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التغريات السكانية باململكة العربية السعودية وحركة السياحة السعودية إىل مرص :دراسة جغرافية
عديل أنيس سليامن
مدرس اجلغرافيا االقتصادية ،بقسم اجلغرافيا ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة
(قدم للنرش يف 1433/10/9هـ وقبل للنرش يف 1434/3/18هـ)
الكلامت املفتاحية :السكان ،السياحة ،اململكة العربية السعودية ،مرص.
ملخص البحث :لنمو السكان أثر كبري عىل نمو حركة السياحة املغادرة من دولة ما ،خاصة إذا ارتبط ذلك
بنمو اقتصادي قوي .وتعد اململكة العربية السعودية من أهم الدول العربية املرسلة للسائحني إىل مرص ،وال
ونظرا
ختلو قائمة الدول العرش األوليات املرسلة للسائحني إىل مرص من اململكة العربية السعودية كل عام،
ً
حلدوث تغريات سكانية للمجتمع السعودي يف السنوات األخرية فإن ذلك سيكون له أثر كبري عىل حجم
السياحية السعودية وخصائصها املغادرة ،ومن ثم سيكون له اثر واضح عىل السياحة السعودية القادمة إىل
مرص .وبناء عىل ذلك يتناول البحث بالدراسة أهم التغريات السكانية التي طرأت عىل املجتمع السعودي
التي هلا تأثري يف السياحة ،وتأثري هذه التغريات يف نمو حركة السياحة السعودية إىل مرص ،والسياسات
الواجب اتباعها من قبل املخطط السياحي املرصي للتعامل مع اآلثار الناةجة عن هذه التغريات السكانية.

موضوع البحث:

ونظرا حلدوث
اململكة العربية السعودية يف كل عام،
ً

تعد اململكة العربية السعودية من أهم الدول العربية

تغريات سكانية للمجتمع السعودي يف السنوات

ا ُملرسلة للسائحني إىل مرص ،بل إن قائمة الدول العرش

األخرية من حيث النمو السكاين ،ومعدالت املواليد،

األوليات املرسلة للسائحني إىل مرص تكاد ال ختلو من

والوفيات وخصوبة املرأة ،والرتكيب العمري
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والنوعي والرتكيب االقتصادي ،إىل غري ذلك من

 2010بلغ عدد السكان  27136977نسمة ،مقارنة

اخلصائص واملتغريات السكانية األمر الذي سيكون له

بـ 22678262نسمة عام  ،2005وبلغ عدد السكان

أثر كبري عىل حجم وخصائص السياحية السعودية

السعوديني  18707576نسمة ،بنسبة  %68,9من

القادمة إىل مرص .ومن ثم يتناول البحث تأثري

مجلة سكان اململكة .فيام يبلغ عدد الذكور ما نسبته

التغريات السكانية يف اململكة العربية السعودية عىل

 %50,9من عدد السكان ،واإلناث ( .%49,1مصلحة

نمو السياحة السعودية إىل مرص .ومما ال شك فيه أن

اإلحصاءات العامة واملعلومات" ،النتائ

األولية

كبريا عىل نمو حركة السياحة
أثرا
لنمو السكان ً
ً

لتعداد اململكة العربية السعودية")2010 ،

املغادرة ،خاصة إذا ارتبط ذلك بنمو اقتصادي قوي.

أمهية البحث:

وتقع اململكة العربية السعودية يف جنوب غرب آسيا

تتمثل أمهية البحث يف دراسة مصدر رئييس من

ومتتد عىل مساحة تبلغ 2270000كم 2تقري ًبا ،وهو

مصادر السياحة الوافدة إىل مرص من منظور سكاين.

ما يعادل نحو أربعة أمخاس مساحة شبه اجلزيرة

وأثر ذلك يف نمو حركة السياحة السعودية إىل مرص.

العربية .وحيدها من الغرب البحر األمحر ،وبعبوره

إشكالية البحث:

يمكن الوصول إىل مرص .ومن الشامل اململكة األردنية

تتمثل إشكالية البحث يف األسئلة التالية:

اهلاشمية والعراق ،والكويت ،ومن الرشق اخللي

 -1ما أهم التغريات السكانية التي طرأت وستطرأ

العريب ،ومن اجلنوب اجلمهورية اليمنية .ويبلغ طول
حدود اململكة العربية السعودية من مجيع اجلهات
6760كم منها 4430كم حدو ًدا برية و  2330كم
حدو ًدا بحرية.
ووفقا ملصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات

مستقب ً
ال عىل املجتمع السعودي؟
 -2ما أثر هذه التغريات عىل نمو حركة السياحة
السعودية إىل مرص؟
 -3ما أهم املشكالت التي تواجه السائح
السعودي يف مرص؟

بوزارة االقتصاد والتخطيط السعودية ،بلغ عدد سكان

 -4ما السياسات الواجب اتباعها من قبل ا ُملخطط

اململكة  27مليون نسمة %68 ،منهم سعوديون.

السياحي املرصي للتعامل مع اآلثار الناةجة عن هذه

ووفقا للنتائ األولية للتعداد العام للسكان واملساكن

التغريات السكانية؟
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* اإلسلوب اإلحصائي :واستخدم يف التعامل مع

 -5التعرف عىل التغريات السكانية التي طرأت،
وستطرأ مستقبالً عىل املجتمع السعودي.

األعداد اخلاصة بالسكان والسائحني حلساب
املتوسطات والنسب املئوية ومعامل االرتباط بني تطور

 -6معرفة تأثري هذه التغريات يف حركة السياحة
السعودية إىل مرص.

حجم السكان وتطور حجم احلركة السياحية.
* األسلوب الكارتوجرايف :املعتمد عىل اخلرائط

 -7حتديد اهم املشكالت التي تواجه السائح
السعودي يف مرص للحد منها .

واألشكال البيانية لتوضيح الظاهرة املدروسة من
جوانبها املختلفة.

 -8حتديد السياسات الواجب اتباعها من قبل
ا ُملخطِط السياحي املرصي للتعامل مع اآلثار الناةجة

األشكال البيانية والرسوم التوضيحية.

عن هذه التغريات السكانية.

مقدمة :

املناهج واألساليب املستخدمة:
استخدم الباحث عد ًدا من املناه

* االستعانة ببعض برام احلاسب اآليل إلنشاء

السكان هم املادة اخلام للسياحة ،ولكن نسبة من
واألساليب

منها:

يقومون بسياحة دولية تعد صغرية إذا ما قورنت
بإمجايل السكان يف العامل؛ ولعل السبب يف ذلك هو أن

* املنهج اإلقليمي :واستخدمه الباحث عند تناوله

كل الدول النامية الفقرية يوجد هبا أعداد كبرية من

للتوزيع اجلغرايف لسكان اململكة ،وبعض خصائص

السكان ،كام أن املجتمعات التي تزداد لدهيا الرغبة يف

السكان ،ومنها :امتالك السيارة ،واحلالة التعليمية.

السياحة والسفر تتسم بانخفاض معدالت املواليد ،

* املنهج التارخيي :واستخدمه الباحث عند دراسة

وهذا يعني أن هذه املجتمعات تتجه نحو ما يعرف

تطور أعداد السكان وأعداد السائحني السعوديني منذ

بشيخوخة السكان ،ومن ثم فإن هذه الدول بام لدهيا

عام 2001م.

من سكان أعامرهم متقدمة ،تكون لدهيا قدرة عىل

* اإلسلوب الوصفي والتحلييل :واستخدم يف

إمداد حركة السياحة العاملية؛ حيث يكون السكان يف

دراسة خصائص السكان السعوديني وأعدادهم،

حتررا من املسئوليات وحيصلون عىل
هذا العمر أكثر ً

وحتليل األرقام للوصول إىل نتائ .

دخل كبري بالنسبة لنفقاهتم.
)Jenkins,1997,p59

and

(Lickorish
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ومن ناحية أخرى فإن انخفاض معدل املواليد

العادات والتقاليد والعقيدة واللغة .وفيام ييل عرض

يعني انخفاض حجم األرسة ،األمر الذي يقلل من

لكل منها:

أيضا ،ويسمح بالقيام بالسياحة.
املسئوليات والنفقات ً

تطور حجم السكان Population Size

يضاف إىل ذلك أن سكان الدول  -ال سيام املتقدمة -

حجم السكان يعكس بشكل غري مبارش حجم

والدول التي يرتفع هبا متوسط دخل الفرد -حيصلون

الطلب السياحي؛ فهناك عالقة طردية بني حجم

عىل إجازات طويلة مدفوعة األجر ،ويزداد طول هذه

السكان وحجم الطلب السياحي ،وهذا بالطبع يعد

اإلجازات وعددها مع تقدم العامل يف العمل السن

أحد العوامل املهمة املؤثرة يف حجم الطلب السياحي،

األمر ،الذي جيعله يستخدم ولو اجازة واحدة منها

ومنها وقت الفراغ املتاح ،ومستوى الدخل ،ومستوى

(Lickorish

التعليم ،إىل غري ذلك (أمحد حسن ،2000 ،ص

لعمل

سياحة

خارجية.

and

)Jenkins,1997,p59

ولكي يستطيع الفرد القيام برحلة سياحية ،ال بد أن
يتوافر له الوقت واملال؛ فالسياحة تتطلب القدرة عىل
السفر وترك العمل ،أو املدرسة ،أو املنزل .ومع زيادة
أوقات الفراغ خاصة يف الدول املتقدمة أصبحت هناك
فرصة أكرب للسفر ،ال سيام فيام خيص اإلجازات التي
ازدادت بشكل واضح يف ثالثينيات القرن املايض.
)(Pearce, 1985,P25

)100؛ فالطلب املتوقع عيل السياحة يف دولة عدد
سكاهنا  60مليون نسمة يكون أكرب من حجم الطلب
املتوقع من دولة أخرى يبلغ عدد سكاهنا  5ماليني
نسمة ،وذلك يف حالة تعادل العوامل األخرى
(Burkart and Medlik , 1984 , p287 ; Peters.M., 1969 ,
)p114

وقد بلغ معامل االرتباط بني عدد سكان اململكة
العربية السعودية وبني عدد السائحني السعوديني

ولعل أهم اخلصائص السكانية التي هلا تأثري يف

الذين زاروا مرص يف السنوات 2004م2007 ،م،

النشاط السياحي هي :حجم السكان والتغري املتوقع

2010م)0,578( ،؛ وهذا يعنى أن هناك عالقة

حدوثه يف املستقبل عىل هذا احلجم ،والرتكيب

ارتباط طردية جوهرية متوسطة القوة تدل عىل أن

العمري والنوعي للسكان ،واحلالة االجتامعية،

الزيادة يف أعداد السكان السعوديني تؤدى إىل زيادة يف

ومستوى الدخل وإمكانية امتالك سيارة ،والنشاط

أعداد السائحني السعوديني القادمني إىل مرص.

االقتصادي للسكان ،واحلالة التعليمية ،باإلضافة اىل

وكذلك تتضح نفس النتيجة من خالل الشكل رقم
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) ∑y - b ( ∑x

عدد السكان السعوديني (املتغري املستقل) خالل

=a

األعوام 2004م2007 ،م2010 ،م ،وأعداد

n

السائحني الذين زاروا مرص خالل السنوات نفسها

يمكن توقع أعداد السكان السعوديني باململكة

(املتغري التابع) ويتضح من الشكل أن النقاط تقرتب

العربية السعودية خالل األعوام 2013م2016 ،م،

من خط االةجاه مما يدل عىل وجود ارتباط بني املتغريين

2019م2022 ،م2025 ،م كام هو موضح باجلدول

(عدد السكان ،وعدد السائحني)

رقم ( .)1ويتضح أن عدد السكان السعوديني سريتفع

ومن خالل بيانات تعدادات السكان الثالثة

من  18,7مليون نسمة يف عام 2010م إيل 23,3

األخرية باململكة العربية السعودية التي أجريت يف

مليون يف عام 2025م أي بزيادة قدرها  6,7مليون

(مسح

نسمة .وبمتوسط زيادة سنوية  449,3ألف نسمة.

ديموجرايف) ،و2010م (تعداد) ،والواردة باجلدول

ويمثل عدد السائحني السعوديني الذين يزورون مرص

رقم ( )1وأيضا من خالل استخدام معادلة االنحدار

كل عام ما بني  %2,5 :%2من مجلة عدد السكان

التي تأخذ الشكل

السعوديني ،وعىل هذا يمكن القول بأنه من املتوقع أن

2004م

أعوام

البسيط

(تعداد)،

)(Smith.S.l,1995,p,126

و2007م

التايل:

يصل عدد السائحني السعوديني إيل  488000يف عام

Y= a + bx

 ،2013وإيل  535000يف عام  ، 2019وإيل

حيث

y

= عدد السائحني املتوقع ،ويمثل املتغري

التابع ) ( Depented Variable
x

= الزمن ويمثل املتغري املستقل

عام  2025ستقرتب من ضعف ما كانت عليه
(Indepented

أعدادهم يف عام  2004وذلك طب ًقا لزيادة أعداد

) Variable

ويمكن استخراج

a

و

b

 581000يف عام  . 2025وهذا يعني أن أعدادهم يف

من خالل العالقتني

السكان ،ويف حالة ثبات العوامل األخرى املؤثرة يف
حجم الطلب السياحي.

التاليتني:

ولكن إذا قمنا بتوقع عدد السائحني وفقا لتطبيق

)n(∑xy) - (∑x)( ∑y
=b
n(∑x2) -(∑x)2

معادلة االنحدار البسيط عىل الفرتة الزمنية املمتدة من
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2011م إىل 2025م اعتام ًدا عىل البيانات الفعلية

السعوديني املتوقع يف عام 2025م يرتاوح بني 580

املسجلة خالل الفرتة 2001م 2010 -م واملوضحة

ألف سائح و 700أل ًفا بنا ًء عىل التغري يف حجم السكان

باجلدول رقم ( )2يتضح ما ييل:

من ناحية ،واعتام ًدا عىل تاريخ حركة السياحة



أن عدد السائحني سيصل إيل نحو  700ألف

سائح يف عام 2025م بزيادة قدرها  320ألف سائح.

السعودية إىل مرص منذ عام  2001وحتى عام 2010م
ولكن ما حجم السياحة املغادرة للملكة العربية

يالحظ أيضا أن متوسط الزيادة السنوية

السعودية؟ يف الواقع يوجد تضارب يف البيانات بني ما

للسائحني السعوديني تصل إيل  21ألف سائح؛ ومن

تصدره وزارة السياحة املرصية وما يصدر عن مركز

ثم قد يرتفع عددهم إىل  100ألف سائح كل مخس

املعلومات واالبحاث السياحية يف السعودية ،ولكن

سنوات.

وف ًقا لألخري اتضح أن نصيب مرص من الرحالت



يالحظ أن األعداد أخذت يف االرتفاع من عام

السياحية املغادرة للمملكة العربية السعودية خالل

آلخر منذ عام 2001م حتي عام 2007م ثم

الفرتة 2004م2007 :م ،يرتاوح ما بني ،%17 : %15

انخفضت خالل السنوات الثالث األخرية 2008م:

وتأتى مرص يف املرتبة الثانية بعد البحرين ،وذلك من

2010م لعدد من األسباب منها :األزمة االقتصادية

إمجايل عدد الرحالت السياحية السعودية املغادرة التي

العاملية ،وانتشار فريوس أنفلونزا اخلنازير ،األمر الذي

تراوحت بني  4,4 : 3,8مليون رحلة سياحية خالل

كثريا من احلركة والسفر ،سواء من السائح نفسه،
حد ً

هذه الفرتة )(http//tsdb.mas.gov.sa/



أو بسبب االحتياطات الصحية الكثرية التي ُفرضت
عىل منافذ مرص.
مما سبق يتضح أن هناك عالقة بني الزيادة يف أعداد

وهذا يدل عىل أمهية مرص بصفتها وجهة سياحية
بالنسبة للسائح السعودي ،األمر الذى حيتاج من
ا ُملخطط السياحي املرصي إىل املزيد من االهتامم واملزيد

السكان السعوديني والزيادة يف أعداد السائحني

من الدراسات.

السعوديني القادمني إىل مرص ،كام أن توقع عدد

التوزيع اجلغرايف للسكان

السائحني السعوديني القادمني إىل مرص وف ًقا

تساعد دراسة التوزيع اجلغرايف للسكان عىل حتديد

للطريقتني السابقتني يشري إىل أن عدد السائحني

مناطق الثقل السكاين ،ولعل أمهية ذلك يف املجال
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السياحي ترجع إىل حتديد التوزيع اجلغرايف للمناطق
املستهدفة للتنشيط السياحي من ِقبل الوجهات

وسط السعودية وغرهبا.

السياحية املستقبلة للسائحني السعوديني ،وفيام يىل

الفئة الثانية  :مناطق يرتاوح فيها عدد السكان بني  1و3

دراسة للتوزيع اجلغرايف للسكان يف اململكة العربية

مليون نسمة:

السعودية.

وتضم املنطقة الرشقية ،وهى ذات مساحة كبرية ،

يتضح من بيانات تعداد السكان للمملكة العربية

وأيضا
وتقع رشق اململكة وتطل عىل اخللي العريب.
ً

السعودية لعام  2010ومن الشكل رقم ( )2واجلدول

تضم هذه الفئة املدينة املنورة ،وعسري ،وجازان وهي

( -2ب) أن نحو نصف عدد السكان السعوديني

مناطق تقع غرب اململكة وتتدرج يف املساحة وفقا

يرتكز يف الرياض ،ومكة املكرمة ،وبإضافة سكان

لنفس الرتتيب السابق ،ومجيعها تطل عىل البحر

املنطقة الرشقية يكون نحو ثلثي السكان السعوديني

األمحر .ومتثل هذه الفئة ( )%36.5من مجلة سكان

مرتكزين يف هذه املناطق الثالث ،يف حني أن احلدود

السعودية.

الشاملية ،والباحة ،واجلوف ،ونجران ،وحائل،

الفئة الثالثة :مناطق يقل فيها عدد السكان عن مليون

تستحوذ عيل  %10فقط من أمجايل السكان .وهذا يعني

نسمة:

أن عمليات التنشيط السياحي املرصي جيب أن ترتكز

وتضم سبع مناطق ،مخس منها تقع يف شامل

بشكل رئييس عل الرياض ومكة املكرمة واملنطقة

السعودية وهى القصيم ،تبوك ،حائل ،اجلوف ،احلدود

الرشقية .ويمكن تقسيم املناطق اإلدارية السعودية إىل

الشاملية .واثنتان يف جنوب السعودية ومها :نجران،

ثالث فئات وفقا للحجم السكاين:

والباحة .ومتثل هذه الفئة ( )%18,5من مجلة سكان

الفئة االوىل :مناطق يرتفع عدد السكان هبا عن 4

السعودية.

مليون نسمة:

الرتكيب العمري للسكان السعوديني :

وتضم الرياض ومكة املكرمة معا ،ويمثالن % 45
من مجلة سكان اململكة العربية السعودية ،ويشغالن
مساحة كبرية من اململكة و ويتوزعان جغراف ًّيا عىل

Age Structure

ومما ال شك فيه أن الرتكيب العمري للسكان يؤثر

يف الطلب السياحي ،ويزداد الطلب السياحي يف فئة
العمر ( ) 64 - 15وهي فئة عمرية كبرية تشكل
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السوق الرئييس للطلب السياحي )أمحد حسن،

نموا ،حيث قد يرتفع العدد من  11,7مليون يف عام
ً

 ،2000ص ص  (101 ،100وقد اتضح من بعض

2010م إيل  20,2مليون يف عام 2030م ثم إيل 26,9

الدراسات أن  %26ممن يسافرون للخارج تقل

مليون يف عام 2050م  ،ومن املتوقع أن ترتفع نسبتها

أعامرهم عن  24سنة ،و %32منهم ترتاوح أعامرهم

من  %43يف عام 2010م إىل  %54يف عام 2050م.
وقد حيدث اليشء نفسه بالنسبة للفئة العمرية 65

بني ( 44 - 25سنة ) %35 ،منهم ترتاوح أعامرهم بني



( 64 – 45سنة ) يف حني تصل النسبة إىل  %8ملن هم

فأكثر أي كبار السن حيث من املحتمل ارتفاع نسبتها

فوق سن  65سنة ) روبنسون .ه  ، 1985 ،ص (60

من  %3يف عام 2010م إىل  %6يف عام 2030م ثم إىل

وبتطبيق ذلك عىل سكان السعودية  ،فإنه من

 %12يف عام 2050م .وهذا يعني أن السعودية مثل

خالل اجلدول رقم ( )3والشكل رقم ( )3يتضح ما

معظم املجتمعات ستواجه ما يعرف بشيخوخة

ييل :

السكان ( )Ageing populationحيث ستتساوى أعداد



أن الفئة العمرية ( )14 – 0يزداد حجمها

بمعدالت نمو منخفضة من عام 2010م حتى عام

ا ُملعالني من البالغني مع أعداد ا ُملعالني من
األطفال ). (UN, 2008, Population Database

2030م ثم تتجه نحو االنخفاض بعد ذلك حتي عام



2050م ،ومن ثم انخفضت نسبتها من  %35يف عام

تشكل السوق الرئييس للطلب السياحي كام ُذكر سلفا،

2010م إىل  %20يف عام 2050م ،ويعرب هذا بالطبع

وبحساب نسبتها من مجلة السكان ،اتضح أنه من

عن اةجاه معدالت املواليد نحو االنخفاض.

املتوقع أن ترتفع نسبة السكان يف هذه الفئة العمرية من



أيضا الفئة العمرية ( )24 – 15من املتوقع ارتفاع
ً

حجمها من عام 2010م حتى عام 2040م ثم تتجه

وبام أن الفئة العمرية  64-15هي الفئة التي

 %62يف عام 2010م إىل  %67يف عام  ،2030ثم إىل
 %68يف عام 2050م.

بعد ذلك نحو االنخفاض يف عام 2050م ،ومن



املتوقع انخفاض نسبتها من  %19يف 2010م إىل %17

مستقب ً
ال ،األمر الذي يعني زيادة الطلب السياحي

يف عام 2030م ثم إىل  %14يف عام 2050م.

خالل السنوات القادمة حتى عام 2050م ،ولكن



أما الفئة العمرية  64 – 25فهي أكثر الفئات

وهذا يعني أن الفئة الرئيسية سيزداد حجمها

جيب أن نأخذ يف االعتبار أن الفئة العمرية ()24 – 15

جملة جامعة امللك سعود ،م ،25اآلداب ( ،)2الرياض (2013م1434/هـ)
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أكثر من النساء ). (Mok and Armstrony , 1995

ةجذهبا عن الفئة األعىل ( .)64 – 25وهذا ما حيتاج إىل

يف حني رصدت دراسة أخرى أنه من بني أربعة

مزيد من الدراسات لتحديد األنشطة التي تفضلها كل

عرش داف ًعا من دوافع السفر مل يكن هناك فروق كثرية

فئة من هذه الفئات؛ لتوفريها ،ومن ثم جذب أكرب

بني الرجال والنساء من حيث الوزن النسبي لكل دافع

عدد منهم.

منها إال يف ثالثة دوافع فقط؛ حيث ارتفع الوزن

وتشري اإلحصاءات السياحية السعودية إىل أن عدد

النسبي للنساء فيها وهي ةجنب الزحام والضجي ،

السائحني الذين قاموا برحالت اليوم الواحد

واالسرتخاء

النفيس.

والرحالت السياحية يف الفئة العمرية (أقل من 18

)(Swarbrooke and Horner, 2007

عام) بلغت نحو  133ألف سائح يف عام 2004
وارتفعت إيل نحو  147ألف سائح يف عام 2007
بزيادة قدرها  ،%10يف حني أن الفئة العمرية (أكثر من
 18عام) فقد ارتفعت من حوايل  290ألف إيل نحو
 545ألف سائح بزيادة قدرها ( %87ماس ،مركز
املعلومات واألبحاث السياحية .)،وربام يؤكد ذلك
عىل أن زيادة عدد السكان يف الفئة العمرية التي متثل
السوق الرئيس للطلب السياحي يعد أحد العوامل
املهمة التي تزيد من عدد الزيارات السياحية.
الرتكيب النوعيGender :

تشري العديد من الدراسات إيل وجود اختالفات
بني الذكور واإلناث حول عوامل اجلذب لكل منهام
وكذلك يف األنشطة املفضلة؛ فقد رصدت إحدى
الدراسات أن الرجال جيذهبم املناخ املعتدل والرتفيه

اجلسدي،

واالسرتخاء

أما الرتكيب النوعي نجد أن نسبة النوع للسكان
السعوديني قد بلغت  103ذكر لكل  100أنثى يف عام
2010م ،وكانت  102يف عام 2007م  ،و  100,6يف
عام 2004م وعىل الرغم من حدوث ارتفاع طفيف
يف النسبة النوعية أال أن املجتمع السعودي هبذا الشكل
يعد طبيع ًّيا من حيث الرتكيب النوعي؛ إذ يقرتب فيه
عدد اإلناث من عدد الذكور )مصلحة اإلحصاءات
العامة واملعلومات.(2010 ،
ولكن األمر قد يكون خمتل ًفا بالنسبة للرتكيب
النوعي للسائحني املغادرين للمملكة ،فقد بلغت
النسبة النوعية  218ذكرا لكل  100أنثى يف عام
2004م ،و 670ذكر لكل  100أنثى يف عام 2007م،
انظر اجلدول رقم (.)4
وهذا يعني أن نسبة الذكور كانت متثل ما يزيد عىل
ثلثي مجلة السائحني املغادرين السعودية يف عام
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2004م يف حني اقرتبت نسبتهم من  %85يف عام

التزاماته املالية (روبنسون .ه  ،1985 ،ص .)60
وقد أوضحت نتائ

2007م ،ويشري ذلك إيل قيام نسبة من الذكور بالسفر

املسح الديموجرايف لعام

خارج السعودية منفردين سواء كانوا متزوجني أو غري

2007م أن نسبة اإلناث السعوديات (15سنة فأكثر)

متزوجني .ومن ثم جيب االهتامم باألنشطة الرتفيهية يف

الاليت مل يسبق هلن الزواج بلغت ،%32,1ونسبة

املناطق املعتدلة املناخ التي يميل إليها الذكور كام ُذكر

املتزوجات منهن  .%60,2ويف حالة الذكور كانت

سل ًفا سواء من حيث توفريها أو من حيث الرتكيز

النسب  %40,1ملن مل يسبق هلم الزواج من قبل ،و

عليها يف عمليات الرتوي السياحي املوجهة للسائح

 %58,7للمتزوجني .وختتلف النسب السابقة اختال ًفا

السعودي.

كبريا بني السعوديني يف الفئات العمرية املختلفة،
ً

احلالة االجتامعية Marital Status:

فمثال :تنخفض نسبة السعوديات الاليت مل يسبق هلن

ويتأثر الطلب السياحي باحلالة االجتامعية للفرد؛

الزواج بصفة مستمرة مع التقدم يف العمر من  %96يف

إذ يزداد بني العزاب أكثر من املتزوجني (أمحد حسن،

فئة العمر ( ،)19 – 15إىل %4,3يف الفئة (،)39 – 35

 ،2000ص  .)104كام يتوقف قيام األرسة برحالت

ثم إيل أقل من  %1يف فئة العمر ( 55سنة فأكثر).

سياحية عىل أعامر األطفال وعددهم .ومهنة األب.

(مصلحة اإلحصائيات العامة واملعلومات،2007 ،

وعمل األم داخل املنزل أو خارجه (

Van et al, 1979,

ص.)77

 . )p29واألرس التي يف مرحلة تربية األطفال ،وهم

أما عن السكان املتزوجني وفقا لفئات العمر

عادة األزواج الذين ترتاوح أعامرهم بني ( 34 – 25

املختلفة ،فإنه يتضح من خالل اجلدول رقم ()5

عاما) إذ تكون أقل مي ً
ال لقضاء العطالت والسفر؛

والشكل ( )5ما ييل:

وذلك بسبب تكاليف السفر ،وصعوبة احلركة



باألطفال يف أعامر صغرية .ولكن عندما يصل رب

عاما فأكثر) متزوجون كام هو وارد يف اجلدول ،وهذا

األرسة إيل منتصف األربعينيات يكون قد وصل إىل

يعني أن حوايل  %40من السكان يف هذه الفئة غري

احلد األقىص لراتبه أو عيل األقل يقرتب من هذا احلد،

متزوجني.

وقد ختلص إيل حد كبري من إعالة أطفاله ،وقلت



أن  %59,4من السكان يف الفئة العمرية (15

ترتفع النسبة بني اإلناث ( )%60,2عن الذكور (

جملة جامعة امللك سعود ،م ،25اآلداب ( ،)2الرياض (2013م1434/هـ)

 ) %58,7و ربام يرجع هذا إىل تعدد الزوجات.


متثل الفئة العمرية  )%17 ( 34 – 30من مجلة

املتزوجني  ،تليها الفئة (  ) 29 – 25إذ بلغت نسبتها
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ناضجة بام يسمح هلا القيام برحالت خارجية حوايل 8
مليون نسمة وفقا للنسبة ( )%61السالف اإلشارة
إليها.

( )%15,2وعىل هذا نجد أن نحو ثلث حجم السكان

وبجمع أعداد غري املتزوجني إىل هذا الرقم فإنه

املتزوجني يف السعودية يمثلون الزجيات التي متر فيها

يمكن القول بأنه يف عام  2020سيصبح الطلب

األرسة بمرحلة تربية األطفال .وهي الفئة التي قد يقل

الكامن للسكان السعوديني يمثل نحو  17مليون

فيها القيام برحالت سياحية خارجية ويبلغ عددهم

نسمة يمكنهم القيام برحالت خارجية إذا ما توافرت

نحو  2,1مليون نسمة.

هلم العوامل األخرى ،وهي :الدخل املرتفع ووقت



يف حني نجد أن ما يقرب من  %61من

الفراغ املتاح .واملستوى التعليمي املرتفع  ...إىل غري

املتزوجني من السكان السعوديني يمرون بمراحل

ذلك من العوامل املؤثرة يف الطلب السياحي.

أرسية تشجع عىل القيام برحالت خارجية ،وهي إما

مستوي الدخل:

أرس حديثة التكوين يف فئات العمر (  ،) 24 – 15أو

هناك عالقة وثيقة بني املستوي االقتصادي للفرد

أرس ناضجة بدأت تقل مسئوليات الوالدين فيها نحو

وبني الطلب السياحي؛ فارتفاع مستوى دخل الفرد

األبناء؛ ويسهل فيها حركة األرسة للقيام برحالت

يعني زيادة الرغبة يف القيام بالسياحة والسفر خاصة إذا

خارجية ،وبلغ عددهم حوايل  4مليون نسمة.

ما توافر وقت الفراغ ،ويدل عىل ذلك ارتفاع متوسط

وبناء عىل هذا نالحظ أنه بإسقاط هذه النسب عىل

دخل الفرد يف الدول الرئيسية ا ُملرسلة للسائحني،

عدد السكان املتوقع للسعوديني يف عام 2020م

السيام يف أوروبا وأمريكا (الزوكة ،1992 ،ص ص

والسالف اإلشارة إليها يف جدول ( )3فإنه من مجلة

 .)159:164وقد يضطر بعضهم إىل العمل ألوقات

السكان يف فئة العمر  64 – 15والبالغ حوايل 22

إضافية لتحقيق دخل أكرب؛ ليتسنى هلم القيام

مليون نسمة سيكون منهم نحو  13,2مليون

بالسياحة ،وهذا النوع يتمتع بإجازات صغرية

متزوجني ،وحوايل  8,8مليون غري متزوجني ،كام

)and Medlike, 1984,pp288 – 289

سيبلغ عدد السكان املتزوجني يف أرس حديثة أو

(Burkart

ووف ًقا لتقرير البنك الدويل الصادر يف عام 2010م

متثل اململكة العربية السعودية املرتبة ) )57عيل مستوى
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العامل من حيث متوسط دخل الفرد إذ بلغ 17700

ولعل ارتفاع متوسط دخل الفرد يعني قدرته عيل

دوالر سنو ًّيا ،وهو متوسط مرتفع إذا ما قورن

امتالك سيارة ،وما من شك يف أن امتالك السيارة يزيد

بمتوسط دخل الفرد يف الرشق األوسط وشامل

من قدرة الفرد عيل القيام بالسياحة خاصة الداخلية أو

أفريقيا ،الذي بلغ  3594دوالر أمريكي سنو ًّيا

الدولية يف حالة اجلوار اجلغرايف ،كام هو احلال يف حالة

).(World Bank ,Data Base 2010

السعودية ومرص؛ إذ تتميز السيارة بعدد من املميزات

ومن املتوقع أن يصل متوسط دخل الفرد السعودي

التي ةجعلها وسيلة نقل مشجعة عيل السياحة ،منها

 57ألف ريال يف عام  ،2014وإىل  72أل ًفا يف عام

املرونة يف اختيار الطريق وموعد بدء الرحلة ،والرسعة

 ،2019وإىل  98,5أل ًفا يف عام 2024م )وزارة

والراحة وتقليل تكاليف الرحلة خاصة يف حالة األرس

االقتصاد والتخطيط السعودية ،2004 ،ص.(8

الكبرية احلجم (الزوكة  ، 1992 ،ص ص – 159

وحتتل السعودية املكانة األخرية بالنسبة لدول جملس

.)164

التعاون اخلليجي من حيث متوسط دخل الفرد

ووف ًقا للمسح الديموجرايف لسكان السعودية لعام

لعام2011م ،فقد جاءت بعد قطر ،واإلمارات،

2007م يتضح أن عدد األرس السعودية التي لدهيا

وعامن (البنك الدويل)2011 ،
والكويت ،والبحرينُ ،

سيارة أو أكثر يبلغ  2,5مليون أرسة ،تضم 16,7

كام هو موضح بالشكل رقم ( ،)5ولكن ال بد أن نأخذ

مليون نسمة ،وتتوزع عيل املناطق اإلدارية السعودية،

يف االعتبار أن عدد سكان اململكة العربية السعودية

بحيث نجد أن نصف عدد األرس املالكة لسيارة أو

حجام بالنسبة لدول جملس التعاون
يعد األكرب
ً

أكثر يرتكز يف مكة املكرمة والرياض ،وأن حوايل ثلث

اخلليجي ،حيث جاءت السعودية يف املركز األول

هذه األرس يتوزع يف املنطقة الرشقية وعسري وجازان

 17,6مليون نسمة ،وتأيت بعدها سلطنة عامن 1,9

والقصيم ،وهذا يعني أن نحو  %85من هذا األرس

مليون نسمة ،أما بقية الدول فيقل عدد سكاهنا

مخس وحدات إدارية ،وبالطبع نجد أن نحو
يرتكز يف م ْ

(املواطنني) عن مليون نسمة ويمثل سكان السعودية

ثلث هذه األرس يرتكز يف مكة واملدينة ،وهي مناطق

نحو  %80من مجلة سكان جملس التعاون اخلليجي

تقع يف غرب السعودية ،وتعد أقرب املناطق اإلدارية

(جملس التعاون لدول اخللي العربية .)2007 ،

إيل مرص ،انظر اجلدول رقم ( )6والشكل رقم (.)6
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أما عن الوزن النسبي لوسيلة النقل املستخدمة

أهم الدول التي استقبلت سياحة سعودية برية

للسائح السعودي املغادر فإنه يتضح من خالل اجلدول

واستحوذت هذه الدول جمتمعة عىل نحو نصف حجم

رقم ( )7عدد من املالحظات املهمة هي:

احلركة الربية.



بالنسبة للسياحة السعودية املغادرة يمثل النقل

الربي املكانة األوىل؛ حيث استحوذ عىل نحو  %50من
حجم احلركة إىل دول جملس التعاون اخلليجي والرشق
األوسط.



واستحوذت األردن واليمن والكويت وقطر عىل

حوايل ثلث حجم احلركة الربية.
جاءت مرص يف املرتبة التاسعة بنسبة  %2وهى نسبة
جوا،
ضعيفة .ولكن كثريا من األرس تسافر إىل مرص ً

يأيت النقل اجلوي يف املرتبة الثانية بنسبة %49,6

وةجعل السائق اخلاص يتوجه إيل مرص بالسيارة؛ حتي

يف حني يستحوذ النقل البحري عيل نسبة تقل عن .%1

تُسهل عليهم احلركة بالقاهرة أو اإلسكندرية ،حيث

تتجة  %35من مجلة السياحة السعودية املغادرة

األماكن املفضلة للسائحني العرب وذلك بالطبع راجع

إىل دول جملس التعاون اخلليجي ،يف حني يتجه %48

إىل طول مدة أقامة السائح العريب عامة والسعودي

منها إيل دول الرشق األوسط وتعد مرص الوجهة

خاصة .





األويل املستقبلة للسياحة السعودية بالرشق األوسط؛
حيث استأثرت بـ  %18من حجم احلركة .

ويمكن للمخطط السياحي املرصي تنشيط
السياحة السعودية يف شبه جزيرة سيناء ،خاصة لسكان

يالحظ أن نحو  %55من مجلة السائحني الذين

تبوك واجلوف واملدينة املنورة من خالل استخدام

استخدموا النقل الربي اةجهوا نحو دول جملس التعاون

النقل الربي ثم عبور خلي

العقبة إىل املدن

اخلليجي ،يف حني توجه  %45منهم إيل دول الرشق

واملنتجعات السياحية بشبه جزيرة سيناء ،خاصة أن

األوسط.

املوسم السياحي للسعوديني يرتكز يف شهور الصيف



استحوذت مرص عيل نحو  %5من مجلة

ذلك املوسم الذي تنخفض فيه أعداد السائحني

املستخدمني للنقل الربي واملتجهني نحو دول الرشق

األجانب بمدن جنوب سيناء السياحية ،األمر الذي

األوسط.

يعود بالنفع ويقلل اآلثار السلبية للموسمية السياحية





تعد البحرين وسوريا واإلمارات العربية املتحدة

بجنوب سيناء.
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النشاط االقتصادي للسكان:
يزداد الطلب السياحي يف املجتمعات التي يعمل

التوايل .ويف املرتبة السابعة يأيت العاملون بالبيع بنسبة
%6,1

معظم سكاهنا بالصناعة واخلدمات ،بينام يقل يف



املجتمعات الزراعية الريفية ،فسكان املدن الصناعية

يف الزراعة ( )%2,7والصناعة (.)%1

واملدن الكربى أكثر طل ًبا للقيام بالسياحة والسفر؛

ومما سبق يتضح االنخفاض الواضح يف نسبة من

بسبب ضغوط احلياة .أما املزارعون فيعيشون يف

يعملون يف الزراعة ،وأن غالبية املشتغلني يعملون يف

مناطق متتاز بالالند سكيب الطبيعي واهلواء النقي،

قطاع اخلدمات ويف قطاعات أخرى ترتبط بالصناعة

ولذلك هم أقل إقباالً عىل السياحة والسفر ،بل أن

والتعدين ،وهى مهن ترتبط بالروتني والضغوط يف

سكان املدن الصناعية عادة ما يسافرون إىل املناطق

جمال العمل .وهذا يعني أن نحو  %97من املشتغلني

الريفية املجاورة يف عطالت هناية االسبوع (أمحد حسن

السعوديني يمكنهم القيام برحالت سياحية إذا ما

ابراهيم ،2000 ،ص )101

توافرت العوامل األخرى املؤثرة يف الطلب السياحي،

ويتضح من اجلدول ( )8والشكل ( )7اللذان
يوضحان املشتغلني السعوديني (  ١٥سنة فأكثر)
حسب املجموعات الرئيسة للمهنة ما ييل:


تستحوذ اخلدمات عىل أعىل نسبة من املشتغلني إذ

بلغت (.)%35,1

ويف املركزين قبل األخري واألخري يأيت العاملون

وأمهها الدخل ووقت الفراغ.
احلالة التعليمية :
ومن العوامل الديموغرافية املؤثرة يف الطلب
السياحي احلالة التعليمية للسكان؛ ففي الدول النامية
واضحا للطلب
نموا
ً
حيث ترتفع نسبة األمية ال يتوقع ً



يأيت الفنيون يف املرتبة الثانية بنسبة % 18,4

السياحي ،بينام يزداد الوعي السياحي واإلحساس



يليهم العاملون يف املهن الكتابية بنسبة %14,9

بأمهية القيام بالرحالت السياحية من أجل الرتويح



ويف املرتبة الرابعة واخلامسة والسادسة يأيت

والرتفيه ،ومن أجل املزيد من اإلنتاج والتقدم (أمحد

االختصاصيون يف املجاالت العلمية والفنية

حسن إبراهيم ،2000 ،ص .)101

واإلنسانية ،واملديرون ،والعاملون يف املهن اهلندسية

وبالنسبة للسكان السعوديني فإنه يالحظ من

األساسية واملساعدة بنسب  .%6,4 ،%6,4 ،%9,1عىل

اجلدول رقم ( )9والشكل رقم ( )8اللذان يوضحان
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السكان السعوديني (من عمر 10سنوات فاكثر)

اخلارجي ،وتنشأ لديه الرغبة للسياحة والسفر من أجل

حسب احلالة التعليمية لعام 2007م ما ييل :

الرتفيه أو الدراسة أو التعرف إىل ثقافات خمتلفة ،أو



أن نسبة األمية يف اململكة العربية السعودية بني

السكان ( 10سنوات فأكثر) متثل نحو  %14من مجلة

ألي أسباب أخرى .خاصة أن متوسط دخل الفرد
املرتفع  -كام ذكر سل ًفا  -سيزيد من فرص السفر.

السكان ،وهى يف الواقع نسبة منخفضة إذا ما قورنت



بمجتمعات عربية أخرى ،وبالطبع هذا يعد داعام

ترتفع بشكل كبري يف جازان ،وحائل ،ونجران،

ملامرسة النشاط السياحي.

والباحة ،واحلدود الشاملية ،وعسري .يف حني تُسجل



هناك نسبة مشاهبة متثل السكان القادرين عىل

ويتضح من اخلريطة (شكل  )8أن نسب األمية

أقل نسبها يف الرياض ،والرشقية.

أيضا نسبة ليست كبرية ،والواقع
القراءة والكتابة وهي ً



أنه بجمع النسبتني السابقتني سيتضح أن نحو %30

للحاصلني عىل مؤهل جامعي أو دراسات ُعليا حواىل

من سكان السعودية أي نحو ثلث السكان مل حيصلوا

 %12من جمموع سكان كل منهام ،يف حني تنخفض

عىل شهادات علمية أو انتظموا يف املدارس.

نسبتهم بني سكان الباحة %4,9



يف حني نجد أن نحو ثلثي السكان قد انتظموا يف



تستأثر مكة املكرمة والرياض بأعىل نسب

وعىل مستوى التعليم قبل اجلامعي فهو متقارب

التعليم قبل اجلامعي ،وحصلوا عىل شهادات ابتدا ًء

إىل حد بعيد يف كل الوحدات اإلدارية السعودية؛ إذ

من الشهادة االبتدائية حتى الشهادة الثانوية أو ما

يدور حول النسبة  %60وان كان يقل عن ذلك يف

يعادهلا.

الباحة وجازان وحائل.



أما احلاصلون عىل مؤهل جامعي أو درجات



تستحوذ فئة التعليم ما قبل اجلامعي عىل نسبة

علمية للدراسات العليا ما بني دبلوم عال ،أو

كبرية من سكان الرياض وتقرتب من ثلثي عدد

ماجستري ،أو دكتوراه فقد بلغت نسبتهم نحو  %10أي

السكان ،يف حني تكاد تتقاسم الفئات الثالث االخرى

حوايل  1.4مليون نسمة.

الثلث املتبقي.



واحلالة التعليمية عىل هذا النحو تعد ُمشجعة عىل

القيام بالسياحة والسفر؛ حيث يزداد وعي الفرد بالعامل



ومما ةجدر اإلشارة إليه أنه إذا قمنا برصد التوزيع

اجلغرايف لألميني عىل مستوى اململكة العربية السعودية
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سنجد أن ما يزيد عن ُمخس األميني من سكان

شقق خاصة أو مفروشة أو يف شقق فندقية.

السعودية يقطنون مكة املكرمة (نحو  392ألف

فالسائح السعودي عادة ال يسعى اىل االختالط ال

نسمة) .ونحو  %16منهم يقطنون الرياض (نحو 294

سيام إذا كان يصطحب أرسته معه؛ لذا ال يميل إىل

ألف نسمة) .وأن نصف عدد األميني من السعوديني

اإلقامة يف الفنادق أو القرى السياحية العادية .كام إنه

يقطنون أربع حمافظات هي :الرياض ،مكة املكرمة،

عادة ما ُيفضل السفر إىل دول تتشابه فيها العادات

واملدينة املنورة ،والقصيم؛ ولعل ذلك راجع إىل كرب

والتقاليد إىل حد ما مع عاداته وتقاليده وعقيدته

احلجم السكاين هلا.

اإلسالمية ولغته العربية ،يف حني نجد أن نسبة كبرية

أيضا أن نسبة املنتظمني يف
يالحظ من اجلدول ً

من سياحة الشباب من الذكور متيل اىل زيارة جمتمعات

التعليم أو احلاصلني عىل شهادة متوسطة أو عليا أو

ختتلف يف عاداهتا وتقاليدها وثقافتها عام هو سائد يف

دراسات عليا تدور حول النسبة  %75يف املناطق

بلده؛ ليستطيع احلياة بحرية وممارسة أنشطة أو وسائل

الثالث التي تستحوذ عىل أكرب عدد من سكان اململكة

ترفيه وتسلية غري متاحة يف اململكة العربية السعودية.

أال وهي :الرياض ،ومكة املكرمة ،والرشقية  -التي

وقد رصد الباحث من خالل إجراء دراسة عينة مكونة

يقطنها كام ُذكر سل ًفا -نحو ثلثا عدد السكان ،وهذا

من  150سائحا سعودي ،أهم املشكالت التي تواجه

يزيد من الطلب السياحي ،األمر الذى يؤكد رضورة

السائح السعودي يف مرص وجيب التغلب عليها وهى:

تركيز خطط الرتوي السياحي عىل هذه املناطق من

( دراسة عينة:)2010 ،

قبل هيئة التنشيط السياحي املرصية.



العادات والتقاليد والعقيدة واللغة:

هذه الشكوى ( )%9,5من إمجايل حجم العينة.

كبريا يف اختيار
دورا
تؤدي العادات والتقاليد ً
ً



هبوط مستوى اخلدمة يف بعض الفنادق ،ومتثل
االستغالل الذي يامرسه بعض املتعاملني مع

السائح للمقصد السياحي ،خاصة يف حالة السياحة

السائح السعودي ،سواء يف املطاعم أو املحالت

األُرسية ،فقد رصد الباحث من خالل إجراء استبانة

بأنواعها ،أو من سائقي السيارات(خاصة التي ال

مع السائحني السعوديني يف صيف 2010م أن السائح

زالت تعمل بالنظام القديم) وعانى من هذه املشكلة

السعودي عادة ما يسعى اىل اخلصوصية واإلقامة يف

( )%25من جمتمع الدراسة.
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الشكوى من أصحاب وسامرسة الشقق املفروشة

املرصي:

وعدم وجود رقابة حقيقية عليهم ،وقد أشار إليها
( )%15من السائحني.
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ويمكن إجياز أهم السياسات الواجب اتباعها من
قبل املخطط السياحي املرصي للتعامل مع اآلثار



الشكوى من االختناقات املرورية ،ومتثل (.)%8

الناةجة عن التغريات التي ستطرأ عىل سكان اململكة



الشكوى من املتسولني وحوادث الرسقة ومتثل

العربية السعودية فيام يأيت:

(.)%4,5


سوء معاملة بعض املواطنني والبائعني ،ومتثل

(.)%9


مشكالت تتعلق بمنافذ الدولة ،ومنها بطء إهناء



زيادة االهتامم بالسوق السياحي السعودي؛ ملا

سيطرأ عليه يف املستقبل من زيادة يف حجم السكان ويف
دخوهلم.


يتميز السائح السعودي بارتفاع متوسط

اإلجراءات باملطارات ،وصعوبة دخول السيارات

اإلنفاق/ليلة ،باإلضافة إىل طول مدة إقامته بسبب

اخلاصة ،وقد أشار إىل هذه املشكالت ( )%17من

اجلوار اجلغرايف ،ومن ثم انخفاض تكاليف السفر،

السائحني.

ولذا ال بد من زيادة االهتامم بنمط اإلقامة املفضل



وقد أشار ( )%5من السائحني إىل الشكوى من

التلوث البيئي ومشكلة القاممة.


الشكوى من ظاهرة اإلكراميات (.)%2,5
مما سبق يتضح أن أهم املشكالت التي تواجه

للسائح السعودي من شقق خاصة ،وشقق فندقية،
وفرض الرقابة الفاعلة عىل سامرسة الشقق املفروشة
ملنع االستغالل والتالعب بسمعة مرص.


جيب زيادة الرتكيز يف عمليات التنشيط السياحي

السائح السعودي يف مرص ترتكز يف االستغالل بأنواعه

عىل حمافظات الرياض ،ومكة املكرمة ،واملنطقة

من بعض املتعاملني معه ،واملشكالت املتعلقة بمنافذ

نظرا لرتكز نحو ثلثي حجم السكان
الرشقية؛
ً

الدولة .وفيام ييل عرض للسياسات الواجب اتباعها

السعوديني هبا.

من قبل املخطط السياحي املرصي يف ضوء ما سبق.



العمل عىل استيعاب الزيادة املستقبلية املتوقعة

من السكان يف الفئتني العمريتني (-25( ،)24-15
السياسات الواجب اتباعها من قبل املخطط السياحي

 )64ال سيام فيام خيص األنشطة ووسائل الرتفيه التي
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تتناسب مع كل فئة عمرية كام ُذكر سل ًفا ،خاصة فيام

للقيام برحالت سياحية خارجية أو داخلية للبعد عن

ُذكر عن الفروق يف الدوافع بني الذكور واإلناث.

احلياة املدنية أو ضغوط العمل ،وللهروب من روتني



تصميم برام سياحية لألرس السعودية حديثة

احلياة اليومية.
أثبتت دراسة احلالة التعليمية للسكان السعوديني

التكوين يف فئات العمر ( ،)24-15أو األرس



الناضجة التي يبلغ عدد سكاهنا  4ماليني نسمة ،ومن

أن املجتمع السعودي جمتمع تقل فيه نسبة األمية،

املتوقع زيادهتا إىل  8ماليني نسمة يف عام 2020م.

ولدى ثلثي أفراده عىل األقل وعى بأمهية السياحة

ال بد من زيادة االهتامم بالسائح السعودي ألنه

والسفر ،خاصة يف ظل توافر اإلمكانات املادية ،ووقت

يمتاز بميزتني ال جيتمعان يف كل سائحي اخللي  ،ومها

الفراغ خاصة يف االجازة الصيفية للمدارس ،وإجازة

ارتفاع متوسط دخل الفرد ،وزيادة احلجم السكاين

منتصف العام (إجازة الربيع) علام بان هناك دراسة قام

للسعودية مقارنة ببقية دول جملس التعاون اخلليجي.

هبا مركز املعلومات والبحوث السياحية السعودي

ومن ثم ال بد من تصميم برام تنشيطية وفاعليات

(ماس) حول رغبة السكان السعوديني يف عمل إجازة

عىل غرار مهرجان السياحة والتسوق أو غريها من

إضافية يف منتصف الفصل الدرايس ،وكانت نتيجة

األنشطة والفاعليات.

الدراسة وجود رغبة لدى السكان للحصول عىل





يمكن تصميم برام لرحالت برية ،تعرب خلي

إجازة إضافية يف منتصف الفصل الدرايس.
ال بد من العمل عىل إزالة كافة العقبات التي

العقبة اىل جنوب سيناء ،كام يمكن التسويق السياحي



لتملك وحدات فندقية يف القرى السياحية احلديثة بمدينة

تواجه السائح السعودي يف مرص والسالف اإلشارة

رأس سدر ،خاصة لسكان تبوك ،واجلوف ،واملدينة

إليها.

نظرا لقرهبا اجلغرايف من حمافظة جنوب سيناء.
املنورة؛ ً

نتائج الدراسة:

النشاط االقتصادي للسكان السعوديني أظهر أن

 -1اثبتت الدراسة وجود عالقة طردية متوسطة

نسبة العاملني يف الزراعة تقل بشكل واضح يف حني

القوة بني الزيادة يف أعداد السكان السعوديني وبني

ترتفع نسبتهم يف بقية القطاعات السيام قطاع

عدد السائحني السعوديني الذين يزورون مرص.



اخلدمات؛ ومن ثم يعد املشتغلون السعوديون مؤهلني

 -2حددت الدراسة مراكز الثقل السكاين يف

جملة جامعة امللك سعود ،م ،25اآلداب ( ،)2الرياض (2013م1434/هـ)

343

اململكة وهى الرياض ،ومكة املكرمة ،واملنطقة

السعودية متثل املكانة ( )57عىل مستوى العامل من

الرشقية؛ ومن ثم تويص الدراسة بأن تكون هذه

حيث متوسط دخل الفرد الذي بلغ  17,700دوالر

املناطق الثالث هي أكثر املناطق املستهدفة للرتوي

يف العام ،ولكن مع كرب احلجم السكاين للسعودية

السياحي من قبل القائمني عليه يف مرص.

باملقارنة بدول جملس التعاون اخلليجي فإهنا متثل سو ًقا

 -3توصلت الدراسة إىل أن الفئة العمرية (-15

سياح ًّيا مهام جيب االهتامم به.

 )64سيزداد حجمها يف املستقبل لتصل إىل  %69من

 -7كشفت الدراسة أن ارتفاع دخل الفرد يف

حجم سكان اململكة بعدما كانت متثل  %62يف عام

السعودية ساعد عىل القدرة عىل امتالك سيارة ،وقد

2010م ،وهذه الفئة متثل السوق الرئيس للطلب

متتلك األرسة سيارة واحدة أو أكثر وفقا ملستوى

السياحي ،ومن ثم اكدت الدراسة ان التغريات التي

دخلها ،وقد ساعد ذلك بدوره عىل أن تستحوذ

ستطرأ عىل الرتكيب العمرى لسكان اململكة ستُزيد

السياحة السعودية املغادرة ًبرا عىل نحو  %50من مجلة

من الطلب السياحي السعودي يف املستقبل.

السياحة املغادرة ،وقد استحوذت مرص عىل  %2منها،

 -4توصلت الدراسة من خالل دراسة الرتكيب
النوعي لسكان اململكة إىل أن النسبة النوعية للسائحني
املغادرين للسعودية ترتفع جدً ا لصالح الذكور حيث
سجلت  670ذكرا لكل  100أنثى يف عام 2007م.

وعىل  %5من السياحة السعودية املغادرة املتجهة إىل
الرشق األوسط.
 -8كشفت الدراسة عن ارتفاع نسبة من يعملون
يف قطاع اخلدمات والقطاعات األخرى املرتبطة

 -5من دراسة احلالة االجتامعية لسكان اململكة

بالتعدين والصناعة ،إذ تصل نسبتهم إىل  ، %97وهى

اتضح أن غري املتزوجني ،واملتزوجني ومتر أرسهم

الفئات التي تعمل حتت ضغط العمل (وروتينة) ومن

بمرحلة النض يف دورة حياة األرسة بام يسمح بالقيام

ثم يمكن جذهبم للقيام برحالت سياحية إىل مرص.

برحالت سياحية يمثلون  17مليون نسمة ،وهي

 -9أظهرت الدراسة أن احلالة التعليمية لسكان

بذلك متثل طلبا كامنا يمكن حتريكه إذا ما توافرت

السعودية مشجعة عىل القيام بالسياحة ،حيث أن ثلثي

العوامل األخرى املشجعة عىل السفر ،ومنها القدرة

السكان إما منتظمني يف مراحل التعليم املختلفة ،أو

املادية ووقت الفراغ.

أهنم حصلوا عىل شهادات علمية.

 -6اشارت الدراسة إىل أن اململكة العربية

 -10التشابه يف اللغة والدين وكثري من العادات
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والتقاليد بني السعودية ومرص تدعم حركة السياحة

السياحي املرصي التي اعتمدت عىل ما رصدته

السعودية إىل مرص ،وتعد عامال قويا يمكن االرتكاز

الدراسة من تغريات سكانية من املتوقع حدوثها يف

عليه يف عمليات التنشيط السياحي حلركة السياحة

املستقبل ،ومن أمهها :االهتامم بوسائل اإلقامة املناسبة

السعودية إىل مرص.

نظرا الرتفاع إنفاقه وطول مدة
للسائح السعودي ً

 -11رصدت الدراسة أهم املشكالت التي تواجه

إقامته ،وتوجيه برام الرتوي السياحي إىل مناطق

السائح السعودي يف  ،وأمهها االستغالل من بعض

الثقل السكاين وهي الرياض ،ومكة املكرمة ،واملنطقة

املتعاملني معه ،باإلضافة إىل بعض املشكالت اخلاصة

الرشقية .والعمل عىل تصميم برام سياحية خاصة

بمنافذ الدولة املرصية.

بالسعوديني يف جنوب سيناء ،خاصة لسكان تبوك

-12

ساقت

الدراسة

بعض

السياسات

نظرا للقرب اجلغرايف.
واجلوف واملدينة املنورة ً

واملقرتحات التي يمكن أن يسرتشد هبا ا ُملخطط
اجلـــــــــداول
جدول (  ) 1عدد السكان السعوديني املتوقع حتى عام 2025
عدد السائحني السعوديني

نسبة السائحني القادمني

العام

عدد السكان /مليون نسمة

القادمني إىل مرص

إىل مرص إىل مجلة السكان
1,9

2004

16,53

309606

2007

17,50

412466

2,4

2010

18,70

374946

2

2013

19,53

488250

2,5

2016

20,47

511750

2,5

2019

21,40

535000

2,5

2022

22,33

558250

2,5

2025

23,26

581500

2,5
Source : Tourism In Figures , 2009 , P3

جدول( )2عدد السائحني السعوديني املتوقع قدومهم إىل مرص خالل الفرتة (.2025 : 2011باأللف)
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العام

عدد السائحني الفعيل

العام

عدد السائحني املتوقع

2001

225,6

2011

435,3

2002

248,8

2012

453,8

2003

269,1

2013

472,2

2004

309,6

2014

490,6

2005

361,1

2015

509

2006

388,3

2016

527,5

2007

412,5

2017

545,9

2008

402,3

2018

564,3

2009

348

2019

582,7

2010

374,9

2020

601,1

2021

619,6

2022

638

2023

656,4

2024

674,8

2025

693,3
Source: Tourism in Figures, Vol 2001 :2010

جدول (  -2ب ) .توزيع السكان السعوديني عىل املناطق اإلدارية ()2010
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املحافظة

العدد

%

الرياض

4296745

23,0

مكة املكرمة

4116065

22,0

املنطقة القرقية

2891115

15,5

1590847

8,5

املدينة املنورة

1262512

6,7

جازان

1105095

5,9

القصيم

928491

5,0

تبوك

661153

3,5

حائل

487204

2,6

نجران

402424

2,2

349112

1,9

الباحة

348636

1,9

احلدود الشاملية

268177

1,4

عسري

اجلوف

مجلة
100,0
18707576
املصدر :مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات" ،النتائ األولية لتعداد اململكة العربية السعودية".2010 ،

جدول (  ) 3التوزيع العمري للسكان السعوديني يف عام  2010والتوقع املحتمل حتى عام 2050
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الفئة
العمرية

2010

%

2020

%

2030

%

2040

%

2050

%

14-0

9,587

35

10,358

30

10,728

27

10,345

23

9,834

20

24-15

5,380

19

6,219

18

6,757

17

7,143

16

6,989

14

64-25

11,798

43

16,066

47

20,170

50

23,768

52

26,943

54

 65فاكثر

899

3

1,381

4

2,478

6

4,053

9

5,699

12

27,664

100

34,024

100

40,133

100

49,465

100

45,309 100
UN,United Nations Population Division: Source

مجلة

جدول (  ) 4الرتكيب النوعي للسائحني املغادرين للسعودية (الرحالت السياحية)
اجلنس

2004

2007

ذكر

2711029

3590681

أنثى

1100181

535297

مجلة

3811210

4125978
املصدر  :مركز املعلومات واألبحاث السياحية ( ماس ) ،قواعد البيانات.

جدول ( )5توزيع السكان السعوديني املتزوجني حسب فئات العمر
فئات العمر
19 -15
24 -20
29 -25
34 -30
39 -35

متزوج
إنــاث
37079

%

%

2548

0,1

39627

0.6

110137

3,4

455481

7

543067

16,6

448322

13,8

991389

15,2

551489

16,9

554199

17

1105688

17

473206

14,5

488552

15

961758

14,7

345344

1,1
10,6

ذكور

مجلة

%
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متزوج

فئات العمر

إنــاث

%

ذكور

مجلة

%

%

44 -40

386889

11,8

416822

12,8

803711

12,3

49 -45

303341

9,3

340478

10,5

643819

9,9

54 - 50

238820

7,3

265189

8,2

504009

7,7

59 - 55

156707

4,8

197071

6,1

353778

5,4

64 - 60

114166

3,5

144559

4,4

258725

4

69 -65

57696

1,8

99563

3,1

157259

2,4

74 -70

34666

1,1

85273

2,6

119939

1,8

79 -75

16704

0,5

47748

1,5

64452

1

 80فأكثر

12739

0,4

50594

1,6

63333

1

3271913

100

3251091

100

6523004

100

اجلملــة
اإلمجايل
%

10981268

5438584

5542684

60,2

59,4
58,7
املصدر  :مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات ،2007 ،ص.77

جدول ( )6عدد األرس السعودية التي متتلك سيارة أو أكثر وعدد األفراد يف عام 2007
املنطقة اإلدارية

عدد األرس

عدد األفراد

 %من مجلة األرس

 %من مجلة األفراد

مكة املكرمة

604153

3513934

24

21

الرياض

601826

4049960

23,9

24,2

396251

2511903

15,7

15

204129

1431050

8,1

8,6

املدينة املنورة

177491

1167362

7

7

جازان

111849

847693

4,4

5,1

املنطقة القرقية
عسري
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املنطقة اإلدارية

عدد األرس

عدد األفراد

 %من مجلة األرس

 %من مجلة األفراد

القصيم

111440

864684

4,4

5,2

تبوك

90150

596987

3,6

3,6

60094

476204

2,4

2,9

48600

360278

1,9

2,2

الباحة

44632

320599

1,8

1,9

اجلوف

36623

322344

1,5

1,9

احلدود الشاملية

30642

241068

1,2

1,4

مجلة

2517880

100
100
16704066
املصدر  :مصلحة اإلحصاءات العامة و املعلومات ،2007 ،ص.196

حائل
نجران

جدول ( )7الوجهة للرحالت السياحية ورحالت اليوم الواحد املغادرة للسعودية حسب طريقة النقل 2007
الوجهة
دول الرشق األوسط ودول

جوا
ً

بحرا
ً

ًبرا

اإلمجايل

من مجلة
السياحة املغادرة ()%

1408856

2009357

24058

3442271

83

دول جملس التعاون اخلليجي

309995

1118576

2701

1431272

35

البحرين

40814

476467

0

517281

13

الكويت

38268

201719

0

239987

6

عامن

28361

43372

0

71733

2

قطر

7518

68450

0

75968

2

اإلمارات العربية

195034

328569

2701

526304

13

الرشق األوسط

1098861

890780

21357

2010998

48

مرص

697635

42097

19457

759189

18

جملس التعاون اخلليجي
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الوجهة
العراق
االردن
لبنان
سوريا
اليمن
دول اخرى
اإلمجايل

جوا
ً

بحرا
ً

ًبرا

اإلمجايل

من مجلة
السياحة املغادرة ()%

376

0

0

376

0

84032

206992

0

291024

7

33659

6844

0

40503

1

236984

431865

1900

670749

16

46175

202982

0

249157

6

640153

36594

6957

683704

17

2049009

100
4125976
31015
2045952
املصدر  :مركز املعلومات واالبحاث السياحية ،قواعد البيانات

جدول (  ) 8املشتغلون السعوديون (  ١٥سنة فأكثر) حسب املجموعات الرئيسة للمهنة
املهن الرئيسية

عدد املشتغلون

%

املديرون ومديرو األعامل

246640

6,4

االختصاصيون يف املجاالت العلمية والفنية واإلنسانية

347732

9,1

الفنيون

704855

18,4

املهن الكتابية

571944

14,9

العاملون بالبيع

234721

6,1

العاملون باخلدمات

1345867

35,1

العاملون بالزراعة وتربية احليوانات وصيد األسامك

103903

2,7

الصناعة

37697

1

املهن اهلندسية األساسية املساعدة

244609

6,4

مجلة

3837968

100

املصدر :مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات ،بحث القوى العاملة.2009 ،

جدول رقم (  ) 9السكان السعوديون ( من عمر 10سنوات فاكثر ) حسب الحالة التعليمية لعام 2007
الحالة التعليمية

117150
101546
27741
26860
59544
33645
13742
11771
4323
26727
11275
10715
10012

631568
563691
161337
127286
485434
206495
78415
65117
33165
96828
43671
38401
43860

2575268

المتوسطة

576246
531141
157887
112701
426928
207072
100512
58262
35949
117374
53119
45494
43909

2466594

االبتدائية

586684
533087
173882
116839
415774
218819
98408
64812
36866
170055
56767
47571
50768

2570332

%
13.9
13.8
15.9
15.5
12.8
14.7
13.2
14.8
15.1
18.5
14.4
13.6
14.5

14.3

العدد
414882
394762
139629
99781
263314
163075
57900
53076
27725
144919
38685
34758
34296

1866802

%

9.9

13.7

13.9

15.0

10.1

17.5

12.9

20.5

17.8

23.5

19.1

19.8

14.0

13.7

العدد

293895

391903

122336

96849

206972

193722

56579

73746

32646

184037

51291

50685

33180

1787841

الـريــــــاض

مكــة المكـرمـة

المدينة المنورة

القصيــــــــم

الشــرقيـــــة

عســــــــيــر

تبــــــــــوك

حــــــــائـل

الحدود الشمالية

جــــــــــــــازان

نجـــــــــران

البـاحـــــــة

الجـــــــــوف

المنطقة اإلدارية

ال عدد

1911648
1729465
520847
383686
1387680
666031
291077
199962
110303
410984
164832
142181
148549

455051

أمي

%
64.1
60.4
59.2
59.6
67.6
60.0
66.3
55.7
60.2
52.5
61.5
55.5
62.8

8067245

يقرأ ويكتب

334024
326540
90282
60948
189811
84991
32960
31307
12395
42220
12543
28110
19587

61.8

ماجستير /
دبلوم عالي

20234
16422
3301
1559
4419
1071
573
954
154
597
622
99
662

1265718

دكتوراة

6391
5245
2880
745
957
383
0
0
0
49
0
478
110

50667

جملة جامعي ودراسات عليا

العدد
360649
348207
96463
63252
195187
86445
33533
32261
12549
42866
13165
28687
20359

17238

الجملة

%
12.1
12.2
11.0
9.8
9.5
7.8
7.6
9.0
6.8
5.5
4.9
11.2
8.6

1333623

جملة التعليم االساسي والثانوي الجامعة
دبلوم
الثانوية
أو ما يعادلها دون الجامعة

2981074
2864337
879275
643568
2053153
1109273
439089
359045
183223
782806
267973
256311
236384

10.2

الجملــة

13055511

المصدر  :البحث الديموجرافي لعام 2007
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قائمة املراجع :

جفرافية السياحة ،ج ،1القاهرة ،دار املعارف.

أوالً :املراجع العربية
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املنظور اجلغرايف ،اإلسكندرية ،دار املعرفة اجلامعية.
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