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  السلوكيات الرتوحيية للسياح القادمني من منطقة عسري إىل حمافظة جـدة

  شريفة بنت هيــازع عبداهللا آل رايان البارقــي
� �


	�ص�א�د�א����� �

التعرف على السلوكيات الترويحية للسياح منطقة عسير للسـياحة  هدفت هذه الدراسة 

ما تتميز به محافظة جدة مـن مقومـات طبيعيـة    خالل التعرف على أهم وذلك من في جدة 

وعالقة  وبشرية ومعطيات وإمكانيات وبنى خدمية تحتية وغيرها من عوامل الجذب السياحي

وللوصـول إلـى   . للسياحة في جدةالقادمين سلوكيات الترويحية للسياح منطقة عسير ذلك بال

من خالل الرجوع لمعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة أهداف الدراسة فقد تم جمع البيانات وا

والبيانات الرسمية المنشورة، كما تـم إعـداد اسـتمارة     للكتب والمقاالت والدراسات السابقة

فردا من سـكان منطقـة   ) 570(استبيان ، وتم توزيعها على عينة عشوائية بلغ عدد أفرادها 

ئلة تهدف للتعـرف علـى الخصـائص    عسير، وقد اشتملت االستبانة على مجموعة من األس

الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة، وأسئلة خاصة باتجاهاتهم نحو السياحة في جدة، والعناصر 

المحددة للسلوكيات الترويحية بمحافظة جدة، ولإلجابة على تسـاؤالت الدراسـة اسـتخدمت    

توسـط الحسـابي   الباحثة بعض األساليب اإلحصائية مثل التكرارات والنسـب المئويـة والم  

واالنحراف المعياري، والجداول التقاطعية واختبار مربع كاي ومعامل التوافق ومعامل ارتباط 

قرب محافظة جدة من الحرمين الشـريفين يشـكل أحـد     بيرسون، وقد أظهرت الدراسة أن

عناصر محددات السلوكيات السياحية والترويحية للسياح القادمين من منطقة عسـير بهـدف   

بين أعداد ومكونات ونوعيـة خـدمات   أن هناك عالقة و  والترويح في محافظة جدة السياحة

تـوافر  و موقع محافظة جدة على البحر األحمـر  و المراكز التجارية والمستشفيات المتطورة 

وبـين  األحوال المناخية والبيئيـة بمحافظـة جـدة    وفرص العمل والتعليم في محافظة جدة 

، القادمين من منطقة عسير للسياحة والترويح في محافظة جـدة السلوكيات الترويحية للسياح 

تميز أماكن اإلقامة والسكن عامالً مهما ومؤثرا من عوامل الجذب السياحي كما أكدت على أن 

، وأوصـت  والسلوك الترويحي للسياح القادمين من منطقة عسير للسياحة في محافظـة جـدة  

 مية خاصة برفع مستوى السياحة بمحافظة جدةتشكيل هيئة حكو: الباحثة بعدة توصيات أهمها

     . تنظيم رحالت جماعية خاصة بالطالب من منطقة عسير لمدينة جدة تكون بأجور رمزيةو
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  ..أهدي رساليت هذه .. بوافر التقدير وعظيم االعتزاز 
فيض العطاء بال امتنان ، والنبع .. أمي و أيب .. إىل من هلم الفضل علي بعد اهللا  •

اهللا عين خري فجزامها .. منحاين الكثري من التشجيع والدعاء .. الذي ال ينضب 
  ..اجلزاء 

  ..فليحفظهما اهللا  "  ..وقل رب ارمحهما كما ربياين صغريا"        
إىل زوجي فيض احلب الذي أدين له باملساندة والعرفان ،  فقد مهد يل دروب  •

العلم واملعرفة ، وعلمين أن احلياة كفاح ولذا ال تكتمل إال بالنجاح ، 
  .. شاركين يف اجلهد والعناء والبحث، ومل يتهاون يف دعمي ومساعديت 

وأمحد وعلي وحممد  عبد اهللا.. عزاء أخواين األ.. إىل مصدر فخري واعتزازي  •
  ..وأخوايت الفاضالت .. وعبدالرمحن 

.. أبنائي األعزاء.. اًسرور و حيايت فرحةً ومن مألإىل مهجة القلب ونور العني  •
  ..حفظهم اهللا .. حممد و تالني و أسيل 

  .. إىل كل من أسهم يف إجناز هذا العمل  •
  ة هذا اجلهد املتواضعإليهم مجيعاً أهدي مثر                 

    ��ــــــــ�����ــــــــ�����ــــــــ�����ــــــــ���
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  الباحثــة                                                                 
  هيازع عبداهللا البارقي شريفة بنت                                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

احلمد هللا ، اللهم لك احلمد ولك الشكر كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك
والصالة والسالم على نبينا ، وله الشكر والفضل واملنة، نعمه تتم الصاحلاتالذي ب

  حممد وعلى آله وصحبه وسلم   وبعد
فالشكر هللا أوالً وأخرياً على فضله وعونه َألنْ أعانين على إمتام دراسيت، فلقد كان 

خاصة  ،اجلهد والبحث مضنياً ولكن توفيق اهللا مث دعاء الوالدين ذلَّالَ كل الصعاب
وأا اشتملت على التنقل لفترات متفاوتة على مدار السنة بني منطقة عسري وحمافظة 

فالشكر له على نعمه ، جدة ومااشتملت عليه من جهد البحث وعناء االستقصاء 
  .وتوفيقه وفضله

عبدالرزاق بن /يسرين بداية أن أتوجه بالشكر والتقدير لسعادة األستاذ الدكتور
لتكرمه باإلشراف على رسالة املاجستري وعلى ما قدمه من دعم ، سليمان أبوداود

ومتابعة وتوجيه لكافة مراحل البحث والدراسة والذي كان له األثر الكبري يف إمتام 
  .هذه الرسالة

طه بن عثمان الفرا / كما أتقدم بالشكر ألعضاء جلنة املناقشة سعادة األستاذ الدكتور 
  .عبداحلفيظ مسرقندي / والدكتور
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  ،كما أشكر رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس
على كل ، واليفوتين أن أوجه شكري وتقديري ألعضاء هيئة تدريس شطر الطالبات

  .ماقدموه من رعاية وتشجيع ومتابعة
والشكر موصول لكل من أسهم معي خالل مراحل دراسيت فلهم مين مجيعاً كل                  

  .الشكر والتقدير
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  مقــدمـــــة 
شهد قطاع السياحة والترويح خالل السنوات األخيرة الماضية اهتماماً كبيراً وملحوظاً وأصبح هـذا  

ومن خالل نظرة سريعة إلـى  . المجاالت القطاع عنصراً مهماً من عناصر دعم اقتصاديات الدول في شتى

اإلحصائيات الدولية الرسمية التي تدل على أثر هذه الصناعة العصرية الناهضة، فقد أشـارت إحصـائية   

السـياحة   حديثة لمنظمة السياحة العالمية إلى أن أكثر من مليار دوالر تصرف بشكل يومي على قطـاعي 

  . ة في العالم موزعة في مجاالته المختلفةمن القوى العامل% 11والترويح،  وأن حوالي 

إن المملكة العربية السعودية وبالرغم من إمكاناتها االقتصادية الكبيرة، ومساهمة قطاع البترول بصورة     

إال أنها ومن خالل تجاربها السابقة تنبهت وقررت ضرورة تنـوع مصـادر   ، فاعلة في اقتصادها المتنامي

دها، حتى تتمكن من الحصول على نصيبها من سوق السياحة والترويح وغيـره  دخلها، وإعادة هيكلة اقتصا

وقد خطت المملكة . من القطاعات األخرى المحتملة، خاصةً بعد اتساع أنشطة هذا القطاع في اآلونة األخيرة

دينية خطوات كبيرة في برامج بنيتها التحتية، وأصبح لديها خبرة متزايدة في مجال السياحة خاصة السياحة ال

التي شرفها اهللا بها، والمتمثلة في قدوم الحجاج والزوار المسلمين لتأدية مناسك الحج والعمرة والزيارة فـي  

مكة المكرمة حيث المسجد الحرام والكعبة المشرفة ومشاعر الحج األخرى، وزيارة المدينة المنورة للصالة 

  . عليه وسلمفي المسجد النبوي الشريف والسالم على رسول اهللا صلى اهللا

وفي ظل اهتمام المملكة العربية السعودية بالقطاع السياحي والترويحي صدر القرار الملكي الكريم رقم      

لتصبح السياحة أحد الروافد ) www.sct.gov.sa(هـ بإنشاء الهيئة العليا للسياحة12/1/1421وتاريخ ) 9(

المملكة العربية السـعودية بالعديـد مـن المقومـات      االقتصادية والثقافية واالجتماعية المهمة، حيث تمتاز

كما ، األساسية للسياحة، فباإلضافة لالماكن المقدسة، فإن ما تتمتع به من استقرار وأمن يجعلها محط األنظار

  .تحظى بالكثير من مناطق ومقومات الجذب السياحي في المملكة

لسعودية من النواحي االقتصادية واإلدارية وتعد محافظة جدة من أهم محافظات ومدن المملكة العربية ا

وتميـزا   واالجتماعية والسياحية والترويحية والثقافية، وتعتبر من أكبر المحافظات السعودية وأكثرها أهمية
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والسياحي ألبناء مناطق مكـة   وهى المحور الترويحي. من ناحية النشاط االقتصادي والصناعي والسياحي

والرياض وغيرها، وكانت لقرون طويلة البوابة التجارية والمنفذ الخارجي الرئيس المكرمة والمدينة المنورة 

للمملكة ونطاقها الغربي على وجه الخصوص، كما اكتسبت محافظة جدة أهمية سـياحية بفضـل موقعهـا    

وباتت من أكثر ، و ما تحظى به من دعم الدولة، المتميز على البحر األحمر وقربها من الحرمين الشريفين

حافظات السعودية التي تحتضن مرافق ومنشآت وأنشطة سياحية وترويحية متطورة، كالفنـادق والشـقق   م

المراكز الترفيهية والمتاحف األثرية والتاريخية وفعاليات وأنشطة  المفروشة والمنتجعات والمطاعم، وكذلك

راً وإقبـاالً مـن مختلـف    وتشهد هذه المرافق والفعاليات واألنشطة سنة بعد أخرى تطو، سياحية وترويحية

مناطق المملكة على مدار السنة، لتغدو محافظة جدة مثاالً حياً لمنطقة جـذب سـياحي ترويحـي متميـز     

وسلوكيات ترويحية متباينة كما يبدو من قبل السياح القادمين من مناطق مختلفة، وهذا ما ستتناوله الدراسة 

  . التفسيرفي موضوعها بالمناقشة والعرض والتحليل والعليل و

  :مشكلة الدراسة

جاذبية خاصة لدى الكثير مـن البـاحثين والدارسـين     اوع السياحة والترويح بصفة عامة ذيعد موض     

والمتخصصين من الجغرافيين واالقتصاديين وعلماء السياسية واإلعالميـين والمخططـين والمسـتثمرين    

لضوء على النشاط السياحي والسلوك الترويحي ومن هذا المنطلق فقد رأت الباحثة أهمية تسليط ا، وغيرهم

وعوامل الجذب السياحي في أحد أهم المناطق السياحية بالمملكة العربية السعودية والمتمثلة في محافظة جدة 

في محاولة علمية منهجية لتحليل ومناقشة العوامل التي تجذب كثيرا من سكان المملكة العربية السعودية نحو 

مدار العام، والتركيز بخاصة على تناول وتحليل وتفسير وتعليل السلوكيات الترويحيـة  هذه المحافظة على 

للسياح القادمين إلى محافظة جدة من منطقة عسير بصفة خاصة وتطور عوامل ومقومات الجذب السياحي 

  .في محافظة جدة

في تحقيق التوازن بين   مهممظهر من مظاهر النشاط اإلنساني، كما أن  لهما دور  إن السياحة والترويح   

أنها ضـرورية لتحقيـق الرفـاه لمكونـات      إضافة إلى، وتسهم في تحقيق السعادة لإلنسان العمل والراحة،
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هامشي في حياة البشر قبل القـرن العشـرين،    وقد تحولت السياحة والترويح من موقع. وعناصر المجتمع

لكة العربية السعودية بقطاع السياحة والخـدمات  وفي ظل اهتمام حكومة المم .لتحتل حيزا مهماً في حياتهم

 - 1426هـ، وكذلك خطة التنميـة الثامنـة   1425 - 1420السابعة لسنة  الترويحية ركزت خطة التنمية

العمل على توفير التجهيزات والخدمات الالزمة لتنمية قطاعي السياحة والتـرويح   هـ على ضرورة1430

  ).www.planning.gov.sa(نوعيتها وتحسين

ترى الباحثة أن ثمة أسباب تسـتدعي إجـراء   ، وانطالقاً من أهمية دور السياحة والترويح في المجتمع    

دراسات تستهدف التعرف على أنماط وأسباب التوزيع الجغرافي لألماكن  السياحية و األنشطة الترويحيـة،  

ل السلوكيات والثقافة الترويحيـة،  الفرص الترويحية المتباينة بشكل عام، وأثرها في تشكي وطبيعة ومميزات

واألهمية التي يكتسبها قطاع السياحة والخدمات الترويحية، وأثر هذه األماكن على سلوك وثقافة الترويح عند 

وتوفير حياة آمنـة، وسـعيدة،   . السياح، فال بد من االهتمام بدراسة األنشطة والخدمات والفرص الترويحية

  .اح، سيسهم حتما في تحسين األداء االجتماعي واالقتصادي والسياسي للمجتمعومليئة بالحيوية والنشاط  للسي

ومع أن السياحة والترويح في المملكة العربية السعودية تتمتع بمقومات جيدة جدا، إال أن هنالك عددا من 

ضاء أوقاتـه  العوامل التي قد تكون سبباً في تأخر نموهما في وطننا المعطاء، أو إحجام السائح عن التمتع بق

ولعلنا في هذا الدراسة نتعرض بالمناقشة والتحليل بعضها لتكون بداية لتوضيح أهم األسـباب  . في المملكة

  .التي تقف عائقا أمام تطورها بصورة أفضل

في المملكة العربيـة   مهمةفإن منطقة عسير منطقة جذب سياحي ، وكما أن محافظة جدة مركز سياحي    

إال أن ما الحظته الباحثة مـن  ، ه من وتنوع طبيعتها واعتدال أجواءها على مدار العامالسعودية لما تتميز ب

االتجاه المتزايد نحو السياحة في محافظة جدة على مدار السنة جعلها تهتم بدراسة هذا الموضوع من شـتى  

ارت غرفة جدة دل على ذلك زيادة اإلقبال والعائد من السائحين من مختلف مناطق المملكة وقد أش، جوانبه

مليـار   2.5م إلى ما حققه مهرجان جدة في دورته التاسعة من عائدات تجـاوزت  2008في تقريرها لعام 

  .)1( ريال، كعائدات على المنشآت االقتصادية والسياحية والتجارية
                                                

 . م2007يوليو  12 تاريخ، 10453جريدة الشرق األوسط ، العدد  )1(
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احي ترويحية متعددة كانت احد أهم عوامل الجذب السي وإمكانات ولما تتمتع به محافظة جدة من خيارات    

فإنه من الطبيعي أن يكون وراء هذا الجذب السـياحي أسـباب   ، لسكان منطقة عسير للسياحة بمحافظة جدة

ومن هذا المنطلق كان ذلك عـامالً  ، وتعدد في الرغبات والسلوكيات وتنوع في المظاهر السياحية األخرى

  .منطقة عسير إلى محافظة جدةمهما دعا الباحثة للكشف ودراسة السلوكيات السياحية للسياح القادمين من 

وكون الباحثة من أهالي منطقة عسير ولها ارتباطها بالمنطقة وزياراتها المتعددة وعالقتها بسكانها فإنها     

فعلـى  ، ترى أن ثمة بعض العوامل التي تقف عائقا أمام سكان منطقة عسير لقضاء إجازاتهم في المنطقـة 

الجاذبة بمنطقة عسير في ظل زيادة عدد السكان و ارتفـاع الطلـب    سبيل المثال محدودية المواقع السياحية

موقع سـياحية  (على السياحة والترويح حيث ال يوجد في منطقة عسير سوى تسعة منتجعات سياحية كبيره 

www.syahya.com.sa (إلـى   -كما يبدو -بالطلب عليها مما أدى باإلضافة لقلة الشقق المفروشة مقارنة

كما أن إطاللة منطقة عسير على ساحل البحر األحمر لم تستغل بإقامـة المنتجعـات   . ارتفاع قيم إيجاراتها

األمر الذي انعكس بصورة سلبية على مستوى ، الحديثة ذات الخدمات السياحية المالئمة التي يحتاجها السياح

عسير، و ثم تنامي االتجاه العام للبحث عن بدائل ومناطق جـذب سـياحي    الطلب على السياحة في منطقة

حيث أظهرت دراسة سياحية حديثة أجراها مركز المعلومات واألبحـاث السـياحية   ، أخرى كمحافظة جدة

م أن منطقة مكة المكرمة تتصدر المدن السعودية بحصة تصل 2007التابع للهيئة العليا للسياحة عام ) ماس(

  )1( %.12ة  السياحة الداخلية تليها منطقة عسير بنسبة من حص% 46

حيث تعتبر ، وال شك أن هنالك عدة عوامل لجذب سكان منطقة عسير للسياحة والترويح في محافظة جدة   

إحدى أهم المحافظات األكثر تميزاً في المملكة  اليوم محافظة جدة واحدة من أكبر المدن في المملكة كما أنها

بشكل سريع وأقيمت فيهـا خـالل العقـدين     والسياحي، وقد نمت نشاط االقتصادي والصناعيمن ناحية ال

األمر الذي أكـسبها أهمية كبيرة بالنسـبة لحركـة   ، الكثير من المشاريع االقتصادية والمنشآت،الماضيين 

الحركة الدائمـة إذ  حيث أصبحت مركزاً تجارياً رئيسياً يتسم ب. الدولية للمملكة مع األسواق العالمية التجارة

                                                
 .م2007أغسطس  5تاريخ ،  2240ريدة عكاظ ، العدد ج )1(
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مركـزاً   تطورت تطوراً كبيراً في جميع المجاالت التجارية والخدمية و بها نهضة صناعية كبرى فأصبحت

  .مهما للمال واألعمال

مرافـق ومنشـآت    المدن السعودية التي تحتضن لقد اكتسبت محافظة جدة أهمية سياحية وباتت من أكثر   

إلى المطاعم العربيـة والعالميـة، وكـذلك     والمنتجعات، إضافة روشةسياحية متطورة كالفنادق والشقق المف

مركـزاً وسـوقاً    320المراكز الترفيهية والمتاحف األثرية والتاريخية وتحتوي محافظة جدة على أكثر من 

من إجمالي األسواق والمراكز التجارية بالمملكة، وكما أن محافظة  %21تجارياً، وبذلك تمثل ما يزيد على 

وشـواطئها   لوجود أكبر عدد من المجسمات الجمالية في ميادينهـا  تميز بوجود المتحف المفتوح وذلكجدة ت

محافظة جـدة هـو    ولعل أجمل ما يميز. مجسماً صممها فنانون عالميون في فن النحت 478والتي بلغت 

افظـة حيـث   الكورنيش في عدة أجزاء من المحشارع إطاللتها المباشرة على ساحل البحر األحمر ووجود 

أحدث تجهيزات الرفاهية والمناظر الرائعة للبحر األحمر  ويضم كيلومتر 100يمتد بطول الساحل ألكثر من 

فندقاً موزعـة علـى    96كما تحتضن محافظة جدة أكثر من ، بحيرة صناعية 14حيث تنتشر على امتداده 

 بمسـتوى  ة، بينما يبلغ عدد فنادقهامن إجمالي فنادق المملك% 19نسبته  مختلف الدرجات الفندقية مشكلة ما

  .المستوى في المملكة الفنادق بهذا من طاقة% 31فندق طاقتها االستيعابية تمثل نحو  20الخمس نجوم 

  :أهمية الدراسة
وفي المملكة العربية السـعودية  ، للسياحة والترويح دور كبير في شتى نشاطات الدول واألمم والشعوب    

تلفة من السياحة والترويح والسلوكيات الترويحية بحيث تتميز معظم مدنها بنوع أو تحديداً هناك نواحي مخ

وفي محافظة جدة فإن للسياحة دورا هامـا فـي   ، أكثر من الجذب السياحي واألنماط والسلوكيات الترويحية

العـالم  رقيها وتطورها وتميزها بالموقع والمناخ والبنية التحتية التي تكاد تضاهي بهـا كبريـات منـاطق    

  .المماثلة

وتنطلق أهمية هذه الدراسة من محاولة التعرف على عوامل الجذب والسـلوكيات السـياحية للسـياح        

و بالرغم من أن منطقة عسير تعتبر إحدى المناطق السـياحية  ، القادمين إلى محافظة جده من منطقة عسير
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ترددون على محافظة جـده طـوال العـام    بالمملكة، وتمتع بموقع ومناخ جميل، إال أن آالف من سكانها ي

  ألهداف وأغراض 

ومقاصد سياحية وترويحية مختلفة تسعى الباحثة تسليط الضوء عليها وتناولها بالدراسة والمناقشة والتحليل 

  .والتفسير

  :ومما تقدم يمكن تحديد أهمية الدراسة من الناحية التطبيقية في النقاط التالية   

كونها محاولة لدراسة السلوكيات الترويحية لسكان منطقة عسير للسياحة فـي   تبرز أهمية الدراسة في  .1

 .على الرغم من أن منطقة عسير تعد من أهم المناطق السياحية في المملكة العربية السعودية، جدة

و ما يمكن ، تحاول الدراسة الكشف عن أبرز عوامل هذا الجذب السياحي والترويحي في محافظة جدة  .2

 .فرزه من آثار اقتصاديه وثقافية واجتماعية وغيرهاأن تصنعه ي

السعي إلى التوصل إلى نتائج دقيقة موثوقة يمكن من خاللها الخروج بتوصيات عملية يمكن أن تتبناها   .3

 .الجهات المعنية بالسياحة والجهات الحكومية األخرى ذات العالقة

  .ة عسير إلى محافظة جدةالتعرف على السلوكيات الترويحية للسياح للقادمين من منطق .4

وتأتي أهمية الدراسة من الناحية األكاديمية في كونها محاولة و مساهمة جادة إللقاء الضـوء علـى أحـد    

المواضيع الهامة في مجاالت الجغرافيا واالقتصاد وصناعة السياحة والترويح وإضافة إلى ما تم التوصـل  

  .إليه في هذا الموضوع

  :أهداف الدراسة
يتمثل في التعرف على السلوكيات الترويحية للسياح منطقـة   ه الدراسة إلى تحقيق هدف رئيسهذ تهدف   

عسير للسياحة في جدة وعوامل الجذب السياحي بها، و بالتالي فان تحقيق هذا الهدف من خالل األهـداف  

  :الفرعية التالية

  .دراسة السلوكيات الترويحية لسكان منطقة عسير للسياحة في محافظة جدة .1
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الفنـادق   فـي  قامـة لإلالتعرف على دور المشروعات االستثمارية في محافظة جدة في جذب السائح  .2

والشقق المفروشة والمد ن الترفيهية والمنتجعات السياحية وغيرها من متطلبات السـياحة احتياجـات   

  .السائحين

احة في جـدة مـن   معرفة الوضع الحالي للسياحة والترويح في محافظة جدة، والعمل على تحويل السي .3

  .موسمية إلي سياحة مستمرة

ما تتميز به محافظة جدة من مقومات طبيعية وبشرية ومعطيات وإمكانيات و بنى خدمية تحتية  استنباط .4

وغيرها من عوامل الجذب السياحي، وذلك من خالل موقعها على البحر األحمر وكونها بوابة للحرمين 

  .بية السعوديةالشريفين والميناء الرئيس للملكة العر

  : تساؤالت الدراسة
انطالقا مما تم طرحه في مشكلة الدراسة فإن هذه الدراسة التي ستطبق على عينة عشـوائية منتظمـة   

والتي تستند إلى السعي لإلجابة على التساؤالت التاليـة  ، ممثلة لسكان منطقة عسير السائحين في مدينة جده

وتنحصر هذه التساؤالت في تصورنا اإلجمالي . اقيتها العلميةفي محاولة الختبارها والتحقق من مدى مصد

:                                                                                                                            القائم على المعلومات والدراسات المتوافرة عن موضوع الدراسة في النقاط اآلتية

هل يشكل قرب محافظة جدة من الحرمين الشريفين أحـد عناصـر محـددات السـلوكيات السـياحية       .1

 احة والترويح في محافظة جدة ؟والترويحية للسياح القادمين من منطقة عسير بهدف السي

والمستشفيات المتطورة وبـين   هاخدمات ةونوعي هاومكوناتهل توجد عالقة بين أعداد المراكز التجارية  .2

 السلوكيات الترويحية للسياح القادمين من منطقة عسير للسياحة والترويح في محافظة جدة ؟

وبين السلوكيات الترويحية للسياح القادمين هل هناك ارتباط بين موقع محافظة جدة على البحر األحمر  .3

 من منطقة عسير للسياحة في محافظة جدة ؟

هل يعد تميز أماكن اإلقامة والسكن عامالً مهما ومؤثرا من عوامل الجذب السياحي والسلوك الترويحي  .4

 للسياح القادمين من منطقة عسير للسياحة في محافظة جدة ؟
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عمل والتعليم في محافظة جدة وبين السلوكيات الترويحيـة للسـياح   هل توجد عالقة بين توافر فرص ال .5

 القادمين من منطقة عسير للسياحة في محافظة جدة ؟

بين األحوال المناخية والبيئية بعامة بمحافظة جدة وبين السلوكيات الترويحية للسياح  هل هناك ارتباط  .6

  القادمين من منطقة عسير للسياحة في محافظة جدة ؟

  :ات املنهجية للدراسةاإلجراء

  :منهج الدراسة
ويعتمد ، ستعتمد الباحثة على المنهجين التحليلي والوصفي المسحي حيث إنهما مناسبان لطبيعة الدراسة

هذان المنهجان على تحليل ووصف الظاهرة المدروسة، وتحديد أسبابها وآثارها المحتملة وفـق األسـاليب   

) فـروض (لى نتائج وتعميمات وتوصيات تحقق اختبار تساؤالت العلمية المتعارف عليها بهدف الوصول إ

  .وأهداف الدراسة وتسهم في محاولة التوصل إلى حلول واقتراحات معقولة ومنطقية حل المشكلة

  : جمتمع الدراسة وعينته
، يتكون مجتمع الدراسة من كافة السياح القادمين من منطقة عسير الذين يقصدون محافظة جدة للسياحة

  -:جرى اختيار عينة عشوائية منتظمة ممثلة لمجتمع الدراسة انطالقاً من المبررات التاليةو قد 

ما الحظته الباحثة من تنامي نسب السياح القادمين من منطقة عسير إلى محافظة جده كمقصد سـياحي   .1

 .وترويحي على مدار السنة

يقف حائالً دون توجه  كثير مـن   في المملكة، إال أن ذلك لم مهمةتعتبر منطقة عسير منطقة سياحية   .2

 .أهاليها نحو السياحة والترويح في محافظة جدة

فقد اعتمدت الباحثة في تحديد حجم مجتمع الدراسـة علـى   ، و توخياً لمصداقية و دقة البحث والدراسة    

أعـدتها   والتـي ، هـ1425البيانات التي توافرت عن طريق التعداد السكاني للمملكة العربية السعودية لعام 
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مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات بوزارة االقتصاد والتخطيط، حيث أظهرت النتائج األولية أن منطقة 

  ).www.mep.gov.saمن إجمالي سكان المملكة العربية السعودية %  7.4عسير تشكل ما نسبته 

 هـ 1428صناعية بجدة لعام وقد أظهرت آخر اإلحصائيات الصادرة من لجنة السياحة بالغرفة التجارية ال   

. مليون زائر على مدار العام ما بين سياح ومعتمرين وحجـاج  7.5أن محافظة جدة تستقبل سنويا نحو ، )1(

  3.5م استقبل نحو 2008كما أوضحت اإلحصائيات نفسها أن موسم السياحة الصيفية في محافظة جدة لعام 

دراسة الحالية ال تقتصر على موسم السياحة الصـيفية  وحيث أن ال، مليون زائر من مختلف مناطق المملكة

وإنما على مدار العام فقد اعتمدت الباحثة على كون إجمالي عدد الزائرين لمحافظة جدة على مدار ، فحسب

  .مليون زائر من كافة مناطق المملكة العربية السعودية 7.5العام حوالي 

ة عسير للسياحة والترويح في محافظة جدة من إجمالي عدد وبناء عليه فإن عدد السياح القادمين من منطق   

  :السياح الزائرين لمحافظة جدة يمكن حسابه كالتالي

إجمالي عدد السياح القـادمين إلـى   × نسبة سكان منطقة عسير من إجمالي سكان المملكة العربية السعودية 

  100/ محافظة جدة من كافة مناطق المملكة 

سائح من منطقة عسير يفدون للسـياحة والتـرويح فـي     555000=  100/ مليون سائح  7.5×  7.4= 

  .محافظة جدة

فقـد لجـأت الباحثـة    ، وحيث أن هذا العدد يعتبر كبيراً مما يصعب حصر مجتمع العينة والتعامل معه   

ات الستخدام أسلوب العينة العشوائية الممثلة لمجتمع الدراسة، والتي يمكن من خاللها الحصول على معلوم

وعليه تم االعتمـاد علـى مـا نسـبته     . تفي بغرض البحث، وتقدم النتائج المتوخاة من خالل هذه الدراسة

وقد استخدمت الباحثة طريقة العينة الطبقية حتى تكـون  ، من عدد األسر كعينة عشوائية للدراسة) 0.001(

                                                
 .10892م، عدد 2008جريدة الشرق األوسط ،  )1(



    11

وبالتالي يمكـن  ، )1( محافظة جدةممثلة بقدر اإلمكان للمجتمع السياح القادمين من منطقة عسير للسياحة في 

  :عينة الدراسة على النحو اآلتي الحد األدنى من تحديد

  نسبة العينة × مجتمع الدراسة =  عينة الدراسة 

  .مفردة 555=  0.001×  555000= عينة الدراسة 

تعارف عليه استمارة استبيان احتياطا للفاقد أو غير المسترجع منها كما هو م 700وستقوم الباحثة بتوزيع  

  .علمياً في مثل هذه الحاالت

وسوف تعتمد الباحثة على توزيع االستبيان في منطقة عسير كونها من أهل المنطقة عن طريق توزيعها في 

  .بعض الكليات والمدارس وعلى بعض األهالي للصعوبة حصر سياح منطقة  عسير في جدة

  
سير كونها من أهل المنطقة عن طريق توزيعها فـي  كما ستعتمد الباحثة على توزيع االستبيان في منطقة ع

بعض الكليات والمدارس ومراكز الترويح والمنافذ الجوية والبرية كلما كان ذلك ممكناً وفق األسس العلمية 

  ).مشرف الدراسة(التي يوصي بها 

  :أداوت الدراسة 
  :النحو التاليسوف يتم االعتماد على في هذه الدراسة المصادر المعلوماتية وذلك على    

الكتب والدوريات والدراسات واألبحاث والمقـاالت والموسـوعات واألطـالس    : المصادر المكتبية .1

والخرائط والمعاجم والصحف والمجالت والصور واألفالم والمراجع النظريـة المختلفـة التـي تناولـت     

  .الموضوع

لجمع البيانات من مجتمع الدراسة  سوف تقوم الباحثة بإعداد استبانه) االستبانة: (المصادر الميدانية .2

ومن العينة التي سيتم تحديدها وفق األسس اإلحصائية العلمية المتعارف عليها، وسـوف تراعـي الباحثـة    

                                                
، 2الجغرافيا الكمية واإلحصائية أسس وتطبيقات باألساليب الحاسوبية الحديثـة، ط ، )هـ1420(السرياني ، محمد و ناصر الصالح،  )1(

 .50مكتبة العبيكان، ص : الرياض
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االستفادة من الدراسات السابقة ذي الخبرة واالختصاص وأن تكون االستبانة شـاملة للمتغيـرات ومشـكلة    

  .الدراسة

  .لى شبكة االنترنت العالمية ذات المصداقية العلميةالمتوفرة ع: المصادر االلكترونية .3

  .التي ستقوم بها الباحثة أو تعمل على تدوينها بطرق مالئمة: المقابالت والمالحظات الميدانية .4

  :ها وحدود جماالت الدراسة
  :يةسيتم إجراء هذه الدراسة بإذن اهللا تعالى في إطار الحدود الموضوعية والمكانية والزمانية التال     

تقتصر الدراسة على تحديد عوامل جذب سكان أهالي منطقة عسير نحو مدينة جدة : الحدود الموضوعية .1

  . وسلوكياتهم الترويحية في محافظة جدة

رغبة من الباحثة في تسليط الضوء بعمق على هذا الموضوع فستقتصر الدراسة على : الحدود المكانية .2

شمال خط االستواء ° 21.30.00السعودية عند دائرة عرض  محافظة جدة الواقعة غرب المملكة العربية

وكون الباحثة إحدى سـاكنات محافظـة جـدة    ، )1( شرق خط غرينيتش ° 39.11.45وعلى خط طول 

كما تربطها بمنطقة عسير عالقة ، فسوف يساعدها ذلك على االطالع وتحديد أسباب المشكلة عن قرب

ها، مما يساعد الباحثة على معرفة أهم األسباب التي تـدفع  المنشأ، ولها زيارات وتواصل مستمر بأهالي

ومن جهة أخرى ماهيـة عوامـل   ، بعض األهالي لترك السياحة في عسير والتوجه إلى محافظة جدة 

 .الجذب السياحي بمدينة جدة والسلوكيات الترويحية السياح القادمين من عسير في محافظة جدة

هـ حتى نهاية 1430ة على الفترة الزمنية المحددة من بداية العام تقتصر هذه الدراس:  الحدود الزمانية .3

 .هـ1431العام 

  

  

  

                                                
 .120مكتبة العبيكان، ص: ، دليل المواقع الجغرافية بالمملكة العربية السعودية، الرياض)هـ1419(فية السعودية، الجمعية الجغرا )1(
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  خريطة محافظة جدة) 1/1(شكل 
  

  http://www.jeddah.gov.sa/index.phpموقع أمانة محافظة جدة : المصدر
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  :مصطلحات الدراســة

السـياحة  (اإلنسان من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمـان   عبارة عن انتقال:  Tourism /السياحة - 

ساعه بحيث ال تكون من اجـل  24لمدة يجب أن تقل عن ) السياحة الداخلية(أو انتقال في البلد ) العالمية

 . )1(اإلقامة الدائمة وأغراضها تكون من اجل الثقافة أو األعمال أو الدين أو الرياضة

ذي يغادر محل إقامته الدائم لمكان آخر داخل أو خارج الدولة التـي  هو الشخص ال: Tourist/ السائح - 

يقيم فيها ألي غرض غير العمل والدراسة لمدة ال تزيد عن اثني عشر شـهراً وال تقـل عـن أربـع     

 .وعشرين ساعة

ويقصد بها األنشطة السياحية التي تتم خالل فترة محددة من :  Seasonal Tourism/السياحة الموسمية - 

غالباً ما تكون قصيرة المدة وتتناقض أو تختفي خالل فترات أخرى وفي معظـم األحـوال تعـد    السنة 

خصائص المناخ هي السبب الرئيسي في وجود هذا النمط من أنماط السياحة تبعاً لفتـرة وطـول مـدة    

 .)2(اإلقامة السياحية

ني تنفس أو اسـتراح أو  لفظ الترويح في اللغة العربية مشتق من أراح وتع:  Recreation/  الترويح - 

وجد الراحة ومعنى ذلك أن أنشطة الترويح التي تمارس خالل وقت الفراغ يمكـن أن تمـارس علـى    

ويشمل األنشطة الترويحية التي تشغل عادة فترات زمنية محـددة  ):الترويح الداخلي(ـ 1: مستويين هما

ـ الترويح 2.اع إلى اإلذاعة، القراءةال تتجاوز عدة ساعات ،مثل النوم،مشاهدة برامج التلفزيون، االستم

وتشمل األنشطة الترويحية التي تشغل فترات زمنية أطول نسبيا، ): الترويح الخارجي(في الهواء الطلق

ساعة، مما يعني أنها تمارس خالل أيام العطالت مثل السباحة، صـيد األسـماك،    24ولكنها تقل عن 

 . )3(زيارة الحدائق العامة، والمالهي

                                                
 .23دار زهران، ص : ، عمان صناعة السياحة، )م1997(توفيق ، ماهر عبد العزيز ،  )1(
 .113سكندرية، دار المعرفة الجامعية، ص ن اإلصناعة السياحة والترويح من المنظور الجغرافي، )م1997(الزوكة، محمد ،  )2(
 .49المرجع السابق ، ص  )3(
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هي قوة جذب الزائرين للمنطقة ومدة بقائهم فيها،وتعتبر المسـافة   : Attraction Forces /جذبقوة ال - 

التي قطعوها للمجيء إلى المنطقة ،والوسائل المستخدمة للسفر إلى المنطقة معايير ضرورية للتعـرف  

 . )1(على قوة جذب المنطقة السياحي

مقومات الطبيعية كل ما تتميز بـه المنطقـة   يقصد بال:  Natural components/ المقومات الطبيعية - 

الطبيعة الجغرافية للسطح ،والمياه ،والحياة البيئية وغيـر  ،السياحية من مزايا الموقع والطقس والمناخ 

ذلك من القيم الجمالية للطبيعة،وتداخل أثار الموارد الطبيعية بصورة كبيرة فيما بينهـا ،مثـل الموقـع    

 .)2(فموقع أي منطقة يحدد طقسها ومناخها وأشكال الحياة البيئية فيهاوالمناخ وأشكال الحياة فيها،

هي نوع من السياحة ينطوي على السفر ألغـراض  : Urban Tourism)/ الحضرية(السياحة المدنية  - 

ثقافية أو الهروب من حياة الريف،فهذا النوع من السياحة يتميز بوجود أشخاص ملَّـوا حيـاة الريـف    

ة المدينة بكل ما فيها من معالم حضارية وتاريخية وتكنولوجيا ومراكـز تجاريـه   ويريدون التمتع بحيا

 .)3(أي انه نوع من السياحة عكس السياحة الريفية تماما.وغيرها

هي محاولة التأثير في نفوس السائحين والتحكم في سلوكهم :   Tourism Publicity /الدعاية السياحية - 

والعروض السياحية لغرض إيصال تلك الحمالت ألكبر شريحة  عن طريق سلسة من النشاطات الدعائية

 .)4(من المتلقين

إذن ".راج رواجـا :روج"بالمعنى اللغوي تعنـي  : Tourism Promotion / الخدمات السياحية تسويق - 

االتصال باآلخرين وتعريف الناس بالسلع  يجبكلمة ترويج تعني تنفيق الشيء، وحتى ينفق هذا الشيء 

التنسيق بين جهود البائع في إقامة منافذ المعلومات وفي تسهيل بيـع  "يعرف الترويج بأنهوالخدمات إذا 

 .السلع أو الخدمة أو في قبول فكرة معينة

                                                
 .70مكتبة بستان المعرفة، ص : اإلسكندريةمبادئ علم السياحة، ، )م2006(الشرقاوي، فتحي محمد ، نيرمين الخطاب، أمين وائل،  )1(
 صمكتبة الملك فهد الوطنيـة،  : ، الرياض السعوديةة اثر السياحة على اقتصاديات المملكة العربي، )م2001(الطيار، ناصر عقيل،  )2(

56. 
 .189دار زهران، ص : عمان  سلوكيات السائح والطلب السياحي،، )م2000(الطائين حميد عبد النبي ، بشير عباس العالق،  )3(
 .177، ص )مرجع سابق(الشرقاوي، فتحي محمد،  )4(
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نوع من السياحة ويرتكز على تراث وثقافة البلـد وشـعبة ،   :  Cultural Tourism /السياحة الثقافية - 

والمواقع التاريخية والمعمار التقليدي والصناعات والتي تكون محفوظة أو مصورة أو منحوتة في اآلثار 

الحرفية واالنجازات الثقافية في مختلف الفنون،ويهدف هذا النوع من السياحة إلى إثراء معرفة السـائح  

 .)1(وإشباع حاجته من الثقافة

هو من يقوم بإعطاء شرح أو معلومات عن اثر أو مزار سياحي دون : Tour Guide/ المرشد السياحي - 

لمدة   sight -seeing   ن يرافق الرحلة، أو هو من يصحب المجموعة السياحية في رحالت المشاهدةأ

 .)2(قصيرة

مصطلح يطلق على الخدمات األوليـة الواجـب   :  Tourism Infrastructure/البنية التحتية للسياحة - 

الت والخدمات الصحية توفرها لقيام أي مشروع أو منطقة سياحية مثل شبكات المياه والكهرباء واالتصا

 .)3(وتعتبر هذه الخدمات ضرورة أساسية ألي مشروع سياحي، والطرق واألمنية

مصطلح يطلق على منشآت اإلقامة التي : Tourism Upper Infrastructure/ البنية الفوقية للسياحة - 

لومـات  هي الفنادق والشقق المفروشة والمخيمات وكذلك مشاريع االسـتقبال السـياحي ومكاتـب المع   

  .)4(السياحية ووكالء السفر وغيرها وهذه الخدمات تختلف من بلد آلخر حسب مستوى تقدم البلد

  : الدراسات السابقة
ظهرت دراسات ذات توجهات مختلفة عالجت موضوع النشاط السـياحي فـي المملكـة العربيـة     

تهم ودوافعهم ونظرتهم إلـى  السعودية، وقد ركزت غالبيتها على سلوك وتوجهات السياح فيما يتعلق باتجاها

كما تناولت خصائص السياح ديموغرافياً وثقافياً واقتصادياً ومكانياً، ، األماكن والخدمات والموارد السياحية

ونستعرض فيما يلي بعضاً من هذا الدراسات التي يمكن أن تكـون ذات  . وعوامل ومناطق الجذب السياحي

  :لى النحو اآلتيصلة بدراستنا هذه بطريقة أو أخرى، وذلك ع

                                                
 .118، ص)مرجع سابق(الزوكة، محمد ،  )1(
 .162، ص )مرجع سابق(اوي، فتحي محمد، الشرق )2(
 140دار الصفا للنشر والتوزيع، ص : ، عمان السياحة تشريعات ومبادئ، )م2000(مكيه، منال عبد المنعم،  )3(
 .140المرجع السابق ، ص  )4(



    17

حيث هدف هـذا   )هـ1408" (مستوى االستخدام الترويحي بكورنيش جدة " دراسة جستنية بعنوان "  - 

البحث إلى التعرف على أنواع الخدمات الترويحية وتوزيعها على كورنيش جدة، باإلضافة إلى دراسة 

على ذلك، وقد أظهرت  الفروق في مستوى االستخدام خالل اإلجازة وخارجها ،والعوامل التي ساعدت

نتائج الدراسة أن كورنيش جدة من أهم المناطق الترويحية بالمدينة، ويشهد الجزء الشمالي منه أعلـى  

مستوى لالستخدام ، و أن التفاوت في مستوى االستخدام من منطقة ألخرى راجع إلى التفـاوت فـي   

هاية بتحويل منطقة الدراسـة مـن   توزيع الخدمات الترويحية بمختلف أنواعها، ويوصي الباحث في الن

 .الوظيفة الترويحية إلى الوظيفة السياحية

الترشيد االقتصادي ألوقات الفـراغ والترفيـة وتنميـة السـياحة الداخليـة      " دراسة الخولي بعنوان  - 

وقد ناقشت هذه الدراسة مفهوم السياحة وأنواعها وأهدافها، وخصائصـها االقتصـادية،   ) هـ1408"(

دها االقتصادية، ودارسة الوقت كمورد اقتصادي ،كما اسـتعرض الباحـث الطلـب    وعناصرها وأبعا

والعرض على المنتجات الترويحية، باإلضافة إلى ذلك فقد تم تناول أهم جوانـب عـرض المنتجـات    

الترويحية، سواء من قبل القطاع الخاص أو العام، ومن خالل االستبيان الذي قام به الباحث على عينه 

هـ وجد أن أهم سبب النخفاض الطلب على السياحة الداخلية هو عـدم  1407في عام  من سكان جدة

وجود خدمات سياحية، وان أهم دافع للسياحة الخارجية هو تغيير المنـاخ والتعـرف علـى ثقافـات     

  .وحضارات جديدة

تطور وتناولت هذه الدراسة  )هـ1408"(تطور الخدمات الترويحية في مدينة جدة" دراسة بكر بعنوان  - 

الخدمات الترويحية في مدينة جدة وحصرها وتحليل أهم العوامل الجغرافية المؤثرة في توزيـع تلـك   

الخدمات، وقد اعتمد الباحث في دراسة تطور الخدمات الترويحية بمحافظة جدة على دراسة التطـور  

ـ   ل مرحلـة  العمراني، واعتبره محورا أساسياً للدراسة،حيث مر بأربع مراحل من التطور، شـهدت ك

تم التركيز فيها بشكل كبير على شـبكات  ) هـ1390هـ ـ  1367(تطوراً في جانب معين، فمرحلة 

ـ 1400(الطرق والخدمات الترويحية على الجبهات البحرية المختلفة، ومرحلة  وتـم  ) هـ1407هـ 
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التركيز فيها بشكل اكبر على الخدمات المختلفة من خدمات نقل ومواصالت وتحليه ميـاه وصـرف   

 .صحي وغيرها

تناول شمولي لموضوع تطوير السياحة بإقليم عسير بجنوب غرب " دراسة إبراهيم و ريماوي بعنوان  - 

كان الهدف من هذه الدراسة معرفة العوامـل األساسـية لتطـوير     )"م1991(المملكة العربية السعودية

إلقليم، وذلك من خالل بناء السياحة، كيفية تفاعلها مع بعضها البعض واثر هذا التفاعل على السياحة با

لمعرفة أهم تلك العوامل التي تساعد فـي زيـادة عـدد     Dynamic Modelنموذج ديناميكي نظري 

السياح باإلقليم ،ومن أهم المتغيرات التي اعتمدت في بناء النمـوذج، كـل مـن المنـاخ والمنـاظر      

عالم السياحي وعامل صحة البيئة، الطبيعة،والمنتزهات السياحية ،والعوامل االجتماعية والثقافية ،واإل

وقد اتضح من خالل النموذج أن عامل االستثمار السياحي هو من .إضافة إلى العوامل غير المنظورة 

 .أهم العوامل مع عامل المناخ في تحقيق جذب السياح لإلقليم

). م1993"(اثر الوظيفة السياحية على خريطة استخدام األرض في مدينـة أبهـا  "دراسة حسين بعنوان  - 

ركزت هذه الدراسة على إظهار الوظيفة السياحية لمدينة أبها وتأثيرهـا علـى التركيـب الحضـري     

واستخدامات األرض، وباستخدام التحليل الكارتوجرافي في معالجة البيانات والمعلومات، والتـي تـم   

المدينـة، توصـل   الحصول عليها من خالل الدراسة الميدانية والمسح العام لكافة استخدامات األرض ب

الباحث إلى أن السياحة تعتبر إحدى الوظائف الرئيسية التي شاركت في تشـكيل خريطـة اسـتخدام    

األرض ،وان هناك تداخل في كل من الوظيفة السكنية والسياحية في بعض أحيـاء المدينـة، وتوقـع    

كن أن تتناقص بسبب الباحث انه ما لم يتم وضع تخطيط سياحي مناسب فان جاذبية المدينة السياحية يم

االستخدام المتزايد للسياح والزائرين من ناحية، ونمو السكان ومنافسة الوظائف األخرى مـن ناحيـة   

 .أخرى 

هدف هذا ).هـ1413" (تقدير دالة الطلب على السياحة الداخلية في مدينة جدة " دراسة النبوي بعنوان  - 

اخلية في محافظة جدة، وتحديد أهم المتغيـرات  البحث إلى دراسة وتقدير دالة الطلب على السياحة الد
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وتم .التي يمكن أن تؤثر في تلك الدالة ،وبيان أكثرها أهمية، وذلك باستخدام طريقة المربعات الصغرى

مفردة مثلت معظم أحياء مدينـة جـدة خـالل رجـب      350إجراء الدراسة على عينة عشوائية بلغت 

م استخدام دالة خطية شبه لوغارثمية لتقدير النموذج، وقد ت)إجازة نصف العام(هـ 1411وشعبان عام 

حيث تضمنت عدد الليالي السياحية كمتغير تابع وست من المتغيرات المستقلة هي الـدخل الشـهري،   

والتكاليف الكلية ،وتكاليف النقل، وأداء العمرة ،والمستوى التعليمي، وعدد إفراد األسرة، وبعد إجـراء  

تحديد أهم المتغيرات التي يمكن أن تفسر دالة الطلب على السـياحة فـي    االختبارات القياسية بغرض

محافظة جدة، وتوصل البحث إلى أن كال من الدخل الشهري، والتكاليف الكلية، هما المتغيران األكثـر  

أهمية في تفسير الدالة وشرح سلوك الطلب على السياحة الداخلية في جدة وجاء البحث بعدة توصيات، 

الدعوة إلى إنشاء وسائل إقامة متنوعة غير الفنادق الممتازة والدرجـة األولـى، كـالقرى    وكان منها 

السياحية،والمخيمات، لتالءم فئات الدخل المختلفة، والعمل على إنشاء جهة عليـا تتـولى اإلشـراف    

 .والمراقبة على األنشطة السياحية

تناولت هـذه  ). م1993"( ي مدينة جدةتصنيف وتوزيع الخدمات الترويحية ف" دراسة أبو داود بعنوان  - 

جدة ، وباختيار أسلوب المسح الميـداني   محافظةالدراسة أنواع الخدمات الترويحية وإنما توزيعها في 

لحصر الخدمات الترويحية، قسم الباحث الخدمات إلى فئتين رئيستين هما المراكز الترفيهية، والمراكز 

وار للتعرف على أنمـاط التوزيـع الجغرافـي للمراكـز     الرياضية، وقد تم استخدام أسلوب صلة الج

الترويحية الرئيسية بمدينة جدة، حيث أظهرت النتائج أن نمط توزيع المراكز الترفيهية يتـأرجح بـين   

وقد . الشكل العشوائي والمجتمع، أما المراكز الرياضية فنمط توزيعها اتخذا نمطا متقاربا إلى حد كبير 

حتـى يتحقـق نـوع    ،تناسق أنماط التوزيع للخدمات الترويحية بمدينة جدة لخصت الدراسة إلى انعدام

التوازن أجغرافي لهذه المراكز، أوصى الباحث بالتوجه إلى المراكز الجديدة في جنوب ووسط وشمال 

  .شرق جدة
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وهدفت هذه الدراسة بشـكل  ) هـ1414" ( مقومات الجذب السياحي في جدة"دراسة الصالح بعنوان   - 

تحديد إمكانيات الجذب السياحي الموجودة في مدينة جدة، والتركيز على مقومـات الجـذب   أساس إلى 

السياحي المستغلة، وكيفية العمل على تنميتها، وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة، اسـتخدمت الباحثـة   

ـ  . كأداة لتجميع بياناتها ر وقد أجريت الدراسة على عينة من السياح القادمين إلى جدة سـعوديين وغي

هـ، وقد استخدمت الباحثة بعض األساليب 1413سعوديين، وخالل إجازة الربيع في شهر شعبان لعام 

اإلحصائية لمعالجة البيانات وتحليلها، والتي منها الجداول التكرارية ،وجدول التوافق ،ومربـع كـاي،   

حي غير المستغلة ومعامل التوافق، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان منها أن عناصر الجذب السيا

ال تمثل عامل طرد مع مرور الوقت ،ذلك أنها تعتبر ) كالبحر األحمر( بالشكل المطلوب في مدينة جدة 

من سياح مدينة جدة يعـدون موسـم   % 66,2وأن . من أهم مقومات الجذب السياحي في مدينة جدة 

ى زيادة االهتمـام بعناصـر   وقد أوصلت الباحثة بالعمل عل. إجازة الربيع الموسم السياحي األول لهم

 .الجذب السياحي األخرى كما وكيفا كزيارة المتاحف والمناطق الترفيهية

"  دراسة في التنمية اإلقليميـة :تنمية السياحة الصيفية بمنطقة أبها " دراسة إبراهيم و القحطاني بعنوان  - 

يم عسير وتوضـيح  هدف البحث إلى وصف موارد السياحة الصيفية في منطقة أبها بإقل، )هـ1414(

نمـوذج  (أهميتها لتنمية المنطقة، ولدراسة النشاط السياحي بمنطقة أبها، تم إعـداد إطـار مرجعـي    

Model ( لتطوير السياحة الصيفية بمنطقة أبها بإقليم عسير، باعتبار السياحة من أهم مدخالت التنمية

نموذج من أربعة مكونات رئيسية للمنطقة في ظل عدم توفر موارد معدنية أو صناعية هامة ،ويتكون ال

وتم خالل دراسة هذا النموذج تقييم مختلـف  . وهي السائح المتوقع، ومقومات الجذب بالمكان السياحي

 .جونب النشاط السياحي بمنطقة أبها وتحديد السلبيات وااليجابيات المتعلقة بذلك النشاط 

على ). هـ1423" (الجغرافية السياحية تطور السياحة في محافظة جدة دراسة في"دراسة أبو داود عن  - 

أهمية السياحة كمصدر لزيادة الدخل والدور الذي تلعبه في دفع مسيرة التنمية اإلقليمية، تطور الموارد 

والمرافق واألنشطة السياحية ودور الجهات الحكومية والخاصة باإلضافة إلى أنها ناقشت المشاكل التي 
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ما هدفت إلى التعرف على خصائص السياح المختلفة واتجاهاتهم تواجهها السياحة في محافظة جدة، ك

ودوافعهم وذلك من خالل الدراسة الميدانية التي أجريت على عينة عشوائية منتظمة مثلـت مختلـف   

مفردة ،وباستخدام الباحث للحاسب  317مفردة، كان عدد المستوفاة منها  400السياح حيث بلغ حجمها 

ومن خالل البرامج اإلحصائية تم التوصل إلى عدة نتائج من أهمها أن السياح اآللي في تحليل البيانات 

القادمين إلى جدة يقيمون وضعها السياحي بصورة جيدة، وهم من السعوديين المتزوجين ومتوسـطي  

% 64منهم السكن في الفنادق، كما أن % 60أشخاص، و يفضل  5السن ،ويبلغ متوسط أسرهم حوالي 

وسيلة لقدومهم، كما لخصت الدراسة إلـى أن المرافـق والتجهيـزات واألنشـطة     يستخدمون الطائرة 

السياحية بمحافظة جدة شهدت تطورا خالل العشرين عاما الماضـية، إال أن ذلـك يفـوق القـدرات     

االستيعابية لبعض المناطق كالكورنيش الشمالي وشرم أبحر، وقد جاءت الدراسة بعدة توصيات كـان  

ر معلومات وإحصائيات وبيانات شاملة ومفصلة ودقيقة عن األنشطة والمرافـق  منها العمل على توفي

السياحية بمحافظة جدة وإعداد خريطة سياحية إرشادية تشمل تلـك األنشـطة والمواقـع والمرافـق     

 .السياحية

دراسة تطوير اإلمكانيات السياحية بالمملكـة العربيـة   "دراسة الغرفة الصناعية التجارية بجدة بعنوان  - 

تم في هذه الدراسة عـرض اإلمكانيـات السـياحية    " لسعودية مع التركيز على محافظة جدة وجازانا

المتاحة بالمملكة العربية السعودية بصفة عامة وجدة وجازان على وجه الخصوص، وذلك من خـالل  

قتصاديا دراسة الوضع الراهن للسياحة في المملكة العربية السعودية، وتناولت الدراسة أهمية السياحة ا

واجتماعيا، باإلضافة إلى أهم معوقات تطوير السياحة، حيث تم تقسيمها إلى عدة أنواع من المعوقات، 

وفي النهاية ترى الدراسة لتفعيل دور السياحة في االقتصاد الوطني، فانه البد من مواجهـة معوقـات   

 .التطوير السياحي في المملكة العربية السعودية 

تنميـة السـياحة   " بعنوان ) م2004(الغرفة التجارية الصناعية في الرياض دراسة مركز البحوث في - 

تؤكد الدراسة أن االتجاه الحكومي على مستوياته كافة يركز بقوة على تنمية هذا "  الداخلية في المملكة
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القطاع وجعله أحد الروافد األساسية لالقتصاد الوطني وتحقيقاً ألهداف خطـط التنميـة االقتصـادية    

تماعية التي يأتي في مقدمتها تنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي وتوفير فـرص عمـل   واالج

واستعرضت الدراسة واقع القطاع السياحي في ، للمواطنين، إضافة إلى تعزيز الوجه الحضاري للبالد

لمقدسـة  المملكة الذي تتنوع أنشطته ومن أهمها السياحة الدينية لوجود الحرمين الشريفين واألمـاكن ا 

والمساجد التي أقيمت في العقود اإلسالمية األولى، وهي ميزة تنفرد بها المملكة إلى جانـب السـياحة   

الموسمية التي تعتمد على التنوع المناخي والجغرافي، والسياحة الثقافية التـي تعتمـد علـى اآلثـار     

والسـدود وآثـار المـدن    التاريخية وموروثات الحضارات القديمة ومنها المساجد والقصور واألبراج 

وأكـدت الدراسـة دور   ، والقرى القديمة، إلى جانب السياحة العالجية والرياضية والتجارية والترفيهية

القطاع الخاص في تنمية السياحة الداخلية باعتباره محور عملية التنمية المستديمة لما يتمتع بـه مـن   

توفير السلع والخـدمات السـياحية بأسـعار     كفاءة إدارية وخبرة استثمارية وقدرة تنافسية تؤدي إلى

مناسبة، إضافة إلى ما يمتلكه من رأسمال، ومن ثم فإن دوره يعد بذلك مكمالً للدور الحكومي في دعم 

 .السياحة

وتوقفت الدراسة عند أبرز العقبات التي تؤثر سلبياً في جهود استقطاب السياحة الخارجية فأشارت  

اإلدارية ذات الصلة بتأسيس وإقامة المشروعات وعدم وضوحها، إلى  إلى أن من ذلك طول اإلجراءات

جانب عدم تمتع المستثمرين في القطاع السياحي ببعض التيسيرات التي يحصل عليها المستثمرون في 

القطاعات األخرى، مثل اإلعفاءات الجمركية والتعرفة المخفضة الستهالك الكهرباء والمياه إلى جانب 

ومات ودراسات الجدوى عن الفرص االستثمارية المتاحة في مجال السياحة وضـعف  عدم توافر المعل

 .األداء التسويقي واإلعالمي للمشروعات السياحية في الداخل

" بالمملكـة  لصناعة السـياحة   نحو تنمية شاملة ومستديمة"الهيئة العليا للسياحة بإجراء بعنوان  دراسة - 

مفردة من العاملين بالقطـاع   25القطاع السياحي لـ لين فيوقد قامت الدراسة على العام، )هـ1425(

% 96وأكدت الدراسـة أن  ، قطاع الفنادق والبقية في منتزهات منهم عاملون في% 56في مدينة جدة 
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توجـد   منهم ال% 88عينة الدراسة لم يحصلوا على دراسات متخصصة في السياحة الفندقية، وان  من

علـى  % 12بينما وافـق   ا عليها ووظائفهم الحالية التي يشغلونها،لهم عالقة بين دراستهم التي حصلو

بالدراسة على ضرورة الحصـول   من المشاركين% 60وجود عالقة بين مؤهالتهم وعملهم، فيما أيد 

وأشارت الدراسة إلى . أهمية ذلك عدم% 36على دراسة متخصصة في مجال العمل السياحي، ويرى 

السياحي محترم اجتماعياً وهو ما يعكس نمو الوعي  ا على أن العملمن المشاركين بها وافقو% 84أن 

 .تنمية االقتصاد الوطني االجتماعي بأهمية القطاع ودوره في

  

حيث تساعد فـي  ، ومما سبق استعراضه من خالل الدراسات السابقة والتى ترى الباحثة أهمية تناولها     

كما أن ، د المراجع والدراسات التي يمكن االستفادة منهامن المعلومات النظرية وفي تحدي مناسب توفير كم

لالستفادة منها في موضوع البحـث  ، استعراض تلك الدراسات يساهم في تناول النقاط التي لم تتطرق إليها

واالستفادة من النتائج التي توصلت لها تلك الدراسـات فـي الموضـوع    ، والبدء من حيث انتهى اآلخرون

  .ثالمتعلق بمشكلة البح
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  الفصل الثاني

 ريـار النظـاإلط

    األهمية – التطور –مفهوم السياحة والرتويح : املبحث األول  −

 .األمناط

تطور أمناط السياحة والرتويح يف اململكة العربية : املبحث الثاني  −

 .السعودية

أهم املناطق السياحية والرتوحيية وعوامل : املبحث الثالث  −

  .لعربية السعوديةمتيزها باململكة ا
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  مفهوم السياحة والرتويح: املبحث األول 

  :مقدمــة
ينمو بصورة ، أصبحت صناعة السياحة من أكثر الصناعات في العالم تطورا، وال زال تقدمها وتوسعها     

هذا على الرغم من كونها ،مما جعلها مرآة لمدى التقدم الحضاري، والعلمي لشعوب األرض، سريعة جدا

 .واالقتصادية والسياسية وغيرها، واالجتماعية، ساني حركي لها أبعادها الثقافيةنشاط إن

ومن المنتظر أن تبدأ نموا قويا متواصال ، وخير دليل ، فقد أصبحت صناعة رئيسة على النطاق العالمي (

ارتفعت و، على ذلك ازدياد عدد السياح على المستوى الدولي إلى ثالثة أمثاله خالل العقدين الماضيين 

مليار دوالر في ) 300(م إلى حوالي )1970(مليار دوالر تقريبا في عام )22(حصائل السياحة الدولية من 

  . م )1990(عام 

ومع إضافة السياحة والسفر الداخليين ستكون هذه األرقام أكبر بكثير وفقا لدراسة أجريت لحساب أمريكان 

  .    مليار دوالر في عام واحد) 1916(بلغت نحو إكسبريس ترفل استأثرت السياحة والسفر بمبيعات 

أهمية هذا القطاع من ، وعلى ذلك أدركت دول العالم المختلفة، سواء أكانت رأسمالية أو اشتراكية     

وتنمية ، واالقتصادية واإلعالمية باإلضافة إلي الجوانب اإلنسانية، واالجتماعية، جوانبه المختلفة الثقافية

  .  ة العالقات الدولي

على اعتبار أن للسياحة دور هام في التنمية . ويكاد يحتل الجانب االقتصادي أهم الجوانب جميعها 

االقتصادية فضال عن إسهامها في زيادة الدخل القومي إلى جانب دورها في تقريب المستويات االقتصادية 

  .    )1( ).اإلقليمية لميزان المدفوعات

فإن السياحة لم تعد مجرد نشاط ترفيهي (، ب االقتصادي للدول المختلفة وعلى الرغم من أهمية الجان   

واإلنسانية ال ،والثقافية ،وتسلية لإلنسان بل تعتبر صناعة لها أبعادها وأهدافها ، فآثار السياحة االجتماعية 

                                                
 .10ص، دار كنوز المعرفة العلمية ،صناعة السياحة،هـ 1428،أحمد محمود،مقابلة)1(
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رب بين فالسياحة وسيلة ومناخ مشبع بروح التفاهم والتسامح والتقا، تقل أهمية عن آثارها االقتصادية

  .  الحضارات والشعوب، وعلى ذلك فالسياحة أداة الكتشاف وحدة اإلنسانية

وبشكل عام فقد أصبحت السياحة صناعة البلد األكثر نموا من حيث مساهمتها الجديرة باالهتمام وكذلك     

صادر المتنوعة وخاصة في تثبيت العمالت األجنبية كونها تجارة غير منظورة ، حيث تعتبر من أهم الم

للعمالت الصعبة التي يجلبها السائح معه لينفقها في البلد المزار خصوصا وأن السائح ينفق في إجازته أو 

). محل إقامته(أو موقع سياحي معين أكثر بكثير من معدالت إنفاقه في بلده األصلي ، زيارته ألي بلد سياحي

قبة من الدخول اإلضافية التي تدخل وكذلك األثر المضاعف للنفقات السياحية حيث هناك سلسلة متعا

االقتصاد عن كل وحدة نقد يقوم السائح بإنفاقها، وكلما تحركت الوحدة المالية تعطي تأثيراً مركباً في 

   )1( .)االقتصاد وتخلق مصادر جديدة للدخل القومي

) 2300(نحو وبذلك لعبت السياحة دورا هاما في عصرنا الحاضر إذ يقدر حجم الحركة الداخلية منها ب(

وصناعة ، ولهذا صارت ظاهرة واضحة، مليون زيارة سياحية ينتقل فيها األفراد عن محل إقامتهم كالدائمة

وتجارة مربحة، وعلم وفن له أصوله وقواعده، وأصبحت دراستها ضرورية ومفيدة تخطت صناعتها أبعادها 

  . الصغيرة وبداياتها غير المتكاملة فوصلت إلى مرحلة النضج التام 

فالسياحة إذاً حقيقة ثابتة راسخة في الوقت الحاضر، ووصلت مرحلة الالعودة كمطلـب وحـق مكتسـب    

لإلنسان المعاصر ولهذا اعتمدتها األمم المتحدة وأقامت لها منظمة عالمية متخصصة وباركت االستثمار في 

   )2( ).جميع هيئاتها المتخصصة 

  

  

  

  

  

  

                                                
 . 11ص،، دار زهران ، عمان صناعة السياحة،م1997العزيز ، ماهر عبد ،توفيق )1(
 .25ص، مكتبة ا ألنجلو المصرية، جغرافيا السياحة،م 1990،وآخرين،محمد صبحي ، عبد الحكيم )2(
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 :حمفهوم السياحة والرتوي

  : السياحة بأنهايمكن تعريف 

ذلك الشخص الذي يقوم : والسائح هو ، نشاط السفر بهدف الترفيه ، وتوفير الخدمات المتعلقة لهذا النشاط "

منظمة السياحة باالنتقال لغرض السياحة لمسافة ثمانين كيلومترا على األقل من منزله ؛ وذلك حسب تعريف 

   )1( )"لهيئة األمم المتحدةالتابعة ( العالمية

تم اإلعالن عن تأسيس منظمـة   1970ومن الجدير بالذكر أنه في السابع والعشرين من شهر أيلول عام . 

ا اليوم كيوم عالمي للسياحة بعد أن ؛ حيث اختير هذ(World Tourism Organization) العالمية السياحية

علـى  )االيوتـو  (:العمومية لالتحاد الدولي للمنظمات السـياحية الرسـمية المعروفـة باسـم     وافقت الهيئة

  .األساسي للمنظم  النظام

  : وقد عرفت األكاديمية الدولية السياحة على أنها 

أوقات الفراغ لتحصيل المنافع الناجمة عن  أو مجموعة من التنقالت البشرية خالل، االنتقال المؤقت للفرد (

  . )2( )القيام بهذه األنشطة

وأصبحت تدخل ، لم تعد صناعة السياحة كما كانت منذ سنوات ترويح وترفيه بل تشعبت فروعها وتداخلت  

كما لم تعد السياحة ذلك الشخص الذي يحمل حقيبة صغيرة ويسافر إلـى  . الحياة اليوميةفي معظم مجاالت 

فقد تغير الحـال وتبـدل وتخطـت     األثريةويتجول بين معالم البلد  الفنادقبلد ما ليقضي عدة ليال في أحد 

  .بهالسياحة تلك الحدود الضيقة لتدخل بقوة إلى كل مكان لتؤثر فيه وتتأثر 

ونتاج زحفها إلى مقدمة القطاعات االقتصادية في العالم؛ فقد ، هذا التنوع هو نتاج تطور صناعة السياحة  

وال تندثر بل ،  معينها نضبيال رابحة تمكنت السياحة من تجاوز كل األزمات وأثبتت التجارب أنها صناعة 

فالسياحة هي صـناعة مرتبطـة بالرغبـة     ،تنمو عاماً بعد عام رغم كل األحداث المؤسفة التي قد تمر بها

ولقد توقع البعض منذ سنوات أن تقل حركة السـياحة مـع تطـور    ، اإلنسانية في المعرفة وتخطي الحدود
                                                

 .12ص.، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية صناعة السياحة والترويح من المنظور الجغرافي، ) م1997(الزوكة ، محمد ، )1(
 18، ص 35، العدد مفهوم السياحة وتطورهمجلة السياحة ، )2(
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ولكن السنوات أثبتت أن السـياحة  ، اإلعالم وظهور شبكة اإلنترنت التي تعج بالمعلومات والصور والبيانات

دخول دول كثيرة في الفترة األخيـرة   وعلى الرغم من، رسوخاًو ثباتاًستظل أكثر الصناعات نموا وأكثرها 

فهي صناعة العالم مـن   .العالم كلهدول  يستطيع استيعاب العالمية إلى سوق السفر والسياحة إال أن السوق

  .واألكثر تطوراً وتفهماً وتفتحاً هو الذي يستطيع أن يأخذ منها قدر ما يريد،  العالم والى العالم

   :لسياحة تعريفات ا

السياحة، أو صناعة السياحة ال تقف على تعريف واحد بذاته ؛ ألن لها أنواع مختلفة،  وتعريـف            

والسائح هـو الشـخص    (، للسياح توفر الخدمات كل نوع يعتمد على الغرض الذي تقوم من أجله؛ فالسياحة

حد على األقل، أو ليلة واحد؛ وأسباب مثل بعيدا عن بلده، سواء داخل وطنه أو خارجه، ليوم وا الذي يسافر

والتجـارة والشـؤون   ، الفراغ الترويح، العطالت، العالج، التعليم، الدين، الرياضـة (هذا السفر عديدة منها 

آخر، ووفود المؤتمرات، ورجال األعمال المسافرين  وعليه فإن الذين يقضون عطالتهم في أي بلد). العائلية

    ). )1(كلهم في عداد السائحين

وهي ( العالمية،  ولكن منظمة السياحة. والبعض يعتبر الشخص الذي يقضي يوما على شاطئ البحر سائحا(

  :تعرف السائح بأنه ) المنظمة العالمية الممثلة للسياحة 

لكن تتفق جميـع  . الشخص الذي يزور مكانًا ما ويقضي هناك ليلة واحدة على األقل قبل أن يعود إلى بيته 

السياحة في العناصر السياحية الثالثة الرئيسة اآلتية، والتي تكون مفهوم السياحة لدى أي شعب مـن  أنواع 

  :وهى )2( )الشعوب

  :السائحون

هم الطاقة البشرية التي تستوعبها الدولة المضيفة صاحبة المعالم السياحية وفقاً لمتطلبات كل سـائح ومـا    

  .يحتاج إليه من مستلزمات ترويحية وترفيهية 

  

                                                
 .27ص ،، دار زهران ، عمان  صناعة السياحة،م1997ماهر عبد العزيز  ،،توفيق )1(
 .22ص، مجموعة النيل للنشر ، مبادئ السياحة،م2001،ماهر عبد الخالق ، السيسي)2(
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  :باختالف أنواعها ) المعالم السياحية(الموارد الثقافية  -

  :وتقديم التعريفات المختلفة لها فنجد منها، هي التي تتمثل في أنواع السياحة  

السياحة البيئية، السياحة العالجية، السياحة الرياضـية، السـياحة االجتماعيـة، سـياحة التسوق،سـياحة      

  .وغيرهااحة الفضائية،سياحة اآلثار المغامرات، سياحة الشواطئ، السي

إال أن هناك نمطين أساسـيين  . باإلضافة إلى الثالثة عناصر السابقة التي تتكون منها السياحة وتقوم عليها  

   )1( ):من األنماط السياحية التي يجب اإلشارة إليهما

  :السياحة الدولية 

  . ر من حدود دولة ألخرىهي النشاط السياحي الذي يتم تبادله ما بين الدول، والسف

   :السياحة الداخلية  

أو معـالم  ، هي النشاط السياحي الذي يتم من مواطني الدولة لمدنها المختلفة التي يوجد بها جذب سـياحي "

سياحية تستحق الزيارة، أي أن السياحة الداخلية هي صناعة تكون داخل حدود الدولة، وال تخرج عن نطاقها 

")2(.  

يختلف عند بعض الدول ؛ فنجد أمريكا وكندا تعـرف السـياحة   ) مفهوم السياحة الداخلية(م لكن هذا المفهو(

كم ،أو أكثر بعيداً عن مقر إقامته يعتبر  100الداخلية حسب مسافة الرحلة التي يقطعها المسافر؛ فإذا  كانت 

المواطن الـذي يقضـى   :ي أنه أما في بلغاريا وألمانيا االتحادية فيعرفون السائح الداخلي عل، سائحاً داخلياً

ذلك الشخص : ونجد عند البلجيك والبريطانيين يكون السائح الداخلي هو ، خمسة أيام بعيداً عن محل إقامته

    )3( ) .الذي يقضي أربع ليالي أو أكثر بعيدا عن سكنه لغير أغراض العمل

  

  

                                                
، دار العلـم ، جـدة    األسس والمفـاهيم : السياحة والترويح هـ، 1417م، القحطاني ، محمد ، وأرباب محمد ، وإبراهيم ،عبد المنع)1(

 .12ص
،  دوافع واتجاهات السائحين نحو خدمات السياحة والترويح الداخلية في المملكة العربية السعودية، هـ)1417(، الغامدي عبد الرحيم )2(

 ..25،ص،جامعة الملك عبد العزيز، رسالة  ماجستير غير منشورة 
 .13مجموعة النيل للنشر ص، مبادئ السياحة،م2001،ماهر عبد الخالق ، سيسيال)3(



    30

    التعريف العام للسياحة ونستخلص من ذلك 

أو )السياحة العالمية(ل اإلنسان أي إنسان من مكان إلى مكان  ومن زمان إلى زمان عبارة عن انتقا(بأنه    

  )1( )ساعة 24لمدة يجب أال تقل عن )السياحة الداخلية ( االنتقال في البلد 

  :الترويح تعريف: المفهوم العام للترويح 

  :يدور معنى كلمة الترويح في أصلها اللغوي 

لتعب ورجوع  النشاط إلى اإلنسان، وإدخال السرور على النفس بعد العنـاء  على السعة واالنبساط وإزالة ا

يا : "رجعت له نفسه بعد اإلعياء، وفي الحديث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال: وأراح الرجل، أي

   )2("بالل أقم الصالة أرحنا بها 

بتعريفه ، ومـن هـذه التعـارف أن     وتتعدد تعريفات المختصين للترويح وتتباين باختالف نظرة من يقوم

   :الترويح هو

  .إعادة إنعاش الروح وإحياء القوة بعد التعب -

   .إدخال السرور على النفس -

  .أثناء وقت الفراغ بدافع ذاتي من الرضى الشخصي الذي ينتج عنه شاط ذو فائدة ما، يمارس اختيارياًن -

  .غهالنشاط الذي يختاره الفرد ليمارسه في وقت فرا -

   .مزاولة أي نشاط في وقت الفراغ بهدف إدخال السرور على النفس دون انتظار أي مكافأة -

اإلنسان اختيار ذاتي بمحض إرادته دون أن يتأثر بأي ضغوط خارجية قد تؤثر  هو كل نشاط يختاره -  

   )3( .عليه باالختيار بهدف تنمية أبعاده الشخصية شريطة أن يمارس في وقت الفراغ 

العادات والتقاليد : والذي يفصل في ذلك هو، والمهتمين بالسياحة، ذا تتنوع مفاهيم الترويح عند المختصينهك

  .والثقافة التي يعيشها كل فرد

                                                
 ..23ص . ، دار زهران ، عمان صناعة السياحة،   1997ماهر عبد العزيز ،،توفيق )1(
 ..255ص،6ج، لسان العرب، محمد،جمال الدين،ابن منظور )2(
. ، دار العلـم ، جـدة   األسـس والمفـاهيم  : السياحة والترويح هـ،1427القحطاني ، محمد ، وأرباب محمد ، وإبراهيم ،عبد المنعم) 3(

  .12ص
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   :ويمكننا تحديد مفهوم أدق لمصطلح الترويح من المنظور الشرعي بأنه  -

ئل وأشكال عديدة مباحة شرعاً، ويـتم  نشاط هادف وممتع لإلنسان يمارسه اختيارياً وبرغبة ذاتية وبوسا - 

   .في أوقات الفراغ 

  :مشروعيته

ويعد الترويح في اإلسالم أمراً مشروعاً، بل ومطلوباً طالماً أنه في إطاره الشرعي السليم المنضبط بحـدود  

  .الشرع التي ال تخرجه عن حجمه الطبيعي في قائمة حاجات النفس البشرية

  :آثاره

  : على الترويح في اإلسالم  ومن اآلثار المؤكدة

أوجموا هذه القلـوب والتمسـوا لهـا    : " أنه قال  –رضي اهللا عنه  -ما يروى عن علي بن أبي طالب  -

  " .طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل األبدان 

." أريحوا القلوب فإن القلب إذا أكـره عمـي   : " أنه قال -رضي اهللا عنه  -وما يروى عن ابن مسعود  -

. يعطون أنفسهم حقوقها مـن الراحـة والترفيـه    -صلى اهللا عليه وسلم  -كان أصحاب رسول اهللا  وهكذا

  .)1(الترويح بالرؤية الشرعية له في نفوس الناس

  : أنماط الترويح 

   :هنا أوجه كثيرة للترويح المشروع ، فالترويح المشروع ينقسم إلى أقسام عدة

  
 

                                                
  125العدد، 17ص، الترويح الهادف، 2008، التو يجري، مجلة الوعي اإلسالمي )1(
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  أنماط الترويح) 1/1(شكل رقم 

  :لترويح الرياضيا -

شعبه وألوانه كثيرة وفي ازدياد، أشهرها كرة القدم، وهو ترويح نافع في الصـحة النفسـية واالجتماعيـة     

  .وركوب الخيل وغيرها والجسدية، ومثله السباحة، والمشي على األقدام، والمسابقات،

 : الترويح الفني

من حياكة وتطريز، وصناعة الورود، وتـزيين  كممارسة هواية الرسم، والخط، والنقش، واألشغال اليدوية 

   .البيوت، وهوايات جمع الطوابع

  : الترويح االجتماعي

والمراسلة والهاتف وإحياء المناسبات الجميلة  -عليه الصالة والسالم  -من أساليبه التزاور الذي حث عليه 

ضاف إليها الرحالت القصـيرة  والمشاركة في فعاليات تعاونية بغية توطيد أواصر األخوة بين المؤمنين، ت

  .والطويلة مما يزيل الهم واإلرهاق الجسدي
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  الترويح السياحي

ويشمل زيارة المناطق المقدسة، مثل مكة، والمدينة، وبيت المقدس، وزيارة المناطق األثريـة والتاريخيـة   

  .وكذلك المناطق والمنتجعات السياحية والترفيهية وغيرها

  .لكثير من وسائل الترفيه في العالم اإلسالمي، وهي القراءة والمطــالعةوإضافة إلى ذلك هناك ا

 
  :شــروطه

  :ومن شروط الترويح الذي شجع اإلسالم عليه -

  .أن يكون خالياً من المفاسد والمضار والباطلة والمحرمة -1 

   .أن يخلو من اإلسراف واالستغراق الذي يستهلك الوقت - 2 

  .ن الكذب والسخريةأن يكون خالياً م -3 

  .عدم التبعية وتقليد اآلخرين في استجالب أنماط ترويحية ال تتوافق مع قيم اإلسالم -4  

  .منع الصرف الزائد على الجوانب الترويحية -5  

  .مراعاة الصحة العامة والنظافة  عموماً في جميع الممارسات الترويحية -6  

   .مراعاة التنويع في الترويح -7  

  .وغيرها العديد من الشروط التي يجب أن نلتزم بها في الترويح   
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  : مفهوم الترويح 

؛ فيزيل التعب ويبدله إلـى  "معاناة نفسية" هو نشاط يختاره الفرد، غالباً يكون بعد تعب وجهد أو بعد حزن 

إما جسمانياً بالرياضة نشاط، ويزيل الهم والغم ويبدله إلى فرح وسرور وهو مفيد للفرد إما عقلياً بالمعرفة، و

   )1(بأنواعها، وإما نفسياً بقيم اإليمان، كما أنه تحقيق لعبودية الفرد هللا وليس انقطاعاً عنها

  :أمناط السياحة
يأتي في مقدمتها العـرض  ، ومزيج من عناصر مختلفة ، السياحة والترويح عبارة عن ظاهرة مركبة (    

ومفهوم السياحة في حد ذاته يتضـمن  .العناصر األخرى المتداخلة والعوامل الطبيعية والبشرية و، والطلب 

، ورحالت العمل وزيارة األصدقاء واألقارب ، الغرض من الزيارات والعطالت: معانيا وأهدافا متعددة مثل 

وقد تكون ألسباب أخـرى  ، والبعد والمسافة التي يقطعها السائح في رحلته، وزيارات أخرى متباينة الهدف

وبالنظر إلى أنشطة السياحة العالميـة تشـير   ، والتسوق والترفيه وأداء األنشطة الرياضية، لدراسةا: منها 

% 15وأن حـوالي  ، من الرحالت السياحية تتم بسبب التمتع باإلجازات % 70اإلحصائيات إلى أن حوالي 

   )2( ).ى متباينة من الرحالت السياحية تتم ألغراض أخر% 15وأن نسبة ، تتم نتيجة القيام برحالت عمل 

وتتضـمن هـذه   . كما أن هناك معايرا وأسساً متباينة تحدد عملية تصنيف السياحة إلي أنماط محـدودة     

نقاط االنطالق ، خصائص الموسم السياحي، وسيلة النقل، الغرض السياحي، مدة اإلقامة: األسس والمعايير 

  ) . والمقصد السياحي ، جهتي القدوم(واالستقبال 

  : تصنيف أنماط السياحة طبقا لما سبق على النحو التالي  ويمكن

  . سياحة المناسبات ، السياحة الصيفية، السياحة الشتوية: السياحة الموسمية وتشمل كالً من –أ 

السـياحة  ، السياحة االقتصـادية ، السياحة العالجية، السياحة الدينية: السياحة المميزة وتشمل كالً من  -ب

  .  السياحة االجتماعية، السياحة الثقافية، السياحة السياسية، احة الرياضيةالسي، الترويحية

                                                
 .12ص. السياحة أسس ومفاهيمم ، 1988أغسطس ، 123العدد ، المجلة العربية )1(
)2(, Man sell, New York.P.1.e and Demand in TourismChoicJohnson and Thomas, B, (eds.) , (1992), . 
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، السياحة في المـزارع ، السياحة الريفية، السياحة الشاطئية: أنماط السياحة المتخصصة وتشمل كال من -ج

   )1().السياحة األثرية التاريخية، السياحة البيئية

 
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

  
  

  

  أنماط السياحة )1/2(رقمشكل 

  

  

  

                                                
، ملـف  مفهوم السياحة والترويح وأهميته وإمكان تطبيقه على المملكة العربية السعودية،هـ  1420، أبو داود ، عبد الرازق سليمان )1(

 .29ص ) 32، 31(السعودية، العدد  العقيق عدد خاص بالسياحة والترويح في المملكة العربية
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  :السياحة الدينية 

ويقصد بها السفر من دولة ألخرى أو االنتقال داخل حدود دولة بعينها لزيارة األماكن المقدسة ألنها سياحة 

تهتم بالجانب الروحي لإلنسان فهي مزيج من التأمل الديني والثقافي، أو السفر من أجل الدعوة أو من أجل 

 .يالقيام بعمل خير

  :السياحة العالجية

ويتضح التعريف من اسم هذا النوع من السياحة، فالسياحة العالجية هي سياحة إلمتاع النفس والجسد معـاً  

  : بالعالج أوهي سياحة العالج من أمراض الجسد مع الترويح عن النفس وتنقسم إلى قسمين

  : -أجهزة وكوادر -سياحة عالجية  –أ 

كـوادر  لى استخدام المراكز والمستشفيات الحديثة بما فيها من تجهيزات طبية ووتعتمد السياحة العالجية ع

  . ون إلى هذه المراكزأ بشرية لديها من الكفاءة تسهم في عالج األفراد الذين يلج

  :السياحة االستشفائية -ب

معدنيـة  تعتمد السياحة االستشفائية على العناصر الطبيعية في عالج المرضى وشـفائهم مثـل الينـابيع ال   

والكبريتية والرمال والشمس بغرض االستشفاء من بعض األمراض الجلدية والروماتيزمية، وتطلق السياحة 

  .العالجية على كال النوعين

تتضمن عناصر السياحة العالجية على حمامات المياه المعدنية وميـاه البحـر   : أمثلة على السياحة العالجية

   )1( .والمصحات العالجية

  :جتماعيةالسياحة اال

ويطلق عليها أيضاً السياحة الشعبية أو سياحة األجازات، والسبب في تواجد مثل هذا النوع أن السياحة كانت 

مقتصرة في القدم على الطبقات الثرية فقط وبما أن التطورات العالمية توجب التغير في كل ما يوجد مـن  

احة لتواكب التطورات والمستحدثات العالمية لكي حولنا فكان البد من هذه التغيرات أن تحدث أيضاً مع السي

                                                
 .47ص . ، مكتبة المؤسسة ببيروت دور اإلعالم في التسويق السياحي، م  2003، عبد القادر، مصطفى )1(
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تضم السياحة أو تشرك معها الطبقات التي تمثل الغالبية العظمى من المجتمعات ذوى اإلمكانيات المحـدودة  

  .بإعداد رحالت سياحية لهذه الطبقات غير الطبقات الثرية

ت للعاملين معسكرات فـي مختلـف   وكان أول ظهور للسياحة االجتماعية في دول الكتلة الشرقية حيث أعد

وأصبحت السياحة االجتماعية اآلن . المناطق السياحية لتجديد نشاطهم وقدراتهم النفسية والبدنية على العمل

نشطة في كثير من دول العالم حيث يتم تنظيم الرحالت السياحية الجماعية بأسـعار مخفضـة وتسـهيالت    

ثل بيوت الشباب والفنادق ثالثة نجوم أو األقل، أو ما يوجد مـا  متعددة مثل توفير أماكن اإلقامة الرخيصة م

يسمى بنظام السياحة بالتقسيط الذي يتيح الفرصة ألي فرد بالسفر في أي وقت على أن يتم تسـديد نفقـات   

كذلك نظام االدخار السياحي حيث يتمكن . رحلته على عدة أقساط وهذا متبع في الواليات المتحدة األمريكية

ن من تخصيص نسبة معينة من دخولهم وإيداعها في صندوق لالدخار من أجل السـياحة وتعتبـر   المدخرو

  .سويسرا رائدة في هذا النظام وغيرها من األنظمة األخرى

  :سياحة السيارات والدراجات 

تندرج سياحة السيارات والدراجات تحت األنماط السياحية الجديدة حيث تخضع لظروف ومتطلبات معينـة  

جودة إال في عدد قليل من الدول مثل الطرق السريعة التي تربط بين الدول وبعضها البعض، ومدى غير مو

وهذه السـياحة  . توافر محطات الخدمة والصيانة ومراكز النجدة واإلسعاف واالستراحات على هذه الطرق

  .منتشرة في دول أوربا والمنطقة العربية

  :سياحة المعارض

المعارض وأنشطتها المختلفة مثل المعارض الصناعية والتجاريـة والفنيـة    وهى سياحة تشمل جميع أنواع

فمن خاللها يستطيع الزائرون التعرف على آخـر اإلنجـازات التكنولوجيـة    . ومعارض الكتاب. التشكيلية

وقد ارتبط هـذا النـوع مـن    . والعلمية للبلدان المختلفة والتي تعتبر من عوامل الجذب السياحي وتنشيطه

  .بالتطور الصناعي الكبير الذي حدث في مختلف بلدان العالم  السياحة
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  :سياحة المؤتمرات

ارتبط هذا النوع بالتطورات الكبيرة في العالقات االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعية بين معظم دول 

ا القطاع على تـوافر  ويعتمد النهوض السياحي في هذ. العالم ونجدها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسياحة المعارض

عوامل عدة مثل اعتدال المناخ، توافر المرافق ووسائل االتصاالت، وجود الفنادق، القاعات المجهزة لعقـد  

   )1( .االجتماعات، المطارات الدولية، موقع المدينة كمنتجع سياحي يوفر مناخاً مالئماً لمثل هذه المؤتمرات

  : السياحة البيئية  

هى التي تشمل دراسات البيئة النباتية والحيوانية ، وكـذلك دراسـة حركـة الطيـور     أو السياحة البحثية و

  . وهجراتها العالمية

  :سياحة السباقات والمهرجانات

باإلضافة إلى سباقات الهجن حيـث  .. وتنطبق على سباقات السيارات والدراجات والمهرجانات السينمائية 

من المشاركين والسياح كما يرتبط بهـا كرنفـاالت واسـعة     تعتبر رياضة بدوية خالصة تشهد إقباالً هائالً

السباق العالمي للهجن في شمال سيناء بمصر وجنوبها خاصة فـي فصـل   : لألزياء والفنون الشعبية مثال

  .الربيع

  :سياحة السفاري والمغامرات 

سالسـل الجبليـة   وهى تلك السياحة التي تتم عبر الصحارى وتتنوع أنواعها وأهدافها فبعضها يتجه إلى ال

ومغامرة تسلقها، والبعض اآلخر يتجه إلى زيارة الوديان وعيون الماء، وآخرها تلك التي تكون مـن أجـل   

  .الصيد البرى في المناطق المسموح فيها بالصيد
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  :السياحة الرياضية 

أو من  وهو السفر من مكان آلخر داخل الدولة أو خارجها من أجل المشاركة في بعض الدورات والبطوالت

  . أجل االستمتاع باألنشطة الرياضية المختلفة واالستمتاع بمشاهدتها

وعن االستمتاع باألنشطة الرياضية المختلفة فنجدها متمثلة في ممارسة رياضة الغوص واالنـزالق علـى   

الماء والصيد، ويشترط في ممارستها توافر المقومات الخاصة بها من الشواطئ الساحرة، باإلضـافة إلـى   

  .مالعب والصاالت وحمامات السباحة إذا كان الغرض إقامة الدورات والمسابقات الدوليةال

  :سياحة التجوال

هي من أنواع السياحة المستحدثة وتتمثل في القيام بجوالت منظمة سيراً على األقدام إلى مناطق نائية تشتهر 

  .ش مع الطبيعةبجمال مناظرها الطبيعية وتكون اإلقامة في مخيمات في البر والتعاي

  :سياحة التسوق 

وهى سياحة حديثة أيضاً تكون بغرض التسوق وشراء منتجات بلد ما تسرى عليها التخفيضات مـن أجـل   

  .الجذب السياحي مثل مهرجان السياحة والتسوق بدبي من كل عام

  :السياحة الترفيهية

حيث وصلت نسبة السياحة الدوليـة إلـى    من أقدم األنماط السياحية وأكثرها انتشاراً،تعد السياحة الترفيهية 

تعتبر دول حوض البحر المتوسط من أكثر المناطق اجتذاباً لحركة السياحة الترفيهية لما تتمتع بـه  %. 80

من مقومات كثيرة كاعتدال المناخ باإلضافة إلى الشواطئ الخالبة والتي تفرعت منهـا األنـواع األخـرى    

وتكون السياحة الترفيهية بغرض االستمتاع والترفيه عـن الـنفس   . كالسياحة الرياضية والعالجية وغيرها

وليس لغرض آخر ويتم ممارسة األنواع األخرى من السياحة معها ويطلق عليها هنا الهوايات مثـل صـيد   

  .المناطق الصحراوية والجبلية والزراعية وارتيادالسمك والغوص تحت الماء واالنزالق 
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  ):والتاريخيةاألثرية (السياحة الثقافية  

يهتم بهذا النوع من السياحة شريحة معينة من السائحين على مستويات مختلفة من الثقافة والتعليم حيث يـتم  

من % 10ويمثل هذا النوع نسبة . التركيز على زيارة الدول التي تتمتع بمقومات تاريخية وحضارية كثيرة

مثل في االستمتاع بالحضارات القديمـة وأشـهرها   ونجد هذا النوع من السياحة مت. حركة السياحة العالمية

الحضارة الفرعونية المصرية القديمة والحضارات اإلغريقية والرومانية والحضارات اإلسالمية والمسيحية 

  .                                      )1( )على مر التاريخ والعصور

  :السياحة الشاطئية

تتوافر لها مناطق ساحلية جذابة وبها شواطئ رملية ناعمة ومياه صافية  تنتشر هذه السياحة في البلدان التي

وتوجد في الكثير من بلدان العالم مثل دول حوض البحر المتوسط ودول البحر الكاريبي . خالية من الصخور

  .والمحيط الهندي

  :سياحة الغوص 

ويشترط قيام مثل هذا النـوع مـن    وهى سياحة لها عالقة مباشرة بالسياحة الشاطئية في المناطق الساحلية،

الشـعب المرجانيـة،   : السياحة توافر كنوز رائعة بهذه المناطق الساحلية وتوافر مقومات الغوص بها مثل

  .األسماك الملونة، المياه الدافئة طوال العام، والخلجان

  :أهمية السياحة والرتويح
النفوس البشرية، وبالتالي فإن الكثير من الناس تبرز أهمية الموضوع في كون السياحة والترويح تميل إليهما 

يمارسون السياحة والترويح عن النفس بكافة الوسائل  والسبل المتاحة لديهم وقد ساعد على انتشـار ذلـك   

تنوع وتوسع وسائل السياحة و الترويح في الواقع المعاصر؛ وما توصلت إليه وسائل كل منهما من تقنيات 

ر منها متوفرا بسهولة ويسر خاصة في ظل التطور التكنولـوجي، والتقنـي فـي    حديثة، والتي أصبح الكثي

  .مخاطبة الناس، وإيصال الفكرة إليهم
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و مصدراً هاماً للدخل في معظم الـدول ومجـاال   ، وتعتبر السياحة والترويح صناعة هامة ذات نمو سريع

  .متناميا لتوفير فرص العمل 

سواء مـن الناحيـة   ، فة ملحوظة في خالل العقود القليلة الماضيةوقد تزايدت أهمية السياحة والترويح بص

وأدى هـذا  ، كما يالحظ أن هناك تشعباً مطرداً في األنماط السياحية المتـوفرة . االقتصادية أو االجتماعية 

ـ  ا التطور والنمو السياحي إلى إفراز عدد من اآلثار االقتصادية واالجتماعية البيئية والتنموية المتباينة حجم

وأعتقد بصفة عامة أن أهمية السياحة والترويح يمكن تلمسها من كونها أكبر الصـناعات الناشـطة   ، وعمقا

وتمتزج ، وتمثل السياحة أكثر من أي ظاهرة أخرى نشاطاً متداخالً، على مستوى العالم في الوقت الحاضر

الحظته عبر تزايد أهمية السياحة وهو ما يمكن م، بين عناصر اقتصادية وثقافية واجتماعية وسياسية وبيئية 

والكم الهائل من األبحاث الكتب والمقاالت ، وحضورها الفعال في حياة ومسيرة كثير من الدول والشعوب، 

  )1( ).والتحقيقات والنشرات والبرامج التي تتناول السياحة على مستويات متعددة 

الصناعية تهيمن على نوعي السياحة المحلية وأشير إلى أن معظم اإلحصاءات السياحية تدل على أن الدول 

. من ثلثي السائحين الـدوليين  والدولية، حيث تستقبل أوروبا، وأمريكا الشمالية، ومنطقة المحيط الهادئ أكثر

 .الدول ومهما كان الحال فإن السياحة صناعة رئيسة في معظم

السلع، والخـدمات   من قيمة كل% 6ففي منتصف تسعينيات القرن العشرين أسهمت السياحة بما يزيد على 

ويقدر . المنصرفات االستهالكية العالمية من% 13المنتجة في أنحاء العالم المختلفة، ومثلت أيضا أكثر من 

% 5,6وظيفة في مختلف أنحاء العالم، وتسهم بما يزيد على  مليون 130الخبراء أن السياحة تدعم أكثر من 

 .الضريبية من إجمالي المدفوعات

                                                
. جـدة . المفاهيم والسياسات والموارد. السياحة والترويح في جدة، هـ  1428، ، عبد الرازق سليمان، ليلى صالح زعزوعأبو داود )1(

 ..59،  58ص 
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  :ومات السياحةمق
توفر السلع، والخدمات مباشرة لمختلف النشاطات الترويحيـة،   تتكون صناعة السياحة من كل األعمال التي

وتشمل الصناعة الخطوط الجوية المحلية والعالميـة، والخطـوط البحريـة    ، والتجارية الخاصة بالسائحين

 نادق والشقق ووسـائل اإلقامـة األخـرى،   والنهرية، والسكك الحديدية، والحافالت وسيارات األجرة، والف

والمطاعم واألندية ومؤسسات الرعاية األخرى، ومنظمي الرحالت الترفيهية، ووكاالت السـفر، ومـوفري   

والحدائق القوميـة واآلثـار السـياحية،     ،)المسارح ودور السينما والمعارض وغيرها(التسهيالت الترفيهية 

ويخدم . المعلومات السياحية، ومراكز المؤتمرات واالجتماعات اكزومصنعي وبائعي الهدايا التذكارية، ومر

 .غير السياح أيضا العديد من هذه األعمال

 :تأثيرات السياحة

أي تتطلب إسهام عدد كبيـر   عالية، كثافة عمل توفر السياحة العديد من الفرص الوظيفية؛ فهي صناعة ذات

الزيارات لمكان ما مكثفة في موسم معين، وخاصة  ونموسمية، حيث تك ولكن معظم السياحة. من العاملين

ولذا فإن معظم الوظائف السياحية مؤقتة، والعديد منهـا منخفضـة   ، على شواطئ البحار وفي أماكن التزلج

وبالرغم من ذلك فإن وجود العدد الهائل من العاملين في حقـل السـياحة،   . عالية العائد، وال تتطلب مهارة

الكثير من  ها من الصناعات مثل المطاعم والترفيه، يعنيان أن الحكومات تولي السياحةالسياحة بغير وارتباط

 .العناية

توفر السياحة فوائد اقتصادية كبيرة للعديد من األماكن في شكل وظائف أو دخل ؛ولكنها تخلق مشـاكل إذا  

فبعـد أن يكتشـف   ". ياةبدورات ح"تمر  ويعتقد الخبراء أن األماكن السياحية. نمت بسرعة، أو بدون نظام

السياح منطقة ما تنمو المنطقة بسرعة، ولكن األعداد الكبيرة من السياح الذين يفدون على المنطقة تضـفي  

ويعني حدوث هذه التغييـرات أن  . تغييرات على شخصية المنطقة بالتأثير على البيئة الطبيعية وثقافة الناس

وربمـا   د انتهت، مما يجعلها تمر بحالـة مـن الجمـود   خصائص المنطقة التي كانت تجذب إليها السياح ق

 .التدهور



    43

فقد استعادت ". المتعبة" وبمعرفة دورة الحياة استطاعت صناعة السياحة إعادة الحياة إلى العديد من المناطق

فترة ركـود طويلـة، عنـدما اهتمـت ببنـاء       مدينة أتالنتيك سيتي حيويتها، وكثر ورود السياح إليها، بعد

مختلفة مثل قاعات المؤتمرات ،والمتاحف، وصاالت الفنون،  ات،وابتنت مدن أخرى أهدافًا سياحيةالكازينوه

 .بعضها أحداثًا هامة مثل األلعاب األوليمبية واستضاف. والمراكز الترفيهية

ملية وعفمشاهدة الطيور والحيتان، . ناطقالعديد من الم البيئات الطبيعية أهداف سياحية في .التأثيرات البيئية

. يمكن تطويرها مهمةالبرية، ورحالت الصيد، كلها أنشطة سياحية  الغطس بأجهزة التنفس، وتصوير الحياة

 الدولية المنتمية إلى السياحة المبنية على الطبيعة حظائر الحيوانات في شرق وجنوب وتشمل مناطق الجذب

وقد أصبحت هجرات . أنتاركتيكا ئات البكر فيإفريقيا، والبيئات الوطنية في أمريكا الجنوبية والشمالية، والبي

أنحاء العالم، ولذلك سنت حكومات كل مـن أسـتراليا    الحيتان السنوية من أهم مشاهد الجذب في العديد من

قوانين للحد من تعكير حياة الحيتان الـذي تسـببه السـفن والـزوارق      وكندا ونيوزيلندا والواليات المتحدة

ياحة على شواطئ البحار وعند مصبات األنهار، وخاصة في جنوب شرق آسيا تطور الس فقد أدى. السياحية

 .الهادئ، إلى اضطراب بيئات توالد الطيور واألسماك وغذائها والمحيط

بناء بعـض الفنـادق    فقد حطم. وأدى تكاثر الفنادق غير المنظم إلى مشاكل عديدة في المنتجعات الساحلية

الفنادق قريبا جدا من الساحل إلى وقوع المياه  فة إلى ذلك أدى بناء بعضالكثبان الرملية الساحلية، وباإلضا

 .النهار الساحلية تحت ظل الفندق طوال

وقد يؤثر فـي نمـو    والتلوث مشكلة أخرى ؛ فقد يسبب تلوث المياه تدهور نوعية المياه الصالحة للسباحة،

باتا يا وفوكيت في تايالنـد بـرامج    تجعاتالشعاب المرجانية، ولذلك تبنت بعض المناطق السياحية مثل من

 .لوقف تدهور المياه الذي تسببه نظم الصرف الصحي

  : التأثيرات الثقافية

النامية إلى استقطاب الزائرين لها من دول أجنبية وخاصة الـدول   عرضت السياحة مناطق عديدة في الدول

لد السكان الزائرين وبذلك تتغيـر ثقـافتهم   وفي بعض المناطق يق. الغربية، بكل ما يحملونه من قيم وسلوك
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يفضلها الزوار وغيرهـا   التقاليد القديمة وتستبدل بالمأكوالت التقليدية المأكوالت التي تندثربالتدريج؛ حيث 

 .من الثقافات

 مدينةففي . وقد تأثرت المجتمعات المحلية في العديد من األماكن باهتمامات السياح الفنية والحرفية والثقافية

برامج تتواءم مع رغبات السياح، ولكنها بالرغم من  بإندونيسيا، على سبيل المثال، تبنى المسرح المحليبالي 

وأشير إلى أن أنواع السياحة التي قمت بذكرها موجـودة   .األصلي ذلك تعرض على سكان بالي في شكلها

 تختلف كثيرا في تكوينها عـن أنـواع   فالسياحة في المملكة ال، كلها أو أغلبها في المملكة العربية السعودية

. وقيمه اإلسـالمية والعربيـة  ، ولكنها تقوم على اإلرث التاريخي إلنسان الجزيرة العربية، السياحة العالمية

 .  وأهم المناطق السياحية بها،وسأتناول أنماط السياحة والترويح بالمملكة 
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  لكة العربية السعوديةتطور أمناط السياحة والرتويح يف املم: املبحث الثاني 

  :املقدمة
االقتصادية لما لها مـن آثـار    الطاهراتلقد أصبح االهتمام بالسياحة ظاهرة عالمية بل هي من أبرز      

وال شك أن لهـذا القطـاع   ، اقتصادية هامة سواء كان ذلك على المستوى العالمي أو على المستوى المحلي

ربية السعودية، وذلك في ظل التقلبات المتعاقبة في أسعار الـنفط  أهميته االقتصادية الكبرى في المملكة الع

وضرورة االعتماد على إستراتيجية تحقق التوازن والتكامل بين القطاعات االقتصادية المختلفة بمـا فيهـا   

القطاع السياحي بهدف تنويع مصادر الدخل واستيعاب األموال السعودية المهاجرة التي يتم إنفاقهـا سـنوياً   

السياحة الخارجية ، واستقطاب الوافدين من خارج المملكة للسياحة بها، وتوفير فرص عمل للشـباب  على 

  السعودي في ظل تزايد أعداد العاطلين عن العمل مما يجعل لهذا النشاط أيضاً بعداً اجتماعيا هاماً مرتبطـاً 

  .بالبعد االقتصادي

تمام بهذا القطاع وذلك باستغالل الموارد واإلمكانيـات  ولعل ما تشهده المملكة منذ قرابة عقدين من اه      

من محاور النشاط االجتمـاعي   مهماالسياحية الداخلية دليل على أن هذا النشاط أصبح وبدون شك محوراً 

واالقتصادي الذي يحظى باهتمامات رسمية ومشاركات إيجابية من القطاع الخاص والمواطنين والذي توج 

هـ، وتلـك  12/1/1421وتاريخ  )9(للسياحة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم بإنشاء الهيئة العليا 

  .االقتصاد الوطني للملكة  إشارة واضحة على أن هذا القطاع سوف يكون له دور بارز وهام في

  .وهذا المبحث يناقش ذلك من خالل عدة محاور
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  :   نبذة تارخيية تربز مراحل تطور السياحة والرتويح 
من مكان إلى آخر طلبا لحاجاته المعيشية،  والحل والترحال اإلنسان منذ القدم على االنتقال لقد اعتاد

حيث كان هذا االنتقال جزءا مهما من الحياة، وكان ضرورة فرضتها الطبيعة على اإلنسان ولم يكن ليعيش 

زائري المقدسـات  ل عام، بتقديم السلع والخدمات3000بدونها حيث نمت أول صناعة للسياحة، قبل حوالي 

 .حتى اليوم الهندوسية والبوذية في الهند، وما زالت بعض هذه الزيارات مستمرة

   :اإلغريق والرومان

هيرودوت كثيرا إلى كل من مصر وبالد ما بـين النهـرين وجنـوب     في القرن الخامس قبل الميالد سافر(

ائص السياحة في الدول الغربية، حيث وقد وضع الرومان الكثير من خص، روسيا والطرف الشمالي إلفريقيا

للرومان أيضـا   وكان. شكلت عطالتهم الدينية، التي بلغت مائة يوم سنويا، أساس العطالت في الغرب اليوم

 .نابولي و الريفيرا اإليطالية تذكاراتهم ومنتجعاتهم السياحية، وكانوا يهربون من ضغوط المدينة بزيارة

المقتدرون منهم يسافرون إلـى   فقد كان. أخرى في اإلمبراطورية الرومانية سافر الرومان أيضا إلى أماكن

      وفي القرن الثاني الميالدي أنتج الجغرافي اإلغريقـي   .مصر واليونان لزيارة المعابد ورؤية الثقافة المحلية

  .لمساعدة الزائرين الرومان إلى بالد اإلغريق أول دليل سياحي) باوسانياس ( 

  :الوسطى في العصور 

فقـد كـان   . أهم أسباب السفر في العصور الوسطى لدى أهل أوروبا كانت التجارة وزيارة األماكن المقدسة

 المراكز الدينية مثل روما وكانتربري في إنجلترا، وعلى امتداد الطرق بنيت النزل النصارى يسافرون إلى

األمـاكن التـي    كن المقدسة يوثقون بهاوكانت للتذكارات أهمية خاصة حيث كان زوار األما. واالستراحات

المقدسات واألماكن التي زاروهـا   وما زال العديد من الطرق التي سلكها زوار. قصدوها بحثًا عن الخالص

 .شواهد سياحية هامة حتى اليوم
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سفرهم لزيارة األماكن  وفي أواخر القرون الوسطى سافر كثير من األوروبيين بحثًا عن الترفيه أكثر من   

الحديث، أن الينـابيع الحـارة مفيـدة     ، أبو الطب)باراسلسوس(وفي القرن السادس عشر أوضح . لمقدسةا

   .)1() المعدنية في ألمانيا والمجر والنمسا وإيطاليا للصحة، مما دفع الكثيرين إلى السفر إلى المنتجعات

لعرب خالل بداياتها بنشـاط  من أهم المراحل التي تفرد ا -العصور الوسطى -وأشير إلى أن هذه المرحلة 

تميز الرحالت العربية آنذاك  ذلكرحالتهم، وتعددها إلى إقليمي آسيا وشرق إفريقيا بصورة خاصة ،ومعنى 

بقطعها لمسافات طويلة ، وبتراوحها بين البحرية والقارية وكانت رحالت عرب الجزيـرة العربيـة التـي    

صور تعد من أقدم الرحالت وكانت ألغراض الكسب كما عرفنا على ذلك الدين اإلسالمي وجدت في هذه الع

والعيش ما  الحنيف من خالل وصف اهللا سبحانه وتعالى لسكان الجزيرة العربية  ؛ وهم ينتقلون طلبا للرزق،

 .)رحلة الشتاء والصيف (ام واليمن بين الش

9(&A= 8&ل : } ٍ�����ُ	 ���ِ����1� ���ِ� ���������� ���َ����� َ�َ �!"ِ �#ِ$�2�  �%���&�ْ� �َ(�) �*�" ��+,+&�-��ْ َ��3�  .ٍ/+0 1�2 #+$�3�-ْ4َ5 6�(7��
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وتزايد نشاط الترحال واتسعت دائرة ، إن السياحة بهذا المفهوم هي عبادة  شأنها في ذلك شأن جميع العبادات

                                                                                    .     الرحالت العربية منذ القرن الثامن الميالدي بعد ظهور اإلسالم في منتصف القرن السابع الميالدي 

  :الرحلة الكبرى 

في أوروبا حيث كان الشباب األرستقراطيون يتنقلون " الكبرى بالرحلة"شهد عصر النهضة بداية ما عرف  

 جدا وخاصة لدى الشـباب اإلنجليـزي  فقد كانت رؤية العالم األوروبي مهمة . عبر أوروبا للتعلم والتثقف

فأولـت الـدول    المتعلم، ولذلك ازداد االهتمام برؤية المناظر باعتباره جـزءا ال ينفصـم عـن السـياحة،    

 .الكاتدرائيات والكنائس والقصور وآثار روما القديمة عنايتها

                                                
 .،12ص. ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية صناعة السياحة والترويح من المنظور الجغرافي، ) م1997(الزوكة ، محمد خميس، )1(
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عصر النهضة أيضا  شهدومع ازدياد التركيز على التعليم، باعتباره من ضروريات تكوين الرجل المتكامل، 

وكان الطالـب يبـدأ   . القرن السابع عشر أولى موجات االنتقال إلى القارة األوروبية، التي استمرت طوال

رحلته الكبرى عادة عند سن السادسة عشرة، أي بعد التخرج من الجامعة مباشرة، حيـث كانـت رحلتـه    

 معه في رحلته من أطلق علـيهم حينئـذ  وكان الطالب يصطحب  .تستغرق عادة ما بين عام وخمسة أعوام

والحرس  تضم الخدم حاشية وكان األثرياء منهم يصطحبون. مهمتهم االعتناء به في السفر المرافقون، وكانت

في القرن الثامن عشر، وكانـت   في الخدمة الكمبياالت وقد ُأدخلت. والمحاسبين ومصوري المناظر وغيرهم

وهـي تـوازي   . عندما يكون خـارج وطنـه   ئح بسحب مبلغ معينالكمبيالة خطابا من مصرف يسمح للسا

  .الشيك السياحي :انظر. الشيكات السياحية في العصر الحديث

 :القرن التاسع عشر 

مقـدور الطبقـة   فقد أصـبح ب . في أنماط السفر وسلوك المسافرين أدت الثورة الصناعية إلى تغيرات هامة

وأدت هذه التطورات أيضا . الوسطى وطبقة العاملين التنقل بسهولة بفضل السكك الحديدية والسفن البخارية

 .وبال كبول إنشاء المنتجعات السياحية الجماعية في المملكة المتحدة مثل ساوثند ومارجريت إلى

مناخًا برز فيه االهتمام ) وليم وردزورث( ل وقد أوجدت الحركة الرومانسية اإلنجليزية التي قادها شعراء مث

في أوائل القرن التاسع عشر، وأصبحت مناطق  بالمناظر الطبيعية، حيث عكست الكتب السياحية هذا االتجاه

وفي أمريكـا الشـمالية وأسـتراليا    . أهدافًا سياحية في أوروبا مثل جبال اسكتلندا وجبال األلب السويسرية

 كك الحديدية مع ما واكبه من اهتمام بالمناظر الطبيعية إلى إنشاء أولى الحـدائق ونيوزيلندا أدى تطور الس

ومتنـزه رويـال    ،) 1872ويومي نج، الواليات المتحدة األمريكية، (القومية مثل متنزه يلو ستون الوطني 

  ).1885كندا،  ألبرنا،(، ومتنزه بانف الوطني )1879نيو ساوث ويلز، أستراليا (الوطني 

  :الجماعية الحديثة  السياحة

غادرت أول رحلة بالقطار نظمها توماس كـوك محطـة السـكك     عندما 1841يوليو  5بدأت في 

مخفـض  " أجر جماعي"وقد أصبح كوك أول منظم رحالت حيث حصل على ، الحديدية في ليستر بإنجلترا



    49

 راك مع الشركاتومضى كوك في تنظيم رحالته باالشت. في رحلة نظمها من ليستر إلى الوبرا لكل شخص

أما السفر . المدارس التي كانت تسير خطوط السكك الحديدية في ذلك الوقت حيث كان ينظم رحالته لتالميذ

 .بغرض االستمتاع فقد جاء متأخرا

وقـد  . الشـمالية  ، وكانت من ليستر إلى ليفربول وويلز1845نظم كوك أول رحلة بغرض تجاري في عام 

م والمعرض العالمي 1851عام  اث رئيسية مثل المعرض الكبير في لندن فينظم الرحالت األولى إلى أحد

م نظـم أول  1867وفي عام . السويسرية م، كما نظم رحلة سير إلى جبال األلب1855في باريس في عام 

 .رحلة إلى الواليات المتحدة

وفي عـام  . الحديثةالسياحية  ورقة تداولية، وكانت شكال مبكرا للشيكات م اخترع كوك أول1873في عام 

بدأت الرحلة من لندن،  .التايمز في جريدة م نظم أول رحلة حول العالم، حيث وردت تفاصيل الرحلة1872

ومنها بالقطار إلى سان فرانسيسكو، ثم عبر المحيط الهـادئ إلـى    وعبرت المحيط األطلسي إلى نيويورك،

بهـذه الرحلـة اكتسـبت    . من القاهرة إلى لندن إلى القاهرة حيث التحقت بسفريات كوك اليابان، ومنها برا

أنحاء  وكالة في 60م بلغ عدد وكاالت توماس كوك السياحية 1880وبحلول عام . كوك شهرة كبيرة رحالت

 .كوك، توماس :انظر. فندق 500العالم المختلفة، وبلغ عدد الفنادق التي تتعامل مع شيكات كوك السياحية 

السـياح طـور هـؤالء     وعندما بدأ سياح الطبقة الوسطى يسافرون إلى أماكن كانت محتكرة لألثرياء من

البلجيكي جورج ناجما كرز قطار الشـرق   م سير1883وفي عام . األثرياء أشكاالً سياحية أخرى أكثر ترفًا

تظمت رحالت قطار الشرق السريع في البداية مـن  ان .السريع، وكان أول قطار أوروبي بغرف نوم ومطعم

وقد توقفت الخدمات المتكاملة إلى . رحالته فيما بعد إلى إسطنبول بتركيا باريس إلى البحر األسود ثم امتدت

 كان قطار الشرق السـريع . م، ولكن الخدمات ما تزال باقية في أجزاء من الرحلة1977عام  إسطنبول في

الفاخر، حيث وفرت السـفن   وفي أواخر القرن التاسع عشر بدأ تسيير السفن ذات التأثيث مؤثثًا تأثيثًا راقيا،

 .الفنادق األولى مستوى من الفخامة لم يكن متوفرا في أفضل
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  :وفي العشرينيات من القرن العشرين الميالدي 

. ، مما زاد مـن شـعبيتهما  و الريفيرا اإليطالية، األمريكيين الريفيرا الفرنسية زار العديد من نجوم السينما

عـن   موضة الحمامات الشمسية، وما تزال باقية حتى اآلن، بالرغم من المخاطر الصحية الناجمة وظهرت

  . التعرض الطويل ألشعة الشمس

وجـزر  ، التي تحظى بها مناطق البحر المتوسـط   ويفسر استمرار هذه الموضة الشهرة السياحية الواسعة

 .الكاريبي

ميسورا بفضل ازدياد تملك  أصبح التنقل بغرض االستمتاع) م1945-1939(العالمية الثانية وبانتهاء الحرب 

التجارية إلى الخدمة في الخمسينيات والسـتينيات   وبدخول الطائرات النفاثة. السيارات وتوفر الوقت والمال

في أسـرع وقـت،   عدد ممكن من الناس السفر إلى مسافات طويلة،  من القرن العشرين أصبح بمقدور أكبر

 ازدياد كثافة التنقل عبر الجو بناء مطارات أكبر الستيعاب األعداد الكبيـرة مـن   وقد تطلب. وبأسعار أقل

 .وشهدت تلك الفترة أيضا بناء الفنادق الضخمة في المناطق الساحلية. المسافرين

ـ  وقد نظمت . الشاملة أدى تطور السياحة أيضا إلى ظهور ما عرف باسم الرحالت ركة هـورايزون أول  ش

وكانت هذه الرحالت، بما . م1950في عام  رحلة من هذا النوع إلى جزيرة كورسيكا على البحر المتوسط،

وبازديـاد عـدد   . للرحالت الجماعية في القـرن العشـرين   امتازت به من دقة في التنظيم، أوضح نموذج

وديزنـي  ، ضخمة مثل ديزني الند  جديدة إلى الوجود، وشيدت متنزهات المسافرين برزت مناطق سياحية

 .المتحدة وورلد في الواليات

الوقود، ولكن السياحة ظلت  وفي أوائل الثمانينيات من القرن العشرين أصيبت السياحة بنكسة الرتفاع أسعار

م أكثر من 1990و 1970نمو السياحة بين عامي  فقد بلغ معدل. تنمو باطراد أثناء فترة الركود االقتصادي

260%. .  
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  :السياحة اليوم

فبالرغم من أن سـياحة  . العشرين تطور أشكال أخرى من التنقل شهدت الثمانينيات والتسعينيات من القرن 

أساسيا من صناعة السياحة فإن أعدادا كبيرة من السياح مازالوا يسـافرون بغـرض    العطالت تمثل جزءا

العطالت القصـيرة   ا لتغير أنماط الحياة أصبح قضاءونظر. ثقافات جديدة واالحتكاك ببيئات مغايرة اكتساب

 .وعطالت نهاية األسبوع خارج المنازل عادة شائعة

  :وفي التسعينيات من القرن العشرين

ويذهب السياح اليوم إلى أماكن لم تكن مطروقة فـي   .%4نمت السياحة العالمية بمعدل سنوي بلغ حوالي  

الصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتـايوان واليابـان أصـبحت     تشهده فبسبب النمو السريع الذي. السابق

 ومن المتوقع أن تحافظ مناطق سياحية. الهادئ مركز استقطاب رئيسي للسياحة العالمية منطقة آسيا والمحيط

تايالند وسـنغافورة علـى    جديدة مثل بالي في إندونيسيا والحاجز المرجاني الكبير في أستراليا ومناطق في

  .فـي السنـوات القادمة نمـوها

  :السعودية رؤية السياحة يف اململكة العربية
تسعى المملكة العربية السعودية وهى مهد اإلسالم، ومهبط الوحي، ومنبع العروبة، إلى تنمية سياحية قيمة (

ثهـا  وثقافية، وبيئية، انطالقا من قيمها اإلسـالمية، وأصـالة ترا  ، مميزة، ذات منافع اجتماعية،واقتصادية 

ــع بــه المملكــة مــن قــيم إســالمية  ــة، العريــق، وســمو مــا تتمت  .)1( )وتــراث وضــيافة تقليدي

تهتم المملكة في ظل قيمها ومقَوماتها المتميزة بتنمية سياحة متوازنة ومستدامة، تُحقِّـقُ تنوعـاً اقتصـادياً،    

 اجتماعياً، وتوجِد فرصاً للعمِل، وتحافظُ على البيئة واألصالة الثقافيةوإثراء.  

والخاص في تحقيقها، فالقطاع العام يتولى دور  وتعتمد تلك المهمة على المشاركة الفعالة بين القطاعين العام

التحفيز واإلرشاد التخطيطي وتوفير البنية األساسية الالزمة للتنميـة السـياحة والمعلومـات والدراسـات     

لرئيس في االستثمار السياحي المباشر، وتنفيذ السياسـات  يتولى القطاع الخاص الدور ا والبحوث، في حين
                                                

، جـدة . المفاهيم والسياسات والموارد. السياحة والترويح في جدة، هـ  1428، الرازق سليمان، ليلى صالح زعزوعأبو داود ، عبد )1(
 ..71ص
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التنموية والتسويقية لصناعة السياحة، والمحافظة على جودتها ونوعيتها وتنوعها، مع تدريب وتأهيل القوى 

  .)1( )العاملة الوطنية لتمثيل السياحة الوطنية خير تمثيل

وتاريخـه  ) 9(صدور قرار مجلس الوزراء رقـم  وفي ظل اهتمام المملكة العربية السعودية بالسياحة جاء 

هـ، والقاضي بإنشاء الهيئة العليا للسياحة تأكيداً على اعتماد قطاع السياحة باعتباره قطاعـاً  12/1/1421

ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً مهماً، وتأكيداً على أن السياحة الداخلية واقعاً وطنياً يستلزم قيام الجهات المسئولة 

 : ط لتطويره وتنميته، منطلقاً من المقومات السياحية المتميزة التاليةبالتخطي

 .ن تتميز بهما المملكةانعمة األمن واألمان اللذ .1

  .أصالة المجتمع السعودي المضياف.2

 .تميز الموقع الجغرافي .3

 .خالبةالمساحة الشاسعة للمملكة وما تشتمل عليه من تضاريس متباينة ذات مناخ متنوع ومناظر .4

 .توفر المواقع األثرية والتاريخية المهمة،وتميز التراث الثقافي الوطني .5

  .                       توفر الخدمات الحديثة والبنية التحتية الالزمة لصناعة السياحة.6 

  :أهداف اهليئة العليا للسياحة 
 العربية المملكة في السياحة تنمية حقيقلت شامال تخطيطيا مشروعا الوطنية السياحة تنمية  إستراتيجية تعد

 مع بالشراكة تكاملي عمل خالل من وذلك ومنظمة، واضحة أسس وفق بإعداده العليا الهيئة تقو،  السعودية

 السياحة لتنمية العامة اإلستراتيجية وضع هي األولى مرحلته فكانت عاما، عشرين مدى على األطراف جميع

 فـي  وتم الجوانب، جميع من طريقها في تقف قد التي والمعوقات السياحية المقومات أوضحت التي الوطنية

 بهيكلـة  تبدأ شاملة نوعية نقلة ويحدث العامة، اإلستراتيجية توصيات ينفذ عمل برنامج وضع الثانية مرحلته

ـ  المبادرات من كبير عدد إطالق تم فقد الهدف لهذا وتحقيقا خمس، سنوات خالل السياحية األنظمة  يةاألساس

  . والسياسي واإلداري االقتصادي اإلصالح نحو الدولة وتوجهات الشاملة، الوطنية التنمية خطط مع بالتناغم

                                                
 .45ص. بعة أمانة مدينة جدة ، جدةجدة، ط الخدمات الترفيهية) هـ1400(أمانة مدينة جدة )1(
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 لها التنفيذية والخطط المناطق، في السياحية التنمية استراتيجيات في المتمثلة الثالثة المرحلة جاءت حين في

  . المناطق إمارات مع المباشر بالتعاون

 وضـرورية  مهمـة  تأسيسية مرحلةوتطويرها  الوطنية السياحة وتطوير لتنمية العامة يةاإلستراتيج وتمثل

 ترعـى  قيمـة  لسـياحة  إستراتيجية لتضع وصممت، وتدخالته السياحي النشاط أبعاد كل على للتعرف

، المسـلمين  وقبلة، الشريفين الحرمين وموطن، اإلسالم مهد كونها السعودية العربية المملكة خصوصية

  :  والمبادئ األسس هذه مقدمة في ويأتي، متميزة سياحة منها تجعل التي ادئوالمب

 .  اإلسالمية والقيم الثوابت - 

 .  بها يعتز التي وقيمه،  المجتمع خصوصية مع التوافق - 

 . والبيئية والثقافية واالجتماعية االقتصادية والجدوى االستدامة - 

 . )1(شاملةال الوطنية التنمية في والفعال الحقيقي اإلسهام - 

  :املصطلحات السياحية والرتوحيية التي تعتمدها اهليئة العليا للسياحة
تلتزم الهيئة العليا للسياحة بمبادئ منظمة السياحة العالمية وتعريفاتها وتصنيفها الخاص باإلحصـائيات      

عقد بمدينة أتوا الكندية الذي ان" المؤتمر العالمي إلحصائيات السفر والسياحة"السياحية والتي تم تحديدها في 

م، وتبعاً لذلك فإن كل 1993والذي وافقت عليه هيئة األمم المتحدة لإلحصائيات في مارس ) م1991يونيو (

  .البيانات الموجودة في هذه النشرة مطابقة لمقاييس منظمة السياحة والترويح العالمية

  :لحات استخداماً في مجال السياحةولمزيد من التوضيح للقارئ يوجد باألسفل تعريفات ألكثر المصط

تمثل السياحة المحلية نشاطات سكان المملكة العربية السعودية المسافرين إلـى منـاطق    :السياحة المحلية

داخل المملكة ولكن خارج محيطهم االعتيادي، على أن ال تزيد المدة عن سنة بغرض الترفيـه أو قضـاء   

  .األعمال التجارية أو أي أغراض أخرى

                                                
جـدة  . والمـوارد  المفاهيم والسياسات. حة والترويح في جدةالسيا، هـ  1428، أبو داود ، عبد الرازق سليمان، ليلى صالح زعزوع)1(

 .79ص،



    54

تعرف مصروفات السياحة والترويح المحلي بالنفقات المباشـرة لألشـخاص   : فات السياحة المحليةمصرو

المقيمين في المملكة والمسافرين إلى مناطق أخرى داخل المملكة؛ وهي تشمل اإلنفاق في الطريـق وفـي   

كل النفقات التي تنفق بعد األماكن التي يقومون بزيارتها باإلضافة إلى النفقات التي ينفقونها استعداداً للسفر و

  .العودة من السفر المرتبطة بشكل ما بالسفر

تتمثل في األنشطة التي يقوم بها السياح غير  المقيمين في المملكة في منطقة ما خـارج  : السياحة الوافـدة 

ي محيطهم االعتيادي على أن ال تزيد مدة الزيارة عن سنة بغرض الترفيه أو قضاء األعمال التجاريـة أو أ 

  .أغراض أخرى

  .الخارجية السياحةلربما السياحة الداخلية الدولية تتضمن السياحة الوافدة و :السياحة الداخلية

تعرف مصروفات السياحة والترويح الدوليـة بنفقـات المسـافرين للسـياحة     : مصروفات السياحة الدولية

الدوليـة المسـتخدمة فـي السـفر     الخارجية في الدول التي يقصدونها بما في ذلك ما يدفعونه للمواصالت 

يضاف إلى ذلك أي مصاريف أخرى قام السياح بدفعها سواء قبل السفر أو أثناءه أو بعده مقابـل  . للخارج

  .بضائع أو خدمات تلقوها في وجهتهم تلك

تعني إيصاالت السياحة والترويح الدولية نفقات الزوار الـدوليين الوافـدين   : إيصاالت السياحة إلى الخارج

لسياحة بما في ذلك ما يدفعه هؤالء السياح للناقالت الوطنية من أجل المواصالت الدولية، كما تشـمل أي  ل

  .نفقات سابقة أو الحقة لبضائع أو خدمات يحصل عليها هؤالء الزوار في بلد الوجهة

  .هي مجموع السياحة الداخلية والخارجية :السياحة الوطنية

التي يقوم بها المقيمون في المملكة العربية السعودية حين سفرهم وإقامتهم تمثل األنشطة  :السياحة الخارجية

في وجهات خارج البالد، وخارج محيطهم االعتيادي، على أن ال تزيد مدة الزيارة عن ستة بغرض الترفيه 

  .أو قضاء األعمال التجارية أو أي أغراض أخرى

على السفر، إذ بدون هذا الباعث ال تتم زيـارة   الغرض من الزراية يشير إلى الباعث: الغرض من الزيارة

  .مكان المقصد
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زيارة اليوم الواحد سواء كانت محلية أو دولية تعني أن الزائر ال يقضي الليلة في مسكن  :زوار اليوم الواحد

  .في الوجهة التي قصدها، بل يعود إلى مكان سكنه في اليوم نفسه الذي سافر فيه

ألنشطة التي يقوم بها المسافرون إلى وجهات خارج محيطهم االعتيادي، على أن السياحة تتضمن ا :السياحة

  .ال تزيد مدة الزيارة عن سنة وتكون بغرض الترفيه أو قضاء األعمال التجارية أو أي أغراض أخرى

السائح سواء كان محلياً أو دولياً هو ذلك الشخص الذي يقضي ليلة واحدة على األقل فـي مسـكن   : السائح

  .ص أو جماعي في المكان الذي يزورهخا

شهراً متتالية، ويكون غرضه  12هو أي شخص يسافر إلى مكان خارج محيطه االعتيادي ألقل من : الزائر

األساسي من الزيارة ممارسة أي نشاط، على أن ال تتحمل نفقات هذا النشاط المنطقة أو المكان الذي يقـوم  

  .إذا ما أمضى ليلة واحدة أو أكثر بعيداً عن بيتهكما يتم تصنيف الزائر كسائح . بزيارته

ولتفادي تكرار أو ازدواج الحساب وعـدم الوضـوح،   . إذا لم يمض ليلة واحدة) زائر اليوم الواحد(ويسمى 

كل زيارة سياحية لها منشأ رحلة واحد فقط، ويقصد بالمنشأ مكـان اإلقامـة   : هناك ثالثة اصطالحات هامة

ن أن يكون لكل رحلة سياحية أكثر من وجهة، ولكن الوجهة الرئيسة فيهـا واحـدة   من الممك. الفعلي للزائر

فقط، وهي  المكان أو البلد الذي سيقضي فيه السائح فترة أطول من أي فترة يقضيها في أي وجهة أخـرى  

ارة على الرغم من أنه قد يكون هناك أغراض متعددة لزيارة أماكن مختلفة في الرحلة نفسها، إال أن لكل زي

  .سياحية غرضاً رئيساً واحداً والذي بدونه ال تتم الرحلة

 12هو أي شخص يسافر لبلد آخر غير مكان إقامته وخارج محيطه االعتيادي ألقـل مـن   : الزائر الدولي

شهراً متتالية ويكون غرضه األساسي من الزيارة هو ممارسة نشاط آخر دون أن تعوضه المنطقة التي قام 

  .بزيارتها

يشير ألي شخص يقطن بالمملكة العربية السعودية، ويسافر على منطقـة أخـرى داخـل    : الداخلي الزائر

شهراً متتالية، ويكون غرضه األساسي مـن الزيـارة هـو     12المملكة وخارج محيطه االعتيادي ألقل من 

  .ممارسة نشاط على أن ال تتحمل نفقات هذا النشاط المنطقة أو الجهة التي يقوم بزيارتها
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المحيط االعتيادي للشخص هو منقطة تغطي دائرة قطرها ثمانون كيلومتراً حول مكـان  : حيط االعتياديالم

  .)1( )إقامته، باإلضافة إلى جميع األماكن التي يزورها بمعدل مرة واحدة أسبوعياً

فـي سـعيها   . إن السياحة صناعة وعلم متصاعد الحركة واالتساع نمطاً وأسلوباً ووسيلة وغايـة 

ومحاوالتها المتعددة لبلورة صيغة مركبة تعكس المتغيرات والعوامل السببية، وصوالً إلـى بنـاء    الدءوب

وللسـياحة مفـاهيم   . نماذج تحلل وتفسر السلوك السياحي بجميع أبعاده وتبعاته ضمن أطر مكانية وزمانية

فداً طيباً في دفع وتطوير ونماط وأساليب وأهداف ودوافع متعددة الجغرافية في هذا االتجاه يمكن أن تكون را

  .السياحة كوسيلة للتنمية الوطنية واإلقليمية بالبالد

أنماطهـا   محيط إن تطور السياحة بالمملكة العربية السعودية وتزداد مشاريع االستثمار بها واتساع

سياحي وتقليص التدفق ال. هم في استقرار الموازين االقتصاديةتكون قائمة على دراسات علمية تس يتطلب أن

السعودي إلى الخارج وإيجاد فرص عمل جديدة وتحقيق درجات أعلى من تشغيل الموارد الوطنية بالمملكة 

إن هذه األهداف المتوخاة ليست مسؤولية جهات بعينها وإنما هي مسؤولية كل القطاعات . العربية السعودية

   .الحكومية واألهلية بمستوياتها كافة

                                                
 ..، أمانة مدينة جدة ، جدة 20،  صمشروعات استثمارية سياحية مقترحة بمدينة جدة، 1409أمانة مدينة جدة، )1(
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  املبحث الثالث

  السياحية والرتوحيية وعوامل متيزها باململكة العربية السعودية أهم املناطق

  :مقدمــة
والتـي منهـا الطبيعيـة    وتنوعـة  تتميز المملكة العربية السعودية بتعدد عوامل الجذب السـياحي  

والتاريخية واألثرية واالقتصادية مما أدى إلى ظهور أنواع من السياحة، كالسياحة الترفيهيـة والرياضـية   

وقبل الحديث عن أهم المناطق السياحية في المملكة العربية السعودية أشير ،  جية واالقتصادية والدينيةوالعال

  . إلى أهم عناصر ومقومات الجذب السياحي 

 
ً
  :   يف اململكة العربية السعودية عناصر ومقومات اجلذب السياحيأهم :   أوال

  : وتنقسم عناصر ومقومات الجذب السياحي إلى 

 البحـار  وامتـداد ،  األرض طبيعـة  مـن  الطبيعيـة  الجمالية القيم كافة وتضم: طبيعية جذب عناصر .1

 الميـاه  عـين  -معدنية مياه من الطبيعية الصحية والمراكز، والصحراء والسهول واألنهار، والبحيرات

 .  الساخنة

 كمـا . قاليدهاوت وعاداتها، الشعوب معيشة وطريقة، التاريخية كاآلثار: اإلنسان صنع من جذب عناصر .2

 . الحضارية والمناسبات، السياحية التذكارات وصناعة المادية األثرية الكنوز أيضا العناصر هذه تضم

وبصفة عامة يمكن تصنيف عناصر ومقومات الجذب السياحي إلى العديد من التقسيمات كمـا يمكـن أن    

  . يندرج كل عنصر من العناصر تحت أكثر من تقسيم واحد

ناصر الجذب تبعا للخصائص الرئيسة المميزة لكل عنصر كذلك تبعا للدوافع والحاجات التي ويتم تصنيف ع 

  .  يشبعها هذا العنصر
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فعلى سبيل المثال يمكن تصنيف عناصر الجذب تبعا للهدف أو الدافع إلى عدة تقسيمات يمكن إيجازهـا     

  :    )1(فيما يلي 

 بعـض  فـي  أنـه  ويالحظ ؛ الحضارات وأماكن قديمةال التاريخية المناطق وتضم:   تاريخيةمحفزات  .1

 . جذابا عنصرا تصبح حتى الترميمية الجهود بعض إجراء المناطق هذه تتطلب األحيان

 ال العنصـر  هذا أن البعض يرى وقد، ومعيشتهم الشعوب حياة طريقة وتشمل:  عرقية/ ثقافية محفزات .2

 السـائحين  دوافـع  من العديد أن لحظ قد أنه إال، األخرى كالعناصر للسياحة الجاذبة العناصر من يعد

، ويأكلون يلبسون وماذا يعيشون كيف. البلد هذا شعب وتقاليد عادات على التعرف هو معين بلد لزيارة

 كبقيـة  عليه الحفاظ إلى يحتاج جاذبا عنصرا العتباره العنصر هذه أن إلى النظر ويجدر. ذلك غير إلى

 .  والمتوازنة المتواصلة السياحية التنمية له تتعرض ما وهو، األخرى العناصر

 التـي  العالجية المراكز أوائل من)   (spas العالجية المنتجعات دوتع:   واستشفائية عالجية محفزات .3

 المقومات كافة بتوافر العالجية المنتجعات هذه وتتمتع، السياحي الجذب عناصر من هام كعنصر عرفت

 كلينـك  مـايو ( منتجـع  ويعتبر. السياح وتجذب، االستشفائية أو جيةالعال السياحة تخدم التي  والعوامل

 األمثلـة  أنجـح  مـن .   the mayo clinic Rochester, Minnesota) فينسونا بوالية بروشيستر

  .  خارجيا أو داخليا السياحة اجتذاب أجل من عالجيا المنطقة الستغالل

 األحـداث  وكـذلك ، المنورة والمدينة المكرمة كةم في المقدسة الدينية المناطق وتشمل :دينية محفزات  .4

 .والعمرة كالحج الدينية

 الصـناعية  الـدول  وعواصـم  مدن وبخاصة الكبرى المدن في تتركز ما وغالبا:   لألعمال محفزات  .5

 الصـفقات  لعقـد  األعمـال  لرجـال  والتسهيالت الخدمات كافة تتوفر حيث المتقدمة الدول أو، الكبرى

 كمرغـب  أهمية أو حظا أقل  العمرانية التنمية عن البعيدة المناطق أو  الريفية اطقالمن وتعتبر. الكبرى

 .  األعمال لرجال المرغبات من

                                                
 .39ص. ، مجموعة النيل للنشر، القاهرة مبادئ السياحة،  2001السيسي ، ماهر عبد الخالق، )1(



    59

 " .  السياحي العرض مكونات"  أيضا السياحي الجذب عوامل ومن .6

 المدنيـة  للحياة األساسية والحاجات) وكهرباء – صحي صرف – مياه(  من)  التحتية(  األساسية البنية - 

 ومحـال ، الفندقيـة  المنشآت في السياحة في التحتية البنية وتتمثل).  مستشفيات – مدارس – بنوك( نم

 السـياحية   واألجهـزة ، الترفيهية والمنشآت ، والسفر السياحة ووكاالت، السياحية المنشآت و، اإلقامة

 . المختلفة

 . وطرق ومواني مطارات من النقل وتسهيالت الوصول وسائل - 

 )آخره إلى ومطاعمح ونتزهات مسار من عنها غنى ال التي الضرورية الخدمات وهي) فوقيةال البنية( - 

)1(.  

 :السياحية املناطق

 الشريفين الحرمينوهي مهبط الوحي وبالد  شبه الجزيرة العربيةتقع المملكة العربية السعودية في 

 واألردن العراقمساحتها، ويحد المملكة العربية السعودية من الشمال كل من  وتستأثر بثالث أخماس

 سلطنة عمان، والجنوب كل من الخليج العربيو والبحرين وقطر اإلمارات، و من الشرق الكويتو

  .ومن الغرب البحر األحمر.واليمن

موطنا للعديد من الحضارات، ، ارات كبرىبموقعها اإلستراتيجي بين ثالث ق ة العربيةشبه الجزيرتميزت 

، باإلضافة إلى حضارة ثمود مدينفقد ازدهرت فيها داخل حدود المملكة حضارة . ومهداً للرساالت السماوية

نجد  نجران، وفي مدائن صالحوالتي ال تزال آثارها موجودة حتى اليوم في المنطقة المعروفة باسم  العالفي 

  .عن أصحاب األخدود القرآن الكريماألخدود الذي ذكر في 

 الجزيرة العربيةوفي هذه الجزيرة التي كانت ممر تجارياً هاماً وطريقا للقوافل وفيها انتشر اإلسالم في قلب 

وانتشرت منها إلى سائر أرجاء العالم حتى وصلت إلى أفريقيا وآسيا وجزء من أوروبا على مدى عصور 

  .ازدهار دولة الخالفة اإلسالمية

                                                
 .41-40ص.عة النيل للنشر، القاهرة،  مجمو مبادئ السياحة،  2001، ماهر عبد الخالق، السيسي )1(
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بدورهم الحضاري التاريخي، الذي  المسلمونومرت مئات من السنين ظهرت فيها دول، وزالت دول، وقام 

 . عبرت عليه الحضارة اإلنسانية الحديثة من عصورها المظلمة، وانتشر اإلسالم في شتى بقاع األرض

  :النحو التالي ية السعودية علىتوجد بيئة سياحية متعددة السمات في المملكة العرب

  .المناطق التاريخية  -1

آثار الحضارات التي عاشت على أراضي البالد منها مجموعة تعود إلى ما قبل  بوجودهذه المناطق وتتميز (

أمـا المجموعـة   . في الشمال الغربي، ونجران في الجنوب) الحجر(مدائن صالح : وأشهرها مناطق الميالد

وآالف المواقع واألماكن التي سجلت ،ار اإلسالمية الخالدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة الثانية فهي اآلث

  .اإلسالمية المباركة وخصائص الحضارة اإلسالمية المبكّرة في جزيرة العرب ذكرى الدعوة

 .المناطق الساحلية -2

ي المنطقة الشـرقية، وكلتاهمـا   وهي المناطق ذات الواجهات البحرية كجدة في المنطقة الغربية والدمام ف 

 والمجسمات الجمالية وتشكالن أهم مراكز الجذب السـياحي ، بالوسائل الترفيهية  تتمتع بالشواطئ المزودة

  .الوطني

   .المناطق الطبيعية  -3

 تتمثل في كل من المناطق الجبلية المتسمة بجمال طبيعتها ومناخها المعتدل، ومن أشهر مراكز االصطياف

الصـحراوية ـ وإن    الطائف وأبها والباحة الواقعة على قمم جبال الحجاز وعسير، والمناطق: ة مدنالجبلي

ال مثيل لها في ،وبيئة عذراء ،  ساد فيها الجفاف ـ إال أنها بمثابة منتجعات خلوية رائعة تتمتع بهدوء عميق 

ـ   ،  العالم والترويحيـة  ، ل الترفيهيـة  ائويعد الخروج إلى الصحراء والبقاء فيها عدة أيام مـن أهـم الوس

  .)1()للسكان

  

 

                                                
 .55ص ، جامعة الملك عبد العزيز، بحث مدعم مجلس البحث العلمي ، تطور السياحة والترويح في مدينة جدة،هـ1408،سيد ، بكر) 1(
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  :أهم المدن السياحية  -4

تعد المناطق الدينية مركزا سياحيا مهماً إذ يقصدها السياح من كل أنحاء العالم ألداء الشـعائر الدينيـة، أو   

» ألداء فريضة الحـج «لزيارة األماكن ذات التاريخ الديني العريق، كما هو الحال في الذهاب لمكة المكرمة 

كلمة السر لألفراد والدول، فهي تعنـي عنـد النـاس التمتـع     » السياحة«وكذلك أداء العمرة، وقد أصبحت 

واالستجمام والتحرر من أعباء العمل ومشاهدة كل غريب وأخّاذ، فيما تعتبرهـا بعـض الـدول مصـدرا     

تريليـون دوالر   1.4سياحة فـي العـالم   اقتصاديا تسعى إلى تعزيزه بشتى الوسائل بعد أن بلغت مداخيل ال

  .سنوياًً) مليار دوالر1400(

إن «من االختالف على مشروعية مسمى السياحة الدينية إال أن بعض المشايخ ذهبـوا للقـول    وعلى الرغم

السياحة بمعنى االنتقال من مكان إلى مكان آخر لمشاهدة ما فيه من آثار أو للتنزه والتمتع بما فيه من مناظر 

مظاهر أمر ال يمنعه الدين في حد ذاته، بل يأمر به إذا كان الغرض شـريفاً مسـتدلين برحلـة اإلمـام      أو

الشافعي المعروفة في طلب العلم ودعوته إلى السفر، واعتبروا أن الحـج نفسـه سـياحة دينيـة وعبـادة      

دعائم لالقتصاد نظـراً  وفي السعودية تعد السياحة الدينية من أهم مصادر الدخل وأحد أكبر ال. )1(»مفروضة

لما تتميز به المملكة من خصوصية وتفرد عن سائر بلدان العالم بوجود المسجد الحرام والمسـجد النبـوي   

والمشاعر المقدسة التي يقصدها الماليين من المسلمين من كل حدب وصوب ألداء فريضة الحج ومناسـك  

  .العمرة

فرة بشكل الفت وهي مهيأة لكي تكون من ركـائز  وتعتبر مقومات السياحة الدينية في السعودية متو

االقتصاد، وهذه المقومات من شأنها أن تجذب السياح من شتى بقاع األرض ألن السعودية غنيـة بتراثهـا   

السـعودية مركـز   المملكة العربيـة  وآثارها التي تضرب في أعماق وجذور التاريخ اإلنساني، حيث تعتبر 

المسلمين قبل عيونهم لرؤية تلك األماكن الطاهرة فـي مكـة المكرمـة    السياحة الدينية بسبب توجه قلوب 

  .والمدينة المنورة

                                                
 .45ص، 6ج، المة عبد العزيز بن بازمجموع فتاوى الع) هـ1420ت(،بن عبد اهللا ،عبد العزيز ،بن باز) 1(
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  :مكة المكرمة

  ومهوى أفئدتهم ومأوى حجهم  مكة البلد الحرام ، أحب بالد اهللا إلى اهللا ، وأحبها إلى رسوله ، قبلة المسلمين

  الً يوم خلق السموات واألرض ، بها الكعبة وإجال ، ومجمع وفودهم ، وملتقى جموعهم ، حرها اهللا تعظيماً

  وللبيت العتيق جعل اهللا حرماً لتعظيمه ، فجعل فيه األمان حتى  أول بيت وضع لعبادة اهللا على األرض ،

  والبنات فال يقطع ، وما فيه من الطير فال ينفّر ، وجعل ثواب األعمال فيه أفضل من شمل ما فيه من الشجر

  حرمته كانت لصالة فيه بمائة ألف صالة ، ومن عظمة البيت أخذت مكة عظمتها ومنثوابها في غيره ، وا 

   : حرمتها ومن أمانه ـ حيث قال اهللا عنه 

9(&A= :�ً{ :8&ل�2; �T�َ@ +Kَ �9�W 1�2�� { لi  واهللا إنك  : " وعندها قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  97: :'!ان  

  اختار : خَرجتُ ، وعن كعب قال  إلى اهللا ، ولوال أني ُأخرِجتُ منك لمالخير أرض اهللا ، وأحب أرض اهللا 

  

  . "اهللا البالد ، فأحب البالد إلى اهللا البلد الحرام
  

 22ْ 2َفي الجهة الغربية من المملكة العربية السعودية عند ملتقى دائـرة عـرض    مكة المكرمة تقع

من الطول الشرقي، وترتفع عـن سـطح    54ْ 37َمع عرضا  82ْ 21َوملتقى   39ْ 8َشماالً مع خط الطول 

 75م، واهم سبل الوصول إليها وأقربها من جهة الغرب مدينة جدة التي تقع على بعد 300البحر بأكثر من 

كم وتعتبر بوابة مكة البحرية والجوية، أما من الجنوب الشرقي فتحيط بها مدينة الطائف الواقعة على جبال 

كم ويربطها بمكـة   400والى الشمال منها تقع المدينة المنورة والتي تبعد قرابة كم  80الحجاز وعلى بعد 

والمنـاخ  ، طريق بري مزدوج، وتعتبر مكة المكرمة منطقة انتقالية بين تأثيرات مناخ البحـر المتوسـط   

يهـا  الموسمي وتتأثر المنطقة في فصل الصيف بالجبهات المدارية الحارة ، ويبلغ معدل الحرارة السنوي  ف

فـي  ، درجة   48درجة وتختلف درجة الحرارة بين فصل وآخر  ؛ فقد تصل في الصيف إلى  31حوالي 

درجة، أما األمطار التي تسقط على  منطقة مكة  المكرمة فهي مـن   18حين تنخفض في فصل الشتاء إلى 
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و حتـى أوقـات   أ، غزارتهـا  نموذج األمطار الصحراوية التي تتصف في الغالب بعدم االنتظام سواء في 

  .سقوطها

  
  :المسجد الحرام

  ، نعته اهللا في  أعظم المساجد قاطبة وأشرفها على اإلطالق وهو قبلة المسلمين حيث تقع الكعبة في وسطه
  

َ ?���]+� 8%�� �\� (7 َ� ِ[��:�7Z�&ِ? 6�2 َ+&��"�@�ً ��(+,P� XYْ { :8&ل =A&)9) للناسكتابه بأنه أول بيت وضع  �̂�َ5 �Tِ��_�3َ���- {  
  
عة معاني للمسجد الحرام فقد يراد به الكعبة وحدها وقد يراد به وقد جاءت النصوص الشرعية بأرب )1(1

الكعبة وما حولها، وقد يراد به مكة كلها، وقد يراد به مكة مع الحرم حولها بكامله، وحدود حرم مكة هي 

دود الحرم هو إبراهيم الخليل عليه الصالة الحد الفاصل بين الحل والحرم، وأول من نصب عالمات على ح

والسالم بإرشاد جبريل عليه الصالة والسالم تعظيما للبيت وتشريفا له ، وقد بعث الرسول صلى اهللا عليه 

وسلم تميم بن أسد الخزاعي بعد فتح مكة ليجددها واستمر خلفاء المسلمين وأعيانهم يجددونها ، روى مسلم 

اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما ، : ( قال النبي صلى اهللا عليه وسلم  :عن أبي سعيد الخدري قال 

  .)  الحديث.. وإني حرمت المدينة 

صالة في مسجدي  : (، ومن أعظم فضائله مضاعفة أجر الصالة فقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

ي المسجد الحرام أفضل من صالة في هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال المسجد الحرام ، وصالة ف

فمعنى هذا أن الصالة في المسجد الحرام بمائة ألف صالة ، ألنها تفضل الصالة )  مسجدي هذا بمائة مرة

  . في المسجد النبوي بمائة مرة 

  

                                                
 96: ال :'!ان ) 1( 1
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  المسجد الحرام بمكة المكرمة)   2/1( شكل رقم 
  

  : المدينة المنورة

، هي عاصمة مكة المكرمة، وثاني أقدس األماكن لدى المسلمين بعد إسالميةالمدينة المنورة أول عاصمة 

، تبعد حوالي المملكة العربية السعوديةالتاريخية غرب  الحجازالواقعة على أرض  منطقة المدينة المنورة

  ، البحر األحمركم شرق  150وعلى بعد حوالي  كم عن مكة المكرمة في االتجاه الشمالي الشرقي، 400

وأجزاء من شبكة  ومقابروأخرى زراعية  وأراض صحراويةومنحدرات سيول  ووديان جبالوتتكون من 

  .الطرق السريعة

  :المسجد النبوي الشريف

كز الدعوة ، وهو مريم صلوات اهللا تعالى وسالمه عليههو المسجد المبارك الذي أسس بنيانه النبي الكر    

قال : هو من المساجد التي يشد الرحال إليها عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال و، األولى إلى اهللا تعالى

ا والمسجد األقصى ، مسجدي هذتشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد ال(  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

روى ابن حبان وأحمد الطبراني بسند حسن عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن النبي ). والمسجد الحرام

وأفضل ما في المسجد ). خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق :( صلى اهللا عليه وسلم قال

بيتي ومنبري روضة من رياض  ما بين:( يه وسلم النبوي الشريف الروضة الشريفة قال صلى اهللا عل

بين بيتي ومنبري :( قول النبي صلى اهللا عليه وسلم    وروى أحمد عن أبي هريرة رضي اهللا عنه). الجنة
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منبري على (  :وروى أحمد عن سهل بن سعد مرفوعا ). من رياض الجنة ، ومنبري على حوضيروضة 

المفضلة الحجرة النبوية  منبر واألساطين وأيضا من األماكن، وفيه المحراب وال)ترعة من ترع الجنة

، وهي الحجرة التي سكنها النبي الكريم صلوات اهللا تعالى وسالمه عليه وأزواجه المطهرات وتقع الشريفة

قبر أبي بكر وعمر رضي اهللا الحجرة بجوار مسجده صلى اهللا عليه وسلم وفيها قبره عليه الصالة والسالم و

  . عنهما

  الرياض: العاصمة  -5

 عاصمة المملكة العربية السعودية، وهي مدينة متحضرة يتزايد عدد سكانها بشكل سريع حيث يبلغ حوالي

علـى طريـق    خمسة ماليين نسمة ويعود تاريخها إلى فترة ما قبل ظهور اإلسالم حيث كانت واحة عامرة

  ."حجر اليمامة"التجارة تعرف باسم 

 

  المملكة العربية السعوديةخريطة ) 2/4(رقم  خريطة
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ولعلها سميت بهذا االسم لكونها قـديما إحـدى   . وتعنى البساتين والحدائق الغناء "جمع روضة الرياض  "

 وقد وصفها المؤرخـون بأنهـا  . ر أرضهاالقليلة وسط الصحراء، التي تميزت بخصوبة واخضرا المناطق

على أنقاض مدينة  كانت منطقة واسعة األرجاء، كثيرة المزارع، تكثر فيها عيون الماء، وقد أقيمت الرياض

جـانبي وادي الوتــر    ، التـي اعتلت ربي محـدودة االرتـفاع وسـط حوض صـغير علــى  )حجر(

سنة )  300(تحديداً فقد عرف قبل حوالي  إسم الرياضأما . الغربي، وهو أحد روافد وادي حنيفة) البطحاء(

  . فقط

كان للتجارة والرعي أهمية اقتصادية في هضبة نجد، التي تتوسط مدينة الرياض، فكانت المدينة مركـزاً    

دوراً بارزاً فـي   وسياسياً، فقد لعبت الرياض. تجارياً يربط شرق الجزيرة العربية بغربها وجنوبها بشمالها 

هـ  1240الدولة السعودية الثانية عام  جد، وكانت عاصمة في عهد اإلمام تركي بن عبداهللا عند قيامتاريخ ن

استعادتها على يد الملك عبدالعزيز رحمه اهللا في الخـامس مـن    ، وعاد لها مجدها بكل قوة عند)م1824(

  .)1( )م1902يناير  15(هـ  1319شهر شوال 

. القديم الـثالث ده من موقع المملكة الجغرافي الذي يتوسط قارات العالمتستم تحتل الرياض موقعاً: ا��&�ــ�ـ% 

آخر لكونها تقع وسط المملكة في الجزء الشرقي لقلب الجزيرة العربية، على خـط   ويكتسب هذا الموقع بعداً

 متر فوق سـطح  600درجة شرقاً، وارتفاع حوالي ) 43.46(درجة شماالً وخط طول ) 38.24(عرض 

  .البحر

الحارة صيفاً بارد شتاء ويتميز بانخفاض الرطوبة طول العام، خاصة في  مناخ مدينة الرياض شديد: خا����	 

 ففي الصـيف تتـراوح درجـات   . وبالفرق الكبير بين درجات الحرارة خالل النهار والليل فترة الصيف،

معــدل  و درجـة مئويـة ) 43 – 40(لعظمى بين درجـة مئوية وا) 27 – 22(الحرارة الصغرى بين 

   .)بالمائة 13 – 10(الرطـوبة بين 
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 ودرجات الحرارة الـدنيا )28 – 20(بين  ما درجات الحرارة العظمي أما في الشتاء فالجو بارد تتراوح فيه

درجتين تحت الصفر أحياناً، فيما تتراوح درجـات   درجة مئوية، وقد تنخفض إلى ما دون) 14 – 8(بين 

حـوالي أربـع   (سـنتيمتر   13.1و  10يتراوح معدل األمطار بـين  و ).بالمائة 49 – 40(الرطوبة بين 

   .)بوصات

  : األماكن السياحية

  :حصن المصمك

المعالم التاريخية في المملكة، إذ يحتل مكانة بارزة في تاريخ مدينة الريـاض   يعد حصن المصمك من أهم

 كة التي تم علـى إثرهـا تأسـيس   خاصة، والمملكة العربية السعودية عامة، باعتباره يمثل االنطالقة المبار

 ، حيث اقترن هذا الحصن بملحمة فتح الرياض البطولية، التي هاوتوحيد المملكة العربية السعودية الحديثة

شهر شـوال   في فجر الخامس من -رحمه اهللا-تحققت على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 

  .مدينة الرياض ل االستيالء عليه استعادةهـ، إذ كان البد من افتتاحه حيث يمث1319عام 

 

 

  حصن المصمك ) 2/2(شكل رقم 
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محمد بن عبـد اهللا بـن رشـيد     و المصمك أو المسمك يعني البناء السميك المرتفع الحصين، بني في عهد

م، وقـد  1902هـ، الموافـق  1319 عام -رحمه اهللا -واستعاده الملك عبد العزيز ) هـ1289-1315(

لهذا الغرض إلى أن تقرر تحويله إلـى معلـم    بعد مستودعا للذخيرة واألسلحة، وبقي يستخدماستخدم فيما 

  .العربية السعودية تراثي، يمثل مرحلة من مراحل تأسيس المملكة

المصمك، ثم تبنت فيما بعـد وزارة   هـ، أعدت أمانة مدينة الرياض دراسة خاصة لترميم1400ففي عام 

بالتنسيق مع الهيئة العليا لتطوير مدينـة الريـاض   ) لمساعدة لآلثار والمتاحفممثلة في الوكالة ا(المعارف 

المعلم إلى متحف، يعرض مراحل تأسيس المملكة على يد الملك عبد العزيز رحمه اهللا،  برنامجا لتحويل هذا

  .)1(هـ، الموافق 1416حيث تم افتتاحه في أوائل عام 

 : مدينة الدرعية القديمة

 

  مدينة الدرعية القديمة  )2/3(شكل رقم 
  

 إنها مدينة صنع فيها التاريخ أمجاد اآلباء واألجداد، إذ شهدت أكبر حركة إصـالحية دينيـة فـي العـالم    

الدرعية اإلمام  م، كان االتفاق على ميثاق الدرعية بين أمير1745هـ الموافق 1158اإلسالمي، ففي العام 

اتفق اإلمامان على الدعوة إلى تصحيح عقيدة الناس ممـا   محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب، إذ
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علق بها من الشرك والبدع والخرافات وذلك بالعودة إلى ما كان عليه الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم     

وبذلك االتفاق العظيم، فتح ، وأصحابه والسلف الصالح، والقيام بواجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الحركة اإلصالحية، وانتشـرت الـدعوة    عية، لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه، وبدأتالتاريخ ذراعيه للدر

الجزيرة العربية، وفي خارجها، وما أن جـاء القـرن    السلفية، وأصبح لها نفوذ واسع، ومؤيدون في أنحاء

الثاني عشر الهجري، حتى صارت أكبر مدينة في جزيرة العرب، يؤمها العـرب مـن الـيمن، وعمـان،     

از، والعراق، والشام، في الوقت الذي كان فيه العالم اإلسالمي مستغرقا في سباته العميق، يقبع فـي  والحج

 .)1(الجهل أو الفقر ظلمات من

  : برج الفيصلية

  :الموقع

 

  برج الفيصلية ) 2/4(شكل رقم 
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ن الغرب في حي العليا شمال مدينة الرياض، ويحده م 2م 55000يقع مشروع برج الفيصلية على مساحة 

  فهد ومن الشرق طريق العليا العام،  طريق الملك

 150متر مربع يحتـوي علـى    45000ارضي بمساحة  ويضم سوقاً تجارياً يتكون من ثالثة أدوار ودور

غرفة باإلضافة للخـدمات   224فنادق الخمسة نجوم ويحتوي على  محال تجاريا وبالنسبة للفندق فيعتبر أحد

ثمانية أدوار وفي الجهة الجنوبية من المشروع يقع مبنـى الشـقق المفروشـة     المصاحبة لها موزعة على

   .ثمانية أدوار أيضا ويحتوي على مائة شقة مجهزة بارتفاع

  :مركز المملكة

  الموقع

 
 

  مركز المملكة ) 2/5(شكل رقم 
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اقتصادي فـي  و  دية والتي تعتبر أهم مركز مالييقع في مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعو   

مربعـا،   مترا 300.000مترا مربعا بمساحة إجمالية  230,94بني المركز على أرض مساحتها . المنطقة

أجنحـة  و ية تتعد استعماالته من مركز راقي للتسوق و صالة لالحتفاالت على أحدث طراز إلى أدوار مكتب

  .كبير من المطاعم العالمية والراقية وعدد مكتبية وشقق سكنية فخمة، هذا باإلضافة إلى فندق الفور سيزن

  :البرج

أهـم   يتوسط برج المملكة تقـاطع . المميزة و التي يمكن مشاهدتها من أبعد نقطة في المدينة يتميز بإطاللته

   .ة في الرياض، في موقع يسهل الوصول إليهثالث طرق رئيس

ها للبنك السعودي األمريكي، طوابق من 6طابقا، خصص  30مترا، ويحتوي على  300 يبلغ ارتفاع البرج

طوابق للشقق السكنية، وخصـص   5طوابق لفندق الفورسيزن، من ثم  10طوابق للمكاتب، يعلوها  8تليها 

  .بالمطعم تنتهي هذه الطوابق. الطابقين العلويين لشركة المملكة القابضة

 :عسير منطقة 

  

  موقع منطقة عسير) 2/9(رقم خريطة 
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و . شماالً 19.50و  17.25الجزء الجنوبي الغربي للمملكة بين خطى عرض  تقع منطقة عسير في وسط

و تمتـد  . كيلو متراً مربعاً ) 80,000(شرقاً و تقدر مساحة المنطقة بنحو  41.50 و 50,00خطى طول 

فـي   في الجنوب الغربي إلى حدود الـيمن ) منطقة جازان(عسير من حدود الدرب و الشقيق و بيش  منطقة

) منطقة مكة المكرمـة (رنيه في الشمال إلى) منطقة الرياض(و من حدود وادي الدواسر . قي الجنوب الشر

كما تحدها من .السهل الساحلي التابع للقنفذة  إلى منطقة مكة المكرمة في) منطقة الباحة(إلى غامد و زهران 

  . مرمنطقة القنفذة و جزء من ساحل البحر األح و من الغرب. الشرق إمارة منطقة نجران 

 

  منطقة عسير احد اودية ) 2/6(شكل رقم 
  

  المملكة باألمطار حيث تتساقط فيها كميات كبيرة من األمطار الموسمية الصيفية  تعتبر عسير أغنى جهات

و تقل كلما اتجهنا شماالً و تنتهي عادة عند وادي حلى، ومعظم هذه األمطار تسقط في جبال السراة علـى  

درجة  25-20(و يبلغ متوسط درجة الحرارة في أبها . االنحدار ثم تقل في الداخل الواجهة الغربية الشديدة

  .)1(درجة مئوية في باقي الشهور 15إلى  درجة مئوية في أكتوبر و يصل 18في سبتمبر، و) مئوية
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 : أهم المدن

 

  )جبال السودة( سلسلة جبال منطقة عسير) 2/7(شكل رقم 
  

ا تغنى بها الشعراء والفنانون هبة الرب و ملهمة المبدعين تشعر عندما أبها وهي حاضرة عسير وعاصمته

الثلجـي   وكأنك تعرفها منذ زمن بعيد تأسرك بجمالها األخاذ بشغاف القلوب وبجوها،  بعالقة حميمة تراها

البارد يحيطها الضباب ويبلل معطفها المطر فكانت بحق فردوس األرض ، وهي أيضا مدينة تاريخية عريقة 

أبو خيال  قلعة –شمسان  – األخضر ذرة جبل زال يوجد بها بقايا قالع قديمة رابضة على قمم الجبال مثلما

و مباني أبها متميزة بمعماريتها الفريدة حيث تبني المنازل بالطين ويوجد بهـا خطـوط ونقـوش    . الدقل –

ة عن حي واحد يسمى مناظر ثم وتشير المصادر التاريخية أن مدينة أبها كانت عبار. لتزيين جدران المنازل

األحياء األخرى كالمفتاحة والقرى والربوع والخشع والقابل حتى أصبح العدد حاليـا يربـو علـى     توالت

أكثر إشراقا وازدهاراً خاصة  تقريباً وقد امتدت يد الخير والنماء من الحكومية الرشيدة فكانت الخمسين حياً
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التحتية مـن شـبكة    إحدى أهم المدن بالمملكة بعد اكتمال بنيتهافأصبحت  ،من خالل الثالثة عقود الماضية

الطرق التي تربطها بمناطق المملكة األخرى باإلضافة إلى مطارهـا اإلقليمـي وجامعـة وسـتة معاهـد      

ومراكز الرعاية الصحية التـي يزيـد    اًسرير)  574( ومستشفيات عدة أبرزها مستشفى عسير المركزي 

ومن أهم المعالم سد أبها ويحتجز ورائه بحيرة . األهلية  اهيك عن المستوصفاتمركزاً ن) 228(عددها عن 

مليون متر وكعب وتجتذب هذه البحيرة الكثير من مرتاديهـا  ) 13ر2(حوالي  كبيرة من مياه األمطار تبلغ

يعتبر  السياحي والذي وقد أقيم على أطراف بحيرة السد مشروع منتجع أبها الجديدة. بمنظرها الجميل للتمتع

من اكبر المشاريع السياحية في الشرق األوسط حيث يضم فندق قصر أبها والذي يعتبـر تحفـة معماريـة    

وجناح من الدرجة الممتازة وقد صمم وجهـز   غرفة 150مزجت فيه األصالة والفخامة ويضم بين جنابته 

ـ   كما يوجد. الفندق ألرقى المواصفات العالمية ل والشـقق المفروشـة   إلى جواره وحدات سكنية مـن الفل

كذلك مشروع عربات البحيرة المعلقـة  . واأللعاب المائية ومركزاً للعروض والموتيالت وقرية من الحدائق

وعربات  عربة متحركة موزعة في جميع األماكن السياحية 22إجمالي العربات المعلقة حوالي  والتي يتكون

قمته عدة مطـاعم مـروراً    جبل ذرة الذي يوجد في البحيرة المعلقة تطوف بمرتاديها من أبها الجديدة حتى

والذي يعتبر من أهم المراكـز الحضـارية    كذلك من أهم معالمها مركز الملك فهد الثقافي. بجبل أبو خيال 

يؤمها الفنانون التشكيليون من مختلف أنحاء العـالم ويحتـوى    والثقافية وفيه قرية المفتاحة التشكيلية والتي

للعرض وعدداً من المراسم ومتحف اثري والعديد من النحالت التي تبيع المصوغات المركز على صاالت 

المنطقة  والفضيات والعسل ، وكذلك يوجد في المركز جماعة المفتاحة للتصوير الضوئي والتي مثلت القديمة

ماعـة  المركز أيضا مقـر ج  إبان المعرض الفوتوغرافي المقام في الجنادرية بمناسبة مرور مئة عام ويضم

يعد من اكبر المسارح المغطاة فـي الشـرق    الثقافة والفنون ومقر المركز اإلعالمي ومسرح المفتاحة الذي

  .)1( آلية التكنولوجيا كرسي ومجهز بأحدث ما وصلت 3400األوسط بسعة 

  

                                                
  .123 صالمرجع السابق ،) 1(



    75

  

  : مدينة الطائف

  

  جبال الهدا ) 2/8(شكل رقم 
 الهدا جبال

متر فوق  1700لمنحدرات الشرقية لجبال السروات على ارتفاع تقع مدينه الطائف فوق جبل غزونا على ا

كـم   88سطح البحر عند ملتقى الطرق الرئيسة القادمة من الجنوب الشرق والغرب ، وتبعد مسافة مستوى 

كم أيضاً عن طريق مكة المكرمة عبر طريق السـيل الكبيـر    110عن مكة المكرمة عبر طريق الهدى، و

كم عن مدينة جــدة في طريق عام يمر عبر مكة  170ائع ثم مكة المكرمة ، وتبعد فاليمانية فالزيما فالشر

  . كم عن طريق الرياض 900المكرمة وتبعد بحوالي 

  :المناخ 

الطائف بصفة عـامة يتـميز جـوه باالعتدال في الصيف والبرودة في الشتاء إال أن أطرافه الجنوبية قـد  

  . ة التجمدتصل فيها درجة الحرارة شتاء إلى درج

  :قصور الطائف األثرية 
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قصر شبرا ، قصر باناجة ، قصر نجمة ، برج غلفه ، الق شلة ، قصر مشرفة ، بيت الكاتب ، بيت القطان 

  . ، وقف األغا وات ، أوقاف البوقرية ، بيت الكعكي ، قصر إسماعيل وغيرها

   

  

  السدود األثرية ) 2/9(شكل رقم 
  :السدود األثرية بالطائف 

كـم عـن    12يقـع جـنوب مدينة الطائف على طريـق الشــفا ويبعـد بنحو : سد وادي عرضة  -1

  .مدينة الطائف

ــة  -2 ــة جباجــب : ســد ثلب ــل منطق ــى طريــق الطــائف الهــدى قب ــع غــرب الطــائف عل   .يق

ويقال له سد بني هالل يقع في بالد ثمالة جنوب الطائف على الطريـق المـودي إلـى    : سد السم لقي  -3

  .كم عن مدينة الطائف 28ويبعد بحوالي  الجنوب

ــيبة  -4 ــد القص ــعد    : س ــي س ــائف بن ــق الط ــى طري ــائف عل ــرق الط ــوب ش ــع جن   .ويق

  .ويقع في الوهط ، بالد قريش: سد وادي عكرمة  -5
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ــد  -6 ــد سيس ــو   : س ــة بنح ــة القديم ــن المدين ــد ع ــائف ويبع ــرق الط ــمال ش ــع ش ــم7يق   .ك

م البقـرة وعلى بعد حوالي كيلو متر واحـد شـرق سـد    يقع بالقرب من قرية تسمى أ: سد أم البقرة  -7

  .القصيبة

وهناك سدود عديدة مثل، سد العقرب ، سد داما ، سد زادي مريـع ، سد الجدر ، سد القر بالشـفا ، سـد   

   )1() رحاب ، سد الدرويش ، سد وادي ليه ، سد وادي تربة

  

  :مدينة الباحة 

 

  مدينة الباحة ) 2/10(شكل رقم 
الباحة في الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية ، و يحدها من الشمال والغرب منطقـة   تقع منطقة

وتربة والطائف ،  أما الحدود القبلية فتحدها شماال رنيه. مكة المكرمة ومن الجنوب والشرق منطقة عسير 

م وبنو بحير وبنو سـهيم  وبنو عيسى وبنو زبيد وبنو خثع، وبل حارث وبنو مالك وال بقوم وجنوبا القنفذ ة 

  .وبادية بني ميمون و أ كلب وغربا الطائف والليث،  وبنو ميمون وشرقا بشة
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  :المناخ والتضاريس  

إال أن ارتفاع مناطقها الجبلية عـن  ، وقوع المنطقة ضمن نطاق المناخ القاري الجاف على الرغم من     

ب الجزيرة العربية قد شكلت جـواً معتـدالً   تعرضها لرياح رطبة قادمة من سهول تهامة غرو سطح البحر

صيفاً و بارد ممطر شتاء.  

تضاريس المنطقة تنقسم إلى سهول منخفضة غربية وصوالً لساحل البحر األحمر تعرف بتهامة ، وجبـال  

وتُغطى المناطق الجبلية بشكل شبة كلي أشجار صنوبرية محلية تسـمى بـالعرعر   . بركانية تعرف بالسراة

وتنتشر علـى سـفوحها مصـاطب ومـدرجات     ، و الطلح،  بعض األشجار الشوكية كالسدر باإلضافة إلى

 .زراعية

  :السياحة  

تحتل منطقة الباحة أهمية كبيرة على الخارطة السياحية فهي تعتبر في منتصف الطريق ما بـين محافظـة   

  :الطائف و مدينة أبها السياحيتين و من أهم المعالم السياحية بالمنطقة

ان و منتزه القمع و غابة شهبة وقرية ذي عين األثرية و عددا كبير مـن الغابـات تزيـد علـى     غابة رغد

  .األربعين غابة 

  :مدينة إرم المذكورة في القرآن

عن اكتشاف  كبير لمدينة أرم ذات العماد في منطقة الشصر في   )م 1998(  سنة تم الكشف في مطلع

كيلو متر من  80و، كيلو متر شمال مدينة صاللة  150ب مكان االكتشاف ما يقار ويبعد، صحراء ظفار 

وسكانها قوم عاد في القرآن الكريم في أكثر من موضع  في ، وقد ذكرت مدينة أرم   . مدينة ثمر يت

)1() البالد التي لم يخلق مثلها في  * أرم ذات العماد:  (كما في قوله عز وجل، القرآن العظيم 
    

  
  
  
  

                                                
 .8-6آية : سورة الفجر ) 1(
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  الكريمصور لمدينة إرم المذكورة في القرآن ) 2/12(شكل رقم 
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  مدائن صالح )2/13(شكل رقم 

 

حضارات عظيمه بعضها موجـود   كثير منا ال يعرف أن بالدنا المملكة العربية السعودية بهاوأشير إلى أن 

سوف نأخذ نبـذه  ثمود أو قوم صالح فاليوم  والبعض األخر اندثر مع مرور الزمن ومن هذه الحضارة قوم

  . مختصره عنها وباهللا التوفيق وعن موقعها
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  ���W/+3َL {  :قال تعالى جبلية ، في منطقة الحجر والتي تسمى اليوم بمدائن صالح وهي منطقةسكن قوم ثمود  
  

 �1��(7�� ��ْ>���� �/+?��0  �W��/ْ��ِ?{)1(  , قال تعالىو:    }�W/+3َL��  �1��(7��  �/+?��0  ْ>������  �W��/ْ��ِ?{)2(    حيث تفننوا بنحت الجبال  
  

  2 ��َfَ +9�,�-�? 1� � �#ُ@َ5�/�?�� 8W��S�Zَ �-�0 ْdِ� ْ��+�ُ@ْd���  ِC�"َe� Eُ#�{: قال تعالى وتحويلها قصوراً، وجعلها بيوتاً واتخاذ السهول
  

��$��/+$+G 1�2 �T�ُ(�>7gَ ً�g/+�+? َ^��&ِh�ْ� �T/ُ��i�:َg�� ً�"/+�ُ	 َj�� �Kّ �� �j; ْ��+�ُ@ْd�َ� E�� ��/َl�-َg  �1��,�mْf+2 ِC�"َe�{)3(.  
  

األرض إضافة إلى موقعها الجغرافي على طريق التجارة بـين الشـام والـيمن     وتميزت بالدهم بخصوبة

  .بذلك سبل العيش الرغيد وتهيأت لهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .9: ، آية 593، ص89ة الفجر، سور)1(
 .9: ، آية 593، ص89سورة الفجر، )2(
 ..74،  151، ص 7سورة األعراف، )3(
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  مدائن صالح ) 2/17(شكل رقم 
  

  

  

  

  الطبيعة الصخرية في حجر)2/14(شكل رقم 
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مدائن صالح )2/15(شكل رقم 
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المنحوتات الصخرية في مدائن صالح)2/16(شكل رقم 
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الحجر عليهـا   ويطلق اسم. كم شمال شرقي العال في منطقة المدينة النبوية 22مدائن صالح على بعد  تقع -

  .منذ أقدم العصور

 .بوادي القرى بين المدينة والشام اسم ديار ثمود.. حجرال: قال ياقوت الحموي - 

  .وهو من وادي القرى على يوم بين الجبال. السكان الحجر قرية صغيرة قليلة: وقال االصطخري - 

  .)1( )وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين: ( تعالى وبها كانت منازل ثمود، قال -

قعه على طريق التجارة القديم الذي يربط جنـوب الجزيـرة   التاريخية أيضاً من مو ويستمد الحجر شهرته -

بـالعال   حيث سيطر اللحيانيون فيما بعد على الحجر بعد أن قضوا على السـيادة الديدانيـة  . والشام العربية

  .واستمر حكمهم حتى تغلب عليهم األنباط

 عثر عليه يعود إلى القرن مستوطناتهم األولى في أرض األردن وفلسطين وأقدم أثر لهم وقد أقام األنباط -

  .للميالد م إلى القرن الثاني.م وبرز دورهم التجاري في المنطقة منذ القرن الرابع ق.التاسع ق

  .مدفناً بارزاً 131فيها  وتكتنز الحجر آثاراً ثمودية ونبطية ولحيانية قديمة ويبلغ عدد المدافن -

ل الحج والعمرة عندما يزور الحرمين الشريفين أن يجمع بين فضائ يمكن للسائحومن خالل ما سبق عرضه 

السماح  والتمتع بالمقومات السياحية المتعددة في األرجاء السعودية الشاسعة فقد اتجهت السعودية مؤخرا إلى

للمعتمرين بالتنقل في كافة أرجاء المملكة، والقيام بنشاطات استجمامية ورحالت سياحية بعد الفـراغ مـن   

لزيارة األصدقاء واألقارب والمواقـع السـياحية    ويمكن لهذه الرحلة أن تكون مناسبة. سكالتعبد وأداء المنا

واألثرية، والتسوق والرحالت العالجية والعلمية واالستمتاع بالرياضيات المائية المختلفـة مثـل اإلبحـار    

ص في البحر بالقوارب الشراعية، ورياضة ركوب األمواج والتزلج على الماء، ورياضة صيد السمك والغو

  .)2(االستجمام بشتى أشكاله وممارسة

  
                                                

  . 73، آية 151،  7سورة األعراف ، )1(
 .، ط بيروت 7ج) م1441/هـ845(علي ، المقريزي ، أحمد بن  351،  3ياقوت، معجم البلدان،  )2( 
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 للتراث الثقافي فيمكنه إشباع نفسه بزيارة المتاحف ومشاهدة المهرجانات والفعاليات وإذا كان السائح محبا

  .االجتماعي السعودي التراثية، فالمملكة شديدة االهتمام بهذا الجانب ألنه يشكل مقوما أساسيا في النسيج

حوالي مليوني زائر ويشمل الفنون الجميلة  اليات وأكثرها شهرة مهرجان الجنادرية الذي يؤمهومن أهم الفع

   .والحياكة والرسم واألدب والشعر

مهرجان جـدة   من ذكر مهرجان أبها الصيفي الذي تمتد فعالياته التراثية شهرين متواصلين، وكذلك وال بد

  .الذي يعقد في شهري يونيو ويوليو من كل عام

 بتحديد ما يزيد على ستة آالف موقع تراثـي  -التي تضطلع بمهمات جليلة  -للسياحة  مت الهيئة العلياوقا

أربعمائة موقع آخر ورد  وثقافي في المملكة منها نحو خمسمائة موقع ذكرت في الشعر العربي القديم، ونحو

   .ذكرها في سيرة المصطفى صلى اهللا عليه وسلم

األوسط اهتماما  من األهمية فالمملكة العربية السعودية تعد من أفضل دول الشرقالعالجية نصيبها  وللسياحة

ومركز األبحاث الـذي يـوفر    بالشؤون الصحية، ومن المفاخر الصحية مستشفى الملك فيصل التخصصي

جراحة العظام وطب األطفال، وكذلك مدينـة   تحليالت لمعالجة األمراض الخبيثة وأمراض القلب وخدمات

ومستشفى الملك عبدالعزيز في جدة، وغيرها من مراكز الخـدمات   ن عبدالعزيز للخدمات اإلنسانيةسلطان ب

إنحاء البالد والتي يزيد عددها على ثالثمائة مستشفى وأكثـر مـن ثالثـة آالف     الصحية المنتشرة في كافة

مـن   ملكة يستفيدونوإلى جانب المواطنين السعوديين فإن الزوار القادمين إلى الم. مركز صحي وخمسمائة

   .األقارب واألصدقاء هذه الخدمات الطبية الممتازة، واالستمتاع في الوقت ذاته بقضاء عطلة ممتعة مع

إيذانا بانطالقة سياحية كبرى  2001للسياحة عام  وبهدف تفعيل سياسة االنفتاح السياحي تشكلت الهيئة العليا

خطة خمسيه تهدف إلى توفير أفضل البني التحتيـة  وضعت الهيئة  أخذت تؤتي ثمارها بصورة مدهشة،وقد

 عمليات التدفق السياحي، حيث يبلغ حجم القطاع السياحي حاليا عشرة مليارات دوالر المناسبة للتعامل مع

   .سنويا
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يتاح فيها للمعتمرين التنقل في  باعتمادها خطة لسياحة ما بعد العمرة حكيماً وكانت المملكة قد اتخذت قراراً

المملكة والقيام برحالت استجمامية وسياحية بعد الفراغ من التعبد وأداء المناسك والزيـارة ، بهـدف   أنحاء 

   .في المملكة اإلطالع على مدن ومناطق أخرى مميزة
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  الفصل الثالث

  املقومات الطبيعية للسياحة يف  حمافظة جدة

 املعامل الطبوغرافية واجليولوجية -املوقع : املبحث األول  −

 -النبات-)الرياح-األمطار–الرطوبة -احلرارة(املناخ : بحث الثاني امل −

 مصادر املياه

الشواطئ الواجهات البحرية واجلزر والبيئة : املبحث الثالث  −

  البحرية
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  املبحث األول 

  املعامل الطبوغرافية واجليولوجية - املوقع 

  :مقدمـــة
. ذب السياحي الموجودة في مدينـة جـدة  تحديد مقومات الج فيالهدف األساسي لهذه الدراسة  يكمن

كما اعتنت هذه الدراسة بالكشف عن مصادر . ومدى االستفادة التامة منها، والتأكيد على مقوماتها المستغلة 

وإبراز ،أو تلك المصادر المهمة التي ال يتم استغاللها استغالال كامال ، جديدة للجذب السياحي في مدينة جدة 

  .قصد سياحي إلي أقصى حد ممكنأهميتها واستغاللها كم

مصـادر   –النبـات   –المناخ  –الموقع (ومن أهم هذه المقومات التي سيتناولها البحث بالشرح واإليضاح  

  ).الشواطئ  -المياه 

وفي أغلب األحـوال يفضـل السـائح    ، تعتبر الخصائص الجغرافية للسياحة ذات أهمية متعددة الجوانب  

ومـن المعلـوم أن الخصـائص    .عن أوساطهم الجغرافية التي يعيشون فيها  الخصائص الجغرافية المختلفة

. ومن ثم  فإن على السائح أن ينتقل إليها ليتأثر بها ويؤثر فيها ،الجغرافية ال يمكن  نقلها من مكان إلى آخر

والمؤسسـات  ، كما أن الخصائص الجغرافية للسياحة هي األساس الذي تقوم عليـه األقـاليم واألنشـطة    

ألي إقليم "وعلى هذا فإن مقومات الجذب السياحي Components  of  Tourism Attraction . سياحيةال

إن   هذا . واألنشطة والمؤسسات السياحية ، عبارة عن مركب متكامل من الخصائص الجغرافية والبشرية 

 ن هـذا الـنمط مـن   المركب هو القاعدة الصلبة التي تهيئ الفرص لقيام الحركة السياحية وتطورها كما أ

  . )1(العالقات تبادلي في طبيعته بالمقام األول

وعدم تلويثها حتى ال تنضب ، وتبعا لذلك فإن هناك ضرورة ملحة للحفاظ على الخصائص الطبيعية للسياحة 

  .كما يجب التأكد من استمرارية تقيمها حضاريا وثقافيا وفنيا ،أو تنفي 

 :ىوقبل الحديث عن هذه المقومات أشير إل
                                                

 ..دار النهضة العربية بيروت، سياحيةالجغرافيا ال،م)1993(،فضل أحمد،يونس )1(
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  :النشأة 
الشرقي، تلقب بعروس البحـر األحمـر وتعـد     البحر األحمرتقع في منتصف ساحل  سعوديةجدة مدينة  

مليون نسمة حسـب   2.8بلغ عدد سكانها حوالي . للمملكة العربية السعوديةالعاصمة االقتصادية والسياحية 

بعـد مدينـة    المملكة العربية السعوديةتعتبر جدة ثاني أكبر مدن . منهم سعوديون% 52، م 2004إحصاء 

سنة على أيدي مجموعة من الصيادين كانت تستقر فيها  2500تعود نشأة مدينة جدة إلى ما يقارب. "الرياض

سـنة فأقامـت فيهـا     2500إلى جدة قبل أكثر من  عةقبيلة قضابعد االنتهاء من رحالت الصيد، ثم جاءت 

  .)1("وعرفت بها

م عندما أمر  647أما عن التحول التاريخي لمدينة جدة كان في عهد الخليفة الراشدي عثمان بن عفان عام 

ـ ،مكة المكرمةفي  الحجألداء  بتحويلها لميناء الستقبال حجاج البحر المتجهين ر ال تزال جدة إلى اليوم المعب

  .والكثير من حجاج البر، والجو، الرئيس لحجاج البحر 

نمت جدة بشكل سريع خالل العقدين األخيرين من القرن العشرين مما جعلها مركزا للمال واألعمـال فـي   

  .المملكة العربية السعودية ومرفأ رئيسيا لتصدير البضائع غير النفطية والستيراد االحتياجات المحلية

  :النطق والتسمية
و ،طق جدة من قبل سكانها الحجازيين بكسر الجيم مع تشديد الدال بالفتح كما  في وسائل اإلعالم العربيـة تن

أحيانا  تنطق بفتح الجيم بسبب وجود جاليات كبيرة في المدينة من دول عربية مختلفة وغير عربية فإن لكل 

و ألصل تسمية المدينة ،غير ملحوظ جالية طريقة خاصة في نطق اسمها إال أن االختالف ليس بكبير وأحيانا

  :ثالث آراء

يقال أن جدة سميت باسم شيخ قبيلة قضاعة وهو جدة بن جرم بن ريان بن حلوان بن علي بن  :بكسر الجيم

  .إسحاق بن قضاعة

                                                
 ..جدة، شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر ،39،ص ،تاريخ مدينة جدة،)هـ1422(،أمانة مدينة جدة )1(
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  .)1("يقال أيضاً إن أصل التسمية لهذه المدينة هو جدة التي تعني بالعربية شاطئ البحر" :بضم الجيم

ينسب سكان المدينة التسمية ألم ). بمعنى والدة األب أو األم(هناك رأي يقول أن االسم هو جدة " :بفتح الجيم

 الهنـد في  آدم التي يقولون أنها دفنت في هذه المدينة التي نزلت إليها من الجنة بينما نزل جدنا حواءالبشر 

  .)2("مقبرة أمنا حواء توجد مقبرة في المدينة تعرف باسم. ودفنت هي في جدة عرفاتوالتقيا عند جبل 

كبير مع تطور التاريخ اإلسـالمي   وعند ظهور اإلسالم في الجزيرة العربية ارتبط تاريخ مدينة جدة بشكل

قام الخليفة عثمان بـن عفـان    اكتسبت مكانتها عندما وقد، ؛لكونها بوابة الحرمين الشريفين من اتجاه البحر

وازدادت أهمية جدة مع مرور ، لتصبح ميناء رئيسيا لمكة المكرمة  هـ باختيارها 25رضي اهللا عنه سنة 

وأهمها كما أنها اليوم األكثر تميزا في المملكة العربية السعودية ، من أكبر المدن الزمن حتى أصبحت واحدة

العقدين  وأقيمت فيها خالل، والسياحي حيث نمت جدة بشكل سريع ،والصناعي، ناحية النشاط االقتصادي من

المنشآت األمر الـذي أكسـبها    الماضين الكثير من المشاريع االقتصادية كما أقيمت فيها قاعدة عريضة من

وتعتبر جدة مركزا تجاريا رئيسيا .  األسواق العالمية  أهمية كبيرة بالنسبة لحركة التجارة الدولية للمملكة مع

تطورا كبيرا في جميع المجاالت التجارية والخدمية وبها نهضة صناعية  يتسم بالحركة الدائمة حيث تطورت

  .مركزا هاما للمال واألعمال كبرى فأصبحت

  :املوقع اجلغرايف 
وبسيط اعتمد أساسـاً علـى   ، هذا وقد تطورت السياحة والترويح في جدة من نمط سياحي محدود

وجاء هذا التطور نتيجة مجموعة مـن  . أنماط سياحية متعددة الجوانب واألهداف والمعتمرين، إلى، الحجاج

وقد ساهمت هذه العوامل والمقومات في تطور ، واالجتماعية ،واالقتصادية ، العوامل والمقومات الجغرافية 

  .السياحة بجدة 

  

  
                                                

 ).. .243ص،في رحلته وابن بطوطة، 250ص،معجم البلدانفي  ياقوت الحموي)( 1(
 ...هـ1401مطبع الروضة،2ط،24ص،موسوعة تاريخ مدينة جدةاألنصاري عبد القدوس ،)2(
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  :من الناحية الفلكية 

وخـط الطـول   ،شـماال    30,21 تقاء خط العرضتقع مدينة جدة على الساحل الغربي من المملكة عند ال"

  .)1("شرقا 39,11

والمتغيرات المناخية في جدة إال أن أهميته في ظهور ، وكان لهذا الموقع الفلكي آثاره الكبيرة على الظروف"

  .)2("مدينة جدة كميناء ومدينة ظلت محدودة جدا

لسرطان ويحيطها من الشرق سـهول  ا وتقع جدة عند منتصف الشاطئ الشرقي للبحر األحمر جنوب مدار"

حيث كانت األودية تشق طريقها عبـر  ، كم  12والذي يبلغ متوسط عرضه عند جدة حوالي،تهامة الساحلي

  .)3("الشعب المرجانية الممتدة في اتجاه البحر

والمتفاوتـة  ، حية لسلسلة جبال السر وات الهائلـة االمتـداد  لى الشرق مجموعات من التالل السفتحدها إ"و

وتتخلل هذه الموانع الجبلية الكثير من األودية . والتي تفصل جدة عن مكة المكرمة من الشرق ، االرتفاعات

وإلى الشمال تتصل جدة بالمدينة المنورة . والشقوق التي سمحت إحداها باالتصال السهل نسبيا بين المدينتين 

ألنهار القديمة في الشـعاب المرجانيـة   ومجاري ا، بينما هيأت مجاري السيول واألودية ، عبر فجوة بدر 

  .)4("فرصة مناسبة لظهور جدة كميناء رئيسي على البحر األحمر

والجوية األمر الذي سمح لها أن ، والبحرية ، تقع جدة في منطقة تتشابك عندها طرق المواصالت البرية "و

والمدينة ، كم إلى الشرق 70لي فمكة المكرمة تقع على مسافة حوا: تصبح واسطة العقد بين اليابسة والماء 

وتقـع العقبـة   ، كم إلى الجنوب820وجازان على مسافة ، كم إلى الشمال الشرقي 425المنورة تبعد حوالي 

  .)5("كم إلى الشمال 950على ما يقرب من 

                                                
 .الرياض، المكتبة العبيكان دليل المملكة العربية السعودية،120ص،1419،الجمعية الجغرافية السعودية)1(
 .القاهرة، مطبعة المدني ،213ص، ي السعودية على البحر األحمرالموان، )1404(،محمد،الرويثي )2(
 .هـ1401مطبع الروضة،2ط،25ص،موسوعة تاريخ مدينة جدةاألنصاري عبد القدوس ،)3(
)4(, LondonPortrait of  An  Arabian City Falcon PressPesce,  A, (1974).p.102,. 
 .القاهرة، مطبعة المدني ،212ص،البحر األحمرالمواني السعودية على ، )1404(،محمد، الرويثي)5(
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وأكبر المدن المطلة ، كيلو متر مربع، وتعد مدينة جدة عروس البحر األحمر 748وتبلغ مساحتها اإلجمالية  

عليه، وتعتبر مدينة جدة من أهم مدن المملكة العربية السعودية، والبوابة التجارية لها مما أكسـبها أهميـة   

األسواق الخارجية، وهي من قديم الزمـان كانـت تمثـل المنفـذ      كبيرة بالنسبة لحركة التجارة الدولية مع

يـع المجـاالت التجاريـة    جم لذلك عاشت نهضة صناعية كبيرة وتطـور فـي   الخارجي  للمملكة، ونتيجة

  .للمال واألعمال مهما جعلها من أكثر المدن استقطاباً لألعمال حتى صارت مركزاً  والخدمية، األمر الذي

التي تحتضن مرافق ومنشآت سياحية  ومن ذلك اكتسبت جدة أهمية سياحية وباتت من أكثر المدن السعودية

إلى المطاعم التي تقدم ألواناً مختلفة من األطعمـة،   افةمتطورة كالفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات، إض

والمتاحف األثرية والعملية والتاريخية متاحف التراث، هذا إلى جانب، ومـن   إضافة إلى المراكز الترفيهية

من  %21 مركزاُ وسوقاً تجارياً، وبذلك تمثل ما يزيد على 320تحتوي مدينة جدة على أكثر من  جانب آخر

  .)1(اق والمراكز التجارية بالمملكةإجمالي األسو

صممها فنـانين  ) مجسم360(وتعرف جدة بالمتحف المفتوح وذلك لوجود أكبر عدد من المجسمات الجمالية 

او زد  والذي يمتد بطول السـاحل ،كما أن أجمل ما يميز المدينة هو كورنيش جدة ، في فن النحت عالميين

الرائعة للبحر األحمر، وعند  أحدث تجهيزات الرفاهية والمناظرويملك ، )كيلو متر 120(عشرين ميالً  عليه

أعلى نافورة في العالم نافورة الملك فهـد الرائعـة    المشي من الكورنيش باتجاه مركز المدينة يمكن مشاهدة

 .البحر مترا عن سطح 262التي ترتفع قرابة 

والمعتمرين القـادمين المؤديـة إلـى     وتتميز جدة باعتبارها بوابة الحرمين الشريفين وأول محطة للحجيج

حسب اإلحصائيات يدخل إلى جدة سنوياً عبـر مطـار     )مكة المكرمة والمدينة المنورة(األراضي المقدسة 

مليون نسمة سنوياً بهدف العمرة أو الحج أو العمـل أو   5الملك عبد العزيز الدولي أعداداً كبيرة، تصل إلى 

كمـا تشـير   ،أو العامة إضافة إلى سكان جدة ،براً بالسيارات الخاصة القادمين  وهذا بخالف.سياحة وترفيه

 خدمات الطرق بوزارة المواصالت إلى أن حركة السيارات في االتجاهين لـ مكـة وجـدة   تقديرات إدارة

                                                
 ..جدة، شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر، 19،ص ،تاريخ مدينة جدة،)هـ1422(،أمانة مدينة جدة )1(
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شرائية هامـة للغايـة    مما يشكل قوة) ألف سيارة  يومياً 60ألف و 40(والمدينة خالل سنة يتراوح ما بين 

  .وقطاعات األعمال والتجارة ،والترفيهية،ؤثر على المشروعات السياحية وذات طلب م

والذي يعتبر أحد أهم األقاليم من حيـث  ، ويمكن تلخيص أبرز مالمح موقع جدة التي تتوسط إقليم الحجاز 

والـذي  ، الذي يعتبر ظهيرها الجغرافـي ، وموقعها قرب وادي فاطمة، السكان في المملكة العربية السعودية

  .في النقاط التالية، دها بالمنتجات الزراعية والمياهأم

والمعتمرون عبر منافذها البحرية والجوية بمئات ،أنها بوابة الحرمين الشريفين حيث يصل الحجاج ( .1

 .مما دعم الوظائف المتعددة التي تؤديها ، اآلالف سنويا

 .وعالميا،محليا وإقليمياوخدمات تجارية ، موقعها في وسط حوض البحر األحمر جعلها حلقة وصل  .2

 .وجود أهميتها القصوى كميناء تجاري أول بالمملكة العربية السعودية  .3

واتحاد ،وبنك التنمية اإلسالمي ، كمنظمة المؤتمر اإلسالمي ،عدد من مقار المنظمات اإلسالمية بها .4

وهيئـة اإلغاثـة   ، ووكالة األنباء اإلسالمية الدولية ، ومجمع الفقه اإلسالمي ، اإلذاعات اإلسالمية

، والملحقـات الثقافيـة  ، وعدد كبير مـن القنصـليات  ، ورابطة العالم اإلسالمي ،اإلسالمية العالمية

 .واألجنبية ، اإلسالمية ،والتجارية العالمية

 .وظهيرها الجغرافي الممتد، جذب موقعها الكثير من الصناعات االستثمارية التي تخدم أسواقها .5

وشـبكات النقـل   ، كوسـائل  ،ا ظهور العديد من الخـدمات األساسـية   حتم عليه موقعها ووظائفه .6

 .والسياحية، والفندقية، والتعليمية، والمرافق التجارية والصحية،واالتصاالت ،

مـن خـالل تـوافر    ، تحولها إلى مركز جذب سياحي مهم على مستوى المملكة العربية السعودية .7

 .فة إلى تمتعها بشواطئ بحرية جميلة إضا،والخدمات األساسية لهذه الصناعة ، المرافق 

 .أدى موقعها على البحر األحمر إلى إمدادها بالعديد من الثورات البحرية  .8

حيث  ، والتثقيف ، التي تعمل للحفاظ على التراث الثقافي والتعليم ، وجود جامعة الملك عبد العزيز  .9

، والمناطق األخرى ، المحافظات ويؤمها عدد كبير من أبناء، يمتد تأثير الجامعة في عدة مجاالت 



    95

ولقـاءات  ، وندوات ،وما يعقد بالجامعة من مؤتمرات ، وقدوم أسرهم لزيارتهم في أوقات مختلفة 

 .)1( )مما يسهم في دعم الحركة السياحية في جدة، علمية 

كل تستخدمها الحكومة عاصمة إدارية مؤقتة كثيرا حيث تنتقل إليها أجهزة الدولة في فترات مختلفة  .10

  .)2(ويقيم فيها ملك البالد أحيانا، ويعقد فيها مجلس الوزراء ، عام 

  :التضاريس 
ومن ثم المظهر والمقومات الطبيعية أرضية طيبة لقيام السياحة والترويح ، يمثل تنوع أشكال السطح       

. هـذا الصـدد    واألنهار أهمية خاصة في،والبحيرات ، والبحار،والشواطئ ، وتكتسب التالل،ألي بلد ما  

وخـال  ، ومنبسـط ، وتتصف مظاهر السطح جدة في مجملها بكونها عبارة عن سهل ساحلي ضيق نسبيا (

والتالل الشرقية ، الذي يحده من الغرب ، عدا ساحل البر األحمر ، تقريبا من أي مظاهر تضاريسية كبيرة 

  . )3( ).عتبر جزءا من سهل تهامةواألودية التي تقطع هذا السهل الطولي الذي ي، التي تحدها من الشرق

والرمـل  ، يتكون السهل الساحلي التي تقع فيه جدة من الرسوبيات الناتجة من تفتت صخور الجبال الشرقية 

  .والتي تغطي كثيرا من مصباتها قريبا من الشاطئ ، والطمي التي جلبتها األودية ، الناعم ،الخشن 

  :وينقسم السهل الساحلي لجدة إلى قسمين 

 .والحجر الجيري ، والحصى ، غربي منخفض الرمال .(1

ويتكون هذا الجزء مـن الحجـر   ،قسم شرقي مرتفع نسبيا يتصل إلى الشرق بالتالل المطلة على الساحل .2

  .الجيري وتغطيه الرمال والغرين 

                                                
 ...جامعة الملك عبد العزيز،مجلس البحث العلمي ،بحث مدعم ،4ص، تطور السياحة والترويح في مدينة جدة، )1408(سيد ، بكر )1(
 .بيروت،الدار العربية للعلوم )98ص، السياحة والترويح في جدة المفاهيم والسياسات والموارد،1428،عبد الرزاق سليمان ، بو داودأ)2(
)3(Portrait of  An  Arabian City Falcon Press, LondonPesce, A,(1974).p.102,. 
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النتـوءات   والتي تنتشر بينهـا ، ويوجد بالقسم الشرقي للسهل الساحلي بجدة بعض التالل المرتفعة المتناثرة

على وجه العموم ؛ فإنه يمكن تقسيم المظاهر التضاريسية لجدة إلى ثالثة أقسام  )1( ).الجبلية وأكوام الرمال

  :مميزة 

  .وتخترقها األودية في كثير من األجزاء، التالل الشرقية التي تحف السالسل المتوازنة لجبال الحجاز.(

الشريط الساحلي المتعرج الذي تميـزه  .. ما اتجهنا جنوبا منطقة السهل الساحلي المنبسط الذي ينخفض كل.

، والخلجـان ،واألنهار القديمـة  ، ومجاري األودية، الحافات والتنوءات المرجانية البارزة في بعض أجزائه

وبعـض الجـزر   ، والمساطب الغاطسة والظـاهرة ، والبحيرات المالحة، والسبخات، والرؤوس ، والشروم

  .)2( )الصخور والشعاب المرجانية المنتشرة طول الشاطئ البالد أو، المرجانية الساحلية

  :   أما عن أبرز المعالم السياحية في مدينة جدة 

  .المؤتمر اإلسالمي منظمة.1

  . البنك اإلسالمي للتنمية. 2

      . ميناء جدة اإلسالمي.3

  . نافورة الملك فهد. 4

         .مطار الملك عبد العزيز الدولي.5

   .الجيولوجية السعودية ة المساحةهيئ. 6

  .          الخطوط الجوية العربية السعودية.7

  . االقتصادي منتدى جدة. 8

            .الغرفة التجارية الصناعية بجدة.9

   .حقوق اإلنسانهيئة  .10

                                                
دار المجتمـع للنشـر   ،  على متغيرات النمو السكاني في جدة دراسة إيكولوجية،35-33ص، )هـ1408(فاطمة عبد العزيز،الحمدان )1(

 )...جدة، والتوزيع 
بيـروت  ،الدار العربية للعلوم ،98ص، السياحة والترويح في جدة المفاهيم والسياسات والموارد،1428،عبد الرزاق سليمان ،أبو داود)2(

... 
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  .  للتسويق مجلس جدة.11

  .متحف عبد الرءوف خليل.12

  :املناطق التارخيية يف مدينة جدة أهم

  :ور جدة وبواباتها القديمةس.1

حملته عندما اتجه ليحصن البحر األحمـر مـن   أحد أمراء المماليك في  حسين الكرديقام ببناء سور جدة (

هجمات البرتغاليين فشرع بتحصينه وتزويده بالقالع واألبراج والمدافع لصد السفن الحربية التي تغير على 

المدينة وقد شرع حسين كردي في بناء السور وإحاطته من الخارج بخندق زيادة في تحصين المدينة مـن  

دة تم بناء السور وكان له بابان واحد من جهة مكة المكرمة واآلخر من هجمات األعداء وبمساعدة أهالي ج

ذراعاً ثم فتحت له سـتة   16جهة البحر ويذكر أن السور كان يشتمل على ستة أبراج كل برج منها محيطة 

باب مكة، وباب المدينة، وباب شريف وباب جديد وباب البنط وباب المغاربة أضيف إليها فـي  : أبواب هي

   .)1( )م1947تم إزالة السور لدخوله في منطقة العمران عام. لقرن الحالي باب جديد وهو باب الصبةبداية ا

  :مناطق جدة القديمة 

وقـد  ،وقد أطلق عليها مواطنو المدينة القدامى مسمى حارة ، قسمت مدينة جدة داخل سورها إلى عدة أحياء

أو شهرتها باألحداث التي مـرت بهـا   ، المدينة اكتسبت تلك األحياء أسماءها حسب موقعها الجغرافي داخل

  :وهي

  :حارة المظلوم

وتقع في الجزء الشمالي ،سميت هذه الحارة نسبة للسيد عبدا لكريم البر زنجي الذي قتلته الحكومة العثمانية 

  .وسوق الجامع،ومسجد الشافعي ، وبها دار آل قابل ، الشرقي من داخل السور شمال شارع العلوي

  

  

                                                
 ..38،هـ،ص 1400،أمانة مدينة جدة )1(
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  : البلد

، وبها ميدان البيعة سوق الصالحيةو ، سوق المحملو ، سوق الكورنيشوهي مركز األسواق التجارية مثل 

  .وبها جدة التاريخية وهي أقدم أحياء جدة  البنك األهلي التجاريو  ،وزارة الخارجيةو 

  :حارة الشام

  .ودار الزاهد، وفي هذه الحارة دار السرتي،تقع في الجزء الشمالي من داخل السور في اتجاه بالد الشام 

  : الرويس

و قـد شـهد   ، آل عمروو يعود لـ ،عام  150و به أقدم قصر بجدة يزيد عمره عن ، من أقدم مناطق جدة

  .معارك الملك عبد العزيز

  :حارة اليمن

، كتسبت مسماها التجاهها نحو بالد اليمنوا، وتقع في الجزء الجنوبي من داخل السور جنوب شارع العلوي

  .ودار آل شـعراوي،ودار آل عبد الصمد ،وبها بيت نصيف 

  : حارة البحر

  .وآل مسعد ،وبها دار آل رضوان ،وهي مطلة على البحر ، وتقع في الجزء الجنوبي الغربي من مدينة جدة

  :بترومينحارة 

م قبل ردم المياه الضحلة أمامها إلنشـاء مينـاء جـدة    تقع جنوبي جدة وكانت مواجهة للميناء البحري القدي

وتعتبر أقدم أحياء جدة خارج ،ومصفاة البترول ، وكان دخول الحجاج القادمين بحرا عن طريقها ، اإلسالمي

  .بترولوهي بجوار مصفاة جدة الجنوبية لل، أفريقياوتسكنها هذه األيام أغلبية وافدة من دول ، السور

  .يتبعه جدول تفصيلي بهذه األحياء،وهذا رسم توضيح ألهم أحياء مدينة جدة
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  أهم أحياء مدينة جدة ) 3/1( جدول رقم 

 جنوب جدة أحياء الرقم

 المحجر 1

 بترومين 2

 الثعالبة 3

 الهنداوية 4

 غليل 5

 القريات 6

 السبيل 7

 اليمانية النزلة 8

 الشرقية النزلة 9

 الوزيرية 10

 الفهد مدائن آل 11
 

 

 وسط جدة أحياء الرقم

 الروابي 12

 الجامعة 13

 الثغر 14

 السليمانية 15

 النسيم 16

 مالك بني 17

 الرحاب 18

 القديم المطار 19

 الكندرة 20

 والعمارية الصحيفة 21

 البلد 22

 الشرقية البغدادية 23

 الغربية ديةالبغدا 24

 الشرفية 25

 الرويس 26

 مشرفة 27

 العزيزية 28

 الحمراء 29

 األندلس 30
 

 

 شمال جدة أحياء الرقم

 الصفا 31

 المروة 32

 الفيصلية 33

 الربوة 34

 النزهة 35

 البوادي 36

 الروضة 37

 الخالدية 38

 الشاطئ 39

 الزهراء 40

 السالمة 41

 النعيم 42

 النهضة 43

 المحمدية 44

 الجنوبية أبحر 45

 الشمالية أبحر 46
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  :األسواق والمراكز التجارية

بما أن مدينة جدة تعتبر واحدة من أكبر المناطق التجارية في الشرق األوسط فهي تمتلك أيضا عدد 

  .من األسواق والمراكز التجارية كبير

   )1(المراكز التجارية في جدةوقائمة بأشهر األسواق 

  المراكز التجارية في جدةواألسواق أهم  ) 3/2( جدول رقم 

 اسم السوق اسم السوق اسم السوق اسم السوق

 1المنتزه  مركز بن حمران ايفيلت مول آيـة مول

 أبراج البدرية 2المنتزه  برنتان مول سنترال بارك مول

 دانية سنتر لي مول ان تو مول كورال مول

 مركز الهداب سوق جدة ذا فيرست مول السليمانية سنتر

 سوق المدار حراء أفينيو كورال مول األندلس مول

 سوق الجمجوم برج الملكة اليمامة مول أتوال سنتر

 مركز المساعدية سوق الصواري جولري سنتر فتيحي مركز

 سوق جدة الدولي سوق المحمل الجامعة مول الصواري الند مارك

 سوق البساتين سوق الحمراء حراء بالزا مركز اّيس الند

 يةسوق السلمان سوق حراء ر دسي مول سلطان مول

 برج الباروم مركز دانية ر وشان مول صيرفي ميجا مول

 مركز الخياط سوق الحفني يونيفيرسيتي بالزا ر وشانا مول

 مركز الكورنيش مركز المدينة التحلية سنتر الشالل ثيم بارك

 سوق الكيال السوق الجنوبي كار فور سنتر عزيز مول

 أسواق الحجاز سوق النجار الواحة مول ساوث مول

 ذا فيرست بالزا السحيلي بالزا محمود سعيد سنتر سيتي بالزا

 سوق الشاطئ سوق سالمة نجود مول أو سيز مول

 جده مول مجمع العرب رباعيات سنتر بدر سنتر

  مجمع رد سي مول سوق دانيا لمسات مول

  

                                                
 .دار العلم جدة   ،66صمشروعات استثمارية سياحية مقترحة بمدينة جدة) م1409(أمانة مدينة جدة )1(



    105

   )1(بأشهر المراكز التعليمية في جدة قائمة

   جامعة الملك عبد العزيز •

   كلية دار الحكمة •

   الجامعة العربية المفتوحة •

   كلية عفت األهلية للبنات •

  للطب  كلية البترجي •

  للعلوم الصحية  كلية ابن سينا •

   كلية سي بي ايه •

  كلية المعلمين  •

   كلية األمير سلطان لعلوم الطيران •

  كلية جدة التقنية  •

  كلية جدة الخاصة  •

  كلية الرعاية الصحية  •

  كلية االتصاالت واإللكترونيات  •

  كلية المجتمع  •

  كلية األعمال الخاصة  •

  كم معهد الصم والب •

  المعهد السعودي األلماني للتمريض  •

  مدرسة أبي الدر داء االبتدائية  •

  معهد بيرلتز  •

                                                
 .دار العلم جدة   ،66صمشروعات استثمارية سياحية مقترحة بمدينة جدة) م1409(أمانة مدينة جدة )1(
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  مدرسة الفالح  •

  مدرسة منارات جدة األهلية  •

  المدرسة البريطانية العالمية في جدة  •

  مدارس األندلس األهلية  •

   نادي جدة األدبي •

   أكاديمية الفقه اإلسالمي •

   معهد العواصم للعلوم الصحية •

  مجمع النور التعليمي  •

  مدارس الثغر  •

  :جدة قائمة بأشهر الفنادق في

  فندق جدة هيلتون )3/1(شكل رقم 
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  أهم فنادق مدينة جدة ) 3/3( جدول رقم 

 التصنيف اسم الفندق  يفالتصن اسم الفندق

  فندق قصر الشرق

 فندق روز وود

  نجوم 5

  نجوم 5

  فندق جدة هيلتون  

 فندق جدة ويستين

  نجوم 5

 نجوم 5

 نجوم 5 فندق درة بيتش   نجوم 5 فندق كراون بالزا

 نجوم 5 جدة ميريديان   نجوم 5 فندق شيراتون

 نجوم 5 فندق موفينبيك   نجوم 5 فندق الرمال

 نجوم 5 أجنحة راديسون ساس   نجوم 5 ريوتفندق ما

 نجوم 5 فندق انتركونتيننتال   نجوم 5 فندق راديسون ساس

 نجوم 5 شيراتون بيتش   نجوم 5 منتجع الفانتاين

 نجوم 5 فندق العطاس   نجوم 5 فندق جدة أوركيد

 نجوم 5 فندق كورنيش روز وود   نجوم 5 فندق البالد

 نجوم 4 نحة روتاناأج   نجوم 5 فنق رامادا

 نجوم 4 فندق هوليدي إن   نجوم 4 قصر السلطان

 نجوم 4 فندق قصر البحر األحمر   نجوم 4 فندق الحمراء سوفيتيل

 نجوم 4 فندق البستان   نجوم 4 أجنحة السفراء

 نجوم 4 منتجع البناوي   نجوم 4 منتجع هوليدي إن

 نجوم 4 اءفندق الدار البيض   نجوم 4 فندق جدة ترايدنت

 نجوم 4 فلل رامادا   نجوم 4 فندق الكعكي

 نجوم 3 قصر الخالدية   نجوم 4 فندق هابيتات



    108

 نجوم 3 فندق الريحانة بالزا   نجوم 3 فندق األزهار

 نجوم 3 فندق الغروب   نجوم 3 منتجع موفينبيك

 نجوم 3 أجنحة إف كي إس   نجوم 3 قصر المدينة

 نجوم 3 ق البرجفند   نجوم 3 فندق البيعة

 نجوم 3 فندق السفاري   نجوم 2 فندق الرياض

    نجوم 2 فندق ربيع جدة
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بجدة الرياضية واألندية واألسواقوالفنادق  السياحية األماكن توضح 3/4 خريطة
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  والحاضر الماضي بين جدةمدينة  صور 3/2شكل رقم 
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  ....اآلنجـــــــــدة 
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  املبحث الثاني

  الـمـنـــاخ

  )مصادر املياه –النبات  –الرياح  –األمطار –الرطوبة –احلرارة (
  

  : مناخ مدينة جدة 
حيث يظهر أثر هذا العامل ، يعتبر المناخ من العوامل الطبيعية التي تؤثر كثيرا على األنشطة السياحية بجدة 

  :حيوي من خالل ال

واعتدال درجات ، من عوامل الجذب السياحي بجدة من حيث السطوع المستمر للشمس  اإنه عامل مهم. ( 1

  .وانعدام األمطار تقريبا ، الحرارة 

الخصائص الموسمية التي تميز مناخ جدة األمر الذي ساعد على زيادة االستفادة من الموارد السـياحية  .  2

  .المتوفرة في جدة 

  .أو سلبيا في حجم النفقات على تشيد المنشآت السياحية ، يؤثر مناخ جدة إيجابيا .  3

وغيرها ، أو الضباب ،واألعاصير ، يتميز مناخ جدة بخلوه من الظروف المناخية المفاجئة كالعواصف .  4

   .)1() التي يمكن أن تعوق األنشطة السياحية

، فقد تميز مناخها باالعتدال فـي فصـل الشـتاء    ، لجافةا ونظرا لوقوع جدة في نطاق العروض المدارية

مع تأثيرات الظروف الصحراوية المحيطة شرقا ، والرطبة المرتفعة في فصل الصيف ، والحرارة الشديدة 

ومظـاهر  ، والجغرافـي  ، وبعض المؤثرات المدارية المفاجئة ويتأثر مناخ جدة مباشرة بموقعها الفلكي ، 

لوقوع مدينة جدة على السهل الساحلي الشرقي للبحر األحمر، والذي يمثـل   نظراو. (السطح المحيطة بها 

وخطي ، شماالً  21 - 45،  21 - 25امتدادا طبيعيا للسهل الساحلي المعروف بتهامة بين دائرتي عرض 
                                                

 .بيروت،ار العربية للعلوم الد،101ص، السياحة والترويح في جدة المفاهيم والسياسات والموارد،1428،عبد الرزاق سليمان ،أبو داود)1(
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شرقًا يحدها البحر األحمر من الغرب، في حين تحدها مجموعـة مـن الـتالل     39 - 20، 29 - 5طول 

وتمتد مـا  . ة تليها سالسل غير متصلة من الجبال الموازية لسلسلة جبال الحجاز العالية من الشرقالصغير

  . )1( ).وشرم أبحر شماالً، بين الرأس األسود عند الخمرة جنوبا

ولهذا فمدينة جدة أقرب نقطة بحرية إلى مكة المكرمة، فقد أصبحت البوابة التقليديـة للـدخول إلـى مكـة     

ينة المنورة بالنسبة للحجاج، والفضل في نشأتها ووجودها كمدينة ميناء بحري رئيسي وبوابة المكرمة والمد

لمكة المكرمة، يعود إلى فجوة وحيدة مجاورة في سلسلة الجبال الواقعة إلى الشرق من المدينة، وبالتحديـد  

   .يسي الذي يصلها بمكةالممر الذي أحدثته عملية التعرية المتمثلة في وادي غليل الذي أصبح الطريق الرئ

باإلضافة إلى الشق الطبيعي في سلسلة الشعاب المرجانية التي تحف بشاطئ البحر األحمر؛ لذا فقـد كـان   

. ومدخالً إلى األراضي المقدسة، ونقطة مرور للحركـة التجاريـة  ، دورها األساسي والتاريخي كونها ميناء

لالستيراد والتوزيع في المملكة، وبالتالي فهي تسيطر األمر الذي جعلها في الوقت الحاضر تصبح أهم مركز 

  .الميناء البحري والجويكل من على معظم النشاط االقتصادي فيها لوجود 

  تباين درجات الحرارة في مدينة جدة )4 /3( جدول رقم 

 جدة المناخ في

 درجة الحرارة

 ديسمبر نوفمبر وبرأكت رسبتمب أغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير شهر

° العظمى م

 )°ف(

25 

(77) 

24 

(75) 

25 

(77) 

30 

(86) 

32 

(90) 

38 

(100) 

40 

(104) 

38 

(100) 

38 

(100) 

33 

(91) 

29 

(84) 

27 

(81) 

° الصغرى م

 )°ف(

16 

(61) 

15 

(59) 

17 

(63) 

20 

(68) 

23 

(73) 
26 (79) 28 (82) 30 (86) 27 (81) 

24 

(75) 

22 

(72) 

18 

(64) 

حيث ترتفع درجة الحرارة ونسـبة  ( -كما ذكرت سابقا–خ جدة مباشرة بموقعها الجغرافي يتأثر منا

الرطوبة خالل فصل الصيف ، و تصل درجة الحرارة إلى بداية األربعينات مئوية حيث تقع تحـت تـأثير   

امتداد منخفض موسمي عبارة عن كتلة هوائية حارة وصلبة وتصل الرطوبة إلى معدالت أعلى في فصـل  

                                                
 . ) 202ص،)2(المجلد،جامعة الملك عبد العزيز، مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،مناخ مدينة جدة ، 1402،يوسف،فايد )1(
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يف بسبب ارتفاع حرارة مياه البحر وتنخفض في فصل الشتاء نتيجة لتأثير المنطقة بالكتلـة الهوائيـة   الص

.                                                                                                       )1( )المعتدلة المرافقة للمرتفع الجوى والقادمة من شمال إفريقيا

  :الرطوبة

  .تصل أعلى نسبة للرطوبة في شهر أغسطس

  :الحرارة

متوسط أعلى درجة حرارة . درجة مئوية 11.4) ديسمبر ويناير(أقل درجة حرارة في جدة تكون في شهري 

  .درجة مئوية 39) يونيو ويوليو(في جدة شهري 

   -:الرطوبة والحرارة 

شماالً وفي شرقها شمال دائرة  521ب المملكة شمال دائرة عرض يسود مناخ جدة السهول الساحلية في غر

م ، ويمثله ست محطات مناخية هي 160م ، 5شماالً ويتراوح ارتفاع أراضي هذا التقسيم بين  525عرض 

وإقليم جدة هو اإلقليم المناخي الوحيد في المملكة الذي . القطيف ، الظهران ، ينبع ، جدة ، الهفوف والوجه 

ل أجزاؤه مكانياً فالمؤثرات البحرية هي القاسم المشترك الذي فرض اندماج هذه المناطق المنفصلة ال تتواص

  . مكانياً في إقليم مناخي واحد 

حديها األقصى واألدنى يقع فـي المرتبـة   كل من ومناخ جدة يتميز بمدى فاصل بين مسيرتي الحرارة في 

يرتي الحرارة تقع على مستويات أعلى حيث إن المتوسـط  التصاعدية الثانية بعد مناخ أبها مع أن حدود مس

م في يونيه ولدرجة الحرارة الـدنيا  543.8في يناير و  528.5الشهري لدرجة الحرارة القصوى يتراوح بين 

وهذه الحدود تجعل حرارة الهواء في المنـاطق  ) 1رسم(م في يوليه 522.7م في يناير و 57.4يتأرجح بين 

ويسـتمر  ) م532(دة مرتفعة جداً خالل النهار وذلك في الفترة من مارس إلى أكتوبر التي يسود فيها مناخ ج

أما خالل الليل فإن الهواء يظل بارداً إلى حد ما في ) م528.5(الهواء حاراً خالل النهار في بقية أشهر السنة 

درجة حرارة تـم   في حين يصب دافئاً إلى حار في بقية أشهر السنة وأعلى) م 57.5(شهري يناير وفبراير 

                                                
 )...28(ص ، جدة بوابة الحرمين: ملحق خاص ،جريدة المدينة المنورة، مناخ جدة، هـ)1408(، أحمد، نجيب )1(
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وهي ) م 1987القطيف ، يوليه (م 550.6م كانت 1988-1970تسجيلها في محطات هذا اإلقليم خالل الفترة 

  . م على مستوى المملكة العربية السعودية 1970أعلى درجة حرارة تم تسجيلها حتى اآلن ومنذ سنة 

الهفوف ، (م 51.0لها في هذا المناخ كانت أما بالنسبة لدرجة الحرارة الدنيا فإن أدنى درجة حرارة تم تسجي

  ) . 1984يناير ، 

وبذلك نجد أن إقليم جدة يحتل المرتبة الثانية تنازليا من حيث مستوى قاع النظام الحراري السائد عليه وذلك 

  . بعد مناخ جيزان 

يم مناخ أبها مع أن وتأخذ المسيرة الشهرية للرطوبة النسبية في مناخ جدة مسيرة مشابهة لما هي عليه في إقل

المسببات تختلف هنا ، فتأثير البخر المائي من المسطحات البحرية المجاورة يتبلور في تشبع الطبقة الهوائية 

السطحية بالبخر المائي في الفترات الباردة نسبياً والتي تتقلص فيها القدرة الحملية للهـواء فـي الـدورتين    

  . اليومية والفصلية 

في يونيـه و  % 90.3وسط الشهري للرطوبة النسبية القصوى في هذا اإلقليم تتراوح بين وهكذا نجد أن المت

في أكتوبر هذا الوضع ينحسر بشكل حاد في الفترات اليومية والفصلية التي تتصاعد فيها درجـة  % 96.7

وى الحرارة وما ينجم عن ذلك من توسع في القدرة الحملية للهواء من البخر ا لمائي حيـث نجـد أن مسـت   

في يناير % 20.3في يونية و % 12.4، متراوحاً بين % 20(الرطوبة النسبية الدنيا يظل دوماً في مستوى 

في أي فترة من فترات السنة %) 100(وعلى أية حال فإن الرطوبة النسبية قد تبلغ حد مستوى التشبع التام 

  . وبالذات في شهر أغسطس  في فترات محددة%) 1(كما أنها تتقلص إلى مستوى يالمس الجفاف التام 

ملم وهي كميـة تحتـل   52.8والنظام المطري لمناخ جدة يتميز بالشح المفرط فمتوسط الكمية السنوية يبلغ 

المرتبة الثانية تصاعدياً بعد تقسيم المدينة والتساقط المطري في هذا اإلقليم يظهر في الفترة الشتوية الربيعية 

ملـم  14.1ملم في يونية و 0.005الخريفية فالمتوسط الشهري يتراوح بين  –ويكاد ينعدم في الفترة الصيفية 

في مارس وأعلى كمية شهرية لألمطار تم رصدها في أراضي هذا اإلقليم خـالل فتـرة الدراسـة كانـت     

وهذا التطرف الذي نالحظه هنا والحظناه في األقـاليم المناخيـة   ) م1982الظهران ، مارس ، (ملم 239.8
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يتناغم مع السمة البارزة للتساقط المطري في نطاق المظلة المناخية الشاملة والمعروفة باإلقليم التي ناقشناها 

المداري الجاف أال وهي ظهور تطرف مفرط في الحدود القصوى لكمية التساقط بين حين وآخر تجاوبا مع 

  . انفراط وقتي في تفاعل

  :  الرياح

الغربي لشبه الجزيـرة   الجانبوقوعها على ، في مناخها من أهم خصائص موقع جدة الجغرافي التي تؤثر "

فقد عمل البحر األحمر نسبيا على خفـض درجـات الحـرارة    . والساحل الشرقي للبحر األحمر ، العربية 

وأدي تطرف موقعها في شبه الجزيرة العربية إلى تأثرها باألحوال ، وارتفاع الرطوبة بشكل كبير ، صيفا 

   )1("واألتربة صيفا، حيث الهواء الساخن  من، المناخية الداخلية 

هي رياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة معظم أيـام السـنة،   ( أما عن الرياح السائدة على مدينة جدة

  .تنشط لفترات بعد مرور جبهات هوائية باردة خالل فصل الشتاء

دان الحراري، يصطحبها عـادة  أحيانًا تهب رياح جنوبية خالل فصل الربيع والخريف نتيجة منخفض السو

ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، وتشتد سرعتها مثيرة لعواصف ترابية ورملية تصاحبها عواصف رعدية 

، فهي محصورة بين سـاحل البحـر األحمـر    : هكذا تأثرت جدة بالتضاريس المحيطة بها .وهبوب أمطار

ض البحر األحمر تسلكه الريـاح شـماال   وحو، مما شكل ممرا للرياح على سهل تهامة ، وجبال السروات

  . )2()والمدارية الحارة الرطبة من الجنوب، فتحمل المؤثرات القطبية من الشمال ، وجنوبا 

  :األمطار

فاألمطـار قليلـة جـدا    (وهذا هو الحال في مدينة جـدة ؛  ، تمتاز المملكة العربية السعودية بقلة األمطار 

وكذلك . العواصف الرعدية، وتهطل عادة خالل فصل الشتاء والربيعالمصحوبة ب الزخاتومعظمها من نوع 

                                                
 .)203ص،)2(المجلد،جامعة الملك عبد العزيز، مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، مناخ مدينة جدة، 1402،يوسف،فايد()1(

 .) .205ص،1402،فايد(المرجع السابق)2(



    120

لمرور المخفضات الجوية من الغرب إلى الشرق والتقائها مع امتـداد مـنخفض    في الربيع والخريف نتيجة

  .   )1( )الحراري على المنطقة السودان

  :  مصادر المياه

( تحيل الحياة بدونه يقول سـبحانه وتعـالى   الماء هو العنصر األساسي للحياة على سطح األرض والذي تس

فوجود الماء هو الذي يؤدي إلى االستقرار وممارسة اإلنسـان لنشـاطاته   ) وجعلنا من الماء كل شيء حي 

هو أكبر ) الرافدين والنيل والسند (المختلفة ولعل قيام مراكز الحضارات القديمة على ضفاف أودية األنهار 

وتتوقف تنمية أي إقليم على سطح األرض على مدى توفر . بة للجنس البشري دليل على أهمية الماء بالنس

نشاطه الزراعي والعمراني والصناعي وبالتالي مجموع نشـاطه االقتصـادي    كل من المياه الالزمة لتنمية

ونجد أن المملكة من الدول الفقيرة في المياه ويرجع ذلك بسب وقوعها في النطاق الجاف وما ترتب علـى  

وعدم وجود أنهار وبحيـرات دائمـة   ) باستثناء اإلقليم الجنوبي الغربي (من ندرة في سقوط األمطار ذلك 

الجريان نجد أن المملكة من الدول الفقيرة في الموارد المائية كما أنه وعلى الرغم من الكميات القليلة مـن  

تستغل بالشكل الكافي حيث إنهـا  األمطار التي تسقط على بعض مناطق المملكة فإننا نجد أن هذه المياه لم 

تفقد عن طريق الجريان عبر األودية أو عن طريق التبخر أو التسرب إلى باطن األرض هذا مع مالحظـة  

أن المياه المتسربة إلى باطن األرض ال تعتبر في الواقع مياه مفقودة بالمعنى الصحيح حيث إنها تساعد على 

  . ا سيتضح لنا فيما بعد ارتفاع منسوب المياه الجوفية السطحية كم

وقد أولت حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الزراعة والمياه اهتماماً بالغاً لتنمية موارد المياه 

حيث نفذت كثيراً من المشروعات لتنمية هذا العنصر الحيوي ومن هذه المشاريع التـي قامـت الـوزارة    

دن والقرى ومشروع الري والصرف باإلحسـاء ومشـاريع إنشـاء    بإنجازها مشاريع توصيل المياه إلى الم

  . العديد من السدود وحفر وصيانة اآلبار وغيرها من المشاريع المتعلقة بتنمية موارد المياه

                                                
 )..225(ص ، جدة بوابة الحرمين: ملحق خاص ،جريدة المدينة المنورة، مناخ جدة، هـ)1408(، أحمد، نجيب )1(
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تمثل مصادر المياه أحد أهم الموارد الطبيعية للسياحة؛ فالمياه عصب الحياة على كـل   -فكما ذكرت سابقا-

جدة من قلة مصادر المياه الصالحة للشرب ؛ فاألمطار قليلة جـدا ومتقطعـة وال   ومنذ القدم عانت . حال 

وكان اعتماد أهلها على مصادر المياه من اآلبار فـي  . وجود لمصادر كبيرة من المياه الجوفية في المنطقة

اخل والصهاريج د، وغيرهم من المصادر القريبة إضافة إلى بعض اآلبار ، ووادي غليل ، وادي بني مالك 

  . لهذا السبب ظلت جدة لقرون عديدة قليلة السكان،جدة نفسها 

لتقطير مياه البحـر بكميـات   ) الكنداسة(ومع بداية العهد السعودي قامت الحكومة السعودية بإنشاء محطة (

  ،وفي سنوات تالية قامت الحكومة بجر المياه من المصادر الواقعة في وادي فاطمة، محدودة 

  . )1(أسهم في حل مشكلة نقص المياه في جدة لفترة معينةمما ، ووادي خليص 

والحضري الذي شاهدته البالد بانطالق خطـط  ، والتطور العمراني ، ومع تزايد أعداد السكان في المدينة 

عادت مشكلة نقص المياه في جدة إلى الظهور بحدة مرة ثانية ؛ فقامت ، هـ 1390التنمية الشاملة في عام 

، ة بإنشاء واحدة من أكبر محطات تحليه مياه البحر في العالم على سواحل مدينـة جـدة   الحكومة السعودي

  .وسد حاجات السكان والتنمية  ، وأسهمت هذه المحطة في إمداد جدة بكميات كبيرة من المياه 

مربـع   كيلو مترواتساعها المستمر من بلدة صغيرة ال تتعدى مساحتها ، إال أن تزايد الرقعة العمرانية لجدة 

 ،وتصل المسـاحة  2كم) 1 684(العمرانية إلى ما يقارب هـ إلى مدينة كبيرة تصل مساحتها 1367عام 

  . )2(كم) 1762(اإلجمالية إلى ما يقارب 

مليـون   )3.801.481(هـ   إلى ما يقدر حـوالي  )1367(ألفا في عام 30وتزايد عدد سكانها من حوالي (

ان المملكة العربية السعودية ، ويصل معدل النمو السكاني إلـى  من عدد سك% 14نسمة، أي ما يمثل نسبة 

  .)3(في مدينة جدة%  3.5

  .وشكل هذا ضغطا هائال على موارد المياه بها 

                                                
 ..147ص،هـ 1401مطبع الروضة،2ط،عة تاريخ مدينة جدةموسواألنصاري عبد القدوس ،)1(

 )..هـ11/4/1420،صحيفة عكاظ )(2(

بيروت ،الدار العربية للعلوم ،101ص، السياحة والترويح في جدة المفاهيم والسياسات والموارد،1428،عبد الرزاق سليمان ،أبو داود)3(
.. 
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إال أن جدة تعاني بين الحين واألخـر مـن   ، وبالرغم من عدم وجود مشكالت نقص حادة في المياه حاليا 

  . انقطاع المياه عن بعض األحياء والمناطق 

، والسياحة والترويح واالستحمام الجائر،وأشير أيضا إلى أن تزايد عدد السكان خالل مواسم الحج والعمرة 

وحمامات السباحة المنزلية دورا كبيرا فـي حـدوث   ، وانتشار الحدائق ،وضعف التنسيق ، ونقص الوعي

ختصة على تـوفير  وتعمل الجهات الحكومية الم. أزمات موسمية في المياه خصوصا خالل فصل الصيف 

وتوعية السكان بأهمية ترشيد ، واتخاذ اإلجراءات المالئمة للحد من االستخدام الجائر، كميات المياه الالزمة 

  . ومورد هام لجميع األنشطة بما فيها السياحة،والحفاظ على المياه كنعمة ،االستهالك 

  : النبات

  : ى أسس ثالثة هي  يعتمد في تقسيم المملكة إلى أقاليم نباتية طبيعية عل

وانطالقا من هذا تنقسم المملكـة إلـى   . الموقع الجغرافي ، والتكوين الجيولوجي ، والعامل الطبوغرافي  

  :قسمين رئيسيين هما 

  .والشمالية من المملكة ، والشرقية ،ويشمل المناطق الوسطى : القسم األول (

من الشرقي الحجاز بمحاذاة شاطئ البحر األحمر  تسرواويشمل المنطقة الغربية على امتداد :القسم الثاني 

الشمال إلى الجنوب ، وهي منطقة مرتفعة مؤلفة من صخور بركانية تنحدر انحدارا حادا باتجاه سهل تهامة 

   –وهو مدار البحث - )1().وانحدارا تدريجيا باتجاه الشرق، 

وما يترتب على ذلك من اختالفات فـي  ، تنقسم المنطقة الغربية بدورها حسب الموقع الجغرافي  واالرتفاع 

  : المناخ والغطاء النباتي إلى قسمين جنوبي وشمالي

يقع القسم الجنوبي في المنطقة الحارة جنوبي مدار السرطان لذا فإنه يتعرض للرياح الموسـمية المحملـة   

منطقة الحارة ؛ وبالتالي باألمطار ، وبهذا يختلف هذا القسم عن بقية أقسام المملكة التي إما أن تكون خارج ال

وإما أن تكون داخلية بعيدة عن البحر وبالتالي فهـي أكثـر   ، فهي غير معرضة لسقوط األمطار الموسمية

                                                
عبد اهللا بن يحـي  ، وباصهي ، عبد اهللا بن محمد ،الشيخ ، عبد السالم محمود، وعبدا هللا ، محمد عبدو، العوات،أحمد محمد،مجاهد) (1(

 ).25ص، الرياض ، جامعة الملك سعود، عمادة شئون المكتبات ،ط، علم البيئة النباتية،)1987(
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، كاسياواأل، والعتم، هم نباتاتها العرعروأ، وجبال السر وات ، وتتمثل هذه المنطقة في منطقة عسير ، جفافا 

  . وهذه المنطقة ليست مدار البحث -وغيرهم

وأشد حرارة من المنطقة ، فهو أقل مطرا "الشتماله على مدينة جدة –وهو مدار البحث -أما القسم الشمالي -

وعدم تعرضه للرياح الموسمية لوقوعه إلى الشـمال  ، وذلك بسبب قلة ارتفاع الجبال من ناحية ، الجنوبية 

  . )1("وفقير األشجار، افة لذا فإن غطاءه النباتي قليل الكث، .من مدار السرطان من ناحية ثانية 

هكذا يظهر لنا أن كثافة ونوع الغطاء النباتي في المناطق المختلفة من المملكة العربية السعودية يعتمد على 

، وذلك ألن مناخ المملكة يوفر للنباتات كل احتياجاتهـا الضـوئية   ، كمية األمطار والمياه المتوفرة للنبات 

  . وتوزيعاتها المياه التي تعد العامل المحدد لحياة النباتات ولكنها تعاني من شح، والحرارية 

وبالتالي فـي  ، وما تحمله من أتربة ، وتؤثر كذلك طبوغرافية األرض تأثيرا بالغا في توزيع مياه األمطار (

  . وعدد األنواع ، الغطاء النباتي من حيث الكثافة 

ويرجع ذلك إلى ، رها على الغطاء النباتي الصحراوي إن لطبيعة التربة وعمقها وقوامها أهمية كبيرة في تأثي

  .)2( )انعكاس هذه الخواص على االحتفاظ بالماء

                                                
عمادة شـئون المكتبـات   ، الجغرافيا النباتية، 1985،  عبد اهللا بن محمد،الشيخ ، عبد السالم محمود، وعبدا هللا ، محمد عبدو، العوات)1(

 .  249ص، الرياض ، جامعة الملك سعود،

 .202ص،)2(المجلد،جامعة الملك عبد العزيز، مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، مناخ مدينة جدة، 1402،يوسف،فايد)2(
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  املبحث الثالث

  البيئة البحرية-الواجهات البحرية واجلزر –الشواطئ 

  :مقدمـــة
ائصـه  وأهـم خص ،شأته وتكوينهإلى أهم المالمح الجيولوجية للبحر األحمر والمتمثلة في نفي البداية أشير 

  .العامة

  :النشأة والتكوين 
كانت شبة الجزيرة العربية متصلة بقارة ، فبل تكوين البحر األحمر بفترة طويلة ، في زمن ما قبل الكمبري 

إفريقيا كجزء من الدرع النوبي اإلفريقي ؛ وفي أواخر زمن ما قبل الكمبري تحول السطح إلى سهول تحتية 

ية الزمن الكمبري تكون حوض إرسابي عظيم عرف باسم بحر تـيش  وفي بدا. وذلك بفعل عمليات النحت 

Tethys) الذي كان يمتد شمال وشرق الجزيرة العربية شـاغال الموقـع الحـالي    ) البحر المتوسط فيما بعد

   )1(لتركيا وشمال العراق وجنوب غرب إيران 

الغربي لشبه الجزيـرة  عصر التصدع والتعرية حدث تصدع للجزء ، Tertiaryوفي منتصف الزمن الثالث(

وتكوين المـنخفض االنكسـاري للبحـر    ، العربية مما أدى إلى انفصال الدرع العربي عن الدرع األفريقي 

حركات تحدث في ( وقد صحبت عملية تكوين البحر األحمر حركات تكوينية كبيرة غير منتظمة ، األحمر 

نتج عنها ارتفاع الجـزء الغربـي   ) ال باطن األرض ينتج عنها تغيرات فوق سطح األرض مثل تكون الجب

وهذه األنشطة البركانية هي في الواقع المسئولة عن تكوين . لشبه الجزيرة العربية مصحوبا بأنشطة بركانية 

                                                
General Information on )5.P 1978 CHAPMAN,  R. W.,( )1(  

Arabian Peninsula In: Quaternary Period in Saudi Arabia. 
Edited by Al-Sayari, S.S. 
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المواد البركانية (LAVAالحرات  التي تقع في السفوح الشرقية لجبال السرات نتيجة لالنسياب السطحي لالفا

  .والتي غطت مناطق واسعة من سطح الدرع العربي ) ت البركان المنصهرة التي تخرج من فوها

انفصل البحر األحمر عن بحر تيش نتيجة لحركات الرفع مما ،PLIOCENEوفي بداية عصر الباليوسين 

أما من جهة الجنوب فقد حدثت عملية زحزحة للقرن ، أدى ذلك إلى انغالق البحر األحمر من جهة الشمال 

وفي خالل فترة نهايـة الباليوسـين   ، ة الجزيرة العربية وتكون مضيق باب المندب األفريقي بعيدا عن شب

نشطت الحركات التكوينية مما أدى إلى تعرض سواحل البحر األحمر  Quaternaryوحتى أوائل الرباعي 

لحركات رفع مع حدوث بعض األنشطة البركانية مما أدى إلى تكوين الشكل الحالي لمرتفعات جبال السـر  

   )1( ).وات

  :اخلصائص العامة للبحر األمحر  
 دائرتـي عـرض  يأخذ البحر األحمر شكل حوض طولي ضيق يفصل بين قارتي أفريقيا وآسيا؛ ويمتد بين 

ويضـم طرفـه   ، شماال عند مدينة السويس بمصر  30شماال عند مضيق باب المندب إلى 12:36عرض 

ويبلـغ  ، كـم  280كم ومتوسط عرضه 2000حمر ويبلغ طول البحر األ، الشمالي خليجي العقبة والسويس 

كم وذلك بـالقرب مـن   27أما أدنى عرض فيبلغ ، أقصى عرض من جازان بالمملكة إلى مصوع بإريتريا 

  .مضيق باب المندب 

ونظرا للطبيعة االنكسارية للبحر األحمر فهو يتميز بالعمق وشدة االنحدار كلما اتجهنا إلى منتصـفه حيـث   

  ).في جنوب جدة( م 2000توجد أعماق تزد عن 

السـاحل  ( أكثر عمقـا مـن الشـاطئ الشـرقي     ) الساحل األفريقي (وبصفة عامة يكون الشاطئ الغربي 

  ).األسيوي

                                                
The Red and coastal Plain o f )22.P 1973 (Skip with, P. )1(  

The Kingdom of Saudi Arabia. Dir. Gen. Min. Resources, 
TechNet. Rec. TR-1973-11,P.149, Jeddah 
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ويعتبر البحر األحمر من البحار الداخلية التي تقل فيها المؤثرات المحيطية من حيث نشاط حركة األمـواج  

  .والتيارات البحرية 

كمـا  ، والتي تحف بالخط السـاحلي  ، ود خطوط متوازية من الشعاب المرجانية ويتميز البحر األحمر بوج

 36,5وتتراوح درجة ملوحة المياه السطحية من ، يتميز ببعض الحزر القريبة من الساحل الشرقي للمملكة 

  .في اآللف 40,5في اآللف إلى

رجع ذلك إلى عدم وجـود أنهـار   وي، ويعتبر البحر الحمر من أكثر بحار العالم ارتفاعا في درجة الملوحة 

أما بالنسبة لدرجة حرارة الميـاه السـطحية   . وإلى االرتفاع الكبير لمعدالت التبخر في مياهه ، تصب فيه 

  .)1(درجة مئوية في معظم فصول السنة 29إلى  18فتتراوح بين 

، والشـروم   ،والـرؤوس  ، منها الخلجـان  ، ومظاهر بحرية متنوعة ، ويضم ساحل البحر األحمر معالم 

  .والجزر وغيرها، والمراسي ، والغبب، والخيران

كما يضم بعض المعالم والمظاهر البرية المالصقة له أو القريبة منه والتي تحمل أسماء معروفة ومن تلك (

  .والسباخ وغيرها ، واألودية، واآلبار، المعالم الجبال

، رأس قصـبة ، رأس الشيخ حميـد ، يوحل رأس س"ومن أهم هذه الرؤوس التي تميز ساحل البحر األحمر 

رأس ، رأس الطرفة، رأس كشران، رأس حاطبة، رأس البريدي، رأس اللق، رأس الشبعان ، رأس كركمية 

  .رأس حدربا وغيرها من الرؤوس التي تنتشر على سواحل المملكة والتي تتميز بها، بناس 

لشمالي التي تتنوع من حيث أشـكالها مـن   كما يتميز ساحل البحر األحمر بكثرة الشروم خاصة في نصفه ا

أو فتحات واسعة كشرم ، أو فتحات ضيقة طويلة كشرم أبحر ،فتحة صغيرة مثل شروم شمال البحر األحمر

  .أو فتحات متفرعة كشرم ينبع، رابغ 

                                                
 ).. 10-9ص،هـ 1404،كلية علوم البحار )(1(
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، وهي ألسنة بحرية تتعمق في اليابسة عبر مصبات األوديـة  -جمع خور -كما يمتاز أيضا بكثرة األخوار 

ولكنها تتميز عنها بسعتها وقلة عمقها وكثرتهـا فـي السـهول السـاحلية     ، تشبه الشروم في الشكل وهي 

   )1( ).خور الشعيبة خور الزواهر،المنخفضة ومنها خور السواء

  :اجلزر يف البحر األمحر 
مجهولة  وظلت معظمها، لم تلق الجزر في البحر األحمر بشكل عام االهتمام الكافي من الدارسين والباحثين 

  :لفترات طويلة ألسباب عديدة أهمها 

وكثرة الشعاب المرجانية المحيطة بها ؛ مما يؤدي ، المياه حولها  ةلاوضح، طبيعة معظم الجزر الصخرية 

االقتصـادية   إضافة إلى الظروف المناخية في تلك الجزر من شدة الحـرارة ، إلى خطورة المالحة حولها 

  .س ذلك على عدم وجود مقومات االستيطان البشري في معظمهاوقد انعك،والزراعية والمعدنية

تحتل المملكة العربية السعودية ، ويعد البحر األحمر من أكثر بحار العالم في أعداد الجزر الواقعة في مياهه 

  .جزيرة مختلفة المساحات 1150المرتبة األولى من حيث عدد الجز التابعة لها حيث بلغ عددها 

وتتركز الجزر السعودية في البحر األحمر على ، ر على طول الساحل السعودي وبمحاذاته وتنتشر تلك الجز

  :شكل مجموعات في أربعة مواقع رئيسة هي 

، في المنطقة المحصورة بين مدخل خليج العقبة غربـا  ، في الطرف الشمالي من الساحل السعودي ( .1

 .وغيرهم الكثير " ةوشوش، وصن لفر ، ثيران "وخليج الخريبة شرقا ومنها جزر  

في المنطقة المحصورة بين الجهة شماال ومدينة ، في منتصف النصف الشمالي من الساحل السعودي  .2

 .وغيرهم الكثير ، وأم رومه وقمعان ، ريخة وأغوار"أبلج جنوبا ومنها جزر  

، االفي المنطقة المحصورة بين مدينة الليث شم، في منتصف النصف الجنوبي من الساحل السعودي  .3

 .وغيرهم الكثير" وطويلة ، وثراء ، وجبل دوقة ، جبل الليث " ومدينة القنفذة جنوبا ومنها جزر 

                                                
، والراشد، وفقرها في الموارد بن محمد، والغطاء النباتي ، التي أدت إلى ندرة المياه العذبة ،أحمد ، الرطوبة وقلة األمطار ،الغزاوي)1(

هيئـة  ،هـ  1428 جزر المملكة العربية السعودية في البحر األحمر والخليج العربي، عبد اهللا بن صالح ، والعنيزان، محمد بن أحمد
 )..36ص ، سعوديةالمساحة الجيولوجية ال
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 غرب مدينة جازان وتمثلها جزر أرخبيل فرسان،في الطرف الجنوبي من الساحل السعودي .4

رخبيـل  وكما ذكرت سابقا فإن السمة العامة لهذه الجزر أنها غير مأهولة بالسكان باستثناء بعـض جـزر أ  

إضافة إلى جزيرة النعمان وجزيرة جبل حسان الوقعتان شمال ، فرسان التي يوجد بها مجموعة من القرى 

  .)1()البحر األحمر حيث يوجد عليهما بعض أكواخ من الصيادين

ومن الجنوب ، وتعد بعض جزر البحر األحمر محطات للطيور المهاجرة من الشمال إلى الجنوب في الشتاء 

  .وبعض جزر أرخبيل فرسان ، جزيرتا أم القماري : في الصيف منها  إلى الشمال

جزيرتا جبل حسان : كما تمثل بعض الجزر مستوطنات ألنواع كثيرة من األحياء البحرية كالسالحف مثل 

  .)2(وجبل الصبايا

 حرمينوهذه لمحة سريعة عن ساحل البحر األحمر الذي يضم بين جنابته عروس البحر األحمر جدة بوابة ال

  .وميناء المملكة األول،  الشريفين

  :الكورنيش 
والذي يستلفت انتباه الزائر فور ، يعتبر كورنيش جدة من أهم اإلنجازات المحققة في عروس البحر األحمر 

  .وصوله إليها

األمر الذي استوجب مـن الحكومـة   ، كيلو مترا  110فساحل البحر األحمر يمتدد أمام مدينة جدة أكثر من

  .دية العمل على االستفادة من هذه المسافة لجعلها بمثابة الرئة التي تتنفس منها المدينة السعو

  :ويتألف الكورنيش من ثالثة أقسام هي (

  .شرم أبحر .  3. الساحل الجنوبي .  2. الساحل الشمالي .  1

  حناءاته أدقوروعيت في تصميمه وان، ليكون منتزها ألهل المدينة ، وقد تم تنفيذ القسم الشمالي 

                                                
جزر المملكة العربية السعودية في البحر األحمـر  ، عبد اهللا بن صالح ، والعنيزان، محمد بن أحمد، والراشد، أحمد بن محمد،الغزاوي)1(

 ).76,75ص ، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية،هـ  1428 والخليج العربي
 ..76، 75ص ، 1426، المرجع السابق) 2(
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’ أو من حيث إمكانية رؤية البحر مـن أعمـاق مختلفـة    ، التفاصيل الجمالية ال سيما انعكاس نور الشمس 

  .وأقيمت عليه مقاعد لجلوس العائالت واألفراد 

إلى مسافة خمسة وثالثين كيلـو متـرا   ’ ثم تنفيذ القسم الجنوبي الذي استدعى ردم مناطق الشعاب الضحلة 

  .)1)(جنوبا

وقد مدد الكورنيش الشـمالي ليـوازي   ’ ويتميز بمياهه العميقة ، عن شرم أبحر فهو يقع شمال المدينة  أما

  .مما يسمح إلقامة المخيمات للنزهة ، الشاطئ الجنوبي لشر أبحر 

وتمتد معه المجسـمات  ، وكما ذكرت فكورنيش جدة يمتد على ساحل البحر األحمر من الشمال إلى الجنوب

عة التي ساهم في إنشائها العديد من الفنانين العالميين والسعوديين ؛ ليتحول الكـورنيش إلـى   الجمالية الرائ

  .معرض فني دائم ليشد إعجاب الزائرين

وكـل مجسـم مـن هـذه     ، هم في إبراز جمالها مجسم حاليا تس300رب من وتشتمل مدينة جدة على ما يق

  .والحديث ، المجسمات يحكي جانبا من تاريخ جدة القديم 

وقد استلهمت هذه المجسمات من التراث والتاريخ والفنون العالمية ؛لتصبح منطقة الكورنيش أشبه بمتحـف  

  .واالستجمام ، واالستمتاع ، ومتنفسا ترفيهيا للتنزه ، مفتوح للجميع 

اسـة  الكند"و، " الحديقة الكورية"مثل . تضم منطقة الكورنيش من المناظر الطبيعية أشكاال رائعة الجمال (و

" وهي عبارة عن بقايا ماكينة قديمة لتحليه مياه البحر ؛ حيث تعد مدينة جدة أول مدينة سعودية تشرب من "

  .وهو أول جهاز لتسخين المياه لألهالي " السامورا"كذلك تضم منطقة الكورنيش " المياه المحالة

السياحية والترفيهيـة   بحيرة صناعية صممت على شكل محاور للمنشآت 14وتنتشر على طول الكورنيش 

والفنـادق  ، وعدد كبير من المجمعات السكنية ، مدن ترفيهية 10كما يوجد عليه  أكثر من . المقامة عليها 

  .وآخر للدراجات المائية، والشال يهات باإلضافة إلى مرسي للقوارب ، واالستراحات ، الكبرى 

                                                
 .أمانة مدينة جدة ، 158ص، بجدة الخدمات الترفيهية،)هـ1400(،ة جدة أمانة مدين)1(
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الساحلية المتألقة دوما على واحد من أطـول  فهي الجوهرة " عروس البحر األحمر "هكذا استحقت جدة لقب 

الكورنيشات في العالم و والذي يستقطب المئات من عشاق البحر من كل أرجاء المملكة الذين يتدفقون على 

  .)1)(الساحل الغربي للمملكة لالستمتاع

سبب احتوائها على والمعروف أن السياحة الجيولوجية نوع من السياحة التي يمكن لبالدنا أن تكون رائدة فيها ب

متحف جيولوجي طبيعي فريد من نوعه، ويعود ذلك ألن صخور وجبال المملكة منكشفة وال تغطيها األشـجار  

والنباتات كما هو الحال في كثير من بالد العالم، ولذلك يمكن مشاهدة تاريخ متكامل لمراحل تكـون الجزيـرة   

  . ان من العالمالعربية، وهذا بحد ذاته شيء فريد ال يتوفر في أي مك

وبما أن طالسم التاريخ وأسرار ومراحل األحقاب الجيولوجية برزت كعناصر جـذب ذات قـيم تاريخيـة    

وعلمية ومادة تثقيفية تجتذب الماليين من السياح وبالتالي أصبحت مصدر دخل آخر للدول، ويتعدى األمـر  

أغلب بلدان العـالم، ومـع    ذلك بتخصيص متاحف متخصصة لعرض تسلسل التاريخ الطبيعي الوطني في

تطور وسائل النقل والتنقل واالتصال على نحو مكن السياح من الوصول وزيارة المناطق ذات التكوينـات  

الجيولوجية االستثنائية والصخور المكتشفة واستحداث ما يعرف بالحدائق الجيولوجية التي بلغ عددها حتـى  

يشير إلى األراضـي  ) الحدائق الجيولوجية(وللعلم مصطلح بلداً،  17حديقة حول العالم تنتشر في  54اآلن 

التي بها تكوينات جيولوجية فريدة وتعد نموذجا لتاريخ تطور جيولوجي محدد، وتقترح كل حديقة جيولوجية 

  . وطنية عنصراً تثقيفياً وافياً لمساعدة الزائرين على فهم تطور المناظر الطبيعية المحلية

نقاطاً تنافسية باستقطاب ماليين السياح لمشاهدة مناظرها ذات الجمال الطبيعي  والحدائق الجيولوجية شكلت

من تشكيالت صخورها وتكويناتها العجيبة، وتحمل أراضي المملكة المئات من المواقع التي يمكن أن تكون 

البحريـة   بقايا وآثار الحيوانات والنباتـات (حدائق جيولوجية من بينها مناطق تحوي الماليين من األحافير 

من العصور الجيولوجية المختلفة، وخاصة تلك المميزة لحقب الحياة المتوسـطة  ) والقارية القديمة المندثرة

  . مليون سنة ماضية 225و 70التي عاشت ما بين 

                                                
 .أمانة مدينة جدة، 159ص، بجدة الخدمات الترفيهية،)هـ1400(،أمانة مدينة جدة ) 1(
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وبجانب ذلك يجب أن يعرف الجميع أن المملكة تتمتع بموقع فريد وطبيعة جيولوجية خالبة تفـرض فيهـا   

جية نفسها، حيث تتكشف فيه سجالت صخرية لمعظم العصور الجيولوجية نفسها، حيـث  التشكيالت الجيولو

صـخور  (تتكشف فيه سجالت صخرية لمعظم العصور الجيولوجية بدءاً من صخور القاعدة التـي تشـكل   

النـوبي   -وتمثل صخور الدرع العربـي  ) مليون سنة 550- 800(من دهر الحياة الخافية ) الدرع العربي

حقبة الحيـاة القديمـة   (مره إلى مليار ومائة مليون سنة، تعلوها صخور دهر الحياة الظاهرة الذي يصل ع

  . مليون سنة وحتى وقتنا الحاضر 550والتي يمتد عمرها من ) والمتوسطة والحديثة

وال شك أن التنوع الفريد للسجالت الصخرية في المملكة يعد إرثاً جيولوجياً يمكن وضعه علـى خريطـة   

السياحية وهذا يتطلب إنشاء متنزهات جيولوجية على قمم جبال المملكة وبين أوديتها لتوعية وتثقيف المملكة 

الجمهور بأهمية السياحة الجيولوجية، هذا التنوع الفريد في المظاهر الجيولوجية المثاليـة والتـي تجملـت    

العربي فـي غـرب الجزيـرة    بألوانها الزاهية، وكذلك وجود الصخور النارية والمتحولة في منطقة الدرع 

العربية ومئات المناطق المتمعدنة فيه التي تحتوي أغلب المعادن، بجانب الصـخور الرسـوبية وتنوعهـا    

المنتشرة في وسط وشمال وشرق المملكة، وما تحتويه من األحافير النادرة في الصخور البحريـة القديمـة   

األشجار المتحجرة المميزة للصخور الرسوبية القارية والمميزة لكافة العصور الجيولوجية في المملكة بجانب 

  . القديمة
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  املبحث األول 

  .تطور أعداد السكان وتوزيعهم وكثافتهم

  :مقدمــة

والتي كانت سببا ، والفريدة، جدة ذات المزيج الحضاري المتميز صاحبة المقومات البشرية العديدة

يعود لذلك المزيج المتميز الذي يجمع بين . الصيف قبال الكبير على هذه المدينة العريقة خالل أيامفي اإل

لعروس البحر األحمر طابعها الخاص؛ فبالرغم مما تتمتع به جدة من  والتراث في تناغم فريد يعطي، الحداثة

 وتعد جدة في. وتراثها العريق، أنها بقيت محافظة على جذورها التاريخية المتينة وجمال راق إال، تطور

في  ينوالتراث العريق الصيف في نظر الكثيرين وجهة سياحية مثالية تدمج بين الشواطئ الرائعة والتسوق

والترفيهية لزوارها، كما تزخر جدة  جو عائلي ودود، حيث تؤمن مدينة جدة مختلف الخدمات التسويقية

لمرتاديها مجموعة من المنتجات والصناعات الشعبية، أيضاً  كذلك بمجموعة من األسواق التقليدية التي تقدم

وجهة للسائحين القادمين إليها من كل مكان في العالم؛ بفضل هندستها المعمارية  أسواقها المركزية أصبحت

التركيز على االهتمام الفعال باألجواء العائلية في  المميزة وأجوائها التقليدية البارعة األصيلة؛ ولهذا يجري

  .الزوار جدة الستقطاب أكبر عدد من

  :عروس البحر األحمر

لقب عظيم فريد تستحقه هذه المدينة الغالية على قلب كل محب لهذه البالد العريقة بما حوته من بنية تحتيـة  

  .   وحياة بيئية ربانية غاية في الجمال واإلبداع ، متكاملة 

  : أما عن البنية التحتية

صناعي في المملكة العربية السعودية، حيث حقق الناتج المحلي معدل نمو كبيـر   تعد مدينة جدة أكبر مركز

الماضية؛ وسوف أتحـدث   في السنوات الخمس% 25وقد بلغ قدرة ،والتطور ، جدا فائق في الثبات والتقدم

  .عن ذلك بالتفصيل في الباحث التالية



    134

  : الحياة البيئية

أجمل المدن على مستوى دول العالم لما فيها مـن   نة جدة منعد أعماق البحر األحمر والذي تطل عليه مديي

وتشكيالت بحرية مما يجعل من البيئة الطبيعية للبحـر األحمـر    ،تنوع للحياة الفطرية من كهوف مرجانية

  . ويتمتع به عشاق رياضة الغوص، خالباً  جماالً أخاذاً ومنظراً

، حيث تتوقف خطط التنميـة عليـه  ،  الوقوف على تطور أعداد السكان في أي دولة أمر ضروري

، وبـين النمـو االقتصـادي    ، ومن هنا جاءت أهمية الدراسات السكانية التي تربط بين السكان من جانب 

 .واالجتماعي من جانب آخر 

وكثافتهم في محافظة جدة أشير إشارة سريعة إلى معدالت نمو ، قبل الحديث عن أعداد السكان وتوزعهم 

  .  السكان واتجاهاتها

ويهدف التعداد العام للسكان والمساكن إلى جمع ونشر المعلومات الديموجرافية واالجتماعية واالقتصادية (

للسكان بهدف توفير متطلبات الدولة واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات األساسية عن السكان 

يث لكافة األبحاث اإلحصائية والمساكن التي تتطلبها خطط التنمية ، كما يهدف إلى توفير إطار حد

المتخصصة التي تجرى بأسلوب العينة ، وكذلك إلى إيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس 

  .)1(.)موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية واإلدارية

  

وبقية الجزيرة العربية إلى تغيرات ديموغرافية مختلفة كان من أهمها قبل قيام المملكة تعرضت مناطقها بل (

ونجم عنها تذبذب أعداد ، الحروب القبلية التي سادت البالد حتى أواخر الثلث األول من القرن العشرين 

م 1932 -هـ1351ولكن حل األمن والسالم بعد تأسيس المملكة في عام ، السكان بين الزيادة والنقصان 

  .)1()لسكان يزيدون وأخذ العمران في االنتشارفأخذ ا

                                                
 . 5ص ، هـ1430، مصلحة اإلحصاءات العامة )1(

 420ص،دار المريخ ، الرياض  ، جغرافية المملكة العربية السعودية، هـ1404، عبد الرحمن صادق ،الشريف )  1(
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وقد ارتبط نمو السكان المتزايد في المملكة بعد ذلك بالتغير االقتصادي الذي تمثل في تحول البالد من 

إلى االقتصاد الحديث الذي يقوم بالدرجة ) الصيد ، الزراعة ، التجارة( االعتماد على االقتصاد التقليدي 

هـ 1365ودخوله األسواق العالمية منذ عام ، م 1938 -هـ 1357نذ اكتشافه سنة األولى على البترول م

  . م 1945- 

وفي نشاط ، والذي تمثل في تدفق البترول ، قتصادي اإل بترول هذا حدث ما يعرف باالنقالبفي عصر ال

  . الهجرة في أنحاء المملكة خاصة من الريف والبادية إلى المدن 

ونمو ، وانتشار االستقرار والتطور، ة من البترول بوضع خطط شاملة للتنمية وقد سمحت الثروة المتنامي

  والوسطى منه أبرز األمثلة، والغربية ، وتعتبر المناطق الشرقية ، السكان في مناطق المملكة المختلفة 

  .دة عليه على مواكبة التغير الديموغرافي للنمو االقتصادي القائم على استخراج البترول والصناعات المعتم 

  : التوزيع السكاني 

أما عن توزيع السكان بالمملكة من منطقة إلى أخر ؛ فهناك مناطق تتركز فيها أعداد كبير من السكان بينما 

ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل ، في حين يكاد ينعدم في مناطق ثالثة . يقل هذا التركز في مناطق أخرى 

  . اين بين منطقة وأخريوتفسر التب، التي تضبط هذا التوزيع 

منهم ، م أن عدد سكان المملكة بلغ أكثر من سبعة مالين نسمة 1947- هـ 1349وقد أظهر تعداد عام 

من جملة السكان تركزوا في المنطقة الغربية الممتدة على سواحل % 55مليون نسمة أي  3,7أكثر من 

وقد زاد عدد هؤالء السكان عدديا خالل ، جنوبا البحر األحمر من الحدود األردنية شماال إلى الحدود اليمنية 

، م 1993-هـ 1413من جملة السكان عام %  50,6مليون نسمة أي  8,5السنوات التالية ليبلغ أكثر من 

  . مليون نسمة  11,6م بأكثر من 2000هـ 1420ويقدر حاليا 

لسعودية ذات الشأن على وترجع شدة التركز السكاني في هذه المنطقة إلى أنها تضم عددا من المدن ا(

لزراعية باإلضافة إلى األهمية ا، " مناط البحث" جدة ، أهمها مكة المكرمة ، واإلسالمي ، المستوى المحلي
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مليون  3,7والتي تضم ما يزيد على ) الباحة - جازان - عسير(التي يمتاز بها القسم الجنوبي من المنطقة  

  . من إجمالي سكان المملكة % 16,2أي ما يعادل ، نسمة 

والنقل الجوي فقد تركز فيها ما يزيد على ، هذا فضال عن أهمية مدينة جدة في التجارة والنقل البحري 

  .   )1()مليون نسمة 2و3م وهو ما يعادل 2000، هـ 1420ملة سكان المملكة عام من ج% 14

  :الكثافة 

نسمة  3تعكس االختالفات الكبيرة لتوزيع السكان اختالفات عظيمة في أنماط الكثافة العامة التي لم تزد على 

تضاعفت عما كانت وهذا يعني أن الكثافة العامة للسكان في المملكة قد . م 1962 -هـ1382عام  2كم/

     - هت1405عام  2كم/عليه قبل االثني عشرة سنة الماضية ؛ ثم قفزت هذه النسبة لتبلغ خمسة أشخاص 

وذلك بسبب الزيادة الكلية في ، م 1993 - هـ1413عام  2كم/م ؛ ثم إلى أكثر من سبعة أشخاص 1985

أن  ثم ارتفعت أكثر إلى، م1974- هـ1413عما كانت عليه عام % 142وهي زيادة بنسبة ، عدد السكان 

ثم وصلت إلى أعلى نسبة لها ، م 2000 - هـ1420عام  2كم/عشرة أشخاص  لىوصلت إلى ما يزيد ع

  . 2كم/نسمة 14وهي 

ونتيجة لهذا التطور المستمر ظهرت بعض المدن التي تجاوز عدد سكانها أكثر من الثالثة ماليين نسمة 

وهي الميناء  –بينما تقع جدة ،  - في المنطقة الوسطى  –للدولة  والمتمثلة في الرياض العاصمة السياسية

  .       -في المنطقة الغربية  –البحري األول في المملكة 

يعتبر التعداد العام للسكان والمساكن من أهم مصادر اإلحصاءات السكانية حيث يمكن من خالله تجسيد  

وشملت الخطة .دية للسكان في لحظه زمنية محددةومعرفة الوقائع الديموجرافية واالجتماعية واالقتصا

التنموية لتطوير مدينة جدة االهتمام بالمناطق الحضرية وأنماط استعماالت األراضي في مدينة جدة التي 

عاما الماضية، حيث كشف المحور الخاص بها أن عدد سكان مدينة جدة  60شهدت نموا ضخما خالل الـ

 . مرة عما كانت عليه 100تضاعف نحو 
                                                

  . 183ص ، القاهرة، مطبعة المدني، المواني السعودية على البحر األحمر، هـ 1423، الرويثي ،محمد )1(
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وقد قامت مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات وبصفتها الجهة المعنية بتنفيذ التعداد حسبما ورد في نظام 

  .هـ  23/4/1391وتاريخ  13/تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

  .هـ  1425هـ وكذلك التعداد العام للسكان و المساكن  1413بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 

   هـ 1431وتقوم المصلحة اآلن بالتخطيط واإلعداد والتجهيز لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 

     أسلوب تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في المملكة تم تنفيذ التعداد بأسلوب العد الفعلي للسكان ( -أ

 )De Facto  (لتعداد بصرف النظر عن كونهم من سكان وهو حصر األشخاص في مكان وجودهم وقت ا

  . هذا المكان بصفة دائمة أو زائرين له بصفة مؤقتة

  ب ـ اإلسناد الزمني للتعداد العام للسكان والمساكن 

، أسندت بيانات جميع أفراد األسرة من حيث العدد والخصائص السكانية كالعمر والجنسية والحالة التعليمية

وتستغرق فترة العد الخمسة عشر ، وهي ليلة اإلسناد الزمني، ليلة اإلسناد والحالة الزوجية إلى منتصف 

  . يوما التالية لهذه الليلة 

والنشاط االقتصادي للمشتغل ، والمهنة، والمركز العملي، أسندت البيانات االقتصادية؛ وهي الحالة العملية

والوفيات إلى فترة االثني عشر شهرا السابقة  إلى األسبوع السابق لليلة اإلسناد الزمني أسندت بيانات المواليد

   .)1( )لليلة اإلسناد الزمني

ومدينة جدة  فمن واقع بيانات التعداد العام للسكان لعام ، ومساكن منطقة مكة المكرمة ،  أما عن عدد سكان

  ):5(جدول رقم: م يتضح األتي ) 2009(ه 1430

  

  

  

  

                                                
 .9ص ،1430، مصلحة اإلحصاءات العامة) 1(
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  مكة المكرمة ومدينة جدة عدد السكان والمساكن بمنطقة )4/1(جدول رقم 

 جملة غير السعوديين عدد السكان سعوديين عدد المساكن المدينة

 202109 1046213 974882 377564 مكة المكرمة

 952429 415544 536885 169016 جدة

  

  .مةجدة بالنسبة لمنطقة مكة المكر الزيادة السكانية الهائلة لعدد السكان في مدينة) 4/1(هكذا يوضح الجدول 

هذه المدينة ، مدى الطفرة الهائلة في زيادة عدد السكان في مدينة جدة أدناه ) 4/2(ويبين الجدول رقم 

العريقة التي تحولت إلى مدينة عالمية بما تحقق فيها من طفرة هائلة في جميع المجاالت االقتصادية 

ألف ( جدة لبعض السنوات الماضيةومن هذا الجدول يتبين مدى تطور أعداد سكان ، واالجتماعية والسكانية 

  .)1( )نسمة

  نسبة الزيادة في عدد سكان مدينة جدة )4/2(جدول رقم 

 التغيير% حجم التغيير عدد السكان السنة التغيير% حجم التغيير عدد السكان السنة

1367 30,000  -  - 1407 1,641.00 92,000 5,61 

1381 150,000 90,000 10,71 1408 1,735,00 94,000 5,42 

1386 250,000 100,000 12,22 1409 1,831,000 96,000 5,24 

1391 404,600 23,000 12,27 1413 2,046,251 215,251 6,5 

1394 595,000 78,896 13,26 1414 2,179,257 133,006 6,5 

1398 916,000 81,453 8,89 1415 2,320,908 141,651 6,5 

1400 1,037,00 60,000 5,88 1416 2,471,767 150,859 6,5 

1401 1,118,000 81,000 7,24 1417 2,632,431 160,664 6,5 

                                                
مكة المكرمـة   ؛ إمارة منطقة537ص،ت. ؛ الفكهاني د51هـ ص1412،البنوي: اعتمادا على ).108ص،1428،آخرين ، أبو داود)(1(
 .هـ1413؛ وزارة التخطيط155ص،هـ1415؛ الشريف76ص، 1408،؛ الحمدان244ص،هـ 1419،؛ المطري24ص،ت.د
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1402 1,201,00 83,000 6,91 1418 2,803,539 171,108 6,5 

1403 1,285,00 84,000 6,54 1419 2,985,769 182,230 6,5 

1404 1,371,00 86,000 6,27 1420 3,179,843 194,074 6,5 

1405 1,459,00 88,000 6,02 1421 3,386,532 206,689 6,5 

1406 1,549,00 90,000 5,81  

 

1422 3,606,656 220,124 6,5 

  

أن عدد سكان مدينة )4/2(هذا ويظهر جليا مدى التطور الهائل لعدد السكان لمدينة جدة حيث كشف الجدول 

لبا ما يعيشون في مرة عما كانت عليه، لذا أصبح أكثر من ثلث سكان جدة غا 100جدة تضاعف نحو 

ظروف معيشية أدنى من المستوى المقبول، ونشأت كرد فعل لعدم توفر اإلسكان المناسب لذوي الدخل 

  .المنخفض والمتوسط

كما ظهرت مشكلة نقص الوحدات السكنية على الجانب اآلخر لزيادة عدد سكان مدينة جدة؛ ولكن وضعت 

وأظهر المحور الخاص (، خطر زيادة عدد السكان فيهاالخطة اإلستراتيجية لتنمية مدينة جدة لمواجهة 

باإلسكان حاجة المدينة للمزيد من التوسع العمراني والمتمثل في بناء الوحدات السكنية في غضون العشرين 

ألف وحدة سكنية، وأنه يمكن تحقيق ذلك من خالل مشاريع اإلسكان  953عاما القادمة بما يقرب من 

وقسمت اإلستراتيجية الطلب الكلي على السكن إلى . عوام العشرة القادمةالميسر على مراحل خالل األ

 80ألف وحدة سكنية تتشكل من  283نوعين هما النقص المباشر والطلب المستقبلي، فالنقص المباشر يبلغ 

ألف وحدة سكنية مناسبة لذوي الدخل المنخفض والمتوسط الذين ال تفي مساكنهم الحالية باحتياجاتهم في 

وحدة سكنية بديلة الستيعاب السكان الذين من المخطط نقلهم من األحياء  151600مناطق المخططة، وال

، والذي لم يتم استيعابه بعد، أما بالنسبة 1428وحدة الستيعاب النمو السكاني منذ عام  51500العشوائية، و
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قادمة ثلثاها إلسكان ذوي ألف وحدة على مدى السنوات العشرين ال 670للطلب المستقبلي الكلي فسيكون 

  .)1()الدخل المنخفض إلى المتوسط

وبينت مسودة الخطة أن جدة تعاني أكثر من غيرها من مدن المملكة نقصا شديدا في المساكن، وهناك طلب 

متزايد عليها لعدة أسباب منها الزيادة في أعداد العمالة الوافدة، وزيادة الهجرة من الريف إلى المدينة والنمو 

ألف وحدة سكنية يتعين توفيرها  283كاني، حيث يبلغ النقص الكلي في المساكن في جدة حاليا نحو الس

ألف وحدة  953كما أن هناك حاجة لتوفير ما يقرب من . بحلول العام الجاري أو في أقرب وقت ممكن

ل بجد على هـ، ويعني ذلك الضرورة القصوى للعم1450سكنية خالل األعوام العشرين المقبلة حتى عام 

ألف وحدة سكنية فقط خالل  25والذي لم يزد عن ، رفع المعدل الحالي لتوفير الوحدات السكنية الالزمة 

من سكان المناطق غير % 40(ألف شخص  476ووفقا للتقديرات اإلحصائية، فهناك . عاما مضت 12

ناطق ووقف نموها، يحتاجون إلى إعادة إسكان من جديد لتحسين ظروف العيش في هذه الم) المخططة

وحدة سكنية جديدة  151600وهو ما يعني الحاجة إلى ما يقرب من ، والقضاء على المناطق العشوائية بها

يشكل معظمها إسكانا بديال لسكان األحياء العشوائية الغير مخططة، وال يشمل ذلك من سيبقون في هذه 

لمساعدتهم على تطوير منازلهم ،المعنية باألمر والجهات، المناطق، والذين سيتلقون عونا كبيرا من الحكومة

 .كجزء أساسي وحيوي من مشاريع التطوير المستمرة والمنتشرة في كافة أنحاء في مدينة جدة

  :السكان) أ (  

تلعب خصائص سكان المنطقة السياحية المستضيفة دورا مهما في نشأة وتطور التسهيالت واألنشطة 

وتكوينهم االجتماعي والديني؛ ، وتكوينهم الديموغرافي وحيويتهم، لي للسكانويشمل ذلك الحجم الك، السياحية

  :ومن المرجح أن عالقة سكان جدة بالسياح تتصف على ما يبدو بعدد من السمات يأتي في مقدمتها

 . إنها عالقة عامة عابرة سريعة خاصة من جانب السكان - 

 .والزمان، رضها المكان ويف، إنها عالقة يمكن وصفها باالضطرارية التي يحددها - 

                                                
 .40، نشرة داخلية، أمانة مدينة جدة ، جدة، صالعروس، ) ) ب(ت .د(أمانة مدينة جدة، ) 1(
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 . كونها عالقة متوازنة تتمثل في إنفاق السائح واستفادة المضيف في المقابل  - 

إن الحركة السياحية في جدة تؤثر على التشكيل الديموغرافي لجدة باستمرار نتيجة إيجـاد فـرص    - 

 .)1(. ) عمل جديدة

  )).4/2(انظر الجدول( ن نسمةمليو 3,6وفي هذا اإلطار؛ فإن عدد سكان جدة حاليا يبلغ حوالي 

ويـأتي فـي مقـدمتها    ، وتشهد جدة زيادة سكانية مرتفعة نتيجة لعدد من العوامل التي تم ذكرها من قبـل (

االزدهار االقتصادي الذي أحدثته خطط وبرامج التنمية الوطنية السعودية في جذب أعـداد متزايـدة مـن    

فإن نسبة الذكور تفوق ،علق بالتركيب النوعي لسكان جدة والخارج إلى جدة؛ وفيما يت، المهاجرين من الداخل

والحاجة إلى األيـدي العاملـة األجنبيـة    ،نتيجة ظروف الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن، نسبة اإلناث

  .)2()المكونة من الذكور أساساً 

في مقدمتها قطاع  ويأتي، وفيما يخص النشاط االقتصادي لسكان جدة فإن الوظائف التي يمارسونها متنوعة(

ويبـين  ، وتطور عدد سكان جدة باستمرار نتيجة طفرة أسـعار البتـرول  .   Service Sectorالخدمات

   )1( )وحتى الوقت الحاضر، هـ1367تطور إعداد سكان جدة منذ هدم سورها في عام ) 4/2(الجدول رقم 

قدرة البنية االجتماعية للسـكان   وتظهر أهمية تحليل هذه الخصائص السكانية أنها تساعد على التعرف على

  . في جدة على تحمل أعداد متزايدة من السياح في مختلف المواسم السياحية

  

  

  
                                                

(1) Peace,  A,  (1974).p.102,Portrait of  An  Arabian City Falcon Press, London  .  
 

كليـة  ،رسالة ماجستير غيـر منشـورة   ، تقدير دالة الطلب على السياحة والترويح الداخلية في مدينة جدة،هـ1412،نسرين،البنوي )2(
 .50ص، جامعة الملك عبد العزيز ، االقتصاد واإلدارة 

 .106، ط جدة صجدة السياحة و الترويح فيهـ ، )  1428(عبد الرازق سليمان ، وآخرون ، ، ، أبو داود) 1(
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  املبحث الثاني

  تطور األوضاع االقتصادية يف حمافظة جدة

  :مقدمــة

قبل الحديث عن تطور األوضاع االقتصادية  في مدينة جدة أشير إلى نبذة مختصرة عن األوضاع 

  .ة في المملكة العربية السعودية االقتصادي

شهد االقتصاد السعودي تطورا تاريخيا قبيل أواسط عقد السبعينيات من القرن العشرين نتيجـة لتضـاعف   

مليون برميل يوميا فـي عـام    3,8إذ ازدادت الكميات المنتجة من الزيت الخام من . إنتاج النفط وعوائده

م ثـم  1979هــ،  1399مليون برميل يوميا في عام  9,5م لتصل إلى الذروة بمعدل 1970هـ، 1390

م، 1990هـ، 1411مليون برميل في عام  6,4يتأرجح اإلنتاج هبوطًا وصعودا في السنوات التالية ليبلغ 

والسعودية عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط . م2000مليون برميل يومياً عام  5,8ووصل إلى نحو 

  . ومدينة جدة خاصة، و سريع جدا لالقتصاد الوطني عامة أدى هذا التطور إلى نم).أوبك(

عامـا، إذ   28مرة فـي   33ولعل أبلغ مـؤشر على ذلك هو تضاعف الناتج الوطني اإلجمالي أكثر من (

م 1969هـ، 1389بليون دوالر أمريكي في عام  4,4قفزت قيمة السلع والخدمات التي أنتجتها البالد من 

م، األمر الذي مكّن البالد من تبني وتنفيذ 2000هـ، 1421/ 1420في عام  بليون دوالر 248إلى نحو 

م ركّزت في توجهاتها الرئيسية على إنشاء البنيات 1970هـ، 1390خطط تنمية خَمسية طموحة منذ عام 

األساسية، وتنمية القوى البشرية وتنويع روافد االقتصاد غير النفطي، وذلك بتطوير القطاعـات اإلنتاجيـة   

  )1(.)خرى كالصناعة والتعدين والزراعةاأل

  . هذا وتتضمن إستراتجية التنمية والتطوير في المملكة ثالثة عناصر رئيسية 

                                                
 . 14ص، ا)#.7ر ا80#}&دي )-''-u"vw ،11/4/14203 ،)1( :1&ظ )1(
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تنوع القاعدة من خالل التركيز على اإلنتاج الزراعي والصناعي والذي بدوره يرسي دعائم االكتفـاء  : أوالً

  . الذاتي االقتصادي في المستقبل 

وهو إجراء في غاية األهمية لكل مجاالت التقـدم  ، يع لموارد المملكة من القوي البشرية التطور السر: ثانياً

  . في المملكة العربية السعودية 

تطور أقاليم البالد االقتصادية من خالل التوزيع الشامل لالستثمار اإلنتاجي المبنـي علـى المـوارد    : ثالثاً

  . البشرية والطبيعية المعينة لكل إقليم 

تطورت الصناعة دون الحاجة إلى ماء " نجد"األقاليم السعودية تطورا ملحوظاً ففي اإلقليم األوسط  وشهدت(

  . باإلضافة إلى التطور المستمر للرياض 

كما حظيت المنطقة الشرقية بتطور أساسي في الصناعة المبنية على المواد الهيدروكربونية باإلضافة إلـى  

  . بعض التطور الزراعي 

تعلق بالمنطقة الغربية فقد جلبت إليها المواد الهيدروكربونية من خالل خط أنابيب لتطوير منطقـة  أما فيما ي

" وجدة ، مكة المكرمة " واالستمرار في نمو النشاطات التجارية والسياحية والحج ، " ينبع"نمو صناعي ثابتة 

، بتطـور فـي الزراعـة    " عسـير "وحظي اإلقليم الجنوبي الغربي . باإلضافة إلى بعض التطور الزراعي

  . )1( )والسياحة الداخلية في المناطق المرتفعة

كما تعتبر ، وصاحبة المركز التجاري األول بها ، تعتبر مدينة جدة من أكبر مواني الملكة العربية السعودية 

عروس البحر األحمر بال منافس كل ذلك بما حققه االقتصاد العام بها من تطور ملحوظ علـى المسـتوى   

والمستوى العالمي ؛فالكيان االقتصادي لمدينة جدة يعتبر أقوى كيان اقتصادي بالمملكة كلها ؛ فهي ، لمحلي ا

بها عدة مصانع وشركات ضخمة مرت بمراحل تقدمية مـن  ، والتصدير ، واالستيراد ، المدينة األم للتجارة

  .وذلك بانتعاش الحالة االقتصادية في البلد، والتقدم ، التحسين 

                                                
 . 33ص، ا)#.7ر ا80#}&دي )-''-1(، ـهu"vw ،11/4/1420( :1&ظ )1(
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وعاد عليها بالخير ، مجموعة من الجداول التي توضح مدى التطور االقتصادي الذي حل بمدينة جدة  هذه

  .والنماء

  : )1(عدد األسواق القديمة والمراكز التجارية بمدينة جدة 

  عدد االسواق والمراكز التجارية  ) 4/3( جدول رقم 

 المراكز واألسواق التجارية األسواق القديمة

32 192 

  

والمراكز واألسواق التجارية بمدينة ، الكثرة الهائلة في عدد األسواق ) 4/3(ر جليا من الجدول رقم يظه

  .جدة 

التالي يوضح ) 4/4(والجدول رقم ، جدة مركز جذب صناعي بما حوته من مجموعة كبيرة من المصانع 

   )2( .عدد المصانع المنتجة بمدينة جدة

  ةالمصانع المنتجعدد  )4/4(جدول رقم 

 نسبة ما بجدة إلى المملكة المصانع المنتجة بالمملكة المصانع المنتجة بجدة

620 3468 18% 

  

مليارات ريال وتمثل الصناعات الصـغيرة   306هـ بتمويل إجمالي بلغ 142نهاية النصف األول من عام 

  . في المائة 80والمتوسطة الجزء األكبر منها بنسبة تفوق الـ 

                                                
 ..45ص ،هـ 1422 الغرفة التجارية بمحافظة جدة –مركز المعلومات  )1(
 . 58ص، ه  1421 إحصاءات اإلدارة الصناعية بغرفة جدة )2(
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مصـنعاً تمثـل    1081والتي بلغ عددها، نية المركز األول من حيث عدد المصانعوتحتل الصناعات المعد

فـي   13.2مليار ريال يمثـل   39وبلغ إجمالي التمويل لها ، في المائة من إجمالي المصانع المنتجة 27.7

  . المائة من إجمالي التمويل

ن حيث عدد المصانع وبلغ عددها وتأتي الصناعات الكيماوية والمنتجات البالستيكية في المرتبة الثانية م

في المائة من  59.2مليار ريال يمثل  175.6في المائة؛ كما بلغ إجمالي تمويلها  22.9مصنعاً تمثل  895

  . إجمالي التمويل وهي تحتل المرتبة األولى من إجمالي التمويل

والتي بلغ ، عدد المصانعوتأتي صناعة مواد البناء والصيني والخزف والزجاج في المرتبة الثالثة من حيث 

في المائة من إجمالي المصانع المنتجة ؛ كما بلغ إجمالي التمويل لها  15.8مصنعاً تمثل  618عددها 

  . في المائة من إجمالي التمويل 13.25مليار ريال يمثل  39.1

 605يبلغ  في حين تأتي صناعة المواد الغذائية ؛ فتأتي في المرتبة الرابعة من حيث عدد مصانعها الذي

مليار  24.8في المائة من إجمالي عدد المصانع المنتجة؛ كما بلغ إجمالي التمويل لها  15.5مصنعا تمثل 

وبلغ عدد المصانع الموجودة في مدينة جدة حتى نهاية الربع . في المائة من إجمالي التمويل 8.4ريال يمثل 

عامال  108642مليار ريال يعمل بها  48مصنعاً بإجمالي تمويل قدره  1065هـ 1428الثاني من عام 

وتتركز أنشطة هذه المصانع في األنشطة صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات، وبلغ عدد 

مصنعا والتي تزاول الصناعات الكيماوية والمنتجات  265المصانع التي تزاول هذا النوع من النشاط 

كما أوضح المهندس محمود . مصنعا 166ئية والمشروبات مصنعا وصناعة المواد الغذا 264البالستيكية 

عدد المصانع التي تزاول تعبئة المياه بجدة يبلغ «كنسارة، مدير التراخيص والرقابة التجارية باألمانة أن 

  .مصنعا 250

م  2000/هـ  1421جدة مركز جذب للمؤسسات المالية؛ فقد بلغ عدد فروع البنوك التجارية لعام    

  .في مختلف مجاالت االستثمار بنكا  175
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  )1(التالي يوضح ذلك) 4/5(والجدول رقم

  

  

  عدد البنوك بجدة )4/5(جدول رقم 

الفروع  أسم البنك

 بجدة

 نسبة جدة للمملكة الفروع بالمملكة

 %9 376 35 لالستثمار لراجحيالبنك ا 

 %12 245 31 األهلـي البنك 

 %16 195 27 الريـاض بنك 

 %15 37 7 لهولنـدي السعودي االبنك 

 %25 13 3 الجـزيرة بنك  

 %18 56 12 السعودي الفرنسي البنك 

 %22 63 12 السعودي األمريكي البنك 

 %9 114 12 العربي الوطنـي البنك 

 %15 12 2 السعودي لالستثمار البنك 

 %14 70 16 السعودي البريطانـي البنك 

 %25 24 4 بنك انماء

  %22  157  15  نيالبنك العربي الوط

  %20  65  5  بنك البالد

                                                
 . 70ص، الغرفة التجارية الصناعية بجدة –مركز البحوث  )1( 



    147

 %13  118  205  االجمالي

  

أما عن تطور الخدمات العامة في مدينة جدة فقد حدث لهذه المدينة تطورا ملحوظا على مستوى الخدمات 

   )1(التالي يبرز ذلك ويوضحه) 4/6(العامة والجدول رقم 

  الخدمات العامة بمدينة جدة أهم )4/6(جدول رقم 

 العدد الخدمات

 14 المتاحف

 10 صاالت الفنون

 9 المواقع األثرية 

 789 عدد أجهزة الصرف اآللي 

 456 مطاعم 

 56 المدن الترفيهية 

 2 حدائق الحيوانات 

 89 شركات الطيران العالمية 

 187 وكاالت السفر والسياحة 

  

  :مطار الملك عبد العزيز

كيلومتر مربع ومجهـز  ) 105(ويقع على مساحة ، عربية السعودية وهو البوابة الغربية األساسية للمملكة ال

ومرافق خدمات عامة ، مليون راكب سنويا ويتميز ببنية أساسية عمالقة وبنظم اتصاالت عالية ) 15(لخدمة 

  . شركة طيران عالمية ) 56(كما يعد قاعدة انطالق الخطوط السعودية وانطالق نحو 

  :حركة النقل الجوي

                                                
مؤسسة النقـد  ، 99،ص ، الغرفة التجارية الصناعية بجدة –مركز المعلومات . 44ص ، إدارة السياحة والثقافة –أمانة محافظة جدة )1(

 .80ص ، م 2001العربي السعودي يوليو 
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يوضح حركة النقل الجوي للطائرات السعودية في مطار الملك عبد العزيز الدولي لعام ) 4/7(الجدول رقم 

  . )1(هـ1430

  

  جدة بمدينة للطائرات السعودية حركة النقل الجوي) 4/7(جدول 

 بريد طن حمولة طن ركاب عدد الرحالت

 1.799 24.427 3.362.098 الرحالت القادمة 

 2.148 61.685 3.428.795 الرحالت المغادرة 

  

يوضح حركة النقل الجوي للطائرات األجنبية في مطار الملك عبد العزيز الدولي لعام ) 4/8(الجدول رقم 

  . )1(هـ1430

  جدة بمدينة األجنبيةللطائرات  حركة النقل الجوي) 4/8(جدول 

 بريد طن حمولة طن ركاب عدد الرحالت

 818 42.198 1.716.587 الرحالت القادمة 

 62 19.497 1.641.128 حالت المغادرة الر

  

، ميناء جدة اإلسالمي يقع على مقربة من بوابة مكة ، ومن أهم المقومات األساسية لمدينة جدة 

ويعرض فيه البهارات والحبوب واألقمشة بأنواعها وكل ما كان يجذب سكان البادية ؛ وهو من أضخم وأهم 

رصيفا خصصت لمختلف أنواع المواد ) 58(ويحوى ، لبضائع موانئ المملكة المخصصة لنقل المسافرين وا

التي يستقبلها الميناء بماليين األطنان، عالوة على الدور الكبير الذي يقوم به لخدمة حجاج البحر بتجهيزات 

                                                
 .140ص، م2009/هـ1430 كتاب اإلحصاء السنوي) 1(

 ..145ص، المرجع السابق)1(
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والبضائع المبردة ،  كاملة على مدار الساعة، كما يتميز بوجود المحطات المخصصة للحاويات العمالقة

  . ي تأتي إليها من كل مكان في العالم ومحطة المواشي ومحطة السفن المدحرجةوالمجمدة الت

فهي كما وردت بالجدول ) بالطن(هـ  1430أما عن البضائع التي تم تفريغها وتحميلها بميناء جدة لعام 

  .)1(التالي) 4/9(رقم 

  اإلسالميصادرات وواردات ميناء جدة ) 4/9(جدول 

المي إلى إجمالي نسبة واردات ميناء جدة اإلس

 واردات المملكة

 الصادرات الواردات

 3.229.537 14.142.814 اإلجمالي 

 %7 %54 النسبة

  

  :المياه والكهرباء في جدة 

ذكر المياه والكهرباء في هذا المبحث نظرا للتقدم الهائل الذي حدث فـي هـاذين   تأن الباحثة ثرت آ

  .ة إلى حيز اإلنتاج واالقتصادالمجالين الحيويين ؛ وانتقالهما من حيز الخدم

  :إنتاج المياه

متـر مكعـب خـالل العـام      154.480.751يبلغ اإلنتاج الفعلي لمحطة تحليه مياه جـدة مـن المـاء    

وتبلغ نسبة محطة تحليه مياه جدة من اإلنتاج الفعلي إلى إجمالي اإلنتاج الفعلـي لمحطـات    1419/1420

  .  خالل نفس العام) 19094(النحلية بالمملكة 

  .هـ1430متر مكعب خالل العام  264.480.751وبلغت حاليا 

  :إنتاج الكهرباء

                                                
 .150ص، م2009/هـ1430 ميناء جدة اإلسالمي اإلحصاء السنوي)1(
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ميجاوات خالل العـام  ) 4.498.841(يبلغ اإلنتاج الفعلي للطاقة الكهربائية المتولدة من محطة تحليه جدة 

ي المحطات هـ وتبلغ نسبة اإلنتاج الفعلي للطاقة الكهربائية المتولدة من محطة تحليه جدة إلى إجمال 1430

  . خالل نفس العام%) 20.2(بالمملكة حوالي 

يوضح اإلنتاج الفعلي لمحطة التحلية مـن المـاء والكهربـاء خـالل العـام      ) 4/10(وهذا الجدول  رقم 

   )1(هـ 1419/1420

  محطة تحلية جدة من الماء والكهرباء إنتاج) 4/10(جدول 

 نتاج الفعلي بالنسبة لجدة من إنتاج الماءاإل اإلنتاج الفعلي بالنسبة للمملكة من إنتاج الماء

 %19.94 3م 154.480,751

 اإلنتاج الفعلي بالنسبة لجدة من إنتاج الكهرباء اإلنتاج الفعلي بالنسبة للمملكة من إنتاج الكهرباء

 %20.2 ميجاوات 4.498.841

  

ية التطـور االقتصـادي   أما عن عمليات تطوير األحياء العشوائية وما لها من اآلثار اإليجابية لعمل

لمدينة جدة ؛ فهي  تفوق في فوائدها وأبعادها أي سلبيات متوقعة، حيث ستعمل مشاريع تطوير العشوائيات 

على تحسين البيئة العمرانية واألمنية وتحسين مستوى معيشة السكان، كما أن مشروع تطوير قصر خـزام  

التي تشهد ركودا كبيرا وتدنيا ملحوظـا قياسـا    سيعمل على تعظيم األصول العقارية المجاورة لقصر خزام

إن المسـاحة  : (وقال الشـالش . بحركة نمو األسعار، بسبب العزوف عن السكن في األحياء غير المنظمة

 150مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يوفر المشروع بعد انتهائـه   15المبنية في المشروع ستصل إلى 

  . (1))وازدهار الحركة االقتصادية لمدينة جدة، ل على انتعاش مما يعم، ألف وظيفة لسكان المنطقة 

  

  
                                                

 145ص، هـ  1419/1420 التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة) 1(

 .145ص، المرجع السابق ) 1(
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  املبحث الثالث

  تطور البنية التحتية يف حمافظة جدة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )خرائط الفارسي: المصدر(. مدينة جدة أحياءخريطة ) 4/1(خريطة رقم 

ا وصلت إليه مدينة جدة أشير إلى أنني فضلت بوضع خريطة ألحياء جدة في بداية هذا المبحث ليتضح لنا م

  .والتقدم ، من الرقي 

كما أشير إلى أن مدينة جدة تنمو بسرعة تفوق كل المخططات ؛ حيث أننا نعيش في مدينة تمر بتغير مفاجئ 

وتخطيطا على ، وال شك أن تحول جدة إلى مدينة حديثة تتطلب وقتا ، فمن مدينة تقليدية إلى مدينة حديثة، 

  .بها إلى مرحلة الرقي والتطور بين مدن العالم  المدى البعيد الذي وصل
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فيما يتعلق بتطور البنية التحتية في محافظة جدة شملت الخطة التي اتبعتها الحكومة السعودية إلى تطـوير  

كما حددت اإلستراتيجية خمـس منـاطق ذات أولويـة    ، كافة المرافق المتعلقة بالبنية التحتية لمحافظة جدة 

وأنماط استعماالت األراضي في مدينة جدة التي شهدت نموا ضـخما خـالل   ، الحضريةلالهتمام بالمناطق 

مـرة   100عاما الماضية، حيث كشف المحور الخاص بها أن عدد سكان مدينة جدة تضاعف نحو  60الـ

مرة، فيما شهدت مدينة جـدة تحـوالت    1000عما كانت عليه، كما نمت مساحة أراضيها بما يزيد على 

رة من ميناء تقليدي إلى منطقة حضرية، وتطورت بنية المدينة خالل فترة النمو مـن مراكـز   اقتصادية كبي

وأنماط أراض صغيرة تقليدية إلى مدينة تعتمد على شبكة طـرق  ، حضارية صغيرة متضامة مهيأة للمشي

، وحددت شبكة الطرق السريعة شـكل المدينـة الحـديث   . متقاطعة ممتدة صممت لتيسير حركة السيارات

والمنتشرة في أرجاء جـدة التـي ضـمت إليهـا     ، المخطط القائم على تقسيم المساحات الشاسعة المتعددةو

  . مجموعة كبيرة من البلوكات الجديدة

أما عن التمدد العشوائي بمحافظة جدة فقد جعلتها حكومة المملكة ضمن محاورها الرئيسية فـي  تطـوير   

عدد من العوامل المتداخلة والتي  تتمحور حول توزيـع   محافظة جدة، وتتضح عوامل هذا التطور من بين

استعماالت األراضي وتجارتها وإدارتها من جانب القطاع الخاص والعام معا، حيث خضعت مساحات كبيرة 

  48ويتضح ذلك في مناطق العشوائيات، التي تحتل مـا يقـدر بنحـو    . من األراضي الستعمال غير منظم

من سكان المدينة، فضال عـن أن اسـتعماالت األراضـي الحاليـة     % 35 ويسكنها حوالي كيلومتر مربع 

لذا فإن حدود النطاق العمراني الموضوعة سـتؤدي خـالل   . ومساحاتها ال تتالءم مع احتياجات مدينة جدة

كـم   1924األعوام العشرين القادمة إلى زيادة في مساحة األراضي المتاحة للتكوير تقدر مسـاحتها بــ   

إلستراتيجية كذلك أنه على الرغم من وفرة األراضي المخصصة للمساكن، إال أن جدة لم وأوضحت ا. مربع

ألف نسمة ممن يعيشون فـي منـاطق    250تتمكن من االستجابة بشكل كاف للطلب عليها، فهناك حوالي 

مليون نسمة يعيشون في أحياء جدة العشوائية، وهناك حاجـة   1.2مخططة ليس لديهم مساكن، وهناك نحو 

مليـون   34.5ألف وحدة سكنية لمواجهة النمو المستقبلي، باإلضافة إلى الحاجة لتوفير حوالي  670وفير لت
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وكما ذكرت آنفا فقد حددت اإلستراتيجية خمـس منـاطق ذات أولويـة    . متر مربع من المساحات لألعمال

شرق طريق الحرمين هـ ومنها منطقة 1409الستيعاب النمو المطلوب خارج النطاق العمراني المحدد لعام 

التي يمكن الوصول إليها بسرعة من المركز الحالي للمدينة، كما ال تزال أسعار األراضي بهـا منخفضـة   

نسمة إضافية، ومنطقة أبحر التي سيسهم تطويرها فـي   405000ويمكن أن تستوعب هذه المنطقة حوالي 

سكان الميسـر الشـمالية، والجنوبيـة    ألف نسمة إضافية، باإلضافة إلى منطقة اإل 140إتاحة مساكن لنحو 

  .والمنطقة الصناعية الجنوبية

والمناطق والشوارع التي امتدت حولها بعد هدم سور المدينة ، هكذا تغير شكل االمتداد العمراني لمدينة جدة 

حيث كانت المدينة القديمة محصورة في اإلطار الدائري الذي يضم شارع الملك عبد ، هـ1367القديم عام 

ثم التقاء شارع الملـك  ، وطريق مكة شرقا ، وشارع باناجه جنوبا ، والوجهة الغربية في الغرب ، عزيز ال

  .عبد العزيز مع طريق مكة عند المنطقة الواقعة جنوب ميدان البيعة

تنفرد مدينة جدة بحالة ال تتوفر في أي مدينة أخرى، فأكثر من نصف أحياء المدينة تصنف على أنها أحياء 

حيا عشوائيا، األمر الذي وضع على طاولة المسئولين 55أحياء تضمها جدة يوجد 106ية، ومن بين عشوائ

مهام عاجلة وملحة، إذ يتضح أن تطور وازدياد المناطق العشوائية في مدينة جدة كان ناتجـاً أصـالً عـن    

يل، الثعالبة، السبيل، غل( التأخر في إصالح أوضاع أول أربعة أحياء عشوائية نشأت في المدينة وهي أحياء

وكما هو معلوم للجميع ال  تقف سلبيات العشوائيات عند جماليات البناء، بل تصبح عائقـاً أمـام   ) والكويت

إيصال الخدمات، وتطوير البني التحتية، وترقية الخدمات المتوفرة، كما تشكل مع الوقت بؤراً للمقيمين غير 

يبة سكانية مختلطة وغير محكومة بقوانين أخالقية، األمر الذي النظاميين مما يسمح بنشوء تجمعات ذات ترك

يساعد على انتشار المخدرات والخمور، وبالتالي تصديرها إلى باقي أحياء المدينة، إضافة إلى إفرازات هذه 

إال أن الدولـة  .المناطق من الجريمة التي وصلت إلى نسب مرتفعة قياساً باألحياء ذات التخطيط الحضـري 

ى عاتقها معالجة العشوائيات على ثالثة مسارات، حيث إن أساس المشكلة كان نشوء بيئة عمرانية أخذت عل
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غير محكومة بأسس عقارية أو تنظيمية، فكان ال بد من تأسيس بيئة عمرانية مطورة ومنظمة كمسـار أول  

  .جتماعي فعال، لتحقيق مسارين متوازيين يتمثالن في تحقيق األمن وإعادة تشكيل النسيج اال

والتي تشمل جزءاً من حي البلد، النزلة اليمانية، القريات، وحي السـبيل  ، وقد تم تحديد منطقة قصر خزام 

وكما هو معلوم أن مشـروع  . الذي يعد من أقدم العشوائيات في المدينة؛ لتكون نقطة بداية لمعالجة الظاهرة

متر مربع، ويتخلل 3.720.000حة تقارب قصر خزام يقع إلى الجنوب الشرقي من وسط مدينة جدة، بمسا

الموقع طريقا الملك فهد والملك خالد، وتمتد منطقة المشروع من مقبرة األسد غرباً إلى كلية عفت والنزلـة  

وجنوبا مجمع االتصاالت، ويضم الموقع قصـر خـزام   ، الشرقية شرقا، ومن الشمال طريق مكة المكرمة 

  .وموقع منظمة المؤتمر اإلسالمي، نك اإلسالمي للتنمية ومعالم أخرى هامة مثل الب، التاريخي 

لألعمال والمحافظة على  إلى إعادة تأهيل جدة كمركز رئيس ى مشروع تطوير وسط جدة بشكل رئيسويسع

وبتوحيد الجهود مع . منطقتها التاريخية، حيث سيغدو أكبر مشروع لتطوير وسط مدينة في العالم العربي

ومن شأن . الرؤية استعادة وسط جدة مكانته ليكون قلب المدينة مرة أخرى أمانة مدينة جدة، تضمنت

المشروع التطويري الجديد إنعاش منطقة وسط جدة اقتصادياً وخلق فرص استثمارية بمعايير عالمية، 

واستحداث مرافق سكنية وتجارية، ناهيك عن إعادة إحياء التراث الثقافي والتاريخي للمدينة، وإعادة تأهيل 

وهذه خريطة توضح مكان منطقة خزام الحيوي في وسط مدينة ، ئتها البحرية وتكامل المدينة مع بحرهابي

  :جدة

  مشروع تطوير منطقة خزام) 4/2(خريطه رقم 
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  : الطــرق 

، أو التطـور ، أو السـعة  ، تحتوي جدة على نمط ال بأس به من شبكات الطرق سواء من حيث الطـول  

وسهلت هذه الطرق والجسـور  ، القائمة في بعض النقاط الهامة من أنحاء المدينة وعدد الجسور،والتصميم 

وعلى الرغم من التغلب على معظم االختناقات (كثيرا من عمليات النقل من وإلى و وفي إطار جدة نفسها؛ 

؛ نظـرا  المرورية  واالزدحام في أغلب أنحاء مدينة جدة إال هذه المشاكل تعاود الظهور بين الحين واآلخر 

وما يتسبب فيه بعض السياح من مشاكل مروريـة نتيجـة عـدم    ، لتزايد عدد المركبات في جدة باستمرار 

وتخدم جدة شبكة من الطـرق يبلـغ إجمـالي    . ومواقع المرافق السياحية ، معرفتهم بالشوارع واالتجاهات

  .)1( )وثانوية، وفرعية ،ذات تصاميم مختلفة رئيسية،كيلو مترا563أطوالها حوالي 

والجوية التي تربطها بالعديـد  ، كما يتوفر في جدة مجموعة كبيرة من شبكات الطرق البرية و والبحرية   

والنمـو  ، وتشير بعض الدراسات إلى أهمية دراسة االحتياج الفعلـي  . (والخارجية، من المناطق الداخلية 

والحجـم والتكلفـة ونوعيتهـا    ، مـة وفاعلية شبكات النقل في جدة من حيث مستويات الخد، السريع لكفاءة

والمسافات التي تتحرك في إطارها؛إضافة إلى أهمية رسم إستراتيجية جديدة ، وطبيعتها واتجاهاتها وانتظامها

للنقل في جدة التي لم تعد طرقها وشوارعها تفي بمتطلبات الحركة المرورية الحالية في ظل تزايـد عـدد   

  .)2( )سواءوالوافدين على حد ، والسياح ، السكان

، والمواصفات، تمتاز مدينة جدة باحتوائها على شبكة طرق متطورة ومنظمة وفقا ألحدث النظم العالمية

  .واألساليب الهندسية والفنية ؛ وذلك لمواكبة النمو العمراني الكبير فيها 

قترح والطرق م، والطرق قيد التنفيذ،يظهر لنا بيانات الطرق القائمة) 4/11(وهذا الجدول رقم  

  .)3(والطرق المسفلتة فقط،والمنارة والمشجرة ، والطرق المسفلتة،وعدد أعمدة اإلنارة ،تنفيذها

  

                                                
ندوة تخطيط وتنظيم النقل والمرور لمدن وقـري  ،أضواء على الحركة المرورية في محافظة جدة،1420، أحمد،ومحنبي،حامد، البار) 1(

 .279ص، منطقة مكة المكرمة
 ..219ص،للعلوم بيروت ، الدار العربية ،مقدمة في الجغرافيا االجتماعية، هـ1422، صالح ، ليلي،زعزوع ) 2(
 .25ص ، هـ 1420لعام  إحصائيات البلديات)  3(
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  طرق مدينة جدة  ) 4/11( جدول رقم 

 أطوالها بيانات الطرق
عدد أعمدة 

 اإلنارة

المسفلتة والمنُارة 

 والمشجرة

 المسفلتة فقط

 طرق قائمة
213471653000 

 كم
 كم33889200 كم1653000 كم210347

 كم1265790 كم20000 كم11614 كم 1265790 طرق قيد التنفيذ

طرق مقترح 

 تنفيذها
 كم161000 كم 106000 كم498631 كم  161000

  

  :التجميل والتشجير

المساحات الخضراء في مدينة جدة خالل السنوات الماضية ممـا غيـر مـن     التشجير الزدياد إلى تطرقت

زداد عدد الحدائق والمنتزهات التي قامت الحكومة بإنشائها في كافـة أنحـاء   كما ا، مظهرها تغييرا جذريا 

كمـا تسـتمر   ، كما عمدت الحكومة على إضاءة الشوارع في الليل بآالف المصابيح الكهربائيـة ، المدينة 

إلى أن وأشير ، محطات تحليه المياه في العمل ليال ونهارا لإليفاء بحاجة السكان المتزايدة من المياه العذبة 

  . هذه التغيرات ليست قاصرة على وسط المدينة فحسب بل شمل التطوير لكافة أنحاء المدينة

، ؛ والمتمثلة في مسـاحات سـكنية   )بالهكتار(أما عن مساحة األراضي المستعملة والبيضاء بمحافظة جدة 

  .و زراعية خضراء منتزهات ، و صناعية، وتجارية

  )1( .هذه المساحات التي تناولتها  البنية التحتية في مدينة جدة  يوضح مدى لنا) 4/12(فالجدول رقم 

  

                                                
 ..27ص ، المرجع السابق ) 1(



    157

  

  مدينة جدة ل مساحة البنية التحتية ) 4/12( جدول رقم 

 إجمالي أخرى منتزهات زراعية صناعية سكنية وتجارية النوع

 21100 700 900 2700 1800 15000 مستعملة

 12600 - 300 500 3000 88000 غير مستعملة

 41062 - 100 515 400 40047 مخططة

  : االتصاالت) 3( 

، ورعايتها بكافة أنواعها؛ والمتمثلة في الهاتف الثابت ، ومن المشاريع المهمة التي أولتها الحكومة أهميتها 

يبـرز  ) 4/13(وهذا الجدول رقم ، و الكبائن الخاصة الهواتف العمومية، والنداء اآللي ، والهاتف الجوال 

   .)1(ر الذي حدث في مجاالت االتصاالتمدى هذا التطو

  مشاريع االتصاالت بمدينة جدة ) 4/13( جدول رقم 

 نسبة مدينة جدة للمنطقة منطقة مكة المكرمة مدينة جدة الخدمات

 %61 885305 542320 الهاتف الثابت

 %59 161325 94961 التركيبات

 %57 393828 226157 الهاتف الجوال

 %68 145120 99116 النداء اآللي

 %66 803 530 الكبائن الخاصة

 %40 8055 3213 الهواتف العمومية

                                                
 ..46ص، م2000 إلدارة العامة لالتصاالت بمنطقة مكة المكرمةالتقرير السنوي ل)1(
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  :  تطوير جميع الخدمات االجتماعية والصحية والتعليمية المنتشرة بمدينة جدة

اشتهرت مدينة جدة في القدم بين مدن المملكة العربية بأن هناك اختالال كبيرا في تقديم الخدمات 

أنحاء المحافظة في الوقت الحاضر، فهناك أحياء محرومة من الخدمات خاصة االجتماعية المحلية في 

العشوائيات والمناطق البعيدة من المحافظة، وهو ما ساهم في إضعاف المجتمعات المحلية فيها، وفي حين 

 إال أن هناك، والمدارس توزيعا منتظما، والمستشفيات الكبيرة، تتوزع المرافق العامة كالعيادات الصحية

أنواع أخرى من المرافق كالمكتبات غير متوافرة بما فيه الكفاية، كما عانى كذلك تقديم الخدمات البلدية من 

عملية تجميعها في مكان واحد مما يعني صعوبة وصول سكان المحافظات األخرى لهذه الخدمات، خاصة 

وأكدت . توفر لهم خدمة اإلنترنتوغيرهم ممن ال ت، والمعاقين، ممن ال يستطيعون قيادة السيارات كالمسنين

اإلستراتيجية أن مواطني جدة يحظون بقسط وافر من الخدمات الصحية من القطاعين الخاص والعام، حيث 

مستوصفا، موزعة جيدا غير أنها ال تكفي لتلبية االحتياجات الصحية  223مستشفى و 40تضم جدة حاليا 

وفيما يخص التعليم، توجد في . مواطن 1000سرير لكل  2.2والطبية للمواطنين فيها، حيث يوجد في جدة 

جدة العديد من المؤسسات التعليمية للذكور واإلناث على كافة المستويات، باإلضافة إلى أرقى وأعرق 

ألف طالب وعدد من المؤسسات التعليمية  40الجامعات السعودية جامعة الملك عبد العزيز التي تضم نحو 

من المدارس في الوقت الحالي %  48من أهم التحديات التي تواجه جدة أن  الخاصة كجامعة عفت، ولعل

ويقع على عاتق . توجد في مبان مستأجرة، وهو ما يؤكد أن هناك حاجة إلى توفير مرافق تعليم أكثر أمنا

أمانة جدة في الوقت نفسه مسؤولية تخصيص األراضي للعامة وتأمين األراضي الخاصة الالزمة إلقامة 

الخدمات االجتماعية، على أن تلبي األراضي متطلبات التوسع، باإلضافة إلى أن تكون األراضي  مرافق

المخصصة للخدمات جزءا ال يتجزأ من مشاريع اإلسكان الكبرى وغيرها من المشاريع المستقبلية، وستعمل 

رس المستأجرة، وفيما يتعلق بالمدا. األمانة على الحفاظ على أراض للخدمات واالستمرار في تخصيصها

  ستسعى األمانة إلى تخصيص هذه األراضي رسميا أو إيجاد مواقع بديلة لها 
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  :أما عن تطور الخدمات التعليمية بجدة 

مما يدل على  هـ1431لعام  ألف طالب 260مدرسة تحوي  600 اكثر منعدد مدارس جدة فقد بلغ 

  . )1(يظهر ذلك ) 4/14(النهضة التعليمة بها والجدول رقم

  التعليم العام بنين بمدينة جدة ) 4/14( دول رقم ج

 عدد التالميذ عدد المدارس التعليم األهلي عدد التالميذ عدد المدارس التعليم العام

 21245 93 ابتدائي 90649 288 ابتدائي

 10326 80 متوسط 49411 139 متوسط 

 8372 49 ثانوي 35833 85 ثانوي

  :بتعليم البنات بجدة  أما عن أعداد المدارس والطالبات

  .)2(التالي يوضح ذلك) 4/15(والجدول رقم، فقد شهد تطورا ملحوظا 

  التعليم العام بنات بمدينة جدة ) 4/15( جدول رقم 

التعليم  عدد التالميذ عدد المدارس التعليم العام

 األهلي

عدد 

 المدارس

 عدد التالميذ

 11145 63 ابتدائي 105327 222 ابتدائي

  متوسط 

 

 10116 60 متوسط 430177 106

 6325 39 ثانوي 30925 73 ثانوي

  

                                                
 .. 64ص ، التخطيط الدراسي ، إدارة التعليم )1(
 .. 50ص، الرئاسة العامة لتعليم البنات )2(
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حتى أصبح للمستشفيات في مدينـة  ، أما عن الخدمات الصحية في مدينة جدة فقد نالتها يد التطور والتغيير

  .وتقديم أفضل الخدمات ، جدة صدى عالميا ؛ بما تمتاز به من امتالكها ألضخم التجهيزات

والمستوصفات التي تنتشر في جميع أرجاء  محافظة ، والمراكز التخصصية، شفياتهذه قائمة بأسماء المست

  .والتي تقدم أفضل الخدمات لكل المواطنين،جدة

  )1(المستشفيات:أوال

  مستشفيات مدينة جدة أهم )4/16( جدول رقم 

 أسماء المستشفيات أسماء المستشفيات

 مستشفى األمل بجدة مستشفيات و مراكز المغربي

 مجموعة مستشفيات الدكتور عبد الرحمن بخش  نجيب فرعون العام  فى غسانمستش

 الحمراء  مستشفى مستشفى الزهراء 

 مستشفى بقشان العام  للتأهيل  مستشفى عبد اللطيف جميل

 الدكتور سليمان فقيه  مستشفى مستشفى الحياة 

  مستشفيات و مراكز المغربي  السعودي  مستشفى الشفاء

 مستشفى الدكتورة صديقة  لسالم مستشفى ا

 مستشفى أبو زنده  الوطني الجديد  مستشفى جدة

 وزارة الصحة - مستشفى الملك فهد  مستشفى محمد طارق بن الدن 

 مستشفيات باقدو و الدكتور عرفان  المتحدون  مستشفى األطباء

 مستشفى أبو زناده  مركز طب وجراحة التجميل  - عيد كلينك 

 مستشفى المركز الطبي الدولي كتور خالد إدريسمستشفى الد

  

  : المستوصفات والمراكز طبية والمستوصفات عامة: ثانيا 

  المستوصفات والمراكز الطبية بمدينة جدة أهم )4/17(جدول رقم 

 البحيري مستوصف الذهبي  نادي السالم

 ل العيادات المجمعة للدكتور حسين حامد دخي جش - مركز جدة للنطق والسمع 
 سمير عباس الطبي  مركز الدكتور مستوصف العائلة الطبي 

 عيادات الدكتور عبد القادر باشرا حيل  مستوصف العزيزية الطبي 

 سكين كير كلينك مستوصف خالد الطبي

 أوباجي   مركز دينا

أمراض الذكورة والعقم  مراكز أبحاث وعالج
 والحساسية      

 مستوصف الحمراء لطب األسنان 

                                                
 ..24ص ، هـ1425أمانة مدينة جدة ،)1(
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 مجمع عيادات ريادة  مستوصف داليه 

 عيادات أدمه   مستوصف القدس الطبي 

 مستوصف غرناطة الطبي التخصصية  عيادات النخبة

 مستوصف البدرين الطبي  الوفاء الطبي  مستوصف

 المحترفون للجراحة التجميلية  مركز الدكتور عبد الرحيم قاري 

  لث كلينكببليك هي االستشاري  عيادات الطب النفسي

 بيوتي إليانس  -مركز تجميل الطبي  مستوصف الدكتور محمد حسن كافي 

 األسنان  مركز صاري لطب مستوصف يا عيادات البراء المجمعة 

 مركز دينا  مستوصف الواحة الطبي 

 مراكز أسنان عيادات بالزا التخصصية          عيادات جدة االستشارية 

 طب و تجميل األسنان  - ريتال كلينك تاني الدكتورة عفت داغس عيادات

 الدكتور العقالي لطب األسنان  مركز مركز الدكتور غسان مسعود الجراحي 

 المعمل الفني لألسنان  الطبي  مستوصف الهدير

 مستوصف الشروق لطب األسنان  مركز التخصصات الطبية الدقيقة 

 لطب األسنان عيادات الدكتور منير حامد  عيادات الهبة الطبية 

 آيفوري  مجمع خالد الطبي

 النادي السعودي لتقويم اآلسنان   عادل بحلس الطبي  مركز

 عيادات األراك الطبي مستوصف النزهة

 مركز الفيصل الطبي لألسنان  مركز اليوسف 

 مجمع عيادات الفردوس لطب األسنان  مركز الطب النفسي و العصبي 

 مركز األفق لطب األسنان   إدريس  نعيادات الدكتور ياسين برها

 الطبي  مجمع عيادات الحمراء عيادات الدكتورة نادية غنام 

  السعودي التخصصي لطب األسنان  المستوصف الجوهرة الطبي  مستوصف

 عيادات اإلمام المجمعة لألسنان  مجمع شمال جدة للعيادات الطبية 

 عيادات الثغر لطب األسنان  مستوصف الحنان 

 الفلك لطب األسنان   مجمع عيادات المركز السعودي الصيني

 مجمع عيادات المدار لطب األسنان  عيادات الدكتور مخلص العم لطب األطفال

 مركز جدة لطب األسنان  مركز األشعة الطبي 

مركز الدكتور صائم الدهر للجراحات و مجمع 
 العيادات 

 شركة تصنيع األسنان المحدودة 

 عيادات الدكتور عبد الرحمن طاش كندي  المرزوقي الطبية مجموعة 

 طاش كندي للبصريات  عيادات الدكتور مخلص العم لطب األطفال

 االستشاريون لطب العيون  عيادات الهدى المجمعة 

 عيادات الدكتور عبد الكريم نجم لطب العيون  عيادات الشيخ محمد خليل فقيه التخصصية 

 االستشارية  عيادات العيون حلمي  محمود عيادة الدكتور علي

  

  :)1(وهذه قائمة بأهم المشاريع التي أنشأتها الحكومة بمدينة جدة في العشر سنوات األخيرة

                                                
  .   112ص ، ) أ(، ت. د، 1400، أمانة مدينة جدة )1(
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  .تنفيذ تقاطع شارع األمير ماجد مع شارع صاري -1

 .تنفيذ تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع األمانة  - 2

  .محمد بن  عبد العزيز مع شارع المكرونة تنفيذ تقاطع شارع األمير  - 3

  ) .جسور و نفقين 4بإجمالي (تنفيذ أنفاق و جسور بمحافظة جدة  - 4

  ) .التحلية(تنفيذ تقاطع شارع األمير ماجد مع شارع األمير محمد - 5

   تنفيذ شبكة تصريف مياه األمطار بمحافظة جدة -6

 .ل مشروع تصريف مياه األمطار ودرء أخطار السيو -7

  .تنفيذ شبكة تصريف مياه األمطار بمحافظة جدة  - 8

 .تصريف مياه األمطار ودرء أخطار السيول  - 9
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  املبحث الرابع

  ات واملرافق واألنشطة السياحية والرتوحيية مبحافظة جدةتطور املنش

  :مقدمــة
قد مر بمراحل عديدة ن تطور المنشئات والمرافق واألنشطة السياحية والترويحية بمحافظة جدة إ 

وبسيط ، مما نما بالسياحة والترويح في جدة من نمط سياحي محدود، إلى أن وصلت إلى مرحلة العالمية

وأنماط محدودة وبسيطة من السياحة المحلية الترويحية في ، والمعتمرين ، اعتمد أساسا على الحجاج 

لب العذر من عدم اإلشارة إلى المقومات وأط. إلى أنماط سياحية متعددة الجوانب واألهداف ، الماضي 

ولهذا سوف يكون تركيزي ، ألنني تعرضت لها بشيء من التفصيل في الفصل السابق  -مرة ثانية-الطبيعية

  .على المقومات البشرية فهي مناط البحث 

، ة والبني التحتي، وتقوم  الموارد البشرية للسياحة والترويح في جدة على قاعدة كبيرة من المنشآت 

  : والمرافق السياحية والتي تتمثل في 

للسياحة جزءا من العوامل األساسية التي تقوم عليها  Resources    Humanتعتبر الموارد البشرية ( 

وباإلضافة إلى غنى جدة وتميزها بالخصائص الطبيعية التي أشرنا إليها؛ فهي غنية . السياحة والترويح 

  )1.() ل القاعدة الثانية الرئيسة لتطور السياحة والترويح أيضا بالموارد البشرية التي تمث

  :الطــرق

تعتبر شبكات الطرق احد أسباب قيام صناعة السياحة وتطورها ؛ فبالطرق والنقل يـتم تـوفير متطلبـات    

  .وربط المقاصد بأسواق الطلب السياحي ، األنشطة السياحية

                                                
 .106، ط جدة صالسياحة و الترويح في جدةهـ ، )  1428(مان ، وآخرون ، أبو داود ، عبد الرازق سلي) 1(
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ووسـائل المواصـالت   ، قويا بتطور شبكات الطـرق  كما ارتبط تطور السياحة والترويح في جدة ارتباطا 

وأصبحت نتيجة لذلك ضمن أهم مناطق الجذب السـياحي فـي المملكـة    ، كإحدى موارد الجذب السياحي 

  . نظرا لتوافر إمكانية الوصول إليها بوسائل متعددة،العربية السعودية

  :جدة القديمة

وير والتغيير آخرها كما ذكرت في المبحث السابق أما عن وسط مدينة جدة فقد مر بمراحل متعددة من التط(

وسـياحيا ؛ فقـد   ، وأثريا ، وعمرانيا ، ونظرا ألهمية مدينة جدة القديمة ثقافيا ، عملية تطوير قصر خزام

باإلضافة إلى التوسع في استخدام مبانيها القديمة في أغراض أخرى غير ،ترسخ اتجاه جيد للمحافظة عليها 

وإعـادة  ، والمصانع التقليديـة البسـيطة   ، كإنشاء المطاعم الشعبية ،الحركة عليها  إلضافة حيوية،السكن 

  . )1( )وتشجيع مالك المباني القديمة على صيانتها ، تركيب أعمدة إنارة على الشكل القديم 

تمثل المرافق السياحية، والمنشآت، والتسهيالت، التي أقامها اإلنسـان، كالفنـادق ونـزل اإلقامـة     

األخرى، والمطاعم، والمنتجعات، والقرى السـياحية، والمتنزهـات،   ) accommodation) ((*)ءاإليوا(

والشقق المفروشة والمراكز الترفيهية، والمتاحف، والمجسمات الجمالية، والحـدائق العامـة، والمالعـب،    

ساسية لقيـام  واألندية الرياضية، والمعارض، وقاعات االحتفاالت والمؤتمرات وغيرها، تجهيزات ومرافق أ

  .صناعة سياحية متطورة

ولما كانت السياحة والترويح تندرج ضمن أنشطة مختلفة، تبعاً الختالف دوافع وأهداف السياح وأذواقهـم،  

ورغباتهم فإن مثل هذه المرافق والتجهيزات السياحية سعت باستمرار إلى التطوير والتحديث، بهدف جذب 

لذكر أن هذه التسهيالت والمرافق السياحية تختلف في درجات جذبها ومن الجدير با. أعداد أكبر من السياح

ومع نمو وتطور حركة السياحة والترويح بجدة، نمـت وتطـورت المرافـق    . )2(للسياح من مسافات معينة

                                                
 .115، ط جدة صالسياحة و الترويح في جدةهـ ، )  1428(عبد الرازق سليمان ، وآخرون ، ،أبو داود)1(

وشـقق مفروشـة،   أماكن اإلقامة السياحية متنوعة وعديدة، ويمكن تصنيفها إلى  فنادق، موتيالت، ونـزل، ومخيمـات عطـالت،     (*)
وكارفانات، وخيام، ومنازل خاصة للسياحة واالستجمام، ومنازل األصدقاء واألقارب، وبيوت الشباب، ومنتجعات سـاحلية، وقـري   

 .سياحية، ومنتجعات جبلية، وغيرها

)2(smith, s. l,(1983),recreational geog raphy ,Longman , London.. 
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عدداً من الوسائط السياحية المتاحة بجـدة علـى   ) 4/18(ويبين الجدول . والمنشآت السياحية بشكل متوازٍ

  )1(عدد الوسائط السياحية بجدة.ا ومستوياتهااختالف درجاته

  عدد الوسائط السياحية بمدينة جدة بمختلف أنواعها )4/18(جدول رقم 

 العدد الواسطة السياحية العدد الواسطة السياحية

 14 بحيرات صناعية  69 الفنادق 

 2 حدائق حيوان  7067 غرف فندقية 

 300 مراكز تجارية  4885 شقق مفروشة 

 99 محالت تحف وهدايا 1240 هات شالي

 8 مراسي قوارب ودراجات مائية 1240 شاليهات 

 20 مدن ترفيهية  19 متاحف ومراكز فنية 

 4 قري ومدن سياحية  10 مراكز ثقافية 

 16 أندية رياضية  565 حدائق عامة 

 290 وكاالت سفر وسياحة  47+34 مستشفيات ومستوصفات

 18 اركت سوبر م 12 صاالت سياحية 

  

  :الفنادق والمطاعم

من إجمالي الفنادق العامة علـى مسـتوى   % 25فندقاً تشكل نسبة  69يوجد في جدة حالياً حوالي 

فنـدقاً  13، و)أ(فنادق للدرجة األولـى   7فنادق للدرجة الممتازة، و 8فهناك  )2( .المملكة العربية السعودية

فنـدقاً للدرجـة    11، و)ب(فندقاً للدرجة الثانيـة   18، و)أ(فنادق للدرجة الثانية 10، و)ب(للدرجة األولى 

                                                
هــ؛  19/3/1420هـ؛ صحيفة المدينة المنـورة،  15/4/1420؛ صحيفة عكاظ 50م، ص1991،مجلة االقتصاد واألعمال: المصدر)1(

ــورة،  ــة المن ــارة، 11/4/1420المدين ــة التج ـــ؛ مجل ــط،  1420ه ــرق األوس ــحيفة الش ـــ؛ ص ــحيفة 6/1/2000ه م؛ ص
جلـة جـدة   ؛ م253م، ص1998هــ؛ أبـو داود   3/4/1420؛ صحيفة المدينة المنورة، )م1987(هـ؛ التويم، 13/12/1420عكاظ،

 .؛ دراسة ميدانية37ت العروس،.هـ؛ أمانة جدة، د22/3/1420؛ صحيفة المدينة المنورة، 27م، ص1998السياحية، 
 ..10ص،هـ22/3/1420جريدة المدينة المنورة )2(
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وتتركز . غرفة 7067، ويبلغ إجمالي الغرف الفندقية بجدة حوالي )1() ب(وفندقان للدرجة الثالثة ) أ(الثالثة 

  )2( .معظم هذه الفنادق في منطقة وسط البلد وما حولها

للفنادق الممتازة على مسـتوى   Rate of Occupancyوتحتل جدة أعلى متوسط نسب األشغال 

ومـن   )3( .لفنادق الدرجة الثانية% 55.7للدرجة األولى، وبنسبة % 68.5المملكة العربية السعودية بنسبة 

المالحظ أن فنادق الدرجة الممتازة بجدة تقدم بالفعل خدمات ممتازة، إال أن أسعارها مرتفعة جداً، بينما تقدم 

نظراً لتدني أسعارها، األمر الذي يتطلب مراقبة مسـتمرة،  . خدمات متواضعةفنادق الدرجة الثانية والثالثة 

  . خصوصاً إذا عرفنا أن معظم العاملين في هذه المرافق هم من غير السعوديين

  .أعداد الفنادق ودرجاتها والغرف المتوافرة بها في جدة) 4/19(ويوضح الجدول 

  

   )4(رجاتها بجدةود المفروشة أعداد الفنادق والغرف )4/19(جدول 

 للمجموع%  عدد الفنادق الدرجة

 11.594 8 الممتازة 

 10.144 7 )أ(األولى 

 18.841 13 )ب(األولى 

 14.493 10 ) أ(الثانية 

 26.086 18 ) ب(الثانية 

 15.942 11 ) أ(الثالثة 

 2.898 2 ) ب(الثالثة 

 100 69 المجموع 

                                                
 ..21ص،هـ3/4/1420صحيفة المدينة المنورة، )1(
دراسة تطبيقية على مدينة جدة، ندوة : محددات لنسب اإلشغالالخصائص الفندقية ك، )هـ1421(خزندار، طارق، ودياب، عبد العزيز )2(

ص ، ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة الملك عبد العزيزالواقع الراهن واإلمكانات المستقبلية: السياحة والترويح في محافظة جدة
8. 

 ..17ص،هـ15/4/1419صحيفة عكاظ ) 3(
دراسة تطبيقية على مدينـة جـدة،   : الخصائص الفندقية كمحددات لنسب اإلشغال، ) هـ1421(خزندار، طارق، ودياب، عبد العزيز )4(

، كلية اآلداب والعلوم اإلنسـانية، جامعـة الملـك عبـد     الواقع الراهن واإلمكانات المستقبلية: ندوة السياحة والترويح في محافظة جدة
 .8ص ، العزيز
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ق السياحية تختلف في درجات جذبها للسياح من مسـافات  ومن ناحية أخر، فإن التسهيالت والمراف

  . معينة

وعرفت المطاعم علـى هـذا    )1( .تمثل مرافق جذب سياحي مهمة: من المتعارف عليه أن المطاعم

   )2( .األساس بأنها إحدى منشآت الضيافة السياحية

، ومطاعم الوجبات تحتوى جدة على تشكيلة متنوعة رائعة من المطاعم الفاخرة، والمطاعم الشعبية

وتشمل المطاعم الفاخرة مطاعم فرنسية وإيطالية، ولبنانية، وسـعودية، وصـينية، وإندونيسـية،    . السريعة

وهندية، وأميركية، كما توجد العشرات من المطاعم الشعبية ويأتي في مقدمتها مطاعم األسماك خصوصـاً  

وتتباين  .)3( .مها الكثير من السياحؤية عائلية، يتلك المنتشرة على طريق المدينة المنورة كمطاعم ومقاه شعب

مطاعم األكالت السريعة، والتي كانت تقتصر حتى عهد قريب على محالت الشاورما وما يماثلهـا، وبـين   

. مطاعم ماكدونالدز وبيتزا هات وهارديز وكنتا كي والطازج والبيك وفدركرز األميركية الشهيرة وغيرهـا 

جذب سياحي تحتوى على مطاعم ترضي كل األذواق وتناسب شرائح السياح  ومن المالحظ أن جدة كموقع

كافة، إال أن كثيراً منها يحتاج إلى رقابة صحية أشد، ومراجعة ومراقبة مسـتمرة لألسـعار التـي تقفـز     

  .باستمرار، مما يثقل كاهل السياح كثيراً

  :الشقق المفروشة

مائتي ) 200(في جدة حوالي  Furnished Apartmentsيبلغ عدد مجمعات الشقق المفروشة (

ويقع معظم هذه المباني  .شقة، تقدم خدماتها للسياح بجدة4885مبني للشقق والوحدات السكنية تحتوى على 

وتعتبر الشـقق المفروشـة   . في الجزء الغربي من جدة، غرب طريق المدينة المنورة على وجه الخصوص

تطور الحركة السياحية في المحافظة كما ونوعاً، وأسهمت ظاهرة حديثة نسبياً في جدة، ظهرت مواكبة مع 

بدورها في تطور الحركة السياحية بالمحافظة، ومن خالل أنشطتها في استيعاب أعداد متزايدة من السـياح،  

نظراً النخفاض أجورها مقارنة بأجور فنادق الدرجة الممتازة واألولى، كما أنها مناسبة لسـكن العـائالت   

                                                
)1(smith, s. l,(1983),recreational geog raphy ,Longman , London.. 
 .77ص،القاهرة. ،مكتبة ا ألنجلو المصريةجغرافية السياحة والترويح، ) م1995(عبد الحكيم، محمد صبحي، والديب، حمدي )2(
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أن بعضاً من هذه الشقق السكنية تفتقر إلى بعض المرافق العامة كموافـق السـيارات،    بصفة خاصة، غير

كما أن الرقابة على أسعارها تتسم بالمحدودية وعدم الدقة والتسـاهل  . والحراسة والخدمات الفندقية المناسبة

  )  12( )والتباين الشديد خاصة في فصل الصيف والعطالت والمواسم الدينية

  :حيةالقرى السيا

المتكاملـة، كـنمط    Tourism Villageى السياحية رلسنوات األخيرة انطالق ظاهرة القعرفت جدة في ا

  :مطور من المنتجعات السياحية، وفيما يلي نستعرض بعضاً منها

  :درة العروس

كيلو متراً مربعاً،  8.5قرية سياحية متكاملة تقوم على مساحة تقدر بحوالي ) درة العروس(وتعتبر 

درة (وتشـمل  . كيلو متراً شماالً 40على ساحل قرية ذهبان التابعة لمحافظة جدة على مسافة حوالي  وتقع

مساجد، ومصليات، ومحليات تجارية، ومطاعم، ومقاهي، وسكناً فندقياً، ومالعب للجولف، ونادي ) العروس

ة، ومرسى لليخـوت كمـا   للفروسية، ومركزاً للغوص، ونادي لألعضاء، وحديقة مائية، ومدينة ماله ترفيهي

تحتوى على قرى سكنية مميزة، وتوجد بها أيضاً محطة لتحليه المياه، وأخرى لتوليد الكهرباء، وثالثة لتنقية 

  )1.(مياه الصرف الصحي

  :مدينة البحيرات

نموذجاً أخر للقرى السياحية، كظاهرة جديدة في الخدمة السياحية، والتـي  ) مدينة البحيرات(وتعتبر 

ويشمل المشروع فنادق، وفيالت، ومساجد، ونادياً . خليج سلمان، شمال جدة، وال زالت قيد التنفيذتقع على 

وتعاني هـذه المدينـة   . رياضياً، وقاعة للمؤتمرات واالحتفاالت، ومراسي بحرية، وخدمات ومرافق متعددة

  .صعوبات مالية، مما أدى إلى توقف المشروع في الوقت الحاضر

  

                                                
 
 .192ص. ، شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر، جدةتاريخ وحضارة: جدة، ) هـ1420(إدريس، صالح، والتويم، يوسف، ) 1(
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  ":ية مرسالبقر" قرية التراث 

كما هي عادة العروس المتجددة دائماً والتي تفاجئ عشاقها كل يوم بثوب قشيب زاه أو صرح عظيم 

باه، فقد تألق شروقها في حلته الجديدة المتمثلة في مولد منشأة تعد بكل المقاييس إضافة رائعة إلـى الكيـان   

فـي قريـة   ) قرية التراث السعودية(الل اكتمال السياحي ذي البنية الواعدة لهذه المدينة العريقة وذلك من خ

مرسال السياحية بجدة كحقيقة ماثلة يشار إليها بالبنان، السيما وأنها القرية التراثية الثقافية التاريخية األولى 

من نوعها على مستوى المملكة، هدية من القطاع الخاص الذي ما فتئ يجود بالغالي والنفيس وما من شأنه 

دينة المميزة، والرقي بها إلى مصاف السياحة والترويح العالمية علماً بأنه هذه القرية تحتضن رفعة هذه الم

موروثات هذا الشعب في كافـة المجـاالت اإلنسـانية والثقافيـة والحضـارية خدمـة لمجتمعـه البـالغ         

 ، وقد سـاهم فـي  )أربعين ألف متر مربع( 40.000، وأقيمت القرية على مساحة قدرها 20.000.000

  .أشهر متتالية 3مهندساً وعامالً وخبيراً تراثياً وطنياً على مدى  160بنائها 

نمطاً آخر من القرى السياحية بجدة، فهي عبـارة عـن متنـزه ذي طـابع     ) قرية مرسال(وتعتبر 

، وتقع عند مدخل التالل الشمالية الشرقية للمحافظة، وتتسم بطابع مميز تطغـي  Theme Park(*) فكري

ويوجد بها صاالت رياضية، ومطاعم، وتزخر بـبعض األنـواع مـن الحيوانـات،     . ظر الجميلةعليه المنا

والمساحات الخضراء، وتستقطب عدداً محدوداً من السياح حالياً، نظراً لقوة الجذب الكبيرة التـي تجسـدها   

  .القرى والمنتجعات الساحلية القريبة من القرية

  : مدينة الملك فهد الساحلية

سياحية بجدة، مدينة الملك فهد الساحلية، التي تشمل نادياً رياضياً متكامالً، يضم صاالت من القرى ال

مغلقة، وصالة للبولينغ، واإلسكواش والتنس، ومسرحاً، ومسبحاً، وتقام فيها مسابقات وبطوالت لألعضـاء  

  )1.(وغيرهم

                                                
والفكـرة  . كري يعتبر في مقدمة المراكز الترويحية التي توفر السكن واإلمتاع والترفيه، وجواً مـن االنطـالق والخيـال   المتنزه الف(*) 

 .األساسية خلف تطور المتنزهات الفكرية تكمن في نقل اإلنسان نفسياً إلى مكان ووقت آخر مختلف تماماً عن واقعه الذي يعيشه

 .120ص،، شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر، جدةتاريخ وحضارة: جدةه، 1420(إدريس، صالح، والتويم، يوسف، ) 1(
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  . نفيذ هي األخرىوهناك مشروع قرية ماريانا الساحلية على رأس شرم أبحر وال زالت تحت الت

  : المنتجعات واالستراحات

واالستراحات عبارة عن مراكز أو مرافـق تقـدم    Seaside Resortsالشاطئية (*) المنتجعات

. فرصاً ترويحية واستجمامية لمجموعة من الناس اعتماداً على بعض الخصائص الطبيعيـة المميـزة بهـا   

ومعظم المنتجعات الشاطئية المنتشـرة علـى   . وغيرها كالسواحل البحرية، والجبال، والبحيرات، والغابات 

الشواطئ الشمالية لجدة عبارة عن تجمعات سكنية استجمامية وترويحية، توفر المأوى، والطعام، والخدمات 

الترويحية، مستندة في األساس إلى موقعها الساحلي، وما يوفره البحر األحمر مـن خيـارات ترويحيـة و    

ف المنتجعات الشاطئية بجدة في طابعهـا وخـدماتها وأحجامهـا، كمـا أن هـذه      وتختل. استجمامية متعددة

وتلعب . المنتجعات تجذب أعداداً كبيرة من السياح، وتضفي على السياحة والترويح في جدة خصائص مميزة

  .إيراداتها المباشرة، وغير المباشرة من السياحة والترويح دوراً مهماً وحاسماً في استمراريتها وتطويرها

وتتصف المنتجعات الشاطئية بجدة بخصائص مورفولوجية أدت إلى تميزها رغم أن الكثيـر منهـا   

ولم تكن في األساس إال مواقع على البحـر األحمـر، حيـث    . انطلق من بدايات بسيطة ومتواضعة أحياناً

شـكل   وتتصف المنتجعات الشاطئية بجدة بصورة عامة إلـى اتخـاذ  . الشواطئ الجميلة، وسهولة الوصول

  . طولي مميز وضيق، تمتد أكبر أبعاده في اتجاه اليابس مع ضيق الواجهة البحرية

ويمكن من ناحية أخرى وصف المنتجعات الشاطئية بجدة، كإحدى مقومات السياحة والترويح بها، 

  :من خالل تمتعها بثالث خصائص أساسية

  .هيأت لها مواقعها الشاطئية ارتباطاً قوياً بالبحر األحمر .1

 .أ معظمها في األصل على مواقع شاطئية بكرنش .2

 .نشأ معظمها نتيجة لتخطيط المستثمرين والمعماريين الذين توقعوا أن تكون استثماراً مريحاً .3

                                                
وعلى هذا األساس، فإن المنتجع عبارة عن منطقة شاطئية مقفلـة تـوفر   . المنتجع مفهوم يقصد به تقديم فرص ترويح وترفيه متعددة(*) 

 . نة، وتعتمد معظم المنتجعات على توافر فرص ترويحية طبيعيةالسكن والعام والخدمات والتسوق وأنماطاً من الفرص الترويحية المتباي
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وفي الواقع، فإن المنتجعات الشاطئية بجدة تعتمد أساساً على مقومات الجذب الكبيرة التي يوفرهـا      

كما يالحظ أن . احلية، ودفء الشمس، واعتدال الشتاء في جدةشاطئ البحر األحمر، والرمال والصخور الس

معظم هذه المنتجعات تقع على الضفة الشمالية لشرم أبحر، وتمتد شماالً على طول ساحل البحـر المفتـوح   

حتى مدخل خليج سلمان، الذي تشهد ضفته الجنوبية حالياً تطوير واحد من أهم وأضخم المنتجعات الشاطئية 

كما يقع بعض من المنتجعات على جزء محدود من الضفة الجنوبية لشرم أبحـر،  ). لبحيراتمدينة ا(بجده 

وتوجد بعض المنتجعات المهمـة  . )1(وتمتد جنوباً على طول البحر المفتوح، حتى بداية الكورنيش الشمالي

  )).24(جدول (الضخمة ) درة العروس(شمال خليج سلمان متمثلة في مدينة 

عات على مسابح منفصلة للجنسين، ومالعب لألطفـال، ومراسـي للمركبـات    تحتوي معظم المنتج    

وتتداخل المنتجعات . البحرية الصغيرة، ودراجات بحرية، ومطاعم مبسطة، وكافيتريات، ومالعب رياضية

العامة والخاصة بشكل ملحوظ في معظم شواطئ جدة الشمالية بصورة عجيبة، وإن لوحظ أن بعـض مـن   

ويزيد عدد المنتجعات الشاطئية الموجودة بجدة حالياً علـى  . ات واجهات بحرية ممتدةالمنتجعات الخاصة ذ

م كان عاماً مميزاً للمنتجعات والشاليهات في جـدة،  1999وتؤكد اإلحصائيات أن عام  )2( .أربعين منتجعاً

  (*))3( .للسياحة 99حيث شهدت إقباالً غير مسبوق، في ظل فعاليات مهرجان جدة 

   السياحيةمنتجعات الأهم  )4/20(جدول 

 الخصائص الموقع المنتجع م

 رياضة/ترفيه/استجمام شاطئ ذهبان درة العروس 1

 رياضة/ترفيه/استجمام خليج سلمان مدينة البحيرات 2

 رياضة/ترفيه/استجمام الكورنيش الشمالي النورس 3

 رياضة/ترفيه/استجمام أبحر الشمالية بيت البحر  4

                                                
 .ط جدة 138،ص السياحة والترويح في جدةهـ ، ) 1428(أبو داود ، عبد الرازق سليمان ، وآخرون ، )1(
، الغرفـة  فرص االستثمار المتاحة في المجاالت السياحية والحضـارية لمدينـة جـدة   ، )هـ1409(الغرفة التجارية الصناعية بجدة، )2(

 .45ص، التجارية الصناعية بجدة
 .ط جدة 140،صالسياحة و الترويح في جدةهـ ، )  1428(أبو داود ، عبد الرازق سليمان ، وآخرون، )3(

 .هـ11/4/1420صحيفة المدينة المنورة، (*) 
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 استجمام ورياضة حر الشمالية أب قرية النخيل 5

 استجمام ورياضة أبحر الشمالية  السعادة   6

 استجمام ورياضة أبحر الشمالية  الساحل  7

 رياضة/ترفيه/استجمام أبحر الشمالية  الكورال  8

 رياضة/ترفيه/استجمام أبحر الشمالية  الرمال  9

 رياضة/ترفيه/استجمام أبحر الشمالية  الهدي 10

 رياضة/ترفيه/استجمام أبحر الشمالية  د هن 11

 رياضة/ترفيه/استجمام أبحر الشمالية  المرجان  12

 استجمام ورياضة أبحر الشمالية  قمر مكارم  13

 رياضة/ترفيه/استجمام الكورنيش الشمالي موفينبيك 14

 رياضة/ترفيه/استجمام أبحر الشمالية  اللؤلؤة 15

 رياضة/ترفيه/استجمام ةأبحر الجنوبي هوليداي إن  16

 رياضة/ترفيه/استجمام أبحر الشمالية  كريستال 17

 رياضة/ترفيه/استجمام أبحر الشمالية  فال 18

 رياضة/ترفيه/استجمام أبحر الشمالية  أريج  19

 رياضة/ترفيه/استجمام أبحر الشمالية  الكناري 20

 رياضة/ترفيه/استجمام أبحر الشمالية  فينيسيا 21

 رياضة/ترفيه/استجمام أبحر الشمالية  مسش 22

 رياضة/ترفيه/استجمام أبحر الشمالية  موج البحر  23

 رياضة/ترفيه/استجمام أبحر الشمالية  الساحل الراقي 24

 رياضة/ترفيه/استجمام أبحر الشمالية  ساحل الشيراتون 25

 رياضة/ترفيه/استجمام أبحر الشمالية  ساحل األندلس 26

 رياضة/ترفيه/استجمام أبحر الشمالية  حية الصال 27

 رياضة/ترفيه/استجمام أبحر الشمالية  النخيل 28

 رياضة/ترفيه/استجمام أبحر الشمالية  جولدن تويليب 29

 رياضة/ترفيه/استجمام أبحر الشمالية  مرسي األحالم  30

 رياضة/ترفيه/استجمام شمال شرق جدة قرية مرسال 31
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اح من أن أسعار الشاليهات والمنتجعات وصلت إلى مبالغ كبيرة خالل األعيـاد،  يشتكي بعض السي    

% 75فقد ارتفعت األسعار أيام األعياد بشكل عـام بنسـبة   . إضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها

حـين أن  ثالثة آالف ريال، فـين  ) 3000(مقارنة باأليام العادية، ووصل إيجار الكابينة لليلة الواحدة إلى 

وبرر أصحاب الشاليهات ارتفاع األسعار بعدة تبريرات، منها . إيجارها في األيام العادية ال يتعدى ألف ريال

كما أبدى بعض مرتادي الشاليهات استيائهم من حالة الصخب والفوضى، التـي  . تكلفة الصيانة والتحسينات

ستجمام، كما أبدى بعض أصحاب الشاليهات حولت المنتجعات الشاطئية بجدة إلى مصدر إزعاج بدالً من اال

  .)1(استياءهم من التخريب الذي يتركه الزبائن والعبث باألثاث والجدران ودورات المياه

من ناحية أخرى فقد لوحظ أن الشاليهات والمنتجعات تزدحم بالكثيرين، حيث تقوم عائلة باسـتئجار      

األصدقاء، ويتسببون في الضغط على المرافق والخدمات، شاليه أو كبينة أو جناح، ثم يتدفق بقية األقارب و

ومضايقة اآلخرين من السياح، ويتفاقم األمر إذا علمنا أن معظم الشاليهات والمنتجعات تفتقر إلى خـدمات  

  .أمنية ذاتية مناسبة

أسعار بعض الشاليهات والمنتجعات بجدة، ويتبين منها الفرق الكبير ) 4/21(هذا ويوضح الجدول     

  .ن األسعار العادية وأسعار المواسم السياحيةبي

   )2(بجدة) الشاليهات(أسعار بعض المنتجعات الشاطئية  )4/21(جدول 

 سعر اإلجازات السعر العادي  المنتجع

 4000 3000 – 1500 هوليداي إن 

 4000 3000 – 1500 النخيل

 3000 2500 بيت البحر 

 9000 – 6000 2000 – 800 قرية الغوص

 6000 – 2400 375 القون  بلو

                                                
 .هـ13/12/1420صحيفة عكاظ، ) 1(
، ندوة السياحة والترويح فـي  في جذب السياحة والترويح في مدينة جدة تسعيرة الخدمات السياحية وأثرها، )هـ1421(كابلي، وديع، )2(

 .28ص،ية، جامعة الملك عبد العزيزالواقع الراهن واإلمكانات المستقبلية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسان: محافظة جدة
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 3600 – 3000  600 – 400 الجزيرة 

  : المراكز الترفيهية

، يقع معظمها على الكورنيش Recreational Parkتحتضن جدة حوالي عشرين مركزاً ترفيهياً     

وتتميز هذه المراكز بتقديم ألعاب ترفيهية، روعيت في تصميمها وأنشـطتها عـادات   . الشمالي لمدينة جدة

قاليد المجتمع السعودي، وتدعمها مجموعة من الخدمات المسـاندة، كالمصـليات، ومطـاعم الوجبـات     وت

السريعة، ودورات المياه وغيرها من المباني والخدمات، ذات الطابع العمراني المحلي، والتي تتناسب مـع  

ات والمنتجعات والقـرى  طبيعة المناخ في المدينة، إضافة إلى عشرات األلعاب الترفيهية الموجودة بالشاليه

السياحية والمراكز التجارية، التي تحقق المتعة والترفيه المزدوج، حيث تجمـع بـين التسـوق والتجـول     

  )1( .واإلطالع والترفيه خصوصاً بالنسبة لألطفال

  : المالهي والمنتزهات والمقاهي

واألشـكال وبطبيعـة    تزخر جدة بعدد كبير من المالهي والمتنزهات والمقاهي المختلفة األحجـام     

وتقع معظم المالهي والمتنزهات الراقية على شواطئ البحر في شـمال جـدة، أمـا    . الخدمات التي تقدمها

المقاهي فتنتشر في معظمها على منطقة شمال شرقي جدة حيث توجد مجموعات مـن المقـاهي الشـبابية    

شرت مؤخراً في جدة المقـاهي  وقد انت. ويوجد بعض منها على شواطئ كورنيش جدة الشمال. المتخصصة

التيك (ذات الطابع األوروبي في كثير من شوارع المدينة ومعظمها يقدم خدمات راقية، كما انتشرت مقاهي 

أو مقاهي الخدمات السريعة على الطرقات الرئيسية حيث تقدم الخدمة إلى الزبـائن فـي سـياراتهم    ) أوي

مؤخراً، باإلضافة إلى وجود مقاه متخصصـة فـي تقـديم    وقد تزايد عدد هذه المقاهي بشكل كبير . مباشرة

الخدمات االعتيادية للمقهى باإلضافة إلى خدمات اإلنترنت وشاشات التلفاز العمالقة المخصصـة لمشـاهدة   

  .األحداث الرياضية الكبرى التي تلقي إقباالً كبيراً من الشباب في جدة

  

                                                
، صحيفة الشـرق  230، ص)473(د تبدي محاسنها للضيف، مجلة التجارة، العد..  هذا الصيف العروس، )هـ1420(مجلة التجارة )1(

 .م6/1/2000األوسط 
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  :الحدائــــق

الصغيرة الحجم، ويبلـغ   تلفة األحجام، معظمها من الحدائقمختحتوي جدة على عدة من الحدائق، (    

  ) 1( ).ألف متر مربع 967إجمالي مساحات هذه الحدائق حوالي 

وتوجد بجدة ثالث حدائق كبيرة هي حديقة قصر خزام، حيث يوجد برج مياه جدة ذي الطـراز الهندسـي   (

  )2()، وحديقة بلدية جدة الجديدةلجلوسالمميز، وحديقة بلدية المطار، والتي تحتوي على مقاعد ل

   األطفالومالهي  والمتنزهات أهم )4/22(جدول                        

 الموقع  المركز  م

 الكورنيش الشمالي مالهي عطا اهللا  1

 الكورنيش الشمالي مالهي فن تايم 2

 الكورنيش الشمالي مالهي الشراع  3

 الكورنيش الشمالي مالهي الشالل  4

 الكورنيش الشمالي فن تايم بيتزا 5

 الكورنيش الشمالي مالهي شيكي شي 6

 الكورنيش الشمالي متنزه الجزيرة الخضراء 7

 الكورنيش الشمالي كازينو النخيل 8

 الكورنيش الشمالي كازينو النورس 9

 طريق المدينة متنزه ومطعم الشارة  10

 طريق المدينة متنزه ومطعم القلزم  11

 الكورنيش الشمالي زه بلو الغونمتن 12

 أبحر الجنوبية  متنزه ومطعم كنز أبحر 13

 أبحر الجنوبية متنزه ومطعم السقالة 14

 المنطقة الصناعية الشمالية استراحات المنطقة الصناعية 15

 على جانبي طريق المدينة المنورة استراحات طريق المدينة المنورة 16

  

                                                
 .هـ3/4/1420صحيفة المدينة المنورة )1(
 .، جدة30، نشرة داخلية، أمانة مدينة جدة، صالعروس، ) ) ب(ت .د(أمانة مدينة جدة، )2(
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غير أن الواقع . متواضعة نسبياً، وحديقة األنعام الجميلة التابعة للقطاع الخاصوتوجد في جدة حديقة حيوان 

يشير إلى عدد من المشكالت التي تعاني منها العديد من الحدائق العامة بجدة، فإضافة إلى ري بعضها بمياه 

نه يقع في منـاطق  المجاري ليالً، مما يؤثر حتماً على الصحة العامة، فإن الكثير منها أصابه اإلهمال، أو أ

تفتقر أصالً إلى مواقف عامة للسيارات، إضافة إلى خطورة حركة السيارات على مستخدمي بعـض هـذه   

ومن المالحظ أن بعض هذه الحدائق قد تحول . الحدائق، لوقوعها قرب شوارع مزدحمة بالحركة المرورية

  !يإلى الملكية الخاصة في السنوات األخيرة، وأقيمت عليها بعض المبان

  : المتاحف

/ 4(تحتوي جدة على مجموعة ال بأس بها من المتاحف المختلفة الطابع والتوجه كما يبين الجدول 

، ونورد نبذة عن بعضها في الصفحات التالية، وهي متاحف أصبحت ضمن نسيج مـوارد الجـذب   ) 23

  .السياحي بجدة

  : متحف مركز جدة للعلوم والتكنولوجيا

جدة باتجاه أبحر الشمالية بعد بحيرة القطار سابقاً، وهو عبارة عن مركز ويقع على امتداد كورنيش 

علمي وثقافي شعاره التعليم بالترفيه، وتوجد به عدة قطاعات  من جوانب الحياة العلمية والثقافيـة لنشـر   

هـب  المعرفة التعليمية وتبسيط الحقائق الكونية وعرض آخر المستجدات التقنية في العـالم، ولتنميـة الموا  

وهو يتمتع بجذب سـياحي  . وصقلها لدي الطالب، وترسيخ مبدأ التنافس الشريف والتزود بالمعرفة العلمية

وفـي  . زائـر  173.425م إلى حـوالي  2000كبير، حيث إنه وصل عدد الزوار في آخر إحصائية عام 

متعددة، وبرنامج  والبرامج الشهرية) رحلة في بحر العلوم(المركز برامج شهرية، وآخر أسبوعية وعنوانه 

  .سنوي يتوافق مع مناسبة دولية عامة
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  )1(حيوان بجدةالمتاحف وحدائق ال أهم )4/23(جدول 

 الخصائص الموقع  المتحف  م

 تاريخي  شرق الخط السريع  أبرق الرغامة 1

 تاريخي  )البلد(جدة التاريخية  متحف البلدية  2

 متحف كلية علوم البحار 3
  )كلية علوم البحار(

 أبحر الجنوبية
 علمي 

 تاريخي  حارة اليمن  متحف بين نصيف 4

 تاريخي  النزلة اليمانية  متحف قصر خزام 5

 تاريخي/تراثي حي المساعديه متحف عبد الرءوف خليل 6

 فني حي السالمة متحف عبد الحليم رضوى 7

 تراثي/فني حي النهضة متحف قلعة الفنون التراثية  8

 علمي  حي الجامعة  ملك عبد العزيزمتحف جامعة ال 9

 تراثي حي الفيصلية مدينة الطيبات  10

 تراثي/فني شارع ولي العهد متحف صفية بن زفر 11

12 
متحف مركز جدة للعلوم 

 والتكنولوجيا
 ثقافي/علمي الكورنيش 

 عام طريق المدينة  معرض جدة الدولي  13

 عام شرق الخط السريع حديقة الحيوان الصخرية  14

 األنعام الجميلة 15
نقاط التحلية والخط 

 السريع
 عام

  

  :وهذه نبذة مختصرة عن كل متحف على حده 

  : متحف كلية علوم البحار

في أبحر الجنوبية ضمن مرافق كلية علوم البحار التابعة لجامعة الملك عبد العزيز  هذا الجزء ويقع

ف بحري فيه صالة عرض كبيرة مجهـزة، يقـوم   وهو عبارة عن متح. قريباً من مدخل خور أبحر نفسه

                                                
 .استقصاء ميداني: المصدر)  1(
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وتقع الكلية البحر مباشرة ويساعد الطـالب علـى إقامـة    . بعرض األسماك البحرية الحية منها والمحنطة

مراكب معدة للسفر والدراسات واألبحـاث والصـيد    6الرحالت واألبحاث الدراسية حيث إن الكلية تمتلك 

بات السوق السياحي من معرفة وجه العملة اآلخر لمدينة جدة وهو ويتوافق هذا الموقع مع متطل. والتطبيق

سمك القرش، سمك اللقيطة، سالحف، عروس البحر وهو الحيـوان البـالغ   : ومن أهم المعروضات. البحر

  8الخجل، وسمك الحوت وغيرها من األسماك البحرية التي يصل طول بعضها في بعض األحيـان إلـى   

  .أمتار

  : لتراثيةمتحف قلعة الفنون ا

يقع على طريق الملك عبد العزيز الصاعد باتجاه أبحر الشمالية بعد تقاطع شارع حراء مع طريـق  

الملك عبد العزيز، وهو مكون من طابقين وملحق خاص بالمكتبة ويحوي مجموعة من المقتنيات األثريـة  

دي إضافة إلى مجموعة كبيـرة  للملكة العربية السعودية واألدوات المستخدمة في ذلك الزمان، والزى التقلي

من أشرطة الكاست واألسطوانات التي تخص مجال العميد الموسيقار طارق عبد الحكيم ويرجع عرضـها  

  .إلى بداية مشواره الفني

  : متحف قصر خزام

ويقع هذا المتحف على شارع يحيي التجيبي وذلك بحي النزلة اليمانية قريباً من تقاطع طريق مكـة  

هـ للملك عبد العزيـز، ويحتـوي   1347، وبني القصر عام )الميناء سابقاً(الملك خالد  المكرمة مع طريق

على بعض من مقتنياته الشخصية كطقم المكتب، واألطباق والتحف، والعصي والنظارة والعقال والسـاعة،  

عهد سيدنا إضافة إلى مجموعة من المقتنيات األثرية التي يرجع تاريخها إلى . والمرايا التي كان يستخدمها

ـ 1383وقد استخدم الملك سعود القصر كمكاتب إدارية حتى عـام  . أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه . هـ

وتـأتي أهميـة   . هـ تم تسليمه لوكالة اآلثار والمتاحف وتحويله إلى متحف إقليمي13/2/1402وبتاريخ 

العملية حتى اعتبـر بمثابـة    الموقع باعتباره أحد ممتلكات الملك عبد العزيز، حيث قضى جانباً من حياته

وقعت في هذا القصر اتفاقية االمتياز للتنقيـب  . شعاع التكوين واإلدارة والسلطة والحكم ورعاية المواطنين
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هـ الموافـق  1352صفر  4في ) ستا ندر أويل أو كاليفورنيا(عن البترول بين الحكومة السعودية وشركة 

، وبالنسبة )للرجال طوال أيام األسبوع(ي الفترة الصباحية ويسمح للزوار الدخول إليه ف. م1933مايو  29

أما الجالية العربية واألجنبية فيمكنها زيارة المتحف في . للنساء والطالبات يتم التنسيق مع الجمعية الفيصيلية

  .مساءا7ًعصراً إلى الساعة  5الفترة المسائية من الساعة 

  : متحف عبد الحليم رضوى

متحف عبد الحليم رضوى  ى، ويتباه)خلف مسجد زيد الخير(ال يخ باتجاه الشمويقع بعد دوار التار

بمحتوياته الفنية من اللوحات والرسوم واألشكال الزيتية والمائية والخشبية والمعدنية وهو عبارة عن صالة 

  : عرض للوحات الفن التشكيلي تضم

  ).متحف االبتكار(صالة أطلق عليها  .1

مجسماً، وبعضها له صور  45مائية ومعدنية وخشبية وما يفوق لوحة زيتية و 3500أكثر من  .2

 .بالمتحف، وموزعة في كل جدة والرياض وينبع وأسبانيا والبرازيل

 .باللغة العربية واإلنكليزية) الفنون التشكيلية(ألف مجموعة من الكتب عن  .3

  : متحف جامعة الملك عبد العزيز

عمادة شؤون الطالب القديمة بالقرب مـن المسـبح   ويقع في جامعة الملك عبد العزيز خلف مباني 

الجامعي، ويتكون من طابقين وهو عبارة عن متحف يحتوي على بعض من مقتنيات الملك عبـد العزيـز   

  ).رحمه اهللا(

  : متحف صفية بن زفر

وهو عبارة عن متحف عن التراث والعادات والتقاليد في المملكـة العربيـة السـعودية، ومـزين     

أجنحة تتناول التراث السعودي ) 8(ويحتوي المتحف على . ية الرائعة وجمال اإلبداع التشكيليباللوحات الفن

وتتمثل قيمته السياحية في جاذبيته للزوار مع اتساع دائـرة ثقافـة   . والعادات والتقاليد في األزمان الماضية

ا وإلى عناوينها ومحتواها، وأنـه  الحفاظ على العادات والتقاليد التي ال بد من إظهارها للعامة واإلشارة إليه
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فن عالمي يدرس خاصة عندما يوجه للحفاظ على التراث والعادات والتقاليد في المملكة العربية السـعودية  

 -هــ  1421من شوال من عام 23وقد تم افتتاح المتحف في . فإنه يتوافق مع متطلبات السوق السياحي

ددة دون مقابل مادي، ويتمثل االستعمال الرئيسـي فـي   م ، ويسمح للعامة بزيارته وفق مواعيد مح2000

  .صفية بنت زقر/ عرض لوحات خاصة بالفن التشكيلي بريشة الفنانة

  : متحف بيت نصيف

يقع وسط المنطقة التاريخية في حارة اليمن القديمة ويعبر هذا البيت عن حقبة تاريخية مـن حقـب   

وقد اكتسب أهمية . دة وهو أخد أهم المعالم األثرية فيهاتاريخية من حقب تطور الفن المعماري القديم في ج

رحمـه  (على ضيافة  صاحب البيت الشيخ عمر نصيف ) طيب اهللا ثراه(منذ أن نزل فيه الملك عبد العزيز 

فالبيت يقع في قلب جدة النابض بالحركة التجارية والسياحية، ويعود تـاريخ بنـاء   . م1925في عام ) اهللا

هـ، وبعد ذلك أهداه صاحبه للحكومة التـي قامـت   1298هـ وتم االنتهاء منه عام 1289البيت إلى عام 

  .بترميمه

  :متحف الفنون المنزلية إضافة في الجدول

تـم  . من مركز الجمجـوم ) 11(يقع في نهاية شارع فلسطين باتجاه البحر، مباشرة أمام بوابة رقم 

الفن المنزلي وكيفية إظهار اإلبداع  هـ وهو متحف يختص بعرض1419 – 1418افتتاحه ما بين عامي 

يحتوي على مجموعة من التحف القديمة التي يصل عمرها إلى أكثـر مـن   . في تنسيق المقتنيات واأللوان

  :سنة وتتمثل قيمته السياحية بأنه)70(

يتوافق مع متطلبات السوق السياحي في الوقت الراهن، بحيث إنه يعطي فكرة عـن طريقـة   : أوالً

  .زل والفلل والقصور في مختلف المجتمعات شرقية كانت أم غربيةترتيب المنا

جاذبية عالية، بحيث إنه يتميز وينفرد بعرض كامل عن طريقة تأثيـث المنـزل والتصـميم    : ثانياً

  .الداخلي وفق أذواق كل مجتمع وثقافته
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  : متحف عبد الرءوف خليل

ات األثرية على ثالثة قطاعات كـل  يقع خلف مدارس البيان وهو عبارة عن متحف لعرض المقتني

  :قطاع بطابقين وتشمل مقتنياته ما يغطي عدة مراحل تاريخية هي

  .التراث السعودي قديماً: المرحلة األولى

  . الدولة العثمانية: المرحلة الثانية

  .التطور األوروبي: المرحلة الثالثة

وتم بتنفيذ . ا إلى عهد قديم جداًوتكمن أهميته في عرض المحتويات األثرية التي يرجع تاريخ بعضه

اإليحاء الجيد بالطرق المستعملة في البناء قديماً وعلى وتيرة القطاعات نفسها وعادات وتقاليد كل مجتمع في 

وتتمثل القيمة السياحية . ذلك الزمان وتميزت محتوياته وطريقة بنائه، في أسلوب الطرح وإيصال المضمون

السوق السياحي من ناحية العرض وأساليب الطرح ويحظي بجاذبية كبيـرة  للمتحف في توافقه مع متطلبات 

كبـر  : للسياح في رغبتهم لدخول المتحف وطرح األسئلة التي تناقش بعد الزيارة عن مسائل عديـدة منهـا  

المتحف وضخامة بنائه، فهو أكبر صاالت العرض المتحفي، واختالف أنواع المقتنيات المعروضـة حيـث   

ن تاريخه وعراقته عبر األزمنة والعصور إضافة إلى كبر مساحة الفناء الخارجي وتعدد يحكي كل قطاع ع

وقد تعرض لحريق . األشكال الجمالية فيه، ويفتح المركز أبوابه وفق رسوم مالية محددة طوال أيام األسبوع

  .كبير في السنوات القليلة الماضية غير أنه أعيد إصالحه بصورة جيدة

  :والمواقع السياحية األخرى المجسمات الجمالية

  :نافورة الملك فهد

توجد بجدة أكبر نافورة مياه في العالم وهي معلم من معالم الجمال، يراها القادم إلى جدة وهي أول 

ما يلفت نظره سواء كان قادماً جواً أو براً أو بحراً، وتقع في الجزء الموازي للكورنيش، عند نهاية شـارع  

بإنشائها لتشع بألوانها الجذابة ) رحمه اهللا(هي النافورة الشهيرة التي أمر الملك فهد فلسطين مع الكورنيش و
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متراً تقريبـاً، وتضـخ   261ليالً كقصيدة جميلة في ديوان الحسن الذي تتمتع به جدة، ويبلغ ارتفاع النافورة 

في الهواء  متر مكعب من الماء تظل4000كم في الساعة، وتضخ 320مضخات عمالقة بسرعة  3مياهها 

  .بصورة متواصلة مكونة هالة ضبابية تزيدها األلوان سحراً

  :ميدان الدراجة

كما يوجد بجدة أيضاً أكبر دراجة عمالقة في العالم، وهي مصنوعة من بقايا  أول مصنع للرخـام  

على شارع الملك فهد شمال جـدة، وهنـاك أيضـاً    ) ميدان الدراجة(السعودي، وتقع بميدان سمي باسمها 

شكاوات زجاجية ضخمة، وهي نموذج إلحياء المصابيح المضيئة المعلقة في باحات المسـاجد القديمـة،   م

  . وتعتبر من أكبر التشكيالت الزجاجية في العالم

  : ميدان الهندسة

من المعالم الضخمة والمميزة في مدينة جدة ويقع عند نهاية شارع صاري مع شـارع المكرونـة،   

وهـي أكبـر   ) فرجار ومنقلة ومثلث ومسـطرة (دينة جدة تتوسطه أدوات هندسية وهو من أكبر الميادين بم

أنموذج لهذه األدوات الهندسية في العالم، حيث سجلت كأكبر أدوات هندسية في كتاب غينس لألرقام القياسية 

متر مربع وارتفاع الفرجار عن سطح األرض 4000ومساحة الميدان اإلجمالية . م1990–1989في عام 

  .مترا35ًدته مع قاع

وكونه من أهـم العوامـل للجـذب    ، ومرافقه العديدة المنتشرة بجدة ، أما عن أهمية الترويح الرياضي 

  :السياحي لمدينة جدة ؛ فيتمثل في 

، وتلعـب دوراً مهمـاً فـي حيـاة     )الترويحية(تعتبر الرياضة أحد أهم األنشطة اإلنسانية الترفيهية 

كما هو الحال فيما يتعلق بأنشطة الجـذب  . رفيهية واقتصادية وغيرهاالمجتمعات ألسباب صحية ونفسية وت

السياحي والترويحي وغيرها من األنشطة وموارد الجذب السياحي األخـرى فـي المـدن الكبـرى، وألن     

الرياضية بعامة طورت تسهيالت وخدمات وبرامج ومراكز رياضية، وأصبحت هذه المدن مراكز تراثيـة  

وفي السنوات األخيرة ظهر توجه نحو اعتبار الرياضة كنشاط أكبـر  . اضية المفضلةوتاريخية لفرقها الري
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فقد أصبحت  –كجدة أو الرياض أو القاهرة مثالً  –بكثير من كونه نشاطاً ترويحياً محلياً في أي مدينة كبرى 

الذهنيـة أو  األنشطة واألحداث والمسابقات الرياضية الرئيسية مشاريع ذات قيم كبيرة في تكوين الصـورة  

الفعلية العامة ألي مدينة كبيرة من خالل وسائل اإلعالم أو المشاهدة المباشرة، والتي تساعد بدورها علـى  

  )1.(اجتذاب موارد التنمية االقتصادية

الشراعية، يبدأ من منطقة بـنط  ) السنابك(هـ، كان يقام سباق سنوي بين القوارب 1368قبل عام 

وكان هذا ) 3.(إلى خليج الرويس شماالً ثم العودة مرة أخرى إلى نقطة البداية وصوالً) ميناؤها القديم(جدة 

السباق عبارة عن احتفال سنوي يقيمه البحارة الذين كانوا يمثلون أكثر من نصف سكان جدة في ذلك الوقت، 

  )4.(لتقديراتوالذي لم يتجاوز العشرين إلى الثالثين ألفاً في العقد الثاني من القرن العشرين، في معظم ا

يتناول هذا الفصل نشأة الرياضة في مدينة جدة كنشاط ترويحي وسياحي مهـم والتعـرف علـى    

وقد استخدمت الدراسـة المـنهج التـاريخي الوصـف     . المرافق الرياضية المتوافرة بها في وقتنا الحاضر

كيفية نشأتها، ومدى انتشار والمسحي الميداني إلنجاز أهدافها، عبر التساؤالت المتمثلة في أهمية الرياضة و

وقد توخيت الدراسة الحصول على المعلومات من خالل األوعية المعلوماتية . وتزايد المرافق المتوافرة بها

المعروفة كالكتب والتقارير والكتيبات والوثائق والرسائل والمقابالت الشخصـية واالستقصـاء الميـداني،    

  .والوسائل اإللكترونية وغيرها

  : ة الرياضة وتطورها في مدينة جدةنشأ: أوالً

في كثير من بلدان العالم قد تكون المعلومات عن نشأة أي ناد أو فريق أو نشاط رياضي عرضـة  

لالختالف بين المؤسسين وغيرهم من التابعين والمؤرخين والنقاد، وغالباً ما تفتقر معظم الفرق واألندية أو 

واألنشطة التي تكونت " األندية " تواريخ تأسيسها بخالف الفرق األنشطة الرياضية إلى وثائق رسمية تؤكد 

  .أو ظهرت في العقود القليلة الماضية في ظل األطر المؤسساتية الرسمية واألهلية
                                                

(1)Law, Christopher, WN,(1993) urbantaurism, Man sell Publishing LTD, New York.  
 .5، ص473، مجلة التجارة، العدد صناعة السياحة والترويح ومرتكزات النجاح، )هـ1420(أبو داود، إسماعيل على، ) 3(

دراسة تطبيقية على مدينـة جـدة، نـدوة    : الخصائص الفندقية كمحددات لنسب اإلشغال، )هـ1408(الحمدان، فاطمة عبد العزيز، ) 4(
  . ؛ الواقع الراهن واإلمكانات المستقبلية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة الملك عبد العزيزمحافظة جدة السياحة والترويح في

 .جدة، 145، صجدة التاريخ والحياة االجتماعية) هـ1423(دياب، محمد صادق، * 
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لم يختلف الحال كثيراً في جدة فيما يتعلق بكيفية وتاريخ نشأة الرياضة وأنشطتها وأجهزتها اإلدارية 

البلدان في هذا المجال، وكذلك هو الحال فيما يتعلق بنشأة معظـم األنشـطة    والفنية عموماً، عن غيرها من

كنادي الحجاز الرياضي، واإلتحاد ، والهـالل البحـري، والوحـدة،    : الرياضية القديمة" األندية " والفرق 

 واألهلي بجدة وغيرها من الفرق واألندية، والتي ظهرت قبل إنشاء الهيئات الرسـمية السـعودية المعنيـة   

بالرياضة والرياضيين في المملكة العربية السعودية، والتي أنيطت بها عمليات وإجراءات تنظيم مسـارات  

وأنشطة األندية وتهيئة وإقامة المنشآت الرياضية العصرية للمساهمة في تطورها، وإعدادها الفرق الرياضية 

  .ركة في المسابقات والمحافل الدوليةالعصرية للمساهمة في تطورها، وإعداد الفرق الرياضية الوطنية للمشا

في هذه الصفحات نحاول أن نتناول شيئاً من تطور ونشأة الرياضة كنشاط ترويحي فـي المملكـة   

نشـأةً، وتطـوراً،   : العربية السعودية، والتعرف على بعض أهم النقاط واللمحات المفصلية التي مرت بهـا 

األندية والهيئات الرسمية الرياضية السعودية، ومن خالل ما وتنظيماً، وإنجازاً، من خالل األنشطة والفرق و

  )1.(ي العقود الماضيةف مرت به من تجارب ممتدة

قد اقتصرت نشأة الرياضة كنشاط ترويحي على مدينة جدة، كمـا تبـين كثيـر مـن المصـادر      

حجـاز الكبيـرة كمكـة    ، ثم تلتها باقي مدن ال)فرق كرة القدم(في البداية على أندية . الموضوعية المعتبرة

. المكرمة والطائف والمدينة المنورة، ثم امتدت األنشطة الرياضية لتشمل بقية مناطق البالد في مراحل تالية

وتؤكد بعض المصادر على أن مدينة جدة كانت ميناء الرياضة في البالد العربية السعودية، كما كانت ميناء 

  )2.( .وثقافةالتواصل مع العالم، حضارة، ومدينة، وفناً، 

كانت ممارسة لعبة كرة القدم في مدينة جدة وبقية مدن المملكة العربية السـعودية عفويـة شـعبية    

، ولم تحظ بأي تنظيم رسمي في البدايات األولى، حيث اقتصرت ممارستها علـى  )وعشوائية أحياناً أخرى(

نشاط ترويحي للسكان المحليين، ولم األحياء والحارات والساحات المفتوحة سواء داخل المدينة أو خارجها ك

                                                
الرياضي بجدة، في مكتبة بشارع فلسـطين  ، أحد مؤسسي النادي األهلي مقابلة شخصية، )هـ1429(بترجي، عبد الرءوف إبراهيم، ) 1(

 .بجدة

 .17ص، ، ملحق خاصجدة بوابة الحرمين الشريفين) هـ1408(صحيفة المدينة المنورة، ) 2(
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تكن هناك مالعب مخصصة لكرة القدم أو األلعاب األخرى، بل ولم تكن هناك أنديـة رياضـية بـالمفهوم    

  .العصري لألندية الرياضية

وعرفت هذه المرحلة عموماً في تاريخ تطور كرة القدم والرياضة السعودية عامة بمرحلة ما قبـل  

ا يمكن تسميته بمرحلة ما قبل اإلشراف الحكومي التي تزامنت مع تطور األجهزة التنظيمات الرسمية، أو م

  )1(.األخرى للدولة وتنظيم شؤونها ومرافقها

ويمكن اعتبارها مرحلة نشأة شعبية تلقائية للرياضة الترويحية جاءت نتيجـة الحاجـة الترويحيـة    

  .والتأثر بالمتغيرات الخارجية الوافدة

ريخية مرحلة اإلشراف الرسمي على أنشطة الرياضة السعودية، التي انتقلـت  وتلت هذه الفترة التا

مرجعيتها اإلدارية العليا إلى أربع جهات حكومية مختلفة تنقّلت بينها حتى استقرت بالشكل الموجود حاليـاً  

  .ممثالً في الرئاسة العامة لرعاية الشباب

مدينة جدة كانـت   في لقدم كنشاط ترويحيتشير بعض المصادر التاريخية إلى أن دخول لعبة كرة ا

الذين كان بعضهم يتخلّف بعد انقضاء شـعائر  ) جاوه(في األصل عن طريق الحجاج القادمين من إندونيسيا 

ثم انضم إليهم بعض الشباب السعوديين، وقد أشـار   –الحديثة نسبياً  –حجهم، وقاموا بمزاولة هذه الرياضة 

ج عندما أكد أن ممارسة كرة القدم في إقليم الحجاز أدخلها بعض الماالويين إلى صحة هذا االستنتا) الفوزان(

وبعد فترة وجيزة نشأت فرق تضم خليطاً من هؤالء الوافدين، ثم أعقـب  (2) .هـ1344واإلندونيسيين عام 

   )1( .ذلك ممارسة اللعبة مع بحارة السفن التجارية والحربية األوروبية خاصة التي كانت تفد إلى ميناء جدة

                                                
رعاية وشباب لمحات وتأمالت حول تجربة المملكة العربيـة السـعودية فـي رعايـة     .. ، للوطن )هـ1415(السويد، محمد على، ) 1(

 .ألوسط، الرياضمطابع الشرق ا 25الشباب،ص

  .، جدة74جدة أم الرخاء والشدة،دار البالد للطباعة والنشر، ص) هـ1418(باطرفي، خالد محمد، (2)
 
، بمنزل صهره )أول رئيس إلدارة الشؤون الرياضية بالمملكة العربية السعودية(، مقابلة شخصية) هـ19/2/1429(مال، عبد الحق، )1(

 ..بجدة
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وقد أيد هـذا  . على فترات متعاقبة نتيجة لموقع مينائها في منتصف السواحل الشرقية للبحر األحمر

وأصـبحت اللعبـة   .. وعرفت عـن الغـربيين  .. فذكر أن لعبة كرة القدم من ابتكار اإلنكليز) رفيع(الرأي 

   )1( .المفضلة لدي الجميع في مكة المكرمة وجدة ومدن الحجاز

في المملكة العربية السعودية بشكل متزايد بعـد  ) كنشاط رياضي وافد(عبة كرة القدم وقد تطورت ل

الهجري ذلك، حيث بدأت ممارستها تنتشر في الحارات والساحات الصغيرة في مطلع الخمسينيات من القرن 

   )2( .في إقليم الحجاز على وجه خاص رالرابع عش

تنقلها الصحف السعودية الصادرة في تلـك الحقبـة   من خالل متابعة األحداث الرياضية التي كانت 

التاريخية الرياضية، يتبين  لنا بوضوح أن لعبة كرة القدم كانت هي المدخل األساسي لنشأة جميع األنشـطة  

الرياضية السعودية، خاصة في إقليم الحجاز، وبالتحديد في كل مـن  ) األندية(الرياضية الترويحية والفرق 

جدة الميناء األول، في هذا اإلقليم الذي تتعلق به أفئدة المسلمين في أنحاء العالم لوجود  مكة المكرمة ومدينة

  .الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وما تمثّله من قدسية رفعية لهم

من أقدم المسابقات التي أقيمت في بداية انتشار لعبة كرة القدم، كبداية النتشـار ونشـأة الرياضـة    

التي قدمها أحد وجهاء جدة في ذلك الحـين الشـيخ   ) ميدانية الناظر(الترويحية السعودية، في مدن الحجاز 

، الذي صنع ميدالية من الفضة لتقام عليها مسابقة بين فرق مدينة جدة لكرة القدم،وقد )رحمه اهللا(أحمد ناظر 

رق عن المشاركة وخاصة فريق الحجـاز  فاز بها نادي اإلتحاد على فريق المختلط، في حين عزفت بقية الف

  )3(.الرياضي

إن هذه اإلشارات التي وردت في الصحف السعودية القديمة التي صدرت في تلك المرحلة التاريخية 

  :المهمة من عمر الرياضة السعودية وفي مدينتي جدة ومكة خاصة تبين عدة مالحظات أهمها

                                                
 ..، مكة المكرمة104، نادي مكة الثقافي، صمكة في القرن الرابع عشر الهجري، )هـ1401(رفيع، محمد عمر، )1(
 ..، دار األصفهاني وشركاه، جدة104، رعاية الشباب، ص)ت.د(وزارة العمل والشؤون االجتماعية، اإلدارة العامة لرعاية الشباب، )2(
 ..، تهامة، جدة253، صاز في القرن الرابع عشر للهجرةمالمح الحياة االجتماعية في الحج، )هـ1402(المغربي، محمد علي، )3(



    187

الحجـاج والمعتمـرين   ) لسياح بمفهومنا الحاضروهم شريحة مهمة من ا(األثر الكبير الذي تركه  - 

والماليو ومناطق جنوب شرق آسيا اإلسالمية فـي نشـر   " إندونيسيا"والزوار القادمون من جاوه 

  .رياضة كرة القدم بين أبناء مكة المكرمة وجدة

 – الخاصة بهم كانت مسيطرة تقريبـاً " األندية"إن هذه الفئة من اإلخوة المسلمين الوافدين والفرق  - 

على منافسات كرة القدم من حيث عدد الفرق الالعبين ومستوياتهم القوية مقارنـة   –على ما يبدو 

بمستويات الالعبين السعوديين الذين كانوا في بداية أمرهم مجرد مقلدين يحتاجون للوقت لتطوير 

 .مهاراتهم

مينـاء جـدة وقيـامهم    إن أثر االحتكاك الرياضي الترويحي مع بحارة السفن األوروبية الزائرة ل - 

بالتباري مع بعض فرق كرة القدم في جدة كان مشتتاً ومرحلياً، غير أنه أفاد أبناء الفرق السعودية 

 .فيما يتعلق بالمهارات وطرق اللعب واألدوات الرياضية المطلوبة لممارسة اللعبة

ة من أهـالي  هـ، تعرف على مجموع1340إلى أنه في رحلته إلى الحجاز عام . (يشير الريحاني

الذي كان يضم سبعة أعضاء يجتمعـون  ) نادي الكبار(وهو ) رياضي(ناد  ، التي عرفت بتأسيسها ألولجدة

قبل صالة المغرب على ربوة قرب بحر الطين شمال سور مدينة جدة، وكانت هذه المجموعة تنشط وتروح 

، )باً ترمي باليد في حفر معينةوهي كرة صغيرة الحجم محلية الصنع غال(عن نفسها بممارسة رمي األكره 

واالنخراط كذلك في المساجالت األدبية والفكرية، ثم يؤدون صالة المغرب جماعة ثم يعودون إلـى مدينـة   

  )2(.) جدة قبل أن تقفل البوابة الشمالية لسورها في تلك الحقبة

شـكّلوا مـا   يضيف إلى أنه كانت هناك مجموعة أخرى من أهالي مدينة جدة :( غير أن األنصاري

ويضيف . ، وكانت هذه المجموعة تجتمع غير بعيد من مجموعة نادي الكبار)نادي الشبان(سمي حينها بـ 

 األنصاري إلى أن هذه المجموعة الشبابية كانت تمـارس الرياضـة الترويحيـة والمسـاجالت الفكريـة     

ت في إنشاء فرقة رياضية فـي  ولعل هذه المجموعة قد تكون هي األولى التي فكّر. واألدبية والمناظرات 

                                                
 .، بيروت48 – 46، دار الجبل، صملوك العرب، )ت.د(الريحاني، أمين، ) 2(
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والملفت للنظر أن عدداً من أعضاء مجموعة نادي الشبان هذه هم أنفسهم تقريبـاً نـواة   . جدة في تلك الفترة

  )2(.) فريق الحجاز الرياضي، الذي أسس كفريق لكرة القدم فيما بعد في مدينة جدة

سيسه في المملكة العربية السـعودية  أقدم فريق تم تأ. الحجاز الرياضي بجدة) نادي(ويعتبر فريق (

) محمد حسين نصـيف (ويعتبر . )1("!)العائالت"ألبناء) نادياً(هـ، وكان فريقاً أو 1346حيث تم إنشاؤه عام 

، باالشتراك مع محمد رضا هما مؤسسا هـذا الفريـق   )هـ1349ماضي الحجاز وحاضره، (مؤلف كتاب 

الذي اتخذ من أرض فضاء جنوب مدينة جدة عند منطقة باب  غير أن ذلك الفريق،. المحدد التوجه والصبغة

شريف ملعباً له، لم يستمر طويالً كما يبدو نتيجة لعدة عوامل أهمها اتجاه بعض مؤسسـيه إلـى ضـرورة    

اقتصار االنتماء إليه إلى أبناء الطبقة الميسورة، وهو مطلب ال يمكن تطبيقه مجتمعات تعيش علـى هـدي   

ف، وتم حله نتيجة لخالفات بين أعضائه حول ضم الالعبين من أبنـاء األسـر غيـر    الدين اإلسالمي الحني

حيث انتشرت مثل هذه العبارات والتوجيهات غير الموفقة في ذلك الوقت، فالكل " أبناء العوام"الميسورة، أو 

  .مسلمون وأبناء وطن واحد، وال فضل ألحد على أحد إال بالتقوى

يعتبر أقدم الفرق السعودية نشأة في إقليم الحجاز وفي جدة خاصة،  وإذا كان نادي الحجاز الرياضي

فإن نادي اإلتحاد الرياضي بمدينة جدة يعتبر أقدم األندية السعودية حالياً نشأة، كما تجميع معظم المصـادر  

دمجهـا   ، وبعض الفرق األخرى التي تم)الربيع حالياً(الموثقة، ويليه في القدم أندية األهلي والهالل البحري 

   )2( .مع غيرها تحت أسماء مختلفة

فيما يتعلق بالتعاقب الزمني والتنظيمي ألسماء الجهة اإلدارية الرسمية التي كانـت مسـئولة عـن    

الرياضة السعودية وأنشطتها العامة، وتطور مرجعيتها، والمسئولين الذين تعاقبوا على إدارتها، فكما  أشرنا 

اإلدارة (تحـت مسـمي   " إدارة الشؤون الرياضية بوزارة الداخلية"مسئولة عن سابقاً، فقد كانت هذه اإلدارة 

، وقد عين األستاذ عبد الحق مال كأول سـعودي يـدير   )هـ1372(عام ) العامة للرياضة البدنية والكشفية

                                                
 .، العين العزيزية ، جدة237، صتاريخ العين العزيزة بجدة، )هـ1389(األنصاري، عبد القدوس، ) 2(

 .، تهامة، جدة238، صتماعية في الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرةمالمح الحياة االج، )هـ1402(المغربي، محمد علي، )1(
شكيب األموي، الطبعة الثانية، : ، تعريب110،صالمملكة العربية السعودية وتطورات مصادرها الطبيعية، )م1953(س، .توتشيل، ك)2(

 .ر إحياء الكتب العربية، القاهرةدا
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يـر  وقد سبقه إلى تأسيس هذه اإلدارة وإدارتهـا مبـدئياً الخب  (الشؤون الرياضية بالمملكة العربية السعودية 

  )1() .المصري خليل التاودي ومكث فيها حوالي ستة أشهر

تطور مفهوم الرياضة في المملكة العربية السعودية بصفة متباينة في مختلف مناطقها، وكان مـن  

الطبيعي أن تحدث التطورات األولى في هذا االتجاه في المدن الساحلية، التي حظيت بالخصائص والسمات 

  .ة في كثير من المجاالتاألولى للمؤثرات الخارجي

لذلك، فإن تطور الرياضة واألنشطة الرياضية الترويحية واألندية بدأ في منطقة الحجاز والمنطقـة  

الشرقية في المملكة في فترة ممتدة، قبل انتقال هذا التأثير إلى مناطق أخرى كالرياض والخرج وما حولهما 

  .طق الداخليةغيرها من المناوالقصيم وحائل وعسير ونجران والمناطق الشمالية و

  .المرافق والمنشآت الرياضية الترويحية بجدة: ثانياً

 متفرقـة مـن    تضم جدة العديد من المرافق والمنشآت الرياضية المختلفة والتي تتوزع في أنحـاء 

إلـى أن  وتجدر اإلشـارة  . المدينة وتعتبر متنفساً لسكانها لممارسة أنشطتهم الرياضية والترفيهية والسياحية

. مدينة جدة تحظي بعدد كبير من المرافق والمنشآت الرياضية ذوات األحجام والخدمات والبرامج المختلفـة 

وبعضها يخص جهات حكومية أخرى، في حين أن كثيراً من المرافق الرياضية الصغيرة بدأت في االنتشار 

مرافق تتفاوت فـي أهميتهـا ونوعيتهـا    والواقع أن هذه ال. السريع في المدينة في السنوات القليلة الماضية

ومستواها وبرامجها،وحجم ونوعية اإلقبال عليها، كما لوحظ أن عدداً من هذه المرافق هي عبارة عن مبانٍ 

مستأجرة، وبعضها افتتح لفترة بسيطة ثم جري إغالقها لعد اإلقبال عليها، ألسباب عديـدة أهمهـا ضـعف    

والعشوائية في اختيار البرامج، أو عدم تـوافر األجهـزة المالئمـة     الخدمات، وعدم اختيار الموقع المالئم،

غير أن عدد كبيراً آخر من المرافق الرياضية في . وضعف الخبرة الرياضية والتسويقية لدي القائمين عليها

                                                
بمنـزل  ) أول رئيس إلدارة الشؤون الرياضية بالمملكة العربية السـعودية (، شخصية مقابلة،  )هـ19/2/1425(مال، عبد الحق، أ) 1(

بمنزلـة  ) ثاني مدير للشؤون الرياضية بوزارة الداخلية(، مقابلة شخصية، )هـ23/2/1425(طرابلسي ، محمد يحيي، . صهره بجدة
 .بمكة المكرمة
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الحديثة مدينة جدة تالقي إقباالً متزايداً نظراً لشعبيتها، أو حداثتها، أو استخدامها لألجهزة والبرامج والخطط 

  .في اختيار المرفق واألجهزة والموقع ودراسة متطلبات السوق الرياضي والترفيهي بعناية

  : إستاد األمير عبد اهللا الفيصل الرياضي

هـ، ويقع في الجزء الجنوبي 1393الرئاسة العامة لرعاية الشباب في عام باسم استاد ستاد اإلنشئ أ

من طريق مكة المكرمة جدة السريع، ويتسع اإلستاد لحـوالي   الشرقي من مدينة جدة وإلى الجنوب مباشرة

مشاهد، وقد أدخلت عليه العديد من التحسينات والتعديالت في السنوات األخيرة وأقيمت عليـه  ) 24.000(

م صدرت الموافقة 2000 -هـ 1421كثير من المباريات المهمة في تاريخ كرة القدم السعودية وفي عام 

الق اسم سمو األمير عبد اهللا الفيصل على إستاد الرئاسة العامة لرعاية الشـباب بجـدة   السامية الكريمة بإط

  .)1(وذلك تقديراً لدور سموه الريادي ودعمه للحركة الرياضية السعودية منذ نشأتها

  :نادي الفروسية

 ويستخدم لكافـة شـرائح المجتمـع   . مليون ريال) 435(أنشئ هذا النادي بتكلفة إجمالية قدرها (  

المهتمة بالفروسية وتعليم هذه الرياضة، إلى جانب احتواء المشروع على أندية رياضية وعالجية وبحريـة  

. ومرافق خدمات من فندق ومركز مؤتمرات وقاعات إلقامة االحتفاالت وهو األول من نوعه في المملكـة 

ي وإيجاد أرض جنوبـه  وجاء بناء هذا الناد. وهناك مواقع في النادي خصصت للمرأة منعزلة عن الرجال

ألف متر لتنظيم المناسبات الخاصة بالفروسية على أحدث األساليب، وسيشرف عليها النادي،  700بمساحة 

وسيقدم جميع الخدمات المجانية إلجراء أنشطة ثقافية واجتماعية ورياضية وترفيهية بمـا فيهـا المكتبـات    

  .)2( )وصاالت األلعاب وأماكن السباحة والجلسات العائلية

يعد نادي االتحاد العربـي السـعودي أقـدم األنديـة     و نادي اإلتحادفي مدينة جدة  األندية أهمومن 

يقع مقر نادي اإلتحـاد علـى شـارع     . هـ1347السعودية القائمة حالياً من حيث النشأة حيث تأسس عام 
                                                

، ي للمملكة العربية السعودية في مجال الرياضـة واألنديـة الرياضـية   التطور الحضار، )هـ1419(الرئاسة العامة لرعاية الشباب، )1(
  . ، مؤسسة الممتاز للطباعة والتجليد، الرياض81ص

 ..، شركة المدينة للطباعة والنشر، جدة25، صنادي االتحاد، )هـ1410(و الراشد، حمد، 
، إدارة اإلعالم 29- 28، ص، الرئاسة العامة لرعاية الشبابالمنشآت الشبابية والرياضية، )هـ1418(الرئاسة العامة لرعاية الشباب، )2(

 ..والنشر، الرياض
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وتتكون مرافق . دي األهليالصحافة بجدة شمال شارع فلسطين في حي العزيزية وال يبعد كثيراً عن مقر النا

  )3.()نادي االتحاد الرياضي من الوحدات التالية

النادي األهلي الرياضي يعتبر النادي األهلي الرياضي ثاني األندية الرياضية القائمـة مـن   وكذلك  

حيث يقع مقر النادي األهلي فـي  ، هـ  1355حيث النشأة في المملكة العربية السعودية، حيث أنشئ عام 

  )1(.) التحلية سابقاً(بن عبد العزيز رحاب وعلى شارع األمير محمد حي ال

إنشـاء  تم م، 2004هـ الموافق 1425في بداية عام : أكاديمية كرة القدم بالنادي األهلي الرياضي

أكاديمية كرة القدم بالنادي األهلي، حيث بدأ التخطيط الفعلي للمشروع، وتـم التخطـيط لألكاديميـة علـى     

  .أولها، وضع االستراتيجيات واألهداف والسياسات والبرامج الزمنية والميزانيات مراحل، كان 

هـ، ضمن ملعب الصـبان التـاريخي   1388تقع مرافق هذا النادي الذي تأسس عام : نادي الربيع

القديم جنوب مدينة جدة، وفي حي الثعالبة، إلى الجنوب مباشرة من طريق ميناء جدة القديم شـارع الملـك   

وقد أضيفت إلى الملعب بعض المنشآت األخرى لأللعاب المختلفة، وتعاني منشآت هذا النـادي  . الياًخالد ح

  .ويقدم هذا المرفق الرياضي خدماته لمنسوبيه فقط. تدهوراً لضعف إمكانياته المالية والجماهيرية والشرفية

  :نادي الفروسية بجامعة الملك عبد العزيز

زيز عن معظم جامعات الشرق األوسط والجامعات العربيـة بإنشـاء نـاد    انفردت جامعة الملك عبد الع( 

يقع هذا . هـ، يلقي كل اهتمام ورعاية من جميع المسؤولين من داخل وخارج الجامعة1395للفروسية عام 

ويهدف نادي الفروسية بجامعة . متر مربع تقريبا24900ًالنادي داخل الحرم الجامعي على مساحة تقدر بـ 

بد العزيز إلى تدريب وتأهيل عدد من طالب الجامعة وأبناء منسوبيها المحبين لهذه الرياضة العريقة الملك ع

  .تزجية وقت فراغ الطالب بما يفيده بدنياً، وتدريبهم بالنادي

  

  

                                                
 
 .15ص،  موسوعة تاريخ النادي األهلي الرياضي، )هـ1427(أبو داود، عبد الرازق سليمان، ) 1(



    192

  : مدينة درة العروس

عبارة عن جزر عائمة وقـرى  وهي  مدينة سياحية متكاملة على شاطئ البحر األحمر درة العروس

  .العديد من الخدمات التي تقدمها للسياح ، تحتوي المدينة على لية جميعها تشرف على البحر ساح

صممت . أحد أهم المنتجعات الراقية الواقعة شمال مدينة جدة وأكثرها اشتهاراً" درة العروس"تعتبر 

متـر مربـع،   ثمانية ماليين ) 8000000(بطريقة في غاية الجمال حيث تمتد على مساحة " درة العروس"

  .كلم 30كيلو متر وعن مطار الملك عبد العزيز الدولي بـ 75وتبعد عن مدينة جدة بحوالي 

  : مدينة الملك فهد الساحلية

تقع مدينة الملك فهد الساحلية في جدة على شاطئ الحمراء على خليج الرويس مباشـرة، وجنـوب   

غطاة لممارسة مختلف أنـواع  صالة رياضية موتشتمل المدينة على . مبني الغرفة التجارية الصناعية بجدة

   )1( .ات الرياضيةالنشاط

  : بيوت الشباب

عاماً، فقد أنشئت بيوت الشـباب   30بدأت حركة بيوت الشباب في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من (

رحـال،  تنمية المعارف لدي الشباب في جميع مدن المملكة وتشجيعهم على التلهـ، 1389في المملكة عام 

هـ على طريق 1397بيت الشباب بجدة أنشئ عام . واألسفار لزيادة معلوماتهم عن بالدهم والبالد األخرى

   )2()مكة المكرمة الكيلو السابع في الجهة الغربية إستاد األمير عبد اهللا الفيصل،

   TrackRace: جدة ريس واي

) اق السيارات ومدرسة لتعلـيم قيـادة   أنشطة لسب 4أول ميدان لسباق السيارات في السعودية ويضم

ألف  200ويقع ميدان جدة للسباق في شمال مدينة جدة على مساحة مليونين و. السيارات بمستوى المحترفين

حلبة لسباق السرعة، وحلبة متكاملة المواصـفات لرياضـة   : متر مربع، ويضم خمسة منشآت أساسية، هي

                                                
بية والرياضية في عهد خـادم  اإلنجازات الثقافية والشبا، )هـ1422(، )إعداد ومتابعة سلطان الشامري(الرئاسة العامة لرعاية الشباب،)1(

 ..، مطابع الشرق األوسط ، الرياضالحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز
اإلنجازات الثقافية والشبابية والرياضية في عهد خـادم  ، )هـ1422(، )إعداد ومتابعة سلطان الشامري(الرئاسة العامة لرعاية الشباب،)2(

 ..، مطابع الشرق األوسط ، الرياض29- 28، صالعزيزالحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد 
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الفردية، وبرج المراقبة والتحكم، والمدرسـة المتحـدة    كارتينغ أوتو كروس، وساحة الستعراض المهارات

ويضم الميدان أيضاً مدرجات تتسع لنحـو  . لسباق السيارات، وهي مدرسة دولية لقيادة السيارات للمحترفين

ألف متفرج، ومجمعاً للسائقين واإلداريين، إلى جانب وحدات الخدمة الالزمة للكشـف علـى سـالمة     25

. ضالً عن المطاعم والمحالت الخاصة ببيع المنتجات ذات الصلة بسباقات السياراتالسيارات وجاهزيتها، ف

وروعي في تصميم الميدان توفير أقصى قدر ممكن من السالمة للمتسابقين والجمهور، طبقـاً لمواصـفات   

  1( .)ويقدم هذا المرفق الرياضي الترويحي خدماته على أساس تجاري). فيا(االتحاد الدولي للسيارات 

  :صالة التزلج على الثلج بعزيز مول

مركز عزيز مول التجاري ومخصصة لألطفال تقريباً وهي بعبارة عن صالة تزلج صغيرة نسبياً، 

ويقدم هذا المرفق . وتقع الصالة ضمن مركز عزيز مول التجاري على شارع األمير ماجد. محدودة الحجم

  .الرياضي خدماته على أساس تجاري

  :صواري آيسالند

لة للتزلج على الثلج لألطفال، وتقع على طريق الملك عبد العزيـز ضـمن مركـز صـواري     صا

  .ويقدم هذا المرفق الرياضي خدماته على أساس تجاري. التجاري

  : جولدز جم

أحد أكثر األسماء الرياضية الترويحية شهرة في العالم حسـب التقـارير   ) جولدز جم(يعتبر نادي (

ويضـم  . في أكثر من خمسين بلداً ومدينـة ) 600(روعه الستمائة الذي تنتشر  ف افتتح هذا النادي. العالمية

   )2(. والترفيهية النادي سلسلة من أهم المرافق والمنشآت الرياضية

  األنشطة السياحية والترويحية والمراكز التجارية

منطقـة، فـإذا كانـت    تعتبر األسواق والمراكز التجارية من أهم الوسائل لتطوير الحركة السياحية في أي (

األسواق متعددة ومتنوعة في طابعها وتخصصاتها، فإن ذلك يؤثر بشكل إيجابي في ارتفاع أعداد مرتاديهـا  

                                                
 ..هـ18/11/1426، تاريخ )15602(صحيفة الحياة، العدد )1(
 ..عن جولدز جم، جدة ؛ كتيب معلومات)هـ1427(جولدز جم جراند، )2(
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من السياح، األمر الذي ينعكس في صورة منافع اقتصادية جيدة ألي منطقة سياحية، فاألسـواق ال تجـذب   

يجة تخفيض األسعار، وإعدادها لبرامج مما يتـيح  المشترين القادرين على الدفع فقط، وإنما تجذب آخرين نت

   )1( ).فرصاً لجذب عدد أكبر من السياح

تعتبر مدينة جدة المنطقة التجارية األولي بالمملكة العربية السـعودية، وذلـك بتتنـوع أسـواقها     (

لقـديم فـي   ومراكزها التجارية بين القديم والحديث، بل إن بعض أسواقها القديمة ال زالت تحتفظ بطابعها ا

، والتي تعتبر من أهم مصادر الجذب السـياحي لمدينـة جـدة،    )البلد(المنطقة التاريخية القديمة بوسط جدة 

وربما الوحيدة على مستوى المملكة العربية السعودية التي احتفظت بنمطها التاريخي المميز، النمط التراثي 

ويوجد في جـدة  . ناطق واألسواق التجارية الحديثةالقديم كذلك االنخفاض الملحوظ باألسعار، مقارنة مع الم

 Shoppingمن إجمالي المراكز واألسواق التجارية % 21مركز وسق تجاري تمثل 300حالياً أكثر من 

Centers والجدول التالي يوضح ذلك). في المملكة العربية السعودية.  

  سويقييهي والتالمراكز التجارية ذات الطابع الترفأهم ) 4/24(جدول رقم 

 طبيعة المشاركة الخصائص الموقع المركز م

 عام ترفيه/تسويق طريق الملك  الصواري مول  1

 عام ترفيه/تسويق شارع فلسطين مركز جمجموم 2

 عام ترفيه/تسويق شارع الملك عبد اهللا أوسيس مول  3

 عام ترفيه/تسويق شارع التحلية التحلية مول  4

 عام ترفيه/تسويق األمير سلطان. ش سلطان مول  5

 عام ترفيه/تسويق األمير سلطان. ش آيسالند مول  6

 عام ترفيه/تسويق شارع التحلية الصيرفي مول  7

 عام ترفيه/تسويق األمير ماجد.ش جبيان مول  8

                                                
 ..، المؤلف، القاهرة35، المنهج العلمي في صناعة السياحة، ص)م1976(عبد الوهاب، صالح الدين، )1(
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 عام ترفيه/تسويق األمير سلطان . ش سيتي بالزا  9

 عام ترفيه/تسويق شارع الجامعة  الجامعة مول  10

 عام ترفيه/تسويق شارع حراء  ء مول حرا 11

 عام ترفيه/تسويق طريق الملك  الند مارك مول 12

 عام ترفيه/تسويق شارع التحلية إيكيا  13

 عام ترفيه/تسويق طريق الملك  أسواق الشاطئ 14

 عام ترفيه/تسويق شارع حراء حراء أفينيو 15

  

قتصادية مهمة لجدة ، فتجمع بين متعة التسوق والترفيـه  المراكز التجارية الحديثة تمثَّل واجهة حضارية وا

وتتميز جدة بوجود عدد من األسواق الشعبية التي تشهد حركة نشطة، ويفضـلها  . واالطالع والطعام المميز

ومن المالحظ على هذه . ذوي الدخل المحدود من السياح نظراً النخفاض أسعارها، وتنوع سلعها وشموليتها

د أسعار موحدة على السلع المتشابهة، وانتشار الباعة المتجـولين، وتقليـد كثيـر مـن     األسواق عدم وجو

الماركات العالمية، وافتقار بعضها إلى دورات المياه، وضعف الرقابة البلدية، وعدم توافر رجـال األمـن   

مـن   الخاصين، والفوضى التي تعم بعض مواقف السيارات في بعضها، إضافة إلى أن الغالبيـة السـاحقة  

  .العاملين بها هم من غير السعوديين، مما يؤثر كثيراً من التساؤالت واإلشكاليات حول أوضاعها

  : األنشطة السياحية

المتوفرة في إقليم معين من زوايا متعددة ،  Tourism Activitiesيمكن تناول األنشطة السياحية 

بجدة ، يتعلق بعضها بالهدف من السياحة  كجزء من دور القطاع العام والخاصة في تطور السياحة والترويح

  .والترويح أو طبيعتها وتركيبها ،و العناصر والدوافع المؤثرة بها 

والسياحة صناعة مركبة ، شديدة التعقيد ، دائبة الحركة والتطور، عناصـرها متعـددة متجـددة،    

والنفسية، السيما وأن األنشـطة  وبالتالي فقد تباينت أنشطتها وبرامجها ، وأثرها االجتماعية، واالقتصادية، 
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، المتسـم بالحركـة   Human Activitiesالسياحية، كمفهوم، تتضمن أنماطا مختلفة من النشاط اإلنساني 

فالصيد والسياحة وحضور المهرجانات والمؤتمرات والذهاب إلي مراكز الترفية واالنسجام . والسفر والتنقل 

غيرها من األنشطة ، عبارة عن ممارسة فعلية لنمط أو أخـر  ،ومشاهدة الطبيعة ،و والتسوق واالستشفاء و

من أنماط ، النشاط السياحي، ونتناول في بعض الصفحات بعضا من األنشطة السياحية، الرئيسية في جـدة  

والتطور الذي وصلت إليه إضافة إلي التعريف بالجهود التي تقوم بها بعض الجهات الحكوميـة والخاصـة   

  .ة والترويح في جدةالمعنية بقطاع السياح

تطورت األنشطة السياحية والترويحية في جدة بشكل كبير خالل السنوات القليلة الماضية وقد كانت 

األنشطة السياحية في جدة في الماضي تقتصر علي بعض أنواع الرياضة ، كالسباحة والمسابقات الرياضية 

حية جديدة ومطورة ويأتي في مقدمـة هـذه   الرسمية ثم تحولت في السنوات األخيرة إلي ظهور أنشطة سيا

األنشطة استخدام المنتجعات والقرى الحديثة ومراكز الترفية تذخر بالعديد من األنشطة الترويحية  والغوص 

والتزلج علي الماء  والمشاركة في الندوات والمؤتمرات وإقامة المهرجانات الصـيفية وزيـارة المتـاحف    

تسويق في مراكز تجارية راقية ومتكاملة المرافق ، واالستشفاء وفق أحـدث  والمناطق التاريخية والثرية وال

  :الطرق المتوفرة وغيرها من األنشطة التي نستعرض بعضا منها فيما يلي

  العروض والمهرجانات السياحية 

شهدت جدة خالل السنوات القليلة الماضية انطالق نمط جديد من النشطة السياحية لم تعرف كثيـرا  

ومهرجانات  Showsي ، وتجسد هذا النمط ،أو الظاهرة السياحية الجديدة ، في تنظيم عروض من الماض

Festivals  ترفيهية وتسويقية وثقافية مبرمجة تستهدف قطاعا كبيرا من السياح ، وتسعي إلي تقديم الكثير

سية لجدة وسكانها من من المتعة وإضفاء البهجة والسرور ، وتحقيق فوائد ، اقتصادية وثقافية واجتماعية ونف

ولقطاعات السياح القادمين غليها كمسـتخدم ومسـتفيد مـن هـذه     ) host area(جهة ، كمنطقة مضيفة 

  .األنشطة
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وانطلقت ظاهرة العروض والمهرجانات السياحية بجدة في شكل مبسط في البداية وتمثل ذلك فـي  

نة جدة في منطقة جدة التاريخية وميـدان  إقامة بعض األسواق واأللعاب الشعبية البسيطة من قبل أمانة مدي

البيعة وقوبلت هذه البداية بشكل جيد من قبل بعض السياح والسكان وتطور األمر إلـي إقامتهـا ، سـنويا    

خصوصا في نهاية شهر رمضان الكريم وأجازة عيد الفطر المبارك ، ثم توسعت هذه الظاهرة وأصـبحت  

ن البيعة والمحافظة علي نمطها التقليدي القديم ، ضـمن أكشـاك   تقام سنويا في منطقة جدة التاريخية وميدا

  صممت علي النمط القديم ، وباستخدام نفس المواد التي استخدمت في بناء جدة التاريخية 

وفي السنين األخيرة تطور األمر إلي إقامة مهرجانات وعروض في فترة عيد الفطر علي الكورنيش 

الشعبية في المدينة التاريخية، وشمل مهرجان عيد الفطر إقامة مسابقات الشمالي مع المحافظة علي األسواق 

رياضية ، وعروض شعبية ، والعاب نارية كانت جدة مع نقلة جديدة في تطور أنشطتها السياحية وتمثل هذا 

الذي تليه مهرجانات مماثلة وأكثر تطـورا فـي السـنوات    " ( للسياحة  99مهرجان " الحدث في انطالق 

ونظمت المهرجان الغرفة التجارية الصـناعية  ،الذي بدأ في أول شهر يوليو واستمر لشهر كامل )  األخيرة

وشملت فعاليـات المهرجـان    )1(بجدة ، بأشراف ومتابعة ورعاية محافظة جدة ، ومشاركة أمانة مدينة جدة

  : األنشطة التالية

  .حدثا رياضيا  30وشملت أكثر من : الفعاليات الرياضية  .1

وشملت عروض التزلج علي الجليد ، وعروض األلعاب النارية وعروض : ات الترفيهية الفعالي .2

 .الزواحف 

وعقدت خاللها أربع أمسيات دينية وشعرية، وشارك فيها نخبـة مـن   : أمسيات ثقافية نسائية  .3

 .األدباء والشعراء

 . وهو عبارة عن تجمع فني تشكيلي: الفنون التشكيلية  .4

                                                
 .11، ص)473(العدد  تبدي محاسنها للضيف، مجلة التجارة،.. ،  هذا الصيف العروس)هـ1420(مجلة التجارة، ) 1(
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حفالت فنية يحضرها الرجال فقط، باإلضافة إلى عروض فنون  4ة إقام: عروض فنية للرجال  .5

شعبية في الهواء الطلق، كما تقام في جدة القديمة عدد من العروض الفنية التراثيـة، وإقامـة   

 .مقهى ضخم لإلنترنت في قاعة الغرفة التجارية الصناعية بجدة

، حيث تقوم مراكز التجاريـة  وتهدف إلى إنعاش الحركة االقتصادية بجدة: األنشطة التجارية  .6

الكبرى بتنفيذ برامج للتخفيضات والجوائز والهدايا، وإجراء مسابقة السحب العمـالق، وتضـم   

  )12(.جوائزه سيارات وجوائز عينية أخرى قيمة

ألـف سـائح    500(وفي ظل تزايد أعداد السياح القادمين إلى جدة في موسم عيد الفطر المبـارك  

جدة بتوجيهات من إمارة منطقة مكة المكرمة إلى إقامة احتفاالت مميزة لعيد الفطـر   فقد عمدت.)23( )سنوياً

هـ، ويعد هذا المهرجان األول من نوعه، وهو أضخم مهرجان من نوعـه فـي الشـرق    1420في عام 

األوسط، وأقيم المهرجان في وسط كورنيش جدة، وصاحبته العديد من الفقرات التراثية والشعبية، ومسيرات 

قوافل الجمال، من وسط جدة القديمة إلى ميدان البلد، وسوقاً شعبياً وعروض للحرف القديمـة واللوحـات   ل

الفلكلورية، واأللعاب الشعبية، وألعاب األطفال واستمر المهرجان طوال أيام العيد، وحظي بإقبال طيب من 

  .)3(السياح

  :المعارض الدولية

لمعارض، والتي تسـتقطب كبـرى الشـركات المحليـة     تشهد جدة على مدار العام إقامة عدد من ا

وتعقد بعض هذه المعارض سنوياً وبعضـها اآلخـر بصـورة    . والعالمية وزواراً من عدد من بلدان العالم

  .دورية، كما تقام معارض دولية لبعض الدول الشقيقة والصديقة على فترات متفاوتة

الغرفة التجاريـة الصـناعية بجـدة، أول     وأقامت إمارة مكة المكرمة ومحافظة جدة، بالتعاون مع

هـ، الذي 1/2/1421هـ إلى 17/1/1421معرض دولي للكتاب بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 

                                                
 .13، ص)473(مجلة التجارة، العدد تبدي محاسنها للضيف، .. ،  هذا الصيف العروس)هـ1420(مجلة التجارة، )2(
في مقومات الجذب السياحي في مدينة جدة، نشرة المسـتجدات   ، مستجدات التطور الحاصل)هـ1410(الغرفة التجارية الصناعية، )3( 

 .2جارية الصناعية بجدة، صاالقتصادية والمالية ، الغرفة الت
 .م6/1/2000صحيفة الشرق األوسط، )3(



    199

ويعتبر هذا المعرض إضافة مهمة إلى التنوع السياحي في جدة وخطوة كبيرة في . يشمل عدداً من الفعاليات

ر أن كثيراً من فعاليات المعرض كان على خالف ما أعلـن عنـه،   مسيرة تطور السياحة والترويح بها، غي

  .وافتقرت إلى التحضير والتنظيم المالئم

  : المؤتمرات والندوات

 Conference and Symposiumتطورت في السنوات الماضية سياحة المؤتمرات والندوات 

Tourismدة أهمها ازدياد التعاون بين الدول والمؤسسات، وأهمية العمل الجمـاعي،  ، نتيجة لعوامل متعد

  .وإبداء وجهات النظر المختلفة، واإلطالع على المستجدات، وتبادل الرأي

ونظراً ألهمية جدة تجارياً واقتصادياً وسياسياً، وتوافر مقومـات السـياحة والتـرويح األساسـية     

لمثال استضـافت جـدة   فعلى سبيل ا. والمساندة، فقد تطورت فيها سياحة الندوات والمؤتمرات بشكل كبير

مؤتمر االقتصاد والعولمة الذي شاركت فيه شخصيات عالمية معروفة، كما استضـافت مـؤتمرات عربـة    

وإسالمية متعددة كمؤتمر وزراء خارجية العالم اإلسالمي، ووزراء الداخلية العرب، وندوات تنمية السياحة 

  .والترويح بمنطقة مكة المكرمة
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  الفصل اخلامس

  تطبيقي للدراسةاإلطار ال

  اخلطوات واإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية: املبحث األول 

  اخلصائص الدميوجرافية ألفراد عينة الدراسة: املبحث الثاني

  البيانات اخلاصة بالسياحة يف حمافظة جدة: املبحث الثالث
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  اخلطوات واإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية: املبحث األول 

  :الدراسة منهج
يعتبر المنهج الوصفي منهجاً لتحليل "حيث في هذه الدراسة  لياستخدام المنهج الوصفي التحلي تم  

ن خالل االستبيانات وذلك بغرض الحصول على معلومات من البيانات االجتماعية من خالل المقابالت أو م

القادمين من  السياحعن طريق تصميم استبيان كأداة لجمع البيانات من  ، )1("المبحوثين يمثلون مجتمعاً معيناً

لتحليل وقد تم استخدام هذا المنهج حيث أنه منهجاً  ،منطقة عسير الذين يقصدون محافظة جدة للسياحة

جتماعية من خالل المقابالت أو من خالل االستبيانات وذلك بغرض الحصول على معلومات من البيانات اال

المبحوثين يمثلون مجتمعاً معيناً، والهدف الرئيسي لهذا المنهج هو أنه يكشف عن معدل توزيع بعض 

معينة أو  الخصائص االجتماعية كالسن والنوع والمهنة وأن يحدد كيف ترتبط هذه الخصائص بأنماط سلوكية

اتجاهات معينة، باإلضافة إلى مساهمة هذا المنهج في تقديم النتائج العلمية التي يمكن تطبيقها على أرض 

  . الواقع لتؤتي النتائج المرجوة منها

  :وعينتها الدراسة جمتمع
لكل ا"جميع العناصر أو األفراد التي سيدرسها الباحث، ويعرف مجتمع الدراسة بأنه الدراسة هو  ومجتمع

الذي يمثل األصل تمثيالً كامالً بجميع طبقاته وشرائحه وخصائصه وبشكل موحد يعكس اإلطار العام 

 يقصدونالقادمين من منطقة عسير الذين  السياحفإن مجتمع الدراسة الحالية هو جميع  وبالتالي. )2("لوجوده

لذلك يتم استخدام  ،األفراد ءهؤالوحيث أنه من الصعب تطبيق الدراسة على جميع  ،محافظة جدة للسياحة

العينة العشوائية البسيطة والتي هي عبارة عن الشريحة التي يتم اختيار مفرداتها من المجتمع بصورة 

أفراده فرصة متساوية لالختيار، وفي تحديد عينة  ميعاحتمالية وموضوعية في نفس الوقت بحيث تعطي ج

                                                
 .153الدار الجامعية، ص : ، الطبعة الثانية، القاهرةالبحث العلمي، )م2001(الجوهري، محمد وآخرون،  )1(
 .136خوارزم العلمية، الطبعة األولى، ص : ، جدة الوجيز في طرق البحث العلمي، )هـ1428(حمد ، داود المزجاجي، األشعري، أ )2(
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ي بعض الكليات والمدارس وعلى بعض األهالي في منطقة استمارة استبيان ف) 700(عدد  توزيعالدراسة تم 

  . عسير

  :مجع البيانات طرق
  :اعتمدت الباحثة في جمع معلومات الدراسة وتحليلها من خالل ما يلي

وذلك لتغطية الجانب النظري للدراسة من خالل الرجوع للكتب والمقاالت والدراسـات  : المصادر الثانوية

  .الدراسة، وذلك في أدبيات الدراسةالسابقة التي تناولت موضوع 

من خالل البيانات التي تم جمعها بواسطة االستبانة التي تم توزيعها على عينة عشـوائية  : المصادر األولية

وقد اعتمدت الباحثة بشكل أساسي على استمارة االستبيان في جمع البيانات الخاصة . من أهالي منطقة عسير

  : ثة أقسام كالتاليبالدراسة، والتي اشتملت على ثال

الجنس، العمر، الحالة االجتماعيـة،  : (خصص للتعرف على بعض المعلومات الشخصية مثل: القسم األول 

  ).المؤهل العلمي، المهنة، الدخل الشهري

  .البيانات الخاصة بالسياحة في محافظة جدة: القسم الثاني

حافظة جدة ، وكانت العبارات في هذا القسم وفـق  االلمحددة للسلوكيات الترويحية للسياحة بم: القسم الثالث

مقيـاس   د، ويع)موافق بشدة، موافق، إلى حد ما، غير موافق، غير موافق بشدة) (الخماسي( Likertمقياس 

ليكرت من أفضل أساليب قياس االتجاهات وقامت الباحثة بإعطاء الوزن المناسب ألهمية كل عبـارة مـن   

  : عبارات االستبيان كالتالي

  5الوزن       افق بشدة مو

  4الوزن         موافق 

  3الوزن       إلى حد ما 

  2الوزن       غير موافق       

  1الوزن                  غير موافق بشدة      
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  :وتم حساب المدى لكل عبارة كالتالي

  )درجة موافقة منخفضة جداً(يعني ) 1.8(إلى  ) 1(المتوسط الحسابي الذي يقع بين القيمة 

  )درجة منخفضة(يعني ) 2.6(إلى ) 1.81(حسابي الذي يقع بين القيمة المتوسط ال

  )درجة متوسطة(يعني ) 3.4(إلى ) 2.61(المتوسط الحسابي الذي يقع بين القيمة 

  )درجة عالية(يعني ) 4.2(إلى ) 3.41(المتوسط الحسابي الذي يقع بين القيمة 

  )درجة عالية جداً(يعني  ) 5(إلى ) 4.21(المتوسط الحسابي الذي يقع بين القيمة 

 27استمارة، تم استبعاد ) 597(المستردة  ياناتاالستب وكانتاستبيان، ) 700(وقد قامت الباحثة بتوزيع عدد 

) 570(استمارة منها لعدم اكتمالها، وبناء على ذلك أصبح عدد االستمارات المستوفاة والجاهزة للتحليل 

  .وهي تمثل عدد أفراد عينة الدراسة الحالية%) 81.4(استمارة استبيان بنسبة استجابة 

  :اإلحصائية املستخدمة يف حتليل بيانات الدراسة األساليب
، تم تفريغها في جداول، ثم القيام بتحليل االستبانهبعد أن تم تجميع المعلومات والبيانات عن طريق 

ستخدام األسـاليب اإلحصـائية   لكل عبارة من عبارات االستبيان وذلك با. كل جدول بأسلوب النسبة المئوية

  :التالية

 . التكرارات والنسب المئوية لوصف أفراد الدراسة وتحديد نسب إجاباتهم على عبارات االستبيان −

 . المتوسط الحسابي لترتيب إجابات أفراد الدراسة لعبارات االستبيان حسب درجة الموافقة −

ي في تمثيل مركز البيانات بحيث يكون االنحراف المعياري حيث يدل على مدى كفاءة الوسط الحساب −

 . )1(الوسط الحسابي أكثر جودة كلما كانت قيمة االنحراف المعياري صغيرة

  

                                                
، الجزء األول، إدارة  SPSSاإلحصاء بال معاناة ، المفاهيم والتطبيقيات باستخدام برنامج ) م2005(فهمي، محمد شامل بهاء الدين،  )1(

 .190العامة، ص الطباعة والنشر بمعهد اإلدارة 
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  اخلصائص الدميوجرافية ألفراد عينة الدراسة: املبحث الثاني

  ا���� -1
ائجهـا  تم حساب التكرارات والنسب المئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للجنس، والذي يبين نت

  )1-5(جدول رقم 

  )1- 5(جدول 

  التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة تبعاً للجنس

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 % 58.2 332 ذكر

 % 41.8 238 أنثى

 % 100 570 المجموع

  

غ عددهم نة الدراسة كانت لفئة الذكور وبليتضح من الجدول السابق أن النسبة األكبر من أفراد عي 

  %).  41.8(بنسبة ) 238(، بينما كانت النسبة األقل لفئة اإلناث وبلغ عددهن %)58.2(بنسبة ) 332(

  العمر -2
  )2-5(جدول 

  التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة تبعاً للعمر

 النسبة المئوية التكرار العمر

 %10 57 سنة 20أقل من 

 %24.9 142 سنة 30إلى  20من 

 % 41.4 236 سنة 40إلى  31من 

 % 17 97 سنة 50إلى  41من 

 % 6.7 38 سنة 50أكثر من 
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 %100 570 المجموع

يتضح من الجدول السابق والخاص بتحديد الفئة العمرية ألفراد عينة الدراسة أن النسبة األكبر كانت 

 30إلى  20(يليها الفئة العمرية من % 41.4بنسبة ) 236(وبلغ عددهم ) سنة 40إلى  31(للفئة العمرية من 

بنسبة ) 97(وبلغ عددهم ) سنة 50إلى  41(يليها الفئة العمرية من % 24.9بنسبة ) 142(وبلغ عددهم ) سنة

وكانت أقل فئة هي الفئة العمرية % 10بنسبة ) 57(سنة وبلغ عددهم  20يليها الفئة العمرية أقل من % 17

   %.6.7بنسبة ) 38(سنة وبلغ عددهم  50أكثر من 

  تماعيةالحالة االج -3
  

  )3-5(جدول 

  التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة تبعاً للحالة االجتماعية

 النسبة المئوية التكرار الحالة االجتماعية

 %24.9 142 أعزب

 % 58.4 333 متزوج

 % 11.4 65 مطلق

 % 5.3 30 أرمل

 %100 570 المجموع

  
  

ة الدراسة كانت لفئة متزوج وبلغ عـددهم  يتضح من الجدول السابق أن النسبة األكبر من أفراد عين

يليها فئة مطلق وبلـغ عـددهم   % 24.9بنسبة ) 142(يليها فئة أعزب وبلغ عددهم % 58.4بنسبة ) 333(

  %.5.3بنسبة ) 30(وكانت أقل فئة هي أرمل وبلغ عددهم % 11.4بنسبة ) 65(

  

  



    206

  

  :المؤهل العلمي -4
  

  )4-5(جدول 

  راسة تبعاً للمؤهل العلميالتوزيع النسبي ألفراد عينة الد

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 %6.5 37 شهادة متوسطة أو أقل

 % 33.3 190 شهادة ثانوية

 %48.6 277 شهادة جامعية

 % 11.6 66 دراسات عليا

%100 570 المجموع  

  
ؤهلهم العلمي شهادة يتضح من الجدول السابق أن النسبة األكبر من أفراد عينة الدراسة كانت للذين م

يليها فئة األفراد الذين مؤهلهم العلمي شهادة ثانوية وبلغ عددهم % 48.6بنسبة ) 277(جامعية وبلغ عددهم 

وكانت % 11.6بنسبة ) 66(يليه الفئة التي مؤهلها العلمي دراسات عليا وبلغ عددهم % 33.3بنسبة ) 190(

  %.6.5بنسبة ) 37(متوسطة أو أقل وبلغ عددهم أقل فئة هي األفراد الذين مؤهلهم العلمي شهادة 

  

  المهنة -5
  

  )5-5(جدول 

  التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة تبعاً للمهنة

 النسبة المئوية التكرار المهنة

  % 33.5 191 موظف حكومي

 % 6.8 39 موظف قطاع خاص

 % 4.7 27 رجل أعمال

 % 3.2 18 تاجر



    207

 % 3.5 20 عامل أو مهني

 % 31.6 180 طالب

 % 16.7 95 بدون عمل حالياً

 % 100 570 المجموع

  
  

يتضح من الجدول السابق أن النسبة األكبر من أفراد عينة الدراسة كانت لفئة موظف حكومي وبلغ 

يليها فئة بدون عمل حالياً % 31.6بنسبة ) 180(يليها فئة طالب وبلغ عددهم % 33.5بنسبة ) 191(عددهم 

يليها فئـة  % 6.8بنسبة ) 39(يليها فئة موظف قطاع خاص وبلغ عددهم % 16.7نسبة ب) 95(وبلغ عددهم 

% 3.5بنسـبة  ) 20(يليها فئة عامل أو مهني وبلـغ عـددهم   % 4.7بنسبة ) 27(رجل أعمال وبلغ عددهم 

  % .3.2بنسبة ) 18(وكانت أقل فئة هي لوظيفة تاجر وبلغ عددهم 

  الدخل الشهري -6
  

  )6-5(جدول 

  سبي ألفراد عينة الدراسة تبعاً للدخل الشهريالتوزيع الن

 النسبة المئوية التكرار الدخل الشهري

 % 51.6 294 ريال 3000أقل من 

 % 17.4 99 6000إلى  3000من 

 % 14.5 83 9000إلى  6001من 

 % 11.4 65 12000إلى  9001من 

 % 5.1 29 12000أكثر من 

 % 100 570 المجموع

  

ابق أن النسبة األكبر من أفراد عينة الدراسة كانت للفئة التـي يبلـغ دخلهـا    يتضح من الجدول الس

يليها الفئة التي يتراوح دخلهـا مـا بـين    % 51.6بنسبة ) 294(ريال وبلغ عددهم  3000الشهري أقل من 
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 9000إلى  6001يليها الفئة التي يبلغ دخلها من % 17.4بنسبة ) 99(ريال وبلغ عددهم  6000إلى  3000

ريال وبلغ  12000إلى  9001يليها الفئة التي يتراوح دخلها ما بين % 14.5بنسبة ) 83(وبلغ عددهم  ريال

ريال وبلغ عددهم  12000وكانت أقل فئة هي ألصحاب الدخل الذي يزيد عن % 11.4بنسبة ) 65(عددهم 

  %.5.1بنسبة ) 29(

ئات المجتمع المكون من سـكان  ويتضح من الجداول السابقة أن أفراد عينة الدراسة يمثلون جميع ف

مما يدل على  –كما سيوضح ذلك الجدول التالي  –منطقة عسير والذين قاموا بزيارة محافظة جدة من قبل 

وأغلب أفراد عينة الدراسة حالتهم ) ذكور وإناث(السياحة في محافظة جدة تجتذب جميع الفئات من الجنسين 

السياحة في جدة يغلب عليها الطابع العائلي، وهذا ما تدل عليه  ، مما يجعلنا نستنتج أن)متزوج(االجتماعية 

، كما أنها تجتذب جميع الفئات العمرية أال أن النسبة الغالبة هي لفئة الشباب ) 3-5(، )1-5(النتائج لجدول 

، كما كان أغلب السياح من )2-5(وهذا ما توضحه نتائج الجدول ) سنة 40-20(في المرحلة العمرية من 

المستويات التعليمية المرتفعة، وأغلبهم من الموظفين الحكوميين أو الطالب بمراحل التعليم المختلفـة  ذوي 

مما يدل بدوره على ارتفاع نسبة السياحة الداخلية بمحافظة جدة خالل العطالت ومواسم اإلجازات، وقد كان 

ك إلى ارتفاع نسبة الطالب أو أغلب أفراد عينة الدراسة من أصحاب الدخل الشهري المنخفض وقد يرجع ذل

عديمي الدخل من أفراد عينة الدراسة، مما يلفت االنتباه إلى ضرورة توفير أماكن للسكن واإلقامة وعروض 

  .خاصة للطالب في السفر لتشجيع السياحة في محافظة جدة
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  البيانات اخلاصة بالسياحة يف حمافظة جدة: املبحث الثالث 

  
� .XY	رة �3	6) 7�� g؟هg�  �s 8,ة 3- �

  )7-5(8,ول 
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 % 100   570 ا����&ع

  
  

ذا كان سبق لهم زيارة محافظة يتضح من الجدول السابق والخاص بسؤال أفراد عينة الدراسة عما إ

وهو ما يزيد من أهميـة  % 100جدة من قبل يتبين أن جميع أفراد عينة الدراسة قد أجابوا باإليجاب بنسبة 

نظراً لسابق زيارتهم لمحافظة جدة، وقد تـم اسـتبعاد بعـض مـن     إجاباتهم فيما يتعلق بموضوع الدراسة 

لم يتوفر لديهم إجابات وافية عن األسئلة الخاصة بالسـياحة  االستبانات للذين لم يزوروا جدة من قبل، حيث 

في جدة لعدم توافر معلومات حقيقية لهم عن مستوى السكن واألسعار وما شابه ذلك، لذا فقد تـم االكتفـاء   

بأفراد عينة الدراسة الذين زاروا محافظة جدة من قبل، حتى تكون إجاباتهم وافية ومن أرض الواقـع مـن   

  .السابقة لمحافظة جدة خالل زياراتهم
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  األسباب الرئيسية التي تدفع السياح من منطقة عسير لزيارة محافظة جدة) 8

  
  )8- 5(جدول 

  األسباب الرئيسية التي تدفع السياح من منطقة عسير لزيارة محافظة جدة

 النسبة المئوية التكرار األسبـــاب

 % 91.6 522 أداء العمرة في مكة المكرمة 1

 %90.4 515 والتنزه وقضاء وقت ممتعالترفيه  2

 % 76.8 438 زيارة لألقارب وحضور مناسبات عائلية 3

 % 61.9 353 العالج بإحدى المستشفيات أو المراكز الطبية بجدة 4

 % 6.5 37 مقابالت أو اتفاقيات ألعمال تجارية أو صناعية 5

  % 8.4 48 بهدف الدراسة أو حضور ندوات علمية أو ثقافية 6

 % 14.9 85 حضور مسابقات أو مباريات أو أنشطة رياضية 7

 % 85.4 487 التسوق بأسواق جدة أو إحدى مراكزها التجارية 8

 % 10 57 زيارة مناطق أثرية وتاريخية 9

  
يتضح من الجدول السابق والخاص بتحديد األسباب الرئيسية التي تدفع السياح من منطقة عسـير لزيـارة   

تعدد األسباب التي تدفع السائح لزيارة جدة ، وأنها ليست جميعا على نفس المستوى مـن  ، أنه تمحافظة جدة

األهمية، بل تتفاوت أهميتها، أما عن أكثر األسباب التي تدفع الفرد من منطقة عسير لزيارة محافظة جدة من 

  :خالل آراء أفراد عينة الدراسة هي

  % 91.6ة في مكة المكرمة وذلك بنسبة في الترتيب األول أكثر األسباب كانت أداء العمر .1

  % 90.4في الترتيب الثاني الترفيه والتنزه وقضاء وقت ممتع بنسبة  .2

  % 85.4في الترتيب الثالث التسوق بأسواق جدة أو إحدى مراكزها التجارية بنسبة  .3

  % . 76.8في الترتيب الرابع زيارة األقارب وحضور مناسبات عائلية بنسبة  .4
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  % 61.9العالج بإحدى المستشفيات أو المراكز الطبية بجدة بنسبة  في الترتيب الخامس .5

  كم عدد مرات زيارتك لمحافظة جدة) 9
  

  )9- 5(جدول 

  عدد مرات الزيارة لمحافظة جدة

 النسبة المئوية التكرار عدد مرات الزيارة

 % 9.8 56 مرة واحدة

 % 20 114 مرات 5إلى  2من 

 % 63.3 361 مرات 10إلى  6من 

 % 6.8 39 مرات 10من  أكثر

 % 100 570 المجموع

  
  

يتضح من الجدول السابق والخاص بعدد مرات الزيارة ألفراد عينة الدراسة لمحافظة جدة يتبـين أن أكبـر   

بنسـبة  ) 361(مرات وبلغ عـددهم   10إلى  6نسبة كانت لألفراد الذين بلغ عدد زيارتهم لمحافظة جدة من 

) 114(مرات وبلغ عددهم  5إلى  2غ عدد زيارتهم السابقة لمحافظة جدة من يليها األفراد الذين بل% 63.3

بنسـبة  ) 56(يليها األفراد الذين سبق لهم زيارة محافظة جدة لمرة واحدة فقط وبلغ عـددهم  %. 20بنسبة 

بنسـبة  ) 39(مرات وبلغ عددهم  10وكانت أقل فئة هي التي سبق لها زيارة محافظة جدة أكثر من % 9.8

مما يدل على أن هناك إقباال على تكرار الزيارة لمحافظة جدة ألكثر من مرة ويدل على اسـتمتاع   %.6.8

  .السائحين من منطقة عسير لزيارتهم لمحافظة جدة وإال لما عاودوا تكرار الزيارة
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  أفضلية الصحبة في زيارة محافظة جدة؟) 10

  )10- 5(جدول 

  أفضلية الصحبة في زيارة محافظة جدة

لصحبة في زيارة محافظة أفضلية ا
 جدة

 النسبة المئوية التكرار

 % 8.4 48 بمفردك

 % 68.4 390 مع األسرة

 % 23.2 132 مع األصدقاء

 % 100 570 المجموع

  
  

يتضح من الجدول السابق الخاصة بأفضلية الصحبة في زيارة محافظة جدة يتبين أن النسبة األكبـر كانـت   

يليها فئة الذين أجابوا مع األصدقاء وبلـغ  % 68.4بنسبة ) 390(عددهم  للذين أجابوا بصحبة األسرة وبلغ

 %.8.4بنسـبة  ) 48(وكانت أقل فئة هي التي أجابت بمفرده وبلغ عددهم % . 23.2بنسبة ) 132(عددهم 

  .مما يتفق مع ما سبق اإلشارة إليه أن السياحة في جدة يغلب عليها الطابع العائلي

  
  ة لالنتقال من منطقة عسير إلى محافظة جدةوسيلة النقل المستخدم) 11

  )11- 5(جدول 

  وسيلة النقل المستخدمة لالنتقال من منطقة عسير إلى محافظة جدة

 النسبة المئوية التكرار وسيلة النقل

 %75.3 429 السيارة

 % 24.7 141 الطائرة

 % 100 570 المجموع
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ينة الدراسة كانت تستخدم السيارة في االنتقال مـن  يتضح من الجدول السابق أن النسبة األكبر من أفراد ع

وكانت النسـبة األقـل للـذين    % 75.3بنسبة شخصا ) 429(محافظة عسير إلى محافظة جدة وبلغ عددهم 

وقد يرجع ذلك إلى أن االنتقال بالسيارة أرخص من  %.24.7بنسبة ) 141(يستخدمون الطائرة وبلغ عددهم 

  .يارة وسيلة أسهل وأرخص أيضا لالنتقاالت الداخلية داخل محافظة جدةاالنتقال بالطائرة كما توفر الس

  
  أعداد المرافقين من الذكور واإلناث) 12

  ) 12- 5(جدول 

  أعداد المرافقين من الذكور واإلناث

أعداد المرافقين 
 من الذكور

أعداد المرافقين  النسبة التكرار
 من اإلناث

 النسبة التكرار

 25.1 143 صفر 8.4 48 صفر

1 191 33.5 1 18 3.2 

2 198 34.7 2 181 31.8 

3 114 20 3 208 36.5 

4 10 1.8 4 10 1.8 

 1.8 10 فأكثر 5 1.6 9 فأكثر 5

 100 570 المجموع 100 570 المجموع

  
يتضح من الجدول السابق والخاص بأعداد المرافقين من الذكور واإلناث يتبين أن النسبة األكبر من أفـراد  

يليها الفئة التـي أجابـت بـأن عـدد     ) 198(وبلغ عددهم ) 2(سة بلغ عدد المرافقين من الذكور عينة الدرا

وبلـغ  ) 3(يليها الفئة التي أجابت بأن عدد المرافقين % 33.5بنسبة ) 191(فقط وبلغ عددهم ) 1(المرافقين 

  %.20بنسبة ) 114(عددهم 
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) 3(كبر للذين أجابوا بأن عدد المرافقين من اإلنـاث  أما بالنسبة لعدد المرافقين من اإلناث فكانت النسبة األ

يليها الفئة % 31.8بنسبة ) 181(وبلغ عددهم ) 2(يليها الفئة التي أجابت % 36.5بنسبة ) 208(وبلغ عددهم 

  %.25.1بنسبة ) 143(وبلغ عددهم ) صفر(التي أجابت 

  مدى سهولة الرحلة من عسير إلى جدة) 13
  ) 13- 5(جدول 

  حلة من عسير إلى جدةمدى سهولة الر

 النسبة المئوية التكرار مدى سهولة الرحلة 

 % 70.4 401 سهلة وممتعة

 % 25.4 145 عادية

 % 4.2 24 متعبة وشاقة

 % 100 570 المجموع

  
  

يتضح من الجدول السابق والخاص بمدى سهولة الرحلة من عسير إلى جدة أن النسبة األكبر من أفراد عينة 

يليها األفراد الذين أجابوا % 70.4بنسبة ) 401(جابة بأن الرحلة سهلة وممتعة وبلغ عددهم الدراسة كانت اإل

وكانت النسبة األقل للذين أجابوا بأنها رحلة متعبة وشـاقة  % 25.4بنسبة ) 145(بأنها عادية وبلغ عددهم 

  %.4.2بنسبة ) 24(وبلغ عددهم 

  مواسم زيارة محافظة جدة) 14

  ) 14- 5(جدول 

  يارة محافظة جدةمواسم ز

 النسبة المئوية التكرار مواسم زيارة محافظة جدة

 % 13.2 75 اإلجازة الصيفية

 % 4.9 28 "نصف العام"إجازة الربيع
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 % 8.2 47 مواسم األعياد

 % 51.9 296 في جميع األوقات السابقة

 % 21.8 124 في غير وقت اإلجازات

 % 100 570 المجموع

  
ق والخاصة بالتعرف على مواسم زيارة محافظة جدة من وجهة نظر أفراد يتضح من الجدول الساب

بنسـبة  ) 296(عينة الدراسة أن النسبة األكبر أجابت بأنها في جميع األوقات السابق ذكرها وبلغ عـددهم  

يليها الفئة التي % 21.8بنسبة ) 124(يليها الفئة التي أجابت في غير وقت األجازات وبلغ عددهم % 51.9

يليها الفئة التي أجابت مواسـم األعيـاد وبلـغ    % 13.2وبنسبة ) 75(ت اإلجازة الصيفية وبلغ عددهم أجاب

وبلغ عـددهم  " نصف العام"وكانت أقل نسبة هي للذين أجابوا في إجازة الربيع % 8.2بنسبة ) 47(عددهم 

السياح من منطقة  ويتضح من ذلك أن مواسم األعياد واإلجازات تجتذب عدد كبيرا من %.4.9بنسبة ) 28(

عسير لزيارة محافظة جدة وخاصة في األجازات الكبيرة نسبياً حيث تتيح فترة أطول لإلقامـة والسـياحة   

  .بجدة

  مدة اإلقامة بآخر زيارة لمحافظة جدة) 15
  

  ) 15- 5(جدول 

  مدة اإلقامة بآخر زيارة لمحافظة جدة

 النسبة المئوية التكرار مدة اإلقامة 

 % 33.2 189 أقل من أسبوع

 % 50.4 287 من أسبوع إلى أسبوعين

 % 16.4 94 أكثر من أسبوعين

 % 100 570 المجموع
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يتضح من الجدول السابق الخاص بمعرفة مدة اإلقامة ألفراد عينة الدراسة في آخر زيارة لمحافظة   

إلـى أسـبوعين وبلـغ     جدة يتبين أن النسبة األكبر كانت للذين كانت مدة إقامتهم في آخر زيارة من أسبوع

يليها الفئة التي كانت مدة اإلقامة في آخر زيارة لهم لمحافظة جدة وبلغ عددهم % 50.4بنسبة ) 287(عددهم 

بنسـبة  ) 94(وكانت النسبة األقل للذين كانت إقامتهم أكثر من أسبوعين وبلغ عددهم % 33.2بنسبة ) 189(

طها الوثيق بفترات اإلجازة المتاحـة للسـائحين مـن    وقد يرجع عدم طول فترة اإلقامة إلى ارتبا %.16.4

منطقة عسير حيث كما اتضح من قبل أن أغلبهم من الموظفين الحكوميين أو موظفي القطاع الخاص أو من 

  .الطالب والذين تكون اجازاتهم محدودة المدة

  
  نوع السكن المفضل لإلقامة بمحافظة جدة) 16
  
  

  ) 16- 5(جدول 

  قامة بمحافظة جدةنوع السكن المفضل لإل

 النسبة المئوية التكرار نوع السكن

 % 23.3 133 فندق

 % 48.8 278 شقة مفروشة

 % 4.7 27 سكن تملكه

 % 16.7 95 عند أحد األقارب أو األصدقاء

 % 6.5 37 منتجع سياحي

 % 100 570 المجموع

  
ة عند اإلقامة بمحافظـة  يتضح من الجدول السابق الخاص بنوع السكن المفضل ألفراد عينة الدراس

) 278(جدة يتبين أن النسبة األكبر كانت للذين أجابوا أن السكن المفضل لهم هو شقة مفروشة وبلغ عددهم 

، حيث أن هذا النوع من السكن هو األصلح للطابع العائلي الذي يغلب على السياح القادمين % 48.8بنسبة 
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) 133(ابت بان السكن المفضل لديهم في فندق وبلغ عددهم يليها الفئة التي أجمن عسير إلى محافظة جدة، 

يليهـا  % 16.7بنسبة ) 95(الفئة التي أجابت عند أحد األقارب أو األصدقاء وبلغ عددهم  ثم% 23.3بنسبة 

، وقد يرجع ذلك إلـى ارتفـاع   % 6.5بنسبة ) 37(الفئة التي أجابت اإلقامة في منتجع سياحي وبلغ عددهم 

وكانت أقل نسبة هي للفئة التي أجابت في سكن تملكه بمحافظة جدة مثل هذه المنتجعات،  تكاليف اإلقامة في

   %.4.7بنسبة ) 27(وبلغ عددهم 

  وسيلة االنتقال داخل جدة) 17
  ) 17- 5(جدول 

  وسيلة االنتقال داخل جدة 

 النسبة المئوية التكرار وسيلة االنتقال داخل جدة

 % 71.8 409 سيارة خاصة

ر خالل فترة سيارة إيجا
 اإلقامة

114 20 % 

 % 8.2 47 )ليموزين(سيارة أجرة 

 - - حافلة النقل الجماعي

 % 100 570 المجموع

  
يتضح من الجدول السابق الخاص بتحديد وسيلة االنتقال داخل محافظة جدة يتبين أن النسبة األكبر   

بنسـبة  ) 409(يارة خاصة وبلغ عـددهم  التي أجابت بأن وسيلة االنتقال التي يستخدمونها في مدينة جدة س

بنسبة ) 114(يليها الفئة التي أجابت بأنهم يستخدمون سيارة إيجار خالل فترة اإلقامة وبلغ عددهم % 71.8

فيما لـم  % . 8.2بنسبة ) 47(وبلغ عددهم ) ليموزين(وكانت أقل نسبة للذين يستخدمون سيارة أجرة % 20

  .جاب بأنهم يستخدمون حافلة النقل الجماعييكن من بين أفراد عينة الدراسة من أ
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  .مصدر الحصول على المعلومات الخاصة بأماكن السكن ووسائل التنقل واألماكن السياحية بجدة) 18

  

  ) 18- 5(جدول 

  مصدر الحصول على المعلومات الخاصة بأماكن السكن ووسائل التنقل واألماكن السياحية بجدة 

 ة المئويةالنسب التكرار مصدر المعلومات

 %  68.9 393 األصدقاء واألقارب

 % 13.2 75 الصحف والمجالت

 % 3.3 19 النشرات واألدلة السياحية

 % 14.6 83 اإلذاعة والتليفزيون

 % 100 570 المجموع

  

يتضح من الجدول السابق والخاص بمصدر الحصول على المعلومات الخاصـة بأمـاكن السـكن    

ياحية بمحافظة جدة يتبين أن النسبة األكبر تحصل على هذه المعلومـات مـن   ووسائل التنقل واألماكن الس

يليها الفئة التي تحصل على هذه المعلومـات  % 68.9بنسبة ) 393(خالل األصدقاء واألقارب وبلغ عددهم 

يليها الفئة التي أجابت بأنها تحصل على هذه % 14.6بنسبة ) 83(من خالل اإلذاعة والتلفزيون وبلغ عددهم 

وكانت أقل فئة التـي أجابـت بأنهـا    % 13.2بنسبة ) 75(المعلومات من الصحف والمجالت وبلغ عددهم 

  %.3.3بنسبة ) 19(تحصل على المعلومات من النشرات واألدلة السياحية وبلغ عددهم 
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  املبحث الرابع 
  العناصر احملددة للسلوكيات الرتوحيية للسياحة مبحافظة جدة 

  
  دة في مدينة جدة والتي تميزها عن غيرها من المدن األخرى بالمملكة؟المميزات الموجو) 19

  

  )19-5(جدول 

  المميزات الموجودة في مدينة جدة والتي تميزها عن غيرها من المدن األخرى بالمملكة

 المميــزات م

 درجة الموافقة
  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

درجة 
 الموافقة

  موافق الترتيب
 بشدة

 قمواف
إلى 
 حد ما

  غير
 موافق

  غير
  موافق
 بشدة

1 
قربها من مكة المكرمـة يسـهل مـن    
زيارتها بعد قضاء مناسـك الحـج أو   

 العمرة

 -  -  85 179 306 ت
4.39 0.733 

موافق 
 -  -  14.9 31.4 53.7 % 2 بشدة

2 
يوجد بالمدينة العديـد مـن األسـواق    
والمراكز التجارية التي تضيف متعـة  

 ة التسوق بهاإلى عملي

 -  -  39 66 465 ت
4.75 0.571 

موافق 
 -  -  6.8 11.6 81.6 % 1 بشدة

3 
تتميز أسـواق جـدة بجـودة وتنـوع     

 معروضاتها وانخفاض أسعار سلعها
 29 56 180 202 103 ت

 5.1 9.8 31.6 35.4 18.1 % 8 موافق 1.056 3.52

4 
وجود الكثير من المستشفيات والمراكز 

المتطورة وامتيازها في وجود  الصحية
 أطباء مهرة

 -  -  77 361 132 ت
 -  -  13.5 63.3 23.2 % 5 موافق 0.598 4.10

5 
موقع المدينة على البحر األحمر يميزها 
بالعديد من الشواطئ العامة والمنتجعات 

 والقرى السياحية

 -  20 76 199 275 ت
4.28 0.824 

موافق 
 -  3.5 13.3 34.9 48.2 % 4 بشدة

6 
وجود ميناء جدة اإلسالمي يضفي على 
المدينة نشاطا تجارياً واقتصاديا يجـذب  

 المستثمرين والتجار إليها

 -  -  151 325 94 ت
 -  -  26.5 57 16.5 % 6 موافق 0.649 3.90

7 
يتوافر بالمدينة العديـد مـن الفنـادق    
الفاخرة والشقق المفروشة ذات المستوى 

 يسهل السكن واإلقامة المرموق مما

 -  10 77 229 254 ت
4.28 0.759 

موافق 
 -  1.8 13.5 40.2 44.6 % 3 بشدة

8 
أسعار السكن واإلقامة بجـدة مناسـبة   

 بالنسبة إلى مستوى السكن المطلوب
 28 122 285 105 30 ت

2.98 0.898 
إلى حد 

 4.9 21.4 50 18.4 5.3 % 10 ما

9 
بد العزيز والعديد وجود جامعة الملك ع

من المراكز العلمية توفر بيئـة علميـة   
 مناسبة للدراسة والبحث العلمي

 -  9 150 354 57 ت
 -  1.6 26.3 62.1 10 % 7 موافق 0.624 3.81

10 
مناخ مدينة جدة المتميز بقلة األمطـار  
واعتدال درجة الحرارة أغلب شـهور  

 السنة وعدم وجود عواصف أو ضباب

 -  49 330 162 29 ت
3.30 0.696 

إلى حد 
 -  8.6 57.9 28.4 5.1 % 9 ما

 موافق 3.93 المجموع الكلي للمميزات
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يوضح الجدول السابق األعداد والنسبة المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو المميزات الموجودة 

ت أكثر المميزات مـن وجهـة   وجاءفي محافظة جدة والتي تميزها عن غيرها من المدن األخرى بالمملكة 

  ::نظر أفراد عينة الدراسة ما يلي

في الترتيب األول وجود العديد من األسواق والمراكز التجارية التي تضيف متعة إلى عملية التسوق 

  .0.571وانحراف معياري  4.75بها بمتوسط حسابي 

ء مناسك الحج أو العمرة في الترتيب الثاني قربها من مكة المكرمة بما يسهل من زيارتها بعد قضا

  .0.733وانحراف معياري  4.29بمتوسط حسابي 

في الترتيب الثالث توافر العديد من الفنادق الفاخرة والشقق المفروشة ذات المستوى المرموق ممـا  

  .0.759وانحراف معياري  4.28يسهل السكن واإلقامة بمتوسط حسابي 

حمر بما يميزها بالعديـد مـن الشـواطئ العامـة     في الترتيب الرابع موقع المدينة على البحر األ

  .0.824وانحرف معياري  4.28والمنتجعات والقرى السياحية بمتوسط حسابي 

ممـا  ) موافق بشدة(وجميع العوامل السابقة جاءت بمتوسطات حسابية تقع جميعها في درجة موافقة 

  .يشير إلى أهمية هذه المميزات من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة
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  األولويات الترويحية التي يقوم بها السائح من منطقة عسير كنشاط سياحي بمحافظة جدة) 20
  

  )20-5(جدول 

األولويات الترويحية التي يقوم بها السائح من منطقة عسير كنشاط سياحي بمحافظة جدة مرتبة تنازلياً حسب نسبة 

  اختيارها

 التكرار أولويات السلوكيات الترويحية
النسبة 

 يةالمئو

 %  93.2 531 الجلوس على الشاطئ واالستمتاع بمنظر البحر 1

 %  89.6 511 التنزه في الحدائق العامة والمنتزهات 2

 % 85.1 485 التسوق في األسواق العامة أو المراكز التجارية المتعددة 3

 % 84.9 484 زيارة المسجد الحرام بمكة والتفرغ التام للعبادة وقضاء المناسك 4

%  54.7 312 القيام ببعض األنشطة الرياضية والرياضات المائية 5  

 % 23.7 135 االسترخاء والراحة في إحدى القرى أو المنتجعات السياحية 6

 % 5.1 29 الذهاب لألماكن التاريخية والمتاحف والمساجد الموجودة بجدة القديمة 7

 % 3.2 18 ةحضور المعارض أو الندوات العلمية والثقافية واألدبي 8

 % 1.6 9 زيارة المكتبات العامة والخاصة وشراء الكتب واإلطالع على بعض الوثائق 9

   
يوضح الجدول السابق أولويات السلوكيات الترويحية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسـة كنشـاط   

اطئ واالسـتمتاع  سياحي ويتبين أن النسبة األكبر أجابت بأن أكثر األنشطة الترويحية هي الجلوس على الش

يليها التسـوق فـي   % 89.6يليها التنزه في الحدائق العامة والمنتزهات بنسبة % 93.2بمنظر البحر بنسبة 

يليها زيارة المسجد الحرام بمكة والتفرغ التـام  % 85.1األسواق العامة أو المراكز التجارية المتعددة بنسبة 

ببعض األنشطة الرياضية والرياضـات المائيـة بنسـبة     يليها القيام% 84.9للعبادة وقضاء المناسك بنسبة 

54.7.%  
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  أفضل األماكن السياحية في مدينة جدة) 21

  )21-5(جدول رقم 

  أفضل األماكن السياحية في مدينة جدة مرتبة تنازلياً حسب نسبة اختيارها

 التكرار أفضل األماكن السياحية في مدينة جدة
النسبة 
 المئوية

 % 81.8 466 الكورنيش الشمالي 1

 % 73.3 418 منطقة أبحر الشمالية 2

 % 64.6 368 الحمراء 3

 % 54.9 313 منطقة أبحر الجنوبية 4

 % 48.2 275 الكورنيش الجنوبي 5

 % 32.6 186 )التاريخية(مدينة جدة القديمة  6

 % 13.3 76 منطقة خليج سلمان 7

  
  

فظة جدة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة يوضح الجدول السابق أفضل األماكن السياحية في محا

ويتبين من خالل إجابات أفراد عينة الدراسة أن النسبة األكبر أجابت بأن أفضل األماكن هـي الكـورنيش   

% 73.3يليها منطقة أبحر الشمالية وبلغت نسبة هذا االختيـار  % 81.8الشمالي وبلغت نسبة هذا االختيار 

يليها الكـورنيش الجنـوبي   % 54.9يليها منطقة أبحر الجنوبية بنسبة % 64.6يليها منطقة الحمراء بنسبة 

  %.48.2بنسبة 
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مدى تأثير المنتقلون من منطقة عسير إلى جدة بغرض التعليم أو العمـل علـى تشـجيع السـياحة     ) 22

  بمحافظة جدة

  )22-5(جدول رقم 

  شجيع السياحة بمحافظة جدةتأثير المنتقلون من منطقة عسير إلى جدة بغرض التعليم أو العمل على ت

 األسئلـــة
 اإلجابة

 ال نعم
 النسبة التكرار النسبة التكرار

هل انتقل أحد أقاربك أو أصدقائك من عسير لإلقامة 
 16.7 95 83.3 475 بمحافظة جدة بغرض التعليم أو العمل؟

 4.9 28 78.4 447 هل يدعوك إلى زيارته بجدة أو قضاء اإلجازة معه؟

ك على زيارة بعـض األمـاكن السـياحية    هل يحفز
 8.2 47 75.1 428 بجدة؟

  
  

يتضح من الجدول السابق والخاص بمعرفة تأثير المنتقلون من منطقة عسير إلى جدة بغرض التعليم 

من أفراد عينة الدراسة قد أجـابوا  % 83.3أو العمل على تشجيع السياحة بمحافظة جدة يتبين أن ما نسبته 

م بعض األقارب أو األصدقاء قد انتقلوا إلى من منطقة عسير إلى محافظة جـدة بغـرض   باإليجاب أن لديه

بينما من أجابوا بأنه توجه إلى الدعوة لزيارة محافظة جدة من قبـل أصـدقائهم لقضـاء    . التعلم أو العمل 

  % .78.4اإلجازة معهم ما نسبته 

اكن السياحية بمحافظة جدة كانـت  وفيما كان ذلك يحفز أفراد عينة الدراسة على زيارة بعض األم

  % .75.1النسبة األكبر للذين أجابوا باإليجاب وبلغت نسبتهم 
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  مدى توفر الخدمات بجدة) 23

  )23-5(جدول رقم 

  مدى توفر الخدمات 

 الخدمات

 مدى توفر الخدمات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مدى 

 التوفر
 الترتيب

متوفر 
 بكثرة

متوفر 
إلى حد 

 ما

غير 
متوفر 
على 
 اإلطالق

شقق  –فنادق (أماكن السكن  1
 )مفروشة

 29 94 447 ت
2.73 0.546 

متوفر 
 5.1 16.5 78.4 % 8 بكثرة

 20 56 494 ت مكاتب تأجير السيارات 2
2.83 0.459 

متوفر 
 3.5 9.8 86.7 % 5 بكثرة

 10 38 522 ت السيارات األجرة 3
2.90 0.356 

متوفر 
 1.8 6.7 91.6 % 1 رةبكث

 19 189 362 ت محطات الوقود 4
2.60 0.554 

متوفر 
 3.3 33.2 63.5 % 9 بكثرة

 105 324 141 ت مواقف السيارات 5
2.06 0.654 

متوفر إلى 
 18.4 56.8 24.7 % 10 حد ما

ــرفية   6 ــدمات المصـ الخـ
 )الصراف اآللي(

 -  86 484 ت
2.85 0.358 

متوفر 
 -  15.1 84.9 % 3 رةبكث

 10 87 473 ت البقاالت والبوفيهات 7
2.81 0.433 

متوفر 
 1.8 15.3 83 % 6 بكثرة

 -  151 419 ت المطاعم 8
2.74 0.442 

متوفر 
 -  26.5 73.5 % 7 بكثرة

المستشفيات ومراكز الخدمات  9
 الصحية

 10 57 503 ت
2.86 0.390 

متوفر 
 1.8 10 88.2 % 2 بكثرة

 20 56 494 ت الصيدليات 10
2.83 0.459 

متوفر 
 3.5 9.8 86.7 % 4 بكثرة

  

يتضح من الجدول السابق أن جميع الخدمات العامة والسياحية متوافرة بكثرة في محافظة جدة، ويأتي فـي  

  :المراكز األولى من حيث مدى توفر الخدمات

ويعد توفر هذه الوسيلة لالنتقال الداخلي مـن  ) . 2.90(وسط حسابي بمت) الليموزين( السيارات األجرة -1

أكثر عناصر الجذب السياحي حيث يسهل االنتقال إلى المعالم السياحية وخاصة لمن ال يعرفون الطرق داخل 
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كما أن البعض يفضل االنتقال بالليموزين عن السيارة الخاصة لعدم التعرض لمشكالت مثـل إيجـاد   . جدة

  .لخاصةالمواقف ا

، خاصة أن عددا ليس بقليـل يـأتي   )2.86(، بمتوسط حسابي المستشفيات ومراكز الخدمات الصحية  -2

  .لمحافظة جدة بهدف العالج في إحدى تلك المستشفيات

  )2.85(، بمتوسط حسابي )الصراف اآللي(الخدمات المصرفية  -3

  .ل منهمالك) 2.83(الصيدليات و مكاتب تأجير السيارات بمتوسط حسابي  -4

  مستوى أسعار الخدمات) 24

  )24-5(جدول رقم 

  مستوى أسعار الخدمات

 الخدمات
المتوسط  مستوى أسعار الخدمات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 األسعار
 الترتيب

مرتفعة 
 جدا

 مناسبة مرتفعة

 45 251 274 ت السكن 1
2.40 0.632 

مرتفعة 
 7.9 44 48.1 % 3 جدا

 379 162 29 ت مواصالتال 2
 66.5 28.4 5.1 % 8 مناسبة 0.583 1.39

 28 438 104 ت المطاعم 3
 4.9 76.8 18.2 % 7 مرتفعة 0.463 2.13

رسوم المنتزهات والحـدائق   4
 العامة

 72 293 205 ت
 12.6 51.4 36 % 6 مرتفعة 0.657 2.23

 9 371 190 ت المالهي 5
 1.6 65.1 33.3 % 4 تفعةمر 0.499 2.32

 -  226 344 ت الخدمات الطبية 6
2.60 0.490 

مرتفعة 
 -  39.6 60.4 % 2 جدا

السلع والبضائع بـالمحالت   7
 التجارية

 57 302 211 ت
 10 53 37 % 5 مرتفعة 0.631 2.27

ــياحية   8 ــات السـ المنتجعـ
 والترفيهية

 -  178 392 ت
2.69 0.464 

مرتفعة 
 -  31.2 68.8 % 1 داج
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يشير الجدول السابق إلى عدم رضا أفراد عينة الدراسة من السائحين القادمين من منطقة عسير إلى محافظة 

جدة عن مستوى أسعار الخدمات العامة والسياحية بمحافظة جدة، حيث يرى أغلب أفراد عينة الدراسـة أن  

) المنتجعات السياحية والترفيهية ، الخدمات الطبية، السكن( أسعار أغلب الخدمات مرتفعة جدا وعلى رأسها

المالهي، السلع والبضائع، رسوم المنتزهـات والحـدائق،   (يليها الخدمات التي مستوى أسعارها مرتفع مثل 

بينما كانت وسائل المواصالت هي الخدمة الوحيدة التي يرى أفراد عينـة الدراسـة أن مسـتوى    ) المطاعم

  .سعرها مناسب

  مستوى جودة الخدمات) 25

  )25-5(جدول رقم 

  مستوى جودة الخدمات 

 الخدمات
المتوسط  مستوى جودة الخدمات 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مدى 

 التوفر
 الترتيب

 رديئة مقبولة جيدة ممتازة

ــدمات   1 ــكن والخ الس
 الفندقية

 20 133 288 129 ت
 3.5 23.3 50.5 22.6 % 9 جيدة 0.771 2.92

 123 397 40 10 ت خدمات النقل والطرق 2
 21.6 69.6 7 1.8 % 11 مقبولة 0.587 1.89

ــاء   3 ــدمات الكهرب خ
ــرف   ــاه والص والمي

 الصحي

 228 238 85 19 ت
 40 41.8 14.9 3.3 % 12 مقبولة 0.806 1.82

 -  104 288 178 ت الخدمات الطبية 4
 -  18.2 50.5 31.2 % 8 جيدة 0.692 3.13

 -  36 393 141 ت الخدمات األمنية 5
 -  6.3 68.9 24.7 % 7 جيدة 0.526 3.18

 9 38 353 170 ت خدمات النظافة 6
 1.6 6.7 61.9 29.8 % 5 جيدة 0.623 3.20

 -  94 124 352 ت خدمات االتصاالت 7
 -  16.5 21.8 61.8 % 4 ممتازة 0.761 3.45

 -  47 85 438 ت المطاعم 8
 -  8.2 14.9 76.8 % 1 ممتازة 0.617 3.69

ــز  9 ــواق والمراك األس
 التجارية

 -  87 75 408 ت
 -  15.3 13.2 71.6 % 2 ممتازة 0.743 3.56



    227

المنتزهات والحـدائق   10
 العامة

 -  426 116 28 ت
 -  74.7 20.4 4.9 % 10 مقبولة 0.556 2.30

ــ 11 ــز الترفيـ ه مراكـ
 والمالهي

 -  30 408 132 ت
 -  5.3 71.6 23.2 % 6 جيدة 0.503 3.18

 9 54 123 384 ت خدمات المنتجعات 12
 1.6 9.5 21.6 67.4 % 3 ممتازة 0.730 3.55

  

يتضح من الجدول السابق أن جودة الخدمات العامة والسياحية جاءت بتقديرات متباينة حيث اتفـق معظـم   

المطاعم، األسواق التجارية، (لدراسة على أن هناك العديد من الخدمات على درجة ممتازة مثل أفراد عينة ا

حيث أن جودة الخدمة في المنتجعات السياحية وبعض المطـاعم  ) و المنتجعات السياحية، خدمة االتصاالت

م خدمات متميزة وهذا هو العامل األول لجذب السياح إليها وتمتاز المطاعم والمنتجعات السياحية بجدة بتقدي

ما يبرر االرتفاع النسبي لألسعار بهذه األماكن، كما أن خدمة االتصاالت في جدة من الخـدمات المتميـزة   

نظرا لوجود العديد من شبكات االتصال وتنافس هذه الشبكات على تقديم الخدمات لعمالئهـا، ويـأتي فـي    

مراكز الترفيه والخدمات األمنية والطبيـة وخـدمات   خدمات النظافة ، و(المرتبة الثانية من جودة الخدمات 

وقد يرجع ذلك إلى اهتمام أمانة محافظة جدة بخدمات النظافة واهتمامها بالحدائق العامة ومراكـز  ) السكن

الترفيه والمالهي، أال أنها مطالبة باستمرار هذا االهتمام والزيادة منه لالرتقـاء بجـودة هـذه الخـدمات     

أما أقل مستوى من جودة الخدمات من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة فكـان  . المتيازووصولها إلى درجة ا

) مقبـول (واللتان حصلتا على درجة ) خدمات النقل والطرق، خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي(

حيث أنه من المعروف أن مدينة جدة تعاني من ازدحامات مرورية شديدة وعدم وجود مواقـف للسـيارات   

اء العديد من الكباري بالمحافظة يعيق من انسيابية الطريق، مما له األثر على عدم رضـاء السـائحين   وإنش

بمحافظة جدة عن الطرق كما أن مشاكل المياه والصرف الصحي وعدم وجود شبكة تصريف السيول حتى 

ات والتي جـاءت فـي   وإن لم يتعرض لها السائح بنفسه  أال أن لها أثرا نفسيا على تقييمه لجودة هذه الخدم

  .المرتبة األخيرة
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  هل السياحة في جدة تلبي متطلبات العائلة من حيث درجة الخصوصية واألمان؟) 26

  ) 26- 5(جدول 

  مدى تلبية السياحة في جدة لمتطلبات العائلة من الخصوصية واألمان

 النسبة المئوية التكرار درجة التلبية

 %80  456 نعم بدرجة كبيرة

 % 18.4 105 إلى حد ما

 % 1.6 9 أبدا على اإلطالق

 % 100 570 المجموع

  

يشير الجدول السابق أن أغلب أفراد عينة الدراسة يوافقون على أن السياحة بجدة تـوفر وبدرجـة   

أما من يرون أنها ال توفر الخصوصية %) 80(كبيرة متطلبات العائلة من الخصوصية واألمان وذلك بنسبة 

  %).1.6(م واألمان فكانت نسبته

  

  هل أهالي جدة والمقيمين بها ومقدمي الخدمات يمتازون بالبشاشة والترحاب وسعة الصدر؟) 27

  ) 27- 5(جدول 

  .تميز أهالي جدة بالبشاشة والترحاب سعة الصدرمدى 

 النسبة المئوية التكرار درجة البشاشة والترحاب

 % 86.7 494 نعم بدرجة كبيرة

 % 13.3 76 إلى حد ما

 - - على اإلطالقأبدا 

 % 100 570 المجموع
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أهالي جدة والمقيمين بها ومقدمي الخدمات يتضح من الجدول السابق أن أغلب أفراد عينة الدراسة يرون أن 

  .من إجمالي أفراد عينة الدراسة%) 86.7(وذلك بنسبة  يمتازون بالبشاشة والترحاب وسعة الصدر

  دة تناسب جميع الفئات العمرية؟هل السياحة والخدمات الترويحية في ج) 28

  ) 28- 5(جدول 

  مدى مالئمة السياحة في جدة لجميع الفئات العمرية

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 % 90 513 نعم

 % 10 57 ال

  100 570 المجموع

  

ة فـي  السياحة والخدمات الترويحييتضح من الجدول السابق أن أغلب أفراد عينة الدراسة يوافقون على أن 

بينما من ال يـرون  . من إجمالي أفراد عينة الدراسة%) 90(جدة تناسب جميع الفئات العمرية وذلك بنسبة 

  .فقط%) 10(أنها تناسب جميع الفئات العمرية كانت نسبتهم 

  هل السبب الذي دفعك لزيارة محافظة جدة يدعوك للعودة لزيارتها مرة أخرى؟) 29

  ) 29- 5(جدول 

  افظة جدةتكرار الزيارة لمح

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %  93.3 532 نعم

 % 6.7 38 ال

 % 100 570 المجموع
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السبب الذي دفعهم لزيارة محافظة يتضح من الجدول السابق أن أغلب أفراد عينة الدراسة يوافقون على أن 

  . عينةال من إجمالي أفراد%) 93.3(جدة يدعوهم للعودة لزيارتها مرة أخرى وذلك بنسبة 

  .أهم المشاكل التي تواجه السائح القادم من منطقة عسير خالل إقامته بجدة) 30

  ) 30- 5(جدول 

  مرتبة تنازلياً حسب النسب المئوية أهم المشاكل التي تواجه السائح القادم من منطقة عسير خالل إقامته بجدة

 التكرار أهم المشاكل
النسبة 
 المئوية

 80.2 457 اإلقامةارتفاع تكاليف السكن و 1

 80.0 456 ..)االنتقاالت، الطعام، مراكز الترفيه(ارتفاع أسعار الخدمات األساسية  2

 66.7 380 صعوبة االنتقال لألماكن السياحية واالختناقات المرورية 3

 60.2 343 االزدحام الشديد وتركز معظم الخدمات في منطقة الكورنيش 4

 53.3 304 الشاطئ تناسب خصوصية العائلةعدم وجود أماكن للجلوس على  5

 44.0 251 صعوبة إيجاد مكان مناسب لإلقامة 6

 20.5 117 سوء حالة المناخ وارتفاع نسبة الرطوبة خالل فصل الصيف 7

 18.8 107 عدم وجود صيانة لبعض الخدمات العامة وتدني مستوى النظافة 8

 14.0 80 التعرض للمضايقاتعدم توفر الدرجة الكافية من األمن واآلمان و 9

 7.9 45 عدم تنوع األماكن السياحية وتركزها في منطقة واحدة يسبب الملل 10

  

  :هي أهم المشاكل التي تواجه السائح القادم من منطقة عسير خالل إقامته بجدةيتضح من الجدول السابق أن 

  .%)80.2(بنسبة  ارتفاع تكاليف السكن واإلقامة -1

 .%)80(بنسبة  ..)االنتقاالت، الطعام، مراكز الترفيه(مات األساسية ارتفاع أسعار الخد -2

 .%)66.7(بنسبة  صعوبة االنتقال لألماكن السياحية واالختناقات المرورية -3

 .%)60.2(بنسبة  االزدحام الشديد وتركز معظم الخدمات في منطقة الكورنيش -4
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 اإلجابة على تساؤالت الدراسة: املبحث اخلامس

مبحث استخدام األساليب اإلحصائية التحليلية بهدف اإلجابة على تساؤالت الدراسة من يتم في هذا ال

خالل إيجاد العالقات بين المتغيرات المختلفة وذات العالقة بالتساؤالت المطروحة وفيما يلي عرض لهـذه  

  :التساؤالت واإلجابة عليها

  :التساؤل األول

أحد عناصر محددات السلوكيات السياحية والترويحية  هل يشكل قرب محافظة جدة من الحرمين الشريفين

 للسياح القادمين من منطقة عسير بهدف السياحة والترويح في محافظة جدة ؟

والخاص بالمميزات الموجودة في مدينة جدة والتي  19-5ولإلجابة على هذا التساؤل وبالرجوع إلى جدول 

قربها من مكة المكرمة يسهل من زيارتها بعد قضاء ( تميزها عن غيرها من المدن األخرى وبالتحديد عبارة

ممـا يـدل   ) موافق بشدة(بدرجة موافقة ) 4.39(والتي حصلت على متوسط حسابي ) مناسك الحج والعمرة

على أن أغلب أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة على كون قرب مدينة جدة من مكة المكرمة يسـهل مـن   

  عمرةزيارتها بعد قضاء مناسك الحج وال

والخاص باألولويات الترويحية للسائح من مدينة عسير والتي ) 20-5(وكذلك بدراسة البند الرابع من جدول 

زيارة المسجد الحرام بمكة المكرمة والتفـرغ التـام   (يقوم بها خالل زيارته لمحافظة جدة والمحدد بالعبارة 

ءت في الترتيب الرابع بنسـبة موافقـة   أنها جا) 20-5(والتي يوضح جدول رقم ) للعبادة وقضاء المناسك

مما يدل على أن من األولويات الترويحية للسائح من منطقة عسير والتي يقوم بها عند زيارتـه  %) 84.9(

  .لمحافظة جدة هو زيارة المسجد الحرام بمكة المكرمة والتفرغ التام للعبادة وقضاء المناسك

) 20-5(، )19-5(اسة على البندين السابق ذكرهما بجـدول  وتم إيجاد العالقة بين إجابات أفراد عينة الدر

ملحـق   –) 0.01(وهو دال إحصائياً عند مستوى داللة ) 0.36(باستخدام معامل التوافق والذي كانت قيمته 

زيارة المسجد الحرام بمكة المكرمة والتفـرغ  (مما يؤكد على وجود عالقة بين السلوك الترويحي  - 2رقم 
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قـرب  و ميزة قرب مدينة جدة من مكة المكرمة، مما يدل بدوره علـى أن   ) اء المناسكالتام للعبادة وقض

محافظة جدة من الحرمين الشريفين يشكل أحد عناصر محددات السلوكيات السياحية والترويحيـة للسـياح   

  .القادمين من منطقة عسير بهدف السياحة والترويح في محافظة جدة

  :الثانيالتساؤل 

ين أعداد ومكونات ونوعية خدمات المراكز التجارية والمستشـفيات المتطـورة وبـين    هل توجد عالقة ب

 السلوكيات الترويحية للسياح القادمين من منطقة عسير للسياحة والترويح في محافظة جدة ؟

  :ولإلجابة على هذا التساؤل تم تقسيمه إلى ثالث أجزاء كالتالي

يوجد بالمدينة العديد من األسواق والمراكز التجاريـة  ) (19-5(العالقة بين البند الثاني من جدول  -1

والذي جاء في المرتبة األولى كأحد المميزات الموجـودة  ) التي تضيف متعة إلى عملية التسوق بها

في مدينة جدة والتي تميزها عن غيرها من المدن األخرى بالمملكة حيث حصـل علـى متوسـط    

التسـوق فـي   ) (20-5(والبند الثالث من جـدول  ، )موافق بشدة(بدرجة موافقة ) 4.75(حسابي 

وحصل %) 85.1(والذي جاءت نسبة الموافقة عليه ) األسواق العامة أو المراكز التجارية المتعددة

على الترتيب الثالث من األولويات الترويحية للسائحين من منطقة عسير بمحافظـة جـدة، وجـاء    

، مما يـدل علـى   )0.01(ئياً عند مستوى داللة وهو دال إحصا) 0.61(معامل التوافق بين البندين 

التسوق في األسواق العامـة  (وجود عالقة بين ميزة وجود العديد من األسواق والسلوك الترويحي 

  ).والمراكز التجارية

تتميز أسواق جدة بجودة وتنوع معروضاتها وانخفاض ) (19-5(العالقة بين البند الثالث من جدول  -2

في المرتبة الثامنة كأحد المميزات الموجودة في مدينة جدة والتي تميزها  والذي جاء) أسعار سلعها

بدرجـة موافقـة   ) 3.52(عن غيرها من المدن األخرى بالمملكة حيث حصل على متوسط حسابي 

التسوق في األسواق العامـة أو المراكـز التجاريـة    ) (20-5(، والبند الثالث من جدول )موافق(

أيضاً وهو دال إحصائياً عند مسـتوى داللـة   ) 0.61(وافق بين البندين ، وجاء معامل الت)المتعددة
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، مما يدل على وجود عالقة بين ميزة جودة وتنوع المعروضات بأسواق جـدة والسـلوك   )0.01(

  )التسوق في األسواق العامة والمراكز التجارية(الترويحي 

ستشـفيات والمراكـز الصـحية    وجود الكثير من الم) (19-5(العالقة بين البند الرابع من جدول  -3

والذي جاء في المرتبة الخامسـة كأحـد المميـزات    )  المتطورة وامتيازها في وجود أطباء مهرة

الموجودة في مدينة جدة والتي تميزها عن غيرها من المدن األخرى بالمملكة حيث حصـل علـى   

العـالج بإحـدى   ( )8-5(، والبند الرابع من جدول )موافق(بدرجة موافقة ) 4.10(متوسط حسابي 

، والذي جاء في المرتبة الرابعة كأحد األسـباب التـي تـدفع    )المستشفيات أو المراكز الطبية بجدة

، %)61.9(السائح من منطقة عسير لزيارة محافظة جدة حيث كانت نسبة الموافقة على هذا السبب 

، مما يـدل  )0.05(لة وهو دال إحصائياً عند مستوى دال) 0.10(وجاء معامل التوافق بين البندين 

على وجود عالقة بين ميزة وجود الكثير من المستشفيات والمراكز الصحية المتطورة والسياحة في 

  .جدة بهدف العالج

بين أعداد ومكونات ونوعية خـدمات المراكـز التجاريـة والمستشـفيات     مما سبق يتضح أن هناك عالقة 

  .مين من منطقة عسير للسياحة والترويح في محافظة جدةالمتطورة وبين السلوكيات الترويحية للسياح القاد

  التساؤل الثالث

هل هناك ارتباط بين موقع محافظة جدة على البحر األحمر وبين السلوكيات الترويحية للسياح القـادمين  

 من منطقة عسير للسياحة في محافظة جدة ؟

يزات الموجودة في مدينة جدة والتي والخاص بالمم 19-5ولإلجابة على هذا التساؤل وبالرجوع إلى جدول 

موقع المدينة على البحر األحمر يميزها بالعديد من (تميزها عن غيرها من المدن األخرى وبالتحديد عبارة 

والتي جاءت في الترتيب الرابع وحصـلت علـى متوسـط    ) الشواطئ العامة والمنتجعات والقرى السياحية

مما يدل على أن أغلب أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة على  )موافق بشدة(بدرجة موافقة ) 4.28(حسابي 

  موقع المدينة على البحر األحمر يميزها بالعديد من الشواطئ العامة والمنتجعات والقرى السياحيةأن 
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والخاص باألولويات الترويحية للسائح من مدينة عسير والتي ) 20-5(وكذلك بدراسة البند األول من جدول 

) الجلوس على الشاطئ واالستمتاع بمنظـر البحـر  (ل زيارته لمحافظة جدة والمحدد بالعبارة يقوم بها خال

مما يدل على أن من األولويات الترويحية للسـائح  %) 93.2(والتي جاءت في الترتيب األول بنسبة موافقة 

  .بمنظر البحر الجلوس على الشاطئ واالستمتاعمن منطقة عسير والتي يقوم بها عند زيارته لمحافظة جدة 

) 20-5(، )19-5(وتم إيجاد العالقة بين إجابات أفراد عينة الدراسة على البندين السابق ذكرهما بجـدول  

مما يؤكد ) 0.01(وهو دال إحصائياً عند مستوى داللة ) 0.52(باستخدام معامل التوافق والذي كانت قيمته 

و ميـزة موقـع   ) طئ واالستمتاع بمنظر البحرالجلوس على الشا(على وجود عالقة بين السلوك الترويحي 

  .المدينة على البحر األحمر والذي يميزها بالعديد من الشواطئ العامة والمنتجعات والقرى السياحية

موقع المدينة على البحر األحمر يميزهـا بالعديـد مـن الشـواطئ العامـة      (كما جاء معامل التوافق بين 

القيام ببعض األنشـطة الرياضـية   (الخامس من األولويات الترويحية  و البند) والمنتجعات والقرى السياحية

  ).0.01(ودال إحصائياً عند مستوى داللة ) 0.52(يساوي ) والرياضات المائية

) االسترخاء والراحة في إحدى القرى أو المنتجعات السـياحية (وأيضا كان معامل التوافق مع البند السادس 

  )0.01(عند مستوى داللة  وهو دال إحصائياً) 0.18(يساوي 

هناك ارتباط بين موقع محافظة جدة على البحر األحمر وبين السلوكيات الترويحية وبالتالي يمكننا القول أن 

  .للسياح القادمين من منطقة عسير للسياحة في محافظة جدة

  التساؤل الرابع

ذب السياحي والسلوك الترويحـي  هل يعد تميز أماكن اإلقامة والسكن عامالً مهما ومؤثرا من عوامل الج

 للسياح القادمين من منطقة عسير للسياحة في محافظة جدة ؟

يتوافر بالمدينة العديد مـن  ) (19-5(ولإلجابة على هذا التساؤل تم إيجاد العالقة بين البند السابع من جدول 

والذي حصـل علـى   ) مةالفنادق الفاخرة والشقق المفروشة ذات المستوى المرموق مما يسهل السكن واإلقا

والمجموع الكلي للميزات التي تميز مدينة جدة عن غيرها من المدن والتي تمثـل  ) 4.28(متوسط حسابي 
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، كما )0.01(دال إحصائيا عند مستوى داللة ) 0.27(عوامل الجذب السياحي وجاء معامل ارتباط بيرسون 

) بجدة مناسبة بالنسبة إلى مستوى السكن المطلوب أسعار السكن واإلقامة(تم دراسة العالقة بين البند الثامن 

دال إحصائياً عند مسـتوى  ) 0.43(والمجموع الكلي لعوامل الجذب السياحي وجاء معامل ارتباط بيرسون 

تميز أماكن اإلقامة والسكن عامالً مهما ومؤثرا من عوامل الجذب السياحي مما يدل على أن ) 0.01(داللة 

  القادمين من منطقة عسير للسياحة في محافظة جدة والسلوك الترويحي للسياح

  التساؤل الخامس

هل توجد عالقة بين توافر فرص العمل والتعليم في محافظة جدة وبين السلوكيات الترويحيـة للسـياح   

 القادمين من منطقة عسير للسياحة في محافظة جدة ؟

وجود جامعة الملك عبـد  ) (19-5(من جدول تم دراسة العالقة بين البند التاسع ولإلجابة على هذا التساؤل 

والذي جاء في المرتبة ) العزيز والعديد من المراكز العلمية توفر بيئة علمية مناسبة للدراسة والبحث العلمي

وكـال مـن   ) موافق(ودرجة موافقة ) 3.81(السابعة كأحد المميزات التي تميز مدينة جدة بمتوسط حسابي 

زيارة المكتبـات العامـة   (، ) لمعارض أو الندوات العلمية والثقافية واألدبيةحضور ا(السلوكيات الترويحية 

) 20-5(الممثلة بالبندين الثامن والتاسع من جـدول  ) والخاصة وشراء الكتب واإلطالع على بعض الوثائق

د على الترتيب، أال أن معامل التوافق بين وجو%) 1.6(، %)3.2(واللتان حصلتا على نسب موافقة متدنية 

حضور المعـارض أو النـدوات   (الجامعة والتي توفر فرصة للتعليم بمحافظة جدة والسلوكيات الترويحية  

) زيارة المكتبات العامة والخاصة وشراء الكتب واإلطالع على بعض الوثـائق (، ) العلمية والثقافية واألدبية

، مما يدل على أنه توجـد  )0.01(على الترتيب وهو دال إحصائياً عند مستوى داللة ) 0.36(، )0.60(كان 

عالقة بين توافر فرص العمل والتعليم في محافظة جدة وبين السلوكيات الترويحية للسـياح القـادمين مـن    

  .منطقة عسير للسياحة في محافظة جدة
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  التساؤل السادس

للسياح القادمين بين األحوال المناخية والبيئية بمحافظة جدة وبين السلوكيات الترويحية  هل هناك ارتباط 

  من منطقة عسير للسياحة في محافظة جدة ؟

مناخ مدينة جدة المتميز ) (19-5(من جدول  العاشرتم دراسة العالقة بين البند ولإلجابة على هذا التساؤل 

والذي جاء فـي  ) بقلة األمطار واعتدال درجة الحرارة أغلب شهور السنة وعدم وجود عواصف أو ضباب

) إلى حد مـا (ودرجة موافقة ) 3.30(كأحد المميزات التي تميز مدينة جدة بمتوسط حسابي  التاسعةالمرتبة 

التنزه في الحدائق العامة (، ) الجلوس على الشاطئ واالستمتاع بمنظر البحر(وكال من السلوكيات الترويحية 

ب موافقـة عاليـة   واللتان حصلتا على نس) 20-5(الممثلة بالبندين األول والثاني من جدول ) والمنتزهات

على الترتيب، أال أن معامل التوافق بين جودة المناخ بمحافظة جـدة والسـلوكيات   %) 89.6(، %)93.2(

كـان  ) التنزه في الحدائق العامة والمنتزهات(، )الجلوس على الشاطئ واالستمتاع بمنظر البحر(الترويحية  

 عالقة، مما يدل على أنه توجد )0.01(داللة على الترتيب وهو دال إحصائياً عند مستوى ) 0.29(، )0.67(

بين األحوال المناخية والبيئية بمحافظة جدة وبين السلوكيات الترويحية للسياح القادمين من منطقـة عسـير   

  .للسياحة في محافظة جدة
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  الفصل السادس

  النتائج والتوصيات

الدراسة، كما سـيتم اقتـراح    يتم في هذا الفصل عرض ملخص النتائج الرئيسية التي توصلت إليها

  :بعض التوصيات التي توصي الباحثة باألخذ بها من جانب الجهات ذات العالقة

  :أوالً النتائج

  :من خالل الدراسة الميدانية استطاعت الدراسة التوصل لعدة نتائج أهمها

بة اإلناث بينما نس%) 58.2(أن معظم السياح القادمون من منطقة عسير إلى جدة من الذكور بنسبة  -1

مما يدل على أن السياحة بجـدة  %) 58.4(بنسبة ) متزوج(، وأغلبهم حالتهم االجتماعية %)41.8(

  .يغلب عليها الطابع العائلي

إن السياحة بجدة تجتذب جميع الفئات العمرية أال أن النسبة الغالبة هي لفئة الشباب فـي المرحلـة    -2

م مستواهم التعليمي جـامعي فـأعلى بنسـبة    وأغلبه%). 66.3(بنسبة ) سنة 40-20(العمرية من 

كما أن أغلب السياح القادمون من منطقة عسير . ، ويمتهنون وظائف حكومية أو طالب%)60.2(

 %).51.6(بنسبة ) ريال 3000أقل من (لمحافظة جدة من ذوي الدخل الشهري المنخفض 

ى نفس المستوى من األهميـة،  تتعدد األسباب التي تدفع السائح لزيارة جدة ، وأنها ليست جميعا عل -3

أداء العمرة في مكة المكرمة، الترفيه والتنزه وقضاء وقت ممتع، زيـارة لألقـارب   (أال أن أهمها 

 ).وحضور مناسبات عائلية

 %63.3مرات بنسبة  10إلى  6بلغ عدد زيارتهم لمحافظة جدة من أغلب السياح من منطقة عسير  -4

 .الزيارة لمحافظة جدة ألكثر من مرة مما يدل على أن هناك إقباال على تكرار
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، %)68.4(إن غالبية السياح من منطقة عسير يفضلون زيارة محافظة جدة بصحبة األسرة بنسـبة   -5

 .مما يدل على الطابع العائلي للسياحة بجدة

أن النسبة األكبر من أفراد عينة الدراسة كانت تستخدم السيارة في االنتقال من محافظة عسير إلـى   -6

كما وصف أغلب أفراد الدراسة الرحلة إلى جدة بأنها سهلة وممتعة .  %75.3جدة بنسبة محافظة 

 %).70.4(وذلك بنسبة 

أن مواسم األعياد واإلجازات تجتذب عدد كبيرا من السياح من منطقة عسير لزيارة محافظة جـدة   -7

وجاءت النسـبة   وخاصة في األجازات الكبيرة نسبياً حيث تتيح فترة أطول لإلقامة والسياحة بجدة

 %).51.9(األكبر لمن اختاروا جميع أوقات االجازات والعطالت بنسبة 

للذين كانت مدة إقامتهم في آخر زيارة من للسياح القادمين من منطقة عسير لجدة أن النسبة األكبر  -8

 %50.4أسبوع إلى أسبوعين بنسبة 

كمكـان للسـكن   ) ة مفروشـة شق(يفضل أغلب السياح القادمين من منطقة عسير لجدة نوع السكن  -9

 .حيث أن هذا النوع من السكن هو األصلح للطابع العائلي%) 48.8(واإلقامة بنسبة 

نتقال في لالوسيلة السيارة الخاصة ك للسياح القادمين من منطقة عسير لجدة تفضلأن النسبة األكبر  -10

 %71.8حيث كانت نسبتهم مدينة جدة سيارة 

لى المعلومات الخاصة بأماكن السكن ووسائل التنقـل واألمـاكن   تحصل عللسياح أن النسبة األكبر  -11

 %68.9السياحية بمحافظة جدة من خالل األصدقاء واألقارب بنسبة 

هناك العديد من المميزات التي تميز مدينة جدة عن غيرها من المدن األخرى بالمملكة ومن أهمها  -12

األسواق والمراكز التجارية التي تضيف وجود العديد من (بناء على وجهة نظر أفراد عينة الدراسة 

قربها من مكة المكرمة بما يسهل من زيارتها بعد قضاء مناسك الحـج أو  ، متعة إلى عملية التسوق

توافر العديد من الفنادق الفاخرة والشقق المفروشة ذات المستوى المرموق مما يسهل السكن ، العمرة
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ا يميزها بالعديد من الشـواطئ العامـة والمنتجعـات    موقع المدينة على البحر األحمر بم، واإلقامة

 ).والقرى السياحية

تتباين السلوكيات الترويحية للسياح من منطقة عسير والقادمين لمحافظة جدة، وتتمثـل أهـم هـذه     -13

الجلوس على الشاطئ (السلوكيات بناء على ترتيب أهميتها من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة في 

حر، التنزه في الحدائق العامة والمنتزهات، التسوق في األسـواق العامـة أو   واالستمتاع بمنظر الب

القيام ، زيارة المسجد الحرام بمكة والتفرغ التام للعبادة وقضاء المناسك، المراكز التجارية المتعددة

 .)ببعض األنشطة الرياضية والرياضات المائية

القادمين من منطقة عسير لمحافظة جدة ومن  هناك العديد من األماكن السياحية التي تجتذب السياح -14

منطقـة أبحـر   ، الكورنيش الشمالي(أفضل هذه األماكن بناء على وجهة نظر أفراد عينة الدراسة 

 ).الحمراء، منطقة أبحر الجنوبية، الشمالية

هناك العديد من األقارب واألصدقاء من منطقة عسير انتقلوا لإلقامة بمحافظة جدة بغرض التعليم أو  -15

العمل وكان لهم تأثيرا كبيرا في دعوة ذويهم لزيارة محافظة جدة كما يرشدون ذويهم لزيارة بعض 

 .األماكن السياحية

تبين من خالل الدراسة أن تقييم أفراد عينة الدراسة لمدى توفر الخدمات العامة والسياحية بمحافظة  -16

، " الليموزين"السيارات األجرة  وجود(جدة جاء بدرجة توفر كبيرة حيث كانت أكثر الخدمات توفرا 

توافر المستشفيات ومراكز الخدمات الصحية، الخدمات المصرفية، الصـيدليات، مكاتـب تـأجير    

 ).السيارات

قيم أفراد عينة الدراسة مستوى أسعار الخدمات العامة والسياحية بمحافظة جدة بأنها مرتفعة جـدا   -17

يليها الخدمات التي مستوى ) الخدمات الطبية، السكنالمنتجعات السياحية والترفيهية ، (وعلى رأسها 

بينما كانت ) المالهي، السلع والبضائع، رسوم المنتزهات والحدائق، المطاعم(أسعارها مرتفع مثل 

 .وسائل المواصالت هي الخدمة الوحيدة التي يرى أفراد عينة الدراسة أن مستوى سعرها مناسب
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ءت بتقديرات متباينة حيث اتفق معظم أفراد عينة الدراسـة  أن جودة الخدمات العامة والسياحية جا -18

المطـاعم، األسـواق التجاريـة، و    (على أن هناك العديد من الخدمات على درجة ممتازة مثـل  

خـدمات  (ويأتي في المرتبة الثانية من جـودة الخـدمات   ) المنتجعات السياحية، خدمة االتصاالت

أما أقل مستوى من جـودة  ) . ية والطبية وخدمات السكنالنظافة ، ومراكز الترفيه والخدمات األمن

خدمات النقل والطرق، خدمات الكهرباء والمياه (الخدمات من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة فكان 

 ).والصرف الصحي

أن أغلب أفراد عينة الدراسة يوافقون على أن السياحة بجدة توفر وبدرجة كبيرة متطلبات العائلـة   -19

 %).80(مان وذلك بنسبة من الخصوصية واأل

أهالي جدة والمقيمين بها ومقدمي الخدمات يمتازون بالبشاشة أن أغلب أفراد عينة الدراسة يرون أن  -20

 %).86.7(وذلك بنسبة  والترحاب وسعة الصدر

السياحة والخدمات الترويحية في جدة تناسب جميـع  أن أغلب أفراد عينة الدراسة يوافقون على أن  -21

 .من إجمالي أفراد عينة الدراسة%) 90(وذلك بنسبة الفئات العمرية 

السبب الذي دفعهم لزيارة محافظـة جـدة يـدعوهم    أن أغلب أفراد عينة الدراسة يوافقون على أن  -22

 .%)93.3(للعودة لزيارتها مرة أخرى وذلك بنسبة 

 :هي أهم المشاكل التي تواجه السائح القادم من منطقة عسير خالل إقامته بجدةأن  -23

  %)80.2(بنسبة  ع تكاليف السكن واإلقامةارتفا −

 %)80(بنسبة  ..)االنتقاالت، الطعام، مراكز الترفيه(ارتفاع أسعار الخدمات األساسية  −

 %)66.7(بنسبة  صعوبة االنتقال لألماكن السياحية واالختناقات المرورية −

 %)60.2(بنسبة  االزدحام الشديد وتركز معظم الخدمات في منطقة الكورنيش −

  :أجابت الدراسة على التساؤالت المحددة للدراسة الحالية وتوصلت إلى عدة نتائج وهيكما 
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قرب محافظة جدة من الحرمين الشريفين يشكل أحد عناصر محـددات السـلوكيات السـياحية    إن  -1

  .والترويحية للسياح القادمين من منطقة عسير بهدف السياحة والترويح في محافظة جدة

ومكونات ونوعية خدمات المراكز التجارية والمستشفيات المتطـورة وبـين   بين أعداد هناك عالقة  -2

حيـث  . السلوكيات الترويحية للسياح القادمين من منطقة عسير للسياحة والترويح في محافظة جدة

أنه كلما زادت أعداد األسواق التجارية وتنوعت معروضاتها فإنها تجتذب العديد من السائحين مـن  

تسوق في األسواق التجارية، كما أن زيادة عدة المستشفيات ومراكز الخدمات منطقة عسير بهدف ال

 .الطبية يجتذب السياح القادمين بهدف العالج

هناك ارتباط بين موقع محافظة جدة على البحر األحمر وبين السـلوكيات الترويحيـة للسـياح    أن  -3

الموقع ووجود العديد من حيث تفرض طبيعة . القادمين من منطقة عسير للسياحة في محافظة جدة

القيـام  (الشواطئ بجدة بعض السلوكيات الترويحية على السياح القادمين من منطقة عسـير مثـل   

االسترخاء ببعض األنشطة والرياضات المائية ، والجلوس على الشاطئ واالستمتاع بمنظر البحر، 

 ).والراحة في إحدى القرى أو المنتجعات السياحية

امة والسكن عامالً مهما ومؤثرا من عوامل الجذب السياحي والسلوك الترويحي تميز أماكن اإلقأن  -4

  للسياح القادمين من منطقة عسير للسياحة في محافظة جدة

عالقة بين توافر فرص العمل والتعليم في محافظة جدة وبين السلوكيات الترويحيـة للسـياح   توجد  -5

 . القادمين من منطقة عسير للسياحة في محافظة جدة

بين األحوال المناخية والبيئية بمحافظة جدة وبين السلوكيات الترويحية للسياح القادمين  عالقةوجد ت -6

 .من منطقة عسير للسياحة في محافظة جدة
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  التوصيات: ثانياً

  :بناء على نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها تقترح الباحثة التوصيات التالية

وى السياحة بمحافظة جدة تشمل مسئولين من قطاع السياحة تشكيل هيئة حكومية خاصة برفع مست -1

ومسئولين من أمانة مدينة جدة تتلقى الشكاوى من السياح والعمل الفوري على حل هذه الشـكاوى،  

وكذلك عمل الدراسات الالزمة لمعرفة وتقييم آراء السياح في الخـدمات المقدمـة لهـم والحلـول     

رصد الحركة السـياحية الوافـدة لمدينـة جـدة وإصـدار      المقترحة من وجهة نظرهم، كما تقوم ب

 .إحصاءات دورية بأعداد السياح ومدة إقامتهم وتوفير هذه اإلحصاءات للجهات المعنية

حيث أن أغلب السياح القادمين من منطقة عسير لمحافظة جدة من الطالب فيجب على المخططـين   -2

حالت جماعية خاصة بالطالب تكون للسياحة وبعض الشركات السياحية عمل معسكرات وتنظيم ر

بأجور رمزية وتشمل اإلقامة واالنتقال وحفالت للتعارف بين الطالب من مختلف المناطق األخرى 

ويكون بمثابة مهرجان صيفي للشباب الجامعي مقره مدينة جدة وعلى مؤسسات المملكـة المهتمـة   

  .برعاية الشباب والرياضة والسياحة توفير الدعم الالزم لذلك

الرتفاع أسعار اإلقامة بالمنتجعات السياحية والتي ال تمكن الكثيرين من اإلقامة بهـا فيجـب    نظراً -3

عمل دعوات مخفضة لهذه المنتجعات توزع على بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية كتقـديرات  

تـوفير  إجادة في العمل أو كجوائز لألداء المتميز على أن تقوم بعض الهيئات المهتمة بهذا الجانب ب

الدعم الالزم لهذه التخفيضات، لرفع الروح المعنوية لمنسـوبيها مـن جهـة وتشـجيع السـياحة      

 .بالمنتجعات السياحية من جهة أخرى

إقامة بعض شاشات العرض الكبيرة على الشواطئ والمنتزهات العامة تعرض بـرامج لألطفـال    -4

سلوكيات الحميدة بعـرض شـيق   والقصص المصورة التي يتخللها جوانب من التوعية بالنظافة وال

لألطفال مما يغرس روح االنتماء والقيم السامية لدى األطفال بجانب تمتعهم وسعادتهم أثناء فتـرة  

 . إقامتهم للسياحة بجدة
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االهتمام ببعض األنواع األخرى من السياحة مثل السياحة العالجية واالجتماعية والثقافية لمعالجـة   -5

أن تقدم برامج خاصة على مدار العام وتكون مخفضة بقدر كبيـر  فترات االنخفاض السياحي على 

 .في غير مواسم اإلجازات

البحث في إمكانية إنشاء خط سكة حديد يربط منطقة عسير والمناطق األخرى بالمملكة بمدينة جدة  -6

 .حيث يوفر وسيلة انتقال تمتاز بالرخص والسرعة في نفس الوقت

احية بمدينة جدة وأماكن السكن واإلقامة والفنادق ونشر هـذا  توفير دليل خاص بجميع المناطق السي -7

الدليل في جميع األماكن السياحية وعرضه على العديد من المواقع باالنترنـت، والتعريـف عنـه    

 .بوسائل اإلعالن المختلفة

ن اهتمام وسائل اإلعالم بإبراز المعالم األثرية لمدينة جدة ، وتوفير المعلومات الضرورية للسياح ع -8

هذه المناطق، وإجراء برامج وحوارات تليفزيونية مع بعض السياح في المناطق األثرية وتشجيعهم 

على معرفة معلومات عن آثار بلدهم من خالل إجراء مسابقات تكون جوائزها اإلقامة بأحد الفنادق 

 .القريبة، أو المنتجعات السياحية

جامعات من المتخصصين، عـن المنـاطق   إقامة عدد من الندوات والمحاضرات بحضور أساتذة ال -9

 .األثرية واآلثار في مدينة جدة، على أن تقام هذه الندوات في قلب المناطق األثرية

القيام بتشكيل فريق عمل أكاديمي متخصص في اآلثار والتاريخ والجغرافيا لرصد وحصر جميـع   -10

 .المنشآت اإلسالمية واألثرية وعمل برنامج لترميمها والمحافظة عليها

زيادة االهتمام بالحدائق العامة والمنتزهات ومراكز الترفيه والمالهي، مع توفير أمـاكن خاصـة    -11

 .بالعائالت بها لمراعاة الخصوصية واألمان

االهتمام بالطرق والكباري المؤدية للمناطق السياحية واألثرية، وتوفير مواقـف للسـيارات بهـذه     -12

 .وريةوذلك من اجل تالفي االختناقات المرالمناطق 
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إقامة مراكز دائمة للمعلومات السياحية يتوفر بها األدلة والنشرات والخرائط التوضـيحية لجميـع    -13

 األماكن السياحية بمدينة جدة

توعية المواطنين بأهمية المحافظة على نظافة األماكن السياحية وكونها ثروة قومية يجـب علـى    -14

لك من خالل بـرامج تليفزيونيـة والفتـات    الجميع مساعدة الجهات المسئولة في االهتمام بها، وذ

 .إرشادية بهذه المناطق

إقامة معاهد خاصة باإلرشاد السياحي بجامعة الملك عبد العزيز، تتـيح بـرامج تثقيفيـة وعلميـة      -15

 .متطورة إلخراج جيل من المتخصصين والمهتمين بالسياحة في جدة

  

حية الجغرافية وهناك جوانب عديـدة  هذا ونأمل أن تكون هذه الدراسة قد غطت جانب معين من النا

في حاجة إلى المزيد من الدراسة والتحليل، وكل جانب منها يمكن أن يكون موضوعا إلحـدى الدراسـات   

  .المستقبلية في هذا المجال
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  عـاملراج

  المراجع العربية: أوالً

  :بـالكت
، الدار العربيـة للعلـوم  ، السياحة والترويح في جدة) هـ1428(زعزوع، ليلى ، عبد الرزاق ، ابوداود - 

 . بيروت، 1ط
  .دار البركة: ، عمان، األردنمبادئ السياحة) هـ1412(أبو رحمه، مروان  - 
 .عالم الكتب: ، القاهرةدراسة في جغرافية السياحة) م1998(الجالد، احمد  - 
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  إ<&ث(............)         ذآ7ر(...........)   

  آ � �"� ر�q$� 3- �2 � إ�� 8,ة؟) 13
  - )A#'و�&8(  -    )   (:&د�(  -  )   ( �2-( و� ),A#�)  (  

  
  3	ه' ا)$ 	را�� ا�$' ���z ا�$&a 6 <8	 إ�� �3	�s6 8,ة؟) 14

  - )"u"{(ا?%&زة ا      )  (  
  )  (   "<}¯ ا)A&م"إ%&زة ا)!�"� -  
  )  (       �7ا�2 ا©:"&د -  
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  )  (     � %'"� ا©و8&ت ا)$&�;( -  
  )  (      � ¨"! و8> ا?%&زات -  

  
  
  

  3	 ه' 3,ة إ�	3$� .�)� زX	رة ���	�s6 8,ة؟) 15
  )  (    أ�8 �� أ7,2ع  -  
  )  (  �� أ7,2ع إ)9 أ7,2:"� -  
  )  (    أآ�! �� أ7,2:"� -  

  
  �	3$� ا��ي ���z �*	ء أو�	�� 6 >؟3	 ه& �3	ن إ) 16

  )  (           �;( �u!و�( -                )  (          ��ق   -  
�8&ء -    )  (  �12 ='-1´  -  w©ا©8&رب أو ا �� أ��:  )  (  
       -  ��&"2 �E#��(    )  

  
  

  3	 ه' و
 �� اW$\	�� إ�� ا3c	آ- ا� 2	q � دا)g 8,ة؟) 17
  - )w&± ر ±¶ل  #!ة ا?8&�(2"& -  )  (    2"&رة&Eرة إ�  )  (  
  )  (    "ا)�;� ا)E'&:�"�& -(  -  )  (  ")"'7ز��"2"&رة أ%!ة  -  

  
18 (        g��\�$ا� ge	��
��3	 ه��' 3"��	در q"��&�� ����� ا����&��3	ت ا�#	���� .���3	آ- ا����2- وو

  وا3c	آ- ا� 2	q � .�,ة؟
�8&ء وا©8&رب -  w©ت -  )  (    ا¶E'(وا ¯v{(  ا)  (  
  )  (  ا?ذا:( وا)#-"7��uن -  )  (  (ا)�»!ات وا©د)( ا)$"&�" -  

  
  

  ا���	�� ا���,د ���2&آ 	ت ا�$�و 2�� � �X	��. �q	�s6 8,ة: �	�;ً	
��3	 ه��' ا��� ��Yات ا��&��8&دة ����X,3 '��6 ��8,ة وا�$��' �� Yه��	 ���- z �ه��	 ��3- ا����,ن       ) 18

  اc)�ى .	������؟

  ا��� Yات
  در�8 ا��&ا6\�

y63&ا  
  .�,ة

y63&ا   ,q إ��
	3  

 � z
y63&ا  

 � z
y 3&ا6

  .�,ة

� �³8&ء ��&��2    -1A� &�=8!��& �� �1( ا)'1!�( �$�� �� ز�&ر
  .ا)v£ أو ا)A'!ة

          

� ���� ا©7��2اق وا)'!اآ��� ا)#E&ر���( ا)#���  -2����A(ا )�����'(&� ���%7�          
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  .=A#� ¯"³( إ)9 :'-"( ا)#$7ق ��&
=#'"���� أ7���2اق %����ة �7���Eدة و=����7ع �A!و����&=�& وا<¥���u&ض  -3

&�A-2 ر&A2أ.  
          

ا)�1"�! ��� ا)'$#»�u"&ت وا)'!اآ�� ا)}�v"( ا)'#.��7رة       و%�7د  -4
  .وا�#"&زه&  � و%7د أ²,&ء ��!ة

          

� �� ا)»7ا²«  -5��A(&� &ا©�'! �'"�ه !v,(9 ا-: )�����87 ا)'
  .ا)A&�( وا)'�#AE&ت وا);!ى ا)$"&�"(

          

و%7د �"�&ء %�ة ا?�¶2� �u³� :-9 ا)'���( <»&E= &²&ر�ً&  -6
  .ا)'$#�'!�� وا)#E&ر إ)"�&وا8#}&د�& �4Eب 

          

� �� ا)�u&دق ا)�u&±!ة وا)»�; ا)'u!و��(     -7��A(ا )����#7ا ! �&)'
  .ذات ا)'$#7ى ا)'!�7ق �'& �$�� ا)$�1 وا?8&�(

          

�ة ��&��2,( �&)�$��,( إ)��9 �$��#7ى        -8��E� )���&8?ر ا)$���1 وا&A��2أ
  .ا)$�1 ا)'.-7ب

          

9-  ���A(وا ���A(ا �� ��� ا)'!اآ�� ا)A-'"�(    و%7د %&�)A ا('-� :,
�'-A(ا ¡v,(وا )را2�-( ),2&�� )"'-: )�"� ! 7=.  

          

�ة ا)'#'"�� �;-�( ا©�.�&ر وا:#��ال در%�( ا)�v!ارة        -10% )�����&خ �
  .أ¨-� ��7ر ا)$�( و:�م و%7د :7اw¯ أو �,&ب

          

19 (     �
�� ا�$�و�X � ا�$' �\&م .a	 )�ل زX	ر�� ���	��s6 �8,ة آ���	ط 	X&ه' أو� 	3 'q	
'�Xو��  

    )����X ر	ا)$  �ط 3- أآ;	�W(  
  - u#(وا )�!ام �'1( ا)'1!v(ا �E$'(دة و³8&ء ا)'�&�2ز�&رة ا&,A-( (  .!غ ا)#&م   (  
  - )'���ة ا);E� ا)'7%7دة �  )  (  ا)4ه&ب )¾�&آ� ا)#&ر�¥"( وا)'#&�¯ وا)'$&%
�ا� ا)A&�( وا)'�#�ه&ت  -  v(ا �(                         ا)#��3    (  
  -  !v,(7س :-9 ا)»&²« وا20#'#&ع �'��! ا-E(ا        )  (  
  )  (                      ا);"&م �,ÀA ا©<».( ا)!�&�"( وا)!�&�&ت ا)'&�"(  -  
  )  (                    ا20#!±&ء وا)!ا�(  � إ��ى ا);!ى أو ا)'�#AE&ت ا)$"&�"( -  
�دةا)#$7ق  � ا©72اق ا)A&�( أو ا)'!اآ� ا)#E&ر�( ا)' -  A#             )    (  
  )  (       �7³ر ا)'A&رض أو ا)��وات ا)A-'"( وا)�;& "( وا©د�"( -  
  )   (ز�&رة ا)'1#,&ت ا)A&�( وا)¥&w( و�!اء ا)1#� وا?²¶ع :-ÀA� 9 ا)�7&�  -      

  3	 ه' أg*6 ا3c	آ- ا� 2	��X,3 '6 � q 8,ة 3- وsW �a8�ك؟) 20
  - ��7�E(ا Á">(                ا)71ر    (  
  )  (                   ا)v'!اء -  
  )       (                     ا)71ر<"Á ا)»'&)� -  
    - )"�7�E(ا !vأ� );.��               )  (  
  (     )          ��.;( أ�v! ا)»'&)"(         -       
  - )'���ة ا);% )���  )    (        )ا)#&ر�¥"((�
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  (      )           ��.;( ±-"£ 2-'&ن -   
  

  ...............................................أ±!ى، أذآ!ه&  -  
  

هg اg\$W أ�q, أ�	ر.�� أو أ��,�	 �2� -�3 �e� ���	��. ��3	��s6 �8,ة .�7�ض ا�$��� � أو           ) 21
  ا���g؟

        -  �A>  )  (    -  0  )  (  
  :q '6	�� إ8	.$� .��� -  
  ة 3�>؟هX g,�&ك إ�� زX	ر�> .�,ة أو �*	ء ا8j	ز -      
        -  �A>  )  (    - 0  )  (  
  هY0�X gك ��� زX	رة .�� ا3c	آ- ا� 2	��. � q	�s6 8,ة؟ -      
        - �A>  )  (    - 0  )  (  

�ه& -             ��v= ��1'� ه� �A�� )�&%?إذا آ&<> ا  
             -  
             -  

  ا�#,3	ت ا�$	� � .�,ة 3- وsW �a8�ك؟ در�8 �&6�3	 ه' ) 22

  3$&6� .�;�ة  �#,3ـ	تا  م
 ,q إ�� �3$&6

	3  
 �6&$3 � z
  ��� اj=�ق

        )�; �u!و�( – �&دق (أ�&آ� ا)�1$   1
        �1&=� =�%"! ا)$"&رات  2
        )ا)-"'7ز��(ا)$"&رات ا©%!ة   3
        �v.&ت ا)787د و±��&ت ا)$"&رات  4
        �7ا8¯ ا)$"&رات   5
        )ا)}!اف ا�)�(ا)¥��&ت ا)'}! "(   6
        ا),;&0ت وا),7 "�&ت  7
        ا)'.&:�   8
9  )"v{(ت ا&��        ا)'$#»u"&ت و�!اآ� ا)¥

        ا)}"�)"&ت  10
  

  ا�#,3	ت ا�$	� � .��	�s6 8,ة؟ أ
�	ر3	 رأ�X 6' 23$&ى ) 23
�0�� 8,ا  ا�#,3ـ	ت  م �3  ��0��3  ��
	�3  

        ا)�1$  1
        ا)'7اw¶ت  2
        ا)'.&:�  3
�ا�  4v((ر72م ا)'�#�ه&ت وا�&A(ا         



    257

        ا)'¶ه�  5
        ا)¥��&ت ا).,"(  6
        ا)$-� وا),v'(&� ��&³¶ت ا)#E&ر�(  7
        ا)'�#AE&ت ا)$"&�"( وا)#! "�"(  8
  

  ؟ا�#,3	ت ا�$	� � .��	�s6 8,ة 8&دة3	 رأ�X 6' 23$&ى ) 24
�&��  8 ,ة  �3$	زة  ا�#,3ـ	ت  م\3  �~Xرد  
1  )"8��u(ت ا&��          ا)$�1 وا)¥
          )�;� وا).!ق±��&ت ا  2
��&ت ا)�1!������&ء وا)'"�����&3 وا)}�����!ف      3�����±

�v{(ا  
        

          ا)¥��&ت ا).,"(  4
          ا)¥��&ت ا©��"(  5
��&ت ا)��& (  6±          
��&ت ا0=}&0ت  7±          
          ا)'.&:�  8
          ا©72اق وا)'!اآ� ا)#E&ر�(  9

10  )�&A(ا� ا�v(ا)'�#�ه&ت وا          
          �!اآ� ا)#! "´ وا)'¶ه�  11
��&ت ا)'�#AE&ت  12±          

  

25 (          t� q -�3 ���e	�ت ا�	���r$3 '����6' رأ�X هg ا� 2	�q وا�#�,3	ت ا�$�و�X �� �6' �8,ة 
  در�8 ا�#"&� � وا3c	ن؟

�ر%( آ,"!ة -  � �A>)     (  -  &� �  )  ( أ��ًا :-9 ا?²¶ق - )  )  إ9( �

�����ى أن أه���	�' �3	����s6 ���8,ة وا��\ ���� - .���a	 و3\���,3' ا�#���,3	ت     ) 26 gه���  ���� �Xو�ا�$
  وا��2	W,ة Y �$Xون .	���	[� وا�$�q	ب و
�� ا�",ر؟

�ر%( آ,"!ة -  � �A>)     (  -  &� �  )  ( أ��ًا :-9 ا?²¶ق - )  )  إ9( �


��� �8 ��% ا�0~��	ت     ) 27	������ى أن ا� ��2	�q وا�#��,3	ت ا�$�و�3 '��6 ��� �X	���s6 ��8,ة  gه��
  ا�����X؟

  -  �A>  )  (    -  0  )  (  

28 (XY� ��6ا��ي د ��  	رة �3	�s6 8,ة X,�&ك ���&دة �XY	ر�a	 3�ة أ)�ى؟هg ا�2
  -  �A>  )  (    -  0  )  (  



    258

  
  3	 ه' أه� ا���	آg ا�$' واa8$�� )�ل 6$�ة إ�	��. ��$3	�s6 8,ة؟) 29

                     )����X ر	ا)$  �����3 3- أآ;(  
  - )�&8Ã( �2&�� د �1&ن&Eإ� )�7Aw            )  (  
  )  (              ار=u&ع =1&)"¯ ا)$�1 وا?8&�( -  
  - Á">.;( ا)71ر�� �ت  &��� و=!آ� ���A ا)¥��  )  )            ا0زد�&م ا(»
  )  (      �7Aw( ا0<#;&ل )¾�&آ� ا)$"&�"( وا0±#�&8&ت ا)'!ور�( -  
  )  (  ..)ا0<#;&0ت، ا).A&م، �!اآ� ا)#! "´(ار=u&ع أA2&ر ا)¥��&ت ا©2&2"(  -  
�م و%7د أ�&آ� )-E-7س :-9 ا)»&²« =�&�2 ±} -  :)-�&A( ا)"w7    )  (  
�م =7 ! ا)�ر%( ا)1& "( �� ا©�� وا��&ن وا)#A!ض )-'³&�;&ت -  :    )  (  
�م و%7د ÀA,( )>&"w ا)¥��&ت ا)A&�( و=�<� �$#7ى ا)��& ( -  :    )  (  
  )  (            72ء �&)( ا)'�&خ وار=u&ع <$,( ا)!�7²( ±¶ل  }� ا)}"¯ -  
  )  (     ��.;( وا��ة �$,� ا)'-�:�م =�7ع ا©�&آ� ا)$"&�"( و=!آ�ه&  �  -  
  )  (          ................................................�»&آ� أ±!ى، أذآ!ه& -  
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