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 المستخلص:

بها عوامل جذب سياحي يمزج  بين الطبيعة والتراث والمالمح الحضارية الحديثة، يعول أتمتلك مدينة 

عداد مناسبة من ألم تتمكن من جذب  عليها أن تكون منتجعا سياحيا يرفد الدخل القومي للدولة، ومع ذلك

تمثلت التي و ،لى اختيار موضوع هذا البحث،  ومن هنا برزت مشكلة البحثإالسياح ، وهذا ما دفع الباحث 

في الكشف عن مستوى الخدمات السياحية المقدمة للسياح، ومدى رضاهم عنها كما وكيفا، ولذا فإن هذا 

لسياحية من وجهة نظر السياح أنفسهم، وسعيا لتحقيق هذا الهدف لى تصنيف وتقييم الخدمات اإالبحث يهدف 

معتمدا في جمع فقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي األكثر مالءمة لألبحاث الجغرافية الميدانية التطبيقية، 

 من نزالء الفنادق المصنفة البالغ عددها ستة %20توزيع استبانة على عينة عشوائية بنسبة  البيانات على

تنبع أهمية هذا البحث من موضوعه فهو يعالج مشكلة اقتصادية واجتماعية على درجة عالية من فنادق، و

نه يعد بحثا جغرافيا تطبيقيا مركزا على مشكلة لم يتناولها الباحثون في مجال جغرافية أاألهمية، فضال عن 

 .منطقة الدراسةالسياحة في 

  الغذاء. –النقل  –السكن  –ابها  –لخدمات ا -السياحة -: جغرافياالكلمات المفتاحية
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Classification and evaluation of tourism services in Abha city 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

The city of Abba has tourist attractions that combine nature, heritage and modern 

cultural features. It is believed to be a tourist resort that enriches the national 

income of the country. However, it has not been able to attract suitable numbers 

of tourists, which led the researcher to choose the subject of this research. This 

research aims to categorize and evaluate tourist services from the point of view 

of the tourists themselves. In order to achieve this goal, the analytical descriptive 

approach most suitable for field applied geographic research has been followed. 

, By distributing a questionnaire on a random sample of 20% of the hotel's six 

hotels. The importance of this research stems from its subject. The researchers 

deal with the geography of tourism in the city. 

Keywords: Geographically, tourism, Services, Abha, Living, Transportation, 

Food 
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 مقدمة:

سياحي الجذب للهم عامل أتعد الخدمات السياحية 

في كافة المدن السياحية في دول العالم، ولذا منحتها 

الدول ممثلة بالجهات المسئولة عن السياحة عناية 

كبيرة في سبيل توفيرها وتطويرها، مما يجعل تلك 

ومن هذا المنطلق شدد األمير المدن جاذبة للسياح، 

 سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة على

ضرورة تقديم الخدمات السياحية المتطورة التي 

صحيفة اليوم تليق بالمواطن السعودي وحكومته،)

اإللكترونية، الرابط 

(http://www.alyaum.com/issue/page.

php&P=4) 

بما أن مدينة أبها عاصمة السياحة العربية لعام و

لى مدينة إ االتوجه الحكومي لتحويلهم نتيجة 2017

لبقية  المدن السعودية ،  لتصبح   سياحية منافسة

قادرة على جذب السياح السعوديين الراغبين  

نتيجة سوء الخدمات المقدمة  ،  في الخارجللسياحة 

صيف عام خالل الذين بلغ إجمالي إنفاقهم للسياح  

) مركز  مليار لاير (31) م حوالي2018

، م(2018المعلومات واألبحاث السياحية" ماس"، 

ياحة تعد نوعا من الصناعة التي ترفد فإن السولذا 

م، 2007الدخل القومي بالموارد المالية ) قصودة، 

وتطويرها السياحة الداخلية ب (،  واالهتمام26ص

البديل عن  االقتصادية هيغيرها من القطاعات مع 

النفط على طريق تحقيق اهداف رؤية المملكة 

 م.    2030

ال توجه الز مشكلة البحث وتساؤالته وفرضياته:

السياح السعوديين الى السياحة الخارجية مرتفعا، 

على الرغم من انخفاض مبالغ اإلنفاق عليها من 

 لىإم 2017خالل صيف عام  (مليار لاير32)

خالل نفس المدة في عام  (مليار لاير 30,5)

 وبنسبة انخفاضوبمبلغ مليار ونصف، م، 2018

ياح السإجمالي إنفاق  نجد أن وبالمقابل ،(4,7)%

 13,5بلغ ) لى السعودية من الخارجإالقادمين 

مصروفات مليار لاير 4,8منها) ،(مليار لاير

عن  %12وبنسبة نمو  ،السياحة ألغراض دينية

م، وتصدرت المنطقة 2017إجازة صيف عام 

الشرقية الوجهات األكثر استقباال للسياح الوافدين 

 %27ثم منطقة الرياض بنسبة  %45بنسبة 

)مركز ، %16المكرمة بنسبة  فمنطقة مكة

(، 2018المعلومات واألبحاث السياحية "ماس"، 

ولم يكن لمنطقة عسير دور منافس في جذب السياح 

أما على المستوى الداخلي فقد ، الوافدين من الخارج

تصدرت منطقة مكة المكرمة الوجهات من حيث 

بسبب زيارة  %31بنسبة و ينعدد السياح المحلي

، %18ها منطقة عسير بنسبة تتل المسجد الحرام،

ثم منطقة الرياض  %12فالمنطقة الشرقية بنسبة 

تتوزع على  %28بينما بقية النسبة   %11بنسبة 

مركز المعلومات  بقية المناطق اإلدارية )
ومما سبق م(، 2018، واألبحاث السياحية" ماس"

نالحظ أن السياحة الخارجية الزالت جاذبة 

أن منطقة عسير تحتل للسعوديين بشكل واضح، و

المركز الثاني في  جذب سياح الداخل، وبما أن 

مدينة ابها المركز اإلداري للمنطقة وأهم مدينة 

سياحية في جنوب المملكة العربية السعودية، وفيها 

مطار ابها اإلقليمي الذي يستقبل السياح الواصلين 

جوا، وتشكل عقدة نقل مهمة للمسافرين بين كافة 

تبرز سة في انحاء المملكة، ومن هنا المدن الرئي

يمكن أن نعبر عنها مشكلة البحث والتي 

 اآلتية: تساؤالتبال

  لسياح من الخدمات السياحية المقدمة لما

 الداخل والخارج؟ 

  هل الخدمات السياحية المقدمة ترتقي إلى

مستوى الخدمات السياحية التي يتطلع إليها 

 سياح مدينة أبها؟  

الخدمات السياحية األساسية  أن ويفترض البحث

ال زالت تعاني من  المقدمة للسياح في مدينة أبها

الضعف وليست عند المستوى الذي يتطلع إليه 

  السياح سواء من الداخل او من الخارج.
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عدد من األبحاث ببها مدينة أحظيت أهمية البحث: 

 المواضيع بعض التي ناقشت والدراسات العلمية

اهتمت  األبحاث التيولكن المتعلقة بالسياحة، 

بموضوع تصنيف وتقييم الخدمات السياحية 

السكن والنقل ك، األساسية التي يحتاجها السائح

الغذائية والتسهيالت والمواصالت والخدمات 

الزالت نادرة أو معدومة بحسب ، السياحية األخرى

ولذا فإن هذا البحث سيسد ثغرة مهمة علم الباحث، 

ى مثل هذه األبحاث التي لإالزالت بحاجة ماسة 

ومستوى السياحية نواع الخدمات أستكشف عن 

، وما سيصل إليه هذا البحث من دائها كما ونوعاأ

نتائج فإنه يمكن االستفادة منها سواء في تطوير 

السياحة في ابها او في غيرها من مدن منطقة 

عسير، ومدن المملكة التي تواجه الظروف نفسها 

 بشكل عام.

سيركز البحث على الخدمات  ث:منطقة البح

المركز اإلداري لمنطقة  ،مدينة أبهاالسياحية في 

وتشكل عقدة نقل ومواصالت بين مدن ، عسير

المناطق الجنوبية والغربية وأهمها مدن خميس 

مشيط، وبيشة، وجازان، ونجران، والباحة، 

، 2017) القحطاني، ،وربطها بالعاصمة الرياض

سياحّي في  جذب ة ذاتأهم محافظ دوتع (،5ص

 خالل موسم فصلويقصدها السياح  نطقة،الم

ها وارتفاع سطح ،اعتدال مناخها نتيجة الصيف؛

ا، وفيها أعلى قمة متر 2200 همتوسطالذي يبلغ 

المملكة العربية السعودية التي تشغل نحو في 

وهي قمة  شبه الجزيرة العربيّةمن مساحة  70%

 .رالبحفوق مستوى سطح  رامتأ 3207 تهللجبل 

 

 
 

 ( الموقع الجغرافي لمدينة أبها وعالقاته اإلقليمية1شكل )
 

ابها معروضا سياحيا طبيعيا وبشريا متلك كما ت

عدد كبير من المتنزهات السياحية، متنوعا، ففيها 

والجبل  ،أبو خيالومنتزه كمنتزه السودة، 

، والحبلة، واألمير سلطان، ودلغان، األخضر

 اموغيره ة كريدة والجرةوالمحميات الطبيعي

باسم عروس المدينة وتُعرف هذه  ،(1)خريطة 

  (.25، ص2012الربعي،)الضباب  الجبل وسيدة

 سيناقش البحث او

جازة صيف عام إبها خالل لمدينة أراء السياح آ

م، ومدى رضاهم عن الخدمات التي 2018

 يحصلون عليها خالل زيارتهم.

 

 أهداف البحث:
 ياحية المقدمة للسياح.هم الخدمات السأحصر  .أ

إلى محاور تصنيف الخدمات السياحية  .ب

 أساسية.

تحديد درجة رضا تقييم مستوى الخدمات و .ت

 السياح عن كل خدمة.

اقتراح المعالجات المناسبة لتفادي القصور  .ث

 والضعف في الخدمات السياحية.
 

 :اإلجرائية تعريف المصطلحات

 شبكة طرق رئيسة    ــــــ--ــ

 أرقام الطرق   
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ا هي الفنادق التي تتوفر فيهالفنادق المصنفة:  .1

 الفندقة، مجال في دوليا المعتمدة الشروط

وتوفر  راقي في خدماتها، بمستوى وتتمتع

داخلها  للسياح واألمنية الصحية الظروف

 (.30، ص2016حدة، )

: يقصد بالتصنيف الخدماتتصنيف وتقييم  .2

لى مجالها إالتقسيم، بمعنى نضيف كل خدمة 

ما التقييم فيحدد درجة الخدمة أالرئيس، 

قارنة مع الخدمات األخرى في مومستواها 

 ،جمع خدمة ، أما الخدمات فهينفس المجال

 يبحث التيالمنافع وويقصد بها النشاطات 

حتى  إقامته مكان مغادرة السائح منذ عنها

السكن والنقل والغذاء   إليه،  وتشمل عودته

(، 22، ص1987توفيق،  والترفيه وغيرها)

سياح وتحتل الخدمات السياحية سلم أولويات ال

كونهم بأمس الحاجة إلى تنوعها وجودتها وهم 

الكثير وتشترك  يمارسون العملية الترفيهية،

وتطوير  يالسياح النشاطلدعم  الخدمات من

 http://tourism.uokerbala) ،نوعيته

.edu.iq/wp/blog/2016/01/27) 

 من تنتج وعالقات ظواهر مجموعة السياحة: .3

 ماتالخد ومقدمي بين السياح التفاعل

 المضيفة المناطق أو والبلدان السياحية

 على تعمل التي المقصودة والمجتمعات

عبد والزائرين ) السياح اجتذاب واستضافة

(، وعرفها أبو 9، ص 2016الحكيم، والديب،

عملية مركبة تتضمن انتقال داود بأنها: 

إقامته الدائمة إلى مكان اإلنسان من مكان 

ألكثر من يوم  آلخر يبعد عن موطنه األصلي

ابو )العمل خالف واحد ألغراض متعددة 

 (49-29داود، بدون، ص

من  : هو الشخص الذي يقوم باالنتقالالسائح .4

ال لغرض السياحة لمسافة  مكان سكنه الدائم

ويقضي  ثمانين كيلومترا من منزلهتقل عن 

، 2000السيسي، )خاللها ليلة خارج منزله 

 (15ص

 جذب قة علىالمنط قدرةالسياحي:  الجذب .5

من الداخل والخارج والمنشآت  السياح

حدة، )فيها  واإلقامة والتنقل إليها، السياحية

 (26، ص2016

البحث هداف ألغرض تحقيق  اجراءات البحث:

سئلته، والتحقق من صحة أعلى  واإلجابة

فرضياته، تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي األكثر 

بيقية، والذي مالءمة ألبحاث جغرافية السياحة التط

 يعتمد على أساليب التحليل الكمي.

يشكل نزالء كل فنادق : مجتمع البحث وحجم العينة

بها المصنفة وعددها ستة فنادق، ما بين أمدينة 

للبحث، نجمتان وخمسة نجوم، المجتمع األصلي 

من عدد  %20خذ عينة عشوائية بنسبة أ وتم

فراد أالغرف واألجنحة في كل فندق، وبلغ عدد 

 (.1)الجدول ( نزيل، 96لعينة )ا

 

 ( مجتمع البحث وحجم عينته1جدول )
 حجم العينة عدد االجنحة حجم العينة عدد  الغرف تصنيف الفندق اسم الفندق

 4 20 29 144 خمسة نجوم قصر أبها

 2 8 10 52 أربعة نجمات قصر السالم

 2 10 16 79 ثالثة نجوم البحيرة

 2 10 6 30 ثالثة نجوم فندق أبها

 3 16 13 66 نجمتان شفاء أبها

 2 9 6 32 نجمتان سراة أبها

 15 73 81 403 6 االجمالي

 ه1438الميدانية التي تم تنفيذها خالل شهري شوال وذي القعدة من عام  المصدر: الدراسة

( خدمة 36)حصر تم  السياحية: تصنيف الخدمات

 ليها السياح منإمن الخدمات السياحية التي يحتاج 

لى إو أي مدينة في العالم، ثم تصنيفها أبها أزوار 

ساسية، شملت خدمات السكن والنقل أثالثة محاور 

، األخرى الغذائية والتسهيالت السياحيةوالخدمات 

، ثم تم ( خدمة سياحية12)محور وتضمن كل 

تصنيفها وترتيبها بحسب نسبة الموافقة عليها من 

 قبل أفراد عينة البحث من السياح.
 

     قييم الخدمات السياحية:ت

 وال: خدمات السكن السياحي: أ
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أهم خدمة يبحث عنها السائح خالل  يعد السكن

زيارته السياحية، مركزا على جودته وانخفاض 

الواضح في  ( النقص3الخريطة ) تكلفته، وتوضح

أن معظم  على يدل مما المصنفة، الفنادق عدد

 شروطتتوفر فيها ال ال في المحافظة الفنادق

وانخفاض جودة  الفندقة، مجال في دوليا المعتمدة

من  لنزالئهاواألمنية  الصحية والظروف خدماتها،

راء السياح نزالء الفنادق آ السياح، كما اتضح من

، الجودةالمصنفة أن خدمات السكن متوسطة 

ذ بلغ المتوسط الحسابي لكافة ومرتفعة األسعار إ

قياس ليكرت بناء على م (2,2خدمات هذا المحور)

  .الثالثي

 

 

 المصنفة في مدينة أبها المكاني للفنادق( التوزيع 2)شكل 

جامعة الملك كلية العلوم اإلنسانية، (، رسالة ماجستير، قسم الجغرافيا، 2017)ناصر المصدر: القحطاني، نجود 

 21، صخالد

 

جور الغرف واألجنحة الفندقية: أارتفاع  .1

كاليف السكن ت عينة البحث حول جاءت آراء

مرتفعة متطابقة مع الرأي العام السائد بأنها 

)الشريان، برنامج الثامنة، ومبالغ فيها 

في معظم الفنادق موضوع الدراسة (، 2012

مقارنة بغيرها من المدن السعودية التي 

سعار الغرف أزاروها، ولذلك احتلت 

ولى بمتوسط واألجنحة الفندقية المرتبة األ

 واتفق، %74ة موافقة ( وبنسب2,7حسابي )

رباع المستجوبين على ارتفاع أحوالي ثالثة 

أجور السكن، مما يحد من إقبال السياح على 

بها، ويقلل من مدة اإلقامة في  الفنادق أمدينة 

يام اإلجازات أالسياحية المصنفة فيها خالل 

ومواسم الصيف، ويرجع هذا االرتفاع لمشكلة 

ت الرئيسة الموسمية، التي تعد أحد المسببا

السياحي عموما الرتفاع أسعار السكن 

بشكل خاص، حتى يتم المصنفة الفنادق و

شغال الفنادق إالتعويض عن انخفاض نسبة 

عود اسباب تشهر السنة، كما أيام وأفي باقي 

لى ندرة وجود الفنادق إجور السكن أارتفاع 

طبقا لمبدأ العرض السياحية المصنفة سياحيا 

 والطلب.

شار أ: بهاأادق المصنفة في كفاية الفن .2

بها ال أفراد العينة أن مدينة أ( من 62,5%)

تواجه قصورا واضحا في الخدمات الفندقية 

الراقية، فهم يرون أن الفنادق المصنفة كافية 

لتلبية حاجة السياح من  السكن الجيد، ولم 

يواجهوا اي مشكلة في موضوع الحصول 

يقولون على السكن بسهولة، بينما ثلث العينة 

نهم ألى حد ما، مما يعني إأن الفنادق كافية 

واجهوا صعوبات في الحصول على السكن 

( يرفضون أن %5,2المطلوب، وهناك )

الفنادق كافية، ويرون ضرورة زيادة هذه 

الخدمة لمواجهة الطلب المرتفع عليها خالل 
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نه ال يوجد إال أعلى اعتبار شهر الصيف، أ

  .( فنادق مصنفة فقط6)

جاءت خدمات النقل قل والمواصالت:  الن .3

والمواصالت الخاصة بالفنادق في المرتبة 

الثالثة من حيث األهمية لدى عينة الدراسة 

(،  2,4( وبمتوسط حسابي )%51وبنسبة)

ومن المعلوم أن السائح عندما يبدأ التخطيط 

لى إلرحلته يفكر بموضوع سهولة الوصول 

رحلته  وجهته السياحية، وكيفية التنقل خالل

 (،13، ص2013)احمد،بسهولة ويسر،

بها نظرا  أهمية نقل السياح في مدينة أوتزيد 

لعدم توفر شركات  لسيارات التاكسي في 

المدينة باستثناء تاكسي المطار، وليس كل 

السياح يرغبون في التعامل مع التطبيقات 

اإللكترونية للبحث عن وسيلة مواصالت، 

ب ومنها عدم لى عدد من األسباإويعود ذلك 

و صعوبة أربط الجوال بشبكة اإلنترنت، 

، ولذا فالسائح الداخلي  مضطر لنقل استخدامه

ضافية، أو السفر بها إسيارته الخاصة بأجور 

إذا كان ذلك ممكنا، ويعتبر توفر سيارات 

خاصة بالفنادق الستقبال السياح القادمين عبر 

ثناء إقامتهم من أالجو أو لتقديم الخدمات لهم 

ال  السائح، فالضروريات األساسية للسائح

هو نما إو ،يبحث عن السكن والطعام فقط

مواصالت رخيصة  أيضا لوسيلة بحاجة

وسائق  ،مريحة ونظيفة وآمنةو التكاليف

 .نجاح رحلته السياحيةل يساعده متعاون

 
 

  السياحي السكن محور خدمات( 2) جدول

 موافق خدمات السكن السياحي الرقم
النسبة 

% 

موافق 

 إلى حد ما

 النسبة

% 

 

ال 

أواف

 ق

النسبة

% 

 

 2,1 2 20,8 20 77,1 74 ارتفاع اسعار الغرف واألجنحة 1

 5,2 5 32,3 31 62,5 60 كفاية الفنادق المصنفة في ابها 2

 6,3 6 40,6 39 53,1 51 امتالك الفنادق سيارات لنقل النزالء 3

 1,1 1 51 49 47,9 46 مالءمة السكن لدخل الفرد 4

41،7 40 كفاية مواقف سيارات النزالء 5  50 52,1 6 6,3 

 18,8 18 40,6 39 40,6 39 نظافة أثاث الغرف ومرافقها 6

 12,5 12 53,1 51 34,4 33 جودة شبكة االتصاالت واألنترنت 7

 13,5 13 52,1 50 34,4 33 جودة خدمات غرف النزالء 8

 18,8 18 52 50 29,2 28 جودة نظافة الفندق ومرافقه 9

 19,8 19 55,2 53 25 24 حسن تعامل العاملين مع النزالء 10

 29,2 28 45,8 44 25 24 توفر الهدوء والراحة للنزالء 11

 44,8 43 35,4 34 19,8 19 حفاوة االستقبال والتوديع 12

 ه1438المصدر: الدراسة الميدانية التي تم تنفيذها خالل شهري شوال وذي القعدة من عام 

 

حصلت هذه مالءمة السكن لدخل الفرد:  .4

، وهي نسبة دون (%46موافقة ) على الخدمة

المتوسط وهذا يعني أن السكن السياحي ال 

أنهم يالئم دخل معظم السياح، ويعود ذلك إلى 

لم يتمكنوا من الحصول على السكن المالئم 

لدخلهم، وهذا مرتبط بارتفاع تكاليف السكن 

رباب األسر أصا ليه سابقا، وخصوإالمشار 

ذات العدد الكبير الذين يبحثون عن سكن واسع 

تتوفر فيه الخدمات الفندقية المعتادة، وال يجد 

ال في الفنادق السياحية المصنفة، وكما إذلك 

( أن الطاقة 1هو واضح من الجدول)

لكافة الفنادق المصنفة في مدينة  االستيعابية

جعل لف سرير، وهذا بدوره يأبها ال تزيد عن أ

 امرأالحصول على السكن المناسب للدخل 

عباء مالية فوق أصعبا، مما يحملهم 

استطاعتهم وتتجاوز ميزانيتهم المخصصة 
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لرحلتهم السياحية، والتي تؤثر بشكل سلبي 

 .تهمعلى مدة إقام

 %56: اتفق مواقف سيارات نزالء الفنادق .5

فراد العينة على أن خدمات مواقف أمن 

كن كافية كما يجب، فقد سيارات النزالء لم ت

ن كفاية أمن المستجوبين  %50كان رد 

منهم  %6كثر من ألى حد ما، وإالمواقف 

فادوا بأن المواقف غير كافية، ومن المسلم به أ

أن المدن ذات السياحة الجبلية بشكل عام 

بها تعاني من ندرة األراضي أومنها مدينة 

الكافية التي تتناسب مع المشروعات 

ة السياحية، فضال عن ارتفاع ثمنها االستثماري

نظرا لهذه الندرة، وهذه المشكلة يشعر بها 

نفسهم، ومعظم من زارها، أبها أسكان مدينة 

فراد العينة من نزالء الفنادق أراء آولم تخرج 

السياحية عن الرأي العام السائد، مما يستدعي 

اختيار المواقع المناسبة إلنشاء الفنادق الجديدة 

فر األراضي الكافية لمواقف حيثما تتو

و أو الزوار أالسيارات سواء لخدمة النزالء 

 المترددين على تلك الفنادق.

بلغت نسبة غير  :نظافة أثاث الغرف ومرافقها .6

الموافقين على جودة خدمة نظافة الغرف 

(، بينما الذين %19ومرافقها الصحية حوالي)

( من %41نها جيدة الى حد ما حوالي)إقالوا 

(، 2,2عينة البحث وبمتوسط حسابي)راء آ

لى أن ادارات الفنادق ال تهتم إوهذا يشير 

كثيرا باستبدال أثاث الغرف المستخدم بشكل 

دوري ومنتظم، وال بنظافته المستمرة، وال 

بترميم الغرف وصيانتها، والحرص على 

توفير الراحة النفسية للسياح، فالفندق هو 

الء بالراحة المكان الذي يجب أن ينعم فيه النز

رائحة ولذا يجب أن يكون له واالستجمام، 

جميل مما منظر عام داخلي  وخارجي و، طيبة

 نتشاريجابيا في جذب السياح واإيشكل دورا 

دارات الفنادق إعلى يجب سمعته، ولذا فإنه 

والجسمية توفير كافة عوامل الراحة النفسية 

 (.40م، ص2006)الطائي،للنزالء

 

 
 م2018خدمات السكن من وجهة نظر السياح لمدينة ابها( تقييم 3شكل )

 (2)المصدر: بيانات الجدول رقم 

 

خدمات  أصبحت االتصاالت واألنترنت:جودة  .7

االتصاالت سواء بواسطة شبكة الهاتف 

تشكل حاجة ضرورية  و اإلنترنت أالمحمول 

لكافة السكان والسيما السياح الرتباطها 

صبحت أبسرعة قضاء احتياجاتهم، فقد 

وسائل االتصاالت وشبكة المعلومات العالمية 

خدمات مهمة وال سيما لرجال األعمال  تؤدي

المسئولين الذين يعتمدون على كبار و والتجار
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، عمالهم وانجازهاأهذه الشبكات في متابعة 

 في مهما دورا تلعب  الخدمة هذه فإن وبذلك

 على قادرة وجعلها الضيافة صناعة إكمال

 من إن حيث، ورغباتهم السياح حاجات تلبية

 تتمم أو تكمل أنها الصناعة هذه مميزات

 أخرى، ومع ذلك احتلت لقطاعات جوانب

المرتبة السابعة ضمن مجموعة خدمات 

 تحصلو(، 2,1السكن  وبمتوسط  حسابي )

من %(، 34,4)موافقة على هذه الخدمة 

لم  هاأنمنهم ( %65,6)السياح، بينما يرى 

الجودة، حيث لمطلوب من لى المستوى اإترق 

في خدمات  ات يواجهون صعوب همنظرا ألن

 ليهإنترنت عن المستوى  الذي يطمحون اإل

 .االتصاالت كما في

حصلت هذه خدمات غرف النزالء: كفاءة  .8

فراد أ( فقط من %34,4الخدمة على موافقة )

منهم  %52عينة البحث بأنها جيدة، بينما 

وى يرون أن تلك الخدمات ليست بالمست

غير  %14المطلوب، في حين حوالي 

إدارات راضين عن تلك الخدمات، ولذا فإن 

والعمل الفنادق مدعوة لتحسين خدمات الغرف 

 مواحتياجاته السياح  تلبية طلبات على سرعة

 ونهفي الوقت المناسب وبالشكل الذي يفضل

بأن هناك اهتمام  مرهاشعإ، وإقامتهمخالل 

لغرف من ورعاية من قبل موظفي خدمات ا

الخدمات،  تلكحيث السرعة والجودة في تقديم 

من  %66( أن نحو 2من الجدول)نالحظ و

النزالء لديهم تحفظات على خدمات الغرف 

أنها قاصرة وليسوا راضين عنها  مما يعني

لى قلة عدد إتمام الرضا، وربما يعود ذلك 

تدريبهم  ضعفو هماختيار سوءو أالعاملين، 

عمالهم، ولذا البد أية و لضعف ادراكهم ألهمأ

لى ضرورة  وجود قوة عاملة إمن اإلشارة 

كافية كما ونوعا في خدمات غرف الفنادق 

الذي تعد جزءا مهما من المنتج السياحي 

دارات  الفنادق إالفندقي، والبد من اهتمام 

بتوفير العدد الكافي من العاملين األكفاء، 

كسابهم إواستكمال النقص من حيث التدريب و

داء أمهارات التي تساعدهم على النجاح في ال

 وظائفهم.

أن  من على الرغمنظافة الفنادق ومرافقها:  .9

ميدان البحث تضمن الفنادق السياحية 

 ينبغيبها، والتي أالمصنفة سياحيا في مدينة 

أن تتميز بنوع من الضخامة والنظافة العامة 

اثبت عكس ذلك الواقع ن أ، إال هالكافة مرافق

ال على موافقة إم تحصل هذه الخدمة فل ،تماما

منهم غير  %19بينما ( من العينة، 29%)

معظم  أماراضين نهائيا عن هذه الخدمة، 

لى إ رضاهم فإن (%52أفراد العينة وبنسبة )

حد ما، وبذلك تكون هذه الخدمة قد احتلت 

مركزا متأخرا ضمن خدمات محور السكن، 

رين دارات الفنادق والمستثمإمما يستدعي من 

عادة النظر في هذه الخدمة والعمل على إ

منحها عناية خاصة بهدف الرقي بالعمل 

 .الفندقي والسياحي

جودة معاملة العاملين بالفنادق مع النزالء:  .10

من المعلوم أن نزالء الفنادق السياحية الراقية 

يتميزون بعدد من الخصائص االجتماعية 

، واالقتصادية والعلمية  والوظيفية وغيرها

دارات الفنادق والعاملين فيها إولذا لزم على 

، الحرص على التعامل الراقي مع كافة النزالء

ومن خالل استجواب عينة من نزالء تلك 

الفنادق فقد تبين أن ربعهم فقط راضون عن 

تعامل العاملين في تلك الفنادق، وفي المقابل 

منهم غير راضين ويرون أن  %75هناك 

الدرجة التي يرغبون  لىإالمعاملة غير حسنة 

فيها، وهذا االنطباع يعكس نفسه سلبا على 

سمعة الفنادق، على اعتبار أن النزالء جزء 

من العملية اإلعالنية والترويجية للفندق لدى 

 .اآلخرين

يبحث مستوى الهدوء والراحة للنزالء:  .11

نزالء الفنادق السياحية الراقية على الهدوء 

ودة بحسب والراحة، وهذه الخدمة شبه مفق

( نجد أن 2قراءة الجدول )آراء السياح، فمن 

من النزالء يرون أن الفنادق ال توفر  75%

، وهذا المطلوبوالهدوء الكافية الراحة  لهم

يعني أن النزالء يتعرضون لنوع من اإلزعاج 

وألسباب مختلفة ال تروق لهم، ولذا ننصح 

دارات الفنادق بإعداد استبانات يعبيها النزيل إ

خروجه من الفندق او خالل اقامته حتى  عند

وجه القصور ويعملوا على أيتعرفوا على 

تالفيها مستقبال، فحل المشكلة ولو متأخرا 

 همالها.إفضل من أ

وهذه الخدمة لم جودة االستقبال والتوديع:  .12

الثالث التي عن سابقتها من الخدمات  تختلف

جاءت معاملة النزالء عند  ولذاسبقتها 

التوديع ضمن الخدمات التي االستقبال و

احتلت مراكز متأخرة ضمن خدمات محور 
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( غير %45فقريبا من نصف النزالء)السكن، 

راضين عن هذه الخدمة تماما، وفي المقابل 

( راضين عنها، بينما %20هناك نحو)

( من النزالء راضين إلى حد ما، 35,4%)

السائح وال يخفى ما لهذه الخدمة من قيمة لدى 

السيما عند وصوله بعد السفر، وما و ،النزيل

يبقى راسخا في ذهن السائح هي المواقف 

و أيجابية إاألخيرة من الزيارة سواء كانت 

سلبية، فالسائح الذي يحظى بنوع من االحترام 

األثر لديه والتقدير عند مغادرته سيبقى 

وسيكون حريصا على العودة لإلقامة اإليجابي 

قادمة، وسيكون في ذلك الفندق عند زيارته ال

العكس من ذلك تماما في حالة التوديع غير 

نه أنه سيتمنى إذلك الفندق فقبل المناسب من 

أو حتى  هلم يتخذ القرار باختيار النزول في

 بها.أزيارة مدينة 

 
 :سهولة الوصولثانيا: خدمات النقل و

عدم موافقة معظم النزالء على جودة خدمات النقل 

نقل البري المتوفرة نواعها، سواء الأبكافة 

و أوالمتمثلة بخدمات السيارات األجرة )التاكسي(، 

و النقل الجوي، وكذلك الخدمات أالنقل الجماعي، 

فقرات( فقط من  5خرى، ونالحظ أن )المساعدة األ

فقرة ( حصلت على نسب فوق المتوسط  من  12)

 72راء السياح المبحوثين، وتراوحت بين آ

لى أن خدمات هذا إ، وهذه النسب تشير %50و

المحور تواجه بعض القصور، ونتيجة لذلك تحد 

بها، ويعكس أمن تطور النشاط السياحي في مدينة 

هذا طبيعة موقعها الجغرافي وخصائصها 

التضاريسية الوعرة، على الرغم من امتالك مدينة 

قليمها اإلداري شبكة جيدة من الشوارع إبها وأ

الت تشهد والطرق متنوعة األصناف، والتي الز

التوسعات والتحسينات المستمرة، ومع ذلك فإنها 

 بهذه الخدمات. االهتماملى المزيد من إتبقى بحاجة 

 سهولة الحصول على وسائل النقل العامة: .1

يعد عامل النقل وسهولة الوصول أحد العوامل 

الهامة في عملية الجذب السياحي والتنمية 

السياحية، وال يمكن أن يقوم نشاط سياحي 

ناجح في ظل وجود ضعف في بنية النقل 

والمواصالت في المدينة واقليمها، ولذا فإن 

شبكة الطرق الخارجية والشوارع الداخلية تعد 

هم التسهيالت لخدمة السياح القادمين من أمن 

 وقد و من الخارج على حد سواء،أالداخل 

خدمة مركز الصدارة بين خدمات هذه الاحتلت 

 %72نحو وافقفقد  الوصول، وسهولة النقل

على سهولة الحصول على  من المستجوبين

نهم يمتلكون أويعتقد  وسائل النقل العامة،

وسائل نقل خاصة ولم يحتاجوا لخدمات النقل 

أنهم منهم أشاروا إلى  %8،3وأن امة، الع

واجهوا صعوبات في الحصول على هذه 

أن  وويبد ،بهاأثناء زيارتهم لمدينة أالخدمة 

، م يكن لديهم وسائل نقل خاصةبعض هؤالء ل

من أفراد العينة كانوا راضين  %19,8بينما 

 إلى حد ما عن هذه الخدمة.

 %68فاد نحو أ جور سيارات األجرة:ارتفاع أ .2

جور أنهم الحظوا ارتفاع أفراد العينة أمن 

النقل بسيارات األجرة مقارنة بالمدن 

ن إقالوا  %31السعودية األخرى، بينما 

لى حد ما، ويرجع إنما إكثيرا و االرتفاع ليس

جور النقل بالسيارات أالسبب في ارتفاع 

لى عدم وجود شركات متخصصة إاألجرة 

بها، ومبالغة أللعمل في هذا المجال في 

السائقين في تحديد األجور المطلوبة وليس 

ال االستجابة نظرا لقلة معرفته إمام الضيف أ

ذه بتفاصيل الحياة في المدينة، واعتقد أن ه

لى الزوال بعد تشغيل إالمشكلة في طريقها 

شركات النقل اإللكترونية مثل كريم وغيرها 

جور النقل بطول أمن الشركات التي تحدد 

 المسافة المقطوعة.
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 ( خدمات محور النقل والمواصالت3جدول )

 موافق خدمات محور النقل والمواصالت الرقم
 النسبة

% 

موافق 

 الى

 حد ما

 النسبة

% 

 ال

 أوافق

 

 النسبة

% 

 

 8،3 8 19,8 19 71,9 69 سهولة الحصول على وسائل النقل العامة 1

 1 1 31,3 30 67,7 65 ارتفاع اجور السيارات األجرة 2

 8,4 8 33,3 32 58,3 56 توفر رحالت النقل الجماعي الى المدينة 3

 2,1 2 45,8 44 52,1 50 جودة  تخطيط شبكة الشوارع والطرق 4

 2,1 2 47,9 46 50 48 لة الوصول إلى المكان المقصودسهو 5

5،2 5 47,9 46 46,9 45 توفر الرحالت الدولية الكافية الى ابها 6  

 11,5 11 46,9 45 41,7 40 سرعة الوصول بقياس الوقت للمسافة 7

 19,8 19 46,9 45 33,3 32 الى ابهاسهولة الحصول على حجز رحلة  8

 27 26 41,7 40 31,3 30 مطار للمسافة المقطوعةارتفاع اجرة تاكسي ال 9

 22,9 22 45,8 44 31,3 30 انتظام الرحالت الجوية الى مطار ابها 10

29،2 28 اإلرشادات المساعدة على سهولة الوصول 11  53 55,2 15 15,6 

 31,3 30 40,6 39 28,1 27 توفر الرحالت الجوية المباشرة إلى المطار 12

 ه1438الميدانية التي تم تنفيذها خالل شهري شوال وذي القعدة من عام  الدراسة المصدر:

 

 ابهاتوفر رحالت النقل الجماعي الى  .3

من افراد عينة البحث  %58اشار : وانتظامها

الى توفر رحالت النقل الجماعي بين المدن 

السعودية ومدينة ابها، وهذا يعني أن اكثر من 

و نصف السياح ال يواجهون أي مشاكل ا

صعوبات عند سفرهم من مناطق سكناهم الى 

مدينة ابها، ويمكن تفسير هذه النتيجة بأنها 

تعود الى أن معظم السياح السعوديين ال 

يميلون الى استخدام النقل الجماعي في 

رحالتهم السياحية وال سيما من يصطحبون 

و أعائالتهم، ويفضلون استخدام النقل الجوي 

من العينة  %33سياراتهم الخاصة، بينما 

 %9لى حد ما، وإيرون أن توفر هذه الخدمة 

لى إيرون عدم توفر رحالت النقل الجماعي 

 %42لى أن إبها وعدم انتظامها، مما يشير أ

من السياح لهم مالحظات سلبية على هذه 

الخدمة وبدرجات متفاوتة، ومن خالل مناطق 

قامة هؤالء السياح األصلية تبين انهم جاءوا إ

 يوجد فيها خط سير لرحالت من مدن ال

لى إمنتظمة لباصات النقل الجماعي المباشر 

 بها.أمدينة 
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 ( تقييم خدمات النقل والمواصالت من وجهة نظر السياح4شكل )

 (3)المصدر: بيانات الجدول رقم 

 

ما أجودة شبكة الشوارع والطرق وسالمتها:  .4

بها وطرقها أبالنسبة لجودة شوارع مدينة 

فقد حصلت هذه الفقرة على موافقة  اإلقليمية

يرون أن  %45فراد العينة، بينما أمن  52%

هذه الشبكة ليست على ما يرام من الجودة، 

يرفضون القول بأن شبكة  %2وهناك 

الشوارع والطرق الخارجية بصورة جيدة، لقد 

الحظ هؤالء السياح أن هناك قصورا في 

صيانة الطرق وعدم انتظام في اتجاهات 

رع داخل المدينة، فضال عن ضيقها الشوا

ضا تعود لطبيعة المدن أيوهذه المشكلة 

السياحية الجبلية، كما الحظوا سوء الرصف 

وكثرة المطبات والحفريات والتحويالت مما 

يؤثر سلبا على سهولة حركة السياح، وال سيما 

بها، مما ينتج عن أالزائرين أول مرة لمدينة 

لى إالوصول ذلك االزدحام الشديد وصعوبة 

وجهتهم السياحية وربما واجهوا بعض 

جراء التوسعات إالمقاطع  والتحويالت نتيجة 

والتحسينات والصيانة الدورية لبعض 

 الشوارع والطرق الخارجية.

تعد  :قصودسهولة الوصول الى المكان الم .5

سهولة الوصول من القضايا المهمة التي تؤخذ 

مشروع  يأاالعتبار عند التفكير بإنشاء  بنظر

ما تكون عامل إاقتصادي، ألن هذه الخاصية 

مساعد لنجاح المشروع أو عكس ذلك فقد 

خفاقه هذا من جانب، ومن إتكون سبب فشله و

اهتماما  الوصول تعطىجانب ثاني فإن سهولة 

خاصا من قبل المخططين في المجال 

الحضري واإلقليمي في المنطقة، لما لهذا 

سكان همية في حياة الأالموضوع من 

والزوار، فوجودها يوفر الوقت والمال 

والجهد على الناس وكلما انخفض مستوى 

  .توفرها ارتفعت التكاليف وهكذا
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 ( شبكة الشوارع في مدينة أبها وسهولة الوصول5شكل )

 

همية فإن سهولة الوصول في ومع هذه األ

بها الزالت ذات مستوى منخفض مدينة أ

اد العينة يرون فرأمن  %50بدليل أن حوالي 

لى االماكن التي يقصدونها لم إن وصولهم أ

يكن سهال بالدرجة المطلوبة، بينما الخمسين 

خرى وافقوا على سهولة الوصول بالمئة األ

وربما استخدموا التطبيقات االلكترونية 

" وهذه gpsلمساعدتهم في ذلك مثل تطبيق"

عادة إالنتيجة تستدعي من الجهات المختصة 

ذه القضية كل فيما يخصه، ويأتي النظر في ه

في مقدمة ذلك جودة تخطيط الشوارع الجديدة  

واتصالها بسهولة ويسر مع شبكة الطرق 

و الداخلة اليها، وإجراء أالخارجة من المدينة 

التحسينات للشبكة القديمة حتى ترفع من 

على أالكفاءة النسبية ألدائها وتحقق مستوى 

التي لى األماكن إمن سهولة الوصول 

و أيقصدها صاحب الحاجة سواء كان سائحا 

 من السكان والمقيمين في المنطقة.

ما أ بها:ألى إتوفر الرحالت الدولية الكافية  .6

السؤال عن توفر الرحالت الجوية الدولية من 

بها بشكل كاف فقد وافق ألى مطار إالخارج 

على الرغم أن  العينة،فراد أمن  %47عليه 

داخل المملكة ولكنهم معظم هؤالء جاءوا من 

جاباتهم على معرفتهم الذاتية، إاعتمدوا في 

وصلوا عبر  السياح الذينوقد مثلت نسبة 

من العينة  %10الرحالت الجوية الخارجية 

فقط، ومع ذلك فقد كان الموافقون على توفر 

فراد العينة، أقل من نصف أتلك الرحالت 

 %5لى حد ما، وإجاباتهم إكانت  %48بينما 

أن الرحالت غير متوفرة بالشكل  يرون

 المطلوب.

 سرعة الوصول بقياس الوقت للمسافة: .7
جاب أسرعة الوصول بقياس الوقت للمسافة 

من  (%42) على هذه الفقرة بالموافقة حوالي

% األخرى لهم (58)فراد العينة، بينما الأ

لى إوجهة نظر مغايرة فهم يرون أن وصولهم 

كثر من أقتا خذ وأماكن زياراتهم أفنادقهم و

متوسط  الوقت الذي تحتاجه المسافة 

لى وجود التحويالت إيعود  االمقطوعة، وهذ

الثانوية وهناك بعض الشوارع باتجاه واحد، 

الشارع الموازي له للعودة  وال تجد المركبات

بسهولة، وهناك محاوالت لحل هذه المشكلة 

لى رأس إمثلما هو جاري من دوار القصبة 

ازان، ومن دوار القصبة باتجاه العقبة باتجاه ج

طريق الطائف وغيرهما، وهذه النتيجة 

تستدعي استمرار تنفيذ مثل هذه المشاريع التي 

ستحل مشكلة تأخر الوصول وصعوبته في 

 . المدينة وضواحيها

بها: ألى إسهولة الحصول على حجز رحلة  .8

حصلت هذه خدمة سهولة الحصول على  

ا على موافقة  حجز لرحلة داخلية الى مطار ابه

فراد عينة البحث، بينما ثلثي أمن  33,3%

ما إلى حد ما، وإما موافقون نسبيا وإالعينة 

لى وجود صعوبات إغير موافقين مما يشير 

في الحصول على حجوزات الرحالت 

شهر الصيف حيث يزيد أالداخلية وال سيما في 
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الطلب على رحالت الطيران الداخلي نظرا 

 اسياحي إقليما منطقة لألن منطقة عسير تشك

لقضاء فترة الصيف خالل موسم  امهمجاذبا 

و جزء منها، وفي ظل هذه النتيجة أاإلجازات 

فإنه البد من التنسيق بين الهيئة العامة للسياحة 

والتراث الوطني مع الخطوط الجوية 

السعودية وكافة شركات الطيران الداخلي  

 سعارها بدالأبهدف زيادة الرحالت وتخفيض 

من ارتفاع األسعار خالل مواسم الصيف، 

تشجيعا لتطوير السياحة الداخلية بما يتوافق 

م وخدمة للسكان 2030مع رؤية المملكة 

 وخصوصا طالب المدارس والجامعات.

جرة تاكسي المطار للمسافة أارتفاع  .9

جرة أأما الفقرة التي تخص : المقطوعة

السيارات "التاكسي"  بالنسبة للمسافة 

 31,3ة فقد رأى حوالي ثلث العينة )المقطوع

%( أن األجور يميل نحو االرتفاع، ومن 

صبح يشغل موضعا في أبها أالمعلوم أن مطار 

كثر من أ هااطار المدينة وال يبعد عن مركز

جور هذه المسافة المائة أكم فقط، ويتجاوز 15

الريال كما هو معلن رسميا في لوحة تحديد 

ناك سيارات جور التاكسي في المطار، وهأ

ذا كان السائح إ كثر من هذا المبلغ السيماأتأخذ 

يجهل سقف األجور والمسافات التي يريد 

%  41,7لى مقصده، بينما إقطعها للوصول 

جرة التاكسي ليس كبيرا أيرون أن ارتفاع 

فراد أمن  %27لى حد ما، وهناك إنما إو

جرة تاكسي أالعينة يرفضون فكرة ارتفاع 

للمسافة المقطوعة، وال بد من المطار بالنسبة 

لى أن عدد من السياح الواصلين عن إاإلشارة 

طريق الجو يستأجرون سيارات من مكاتب 

اإليجار في المطار بأجر يومي وهذا النظام 

يحافظ على السائح من ابتزاز اصحاب 

 التاكسي واستغالل جهل المسافرين.

 :بهاألى مطار إ انتظام الرحالت الجوية .10
نتظام الرحالت الجوية سواء كانت وبالنسبة ال

و غير مباشرة فقد رأى أرحالت مباشرة 

% فقط من العينة انتظام تلك الرحالت  31,3

لى إمن كافة المطارات الداخلية والخارجية 

من  %69بها اإلقليمي، بينما أمطار 

المستجوبين غير موافقين على انتظام 

و أبها اما بشكل كلي ألى  مطار إالرحالت 

ي، مع العلم أن القليل من الرحالت جزئ

 أساساالدولية يستقبلها المطار ألنه مخصص 

الستقبال الرحالت الداخلية وبعض رحالت 

الخطوط الجوية السعودية الناقل الرسمي 

للدولة، وحرصا على تفعيل خدمات النقل 

بها فإنه يجري حاليا أالجوي الدولي  لمطار 

ح تنفيذ مشروع تطوير المطار حتى يصب

مطارا  دوليا، وبذلك ستحل الكثير من 

المشكالت التي تحد من سهولة الوصول 

لى المطار، ويشجع حركة السياحة إالدولي 

الدولية في اإلقليم الجنوبي للمملكة والذي يضم 

عددا من المناطق اإلدارية وفي مقدمتها منطقة 

عسير التي تتمتع بامتالك مقومات سياحية  

 متنوعة.

 : مساعدة على سهولة الوصولاإلرشادات ال .11
بالنسبة لإلرشادات المساعدة للسائح على 

من  %29قر ألى مقصده فقد إسهولة الوصول 

فراد العينة بأنها جيدة وتؤدي دورها في أ

لى األماكن المطلوبة إمساعدتهم للوصول 

فراد أما معظم أبسهولة ويسر، 

(  فقد تحفظوا على جودة تلك %55,2العينة)

ا أنها تقوم بدورها الى حد ما، الخدمة ورأو

ن اإلرشادات المتوفرة أ( يرون %15,6بينما)

في المدينة وضواحيها لم تساعدهم على 

لى األماكن التي يقصدونها، وهذه إالوصول 

النتائج تحتم على الجهات ذات العالقة بهذا 

كاللوحات الموضوع استكمال النواقص 

 لمساعدة السياح للوصول بسهولة يةاإلرشاد

 لى األماكن التي يقصدونها.إويسر 

لى مطار إتوفر الرحالت الجوية المباشرة  .12

احتلت خدمة توفر الرحالت الجوية  بها:أ

خر خدمة في محور آبها ألى مطار إالمباشرة 

خدمات النقل وسهولة الوصول الى مدينة 

فراد العينة أ( من %28,1فاد )أبها، حيث أ

ية أ بأن تلك الخدمة متوفرة ولم تواجههم

بها جوا، بينما ألى إصعوبات عند سفرهم 

لى إ( يرون أن هذه الخدمة متوفرة 40,6%)

( من العينة يرون %31,3حد ما، وهناك)

لى إعدم توفر الرحالت الجوية المباشرة 

بها، وفعال نالحظ من جدول الرحالت أمطار 

بها ليست ألى مطار إالجوية الدولية الواصلة 

خرى، مما يزيد أ نما عبر مطاراتإمباشرة و

زعاجا للمسافرين، إمن وقت الرحلة ويسبب 

اإلشارة الى ذلك فإن هذه المشكلة  توكما سبق

وغيرها ستحل بعد استكمال مشروع توسيع 

لرحالت لالمطار وتحويله الى مطار دولي 
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 الدولية والداخلية. 

 

 : غذائية والتسهيالت األخرىثالثا: الخدمات ال
السياحية خدمات التسهيالت تعد الخدمات الغذائية و

الطعام والشراب واألمن والصحة األخرى ك

السياحي  الموسممقومات نجاح أهم من  وغيرها

ألي مدينة سياحية في العالم، نظرا الرتباطها 

الوثيق بحياة الناس عموما والسياح على وجه 

الكثير من الخدمات  تم حصرو الخصوص،

محدودية السياحية في هذا المجال، ولكن نظرا ل

حجم البحث تم التركيز بعد الفحص والتدقيق لتلك 

لهذا  ( خدمة سياحية12)اختيار  الخدمات  تم

السياح خالل تنفيذ  إليها يحتاجالمحور، والتي 

التي خضعت وة بشكل مباشر، مجهم السياحيابر

البحث التي تم اختيارها عينة قبل لتقييم من ل

ذلك  لمدينة، كما يوضحلمن السياح عشوائيا 

وجه ألى تحديد إوصل تالبذلك تم و (،4الجدول )

القوة والضعف لتلك الخدمات، واقتراح المعالجات 

ظهرت نتيجة أ، وقد واجههاألوجه القصور التي ت

( فقرات حصلت على نسب موافقة 5التحليل أن)

 (7وعددها ) فوق المتوسط، بينما بقية الفقرات

شير حصلت على نسب تحت المتوسط العام، مما ي

لى أن معظم تلك الخدمات الزالت تعاني من إ

المستفيدين عنها، السياح القصور وعدم رضا 

 خالل التحليل التالي: تفصيال وسنبين ذلك 

: سعار الوجبات الغذائية في المطاعمأارتفاع  .1

جاءت فقرة ارتفاع اسعار الوجبات الغذائية 

في المطاعم السياحية المصنفة المرتبة األولى 

هذا المحور، فقد حصلت على ات بين خدم

عينة، ال أفراد% من 82,3نسبة موافقة 

رتفاع األسعار إجماع على إونالحظ شبه 

مقارنة باألسعار السائدة في بقية المدن 

التزام   عدمالسعودية،  ويظهر أن هناك 

من الجهات المسئولة باألسعار المحددة رسميا 

 في تقصير خالل الصيف، وهذا يعود إلى ال

وال سيما  ،المدينة  ة  في مطاعمريسعتاقبة المر

خالل الموسم السياحي، وهذا يتطلب لفت 

لى هذه المشكلة وضرورة إالجهات  تلكنظار أ

معالجتها بما يتناسب مع األنظمة متابعتها و

 المعمول بها في الدولة. 

 اثلث :واالستقرار النفسياألمن ب الشعور .2

ازة، وال العينة يرون أن الخدمات األمنية ممت

 همرحالتويشعرون بأي قلق خالل اقامتهم 

عكر ت  ولم يواجهوا أية تهديداتالسياحية 

ربع عينة مظاهر مزعجة، بينما  أومزاجهم 

لديهم مالحظات حول هذه ( %25السياح )

ويرون أن الشعور باألمن واألمان ، الخدمة

، واالستقرار النفسي خالل اقامتهم إلى حد ما

منيا أء الحظوا قصورا وهذا يعني أن هؤال

 %2، بينما بأخرىو أتهم بصورة اخالل زيار

شعورهم باألمان فقط يرفضون تماما 

وهذا يفسر واالستقرار النفسي خالل اقامتهم، 

 يجدواأن هؤالء فعال تعرضوا لمشاكل ولم 

الحماية الكاملة من قبل الجهات األمنية سواء 

على و خارجها، أفي داخل المدينة كانوا 

 أمني  وانتشار استنفار م مما نالحظه منالرغ

ال أن ذلك إجازة الصيف، إخالل غير عادي 

وربما كانت ، لماكلى مستوى الإلم يرتق 

هناك عوامل أخرى غير أمنية مؤثرة على 

وال بد للجهات األمنية هذه الفئة من السياح، 

ها، وسد كافة دوبكافة من مضاعفة جه

وال  لمقبلة،ة اسم السياحياخالل المو الثغرات

مدينة، كمنتزهات السودة ال ضواحيسيما 

تواجد مجاميع من الشباب الذين يالحظ حيث 

يقومون بتصرفات وسلوكيات مزعجة 

أو كما وخصوصا العوائل منهم،  ،للزوار

يحصل خالل الفعاليات الفنية والغنائية من 

فوضى من قبل بعض الشباب المستهتر بالقيم 

على أمن وسالمة  والنظام، ولذا يجب الحفاظ

و تصرفات أالسائح من أي اخطار قد تهدده، 

، والسيما في األماكن من قبل الغير تزعجهقد 

 المزدحمة كاألسواق والمهرجانات وغيرهما. 

 احتلت: هاجودة األطعمة والمشروبات وتنوع .3

بين خدمات  المرتبة الثالثة ةالخدم جودة هذه

 ، وهذه(%65,6)وبنسبة موافقة  هذا المحور

مشكلة في  الى أن السياح واجهوإالنسبة تشير 

ع األطعمة ولم تتناسب مع كافة ونتو جودة

اذواقهم ورغباتهم، مع مراعاة اختالف 

البيئات والعادات والتقاليد التي جاءوا منها، 

والحاالت المرضية السائدة في المجتمع 

من  (%33,3ا )بينمالسعودية المعاصر،  

األطعمة على جودة  موافقونالعينة 

لى حد ما، مما يعني إ والمشروبات وتنوعها

طعام لم يحصلوا على ال نسبةفراد هذه الأأن 

فقط   %1، بينما رغبون تماماكما ي والشراب

األطعمة والمشروبات غير جيدة وال يرى أن 

، متنوعة في المدينة وإقليمها اإلداري
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ماكن الجذب السياحي حيث أخصوصا في 

المصابون  وأكبار، الأو صغار السن،  يواجه

كالسمنة والسكر والضغط باألمراض المزمنة 

 لمشاكل صحية بسبب الغذاء.

 
 الغذائية والتسهيالت األخرى( محور الخدمات 4جدول )

 موافق الخدمات الغذائية والتسهيالت األخرى الرقم

 النسبة

% 

 

موافق 

الي حد 

 ما

 النسبة

% 

 

ال 

 أوافق

 النسبة

% 

 

 7,3 7 10,4 10 82,3 79 جبات الغذائية في المطاعم ارتفاع أسعار الو 1

 2,1 2 22,9 22 75 72 الشعور باألمن واالستقرار النفسي  2

 1,1 1 33,3 32 65,6 63 هاجودة األطعمة والمشروبات وتنوع 3

 10,4 10 30,2 29 59,4 57 كفاية المؤسسات المالية والمصرفية 4

 32,3 31 10,4 10 57,3 55 كفاية الحدائق العامة والمنتزهات 5

 34,4 33 19,8 19 45,8 44 الحصول على الخدمات على مدار الساعة  6

 19,8 19 39,6 38 40,6 39 توفر الخرائط السياحية واألدلة اإلرشادية  7

 16,7 16 46,8 45 36,5 35 كفاية الحمامات والمساجد والمراكز الصحية 8

 47,9 46 24 23 28,1 27 ها  نظافة المطاعم والكفتريات ومرافق 9

 25 24 47,9 46 27,1 26 جودة خدمات المقاهي والكفتريات 10

 33,3 32 41,7 40 25 24 توفر المترجمين لغير الناطقين بالعربية 11

 41,7 40 36,5 35 21,8 21 توفر خدمات اإلرشاد السياحي الجيد 12

 ه1438شهري شوال وذي القعدة من عام الدراسة الميدانية التي تم تنفيذها خالل المصدر: 

وافق  :المالية والمصرفية مؤسساتكفاية ال .4

على أن  %59,4 معظم السياح وبنسبة

بها أالخدمات المالية والمصرفية في مدينة 

وتلبي احتياجات السياح بشكل جيد،  ،كافية

حيث تنتشر الصرافات اإللكترونية التابعة 

معظم والبنوك في الشوارع الرئيسة لجميع 

ومحطات  ،الفرعية واألحياء السكنيةالشوارع 

ات لعمليا لكافة، واألسواق التجارية  الوقود

والتسديد  ،التوريدوالسحب ك المصرفية

والتحويل وغيرها من المعامالت المالية التي 

ليها السياح بما في ذلك تحويل إيحتاج 

فراد أمن  %30,2العمالت األجنبية، ويرى 

نما إوكافية، خدمات ليست العينة أن تلك ال

 ويرىلى حد ما، إ انتشارهاهناك قصور في 

غير كافية، ة الخدمهذه من العينة أن  10,4%

ونعتقد أن هؤالء لم يجدوا الخدمة التي كانوا 

ليها خالل رحلتهم السياحية، وهذا إبحاجة 

يتطلب من الجهات المختصة وفي مقدمتها 

بنوك مؤسسة النقد العربي السعودي وفروع ال

ن يوفروا كافة الخدمات أبها أالمتواجدة في 

 ،مستقبال المتطورة  والتسهيالت المصرفية

وال سيما أن منطقة عسير مقبلة على نهضة 

 أبها. سياحية كبيرة وفي مقدمتها مدينة

كثر أيرى  كفاية الحدائق العامة والمنتزهات: .5

فراد عينة البحث الممثلة للسياح أمن نصف 

العامة والمساحات  ن الحدائقأبها أفي مدينة 

 عامة والخاصة ايضاوالمنتزهات ال  الخضراء

 ،المدينة  وضواحيها أنحاء منتشرة  فيكافية و

وبلغت نسبة موافقتهم ، وتلبي احتياجاتهم

ثلث العينة في المقابل حوالي %(، و57,3)

%( يرون أن هذه الخدمة غير كافية،  32,3)

معروض من يتوقعون أن ال نعتقد أنهم كانواو

كثر مما وجدوه في الواقع نظرا أهذه الخدمة 

بها عاصمة السياحة ألإلعالن الرسمي بأن 

ولذلك يجب أن تحتل هذه ، م2017العربية 

الخدمة مقدمة الخدمات السياحية فيها، وأن 

تكون اكثر تميزا عن غيرها من المدن 

السياحية األخرى على مستوى المملكة، 

بها هذا أياح قصدوا من الس اويعتقد أن كثير

%(، كانت  10,4كما أن ) ،العام لهذا السبب
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جابتهم محايدة بين الطرفين فهم يرون أن هذه إ

لى حد ما، وهذه اإلجابة تشير إالخدمات كافية 

ضمنيا أن لهم مالحظات على هذه الخدمة 

وليسوا راضين عنها تمام الرضا ألنها وإن 

عاني كانت متوفرة وكافية من حيث الكم فهي ت

من القصور الكيفي والنوعي كندرة األلعاب 

المتطورة المالئمة لكافة الفئات العمرية من 

الذكور واإلناث، وقلة منشآت الترويح 

والتسلية المتنوعة،  والتغذية المناسبة وإن 

سعار أوجدت متوفرة بشكل محدود فذات 

 ذواق الزوار.أمرتفعة، وال تلبي رغبات و

 

 

 

 

 

 والمنتزهات السياحية في مدينة أبها ( الحدائ 6شكل)
 

الخدمات على مدار الساعة:  الحصول على .6

%( من عينة البحث على أنهم  45,8وافق )

يحصلون على الخدمات العامة عندما 

ليها على مدار الساعة سواء في إيحتاجون 

( منهم %34,4و ضواحيها، بينما )أالمدينة 

نهم لم يحصلوا على الخدمات في أيرون 

وقت الذي يكونون في حاجة اليها، وهذا ال

كثر من ثلث السياح غير راضين أيعني أن 

عن ذلك، ور بما يكون هذا القصور حاصل 

وقات اداء أو أخالل النصف األخير من الليل، 

الصلوات، ومن المعلوم أن للمسافر رخصة 

في الجمع والقصر عند السفر فال يدرك أن 

هذه القضية داء فريضة، وأالمقيمين في حالة 

نالحظها جميعا عند السفر وال سيما في 

و عند أو المطاعم أخدمات التزود بالوقود 

البحث عن فنادق وشقق للسكن، 

( من العينة يرون أنهم حصلوا %19,8بينما)

على الخدمات التي يحتاجون اليها خالل اليوم 

يضا أنهم غير راضين ألى حد ما، وهذا يعني إ

 .مدار اليوم والليلةعن تقديم الخدمات على 
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 ( تقييم خدمات الغذاء والتسهيالت األخرى من وجهة نظر السياح7شكل )

 (4المصدر: بيانات الجدول رقم )

 

الخرائط السياحية واألدلة اإلرشادية:  توفر .7

يجب أن تكون هذه الخدمة متوفرة بشكل 

ممتاز ومنتشرة في كل مكان وخصوصا 

الداخل  مطارات المغادرة والوصول في

ومكاتب حجز الرحالت الجوية والبرية، 

والمكتبات واألكشاك والفنادق والمطاعم 

والسوبر ماركت ومحالت بيع الصحف 

مس الحاجة أوالمجالت ألن السائح يكون في 

ثناء رحلته السياحية، أالى هذه الخدمة قبل و

كثر من نصف عينة البحث يرون أن أولكن 

بها ويمثلون أي هذه الخدمة إما غائبة تماما ف

و شبه غائبة أ%(، 19,8نسبة)

وهؤالء يرون عدم توفر  %(،39,6ويمثلون)

وانتشار الخرائط السياحية واألدلة اإلرشادية 

التي تساعدهم على معرفة تفاصيل المنطقة 

ومعالمها السياحية المختلفة بهدف زيارتها،  

%( من العينة موافقون على 40,6بينما هناك)

احية واألدلة اإلرشادية أن الخرائط السي

متوفرة ولم يواجهوا اية صعوبة في الحصول 

 عليها.

الحمامات والمساجد والمراكز  كفاية .8

 سياح%( من عينة ال 36,5وافق ) :الصحية

على جودة الخدمات التي تقدمها المرافق 

همها دورات المياه أالعامة للسياح، و

والمساجد والمصليات واإلنارة وغيرها من 

التي تقدم خدماتها دون مقابل للسياح،  المرافق

ومنها ما تمت اإلشارة اليه كالخدمات األمنية 

والمالية والمصرفية والترفيهية المجانية، 

ن مستوى ألى إشاروا أ%( منهم  46,8بينما)

لى حد ما، وهذا يعني أنهم غير إالجودة 

راضين تماما بجودة هذه الخدمات وال سيما 

المنظفات في دورات  من حيث النظافة وتوفير

المياه خصوصا أن الوعي الزال متدنيا بأهمية 

هذه الخدمات وقيمتها إذ تتعرض لإلهمال 
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والالمباالة في النظافة بل للتكسير والتخريب 

المتعمد من قبل بعض المستعملين لها، دون 

( %16,7معرفة الدوافع لذلك، وهناك نسبة )

فق من العينة يرفضون تماما أن خدمات المرا

 العامة جيدة.

يرى  نظافة المطاعم والكفتريات ومرافقها: .9

حوالي نصف عينة البحث أن اللوحات 

اإلرشادية غير العربية غير متوفرة في مدينة 

و أبها وضواحيها، سواء على الطرق أ

و المعالم الحضارية والتاريخية أالتقاطعات، 

واآلثارية والسياحية واإلدارية وغيرها، وهذا 

مرتفع يلفت نظر السلطات السياحية المؤشر ال

عطاء هذه الخدمة عناية خاصة مستقبال، إلى إ

وال سيما في ظل التوجه لمنح التأشيرات 

السياحية لألجانب غير الناطقين بالعربية 

خالل السنوات القليلة القادمة، ومن المتوقع أن 

تشهد مناطق المملكة حركة سياحية نشيطة 

ا تتميز به من وفي مقدمتها منطقة عسير لم

عوامل جذب سياحي متنوعة، بينما النصف 

اآلخر من العينة يرون توفر اللوحات 

اإلرشادية األجنبية سواء بشكل مطلق 

لى حد ما ويمثلون إو أ(، %28,1ويمثلون)

 (من عينة البحث.24%)

تظهر  جودة خدمات المقاهي والكفتريات: .10

فراد عينة البحث حول جودة خدمات أراء آ

والكفتريات متوازنة بشكل ملفت المقاهي 

للنظر مما يدل على أن جودة هذه الخدمة غير 

( %25مرضية لدى معظم السياح بدليل أن )

منهم يرفضون تماما أن هذه الخدمة جيدة، 

لى حد ما إنها جيدة أ( منهم يرون %48وأن)

وهذا يعني أنهم غير راضين عنها بشكل 

كاف، وأما الموافقون على جودتها 

( فقط، وهذه النتيجة تحتم على %27ن)فيمثلو

الجهات الرسمية ذات العالقة بخدمات 

بها ونطاقها اإلداري أالمقاهي والكفتريات في 

لزام كافة هذه المحالت بتجويد خدماتهم إ

والعمل على تلبية احتياجات ورغبات الزبائن 

و السكان المحليين والمقيمين، أسواء السياح 

مشرفين فضال عن رفع الوعي لدى ال

همية تقديم ألى إوالعاملين في تلك المنشآت 

الخدمات الجيدة لزبائنهم والعمل على 

 ارضائهم وتلبية احتياجاتهم. 

الناطقين بالعربية:  المترجمين لغيرتوفر   .11

تعتني الدول والسلطات السياحية فيها بحسن 

تقديم نفسها بأفضل صورة لسياحها 

وخصوصا الضيوف القادمين من الدول 

جنبية غير الناطقين بالعربية، ولذا فهي تعد األ

الكوادر المؤهلة جيدا للقيام بموضوع الترجمة 

لى لغات دول العالم،  وال سيما إمن العربية 

الرئيسة منها أي )اللغات الحية( التي يجيدها 

معظم سكان دول العالم، ومن المؤسف أن هذه 

الفئة منعدمة في عينة البحث، والقادمين من 

، المملكة كانوا يجدون اللغة العربية خارج

ولذلك انخفضت نسبة الموافقين والرافضين، 

( على التوالي، %33,3(، و)%25وبنسبة)

جابة النصف الثاني من مفردات إتصفت او

العينة بالحياد والذين يرون أن خدمة الترجمة 

لى اللغات األجنبية متوفرة بحسب إمن العربية 

ة والذين قناعاتهم ومعرفتهم الشخصي

 . دروسة( من العينة الم%41,7مثلوا)

تعد : الجيدتوفر خدمات اإلرشاد السياحي   .12

هم الخدمات أخدمات اإلرشاد السياحي من 

الواجب تقديمها لكافة السياح سواء كانوا من 

و من الخارج، وخصوصا خالل أالداخل 

الزيارات السياحية للمعالم التاريخية واألثرية 

سياحي متخصص بهذا التي تحتاج لمرشد 

المجال إلفادة الزوار بالمعلومات الصحيحة 

البعيدة عن األساطير التي يتناقلها عوام 

يضا عند السياحة البيئية وفي أالناس، و

مقدمتها زيارة النباتات والحيوانات في 

المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية 

كالسودة وجرة وريدة وغيرها، فالمرشد 

هم أص والمؤهل يعد من السياحي المتخص

عوامل نجاح النشاط السياحي في المنطقة، 

وعلى الرغم من هذه األهمية إال أن 

( من مفردات العينة يرون أن هذه 41,7%)

( %36,5بها، بينما)أالخدمة غير متوفرة في 

لى حد ما وهذا يعني إنها متوفرة إمنهم يقولون 

أنهم غير راضين عنها ألنها غير متوفرة 

( %21,8اف ومرض، بينما يرى)بشكل ك

منهم أنها متوفرة وتقدم لمن يحتاج اليها من 

لى جانب خدمة إالسياح، وهذه الخدمة 

ليها اكبر مستقبال وال إالترجمة ستكون الحاجة 

سيما بعد العمل بإصدار التأشيرات السياحية 

لألجانب من قبل القنصليات السعودية في 
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م الرائدة، 2030الخارج تنفيذا لرؤية المملكة 

التي تهدف لرفع اإليرادات غير النفطية خالل 

 العشر السنوات القادمة.

 

 استنتاجات البحث: 

خدمة سياحية، وتصنيفها وتوزيعها  36تم حصر 

على ثالثة محاور بالتساوي، شملت السكن والنقل 

الغذائية والتسهيالت والمواصالت والخدمات 

بحاجة ذات االرتباط الوثيق السياحية األخرى 

السياح وتلبية رغباتهم، واعتمد البحث على 

الدراسة الميدانية، حيث جمعت البيانات من خالل 

توزيع استبانة ذات عبارات موجبة على عينة 

سائحا نزيال في  96عشوائية بسيطة، بلغ حجمها 

من عدد الغرف  %20تلك الفنادق، وبنسبة 

واألجنحة السياحية في الفنادق المصنفة وعددها 

تة فنادق موزعة على احياء المدينة، خالل س

دلى أم، وقد 2018الموسم السياحي الصيفي لعام 

فراد العينة بآرائهم على تلك الخدمات، وتحديد أ

درجة الموافقة من عدمها على تلك الخدمات، 

 وخرج البحث باالستنتاجات التالية:

بها بصفتها أقلة الفنادق المصنفة في مدينة  .1

هم أم، و2017لعربية لعام عاصمة السياحة ا

المنتجعات الصيفية للسياح من الداخل 

والخارج في منطقة عسير، والتي ال يزيد 

 نزيل. 1600جمالي طاقتها االستيعابية  عن إ

حياء أيتوزع الفنادق السياحية المصنفة على  .2

ومداخل المدينة بشكل غير متكافئ، وتتركز 

 في وسط البلد والجهة الغربية من المدينة.

احتلت خدمات محور النقل والمواصالت  .3

المرتبة األولى حيث حصلت خمس من 

فراد أمن  %50خدماته على موافقة اكثر من 

 (12)من الفقرات ال %41,6العينة،  وبنسبة 

في ذلك المحور، بينما جاءت خدمات محور 

الخدمات المساعدة في المرتبة الثانية حيث 

حصلت اربع من خدماته على نسبة فوق 

راء العينة، وجاءت خدمات آلمتوسط  من ا

السكن واإليواء السياحي في المرتبة الثالثة 

واألخيرة حيث حصلت ثالث خدمات فقط 

كثر من نصف عينة البحث، أعلى موافقة 

وبهذه النتيجة نستطيع القول بأن ثلث الخدمات 

في كافة المحاور حصلت على رضا السياح 

( 12عددها)بها والتي بلغ أالزائرين لمدينة 

خدمة من اجمالي الخدمات السياحية موضوع 

(خدمة، والتي تشكل 36البحث ال)

( من عدد الخدمات السياحية %33,3نسبة)

 المدروسة.

تبين أن ثلثي الخدمات السياحية المدروسة لم  .4

تحصل على رضا معظم السياح، فقد حصلت 

راء آقل من المتوسط  من أعلى موافقة 

تباينة تراوحت ما بين مفردات العينة وبنسب م

لى إفي كافة المحاور وهي بحاجة  %18و49

 التطوير نوعا وكما.

تقديم كشف البحث عن قصور واضح في  .5

الخدمات السياحية المطلوبة للسياح الزائرين 

بها، مما يفتح المجال لزيادة من ألمدينة 

الدراسات العلمية التفصيلية لكل مجال من 

الخدمات التي لم المجاالت الثالثة وغيرها من 

يتم دراستها في هذا البحث كخدمات 

 المعروض السياحي. 

 

 توصيات البحث: 

 اهمها ما يلي:

قيام الجهات الحكومية ذات العالقة باالستثمار  .1

السياحي بتشجيع القطاع الخاص على 

االستثمار في هذا القطاع التنموي المهم في 

بها، من خالل منح التسهيالت أمدينة 

المشجعة  ومنح األراضي المناسبة، والحوافز 

وتوجيه الراغبين في إنشاء الفنادق المصنفة 

لى إالجديدة في األحياء والجهات التي تفتقد 

وجود مثل هذه الفنادق، ولما يسهم في تنفيذ 

 م.2030رؤية المملكة 

ية على فضرورة تفعيل دور الجهات اإلشرا .2

الخدمات السياحية كال فيما يخصها بتطوير 

تها وبما يغطي احتياجات السياح ويلبي خدما

رغباتهم، مع مراعاة  كافة الفئات العمرية 

 والنوعية، وذوي االحتياجات الخاصة. 

دارات الفنادق إعداد استبانات يعبيها إ على .3

قامته إو خالل أالنزيل عند خروجه من الفندق 

وجه القصور ويعملوا على أحتى يتعرفوا على 

لمشكلة ولو متأخرا تالفيها مستقبال، فحل ا

 .همالهاإفضل من أ

دعوة الباحثين والمهتمين بالشأن السياحي  .4

إلجراء األبحاث والدراسات العلمية التفصيلية 

ليها إلكافة الخدمات الموجودة التي يحتاج 

السياح، واقتراح توفير الخدمات الجديدة من 

بها والمدن أجراء المقارنات بين مدينة إخالل 
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في الداخل والخارج لما  السياحية األخرى

يعود بالفائدة على نجاح النشاط السياحي في 

 المدينة.

 

 المصادر:المراجع و

أحمد، )  بدون   بن سليمان بن الرزاق أبو داود، عبد

 تطبيقه وإمكان وأهميته السياحة (، مفهوم

 السعودية، مجلة كلية العربية المملكة على

 عبد لكالم االنسانية، جامعة والعلوم اآلداب

 ،( 31-32) العدد ،( 16) المجلد العزيز،

 .49-29: ص

م(، 2013أحمد، منال شوقي عبدالمعطي،)

اقتصاديات النقل السياحي، دار الوفاء للطباعة 

 والنشر، القاهرة، مصر.

 البها الحضري المرصد عسير، منطقة أمانة

، م2014) الشامل التقرير، الحضرية

 الحضري المرصد  مؤشرات

م(، صناعة 1987ماهر عبدالعزيز،)توفيق، 

 السياحة، دار زهران، عمان. األردن.

م(، "دور خدمات النقل في 2016حدة، ربوح،)

تنشيط الحركة السياحية، دراسة حالة مدينة 

ورقلة"، رسالة ماجستير، قسم العلوم 

التجارية، كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم 

التجارية وعلم التسيير، جامعة قاصدي 

 اح، ورقلة.مرب

خالل الباحث الدراسة الميدانية التي تم تنفيذها 

 ه1438شهري شوال وذي القعدة من عام 

م(،  "الخدمات 2012الربعي، رحمة يحي أحمد،)

الفندقية في ابها الحضرية، تقييم من خالل 

وجهة نظر السياح"، رسالة ماجستير، قسم 

الجغرافيا، كلية العلوم اإلنسانية، جامعة الملك 

 الد، أبها، السعودية.خ

(، 15،ص2000السيسي، ماهر عبدالخالق،)

مبادئ السياحة، مجموعة النيل العربية، 

 القاهرة، مصر.

م(، برنامج الثامنة 2/6/2012الشريان، داود، )

الفضائية، الجزء الثاني من  MPCعلى قناة 

بعنوان السياحة الداخلية في  55الحلقة 

 السعودية.

نية صحيفة اليوم اإللكترو

http://www.alyaum.com/issue/pa

ge.php?IN=11710 &P=4 

 الى مدخل(،  م2006) النبي عبد حميد الطائي،

، عمان،  الوراق مؤسسة، الفنادق ادارة

 األردن

عبدالحكيم، محمد صبحي، الديب، حمدي 
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