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 الخدمات السياحية في منطقة ال ترادراسة تقييمية لمممكسية 
 د. فاركؽ عبدالىبى حساىيف عطاا     *د. هصطفى هحهكد أبك حهد    **هحهد قاسـ العهرات*

 جاهعة الفيـك             **سمطة اقميـ البتراء التىهكل السياحى    -السياحة كالفىادؽ*كمية 
 

 ممخص الدراسة: 
تسعى ٌذي الدراسة إلى قياس درجة أٌهية الهمهكسيات  في تقديـ الخدهات السياحية "الهستفيديف" 

تحسيف جكدة الخدهات  بدرجة جكدة عالية، كبالتالي إتاحة عىاصر الهمهكسية بشكؿ هتهيز ستساٌـ في
 الهقدهة في هىطقة البترا.

كتبرز أٌهية ٌذي الدراسة  في أف هىطقة البترا يجب أف تعتىي كتعطي اٌتهاها كبيرة بالهمهكسيات 
الحكـ عمى جكدة الخدهة السياحية  إذا ها أرادت أف تقدـ خدهات سياحية جيدة  ف إحدل أٌـ هؤشرات

قد تـ دراسة الجكاىب السمبية التي تؤثر عمى جكدة الخدهات  السياحية في الهقدهة ٌك الهستفيد "السائح" ، ك 
يجاد الحمكؿ لٍا، فضال عف تعزيز الجكاىب االيجابية.  هىطقة البترا كال

كاىطمقت ٌذي الدراسة هف فرضية هفادٌا أف لمهمهكسيات تاثيرا ذا داللة هعىكية في تحسيف جكدة 
( فقرة كتـ هف خاللٍا استطالع 30تـ تصهيـ إستباىة تككىت هف ) حيثالخدهة السياحية في هىطقة البترا. 

، كبعد تحميؿ البياىات تكصؿ البحث ( هستجيبا400كجٍة ىظر عيىة هف السائحيف لهىطقة البترا  بمغت )
ا كجكد عالقة ارتباط كتاثير هعىكم حقيقي لمهمهكسيات في جكدة الخدهات  الى هجهكعة هف الىتائج أبرٌز

خضاعٍا السياحية، كه ف أٌـ اقتراحات الدراسة ضركرة الحفاظ عمى التسٍيالت الهادية ىظيفة كهرتبة كال
 بشكؿ هستهر لمتحديث كهكاكبة التطكرات  جؿ تحسيف جكدة الخدهات السياحية في هىطقة البترا.

كيكجد العديد هف الخدهات السياحية في هىطقة البترا كتتهثؿ بالهكاتب السياحية ك الهطاعـ 
 ية كالبازارات السياحية كالهخيهات السياحية كالفىادؽ السياحية.السياح

 الكممات الدالة: المممكسية ، الخدمات السياحية، منطقة ال ترا، الجكدة.
 

 المقدمة
 هف سكاء حد عمى كالىاهية الهتقدهة الدكؿ هف لكثير هٍهة اقتصادية رافدة اليكـ السياحة تهثؿ

 ارضاء خالؿ هف السياحية الخدهة تحقيؽ فاف لذلؾ الدكؿ، تمؾ اقتصاديات دعـ في هساٌهتٍا خالؿ
 يقـك الذم الكبير لإلىفاؽ يعكد كذلؾ لمبمد الهالية العكائد هف بالتاكيد سيزيد كالهعىكية الهادية السائح رغبات

 كهساٌهتٍا الصعبة، كالعهمة االجىبية ا هكاؿ رؤكس جمب في يتهثؿ كالذم كاالجىبي الهحمي( السائح) بً
 في ايجابيا ذلؾ كاىعكاس لمسكاف الهعيشي الهستكل كزيادة الهحمية العهالة هف كبير عدد تشغيؿ في كذلؾ
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 الدكؿ أكلكيات هف السياحية الخدهات أصبحت فقد فيً شؾ ال كهها الخدهات، كتكفير التحتية البىى تطكير
 كؿ بتكفير كذلؾ لٍـ الرفاٌية ؽكتحقي بافرادٌا اٌتهاهٍا بهدل تقاس الدكؿ تقدـ درجة أف حيث الهتقدهة
 بحياة الهباشر الرتباطٍا ىظرا السياحية الخدهات جكدة كالسيها الجكدة هف عالية كبدرجة الخدهات أىكاع

 (.2005 كفرحي 2007, سالـ.)عميا قيهة يعد الذم اإلىساف
الهمهكسية كهف أبرز العىاصر الهساٌهة في تقديـ الخدهات السياحية بهستكل جكدة عالية ٌك بيعد 

كالهتهثمة بها يمي : هظٍر ا فراد العاهميف في القطاع السياحي، كالهباىي، ككضع العالهات اإلرشادية 
لهساعدة الزكار لمكصكؿ إلى هقصدٌـ دكف عىاء، كتكفر صاالت اىتظار هريحة كتكفر الهرافؽ العاهة 

تاحة هكاقؼ لمسيارات، ككؿ شيء هادم همهكس هف شاىً تس ٍيؿ كتبسيط حصكؿ الزكار عمى كالحدائؽ، كال
 (.2009جكدة ههكىة )دركيش,  الخدهة كباعمى

 
 الدراسة أىداؼ

 :إلى الدراسة تٍدؼ
 .البتراء هىطقة في السياحية الخدهات همهكسية تقييـ عمى التعرؼ -1
 البترا هىطقة في السياحية الخدهات جكدة عمى تاثيرا الهمهكسية بيعد عىاصر أكثر استكشاؼ -2

 .ا ثرية
 
 الدراسة فرضية
 :التالية الفرضية صدؽ هدل اختبار عمى الدراسة ٌذي تقكـ
 السياحة كأٌهية السياحية الخدهات تقييـ تجاي الدراسة عيىة افراد بيف احصائية داللة ذك اختالفات تكجد ال
 .الديهكجرافية لمعىاصر طبقا البترا هىطقة في
 

 منيجية الدراسة
كتحقيؽ أٌدافٍا, اعتهدت الدراسة عمى الهىٍج الكصفي التحميمي.  هف أجؿ اختبار فرضية الدراسة

باستخداـ استهارة استبياف كاداة لجهع البياىات ا كلية لمدراسة، حيث تـ تصهيـ استهارة االستبياف بعد تحديد 
س ىكع ككهية البياىات الهطمكبة هف خالؿ أٌداؼ كأدبيات كفرضية الدراسة. كقد اعتهدت الدراسة عمى هقيا

=  2= "هحايد"،3= " هكافؽ"، 4=" هكافؽ بشدة"،  5ليكرت كذلؾ هف خالؿ كضع عدة أكزاف كالتالي: )
 (.2014= "غير هكافؽ بشدة"(، )اإلهاـ, 1"غير هكافؽ"، 
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 المعالجة اإلحصائية لم يانات-أ
كؿ عميٍا كاداة رئيسية لتحميؿ البياىات التي تـ الحص SPSS VER21تـ استخداـ البرىاهج اإلحصائي  

هف هجتهع الدراسة ك قد تـ اجراء العديد هف العهميات اإلحصائية عمى البياىات بها يتىاسب هع أٌداؼ ك 
 فرضية الدراسة ، ك التي تضهىت ها يمي : 

( لمتحقؽ هف  Gorbach' s Alphaاستخداـ هقياس کركىباخ الفا )  -1
 ة.درجة االعتهادية كالثبات لمعبارات الهستخدهة في الدراس

 الىسب – الهعيارل االىحراؼ –الحسابي  الهتكسط)  هثؿ الكصفي التحميؿ -2
 ( التكرارات –
 One Way Anovaتحميؿ  -3
 

 معامؿ ن ات الفا كركن اخ -ب
يقصد بً استقرار الهقياس ك عدـ تىاقضً هع ىفسً، أم أىً يعطى ىفس الىتائج إذا أعيد تطبيقً 

هعاهالت الثبات هثؿ هعاهؿ الفا  یبات  سئمة اإلستباىً تستخدـ إحدعمى ىفس العيىة ك إلجراء اختبار الث
کركىباخ، كهعاهؿ الثبات ياخذ قيـ تتراكح بيف صفر كالكاحد الصحيح، فجذا لـ يكف ٌىاؾ ثبات في البياىات 
فجف قيهة ٌذا الهعاهؿ تساكم الصفر كالعكس صحيح حيث إذا كاف ٌىاؾ ثبات تاـ تككف قيهة الهعاهؿ 

لكاحد الصحيح، كعميً فجىً كمها اقتربت قيهة هعاهؿ الثبات هف الكاحد الصحيح دؿ ذلؾ عمى كجكد ا یتساك 
 (. 2007ثبات في البياىات )االستجابات هفردات الهعيىة( )أبك زيىة ك البطش 

 
 ب جمع ال ياناتياسال -ج

ئؿ كالكتب العربية اعتهدت الدراسة في جهع البياىات كالهعمكهات الخاصة بالجاىب الىظرم عمى الرسا
 كا جىبية كالهجالت كالدكريات في هجاؿ الهمهكسية.

أها فيها يتعمؽ بالجاىب الهيداىي فقد تـ االعتهاد عمى االستباىة كاداة رئيسة لجهع البياىات كالهعمكهات 
 (.۲۰۰۲الهطمكبة لغرض تحقيؽ أٌداؼ الدراسة كاختبار فرضيتً )البكرم، 

 
 مجتمع الدراسة -د

، كقد تـ اختيار هىطقة البترا  2019استهارة االستبياف في الفترة هف فبراير  حتى ابريؿ  تـ تكزيع
كهجتهع لمدراسة  ىٍا ٌي هركز الدراسة ، كبٍا سمطة اقميـ البترا التىهكم السياحي التي تعتبر الجٍة 

قات هجتهعية الهسؤكلة عف تطكير الخدهات السياحية في الهىطقة كتضـ عدد كبير هف السكاف يهثؿ طب
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  عمى الهيداىية الدراسة تطبيؽ كتـهختمفة لمهجتهع الهحمي، كها أىٍا تعد الهحطة ا كلى لمسياحة في ا ردف 
 .البترا لهىطقة السائحيف(:  1) جدكؿ

 
 عينة الدراسة -ق

 يحة:( عدد اإلستهارات التي تـ تكزيعٍا كعدد الردكد كعدد اإلستهارات الصح1كيكضح الجدكؿ التالي رقـ )
 

 (: عدد اإلستمارات المكزعة كنسب الردكد1جدكؿ رقـ )

  ياف
 اإلستمارات الصحيحة اإلستمارات الكاردة اإلستمارات المكزعة

 النس ة العدد النس ة العدد النس ة العدد
 89.2 357 94.5 378 %100 400 السائحيف الهىطقة البترا

 
كتـ  زكار هىطقة البترا( إستهارة عمى 400عدد ) ( أىً قد تـ تكزيع1يتضح هف بياىات جدكؿ رقـ )

تحديد ٌذا العدد هف االستهارات كي تغطي أكبر عدد ههكف زكار هىطقة البترا, حيث تـ استالـ عدد 
( إستهارة عىد تفريغ البياىات لعدـ استيفاء جهيع بياىاتٍا، كبمغ 21( إستهارة هىٍا, كتـ استبعاد عدد )378)

ا 357ة )عدد اإلستهارات الصحيح ى هعدالت جيدة فى هجالٍا، بحيث يهكف 89.2( بىسبة قدٌر . ٌك
ستخالص الىتائج.  االعتهاد عمى الىتائج التى تـ الحصكؿ عميٍا فى اختبار فركض الدراسة كال

 
  المممكسية

 المممكسية مفيـك
 كالتسٍيالت الهباىيك  الهستخدهة الحديثة التقىيات هثؿ بالخدهة كالهتعمقة الهمهكسة الجكاىب تهثؿ الهمهكسية
 (.2017 العزيز، عبد ك اسهاعيؿ) الخدهة لتقديـ الالزهة كالتجٍيزات الهكظفيف كهظٍر ل بىية الداخمية
 ( أف الهمهكسية تشير إلى هظٍر التسٍيالت كالهعدات الهادية كالبشرية 2010الطكيؿ كأخركف، (ذكر 

التسٍيالت الداخمية ل بىية كالتجٍيزات الالزهة إلى أف الجكاىب الهتعمقة بهمهكسية الخدهة ٌي الهباىي ك 
لتقديـ الخدهة، كالهظٍر الخارجي لمعاهميف، كالترتيبات الداخمية لمهىظهة، كهكاقع االىتظار لمهستفيد هف 

 .الخدهة
أف الهمهكسية تتهثؿ بالقدرات كالتسٍيالت الهادية كالتجٍيزات كا فراد ، كهف ( 2005كأكضح )البكرم، 

 قييـ لٍذا البعد:  الهظٍر الخارجي لهقدهي الخدهة، كأهاكف االىتظار كاالستقباؿ الهىاسبة.هعايير الت
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باف الهقصكد بالجكاىب الهمهكسة حداثة كجاذبية الهباىي كالتصهيـ الداخمي كالتطكر ( 2001س، يكأكد )ادر 
ا هف التسٍيالت الهادية الهستخدهة في إىتاج الخد هة، كا ثاث كالديككر، التقىي لمهعدات كا جٍزة كغيٌر

 كهظٍر العاهميف في هكاقع الخدهة.
ى: تكافر حداثة الشكؿ في تجٍيزات الهىظهة، الرؤية الجذابة  كيتضهف ٌذا البعد اربعة هتغيرات ٌك

 (2009لمتسٍيالت الهادية، الهظٍر االىيؽ لهكظفيىٍا، الهظٍر العاـ لمهىظهة.)دركيش، 
ي الخدهات جكدة لقياس ابعاد عشرة البداية في( (Parasuraman, et, al, 1998 حدد كقد : ٌك

( العهيؿ كفٍـ ا تصاؿ، الحرية، االهف، الهصداقية، الهجاهمة، الهىافسة، ا ستجابة، ا هاىة، التجسيد،)
(Parasuraman, et, al, 1988)، ي أبعاد خهسة ليشهؿ الهقياس تطكير هف بعدٌا تهكىكا ثـ  : ٌك

(Parasuraman, et, al, 1988) ،سمهاف،) التعاطؼ االهاف، االستجابة، ا عتهادية، الهمهكسية 
2013.) 

 
 أىمية المممكسيات

 (2002، )حاهد،(2005يهكف إبراز أٌهية الهمهكسيات هف خالؿ: )ديكب كعطية، 
ة في هظاٌر الخدهة أك الهمهكسيات هٍهة ايضا  ىٍا ربها تؤثر عمى تكقعات الزبكف بشاف الخدهة كالثق -1

الهىتج ا خرل، كبها أف استعادة أك استرداد الكمفة ٌك اعتبار هٍـ، فجف الهمهكسيات ربها ترفع رغبة الزبكف 
 في الدفع  جؿ الحصكؿ عمى الخدهات.

" هرتبط بالهظٍر الهادم لمتسٍيالت، كا فراد العاهميف ، Amenities-ات "كسائؿ الراحة ي. الهمهكس2 
 ، فضال عف كسائؿ الراحة، كالىظافةكالهكاد

، كافالـ یقيهمهكسيات أخرل ربها تضـ الخصائص التي تجعؿ االىتظار أكثر هتعة أك سعادة هثؿ هكس -3
 فيديك تعميهية ك ترفيٍية، كقراءة هكاد. 

 
 الخدمات السياحية

  كالهسابح التذكارية كالىصب الطبيعية الهىاظر هف لمسياح يقدـ ها كؿ كتيعىي: السياحية الخدمات مفيـك
 لٍا يراد خاـ كهكاد ٌذي كتعتبر الخ،...كالتسمية كالرياضية الديىية كاآلثار الشعبية كالفىكف التاريخية كاآلثار

  ( .2017هىير، بكشاشية،) الهختمفة ا سكاؽ احتياجات تمبية اجؿ هف هختمفة بطرؽ تطكر أف
 الىٍائي لمهستٍمؾ تسكيقٍا يتـ عىدها كالرغبات جاتالحا إشباع إلى تٍدؼ بجىٍا(  2013 سعيد،) كعرفٍا
ي أخرل، هىتجات ببيع الخدهات تقترف أف كيجب الهاؿ هف هعيف هبمغ دفع هقابؿ  همهكسة غير هىتجات ٌك
 تكفير في كتساٌـ الهستٍمؾ كرغبات حاجات إشباع إلى أساسان  تٍدؼ هعيىة أسكاؽ في هعٍا التعاهؿ يتـ
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 هستكل عمى أك فردم سكاء إقتصادم هردكد تكفر كها ، كاإلطهئىاف احةكالر  الرعاية هف كبير جاىب
 .هجتهع

 
  :السياحية الخدمة جكدة أىمية
 الذم ا هر كاالستقرار الىجاح تحقيؽ أجؿ هف كذلؾ الهؤسسات في كبيرة أٌهية السياحية الخدهة لجكدة
 كعمى هستكل، باعمى قديهٍاكت الخدهة ايجاد أجؿ هف هعا يتعاهمك اف كالسياح الهكظفيف هف يتطمب

ج،. )هعا كالزكار بالهكظفيف االٌتهاـ الهؤسسات  (2015 بكاط، هٌر
 ليقابؿ لمعهالء الهقدهة الخدهة هستكل إليٍا يرقى التي لمدرجة هقياس تعتبر السياحية الخدهة جكدة اف

 تكقعات هع فعميال الجكدة هستكل تطابؽ يعىي هتهيزة جكدة ذات خدهة تقديـ فاف كبالتالي تكقعاتٍـ،
ذي ا حياف، بعض في عميٍا التفكؽ أك العهالء  الحكـ خاللٍا هف يتـ أبعاد أساس عمى تبىى التكقعات ٌك
 أصبح كبالتالي التهيز، لتحقيؽ كاساس الخدهة جكدة أٌهية ازدادت كلقد الهقدهة، الخدهة جكدة عمى

 الهؤسسة كتعتهد ٌذا العهيؿ، ككالء رضا ؽكتحقي لبىاء التىافسية ا ساليب أحد الخدهة أداء جكدة هستكل
 أصبحت بؿ ذاتٍا حد في غاية الجكدة تعد فمـ زبائىٍا، كالء لبىاء كا دكات االستراتيجيات هف هجهكعة عمى
 (.2017 هىير، بكشاشية،)زبائىٍا كالء لبىاء الهؤسسة خاللٍا هف تسعى كسيمة

 السياحية الخدمة خصائص
 :يمي ها أٌهٍا كهف السياحية تالخدها لجكدة خصائص عدة ٌىاؾ
 ال التي الخالصة الخدهة باىٍا كتكصؼ همهكسة غير ا ساس في ٌي ىفسٍا الخدهة: الالهمهكسية -1

ىها همهكس هىتج الضيؼ يتمقى ال السياحية الخدهة شراء فعىد لهسٍا أك رؤيتٍا يهكف  الخدهة ٌي كال
 أحهد،)شراءٌا قبؿ بٍا اإلحساس يهكف ال كبالتالي هادم كجكد لٍا ليس أم لالستٍالؾ تقدـ التي

2017(. 
 فيٍا تقدـ الذم الكقت ىفس في كيبيعٍا يقدهٍا الخدهة هقدـ أف حيث(: االىفصاؿ عدـ)التالزهية -2

 (.2016 هطرية،) تقديهٍا يتكلى الذم كالشخص الخدهة بيف الفصؿ كيصعب
 تتـ الضيؼ الى الخدهية ؤسسةاله تقدهٍا التي الخدهات أف افتراض الصعب هف: التجاىس عدـ -3

 ها شخص هف الهقدهً فالخدهة هقدهٍا، عمى تعتهد الخدهة جكدة  ف كالهستكل، الىكعية بىفس
 (.2017 هىير، بكشاشية،) أخر إلى هقدـ هف أم أخر، شخص عف تختمؼ

 عمى هةالخد حفظ يهكف ال أم لمتخزيف، قابمة غير طبيعة ذات الخدهة تعتبر: لمتخزيف القابمية عدـ -4
 (.2017 بباز،)تخزيىٍا إهكاىية عدـ كبالتالي إىتاجٍا كقت تستٍمؾ فالخدهة هخزكف، شكؿ

 تىتفع فاىؾ ها بفىدؽ تيقيـ فعىدها فقط بٍا االىتفاع بؿ اهتالكٍا يهكف ال الخدهة: الهمكية اىتقاؿ عدـ -5
 .)2013 سمهاف،) الفىدؽ ذلؾ اهتالؾ دكف االخرل الخدهات كجهيع باإلقاهة
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 عمى  الذركة هكسـ اسـ يطمؽ اذ بالهكسهية السياحية االسكاؽ تتاثر: بالهكسهية السياحية السكؽ تاثر -6
 اكثر، التسكيقية كالفرص هرتفعة االشغاؿ ىسبة كتككف هرتفع السياحي الطمب فيً يككف الذم الهكسـ
 الذم الكساد ـكهكس أخر الى يكـ هف الطمب فيً يتذبذب الذم الهكسـ فٍك الهتكسط الهكسـ كأها

 العالـ في هىاطؽ بعض كيكجد ىٍائيان، يىعدـ كقد السياحية كالهكاقع لمفىادؽ االشغاؿ ىسبة فيً يىخفض
 (. 2012 بمحس،) االخرل السياحية كالهقكهات الجك إلعتداؿ كذلؾ بالهكسهية كبير بشكؿ تتاثر ال
 الدراسة نتائ  مناقشة
  المممكسية الخاصة االستقصاء قائمة تحميؿ
 (2) رقـ جدكؿ  المممكسية ل عد الكصفي اإلحصائي التحميؿ 
 
 المممكسية ل عد الكصفي اإلحصائي التحميؿ يكضح( 2) رقـ الجدكؿ  

 

 
( عف إجابات عيىة الدراسة 2كيتضح أيضان هف ىتائج التحميؿ اإلحصائي ك الهكضح بالجدكؿ رقـ )

هفردات العيىً  ی% هف اجهال83فعىد سؤالٍـ عف البعد الخاص بالهمهكسية كقد تبيف هف خالؿ اإلجابات أ
% هف حجـ 12% هف العيىة إجابتٍـ هحايدة. بيىها أكدت ىسبة 15تكافؽ عمى ٌذي الفقرات كجاءت ىسبة 

االنحراؼ  المتكسط الحسا ي المستكيات )التكرار اسفؿ النس ة( الفقرة رقـ
 المعيارم

 الترتيب
غير مكافؽ  غير مكافؽ محايد مكافؽ مكافؽ تمامان 

 ان تمام
11 

1 
 

 الهرافؽ لهجهؿ كالخارجي الداخمي الهظٍر
 كهالئـ جذاب الهحهية في السياحية

165 153 28 8 2 4.21 .78 6 
46.2% 42.9% 7.8% 2.2% .8% 

 1 66. 4.63 0 13 86 149 109 هتطكرة لخدهة السياح كهعدات تجٍيزات يكجكد 2
30.5% 41.7% 24.1% 3.6% 0% 

 2 83. 4.52 %0 18 57 158 124 هىاسبة لمهحهية الدخكؿ تذكرة سعر 3
34.7% 44.3% 16% 5% 7.3% 

 5 65. 4.27 0 7 16 104 230 جهيمة الهحهية في ا ثرية الهىاطؽ 4
64.4% 29.1% 4.5% 2% 0% 

 هطاعـ، فىادؽ، ) السياحية الهىشآت اىتشار 5
 يغطي بشكؿ البترا هىطقة في (سياحية شركات

 السائح اجةح

134 186 18 19 0 4.36 .76 4 
37.5% 52.1% 5% 5.3% 0% 

 في ا ثرية لمهكاقع إرشادية لكحات تتكفر 6
 ا ثرية       الهحهية

144 192 33 18 0 4.43 .77 3 
31.9% 53.8% 9.2% 5% 0% 

ـ  7 هقدهك الخدهات السياحية يعتىكف بهظٌٍر
 الخارجي

150 168 37 2 0 4.14 .67 7 
42% 47.1% 10.4% .6% 0% 

 -  75. 4.35 17 20 35 155 170 الهتكسط العاـ 
%45 %38 %15 %7 %5 
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( كجاءت 4.35العيىة عدـ الهكافقة عمى ٌذي الفقرات، أيضا بمغ الهتكسط الحسابي العاـ اإلجهالي القيـ )
( هها يعىي عدـ كجكد فركؽ أك اىحرافات في اجابات هفردات 75.قيهة اإلىحراؼ الهعيارم إلجهالي القيـ )

ذي الىتائج تبيف أف  العيىً عف قيهة الهتكسط الحسابي بشكؿ كبير، هها يؤكد صحة بياىات العيىة، ٌك
الجكاىب الهمهكسة لٍا أٌهية كبيرة في أبراز جكدة الخدهات السياحية في هىطقة البترا هها ييشعر السائح اىً 

 .قابؿ هحسكس جراء ها يدفعًيحصؿ عمى ه
 تجٍيزات كجكد( 2) رقـ العبارة جاءت أىً ىجد الدراسة عيىة طرفى بيف الفركؽ أبرز كلتكضيح

 االكؿ بالترتيب عميٍا الدراسة عيىة أفراد هكافقة حيث هف ا كلى بالهرتبة السياح لخدهة هتطكرة كهعدات
ك( 4.63) حسابي كبهتكسط  العبارة حيف فى ،(5 – 68.3) بيف كاقع ًالى جدا كبير حسابي هتكسط ٌك

ـ يعتىكف السياحية الخدهات هقدهك( 7) ى لمهتكسط ىسبة أقؿ احتمت الخارجي الخارجي هظٍر بهظٌٍر  ٌك
ذا ها، لحد هرضيً هكافقة درجة تعكس أيضا كلكىٍا( 4.14)  أف( 2017 بكشاشيً،) رأم في يتفؽ ٌك

 يشغمً الذم الهكقع عف اإلىطباع كيعطي السياحية لخدهاتا لهقدهي هىً البد الخارجي بالهظٍر االٌتهاـ
 . السياحية الخدهة هقدـ

 
   معامؿ ألفا كركن اخ 
 هعاهؿ ألفا كركىباخ لقياس ثبات (: 3) رقـ جدكؿ

 (: معامؿ ألفا كركن اخ لقياس ن ات أ عاد اإلست يانات3الجدكؿ )

 ال عد
 إخت ار الن ات

 معامؿ الفا عدد االسئمة

 0.7 7 كسيةالهمه
 

 Cronbach Alpha) ألفا كركىباخ باستخداـ( هف تحميؿ الىتائج 3كيتضح بالجدكؿ )
Coefficient)  ي قيـ هرتفعة  0.7أكبر هف  أف قيهة هعاهؿ الثبات ألفا کركىباخ لهتغيرات الدراسة، ٌك

االعتهاد عمى الىتائج ك  تشير إلى أف أداة الدراسة الهستخدهة تتهتع بدرجة عالية هف الثبات. كبالتالي يهكف
 الكثكؽ بٍا.

 
 

   الديمكغرافية  الخصائص المتعمؽ لمجزء النتائ 
 تكزيع العينة ط قا لمجنس:
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، حيث  لزكار هىطقة البترا أفراد عيىة الدراسة كفقان لهتغير الجىس(  تكزيع 4يكضح الجدكؿ رقـ )
 قياس التكرارات كالىسب الهئكية كها يمى:
 كزيع التكرارم كالنس ي لمعينة ط قان لمجنس(: الت4جدكؿ رقـ )

 زكار منطقة ال ترا
 التكرار النس ة )%(  الجنس
 186 52.1  ذكر
 171 47.9  أننى

 357 %100  المجمكع
  

يشير الجدكؿ السابؽ إلى تقارب الىسبة بيف الهستجيبيف هف حيث هتغير الجىس، حيث بمغت ىسبة 
 %(. 9.47اإلىاث ) في حيف بمغت ىسبة )%52.1الذككر )

 تكزيع العينة ط قا لمعمر:
، حيث قياس  لزكار هىطقة البترا أفراد عيىة الدراسة كفقان لهتغير العهر( تكزيع 5يكضح الجدكؿ رقـ )

 التكرارات كالىسب الهئكية كها يمى:
 
 

%( هف إجهالي أفراد 4.5( هف أفراد عيىة الدراسة يهثمكف ها ىسبتً )16( أف )5يبيف الجدكؿ رقـ )
ـ )عيىة الد ( هف أفراد عيىة الدراسة يهثمكف ها ىسبتً 152سىة( ، في حيف أف ) 20 - 12راسة عهٌر

ـ )42.6) ـ الىسبة ا كثر في عيىة عهر الدراسة 35-21%( هف إجهالي أفراد عيىة الدراسة هف عهٌر ( ٌك
الدراسة هف  %( هف إجهالي أفراد عيىة22.4( هف أفراد عيىة الدراسة يهثمكف ها ىسبتً )80، في حيف أف )

ـ ) ـ الىسبة الثاىية هف حيث عهر عيىة الدراسة50-36عهٌر ( هف أفراد عيىة 47، في حيف أف ) (ٌك
ـ )13.2الدراسة يهثمكف ها ىسبتً ) (، في حيف أف 65-51%( هف إجهالي أفراد عيىة الدراسة هف عهٌر

 (: التكزيع التكرارم كالنس ي لمعينة ط قان لعمر زكار منطقة ال ترا5جدكؿ رقـ )
 الترتيب النس ة )%( رارالتك السف

 5 4.5 16 20إلي  – 12هف
 1 42.6 152 35إلي  – 21هف

 2 22.4 80 50 – 36هف
 4 13.2 47 65-51هف 

 3 17.4 62 66أكثر هف 
 - %100 357 الهجهكع
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ـ أكثر %( هف إجهالي أفراد ع17.4( هف أفراد عيىة الدراسة يهثمكف ها ىسبتً )62) يىة الدراسة هف عهٌر
 .66هف 

 تكزيع العينة ط قا لممؤىؿ العممي:
ؿ العمهي( تكزيع 6يكضح الجدكؿ رقـ ) , لزكار هىطقة البترا أفراد عيىة الدراسة كفقان لهتغير الهٌؤ

 حيث كاف قياس التكرارات كالىسب الهئكية كها يمى:

ؿ عمهي  يحهمكف لزكار هىطقة البترا%( هف إجهالي أفراد عيىة الدراسة 4.5( أف )6الجدكؿ رقـ ) يبيف هٌؤ
ى االقؿ ىسبة، ك ) ؿ )ثاىكم(. في حيف 27.5)اساسي( ٌك %( هف إجهالي أفراد عيىة الدراسة يحهمكف هٌؤ

مٍـ العمهي )51.5أف ) ( ٌـ االكثر ىسبة في عيىة الدراسة ،  جاهعي%( هف إجهالي أفراد عيىة الدراسة هٌؤ
مٍـ العم16.5في حيف أف )  .(دراسات عمياهي )%( هف إجهالي أفراد عيىة الدراسة هٌؤ

 تكزيع العينة ط قا لمجنسية
،حيث  لزكار هىطقة البترا أفراد عيىة الدراسة كفقان لهتغير الجىسية( تكزيع 8يكضح الجدكؿ رقـ )

 كاف قياس التكرارات كالىسب الهئكية كها يمى:
 (: التكزيع التكرارل كالنس ى لمعينة ط قان لمجنسية8جدكؿ رقـ )

 الجنسية
 ال ترا زكار منطقة

 الترتيب النس ة )%( التكرار
 3 21.8 78 العربية
 2 23 82 ا ردىية
 1 55.2 197 ا جىبية
 - %100 357 المجمكع

 

 لممؤىؿ العممي (: التكزيع التكرارل كالنس ى لمعينة ط قان 6جدكؿ رقـ )

 المؤىؿ العممي
 زكار منطقة ال ترا

 الترتيب النس ة )%( التكرار
 4 4.5 16 اساسي
 2 27.5 98 ثاىكم
 1 51.5 184 جاهعي

 3 16.5 59 دراسات عميا
 - %100 357 المجمكع
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( أف تكزيع أفراد عيىة الدراسة كفقان لهتغير اإلقاهة ، حيث يتبيف أف 8الجدكؿ رقـ )  يكضح
ى ا قؿ ىسبةكاىت هف الجىسية ا%( هف إجهالي أفراد عيىة الدراسة 21.8) %( هف 23، كىسبة )لعربية ٌك

%( هف إجهالي أفراد عيىة 55.2، في حيف ىسبة )هف الجىسية ا ردىيةإجهالي أفراد عيىة الدراسة كاىت 
ى االكثر زيارة لهىطقة البترا.كاىت هف الجىسيات ا جىبية الدراسة   ٌك

 اخت ار فرضيات الدراسة
 اتجاي الدراسة عيىة افراد بيف السائحيف، إلستباىة(  (One Way ANOVA اختبار ىتائج( : 9) رقـ جدكؿ
ؿ) الديهكجرافية لمعىاصر طبقا البترا هىطقة في السياحة كأٌهية السياحية الخدهات تقييـ  (.العمهي لمهٌؤ

هجهكع  البياف االبعاد
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتكسط 
 الهربعات

 الداللة قيهة  ؼ

بيف  الهمهكسية
كعاتالهجه  

1.148 2 .574 2.786 
 

.063 
 

داخؿ 
 الهجهكعات

72.964 354 .206 
 

 356 74.113 الهجهكع
 اتجاي الدراسة عيىة افراد بيف احصائية داللة ذك اختالفات تكجد ال أىً عمى( 9) رقـ السابؽ الجدكؿ يبيف
ؿ الديهكجرافية لمعىاصر طبقا البترا هىطقة في السياحة كأٌهية السياحية الخدهات تقييـ  حيث العمهي الهٌؤ
 قيهة بمغت ككذلؾ( 2) الحرية درجة كعىد ،(2.786) تساكم الهحاكر لجهيع الهحسكبة( F) قيهة أف تبيف

ي ،.(063) لمهحاكر الداللة هستكل  الفرضية كىرفض العدـ فرضية ىقبؿ كعميً ،(0.05)  هف أكبر ٌك
 الخدهات تقييـ اتجاي الدراسة عيىة افراد بيف احصائية ةدالل ذك اختالفات تكجد ال" :ىصٍا التي البديمة

ؿ الديهكجرافية لمعىاصر طبقا البترا هىطقة في السياحة كأٌهية السياحية  ". العمهي لمهٌؤ
 كالتكصيات النتائ 

 تكصمت الدراسة لمىتائج التالية:
هكسيات( إذ سجؿ ىسبة اتفاؽ كجكد اٌتهاـ كعىاية هف قبؿ سمطة اقميـ البترا بالتسٍيالت الهادية )الهم -۱

كبير إلى حد ها ككذلؾ تبيف رغبة إدارة الهكقع لمبحث عف ا فكار كالهبادرات كالسبؿ التي هف شاىٍا 
ا.   تحسيف جكدة الخدهات الهقدهة إلى الهستفيديف كتطكيٌر

ىاء تقديـ ىمتهس هف ىتائج التحميؿ لبعد الهمهكسية اٌتهاها بالهظٍر الخارجي هف جاىب العاهميف اث -2
ذا يدؿ عمى الرقابة هف قبؿ الهسؤكليف.  الخدهات السياحية ٌك

. تبيف هف خالؿ االستقصاء أف السائحيف في هىطقة البترا لديٍـ رضا عف الجكاىب الهمهكسة  كالخدهات 3
 السياحية الهقدهة في هىطقة البترا.
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ؿ العمهي ، كأف ٌذي ة ك هتيتحقؽ كجكد عالقة ارتباط هعىكية بيف هتغير بعد الهمهكس  -4 غير الهٌؤ
 .2العالقة ٌي عالقة هعىكية جدا كها فى هبيف في الجدكؿ رقـ 

هف خالؿ ٌذي الدراسة لبعد الهمهكسية تـ التكصؿ الى هجهكعة تكصيات هٍهة في تطكير الخدهات 
يف كطريقة السياحية في هىطقة البترا ك الهساعدة لهتخذم القرار في هىطقة البترا في فٍـ تصكرات السائح

ارضائٍـ ككيفية هعالجة ىقاط الضعؼ كتحسيىٍا، ك العهؿ عمى هزيد هف البحكث لتطكير الخدهات 
 السياحية في الهىطقة.

 ككانت أىـ التكصيات كما يمى: 
 كضع أسس كقكاىيف لحؿ الهشاكؿ في هىطقة البترا كأف تككف رادعة. -1 
 ك أف تتضهف خدهات أخرل تككف هف ضهف التذكرة.أعادة الىظر بسعر تذكرة دخكؿ الهكقع االثرم أ -2 
خضاعٍا بشكؿ هستهر -3 لمتحديث  الحفاظ عمى الهستكل العالي بالجكاىب الهمهكسة ىظيفة كهىظهة كال

 .كهكاكبة التطكرات الحاصمة في هجاؿ التقىيات  جؿ تحسيف جكدة الخدهات السياحية
 هىطقة البترا.تطكير الخدهات السياحية في الرقابة كالتقييـ لمجكاىب الهمهكسة بشكؿ هستهر ك  -4
 العهؿ عمى تشجيع االستثهار في القطاع السياحي. -5
الهساعدة لهتخذم القرار في هىطقة البترا في فٍـ تصكرات السائحيف كطريقة ارضائٍـ ككيفية هعالجة  -6

 ىقاط الضعؼ كتحسيىٍا.
 في الهىطقة. العهؿ عمى هزيد هف البحكث لتطكير الخدهات السياحية  -7 
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