مف طيف السياحة، بما في ذلؾ السياحة القائمة  ، يمكف اعتبار سياحة الخيكؿ جزء   التنكع

عمى الطبيعة أك السياحة الخارجية، كسياحة المغامرات، كالسياحة الريفية ، كالسياحة الرياضية، كالسياحة التقميدية 
 .(Pickel-Chevalier,2015)كالتراثية، كسياحة األحداث 

التي تعتبر معظـ دكليا ، منيـ ستة مالييف في أكركبا ك يع أنحاء العالـمميكف راكب خيل في جم 51يكجد حكالي 
: مف سكاف أكركبا يمارسكف 5تشير التقديرات إلى أف ، ك مف األسكاؽ الرئيسية المصدرة لمسائحيف في مصر

مميكف في ألمانيا   0.5مميكف في فرنسا ك 5.5في المممكة المتحدة يميو  -مميكف  5.4رككب الخيل. 
(Tomljenović et al.,2018). 
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 بداية وجود الخيول تاريخيا  
ُعرؼ الحصاف فى النصكص المصرية القديمة بمسميات متعددة، مف بينيا "حتر" ك"سسمت" ك"نفر" ك"جك" 

بدكف نظير ) - 5151غريب، ( قنك"، كمف أشَير الكممات فى النصكص القبطية "حتك" كمؤنثيا "حترك" -ك"سخـ
 .(سنة

القديـ  المصري األثرية الحديثة معرفة  كتشافاتاالثبتت أبالخيل في مصر منذ القدـ، كقد  ـىتمااالكقد بدأ 
، فقد سجمت الرسـك ( Hassan, 1988) الحضارة المصرية تمتد لمعصكر الحجرية فيلمحصاف منذ فترات قديمة 

تقع  التية حصف بكىف الصخرية كالحجرية صكر ا لمخيكؿ بل كربطكه ببعض المعبكدات المصرية، كقد ُعثر بمنطق
كـ جنكب كادى حمفا، عمى أقدـ ىيكل عظمى لحصاف كيرجع لعصر  5لنير النيل، عمى ُبعد  الغربيعمى الجانب 

 .( Emery, 1991)الدكلة الكسطى ، كىك محفكظ حالي ا بمتحف الخرطـك
كما أف القاائد أحمس بف منطقة تل الضبعة بكما تـ العثكر عمى ىياكل عظمية تؤرخ بعصر األسرة الثالثة عشرة، 

 -Boessneck,1988,  ".لمجمكعة مف الخيكؿ كذكرىا باسـ"سسمت لكاب أنو كاف قائدا  بامقبرتو  فيأبانا  ذكر 

Shulman, 1957)   ، حصان اكغنيمة مف معركة  5538كما ذكر الممؾ تحتمس الثالث فى حكلياتو أنو أدخل
ا، كلذا حيف فاز فى أحد السباقات أىداه الممؾ اسطبالت بي العناية عيد إلى كلى عيده أمنحتب الثانىك مجدك 

ا عمى تدريب الخيكؿ كما جاء بالنصكص ، أ)(Breyer, 2010الخيكؿ الممكية.  ما تحتمس الرابع  فقد عمل أيض 
)بحيث أصبحت أسرع مف الرياح(، كما اكُتشفت عدة اسطبالت لمخيل بمنطقة شرؽ الدلتا كتؤرخ بعيد الممؾ 

كقكائـ حجرية تشبو إلى حد كبير  ا  كعتب ا  جندى، كليا أبكاب 311كفى لتدريب نى، كجاء بكصفيا أنيا ترمسيس الثا
قد اعتاد المصريكف القدماء أف يطمقكا عمى ك  (El-Aref,1999 ).فى تخطيطيا المعماري اسطبالت الخيل الحديثة

 حصانا جاللتو األكالف العظيماف.ك  -آمكف كافاه النصر -: آمكف يمنح القكة مثلخيكليـ أسماء ليا رنيف 
Breyer, 2010)(. 

 همية الخيول فى مصر القديمة أ
برامج لتربيتيا فاقت كل  صممكااىتـ المصريكف القدماء بالخيل كقامكا بجمب الخيكؿ األصيمة مف الشرؽ، ك  

غمار الحركب المنافسيف في ىذا المجاؿ، كيرجع سبب تميزىـ في مجاؿ الخيكؿ إلى اعتمادىـ عمييا في خكض 
، حيث كاف يقكد عجالتيـ الحربية الشييرة، ككانكا يختاركف منيا ما كاف في حركبيـ الدفاعية كالتكسعية .كالمعارؾ

كىي تشب أك تضرب بقكائميا في ىياج،  جسكرا شديد الحماسة، كقد ُمثمت الخيكؿ المصرية عمى اآلثار دائما  
استخداميا، كنجدىـ تفننكا في تزييف ىذه الخيكؿ، كفي عمل  كاستخدمكا ذكر الخيل عادة أـ األنثى فقد ندر

سركجيا كأغطيتيا التي ُزينت بالذىب كالفضة، كمف أجمل ما تـ الكشف عنو في مقبرة الممؾ "تكت عنخ آمكف" 
مف الجمد المذىب كالممكف، كصكرت عميو مناظر بديعة لمفرعكف نفسو،  ا  غطاء الفرس الخاص بو، ككاف مصنكع

بحت في مصر منذ القدـ أجمل كأغمى السالالت مف الخيكؿ التي حافظكا عمييا طيمة قركف كىكذا أص
إلى جانب دكرىا الحربي لعبت الخيكؿ أدكار ا رائعة كمنيا تكصيل البريد حيث يشير  (,(Janssen, 1981عديدة

عاة البريد بيف ديكدكر الصقمى فى كتابو عف مصر إلى مسار ُيعرؼ بطريق أك مسار الخيكؿ كاف يستخدمو س
 .(0981)كامل ، ."منف" ك"طيبة"، كيؤكد ىذا ما تـ كشفو مف نصكص كمخربشات بيذا الطريق



   .32 - 1 (، ص3233 دَسًبر، )3، انعذد 32انًجهذ  (JAAUTH)                         دعاء عُادة وآخروٌ 
 

6 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/  

كفر الشيخ( عمى بقايا عظاـ خيكؿ  -اسُتخدمت الخيكؿ كذلؾ بشكل كبير كطعاـ، كقد ُعثر فى بكتك )تل الفراعيف 
 .كانت ُتستخدـ كطعاـ كقرابيف، بجانب حيكانات كطيكر أخرى 

)قصة األخكيف (  كما جاء فى ف المصريكف القدماء يعنكف بتربية الخيل ليستخدمكنيا في األعماؿ الزراعيةكما كا
بدكف نظير، ) Fairservis, 1963- ) كقد شكىد حصاف يجر محراثا في معبد "خنسك" مف عيد الرعامسة. 

 ( سنة
ادرة، إذ مف النادر أف نجد صكرة تمثل إال في أحكاؿ ن كهكلكف لـ يستخدم لالنتقاؿكما عرفكا الحصاف ككسيمة 

 كالدليلمصريا يمتطي ظير جكاد، ككاف المصريكف في الدكلة الحديثة يعرفكف أف رككب الخيل عادة أجنبية، 
الصكر المختمفة التي تمثل األعداء الياربيف عمى ظيكر الجياد أك التي تمثل إلية الحرب األسيكية 

 .Tatomir) (2022,كفارس
مجاكرة لممدافف اآلدمية،  مدافف الخيكؿ لذا كجدتفى الحضارة المصرية، ك  ا  كبير  دينّيا   ا  كذلؾ دكر الحصاف  لعب

حيكاف ممفكؼ  بوُعثر عمى صندكؽ خشبى حيث كمف أىـ اإلشارات لمخيكؿ ما ُعثر عميو بمقبرة "سنمكت"، 
ا، ربما كاف حصاف لػ"سنمك بشرائط اكُتشف بعد فكيا أف ظيره يحمل كسادة ك   Ikram and) لمممكةك أت" سرج 

Eldamaty,2006)      

كأف الحصاف سيشرؽ مع المتكفَّى فى العالـ اآلخر،  ناحية الشرؽ  اآلدمية وتتبع اتجاه الدفنمدافف  ُعثر عميكما
ذكر أنو سيد الخيكؿ، فربما كاف ليذا ارتباط يُ كارتبط  بالمعبكد "جحكتي" الذى ُذكر لقب لو عمى عتب مقبرة "باسر" 

فى التجارة، كيشير سفر الممكؾ األكؿ أف سميماف كاف يجمب الخيكؿ مف تجار بيف مصر  كر "جحكتي" بد
"رعت تاكى"   ك "عشتارت" منيا كقد ارتبط الخيل كما ُتشير األدلة األثرية بعدد مف المعبكدات المختمفة.كسكريا

بكدة "حتحكر" فكانت ُتمقب بأنيا التى تأمر بأنيا شجاعة فى القتاؿ مف أعمى ظيكر الخيل، أّما المع ككانت ُتعرؼ 
فكما جاء بالنصكص "االحتفاؿ بانتصار "حكرس" كرككبو عمى ظير عدّكه يـك قيادتو  "حكرس"ط بػالخيل ، كما ارتب
، كما أنو جاء فى إحدى اإلشارات أيضا  فإف "حكرس" يستعرض الخيكؿ المظفرةكحيف استشار  "لمخيكؿ المحاربة
يريس" عف حركبو فسأؿ أباه عف أنفع الحيكانات لمحرب فقاؿ لو الخيل ىك األكثر فائدة؛ ألنيا "حكرس" اباه "أكز 

ا، كىك ما ُيعرؼ فى المصادر المصرية باسـ "حكرباشد  كفى ، "التي يمحق اإلنساف بيا عدكه فيقتمو ك يقيره سريع 
ل خيكلؾ ترفع المشاعل صقر، اجعأكستراكا يكنانية مف أدفك يقكؿ "حكرس": مع القكة يا ممؾ، مع القكة يا 

، كيشير "يكربيديس" فى مؤلفاتو كذلؾ "كينة "إيزيس" يضعكف شكل ُمير تعبير ا عف "حكرس كما كافلالنتصار، 
  .(5101إلى أف الصقر المتّكج كالحصاف يمثالف رسكَلى النصر )نكر الديف ، 

رس" الذى يمتطى حصان ا أبيَض نيار ا، ارتبطت الخيكؿ أيضا  بالسحر فنجد النصكص السحرية تشير إلى "حك 
، كليذا داللة سحرية كربما تعبير ا عف تعاقب الميل كالنيار  .Emery)   (1991,كأسكَد ليال 

كما ارتبطت الخيكؿ كذلؾ بالخصكبة، ففى نص مف مدينة بكتك ينادى المتكفي: تعاؿ إلى الحقل عندما تتحكؿ 
" الذى يخرج إلى مذبحو، يسحب معو ذككر الخيل المزينة بشريط النباتات إلى المكف األخضر، إنو عيد "ميف

ا مف حياتو ) ، كيتعاَفى مف كاف يائس   .(0970لككر ، أحمر، كقالدات مف يراىـ يشفى إف كاف عميال 
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 الخيول واالحتفاالت 
يكف القدماء فنجد أف المصر  (Tatomir,2022)كما كاف لمخيكؿ أىمية كبيرة فى اإلحتفاالت كالسباقات الرياضية،

كانكا يقيمكف سباقات لمخيكؿ بيف الشباب الذيف تمكنكا مف البقاء عمى ظير الخيكؿ كالتحكـ فييا بدكف سرج، 
ككذلؾ استخدمكىا فى االحتفاالت فى العصر اليكنانى الركمانى كما فى "الييبكدرامكس" باإلسكندرية، كبعد مكتػػػػيا 

لدكرىا، كالدليل ما تـ الُكشف عنو مف ىياكل  ا  كا عزاز  ا  لُتدفف، تكريم قبرةكانت ُتنقل إلى صالة مخصصة ليا فى م
خيكؿ بمقبرة الكتا ككمب بكـك الشقافة، كمعيا شارة لإللية نمسس إلية الرياضة عند الركماف مما يؤكدأنيا كانت 

رياضية بالخيل (، حيث كانت تقاـ االحتفاالت كالمسابقات ال5151غريب، ( السباقات الرياضية فيلخيكؿ تشارؾ 
كالتي كانت تنقسـ إلي نكعيف : األكؿ خيكؿ فقط يمتطييا الفرساف، كالثاني بالعربات التي تجرىا الخيكؿ، كيمنح 

 (.stavrau 2016,)الفائزيف الجكائز 
 الفروسية سياحةحداث الرياضية و األ

مدى العقكد القميمة ة( عمى )األحداث الثقافية كالرياضية كاألعماؿ التجاري الخاصة أصبحت سياحة األحداث
سريع التكسع في سكؽ السفر الترفييي فالعالقة بيف الرياضة كالسياحة ليست جديدة، كقد اعتبر  ا  الماضية قطاع

العمماء أف ظيكر األحداث الرياضية ىك أحد أىـ مككنات سياحة األحداث كأحد أكثر عناصر السياحة الرياضية 
حداث الرياضية ىك محاكلة لتكسيع فرص التنمية االقتصادية كتحقيق نمك فاالستخداـ المتزايد لأل ،شمكال  

 .,Ana Kersuli et al) 2020) سياحي
قامتيا فاالت أك طقكس يتـ التخطيط ليا ك احتبأنيا حداث الرياضية األ (5106)خركف آعبدالقادر ك قد عرؼ ك  ا 

احتفاالت في كقت محدد كمكاف محدد مراسـ ك ا إقامة البدنية يميزىد لمتعبير عف المظاىر الرياضية ك بشكل مقصك 
نشطة الرياضية كالمسابقات المختمفة لشتى ىي مجمكعة مف األ إلى أنيا (5109 ) خركف كآمرنيز  كما أشار  ،

 كتعمل عمى تنمية القدرات العقمية. كمحميا   سكاء دكليا   ينما تقاـأجماعية  أنكاع الرياضة سكاء كانت فردية أك
كانت  براز مقكمات المجتمع المضيف سكاء  مف أجل إ كبيرا   مجيكدا  ك  شاقا   لرياضية تنظيما  حداث اكتتطمب األ

اه حداث الرياضية ال يقتصر فقط عمى المعب ك الميك بل يتعدؿ فترة زمنية محددة ، فتنظيـ األمادية أك معنكية خال
حداث عمى مستكى العالـ ) الميثي ، ؾ األاثبات قدرات المجتمع عمى استضافة تممف أجل زيادة الكعي الرياضي ك 

 .بدكف سنة (
 -كىى : كسياحة الفركسية  ( إلى الشركط العامة لألحداث الرياضية5108 (يف يحيي  راشأك  

 .تعدد الفرؽ الرياضية المشاركة في أكثر مف رياضة -
 .يخضع الحدث الرياضي إلشراؼ ىيئة رياضية محددة -
 .نية محددة كتقاـ في مكاف معمـكيجب أف يقاـ الحدث الرياضي في فترة زم -
 يجب أف تككف ىناؾ  تنظيـ محدد ك قكاعد تحدد المقاءات ك المباريات ك الفائزيف ك كذلؾ طرؽ التسجيل  -
  .محميا  أك  أك اقميميا   اـ معتمديف دكليا  تدار المسابقات كالمباريات بكاسطة حك -
 ة تكضح المسؤكليات كالحقكؽ لجميع المساىميف.الفائزيف كاداري نظمة كقكانيف كلكائح فنيةأالبد مف كجكد  -
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مف ميرجانات كبطكالت دكلية خاصة بسياحة تقـك كزارة السياحة كاالثار بإدراج العديد مف االحداث الرياضية و
) الييئة  عمى أجندتيا السياحية الفركسية ك ىى البطكلة الدكلية لمخيكؿ االصيمة كميرجاف الشرقية لمخيكؿ العربية

 .(5150،  السياحيالعامة لمتنشيط  المصرية
 المصرية جندة السياحية على األ المدرجةمهرجانات الخيول 

 صيلة البطولة الدولية للخيول األ
كىي  عاـ، كل مف نكفمبر في العربية الخيكؿ جماؿ لمسابقات سنكي  ميرجافبطكلة ك الزىراء  محطة تقيـ 

 مدرجةصيمة الكىى البطكلة الدكلية لمخيكؿ األ دكلية كأخرى  ،( )ميرجاف الزىراء السنكي  محمية مسابقة :مسابقتاف
ميمة في مجاؿ رياضة الفركسية  مسابقات كىي الييئة الزراعية المصرية، تنظمياك  .اإليكاىك منظمة خريطة عمى
ء أنحا جميع مف الخيل كمربك محبك كيحضرىا المسابقات، ىذه في المشتركة لمخيكؿؿ الجما مستكى  الرتفاع نظرا  
لتمبيو اىتمامات المتابعيف لمخيكؿ العربية  السياحي الرياضيىذا الحدث ييدؼ ك ، (5106خركف ،كآ القباني) ـالعال

يقاـ عمى ىامش الميرجاف العديد مف األنشطة كما  مف مكعدىا، شير لاألصيمة. كيتـ اإلعالف عف المسابقة قب
لفنية لعرض المكحات الفنية الخاصة بالخيكؿ مع األصيل، منيا المعارض ا العربيالفنية المختصة بالحصاف 

، كتقديـ فقرات مف الفكتكغرافيالمكحات الكاممة، باإلضافة إلى التصكير سكتشات المختمفة ك ساميف لعمل اإلكجكد ر 
 .) 5109مدحت،الفركسية الشعبية )

الييئة الزراعية المصرية  دليلثمانية اصدارات مف المسؤكلة عف إصدار  ىيالزىراء لتربية الخيكؿ  محطة تعتبرك 
تعتبر ىي المكتب الكحيد المسئكؿ عف تسجيل الخيكؿ العربية  كما(EAO Studbookلمخيكؿ بالمغة  اإلنجميزية )

 .(5108)الدخاخنى، في مصر
 مهرجـان الشرقيـة للخيـول العربيـة 

ثار كاآل نده كزارة السياحةأج وتسجمتقيـ محافظة الشرقية عمى أرضيا ميرجاف الشرقية لمخيكؿ بصفة دكرية  ك 
المحافظة عمى طريق القاىرة بمبيس الصحراكى عمى تنفرد بتقديمو  المجمس القكمي لمرياضة كمنتج سياحيك 

صبح  الحصاف أ فقد انتاج الخيكؿ العربية األصيمة  تربية  ك  فداف، كنتيجة لشيرة المحافظة في  05مساحة 
 ميرجاف لتكظيف كاستثمار بطكالت الخيل كرياضاتو دعما  الافظة بإقامة كقد قامت المح. ليا كشعارا   العربي رمزا  

كيدعي إلي حضكره كاالشتراؾ في فعالياتو، المحبيف كاليكاة، كالميتميف بالخيل  يالصناعة السياحة عمي أرض
مي ينفذ عك ( 5150المكقع الرسمى لمحافظة الشرقية ، كبطكالتو كرياضاتو، مف المصرييف كالعرب كاألجانب )

ييدؼ إلي إحياء التراث المتمثل في الصناعات كالحرؼ اليدكية، التي  برنامجا   –ىامش الميرجاف منذ بدايتو 
 1الكميـ –السجاد اليدكي  –كرؽ البردي  –جريد النخل  –تشتير بيا محافظة الشرقية، مثل صناعات الحصر 

تمفة، بمكقع الميرجاف كطكاؿ مدة إقامتو  يتـ دعكة أصحاب الحرؼ التراثية إلي تصنيع كعرض منتجاتيـ المخك 
(،كما قاـ القائميف عمى الميرجاف بتنظيـ  5155مف خالؿ أجنحة عرض ) إدارة السياحة بمحافظة الشرقية، 

 .نفراد بتقديميا سنكيا  كاإل ةتياآلحداث األ
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 نظميا القائمكف عمى ميرجاف الشرقية لمخيكؿ التيحداث ( يكضح األ5جدكؿ رقـ )
 الحدث السنه
 أكؿ بطكلة في مصر لجماؿ الخيكؿ العربية ) غير المسجمة (  0995
 أكؿ بطكلة في مصر ألدب الخيكؿ العربية ) غير المسجمة ( 0993
 أكؿ مارثكف في مصر لمخيكؿ العربية ) المسجمة ( ، عمي مضمار مف الرماؿ 0994
كـ، بمكانع  45التحمل، لمسافة  أكؿ بطكلة في مصر لرككب المسافات الطكيمة كالقدرة عمي 0995

 طبيعية كصناعية
 بطكلة األساتذة األكلي 0999

 البطكلة األكلي في مصر لمتركيض عمي المستكي الدكلي
 البطكلة األكلي في مصر لميارة استخداـ األسمحة مف عمي ظير الجياد 5111
 الجيادالبطكلة األكلي لمسيدات في ميارة استخداـ األسمحة مف عمي ظير  5119

 .(5150لمحافظة الشرقية ، الرسميالمكقع ) :المصدر   
انتشار فيركس ككركنا ك  5100يا البالد منذ ثكرة يناير كقد تأثر تنظيـ تمؾ الميرجانات باألحداث التي مرت ب

مف  حصانا  369صيمة  بمحطة الزىراء ركف لمخيكؿ األفى البطكلة الدكلية العش 5108حيث شارؾ عاـ المستجد 
( كشارؾ فى ميرجاف الشرقية لمخيكؿ العربية  فى نفس العاـ فى دكرتو 5108صيمة )الشاىد ، ضل الخيكؿ األأف

)إدارة  فى الدكرة الرابعة كالعشركف لميرجاف الشرقية لمخيكؿ العربية حصانا   051ك  حصانا   551الثالثة كالعشركف 
اف فى البطكلة الدكلية الحادية حص (571) 5109، كما شارؾ عاـ (5150السياحة بمحافظة الشرقية ، 

( كتكقفت الميرجانات 5109ئة العامة لالستعالمات  ،حكاـ دكلييف ) اليي 01العشركف كيشارؾ فى التحكيـ ك 
كانعقد ميرجاف الشرقية  5150عيدت مرة أخرى عاـ إثر تفشى فيركس ككركنا المستجد كا  5151البطكالت عاـ ك 

دارة السياحة بمحافظة الشرقية، إخيل عربى ) 051سة كالعشركف  بمشاركة لمخيكؿ العربية فى دكرتة الخام
5150). 

 الدراسة الميدانية 
ة كلية كتـ عمل استمار تـ تجميع البيانات مف مصادرىا األاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي فقد 

ثار كالشباب آلاميف بكزارة السياحة ك ة مف العامتـ تكزيعيا عمى عينة عشكائياستبياف مككنة مف خمسة محاكر ك 
 معاىد السياحة كالفنادؽ.ية كأعضاء ىيئة التدريس بكميات ك محافظة الشرقكالرياضة ك 

مدى تكافر عكامل عف  عبارة 05اشتمل المحكر األكؿ عمى ك  spss.v.25استخدـ برنامج التحميل اإلحصائي ك 
حداث دكر األتكضح  عبارات 7الثاني عمى  حكر، كاحتكى المالفركسية لمسياحة الرياضية كسياحةالجذب 

حداث الرياضية في تنشيط مساىمة األتشير إلى  عبارات 8كالمحكر الثالث عمى  الرياضية في الحفاظ عمى التراث
المعكقات التي تحد عف عبارات  6أما الرابع فقد احتكى عمى  التركيج لمكاف انعقاد الحدث سياحة في مصر ك ال

خامس الذى اشتمل عمى بالمحكر ال ستمارةاالكانتيت  حداث الرياضيةانعقاد األ وكتكاج فركسيةلمف تنشيط سياحة ا
 .الفركسية سياحةمقترحات كسبل تنشيط السياحة الرياضية كالتركيج لميرجانات عف عبارات  7
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 أداة الدراسة
الستعانة بمجمكعة مف الدراسات لتجميع البيانات المطمكبة لمدراسة مف عينة الدراسة كقد تـ ا االستبانةتـ عمل 
 Yasmin Et، عبدالكىاب )بدكف سنة نشر( ،  (5108خركف ) آلبحراكي ك امثل كضع أسئمة الدراسة  فيالسابقة 

al (2019) ، ( كقد تـ تحديد حجـ العينة باالستناد لنظرية ركسكك 5109خركف )آصمح ك األ(Rosecoe, 
( فإنو مناسب لجميع  511( كأقل مف) 31كف أكثر مف ) العينة عندما يك التي تنص عمى أف حجـ (1975

الذى تتراكح قيمو المفظية  بيف أكافق بشدة قد تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسى ك  (5151الدراسات ) شحاتة ، 
(، غير مكافق أك غير 3(، مكافق إلى حد ما أك متكفر إلى حد ما )4(، أكافق أك متكفرة )5متكفرة بشدة ) كأ

   .طالؽطالؽ أك غير متكفرة عمى اإلمى اإل(، غير مكافق ع5متكفرة )
 مجتمع الدراسة 

محافظة الشرقية ثار كالشباب كالرياضة ك العامميف بكزارة السياحة كاآل عينة عشكائيو مف اشتمل مجتمع البحث عمى
 35د منيـ ستبعاستمارة استقصاء ا 575كأعضاء ىيئة التدريس بكميات ك معاىد السياحة كالفنادؽ، تـ تكزيع 

 بنسبة استجابة  استمارة  541ليككف عدد االستمارات الصالحة لمتحميل االحصائى  جاباتاستمارة غير مكتممة اإل
87.5 

 اختبار الثبات والصدق الداخلي لمفردات الدراسة )ألفا كرونباخ( 
نة كقد أكضحت نتائجو مدى االتساؽ بيف مفردات العينمُاس  Alpha Cronbahاستخدـ معامل الثبات كالصدؽ 

مقبكلة لجميع االسئمة كىى  (.  894,1- ,714أف ىناؾ ترابطا  بيف مفردات محاكر الدراسة  قيمتو ما بيف )
 صالحة لمراحل التحميل اإلحصائي ك بالتالي يمكف تعميـ نتائج الدراسة عمى مجتمع الدراسة.ك 

 ( معامل كرك نباخ الفا لمحاكر الدراسة3جدكؿ رقـ )
 معامل كرك نباخ الفا عدد العناصر رالمحاك 

 701,1 05 المحكر االكؿ
 840,1 7 المحكر الثاني
 894,1 8 المحكر الثالث
 714,1 6 المحكر الرابع

 870,1 7 المحكر الخامس 
 التحليل اإلحصائي الوصفي لمتغيرات الدراسة 

 الفروسية    و سياحة مدى توافر عوامل الجذب للسياحة الرياضية  : المحور األول
كؿ لمدراسة إلى أف قيـ المتكسط الحسابي ما بيف  ( الخاص بالمحكر األ4تشير نتائج التحميل لمجدكؿ رقـ )

قامة  كالمناخ المناسب  ات المصرفية كأماكف اإلالخدمإلى تكافر المساحات الصحراكية ك  (4 ,37ك  5.60)
( مما 155,0ك  ,751بانحراؼ معياري تتراكح قيمتة بيف ثرية القريبة مف مكاف انعقاد الحدث كتكافر المناطق األ

يدؿ عمى أف البيانات تنحرؼ قميال عف متكسطيا ليدؿ عمى التكزيع الطبيعى لمبيانات ، كما تشير نتائج الدراسة 
عالمية لمتكعية مى المستكييف المحمى كاإلقميمي كالحمالت اإلمكانيات المادية كالبشرية لمتركيج عاإل تكافرإلى 
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، ( 5151آخركف )ظرية لعبد هللا ك ىذا ما تؤكده الدراسة النلممشاركة الشعبية كبرامج التدريب لكافة المستكيات ك 
مكاف ما كتكافر الطقس  كدت عمى ضركرة تكافر بعض االمكانات الطبيعية لممارسة السياحة الرياضية فيأحيث 

مكانات الخاصة كدت عمى ضركرة تكافر اإل، كما اركسيةرياضة الفالمساحات المخصصة لممارسة المعتدؿ ك 
 كيفية تسكيقيا لزيادة الطمب السياحي عمييا.ك  بخاصة الفركسية ك  حداث الرياضيةعالف عف األبالتسكيق كاإل

طريق استغالؿ المكارد المتاحة كمؤتمرات تدعى  نشطة التركيجية المتعمقة بالثقافة المحمية عفلى األإ باإلضافة
إلى حد ما  متكفرة  المحافظة عمى البيئةعماؿ ك احية العالمية كاالتحادات الرياضية كرجاؿ األييا الشركات السيلإ

 كذلؾ 0, 115إلى  ,830بيف  قيمتوتتراكح  معياري انحراؼ ك   (3.34ك 60,5بمتكسط حسابي تتراكح قيمة بيف )
كجكد تقارب كاتساؽ في  مما يدؿ عمى العبارات، ليذه الدراسة عينة استجابات في التشتت انخفاض عمى يدؿ

يشير ك  ,110مستكى الداللة أقل مف المحسكبة  إلى القيـ المكجبة ك  Tاجابات مفردات الدراسة كما تشير قيمة
ك  477,3بأماكف انعقاد الحدث  بقيمة سياحة الفركسية ك  إلى تكافر مقكمات السياحة الرياضية  العاـالمتكسط 
 .5109خركف ، آي ك ؤكده الدراسة النظرية لمبحراك ىذا ما ت
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الفركسية برياضةالخاصة  فر عكامل الجذب لمسياحة الرياضية( مدى تكا4جدول رقم ) : المحور األول  
 العبارات 
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مكانيات المادية كالبشرية لمتركيج عمى المستكييف المحمى اإل

 كاإلقميمي  
 .111 55 ,515  . 906 3.58 متكفرة إلى حد ما 5 46 98 71 54

 .111 45 ,389 . 953 5.60 متكفرة إلى حد ما 51 014 76 31 01 عالمية لمتكعية لممشاركة الشعبية الحمالت اإل
 .111 49.193 .887 5.85 متكفرة إلى حد ما 8 86 95 44 8 برامج التدريب لكافة المستكيات 

نشطة التركيجية المتعمقة بالثقافة المحمية عف طريق استغالؿ األ
 المكارد المتاحة  

 .111 53.564 .830 5.86 متكفرة إلى حد ما 5 95 88 54 4

 .111 48.848 0.151 3.55 متكفرة إلى حد ما 4 55 96 61 58 المحافظة عمى البيئة الطبيعية  
 .111 53.753 0.155 3.66 متكفرة 5 38 65 76 65 ثرية القريبة مف مكاف انعقاد الحدث الرياضي  تكافر المناطق األ

 .111 68.637 .848 3.76 متكفرة 5 08 56 054 41 لى مكاف انعقاد الحدث الرياضي   إالطرؽ كسيكلة الكصكؿ 
 .111 95.534 .730 4.37 متكفرة بشدة - 4 54 95 051 المساحات الصحراكية الكاسعة  تكافر 

ت االتحاداييا الشركات السياحية العالمية ك إلمؤتمرات تدعى 
 رجاؿ العماؿ الرياضية ك 

 .111 55.531 .937 3.34 متكفرة إلى حد ما - 51 86 76 58

 .111 65.056 .866 3.64 متكفرة - 51 88 91 45 المناخ المناسب 
 .111 81.844 .785 4.18 متكفرة - 8 41 004 76 أماكف االقامة 

 .111 88.188 .751 4.19 متكفرة - 6 34 035 68 الخدمات المصرفية 
 47,3 العاـالمتكسط 
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( دور االحداث الرياضية  في الحفاظ على التراث5) رقمجدول : المحور الثاني  
متكفرة  العبارات 

 بشدة 
متكفرة  ةمتكفر 

الى 
 حد ما

غير 
 متكفرة

غير 
متكفرة 
عمى 

 االطالؽ

المتكسط  الدرجة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

 T-TESTاختبار 

الداللة  القيمة 
 المعنكية

كجكد سباقات كميرجانات  لمخيكؿ  منذ العصكر 
 القديمة 

 .111  83.049 .760 4.18 متكفرة - 05 54 036 68

العصر  فيالسباقات ميرجانات ك التجديد بتمؾ ال
 الحديث  

 .111  69.659 .866 3.89 متكفرة  51 44 008 58

احياء رياضة  فيحداث الرياضية مساىمة األ
 الفركسية     

 .111  95.735 .681 4.51 متكفرة بشدة - 05 - 056 75

حداث الرياضية  فى الحفاظ عمى مساىمة  األ
 التراث  لرياضة الفركسية 

 .111  75.614 .838 4.19 متكفرة - 05 38 016 84

اقامة معارض لمصناعات كالحرؼ اليدكية عمى 
 ىامش ىذة الميرجانات  

 .111  95.577 .759 4.36 متكفرة بشدة  6 08 011 006

  79.538 .853 4.53 متكفرة بشدة  3 05 54 015 015 اقامة ندكات تثقيفية عمى ىامش الميرجانات  
مكمكر الخاص بمكاف انعقاد اقامة عركض لمف

 الحدث 
  95.866 .751 4.35 متكفرة بشدة 3 6 08 001 016

 06,4 العاـالمتكسط 
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استمارة عمى  036 ( إلي اشارة أراء عينة الدراسة إلى المكافقة بكاقع5تشير أراء عينة الدراسة لممحكر الثاني بالجدكؿ رقـ )
 1.760انحراؼ معياري قيمتو  ك  4.18القديمة بكسط حسابي تبمغ قيمتو  ميرجانات لمخيكؿ منذ العصكر كجكد مسابقات ك 
 عينة استجابات في التشتت انخفاض ذلؾ عمى المعياري أقل مف نصف قيـ الكسط الحسابي يدؿ نحراؼاالتكضح أف قيـ 

تو الدراسة النظرية التي ىذا ما أكدك ، مما يدؿ عمى كجكد تقارب كاتساؽ في اجابات مفردات الدراسة العبارات، ليذه الدراسة
التي أكضحت إف تربية كتركيض الحصاف لو أىمية كبيرة في تاريخ البشرية حيث كاف ك  (  (Helgadóttir,2006قاـ بيا 

لو دكر كبير في النقل كالزراعة كالحرب عبر العصكر. كانت الخيكؿ أصكال  قيمة ، سكاء في تأميف الثركة كالسمطة كالمكانة 
 .(5151)غريب ، اقيمت مسابقات لمخيكؿ في العصكر التاريخية القديمة في المجتمع، كما

استمارة بمتكسط حساب  008كما تشير أراء مجتمع البحث إلى أف ىناؾ تجديد بتمؾ الميرجانات في العصر الحديث بكاقع 
ضة الفركسية ساىمة في احياء رياكما أكضحت عينة الدراسة أف ىناؾ م1866ك انحراؼ معياري  89,3تبمغ قيمتو 

كما  ,838ك  ,681كانحراؼ معياري قيمة ، 4.51ك 4.19الحفاظ عمى التراث لرياضة الفركسية بمتكسط حسابي بيف ك 
اقامة عركض لمفمكمكر الحياء التراث ت تثقيفية عمى ىامش الميرجانات ك راء العينة الى المكافقة بشدة عمى اقامة ندكاآتشير 

يذا المحكر  المحسكبة  ب T . كما تشير قيمة751. ك 853ك انحراؼ معياري قيمتو   4.35ك  4.53بكسط حسابي قيمتو  
 مما يدؿ عمى معنكية ىذه العبارات . 110مستكى الداللة أقل مف إلى القيـ المكجبة ك 
اسة ىذا ما تؤكده الدر ك  06,4إلى أف ىناؾ دكر لألحداث الرياضية في الحفاظ عمى التراث بقيمة  العاـك يشير المتكسط 

الذي يعتقد أف الرياضة، كاألحداث الرياضية عمى كجو الخصكص، تعمل عمى الحفاظ عمى  (Pinson,2017)النظرية ؿ 
ف بعض الكجيات تركز عمى األحداث الرياضية لمعالمة التجارية ألمتنمية المحمية. فبينما  ا  تككف حافز  التراث كما يمكف أف

ر استراتيجيات تعتمد عمى المكارد الذاتية )التراث المحمي( مف خالؿ التركيز كالتركيج ألراضييا، ىناؾ مناطق أخرى تطك 
بذلؾ يمكف ليذه االستراتيجيات "القائمة عمى التراث" أف تعزز االقتصاد ، ك عمى اليكية المحمية كالميزات الفريدة لممنطقة

 كتجذب السياح، مع التأثير اإليجابي عمى نكعية الحياة كجاذبية المنطقة.
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. الحدث الرياضىالترويج لمكان انعقاد في تنشيط السياحة في مصر و  حداث الرياضية( مساهمة األ6جدول رقم ): المحور الثالث  
أكافق  العبارات

 بشدة
غير  محايد أكافق

 مكافق
غير 

مكافق 
عمى 

 االطالؽ

المتكسط  الدرجة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

 T-Testاختبار 

الداللة  يمةالق
 المعنكية

تكافر استراتيجية تضعيا الدكلة لمتركيج لمسياحة 
 الرياضية 

 . 111 44.373 0.039 3.58 أكافق إلى حد ما 04 48 74 65 41

حداث الرياضية فى تنشيط بمساىمة األ االىتماـ
 السياحة الرياضية

 . 111 71.574 .876  3.99 أكافق 5 05 44 018 74

لى تمؾ إعالـ بالتركيج اىتماـ كسائل اإل
 الميرجانات 

 . 111 55.845 0.103 3.47 أكافق 5 51 56 94 38

 . 111 50.556 0.106 3.40 أكافق 6 44 68 88 35 نعقاد بصفة مستمرة لمميرجانات اإل
 . 111 49.358 0.106 3.55 أكافق إلى حد ما 5 65 81 65 35 يتـ عمل دعايا لمميرجانات خارج مصر 

حداث مف قبل الدكلة باستضافة األىتماـ اال
 الرياضية 

44 88 88 08 5 
 

 . 111 65.970 .889 3.63 أكافق

جندة األ احداث رياضية عمىتكافر برامج ك 
 السياحية 

 . 111 61.154 .905 3.56 أكافق 4 56 75 014 34

قساـ داخل كميات السياحة كالتربية أتكفير 
حة عداد ككادر متخصصة فى السياالرياضية إل
 الرياضية 

 . 111 51.094 .966 3.04 أكافق إلى حد ما  4 66 78 75 51

 46,3 عاـ المتكسط ال
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حداث الرياضية فى ة عمى تكافر االىتماـ بمساىمة األ( إلى المكافق6تشير أراء المبحكثيف  لممحكر الثالث بالجدكؿ رقـ  )
جندة لى تمؾ الميرجانات كتكافر برامج كاحداث رياضية عمى األإعالـ بالتركيج سياحة الرياضية كاىتماـ كسائل اإلتنشيط ال

 -0.106نحراؼ معياري قيمتو  اك  99,3 – 3.40االنعقاد بصفة مستمرة لمميرجانات بكسط حسابي تتراكح  قيمتو بيف  ك 
 ستجاباتا في التشتت انخفاض ذلؾ عمى . تكضح أف قيـ االنحراؼ المعياري أقل مف نصف قيـ الكسط الحسابي يدؿ876
كما تشير أراء مجتمع البحث  ،مما يدؿ عمى كجكد تقارب كاتساؽ في اجابات مفردات الدراسة العبارات، ليذه الدراسة عينة

در متخصصة في التربية الرياضية إلعداد ككاقساـ داخل كميات السياحة ك أناؾ مكافقة إلى حد ما عمى تكفير إلى أف ى
مميرجانات خارج مصر تكافر استراتيجية تضعيا الدكلة لمتركيج لمسياحة الرياضية ل ةالسياحة الرياضية كيتـ عمل دعاي
يذا المحسكبة  ب  Tكما تشير قيمة 0.039ك .966ك انحراؼ معياري  3.58إلى  3.04بكسط حسابى تتراكح قيمتو بيف 

 ات .مما يدؿ عمى معنكية ىذه العبار  110مستكى الداللة أقل مف المحكر  إلى القيـ المكجبة ك 
إلى مساىمة االحداث الرياضية  في تنشيط السياحة في مصر ك التركيج لمكاف انعقاد الحدث   العاـك يشير المتكسط 

ف العديد مف المدف كالمناطق إ( الذي كضح 5105) ,Chappeletىذا ما تؤكده الدراسة النظرية ؿ ك 4653,3بقيمة 
داث الرياضية بشكل منيجي ، كخصصت المكارد البشرية كالمالية كالبمداف ادخمت استراتيجيات كسياسات الستضافة األح
لتي ما تككف مستكحاة مف المدف ا ا  ف تمؾ السياسات غالبا  لجماعية، ك لجذب مسابقات فردية أك متعددة الرياضات لممشاركة ا

كالذي يستضيف محبي كيج لميرجاف الفركسية بالشرقية مثمة عمى ذلؾ في مصر التر برز األأ، كمف  كبيرا   تستضيف حدثا  
 نحاء العالـ.أالفركسية كالخيل مف شتى  ممارسي رياضةك 

يف لممنطقة حداث الرياضية ليا دكر فعاؿ في جذب مزيد مف السائح( بأف األ 5100)  يحيىكما أكدت الدراسة النظرية ؿ 
لممنطقة مما لمناطق لمتركيج لمحدث ك ية لتمؾ اعالمحداث تعمل عمى زيادة التغطية اإل، كما أف تمؾ األالتي يقاـ فييا الحدث

 يعمل عمى تنشيط الحركة السياحية ليذه المنطقة.
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أحداث رياضة  الفركسية( المعكقات التي تحد مف تنشيط السياحة الرياضية ك تكاجة انعقاد 7جدكؿ رقـ ) : المحور الرابع  
أكافق  العبارات

 بشدة
غير  محايد أكافق

 مكافق
غير مكافق 

مى ع
 االطالؽ

المتكسط  الدرجة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

 T-Testاختبار 
 الداللة المعنكية القيمة

 .111 63.155 .989 3.59 أكافق 4 34 61 011 45 دكات المستخدمة نقص االمكانيات كاأل
 .111 55.655 . 994 3.57 أكافق 5 46 41 006 36 نقص الككادر البشرية المدربة 

 .111 66.058 .950 3.93 أكافق  55 44 015 75 ص الدعاية كالتركيج لسياحة الرياضية بالخارجنق
 .111 57.617 0.116 3.74 أكافق - 6 41 001 84 انتشار فيركس ككركنا 

 .111 44.751 0.130 5.98 محايد 01 056 58 35 04 المشكالت المناخية
 .111 63.309 .893 3.65 أكافق  34 51 055 34 عدـ كجكد مكعد ثابت النعقاد الميرجاف 

 3.57 العاـالمتكسط 
حداث تحد مف تنشيط السياحة الرياضية كتكاجو انعقاد األ( إلى المكافقة عمى أف ىناؾ مجمكعة مف المعكقات التي 7تشير أراء عينة الدراسة لممحكر الرابع  بالجدكؿ رقـ  )

انتشار الخارج ك سياحة الرياضية بمنقص الككادر البشرية المدربة كنقص الدعاية كالتركيج لدكات المستخدمة ك انيات كاألمككمنيا نقص اإلالخاصة بالفركسية الرياضية 
.تكضح أف قيـ 950 -0.116يمتو  ك انحراؼ معياري ق 93,3 – 3.57فيركس ككركنا كعدـ كجكد مكعد ثابت النعقاد الميرجاف بكسط حسابي تتراكح  قيمتو بيف  

كما تشير أراء مجتمع البحث إلى أف ىناؾ مكافقة ، ما يدؿ عمى كجكد تقارب كاتساؽ في اجابات مفردات الدراسةمالمعياري أقل مف نصف قيـ الكسط الحسابي  نحراؼاال
المحكر  إلى القيـ المكجبة يذا المحسكبة  ب Tكما تشير قيمة 0.130قيمتة ك انحراؼ معياري  5.98إلى حد ما عمى كجكد المشكالت المناخية بكسط حسابى قيمتة 

تحد مف تنشيط السياحة الرياضية كتكاجو ك يشير المتكسط المرجح المكزكف إلى كجكد المعكقات التي ، مما يدؿ عمى معنكية ىذه العبارات 110مستكى الداللة أقل مف ك 
( التي أكدت كجكد معكقات تحد مف تنشيط السياحة الرياضية في مصر 5151ف )ىذا ما تؤكده الدراسة النظرية ؿ عبد هللا ك آخرك ،3.57حداث الرياضية بقيمة انعقاد األ

تفشي كباء الككركنا في  لىإة الرياضية في الخارج. باالضافة حداث الرياضية، نقص الدعاية ك التركيج لمسياحلبشرية المدربة عمى تنظيـ بعض األمثل عدـ تكافر الككادر ا
 بيف البشر. جتماعىاإلتقاؿ كالتباعد ندى الى الحد مف اإلأالعالـ كالذي 
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الفركسية رياضةالتركيج لياحة الرياضية ك سبل تنشيط الس( مقترحات ك 8جدكؿ رقـ ):  المحور الخامس  
أوافك  انعباراث 

 بشذة

غُر  يحاَذ أوافك

 يىافك

غُر يىافك 

 عهً االطالق

انًتىسظ  انذرجت

 انحسابٍ

االَحراف 

 انًعُارٌ

 T- Testاختبار 

انذالنت  انمًُت

 انًعُىَت

دعىة كبار انشخصُاث انًهتًت برَاضت 

 انفروسُت نحضىر انًهرجاٌ 

 .111 121 , 426 ,926 2.66 أوافك بشذة   2 42 163

عًم برايج سُاحُت نهًشاركٍُ نتعرَفهى 

 بإيكاَُاث يصر انسُاحُت 

 .111 126 , 269 ,935 2.69 أوافك بشذة   6 43 163

نًصر عٍ طرَك وسائم  عًم دعاَت يكثفت

 االعالو انًختهفت 

 .111 122 , 441 ,922 2.65 أوافك بشذة   2 42 166

عًم دعاَت نهًهرجاَاث لبم االفتتاح بىلج 

 كاف 

 .111 126 , 646 ,254 2.43 أوافك بشذة   2 62 146

استخذاو انعُصر انبشري وانكىادر انبشرَت 

 انًذربت فً يجال انسُاحت انرَاضُت 

 .111 124 , 224 ,939 2.66 أوافك بشذة   6 42 162

زَادة انًعارض انخاصت بانصُاعاث 

وانحرف انُذوَت انًمايت عهً هايش 

 انًهرجاٌ 

 .111 115 , 122 ,621 2.954 أوافك بشذة   12 43 192

هًُت أَادة انىعً نذي انًجتًع انًحهً بز

انًهرجاَاث ودورِ فً انتروَج نسُاحت 

 انفروسُت بًصر 

 .111 122 , 426 ,656 2.64 أوافك بشذة   11 66 162

 69,2  انعاوانًتىسظ 

إلى المكافقة بشدة عمى دعكة كبار الشخصيات الميتمة برياضة الفركسية لحضكر الميرجاف   ( الخاص بالمحكر الخامس8تشير نتائج التحميل اإلحصائي لمجدكؿ رقـ )
عالـ المختمفة كعمل دعاية لمميرجانات قبل االفتتاح اية مكثفة لمصر عف طريق كسائل اإلعمل دعك يات مصر السياحية عمل برامج سياحية لممشاركيف لتعريفيـ بإمكانك 

ة عمى ىامش استخداـ العنصر البشرى كالككادر البشرية المدربة في مجاؿ السياحة الرياضية كزيادة المعارض الخاصة بالصناعات كالحرؼ اليدكية المقامك بكقت كاؼ 
 كانحراؼ  )4.75-4.58تتراكح قيمتة )ى لمسياحة الرياضية بمصر بكسط حسابجانات كزيادة الكعى لدى المجتمع المحمى بأىمية الميرجانات كدكرىا في التركيج المير 

مما يدؿ عمى معنكية ىذه  110ف المحسكبة  بيذا المحكر  إلى القيـ المكجبة ك مستكى الداللة أقل م Tكما تشير قيمة. (,689 -,487بيف) قيمتو تتراكح معياري 
ىذا ما تؤكده الدراسة 65,4بقيمة  كالتركيج لميرجانات رياضة الفركسية إلى  المكافقة بشدة عمى مقترحات ك سبل تنشيط السياحة الرياضية العاـيشير المتكسط ك  العبارات.
             كاإلعالف كالعالقات العامة  في مصر باستخداـ عناصر المزيج التركيجي طة الرياضيةبالتركيج لألنش ىتماـاالضركرة  الذي يؤكد عمى (5151كآخركف ) شمتكتالنظرية ل
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لكتركني لتركيج لرياضية عف طريق كسائل االعالـ كالفضائيات كاستخداـ التسكيق اإلتكثيف الدعاية لمميرجانات اك 
ة األماكف الرياضية بالمعمكمات عف ىذه كدت الدراسة عمى تزكيد الراغبيف بزيار أكما  ،رياضيةىذه األنشطة ال

شركات مف  تخفيضات أىمية الميرجانات لزيادة الدخل كعمل عركض ك تنمية كعي المجتمع المحمي ب، ك األماكف
الفنانيف عالمييف ك د عمى ضركرة دعكة المشاىير مف اإلكأيا الخاصة بالسياحة الرياضية، ك عمى رحالتالسياحة 

 . انات الرياضية لما ليـ مف تأثير عمى الجميكركنجـك الرياضة ليذه الميرج
 النتائج

الميدانية إلى  دراسة من خالل الدراسة النظرية و توصلت ال  
مكانيات المادية عمى تكافر اإل تكافر المساحات الصحراكية المؤىمة لعقد األحداث الرياضية بيا عالكة -0

ات المصرفية بمقار انعقاد ماكف االقامة كالخدمأاث الرياضية باإلضافة إلى تكافر البشرية لمتركيج لألحدك 
 حداث.تمؾ األ

 كدت نتائج الدراسة عدـ تكافر حمالت اعالمية لمتكعية بالمشاركة الشعبية في تمؾ األحداث .أ  -5
 قمة برامج التدريب لمعامميف بتنظيـ تمؾ األحداث الرياضية. -3
 لقديمة.ميرجانات لمخيكؿ منذ العصكر اقات ك ثبتت الدراسة كجكد مسابأ -4
ركسية مع تكافر معارض لمصناعات كالحرؼ اليدكية الف سياحة مساىمة األحداث الرياضية في احياء -5

 ندكات ثقافية عمى ىامش الميرجانات الرياضية.ك 
اىتماـ الدكلة باستضافة األحداث الرياضية في مصر مف أجل جذب المزيد مف السائحيف كيدؿ ذلؾ  -6

 لى مصر .إتنشيط السياحة حداث الرياضية في عمى مساىمة األ
ف عدـ كجكد مكعد ثابت إلقامة إفي الخارج لألحداث الرياضية كما عدـ تكافر الدعاية الكافية لمتركيج  -7

التركيج النتائج المرجكة منيا، خاصة في ظل عدـ ال تحقق حمالت الدعاية ك ك ميرجاف الخيكؿ كل عاـ 
 مف أجل التركيج لمميرجاف.الرياضة حة بكزارتي السياحة كالشباب ك كجكد خطة كاض

أثرىا عمى ك بخاصة سياحة الفركسية غياب الكعي لدى المجتمع المحمي بأىمية السياحة الرياضية ك  -8
 مستكى المعيشة.

  التوصيات
كسية ، خاصة ممف يشارككف بميرجاف الفر عالـ الرياضي ك بتدريب الككادر العاممة في اإل اـىتماال -0
 عالـ العالمييف لتغطية األحداث الرياضية المقامة بمصر.كذلؾ دعكة المشاىير مف رجاؿ اإلك 
االىتماـ بعمل تركيج لألحداث الرياضية في الخارج ك ذلؾ بالتعاكف مع المكاتب اإلقميمية لييئة تنشيط  -5

 السياحة بالدكؿ األجنبية.
 الـ لحضكر الميرجانات الرياضية كميرجافنجـك الرياضة عمى مستكى العدعكة كبار الشخصيات ك  -3

 حداث المقامة في مصر.ـ كقكة ناعمة في التركيج لتمؾ األاستخداميالفركسية ك 
برامج خاصة بالسياحة الرياضية كذلؾ بمنحيـ تسييالت  تحفيز شركات السياحة المصرية لتنفيذ -4

لعاب الرياضية المعدات الخاصة باألك الجمارؾ الخاصة باستيراد بعض أكامتيازات كتخفيض الضرائب 
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كمحطة الزىراء لمخيكؿ ماكف انعقاد الميرجانات الرياضية في برامج الزيارة أا يمكف ادراج بعض كغيرىا ، كم
 محافظة الشرقية.بالقاىرة ك 

خاصة تمؾ المتعمقة بميرجانات الخيكؿ مف أجل الميتمة بنمط السياحة الرياضية ك ارساؿ بعثات لمدكؿ  -5
 إعداد ككادر بشرية مدربة كذات خبرة في ىذا المجاؿ.

السياحة بعمل حمالت تركيجية لميرجاف الفركسية قبل تقـك كال مف كزارتي الشباب كالرياضة ك  أف -6
 ىداؼ المرجكة منيا.ف تؤتي ىذه الحمالت األأحديد مكعد ثابت إلنعقاده مف أجل انعقاده بكقت كاؼ مع ت

لمجتمع المحمي بأىمية عالـ بالتعاكف مع كزارة السياحة بالعمل عمى تنمية الكعي لدى اف تقـك كزارة اإلأ  -7
إقامة ميرجانات كمسابقات الفركسية لما ليا مف عائد اقتصادي كبير، إضافة الى نشر ثقافة السياحة 

لتربية اة ك معاىد السياحقساـ بكميات ك أنشاء ا  باإلىتماـ بالرياضة في المدارس كالجامعات ك الرياضية كذلؾ 
 الرياضية خاصة بتنمية السياحة الرياضية .

جاف الخيكؿ تنشيط السياحة بمحافظة الشرقية باعتبارىا مقر انعقاد مير االىتماـ بالتنمية السياحية ك دة زيا -8
 مياه ك طرؽ كمكاصالت.ماـ بالبنية التحتية مف كيرباء ك االىتكزيادة عدد الفنادؽ ك 

شيط اعداد نشرات تثقيفية بعدة لغات كنشرىا عمى شبكة االنترنت ك كذلؾ في المكاتب االقميمية لتن -9
، ككذلؾ معمكمات السياحة تضـ معمكمات عف أىـ المناطق المصرية التي يمكف بيا ممارسة سياحة الفركسية

 ىـ المكاقع السياحية المجاكرة ألماكف انعقاد الميرجاف.أ عف 
الميرجانات الرياضية بصفة عامة االىتماـ بانشاء بنية أساسية لجميع االمكانيات المطمكبة إلستضافة  -01
 ، متحف خاصلفركسية خاصة مثل تكفير ساحات إقامة المسابقات، االسطبالت، عيادات بيطريةرياضة اك 

 .مركز تسجيل لمعرفة سالالتيا ، مراكز تدريب عمى رككب الخيل ... كغيرىابالخيكؿ ك 
 العربية المراجع

العربية  (" جغرافية السياحة الرياضية بجميكرية مصر5108رضكاف دمحم نصر ) ؛ ، أحمد حسف البحراكي  -
 .55-51ص "رسالة دكتكراة غير منشكرة ، كمية التربية الرياضية بنيف جامعة بنيا 

( "العناية بالخيل فى 5106خمف هللا ، ابتساـ مرعى ) ؛،عثماف فاركؽ  أباظة ؛، شيريف عبدالحميـ القباني -
ؽ جامعة لكمية السياحة كالفنادـ( المجمة العممية  0507-0551ق/  953- 648مصر لمممككية )

 .51-48ص ." 5صدار ية العدد الثالث عشر اإلر سكنداإل
 . 4ص حداث الرياضية عمى حتمية نقل العاصمة في مصرثر استضافة األأ “الميثي ، ىشاـ )بدكف سنة(  -
دراسة تجارب دكؿ  –تعزيز السياحة  فيحداث الرياضية ( " تسكيق األ5108، دمحم )بف يحيى -

 .01ص0/ 5155/4 الدخكؿ تاريخ https://www.researchgate.net/publicationtعربية
جتماعي في تسكيق السياحة دكر مكاقع التكاصل اال ”(5107) سػعػكدي، أسػامة رجب عبد المعبكد -

 .56-0ص  ،  كمية التربية الرياضية، جامعة بنيا”الرياضية
 اتحاد مجمة" الفندقية األعماؿ تميز تحقيق في بتكاري اإل قدكر التسكي( " 5151)  السيد عمى تة،شحا -

 .569، ص  3، العدد 08كالضيافة المجمد  لمسياحة  العربية الجامعات

https://www.researchgate.net/publicationt%20تاريخ
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نمكذج مقترح لتنشيط السياحة الرياضية مف  “( 5151) ،رحيـ ، ناىد دمحم اسماعيل؛ عبير فتحي دمحم، شمتكت -
المجمة العممية لمتربية البدنية كعمـك الرياضة. جامعة  ”عناصر المزيج التركيجى بجميكرية مصر العربية منظكر
 .475-445، ص (5)يناير جزء 88 حمكاف,

تقييـ التسييالت كالتجييزات الالزمة لمسياحة "(5151السحيمى ) ،رضا ؛أحمد خميل، عيد؛جالؿ  دمحم، عبد هللا  -
 " 04(5)، 035-058.لمجمة الدكلية لمتراث كالسياحة كالضيافةا الرياضية بجنكب سيناء.
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 .6ص (" إدارة المتطكعيف في األحداث الرياضية الكبرى ) دراسة مسحية(، 5106) 
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، جامعة  الرياضة كعمـك البدنية لمتربية العممية المجمةالنشطة التركيج الرياضي في ضكء مقكمات السياحة، 

 .07-0، ص  91حمكاف ، المجمد 
، تاريخ الدخكؿ  الذىبي( ، الخيل المصري األصيل منذ الفراعنة" ، الكتاب 5151خالد  )، غريب  -

57/7/5155 ،https://goldenbook.rosaelyoussef.com/23226/ منذ -األصيل-المصري -الخيل-
.الفراعنة

 ( ، ديكدكر الصقمي في مصر، ىيئة المعارؼ .0981كىيب ، )، لكام -
، ترجمة صالح الديف رمضاف ، محمكد "معجـ المعبكدات كالرمكز في مصر القديمة"( 0970) دمانفر ، لككر -

 ماىر.
حداث الرياضية كاأل عالـ الرياضي في تغطية المنافساتر اإل("  دك 5109أحمد )  ،بكسكرة ؛دمحم جالؿ  ،مرنيز -

راسة ميدانية عمى مستكى طمبة معيد عمـك كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية المسيمة"، مجمة االبداع د –
 .575، ص 5العدد رقـ  01الرياضي المجمد رقـ  

 قطاع كتطكير لتنمية كمدخل ( "السياحةالرياضية 5108صباغ ، أحمد زمـز ، )؛ مقرانى ، عبداليادى  -
 .75-70، ص الجزائرية داءالمؤسساتأ الجزائر"، مجمة في السياحة

 قكمية لمطباعة كالنشر، القاىرةكليـ ، )بدكف سنة(، الثركة الحيكانية عند قدماء المصرييف ، الدار ال، نظير -
 ، القاىرة.0( ، الديانة المصرية القديمة ، المعبكدات ، ج  5101عبد الحميـ ،)  ,نكر الديف -
السياحةالمصرية" ، مجمة اتحاد  حركة الخاصةعمى الرياضية حداث(" أثراأل5100يحيي ، نياد دمحم كماؿ )  -

 .57-47، ص 0ع ,8 الجامعات العربية لمسياحة كالضيافة ، مج
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Sports events of equestrian tourism which included on the 

tourism agenda have considered one of the most important 

events that have a direct impact on the revival and 

preservation of cultural heritage. Since ancient times, the 

ancient Egyptians and successive civilizations had Known 

various sports. Thus, the idea of research aims to preserve 

of those heritage sport games, especially Equestrian 

tourism, which has been put on the tourism agenda through 

El Sharqiya Arabian Horse Festival, the International Horse 

Festival and the promotion of sports tourism. The 

descriptive analytical approach was used to collect the study 

data. The field study occurred through the distribution of a 

random sample of 275 survey forms and the use of the 

statistical analysis method SPSS v.25, showed that Egypt 

possesses various factors of attraction for sports tourism and 

equestrian sports, but there are shortcomings in promoting 

these international festivals and championships. The study 

recommended the necessary of spreading the culture of 

sports tourism and preserve the ancient heritage sport games 

of horses, camels races in addition to encourage sports 

festivals, supporting relations and inviting many countries 

to participate in those festivals. 

 


