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  نماط توزيع الخدمات الترويحية في مدينة مكة المكرمةأ

في توزيع الخدمات الترويحية تتمثل في سوء التوزيع فهي تتمركز في  مشكالتتواجه مدينة مكة المكرمة       

لى عدم مراعاة إ باإلضافة، بعض أحياء المدينة بينما تقل أو ينعدم وجودها في البعض اآلخر من األحياء 

ياجات حتإنشائها بما يتواكب مع الزيادة السكانية والتوسع العمراني و إ وأثناءالمعايير التخطيطية في توزيعها 

وقد جاءت هذه الدراسة لتحليل أنماط توزيع الخدمات الترويحية في مدينة مكة ، السكان من هذه الخدمات 

وكذلك للتعرف على مدى كفاءة الخدمة الترويحية ، والتعرف على العوامل المؤثرة في توزيعها ، المكرمة 

وقد إستندت هذه الدراسة على ، ويحية قتصادية لمرتادي الخدمة التر جتماعية واإلوالكشف عن الخصائص اإل

  .المنهج الوصفي والمنهج التاريخي 

في حين تضمن الفصل ، شتمل الفصل األول على مقدمة الدراسة إ: لى أربعة فصول إقسمت الدراسة       

العوامل بينما ركز الفصل الثالث على ، الثاني التوزيع الجغرافي للخدمات الترويحية في مدينة مكة المكرمة 

والخصائص  الرابع خصائص الخدمات الترويحية وتناول الفصل، المؤثرة في توزيع الخدمات الترويحية 

  .  لى الخاتمة والتي تضمنت النتائج والتوصيات إ باإلضافة، قتصادية لمرتادي الخدمة الترويحية جتماعية واإلاإل

النمط السائد لتوزيع الخدمات الترويحية بمدينة أن : وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج أهمها       

وأن مدينة مكة المكرمة تعاني من نقص في الخدمات الترويحية ، مكة المكرمة هو النمط المتركز أو المتجمع 

من % ٥٨تتركز الخدمات الترويحية في و ، لى تدني مستوى كفاءة الخدمات الترويحية وسوء توزيعها إ باإلضافة

من % ٨٩حوالي  أنكما ،  من أحياء المدينة خالية من الخدمات الترويحية% ٤٢بينما أحياء المدينة 

وأن أقل نسبة ،  شتراطات والمعايير التخطيطيةالخدمات الترويحية عبارة عن حدائق عامة غالبيتها تفتقر لإل

بر نسبة في حين أن أك، فقط % ٤للخدمات الترويحية تركزت في المنطقة المركزية حيث بلغت نسبتها 

  .% ٦٠للخدمات الترويحية تركزت في المنطقة الهامشية بأطراف المدينة بنسبة 

إعادة النظر القطاعين الحكومي والخاص بضرورة كال وتوصي الدراسة القائمين على الخدمة الترويحية في        

، جميع أحياء المدينة  في توزيع الخدمات الترويحية بمدينة مكة المكرمة بحيث تتحقق العدالة التوزيعية في

ووضع المقترحات التي تكفل ، هتمام بالخدمات الترويحية من خالل تطويرها والتوسع فيها ومضاعفة اإل

  . حتياجات السكان والزوار من هذه الخدمات بشكل أفضل مما هي عليه اآلن إ
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ABSTRACT 

                                    DISTRIBUTION PATTERNS OF RECREATIONAL SERVICES IN MAKKAH CITYDISTRIBUTION PATTERNS OF RECREATIONAL SERVICES IN MAKKAH CITYDISTRIBUTION PATTERNS OF RECREATIONAL SERVICES IN MAKKAH CITYDISTRIBUTION PATTERNS OF RECREATIONAL SERVICES IN MAKKAH CITY    

       Makkah City faces problems in the distribution of recreational services in terms 

of poor distribution since these services are centered in some city neighborhoods and 

they are lacking or nonexistent in others. Moreover distribution systems of these 

recreational services do not adhere to planning criteria that are made consistent with 

population growth, urban expansion and residents recreational needs. This study is an 

analysis of distribution patterns of recreational services in Makkah City and an 

attempt to identify their casual factors and to evaluate the adequacy of existing 

recreational facilities. It also aims to identify social and economic characteristics of 

the beneficiaries of recreation facilities and services. This study was based on the 

descriptive method and the  historical method.                                                                  

       The thesis is divided into four chapters. The first chapter introduces the study 

while the second gives geographic distribution of recreational services in Makkah 

City. Chapter three discusses factors affecting the distribution of recreational services. 

Chapter four elaborates the characteristics of recreational services as well as social 

and economic characteristics of the beneficiaries of recreation facilities and services. 

The conclusion outlines a number of important results that can be drawn from the 

study and provide specific recommendations. 

       The study in regards to distribution patterns of recreational services showed that: 

clustered or grouped distribution was the dominant pattern in Makkah City. The study 

also found that Makkah City not only suffered from lack of recreational services but 

also poor recreational services distribution and inadequate provisions of those 

services. The study revealed that recreational services covered only 58% of 

neighborhoods while 42% completely lacked those services. It also revealed that 89% 

of recreational services were public gardens that did not meet city planning criteria. 

The study indicated that recreational services were 4% in central area of the city and 

were 60% in the peripheral areas at the outskirts of the city. 

        This study recommends to recreational services providers at both government 

and private sectors that they should reconsider the distribution of recreational services 

so as to ensure equitable distribution of these services and should double their efforts 

to develop, improve and expand existing recreational facilities and services and to 

draw up proposals that ensure residents and visitors recreational needs and 

preferences are met . 
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١٥٤  

التكرارات والنسب المئوية لمرتادي المراكز الترفيهية في مدينة مكة المكرمة مصنفين   ١٩
حسب درجة موافقتهم أو عدم موافقتهم على مجموعة من المتغيرات المتعلقة بخصائص 

  .المركز الترفيهي 

١٥٦  

التكرارات والنسب المئوية لمرتادي المراكز الترفيهية في مدينة مكة المكرمة مصنفين   ٢٠
حسب درجة موافقتهم أو عدم موافقتهم على تخصيص أوقات للشباب وأوقات أخرى 

١٥٧  



 ز 

 

  .للعوائل لزيارة المركز الترفيهي 
لمكرمة مصنفين التكرارات والنسب المئوية لمرتادي المنتزهات الترفيهية في مدينة مكة ا  ٢١

حسب درجة موافقتهم أو عدم موافقتهم على مجموعة من المتغيرات المتعلقة بخصائص 
  .المنتزه الترفيهي 

١٦٠  

التكرارات والنسب المئوية لمرتادي األندية الرياضية في مدينة مكة المكرمة مصنفين   ٢٢
لقة بخصائص حسب درجة موافقتهم أو عدم موافقتهم على مجموعة من المتغيرات المتع

  .النادي الرياضي 

١٦٥  

التكرارات والنسب المئوية لمرتادي األندية األدبية في مدينة مكة المكرمة مصنفين حسب   ٢٣
درجة موافقتهم أو عدم موافقتهم على مجموعة من المتغيرات المتعلقة بخصائص النادي 

  .األدبي 

١٦٨  

األدبية في مدينة مكة المكرمة مصنفين حسب التكرارات والنسب المئوية لمرتادي األندية   ٢٤
درجة موافقتهم أو عدم موافقتهم على تخصيص أوقات ألنشطة الرجال وأوقات أخرى 

  .ألنشطة النساء في النادي األدبي

١٧٠  

  ١٧٣  .توزيع أفراد العينة على الخدمات الترويحية حسب النوع   ٢٥

  ١٧٤  .ب الجنسية توزيع أفراد العينة على الخدمات الترويحية حس  ٢٦

  ١٧٦  .توزيع أفراد العينة على الخدمات الترويحية حسب الفئات العمرية   ٢٧

  ١٧٨  . توزيع أفراد العينة على الخدمات الترويحية حسب المستوى التعليمي  ٢٨

  ١٨٠  .توزيع أفراد العينة على الخدمات الترويحية حسب عدد أفراد األسرة   ٢٩
  ١٨٢  .الخدمات الترويحية حسب نوع المهنة  توزيع أفراد العينة على  ٣٠

  ١٨٤  .توزيع أفراد العينة على الخدمات الترويحية حسب معدل الدخل الشهري   ٣١

  ١٨٨  .توزيع أفراد العينة على الخدمات الترويحية حسب وسيلة الوصول للخدمة   ٣٢
  ١٨٩  . توزيع أفراد العينة على الخدمات الترويحية حسب مسافة الوصول للخدمة  ٣٣

  ١٩١  .توزيع أفراد العينة على الخدمات الترويحية حسب زمن الوصول للخدمة   ٣٤

  ١٩٣    .توزيع أفراد العينة على الخدمات الترويحية حسب عدد مرات الزيارة   ٣٥

  ١٩٧  .توزيع أفراد العينة على الخدمات الترويحية حسب مستوى الرضا عن الخدمة   ٣٦

  ١٩٩  .النوع وعدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية العالقة بين متغيري   ٣٧

  ٢٠١  .العالقة بين متغيري الجنسية وعدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية   ٣٨

  ٢٠٢  .العالقة بين متغيري العمر وعدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية   ٣٩

  ٢٠٣  .الترويحية العالقة بين متغيري المستوى التعليمي وعدد مرات الزيارة للخدمة   ٤٠

  ٢٠٤  .العالقة بين متغيري المهنة وعدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية   ٤١



 ح 

 

  ٢٠٥  .العالقة بين متغيري الدخل الشهري وعدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية   ٤٢

  ٢٠٦  .لى الخدمة الترويحية إالعالقة بين متغيري الدخل الشهري والوسيلة المستخدمة للوصول   ٤٣

  ٢٠٧  .العالقة بين متغيري المسافة وعدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية   ٤٤

  ٢٠٨  .العالقة بين عدد مرات الزيارة والشعور بالمضايقات في الخدمة الترويحية   ٤٥

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



 ط 
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   :متهيد  -١ -١

هتمــام فكــري إالتــي ظهــرت كوع الجغرافيــة التطبيقيــة الجديــدة فــر  حــدىإجغرافيــة الخــدمات  تعــد     
وهــي تشــغل  ،حتياجــات المباشــرة والفوريــة للمجتمــع فــي الريــف والحضــروتطبيقــي للتعامــل مــع اإل

 قتصـادية وجغرافيـة العمـران الحضـري والريفـي وجغرافيـة السـكانفيما بين الجغرافيا اإلمساحة بينية 
  .)٢٨ص، م٢٠٠٧ ،مصيلحي(

 فـــي الدراســـة الجغرافيـــة جـــاءت فـــي مرحلـــة متـــأخرة مـــنحـــديث تجـــاه إإن جغرافيـــة الخـــدمات ك     
الخدمات لـم تكـن وليس معنى هذا أن الموضوعات التي تعالجها جغرافية ، الفكر الجغرافي  تطور

ويمكـن القـول أنهـا كانـت تعـالج ، وشـمولية عموميـة  أكثر تعالج من قبل بل كانت تعالج في إطار
الواقــــع أنــــه يمكــــن رصــــد  وفــــي، يعالجــــه البــــاحثون فــــي موضــــوعات أخــــرى  مــــن بــــين مــــا ضــــمنياً 

ان حيــث كــ، مــن هــذا القــرن  المبكــرة فــي مجــال جغرافيــة الخــدمات مــع بدايــة الســتيناتهتمامــات اإل
راكـــز التجاريـــة بالنظريــــة رتبـــاط المإوتحليـــل مــــدى  فـــي تفســـير كبيــــر م أثـــر١٩٦٣بيـــري لكتابـــات 
، الشـريعي( شهدت السـبعينات مـن القـرن نفسـه عـدة دراسـات حـول الموضـوع نفسـه كما، المركزية 

          .)٨٥ص، م١٩٩٥

البشـري  سـتقراراإل هتمـام بالخـدمات مـن الجغـرافيين خاصـة فـي دراسـاتهم لمراكـزلقد تزايد اإلو      
وتحديــد ، جتماعيــة فــي البيئــات الريفيــة والحضــرية لقيامهــا بالتســهيالت الحياتيــة لكافــة الشــرائح اإل

لجــودة الحيــاة  لــذا تختلــف المنــاطق العمرانيــة فــي المــدن والقــرى وفقــاً ،  نوعيــة الحيــاة إلــى حــد كبيــر
  . )٣٠ص، م٢٠٠٧ ،مصيلحي( على مدى كفاية وكفاءة الخدمات عتماداً إ

 وأن كـل المـدن تقريبـاً ،  يـربط المدينـة بإقليمهـا أن الخدمات هي أهم مـا  Smillsسميلز يرىو      
تمثـل مراكـز لتقـديم الخـدمات إلـى ،  وظيفتهـا األساسـية وجودها األصـلي أو تمثل إلى جانب مبرر

وأن  ،عالوة على تقديم هذه الخدمات لسكان المدينة أنفسهم ، سكان يعيشون خارج حدود المدينة 
ـــه أثـــر ـــة فـــي الريـــفقتصـــادية واإلواضـــح للمـــدن فـــي التنظيمـــات اإل هـــذا يقابل  ،إســـماعيل( جتماعي

  . )٢١٩ص، م١٩٩٣

 الخـــدمات اإلنتاجيـــة  : أولهمـــا، ليشـــتمل علـــى نـــوعين  كبيـــراً  تســـاعاً إويتســـع مفهـــوم الخـــدمات      
قتصــادية الموجهــة لعمليــات اإلنتــاج والتــي تضــمن وتتمثــل فــي التســهيالت المتــوفرة للمؤسســات اإل



٢ 

 

جتماعيــــة الموجهــــة إلــــى فيتمثــــل فــــي الخــــدمات اإل : أمــــا النــــوع الثــــاني ،كفـــاءة العمليــــة اإلنتاجيــــة 
بحيـث يصـعب الفصـل  كبيـراً  تـداخالً  النوعـانويتـداخل ، المجتمع في األحياء والمجاورات السـكنية 

             تصـــنف الخـــدمات وفقـــاً  كمـــا،  بينهمـــا فـــي الدراســـات الجغرافيـــة لمراكـــز العمـــران الحضـــري والريفـــي
ــــى مجمــــوعتين ــــع الخدمــــة وتقــــديمها للمســــتهلك إل   ، للمســــاحة التــــي تشــــغلها عمليــــات إنتــــاج وتوزي

ى المدينـة والتـي تعتمـد علـى تتمثل في الخدمات الشـبكية الصـاعدة والداخلـة إلـ : المجموعة األولى
أمــــا ، وحــــدات اإلنتــــاج والنقــــل والتوزيــــع وتضــــم شــــبكات ميــــاه الشــــرب والكهربــــاء والغــــاز والهــــاتف 

 فتضــم الخــدمات الشــبكية والمتجهــة خــارج التجمعــات العمرانيــة  : مــن الخــدمات المجموعــة الثانيــة
لص مـــن والـــتخ وتضـــم خـــدمات شـــبكات الصـــرف الصـــحي والصـــرف الصـــناعي وصـــرف األمطـــار

وهنــاك مجموعــة أخــرى مــن ، المخلفــات الصــلبة وتعتمــد علــى وحــدات التجميــع والتنقيــة والمعالجــة 
ترتبط بخطـوط ربـط أو توزيـع بـل تقـدم التسـهيالت الخدميـة مـن خـالل نقـط تتمثـل فـي  الخدمات ال

         ســـتعانةتقـــدم فيهـــا الخدمـــة للمنتفعـــين باإل، مـــن األراضـــي داخـــل القـــرى والمـــدن  وحـــدات بنائيـــة أو
الخــــدمات ، الخـــدمات التعليميــــة  :لعـــرض المناســــبة وتضــــم تلـــك المجموعــــة بوســـائل وتســــهيالت ا

وخـدمات ، تصـاالت والمعلومـات خـدمات اإل، جتماعية الخدمات اإل، الخدمات الدينية ، الصحية 
والمنـــاطق  مثـــل الحـــدائق والمالهـــيوحـــدات متخصصـــة  وهـــذه األخيـــرة تقـــدم مـــن خـــالل، التـــرويح 

 فـــي هوامشـــها المفتوحــة والتـــي تقــدم التـــرويح فــي المســـاحات المفتوحـــة داخــل المنـــاطق الســكنية أو
  ).  ٣١-٣٠ص، م٢٠٠٧ ،مصيلحي(

أنهــا تختلــف مــن مجتمــع آلخــر حســب  غيــر، يعــد التــرويح ظــاهرة قديمــة قــدم المجتمعــات و      
تلك المجتمعات إلى أن  ورلتط تبعاً  وتتعدد وسائل الترويح وتتطور، اإلمكانات المتاحة لكل منها 

فــرض الــذي  األمــر، جتماعيــة الضــرورية غــدا التــرويح فــي المجتمعــات الحديثــة أحــد الوظــائف اإل
جتمـــاع والجغرافيـــا وغيرهـــا إلـــى البـــاحثون فـــي مجـــاالت التربيـــة واإلفبـــادر ، بـــه  هتمـــامواإلدراســـته 

  ). ٢ص، م٢٠٠٩، الشيخ( بظاهرة أوقات الفراغ ودراستها هتماماإل

منـه بالمتعـة بعـد  اً جـزء يشترك مفهوم الترويح مع مفهوم السياحة فـي إشـغال وقـت الفـراغ أوو      
ســتوى خــارج وم،  مســتوى داخــل المنــزل : أن أنشــطة التــرويح تمــارس علــى مســتويين إال ،العمــل 
 ويســـتقر بينمـــا الســـياحة عبـــارة عـــن نشـــاط فـــرد يســـافر،  )٥٠-٤٨ص، م٢٠٠٢، الزوكـــة( المنـــزل

 وأن المعيـــار )٣١ص، م٢٠٠١ ،الطيـــار( عـــن العـــام تزيـــد إقامتـــه األصـــلي لفتـــرة ال خـــارج مكـــان
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حيـث إذا زادت عـن ببـين التـرويح والسـياحة هـي مـدة البقـاء فـي المكـان المقصـود  الرئيسـي للتمييـز
  . )٥٣ص، م٢٠٠٢، الزوكة( اً ترويح تعددت سياحة وٕاذا قلت عن ذلك ساعة عُ  ٢٤

إن الوظيفة الترفيهية التي تقدمها المدينة لسكانها وسكان إقليمها لتعد من أهم الوظائف التـي      
للمدينـة مـن  الترفيهيـةن الوظيفـة ألذلـك ، هتمامها إمن  المتقدمة منها الكثير وخاصةتوليها الدول 

وده الهــدوء يسـ شـأنها أن تنقـل اإلنســان مـن عــالم تحـيط بــه المشـاكل مـن كــل مكـان إلــى عـالم آخــر
أمزجة الناس ورغباتهم داخل حدود المدينـة الواحـدة تختلـف إن وحيث ،  والجمال وراحة األعصاب

ــذا ، حجــم األســرة و ،  التعليمــيالمســتوى و ، الــدخل و ، المهنــة و ،  الجــنسو ، وتتبــاين حســب العمــر ل
المراكــــز و ، امــــة الحــــدائق الع: لتشــــملبمدينــــة مكــــة المكرمــــة تنوعــــت مجــــاالت الوظيفــــة الترفيهيــــة 

   .واألندية األدبية ، واألندية الرياضية ، والمتاحف ، والمنتزهات ، الترفيهية 

فـي مدينة مكـة المكرمـة  شهدهتالعمراني الذي  متداداإلو  السكان زدياد معدالت نموإ ساهملقد      
 قلـةأدى إلـى  ممـا،  ستخدامات السكنيةتساع رقعة األراضي المستغلة في اإلإإلى  الوقت الحاضر

التـي يحتـاج إليهـا السـكان فـي بعـض األوقـات الخـدمات الترويحيـة و  إلقامـة المخصصـةالمساحات 
الـــدولي لتخطـــيط المـــدن  قتـــرح المـــؤتمرإلقـــد و .  للتـــرويح عـــن أنفســـهم وممارســـة األنشـــطة المختلفـــة

 مــــن مســــاحة أي مدينــــة للحــــدائق% ١٠م بمدينــــة بــــاريس أن تخصــــص ١٩٢٨الــــذي عقــــد عــــام و 
أنــــه مــــن الضــــروري أن تكــــون الحــــدائق العامــــة والمنتزهــــات و ،  )٣٢٠ص، م١٩٥٨، عبــــدالحكيم(

مــن  الخضــراء يكســر موزعــة علــى األحيــاء بعدالــة تتناســب مــع كثافــة الســكان ألن وجــود األشــجار
بالراحـة لـدى سـاكني المدينـة  حدة المبـاني والهياكـل الخرسـانية والشـوارع المرصـوفة وتوجـد إحساسـاً 

خاصـة باألطفـال  أن وجـود حـدائق ومـالهٍ  كمـا،  ه النقـياءلمكشوف وهـو الريف ا الذين يفتقدون جو
  ). ٣١٧ص، م١٩٩٣ ،إسماعيل( تجعل صحتهم النفسية أفضل

ال شــك فيــه أن الســلوك الترويحــي يختلــف مــن ثقافــة ألخــرى رغــم تماثــل بعــض أنمــاط  ممــاو      
كالــــدين ، متعــــددة إذ أن الســــلوك الترويحــــي هــــو نتــــاج معطيــــات ، األمـــاكن واألنشــــطة الترويحيــــة 

وعلــى هــذا األســاس نجــد لكــل شــعب مــن ، قتصــادية والثقافــة والبيئــة والخصــائص الديموغرافيــة واإل
، الفـارس( الشعوب سلوكه الترويحي وبالتالي أنماط مختلفة مـن الخـدمات الترويحيـة التـي يمارسـها

  .)١٠١ص، م٢٠٠٦
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  : مشكلة الدراسة  -٢-١
أنمــاط توزيـــع الخـــدمات الترويحيـــة فـــي مدينـــة مكـــة معرفـــة مـــاهي مشـــكلة الدراســـة حـــول  تــدور                    

ــــــة ؟  كفاءتهــــــامــــــدى مــــــا و ،  ؟ هــــــاالمــــــؤثرة فــــــي توزيع العوامــــــل؟ ومــــــا  المكرمــــــة            كخدمــــــة ترويحي
رتفــاع إمــع أنــه  لــوحظحيــث ، ؟ الخدمــة هــذه  لمرتــاديقتصــادية جتماعيــة واإللخصــائص اإلاومــا 

كبيــرة مــن مدينــة  علــى مســاحاتالمســاكن  ســتحوذتإنتشــار العمرانــي واإلت النمــو الســكاني معــدال
 ضـــياأو األر  مســـاحاتالتـــوفر  فـــرص ممــا قلـــل مـــنغالبيـــة أحيائهـــا  زدحمـــتإ فقـــد، مكــة المكرمـــة 

ولعــل هــذه المشــكلة  لســكان للتــرويحالتــي يحتاجهــا ا إلقامــة الخــدمات الترويحيــة المناســبةفضــاء ال
جعـل  دينيـاً مدينـة مكـة المكرمـة  أن وضـعإلـى  باإلضـافةهـذا ،  تعاني منها معظم المـدن المليونيـة

 ممــا جعــل، فهــي تمثــل نقطــة جــذب ألعــداد كبيــرة مــن النــاس للســكن أو اإلقامــة بهــا لهــا قدســيتها 
الخــدمات  وخاصــةللســكان بوضــع الخطــط التنمويــة للتوســع فــي إنشــاء الخــدمات  حاليــاً تقــوم الدولــة 

الخــدمات الترويحيــة فــي مدينــة مكــة دراســة  إنفــ لــذلك، الترويحيــة فــي كــل أحيــاء المدينــة المقدســة 
هرة جغرافيــة تســتحق ظــاتعــد  العوامــل المــؤثرة فيهــاالتعــرف علــى و  هــاأنمــاط توزيع وتحليــل المكرمــة

  . الدراسة والبحث 

  :  أهمية الدراسة  -٣-١
أمــاكن تعنــى بدراســة هــي ف، مــن فــروع الجغرافيــة البشــرية  هامــاً  جغرافيــة الخــدمات فرعــاً  تعــد           

  .      كفاءتهاالخدمات والتسهيالت التي تقدمها للفرد والمجتمع والعوامل المؤثرة في توزيعها ومدى 

أساس  هتمام باإلنسان فهواإلالترويحية يعني الخدمات  ومن ضمنهاهتمام بالخدمات اإلن إ و      
الدراسـات األساسـية فـي التخطـيط إحـدى  تعدالخدمات  دراسةن إكما  ، نزدهار لألوطاالتنمية واإل

، حتياجــات األساســية للمجتمــع هــا تــرتبط باإلإنحيــث ، مؤشــرات التنميــة ٕاحــدى و  للتنميــة اإلقليميــة
هـا يمكـن الوقـوف علـى الدراسـات التحليليـة للتوزيـع الجغرافـي والكمـي للخـدمات ومسـتوى أدائ اً وبناء

  . الكمي للخدمات بتوزيع السكانرنة التوزيع الوفرة عند مقاعلى جوانب القصور أو 

ويرجـع ،  الوقـت الحاضـرفـي خاصـة  في حيـاة البشـر كبيرةأصبح الترويح يشغل أهمية لقد و      
وٕاقبالــه وحاجــة الفــرد إلــى تجديــد نشــاطه ، الــدخل وســرعة إيقاعــات الحيــاة معــدالت إلــى تزايــد  هــذا

  . أنشطتها اليومية على الحياة اليومية السريعة في إيقاعاتها المزدحمة ب



٥ 

 

أنمــاط توزيــع الخــدمات فــي التعــرف علــى تكمــن دراســة هــذه الأهميــة  نإمــن هــذا المنطلــق فــو      
عدالــة معرفــة مــدى تطبيــق ال وبالتــالي،  فيهــاوالعوامــل المــؤثرة الترويحيــة فــي مدينــة مكــة المكرمــة 

مـدى  تحديـد كمـا أن التعـرف علـى خصـائص هـذه الخـدمات يسـاهم فـي،  هـذه الخـدماتل يةتوزيعال
     .بناءًا على ما جاء في المعايير التخطيطية وذلك كخدمة ترويحية كفاءتها 

تجاهات الناس وسلوكياتهم المكانية سـيفيد فـي التخطـيط الترويحـي إالتعرف على ن إف وكذلك     
زالـت تسـتهلك   التـي التلك الكتلـة ، وحولها وفي إنشاء األماكن المالئمة لهم ضمن الكتلة السكنية 

النمــوذج األمثـل لمدينـة المسـتقبل يرتكــز  فـإنومـن هنـا ، األراضـي المجـاورة لهـا فـي نموهــا السـريع 
ابها لحاجــات ســكانها فــي الوقــت الــراهن ومــن ثــم توجيــه النمــو لخدمــة هــذه ســتيعإعلــى مــدى  ةبقــو 

  .  )١٠٤ص، م٢٠٠٦، الفارس(خصائص بيئتها الطبيعية والبشرية  الحاجات بصورة تنسجم مع

  : أهداف الدراسة  -٤-١
  : لى تحقيق عدد من األهداف وهيإهذه الدراسة  تسع     
                                    . أنماط توزيع الخدمات الترويحية في مدينة مكة المكرمة  معرفة -١
             .              المكرمة  العوامل المؤثرة في توزيع الخدمات الترويحية بمدينة مكة على التعرف -٢
  . الترويحية بمدينة مكة المكرمة  خصائص الخدماتالتعرف على  -٣
الخدمــة الترويحيـــة بمدينــة مكـــة  لمرتــاديقتصـــادية جتماعيــة واإلالخصـــائص اإل لتعــرف علــىا -٤

  . المكرمة

  : فرضيات الدراسة  -٥-١
  :  صيغت في هذه الدراسة الفرضيات التالية     

  .مدينة مكة المكرمة وكثافة السكان في الخدمات الترويحية  عالقة بين عدد ال توجد -١
  .مدينة مكة المكرمة في  الخدمات الترويحيةعالقة بين المساحة وعدد  ال توجد -٢
  . مدينة مكة المكرمة في  الخدمات الترويحيةو  عالقة بين رتبة الطريق ال توجد -٣
  .وعدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية  عالقة بين النوع ال توجد -٤
  .للخدمة الترويحية ال توجد عالقة بين الجنسية وعدد مرات الزيارة  -٥
  .ال توجد عالقة بين عمر الفرد وعدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية  -٦
  . ال توجد عالقة بين عدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية والمستوى التعليمي للفرد  -٧



٦ 

 

  .ال توجد عالقة بين نوع المهنة بالنسبة للفرد وعدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية  -٨
  .  توجد عالقة بين الدخل الشهري للفرد وعدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية ال -٩

لى الخدمة إال توجد عالقة بين الدخل الشهري للفرد والوسيلة المستخدمة للوصول  - ١٠
  . الترويحية

  .ال توجد عالقة بين المسافة وعدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية  - ١١
   . ة الترويحية والشعور بالمضايقاتمرات الزيارة للخدم ال توجد عالقة بين عدد -١٢

  :  عختيار املوضوإأسباب  -٦-١
  :  تيةاآلفي النقاط هذا الموضوع  ختيارإأسباب  تنحصر     
  .  أهمية الخدمات الترويحية في حياة الناس خاصة مع تزايد ضغوط الحياة اليومية -١
حيث ال توجد ،  المكرمة لم تتم دراسته من قبل أن موضوع الخدمات الترويحية بمدينة مكة -٢

  .دراسة سابقة تناولت جميع الخدمات الترويحية بمدينة مكة المكرمة 
مدينة مكة المكرمة ولديها معرفة جيدة بجغرافية هذه المدينة مما الباحثة من سكان  تعد -٣

  .سيسهل القيام بهذه الدراسة  

  : مصطلحات الدراسة  -٧-١
 معنى لمعرفة العربية ، اللغة معاجم من معجم من ألكثر الرجوع بعد) : PatternsPatternsPatternsPatterns(أنماط  -١

ط هـو مَ والـن ط ،َمـنَ  ومفردهـا أنمـاط : فيقـال أنـواع ، بمعنـى أكثرهـا تـأتي أن وجـد أنمـاط ، كلمـة
 األسـلوب ، أو قـةيالطر :  طنمـواأل .األنـواع  مـن والنـوع الضـروُب ، مـن والضـربُ  الطريقـة ،

  . )م٢٠٠٩، الحربي( الشيء من الطراز النوع ، أو والصنف ، أو

المــواد  قتصــادية خــالف الصــناعة وٕانتــاجتعبيــر يشــمل األنشــطة اإل) : ServicesServicesServicesServices(الخــدمات  -٢
وفـــي جغرافيــة المــدن تــدل علــى األنشـــطة  ، )٦٥٢ص، م٢٠٠٦، جــابر( األولــي األوليــة والنشــاط

المدني والعمراني وعلى عالقة مـع نمـو خالل التطور  غير المنتجة بشكل مباشر والتي نمت كثيراً 
زدياد عدد العاملين في أنشطة الخدمات هما مؤشـران إ تنوع الخدمات و  إن، ستهالكي قتصاد اإلاإل
وفـي مـدن البلـدان الناميـة تـدخل أنشـطة الخـدمات ، رتفاع مستوى المعيشـة فـي الـدول الصـناعية إل

  . )٣٢٨ص، م٢٠٠٢، بيارجورج("  لخدمات المنزليةا، العمل التجاري الصغير " خرآ مجاالً 



٧ 

 

دراسة المظـاهر الجغرافيـة للخـدمات العامـة ) : PPPPublic servicesublic servicesublic servicesublic services( جغرافية الخدمات العامة -٣
وهــــي خــــدمات تشــــرف عليهــــا الدولــــة مثــــل التعلــــيم والصــــحة ، المختلفــــة عــــن الخــــدمات الخاصــــة 

التوزيــع وتحقيــق ســهولة الوصــول ويختلــف هتمــام بالنوعيــة والعدالــة فــي اإللــخ مــع إ....واإلســكان 
، جـابر( مستوى هـذه الخـدمات مـن دولـة إلـى أخـرى حسـب نظامهـا السياسـي وٕاطارهـا األيـديولوجي

  . )٥٧٢ص، م٢٠٠٦

 هـــو: فـــارس إلبــنم مقـــاييس اللغـــة جـــاء فـــي معجــ فــي اللغـــة كمــا : )RecreationRecreationRecreationRecreation( التـــرويح -٤
نتقــال إلوا، علــى الــنفس  وٕادخــال الســرور، والمشــقة وٕازالــة التعــب ، نبســاط إلوا، والفســحة ، الســعة 

الراحــة  إدخــال" فــي لســان العــرب بأنــه  منظــور إبــنوعرفــه ، منــه  أكثــر تشــويقاً آخــر مــن حــال إلــى 
الوقت الذي يمضيه الفرد في نشـاط يـدخل السـرور :  فه جابر بأنهكما عر " . النفسوالسرور على 

Pleasure  نتظار عائـد مـادي مـن هـذا النشـاط ومـن ذلـك الهوايـات إأثناء قضاء وقت الفراغ دون
Hobbies  ، ًأمـا مـن يقضـي أوقاتـاً ، ذا كـان لغـرض تجـاري إمثـل التصـوير  وبعضـها يغـل أمـواال 

ختيـار الشخصـي وهنا تبدو أهمية اإل، من ذلك  قتصادياً إ لي فعادة ال ينتظر نفعاً أمام الحاسب اآل
هتمامــات الفرديــة إلخــر وذلــك يعتمــد علــى تبــاين اآالــذي يفــرق بــين التــرويح لــدى فــرد ولــدى فــرد 

  . )٢ص، م٢٠٠٤، جابر(الفرد نفسه  على القدرة المالية لدى وأيضاً 

أوقــات  الوقــت الــذي يشــغل باألنشــطة التــي تمــارس فــي غيــر هــو : )LeisureLeisureLeisureLeisure( وقــت الفــراغ -٥
   . )٤٩ص ،م٢٠٠٢، الزوكة( العمل

عبارة عن مسطحات خضراء تمتاز بكثافة الغطاء النباتي  :) PublicPublicPublicPublic    ParksParksParksParks( الحدائق العامة -٦
لعامة المواطنين وقد توجد ضمنها خـدمات تخصصـية  وهي حدائق عامة مفتوحة كلياً ، والتشجير 

  . )٣ص ،ــه١٤٢٦، دليل المعايير التخطيطية للمناطق الترفيهية، وزارة الشؤون البلدية والقروية (

 ، مسـتقبلية ستخداماتإل المخصصة المسطحات تشمل) : LanLanLanLandddd    spacespacespacespace( الفضاء األراضي -٧
 للمنـاطق يالحضـار  التنسـيق ومعـايير أسـس ياإلرشاد الدليل، وزارة الثقافة ( بعد تستغل لم ولكنها

  .  )٩ص، م٢٠١٠، الخضراء والمسطحات المفتوحة

ــزه  -٨ فــي الجغرافيــة البشــرية مســاحة مجهــزة تشــمل تجهيــزات ألوقــات الفــراغ مــن  : )ParkParkParkPark(منت
، تخييم في مقطورة (يواء منفصلة إأماكن  وأحياناً ، ) ثقافية، ستجمام إ، رياضية (مختلف األنواع 

  .  )٧٩٩ص، م٢٠٠٢، بيارجورج( )سكن بسيط لتمضية الفراغ، مخيم متنقل 
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يقصد بها المكان المستقل المخصص للتسلية :  )(RecreationRecreationRecreationRecreation    centerscenterscenterscenters المراكز الترفيهية -٩
والــــذي يضــــم مجموعــــة مــــن األلعــــاب الكهربائيــــة أو الميكانيكيــــة أو األلعــــاب المختلفــــة المقامــــة ، 

دليــــل المعــــايير التخطيطيــــة للمنــــاطق ، وزارة الشــــؤون البلديــــة والقرويــــة (لهــــذا الغــــرض  خصيصــــاً 
   .  )٣ص ،ـه١٤٢٦، الترفيهية

 داريـاً إ و  عتباريـة مسـتقلة ماليـاً إهو مؤسسـة ذات شخصـية :  )LiteraryLiteraryLiteraryLiterary    clubclubclubclub( األدبيالنادي  -١٠
.                                                             )ـه١٤٣٢، ألندية األدبيةالتنظيمية للوائح ال، عالم وزارة الثقافة واإل( وتعنى باألدب والثقافة

  Museumمصطلح ) Icom(عرف المجلس الدولي للمتاحف  لقد: ) MuseumMuseumMuseumMuseum(متحف  -١١
ـــه  ـــم بغـــرض الحفـــظ والدراســـة والتســـامي بمختلـــف الوســـائل : بأن وعلـــى ، مؤسســـة تقـــام بشـــكل دائ

األخـــص بعـــرض مجموعـــات فنيـــة أو تاريخيـــة أو علميـــة أو تكنولوجيـــة علـــى الجمهـــور مـــن أجـــل 
ــــق المتعــــة والســــرور ــــاحف منشــــ ، )١٨ص، م٢٠٠٢، محمــــد(تحقي ــــة مــــن آوالمت ــــة مكون ت معماري

وهـي مـن أهـم المعـالم السـياحية الداخليـة ، حجرات وصاالت لعرض التحـف األثريـة أو الحضـارية 
 حــافالً  تكــون ســجالً ، يشــمل الحضــارات القديمــة بأنواعهــا  نــادراً  مــا تضــم تراثــاً  وغالبــاً ، والخارجيــة 

وقـــد تلعـــب ، نـــه اع بفنو ســـتمتثـــار يمكـــن مـــن خاللـــه رؤيـــة الماضـــي والتعـــرف علـــى أســـراره واإلباآل
  .  )٣٨٨ص، م١٩٩٨، معال(في الحياة الثقافية وفي جذب السياح والزوار اً رئيس المتاحف دوراً 

 تتضـمن الـذي التـرويح مـن النـوع ذلـك هـو) : RecreationRecreationRecreationRecreationalalalal    ssssportportportport(التـرويح الرياضـي  -١٢

 الجوانـب علـى تـأثيراً  التـرويح أنـواع أكثـر يعـد أنـه كمـا ، والرياضـية البدنيـة المناشط من العديد برامجه

الحمـاحمي ( والرياضـات األلعـاب تشـمل التـي مناشـطه ألوجـه الممـارس للفـرد والفسـيولوجية البدنيـة
   . )٨٤ص، م١٩٩٨، ومصطفى

  :مناهج الدراسة  -٨ -١
  : تية تبعت هذه الدراسة المناهج اآلإ     

  :   المنهج الوصفي -١
عنها ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا ويعبر ة الواقع أو الظاهرة على دراسالمنهج الوصفي  يعتمد     

أما التعبير ، فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها ، كميًا تعبيرًا  وأتعبيرًا كيفيًا 
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رتباطها مع الظواهر إالكمي فيعطينا وصفًا رقميًا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات 
  . )١٧٦ص، م٢٠١١، خرونآيدات و عب(المختلفة األخرى 

 العلمي البحث مناهج أنسب من يعد ألنه في هذه الدراسة الوصفي المنهج ستخدمأ وقد     
تم جمع البيانات عن الخدمات الترويحية بمدينة مكة  حيث، نسانية وخاصة الجغرافيا للعلوم اإل

والتعرف ، وتحليل أنماط توزيعها أجل وصف هذه الخدمات من وذلك ، المكرمة ومن ثم تحليلها 
، متغيراتها والعوامل المؤثرة فيها العالقات بين  دراسةو ، وتحديد مدى كفاءتها على خصائصها 

جتماعية للتعرف على خصائصهم اإلالترويحية  اتوكذلك تم جمع البيانات عن مرتادي الخدم
في نهاية هذه الدراسة تم  وقد، وتطورها  اتقتصادية ألهميتها في التخطيط لهذه الخدمواإل

 . نتائج يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة الدراسة الوصول إلى

  :  المنهج التاريخي -٢
 واآلثـار، والسـجالت الوثائق دراسة خالل من والمعلومات الحقائق بجمع المنهج التاريخي يهتم      

 طويل أو قصير زمن عليها مضى التي والمواقف واألحداث الظواهر دراسة فيالمنهج  هذا ويستخدم

 إلـىكمـا يـرتبط بدراسـة ظـواهر حاضـرة مـن خـالل الرجـوع ،  وأحداثـه الماضـي بدراسـة مـرتبط فهو ،
تكوينهـــــا بشـــــكلها  إلـــــىنشـــــأة هـــــذه الظـــــواهر والتطـــــورات التـــــي مـــــرت عليهـــــا والعوامـــــل التـــــي أدت 

  ) . ١٦٦ص ،م٢٠١١، عبيدات وآخرون(الحالي

المنهج التاريخي في أنه يمكن من دراسة األحداث الراهنة واإلتجاهات تكمن أهمية إستخدام و      
حتى يمكن بذلك تقويم ديناميكية التغيير أو التقدم أو ، في ضوء ما حدث في الماضي  المستقبلية

، تحقيق المزيد من الفهم للمشـكالت المعاصـرة وٕامكانيـة التنبـؤ بالمشـكالت التـي قـد تـنجم مسـتقبًال 
نهج التــاريخي ميــزة مزدوجــة مــن حيــث اإلســتفادة مــن الماضــي للتنبــؤ بالمســتقبل وبــذلك يحقــق المــ

  .  )٤٤ص، م٢٠٠٢، صابر وخفاجة(واإلستفادة من الحاضر لتفسير الماضي 

        :   ةمصادر الدراس -٩-١
                                                                                                         : التاليةالدراسة معلوماتها من المصادر هذه  تستمدإ     
باإلضافة إلى ، وهي تتمثل في بيانات اإلستبانات والدراسة الميدانية : المصادر األولية : أوًال 
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منشورات و ، منطقة مكة المكرمة  الهيئة العليا لتطوير وبيانات ، أمانة العاصمة المقدسةبيانات 
   .بالمملكة العربية السعودية وزارة الشؤون البلدية والقروية 

الرسائل والمجالت العلمية واألبحاث و  والدوريات الكتبوتشمل : المصادر الثانوية : ثانيًا 
  . نترنت شبكة اإلباإلضافة إلى المواقع اإللكترونية المتوفرة على ، الجامعية 

  :  الدراسة أساليب -١٠ -١
  : تيةتبعت الباحثة في هذه الدراسة األساليب اآلإ     

         : العينات أسلوب -١
بطرق تضمن تمثيل  ختارأسلوب العينات على دراسة جزء من المجتمع األصلي يُ  يقتصر              

ثم يستخلص منها حقائق معينة تعمم على المجتمع  صادقاً  المجتمع بجميع وحداته تمثيالً 
  . )٢٩ص، م٢٠٠٠، الصالح والسرياني( األصلي

                      :                     وهي على النحو التالي الدراسة هذه في  ستخدمتالعينات التي أ أنواعولقد تعددت      
 Probability حتماليةاإل العينات أنواع إحدى وهي): Stratified Stratified Stratified Stratified SSSSampleampleampleample( العينة الطبقية -أ

Samples  ، للحصول على تقديرات أكثر دقة من التقديرات التي في هذه الدراسة أستخدمت
ئمتها كذلك لطبيعة مجتمع الدراسة ماللو ، ستخدام الطريقتين العشوائية والمنتظمة إيحصل عليها ب

، حدائق عامة : (مدينة مكة المكرمة إلى طبقات وهيحيث تم تقسيم الخدمات الترويحية في ، 
عشوائية عينة  تسحبثم ، ) أندية أدبية، أندية رياضية ، منتزهات ترفيهية ، اكز ترفيهية مر 

طريقة التخصيص بوهذه الطريقة تسمى ، في كل طبقة  خدمة ترويحيةمن كل  مرتاد ١٥مقدارها 
سحب العدد نفسه من المرتادين من كل خدمة ترويحية مهما كان حجم فيها تم يحيث  المتساوي
   . كل طبقة

  حتماليةاإل غير العينات أنواع إحدى وهي :)Purposive SamplePurposive SamplePurposive SamplePurposive Sample( العينة العمدية - ب
Probability Samples Non  ،طبقة من عينة إختيار  ستخدمت هذه الطريقة فيوقد أ

منها سحبت لذلك ، حديقة  ١٩٥بلغت حوالي نظرًا لكبر حجم هذه الطبقة حيث الحدائق العامة 
 ٣٠وهي تساوي من عدد الحدائق العامة في مدينة مكة المكرمة % ١٥مقدارها  عينة عمدية

الحدائق العامة بمدينة مكة  ختالف خصائصإهذه الطريقة بسبب ستخدمت أوقد ، حديقة 
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قامت الباحثة بجوالت ميدانية لعدد كبير من  .واضحة ومحددة لها  تصنيفاتالمكرمة وعدم وجود 
 بحيث تمثل جميع جهات المدينة وجميع ٣٠عينة الحدائق الـختيار إتم الحدائق العامة بالمدينة و 

 على أتيي ال قد حتماليةاإل بالعينة سحبهاذلك ألن  ،) الحدائق العامة(خصائص مجتمع الدراسة 

 المختارة في العينة كذلك ربما تكون جميع الحدائق ، متفرقة جغرافية مناطق من حدائق أخذ
العينة  ليتمث لى عدمإمما يؤدي ، ذات خاصية واحدة وبالتالي تهمل باقي الخصائص  حتماليةاإل

   . صادقاً  لمجتمع الدراسة تمثيالً 

أندية فقط لكون الثالثة  ةوفيما يتعلق باألندية الرياضية فقد شملت الدراسة الميدانية ثالث     
: وهيأما باقي الخدمات الترويحية  ،عداد هذه الرسالة إاألخرى ما زالت تحت التنفيذ حتى 

عينة إختيار فقد تمت دراستها دون ، واألندية األدبية ، المتاحف ، المراكز والمنتزهات الترفيهية 
  .  منها لكونها محدودة العدد 

  :  األسلوب الكمي -٢
األســـلوب الكمـــي علـــى القيـــاس والتحليـــل وتســـتخدم فيـــه األرقـــام للوصـــول إلـــى نتـــائج يعتمـــد      

                                . )٥ص، م٢٠٠٠، الصالح والسرياني( موضوعية دقيقة ومحددة

:                     يلــــــــيوهــــــــي كمــــــــا الدراســــــــة هــــــــذه فــــــــي  تطبقــــــــلقــــــــد تعــــــــددت األســــــــاليب الكميــــــــة التــــــــي و      
ين التوزيـع بـ التطـابقجـودة لقيـاس هـذا اإلختبـار  سـتخدمأ : )ChiChiChiChi----SquareSquareSquareSquare( تبار مربع كايخإ -أ

العالقـات بـين إختبـار فـي أيضـًا طبـق  كمـا،  والتوزيـع المتوقـع لهـا المدروسـةالحقيقي لقيم الظاهرة 
  .  Minitab 15متغيرات الدراسة بواسطة برنامج 

لمعرفــة ســتخدم هــذا األســلوب أ : )Nearest Neighbor AnalysisNearest Neighbor AnalysisNearest Neighbor AnalysisNearest Neighbor Analysis( تحليــل صــلة الجــوار -ب
وذلــــك بواســــطة برنــــامج  للخــــدمات الترويحيــــة بمدينــــة مكــــة المكرمــــةالمكــــاني خصــــائص التوزيــــع 

ArcGis 9.3 .                                                                      

سـتخدمت هـذه أ ) :Pearson andPearson andPearson andPearson and    SpearmanSpearmanSpearmanSpearman( بيرسـون وسـبيرمانل رتبـاطإل امعـامالت  -جــ
وقـد طبقـت ،  متغيـرات الدراسـةمتغيـرين مـن كـل قـوة العالقـة بـين  مـدى ٕاظهارالمعامالت لمعرفة و 

  . Spss 17.0 جتماعيةحصائية للعلوم اإلحزمة اإلالفي هذه الدراسة بواسطة 
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سـتخدم أ:  Arc Gis 9.3  ببرنـامج )Spatial StatisticsSpatial StatisticsSpatial StatisticsSpatial Statistics    ToolsToolsToolsTools( ملحـق التحليـل المكـاني -د
 Mean Centerونقطــة التمركــز المثاليــة Central Featureلتحديــد نقطــة التمركــز الواقعيــة 

متـداد إل Standard Divational Ellipseتجاه التـوزيعي والمسافة المعيارية وكذلك اإل، للتوزيع 
   .الخدمات الترويحية في مدينة مكة المكرمة 

نتشــار إطبــق فــي هــذه الدراســة للتعــرف علــى نمــط  : )SpSpSpSpaaaacingcingcingcing    MeanMeanMeanMean( متوســط التباعــد -ه
حــول متوســط المســافة التــي نتشــار اإلإذ تتمحــور طبيعــة ، الظــاهرة الجغرافيــة فــي مســاحة محــدودة 

والتــي تســهم بشــكل فاعــل فــي الكشــف عــن نمــط التوزيــع الــذي ، تفصــل بــين الظــواهر المدروســة 
  . )١٩٥ص، م١٩٧٧، حمدان(كم على مدى كثافة الظاهرة وبالتالي الح، تخذته إ

يعطـي تم تطبيق هذا المؤشر في الدراسة ألنه  : )Index of Index of Index of Index of concentrationconcentrationconcentrationconcentration(تركز ال مؤشر -و
فكلمــا زادت نســبة ، دالالت مهمــة حيــث تأخــذ قيمــه مــدلوالت مختلفــة تعتمــد علــى مقــدار هــذه القــيم 

فـي حـين كلمـا قلـت هـذه القيمـة دل ذلـك علـى التشـتت فتوزيـع ، التركيز دل ذلك على شـدة التركـز 
   . )١٢ص، م١٩٩٨، الخريف( عندما تكون نسبة التركز صفراً  أو منتظماً  السكان يكون مثالياً 

كــذلك حســاب و ، بالمدينــة نســب تركــز الخــدمات الترويحيــة  حســابذلــك تــم ضــافة إلــى باإلو      
معــدل و ، معــدل مــا تخدمــه الخدمــة الترويحيــة مــن الســكان و ، أحيــاء المدينــة الكثافــة الســكانية فــي 

   .نصيب الفرد من الحدائق العامة 

  :  األسلوب الكارتوجرافي -٣
 Arc Gisبرنـامج  التي رسمت بواسـطةالدراسة و  أثناءالتوزيع عليها  تمويشمل الخرائط التي      

9.3   .   

  : أدوات الدراسة  -١١-١
  : تيةاآلعتمدت هذه الدراسة على األدوات إ     

  :  الميدانية الدراسة -١
خالل  شك أن تدوين المالحظات والعبارات المفيدة من المهارات التي يحتاج إليها الباحث ال     

المالحظــة الميدانيــة والمالحظــة : الدراســة الميدانيــة وتشــمل  .)٤١ص، م١٩٩٤، الصــنيع( دراســته
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: وفائــدتها، األولــى تعنــى بمالحظــة ســلوك النــاس فــي المكــان وتفــاعلهم مــع معطياتــه  ،بالمشــاركة 
أمــــا  ،ســــتخدام النــــاس للموقــــع وأهميــــة ذلــــك فــــي تصــــميم وٕادارة األمــــاكن الترفيهيــــة إدراســــة كيفيــــة 

نــدماج الباحــث مــع أفــراد مجتمــع الدراســة كواحــد مــنهم وتســجيل إالمالحظــة بالمشــاركة فهــي تكــون ب
هي تعنى بفهم الظاهرة من الداخل وتتضمن المشاركة والتفاعل مع الناس وتسجيل نتائج التجربة و 

   . )١٠٤ص ،م٢٠٠٦ ،الفارس( نطباعاتهمإ

  :  ستبانةاإل -٢
ستمارة ترسل إيتم وضعها في ، وهي مجموعة من األسئلة المرتبة حول موضوع معين      

للحصول على أجوبة األسئلة الواردة  يجري تسليمها باليد تمهيداً  لألشخاص المعنيين بالبريد أو
وهي تمثل إحدى األدوات الهامة في مجال البحث العلمي ،  )٢١٠ص، م١٩٨٦، العكش( فيها

  .  )٢٤٨ص، م٢٠٠٨، جاد الرب( وخاصة بالنسبة للعلوم اإلنسانية وعلى رأسها علم الجغرافيا

 مختلفةإستبانة ستبانات بحيث يكون لكل خدمة ترويحية إ خمسةفي هذه الدراسة تم تصميم      
على مجموعة من التساؤالت تدور حول اإلستبانات حتوت جميع إوقد ، ) ١(ملحقنظر ا

 لمرتاديوكانت األسئلة موجهة ،  مرتادي هذه الخدمةخصائص الخدمة الترويحية وخصائص 
األسئلة  حيث كانتعمل ميداني  صممت لها بطاقة فقدستثناء المتاحف إب، الخدمة الترويحية 

من عدة ألن أغلب زوار المتاحف هم من األجانب الذين يأتون  نظراً ، دارة المتحف موجهة إل
  . وبالتالي فهم يتحدثون بلغات مختلفة يصعب حصرها ، لحج أو العمرة لغرض ابلدان بالعالم 

خر عام في شهر جمادى اآل أشهر حيث بدأت سبعةستمرت الدراسة الميدانية إوقد      
وقد كانت الدراسة الميدانية على فترات ، من العام نفسه  الحجة ذينتهت في شهر إ و هــ ١٤٣٢

وفي أوقات مختلفة من اليوم خاصة في ، جازة الصيفية متقطعة شملت فترة الدراسة وفترة اإل
      . خروج الناس للترفيه  حيث يزدادالفترة المسائية 

ستبانات بلغ عدد اإل،  ستبانة على مرتادي الخدمات الترويحيةإ ٦٤٥لقد تم توزيع و      
نخفاض هذه إويعود ، % ٦٣بنسبة منخفضة بلغت إستبانة  ٤٠٨المسترجعة الصالحة للتحليل 

  :  ألسباب التاليةلالنسبة 
   .  اً أو يكاد يكون معدوم جداً  بعض الحدائق العامة كان عدد المرتادين فيها قليالً  -أ
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  . ستبانات جابة على اإلمرتادي الخدمات الترويحية اإل الكثير منرفض  -ب

  . المرتادينستبانات على توزيع اإلالتعاون و فيها ن رفض المسؤولو  بعض المنتزهات الترفيهية -جـ

  :  المقابلة -٣
األفراد والجماعات ة لجمع المعلومات والبيانات في دراسة يستعد المقابلة من األدوات الرئي     

على وفاعلية في الحصول  وسائل جمع المعلومات شيوعاً  كما أنها تعد من أكثر، اإلنسانية 
تصاالت اإلتم إجراء وفي هذه الدراسة ، )١٥٤ص، م٢٠٠٢ ،عمر(البيانات الضرورية ألي بحث

الترويحية كبديل عن المقابلة من أجل الحصول  الخدماتالقائمين على الهاتفية مع األشخاص 
  . على بيانات الدراسة

:                                                                                               الخرائط  -٤
عليه من الخريطة هي أداة الجغرافي الرئيسية التي يعبر من خاللها عن الواقع بما يشتمل      

وهي خريطة ) ١شكل( األساسعتمدت هذه الدراسة على خريطة إوقد ، ظاهرات طبيعية وبشرية 
عتماد عليها حيث تم اإل، ) ٣٠٠,٠٠٠: ١(م رسذات مقياس مدينة مكة المكرمة لحدود أحياء 

عتماد أيضًا على خرائط كما أنه تم اإل، طبقت عليها دراسة التوزيع التي و الدراسة خرائط في رسم 
                                                                                                     .  ليها في قائمة المراجع إشارة وقد تمت اإلفي الدراسة أخرى 
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        : : : : منطقة الدراسة  -١٢-١
  :  الفلكي  الموقع

وخطــي  شــماالً  °٢١ ٣٠،  °٢١ ٢٠عــرض  دائرتــيمــا بــين  تقريبــاً مكــة المكرمــة مدينــة تقــع        
، التقريــر األول مخطــط الهيكلــي لمدينــة مكــة المكرمــةتحــديث ال( شــرقاً  °٤٠ ٠٠، °٣٩ ٤٥طــول 
                                                                                            .   )٢٩ص، ـه١٤٢٥

  : الموقع الجغرافي 
آخر  وبتعبير، السعودية  الغربي من المملكة العربية تقع مدينة مكة المكرمة في وسط اإلقليم      

، ذي يربط مدينة جدة بمدينة الطائف تقع على منتصف الطريق السريع ال المكرمة مكةمدينة ن إف
تمثل هي و  ، )١٢ص، م١٩٨٨، الشمراني( الكثير من الجغرافيين والمؤرخين تهامية ويعدها

لتقاء سهل إنقطة  دتقع عنو ، مدينة المحورية بإمارة منطقة مكة المكرمة في غرب المملكة ال
 الجموم ويحدها، الحجاز  الدنيا التي تشكل بداية سلسلة جبال تتهامة الساحلي وجبال السروا

 الهيكليالمخطط تحديث ( الغرب من وجدة الشرق من والطائف الجنوب من والليث الشمال من
 مكة وادي إبراهيم الذي ينحصر ويخترق ، )٢٩ص، ـه١٤٢٥، التقرير األول مكة المكرمةمدينة ل

فالسلسلة الشمالية  ،من جهات الشرق والغرب والجنوب ، متقاربة الجبال من ال نبين سلسلتي
" أبي حديده " والسلسلة الجنوبية تتألف من جبل ، " قعيقعان " وجبل " الفلق " تتألف من جبل 

" ثم جبل ، في الجنوب الشرقي " أبي قبيس " ثم جبل ، تجاه الجنوب إب" كدي " ثم جبل،  غرباً 
ح موقع محافظة مكة والشكل التالي يوض.  )٨٢ص، م١٩٩١، اإلعالمالثقافة و وزارة ( "خندمة 

   :   داريةالمكرمة في منطقة مكة اإل
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  . داريةاإلمكة المكرمة في منطقة مكة  محافظةموقع ): ٢(شكل               

  
        .                                                                                ـ ـه١٤٢٧هيئة المساحة الجيولوجية : المصدر        

  :التضاريس 
الجبـــــــال العاليـــــــة الشـــــــديدة            ف، مدينـــــــة مكـــــــة المكرمـــــــة بطبيعتهـــــــا الشـــــــديدة التضـــــــرس  تتميـــــــز     
عند  سطح البحررتفاع عن اإلمتوسط  ويقدر، بالحرم الشريف من جميع الجهات  طتحينحدار اإل

متــر فــي الجبــال  ٥٠٠والي متــر بينمــا يزيــد عــن ذلــك إلــى حــ ٣٠٠الحــرم المكــي الشــريف حــوالي 
تجـــاه الشـــرق ويقـــل           إبتعـــدنا عـــن الحـــرم بإيزيـــد كلمـــا رتفـــاع اإلشـــارة إلـــى أن اإل وتجـــدر ،المجـــاورة 

 السـفوح نحـدار إلشـدة  ظـراً مـن الحـرم نقتربنـا إعـن درجـة الميـل فإنهـا تزيـد كلمـا أمـا ، الغرب تجاه إب
       مــن ناحيـــة و ،  درجــة ٢٥مــن ســفوح الجبــال المحيطــة بــالحرم الشــريف عــن  فــي كثيــر والتــي تزيــد

تضــاريس المختلفــة غيــر الجبــال تشـكيلة أخــرى مــن ال دبوجــو ن مدينــة مكــة المكرمــة تتميــز إخـرى فــأ
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جيـة مورفولو  بشـكل كبيـرمنها علـى سـبيل المثـال األوديـة والشـعاب واألحـواض والتـي حـددت نذكر 
       إن النمــو العمرانــي لمدينــة مكــة المكرمــة قــد تركــز فــي بطــون هــذه األوديــة ، مدينــة مكــة المكرمــة 

ـــة درجـــة إل وفـــي الشـــعاب واألحـــواض نظـــراً  ـــة      نحـــدارها وغناهـــا بـــالموارد اإتســـاعها وقل لمائيـــة والترب
ب واألحــواض ال هــذه األوديــة والشــعايتطــابق مــع أشــك المدينــة شــكالً  مظهــر نإفــعلــى ذلــك  اً وبنــاء

  .   )٣٣ص، م١٩٨٤، مرزا(

  : المناخ 
دافـئ فـي فصـل الشـتاء ، جاف فـي فصـل الصـيف  بأنه حار المكرمة مناخ مدينة مكة يتميز     
وتجـدر اإلشـارة إلـى أن  °م٣٠,٧ هـو فـي حـدودمتوسـط درجـة الحـرارة السـنوي  نإفـ وبمعنى آخر، 

 °م٤٨لتصــل إلــى حــوالي  وقــد ترتفــع أحيانــاً  °م٤٤حــوالي  حــرارة فصــل الصــيف هــودرجــة معــدل 
درجة الحرارة عن ذلـك  قد تنخفض،  °م٣٢أما معدل درجة حرارة الشتاء فهو حوالي ) يونيه شهر(

 المكرمـة فـي مكـة ةويبلغ معدل سقوط األمطار السنوي،  )فبراير شهر( °م١٥حوالي إذ تصل إلى 
أمـــا الريـــاح ، صـــل الخريـــف وبدايـــة فصـــل الشـــتاء معظمهـــا تســـقط فـــي نهايـــة ف، ملـــم ١٠٩حـــوالي 

 السائدة فهي شمالية غربية في فصلي الخريف والشتاء وجنوبية غربية في فصـلي الربيـع والصـيف
  .  )١٦ -١٣ص، م١٩٨٨، الشمراني(

مة المقدسـة  مناخ مدينـة مكـة المكرمـة فـي التوزيـع الجغرافـي للحـدائق العامـة بالعاصـ إن تأثير     
 السـفوح والشـعاب واألوديـة نإ و  ،ا هو واضح فـي نمـو النبـات الطبيعـي مبقدر  واضحاً قد ال يكون 

 لوقوعهــا فــي  النبــات نظــراً المواجهـة للشــمال والشــمال الغربــي هــي أكثــف مــن غيرهــا مــن حيــث نمــو 
 األبـــيض المتوســـط  البحـــر يعـــدالشـــتوية التـــي  ومواجهتهـــا لألمطـــار، ظـــل الشـــمس هـــذا مـــن ناحيـــة 

شـأنه أن  وخالصـة القـول هـي أن منـاخ كمنـاخ مكـة هـذا مـن،  من ناحية أخـرى يمصدرها الرئيس
ــــق ويقلــــل مــــن إمكانيــــة تنميــــة المســــاحات الخضــــراء بصــــفة عامــــة والحــــدائق بصــــفة خاصــــة  يعي

.                                                                                     )٢٨ص، م١٩٨٦، الشمراني(

  : المساحة 
 ،)ــه١٤٣١، مقدسةأمانة العاصمة ال( ٢كم١٣٠٠,١٢بلغ مساحة مدينة مكة المكرمة حواليت      

الهيكلي المخطط تحديث ( هكتاراً ١٥١٥٩,٣حوالي بلغت فالكتلة العمرانية للمدينة أما مساحة 
إن شكل مدينة مكة المكرمة جاء نتيجة لنموها على  ، )٧٤ص، ــه١٤٢٥، مكة المكرمةمدينة ل
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تجاهات فأخذت مكة المكرمة إأربعة جية التي تخرج من مكة المكرمة في محاور الطرق الخار 
ومن ناحية الجنوب ، بذلك شكل نجمة بأربعة رؤوس من ناحية الشمال على طريق مكة المدينة 

ومن ناحية ، لشرقي على طريق السيل ا ومن ناحية الشمال، الشرقي على طريق مكة الطائف 
، كتبي(زان مكة جا، مكة جدة السريع ، القديم الغرب والجنوب الغربي على طريق مكة جدة 

  .                                  )١٦ص، م٢٠٠٣

أعداد سكانها وبالتالي زدياد إ في ساهموكبر مساحتها مدينة مكة المكرمة إن المكانة الدينية ل     
الخدمات الترويحية التي يحتاجها الخدمات ومنها المزيد من إقامة الحاجة إلى التوسع في دياد ز إ

 . السكان

:السكان   
التعـداد العـام للسـكان والمسـاكن ( نسـمةمليون  ١,٣ تقريباً  مكة المكرمة مدينةبلغ عدد سكان       

ولقــدوم  لقــدم مدينــة مكــة المكرمــة ونظــراً  ، )ــــه١٤٢٥ ،حصــاءات العامــة والمعلومــاتمصــلحة اإل ،
قـــد تنـــوع فلهـــم  دائمـــاً  ختيـــار بعضـــهم مكـــة بلــداً إ و  ج المســـلمين إليهـــا مـــن كـــل حــدب وصـــوبالحجــا

عربيــــة  فباإلضــــافة إلــــى ســــكان مكــــة األصــــليين وجــــد فيهــــا عناصــــر، التكــــوين الســــكاني للمدينــــة 
، تـــراك والمغاربــة واأل اليمنيـــة والحضــارمة والشــاميين والمصـــريين وٕاســالمية عديــدة منهـــا العناصــر

ومـن التتـر واألكـراد وبخـارى ، يسيا وباكستان وأفغانستان وٕايران وعناصر جاوية من الماليو وٕاندون
  . )٩ص، م١٩٩٦، قحال(ومن مناطق عربية وٕاسالمية أخرى 

راضــــــي          تســـــاع رقعـــــة األإل ســـــبباً  كـــــانفـــــي مدينـــــة مكــــــة المكرمـــــة  تزايـــــد أعـــــداد الســـــكانإن      
                                                                 .  لترويحيــــــــــــــةالخــــــــــــــدمات اعلــــــــــــــى مــــــــــــــدى تــــــــــــــوفر  اً ســــــــــــــلبالســــــــــــــكنية بالمدينــــــــــــــة ممــــــــــــــا أثــــــــــــــر 

فــي الفصــل الخــاص بالعوامــل رويحيــة علــى الخــدمات التالســكان تــأثير ســوف يــتم الحــديث عــن و 
                .                                                                                المؤثرة في التوزيع 

  : البيئة الحيوية 
  : التربة  

       المفتتــة التــي تغطــي ســطح القشــرة األرضــية  التربــة هــي الطبقــة الرقيقــة مــن حطــام الصــخور                        
فـي  التربـة فـي مدينـة مكـة المكرمـة بأنهـا ضـحلة جـداً  تتميزو  ،يمكن النبات أن يثبت فيها جذوره و 
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النبــات  نجرافهــا وهــذا يعيــق إمكانيــة نمــوإيســاعد علــى  ممــا نحــدارإللشــدة ا المنــاطق الجبليــة نظــراً 
     ،لجبــال فــي المنــاطق المحيطــة بــالحرم الخضــراء فــوق ســفوح اوبالتــالي إمكانيــة تنميــة المســاحات 

أما تربة بطون األودية واألحواض فإنها عميقة ولكنها رملية ذات مسامات واسعة مما يساعد على 
الــذي أدى إلــى نقــل كميــات كبيــرة مــن التربــة الطينيــة مــن  المــاء منهــا وســرعة صــرفه األمــر تبخــر

 ت فيها الحدائق العامة في مدينة مكـة المكرمـة ممـاالتي أنشئ ان ونشرها فوق المساحاتوادي نعم
 عامل التربة في التوزيع الجغرافـي للحـدائق العامـة وٕامكانيـة تنميتهـا ساعد على التخفيف من تأثير

  .  )٢٧ص، م١٩٨٦، الشمراني(

  :  الطبيعي النبات
الغطـاء النبـاتي الموجـود التـي تتسـم بالجفـاف علـى نعكس�ت ظ�روف البيئ�ة الص�حراوية إلقد        

كمــا تســيطر عليــه ظــاهرة التبعثــر ، لتــه وفقــره وقلــة األنــواع الموجــودة بمكــة المكرمــة حيــث يتســم بق
 آلخــر تبعــاً اين فــي كثافتــه مــن مكــان وهــو متبــ، هنــاك جهــات خاليــة مــن النبــات  نإحيــث  والتنــاثر

  . تأثير اإلنسانومدى نحدار اإلر ودرجة لتباين كل من التربة والكمية الساقطة من األمطا

:                     حســــــــب دورة حياتهــــــــا إلــــــــى قســــــــمين همــــــــا  المكرمــــــــة تقســــــــم النباتــــــــات الطبيعيــــــــة بمكــــــــةو      
وهــــي النباتــــات التــــي تنبــــت عقــــب ســــقوط :  )قصــــيرة األجــــل( الحوليــــةالنباتــــات الموســــمية أو  -١

وتكـون فـي ، بضـعة أسـابيع هـا فـي فتـرة زمنيـة قصـيرة ال تتجـاوز فتنمو وتكتمل دورة حياتاألمطار 
عليهــا ولــم اف قضــى هــذه الفتــرة القصــيرة قــد أطلقــت أوراقهــا وتفتحــت أزهارهــا حتــى إذا أدركهــا الجفــ

المقاومة للجفاف والتـي تبقـى خامـدة فـي التربـة لحـين هطـول األمطـار سوى البذور  يبقى منها شئ
ـــد مـــرة ثا ـــة لتنمـــو مـــن جدي ـــات الشـــيح : مـــن أمثلتهـــا ، ني ـــة ، نب القرمـــل وبعـــض األعشـــاب ، الرجل

  . للرعي مثل حشائش النجيلة  مهماً  والحشائش التي تمثل مورداً 

وهي النباتات التي تتمتع بمقدرة فائقة على مقاومـة الجفـاف علـى :  )المعمرة( النباتات الدائمة -٢
نبـــات : مـــن أمثلتهـــا ، حياتهـــا طـــوال العـــام بـــدون أي توقـــف  ولـــذلك تســـتمر دورة، المـــدى الطويـــل 

، الصــبار ، ذخــر اإل، الحنظــل ، الطرفـاء ، الســرح ، الســلم ، العـرفج ، الســدر ، الحرمــل ، العشـر 
  . )٣٢٦-٣٢٤ص، م٢٠٠٠، نجيم( األراك

  



٢١ 

 

  :المياه مصادر 
رئيســـي لميـــاه الشـــرب المكرمـــة علـــى ميـــاه العيـــون واآلبـــار كمصـــدر تعتمـــد مدينـــة مكـــة كانـــت      

لزيـادة الطلـب عليـه  ولكنها فـي اآلونـة األخيـرة بـدأت تعـاني مـن نقـص شـديد فـي ميـاه الشـرب نظـراً 
كما أن مدينة مكة ستعاني أشد من نقص المياه الالزمة  ،الزيادة المستمرة في عدد السكان بسبب 
دفــع  ممــا، تهــى الصــعوبة فــي من إقامــة حــدائق عامــة مشــجرة ســيكون أمــراً فالنباتــات وبالتــالي لنمــو 

-٢٨ص، م١٩٨٦ ،الشــمراني( لتــوفير الميــاهة محطــة لتحليــة ميــاه البحــر األحمــر الدولــة إلــى إقامــ
كــل عــام  الميــاه الجوفيــة والتــي يتجــدد مخزونهــا وهــوللميــاه بمكــة  مصــدر آخــرإضــافة إلــى ،  )٢٩

  ). ٣٨٢ص، م٢٠٠٠، نجيم( الساقطة على حسب كمية األمطار

إن األمــاكن الغنيــة بمــوارد الميــاه فــي مدينــة مكــة المكرمــة هــي بطــون األوديــة واألحــواض لــذا      
الحــــدائق العامــــة المشــــجرة فــــي مدينــــة مكــــة توجــــد فــــي األحيــــاء التــــي تحتــــل بطــــون األوديــــة  نإفــــ

                                                                  .               )٢٩ص، م١٩٨٦، الشمراني( جداً  دائق العامة بها نادروجود الح نإفواألحواض ماعدا ذلك 

  : التقسيم اإلداري
لمدينة مكة  اإلداريللتقسيم  توحيداً  ــه١٤٢٣في عام أمانة العاصمة المقدسة قترحت إلقد      

تسعة  إلىالمكرمة  تقسيم مدينة مكةوقد تم ، قطاعات وأحياء  إلىالمكرمة حيث تم تقسيم المدينة 
 قطاع علي كل يشتمل بحيث للتقسيم كنواة األحياء حدود مراعاة تمبحيث  )١(، قطاعات رئيسية

الطرق  شبكة مع المقترحة القطاعات حدود تتفق وأن حدودها بكامل األحياء من مجموعة
، ــه١٤٢٥، األولمدينة مكة المكرمة التقرير المخطط الهيكلي لتحديث ( والدائرية ةيالرئيس

 المساحة متباينة رئيسية قطاعات تسعة من التقسيم لهذا طبقاً  المكرمة مكة وتتكون ، )٦٦ص
   :وهي كما يلي

 ھذا 4حياء ا2جمالي المسطح يبلغ المركزية المنطقة قطاعي أحد وھو :)أجياد(القطاع األول 

والشبيكة والطندباوي  أجياد والهجلة: ويشمل هذا القطاع أحياء ،  ھكتار ٣٤١,٥ حوالي القطاع
  ).المرجع السابق(والمنصور 
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 الشمالي النصف ويشغل المركزية المنطقة قطاعي من الثاني القطاع وھو: )الغزة( القطاع الثاني

شعب عامر وشعب علي والقرارة والنقا : ويشمل أحياء ،  ھكتار ٢٩١,٥ لنحو تصل بمساحة منھا
  .)٦٧ص، المرجع السابق(والباب والشامية  وجرول والتيسير

 ھكتار٢٠٣٩,٣بنحو تقدر مساحة على المركزية المنطقة جنوب ويقع: )المسفلة( الثالثالقطاع 
  .الروابي وكدي والمسفلة والهنداوية والتقوى والخالدية والرصيفة : ويشتمل على أحياء، 

 مساحة على المركزية والمنطقة الشريف للحرم الغربي الشمال في ويقع: )العتيبية( القطاع الرابع

 والنزهة والزهراء والضيافة الحجون والبيبان: ويشتمل على أحياء ، ھكتار ١٨٦٤,٤ بحوالي تقدر
  . األندلسو  والعتيبية والشهداءالزاهر و 

 ھكتار ٣٥٩٨,٨ بمساحة المركزية للمنطقة الشرقي الشمال في ويقع: )المعابدة( القطاع الخامس
وادي و  جبل النورو العدل و  ريع ذاخرو الخنساء و الجميزة و السليمانية و الروضة : ويشمل أحياء ،

    .المعابدة و جليل 

 لھذا ا2جمالي المسطح ويبلغ المدينة من الشرقي الجنوب في ويقع: )العزيزية( القطاع السادس

النسيم و الجامعة و المرسالت و العزيزية : ويشتمل على أحياء،  ھكتار ٢٥١٠٤ حوالي القطاع
  . المشاعرو العوالي و 

 لھذا ا2جمالي المسطح ويبلغ للمدينة الغربي والجنوب الجنوب في يقع: )الشوقية( القطاع السابع

ولي العهد و الشوقية و الكعكية و بطحاء قريش : ويشمل أحياء ،  ھكتار ٤٦٢٢٩,٦ حوالي القطاع
  .  الهجرةو الملك فهد و العكيشية و 

 القطاع لھذا ا2جمالي المسطح ويبلغ المركزية المنطقة شمال في يقع: )العمرة( القطاع الثامن

الحمراء وأم و السالمة و النوارية و البحيرات و التنعيم و العمرة : ويشمل أحياء ، ھكتار ٣٤٢٤٥ حوالي
  . الجود

 4حياء ا2جمالي المسطح ويبلغ للمدينة الشرقي الشمال أقصي في يقع :)الشرائع( القطاع التاسع

العسيلة و شرائع المجاهدين و الراشدية و الشرائع : ويشمل أحياء ، ھكتار ٢٨٤٢٣ حوالي القطاع ھذا
المكرمة لعام  قطاعات مدينة مكة حدود يوضحالتالي  الشكلو ). المرجع السابق( الخضراءو 

   : ــه١٤٣١
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 :المواصالت 
فرضت الحركة المرورية الكثيفة في مواسم الحج والعمرة تطوير شبكة المواصالت على لقد        

 أربعةأيام الحج زيادة سكانية تصل إلى  سيما وأن مكة تشهدوال الطرق المؤدية إلى المدينة 
ة التي تسهل الحركة يمجموعة من الطرق الرئيس تولقد شق، أضعاف حجم سكانها األصليين 

إذ توجد عدة طرق عريضة متعددة المسارات تربط مكة المكرمة بمختلف ، المقدسة إلى المدينة 
) خط جدة السريع وخط جدة القديم(فهناك طريقان يربطان مكة بجدة  ،المناطق المحيطة بها 

ومثلهما يربطان مكة بالطائف ) طريق الهجرة وطريق المدينة القديم(يربطان مكة بالمدينة  وآخران
ويلحق  ،واليمن  بجازانوب الذي يربط مكة وهناك طريق الجن) طريق الهدىطريق السيل و (

تنقل بين المشاعر المقدسة ألغراض ال بشبكة الطرق الخارجية الشبكة التي صممت خصيصاً 
ولقد ربطت هذه المناطق بشبكة نقل جيدة من الطرق ، أثناء موسم الحج منى ومزدلفة وعرفات 

خاصة في مواسم الحج والعمرة  األنفاق لتسهيل حركة المرورو ) الجسور( الدائرية والكباري
ة التي تربط يالطرق الرئيس وهناك أيضاً ، ختناقات المرورية واإلجازات الرسمية حيث تزداد اإل

      .)٣٧- ٣٥ص  ،م١٩٨٦، السرياني( المسجد الحرام بأجزاء المدينة من جميع جهاتها األربع

ايــد علــى تز  كرمــة أمــرين مهمــين أثــرا بشــكل كبيــرشــهدت مكــة المالماضــيين  وخــالل العقــدين     
ه خـــادم الحـــرمين الشـــريفين للمســـجد الحـــرام وتضـــاعف طاقتـــ اتتوســـع : حركـــة النقـــل فيهـــا وهمـــا

فهــذان األمــران أديــا إلــى زيــادة حجـــم  ، ور العــالمي لإلتصــاالت والمواصــالتوالتطــ، ســتيعابية اإل
د الحجــاج والمعتمــرين نظــرًا لزيــادة ســعة الحــرم الشــريف النقــل بمكــة المكرمــة مــن خــالل تزايــد أعــدا

مـن مليـوني حـاج فـي  أكثـر ـهــ١٤٢٥وسهولة سـفر المسلمين لمكة المكرمة فعدد الحجاج بلغ عام 
عامًا كان أقل من مليون حاج ، كما أن الحد  ٢٠أي قبل  هـ١٤٠٤حين أن عدد الحجاج في عام

في حين كـان العـدد هـ ١٤٢٥من مليوني معتمر في عام  األعلى للمعتمرين في رمضان بلغ أكثر
عدد السكان في مكة المكرمة في تزايد مستمر  كما أن ، ألف معتمر ٥٠٠عامًا أقل من  ٢٠ قبل

قـــارب مليـــون ي ألـــف نســـمة إلـــى مـــا ٥٠٠ يزاد مـــن حـــوال هــــ١٤٢٥ هــــ إلـــى عـــام١٤٠٤فمـــن عـــام
مرت الدولـة سـتثإفقـد  مـع هـذا النمـو الكبيـر ة وبـالتوازيهذا ومـن ناحيـة ثانيـ،  وأربعمائة ألف نسمة

شــبكة طــرق وشــوارع مكــة المكرمــة بمــا فــي ذلــك الطــرق الســريعة والجســور  مئــات الماليــين لتطــوير
كـم ويبلـــغ إجمـالي  ٣١نفقـًا بطـول يزيـد عــن  ٥٤وشبكة األنفـاق عبـر الجبـال الشاهقـــة والتـي تبلـغ 
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ــــوال الطـــرق والشـــوارع فـــي مكـــة المكرمـــة أكثـــر مـــ أمانـــة العاصـــمة ، بايزيـــد( آالف كلـــم ثالثـــةن أطـ
  . )المقدسة

 مطـــار(هتمــام لـــم يقتصــر فقـــط علــى الطـــرق البريــة فقـــد دعمــت بمطـــارات داخليــة اإل كمــا أن     
ة ييـادة كفـاءة المـوانئ الرئيســكمـا نفـذت مجموعـة بــرامج لز ، ) جـدة الــدولي مطـار( ودوليـة) الطـائف

وهـو أكبـر مـوانئ المملكـة ومـوانئ  كمينـاء جـدة اإلسـالمي األحمـر في المنطقة المطلة علـى البحـر
  ).٧٦ص، م٢٠٠٨، الجابري(ورابغ ، القنفذة ، الليث 

المسـافات التـي يقطعهـا  إن األهمية المكانية ألي خدمة من الخدمات تقاس بالمدة الزمنيـة أو     
اد وكـذلك مـن زمـن فالجهـد المبـذول مـن قبـل األفـر ، األفراد طوعا للوصـول إلـى مواقـع تلـك الخدمـة 

 ولعــل هــذا يــرتبط و، الوصــول وطــول المســافة تعكــس جميعهــا األهميــة الوظيفيــة لمواقــع الخــدمات 
، الشـريعي( بشبكة الطرق وأنواعهـا المختلفـة داخـل المدينـة ومسـارات خطـوط الخدمـة حد كبيرإلى 

فــي عــن تــأثير الطــرق فــي توزيــع الخــدمات الترويحيــة ســوف يــتم الحــديث و . )٢٨٠ص، م٢٠٠٩
  .  الفصل الخاص بالعوامل المؤثرة في التوزيع

  :النمو العمراني 
خــالل العقــدين % ٨,٣بلــغ متوســط معــدل نمــو العمــران الســنوي لمدينــة مكــة المكرمــة حــوالي       

 )٧٥-٧٤ص، ـــه١٤٢٥، التقريـر األول مخطط الهيكلي لمدينة مكة المكرمةتحديث ال( الماضيين
 فــي مكــة المكرمــة يجــد أن األســباب الدينيــة هــي التــي تفســر العمرانــي المتتبــع لمراحــل النمــو ٕانو ، 

حيـث كـان ، األسـباب الدنيويـة األخـرى  هممـا تفسـر  المدينة المقدسـة أكثـرفي  موقع وشكل التطوير
رتـبط موضـع المدينـة بوجـود إالمدينـة فقـد العمران ب نقطة البداية في تطور بناء الكعبة المشرفة هو

زمزم أسباب البقاء والنمـاء لهـذا المكـان المبـارك منـذ عهـد سـيدنا  قد منحت بئرول،  اهللا الحرامبيت 
ستيطان الناس حـول الكعبـة المشـرفة لفتـرة قصـيرة مـن الـزمن إساعد على  إبراهيم عليه السالم مما
ثـم جـاء بعـد ذلـك أحفـاد إسـماعيل عليـه السـالم ومـن أعقـبهم مـن القبائـل ، على شكل خيام متفرقة 

تتالصـق حـول الكعبـة وتتباعـد فـي حواشـي وادي إبـراهيم  كنون مضـارب مـن الشـعرحيث كانوا يس
الجــد الخـامس للرســول صــلى اهللا ( قصــي بـن كــالب ويعـد ،ين شــعاب الجبـال المحيطــة بالكعبــة وبـ

مكــة ووضــع تصــميمها حينمــا قــام بتخطــيط ســاحة دائريــة حــول مدينــة أول مــن خطــط  )عليــه وســلم
أن يبنــوا بعــد هــذه الســاحة حــول مــدارها مــن الجهــات فة منــع فيهــا البنــاء وأبــاح للنــاس الكعبــة المشــر 
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بتـدأت إومـن يومهـا ، وممـرات تـؤدي إلـى فنـاء الحـرم  األربع وأن يجعلوا بين دورهم ورباعهم سـككاً 
وكانت بسيطة في بنائها من الطـين  وأخذت تزداد تدريجياً  المكرمة مكةمدينة المساكن الدائمة في 

شـهدت أصـبحت قبلـة المسـلمين األولـى و  المكرمـة كـةوعندما أشرق نـور اإلسـالم مـن م،  حجارةوال
 كمــا أن ،للتجــارة  اإلســالمية لتلقــي العلــم أو العديـد مــن الهجــرات الوافــدة إليهــا مــن جميــع األمصــار

 الحاضــر الوقــتالتوســعات المتعاقبــة للبيــت الحــرام نتيجــة الزيــادة الســكانية مــن عهــد الراشــدين إلــى 
أدت إلــى توســع المدينــة نحــو األطــراف ألن مــن يهــدم بيتــه مــن أجــل مشــاريع توســعة الحــرم يقــوم 

إلـى حـدود المدينـة الحاليـة  نظرنـا وٕاذا مـا ،مكـان أبعـد عـن الكعبـة بالبناء أو شراء منزل جديـد فـي 
لمنــورة متــد العمــران علــى طريــق المدينــة اإفقــد ، متــدت مــن جميــع الجهــات إبصـفة عامــة نــرى أنهــا 

مدينـــة  تجهـــت المخططـــات اإلســـكانية فـــي أجـــزاء متفرقـــة نحـــوإ و ،  كيلـــومتراً  ٢٢مـــن  ألكثـــر شـــماالً 
علـى طريـق  متـد غربـاً إ والهنداويـة و  الطنـدباويومن ناحيـة الغـرب غطـى العمـران منـاطق ، الجموم 

بي وفــي الجـزء الجنــو ، تجــاه وادي فاطمـة إجـدة الســريع إلـى الرصــيفة وعلـى طريــق جـدة القــديم فـي 
ـــد إ ـــرمت ـــى أكث ـــومت ١٤مـــن  العمـــران إل ـــى طريـــق الليـــث وجنـــوب المســـفلة  راً كيل ومـــن الناحيـــة ، عل

الجنوبيـــة الشـــرقية شـــمل العمـــران كـــل مـــن منطقـــة العزيزيـــة والعـــوالي حتـــى دخـــل منطقـــة المشـــاعر 
ي ى المطالبة بمنع الزحـف العمرانـالعلماء بالمملكة العربية السعودية إل حدا بهيئة كبار المقدسة ما

تفصل اإلسكان عن ) حمى المشاعر(مناطق عازله  بإنشاء دسة والمطالبةالمق حدود المشاعر إلى
                                                                                                                             . )١٢-٤ص، م٢٠٠٩، مرزا( المقدسة المشاعر

أرجـــاء كافـــة مل المقدســـة وٕانمـــا شـــ متـــداد العمرانـــي لـــم يمتـــد فقـــط إلـــى المشـــاعرولعـــل هـــذا اإل     
وتأثيره في توزيع الخدمات  بالمدينة العمراني وسوف يتم الحديث بصورة أوسع عن النمو، المدينة 

  .   في الفصل الخاص بالعوامل المؤثرة في التوزيعالترويحية 
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  : طار النظري والدراسات السابقة اإل -١٣-١
من المعايير التخطيطية المقترحة  زارة الشؤون البلدية والقروية مجموعةولقد وضعت      

للمناطق الترفيهية بمدينة مكة المكرمة لمساعدة القائمين على أعمال التخطيط والتنمية بهدف 
  : وفير بيئة ترفيهية مناسبة للسكان وذلك كما في الجدول التالي ت
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  كم  دقيقة  سيارة  سيراً   كثافة منخفضة  كثافة مرتفعة  كثافة منخفضة  كثافة مرتفعة
  ٠,٢- ٠,١٠  ٥    ×  ٠,٩  ١,٢  ٠,٣  ٠,٠٨  حديقة المجموعة
  ٠,٢٧٥- ٠,١٥  ٥    ×  ٠,٢  ٠,٩  ٠,٦  ٠,٠٩  مالعب األطفال
  ٠,٣٥-٠,٢  ٧-٥    ×  ٣  ٥  ٠,٥  ٠,٤  حديقة المجاورة
  ٠,٥٠- ٠,٢٥  ٧-٥    ×  ٣  ٥  ٠,٦  ٠,٣  مالعب المجاورة

  ٠,٨٠- ٠,٤٠  ٧-٥  ×  ×  ١٠  ١٥  ١  ٠,٥  حديقة الحي
  ١,٠٠  ١٠-٥  ×  ×  ١٠  ١٥  ٣,٥  ١,٥  مالعب الحي

  ٥-٢,٥  ٢٠- ١٥  ×    ٣٠  ٤٥  ٦  ٢  القطاعحديقة 
  متغيرة  ×    فأكثر ١٠٠  ٧  متغيرة  حديقة المدينة

  متغيرة  ×    المدينة  ٠,٥  متغيرة  المراكز الترفيهية
  متغيرة  ×    المدينة  متغيرة  التخييم

  متغيرة  ×    المدينة  متغيرة  حدائق متخصصة
  متغيرة  ×    المدينة  متغيرة  المنتزهات

  .  ٢١ص،  ــه١٤٢٦دليل المعايير التخطيطية للمناطق الترفيهية ، البلدية والقروية وزارة الشؤون : المصدر 

من خالل تتبع أرقام الجدول السابق يوضح دليل المعايير التخطيطية للمناطق الترفيهية      
مما يساعد ، األسس التخطيطية التي يجب مراعاتها عند إعداد وتصميم المناطق الترفيهية 

األمانات والبلديات وغيرهم على معرفة نظم تصاميم المناطق الترفيهية وأسس تحديد العاملين في 
وكذلك توزيعها على المستويات التخطيطية المختلفة ، المعايير التخطيطية إلنشاء تلك المناطق 

حيث قسمت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية المدينة إلى مناطق ، للمدينة 
ترفيهية على هيئة تكوين متدرج من حيث الحجم ومستوى الخدمة الترفيهية ودرجة التخصص 

العرض (وترتبط هذه المستويات المتدرجة بعدد السكان المكافئ للخدمة ، لكل منها على حده 
ويمكن ، فالخدمة ال تتواجد إال عند الطلب عليها متمثًال في عدد السكان ، ) يتساوى مع الطلب

: لسكان بالمدن حسب الطلب على الخدمات الترفيهية إلى المستويات التخطيطية التاليةتقسيم ا
أما ، المدينة ، القطاع أو البلدية الفرعية ، الحي السكني ، المجاورة السكنية ، المجموعة السكنية 

  :  المناطق الترفيهية حسب المستويات التخطيطية فهي كالتالي 
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وتسمى المنطقة الخضراء شبه العامة وهي الواقعة بين المبنى  :حديقة المجموعة السكنية  - ١
وهي تعد منطقة إنتقالية بين داخل المبنى والمناطق ، السكنى والمناطق الخضراء العامة 

تخدم هذه الحديقة المجموعة السكنية التي يتراوح عدد سكانها بين ، الخضراء العامة والطرق 
لكل مجموعة سكنية منطقة خاصة ،  ٢م٠,٣ – ٠,٠٨ نسمة ويتراوح نصيب الفرد ١٢٠٠ - ٩٠٠
ختيار موقع مناسب للحديقة بحيث يمكن إيتم ، م ٢٠٠في نطاق الخدمة ال يزيد عن  وتكونبها 

ويفضل أن تقع في موقع متوسط في المجموعة ، الوصول إليها من كل المجموعة السكنية 
، بعًا ويغلب عليها التصميم الهندسي وغالبًا ما يكون شكل الحديقة مستطيًال أو مر ، السكنية 

م لتحديد حدود الحديقة وللتحكم فيها  ١,٠٠ – ٠,٥رتفاع إوتسور الحديقة بواسطة سياج شجري ب
التي تخدم ...) عناصر التنسيق ، المظالت ، المقاعد (وتزود الحديقة بالمتطلبات األساسية ، 

  . الحديقة وتكون كافية لرواد الحديقة 

على  وتحسب مساحتها بناءاً ، ز المجاورة تكون على مستوى مرك :اورة السكنية حديقة المج - ٢
ويفضل أن يكون موقعها بجوار رياض األطفال ليتمكن األطفال ، عدد وكثافة السكان بالمجاورة 

وأن تتناسب المساحات المخصصة للحديقة مع كثافة السكان الذين تخدمهم هذه ، ستخدامها إمن 
نسمة وأن يكون معدل المساحة يتراوح  ٥٠٠٠ - ٣٠٠٠جب توفير حديقة لكل بحيث ي، المرافق 

ويفضل الوصول إلى الحديقة مشيًا ويكون نطاق الخدمة ال ، لكل نسمة  ٢م١,٦٦ – ٠,٨بين 
وتعزل الحديقة عن الشوارع المحيطة بها بأسوار مرتفعة أو أسيجة كثيفة من ، م ٣٥٠يزيد عن 

إال أنها ال تعزل ، ي حالة إنشائها داخل المدينة أو بالقرب منها األشجار ومصدات الرياح وذلك ف
وغالبًا ما تكون حديقة المجاورة ، في حالة إنشائها في المناطق التي تحيط بها المناظر الطبيعية 

ويفضل ضم مالعب األطفال مع حديقة التجمع السكني كلما أمكن ، متصلة بمركز المجاورة 
ويجب أن ، فال اإلشتراطات الواردة في منطقة مالعب األطفال ذلك ويراعى في مالعب األط

أماكن وساحات (وتتكون حديقة المجاورة السكنية من ، تحتوي على منطقة منفصلة للعائالت 
، منطقة جلوس خاصة بالنساء ، حديقة متوسطة المساحة ، مناطق خاصة بكبار السن ، تجمع 

  ) . ستقبال رئيسيةإمنطقة ، منطقة خدمات 

تقع هذه المالعب ضمن حديقة المجاورة السكنية ويمكن أيضًا  :مالعب المجاورة السكنية  - ٣
ويفضل ، وتقع في موقع متوسط في منطقة التجمع السكني ، أن تكون مالعب منفصلة بذاتها 
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ويالحظ أن المساحة المطلوبة للفرد تقل ، أن تكون هذه المالعب مالصقة للمدرسة اإلبتدائية 
يتم ، دد السكان دون أن يؤثر ذلك على مستوى الخدمة وذلك عندما تكون الكثافة ثابتة بزيادة ع

ويجب أن يسور الموقع بعناصر ، م ٥٠٠ – ٢٥٠الوصول إليها مشيًا ويكون نطاق خدمتها 
ويالحظ أن تقسيم مالعب المجاورة يختلف حسب المساحة المتاحة ومنسوب ، تنسيق الموقع 

ويمكن أن تضم مناطق مالعب المجاورة كًال من ، التي ستمارس فيها طبوغرافيتها واألنشطة 
ختالف المناسيب إوعند ، المراجيح والزالجات وأنواعًا مختلفة من ألعاب التسلق والميزان وغيرها 

ستخدام الدرج للربط بين المناطق المختلفة المنسوب يلزم توفير إ في منطقة مالعب المجاورة و 
ويلزم في هذه إقامة الصاالت الرياضية ، ات األطفال وما شابهها ستخدام عربمنحدرات إل

  ....) .   صالة ألعاب حرة، صالة لياقة بدنية (المغطاة والمناسبة لرواد المالعب 

يمثل هذا النوع من الحدائق جزءًا كبيرًا من المساحة الخضراء في  :حديقة الحي السكني  - ٤
مساحة كل منها تقل كثيرًا عن مساحة المنتزهات أو ن كانت إ و ، المدن من الناحية الكمية 

ويكون موقعها في وسط الحي السكني بحيث يسهل الوصول إليها مشيًا على ، الحدائق العامة 
ويفضل أن يكون موقعها ، م  ٨٠٠بمسافة ال تزيد عن ، األقدام من جميع أجزاء الحي السكني 

ويمكن تزويد ، ستخدامها إتالميذ المدارس من  بجوار المدرسة المتوسطة والثانوية بنين ليتمكن
ومالعب تنس وكرة السلة وملعب متعدد ) نصف ملعب(الحديقة بملعب لكرة القدم غير قياسي 

وتتكون حديقة الحي ، وتخصص مناطق للعائالت ومناطق أخرى ألنشطة الشباب ، األغراض 
برجوالت ، كافتيريات ، حدائق منطقة ، مناطق للتسلية ، مناطق إستجمام ، مالعب صغيرة : من
ويجب تزويد ، أماكن مخصصة اإلستعمال سواء النساء أو كبار السن ، مباني خدمات ، 

ويجب أن يكون هذا النوع من ، ....) مياه الشرب ، دورات مياه (الحديقة بالخدمات األساسية 
ل إليها بواسطة طرق الحدائق مرتبطًا بمراكز األحياء السكنية قدر اإلمكان على أن يتم الوصو 

وتخدم كل حديقة من هذا النوع مجموعة من التجمعات السكنية ، التجمع الرئيسية أو الفرعية 
وتضم هذه الحدائق الترويح الهادئ مثل النزهة والجلوس وغيره ، التي يشملها الحي السكني 

وبرنامج ، ر والترويح المصحوب بالحركة وممارسة األلعاب الرياضية لكل من الصغار والكبا
حديقة الحي السكني مشابه لحديقة المجاورة ولكن على مستوى أكبر من حيث المساحة وأكثر 

  .   تنوعًا 
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تكون المساحة المطلوبة للمالعب الرياضية تتراوح  :المالعب الرياضية على مستوى الحي  - ٥
الحديقة إذا لزم ويمكن دمج المالعب الرياضية مع ، نسمة حسب الكثافة | ٢م ٢,٥٠ – ٠,٤من 

يجب مراعاة أن : إال أن هناك بعض المعايير التي يجب أن تتوفر في المالعب وهي، األمر
أو مائًال نحو الجانبين ، يكون موقع المالعب جافًا وأن يكون مستويًا تمامًا إذا كان الملعب رمليًا 

عب في منطقة وسط وتكون هذه المال، % ٢- ١إذا كان الملعب صلبًا بحيث ال يتعدى اإلنحدار
الحي أو المنطقة السكنية بحيث يمكن الوصول إليها من كل اإلتجاهات وفي مسافة سير ال تزيد 

ويتم ، سنة ١٣تخدم هذه المالعب كل سكان الحي وبخاصة األوالد فوق سن ، م ١٢٠٠عن 
عب ويتم تسوير منطقة المال، وضعها في مكان بعيد عن منطقة اإلسكان لما تسببه من إزعاج 

، ستخدام األشجار العالية والسياجات النباتية خلف السور من الداخل لحجب منطقة المالعب إ و 
ويجب أن تحتوي منطقة المالعب على مختلف األلعاب ويفضل في هذه المالعب مراعاة شروط 

كرة السلة  –م ١٤×٢٣الكرة الطائرة  –م ٤٨×١٠٨كرة القدم (تصميم المالعب القياسية 
مع مراعاة أن أبعاد المالعب تختلف حسب ) م٧×١٤كرة اليد  –م ١٨×٤٢نس الت –م ١٥×٢٨

م ١٠كما يجب ترك فراغات كافية بين مناطق األلعاب المختلفة بحيث ال تقل عن ، النوع والسن 
وتخصص أللعاب  )الجمنزيوم(وٕاقامة صالة ألعاب رياضية مقفلة وتسمى هذه الصالة عادة ، 

، ستخدامها لأللعاب الرياضية األخرى إوأحيانًا يمكن ) حمل األثقال، المالكمة ، الجمباز(القوى 
وتحدد مساحة هذه الصالة حسب أوجه النشاط المختلف وحسب نوع األلعاب التي ستمارس فيها 

ستطيل وكذلك إقامة حمامات سباحة مكشوفة ومغطاة مختلفة في أشكالها حيث منها الم، 
م والطول بين ١٥ - ١٠ومختلفة في مقاساتها حيث يتراوح عرض الحوض بين ، والبيضاوي 

 –أماكن تغيير المالبس  –المداخل (م ويلحق بحمام السباحة ملحقات مكملة له  ٥٠ - ٢٠
، وتوفر اإلضاءة الالزمة إلمكانية إستخدام هذه المالعب في الفترة الليلية ، ...) دورات المياه

  . نتظار إمكان  ١٠٠مواقف إنتظار للسيارات بحيث يتم توفير ما ال يقل عن  وتوفير

تأتي هذه الحدائق في المرتبة الثانية بعد المنتزهات فهي  ) :البلديات الفرعية(حدائق القطاع  - ٦
وتتكون الحدائق ، تخدم عدة قطاعات من أحياء المدينة وينتقل إليها الزائرون من مواقع مختلفة 

من حديقة واحدة وليس من عدة حدائق مثل المنتزهات عادة وتكون مساحتها ممتدة العامة 
ن العمل على إونظرًا ألهمية هذه الحدائق في العملية الترويحية للمواطنين ف، وليست صغيرة 
ويخصص لها مساحة كبيرة ، هدفًا أساسيًا يتم السعي لتحقيقه  يعدتساع مساحتها إ زيادة أعدادها و 
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قل من مساحات الحدائق والمنتزهات العامة ويجد الزائر فيها حرية تامة في التجول إال أنها أ
والتمتع بمناظرها الطبيعية وقد يدخل في تصميمها الطراز الهندسي بوجود النباتات المقصوصة 

: ت البنائية مثلآكما يوجد بها مساحات من المسطحات الخضراء والمنش، والمنتظمة الشكل 
وتكون ، ويتوفر فيها معظم عوامل الراحة ووسائل التسلية ، ستراحات اعد وأماكن اإلالنوافير والمق

ويجب أن يختار موقعها عند أطراف ، هذه الحدائق محاطة بالمباني والشوارع الهندسية الشكل 
ويجب ، المدينة وأال تكون بجوار المستشفيات ومناطق اإلستعماالت التي تتطلب هدوءًا حولها 

، كم  ٥احتها كافية لخدمة األحياء والمناطق المحيطة بها ويصل نطاق خدمتها إلى أن تكون مس
ويتم تزويد الحديقة بسور خارجي وبمنطقة ألعاب مائية ونافورات إذا كانت مساحة الحديقة تسمح 

والممرات الداخلية للحديقة يراعى فيها الناحية الجمالية وتكون من الخامات التي تتحمل ، بذلك 
وتتضمن الحديقة وحدة إسعاف مقيمة فضًال عن إمكانية وصول سيارات ، ة الشاقة الخدم

، دورات المياه (مع توفير الخدمات األساسية بالحديقة ، اإلسعاف لها ولكل المناطق داخلها 
  . نتظار سيارات كافية لرواد الحديقة إوتوفير مواقف ، ...) اإلضاءة ، المقاعد 

ه الحديقة المدينة وسكانها وتخدم أيضًا سكان المدن المجاورة وذلك تخدم هذ :حدائق المدن  - ٧
وتقام هذه الحدائق لتحقيق المتطلبات الترويحية لسكان المدينة حاضرًا ، حسب إمكانية الحديقة 

وتقوم فكرة إنشاء الحدائق العامة أيضًا على إيجاد منطقة طبيعية خضراء عالية ، ومستقبًال 
ومتجددة على مدار ، ستيعاب أنشطة مختلفة ومتنوعة إة وقادرة على التجهيز مفتوحة ومتصل

وتعتمد هذه ، حيث تحقق الفائدة لعموم سكان المدينة وزائريها ، العام ومتاحة في معظم األوقات 
الحدائق على المساحات الكبيرة من المناطق المفتوحة والمتباينة في تكوينها وتجهيزها وما تقدمه 

ترويحية وثقافية وقد تلعب الطبيعة الجغرافية للموقع دورًا كبيرًا في تميز أقسام للزوار من برامج 
هتمام بتطوير هذه الحدائق بإقامة الطرق التي تؤدي إليها ويجب اإل، الحديقة بالعناصر الطبيعية 

وتزويدها بالمرافق الالزمة من إستراحات وكافتيريات ودورات مياه ومقاعد ، والتي تخدمها 
هتمام واإل، ت وأماكن مخصصة للعائالت ومالعب لألطفال ومسجد ألداء الصالة وطاوال

باألشجار التي تنمو في هذه الحدائق حيث يحتاج بعضها للتقليم والتهذيب للمحافظة عليها في 
ويفضل أن يكون موقع الحديقة في أطراف المدينة مع سهولة الوصول إليها ، الصورة المالئمة 

عبر الطرق وفي حالة إقامة الحدائق داخل المدينة يجب أن يكون في موقع محوري لجميع 
ويراعى في الحديقة أن تضم عدة حدائق تختلف في ، تساعه ممتدًا وكبيرًا إحياء ويكون األ
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تنسيقها ونباتاتها بما يتفق مع جمال التنوع والبعد عن التكرار والرتابة فيكون لكل منها عناصر 
ويستحسن إقامة النافورات والشالالت والبحيرات ، جمالية مميزة لها عن باقي حدائق المنتزه 

ويمكن أن تلعب اإلنارة دورًا جماليًا مع ، صناعية على أن يراعى في ذلك البساطة والجمال ال
وتزود الحديقة بالطرق ، التكوينات المختلفة في المنتزه فال يقتصر دورها على اإلنارة فقط 

ويلحق ، والشوارع والممرات الجانبية لضمان سهولة حركة السيارات والزوار في يسر وأمان 
، يقة مواقف كافية للسيارات ويفضل أن تكون بعيدة عن منطقة الحدائق ومالعب األطفال بالحد

ويمكن أن تزود الحدائق العامة خارج الكتلة العمرانية بمنطقة تستخدم كحدائق حيوان بشرط أن 
ستخدامات السكنية والصناعية والخدمات الصحية وغيرها وأن تراعى فيها تكون بعيدة عن اإل

  . ت الخاصة بحماية اإلنسان والحيوان عند تصميم هذا النوع من الحدائقشتراطااإل

تكون هذه المراكز على مستوى المدن وتقوم على خدمة سكان المدينة أو  :المراكز الترفيهية  - ٨
وهناك بعض المعايير يجب توفرها في المراكز الترفيهية وهي أن يقع المشروع ، المدن المجاورة 

ستعمال وأن يكون الموقع مخصصًا لإل، ألقل أحدهما رئيسي تجاري على شارعين على ا
ويمكن إقامة المراكز الترفيهية على الطرق العامة خارج (الترفيهي حسب المخططات المعتمدة 

وموافقة البلدية على ، ) المخططات الهيكلية للمدن والقرى بعد التنسيق مع وزارة المواصالت
مع توفير الخصوصية ،  ٢م٢٠٠٠ومساحة الموقع ال تقل عن ، الموقع من الناحية التنظيمية 

ة على األقل وعدد وتوفير دورات مياه كاملة التجهيز بعدد تسع، للمجاورين وعدم التأثير عليهم 
فرد  ٤٠٠ - ٣٠١وعدد ستة لكل ) لكل فرد ٢م٢,٧٨حسبت على أساس ( سبعة مغاسل أيدي

ر غرفة لإلسعافات األولية توضع في مكان واضح توفي، فرد زيادة  ١٥٠ودورة مياه إضافية لكل 
وتوفير أكشاك ، ويلزم تسوير وٕاضاءة الموقع وتشجيره ، وتوفير مكان لسيارة إسعاف على األقل 

ويمكن توفير ممرات لبعض ، وتوفير غرف لإلدارة ومصلى ، ) بيع تذاكر ومشروبات(للخدمات 
كز الترفيهي على أال يسمح بمبيتها داخل داخل المر ) عربات الخيول - جمال -خيول(الحيوانات 

شتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعوقين والصادرة من ويجب التقيد باإل، المركز 
ومراعاة توفير متطلبات السالمة الصادرة من الدفاع المدني وسبل ، وكالة الوزارة للشؤون الفنية 

  . الحدائق ومدن المالهي وألعاب األطفال الحماية الواجب توفرها في مالعب األطفال ب
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عندما تتحول الصحاري إلى مسطحات خضراء غناء بأنواع الورود واألزهار  :التخييم  - ٩
فالتخييم والسكن في الصحاري له معايير وضوابط وهو أن يكون في ، تجذب إليها سكان المدينة 

و عندما تكون السماء ملبدة مكان مرتفع وال يكون وسط الوادي خاصة عند نزول األمطار أ
وأن يتم توفير الخدمات األساسية في منطقة مجمعة واحدة أو أكثر ، بالغيوم ويتوقع نزول المطر
وحدة شرطة لتأمين المكان  –وحدة إسعاف لعمل اإلسعافات األولية (تكون ذات إنشاءات خفيفة 

يام بعيدة عن الفتحات أو وأن تكون الخ، ...) دورات مياه –مكان مخصص للصالة  –ومراقبته 
ويجب أن تنصب خيمة خاصة ، الثقوب األرضية التي قد تكون مأوى للثعابين والعقارب وغيرها 

سطوانة الغاز خارج الخيمة وتقفل عند إبالطبخ تكون بعيدة عن خيمة الجلوس أو النوم وتكون 
ستمرار ووضع بقايا إبويجب الحرص على النظافة داخل الخيام وتنظيف المخيم ، اإلنتهاء منها 

وأن تكون التوصيالت الكهربائية داخل أنابيب خاصة ، الطعام في أكياس داخل سلة المهمالت 
  .  لتماس كهربائي إمرفوعة عن أرضية الخيمة وأال تكون األسالك عارية حتى ال يحصل 

نشأ مثل حديقة الشاطئ التي ت ) :ذات إستعماالت خاصة(حدائق ومنتزهات عامة أخرى  -١٠
في المناطق المطلة على البحر والقريبة من الشاطئ وهي تشتمل على شجيرات وتستخدم للترفيه 

ومثل حديقة الحيوان التي تحتوي على العديد من الحيوانات كما ، وبها مطاعم وخدمات تجارية 
والحدائق ، يتوفر فيها المسطحات الخضراء وهي تضم مناطق مخططة للتنزه وأللعاب الكرة 

باتية وهي تنشأ لألغراض التعليمية والبحوث العلمية للمساعدة في دراسة النباتات وتزود هذه الن
وهي ، وحدائق المنتزهات يمكن أن تقام في المراكز اإلقليمية ، الحدائق بالمشاتل لتربية النباتات 

في المناطق تشكيلة من الوسائل الترفيهية أكثر من الحدائق العامة وينشأ هذا النوع من الحدائق 
ويمتاز هذا النوع من الحدائق ، الطبيعية خارج المدينة وقريبًا من مناطق السدود والغابات 

ويتم توفير معظم ، نشاؤها خارج المدينة في المناطق القريبة منها إبمساحاتها الكبيرة ويتم 
األطفال وأماكن لبيع وأماكن أللعاب ، أماكن للجلوس واإلستراحات : الخدمات وعوامل الراحة مثل

ويراعى في تخطيط هذه الحديقة أن يكون ، المأكوالت والمشروبات والمسجد ودورات المياه 
وتوفير مواقف ، مكانها خارج نطاق توسع المدينة في المستقبل إذا كان المنتزه داخل المدينة 

وال يحيط بالمنتزه  ،نتظار السيارات لمائة سيارة على األقل إذا كان المنتزه داخل المدينة إل
ويمكن أن تشتمل هذه المنتزهات ، تساع مساحته الطبيعي الذي يقع خارج المدينة سور وذلك إل

والمخيمات بأنواعها البرية ، والمدن الترفيهية ، وحدائق السفاري ، على المتاحف الطبيعية 
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والكهرباء واإلتصاالت ومراكز األبحاث والمرافق العامة كالطرق والمياه ، والعائلية والشبابية 
، دليل المعايير التخطيطية للمناطق الترفيهية، وزارة الشؤون البلدية والقروية (واإلدارة والصيانة 

  ). ٢٠ -  ١٠ص ، هــ١٤٢٦

ختيار مواقع ومساحات الحدائق إفي  عتبارإلاالتصميمية التي يجب أن تؤخذ بعين  المعايير
  :  والمنتزهات

أن تتناسب المساحات المخصصة للحدائق والمنتزهات مع حجم السكان الذين تخدمهم هذه  -١
  . المرافق 

بحيث يكون خارج نطاق توسع مباني المدينة في المستقبل  أن يكون موقع المنتزه مناسباً  -٢
  .عن حركة السيارات السريعة  بعيداً  آمنالمدينة وفي مكان  زدحامإعن  ليبقى مكانها بعيداً 

 إقامةمن طبوغرافية األرض والمحافظة على طبيعة الموقع العام عند  ستفادةمراعاة اإل -٣
  . المناطق الترفيهية 

ة لها مع يالمداخل الرئيس إلىتحديد الشوارع المحيطة بالحديقة أو المنتزه والشوارع المؤدية  -٤
  .  ف للسيارات قريبة منها وبعدد كافٍ مراعاة توفر مواق

حديقة عن الشوارع المحيطة بها بأسوار مرتفعة أو أسيجة كثيفة من األشجار عزل ال -٥
  .داخل المدينة  إنشائهاومصدات الرياح وذلك في حالة 

تصميم الطرق في داخل الحديقة العامة لتكون في شكل دائري غير منتظم ويراعى عدم  -٦
 إلىن يؤدي كل طريق تكون على حساب المساحات المزروعة فيها وأ منها حتى ال اإلكثار

  .عنصر معين أو مفاجأة للزائر الذي يسير في الحديقة 
كتفاء مراعاة توفير جميع العناصر الترفيهية في الحدائق والمنتزهات بشكل يحقق اإل -٧

  .الترويحي للسكان 
في تنسيق الحدائق والمنتزهات مثل  إليهاوجود بعض عناصر التنسيق التي تجذب النظر  -٨

  . وجود الكباري المعلقة أو الشالالت أو البحيرات الصناعية أو المجسمات البنائية 
  .لحارس الحديقة أو المنتزه تخصيص غرفة  -٩
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  :  مالعب األطفال العامة إلنشاءالمعايير التخطيطية 
  . سنة  ١٢- ٤تخصص المالعب لألطفال من سن  -١
  . نسمة حسب الكثافة  | ٢م١,٦٧-٠,٤المطلوبة لمالعب األطفال تتراوح من  المساحة -٢
  . م وهذه أقصى مسافة يمكن للطفل أن يقطعها من مسكنه ٢٧٥يزيد عن  نطاق الخدمة ال -٣

  :  اآلتيعتبار وعند توفير هذه الخدمة يجب األخذ في اإل     
 ، ستخدام الدراجاتإأو ب الموقع سواء مشياً  إلىلسالمة وصول األطفال  آمنةممرات  إيجاد -أ
   .أي مواقع أخرى مناسبة ختيار المواقع القريبة من األحياء السكنية أو الحدائق العامة الكبرى أوإ و 

  ) .التقاطعات الخطرة( عن الحركة المرورية أن يكون موقع الملعب بعيداً  -ب
 بجوار مدرسة أو وحدة مستقلة وأ، يفضل أن يكون ملعب األطفال داخل حديقة عامة  -جــ
  . ستخدامه من قبل أكثر عدد ممكن من األطفال إحتى يمكن ) حديقة لألطفال(

  : يلي ويجب أن تحتوي المواقع المخصصة للعب األطفال على أربع مناطق رئيسية كما     
 وتكون مجهزة بألعاب مختلفة وتخدم حوالي  ٢م ٤٠٠المنطقة األولى وتبلغ مساحتها حوالي  -أ

  . طفالً  ٧٠
وتكون مساحة مكشوفة للعب أو الجري  ٢م ٤٨٠٠المنطقة الثانية وتبلغ مساحتها حوالي  -ب

  . التي يشترك فيها أكثر من طفل 
وتخصص للجلوس والنزهة واللعب الهادئ  ٢م ٥٠المنطقة الثالثة وتبلغ مساحتها حوالي  -جــ

  .  طفالً  ١٥وتخدم 
وتحتوي على طرق مرصوفة لسير الدراجات  ٢م ٢٥٠المنطقة الرابعة وتبلغ مساحتها حوالي  -د
  . طرق للمشاة  إلى باإلضافةستخدام العجالت المنزلقة إ و ، 

  : أخرى ذات وظائف مكملة يجب أن تتوفر في ملعب األطفال وهي إضافيةوهناك مساحات      
  .لمرافقي األطفال وذلك بغرض المراقبة والمالحظة  ٢م ١٠٠مساحة تبلغ حوالي  -أ

  . مخصصة للنساء واألمهات ويراعى فيها عامل الخصوصية  ٢م ٤٠مساحة تبلغ حوالي  -ب
  . الجمال على الموقع إلضفاءأو أكثر وذلك لألعمال التنسيقية  ٢م ١٠٠مساحة تبلغ حوالي  - جـ
، عرض مرئي( فال وصالة متعددة األغراضمساحة كافية من األرض يقام عليها مكتبة لألط -د

  ) .أنشطة ثقافية
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  : ختيار مواقع مالعب األطفال إعتبار النقاط التالية عند يجب األخذ في اإل كما     
 وأال يكون مالصقاً ، على األطفال  ستخدامه خطراً إلهذا الغرض وأال يمثل  أن يكون مناسباً  -أ

  ) .م١٠( سكنية عن سور الموقع وأي مبانٍ  المسافة بينتقل  وال، للمباني السكنية 
  ) . لخإ....دورات المياه، الماء ، الكهرباء ( أمكن إنتوفر الخدمات األساسية بالموقع  -ب
  . أن تكون التربة مناسبة لتركيب األلعاب والمعدات ولزراعة النباتات  - جـ
  . مواقف للسيارات  ١٠توفير مواقف سيارات كافية على األقل  -د

  : يلي حتياجات الخاصة يجب مراعاة مابالنسبة لألطفال ذوي اإل     
  .حتياجات الخاصة أن تكون المداخل مهيأة لدخول عربات ذوي اإل -أ

بتعاد عن األرضيات الحجرية أن تكون أرضية الحديقة من النوع األملس أو المسفلت واإل -ب
  .والرملية لسهولة حركة األطفال 

حتياجات مناسيب في الحديقة يجب تخصيص منحدر لصعود ونزول ذوي اإلفي حالة وجود  - جـ
  .الخاصة 

  . يجب تخصيص دورات مياه لألطفال  -د
 إليهاخاصة بهم بحيث يسهل وصولهم ) برادات( يجب تخصيص مصادر لمياه الشرب - ه
- ٧ص، ــه١٤٢٦، دليل المعايير التخطيطية للمناطق الترفيهية، وزارة الشؤون البلدية والقروية (

١٠ .(  

  :  المعايير الواجب مراعاتها عند إنشاء المراكز الترفيهية
  .أن يقع المشروع على شارعين على األقل أحدهما رئيسي تجاري  -١
ويمكن إقامة . (ستعمال الترفيهي حسب المخططات المعتمدة أن يكون الموقع مخصصًا لإل -٢

المخططات الهيكلية للمدن والقرى بعد التنسيق مع المراكز الترفيهية على الطرق العامة خارج 
  ) .وزارة المواصالت

  .  ٢م٢٠٠٠مساحة الموقع ال تقل عن  -٣
  . توفير الخصوصية للمجاورين وعدم التأثير عليهم  -٤
  . تسوير وٕاضاءة الموقع وتشجيره  -٥
  . من مساحة األرض  ٢م١٠٠توفير مواقف للسيارات بواقع سيارة لكل  -٦
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حسبت (وعدد سبعة مغاسل أيدي، ر دورات مياه كاملة التجهيز عدد تسعة على األقل توفي -٧
ودورة مياه إضافية لكل    ، فرد  ٤٠٠ -٣٠١: وعدد ستة لكل ، ) لكل فرد ٢م٢,٧٨على أساس 

  . فرد زيادة  ١٥٠
  . توفير غرفة لإلسعافات األولية توضع في مكان واضح  -٨
  . توفير غرف لإلدارة ومصلى  -٩

  ) . بيع تذاكر ومشروبات(توفير أكشاك للخدمات  - ١٠
  . توفير مكان لسيارة إسعاف على األقل  - ١١
داخل المركز ) عربات الخيول، جمال ، خيول (يمكن توفير ممرات لبعض الحيوانات  - ١٢

  .   الترفيهي على أال يسمح بمبيتها داخل المركز 
خصص للسير أو الجلوس وال يقام على األقل من مساحة األرض فضاء ت% ٢٥ترك  - ١٣

  . ت آعليها أية منش
  . م من األجزاء المتحركة٢م وعلى بعد١,٥رتفاع إتحاط األلعاب واألجهزة المتحركة بسياج ب - ١٤
الدخول للمركز يكون من الشارع الرئيسي على أن يتم توفير مخرج على كل جانب من  - ١٥

أمتار  أربعةوعرض المخرج ال يقل عن  ينمخرج جوانب السور بحيث ال يقل عدد المخارج عن
  .  يفتح للخارج

أن تكون جميع المباني واإلنشاءات من مواد مقاومة للحريق ومطابقة للمواصفات القياسية  - ١٦
  . السعودية 

  . يمنع إقامة األبواب الدوارة كمداخل أو مخارج  - ١٧
  . ادات رتدرتفاعات واإلتطبيق أنظمة البناء بالمنطقة من حيث اإل - ١٨
وأال تزيد ، في حالة تغطية المركز الترفيهي يجب أن تراعى نواحي السالمة العامة والتهوية  - ١٩

  . من مساحة األرض % ٦٠نسبة التغطية لكامل المساحة عن 
مراعاة أن يكون مجال الرؤية في غرف تشغيل األلعاب مكشوفًا لمراقبة جميع أجزاء  - ٢٠

  . اللعب
  . توفير اللوحات اإلرشادية داخل الموقع  - ٢١
أن تكون جميع التوصيالت الكهربائية خاصة تلك المتعلقة باأللعاب الكهربائية مخفية  - ٢٢

  . وبعيدة عن متناول الجمهور 
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  . ضاءه كافية في جميع أنحاء المركز أن تكون اإل - ٢٣
ميع األلعاب واألجهزة بالمركز مراعاة توفير متطلبات السالمة والصيانة المستمرة لج - ٢٤

http://www.momra.gov.sa/GeneralServ/Specs/spec0017.asp )   . (  

إن المعدالت التخطيطية للخدمات الترويحية بصفة عامة تتوقف على الظروف المحلية        
في القاهرة بلغ نصيب الفرد من : ففي بعض المدن العالمية على سبيل المثال . لكل مدينة

، متر مربع لكل نسمة  ٩,٥وتونس ، أمتار مربعة لكل نسمة  ٩المساحات المخصصة للترفيه 
مترًا  ١٥ولندن ، مترًا مربعًا لكل نسمة  ١٢وروما ، مترًا مربعًا لكل نسمة  ١٢,٥ومدينة الكويت 

وهلسنكي ، مترًا مربعًا لكل نسمة  ٣٦وفي المدن األمريكية الكبرى تصل إلى ، مربعًا لكل نسمة 
وعلى النطاق المحلي بلغ نصيب الفرد من المساحات المخصصة ، مترًا مربعًا لكل نسمة  ٤٥

، مترًا مربعًا لكل نسمة  ١٥ومدينة جدة ، مترًا مربعًا لكل نسمة  ١٤ة الرياض للترفيه في مدين
، الغامدي(مترًا مربعًا لكل نسمة  ٢٠والمدينة المنورة ، متر مربع لكل نسمة  ٨ومدينة الطائف 

ويختلف نصيب الفرد من الحدائق العامة من مدينة إلى أخرى ومن ،  )١٨- ١٧ص، م٢٠٠٢
وفي الواليات ، للشخص كحدائق عامة  ٢م ٤,٢جمهورية مصر العربية  ففي. لى أخرى إدولة 

وتتراوح المعدالت العالمية لنسبة المناطق ، للشخص كحدائق عامة  ٢م٢١المتحدة األمريكية 
كما تتراوح ، % ١٥المجر، % ١٧,٥العراق ، % ٣٧ألمانيا ، % ٢٦نجلترا إالمفتوحة في 

 ٤٢٠٠ -  ٢١٠٠في كثير من دول العالم الصناعية بين  المعدالت التخطيطية للمناطق المفتوحة
   ).( http://www.momra.gov.sa/GeneralServ/Specs/guid0021.asp نسمة  ١٠٠٠| ٢م

على  ٢م١,٣٠٠,١٢٥,٧٢٧مساحة المدينة  وفي مدينة مكة المكرمة من خالل تقسيم     
 ٢م٧٢٨٢٠٠نتشارًا بالمدينة والتي تساوي إمساحة الحدائق العامة وهي الخدمة الترويحية األكثر 

أمكن الحصول على معدل ) أمانة العاصمة المقدسةمساحة المدينة ومساحة الحدائق العامة من (
وهو معدل منخفض عند مقارنته ، فرد | ٢م ١,٧٨٥نصيب الفرد من الحدائق العامة والذي بلغ 

ولعل أهم األسباب أن مدينة مكة المكرمة تقوم في األساس ، ببعض المدن المحلية والعالمية 
ستغاللها بشكل كبير في توسعة الحرم إن المنطقة المركزية لهذه المدينة تم إبوظيفة دينية حيث 

كما أن أعداد السكان بمدينة ، الحجاج المكي الشريف وفي إنشاء المزيد من الخدمات الخاصة ب
ومن المتوقع أن . زدياد مستمر حيث يزيد عدد السكان اليوم عن مليون نسمة إمكة المكرمة في 
وهذه األعداد ، ) ٣٩٨ص، م٢٠٠٠، الخضيري(مليون نسمة  ٥هــ إلى ١٤٤٠يصل عددهم عام 
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هتمام من قبل القطاعين الحكومي اإل الكبيرة من السكان والمتزايدة عامًا بعد عام تحتاج للمزيد من
من حيث تطوير الخدمات الترويحية القائمة وزيادة عددها وتوزيعها على جميع أحياء ، والخاص 
حتياجات الترويحية بمستوى أفضل ولجميع مما يضمن العدالة في التوزيع وتوفير اإل، المدينة 

لبعض األحياء والنمو العمراني المتزايد باإلضافة لما سبق المساحات الصغيرة ، السكان بالمدينة 
جميعها عوامل ساهمت في تقليص ، وضعف المستوى التخطيطي للخدمات الترويحية بالمدينة ، 

والذي يوضح نصيب الفرد من ) ٢(انظر جدول. فرد من الحدائق العامة بالمدينةنصيب ال
  : على المستويات التخطيطية بالمدينةالمناطق الترفيهية 
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  فأكثر ٤٠٠  ١٣٥ -٩٠  ٤٥ -٣٠  ١٥ -١٠  ٥ -٣  ١,٢ -٠,٩

            ١,٦٧ -٠,٤  ومالعب األطفالحدائق 
            ٠,٨٣ -٠,٣٠  حديقة المجموعة السكنية

          ١,٦٦ -٠,٨    حديقة المجاورة
          ١,٢ -٠,٧    مالعب المجاورة

        ١,٠ -٠,٣٣      حديقة الحي
      ٢,٥ -١        مالعب الحي
    ١,٢ -٠,٧          حديقة القطاع

  متغير            المراكز الترفيهية
  متغير            التخييم

  متغير            الحدائق المتخصصة
  ٢ -١            المنتزهات العامة

  .  ٢٢ص، هــ ١٤٢٦دليل المعايير التخطيطية للمناطق الترفيهية ، وزارة الشؤون البلدية والقروية : المصدر

قـد  مـن البـاحثين الكثيـر لـذا فـإنأهميـة كبيـرة فـي حيـاة اإلنسـان  ذوأن موضوع التـرويح  وبما      
منها نفسية وٕاجتماعية وتربوية وجغرافية وغيرها من الجوانب  تناولوا هذا الموضوع من عدة جوانب

أن هناك الجغرافية التي تناولت هذا الموضوع وجد بمن خالل اإلطالع على الدراسات ف، األخرى 
 بعــض المــدن التــرويح فــيالدراســات  هــذه وقــد تناولــت، التــرويح  فــي مجــال جغرافيــة عــدة دراســات
فــي ،  واألجنبيـة بعــض المـدن العربيـةباإلضـافة إلـى المدينــة المنـورة جـدة والريـاض و : المحليـة مثـل

حيـــث ال توجـــد ، حـــين أن هـــذه الدراســـة تناولـــت جميـــع الخـــدمات الترويحيـــة بمدينـــة مكـــة المكرمـــة 
   .    دراسات سابقة لهذه الدراسة غطت جميع الخدمات الترويحية بمدينة مكة المكرمة 

  : أهم الدراسات السابقة ما يليلعل و 



٤٠ 

 

قدمت هذه الدراسة ،  وسائل الترويح في المدينة السعودية ):م١٩٨٠( محمد علي، اـلقطان      
في الدراسة وقد نشرت ،  بالدوحة في قطر والذي عقدفي المؤتمر السادس لمنظمة المدن العربية 

وقد ، ضمن إصدارات المعهد العربي إلنماء المدن بالرياض  " الترويح في المدن العربية" كتاب 
وأهم نتائج ، تناولت هذه الدراسة مفاهيم وقت الفراغ والترويح ووسائله في المدينة السعودية 

  .  أن الترويح في المجتمع السعودي يحتاج إلى المزيد من اإلهتمام والتخطيط األمثل : الدراسة 

قدمت هذه الدراسة في ،  التخطيط للخدمات الترويحية ):م١٩٨٠( هعبد اإللــ، أبو عياش      
     نشرت في كتاب قد و ، بالدوحة في قطر  والذي عقدالمؤتمر السادس لمنظمة المدن العربية 

وتهدف ، ضمن إصدارات المعهد العربي إلنماء المدن بالرياض " الترويح في المدن العربية " 
هذه الدراسة إلى التركيز على الدور الذي يلعبه التخطيط في ضبط وتوجيه تطور اإلستخدامات 

أن : وأهم ما توصلت إليه الدراسة ، الترويحية في البيئات الحضرية والمناطق المحيطة بها 
  . تم في مراحل منطقية منظمة ومترابطة عملية التخطيط للخدمات الترويحية ت

قدمت ،  الخدمات الترويحية في دولة الكويت ):م١٩٨٠( عبدالرحمن يوسف، المزروعي      
ونشرت ، بالدوحة في قطر  والذي عقدهذه الدراسة في المؤتمر السادس لمنظمة المدن العربية 

، العربي إلنماء المدن بالرياض  ضمن إصدارات المعهد" الترويح في المدن العربية " في كتاب 
ذلك باإلضافة إلى ،  ةووسائله المتعدد سة أهمية الترويح في دولة الكويتوقد تناولت هذه الدرا

وقد إتضح من خالل هذه الدراسة ، مشروعات الترويحية المخططة للمستقبل تناولت الدراسة ال
  . في ذلك الوقت مدى تنوع وتطور الخدمات الترويحية بدولة الكويت

قدمت ،  الخدمات الترويحية في مدينة الدوحة ):م١٩٨٠(وآخرون حسن محمد ، عواضة      
وقد نشرت ، في قطر بالدوحة  والذي عقدالدراسة في المؤتمر السادس لمنظمة المدن العربية هذه 

، المدن بالرياض ضمن إصدارات المعهد العربي إلنماء " الترويح في المدن العربية " في كتاب 
والهدف من هذه الدراسة هو إستطالع اإلحتياجات الترويحية في المجتمع القطري في ضوء 

أن : وأهم ما توصلت إليه الدراسة ، الخدمات الترويحية المتوفرة ألجل التخطيط للترويح مستقبًال 
ينة الدوحة أو التركيز على توفير نشاطات ترويحية معينة سواء داخل مد هناك حاجة ماسة إلى

  .  خارجها 
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 ودور العربية السعودية المملكة في الترويحية الخدمات ):م١٩٨٣( هاني،  دريسياإل     
من  الهدف وكان، جامعة اللوثرية في نجليزية رسالة ماجستير باللغة اإل،  الشباب ترفيه منظمات
 ودراسة ، المملكة في والترويحية الرياضية المرافق تطور على الضوء إلقاء هو ةدراسهذه ال

 الترويحية الخدمات أن: وأهم ما توصلت إليه الدراسة ، المتوفرة بها  الترويحية بعض األنشطة
 توفر في ملحوظاً  تفاوتاً  هناك أن ، كما الدعم واإلهتمام من المزيد إلى تحتاج المملكة في

  . الخدمات تلك نقص من تعاني مناطق هناك ، وأن المملكة مناطق في الترويحية الخدمات

ستخدامات الحدائق العامة في مدينة مكة المكرمة إ ):م١٩٨٦( علي صالح بن، الشمراني      
في ة لمركز بحوث العلوم اإلجتماعية قدمت هذه الدراس ، ستخدامات األرضإدراسة تطبيقية في 

والهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو محاولة الباحث تقييم ،  بمكة المكرمة جامعة أم القرى
نطباعات إ الوظيفة الترفيهية للحديقة العامة في مدينة مكة المكرمة من خالل دراسة تصورات و 

المواطنين وخاصة مرتادي الحدائق العامة لمجموعة من المتغيرات ذات العالقة بالحديقة في 
أن التوزيع الجغرافي للحدائق العامة بمدينة مكة :  الدراسة أظهرت وقد، مدينة مكة المكرمة 

المكرمة يتركز في األحياء البعيدة عن الحرم المكي وهي أحياء تساعد ظروف البيئة فيها على 
كما تبين من الدراسة أن معظم ، إمكانية تنمية المساحات الخضراء وخاصة الحدائق العامة 

األحياء التي تكثر بها الحدائق خاصة من السعوديين مرتادي الحدائق العامة هم من سكان 
  . وأغلب السكان يفضلون الحدائق العامة القريبة من مكان سكنهم ، صغار السن 

مجلس دراسة قدمت ل،  تطور السياحة والترويح في مدينة جدة ):ــه١٤٠٨( سيد، بكر      
سة إلى تتبع تطور الخدمات الدراهذه وقد هدفت ، جامعة الملك عبدالعزيز بالبحث العلمي 

وأهم ما توصلت ، الترويحية وحصرها في مدينة جدة وتحليل العوامل التي تؤثر على توزيعها 
  .  أن مدينة جدة قد شهدت تطورًا كبيرًا في الخدمات الترويحية خالل أربعين عامًا :  إليه الدراسة

دراسة ،  بمدينة مكة المكرمةالمساحات الخضراء  ):م١٩٨٨( صالح بن علي، الشمراني      
وقد ركزت هذه الدراسة على ، ) ١١٩(العدد رقم ،  مجلة الجمعية الجغرافية الكويتيةنشرت في 

التوزيع المكاني للمساحات الخضراء بمدينة مكة المكرمة وتصنيفها وتحديد وظائفها والتنبؤ 
أن التوزيع الجغرافي : اسة وأهم ما توصلت إليه هذه الدر ، بمستقبلها في مدينة مكة المكرمة 

للمساحات الخضراء في مدينة مكة المكرمة يشير إلى تركزها في األحياء البعيدة عن الحرم 



٤٢ 

 

وأن هناك العديد من الظروف البيئية الطبيعية والبشرية تتحكم في التوزيع ، المكي الشريف 
ات الخضراء لها عدة كما تبين من الدراسة أن المساح، الجغرافي للمساحات الخضراء في مكة 

  . أنواع وعدة وظائف أيضًا 

دراسة  -ستخدام الترويحي بكورنيش جدة مستوى اإل ):م١٩٩١( أسامة بن رشاد، جستنية      
معهد البحوث والدراسات العربية ، المنظمة العربية قدمت هذه الدراسة ل،  في جغرافية الترويح

 الخدمات على توزيع التعرف هو الدراسة من الهدف أن الباحث وقد بين،  للتربية والثقافة والفنون
 الخدمات ستخدامإمستوى  إرتفاع وٕانخفاض على تساعد التي العوامل ودراسة ، الترويحية

 الترويحية ستخدام الخدماتإل مستوى أعلى أن :وأهم ما توصلت إليه هذه الدراسة ، الترويحية 
 ، كما والتكميلية الخدمات الترويحية وتنوع توفر من به يتميز لما الشمالي الكورنيش بمنطقة يوجد
 الترويحية الخدمات ستخدامإ إرتفاع مستوى في فعاالً  عامالً  تعد اإلجازات أن الدراسة أثبتت
   . اإلجازات خارج بفترات مقارنة

النشاطات الترويحية لمرتادات الحدائق من  ):م١٩٩٤(عمر بنت يحييمال آ، الشيخ      
إلى قسم الجغرافيا بكلية  قدمت، رسالة ماجستير  دراسة جغرافية: مدينة الرياض السعوديات في

دراسة النشاطات الترويحية للمرأة في  هذه الرسالة أهدافومن ،  اآلداب جامعة الملك سعود
تحليل األنماط المكانية للتوزيع الجغرافي للحدائق العامة في مدينة الرياض في و ، مدينة الرياض 

سعت الباحثة لتحديد نوع الخدمات  وكذلك، ستخدام تحليل مربع كاي إالعربية السعودية بالمملكة 
دين للحدائق وأسباب الزيارة ونصيب الفرد من المساحة االمرتويحية واألنشطة المقدمة للمرأة و التر 

خل أن المرأة السعودية تزاول نشاطات ترويحية دا: أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة و ، الخضراء 
وأن هناك إحجامًا عن زيارة الحدائق العامة لدى ، خارجه % ٢٠و بنسبة %  ٥٥المنزل بنسبة 

  .المرأة السعودية في مدينة الرياض 

تصنيف وتوزيع الخدمات الترويحية في  ):م١٩٩٨( عبدالرزاق بن سليمان، ود ؤ أبو دا     
 معهد البحوث والدراسات العربية، مجلة البحوث والدراسات العربية دراسة نشرت في ،  مدينة جدة

بمدينة هتمت هذه الدراسة بتحليل تصنيف وتوزيع الخدمات الترويحية إوقد ، ) ٢٩(العدد رقم ، 
وأهم ما توصلت إليه هذه ، جدة بهدف فهم خصائص التوزيع للخدمات الترويحية المختلفة 

ت الكثافة السكانية العالية أن المرافق الرياضية في المدينة تقع ضمن المناطق ذا :الدراسة 
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في حين أن المرافق الترويحية األخرى تقع في المنطقة األكثر حداثة وأقل كثافة من ، بالمدينة 
وأستنتجت الدراسة أن توزيع الخدمات الترويحية ، الناحية السكانية بجوار البحر غرب المدينة 

    . النمط العشوائي بوجه عامإلى بجدة أقرب 

      Nigel ،Curry )نجلترا وويلزإستجمام في الهواء الطلق في لإل الوصول ):م٢٠٠١ :
،  نجليزية نشرت في مجلة السياحة المستدامةدراسة باللغة اإل،  ستهالك واألسواقنتاج واإلاإل

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كيفية تحسين إمكانية قد و ، العدد الخامس  ،التاسع المجلد 
أن  :أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة و ،  المصادر الترويحية في إنجلترا وويلزالوصول إلى 

ستخدام والسبب في ذلك هو التوجه الزيادة في تقديم الخدمات الترويحية لم يصاحبه زيادة في اإل
أنه ال توجد فاعلية في تخصيص المصادر إلى  الدراسة أيضاً  وتوصلت، نحو الترويح المنزلي 

كما ، جتماعيًا هم األكثر إستخدامًا للخدمات إ فأصحاب المهن الراقية ماديًا و ، كفايتها وربما عدم 
أن الزيادة في تزويد الخدمات الترويحية العامة والخاصة لم يصاحبه زيادة إلى خلصت الدراسة 

وقد وجد ، وأن القدرة اإلستيعابية هي أقل مما هو متوقع ، في الطلب على الخدمات الترويحية 
  .   ستراتيجية السوق عبارة عن ميكانيكية لصنع خدمات ترويحية قوية وفعالة إأن ب

المناطق المفتوحة  ):م٢٠٠٢( محمد مصلح، الدواس و  ،إبراهيم عبدالرحمن ، الشايع      
قدمت هذه الدراسة في ندوة المنتزهات ،  ستراتيجي الشاملبمدينة الرياض في ظل المخطط اإل

وقد ركزت هذه الدراسة ، باألردن والتي عقدت العامة والحدائق ودورها في الترويح وحماية البيئة 
، ستراتيجي الشامل على الوضع الراهن للمناطق المفتوحة بمدينة الرياض في ظل المخطط اإل

وأهم ما توصلت إليه هذه ، قترحات المستقبلية وأهميتها للمدينة وسكانها وبيئتها إضافة إلى الم
أن المناطق المفتوحة في مدينة الرياض تحتاج إلى التطوير والدعم من الجهات : الدراسة 

ستثمارها في تنفيذ المشاريع الترفيهية الضخمة وٕاعادة تأهيل إلالحكومية والقطاع الخاص 
  .  فيه ستخدامها كمناطق مفتوحة تعد للتر إلالمناطق الطبيعية 

خصخصة المنتزهات العامة مداخل نظرية  ):م٢٠٠٢( عبدالرزاق بن أحمد، اليوسف      
قدمت هذه الدراسة ،  لنشاطات القطاع الخاص في تفعيل دور المنتزهات الترويحي وحماية البيئة

 ،باألردن والتي عقدت في ندوة المنتزهات العامة والحدائق ودورها في الترويح وحماية البيئة 
وتقدم هذه الدراسة تعريفًا بأهمية إسهام القطاع الخاص في تنمية المنتزهات والحدائق العامة 



٤٤ 

 

كما تقدم الدراسة إيضاحًا ألهداف خصخصة الحدائق العامة والمنتزهات ، وأهمية خصخصتها 
أنه لوحظ بأن إدارة وتشغيل معظم المنتزهات : وأهم ما توصلت إليه هذه الدراسة ، وأساليبها 

لترويحية تسند إلى مؤسسات فردية خاصة ذات مخاطر قد تتعرض للربح والخسارة أو اإلفالس ا
لذا البد أن تكون المنتزهات العامة مسرحًا لنشاط هيئات إجتماعية تقدم ، وتعطيل الخدمة 

  .  خدمات أخرى للناس سواء خدمات علمية وثقافية أو رياضية أو حضارية للمجتمع بجميع فئاته 

المرافق الثقافية والترويحية في مدينة  ):م٢٠٠٢(العباسي غازي بن سعيد ، الغامدي      
المجلد رقم ،  مجلة كلية الهندسة بجامعة أسيوط دراسة نشرت في،  الرياض خالل مائة عام

وتهدف هذه الدراسة إلى رصد النمو الذي شهدته المرافق الثقافية والترفيهية بمدينة ،  )٣٠(
كما هدفت إلى مقارنة ، وربط ذلك بمراحل نمو المدينة وتطورها ، رن من الزمان الرياض خالل ق

 هذه  وأهم ما توصلت إليه، ية نصيب الفرد في مدينة الرياض مع بعض المدن المحلية والعالم
تطور المرافق الترويحية في مدينة الرياض خالل المائة عام بالرغم من وجود بعض :  الدراسة

  . فقد أصبحت اليوم تساير مدن العالم في تطور مرافق الترويح ، كل المعوقات والمشا

الترويح غير المنظم على أطراف المدن  ):م٢٠٠٦( محمد بن عبدالرحمن، الفارس      
ندوة مدن المستقبل في راسة الدهذه قدمت ،  السعودية الداخلية دراسة حالة لشمال مدينة الرياض

وتهدف الدراسة إلى تحديد ما إذا كانت ،  اء المدن بالرياضالتي نظمها المعهد العربي إلنم
الفراغات واألراضي المالصقة للمدينة تمثل نمطًا متميزًا ألماكن ترويحية إنطالقًا من إستخدام 

أماكن الترويح من وكذلك محاولة تحديد الخصائص المميزة لها عن األنماط األخرى ، الناس لها 
أن المساحة التي يشغلها الترفيه المنظم وغير المنظم تمثل : وأهم ما توصلت إليه هذه الدراسة ، 

وهي أحد العناصر المهمة في تشكيل الصورة النهائية للمناطق ، نسبة مهمة من مساحة المدن 
  . الحضرية 

،  الترفيهية بمحافظة جدة توزيع الجغرافي للمراكزال ):م٢٠٠٧( عبير محمد،  باعثمان     
،  نسانية بجامعة الملك عبدالعزيزرسالة ماجستير قدمت لقسم الجغرافيا كلية اآلداب والعلوم اإل

جدة  محافظة في الترفيهية للمراكز الحالي التوزيع نمط على إلى التعرف الدراسة هذه سعتوقد 
 تواجه التي الصعوبات أهم عن الكشف ومحاولة ، توزيعها في المؤثرة العوامل والتطرق إلى

 السياحية الحركة بين العالقة وكذلك دراسة ، جدة في محافظة الترفيهية للمراكز المكاني التوزيع
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أن الكورنيش الشمالي :  وأهم ما توصلت إليه الدراسة،  جدة محافظة في الترفيهية المراكز وتوزيع
وأن نمط توزيع المراكز ، محافظة جدة  من مجموع المراكز الترفيهية في% ٥٠يستأثر بأكثر من 

وقد وجد بأن مستوى المراكز ، الترفيهية في محافظة جدة هو النمط المتركز القريب من العشوائي 
وقد خلصت الدراسة ، % ٣٤الترفيهية في محافظة جدة هو جيد جدًا كما أشار أفراد العينة بنسبة 

% ٥٠كما أشار ، راكز الترفيهية المغلقة من زوار محافظة جدة يفضلون الم% ٥٢أن إلى كذلك 
  .   مناسبة في بعض األحيان  تعدمن أفراد العينة أن األسعار المقدمة لهم في المراكز الترفيهية 

الفرص الترويحية المتاحة للمرأة السعودية في  ):م٢٠٠٧(عمر مال بنت يحييآ، الشيخ      
بنات بجدة جامعة الملك التربية لل رسالة دكتوراة قدمت لقسم الجغرافيا كلية،  محافظة جدة

للمرأة السعودية في وقد سعت هذه الدراسة إلى حصر جميع مرافق الترويح المتاحة ،  عبدالعزيز
كذلك و ، العوامل المؤثرة في التوزيع و والتعرف على نمط توزيعها الجغرافي ،  محافظة جدة
، إتجاهات المبحوثات تبعًا لخصائصهن المختلفة نحو ممارسة األنشطة الترويحية  التعرف على

أن نمط توزيع الخدمات الترويحية في محافظة جدة هو نمط : وأهم ما توصلت إليه الدراسة 
) وأبحر، ديدة جدة الج، الشرفية (متجمع وأعلى كثافة تتمركز على الساحل الغربي ضمن بلديات 

رتباطهما إل، خدمات الترويح في األحياء الشمالية والغربية من محافظة جدة  حيث تتركز معظم، 
متداد العمراني الذي شهدته المدينة نحو الشمال بسبب إلونتيجة ل، بالشاطئ البحري من جهة 

ستخدام إكما أثبتت الدراسة إقباًال ملحوظًا على ، توفر مساحات من األراضي الالزمة للعمران 
ستخدام إمقابل عزوف من المرأة السعودية عن ، ية المغلقة كأماكن للترويح األسواق التجار 

وكذلك الحال بالنسبة لممارسة األنشطة الترويحية ، الشاطئ البحري لممارسة األنشطة الترويحية 
  .  المنزلية 

تحليل نمط توزيع الحدائق العامة النموذجية في  ):م٢٠٠٨(عمر مال بنت يحييآ، الشيخ      
الدراسة في الملتقى الوطني هذه قدمت ،  ستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافيةإنة جدة بمدي

 وقد جاءت،  المملكة العربية السعودية بالخبرفي والذي عقد الثالث لنظم المعلومات الجغرافية 
والبعد عن نتشار العمراني وأثر التزايد السكاني واإل العامة ستقصاء نمط توزيع الحدائقالدراسة إل

كما بحثت الدراسة في مشكلة التنافس غير ، مركز المدينة على عدد هذه الحدائق ومساحاتها 
: وأهم ما توصلت إليه الدراسة ، ستخدام الترويحي ستخدامات األرض على حساب اإلالعادل إل
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مثل أن نمط توزيع الحدائق في مدينة جدة هو نمط عشوائي يميل نحو التكتل في بعض البلديات 
كما أظهر التحليل بأن إتجاه نمط ، بلديات الجامعة والبلد والعزيزية والمطار وجدة الجديدة 

حيث النمو ، التوزيع الجغرافي إتخذ شكًال بيضاويًا نحو الشمال بصورة محاذية للساحل البحري 
يع حيث أدى نمو المدينة السر ، والزحف العمراني بإتجاه الشمال وعلى طول الشاطئ البحري 

كما أن توفر الفضاءات الفارغة في شمال المدينة ساهم ، بإتجاه الشمال إلى ظهور حدائق جديدة 
في حين إفتقرت المدينة في مناطقها الجنوبية ، في توفير مساحات مالئمة إلنشاء الحدائق 

  .للتخطيط الحضري 

ان العامة في أمانة عمق التوزيع الجغرافي للحدائ ):م٢٠٠٨(خرون آقاسم و ، الدويكات      
المجلد رقم ، األردن في جامعة اليرموك بمجلة أبحاث اليرموك نشرت هذه الدراسة في ،  الكبرى

لحدائق العامة وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على نمط التوزيع الجغرافي ل، العدد الرابع ) ٢٤(
كما سعت الدراسة إلى ، سكانية ان وعالقة ذلك بالتوزيع الجغرافي للكثافات الفي مناطق أمانة عم

ات الحدائق في شطري طبيعة التباين في عدد ومساحتحديد و ، تتبع مراحل تطور الحدائق العامة 
وقد أثبتت هذه الدراسة بأن نمط توزيع الحدائق في أمانة عمان الكبرى ، ان الشرقي والغربي عم

قليلة بسبب الكثافات السكانية وهي تتركز في مناطق ذات مساحات ، يميل إلى النمط المتجمع 
من % ٢,٠وأن نسبة المساحات الخضراء في أمانة عمان الكبرى لم تتجاوز، واإلزدحام العمراني 

مما يدل على إفتقار ثلث أمانة عمان الكبرى ، المساحة اإلجمالية لمناطق أمانة عمان الكبرى 
  .   لوجود الحدائق 

أم : األنشطة والخدمات الترويحية الحضرية  ):م٢٠٠٨(الطيب محجوب محمد ، أحمد      
إهتمت هذه الرسالة ، رسالة علمية في جامعة الخرطوم كلية العلوم اإلجتماعية ،  درمان نموذجاً 

بدراسة بنية مؤسسات الترويح بمدينة أمدرمان بمختلف أنواعها حكومية وأهلية ، وبحث مقومات 
ر لتلك المؤسسات والمرافق علي إتجاهات الترويح ومعوقات الدور لهذه المؤسسات للتأثير المباش

كما أبرزت الدراسة جهود بعضها في خلق وٕايجاد برامج ومشاريع ترويحية ، لسكان المدينة 
كما إهتمت الدراسة بإبراز التفاعالت ، مبتكرة ومساهمة في تحقيق أهداف إجتماعية حيوية 

وأهم ما توصلت إليه هذه ، ناء اإلجتماعي اإلجتماعية لألنشطة الترويحية وعالقتها بطبيعة الب
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والتي نتج عنها أنماط ، تجاوب المجتمع الحضري مع أدوات التحديث وآليات العولمة : الدراسة 
  .  مستحدثة من األنشطة الترويحية سواء في المدن أو ضواحيها 

والسياحة تحليل نمط توزيع الفرص الترويحية  ):م٢٠٠٩(عمر مال بنت يحييآ، الشيخ      
دراسة قدمت في ،  ستخدام نظم المعلومات الجغرافيةإالمتاحة للمرأة السعودية في مدينة جدة ب

في مدينة الخبر بالمملكة العربية والذي عقد الملتقى الوطني الرابع لنظم المعلومات الجغرافية 
متاحة للمرأة وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أنواع فرص الترويح ومرافقه ال،  السعودية

السعودية في محافظة جدة كمًا وكيفًا ، وٕاستطالع طبيعة توضعها على سطح األرض 
لمرافق  ورسم خريطة توضح نمط التوزيع المكاني، إلستكشاف العوامل المؤثرة في التوزيع 

م وأه، وتحديد المركز المتوسط لهذه المرافق وٕاتجاه إنتشارها بهدف تفسير هذا اإلتجاه ، الترويح 
أن النمط العام لمجتمع الدراسة نمط متجمع ، وأن التوزيع لهذه : ما توصلت إليه هذه الدراسة 

أحدها يرتبط بالشاطئ البحري ، حيث ينتشر عدد كبير من هذه المراكز : الخدمات يرتبط بمكانين
خاصة في ، مركزًا ، والثاني يرتبط بالنصف الشمالي من محافظة جدة  ٤٩بلغ عددها نحو 

منطقة الجغرافية الممتدة من مطار الملك عبد العزيز شماًال وحتى منطقة شمال وسط المحافظة ال
وفي كلتا الحالتين يمكن القول إن توزيع هذه الخدمات لم يكن بصورة منتظمة على ، ) حي البلد(

  .    أحياء المحافظة 

العاملة في القطاع  السلوك الترويحي للمرأة ):م٢٠٠٩(جميلة أحمد سعيد ، الفوتاوي      
جامعة اإلمام محمد بن قدمت في  رسالة دكتوراة في جغرافية الترويح،  الحكومي بالمدينة المنورة

وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على السلوك الترويحي للعامالت في ،  سعود اإلسالمية
شطة الترويحية في وقت من خالل تتبع إختيارهن ممارسة األن، القطاع الحكومي بالمدينة المنورة 

وتفاوت إقبالهن على المشاركة بتأثير من بعض المتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية ، الفراغ 
كما تناولت الدراسة مكونات الطلب على أنشطة الترويح في منطقة الدراسة وتحديد ، وغيرها 

تدني مستوى : الدراسة وأهم نتائج هذه، العوامل المساعدة والمعيقة للمشاركة في أنشطة الترويح 
ووجود تأثير لمتغير الجنسية على مدى المشاركة في أنشطة ، تقييم العينة للخدمات الترويحية 

، كما بينت النتائج قوة معامل فاي لإلنفاق على الترويح كأحد المتغيرات اإلقتصادية ، الترويح 
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سجلت بعض أنشطة الترويح في  وقد، وحضور الندوات الدينية والثقافية كأحد المتغيرات الدينية 
  . اب وزيارة الحدائق العامة وغيرهاالتردد على مدن األلع: هذه الدراسة نسب مشاركة مرتفعة ومنها

المعايير الجغرافية للمساحات الخضراء والحدائق ونظم  ):م٢٠٠٩(محمد عرب ، الموسوي      
 ية المتحدة وصبراته في ليبيا نموذجاً مدينتي دبي في اإلمارات العرب: تصميمها في المدن العربية 

وقد تناولت هذه الدراسة ، مجلة الجمعية الجغرافية الليبية بالمنطقة الغربية  دراسة نشرت في، 
مدينتي دبي في اإلمارات ، تنسيق الحدائق العامة والمنتزهات ونظم تصميمها في المدن العربية 

ما تناولت الدراسة ضوابط التشجير داخل الحيز ك، العربية المتحدة وصبراته في ليبيا نموذجًا 
أن اإلستفادة من األشجار : وأهم ما توصلت إليه الدراسة ، العمراني والعوامل المؤثرة في ذلك 

وزيادة الرقعة الخضراء بالمدينة يكون عن طريق إنشاء الحدائق النباتية التي ال يتنافر تصميمها 
وقد لوحظ خالل ، المدينة وتحقيق الترفيه للسكان  مع التخطيط العمراني وذلك لتحسين شكل

وعدم وجود تشريعات ، الدراسة قلة الوعي اإلستثماري في مجال الحدائق والمنتزهات العامة 
  .   ناسب مساحة الحدائق مع حجم المدنملزمة في التخطيط العمراني تراعي ت
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  : الصعوبات التي واجهت الباحثة  -١٤ -١
   .الترويحية وخاصة الخدمات ندرة الكتب المتخصصة في مجال جغرافية الخدمات  -١
 أفرادنفور بعض بعض الصعوبات ومن أهمها ستبانات الباحثة أثناء توزيع اإل وجدت -٢

بأن  ونيعتقداألشخاص بعض  لكون تعود األسبابقد و ،  ستباناتإلجابة على امن اإل المجتمع
على اإلجابة أن  يرى همبعضكما أن ، الخاصة  متدخل في شوؤنه فيهااإلستبانات أسئلة 

ضافة اإلب،  هعن مراقبة أوالدشغله قد توالترفيه أو  ستمتاع باللعباإلشغله عن ستبانات قد تاإل
لدى البعض من الناس وخوفهم من أن تكون لها عالقة بالسحر اإلستبانة الجهل بماهية إلى 

  .  والشعوذة ونحو ذلك 

             :                                                                      الدراسة  تنظيم فصول -١٥ -١
                                                  : تيعلى النحو اآلفصول وهي  أربعةالدراسة على  شتملتإ

                                                                                               :شتمل هذا الفصل على إوقد  :مقدمة الدراسة  | الفصل األول
 ختيارإأسباب ،  فرضيات الدراسة،  أهداف الدراسة،  الدراسة أهمية،  الدراسة مشكلة، تمهيد 

أدوات ،  الدراسةأساليب ،  مصادر الدراسة،  مناهج الدراسة،  مصطلحات الدراسة، الموضوع 
، الصعوبات التي واجهت الباحثة ،  الدراسات السابقةطار النظري و اإل، منطقة الدراسة ،  الدراسة

                                                                                              .الدراسة  تنظيم فصول

                               : في مدينة مكة المكرمة للخدمات الترويحيةالتوزيع الجغرافي  |الفصل الثاني 

.                                                                 على مستوى األحياء الجغرافي للخدمات الترويحية التوزيع  - ١-٢
.                                   القطاعات على مستوىالجغرافي للخدمات الترويحية التوزيع  - ٢-٢
                                                                            . أنماط التوزيع  - ٣-٢
.                                                                                            نتشارالتباعد واإل - ٤-٢

                                                                                            :العوامل المؤثرة في توزيع الخدمات الترويحية  | الثالثالفصل 
.                                                                           السكان  - ١-٣
          .                                                                       العمران  - ٢-٣
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          .                                                                 الطرق  - ٣-٣
  .                                                                     السياسات الحكومية - ٤-٣

قتصادية جتماعية واإلاإلالخصائص خصائص الخدمات الترويحية و  | الرابعالفصل 
            :الخدمة الترويحية  لمرتادي

   . خصائص الخدمات الترويحية - ١-٤
  .الخدمة الترويحية  لمرتاديقتصادية جتماعية واإلالخصائص اإل - ٢-٤

                                                                                     :النتائج والتوصيات  | الخاتمة
  . نتائجال:  الً أو 

     . التوصيات:  ثانياً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  

  

  

  

  التوزيع اجلغرايف للخدمات الرتوحيية يف مدينة مكة    |الفصل الثاني 
  : املكرمة  

  . التوزيع الجغرافي للخدمات الترويحية على مستوى األحياء  -١-٢

  . التوزيع الجغرافي للخدمات الترويحية على مستوى القطاعات  -٢-٢

  . أنماط التوزيع  -٣-٢

  .نتشاراإلالتباعد و  -٤-٢
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  :على مستوى األحياء التوزيع اجلغرايف للخدمات الرتوحيية  -١-٢
مة لفهم سلوك أي وخطوة الز ، التوزيع هو نقطة البداية الضرورية ألية دراسة جغرافية      

 ويعد ، )٣٤٠ص، م٢٠٠٠، خير( لب الجغرافيةعند بعض الجغرافيين ق نهإبل ، ظاهرة جغرافية 
علم على أنها الجغرافيا  إلى ينظر أحياناً  إنهجوهر العمل الجغرافي بل المكاني للظاهرات التوزيع 
، أي دراسة الظواهر المختلفة على سطح األرض وذلك بوصفها وتحليلها وتفسيرها ، التوزيع 
أدوات التحليل الحديثة كان الجغرافيون في السابق يصفون التوزيع بالطريقة التي  إدخالوقبل 
تحديد واضح  إعطاء باإلمكانولهذا لم يكن  ، مناسبة حسب تقديراتهم الشخصية يرونها

يمكن في دراسته  والذي يهم الجغرافي أكثر ما، لخصائص التوزيع في غياب معايير موضوعية 
، أم أنه مجرد توزيع عشوائي  محدداً  pattern كان التوزيع يشكل نمطاً  ذاإللتوزيع هو معرفة ما 

كان  إذاذلك يعني أن هناك قوى وعوامل وراء النمط أما  فإن محدداً  كان التوزيع يشكل نمطاً  فإذا
عن توزيع  المسئولةكانت القوى  وٕاذا، قوى الصدفة والحظ  إلىذلك يشير  فإن التوزيع عشوائياً 

 ،الصالح والسرياني( لهذا التوزيعتفسير  إعطاءالظاهرة تعود للحظ أو للصدفة فمن الصعب 
عدد الخدمات الترويحية ونسب تركزها في أحياء يظهر الجدول التالي و ). ٢٢٦ص، م٢٠٠٠
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  -   -   -   -   -   -   -   -   التقوى - ١٤
  -   -   -   -   -   -   -   -   جرهم - ١٥
  ٢,٣  ٥  -   -   -   -   -   ٥  الخالدية - ١٦
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  ٠,٥  ١  -   ١  -   -   -   -   الهنداوية - ١٧
  ٥  ١١  -   -   ٢  -   -   ٩  الرصيفة - ١٨
  ٠,٥  ١  -   -   -   -   -   ١  الحجون - ١٩
  ٠,٥  ١  -   -   -   -   -   ١  األندلس - ٢٠
  ٠,٥  ١  -   -   -   -   -   ١  العتيبية - ٢١
  -   -   -   -   -   -   -   -   البيبان - ٢٢
  ٣,٢  ٧  -   -   -   -   -   ٧  الشهداء - ٢٣
  -   -   -   -   -   -   -   -   الزهراء - ٢٤
  ٥  ١١  -   -   -   -   -   ١١  النزهة - ٢٥
  -   -   -   -   -   -   -   -   الضيافة - ٢٦
  ١,٤  ٣  -   -   ١  -   -   ٢  الزاهر - ٢٧
  -   -   -   -   -   -   -   -   السليمانية - ٢٨
  -   -   -   -   -   -   -   -   الجميزة - ٢٩
  ٢,٣  ٥  -   -   -   -   -   ٥  المعابدة - ٣٠
  ٠,٥  ١  -   -   -   -   -   ١  ريع ذاخر - ٣١
  -   -   -   -   -   -   -   -   الخنساء - ٣٢
  ٢,٣  ٥  -   -   -   -   -   ٥  العدل - ٣٣
  ٠,٥  ١  -   -   -   -   -   ١  الروضة - ٣٤
  ٠,٥  ١  -   -   -   -   -   ١  جبل النور - ٣٥
  -   -   -   -   -   -   -   -   وادي جليل - ٣٦
  ٢  ٤  -   -   -   -   -   ٤  العزيزية - ٣٧
  ٤  ٩  ١  -   ١  -   -   ٧  المرسالت - ٣٨
  ٦  ١٣  -   -   ١  -   -   ١٢  الجامعة - ٣٩
  ٢,٣  ٥  -   ١  -   -   -   ٤  النسيم - ٤٠
  ١١  ٢٥  -   -   ١  -   -   ٢٤  العوالي - ٤١
  ٢,٣  ٥  -   -   -   -   -   ٥  المشاعر - ٤٢
  ١١  ٢٥  -   -   -   -   -   ٢٥  الملك فهد - ٤٣
  ٢  ٤  -   -   -   -   -   ٤  الشوقية - ٤٤
  -   -   -   -   -   -   -   -   الكعكية - ٤٥
  ٢  ٤  -   -   ١  -   -   ٣  الهجرة - ٤٦
  -   -   -   -   -   -   -   -   بطحاء قريش - ٤٧
  ٠,٥  ١  -   -   -   -   -   ١  العكيشية - ٤٨
  ٢  ٤  -   -   -   -   -   ٤  ولي العهد - ٤٩
  ١,٤  ٣  -   ١  -   -   -   ٢  الشرائع - ٥٠
  ٣,٢  ٧  -   -   -   -   -   ٧  الخضراء - ٥١
  -   -   -   -   -   -   -   -   العسيلة - ٥٢
  -   -   -   -   -   -   -   -   المجاهدينشرائع  - ٥٣
  ٤  ٩  -   ١  -   -   -   ٨  الراشدية - ٥٤
  -   -   -   -   -   -   -   -   العمرة - ٥٥
  ١,٤  ٣  -   ١  -   -   -   ٢  التنعيم - ٥٦
  ٥  ١٠  -   -   -   -   -   ١٠  البحيرات - ٥٧
  ٧  ١٦  -   ١  -   -   -   ١٥  النوارية - ٥٨
  -   -   -   -   -   -   -   -   السالمة - ٥٩
  ٦,٤  ١٤  -   -   ١  ٨  ١  ٤  الحمراء وأم الجود - ٦٠
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فرع ، اية الشباب بمدينة مكة المكرمة فرع الرئاسة العامة لرع، أمانة العاصمة المقدسة : هيمن عدة مصادر  عدد الخدمات الترويحية : المصدر
 ، www.scta.gov.sa/AntiquitiesMuseums/Pages/MuseumDirectory.aspx ،بمدينة مكة المكرمة  اإلعالمو الثقافة وزارة 

  . ــ ه١٤٣١ نسبة التركز من حساب الباحثةو ،  الدراسة الميدانية
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  : الحدائق العامة  -١
ذلك أنها األقدم ، الترويح عبر التاريخ  أماكنال شك أن الحدائق العامة هي أحد أهم      

 السابق جدولالتحليل  خالل منف، الغالب األقرب لمكان السكن  فيواأليسر واألقل تكلفة وهي 
 تتوزع في عامة من الخدمات الترويحية بمدينة مكة المكرمة عبارة عن حدائق% ٨٩أن  يتضح

والذي يبين ) ٢(نظر ملحقا،  حياءاأل إجماليمن % ٥٧ تمثلوالتي  من أحياء المدينة اً حي ٣٤
،  بالمدينةمن الخدمات الترويحية  تشكل النسبة األكبر وهي، أسماء الحدائق العامة ومواقعها 

وحي حي الملك فهد كل من في % ١١ حوالي وقد بلغت أعلى نسبة لتركز الخدمات الترويحية
من ذوي الدخول المرتفعة  هاومعظم سكان بالمدينة من األحياء المخططة حديثاً  تعدوالتي  العوالي
توفر الظروف المناسبة حدائق عامة وذلك نتيجة ل هذه الخدمات غالبيةوقد كانت ،  نسبياً 

 هاوجود فإن كذلك،  حضاري للمدينة مظهر إعطاءفي  ة الحدائقأهميباإلضافة إلى ، لزراعتها 
 .العمرانيالسكان والنمو  يزداد عدد حيثيساهم في تنقية وتلطيف األجواء داخل األحياء السكنية 

عامة  حديقة )١٩٥( حوالي ــه١٤٣١ حتى عامبمدينة مكة المكرمة  العامة عدد الحدائق ولقد بلغ
وأكبر مساحة  ٢م ٥٠٠ كانتأصغر مساحة حديقة ،  )٢م ٧٢٨٢٠٠(بلغت مساحتها تقريباً ، 

كما  ،على ألعاب لألطفال  العامة الحدائق حتوت غالبيةإقد و ،  تقريباً  ٢م ٣٣٠٠٠حديقة هي 
الحدائق  بعض فإنذلك  إلى باإلضافة، ) مالعب كرة قدم( مالعببعض الحدائق على الإحتوت 

 الحدائق إجماليمن % ٦تمثل حوالي  يوهفقط  قدمالكرة لمالعب  إلىبالكامل تم تحويلها قد 
العامة للحدائق والتجميل بأمانة العاصمة المقدسة برنامج  اإلدارةوضعت  قدلو ،  بالمدينة العامة

: وتشملختيار األفضلية في التنفيذ إلاألولويات في زراعة الحدائق والذي يعتمد على أسس 
 وجود مصادر متوفرة للمياه أو، طبيعة ونوعية األرض ومناسيبها ، الكثافة السكانية بالمنطقة 

موقع  ،الحديقة  وٕانارةمصدر للكهرباء لتشغيل المضخات وجود ، قربها من مصادر مياه الري 
من في التربة الطبيعية الصفراء وهي تسقى هذه الحدائق  وتزرع ، ةيالحديقة من الشوارع الرئيس

| م ١٠٠رتوازية ذات أعماق مختلفة بحد أقصىإمياه اآلبار السطحية سواء كانت آبار عادية أو 
األشجار والنباتات التي تزرع في حدائق مدينة مكة المكرمة أما أسماء وأنواع ،  ط عمق البئر

  : كما يلي هيف
  .النخيل البلدي و الفيكس و النيم و الكونوكاربوس : األشجار مثل  -١
  .األكاليفا و  الجهنميةو  األكاسيا: الشجيرات مثل  -٢
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  ) .البفته(ونكاو  بتونيا هايبرو  ماريجولدن هايبر: ت المزهرة مثل الحوليا -٣
  .         )ــه١٤٣١، أمانة العاصمة المقدسة(مسطحات خضراء وهي نجيلة برمودا  -٤

وتتحدد األشكال الهندسية لحدائق مدينة مكة المكرمة حسب طبيعة األرض ومساحتها      
  : كما يلي ة في تصميم حدائق مكة المكرمة هياألشكال الغالب فإنوبوجه عام ، وموقعها 

ستخدام األشكال الهندسية وهذا إالتصميم الطبيعي وهو محاكاة الطبيعة بقدر اإلمكان وعدم  -١
  . للحدائق ذات المساحات الكبيرة 

التصميم المزدوج وهو خلط بين النظامين الهندسي والطبيعي في مساحة واحدة مع العناية  -٢
  . باألشكال الهندسية 

وهو ال يتقيد بقواعد التنسيق المعروفة ) modern or freestyle( التصميم الحر الحديث -٣
ويجمع هذا النظام بين جمال الطبيعة والصور واألشكال الهندسية ، مثل المحاور والتماثل وغيرها 

  .  بصورة غير متماثلة في أشكال مبسطة 

هي  وأمانة العاصمة المقدسة، إن الحدائق العامة بمدينة مكة المكرمة هي حدائق حكومية      
وتشجيرها ، ها وتوفير الخدمات العامة بها ؤولة عن هذه الحدائق من حيث إنشاؤ الجهة المس

  :وتقسم الحدائق العامة إلى قسمين ، وريها وصيانتها 
  .الحدائق الحكومية المؤجرة  -١
  .الحدائق الحكومية المفتوحة  -٢

العاصمة المقدسة لبعض الشركات فيما يتعلق بالحدائق الحكومية المؤجرة فقد أجرتها أمانة      
ستفادة من الحديقة عليه دفع رسوم اإلعلى هذا النظام من أراد من المواطنين أو المقيمين  اً وبناء

 :تشمل وهذه الحدائق، ستمتاع بالخدمات المتوفرة بها اإلمالية للمستأجر مقابل دخول الحديقة و 
، بالرصيفة  حديقة الطفلو ، ) الحكير فن تاون( حديقة شبه الجزيرة العربيةو ، حديقة الرصيفة 

ألعاب كهربائية لألطفال وجلسات ومساحات وتحتوي هذه الحدائق على ، حديقة بدر بالزاهرو 
   . خضراء وكافتيريات

أما الحدائق الحكومية المفتوحة فهي التي تتولى أمانة العاصمة المقدسة اإلشراف عليها      
منها بدون مقابل اإلستفادة لخدمات العامة بها والحفاظ عليها وتكون وتشجيرها وتسويرها وتوفير ا
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أمانة العاصمة ( وهي تشمل بقية الحدائق العامة في مدينة مكة المكرمة، وفي أي وقت 
      .)ــه١٤٣١، المقدسة

المصدر األساسي لألشجار والنخيل هو مشتل أمانة العاصمة المقدسة بحي أم الجود ويعد      
 اإلجماليةويضم المشتل ثالث ساحات رئيسية مساحتها  ،في جميع حدائق مدينة مكة المكرمة 

أمتار وأعداد كبيرة من ) ١٠( متر والثانية) ٤١(ن األولى بقطرامتر مربع بها نافورت) ٢٥,٥٠٠(
ويضم المشتل ، ات الخضراء متر من المسطح) ١٦,٠٠٠(الشجيرات والحوليات واألزهار وحوالي

) ٢,٥٠٠(متر وأرفف داخلية مساحتها) ٣,٠٠٠( اإلجماليةبيوت محمية مكيفة مساحتها) ٨(أيضاً 
 بيت مظلل مساحته )١١(كما في المشتل، مليون شتلة سنوية ) ٣إلى  ٢(متر مربع تنتج مابين

 رجي مساحتهكما يوجد منشر خا، شتلة ) ٦٠٠,٠٠٠(مربع تستوعب متر) ٨٠٠٠(اإلجمالية
ويمر بالمشتل ، شتلة في الدورة الواحدة ) ٤٠٠,٠٠٠(مربع تستوعب متر) ٦٠٠٠(اإلجمالية

متر مرتبط بنظام تصريف مياه األمطار العام بمكة ) ٢,٠٠٠(مجرى لمياه األمطار بطول
 شكلنظر ا . ) ( http://www.holymakkah.gov.sa/static/Pages/makkahgarden.aspx المكرمة

  : ــه١٤٣١ مكة المكرمة بأحياءللحدائق العامة يمثل التوزيع الجغرافي والذي ) ٤(
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من خالل تحليل الشكل السابق يالحظ بأن توزيع الحدائق العامة بمدينة مكة المكرمة يغلب      
قة القلب المركزية وبعض األجزاء في ستثناء منطبإتكتل وذلك في معظم أنحاء المدينة العليه 

أحياء بمدينة مكة المكرمة  ستةوجد بأن أكبر عدد للحدائق العامة يتركز في  وقد،  طرافاأل
، البحيرات و الجامعة و العوالي و النزهة و الملك فهد : أحياء المدينة وهي من إجمالي% ١٠تمثل 

حديقة  ٣٦حيث يوجد بها ، النزهة و الملك فهد : عة غرب المدينة وهيمنها أحياء واق، ة النواريو 
في جنوب المدينة  وأحياء واقعة،  بالمدينة من إجمالي الحدائق العامة% ١٨,٥تمثل حوالي 

 من إجمالي الحدائق العامة% ١٨,٥حديقة تمثل حوالي  ٣٦وتضم ، الجامعة و العوالي : وهي
حديقة تمثل حوالي  ٢٥تضم ، النوارية و البحيرات : في شمال المدينة وهيوأحياء ،  بالمدينة

من إجمالي الحدائق % ٥٠من ذلك أن  يتبين،  بالمدينة من إجمالي الحدائق العامة% ١٣
،  جمالي أحياء المدينةإفقط من % ١٠تمثل أحياء  ستةتتركز في في مدينة مكة المكرمة العامة 

حوالي  يعيش بهاو من إجمالي مساحة المدينة % ٢١وهذه األحياء تشكل مساحة تعادل حوالي 
ولعل سبب تركز الحدائق العامة في تلك األحياء يعود  )١(، من إجمالي السكان بالمدينة% ١١

طبيعة ، الكثافة السكانية في المنطقة : ختيار األفضلية عند تنفيذ الحدائق وتشملإلتوفر أسس 
، وجود مصادر متوفرة للمياه أو قربها من مصادر مياه الري لسقاية الحديقة ، األرض ومناسيبها 

قد تفتقر لها  وهذه األسس، ة يلرئيسلشوارع اموقع الحديقة من ا، وجود الكهرباء إلنارة الحديقة 
  . اتلك األحياء لتوفر عوامل وجوده بعض األحياء بالمدينة لذا تركزت الحدائق العامة في

  :المراكز الترفيهية  -٢
 الدراسةب المتعلقة صورال) ٤(نظر ملحقهي واحد فقط بمدينة مكة المكرمة امركز ترفي يوجد     
ويسمى مركز ، من إجمالي الخدمات الترويحية بالمدينة  فقط% ٠,٥وهو يمثل ، ) ١(صورة

على ) مخطط الزايدي(يقع هذا المركز الحديث النشأة بحي أم الجود : نايس تايم الثقافي الترفيهي
نبساط األرض المناسبة إ وذلك لكون الحي يمتاز بكبر المساحة و ، جدة السريع  -طريق مكة 

إضافة إلى وجود مكتبة ، صاالت مغلقة للعديد من األلعاب المختلفة مركز هذا اليضم  ، نشائهإل
ويتميز هذا المركز بتخصيص أيام في األسبوع ، خارجي ) مقهى(وملعب صابوني وكافيه 

   . ليتمكن جميع أفراد العائلة من قضاء أوقات ممتعة للعوائلأخرى وأيام  فقط للشباب
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ترفيهية صغيرة  مالهٍ  في مدينة مكة المكرمة أيضاً  يوجدفإنه باإلضافة إلى المركز الترفيهي      
ها من الدراسة لكونها ملحقة باألسواق وليست ستثناؤ إع داخل نطاق السوق وقد تم المساحة تق

،  ومالهي سوق الضيافة بالزاهر، مالهي سوق الحجاز بالنزهة : مثلخدمة ترويحية مستقلة 
  . مالهي سوق ذي المجاز بالعزيزية و 

 :  الترفيهية المنتزهات -٣
ور أن المنتزهات الترفيهية وهي إحدى ص) ٣(جدولمعطيات الالحظ من خالل تحليل ي     

مكة  مدينةبالخدمات الترويحية  اليإجمفقط من % ٤حوالي تمثل الترويح بمدينة مكة المكرمة 
 حي أم الجودفي جدة السريع  -  ريق مكةعلى أحد جانبي ط متجاورةغالبيتها  وتقع،  المكرمة

 على أهم الطرقووقوعه  هذا الحيلقلة العمران في يعود وذلك ،  )٢(صورة )٤(ملحقنظر ا
ا نبساطهإ نخفاض أسعار األراضي و إباإلضافة إلى ، المدينة السريعة والتي تستقبل أكثر زوار 

يتطلب مساحة واسعة من األرض فالمنتزه  الترفيهية ن إنشاء المنتزهاتألذلك و ، وكبر مساحاتها 
 أو الشاليهات والمطاعم والجلسات لعابكاأليقدم في داخله العديد من الخدمات الملحقة به 

يقبل عليها الناس بشكل كبير من  بمدينة مكة المكرمة الترفيهية والمنتزهات. وغيرها من الخدمات
 وهي تضم المنتزهات، قضاء أوقات ممتعة و رجها خاصة أيام اإلجازات للتنزه داخل المدينة وخا

، منتزه سمكمك ، منتزه العنابية ، منتزه الدانة ، منتزه النورس ، منتزه الدرة :  التالية الترفيهية
،  وكافتيريات ومقاهٍ  لألسماك على مطاعم هذه المنتزهاتتحتوي و ، منتزه البساتين ،  منتزه الفتح

العديد من تقام بها كما ،  الغرف المكيفةو  جلساتالتوفر إضافة إلى لعاب كما تتوفر بها األ
ولقد أصبحت هذه المنتزهات تجذب ، والكثير من المناسبات  المهرجانات والمسابقاتاألنشطة و 

 لسكان مدينة مكة المكرمة وما جاورها للترويح عن أنفسهم متنفساً  تعدمن الناس حيث  اً كبير  اً عدد
  . أوقات مسلية مع األهل واألصدقاء الطلق وقضاءستمتاع بالهواء واإلوأطفالهم 

والذي يصنف من ضمن  يمنتجع الروحاء السياح المكرمة كذلك يوجد بمدينة مكة     
وذلك  جدة القديم -  على طريق مكةحي أم الجود هذا المنتجع في يقع  . الترفيهية المنتزهات

 : وهي عدة شاليهاتعلى وي المنتجع تيحو ، لتوفر األرض المنبسطة والمساحة المناسبة إلنشائه 
) شاليه النخيل، شاليه السارية ، شاليه الشالل ، شاليه السحاب ، شاليه القمر ،  شاليه البحر(

مجلسين ومسبح وألعاب لألطفال  وكل شاليه من هذه الشاليهات يحتوي على بيت شعر أو
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كل شاليه معزول عن اآلخر وبه الخدمات التي و ، خضراء ومالعب لكرة القدم ساحات مو 
ع يتوز  يوضح )٥(شكلو . )  http://www.rawhaa.com/Pages/Default.aspx ( نالمرتادو يحتاجها 
  : ــه١٤٣١ مكة المكرمة في أحياءالترفيهية والمنتزهات المراكز 
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ة إلى المركز باإلضاف الترفيهية أن جميع المنتزهات من خالل تحليل الشكل السابق يتضح     
من إجمالي % ٢الطرف الغربي للمدينة في حي أم الجود والذي يمثل الترفيهي قد تركزت في 

نخفاض إ بأطراف المدينة و نبساطها إ و  الواسعة األراضي الفضاء لتوفروذلك ، أحياء المدينة 
إقامة الخدمات الترويحية كالمنتزهات والمراكز الترفيهية  إنحيث ، العمران بها  سعارها وقلةأ

 نظراً يحتاج إلى مساحات كبيرة والسكان في مدينة مكة المكرمة بحاجة ماسة لمثل هذه الخدمات 
مثل حيث ت ستراتيجياً إ الترفيهي تحتل موقعاً المنتزهات والمركز تلك أن ب لوحظكما ،  ألهميتها

طريق :  متداد الطرق السريعة التاليةإتقع على فهي جذب خاصة للزوار من خارج المدينة  نقاط
السريعة  قليميةاإلمن أهم الطرق  تعدوالتي ، جدة القديم  –وطريق مكة ، جدة السريع  –مكة 

إال ، بمدينة مكة المكرمة لكونها تحمل أغلب الرحالت القادمة للمدينة والمغادرة منها طوال العام 
بالطرف الغربي للمدينة وفي حي واحد وهو  متجاورةأن وقوع تلك المنتزهات والمركز الترفيهي 

  .وفي منطقة واحدة بالحي ساهم في تركزها بشكل متكتل حي أم الجود

  : المتاحف  -٤
من أهم المعالم السياحية  وهي،  للماضي الحاضر ونافذة األمم مرآة المتاحف تعد     

المجيد ويطلع على تاريخه  نسان ماضيهرسالة ثقافية يرى فيها اإل كما أنها، الترويحية بالمدينة و 
حتوائها على إ الدينية و بمكانتها  اً كبير  اً رتباطإالمكرمة وجود المتاحف بمدينة مكة ل إن .المشرق

 ،وجغرافيتها  المكرمة مكة تاريخبالدرجة األولى متاحف هذه التتناول  حيث، األماكن المقدسة 
وات األدمن  الكثيركما تعرض  ، قدسةالم عمارة الحرمين الشريفين والمشاعرإلى ضافة باإل

   . ثار القديمةوغيرها من اآل مكة قديماً مدينة بسكان ها الونيستخدم واوالمالبس التي كان

  :  أقسام هي ثالثةمدينة مكة المكرمة إلى يمكن أن تقسم المتاحف في و      
 متحف عمارة الحرمين الشريفين:  متاحف حكومية تابعة لبعض الجهات الحكومية وهي -١
  .متحف مكة المكرمة لآلثار والتراث و 
  . متحف جامعة أم القرى :  متاحف علمية -٢
  متحف برزة المطوف ومتحف التراث المكي:  مؤسسات وهيمتاحف خاصة بأفراد أو  -٣

  .    متحف بيت التراث المكيو  سالميمتحف الدينار اإلومتحف التراث اإلنساني و 
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الخدمات إجمالي فقط من % ٤تمثل  المتاحف بأنيالحظ  )٣(جدولالمن خالل تحليل و      
 من إجمالي أحياء المدينة% ١٢أحياء تمثل  سبعةفي بمدينة مكة المكرمة وهي تتوزع الترويحية 

  : وهي كما يلي

متحف خاص بمؤسسة وهو  الرصيفةيقع هذا المتحف في حي  :متحف برزة المطوف  - ١
ختار موقعه في داخل المؤسسة إ أنشأه أحد مطوفي المؤسسة و ،  حجاج جنوب شرق آسيامطوفي 

رحمه يوهو يقوم على مقتنيات األستاذ فيصل محمد عراقي  ، ـهـ١٤٢٩عام رسمياً فتتاحه إتم ، 
على وي تكما يح ريةثاأل القطع العديد منعلى المتحف يحتوي ،  اهللا وبعض مطوفي المؤسسة

ان األدوات التي كإضافة إلى ،  أدوات الصناعات والمهن المكية وبعض الصور القديمة
،  كما أن أكثر زوار المتحف هم من حجاج المؤسسة نفسها، أعمالهم يستخدمها المطوفون في 

دراسة ال( ظهراً  الثانية عشر الساعة حتى صباحاً  الثامنة الساعة ومواعيد زيارة المتحف من
  . )ــه١٤٣٢، الميدانية

حيث يقع  ــه١٤٠٦عام  األستاذ طارق سندي هذا المتحف أنشأ :متحف بيت التراث المكي  - ٢
ـ عندما ـه١٣٩٥بدأ في جمع مقتنيات هذا المتحف منذ عام ،  الرصيفةفي حي  منزلهبالمتحف 

 ٤٠٠ألف قطعة أثرية يعود تاريخ بعضها إلى  ٣٠ويوجد بالمتحف حوالي ،  عاماً ١٦كان عمره 
يحتوي المتحف على أنواع مختلفة من األواني واألدوات الخشبية والمعدنية والرخامية  كما، سنة 

المكية القديمة باإلضافة إلى البنادق والسيوف والخناجر القديمة وعدد من القطع والمنسوجات 
 مهنة ٤٠يحتوي المتحف على أدوات أكثر من  كما، األثرية والعمالت والطوابع واألجهزة القديمة 

، الدراسة الميدانية( لعدم توفر الدعم المادي والجدير بالذكر أن هذا المتحف مغلق حالياً ، 
  . )ــه١٤٣٢

عام ) العزيزية الشرقية( في حي المرسالتهذا المتحف  نشئأ:  متحف التراث اإلنساني - ٣
هو  الذي كان منذ طفولته يجمع كل مامجدوع سالم الغامدي  األستاذويقع في منزل  ، ـهـ١٤٢٦

قديم ونادر حيث ورث هذه الهواية عن جده ويالحظ ذلك من خالل متحفه الذي يحتوي على 
واآلالت  األجهزة،  القديمة المالبس، القديمة والعمالت األدوات : األثريات القديمة مثلير من الكث

من  اً كبير  اً كما يضم عدد، والجرايد القديمة وغيرها  والنقوش الحجرية المخطوطات، قديمة ال
  : ومواعيد زيارة المتحف على فترتين  ، األثريات القديمة للعهد السعودي عامة والمكاوي خاصة
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  . ظهراً  الثانية عشر الساعة حتى صباحاً  الثامنةمن الساعة : الفترة الصباحية 
، نيةالدراسة الميدا( اً مساء الساعة التاسعةحتى  عصراً  الخامسةمن الساعة : الفترة المسائية 

  . )ــه١٤٣٢

         جامعة أم القرى في حي الجامعةيقع هذا المتحف جوار  : متحف جامعة أم القرى - ٤
ـ بناء على توصية تقدم بها بعض األساتذة األكاديميين ـه١٤٢٠عام  نشئأ .) العزيزية الجنوبية(

في الجامعة ممن لهم خلفية بشؤون المتاحف إلعادة هيكلة العمل والعرض في المتاحف 
، المتخصصة في الجامعة والتي تشمل متحف الحيوان التابع لقسم األحياء بكلية العلوم التطبيقية 

والمعادن التابع  ومتحف الصخور، حف الحضارة التابع لكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ومت
في مكان واحد وذلك من خالل تجميع هذه المتاحف ، جتماعية لقسم الجغرافيا بكلية العلوم اإل

يساهم في تحقيق لكي و ، لتكون نواة لمتحف علمي شامل يخدم الزائرين بما فيهم طالب الجامعة 
  :ديد من األهداف والتي من أهمها الع

إبراز دور مكة المكرمة كمدينة مقدسة مرت بفترات تاريخية متعاقبة وتحوي الكثير من اآلثار  -١
  .سواء كان ذلك على مستوى الموقع أو على مستوى التراث الشعبي 

القيام بدور تعليمي فعال لطالب المراحل الدراسية خصوصًا طالب المرحلة الجامعية وذلك  -٢
  .تحويه هذه المتاحف من عينات ونماذج في مختلف الفروع العلمية لما 

الثقافي لجميع طبقات المجتمع من خالل تنظيم وٕالقاء المحاضرات  هتمام بالدورزيادة اإل -٣
  .توجيهية التثقيفية وعرض األفالم ال

دون على مكة المكرمة خالل فالذين ي طاء صورة مشرقة للزوارالمساهمة بدور فعال في إع -٤
العام ، عن التطور الذي تعيشه هذه المدينة المقدسة بصورة خاصة وبقية مدن المملكة بصورة 

  .عامة 

   .التعاون معهاتصال أكاديمية وعلمية مع المتاحف العالمية األخرى وفتح سبل إإيجاد قنوات  -٥

والحرف  والمجسمات ويضم المتحف بين جنباته بعض الصور القديمة والعمالت والكتابات     
،  تألحد البيوت المكية القديمة وغيرها من اآلثار والمقتنيا مصغراً  القديمة كما يحوي نموذجاً 

  :هو يتكون من القاعات التالية و 
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  .وهي صورة مصغرة للمتحف الشامل وتتكون من جزأين رئيسين  :ة يالقاعة الرئيس - ١
  :الجزء األول ويمثله  -أ 

  .البيئة الطبيعية وتشمل الصخور والمعادن والمحنطات الحيوانية بأنواعها المختلفة 
  :الجزء الثاني ويمثله ما يلي  - ب 
  . قسم الكتابات وتشمل شواهد قبور حجرية وزخارف جبسية وخشبية -١
  . سم العمالت وتشمل عمالت ذهبية وفضية ومعدنية لعصور مختلفةق -٢

  :التراث الشعبي وهو من قسمين قاعة  - ٢
  :القسم األول  -أ

عبارة عن خيمة من الشعر فرد أمامها بساط وزودتا بكافة المقتنيات التراثية التي تمثل البيئة     
  .البدوية 

  :القسم الثاني  - ب
عرض تحتوي على نماذج أخرى ومتنوعة من التراث الشعبي لمنطقة هو عباره عن دواليب     

  .مكة المكرمة 

ويتضمن بعض الصور واألجهزة وبعض األدوات المكتبية التي كانت  :قسم تطور الجامعة  - ١
  . ها ئالجامعة منذ بداية إنشا فيتستخدم 

المكرمة وتتضمن بعض الصور القديمة لكل من المسجد الحرام بمكة : قاعة الصور - ٢
والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وبعض المساجد التاريخية باإلضافة 

  .إلى العديد من الصور القديمة والتي منها صور لمدينة جدة ومدينة ينبع 

وهو نموذج مصغر ألحد البيوت المكية القديمة تم تزويده بعدد من النقوش : البيت المكي  - ٣
القديمة مثل األبواب والشبابيك وروعي فيه من الداخل التصاميم المعمارية التي كانت الخشبية 

  رتفاع الدرج وعمل حنفيات ماء داخل الحماماتإ شائعة في ذلك الوقت من حيث سمك الجدار و 
داخل الغرف كما تم تأثيث الغرف المختلفة  ةوأقواس نصف دائري) المركب(والمطبخ  )بيت الماء(

  .فيه مثل المجلس والصفة والمقعد وغرفة المعيشة باألثاث القديم الذي يتناسب ونوع الغرفة 

وهو ممر يقع بين دارين ومزود بقوسين نصف دائرين وله سقف يتكون من : السقيفة  - ٤
شباك خشبي بارز من (ان في أعاله غرفة تحتوي على روشخشب القندل وسعف النخل وتوجد 
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ا بغرض نوع من الشبابيك مزود بفتحات سفلية لوضع شراب الماء فيه(أو مشربية ) الجانبين
  . ، بينما بنيت أرضيته من الحجر الصخري الصلب) ستخدامها للشربإ تبريدها و 

لمعظم الحرف  اً ويشمل عرض اً دكان ١٦سوق شعبي مغلق يتكون من عدد  وهو: الخان  - ٥
كما . لخ إ....العطار ، والصباغ ، والنقلي ، والحداد ، والخراز ، والحباب مهن القديمة مثل 

عتبار جعل وأخذ بعين اإل. ل أكوالت الشعبية القديمة مثل الفو يشمل بعض المطاعم التي تقدم الم
لى هيئة قبو مع ما كان معموًال به في السابق فجعل السقف ع انيتناسبوأرضيته سقف الخان 

بينما فرشت األرضية بنوع من الصخور المهذبة ) لضوءافتحات لدخول (يتضمن بعض المناور 
  .لف وحدة بغرض تكييف الخان أ ٥٠سعة  مكيفانوقد تم تأمين 

كراسي  ستةدد وتم تزويده بع ز القديمامكان لتقديم الشاي والقهوة للزبائن بني على الطر  -٦
حديد ذات فتحات لوضع شربة الماء فيها كما تم عمل ركن لمركاز ) طاوالت(شريط وطربيزات 

طراز قديم معروف وتم تسقيف المقهى بقماش من نوع األشرعة  ذاتالعمدة يتكون من كرسيين 
مين مكيف واحد سعة بعض المقاهي القديمة وقد تم تأفي ططة يمثل تمامًا ما كان موجودًا المخ
  . لف وحده بغرض تكييف المقهىأ ٥٠

  : ما يلي نجازات وحدة المتاحفإمن أهم و      

ـ ـه١٤٢٦/  ٨/  ٦في  ةسالميفتتحت وحدة المتاحف في مهرجان مكة عاصمة الثقافة اإلأ -١
 .تحت رعاية معالي وزير التعليم العالي 

نظر ا،  ـهـ١٤٣٢عام منذ تأسيسها حتى  ةجان الجنادريشاركت وحدة المتاحف في مهر  -٢
  . )٣(صورة )٤(ملحق

شاركت الوحدة في معرض الكتاب الدولي الذي أقيم بجمهورية مصر العربية في الفترة من  -٣
  .للمرة األولى  ـهـ١٤٢٧محرم  ٤الحجة حتى  ذو ١٧

ـ ـه١٤٢٩/  ٨/  ١٥شاركت الوحدة في مهرجان سوق عكاظ الثاني الذي أقيم في الفترة من  -٤
  .للمرة األولى  ــهـ١٤٢٩/  ٨/ ٢٩حتى 

  .ـ ــه١٤٢٩الحجة عام  شاركت الوحدة في مهرجان الرياض الثقافي الذي أقيم في شهر ذو -٥
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 ةسالميالمكرمة عاصمة للثقافة اإل ختيار مكةإتم إصدار إعالمي لوحدة المتاحف بمناسبة  -٦
  .ـ ـه١٤٢٦لعام 

  .الحجاج والمدارس والمراكز الصيفية في زيارات على مدى العام تستقبل الوحدة الزوار من  -٧

  . ــه١٤٣٠تم إصدار الطبعة الثانية من دليل وحدة المتاحف عام  -٨

 http://uqu.edu.sa/page/ar/2576 )( .  ًيمر متحف جامعة أم القرى بعمل توسعة عن  حاليا
الدراسة (ثار والتراث القديم مزيد من اآلضافة عدد من الصاالت من أجل عرض الإطريق 
  . )ــه١٤٣٢، الميدانية

تحت إشراف الرئاسة العامة لشؤون  ــهـ١٤٢٠عام  نشئأ : متحف عمارة الحرمين الشريفين - ٥
  :من سبع قاعات هي  يتكونهو و في حي أم الجود  هذا المتحف يقع ،الحرمين الشريفين 

  . ستقبال قاعة اإل -١

  .   قاعة المسجد الحرام  -٢

  .    اعة الكعبة المشرفة ق -٣

  .   قاعة الصور الفوتوغرافية  -٤

  .  قاعة المخطوطات  -٥

    .قاعة المسجد النبوي  -٦

  .قاعة زمزم  -٧

قاعات العديد من المعروضات من مصاحف ومخطوطات ثمينة وقطع أثرية هذه الوتضم      
األموي  من العصر اإلسالمية بدءاً  كتابية وصور نادرة ومجسمات معمارية تمثل العصورونقوش 

وهو يختص كذلك بعرض مقتنيات الحرمين الشريفين لتثقيف ،  السعودي بالعصر اً نتهاءإ و 
أقيم المتحف على مساحة إجمالية قدرها ، خها اإلسالمي العظيم األجيال المسلمة وتعريفها بتاري

وذلك ،  )متحف عمارة الحرمين الشريفينمنشورات ( بجوار مصنع كسوة الكعبة مربعاً  متراً  ١٢٠٠
كما أن وجود المتحف بجوار مصنع كسوة الكعبة يخدم ، لتوفر المساحة الكافية إلنشاء المتحف 

ويستقبل متحف عمارة الحرمين  ،الزائر في التنقل بيسر وسهولة ما بين المتحف والمصنع 
  :على فترتين الشريفين زواره 
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  .  ظهراً  الساعة الثانيةحتى  صباحاً  الثامنةمن الساعة : الفترة الصباحية 
، الدراسة الميدانية(مساءًا  الساعة التاسعةحتى  عصراً  الرابعةمن الساعة : المسائية الفترة 
  .  )ــه١٤٣٢

فيما سبق حيث كان ، يقع هذا المتحف بحي الزاهر : متحف مكة المكرمة لآلثار والتراث - ٦
، ــ ه١٣٧٢وفرغ العمل منه عام  ــه١٣٦٥للملك عبدالعزيز يرحمه اهللا بدأ تشييده عام  قصراً 

زارة المعارف التي حولته ثم سلم لو  ــه١٣٧٨للضيافة للملك عبدالعزيز حتى عام  ستخدم قصراً أ
التي حيث سلم المبنى لوكالة اآلثار والمتاحف  ــه١٣٩٨لمدرسة متوسطة حتى عام  إلى مقر

آلثار وتراث  يحتوي الكثير من المقتنيات القديمة متحفاً  ــه١٤٢٧أعادت ترميمه حيث أصبح عام 
  ). ٩ص، م٢٠٠٦، حف دليل متحف مكةوكالة اآلثار والمتا( مكة المكرمة

  : هي و ويحتوي المتحف على عدة قاعات      

  .  المملكة العربية السعودية ثار آقاعة  -١

  .                 قاعة مكة ما قبل التاريخ  -٢

  .  سالم قاعة مكة ما قبل اإل -٣

  .              قاعة التاريخ الجيولوجي لمكة المكرمة  -٤

   .  قاعة المصحف الشريف  -٥

    . قاعة سيرة الرسول  -٦

  . قاعة الكتابة وتطور الخط العربي  -٧

  .  قاعة المسكوكات  -٨

  . قاعة الحج  -٩

  .قاعة عمارة المسجد الحرام  - ١٠

  . قاعة الدولة السعودية  - ١١

  .  قاعة التعليم  - ١٢

  . قاعة التراث المكي  - ١٣
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) ٤(صورة) ٤(ملحقويتضح في  ،سالمية قاعات المعروضات من روائع الحضارة اإل - ١٤
  :ومواعيد زيارة المتحف على فترتين ، حدى قاعات المتحف إجانب من 

  . ظهراً  الساعة الواحدةحتى  صباحاً  التاسعةمن الساعة : الفترة الصباحية 
، الدراسة الميدانية(مساءًا  الساعة السابعةحتى  عصراً  الخامسةمن الساعة : الفترة المسائية 

   .  )ــه١٤٣٢

األستاذ محمد عمر في منزل يقع في حي الهجرة أمام جبل ثور  : متحف الدينار اإلسالمي - ٧
 للمسكوكات والعمالت اإلسالمية القديمة يضم المتحف عرضاً ،  ــه١٤٢٠ه عام نشاؤ إوقد تم نتو 
وغيرها من المقتنيات  التراث المكيإلى ضافة باإل، يحتوي على المخطوطات واألسلحة  كما، 

  : ومواعيد زيارة المتحف على فترتين ،  التي كان يجمعها صاحب المتحف منذ سنواتالقديمة 
  .  ظهراً  الساعة الثانية عشرحتى  صباحاً  التاسعةمن الساعة : الفترة الصباحية 
، الدراسة الميدانية(مساءًا  الساعة التاسعةحتى  عصراً  الخامسةمن الساعة : الفترة المسائية 

   .)ــه١٤٣٢

  :وهي على النحو التالي ة ات رئيسييحتوي المتحف على أربعة قاعو      

  :قاعة المسكوكات والعمالت  - ١
قطعة نقدية ذهبية وفضية ونحاسية وبعض العمالت النادرة لمعظم الدول  ١٠٠٠بها أكثر من 

صدارات النقدية للمملكة العربية إللى جميع اإضافة باإل، وكذلك ما قبل اإلسالم سالمية اإل
  . السعودية 

  : قاعة المخطوطات واألسلحة - ٢
تحتوي هذه القاعة على عدد كبير من المخطوطات في الحديث والتفسير واللغة العربية والوثائق 

  . مجموعة كبيرة من األسلحة مثل السيوف والبنادق والسهام والرماح  وأيضاً ، التاريخية المهمة 

  :ثار التاريخية قاعة اآل - ٣
وكذلك بعض األواني ، وكتابات عربية يات آتحتوي على بعض األلواح الحجرية المنقوش عليها 

  . رة سالمية والتحف النادثار اإلالفخارية واآل
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  :قاعة التراث الشعبي  - ٤
وتحتوي على بعض األواني المنزلية واألدوات والكراسي التي كانت تستخدم في مكة المكرمة 

  . ستماع والراديو والهاتف والساعات القديمةوبعض أجهزة اإل قديماً 

  http://www.dim99.com/#Scene_1 )(                               .  

القديمة ويقع في واألثريات يضم هذا المتحف العديد من المقتنيات :  متحف التراث المكي - ٨
في التوزيع الجغرافي للمتاحف ) ٦(شكلويوضح  . هدى مهدي نزل األستاذةحي العوالي في م

  :  ــه١٤٣١ مكة المكرمة أحياء
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قد  بمدينة مكة المكرمة متاحف خمسة حوالي ل تحليل الشكل السابق يالحظ بأنمن خال     
نتقالية القريبة من المنطقة المركزية للمدينة وهذه األحياء تمثل أحياء المنطقة اإلبعض في  تتركز 

 حيث،  الجامعةو المرسالت و الرصيفة و  الزاهر:  أحياء المدينة وهي تضم أحياءمن إجمالي % ٧
نتقالية والقريبة من المنطقة المركزية بصغر مساحاتها وكثرة إلتميزت معظم أحياء المنطقة ا

مؤسسات الطوافة التي تخدم الحجاج والمعتمرين خالل مواسم الحج و الفنادق والفيالت السكنية 
ن وجود المتاحف في تلك األحياء ساهم في تزايد أعداد الزوار لهذه المتاحف إالي فوبالت، والعمرة 

المتاحف لم يتطلب مساحات كبيرة لذلك تلك كما أن إنشاء ، من الحجاج والمعتمرين  خصوصاً 
وجود  ل الشكل أيضاً الحظ من خالوي، من المنطقة المركزية ما  أقيمت في مواقع قريبة نوعاً 

ذلك لوقوعه بالقرب من الطريق السريع الذي يربط بين مكة قد يكون و ، متحفين في حي الرصيفة 
 من كبيرة اً أعدادحيث يستقبل هذا الطريق ، بالمدينة  وجدة وهو من أكثر الطرق السريعة نشاطاً 

كما يالحظ كذلك من خالل الشكل نفسه بأن ، الناس القادمين أو المغادرين لمدينة مكة المكرمة 
 جمالي األحياءإمن % ٥في بعض أحياء األطراف والتي تمثل  تتركز قد  فقط متاحف ثالثة

بمدينة مكة  معظم المتاحف بأن ويمكن القول .العوالي و أم الجود و الهجرة : بالمدينة وهي أحياء
قع منازل امو ب تواجدها رتبطإأو مؤسسات لذلك هي متاحف خاصة بأفراد خمسة  وعددها المكرمة

    .أصحابها

    : األندية الرياضية  -٥
ت التي تقيمها الدولة للترويح العام ورعاية الشباب الذين آاألندية الرياضية من أهم المنش تعد     

فهي هتمت بالدنا بالرياضة إلذلك ، تعتمد عليهم األمة في بناء غد مشرق ومستقبل زاهر ألمتهم 
ووسيلة للترويح عن النفس حيث يمارس فيها ، طريق الصحة والعافية لحفظ الطاقة البشرية 

تقام بها العديد من األنشطة والمناسبات كما ،  الشباب بجميع األعمار مختلف األلعاب الرياضية
من األندية والمراكز والمالعب الرياضية  الكثيريوجد وفي مدينة مكة المكرمة . ونحو ذلك 

، الحكومية  قتصرت الدراسة على األندية الرياضيةإمن الدراسة حيث  ؤهاستثناإتم  وقدالخاصة 
فقط من إجمالي % ٣أن األندية الرياضية تمثل ب وجد) ٣(جدولبيانات تحليل  ومن خالل

من إجمالي أحياء مدينة مكة % ١٠ أحياء تمثل ستةالخدمات الترويحية بالمدينة وهي تتوزع في 
  :  كما يليالمكرمة وهذه األندية هي 



٧٢ 

 

هـ تحت إشراف الرئاسة العامة ١٤٠٠عام ها تم إنشاؤ  : مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية - ١
: المختلفة مثلوالرياضات األلعاب  الكثير منوهي مدينة رياضية متكاملة تحوي  ، لرعاية الشباب

فرع الرئاسة العامة لرعاية ( وغيرها من األلعابالجودو و  السلةو الكارتية و السباحة و كرة القدم 
لكرة  للشباب وصاالت مغلقة اً بيتالمدينة الرياضية تضم و  ، )هـ١٤٣١ ،الشباب بمكة المكرمة
تقام فيها  كما، ومسابح وميدان للفروسية  لكرة القدم مزروعاً  وملعباً الطائرة واليد وغيرها 

المدينة الرياضية  توقد أنشئ ،جتماعية المسابقات والمعسكرات والمناسبات الرياضية والثقافية واإل
 الواسعةالفضاء  توفر المساحاتحيث تجزء الشمالي الشرقي من المدينة الب الراشديةحي  في

   .وقلة العمران  بأطراف المدينة باإلضافة إلى رخص أسعار األراضي

وذلك ،  )السابقالمرجع ( ــه١٣٦٦أنشأته الرئاسة العامة لرعاية الشباب عام  :نادي الوحدة  - ٢
 في حي التنعيم الذي كان يمثل أحد أحياء األطراف الهامشية بالمدينة عاماً  ٥٠قبل أكثر من 

متداد إ مع تزايد أعداد السكان و و ، والتي لم يصل إليها الزحف العمراني في ذلك الوقت  آنذاك
النمو العمراني بالمدينة أصبح نادي الوحدة اليوم يقع وسط الكتلة السكنية بالحي وتحيط به 

عبدالمجيد بن  لكرة القدم وهو ملعب األمير اً ملعب هذا النادي يضمو ، المباني من عدة جهات 
  . مغلقة لمختلف األلعاب الرياضية تصاالعلى  أيضاً  كما يحتوي، رحمه اهللا يزيز عبدالع

 نشئأ،  )السابقالمرجع ( هـــ١٣٨٨لعامة لرعاية الشباب عام الرئاسة ا أنشأته : نادي حراء - ٣
كتظاظ العمران إلوسط الكتلة السكنية وذلك في حي الهنداوية اليوم يقع كنادي الوحدة وهو  قديماً 

الكارتيه و السلة و كرة القدم : لعاب الرياضية مثلمختلف األالنادي ويضم ، وصغر مساحته  بالحي
  .  الطائرة وغيرها من األلعابو 

في تنفيذ ثالثة أندية  ن أمانة العاصمة المقدسة تعمل حالياً إإضافة إلى األندية السابقة ف     
 حيث ما، النسيم و النوارية و الشرائع :  رياضية بمكة المكرمة في أحياء متفرقة من المدينة وهي

   .هذه الرسالة زالت هذه األندية تحت التنفيذ حتى إعداد 
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  :األندية األدبية  -٦
حيث ، بمدينة مكة المكرمة األندية األدبية عدد قلة ) ٣(جدولمعطيات يالحظ من خالل      
ولو  . )العزيزية الشرقية( حي المرسالت في مدينة يقعالعلى مستوى فقط أدبي واحد  نادٍ  يوجد

رحمه اهللا يرصدنا الحركة األدبية في الجزيرة العربية في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
وأن معظم المفكرين والمثقفين واألدباء قد تخرجوا في ،  اً المكرمة فيها نصيب لوجدنا أن لمكة
هم في الحرم وقد كانوا هؤالء الصفوة من رواد األدب والثقافة يلتقون فيما بين، رحاب أم القرى 

كانوا يلتقون في أمسيات وجلسات أشبه باألندية تدعى  كما، المكي الشريف عقب الصلوات 
أدبي يضم شملهم حتى  وكانت رغبة أدباء مكة المكرمة ومثقفيها رائدة في إنشاء نادٍ ، المراكيز 

سس نادي مكة أُ ف، تت الظروف إلنشاء األندية األدبية بالمملكة في عهد الملك خالد يرحمه اهللا او 
بموافقة من األمير فيصل بن فهد يرحمه اهللا الرئيس العام لرعاية  ــه١٣٩٥الثقافي األدبي عام 

من  ومثقفاً  وأديباً  مفكراً ) ٢٤(وكانت الهيئة التأسيسية للنادي مكونة من، الشباب في ذلك الوقت 
  . ألدبمن رواد الثقافة وانخبة  هويدير ، ) ٣(نظر ملحقاأبناء مكة المكرمة 

 :ما يلي  أهداف الناديومن أهم      

  .تحويل النادي إلى مركز ثقافي متكامل يعمل على المستوى اليومي  -١
تنويع نشاطات النادي في مختلف المناحي الثقافية ، بما يلبي حاجات جميع الشرائح  -٢
   . جتماعيةاإل
التي ليس (بمدينة مكة المكرمة حي المحيطة توسيع نشاط النادي ليشمل المحافظات والضوا -٣

  ) .فيها أندية أدبية
  .في فروع الثقافة واألدب التي يرعاها النادي رعاية وتنمية المواهب الواعدة  -٤
  .بناء قاعدة بيانات لما ُكتب عن مكة المكرمة قديًما وحديثًا  -٥
  .ألنشطة النادي  والمعتمرينلحجاج ستقطاب اإ -٦

األدبي نشاطات متعددة وفعاليات مختلفة من خالل قنوات متنوعة لنادي مكة الثقافي و      
   :ما يلي  لتعميم رسالته وتحقيق أهدافه ومن أبرز هذه النشاطات

  :النشاط المنبري : أوًال 
  .ويتضمن اللقاءات المفتوحة والمحاضرات والندوات والحوارات واألمسيات األدبية والشعرية 
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كبار المسؤولين من أمراء ووزراء وشخصيات بارزة ويقرب وتكون مع  :اللقاءات المفتوحة 
  . من عشرين لقاءعددها 

محاضرة تشمل المحاضرات الدينية والثقافية واألدبية ) ٤٠٠(ويصل عددها إلى  :المحاضرات 
  .والعلمية 

جتماعية إ ة وأدبية وتربوية و يويتجاوز عددها المائة في موضوعات ثقاف :الندوات والحوارات 
  . مختلفة

كثر من مائة أمسية شعرية وقصصية وأدبية أوقد نظم النادي  :دبية والشعرية األمسيات األ
  .مختلفة 

  :حفالت التكريم : ثانيًا 
  :ويصل عددها إلى أربعين حفًال تشمل جانبين 

  .تم فيها تكريم عدد من أعالم الفكر واألدب بالمملكة  :حفالت تكريم خاصة 
لضيوف مكة المكرمة من أعضاء مجالس رابطة العالم اإلسالمي  :حفالت تكريم عامة 

وأدباء العالم العربي واإلسالمي علماء ومفكري والمسابقة الدولية لتالوة القرآن الكريم ، وغيرهم من 
  .ممن يشاركون في المؤتمرات والمجالس المنعقدة في مكة المكرمة 

  :المسابقات : ثالثًا 
  .مسابقات قرآنية وثقافية وأدبية وفنية  لنادي مكة الثقافي األدبي

   :المعارض : رابعًا 
ينظم النادي بين الحين واآلخر معارض مختلفة للكتاب أو التراث ، أو الخط العربي ، أو الفن 

واألدب وقد بلغ عدد المعارض وغيره مما هو في مجال الثقافة  )الحاسب(التشكيلي أو الكمبيوتر
اآلن خمسة عشر معرضًا ، وقد تم تخصيص أيام أثناء هذه المعارض نظمها النادي حتى  التي

ولنادي مكة الثقافي األدبي مشاركة بإصداراته في معارض الكتب التي تقام . لزيارة السيدات 
  .داخل وخارج المملكة 

  :شعبة النشاط المسرحي :  خامساً 
ظيم عدد من الدورات في ـ وقد قامت بتنـه١٤٠٧تأسست عام في النادي شعبة للنشاط المسرحي 

كثر من مائة وخمسين شابًا من الموهوبين في فن أستفاد منها إرحية وفنون اإللقاء الثقافة المس
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سم إكما أقام النادي عدة حفالت مسرحية على مسرحه الموسوم ب. المسرح تأليفًا وتمثيًال وٕاخراجًا 
  .خارج النادي ارك في حفالت مقامةاألديب الراحل األستاذ أحمد السباعي وش

  :اإلصدارات :  سادساً 
مائة وأربعين إصدار في مختلف  ـهـ١٤٣١تجاوزت إصدارات نادي مكة الثقافي األدبي حتى عام 

) ١٦(التي صدر منها حتى اآلن  )مكة الثقافية(العلوم والفنون واآلداب إضافة إلى دورية النادي 
   . اً عدد

  : يضم النادي عددًا من المرافق أبرزهاو      
   . يرحمه اهللا فيصل بن فهد بن عبدالعزيزسم سمو األمير إمكتبة النادي ب -١
تقدم عليه مختلف  ،   يرحمه اهللا م األديب األستاذ أحمد السباعيسإمسرح النادي ب -٢

  .إضافة إلى المسابقة القرآنية وبعض األعمال اإللقائية والمسرحية  ،النشاطات المنبرية للنادي 
  .ضرات والمعارض قاعة المحا -٣
  .جتماعات قاعة لإل -٤
  .وحدة التسجيالت المرئية والصوتية ومكتبتها  -٥
  . يوحدة الحاسب اآلل -٦
  .إدارة العالقات العامة  -٧
  .إعالم النادي  -٨
  .السكرتارية  -٩

 لكترونــــــــــــــــي الســــــــــــــــابق لنــــــــــــــــادي مكــــــــــــــــة الثقــــــــــــــــافي األدبــــــــــــــــيإلالموقــــــــــــــــع ا (المحاســــــــــــــــبة  -١٠

http://makkahclc.7host.com/portal/Default.asp?ItemOrderId=14 (  . شـــــكلو)يوضـــــح ) ٧
  :  ــه١٤٣١ مكة المكرمة في أحياءضية واألدبية ندية الريالأل الجغرافي عيتوز ال
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مركزية لمدينة مكة بتعدنا عن المنطقة الإمن خالل تحليل الشكل السابق يالحظ أنه كلما      
 األراضيوذلك بسبب توفر ، تجاه األطراف يزداد عدد األندية الرياضية إب) الحرممنطقة (المكرمة

ن األندية إحيث ،  )٥(صورة )٤(كما يالحظ في ملحقفي أحياء األطراف الواسعة الفضاء 
تحتاج إلى مساحات كبيرة إلقامتها قد ال تتوفر في المنطقة المركزية للمدينة وذلك الرياضية 

كما أن مدينة مكة تقوم بدور وظيفي ديني بالدرجة األولى ، لصغر المساحة في تلك المنطقة 
لذلك ، فهي مدينة مقدسة يقع في وسطها بيت اهللا الحرام الذي يفد إليه أعداد كبيرة من المسلمين 

األحياء القريبة منها في إقامة الخدمات المخصصة للحجاج بعض ت المنطقة المركزية و ستغلأُ 
 أسعار األراضي دوراً تلعب كذلك ،  والمحالت التجارية والمعتمرين كالفنادق والشقق المفروشة

تجاه إبتعدنا عنها بإكلما  في التوزيع حيث ترتفع األسعار في المنطقة المركزية وتقل تدريجياً  كبيراً 
  .  أطراف المدينة

بمدينة مكة  اً حي ٢٥في  الخدمات الترويحيةوجود  نعدامإ) ٣(لجدو ال أرقاميتضح من و      
الشبيكة و الهجلة  :من إجمالي األحياء بالمدينة وتشمل% ٤٢تمثل حوالي والتي المكرمة 

 شعب عامر وشعب علي و  القرارة والنقاو  الباب والشاميةو التيسير و جرول و المنصور و الطندباوي و 
وادي جليل  و  الخنساءو  الجميزةو  السليمانيةو  الضيافةو  الزهراءو  البيبانو  جرهمو  التقوىو والروابي 

وهذا يدل على أن ، شرائع المجاهدين و  السالمةو  العمرةو  العسيلةو  بطحاء قريشو  الكعكيةو 
% ٢٢ترويحية وهو ما يعادل ال توجد به خدمات من مساحة مدينة مكة المكرمة  ٢كم ٢٨٥,٩٢

وهو مجموع سكان تلك األحياء محرومين من هذه  نسمة ٥٠٠,١٦٥وأن ،  من مساحة المدينة
معظم هذه  لكونفي ذلك سبب اليعود و  )١(،من سكان المدينة % ٣٦الخدمات أي ما يعادل 

القرارة و الباب والشامية و التيسير و جرول و المنصور و الطندباوي و الشبيكة و الهجلة : وهي األحياء
الضيافة  و الزهراء و البيبان و جرهم و الكعكية و الروابي و التقوى و شعب عامر وشعب علي و والنقا 

 معظمستغلت فيها والتي أُ المنطقة المركزية للمدينة تقع ضمن ، الخنساء و الجميزة و السليمانية و 
 المخصصة لضيوف الرحمنالخدمات وٕاقامة مشاريع توسعة الحرم المكي الشريف في األراضي 

الفضاء المتاحة إلقامة المساحات وجود  نعدامإ إلىمما أدى كالفنادق والمحالت التجارية 
قتربنا من الحرم إرتفاع أسعار األراضي كلما إإضافة إلى ، المنطقة  في تلك الخدمات الترويحية
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زالت  من أحياء األطراف الهامشية والتي ما تعدكما أن بعض األحياء ، المكي وصغر مساحاتها 
 السالمةو  العمرةو العسيلة و  بطحاء قريشو وادي جليل : نقص في الخدمات وتشملتعاني من 

  .  نعدام وجود الخدمات الترويحية في تلك األحياء إجميعها عوامل أدت إلى ، شرائع المجاهدين و 
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  : التوزيع اجلغرايف للخدمات الرتوحيية على مستوى القطاعات  -٢-٢
حيث ، خر يتفاوت توزيع الخدمات الترويحية في قطاعات مدينة مكة المكرمة من قطاع آل     

يزداد في قطاعي المعابدة والشرائع ثم ، يبلغ أدنى تركز للخدمات الترويحية بقطاعي الغزة وأجياد 
العمرة حتى يبلغ الشوقية و ثم يزداد أكثر في قطاعي ، سفلة والعتيبية ويزداد أكثر في قطاعي الم
في ونسب تركزها عدد الخدمات الترويحية يوضح الجدول التالي و. أقصاه في قطاع العزيزية 

  :      ـهـ١٤٣١عام عات مدينة مكة المكرمةقطا
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  ٠,٥  ١  -   -   -   -   -   ١  أجياد -١
  -   -   -   -   -   -   -   -   الغزة -٢
  ٩  ٢٠  -   ١  ٢  -   -   ١٧  المسفلة -٣
  ١١  ٢٤  -   -   ١  -   -   ٢٣  العتيبية -٤
  ٦  ١٣  -   -   -   -   -   ١٣  المعابدة -٥
  ٢٨  ٦١  ١  ١  ٣  -   -   ٥٦  العزيزية -٦
  ١٧  ٣٨  -   -   ١  -   -   ٣٧  الشوقية -٧
  ٩  ١٩  -   ٢  -   -   -   ١٧  الشرائع -٨
  ٢٠  ٤٣  -   ٢  ١  ٨  ١  ٣١  العمرة -٩

0�א#@� ١٠٠  ٢١٩  ١  ٦  ٨  ٨  ١  �١٩٥%  

   .  ــه١٤٣١ ونسبة التركز من حساب الباحثة، عدد الخدمات الترويحية من عدة مصادر سبق ذكرها :  المصدر 

  : قطاع العزيزية -١
 في قطاع تركزيعدد للخدمات الترويحية  أن أكبرالجدول السابق  بيانات يالحظ من     

 الترويحية بمدينة مكةالخدمات  إجماليمن % ٢٨ تمثلترويحية   خدمة ٦١ تبلغ حيث العزيزية
بالرغم أنه من المفترض أن يضم هذا القطاع فقط الخدمات المخصصة للحجاج ، المكرمة 

لقربه من الحرم والمشاعر  نظراً  زدحاماً إبأنه من أكثر قطاعات المدينة  يتميز فهو، والمعتمرين 
والشقق المفروشة الخدمات المخصصة للحجاج والمعتمرين كالفنادق تكثر به  حيثالمقدسة 

ن تركز عدد كبير من إلذلك ف،  ستغاللها بشكل مكثف في مواسم الحج والعمرةإوالتي يتم  وغيرها
أن ذلك ال يدل على  كما،  زدحامساهم في تفاقم مشكلة اإلهذا القطاع قد خدمات الترويحية في ال

  .للخدمات الترويحية  فهناك قطاعات أخرى بالمدينة بحاجة أكثر هذه الخدمة توزيعالعدالة في 
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  : قطاع العمرة  -٢
الخدمات  إجماليمن % ٢٠ تمثلوهي  خدمة ترويحية ٤٣ بلغتف قطاع العمرةأما في      

 - طريق مكة : (وذلك لوقوع هذا القطاع على أهم الطرق بالمدينة وهي  مدينةاللترويحية با
من أكثر الطرق  تعدوالتي ) جدة السريع –طريق مكة ، جدة القديم  –طريق مكة ، المدينة 
باإلضافة إلى أنها تستقبل معظم ، تربط غرب مدينة مكة بالمدن المجاورة  وهي نشاطاً  اإلقليمية

ركزت معظم العمرة واإلجازات الرسمية لذلك تالقادمين للمدينة خاصة خالل مواسم الحج و 
 ال في جذب الزوار من داخل وخارجالخدمات الترويحية بالقطاع على هذه الطرق لدورها الفع

قامة الخدمات إ يةعلى إمكان القطاع ساعدواسعة في لالفضاء ا األراضي توفركما أن ، المدينة 
  . الترويحية خاصة تلك التي تتطلب مساحات كبيرة كالمنتزهات الترفيهية

  : الشوقية عقطا -٣
 إجماليمن  %١٧ تمثل خدمة ترويحية ٣٨الخدمات الترويحية  بلغ عدد الشوقية عقطاوفي      

تساع مساحات األراضي إلوقوعه في أطراف المدينة حيث وذلك  ، مدينةالب الخدمات الترويحية
الفضاء ورخص أسعارها وبالتالي توفر فرص إقامة الخدمات الترويحية بشكل كبير وبمساحات 

  .مناسبة 

  : قطاع العتيبية -٤
 تمثلوهي  خدمة ترويحية ٢٤ به حوالي عدد الخدمات الترويحيةبلغ ف قطاع العتيبيةفي أما      
كتل السكنية وقد تركزت هذه الخدمات ضمن ال،  مدينةالب الخدمات الترويحية إجماليمن % ١١

الذي يتصف بصغر مساحته وكثافة السكان والعمران به لذلك تقل القطاع المزدحمة في 
  . إنشاء الخدمات الترويحيةستغاللها في إالمساحات الفضاء التي يمكن 

  : قطاع المسفلة -٥
 إجماليمن % ٩ تمثل خدمة ترويحية ٢٠بلغ عدد الخدمات الترويحية  في قطاع المسفلةو      

 حرم المكيمن ال قريب جداً بموقع جغرافي هذا القطاع يتميز و ،  مدينةالب لترويحيةالخدمات ا
ن إمكانية إلذا ف، مشاريع توسعة الحرم ستغلت فيه األراضي بشكل كبير في أُ لذلك  الشريف

ضمن الكتل السكنية ت نشئأمعظم هذه الخدمات  وأنالتوسع في الخدمات الترويحية ضئيلة 
  .قطاع بال
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  : قطاع الشرائع -٦
من % ٩ تمثل خدمة ترويحية ١٩ بلغ عدد الخدمات الترويحية حوالي قطاع الشرائعفي      

تساع مساحات إوذلك لوقوعه في أطراف المدينة حيث ، بالمدينة  ت الترويحيةالخدما إجمالي
األراضي الفضاء ورخص أسعارها وبالتالي توفر فرص إقامة الخدمات الترويحية بشكل كبير 

  .وبمساحات مناسبة 

  :قطاع المعابدة  -٧
 إجماليمن % ٦ تمثلترويحية  خدمة ١٣بلغ عدد الخدمات الترويحية  في قطاع المعابدةو      

   . مدينةالالترويحية بالخدمات 

  : قطاعا أجياد والغزة  -٨
عدم وجود نإفي حين  في قطاع أجيادوذلك  %٠,٥ هي للخدمات الترويحية نسبةأقل  كانت     

المنطقة المركزية قلب ن يمثالن يويعود ذلك لكون القطاع،  طاع الغزةبقالخدمات الترويحية 
ي الشريف أراضي تلك المنطقة في مشاريع توسعة الحرم المكستغالل إتم حيث بالمدينة 

مثل هذه  إلقامة ةكافيفضاء مساحات  لذلك ال توجد،  مثل بناء الفنادق والخدمات الملحقة بها
رتفاع أسعار األراضي إباإلضافة إلى ،  والتي تحتاج لمساحات شاسعة من األرضالخدمات 

يحول دون شراء األرض وٕاقامة الخدمات الترويحية بالمنطقة المركزية وصغر مساحاتها والذي 
يوضح التوزيع الجغرافي للحدائق العامة حسب قطاعات مدينة مكة المكرمة ) ٨(الشكلو .  بها

   : هـ١٤٣١
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قطاعات بمدينة  في ثالثةبأن أكبر تركز للحدائق العامة يوجد  يتضح) ٨(شكلبالنظر في      
قطاع الشوقية و قطاع العزيزية : ات المدينة وهيمن إجمالي قطاع% ٣٣مكة المكرمة تمثل 

من إجمالي % ٦٤حديقة تمثل  ١٢٤حيث يتركز في تلك القطاعات حوالي ، قطاع العمرة و 
 ، القطاعاتفي وقد تركزت الحدائق العامة داخل األحياء السكنية ، الحدائق العامة في المدينة 

لكي تعمل على وذلك ،  جمالي أحياء المدينةإمن % ٢٥تمثل  ياً ح ١٥فهي تتركز في حوالي 
فضلية في تنفيذ ختيار األإأسس  كذلك لتوفر، تلطيف األجواء وٕاعطاء مظهر حضاري للمدينة 

وجود مصادر و  وطبيعة األرض ومناسيبها الكثافة السكانية في المنطقة: الحدائق وهي تشمل
موقع و  صادر مياه الري لسقاية الحديقة ووجود الكهرباء إلنارة الحديقةللمياه أو قربها من ممتوفرة 

من % ٢٩حديقة تمثل حوالي  ٥٦قطاع العزيزية في  يتركزحيث  ،ة يالحديقة من الشوارع الرئيس
النسيم و العزيزية و المرسالت و الجامعة و العوالي : مدينة تتوزع في أحياءإجمالي الحدائق العامة بال

من إجمالي الحدائق العامة % ١٩حديقة تمثل حوالي  ٣٧ تتركزوفي قطاع الشوقية ،  المشاعرو 
وفي قطاع ، الشوقية و العكيشية و  ولي العهدو الهجرة و ك فهد المل: في المدينة تتوزع في أحياء

ي دينة تتوزع فمن إجمالي الحدائق العامة في الم% ١٦حديقة تمثل حوالي  ٣١ تتركزالعمرة 
فيوضح التوزيع الجغرافي ) ٩(أما الشكل .الحمراء وأم الجودو التنعيم و البحيرات و النوارية : أحياء

  : هــ١٤٣١للمراكز والمنتزهات الترفيهية في قطاعات مدينة مكة المكرمة 
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الطرف الغربي لمدينة مكة ركز المنتزهات والمركز الترفيهي في ت) ٩(شكلالمن يالحظ      
تجهنا إوذلك ألنه كلما ، من إجمالي قطاعات المدينة % ١١المكرمة في قطاع العمرة الذي يمثل 
وبالتالي تصبح فرص إنشاء ، أسعار األراضي  وتنخفضنحو أطراف المدينة تكبر المساحة 

المزيد من الخدمات الترويحية أكبر خاصة في األطراف لوجود المساحات الواسعة واألرض 
كما يالحظ من خالل الشكل بأن المنتزهات ،  المنبسطة وكذلك لقلة السكان والنمو العمراني

ة جذب خاصة للزوار من خارج المدينة يمثل نقط ستراتيجياً إ موقعاً  حتلتإقد والمركز الترفيهي 
جدة  –وطريق مكة ، جدة السريع  –طريق مكة :  متداد الطرق السريعة التاليةإحيث تقع على 

السريعة بمدينة مكة المكرمة لكونها تحمل أغلب  اإلقليميةمن أهم الطرق  تعدالقديم والتي 
  .الرحالت القادمة للمدينة والمغادرة منها طوال العام 

التوزيع الجغرافي للمتاحف حسب قطاعات مدينة مكة المكرمة ومنه ) ١٠(يظهر الشكلو      
من إجمالي % ٥٦قطاعات بمدينة مكة المكرمة تمثل  خمسةبأن المتاحف تركزت في يتضح 

في قطاع حيث يوجد ، العتيبية و العمرة و الشوقية و المسفلة و العزيزية : قطاعات المدينة وهي
متحف التراث اإلنساني الواقع بحي المرسالت ومتحف جامعة أم : تاحف هيالعزيزية ثالثة م

متحفان يوجد في قطاع المسفلة و ، القرى الواقع بحي الجامعة ومتحف التراث المكي في العوالي 
القطاعان األول والثاني  ويعد، المكي ومتحف برزة المطوف التراث بيت متحف :  بحي الرصيفة

هما الفنادق المخصصة إلقامة الحجاج المكي الشريف حيث تكثر فيمن أقرب القطاعات للحرم 
جذب للزوار من الحجاج  نقاطن وجود المتاحف بهذين القطاعين يمثل إوالمعتمرين لذا ف

ق بالمواقع والمعتمرين وطالب العلم والمهتمين بالتراث والذين يتطلعون لمعرفة كل ما يتعل
 الشوقيةفي حين أن القطاع الثالث ،  المقدسة بمدينة مكة المكرمة وكيف كانت حياة أهلها سابقاً 

متحف عمارة يوجد فالعمرة  قطاعفي أما ، حي الهجرة بسالمي متحف الدينار اإليوجد به 
 –قرب مصنع كسوة الكعبة المشرفة في حي أم الجود على طريق مكة الحرمين الشريفين الواقع 

 من الطرق هذا الطريق يعدحيث ، الذي يربط مدينة مكة المكرمة بمدينة جدة و جدة القديم 
ن موقع إلذا ف،  كبيرستقبل القادمين للمدينة والمغادرين منها بشكل ي فهوبالمدينة  الهامة اإلقليمية

متحف فيوجد العتيبية  قطاعفي أما ، لزوار المدينة عبر هذا القطاع جذب  ةطنقمثل المتحف ي
   .الزاهرحي بثار والتراث لآلمكة 
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مدينة القطاعات في  حسبواألدبية التوزيع الجغرافي لألندية الرياضية  )١١(الشكل ويوضح     
بمدينة مكة المكرمة  قطاعات أربعةيالحظ تركز األندية الرياضية واألدبية في ومنه  مكة المكرمة

يتركز و ، العزيزية و المسفلة و الشرائع و العمرة : لي قطاعات المدينة وهيمن إجما% ٤٤تمثل 
وذلك لوقوع القطاعين في أطراف المدينة حيث ، بقطاعي العمرة والشرائع معظم هذه األندية 

المساحات الفضاء المتاحة إلقامة األندية الرياضية والتي تحتاج  تساعإ و رخص أسعار األراضي 
نادي الوحدة بحي التنعيم : ن همارياضيا نحيث يوجد بقطاع العمرة ناديا، رة لمساحات كبي غالباً 

الذي يضم ملعب األمير عبدالمجيد وصاالت رياضية أخرى باإلضافة إلى نادي رياضي آخر و 
مدينة رياضية كبيرة : ن هماع الشرائع يوجد كذلك ناديان رياضياوفي قطا، جديد بحي النوارية 

ت رياضية وتقع للشباب ومالعب وصاال التي تضم بيتاً و هي مدينة الملك عبد العزيز الرياضية 
زية والمسفلة فاألول العزي أما قطاعا، ر جديد في حي الشرائع رياضي آخ بحي الراشدية ونادٍ 

، رسالت أدبي هو الوحيد بالمدينة بحي الم في حي النسيم ونادٍ  اضي واحد جديدري يوجد به نادٍ 
وتعود قلة األندية الرياضية ، حراء الرياضي في حي الهنداوية  أما الثاني فيوجد به نادي

 األراضيرتفاع أسعار إبالقطاعين األخيرين لكونهما واقعين قرب الحرم المكي الشريف حيث 
ٕانشاء الخدمات مشاريع توسعة الحرم و ستغالل معظم أراضي القطاعين في إ و ، وصغر مساحاتها 

وبالتالي عدم توفر مساحات فضاء كافية إلقامة المزيد من للحجاج والمعتمرين المخصصة 
  . األندية الرياضية

توزيع الخدمات الترويحية على مستوى األحياء والقطاعات بمدينة مكة  ويتضح من خالل     
ويعود سبب ذلك إلى طبيعة كل خدمة ، تباين في أنماط توزيع الخدمات الترويحية  المكرمة وجود

ات التي تحتاج إليها كل خدمة ترويحية وحسب اإلمكان، دمات المقدمه بها الخنوعية ترويحية و 
مدينة مكة المكرمة فهي في األساس تقدم  التي تقوم بها وظيفةالوكذلك طبيعة ، عند إنشائها 
حيث وجد من خالل ، كما لوحظ قلة عدد الخدمات الترويحية وأماكن تركزها ، وظيفة دينية 

عامة الحدائق الدراسة التوزيع الجغرافي للخدمات الترويحية أن هناك أحياء ال يوجد بها سوى 
   .   غر مساحة هذه األحياء صلى إضافة المشاعر باإلمنطقة و لقربها من الحرم  وذلك نظراً 
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   ::::أمناط التوزيع  -٣-٢
نه إبل ، المكان كما يفهمه الجغرافي هو التكرار الذي نواجه به بعض الظاهرات في  التوزيع     

، )٢٦٤ص، م٢٠٠٠، خير( التنظيم الناتج عن توزع الظاهرات وفق نمط خاصيعني الترتيب أو 
توزيع كمرادف وبالتالي تستخدم كلمة ، والنمط يعني نظام توزيع ظاهرة ما على سطح األرض 

 األساليب الكميةبعض الدراسة هذه في طبقت وقد ). Harvey, 1973, p.210(لكلمة نمط 
   : وذلك كما يلي أنماط توزيع الظاهرة  من أجل التعرف على

                                                                               :لجودة التطابق   Chi-Squareتبار مربع كايخإ
 أن غير، للنتائج  اإلحصائيةمدى األهمية  ختباريستخدم مربع كاي في األصل إل     

 للظواهر التركز على دراسة أنماط وطبقوهه ستعماالتإفي  واتوسعقد األخيرة  اآلونةفي ن يالجغرافي
الصالح ( كالمدن والقرى وغيرها: الممثلة بالنقاط  الجغرافية خاصة في مجاالت الظواهر

   ).٢١٩ص، م٢٠٠٠، والسرياني

،  عشوائياً  أو يأخذ نمطاً  متوازناً  ويستخدم مربع كاي للكشف عما إذا كان التوزيع مثالياً      
عن نمط التوزيع النظري بتعاد نمط التوزيع الفعلي إقتراب أو إفقيمة مربع كاي تدل على 

بين التوزيع  جوهريو  ختالف مهمإكان هناك  إذارفة ما ولمع ، )م٢٠٠٦، الجابري( المفترض
كما في  كايمربع ق يطبتم تللخدمات الترويحية في مدينة مكة المكرمة  المتوقعوالتوزيع  الفعلي
  : ويحسب مربع كاي كما يلي ،  )١٢(شكلو  )٥(جدول

  ٢)ب - أ (               
Xجـ م =  ٢ _______   

      ب            
  :  نإحيث 

Xمربع كاي =  ٢.  

  .التكرار الحقيقي أو العدد الفعلي لقيم الظاهرة المدروسة = أ 
  .التكرار المتوقع أو العدد النظري المتوقع لقيم الظاهرة المدروسة = ب 
  .  )٢٩٩ص، م٢٠٠٠، الصالح والسرياني(مجموع القيم = مجـ 
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 ١ - حسب درجة الحرية وهي تساوي نت ، ٣١,٥٩٦وي وجد بأنها تسا ٢وبحساب قيمة كاي     
 ٢كاينظر في جدول توزيع نه يُ إف،  ٠,٠٥درجة المعنوية هي  كانتفإذا ،  ١٤=  ١ -١٥أي ، 

 هيالمجدولة  ٢كايأن قيمة  حيث يالحظ،  ٠,٠٥ومستوى الثقة  ١٤مقابل درجة الحرية 
رفض فإنه تُ  المجدولةالقيمة  أكبر من ٣١,٥٩٦ولما كانت القيمة المحسوبة وهي ،  ٢٣,٦٨٥

الفرض حقيقي الفعلي والتوزيع المتوقع وُيقبل فرضية العدم القائلة بعدم وجود فرق بين التوزيع ال
بين التوزيع الحقيقي الفعلي والتوزيع المتوقع للخدمات  جوهرياً  ختالفاً إأن هناك البديل وهو 

المرتفعة والبعيدة من الصفر دليل إضافي  ٢كاين قيمة وأ، رويحية في مدينة مكة المكرمة الت
عن أيضًا ختالف الكبير بين التوزيعين ناتج ولعل اإل، ختالف الجوهري بين التوزيعين يؤكد اإل
  .في الفصل القادم وهذا ما سوف يتم الحديث عنه الحقاً مؤثرة في التوزيع أخرى عوامل 

�����.��.���١٤٣١1وز��4א��د��$�א���و�����#�د��������א������������5#��4:��)٥(�دول���������������         �

A,*�73א��� ��A4ز-��)� �(�א0$8Cא ��A3-א���A4ز-��)�D(א �� −�D� �
�)� –��D(٢� ��)� –��D(٢��÷D� �

٠  ٠  ٠  ١٥  ٠  ١  
٠  ٠  ٠  ١٥  ٠  ٢  
١,٠٦٧  ١٦  ٤  ١٥  ١٩  ٣  
٠,٠٦٧  ١  -١  ١٥  ١٤  ٤  
١٥  ٢٢٥  ١٥  ١٥  ٣٠  ٥  
٠  ٠  ٠  ١٥  ٠  ٦  
٩,٦  ١٤٤  -١٢  ١٥  ٣  ٧  
٠,٢٨٢  ٤,٢٢٥  ٦٥  ١٥  ٨٠  ٨  
٠,١٨٠  ٢,٧٠٤  ٥٢  ١٥  ٦٧  ٩  
٥,٤  ٨١  -٩  ١٥  ٦  ١٠  
٠  ٠  ٠  ١٥  ٠  ١١  
٠  ٠  ٠  ١٥  ٠  ١٢  
٠  ٠  ٠  ١٥  ٠  ١٣  
٠  ٠  ٠  ١٥  ٠  ١٤  
٠  ٠  ٠  ١٥  ٠  ١٥  

�0�א#@�   ٣١,٥٩٦ = ٢كاي  -  -  -  �٢١٩

  .  الباحثة عملالجدول من :  المصدر          

  
        ����������������  
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  : Nearest Neighbor Analysis  تحليل صلة الجوار
لما يوفره من ، حصائية الشائعة لدى الجغرافيين يعد تحليل صلة الجوار من األساليب اإل     

ولكونه وسيلة لقياس مدى تركز أو تشتت ، قياس دقيق لعالقة ظاهرة مع الظواهر األخرى 
 معامل صلة الجوار واحداً  ويعد،  )J.Charly & Hagget, 1976, p.314(المعالم الجغرافية 

 continuous اط على معيار كمي مستمرمن المعايير القليلة التي تعتمد في تحليل توزيع النق
في مكان  وفيها تتجمع جميع نقاط التوزيع) صفر(يبدأ بنقطة التطرف األولى في سلم المعيار

، نتظام التوزيع إوهي داللة على ) ٢,١٥( حتى نقطة التطرف األخيرة، بجميع النقاط  واحد مارة
 ، )١٥١ص، م٢٠٠٩، الفاروق والجابري(وائية التوزيع تعني عش) ١( بينما القيمة الوسطى

ك فقد عرفت ولذل، تعتمد هذه الطريقة على قياس المسافة بين كل نقطة وأقرب نقطة مجاورة لها و 
، م٢٠٠٠، خير( دليل يحدد نمط التوزيع إلىوذلك بهدف الوصول ) األقرب الجار(بطريقة 

 اإلحصائيةختبارات اإل األقرب من أشهر الجار أو تحليل صلة الجوار يعدلذلك  ، )٢٨٨ص
الموزعة على الخريطة على هيئة  تحليل المسافة الحقيقية الفاصلة بين المراكز إلىهدف التي ت

، معدل المسافة المتوقعة الفاصلة بين النقاط في نمط التوزيع العشوائي  إلىنقاط ونسبة معدلها 
 التي النقاط أو المكاني للمراكزالتوزيع  على نمط كمي يستدل به معيار إلىوذلك بقصد التوصل 

  :  ة التاليةوتستخرج قيمة صلة الجوار من خالل المعادل،  محل الدراسة هي
                     

  ن                     

  _____     × مَ  ٢= ل 

  ح                     

  :ن إحيث 

  .صلة الجوار = ل 
  . متوسط المسافة الفاصلة بين النقاط =  مَ 

  . عدد النقاط = ن 
  . )٢٢٨- ٢٢٧ص ،م٢٠٠٠، والسرياني الصالح(مساحة المنطقة المدروسة = ح 

وعلى ضوء ذلك تتحدد ثالثة  ٢,١٥في صلة الجوار بين صفر وبين ) ل(وتنحصر قيمة      
  : تياآلوذلك على النحو ة قريبة منها ة مع أنماط أخرى ثانويياط من التوزيعات المكانية الرئيسأنم
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وتوجد أنماط ثانوية داخل ،  ١أقل من ) = ل(وذلك إذا كانت قيمة  :نمط التوزيع المتقارب  - ١
ن نقط الظاهرة تكون في حالة متجمعة مع بعضها في إصفر ف) = ل(هذا النمط فإذا كانت قيمة 

ن إف ٠,٥بين صفر وبين أقل من محصورة ) ل(وٕاذا كانت قيمة ، ) نمط متجمع(موقع واحد 
شتد التقارب بين النقاط إقتربت هذه القيمة من الصفر إوكلما ،  النمط في هذه الحالة يكون متقارباً 

ن النمط متقارب إف ٠,٥قريبة من ) ل(وٕاذا كانت قيمة ، وأصبح نمط توزيعها على شكل عنقود 
وأقل من  ٠,٥محصورة بين ) ل(قيمة  أما إذا كانت، تجاهه نحو النمو العنقودي المتجمع إلكن 

في النمط المتقارب تكون ، إال أنه يتجه نحو النمط العشوائي  ن النمط متقارب أيضاً إصحيح ف ١
- ٢٢٨ص ،م٢٠٠٠، والسرياني الصالح( المسافة الفاصلة بين النقاط منتظمة أو غير منتظمة

٢٣٠(   .  

وهذا  ١) = ل(يظهر هذا التوزيع في الحالة التي تكون فيها قيمة  :نمط التوزيع العشوائي  - ٢
وتقارن به باقي التوزيعات لبيان ، النمط قد ال يوجد كتوزيع بشري حقيقي على سطح األرض 

ومن صفاته وجود نقاط متباعدة في جهة من الخريطة ونقاط ، بتعادها عنه إقترابها أو إدرجة 
 وأن المسافة الفاصلة بين النقاط تكون غير منتظمة، خريطة متقاربة في جهة أخرى من نفس ال

   ) .  ٢٣٠ص ،م٢٠٠٠، الصالح والسرياني(

 وتبعاً  ٢,١٥وأقل من  ١محصورة بين أكثر من ) ل(تكون قيمة : نمط التوزيع المتباعد  - ٣
وأقل من  ١محصورة بين أكثر من ) ل(فعندما تكون قيمة ، لذلك توجد درجات داخل هذا النمط 

، أي النقاط متباعدة عن بعضها والمسافة الفاصلة بينها غير منتظمة  ن النمط يكون متباعداً إف ٢
له عن توزيع منتظم للنقاط يشبه شك ن النمط المتباعد يكون ناتجاً إف ٢) = ل(وٕاذا كانت قيمة 

زداد إ ٢,١٥من ) ل(قتربت قيمة إشكل المربع أي أن المسافة بين النقاط تكون منتظمة وكلما 
 )ل(التباعد بين النقاط الموزعة وتصبح في أقصى بعد لها عن بعضها البعض عندما تكون قيمة 

  .  )٢٣١ص ،م٢٠٠٠، الصالح والسرياني( ويأخذ شكل توزيع النقط الشكل السداسي ٢,١٤٩١= 

صلة الجوار أسلوب طبيعة الجغرافية عند تطبيق البد من مراعاة ال هلى أنإشارة اإل وتجدر     
منطقة في حين أن ، المراد دراستها منبسطة منطقة الأن تكون  األسلوب اشترط لتطبيق هذحيث يُ 

، حيث تنتشر فيها الجبال الدراسة والمتمثلة في مدينة مكة المكرمة لها طبيعة جغرافية خاصة 
  . مدينة مكة المكرمةمنطقة جبلية مثل  صعوبة تطبيق هذا األسلوب علىلى إؤدي ا قد يمم
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،  Gisستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية إفي هذه الدراسة ب قد طبق المقياس آلياً و      
نمط  مصنفاً  نتيجة تحليل صلة الجوار أظهر قد Gisالحظ بأن برنامج ي )١٣(شكلمن خالل ف

ن التوزيع العشوائي الذي يساوي البعيد ع Clusteredتوزيع الخدمات الترويحية بالنمط المتجمع 
 تكتل في توزيع الخدمات الترويحية وأن هذا إيجاديدل على وجود عوامل ساهمت في  مما واحد

= ) ز(بينما قيمة ، صفر = ) ل( صلة الجوار الحظ أن مؤشريحيث ، التوزيع لم يأتي بالصدفة 
هذا يعني ،  ٠,٠١المحسوبة وذلك عند مستوى معنوية  من قيمة صلة الجوار وهي أكبر ٢٨,٢٦

د أن نمط توزيع الخدمات الترويحية هو النمط المتجمع بمسافات فاصلة غير منتظمة وهو بعي
وجود عوامل قوية وراء حدوث هذا فرضية وهذا يعني بأن % ١ عن النمط العشوائي وبنسبة خطأ

لذلك سوف يتم دراسة العوامل المؤثرة في التوزيع ، % ٩٩ بمستوى ثقةن التوزيع مؤكدة النمط م
   .لمعرفة مدى تأثيرها في توزيع الخدمات الترويحية  القادممن خالل الفصل 

  . كة المكرمةدينة مصلة الجوار للخدمات الترويحية بم): ١٣(شكل                         

  
  .  GISعلى برنامج  عتماداً إالباحثة  عملمن : المصدر                     

  :Spatial Statistics Tools ملحق التحليل المكاني 
عني الجغرافيون بدراسة التوزيعات المكانية ومدى مالئمتها للظواهر الجغرافية وذلك لقد      

. )١٢٣ص ،م٢٠٠٩، الكبيسي( بتحديد مواقع متوسطة لها تمثل مركز الجذب لتلك التوزيعات
  Gisببرنامج Spatial Statistics Tools المكانيملحق التحليل ستخدام إوفي هذه الدراسة تم 

للنقاط التي  رتكاز الفعليةمثل نقطة اإلوالتي ت Central Featureلتحديد نقطة التمركز الواقعية 
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المثالية كما أظهر التحليل نقطة التمركز ، تمثل الخدمات الترويحية في مدينة مكة المكرمة 
Mean Center  بالنسبة لهذا التوزيع وهذه النقطة تمثل مركز دائرة تضم داخلها معظم الخدمات

وجود تقارب ) ١٤(شكلحيث يظهر ، من حيث الموقع  الترويحية بالمدينة وتستثني البعيد والشاذ
الخدمات ميل لى إمما يشير ،  الشرقا نحو تجاههمإ بين نقطتي التمركز الواقعية والمثالية و 

إلمتداد الخدمات  تجاه التوزيعيويظهر الشكل نفسه أن اإل،  في شرق المدينةللتركز الترويحية 
في  بيضاوياً  يتخذ شكالً  Standard Divational Ellipse الترويحية في مدينة مكة المكرمة

لعمران وكبر السبب في ذلك هو قلة ا ولعل تجاه الشرقإوهو يمتد ب، °٩٤زاوية دوران بلغت 
سبة شرق المدينة وبالتالي إمكانية توفر المساحات الفضاء الكافية والمناالمساحة اإلدارية في 

أسعار األراضي بأطراف المدينة مقارنة  إنخفاضإلى ضافة إ، إلقامة الخدمات الترويحية 
يمثل المسافة المعيارية فهو لدائري الشكل اأما . المركزيةباألسعار المرتفعة ألراضي المنطقة 

نتشار الظاهرة عن إوهي من أبرز مقاييس التشتت المكاني للتوزيعات وتستعمل لقياس مدى 
وكلما صغرت الدائرة المرسومة دل ، مركزها وتمثل بدائرة مركزها موقع المركز المتوسط للتوزيع 

وأن ،  كبيرة فالتوزيع المكاني يكون مشتتاً إذا كانت للظاهرة أما ذلك على تركز التوزيع المكاني 
، م٢٠٠٩، الكبيسي(نتشار التوزيع المكاني إمع درجة  مساحة هذه الدائرة تتناسب طردياً 

لدائرة تمثل المسافة  Gisالحظ رسم برنامج ي) ١٤(شكلومن خالل تحليل ،  )١٢٤-١٢٣ص
حيث يالحظ تركز  ،) الخدمات الترويحية(المعيارية للتوزيع والتي تقع بداخلها معظم النقاط 

، من الخدمات الترويحية في المنطقة المركزية للتوزيع المكاني والتي تمثلها الدائرة % ٦٨حوالي 
أي النسبة % ٣٢لمكاني وهو يمثل عن مركزية التوزيع ا بعيداً  مشتتاً  وما يقع خارجها يعد توزيعاً 

  . الباقية من الخدمات الترويحية 
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  : : : :  نتشاراإلوالتباعد  -٤-٢
  :   Spacing Meanمتوسط التباعد

الجغرافيا بأنها  Watsonوقد عرف ، التوزيع من الناحية الكارتوغرافية هو التباعد بعينه      
الكثافة أي مجرد التقارب والتباعد في الواقع هو ،  )Harvey, 1973, p.210( علم التباعد

، م١٩٧٧، حمدان( وبعداه النهائيان هما التخلخل والتكاثف، والتباعد أو التجمع والتبعثر 
نتشار الظاهرة الجغرافية في مساحة محدودة إودراسة التباعد تعني ماهية نمط  ، )٣٤٥-٣٤٤ص
والتي ، التي تفصل بين الظواهر المدروسة  نتشار حول متوسط المسافةإذ تتمحور طبيعة اإل، 

وبالتالي الحكم على مدى كثافة ، تخذته إتسهم بشكل فاعل في الكشف عن نمط التوزيع الذي 
ومن الصعب فهم ، لوصف طبيعة التوزيع  ومن ثم الحصول على صورة أكثر تكامالً ، الظاهرة 

فهما وجهان لعملة ، قة وطيدة بينهما طبيعة التباعد بين النقاط دون ربطها بحجمها ولهذا فالعال
                                             :  ويحسب متوسط التباعد كالتالي .)١٩٥ص ، م١٩٧٧، حمدان( واحدة

                              
  المساحة                             

   .)١٧٠ص، م٢٠٠٥، الشميري( ١,٠٧٤٦×  ___________________  =  متوسط التباعد
                                             عدد الخدمات الترويحية                     

  
  : وذلك كما في الجدول اآلتي 
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  -   -   ١  ٠,٨٦  أجياد -١
  -   -   -   ٠,٥٤  الهجلة -٢
  -   -   -   ٠,٦٩  الشبيكة -٣
  -   -   -   ٠,٨٦  الطندباوي -٤
  -   -   -   ٠,٦١  المنصور -٥
  -   -   -   ٠,٧٩  جرول -٦
  -   -   -   ٠,٨٨  التيسير -٧
  -   -   -   ٠,٣٤  والشاميةالباب  -٨
  -   -   -   ٠,٣٤  القرارة والنقا -٩

  -   -   -   ٠,٦   علي وشعب عامر شعب - ١٠
  -   -   -   ٢,٧٢  الروابي - ١١
  -   -   ١  ١,١٣  ةالمسفل - ١٢
  ١٧٤  ١,٧٤  ٢  ٥,٢٢  كدي - ١٣
  -   -   -   ٢,١١  التقوى - ١٤
  -   -   -   ١,١٦  جرهم - ١٥
  ٧٨  ٠,٧٨  ٥  ٢,٦٢  الخالدية - ١٦
  -   -   ١  ٢,١٤  الهنداوية - ١٧
  ٥٨  ٠,٥٨  ١١  ٣,٢٥  الرصيفة - ١٨
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  -   -   ١  ١,٠٣  الحجون - ١٩
  -   -   ١  ٣,٧٤  األندلس - ٢٠
  -   -   ١  ٢,٨٦  العتيبية - ٢١
  -   -   -   ٠,٥٧  البيبان - ٢٢
  ٥٨  ٠,٥٨  ٧  ٢,٠٦  الشهداء - ٢٣
  -   -   -   ١,٥٣  الزهراء - ٢٤
  ٥٧  ٠,٥٧  ١١  ٣,٠٦  النزهة - ٢٥
  -   -   -   ٠,٨٦  الضيافة - ٢٦
  ١١٢  ١,١٢  ٣  ٣,٢٨  الزاهر - ٢٧
  -   -   -   ٠,٥١  السليمانية - ٢٨
  -   -   -   ٠,٧  الجميزة - ٢٩
  ٦٧  ٠,٦٧  ٥  ١,٩٣  المعابدة - ٣٠
  -   -   ١  ٣,٧٥  ريع ذاخر - ٣١
  -   -   -   ١,٧٢  الخنساء - ٣٢
  ١٢٦  ١,٢٦  ٥  ٦,٨٦  العدل - ٣٣
  -   -   ١  ٢,١٤  الروضة - ٣٤
  -   -   ١  ٧,٠٧  جبل النور - ٣٥
  -   -   -   ١٦,٧٩  وادي جليل - ٣٦
  ١١٤  ١,١٤  ٤  ٤,٥٤  العزيزية - ٣٧
  ٦٢  ٠,٦٢  ٩  ٣,٠٢  المرسالت  - ٣٨
  ٦٨  ٠,٦٨  ١٣  ٥,٢٤  الجامعة - ٣٩
  ١٣٨  ١,٣٨  ٥  ٨,٢  النسيم - ٤٠
  ٢٠٥  ٢,٠٥  ٢٥  ٩٠,٦٨  العوالي - ٤١
  ٥٢٥  ٥,٢٥  ٥  ١١٩,٤  المشاعر - ٤٢
  ١٧٥  ١,٧٥  ٢٥  ٦٦,٤٩  الملك فهد - ٤٣
  ١٢٧  ١,٢٧  ٤  ٥,٥٥  الشوقية - ٤٤
  -   -   -   ٤,٣٦  الكعكية - ٤٥
  ١٦٥  ١,٦٥  ٤  ٩,٤٤  الهجرة - ٤٦
  -   -   -   ١٣,٠٨  بطحاء قريش - ٤٧
  -   -   ١  ١٤٨,٧٦  العكيشية - ٤٨
  ٧٦٠  ٧,٦٠  ٤  ٢٠٠,١١  ولي العهد - ٤٩
  ٣٢٥  ٣,٢٥  ٣  ٢٧,٤٥  الشرائع - ٥٠
  ٢٣٩  ٢,٣٩  ٧  ٣٤,٦٣  الخضراء - ٥١
  -   -   -   ٤٧,٢٦  العسيلة - ٥٢
  -   -   -   ١٨,٢٤  المجاهدين شرائع - ٥٣
  ١٩٧  ١,٩٧  ٩  ٣٠,٣١  الراشدية - ٥٤
  -   -   -   ٥٧,١٩  العمرة - ٥٥
  ٣٠١  ٣,٠١  ٣  ٢٣,٥٦  التنعيم - ٥٦
  ٢٣٣  ٢,٣٣  ١٠  ٤٦,٨٩  البحيرات - ٥٧
  ٢٠٤  ٢,٠٤  ١٦  ٥٧,٦٧  النوارية - ٥٨
  -   -   -   ١٠٩,٤٧  السالمة - ٥٩
  ٢٥٩  ٢,٥٩  ١٤  ٨١,٢٦  وأم الجود  الحمراء - ٦٠
0א#�@� ٢٦٢  ٢,٦٢  ٢١٩  �١٣٠٠,١٢  

ومتوسط التباعد من حساب ، وعدد الخدمات الترويحية من عدة مصادر سبق ذكرها ، المقدسة المساحة من أمانة العاصمة :  المصدر     
  .    ــه١٤٣١الباحثة 
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نحو  واضحاً  تجاهاً إأظهرت قيم متوسط التباعد بين الخدمات الترويحية ) ٦(جدول خاللمن      
أجزاء من الكيلومترات وهي قيم قد ال تظهر التباين الواضح لتحليل الجدول األمر الذي يتطلب 

  : تياآلوهو ما صنف أحياء المدينة إلى فئات على النحو ، مناقشتها بتحويلها إلى أمتار 

وهي تضم ) ترم ١٠٠أقل من (إلى  وتمثل األحياء التي تدنى فيها متوسط التباعد : الفئة األولى
 الشهداء و الرصيفة و الخالدية : حياء المدينة وتشملمن أ% ١٢أحياء والتي بلغت نسبتها  سبعة

من الخدمات % ٢٨على هذه األحياء ستحوذت إوقد ، الجامعة و المرسالت و المعابدة و النزهة و 
األحياء والسبب في تقلص متوسطات التباعد وتزايد نسبة التركز في هذه ، الترويحية بالمدينة 

كما أنها تمثل المنطقة ، يعود لصغر مساحاتها مقابل تركز عدد كبير من الخدمات الترويحية 
  .نتقالية والقريبة من المنطقة المركزية المزدحمة اإل

 ١٨والتي تضم ) متر فأكثر ١٠٠( وتمثل األحياء التي بلغ فيها متوسط التباعد : الفئة الثانية
العوالي و النسيم و العزيزية و العدل و كدي : وهي تشملياء المدينة من أح% ٣٠تبلغ نسبتها  اً حي
التنعيم و الراشدية و الخضراء و الشرائع و الشوقية و العهد ولي و الهجرة و الملك فهد و المشاعر و 
وهي تضم أحياء من أطراف المدينة والتي تمتاز ،  الزاهرو أم الجود و النوارية و البحيرات و 

 توزيع الخدمات أنذلك  نتج عن،  فيها متوسطات التباعد بمساحاتها الواسعة لذلك ترتفع
  . من الخدمات الترويحية % ٦٨ستحوذت هذه الفئة على إوقد ،  متخلخل بهذه األحياء الترويحية

  : وتمثل األحياء التي ليس لها متوسط تباعد وهي تضم  : الفئة الثالثة
من % ١٧تمثل وهي  أحياء ١٠بلغ عددها وقد  وجد بها خدمة ترويحية واحدة فقطأحياء ت -أ

ريع ذاخر و العتيبية و األندلس و الحجون و الهنداوية و المسفلة و أجياد  :وتشملالمدينة أحياء 
وهذه من الصعب فيها حساب متوسط التباعد لوجود خدمة ،  العكيشيةو جبل النور و الروضة و 

فقط من الخدمات % ٥ستحوذت هذه األحياء على إ حيث،  في كل حي ترويحية واحدة فقط
بالقرب من باإلضافة إلى وقوعها ، هذه األحياء صغيرة المساحات  غالبيةالترويحية وذلك ألن 

  . المنطقة المركزية المزدحمة 

أحياء المدينة  من% ٤٢تمثل  اً حي ٢٥وعددها حوالي  أحياء خالية من الخدمات الترويحية - ب
شعب و القرارة والنقا و الشامية و التيسير و جرول و المنصور و الطندباوي و الشبيكة و الهجلة : وتشمل

الجميزة و السليمانية و الضيافة و الزهراء و البيبان و جرهم و التقوى و الروابي و عامر وشعب علي 
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، العمرة و السالمة و العسيلة و قريش بطحاء و شرائع المجاهدين و الكعكية و وادي جليل و الخنساء و 
ذات المساحات نطقة المركزية المزدحمة والمستغلة أراضيها ومعظم هذه األحياء تقع في قلب الم

ت من وجد مساحات فضاء لذلك خلحيث ال تفي إقامة مشاريع توسعة الحرم المكي الصغيرة 
أحياء مدينة توسط التباعد للخدمات الترويحية في يوضح م )١٥(شكلو . الخدمات الترويحية 

  :  ــه١٤٣١مكة المكرمة عام 
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أن متوسط التباعد بين الخدمات الترويحية يزداد خالل تحليل الشكل السابق يالحظ  من��������������
نحو األطراف حيث إتجهنا وهذا يفسر بكبر المساحة كلما ، تجهنا نحو أطراف المدينة إكلما 

ويحية وبالتالي تخلخل ساهمت المساحة الواسعة في تزايد المسافات الفاصلة ما بين الخدمات التر 
نتقالية المنطقة اإلأحياء نخفاض متوسط التباعد في إيالحظ كما ، أطراف المدينة بالتوزيع 

ذلك يالحظ من ك، وتركز الخدمات الترويحية بها  القريبة من المنطقة المركزية لصغر مساحاتهاو 
المساحات البيضاء ليس لها من أحياء المدينة وهو ما تفسره  تقريباً % ٥٩أن خالل الشكل نفسه 

كما أن ، وذلك ألن بعض هذه األحياء توجد بها خدمة ترويحية واحدة فقط ، متوسط تباعد 
لوقوع غالبية هذه األحياء في قلب  البعض اآلخر من هذه األحياء يخلو من الخدمات الترويحية

 خدمات المتعلقة بهاالمنطقة المركزية حيث المساحات الصغيرة وقيام مشاريع توسعة الحرم وال
  . على حساب الخدمات الترويحية 

من خالل معطيات  تهأما عن متوسط التباعد على مستوى قطاعات المدينة فيمكن مالحظ     
  : الجدول التالي 
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  -  ١  ٣,٤١  أجياد -١
  -  -  ٢,٩١  الغزة -٢
  ١٠,٨٥  ٢٠  ٢,٣٩  المسفلة -٣
  ٠,٩٥  ٢٤  ١٨,٦٤  العتيبية -٤
  ١,٧٩  ١٣  ٣٥,٩٨  المعابدة -٥
  ٠,٦٩  ٦١  ٢٥,١٠٤  العزيزية -٦
  ٣,٧٥  ٣٨  ٤٦٢,٢٩  الشوقية -٧
  ٤,١٥  ١٩  ٢٨٤,٢٣  الشرائع -٨
  ٣,٠٣  ٤٣  ٣٤٢,٤٥  العمرة -٩

ومتوسط ، وعدد الخدمات الترويحية من عدة مصادر سبق ذكرها ، ــ ه١٤٢٥المساحة من تحديث المخطط الهيكلي لمدينة مكة المكرمة : المصدر 
  .    ــه١٤٣١التباعد من حساب الباحثة 

يمكن تقسيم القطاعات إلى فئات بحسب قيم متوسط  )٧(جدولمعطيات المن خالل تحليل      
  :  التباعد بين الخدمات الترويحية إلى

من قطاعات % ٢٢ونسبتها ) كم١ أقل من(قطاعات بلغ فيها متوسط التباعد  : الفئة األولى
بين الخدمات الترويحية  كبيراً  تمثل هذه الفئة تقارباً ، المدينة وهي تضم قطاعي العتيبية والعزيزية 

من الخدمات الترويحية نتيجة لصغر مساحة قطاع العتيبية وتركز أكبر % ٣٩حيث تركز بها 
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أثر ذلك على زيادة التقارب بين هذه الخدمات ونتيجة ، عدد للخدمات الترويحية بقطاع العزيزية 
 ينالترويحية في هذذلك تدنى متوسط التباعد بينها مما أدى إلى التوزيع المتكتل للخدمات 

  . القطاعين 

% ٤٤ونسبة هذه الفئة ) كم ٥ - ١ ما بين(قطاعات تراوح متوسط التباعد فيها  : الفئة الثانية
والتي تركز بها أكثر من نصف ، العمرة و الشرائع و الشوقية و قطاعات المدينة وتضم المعابدة  من

زداد متوسط التباعد لمسافات إ و ، من إجمالي الخدمات الترويحية % ٥٢ وهو ما يعادلالعدد 
  . تساع المساحات في معظم هذه القطاعات إأطول من الفئة السابقة ويعود السبب إلى 

من % ١١ونسبة هذه الفئة ) كم ٥أكثر من ( قطاعات متوسط التباعد فيها : الفئة الثالثة
الخدمات الترويحية جمالي إمن فقط % ٩ لذي يتركز بهاالمسفلة و قطاع قطاعات المدينة وتضم 

من المنطقة  قريب جداً  فهو، حيث يوجد بهذا القطاع عدد قليل من الخدمات الترويحية ، 
ستغاللها لقيام المشاريع التوسعية لمنطقة الحرم لذلك إتم به المركزية وبالتالي معظم األراضي 

نتج عن ذلك توزيع الخدمات الترويحية بهذا ، متوسط التباعد بين الخدمات الترويحية إزداد 
  .القطاع بشكل متخلخل 

واحدة أو خلوها من ترويحية قطاعات ليس لها متوسط تباعد نتيجة وجود خدمة  : الفئة الرابعة
ة المركزية من قطاعات المدينة وتضم قطاعات قلب المنطق% ٢٢ونسبتها ، الخدمات الترويحية 

ستغالل أراضيها في وإ صغر المساحة ب والتي تتصف، من الحرم وهي أجياد والغزة  القريبة جداً 
البيئة  تعدإقامة المشاريع المتعلقة بتوسعة الحرم وزيادة الخدمات الخاصة بالحجاج لذلك فهي 

للخدمات الترويحية والذي يوضح متوسط التباعد ) ١٦(شكلنظر ا. ة للخدمات الترويحيةالطارد
  :   ــه١٤٣١في قطاعات مدينة مكة المكرمة عام 
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القطاعات الواقعة معظم من خالل الشكل السابق أن متوسط التباعد يزداد في  يتضح     
احات بالمس وهذه القطاعات تتميز، الشوقية و العمرة و الشرائع : قطاعات وهيبأطراف المدينة 

ساهم في زيادة المسافة بين كل خدمة ترويحية وأخرى نتج عن تساع المساحة إإن الكبيرة حيث 
 كما يالحظ أيضاً ، أطراف المدينة الجهات ب بعضذلك التوزيع المتخلخل للخدمات الترويحية في 

نخفاض متوسط التباعد وزيادة تركز الخدمات الترويحية في قطاعي إمن خالل الشكل نفسه 
في حين أن ، مساحة األول وزيادة عدد الخدمات الترويحية في الثاني  العتيبية والعزيزية لصغر

القطاعات الواقعة في قلب المنطقة المركزية ليس لها متوسط تباعد لعدم وجود خدمات ترويحية 
كما أن أقصى ، قطاع أجياد ستثناء خدمة ترويحية واحدة في إبها وذلك لصغر مساحاتها ب

لذلك كان توزيع الخدمات ،  كم في قطاع المسفلة ١٠,٨٥غ رتفاع لقيم متوسط التباعد بلإ
القطاع في إقامة  أراضيستغالل معظم إقليلة العدد نتيجة  وهي، الترويحية بهذا القطاع متخلخل 

  .المتعلقة بتوسعة الحرم  المشاريع

من خالل حساب متوسط التباعد بين الخدمات الترويحية في أحياء وقطاعات  يالحظو      
تسعت إحيث كلما ، مدينة مكة المكرمة قوة تأثير المساحة على تركز الخدمات الترويحية 

وكلما صغرت المساحة ،  المساحة قلت كثافة الخدمات الترويحية وبالتالي توزعها يكون متخلخالً 
وهذا يظهر عالقة عكسية ما بين تركز ،  رويحية وكان توزعها متكتالً زادت كثافة الخدمات الت

ستثناء قلب المنطقة المركزية حيث ال توجد خدمات ترويحية إب، الخدمات الترويحية والمساحة 
  .إال حديقة واحدة 

متباينة تختلف حسب  نماطاً إن توزيع الخدمات الترويحية في مدينة مكة المكرمة يأخذ أ     
في تباين  مؤثراً  باإلضافة إلى وجود عدد من العوامل لعبت دوراً ، ترويحية خدمة طبيعة كل 

وفي الفصل القادم سوف يتم تناول هذه العوامل للتعرف على ، أنماط توزيع الخدمات الترويحية 
  .   مدى تأثيرها في أنماط توزيع الخدمات الترويحية 

  

  



 

  

  

  

  

   :::: العوامل املؤثرة يف توزيع اخلدمات الرتوحيية ||||    الثالثالثالثالثالثالثالثالفصل 

  . السكان -١-٣

  . العمران -٢-٣

  . الطرق -٣-٣

   .السياسات الحكومية -٤-٣
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  :السكان  -١-٣
من حقوق المواطن متوازية في ذلك مع الخدمات  لقد أصبحت الخدمات الترويحية حقاً      

 الخدمات والرفاهية الذي تتميز في عصرف، جتماعية وغيرها من الخدمات التعليمية والصحية واإل
ر أعمال إنشاء الحدائق العامة وٕايجاد األماكن الترفيهية تستأث اليوم أخذت به المجتمعات الحديثة

يشكله ذلك من مظاهر حضارية  لما، هتمام الدول خاصة في المدن الكبرى إمن  بنصيب وافر
  .بمختلف شرائحهم أجواء صحية وترفيهية مناسبة للسكان ومتنفسات توفر 

فهم القوى العاملة ، ألي دولة  مهماً  وعنصراً زدهار للشعوب أساس التقدم واإل السكان يعدو      
تتبوأ الدراسات لذلك ، منها ن ة والخدمات بالدولة وهم المستفيدو األنشطالتي تدير مختلف 

ذلك و ، هتمام الجغرافيين منذ القدم إالسكان ب ت دراسةالجغرافية للسكان أهمية كبيرة حيث حظي
،  التي تقوم بوضعها الحكوماتنجاح الخطط والبرامج التنموية تحديد  لما للسكان من أهمية في

حجم كان نوعها في ظل غياب المعلومات عن  اً مدى كفاءة توزيع الخدمات أييمكن دراسة  فال
  .  وكثافاتهم همطبيعة توزيعالسكان و 

 وتعد دراسة الحجم السكاني من أهم الجوانب الواصفة للشخصية السكانية والتي تعد ناتجاً      
فقد ، ه ومدى كبر تأثيره تجاهات التي تؤثر على تكوينلتفاعل عدد من القوى والعوامل واإل نهائياً 

وأهميتها الدينية على تزايد أحجام السكان إلى جانب الزيادة  ها ومساحتهاوشكلالمدينة أثر موقع 
هذه العوامل المعقدة . )٧٢ص، ــه١٤٠٠، الفرا( تساع عمرانيإالطبيعية للسكان وما يتبعها من 

ويمكن مالحظة ذلك ، المكرمة بمدينة مكة  أدت إلى وجود تباين في التوزيع الحجمي للسكان
  :  )١٧(شكلو ) ٨(جدولن األحياء من خالل تباين بيال
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  ١  ٣,٧٥  ٢٣٠٠٠  ريع ذاخر - ٣١  ١  ٠,٨٦  ١٦٥٠٠  أجياد -١

  -   ١,٧٢  ٣٤٦٠٠  الخنساء - ٣٢  -   ٠,٥٤  ٦١٩٥  الهجلة -٢
  ٥  ٦,٨٦  ٢٤٧٥٠  العدل - ٣٣  -   ٠,٦٩  ١١٠٠٠  الشبيكة -٣
  ١  ٢,١٤  ١٦٠٠٠  الروضة - ٣٤  -   ٠,٨٦  ٢٧١٢٠  الطندباوي -٤
  ١  ٧,٠٧  ٥٣٦٠٠  جبل النور - ٣٥  -   ٠,٦١  ١٩٩٦٢  المنصور -٥
  -   ١٦,٧٩  ٢٠٣٥٠  وادي جليل - ٣٦  -   ٠,٧٩  ١٦٥٠٠  جرول -٦
  ٤  ٤,٥٤  ١٩٢٥٠  العزيزية - ٣٧  -   ٠,٨٨  ١٥٩٥٠  التيسير -٧
  ٩  ٣,٠٢  ١٦٦٣٨  المرسالت - ٣٨  -   ٠,٣٤  ٨٢٠٠  الباب والشامية -٨
  ١٣  ٥,٢٤  ٤٨١٢٥  الجامعة - ٣٩  -   ٠,٣٤  ٤١٠٠  القرارة والنقا -٩

  ٥  ٨,٢  ٤٩٥٠  النسيم - ٤٠  -   ٠,٦  ٧٠٠٠   علي وشعب عامر شعب - ١٠
  ٢٥  ٩٠,٦٨  ٢٥٣٠٠  العوالي - ٤١  -   ٢,٧٢  ٤٨١٣  الروابي - ١١
  ٥  ١١٩,٤  -   المشاعر - ٤٢  ١  ١,١٣  ٢٤٦٠٠  ةالمسفل - ١٢
  ٢٥  ٦٦,٤٩  ٤٤٦٨٨  الملك فهد - ٤٣  ٢  ٥,٢٢  ٥٠٨٨  كدي - ١٣
  ٤  ٥,٥٥  ٥٥٨٢٥  الشوقية - ٤٤  -   ٢,١١  ٣٧٩٥٠  التقوى - ١٤
  -   ٤,٣٦  ٧٠١٣  الكعكية - ٤٥  -   ١,١٦  ٣٧٩٥٠  جرهم - ١٥
  ٤  ٩,٤٤  ١٤٥٧٥  الهجرة - ٤٦  ٥  ٢,٦٢  ٥٠١٨٨  الخالدية - ١٦
  -   ١٣,٠٨  ٤٧١٥٣  بطحاء قريش - ٤٧  ١  ٢,١٤  ٥٥٩٦٣  الهنداوية - ١٧
  ١  ١٤٨,٧٦  ٢٣٣٠  العكيشية - ٤٨  ١١  ٣,٢٥  ٤٢٢٠٠  الرصيفة - ١٨
  ٤  ٢٠٠,١١  ٩٤٨٨  ولي العهد - ٤٩  ١  ١,٠٣  ٢٨١٢٠  الحجون - ١٩
  ٣  ٢٧,٤٥  ٦١٨٨  الشرائع - ٥٠  ١  ٣,٧٤  ٣٥٤٧٥  األندلس - ٢٠
  ٧  ٣٤,٦٣  ١٢٣٧٥  الخضراء - ٥١  ١  ٢,٨٦  ٤٥٢٠٠  العتيبية - ٢١
  -   ٤٧,٢٦  ٢٠٤٣٣  العسيلة - ٥٢  -   ٠,٥٧  ١٢٣٨  البيبان - ٢٢
  -   ١٨,٢٤  ١٨٥٦٣  شرائع المجاهدين - ٥٣  ٧  ٢,٠٦  ٤٤٠٠  الشهداء - ٢٣
  ٩  ٣٠,٣١  ٢٤٧٥٠  الراشدية - ٥٤  -   ١,٥٣  ٤٢٠٥٠  الزهراء - ٢٤
  -   ٥٧,١٩  ٢٢٢٧٥  العمرة - ٥٥  ١١  ٣,٠٦  ١٤٤٣٨  النزهة - ٢٥
  ٣  ٢٣,٥٦  ٣٩٧٣٨  التنعيم - ٥٦  -   ٠,٨٦  ٣٧٥٠٠  الضيافة - ٢٦
  ١٠  ٤٦,٨٩  ١٠٤٥٠  البحيرات - ٥٧  ٣  ٣,٢٨  ٥١٧٠٠  الزاهر - ٢٧
  ١٦  ٥٧,٦٧  ٩٧٦٣  النوارية - ٥٨  -   ٠,٥١  ٢٠٦٢٥  السليمانية - ٢٨
  -   ١٠٩,٤٧  ٩٩٠٠  السالمة - ٥٩  -   ٠,٧  ٢١٧٢٥  الجميزة - ٢٩
  ١٤  ٨١,٢٦  ٤٤٠٠  الحمراء وأم الجود - ٦٠  ٥  ١,٩٣  ٣٤٣٠٠  المعابدة - ٣٠

�0�א#@� ٢١٩  ١٣٠٠,١٢  �١٣٧٥٠٠٠    

وعدد ،  ـه١٤٢٤عدد السكان من الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة لعام و ،  ــه١٤٣١ المساحة من أمانة العاصمة المقدسة:  المصدر
  .الخدمات الترويحية من عدة مصادر سبق ذكرها 
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أنماط حسب  ةيمكن تقسيم األحياء إلى ثالث ينالسابق والشكل الجدولبيانات من تحليل      
  :  كما يلي أعداد السكان

من % ١٨وهي تمثل ) نسمة ٤٠,٠٠٠أكثر من( أحياء كبيرة الحجم سكانياً  : النمط األول
جبل و الزاهر و الزهراء و العتيبية و الرصيفة و الهنداوية و الخالدية : المدينة وتضم أحياء إجمالي أحياء 

وتقع في المناطق المحيطة بالمنطقة ، بطحاء قريش و الشوقية و الملك فهد و الجامعة و النور 
ونتيجة لتزايد ضغط ، للسكان النازحين من قلب المدينة  ستقبالإلي فهي أبرز نقاط المركزية وبالتا

خاصة في الترويحية خدمات السكان بشكل كبير على الموارد الطبيعية والبشرية ومن ضمنها ال
 الجزء الشرقي منو الجامعة و جبل النور و الزاهر و العتيبية و صيفة الر و الهنداوية و الخالدية : أحياء

أحياء هذا معظم ن مستوى الخدمات الترويحية في إف،  وذلك لصغر مساحاتها حي الملك فهد
من % ٢٩أحياء هذا النمط حيث بلغت نسبة الخدمات الترويحية في  منخفض نسبياً النمط 

بمجموع السكان في أحياء هذا  وهي نسبة قليلة إذا قورنت، إجمالي الخدمات الترويحية بالمدينة 
 فنظراً ، من إجمالي سكان المدينة % ٣٩نسمة أي ما يعادل  ٥٣٦,٦٩٢والذي بلغ حوالي النمط 

متداد عمراني كبير ال تكاد تخلو منطقة من المباني المتالصقة إلتزايد أعداد السكان وما تبعه من 
بجوار بعضها وبالتالي تقل فرص وجود مساحات فضاء مناسبة إلنشاء المزيد من الخدمات 

تركز بعض المتاحف  لوحظلذلك ، لخدمة األعداد الكبيرة من سكان تلك األحياء الترويحية 
أما األحياء التي تخلو من ،  المزدحمة وسط الكتل السكنية العامة واألندية الرياضية والحدائق

 ،بطحاء قريش و الزهراء : ن كثرة عدد سكانها هيبالرغم م في هذا النمط ترويحيةالخدمات ال
التي لم تكتمل بها بعض الخدمات التي يحتاجها السكان ومن و وذلك ألنها من األحياء المخططة 

�. ضمنها الخدمات الترويحية �

والتي تمثل ) نسمة ٢٠,٠٠٠ – ٤٠,٠٠٠ ما بين( األحياء متوسطة الحجم سكانياً  : النمط الثاني
الحجون و جرهم و التقوى و المسفلة و الطندباوي : لمدينة وتضم أحياء من إجمالي أحياء ا% ٣٢

وادي جليل و العدل و الخنساء و ريع ذاخر و المعابدة و الجميزة و السليمانية و الضيافة و األندلس و 
وهي خليط من األحياء القديمة والحديثة والتي ، التنعيم و العمرة و الراشدية و العسيلة و العوالي و 
لب هذه األحياء بأن أغهنا يالحظ و . ستقبلت حركات نزوح السكان من المركز بدرجات متفاوتة إ

الجميزة  و السليمانية و الضيافة و األندلس و الحجون و جرهم و التقوى و المسفلة و الطندباوي : وهي
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تعاني من تدني نسبة الخدمات الترويحية  ،وادي جليل و العدل و الخنساء و ريع ذاخر و المعابدة و 
إذا قورنت  جداً  وهي نسبة قليلة، فقط من إجمالي الخدمات الترويحية بالمدينة % ٦ تضمحيث 

من % ٣٠نسمة أي ما يعادل  ٤٠٨,٠٦٥بمجموع السكان في هذه األحياء والذي بلغ حوالي 
المركزية حيث يوجد المسجد  حياء قريبة من المنطقةن هذه األإحيث ، إجمالي سكان المدينة 

باإلضافة لكونها منطقة تزدهر بها األعمال ،  الذي يفد إليه الناس من كل أنحاء العالمم االحر 
لذلك يتركز بها أعداد متوسطة من السكان سواء من سكان الحي الدائمين أو من ، تجارية ال

معظم هذه األحياء إنشاء وبالتالي يكثر في ، الحجاج والمعتمرين بالرغم من صغر مساحاتها 
الفنادق والشقق السكنية المخصصة للحجاج والمعتمرين والتي تستغل خالل مواسم الحج والعمرة 

 كما يالحظ أيضاً . نتج عن ذلك قلة المساحات الفضاء المناسبة إلنشاء الخدمات الترويحية ، 
بالرغم من حداثة تخطيطها ،  التنعيمو العمرة و الراشدية و العسيلة : أحياء هذا النمط وهي بأن بعض

زالت تعاني من نقص  ووجود السكان بها بأعداد متوسطة وكبر مساحاتها إال أن هذه األحياء ما
فقط من إجمالي الخدمات الترويحية % ٦الخدمات الترويحية والتي بلغت نسبتها  هاالخدمات ومن

من % ١٠نسمة أي ما يعادل  ١٣٢,٤٩٦وبلغ مجموع السكان بهذه األحياء حوالي ، بالمدينة 
وذلك يعود لكون هذه األحياء واقعة في أطراف المدينة الهامشية وبالتالي ، إجمالي سكان المدينة 

 . بالمدينة الحركة التجارية مثل مركزالتي ت المنطقة المركزيةما عن  منعزلة نوعاً بعيدة و فهي 
هو اء المخططة بمدينة مكة المكرمة فيمن أرقى األح يعدستثنى من ذلك حي العوالي الذي ويُ 

نسمة  ٢٥٣٠٠من إجمالي الخدمات الترويحية بالمدينة وقد بلغ عدد سكانه % ١١ حوالي يضم
بالحي رتفاع نسبة الخدمات الترويحية إحيث يالحظ ، جمالي سكان المدينة إمن فقط % ٢بنسبة 
   .نخفاض نسبة السكان إمقابل 

من % ٥٠والتي تمثل ) نسمة ٢٠,٠٠٠أقل من ( األحياء صغيرة الحجم سكانياً  : النمط الثالث
جرول و  المنصورو الشبيكة و الهجلة و أجياد : وتضم باقي األحياء وهي إجمالي أحياء المدينة

الشهداء و البيبان و كدي و الروابي و شعب عامر وشعب علي و القرارة والنقا و الشامية و التيسير و 
 ولي العهدو  العكيشيةو الهجرة و الكعكية و  المشاعرو النسيم و المرسالت و العزيزية و الروضة و النزهة و 
ويبلغ ، شرائع المجاهدين و الحمراء وأم الجود و السالمة و النوارية و البحيرات و  الخضراءو  الشرائعو 

من إجمالي % ٢٨أي ما يعادل  نسمة ٣٩١,٣١٧مجموع السكان في أحياء هذا النمط حوالي 
% ٤٨من الخدمات الترويحية أي  وافراً  وقد نالت معظم أحياء هذا النمط نصيباً  ،سكان المدينة 
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النسيم و  المرسالتو العزيزية و الروضة و النزهة و الشهداء : وهذه األحياء هي، دة وهي نسبة جي
وأم  الحمراءو النوارية و البحيرات و  الخضراءو  الشرائعو  ولي العهدو  العكيشيةو الهجرة و  المشاعرو 

من إجمالي % ١٣نسمة أي ما يعادل  ١٧٥,٩٠٩بلغ مجموع سكانها  والتي، كدي و  الجود
وذلك يعود لتوفر أهم عامل لوجود الخدمة الترويحية وهي المساحة الكبيرة في ، سكان المدينة 

من الحرم المكي من  في حين خلت أحياء المنطقة المركزية القريبة جداً ، غالبية هذه األحياء 
القرارة و الشامية و التيسير و جرول و المنصور و الشبيكة و الهجلة : ية وهي أحياءمات ترويحوجود خد

وذلك يعود ، ستثناء وجود حديقة في أجياد إب، البيبان و الروابي و شعب عامر وشعب علي و والنقا 
إلضافة إلى خلو أحياء با، لعدم توفر أهم عامل لوجود الخدمة الترويحية وهي المساحة الكبيرة 

من أحياء األطراف الهامشية  لكونهامن الخدمات الترويحية وشرائع المجاهدين السالمة و الكعكية 
  .  التي تعاني من نقص الخدمات 

مدينة مكة المكرمة السكان وعدد الخدمات الترويحية في  كثافةولمعرفة طبيعة العالقة بين      
  :  من خالل المعادلة التالية Pearson Correlation )ر(رتباط بيرسوناإلتم تطبيق معامل 

      ١  
  ) َص  –ص ) ( َس  –س ( مج   __     
  ن      

    .)٣٤٤ص، م٢٠٠٠، يالصالح والسريان(  ________________________  =ر
  ع ص × ع س                  

  :  نإحيث 
  . عامل س قيمة =  س.             المجموع  =مج .             عدد الحاالت = ن 
  . متوسط ص =  َص   .         متوسط س =  َس .         عامل ص قيمة =  ص

، خرونآالدويكات و (نحراف المعياري لـ ص اإل= ع ص .   نحراف المعياري لـ س اإل= ع س 
  . )٣٠ص، م٢٠٠٨

تم الكشف عن طبيعة العالقة ما  SPSSجتماعية ستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلإوب     
  : مدينة مكة المكرمة كما في الجدول التاليالسكان وعدد الخدمات الترويحية في  كثافةبين 
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 عدد الخدمات الترويحية الكثافة السكانية  

السكانيةالكثافة   Pearson Correlation 1 -.205 

Sig. (2-tailed)  .116 

N 60 60 

 Pearson Correlation -.205 1 عدد الخدمات الترويحية

Sig. (2-tailed) .116  

N 60 60 
�

منطقة مكة المكرمة لعام الهيئة العليا لتطوير  وعدد السكان من ــه١٤٣١أمانة العاصمة المقدسة  المساحة من(السكانكثافة :  المصدر
عدد الخدمات الترويحية ،  )٤٦ص، م١٩٨٦، أبوعيانة( هذه األحياء اتمساح÷  أحياء المدينةفي  السكان عدد= والكثافة السكانية ،  )ــه١٤٢٤

  . ــهـ١٤٣١بيرسون من حساب الباحثة  اإلرتباطومعامل ،  سبق ذكرها من عدة مصادر

مما يدل  -٠.٢٠٥ =بيرسون رتباط قيمة إبأن ) ٩(جدوليتبين من خالل تحليل معطيات      
كما يالحظ أيضًا ، على وجود عالقة عكسية ضعيفة بين كثافة السكان وعدد الخدمات الترويحية 

مما  ٠.٠٥مستوى المعنوية  > ٠.١١٦) sig(نفسه أن مستوى الداللة  جدولمن خالل تحليل ال
وكثافة الخدمات الترويحية  عالقة بين عدد العدم والذي ينص على عدم وجود يجعلنا نقبل فرض

  .السكان في مدينة مكة المكرمة 

  : يتركز السكانال مؤشر
بدولة أو مدينة ما له دالالت مهمة حيث تأخذ قيم هذا  يتركز السكانال مؤشرمعرفة  إن     

فكلما زادت نسبة التركيز دل ذلك على ، المؤشر مدلوالت مختلفة تعتمد على مقدار هذه القيم 
أو  شدة التركز في حين كلما قلت هذه القيمة دل ذلك على التشتت فتوزيع السكان يكون مثالياً 

  :  التالية ستخدام الصيغةإيحسب مؤشر تركز السكان بو ،  عندما تكون نسبة التركز صفراً  منتظماً 

    =  Index of concentrationمؤشر التركز 
  ١  
  |  ص -س| مجـ   __ 
  ٢   

  :  نإحيث 
  . مجموع الفروق المطلقة بين س وص لكل المناطق أو الوحدات اإلدارية المدروسة = مجـ 
  . النسبة المئوية لعدد سكان منطقة ما إلى إجمالي سكان الدولة على سبيل المثال = س
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  ). ١٢ص، م١٩٩٨، الخريف( النسبة المئوية لمساحة المنطقة إلى مساحة الدولة أو اإلقليم= ص

       : ـهـ١٤٣١ لعام الجدول التالي يوضح مؤشر التركز السكاني في أحياء مدينة مكة المكرمةو 
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  ١  -١  ١  ١٦٥٠٠  ٠,١  ٠,٨٦  أجياد -١
  -   -٠,٤  ٠,٤  ٦١٩٥  ٠,٠٤  ٠,٥٤  الهجلة -٢
  -   -١  ١  ١١٠٠٠  ٠,١  ٠,٦٩  الشبيكة -٣
  -   -٢  ٢  ٢٧١٢٠  ٠,١  ٠,٨٦  الطندباوي -٤
  -   -١  ١,٤  ١٩٩٦٢  ٠,٠٥  ٠,٦١  المنصور -٥
  -   -١  ١  ١٦٥٠٠  ٠,١  ٠,٧٩  جرول -٦
  -   -١  ١  ١٥٩٥٠  ٠,١  ٠,٨٨  التيسير -٧
  -   -١  ٠,٦  ٨٢٠٠  ٠,٠٣  ٠,٣٤  الشامية -٨
  -   -٠,٣  ٠,٣  ٤١٠٠  ٠,٠٣  ٠,٣٤  القرارة والنقا -٩

  -   -٠,٤  ٠,٥  ٧٠٠٠  ٠,٠٥  ٠,٦  وشعب علي شعب عامر - ١٠
  -   -٠,١  ٠,٣  ٤٨١٣  ٠,٢  ٢,٧٢  الروابي - ١١
  ١  -٢  ٢  ٢٤٦٠٠  ٠,١  ١,١٣  ةالمسفل - ١٢
  ٢  ٠  ٠,٤  ٥٠٨٨  ٠,٤  ٥,٢٢  كدي - ١٣
  -   -٣  ٣  ٣٧٩٥٠  ٠,٢  ٢,١١  التقوى - ١٤
  -   -٣  ٣  ٣٧٩٥٠  ٠,١  ١,١٦  جرهم - ١٥
  ٥  -٤  ٤  ٥٠١٨٨  ٠,٢  ٢,٦٢  الخالدية - ١٦
  ١  -٤  ٤  ٥٥٩٦٣  ٠,٢  ٢,١٤  الهنداوية - ١٧
  ١١  -٣  ٣  ٤٢٢٠٠  ٠,٣  ٣,٢٥  الرصيفة - ١٨
  ١  -٢  ٢  ٢٨١٢٠  ٠,١  ١,٠٣  الحجون - ١٩
  ١  -٣  ٣  ٣٥٤٧٥  ٠,٣  ٣,٧٤  األندلس - ٢٠
  ١  -٣  ٣  ٤٥٢٠٠  ٠,٢  ٢,٨٦  العتيبية - ٢١
  -   -٠,١  ٠,١  ١٢٣٨  ٠,٠٤  ٠,٥٧  البيبان - ٢٢
  ٧  -٠,١  ٠,٣  ٤٤٠٠  ٠,٢  ٢,٠٦  الشهداء - ٢٣
  -   -٣  ٣  ٤٢٠٥٠  ٠,١  ١,٥٣  الزهراء - ٢٤
  ١١  -١  ١  ١٤٤٣٨  ٠,٢  ٣,٠٦  النزهة - ٢٥
  -   -٣  ٣  ٣٧٥٠٠  ٠,١  ٠,٨٦  الضيافة - ٢٦
  ٣  -٤  ٤  ٥١٧٠٠  ٠,٣  ٣,٢٨  الزاهر - ٢٧
  -   -١,٥  ١,٥  ٢٠٦٢٥  ٠,٠٤  ٠,٥١  السليمانية - ٢٨
  -   -٢  ٢  ٢١٧٢٥  ٠,١  ٠,٧  الجميزة - ٢٩
  ٥  -٢  ٢  ٣٤٣٠٠  ٠,٢  ١,٩٣  المعابدة - ٣٠
  ١  -٢  ٢  ٢٣٠٠٠  ٠,٣  ٣,٧٥  ريع ذاخر - ٣١
  -   -٢  ٢  ٣٤٦٠٠  ٠,١  ١,٧٢  الخنساء - ٣٢
  ٥  -١  ٢  ٢٤٧٥٠  ١  ٦,٨٦  العدل - ٣٣
  ١  -١  ١  ١٦٠٠٠  ٠,٢  ٢,١٤  الروضة - ٣٤
  ١  -٣  ٤  ٥٣٦٠٠  ١  ٧,٠٧  جبل النور - ٣٥
  -   ٠,٣  ١  ٢٠٣٥٠  ١,٣  ١٦,٧٩  وادي جليل - ٣٦
  ٤  -٠,٦  ١  ١٩٢٥٠  ٠,٤  ٤,٥٤  العزيزية - ٣٧
  ٩  -١  ١  ١٦٦٣٨  ٠,٢  ٣,٠٢  المرسالت  - ٣٨
  ١٣  -٣,١  ٣,٥  ٤٨١٢٥  ٠,٤  ٥,٢٤  الجامعة - ٣٩
  ٥  ٠,٦  ٠,٤  ٤٩٥٠  ١  ٨,٢  النسيم - ٤٠
  ٢٥  ٥  ٢  ٢٥٣٠٠  ٧  ٩٠,٦٨  العوالي - ٤١



١١٤ 

 

  ٥  ٩  ٠  ٠  ٩  ١١٩,٤  المشاعر - ٤٢
  ٢٥  ٢  ٣  ٤٤٦٨٨  ٥  ٦٦,٤٩  الملك فهد - ٤٣
  ٤  -٤  ٤  ٥٥٨٢٥  ٠,٤  ٥,٥٥  الشوقية - ٤٤
  -   -٠,٢  ٠,٥  ٧٠١٣  ٠,٣  ٤,٣٦  الكعكية - ٤٥
  ٤  ٠  ١  ١٤٥٧٥  ١  ٩,٤٤  الهجرة - ٤٦
  -   -٢  ٣  ٤٧١٥٣  ١  ١٣,٠٨  قريش بطحاء - ٤٧
  ١  ١٠,٨  ٠,٢  ٢٣٣٠  ١١  ١٤٨,٧٦  العكيشية - ٤٨
  ٤  ١٤  ١  ٩٤٨٨  ١٥  ٢٠٠,١١  ولي العهد - ٤٩
  ٣  ١,٦  ٠,٤  ٦١٨٨  ٢  ٢٧,٤٥  الشرائع - ٥٠
  ٧  ٢  ١  ١٢٣٧٥  ٣  ٣٤,٦٣  الخضراء - ٥١
  -   ٣  ١  ٢٠٤٣٣  ٤  ٤٧,٢٦  العسيلة - ٥٢
  -   ٠  ١  ١٨٥٦٣  ١  ١٨,٢٤  شرائع المجاهدين - ٥٣
  ٩  ٠  ٢  ٢٤٧٥٠  ٢  ٣٠,٣١  الراشدية - ٥٤
  -   ٢  ٢  ٢٢٢٧٥  ٤  ٥٧,١٩  العمرة - ٥٥
  ٣  -١  ٣  ٣٩٧٣٨  ٢  ٢٣,٥٦  التنعيم - ٥٦
  ١٠  ٣  ١  ١٠٤٥٠  ٤  ٤٦,٨٩  البحيرات - ٥٧
  ١٦  ٣  ١  ٩٧٦٣  ٤  ٥٧,٦٧  النوارية - ٥٨
  -   ٧  ١  ٩٩٠٠  ٨  ١٠٩,٤٧  السالمة - ٥٩
  ١٤  ٥,٧  ٠,٣  ٤٤٠٠  ٦  ٨١,٢٦  وأم الجود الحمراء - ٦٠

0��א#@� ٢١٩  ١٤٣  %١٠٠  ١٣٧٥٠٠٠  % ١٠٠  �١٣٠٠,١٢  

عدد ، هـ ١٤٢٤لعام  منطقة مكة المكرمة الهيئة العليا لتطوير عدد السكان منو ،  ـه١٤٣١ العاصمة المقدسةاحة من أمانة المس:  المصدر
    .  ـه١٤٣١ومؤشر التركز السكاني من حساب الباحثة ، سبق ذكرها  الخدمات الترويحية من عدة مصادر

التباين بين الحظ مدى ي السابق جدولحساب مؤشر التركز السكاني في ال من خالل     
في أعلى فرق بينهما  فقد بلغ،  لسكانالنسب المئوية ليقابلها من  النسب المئوية للمساحة وما

 حي ولي العهد والعكيشية والسالمة حيث يزداد نصيب الفرد من المساحة ويقل مؤشر تركز
جمالي مساحة إمن % ٣٥تمثل  ٢كم ٤٥٨,٣٤حيث تبلغ مساحة هذه األحياء ،  السكان فيها

فقط من % ٢تضم هي أحياء المدينة و جمالي عدد إمن % ٥وتمثل هذه األحياء ، لمدينة ا
التي ألنها من األحياء الهامشية وذلك ،  بالرغم من كبر مساحاتهاالخدمات الترويحية  إجمالي

ن نسبة التركز هي نصف إوحيث . الخدمات الترويحية تعاني من نقص الخدمات ومنها 
، م٢٠٠٥، يوسف( بين النسبة المئوية للمساحة والنسبة المئوية للسكانمجموع الفرق الموجب 

 انصفهو  ١٤٣ ساويت اوجد بأنهو  )ص%و س(% حساب مجموع الفرق بين فقد تم،  )٢٠ص
ميل توزع السكان نحو التركز في أحياء بعينها دون غيرها بقدر  إلى وهي نسبة تشير% ٧١,٥

من خالل  يتبينكما ، بعدها عن الصفر الذي يرمز لمثالية التوزيع بين المساحة والسكان 
 قلجزء منها ت،  فأكثرألف نسمة  ٢٠من  السكانتركز أن األحياء التي يزداد فيها ) ١٠(جدول

نها والجزء اآلخر م) أقل من خمسة خدمات ترويحية في الحي الواحد( الخدمات الترويحية هاب
صغيرة  ينطبق على األحياء كبيرة الحجم سكانياً  القولوهذا ،  الخدمات الترويحية من خالٍ 
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الضيافة و جرهم و التقوى و جبل النور و  الزاهرو الزهراء و العتيبية و الهنداوية : المساحة وهي أحياء 
فهي تمثل ، السليمانية و الجميزة و ريع ذاخر و المسفلة و الطندباوي و الحجون و الخنساء و األندلس و 

حيث ،  فقط من إجمالي الخدمات الترويحية% ٥أحياء المدينة وتضم جمالي عدد إمن % ٢٧
من إجمالي سكان % ٤٢نسمة أي ما يعادل  ٥٧٧,١٧٥نتج عن الضغط السكاني ألكثر من 

أن ، فقط من إجمالي مساحة المدينة % ٣أي  ٢كم ٣٤,٤٥في مساحة تقدر بحوالي ، المدينة 
 زديادإوذلك ألن  ، نخفضت معدالتها بالنسبة لعدد السكانإ فقدت الخدمات الترويحية كفاءتها و 

ستخدامات األرض السكنية مما قلل إزيادة التوسع في إلى  أدىفي تلك األحياء السكان أعداد 
  . ستخدامات الترفيهية من المساحات المتاحة لإل

العالقة بين مساحة المدينة وعدد الخدمات الترويحية بها تم تطبيق وللتعرف على نوع      
حيث تم الكشف ،  SPSSستخدام برنامج إب Pearson Correlationرتباط بيرسون إمعامل 

في الجدول مدينة مكة المكرمة كما وعدد الخدمات الترويحية في المساحة عن نوع العالقة بين 
 : التالي

�ط:� ��ل�:��)�١١(�دول�                 #������� .�# دد�א��د��$�א���و������-��د��������א�������א���

 عدد الخدمات الترويحية مساحة مدينة مكة المكرمة  

 ****Pearson Correlation 1 .322 مساحة مدينة مكة المكرمة

Sig. (2-tailed)  .012 

N 60 60 

الخدمات الترويحية عدد  Pearson Correlation .322**** 1 

Sig. (2-tailed) .012  

N 60 60 

****. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

من  بيرسون اإلرتباطومعامل ،  سبق ذكرها وعدد الخدمات الترويحية من عدة مصادر،  المساحة من أمانة العاصمة المقدسة:  المصدر         
  .هـ ١٤٣١حساب الباحثة 

وهي تشير  ٠.٣٢٢ = المحسوبة اإلرتباطقيمة أن ) ١١(جدولتحليل معطيات من يتضح      
كما ، عالقة طردية بين المساحة وعدد الخدمات الترويحية ولكنها تعد عالقة ضعيفة  لى وجودإ

 ٠.٠٥ < ٠.٠١٢ن مستوى الداللة إحيث  ٠.٠٥حصائية عند مستوى المعنوية إأنها ذات داللة 
ُيرفض فرض العدم وُيقبل الفرض البديل والذي ينص على وجود عالقة نه إفبناءًا على ذلك و ، 

تسعت مساحات األحياء إفكلما  ، في مدينة مكة المكرمة المساحة وعدد الخدمات الترويحية بين
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قامة الخدمة إوذلك نتيجة ألهمية توفر المساحة الواسعة عند ، زداد بها عدد الخدمات الترويحية إ
  .  الترويحية 

  :معدل السكان للخدمات الترويحية 
 إلىيختلف معدل السكان للخدمات الترويحية في مدينة مكة المكرمة من خدمة ترويحية      

أدنى معدل له في  إلىلخدمات الترويحية يصل أن معدل السكان لب وجدوبصفة عامة ، أخرى 
المتاحف ويزداد أكثر في األندية الرياضية ويبلغ و  الترفيهية في المنتزهات ثم يزدادالحدائق العامة 

 الخدمةوالجدول التالي يوضح معدل ما تخدمه .  األندية األدبيةو  المراكز الترفيهيةأقصاه في 
                      : ــه١٤٣١عام  الترويحية من السكان في مدينة مكة المكرمة
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  ١٦,٥٠٠  ١  -   -   -   -   -   ١٦,٥٠٠  أجياد -١
  -   -   -   -   -   -   -   -   الهجلة -٢
  -   -   -   -   -   -   -   -   الشبيكة -٣
  -   -   -   -   -   -   -   -   الطندباوي -٤
  -   -   -   -   -   -   -   -   المنصور -٥
  -   -   -   -   -   -   -   -   جرول -٦
  -   -   -   -   -   -   -   -   التيسير -٧
  -   -   -   -   -   -   -   -   الباب والشامية -٨
  -   -   -   -   -   -   -   -   القرارة والنقا -٩

  -   -   -   -   -   -   -   -   وشعب علي شعب عامر - ١٠
  -   -   -   -   -   -   -   -   الروابي - ١١
  ٢٤,٦٠٠  ١  -   -   -   -   -   ٢٤,٦٠٠  ةالمسفل - ١٢
  ٢,٥٤٤  ٢  -   -   -   -   -   ٢,٥٤٤  كدي - ١٣
  -   -   -   -   -   -   -   -   التقوى - ١٤
  -   -   -   -   -   -   -   -   جرهم - ١٥
  ١٠,٠٣٨  ٥  -   -   -   -   -   ١٠,٠٣٨  الخالدية - ١٦
  ٥٥,٩٦٣  ١  -   ٥٥,٩٦٣  -   -   -   -   الهنداوية - ١٧
  ٣,٨٣٦  ١١  -   -   ٢١,١٠٠  -   -   ٤,٦٨٩  الرصيفة - ١٨
  ٢٨,١٢٠  ١  -   -   -   -   -   ٢٨,١٢٠  الحجون - ١٩
  ٣٥,٤٧٥  ١  -   -   -   -   -   ٣٥,٤٧٥  األندلس - ٢٠
  ٤٥,٢٠٠  ١  -   -   -   -   -   ٤٥,٢٠٠  العتيبية - ٢١
  -   -   -   -   -   -   -   -   البيبان - ٢٢
  ٦٢٩  ٧  -   -   -   -   -   ٦٢٩  الشهداء - ٢٣
  -   -   -   -   -   -   -   -   الزهراء - ٢٤
  ١,٣١٣  ١١  -   -   -   -   -   ١,٣١٣  النزهة - ٢٥
  -   -   -   -   -   -   -   -   الضيافة - ٢٦
  ١٧,٢٣٣  ٣  -   -   ٥١,٧٠٠  -   -   ٢٥,٨٥٠  الزاهر - ٢٧
  -   -   -   -   -   -   -   -   السليمانية - ٢٨
  -   -   -   -   -   -   -   -   الجميزة - ٢٩
  ٦,٨٦٠  ٥  -   -   -   -   -   ٦,٨٦٠  المعابدة - ٣٠
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  ٢٣,٠٠٠  ١  -   -   -   -   -   ٢٣,٠٠٠  ريع ذاخر - ٣١
  -   -   -   -   -   -   -   -   الخنساء - ٣٢
  ٤,٩٥٠  ٥  -   -   -   -   -   ٤,٩٥٠  العدل - ٣٣
  ١٦,٠٠٠  ١  -   -   -   -   -   ١٦,٠٠٠  الروضة - ٣٤
  ٥٣,٦٠٠  ١  -   -   -   -   -   ٥٣,٦٠٠  جبل النور - ٣٥
  -   -   -   -   -   -   -   -   وادي جليل - ٣٦
  ٤,٨١٣  ٤  -   -   -   -   -   ٤,٨١٣  العزيزية - ٣٧
  ١,٨٤٩  ٩  ١٦,٦٣٨  -   ١٦,٦٣٨  -   -   ٢,٣٧٧  المرسالت - ٣٨
  ٣,٧٠٢  ١٣  -   -   ٤٨,١٢٥  -   -   ٤,٠١٠  الجامعة - ٣٩
  ٩٩٠  ٥  -   ٤,٩٥٠  -   -   -   ١,٢٣٨  النسيم - ٤٠
  ١,٠١٢  ٢٥  -   -   ٢٥,٣٠٠  -   -   ١,٠٥٤  العوالي - ٤١
  ٠  ٥  -   -   -   -   -   ٠  المشاعر - ٤٢
  ١,٧٨٨  ٢٥  -   -   -   -   -   ١,٧٨٨  الملك فهد - ٤٣
  ١٣,٩٥٦  ٤  -   -   -   -   -   ١٣,٩٥٦  الشوقية - ٤٤
  -   -   -   -   -   -   -   -   الكعكية - ٤٥
  ٣,٦٤٤  ٤  -   -   ١٤,٥٧٥  -   -   ٤,٨٥٨  الهجرة - ٤٦
  -   -   -   -   -   -   -   -   بطحاء قريش - ٤٧
  ٢,٣٣٠  ١  -   -   -   -   -   ٢,٣٣٠  العكيشية - ٤٨
  ٢,٣٧٢  ٤  -   -   -   -   -   ٢,٣٧٢  ولي العهد - ٤٩
  ٢,٠٦٣  ٣  -   ٦,١٨٨  -   -   -   ٣,٠٩٤  الشرائع - ٥٠
  ١,٧٦٨  ٧  -   -   -   -   -   ١,٧٦٨  الخضراء - ٥١
  -   -   -   -   -   -   -   -   العسيلة - ٥٢
  -   -   -   -   -   -   -   -   شرائع المجاهدين - ٥٣
  ٢,٧٥٠  ٩  -   ٢٤,٧٥٠  -   -   -   ٣,٠٩٤  الراشدية - ٥٤
  -   -   -   -   -   -   -   -   العمرة - ٥٥
  ١٣,٢٤٦  ٣  -   ٣٩,٧٣٨  -   -   -   ١٩,٨٦٩  التنعيم - ٥٦
  ١,٠٤٥  ١٠  -   -   -   -   -   ١,٠٤٥  البحيرات - ٥٧
  ٦١٠  ١٦  -   ٩,٧٦٣  -   -   -   ٦٥١  النوارية - ٥٨
  -   -   -   -   -   -   -   -   السالمة - ٥٩
  ٣١٤  ١٤  -   -   ٤,٤٠٠  ٥٥٠  ٤,٤٠٠  ١,١٠٠  الحمراء وأم الجود - ٦٠

����������4א��*�� ٦,٢٧٩  ٢١٩  ١,٣٧٥,٠٠٠  ٢٢٩,١٦٧  ١٧١,٨٧٥  ١٧١,٨٧٥  ١,٣٧٥,٠٠٠  �٧٠٥١  

، وعدد الخدمات الترويحية من عدة مصادر سبق ذكرها ،  ــه١٤٢٤عدد السكان من الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة لعام : المصدر 
  .)٢٣٩ص، م٢٠٠٠، خالف( عدد الخدمات الترويحية بالحي÷ عدد سكان الحي  =المعدل ،  ــه١٤٣١والمعدل من حساب الباحثة 

  :  اآلتيالجدول السابق يتضح بيانات تحليل خالل من 
  : معدالت السكان للحدائق العامة  - ١

| نسمة  ٧٠٥١من السكان في مدينة مكة المكرمة  الحديقة العامةتخدمه  بلغ معدل ما     
، للحديقة العامة من حي آلخرختالف معدل السكان إويالحظ من خالل الجدول مدى ، حديقة 
ويمكن ، ن بعض األحياء تزيد عن المعدل العام للمدينة وبعضها تقل عن هذا المعدل إحيث 

  : فئات هي  أربعتصنيف أحياء المدينة إلى 
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  :حديقة | نسمة  ٢٦٠٠٠ يزيد بها المعدل عنأحياء  -أ
من % ٧وهي تمثل ،  جبل النورو العتيبية و األندلس و الحجون : وتضم هذه الفئة أحياء      

من إجمالي فقط % ٢تمثل حدائق  أربعةويوجد في أحياء هذه الفئة ، إجمالي أحياء المدينة 
ويرجع السبب في ، من إجمالي سكان المدينة % ١٢وهي تخدم حوالي ، الحدائق العامة بالمدينة 

حياء معدالت النمو السكاني لهذه األرتفاع إرتفاع معدالت السكان للحديقة في هذه األحياء إلى إ
وهذا ، وبالتالي زيادة نسب السكان مقابل وجود نقص في عدد الحدائق العامة بهذه األحياء ، 

وعدم وجود توازن في ، في أحياء هذه الفئة  يدل على عدم كفاية الحدائق العامة لخدمة السكان
  .  توزيع الحدائق العامة مقارنة بأعداد السكان 

  : حديقة | نسمة  ١٦٠٠٠ - ٢٦٠٠٠أحياء يتراوح المعدل بها ما بين  - ب
وهي تمثل  ،التنعيم و الروضة و ريع ذاخر و الزاهر و المسفلة و أجياد : أحياء وتضم هذه الفئة      
فقط من % ٤حدائق تمثل  ثمانيةوتضم هذه األحياء حوالي ، من إجمالي أحياء المدينة % ١٠

، من إجمالي سكان المدينة % ١٢,٥وهذه الحدائق تخدم ،  إجمالي الحدائق العامة بالمدينة
عدم مما يدل على  وجود توازن في توزيع الحدائق العامة مع حجم السكانعدم ويتضح من ذلك 

  . عدالة توزيعية وجود 

  :حديقة | نسمة  ٦٠٠٠ - ١٦٠٠٠يتراوح المعدل بها ما بين أحياء  -جـ
من إجمالي أحياء % ٥الشوقية والتي تمثل و المعابدة و الخالدية : ضم هذه الفئة أحياء وت     

تخدم ، من إجمالي الحدائق العامة بالمدينة % ٧حديقة تمثل  ١٤تضم هذه األحياء ، المدينة 
مما يدل على وجود توازن في توزيع ، جمالي سكان المدينة إمن % ١٠هذه الحدائق حوالي 

  .الحدائق العامة مع حجم السكان في تلك األحياء 

  : حديقة | نسمة  ٦٠٠٠يقل المعدل بها عن أحياء  -د
المرسالت و  العزيزيةو العدل و النزهة و الشهداء و الرصيفة و كدي : وتضم هذه الفئة أحياء      
الراشدية و الخضراء و العهد ولي و العكيشية و الهجرة و فهد الملك و العوالي و النسيم و الجامعة و 
من إجمالي أحياء % ٣٥وهي تمثل ، الشرائع و المشاعر و الحمراء وأم الجود و النوارية و البحيرات و 

من إجمالي % ٨٧حديقة عامة والتي تمثل  ١٦٩وتستحوذ أحياء هذه الفئة على ، المدينة 
ويالحظ هنا ، من إجمالي سكان المدينة % ٢٥وهذه الحدائق تخدم ، الحدائق العامة بالمدينة 



١١٩ 

 

ويرجع السبب ، خفضة للسكان في هذه األحياء رتفاع نسبة الحدائق العامة مقارنة بالنسبة المنإ
نخفاض معدالت النمو السكاني لهذه إنخفاض معدالت السكان للحديقة في هذه األحياء إلى إفي 

نخفاض نسب السكان مقابل وجود زيادة كبيرة في عدد الحدائق العامة بهذه إوبالتالي ، األحياء 
حتياجات السكان إحياء هذه الفئة تزيد عن مما يدل على أن الحدائق العامة في أ، األحياء 

  . الترويحية 

  :معدالت السكان للمراكز الترفيهية  - ٢
 ١,٣٧٥,٠٠٠من السكان في مدينة مكة المكرمة  المراكز الترفيهيةخدمه ت بلغ معدل ما     

حيث يوجد بالمدينة مركز ترفيهي واحد فقط وهو يستقطب جميع سكان ، مركز ترفيهي | نسمة 
يخدم المركز الترفيهي سكان حي أم الجود البالغ عددهم ، المدينة كونه المركز الترفيهي الوحيد 

ويتضح من ذلك أن ، فقط من إجمالي سكان المدينة % ٠,٣٢نسمة والذين يمثلون  ٤٤٠٠
ولكنه على مستوى المدينة ال يغطي ، حتياجات سكان الحي الترويحية إالمركز الترفيهي يلبي 

  .  ات الترويحية للسكان حيث يحتاج السكان بالمدينة للمزيد من المراكز الترفيهيةحتياجاإل

  : معدالت السكان للمنتزهات الترفيهية  - ٣
 ١٧١,٨٧٥ من السكان في مدينة مكة المكرمة الترفيهية المنتزهاتخدمه ت بلغ معدل ما     

منتزهات وهي تتركز في حي أم الجود والذي يبلغ عدد  ثمانيةحيث يوجد بالمدينة ، منتزه  | سمةن
خدمه ي معدل ما وقد كان، من إجمالي سكان المدينة % ٠,٣٢نسمة وهم يمثلون  ٤٤٠٠سكانه 
، منتزه وهو أقل بكثير من المعدل العام | نسمة  ٥٥٠ في حي أم الجود من السكان المنتزه

وأن هذه ، ث تتركز في حي واحد بالمدينة يتضح من ذلك عدم العدالة في توزيع المنتزهات حي
ولكنها على مستوى المدينة ال تغطي ، حتياجات سكان الحي الترويحية إتزيد عن  المنتزهات

  .  حتياجات الترويحية للسكان حيث يحتاج السكان بالمدينة للمزيد من المنتزهات الترفيهية اإل

  : للمتاحف معدالت السكان  - ٤
متحف | مة نس ١٧١,٨٧٥ من السكان في مدينة مكة المكرمة المتحفخدمه ي بلغ معدل ما     

السكان وذلك في من إجمالي % ١٥متاحف وهي تخدم  ثمانيةبالمدينة  ويبلغ عدد المتاحف، 
وتتراوح ، الحمراء وأم الجود و الهجرة و العوالي و الجامعة و المرسالت و الزاهر و الرصيفة : أحياء

متحف | نسمة  ٥٢,٠٠٠ - ٤٠٠٠تخدمهم المتاحف بهذه األحياء ما بين معدالت السكان الذين 
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هذا يدل على وجود توازن في توزيع المتاحف وأحجام ، المعدالت أقل من المعدل العام وهذه 
  . السكان الذين تخدمهم في تلك األحياء 

  :معدالت السكان لألندية الرياضية  - ٥
 | نسمة ٢٢٩,١٦٧من السكان في مدينة مكة المكرمة  النادي الرياضيخدمه ي بلغ معدل ما     

من إجمالي السكان % ١٠أندية رياضية تخدم ما يعادل  ستةن عددها إحيث ،  رياضي نادٍ 
وتتراوح معدالت ، النوارية و التنعيم و الراشدية و الشرائع و النسيم و الهنداوية : بالمدينة في أحياء 

 نادٍ | نسمة  ٥٦,٠٠٠ - ٥٠٠٠ما بين  في هذه األحياءالسكان الذين تخدمهم األندية الرياضية 
مما يدل على وجود توازن في توزيع األندية ، رياضي وهي معدالت تقل عن المعدل العام 

ن األندية الرياضية الحكومية إوعلى مستوى المدينة ف. الرياضية وأحجام السكان في تلك األحياء 
األندية حتاج السكان بالمدينة للمزيد من حتياجات الترويحية للسكان حيث يال تغطي اإل

  .  الرياضية

  :معدالت السكان لألندية األدبية  - ٦
 |نسمة ١,٣٧٥,٠٠٠من السكان في مدينة مكة المكرمة  النادي األدبيخدمه ي بلغ معدل ما     

وهو يستقطب سكان المدينة كونه النادي  أدبي واحد فقط حيث يوجد بالمدينة نادٍ ،  أدبي نادٍ 
نسمة والذين  ١٦,٦٣٨ويخدم النادي األدبي سكان حي المرسالت البالغ عددهم ، األدبي الوحيد 

  . من السكان بالمدينة % ١يمثلون 

  

  

  

  

  

  

  



١٢١ 

 

  :العمران  -٢-٣
البيئة  عناصر مع تفاعله أشكال من شكل وهو ، اإلنسان حضارة مظاهر أحد هو العمران     

 أنه كما ، ةتاريخي ومتغيرات جغرافية ثوابت بين التفاعل محصلة نفسه الوقت في وهو ، الطبيعية
، م٢٠٠٩ الشريعي،(للشعوب  والحضارية جتماعيةواإل والتنظيمية الثقافية للمؤثرات ستجابةإ يعد
  .)١٤ص

نه إ و ، حركة نمو عمراني عظيم وكذلك زيادة سكانية هائلة تعيش المدن العربية اآلن إن      
يصاحبها ، لمن المتوقع أن تستمر هذه الحركة العمرانية وهذه الزيادة السكانية إلى أمد بعيد 

مشكالت تخطيطية ال حد لها كمشكلة اإلسكان وكذلك مشكلة توفير كافة الخدمات التي البد من 
  . نةاج لها اإلنسان في المديالتي يحت الترويحيةمن ومنها الخدمات آوجودها لدى مجتمع حضاري 

وخاصة في سنين التوسعات  مضطرداً  عمرانياً  لقد شهدت مدينة مكة المكرمة نمواً و      
مما ، رتفاع عائدات النفط إ قتصادية و سنين الطفرة اإلفي وكذلك ، السعودية للحرم المكي الشريف 

األعداد ستيعاب أدى إلى زيادة الرقعة العمرانية بمكة المكرمة إلى ما وراء الحواجز الجبلية إل
  . )٢٣٤ص ، م٢٠٠٢، الغامدي والنجار( الهائلة من المهاجرين إليها

  : م ١٩٧٨الموافق  ــه١٣٩٨األوضاع العمرانية حتى عام 
بشارع وتتحدد هذه الكتلة ، تتركز حول الحرم الشريف الكتلة العمرانية لمكة المكرمة  كانت     

وبحي العزيزية من الشرق ، مسجد العمرة الحج في الشمال وأجزاء من حي التنعيم األقرب إلى 
ويالحظ على هذه الفترة غياب ، وبحي النزهة من الغرب ، وبالمسفلة والرصيفة من الجنوب 

 متداد غرب شارع الرصيفة والذي كان خالياً إستثناء مخطط الرصيفة على إالمخططات المنظمة ب
ن التوسع العمراني في هذه الفترة إمكرمة فستثناء األحياء القديمة من مكة الإوب،  من البناء تماماً 

متداد العمراني لهذه الفترة لذلك جاء اإل، تخذ األودية كمنافذ خاصة في جنوب مكة المكرمة إ
  : على النحو التالي 

  : شرق مكة المكرمة  - ١
كتملت باإلضافة إلى الجسور العلوية في إحيث يالحظ أن شبكة الطرق في المشاعر قد      

أ حتى تلك ولم تنش، دقم الوبر وكذلك طريق المعيصم الذي يربط مزدلفة بطريق السيل منطقة 
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والمالحظ أن النمو العمراني في ، ة كنفق الملك خالد ونفق الملك فهد يالفترة المنافذ الرئيس
قتصر على المنطقة المحصورة بين دقم الوبر والششة في وادي إت السكنية والتجارية قد آالمنش

ولم تخط بعد في تلك المرحلة مخططات اللحياني ، بين جبل منى وطريق الطائف  ة وماالعزيزي
   .رأى النور بعد  يكن قدكما أن مستشفى النور لم ، أو جنوب العزيزية 

  : شمال مكة المكرمة  - ٢
 كانت الكتلة العمرانية شمال مكة المكرمة في هذه الفترة تقتصر على المنطقة المحصورة ما     
وقد كان شارع الحجون أهم الشوارع في شمال مكة والذي يربط بين ، الحرم وحي الخنساء  بين

حيث كانت الطرق المتعامدة ، وبين المدخل الغربي لمكة المكرمة  منطقة العزيزية المعزولة تقريباً 
كة مما هيأ منافذ للتوسع العمراني عبر طرق ريع ذاخر والجزائر وم على هذا الشارع تتجه شماالً 

ن لم تكن إ ت جسور ميدان العدل و نشئويالحظ أنه في تلك الفترة قد أ، المدينة المنورة  -  المكرمة
  . حدائقه قد أينعت بعد 

  : غرب مكة المكرمة  - ٣
ففي المنطقة ، متداد عمراني ناحية الغرب إهو أقصى ) الستين(كان شارع الرصيفة      

وبين طريق مكة  جدة القديم شماالً  –وبين طريق مكة المكرمة  المحصورة بين هذا الشارع غرباً 
بينما المخططات الحديثة ، للعمران في حي النزهة  ةجدة الحالي كانت هناك نوا –المكرمة 

، كإسكان الرصيفة أو مخطط الحمراء أو مخطط الخالدية كانت غير موقعة على األرض بعد 
كذلك ، افتها ونمطها العشوائي في حي الزهراء والهنداوية أما الكتلة العمرانية المتصلة فنالحظ كث

متدت على جانبيه األحياء الكثيفة إستبطن وادي طوى والذي إنه يالحظ أن شارع المنصور قد إف
  . البناء والسكان في ذلك الوقت 

  : جنوب مكة المكرمة  - ٤
متداد وادي إت المتفرقة على آستثناء بعض المنشإلم يكن هناك كتلة عمرانية واضحة ب     

، لتقاء شارع إبراهيم الخليل وشارع المنصور إوكان العمران ينتهي عند ، إبراهيم الخليل وطوى 
ولم يكن هناك على األرض أي نشاط تنموي واضح يعكس ما أصبحت عليه في وقتنا الحاضر 

- ٢٤٨ص، م٢٠٠٢ ،والنجارالغامدي (كأكبر مناطق المخططات في أطراف مدينة مكة المكرمة
٢٥١( .  
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رياضي بمدينة مكة  سة العامة لرعاية الشباب أول نادٍ قد تميزت هذه الفترة بإنشاء الرئاول     
الذي لم يكن آنذاك قد وصله الزحف في حي التنعيم ذلك كان و ، المكرمة وهو نادي الوحدة 

إنشاء نادي حراء في حي الهنداوية حيث كان العمران  في نفس الفترة جاء بعده، العمراني بعد 
خالل كما تم إنشاء نادي مكة الثقافي األدبي في حي المرسالت ، بالحي في بدايته ذلك الوقت 

  .  هذه الفتره أيضاً 

 - ١٩٧٨( الموافق )ــه١٤٠٦ -١٣٩٨( األوضاع العمرانية خالل الفترة من
  ): م١٩٨٦

شمل جميع  واضحاً  عمرانياً  متداداً إ و  هذه الفترة نمواً شهدت مدينة مكة المكرمة خالل      
في جنوب مكة المكرمة تمثل في مجمع إسكان الرصيفة  كبيراً  فقد حدث نمواً ، تجاهات المدينة إ

قد ) المخططات( ويالحظ أن المناطق المنظمة، ومخطط الرصيفة ومخطط حي الكلية الجديد 
بشكل واضح سواء في مخطط السبهاني أو مخطط بطحاء قريش السكني أو تلك بدأت تنمو 

ن مستشفى النور وأجزاء من مخطط إكذلك ف، المخططات على الجانب الغربي لوادي السلولي 
أما أبرز مظاهر النمو العمراني شرق مكة ، اللحياني والعوالي قد تكونت خالل هذه الفترة 

) ٣(و) ٢(و) ١( الرياضية والمخططات السكنية رقمالمنشآت  هيالمكرمة توجد في حي الشرائع و 
كتمال خزان المعيصم والنمو السكني الواضح في أحياء الغسالة إوفي شمال مكة يالحظ ، ) ٥(و

أما ، المدينة في حي العمرة  –متداد طريق مكة إوجبل النور ومخطط السفياني وعلى طول 
قد تم رصفه إال ن مخطط الحمراء إطأ من غيره حيث ن النمو العمراني فيه ظل أبإغرب مكة ف

كتمل وأصبح إكما يالحظ أن الطريق الدائري الثالث قد ، أن العمران الفعلي لم يمتد إليه بعد 
 أما المنطقة القديمة من مكة المكرمة، جدة السريع غرب مكة المكرمة  –بطريق مكة  مرتبطاً 

 عمار بعض قطع األراضي الفضاءإفليس بها توسع عمراني أفقي كبير عدا ) وسط المدينة(
  . )٢٥٢ -٢٥١ص، م٢٠٠٢، الغامدي والنجار(

رياضية متكاملة كبيرة  شرق مدينة مكة المكرمة مدينةشمال في  نشئخالل هذه الفترة أو      
  .   الملك عبدالعزيز الرياضيةمدينة  المساحة وهي
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 - ١٩٨٦( الموافق )ــه١٤١٢ -١٤٠٦( العمرانية خالل الفترة من األوضاع
  ): م١٩٩٢

  : محاور هي  ةمتد على أربعإ عمرانياً  شهدت المدينة في هذه الفترة نمواً      
في مخططات الشرائع خاصة مخطط  حيث كان النمو واضحاً ، الطائف  –طريق السيل  -١

  ) . ١(رقم
  . المدينة المنورة في المخططات السكنية في أحياء العمرة والنوارية  –طريق مكة المكرمة  -٢
  . في هذه الفترة  كبيراً  حيث شهد حي العوالي نمواً ، الطائف  –طريق الهدا  - ٣
  . متداد وادي السلولي إالليث في المخططات الواقعة على  –طريق مكة المكرمة  -٤

طق منظمة مع متطلبات النمو من منا إن هذه األذرع األربعة للتوسع العمراني تتفق منطقياً      
وهي في متناول النازحين من قلب المدينة والوافدين إليها من ،  وخدمات طرق وأسعار أراضٍ 

 ،كما أن هذه المحاور سلكت منافذ المدينة الطبيعية التي تتجنب التضاريس المعقدة ، خارجها 
متد إلى إكما أن العمران ، ستغالل األراضي الفضاء بين األحياء إكما لوحظ خالل هذه الفترة 

  . )٢٥٢ص، ٢٠٠٢ ،الغامدي والنجار( سفوح الجبال خاصة في المسفلة والرصيفة

 - ١٩٩٢( الموافق )ــه١٤٢٠ -١٤١٢( األوضاع العمرانية خالل الفترة من
  ): م٢٠٠٠

  : من أبرز مالمح النمو العمراني لهذه الفترة ما يلي      
بعد أن كان في الفترة السابقة عبارة عن  أصبح حي العوالي كتلة عمرانية متصلة تقريباً  -١

  .  مجموعة من المساكن المتناثرة 

كتمال البنية التحتية لمنطقة المشاعر من طرق وجسور وشبكات كهرباء ومياه وصرف إ -٢
  . وبناء الكثير من المباني كدوائر حكومية متخصصة لخدمة الحجاج ، صحي 

وفي ، في شمال مكة المكرمة نما العمران في مناطق المخططات بين العمرة والنوارية  -٣
كذلك نمو عمراني ، ) ٤( ومخطط رقم) ٧( ع كمخطط رقمالمخططات القديمة والحديثة في الشرائ

  . واضح في منطقة المعيصم سواء كمناطق صناعية أو سكنية 
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بين الطريق الدائري الثالث  يالحظ النمو العمراني المتسارع في مخطط الشوقية الواقع ما -٤
، النكاسة  قوزو ، روابي كدي و ، الربوة و ، كذلك في مخطط بطحاء قريش ، ومخطط السبهاني 

ويالحظ بأن المخططات المنظمة في جنوب مكة ، ل عمران آوالمخططات القديمة في السبهاني و 
تجاه الحالي للتوسع مما يدل على أن اإل، وأعظم مساحة من غيرها  المكرمة هي أكثر عدداً 

نخفاض أسعار األراضي إمتداد طريق الليث جنوب المدينة ويعود السبب إلى إالعمراني هو على 
جنوب مكة المكرمة وسهولة إيصال الخدمات والبنية التحتية نتيجة للوضع الطبوغرافي للمدينة 

  . نحدار تساع المناطق التي تتصف بقلة اإلإمن حيث 

من المناطق المنظمة  م أن هناك عدداً ٢٠٠٠الهندي لعام يتضح من صورة القمر  -٥
باإلضافة إلى تمهيد التالل الواقعة ، الشوقية و ، المروة و ، المستحدثة كمخطط بطحاء قريش 

كتمال هذا إوب،  غرب إسكان الرصيفة لمساحة كبيرة تعادل مساحة إسكان الرصيفة نفسه تقريباً 
تصال عمراني مع اإلسكان وبالتالي مع الكتلة العمرانية المتصلة إالمشروع يتوقع أن يحدث 

تجاه مدينة جدة حيث تتصف إمتداد العمراني بوف يشجع اإلتجاه العمراني سوهذا اإل، بالمدينة 
كتظاظ العمراني في شرق ستوائها النسبي والذي قد يؤدي إلى تخفيف اإلإ تساعها و إتلك المناطق ب

������������������������������  ).٢٥٤- ٢٥٢ص، م٢٠٠٢، مدي والنجارالغا( مكة المكرمة بمحاذاة المشاعر المقدسة

  : م٢٠٠٠مدينة مكة المكرمة حتى عام الذي يوضح مراحل النمو العمراني بو ) ١٨(نظر شكلا
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  . م ٢٠٠٠مراحل النمو العمراني بمدينة مكة المكرمة حتى عام ): ١٨(شكل             

  
اللون األخضر يمثل المناطق التي حدثت عليها إنشاءات ما بين عامي ، م ١٩٧٨اللون األصفر يمثل المناطق المعمورة حتى عام  

ستجد من إواللون األزرق يمثل ما ، م ١٩٩٢و ١٩٨٦اللون األحمر يمثل المناطق المعمورة ما بين عامي ، م ١٩٨٦و ١٩٧٨
  . م ٢٠٠٠و ١٩٩٢إنشاءات ما بين عامي 

عن  ستشعاراإلبيانات  ستخدامبإتجاهاته إ و تحليل النمو العمراني ، ياسر النجار . د، سعد الغامدي . د.أعن الباحثان  نقالً : لمصدرا
  .  ٢٤٩ص،  ــه١٤٢٢، م ٢٠٠٠ -م١٩٧٨بعد دراسة تطبيقية على مدينة مكة المكرمة للفترة من 

  :  تجاهات التوسع العمرانيإ
تجاهات إمتداد العمراني بمدينة مكة المكرمة يسير في ستة اإليتبين أن ) ١٨(شكلبدراسة      

  : رئيسية وهي 

  . الشرائع تجاه إبتجاه الشمالي الشرقي على طريق السيل اإل -١

  . النوارية تجاه إبالشمالي الغربي على طريق المدينة المنورة تجاه اإل -٢
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  . العزيزية والعوالي تجاه إبالجنوبي الشرقي على طريق الطائف تجاه اإل -٣

  . الكعكية ووادي السلولي تجاه إبالجنوبي الغربي على طريق الليث تجاه اإل -٤

  . تجاه النزهة إالغربي على طريق جدة بتجاه اإل -٥

 ،الغامدي والنجار( متداد الطريق الدائري الثالثإالدائري جنوب مكة المكرمة على تجاه اإل -٦
   .)٢٦١ص، م٢٠٠٢

  :م ٢٠٠٤ الموافق ــه١٤٢٤ العمرانية حتى عام األوضاع
تزان العمراني وهو ما يعكسه التوازن بدأت المدينة خالل هذه الفترة في الدخول إلى مرحلة اإل -١

نتهت بالتالي مرحلة الطفرة العمرانية للمدينة إ الحادث بين معدل نمو العمران ومعدل نمو السكان و 
  . من حيث الكم وبدأ التوجه نحو تحسين البيئة العمرانية للمدينة من حيث الكيف 

ظهرت خالل هذه المرحلة أحياء جديدة مخططة مثل الخالدية في جنوب غرب المدينة  -٢
ستكملت األحياء التي بدأت في الظهور خالل المرحلة السابقة أوبطحاء قريش في الجنوب كما 

  . عمرانها في العوالي والشرائع والمسفلة 

لنمو العمران في شكل تجمعات سكنية بالمناطق  تجاهاً إوضح خالل هذه المرحلة أن هناك  -٣
ة وهو وترتبط بالمدينة من خالل المحاور الرئيسية اإلشعاعي، المنبسطة على أطراف المدينة 

تحديث ( وبطحاء قريش والعوالي) النوارية( طريق المدينة، النمط المتمثل في مخططات الشرائع 
  شكل نظر ا. )٦٤ - ٦٣ص، ــه١٤٢٥، األولالمخطط الهيكلي لمدينة مكة المكرمة التقرير 

  :  ــه١٤٢٤حتى عام بمدينة مكة المكرمة متداد النمو العمراني إوالذي يوضح  )١٩(

                             
  
  
  
  
  
  
  
  



  .ــ ه١٤٢٤حتى عام 

  
  . التقرير األول

بالنسبة للجوانب ف، يجابية وأخرى سلبية 
الذي شهدته مدينة مكة المكرمة 

:  على سبيل المثال، وحتى الوقت الحاضر 
متحف عمارة الحرمين الشريفين في حي أم الجود 

في  سالميومتحف الدينار اإل
 ــه١٤٢٢منتزه النورس عام جاء بعده 

متحف التراث اإلنساني في حي 
وفي عام ،  ــه١٤٢٧متحف مكة لآلثار والتراث بالزاهر عام 

جاء ، نشاء مركز نايس تايم الترفيهي الثقافي والواقع بمخطط الزايدي حي أم الجود 
حجاج جنوب شرق آسيا في حي 

والدراسة الميدانية  دارة الخدمة الترويحية

١٢٨ 

حتى عام بمدينة مكة المكرمة النمو العمراني  متدادإ): ١٩(شكل

التقرير األول،  ــه١٤٢٥، تحديث المخطط الهيكلي لمدينة مكة المكرمة : المصدر

يجابية وأخرى سلبية إعدة جوانب  المكرمة بمدينة مكةن للنمو العمراني 
الذي شهدته مدينة مكة المكرمة  الخدماتعدد  وتزايديجابية فقد ترافق مع تزايد النمو العمراني 

وحتى الوقت الحاضر  ــه١٤٢٠منذ عام ة الخدمات الترويحية 
متحف عمارة الحرمين الشريفين في حي أم الجود :  عدة متاحف وهي ــه١٤٢٠عام 

ومتحف الدينار اإل،  الجامعةفي حي ) وحدة المتاحف( ومتحف جامعة أم القرى
جاء بعده ،  منتزه الدانة نشاءإ ــه١٤٢١في عام تاله 

متحف التراث اإلنساني في حي  نشئهــ أ١٤٢٦وفي عام  ، ــه١٤٢٥ثم منتزه العنابية عام 
متحف مكة لآلثار والتراث بالزاهر عام  نشاءإجاء بعده 

نشاء مركز نايس تايم الترفيهي الثقافي والواقع بمخطط الزايدي حي أم الجود 
حجاج جنوب شرق آسيا في حي مطوفي لخاص بمؤسسة او متحف برزة المطوف 

دارة الخدمة الترويحيةإنشاء من تاريخ اإل( ــه١٤٢٩عام  الرصيفة والذي أنشئ

 

شكل                  

المصدر                       

ن للنمو العمراني إ     
يجابية فقد ترافق مع تزايد النمو العمراني اإل

ة الخدمات الترويحية غالبي ظهور
عام بالمدينة  أقيم
ومتحف جامعة أم القرى، 

تاله ،  حي الهجرة
ثم منتزه العنابية عام 

جاء بعده ، المرسالت 
نشاء مركز نايس تايم الترفيهي الثقافي والواقع بمخطط الزايدي حي أم الجود إتم  ــه١٤٢٨

متحف برزة المطوف نشاء إ ذلكبعد 
الرصيفة والذي أنشئ

     . )ـــه١٤٣٢



١٢٩ 

 

، ركز داخل األحياء السكنية وسط العمران تإن غالبية الحدائق العامة بمدينة مكة المكرمة ت     
ليها من إلتوفر العوامل المساعدة على زراعتها ودورها في تلطيف األجواء وحتى يسهل الوصول 

 حتوتها الكتلة العمرانية حالياً إكما أن بعض الخدمات الترويحية ، األحياء السكنية  قبل سكان
نادي الوحدة ونادي : الرياضية على سبيل المثاللقدم نشأتها كاألندية يعود داخل األحياء وذلك 

ت هذه األندية منذ سنوات طويلة أي قبل أن حيث أنشئ، دي مكة الثقافي األدبي وكذلك نا، حراء 
حيث تشهد المدينة  الحاضروفي الوقت .  الواقعة بها هذه األندية يمتد العمران إلى تلك األحياء

نه من الصعب إقامة المزيد من الخدمات الترويحية إف، اكن في أعداد السكان والمس اً كبير  اً تزايد
ن بعض الخدمات الترويحية أل، داخل األحياء السكنية خاصة في وسط المدينة المكتظ بالعمران 

ها توفر عند إنشائ المراكز والمنتزهات الترفيهية واألندية الرياضية تتطلب: على سبيل المثال 
ستغالل إلذلك لوحظ في السنوات العشر األخيرة ، المدينة  مساحات كبيرة قد ال تتوفر بوسط

أحياء المدينة الواقعة في األطراف والتي تمتاز بمساحات فضاء واسعة منبسطة كحي أم الجود 
، العنابية ، النورس ، الدانة ، على سبيل المثال في إقامة المنتزهات الترفيهية مثل منتزهات الدرة 

أما  ،ومركز نايس تايم الترفيهي ، منتجع الروحاء السياحي ،  البساتين، الفتح ، سمكمك 
وبعض أحياء  نتقاليةالمتاحف فقد تركزت ضمن الكثافة العمرانية في بعض أحياء المنطقة اإل

مباني المتاحف تم تحويلها من  فبعضنشاؤها توفر مساحات كبيرة إحيث لم يتطلب ،  األطراف
 ملحقة بمبانٍ أيضًا أن بعض المتاحف  كما ، قبل أصحابها أو الجهات المسؤولة لتكون متحفاً 

متحف عمارة الحرمين ، متحف جامعة أم القرى ملحق بالجامعة : أخرى على سبيل المثال
مؤسسة مطوفي ومتحف برزة المطوف ملحق ب، الشريفين ملحق بمصنع كسوة الكعبة المشرفة 

والبعض اآلخر تم تحويله إلى متحف مثل متحف مكة لآلثار والتراث ، حجاج جنوب شرق آسيا 
إضافة إلى ذلك المتاحف الخاصة ، للملك عبدالعزيز يرحمه اهللا  والذي كان في األساس قصراً 
  .  التي ألحقت بمنازل أصحابها 

  : العوامل التي شكلت النسيج العمراني بمكة المكرمة 
إن التوسع العمراني للمدينة هو محصلة لعدة عوامل أهمها الوظيفة الرئيسية : العامل الديني  - ١

المسلمين من جميع دول كثير من  هجرة ن لهذا العامل الديني أبلغ األثر فيإلذلك ف، للمدينة 
حيث نتج ، كذلك الهجرة الداخلية من كافة أنحاء المملكة ، إلى مكة المكرمة وٕاقامتهم بها  العالم
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في السنوات العشرين  عن الهجرة الوافدة إلى مكة المكرمة أن تضاعف عدد سكانها خصوصاً 
تخذت مسميات تمثل أصول إن في المدينة ونشوء أحياء عرقية األخيرة مما أدى إلى تكدس العمرا

  . العتيبية ، شامية ال، الهنداوية ، سكانها كأحياء المالوي 

، من مساحة المنطقة المبنية % ١٩إن منطقة الحرم المكي والمشاعر المقدسة تمثل حوالي      
ومساحة ، % ٧,٥كما تمثل الخدمات العامة المخصصة لخدمة الحجاج والمعتمرين حوالي 

حة يدل ذلك على أن أكثر من نصف مسا، % ٢٥,٥الطرق واألنفاق ما بين المشاعر والحرم 
من المساحة الكلية لمناطق % ٥٢لوظيفتها الدينية أي حوالي  سةمكر مدينة مكة المكرمة المبنية 

  . )٢٥٨- ٢٥٦ص، م٢٠٠٢، الغامدي والنجار( البناء في المدينة

ستطاعت بعض أحياء مدينة مكة المكرمة تسلق سفوح الشعاب إ: العامل الطبوغرافي  - ٢
 األحيان لتؤكد أن مكة ذات شكل عمراني متأثراً المنحدرة من تاللها الجبلية في بعض 

لموضع الكعبة المشرفة في قلب وادي إبراهيم  فنظراً ،  )٢٠ص، م٢٠٠٧، قربة( بالطبوغرافيا
ن الرقعة المبنية في المدينة قد غطت إف، عليه السالم حيث تحيط بها الجبال من جميع الجهات 

مثل شعب علي وشعب عامر ومنطقة سوق الليل جميع السفوح الجبلية المركزية المحيطة بالحرم 
ونتج عن ذلك نمط عمراني متشابك عالي ، الكدوة والمسفلة لنقا وجبل الكعبة وحارتي الرشد و وا

وبسبب ، رتفاع غطت سفوح الجبال الكثافة ذو أزقة ضيقة متعرجة وساللم ومدرجات حادة اإل
متداد العمراني خارج نطاق على اإلصعوبة التضاريس الجبلية كان الحل الرئيسي الذي ساعد 

، تجاه األطراف إالحرم شق األنفاق التي ساعدت على خروج الطرق اإلشعاعية من قلب المدينة ب
تجاه العزيزية إتبع مسارات الشعاب كوادي العزيزية بإومع ذلك نجد أن التوسع العمراني الجديد 

المسفلة تجاه إبوادي طوى ، النزهة تجاه إبوادي مكة ، تجاه النوارية إوادي الزاهر ب، والعوالي 
تجاه الشمال الشرقي للمدينة من إجنوب المدينة من ناحية وبتجاه إبوادي إبراهيم ، والرصيفة 

  . ناحية أخرى 

ستقرار منذ توحيد المملكة ستتباب األمن واإلنتيجة إل: قتصادي اإل -جتماعيالعامل اإل - ٣
 ستقبلت المدينة أفواجاً إفقد ، لمكرمة كباقي مدن المملكة قتصادي الذي شهدته مكة اوالتطور اإل

أدت هذه و ، من األيدي العاملة الوافدة  أفواجاً و من الهجرات الداخلية القادمة من الريف والبادية 
كتظاظ السكاني ومن ثم زيادة الطلب على األراضي الفراغ الصالحة للتوسع الظاهرة إلى زيادة اإل
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إضافة إلى توسعة الحرم الشريف وتطوير الحكومة للخدمات بالمدينة لوظيفتها الدينية ، العمراني 
نتج عن ذلك طفرة واضحة في العمران تركزت في أطراف المدينة وذلك لتستوعب القادمين قد و ، 

م ساعدت على هذه الطفرة التعويضات المجزية لمن هدمت ممتلكاتهم نتيجة توسعة الحر و ، إليها 
باإلضافة إلى منح األراضي ، وكذلك القروض الميسرة التي منحت من صندوق التنمية العقاري 

كما دعم تلك الطفرة السيولة النقدية لدى ، قتطعتها الحكومة للمواطنين في أطراف المدينة إالتي 
  . )٢٦١- ٢٥٩ص، م٢٠٠٢، الغامدي والنجار( قتصادينتعاش اإلالمواطنين نتيجة اإل

نتقالية القريبة ز أحياء المنطقة المركزية بمدينة مكة المكرمة وبعض أحياء المنطقة اإلتتمي     
بقيام المشاريع المتعلقة بتوسعة الحرم المكي نتيجة قربها من الحرم والمشاعر المقدسة منها 

الفنادق والشقق : ثالوبكثرة الخدمات المخصصة لضيوف الرحمن على سبيل الم، الشريف 
أعداد الحجاج والمعتمرين خاصة خالل لى جانب سكانها األصليين إزداد بها ت حيث، المفروشة 

زدحام تعاني من اإل ذه األحياءلذلك فه، ) الحج والعمرة واإلجازات الرسمية(فترات المواسم 
معظم هذه األحياء بوقوعها على تتميز  كما، السكاني والعمراني بشكل دائم لصغر مساحاتها 

ونتيجة لكثافة ، ولة بالسكان والمساكن وبالتالي يصعب إيصال الخدمات لها مناطق جبلية مأه
نه من الصعب إف، نتقالية في المنطقة المركزية وما حولها من أحياء المنطقة اإل يالعمرانالنسيج 
تتطلب مساحات واسعة من  بها ألن هذه الخدماتالخدمات الترويحية في إقامة أكثر التوسع 
مجتمعة نتقالية أحياء المنطقة اإلبعض نالت المنطقة المركزية وما حولها من  وقد، األرض 
تجاه أطراف المدينة إمتداد العمران بإساهم  قدلو  ،من إجمالي الخدمات الترويحية % ٤٠حوالي 

ومنها الخدمات ، نتشار بعض الخدمات بشكل أوسع مما كانت عليه قبل ظهور هذه الطفرة إفي 
حيث يحتاج هذا النوع بالذات من الخدمات لمساحات كبيرة من األراضي الفضاء  الترويحية

لذلك نالت أطراف المدينة الهامشية أكبر نسبة ، الواسعة المنبسطة والتي تتوفر بأطراف المدينة 
وهذا يمكن ، من إجمالي الخدمات الترويحية بالمدينة % ٦٠من الخدمات الترويحية وهي 

   :شكل التاليمالحظته من خالل ال
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مناطق مدينة مكة المكرمة إلى ثالث لالكتلة العمرانية م يقست يمكن )٢٠(من تحليل الشكل     
  : كما يلي هيو  )٢٦ص، م٢٠٠٣، الشريف(رئيسية 

ة والتي يتوسطها المسجد وهي المنطقة التاريخية القديم:  )التقليدية( المنطقة المركزية - ١
 النموفي وقد كانت األسبق بين مناطق المدينة ، ها منذ العصور القديمة ؤ تحدد بنايالحرام و 
  . الل شامل ومكثف لألرضستغإوتتميز المنطقة المركزية ب، العمراني 

 الهجلة و أجياد : تشمل اً حي ١٩ضم تالمنطقة المركزية وقد لوحظ من خالل الشكل أن      
شعب عامر و القرارة والنقا و الباب والشامية و التيسير و جرول و المنصور و الطندباوي و الشبيكة و 

 الزهراءو الضيافة و البيبان و نية السليماو الجميزة و الخنساء و المعابدة و الحجون و المسفلة و وشعب علي 
وتقدر  ،من إجمالي أحياء المدينة % ٣٢وتمثل هذه األحياء ،  )٦٢ص، ــه١٤٣٠، مليباري(

ويبلغ ،  من إجمالي مساحة المدينة% ١وهي تشكل  ٢كم ١٦مساحة هذه المنطقة بحوالي 
 )١(،من إجمالي سكان المدينة % ٢٧بلغت نسبتهم  نسمة ٣٧٧,٢٨٥مجموع سكانها حوالي 

للوظيفة الدينية التي تقوم بها المنطقة المركزية لمدينة مكة المكرمة حيث يوجد المسجد  ونظراً 
األراضي في مشاريع  أغلبستغالل إالحرام قبلة المسلمين فقد تميزت هذه المنطقة من المدينة ب

من  مما قلل كثيراً ، رتفاع أسعارها بالرغم من صغر مساحاتها إنتج عنه الذي و ، توسعة الحرم 
فقط من % ٤ المنطقة حيث بلغت نسبتها بهذهويحية رص التوسع في إقامة الخدمات التر ف

وذلك ألن معظم الخدمات الترويحية تتطلب عند إقامتها ، إجمالي الخدمات الترويحية بالمدينة 
رتفاع أسعارها إ لصغر مساحاتها و ، ال تتوفر في أراضي المنطقة المركزية  فضاء واسعةمساحات 

  .  ا بشكل كبير في مشاريع توسعة الحرم ستغاللهإ و 

وبطبيعة موقعها فهي ، وهي المنطقة المتاخمة للمنطقة المركزية :  نتقاليةالمنطقة اإل  - ٢
 بين التداخل أوجدت بينهما قوية عالقة توجد لذلك، موظفة لدعم ومساعدة المنطقة المركزية 

 األحياء ضمن ليست فهي ، الحضارية هويتها نتقاليةاإل المنطقة فقدت ونتيجة ذلك ، المنطقتين
 األحياء هذه سمات أبرز ومن ، همامن مزيج هي بل الحديثة باألحياء هي وال بالمدينة القديمة

  .  والعمرانية قتصاديةواإل جتماعيةاإل المشكالت من للكثير تهاومعانا النمو عشوائية

                                                           

١(−�����W����5א���X�Y���!��  .١٤٢٤�ED��م����د�א����ن���Yא]���Zא���������@
�����)������א������و،  �١٤٣١EDא�)��3א�
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: تشمل حياً  ٢١نتقالية تضم بأن المنطقة اإل يتضحمرة أخرى ) ٢٠(شكلالوبالنظر في      
النزهة و الشهداء و العتيبية و األندلس و الرصيفة و الهنداوية و الخالدية و جرهم و التقوى و كدي و الروابي 

 الكعكيةو الشوقية و الجامعة و المرسالت و العزيزية و جبل النور و الروضة و العدل و ريع ذاخر و الزاهر و 
وتقدر مساحة هذه ، من إجمالي أحياء المدينة % ٣٥وهي تمثل ،  )٦٣ص، ــه١٤٣٠، مليباري(

نتقالية وقد تميزت المنطقة اإل ، من إجمالي مساحة المدينة% ٦تمثل  ٢كم ٧٧المنطقة بحوالي 
حيث بلغ مجموع سكان هذه المنطقة ، بالكثافة السكانية العالية والمتبوعة بالكثافة العمرانية 

نتقالية وقد نالت المنطقة اإل )١(،من إجمالي سكان المدينة % ٤٧نسبتهم  نسمة ٦٤٩,٥٦٦حوالي 
  .  من إجمالي الخدمات الترويحية بالمدينة بنسبة أكبر من المنطقة المركزية % ٣٦

وهي المنطقة التي نمت منذ بداية أول :  )مرحلة التطور الحديث( المنطقة الهامشية - ٣
  . )٢٧ص، م٢٠٠٣، الشريف( حتى الوقت الحاضر ـــه١٣٧٥ عام مخطط حديث

 وادي جليل : تشمل حياً  ٢٠أن المنطقة الهامشية تضم ب وجدومن خالل الشكل نفسه      
الشرائع و ولي العهد و العكيشية و بطحاء قريش و الهجرة و الملك فهد و المشاعر و العوالي و النسيم و 
النوارية و البحيرات و التنعيم و العمرة الجديدة و الراشدية و شرائع المجاهدين و العسيلة و الخضراء و 
من إجمالي أحياء % ٣٣وهي تمثل ،  )٦٧ص، ــه١٤٣٠، مليباري( الحمراء وأم الجودو السالمة و 

 من إجمالي مساحة المدينة% ٩٣تمثل  ٢كم ١٢٠٧وتقدر مساحة هذه المنطقة بحوالي ، المدينة 
إجمالي سكان من % ٢٥بتهم بلغت نس نسمة ٣٤٧,٦٦٩وقد بلغ مجموع سكانها حوالي  ،

من إجمالي % ٦٠وقد نالت هذه المنطقة أكبر نسبة من الخدمات الترويحية وهي  )٢(،المدينة
وذلك ألن فرص التوسع في إقامة الخدمات الترويحية تزيد بهذه ، الخدمات الترويحية بالمدينة 

وقلة الكثافة نبساط األرض إ الكبيرة في معظم أحيائها و الفضاء وذلك لتوفر المساحات ، المنطقة 
 .تجهنا نحو األطراف إ بتعدنا عن المنطقة المركزية و إنخفاض أسعار األراضي كلما إ العمرانية و 

ها حيث تقام في، ها اليوم طفرة عمرانية واسعة في جميع جهاتتعيش إن مدينة مكة المكرمة      
ي بعض أحياء ومشاريع اإلسكان ف، مشاريع توسعة الحرم المكي الشريف بالمنطقة المركزية 

 ستخدامات السكنية سواء كانت للسكان الدائمين أو المؤقتينمما أدى إلى سيطرة اإل، األطراف 
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ساحات المحجم ساهم ذلك في تقليص ، على مساحات كبيرة من األرض ) والمعتمرينالحجاج (
وذلك ، ال تحقق حاجة السكان الترويحية بشكل أفضل فهي المخصصة للخدمات الترويحية 

،  اآلخر هانعدام وجودها في بعض أحياء المدينة وقلة عددها وضعف مستواها في بعضإل
 سكانأعداد الأن كما ،  هذه الخدمات إنشاءالتخطيط والتنظيم عند  باإلضافة إلى تدني مستوى

مما يتطلب إعادة النظر في توزيع ، ونموها العمراني مستمر زدياد إالمكرمة في مدينة مكة ب
هتمام بها من خالل تطويرها ووضع المقترحات التي تكفل اإل ومضاعفةالخدمات الترويحية 

  . هي عليه اآلن  من هذه الخدمات بشكل أفضل مماحتياجات السكان والزوار إ

في عدد  واضحاً  في مدينة مكة المكرمة يؤثر تأثيراً  النمو العمراني نإف القولوخالصة      
 الخدمات ومنها الخدمات الترويحيةعدد في  زديادإفقد ترافق معه ،  ومستوى الخدمات الترويحية

مستوى عدد و  وجد بأنالتي تعاني من كثافة النمو العمراني و أحياء المدينة  الكثير منال أن إ، 
هذا  فيتضح حيث ت،  العتيبيةحي :  على سبيل المثال جداً  الخدمات الترويحية بها ضعيف

تدني مستوى الخدمات خاصة  من أهمهاوالتي  متداد العمراني بالمدينةلإل ةالسلبي الجوانب الحي
مستوى الخدمات عدد و بينما األحياء ذات النمو العمراني المنخفض ، الخدمات الترويحية 

   .الجود أمحي : على سبيل المثال  جيدالترويحية بها 

 نتباهاً إ والمؤسسات الدول توليها التيالهامة  الموضوعات من األراضي ستعماالتإ تعد     
 اإلقليم أو الجغرافية المنطقة تعيشها التي جتماعيةواإل قتصاديةاإل الحالة عن تعبر ألنها خاصاً 

 الكمية الناحية من األراضي ستعماالتإ أنماط بين الباحثون ويربط ، معينة زمنية فترة في
 السكان حاجات تلبي التي تلك ھي ستعماالتاإل وأفضل ، البشرية حتياجاتواإل السائدة والنوعية
  .)٢٣٦ص، م٢٠٠٦، غضية وحلبي( للمستقبل وتخطط التوازن وتحقق

ستعماالت بأشكال ومظاهر معينة من اإل وسع العمراني في األراضي الحضريةيأتي التو      
، خميس( الظروف السائدةمن مدينة إلى أخرى وذلك حسب العوامل و  ستعماالتوتتفاوت هذه اإل

ففي مدينة مكة المكرمة لم يحدث مع التضخم العمراني نمو مماثل ،  )٣١٠ص، م٢٠٠٠
ستعماالت إوالذي يوضح ) ٢١(شكلنظر ا، الخدمات الترفيهية  وموازي للخدمات وخاصة

   : ــه١٤٢٤األرض بمدينة مكة المكرمة لعام 
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المبنية بمكة  للكتلة زهير فايز ومشاركوه ستشارياإلالمسح الميداني لفريق لوحظ من خالل      
 ستعماالتاإلعلى كافة  يالسكن ستعمالاإلـ سيطرة ـه١٤٢٤المكرمة والمشاعر المقدسة عام 

السكنية الفندقية التي  ستعماالتاإل إلىمن المساحة المبنية إضافة % ٣٩,٩األخرى حيث تمثل 
قتربنا من المسجد الحرام وبالقرب من المشاعر المقدسة إكلما حيث يزداد تركيزها % ٠,٧تمثل 

وهى نسبة مرتفعة % ٦,٥٦التجارية والسكنية التجارية  ستعماالتاإلفي منطقة العزيزية ، وتمثل 
من % ٦,٣الخدمية  ستعماالتاإلكما تشغل ، وهو ما يعكس الوظيفة التجارية للمدينة  نسبياً 

الوظيفي للمدينة ، وتمثل  ض ال يتناسب مع الدورجملة الكتلة العمرانية وهو معدل منخف
بقلب  ، وتتركز المقابر% ٢,١أما المستودعات فتمثل % ٣,٣الصناعية والورش  ستعماالتاإل

من % ١٦,٩ة يالرئيس كما تمثل الطرق والمحاور% ٠,١٤نة وبمنطقة الشرائع وتمثل المدي
نسبة متدنية مقارنة  يوه% ١,١٣الترفيهية  ستعماالتاإلأما  ،مساحة الكتلة العمرانية للمدينة 

، ــه١٤٢٥، دينة مكة المكرمة التقرير الثانيتحديث المخطط الهيكلي لم( بالمعدالت التخطيطية
األراضي في مدينة مكة المكرمة لعام ستعماالت إوالجدول التالي يوضح مساحة ،  ")ب"ص 

  :   ــه١٤٢٤
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  ٤٠,٤٠  ٣٩,٩١  ٦٠٥٠,٤  سكني 
  ٢,٠٣  ١٨,٤٣  ٢٧٩٣,٦  مخططات سكنية تحت التنفيذ
  ١,٨٧  ١٦,٩٢  ٢٥٦٤,٥  طرق ومحاور حركة رئيسية 

  ٠,٦٤  ٥,٨٠  ٨٧٨,٨  أراضي فضاء 
  ٠,٣٨  ٣,٤٥  ٥٢٢,٣  سكني تجاري

  ٠,٣٤  ٣,١١  ٤٧١,٤  تجاري 
  ٠,٣٠  ٢,٧٦  ٤١٧,٨  وحكومي  داريإ

  ٠,٢٧  ٢,٤٦  ٣٧٣,٢  تعليمي 
  ٠,٢٣  ٢,١١  ٣٢٠,٤  مستودعات| مناطق تخزين 

  ٠,١٣  ١,١٩  ١٨٠,٩  صناعي 
  ٠,١٢  ١,١٣  ١٧١,١  ترفيهي

  ٠,١٠  ٠,٩٢  ١٣٨,٩  ومواقف جماعية نتظارإ
  ٠,٠٧  ٠,٦٦  ١٠٠,٧  سكني فندقي

  ٠,٠٧  ٠,٦٤  ٩٦,٥  ديني
  ٠,٠٤  ٠,٣٨  ٥٧,٣  صحي
  ٠,٠٢  ٠,١٤  ٢١,٢  مقابر
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 ـه١٤٢٥، التقرير األول من تحديث المخطط الهيكلي لمدينة مكة المكرمة ، زهير فايز ومشاركوه  ستشارياإلالمسح الميداني لفريق : المصدر     
    . ٧٦ص، 
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ي لعام األراض ستعماالتإ نسب يبين والذي ل السابقجدو ال من تتبع بيانات يالحظ     
 العمرانية الكتلة مساحة جملة من % ١,١٣ تتعدى ال ستعماالت الترفيهيةاإل نسبة أن ، ــه١٤٢٤
 الخدمات من النوع لهذا المفترضة التخطيطية بالمعدالت مقارنة للغاية متدنية نسبة يوه للمدينة
 والزائرين السكان حتياجاتإ تكفل التي المقترحات ووضع إلى المراجعة حاجة في يفه وبالتالي

  .البيئية  الجوانب يوتراع الخدمة هذه من

 زهات الترفيهيةنتالم أو العامة الحدائق سواء القائمة القليلة الترفيهية ستعماالتاإل وتتوزع     
 تواجدها )٢١(شكل من الحظيف القديم المدينة بقلب تنعدم تكاد أو وتقل المدينة أطراف على

 طريق العمرة جانبي على وبالشمال الرياض مكة محور على المدينة شرق الشرائع بمنطقة
 المنتزهاتبعض  إلى إضافة بجوارها أو حديثًا المخططة بالمناطق الشرقي والجنوب وبالجنوب
 المدينة بداخل يوجد منها وال ، السريع جدة / مكة طريق على المدينة خارج المنتشرة الترفيهية

تحديث المخطط الهيكلي ( وتوزيعها مساحتها في النظر إعادة إلى يدعو ما وهوعدد قليل  سوى
   ).٨١- ٨٠ص، ــه١٤٢٥، مدينة مكة المكرمة التقرير األولل

ستعماالت الترفيهية توفير اإل ــه١٤٥٠لذلك راعى المخطط الهيكلي المقترح حتى عام و      
 الوضع دراسة إليه أشارت ما إطار فيبشكل يتناسب مع حجم المدينة العمراني والسكاني وذلك 

 المدينة مستوى على والترفيهية المناطق الخضراء في واضح قصور وجود من بالمدينة الراهن
  : يلي فيما المقترح المخطط فكرة تبلورت وقد ،الخدمات  من النوع هذا معدالت وتدني

 ذات المناطق بعض ستغاللإ خالل من القديمة المدينة داخل وترفيهية خضراء مناطق توفير -١
 . طبيعية  زهاتنتكم وتشكيلها الوعرة الطبوغرافية

 كضواحٍ  المقترحة الجديدة متداداإل بمناطق كبيرة بمسطحات ومنتزهات مفتوحة مناطق توفير -٢
  .المناطق  بهذه العمرانية التنمية ولتشجيع منخفضة زالت ال األرض قيمة حيث للمدينة

 .المقترحة  الخضراء المسطحات ري في المعالجة الصحي الصرف مياه على عتماداإل -٣

  بمنطقة والثاني المدينة شمال األول الحجم كبيرة منتزهات ثالث قتراحإ تم اإلطار هذا وفي     
 بالقرب الثالث المنتزه إلى إضافة،  المنتزه لهذا كنواة الرياضية المدينة ستغاللإ تم حيث الشرائع

 تصل أن المقترح ومن ،) ٦(صورة) ٤(نظر ملحقا جدة طريق على الغربية مكة بوابة من
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 وسوف ، هكتار ٤٠٠٠ حوالي بالمدينة والثقافية والترفيهية والمفتوحة الخضراء المناطق مساحة
لمدينة مكة تحديث المخطط الهيكلي ( متخصصة وحدائق رياضية ومالعب منتزهات على تشتمل

  .)٢٥٤ص ،ــه١٤٢٥، التقرير الثانيالمكرمة 
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    : الطرق -٣-٣
بين المدن وداخل المدينة الواحدة وبدونها  التنقل ما من عناصر هاماً  تشكل الطرق عنصراً      

ستخدامات الطرق في تزايد إن إ و ، ستعماالت األرض المختلفة إيصبح من الصعب الربط بين 
كافة الخدمات التي  إنشاءبسبب تزايد أعداد السكان والذي يترتب عليه زيادة التوسع في  مستمر

ضرورة من ضرورات الحياة العصرية   يحتاجها السكان ومنها الخدمات الترويحية التي أصبحت
         .السكان التنقل بين هذه الخدمات  المزيد من الطرق ليسهل على إنشاءوبالتالي التوسع في ، 
ستعمال المكثف للسيارة أتاح الفرصة للحركة من مكان إلى آخر مما يساعد على ن اإلإ و 

الوصول إليها في  متزايدة لم يكن متاحاً  ستمتاع بأماكن الترفيه على مساحات كبيرة وعلى أبعاداإل
  .   )٣٥٥ص، م١٩٨٠، الشريف ومحمد( سيما بعد رصف الطرق وتحسينها الماضي ال

التوسع في مشاريع هتمام الدولة خاصة فيما يتعلق بإقد حضيت مدينة مكة المكرمة بلو      
 الطرق العديد من حتمت جغرافية مدينة مكة وجبالها المنتشرة والشاهقة إنشاء حيث، الطرق 

وتصنف الطرق في . بالمدينة  لتسهيل حركة السيروذلك  في الجبال األنفاق وشق سوروالج
  : على النحو اآلتيمدينة مكة المكرمة 

حيث . هي الطرق التي تربط مدينة مكة المكرمة بالمدن المجاورة و  : اإلقليمية الطرق -أ

المنورة  المدينة طريق الشمال من ، مداخل ستة خالل من اإلقليمية بالطرق المكرمة مكة ترتبط
 ، القديم جدة - مكة هما الغرب من وطريقين ، جازان – الليث طريق الجنوب ومن ، السريع
 ، شرق شمال تجاهإ في الطائف - السيل طريق هما الشرق من وطريقين ، السريع جدة -  ومكة

  . شرق جنوب الطائف - الهدا وطريق

 شبكة بكونها المكرمة مكة في الحضرية الطرق شبكة تتصف : الحضرية الطرق - ب

 تتكون وهى،  دائرية طرق اإلشعاعية الطرق هذه بين ويربط ، الحرام المسجد مركزها إشعاعية
 من مجموعة من فتتكون المشاعر منطقة أما ، إشعاعية وأنفاق دائرية وأنفاق وجسور طرق من

 من معاً  ومنى ومزدلفة عرفات المشاعر منطقة أجزاء بين تربط التي والجسور واألنفاق الطرق
تحديث ( أخرى جهة من اإلقليمية للطرق الرئيسية والمحاور المكرمة بمكة وتربطهم ، جهة

 شبكة تصنيف يمكنو . )١٠٨ص، ــه١٤٢٥، المكرمة التقرير األولمدينة مكة المخطط الهيكلي ل
  : التالي النحو على الطرق من مستويات أربعة إلى بالمدينة الحضرية الطرق
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 : الرئيسية الطرق -١
 النقليات مناطق بين والعابر الطوالي المرور حركة بخدمة الطرق من المستوى هذا ويقوم

 متداًداإ ويعد ، األخرى الرئيسية الطرق أو والشريانية اإلقليمية بالطرق يتصل كما ، المتباعدة
تحديث المخطط الهيكلي لمدينة مكة المكرمة ( الدائرية الطرق أمثلتها ومن ، اإلقليمية للطرق

وتكمن أهميتها ، التي تقطع أحياء المدينة بشكل دائري  هيو ) ١٠٩ص، ــه١٤٢٥، تقرير األولال
لك فهي تمثل طرق توزيع ولذ،  اآلخرفي كونها تربط جميع أجزاء المدينة بعضها مع البعض 

في المنطقة  وهي تتفادى حركة السير، كافة أجزاء المنطقة المحيطة بها  ٕالىو وحركة من 
والطرق الدائرية بمدينة مكة . )٣٧ص، م١٩٨٦، السرياني( يقلل الضغط عليها المركزية مما

    :  المكرمة هي كالتالي

 يحيط تجاهإ بكل مسارات ثالث إلى ومقسم تجاهينإ ذو طريق وهو : األول الدائري الطريق -أ
 يستكمل لم بينما ، السد وأجياد أجياد شارعي مع حرة تبادالت عليه وتقع المسجد بمنطقة

 للعمل ونتيجة ، القرى وأم الكعبة وجبل والنازل الطالع الحرام المسجد شوارع مع الحرة تقاطعاته
 نظراً  ، يستعمل ال الطريق هذا من جزًءا نفإًا حالي العزيز عبد الملك وقف بمشروع الجاري
     .دالس أجياد شارع من الطريق مدخل وٕالغاء القلعة جبل ألنفاق المؤقت الهدم ألعمال

 يبدأ ، تجاهإ بكل مسارات ثالث إلى ومقسم تجاهينإ ذو طريق وهو  :الثاني الدائري الطريق - ب
 ،المنصورية شارع عند غرباً  وينتهي ، جنوباً  يتجه ثم الشرق إلى متجهاً  التنعيم طريق من

 جسور خمسة عليه يتواجد حيث اإلشعاعية المحاور كل مع حرة تقاطعات في الطريق ويتقاطع
 إبراهيم وشارع الفيصلية وأنفاق الحرام المسجد وشارع العزيز عبد بن عمر شارع تقاطعات عند

 الدائري مع الثاني الدائري الطريق ويتصل ، الطريق لهذا الغربي الضلع يكتمل ولم ، الخليل
 أطلع ربع وشارع الطالع الخطاب بن وعمر النازل الزبير بن اهللا عبد محور خالل من األول

 الشمال جهة من معه أيضاً  ويتصل ، الشمال في النازل الحرام المسجد وشارع الطالع  "الغزة"
 .ًا جنوب وأجياد الخليل إبراهيم شارعي خالل ومن الطالع الكعبة جبل شارع خالل من الغربي

 تجاهإ بكل مسارات ثالث إلى ومقسم تجاهينإ ذو طريق وهو : الثالث الدائري الطريق -جـ
 الدائري الطريق إلى المركزية المنطقة من الحركة نقل ويتم ، اإلقليمية الطرق بشبكة ويتصل
 جدة – مكة وطريق القرى أم طريق : هي اإلشعاعية الحركة شرايين من عدد خالل من الثالث
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 المنصورية وشارعي الجنوب من والمنصور الخليل وٕابراهيم أجياد وشوارع الغرب من القديم
   .الغربي الجنوب من والرصيفة

 تجاهينإ من األجزاء هذه وتتكون ، منه أجزاء بعض تنفيذ وتم : الرابع الدائري الطريق -د
 خالل من المقدسة بالمشاعر ويتصل ، تجاهإ بكل مسارات ثالث إلى مقسم منهما كل للحركة
، ــه١٤٢٥، مدينة مكة المكرمة التقرير األولتحديث المخطط الهيكلي ل( فيصل الملك جسر
 .)١١٠ -١٠٩ص

  :الشريانية الطرق -٢
 المدينة ومناطق أحياء وربط ، اإلقليمية بالمداخل المدينة بربط الطرق من المستوى هذا يقوم

 أو التجميعية الطرق إلى الرئيسية الطرق من المرورية واألحجام الحركة بنقل يقوم كما،  المختلفة
، هــ١٤٢٥، تحديث المخطط الهيكلي لمدينة مكة المكرمة التقرير األول( ىاألخر  الشريانية الطرق

  ). ١١١ص

 : التجميعية الطرق -٣
 والطرق الشريانية الطرق بين المرورية واألحجام الحركة ونقل الربط بوظيفة التجميعية الطرق تقوم

  ) .المرجع السابق( ةالسكني األحياء مستوى على وتكون ، األخرى التجميعية الطرق أو المحلية

  :المحلية الطرق -٤
 المحلية بالطرق وتتصل ، المحلي المرور لخدمة السكنية والمجموعات المناطق داخل وتقع

، مدينة مكة المكرمة التقرير األولتحديث المخطط الهيكلي ل( التجميعية والطرق األخرى
لشبكة  مكمالً  جزءاً  طرق المشاة والتي تمثلوجود ذلك باإلضافة إلى و  ، )١١٢ص، ــه١٤٢٥

، م٢٠٠٧، مصيلحي( الطرق بالمدينة والهدف منها تالفي التداخل بين حركتي المشاة والمركبات
  . )١٨٠ص

حيث ،  رتبط موقع الخدمة الترويحية بوجود الطريق وذلك بالتمركز عليه أو بالقرب منهإوقد      
نظر ا،  المسافة والزمن موقع الخدمة الترويحية مختصراً  إلىالوصول  ةلو سه فيالطريق  ساعد
 مدينة مكة المكرمةية على الطرق في ع الخدمات الترويحيوالذي يوضح توز ) ٢٢(شكل

   :ــه١٤٣١
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 بالمدينة من إجمالي الخدمات الترويحية تقريباً % ٤٧ركز حوالي ت) ٢٢(شكلاليتضح من      
حتلت الطرق الرئيسية المرتبة األولى في جذب وتمركز إوقد ،  ختالف أنواعهاإب على الطرق

تصالها بباقي الطرق إمتازت به من حيث إوذلك لما ، % ٥٤الخدمات الترويحية عليها بنسبة 
 للطرق متداًداإ تعدو  األخرى الرئيسية الطرق أو والشريانية اإلقليمية بالطرق تصلت فهي،  بالمدينة
كذلك وقوعها على حدود ، الطرق  باقي من البشرية الحركات كلفيها  تنصبو ،  اإلقليمية

أما المرتبة ، الترويحية للتركز عليها  مما ساهم في جذب الخدمات، األـحياء كثيفة السكان 
 –خاصة طريق مكة ، من الخدمات الترويحية % ٢٣حتلتها الطرق اإلقليمية بنسبة إد الثانية فق

الترويحية الواقعة على  جدة السريع في غرب المدينة والذي تركز به أكبر عدد من الخدمات
وحركة طوال العام فهو  بالمدينة نشاطاً  وذلك لكونه من أكثر الطرق اإلقليمية، الطرق اإلقليمية 

وبالتالي فهو يمثل نقطة جذب  يحمل معظم الرحالت القادمة أو المغادرة من مدينة مكة المكرمة
من الخدمات % ١٢بنسبة  التجميعيةحتلتها الطرق إالمرتبة الثالثة ،  لعدد كبير من الناس

، من الخدمات الترويحية % ١١الشريانية المرتبة الرابعة بنسبة الطرق  حتلتإبينما ، الترويحية 
مما ، كما يالحظ من خالل الشكل نفسه تركز عدد من الخدمات الترويحية على الطريق الواحد 

ويمكن تتبع رتب . ساهم في إيجاد نمط توزيع متكتل للخدمات الترويحية في معظم أنحاء المدينة 
  :  ة الواقعة عليها من خالل الجدول التاليالطرق وعدد الخدمات الترويحي

�.���دد�א��د��$�א���و�����و��'�א�ط�ق�א��-��������4��)�:�١٤(��دول������������������������������������������������ �
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  ٤٠  ٤٨  %٢٣  ٢٤  ٥  إقليمية 

  ١٣٧  ٤١  %٥٤  ٥٦  ٤  رئيسية

  ٧١  ٣٤  %١١  ١١  ٣  شريانية

  ٣٩  ٢٠  %١٢  ١٢  ٢  تجميعية

  ٢٢٦  ٢٠أقل من   ٠  ٠  ١  محلية

0א#�@� ١٠٠  �١٠٣%      

،  سبق ذكرها وعدد الخدمات الترويحية من عدة مصادر،  ـه١٤٢٤بيانات الطرق من الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة : المصدر   
   . ـه١٤٣١التركز من حساب الباحثة  ةونسب

حية قد تركز على أن أكبر عدد من الخدمات التروي لىإالجدول السابق  تشير معطيات     
مما يدل ، رتفاع متوسطي الطول والعرض إتحتل الرتبة الثانية من حيث التي الطرق الرئيسية 

حيث تفضل الخدمات الترويحية التمركز ، على تأثير رتبة الطريق في جذب الخدمات الترويحية 



من الطرق الدائرية  مركباً  وذلك ألنها تمثل خليطاً 
مما ،  الرتب باقي من البشرية

الحظ مدى وفي الشكل التالي ي

  .الترويحية على الطرق وفق رتبتها

  

 من% ٥٤السابق تمتع الطرق الرئيسية بجاذبية فاقت فيها كل الرتب بحوالي 
 وذلك يعود لما تميزت به الطرق
حيث مركزية موقعها بين األحياء إذ تقع غالبيتها على حدود األحياء المتضخمة 

وبالتالي فهي ، الرتب  باقي من
نها لم تجذب سوى إفالطرق اإلقليمية 

بينما تقاربت النسب ما بين ، بنسبة أقل بكثير من الطرق الرئيسية 
من الخدمات % ١٢حوالي  الطرق التجميعية
                          . الخدمات الترويحية 

رتباط اإلرتبة الطريق تم تطبيق معامل 

٥٤%

١١%

%

١٤٥ 

وذلك ألنها تمثل خليطاً ، على الطرق كثيفة الحركة كالطرق الرئيسية 
البشرية الحركات لك افيه تنصبوالتي ،  والطولية واألنفاق اإلشعاعية

وفي الشكل التالي ي. كان للخدمات الترويحية بشكل أكبرساعد على جذب الس
  :التباين في نسب توزع الخدمات الترويحية على الطرق 

الترويحية على الطرق وفق رتبتها الخدماتتوزع نسب ): ٢٣(شكل                      

  .   )١٤(على بيانات جدول عتماداً إ الباحثة عملمن : 

السابق تمتع الطرق الرئيسية بجاذبية فاقت فيها كل الرتب بحوالي  الشكل
وذلك يعود لما تميزت به الطرق،  نصف النسبة تقريباً أكثر من الخدمات الترويحية وهي تعادل 

حيث مركزية موقعها بين األحياء إذ تقع غالبيتها على حدود األحياء المتضخمة 
من البشرية الحركات كلالطرق الرئيسية  في تنصب

الطرق اإلقليمية  أما، تمثل نقطة جذب للخدمات الترويحية للتمركز عليها 
بنسبة أقل بكثير من الطرق الرئيسية  الترويحية الخدمات
الطرق التجميعية جذبتحيث ، والطرق الشريانية  

الخدمات الترويحية  من% ١١حوالي  والطرق الشريانية

رتبة الطريق تم تطبيق معامل العالقة بين الخدمات الترويحية و  عرفة طبيعة
 Spearman Correlation وفق المعادلة التالية:  

  ٢مجـ ف
_________  

  )١ – ٢ن

٢٣%
١٢%

ا$قليمية

الرئيسية

الشريانية

التجميعية

ا$قليمية

الرئيسية

الشريانية

التجميعية

 

على الطرق كثيفة الحركة كالطرق الرئيسية 
والطولية واألنفاق اإلشعاعية

ساعد على جذب السي
التباين في نسب توزع الخدمات الترويحية على الطرق 

                     

: المصدر                 

الشكل يظهر     
الخدمات الترويحية وهي تعادل 

حيث مركزية موقعها بين األحياء إذ تقع غالبيتها على حدود األحياء المتضخمة الرئيسية من 
تنصبلذلك ،  سكانياً 

تمثل نقطة جذب للخدمات الترويحية للتمركز عليها 
الخدماتمن % ٢٣

 الطرق التجميعية
والطرق الشريانية، الترويحية 

عرفة طبيعةولم     
Spearman Correlationسبيرمان 

                
مجـ ف ٦               

_________ -  ١= ر 
ن( ن            

ا$قليمية

الرئيسية

الشريانية

التجميعية

ا$قليمية

الرئيسية

الشريانية

التجميعية
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  :  نإحيث 

  .مجموع تربيع الفرق في ترتيب المتغيرين أ و ب =  ٢ف ـمج

  .  )٣٥٥ص، م٢٠٠٠، الصالح والسرياني( عدد القيم= ن 

  :التالي نظر الجدول ا

�ط:� ��ل�:��)١٥(��دول�#����$�.��א���و�����#��#��א�ط��ق�א��د�       
 عدد الخدمات الترويحية رتب الطرق   

Spearman's rho رتب الطرق Correlation Coefficient 1.000 .800 

Sig. (2-tailed) . .104 

N 5 5 

 Correlation Coefficient .800 1.000 عدد الخدمات الترويحية

Sig. (2-tailed) .104 . 

N 5 5 

 رتباطاإل ومعامل ،  سبق ذكرها والخدمات الترويحية من عدة مصادر،  ــه١٤٢٤الطرق من الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة : المصدر    
  .هـ ١٤٣١سبيرمان من حساب الباحثة 

وقيمة مستوى  ٠.٨٠٠= رتباط المحسوبة بأن قيمة اإل) ١٥(يالحظ من خالل تحليل جدول     
مما يجعلنا نقبل فرض العدم والذي ينص على عدم وجود عالقة بين  ٠.٠٥ > ٠.١٠٤الداللة 

وأن ماهو ظاهر ناتج فقط عن عامل ، في مدينة مكة المكرمة الخدمات الترويحية ورتبة الطريق 
  . الصدفة
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  :السياسات احلكومية  -٤-٣
مية في جميع القطاعات ألجل لوضع خطط التن الشك بأن السياسات الحكومية تسعى دوماً      

ن قطاع الخدمات بصفة عامة وقطاع الخدمات أو ، حياة أفضل للمواطن والمقيم تحقيق 
بشكل  كان لها األثرالتي هتمام السياسات الحكومية إمن  الترويحية بصفة خاصة قد نال نصيباً 

ة شؤون البلدية والقرويعملت وزارة ال فقد، أو بآخر في أنماط توزيع الخدمات الترويحية بالمدينة 
أحياء مدينة مكة زراعة الكثير من الحدائق العامة في ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة على 

عطاء الصورة إلليتنزه فيها السكان ولدورها الفعال في تلطيف األجواء داخل األحياء و ، المكرمة 
تجميل بأمانة العاصمة وضعت اإلدارة العامة للحدائق وال حيث، الحضارية للمدينة المقدسة 

: ختيار مواقع زراعة الحدائق ويعتمد البرنامج على األسس التاليةإالمقدسة برنامج األولويات عند 
قرب الحديقة ، طبيعة ونوعية األرض ومناسيبها ، ختيار موقع الحديقة حسب الكثافة السكانية إ

موقع الحديقة من ، الحديقة  وجود مصدر للكهرباء لتشغيل المضخات وٕانارة، من مصادر المياه 
ختيار مناطق زراعة الحدائق العامة إفي تتحكم هذه األسس  جد أنوُ وقد  ،الشوارع الرئيسية 

مما أثر في نمط توزيعها فهي تتركز في مناطق أو أحياء معينة وتقل أو ، مكة المكرمة  بمدينة
  . تنعدم في أحياء أخرى 

فقد أنشأت الرئاسة العامة لرعاية الشباب بعض األندية  وفي مجال الترويح الرياضي للشباب     
بمدينة مكة المكرمة في شرق وغرب وشمال المدينة في أحياء التنعيم  متفرقةالرياضية في جهات 
وذلك ليتمكن الشباب من الترويح عن أنفسهم وقضاء أوقات فراغهم بما ،  والهنداوية والراشدية

إنشاء  على كما تعمل أمانة العاصمة المقدسة حالياً ، نهم يعود عليهم بالنفع على أنفسهم ووط
الشمال والجنوب والشرق في في ثالثة أندية رياضية بمدينة مكة المكرمة في ثالث جهات مختلفة 

  . زالت تحت التنفيذ حتى إعداد هذه الرسالة  وهي ما، كل من أحياء الشرائع والنوارية والنسيم 

ترفيهي بمدينة مكة ومركز  ترفيهية منتزهاتعدة على إنشاء عمل القطاع الخاص  كذلك     
وذلك ،  حيث تركزت جوار بعضها البعض في حي أم الجود بالطرف الغربي للمدينة، المكرمة 

نخفاض أسعار األراضي بأطراف إ المنبسطة وقلة السكان والعمران و لتوفر المساحات الواسعة 
 –طريق مكة ( :الطرق السريعة في غرب المدينة وهيباإلضافة إلى ذلك وقوع أهم ، المدينة 

تربط  والتي نشاطاً  اإلقليميةمن أكثر الطرق  تعد حيث، ) جدة السريع –طريق مكة ، جدة القديم 
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تستقبل هذه الطرق معظم الرحالت القادمة والمغادرة من و ، مدينة مكة المكرمة بمدينة جدة 
 لذلك أقيمت المنتزهات، والعمرة واإلجازات الرسمية  المدينة طوال العام خاصة خالل مواسم الحج

  .  وخارجها على هذه الطرق لجذب الزوار من داخل المدينة والمركز الترفيهي الترفيهية

أنشأت الرئاسة العامة  فقد،  علمية أكثر منها ترويحيةو تثقيفية وسيلة  تعدأما المتاحف فهي      
من  جداً  لعمارة الحرمين الشريفين بحي أم الجود في موقع قريب لشؤون الحرمين الشريفين متحفاً 
على  رتباطهما بعمارة الحرمين الشريفين وليسهل أيضاً وذلك إل، مصنع كسوة الكعبة المشرفة 

قيام جامعة أم القرى بإقامة إضافة إلى ذلك ، بين المصنع والمتحف بكل يسر الزائر التنقل ما
كما ، ي ليستفيد منه الطلبة بالجامعة والباحثين ومحبي التراث داخل الحرم الجامع متحف علمي

ينة مكة المكرمة وحولته من مبنى قصر الملك عبدالعزيز بمدوكالة اآلثار والمتاحف ستفادت إ
  .  وتراث مكة المكرمة  آثاريضم  إلى متحف

مستوى  تدنينقص و ومع كل هذه الجهود المبذولة إال أن مدينة مكة المكرمة تعاني من      
ظروف الطقس مع النمو السكاني والعمراني تتميز بكثافة مدينة  فهي، الخدمات الترويحية 

بالمدينة  اً حي ٢٥ن هناك حوالي إحيث ، لمثل هذه الخدمات  يحتاج فيها السكانقاسية لذلك ال
الخدمات الترويحية وخاصة الحدائق العامة  غالبيةأن و ، من الخدمات الترويحية  خالية تماماً 

تفتقر غالبيتها للمعايير كما ،  الحديقة مرتادوالخدمات األساسية التي يحتاجها مهملة وتنعدم بها 
وهذا يتطلب من كال القطاعين الحكومي والخاص ، التخطيطية الواجب توفرها بالحدائق العامة 

من ،  وخاصة الحدائق العامة مدينة مكة المكرمة هتمام بالخدمات الترويحية فيمن اإلالمزيد 
ختيار مواقعها بما يحقق العدالة التوزيعية في إوزيادة عددها وٕاعادة النظر في  هاخالل تطوير 

  .   المدينة  أحياءجميع 

والسياسات الحكومية في ، الطرق و ، النمو العمراني و ، ن السكامن خالل دراسة  تضحيو      
ع يبشكل مباشر أو غير مباشر على توز سواء قد أثرت  بأن هذه العواملمدينة مكة المكرمة 
ختالف أنماط توزيع الخدمات الترويحية ليس إفي  مؤثراً  حيث لعبت دوراً ، الخدمات الترويحية 

  .   على مستوى المدينة فحسب وٕانما على مستوى الحي والقطاع كذلك 
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  : مساحة الحديقة  -١

الحدائق العامة من حيث  فيما بين تختالفاإأن هناك لوحظ من خالل الدراسة الميدانية      
فمن حيث مساحات الحدائق العامة . .....)مدى توفر الخدمات، لمساحة ا، الموقع ( خصائصها
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 قدو  ، )ــه١٤٣١، أمانة العاصمة المقدسة( ٢م٣٣٠٠٠ – ٢م ٥٠٠ما بين  فهي تتراوح تقريباً 
ي المنتشرة لوحظ من خالل الدراسة الميدانية أن الحدائق ذات المساحات المتوسطة والصغيرة ه

من أفراد العينة  جد بأن أعلى نسبةو  )١٦(في جدولبيانات ال تحليلمن خالل و ،  بالمدينة غالباً 
بأن من أفراد العينة ال يوافقون % ٢٨بينما ، يوافقون على أن مساحة الحديقة كبيرة % ٧٢وهم 

ختالف كل حديقة عن وهذا التناقض بين أفراد العينة يعود في األساس إل، مساحة الحديقة كبيرة 
، راء بين زوار الحديقة حول مساحتها ختالف اآلإلى إضافة باإل، األخرى من حيث المساحة 

فمنهم من يرى بأن مساحتها كبيرة ومنهم من يرى بأنها متوسطة المساحة ومنهم من يرى بأن 
  . ساحتها صغيرة م

  :  ا&شجار -٢

فيما يتعلق بمدى توفر األشجار في الحديقة فيشترط في الحدائق العامة أن تكون مشجرة و      
ألن المساحات الخضراء ذات أهمية كبيرة بالنسبة للبيئة فهي ، ومزروعة باألعشاب واألزهار 

الحارة مثل مدينة مكة تزيد من نسبة األكسجين في الهواء وتقلل من درجات الحرارة في المناطق 
من أفراد العينة ال يوافقون على % ٥٣أن  يالحظ) ١٦(في جدولالتحليل من خالل و ، ة المكرم

ولعل السبب في ذلك أن بعض ، ستظالل تحتها أشجار كثيفة يمكن اإل العامة أنه توجد بالحدائق
وأن بعض ، زالت في طور الزراعة حيث لم يكتمل نمو أشجارها  األشجار في الحدائق العامة ما

أن بعض الحدائق العامة ال  لوحظكما ، همالها وعدم ريها إجة اني من الجفاف نتياألشجار تع
من أفراد العينة يوافقون على أنه توجد بالحدائق العامة % ٤٧في حين أن ، يوجد بها أشجار

  . ستظالل تحتهاأشجار كثيفة يمكن اإل

  : مقاعد الجلوس  -٣

الحدائق العامة فقد وجد بأن الغالبية العظمى من بالنسبة لمدى توفر مقاعد الجلوس في و      
ولكن يالحظ قلة عدد المقاعد في بعض الحدائق العامة ، الحدائق قد زودت بمقاعد للجلوس 

 اً كما أن أعداد،  )٧(صورة )٤(ملحقنظر اخر من الحدائق العامة نعدام وجودها في البعض اآلإ و 
ستخدامها من قبل زوار الحدائق العامة ولم يتم إكبيرة من المقاعد أصيبت بالعطب نتيجة سوء 

العينة ال من أفراد % ٥٧بأن  )١٦(من خالل تحليل البيانات في جدول جدو  وقد، صالحها إ
األغلبية من  يفضلو ، للجلوس عليها الحدائق مقاعد كثيرة وممتازة يوافقون على أنه توجد في 
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بينما ،  رتيادهم للحدائق العامةإعند  األرضالجلوس على % ٥٤حوالي أفراد العينة وهم يمثلون 
  . )١٧جدول(من أفراد العينة يفضلون الجلوس على المقاعد المتوفرة بالحديقة  %٤٦
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  %٤٦  ١٢٧  على المقاعد -١
  %٥٤  ١٥٠  على األرض -٢
#0א�@� ١٠٠  �٢٧٧%  
  .هـ ١٤٣٢الباحثة من خالل الدراسة الميدانية : المصدر  

  :ألعاب ا&طفال  -٤
هتمام بها جب اإلعامة ولألطفال بصفة خاصة و ن الحديقة هي المتنفس للسكان بصفة وأل     

تحليل فمن خالل ، المراجيح والزحاليق وغيرها : وتوفير العدد الكافي من ألعاب األطفال مثل
ئق العامة بالحدامن أفراد العينة يوافقون على أنه تتوفر % ٨٦وجد بأن ) ١٦(في جدولبيانات ال

ألعاب األطفال المنتشرة في  بعض) ٨(حيث تبين صورة) ٤(ظر ملحقان، فال ألعاب لألط
من أفراد العينة ال يوافقون على أنه تتوفر بالحدائق العامة % ١٥في حين أن ، الحدائق العامة 
ى مالعب لكرة لإمن الحدائق قد حولت بالكامل  اً بعضعلل سبب ذلك أن ويُ ، ألعاب لألطفال 

حدائق العامة توفير المالعب في وحيث يشترط في ال، من ألعاب األطفال  القدم لذا فهي تخلو
ض الحدائق العامة يتوفر بها فقد لوحظ من خالل الدراسة الميدانية أن بع، من الحديقة  جزء

ولكن نتيجة لصغر ،  )٩(صورة) ٤(كما في ملحق جوانب الحديقة أحدلكرة القدم يقع في  ملعب
من قبل الشباب  الحدائق مرتادوزعاج الذي يعاني منه المساحة في بعض الحدائق وبسبب اإل

وذلك لتوفير مساحات ، لى مالعب بالكامل إأثناء اللعب بكرة القدم فقد تم تحويل بعض الحدائق 
ن خالل الدراسة وجد م ولكن، عن أي مضايقات  كرة القدم بعيداً  رياضةأكبر للشباب لممارسة 

نظر اشتراطات والمعايير التخطيطية الواجب توفرها الميدانية بأن غالبية المالعب تفتقر لإل
من أفراد العينة يوافقون % ٥٨أن البيانات  تحليلمن خالل  لوحظكما .  )١٠(صورة )٤(ملحق

منة على آولكنها غير ، بأن ألعاب األطفال المتوفرة بالحدائق العامة متنوعة وهي جيدة الصنع 
  . في بعض الحدائق  ستمرار كما أن عددها غير كافٍ إاألطفال نتيجة عدم صيانتها ب
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  : مياه الشرب  -٥

الباردة في الحدائق العامة فهو أمر ضروري  أما فيما يتعلق بتوفير مياه الشرب النقيةو      
زداد شرب المياه بكميات خاصة في ظل األجواء الحارة التي تتميز بها مدينة مكة المكرمة حيث ي

قد لوحظ من خالل الدراسة الميدانية عدم توفر مياه الشرب في غالبية الحدائق العامة و ، كبيرة 
حضارها معهم للحديقة إ لى شراء مياه الشرب و إئق الحدا مرتاديبالمدينة حيث يضطر الكثير من 

من أفراد العينة ال يوافقون بأنه تتوفر مياه % ٧٥أن  )١٦(في جدولبيانات التحليل وقد أثبت ، 
  . الشرب النقية الباردة في الحديقة 

  : دورات المياه  -٦

، للرجال وأخرى للنساء بالنسبة لدورات المياه يجب أن تتوفر في كل حديقة دورات مياه و      
وقد لوحظ من خالل الدراسة ، ستمرار إنما العناية بنظافتها وصيانتها بإ وليس مجرد بنائها فقط و 

ن وجدت فهي قليلة العدد إ و  الميدانية أن دورات المياه تكاد تكون معدومة في الحدائق العامة
من أفراد % ٧٤أن  )١٦(في جدول تحليل البياناتيشير و ، لى صيانة إوغير نظيفة وتحتاج 

العينة ال يوافقون على أنه توجد في الحدائق العامة دورات مياه للرجال وأخرى للنساء وهي نظيفة 
  . ستمرارإب

  : الكافتيريا أو المطعم الصغير  -٧

ما يحتاجونه  للمرتادينريا أو مطعم صغير يقدم يفي كل حديقة كافتأن يتوفر كما يفضل      
فتقار معظم الحدائق العامة لوجود إال أنه يالحظ من خالل الدراسة الميدانية إ، من طعام وشراب 

من أفراد العينة ال % ٥٨حيث لوحظ بأن ، كافتيريات أو مطاعم منشأة ضمن تصميم الحديقة 
جد بأن نسبة ليست بقليلة من أفراد العينة كما و ، ريا أو مطعم يالحديقة كافتيوافقون بأنه توجد في 

ولعل السبب في ذلك هو أن الكثير ، ريا أو مطعم يقون على أنه تتوفر بالحديقة كافتيواف%) ٤٢(
وبالتالي يأخذ منها ، من الحدائق العامة واقعة بالقرب من المراكز التجارية والمطاعم واألسواق 

  . لى الحديقة إالحدائق كل ما يحتاجونه من طعام وشراب وغيره ويحضرونه معهم  مرتادو

  : لسيارات مواقف ا -٨

جد بأن أغلب حيث و ، حول الحدائق العامة  نسبياً أما بالنسبة لمواقف السيارات فهي متوفرة و      
، حول الحدائق  مواقف السيارات متوفرة بشكل كافٍ  يوافقون بأن% ٧١أفراد العينة وهم يمثلون 
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من  على األقدام ألنها قريبة جداً  ليها مشياً إالحدائق يأتون  مرتادي الكثير منولعل السبب أن 
الحدائق الذين يأتون بواسطة  لمرتاديوبالتالي تكون مواقف السيارات متاحة أكثر ، مساكنهم 

  .  السيارة

  : سور الحديقة  -٩

، الحدائق  لمرتاديمن األمور الهامة بالنسبة  يعدفيما يتعلق بتسوير الحدائق العامة فهو و      
ويختلف ، الشعور باألمان خاصة على أطفالهم  لمرتاديهان وجود سور للحديقة يضمن إحيث 

لى أخرى حسب موقع الحديقة ومساحتها حيث لوحظ بأن هناك عدة أنواع إنوع السور من حديقة 
، أسوار خرسانية ، أسوار مبنية ، أسوار خشبية ، أسوار حديدية :  ألسوار الحدائق وهي تشمل

تسوير بعض الحدائق من مادة الكمبوزيت ذات األشكال الهندسية واأللوان المختلفة  كما تم حديثاً 
ئق فمن خالل الدراسة الميدانية لوحظ أن الكثير من الحدا، رتفاع ال يحجب ما بداخل الحديقة إب

من أفراد العينة ال % ٥٢أن  )١٦(في جدولبيانات الأثبت تحليل  وقد، العامة غير مسورة 
من أفراد العينة يوافقون بأن الحدائق % ٤٩في حين أن ، الحدائق العامة مسورة  فقون بأنيوا

بعض األسوار المستخدمة في تسوير أنواع أحد  )١١(تبين صورة )٤(في ملحقو ، العامة مسورة 
  . الحدائق العامة

  : موقع الحديقة  -١٠

بالنسبة للحي كلما سهل الوصول  اً بالنسبة لموقع الحديقة فكلما كان موقع الحديقة متوسطو      
% ٨٤أن حوالي  )١٦(في جدول تحليل البياناتفقد لوحظ من خالل ، ليها من قبل سكان الحي إ

من أفراد العينة يوافقون على أن الحديقة تقع في وسط الحي لذلك فهم يقومون بزيارتها لسهولة 
الحدائق العامة واقعة بالقرب أن بعض بجد بينما و ، بعدها عن الطرق السريعة ليها و إالوصول 

 خصوصاً  مرتاديهاعلى  من الطرق السريعة والتقاطعات الخطرة وبالتالي فهي تشكل خطراً 
       . زيارتها  ونبعض السكان ال يفضل نإفاألطفال لذلك 

  :      صناديق النفايات  -١١

الدراسة الميدانية وعن مدى توفر صناديق النفايات حول الحدائق العامة يالحظ من خالل      
ستمرار إأن الغالبية من الحدائق العامة تتوفر حولها صناديق لرمي النفايات ولكنها ال تبدل ب
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من أفراد العينة % ٧٥بأن بيانات التحليل وقد أثبت ، في بعض الحدائق  وعددها غير كافٍ 
  .  يوافقون بأن صناديق النفايات متوفرة حول الحدائق العامة

  : نارة الحديقة إ -١٢

من أفراد العينة راضون عن % ٥٦نارة في الحدائق العامة فقد وجد بأن مستوى اإلعن أما      
نارة اإلأعمدة  أحد) ١٢(صورة) ٤(ملحقويالحظ في ، في الحدائق العامة نارة اإلمستوى 

من أفراد العينة غير راضين عن مستوى % ٤٤بينما ، الحدائق العامة بعض المستخدمة في 
فيها ضعيفة نارة اإللى أن بعض الحدائق تكون إولعل السبب يعود ، في الحدائق العامة نارة اإل
حديقة ما في ك أو غير مكتملة في بعض جهات الحديقةحديقة الكهرباء بالتنعيم  كما في جداً 

مثل حديقة الطائف نارة اإلمن وجود  ن بعض الحدائق العامة تخلوكما أ ، النجمة بالنوارية
  . نارة الحدائق بشكل أفضل إهتمام بمما يستدعي ضرورة اإل، بالعزيزية 

  : نظافة الحديقة  -١٣

فيما يتعلق بالنظافة فهي مطلوبة في كل مكان للحفاظ على الصحة العامة خاصة في و      
أن تكون  هاحيث يشترط في، كبيرة من األشخاص مثل الحدائق العامة  اً األماكن التي تضم أعداد

في ال أن المالحظ إ، على درجة عالية من النظافة حتى ال تصبح بيئة سهلة لألوبئة واألمراض 
نظر ا في غالبية الحدائق العامة جداً  حيث وجد بأن مستوى النظافة متدنٍ  ،عكس ذلك  الواقع
الحدائق العامة  مرتاديولعل السبب في ذلك هو رمي الكثير من ،  )١٣(صورة )٤(ملحق

همال لى اإلإضافة باإل، للمخلفات على األرض بالرغم من توفر صناديق النفايات حول الحدائق 
 )١٦(في جدولبيانات الوقد أثبت تحليل ، افة الحدائق العامة من قبل البلديات فيما يتعلق بنظ

  .  ال يوافقون بأن الحدائق العامة نظيفة جداً من أفراد العينة % ٥٨بأن 

    : الحدائق العامةب المتعلقة المتغيراتبعض      
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    %٤١  ١١٣  %٥٩  ١٦٤  . جيدةهندسة الحديقة  -١

  
٢٧٧  
  

  
  
١٠٠%  

  %٧٦  ٢١١  %٢٤  ٦٦  .أوقات الزيارة للرجال والنساء كل على حدة  -٢
  %٥٠  ١٣٨  %٥٠  ١٣٩  . لى قسمين قسم للرجال وقسم للنساءإتقسم الحديقة  -٣
  %٢٣  ٦٤  %٧٧  ٢١٣  .الجلوس مع العائلة في الحديقة  -٤

  .هـ ١٤٣٢الباحثة من خالل الدراسة الميدانية : المصدر         
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  :ھندسة الحديقة  -١

ن تخطيط الحدائق العامة وتنسيقها من إأما بالنسبة لهندسة الحديقة وطريقة تصميمها فو      
مثل وجود الكباري المعلقة  ليهاإوجود بعض عناصر التنسيق التي تجذب النظر الداخل والخارج و 

يضفي على الحديقة ناحية جمالية الصناعية أو المجسمات البنائية أو الشالالت أو البحيرات 
ال أنه من خالل الدراسة إ،  مرتاديهاوبالتالي تصبح جذابة بحيث تدخل الفرح والسرور على 

ستثناء حديقة إوجود أشكال هندسية أو عناصر جذابة في الحدائق العامة بالميدانية لم يالحظ 
وقد أظهر ،  )١٤(صورة )٤(ملحقبالرصيفة كما في  )الحكير فن تاون( شبه الجزيرة العربية

تصميم هندسة و من أفراد العينة راضون عن % ٥٩أن حوالي ) ١٨(في جدول البيانات تحليل
، ن عن تصميم الحدائق العامة من أفراد العينة غير راضي% ٤١أن  في حين، الحدائق العامة 

ضافة المجسمات واألشكال إ عادة النظر في تصميم بعض الحدائق العامة و إحيث يفضل هؤالء 
  . الجمالية لها حتى تكون جاذبة للزوار 

  :أوقات الزيارة في الحديقة  -٢

، لى أيام للرجال وأخرى للنساء واألطفال إومن حيث تقسيم أوقات الزيارة في الحدائق العامة      
ال يفضلون أن % ٧٦بأن الغالبية العظمى من أفراد العينة وهم  التحليلمن خالل فقد لوحظ 

غالبية ويعللون سبب ذلك بأن ، يخصص في الحدائق العامة أيام للرجال وأخرى للنساء واألطفال 
،  منة بالنسبة للنساء واألطفالآحدائق العامة هي أماكن مفتوحة في الشارع وبالتالي فهي غير ال

لذلك فهم يفضلون وجود ،  أو مشرف يتولى مراقبة ما يحدث في الحديقة حارسكما أنه ال يوجد 
كما أن ، األطفال أثناء اللعب  حتياجاتهم والشعور باألمان ومراقبةإالرجل مع العائلة لتلبية 

ال يفضل التحديد في أيام التنزه بتخصيص أيام للرجال وأيام للنساء في الحدائق العامة  همبعض
تحديد أوقات معينة  وننما يفضلإ و ، في التنزه  الناسألن ذلك قد ال يتناسب مع رغبة بعض 

كما ، ختالط ونحوه لإل دياً خالل اليوم تكون مخصصة للنساء وأوقات أخرى مخصصة للرجال تفا
وذلك ، من أفراد العينة يفضلون تخصيص أيام للرجال وأخرى للنساء واألطفال % ٢٤جد بأن و 

طمئنان دون خوف من مضايقة إ لكي يسهل على المرأة التنقل في الحديقة مع أطفالها بكل راحة و 
  . الرجال لها 
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  : تقسيم الحديقة   -٣

قسم للرجال وقسم للنساء فالهدف منه الحد من : لى قسمين إأما فيما يتعلق بتقسيم الحديقة      
، سالمي إلقتداء بتعاليم الدين اواإل، ختالط الذي قد يحدث دون قصد داخل الحديقة حدوث اإل

عن  تاحة الفرصة للعوائل التي تأتي للحديقة بدون محرم أن تتمتع بخدمات الحديقة بعيداً إ و 
يفضلون تقسيم الحديقة %) ٥٠(لوحظ أن حوالي نصف أفراد العينة تحليل المن خالل ف، جال الر 
خر من أفراد بينما النصف اآل، قسم للرجال وقسم للنساء وذلك لألسباب السابقة : لى قسمينإ

وذلك لرغبتهم ، قسم للرجال وقسم للنساء : لى قسمينإتقسيم الحديقة  ال يفضلون%) ٥٠(العينة 
  .جتماع أفراد العائلة مع بعضهم البعض أثناء التنزه إفي 

  : الجلوس مع العائلة في الحديقة  -٤

يفضلون الجلوس في % ٧٧بأن غالبية أفراد العينة وهم ) ١٨(من خالل جدول ويالحظ     
% ٢٣في حين أن ، الحدائق العامة برفقة عائالتهم من أجل قضاء أوقات ممتعة وترفيه األطفال 

وبالتالي ، بكثرة ن ذلك ولعل السبب هو أن بعض الحدائق العامة يتواجد فيها الشباب ال يفضلو 
  .لحدوث مضايقات من قبل الشباب  لهم في هذه الحدائق تفادياً  مرافقة العائلةال يفضل الذكور 

  : المراكز الترفيهية  -٢
المراكز الترفيهية نادرة جدًا بمدينة مكة المكرمة حيث ال يوجد سوى مركز ترفيهي واحد فقط      

لى جانب األلعاب المختلفة العديد من الخدمات إوهو حديث النشأة وتتوفر به ، في حي أم الجود 
  . من الشباب واألطفالقبال كبير على المركز خاصة إوجود  يالحظلذلك ، ) ١٩جدول(األخرى 
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  %١٣  ٢  %٥٣  ٨  %٢٠  ٣  %١٣  ٢   .يمتاز المركز الترفيهي بأنه مسور ومشجر -٢
  %٧  ١  %٤٠  ٦  %٢٧  ٤  %٢٧  ٤  .يتوفر بالمركز الترفيهي مقاعد كثيرة وممتازة  -٣
  ٠  ٠  ٠  ٠  %٦٠  ٩  %٤٠  ٦  . يوجد بالمركز الترفيهي ألعاب جيدة الصنع -٤
  ٠  ٠  ٠  ٠  %٦٧  ١٠  %٣٣  ٥  .  نتيجة صيانتها بإستمرار األجهزة واأللعاب بالمركز الترفيهي آمنة جداً  -٥
  ٠  ٠  %١٣  ٢  %٤٧  ٧  %٤٠  ٦  .األلعاب تمتاز بأنها متنوعة  -٦
  %٤٠  ٦  %١٣  ٢  %٢٧  ٤  %٢٠  ٣  . ات األولية داخل المركز الترفيهيغرفة لإلسعافتتوفر سيارة إسعاف أو  -٧
  ٠  ٠  %٧  ١  %٦٧  ١٠  %٢٧  ٤  . تتوفر في المركز الترفيهي مياه الشرب النقية الباردة -٨
وهي  رات مياه ومغاسل لأليدي بعدد كافٍ يوجد في المركز الترفيهي دو  -٩

  . ستمرارإنظيفة ب
٠  ٠  ٠  ٠  %٦٧  ١٠  %٣٣  ٥  
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تقدم المشروبات  ةريا صغير ييوجد في المركز الترفيهي مطعم أو كافت - ١٠
  .والوجبات الصغيرة لزوار المركز عند حاجتهم لذلك 

٠  ٠  %٧  ١  %٥٣  ٨  %٤٠  ٦  

  ٠  ٠  %٢٠  ٣  %٥٣  ٨  %٢٧  ٤  .يحول المركز الترفيه ة بشكل كافٍ مواقف السيارات متوفر  - ١١
  ٠  ٠  %١٣  ٢  %٦٠  ٩  %٢٧  ٤    .الترفيهيتوفر التهوية الممتازة داخل المركز  - ١٢
من صناديق النفايات داخل المركز الترفيهي وهي  هناك عدد كافٍ  - ١٣

  .ستمرارإتبدل ب
٠  ٠  ٠  ٠  %٦٧  ١٠  %٣٣  ٥  

  ٠  ٠  %٧  ١  %٦٠  ٩  %٣٣  ٥  .توجد إنارة ممتازة في جميع أنحاء المركز الترفيهي - ١٤
الكهربائية بعيدة عن  التوصيالت الكهربائية وخاصة المتصلة باأللعاب - ١٥

  .على سالمتهم  متناول الجمهور حفاظاً 
٠  ٠  ٠  ٠  %٦٠  ٩  %٤٠  ٦  

  %٧  ١  %٧  ١  %٦٧  ١٠  %٢٠  ٣  .  الرسوم المالية المدفوعة مقابل دخول المركز الترفيهي مناسبة جداً  - ١٦
نتيجة إدراك الناس بأهمية  يمتاز المركز الترفيهي بأنه نظيف جداً  - ١٧

  . النظافة والمحافظة على محتويات المركز 
٠  ٠  ٠  ٠  %٥٣  ٨  %٤٧  ٧  

  . ـهـ١٤٣٢ الباحثة من خالل الدراسة الميدانية: المصدر 
  

  :      لمركزوأوقات الزيارة با مساحة المركز الترفيھي -١

في بيانات الفمن خالل تحليل ، هو يشغل مساحة جيدة بالنسبة لمساحة المركز الترفيهي فو      
من أفراد العينة يوافقون بأن المركز الترفيهي يمتاز بسعته وكبر % ٨٠وجد بأن السابق جدولال

   .مساحته 

فقد لوحظ من خالل الدراسة الميدانية لمركز الترفيهي أوقات الزيارة باب أما فيما يتعلق     
يام للشباب وأيام أخرى أ خالل األسبوع حددتحيث ، لمركز الترفيهي ختالف أوقات الزيارة باإ

بأن أعلى نسبة من أفراد العينة  )٢٠(ويتضح من جدول،  للمرتادين الخصوصيةلتوفير للعوائل 
  . المركز الترفيهي وأخرى للشباب لزيارة للعوائل  أوقاتيوافقون على تخصيص % ٦٧ حوالي وهم

�٢٠(�دول :(� �א��������א����א�א$ �א���א�ز �د5����� �א��Bو�� ��وא���' -�� '��� ��)�&�ن �א������ ���� د�����د���

�'����وא����מ��������)�ص�,و2�$�,و��دמ����وא����מ#	����$� .א������-����� وאBل���ز����Gא����ز��,����و,و2

� �

��7%א��^[5 �

� �

� وא�� �

� �

��X وא�� �

� �

#0א�@� �

� �

�?���א �

 لزيارة المركز للعوائل أخرى للشباب وأوقاتتخصيص أوقات 
  . الترفيهي

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار
١٠٠  ١٥  %٣٣  ٥  %٦٧  ١٠%  

  .هـ ١٤٣٢الباحثة من خالل الدراسة الميدانية : المصدر      

  :     تسوير المركز الترفيھي وتشجيره  - ٢ 

ال أن هذا المركز غير مسور وال يوجد إويشترط في المراكز الترفيهية تسويرها وتشجيرها      
من أفراد العينة % ٦٦أن حوالي  )١٩(في جدول تحليل البياناتتضح من إوقد ، حوله أشجار 

  . ال يوافقون على أن المركز الترفيهي مسور ومشجر
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  : مقاعد الجلوس  -٣

متوفرة بأعداد أما بالنسبة لمدى توفر مقاعد الجلوس في المركز الترفيهي فقد وجد بأنها      
من أفراد العينة يوافقون على أنه يتوفر بالمركز الترفيهي مقاعد كثيرة % ٥٤ن إ حيث، ية كاف

من أفراد العينة ال يوافقون على وجود مقاعد كثيرة وممتازة بالمركز % ٤٧بينما ، وممتازة 
ة في صالة األلعاب أن المقاعد قليلهو  كما لوحظ خالل الدراسة الميدانيةولعل السبب ، الترفيهي 

من األهالي الذين يأتون برفقة  لكترونية مما يجبر الكثير من الزوار على الوقوف خصوصاً اإل
  . أبنائهم 

  : ألعاب ا&طفال  -٤

وفيما يتعلق باأللعاب فهي متوفرة بشكل كبير في المركز الترفيهي ومعظمها ألعاب      
منة نتيجة آو  ومتنوعة األلعاب بأنها جيدة الصنع وتمتاز،  لكترونية تعمل بالطاقة الكهربائيةإ

كما أن التوصيالت الكهربائية المتعلقة باأللعاب واألجهزة بعيدة ، ستمرار والعناية بها إصيانتها ب
  . أفراد العينة بالمركز جميعذلك  أكدعن متناول الجمهور حيث 

 ٥- Kاسعاف أو غرفة سيارة اK سعافات ا&ولية:  

سعافات األولية يمكن سعاف أو غرفة لإلإكما يشترط في المراكز الترفيهية توفير سيارة      
من خالل الدراسة الميدانية  فقد لوحظ، صابات قد تقع بالمركز إستفادة منها عند حدوث أي اإل

وأن حوالي ، سعافات األولية سعاف أو حتى غرفة لإلإأن المركز الترفيهي يفتقر لوجود سيارة 
سعاف أو غرفة إن أفراد العينة ال يوافقون على أنه تتوفر بالمركز الترفيهي سيارة م% ٥٣
  . سعافات األوليةلإل

  :مياه الشرب  -٦
أما مياه الشرب فهي متوفرة بالمركز الترفيهي حيث يمكن الحصول عليها من خالل      

جانب من ) ١٥(صورةتبين ) ٤(في ملحقو ، المتوفرة داخل المركز  الكافتيريات والمطاعم
بأن غالبية أفراد  )١٩(في جدولبيانات التحليل وقد أشار ، المتوفرة بالمركز الترفيهي  الكافتيريات

   . تتوفر في المركز الترفيهي مياه الشرب النقية الباردةيوافقون بأنه % ٩٤وهم العينة 

  

  



١٥٩ 

 

  :      دورات المياه ومغاسل ا&يدي  -٧

اسل لأليدي نظيفة للرجال وأخرى ة توفر دورات مياه ومغكز الترفيهياالمر يشترط في كما      
وقد لوحظ من خالل الدراسة الميدانية وجود دورات المياه ومغاسل األيدي ،  نساء وبأعداد كافيةلل

لى ذلك جميع أفراد إأشار  وقد الترفيهي وهي نظيفة وبأعداد كافيةللنساء بالمركز  للرجال وأيضاً 
  . العينة 

  : واقف السيارات م -٨

 يالحظحيث ،  المركز الترفيهي بعدد كافٍ  حولوفيما يتعلق بمواقف السيارات فهي تتوفر      
ال % ٨٠أن نسبة كبيرة من أفراد العينة وهم يمثلون  )١٩(في جدولبيانات التحليل من خالل 

وذلك لوقوع المركز خارج النطاق ، يجاد مواقف لسياراتهم حول المركز إيجدون أي مشكلة عند 
  . تساع المساحات الفضاء إالعمراني حيث 

  : نارةاKو التھوية -٩

نها عادة في المراكز الترفيهية توفر عنصر التهوية ألكذلك ومن الشروط الواجب توفرها      
لى تهوية ممتازة لتنقية األجواء خاصة خالل فترات الزحام إشبه مغلقة وبالتالي فهي تحتاج تكون 

 وقد أثبت التحليل، لذلك لوحظ أن المركز الترفيهي يمتاز بوجود تهوية جيدة ، بالمركز الترفيهي 
 ،من أفراد العينة يوافقون بأن التهوية ممتازة داخل المركز الترفيهي % ٨٧بأن  )١٩(في جدول

فمن خالل الدراسة ، المركز الترفيهي  نارة ممتازة في جميع أنحاءأن تكون اإلأيضًا يشترط و 
ن كانت ضعيفة نوعًا ما في بعض إ نارة بالمركز الترفيهي جيد و الميدانية لوحظ أن مستوى اإل

نارة بالمركز أفراد العينة راضون عن مستوى اإل غالبيةيشير التحليل بأن و ، جهات المركز 
  .الترفيهي 

  :مستوى النظافة  -١٠

من دارة المركز إمن قبل جيدة أما عن مستوى النظافة بالمركز الترفيهي فهو يلقى عناية      
أن جميع أفراد  تحليللوحظ من خالل القد و ، حيث تنظيفه كما تتوفر به صناديق لرمي النفايات 
  . العينة راضون عن مستوى النظافة بالمركز الترفيهي 
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  : الرسوم المالية  -١١

أثناء زيارتهم المركز الترفيهي فهي عادة  نالمرتادو وفيما يتعلق بالرسوم المالية التي يدفعها      
كتذاكر األلعاب وأسعار الطعام والشراب وغير ذلك من :  ما تكون مقابل الحصول على الخدمات

% ٨٧أفراد العينة والذين يمثلون  ن الغالبية العظمى منإ و ، الخدمات المتوفرة بالمركز الترفيهي 
،  ستفادة من خدمات المركز الترفيهي مناسبة جداً يوافقون بأن الرسوم التي يدفعونها مقابل اإل

ولعل السبب ألن غالبية أفراد العينة ال يترددون على المركز الترفيهي أكثر من مرة في الشهر 
من ذوي الدخل  نالمرتادو صة رسوم الخدمات بالمركز خاستطاعتهم توفير إيكون ب حتى

  . المنخفض

  :  المنتزهات الترفيهية -٣
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  %١  ١  %٩  ٧  %٤٥  ٣٧  %٤٥  ٣٧  .يتصف المنتزه الترفيهي بسعته وكبر مساحته  -١
  %٢  ٢  %٢٠  ١٦  %٤١  ٣٤  %٣٧  ٣٠  .يمتاز المنتزه الترفيهي بأنه مسور ومشجر  -٢
  %٥  ٤  %١٦  ١٣  %٤٠  ٣٣  %٣٩  ٣٢  .يتوفر بالمنتزه الترفيهي مقاعد أو جلسات كثيرة وممتازة  -٣
  %٢  ٢  %٢١  ١٧  %٥٠  ٤١  %٢٧  ٢٢  .يوجد بالمنتزه الترفيهي ألعاب جيدة الصنع   -٤
  %٦  ٥  %٢٣  ١٩  %٤٣  ٣٥  %٢٨  ٢٣  .نتيجة صيانتها بإستمرار األلعاب بالمنتزه الترفيهي آمنة جداً  -٥
  %٢  ٢  %٢١  ١٧  %٤٨  ٣٩  %٢٩  ٢٤  .األلعاب تمتاز بأنها متنوعة  -٦
  %٢٦  ٢١  %٢٨  ٢٣  %٣٠  ٢٥  %١٦  ١٣  . تتوفر سيارة إسعاف أو غرفة لإلسعافات األولية داخل المنتزه الترفيهي  -٧
  %١٠  ٨  %١١  ٩  %٤٠  ٣٣  %٣٩  ٣٢  . تتوفر في المنتزه الترفيهي مياه الشرب النقية الباردة -٨
يوجد في المنتزه الترفيهي دورات مياه ومغاسل لأليدي للرجال وأخرى  -٩

  . ستمرارإوهي نظيفة ب للنساء بعدد كافٍ 
٩  ٧  %١٢  ١٠  %٣٩  ٣٢  %٤٠  ٣٣%  

تقدم المشروبات  ةريا صغير ييوجد في المنتزه الترفيهي مطعم أو كافت - ١٠
  .عند حاجتهم لذلك  المنتزهوالوجبات الصغيرة لزوار 

١  ١  %٦  ٥  %٤٨  ٣٩  %٤٥  ٣٧%  

  %٢  ٢  %٩  ٧  %٤٣  ٣٥  %٤٦  ٣٨  .  ة حول المنتزه الترفيهي بشكل كافٍ مواقف السيارات متوفر  - ١١
  %١  ١  %١٢  ١٠  %٥٠  ٤١  %٣٧  ٣٠  .  توفر التهوية الممتازة داخل المنتزه الترفيهي  - ١٢
من صناديق النفايات داخل المنتزه الترفيهي وهي تبدل  هناك عدد كافٍ  - ١٣

  .ستمرارإب
٢  ٢  %١٣  ١١  %٤٩  ٤٠  %٣٥  ٢٩%  

  %١  ١  %٩  ٧  %٥١  ٤٢  %٣٩  ٣٢  .توجد إنارة ممتازة في جميع أنحاء المنتزه الترفيهي - ١٤
التوصيالت الكهربائية وخاصة المتصلة باأللعاب الكهربائية بعيدة عن  - ١٥

   .على سالمتهم متناول الجمهور حفاظاً 
١  ١  %١٨  ١٥  %٤٨  ٣٩  %٣٣  ٢٧%  

نتيجة إدراك الناس بأهمية  المنتزه الترفيهي بأنه نظيف جداً يمتاز  - ١٦
  .النظافة والمحافظة على محتويات المنتزه 

١  ١  %١٢  ١٠  %٥٧  ٤٧  %٢٩  ٢٤%  

  . ـهـ١٤٣٢ الباحثة من خالل الدراسة الميدانية: المصدر 
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  : مساحة المنتزه  -١

من خالل الدراسة الميدانية لوحظ بأن المنتزهات الترفيهية بمدينة مكة المكرمة تمتاز      
من  كبيرة جداً  اً لذلك فهي تستوعب أعداد )١٦(صورة )٤(ملحقبمساحات كبيرة كما يالحظ في 

أن نسبة كبيرة من أفراد العينة  )٢١(البيانات في جدول تحليلوقد وجد من خالل ،  المرتادين
  . واسعة وكبيرة المساحة  الترفيهية يوافقون بأن المنتزهات% ٩٠يمثلون والذين 

  : تسوير المنتزه وتشجيره  -٢

ويشترط في المنتزهات الترفيهية أن تكون مسورة لضمان الخصوصية والشعور باألمان      
محاط تضح من خالل الدراسة الميدانية بأن كل منتزه إوقد ، داخل المنتزه  للمرتادينبالنسبة 

في  ويشير التحليل،  متجاورةالمنتزهات  غالبيةن إخر حيث بسور خارجي يفصله عن المنتزه اآل
وفيما يتعلق بوجود . من أفراد العينة يوافقون بأن المنتزه مسور% ٧٨أن حوالي  )٢١(جدول

 توجدضفاء منظر جمالي للمنتزه فهي إنسان والبيئة ودورها في ألهميتها لصحة اإل األشجار فنظراً 
 ويالحظ ذلك في من األشجار بالمنتزهات الترفيهية حيث يوجد داخل كل منتزه وحوله عدداً 

  .  )١٧(صورة )٤(ملحق

  : المقاعد والجلسات العائلية  -٣

كما يشترط في المنتزهات الترفيهية أن تتوفر بها مقاعد وجلسات عائلية كثيرة وممتازة حتى      
أن المقاعد والجلسات بفمن خالل الدراسة الميدانية وجد ،  المرتادينتستوعب األعداد الكبيرة من 

ن الغالبية العظمى إحيث ،   )١٨(صورة )٤(نظر ملحقا العائلية متوفرة في المنتزهات الترفيهية
يوافقون على أنه تتوفر بالمنتزهات الترفيهية مقاعد وجلسات عائلية % ٧٩من أفراد العينة وهم 

  . كثيرة وممتازة 

  :  ا&طفال ألعاب -٤

فيما يتعلق باأللعاب فهي متوفرة بأعداد كافية في غالبية المنتزهات الترفيهية وتمتاز بأنها و      
بأن أعلى نسبة من أفراد  )٢١(في جدول البياناتتحليل حيث يشير ، جيدة الصنع ومتنوعة 

من % ٧١وأن حوالي ، ة لعاب بالمنتزهات جيدة الصنع ومتنوعيوافقون بأن األ% ٧٧العينة وهم 
كما أن ، ستمرار إمنة نتيجة صيانتها بآأفراد العينة يوافقون على أن األلعاب بالمنتزهات 

كما أشار التوصيالت الكهربائية وخاصة المتصلة باأللعاب الكهربائية بعيدة عن متناول الجمهور 
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في المنتزهات الترفيهية أن األلعاب تحتاج  ميدانياً  ولكن المالحظ، معظم أفراد العينة  لى ذلكإ
  . لألطفال  لى صيانة مستمرة لتكون أكثر أماناً إ

٥- Kسيارة اKسعافات ا&ولية سعاف أو غرفة ا :     

سعاف وال حتى غرفة إأن المنتزهات الترفيهية ال يوجد فيها سيارة  كما لوحظ أيضاً      
لحدوث  شتراطات الواجب توفرها بالمنتزه تفادياً يعد من اإلبالرغم من أن ذلك ، سعافات األولية لإل
من أفراد العينة % ٥٤أن  )٢١(في جدول من التحليل ويتضح، صابات قد تقع داخل المنتزه إ أي

  . سعافات األولية سعاف أو غرفة لإلإال يوافقون بأنه يوجد بالمنتزهات الترفيهية سيارة 

  :مياه الشرب  -٦

المنتزهات الترفيهية والحصول عليها يكون من خالل غالبية أما مياه الشرب فهي متوفرة في      
يوافقون % ٧٩غالبية أفراد العينة وهم ن إحيث ، الكافتيريات والمطاعم الموجودة داخل المنتزه 

  . على أنه تتوفر المياه النقية الباردة في المنتزهات الترفيهية 

  :ا&يدي دورات المياه ومغاسل  -٧

حيث ،  ةالترفيهي اتفي المنتزه فيما يختص بدورات المياه ومغاسل األيدي فهي متوفرةو      
وهي نظيفة  ساء بعدد كافٍ دورات مياه ومغاسل لأليدي للرجال وأخرى للنيوجد في كل منتزه 

ر في يوافقون بأنه تتوف% ٧٩ أن أغلب أفراد العينة وهم البيانات تحليلوقد أثبت  ، ستمرارإب
وهي نظيفة  دي للرجال وأخرى للنساء بعدد كافٍ دورات مياه ومغاسل لأليالمنتزهات الترفيهية 

  . ستمرارإب

  : مواقف السيارات  -٨

أن بجد لذلك و ، الترفيهية بأعداد كافية  أما مواقف السيارات فهي متوفرة حول المنتزهات     
 كافٍ  بعددت متوفرة حول المنتزهات السيارامن أفراد العينة يوافقون على أن مواقف % ٨٩حوالي 

  . واسعة بعيدة عن النطاق العمراني  د نتيجة لوقوع المنتزهات في أراضٍ وذلك يعو ، 

٩- Kنارة التھوية وا:  

نارة ممتازة في جميع نارة فيشترط أن تكون مستويات التهوية واإلوفيما يتعلق بالتهوية واإل     
يوافقون بأن التهوية % ٨٧الحظ أن غالبية أفراد العينة وهم التحليل يفمن خالل ، جاء المنتزه أر 
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نارة من أفراد العينة يوافقون بأن اإل% ٩٠كما أن حوالي ،  الترفيهية ممتازة داخل المنتزهات
  .  الترفيهية ممتازة في المنتزهات

  : نظافة المنتزه  -١٠

مستوى من أفراد العينة راضون عن % ٨٦فقد لوحظ أن  الترفيهية بالنسبة لنظافة المنتزهاتو     
% ٨٤ن إحيث  الترفيهية وأن صناديق النفايات متوفرة في جميع هذه المنتزهات، فيها  نظافةال

ولكن ، ستمرار إمن أفراد العينة يوافقون بأن صناديق النفايات متوفرة بالمنتزهات وهي تبدل ب
بالنظافة ورميهم المخلفات المرتادين هتمام الكثير من إلوحظ من خالل الدراسة الميدانية عدم 

  .  دارة المنتزه فيما يختص بالنظافة داخل المنتزه إهمال من قبل لى اإلإضافة باإل، على األرض 

  :  المتاحف -٤
 الكثير علىتحتوي المتاحف في مدينة مكة المكرمة بأن  وجدمن خالل الدراسة الميدانية      
 وااألدوات واألجهزة المنزلية التي كان، القديمة  والنقود العمالت :مثل األثرية والنادرة المقتنياتمن 

،  بأنواعها األسلحة القديمةو ، الموسيقية القديمة  التسطوانات واآلاإل،  ها الناس قديماً ونيستخدم
، المخطوطات والنقوش والكتابات واللوحات القديمة و ، القديمة  الرجالية والنسائية المالبسو 
، مجسمات قديمة لبعض مقتنيات الحرمين الشريفين و ،  والمهن القديمةأدوات للعديد من الحرف و 

،  وجغرافيتها وتاريخ مكة المكرمة النبويةوكل ما يتعلق بعمارة الحرمين الشريفين والسيرة 
المتعلق بالمملكة عامة ومكة  تراثالالكثير من و ،  لى نماذج للبيت المكي القديمإضافة باإل

   .خاصة  المكرمة

  :زيارة المتاحف  -١

ستثناء متحف إب، بزيارتها جميع شرائح المجتمع يسمح ل نهإوفيما يتعلق بزيارة المتاحف ف     
من طلبة وقد لوحظ أن غالبية زوار المتاحف هم ، الذكوربزيارة فقط سمح جامعة أم القرى حيث يُ 

والمهتمين  كبار الشخصيات وضيوف الرحمن وزوار المدينةوالباحثين و والجامعات المدارس 
وهذا يتيح  فترتين صباحية ومسائية علىأغلب المتاحف  ةزيار  مواعيدبأن  كما يالحظ. بالتراث 

 الثانيةلى إ – صباحاً  الثامنة ما بين : الصباحيةعادة تكون الفترة و  ،الفرصة بشكل أكبر للزوار
 المتاحفويكثر زوار .  اً مساء العاشرةلى إ – عصراً  الرابعة ما بين : المسائيةأما الفترة ،  ظهراً 

) البطلزيارات ابالنسبة ل(أيام الدراسة و جازات اإل وفترةشهر رمضان و خالل فترات الحج والعمرة 
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كما يالحظ  .األعمار  كلجميع الجنسيات ومن  في الغالب منالمتاحف هم  زواركما أن ، 
بعض المتاحف ال أن إ،  دون دفع أي رسوم زيارتها مجاناً ب سمحيُ المتاحف  معظمأن  أيضاً 

أما بالنسبة لزيارة  . المتحف لدخولرسوم رمزية  دفعأصحابها على الزوار شترط يالخاصة 
الحكومية أو نه يسمح لهن بزيارة المتاحف سواء كانت المتاحف إف ناثاإلالمتاحف من قبل 

معينة أو أيام  أوقات ناث في المتاحفلإليخصص و ،  ستثناء متحف جامعة أم القرىإب الخاصة
ستيعاب المتاحف للزوار فيالحظ من خالل إفيما يتعلق بو .  خرتختلف من متحف آل للزيارة

في وقت ) فرد ٢٠٠ لى أكثر منإ - ٦٠من( المتاحف الحكومية تستوعبالدراسة الميدانية أن 
لوحظ من قد و  .في وقت واحد ) اً فرد ٩٠–٣٠من( تستوعبفهي المتاحف الخاصة أما ، واحد 

التعرف على : احف هياألسباب التي تدفع الناس لزيارة المت خالل الدراسة الميدانية أن من أكثر
التعرف على محتويات و  ،ثار المملكة عامة ومكة خاصة آتاريخ وعمارة الحرمين الشريفين و 

القديمة  المهنطالع على األدوات التي كانت تستخدم في بعض اإلوكذلك ، البيت المكي القديم 
بعض كما أن ،  ختفتإالحنين للماضي بالنسبة لكبار السن ومشاهدة أشياء ألفوها من قبل ثم و  ،

 وال تخفى رغبة ،علمية الباحثين يأتون ألخذ معلومات عن المتاحف تتعلق بأبحاثهم ودراساتهم ال
بالنسبة لصغار السن التعرف على ماضي و ، التراث السابق لميالدهم بعض الناس في مشاهدة 

  .جدادهم أبائهم و آ

  :  ومدى توفر بعض الخدمات بھا عرض المقتنيات في المتاحفكيفية  -٢

العديد من األساليب للعرض  فقد لوحظ وجودعرض المقتنيات في المتاحف كيفية بالنسبة لو      
أو على هيئة صور فوتوغرافية معلقة على الجدران ، في فترينات ودواليب زجاجية  العرض: مثل
، أو على هيئة غرف وتقسيمات للبيت المكي القديم ،  أو تكون القطع معروضة بشكل مباشر، 

والتي توضح  )١٩(صورة) ٤(نظر ملحقا،  ى هيئة محالت لبعض الحرف القديمةأو تكون عل
كما لوحظ من خالل الدراسة الميدانية أن غالبية المتاحف ، بعض أساليب العرض في المتاحف 

الغالبية كما أن ،  مكتبة متخصصة تضم الكثير من الكتب ووسائل المعرفة األخرى بهاتتوفر 
التعرف ن لمساعدة الزوار األجانب في و ن متخصصو مترجميتوفر بها ال العظمى من المتاحف 

لبعض القطع  عض من المتاحف تكتفي بتوفير شروحن البإحيث ،  حفاعلى مقتنيات المت
أغلب بأن أيضًا وقد لوحظ ،  )٢٠(صورة )٤(ملحق كما في نجليزيةاألثرية باللغتين العربية واإل
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ريا تقدم المشروبات والوجبات الصغيرة لزوار يمطعم صغير أو كافتالمتاحف ال يتوفر بها 
   . عند حاجتهم لذلك المتحف

  : مشاركة المتاحف في ا&نشطة المختلفة مدى  -٣

تشارك هذه المتاحف  أنيالحظ المختلفة  األنشطةمدى مشاركة المتاحف في وفيما يتعلق ب     
: المهرجانات واألنشطة التي تقام داخل المملكة أو خارجها مثل و المعارض العديد من في 

  . مهرجان الجنادرية

  : األندية الرياضية  -٥
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  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار
  %٨  ٢  %١٥  ٤  %٥٠  ١٣  %٢٧  ٧  .يتصف النادي الرياضي بسعته وكبر مساحته  -١
  %٤  ١  %٣٥  ٩  %٤٢  ١١  %١٩  ٥  .من المالعب والصاالت الرياضية  از النادي الرياضي بوجود عدد كافٍ يمت -٢
  %٤  ١  %٣١  ٨  %٤٢  ١١  %٢٣  ٦  .الرياضي جميع األلعاب تتوفر بالنادي  -٣
  ٠  ٠  %٣١  ٨  %٤٦  ١٢  %٢٣  ٦  .تتوفر في النادي الرياضي أجهزة ومعدات رياضية متنوعة وهي جيدة الصنع  -٤
نتيجة صيانتها  األجهزة والمعدات الموجودة بالنادي الرياضي آمنة جداً  -٥

  .بإستمرار 
٤  ١  %٤٢  ١١  %٤٢  ١١  %١٢  ٣%  

  %٤  ١  %٣٩  ١٠  %٤٢  ١١  %١٥  ٤  . فات األولية داخل النادي الرياضيتتوفر سيارة إسعاف أو غرفة لإلسعا -٦
  %٤  ١  %١٢  ٣  %٦٢  ١٦  %٢٣  ٦  . تتوفر في النادي الرياضي مياه الشرب النقية الباردة -٧
وهي نظيفة  رات مياه ومغاسل لأليدي بعدد كافٍ يوجد في النادي الرياضي دو  -٨
  . ستمرارإب

١٥  ٤  %٨  ٢  %٦٢  ١٦  %١٥  ٤%  

تقدم المشروبات والوجبات  ةريا صغير ييوجد في النادي الرياضي مطعم أو كافت -٩
  .الصغيرة لزوار النادي عند حاجتهم لذلك 

٤  ١  %٦٢  ١٦  %٢٧  ٧  %٨  ٢%  

  ٠  ٠  %٢٧  ٧  %٦٥  ١٧  %٨  ٢  .حول النادي الرياضي  مواقف السيارات متوفرة بشكل كافٍ  - ١٠
  %٤  ١  %٤  ١  %٥٨  ١٥  %٣٥  ٩  .  توفر التهوية الممتازة داخل النادي الرياضي - ١١
من صناديق النفايات في جميع أنحاء النادي الرياضي وهي  هناك عدد كافٍ  - ١٢

  .ستمرار إتبدل ب
٤  ١  %٢٧  ٧  %٥٠  ١٣  %١٩  ٥%  

  %٤  ١  %١٥  ٤  %٦٢  ١٦  %١٩  ٥  .توجد مستويات إنارة ممتازة في جميع أنحاء النادي الرياضي - ١٣
التوصيالت الكهربائية وخاصة المتصلة باألجهزة بعيدة عن متناول الجمهور  - ١٤

  .على سالمتهم  حفاظاً 
٠  ٠  %١٩  ٥  %٤٢  ١١  %٣٩  ١٠  

نتيجة إدراك الشباب بأهمية النظافة  يمتاز النادي الرياضي بأنه نظيف جداً  - ١٥
  .والمحافظة على محتويات النادي

٠  ٠  %١٩  ٥  %٥٨  ١٥  %٢٣  ٦  

  . ـهـ١٤٣٢ الباحثة من خالل الدراسة الميدانية: المصدر 

  : مساحة النادي الرياضي  -١

ومدينة نادي الوحدة ونادي حراء (  :مكة المكرمة وهيبمدينة األندية الرياضية  معظم نإ     
كبيرة من  اً أعدادتستوعب تتميز بمساحات كبيرة وواسعة فهي ) الملك عبدالعزيز الرياضية
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من أفراد العينة % ٧٧جد بأن حوالي و  )٢٢(في جدول تحليل البياناتفمن خالل ،  المرتادين
 حيث،  يوافقون على أن األندية الرياضية تتصف بسعتها وكبر مساحاتهاوهم الغالبية العظمى 

 بأن األندية الرياضية التي شملتها الدراسة الميدانية تحتوي على مالعب مزروعة لكرة القدم وجد
حيث تمارس في هذه ،  وغيرها صاالت رياضية مغلقة ومسابحكذلك و ،  )٢١(صورة) ٤(ملحق

كرة الطائرة و كرة السلة و السباحة و كرة القدم : لعاب والرياضات المختلفة مثلاألندية العديد من األ
قامة كما أن مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية تحتوي على أماكن خاصة إل، الكارتيه وغيرها و 
يوافقون بأن من أفراد العينة % ٦١أن لى إيشير التحليل و ، لشباب وهو ما يعرف بيت الشباب ا

من % ٣٩بينما ، من المالعب والصاالت الرياضية  بوجود عدد كافٍ متاز األندية الرياضية ت
من المالعب والصاالت  بوجود عدد كافٍ متاز األندية الرياضية تيوافقون بأن أفراد العينة ال 

  . الرياضية

  :ا&جھزة والمعدات الرياضية  -٢

فقد لوحظ ، يتعلق بمدى توفر وجودة األجهزة والمعدات الرياضية في هذه األندية  وفيما     
ن إحيث ، حتواء أغلب األندية الرياضية على أجهزة ومعدات رياضية متنوعة وجيدة الصنع إ

أجهزة ومعدات األندية الرياضية تتوفر في أنه على يوافقون % ٦٩غالبية أفراد العينة وهم 
الرياضية لمعدات ألجهزة واصيانة امستوى أما بالنسبة ل ،رياضية متنوعة وهي جيدة الصنع 

من أفراد العينة % ٥٤ نإحيث ، ستمرار إآمنة نتيجة صيانتها بة فهي الرياضي باألنديةالموجودة 
 الموجودة بالنادي الرياضي آمنة جداً الرياضية األجهزة والمعدات أن يوافقون على وهم الغالبية 

ن عن مستوى من أفراد العينة غير راضي% ٤٦أن بجد في حين و ، ستمرار إنتيجة صيانتها ب
آمنة حيث يعتقدون بأنها غير  ةالرياضي باألنديةالموجودة الرياضية ألجهزة والمعدات ل الصيانة
فهي التوصيالت الكهربائية وخاصة المتصلة باألجهزة وفيما يتعلق ب، لى صيانة مستمرة إوتحتاج 

  .من أفراد العينة % ٨١حيث أكد ذلك بعيدة عن متناول الجمهور 

٣- Kسعافات ا&ولية سيارة اKسعاف أو غرفة ا:  

ألهميتها خاصة  راً سعاف على األقل نظإويشترط في األندية الرياضية كذلك وجود سيارة      
لوحظ بأن األندية  وقد، صابات ونحو ذلك في األندية الرياضية حيث يكثر بها حدوث اإل

أن أغلب و ،  أو غرفة لإلسعافات األولية سعافإالرياضية التي شملتها الدراسة يتوفر بها سيارة 
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تتوفر سيارة إسعاف أو غرفة لإلسعافات األولية داخل يوافقون على أنه % ٥٧أفراد العينة وهم 
تتوفر سيارة إسعاف أو غرفة على أنه من أفراد العينة ال يوافقون % ٤٣بينما ، األندية الرياضية 

  .األندية الرياضية لإلسعافات األولية داخل 

  : مياه الشرب  -٤

ليها إالباردة والتي تزداد الحاجة  مياه الشرب األندية الرياضيةفي  تتوفر أيضاً يجب أن كما      
أن مياه الشرب متوفرة باألندية بجد لذلك و ، خاصة بعد ممارسة الرياضة النادي  مرتاديمن قبل 

فمن ، ريا ومن برادات المياه المتوفرة بالنادي يمكن الحصول عليها عادة من الكافتالرياضية وي
يوافقون على أنه % ٨٥أن نسبة كبيرة من أفراد العينة وهم ب يالحظ) ٢٢(في جدولالتحليل خالل 

  . تتوفر في األندية الرياضية مياه الشرب النقية الباردة 

  :دورات المياه ومغاسل ا&يدي  -٥

ومغاسل األيدي فيشترط توفيرها بأعداد كافية في األندية  دورات المياهأما بخصوص      
أن أثبت التحليل  لذلك فهي متوفرة باألندية الرياضية حيث، ا الرياضية والعناية بنظافتها وصيانته

رات مياه ومغاسل دو األندية الرياضية يوجد في يوافقون على أنه % ٧٧غالبية أفراد العينة وهم 
   .ستمرارإوهي نظيفة ب لأليدي بعدد كافٍ 

  : الكافتيريات أو المطاعم الصغيرة  -٦

مطاعم أو الكافتيريات فيفضل توفرها بأعداد كافية داخل األندية الرياضية بال وفيما يتعلق     
حيث لوحظ بأن ، حتياجاتهم من الطعام والشراب إالنادي من الحصول على  مرتاديلكي يتمكن 

البيانات في جدول       تحليلوهذا ما أثبته ،  ةضية غير كافيالكافتيريات أو المطاعم باألندية الريا
في يوجد ال يوافقون بأنه % ٦٦من أفراد العينة وهم حوالي حيث وجد بأن الغالبية العظمى  )٢٢(

النادي  لمرتاديتقدم المشروبات والوجبات الصغيرة  ةريا صغير يمطعم أو كافتاألندية الرياضية 
 أماكن متفرقة بالنادي فيو توفير عدد أكبر من الكافتيريات  لذلك ال بد من، عند حاجتهم لذلك 

  . الرياضي 

  : مواقف السيارات  -٧

حيث لوحظ أن ، حول األندية الرياضية  قف السيارات فهي متوفرة بشكل كافٍ موابالنسبة لأما     
خاصة ، على األقدام لقربه من مكان سكنهم  مشياً  الرياضي بعض أفراد العينة يأتون للنادي
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في حين أن مدينة الملك ، نادي الوحدة ونادي حراء  :األندية الواقعة وسط األحياء السكنية مثل
مواقف السيارات متوفرة حول المدينة ن إفلذلك عبدالعزيز الرياضية واقعة خارج النطاق العمراني 

يوافقون بأن وهم الغالبية من أفراد العينة % ٧٣من التحليل أن يتضح و ، الرياضية بشكل كبير 
  . ةالرياضي األنديةحول  مواقف السيارات متوفرة بشكل كافٍ 

٨- Kنارة التھوية وا:  

نارة الممتازة في جميع مالعب واإلالتهوية كذلك يشترط في األندية الرياضية وجود و      
ن غالبية أفراد إوقد لوحظ توفر هذين العنصرين في األندية الرياضية حيث ، وصاالت النادي 
% ٨١ وأن حوالي، راضون عن مستوى التهوية داخل األندية الرياضية % ٩٣العينة وهم حوالي 

  . ةالرياضي األنديةمستويات إنارة ممتازة في جميع أنحاء  يوافقون على وجود من أفراد العينة

  : نظافة ا&ندية الرياضية  -٩

 )٢٢(البيانات في جدول تحليلمن خالل  يالحظنه إفوفيما يتعلق بنظافة األندية الرياضية      
أن و ، راضون عن مستوى النظافة باألندية الرياضية % ٨١نسبة عالية من أفراد العينة وهم  بأن
من صناديق النفايات في جميع أنحاء  عدد كافٍ  من أفراد العينة يوافقون على أنه يتوفر% ٦٩

لوحظ بأن بعض األندية الرياضية في  هبالذكر أن والجدير. ستمرار إالنادي الرياضي وهي تبدل ب
   .)٢٢(صورة) ٤(كما في ملحقنادي حراء : لى تطوير مثل إبحاجة و  متهالكةو  قديمة جداً أبنيتها 

  : األندية األدبية  -٦
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  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة التكرار  النسبة  التكرار
  %٣٧,٥  ٣  %٣٧,٥  ٣  %٢٥  ٢  ٠  ٠  .يتصف النادي األدبي بسعته وكبر مساحته  -١
من القاعات الواسعة التي  تاز النادي األدبي بوجود عدد كافٍ يم -٢

  .تعقد بها المحاضرات واإلجتماعات وغيرها من األنشطة 
٣٧,٥  ٣  %٣٧,٥  ٣  %٢٥  ٢  ٠  ٠%  

تتميز أنشطة النادي األدبي بأنها متنوعة وتخدم جميع فئات  -٣
  .المجتمع 

١٢,٥  ١  %٦٢,٥  ٥  %٢٥  ٢  ٠  ٠%  

  %١٢,٥  ١  %٥٠  ٤  %٣٧,٥  ٣  ٠  ٠  .تقام أنشطة النادي األدبي في أوقات مناسبة جداً  -٤
  %١٢,٥  ١  %٧٥  ٦  %١٢,٥  ١  ٠  ٠  .تستخدم التقنيات الحديثة في أغلب األنشطة بالنادي األدبي  -٥
تتوفر بالنادي األدبي مكتبة تضم الكثير من الكتب ووسائل  -٦

  . المعرفة األخرى 
٠  ٠  %٧٥  ٦  %٢٥  ٢  ٠  ٠  

الرسوم المالية المدفوعة مقابل الحصول على العضوية بالنادي  -٧
  . األدبي مناسبة جداً 

٠  ٠  %١٢,٥  ١  %٦٢,٥  ٥  %٢٥  ٢  

  ٠  ٠  %١٢,٥  ١  %٨٧,٥  ٧  ٠  ٠دي للرجال تتوفر في النادي األدبي دورات مياه ومغاسل لألي -٨
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  . ستمرارإوهي نظيفة ب وأخرى للنساء بعدد كافٍ 
ريا تقدم المشروبات ياألدبي مطعم صغير أو كافت يوجد في النادي -٩

  .رة لزوار النادي عند حاجتهم لذلكوالوجبات الصغي
٣٧,٥  ٣  %٦٢,٥  ٥  ٠  ٠  ٠  ٠%  

  %١٢,٥  ١  %١٢,٥  ١  %٦٢,٥  ٥  %١٢,٥  ١  .حول النادي األدبي فرة بشكل كافٍ مواقف السيارات متو  - ١٠
  %١٢,٥  ١  ٠  ٠  %٨٧,٥  ٧  ٠  ٠    .توفر التهوية الممتازة داخل النادي األدبي - ١١
  %١٢,٥  ١  %٥٠  ٤  %٣٧,٥  ٣  ٠  ٠  .يمتاز النادي األدبي بدرجة كبيرة من التنظيم والنظافة  - ١٢
  ٠  ٠  %٢٥  ٢  %٧٥  ٦  ٠  ٠  .توجد مستويات إنارة ممتازة في جميع أنحاء النادي األدبي  - ١٣

  . ـهـ١٤٣٢ الباحثة من خالل الدراسة الميدانية: المصدر 

  : مساحة النادي ا&دبي  -١

أدبي واحد وهو نادي  مدينة مكة المكرمة يوجد بها نادٍ  لقد سبق وأن ذكر في هذه الدراسة أن     
أفراد العينة  معظم نبأ ) ٢٣(تحليل البيانات في جدولوقد وجد من خالل  .مكة الثقافي األدبي 

كما أن  ، كبر مساحتهو يمتاز بسعته  ال يوافقون على أن النادي األدبي% ٧٥ والذين يمثلون
من القاعات  النادي األدبي عدد كافٍ كذلك ال يوافقون بأنه يتوفر في  من أفراد العينة% ٧٥

   .الواسعة التي تعقد بها المحاضرات وغيرها من األنشطة 

  : النادي ا&دبي في ا&نشطة  -٢

وال كافية غير النادي األدبي التي تقام في لوحظ بأن األنشطة  من خالل الدراسة الميدانيةو      
والذين  أفراد العينة غالبيةن إذلك حيث البيانات تحليل أثبت  وقد، تخدم جميع فئات المجتمع 

 .متنوعة وتخدم جميع فئات المجتمع كافية و ال يوافقون بأن أنشطة النادي األدبي % ٧٥ يمثلون
وهم الغالبية من أفراد العينة % ٦٢,٥ن حوالي إدبي فأما األوقات التي تقام فيها أنشطة النادي األ

التقنيات ستخدام إب وفيما يتعلق،  ال يوافقون على أن أنشطة النادي تقام في أوقات مناسبة جداً 
 نسبة كبيرة من أفراد العينةاألنشطة األخرى فقد وجد بأن و حديثة في العرض أثناء المحاضرات ال

   .في أغلب األنشطة بالنادي األدبي بأنه تستخدم التقنيات الحديثةال يوافقون % ٨٧,٥وهم يمثلون 

وعن تخصيص أوقات ألنشطة الرجال وأوقات أخرى ألنشطة النساء في النادي األدبي فقد      
بأن الغالبية العظمى من أفراد العينة يفضلون تخصيص أوقات ) ٢٤(لوحظ من خالل جدول

وذلك ، من أفراد العينة % ٨٧,٥ألنشطة الرجال وأخرى ألنشطة النساء وهؤالء بلغت نسبتهم 
، للمحافظة على خصوصية المرأة خاصة عند طرح بعض الموضوعات التثقيفية المتعلقة بالمرأة 

بداعية بكل حرية مطلقة ذلك أن وجود إديها من طاقات خراج كل ما لإولكي تتمكن المرأة من 
  . حراج الرجال في بعض األنشطة قد يشعرها أحيانًا باإل
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ألنشطة النساء أخرى تخصيص أوقات ألنشطة الرجال وأوقات 
  . في النادي األدبي

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار
١٠٠  ٨  %١٢,٥  ١  %٨٧,٥  ٧%  

  .هـ ١٤٣٢الدراسة الميدانية الباحثة من خالل : المصدر      

  : الخدمات في النادي ا&دبي مدى توفر بعض  -٣

من الضروري أن تتوفر بالنادي األدبي مكتبة تضم الكثير من الكتب ووسائل المعرفة و      
ال يوافقون % ٧٥ غالبية أفراد العينة وهم وجد بأن التحليلفمن خالل ، ستفادة منها األخرى لإل

فيما و  .على أنه يتوفر بالنادي األدبي مكتبة تضم الكثير من الكتب ووسائل المعرفة األخرى 
أفراد  أغلبفقد لوحظ بأن  يتعلق بالرسوم التي تدفع مقابل الحصول على العضوية بالنادي األدبي

الحصول على العضوية  يوافقون بأن الرسوم المالية المدفوعة مقابل% ٨٧,٥العينة وهم يمثلون 
يتوفر  يوافقون بأنه% ٨٧,٥كما أن أغلب أفراد العينة وهم يمثلون  . بالنادي األدبي مناسبة جداً 

وأخرى للنساء وهي نظيفة  من دورات المياه ومغاسل األيدي للرجال في النادي األدبي عدد كافٍ 
صغير يقدم  يا أو مطعمر يي أن يكون في النادي األدبي كافتمن الضرور كما أنه  . ستمرارإب

 وأبين المحاضرات التي تكون فيما ستراحة اإل خالل فتراتالمشروبات والوجبات الصغيرة 
النادي بأن من خالل الدراسة الميدانية حيث لوحظ ،  نسبياً  األنشطة التي تستغرق فترات طويلة

أما مواقف  . العينةر وقد أكد ذلك جميع أفراد ريا أو مطعم صغييكافتاألدبي ال تتوفر به 
بأن يوافقون % ٧٥ وهم أفراد العينة ن معظمإ السيارات فهي متوفرة حول النادي األدبي حيث

  . حول النادي األدبي  مواقف السيارات متوفرة وكافية

لوحظ بأن الغالبية العظمى من أفراد  فقدالنادي األدبي نارة داخل وفيما يتعلق بالتهوية واإل     
كما أن أغلب أفراد ،  يوافقون بأن التهوية ممتازة في النادي األدبي% ٨٧,٥العينة وهم يمثلون 

وبالنسبة  . ممتازةنارة إيوافقون على أنه تتوفر في جميع أنحاء النادي األدبي % ٧٥العينة وهم 
من أفراد العينة غير راضين عن % ٦٢,٥يمثلون  ن غالبية أفراد العينة وهمإللنظافة والتنظيم ف

   .مستوى النظافة والتنظيم في النادي األدبي 
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  : اخلدمة الرتوحييةملرتادي قتصادية اإلجتماعية واإلاخلصائص  -٢-٤
الترفيهية لتأثيرها المباشر على كيفية تقييمهم من المهم معرفة خصائص مرتادي األماكن      

ن إحيث و  .)Moore and others,1989(الترفيهي في نهاية المطافللمنتج وتفضيلهم 
        خصائصهم معرفة ن إف الترويحيةت من أجله الخدمة المرتادين يمثلون الهدف الذي أنشئ

معلومات هامة تساعدهم في التخطيط  هذه الخدمة علىيعطي القائمين  الترويحيةتفضيالتهم و 
  . لهذه الخدمات وتطويرها 

  : نتائج تحليل أسئلة الدراسة المتعلقة بخصائص مرتادي الخدمات الترويحية 
       : مكان السكن  -١

لمعرفة ، تم سؤال جميع أفراد عينة الدراسة عن مكان سكنهم بالنسبة للخدمة الترويحية  لقد     
لترويحية أم ن كان أكثر مرتادي الخدمة الترويحية هم من داخل الحي الذي تقع به الخدمة اإما 

فلوحظ بأن الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة هم من السكان الذين ، من خارج الحي 
من لعل و ، % ٦٢يعيشون خارج الحي الذي تقع به الخدمة الترويحية حيث بلغت نسبتهم حوالي 

سكان تلك  نإتخلو من الخدمات الترويحية لذلك فأحياء المدينة  الكثير منأن أسباب ذلك 
األحياء يذهبون للتنزه في األحياء األخرى وبالتالي يزيد فيها عدد مرتادي الخدمة الترويحية من 

كما أن بعض أفراد عينة الدراسة غير راضين عن مستوى الخدمة الترويحية في ، خارج الحي 
فيها  يحيةمستوى الخدمة الترو  يعتقدون بأنيتنزهون في األحياء األخرى التي فهم حيهم لذلك 

بعض المرتادين يريدون التعرف على الخدمات الترويحية في األحياء األخرى من  كذلك، أفضل 
الذي تقع  من أفراد عينة الدراسة هم من سكان الحي نفسه% ٣٨لوحظ بأن  كما ،باب التغيير 

  . قرب الخدمة الترويحية من مساكنهم هو السبب لعل به الخدمة الترويحية و 

بلغت نسبة مرتادي الحدائق العامة من داخل الحي الذي تقع به نة الحدائق العامة عي وفي     
في حين بلغت نسبة المرتادين من ، لقرب الحديقة من مكان سكنهم  وذلك نظراً % ٥٠الحديقة 

ولعل األسباب تعود لرغبة البعض منهم في التعرف على الحدائق في األحياء % ٥٠خارج الحي 
وأن بعض أحياء المدينة ال يوجد بها حدائق عامة لذلك نجد أن سكان تلك األحياء ، القريبة منهم 

كما أن بعض الحدائق العامة ، الواقعة باألحياء األخرى القريبة منهم يذهبون للتنزه في الحدائق 
من المرتادين سواء من داخل الحي الواقعة به أو من خارجه نتيجة لتوفر  كبيراً  قباالً إتجد 
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 حديقة شبه الجزيرة العربيةو ،  بالعزيزية حديقة الخطاطين: الخدمات بها على سبيل المثال 
  .  بالرصيفة

لوحظ بأن جميع أفراد العينة هم من خارج الحي الذي يقع  ي عينة المركز الترفيهيفأما      
هو يوجد في حي أم الجود حيث ف، الوحيد بالمدينة فيه المركز الترفيهي لكونه المركز الترفيهي 

  . نخفاض الكثافة السكانية به لذا وجد بأن غالبية مرتادي المركز عادة هم من خارج الحي إ

تضح بأن نسبة عالية من أفراد العينة إفقد  بالنسبة ألفراد العينة في المنتزهات الترفيهيةو      
وتعود أسباب ذلك ، % ٩٥في المنتزهات الترفيهية هم من خارج الحي الذي تقع فيه وهم يمثلون 

ألن جميع هذه المنتزهات وهي ثمانية منتزهات ترفيهية واقعة في حي واحد بالمدينة وهو حي أم 
بقية األحياء تخلو من المنتزهات الترفيهية مما يجعل سكانها يأتون للتنزه في فوبالتالي ، الجود 

أفراد العينة من كان بينما ، رتفاع نسبة المرتادين من خارج الحي إهذه المنتزهات ترتب على ذلك 
ذلك يقل منخفضة ل فقط ألن الكثافة السكانية في الحي الواقعة به المنتزهات% ٥داخل الحي 

  . عدد المرتادين من داخل الحي 

من خارج الحي الذي يقع أيضًا بأن أغلب مرتاديها هم  يالحظ في عينة األندية الرياضيةو      
 وذلك يعود لقلة األندية الرياضية، من أفراد العينة % ٥٨فيه النادي الرياضي ونسبتهم حوالي 

 م أحياء المدينة ال يوجد بها نادٍ في المدينة حيث تتواجد في عدد من األحياء بينما معظ الحكومية
لى األندية الرياضية الواقعة في إمما يجعل سكان تلك األحياء مضطرين للذهاب ، رياضي 

من أفراد العينة % ٤٢كما وجد بأن حوالي ، رياضي في حيهم  وجود نادٍ  األحياء األخرى لعدم
  . من مكان السكن  ن الحي نفسه الذي يقع به النادي الرياضي وذلك لقربه جداً هم من سكا

من أفراد العينة هم من % ٧٥أن أعلى نسبة وهي بوجد  عينة النادي األدبي وكذلك في     
وهذا يعود لكونه النادي األدبي الوحيد على مستوى ، خارج الحي الذي يقع به النادي األدبي 

في حين كانت نسبة المرتادين ، الذي يقع به  البية مرتاديه من خارج الحيالمدينة لذلك كان غ
  . من أفراد العينة% ٢٥ن داخل الحي م
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  .توزيع أفراد العينة على الخدمات الترويحية حسب النوع 

من % ٦٤رتفاع نسبة الذكور بحوالي 
ناتج عن عدة أسباب  رتفاع نسبة الذكور

وحيث ، أي فرد من أفراد األسرة الذكور 
الكثير ممن ن إعن المرأة في كثير من األمور لذا ف

الذكور وخاصة الشباب  الغالبية العظمى من
تواجدهم في كثرة  يالحظلذلك 

التنزه  أكثرناث يفضلن ألن اإل
الخدمات من بعض الكما وجد بأن 

المركز : ناث على سبيل المثال
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  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة
١٠٠  ٢٦  %٧٨  ٦٤  %٢٧  ٤  %٥٨%  
٠  ٠  %٢٢  ١٨  %٧٣  ١١  %٤٢  
١٠٠  ٢٦  %١٠٠  ٨٢  %١٠٠  ١٥  %١٠٠%  

  .  ـهـ١٤٣٢الباحثة من خالل الدراسة الميدانية 

توزيع أفراد العينة على الخدمات الترويحية حسب النوع : )٢٤(شكل   
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  ) . ٢٥(على بيانات جدول عتماداً إالباحثة من عمل 

رتفاع نسبة الذكور بحوالي إ )٢٤(شكلالو ) ٢٥(جدولمعطيات التحليل 
رتفاع نسبة الذكورإولعل  ،ناث من اإل% ٣٦أفراد عينة الدراسة مقابل 

أي فرد من أفراد األسرة الذكور األسر تخرج للتنزه برفقة األب أو الكثير من 
عن المرأة في كثير من األمور لذا فينوب عادة هو سرة و القائد لأل

الغالبية العظمى منكما أن ،  ستبانات هم من الذكور
لذلك ،  زه في الخدمات الترويحية برفقة أصدقائهميفضلون أكثر التن

ألن اإل، ناث اإلبشكل أكبر من  مجموعات هيئةالخدمات الترويحية على 
كما وجد بأن ، للشعور باألمان ...) ....األب أو الزوج أو

ناث على سبيل المثالبشكل أكبر للذكور ويقل أو ينعدم بها وجود اإل
  .  األندية الرياضية

المراكز الترفيھية المنتزھات الترفيھية  اQندية الرياضية اQندية اQدبية 

 ذكر

 أنثى

 

–ذكر (النوع  -٢
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  التكرار
  ١٦١  ذكر
  ١١٦  أنثى
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الباحثة من خالل الدراسة الميدانية :  المصدر     
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من عمل : المصدر             

تحليل يتبين من      
أفراد عينة الدراسة مقابل 

الكثير من أن  :أهمها
القائد لأليمثل الرجل  نإ

ستبانات هم من الذكوراإلأجابوا على 
يفضلون أكثر التن

الخدمات الترويحية على 
األب أو الزوج أو( لبرفقة الرج

بشكل أكبر للذكور ويقل أو ينعدم بها وجود اإلالترويحية متاحة 
األندية الرياضيةو  الترفيهي

اQندية اQدبية 

ذكر

أنثى
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أن نسبة الذكور كانت حوالي  عينة الحدائق العامة فيومن خالل الدراسة الميدانية لوحظ      
لألسباب رتفاع نسبة الذكور إويعود % ٤٢ناث بلغت ي حين أن نسبة اإلمن أفراد العينة ف% ٥٨

الذكور تواجد  كثرةمالعب كرة القدم وبعض الحدائق ذلك لوحظ في  لىإضافة باإل، السابقة 
من حدوث مضايقات  خوفاً  اً يكاد يكون معدومفيها وجود النساء  نإفخاصة من فئة الشباب لذا 

  . ناث في العينةلذلك قلت نسبة اإل من قبل هؤالء الذكور

من أفراد العينة بينما % ٧٣لى إناث رتفعت نسبة اإلإفقد  في عينة المركز الترفيهيأما      
المركز هم من النساء ولكن  مرتاديهذا ال يعني أن أكثر و ، % ٢٧بلغت نسبة الذكور حوالي 

الباحثة دخول المركز  ستطاعةإ لعدم ستبانات كان في اليوم المخصص للعوائلألن توزيع اإل
  . المخصصة للشباب  الترفيهي في األيام

وهي نسبة من أفراد العينة % ٧٨بلغت نسبة الذكور حوالي  في عينة المنتزهات الترفيهيةو      
 .%٢٢ناث نسبة اإلبينما بلغت ،  ١٧٣السابق ذكرها في صفحة لألسباب  وذلك يعودمرتفعة 

ن هم م مرتاديهان جميع إفهي مخصصة للذكور فقط لذلك ف أما بالنسبة لألندية الرياضية
في ، من أفراد العينة % ٦٢,٥نسبة الذكور حوالي  يالحظ بأن وفي عينة النادي األدبي .الذكور

  .  من أفراد العينة% ٣٧,٥حوالي بلغت ناث نسبة اإلحين أن 

  ) : أجنبي –سعودي (الجنسية  -٣
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�?���א �   النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار
  %٧٧  ٣١٥  %٧٥  ٦  %٨٨  ٢٣  %٩٤  ٧٧  %٩٣  ١٤  %٧٠  ١٩٥  سعودي
  %٢٣  ٩٣  %٢٥  ٢  %١٢  ٣  %٦  ٥  %٧  ١  %٣٠  ٨٢  أجنبي
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  . ـ ـه١٤٣٢خالل الدراسة الميدانية الباحثة من :  المصدر  

  

  

  

  

  

  



   . توزيع أفراد العينة على الخدمات الترويحية حسب الجنسية

فراد عينة الدراسة من أ% ٧٧
 مرتاديهذا ال يعني أن أغلب 

ليس  اً ستبانات عشوائياإلكان توزيع 
حسب تجاوب كان التوزيع  

ستبانات الدراسة في حين إمع 
ضعف مستوى اللغة : ستبانات ألسباب أهمها

غير من البلدان  وغيرهاسيا آفارقة ومن دول جنوب شرق 
من نسبة تواجدهم في مما قلل 

لى أن إشارة كما أنه ال بد من اإل
 من الطبيعي أن ترتفعاألجانب لذلك 

للخدمات الترويحية بالرغم من أن الغالبية العظمى من األجانب 

من أفراد العينة في حين % ٧٠
من أفراد % ٩٣ن كانت نسبة السعوديي
نسبة كذلك رتفعت إ في عينة المنتزهات الترفيهية

. فقط % ٦ن األجانب العينة بينما كانت نسبة المتنزهي
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توزيع أفراد العينة على الخدمات الترويحية حسب الجنسية): ٢٥(شكل 

  ) . ٢٦(على بيانات جدول عتماداً إالباحثة من عمل 

٧٧حوالي  بأن) ٢٥(وشكل) ٢٦(جدولبيانات خالل 
هذا ال يعني أن أغلب و ، من العينة هم من األجانب % ٢٣بينما ن 

كان توزيع  فقد، ن هم من السعودييفي الواقع الخدمات الترويحية 
 حيثجيب ستالشخص المجنسية ختيار إللباحثة أي تدخل في 

مع  اً كان السعوديون األكثر تجاوبوقد ، ستبانات األشخاص مع اإل
ستبانات ألسباب أهمهاجابة على اإلالكثير من األجانب عن اإل

فارقة ومن دول جنوب شرق من األ لكونهمالعربية لدى البعض منهم 
مما قلل خر منهم كذلك سيطرة عامل الخوف لدى البعض اآل

كما أنه ال بد من اإل ،بالرغم من كثرة تواجدهم في الخدمات الترويحية 
األجانب لذلك السكان حجم السكان السعوديين في الواقع أكبر من حجم 

للخدمات الترويحية بالرغم من أن الغالبية العظمى من األجانب  نسبة السعوديين المرتادين
  .   يرتادون الخدمات الترويحية 

٧٠حوالي  نبلغت نسبة السعوديي لحدائق العامة
كانت نسبة السعوديي فيهيوفي عينة المركز التر %. ٣٠بلغت نسبة األجانب 

في عينة المنتزهات الترفيهيةو . فقط % ٧بلغت  العينة بينما نسبة األجانب
العينة بينما كانت نسبة المتنزهي من أفراد% ٩٤لى إن المتنزهين السعوديي

 ا1ندية ا1دبية  ا1ندية الرياضية  المنتزھات الترفيھية  المراكز الترفيھية

 

                    
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

              
               
من عمل : لمصدر ا           

  

خالل  يالحظ من     
ن يهم من السعودي

الخدمات الترويحية 
للباحثة أي تدخل في 

األشخاص مع اإل
الكثير من األجانب عن اإل متنعإ

العربية لدى البعض منهم 
كذلك سيطرة عامل الخوف لدى البعض اآل،  عربيةال

بالرغم من كثرة تواجدهم في الخدمات الترويحية  عينة الدراسة
حجم السكان السعوديين في الواقع أكبر من حجم 

نسبة السعوديين المرتادين
يرتادون الخدمات الترويحية 

لحدائق العامةففي عينة ا     
بلغت نسبة األجانب 

العينة بينما نسبة األجانب
المتنزهين السعوديي

ا1ندية ا1دبية 

 سعودي

 أجنبي



ن حيث بلغت نسبتهم من السعوديي
من % ٧٥ بلغت ننسبة السعوديي
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٢١  ٨٥  ٠  ٠%  
٣٩  ١٥٩  %٥٠  ٤%  
٢٩  ١١٧  %٢٥  ٢%  
١١  ٤٧  %٢٥  ٢%  

  ١٠٠  ٤٠٨  %١٠٠  ٨%  

     . على الخدمات الترويحية حسب الفئات العمرية

سنة تشكل  ٣٠ – ٢٠الجدول والشكل السابقين بأن الفئة العمرية من 
سنة  ٤٠ – ٣١تأتي بعدها الفئة العمرية من 

األمهات فئة هؤالء يمثلون في الغالب 
تلي ذلك ، بالدرجة األولى  األطفال

وهؤالء يجهل الكثير منهم من أفراد عينة الدراسة 

0

20

40

60

80

100

120

 المراكز الترفيھية الحدائق العامة

١٧٦ 

من السعوديي كبيراً  قباالً إ نجد أيضاً  في عينة األندية الرياضية
نسبة السعوديي عينة النادي األدبيفي و  .من األجانب % 

   .من أفراد العينة % ٢٥أفراد العينة ونسبة األجانب 

  :الفئات العمرية 
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  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة
٤٦  ١٢  %٧  ٦  %٧  ١  %٢٤%  
٤٦  ١٢  %٤٠  ٣٣  %٣٣  ٥  %٣٨%  
٨  ٢  %٣٤  ٢٨  %٣٣  ٥  %٢٩%  
٠  ٠  %١٨  ١٥  %٢٧  ٤  %٩  

١٠٠  ٢٦  %١٠٠  ٨٢  %١٠٠  ١٥  %١٠٠%  
  .  ـهـ١٤٣٢الباحثة من خالل الدراسة الميدانية 

على الخدمات الترويحية حسب الفئات العمرية توزيع أفراد العينة): ٢٦(شكل

  ) . ٢٧(على بيانات جدول عتماداً إالباحثة من عمل 

الجدول والشكل السابقين بأن الفئة العمرية من بيانات 
تأتي بعدها الفئة العمرية من ، % ٣٩من أفراد عينة الدراسة بحوالي 

هؤالء يمثلون في الغالب قد لوحظ من خالل الدراسة الميدانية بأن 
األطفالترفيه  من أجلماكن الترفيهية لأليأتي معظمهم 

من أفراد عينة الدراسة % ٢١سبة سنة بن ٢٠ة العمرية األقل من 

المراكز الترفيھية  ا1ندية ا1دبية  ا1ندية الرياضية المنتزھات الترفيھية 

 سنة ٢٠أقل من 

 سنة ٣٠ - ٢٠من 

 سنة ٤٠ - ٣١من 

 سنة ٤٠أكثر من 

 

في عينة األندية الرياضيةكذلك و 
% ١٢مقابل % ٨٨

أفراد العينة ونسبة األجانب 

الفئات العمرية  -٤
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النسبة  التكرار
  ٦٦  سنة  ٢٠أقل من 

  ١٠٥  سنة ٣٠- ٢٠من 
  ٨٠  سنة ٤٠- ٣١من 

  ٢٦  سنة ٤٠أكثر من 
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الباحثة من خالل الدراسة الميدانية :  المصدر
  

شكل                  
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من عمل : المصدر             
  

بيانات يتضح من      
من أفراد عينة الدراسة بحوالي  أكبر نسبة

قد لوحظ من خالل الدراسة الميدانية بأن و ، % ٢٩بنسبة 
يأتي معظمهم  والذين باءواآل
ة العمرية األقل من الفئ

ا1ندية ا1دبية 

أقل من 

من 

من 

أكثر من 



١٧٧ 

 

تمثلها الفئة العمرية فأقل نسبة أما  ،ستبانة لذلك قلت نسبتهم في أفراد عينة الدراسة ماهية اإل
وهؤالء يفضل ، من أفراد عينة الدراسة % ١١سنة حيث بلغت نسبتهم حوالي  ٤٠من أكثر 

  . غالبيتهم الجلوس في المنازل أو في المساجد أكثر من غيرها 

من أفراد العينة ينتمون للفئة العمرية من % ٣٨حوالي ن إفعينة الحدائق العامة بالنسبة ل     
سنة  ٤٠ – ٣١تأتي بعدها الفئة العمرية من ، سنة وهم يمثلون أعلى نسبة في العينة  ٣٠ – ٢٠

في حين ،  ١٧٦في صفحة  من أفراد العينة وذلك يعود لألسباب السابقة الذكر% ٢٩بنسبة 
ألن أغلبهم يذهبون  %٢٤حوالي بسنة في الحدائق العامة  ٢٠األقل من  المرتاديننسبة  رتفعتإ

نخفضت نسبة ذوي الفئة إبينما ،  بشكل شبه يومي للحدائق العامة من أجل لعب كرة القدم
  .  فقط% ٩سنة حيث بلغت  ٤٠أكثر من العمرية 

 – ٢٠ذوي الفئة العمرية من  المرتادينفقد تساوت نسب  عينة المركز الترفيهيوبالنسبة ل     
ل فئة من هاتين لك% ٣٣حيث بلغت ، سنة  ٤٠ – ٣١سنة مع ذوي الفئة العمرية من  ٣٠

سنة في عينة المركز الترفيهي كانت  ٤٠أكثر من أن نسبة الفئة العمرية بجد بينما و ، الفئتين 
ستبانات أن توزيع اإللى إولعل السبب يعود ،  من أفراد العينة% ٢٧مرتفعة حيث بلغت حوالي 

من مهم  المرتادينالكثير من  لوحظ بأن لذلكبالمركز الترفيهي كان في اليوم المخصص للعوائل 
ن نسبة إمقابل ذلك ف، ناث أبنائهم خاصة من اإل بصحبةجاؤا  والذينسنة  ٤٠أعمارهم  تتجاوز 

ولعل السبب ، فقط من أفراد العينة بالمركز الترفيهي % ٧سنة بلغت  ٢٠الفئة العمرية األقل من 
  . جابة عليها ستبانة وكيفية اإليعود لكون معظمهم يجهلون اإل

يالحظ أن غالبية أفراد العينة هم من ذوي الفئة العمرية من  الترفيهيةفي عينة المنتزهات و      
 ٣١الفئة العمرية من  وكذلك ذوو، من أفراد العينة % ٤٠سنة والذين بلغت نسبتهم  ٣٠ – ٢٠
من أفراد العينة هم من % ١٨كما يالحظ بأن حوالي ، % ٣٤سنة والذين بلغت نسبتهم  ٤٠ –

نسبة صغار  الترفيهية بينما تنخفض في عينة المنتزهات،  سنة ٤٠من أكثر ذوي الفئة العمرية 
فقط من أفراد العينة وذلك لألسباب السابق ذكرها في % ٧لى حوالي إسنة  ٢٠السن األقل من 

  . عينة المركز الترفيهي 

سنة حيث  ٢٠رتفاع نسبة أفراد العينة األقل من إفيالحظ  أما في عينة األندية الرياضية     
وذلك ،  أيضاً % ٤٦سنة بنسبة بلغت  ٣٠-  ٢٠وكذلك الفئة العمرية من ، % ٤٦نسبتهم بلغت 



في مقتبل العمر لغرض الذين هم 
 – ٣١نخفضت نسبة أفراد العينة ذوي الفئة العمرية من 

 ٣٠ - ٢٠تمثلها الفئة العمرية من 
من % ٢٥ تمثلسنة نسب متعادلة 

وذلك سنة  ٢٠أقل من العمرية 
 ٢٤العضوية بالنادي األدبي أن ال يقل عمر العضو عن 
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١  ٤  ٠  ٠%  
٥  ١٩  ٠  ٠%  
١٢  ٤٩  ٠  ٠%  
٣٦  ١٤٧  %٢٥  ٢%  
٤١  ١٦٧  %٧٥  ٦%  
٥  ٢٢  ٠  ٠%  
١٠٠  ٤٠٨  %١٠٠  ٨%  

  . توزيع أفراد العينة على الخدمات الترويحية حسب المستوى التعليمي
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الذين هم ألن األندية الرياضية تستقطب بالدرجة األولى فئة الشباب 
نخفضت نسبة أفراد العينة ذوي الفئة العمرية من إفي حين ، ممارسة الرياضة والتسلية 

   .كما خلت العينة من كبار السن ، فقط % 

تمثلها الفئة العمرية من % ٥٠كانت أعلى نسبة وهي وفي عينة النادي األدبي
سنة نسب متعادلة  ٤٠أكثر من و  سنة ٤٠ - ٣١بينما نالت الفئتين من 

العمرية  الفئةوقد خلت العينة من ، لكل فئة من هاتين الفئتين 
العضوية بالنادي األدبي أن ال يقل عمر العضو عن الحصول على ألنه من ضمن شروط 

  : المستوى التعليمي 

��'�א����و��א�� ���-��,��אد�א� ��������א��د��$�א���و�����وز��4:��)٢٨(�دول�

���8�א ��	
	���א�*א:�9א 
	��א�����9;�	���א ��	<�4*�א�����4א �

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة
%  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  
%  ٠  ٠  %١  ١  ٠  ٠  
٨  ٢  %٢  ٢  %٧  ١  %١٦%  
٦١  ١٦  %٣٥  ٢٩  %٢٧  ٤  %٣٥%  
٣١  ٨  %٥٢  ٤٣  %٤٧  ٧  %٣٧%  

%  ٠  ٠  %٩  ٧  %٢٠  ٣  
١٠٠  ٢٦  %١٠٠  ٨٢  %١٠٠  ١٥  %١٠٠%  

  .  ـهـ١٤٣٢الباحثة من خالل الدراسة الميدانية 

توزيع أفراد العينة على الخدمات الترويحية حسب المستوى التعليمي): ٢٧(شكل

  ) . ٢٨(على بيانات جدول عتماداً إمن عمل الباحثة : 

المراكز الترفيھية  ا1ندية ا1دبية  ا1ندية الرياضية المنتزھات الترفيھية

 أمي

 ابتدائي

 متوسط

 ثانوي

 جامعي 

 أعلى من ذلك

 

ألن األندية الرياضية تستقطب بالدرجة األولى فئة الشباب 
ممارسة الرياضة والتسلية 

% ٨لى إسنة  ٤٠

وفي عينة النادي األدبي     
بينما نالت الفئتين من ، سنة 

لكل فئة من هاتين الفئتين  أفراد العينة
ألنه من ضمن شروط 

  . سنة 

المستوى التعليمي  -٥
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النسبة  التكرار
%١  ٤  أمي

%٧  ١٨  بتدائيإ
١٦  ٤٤  متوسط
٣٥  ٩٦  ثانوي
٣٧  ١٠٣  جامعي

%٤  ١٢  أعلى من ذلك
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الباحثة من خالل الدراسة الميدانية :  المصدر 

شكل                
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  
  

: المصدر                
ا1ندية ا1دبية 

أعلى من ذلك
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) ٢٨(جدولأرقام ونسب السة يالحظ من الدرا ألفراد عينةحيث المستوى التعليمي من      
من أفراد عينة الدراسة هم من حملة الشهادة الجامعية وهم يمثلون % ٤١بأن حوالي ) ٢٧(شكلالو 

ستبانات نتيجة وعيهم مع أسئلة اإل نهم أكثر فئات المجتمع تجاوباً ألولعل السبب ، بة أعلى نس
ثم ، % ٣٦يلي ذلك حملة الشهادة الثانوية بنسبة بلغت ، ستبانات العلمية دراكهم بأهمية اإلإ و 

الماجستير ( العليا الشهاداتثم حملة ،  %١٢يأتي بعد ذلك حملة الشهادة المتوسطة بنسبة 
لقلة عددهم في مجتمعنا خاصة في األماكن قد يعود وذلك  %٥ منخفضة بلغت بنسبة) والدكتوراه

بتدائية حملة الشهادة اإلو ،  الترويحية حيث يفضل الكثير منهم السفر للخارج من أجل الترويح 
وذلك ، فقط من أفراد عينة الدراسة % ١أما األميون فهم يمثلون أقل نسبة بلغت ، % ٥بنسبة 

  . ة والكتابةستبانة وعدم مقدرتهم على القراءلجهلهم بماهية اإل

أن معظم أفراد العينة هم ممن  في عينة الحدائق العامةمن خالل الدراسة الميدانية يالحظ و      
يلي ذلك ، % ٣٥وممن يحملون الشهادة الثانوية بنسبة % ٣٧يحملون الشهادة الجامعية بنسبة 

بتدائية ثم حملة الشهادة اإل، من أفراد العينة % ١٦حملة الشهادة المتوسطة والذين بلغت نسبتهم 
واألميون ، % ٤وهؤالء بلغت نسبتهم  ثم أفراد العينة الذين يحملون شهادات عليا، % ٧ونسبتهم 

  . فقط% ١كانت نسبتهم 

يالحظ أن معظم أفراد العينة هم ممن يحملون الشهادة  في عينة المركز الترفيهيوكذلك      
في حين بلغت ، % ٢٧وممن يحملون الشهادة الثانوية بنسبة بلغت % ٤٧الجامعية بنسبة بلغت 

أما حملة ، % ٢٠حوالي  ممن يحملون شهادات عليا نسبة أفراد العينة في المركز الترفيهي
لعينة بالمركز الترفيهي أفراد ا لى خلوإضافة باإل، فقط % ٧الشهادة المتوسطة فقد بلغت نسبتهم 

  . بتدائية ن وحملة الشهادة اإلمن األميي

، من أفراد العينة % ٥٢لى إنسبة الجامعيين أيضًا رتفعت إ الترفيهية في عينة المنتزهاتو      
، % ٩كانت نسبتهم  وحملة الشهادات العليا، % ٣٥بلغت نسبتهم فأما حملة الشهادة الثانوية 

بينما يالحظ ، % ١بتدائية ونسبة حملة الشهادة اإل% ٢كما بلغت نسبة حملة الشهادة المتوسطة 
  . ن ينة في المنتزهات من األمييأفراد الع خلو

لى إنسبة أفراد العينة ممن يحملون الشهادة الثانوية  في عينة األندية الرياضيةرتفعت إوقد      
بأن أغلب أفراد العينة في األندية الرياضية هم ممن  ليه سابقاً إوهذا يدعم ما تم التوصل ، % ٦١



ن الذين تاله الجامعيو ،  أغلبهم يدرسون في المرحلة الثانوية
من أفراد % ٨أما حملة الشهادة المتوسطة فهم يمثلون 

بتدائية بسبب جهل صغار السن 
   . كما خلت العينة من األميون وحملة الشهادات العليا

غالبية أفراد العينة هم من حملة الشهادة الجامعية بنسبة 
خلت العينة من  في حين، من أفراد العينة 

حيث يشترط في عضوية النادي 
  . فما فوق  
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  . توزيع أفراد العينة على الخدمات الترويحية حسب عدد أفراد األسرة
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 الحدائق العامة

١٨٠ 

أغلبهم يدرسون في المرحلة الثانويةهؤالء سنة و  ٢٠تقل أعمارهم عن 
أما حملة الشهادة المتوسطة فهم يمثلون ، من أفراد العينة % ٣١

بتدائية بسبب جهل صغار السن بينما خلت عينة األندية الرياضية من حملة الشهادة اإل
كما خلت العينة من األميون وحملة الشهادات العليا، 

غالبية أفراد العينة هم من حملة الشهادة الجامعية بنسبة ن إف النادي األدبيفي عينة 
من أفراد العينة % ٢٥ بنسبةحملة الشهادة الثانوية 

حيث يشترط في عضوية النادي ،  بتدائيةة اإلاألميين ومن حملة الشهادة المتوسطة والشهاد
 ةمن الثانوي  على مؤهل علمي عالٍ األدبي أن يكون العضو حاصالً 

   : عدد أفراد ا&سرة 
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  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  
١٢  ٣  %١٧  ١٤  ٠  ٠  %١٤%  

  ٣٨  ١٠  %٦٣  ٥٢  %٦٧  ١٠  %٥٤%  
٣٥  ٩  %١٨  ١٥  %٢٧  ٤  %١٩%  
١٥  ٤  %١  ١  %٧  ١  %١٣%  

  ١٠٠  ٢٦  %١٠٠  ٨٢  %١٠٠  ١٥  %١٠٠%  
  . ـهـ١٤٣٢الباحثة من خالل الدراسة الميدانية 

توزيع أفراد العينة على الخدمات الترويحية حسب عدد أفراد األسرة): ٢٨(شكل

  ) . ٢٩(على بيانات جدول عتماداً إالباحثة من عمل 

 ا1ندية ا1دبية  ا1ندية الرياضية المنتزھات الترفيھية  المراكز الترفيھية

 ٣أقل من 

  - ٦ 

 ١٠ 

 ١٠أكثر من 

 

تقل أعمارهم عن 
٣١نسبتهم بلغت 
بينما خلت عينة األندية الرياضية من حملة الشهادة اإل، العينة 

، ستبانة بماهية اإل

في عينة أما      
حملة الشهادة الثانوية ومن % ٧٥

األميين ومن حملة الشهادة المتوسطة والشهاد
األدبي أن يكون العضو حاصالً 

عدد أفراد ا&سرة  -٦
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الباحثة من خالل الدراسة الميدانية :  المصدر    
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من أفراد عينة الدراسة % ٥٥الجدول والشكل السابقين يتضح بأن معطيات من خالل تحليل      
وهم يمثلون أعلى  ٦ – ٣من  لتي يتراوح فيها عدد أفراد األسرةاألسر متوسطة الحجم واهم من 

من أفراد عينة الدراسة هم من األسر كبيرة  %٢١في حين أن ، نسبة من أفراد العينة في الدراسة 
من أفراد عينة الدراسة من األسر % ١٤وأن ،  ١٠ – ٧الحجم التي يتراوح عدد أفرادها من 

وهي تمثل أفراد عينة % ١٠بينما أقل نسبة بلغت ،  ٣حجم والتي يقل عدد أفرادها عن صغيرة ال
  .  ١٠والتي يزيد عدد أفرادها عن  الدراسة الذين ينتمون ألسر كبيرة جداً 

من األسر متوسطة الحجم التي % ٥٤غالبية أفراد العينة وهم  في عينة الحدائق العامة     
 – ٧في حين أن أفراد العينة الذين يتراوح عدد أفراد أسرهم من ،  ٦ – ٣يتراوح عدد أفرادها من 

وأن ،  ٣من أفراد العينة يقل عدد أفراد أسرهم عن % ١٤كما أن ، % ١٩بلغت نسبتهم  ١٠
  .  ١٠والتي عدد أفرادها يزيد عن  جداً  ةمن أفراد العينة من األسر الكبير % ١٣

 – ٣رتفاع نسبة الذين يتراوح عدد أفراد أسرهم من إيالحظ  عينة المركز الترفيهيل وبالنسبة     
من أفراد العينة يتراوح عدد أفراد % ٢٧بأن  ويالحظ أيضاً ، من أفراد العينة % ٦٧لى حوالي إ ٦

  .  ١٠فقط من أفراد العينة يزيد عدد أفراد أسرهم عن % ٧كما وجد بأن ،  ١٠ – ٧أسرهم من 

نسبة أفراد العينة ممن يتراوح عدد أفراد أسرهم أيضًا ترتفع  يةالترفيه وفي عينة المنتزهات     
من أفراد العينة يتراوح عدد أفراد أسرهم من % ١٨في حين أن ، % ٦٣لى حوالي إ ٦ – ٣من 

كما ، % ١٧حوالي  ٣كما بلغت نسبة أفراد العينة الذين يقل عدد أفراد أسرهم عن ،  ١٠ – ٧
  .  فقط% ١بلغت نسبتهم  ١٠يالحظ بأن أفراد العينة الذين يزيد عدد أفراد أسرهم عن 

 – ٣من أفراد العينة يتراوح عدد أفراد أسرهم من % ٣٨ حوالي عينة األندية الرياضيةوفي      
كما بلغت نسبة أفراد ،  ١٠ – ٧من أفراد العينة يتراوح عدد أفراد أسرهم من % ٣٥وحوالي ،  ٦

أما نسبة أفراد العينة الذين يقل عدد ، % ١٥حوالي  ١٠العينة الذين يزيد عدد أفراد أسرهم عن 
   .% ١٢بلغت  ٣أفراد أسرهم عن 

التي يتراوح الكبيرة من أفراد العينة ينتمون لألسر % ٥٠حوالي في عينة النادي األدبيأما      
ثم أفراد العينة الذين ينتمون لألسر المتوسطة التي يتراوح عدد ،  ١٠-٧عدد أفرادها ما بين 

ينتمون لألسر الصغيرة  وأقل نسبة كانت للذين، % ٣٧,٥وهؤالء نسبتهم  ٦- ٣أفرادها ما بين 



وقد خلت العينة من الذين ينتمون ألسر كبيرة 
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١٠٠  ٤٠٨  %١٠٠  ٨  %١٠٠%  

  . الترويحية حسب نوع المهنة

أن أعلى نسبة من أفراد عينة الدراسة هم من الطالب في 
الغالبية  لكون يعود السببو ، 

لذلك يزداد ترددهم ، نهم األكثر حيوية ونشاط 
والترويح عن أنفسهم من ضغوط الدراسة 
برفقة أسرهم أو مع أصدقائهم أو 
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وقد خلت العينة من الذين ينتمون ألسر كبيرة ، % ١٢,٥سبتهم ون ٣عن  هايقل عدد أفراد

 :  
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النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار
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١٩  ٥  %٢٤  ٢٠  %٢٠  ٣  %١٨  ٥١
٦٩  ١٨  %١٧  ١٤  %٢٧  ٤  %٣٦  ٩٩
٤  ١  %١٢  ١٠  %١٣  ٢  %٢١  ٥٨

١٠٠  ٢٦  %١٠٠  ٨٢  %١٠٠  ١٥  %١٠٠  ٢٧٧
  . ـهـ١٤٣٢لدراسة الميدانية الباحثة من خالل ا

الترويحية حسب نوع المهنةتوزيع أفراد العينة على الخدمات ): ٢٩(شكل  

  ) . ٣٠(على بيانات جدول عتماداً إالباحثة من عمل 

أن أعلى نسبة من أفراد عينة الدراسة هم من الطالب في ) ٢٩(وشكل) ٣٠
، % ٣٣مختلف المراحل الدراسية والذين بلغت نسبتهم حوالي 

نهم األكثر حيوية ونشاط إالعظمى من الطالب هم في مقتبل العمر حيث 
والترويح عن أنفسهم من ضغوط الدراسة  الترويحية من أجل اللعب والتسلية

برفقة أسرهم أو مع أصدقائهم أو  ماإمنهم حيث يخرج الكثير ، خاصة في عطلة نهاية األسبوع 
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 موظف حكومي

 صاحب أعمال حرة

 طالب

 غير ذلك

 

يقل عدد أفراد التي
  . جداً 

: نوع المھنة  -٧
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التكرار
٦٩  موظف حكومي

٥١  صاحب أعمال حرة
٩٩  طالب

 غير ذلك
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من عمل : المصدر                

(يبين جدول     
مختلف المراحل الدراسية والذين بلغت نسبتهم حوالي 

العظمى من الطالب هم في مقتبل العمر حيث 
الترويحية من أجل اللعب والتسلية على الخدمات

خاصة في عطلة نهاية األسبوع 
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في ، من أفراد عينة الدراسة يعملون في وظائف حكومية % ٢٩أن حوالي بكما لوحظ ،  بمفردهم
كما أن حوالي ، فراد عينة الدراسة هم من أصحاب األعمال الحرة من أ% ٢٠حين أن حوالي 

ربات و ن في القطاعات الخاصة العاملو غير ذلك وهم فئة من أفراد عينة الدراسة يمثلون % ١٨
  . ن عن العمل المنازل والمتقاعدون والعاطلو 

العينة تمثلها من أفراد % ٣٦جد بأن أعلى نسبة وهي حوالي و  في عينة الحدائق العامةو      
عددهم في الحدائق العامة  يزدادو ،  ١٨٢في صفحة  فئة الطالب وذلك لألسباب سابقة الذكر

من أفراد العينة هم ممن % ٢٥كما يالحظ بأن ،  للسكن والترويح فيها مجاناً  لكونها األقرب جداً 
رتفاع نسبة إلى ذلك يالحظ في عينة الحدائق العامة إضافة باإل، يعملون في وظائف حكومية 

الفئة التي تضم العاملين في قطاعات خاصة وربات المنازل والمتقاعدين والعاطلين عن العمل 
ويعود ذلك ألن غالبية هؤالء األشخاص معدل الدخل لديهم قليل أو ، من أفراد العينة % ٢١لى إ

مجانية المتنفس وبالتالي تمثل الحدائق العامة لكونها ،  أو ال يوجد لديهم دخل أصالً  مستمر غير
أما أصحاب األعمال الحرة فقد بلغت نسبتهم ،  الوحيد لهم للترفيه عن أنفسهم وعن أطفالهم

  . من أفراد العينة% ١٨

هم ممن % ٤٠جد بأن نسبة عالية من أفراد العينة وهم و  ما في عينة المركز الترفيهيأ     
للعاملين في هذه  الدخل نسبياً رتفاع معدالت يعود إلقد وذلك ، يعملون في وظائف حكومية 

المتعلقة بالخدمات رسوم اللدفع المادية اتهم مكانإالوظائف مقارنة بباقي المهن مما يزيد من 
من أفراد العينة هم % ٢٠و، من أفراد العينة هم من الطالب % ٢٧كما لوحظ بأن ،  يةالترويح

العاملين في الفئة التي تضم  من أفراد العينة هم من% ١٣و، من أصحاب األعمال الحرة 
  . قطاعات خاصة وربات المنازل والمتقاعدين والعاطلين عن العمل

وهم يمثلون % ٤٦بلغت أعلى نسبة من أفراد العينة حوالي  الترفيهية وفي عينة المنتزهات     
 نإحيث ،  في عينة المركز الترفيهي العاملين في وظائف حكومية وذلك لألسباب السابقة الذكر

ما بين الخدمات الترويحية بالمدينة  األكثر تكلفة تعدالمنتزهات والمراكز الترفيهية بصفة خاصة 
% ١٧ونسبة الطالب ، من أفراد العينة % ٢٤كما بلغت نسبة أصحاب األعمال الحرة حوالي ، 

العاملين في قطاعات خاصة وربات المنازل والمتقاعدين فئة أما نسبة ، من أفراد العينة 
  . من أفراد العينة % ١٢والعاطلين عن العمل فقد بلغت 
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من أفراد % ٦٩كانت نسبة الطالب هي األعلى حيث بلغت  وفي عينة األندية الرياضية     
 الذين تقل أعمارهمو  وذلك ألن المستفيد األول من هذه األندية في الغالب هم فئة الطالب، العينة 
، من أفراد العينة % ١٩بينما بلغت نسبة أصحاب األعمال الحرة حوالي ،  سنة ٣٠عن  غالباً 

كما ، فقط من أفراد العينة % ٨لى إنخفضت نسبة العاملين في الوظائف الحكومية إفي حين 
قطاعات خاصة وربات المنازل والمتقاعدين نسبة الفئة التي تضم العاملين في نخفضت إ

  . فقط من أفراد العينة % ٤لى إوالعاطلين عن العمل 

يمثلها العاملون % ٦٢,٥كانت أعلى نسبة من أفراد العينة وهي  في عينة النادي األدبيأما      
ة وأقل نسب، من أفراد العينة % ٢٥ثم أصحاب األعمال الحرة بنسبة ، في الوظائف الحكومية 

ن ات خاصة وربات المنازل والمتقاعدون والعاطلو ن في قطاعالعاملو  يمثلهاالتي فئة لل% ١٢,٥
  .  وقد خلت العينة من الطالب، لعمل عن ا

  : معدل الدخل الشھري  -٨
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  .ـ ـه١٤٣٢الباحثة من خالل الدراسة الميدانية :  المصدر  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  .توزيع أفراد العينة على الخدمات الترويحية حسب معدل الدخل الشهري 

من أفراد عينة % ٤١يتضح بأن حوالي 
أن ب وقد تبين يمثلون أعلى نسبة في الدراسة

من أفراد عينة الدراسة يتراوح معدل دخلهم ما 
  ٨٠٠٠من أفراد عينة الدراسة يزيد معدل دخلهم عن 

  ٦٠٠٠ – ٤٠٠٠من أفراد عينة الدراسة يتراوح معدل دخلهم ما بين 
٨٠٠٠ – ٦٠٠٠   .  

رتفاع نسبة أفراد العينة الذين يقل معدل دخلهم عن 
عامة والسبب في ذلك ألن التنزه في غالبية الحدائق ال

يأتي بعد ، أو الذين ليس لديهم دخل 
 وهؤالء يمثلون حوالي  ٤٠٠٠

م  ونسبته ٦٠٠٠ – ٤٠٠٠
 وهؤالء بلغت نسبتهم  ٨٠٠٠

 – ٨٠٠٠  بلغت نسبتهم ف
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توزيع أفراد العينة على الخدمات الترويحية حسب معدل الدخل الشهري ): ٣٠

  ) . ٣١(على بيانات جدول عتماداً إمن عمل الباحثة 

يتضح بأن حوالي ) ٣٠(شكلالو ) ٣١(جدولبيانات المن خالل تحليل 
يمثلون أعلى نسبة في الدراسة وهم  ٢٠٠٠الدراسة معدل دخلهم أقل من 

من أفراد عينة الدراسة يتراوح معدل دخلهم ما % ١٨كما لوحظ أن ،  غالبيتهم من فئة الطالب
٤٠٠٠   ، من أفراد عينة الدراسة يزيد معدل دخلهم عن  %١٧وأن
من أفراد عينة الدراسة يتراوح معدل دخلهم ما بين % ١٣

٦٠٠٠من أفراد عينة الدراسة فيتراوح معدل دخلهم ما بين 

رتفاع نسبة أفراد العينة الذين يقل معدل دخلهم عن إيالحظ  عينة الحدائق العامة
والسبب في ذلك ألن التنزه في غالبية الحدائق ال، % ٤٥ حيث بلغت نسبتهم 

أو الذين ليس لديهم دخل  ذوي الدخل المنخفض ن منالمرتادو مجاني لذلك يكثر بها 
٤٠٠٠ – ٢٠٠٠ذلك أفراد العينة الذين يتراوح معدل دخلهم ما بين 

٤٠٠٠يلي ذلك أفراد العينة الذين يتراوح معدل دخلهم ما بين 
٨٠٠٠ثم أفراد العينة الذين يزيد معدل دخلهم عن 

 ٦٠٠٠أما أفراد العينة ممن يتراوح معدل دخلهم ما بين 

 ا1ندية ا1دبية  ا1ندية الرياضية المنتزھات الترفيھية  المراكز الترفيھية

 ? ٢٠٠٠أقل من 

٤٠٠٠ -  ٢٠٠٠ ? 

٦٠٠٠ -  ٤٠٠٠ ? 

٨٠٠٠ -  ٦٠٠٠ ? 

 ? ٨٠٠٠أكثر من 

 

٣٠(شكل              
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                  
                 
              
من عمل الباحثة : المصدر               

من خالل تحليل      
الدراسة معدل دخلهم أقل من 

غالبيتهم من فئة الطالب
٤٠٠٠ – ٢٠٠٠بين 

١٣كما أن حوالي ، 
من أفراد عينة الدراسة فيتراوح معدل دخلهم ما بين % ١٠أما ، 

عينة الحدائق العامةل وبالنسبة     
 حيث بلغت نسبتهم  ٢٠٠٠

مجاني لذلك يكثر بها 
ذلك أفراد العينة الذين يتراوح معدل دخلهم ما بين 

يلي ذلك أفراد العينة الذين يتراوح معدل دخلهم ما بين ، % ١٩
ثم أفراد العينة الذين يزيد معدل دخلهم عن ، % ١٤بلغت 

أما أفراد العينة ممن يتراوح معدل دخلهم ما بين ، % ١٣
   .فقط % ٩

ا1ندية ا1دبية 

٢٠٠٠من 

٤٠٠٠من 

٦٠٠٠من 
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جد بأن غالبية أفراد العينة معدل دخلهم يقل عن و  عينة المركز الترفيهي وكذلك في     
٢٠٠٠  واحدة الترفيهي مرة  المركز رتيادإحيث لوحظ بأن هؤالء يفضلون ، % ٣٣وهم يمثلون

،  األلعاب والطعام والشراب وغيره رسومستطاعتهم توفير المال المتعلق بإفي الشهر حتى يكون ب
من % ٢٧ بلغت نسبتهم حوالي  ٨٠٠٠كما وجد بأن أفراد العينة الذين يزيد معدل دخلهم عن 

أما أفراد العينة الذين يتراوح معدل دخلهم ما ، الدخل لديهم  رتفاع معدلإليعود أفراد العينة وذلك 
ل دخلهم ما وكذلك أفراد العينة الذين يتراوح معد، % ٢٠ بلغت نسبتهم  ٤٠٠٠ – ٢٠٠٠بين 
أفراد العينة بالمركز لى خلو إضافة إ،  أيضاً % ٢٠ كانت نسبتهم  ٨٠٠٠ – ٦٠٠٠بين 

  .   ٦٠٠٠ – ٤٠٠٠الترفيهي ممن تتراوح دخولهم ما بين 

يتضح بأن أكبر عدد من أفراد العينة هم الذين يزيد ف الترفيهية في عينة المنتزهاتأما      
يلي ذلك ، رتفاع معدالت دخولهم إوذلك بسبب % ٣٤ ونسبتهم  ٨٠٠٠معدل دخلهم عن 

ثم أفراد العينة الذين تتراوح دخولهم ما بين ، % ٢٦أفراد العينة ذوي الدخول المنخفضة بنسبة 
 – ٤٠٠٠ة الذين تتراوح دخولهم ما بين ثم أفراد العين، % ١٦ بنسبة  ٨٠٠٠ – ٦٠٠٠
  ٤٠٠٠ – ٢٠٠٠أفراد العينة الذين تتراوح دخولهم ما بين  ثم، % ١٣ بنسبة  ٦٠٠٠
  % . ١١بنسبة 

رتفاع نسبة أفراد العينة الذين يقل معدل دخلهم عن إيالحظ  في عينة األندية الرياضيةو      
٢٠٠٠  األندية الرياضية هم من طالب  مرتادين معظم ألولعل السبب ، % ٥٨لى حوالي إ

من أفراد العينة يتراوح % ٢٣يلي ذلك حوالي ، المدارس الذين هم في الغالب ليس لديهم دخل 
من أفراد العينة يتراوح معدل دخلهم ما % ١١وأن ،   ٤٠٠٠ – ٢٠٠٠معدل دخلهم ما بين 

 – ٦٠٠٠نخفضت نسبة الذين يتراوح معدل دخلهم ما بين إبينما ،   ٦٠٠٠ – ٤٠٠٠بين 
٨٠٠٠  ٨٠٠٠وكذلك أفراد العينة من ذوي الدخول العالية األكثر من ، فقط % ٤لى إ  

  . فقط % ٤حيث بلغت نسبتهم كذلك 

تتراوح % ٥٠كانت أعلى نسبة من أفراد العينة وهم يمثلون  عينة النادي األدبي أما فيو      
من أفراد العينة من ذوي % ٢٥في حين أن ،   ٤٠٠٠ - ٢٠٠٠دخولهم ما بين معدالت 

من ذوي الدخول المرتفعة من أفراد العينة % ٢٥و،   ٢٠٠٠عن التي تقل الدخول المنخفضة 
   .   ٨٠٠٠التي تزيد عن 
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    : الرسوم المالية  -٩

ستفادة من الخدمة الترويحية فقد لوحظ من خالل الدراسة فيما يتعلق بدفع الرسوم مقابل اإلو      
من أفراد عينة الدراسة أجابوا بالنفي عند سؤالهم عن وهي أعلى نسبة % ٨٤الميدانية بأن حوالي 

من الخدمات  اً كبير  اً عددويفسر ذلك بأن ، ستفادة من الخدمة الترويحية دفع رسوم مالية مقابل اإل
أما الذين أجابوا بنعم ،  خاصية الترويح المجاني خاصة الحدائق العامةوفر للسكان الترويحية ي
وذلك ألن بعض الخدمات الترويحية تستوجب ، من أفراد عينة الدراسة  فقط% ١٦فهم حوالي 

  .  معينةستفادة منها دفع رسوم اإل

ابوا بعدم أجوهم الغالبية من أفراد العينة % ٨٩جد بأن حوالي و  في عينة الحدائق العامة     
من الحدائق العامة  جداً  اً كبير  اً وذلك ألن عدد، ستفادة من الحديقة دفع رسوم مالية مقابل اإل

فقط من % ١١في حين أن ، بمدينة مكة المكرمة مجانية ومفتوحة لعامة الناس في أي وقت 
والسبب أنهم كانوا من ، مالية لدخول الحديقة  اً أفراد العينة أجابوا بنعم أي أنهم يدفعون رسوم

ستفادة واإلدفع رسوم مالية مقابل الدخول  المرتادينالحدائق المؤجرة والتي تفرض على  مرتادي
  . ائق قليلة الوجود بالمدينة وهذه الحدمنها 

رسوم من أفراد العينة أجابوا بعدم دفع % ٧٣ن حوالي إففي عينة المركز الترفيهي كذلك و      
من أفراد % ٢٧أما ، ال تدفع له رسوم مالية  عند دخول المركز وذلك ألن الدخول للمركز مجاناً 

. يقصدون بذلك رسوم األلعاب وباقي الخدمات وليس الدخول قد العينة فقد أجابوا بنعم ندفع وهم 
دخول المنتزه من أفراد العينة أجابوا بعدم دفع رسوم مقابل % ٧٩ الترفيهية في عينة المنتزهاتو 

ستفادة مقابل اإل اً من أفراد العينة أجابوا بنعم ندفع رسوم% ٢١بينما ،  وقالوا بأن الدخول مجاناً 
  . من خدمات المنتزه 

من أفراد العينة قد أجابوا بنعم أي أنهم % ٥٤ن حوالي إفأما في عينة األندية الرياضية      
من أفراد العينة % ٤٦بينما ، ستفادة منه مالية مقابل دخول النادي الرياضي واإل اً يدفعون رسوم

وذلك ألن بعض هذه األندية تفرض دفع ، الرياضي  أجابوا بعدم دفع رسوم عند دخول النادي
فرض أي خر ال يت بالنادي بينما بعضها اآلستفادة من بعض الخدمارسوم مالية معينة مقابل اإل

مقابل  اً أكد جميع أفراد العينة بأنهم ال يدفعون رسومفقد  عينة النادي األدبيل ةبالنسبو .  رسوم
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  . توزيع أفراد العينة على الخدمات الترويحية حسب وسيلة الوصول للخدمة

عينة  من أفراد% ٧٨بأن أعلى نسبة وهي 
ولعل السبب هو بعد المسافة ، 

من أفراد عينة الدراسة % ٢٢
  . ن سكنهم من مكا على األقدام لكون الخدمة الترويحية قريبة جداً 

بلغت نسبة أفراد العينة الذين يأتون للحدائق بواسطة السيارة 
على األقدام  أما الذين يأتون للحدائق مشياً 

لى قرب إولعل السبب يعود ، 
ممارسة كما أن البعض يفضل 

لترويحية أكثر الخدمات امن 
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مقابل حصولهم على العضوية في النادي مالية  اً ال أنهم يدفعون رسومإدي األدبي 

  : وسيلة الوصول للخدمة 
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   . ـهـ١٤٣٢خالل الدراسة الميدانية 

توزيع أفراد العينة على الخدمات الترويحية حسب وسيلة الوصول للخدمة): ٣١

  ) . ٣٢(على بيانات جدول عتماداً إالباحثة من عمل 

بأن أعلى نسبة وهي ) ٣١(شكلالو ) ٣٢(جدولال أرقام
، لى الخدمة الترويحية إوسيلة للوصول الدراسة يستخدمون السيارة 

٢٢أن بجد بينما و ، ومكان الخدمة الترويحية ما بين مكان السكن 
على األقدام لكون الخدمة الترويحية قريبة جداً  يأتون للخدمة الترويحية مشياً 

بلغت نسبة أفراد العينة الذين يأتون للحدائق بواسطة السيارة  في عينة الحدائق العامة
أما الذين يأتون للحدائق مشياً ،  وهم يمثلون الغالبية من أفراد العينة

، من أفراد العينة وهي نسبة ليست ببسيطة % ٣٠فقد بلغت نسبتهم 
كما أن البعض يفضل ، ما بين مكان السكن ومكان الحديقة بالنسبة للزائر 

من  تعدذلك ألن الحدائق العامة ، هميتها للصحة أل
 .  

المراكز الترفيھية  ا1ندية ا1دبية  ا1ندية الرياضية المنتزھات الترفيھية 

 مشي على ا1قدام

 بواسطة السيارة

 

دي األدبي دخول النا
    .األدبي 

وسيلة الوصول للخدمة  -١٠

(�دول�����������������������������

א-b-ل�و%	$��

���($� �

���8א�6א+��א

التكرار
٨٣  على األقدام مشي

١٩٤  بواسطة السيارة
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خالل الدراسة الميدانية  الباحثة من:  المصدر 

٣١(شكل              
  

  

  

  

  

  

  

               
              

من عمل : لمصدر ا               
  

أرقاميتضح من      
الدراسة يستخدمون السيارة 

ما بين مكان السكن 
يأتون للخدمة الترويحية مشياً 

في عينة الحدائق العامة     
وهم يمثلون الغالبية من أفراد العينة %٧٠حوالي 

فقد بلغت نسبتهم 
ما بين مكان السكن ومكان الحديقة بالنسبة للزائر  المسافة جداً 

ألالمشي رياضة 
. بالمدينة  نتشاراً إ

ا1ندية ا1دبية 

مشي على ا1قدام

بواسطة السيارة



يالحظ أن جميع أفراد العينة 
لوقوع جميع المنتزهات والمركز 

يأتون من خارج  المرتادينن غالبية 

بلغت نسبة أفراد العينة الذين يستخدمون السيارة 
للنادي بينما بلغت نسبة أفراد العينة ممن يذهبون 
أما . حيث يعيش هؤالء بالقرب من النادي الرياضي 

ألن غالبيتهم يسكنون جميع أفراد العينة يأتون للنادي بواسطة السيارة 
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  . توزيع أفراد العينة على الخدمات الترويحية حسب مسافة الوصول للخدمة
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يالحظ أن جميع أفراد العينة  الترفيهيةوعينة المنتزهات  في عينة المركز الترفيهي
لوقوع جميع المنتزهات والمركز ، لى الخدمة الترويحية إوسيلة للوصول يستخدمون السيارة 

ن غالبية إوحيث ، الترفيهي في حي واحد بالمدينة وهو حي أم الجود 
  . لبعد المسافات  ستخدام السيارة نظراً إن ذلك يتطلب 

بلغت نسبة أفراد العينة الذين يستخدمون السيارة حيث  في عينة األندية الرياضية
بينما بلغت نسبة أفراد العينة ممن يذهبون ، % ٨١لى النادي الرياضي حوالي 
حيث يعيش هؤالء بالقرب من النادي الرياضي % ١٩على األقدام حوالي 

جميع أفراد العينة يأتون للنادي بواسطة السيارة ن إف في النادي األدبي
    .خارج الحي الواقع به النادي األدبي 

  : مسافة الوصول للخدمة 
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  .  ـهـ١٤٣٢الباحثة من خالل الدراسة الميدانية 

توزيع أفراد العينة على الخدمات الترويحية حسب مسافة الوصول للخدمة): ٣٢

  ) . ٣٣(على بيانات جدول عتماداً إالباحثة من عمل 

المراكز الترفيھية  ا1ندية ا1دبية  ا1ندية الرياضية المنتزھات الترفيھية 

 كيلومتر ١أقل من 

 كيلومتر ٢ -  ١

 كيلومتر ٢أكثر من 

 

في عينة المركز الترفيهيأما      
يستخدمون السيارة 

الترفيهي في حي واحد بالمدينة وهو حي أم الجود 
ن ذلك يتطلب إالحي ف

في عينة األندية الرياضيةكذلك و      
لى النادي الرياضي حوالي إللذهاب 

على األقدام حوالي  اً الرياضي مشي
في النادي األدبي

خارج الحي الواقع به النادي األدبي 

مسافة الوصول للخدمة  -١١
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التكرار
١٢٢  متركيلو  ١أقل من 

٥٦  متركيلو  ٢ -  ١من 
٩٩  متركيلو  ٢أكثر من 

0א#�@� �٢٧٧
الباحثة من خالل الدراسة الميدانية :  المصدر 

٣٢(شكل              
  

  

  

  

  

  

  

            

           
من عمل : المصدر              

  

ا1ندية ا1دبية 

أقل من 

١من 

أكثر من 
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% ٤٧حوالي  ستنتاج بأناإل) ٣٢(شكلالو ) ٣٣(جدولبيانات المن خالل مالحظة  يمكن     
كيلومتر من أجل  ٢لى أكثر من إوهي أعلى نسبة من أفراد عينة الدراسة يقطعون مسافة تصل 

في حين ، ويعود ذلك لبعد الخدمة الترويحية عن مكان السكن ، لى الخدمة الترويحية إالوصول 
من أفراد عينة الدراسة يقطعون مسافة تقل عن الكيلومتر الواحد نتيجة قرب % ٣٣أن حوالي 

من أفراد عينة الدراسة تتراوح المسافة التي % ٢٠بينما ، الخدمة الترويحية من مكان السكن 
  . كيلومتر  ٢لى إبين كيلومتر يقطعونها ما 

يقطعون مسافة تقل % ٤٤يالحظ بأن أكثر أفراد العينة ونسبتهم  في عينة الحدائق العامة     
هم من السكان  الحديقة غالباً  مرتاديوذلك ألن معظم ، لى الحديقة إعن الكيلومتر للوصول 

على  البعض منهم يأتي للحديقة مشياً  لوحظ بأنلذلك ، الذين تقع الحديقة قرب مكان سكنهم 
بلغت نسبتهم فالحديقة لى إكيلومتر للوصول  ٢أما أفراد العينة الذين يقطعون أكثر من ، األقدام 
ولعل السبب بعد المسافة ورغبة بعض السكان التنزه في حدائق معينة دون غيرها ، % ٣٦حوالي 

أما أفراد العينة ، عجابهم بمستوى الخدمات المتوفرة بها سكنهم إلمكان حتى لو كانت بعيدة عن 
الحديقة بلغت لى إكيلومتر من أجل الوصول  ٢الذين يقطعون مسافة تتراوح ما بين الكيلومتر و

  % . ٢٠نسبتهم 

% ٨٠جد بأن عدد كبير من أفراد العينة بلغت نسبتهم فن في عينة المركز الترفيهيأما      
وذلك لكونه المركز ، لى المركز الترفيهي إكيلومتر من أجل الوصول  ٢ يقطعون مسافة تزيد عن

نخفاض الكثافة إالترفيهي الوحيد بالمدينة حيث يوجد في حي أم الجود وهذا الحي يتميز ب
أن بجد وبالتالي و ، هم من خارج هذا الحي المركز الترفيهي  مرتاديأغلب فالسكانية فيه لذلك 

كما بلغت ، لى المركز الترفيهي إكيلومتر للوصول  ٢ عن تزيديقطعون مسافات  المرتادينمعظم 
، من أفراد العينة % ١٣كيلومتر حوالي  ٢نسبة الذين يقطعون مسافة تتراوح ما بين الكيلومتر و

حوالي لى إنخفضت نسبتهم إأما أفراد العينة الذين يقطعون مسافة تقل عن الكيلومتر الواحد فقد 
  .  فقط% ٧

 ٢من أفراد العينة يقطعون مسافة تزيد عن % ٨٧جد بأن و  الترفيهية وفي عينة المنتزهات     
تقع في حي واحد وهو حي  الترفيهية وذلك ألن جميع المنتزهات، لى المنتزه إكيلومتر للوصول 

المنتزهات هم من  مرتاديأغلب فلذلك و نخفاض الكثافة السكانية فيه إأم الجود وهذا الحي يتميز ب
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كيلومتر للوصول  ٢ تزيد عنيقطعون مسافات  المرتادينمعظم  نإفوبالتالي ، خارج هذا الحي 
من أفراد العينة تتراوح المسافة التي يقطعونها ما بين % ١٢في حين أن ، لى المنتزهات إ

  . فقط% ١تر فهم افة تقل عن الكيلومأما أفراد العينة الذين يقطعون مس، كيلومتر  ٢لى إكيلومتر 

تتراوح % ٤٢يالحظ أن معظم أفراد العينة والذين يمثلون ف في عينة األندية الرياضيةأما      
في حين ، كيلومتر  ٢لى إلى النادي الرياضي ما بين كيلومتر إالمسافة التي يقطعونها للوصول 

، الرياضي  الناديلى إمن أفراد العينة يقطعون مسافة تقل عن الكيلومتر للوصول % ٣٥أن 
أما ، ولعل السبب هو قرب النادي الرياضي من مكان السكن بالنسبة لعدد كبير من أفراد العينة 

  . كيلومتر  ٢الرياضي أكثر من  لى الناديإمن أفراد العينة فهم يقطعون للوصول % ٢٣

 ٢يقطعون مسافة تزيد عن % ٧٥غالبية أفراد العينة وهم يمثلون  وفي عينة النادي األدبي     
كما ، خارج الحي الواقع به النادي  ونمعظمهم يسكن ألن وذلك،  للوصول للنادي األدبي كيلومتر

  .كيلومتر ٢لى إما بين كيلومتر من أفراد العينة يقطعون مسافة تتراوح % ٢٥أن 

  : زمن الوصول للخدمة  -١٢

��'�ز�ن�א�و)ول����د���,��אد�א� ��������א��د��$�א���و������وز��4:��)٣٤(�دول����������������������������������.� �

� �

����($�ز��Zא-b-ل� �

���8�א�6א+��א ��	
	���א�*א:�9א ��	
	���א�����9;�א ��	<�4*�א�����4א �א�����4א�د,	�� �� �

0א#�@� �

� �

��?���א �   النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار
  %٦٩  ٢٨٢  %٥٠  ٤  %٨١  ٢١  %٤٦  ٣٨  %٣٣  ٥  %٧٧  ٢١٤  أقل من نصف ساعة
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  .  ـهـ١٤٣٢الباحثة من خالل الدراسة الميدانية :  المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  . توزيع أفراد العينة على الخدمات الترويحية حسب زمن الوصول للخدمة

من أفراد عينة الدراسة يستغرقون عند 
% ٦٩يمثلون أعلى نسبة أي حوالي 

الذين دراسة هم من سكان المدينة نفسها 
من % ٢٦,٥في حين أن ، يفضل معظمهم الخروج للتنزه في األماكن القريبة من مكان سكنهم 

أما بالنسبة ألفراد ، لى الخدمة الترويحية 
% ٣,٥فقد بلغت نسبتهم  ة كاملة

  . فقط % ١لى إ نخفضت نسبتهم أيضاً 

بأن أعلى نسبة وهي حوالي من خالل الدراسة الميدانية 
وذلك ألن أغلب ،  من أفراد العينة يستغرق زمن وصولهم للحديقة أقل من نصف ساعة

من  %٢١كما وجد بأن حوالي 
نخفضت في الحدائق العامة إ

   .فقط % ١لى 

من أفراد العينة يستغرقون حوالي نصف 
حيث  وذلك لبعد المركز الترفيهي بالنسبة للكثير من أفراد العينة
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توزيع أفراد العينة على الخدمات الترويحية حسب زمن الوصول للخدمة): ٣٣

  ) . ٣٤(على بيانات جدول عتماداً إالباحثة من عمل 

من أفراد عينة الدراسة يستغرقون عند  اً كبير  اً بأن عدد والشكل السابقين جدولال
يمثلون أعلى نسبة أي حوالي  وهم، دمة الترويحية أقل من نصف ساعة 

دراسة هم من سكان المدينة نفسها وذلك ألن غالبية أفراد عينة ال، من أفراد عينة الدراسة 
يفضل معظمهم الخروج للتنزه في األماكن القريبة من مكان سكنهم 

لى الخدمة الترويحية إأفراد عينة الدراسة يستغرقون نصف ساعة للوصول 
ة كاملةعينة الدراسة الذين يستغرق وصولهم للخدمة الترويحية ساع

نخفضت نسبتهم أيضاً إوكذلك الذين يستغرق وصولهم أكثر من ساعة 

من خالل الدراسة الميدانية  في عينة الحدائق العامة
من أفراد العينة يستغرق زمن وصولهم للحديقة أقل من نصف ساعة

كما وجد بأن حوالي ، أفراد العينة يفضلون التنزه في الحدائق القريبة لمكان سكنهم 
إبينما ، يستغرق زمن وصولهم للحديقة نصف ساعة 

لى إنسبة أفراد العينة الذين يستغرقون ساعة أو أكثر للوصول للحديقة 

من أفراد العينة يستغرقون حوالي نصف % ٤٠فقد لوحظ بأن  أما في عينة المركز الترفيهي
وذلك لبعد المركز الترفيهي بالنسبة للكثير من أفراد العينة، لى المركز 

المراكز الترفيھية  ا1ندية ا1دبية  ا1ندية الرياضية المنتزھات الترفيھية 

 أقل من نصف ساعة

 نصف ساعة

 ساعة

 أكثر من ساعة

 

٣٣(شكل              
  

  

  

  

  

  

  

  

  
من عمل : المصدر                

  

اليتضح من      
دمة الترويحية أقل من نصف ساعة لى الخإوصولهم 

من أفراد عينة الدراسة 
يفضل معظمهم الخروج للتنزه في األماكن القريبة من مكان سكنهم 

أفراد عينة الدراسة يستغرقون نصف ساعة للوصول 
عينة الدراسة الذين يستغرق وصولهم للخدمة الترويحية ساع

وكذلك الذين يستغرق وصولهم أكثر من ساعة ، فقط 

في عينة الحدائق العامةلقد لوحظ      
من أفراد العينة يستغرق زمن وصولهم للحديقة أقل من نصف ساعة% ٧٧

أفراد العينة يفضلون التنزه في الحدائق القريبة لمكان سكنهم 
يستغرق زمن وصولهم للحديقة نصف ساعة  أفراد العينة

نسبة أفراد العينة الذين يستغرقون ساعة أو أكثر للوصول للحديقة 

أما في عينة المركز الترفيهي     
لى المركز إساعة للوصول 

ا1ندية ا1دبية 

أقل من نصف ساعة

أكثر من ساعة
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من أفراد العينة يستغرقون أقل من % ٣٣وأن حوالي ،  يسكنون خارج الحي الواقع به المركز
  . لى المركز إمن أفراد العينة فهم يستغرقون ساعة للوصول % ٢٧أما ، النصف ساعة 

من أفراد العينة يستغرقون أقل من نصف % ٤٦حوالي  الترفيهية في عينة المنتزهاتو      
السيارة كوسيلة للتنقل وبالتالي قربت من ستخدام ولعل السبب يعود إل، لى المنتزه إساعة للوصول 

، من أفراد العينة يستغرقون نصف الساعة % ٤٣كما أن حوالي ، ختصرت الزمن إ المسافات و 
وكذلك ، فقط % ٩لى المنتزه إبينما بلغت نسبة أفراد العينة الذين يستغرقون ساعة للوصول 

  . فقط % ٢نسبتهم  بالنسبة ألفراد العينة الذين يستغرقون أكثر من ساعة بلغت

يالحظ بأن أكبر عدد من أفراد العينة يستغرقون عند  في عينة األندية الرياضية وكذلك     
وذلك ألن معظم أفراد العينة ، % ٨١وصولهم للنادي الرياضي أقل من نصف ساعة وهم يمثلون 

من أفراد العينة يستغرقون نصف ساعة % ١٩كما أن ، من النادي الرياضي  جداً  يسكنون قريباً 
  .  لى النادي الرياضيإللوصول 

يستغرقون للوصول للنادي % ٥٠نصف أفراد العينة وهم  في عينة النادي األدبيأما      
منهم يستغرقون حوالي نصف % ٥٠خر أي بينما النصف اآل، األدبي أقل من نصف ساعة 
  .هم من سكان المدينة  األدبي النادي مرتاديوذلك ألن غالبية ، ساعة للوصول للنادي األدبي 

  : عدد مرات الزيارة  -١٣
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  . ـهـ١٤٣٢الباحثة من خالل الدراسة الميدانية :  المصدر

  

  

  

  

  



  . توزيع أفراد العينة على الخدمات الترويحية حسب عدد مرات الزيارة

% ٣٩حوالي الغالبية العظمى وهم 
حصولهم السبب هو  قد يكون

عينة الدراسة من أفراد % ٢٨
في عطلة نهاية األسبوع يومي الخميس والجمعة 

يزداد الخروج بالتالي و ، جتماع أفراد العائلة واألصدقاء 
من أفراد عينة الدراسة يفضلون الخروج للتنزه أكثر من 
أما أفراد عينة الدراسة الذين يفضلون الخروج للتنزه أكثر من مرة في الشهر 

بلغت نسبة أفراد العينة الذين يفضلون التنزه في الحدائق مرة في 
هم بعضن ألوالسبب في قلة تردد السكان على الحدائق العامة 

ع لى طبيعة المجتمإضافة إ، 
لعدم  العامة لتنزه في األماكن المفتوحة كالحدائق

أما أفراد العينة الذين يفضلون التنزه في الحدائق العامة مرة 
ترفيه العائلة في رغبة الكثير منهم 

أما أفراد العينة الذين يترددون على الحدائق العامة 
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توزيع أفراد العينة على الخدمات الترويحية حسب عدد مرات الزيارة): ٣٤(شكل

  ) . ٣٥(على بيانات جدول عتماداً إالباحثة 

الغالبية العظمى وهم يالحظ بأن ) ٣٤(وشكل) ٣٥(من خالل تحليل جدول
قد يكونو ، من أفراد عينة الدراسة يفضلون الخروج للتنزه مرة في الشهر 

٢٨بينما ، ستفادة منه في الترويح إلارغبتهم على الدخل الشهري و 
في عطلة نهاية األسبوع يومي الخميس والجمعة  يفضلون الخروج للتنزه مرة في األسبوع خصوصاً 

جتماع أفراد العائلة واألصدقاء إفي نهاية األسبوع عادة يكثر 
من أفراد عينة الدراسة يفضلون الخروج للتنزه أكثر من % ٢٠في حين أن ، للنزهة بدرجة كبيرة 
أما أفراد عينة الدراسة الذين يفضلون الخروج للتنزه أكثر من مرة في الشهر ، 

  % . ١٣فهم يمثلون أقل نسبة وهي 

بلغت نسبة أفراد العينة الذين يفضلون التنزه في الحدائق مرة في  في عينة الحدائق العامة
والسبب في قلة تردد السكان على الحدائق العامة ، % ٤٠الشهر أعلى نسبة وهي 

، عن مستوى الحدائق العامة بمدينة مكة المكرمة 
لتنزه في األماكن المفتوحة كالحدائقا همبعضالسعودي المحافظ حيث ال يحبذ 

أما أفراد العينة الذين يفضلون التنزه في الحدائق العامة مرة ، ختالط الشعور باألمان ووجود اإل
رغبة الكثير منهم لولعل السبب يعود ، % ٣٠بلغت نسبتهم 

أما أفراد العينة الذين يترددون على الحدائق العامة ،  األطفال خالل عطلة نهاية األسبوع

المراكز الترفيھية  ا1ندية ا1دبية  ا1ندية الرياضية المنتزھات الترفيھية 

 مرة في ا1سبوع

 أكثر من مرة في ا1سبوع

 مرة في الشھر

 أكثر من مرة في الشھر

 

شكل                
  
  

����������������������������������� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �
  
                  

الباحثة من عمل : المصدر       

  

من خالل تحليل جدول     
من أفراد عينة الدراسة يفضلون الخروج للتنزه مرة في الشهر 

على الدخل الشهري و 
يفضلون الخروج للتنزه مرة في األسبوع خصوصاً 

في نهاية األسبوع عادة يكثر نه إحيث ، 
للنزهة بدرجة كبيرة 

، مرة في األسبوع 
فهم يمثلون أقل نسبة وهي 

في عينة الحدائق العامة     
الشهر أعلى نسبة وهي 

عن مستوى الحدائق العامة بمدينة مكة المكرمة  غير راضٍ 
السعودي المحافظ حيث ال يحبذ 

الشعور باألمان ووجود اإل
بلغت نسبتهم ففي األسبوع 

األطفال خالل عطلة نهاية األسبوعخاصة و 

ا1ندية ا1دبية 

مرة في ا1سبوع

أكثر من مرة في ا1سبوع

مرة في الشھر

أكثر من مرة في الشھر
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وهؤالء معظمهم من الشباب صغار ، % ١٨بلغت نسبتهم حوالي فأكثر من مرة في األسبوع 
لعب كرة القدم في مجموعات من أجل يخرجون  وهمسنة في الغالب  ٢٠- ١٢السن ما بين 

من خالل الدراسة الميدانية كثرة تردد األطفال الصغار على  لوحظكما ، بشكل شبه يومي 
 مفردهمسواء ببشكل شبه يومي حيث يلعبون في الحديقة ،  الحدائق العامة الواقعة جوار منازلهم

في حين أن أفراد العينة الذين يترددون على الحدائق ،  خوة األكبر منهم سناً أو برفقة أحد اإل
  % . ١٢بلغت نسبتهم  هرالعامة أكثر من مرة في الش

يفضلون % ٧٣جد بأن نسبة عالية من أفراد العينة وهم ن في عينة المركز الترفيهيو      
ستطاعتهم توفير المال لدفع الرسوم إوذلك لكي يكون ب، لى المركز مرة في الشهر إالذهاب 

يفضلون الذهاب للمركز من أفراد العينة % ١٣بينما ، المتعلقة بالخدمات داخل المركز الترفيهي 
يفضلون التردد على المركز  من أفراد العينة أيضاً % ١٣كما أن ، الترفيهي مرة في األسبوع 

  . لترفيهي أكثر من مرة في الشهر ا

من أفراد العينة يفضلون الذهاب للمنتزهات % ٣٣حوالي  في عينة المنتزهات الترفيهيةو      
 من أفراد العينة% ٢٧وأن ، الذكر في المركز الترفيهي مرة في الشهر وذلك لألسباب السابقة 

 من أفراد العينة% ٢٤كما أن ، يفضلون التردد على المنتزهات أكثر من مرة في األسبوع 
يفضلون التردد على  من أفراد العينة %١٦بينما ، يفضلون الذهاب للمنتزهات مرة في األسبوع 

  . المنتزهات أكثر من مرة في الشهر 

ستفادة منها التسجيل فيها فهي تتطلب من الشباب مقابل اإل بالنسبة لألندية الرياضيةو      
لذلك يالحظ بأن نسبة كبيرة من أفراد العينة في ، لتزام بمواعيد معينة للتمارين ونحو ذلك واإل

يترددون عليها أكثر من مرة في األسبوع من أجل ممارسة % ٤٢األندية الرياضية والذين يمثلون 
من أفراد العينة يذهبون لألندية الرياضية مرة في % ٢٧في حين أن ، نتظام إتمارين الرياضية بال

بينما  ،من أفراد العينة يترددون على األندية الرياضية أكثر من مرة في الشهر % ٢٣و، األسبوع 
  . فقط من أفراد العينة يذهبون للنادي الرياضي مرة في الشهر % ٨

ال يترددون على % ٨٧,٥وجد بأن غالبية أفراد العينة وهم فقد  النادي األدبيفي عينة أما      
األنشطة المقامة في النادي لقلة  ولعل السبب يعود، مرة في الشهر  أكثر منالنادي األدبي 
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لنادي لمن أفراد العينة يذهبون % ١٢,٥في حين أن ،  نعقادهاإتباعد فترات ومواعيد ل وأ األدبي
  .  مرة في األسبوع 

    : مدى الشعور بالمضايقات  -١٤

يارة الخدمة لقد تم سؤال جميع أفراد عينة الدراسة عن المضايقات التي يشعرون بها عند ز و      
من أفراد عينة الدراسة ال يشعرون بمضايقات عند وهم الغالبية % ٨٠الترويحية فلوحظ بأن

فقط من أفراد عينة الدراسة يشعرون ببعض المضايقات % ٢٠بينما ، زيارتهم للخدمة الترويحية 
  . عند زيارتهم للخدمة الترويحية 

من أفراد العينة ال يشعرون بأي % ٧٦حوالي الغالبية وهم  في عينة الحدائق العامةف     
من أفراد العينة يشعرون ببعض % ٢٤ن إمقابل ذلك ف، زيارتهم للحدائق مضايقات عند 

مضايقات الشباب  : ومن هذه المضايقات على سبيل المثال، المضايقات عند زيارتهم للحدائق 
من الحديقة  لمرتاديزعاجهم إ و ، المعاكسات  والممارسات الخاطئة التي يقومون بها مثلللعوائل 

 ، ونحو ذلكخالل األصوات المزعجة التي تصدر منهم خاصة عند لعب الكرة وركوب الدبابات 
أو مشرف  عدم وجود حارس أمنو ، رتفاع األسعار إمن  نالمرتادو الحدائق المؤجرة يشتكي في و 

 الزحام بالحديقةأيضًا من كثرة ويشتكون ، بعدم األمان  نالمرتادو يشعر  في أغلب الحدائق العامة
مما يسبب  )تراب( غير مزروعة بعض الحدائقأن و ، كثرة الباعة المتجولين داخل الحديقة و ، 

من و ،  )٢٣(صورة )٤(ملحقويالحظ ذلك في  نتشار الغبارإاألمراض لألطفال مثل الربو نتيجة 
، مياه الشرب وغيرها في أغلب الحدائق  –دورات المياه  –عدم توفر الخدمات مثل الكافتيريات 

 أيضاً ، حيث يكثر وجود الحفر في الحدائق العامة  سيئة جداً  في كثير من الحدائقرضية األو 
قرب بعض الحدائق من أماكن تجمع النفايات والروائح و ،  مرتاديهاالتدخين داخل الحديقة يزعج 

 الرياضيةفي عينة المركز الترفيهي وعينة األندية أما .  خر لنفور المرتادينآ اً سببيعد  الكريهة
  . الرياضية لألنديةأو  الترفيهي يالحظ بأن أفراد العينة ال يشعرون بمضايقات عند زيارتهم للمركز

من أفراد العينة ال يشعرون بمضايقات عند % ٨٤حوالي  الترفيهية عينة المنتزهاتوفي      
زيارتهم للمنتزهات على من أفراد العينة يشعرون بمضايقات عند % ١٦بينما ، زيارتهم للمنتزهات 

عدم التنظيم عند الدخول والخروج و ، مضايقات الشباب للعوائل و ، رتفاع األسعار إ:  سبيل المثال
عدم تنظيم مواقف السيارات مما يسبب و ، من المنتزه مما يسبب الفوضى عند مداخل المنتزه 



المنتزه خاصة في وقت  عدم وجود دورية أو حراسة أمنية مشددة عند مدخل
، الزحام بالمنتزه  فترةخالل الخدمة تكون بطيئة 

في كذلك وأدوات تقديم الطعام و 
وهم من أفراد العينة % ٨٧,٥
من أفراد العينة % ١٢,٥بينما 
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%  ٤٩  ٢٠٠  %٥٠  ٤%  
%  ١٠٠  ٤٠٨  %١٠٠  ٨%  

  .توزيع أفراد العينة على الخدمات الترويحية حسب مستوى الرضا عن الخدمة 

بينما ، من أفراد عينة الدراسة راضون عن مستوى الخدمة الترويحية 
يحية وهذا يتضح من خالل ضين عن مستوى الخدمة الترو 

من % ٦٠أن أعلى نسبة وهي 
دد كبير من الحدائق العامة ألن ع

شتراطات والمعايير التخطيطية 
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عدم وجود دورية أو حراسة أمنية مشددة عند مدخلو ، حتجاز المركبات 
الخدمة تكون بطيئة و ، لى كثرة دخول الشباب للمنتزه 

وأدوات تقديم الطعام و ودورات المياه في الجلسات  النظافة خصوصاً 
٥حوالي ن إف عينة النادي األدبيل أما بالنسبة. 

بينما ، ال يشعرون بمضايقات عند زيارتهم النادي األدبي 
   .يشعرون ببعض المضايقات 

  : مستوى الرضا عن الخدمة 
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  .  ـهـ١٤٣٢الباحثة من خالل الدراسة الميدانية 

توزيع أفراد العينة على الخدمات الترويحية حسب مستوى الرضا عن الخدمة ): ٣٥
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  ) . ٣٦(على بيانات جدول عتماداً إالباحثة من عمل 

من أفراد عينة الدراسة راضون عن مستوى الخدمة الترويحية % ٥١
ضين عن مستوى الخدمة الترو الدراسة غير رامن أفراد عينة 

أن أعلى نسبة وهي  العامةفي عينة الحدائق حيث لوحظ ، ) ٣٥(وشكل
ألن عوذلك ، أفراد العينة غير راضين عن مستوى الحدائق العامة 

شتراطات والمعايير التخطيطية لإل كما أن غالبيتها تفتقر، همال من قبل البلديات 

 ا1ندية ا1دبية  ا1ندية الرياضية المنتزھات الترفيھية  المراكز الترفيھية

 راضي

 غير راضي

 

حتجاز المركبات إ
لى كثرة دخول الشباب للمنتزه إالليل مما يؤدي 

النظافة خصوصاً  ضعف مستوىو 
. بعض الموظفين

ال يشعرون بمضايقات عند زيارتهم النادي األدبي الغالبية 
يشعرون ببعض المضايقات 

مستوى الرضا عن الخدمة  -١٥
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  التكرار
  ١١٢  راضي

  ١٦٥  غير راضي
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الباحثة من خالل الدراسة الميدانية :  المصدر 

٣٥(شكل            
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من عمل : المصدر                

٥١حوالي ن إ     
من أفراد عينة  %٤٩

وشكل) ٣٦(جدول
أفراد العينة غير راضين عن مستوى الحدائق العامة 

همال من قبل البلديات اإلتعاني 

ا1ندية ا1دبية 

غير راضي
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وغيرها من لمياه دورات او ، الكافتيريات و ، توفير مياه الشرب : الواجب توفرها في الحديقة مثل
حين أن  في،  )٢٤(صورة )٤(ملحقفي سبيل المثال حديقة الشهداء على  كما في،  شتراطاتاإل
  . ن عن مستوى الحدائق من أفراد العينة راضو % ٤٠

ن عن مستوى راضو % ٩٣غالبية أفراد العينة وهم ن إف أما في عينة المركز الترفيهي     
 نالمرتادو وذلك لكونه حديث النشأة وتتوفر به الكثير من الخدمات التي يحتاجها ، المركز 

حيث تبين ) ٤(ملحقنظر تنوعها وجودة صنعها ابمتطورة وتمتاز كثيرة و خاصة األلعاب فهي 
فقط من أفراد العينة غير % ٧بينما ، بالمركز الترفيهي المتوفرة حدى األلعاب إ) ٢٥(صورة

  . راضين عن مستوى المركز الترفيهي 

العينة  من أفراد% ٧٦جد بأن نسبة كبيرة وهي حوالي و  وفي عينة المنتزهات الترفيهية     
ر الخصوصية تها وتوفاالخدمات فيها وكبر مساحالعديد من ن عن مستوى المنتزهات لتوفر راضو 

  . من أفراد العينة غير راضين عن مستوى المنتزهات % ٢٤أن  مقابل ذلك لوحظ، للعوائل 

 نراضو  وهم الغالبية من أفراد العينة% ٦٢حوالي وجد بأن  في عينة األندية الرياضيةو      
من أفراد العينة غير راضين عن مستوى % ٣٨في حين أن ، عن مستوى األندية الرياضية 

من أفراد العينة راضون عن % ٥٠ ن حواليإف في عينة النادي األدبيأما .  الرياضيةاألندية 
من أفراد العينة غير راضين عن الخدمات المقدمة % ٥٠الخدمات المقدمة في النادي األدبي و

  . في النادي األدبي

  :أكثر ا&ماكن التي يفضل أفراد العينة زيارتھا  -١٦

من أفراد عينة الدراسة قد % ٧٠جد بأن أعلى نسبة وهي الميدانية و من خالل الدراسة و      
 أفراد عينة الدراسةأكثر األماكن التي يفضلها لعل و ، لى أماكن أخرى للتنزه إأجابوا بأنهم يذهبون 

 .....)دورات المياه، ألعاب األطفال ، مياه الشرب (الحدائق العامة التي تتوفر بها الخدمات: هي
حديقة النوارية وهي و ، حديقة الخطاطين و ،  حديقة شبه الجزيرة العربيةو ، عدل الحديقة : مثل 

 الترفيهية المنتزهاتو ، حديقة الرصيفة و ، حديقة الطفل و ،  حديقة بدر بالزاهرو ، حديثة النشأة 
: األسواق المركزية مثلو  ،العنابية  –الروحاء  –النورس  –سمكمك   –الدانة  –الدرة :  مثل

لى البر إالخروج و ، مواقف حجز السيارات و  ، زسوق ذي المجا –سوق الضيافة  - سوق الحجاز
 الخدمات العديد منوتوفر األماكن الترفيهية وتنوع  لكثرةجدة التنزه في مدينة و ، عن الهدوء  بحثاً 



١٩٩ 

 

في مدينة مكة  الطقسوبما أن ، يجذب الكثير من الناس  الذي البحروكذلك لوجود ، فيها 
ذات المدن التنزه في ن الكثير من سكانها يفضلون إفلذا  يكون شديد الحرارةما  غالباً المكرمة 

 السفر خارج المملكة كما أن بعض السكان يفضل،  أبهامدينة و  كمدينة الطائف الجو البارد
لى أماكن أخرى إنهم ال يذهبون إمن أفراد عينة الدراسة قالوا % ٣٠جد بأن مقابل ذلك و  ، للترفيه
  . للتنزه 

لى إيذهبون  جد أن نسبة كبيرة من أفراد العينة قد أجابوا بأنهمو  مةفي عينة الحدائق العا     
من أفراد العينة أجابوا بأنهم ال يذهبون للتنزه % ٢٦بينما ، % ٧٤أماكن أخرى للتنزه وهم يمثلون 

بالنسبة ألفراد العينة في و . للسكن  كن أخرى ألنهم يفضلون الحدائق العامة األقرب جداً في أما
وفي عينة . فجميعهم قالوا بأنهم يتنزهون في أماكن أخرى غير هذا المركز المركز الترفيهي

% ٢٧مقابل ، من أفراد العينة يذهبون للتنزه في أماكن أخرى % ٧٣حوالي  المنتزهات الترفيهية
لى أماكن أخرى للتنزه ألنهم يفضلون المنتزهات أكثر من غيرها لتوفر إمن أفراد العينة ال يذهبون 

  .  جميع الخدمات وكبر مساحتها وتوفر عامل الخصوصية بها

وهم الغالبية العظمى من أفراد العينة ال % ٨٥فيالحظ أن  أما في عينة األندية الرياضية     
والتي  المدينةاألندية الرياضية الحكومية بقلة للى أندية رياضية أخرى ولعل السبب يعود إيذهبون 

لى إمن أفراد العينة يذهبون % ١٥في حين أن ،  قل تكلفة بالنسبة لهماألتعد يفضلونها ألنها 
 الواقعةبعض األندية الرياضية الحكومية لى إالخاصة أو رياضية الأو المالعب  بعض المراكز
ندية األلى إجميع أفراد العينة ال يذهبون لوحظ بأن  وفي عينة النادي األدبي. خارج المدينة 

  .  ألنهم يفضلون هذا النادي لقربه من السكن األدبية األخرى 

 . لزيارة للخدمة الترويحية اقة بين متغيري النوع وعدد مرات العال): ٣٧(جدول                       
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  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
  %٦٤  ٢٦٠  %٨١  ٤٣  %٤٩  ٧٨  %٧٥  ٦٣  %٦٧  ٧٦  ذكر
  %٣٦  ١٤٨  %١٩  ١٠  %٥١  ٨٠  %٢٥  ٢١  %٣٣  ٣٧  أنثى

0א#�@� ١٠٠  ٤٠٨  %١٠٠  ٥٣  %١٠٠  ١٥٨  %١٠٠  ٨٤  %١٠٠  �١١٣%  

  . هـ ١٤٣٢الباحثة من خالل الدراسة الميدانية : المصدر          

عينة الدراسة يرتادون  فيمن الذكور % ٦٧بأن حوالي ) ٣٧(جدوليالحظ من خالل      
أما الذين ، ناث تمثلها اإل% ٣٣في حين أن بقية النسبة وهي الخدمة الترويحية مرة في األسبوع 



٢٠٠ 

 

بينما % ٧٥يرتادون الخدمة الترويحية أكثر من مرة في األسبوع بلغت نسبة الذكور منهم حوالي 
بلغت نسبة الذكور فالشهر أما الذين يرتادون الخدمة الترويحية مرة في ، % ٢٥ناث نسبة اإل

في حين أن الذين يرتادون الخدمة الترويحية أكثر من مرة في ، % ٥١ناث واإل% ٤٩منهم 
  % . ١٩ناث حوالي ونسبة اإل% ٨١الشهر كانت نسبة الذكور منهم 

ن كانت هناك عالقة بين متغير النوع ومتغير عدد مرات الزيارة للخدمة إولمعرفة ما      
ثبات أو إمن أجل    Minitab 15ستقاللية بواسطة برنامجلإل ٢ختبار كايإتطبيق الترويحية تم 

،  ٢٦.٢٦٧= ستقاللية اإل ٢ختبار أن قيمة كايوكانت نتيجة اإل، نفي العالقة بين المتغيرين 
حيث يالحظ هنا أن ،  ٠.٠٥عند مستوى المعنوية  ٠.٠٠١=  P.valueحتمالية وأن القيمة اإل

P.value >  لذلك ُترفض فرضية العدم وُيقبل الفرض البديل وهو ينص على ، مستوى المعنوية
ويفسر ذلك بأن الذكور أكثر ترددًا  ،وجود عالقة بين النوع وعدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية 

رتفاع نسبة الذكور إلى إولعل أهم األسباب التي أدت ، ناث على الخدمات الترويحية من اإل
  :ناث ما يلي سبة اإلنخفاض نإ و 

ن إوحيث ، أن الكثير من األسر تخرج للتنزه برفقة األب أو أي فرد من أفراد األسرة الذكور  -١
ن غالبية الذين إالرجل يمثل القائد لألسرة وهو عادة ينوب عن المرأة في كثير من األمور لذا ف

  .ستبانات الدراسة هم من الذكور إأجابوا على 

ال الذكور حيث يمنع إاألندية الرياضية الحكومية التي شملتها الدراسة الميدانية ال يرتادها  -٢
  .  ناث لها لكونها مخصصة للذكور فقط رتياد اإلإ

ستغاللها بشكل كبير من قبل إمن خالل الدراسة الميدانية لوحظ أن بعض الحدائق العامة تم  -٣
ناث لها خوفًا رتياد اإلإلعب كرة القدم مما قلل كثيرًا من الشباب حيث يرتادونها بكثرة من أجل 

  . ناث في مالعب كرة القدم يكاد يكون معدومًا كما أن وجود اإل، من حدوث مضايقات 

ناث بزيارته مدة ثالثة أيام فقط في األسبوع تكون مخصصة في المركز الترفيهي يسمح لإل -٤
ستطاعتهم زيارة المركز الترفيهي طوال أيام األسبوع سواء برفقة إبينما الذكور ب، للعوائل 

  .  أصدقائهم أيام الشباب أو برفقة عائالتهم أيام العوائل 



٢٠١ 

 

الذكور وخاصة الشباب يفضلون التنزه برفقة األصدقاء لذلك لوحظ تواجدهم بكثرة في  معظم -٥
تي يفضلن أكثر التنزه برفقة الآلناث و الخدمات الترويحية على هيئة مجموعات بشكل أكبر من اإل

  . محارمهن للشعور باألمان 

  .  قلة الخدمات الترويحية التي تراعي الخصوصية للمرأة  -٦

  . ناث فقط عدم وجود خدمات الترويحية مخصصة لإل -٧

  .العالقة بين متغيري الجنسية وعدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية : )٣٨(جدول                     
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  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
  %٧٧  ٣١٥  %٧٤  ٣٩  %٨٤  ١٣٢  %٨١  ٦٨  %٦٧  ٧٦  سعودي
  %٢٣  ٩٣  %٢٦  ١٤  %١٦  ٢٦  %١٩  ١٦  %٣٣  ٣٧  أجنبي

0א#�@� ١٠٠  ٤٠٨  %١٠٠  ٥٣  %١٠٠  ١٥٨  %١٠٠  ٨٤  %١٠٠  �١١٣%  

  .هـ ١٤٣٢الباحثة من خالل الدراسة الميدانية : المصدر         

رة أفراد عينة الدراسة الذين يرتادون الخدمة الترويحية م بأن) ٣٨(جدولمعطيات اليتبين من      
بنسبة أعلى من األجانب والذين بلغت % ٦٧ن منهم حوالي السعودييفي األسبوع بلغت نسبة 

ن الذين يرتادون الخدمة الترويحية أكثر من مرة في كما أن نسبة السعوديي، % ٣٣سبتهم ن
رتفعت كذلك نسبة إكما ، من األجانب % ١٩من أفراد عينة الدراسة مقابل % ٨١األسبوع حوالي 

بينما نسبة األجانب % ٨٤لترويحية مرة في الشهر بحوالي ن الذين يرتادون الخدمة االسعوديي
ن منهم ثر من مرة في الشهر نسبة السعودييأما الذين يرتادون الخدمة الترويحية أك، % ١٦
  .% ٢٦في حين أن األجانب بلغت نسبتهم % ٧٤

 ذا كانت توجد عالقة بين متغيرإستقاللية لمعرفة ما لإل ٢ختبار كايإولقد تم تطبيق      
ختبار أن قيمة وكانت نتيجة اإل، الجنسية ومتغير عدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية أم ال 

وذلك عند مستوى  ٠.٠١٢=  P.valueحتمالية وأن القيمة اإل،  ١١.٠٢٨= ستقاللية اإل ٢كاي
بناءًا على ذلك ُترفض ، مستوى المعنوية  < P.valueحيث يتضح هنا بأن ،  ٠.٠٥المعنوية 
مرات الزيارة  لعدم وُيقبل الفرض البديل الذي ينص على وجود عالقة بين الجنسية وعددفرضية ا

حيث لوحظ من خالل الدراسة الميدانية بأن نسبة المرتادين السعوديين أكبر  ،للخدمة الترويحية 
وهذا ال يعني أن أغلب مرتادي الخدمات الترويحية في الواقع هم من ، من نسبة األجانب 

ختيار جنسية إستبانات عشوائيًا ليس للباحثة أي تدخل في فقد كان توزيع اإل،  السعوديين



٢٠٢ 

 

وقد كان ، ستبانات الشخص المستجيب حيث كان التوزيع حسب تجاوب األشخاص مع اإل
جابة متنع الكثير من األجانب عن اإلإستبانات الدراسة في حين إالسعوديون األكثر تجاوبًا مع 

ضعف مستوى اللغة العربية لدى البعض منهم لكونهم من : همهاستبانات ألسباب أعلى اإل
كذلك سيطرة عامل الخوف ، سيا وغيرها من البلدان غير العربية آاألفارقة ومن دول جنوب شرق 

خر منهم مما قلل من نسبة تواجدهم في عينة الدراسة بالرغم من كثرة تواجدهم لدى البعض اآل
لى أن حجم السكان السعوديين في الواقع إشارة  بد من اإلكما أنه ال، في الخدمات الترويحية 

للخدمات  نسبة السعوديين المرتادين من الطبيعي أن ترتفعأكبر من حجم السكان األجانب لذلك 
  .   الترويحية بالرغم من أن الغالبية العظمى من األجانب يرتادون الخدمات الترويحية 

   . العالقة بين متغيري العمر وعدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية): ٣٩(جدول                       
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  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
  %٢١  ٨٥  %٣٠  ١٦  %١٢  ١٩  %٣٧  ٣١  %١٧  ١٩  سنة ٢٠أقل من 

  %٣٩  ١٥٩  %٣٠  ١٦  %٤٠  ٦٤  %٣٨  ٣٢  %٤٢  ٤٧  سنة ٣٠ – ٢٠من 
  %٢٩  ١١٧  %٢٦  ١٤  %٣٥  ٥٥  %١٨  ١٥  %٢٩  ٣٣  سنة  ٤٠ – ٣١من 

  %١١  ٤٧  %١٤  ٧  %١٣  ٢٠  %٧  ٦  %١٢  ١٤  سنة  ٤٠أكثر من 
0א#�@� ١٠٠  ٤٠٨  %١٠٠  ٥٣  %١٠٠  ١٥٨  %١٠٠  ٨٤  %١٠٠  �١١٣%  

  .هـ ١٤٣٢الباحثة من خالل الدراسة الميدانية : المصدر 

الذين يرتادون الخدمة الترويحية مرة في األسبوع  بأن) ٣٩(جدولبيانات اليتضح من خالل      
 – ٢٠منهم وهم الغالبية العظمى ممن تتراوح أعمارهم من % ٤٢من أفراد عينة الدراسة حوالي 

تقل أعمارهم % ١٧و، سنة  ٤٠ – ٣١ممن تتراوح أعمارهم من % ٢٩في حين أن  ،سنة  ٣٠
أما أفراد عينة الدراسة الذين . سنة  ٤٠منهم أعمارهم أكثر من % ١٢بينما ، سنة  ٢٠عن 

منهم ممن تتراوح أعمارهم من % ٣٨الخدمة الترويحية أكثر من مرة في األسبوع حوالي  يرتادون
 ٤٠ – ٣١تتراوح أعمارهم من  أما الذين، سنة  ٢٠أعمارهم عن تقل % ٣٧و، سنة  ٣٠ – ٢٠

% ٧سنة بنسبة بلغت  ٤٠رهم عن وأقل نسبة كانت للذين تزيد أعما، % ١٨بلغت نسبتهم فسنة 
بالنسبة ألفراد عينة الدراسة الذين يرتادون الخدمة الترويحية مرة في الشهر أعلى نسبة و . فقط

منهم تتراوح % ٣٥كما أن  ،سنة  ٣٠ – ٢٠مارهم من وهم ممن تتراوح أع% ٤٠منهم بلغت 
تقل % ١٢في حين أن ، سنة  ٤٠أعمارهم أكثر من % ١٣و، سنة  ٤٠ – ٣١أعمارهم من 
أما أفراد عينة الدراسة الذين يرتادون الخدمة الترويحية أكثر من مرة في . سنة  ٢٠أعمارهم عن 
 – ٢٠ممن تتراوح أعمارهم من % ٣٠و، سنة  ٢٠منهم تقل أعمارهم عن % ٣٠الشهر حوالي 



٢٠٣ 

 

تزيد أعمارهم عن %  ١٤بينما ، سنة  ٤٠ – ٣١من  ممن تتراوح أعمارهم% ٢٦و، سنة  ٣٠
  . سنة  ٤٠

وللتأكد من وجود عالقة بين متغير العمر ومتغير عدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية أم ال      
،  ٢٨.١٤٨= ستقاللية اإل ٢وكانت النتيجة بأن قيمة كاي، ستقاللية لإل ٢ختبار كايإتم تطبيق 
بأن  يالحظحيث ،  ٠.٠٥= ومستوى المعنوية  ٠.٠٠١ = P.valueحتمالية والقيمة اإل
P.value >  لذلك ُترفض فرضية العدم وُيقبل الفرض البديل والذي ينص ، مستوى المعنوية

فقد لوحظ من خالل الدراسة  ،بين العمر وعدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية  على وجود عالقة
لما يتميز به ، أكثر ترددًا على الخدمات الترويحية  الميدانية بأن األفراد في مرحلة الشباب هم

حيث يخرجون ، قبال أكثر على التسلية والترفيه الشباب في هذه المرحلة من الحيوية والنشاط واإل
بينما يقل تردد كبار ، خوة الصغار عادة للتنزه برفقة األصدقاء أو برفقة العائلة واألبناء أو اإل

  .  ة ألن الكثير منهم يفضلون البقاء في المنزل أكثر من غيره السن على الخدمات الترويحي

  .العالقة بين متغيري المستوى التعليمي وعدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية ): ٤٠(جدول                
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  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
  %١  ٤  %٦  ٣  ٠  ٠  ٠  ٠  %١  ١  أمي

  %٥  ١٩  %٤  ٢  %٢  ٤  %٤  ٣  %٩  ١٠  بتدائيإ
  %١٢  ٤٩  %٧  ٤  %٩  ١٤  %٢٤  ٢٠  %١٠  ١١  متوسط
  %٣٦  ١٤٧  %٤١  ٢٢  %٣٩  ٦٢  %٣٤  ٢٩  %٣٠  ٣٤  ثانوي
  %٤١  ١٦٧  %٣٨  ٢٠  %٤٤  ٦٩  %٣٣  ٢٨  %٤٤  ٥٠  جامعي

  %٥  ٢٢  %٤  ٢  %٦  ٩  %٥  ٤  %٦  ٧  أعلى من ذلك
0א#�@� ١٠٠  ٤٠٨  %١٠٠  ٥٣  %١٠٠  ١٥٨  %١٠٠  ٨٤  %١٠٠  �١١٣%  

  .هـ ١٤٣٢الباحثة من خالل الدراسة الميدانية : المصدر     

أفراد عينة الدراسة الذين يرتادون الخدمة الترويحية  الجدول السابق بأنبيانات الحظ من ي     
منهم من حملة % ٣٠في حين أن ، % ٤٤مرة في األسبوع غالبيتهم من الجامعيين بنسبة 

، بتدائية من حملة الشهادة اإل% ٩و، من حملة الشهادة المتوسطة % ١٠و، الشهادة الثانوية 
 أما أفراد عينة الدراسة الذين. ن األميون منهم م% ١بينما ،  من حملة الشهادات العليا% ٦و

منهم من حملة الشهادة الثانوية % ٣٤يرتادون الخدمة الترويحية أكثر من مرة في األسبوع حوالي 
% ٥في حين أن ، من حملة الشهادة المتوسطة % ٢٤و، من حملة الشهادة الجامعية % ٣٣و، 

 كما أن أفراد عينة الدراسة الذين. بتدائية من حملة الشهادة اإل% ٤و، من حملة الشهادات العليا 



٢٠٤ 

 

منهم % ٣٩و، % ٤٤يرتادون الخدمة الترويحية مرة في الشهر غالبيتهم من الجامعيين بنسبة 
حملة الشهادات  من% ٦و، من حملة الشهادة المتوسطة % ٩بينما ، من حملة الشهادة الثانوية 

فراد عينة الدراسة الذين يرتادون الخدمة أما أ. بتدائية من حملة الشهادة اإل% ٢و، العليا 
، نوية ويمثلها حملة الشهادة الثا% ٤١بلغت أعلى نسبة منهم فالترويحية أكثر من مرة في الشهر 

، أميين % ٦و، من حملة الشهادة المتوسطة % ٧بينما ، ن منهم جامعيو % ٣٨في حين أن 
   .      ت العليامن حملة الشهادا% ٤و، بتدائية من حملة الشهادة اإل% ٤و

= ستقاللية اإل ٢ختبار أن قيمة كايكانت نتيجة اإل ستقالليةلإل ٢ختبار كايإوبتطبيق      
،  ٠.٠٥= وذلك عند مستوى معنوية  ٠.٠٥١=  P.valueحتمالية وأن القيمة اإل،  ١٢.٥١٥

تنص  والتيبناءًا على ذلك ُتقبل فرضية العدم ، مستوى المعنوية  > P.valueحيث لوحظ أن 
حيث  ، على عدم وجود عالقة بين عدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية والمستوى التعليمي للفرد

  . ال يؤثر أحدهما على اآلخرقلين و المتغيرين مست يمكن القول بأن

  .العالقة بين متغيري المهنة وعدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية ): ٤١(جدول                      
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  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
  %٢٩  ١٢٠  %٢٣  ١٢  %٣٢  ٥٠  %٢٦  ٢٢  %٣٢  ٣٦  موظف حكومي

  %٢٠  ٨١  %١٩  ١٠  %٢٠  ٣٢  %١٨  ١٥  %٢١  ٢٤  صاحب أعمال حرة
  %٣٣  ١٣٥  %٤٧  ٢٥  %٣٠  ٤٨  %٤٢  ٣٥  %٢٤  ٢٧  طالب

  %١٨  ٧٢  %١١  ٦  %١٨  ٢٨  %١٤  ١٢  %٢٣  ٢٦  غير ذلك
0א#�@� ١٠٠  ٤٠٨  %١٠٠  ٥٣  %١٠٠  ١٥٨  %١٠٠  ٨٤  %١٠٠  �١١٣%  

  .هـ ١٤٣٢الباحثة من خالل الدراسة الميدانية : المصدر   

أفراد عينة الدراسة الذين يرتادون الخدمة الترويحية مرة في  أنب) ٤١(يتبين من جدول     
بينما ، منهم يعملون في وظائف حكومية وهم يمثلون الغالبية العظمى % ٣٢األسبوع حوالي 

الذين يمثلون العاملين في قطاعات خاصة والعاطلين و من فئة غير ذلك % ٢٣و، طالب % ٢٤
أما أفراد عينة . من أصحاب األعمال الحرة % ٢١و، عن العمل والمتقاعدين وربات المنازل 

الدراسة الذين يرتادون الخدمة الترويحية أكثر من مرة في األسبوع أغلبهم من الطالب بنسبة 
، من أصحاب األعمال الحرة % ١٨و، يعملون في وظائف حكومية  منهم% ٢٦بينما ، % ٤٢
خاصة والعاطلين عن العمل  من فئة غير ذلك الذين يمثلون العاملين في قطاعات% ١٤و

أما أفراد عينة الدراسة الذين يرتادون الخدمة الترويحية مرة في . والمتقاعدين وربات المنازل
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من أصحاب % ٢٠و، طالب % ٣٠و، منهم يعملون في وظائف حكومية % ٣٢الشهر 
هم من فئة غير ذلك الذين يمثلون العاملين في قطاعات خاصة % ١٨و، األعمال الحرة 

أما أفراد عينة الدراسة الذين يرتادون الخدمة . العاطلين عن العمل والمتقاعدين وربات المنازلو 
الذين بلغت نسبتهم حوالي و الترويحية أكثر من مرة في الشهر الغالبية العظمى منهم من الطالب 

، من أصحاب األعمال الحرة % ١٩و، منهم يعملون في وظائف حكومية % ٢٣بينما ، % ٤٧
من فئة غير ذلك الذين يمثلون العاملين في قطاعات خاصة والعاطلين عن العمل  %١١و

  .  والمتقاعدين وربات المنازل

ولمعرفة هل توجد عالقة بين متغير المهنة ومتغير عدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية أم ال      
،  ١٣.٨٠٠= ستقاللية اإل ٢وكانت النتيجة بأن قيمة كاي، ستقاللية لإل ٢ختبار كايإطبق 

ن إحيث ،  ٠.٠٥= وذلك عند مستوى معنوية  ٠.١٣٠=  P.valueحتمالية والقيمة اإل
P.value <  التي تنص على عدم وجود عالقة بين و لذلك ُتقبل فرضية العدم ، مستوى المعنوية

متغير ن وهنا يمكن القول بأ،  الزيارة للخدمة الترويحيةنوع المهنة بالنسبة للفرد وعدد مرات 
  . اآلخروال يؤثر أحدهما في  عدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية المهنة مستقل عن متغير

  .وعدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية  الشهري العالقة بين متغيري الدخل): ٤٢(جدول                 
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  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
  %٤١  ١٦٨  %٥١  ٢٧  %٣٣  ٥٢  %٤٦  ٣٩  %٤٤  ٥٠   ٢٠٠٠أقل من 

  %١٨  ٧٥  %١١  ٦  %١٨  ٢٨  %١٧  ١٤  %٢٤  ٢٧   ٤٠٠٠ – ٢٠٠٠من 
  %١٣  ٥٣  %٩  ٥  %١٦  ٢٦  %١٣  ١١  %١٠  ١١   ٦٠٠٠ – ٤٠٠٠من 
  %١٠  ٤١  %٨  ٤  %١٣  ٢١  %١١  ٩  %٦  ٧   ٨٠٠٠ – ٦٠٠٠من 

  %١٧  ٧١  %٢١  ١١  %٢٠  ٣١  %١٣  ١١  %١٦  ١٨   ٨٠٠٠أكثر من 
0א#�@� ١٠٠  ٤٠٨  %١٠٠  ٥٣  %١٠٠  ١٥٨  %١٠٠  ٨٤  %١٠٠  �١١٣%  

  .هـ ١٤٣٢الباحثة من خالل الدراسة الميدانية : المصدر 

يالحظ بأن أفراد عينة الدراسة الذين يرتادون الخدمة ) ٤٢(جدولبيانات اليل خالل تحل من     
، % ٤٤ بنسبة بلغت حوالي  ٢٠٠٠الترويحية مرة في األسبوع أغلبهم ممن يقل دخلهم عن 

منهم ممن يزيد % ١٦و،   ٤٠٠٠ – ٢٠٠٠منهم ممن يتراوح دخلهم من % ٢٤في حين أن 
ممن % ٦و،   ٦٠٠٠ – ٤٠٠٠ممن يتراوح دخلهم من % ١٠و،   ٨٠٠٠دخلهم عن 

أما أفراد عينة الدراسة الذين يرتادون الخدمة الترويحية .   ٨٠٠٠ – ٦٠٠٠يتراوح دخلهم من 
% ١٧بينما ، % ٤٦بة  بنس ٢٠٠٠أكثر من مرة في األسبوع غالبيتهم ممن يقل دخلهم عن 
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 ٦٠٠٠ – ٤٠٠٠ممن يتراوح دخلهم من % ١٣و،   ٤٠٠٠ – ٢٠٠٠ممن يتراوح دخلهم من 
  ، ٨٠٠٠ممن يزيد دخلهم عن  منهم% ١٣كما أن   ،ممن يتراوح دخلهم من % ١١و

٨٠٠٠ – ٦٠٠٠   .والي أفراد عينة الدراسة الذين يرتادون الخدمة الترويحية مرة في الشهر ح
هم ممن يزيد % ٢٠في حين أن،   ٢٠٠٠يقل دخلهم عن وهي النسبة األعلى منهم % ٣٣

ممن % ١٦و،   ٤٠٠٠ – ٢٠٠٠ممن يتراوح دخلهم من % ١٨و،   ٨٠٠٠دخلهم عن 
.   ٨٠٠٠ – ٦٠٠٠ممن يتراوح دخلهم من % ١٣و،   ٦٠٠٠ – ٤٠٠٠يتراوح دخلهم من 

ن الغالبية إة الذين يرتادون الخدمة الترويحية أكثر من مرة في الشهر فأما أفراد عينة الدراس
منهم % ٢١بينما ، % ٥١ وقد بلغت نسبتهم  ٢٠٠٠العظمى منهم هم ممن يقل دخلهم عن 

،   ٤٠٠٠ – ٢٠٠٠ممن يتراوح دخلهم من % ١١و،   ٨٠٠٠هم ممن يزيد دخلهم عن 
 – ٦٠٠٠ممن يتراوح دخلهم من % ٨و،   ٦٠٠٠ – ٤٠٠٠ممن يتراوح دخلهم من % ٩و

٨٠٠٠      .  

ستقاللية لمعرفة هل هناك عالقة بين متغيري الدخل الشهري لإل ٢ختبار كايإوقد طبق      
= ستقاللية اإل ٢ختبار أن قيمة كايفكانت نتيجة اإل، وعدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية 

حيث يتبين ،  ٠.٠٥= عند مستوى معنوية  ٠.١٦٧=  P.valueحتمالية والقيمة اإل،  ١٦.٥٦٣
لذلك تُقبل فرضية العدم وهي تنص على عدم وجود  ،مستوى المعنوية  > P.valueهنا أن 

ختبار حيث تبين من اإل،  عالقة بين الدخل الشهري للفرد وعدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية
  . اآلخرى أن المتغيرين مستقلين وال يؤثر أحدهما عل

  . لخدمة الترويحيةا لىإالوسيلة المستخدمة للوصول عالقة بين متغيري الدخل الشهري و ال): ٤٣(جدول         
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  النسبة  العدد  النسبة  العدد
  %٤١  ١٦٨  %٣٣  ١٠٦  %٧٠  ٦٢   ٢٠٠٠أقل من 

  %١٨  ٧٥  %١٩  ٦٢  %١٥  ١٣   ٤٠٠٠ – ٢٠٠٠من 
  %١٣  ٥٣  %١٦  ٥٠  %٣  ٣   ٦٠٠٠ – ٤٠٠٠من 
  %١٠  ٤١  %١١  ٣٦  %٦  ٥   ٨٠٠٠ – ٦٠٠٠من 

  %١٧  ٧١  %٢١  ٦٦  %٦  ٥   ٨٠٠٠أكثر من 
0א#�@� ١٠٠  ٤٠٨  %١٠٠  ٣٢٠  %١٠٠  �٨٨%  

  .هـ ١٤٣٢الباحثة من خالل الدراسة الميدانية : المصدر     

 جد بأن أفراد عينة الدراسة الذين يذهبون للخدمة الترويحية مشياً و ) ٤٣(من خالل جدول     
% ١٥في حين أن ، % ٧٠ وهم يمثلون  ٢٠٠٠على األقدام غالبيتهم ممن تقل دخولهم عن 
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 ٦٠٠٠تتراوح دخولهم من  ممن% ٦ما بين،   ٤٠٠٠ – ٢٠٠٠منهم ممن تتراوح دخولهم من 
– ٨٠٠٠   ، ٨٠٠٠منهم تزيد دخولهم عن % ٦كما أن   ،تتراوح دخولهم من  ممن% ٣و

٦٠٠٠ – ٤٠٠٠   . أما أفراد عينة الدراسة الذين يذهبون للخدمة الترويحية بواسطة السيارة
منهم تزيد دخولهم عن % ٢١بينما ، % ٣٣ وهم يمثلون  ٢٠٠٠معظمهم تقل دخولهم عن 

٨٠٠٠   ،٤٠٠٠ – ٢٠٠٠ممن تتراوح دخولهم من % ١٩و   ،تتراوح  ممن% ١٦و
  .  ٨٠٠٠ – ٦٠٠٠تتراوح دخولهم من  ممن% ١١و،   ٦٠٠٠ – ٤٠٠٠دخولهم من 

ومن أجل معرفة هل توجد عالقة أم ال فيما بين متغيري الدخل الشهري والوسيلة المستخدمة      
ختبار بأن قيمة وكانت نتيجة اإل، ستقاللية لإل ٢ختبار كايإلى الخدمة الترويحية طبق إللوصول 

وذلك عند مستوى  ٠.٠٠١=  P.valueحتمالية مة اإلوالقي ٤٣.٠٦٨= لية ستقالاإل ٢كاي
مما يجعلنا نرفض ، مستوى المعنوية  < P.valueحيث يالحظ هنا أن ،  ٠.٠٥المعنوية 

فرضية العدم ونقبل بالفرض البديل والذي ينص على وجود عالقة بين الدخل الشهري والوسيلة 
بأن غالبية الذين يأتون للخدمة  لوحظحيث  ،لى الخدمة الترويحية إالمستخدمة للوصول 

كما أن غالبية ، ) ٢٠٠٠أقل من (الترويحية مشيًا على األقدام هم من ذوي الدخل المنخفض 
ويعود ذلك  ،الذين يأتون للخدمة الترويحية بواسطة السيارة هم أيضًا من ذوي الدخل المنخفض 

ترويحية بالمدينة حيث يفضلونها ألن ذوي الدخل المنخفض هم األكثر ترددًا على الخدمات ال
يفضل غالبيتهم )  ٨٠٠٠أكثر من (بينما ذوي الدخل المرتفع ، ألنها األقل تكلفة بالنسبة لهم 

  .السفر للخارج لهدف السياحة والترويح نتيجة توفر المال لديهم بشكل كبير

  . الزيارة للخدمة الترويحيةعدد مرات العالقة بين متغيري المسافة و ): ٤٤(جدول                    
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  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
  %٣٣  ١٣٣  %٤٧  ٢٥  %١٨  ٢٨  %٤٤  ٣٧  %٣٨  ٤٣  كيلومتر ١أقل من 

  %٢٠  ٨١  %١٩  ١٠  %١٨  ٢٩  %٢٥  ٢١  %١٩  ٢١  كيلومتر ٢ – ١من 
  %٤٧  ١٩٤  %٣٤  ١٨  %٦٤  ١٠١  %٣١  ٢٦  %٤٣  ٤٩  كيلومتر ٢أكثر من 

0א#�@� ١٠٠  ٤٠٨  %١٠٠  ٥٣  %١٠٠  ١٥٨  %١٠٠  ٨٤  %١٠٠  �١١٣%  

  .هـ ١٤٣٢الباحثة من خالل الدراسة الميدانية : المصدر   

بأن أفراد عينة الدراسة الذين يرتادون الخدمة الترويحية مرة ) ٤٤(يتضح من تحليل جدول     
لى الخدمة الترويحية وهم إكيلومتر للوصول  ٢منهم يقطعون مسافة أكثر من % ٤٣في األسبوع 

% ١٩و، كيلومتر  ١يقطعون مسافة أقل من % ٣٨في حين أن ، يمثلون الغالبية العظمى 
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يرتادون الخدمة  أما أفراد عينة الدراسة الذين. كيلومتر  ٢ – ١افة التي يقطعونها من تتراوح المس
 كيلومتر ١منهم يقطعون مسافة أقل من % ٤٤الترويحية أكثر من مرة في األسبوع حوالي 

منهم يقطعون مسافة % ٣١بينما ، لى الخدمة الترويحية وهم يمثلون الغالبية العظمى إللوصول 
أما أفراد . كيلومتر  ٢ – ١تتراوح المسافة التي يقطعونها من % ٢٥و، لومتر كي ٢أكثر من 

يقطعون مسافة % ٦٤يرتادون الخدمة الترويحية مرة في الشهر غالبيتهم وهم  عينة الدراسة الذين
منهم يقطعون مسافة أقل من % ١٨بينما ، لى الخدمة الترويحية إللوصول  كيلومتر ٢أكثر من 

أما أفراد عينة . كيلومتر  ٢ – ١تتراوح المسافة التي يقطعونها من % ١٨أن  كما، كيلومتر  ١
يقطعون % ٤٧يرتادون الخدمة الترويحية أكثر من مرة في الشهر معظمهم وهم  الدراسة الذين

يقطعون  منهم% ٣٤في حين أن ، لى الخدمة الترويحية إللوصول  كيلومتر ١مسافة أقل من 
  .  كيلومتر  ٢ – ١تتراوح المسافة التي يقطعونها من % ١٩و، كيلومتر  ٢مسافة أكثر من 

وللتأكد من وجود عالقة بين متغير المسافة ومتغير عدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية أم      
= ستقاللية اإل ٢ختبار أن قيمة كايوكانت نتيجة اإل، ستقاللية لإل ٢ختبار كايإال تم تطبيق 

حيث وجد  ٠.٠٥= عند مستوى معنوية  ٠.٠٠١=  P.valueحتمالية والقيمة اإل،  ٣٦.٢٥٦
لذا ُترفض فرضية العدم وُيقبل الفرض البديل وهو ينص ، مستوى المعنوية  < P.valueبأن 

كلما قلت المسافة حيث  ،بين المسافة وعدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية  على وجود عالقة
وكلما زادت المسافة ، زادت مرات الزيارة للخدمة الترويحية بين مكان السكن والخدمة الترويحية 

  . بين مكان السكن والخدمة الترويحية قلت مرات الزيارة للخدمة الترويحية

  .   الترويحية ةلخدمفي ا والشعور بالمضايقاتمرات الزيارة عدد عالقة بين ال): ٤٥(جدول                 
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  النسبة  العدد  النسبة  العدد
  %٢٨  ١١٣  %٢٧  ٨٨  %٣١  ٢٥  مرة في األسبوع

  %٢٠  ٨٤  %٢٢  ٧٢  %١٥  ١٢  أكثر من مرة في األسبوع
  %٣٩  ١٥٨  %٣٧  ١٢١  %٤٦  ٣٧  مرة في الشهر

  %١٣  ٥٣  %١٤  ٤٦  %٩  ٧  مرة في الشهرأكثر من 
0א#�@� ١٠٠  ٤٠٨  %١٠٠  ٣٢٧  %١٠٠  �٨١%  

  .هـ ١٤٣٢الباحثة من خالل الدراسة الميدانية : المصدر          

أفراد عينة الدراسة الذين يرتادون الخدمة الترويحية مرة في  يالحظ بأن من الجدول السابق     
خدمة رتيادهم للإيشعرون بمضايقات عند  العظمى وهم الغالبيةمنهم % ٤٦ الشهر حوالي
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أما أفراد عينة الدراسة ممن يرتادون  .منهم ال يشعرون بمضايقات % ٣٧مقابل  الترويحية
رتيادهم للخدمة إعند  يشعرون بمضايقات هممن% ٣١ن إالخدمة الترويحية مرة في األسبوع ف

الذين يرتادون أفراد عينة الدراسة أما . ال يشعرون بمضايقات  %٢٧ في حين أنالترويحية 
 %٢٢بينما  يشعرون بمضايقاتمنهم % ١٥الخدمة الترويحية أكثر من مرة في األسبوع حوالي 

رتيادهم إمن أفراد عينة الدراسة يشعرون بمضايقات عند % ٩كما أن  .ال يشعرون بمضايقات 
ة الدراسة ال يشعرون من أفراد عين% ١٤ مقابل الخدمة الترويحية أكثر من مرة في الشهر

  . أكثر من مرة في الشهر  رتيادهم للخدمة الترويحيةإبمضايقات عند 

ستقاللية بين متغيري عدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية لإل ٢ختبار كايإوقد تم تطبيق      
والقيمة ،  ٤.٧٣٥= ستقاللية اإل ٢وكانت النتيجة بأن قيمة كاي، والشعور بالمضايقات 

حيث يتضح بأن ،  ٠.٠٥وذلك عند مستوى المعنوية  ٠.١٩٢=  P.valueحتمالية اإل
P.value <  عالقة  والذي ينص على عدم وجودقبل فرض العدم ن مما يجعلنا، مستوى المعنوية

المتغيرين هذين أن حيث تبين ،  بين عدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية والشعور بالمضايقات
  . عالقة بين عدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية والشعور بالمضايقاتال توجد حيث مستقلين 

   

  

  

  

  

  



 

  

  

        

        

        

        ::::النتائج والتوصيات النتائج والتوصيات النتائج والتوصيات النتائج والتوصيات | | | |     اخلامتةاخلامتةاخلامتةاخلامتة

  .النتائج :  أوالً                          

  .التوصيات :  ثانياً                          
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ً
  :  نتائجال - أوال

  : تياآلوهي على النحو خلصت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج 

  :النتائج المتعلقة بالخدمات الترويحية بصفة عامة  -أ
من أحياء % ٤٢ بينما، من أحياء مدينة مكة المكرمة % ٥٨تركز الخدمات الترويحية في ت -١

جمالي مساحة إمن % ٢٢ وهي تمثل مساحة تعادل تقريباً المدينة خالية من الخدمات الترويحية 
  . المدينة

التي يعيشون فيها خدمات  األحياءال توجد في سكان المدينة جمالي إمن  %٣٦حوالي  -٢
   . ترويحية

% ٤ المركزية حيث بلغت نسبتهاأقل نسبة للخدمات الترويحية في أحياء المنطقة  كانت -٣
  .فقط

جميعها عوامل نخفاض أسعارها إ و  هانبساطإ الفضاء و راضي األتساع إ و قلة العمران ن إ -٤
  . من الخدمات الترويحية في أطراف المدينة % ٦٠ساهمت في تركز 

 عبارة عن حدائق عامةمدينة مكة المكرمة في لترويحية من الخدمات ا% ٨٩حوالي  -٥
  . شتراطات والمعايير التخطيطية غالبيتها تفتقر لإل

الخدمات الترويحية هو األعلى بين القطاعات بنسبة بلغت من قطاع العزيزية  كان نصيب -٦
  .جمالي الخدمات الترويحية بالمدينة إمن % ٢٨حوالي 

أحياء  من% ٢٠في حين أن ،  من أحياء المدينة% ٣٨ حواليفي تقل الخدمات الترويحية  -٧
ترتب على ذلك التوزيع المتكتل للخدمات الترويحية في ،  المدينة تكثر بها الخدمات الترويحية

  .وتخلخل أو تبعثر التوزيع في أحياء أو جهات أخرى من المدينة ، بعض أحياء المدينة 

  . بمدينة مكة المكرمة في أنماط توزيع الخدمات الترويحيةملحوظ تباين  يوجد -٨

  . المتجمعالمتركز أو النمط هو توزيع الخدمات الترويحية بمدينة مكة المكرمة السائد ل النمط -٩

  . مدينة مكة المكرمةوكثافة السكان في الخدمات الترويحية  بين عددعالقة  توجدال  - ١٠

   .الخدمات الترويحية  عددالمساحة و ما بين ذات داللة معنوية  ضعيفةعالقة طردية توجد  - ١١
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  .في أنماط توزيع الخدمات الترويحية  كبيراً  النمو العمراني بمدينة مكة المكرمة دوراً يلعب  - ١٢

   . في مدينة مكة المكرمة بين الخدمات الترويحية ورتبة الطريقعالقة توجد  ال - ١٣

   .خاصة الحدائق العامة مستوى النظافة في غالبية الخدمات الترويحية  تدني - ١٤

ونادي ،  نادي حراء: مثل  لى تطويرإبعض األبنية المتعلقة بالخدمات الترويحية تحتاج  - ١٥
  .مكة الثقافي األدبي 

طعام ال وأ لعاباألب المتعلقة تذاكرال أسعار رتفاعإمن خالل الدراسة الميدانية لوحظ  - ١٦
كحديقة شبه الجزيرة  ستثمارالتي تعتمد على نظام اإل الخدمات الترويحية شراب ونحو ذلك فيالو 

  . جازاتفي فترة اإل خاصةو العربية على سبيل المثال 

  .سعافات األولية في الخدمات الترويحية سعاف أو غرفة لإلإسيارة عدم توفر  - ١٧

  .  صة في الحدائق العامةالخدمات الترويحية خابعض ضعف مستوى البنية التحتية في  - ١٨

الحدائق العامة : مدينة مكة المكرمة التنزه فيها هي سكان أكثر األماكن التي يفضل ن إ - ١٩
مواقف و ،  لبرالى إالخروج و ، ات والمراكز الترفيهية المنتزهوكذلك ، التي تتوفر بها الخدمات 

، الطائف و ، جدة : وعلى األخص مدن المملكة  بعضو ، األسواق المركزية و ، حجز السيارات 
  .   السفر خارج المملكة و ، أبها و 

  . ناث وكبار السن نقص كبير في الخدمات الترويحية المقدمة لإل يوجد - ٢٠

  .من وجهة نظر الباحثة  عالمياً إتهميش الخدمات الترويحية بمدينة مكة المكرمة  - ٢١

يسكنون خارج الحي الذي تقع به الخدمة الترويحية  الدراسةمن أفراد عينة % ٦٢حوالي  - ٢٢
توى الخدمات أحياء المدينة ال توجد بها خدمات ترويحية أو أن مسبأن الكثير من مما يؤكد 

  . الترويحية بها ضعيف 

سنة  ٣٠ – ٢٠أفراد العينة تتراوح أعمارهم من  منمرتادي الخدمات الترويحية  غالبية - ٢٣
  % .٣٩ونسبتهم 

أفراد العينة ينتمون لألسر المتوسطة  منمرتادي الخدمات الترويحية من % ٥٥حوالي  - ٢٤
  . ٦ – ٣التي يتراوح عدد أفرادها من 
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  % .٣٣أفراد العينة هم من الطالب بنسبة  منمرتادي الخدمات الترويحية  معظم - ٢٥

أفراد العينة تقل دخولهم عن  منمن مرتادي الخدمات الترويحية % ٤١وهم  الغالبية - ٢٦
٢٠٠٠  .  

  . الخدمة الترويحية لى إيستخدمون السيارة كوسيلة للوصول من أفراد العينة % ٧٨ حوالي - ٢٧

كيلومتر للوصول  ٢من أفراد العينة وهم الغالبية يقطعون مسافة تزيد عن % ٤٧حوالي  - ٢٨
  .لى الخدمة الترويحية إ

لى الخدمة إيستغرقون أقل من نصف ساعة للوصول من أفراد العينة % ٦٩ حوالي - ٢٩
  .  الترويحية 

  .  مرة في الشهريرتادون الخدمات الترويحية % ٣٩ يمثلون وهممن أفراد العينة  الغالبية - ٣٠

  .  رتيادهم للخدمة الترويحيةإال يشعرون بمضايقات عند من أفراد العينة % ٨٠حوالي - ٣١

  .بالمدينة ن عن مستوى الخدمات الترويحية راضو % ٥١معظم أفراد العينة وهم  - ٣٢

خالل الدراسة من فقد لوحظ ، عالقة بين النوع وعدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية  توجد - ٣٣
   .الميدانية بأن الذكور أكثر ترددًا على الخدمات الترويحية من اإلناث 

،  مرات الزيارة للخدمة الترويحيةوعدد ) سعودي أو أجنبي( عالقة بين جنسية الفرد توجد - ٣٤
   .تبين من خالل الدراسة الميدانية بأن نسبة المرتادين السعوديين أكبر من نسبة األجانب حيث 

حيث وجد بأن األفراد ، عالقة بين عمر الفرد وعدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية توجد  - ٣٥
 بينما كبار السن هم األقل تردداً ، في مرحلة الشباب هم أكثر ترددًا على الخدمات الترويحية 

  .على الخدمات الترويحية 

   .الترويحية والمستوى التعليمي للفرد  مرات الزيارة للخدمةعالقة بين عدد ال توجد  - ٣٦

   . الترويحية مرات الزيارة للخدمة عالقة بين نوع المهنة بالنسبة للفرد وعددال توجد  - ٣٧

  . وعدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية للفرد عالقة بين الدخل الشهريال توجد  - ٣٨

،  لى الخدمة الترويحيةإوالوسيلة المستخدمة للوصول  للفرد عالقة بين الدخل الشهريتوجد  - ٣٩
حيث لوحظ بأن غالبية الذين يأتون للخدمة الترويحية مشيًا على األقدام هم من ذوي الدخل 
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يأتون للخدمة الترويحية بواسطة السيارة كما أن غالبية الذين ، ) ٢٠٠٠أقل من (المنخفض 
ويعود ذلك ألن ذوي الدخل المنخفض هم األكثر ترددًا ، هم أيضًا من ذوي الدخل المنخفض 

بينما ذوي ، على الخدمات الترويحية بالمدينة حيث يفضلونها ألنها األقل تكلفة بالنسبة لهم 
فر للخارج لهدف السياحة والترويح يفضل غالبيتهم الس)  ٨٠٠٠أكثر من (الدخل المرتفع 

    . نتيجة توفر المال لديهم بشكل كبير

حيث كلما قلت ، توجد عالقة عكسية بين المسافة وعدد مرات الزيارة للخدمة الترويحية  - ٤٠
وكلما زادت ، المسافة بين مكان السكن والخدمة الترويحية زادت مرات الزيارة للخدمة الترويحية 

  .مكان السكن والخدمة الترويحية قلت مرات الزيارة للخدمة الترويحية المسافة بين 

  . المضايقات ب والشعورللخدمة الترويحية عالقة بين عدد مرات الزيارة ال توجد  - ٤١

   :النتائج المتعلقة بالحدائق العامة  - ب
وأن ما ، فقط من أحياء المدينة % ١٠الحدائق العامة في جمالي إمن % ٥٠حوالي  تتركز  -١

  ) . سكاناإل(جمالي الحدائق العامة تتركز في حي العوالي وحي الملك فهد إمن % ٢٢يقارب 

بأن الكثير من الحدائق العامة بمدينة مكة المكرمة يندر من خالل الدراسة الميدانية لوحظ  -٢
  :  وجود المرتادين فيها وذلك لألسباب التالية

حديقة الدفاع المدني : على سبيل المثال  صغيرة جداً تكون مساحات بعض الحدائق العامة  -أ
  .في حي العوالي 

حيث قربها المباشر  للمرتادينبالنسبة  ةغير آمن تتميز بعض الحدائق العامة بمواقع جغرافية -ب
  .  خاصة على األطفال  ةمن الطرق السريعة والتقاطعات الخطرة  لذا فهي غير آمن

لة من قبل البلديات وال تتوفر بها الخدمات األساسية التي مهمغالبية الحدائق العامة  - جـ
وعلى سبيل ) ..... الكافتيريات –مياه الشرب  –دورات المياه (  :الحديقة مثل  مرتادويحتاجها 

وبعض الحدائق الواقعة في حي ، المثال الحديقة الواقعة خلف الغرفة التجارية في حي الرصيفة 
  .النزهة 

ق العامة بيئة خطرة على السكان حيث أصبحت مرتعًا للمجرمين وبؤرًا تمثل بعض الحدائ -د
  .  نتشار األمراض واألوبئة حيث تتراكم فيها النفايات إل



٢١٤ 

 

في عزوف بعض الناس عن التنزه في واضحًا  تلعب طبيعة المجتمع السعودي المحافظ دوراً  - ه
   . وال يتوفر فيها عامل الخصوصيةالحدائق العامة لكونها مختلطة 

شتراطات عدم وجود حارس أو مشرف في الحدائق المفتوحة بالرغم من أن ذلك يعد من اإل -٣
  . بالحديقةالواجب توفرها 

حديقة جبل : الكثير من الحدائق العامة في مدينة مكة المكرمة غير مسورة على سبيل المثال -٤
  .   وحديقة الرحاب بالبحيرات ، وحديقة البشري بالعوالي ، النور 

نارة في الغالبية العظمى من الحدائق العامة خاصة في الحدائق المفتوحة تدني مستوى اإل -٥
  .  نتشارًا بالمدينة إوهي األكثر 

على سبيل المثال ، شتراطات والمعايير التخطيطية أغلب مالعب كرة القدم تفتقر لإل -٦
  . الشرائع والبحيرات والنوارية : المالعب الواقعة في أحياء 

  : النتائج المتعلقة بالمراكز والمنتزهات الترفيهية  -جـ
  . المركز الترفيهي في حي واحد بالمدينة وهو حي أم الجودكذلك و الترفيهية المنتزهات تقع  -١

  : النتائج المتعلقة بالمتاحف  -د
نما إ المتاحف بمدينة مكة المكرمة لم تنشأ في األساس في مباٍن مستقلة كمتاحف بحد ذاتها و  -١

  .ألحقت بمباٍن أخرى 

  .  وجود المترجمين المتخصصين في المتاحف قليل جدًا  -٢

  : النتائج المتعلقة باألندية األدبية  -ه
  .ضعف مستوى الخدمات واألنشطة المقدمة في النادي األدبي بمدينة مكة المكرمة  -١
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  : التوصيات - ثانياً 

  : يلي بما وصىيُ  نهإف الدراسة هذهفي  إليها صلم التو ت التي النتائج علىًا بناء

  : التوصيات المتعلقة بالخدمات الترويحية بصفة عامة  -أ
حقق العدالة التوزيعية في جميع أحياء توزيع الخدمات الترويحية بحيث تتعادة النظر في إ -١

وزيادة عددها  من خالل تطوير القائمة منهابالخدمات الترويحية هتمام ومضاعفة اإل، المدينة 
حتياجات السكان والزوار من هذه الخدمات بشكل أفضل مما هي إووضع المقترحات التي تكفل 

  .عليه اآلن 

  . ناث فقط إللعدد من الخدمات الترويحية تكون مخصصة نشاء إ -٢

وتوعية مرتادي الخدمة الترويحية بأهمية ة هتمام بالنظافة داخل الخدمات الترويحياإل ضرورة -٣
   .وخاصة في الحدائق العامة رشادية النظافة والمحافظة على البيئة بوضع اللوحات اإل

  .الحدائق العامة خدمات الترويحية خاصة في للهتمام بالبنية التحتية اإل -٤

  .هتمام بالناحية األمنية في الخدمات الترويحية مضاعفة اإل -٥

  .في الخدمات الترويحية سعافات األولية سعاف أو غرفة لإلإتوفير سيارة  -٦

حتياجات الخاصة بتخصيص أماكن لهم في الخدمات اإل هتمام بكبار السن وذوياإل -٧
  . الترويحية 

ختيار أشكال إيتم  بحيثفي الخدمات الترويحية  الجلسات وأمن المقاعد  ةد كافياعدأتوفير  -٨
   . هتمام بنظافتهااإلمع منها وجذابة جميلة 

  .         المتعلقة بالخدمات الترويحية األبنيةتطوير  -٩

عالم المحلي وذلك بتسليط الضوء على الخدمات الترويحية بمدينة مكة تفعيل دور اإل - ١٠
  .عالن لتعريف الجمهور بها المكرمة عن طريق الدعاية واإل
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  : التوصيات المتعلقة بالحدائق العامة  - ب

ويفضل أن ، نشاء عدد من الحدائق العامة تتوزع في أحياء المدينة التي تقل أو تنعدم بها إ -١
   . تكون هذه الحدائق ذات مساحات واسعة لكي تستوعب أكبر عدد من المرتادين 

، توفير مطاعم أو كافتيريات : ضرورة  توفير الخدمات األساسية في الحدائق العامة مثل  -٢
وبرادات لمياه الشرب ، ات مياه نظيفة للرجال وأخرى للنساء وبعدد كاٍف ودور ، وتوفير مصلى 
وعدد كاٍف من صناديق النفايات ، ومقاعد كثيرة ونظيفة وذات أشكال جميلة ، العذبة الباردة 

  .ستمرار إوزيادة ألعاب األطفال وتطويرها وتنويعها وصيانتها ب،  ستمرار إوتبديلها ب

مهرجانات والمسابقات وغيرها من الفعاليات في الحدائق العامة قامة بعض األنشطة كالإ -٣
  .دخال البهجة والسرور على مرتاديها إل

  . ختيار مواقع الحدائق العامة بعيدًا عن الطرق السريعة والتقاطعات الخطرة إ -٤

  . ضرورة تسوير جميع الحدائق العامة  -٥

  . نارة  في الحدائق العامة هتمام باإلاإل -٦

في كل حديقة تشرف عليه أمانة العاصمة المقدسة  ىوضع صندوق للمقترحات والشكاو  -٧
  . من مرتادي الحديقة  ىلتلقي المقترحات والشكاو 

حسب ما جاء في المعايير زراعتها وتوفير الخدمات الالزمة بها بهتمام بمالعب كرة القدم اإل -٨
   .التخطيطية 

  . الحديقة لمرتاديخاصة المزدحمة منها لتلطيف الجو وضع رذاذ للماء في الحدائق العامة  -٩

ضافة بعض النوافير أو المجسمات واألشكال الهندسية إالمنتزه ب وأهتمام بشكل الحديقة اإل - ١٠
  . منتزه لل ضافة منظر خالب للحديقة أوأو زراعة بعض األزهار الجميلة وغيرها إل

  . عليها في الصورة المالئمةتقليمها للمحافظة شجار و العناية بري األ - ١١

  : التوصيات المتعلقة بالمراكز والمنتزهات الترفيهية  -جـ

  .نشاء المراكز والمنتزهات الترفيهية بحيث تتوزع في أحياء متفرقة بالمدينة إالتوسع في  -١
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خاصة في حتياجات وطلبات المتنزهين إلتلبية  الترفيهية المنتزهاتفي زيادة عدد العاملين  -�٢
  . أوقات الزحام 

    : التوصيات المتعلقة بالمتاحف  - د

ستخدام أساليب حديثة وجذابة إ بتطويرها و ، رتقاء بمستوى المتاحف بمدينة مكة المكرمة اإل -١
  .  في العرض

  . توفير المترجمين المتخصصين في جميع المتاحف  -٢

تقديم المزيد من الدعم ألصحاب المتاحف الخاصة لمساعدتهم في الحفاظ على مقتنياتها  -٣
  . الثمينة 

  : التوصيات المتعلقة باألندية الرياضية  -ه

األندية الرياضية الحكومية بمدينة مكة المكرمة وذلك في أحياء متفرقة نشاء إالتوسع في  -١
  . الرياضية الخاصة والمالعب ة باألندية والمراكز ألنها تعد األقل تكلفة مقارن، بالمدينة 

  .  هتمام بصيانتهاواإلفي األندية الرياضية  توفير أجهزة رياضية جيدة الصنع وبعدد كافٍ  -٢

  .من الكافتيريات في األندية الرياضية  توفير عدد كافٍ  -٣

  : التوصيات المتعلقة باألندية األدبية  - و 

هتمام بمستوى الخدمات األدبي بمدينة مكة المكرمة بتطويره واإل رتقاء بمستوى النادياإل -١
  . واألنشطة المقدمة به بشكل أفضل مما هو عليه اآلن 

  
� �

� �

� �
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  : قائمة املراجع 

 ًdالمراجع العربية  - أو:                                                                                                

.                                                                           القاهرة ، الكتب العلمية  دار،  معجم مقاييس اللغة) : م١٩٩٩(أحمد ، بن فارس إ -١

، الحديث  دار،  معجم لسان العرب) : م٢٠٠٦(جمال الدين محمد بن مكرم ، بن منظور إ -٢
  . القاهرة 

دار النهضة ، الطبعة الثالثة ،  جغرافية السكان) : م١٩٨٦(فتحي محمد ،  أبو عيانة -٣
    . بيروت ، العربية للطباعة والنشر 

 دار، الطبعة الرابعة ،  دراسات في جغرافية المدن) : م١٩٩٣(أحمد علي ، إسماعيل  -٤
  . القاهرة ، والتوزيع  الثقافة والنشر

،  إطار عام للتخطيط الشامل للنقل بمكة المكرمة:  )بدون تاريخ( أحمد بن علي، بايزيد  -٥
  .أمانة العاصمة المقدسة ، دراسة تحليلية لوضع النقل والمرور في مكة المكرمة 

الطبعة ،  معجم المصطلحات الجغرافية) : م٢٠٠٢(حمد ، ترجمة الطفيلي ، بيارجورج  -٦
  . بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، الثانية 

، المصرية  األنجلومكتبة  ،جغرافية السياحة والترويح ) : م٢٠٠٤(محمد مدحت ، جابر  -٧
   . القاهرة

معهد البحوث والدراسات ،  قاموس المصطلحات الجغرافية والبيئية) : ٢٠٠٦(_____  -٨
                                                                          .هرة القا، البيئية 

،  الخدمات الصحية الحكومية في مدينة مكة المكرمة) : م٢٠٠٦(نزهة يقظان ، الجابري  -٩
  .  بحث قدم في الندوة الجغرافية التاسعة المنعقدة بجامعة الملك سعود بالرياض 

رسالة ،  ستيطان بمنطقة مكة المكرمة اإلداريةاإلجغرافية مراكز ) : م٢٠٠٨(______ - ١٠
  . مكة المكرمة، مطابع بهادر ، دكتوراه منشورة 
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 العلوم للنشر دار،  معجم المصطلحات الجغرافية) : م٢٠٠٨(حسام الدين ، جاد الرب  - ١١
  .  القاهرة ، والتوزيع 

الفراغ وأنماط الترويح من وجهة نظر مقياس وقت ) : م٢٠٠٩(سلوى محمد ، الحربي  - ١٢
والمقارنة في كلية  اإلسالميةلقسم التربية  قدمترسالة ماجستير ،  طالبات الصف الثالث الثانوي

  . مكة المكرمة ،  جامعة أم القرىالتربية ب

،  بطوطة بنإ بن جبير و إرحلتي مكة المكرمة من خالل ) : م١٩٩٦(حسان ، حالق  - ١٣
   .بيروت ، النهضة العربية  دار، الطبعة األولى 

 بين الترويح ) :م١٩٩٨( العزيز عبد عايدة ، ومصطفى دمحم محمد ، يالحماحم - ١٤
  .القاهرة ،  نشرلل الكتاب مركز ،بعة الثانية طال،  والتطبيق النظرية

    . القاهرة ، دار غريب ، الطبعة الثانية ،  جغرافية المدن) : م١٩٧٧(جمال ، حمدان  - ١٥

التوزيع الجغرافي لسكان المملكة العربية السعودية ) : م١٩٩٨(رشود محمد ، الخريف  - ١٦
العدد ، مجلة الجمعية الجغرافية الكويتية ،  )ــه١٤١٣ - ١٣٩٤(ومعدالت نموهم خالل الفترة 

  ) . ٢١١(رقم 

التوازن المكاني في توزيع النمو السكاني ) : م٢٠٠٠(عبدالعزيز بن عبداهللا ، الخضيري  - ١٧
بحث قدم في الندوة العلمية المصاحبة للمؤتمر ،  دراسة مستقبلية بالمملكة العربية السعودية

نفجار السكاني في اإل: تحت عنوان  العام الثاني عشر لمنظمة المدن العربية والمنعقدة بالكويت
نشر هذا البحث ضمن إصدارات المعهد وقد ، المدن العربية وتحديات القرن الواحد والعشرين 

  . العربي إلنماء المدن بالرياض 

دراسة في  –الخدمات التعليمية في محافظة الشرقية ) : م٢٠٠٠(مرفت أحمد ، خالف  - ١٨
  .  معة الزقازيق بمصر جا، رسالة دكتوراة غير منشورة ،  جغرافية الخدمات

 األراضي ستعماالتإ و التوسع في األراضي الحضرية ) : م٢٠٠٠(موسى يوسف ، خميس  - ١٩
بحث قدم في الندوة العلمية المصاحبة للمؤتمر العام الثاني عشر لمنظمة المدن العربية ، 
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نفجار السكاني في المدن العربية وتحديات القرن الواحد اإل: تحت عنوان والمنعقدة بالكويت
  . وقد نشر هذا البحث ضمن إصدارات المعهد العربي إلنماء المدن بالرياض ، والعشرين 

، الطبعة األولى ،  الجغرافية موضوعها ومناهجها وأهدافها) : م٢٠٠٠(صفوح ، خير  - ٢٠
  .   دمشق ، دار الفكر 

التوزيع الجغرافي للحدائق ) : م٢٠٠٨(يات آ، مال وخضر آ، يخ قاسم والش، الدويكات  - ٢١
عمان ، العدد الرابع ، ) ٢٤( المجلد رقم، مجلة أبحاث اليرموك ،  العامة في أمانة عمان الكبرى

                                                                      .باألردن 

الطبعة ،  صناعة السياحة من المنظور الجغرافي) : م٢٠٠٢( محمد خميس، الزوكة  - ٢٢
  .   سكندريةاإل، المعرفة الجامعية  دار،  الثالثة

،  مكة المكرمة دراسة في تطور النمو الحضري) : م١٩٨٦(محمد محمود ، السرياني  - ٢٣
  .) ٨٧(العدد رقم ،  مجلة الجمعية الجغرافية الكويتية

 دار، الطبعة األولى ،  دراسات في جغرافية العمران) : م١٩٩٥(أحمد البدوي ، الشريعي  - ٢٤
                .                                                        القاهرة ، العربي  الفكر

،  في جغرافية العمران األسس النظرية والدراسات التطبيقية: ) م٢٠٠٩(______  - ٢٥
  .  مكة المكرمة ، مكتبة إحياء التراث اإلسالمي ، الطبعة األولى 

الترفيه في المدن ) : م١٩٨٠(السيد البشري ، عبدالرحمن صادق ومحمد ، الشريف  - ٢٦
نشر في ،  بحث قدم في المؤتمر السادس لمنظمة المدن العربية المنعقد بالدوحة،  السعودية

  . ضمن إصدارات المعهد العربي إلنماء المدن بالرياض ، كتاب الترويح في المدن العربية 

 العلمية لةلمجا،  المناطق العشوائية بمكة المكرمة) : م٢٠٠٣(محمد بن مسلط ، الشريف  - ٢٧
     . األول العدد ، الرابع لدلمجا،  )والتطبيقية األساسية العلوم(ل فيص الملك لجامعة
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الحدائق العامة في مدينة  ستخداماتإ) : م١٩٨٦( الرحمنصالح علي عبد، الشمراني  - ٢٨
جتماعية اإلقدمت لمركز بحوث العلوم دامات األرض ستخإدراسة تطبيقية في  مكة المكرمة

         .                                                           مكة المكرمة ، بجامعة أم القرى 

مجلة ،  حات الخضراء بمدينة مكة المكرمةدراسة عن المسا) : م١٩٨٨(______  - ٢٩
  ) .  ١١٩( العدد رقم ، الجمعية الجغرافية الكويتية

توزيع المحالت العمرانية والخدمات األساسية في محافظة ) : م٢٠٠٥(نجيب ، الشميري  - ٣٠
                                                                                                                             . قسم الجغرافيا جامعة أسيوط ،  غير منشورة ماجستيررسالة ،  تعز باليمن دراسة كارتوجرافية

دراسة عن تحليل نمط توزيع الفرص ) : م٢٠٠٩(عمر ىآمال بنت يحي، الشيخ  - ٣١
الملتقى الوطني الرابع في  تقدم،  مدينة جدةالترويحية والسياحية المتاحة للمرأة السعودية في 

   .في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية والذي عقد لنظم المعلومات الجغرافية 

،  أسس ومبادئ البحث العلمي) : م٢٠٠٢(مرفت علي ، فاطمة عوض وخفاجة ، صابر  - ٣٢
                                                                                                                             . اإلسكندرية ، ومطبعة اإلشعاع الفنية مكتبة ، الطبعة األولى 

الجغرافية الكمية ) : م٢٠٠٠(ود محمد محم، السرياني و ناصر عبداهللا ، الصالح  - ٣٣
، مكتبة العبيكان ، الطبعة الثانية ،  واإلحصائية أسس وتطبيقات باألساليب الحاسوبية الحديثة

                         .                                                               الرياض 

مقدمة في البحث العلمي الجغرافي : ) م١٩٩٤(الرحمن عبد عبداهللا علي، الصنيع  - ٣٤
                          .               مكة المكرمة ، مكتبة الفيصلية ، الطبعة الثانية ،  المعاصر

المملكة العربية  قتصادياتإأثر السياحة على ) : م٢٠٠١(عقيل عبداهللا  ناصر، الطيار  - ٣٥
  .  الرياض ، مكتبة العبيكان ، الطبعة األولى ، السعودية 

  . القاهرة ، مطبعة مصر ،  مدينة اإلسكندرية) : م١٩٥٨(محمد صبحي ، عبدالحكيم  - ٣٦

البحث العلمي ) : م٢٠١١(عبدالرحمن ، كايد وعدس ، ذوقان وعبدالحق ، عبيدات  - ٣٧
  .عمان باألردن ، دار الفكر ، الطبعة الثالثة عشر ،  مفهومه وأدواته وأساليبه
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مطبعة العين ،  البحث العلمي المناهج واإلجراءات) : م١٩٨٦(فوزي عبداهللا ، العكش  - ٣٨
  .  العين ، الحديثة 

  . القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية ،  تخطيط المدن) : م١٩٩٨(أحمد خالد ، عالم  - ٣٩

مطابع الهيئة المصرية ،  البحث العلمي مناهجه وتقنياته) : م٢٠٠٢(محمد زيان ، عمر  - ٤٠
  .   القاهرة، للكتاب 

تحليل النمو العمراني ) : م٢٠٠٢(ياسر محمد ، سعد أبو راس والنجار، الغامدي  - ٤١
ستشعار عن بعد دراسة تطبيقية على مدينة مكة المكرمة للفترة اإلستخدام بيانات ـإتجاهاته بإو

  . عدد خاص ،  بجدةمجلة جامعة الملك عبد العزيز ، م ٢٠٠٠ - م١٩٧٨من 

المرافق الثقافية والترويحية في مدينة ) : م٢٠٠٢(غازي سعيد العباسي ، الغامدي  - ٤٢
    ) . ٣٠(المجلد رقم ،  مجلة كلية الهندسة بجامعة أسيوط،  الرياض خالل مائة عام

األراضي في مدينة نابلس في  ستخداماتإ) : م٢٠٠٦(رائد ، أحمد وحلبي ، غضية  - ٤٣
، في نابلس بفلسطين  مجلة جامعة النجاح ألبحاث العلوم اإلنسانية،  م٢٠٠٠ -١٩٤٤الفترة 
                                                                                                          .العدد األول  ،الثاني المجلد 

الترويح غير المنظم على أطراف المدن ) : م٢٠٠٦(محمد عبدالرحمن ، الفارس  - ٤٤
بحث قدم لندوة مدن المستقبل التي ،  السعودية الداخلية دراسة حالة لشمال مدينة الرياض

  .  الرياض ، نظمها المعهد العربي إلنماء المدن 

تحليل صلة الجوار في ) : م٢٠٠٩(نزهة يقظان  ،عبدالحليم البشير والجابري ،  الفاروق - ٤٥
مجلة كلية ،  الدراسات الجغرافية بالتطبيق على المستوطنات البشرية بمنطقة مكة المكرمة

  . العدد األول ، المجلد األول ، بجامعة أم القرى بمكة المكرمة  جتماعيةاإلالعلوم 

هيم علم الجغرافيا دراسة تحليلية نقدية في المفا) : ــه١٤٠٠(محمد علي ، الفرا  - ٤٦
 مجلة الجمعية الجغرافية الكويتيةنشرت في ،  الحديثة في البحث الجغرافي تجاهاتاإل و والمدارس 

   .  الكويت، 
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الحرارية لمكة المكرمة عن  نحرافاتلإل التباين اليومي ) : م٢٠٠٧(جهاد محمد ،  قربة - ٤٧
،  الخليج والجزيرة العربيةمجلة دراسات ،  المعدالت الحرارية اليومية بالمملكة العربية السعودية

  .  الكويت ، ) ٢٤(العدد رقم 

كفاءة التوزيع المكاني لمراكز الصحة العامة في :  )م٢٠٠٩( أحمد محمد، الكبيسي  - ٤٨
رسالة ماجستير في نظم المعلومات ،  نظم المعلومات الجغرافية ستخدامـإبمدينة الفلوجة 

    .العراق ، من جامعة األنبار  gis   الجغرافية

األرض في مكة  ستخدامإأثر الوظيفة الدينية على ) : م٢٠٠٣(محمد جميل  زهير، كتبي  - ٤٩
.                                                             الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية ، الطبعة الثالثة ، رسالة دكتوراه منشورة  المكرمة

الدار ، الطبعة األولى ،  لى فن المتاحفإمدخل ) : م٢٠٠٢(رفعت موسى ، محمد  - ٥٠
  . القاهرة ، المصرية اللبنانية 

،  لمكة المكرمة يأثر العوامل الطبيعية في النمو العمران) : م١٩٨٤(معراج نواب ، مرزا  - ٥١
                                                                                             .  العدد الرابع ،  مجلة العواصم والمدن اإلسالمية

بحث ،  أثر التنمية على التغيرات المكانية بمدينة مكة المكرمة) : م٢٠٠٩( _____ - ٥٢
                                                                   . الرباط ، المغاربة  للجغرافيين الوطنية الجمعية ، الملتقى الرابع للجغرافيين العرب كتاب نشر في

،  جغرافية الخدمات اإلطار النظري وتجارب عربية) : م٢٠٠٧(فتحي محمد ، مصيلحي  - ٥٣
  . القاهرة ، والتوزيع  الماجد للنشر دار، الطبعة الثانية 

 -األسواق في مدينة مكة المكرمة ) : ــه١٤٣٠( محي الدين أشواق بنت حمزة، مليباري  - ٥٤
، لقسم الجغرافيا بجامعة أم القرى  قدمترسالة ماجستير ، دراسة في النشأة والتطور والتوزيع 

   .مكة المكرمة 

البيئة الطبيعية لمكة المكرمة رسالة ماجستير منشورة ) : م٢٠٠٠(رقية حسين ، نجيم  - ٥٥
مؤسسة الفرقان للتراث ، الطبعة األولى ،  الجغرافية الطبيعية لمنطقة الحرم المكي الشريففي 

  .   مكة المكرمة، اإلسالمي 
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العبيكان للطباعة ،  هذه بالدنا) : م١٩٩١(اإلعالم الداخلي ، اإلعالم الثقافة و ارة وز  - ٥٦
  . الرياض ، والنشر

المجمع الحضري لمدينة المنصورة دراسة ) : م٢٠٠٥(وليد شكري عبدالحميد ، يوسف  - ٥٧
كلية في لقسم الجغرافيا قدمت رسالة ماجستير ،  تحليلية لبعض الخصائص السكانية والعمرانية

                                                                                  . اآلداب جامعة الزقازيق بمصر 

  :   الحكومية التقارير والمنشورات – ثانياً 

    . ــه١٤٣١عام  تقارير أمانة العاصمة المقدسة -١

  .  ــه١٤٣١تقرير فرع الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمدينة مكة المكرمة عام  -٢

                                                                . ــه١٤٣١اإلعالم بمدينة مكة المكرمة عام الثقافة و تقرير فرع وزارة  -٣

التقرير األول من تحديث المخطط الهيكلي لمدينة مكة  ) :هــ١٤٢٥(زهير ومشاركوه ، فايز  -٤
  . مكة المكرمةالهيئة العليا لتطوير منطقة  ، ــه١٤٥٠المكرمة حتى عام 

التقرير الثاني من تحديث المخطط الهيكلي لمدينة مكة المكرمة حتى  : )هــ١٤٢٥(_____  -٥
  . الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة ، ــه١٤٥٠عام 

التعداد العام للسكان ،  بالمملكة العربية السعودية حصاءات العامة والمعلوماتإلامصلحة  -٦
   . ــه١٤٢٥والمساكن لعام 

   .مكة المكرمة ،  منشورات متحف عمارة الحرمين الشريفين -٧

 أسس ياإلرشاد الدليل) : م٢٠١٠( يالحضار  للتنسيقي القوم الجهاز، وزارة الثقافة  -٨
الطبعة ، صدار األول إلا،  الخضراء والمسطحات المفتوحة للمناطق يالحضار  التنسيق ومعايير
  .جمهورية مصر العربية ، األولى 

المملكة العربية ، ألندية األدبية التنظيمية للوائح ال) : ــه١٤٣٢(عالم إلوزارة الثقافة وا -٩
  . الرياض، السعودية 
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مشروع توحيد الحدود  ) :ــه١٤٢٥( أمانة العاصمة المقدسة، وزارة الشؤون البلدية والقروية  - ١٠
  .  اإلدارية لمدينة مكة المكرمة

،  دليل المعايير التخطيطية للمناطق الترفيهية) : ــه١٤٢٦(_______________  - ١١
  . الرياض ، مكتبة الملك فهد الوطنية 

مكتبة الملك فهد ،  دليل متحف مكة لآلثار والتراث) : م٢٠٠٦(وكالة اآلثار والمتاحف  - ١٢
                                                                                                                              . الرياض ، الوطنية 

  : المراجع ا&جنبية  - ثالثاً 

1- Harvey , D. (1973) : Explanation in Geography , Edward Arnold , London.   

2- J.Charly & Hagget (1976) : Models is Geography , mehuer Geo, LD.                  

3- Moore, Steven D., Brickler, Stanley K., Shockey, James W., and King, David A. 

(1989): Sociological Aspects of Recreation at ARAVAIPA Canyon 

Wilderness, Arizona. Safford, Arizona: Bureau of LandManagement, United 

States Department of the Interior.                                                                              

  :  نترنتKاعلى شبكة  مواقع - رابعاً 

1- http://www.holymakkah.gov.sa/static/Pages/makkahgarden.aspx .         

2- http://www1.holymakkah.gov.sa/omra/marakz .  

3- http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.gallery&galID=3 

4- www.okaz.com.sa/new/issues/20110418/Con20110418413068.htm.   

http://www.dim99.com/#Scene_1. 5- 

6- http://www.nicetimecenter.net/portal/image/cats/27 .   

7- http://www.rawhaa.com/Pages/Default.aspx.  
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http://makkahclc.7host.com/portal/Default.asp?ItemOrderId=14 . 8-  

9- http://www.makkahclub.org.sa/portal/Page-2-Nashaa.html .  

10- www.scta.gov.sa/AntiquitiesMuseums/Pages/MuseumDirectory.aspx.   

http://uqu.edu.sa/page/ar/2576. 11-  

http://www.momra.gov.sa/GeneralServ/Specs/spec0017.asp . 12-  

  13- http://www.momra.gov.sa/GeneralServ/Specs/guid0021.asp .  

http://wikimapia.org . 14-  

  

  :والصور الجوية الخرائط  - خامساً 

المخطط الهيكلي لمدينة تحديث ، ـ ـه١٤٢٤ستعماالت األرض بمدينة مكة المكرمة عام إ -١
  .الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة ،  ـهـ١٤٢٥ عام مكة المكرمة التقرير األول

  .  ــه١٤٢٨ عام أمانة العاصمة المقدسة، مدينة مكة المكرمة حدود أحياء  -٢

 طريق على الغربية مكة بوابة المقترح بالقرب من الثالث المنتزهموقع صورة جوية توضح  -٣
  . وكالة الوزارة لتخطيط المدن ، وزارة الشؤون البلدية والقروية ،  جدة

عام المساحة الجيولوجية  هيئة،  موقع محافظة مكة المكرمة في منطقة مكة اإلدارية -٤
  .  ــه١٤٢٧
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  : املالحق
  

            ....وبطاقة العمل الميداني وبطاقة العمل الميداني وبطاقة العمل الميداني وبطاقة العمل الميداني الدراسة الدراسة الدراسة الدراسة     ستباناتستباناتستباناتستباناتإإإإ) : ) : ) : ) : ١١١١((((ملحق ملحق ملحق ملحق                                                                                                 

  ) علمية ستبانةإ(                                     

  بسم اهللا الرحمن الرحيم                                   

  أختي الكريمة            حفظكم اهللا | أخي الكريم 

  ...السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد

ستبانة راجين مساهمة منا في محاولة التعرف على الحدائق العامة بمكة المكرمة صممت هذه اإل
للدراسة على أسألتها بدقة وحيادية حتى نتمكن من صياغة النتائج النهائية  ةجابمنكم التكرم باإل

  ....على التساؤالت المطروحة حول هذا الموضوع  ةجابوالتوصل إل

ستمارة لن بأن هذه البيانات التي سوف يتم تجميعها ضمن هذه اإل شاكرين لكم تعاونكم معنا علماً 
تستخدم إال لهدف البحث العلمي فقط وهذه البيانات سرية وال يسمح ألحد بنشرها أو اإلطالع 

  .... عليها 

.                                    ولكم جزيل الشكر والتقدير                       

الباحثة                      
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  : عن الحدائق العامة في مدينة مكة المكرمة  ستبانةإ - )١(                             

 .................................................................................؟سم هذه الحديقة إما  - ١س

  .......................................................................سم الحي الذي تسكن فيه ؟إما  - ٢س

 : النوع  - ٣س

  أنثى       �  ذكر  �  

  ما هي جنسيتك ؟ - ٤س

 ...........................................................سم بلدكإأذكر  أجنبي فضالً �   سعودي    �  

                              ؟                                                                 كم عمرك تقريباً  - ٥س
                                                                      سنة                                   ٢٠أقل من �  

سنة                                                                                                      ٣٠-٢٠من  �
                                                سنة                                                        ٤٠-٣١من  �
  سنة  ٤٠من أكثر  �

  : مستواك التعليمي  - ٦س

  أعلى من ذلك                 �جامعي      �ثانوي      �متوسط       �بتدائي     إ �أمي       �

  كم عدد أفراد أسرتك ؟  - ٧س

    ١٠أكثر من  �      ١٠-٧من  �      ٦-٣من  �      ٣أقل من  �

  ما هي مهنتك ؟  - ٨س

  .............................أخرى وضح  �طالب      �صاحب أعمال حرة      �موظف حكومي     �

  ما هو معدل دخلك الشهري ؟  - ٩س

                                       ٦٠٠٠- ٤٠٠٠من  �        ٤٠٠٠-٢٠٠٠من  �        ٢٠٠٠أقل من  �
                                            ٨٠٠٠أكثر من  �        ٨٠٠٠ - ٦٠٠٠من  �

  هل تدفع رسوم مالية مقابل دخولك هذه الحديقة ؟ -١٠س

  ال                �نعم      �
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  كيف تأتي إلى هذه الحديقة ؟   -١١س

  بواسطة السيارة              �على األقدام       مشياً  �

  كم المسافة التي تقطعها للوصول إلى هذه الحديقة ؟  -١٢س

   متركيلو  ٢أكثر من  �     متركيلو  ٢ -  ١من  �      متركيلو  ١أقل من  �

  :األسباب  أذكر فضالً  متركيلو  ٢إذا كانت المسافة التي تقطعها للوصول إلى هذه الحديقة أكثر من  -

٢................................................. - ١-...................................................  

٤..................................................- ٣-...................................................   

  قها حتى تصل إلى هذه الحديقة ؟ كم المدة الزمنية التي تستغر  -١٣س

  أكثر من ساعة       �ساعة      �نصف ساعة      �أقل من نصف ساعة       �

  كم مرة ترتاد أنت وأفراد أسرتك هذه الحديقة ؟   -١٤س

  الشهر  في أكثر من مرة  �مرة في الشهر     �أكثر من مرة في األسبوع      �مرة في األسبوع      �

حدد مدى موافقتك أو معارضتك ، فيما يلي مجموعة من الجمل المتعلقة بالخدمات الموجودة في الحديقة  -١٥س
  : ختيار إجابة واحدة لكل سؤال إلكل جملة ب

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  أوافق  أوافق بشدة  خصائص الحديقة العامة
          .تتصف الحديقة بسعتها وكبر مساحتها  - ١
ستظالل الحديقة على أشجار كثيفة يمكن اإلتحتوي  - ٢

  .تحتها 
        

          .تتوفر بالحديقة مقاعد كثيرة وممتازة  - ٣
          .يوجد بالحديقة ألعاب لألطفال  - ٤
          .األلعاب المتوفرة بالحديقة جيدة الصنع ومتنوعة  - ٥
          .ستمرارإنتيجة صيانتها ب آمنة جداً األلعاب بالحديقة  - ٦
          .تتوفر في الحديقة مياه الشرب النقية الباردة  - ٧
يوجد في الحديقة دورات مياه للذكور وأخرى لإلناث  - ٨

  .  ستمرارإوهي نظيفة ب
        

تقدم  ةريا صغير ييوجد في الحديقة مطعم أو كافت - ٩
المشروبات والوجبات الصغيرة لمرتادي الحديقة عند 

  .حاجتهم لذلك 
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السيارات متوفرة حول الحديقة لذا ال نجد مواقف  -١٠
  .مشكلة عندما نقوم بزيارتها 

        

تمتاز الحديقة بأنها مسورة لذا يشعر المرتادون لها  -١١
  . باألمن على أنفسهم وأطفالهم 

        

تمتاز الحديقة بموقعها المتوسط في الحي مما  -١٢
  .نتفاع بها يشجع كل سكان الحي على اإل

        

صناديق للنفايات حول الحديقة تقوم بلدية  هناك -١٣
  .ستمرار إالحي باإلشراف عليها ب

        

يوجد في الحديقة إنارة ممتازة مما يشجع سكان  -١٤
  .رتيادها إالحي على 

        

لتوفر الصيانة لها من قبل  نظراً  الحديقة نظيفة جداً  -١٥
ووعي المرتادين لها بعدم إلقاء النفايات ، بلدية الحي 

  .على أرضها 

        

  

  ؟  ) هندسة الحديقة(هل أنت راضي عن تصميم الحديقة  -١٦س

  ال                �نعم      �

  في الحديقة ؟  هل تفضل أن تجلس أنت وعائلتك معاً  -١٧س

  ال                �نعم      �

  هل تفضل أن يكون هناك قسم خاص بالرجال وآخر بالنساء في الحديقة ؟   -١٨س

  ال                �نعم      �

  هل تفضل الجلوس على المقاعد المتوفرة بالحديقة أم على األرض ؟   -١٩س

    �على األرض   -٢        �على المقاعد  - ١

  هل تفضل أن تخصص أيام للرجال وأخرى للنساء واألطفال ؟  -٢٠س

  ال                �نعم      �

  : أذكر األسباب  إذا كان الجواب بنعم أو ال فضالً  -

٢.................................................. - ١-..................................................  



٢٣١ 

 

٤................................................. - ٣-...................................................  

  هل تشعر أنت أو أفراد أسرتك بمضايقات حين زيارتكم للحديقة ؟  -٢١س

  ال    �نعم       �

  : أذكر هذه المضايقات  إذا كان الجواب بنعم فضالً  -

٢..................................................- ١-...................................................  

٤..................................................- ٣-...................................................  

  هل أنت راضي عن الخدمات المقدمة في هذه الحديقة ؟  -٢٢س

  ال     � نعم      �

  :في مدينة مكة المكرمة  العامة رتقاء بمستوى الحدائقأذكر مقترحاتك لإل إذا كان الجواب ال فضالً  -

٢.................................................- ١-....................................................  

٤.................................................- ٣-....................................................  

  حديقة ؟ الهل تذهبون إلى أماكن أخرى للتنزه غير هذه  -٢٣س

  ال     �نعم      �

  : أذكر هذه األماكن وما األسباب  إذا كان الجواب بنعم فضالً  -

٢ ................................................- ١-....................................................  

٤.................................................- ٣-....................................................  

  : األسباب هي 

٢.................................................- ١-....................................................  

٤.................................................- ٣-....................................................  

  

  



٢٣٢ 

 

  ) علمية ستبانةإ(

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  أختي الكريمة            حفظكم اهللا | أخي الكريم 

  ...وبعدالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

ستبانة مساهمة منا في محاولة التعرف على المراكز الترفيهية بمكة المكرمة صممت هذه اإل
على أسألتها بدقة وحيادية حتى نتمكن من صياغة النتائج النهائية  ةجابراجين منكم التكرم باإل

  ....على التساؤالت المطروحة حول هذا الموضوع  ةجابللدراسة والتوصل إل

ستمارة لن بأن هذه البيانات التي سوف يتم تجميعها ضمن هذه اإل تعاونكم معنا علماً شاكرين لكم 
تستخدم إال لهدف البحث العلمي فقط وهذه البيانات سرية وال يسمح ألحد بنشرها أو اإلطالع 

  .... عليها 

.                                  ولكم جزيل الشكر والتقدير                       

الباحثة                      

  

  

  

  

  

  

  

                                   

  



٢٣٣ 

 

  : عن المراكز الترفيهية في مدينة مكة المكرمة  ستبانةإ -)٢(                              

 .................................................................................سم هذا المركز ؟إما  - ١س

  .......................................................................سم الحي الذي تسكن فيه ؟إما  - ٢س

  : النوع  - ٣س

  أنثى        �ذكر      �

  ما هي جنسيتك ؟ - ٤س

 .............................................................بلدكسم إأذكر  أجنبي فضالً  �سعودي       �

؟                                                                                                        كم عمرك تقريباً  - ٥س
                                                              سنة                                                   ٢٠أقل من  �
سنة                                                                                                             ٣٠-٢٠من  �
                                                   سنة                                                         ٤٠-٣١من  �
  سنة  ٤٠من أكثر  �

  : مستواك التعليمي  - ٦س

  أعلى من ذلك                 �جامعي      �ثانوي      �متوسط       �بتدائي    إ �أمي       �

  كم عدد أفراد أسرتك ؟  - ٧س

    ١٠أكثر من  �      ١٠- ٧من  �     ٦-٣من  �      ٣أقل من  �

  ما هي مهنتك ؟  - ٨س

  .............................أخرى وضح �طالب      �صاحب أعمال حرة      �موظف حكومي      �

  ما هو معدل دخلك الشهري ؟  - ٩س

                                         ٦٠٠٠-٤٠٠٠من  �      ٤٠٠٠- ٢٠٠٠من  �         ٢٠٠٠أقل من  �
                     ٨٠٠٠أكثر من  �       ٨٠٠٠ - ٦٠٠٠من  �

  هل تدفع رسوم مالية مقابل دخولك هذا المركز ؟ -١٠س

  ال                �نعم      �



٢٣٤ 

 

  كيف تأتي إلى المركز الترفيهي؟   -١١س

  بواسطة السيارة              �على األقدام       مشياً  �

  كم المسافة التي تقطعها للوصول إلى المركز الترفيهي؟  -١٢س

     متركيلو  ٢أكثر من  �      متركيلو  ٢ -  ١من  �      متركيلو  ١أقل من  �

  :أذكر األسباب  فضالً  متركيلو  ٢إذا كانت المسافة التي تقطعها للوصول إلى هذا المركز أكثر من  -

٢.................................................. - ١-..................................................  

٤..................................................- ٣-...................................................  

  المركز الترفيهي؟ كم المدة الزمنية التي تستغرقها حتى تصل إلى  -١٣س

  أكثر من ساعة       �ساعة       �نصف ساعة       �أقل من نصف ساعة       �

  كم مرة ترتاد أنت وأفراد أسرتك هذا المركز؟   -١٤س

  الشهر   في أكثر من مرة  �مرة في الشهر     �أكثر من مرة في األسبوع      �مرة في األسبوع      �

حدد مدى موافقتك أو ، فيما يلي مجموعة من الجمل المتعلقة بالخدمات الموجودة في المركز الترفيهي  -١٥س 
  : ختيار إجابة واحدة لكل سؤال إمعارضتك لكل جملة ب

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  أوافق  أوافق بشدة  خصائص المركز الترفيهي
          .يتصف المركز الترفيهي بسعته وكبر مساحته  - ١
          .يمتاز المركز الترفيهي بأنه مسور ومشجر  - ٢
          .يتوفر بالمركز الترفيهي مقاعد كثيرة وممتازة  - ٣
          . يوجد بالمركز الترفيهي ألعاب جيدة الصنع - ٤
نتيجة  األجهزة واأللعاب بالمركز الترفيهي آمنة جداً  - ٥

  .   ستمرارإصيانتها ب
        

          .متنوعة األلعاب تمتاز بأنها  - ٦
تتوفر سيارة إسعاف أو غرفة لإلسعافات األولية  - ٧

  . داخل المركز الترفيهي 
        

          . تتوفر في المركز الترفيهي مياه الشرب النقية الباردة - ٨
رات مياه ومغاسل يوجد في المركز الترفيهي دو  - ٩

  .  ستمرارإوهي نظيفة ب لأليدي بعدد كافٍ 
        

         ةريا صغير يالمركز الترفيهي مطعم أو كافتيوجد في  -١٠



٢٣٥ 

 

تقدم المشروبات والوجبات الصغيرة لزوار المركز عند 
  .حاجتهم لذلك 

حول المركز  مواقف السيارات متوفرة بشكل كافٍ  -١١
  .الترفيهي 

        

          .  توفر التهوية الممتازة داخل المركز الترفيهي  -١٢
من صناديق النفايات داخل المركز  هناك عدد كافٍ  -١٣

  . ستمرارإالترفيهي وهي تبدل ب
        

          .توجد إنارة ممتازة في جميع أنحاء المركز الترفيهي -١٤
التوصيالت الكهربائية وخاصة المتصلة باأللعاب  -١٥

على  الكهربائية بعيدة عن متناول الجمهور حفاظاً 
  .سالمتهم 

        

المدفوعة مقابل دخول المركز الرسوم المالية  -١٦
  .  الترفيهي مناسبة جداً 

        

نتيجة إدراك  يمتاز المركز الترفيهي بأنه نظيف جداً  -١٧
  . الناس بأهمية النظافة والمحافظة على محتويات المركز 

        

  

  هل تشعر أنت أو أفراد أسرتك بمضايقات حين زيارتكم للمركز الترفيهي ؟  -١٦س

  ال                �نعم      �

  : أذكر هذه المضايقات  إذا كان الجواب بنعم فضالً  -

٢....................................................- ١ -.................................................  

٤....................................................- ٣ -.................................................    

  هل تفضل أن يخصص في المركز الترفيهي أيام في األسبوع للنساء واألطفال فقط ؟  -١٧س

  ال                �نعم       �

  : أذكر األسباب  إذا كان الجواب بنعم أو ال فضالً  -

٢.....................................................- ١ -................................................  

٤.....................................................- ٣ -................................................  

  



٢٣٦ 

 

  هل أنت راضي عن الخدمات المقدمة في المركز الترفيهي؟  -١٨س

  ال     �نعم       �

  :رتقاء بمستوى المراكز الترفيهية في مدينة مكة المكرمة مقترحاتك لإلأذكر  إذا كان الجواب ال فضالً  -

٢....................................................- ١ -.................................................  

٤....................................................- ٣ -.................................................  

  هل تذهبون إلى أماكن أخرى للترفيه غير هذا المركز؟  -١٩س

  ال     �نعم      �

  : أذكر هذه األماكن وما األسباب  إذا كان الجواب بنعم فضالً  -

٢...................................................- ١-..................................................  

٤...................................................- ٣-..................................................  

  : األسباب هي 

٢...................................................- ١-..................................................  

٤...................................................- ٣-..................................................  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٣٧ 

 

  ) علمية ستبانةإ(

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  أختي الكريمة            حفظكم اهللا | أخي الكريم 

  ...السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد

ستبانة بمكة المكرمة صممت هذه اإل الترفيهية مساهمة منا في محاولة التعرف على المنتزهات
على أسألتها بدقة وحيادية حتى نتمكن من صياغة النتائج النهائية  ةجابراجين منكم التكرم باإل

  ....على التساؤالت المطروحة حول هذا الموضوع  ةجابللدراسة والتوصل إل

ستمارة لن بأن هذه البيانات التي سوف يتم تجميعها ضمن هذه اإل م معنا علماً شاكرين لكم تعاونك
تستخدم إال لهدف البحث العلمي فقط وهذه البيانات سرية وال يسمح ألحد بنشرها أو اإلطالع 

  .... عليها 

.                                    ولكم جزيل الشكر والتقدير                       

احثة                      الب

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٣٨ 

 

  :في مدينة مكة المكرمة  الترفيهية عن المنتزهات ستبانةإ -)٣(

 ..................................................................................سم هذا المنتزه ؟إما  - ١س

  .......................................................................؟سم الحي الذي تسكن فيه إما  - ٢س

  : النوع  - ٣س

  أنثى        �ذكر      �

  ما هي جنسيتك ؟ - ٤س

 ............................................................سم بلدك إأذكر  أجنبي فضالً  �سعودي       �

                                                                                                 ؟ كم عمرك تقريباً  - ٥س
سنة                                                                                                             ٢٠أقل من  �
سنة                                                                                                             ٣٠-٢٠من  �
سنة                                                                                                             ٤٠-٣١من  �
  سنة  ٤٠من أكثر  �

:                                                                                                     مستواك التعليمي  - ٦س
  أعلى من ذلك                 �جامعي      �ثانوي     �متوسط       �بتدائي     إ �أمي      �

                                                                                          كم عدد أفراد أسرتك ؟        - ٧س
    ١٠أكثر من  �      ١٠- ٧من  �     ٦-٣من  �      ٣أقل من  �

  ما هي مهنتك ؟  - ٨س

  .............................أخرى وضح �طالب      �صاحب أعمال حرة      �موظف حكومي      �

  ما هو معدل دخلك الشهري ؟  - ٩س

                                         ٦٠٠٠-٤٠٠٠من  �      ٤٠٠٠- ٢٠٠٠من  �         ٢٠٠٠أقل من  �
                     ٨٠٠٠أكثر من  �       ٨٠٠٠ - ٦٠٠٠من  �

  المنتزه ؟ هل تدفع رسوم مالية مقابل دخولك هذا -١٠س

  ال                �نعم      �



٢٣٩ 

 

  كيف تأتي إلى هذا المنتزه ؟   -١١س 

  بواسطة السيارة              �على األقدام       مشياً  �

  كم المسافة التي تقطعها للوصول إلى هذا المنتزه ؟  -١٢س

     متركيلو  ٢أكثر من  �      متركيلو  ٢ -  ١من  �      متركيلو  ١أقل من  �

  :أذكر األسباب  فضالً  متركيلو  ٢إذا كانت المسافة التي تقطعها للوصول إلى هذا المنتزه أكثر من  -

٢................................................ - ١-....................................................  

٤.................................................- ٣-....................................................  

  كم المدة الزمنية التي تستغرقها حتى تصل إلى هذا المنتزه ؟  -١٣س

  أكثر من ساعة       �ساعة       �نصف ساعة       �أقل من نصف ساعة       �

  كم مرة ترتاد أنت وأفراد أسرتك هذا المنتزه ؟   -١٤س

  الشهر  في أكثر من مرة  �مرة في الشهر     �أكثر من مرة في األسبوع      �مرة في األسبوع      �

حدد مدى موافقتك أو ، فيما يلي مجموعة من الجمل المتعلقة بالخدمات الموجودة في المنتزه الترفيهي  -١٥س
  : ختيار إجابة واحدة لكل سؤال إمعارضتك لكل جملة ب

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  أوافق  أوافق بشدة  ه الترفيهيالمنتز خصائص 
          .يتصف المنتزه الترفيهي بسعته وكبر مساحته  - ١
          .يمتاز المنتزه الترفيهي بأنه مسور ومشجر  - ٢
يتوفر بالمنتزه الترفيهي مقاعد أو جلسات كثيرة  - ٣

  .وممتازة 
        

          .  يوجد بالمنتزه الترفيهي ألعاب جيدة الصنع - ٤
نتيجة صيانتها  األلعاب بالمنتزه الترفيهي آمنة جداً  - ٥
  .ستمرار إب

        

          .األلعاب تمتاز بأنها متنوعة  - ٦
تتوفر سيارة إسعاف أو غرفة لإلسعافات األولية  - ٧

  . داخل المنتزه الترفيهي 
        

          . تتوفر في المنتزه الترفيهي مياه الشرب النقية الباردة - ٨
دي يوجد في المنتزه الترفيهي دورات مياه ومغاسل لألي - ٩

  . ستمرارإوهي نظيفة ب للرجال وأخرى للنساء بعدد كافٍ 
        



٢٤٠ 

 

 ةريا صغير ييوجد في المنتزه الترفيهي مطعم أو كافت -١٠
عند  المنتزهتقدم المشروبات والوجبات الصغيرة لزوار 

  .حاجتهم لذلك 

        

حول المنتزه الترفيهي بشكل ة مواقف السيارات متوفر  -١١
  .  كافٍ 

        

          .  توفر التهوية الممتازة داخل المنتزه الترفيهي  -١٢
من صناديق النفايات داخل المنتزه  هناك عدد كافٍ  -١٣

  . ستمرارإالترفيهي وهي تبدل ب
        

          .توجد إنارة ممتازة في جميع أنحاء المنتزه الترفيهي -١٤
الكهربائية وخاصة المتصلة باأللعاب التوصيالت  -١٥

على  الكهربائية بعيدة عن متناول الجمهور حفاظاً 
  .سالمتهم 

        

نتيجة إدراك  يمتاز المنتزه الترفيهي بأنه نظيف جداً  -١٦
  .الناس بأهمية النظافة والمحافظة على محتويات المنتزه 

        

  

  هل تشعر أنت أو أفراد أسرتك بمضايقات حين زيارتكم المنتزه ؟  -١٦س

  ال    �نعم       �

  : أذكر هذه المضايقات  إذا كان الجواب بنعم فضالً  -

٢.....................................................- ١ -................................................  

٤.....................................................- ٣ -.........................................  .......  

  هل أنت راضي عن الخدمات المقدمة في هذا المنتزه ؟  -١٧س

  ال     �نعم       �

  : رتقاء بمستوى المنتزهات في مدينة مكة المكرمةأذكر مقترحاتك لإل إذا كان الجواب ال فضالً  -

٢....................................................- ١ -.................................................  

٤....................................................- ٣ -.................................................  

  هذا المنتزه ؟  هل تذهبون إلى أماكن أخرى للترفيه غير -١٨س

  ال     �نعم       �



٢٤١ 

 

  : أذكر هذه األماكن وما األسباب  إذا كان الجواب بنعم فضالً  -

٢....................................................- ١ -.................................................  

٤....................................................- ٣ -.................................................  

  : األسباب هي 

٢....................................................- ١ -.................................................  

٤....................................................- ٣ -.................................................  

                      

  

  

  

  

                                          

  

                                

  

  

  

  

  

  

  



٢٤٢ 

 

  ) علمية ستبانةإ(

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  حفظكم اهللا |    أخي الكريم 

  ...السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد

ستبانة محاولة التعرف على األندية الرياضية بمكة المكرمة صممت هذه اإلمساهمة منا في 
على أسألتها بدقة وحيادية حتى نتمكن من صياغة النتائج النهائية  ةجابراجين منكم التكرم باإل

  ....على التساؤالت المطروحة حول هذا الموضوع  ةجابللدراسة والتوصل إل

ستمارة لن هذه البيانات التي سوف يتم تجميعها ضمن هذه اإلبأن  شاكرين لكم تعاونكم معنا علماً 
تستخدم إال لهدف البحث العلمي فقط وهذه البيانات سرية وال يسمح ألحد بنشرها أو اإلطالع 

  .... عليها 

.                                    ولكم جزيل الشكر والتقدير                       

         الباحثة             

  

  

  

                                     

  

  

  

  

  



٢٤٣ 

 

  : عن األندية الرياضية بمدينة مكة المكرمة  ستبانةإ -)٤(                                

 ..................................................................................سم هذا النادي ؟إما  - ١س

  .......................................................................سم الحي الذي تسكن فيه ؟إما  - ٢س

  : النوع  - ٣س

  أنثى        �ذكر      �

  ما هي جنسيتك ؟ - ٤س

 ............................................................سم بلدك إأذكر  أجنبي فضالً  �سعودي       �

؟                                                                                                         كم عمرك تقريباً  - ٥س
سنة                                                                                                               ٢٠أقل من  �
سنة                                                                                                              ٣٠-٢٠ن م �
سنة                                                                                                              ٤٠-٣١من  �
  سنة  ٤٠من أكثر  �

  : مستواك التعليمي  - ٦س

  أعلى من ذلك                 �جامعي      �ثانوي       �متوسط       �بتدائي     إ �أمي       �

  كم عدد أفراد أسرتك ؟  - ٧س

    ١٠أكثر من  �      ١٠-٧من  �      ٦-٣من  �      ٣أقل من  �

  ما هي مهنتك ؟  - ٨س

  .............................أخرى وضح �طالب      �صاحب أعمال حرة      � موظف حكومي     �

  ما هو معدل دخلك الشهري ؟  - ٩س

                                       ٦٠٠٠- ٤٠٠٠من  �      ٤٠٠٠-٢٠٠٠من  �       ٢٠٠٠أقل من  �
                     ٨٠٠٠أكثر من  �       ٨٠٠٠ - ٦٠٠٠من  �

  هل تدفع رسوم مالية مقابل دخولك هذا النادي ؟ -١٠س

  ال                �نعم      �



٢٤٤ 

 

  كيف تأتي إلى النادي ؟   -١١س

  بواسطة السيارة              �على األقدام       مشياً  � 

  كم المسافة التي تقطعها للوصول إلى النادي ؟  -١٢س

                                          متركيلو  ٢أكثر من  �      متركيلو  ٢ -  ١من  �      متركيلو  ١أقل من  �

  :أذكر األسباب  فضالً  متركيلو  ٢إذا كانت المسافة التي تقطعها للوصول إلى النادي أكثر من  -

٢................................................ - ١-....................................................  

٤.................................................- ٣-....................................................  

  كم المدة الزمنية التي تستغرقها حتى تصل إلى النادي ؟  -١٣س

  أكثر من ساعة       �ساعة       �نصف ساعة       �أقل من نصف ساعة       �

  كم مرة تأتي إلى النادي ؟   -١٤س

  الشهر    في أكثر من مرة  �مرة في الشهر     �أكثر من مرة في األسبوع      �مرة في األسبوع      �

حدد مدى موافقتك أو ، فيما يلي مجموعة من الجمل المتعلقة بالخدمات الموجودة في النادي الرياضي  -١٥س
  : ختيار إجابة واحدة لكل سؤال إلكل جملة ب معارضتك

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  أوافق  أوافق بشدة  النادي الرياضي خصائص
          .يتصف النادي الرياضي بسعته وكبر مساحته  - ١
من  از النادي الرياضي بوجود عدد كافٍ يمت - ٢

  .المالعب والصاالت الرياضية 
        

          .األلعاب  تتوفر بالنادي الرياضي جميع - ٣
تتوفر في النادي الرياضي أجهزة ومعدات رياضية  - ٤

  .متنوعة وهي جيدة الصنع 
        

األجهزة والمعدات الموجودة بالنادي الرياضي آمنة  - ٥
  .ستمرار إنتيجة صيانتها ب جداً 

        

تتوفر سيارة إسعاف أو غرفة لإلسعافات األولية  - ٦
  . داخل النادي الرياضي 

        

          . تتوفر في النادي الرياضي مياه الشرب النقية الباردة - ٧
يوجد في النادي الرياضي دورات مياه ومغاسل  - ٨

  .  ستمرارإوهي نظيفة ب لأليدي بعدد كافٍ 
        



٢٤٥ 

 

 ةريا صغير ييوجد في النادي الرياضي مطعم أو كافت - ٩
تقدم المشروبات والوجبات الصغيرة لزوار النادي عند 

  .حاجتهم لذلك 

        

حول النادي  مواقف السيارات متوفرة بشكل كافٍ  -١٠
  .الرياضي 

        

          .   توفر التهوية الممتازة داخل النادي الرياضي -١١
من صناديق النفايات في جميع  هناك عدد كافٍ  -١٢

  .ستمرار إأنحاء النادي الرياضي وهي تبدل ب
        

توجد مستويات إنارة ممتازة في جميع أنحاء النادي  -١٣
  .الرياضي 

        

المتصلة باألجهزة التوصيالت الكهربائية وخاصة  -١٤
  .على سالمتهم  بعيدة عن متناول الجمهور حفاظاً 

        

نتيجة إدراك  الرياضي بأنه نظيف جداً يمتاز النادي  -١٥
  .فة والمحافظة على محتويات الناديالشباب بأهمية النظا

        

  

  هل تشعر بمضايقات حينما تأتي إلى النادي ؟  -١٦س

  ال    �نعم       �

  : أذكر هذه المضايقات  إذا كان الجواب بنعم فضالً  -

٢...................................................- ١-..................................................  

٤...................................................- ٣-.......................................  ...........  

  هل أنت راضي عن الخدمات المقدمة في النادي ؟  -١٧س

  ال     �نعم       �

  : رتقاء بمستوى األندية الرياضية في مدينة مكة المكرمةأذكر مقترحاتك لإل ا كان الجواب ال فضالً إذ -

٢...................................................- ١-..................................................  

٤...................................................- ٣-..................................................  

  هل تذهب إلى أندية رياضية أخرى غير هذا النادي ؟  -١٨س

  ال     �نعم      �



٢٤٦ 

 

  : أذكر هذه األندية وما األسباب  إذا كان الجواب بنعم فضالً  -

٢................................................- ١-..................................................  

٤................................................- ٣-.....................................................  

  : األسباب هي 

٢.................................................- ١-....................................................  

٤.................................................- ٣-....................................................  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٤٧ 

 

  ) علمية ستبانةإ(

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  أختي الكريمة            حفظكم اهللا | أخي الكريم 

  ...اهللا وبركاته وبعد السالم عليكم ورحمة

ستبانة راجين مساهمة منا في محاولة التعرف على األندية األدبية بمكة المكرمة صممت هذه اإل
على أسألتها بدقة وحيادية حتى نتمكن من صياغة النتائج النهائية للدراسة  ةجابمنكم التكرم باإل

  ....على التساؤالت المطروحة حول هذا الموضوع ة جابوالتوصل إل

ستمارة لن بأن هذه البيانات التي سوف يتم تجميعها ضمن هذه اإل شاكرين لكم تعاونكم معنا علماً 
تستخدم إال لهدف البحث العلمي فقط وهذه البيانات سرية وال يسمح ألحد بنشرها أو اإلطالع 

  .... عليها 

.                      ولكم جزيل الشكر والتقدير                       

الباحثة                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٤٨ 

 

  : عن األندية األدبية بمدينة مكة المكرمة  ستبانةإ -)٥(                              

  .......................................................................سم الحي الذي تسكن فيه ؟إما  - ١س

  : النوع  - ٢س

  أنثى        �ذكر      �

  ما هي جنسيتك ؟ - ٣س

 ............................................................سم بلدك إأذكر  أجنبي فضالً  �سعودي       �

               ؟                                                                                         كم عمرك تقريباً  - ٤س
سنة                                                                                                              ٢٠أقل من  �
          سنة                                                                                                      ٣٠-٢٠من  �
سنة                                                                                                             ٤٠-٣١من  �
  سنة  ٤٠من أكثر  �

  : مستواك التعليمي  - ٥س

  أعلى من ذلك                 �جامعي        �ثانوي        �متوسط        �بتدائي      إ �أمي       �

  كم عدد أفراد أسرتك ؟  - ٦س

    ١٠أكثر من  �      ١٠- ٧من  �     ٦-٣من  �      ٣أقل من  �

  ما هي مهنتك ؟  - ٧س

  .............................أخرى وضح �طالب      �صاحب أعمال حرة      �موظف حكومي      �

  ؟  ما هو معدل دخلك الشهري - ٨س

                            ٦٠٠٠-٤٠٠٠من  �      ٤٠٠٠- ٢٠٠٠من  �         ٢٠٠٠أقل من  �
                     ٨٠٠٠أكثر من  �       ٨٠٠٠ - ٦٠٠٠من  �

  كيف تأتي إلى النادي األدبي ؟   -٩س 

  بواسطة السيارة              �على األقدام       مشياً  � 

  



٢٤٩ 

 

  هل تدفع رسوم مالية مقابل دخولك هذا النادي ؟ -١٠س

  ال                �نعم      �

  كم المسافة التي تقطعها للوصول إلى النادي األدبي ؟  -١١س

     متركيلو  ٢أكثر من  �      متركيلو  ٢ -  ١من  �      متركيلو  ١أقل من  �

  :أذكر األسباب  فضالً  متركيلو  ٢افة التي تقطعها للوصول إلى النادي األدبي أكثر من إذا كانت المس -

٢.................................................. - ١-..................................................  

٤...................................................- ٣-..................................................  

  كم المدة الزمنية التي تستغرقها حتى تصل إلى النادي األدبي؟  -١٢س

  أكثر من ساعة       �ساعة       �نصف ساعة       �أقل من نصف ساعة       �

  كم مرة تأتي إلى النادي األدبي ؟   -١٣س

  الشهر    في أكثر من مرة  �مرة في الشهر      �أكثر من مرة في األسبوع      �مرة في األسبوع      �

حدد مدى موافقتك أو ، فيما يلي مجموعة من الجمل المتعلقة بالخدمات الموجودة في النادي األدبي  -١٤س
  : ختيار إجابة واحدة لكل سؤال إمعارضتك لكل جملة ب

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  أوافق  أوافق بشدة  النادي األدبيخصائص 
          .يتصف النادي األدبي بسعته وكبر مساحته  - ١
من القاعات  تاز النادي األدبي بوجود عدد كافٍ يم - ٢

جتماعات وغيرها الواسعة التي تعقد بها المحاضرات واإل
  .من األنشطة 

        

تتميز أنشطة النادي األدبي بأنها متنوعة وتخدم  - ٣
  .جميع فئات المجتمع 

        

          . تقام أنشطة النادي األدبي في أوقات مناسبة جداً  - ٤
تستخدم التقنيات الحديثة في أغلب األنشطة بالنادي  - ٥

  .األدبي 
        

تتوفر بالنادي األدبي مكتبة تضم الكثير من الكتب  - ٦
  . ووسائل المعرفة األخرى 

        

الرسوم المالية المدفوعة مقابل الحصول على  - ٧
  . العضوية بالنادي األدبي مناسبة جداً 

        



٢٥٠ 

 

دي تتوفر في النادي األدبي دورات مياه ومغاسل لألي - ٨
  .  ستمرارإوهي نظيفة ب للرجال وأخرى للنساء بعدد كافٍ 

        

ريا ييوجد في النادي األدبي مطعم صغير أو كافت - ٩
تقدم المشروبات والوجبات الصغيرة لزوار النادي عند 

  .لذلك حاجتهم 

        

حول النادي  مواقف السيارات متوفرة بشكل كافٍ  -١٠
  .األدبي 

        

          .  توفر التهوية الممتازة داخل النادي األدبي  -١١
يمتاز النادي األدبي بدرجة كبيرة من التنظيم  -١٢

  .والنظافة 
        

توجد مستويات إنارة ممتازة في جميع أنحاء النادي  -١٣
  .األدبي 

        

  

  هل تشعر بمضايقات حينما تزور النادي األدبي ؟  -١٥س

  ال    �نعم       �

  : أذكر هذه المضايقات  إذا كان الجواب بنعم فضالً  -

٢...................................................- ١-..................................................  

٤...................................................- ٣-.............................  .....................  

  هل تفضل أن يخصص في األندية األدبية أيام في األسبوع للنساء فقط ؟  -١٦س

  ال   �نعم      � 

  : أذكر األسباب  إذا كان الجواب بنعم أو ال فضالً  -

٢...................................................- ١-..................................................  

٤...................................................- ٣-..................................................  

  هل أنت راضي عن الخدمات المقدمة في النادي األدبي ؟  -١٧س

  ال     �نعم       � 

  



٢٥١ 

 

  :رتقاء بمستوى األندية األدبية في مدينة مكة المكرمة أذكر مقترحاتك لإل إذا كان الجواب ال فضالً  -

٢....................................................- ١ -.................................................  

٤....................................................- ٣ -.................................................  

  هل تذهب إلى أندية أدبية أخرى غير هذا النادي ؟  -١٨س

  ال     �نعم      �

  : أذكر هذه األندية وما األسباب  إذا كان الجواب بنعم فضالً  -

٢.....................................................- ١ -................................................  

٤.....................................................- ٣ -................................................  

  : األسباب هي 

٢.....................................................- ١ -................................................  

٤.....................................................- ٣ -................................................  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٥٢ 

 

  )بطاقة عمل ميداني(

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  حفظكم اهللا |    أخي الكريم 

  ...السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد

راجين منكم  البطاقةمساهمة منا في محاولة التعرف على المتاحف بمكة المكرمة صممت هذه 
على أسألتها بدقة وحيادية حتى نتمكن من صياغة النتائج النهائية للدراسة  ةجابالتكرم باإل
  ....على التساؤالت المطروحة حول هذا الموضوع  ةجابوالتوصل إل

لن  البطاقةأن هذه البيانات التي سوف يتم تجميعها ضمن هذه ب شاكرين لكم تعاونكم معنا علماً 
تستخدم إال لهدف البحث العلمي فقط وهذه البيانات سرية وال يسمح ألحد بنشرها أو اإلطالع 

  .... عليها 

.                                    ولكم جزيل الشكر والتقدير                       

          الباحثة            

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٥٣ 

 

  : عن المتاحف في مدينة مكة المكرمة  بطاقة عمل ميداني                           

  سم هذا المتحف ؟ ومتى كان تاريخ إنشائه ؟ إما  - ١س
............................................................................................................
............................................................................................................  

  على ماذا يحتوي هذا المتحف ؟ - ٢س
............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................  

  من الذين يسمح لهم بزيارة هذا المتحف ؟ - ٣س
............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................  

  ما هي مواعيد زيارة المتحف ؟ - ٤س
............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................  

  متى يكثر عدد زوار المتحف ؟ في أي فترة من السنة ؟ - ٥س
............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................  

  ر زوار المتحف ؟ من هم أكث - ٦س
............................................................................................................
............................................................................................................  



٢٥٤ 

 

  ر الذين يأتون لزيارة المتحف بكثرة ؟ما هي جنسيات الزوا - ٧س
............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................  

  ؟  كم تتراوح أعمار الزوار تقريباً  - ٨س
............................................................................................................

..... .......................................................................................................  

  ؟ هل زيارة هذا المتحف تكون مقابل رسوم مالية أم مجاناً  - ٩س
............................................................................................................
............................................................................................................  

  من الزوار يمكن أن يستوعبه هذا المتحف في وقت واحد ؟ما هو أكبر عدد  -١٠س
............................................................................................................

 ............................................................................................................  

  كيف يتم عرض مقتنيات المتحف ؟ -١١س
............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................  

  هل تتوفر بالمتحف مكتبة متخصصة تضم الكثير من الكتب ووسائل المعرفة األخرى ؟ -١٢س
............................................................................................................

............................................................................................................  

  هل يوجد بالمتحف مترجمين متخصصين لمساعدة الزوار األجانب في التعرف على مقتنيات المتحف ؟ -١٣س
............................................................................................................

............................................................................................................  



٢٥٥ 

 

لمتحف عند ريا تقدم المشروبات والوجبات الصغيرة لزوار ايهل يوجد في المتحف مطعم صغير أو كافت -١٤س
  حاجتهم لذلك ؟

............................................................................................................

............................................................................................................  

  هل يخصص في المتحف أيام في األسبوع للنساء فقط ؟  -١٥س
............................................................................................................
............................................................................................................  

  التي يشارك فيها المتحف ؟  ما أنواع األنشطة والفعاليات والمناسبات -١٦س
............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................  

  برأيك ما هي األسباب التي تدفع الناس لزيارة المتحف ؟  -١٧س
............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................  

  :رتقاء بمستوى المتاحف في مدينة مكة المكرمة إذا سمحت أذكر مقترحاتك لإل -١٨س
١ -.........................................................................................................  
٢ -.........................................................................................................  
٣ -.........................................................................................................  
٤ -.........................................................................................................  
٥ -.........................................................................................................  
  

  ...............................:........ تحفسم المسؤول عن المإ                                          

  :..........................................................توقيعه                                           

                                 



٢٥٦ 

 

        ....أسماء الحدائق العامة ومواقعها أسماء الحدائق العامة ومواقعها أسماء الحدائق العامة ومواقعها أسماء الحدائق العامة ومواقعها : : : :     ))))٢٢٢٢((((ملحق ملحق ملحق ملحق                                                                                                                                         
����������������������������������������������� �

�+�א��دאBق)�:�١(�دول�������������������������������,���� �.�.�١٤٣١�1و�وא2 ����-��J'��د��������א���������מ�א� 
73*�א �א4�6"���57% �A3-א�� �73*�א �א4�6"���57% �A3-א�� �

  الرصيفة خلف مخابز بدر  العائلةحديقة   ٢  الرصيفة خلف اإلدارة  حديقة الزقزوق  ١
  خلف الغرفة التجارية  حديقة الهدى  ٤  شارع الرصيفة   حديقة الهالل   ٣
  شارع الستين  حديقة العريف  ٦  طريق جدة السريع  حديقة واحة األعالم  ٥
  خلف عمارة الشرق بالنزهة  حديقة البدر  ٨  جوار مستشفى الرفيع  حديقة الرفيع   ٧
  جوار مبنى التأمينات   حديقة التأمينات  ١٠  سوق الرصيفةأمام   حديقة الرصيفة  ٩
  ميدان زمزم  حديقة الشالل  ١٢  الرصيفة الدائري الثالث  حديقة شبه الجزيرة العربية  ١١
  النزهة  حديقة الوردة  ١٤  شارع الستين  الحديقة الجبلية  ١٣
  اإلسكان  حديقة الورود  ١٦  اإلسكان   حديقة الياسمين   ١٥
  شارع الستين  حديقة الطفل  ١٨  االسكان  )١(القرعاويحديقة   ١٧
  مخطط الحمراء  ملعب الحمراء  ٢٠  اإلسكان  حديقة اللبالب   ١٩
  العكيشية   حديقة نادي األمانة  ٢٢  اإلسكان  حديقة المعلم  ٢١
  اإلسكان  )١(حديقة النسايم  ٢٤  اإلسكان  حديقة العندليب  ٢٣
  اإلسكان  التوحيدحديقة   ٢٦  اإلسكان  ) ١(حديقة الزهد  ٢٥
  اإلسكان  حديقة الفواكه  ٢٨  جوار مسجد الخالدية  حديقة المهاجرين  ٢٧
  الخالدية   )٢(حديقة الخالدية  ٣٠  اإلسكان   )١(حديقة الهضبة  ٢٩
  ٢و١الخالدية جوار حدائق الخالدية  حديقة الصالح  ٣٢  الخالدية   )١(حديقة الخالدية  ٣١
  اإلسكان  )٢(القرعاوي حديقة  ٣٤  اإلسكان  )٢(حديقة الهضبة  ٣٣
  اإلسكان  )٢(حديقة النسايم  ٣٦  اإلسكان   )٢(حديقة الزهد  ٣٥
  اإلسكان  حديقة المنتزه  ٣٨  اإلسكان   حديقة الزيتون  ٣٧
  طريق الليث  )١(حديقة العكيشية  ٤٠  اإلسكان  حديقة البندق  ٣٩
  الخالدية  )٣(حديقة الخالدية  ٤٢  طريق الليث   )٢(حديقة العكيشية  ٤١
  مخطط السبهاني   حديقة السبهاني  ٤٤  النزهة خلف البنك األمريكي   حديقة القزاز  ٤٣
  اإلسكان  حديقة الكرم  ٤٦  طريق الليث  حديقة الجوال  ٤٥
  النزهة جوار مسجد الصبان   حديقة الصبان  ٤٨  جوار مؤسسة إيران  حديقة الحمراء  ٤٧
  طريق جدة السريع  )يمين(بوابة مكةحديقة   ٥٠  المسفلة شارع إبراهيم الخليل  حديقة التقوى  ٤٩
  الرصيفة جوار جسر اإلسكان  حديقة الشفاعة  ٥٢  طريق جدة السريع  )يسار(حديقة بوابة مكة  ٥١
  اإلسكان  حديقة األمل المنشود  ٥٤  شارع الستين  حديقة خلود  ٥٣
  التفتيشطريق جدة عند   )٢(رامبات الشميسي  ٥٦  طريق جدة عند التفتيش  )١(رامبات الشميسي  ٥٥
  طريق جدة عند التفتيش  )٤(رامبات الشميسي  ٥٨  طريق جدة عند التفتيش  )٣(رامبات الشميسي  ٥٧
  اإلسكان  حديقة الكمال  ٦٠  اإلسكان   حديقة األناناس  ٥٩
  الرصيفة جوار مسجد األمير أحمد  حديقة الطفل  ٦٢  النزهة جوار مكتب العمل  حديقة الضمان  ٦١
  مخطط أم الكتاد  ملعب أم الكتاد  ٦٤  الشوقية  ملعب الباني  ٦٣
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  الشرائع  حديقة الشامل  ٢  شارع الحج المعابدة  حديقة المصلحة  ١
  العدل طريق السيل  حديقة الحمام  ٤  الشرائع  حديقة الزاهدين  ٣
  الغسالة  حديقة حراء  ٦  شارع الحج المعابدة  حديقة السنابل  ٥
  المعابدة -العدل   حديقة الرجاء  ٨  الغسالة  حديقة الغسالة  ٧
  بلدية المشاعر  حديقة البلدية  ١٠  جبل النور  حديقة النور  ٩
  )٣(مخطط الشرائع  حديقة الفطاني  ١٢  )٢(الشرائعمخطط   حديقة الشهيد حمزة  ١١
  المعيصم  حديقة المعيصم  ١٤  )٣(مخطط الشرائع  حديقة العقيل  ١٣
  المشعر الحرام  حديقة مزدلفة  ١٦  خلف األمارة بالمعابدة  حديقة األمارة  ١٥
  الشرائع جوار البلدية  حديقة الشروق  ١٨  العدل -المعابدة  حديقة العدل  ١٧
  العدل شارع الحج  حديقة الزهرة  ٢٠  )٤(مخطط الشرائع  )٤(مخططملعب   ١٩
  )٢(مخطط الشرائع  )٢(ملعب مخطط  ٢٢  )٣(مخطط الشرائع  حديقة المدرسة  ٢١
  )١(مخطط الشرائع  حديقة الخميس  ٢٤  )٢(مخطط الشرائع  حديقة األندلس  ٢٣
  األمانةالمعابدة مبنى   حديقة األمانة  ٢٦  األمانة بعرفات مبنى  حديقة عرفات  ٢٥
  الشرائع المسجد الجديد  حديقة التقوى  ٢٨  بلدية الشرائعجوار   حديقة الشرائع  ٢٧
  )٤(مخطط الشرائع  حديقة الجمال  ٣٠  )٧(مخطط الشرائع  حديقة البرج  ٢٩
  الشرائع جوار الشرطة  حديقة المعلم  ٣٢  )٣(مخطط الشرائع  حديقة أبي دجانة  ٣١

  

  

١٤٣١�1,���+�א��دאBق�א� ����و�وא2 ����-���و'��د��������א���������מ�)�:�٣(�دول����������������������������.�.� �

73*�א �א4�6"���57% �A3-א�� �73*�א �א4�6"���57% �A3-א�� �

   العزيزية الشرقية  حديقة النادي األدبي  ٢   العزيزية الشمالية  حديقة الطائف  ١
  العواليحي   حديقة النور  ٤   العزيزية الشرقية  حديقة المنار  ٣
  حي العوالي  حديقة الندوة  ٦  العزيزية الشرقية  حديقة المعرفة  ٥
  حي العوالي  حديقة الكهرباء  ٨  العزيزية الشمالية  حديقة النجاح  ٧
  حي العوالي  حديقة النخيل  ١٠  العزيزية الغربية   حديقة اإليمان  ٩
  حي العوالي  حديقة المعالي  ١٢  العزيزية الغربية   حديقة الشفاء   ١١
  حي العوالي  حديقة مسجد الفرقان  ١٤  العزيزية الغربية   حديقة المنيرة  ١٣
  حي العوالي  حديقة الهدى  ١٦  العزيزية الغربية   حديقة الريان  ١٥
  العزيزية الغربية  حديقة الخطاطين    ١٨  العزيزية الغربية   حديقة الوفاء  ١٧
  العزيزية الغربية   حديقة الهداية   ٢٠  العزيزية الغربية     حديقة األمل  ١٩
  العزيزية الغربية   حديقة التونسي  ٢٢  العزيزية الشمالية  حديقة الرحمة  ٢١
  حي العوالي  حديقة النورس  ٢٤  العزيزية الشرقية  حديقة فقيه  ٢٣
  حي العوالي  حديقة النهضة  ٢٦  حي العوالي  حديقة الجنادل  ٢٥
  حي العوالي  حديقة النهر  ٢٨  كدي  حديقة زهرة كدي  ٢٧
  حي العوالي  حديقة الثمر  ٣٠  كدي  )١(حديقة الهجرة  ٢٩
  حي العوالي   البشري حديقة  ٣٢  الهجرة  )٢(حديقة الهجرة  ٣١
  حي العوالي  حديقة الدفاع المدني  ٣٤  الهجرة   حديقة أبي حسين عرب  ٣٣
  حي العوالي  ملعب الحي الراقي  ٣٦  الهجرة   حديقة الفرقان  ٣٥
  العزيزية الشمالية  حديقة البرج  ٣٨  اللحيانيمخطط ستر   حديقة اللحياني  ٣٧
  مخطط البنك   ملعب مخطط البنك  ٤٠  مخطط البنك   مخطط البنك حديقة  ٣٩
  حي العوالي  حديقة التعاون  ٤٢  حي الروضة  حديقة الروضة  ٤١
  العزيزية الشرقية  حديقة المستشفى األهلي  ٤٤  حي العوالي   العوالي حديقة  ٤٣
  مخطط النسيم  )١(حديقة النسيم  ٤٦  العزيزية الغربية  حديقة الرحاب  ٤٥
  حي العوالي  حديقة التضامن  ٤٨  العزيزية الشرقية  العزيزية  بلدية حديقة  ٤٧
  حي العوالي  حديقة الصالح  ٥٠  حي العوالي  حديقة المعراج  ٤٩
  حي العوالي  حديقة البريد  ٥٢  حي العوالي  حديقة الكردي   ٥١
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  حي العوالي  حديقة النبراس  ٥٤  مخطط النسيم   )٢(حديقة النسيم  ٥٣
  مخطط ستر اللحياني  حديقة الدعم  ٥٦  حي العوالي  حديقة البراعة  ٥٥
  الدائري الثالث  أجياد حديقة جسر  ٥٨  مدخل أنفاق الملك خالد  حديقة الملك خالد  ٥٧
        جوار مدينة الملك عبد اهللا الطبية  حديقة الحسينية  ٥٩
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  أول مدخل للبحيرات  حديقة البحيرات  ٢  الشهداء خلف السجن العام  حديقة خوقير  ١
  مخطط باشراحيل  حديقة القوس  ٤  البحيرات   حديقة الرحاب  ٣
  خلف صالة أماسي لألفراح  )١(ملعب البحيرات  ٦  النوارية الشرقية   حديقة النجمة  ٥
  جوار مسجد أم المؤمنين بالنوارية  حديقة أم المؤمنين  ٨  جوار مسجد السالم بالبحيرات  حديقة السالم   ٧
  بتدائية بالنواريةاإلجوار مدرسة زمزم   حديقة زمزم  ١٠  جوار مسجد التنعيم  حديقة التنعيم  ٩
  جوار مسجد الخير بالنوارية  حديقة الخير  ١٢  شارع الحج جوار قصر األندلس  حديقة األندلس  ١١
  جوار سوق البلدية  الخضري  حديقة  ١٤  النوارية الشرقية  )١(ملعب النوارية الشرقية  ١٣
  شارع الحج  حديقة التلميع الساطع  ١٦  جوار الدفاع المدني بالحجون  حديقة الدفاع المدني  ١٥
  جوار مسجد المنير بالنوارية   حديقة الخيرات  ١٨  أمام بلدية العتيبية  حديقة الزاهر  ١٧
  خلف حديقة بدر بالزاهر  حديقة البرج  ٢٠  خلف صالة أماسي لألفراح  حديقة العال  ١٩
  الحجشارع   )١(حديقة سد الشهداء  ٢٢   الشهداء أمام السجن  حديقة الشهداء  ٢١
  شارع الحج  )٢(حديقة سد الشهداء  ٢٤  أمام شركة الكهرباء بالتنعيم  حديقة الكهرباء  ٢٣
  وادي هميجة  حديقة جراج البلدية  ٢٦  شارع الحج  )٣(حديقة سد الشهداء  ٢٥
  جوار مسجد السالم  )٢(ملعب البحيرات  ٢٨  ريع ذاخر  حديقة بلدية المعابدة  ٢٧
  خلف فندق االنتر  حديقة الفيحاء  ٣٠  خلف سوق البحيرات  حديقة البشري  ٢٩
  جوار مستوصف باوزير بالنوارية  حديقة باوزير  ٣٢  جوار حديقة العال  )٣(ملعب البحيرات  ٣١
  ٦النوارية مخطط    حجز السياراتحديقة   ٣٤  البحيرات  حديقة ألماسة  ٣٣
  ٣مخطط  النوارية  حديقة مسجد المحمادي  ٣٦  خلف سوق الهجرة بالنوارية   حديقة الهجرة  ٣٥
  النوارية خلف محطة سعدي اللحياني  حديقة السعدي  ٣٨  الزاهر  حديقة بدر  ٣٧
  النوارية    حديقة البدر  ٤٠  جوار صالة األشواق  )٢(ملعب النوارية الغربية  ٣٩

   . ــه١٤٣١مانة العاصمة المقدسة عام اإلدارة العامة للحدائق والتجميل بأ:  مصدرال  
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        : مفكرًا وأديبًا ومثقفًا من أبناء مكة المكرمة وهم) ٢٤(من تكونت الهيئة التأسيسية لنادي مكة الثقافي األدبي 

  .األستاذ أحمد السباعي - ١
  .األستاذ محمد حسن فقي - ٢
  .األستاذ إبراهيم أمين فودة - ٣
  .األستاذ حسين عرب - ٤
  .الدكتور حامد هرساني - ٥
  .األستاذ عبداهللا عريف - ٦
  .األستاذ صالح محمد جمال - ٧
  .األستاذ أحمد محمد جمال - ٨
  .األستاذ إبراهيم الشورى - ٩

  .الدكتور راشد الراجح -١٠
  .الدكتور ناصر الرشيد -١١
  .الزيد الدكتور عبداهللا بن محمد -١٢
  .الدكتور محمود حسن زيني -١٣
  .الدكتور حسن محمد باجودة -١٤
  .األستاذ عبدالكريم نيازي -١٥
  .األستاذ محمد عبداهللا مليباري -١٦
  .األستاذ أحمد عبدالغفور عطار -١٧
  .ةالدكتور عبدالعزيز خوج -١٨
  .الدكتور عبداللطيف بن دهيش -١٩
  .الدكتور أحمد شكري -٢٠
  .سماعيل حسن غسالالدكتور إ -٢١
  .الدكتور عبدالوهاب أبوسليمان -٢٢
  .األستاذ على أبوالعال -٢٣
   . األستاذ محمد محمود حافظ -٢٤

�1�b�א:  http://www.makkahclub.org.sa/portal/Page-2-Nashaa.html )( .  
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