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 الملخص:

 ،ائللمتنـّزهين من سكان مدينة حالسياح وا التي يقوم بها ريةالب السياحية الرحلةخصائص هذه الدراسة الى التعرف على  تهدف 

 خصائصل ودراسة ،وجهاتهم وانطباعاتهم نحو هذا النمط السياحيتومحاولة التعرف على شمال المملكة العربية السعودية، 

ي تتعرض والمشكالت الت ،أثناء خروجهمالتي يزاولونها  واألنشطة التي يفضلها سكان مدينة حائل البرية المواقع السياحية أشهر

واالستفادة من المنهج السلوكي المفيد في إيضاح السلوك  ،الجمع بين المنهج االستداللي واالستقرائي تم منهجيا  األماكن.  هها هذل

وهم البالغين  ،فرد من مجتمع الدراسة ٠٥٥ واالتجاه الذي تتخذه الظاهرة. وقد تم تطبيق الدراسة على عينة عشوائية مكونة من

اسة ولتحليل بيانات الدرم مواطنين ومقيمين. هم في سن الخامسة عشرة فما فوق على اختالف شرائحه َمن ،من سكان مدينة حائل

والنسب المئوية وبعض  Spearman Correlationفقد تم استخدام بعض االختبارات االحصائية مثل اختبار ارتباط سبيرمان )

ن سكان أ نتائج الدراسة أظهرتو .والخرائط جداول التكراريةال باإلضافة الى مقاييس النزعة المركزية كالمتوسطات الحسابية

والتي تحظى بخصائص معينة ورمال النفود  دي مشاركوا المفضلة لديهم المناطق البرية الى جمدينة حائل يفضلون الخرو

 نبعضا  م تمارس عينة الدراسة أن ظهرت النتائج أيضا  وأء واألدوات الضرورية للنزهة. سهولة الطريق وتوفر الماالقرب وك

وبيّن أفراد عينة الدراسة أن مواقع السياحة البرية  .الجبال والطبخ واالحتطاب كتسلق للبرترويحية أثناء خروجهم النشطة األ

قطع األشجار وعورة الطرق وماء وكهرباء ومن عدم توفر الخدمات العامة بها مثل  تعاني من بعض المشكالت بمنطقة حائل

  .باتيتدمير الغطاء النو

 ، أنشطة السياح.السياحة السياحي، جغرافيةخصائص المكان حائل، السياحة البرية،  :الكلمات المفتاحية
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The Countryside Tourism Trip and the Characteristics of the Tourism Place 

 (An Applied Study on the Residents of Hail City) 

 

Abstract:  

This study seeks to discover the characteristics, inclinations, and impressions of Hail residents 

who visit the countryside for recreation and tourism. In addition, to study the most countryside 

tourism sites favored by the people of Hail city. This study employed deductive and inductive 

methods and used the behavioral methodology to elucidate the behavior and inclinations 

manifested in this regard.  The study implemented a random sample of 500 individuals from the 

study group; they are mature individuals aged 15 or above, from different social strata, including 

men and women, Saudis, and non-Saudis. The study used statistical tests for data analysis, such 

as central tendency (means) and Spearman correlation. In addition, frequency tables were used to 

sort raw data into qualitative and quantitative groups and represent them in tables, graphs, and 

maps.The study results demonstrated that Hail residents prefer to go to the neighboring places 

such as Mashar valley and Nufood sands, for recreation and tourism, especially during weekends 

and extended breaks. While in the countryside, they engage in recreational activities such as 

mountain climbing, cooking, and firewood-gathering. The study group members remarked that 

tourism sites in the Hail region need development and special care and explained the problems 

they face, such as complete infrastructure, water supply, electricity, roads hazards, degradation, 

and desertification.  

Keywords: Hail, Tourism geography, Countryside Tourism, Tourists’ activities, Place 

characteristics. 

 

  :قدمةم 

وزيادة الوعي الثقافي واالجتماعي. وأما  االجتماعية،وزيادة ترابط العالقات  األفراد،لى زيادة إنتاجية السييييياحة اتؤدي 

وإحداث تغيير في نمط الحياة من خالل توسيييع افاق الفرد  العمل،على مسييتوا الفرد فالسييياحة تسيياعد في التخفيغ من ضييغوط 

لذا أصيييييبحا ميدانا  للعديد من الدراسيييييات العلمية في مختلغ فرو   جديدة،وثقافات وتقاليد  ومداركه والتعرف على حضيييييارات

العلوم االجتميياعييية. وبرزت الجغرافيييا كيياحييد أهم العلوم التي درسيييييييا هييذه الظيياهرة من مختلغ جوانبهييا في إطييارهييا المكيياني 

 وعالقتها بالظاهرات الجغرافية التي تتفاعل معها وتؤثر بها.



 

 
 

 

 

 

رافية السيييياحة بدراسييية السيييياحة واألنشيييطة التابعة لها من خالل اهتمام واضييي  بعنصيييري المكان والعالقات وتهتم جغ

واآلثار المتبادلة بين هذه األنشييييييطة. وتولي جغرافية السييييييياحة اهتماما واضييييييحا باالمتداد المكاني والعالقات المكانية للظواهر 

بيئة العرض االسييييييتقبال )مناطق  ة ألركان النشيييييياط السييييييياحي الثالثة:النياجمة عن اقضيييييياء وقا الفراو والمقومات الجغرافي

 والنقل السياحي. ،الطلب(ومناطق اإلرسال )بيئة  ،السياحي(

( يحددان إطار 71ص ،م7991 ،)الجالد أما عن مجاالت البحث والدراسيية في جغرافية السييياحة فان ماسييتبرون ووول

وتمثله الحركة أو السييفر المصيياحب لنشيياط الحركة السييياحية  عنصيير المتغير:ال ومجال السييياحة في ثالث عناصيير رئيسيييه هي:

باإلقامة في بيئة العرض السييييييياحي وهي إقامة تتوقغ على  الثابا: ويتعلقالعنصيييييير  واختيار المكان أو األماكن المقصييييييودة.

 التي تؤثر وتحدد مدة إقامته ونمطعوامل تتعلق بالسيائ  وتضيم خصائصه االقتصادية واالجتماعية  مجموعتين من العوامل هما:

عوامل تتعلق بمالم  المكان المقصود وتضم المالم  البيئية و النشياط السيياحي ومسيتوا اسيتخدامه لنمكانات والخدمات القائمة

 والبقاء والتنظيم االجتماعي والسياسي. السياحية،الطبيعية والبناء االقتصادي ومستوا التنمية 

ويتعلق باآلثار الناجمة عن العنصييييرين السييييابقين وهو يضييييم اآلثار االقتصييييادية والطبيعية  اتج:لعنصيييير التالي أو النا 

واالجتماعية للسييياحة والتي يتحدد مسييتواها بناء على معدالت تمويل المشييروعات السييياحية وسييياسيية إدارتها وإطار المعلومات 

 (.02ص ،م0222 ،إبراهيم) الهندسية.والبيانات الخاصة بطاقة االستيعاب إلى جانب الضوابط 

وياتي موضييو  الدراسيية من ضييمن مجاالت جغرافية السييياحة بعناصييرها الثالثة: المتغير والثابا والتالي )الناتج( من 

ويشيمل موضيو  الدراسة أيضا  .خالل دراسية نشياط الحركة السيياحية لسيكان منطقة الدراسية واختيار المكان السيياحي )البري(

 السياحي )البري( المقصود ومالمحه الطبيعية والبشرية. مالم  وخصائص المكان

وتعد مدينة حائل وما حولها من مناطق الجذب السييييياحي حيث توفرت عوامل متعددة جعلتها مقصييييدا  سييييياحيا  كان من 

اورة البريّة المج ( وتوفر المتنـّزهات.... إلخنفود-سهول -أودية-أهمها مالئمة مناخها نسبيا  وتنو  التضاريس بالقرب منها )جبال

 لها.

تتفق هذه الدراسييية مع االتجاه العالمي للسيييياحة على أنها  جاء اختيار الباحث لموضيييو  الدراسييية لعدة اعتبارات منهاو

أهمية هذه الدراسيييات لتطوير اسيييتراتيجيات السيييياحة المعتمدة ، واختالف أنماطها حيث تعتبر صيييناعة القرن الحادي والعشيييرين

على أسييس التنمية المسييتدامة بحيث تكفل حماية التنو  األحيائي والثقافي للمنطقة وتدعمها. تعاظم دور السييياحة على البيئة مبنية 

  وإيجاد فرص للعمل واتفاقها مع التوجهات المحلية باالهتمام بالسياحة.  ،كمصدر للدخل الوطني

 

 :أبعاد موضوع الدراسة

 

 :البعد المكاني  

مقر إمارة منطقة حائل وعاصييمتها اإلقليمية. وتقع منطقة  ،السييياحة البريّة عند سييكان مدينة حائلنشيياط تهتم هذه الدراسيية ب      

لغرب ومن ا ،حائل في الجزء الشمالي الغربي من المملكة العربية السعودية. ويحدها من الشمال منطقتا الحدود الشمالية والجوف

ومن الجنوب والشييييييرق منطقة القصيييييييم. وفلكيا  تقع منطقة حائل بين  ،ومن الجنوب الغربي منطقة المدينة المنورة ،منطقة تبوك

 (7-7شرقا . انظر شكل )درجة  14-09وبين خطي طول  شماال ،( درجة 02-02دائرتي عرض )



 

 
 

 

 

 

 ،(هـييييي١٣٤١ ،)مصلحة اإلحصاءات العامة ة.بحوالي نصغ مليون نسم سب اخر تعداد سكانيويبلغ عدد سكان مدينة حائل ح   

( أي 7102( )مصييييلحة اإلحصيييياءات العامة:١٧١،٣٠٤يمثل أكثر من نصييييغ سييييكان المنطقة بقليل والبالغ عددهم )وهذا العدد 

 وهذه النسبة تبين أهمية مدينة حائل بالنسبة لمنطقتها.  % 27بنسبة 

شماال   قصيور الملكيةحيث تنحصير حدود المدينة الحالية في المنطقة الواقعة ما بين ال ،والحدود المكانية للدراسية هي مدينة حائل

 (.  7شرقا . انظر شكل رقم ) اءالسمروحتى الطريق الدائري جنوبا . وما بين سلسلة جبال أجا غربا  حتى جبال 

وتعد مدينة حائل من المدن المتوسييييطة وتتمتع بخصييييوصييييية معينة، وبيئة متنوعة ونظيفة. ويتميز سييييكان مدينة حائل بحّب      

إلى التنـييييييّزه، واالستجمام، ويساعدهم في ذل  وفرة األمطار الساقطة عليها نسبيا . ويميز مدينة حائل الرحالت البريّة، والخروج 

أيضيا  أنها مدينة داخلية في وسيط صيحراوي متنو  ومتميز وطبيعة بكر إلى حد ما، إذ يتنو  سط  المنطقة من تشكيالت جبلية، 

اض الغنّاء إضيافة إلى ذل  مناخها المعتدل نسبيا  مقارنة بالعديد من المدن وتكوينات رملية، والعديد من األودية، والرياض، والفي

 أية دراسات -بحسب علم الباحث –السيعودية خاصة الصحراوية منها. ومما ساعد أيضا  على اختيار منطقة الدراسة أنه ال يوجد 

 تيار مدينة حائل للدراسة أنها مكان إقامة الباحثتفصييلية عن جغرافية السياحة البريّة بمنطقة الدراسة، ومما شجع أيضا  على اخ

 وهذا مما يسهل على الباحث مهمته.مما يجعله أكثر قربا منها، وأكثر إلماما بادق تفاصيلها 

 

 :البعد العلمي    

لذي يهتم اتنتمي هذه الدراسييية إلى أحد فرو  الجغرافيا البشيييرية وهي جغرافية السيييياحة والترفيه. وجغرافية السيييياحة هي العلم  

بدراسة حركة اإلنسان، والتوزيع الجغرافي للمراكز السياحية، واألنماط السياحية، وأنشطة اإلنتاج السياحي، والخدمات المتصلة 

بالسيياحة، وأنماط السيياح، وخصائصهم، والحركة السياحية، واثارها المختلفة، وتحليل البيانات، ومعالجتها في إطارها المكاني، 

ظواهر الجغرافية التي تتفاعل معها. وتهتم الجغرافيا السيياحية بالدراسات السياحية من خالل تحليل أبعادها المكانية، وعالقتها بال

واإلقليميية، والبيئيية. كميا أنها تدرس تطور مقوماتها، وإمكاناتها المتاحة والمحتملة. فالجغرافيا تسييييييعى إلى تناول مركب جمعي 

ضيمن مفاهيم، أو نماذج سيلوكية تسياعد على فهم أنشيطة السياحة المعقدة والمتباينة، ويعكس هذا لعدد كبير من العناصير السيببية 

االتجاه الجغرافي العام في تناول ظاهرة السييياحة تقديرا  وتتبعا  لكيفية اسييتخدام اإلنسييان للمصييادر، والموارد، واألماكن المختلفة 

 (.0220على سط  كوكب األرض. )أبو داود، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 ومدينة حائل( الحدود اإلدارية لمنطقة حائل 1شكل )         

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 :مشكلة الدراسة وتساؤالتها

اولة ومح ،ة من منطلق الحاجة إلى التعرف على مرتادي البر من السياح والمتنـّزهين من سكان مدينة حائلتبرز مشكلة الدراس 

و وما ه ،وما هي سلوكياتهم واألنشطة التي يزاولها هؤالء في أماكن التنـّزه وانطباعاتهم،التعرف على خصائصهم وتوجهاتهم 

ومن هنا تتحدد مشكلة  هذه األماكن،وماهي المشكالت التي تتعرض لها  ،عامل التفضيل في اختيارهم لهذه األماكن السياحية

 والتي يسعى الباحث في ضوئها لنجابة على التساؤالت التالية:  ،الدراسة

 ما هي خصائص أماكن التنـّزه والسياحة البريّة التي تحقق رغبات سكان مدينة حائل؟-١

 ألماكن السياحية الُمختارة؟وبين نوعية ا ،هناك عالقة بين وسيلة النقل هل-٣

 ما هي سلوكيات ونشاطات المتنـّزهين والسياح في أماكن السياحة البريّة؟  -٤

 ما المشكالت التي تعاني منها أماكن السياحة البرية بمنطقة حائل؟ -٣

 

 :أهداف الدراسة

 :تحقيق األهداف التالية هذه الدراسة إلى سعىت

 السياحة البريّة التي تحقق رغبات سكان مدينة حائل.دراسة أهم خصائص أماكن التنـّزه و-

 توضي  العالقة بين وسيلة النقل، وبين نوعية األماكن السياحية الُمختارة.-٣

 .سلوكيات ونشاطات المتنـّزهين والسياح في أماكن السياحة البريّةالتعرف على -٤

 .بمنطقة حائلالمشكالت التي تعاني منها أماكن السياحة البرية الوقوف على  -٣

 

 :أهمية الدراسة

تاتي أهمية الدراسييييية بوجه عام من منطلق الحاجة إلى زيادة االهتمام بصيييييناعة السيييييياحة نظرا  للفوائد المتعددة التي تعود على  

والمجتمع المحلي بصيييفة خاصييية. كما تؤدي السيييياحة الداخلية إلى توفير فرص عمل من خالل  ،االقتصييياد الوطني بصيييفة عامة

وغيرها. ومن  ومواصيييييالت، ،ودور إيواء ،وتنمية البنية التحتية من مطاعم ،الحاجة إلى الكوادر اإلدارية المتخصيييييصيييييةزيادة 

يادة وز ،وتزداد روابط العالقات االجتماعية ،خالل السيييييييياحة المحلية بشييييييكل عام يتعرف األفراد على المناطق الداخلية للملكة

.  وتبرز السيييياحة البريّة كاحد أبرز األنماط السيييياحية التي تحظى بشيييعبية (7179 ،التركسيييتانيواالجتماعي. ) ،الوعي الثقافي

وتتوفر لها مصييادر طبيعية كبيرة بحيث يمكن تطويرها كاحد أهم  ،واسييعة على المسييتوا الداخلي في المملكة العربية السييعودية

 األنماط السياحية التي تميز المملكة العربية السعودية.

وما التزايد في إقامة المخيمات وال التسييابق في رحالت  ،العات أن هناك نموا  مضييطردا  للسييياحة الصييحراويةوتشييير االسييتط   

إال صورا  من النمو المذكور  Global Position System(GPSالصيد وال التوسع في استخدام أنظمة تحديد المواقع المكانية )

ن على أماكن صحراوية محددة إلى إمكانية لتطوير سياحة صحراوية يشيير تردد الوافدي (. كما771ص ،هـيييييي7107 ،)الجخيدب

  من الخارج.

ومن هنا تبرز أهمية هذه  ،ويحتياج تطوير السييييييياحة البريّة إلى فهم أعمق لهذا النمط المميز والواسييييييع االنتشييييييار في بيئتنا     

 الدراسة. ويامل الباحث بان تكون هذه الدراسة لبنة في سبيل هذا الهدف.



 

 
 

 

 

 

دراسيية هذا النمط السييياحي عند سييكان مدينة حائل يعتبر دراسيية حالة لهذا النمط سيييسيياعد على فهم التجربة السييياحية البريّة إن  

والخصيائص المميزة لهذا النمط السيياحي. ويامل الباحث بعد االنتهاء من الدراسة أن تسفر عن نتائج  ،لدا سيكان المدن الداخلية

 وعلى مستوا منطقة الدراسة بشكل خاص. ،من السياحة على مستوا الدولة بشكل عامقد تساهم بالنهوض بهذا النو  

 

 :الدراسات السابقة

 وأغلب الدراسات السابقة التي تخص المملكة العربية العربية،والدراسات  األجنبية،اطلع الباحث على بعض الدراسات 

وسوف تناول هذه الدراسات حسب أقدمية إجراء  ،بحثرض أبرز هذه الدراسات وأوثقها صلة بموضو  اليتم عوس ،السعودية

 الدراسة.

وهي  - (Gitelson and Kerstetter:1990)من الدراسيييات األجنبية الدراسييية التي قام بها كل من جيتلسيييون وكريسيييتيتر  

غيرات بين المتوالتي هدفا إلى دراسيية العالقة  –عبارة عن بحث نشيير في مجلة بحوث السييفر والسييياحة بوالية شييمال كارولينا 

والعائد من التفكير في السييلوك الخاص بتمضييية العطالت المعد لها جزئيا . وتهدف الدراسيية أيضييا  إلى  الديموغرافية،االجتماعية 

وأنوا  الفوائد المنشيييييورة من السيييييلوك خالل  (،العمر. إلخ –الدخل  –التعليم  -معرفة العالقة بين العوامل الديموغرافية )الجنس

والمقابالت الشخصية مع اإلدارات  االستبانة،وقد حصل الباحثان على معلومات دراستهما من عدة مصادر أهمها  لتالية.الرحلة ا

وبعد جمع المعلومات وإجراء التحليالت اإلحصيائية خلصا الدراسة إلى أنه  العليا للشيركات العاملة في مجال السيفر والسيياحة.

واالسييييتفادة من قضيييياء اإلجازات المعد لها بطريقة غير مبرمجة أي تل   االجتماعية،ات ال توجد عالقة فعلية بين بعض المتغير

الرحالت التي تاتي للضييرورة االجتماعية. كما أشييارت الدراسيية إلى أن المسييافرين الذين ينشييدون االسييترخاء في عطالتهم تقل 

 سنة. 42أعمارهم عن 

اشتملا على قسم نظري  السيياحة، حيثالمفيدة للباحثين في جغرافية  من الدراسيات (Ryan:1994) وتعتبر دراسية رايان      

واسيييتخدم في  ،وسيييلوكياتهم ورضييياهم ومالحظاتهم، السيييياح،يشيييمل مدخال  منهجيا  وقسيييم تطبيقي. وقد أشيييار رايان إلى مواقغ 

 (.74ص ،هـ7107،دراسته هذه طرقا إحصائية تحليلية عن السياح ورضا السائ  والمشكالت التي تواجهه. )الجاسر

والمشكالت المتعلقة بتعدد  والقضيايا،حيث درس طبيعة السيياحة في المدن  ،المدنالسيياحة يي  (Page:1995) بيجوتناول      

والمدن التي يقصيدها الناس للسياحة. وتم في هذه الدراسة فحص جميع العناصر الرئيسة للسياحة في المدن  ،الوظائغ الحضيرية

 وتاثير السياحة على البيئات في المدن. )المرجع السابق(. ،وأنوا  المرافق ،ى الزيارةوالحافز عل كالزوار،

ومن  ،واألردن خاصة ،والتنـييييييّزه في الوطن العربي عامة ،في عدة أبحاث أنماط السياحة م(7991حابس سيماوي ) درسو      

ص وذل  لمعرفة خصائ ،عية باتبا  المنهج السلوكيوكانا دراسة استطال ،واقع حركات التنـّزه واالستجمام يي األردندراساته 

واعتمد سييماوي في دراسييته على اسييتبانة  ،وانطباعاتهم حول زيارتهم لألماكن السييياحية خاصيية الطبيعية واألثرية منها ،الزوار

الفترة من أكتوبر واالسيييييتجمام في األردن خالل  ،أعدت لهذا الغرض موجهة لعينة من األردنيين الذين ارتادوا مواقع التنـييييييييييّزه

شيييخصيييا  تم اختيارهم من مجتمع الدراسييية بطريقة عشيييوائية  7274م. وتكونا عينة الدراسييية من 7992م حتى سيييبتمبر 7929

 منتظمة. وفي ختام دراسته استعرض الباحث أهم النتائج التي توصل إليها من خالل تحليل متغيرات دراسته.

من االتجاهات الحديثة في السيياحة اآلن لما توفره الصحراء من جو  الصيحرا سيياحة أن  ،(هـيييييي7100وذكر نعيم الظاهر )     

 ،هادئ بعيد عن صخب المدينة وتلوثها، كما أنها تلبي رغبات السياح من صيد وركوب لبعض الحيوانات



 

 
 

 

 

 

حراء الرغم من أن الص أو االسيتمتا  بالحياة البدائية. واختتم الظاهر قوله بان هذا النو  من السيياحة في األردن لم تسيتغل على 

ومنطقة الديسيييييية  ،أمثلة األماكن السييييييياحية الصييييييحراوية في األردن منطقة وادي رم األردن. وأبرزمن مسيييييياحة  %20تؤلغ 

 .وخاصة الطبيعية في األردن ،الشهيرتين. وتاخذ هذه الدراسة الطابع المسحي الوصفي في استعراض المعالم السياحية

 ،سييلوو وقا الفراو وتخطيا الترويف يي المملكة مع دراسيية حالة لمدينة الريا  )م7929) درس عبد المحسيين الحجيو     

 ،ويتمثل ذل  في العوامل الجوية ،حيث أوض  الحجي أن للبيئة الطبيعية تاثير على األنشطة الترويحية

ييياتي من العوامييل الثقييافييية  ويرا البيياحييث أن الحيياجيية إلى التروي  في مجتمع مييدينيية الرييياض القيياسييييييييية،والظروف المنيياخييية  

ورة ومن الدراسييية المذك مجتمعها،وعلى  ،ونتيجة لتاثيرات خارجية تتمثل في التطور الذي طرأ على المدينة ،االجتماعية نفسيييها

من أو الفرص المتاحة منه ضيي ،يتبين أن الخصييائص االجتماعية والدينية لها وزنها الواضيي  سييواء بالنسييبة لخصييائص التروي 

والفرص  ،وفي تكوين السياسة الترويحية ،وتوقعاتهم ،السيعودي. وللخصائص الدينية والحضارية دور في سلوك الناس المجتمع

وكذل  الجوانب المتعلقة باالسييتجمام  ،الترويحية. ويرا الحجي أن لهذه الخصييائص دور في سييلوك وسييياسييات وأهداف التروي 

 تخدام المنشآت والمناطق الترويحية.مثل: الفصل بين الجنسين الذي بدوره يؤثر على اس

السياحة يي (: هـيي7171ومن الدراسات التي تناولا الحركة السياحية داخل المملكة العربية السعودية دراسة سلطان الثقفي )     

جازات إلحيث تبحث هذه الدراسة في الجوانب المختلفة ألنشطة التروي  وقضاء ا ، المملكة العربية السيعودية السيلوو واألنما 

حيث  ،مكة المكرمة( ،الطائغ ،وتحديدا  في مدن: )جدة ،لدا السيييييكان في منطقة مكة المكرمة غرب المملكة العربية السيييييعودية

تناول الباحث مسيييتوا اسييييتخدام وسييييائل الراحة ووسيييائل النقل ومصييييادر المعلومات السييييياحية ومدا ارتباطها باماكن قضيييياء 

قتصيييييادية ألفراد العينة مثل التعليم والدخل. ودرس كذل  مناطق اسيييييتقبال االنسيييييياب اإلجازات والخصيييييائص االجتماعية واال

السييياحي داخل المملكة العربية السييعودية والمناطق التي قصييدها السييياح ومدا اسييتخدامهم لتسييهيالت اإلقامة والنقل. كما بحث 

تم قياس مدا الرضيييا عن التسيييهيالت السيييياحية أيضيييا  مسيييتوا االسيييتخدام ومدا الحاجة إلى خدمات اإلعالم السيييياحي. وكذل  

 المقدمة.

السياحة الطبيعية إلى قسمين: األول  -السياحة األسس والمفاهيم-( في دراستهم هـيييييي7171محمد القحطاني واخرون ) وقّسم     

حظى ألشكال التي تيشيمل األشيكال التضياريسيية المختلفة مثل: الجبال واألودية والجروف واالنكسارات والبراكين وغيرها من ا

بكثير من العشياق والمحبين. والقسيم الثاني يشيمل النبات الطبيعي، فهو أيضيا  أحد عوامل الجذب السياحي الصحراوي فله محبيه 

وتضييييييعغ جاذبية األماكن السييييييياحية بدونه. ومقدرة الجذب السييييييياحي للنبات الطبيعي هذه، أصييييييبحا من أهم عوامل وحوافز 

 لطبيعي وحمايته في كثير من دول العالم.المحافظة على النبات ا

من الدراسييات المهمة في الصييحرا  بيا المقومات والاييوابا  سييياحة (0222وثامر خياري ) ،ماهر إدريس وتعتبر دراسيية     

من أهم  رحيث أّكد الباحثان أن المملكة العربية السعودية تعتب –رغم أنها دراسة وصفية لم تقم على دراسة ميدانية  –هذا المجال 

  والجيولوجية المتنوعة. وأوضيي ،وتعدد تشييكيالتها الجغرافية ،المناطق جذبا  لهذا النو  من السييياحة نظرا  لطبيعتها الصييحراوية

ماء وتعزيز روح االنت ،الباحثان أن من أهداف االهتمام بهذا النو  من السييييياحة: اإلقبال العالمي المتزايد على السييييياحة الطبيعية

 ،الل المواطن للتعرف على طبيعة بلده وإيجاد نو  من الترابط العاطفي المباشر بين المواطن واألرضللوطن من خ



 

 
 

 

 

 

رص وفت  ف ،واسييييييتغالل اإلجازات واألعياد للعائالت في مواقع تضييييييمن حريتهم وراحتهم ،وفت  باب جديد من أبواب الترفيه 

 ة للشباب السعودي في مجال مشروعات السياحة الصحراوية.وإيجاد فرص وظيفية جديد ،استثمار جديد هذا النو  من السياحة

" حيث صينغ الدوسري من خالل مقومات ويرص سيياحة الصيحرا  يي حائل( "هـيييييي7104الدوسيري ) زعبد العزي وتناول    

المقومات الحضيارية والتاريخية والتراثية: وتشمل قصور برزان  دراسية وصيفية مقومات وفرص سيياحة الصيحراء بحائل إلى:

والقشييييييلية وعيرف األثريية وكثير من األحيياء السييييييكنية التقليدية التي شيييييييدت في فترات وحقب تاريخية متعاقبة تتميز بطابعها 

العمراني والمعمياري المحلي لمنطقية حيائيل مثيل أحيياء لبيدة والزبيارة وكذل  قرية قفار التاريخية وقرية جبة القديمة والكثير من 

 ات القديمة.مواقع النقوش الحجرية والكتاب

المقومات البيئية والطبيعية: وتشيييييمل البيئة النظيفة والهواء النقي العليل والمناع المعتدل وأشيييييجار الطل  وأودية مشيييييار وعقدة  

المقومات االجتماعية: التي اشييتهر بها أهالي حائل كالعادات والتقاليد األصيييلة أشييهرها الكرم والجود  وصييبابة والكثبان الرملية.

المقومات العمرانية والمادية: من خالل ما تشهده منطقة حائل من نهضة شاملة لجميع أوجه الحياة سواء  بواجب الضييغ. والقيام

أو اجتماعية وما صييياحبها من بناء بنية تحتية أسييياسيييية من مرافق وخدمات  صيييحية،أو  تعليمية،أو  زراعية،أو  عمرانية،كانا 

ا التنمية السيياحية والتي تحتاج لمثل هذه المقومات المختلفة خاصية ما هو وثيق الصلة وطرق تدعم التنمية بمختلغ أنواعها ومنه

 أو ما يدعم صناعة السياحة فيها.

ومن خالل العرض السييابق اتضيي  للباحث أن أغلب الدراسييات في مجال السييياحة البرية في المملكة العربية السييعودية   

لم تحظ باي  -مدينة حائل-يدانية. واتضيي  أيضييا أن منطقة دراسيية الباحث وبعضييها اسييتند على دراسيية م ،بصييورة عامةجاءت 

حيث إن أغلب الدراسات المحلية تناولا مناطق أخرا  البريّة،دراسة في مجال سلوك السكان واتجاهاتهم نحو التنـيييّزه والسياحة 

سيات السيابقة في مجال السياحة البريّة ويخلص الباحث إلى أن الدرا أو أشيارت إلى حائل بصيورة عامة أو وصيفية. ،من المملكة

في المملكة العربية السيييعودية قليلة جدا  وال تكاد توجد دراسيييية مكتملة عنها في منطقة حائل قيد الدراسيييية. ويتوقع أن تسيييياهم في 

هجية  حية المنميدان السيياحة البريّة والسياحة في حائل على وجه الخصوص. ولقد استفاد الباحث من هذه الدراسات سواء  من النا

 أو من الناحية التطبيقية ألماكن مشابهة جغرافيا  لمنطقة الدراسة.

 

 :رجرا ات المنهجيةاإل

 :منهج البحث 

تاتي هذه الدراسيية ضييمن دراسييات الجغرافيا البشييرية للسييياحة والترفيه، فهي تدرس ظاهرة جغرافية تتفاعل مع غيرها من      

وتفاعالتها مع كل الظاهرات الجغرافية الموجودة في  ،ز عن غيرها بتنو  ارتباطاتهاوالطبيعيية بل وتتمي ،الظياهرات البشييييييريية

ا فمن جهة تم تتبع منشييييي ،األمر الذي اسيييييتلزم تناول جوانب عديدة تتطلب الجمع بين المنهج االسيييييتداللي واالسيييييتقرائي ،المكان

سيييتدالل على مدا صيييحتها بدءا  من العام إلى والبحث في قضيييايا محددة لال  ،على وجه الخصيييوص السيييياحة البريةو ،السيييياحة

لسكان وأثر تصرف ا ،واالتجاه الذي تتخذه الظاهرة ،المفيد في إيضاح السلوك ،وقد اسيتفاد الباحث من المنهج السلوكي ،الخاص

تتسم  ات التيوالموضوع ،على ظهور أنماط مكانية يمكن تمثيلها بيانيا. ويسيتخدم هذا المدخل عادة في دراسات الحركة السياحية

 بوجود قدر من الديناميكية في الظاهرة الجغرافية.



 

 
 

 

 

 

منطقة أبرز مظاهر السياحة البرية ب وصغاألسلوب الكمي. فمن ناحية تم  ي أوال  ثماألسيلوبين الوصيفي التحليلواسيتخدم الباحث 

 راسة.عالقة بين متغيرات الدومن ناحية أخرا تم االستعانة باألسلوب الكمي لتوضي  ال الدراسة

      

 :عينة البحث

م في َمن ه ،ومجتمع الدراسة هم البالغين من سكان مدينة حائل ،منطقة الدراسة هي مدينة حائل في المملكة العربية السعودية     

مواطنين ومقيمين. ونظرا  لكبر حجم مجتمع الدراسيية البالغ  ،ذكورا  وإناثا   ،سيين الخامسيية عشييرة فما فوق على اختالف شييرائحهم

فان الباحث لجا  ،(هـيييييي١٣٤١ ،التعداد العام للسكان والمساكن ،نسيمة )مصلحة اإلحصاءات العامة حوالي نصيغ مليون تعدادهم

كما قام الباحث بدراسيييييية بعض الحاالت عن طريق  ،حالة ٧٠٥بلغا  إلى أخذ عينة عشييييييوائية منتظمة ممثلة لمجتمع الدراسيييييية

  ع السياحة البريّة بمنطقة حائل.والمالحظة بالمشاركة في أهم مواق ،المالحظة

وبعد فحصيييييها ميدانيا  ومكتبيا  تم  ،( اسيييييتبانة٠٦١عاد منها ) ،توزيع هذا العدد من االسيييييتبانات على أفراد مجتمع الدراسييييية بعد

حيث شييك  الباحث في إجاباتها. وقد بلغ  ،وتضييارب بيانات البعض اآلخر ،وذل  لنقص بيانات بعضييها ،( اسييتبانة٦١اسييتبعاد )

 ،( من مجمو  االسيييتبانات الموزعة% 66أي بنسييبة ) ،( اسييتبانة٠٥٥العدد النهائي لالسييتبانات الصييالحة للتحليل اإلحصييائي )

على توزيع أفراد عينة الدراسييية حسيييب أحياء مدينة حائل وتكرارهم ونسيييبة كل حي من ( ١وشيييكل )( 7رقم ) ويحتوي الجدول

 أحياء المدينة مرتبة تنازليا . 

 ( األحيا  السكنية التي سحبا منها عينة الدراسة1رجدول رقم )

 % التكرار الحي السكني م % التكرار الحي السكني م

 % 2.3 76 صالح الدين 72 % 6.6 44 الوسيطاء 1

 % 2.3 72 الخماشية 76 % 6.1 40 الجامعيين 3

 % 3.2 71 العزيزية 71 % 6.0 47 أجا 2

 % 3.2 71 النقرة 72 %   6 42 السمراء 4

 % 3.2 71 التلفزيون 79 % 2.1 01 المطار 5

 % 3.6 74 عبد هللاالمل   02 % 2.1 01 المتنـّزه الشرقي 6

 % 3.4 70 شرق المجمع 07 % 1.1 00 البادية 7

 % 3.3 77 الطريفي 00 % 1.0 07 المتنـّزه الشمالي 2

 % 3.3 77 الزهرة 04 % 1.0 07 لبدة 9

 % 3.3 72 صبابة 01 % 1.2 02 الزبارة 13

 % 3.3 72 الشفاء 02 % 4.2 79 المتنـّزه الغربي 11

 % 1.2 9 الخزامى 06 % 4.2 79 شراف 13

 % 1.6 2 السالم 01 % 4.1 71 شمال المطار 12

 % 1.4 1 المصيغ 02 % 4.1 71 برزان 14

 

 533الكلي مجموع العينة 

 لدراسة الميدانية المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا  على ا                



 

 
 

 

 

 

 (: أحيا  مدينة حائل التي أُخذت منها عينة الدراسة.٢شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مييييييين 

 اعداد الباحث بناء  على الدراسة الميدانية

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 :أداة الدراسة

ن مجتمع األولية م تعتبر االسيييتبانة األداة الرئيسييية في هذه الدراسييية، حيث قام الباحث بتصيييميم اسيييتبانة لجمع البيانات

( فما فوق، على اختالف شرائحهم، ذكورا  وإناثا ، 72الدراسية تضمنا أسئلة موجهة إلى كل فرد من سكان مدينة حائل من سن )

 مواطنين ومقيمين. حيث شملا على عدة محاور وهي: 

 المحور األول: وسيلة النقل ونوعية األماكن السياحية المختارة  

 تفضيل األماكن السياحية من قبل عيّنة الدراسة المحور الثاني: درجة

 المحور الثالث: األنشطة التي يمارسها المتنـّزهون والسياح في األماكن البريّة

 البريّة، والمشكالت التي تواجههاالمحور الرابع: الخصائص المفضلة في األماكن السياحية  

فردا  من مجتمع الدراسيييييية، وبعد جمعها  ٣٥ية مكونة من ولقياس صييييييدق األداة تم تجريبها أوال  على عينة اسييييييتطالع

وتفحصييييها أظهرت العينة االسييييتطالعية أن صييييياغة األسييييئلة كانا واضييييحة، وقد أُجريا بعض التعديالت الطفيفة على بعض 

ة للعمل هزالعبارات بناء  على بعض المالحظات التي أبداها بعض أفراد العينة االسييييتطالعية. ثم بعد أن أصييييبحا االسييييتبانة جا

ب على العينة المختارة حيث طُلب من المبحوثين اإلجابة على  الميداني، قام الباحث بتوزيعها بنفسييييه وبمسيييياعدة فريق عمل ُمدرل

أسيئلة االستبانة مباشرة، على أن يتم العودة في وقا الحق تم االتفاق عليه مع المبحوثين وذل  إلعطاء فرصة أكبر لنجابة على 

 صة  أنها تضمنا بعض األسئلة التي تتطلب وقتا  كافيا  لنجابة عليها.االستبانة، خا

 

 :األساليب المستخدمة يي تحليل البيانات

قام الباحث باسيييتخدام عددن من األسييياليب اإلحصيييائية لتحليل بيانات الدراسييية مثل اسيييتخراج النسيييب المئوية والتكرارات، وذل  

، وتوضيي  أثر كل منها في الخصيائص االقتصادية، واالجتماعية، والديموغرافية لوصيغ جميع المتغيرات الواردة في االسيتبانة

وذل  لتوضييي  العالقة بين  Spearman Correlation))للمبحوثين. تم أيضييا اسييتخدام اختبار معامل ارتباط الرتب سييبيرمان 

 متغير األماكن السياحية ووسيلة النقل المستخدمة في الذهاب لهذه األماكن.

 

 :تحليل البيانات ونتائج الدراسة

 ء  على المحاور األربعة التي ذكرت أعاله وهي كالتالي:تم تحليل بيانات الدراسة والخروج بعدة نتائج سيتم تناولها بنا

 وسيلة النقل ونوعية األماكا السياحية المختارة  ول: األمحور ال

فمنها المناطق الوعرة جدا  كالجبال والنفود والحرات  ،ضيييياريسييييهاتختلغ مناطق السييييياحة البريّة في منطقة حائل بحسييييب ت     

ومنها المناطق قليلة الوعورة كالسهول الواسعة  ،ومنها المناطق متوسطة الوعورة كاألودية الضيقة والمضائق الجبلية ،البركانية

األماكن  وكذل  ،ماكن السياحة البريّةوالشيعاب الصيغيرة. وقد تم سيؤال المبحوثين عن وسييلة النقل المستخدمة في الخروج إلى أ

ة أشيييارت نتائج الدراسييييحيث  وما إذا كان هناك عالقة بين نو  وسييييلة النقل وبين المكان السيييياحي المقصيييود ،التي يفضيييلونها

 ( من أفراد العيّنة يسييييييتخدمون السيييييييارات ذات )الدفع الرباعي( وذل %62( إلى أن أكثر من )٣المييدانية كما في جدول رقم )

  ،بسبب وعورة أغلب األماكن السياحية البريّة بحائل



 

 
 

 

 

 

وتجنبا  للمخاطرة ممن يصييطحبون أسييرهم معهم وخاصيية في مواسييم األمطار حيث تكثر السيييول وانجراف التربة وتحولها إلى 

ن بالذهاب إلى وكما تدل على ارتباط سكان حائل بالبر وأنهم ال يكتف ،تربة طينية يصيعب السير عليها بواسطة السيارات األخرا

المناطق التي تصييييلها الطرق المعبدة. وجاء في المرتبة الثانية األفراد الذين يسييييتخدمون سيييييارات )النقل الخفيغ( كالوانيا وما 

حيث يعتبر هذا النو  من السيارات مفّضل لعدد من المتنـّزهين  ،(%07.0حيث بلغا نسبتهم من المجمو  الكلي للعيّنة ) ،شابهه

ل  ألنه قادٌر على حمل األمتعة والحطب والماء باإلضييافة إلى رخص ثمنه مقارنة  بسيييارات الدفع الرباعي. أما أقل والسييياح وذ

والسبب يعود إلى أن غالبية  ،( فقط من مجمو  عيّنة الدراسة%7.1أنوا  وسائل النقل تكرارا  فهي )الحافلة( حيث بلغا نسبتها )

وذل  تجنبا  لمخاطر الرحالت البريّة ووعورة األماكن  ،بسيييارات أكثر أمانا  من الحافلةالمتنـيييييييّزهين والسييياح يفضييلون الخروج 

 السياحية البريّة التي تتصغ بها منطقة حائل إجماال .

 النسبة المئوية والتكرارات أليراد عيّنة الدراسة تبعاً لنوع وسيلة النقل المستخدمة (٢)رقم رجدول 

 النسبة المئوية عدد األفراد نو  وسيلة النقل 

 %62.2 422 سيارة دفع رباعي )جيب أو صالون(

 %07.0 726 نقل خفيغ )وانيا( 

 %76.6 24 سيارة صغيرة

 %0.0 77 أخرا

 %722 222 المجمو 

  

منطقة حائل؟ بالتساؤل التالي: هل هناك عالقة بين وسيلة النقل وبين نو  المكان المنشود للتنـزه والسياحة البريّة وهذا يقودنا الى 

بين وسيييلة النقل  (Spearman Correlations)ولنجابة على هذا التسيياؤل اسييتخدم الباحث معامل ارتباط الرتب )سييبيرمان( 

( إلى عدم وجود عالقة ارتباط بين األماكن ٤وبين األماكن السياحية البريّة، حيث أشارت نتائج الدراسة الميدانية كما في جدول )

وبين وسيييييائل النقل المسيييييتخدمة في الخروج إلى هذه األماكن، باسيييييتثناء منطقة واحدة وهي منطقة )النفود  السيييييياحية المفضيييييلة

الكبير(، حيث أشييارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباط بين هذه المنطقة وبين وسيييلة النقل المسييتخدمة. ويعود السييبب في ذل  إلى 

 نوعا  خاصا  من وسائل النقل وهي السيارات ذات الدفع الرباعي. كون منطقة النفود الكبير منطقة رملية وعرة تتطلب

 يا األماكا السياحية ووسيلة النقللتوضيف العالقة  (Spearman Correlations)معامالت ارتبا  سبيرمان  (٣)رجدول رقم 

 مستوا الداللة معامل ارتباط سبيرمان أماكن السياحة البريّة المختارة م

 2.211 -2.222 مشار وادي 7

 ٭2.242 2.294 الكبير دالنفورمال  0

 2.022 -2.212 طريق الجوف 4

 2.412 -2.212 عقدةوادي  1

 2.124 -2.242 جو وادي 2



 

 
 

 

 

 

 2.217 -2.201 توارنوادي  6

 2.616 -2.279 قناء 1

 2.292 -2.201 جبال سلمى 2

 2.020 -2.212 أبو نمر وادي 9

 2.440 -2.211 المشط وادي 72

 2.292 -2.201 عاتقة وادي 77

 2.011 -2.220 الرصغوادي  70

 2.792 -2.222 النهايدجبال  74

 2.714 -2.267 شطبوادي  71

 2.221 -2.201 نقبينجبال   72

 2.779 -2.212 صحا وصحي 76

 2.046 -2.224 أركانوادي  71

 2.724 2.262 خثال والحسكيوادي  72

 2.446 -2.214 شوطوادي  79

 2.024 -2.221 السلغادي و 02

 (2.22٭ عند مستوا داللة ) =             

 

 دررجة تفايل األماكا السياحية ما قبل عيّنة الدراسة ور الثاني:محال

ن ع عينة الدراسييية تم سيييؤال ،لمعرفة درجة تفضييييل أفراد عيّنة الدراسييية ألشيييهر أماكن السيييياحة البريّة بمنطقة حائل  

 ،وقد تم تحديد أشهر عشرين موقعا  سياحيا  بريا  بمنطقة حائل ،بزيارات مستمرة منهم تحظىوالتي  ،يهملد األماكن األكثر تفضيال  

 ،وقيد طليب من العيّنية تحيدييد درجية تفضيييييييلها لهذا األماكن من بين ثالثة اختيارات لدرجة التفضيييييييل: )عالية(، ٣جيدول رقم )

 ،متدنيةونقطة واحدة لل ،ونقطتان للمتوسييييطة ،قاط لدرجة التفضيييييل لعاليةومتدنية( على التوالي. وقد تم من  ثالث ن ،ومتوسييييطة

 وذل  لغرض التحليل اإلحصائي.

وقد أشيييارت نتائج الدراسييية الميدانية إلى أكثر األماكن السيييياحية بمنطقة حائل تفضييييال  من قبل أفراد عيّنة الدراسييية هو 

أنهم يفضيييلون هذا المكان بدرجة تفضييييل عالية. وهذه النتيجة  ( على% 27حيث أشيييار أكثر من نصيييغ العيّنة ) ،مشيييار( وادي)

مشيار( وتفضييله من قبل غالبية المتنـييييييّزهين والسياح من سكان مدينة حائل. ويعود سبب ذل  إلى  واديتشيير إلى أهمية موقع )

ونظافته واحتوائه على غابة وجمال طبيعة الموقع  ،عيدة عواميل من أهمهيا قرب الموقع من ميدينية حيائيل مقر إقيامية أفراد العيّنة

باإلضييافة إلى توفر أغلب الخدمات الضييرورية بالموقع كالماء وشييبكات  ،كثيفة من أشييجار الطل  المحببة لدا سييكان مدينة حائل

االتصال وسهولة الوصول إليه. وقد تقّدم إيراد نبذة كاملة عن موقع وادي مشار مدعمة بالصور وذل  في الفصل الرابع من هذه 

 اسة.الدر



 

 
 

 

 

 

( من مجمو  أفراد عيّنة % 17.1حيث أشيييييار ) ،الكبير( النفودرمال )أما الموقع الثاني الذي جاء ثانيا  في درجة التفضييييييل فهو 

مقر إقامة  وبقربه من مدينة حائل ،الدراسية بدرجة تفضييل عالية. ويعود سيبب ذل  لتميز موقع )النفود الكبير( بمسياحته الشاسعة

اعمة باإلضيييافة إلى رماله الن ،وتوفر الحطب به بكميات كبيرة وبانوا  مختلفة كاألرطى والغضيييا والعرفج ،أفراد عيّنة الدراسييية

ولعل  ،وهدوئه في الليل. أما مرتادي هذا الموقع فاغلبهم من فئة الشباب الذكور حيث تكثر مواقع التطعيس والرياضات المتنوعة

امتيازا  جديدا  لموقع النفود الكبير حيث تتواجد أغلب الفعاليات المصيييييياحبة  اعتماد رالي حائل )تحدي النفود الكبير( قد أضيييييياف

ذيل  أما سبب تدني تفضيل المواقع التي في للرالي في هذه المنطقة. وال يعني ذل  عدم ارتياده من قبل الفئات والشرائ  األخرا.

شيييوط وادي أو لوعورة تضييياريسيييها وخاصييية منطقة  كون هذه األماكن إما غير معروفة لدا البعضالى القائمة فيعزوه الباحث 

 باإلضافة إلى بُعد المسافة عن مدينة حائل مقر إقامة أفراد عيّنة الدراسة. ،ضيق جدا  و وعر التي هي عبارة عن ممر جبلي

 

 المحور الثالث: األنشطة التي يمارسها المتنـّزهون والسياح يي األماكا البريّة

ينة الدراسة عبر االستبانة عن أهم األنشطة التي يزاولها هؤالء بعد الوصول الى الموقع السياحي. تم في هذا المحور سؤال ع    

 (.٠وقد أظهرت نتائج الدراسة أنوا  عديدة من األنشطة الترفيهية التي يمارسونها. جدول رقم )

مع العائلة واألقارب(، حيث بلغ عدد  وتشيييير النتائج إلى أن أكثر األنشيييطة ممارسييية عند سيييكان مدينة حائل هو )تبادل الحديث 

(. وهذه النتيجة طبيعية ألن هذا % 22.6( فردا ، بنسيييبة مئوية بلغا )102األفراد الذين يمارسيييون هذا النشييياط بصيييورة دائمة )

طلب يتالنشييياط من األنشيييطة العامة والشييياملة لكل األنوا  والفئات وال يختص بنو  معين أو بفئة عمرية أو جنسيييية، كما انه ال 

تجهيزات خاصيية. وجاء في المرتبة الثانية في ترتيب األنشييطة نشيياط )الجلوس والتامل(، حيث بلغ عدد األفراد الذين يمارسييون 

(، ثم جاء نشيياط )إعداد وجبات الطعام( في المرتبة الثالثة %62.2( فردا ، بنسييبة مئوية بلغا )419هذا النشيياط بصييورة دائمة )

(. أما أقل األنشطة % 61.1( فردا  بنسبة مئوية بلغا )441ذين يمارسيون هذا النشياط بصيورة دائمة )حيث بلغ عددهم األفراد ال

التي يمارسييييها أفراد عيّنة الدراسيييية عند خروجهم إلى السييييياحة البريّة هو نشيييياط )القراءة واالطال (، حيث كانا أعداد األفراد 

(، وسييبب تدني نسيبة هذا النشيياط هو أن من يخرج للتنـيييييييزه %71.1ا )( فردا  بنسيبة مئوية بلغ10الذين يمارسيون هذا النشيياط )

عييادة  يريييد االبتعيياد عن ضييييييغوط العمييل اليومي ومييا يرتبط بييه من قراءة وبحييث وغيره، وكييذليي  الحرص على أن يكون وقتهم 

 -0.24وحا ما بين )بصيييحبة أسيييرهم بعيدا  عما يشيييغلهم عنها. وتشيييير النتائج إلى أن المتوسيييطات الحسيييابية لهذه األنشيييطة ترا

 -إجماال  –(. كما تشيير النتائج إلى أن ممارسية األفراد لتل  األنشيطة % 21.4 - % 91.4(، بنسيبة مئوية تراوحا ما بين )7.10

(، وهي نسييبة مرتفعة نسييبيا ، وتدل على أن تل  الممارسييات هي من أكثر %17.9أثناء السييياحة البريّة كانا بنسييبة مئوية بلغا )

تي يمارسها أفراد مجتمع الدراسة أثناء خروجهم إلى التنـيييّزه والسياحة البريّة. وهناك بعض األنشطة التي تلقى رواجا  األنشطة ال

كبيرا  وهي تعتميد على البيئة الطبيعية كمصييييييدر لها منها التقاط فطر الكماة والنباتات واالحتطاب وتسييييييلق الجبال والتصييييييوير 

 ثلث ونصغ أفراد العينة.  الفوتوغرافي، وتراوح من يمارسها بين

 

 



 

 
 

 

 

 

( النسب المئوية والتكرارات لدررجة تفايل أيراد عيّنة الدراسة للمتنـزهات البريّة بمنطقة حائل )مرتبة تنازلياً ٤رجدول رقم )

 حسب دررجة التفايل العالية(

 

 دررجة التفايل م

 المتنـّزه 

 البّري

 متدنية متوسطة عالية

 النسبة األيراد النسبة األيراد النسبة األيراد

 %74.6 62 %42.1 711 %27.2 022 مشار وادي 1

 %47.0 726 %01.1 741 %17.1 021 النفود الكبيررمال  3

 %02.1 710 %44.2 762 %46.6 794 طريق الجوف  2

 %01.2 749 %41.1 710 %41.2 729 عقدة وادي 4

 %42.0 797 %02.2 702 %46.2 721 جو وادي 5

 %42.2 719 %09.2 719 %41.1 710 (الشعبين )توارن 6

 %41.1 710 %41.1 710 %47.0 726 نفود قناء 7

 %17.0 026 %02.1 710 %42.1 720 جبال سلمى 2

 %14.2 079 %02.1 710 %01.2 749 أبو نمر وادي 9

 %10.0 077 %42.6 724 %01.0 746 المشط وادي 13

 %09.1 791 %44.2 769 %06.2 741 عانقة وادي 11

 %14.0 076 %47.0 726 %02.6 702 الرصغ وادي 13

 %11.2 001 %42.0 727 %02.2 702 النهايد 12

 %11.6 004 %47.6 722 %04.2 779 شطيب 14

 %17.0 026 %42.1 711 %04.1 771 نقبين 15

 %16.2 041 %42.1 720 %00.2 771 صحا وصحي 16

 %19.2 019 %01.2 749 %00.1 770 أركان 17

 %29.2 092 %72.2 91 %00.0 777 والحسكيخثال  12

 %29.2 099 %02.0 706 %72.2 12 شوط وادي 19

 %67.6 422 %04.1 771 %72.2 12 السلغ وادي 02

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 المحور الرابع: الخصائص المفالة يي األماكا السياحية البريّة، والمشكالت التي توارجهها

عناصيير الجذب السييياحي فيه، كسييهولة الوصييول إليه، وجمال طبيعته، ومدا  تزداد أهمية المكان السييياحي البّري بحسييب توفر

توفر بعض المتطلبات الضييرورية كالماء وشييبكات االتصييال. وقد تم سييؤال عيّنة الدراسيية حول درجة أهمية بعض الخصييائص 

 ل خاصييييية بواسييييطة المقياسالتي يفضييييلونها في المكان السييييياحي البّري بمنطقة حائل، حيث طُلب منهم تحديد درجة األهمية لك

الثالثي المعتمد في أداة الدراسيية: )هام، ومتوسييط األهمية، وغير هام(. وقد أشييارت نتائج الدراسييية الميدانية، كما في جدول رقم 

مية هيفضييييييلون األماكن السييييييياحية البريّة التي )يتوفر بها الماء(. وهذه النتيجة متوقعة لما للماء من أ غيالبية العينة(، إلى أن ٧)

بالغة، فهو أحد مصييادر المتعة في المكان السييياحي البري بمنظره الجميل واسييتخدامه في السييباحة أحيانا ، كما أنه يسييتفاد منه في 

الغسييل والطبخ والشيرب وخاصية في الصيحراء التي تتصغ بقساوة مناخها خاصة  في فصل الصيغ. ثم تال ذل  خاصية )كثرة 

السيياحي، ثم خاصيية )الطبيعة المتنوعة( للمكان السيياحي، ثم خاصيية )توفر األشييجار الكبيرة(، ثم  النباتات الطبيعية( في المكان

خاصييية )توفر الحطب(، ثم خاصييية )توفر شييبكة االتصييال(، ثم خاصييية )سييهولة وصييغ المكان السييياحي(، ثم خاصييية )انبسيياط 

صية )كثرة الطيور( في المكان السياحي، وأخيرا  خاصية المكان(، ثم خاصية )قرب المكان السياحي( من مقر سكن الفرد، ثم خا

)وجود الجبال( في المكان السييياحي البّري. وبشييكل عام فان غالبية أفراد عيّنة الدراسيية يرون بان جميع هذه الخصييائص هامة، 

ب مئوية تراوحا ( بنس0.76 – 0.26حيث يشيير إلى ذل  تقارب المتوسطات الحسابية لهذه الخصائص والتي تراوحا ما بين )

 (.٨(، وهي قيم تدل على درجة األهمية العالية. جدول رقم )%17.9-%92.4بين )

 النسب المئوية والتكرارات لدررجة ممارسة أيراد عيّنة الدراسة لألنشطة عند الخروج للسياحة البريّة (٥)رقم رجدول 

 ال أمارسه إ القا أحياناً  دائماً  النشا  الممارس م

 النسبة األيراد النسبة األيراد سبةالن األيراد

 %3.6 74 %77.2 29 % 22.6 102 حديث مع العائلة واألقارب 1

 %2.2 79 %06.1 740 % 6922 419 جلوس وتامل 3

 %6.2 41 %02.2 709 % 61.1 441 إعداد وجبة طعام 2

 %5.2 09 %41.2 729 % 26.1 020 استلقاء وراحة 4

 %11.6 22 %44.2 762 % 22.0 011 استكشاف للمكان 5

 %13.2 21 %49.6 792 % 19.6 012 البحث عن الفقع والنباتات 6

 %12.6 94 %17.2 022 % 12.1 020 احتطاب 7

 %33.4 720 %11.2 002 % 42.6 712 تسلق الجبال 2

تصوير فيديو أو  9

 فوتوغرافي

710 41.1 % 006 12.0% 720 33.4% 

 %35.3 702 %11.6 042 % 01.1 741 لعب الكرة 13

 %22.6 794 %46.6 724 % 01.2 701 لعب الورق 11



 

 
 

 

 

 

 %25.3 712 %12.6 024 % 01.1 700 دريفتنق(( تطعيس 13

 %27.6 722 %42.6 794 % 04.2 779 صيد وقنص 12

 %29.2 799 %12.1 020 % 79.2 99 البحث عن اآلثار 14

42.2 319 % 14.4 73 قرا ة وإ الع 15

% 

339 41.2% 

 

لسياحة المتوسطات الحسابية والنسب المئوية الستجابات أيراد عينة الدراسة حول األنشطة الممارسة أثنا  ا (٦قم )ررجدول 

 البريّة )مرتبة تنازلياً(

 

 النسبة المئوية المتوسا الحسابي النشا  الممارس م

 %94.2 0.24 حديث مع العائلة أو األصدقاء 1

 %22.6 0.66 جلوس وتامل 3

 %26.6 0.62 جبة الطعامإعداد و 2

 %22.2 0.22 االستلقاء والراحة 4

 %23.9 0.14 استكشاف المكان 5

 %79.2 0.42 البحث عن الفقع والنباتات 6

 %72.6 0.07 االحتطاب 7

 %71.6 0.72 تسلق الجبال 2

 %71.2 0.71 تصوير فيديو أو ففوتوغرافي 9

 %67.2 0.20 اللعب بالكرة 13

 %63.9 7.29 التطعيس 11

 %61.9 7.26 اللعب بالورق 13

 %61.9 7.26 الصيد والقنص 12

 %59.9 7.22 البحث عن اآلثار 14

 %57.2 7.10 القراءة واالطال  15

 %71.9 3.16 المجموع الكلي 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 النسب المئوية والتكرارات ألهم الخصائص التي يفالها أيراد عيّنة الدراسة يي المتنـزه البّري (٧رقم )رجدول 

 غير هام متوسط األهمية هام الخصائص المرغوبة في المكان   م

األفرا النسبة األفراد

 د

األفرا النسبة

 د

 النسبة

 %7.6 2 %72.1 20 %22.2 112 توفر الماء 7

 %7.2 9 %77.0 26 %21.2 142 كثرة النباتات الطبيعية 0

 %0.2 71 %79.0 96 %12.2 492 ذو طبيعة متنوعة 4

 %1.1 00 %71.2 29 %11.2 429 ول إليهسهولة الوص 1

 %2.2 12 %72.2 19 %16.0 427 يوفر خصوصية للعائلة 2

 %4.1 71 %07.1 721 %12.0 416 ذو أشجار كبيرة 6

 %2.2 02 %04.2 772 %10.2 462 يتوفر فيه الحطب 1

 %2.6 14 %02.2 709 %62.6 402 يتوفر فيه االتصال 2

 %2.2 11 %01.2 749 %64.1 471 سهولة وصفه 9

 %2.0 17 %44.0 766 %22.6 094 أرضه سهلة ومنبسطة 72

 %72.6 94 %46.2 722 %12.1 002 قربه من مقر السكن 77

 %72.6 94 %12.6 024 %12.2 021 تكثر فيه الطيور 70

 %76.2 22 %20.2 062 %40.2 762 أرضه جبلية 74

 

ألهم الخصائص التي يفالها أيراد عيّنة الدراسة يي المتنـزه البّري )مرتبة  الحسابية والنسب المئوية ( المتوسطات٨رقم )رجدول 

 األهمية(تنازلياً حسب 

 م خصائص المكان السياحي 1المتوسطات الحسابية النسب المئوية

 7 توفر المياه 0.26 92.4%

 0 كثرة النباتات الطبيعية 0.22 91.9%

 4 ذو طبيعة متنوعة 0.12 97.6%

 1 ذو أشجار كبيرة 0.17 92.4%

 2 يوفر خصوصية للعائلة 0.62 29.4%

                                 
 تم حساب المتوسط الحسابي لكل خاصية حسب المعادلة التالية: -7

 العيّنة الكلية÷ الناتج  =( 7×( + )غير هام0×( + )متوسط األهمية4×)هام

 ( 44،44× المتوسط الحسابي )= المعادلة التالية: النسبة المئوية  تم حساب النسبة المئوية حسب -0

 



 

 
 

 

 

 

 6 يتوفر فيه الحطب 0.61 22.9%

 1 يتوفر فيه االتصال 0.21 22.6%

 2 سهولة وصفه 0.21 21.6%

 9 سهولة الوصول إليه 0.24 21.4%

 72 أرضه سهلية ومنبسطة 0.22 24.4%

 77 قربه من مقر السكن 0.01 12.6%

 70 ه الطيورتكثر ب 0.00 14.9%

 74 أرضه جبلية 0.76 17.9%

 

تم توجيه سؤال لعينة الدراسة عن ، فقد المشكالت التي تواجهها أماكن السياحة البرية من وجهة نظر المبحوثينأما من ناحية 

لنجابة  وقد تم وضع أكثر من إحدا عشرة مشكلة ووضع أمامها خيارات ،المشكالت التي تواجهها أماكن السياحة البرية أهم

 .(١)جدول رقم  وغير موافق إطالقا . ،وال أدري ،والخيارات هي: موافق تماما   ،حول أهمية هذه المشكلة من وجهة نظرهم

 

 المشكالت التي توارجهها أماكا السياحة البرية ما ورجهة نظر المبحوثيا (٩رجدول رقم )

 غير موافق إطالقا ال أدري موافق تماما   المشكالت

فرااأل

 د

األفرا النسبة

 د

األفرا النسبة

 د

 النسبة

 %74.1 61 %2.6 14 %12.2 492 قطع األشجار

 %02.6 712 %9.2 19 %62.6 424 وعورة الطرق المؤدية إليها

 %74.6 62 %77.1 21 %12.2 419 تدمير الغطاء النباتي

 %70.2 62 %0.1 70 %22.6 102 رمي المخلفات فيها

 %71.1 21 %77.2 22 %17.6 422 عدم وجود لوحات إرشادية

 40.62 764 %2.6 14 %22.2 091 كهرباء(-عدم توفر الخدمات العامة بها )ماء

 %21.2 012 %71.1 21 %02.6 714 ارض موحشة

 %22.1 020 %72.2 12 %41.6 714 كثرة الحيوانات المتوحشة أو السامة

 %22.6 024 %77.6 22 %41.2 729 عدم توفر لوازم الرحالت البرية

 %44.0 766 %74.2 69 %24.2 062 مضايقة العائالت من بعض الشباب

 %47.6 722 %77.1 21 %21.2 022 الزحام الشديد في بعض أالماكن

 - - %12.6 014 %17.2 021 أخرا

 

 



 

 
 

 

 

 

 :الخاتمة: النتائج والتوصيات

 :النتائج :أوالً 

السياح والمتنـييييييّزهين من سكان لبرية التي يرتادها األماكن السيياحية اخصيائص هذه الدراسية الى التعرف على  اهدف

ودراسييية أشيييهر  ،وتوجهاتهم وانطباعاتهم نحو هذا النمط السيييياحي السيييياح خصيييائصبعض ومحاولة التعرف على  ،مدينة حائل

ا وضحأحيث  . ذه األماكن من وجهة نظرهمهـييييييوالمشكالت التي تتعرض لها  المواقع السياحية التي يفضلها سكان مدينة حائل

 الدراسة النتائج اآلتية:
 

بعض هذه طرق وأنهم ال يعيقهم وعورة  لدا سيييييكان مدينة حائل ةميال  كبيرا  للسيييييياحة البريأن هناك أظهرت نتائج الدراسييييية  -

 للتغلب على( من أفراد العيّنة يسييتخدمون السيييارات ذات )الدفع الرباعي( %62أكثر من ) وبعدها عن مقر إقامتهم. وأن األماكن

األماكن، وتجنبا  للمخاطرة ممن يصيطحبون أسيرهم معهم وخاصية في مواسيم األمطار حيث تكثر السيول وانجراف  هذهوعورة 

 .التربة وتحولها إلى تربة طينية يصعب السير عليها بواسطة السيارات األخرا
 

هم للسياحة البرية هي أنشطة )الحديث أن أكثر األنشيطة التي يمارسها أفراد عينة الدراسة عند خروج أيضيا   أوضيحا الدراسية -

ثم )اسيييييتكشييييياف للمكان(. وهي  ،ثم )اسيييييتلقاء وراحة( ،ثم )إعداد وجبات الطعام( ،ثم )الجلوس والتامل( ،مع العائلة واألقارب(

 دثم )الصييييييي ،ثم )لعب الورق( ،ثم )التطعيس( ،ويقل ممارسييييييي )لعب الكرة( ،أنشييييييطة ال تحتاج الى كثير جهد عدا األخير منها

حيث يميل ممارسييييي هذه األنشييييطة الى أن يكونوا فئات خاصيييية  ،وأخيرا  )القراءة واالطال ( ،ثم )البحث عن اآلثار( ،والقنص(

 أهم خصائصها أنهم من الذكور.
 

 ،أظهرت الدراسية تنو  في طبيعة األماكن المفضيلة للسيياحة البرية ما بين كثبان رملية وجبال وأماكن ذات تشيكيالت صخرية -

 ود)النفثم  ،مشييار( واديارت إلى أن األماكن السييياحية التي جاءت بدرجة تفضيييل عالية من قبل أفراد عينة الدراسيية هي )وأشيي

 (.ثم )جبال سلمى ،ثم نفود )قناء( ،ثم وادي )الشعبين( بتوارن ،ثم وادي )جو( ،ثم )وادي عقدة( ،الجوف( )طريقثم  ،الكبير(
 

ل أفراد عينة الدراسييية في ا - نباتات ثم )كثرة ال ،ألماكن السيييياحية البريّة الخصيييائص التالية من األهم فالمهم: )توفر الماء(يفضيييأ

ثم )سهولة  ،ثم )توفر شيبكة االتصيال( ،ثم )توفر الحطب( ،ثم )توفر األشيجار الكبيرة( ،ثم )الطبيعة المتنوعة للمكان( ،الطبيعية(

 وأخيرا  )وجود الجبال(. (،ثم )كثرة الطيور ،من مقر اإلقامة(ثم )قرب المكان  ،ثم )انبساط المكان( ،وصغ المكان(
 

هي حسيييييب  ،من وجهة نظر المبحوثين فان من أهم المشيييييكالت التي تتعرض لها أماكن السيييييياحة البريّة في منطقة الدراسييييية -

 د باهمية حماية البيئة.األمر الذي يدل على وعي جي ،و)تيدمير الغطاء النباتي( ،و)قطع األشييييييجيار( ،األهميية: )رمي المخلفيات(

و)عدم توفر الخدمات  ،و)وعورة الطرق المؤدية إلى هذه األماكن( ،وكان من أهم مطالبهم وشييكاواهم: )توفير لوحات إرشييادية(

و)كثرة الحيوانات  ،و)مضييايقة العائالت من بعض الشييباب( ،و)الزحام الشييديد في بعض األماكن( ،العامة بها كالماء والكهرباء(

 ة أو السامة(.المتوحش

 

 

 



 

 
 

 

 

 

  :توصياتثانياً: ال

 :يمكن للباحث تقديم التوصيات التالية ،بناء  على ما تم التوصل إليه من نتائج

تبين من خالل الدراسيية أهمية السييياحة البرية لدا سييكان مدينة حائل خاصيية المناطق القريبة منها لذا يوصييي الباحث بالحفاظ  -

مع دراسيية اآلثار المحتملة لألنشييطة السييياحية  ،ر عند تخطيط المناطق المجاورة للمدينةعليها ووضييع هذا االسييتخدام في االعتبا

 كرالي حائل والتطعيس وغيرها.

حيث لوحظ أن السياحة والتنـيييزه البري يحظيان بشعبية لدا  ،العناية بالمتنـيييزهات البرية مع توجيه ذل  لخدمة مختلغ الشرائ -

 مختلغ فئات المجتمع.

ة وإقامة بنية تحتية متكاملة من شييييبكات طرق امن ،ناصيييير الجاذبة للسييييياح بنوعيها الطبيعي والبشييييري بمنطقة حائلالعناية بالع-

 حيث تبين أن لهذه العناصر أهمية في القيمة السياحية للصحراء. شبكات تغطية للكهرباء والهاتغ الجوالو

وقياس مدا تاثير هذا السلوك على  ،لسيياحي لدا أفراد المجتمعإجراء المزيد من الدراسيات الميدانية المتعمقة حول السيلوك ا - 

 نشاط الحركة السياحية والعوامل المؤثرة فيه.

 

 :قائمة المرارجع

 أوالً: المرارجع العربية:

 القاهرة. ،دار القلم ،جغرافية السياحة ،م(0222) ،احمد حسن ،إبراهيم 

عدد  ،على خريطة استخدام األرض في مدينة أبها، رسائل جغرافية أثر الوظيفة السياحية (،هـ7172) ،احمد حسن ،إبراهيم

 الكويا. ،، الجمعية الجغرافية الكويتية712

 القاهرة. ،دار المعرفة الجامعية ،األساليب الكمية والجغرافيا ،م(7992) ،عيسى علي ،إبراهيم

الجمعية الجغرافية  ،12عدد  ،الجغرافية العربية المجلة ،جغرافية ُعمان السيييييياحة ،م(0220) ،وفيق محمد جمال الدين ،إبراهيم

 القاهرة. ،المصرية

تطور السيياحة في محافظة جدة: دراسية في الجغرافيا السياحية، سلسلة دراسات  ،م(0220) ،عبد الرزاق بن سيليمان ،أبو داود 

 الرياض. ،الجمعية الجغرافية السعودية ،(2جغرافية )

 76مجلد  ،مجلة العقيق ،المناطق المحمية وخيارات تنمية السياحة البيئية في المملكة ،(هـ7107) ،عبد العزيز ،أبو زنادة

 المدينة المنورة. ،نادي المدينة المنورة األدبي ،(040-004)ص.ص: 

 ،الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ،مرشد في السياحة البيئية ،(هـ7172) ،واخرون ،عبد العزيز ،أبو زنادة 

 الرياض.

سييياحة الصييحراء بين المقومات والضييوابط، ندوة اإلعالم والسييياحة الداخلية الواقع  ،م(0227) ،إدريس، ماهر، وخياري، ثامر

 واآلفاق المستقبلية، جامعة المل  خالد، أبها.
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