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 إلى األردن السائحينودورها في صناعة السياحة وتفعيل عملية استقطاب السياحة التراثية 

 محمد نايف الصرايره

 جامعة البلقاء التطبيقية

 الملخص

السوياحة التراثيوة األردن متخوذة  إلوى اسوتقطاب السوائحينواقوع عمليوة تسعى هذه الدراسوة لمعرفوة 

 .إلى األردن ودورها في صناعة السياحة وتفعيل استقطاب السائحين

وتعتبور  السوياحة، روافود أهوم مون بكونهوا التراثيوة للمواقوع السوياحية التنميوة إلوى البحوث وتطورق

 التراثيوة، السوياحة معروفواً باسوم أصوبح ما وهو السياحي الجذب عناصر أهم من التراث عناصر

 ث بإموداداالتور يقووم حوين فوي ٕوإبورازه عليوه المحافظوة حيوث مون كبيور بشوكل ثرابالت تهتم حيث

تفعيول عمليوة اسوتقطاب السوياحية و للتنميوة هاموة اقتصوادية ومووارد مميزة جذب بعناصر السياحة

 .السائحين إلى األردن

السووياحة يوجوود عالقووة ذو داللووة إحصووائية بووين  وتوصوول البحووث إلووى مجموعووة موون النتووائج أهمهووا

 في صناعة السياحة وتفعيل عملية استقطاب السائحين إلى األردن.ودورها التراثية 

االهتموام فوي إعوادة تورميم المواقوع األثريوة فوي  أهمهواوأوصت الدراسة بمجموعة مون التوصويات 

وتفعيل العملية السياحة نحو المواقع األثرية فوي  السائحاألردن لما لها من دور من كبير في جذب 

التراثية التي تقام في المواقع التراثية اهتمام أكثر لما لها األردن, وإعطاء النشاطات والمهرجانات 

 ائحين وتفعيل العملية السياحة.دور كبير في جذب السمن 

 , ترميم اآلثار, السائح.المواقع التراثية, السياحة التراثية الكلمات الدالة:

 المقدمة

التاريخ، وقد تعرضت  المواقع التراثية تمثل إرثاً يعكس مسيرة وتطـور الحضـارة اإلنسـانية عبـر

المناطق التراثية في كثير من البلدان إلى تغيرات حضارية أدت إلى تدهورها، إال أنه اعتباراً مون 

القرن الماضـي بـدأ ظهـور التيارات الفكرية التي تنادي بالحفاظ على المنواطق التراثيوة وذلوك لموا 

را هاما في تحقيق التنمية االقتصادية يلعب قطاع السياحة دووتمثله هـذه المناطق من ثروة قومية, 

العوام  فرص العمل وإدخال العموالت الصوعبة ومسواهمته فوي النواتج واالجتماعية من خالل توفيره

 (1997واقتصادية واجتماعية.)توفيق. باإلضافة إلى ما تحملـه مـن قـيم تاريخيـة وثقافيـة للدولة,

التراثية من أهم المصادر المادية عن النشاطات اإلنسانية االجتماعية والثقافية، وهي  والمواقع

مصدر للمعلومات فهي يعطينا القدرة على استرجاع الفاقد من المعلومات وهي المصدر الوحيد 

للمعلومات عن أناس عاشوا ومارسوا النشاطات في عهود سابقة وذلك من خالل تتبع الحياة 

 الجتماعية وتطوراتها. اإلنسانية وا

والتراث هو مصدر غير متجدد مما يدعونا إلى الحفاظ على هذا العنصر الثمين والتأكد من أنها 

تدار بطريقة تظهر التقدير واالحترام لهؤالء الذين عاشوا قبلنا وتظهر الحرص واالعتبار للذين 

 .سيأتون من بعدنا

السياحة وآثار ضمن تطوير المدن األردنيوة والتوي  وتعد المشاريع التطويرية التي تقوم بها وزارة

تحتوي على التراث )المعالم التراثية ( وتهدف هذه المشاريع إلى تطوير السياحة من خوالل إعوادة 

 (2001تأهيل المواقع التراثية.)الطائي.

والتراث هو مصدر لإلحساس بالجمال والسلوكيات اإلنسانية ويعطي مصداقية للتعريف 

إشباع للعاطفة في ربط الحاضر بالماضي، ويعطي مصداقية للتفكير والتحكم, كما بالحاضر، و
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يتيح إمكانية تجربة التنوع الثقافي من خالل توفير تعبيرات مرئية ألحداث من الماضي فيساهم 

 .في فهم هذه األحداث من خالل تعبيرات فيزيائيه لتغيرات في األفكار على مر الزمن

العملية والفائدة من حيث الخبرة العملية في التعرف على المخزون  كما يوفر التراث القيم

التكنولوجي والخبرات الفنية والتقنية العلمية وتطوراتها وللتراث قيم اقتصادية وعملية كمساكن 

ومواقع وأماكن للنشاطات الترفيهية وكأساس للنشاطات أالقتصاديه، ويساهم التراث العمراني في 

بيئة التي يتواجد بها في إيجاد بيئة تاريخية تمثل مرحلة من المراحل التاريخية القيمة المكانية لل

وتساهم في إضافة عنصر الزمن لعناصر التخطيط الحضري ليولد اإلحساس بروح 

 .(2011وزارة السياحة واآلثار..)المكان

 الدراسات السابقة

ي عمليووة الجووذب السووياحي فووي , المواقووع التاريخيووة واألثريووة الدينيووة ودورهووا فوودراسةةة الصةةرايرة

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج:األردن)مأدبا حالة دراسية(, 

وجوود المواقوع التاريخيوة واألثريوة الدينيوة فوي مأدبوا ودورهوا فوي عمليوة يوجد عالقة ايجابيوة بوين 

وجووود شوركات سوياحية مختصووة بعمول بورامج سووياحية يوجود عالقووة سولبية بوين الجوذب السوياحي, 

تاريخية وأثريوة دينيوة ودورهوا فوي عمليوة الجوذب السوياحي لوألردن , يعنوي انوه ال يوجود شوركات 

 .Alsarayreh, M سوياحية مختصوة بعمول بورامج سوياحية تاريخيوة وأثريوة دينيوة فوي األردن.

other .2012)) 

التوراث العمرانوي و دوره فووي صوناعة السوياحة السوواحلية المسوتدامة و تنميووة , عبةد الصةةمددراسةة 

, المدينوة كوائن حوي تتحوول و تتجودد مبانيهوا و الجزائور -االقتصاد المحلوي ، نمووذج مدينوة تيبوازة 

نشوأت مون نوواة تاريخيوة تطوورت حسوب إرادة  لعديد مون المودن الحديثوةتتوسع على ضواحيها، فا

فتورات  اإلنسان و عوائوق الوزمن، و هوي نتواج سلسولة مون التودخالت و اإلنشواءات العمرانيوة عبور

مختلفة، إذ يُعبّر مركزها القوديم اليووم عون هويتهوا، مون خوالل تراثوه المتنووع و المتكوون مون عودة 

للمدينوة، والتوي تمثول معوالم تاريخيوة وأثريوة وفنيوة وجماليوة,  مرانويمبان شواهدة علوى التطوور الع

والهدف من هذا البحث هو إعطاء صوورة حقيقيوة عون القيموة التاريخيوة لمدينوة تيبوازة، مون خوالل 

نشأتها، ومسار نموهوا، عبور الحضوارات التوي عّمرتهوا و تعاقبوت عليهوا، موع إبوراز  دراسة تاريخ

الطبيعية والبشرية التي تكنزهوا، و  لعمراني الذي تزخر بها، والمقوماتالمعالم األثرية و التراث ا

كيفيووة اسووتغالله موون أجوول تفعيلووه فووي تحقيووق التنميووة السووياحية المسووتدامة للمدينووة، معتموودين فووي 

 (.2011.الصمدعبد ( .على المنهجين التاريخي و الوصفي ذلك

التنمية السياحية المسوتدامة لألسوواق التراثيوة فوي المنواطق التاريخيوة باسوتخدام , دراسة مها السيد

 األسوواق علوى الحفواظ فوي المسوتدامة السوياحية التنميوة دور البحوث يناقشمؤشورات االسوتدامة,

 ويوجود التاريخيوة المنواطق علوى للحفواظ األنمواط المقترحوة كأحود اسوتدامتها على والعمل التراثية

 كيفيوة عون موؤخرا ولكنهوا نوهوت وأهميتوه االستدامة مفهوم حول تدور التي المناقشات من العديد

يهودف  عليوه وبنواء التاريخيوة المنواطق داخول عليوه العلموي البحث سيركز ما وهو االستدامة تفعيل

 خوالل مون التراثيوة لألسوواق المسوتدامة التنميوة لتحقيوق وعمليوة وقائيوة أداة اقتوراح إلوى البحوث

المسوتدامة. )السويد  السوياحية التنميوة مفواهيم طريوق عون وتوظيفهوا اقتصواديا لهوا األمثل االستغالل

.2013.) 
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دراسة حالة  -,استغالل المناطق التراثية بالجزائر لتنمية السياحة المستدامة دراسة فاطمة برغيوة

للدراسوة باعتبارهوا واحودة مون بوين المنواطق توم اختيوار منطقوة امودوكال كنمووذج , قصر امودوكال

الجزائرية التي تزخر بموروث عمراني وثقافي نابع من البيئة الطبيعية الموجود بها، إال انه شوهد 

في اآلونة األخيرة استيراد أنسجة عمرانية أجنبية أخذت تزحف عليه لتعصف بكيانه وتفقده هويته 

عوون المضوومون وانفصووال المووادة عوون الووروح.  وجسوودت كتوول عمرانيووة تعوواني موون انفصووال الشووكل

فجاءت هذه الدراسة كمحاولة منا في البحث عن آليات الحفاظ على التراث العمراني الصحراوي، 

وجعوول هووذا التووراث مواكبووا ألحوودث التطووورات دون أن تفقووده المواكبووة انتموواءه لحضووارته وأمتووه، 

بوين ثقافوة روح العصور وروح األموة وتشكيل نموذج للهوية في عمران البيئوة الصوحراوية يجموع 

 (.2015ويراعي متطلبات التنمية السياحية المستدامة بجميع شروطها.) برغيوة.

 مشكلة الدراسة 

حضارات متعاقبة  بالرغم من تنوع الموروث الثقافي والعمراني في األردن والناتج عن وجود

بها, إال انه لم يتم توظيف هذا  جـودةومختلفة عبر تاريخ األردن والنابعة من البيئة الطبيعية المو

من فرص التنمية االقتصادية وزيادة الدخل  التنوع سياحيا بصورة تحقق االستدامة، مما يهدر

 نقص مناقشة على فقد ركز البحث التراث، على الحفاظ تواجه التي للمشاكل وبالنسبة, القومي

 الزوار السلبي وسوء سلوكووبيعها، اآلثار كسرقة البيئية التنموية، الضغوط الضغوط التمويل،

 بأهمية الثالث العالم دول مجتمعات من العديد إلى جهل إضافة ذلك التراثية، المواقع استخدام

المواقع التراثية  وتتمثل المشكلة الرئيسية في صعوبة تحقيق التوازن بـين الحفـاظ علـى التراث.

مؤسسات العاملة في ال، وذلك من خـالل تفعيـل دور إلى األردن عملية استقطاب السائحينوبين 

, وتسعى هذه الدراسة لمعرفة مجال السياحة وسياسات وخطط الحفاظ على التـراث العمراني

ودورها في صناعة السياحة السياحة التراثية األردن متخذة  إلى استقطاب السائحينواقع عملية 

نواع المعوقات والصعوبات التي تواجه هذا أ وتبحث، إلى األردن وتفعيل استقطاب السائحين

 النوع من السياحة.

 تساؤالت الدراسة

 : بما أن هذه الدراسة تعد من الدراسات التحليلية، فهي تحاول اإلجابة على التساؤالت التالية

  المواقع التراثية؟ما هي األساليب الحالية المتبعة للحفاظ على  .1

 السياحة ؟ما هي فرص تطوير هذا النوع من  .2

التجارب العالمية  مـن خـالل المواقع التراثيةكيف يمكن تفعيل أساليب الحفاظ على  .3

 ؟ استقطاب السائحينواالستفادة منها في عملية 

 أهداف الدراسة

 وتعتبر عناصر السياحة، روافد أهم من بكونها التراثية للمواقع السياحية التنمية إلى البحث تطرق

 تهتم حيث التراثية، السياحة معروفاً باسم أصبح ما وهو السياحي الجذب عناصر أهم من التراث

 السياحة ث بإمداداالتر يقوم حين في ٕوإبرازه عليه المحافظة حيث من كبير بشكل ثرابالت

 تفعيل عملية استقطاب السائحينالسياحية و للتنمية هامة اقتصادية وموارد مميزة جذب بعناصر

ودورها . وتهدف الدراسة الستخالص نتائج تساعد في معرفة وفهم السياحة التراثية إلى األردن
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، وكيفية تنمية وتطوير السياحة األردن إلى استقطاب السائحين في صناعة السياحة وتفعيل عملية

 في األردن.  التراثية

 مبررات الدراسة 

 إلى األردن عملية استقطاب السائحينالمواقع التراثية ودورها في . قلة الدراسات التي تناولت 1

 في القطاع السياحي األردني.

. أهمية السياحة في الدخل القومي، فهي تمثل مورداً اقتصادياً مهماً وأساسياً للدول التي تتصف 2

 بمحدودية الموارد كاألردن.

 . معرفة ما سيكون عليه واقع القطاع السياحي مستقبالً.3

 أهمية الدراسة

المواقع التراثية ودورها تتجلى أهمية الدراسة في كونها تسلط الضوء على آلية وكيفية توظيف 

المواقع حيث تتناول الدراسة  ،إلى األردن في صناعة السياحة وتفعيل عملية استقطاب السائحين

ما تبينه الدراسة من نتائج ، و إلى األردن التراثية ودورها في عملية استقطاب السائحين

 وصيات سيوضع أمام أصحاب القرار في القطاع السياحي األردني وأخذها بعين االعتبار.وت

 اهومنهج دراسةوع الن

تنتمووي هووذه الدراسووة إلووى الدراسووات االستكشووافية التحليليووة وتنووتهج موونهج جمووع وتحليوول البيانووات 

خوالل توزيوع للوصول إلى نتائج ، حيث تعود الدراسوة التوي تجورى علوى المواقوع االلكترونيوة مون 

( اسووتبانه وتووم 285( اسووتبانه ، عوواد منهووا )300اسووتبيان علووى عوودد موون السووائحين، و تووم توزيووع )

( لعدد من السوائحين القوادمين لوألردن 276( استبيانات، لذا تم االعتماد على استبانه ) 9استبعاد ) 

ويمثلوون مجتموع استطعنا الحصول على بياناتهم ،  جمعت البيانات مونهم عون طريوق االسوتبيان ، 

 البحث وعينة الدارسة .

 الفرضيات

فوي صوناعة السوياحة وتفعيول ودورهوا السياحة التراثيوة ال يوجد عالقة ذو داللة إحصائية بين  -1

 عملية استقطاب السائحين إلى األردن

فوي صوناعة ودورهوا التراثيوة ال يوجد عالقة ذو داللة إحصائية بين النشواطات والمهرجانوات  -2

 وتفعيل عملية استقطاب السائحين إلى األردنالسياحة 

المتوفرة علوى تنشويط حركوة السوياحة التراثية الفعاليات ال يوجد عالقة ذو داللة إحصائية بين  -3

 صناعة السياحة وتفعيل عملية استقطاب السائحين إلى األردنو

علووى هووا التشووريعات والقوووانين الحكوميووة المعمووول بال يوجوود عالقووة ذو داللووة إحصووائية بووين  -4

  وتفعيل عملية استقطاب السائحين إلى األردن التراثيةتنشيط حركة السياحة 

على تنشويط حركوة السوياحة  الدعاية واإلعالن المتوفرةال يوجد عالقة ذو داللة إحصائية بين  -5

 وتفعيل عملية استقطاب السائحين إلى األردن التراثية
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 التحليل اإلحصائي

 وصف العوامل الديموغرافية والشخصية للمستجيبين 

%( موون  86.04%( موون العينووة موون الووذكور ، وان ) 61.96( أن مووا نسووبته )1يبووين جوودول رقووم )

 اإلناث.

%(  29.71( و)46أعموووارهم تسووواوي أو تزيووود عووون ) %( مووون أفوووراد العينوووة 44.20وتبوووين أن )

 5.07(، و)35 – 26وح أعموارهم بوين )%( تترا 21.01(, )45 – 36أعمارهم تتراوح ما بين )

 ( سنة .25 – 18%( من العينة تتراوح أعمارهم بين )

( دوالر، 1000%( من أفراد العينة دخولهم الشهرية تزيد عون ) 79.71ويبين الجدول أيضا إن )

 – 200%( دخووولهم أكثوور بووين ) 4.71( و)1000 – 501%( تتووراوح دخووولهم بووين ) 15.58و )

 ( دوالر .500

 :التكرارات والنسب المئوية لمتغيرات الشخصية للمستجيبين  1ول جد

 النسبة المئوية % التكرار  العامل

 61.96 171 ذكر  الجنس

 38.04 105 أنثى

 5.07 14  25 -  18 العمر

26 – 35  58 21.01 

36 – 45  82 29.71 

 44.20 122 وأكثر 46

 4.71 13 ردوال   500 – 200 الشهري الدخل

 15.58 43 دوالر  1000 – 501

 79.71 220 دوالر  1000اكثر من 

 اختبار الفرضيات 

 الفرضية األولى 

فةي صةناعة السةياحة وتفعيةل ودورهةا السةياحة التراثيةة ال يوجد عالقة ذو داللة إحصةائية بةين  

 عملية استقطاب السائحين إلى األردن

( فان جميع الفقرات األخرى قد حصلت على 5( انه باستثناء الفقرة رقم )2يبين جدول رقم )

( أي إنها ذات داللة 0.05( ومستويات داللة مشاهدة اقل من )3.00أوساط حسابية اكبر من )

( أي إنها غير دالة 3.00( فقد حصلت على وسط حسابي اقل من )5إحصائية, أما الفقرة )

 .اهتمام كافي بإعادة ترميم المواقع التراثيةه ال يوجد إحصائيا, أي ان

( ، 3.00( وهووو اكبوور موون )3.58بالنسووبة لجميووع الفقوورات مجتمعووة فووان الوسووط الحسووابي بلووغ )

انووه ( أي انووه دال إحصووائيا، لووذا يووتم رفووض الفرضووية األولووى أي 0.05ومسووتوى الداللووة اقوول موون )

فوي صوناعة السوياحة وتفعيول عمليوة ودورهوا لتراثيوة السياحة ايوجد عالقة ذو داللة إحصائية بين 

 .استقطاب السائحين إلى األردن

ومستويات الداللة المشاهدة بما يتعلق  t: األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 2جدول 

 في صناعة السياحةالسياحة التراثية بدور 

رقوووووووووووووم 

 الفقرة

الوسووووووووووووووط  الفقرة

 الحسابي

االنحوووووووراف 

 المعياري

مسووتوى الداللووة  tقيمة 

 المشاهد

يتوفر في األردن عدد جيد من المواقع  1

 التراثية التي تستخدم للسياحة التراثية

3.44 

  

0.94 6.07 0.00 
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في التراثية تتوفر مقومات السياحة  2

 األردن

4.16 0.62 22.24 0.00 

جزءا مهما من التراثية تعتبر المنشآت  3

 العملية السياحية

4.03 0.83 14.99 0.00 

يوجد اهتمام بالمواقع التراثية كجزء من  4

 العملية السياحية

3.46 0.89 6.23 0.00 

 0.08 1.74- 1.35 2.80 يوجد اهتمام بإعادة ترميم المواقع التراثية 5

 0.00 9.64 0.70 3.58  المجموع

 الفرضية الثانية 

في صناعة ودورها التراثية ال يوجد عالقة ذو داللة إحصائية بين النشاطات والمهرجانات 

  السياحة وتفعيل عملية استقطاب السائحين إلى األردن

( فان جميع الفقرات األخرى قد حصلت على 8( انه باستثناء الفقرة رقم )3يبين جدول رقم )

( أي إنها ذات 0.05( لكل منها ومستويات داللة مشاهدة اقل من )3.00أوساط حسابية اكبر من )

( أي إنها غير دالة 3.00( فقد حصلت على وسط حسابي اقل  من )8داللة إحصائية, أما الفقرة )

مرة أخرى للمشاركة في النشاطات  األردنلزيارة ئيا, أي إن السائحين ال يخططوا إحصا

 . والمهرجانات التي تقام في المواقع التراثية

( ومستوى 3.00( وهو اكبر من )3.29بالنسبة لجميع الفقرات مجتمعة فان الوسط الحسابي بلغ )

يوجد عالقة ذو لفرضية الثانية  أي انه ( أي انه دال إحصائيا،لذا يتم رفض ا0.05الداللة اقل من )

في صناعة السياحة وتفعيل عملية ودورها التراثية داللة إحصائية بين النشاطات والمهرجانات 

 استقطاب السائحين إلى األردن .

ومستويات الداللة المشاهدة بما يتعلق  t: األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 3جدول 

 التراثيةبالنشاطات والمهرجانات 

رقوووووووووووووم 

 الفقرة

الوسووووووووووووط  الفقرة

 الحسابي

االنحووووووراف 

 المعياري

مسوووووووووتوى  tقيمة 

الداللوووووووووووة 

 المشاهد

إن إقامة المهرجانات في المواقع التراثية  6

 أكثر من مرة األردنيشجعني على زيارة 

3.80 0.95 10.00 0.00 

تنظيم البرامج السياحية لالماكن التراثية  -7

 يالقي قبول كبير

4.50 0.86 20.74 0.00 

مرة أخرى للمشاركة  األردنتخطط لزيارة  8

في النشاطات والمهرجانات التي تقام في 

 المواقع التراثية

1.97 1.24 -9.92 0.00 

تعتبر ممارسة النشاط المهرجانات التي تقام  9

في األماكن التراثية الدافع الرئيسي للقيام 

 برحلتي السياحية

3.10 1.06 1.10 0.27 

يوجد تنظيم في توزيع المهرجانات في  10

 المواقع التراثية في األردن

3.21 1.07 2.35 0.02 

تشجع المهرجانات في المواقع التراثية على  11

 زيارة هذه المواقع أكثر من مرة

3.14 1.03 1.63 0.10 

 0.00 8.21 0.63 3.29  المجموع
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 الفرضية الثالثة :

المتوفرة على تنشيط حركة السياحة التراثية الفعاليات ال يوجد عالقة ذو داللة إحصائية بين 

  صناعة السياحة وتفعيل عملية استقطاب السائحين إلى األردنو

( فوان جميوع الفقورات األخورى  قود حصولت 16،  14( انوه باسوتثناء الفقورتين )4يبين جدول رقوم )

( أي إنهوا 0.05( لكل منها ومستويات داللة مشاهدة اقل من )3.00على أوساط حسابية اكبر من )

( أي 3.00( فقد حصلت على وسط حسابي اقول مون )16،  14ذات داللة إحصائية, أما الفقرتين )

يعتبور حضوور ومشواهدة النشواط التوي تقوام فوي األمواكن إنها غير دالة إحصائيا, أي انه السائح ال  

النشوواطات فووي ، وال يشووجعه إقامووة  إلووى األردنالوودافع الرئيسووي للقيووام برحلتووه السووياحية    التراثيووة

 .التراثية على زيارة هذه األماكن أكثر من مرهاألماكن 

( ومسوتوى 3.00( وهو اكبر من )3.23بالنسبة لجميع الفقرات مجتمعة فان الوسط الحسابي بلغ )

يوجود عالقوة يا, لذا يوتم رفوض الفرضوية الثالثوة  أي انوه ( أي انه دال إحصائ0.05الداللة اقل من )

صوناعة السوياحة المتووفرة علوى تنشويط حركوة السوياحة والتراثية الفعاليات ذو داللة إحصائية بين 

 . وتفعيل عملية استقطاب السائحين إلى األردن

 ومستويات الداللة المشاهدة بما يتعلق t: األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 4جدول 

  التراثيةبالفعاليات 

رقووووووووم 

 الفقرة

الوسووووووط  الفقرة

 الحسابي

االنحوووووووراف 

 المعياري

مسووووووووووتوى  tقيمة 

الداللووووووووووووة 

 المشاهد

التراثية تساعد  النشاطات التي تقام في األماكن   12

صناعة السياحة وو  على تنشيط الحركة السياحية

استقطاب السائحين إلى السياحة وتفعيل عملية 

  األردن

4.31 0.89 17.64 0.00 

 التراثية جزءاالتي تقام في األماكن  تعتبر النشاطات 13

وتفعيل عملية استقطاب  من العملية السياحية مهما

 السائحين إلى األردن

3.50 1.41 4.71 0.00 

يعتبر حضور ومشاهدة النشاط التي تقام في  14

الدافع الرئيسي للقيام برحلتي   التراثيةاألماكن 

 إلى األردنالسياحية  

2.45 0.68 -7.85 0.00 

مرة أخرى للمشاركة  األردنزيارة تخطط ل  15

 التراثيةوحضور النشاطات التي تقام في األماكن 

3.52 1.19 5.26 0.00 

التراثية تشجعني النشاطات في األماكن إن إقامة  16

 من مرهعلى زيارة هذه األماكن أكثر 

2.35 0.97 -7.99 0.00 

 0.00 7.85 0.57 3.23  المجموع

 

 الفرضية الرابعة :

على تنشيط التشريعات والقوانين الحكومية المعمول بها ال يوجد عالقة ذو داللة إحصائية بين 

  وتفعيل عملية استقطاب السائحين إلى األردن التراثيةحركة السياحة 

( فان جميع الفقرات األخرى  قد حصلت  21،  17انه باستثناء الفقرتين رقم ) 5يبين جدول رقم 

( أي إنها  0.05( لكل منها ومستويات داللة مشاهدة اقل من) 3.00على أوساط حسابية اكبر من) 
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( أي 3.00( فقد حصلت على وسط حسابي اقل من ) 21،  17ذات داللة إحصائية, أما الفقرتين) 

من النوع  هذاحول  الحكومةاإلجراءات القانونية التي تتخذها  نها غير دالة إحصائيا, أي إن إ

وتفعيل عملية استقطاب  التراثيةلتنشيط الحركة السياحية تساعد بالقدر الكافي السياحة ال 

 التراثيةالسياحة  دعم من قبل الدولة من أهم عوامل تشجيعيعتبر ال، وال السائحين إلى األردن

 . وتفعيل عملية استقطاب السائحين إلى األردن

( ، 3.00( وهو اكبر من ) 3.41بالنسبة لجميع الفقرات مجتمعة فان الوسط الحسابي بلغ )

 انه أي ( أي انه دال إحصائيا، لذا يتم رفض  الفرضية الرابعة  0.05ومستوى الداللة اقل من )

على تنشيط حركة قوانين الحكومية المعمول بها التشريعات واليوجد عالقة ذو داللة إحصائية بين 

  وتفعيل عملية استقطاب السائحين إلى األردن التراثيةالسياحة 

ومستويات الداللة المشاهدة بما يتعلق  t: األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 5جدول 

 بالتشريعات والقوانين الحكومية
رقوووووووووووووم 

 الفقرة

الوسووووووووووووط  الفقرة

 الحسابي

االنحووووووراف 

 المعياري

مسوووووووووتوى  tقيمة 

الداللوووووووووووة 

 المشاهد

 

17 

اإلجراءات القانونية التي تتخذها  تساعد 

من السياحة النوع  هذاحول  الحكومة

وتفعيل  التراثيةلتنشيط الحركة السياحية 

  عملية استقطاب السائحين إلى األردن

2.67 1.06 -3.43 0.00 

 تساهم التشريعات الحكومية في تشجيع 18

 صناعة السياحة وجذب السائحين

3.73 0.89 8.94 0.00 

بخصوص  توجد تشريعات وقوانين  19

وتفعيل  التراثيةالتسهيالت للقيام بالسياحة 

 عملية استقطاب السائحين إلى األردن

3.29 1.06 3.02 0.00 

تتوفر التشريعات القانونية الحكومية  20

 الالزمة لحماية السائحين في األردن

4.00 0.99 11.10 0.00 

دعم من قبل الدولة من أهم عوامل يعتبر ال  21

وتفعيل عملية  التراثيةالسياحة  تشجيع

 استقطاب السائحين إلى األردن

2.93 1.30 -0.56 0.58 

تساهم التشريعات الحكومية في جذب  22

 االستثمارات السياحية في األردن

3.85 0.80 11.71 0.00 

 0.00 6.97 0.65 3.41  المجموع

 

 :الفرضية الخامسة

على تنشيط حركة السياحة  الدعاية واإلعالن المتوفرةال يوجد عالقة ذو داللة إحصائية بين 

 .وتفعيل عملية استقطاب السائحين إلى األردن التراثية

( فان جميع الفقرات األخرى قد حصلت على 23( انه باستثناء الفقرة رقم )6يبين جدول رقم )

( أي إنها ذات 0.05( لكل منها ومستويات داللة مشاهدة اقل من )3.00أوساط حسابية اكبر من )

(, أي إنها غير 3.00(  فقد حصلت على وسط حسابي اقل من )23داللة إحصائية, أما الفقرة )

في األردن بالشكل  التراثيةتوفير المعلومات الالزمة حول السياحة حصائيا, أي انه ال يتم دالة إ

 . الكافي في الخارج
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( ، 3.00( وهووو اكبوور موون )3.14بالنسووبة لجميووع الفقوورات مجتمعووة فووان الوسووط الحسووابي بلووغ )

( أي انوه دال إحصوائيا، لوذا يوتم رفوض الفرضوية الخامسوة أي انوه 0.05ومستوى الداللة اقل مون )

 التراثيةعلى تنشيط حركة السياحة  الدعاية واإلعالن المتوفرةيوجد عالقة ذو داللة إحصائية بين 

 . عيل عملية استقطاب السائحين إلى األردنوتف

ومستويات الداللة المشاهدة بما يتعلق  tاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم : 6جدول 

 بالدعاية واإلعالن

رقووووووووووووووم 

 الفقرة

الوسوووووووووووووط  الفقرة

 الحسابي

االنحوووووووراف 

 المعياري

مسووووووووووتوى  tقيمة 

الداللووووووووووووة 

 المشاهد

تتوفر المعلومات الالزمة حول السياحة   23

في األردن بالشكل الكافي في  التراثية

 الخارج

2.19 1.04 -9.10 0.00 

ال يوجد  نقص في المعلومات حول   24

 المناطق السياحة التراثية التي يتم زيارتها

3.32 1.19 2.92 0.00 

يوجد تأثير كبير لضعف الوعي والمعرفة   25

وأهميتها كأحد  بفائدة السياحة التراثية

 أنواع السياحة

3.29 0.89 3.58 0.00 

ضعف دور وسائل اإلعالم في التعريف  26

بالمعالم السياحة التراثية وبالصورة 

على إعطاء  المناسبة واقتصارها

 معلومات قليلة )سطحية( وغير منتظمة

3.76 1.00 8.34 0.00 

 0.04 1.98 0.61 3.14  المجموع

 

 النتائج

فوي صوناعة السوياحة وتفعيول ودورهوا السوياحة التراثيوة يوجد عالقة ذو داللة إحصائية بوين  -1

اهتموام كوافي بإعوادة تورميم المواقوع ال يوجود  عملية استقطاب السائحين إلى األردن ، إال انه

 .التراثية

في صناعة ودورها التراثية يوجد عالقة ذو داللة إحصائية بين النشاطات والمهرجانات  -2

 باستثناء إن السائحين ال يخططوا ،  السياحة وتفعيل عملية استقطاب السائحين إلى األردن

مرة أخرى للمشاركة في النشاطات والمهرجانات التي تقام في المواقع  األردنلزيارة 

 . التراثية

المتوفرة على تنشيط حركة السياحة التراثية الفعاليات يوجد عالقة ذو داللة إحصائية بين  -3

يعتبر السائح ال  ، إال أن  صناعة السياحة وتفعيل عملية استقطاب السائحين إلى األردنو

الدافع الرئيسي للقيام برحلته  التراثيةحضور ومشاهدة النشاط التي تقام في األماكن 

التراثية على زيارة هذه النشاطات في األماكن ، وال يشجعه إقامة  ى األردنإلالسياحية  

 .األماكن أكثر من مره

على تنشيط التشريعات والقوانين الحكومية المعمول بها يوجد عالقة ذو داللة إحصائية بين  -4

باستثناء  إن ،   وتفعيل عملية استقطاب السائحين إلى األردن التراثيةحركة السياحة 

تساعد بالقدر من السياحة ال النوع  هذاحول  الحكومةاإلجراءات القانونية التي تتخذها  
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، وال  وتفعيل عملية استقطاب السياح إلى األردن التراثيةلتنشيط الحركة السياحية الكافي 

وتفعيل عملية استقطاب  التراثيةالسياحة  دعم من قبل الدولة من أهم عوامل تشجيعيعتبر ال

 . ن إلى األردنالسائحي

على تنشيط حركة السياحة  الدعاية واإلعالن المتوفرةيوجد عالقة ذو داللة إحصائية بين  -5

توفير المعلومات انه ال يتم , إال وتفعيل عملية استقطاب السائحين إلى األردن التراثية

 . في األردن بالشكل الكافي في الخارج التراثيةالالزمة حول السياحة 

 التوصيات

االهتمووام فووي إعووادة توورميم المواقووع األثريووة فووي األردن لمووا لهووا موون دور موون كبيوور فووي جووذب  -1

 السائحين وتفعيل العملية السياحة نحو المواقع األثرية في األردن.

التراثية التي تقام في المواقع التراثية اهتمام أكثور لموا لهوا مون إعطاء النشاطات والمهرجانات  -2

 وتفعيل العملية السياحة. دور كبير في جذب السائحين

التشووريعات والقوووانين الحكوميووة المعمووول بهووا ليتناسووب وهووذا النوووع موون  تغييوور وتطوووير فووي -3

 التراثية إلى األردن.تنشيط حركة السياحة السياحة لكي يساعد في 

وتفعيل عمليوة اسوتقطاب السوائحين  التراثيةلتنشيط حركة السياحة تسهيل اإلجراءات القانونية  -4

 .إلى األردن

مواكبة التطور والتكنولوجيا الحديثة في الدعاية واإلعالن عن المواقع السياحية المتووفرة فوي  -5

وتفعيوول عمليووة اسووتقطاب السووائحين إلووى  التراثيووةلتنشوويط حركووة السووياحة األردن فووي الخووارج 

 .األردن
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Abstract 

Heritage Tourism and its Role in Tourism Industry and Activating the Process of 

Attracting Tourists to Jordan 

Mohammad Nayef Alsarayreh 

Al-Balqa Applied University, Jordan 

This study Pursues to identify the reality of the process of attracting tourists to Jordan 

considering heritage tourism and its role in the tourism industry and activating 

attracting tourists to Jordan. This paper discusses touristic development of heritage 

sites as one of the most important touristic resources; moreover, heritage elements are 

considered one of the most significant elements of touristic attraction under the title of 

Heritage tourism. This type of tourism is concerned in heritage for a great deal by 

trying to maintain and to demonstrate it whereas heritage provide tourism with 

distinguished attraction elements and important economic resources for tourism 

development to activate the process of attracting tourists to Jordan. 

The research concluded a number of results, the most important of which is: there is a 

statistically significant relationship between heritage tourism and its role in the 

tourism industry and activating the process of attracting tourists to Jordan. The study 

recommended a number of recommendations such as pay more attention for: restoring 

the archaeological sites in Jordan and for the activities and heritage festivals held in 

heritage sites due to their role in attracting tourists and activate the process tourism. 

Keywords: heritage tourism, heritage sites, antiquities restoration, tourist. 

 

  


