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 المستخلص
Abstract 

 ع

 التلوث البصري في شواطئ مدينة جدة

 

 :المستخلص 

 
في التشويه ألي منظر تقع عليه عين اإلنسان ، فيحس عند  التلوث البصرييتمثل 

النظر إليه بعدم االرتياح النفسي ، وهو نوع من أنواع انعدام التذوق الفني أو 

ولألسف قد تظهر معالمه في . اختفاء الصورة الجمالية لكل شيء يحيط باإلنسان 

ر الناتجة عن لمخاطر اومن أكب. 1 عروس البحر األحمرشواطئ مدينة جدة 

التلوث البصري تشويه المرافق الجمالية العامة التي يمكن أن يستمتع بها اإلنسان 

فينعكس على مستوى التذوق الفني للمشاهد ، هذا باإلضافة إلى المخاطر الصحية 

الناتجة عن إلقاء القاذورات وعن تلوث مياه البحر ، كما له تأثير غير مباشر 

المقالة  تهدفو. الزائرين أو على السياحة الداخلية بشكل عام  على المقيمين أو

إلى إيجاد حلول ومقترحات لمعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين الصورة 

المقالة طريقة الدراسة الميدانية بالصور  وتنتهج .الجمالية لشواطئ مدينة جدة 

جمالية للشواطئ التوضيحية لتحديد مظاهر هذا التلوث ومقارنتها مع المظاهر ال

وقد وجدت الدراسة أن من أهم أسباب التلوث قلة الوعي بأهمية . 2العالمية 

، والذي انعكست آثاره سلبا على سلوك اإلنسان نحو  الشواطئ كمرفق جمالي

المقالة بتبني العديد من الحلول والمعالجات ، يأتي على أوصت و. هذه المناطق 

مواطنين والزائرين بواسطة اللوحات اإلرشادية رأسها القيام بالتوعية الفكرية لل

والكتيبات والمحاضرات ، ووضع أنظمة ولوائح لكل من الزائرين وأصحاب 

الشركات والمباني المقامة على الشواطئ لالهتمام بمظهرها الجمالي ، ووضع 

تحفيز  أهميةباإلضافة إلى . غرامات جزائية لكل من يخالف هذه األنظمة 

هر الجمالي للبيئة المحيطة باإلنسان واألثر الصحي والنفسي لذلك االهتمام بالمظ

لفئات معينة من المجتمع مثل طلبة المدارس وأولياء أمورهم  موجهة ، وتكون

جوائز  خصيصالخ ، وت... والمسؤلين عن المرافق السياحية وأساتذة الجامعات 

تجميل الشواطئ ومسابقات لتشجيع روح المنافسة بينهم للقيام بعملية تحسين و

العامة ، حتى من الممكن فتح المجال للشباب للتطوع بتنظيف تلك المرافق 

عن الجمال ،  غنى  فليس لإلنسان . للمواطنين  والقيام بالتوعية الفكريةالجمالية 

ديننا اإلسالمي الحنيف على االهتمام بالمظهر الجمالي في كل وقت وفي  فقد حثنا

 .  (حب الجمال إن هللا جميل ي  ) كل مكان 
 

E  

                                                 
1
 .رؤية الشواطئ في عالقتها بما حولها  هولكن منطقة الشواطئ ،يقتصر على  الالتلوث في شواطئ مدينة جدة  

2
 ،وأفضل غية الوصول إلى مستوى الشواطئ العالمية ب   ، مقابلة صورة الشواطئ الحالية في مدينة جدة أي: الشواطئ العالمية  معمقارنتها يقصد ب 

 . االصورة المفترض أن تكون عليه وأ ،أي الصورة الحالية : والمقابلة 
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