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المستخلص:
تمتلك مدينة أ ﺑها ﻋوامل جذب سياحي يمزج ﺑين الطبيعة والتراث والمالمح الحضارية الحديثة ،يعول
ﻋليها أن تكون منتجعا سياحيا يرﻓد الدخل الﻘومي للدولة ،ومع ذلك لﻢ تتمكن من جذب أﻋداد مناسبة من
السياح  ،وﻫذا ما دﻓع الباحث إلى اختيار موضوع ﻫذا البحث ،ومن ﻫنا ﺑرزت مشكلة البحث ،والتي تمثلت
ﻓي الكشﻒ ﻋن مستوى الخدمات السياحية المﻘدمة للسياح ،ومدى رضاﻫﻢ ﻋنها كما وكيفا ،ولذا ﻓإن ﻫذا
البحث يهدف إلى تصنيﻒ وتﻘييﻢ الخدمات السياحية من وجهة نظر السياح أنفسهﻢ ،وسعيا لتحﻘيق ﻫذا الهدف
ﻓﻘد تﻢ اتباع المنهج الوصفي التحليلي األكثر مالءمة لألﺑحاث الجغراﻓية الميدانية التطبيﻘية ،معتمدا ﻓي جمع
البيانات ﻋلى توزيع استبانة ﻋلى ﻋينة ﻋشوائية ﺑنسبة  %20من نزالء الفنادق المصنفة البالغ ﻋددﻫا ستة
ﻓنادق ،و تنبع أﻫمية ﻫذا البحث من موضوﻋﻪ ﻓهو يعالج مشكلة اقتصادية واجتماﻋية ﻋلى درجة ﻋالية من
األﻫمية ،ﻓضال ﻋن أنﻪ يعد ﺑحثا جغراﻓيا تطبيﻘيا مركزا ﻋلى مشكلة لﻢ يتناولها الباحثون ﻓي مجال جغراﻓية
السياحة ﻓي منطﻘة الدراسة.
الكلمات المفتاحية :جغراﻓيا -السياحة -الخدمات – اﺑها – السكن – النﻘل – الغذاء.
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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:
تعد الخدمات السياحية أﻫﻢ ﻋامل للجذب السياحي
ﻓي كاﻓة المدن السياحية ﻓي دول العالﻢ ،ولذا منحتها
الدول ممثلة ﺑالجهات المسئولة ﻋن السياحة ﻋناية
كبيرة ﻓي سبيل توﻓيرﻫا وتطويرﻫا ،مما يجعل تلك
المدن جاذﺑة للسياح ،ومن ﻫذا المنطلق شدد األمير
سلطان ﺑن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة ﻋلى
ضرورة تﻘديﻢ الخدمات السياحية المتطورة التي
تليق ﺑالمواطن السعودي وحكومتﻪ(،صحيفة اليوم
الراﺑط
اإللكترونية،
(http://www.alyaum.com/issue/page.
)php&P=4
وﺑما أن مدينة أﺑها ﻋاصمة السياحة العرﺑية لعام
2017م نتيجة التوجﻪ الحكومي لتحويلها إلى مدينة
سياحية مناﻓسة لبﻘية المدن السعودية  ،لتصبح
قادرة ﻋلى جذب السياح السعوديين الراغبين
للسياحة ﻓي الخارج  ،نتيجة سوء الخدمات المﻘدمة
للسياح الذين ﺑلغ إجمالي إنفاقهﻢ خالل صيﻒ ﻋام
2018م حوالي ( )31مليار لاير ( مركز
المعلومات واألﺑحاث السياحية" ماس"2018 ،م)،
ولذا ﻓإن السياحة تعد نوﻋا من الصناﻋة التي ترﻓد
الدخل الﻘومي ﺑالموارد المالية ( قصودة2007 ،م،
ص ،)26واالﻫتمام ﺑالسياحة الداخلية وتطويرﻫا
مع غيرﻫا من الﻘطاﻋات االقتصادية ﻫي البديل ﻋن
النفط ﻋلى طريق تحﻘيق اﻫداف رؤية المملكة
2030م.
مشكلة البحث وتساؤالته وفرضياته :الزال توجﻪ
السياح السعوديين الى السياحة الخارجية مرتفعا،
ﻋلى الرغﻢ من انخفاض مبالغ اإلنفاق ﻋليها من
(32مليار لاير) خالل صيﻒ ﻋام 2017م إلى
( 30,5مليار لاير) خالل نفس المدة ﻓي ﻋام
2018م ،وﺑمبلغ مليار ونصﻒ ،وﺑنسبة انخفاض
( ،)4,7%وﺑالمﻘاﺑل نجد أن إجمالي إنفاق السياح
الﻘادمين إلى السعودية من الخارج ﺑلغ (13,5

مليار لاير) ،منها(4,8مليار لاير مصروﻓات
السياحة ألغراض دينية ،وﺑنسبة نمو  %12ﻋن
إجازة صيﻒ ﻋام 2017م ،وتصدرت المنطﻘة
الشرقية الوجهات األكثر استﻘباال للسياح الواﻓدين
ﺑنسبة  %45ثﻢ منطﻘة الرياض ﺑنسبة %27
ﻓمنطﻘة مكة المكرمة ﺑنسبة ( ،%16مركز
المعلومات واألﺑحاث السياحية "ماس"،)2018 ،
ولﻢ يكن لمنطﻘة ﻋسير دور مناﻓس ﻓي جذب السياح
الواﻓدين من الخارج ،أما ﻋلى المستوى الداخلي ﻓﻘد
تصدرت منطﻘة مكة المكرمة الوجهات من حيث
ﻋدد السياح المحليين وﺑنسبة  %31ﺑسبب زيارة
المسجد الحرام ،تلتها منطﻘة ﻋسير ﺑنسبة ،%18
ﻓالمنطﻘة الشرقية ﺑنسبة  %12ثﻢ منطﻘة الرياض
ﺑنسبة  %11ﺑينما ﺑﻘية النسبة  %28تتوزع ﻋلى
ﺑﻘية المناطق اإلدارية ( مركز المعلومات
واألﺑحاث السياحية" ماس"2018 ،م) ،ومما سبق
نالحظ أن السياحة الخارجية الزالت جاذﺑة
للسعوديين ﺑشكل واضح ،وأن منطﻘة ﻋسير تحتل
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
المدن الرئيسة ﻓي انحاء المملكة ،ومن ﻫنا تبرز
مشكلة البحث والتي يمكن أن نعبر ﻋنها
ﺑالتساؤالت اآلتية:
 ما الخدمات السياحية المﻘدمة للسياح من
الداخل والخارج؟
 ﻫل الخدمات السياحية المﻘدمة ترتﻘي إلى
مستوى الخدمات السياحية التي يتطلع إليها
سياح مدينة أﺑها؟
ويفترض البحث أن الخدمات السياحية األساسية
المﻘدمة للسياح ﻓي مدينة أﺑها ال زالت تعاني من
الضعﻒ وليست ﻋند المستوى الذي يتطلع إليﻪ
السياح سواء من الداخل او من الخارج.
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أهمية البحث :حظيت مدينة أﺑها ﺑعدد من األﺑحاث
والدراسات العلمية التي ناقشت ﺑعض المواضيع
المتعلﻘة ﺑالسياحة ،ولكن األﺑحاث التي اﻫتمت
ﺑموضوع تصنيﻒ وتﻘييﻢ الخدمات السياحية
األساسية التي يحتاجها السائح ،كالسكن والنﻘل
والمواصالت والخدمات الغذائية والتسهيالت
السياحية األخرى ،الزالت نادرة أو معدومة ﺑحسب
ﻋلﻢ الباحث ،ولذا ﻓإن ﻫذا البحث سيسد ثغرة مهمة
الزالت ﺑحاجة ماسة إلى مثل ﻫذه األﺑحاث التي
ستكشﻒ ﻋن أنواع الخدمات السياحية ومستوى
أدائها كما ونوﻋا ،وما سيصل إليﻪ ﻫذا البحث من
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.

منطقة البحث :سيركز البحث ﻋلى الخدمات
السياحية ﻓي مدينة أﺑها ،المركز اإلداري لمنطﻘة
ﻋسير ،وتشكل ﻋﻘدة نﻘل ومواصالت ﺑين مدن
المناطق الجنوﺑية والغرﺑية وأﻫمها مدن خميس
مشيط ،وﺑيشة ،وجازان ،ونجران ،والباحة،
ورﺑطها ﺑالعاصمة الرياض (،الﻘحطاني،2017 ،
ي ﻓي
ص ،)5وتعد أﻫﻢ محاﻓظة ذات جذب سياح ّ
المنطﻘة ،ويﻘصدﻫا السياح خالل موسﻢ ﻓصل
الصيﻒ؛ نتيجة اﻋتدال مناخها ،وارتفاع سطحها
الذي يبلغ متوسطﻪ  2200مترا ،وﻓيها أﻋلى قمة
ﻓي المملكة العرﺑية السعودية التي تشغل نحو
 %70من مساحة شبﻪ الجزيرة العرﺑيّة وﻫي قمة
جبل تهلل  3207أمتار ﻓوق مستوى سطح البحر.

ــ--ــــــ شبكة طرق رئيسة
2120

أرقام الطرق

شكل ( )1الموقع الجغرافي لمدينة أبها وعالقاته اإلقليمية
كما تمتلك اﺑها معروضا سياحيا طبيعيا وﺑشريا
متنوﻋا ،ﻓفيها ﻋدد كبير من المتنزﻫات السياحية،
كمنتزه السودة ،ومنتزه أﺑو خيال ،والجبل
األخضر ،والحبلة ،واألمير سلطان ،ودلغان،
والمحميات الطبيعية كريدة والجرة وغيرﻫما
خريطة ( ،)1وتُعرف ﻫذه المدينة ﺑاسﻢ ﻋروس
الجبل وسيدة الضباب (الرﺑعي ،2012،ص.)25
وسيناقش البحث ا
آراء السياح لمدينة أﺑها خالل إجازة صيﻒ ﻋام
2018م ،ومدى رضاﻫﻢ ﻋن الخدمات التي
يحصلون ﻋليها خالل زيارتهﻢ.
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أهداف البحث:
أ .حصر أﻫﻢ الخدمات السياحية المﻘدمة للسياح.
ب .تصنيﻒ الخدمات السياحية إلى محاور
أساسية.
ت .تﻘييﻢ مستوى الخدمات وتحديد درجة رضا
السياح ﻋن كل خدمة.
ث .اقتراح المعالجات المناسبة لتفادي الﻘصور
والضعﻒ ﻓي الخدمات السياحية.

تعريف المصطلحات اإلجرائية:
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 .1الفنادق المصنفة :ﻫي الفنادق التي تتوﻓر ﻓيها
الشروط المعتمدة دوليا ﻓي مجال الفندقة،
وتتمتع ﺑمستوى راقي ﻓي خدماتها ،وتوﻓر
الظروف الصحية واألمنية للسياح داخلها
(حدة ،2016 ،ص.)30
 .2تصنيف وتقييم الخدمات :يﻘصد ﺑالتصنيﻒ
التﻘسيﻢ ،ﺑمعنى نضيﻒ كل خدمة إلى مجالها
الرئيس ،أما التﻘييﻢ ﻓيحدد درجة الخدمة
ومستواﻫا مﻘارنة مع الخدمات األخرى ﻓي
نفس المجال ،أما الخدمات ﻓهي جمع خدمة،
ويﻘصد ﺑها النشاطات والمناﻓع التي يبحث
ﻋنها السائح منذ مغادرة مكان إقامتﻪ حتى
ﻋودتﻪ إليﻪ ،وتشمل السكن والنﻘل والغذاء
والترﻓيﻪ وغيرﻫا( توفيق ،1987 ،ص،)22
وتحتل الخدمات السياحية سلﻢ أولويات السياح
كونهﻢ ﺑأمس الحاجة إلى تنوﻋها وجودتها وﻫﻢ
يمارسون العملية الترﻓيهية ،وتشترك الكثير
من الخدمات لدﻋﻢ النشاط السياحي وتطوير
نوﻋيتﻪhttp://tourism.uokerbala( ،
).edu.iq/wp/blog/2016/01/27
 .3السياحة :مجموﻋة ظواﻫر وﻋالقات تنتج من
التفاﻋل ﺑين السياح ومﻘدمي الخدمات
السياحية والبلدان أو المناطق المضيفة
والمجتمعات المﻘصودة التي تعمل ﻋلى
اجتذاب واستضاﻓة السياح والزائرين (ﻋبد
الحكيﻢ ،والديب ،2016،ص  ،)9وﻋرﻓها أﺑو

داود ﺑأنها :ﻋملية مركبة تتضمن انتﻘال
اإلنسان من مكان إقامتﻪ الدائمة إلى مكان
آلخر يبعد ﻋن موطنﻪ األصلي ألكثر من يوم
واحد ألغراض متعددة خالف العمل (اﺑو
داود ،ﺑدون ،ص)49-29
 .4السائح :ﻫو الشخص الذي يﻘوم ﺑاالنتﻘال من
مكان سكنﻪ الدائﻢ لغرض السياحة لمساﻓة ال
تﻘل ﻋن ثمانين كيلومترا من منزلﻪ ويﻘضي
خاللها ليلة خارج منزلﻪ (السيسي،2000 ،
ص)15
 .5الجذب السياحي :قدرة المنطﻘة ﻋلى جذب
السياح من الداخل والخارج والمنشآت
السياحية إليها ،واإلقامة والتنﻘل ﻓيها (حدة،
 ،2016ص)26
اجراءات البحث :لغرض تحﻘيق أﻫداف البحث
واإلجاﺑة ﻋلى أسئلتﻪ ،والتحﻘق من صحة
ﻓرضياتﻪ ،تﻢ اتباع المنهج الوصفي التحليلي األكثر
مالءمة ألﺑحاث جغراﻓية السياحة التطبيﻘية ،والذي
يعتمد ﻋلى أساليب التحليل الكمي.
مجتمع البحث وحجم العينة :يشكل نزالء كل ﻓنادق
مدينة أﺑها المصنفة وﻋددﻫا ستة ﻓنادق ،ما ﺑين
نجمتان وخمسة نجوم ،المجتمع األصلي للبحث،
وتﻢ أخذ ﻋينة ﻋشوائية ﺑنسبة  %20من ﻋدد
الغرف واألجنحة ﻓي كل ﻓندق ،وﺑلغ ﻋدد أﻓراد
العينة ( )96نزيل ،الجدول (.)1

جدول ( )1مجتمع البحث وحجم عينته
اسم الفندق

تصنيف الفندق

عدد الغرف

حجم العينة

عدد االجنحة

حجم العينة

قصر أبها
قصر السالم
البحيرة
فندق أبها
شفاء أبها
سراة أبها
االجمالي

خمسة نجوم
أرﺑعة نجمات
ثالثة نجوم
ثالثة نجوم
نجمتان
نجمتان
6

144
52
79
30
66
32
403

29
10
16
6
13
6
81

20
8
10
10
16
9
73

4
2
2
2
3
2
15

المصدر :الدراسة الميدانية التي تﻢ تنفيذﻫا خالل شهري شوال وذي الﻘعدة من ﻋام 1438ه

تصنيف الخدمات السياحية :تﻢ حصر ( )36خدمة
من الخدمات السياحية التي يحتاج إليها السياح من
زوار أﺑها أو أي مدينة ﻓي العالﻢ ،ثﻢ تصنيفها إلى
ثالثة محاور أساسية ،شملت خدمات السكن والنﻘل
والخدمات الغذائية والتسهيالت السياحية األخرى،
وتضمن كل محور ( )12خدمة سياحية ،ثﻢ تﻢ

تصنيفها وترتيبها ﺑحسب نسبة المواﻓﻘة ﻋليها من
قبل أﻓراد ﻋينة البحث من السياح.

تقييم الخدمات السياحية:
أوال :خدمات السكن السياحي:
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يعد السكن أﻫﻢ خدمة يبحث ﻋنها السائح خالل
زيارتﻪ السياحية ،مركزا ﻋلى جودتﻪ وانخفاض
تكلفتﻪ ،وتوضح الخريطة ( )3النﻘص الواضح ﻓي
ﻋدد الفنادق المصنفة ،مما يدل ﻋلى أن معظﻢ
الفنادق ﻓي المحاﻓظة ال تتوﻓر ﻓيها الشروط
المعتمدة دوليا ﻓي مجال الفندقة ،وانخفاض جودة

خدماتها ،والظروف الصحية واألمنية لنزالئها من
السياح ،كما اتضح من آراء السياح نزالء الفنادق
المصنفة أن خدمات السكن متوسطة الجودة،
ومرتفعة األسعار إذ ﺑلغ المتوسط الحساﺑي لكاﻓة
خدمات ﻫذا المحور( )2,2ﺑناء ﻋلى مﻘياس ليكرت
الثالثي.

شكل ( )2التوزيع المكاني للفنادق المصنفة في مدينة أبها
المصدر :الﻘحطاني ،نجود ناصر ( ،)2017رسالة ماجستير ،قسﻢ الجغراﻓيا ،كلية العلوم اإلنسانية ،جامعة الملك
خالد ،ص21

 .1ارتفاع أجور الغرف واألجنحة الفندقية:
جاءت آراء ﻋينة البحث حول تكاليﻒ السكن
متطاﺑﻘة مع الرأي العام السائد ﺑأنها مرتفعة
ومبالغ ﻓيها (الشريان ،ﺑرنامج الثامنة،
 ،)2012ﻓي معظﻢ الفنادق موضوع الدراسة
مﻘارنة ﺑغيرﻫا من المدن السعودية التي
زاروﻫا ،ولذلك احتلت أسعار الغرف
واألجنحة الفندقية المرتبة األولى ﺑمتوسط
حساﺑي ( )2,7وﺑنسبة مواﻓﻘة  ،%74واتفق
حوالي ثالثة أرﺑاع المستجوﺑين ﻋلى ارتفاع
أجور السكن ،مما يحد من إقبال السياح ﻋلى
مدينة أﺑها ،ويﻘلل من مدة اإلقامة ﻓي الفنادق
السياحية المصنفة ﻓيها خالل أيام اإلجازات
ومواسﻢ الصيﻒ ،ويرجع ﻫذا االرتفاع لمشكلة
الموسمية ،التي تعد أحد المسببات الرئيسة
الرتفاع أسعار السكن السياحي ﻋموما
والفنادق المصنفة ﺑشكل خاص ،حتى يتﻢ
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التعويض ﻋن انخفاض نسبة إشغال الفنادق
ﻓي ﺑاقي أيام وأشهر السنة ،كما تعود اسباب
ارتفاع أجور السكن إلى ندرة وجود الفنادق
السياحية المصنفة سياحيا طبﻘا لمبدأ العرض
والطلب.
 .2كفاية الفنادق المصنفة في أبها :أشار
( )%62,5من أﻓراد العينة أن مدينة أﺑها ال
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
ﻋلى السكن ﺑسهولة ،ﺑينما ثلث العينة يﻘولون
أن الفنادق كاﻓية إلى حد ما ،مما يعني أنهﻢ
واجهوا صعوﺑات ﻓي الحصول ﻋلى السكن
المطلوب ،وﻫناك ( )%5,2يرﻓضون أن
الفنادق كاﻓية ،ويرون ضرورة زيادة ﻫذه
الخدمة لمواجهة الطلب المرتفع ﻋليها خالل
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أشهر الصيﻒ ،ﻋلى اﻋتبار أنﻪ ال يوجد إال
( )6ﻓنادق مصنفة ﻓﻘط.
 .3النقل والمواصالت :جاءت خدمات النﻘل
والمواصالت الخاصة ﺑالفنادق ﻓي المرتبة
الثالثة من حيث األﻫمية لدى ﻋينة الدراسة
وﺑنسبة( )%51وﺑمتوسط حساﺑي (،)2,4
ومن المعلوم أن السائح ﻋندما يبدأ التخطيط
لرحلتﻪ يفكر ﺑموضوع سهولة الوصول إلى
وجهتﻪ السياحية ،وكيفية التنﻘل خالل رحلتﻪ
ﺑسهولة ويسر(،احمد ،2013،ص،)13
وتزيد أﻫمية نﻘل السياح ﻓي مدينة أﺑها نظرا
لعدم توﻓر شركات لسيارات التاكسي ﻓي
المدينة ﺑاستثناء تاكسي المطار ،وليس كل
السياح يرغبون ﻓي التعامل مع التطبيﻘات

اإللكترونية للبحث ﻋن وسيلة مواصالت،
ويعود ذلك إلى ﻋدد من األسباب ومنها ﻋدم
رﺑط الجوال ﺑشبكة اإلنترنت ،أو صعوﺑة
استخدامﻪ ،ولذا ﻓالسائح الداخلي مضطر لنﻘل
سيارتﻪ الخاصة ﺑأجور إضاﻓية ،أو السفر ﺑها
إذا كان ذلك ممكنا ،ويعتبر توﻓر سيارات
خاصة ﺑالفنادق الستﻘبال السياح الﻘادمين ﻋبر
الجو أو لتﻘديﻢ الخدمات لهﻢ أثناء إقامتهﻢ من
الضروريات األساسية للسائح ،ﻓالسائح ال
يبحث ﻋن السكن والطعام ﻓﻘط ،وإنما ﻫو
ﺑحاجة أيضا لوسيلة مواصالت رخيصة
التكاليﻒ ومريحة ونظيفة وآمنة ،وسائق
متعاون يساﻋده لنجاح رحلتﻪ السياحية.

جدول ( )2خدمات محور السكن السياحي
الرقم

خدمات السكن السياحي

موافق

النسبة
%

موافق
إلى حد ما

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ارتفاع اسعار الغرف واألجنحة
كفاية الفنادق المصنفة ﻓي اﺑها
امتالك الفنادق سيارات لنﻘل النزالء
مالءمة السكن لدخل الفرد
كفاية مواقﻒ سيارات النزالء
نظاﻓة أثاث الغرف ومراﻓﻘها
جودة شبكة االتصاالت واألنترنت
جودة خدمات غرف النزالء
جودة نظاﻓة الفندق ومراﻓﻘﻪ
حسن تعامل العاملين مع النزالء
توﻓر الهدوء والراحة للنزالء
حفاوة االستﻘبال والتوديع

74
60
51
46
40
39
33
33
28
24
24
19

77,1
62,5
53,1
47,9
7،41
40,6
34,4
34,4
29,2
25
25
19,8

20
31
39
49
50
39
51
50
50
53
44
34

النسبة
%

ال
أواف
ق

النسبة
%

20,8
32,3
40,6
51
52,1
40,6
53,1
52,1
52
55,2
45,8
35,4

2
5
6
1
6
18
12
13
18
19
28
43

2,1
5,2
6,3
1,1
6,3
18,8
12,5
13,5
18,8
19,8
29,2
44,8

المصدر :الدراسة الميدانية التي تﻢ تنفيذﻫا خالل شهري شوال وذي الﻘعدة من ﻋام 1438ه

 .4مالءمة السكن لدخل الفرد :حصلت ﻫذه
الخدمة ﻋلى مواﻓﻘة ( ،)%46وﻫي نسبة دون
المتوسط وﻫذا يعني أن السكن السياحي ال
يالئﻢ دخل معظﻢ السياح ،ويعود ذلك إلى أنهﻢ
لﻢ يتمكنوا من الحصول ﻋلى السكن المالئﻢ
لدخلهﻢ ،وﻫذا مرتبط ﺑارتفاع تكاليﻒ السكن
المشار إليﻪ ساﺑﻘا ،وخصوصا أرﺑاب األسر
ذات العدد الكبير الذين يبحثون ﻋن سكن واسع

تتوﻓر ﻓيﻪ الخدمات الفندقية المعتادة ،وال يجد
ذلك إال ﻓي الفنادق السياحية المصنفة ،وكما
ﻫو واضح من الجدول( )1أن الطاقة
االستيعاﺑية لكاﻓة الفنادق المصنفة ﻓي مدينة
أﺑها ال تزيد ﻋن ألﻒ سرير ،وﻫذا ﺑدوره يجعل
الحصول ﻋلى السكن المناسب للدخل أمرا
صعبا ،مما يحملهﻢ أﻋباء مالية ﻓوق
استطاﻋتهﻢ وتتجاوز ميزانيتهﻢ المخصصة
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السيارات سواء لخدمة النزالء أو الزوار أو
المترددين ﻋلى تلك الفنادق.
 .6نظافة أثاث الغرف ومرافقها :ﺑلغت نسبة غير
المواﻓﻘين ﻋلى جودة خدمة نظاﻓة الغرف
ومراﻓﻘها الصحية حوالي( ،)%19ﺑينما الذين
قالوا إنها جيدة الى حد ما حوالي( )%41من
آراء ﻋينة البحث وﺑمتوسط حساﺑي(،)2,2
وﻫذا يشير إلى أن ادارات الفنادق ال تهتﻢ
كثيرا ﺑاستبدال أثاث الغرف المستخدم ﺑشكل
دوري ومنتظﻢ ،وال ﺑنظاﻓتﻪ المستمرة ،وال
ﺑترميﻢ الغرف وصيانتها ،والحرص ﻋلى
توﻓير الراحة النفسية للسياح ،ﻓالفندق ﻫو
المكان الذي يجب أن ينعﻢ ﻓيﻪ النزالء ﺑالراحة
واالستجمام ،ولذا يجب أن يكون لﻪ رائحة
طيبة ،ومنظر ﻋام داخلي وخارجي جميل مما
يشكل دورا إيجاﺑيا ﻓي جذب السياح وانتشار
سمعتﻪ ،ولذا ﻓإنﻪ يجب ﻋلى إدارات الفنادق
توﻓير كاﻓة ﻋوامل الراحة النفسية والجسمية
للنزالء(الطائي2006،م ،ص.)40

لرحلتهﻢ السياحية ،والتي تؤثر ﺑشكل سلبي
ﻋلى مدة إقامتهﻢ.
 .5مواقف سيارات نزالء الفنادق :اتفق %56
من أﻓراد العينة ﻋلى أن خدمات مواقﻒ
سيارات النزالء لﻢ تكن كاﻓية كما يجب ،ﻓﻘد
كان رد  %50من المستجوﺑين أن كفاية
المواقﻒ إلى حد ما ،وأكثر من  %6منهﻢ
أﻓادوا ﺑأن المواقﻒ غير كاﻓية ،ومن المسلﻢ ﺑﻪ
أن المدن ذات السياحة الجبلية ﺑشكل ﻋام
ومنها مدينة أﺑها تعاني من ندرة األراضي
الكاﻓية التي تتناسب مع المشروﻋات
االستثمارية السياحية ،ﻓضال ﻋن ارتفاع ثمنها
نظرا لهذه الندرة ،وﻫذه المشكلة يشعر ﺑها
سكان مدينة أﺑها أنفسهﻢ ،ومعظﻢ من زارﻫا،
ولﻢ تخرج آراء أﻓراد العينة من نزالء الفنادق
السياحية ﻋن الرأي العام السائد ،مما يستدﻋي
اختيار المواقع المناسبة إلنشاء الفنادق الجديدة
حيثما تتوﻓر األراضي الكاﻓية لمواقﻒ

% 90
ال مواف

80

مواف الى حد ما

مواف

70
60
50
40
30
20
10
0

ارتفاع
اسعار
الغرف

مالءمة كفاية مواقف
كفاية الفنادق امتالك
سيارات لنقل السكن لدخل سيارات
الفرد
النزالء

نظافة
الغرف

جودة جودة خدمات
االتصاالت الغرف
واألنترنت

نظافة
الفندق

حسن تعامل توفر الهدوء
والراحة
العاملين

حفاوة
االستقبال
والتوديع

شكل ( )3تقييم خدمات السكن من وجهة نظر السياح لمدينة ابها2018م
المصدر :ﺑيانات الجدول رقﻢ ()2

 .7جودة االتصاالت واألنترنت :أصبحت خدمات
االتصاالت سواء ﺑواسطة شبكة الهاتﻒ
المحمول أو اإلنترنت تشكل حاجة ضرورية
لكاﻓة السكان والسيما السياح الرتباطها
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ﺑسرﻋة قضاء احتياجاتهﻢ ،ﻓﻘد أصبحت
وسائل االتصاالت وشبكة المعلومات العالمية
تؤدي خدمات مهمة وال سيما لرجال األﻋمال
والتجار وكبار المسئولين الذين يعتمدون ﻋلى
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ﻫذه الشبكات ﻓي متاﺑعة أﻋمالهﻢ وانجازﻫا،
وﺑذلك ﻓإن ﻫذه الخدمة تلعب دورا مهما ﻓي
إكمال صناﻋة الضياﻓة وجعلها قادرة ﻋلى
تلبية حاجات السياح ورغباتهﻢ ،حيث إن من
مميزات ﻫذه الصناﻋة أنها تكمل أو تتمﻢ
جوانب لﻘطاﻋات أخرى ،ومع ذلك احتلت
المرتبة الساﺑعة ضمن مجموﻋة خدمات
السكن وﺑمتوسط حساﺑي ( ،)2,1وحصلت
ﻫذه الخدمة ﻋلى مواﻓﻘة ( ،)%34,4من
السياح ،ﺑينما يرى ( )%65,6منهﻢ أنها لﻢ
ترق إلى المستوى المطلوب من حيث الجودة،
نظرا ألنهﻢ يواجهون صعوﺑات ﻓي خدمات
اإلنترنت ﻋن المستوى الذي يطمحون إليﻪ
كما ﻓي االتصاالت.
 .8كفاءة خدمات غرف النزالء :حصلت ﻫذه
الخدمة ﻋلى مواﻓﻘة ( )%34,4ﻓﻘط من أﻓراد
ﻋينة البحث ﺑأنها جيدة ،ﺑينما  %52منهﻢ
يرون أن تلك الخدمات ليست ﺑالمستوى
المطلوب ،ﻓي حين حوالي  %14غير
راضين ﻋن تلك الخدمات ،ولذا ﻓإن إدارات
الفنادق مدﻋوة لتحسين خدمات الغرف والعمل
ﻋلى سرﻋة تلبية طلبات السياح واحتياجاتهﻢ
ﻓي الوقت المناسب وﺑالشكل الذي يفضلونﻪ
خالل إقامتهﻢ ،وإشعارﻫﻢ ﺑأن ﻫناك اﻫتمام
ورﻋاية من قبل موظفي خدمات الغرف من
حيث السرﻋة والجودة ﻓي تﻘديﻢ تلك الخدمات،
ونالحظ من الجدول( )2أن نحو  %66من
النزالء لديهﻢ تحفظات ﻋلى خدمات الغرف
مما يعني أنها قاصرة وليسوا راضين ﻋنها
تمام الرضا ،ورﺑما يعود ذلك إلى قلة ﻋدد
العاملين ،أو سوء اختيارﻫﻢ وضعﻒ تدريبهﻢ
أو لضعﻒ ادراكهﻢ ألﻫمية أﻋمالهﻢ ،ولذا الﺑد
من اإلشارة إلى ضرورة وجود قوة ﻋاملة
كاﻓية كما ونوﻋا ﻓي خدمات غرف الفنادق
الذي تعد جزءا مهما من المنتج السياحي
الفندقي ،والﺑد من اﻫتمام إدارات الفنادق
ﺑتوﻓير العدد الكاﻓي من العاملين األكفاء،
واستكمال النﻘص من حيث التدريب وإكساﺑهﻢ
المهارات التي تساﻋدﻫﻢ ﻋلى النجاح ﻓي أداء
وظائفهﻢ.
 .9نظافة الفنادق ومرافقها :ﻋلى الرغﻢ من أن
ميدان البحث تضمن الفنادق السياحية
المصنفة سياحيا ﻓي مدينة أﺑها ،والتي ينبغي
أن تتميز ﺑنوع من الضخامة والنظاﻓة العامة

لكاﻓة مراﻓﻘها ،إال أن الواقع اثبت ﻋكس ذلك
تماما ،ﻓلﻢ تحصل ﻫذه الخدمة إال ﻋلى مواﻓﻘة
( )%29من العينة ،ﺑينما  %19منهﻢ غير
راضين نهائيا ﻋن ﻫذه الخدمة ،أما معظﻢ
أﻓراد العينة وﺑنسبة ( )%52ﻓإن رضاﻫﻢ إلى
حد ما ،وﺑذلك تكون ﻫذه الخدمة قد احتلت
مركزا متأخرا ضمن خدمات محور السكن،
مما يستدﻋي من إدارات الفنادق والمستثمرين
إﻋادة النظر ﻓي ﻫذه الخدمة والعمل ﻋلى
منحها ﻋناية خاصة ﺑهدف الرقي ﺑالعمل
الفندقي والسياحي.
 .10جودة معاملة العاملين بالفنادق مع النزالء:
من المعلوم أن نزالء الفنادق السياحية الراقية
يتميزون ﺑعدد من الخصائص االجتماﻋية
واالقتصادية والعلمية والوظيفية وغيرﻫا،
ولذا لزم ﻋلى إدارات الفنادق والعاملين ﻓيها
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
ﻫناك  %75منهﻢ غير راضين ويرون أن
المعاملة غير حسنة إلى الدرجة التي يرغبون
ﻓيها ،وﻫذا االنطباع يعكس نفسﻪ سلبا ﻋلى
سمعة الفنادق ،ﻋلى اﻋتبار أن النزالء جزء
من العملية اإلﻋالنية والترويجية للفندق لدى
اآلخرين.
 .11مستوى الهدوء والراحة للنزالء :يبحث
نزالء الفنادق السياحية الراقية ﻋلى الهدوء
والراحة ،وﻫذه الخدمة شبﻪ مفﻘودة ﺑحسب
آراء السياح ،ﻓمن قراءة الجدول ( )2نجد أن
 %75من النزالء يرون أن الفنادق ال توﻓر
لهﻢ الراحة الكاﻓية والهدوء المطلوب ،وﻫذا
يعني أن النزالء يتعرضون لنوع من اإلزﻋاج
وألسباب مختلفة ال تروق لهﻢ ،ولذا ننصح
إدارات الفنادق ﺑإﻋداد استبانات يعبيها النزيل
ﻋند خروجﻪ من الفندق او خالل اقامتﻪ حتى
يتعرﻓوا ﻋلى أوجﻪ الﻘصور ويعملوا ﻋلى
تالﻓيها مستﻘبال ،ﻓحل المشكلة ولو متأخرا
أﻓضل من إﻫمالها.
 .12جودة االستقبال والتوديع :وﻫذه الخدمة لﻢ
تختلﻒ ﻋن ساﺑﻘتها من الخدمات الثالث التي
سبﻘتها ولذا جاءت معاملة النزالء ﻋند
االستﻘبال والتوديع ضمن الخدمات التي
احتلت مراكز متأخرة ضمن خدمات محور
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السكن ،ﻓﻘريبا من نصﻒ النزالء( )%45غير
راضين ﻋن ﻫذه الخدمة تماما ،وﻓي المﻘاﺑل
ﻫناك نحو( )%20راضين ﻋنها ،ﺑينما
( )%35,4من النزالء راضين إلى حد ما،
وال يخفى ما لهذه الخدمة من قيمة لدى السائح
النزيل ،والسيما ﻋند وصولﻪ ﺑعد السفر ،وما
يبﻘى راسخا ﻓي ذﻫن السائح ﻫي المواقﻒ
األخيرة من الزيارة سواء كانت إيجاﺑية أو
سلبية ،ﻓالسائح الذي يحظى ﺑنوع من االحترام
والتﻘدير ﻋند مغادرتﻪ سيبﻘى لديﻪ األثر
اإليجاﺑي وسيكون حريصا ﻋلى العودة لإلقامة
ﻓي ذلك الفندق ﻋند زيارتﻪ الﻘادمة ،وسيكون
العكس من ذلك تماما ﻓي حالة التوديع غير
المناسب من قبل ذلك الفندق ﻓإنﻪ سيتمنى أنﻪ
لﻢ يتخذ الﻘرار ﺑاختيار النزول ﻓيﻪ أو حتى
زيارة مدينة أﺑها.

ثانيا :خدمات النقل وسهولة الوصول:
ﻋدم مواﻓﻘة معظﻢ النزالء ﻋلى جودة خدمات النﻘل
ﺑكاﻓة أنواﻋها ،سواء النﻘل البري المتوﻓرة
والمتمثلة ﺑخدمات السيارات األجرة (التاكسي) ،أو
النﻘل الجماﻋي ،أو النﻘل الجوي ،وكذلك الخدمات
المساﻋدة األخرى ،ونالحظ أن ( 5ﻓﻘرات) ﻓﻘط من
( 12ﻓﻘرة ) حصلت ﻋلى نسب ﻓوق المتوسط من
آراء السياح المبحوثين ،وتراوحت ﺑين 72
و ،%50وﻫذه النسب تشير إلى أن خدمات ﻫذا
المحور تواجﻪ ﺑعض الﻘصور ،ونتيجة لذلك تحد
من تطور النشاط السياحي ﻓي مدينة أﺑها ،ويعكس
ﻫذا طبيعة موقعها الجغراﻓي وخصائصها
التضاريسية الوﻋرة ،ﻋلى الرغﻢ من امتالك مدينة
أﺑها وإقليمها اإلداري شبكة جيدة من الشوارع
والطرق متنوﻋة األصناف ،والتي الزالت تشهد
التوسعات والتحسينات المستمرة ،ومع ذلك ﻓإنها
تبﻘى ﺑحاجة إلى المزيد من االﻫتمام ﺑهذه الخدمات.
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 .1سهولة الحصول على وسائل النقل العامة:
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
من أﻫﻢ التسهيالت لخدمة السياح الﻘادمين من
الداخل أو من الخارج ﻋلى حد سواء ،وقد
احتلت ﻫذه الخدمة مركز الصدارة ﺑين خدمات
النﻘل وسهولة الوصول ،ﻓﻘد واﻓق نحو%72
من المستجوﺑين ﻋلى سهولة الحصول ﻋلى
وسائل النﻘل العامة ،ويعتﻘد أنهﻢ يمتلكون
وسائل نﻘل خاصة ولﻢ يحتاجوا لخدمات النﻘل
العامة ،وأن  %3،8منهﻢ أشاروا إلى أنهﻢ
واجهوا صعوﺑات ﻓي الحصول ﻋلى ﻫذه
الخدمة أثناء زيارتهﻢ لمدينة أﺑها ،ويبدو أن
ﺑعض ﻫؤالء لﻢ يكن لديهﻢ وسائل نﻘل خاصة،
ﺑينما  %19,8من أﻓراد العينة كانوا راضين
إلى حد ما ﻋن ﻫذه الخدمة.
 .2ارتفاع أجور سيارات األجرة :أﻓاد نحو %68
من أﻓراد العينة أنهﻢ الحظوا ارتفاع أجور
النﻘل ﺑسيارات األجرة مﻘارنة ﺑالمدن
السعودية األخرى ،ﺑينما  %31قالوا إن
االرتفاع ليس كثيرا وإنما إلى حد ما ،ويرجع
السبب ﻓي ارتفاع أجور النﻘل ﺑالسيارات
األجرة إلى ﻋدم وجود شركات متخصصة
للعمل ﻓي ﻫذا المجال ﻓي أﺑها ،ومبالغة
السائﻘين ﻓي تحديد األجور المطلوﺑة وليس
أمام الضيﻒ إال االستجاﺑة نظرا لﻘلة معرﻓتﻪ
ﺑتفاصيل الحياة ﻓي المدينة ،واﻋتﻘد أن ﻫذه
المشكلة ﻓي طريﻘها إلى الزوال ﺑعد تشغيل
شركات النﻘل اإللكترونية مثل كريﻢ وغيرﻫا
من الشركات التي تحدد أجور النﻘل ﺑطول
المساﻓة المﻘطوﻋة.

تصنيف الخدمات السياحية وتقييمها في مدينة ابها

جدول ( )3خدمات محور النقل والمواصالت
الرقم

خدمات محور النقل والمواصالت

موافق

النسبة
%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

سهولة الحصول ﻋلى وسائل النﻘل العامة
ارتفاع اجور السيارات األجرة
توﻓر رحالت النﻘل الجماﻋي الى المدينة
جودة تخطيط شبكة الشوارع والطرق
سهولة الوصول إلى المكان المﻘصود
توﻓر الرحالت الدولية الكاﻓية الى اﺑها
سرﻋة الوصول ﺑﻘياس الوقت للمساﻓة
سهولة الحصول ﻋلى حجز رحلة الى اﺑها
ارتفاع اجرة تاكسي المطار للمساﻓة المﻘطوﻋة
انتظام الرحالت الجوية الى مطار اﺑها
اإلرشادات المساﻋدة ﻋلى سهولة الوصول
توﻓر الرحالت الجوية المباشرة إلى المطار

69
65
56
50
48
45
40
32
30
30
28
27

71,9
67,7
58,3
52,1
50
46,9
41,7
33,3
31,3
31,3
2،29
28,1

موافق
الى
حد ما
19
30
32
44
46
46
45
45
40
44
53
39

النسبة
%
19,8
31,3
33,3
45,8
47,9
47,9
46,9
46,9
41,7
45,8
55,2
40,6

ال
أوافق

النسبة
%

8
1
8
2
2
5
11
19
26
22
15
30

3،8
1
8,4
2,1
2,1
2،5
11,5
19,8
27
22,9
15,6
31,3

المصدر :الدراسة الميدانية التي تﻢ تنفيذﻫا خالل شهري شوال وذي الﻘعدة من ﻋام 1438ه

 .3توفر رحالت النقل الجماعي الى ابها
وانتظامها :اشار  %58من اﻓراد ﻋينة البحث
الى توﻓر رحالت النﻘل الجماﻋي ﺑين المدن
السعودية ومدينة اﺑها ،وﻫذا يعني أن اكثر من
نصﻒ السياح ال يواجهون أي مشاكل او
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
ﻋائالتهﻢ ،ويفضلون استخدام النﻘل الجوي أو

سياراتهﻢ الخاصة ،ﺑينما  %33من العينة
يرون أن توﻓر ﻫذه الخدمة إلى حد ما ،و%9
يرون ﻋدم توﻓر رحالت النﻘل الجماﻋي إلى
أﺑها وﻋدم انتظامها ،مما يشير إلى أن %42
من السياح لهﻢ مالحظات سلبية ﻋلى ﻫذه
الخدمة وﺑدرجات متفاوتة ،ومن خالل مناطق
إقامة ﻫؤالء السياح األصلية تبين انهﻢ جاءوا
من مدن ال يوجد ﻓيها خط سير لرحالت
منتظمة لباصات النﻘل الجماﻋي المباشر إلى
مدينة أﺑها.
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%80

مواف الى حد ما

ال اواف

مواف

70
60
50
40
30
20
10
0
ارتفاع
سهولة
الحصول اجور
على وسائل السيارات
النقل العامة األجرة

توفر
رحالت
النقل
الجماعي

جودة
تخطيط
شبكة
الشوارع
والطرق

توفر
سهولة
الوصول الرحالت
الى المكان الدولية
المقصود

سرعة
الوصول

سهولة ارتفاع اجرة انتظام اإلرشادات توفر
الحصول تاكسي الرحالت المساعدة الرحالت
الجوية على سهولة الجوية
على حجز المطار
الوصول المباشرة الى
رحلة الى
المطار
ابها

شكل ( )4تقييم خدمات النقل والمواصالت من وجهة نظر السياح
المصدر :ﺑيانات الجدول رقﻢ ()3

 .4جودة شبكة الشوارع والطرق وسالمتها :أما
ﺑالنسبة لجودة شوارع مدينة أﺑها وطرقها
اإلقليمية ﻓﻘد حصلت ﻫذه الفﻘرة ﻋلى مواﻓﻘة
 %52من أﻓراد العينة ،ﺑينما  %45يرون أن
ﻫذه الشبكة ليست ﻋلى ما يرام من الجودة،
وﻫناك  %2يرﻓضون الﻘول ﺑأن شبكة
الشوارع والطرق الخارجية ﺑصورة جيدة ،لﻘد
الحظ ﻫؤالء السياح أن ﻫناك قصورا ﻓي
صيانة الطرق وﻋدم انتظام ﻓي اتجاﻫات
الشوارع داخل المدينة ،ﻓضال ﻋن ضيﻘها
وﻫذه المشكلة أيضا تعود لطبيعة المدن
السياحية الجبلية ،كما الحظوا سوء الرصﻒ
وكثرة المطبات والحفريات والتحويالت مما
يؤثر سلبا ﻋلى سهولة حركة السياح ،وال سيما
الزائرين أول مرة لمدينة أﺑها ،مما ينتج ﻋن
ذلك االزدحام الشديد وصعوﺑة الوصول إلى
وجهتهﻢ السياحية ورﺑما واجهوا ﺑعض
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المﻘاطع والتحويالت نتيجة إجراء التوسعات
والتحسينات والصيانة الدورية لبعض
الشوارع والطرق الخارجية.
 .5سهولة الوصول الى المكان المقصود :تعد
سهولة الوصول من الﻘضايا المهمة التي تؤخذ
ﺑنظر االﻋتبار ﻋند التفكير ﺑإنشاء أي مشروع
اقتصادي ،ألن ﻫذه الخاصية إما تكون ﻋامل
مساﻋد لنجاح المشروع أو ﻋكس ذلك ﻓﻘد
تكون سبب ﻓشلﻪ وإخفاقﻪ ﻫذا من جانب ،ومن
جانب ثاني ﻓإن سهولة الوصول تعطى اﻫتماما
خاصا من قبل المخططين ﻓي المجال
الحضري واإلقليمي ﻓي المنطﻘة ،لما لهذا
الموضوع من أﻫمية ﻓي حياة السكان
والزوار ،ﻓوجودﻫا يوﻓر الوقت والمال
والجهد ﻋلى الناس وكلما انخفض مستوى
توﻓرﻫا ارتفعت التكاليﻒ وﻫكذا.

تصنيف الخدمات السياحية وتقييمها في مدينة ابها

شكل ( )5شبكة الشوارع في مدينة أبها وسهولة الوصول
ومع ﻫذه األﻫمية ﻓإن سهولة الوصول ﻓي
مدينة أﺑها الزالت ذات مستوى منخفض
ﺑدليل أن حوالي  %50من أﻓراد العينة يرون
أن وصولهﻢ إلى االماكن التي يﻘصدونها لﻢ
يكن سهال ﺑالدرجة المطلوﺑة ،ﺑينما الخمسين
ﺑالمئة األخرى واﻓﻘوا ﻋلى سهولة الوصول
ورﺑما استخدموا التطبيﻘات االلكترونية
لمساﻋدتهﻢ ﻓي ذلك مثل تطبيق" "gpsوﻫذه
النتيجة تستدﻋي من الجهات المختصة إﻋادة
النظر ﻓي ﻫذه الﻘضية كل ﻓيما يخصﻪ ،ويأتي
ﻓي مﻘدمة ذلك جودة تخطيط الشوارع الجديدة
واتصالها ﺑسهولة ويسر مع شبكة الطرق
الخارجة من المدينة أو الداخلة اليها ،وإجراء
التحسينات للشبكة الﻘديمة حتى ترﻓع من
الكفاءة النسبية ألدائها وتحﻘق مستوى أﻋلى
من سهولة الوصول إلى األماكن التي
يﻘصدﻫا صاحب الحاجة سواء كان سائحا أو
من السكان والمﻘيمين ﻓي المنطﻘة.
 .6توفر الرحالت الدولية الكافية إلى أبها :أما
السؤال ﻋن توﻓر الرحالت الجوية الدولية من
الخارج إلى مطار أﺑها ﺑشكل كاف ﻓﻘد واﻓق
ﻋليﻪ  %47من أﻓراد العينة ،ﻋلى الرغﻢ أن
معظﻢ ﻫؤالء جاءوا من داخل المملكة ولكنهﻢ
اﻋتمدوا ﻓي إجاﺑاتهﻢ ﻋلى معرﻓتهﻢ الذاتية،
وقد مثلت نسبة السياح الذين وصلوا ﻋبر
الرحالت الجوية الخارجية  %10من العينة
ﻓﻘط ،ومع ذلك ﻓﻘد كان المواﻓﻘون ﻋلى توﻓر
تلك الرحالت أقل من نصﻒ أﻓراد العينة،

ﺑينما  %48كانت إجاﺑاتهﻢ إلى حد ما ،و%5
يرون أن الرحالت غير متوﻓرة ﺑالشكل
المطلوب.
 .7سرعة الوصول بقياس الوقت للمسافة:
سرﻋة الوصول ﺑﻘياس الوقت للمساﻓة أجاب
ﻋلى ﻫذه الفﻘرة ﺑالمواﻓﻘة حوالي ( )%42من
أﻓراد العينة ،ﺑينما ال( %)58األخرى لهﻢ
وجهة نظر مغايرة ﻓهﻢ يرون أن وصولهﻢ إلى
ﻓنادقهﻢ وأماكن زياراتهﻢ أخذ وقتا أكثر من
الوقت الذي تحتاجﻪ المساﻓة
متوسط
المﻘطوﻋة ،وﻫذا يعود إلى وجود التحويالت
الثانوية وﻫناك ﺑعض الشوارع ﺑاتجاه واحد،
وال تجد المركبات الشارع الموازي لﻪ للعودة
ﺑسهولة ،وﻫناك محاوالت لحل ﻫذه المشكلة
مثلما ﻫو جاري من دوار الﻘصبة إلى رأس
العﻘبة ﺑاتجاه جازان ،ومن دوار الﻘصبة ﺑاتجاه
طريق الطائﻒ وغيرﻫما ،وﻫذه النتيجة
تستدﻋي استمرار تنفيذ مثل ﻫذه المشاريع التي
ستحل مشكلة تأخر الوصول وصعوﺑتﻪ ﻓي
المدينة وضواحيها.
 .8سهولة الحصول على حجز رحلة إلى أبها:
حصلت ﻫذه خدمة سهولة الحصول ﻋلى
حجز لرحلة داخلية الى مطار اﺑها ﻋلى مواﻓﻘة
 %33,3من أﻓراد ﻋينة البحث ،ﺑينما ثلثي
العينة إما مواﻓﻘون نسبيا وإلى حد ما ،وإما
غير مواﻓﻘين مما يشير إلى وجود صعوﺑات
ﻓي الحصول ﻋلى حجوزات الرحالت
الداخلية وال سيما ﻓي أشهر الصيﻒ حيث يزيد
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الطلب ﻋلى رحالت الطيران الداخلي نظرا
ألن منطﻘة ﻋسير تشكل منطﻘة إقليما سياحيا
جاذﺑا مهما خالل موسﻢ الصيﻒ لﻘضاء ﻓترة
اإلجازات أو جزء منها ،وﻓي ظل ﻫذه النتيجة
ﻓإنﻪ الﺑد من التنسيق ﺑين الهيئة العامة للسياحة
والتراث الوطني مع الخطوط الجوية
السعودية وكاﻓة شركات الطيران الداخلي
ﺑهدف زيادة الرحالت وتخفيض أسعارﻫا ﺑدال
من ارتفاع األسعار خالل مواسﻢ الصيﻒ،
تشجيعا لتطوير السياحة الداخلية ﺑما يتواﻓق
مع رؤية المملكة 2030م وخدمة للسكان
وخصوصا طالب المدارس والجامعات.
 .9ارتفاع أجرة تاكسي المطار للمسافة
المقطوعة :أما الفﻘرة التي تخص أجرة
ﺑالنسبة للمساﻓة
السيارات "التاكسي"
المﻘطوﻋة ﻓﻘد رأى حوالي ثلث العينة (31,3
 )%أن األجور يميل نحو االرتفاع ،ومن
المعلوم أن مطار أﺑها أصبح يشغل موضعا ﻓي
اطار المدينة وال يبعد ﻋن مركزﻫا أكثر من
15كﻢ ﻓﻘط ،ويتجاوز أجور ﻫذه المساﻓة المائة
الريال كما ﻫو معلن رسميا ﻓي لوحة تحديد
أجور التاكسي ﻓي المطار ،وﻫناك سيارات
تأخذ أكثر من ﻫذا المبلغ السيما إذا كان السائح
يجهل سﻘﻒ األجور والمساﻓات التي يريد
قطعها للوصول إلى مﻘصده ،ﺑينما % 41,7
يرون أن ارتفاع أجرة التاكسي ليس كبيرا
وإنما إلى حد ما ،وﻫناك  %27من أﻓراد
العينة يرﻓضون ﻓكرة ارتفاع أجرة تاكسي
المطار ﺑالنسبة للمساﻓة المﻘطوﻋة ،وال ﺑد من
اإلشارة إلى أن ﻋدد من السياح الواصلين ﻋن
طريق الجو يستأجرون سيارات من مكاتب
اإليجار ﻓي المطار ﺑأجر يومي وﻫذا النظام
يحاﻓظ ﻋلى السائح من اﺑتزاز اصحاب
التاكسي واستغالل جهل المساﻓرين.
 .10انتظام الرحالت الجوية إلى مطار أبها:
وﺑالنسبة النتظام الرحالت الجوية سواء كانت
رحالت مباشرة أو غير مباشرة ﻓﻘد رأى
 % 31,3ﻓﻘط من العينة انتظام تلك الرحالت
من كاﻓة المطارات الداخلية والخارجية إلى
مطار أﺑها اإلقليمي ،ﺑينما  %69من
المستجوﺑين غير مواﻓﻘين ﻋلى انتظام
الرحالت إلى مطار أﺑها اما ﺑشكل كلي أو
جزئي ،مع العلﻢ أن الﻘليل من الرحالت
الدولية يستﻘبلها المطار ألنﻪ مخصص أساسا
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الستﻘبال الرحالت الداخلية وﺑعض رحالت
الخطوط الجوية السعودية الناقل الرسمي
للدولة ،وحرصا ﻋلى تفعيل خدمات النﻘل
الجوي الدولي لمطار أﺑها ﻓإنﻪ يجري حاليا
تنفيذ مشروع تطوير المطار حتى يصبح
مطارا دوليا ،وﺑذلك ستحل الكثير من
المشكالت التي تحد من سهولة الوصول
الدولي إلى المطار ،ويشجع حركة السياحة
الدولية ﻓي اإلقليﻢ الجنوﺑي للمملكة والذي يضﻢ
ﻋددا من المناطق اإلدارية وﻓي مﻘدمتها منطﻘة
ﻋسير التي تتمتع ﺑامتالك مﻘومات سياحية
متنوﻋة.
 .11اإلرشادات المساعدة على سهولة الوصول:
ﺑالنسبة لإلرشادات المساﻋدة للسائح ﻋلى
سهولة الوصول إلى مﻘصده ﻓﻘد أقر  %29من
أﻓراد العينة ﺑأنها جيدة وتؤدي دورﻫا ﻓي
مساﻋدتهﻢ للوصول إلى األماكن المطلوﺑة
ﺑسهولة ويسر ،أما معظﻢ أﻓراد
العينة( )%55,2ﻓﻘد تحفظوا ﻋلى جودة تلك
الخدمة ورأوا أنها تﻘوم ﺑدورﻫا الى حد ما،
ﺑينما( )%15,6يرون أن اإلرشادات المتوﻓرة
ﻓي المدينة وضواحيها لﻢ تساﻋدﻫﻢ ﻋلى
الوصول إلى األماكن التي يﻘصدونها ،وﻫذه
النتائج تحتﻢ ﻋلى الجهات ذات العالقة ﺑهذا
الموضوع استكمال النواقص كاللوحات
اإلرشادية لمساﻋدة السياح للوصول ﺑسهولة
ويسر إلى األماكن التي يﻘصدونها.
 .12توفر الرحالت الجوية المباشرة إلى مطار
أبها :احتلت خدمة توﻓر الرحالت الجوية
المباشرة إلى مطار أﺑها آخر خدمة ﻓي محور
خدمات النﻘل وسهولة الوصول الى مدينة
أﺑها ،حيث أﻓاد ( )%28,1من أﻓراد العينة
ﺑأن تلك الخدمة متوﻓرة ولﻢ تواجههﻢ أية
صعوﺑات ﻋند سفرﻫﻢ إلى أﺑها جوا ،ﺑينما
( )%40,6يرون أن ﻫذه الخدمة متوﻓرة إلى
حد ما ،وﻫناك( )%31,3من العينة يرون
ﻋدم توﻓر الرحالت الجوية المباشرة إلى
مطار أﺑها ،وﻓعال نالحظ من جدول الرحالت
الجوية الدولية الواصلة إلى مطار أﺑها ليست
مباشرة وإنما ﻋبر مطارات أخرى ،مما يزيد
من وقت الرحلة ويسبب إزﻋاجا للمساﻓرين،
وكما سبﻘت اإلشارة الى ذلك ﻓإن ﻫذه المشكلة
وغيرﻫا ستحل ﺑعد استكمال مشروع توسيع
المطار وتحويلﻪ الى مطار دولي للرحالت
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الدولية والداخلية.

ثالثا :الخدمات الغذائية والتسهيالت األخرى:
تعد الخدمات الغذائية وخدمات التسهيالت السياحية
األخرى كالطعام والشراب واألمن والصحة
وغيرﻫا من أﻫﻢ مﻘومات نجاح الموسﻢ السياحي
ألي مدينة سياحية ﻓي العالﻢ ،نظرا الرتباطها
الوثيق ﺑحياة الناس ﻋموما والسياح ﻋلى وجﻪ
الخصوص ،وتﻢ حصر الكثير من الخدمات
السياحية ﻓي ﻫذا المجال ،ولكن نظرا لمحدودية
حجﻢ البحث تﻢ التركيز ﺑعد الفحص والتدقيق لتلك
الخدمات تﻢ اختيار ( )12خدمة سياحية لهذا
المحور ،والتي يحتاج إليها السياح خالل تنفيذ
ﺑرامجهﻢ السياحية ﺑشكل مباشر ،والتي خضعت
للتﻘييﻢ من قبل ﻋينة البحث التي تﻢ اختيارﻫا
ﻋشوائيا من السياح للمدينة ،كما يوضح ذلك
الجدول ( ،)4وﺑذلك تﻢ التوصل إلى تحديد أوجﻪ
الﻘوة والضعﻒ لتلك الخدمات ،واقتراح المعالجات
ألوجﻪ الﻘصور التي تواجهها ،وقد أظهرت نتيجة
التحليل أن( )5ﻓﻘرات حصلت ﻋلى نسب مواﻓﻘة
ﻓوق المتوسط ،ﺑينما ﺑﻘية الفﻘرات وﻋددﻫا ()7
حصلت ﻋلى نسب تحت المتوسط العام ،مما يشير
إلى أن معظﻢ تلك الخدمات الزالت تعاني من
الﻘصور وﻋدم رضا السياح المستفيدين ﻋنها،
وسنبين ذلك تفصيال خالل التحليل التالي:
 .1ارتفاع أسعار الوجبات الغذائية في المطاعم:
جاءت ﻓﻘرة ارتفاع اسعار الوجبات الغذائية
ﻓي المطاﻋﻢ السياحية المصنفة المرتبة األولى
ﺑين خدمات ﻫذا المحور ،ﻓﻘد حصلت ﻋلى
نسبة مواﻓﻘة  %82,3من أﻓراد العينة،
ونالحظ شبﻪ إجماع ﻋلى إرتفاع األسعار
مﻘارنة ﺑاألسعار السائدة ﻓي ﺑﻘية المدن
السعودية ،ويظهر أن ﻫناك ﻋدم التزام
ﺑاألسعار المحددة رسميا من الجهات المسئولة
خالل الصيﻒ ،وﻫذا يعود إلى التﻘصير ﻓي
مراقبة التسعيرة ﻓي مطاﻋﻢ المدينة ،وال سيما
خالل الموسﻢ السياحي ،وﻫذا يتطلب لفت
أنظار تلك الجهات إلى ﻫذه المشكلة وضرورة
متاﺑعتها ومعالجتها ﺑما يتناسب مع األنظمة
المعمول ﺑها ﻓي الدولة.
 .2الشعور باألمن واالستقرار النفسي :ثلثا
العينة يرون أن الخدمات األمنية ممتازة ،وال
يشعرون ﺑأي قلق خالل اقامتهﻢ ورحالتهﻢ

السياحية ولﻢ يواجهوا أية تهديدات تعكر
مزاجهﻢ أو مظاﻫر مزﻋجة ،ﺑينما رﺑع ﻋينة
السياح ( )%25لديهﻢ مالحظات حول ﻫذه
الخدمة ،ويرون أن الشعور ﺑاألمن واألمان
واالستﻘرار النفسي خالل اقامتهﻢ إلى حد ما،
وﻫذا يعني أن ﻫؤالء الحظوا قصورا أمنيا
خالل زياراتهﻢ ﺑصورة أو ﺑأخرى ،ﺑينما %2
ﻓﻘط يرﻓضون تماما شعورﻫﻢ ﺑاألمان
واالستﻘرار النفسي خالل اقامتهﻢ ،وﻫذا يفسر
أن ﻫؤالء ﻓعال تعرضوا لمشاكل ولﻢ يجدوا
الحماية الكاملة من قبل الجهات األمنية سواء
كانوا ﻓي داخل المدينة أو خارجها ،ﻋلى
الرغﻢ مما نالحظﻪ من استنفار وانتشار أمني
غير ﻋادي خالل إجازة الصيﻒ ،إال أن ذلك
لﻢ يرتق إلى مستوى الكمال ،ورﺑما كانت
ﻫناك ﻋوامل أخرى غير أمنية مؤثرة ﻋلى
ﻫذه الفئة من السياح ،وال ﺑد للجهات األمنية
ﺑكاﻓة من مضاﻋفة جهودﻫا ،وسد كاﻓة
الثغرات خالل المواسﻢ السياحية المﻘبلة ،وال
سيما ضواحي المدينة ،كمنتزﻫات السودة
حيث يالحظ تواجد مجاميع من الشباب الذين
يﻘومون ﺑتصرﻓات وسلوكيات مزﻋجة
للزوار ،وخصوصا العوائل منهﻢ ،أو كما
يحصل خالل الفعاليات الفنية والغنائية من
ﻓوضى من قبل ﺑعض الشباب المستهتر ﺑالﻘيﻢ
والنظام ،ولذا يجب الحفاظ ﻋلى أمن وسالمة
السائح من أي اخطار قد تهدده ،أو تصرﻓات
قد تزﻋجﻪ من قبل الغير ،والسيما ﻓي األماكن
المزدحمة كاألسواق والمهرجانات وغيرﻫما.
 .3جودة األطعمة والمشروبات وتنوعها :احتلت
جودة ﻫذه الخدمة المرتبة الثالثة ﺑين خدمات
ﻫذا المحور وﺑنسبة مواﻓﻘة ( ،)%65,6وﻫذه
النسبة تشير إلى أن السياح واجهوا مشكلة ﻓي
جودة وتنوع األطعمة ولﻢ تتناسب مع كاﻓة
اذواقهﻢ ورغباتهﻢ ،مع مراﻋاة اختالف
البيئات والعادات والتﻘاليد التي جاءوا منها،
والحاالت المرضية السائدة ﻓي المجتمع
السعودية المعاصر ،ﺑينما ( )%33,3من
العينة مواﻓﻘون ﻋلى جودة األطعمة
والمشروﺑات وتنوﻋها إلى حد ما ،مما يعني
أن أﻓراد ﻫذه النسبة لﻢ يحصلوا ﻋلى الطعام
والشراب كما يرغبون تماما ،ﺑينما  %1ﻓﻘط
يرى أن األطعمة والمشروﺑات غير جيدة وال
متنوﻋة ﻓي المدينة وإقليمها اإلداري،
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ﺑاألمراض المزمنة كالسمنة والسكر والضغط
لمشاكل صحية ﺑسبب الغذاء.

خصوصا ﻓي أماكن الجذب السياحي حيث
يواجﻪ صغار السن ،أو الكبار ،أو المصاﺑون

جدول ( )4محور الخدمات الغذائية والتسهيالت األخرى
الرقم

الخدمات الغذائية والتسهيالت األخرى

موافق

النسبة
%

موافق
الي حد
ما

النسبة
%

ال
أوافق

النسبة
%

1

ارتفاع أسعار الوجبات الغذائية ﻓي المطاﻋﻢ

79

82,3

10

10,4

7

7,3

2
3

الشعور ﺑاألمن واالستﻘرار النفسي
جودة األطعمة والمشروﺑات وتنوﻋها

72
63

75
65,6

22
32

22,9
33,3

2
1

2,1
1,1

4

كفاية المؤسسات المالية والمصرﻓية

57

59,4

29

30,2

10

10,4

5

كفاية الحدائق العامة والمنتزﻫات

55

57,3

10

10,4

31

32,3

6

الحصول ﻋلى الخدمات ﻋلى مدار الساﻋة

44

45,8

19

19,8

33

34,4

7

توﻓر الخرائط السياحية واألدلة اإلرشادية

39

40,6

38

39,6

19

19,8

8

كفاية الحمامات والمساجد والمراكز الصحية

35

36,5

45

46,8

16

16,7

9

نظاﻓة المطاﻋﻢ والكفتريات ومراﻓﻘها

27

28,1

23

24

46

47,9

10

جودة خدمات المﻘاﻫي والكفتريات

26

27,1

46

47,9

24

25

11

توﻓر المترجمين لغير الناطﻘين ﺑالعرﺑية

24

25

40

41,7

32

33,3

12

توﻓر خدمات اإلرشاد السياحي الجيد

21

21,8

35

36,5

40

41,7

المصدر :الدراسة الميدانية التي تﻢ تنفيذﻫا خالل شهري شوال وذي الﻘعدة من ﻋام 1438ه

 .4كفاية المؤسسات المالية والمصرفية :واﻓق
معظﻢ السياح وﺑنسبة  %59,4ﻋلى أن
الخدمات المالية والمصرﻓية ﻓي مدينة أﺑها
كاﻓية ،وتلبي احتياجات السياح ﺑشكل جيد،
حيث تنتشر الصراﻓات اإللكترونية التاﺑعة
لجميع البنوك ﻓي الشوارع الرئيسة ومعظﻢ
الشوارع الفرﻋية واألحياء السكنية ،ومحطات
الوقود واألسواق التجارية ،لكاﻓة العمليات
المصرﻓية كالسحب والتوريد ،والتسديد
والتحويل وغيرﻫا من المعامالت المالية التي
يحتاج إليها السياح ﺑما ﻓي ذلك تحويل
العمالت األجنبية ،ويرى  %30,2من أﻓراد
العينة أن تلك الخدمات ليست كاﻓية ،وإنما
ﻫناك قصور ﻓي انتشارﻫا إلى حد ما ،ويرى
 %10,4من العينة أن ﻫذه الخدمة غير كاﻓية،
ونعتﻘد أن ﻫؤالء لﻢ يجدوا الخدمة التي كانوا
ﺑحاجة إليها خالل رحلتهﻢ السياحية ،وﻫذا
يتطلب من الجهات المختصة وﻓي مﻘدمتها
مؤسسة النﻘد العرﺑي السعودي وﻓروع البنوك
المتواجدة ﻓي أﺑها أن يوﻓروا كاﻓة الخدمات
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والتسهيالت المصرﻓية المتطورة مستﻘبال،
وال سيما أن منطﻘة ﻋسير مﻘبلة ﻋلى نهضة
سياحية كبيرة وﻓي مﻘدمتها مدينة أﺑها.
 .5كفاية الحدائق العامة والمنتزهات :يرى أكثر
من نصﻒ أﻓراد ﻋينة البحث الممثلة للسياح
ﻓي مدينة أﺑها أن الحدائق العامة والمساحات
الخضراء والمنتزﻫات العامة والخاصة ايضا
كاﻓية ومنتشرة ﻓي أنحاء المدينة وضواحيها،
وتلبي احتياجاتهﻢ ،وﺑلغت نسبة مواﻓﻘتهﻢ
( ،)%57,3وﻓي المﻘاﺑل حوالي ثلث العينة
( )% 32,3يرون أن ﻫذه الخدمة غير كاﻓية،
ونعتﻘد أنهﻢ كانوا يتوقعون أن المعروض من
ﻫذه الخدمة أكثر مما وجدوه ﻓي الواقع نظرا
لإلﻋالن الرسمي ﺑأن أﺑها ﻋاصمة السياحة
العرﺑية 2017م ،ولذلك يجب أن تحتل ﻫذه
الخدمة مﻘدمة الخدمات السياحية ﻓيها ،وأن
تكون اكثر تميزا ﻋن غيرﻫا من المدن
السياحية األخرى ﻋلى مستوى المملكة،
ويعتﻘد أن كثيرا من السياح قصدوا أﺑها ﻫذا
العام لهذا السبب ،كما أن ( ،)% 10,4كانت
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إجاﺑتهﻢ محايدة ﺑين الطرﻓين ﻓهﻢ يرون أن ﻫذه
الخدمات كاﻓية إلى حد ما ،وﻫذه اإلجاﺑة تشير
ضمنيا أن لهﻢ مالحظات ﻋلى ﻫذه الخدمة
وليسوا راضين ﻋنها تمام الرضا ألنها وإن
كانت متوﻓرة وكاﻓية من حيث الكﻢ ﻓهي تعاني
من الﻘصور الكيفي والنوﻋي كندرة األلعاب

المتطورة المالئمة لكاﻓة الفئات العمرية من
الذكور واإلناث ،وقلة منشآت الترويح
والتسلية المتنوﻋة ،والتغذية المناسبة وإن
وجدت متوﻓرة ﺑشكل محدود ﻓذات أسعار
مرتفعة ،وال تلبي رغبات وأذواق الزوار.

شكل( )6الحدائ والمنتزهات السياحية في مدينة أبها
 .6الحصول على الخدمات على مدار الساعة:
واﻓق ( )% 45,8من ﻋينة البحث ﻋلى أنهﻢ
يحصلون ﻋلى الخدمات العامة ﻋندما
يحتاجون إليها ﻋلى مدار الساﻋة سواء ﻓي
المدينة أو ضواحيها ،ﺑينما ( )%34,4منهﻢ
يرون أنهﻢ لﻢ يحصلوا ﻋلى الخدمات ﻓي
الوقت الذي يكونون ﻓي حاجة اليها ،وﻫذا
يعني أن أكثر من ثلث السياح غير راضين
ﻋن ذلك ،ور ﺑما يكون ﻫذا الﻘصور حاصل
خالل النصﻒ األخير من الليل ،أو أوقات اداء

الصلوات ،ومن المعلوم أن للمساﻓر رخصة
ﻓي الجمع والﻘصر ﻋند السفر ﻓال يدرك أن
المﻘيمين ﻓي حالة أداء ﻓريضة ،وﻫذه الﻘضية
نالحظها جميعا ﻋند السفر وال سيما ﻓي
خدمات التزود ﺑالوقود أو المطاﻋﻢ أو ﻋند
البحث ﻋن ﻓنادق وشﻘق للسكن،
ﺑينما( )%19,8من العينة يرون أنهﻢ حصلوا
ﻋلى الخدمات التي يحتاجون اليها خالل اليوم
إلى حد ما ،وﻫذا يعني أيضا أنهﻢ غير راضين
ﻋن تﻘديﻢ الخدمات ﻋلى مدار اليوم والليلة.
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ومرافقها

توفر
اإلرشاد
السياحي
الجيد

شكل ( )7تقييم خدمات الغذاء والتسهيالت األخرى من وجهة نظر السياح
المصدر :ﺑيانات الجدول رقﻢ ()4

 .7توفر الخرائط السياحية واألدلة اإلرشادية:
يجب أن تكون ﻫذه الخدمة متوﻓرة ﺑشكل
ممتاز ومنتشرة ﻓي كل مكان وخصوصا
مطارات المغادرة والوصول ﻓي الداخل
ومكاتب حجز الرحالت الجوية والبرية،
والمكتبات واألكشاك والفنادق والمطاﻋﻢ
والسوﺑر ماركت ومحالت ﺑيع الصحﻒ
والمجالت ألن السائح يكون ﻓي أمس الحاجة
الى ﻫذه الخدمة قبل وأثناء رحلتﻪ السياحية،
ولكن أكثر من نصﻒ ﻋينة البحث يرون أن
ﻫذه الخدمة إما غائبة تماما ﻓي أﺑها ويمثلون
غائبة
شبﻪ
أو
نسبة(،)%19,8
ويمثلون( ،)%39,6وﻫؤالء يرون ﻋدم توﻓر
وانتشار الخرائط السياحية واألدلة اإلرشادية
التي تساﻋدﻫﻢ ﻋلى معرﻓة تفاصيل المنطﻘة
ومعالمها السياحية المختلفة ﺑهدف زيارتها،
ﺑينما ﻫناك( )%40,6من العينة مواﻓﻘون ﻋلى
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أن الخرائط السياحية واألدلة اإلرشادية
متوﻓرة ولﻢ يواجهوا اية صعوﺑة ﻓي الحصول
ﻋليها.
 .8كفاية الحمامات والمساجد والمراكز
الصحية :واﻓق ( )% 36,5من ﻋينة السياح
ﻋلى جودة الخدمات التي تﻘدمها المراﻓق
العامة للسياح ،وأﻫمها دورات المياه
والمساجد والمصليات واإلنارة وغيرﻫا من
المراﻓق التي تﻘدم خدماتها دون مﻘاﺑل للسياح،
ومنها ما تمت اإلشارة اليﻪ كالخدمات األمنية
والمالية والمصرﻓية والترﻓيهية المجانية،
ﺑينما( )% 46,8منهﻢ أشاروا إلى أن مستوى
الجودة إلى حد ما ،وﻫذا يعني أنهﻢ غير
راضين تماما ﺑجودة ﻫذه الخدمات وال سيما
من حيث النظاﻓة وتوﻓير المنظفات ﻓي دورات
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
معرﻓة الدواﻓع لذلك ،وﻫناك نسبة ()%16,7
من العينة يرﻓضون تماما أن خدمات المراﻓق
العامة جيدة.
 .9نظافة المطاعم والكفتريات ومرافقها :يرى
حوالي نصﻒ ﻋينة البحث أن اللوحات
اإلرشادية غير العرﺑية غير متوﻓرة ﻓي مدينة
أﺑها وضواحيها ،سواء ﻋلى الطرق أو
التﻘاطعات ،أو المعالﻢ الحضارية والتاريخية
واآلثارية والسياحية واإلدارية وغيرﻫا ،وﻫذا
المؤشر المرتفع يلفت نظر السلطات السياحية
إلى إﻋطاء ﻫذه الخدمة ﻋناية خاصة مستﻘبال،
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
وﻓي مﻘدمتها منطﻘة ﻋسير لما تتميز ﺑﻪ من
ﻋوامل جذب سياحي متنوﻋة ،ﺑينما النصﻒ
اآلخر من العينة يرون توﻓر اللوحات
اإلرشادية األجنبية سواء ﺑشكل مطلق
ويمثلون( ،)%28,1أو إلى حد ما ويمثلون
()%24من ﻋينة البحث.
 .10جودة خدمات المقاهي والكفتريات :تظهر
آراء أﻓراد ﻋينة البحث حول جودة خدمات
المﻘاﻫي والكفتريات متوازنة ﺑشكل ملفت
للنظر مما يدل ﻋلى أن جودة ﻫذه الخدمة غير
مرضية لدى معظﻢ السياح ﺑدليل أن ()%25
منهﻢ يرﻓضون تماما أن ﻫذه الخدمة جيدة،
وأن( )%48منهﻢ يرون أنها جيدة إلى حد ما
وﻫذا يعني أنهﻢ غير راضين ﻋنها ﺑشكل
كاف ،وأما المواﻓﻘون ﻋلى جودتها
ﻓيمثلون( )%27ﻓﻘط ،وﻫذه النتيجة تحتﻢ ﻋلى
الجهات الرسمية ذات العالقة ﺑخدمات
المﻘاﻫي والكفتريات ﻓي أﺑها ونطاقها اإلداري
إلزام كاﻓة ﻫذه المحالت ﺑتجويد خدماتهﻢ
والعمل ﻋلى تلبية احتياجات ورغبات الزﺑائن
سواء السياح أو السكان المحليين والمﻘيمين،
ﻓضال ﻋن رﻓع الوﻋي لدى المشرﻓين
والعاملين ﻓي تلك المنشآت إلى أﻫمية تﻘديﻢ
الخدمات الجيدة لزﺑائنهﻢ والعمل ﻋلى
ارضائهﻢ وتلبية احتياجاتهﻢ.

 .11توفر المترجمين لغير الناطقين بالعربية:
تعتني الدول والسلطات السياحية ﻓيها ﺑحسن
تﻘديﻢ نفسها ﺑأﻓضل صورة لسياحها
وخصوصا الضيوف الﻘادمين من الدول
األجنبية غير الناطﻘين ﺑالعرﺑية ،ولذا ﻓهي تعد
الكوادر المؤﻫلة جيدا للﻘيام ﺑموضوع الترجمة
من العرﺑية إلى لغات دول العالﻢ ،وال سيما
الرئيسة منها أي (اللغات الحية) التي يجيدﻫا
معظﻢ سكان دول العالﻢ ،ومن المؤسﻒ أن ﻫذه
الفئة منعدمة ﻓي ﻋينة البحث ،والﻘادمين من
خارج المملكة كانوا يجدون اللغة العرﺑية،
ولذلك انخفضت نسبة المواﻓﻘين والراﻓضين،
وﺑنسبة( ،)%25و( )%33,3ﻋلى التوالي،
واتصفت إجاﺑة النصﻒ الثاني من مفردات
العينة ﺑالحياد والذين يرون أن خدمة الترجمة
من العرﺑية إلى اللغات األجنبية متوﻓرة ﺑحسب
قناﻋاتهﻢ ومعرﻓتهﻢ الشخصية والذين
مثلوا( )%41,7من العينة المدروسة.
 .12توفر خدمات اإلرشاد السياحي الجيد :تعد
خدمات اإلرشاد السياحي من أﻫﻢ الخدمات
الواجب تﻘديمها لكاﻓة السياح سواء كانوا من
الداخل أو من الخارج ،وخصوصا خالل
الزيارات السياحية للمعالﻢ التاريخية واألثرية
التي تحتاج لمرشد سياحي متخصص ﺑهذا
المجال إلﻓادة الزوار ﺑالمعلومات الصحيحة
البعيدة ﻋن األساطير التي يتناقلها ﻋوام
الناس ،وأيضا ﻋند السياحة البيئية وﻓي
مﻘدمتها زيارة النباتات والحيوانات ﻓي
المحميات الطبيعية والمتنزﻫات الوطنية
كالسودة وجرة وريدة وغيرﻫا ،ﻓالمرشد
السياحي المتخصص والمؤﻫل يعد من أﻫﻢ
ﻋوامل نجاح النشاط السياحي ﻓي المنطﻘة،
وﻋلى الرغﻢ من ﻫذه األﻫمية إال أن
( )%41,7من مفردات العينة يرون أن ﻫذه
الخدمة غير متوﻓرة ﻓي أﺑها ،ﺑينما()%36,5
منهﻢ يﻘولون إنها متوﻓرة إلى حد ما وﻫذا يعني
أنهﻢ غير راضين ﻋنها ألنها غير متوﻓرة
ﺑشكل كاف ومرض ،ﺑينما يرى()%21,8
منهﻢ أنها متوﻓرة وتﻘدم لمن يحتاج اليها من
السياح ،وﻫذه الخدمة إلى جانب خدمة
الترجمة ستكون الحاجة إليها اكبر مستﻘبال وال
سيما ﺑعد العمل ﺑإصدار التأشيرات السياحية
لألجانب من قبل الﻘنصليات السعودية ﻓي
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الخارج تنفيذا لرؤية المملكة 2030م الرائدة،
التي تهدف لرﻓع اإليرادات غير النفطية خالل
العشر السنوات الﻘادمة.

استنتاجات البحث:
تﻢ حصر  36خدمة سياحية ،وتصنيفها وتوزيعها
ﻋلى ثالثة محاور ﺑالتساوي ،شملت السكن والنﻘل
والمواصالت والخدمات الغذائية والتسهيالت
السياحية األخرى ذات االرتباط الوثيق ﺑحاجة
السياح وتلبية رغباتهﻢ ،واﻋتمد البحث ﻋلى
الدراسة الميدانية ،حيث جمعت البيانات من خالل
توزيع استبانة ذات ﻋبارات موجبة ﻋلى ﻋينة
ﻋشوائية ﺑسيطة ،ﺑلغ حجمها  96سائحا نزيال ﻓي
تلك الفنادق ،وﺑنسبة  %20من ﻋدد الغرف
واألجنحة السياحية ﻓي الفنادق المصنفة وﻋددﻫا
ستة ﻓنادق موزﻋة ﻋلى احياء المدينة ،خالل
الموسﻢ السياحي الصيفي لعام 2018م ،وقد أدلى
أﻓراد العينة ﺑآرائهﻢ ﻋلى تلك الخدمات ،وتحديد
درجة المواﻓﻘة من ﻋدمها ﻋلى تلك الخدمات،
وخرج البحث ﺑاالستنتاجات التالية:
 .1قلة الفنادق المصنفة ﻓي مدينة أﺑها ﺑصفتها
ﻋاصمة السياحة العرﺑية لعام 2017م ،وأﻫﻢ
المنتجعات الصيفية للسياح من الداخل
والخارج ﻓي منطﻘة ﻋسير ،والتي ال يزيد
إجمالي طاقتها االستيعاﺑية ﻋن  1600نزيل.
 .2يتوزع الفنادق السياحية المصنفة ﻋلى أحياء
ومداخل المدينة ﺑشكل غير متكاﻓئ ،وتتركز
ﻓي وسط البلد والجهة الغرﺑية من المدينة.
 .3احتلت خدمات محور النﻘل والمواصالت
المرتبة األولى حيث حصلت خمس من
خدماتﻪ ﻋلى مواﻓﻘة اكثر من  %50من أﻓراد
العينة ،وﺑنسبة  %41,6من الفﻘرات ال()12
ﻓي ذلك المحور ،ﺑينما جاءت خدمات محور
الخدمات المساﻋدة ﻓي المرتبة الثانية حيث
حصلت ارﺑع من خدماتﻪ ﻋلى نسبة ﻓوق
المتوسط من آراء العينة ،وجاءت خدمات
السكن واإليواء السياحي ﻓي المرتبة الثالثة
واألخيرة حيث حصلت ثالث خدمات ﻓﻘط
ﻋلى مواﻓﻘة أكثر من نصﻒ ﻋينة البحث،
وﺑهذه النتيجة نستطيع الﻘول ﺑأن ثلث الخدمات
ﻓي كاﻓة المحاور حصلت ﻋلى رضا السياح
الزائرين لمدينة أﺑها والتي ﺑلغ ﻋددﻫا()12
خدمة من اجمالي الخدمات السياحية موضوع
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البحث ال()36خدمة ،والتي تشكل
نسبة( )%33,3من ﻋدد الخدمات السياحية
المدروسة.
 .4تبين أن ثلثي الخدمات السياحية المدروسة لﻢ
تحصل ﻋلى رضا معظﻢ السياح ،ﻓﻘد حصلت
ﻋلى مواﻓﻘة أقل من المتوسط من آراء
مفردات العينة وﺑنسب متباينة تراوحت ما ﺑين
49و %18ﻓي كاﻓة المحاور وﻫي ﺑحاجة إلى
التطوير نوﻋا وكما.
 .5كشﻒ البحث ﻋن قصور واضح ﻓي تﻘديﻢ
الخدمات السياحية المطلوﺑة للسياح الزائرين
لمدينة أﺑها ،مما يفتح المجال لزيادة من
الدراسات العلمية التفصيلية لكل مجال من
المجاالت الثالثة وغيرﻫا من الخدمات التي لﻢ
يتﻢ دراستها ﻓي ﻫذا البحث كخدمات
المعروض السياحي.

توصيات البحث:
اﻫمها ما يلي:
.1

.2

.3

.4

قيام الجهات الحكومية ذات العالقة ﺑاالستثمار
السياحي ﺑتشجيع الﻘطاع الخاص ﻋلى
االستثمار ﻓي ﻫذا الﻘطاع التنموي المهﻢ ﻓي
مدينة أﺑها ،من خالل منح التسهيالت
والحواﻓز المشجعة ومنح األراضي المناسبة،
وتوجيﻪ الراغبين ﻓي إنشاء الفنادق المصنفة
الجديدة ﻓي األحياء والجهات التي تفتﻘد إلى
وجود مثل ﻫذه الفنادق ،ولما يسهﻢ ﻓي تنفيذ
رؤية المملكة 2030م.
ضرورة تفعيل دور الجهات اإلشراﻓية ﻋلى
الخدمات السياحية كال ﻓيما يخصها ﺑتطوير
خدماتها وﺑما يغطي احتياجات السياح ويلبي
رغباتهﻢ ،مع مراﻋاة كاﻓة الفئات العمرية
والنوﻋية ،وذوي االحتياجات الخاصة.
ﻋلى إدارات الفنادق إﻋداد استبانات يعبيها
النزيل ﻋند خروجﻪ من الفندق أو خالل إقامتﻪ
حتى يتعرﻓوا ﻋلى أوجﻪ الﻘصور ويعملوا ﻋلى
تالﻓيها مستﻘبال ،ﻓحل المشكلة ولو متأخرا
أﻓضل من إﻫمالها.
دﻋوة الباحثين والمهتمين ﺑالشأن السياحي
إلجراء األﺑحاث والدراسات العلمية التفصيلية
لكاﻓة الخدمات الموجودة التي يحتاج إليها
السياح ،واقتراح توﻓير الخدمات الجديدة من
خالل إجراء المﻘارنات ﺑين مدينة أﺑها والمدن
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السياحية األخرى ﻓي الداخل والخارج لما
يعود ﺑالفائدة ﻋلى نجاح النشاط السياحي ﻓي
المدينة.

المراجع والمصادر:
أﺑو داود ،ﻋبد الرزاق ﺑن سليمان ﺑن أحمد ( ،ﺑدون
) ،مفهوم السياحة وأﻫميتﻪ وإمكان تطبيﻘﻪ
ﻋلى المملكة العرﺑية السعودية ،مجلة كلية
اآلداب والعلوم االنسانية ،جامعة الملك ﻋبد
العزيز ،المجلد ( ، )16العدد (، )31-32
ص.49-29 :
أحمد ،منال شوقي ﻋبدالمعطي2013(،م)،
اقتصاديات النﻘل السياحي ،دار الوﻓاء للطباﻋة
والنشر ،الﻘاﻫرة ،مصر.
أمانة منطﻘة ﻋسير ،المرصد الحضري الﺑها
الحضرية ،التﻘرير الشامل (2014م،
مؤشرات المرصد الحضري
توﻓيق ،ماﻫر ﻋبدالعزيز1987(،م) ،صناﻋة
السياحة ،دار زﻫران ،ﻋمان .األردن.
حدة ،رﺑوح2016(،م)" ،دور خدمات النﻘل ﻓي
تنشيط الحركة السياحية ،دراسة حالة مدينة
ورقلة" ،رسالة ماجستير ،قسﻢ العلوم
التجارية ،كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم
التجارية وﻋلﻢ التسيير ،جامعة قاصدي
مرﺑاح ،ورقلة.
الدراسة الميدانية التي تﻢ تنفيذﻫا الباحث خالل
شهري شوال وذي الﻘعدة من ﻋام 1438ه
الرﺑعي ،رحمة يحي أحمد2012(،م)" ،الخدمات
الفندقية ﻓي اﺑها الحضرية ،تﻘييﻢ من خالل
وجهة نظر السياح" ،رسالة ماجستير ،قسﻢ

الجغراﻓيا ،كلية العلوم اإلنسانية ،جامعة الملك
خالد ،أﺑها ،السعودية.
السيسي ،ماﻫر ﻋبدالخالق،2000(،ص،)15
مبادئ السياحة ،مجموﻋة النيل العرﺑية،
الﻘاﻫرة ،مصر.
الشريان ،داود2012/6/2( ،م) ،ﺑرنامج الثامنة
ﻋلى قناة  MPCالفضائية ،الجزء الثاني من
الحلﻘة  55ﺑعنوان السياحة الداخلية ﻓي
السعودية.
اإللكترونية
اليوم
صحيفة
http://www.alyaum.com/issue/pa
ge.php?IN=11710 &P=4
الطائي ،حميد ﻋبد النبي (2006م ) ،مدخل الى
ادارة الفنادق ،مؤسسة الوراق  ،ﻋمان،
األردن
ﻋبدالحكيﻢ ،محمد صبحي ،الديب ،حمدي
أحمد2016(،م) ،جغراﻓية السياحة ،مكتبة
اإلنجلو المصرية ،الﻘاﻫرة ،مصر
الﻘحطاني ،نجود ناصر2017( ،م) ،النشاط
السياحي الفندقي ﻓي مدينة اﺑها ومعوقاتﻪ،
رسالة ماجستير ،قسﻢ الجغراﻓيا ،كلية العلوم
اإلنسانية ،جامعة الملك خالد ،اﺑها ،السعودية
قصودة ،محمد ﻋبدهللا2007(،م)" ،أﻫمية السياحة
ﻓي شمال غرب الجماﻫيرية ،مﻘومات ﺑيئية،
مدن سياحية ،دراسة جغراﻓية تحليلية" ،
منشورات جامعة الفاتح ،طراﺑلس ،ليبيا.
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،مركز
المعلومات واألﺑحاث السياحية "ماس" ،تﻘرير
منشور ﻓي ﻋام 2018م ﻋلى الراﺑط اآلتي:
http://www.mas.gov.sa/dashboard
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