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ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ الكشؼ عف دكر الهرشدٓف السٓاحٓف فْ تىهٓة الكعْ بأٌهٓة الهحافظة عمِ
اٖهاكف السٓاحٓة كأثر هتغٓرم الخبرة كالهؤٌؿ العمهْ فْ ذلؾ الدكر .كلتحقٓؽ ٌذا الٍدؼ تـ بىاء هقٓاس

الكعْ كالهككف هف ( ) 15فقرة ،كبعد التأكد هف صدقً كثباتً تـ تطبٓقً عمِ عٓىة عشكائٓة هككىة هف

( )56هرشد سٓاحْ فْ هحافظات شهاؿ اٖردف ،كتـ إدخاؿ البٓاىات إلِ برىاهج( )SPSSتهٍٓدا لتحمٓمٍا.
كقد كشفت الىتائج أف دكر الهرشدٓف السٓاحٓف فْ تىهٓة الكعْ بأٌهٓة الهحافظة عمِ اٖهاكف السٓاحٓة
كاف هتكسطا ،كهف جٍة أخرل كشفت الىتائج عف عدـ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ دكر الهرشدٓف

السٓاحٓف فْ تىهٓة الكعْ بأٌهٓة الهحافظة عمِ اٖهاكف السٓاحٓة تعزل لهتغٓرم الهؤٌؿ العمهْ ،كالخبرة.

كف ْ ضكء الىتائج السابقة أكصِ الباحث بضركرة اعداد دلٓؿ ٓعزز هٍارات الهرشدٓف السٓاحٓٓف فْ الٓات
حهآة اٖهاكف السٓاحٓة .كضركرة إجراء دكرات تدرٓبٓة لزٓادة كفاءة هعارؼ كهٍارات الهرشد السٓاحْ

لتعزٓز الكعْ بأٌهٓة الهحافظة عمِ اٖهاكف السٓاحٓة.
الكممات المفتاحية :الوعي السياحي ،المرشدين السياحين.

المقدمة
السٓاحة صىاعة هتعددة التخصصات ،كبالتالْ تضـ العدٓد هف أصحاب الهصمحة الهختمفٓف لتىفٓذ

أىشطتٍا التشغٓمٓة .حٓث ٓشكؿ تعاكف أصحاب الهصالح عىصر أساسْ لمتىهٓة السٓاحٓة الهستداهة.

كٓؤكد ( )Sandaruwani, 2016اف هف بٓف أبرز أصحاب الهصالح فْ القطاع السٓاحْ ٌـ الهرشدٓف
السٓاحٓٓف ،كالذبف ٓقكهكف بدكر رئٓسْ فْ صىاعة السٓاحة حٓث ٓحتاج السائحكف إلِ الحصكؿ عمِ
صكرة كاضحة عف البمد كعركضً كالقكاىٓف كالقكاعد كالمكائح كاٖىهاط السمككٓة اٖخرل الهتكقعة كٌذا

ٓتطمب أف ٓككف لدل الهرشدٓف القدرة عمِ تحكٓؿ الزٓارة السٓاحٓة إلِ تجربة فرٓدة لمسائح لضهاف تكرار

عكدتً هف جٍة كٖجؿ زٓادة إعداد السائحٓف باستهرار.

أها ( )Çetınkaya and Oter, 2016فاعتب ار اف الهرشدٓف السٓاحٓٓف ٓؤدكف دك ار حٓكٓا فْ صىاعة
السٓاحة باعتبارٌـ الكاجٍة السٓاحٓة لمبمد حٓث ٓعتهد ىجاح جكدة الخدهة فْ صىاعة السٓاحة إلِ حد كبٓر

عمِ أدائٍـ.
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كبحسب دلٓؿ الجهعٓات السٓاحٓة ( )World Federation of Tourist Guide Associationsفإف
الهرشد السٓاحْ ٌك الشخص الذم ٓكجً السائحٓف بالمغة التْ ٓختاركىٍا كٓفسر التراث الثقافْ كالطبٓعْ
لهىطقة ها ،كالذم عادة ها ٓككف لدًٓ هؤٌٛت خاصة بهىطقة هحددة ٓتـ اٚعتراؼ بٍا هف ًقبؿ السمطة
(.)WFTGA, 2014

كعرؼ دلٓؿ الجهعٓات السٓاحْ اٖكربْ ( European Federation of Tourist Guide

 )Associationsالهرشد السٓاحْ بأىً الشخص الذم ٓرشد الهجهكعات السٓاحٓة أك السائحٓف هف الخارج
أك هف البمد اٖـ حكؿ الهعالـ كالهكاقع كالهتاحؼ لهدٓىتً أك هىطقتً؛ بأسمكب جذب ٓحقؽ هستكل رضِ

هقبكؿ لدٍٓـ.

كتؤكد العدٓد هف الدراسات ( )Black & Ham, 2005كدراسة ) )Mak et al.2011عمِ أٌهٓة دكر
الهرشد السٓاحْ ىظ ار لجٍكدي فْ الحفاظ عمِ التشغٓؿ الهستداـ فْ صىاعة السٓاحة ،فٍـ قادة الجكٚت

السٓاحٓة ،كالهكجٍكف لمسائحٓف ،كالهتحدثكف الرسهٓكف الذٓف ٓعكسكف صكرة البمد السٓاحٓة كالحضارٓة.

كأكد ( )Chiang, & Chen, 2014عمِ أٌهٓة دكر الهرشدٓف السٓاحٓٓف فْ تحقٓؽ اٖرباح فْ صىاعة
السٓاحة الٓكـ بعد اشتداد الهىافسة فْ ٌذا القطاع شدٓد التىافس عالهٓا ،هف أجؿ الحصكؿ عمِ عهٛء هف

السكؽ الهتخصصة كٌذا ٓتطمب تطكٓر الكفاءات الهٍىٓة لمهرشدٓف السٓاحٓٓف كبالتالْ تعزٓز رضاء

السائحٓف عف السفر كزٓادة إعادة اٖفكاج السٓاحٓة الهستقبمٓة .كتجدر الهٛحظة إلِ أف التراث ٓهثؿ ركٓزة

اساسٓة كعىصر ٌاها هف عىاصر الجذب السٓاحْ ،كفْ ٌذا السٓاؽ اكد () Lussetyowati , 2015

عمِ أف الهقكهات السٓاحٓة تمعب دك ار هٍها فْ زٓادة الجذب.

هف جٍتً اعتبر ( )Lin, Lin and Chen,2018أف الكفاءات الهٍىٓة لمهرشدٓف السٓاحٓٓف قد تؤثر عمِ
جكدة خدهة ا٘رشاد السٓاحْ ،هها ٓؤثر عمِ رضا السائحٓف عف السفر كىكآاٌـ فْ إعادة التعاهؿ هع

ككاٚت السفر هرة أخرل.

كٓ ٚقتصر دكر الهرشد السٓاحْ عمِ التعرٓؼ با٘هكاف السٓاحٓة كهرافقة السائحٓف ،بؿ ٓتعداي الِ دكر
أكثر أٌهٓة ٓتهثؿ بالحفاظ عمِ الهقكهات السٓاحٓة ،كفْ ٌذا السٓاؽ ىبً ( )Nataraja , 2015إلِ أف
اٖىشطة السٓاحٓة الهتزآدة دكف التخطٓط الكاعْ قد تتسبب فْ تدفؽ السائحٓف بأعداد كبٓرة هف هختمؼ

الدكؿ اٚهر الذم قد ٓىعكس سمبا عمِ طرٓقة التعاهؿ هع اٖهاكف السٓاحٓة ،كٌىا ٓظٍر دكر الهرشد
السٓاحْ فْ لفت أىظار السائحٓف إلِ أٌهٓة الحفاظ عمِ تمؾ اٚهاكف.

كفْ ٌذا الصدد أشار ( )Çetınkaya and Oter, 2015إلِ أف صىاعة السٓاحة قد تؤدم فْ بعض
اٚحٓاف الِ بعض اٚثار السمبٓة هثؿ تدٌكر البٓئات الطبٓعٓة كتعرٓض التراث الثقافْ الِ الهخاطر،

إضافة إلِ أف صىاعة السٓاحة تستٍمؾ الهكارد الهحمٓة ،لذا ٓجب أف تكلِ الحككهات كالٍٓئات السٓاحٓة
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اٌتهاها كبٓ ار بقضآا الحفاظ عمِ التراث كالبٓئة ،كٌىا ٓأتْ دكر الهرشد السٓاحْ فْ تعزٓز ذلؾ هف أجؿ
ا٘رتقاء بالخدهات السٓاحٓة الهقدهة.

أها ( )Rabotic ,2010فأكد عمِ أىً ىاد انر ها تككف إهكاىٓات الهرشدٓف السٓاحٓٓف كافٓة لتقمٓؿ أثار

السمبٓة عمِ التراث ىتٓجة لحركة السٓاحة ،فالهرشدٓف السٓاحٓف لٓسكا هجرد قادة كهكجٍٓف لمسائحٓف أك

أٓضا حهاة لمهكركث الثقافْ كالهقكهات السٓاحٓة لمبمد(.)Hu, 2007
كاجٍات البمد السٓاحْ لكىٍـ ن
كٓهكف القكؿ إ ف اهتٛؾ الهرشد السٓاحْ لمهعرفة الكافٓة ٓسٍـ فْ زٓادة الكعْ بألٓات التعاهؿ هع اٖهاكف
السٓاحٓة كخاصة اٚثرٓة هىٍا هها ٓسٍـ فْ الهحافظة عمِ تمؾ اٚهكىة كبالتالْ دعـ السٓاحة كتطكٓرٌا.

كٓؤكد (الطائْ )2001 ،أف الدكؿ اصحبت فْ ٌذا الكقت تٍتـ بىشر الكعْ السٓاحْ ضهف هىظكهة
التىهٓة السٓاحٓة لدل أفراد الهجتهع ككؿ هف خٛؿ الهرشدٓف السٓاحٓف .كٌذا ٓتطمب أف ٓككف لمهرشد
السٓاحْ دكر كبٓر فْ البراهج التثقٓفٓة كالىشرات السٓاحٓة لتحقٓؽ قدر هىاسب هف الكعْ بهقكهات

السٓاحة.

كٓؤكد ( )Pantiyasa, 2013أف قطاع السٓاحة ٓعد أحد أكثر اٖدكات فعالٓة فْ دفع التىهٓة ا٘قمٓهٓة
كٌذا ٓتطمب تىهٓة الكعْ بإهكاىٓات الطبٓعة كالتراث الثقافْ هها ٓسٍـ فْ عرض الهحتكل السٓاحْ
بإهكاىاتً كتقدٓهً بشكؿ هىاسب هف قبؿ الهرشدٓف السٓاحٓٓف حتِ ٓصبح هصدر دخؿ جدٓد .فالكعْ

السٓاحْ ضركرة حٓاتٓة  ٚغىِ عىٍا لهختمؼ اٖفراد كالفئات فْ أم هجتهع؛ ٖىً بهثابة الكسٓمة الفاعمة،

كالقكة الدافعة التْ ٓهكف لهف ٓهتمكٍا أف ٓحقؽ الفكائد الهرجكة هف العهمٓة السٓاحٓة ،كأف ٓسٍـ إسٍاهان

فاعٛن فْ تىهٓتٍا كتحقٓؽ أٌدافٍا آٚجابٓة الهىشكدة (السٓسْ )2007 ،كبىاء عمِ ذلؾ جاءت ٌذي الدراسة

لمكشؼ عف دكر الهرشدٓف السٓاحٓف فْ زٓادة الكعْ بأٌهٓة الحفاظ عمِ التراث الثقافْ فْ اٚردف.
مشكمة الدراسة:

أشارت العدٓد هف الدراسات هف اهثاؿ دراسة () Yılmaz, and Kucukaltan , 2011كدراسة ( (Eser
 et al.2013الِ اف ٌىاؾ عٛقة كطٓدة بٓف التىهٓة السٓاحٓة كبٓف الحفاظ عمِ الهقكهات السٓاحٓة

كبخاصة التراثٓة كالطبٓعٓة ،كٌىا ٓظٍر الدكر الحٓكم لمهرشد السٓاحْ فْ اٌهٓة التكعٓة بالحفاظ (عمِ)
اٖهاكف السٓاحٓة باعتبارٌا هدخ ٛهٍها هف هداخؿ صىاعة السٓاحة ،لذا تحددت هشكمة ٌذي الدراسة

با٘جابة عف التساؤلٓف أتٓٓف:

السؤال االول :ها دكر الهرشدٓف السٓاحٓف فْ تىهٓة الكعْ بأٌهٓة الهحافظة عمِ اٖهاكف السٓاحٓة؟

السؤال الثانيٌ :ؿ ٓختمؼ دكر الهرشد السٓاحْ فْ تىهٓة الكعْ بأٌهٓة الهحافظة عمِ اٖهاكف السٓاحٓة
تبعا ٚختٛؼ الخبرة كالهؤٌؿ العمهْ كالتفاعؿ بٓىٍها؟
أىداف الدراسة:
تٍدؼ ٌذي الدراسة إلِ تحقٓؽ أتْ:
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 -1الكشؼ عف دكر الهرشدٓف السٓاحٓف فْ تىهٓة الكعْ بأٌهٓة الهحافظة عمِ اٖهاكف السٓاحٓة
 -2التعرؼ عمِ اٚختٛفات بٓف أفراد العٓىة فْ دكر الهرشدٓف السٓاحٓف فْ تىهٓة الكعْ بأٌهٓة
الهحافظة عمِ اٖهاكف السٓاحٓة تبعا ٚختٛؼ هتغٓرم الخبرة كالهؤٌؿ العمهْ

أىمية الدراسة:
تكتسب ٌذي الدراسة أٌهٓة ىظرٓة كعهمٓة كذلؾ عمِ الىحك أتْ:

أوال :األىمية النظرية:
 إف هجاؿ البحث فْ إلقاء الضكء عمِ دكر الهرشدٓف السٓاحٓف فْ الحفاظ عمِ اٚهاكف السٓاحٓة ٓعدحدٓثنا فْ البٓئة العربٓة اذ ٓقتصر دكر الهرشد السٓاحْ حالٓا عمِ اٚرشاد كهرافقة اٖفكاج السٓاحٓة،
كاضافة إلِ ىدرة اٖبحاث كالدراسات التْ تىاكلت ٌذي الشرٓحة ،هها ٓسٍـ فْ سد الىقص بٍذا
الهجاؿ.

 الفائدة التْ سكؼ تعكد عمِ القطاع السٓاحْ هف تفعٓؿ هسؤكلٓة حهآة اٚهاكف السٓاحٓة ،هها ٓىعكسبشكؿ آجابْ عمِ صىاعة السٓاحة.

 ثانيا :األىمية العممية: إحاطة صاىعْ القرار بأٌهٓة الدكر الهىكط بالهرشدٓف السٓاحٓف كبالتالْ تحفٓز ٌذا الدكر كتعزٓزيكصكٔ ٚفاؽ اشهؿ تتهثؿ فْ الهحافظة عمِ اٖهاكف السٓاحٓة.
 قد تساعد ىتائج ٌذي الدراسة أصحاب القرار كالهسئكلٓف فْ هجاؿ السٓاحة كاٚرشاد السٓاحْ فْ اٖردفعمِ التعرؼ عمِ الدكر الحقٓقْ لمهرشد السٓاحْ هها ٓسٍـ فْ تعزٓز ٌذا الدكر.

التعريفات اإلجرائية لمصطمحات الدراسة:

الوعي السياحي :يٓعرؼ الكعْ السٓاحْ عمِ أىً” هدل إدراؾ الهبادئ كالقٓـ كاٚتجاٌات آٚجابٓة عىد
ا٘ىساف كالهجتهع ىحك السٓاحة ،كأىكاعٍا كأٌهٓتٍا "(أبك عراد .) 17 ،2004 ،كٓقاس هف خٛؿ هقٓاس
الكعْ السٓاحْ الذم أعدي الباحث لٍذا الغرض.

المرشد السياحيٌ :ك الشخص الذم ٓقدـ البمد بأفضؿ طرٓقة لمسائحٓف الهحمٓٓف كاٖجاىبٓ ،ساعدٌـ
خٛؿ جكلتٍـ ،كٓزكدٌـ بالهعارؼ كالهعمكهات الهتعمقة باٖهاكف التْ ٓتـ زٓارتٍا كلدًٓ كثٓقة السمطة
الصادرة عف ك ازرة الثقافة كالسٓاحة ( .)WFTGA, 2014كٓعرؼ اجرائٓا لغآات ٌذي الدراسة باىً الشخص

الحاصؿ عمِ الكفآات الٛزهة كالتْ تؤٌمً ٚصطحاب السائحٓف كتعرٓفٍـ با٘هكاف السٓاحٓة.

محددات الدراسة:

اقتصرت ٌذي الدراسة عمِ اٚتْ:
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 -1عٓىة هف الهرشدٓف السٓاحٓف الهرخصٓف قاىكىٓا فْ هحافظات شهاؿ الههمكة لمعاـ /2018
.2019

 -2هقٓاس الكعْ السٓاحْ الذم طكري الباحث كها ٓتهتع بً هف صدؽ كثبات.

الدراسات السابقة:

ىظ ار ٌٖهٓة الهرشد السٓاحْ فْ التعرٓؼ كالتكعٓة باٖهاكف السٓاحٓة فقد أجرٓت العدٓد هف الدراسات حكؿ

ٌذا الهكضكع حٓث ٌدفت دراسة ( )Kassawnh and othrs, 2019الِ الكشؼ عف تأثٓر سمككٓات
الدلٓؿ السٓاحْ كهٍاراتً فْ تكجًٓ الهجهكعات السٓاحٓة بطرٓقة فعالة .لتحقٓؽ الٍدؼ هف الدراسة ،تـ

اختٓار عٓىة عشكائٓة هف ( )117هرشد سٓاحْ ،كتـ تطبٓؽ الهىٍج الكصفْ ٖغراض ٌذي الدراسة ،حٓث

أعد الباحث استباىة تتككف هف ( )25فقرة هقسهة إلِ هجالٓف :السمككٓات كهٍارات الدلٓؿ السٓاحْ .بعد
التأكد هف هكثكقٓة كاستقرار اٖداة ،تـ تطبٓقٍا عمِ العٓىة حٓث أظٍرت الىتائج أف سمككٓات الهرشدٓف

السٓاحٓٓف لٍا تأثٓر عمِ تكجًٓ الهجهكعات السٓاحٓة حهآة اٖهاكف السٓاحٓة .كها أشارت الىتائج إلِ
كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بسبب تأثٓر الخبرة كالتدرٓب عمِ سمكؾ الهرشدٓف السٓاحٓٓف.

كاجرل ( ) Diharto and othrs, 2018دراسة ٌدفت الِ تحمٓؿ دكر السٓاحة الهجتهعٓة القائهة عمِ
تفعٓؿ دكر الهجتهع الهحمْ فْ إدارة السٓاحة البٓئٓة باستخداـ كسائؿ ا٘عٛـ عمِ ا٘ىترىت .استخدـ
الباحث الهىٍج الىكعْ الذم ٓعتهد عمِ هدٓرم السٓاحة البٓئٓة كهشاركٓف فْ البحث .تـ جهع البٓاىات هف
خٛؿ هقابمة هكثفة باستخداـ هقابمة هتعهقة كالتحقؽ هف حقؿ البٓاىات هع البٓاىات الثاىكٓة كالصكر

الفكتكغرافٓة .أكضحت ىتائج البحث أف السٓاحة القائهة عمِ استخداـ كسائؿ ا٘عٛـ عمِ ا٘ىترىت لٍا دكر
هٍـ فْ الهحافظة عمِ اٖهاكف السٓاحٓة كالبٓئة السٓاحٓة هها ٓفتح الهجاؿ لتىشٓط القطاع السٓاحْ.

كأجرل (  ),2018Abdelkaderدراسة لمكشؼ عف دكر الهرشدٓف السٓاحٓف فْ حهآة اٖهاكف السٓاحٓة
 ،كلتحقٓؽ ٌذا قاـ الباحث بػ( )17جكلة إرشادٓة كهراقب هشارؾ .تراكحت الهدة بٓف ساعتٓف كأربع ساعات،
تـ عهؿ هٛحظات ،كتـ تدكٓف هٛحظات هٓداىٓة هفصمة فكر اىتٍاء الرحٛت ،أظٍرت الىتائج حاجة

هشارك ة الهرشدٓف السٓاحٓٓف فْ برىاهج تدرٓبْ لمتكعٓة حتِ ٓتهكف الهرشدكف العاهمكف فْ هكاقع التراث
اٖثرم هف التعرؼ عمِ الٓات حهآة ا٘هكاف السٓاحة،

كٌدفت دراسة أبك رهاف كأبك رهاف ( )2013الِ الكشؼ عف هستكل الكعْ السٓاحْ فْ الهجتهع اٖردىْ،

كذلؾ بعد خطة بىاء الكعْ الهعتهدة فْ ك ازرة السٓاحة ،هف خٛؿ استعراض اٖسالٓب الهتبعة فْ بىاء
الكعْ ،فركزت الدراسة عمِ ثٛث استراتٓجٓات كٌْ :التخطٓط السٓاحْ ،كالتعمٓـ السٓاحْ ،كالتسكٓؽ

السٓاحْ ،كبٓاف هدل قدرة ٌذي اٚستراتٓجٓات فْ الكشؼ عف القدرة التىافسٓة لقطاع السٓاحة كالسفر.
أجرٓ ت ٌذي الدراسة عمِ عٓىة كاسعة هف العاهمٓف كالهٍتهٓف فْ السٓاحة هف هدرسٓف كهدراء كطمبة كقادة

رأم كغٓرٌـ ،كاستخدـ فْ الدراسة العدٓد هف اٖسالٓب ا٘حصائٓة كهىٍا تحمٓؿ اٚىحدار ،كتكصمت الدراسة
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إلِ أف أكثر اٖبعاد تأثٓ ار فْ تىافسٓة القطاع فْ هجاؿ الهكارد البشرٓة كاف التخطٓط السٓاحْ كالتعمٓـ
السٓاحْ ،فْ حٓف كاف التعمٓـ السٓاحْ كالتسكٓؽ السٓاحْ اٖكثر تأثٓ ار فْ تىافسٓة القطاع فْ هجاؿ

إدراؾ كفٍـ السٓاحة الكطىٓة ،كأخٓ ار كاف التسكٓؽ فقط اٖكثر تأثٓ ار فْ هؤشر اٖهف كاٖهاف.

كٌدفت دراسة (هقابمة كحداد )2013 ،الِ تحمٓؿ إدراؾ الهجتهعات الهحمٓة ،خاصة هتاجر التحؼ الشرقٓة

تجاي الهرشد السٓاحْ ،كلتحقٓؽ ٌذا الغرض تـ اختٓار عٓىة هككىة هف ((117هكاطىان هػف أبىاء الهجتهعات

الهحمٓة تكصمت الدراسة إلِ أف الهجتهعات الهحمٓة ترل أف الهرشد السٓاحْ ٓشكؿ ىهكذجا لمسائحٓف الذٓف
ٓرافقٍـ ،كأف هف كاجبً أف ٍٓتـ بتعزٓز صكرة اٖردف كهقصد سٓاحْ ،كأف إدراؾ الهجتهعات الهحمٓة لدكر

الهرشد السٓاحْ سمبْ عهكها.

الدراسة العممية
منيج الدراسة:

اتبعت الدراسة الحالٓة الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ ،كٓقصد بالهىٍج الكصفْ التحمٓمْ الهىٍج الذم ٓدرس

ظاٌرة أك حدث ،أك قضٓة هكجكدة حالٓانٓ ،هكف الحصكؿ هىٍا عمِ هعمكهات تجٓب عف أسئمة الدراسة

دكف تدخؿ الباحث فٍٓا.

مجتمع الدراسة وعينتيا:
تككف هجتهع الدراسة هف جهٓع الهرشدٓف السٓاحٓف فْ هدٓرٓات السٓاحة فْ هحافظات شهاؿ الههمكة

اٚردىٓة الٍاشهٓة لمعاـ  ،2019 /2018كالبالا عددٌـ ( )115هرشدا سٓاحٓا حسب ا٘حصاءات الصادرة
عف ك ازرة السٓاحٓة لمعاـ  ،2018حٓث اختار الباحث عٓىة عشكائٓة تألفت هف ( )56هرشدا سٓاحٓا،

كالجدكؿ ( )1بٓف تكزٓع أفراد العٓىة كفقا لهتغٓرات الدراسة.
جدول ()1

التك اررات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة
الفئات

الخبرة

المؤهل العلمً

التكرار

الىسبة

أقل من  5سنوات

28

50.0

 5سنوات فأكثر

28

50.0

بكالورٌوس

27

48.2

دراسات عالٌا

29

51.8

المجموع

56

100.0
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أداة الدراسة:
لتحقٓؽ ٌدؼ الدراسة تـ الرجكع إلِ اٖدب الىظرم كالدراسات السابقة الهتعمقة بهكضكع الدراسة هثؿ دراسة
( )Kassawnh and othrs, 2019كدراسة (ابك رهاف كابك رهاف )2013 ،كاٖخذ بآراء الهحكهٓف
كالهختصٓف فْ السٓاحة .كفْ ضكء ذلؾ تـ تطكٓر استباىة هكجٍة ٖفراد عٓىة الدراسة كتككىت اٚستباىة

فْ صكرتٍا الىٍائٓة هف ( (15فقرة.

صدق أدوات الدراسة:

تـ التحقؽ هف صدؽ أداة الدراسة بطرٓقتٓف:
-1

صدق المحكمين :تـ التأكد هف صدؽ اٖداة هف خٛؿ عرضٍا عمِ ( )6هحكهٓف هف الهختصٓف

فْ الهجاؿ السٓاحْ ،كقد طمب الباحث هىٍـ إبداء هٛحظاتٍـ كآرائٍـ حكؿ هدل صحة ٌذي الفقرات
كتهثٓمٍا لمغرض الذم أعدت هف اجمً ،كهدل هىاسبة كؿ فقرة لهكضكع الدراسة ،كاضافة أك حذؼ أٓة فقرة

ٓركىٍا هىاسبة ،كبعد استعادة اٚستبٓاىات تـ تعدٓؿ اٚستباىة فْ ضكء هٛحظات الهحكهٓف.

-2

صدق البناءٚ :ستخراج دٚٚت صدؽ البىاء لمهقٓاس ،استخرجت هعاهٛت ارتباط فقرات الهقٓاس

هع الدرجة الكمٓة فْ عٓىة استطٛعٓة هف خارج عٓىة الدراسة تككىت هف ( )15هرشد سٓاحٓا ،حٓث تـ
تحمٓؿ فقرات اٚستباىة كحساب هعاهؿ ارتباط كؿ فقرة هف الفقرات ،حٓث أف هعاهؿ اٚرتباط ٌىا ٓهثؿ
دٚلة لمصدؽ بالىسبة لكؿ فقرة فْ صكرة هعاهؿ ارتباط بٓف كؿ فقرة كبٓف الدرجة الكمٓة هف جٍة ،كبٓف

كؿ فقرة كبٓف ارتباطٍا بالدرجة الكمٓة هف جٍة أخرل ،كقد تراكحت هعاهٛت ارتباط الفقرات هع اٖداة ككؿ

ها بٓف (.)0.92-0.59

ثبات أداة الدراسة:

لمتأكد هف ثبات أداة الدراسة ،فقد تـ التحقؽ بطرٓقة اٚختبار كاعادة اٚختبار ( )test-retestبتطبٓؽ
هككىة هف ( )15هرشد
الهقٓاس ،كاعادة تطبٓقً بعد أسبكعٓف عمِ هجهكعة هف خارج عٓىة الدراسة ٌ
سٓاحٓا ،كهف ثـ تـ حساب هعاهؿ ارتباط بٓرسكف بٓف تقدٓراتٍـ فْ الهرتٓف اذ بما ( .)0.54كتـ أٓضان
حساب هعاهؿ الثبات بطرٓقة اٚتساؽ الداخمْ حسب هعادلة كركىباخ ألفا ،)0.80( ،كاعتبرت ٌذي القٓـ

هٛئهة لغآات ٌذي الدراسة.

متغيرات الدراسة:

اشتممت الدراسة الحالية عمى المتغيرات اآلتية:
أوال :المتغيرات المستقمة:

المؤهل العلمي :وله مستويان
الخبرة:

ولها مستويان

 بكالوريوس

 دراسات عليا.

 أقل من 5سنوات 5 سنوات فأعلى
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ثالثا :المتغيرات التابعة

دور المرشد السياحي في التوعية بأىمية المحافظة عمى االماكن السياحية
 عالْ -هتكسط

 هىخفضإجراءات الدراسة
لمتكصؿ إلِ ىتائج الدراسة قاـ الباحث با٘جراءات أتٓة:
 -1تحدٓد ٌدؼ الدراسة كالهتهثؿ بالكشؼ عف دكر الهرشد السٓاحْ فْ التكعٓة بأٌهٓة الهحافظة عمِ
اٚهاكف السٓاحٓة

 -2بىاء أداة الدراسة فْ ضكء اٖدب الىظرم كالدراسات السابقة ذات العٛقة كهف ثـ التأكد هف صدقٍا
كثباتٍا كفقان لٙجراءات العمهٓة الهتبعة فْ بىاء اٖدكات كحساب الصدؽ كالثبات.

 -3اختٓار أفراد العٓىة ثـ هقابمتٍـ كشرح ٌدؼ الدراسة لٍـ.
 -4تكزٓع أداة الدراسة عمِ أفراد عٓىة الدراسة.

 -5تعبئة البٓاىات الٛزهة هف قبؿ أفراد عٓىة الدراسة ثـ ا٘جابة عمِ فقرات اٖداة كها ٓركىٍا هعبرة عف
كجٍة ىظرٌـ بكؿ صدؽ كهكضكعٓة .كذلؾ بعد إحاطتٍـ عمهان بأف إجاباتٍـ سرٓة كلف تستخدـ إٚ

ٖغراض البحث العمهْ فقط.

 -6جهع البٓاىات كهف ثـ إدخاؿ البٓاىات إلِ ذاكرة الحاسكب ،ثـ تـ استخداـ البرىاهج ا٘حصائْ
) (SPSS,2018لتحمٓمٍا كاستخراج الىتائج ،كهف ثـ هىاقشتٍا كتفسٓرٌا ككضع التكصٓات كالهقترحات.

المعالجة اإلحصائية:

لٙجابة عف أسئمة الدراسة تـ استخداـ التحمٓٛت ا٘حصائٓة أتٓة:
 .1لٙجابة عف السؤاؿ اٖكؿ تـ استخراج الهتكسطات الحسابٓة لمفقرات كاٖداة ككؿ.

 .2لٙجابة عف السؤاؿ الثاىْ تـ إجراء تحمٓؿ التبآف الثىائْ ٖثر الخبرة كالهؤٌؿ العمهْ عمِ دكر
الهرشد السٓاحْ

ٖ .3غراض تفسٓر الىتائج كالخركج بىتائج ىٍائٓة فْ ٌذي الدراسة تـ اعتهاد سمـ لٓكرت الخهاسْ

لتصحٓح أدكات الدراسة ،بإعطاء كؿ فقرة هف فقراتً درجة كاحدة هف بٓف درجاتً الخهس (عالْ

جدا ،عالْ ،هتكسط ،هىخفض ،هىخفض جدا) كٌْ تهثؿ رقهٓان ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5عمِ الترتٓب،
كقد تـ اعتهاد الهقٓاس التالْ ٖغراض تحمٓؿ الىتائج:

هف 2.33 -1.00

هىخفض

483

المجلة الدولٌة للتراث والسٌاحة والضٌافة( - )IJHTHتصدرها كلٌة السٌاحة والفنادق – جامعة الفٌوم،
المجلد ( ،)13العدد ( )2سبتمبر 2019

هف 3.67 -2.34

هتكسط

هف 5.00 -3.68

عالْ

نتائج الدراسة:

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ الكشؼ عف دكر الهرشد السٓاحْ فْ التكعٓة بأٌهٓة الهحافظة عمِ اٚهاكف
السٓاحٓة ،كفٓها ٓمْ عرضان لمىتائج التْ تـ التكصؿ إلٍٓا:

نتائج السؤال االول :ها دكر الهرشدٓف السٓاحٓف فْ تىهٓة الكعْ بأٌهٓة الهحافظة عمِ اٖهاكف السٓاحٓة؟
لٙجابة عف ٌذا السؤاؿ تـ استخراج الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات لدكر الهرشدٓف السٓاحٓف فْ تىهٓة
الكعْ بأٌهٓة الهحافظة عمِ اٖهاكف السٓاحٓة؟ ،كالجدكؿ أدىاي ٓكضح ذلؾ.
جدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات دور المرشدين السياحين في تنمية الوعي بأىمية المحافظة عمى األماكن
السياحية مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقـ

1

13

2

2

3

7

3

15

5

4

6

1

7

3

8

6

9

10

الفقرات

الهتكسط

اٚىحراؼ

3.18

1.237

3.16

1.203

3.13

1.176

3.10

1.192

3.07

1.222

3.05

1.151

3.02

1.168

2.93

1.189

الحسابْ

ٓبدل الهرشد السٓاحْ أٌهٓة كبٓرة فْ الهحافظة
عمِ ىظافة اٖهاكف السٓاحٓة
ٓحرص الهرشد السٓاحْ عمِ تعرٓؼ السائحٓف

بأبرز اٖهاكف السٓاحٓة

ٓحرص الهرشد السٓاحْ عمِ تعهٓؽ الهفآٌـ
السٓاحٓة السمٓهة لدل السائحٓف
ٓحرص الهرشد السٓاحْ عمِ تكعٓة السائحٓف
باٖسالٓب الصحٓحة فْ التعاهؿ هع اٚثار القدٓهة
ٓشرح الهرشد السٓاحْ لمسائحٓف اٌٖهٓة التارٓخٓة
لٗهاكف اٚثرٓة
ٓساعد الهرشد السٓاحْ فْ التعرؼ عمِ اٖهاكف

اٚثرٓة

ٓستهع الهرشد السٓاحْ الِ اراء السائحٓف حكؿ
افضؿ السبؿ لحهآة اٖهاكف السٓاحٓة
ٓشارؾ الهرشد السٓاحْ فْ الحهٛت التطكعٓة
٘عادة تأٌٓؿ اٖهاكف اٚثرٓة

الهعٓارم

عمِ اٖهاكف السٓاحٓة
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هتكسط
هتكسط
هتكسط
هتكسط
هتكسط
هتكسط
هتكسط
هتكسط
هتكسط

ٓحرص الهرشد السٓاحْ عمِ استثهار كسائؿ
التكاصؿ اٚجتهاعْ فْ التكعٓة بكٓفٓة الهحافظة

الدكر

2.91

1.164
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الرتبة

الرقـ

11

14

11

5

12

11

13

9

14

8

15

12

الهتكسط

الفقرات

الحسابْ

اٚىحراؼ
الهعٓارم

هتكسط

ٓحرص الهرشد السٓاحْ عمِ تفعٓؿ هبدأ إدارة ا
السائحٓف لمتخفٓؼ هف اٚزدحاـ فْ اٖهاكف

الدكر

2.89

1.275

السٓاحٓة اٚثرٓة
ٓحرص الهرشد السٓاحْ عمِ إعداد الكتٓبات التْ
تكضح كٓفٓة التعاهؿ هع القطع اٚثرٓة القدٓهة
ٓشترؾ الهرشد السٓاحْ فْ كضع ا٘عٛىات
التكعٓة بكٓفٓة الهحافظة عمِ اٖهاكف السٓاحٓة
ٓحرص الهرشد السٓاحْ عمِ تغٓٓر بعض
التصكرات السمبٓة عف اٖهاكف السٓاحٓة

2.88

1.176

2.86

1.182

2.79

1.022

هتكسط
هتكسط
هتكسط

ٓحرص الهرشد السٓاحْ عمِ التكاصؿ هع
الهجتهع الهحمْ ٖىشاء هجهكعات حهآة اٖهاكف

هتكسط

2.75

1.311

السٓاحٓة

ٓعقد الهرشد السٓاحْ ىدكات تكعٓة لمسائحٓف
لتىهٓة السمككٓات السٓاحٓة السمٓهة
اٚداة ككؿ

2.71

1.155

2.96

.507

هتكسط
هتكسط

ٓبٓف الجدكؿ ( )2اف الهتكسطات الحسابٓة قد تراكحت ها بٓف ( ،)3.18-2.71حٓث جاءت الفقرة
رقـ ( )13كالتْ تىص عمِ " ٓبدل الهرشد السٓاحْ أٌهٓة كبٓرة فْ الهحافظة عمِ ىظافة اٖهاكف
السٓاحٓة " فْ الهرتبة اٖكلِ كبهتكسط حسابْ بما ( ،)3.18بٓىها جاءت الفقرة رقـ ( )12كىصٍا " ٓعقد

الهرشد السٓاحْ ىدكات تكعٓة لمسائحٓف لتىهٓة السمككٓات السٓاحٓة السمٓهة “بالهرتبة اٖخٓرة كبهتكسط

حسابْ بما ( .)2.71كبما الهتكسط الحسابْ لمهجاؿ ككؿ ( )2.96كٌك ٓقابؿ التقدٓر بدكر هتكسط.

نتائج السؤال الثانيٌ :ؿ ٓختمؼ دكر الهرشد السٓاحْ فْ تىهٓة الكعْ بأٌهٓة الهحافظة عمِ اٖهاكف

السٓاحٓة تبعا ٚختٛؼ الخبرة كالهؤٌؿ العمهْ كالتفاعؿ بٓىٍها؟
لٙجابة عف ٌذا السؤاؿ تـ استخراج الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓارٓة لدكر الهرشد

السٓاحْ فْ تىهٓة الكعْ بأٌهٓة الهحافظة عمِ اٖهاكف السٓاحٓة تبعا ٚختٛؼ الخبرة كالهؤٌؿ العمهْ
كالتفاعؿ بٓىٍها كالجدكؿ (ٓ )3بٓف ذلؾ.

جدول رقم ()2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور المرشد السياحي في تنمية الوعي بأىمية المحافظة عمى األماكن
السياحية تبعا الختالف الخبرة والمؤىل العممي

الجنس

المؤهل العلمً

الهتكسط الحسابْ
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اٚىحراؼ

العدد
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الهعٓارم

اقل من  5سنوات

5سنوات فأكثر

المجموع

بكالورٌوس

2.94

.390

16

دراسات علٌا

2.93

.828

12

المجموع

2.94

.603

28

بكالورٌوس

2.66

.456

11

دراسات علٌا

3.00

.298

17

المجموع

2.86

.396

28

بكالورٌوس

2.83

.433

27

دراسات علٌا

2.97

.566

29

المجموع

2.90

.507

56

ٓبٓف الجدكؿ ( )3تبآىان ظاٌرٓان فْ الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓارٓة لدكر الهرشد

السٓاحْ فْ تىهٓة الكعْ بأٌهٓة الهحافظة عمِ اٖهاكف السٓاحٓة تبعا ٚختٛؼ الخبرة كالهؤٌؿ العمهْ
كلبٓاف دٚلة الفركؽ ا٘حصائٓة بٓف الهتكسطات الحسابٓة تـ استخداـ تحمٓؿ التبآف الثىائْ جدكؿ (.)4
جدول رقم ()1
تحميل التباين الثنائي ألثر الخبرة والمؤىل العممي والتفاعل بينيما عمى دور المرشد السياحي في تنمية الوعي بأىمية المحافظة عمى
األماكن السياحية
هصدر التبآف

هجهكع
الهربعات

درجات الحرٓة

هتكسط
الهربعات

قٓهة ؼ

الدٚلة
ا٘حصائٓة

الخبرة

.022

1

.022

.073

.788

الهؤٌؿ العمهْ

.096

2

.048

.159

.853

الخبرة × الهؤٌؿ العمهْ

.929

2

.464

1.536

.225

الخطأ

14.812

49

.302

الكمْ

16.141

56

ٓتبٓف هف الجدكؿ ( )4أتْ:
-

عدـ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة ( )1815 = تعزل ٖثر الخبرة ،حٓث بمغت قٓهة ؼ

 1.073كبدٚلة إحصائٓة بمغت .1.788
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-

عدـ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة ( )1815 = تعزل ٖثر الهؤٌؿ العمهْ ،حٓث بمغت قٓهة
ؼ  0.159كبدٚلة إحصائٓة بمغت >0.853

عدـ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة ( )1815 = تعزل ٖثر التفاعؿ بٓف الخبرة كالهؤٌؿ

العمهْ ،حٓث بمغت قٓهة ؼ  1.536كبدٚلة إحصائٓة بمغت 1.225

خالصة النتائج والتوصيات

أظٍرت ىتائج الدراسة أتْ:
 -1أف دور المرشدٌن السٌاحٌن فً تنمٌة الوعً بأهمٌة المحافظة على األماكن السٌاحٌة كان متوسطا
وربما تعزى هذه النتٌجة الى محدودٌة دور المرشد السٌاحً فً البٌئة األردنٌة ،اذ ال ٌزال هذا الدور
مقتصرا على مرافقة االفواج السٓاحٓة كتقدٓـ الخدهات السٓاحٓة هثؿ التعرٓؼ با٘هكاف السٓاحٓة أك
تىسٓؽ أهاكف اقاهتٍـ ،كٓؤكد ذلؾ ها تكصمت الًٓ دراسة ( )Kassawnh and othrs, 2019كالتْ

أظٍرت أف سمكؾ الهرشد السٓاحْ ٓسٍـ فْ حهآة اٖهاكف السٓاحٓة  ،كدراسة ( ),2018Abdelkader

فْ ا لبٓئة اٖردىٓة كالتْ أظٍرت دكر الهرشد السٓاحْ الهحدكد فْ حهآة اٖهاكف السٓاحٓة ،اذا ٓقتصر
دكرٌـ عمِ تىظٓـ زٓارة اٖهاكف السٓاحٓة ،كها تتفؽ ٌذي الهىتجة جزئٓا هع ها تكصمت الًٓ دراسة (هقابمة

كحداد )2013 ،كالتْ أظٍرت أف إدراؾ الهجتهعات الهحمٓة لدكر الهرشد السٓاحْ سمبْ عهكها.
كشفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة احصائٌا لدور المرشدٌن السٌاحٌن فً تنمٌة الوعً
-2
بأهمٌة المحافظة على األماكن السٌاحٌة تبعا ٚختٛؼ هتغٓرات الخبرة كالهؤٌؿ العمهْ ،كربها
تعكس ٌذي الىتٓجة الكاقع الفعمْ لهحدكدة دكر الهرشد السٓاحْ فْ حهآة اٖهاكف السٓاحٓة ،حٓث
كاف ٌىاؾ تكافقا بٓف افراد العٓىة حكؿ هحدكدة ٌذا الدكر هها أدل الِ عدـ ظٍكر فركؽ دالة

احصائٓا ،كربها تعزل ٌذي الىتٓجة الِ اف الهرشدٓف السٓاحٓف ٓقكهكف بالهٍاـ اٚرشادٓة تحت ىفس

الظركؼ تقرٓبا حٓث ٓقتصر دكرٌـ عمِ تٍٓئة الظركؼ كا٘هكاىات الهتعمقة باصطحاب اٚفكاج
السٓاحٓة دكف اف ٓككف لٍـ دكر فعمِ فْ الهحافظة عمِ اٖهاكف السٓاحٓة كحهآتٍا ،كٌذي الىتٓجة

تختمؼ هع ها تكصمت الًٓ دراسة ( )Kassawnh and othrs, 2019كالتْ أظٍرت تأثٓر
هتغٓرم الخبرة كالتدرٓب فْ تعزٓز سمكؾ الهرشد السٓاحْ ىحك حهآة اٖهاكف السٓاحٓة ،كربها
تعزل ٌذي الىتٓجة الِ اختٛؼ أهكاف اختٓار عٓىات الدراستٓف هف جٍة ،ككذلؾ اختٛؼ

الخصائص الدٓهغرافٓة لمعٓىتٓف.

التوصيات

فْ ضكء ٌذي الىتائجٓ ،كصِ البحث بأتْ:

 -1ضركرة قٓاـ ك ازرة السٓاحة فْ اٚردف بإعداد دلٓؿ ٓعزز هٍارات الهرشدٓف السٓاحٓٓف فْ الٓات
حهآة اٖهاكف السٓاحٓة.
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 تىظٓـ دكرات تدرٓبٓة لزٓادة كفاءة هعارؼ كهٍارات الهرشد السٓاحْ لتعزٓز الكعْ بأٌهٓة الهحافظة-2
.عمِ اٖهاكف السٓاحٓة سكاء فْ ك ازرة السٓاحٓة اك فْ الشركات السٓاحٓة

 تعزٓز التكاصؿ بٓف الهرشد السٓاحْ كالهجتهع الهحمْ لكضع إرشادات التعاهؿ هع اٖهاكف-3
.ثرٓة هىٍا بٍدؼ حهآة تمؾ اٖهاكفٚالسٓاحٓة خاصة ا
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Abstract
This study aimed to investigate the role of tour guides in developing awareness about the
importance of preserving tourist places and the impact of the variables of experience and
scientific qualification on that role. To achieve this goal, a measure of consciousness,
consisting of 15 items, was constructed. The results revealed that the role of tour guides in
developing awareness of the importance of preserving tourist places was average.
In light of the previous results, the researcher recommended the necessity of preparing a guide
that enhances the skills of tour guides in the mechanisms of protecting tourist places, and the
need to conduct training courses to increase the efficiency of the knowledge and skills of the
tour guide to enhance awareness of the importance of preserving tourist places Keywords:
Challenges, sports activity.
Keywords: tourism awareness, tourist guides
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