
 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –اسات والبحوث البيئية معهد الدر 

 

 171 9102سبتمبر  ،الثانيربعون، الجزء ألوا السابع المجلد

أثر السياحة الدينية على البناء النفسي االجتماعي التق ليدي  
  دراسة أنثروبولوجية على مدينة مكة المكرمة -للمجتمع السعودي

                 [8] 
 (2)عوض إبراهيم مصطفى -(2)العتيق مصطفى أحمد -(1)البكرى محمد ىييح محمد

 (3)الحنيني اهلل عبد ناصر 

معهد الدراسات والبحوث ( 9جامعة عين شمس ، البحوث البيئةمعهد الدراسات و باحث ب( 0
 السعودية، جامعة اإلمام محمد بن سعود( 3جامعة عين شمس  ية،البيئ

 
 المستخلص

التع   ر  عل   م شه   م متش     ت ي ه   ال الدراس   ة طل   ي نم   ل الدراس   ات الو     ية به   د  تنتم   
بع اد الشئ  ية ل دف شأ  راد التع رف  عل م ال  روي أ ي شس ياحة الديني ة ومهاهره ا وئ ائ  ها، و ال

، واعتم   دت الدراس   ة جم   ع البيان   ات عل   م شدات   ان هم   ا  تبع   ال للمتريف   رات ايجتماعي   ة عين   ة البح   ث
اس   تبيان ع   ن شث   ر الس   ياحة الديني   ة عل   م البن   اء ايجتم   اعي مقي   اس العوام   س الئمس   ة ال ب   رف، و 

ين عل  م المن  الي م  ن المت  ردد، لبق  ت الدراس  ة عل  م عين  ة عش  وائية التقلي  دل للمجتم  ع الس  عودل
شن المن  الي الس   ياحية  م   رد ، و ان   ت شه  م نت  ائ  الدراس  ة( 051)الديني  ة بم   ة الم رم  ة بلر  ت 

مش     ت ايزدح   ام الس    اني أ   ي ت    دس الس   يارات ب   القرة م   ن الم   زارات الس   ياحية، تع   انم م   ن 
ع دم و ة انتش ار الباع ة الج ائلين باألم ا ن الس ياحيو ال ئة والضوضاء الناتجة ع ن ايزدح ام، و 

وج   ود أ   رم عم   س مت اأئ   ة للجنس   ين أ   ي مج   اس الس   ياحة الديني   ة ب   ين الم   والنين الس   عوديين 
 ةأ روي دال د و وج وق د ش  دت الدراس ة  عل م  وت ضيس الا ور علم اإلناث أي األعماس المتاح ة،

،  م ا ش  دت ل دف عين ة الدراس ة ب المجتمع الس عودل ومتري ر الن و ( 1010)طح ائيا عند مستوف
أ ي بن اء الشئ  ية الس عودية ( 1010)عن د مس توف د أ روي جوهري ة دال ة طح  ائيال توج علم شنه 

الحال  ة التعليم  ة، وشو   ت الدراس  ة بطع  اد  تئل  يل  وأق  ال للعوام  س ال ب  رف للشئ   ية تبع  ال لمتري  ر
 .المنالي السياحية للحد من انتشار الملوثات البيئة بها

 

 مقدم ة
لها شهمية قيمتها أمن الحقائي الثابتة وشن تعد الساحة الدينية أي مدينة م ة الم رمة 

السائح دينيال لم يعد مجرد زوار لعباد الرحمن بس هي شيضال مستهلك  ما يقوم بنشر ع قات 
 داقة مع الدولة محس السياحة األمر الال واجة تنمية السياحة البيئية برية اإلسهام أي 
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السعودل، ولقد شدت السياحة الدينية طلم التنمية ايقت ادية وايجتماعية المستدامة للمجتمع 
ارت ا  العمالة بم ة الم رمة حيث ش بحت م ة م درال هامال للعمس والتوهي  سواء  ان 
هؤيء العماس مهر  شو شن ا  مهر  شو غير مهر  حيث شن العمس اإلنساني هو العن ر السائد 

 (31، م0229يونس، .)أي السياحة
اعي م تسة من البيئة باإلضاأة طلم الهرو  اللبيعية ولما  انت السياحة سلوك اجتم

 ما شنها معينال علم المزج وايت اس الثقاأي والحضارل الال مما ي شك شنها ساهمت علم 
طعاد   ياغة الشئ ية السعودية وشثرت عليها تأثير  بير منها تقليس المساأات ايجتماعية 

 .بين الشعوة الزائر  لهاا الم ان
لك أطن البناء ايجتماعي التقليدل للمجتمع الم ي واجه العديد من المؤثرات ومن ئ س ا

سواء ما يتعلي بتدأقات السياحة الدينية المستمر  لواس العام شو تلك المرتبلة والناشئة عن 
استئدام التقنيات الحديثة،  س هال األمور عملت وما تزاس تعمس علم ترير األش اس األ لية 

عية دائس المجتمع الم ي أهناك مواجهة بين األش اس األ لية وال  ر المادل لألنساي ايجتما
والمعنول الرازل، وه اا يواجه المجتمع السعودل بأنماله التقليدية بهرو  اجتماعية مئتل ة 
تعمس جاهد  علم التأثير علم اإلنسان والنهم ايجتماعية والتقليدية بالمجتمع أمث ل النسي 

يز به من سيلر  لبيعية وت اوت أي  اأة المجايت ومنها علم سبيس المثاس القرابي وما يتم
الع قة بين الرجاس والنساء هاا ايت اس مما شس ر عن تداعيات  ثير  شثرت وتؤثر بشد  علم 
 اأة مناحي الحيا  وشض  طلم الك التوسع الشديد أي األنشلة ايقت ادية وما استتبعه من 

الال ل ت النهر طلم شهمية دراسة تلك المتريرات وما شحدثته وتحدثه تحويت وتريرات األمر 
ل ترات ( النسي القرابي)أي نمل وشسلوة حيا  شعضاء المجتمع الم ي، أقد الحيا  العائلة 

لويلة يمتاز بثبات نسبي ئا ة أي شنمال األسر  غير شن وتير  الترير بدشت، وبدشت تلك 
من التحوي ت ايجتماعية والثقاأية منها ايمتثاس للمعايير  األنمال التقليدية تواجه بال ثير

وايلتزامات ايجتماعية حتم الع قات المتبادلة بين األة وايبن تزوج والزوجة األئت واألخ 
و الك الع قات مع األ دقاء واألقارة والجيران  س هال العنا ر قد اعترها الترير، األمر 

لدراسات األ اديمية لمعالجة هال القضايا، لاا يحاوس علماء الال يؤ د علم شهمية طجراء ا
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ايجتما  واألنثروبولوجيا ايهتمام بدراسة هال النهم وتحديد األدوار الجديد  والتر يز علم تلك 
 (55،م0221شبو زيد،. )المعايير التي تواجه الحيا  العائلية وايجتماعية

  وآثار اقت ادية واجتماعية وثقاأية وبيئية لقد نجم عن النشالات السياحية ال ثي ة نتائ
وعمرانية  ان لها األثر العهيم والواضح أي حيا  هال المجتمعات والشعوة، األمر الال 
استدعم توجيهه ايهتمام طلم ضرور  أهم وتتبع لتلك المتريرات المرتبلة بما تحدثه السياحة 

نائية األمر الال يتللة دراسة علمية الدينية أي المجتمع من تحوي ت اجتماعية وثقاأية وب
جاد  لمعرأة حجم ما شحدثته السياحة الدينية علم البناء ايجتماعي التقليدل ومن تريرات أي 
شنساي ونهم المجتمع السعودل وئا ة المجتمع الم ي من شحواس اقت ادية وشسرية واجتماعية 

علم تحديد شثر السياحة الدينية علم وقيمية وثقاأية ومن ئ س الك أطن الدراسة الحالية تعمس 
ومن هاا المنللي يم ن تحديد مش لة الدراسة أي . البناء ايجتماعي التقليدل للمجتمع الم ي

 .ن سي ايجتماعي التقليدل للمجتمعشثر السياحة الدينية علم البناء ال
 

 مشكلة الدراسة
ة واجتماعية وثقاأية وبيئية لقد نجم عن النشالات السياحية ال ثي ة نتائ  وآثار اقت ادي

وعمرانية  ان لها األثر العهيم والواضح أي حيا  هال المجتمعات والشعوة، األمر الال 
استدعم توجيهه ايهتمام طلم ضرور  أهم وتتبع لتلك المتريرات المرتبلة بما تحدثه السياحة 

ل يتللة دراسة علمية الدينية أي المجتمع من تحوي ت اجتماعية وثقاأية وبنائية األمر الا
جاد  لمعرأة حجم ما شحدثته السياحة الدينية علم البناء ايجتماعي التقليدل ومن تريرات أي 
شنساي ونهم المجتمع السعودل وئا ة المجتمع الم ي من شحواس اقت ادية وشسرية واجتماعية 

لسياحة الدينية علم وقيمية وثقاأية ومن ئ س الك أطن الدراسة الحالية تعمس علم تحديد شثر ا
ومن هاا المنللي يم ن تحديد مش لة الدراسة أي . البناء ايجتماعي التقليدل للمجتمع الم ي

شثر السياحة الدينية علم البناء الن سي ايجتماعي التقليدل للمجتمع السعودل والتو س 
 :لإلجابة علم التساؤس التالي
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 بالمجتمع السعودل؟ ما المش  ت البيئية التي تؤثر علم السياحة .1
 تبعال للمتريفرات ايجتماعية هس توجد أروي أي شبعاد الشئ ية لدف شأراد عينة البحث .2

 

 أهداف الدراسة
انل قال من شهمية الدراسة واإللار النهرل وال  رل الال وضع أيه حيث تهد  الدراسة 

 :مجموعة من األهدا  وهي  ما يلي طلم
 .ة الدينية ومهاهرها وئ ائ هاالتعر  علم شهم متش  ت السياح -1
تبعال للمتريفرات  التعرف  علم ال روي أي شبعاد الشئ ية لدف شأراد عينة البحث -2

 .ايجتماعية
 

 أهمية الدراسة
 :تنللي شهمية الدراسة من

تعلي السياحة الدينية شهمية علمية واقت ادية واجتماعية لمنالي المجتمع الم ي حيث  -1
ون غير معروأة لدف ال ثير مما يدأع الدوس اإلس مية شنها اات جاة سياحي قد ت 

وئا ة بها بيت اهلل الحرام، وتدأع األجهز  الح ومية والقلا  الئام ل ستثمار أيها وأي 
 .ضوابل تضعها الدولة لضمان التنمية المستدامة

تسعم الدراسة طلم الو وس طلم سياسة تئليلية جيد  من شأنه المحاأهة علم البنية  -2
 .اأية ايجتماعية وايقت ادية وعلم الموارد اللبيعية والبيئيةالثق

طن موضو  الشئ ية ُيعدُّ من المواضيع اات األهمية وموضع اهتمام من علماء الن س  -3
وتتجلم شهميته شيضال أي . وش بح محورال لعديد من الدراسات والبحوث العلمية. والباحثين

 . ع قته بمتريفرات ن سية شئرف
ية الدراسة الحالية أي تناوس تلك الجوانة الهامة أي حيا  ال رد وأي سعيها طلم ت من شهم -4

تسليل الضوء علم سمات الشئ ية لدف المجتمع السعودل، ومن حيث ع قتها بالقلي 
 .بشأن المستقبس لديهم من ئ س استئدام المقاييس الن سية
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 فروض الدراسة
ء الشئ ية السعودية وأقال للعوامس ال برف توجد أروي جوهرية دالة طح ائيال أي بنا -0

 (.    الجنس، الحالة ايجتماعية، العمر) للشئ ية تبعال لمترير 
توجد أروي جوهرية دالة طح ائيال أي بناء الشئ ية السعودية وأقال للعوامس ال برف  -9

 للشئ ية تبعال لمترير الحالة التعليمية
 

 الدراسات السابقة
 :ت التغير االجتماعيالدراسات التي تناول -1

شي ولوجية للمتريرات ايجتماعية المتعلقة بالسياحة  (2222)تناولت دراسة عزب
، حيث يتمثس موضو  الدراسة أي طبراز شهم المتريرات ايجتماعية والثقاأية "التاريئية أي م ر

محليين المرتبلة بأنشلة السياحة التاريئية، والتعر  علم ما نت  عن اشتراس بعض الس ان ال
بالنشال السياحي، والتعر  علم المش  ت ايجتماعية التي تولدت نتيجة ل ت اس بالسياح، 

براز معوقات السياحة التاريئية أي م ر، وتو لت الدراسة للنتائ  التالية ا تسة العاملين : وا 
ا س بالسياحة مهارات جديد   اللرات األجنبية واستئدام األجهز  الحديثة  ال مبيوتر وال 

والحرم علم قيمة الوقت، و الك شدف نشال ايستثمارات السياحية طلم ائت أات اجتماعية 
لبقية أي المجتمع المحلي شدت لههور لبقات جديد  تتميز بمستوف اجتماعي واقت ادل 

 .مرت ع عن باقي اللبقات
د هدأت الدراسة طلم التعر  علم ملوثات البيئة التي تهد (2222)محمودأما دراسة 

حدف المنالي األثرية أي جمهورية م ر العربية و الك  اآلثار المئتل ة دائس المتاح  وا 
تحليس م ونات التل  علم اآلثار المئتل ة وع قتها بالملوثات البيئية والربل بين تأثيرات 
الملوثات البيئية وتأثيرات الملوثات المي روبيولوجية وتحديد وسائس حماية اآلثار دائس هال 

حدف المنالي األثرية المئتار  و يانتها من تأثيرات هال الملوثات،  الك تقييم الم تاح  وا 
نوعية الهواء دائس المتاح  محس الدراسة، وقد استئدمت الدراسة عمس مسح مي روبيولوجي 
دائس المتاح  المئتار  وعلم المباني األثرية محس الدراسة، وتو لت الدراسة طلم شهم النتائ  
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ع قة قوية موجبة بين وجود ال ائنات الحية الدقيقة وارت ا  ملوثات الهواء،  ما من وجود 
 .شو ت الدراسة بوجوة نقس مقالة القمامة التي بجوار المتاح  والمنالي األثرية

مدف طسهام القرف السياحية أي التنمية السياحية ومدف  (2222) إبراهيمدراسة وتناولت 
مجتمع المحلي، بهد  التعر  علم المقومات التنموية التي طسهام تلك القرف أي تنمية ال

شحدثتها السياحة أي المجتمع المحلي، والتعر  علم مدف ت هم األهالي للمشروعات السياحية، 
ومدف طسهام القرف السياحية أي التنمية الشاملة أي المجتمع، ولقد تو لت الدراسة لمجموعة 

ية بتشريس عدد  بير من العمالة سواء  انت عمالة قامت القرف السياح: من النتائ  شهمها
مباشر  شو غير مباشر ، واعتمدت تلك القرف عند طنشائها علم الئامات المتاحة أي البيئة 

شثبتت الدراسة طن دور القرف السياحية علم المجتمع المحلي يأتي بلريقة غير . المحيلة
 .واهتمام البدول بالتعليم وتعليم ال تا  مباشر  عن لريي المحا ا  ألسلوة البناء وو   اللري

الترير ايجتماعي والثقاأي وع قته بالتنمية البيئية  (2212) لظاهرادراسة  كما تناولت
دراسة ميدانية ملبقة علم محاأهة قنا، حيث هدأت هال الدراسة طلم التعر  علم لبيعة 

و الك التعر  علم دور المجتمع  التريرات الثقاأية وايجتماعية وع قتها بالتنمية البيئية،
المحلي أي تحقيي التنمية البيئية، والتعر  علم دور الجمعيات األهلية أي تحقيي التنمية 

 .البيئية، ومعرأة المعوقات التي تواجه شأراد المجتمع المحلي أي تحقيي التنمية البيئية
 .الدراسات التي تناولت السياحة -2

م التريرات التي شهدها العالم وشدت طلم ههور طلم حج (2222) وتشير دراسة يوسف
ا تحديد شهم المقومات  شنمال سياحية شديد  التئ م مثس سياحة ايهتمامات الئا ة وشيضل
السياحية الموجود  أي م ر التي يم ن استر لها من شجس تنمية بعض شنشلة ايهتمامات 

طن اي : يم ن شن نا ر منها الئا ة ولقد تو لت هال الدراسة طلم عدد من النتائ  والتي
رح ت ايهتمامات الئا ة . سائحي ايهتمامات الئا ة يزيد عن طن اي السائحين التقليديين

نسبة ضئيلة من شر ات السياحة الم رية تستقبس . تتللة العديد من التجهيزات والترتيبات
 .بانتهام مجموعة من سائحي ايهتمامات الئا ة
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شسس تئليل المنالي السياحية،  (2223)حجاج محمود،)ن كما تناولت دراسة كل م
حيث تناولت الدراسة ارتبال السياحة منا القدم بالتراث وحضار  الشعوة ومدف مساهمة 
السياحة أي الح اه علم التراث الحضارل واإلنساني للمجتمعات،  ما تناولت الدراسة الئلة 

تلوير طدار  مواقع التراث الثقاأي، وما الشاملة لتلوير المنالي األثرية  ما تعرضت لئلة 
وشو ت .يجة مراعاته من شسس عند تئليل المنالي اات الشهر  التاريئية واألثرية العالمية

الدراسة طلم توأير وسائس انتقايت دائلية ل ستئدام دائس المنلقة األثرية لئدمة  بار السن 
لموالن الملحي أي المنلقة األثرية شو والزائرين من اول ايحتياجات الئا ة، ويجة مراعا  ا

القالن أي المنلقة المتائمة لها بحيث ي بح هو المنت ع الرئيسي والهد  األساسي من 
تئليل وتنمية المنلقة، وشهمية وجود لوحات توضيحية للمقابر والمزارات المئتل ة دائس 

 .المنلقة مع مراعا  شن تناسة  س من الزائر العادل والمتئ م
شثر تنمية السياحة البيئية بمحاأهة البحر األحمر  (2212) عبد اللطيفلت دراسة وتناو 

وهدأت الدراسة طلم شثر تنمية ". دراسة تلبيقية علم مدينة مرسم علم"علم التنمية ايقت ادية 
السياحة البيئية بمحاأهة البحر األحمر علم التنمية ايقت ادية بالتلبيي علم مدينة مرسم 

 لت هال الدراسة طلم شن موقع طقليم البحر األحمر أي المنلقة المدارية ودرجة علم، وقد تو 
حرار  الميال يثرل الحيا  البحرية الت وينات المرجانية والثرو  المائية مما يشجع علم زياد  حر ة 
السياحة من البلدان األوربية لسياحة الروم ومشاهد  األحياء المائية،وشو ت الدراسة طئضا  

ارات والملاعم لررأة المنشآت السياحية ألن عضوية هال المح ت لعضوية الررأة يمثس الباز 
 . أي األساس ضمانلا لمستوف الئدمة التي تقدم للسائح

تناولت الوعي السياحي لدف للبة المراحس الجامعية،  (2212) أما دراسة الياسري
شرائح المجتمع وهم للبة هدأت الدراسة طلم معرأة الوعي السياحي عند شريحة مهمة من 

المرحلة الجامعية لما لهال الشريحة من دور بناء مستقب ل أي المجتمع ول ونهم شدا  للتلور 
و انت شهم . ايجتماعي والثقاأي وايقت ادل من ئ س انئرالهم بعد تئرجهم أي سوي العمس

العينة شنف هناك شتضح من ئ س تحليس طجابات : ايستنتاجات التي تو لت طليها الدراسة 
الرغبة أي ايهتمام بتنشيل الحر ة السياحية أي المدينة أقد  انت جميع اإلجابات للعينة 
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المبحوثة بنعم ل هتمام بالحر ة السياحية،  ما شتضفح من ئ س تحليس ايستبيان شنف طجابات 
عة والرضا ونحن العينة حوس التعامس مع السائح لم ت ن طجابات  اأية ترتقي بعددها طلم القنا

 دولة و مدينة ئا ة مدينتنا النج  األشرا  يشجع العمس السياحي ويرضي السائح األجنبي 
 .والمحلي

 شخصيةالدراسات التي تناولت التغير االجتماعي وتكوين ال -3
ال روي حسة الجنس أي سمات الشح ية عبر  (et al Costa,:2001)تناولت دراسة 

لتعرف  علم ال روي حسة الجنس أي سمات الشئ ية عبر الثقاأات، هدأت الدراسة طلم ا
ثقاأة  91واستئدمت التحاليس الثانوية لبيانات القائمة الشئ ية الجديد  المنقحة من . الثقاأات
. شئ ال من البالرين وممن هم أي المرحلة الجامعية 93130تأل ت عينة الدراسة من . مئتل ة

ة والد ء لدف النساء عالية، بينما الت تفح لألأ ار  انت ششارت النتائ  طلم طن الع ابية والليب
 ما ش دت علم وجود أروي ملحوهة أي الجنس أي الثقاأات األوربية . عالية لدف الرجاس

ن ارتبالات . واألمري ية بينما  انت ال روي ضئيلة أي الثقاأات األأريقية واألسيوية  ما وا 
ال روي أي الجنس ترتبل بمستويات شعلم  الرتة مع متوسلات عوامس الشئ ية شههرت طن

 .من اينبسالية والت تفح
عوامس الشئ ية الئمسة  قائمةDe Fruyt, et al  : (2004)كما تناولت دراسة 

 مقياس لنمواِج العوامس الئمسة، شجريت هال الدراسة بهد  المقارنة بين نتائ  تلبيي مقاييس 
ولتحقيي هد  الدراسة تم تلبيي . اأات مئتل ةالعوامس الئمسة ال برف للشئ ية أي ث ث ثق

أردال وشئرف هنرارية  001أردال وعينة شمري ية من  915المقياس علم عينة بلجي ية مؤل ة من 
 انت مرتبلة  FFPIوش فدت الدراسة بأن قائمة العوامس الشئ ية ال برف  . أردال  391من 

   انت متشابهة بين الثقاأات والنتائ NEO-PI-Rبالقائمة الجديد  المنقحة للشئ ية 
الث ث، حيث شههرت التحلي ت اإلح ائية للعوامس الئمسة ال برف للشئ ية أي الثقاأات 

 .الث ث بأن ايستقرار اين عالي واينبسالية والليبة  انت متماثلة
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المهاهر الشمولية  (McCrae, & Terracciano,:2005)كما تناولت دراسة 
ئتبار أرضيات حوس عالمية اهور مراقة، استهدأت هال الدراسة منلسمات الشئ ية من 

من الراشدين الا ور واإلناث أي  00255من   وتأل ت عينة الدراسة. سمات الشئ ية
الشئم )ولتحقيي الهد  تم استئدام نسئة . المرحلة الجامعية ومن ئمسون ئل ية ثقاأية

أقر  لقياس شبعاد  941تحتول علم من قائمة الشئ ية الجديد  المنقحة التي ( الثالث
شس رت النتائ  (. اينبسالية، الليبة، حيوية الضمير، الع ابية والت تفح) الشئ ية الرئيسة 

عن وجود أروي طح ائية أي الجنس تلابي نتائ  سابقة للتقرير الااتي، التي شههرت 
ي عمر المرحلة و الك شس رت عن أروي متوسلة أ. ائت أات واضحة أي الثقاأات الرربية

 .الجامعية وتريرات بسيلة أي ما بعد سن األربعين
شبعاد الترابل وسمات الشئ ية  (Shaver &Noftle,:2006)كما تناولت دراسة 

الراشدين وبين ( طنسجام)الئمسة ال برف، هدأت الدراسة طلم  ش  الع قة بين نو  ترابل 
النتائ  طلم شن معهم ايرتبالات  انت السمات شو العوامس الئمسة ال برف للشئ ية وششارت 

وشههرت بأن الرجاس . ضعي ة علم الرغم من طنها  انت دالة طح ائيال، بسبة  بر حجم العينة
ن  س سمة من سمات الئمسة ال برف مرتبل بأحد بعدل الترابل . شقس ع ابية من النساء وا 

ينما تجنة الترابل له ارتبال وههر بأن قلي الترابل له ع قة طرتبالية قوية مع الع ابية، ب
ن  س من بعدل الترابل، . لليبةقول با رتبل مع اينبسالية والليبة وحيوية الضمير بن س اوا 

 .النسة تقريبال، و الك مع الت تفح بنسبة بسيلة
 

 اإلطار النظري للدراسة
مة أي تعتمد هال النهرية علم وجود بناء وهي ته المساه :النظرية البنائية الوظيفية( أ)

طن وهي ة شية نشال "النهرية الوهي ية بقوله " راد لي "الح اه علم المجتمع وقد عر  
، وأي ضوء الك نجد شن "مت رر الحدوث هو الدور الال يلعبه أي الحيا  ايجتماعية   س

التعري  أي م هوم النهرية الوهي ية يتضمن أ ر  وجود بناء يت ون به ع قات بين وحداته 
وتتحقي المحاأهة علم استمرار البناء من ئ س عملية مستمر  تمثس شنشلة  الم ونة له

 (31، م0225الجوهرف، . )الوحدات الم ونة له
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 :وترتكز النظرية على جانبين هما
 .وجود بناء وهاا البناء يتضمن وحدات بين هال الوحدات ع قة دائس نسي اجتماعي -
 .ور أي استمرار المجتمعهاا البناء له وهي ة شل شنه يساهم وله د -

وهال النهرية تستئدم المماثلة بين المجتمع وال ائن العضول أال ائن العضول يتأل  من 
عد  شجزاء تسهم جميعلا أي بقائه واستمرارل أي الوجود محاأهلا علم  يانه ال لي وبن س هاا 

وعة من الم هوم ينهر ش حاة النهرية الوهي ية طلم المجتمع علم شنه يت ون من مجم
األنساي تسهم أي بقاء المجتمع   س واستمرارل محاأهلا علم توازنه وهاا اإلسهام هو الوهي ة 

 (02، م0221الجوهرل، الئريجي،. )التي يؤديها شعضاء الجسم وشجهزته حتم يستمر
تمثس الوهي ة م انلا مرموقلا أي النهرية السيولوجية المعا ر  شو هي  اتجال تعد من 

 ( 51، م9115عبد ال ريم.)ات انتشارلا أي دراسة الهواهر ايجتماعيةشوسع ايتجاه
وتستند الوهي ية علم أ ر  النسي التي جاءت من علم األحياء حيث يمثس المجتمع 
اإلنساني نسقلا علم غرار النسي العضول تؤدل شجزاءل المئتل ة األأراد والجماعات المتنوعة 

ة علم بقاء واستمرار هاا النسي، ويم ن تحديد وهائ  وشدوار معينة تهد  طلم المحاأه
الهوارف، )-:الجوانة األساسية للمنهور الوهي ي لعملية الترير ايجتماعي من ئ س اآلتي

 (01، م9111
ي يم ن شن نتعرض لنهرية  :عن التغير االجتماعي" Parsons -بارسونز"نظرية ( ب)

 Socialريته عن النسي ايجتماعي بارسونز عن الترير ايجتماعي بدون الرجو  طلم نه
System  أقد نهر بارسونز طلم المجتمع من منهور ش ثر اتساعلا، وهو منهور النسي

ايجتماعي الال يشتمس من دائله علم شنساي اجتماعية أرعية ل س منها شربعة وهائ  
نما أي  شساسية وهي الت ي ، األنساي ال رعية باعتبارها مستقلة عن بعضها البعض وا 
ضوء الت اعس القائم بينها وبين النسي األ بر، وعلم الرغم من وجود تساند وتدائس وترابل 
بين هال األنساي طي شن هناك درجة معينة من ايستق س النسبي أيما بينها وقد حلس 
بارسونز ع قات التبادس بين شنساي المجتمع أي ضوء ما شسمال بأنساي التبادس، حيث 

ما  )ومئرجات ( شل ما يمل ه النسي من عوامس طنتاج)مدئ ت اأترض شن ل س نسي 
وشن  س نسي يتبادس مع األنساي األئرف بما لديه من عوامس طنتاج ( ينتجه من منتجات
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وبما لديه من منتجات وتتئالة األنساي أيما بينهما من ئ س رموز التئالة والنسي 
ايلتزام، ويضع بارسونز مسلمة شساسية  بلرة العملة، والتنشئة ايجتماعية بلرة. ايقت ادل

وهي شن بدائس النسي داأع طلم التوازن أي مواجهة مؤثرات ئارجية نابعة من البيئة 
المحيلة، شما موق  بارسونز من الترير ألقد شعلم بارسونز تأ يدات ش ثر من ال زم عن 

جتماعي التي ربما توازن واستقرار القلا  ايجتماعي وشهمس مناقشته لهاهر  الترير اي
أاأترض شن النسي دائملا أي دأا  ( 59، م0220شو لاحونة، ) سيتعرض لها النهام،

عن حدودل وشنه يندم  مع األنساي األئرف المحيلة به إلنتاج ش س جديد حيث تؤدل 
. م ل م.)التنشئة ايجتماعية والضبل ايجتماعي دورلا شساسيلا أي الح اه علم النسي

، ويؤئا علم بارسونز شنه لم يأئا أي ايعتبار شن المجتمع ( 00م، 0225وآئرون، 
اإلنساني ي ون أي ترير مستمر، ومن المحتمس ترير نهامه ايجتماعي، من وقت آلئر، 
أالترير هاهر  حتمية يمر بها  س مجتمع طنساني، ولقد ش د  ثير من علماء ايجتما  

جتمع طنساني لبيعته الدينامي ية المترير  مار س، ودور ايم، وتويز، علم شن ل س م: شمثاس
باستمرار، ومن المتوقع شن تؤدل عمليات الترير ايجتماعي التي يتعرض لها النهام 

 (59، م0229شلبي،.)ايجتماعي طلم زعزعته وعدم استقرارل
يؤ د شوجبورن علم  :عن التغير االجتماعي W. Ogburn" -وليام أوجبورن"نظرية ( ج) 

أي اي تشاأات الت نولوجية، أهو يستليع بما لديه من عقس شن يست ش  ما دور اإلنسان 
يرير البيئة اللبيعية ويحولها طلم طنتاج، ويعدس منها من شجس راحته،  ما يستليع شن 
يترلة علم حواجز المساأات التي ت رض علم شنشلة الجماعات البشرية، وتوجه العوامس 

ية وشئ قية والسلوك ايجتماعي وقد تؤثر أي معدس الثقاأية من ت نولوجيا وقيم اجتماع
واتجال الترير ايجتماعي، أقد تقدمت الت نولوجيا تقدمال  بيرال وشدت طلم انئ اض معدس 

 ما . الوأيات وارت ا  المواليد وازداد تقسيم العمس وت ونت مجتمعات متعدد  الجماعات
م ههور  ناعات جديد  وانهيار شدت ايئتراعات الت نولوجية والتوسع ايقت ادل طل

 ناعات قديمة، وتقدمت وسائس الموا  ت والنقس الحديث مما شدف طلم ت قي الشعوة 
وساعد علم انتشار العنا ر الثقاأية ولم يقت ر اينتشار علم الماديات بس امتد طلم 
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ة وأي رشيه شن الثقاأة طلم ثقاأة مادية وثقاأة ي مادي( شوجبورن)وقد قسم . األأ ار والعقائد
، 9119رشوان، . )التريرات المادية تأتي شو ي وتليها التريرات أي الثقاأة ال مادية

 (59م
وبما شن العادات والتقاليد واألعرا  القديمة هي جزء من الثقاأة ال مادية أقد ي تتم ن 

 (54، م0229شلبي،.)من م حقة التريرات مما يع س حالة التئل  الثقاأي
شن الحديثة تمر بمرحلتين حتم ت بح جزءلا من ثقاأة المجتمع أ ي ( وجبورنش)ويرف  

تبدش األنساي والنهم العقائدية . المرحلة األولم يترير السلوك تدريجيال ليمتم ايئترا  الجديد
أي الترير لتللة العنان ل ئترا  الجديد ، ويعد الوقت الال ي  س بين المرحلة األولم 

 (50، م9110الجوهرل،وآئرون،". )بال جو  الثقاأية"مم والثانية هو ما يس
أي ت سير الترير ايجتماعي والثقاأي طي شن آراءل لم ( شوجبورن)وبالرغم من طسهامات 

أهو لم يوضح لنا ما الحد ال ا س بين الثقاأة المادية والثقاأة . تئس من نقال الضع 
. ع سية، بين المههر المادل  وال مادللم يت ور وجود أجو  ( شوجبورن)ال مادية،  ما شن 

 (59، م9110وآئرون،. الجوهرل)
أقد شدف التعليم طلم طيجاد لبقات من المثق ين و لت طلم درجة من الثقاأة ال مادية لم 
ت س طليها الثقاأة المادية أي المجتمع   س، ويم ن القوس شن المجتمع أي هال الحالة قد تلور 

ور  ش بر من تلورل أي الثقاأة المادية، ومن ثم أطن ال جو  الثقاأية تأئا أي ثقاأته ال مادية ب 
 (.شوجبورن)مههر آئر ع س ما قاس به 
تؤ د نهريات الترير ايجتماعي وما بعد الحداثة طلم شن هناك  :أوجه االستفادة من النظرية

ة أي جميع حقيقة شساسية ومهمة أي  يان شل مجتمع وهي شن الترير عملية مستمر  ودائم
المجتمعات اإلنسانية وشن ما بعد الحداثة هي حقيقة مؤ د  ألنه ي ي بح المجتمع علم ما هو 

 ما تحدثت النهرية البنائية الوهي ية عن انتشار . عليه أطن المجتمعات قابلة للتجديد والتحديث
ا تت ي مع اهتمامات دراستنا الحالية من ئ س شنها تهتم  دراسة الهواهر ايجتماعية أأيضل

بالعوامس الثقاأية والت نولوجية وايجتماعية واألئ قية أهي قد تؤثر أي اتجال الترير ايجتماعي 
أقد تقدمت الت نولوجيا تقدملا  بيرلا وشدت طلم انئ اض معدس الوأيات ههور  ناعات جديد  

 ت والنقس وائت اء  ناعات قديمة  ما شدت ائتراعات الت نولوجيا طلم تقدم وسائس المو 
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ووسائس  ايت اس الحديثة وقد قسمت النهرية البنائية طلم شن الثقاأة المادية وثقاأة ال مادية 
وأي رشل العلماء شن التريرات المادية تأتي شويل وتليها التريرات أي الثقاأة ال مادية، وبما شن 

أقد ي تتم ن من م حقة  العادات والتقاليد واألعرا  القديمة هي جزء من الثقاأة ال مادية
 .التريرات مما يع س حالة التئل  الثقاأي

 

 مف اهي م الدراس ة
األنشلة التي يقوم بها "عرأت منهمة السياحة العالمية السياحة بأنها  :مفهوم السياحة -1

األشئام المساأرين والمقيمين أي شما ن غير بيئتهم المعتاد  لمد  ي تزيد عن عام 
 .ض قضاء وقت ال راغ شو العمس شو شل من األغراض األئرفمتوا س والك برر 

(Gocldner,2000,p.8) 
ن م للح السياحة البيئية  هو نو  جديد من السياحة ال ديقة للبيئة " Ecotourism"وا 

ويشتي تعري ها من تعري  الجمعية الدولية للسياحة والبيئة علم شنها هي السياحة المسئولة 
عة والحضارات ال لرية أي مجموعات  رير  ل ستجمام وللمشاهد  بيئيال، وتتجه طلم اللبي

جراء بعض األنشلة بدون ترك شل شثر سلبي علم الموارد  والمراقبة والمعرأة والتقدير والتعليم وا 
 (3، م9119حمدل،. )اللبيعية والحضارية

اسة الس ر طلم المنالي الب ر بررض المراقبة والدر " وتعر  السياحة البيئية بأنها 
لارل النباتي والحيواني وثروته اللبيعية التي لم تئربها  واإلعجاة وم حهة الجماس اللبيعي وا 

 (12، م0225عبد الوهاة،".)الحيا  المدنية 
المنالي التي تحتول علم " :ويعرف الباحث مناطق السياحة البيئية وفق هذه الدراسة بأنها

هتمام العديد من السائحين والزوار،  ما يم ن شن نمااج متنوعة من البيئات التي تعتبر محس ا
تحتول علم منالي للتراث التاريئي والثقاأي والتي يجة استر لها ب ور  مناسبة أي مجاس 

 ".السياحة البيئية والعمس علم الح اه عليها وتنميتها
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 هاهر  من هواهر ع رنا تنبثي من الحاجة"تعر  بانها  :مفهوم السياحة الطبيعية -2
لم مولد اإلحساس بالبهجة والمتعة من اإلقامة أي  لم ترير الهواء وا  المتزايد  طلم الراحة وا 
لم نمو ايت ايت علم األئم بين شعوة وشوسال  منالي لها لبيعتها الئا ة وا 
مئتل ة من الجماعة اإلنسانية وهي ايت ايت التي  انت ثمر  اتسا  نلاي التجار  

".   شو متوسلة شو  رير ، وثمر  تقدم وسائس النقسوال ناعة سواء  انت  بير 
 (03،م0205 امس،)

جميع الهاهرات والع قات " ما تعر  علم شساس العنا ر الم ونة للسياحة بأنها 
الناجمة من ت اعس السائحين ورجاس األعماس الممولين وح ومات المجتمعات المضي ة ن سها 

س ر " ما يعرأها أيلبس بأنها . لزائرين اآلئرينأي عملية جاة واستضاأة هؤيء السائحين وا
 (2، م9101القحلانم،. )ال رد لم ان يئتل  عن بيئته الم ان

تريير مؤقت ومق ود أي الم ان الال يعيش أيه ال رد شو مجموعة شأراد ":يعرفها الباحث بأنها
لتوازن الن سي واينتقاس طلم م ان آئر مئتل  من حيث الس ن والجو والناس من شجس طعاد  ا

عاد  بعث اإلحساس بالسعاد  والثقة بالن س شريلة شن ي ي ون هاا الم ان للعيش الدائم  ".وا 
 التنهيم" يعر  البناء الن سي للشئ ية بأنها  :مفهوم البناء النفسي للشخصية -3

 وئبراته وشبويه، ااته اتجال ومشاعرل ت وراته يع س والال ال رد لشئ ية الدينام ي
 .الحيا  أي وألس ته ومعتقداته وقيمه واتجاهاته ورغباته الم بوتة، ومئاوأه ية،الشئ 
 عليان،.ئليس) ."السي ومترية اإل ليني ية ايئتبارات عنه ت ش  ما ئ س من والك

 (942،م0222
مجموعة من ردود األأعاس وايستجابات التي ترتبل أيما بينها "  ما يعر  شيضال بأنه 

 (00، م0220الربيعي، ) ".بنو  من الوحد 
 ال رعية علم المقياس ال رد عليها يح س التي الدرجة بأنه " إجرائيا   الباحث ويعرفه

 ، حيوية الضمير، الع ابية والت تفح الئامسة للشئ ية المتمثلة أي اينبسالية ، الليبة
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 بناء سي ولوجي معقد الال يحتول علم الئل ية"بأنها  تعر  :مفهوم الشخصية -4
الوراثية لل رد وعلم تاريخ التعلم واألسالية التي تؤثر أيها تعقيدات هال األحداث المنهمة 
 ".والمت املة علم استجابة ال رد لحاأز معين أي البيئة المحيلة

(Ryckman,1993,p.5) 
ما يم ن شن ي ون عليه ال رد من ئ ائم تجعله أريدال أي   ات تميفزل عن "شو بأنها 
 (315،م0224العسيلي،".  )ادغيرل من األأر 

نهام مت امس من السمات الجسمية والعقلية وايجتماعية "  ما تعر  الشئ ية بأنها 
واين عالية الثابتة نسبيال، والتي تميز ال رد عن غيرل وتحدد شسلوة تعامله وت اعله مع اآلئرين 

 (03،م9110عباد ،) ".والبيئة ايجتماعية والمادية المحيلة به
بالدرجة ال لية التي يح س عليها ) :ف الباحث الشخصية إجرائيا  من خالل أبعادهاويعر  

سة قائمة الئم)المستجية من ئ س استجابته علم جميع أقرات مقياس سمات الشئ ية 
 (.المعتمد أي البحث الحالي، والال يتضمن األبعاد الئمسة الرئيسية للشئ ية( ال برف
 

 

 اإلجراءات المنهجية للدراس ة
تنتمي هال الدراسة طلم نمل الدراسات الو  ية التحليلية ل ونها شنسة شنوا  : نوع الدراسة -1

الدراسات م ئمة للبيعة موضو  الدراسة والتي تهد  طلم و   وتحليس الع قة بين استئدام 
 .ت نولوجيا المعلومات وتنمية المهارات ايجتماعية لدف ل ة الجامعة 

ته  الدراسة الحالية منه   المس ح ايجتماعي بالعينة لألأراد المتعاملين ب ور  تن: منهج الدراسة -9
 .مباشر  مع القادمين طلم م ة الم رمة بررض شداء أريضة الح  شو سنة العمر 

 :اعتمدت الدراسة الراهنة علم األدوات التالية: أدوات الدراسة -3
"  Costa & McCrae-وما رل  وستا" مقياس العوامس الئمسة ال برف للشئ ية طعداد  -ش

 ".9119: بدر األن ارل" ترجمة  0229عام 
استبيان عن شثر السياحة الدينية علم البناء ايجتماعي التقليدل للمجتمع السعودل ملبي  -ة

 .علم عينة الدراسة
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 :صدق وثبات أدوات الدراسة -
ارتبال ال قر  بالدرجة ال لية  طن :الصدق اإلحصائي لمقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية -1

للمقياس تعني طنها تبين السمة التي يقيسها المقياس، ويتم حساة معامس ايرتبال بين شأراد العينة 
علم  س أقر  من أقرات المقياس وبين الدرجة ال لية للمقياس، ومعامس ايرتبال بين درجة ال قر  

وقد تم استئدام معامس ارتبال بيرسون . ة ال برفوالدرجة ال لية للعامس الواحد من العوامس الئمس
بين درجات شأراد العينة علما شن هال العينة هي ن سها التي تم استئدامها أي استئراج القو  

تبال ال قر  بالدرجة ال لية للمقياس   س ما تراوحت قيم معام ت ار . التمييزية لل قرات
، أي حين تراوحت معام ت ( 10110)و انت جميعها دالة عند مستوف ( 10111-10904)بين

وعند مقرنتها بالقيم ( 10549 – 10999)ارتبال درجة ال قر  بالدرجة ال لية للعامس الواحد ما بين 
 (10110)الة عند مستوف الحرجة لمعام ت ايرتبال  انت ال قرات جميعها د

تم حساة معامس ايرتبال بين التلبيقين للتأ د من ثبات المقياس بهال اللريقة  :ثبات المقياس -2 
والعوامس الئمسة ال برف ( 1059) لبقت معادلة شل ا  رونباخ طا بلغ الثبات للمقياس   س 

مبين أي الجدوس   ما هو(  1005،  1001،  1004،  1005، 1003) للشئ ية  س علم حدل 
 :التالي

قيم معام ت الثبات لمقياس العوامس الئمسة ال برف للشئ ية بلريقة طعاد   :(2)جدول 
 ايئتبار ولريقة ال ا  رونباخ

 معامل الثبات العوامل الخمسة للشخصية
 ألفا كرونباخ إعادة االختبار

 1003 1005 الع ابية
 1005 1051 اينبسالية
 1004 1002 ال  او 
 1001 1059 الليبة

 1005 1001 يقهة الضمير
 .وتعد هال القيم مرت عة  ومقبولة يستئدام المقياس علم عينة الدراسة

اعتمد الباحث أي التأ د من ال دي اإلح ائي ل ستبيان علم : الصدق اإلحصائي لالستبيان -3
( 31)مع الدراسة وعددهم حيث قام الباحث بتلبيي ايستبيان أي مجت( طعاد  ايئتبار) لريقة

م رد ، ثم قام الباحث بطعاد  تلبيي ايستبيان علم العينة ن سها بعد مضم ئمسة عشر يومال من 
تاريخ التلبيي األوس، ثم قام الباحث بحساة معامس ايرتبال بين درجات التلبيي األوس ودرجات 
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ان، وتبين شنها معنوية عند التلبيي الثاني للتحقي من مدف ال دي اإلح ائي والثبات ل ستبي
 :مستويات الديلة المتعار  عليها، وشن معامس ال دي مقبوس،  ما يتضح أي الجدوس التالي

 31=ن  س      يوضح ايتساي الدائلي بين شبعاد ايستبيان ودرجة ايستبيان :(3)جدول
 الداللة معامل االرتباط المتغير م
رمة وأثرها على المجتمع في مكة المكشبعاد السياحة الدينية  0

 .السعودي
10003 ** 

 ** 10240 التريرات التي لرشت علم األنساي ايجتماعية المئتل ة 9
المش  ت البيئية التي تؤثر علم السياحة بالمجتمع  3

 .السعودل
10240 ** 

المقترحات التي تحد من المش  ت البيئية أي مجاس  4
 ** 10504 ودلالسياحة الدينية دائس المجتمع السع

 (1015)دالة عند مستوف معنوية *               (1010)دالة عند مستوف معنوية ** 
 

شن معهم متريرات استمار  القياس دالة عند مستويات الديلة ( 3)يتضح من الجدوس رقم 
المتعار  عليها ل س معيار علم حد ، ومن ثم يم ن القوس طن درجات العبارات تحقي الحد الال 

 . م ن معه قبوس هال الدرجات ومن ثم تحقي مستوف الثقة أي األدا  وايعتماد علم نتائجهاي
 

 مجاالت الدراسة
س الزمني والك علم النحو تحددت مجايت الدراسة أي المجاس الم اني والمجاس البشرل والمجا

 :التالي
رمة والك ألشتهارها تمثس المجاس الم اني للدراسة علم منلقة م ة الم : المجال المكاني -1

 .بالسياحة الدينية بالممل ة العربية السعودية
 051عينة عشوائية من المترددين علم المنالي الدينية بم ة الم رمة بلرت : المجال البشري -2

 . م رد 
يتمثس المجاس الزمني أي أتر  جمع البيانات من الميدان وهم ال تر  من . المجال الزمني -3

 .9105 /93/4حتم  05/0/9105
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تم ت ريغ البيانات آليا ، بعد جمع البيانات ومراجعتها: المعامالت اإلحصائية المستخدمة
الت رارات والنسة : وتم استئدام المعام ت اإلح ائية التالية، SPSS v1.6باستئدام برنام  

 .معامس ايرتبال سيبرمان -اينحرا  المعيارل  -الوسل الحسابي -المئوية
 اسةجداول للدر 

عرض جداول الدراسة المرتبطة بالمشكالت البيئية التي تؤثر على السياحة بالمجتمع  -1
 :السعودي

لحساة توزيع المبحوثين لبقال لمش  ت ايزدحام الس اني  :مشكالت االزدحام السكاني -أ
 .بالمجتمع السعودل تم حساة المتوسل الحسابي واينحرا  المعيارل والنسة والت رارات

 يوضح توزيع لعينة الدراسة لبقال لمش  ت ايزدحام الس اني: (4) جدول

مشكالت االزدحام  م
 السكاني

 (152=ن)االستجابات     

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
ا

ري 
عيا

الم
ف 

حرا
االن

 

 ال إلى حد ما نعم

 % ك % ك % ك

1 
رغبة السائحين أي 
الس ن بأما ن قريبة من 
الحرم مما يسبة التزاحم 

 أي هال المنلقةالشديد 
005 0100 35 9303 1 101 905 5502 

ت دس السيارات بالقرة  2
 5104 902 101 1 0400 99 5503 095 من المزارات السياحية

3 

وجود وسائس انتقاس 
بحالة غير جيد  تؤدل 
طلم تعلس المرور 
باألما ن السياحية 

 والشعور بايزدحام

1 101 05 0901 039 5501 000 0005 

4 
  نسبة عوادم زياد

السيارات باألما ن 
 السياحية

094 5900 91 0003 1 101 905 1503 

5 
انتشار المئل ات الناتجة 
عن السائحين حوس 

 المزارات السياحية
03 4500 95 0100 59 3400 900 9401 

 283 2485 184 1588 125 5885 442 القيمة العامة للمعيار
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            ل                           الدراسة لبقا  لمش  ت ايزدحام الس اني شن يتضح من الجدوس السابي توزيع لعينة 
، حيث تمثلت مش  ت ايزدحام الس اني 903القيمة العامة للمعيار جاءت بمتوسل حسابي 

، يليها رغبة السائحين  902أم ت دس السيارات بالقرة من المزارات السياحية بمتوسل حسابي 
ديد أي هال المنلقة بمتوسل أي الس ن بأما ن قريبة من الحرم مما يسبة التزاحم الش

، يليها زياد  نسبة عوادم السيارات باألما ن السياحية  5502بانحرا  معيارل  905حسابم
، يليها انتشار المئل ات الناتجة عن السائحين 1503بانحرا  معيارل  905بمتوسل حسابي 

ة غير جيد  ، يليها وجود وسائس انتقاس بحال 900حوس المزارات السياحية بمتوسل حسابي 
 . 000تؤدل طلم تعلس المرور باألما ن السياحية والشعور بايزدحام بمتوسل حسابم

لحساة توزيع المبحوثين لبقال لمش  ت التلوث : مشكالت التلوث السمعي والبصري -ب
السمعي والب رل بالمجتمع السعودل تم حساة المتوسل الحسابي واينحرا  المعيارل 

 . والنسة والت رارات
 جدوس يوضح توزيع لعينة الدراسة لبقال لمش  ت التلوث السمعي والب رل: (5)جدول 

لسمعي والب رل                                               ل                يتضح من الجدوس السابي توزيع لعينة الدراسة لبقا  لمش  ت التلوث ا

مشكالت التلوث السمعي  م
 والبصري

 (152=ن)االستجابات     

سط 
متو

ال
بي

سا
الح

ف  
حرا

االن
ري

عيا
الم

 

 ال إلى حد ما نعم
 % ك % ك % ك

استئدام آيت التنبيه ب ور   1
 0903 000 5500 033 0003 00 101 1 حيةمزعجة أي األما ن السيا

2 
التحدث بأ وات عالية 
وبئا ة من الباعة الجائلين 

 بمحيل المزارات السياحية
1 101 1 101 051 0110

1 001 5101 

ال ئة والضوضاء الناتجة  3
 0001 909 9401 31 3101 45 4101 12 عن ايزدحام

4 
انتشار عوادم السيارات 

منبعثة واألدئنة والرازات ال
من الملاعم وال نادي 

 السياحية
34 9900 50 3401 15 4303 005 0505 

استئدام م برات ال وت  5
 5509 009 0101 004 9401 31 101 1 ب ور  مزعجة

 004 1104 425 0205 042 0300 013 القيمة العامة للمعيار
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، حيث تمثلت مش  ت التلوث السمعي 004شن القيمة العامة للمعيار جاءت بمتوسل حسابي 
، يليها انتشار  909والب رل أي ال ئة والضوضاء الناتجة عن ايزدحام بمتوسل حسابي 

عوادم السيارات واألدئنة والرازات المنبعثة من الملاعم وال نادي السياحية بمتوسل 
، يليها  009، يليها استئدام م برات ال وت ب ور  مزعجة بمتوسل حسابي 005حسابم

، يليها  000استئدام آيت التنبيه ب ور  مزعجة أي األما ن السياحية بمتوسل حسابي 
التحدث بأ وات عالية وبئا ة من الباعة الجائلين بمحيل المزارات السياحية بمتوسل 

  001حسابم
ة توزيع المبحوثين لبقال لمش  ت سياحية بالمجتمع السعودل تم لحسا :مشكالت سياحية -جـ

 .حساة المتوسل الحسابي واينحرا  المعيارل والنسة والت رارات
 يوضح توزيع لعينة الدراسة لبقال للمش  ت السياحية :(5)جدول 

 

 مشكالت سياحية م
 (152=ن)االستجابات     

سط 
متو

ال
بي

سا
الح

ف  
حرا

االن
ري

عيا
الم

 ال إلى حد ما نعم 
 % ك % ك % ك

1 
 انتشار الباعة

الجائلين باألما ن 
 السياحية

11 4401 90 0401 13 4901 901 9500 

2 
انتشار المتسولين حوس 
المزارات السياحية 

 الدينية
1 101 00 003 032 2900 000 0009 

3 
ضع  الراد  األمني 
أي مواجهة السلبيات 

 باألما ن السياحية
1 101 31 9401 004 0101 009 5509 

4 
ندر  الئبراء اول 
ال  اء  أي التعامس مع 

 المش  ت السياحية
91 0003 90 0401 013 1500 005 4502 

5 
عدم وجود مئللات 
استراتيجية للتعامس مع 
المزارات واألما ن 

 السياحية
1 101 92 0203 090 5100 009 1300 

 004 0901 541 0500 005 0909 29 القيمة العامة للمعيار
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                                              ل                                  يتضح من الجدوس السابي توزيع لعينة الدراسة لبقا  لمش  ت السياحية شن القيمة العامة 
، حيث تمثلت مش  ت السياحة أم انتشار الباعة 004للمعيار جاءت بمتوسل حسابي 

عامس ، يليها ندر  الئبراء اول ال  اء  أي الت 901الجائلين باألما ن السياحية بمتوسل حسابم 
، اضع  الراد  األمني أي مواجهة السلبيات  005مع المش  ت السياحية بمتوسل حسابم

، يليها عدم وجود مئللات  5509بطنحرا  معيارف 009باألما ن السياحية بمتوسل حسابم 
بطنحرا  معيارف  009استراتيجية للتعامس مع المزارات واألما ن السياحية بمتوسل حسابم 

  000شار المتسولين حوس المزارات السياحية الدينية بمتوسل حسابم، يليها انت1300
لحساة توزيع المبحوثين لبقال للمش  ت ايجتماعية بالمجتمع : مشكالت اجتماعية -د

 .السعودل تم حساة المتوسل الحسابي واينحرا  المعيارل والنسة والت رارات
 ت ايجتماعيةيوضح توزيع لعينة الدراسة لبقال للمش  : (7)جدول 

 مشكالت اجتماعية م
 (152=ن)االستجابات     

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

الح
ف  

حرا
االن

ري
عيا

الم
 

 ال إلى حد ما نعم
 % ك % ك % ك

انتشار بعض العادات  1
 0101 900 3303 51 9900 34 4401 11 والتقاليد الئالئة

2 
عدم وجود أرم عمس 
مت اأئة للجنسين أي 

 نية مجاس السياحة الدي
24 1900 51 3003 1 101 901 4009 

3 
عزو  األسر عن 
طلحاي بناتها بالعمس 

 السياحي
095 5303 95 0100 1 101 905 1100 

4 
عدم تواأر أرم عمس 
مناسبة بأجور مجزية 
للراغبين أي العمس أي 
 مجاس السياحة الدينية 

41 3100 21 1401 5 503 903 4400 

5 

ضع  طقباس الشباة 
  علم ما علم ايل 

هو جديد من معار  
ومهارات وئبرات أي 

 مجاس السياحة الدينية

53 5503 31 9103 30 9401 903 9500 

 284 1285 55 3281 241 5582 414 القيمة العامة للمعيار
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يتضح من الجدوس السابي توزيع لعينة الدراسة لبقال للمش  ت ايجتماعية شن القيمة 
، حيث تمثلت المش  ت ايجتماعية أم عزو  904ل حسابي العامة للمعيار جاءت بمتوس

، يليها عدم وجود أرم عمس 905بالعمس السياحي بمتوسل حسابم األسر عن طلحاي بناتها 
مت اأئة للجنسين أي مجاس السياحة الدينية بين الموالنين السعوديين و ت ضيس الا ور علم 

ليها ضع  طقباس الشباة علم ايل   ،ي 901اإلناث أي األعماس المتاحة بمتوسل حسابم
علم ما هو جديد من معار  ومهارات وئبرات أي مجاس السياحة الدينية بمتوسل حسابم 

، يليها عدم تواأر أرم عمس مناسبة بأجور مجزية للراغبين أي  9500بطنحرا  معيارف 903
بطنحرا   903السعوديين بمتوسل حسابم  اس السياحة الدينية من الموالنينالعمس أي مج

  900، يليها انتشار بعض العادات والتقاليد الئالئة بمتوسل حسابم4400معيارف 
عرض جداول الدراسة الخاصة بالفروق بين عينة الدراسة على مقياس العوامل الكبرى  -2

 . للشخصية
ال روي بين متوسل درجات الا ور واإلناث علم مقياس العوامس ال برف للشئ ية وأقال  -0

 .رير  النو لمت
ي بين المتوسل الحسابي والمتوسل نتائ  ايئتبار التائي لعينة واحد  لديلة ال ر  :(8)جدول 

 النهرل للعوامس الئمسة ال برف للشئ ية للعينة   س وتبعا لمترير النو  
العوامل 
الخمسة 

 الكبرى
المتوسط  العدد المتغيرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 النظري

يمة الق
 التائية

داللة 
 الفرق

نو  الع ابية
ال

 

 1015–  90031 31 10345 350095 035 ا ور  
 1010 50004 31 10540 330049 05 طناث

نو  اينبسالية
ال

 

 1010  040315  31  50312  410202 035 ا ور  
 1010 040909 31 50400 410205 05 طناث

نو  ال  او 
ال

 

  1010  30301  31  50440  300013 035 ا ور  
 غير دالة 10011 31 40155 310053 05 طناث

نو  الليبة
ال

 

 1010 050050 31 50220  400500 035 ا ور  
  1010 040209 31 50243 400090 05 طناث

يقهة 
نو  الضمير

ال
 

 1010  950434 31 50054 410100 035 ا ور  
  1010 990515 31 00040 400941 05 طناث
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يتبن من الجدوس السابي شن قيمة المتوسل الحسابي والمتوسل النهرل واينحرا  
المعيارل والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لتوضيح مستويات ال روي للعوامس الئمسة ال برف 

أبالنسبة لعامس الع ابية  ان هناك أروي داس طح ائيا عند (.طناث -ا ور)للشئ ية والنو  
، ومع شن قيمة جميع المتوسلات الحسابية اقس ف عينة الدراسة ومترير النو لد( 1010)مستوف

من قيمة المتوسل النهرل، طي شن الديلة اإلح ائية  انت ل الح شأراد العينة بالمجتمع 
السعودف ين  لما قلت قيمة المتوسل الحسابي عن المتوسل النهرل ألأراد العينة أي  س 

الع ابية  ان الك شأضس وديلة علم وجود مستوف اقس من  مستويات المتريرات أي عامس
السمات الع ابية لدف عينة الدراسة بالمجتمع السعودف، علم الرغم من شن قيمة المتوسلات 

بمستوف معين من  الحسابية لدف شأراد العينة تشير طلم تمتع عينة الدراسة بالمجتمع السعودف
سالية أ ان هناك أروي داس طح ائيا عند وبالنسبة لعامس اينب. السمات الع ابية

لدف عينة الدراسة بالمجتمع السعودف ومترير النو  ل الح شأراد العينة ( 1010)مستوف
بالمجتمع السعودف ين جميع المتوسلات الحسابية ا بر من المتوسل النهرل وهاا يدس علم 

ويعتقد الباحث . س اينبساليةتمتع شأراد العينة  من عينة الدراسة بالمجتمع السعودف بسمة عام
اينبسالية ضرورل والك لمساعدتهم سة بالمجتمع السعودف بسمات عامس بان تمتع عينة الدرا

علم النجاح أي حياتهم العملية من ئ س ت اعلهم ايجتماعي مع شأراد المجتمع وت ي هم مع 
اس طح ائيا عند وبالنسبة لعامس ال  او  أقد  ان هناك أروي د.الهرو  ال عبة للحيا 

لدف عينة الدراسة بالمجتمع السعودف ومترير النو  ل الح الا ور وغير داس ( 1010)مستوف
عودف ل الح اإلناث ويعتقد الباحث طن تمتع عينة البحث من عينة الدراسة بالمجتمع الس
ي، العقلبسمات عامس ال  او  لديلة علم الرغبة أي تجديد األنشلة وايهتمامات واين تاح 

وهاا عامس مهم لمساعدتهم أي موا بة التلورات الحا لة أي العالم أض  عن شن عينة 
الدراسة بالمجتمع السعودف مت تحة وتؤ د القيم التي يعتنقوها ويناضلوا من اجلها علم حين 

. أانه ي ون مسايرا  ة بالمجتمع السعودف غير المت تحةنجد الع س بالنسبة عينة الدراس
لدف عينة ( 1010)مس الليبة أقد  ان هناك أروي داس طح ائيا عند مستوفوبالنسبة لعا

الدراسة بالمجتمع السعودف ومترير النو  ل الح شأراد العينة أي البحث الحالي ين قيمة 
وهاا يدس علم شن عينة الدراسة . متوسلاتهم  الحسابية ا بر من قيمة المتوسل النهرل
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تجال اآلئرين وواثقين من شن سهم غير متمر زين حوس  بالمجتمع السعودف يمتازون بالثقة
رين أي اواتهم أض  عن  ونهم معتدلين أي الرشل وهاا ينعس علم لبيعة تعاملهم مع اآلئ

شما بالنسبة لعامس يقهة الضمير أقد  ان هناك أروي داس طح ائيا  .مئتل  جوانة الحيا  
ودل ومترير النو  ول الح شأراد عينة  لدف عينة الدراسة بالمجتمع السع( 1010)عند مستوف

البحث الحالي ين قيمة متوسلات الحسابية  ا بر من قيمة المتوسل النهرل شل طن  عينة 
الدراسة بالمجتمع السعودل يتمتعون بسمات يقهة الضمير والال ينع س علم طم انيتهم من 

متعون بالقدر  علم ضبل شن يت رأوا بح مة مع المواق  الحياتية المئتل ة و الك أأنهم يت
الاات عند البدء أي مهمة شو عمس ما ومن ثم ايستمرار حيم انجازها أض  عن امت  هم 
النزعة طلم الت  ير قبس القيام بأل عمس وبالك أهم يتسمون بالحار قبس اتئاا القرارات الئا ة 

 .بهم سواء أي حياتهم العامة شو الئا ة 
مس ال برف للشئ ية وأقال ا ور واإلناث علم مقياس العواال روي بين متوسل درجات ال -9

 .الحالة التعليميةلمترير 
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ي بين المتوسل الحسابي والمتوسل نتائ  ايئتبار التائي لعينة واحد  لديلة ال ر  (:5)جدول 
 النهرل للعوامس الئمسة ال برف للشئ ية تبعا للحالة التعليمية 

العوامل 
الخمسة 

 الكبرى
المتوسط  العدد المتغيرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 النظري

القيمة 
 التائية

داللة 
 الفرق

 الع ابية

مية
علي
 الت
حالة

ال
 

 10. 1- 40322 31 10053 330500 14 يقرش وي تة
غير –  00111 31 50592 350010 30 متوسل

 دالة
 1010–  30151 31 00050 330500 102 جامعم

غير - 00900 31 10455 350953 4 دراسات عليا
 دالة

 اينبسالية

مية
علي
 الت
حالة

ال
 

 1010 10301 31 50445 320010 14 يقرش وي تة
 1010 040159 31 40015 400505 30 متوسل
 1010 000941 31 50053 400233 102 جامعم

 1010 010941 31 50525 400933 4 دراسات عليا

 ال  او 
مية
علي
 الت
حالة

ال
 

غير  10305 31 30510 310033 14 قرش وي تةي
 دالة

 1015 90041 31 40411 310505 30 متوسل
غير  00550 31 50005 310533 102 جامعم

 دالة
غير  00511 31 40220 310550 4 دراسات عليا

 دالة

حالة الليبة
ال

مية
علي
الت

 

 1010 010102 31 10310 400555 14 يقرش وي تة
 1010 050200 31 40013 430015 30 متوسل
 1010 20249 31 10309 400053 102 جامعم

 1010 00543 31 10432 410433 4 دراسات عليا

يقهة 
 الضمير

حالة
ال

مية
علي
الت

 

 1010 000000 31 50012 440995 14 يقرش وي تة
 1010 950905 31 50312 450951 30 متوسل
 1010 930505 31 50250 420100 102 جامعم

 1010 010509 31 10144 410933 4 دراسات عليا
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يتبن من الجدوس السابي شن قيمة المتوسل الحسابي والمتوسل النهرل واينحرا  
المعيارل والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لتوضيح مستويات مئتل ة دالة وغير دالة لعوامس 

دراسات  –جامعم  –متوسل  –قرش وي تة ي) الئمسة ال برف للشئ ية الحالة التعليمية 
لدف عينة (  1010)أبالنسبة لعامس الع ابية  ان هناك أروي داس طح ائيا عند مستوف(. عليا

الدراسة بالمجتمع السعودل وبعض مستويات المتريرات الحالة التعليمية أي حين لم ي ن داي 
عند شل  مستوف من  مستويات  مستوف مترير الحالة التعليمية المتوسلة والدراسات العليا

الديلة اإلح ائية، ومع شن قيمة جميع المتوسلات الحسابية اقس من قيمة المتوسل النهرل، 
طي شن الديلة اإلح ائية  انت ل الح شأراد العينة ين  لما قلت قيمة المتوسل الحسابي عن 

الع ابية  ان الك شأضس  المتوسل النهرل ألأراد العينة أي  س مستويات المتريرات أي عامس
وديلة علم وجود مستوف اقس من السمات الع ابية لدف عينة الدراسة، علم الرغم من شن 
قيمة المتوسلات الحسابية لدف شأراد العينة تشير طلم تمتع عينة الدراسة بمستوف معين من 

دان األمن وقد يرجع الك طلم لبيعة الهرو  التي يمر بها قلرنا من أق. السمات الع ابية
والمستلزمات الحياتية المهمة التي تضمن الحيا  اآلمنة للمجتمع مما قد يؤدل طلم وجود 
السمات الع ابية عندهم تنع س علم لبيعة ت ر  ال رد أي المواق  التي يتعرض طليها، 
أقد ت ون شئ يته شئ ية قلقه وم رل من الناحية اين عالية وان ت ون معهم استجاباته 

وبالنسبة لعامس  .لبيعة المواق  التي بتعرض طليهاية مبالغ أيه ي تتناسة مع اين عال
أي جميع مستوف المتريرات ( 1010)مستوفاينبسالية أ ان هناك أروي داس طح ائيا عند 

الحالة التعليمية ول الح شأراد العينة ين جميع المتوسلات الحسابية ا بر من المتوسل 
ويعتقد الباحث بان تمتع شأراد . شأراد العينة بسمة عامس اينبسالية النهرل وهاا يدس علم تمتع

العينة بسمات عامس اينبسالية ضرورل والك لمساعدتهم علم النجاح أي حياتهم العملية من 
وبالنسبة .ئ س ت اعلهم ايجتماعي مع شأراد المجتمع وت ي هم مع الهرو  ال عبة للحيا 

وبعض مستويات المتريرات ( 1010)طح ائيا عند مستوفلعامس ال  او  هناك أروي داس 
الحالة التعليمية المتوسلة، أي حين لم ي ن داس طح ائيا أي مستوف المتريرات المرحلة 

، ويعتقد الباحث طن تمتع عينة البحث بسمات (دراسات عليا –جامعم –يقرش وي تة )الدراسية 
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لة وايهتمامات واين تاح العقلي، وهاا عامس ال  او  لديلة علم الرغبة  أي تجديد األنش
عامس مهم لمساعدتهم أي موا بة التلورات الحا لة أي العالم أض  عن شن ال رد المت تح 
يؤ د القيم التي يعتنقها ويناضس من اجلها علم حين نجد الع س بالنسبة لل رد غير المت تح  

( 1010)وي داس طح ائيا عند مستوفوبالنسبة لعامس الليبة  ان هناك أر . أانه ي ون مسايرا 
لدف شأراد عينة البحث   س وأي جميع مستويات متريرات الحالة التعليمية ين قيمة 

وهاا يدس علم شنهم يمتازون بالثقة . متوسلاتهم  الحسابية ا بر من قيمة المتوسل النهرل
م معتدلين أي تجال اآلئرين وواثقين من شن سهم غير متمر زين حوس اواتهم أض  عن  ونه
شما بالنسبة .  الرشل وهاا ينعس علم لبيعة تعاملهم مع اآلئرين أي مئتل  جوانة الحيا 

لدف شأراد العينة ( 1010)لعامس يقهة الضمير  ان شيضا هناك أروي داس طح ائيا عند مستوف
ت أم جميع مستويات الحالة التعليمية ول الح شأراد عينة  البحث الحالي ين قيمة متوسلا

الحسابية ا بر من قيمة المتوسل النهرل شل طنهم  يتمتعون بسمات يقهة الضمير والال 
ينع س علم طم انيتهم من شن بت ر  بح مة مع المواق  الحياتية المئتل ة و الك أأنهم 
يتمتعون بالقدر  علم ضبل الاات عند البدء أي مهمة شو عمس ما ومن ثم ايستمرار حيم 

ت  هم النزعة طلم الت  ير قبس القيام بأل عمس وبالك أهم يتسمون بالحار انجازها أض  عن ام
 .قبس اتئاا القرارات الئا ة بهم سواء أي حياتهم العامة شو الئا ة

 

 مناقشة النتائج العامة للدراسة
 .مناقشة النتائج العامة الدراسة المرتبطة باإلجابة على تساؤالتها واختبار فروضها -1
تمثلت مش  ت ايزدحام الس اني أم ت دس السيارات بالقرة : زدحام السكانيمشكالت اال  -أ

من المزارات السياحية، يليها رغبة السائحين أي الس ن بأما ن قريبة من الحرم مما يسبة 
التزاحم الشديد أي هال المنلقة، يليها زياد  نسبة عوادم السيارات باألما ن السياحية، يليها 

 .الناتجة عن السائحين حوس المزارات السياحية انتشار المئل ات 
تمثلت مش  ت التلوث السمعي والب رل أي : مشكالت التلوث السمعي والبصري -ب

 ال ئة والضوضاء الناتجة عن ايزدحام، يليها انتشار عوادم السيارات واألدئنة والرازات
ال وت ب ور  مزعجة،  المنبعثة من الملاعم وال نادي السياحية، يليها استئدام م برات
 .يليها استئدام آيت التنبيه ب ور  مزعجة أي األما ن السياحية
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تمثلت مش  ت السياحة أم انتشار الباعة الجائلين باألما ن : مشكالت سياحية -جـ
السياحية، يليها ندر  الئبراء اول ال  اء  أي التعامس مع المش  ت السياحية، اضع  

ة السلبيات باألما ن السياحية، يليها عدم وجود مئللات الراد  األمني أي مواجه
 .استراتيجية للتعامس مع المزارات واألما ن السياحية

تمثلت المش  ت ايجتماعية أم عزو  األسر عن طلحاي بناتها : مشكالت اجتماعية -د
بالعمس، يليها عدم وجود أرم عمس مت اأئة للجنسين أي مجاس السياحة الدينية بين 

والنين السعوديين وت ضيس الا ور علم اإلناث أي األعماس المتاحة، يليها ضع  طقباس الم
الشباة علم ايل   علم ما هو جديد من معار  ومهارات وئبرات أي مجاس السياحة 

 الدينية، 
 :ة المرتبطة اختبار فروض الدراسةمناقشة النتائج العامة الدراس -

الة طح ائيال أي بناء الشئ ية السعودية وأقال للعوامس توجد أروي جوهرية د"  الفرض األول
 (.الجنس، الحالة ايجتماعية، العمر) ال برف للشئ ية تبعال لمترير 

لدف عينة الدراسة ( 1010)ش دت نتائ  الدراسة شن هناك أروي داس طح ائيا عند مستوف
 "بالمجتمع السعودف ومترير النو 

دالة طح ائيال أي بناء الشئ ية السعودية وأقال للعوامس توجد أروي جوهرية  "الفرض الثاني 
 .ال برف للشئ ية تبعال لمترير الحالة التعلمية

أي (  1010)ش دت نتائ  الدراسة بأنه  توجد أروي جوهرية دالة طح ائيال عند مستوف
 .بناء الشئ ية السعودية وأقال للعوامس ال برف للشئ ية تبعال لمترير الحالة التعليمة

 وصيات الدراسة ت
 .عاد  تئليل المنالي السياحية بهد  الح اه عليها من التلوث النات  عن ايزدحامط -1
 .الحد من انتشار الباعة الجائلين بالمنالي السياحية من تئ يم شما ن محدد  لهم -2
تنهيم حر ة السيارات وشما ن توق ها بما يمنع التلوث النات  عن عادم السيارات بالمنالي  -3

 ية  السياح
 التلوث تدرية عاملين بالمنالي السياحية علم  ي ية الح اه علم المنالي السياحية من مئتل  شنوا   -4
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ABSTRACT 

This study belongs to the pattern of descriptive studies in order to 

identify the most important problems of religious tourism and its 

manifestations and characteristics, and to identify the differences in the 

dimensions of personality among the members of the research sample 

according to social variables. The study was applied to a random 

sample of those who attended the religious areas in Makkah (150) 

singles.The most important results of the study were that the tourist 

areas suffer from the problems of overcrowding in the congestion of 

cars near For tourist shrines, noise and noise resulting from congestion, 

the proliferation of street vendors in tourist places and the lack of equal 

employment opportunities for both sexes in the field of religious 

tourism among Saudi citizens and the preference of males over females 

in the available works. The study also confirmed that there are 

significant differences at the level of (0.01) in the construction of the 

Saudi character according to the major factors of personality according 

to the educational status variable. The study recommended re-planning 

tourist areas to reduce the spread of pollutants. Environment. 

 


