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منطقة ال ترا المجتمع المحمي  التط يؽ عمى  عمى لتأنير جكدة الخدمات السياحية دراسة تقييمية 

  المممكة ا ردنية الياشمية
 اىيف عطاا     *د. هصطفى هحهكد أبك حهد    **هحهد قاسـ العهرات*د. فاركؽ عبدالىبى حس

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

 ممخص الدراسة: 
ة ٌدفت ٌذي  الدراسة إلى قياس أثر جكدة الخدهات السياحية عمى الهجتهع الهحمي بالههمكة ا ردىي

دخالٍا لمحاسكب كهعالجتٍا الٍاشهية، لتحقيؽ ذلؾ تـ جهع البياىات هف خالؿ استباىة،  ا كال كهف ثـ تـ ترهيٌز
، حيث تـ تصهيـ إستباىة تككىت هف (SPSS)إحصائيا باستخداـ الرزهة اإلحصائية لمعمكـ االجتهاعية 

هحمي في هىطقة البترا بمغت ( فقرة كتـ هف خاللٍا استطالع كجٍة ىظر عيىة هف أبىاء الهجتهع ال25)
( هستجيبا. أظٍرت الىتائج باف جكدة الخدهات السياحية  لٍا تاثير اقتصادم ثقافي اجتهاعي بيئي 300)

عمى أبىاء الهجتهع الهحمي في هىطقة البترا. أكصت الدراسة إلى ضركرة اإلستعاىة بابىاء الهجتهع الهحمي 
اف القطاع السياحي في هىطقة البترا، تشجيع أبىاء الهجتهع عىد كضع الخطط كاإلستراتيجيات الهتعمقة بش

الهحمي في اإلستثهار بالىشاط السياحي هف خالؿ زيادة الدعـ الهادم كتسٍيؿ اإلجراءات الخاصة بتىفيذ 
الهشركعات، جعؿ هقرر صىاعة السياحة هف ضهف الهساقات اإلجبارية لجهيع التخصصات في الهدارس 

 .كعي أبىاء الهجتهع الهحمي باٌهية القطاع السياحي كالجاهعات كذلؾ لزيادة
 

 الكممات الدالة: المجتمع المحمي ، المممكة ا ردنية الياشمية، منطقة ال ترا، السياحة، التنمية.  
 

 مقدمة
 كتىشيط البطالة ىسبة كتقميؿ الكطىي االقتصاد دعـ في هتهيز كدكر ايجابية آثار السياحة تفرز

 السمع هختمؼ كتقديـ سياحة بال هتحضر بمد كجكد ىتصكر أف يهكف ال إذ البمداف، فبي التجارية الحركة
 سياحية هىشآت كجكد خالؿ هف السياح كأذكاؽ كالرغبات الحاجات تشبع أف يهكف التي السياحية كالخدهات
كذا أىكاعٍا اختالؼ عمى القائـ السياحي الىهط تعكس  تزاؿ اكه كاىت السياحة صىاعة أف القكؿ يهكىىا ٌك
 (.2007 سالـ،).ا خرل الصىاعات باقي هع كساؽ قدـ عمى يسير هستهر تطكر في

 
 الجذب هكاقع كأٌـ العالـ في ا ثرية الهكاقع أشٍر هف ا ىباط العرب عاصهة البترا هديىة كتعتبر

 ارزك  أعداد يهثؿ( 1)رقـ كالجدكؿ ا رض بقاع كؿ هف السياح أفكاج تؤهٍا حيث ا ردف، في السياحي
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ا بطبيعة البترا كتتهيز عهاف، هف الجىكب إلى هترا كيمك 262 هسافة عمى كتقع البترا، هىطقة  هعهاٌر
 إلى تىتهي التي القديهة الهعهارية الفىكف هف هزيج عمى يحتكم الذم الكردم الصخر في الهىحكت
 السبع لدىياا عجائب إحدل لتصبح 2007 عاـ هؤخران  اختيرت ،( 2011 الحهكرم،)  هتىكعة حضارات
 السالهيف،) اإلىساىي اإلبداع عمى كىهكذج 1985 عاـ اليكىسكك قبؿ هف ههيزان  إرثان  كاعتبرت الجديدة،
2010.) 

 إحصائية زكار مدينة ال ترا ا نريو مف  2001-2000

 ا نرية ال ترا محمية زكار أعداد( 0) رقـ الجدكؿ
 عدد الزكار السنة
2010 918.136 

2011 596,032 

2012 599.288 

2013 574.729 

2014 551.491 

2015 410,371 

2016 464,154 

2017 620.441 

2018 828.952 

2019 1.135.300 

البتر أقميـ سمطة: الهصدر                             

 تبيف حيث 2019 إلى 2010 هف ا عكاـ خالؿ البترا هديىة زكار هجهكع إلى السابؽ الجدكؿ يشير
 ىسبة أقؿ كاىت 2015ك الهىطقة بٍا هرت التي ا هىية ا كضاع بسبب كذلؾ, 2019 ىسبة عمىأ أف

(.2014 -2011) هف الهىطقة بٍا هرت الذم العربي الربيع بسبب  

 الدراسة أىداؼ
 :إلى الدراسة ٌذي تٍدؼ
 .البترا هىطقة في الهحمي الهجتهع عمى السياحية الخدهات جكدة  ثر تقييهية هعرفة
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 الدراسة يةفرض
 الهجتهع عمى السياحية الخدهات تقييـ تجاي الدراسة عيىة افراد بيف احصائية داللة ذك اختالفات تكجد ال

 .الديهكجرافية لمعىاصر طبقا البترا هىطقة في الهحمي
المحمي المجتمع   

 الهجتهع أفراد تجهع ا رض هف قطعة عف عبارة( 66ص ،2006 غيث، ك هحهد) عرفً
  عضاء يسهح اجتهاعي ىظاـ كبً كاحدة كحدة يككىكف باىٍـ أفرادي كيشعر بً، خاص بىاء اكلٍ كجهاعات
 كها ها، حد إلى  فرادي ا ساسية اإلحتياجات إشباع هف الهجتهع كيتهكف أراءٌـ عف بالتعبير الهجتهع
 . كالتىافس كالصراع التعاكف هثؿ الهتعددة االجتهاعية العهميات بٍا تكجد

 يسكد هحددة جغرافية بقعة قي الىاس هف لهجهكعة التككيف( 18 ،ص2016سىكسي،ال) عرفً كها
 .بيىٍـ فيها كأختالفات إتفاؽ كيكجد ببعض، بعضٍـ تربط التي التىظيهات هف هجهكعة فيٍا

رم،)  عرفً كها  تككف قد كاحدة هىطقة في يعيشكف ا فراد هف جهاعة(  170،ص1984 الجٌك
 يهيز ها كأٌـ كا هة كالدكلة الهديىة هثؿ كبيرة هىطقة تككف كقد كالبمدة القبيمةك   العشيرة ك قرية هثؿ صغيرة
 إعتبار يهكف ال كبالتالي داخمٍا في اإلجتهاعية عالقاتٍـ جهيع أفرادي يهارس أف ٌك الهحمي الهجتهع
 أف هالحظة يجب الهحمية لمهجتهعات أهثمة الىادم أك الهمٍى أك الهتجر أك ا سرة أك الهديىة أك الهجتهع
 كالكاقعية الهحمية بالهجتهعات عاهة صكرة ٌك الهحمي الهجتهع
 ال ترا منطقة في المحمي المجتمع خصائص

 كالهاء الك  كراء كالتىقؿ الرعي، حرفة القدـ هىذ هارسكا بدك فٍـ ، البداكة إلى الهىطقة سكاف كيرجع
 ككاىكا الزراعة حرفة الرعي، جاىب إلى اكهارسك  فيٍا بيكتٍـ كبىكا هكسى، كادم عيكف حكؿ كاستقركا ،

 في السياحية الحركة ىشطت أف هىذ كلكف الهرتفعات، في الصيؼ كفي الشتاء، في هكاشيٍـ يرعكف
اف) السكيسرم الرحالة قبؿ هف البترا اكتشاؼ كأيعيد الهىطقة،  أغمب فجف ،(1812) عاـ( رکٍارتيب يٌك
ا التي لهٍفا إلى كيمجؤكف أراضيٍـ يترككف أخذكا السكاف  السياحية الهكاتب: ذلؾ عمى هثاؿ السياحة تكفٌر
 (.2002 الحهكرم،. )السياحية كالهطاعـ السياحية كالهخيهات كالفىادؽ

  ال ترا لمنطقة السكاني التكزيع ط يعة 

 .البترا لهىطقة السكاىي التكزيع( 1) رقـ الجدكؿ كيهثؿ العشائرية بطبيعتٍا البترا هىطقة تتهيز
 ا ثرية البترا لهىطقة السكاىي التكزيع( 1) رقـ جدكؿ

 المجمكع  اإلناث  الذككر  اسـ المدينة/القرية  الرقـ 
 17970 8851  9119  كادم هكسى  1
 6742  3386  3356  الطيبػة  2
 2199  1102  1097 الراجؼ  3
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 2405 1198  1207  أـ صيحكف  4
 2312  1162  1150  دالغة  5
 328 162  166  بيضاء  6

  31956 15861  16095  الهجهكع الفعمي
 2019 البترا، اقميـ سمطة: الهصدر

 التكزيع تـ فقد  ـ2000 لعاـ( 47) رقـ السكاىية لمتجهعات اإلدارية التقسيهات ىظاـ كحسب
 الجريدة. )كأىاث ذككر 31956 العاـ لهجهكع ككاف هىاطؽ ستة عمى( 1) رقـ الجدكؿ حسب السكاىي
 (.2000, هيةالرس

 كالحدكد كالمساحة المكقع
( كـ 36) عىٍا كيبعد الهحافظة هركز هعاف هديىة هف الغربية الجٍة في( البترا هىطقة) المكاء يقع .1

 الهىحدرة الجغرافية كطبيعتٍا عربة كادم عمى الهطمة الشراة جباؿ سمسمة اهتداد عمى كيتكاجد
 .بالجباؿ كالهحاطة

 .)هربع كـ 264) فتبمغ ا ثرية الهحهية هساحة أها( هربع كـ 800) المكاء هساحة تبمغ .2
/  العقبة هحافظة الغرب كهف الهريغة قضاء الجىكب كهف الشكبؾ لكاء الشهاؿ هف المكاء يحد .3

 (.2014 العجمكىي،) أذرح كقضاء إيؿ قضاء الشرؽ كهف عربة كادم قضاء
  را ال ت المحمي المجتمع عمى السياحي النشاط تأنير

 كذلؾ  البترا لهىطقة الهحمي لمهجتهع كالعمهي كاإلجتهاعي الحضارم التقدـ هدل السياحة تعكس
ي اجتهاعية، ك سياسية ك ثقافية ك اقتصادية أبعاد هف لٍا لها  بالحركة تتصؼ إىساىية ظاٌرة كذلؾ ٌك

 في السياحة أضحت دق ك الدكلة، حدكد داخؿ الهحمي كبالهجتهع الخارجي بالعالـ كثيقا اتصاالى  كتتصؿ
 يهكف ال إىساىي ىشاط فٍي( 2014ىسيبة،)  إىساف لكؿ الىفس عمى الترفيً ك الركح غذاء الحالي عصرىا

 هف العديد لً اجتهاعي كسمكؾ هعٍا التعاهؿ كيىبغي البترا بهىطقة الهحيط الهجتهع عف يىفصؿ أف
 غير هف السياحة إزدٌار الههكف غير هفف( 2014 شكرم،)  الهجتهع عمى كالثقافية االجتهاعية التاثيرات
 كالقيـ الثقافي الهكركث عمى الحفاظ في الهساٌهة خالؿ هف البترا لهىطقة الهحمييف السكاف إشراؾ

 (.2016 صالح،) لمسياحة داعهان  يشكمكف فٍـ السياحية، كالهعالـ االجتهاعية
  السياحي لمنشاط اإلقتصادم التأنير: أكالن 

 ىتيجة القكهي لمدخؿ رئيسيا هصدرا يهثؿ فٍك السياحي القطاع كتىهية تطكيرب البترا هىطقة تٍتـ
ستخداـ اإلقاهة هىٍا هتعددة، صكرة ياخذكف الذيف السائحيف إىفاؽ  ك كالترفيً الغذاء ك الىقؿ كسائؿ كال

 ؿالعه فرص كخمؽ الصعبة لمعهالت ٌاهان  كهصدرا ايجابية ىتائج كيحقؽ( 2018 الربيع،)الخ... الهشتريات
ا كالزراعة الصىاعة كقطاع االخرل القطاعات في الهباشرة كغير السياحي القطاع في الهباشرة  كغيٌر
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 ىهك هعدالت في فاقت( 2014 الهغربي،) السياحية الهىاطؽ كتىهية االستثهار تىشيط إلى باإلضافة
 (.2018 شعيب،)الهبيعات حيث هف الخدهات جهيع أٌهيتٍا تجاكزت كها كالزراعة الصىاعة

  المحمية المجتمعات عمى السياحي لمنشاط كالنقافي اإلجتماعي التأنير: نانيان 
 الثقافات تىاقؿ الي يؤدم هها الهختمفة الهجتهعات بيف العالقات تكلد في هٍهة عهمية السياحة أف 
 عمى( االبتر  لهىطقة الهحمي الهجتهع)  الهضيفة الهجتهعات تحرص حيث الهجتهعات ٌذي بيف كالحضارات

رثٍا ثقافتٍا ىقؿ  السائح هتطمبات جهيع سد عمى حريصة ايضان  تككف ك االستجهاـ لطالب الحضارم كال
 ( 2010 تقركرت، ك بكفميح. )كالترفيً لالستجهاـ الضركرية الكسائؿ كافة هف كتهكيىً

 اجتهاعي ىشاط أىٍا كها ا كلى، بالدرجة إىساىي ىشاط السياحة أف( 2014, شكرل) يرل ككها
ي سياحي جذب بعىاصر تتهتع التي الهختمفة الهجتهعات يسكد  كالهجتهع السائح بيف التفاعؿ عمى تقكـ ٌك

 االجتهاعية الظكاٌر عمى التاثير في كاضحا دكرا السياحي الىشاط كيمعب, االجتهاعية كالبيئة الهضيؼ
 التراث كهظاٌر كالتقاليد عاداتكال القيـ عمى التاثير ٌذا درجات كتتفاكت هىطقة أك دكلة أم في كالثقافية
 .كثقافة كأداب كفىكف عمكـ هف الثقافي
    السياحي لمنشاط ال يئي التأنير: نالنان 

 كاإلستهتاع, كحهايتٍا عميٍا الحرص ىتيجة البيئة هعطيات في كبير تطكر إلى السياحة تؤدم
 كالصحارم هياتكالهح ( Mason,2003) ،( 2005 لطيؼ،) كبحيرات كجباؿ شكاطئ هف بالطبيعة
ا( كىباتات حيكاىات) الحية بالكائىات كاالستهتاع لهشاٌدة  عمى كالحفاظ البيئة حهاية لدعـ كسيمة باعتباٌر
 كهجتهعيان  بيئيان  السياحية الهىطقة في إيجابية أثار كباعمى البيئة في  ههكىة سمبية أثار باقؿ الطبيعية الهكارد

ي هاديان  ك  في ٌاهان  دكران  كتمعب( Luck,2003)الهىطقة في الىاس لدل يئيالب الكعي لىشر جيد هجاؿ ٌك
 هف هتىكعة هجهكعة تكفير عمى قادرة تككف سكؼ الهحمية الهجتهعات أف حيث الطبيعية الهكارد إدارة

 كاحتياجات هتطمبات هع السياحية الهشركعات تكاهؿ ك  (2012غرايبة، (  البيئية السياحة خدهات
 السياحة إيراد يهثؿ حيث(, 2018 طمحي، ك الرهيدم) الهجتهع في االقتصادية التىهية كتحقيؽ الهجتهع
سهاعيؿ رضكاف) العالهي السياحي اإلىفاؽ إجهالي هف% 15-10 حكالي البيئية  (.2018 كال

 ال ترا منطقة في السياحية ا نشطة
 (2020 ا ردنية، السياحة تنشيط ىيئة: )كمنيا ال ترا منطقة في السياحية ا نشطة مف العديد ُىناؿ

 *مسار السيؽ كصكال إلى الخزنة )المسار الرئيسي(
إىً الهسار ا كثر شعبية في البترا، كيبدأ هف هركز الزكار في البترا كصكالن إلى السيؽ كهف ثـ الخزىة. بيىها 

ة، إال يظف هعظـ السياح أف الهسار يىتٍي لدل بمكغ الخزىة، كالتي تعتبر عاهؿ الجذب ا ٌـ لٍذي الهديى
 أىً في الحقيقة يستهر بعد السيؽ، ليشهؿ الهقابر الهمكية كشارع ا عهدة كيىتٍي عىد قصر البىت.
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الهدة الزهىية: يعتهد عمى كتيرة السير السائح, كلكف إجهاال قد يستغرؽ حكالي الساعة هف هركز الزكار إلى  
 الخزىة.

 ی* مسار الخ ن
إلى هديىة البترا عبر السيؽ، هركرا ببعض الهعالـ ا ثرية الهذٌمة  يبدأ ٌذا الهسار هف هركز الزكار كياخذؾ

هثؿ شارع الكاجٍات كالهسرح الهحفكر في الصخر، لتستكقفؾ بعدٌا الهقابر الهمكية الهحفكرة بالصخر بدقة 
 هتىاٌية، كتتضهف قبر الجرة, كهدفف الحرير كقبر ككرىثية كقبر القصر، ثـ تتابع السير إلى أف تصؿ هرتفع

 الخبثى كالخزاف لتستهتع بجطاللة عمى الهديىة ا ثرية ال هثيؿ لٍا.
 ساعات. 5إلى  4الهدة الزهىية: يستغرؽ إتهاـ الهسار ها بيف 

 * مسار الدير الرئيسي
يبدأ الهسار عىد ىٍاية الهسار الرئيسي، كذلؾ عىد الهتحؼ داخؿ البتراء كالكاقع إلى جاىب هطعـ البيزف، 

ى أدراج قديهة شهاالن، كبعد السير لهدة قصيرة تصؿ إلى ديكاف ا سد، الذم يقع في كاد كيقكدؾ الهسار إل
صغير إلى اليسار، كتتابع الصعكد عمى ٌذا الدرج الهىقكش في الصخر لتصؿ إلى حجرات هحفكرة في 

اللة الصخر هزيىة بىقكشات الصمباف، كبعد ذلؾ ستصعد إلى الدير القريب ىسبيان كالذم يهىحؾ بدكري إط
 هذٌمة عمى الهىطقة بشكؿ عاـ.

 الخمفي الطريؽ –* مسار الدير 
يصحبؾ الهسار خارج الطريؽ الرئيسي إلى الدير عبر طريؽ خمفي، كيبدأ الهسار هف خركبة الفجة كالتي 

ـ غربي الطريؽ الرئيسي الهؤدم لبيضا كيىتٍي في الدير، بداية ٌذا الهسار سٍمة، هها يتيح لؾ  50تقع 
ستهتاع بجهاؿ الهىاظر الطبيعية لمهىطقة كالجباؿ الهطمة عمى كادم عربة، باإلهكاف اهتطاء فرصة ا 

يابا، هف ىقطة االىطالؽ إلى بداية الدرج الهؤدم لمدير كالعكس.  الحهير ذٌابا كال
 ساعات 5إلى  4الهدة الزهىية: 

 البيضا  *
ـ غربي الطريؽ الرئيسي الهؤدم  40يبدأ الهسار في أـ غصة كيىتٍي في السميسؿ. تقع ىقطة البداية 

لبيضا، بداية الطريؽ السٍمة كتهر هف خاللٍا عبر بير الريس، كاحد هف أحكاض الهياي الخاصة با ىباط 
في الهىطقة، ثـ يصحيؾ الهسار إلى السيؽ البارد حيث ستجد أجهؿ لكحة جدارية في البترا، كهف ٌىاؾ 

لمعصر الحجرم، كهف ثـ ستعبر كادم سميسؿ إلى أف تصؿ  ستتابع الهسير إلى قرية البيضا التي تعكد
 سميسؿ ذاتٍا حيث ستستهتع بجطاللة ههيزة عمى كادم عرية.
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 ساعات 3إلى  5.  2الهدة الزهىية: 
 * ال ترا ليالن 

شهعة تهىحؾ تجربة  1800ال شؾ أف زيارة البترا ىٍارا تجربة هبٍرة بحد ذاتٍا، لكف زيارتٍا ليال عمى ضكء 
آخر بكؿ ها لمعبمرة هف هعىى. تسير عبر السيؽ إلى الخزىة هتتبعان هسارا هىارة بالشهع كاستهتع  هف عالـ

أياـ  10ليال كتىتٍي الساعة  30:  8بالهكسيقى البدكية ا سرة كأىت بجاىب الخزىة. تبدأ الرحالت الساعة 
 اإلثىيف كا ربعاء كالخهيس.

  ال ترا لكاء في السياحية المنش ت
البترا هىطقة في السياحية الهىشآت هجهكع يهثؿ( 8) قـر  الجدكؿ  

 العدد الكمي المنش ت السياحية العدد
 41 فىادؽ 1
 6 هطاعـ سياحية 2
 26 بازارات سياحية 3
 4 هخيهات سياحية 4
 31 هكاتب سياحية 5

 107 الهجهكع الكمي لمهىشآت السياحية
.2019 الجكدة، كضبط السياحة قسـ -لتركيجكا السياحة هديرية -البترا اقميـ سمطة: الهصدر  

 ها أف حيث ،107 كعددٌا البترا هىطقة في السياحية الهىشآت هجهكع يهثؿ( 8) رقـ كالجدكؿ
.السياحية الهىشآت ٌذي في يعهمكف الهحمي الهجتهع هف% 90 ىسبتً  

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

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

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

راء العديد هف العهميات اإلحصائية عمى البياىات بها يتىاسب هع أٌداؼ ك هف هجتهع الدراسة ك قد تـ اج
 فرض الدراسة ، ك التي تضهىت ها يمي : 
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 .استخداـ هقياس کركىباخ الفا -1
 .Anovaإختبار  -2
 التحميؿ ا حصائي الكصفي. -3
 عينة الدراسة -ب

 كعدد الردكد كعدد اإلستهارات الصحيحة:( عدد اإلستهارات التي تـ تكزيعٍا 3كيكضح الجدكؿ التالي رقـ )
 (: اإلستمارات المكزعة كنسب الردكد3جدكؿ رقـ )

  ياف
 اإلستمارات الصحيحة اإلستمارات الكاردة اإلستمارات المكزعة

 النس ة العدد النس ة العدد النس ة العدد
 82.2 248 90.6 272 %100 300 الهجتهع الهحمي لهىطقة البترا

( إستهارة عمى الهجتهع الهحمي 300( أىً قد تـ تكزيع عدد )3ات جدكؿ رقـ )يتضح هف بياى
( إستهارات عىد تفريغ البياىات 24( إستهارة هىٍا, كتـ استبعاد عدد )272لهىطقة البترا, تـ استالـ عدد )

 لعدـ استيفاء جهيع بياىاتٍا.
 معامؿ ألفا كركن اخ  -ج

  ثبات هعاهؿ ألفا كركىباخ لقياس(: 4) رقـ جدكؿ

 (: معامؿ ألفا كركن اخ لقياس ن ات أ عاد اإلست يانات4الجدكؿ )

 االست ياف
 إخت ار الن ات

 معامؿ الفا عدد االسئمة

 855. 25 الهجتهع الهحمي لهىطقة البترا
لهتغيرات الدراسة،  0.07أكبر هف  أف قيهة هعاهؿ الثبات ألفا کركىباخ  ( 4كيتضح هف الجدكؿ )

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

 الدراسة نتائ 
 الديمكغرافية  الخصائص المتعمؽ لمجزء النتائ  -أ

 تكزيع العينة ط قا لمجنس:
مي لهىطقة البترا طبقان لمجىس، حيث قياس (  تكزيع عيىة الدراسة هف الهجتهع الهح5يكضح الجدكؿ رقـ )

 التكرارات كالىسب الهئكية كها يمى:
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 (: التكزيع التكرارم كالنس ي لمعينة ط قان لمجنس5جدكؿ رقـ )
 المجتمع المحمي لمنطقة ال ترا

 التكرار النس ة )%(  الجنس
 138 55.6  ذكر
 110 44.4  أننى

 248 %100  المجمكع
 

السابؽ إلى تقارب الىسبة بيف الهستجيبيف هف حيث هتغير الجىس، حيث بمغت ىسبة  يشير الجدكؿ
ذا يشير إلى اٌتهاـ الباحث بالحصكؿ عمى 44.4( في حيف بمغت ىسبة اإلىاث )55.6الذككر) %(. ٌك

كالذم البياىات كأخذ أراء كال الجىسيف، كها أف ٌذي البياىات تتكافؽ بشكؿ كبير هع تقرير سمطة اقميـ البترا 
%( هف إجهالي عدد سكاف هىطقة البترا، في حيف  50.4أشار فيً إلى أف ىسبة الذككر تشكؿ ها ىسبتً )

 (.(49.6%تشكؿ ىسبة اإلىاث ها هقداري 
 تكزيع العينة ط قا لمعمر:
(  تكزيع عيىة الدراسة هف الهجتهع الهحمي لهىطقة البتر طبقان لمعهر، حيث 6يكضح الجدكؿ رقـ )

 ارات كالىسب الهئكية كها يمى:قياس التكر 
 
 
 
 

%( هف إجهالي أفراد 6( هف أفراد عيىة الدراسة يهثمكف ها ىسبتً )15( أف )6الجدكؿ رقـ )  يكضح
ـ )اقؿ ( هف أفراد عيىة الدراسة يهثمكف ها ىسبتً 140سىة(، في حيف أف )20هف عيىة الدراسة عهٌر

 (: التكزيع التكرارم كالنس ي لمعينة ط قان لعمر لممجتمع المحمي لمنطقة ال ترا6جدكؿ رقـ )
 الترتيب النس ة )%( التكرار السف
 4 6 15 20اقؿ مف 

 1 56.5 140 35إلي  – 21مف
 2 25.8 64 50 – 36مف
 3 8.5 21 65-51مف 

 5 3.2 8 66أكنر مف 
 - %100 248 جمكعالم
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ـ)65.5) ـ ال35-21%( هف إجهالي أفراد عيىة الدراسة هف عهٌر ىسبة ا كثر في عيىة عهر الدراسة، ( ٌك
%( هف إجهالي أفراد عيىة الدراسة هف 25.8( هف أفراد عيىة الدراسة يهثمكف ها ىسبتً )64في حيف أف)

ـ ) ـ الىسبة الثاىية هف حيث عهر عيىة الدراسة، في حيف أف ) (50-36عهٌر ( هف أفراد عيىة 21ٌك
ـ )%( هف إجهالي أفر 8.5الدراسة يهثمكف ها ىسبتً ) ( 8(، في حيف أف )65-51اد عيىة الدراسة هف عهٌر

ـ أكثر هف 3.2 (هف أفراد عيىة الدراسة يهثمكف ها ىسبتً  .66%( هف إجهالي أفراد عيىة الدراسة هف عهٌر
 تكزيع العينة ط قا لممؤىؿ العممي:

ؿ (  تكزيع عيىة الدراسة هف الهجتهع الهحمي لهىطقة البترا طبقان لم7يكضح الجدكؿ رقـ ) هٌؤ
 العمهي، حيث كاف قياس التكرارات كالىسب الهئكية كها يمى:

لمهجتهع الهحمي لهىطقة %( هف إجهالي أفراد عيىة الدراسة 12.1( أف )7الجدكؿ رقـ )  يكضح
ؿ عمهي )اساسي(، ك ) البترا ؿ )ثاىكم(. 2.30يحهمكف هٌؤ %( هف إجهالي أفراد عيىة الدراسة يحهمكف هٌؤ

مٍـ العمهي )%( هف إجهالي أفراد عيىة ال6.47في حيف أف ) ( ٌـ االكثر ىسبة في عيىة جاهعيدراسة هٌؤ
مٍـ العمهي )10.1الدراسة، في حيف أف ) ى االقؿ دراسات عميا%( هف إجهالي أفراد عيىة الدراسة هٌؤ ( ٌك

 .ىسبة
  تكزيع العينة ط قا لط يعة العمؿ

قان لطبيعة العهؿ لهىطقة البترا طب الهجتهع الهحميتكزيع عيىة الدراسة هف  (8رقـ )يكضح الجدكؿ 
 ،حيث كاف قياس التكرارات كالىسب الهئكية كها يمى:

 (: التكزيع التكرارل كالنس ى لمعينة ط قان لط يعة العمؿ8جدكؿ رقـ )

 ط يعة العمؿ
 المجتمع المحمي لمنطقة ال ترا

 الترتيب النس ة )%( التكرار
 2 50.4 125 حككهي
 1 123 49.6 خاص

 (: التكزيع التكرارل كالنس ى لمعينة ط قان لممؤىؿ العممي7جدكؿ رقـ )

 المؤىؿ العممي
 المجتمع المحمي لمنطقة ال ترا

 الترتيب النس ة )%( التكرار
 3 12.1 30 اساسي
 2 30.2 75 ثاىكم
 1 47.6 118 جاهعي

 4 10.1 25 ات عميادراس
 - %100 248 المجمكع
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 - %100 248 المجمكع

هف %( هف إجهالي أفراد عيىة الدراسة لمهجتهع الهحمي 50.4( أف )8الجدكؿ رقـ )  يكضح
هف القطاع الخاص هف الهجتهع الهحمي %( هف إجهالي أفراد عيىة الدراسة كاىت 49.6، ك )القطاع العاـ 

ى الىسبة االقؿ.  لهىطقة البترا ٌك
 المحمي المجتمع إلست انة الكصفي التحميؿ -ب

   المحمي المجتمع عمى لمسياحة اإلقتصادم التأنير ل عد الكصفي حصائياال التحميؿ
 المجتمع عمى لمسياحة اإلقتصادم التأنير ل عد الكصفي االحصائي التحميؿ يكضح( 1) رقـ الجدكؿ
 المحمي

 
( عف إجابات عيىة الدراسة عىد 9كيتضح هف ىتائج التحميؿ اإلحصائي ك الهكضح بالجدكؿ رقـ )

كقد تبيف هف خالؿ اإلجابات  اص لتاثير السياحة عمى الهجتهع الهحمي اقتصادياسؤالٍـ عف البعد الخ
% هف العيىة إجابتٍـ هحايدة. 14هفردات العيىً تكافؽ عمى ٌذي الفقرات كجاءت ىسبة  ی% هف اجهال80

 % هف حجـ العيىة عدـ الهكافقة عمى ٌذي الفقرات، أيضا بمغ الهتكسط الحسابي العاـ6بيىها أكدت ىسبة 
( هها يعىي عدـ كجكد فركؽ 72.( كجاءت قيهة اإلىحراؼ الهعيارم إلجهالي القيـ )4.00اإلجهالي القيـ )

أك اىحرافات في اجابات هفردات العيىً عف قيهة الهتكسط الحسابي بشكؿ كبير ،هها يؤكد صحة بياىات 
ع عشكائي ك ٌذا يدؿ عمى العيىة، ليثبت أف ىسبة تكزيع اإلجابات عمي الهستكيات الخهسة تعبر عف تكزي

 أف ٌىاؾ رضا عف جهيع االسئمة الهتعمقة ببيعد تاثير السياحة عمى الهجتهع الهحمي اقتصاديا.

ر
 قـ

المتكسط  المستكيات )التكرار اسفؿ النس ة( الفقرة
 الحسا ي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الترتيب
امان مكافؽ تم  غير مكافؽ تمامان  غير مكافؽ محايد مكافؽ 

ادت السياحة الى زيادة دخؿ الفرد  1
 في الهىطقة

50 136 46 27.4 3 4.26 .83 1 
20.2% 54.8% 18.5% 54.8% 1.2%. 

ساٌهت السياحة في زيادة الباعة  2
 الهتجكليف بالهىطقة

68 136 35 14.1% 1 4.23 .76 2 
27.4% 54.8% 14.1% 3.2% .4% 

ادت السياحة الى ظٍكر هٍف جديدة  3
 في الهجتهع الهحمي

70 131 40 6 1 4.18 .75 3 
28.2% 52.8% 16.1% 2.4% .4% 

ساٌهت السياحة في تحسيف الكضع  4
 الهعيشي بالهىطقة

74 142 28 4 0 4.02 .67 4 
29.8% 57.3% 11.3% 1.6% 0% 

زيادة ىسبة  يكجد دكر لمسياحة في 5
 العاهميف هف االىاث

71 154 20 3 0 3.80 .61 5 
28.6% 62.1% 8.1% .3% %0 

 - 72. 4.00 2 8 30 135 63 الهتكسط العاـ 
25% 55% 14% 5% 1% 
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( "ادت السياحة الى 1كلتكضيح أبرز الفركؽ بيف طرفى عيىة الدراسة ىجد أىً جاءت العبارة رقـ )
ة عميٍا بالترتيب االكؿ كبهتكسط حسابي زيادة دخؿ الفرد في الهىطقة" هف حيث هكافقة أفراد عيىة الدراس

ك هتكسط حسابي كبير الىً كاقع بيف )4.26) ( "يكجد دكر لمسياحة 5( فى حيف العبارة )5 – 3.68( ٌك
ى ) ( كلكىٍا أيضا تعكس درجة 3.80في زيادة ىسبة العاهميف هف االىاث" إحتمت أقؿ ىسبة لمهتكسط ٌك

ذا يتفؽ هع رأم )هكدة،  ( باف السياحة لٍا تائير في زيادة دخؿ الفرد كلكف لـ تزيد 2018هكافقة هرضية، ٌك
ذا يرجع لمعادات كالتقاليد التي تحد هف عهؿ   هف ىسبة عهؿ العاهميف هف االىاث في قطاع السياحة ٌك

 االىاث في ٌذا القطاع.
   المحمي المجتمع عمى لمسياحة النقافي لمتأنير الكصفي االحصائي التحميؿ

   المحمي المجتمع عمى لمسياحة النقافي لمتأنير الكصفي االحصائي التحميؿ يكضح (00) رقـ جدكؿ 

 
( عف إجابات عيىة الدراسة عىد 10كيتضح هف ىتائج التحميؿ اإلحصائي ك الهكضح بالجدكؿ رقـ )

% 79كقد تبيف هف خالؿ اإلجابات أف ر السياحة عمى الهجتهع الهحمي ثقافياسؤالٍـ عف البعد الخاص لتاثي
% هف العيىة إجابتٍـ هحايدة. بيىها 13هفردات العيىً تكافؽ عمى ٌذي الفقرات كجاءت ىسبة  یهف اجهال

% هف حجـ العيىة عدـ الهكافقة عمى ٌذي الفقرات، أيضا بمغ الهتكسط الحسابي العاـ 8أكدت ىسبة 
( هها يعىي عدـ كجكد فركؽ 75.( كجاءت قيهة اإلىحراؼ الهعيارم إلجهالي القيـ )4.13ي القيـ )اإلجهال

أك اىحرافات في اجابات هفردات العيىً عف قيهة الهتكسط الحسابي بشكؿ كبير، هها يؤكد صحة بياىات 

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

االنحراؼ 
 المعيارم

 الترتيب
 غير مكافؽ تمامان  غير مكافؽ محايد مكافؽ مكافؽ تمامان 

تساعد السياحة عمى تعزيز فرص  1
لثقافات بيف الهجتهع تبادؿ ا

 الهضيؼ كالسائحيف

75 150 22 1 0 3.95 .60 5 
30.2% 60.5% 8.9% .4% %0 

ادت السياحة الى تحسيف االٌتهاـ  2
 بالهكركث الثقافي  فراد الهىطقة

55 135 37 19 2 4.31 .86 2 
22.2% 54.4% 14.9% %7.7 %.8 

ساعدة السياحة بتعمـ المغات  3
 االجىبية

73 131 31 13 0 4.13 .79 4 
29.4% 52.8% 12.5% 5.2% 0% 

تساٌـ السياحة بالهحافظة عمى  4
التراث الثقافي كفىكف تقميدية 
كصىاعات يدكية هحمية في الهكاقع 

 التراثية

46 140 43 17 2 4.46 .82 1 
18.5% 56.5% 17.3% 6.9% .8% 

تساعد السياحة عمى الىٍكض  5
 لهٍرجاىات الشعبيةبالهعارض كا

51 145 48 3 1 4.22 .69 3 
20.6% 58.5 % 19.4% 1.2% .4% 

 - 75. 4.13 3 8 35 125 70 الهتكسط العاـ 
24% 55% 13% 5% 3% 
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ي ك ٌذا يدؿ عمى العيىة، ليثبت أف ىسبة تكزيع اإلجابات عمي الهستكيات الخهسة  تعبر عف تكزيع عشكائ
 أف ٌىاؾ رضا عالي عف جهيع ا سئمة الهتعمقة ببيعد تاثير السياحة عمى الهجتهع الهحمي ثقافيا.

( "تساٌـ السياحة 4كلتكضيح أبرز الفركؽ بيف طرفي عيىة الدراسة ىجد أىً جاءت العبارة رقـ )
الهكاقع التراثية" هف حيث هكافقة  بالهحافظة عمى التراث الثقافي كفىكف تقميدية كصىاعات يدكية هحمية في

ك هتكسط حسابي كبير الىً كاقع بيف 4.46أفراد عيىة الدراسة عميٍا بالترتيب االكؿ كبهتكسط حسابي ) ( ٌك
( "تساعد السياحة عمى تعزيز فرص تبادؿ الثقافات بيف الهجتهع 5( فى حيف العبارة )5 – 3.68)

ى )الهضيؼ كالسائحيف" إحتمت أقؿ ىسبة لمهتكسط  ( كلكىٍا أيضا تعكس درجة هكافقة هرضية، 3.95ٌك
ذا يتفؽ هع رأم )تكفيؽ،  ( باف لمسياحة دكر في الهحافظة عمى التراث الثقافي كالفىكف التقميدية 2018ٌك

ذا االهر يساعد في زيادة دخؿ الفرد في هىطقة البترا كايضان  كالصىاعات اليدكية في الهكاقع التراثية ٌك
تبادؿ الثقافات بيف الهجتهع الهضيؼ كالسائحيف كذلؾ بالتعرؼ عمى العادات كالتقاليد  لمسياحة اٌهية في

ا.  هف لباس كأكؿ كأفراح كهىاسبات كغيٌر
 التحميؿ االحصائي الكصفي لمتأنير االجتماعي لمسياحة عمى المجتمع المحمي. 

 المجتمع المحمي.( التحميؿ االحصائي الكصفي لمتأنير االجتماعي لمسياحة عمى 11جدكؿ رقـ )
 

 
( عف إجابات عيىة الدراسة عىد 11كيتضح هف ىتائج التحميؿ اإلحصائي كالهكضح بالجدكؿ رقـ )

سؤالٍـ عف البعد الخاص لتاثير السياحة عمى الهجتهع الهحمي اجتهاعيا كقد تبيف هف خالؿ اإلجابات 
لعيىة إجابتٍـ % هف ا15هفردات العيىً تكافؽ عمى ٌذي الفقرات كجاءت ىسبة  ی% هف اجهال75أف

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

االنحراؼ 
 المعيارم

 الترتيب
 غير مكافؽ تمامان  غير مكافؽ محايد مكافؽ مكافؽ تمامان 

زادت السياحة عدد االىشطة  1
 الميمية في الهىطقة

33 166 39 10 0 4.20 .66 3 
13.3% 66.9% 15.7% 4% 0% 

تعد السياحة كسيمة لتحقيؽ  2
 السالـ بيف الشعكب

44 123 61 17 3 4.34 .86 1 
17.7% 49.6% 24.6% 6.9% 1.2% 

ساٌهت السياحة في زيادة  3
التفاٌـ كاالحتراـ هع هختمؼ 

 فئات السياح

59 122 46 15 6 4.22 .93 2 
23.8% 49.2% 18.5% 6% 2.4% 

االىتهاء  تساعد السياحة عمى 4
 كالتىهية الكعي القكهي

74 144 20 8 2 4.05 .75 5 
29.8% 58.1% 8.1% 23.% .8% 

ساٌهت السياحة في ابراز  5
 عادات كتقاليد الهجتهع الهحمي

56 139 38 15 0 4.12 .78 4 
22.6% 56% 15.3% 6% %0 

 - 84. 4.10 2 10 35 135 50 الهتكسط العاـ 
20% 55% 15% 9% 1% 
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% هف حجـ العيىة عدـ الهكافقة عمى ٌذي الفقرات، أيضا بمغ الهتكسط 10هحايدة. بيىها أكدت ىسبة 
( هها يعىي 80.( كجاءت قيهة اإلىحراؼ الهعيارم إلجهالي القيـ )4.10الحسابي العاـ اإلجهالي القيـ )

لهتكسط الحسابي بشكؿ كبير ،هها يؤكد عدـ كجكد فركؽ أك اىحرافات في اجابات هفردات العيىً عف قيهة ا
صحة بياىات العيىة، ليثبت أف ىسبة تكزيع اإلجابات عمي الهستكيات الخهسة تعبر عف تكزيع عشكائي ك 
 ٌذا عمى أف ٌىاؾ رضا عف جهيع االسئمة التي تخص بيعد تاثير السياحة عمى الهجتهع الهحمي اجتهاعيا.

( "تعد السياحة كسيمة 2دراسة ىجد أىً جاءت العبارة رقـ )كلتكضيح أبرز الفركؽ بيف طرفى عيىة ال
لتحقيؽ السالـ بيف الشعكب" هف حيث هكافقة أفراد عيىة الدراسة عميٍا بالترتيب االكؿ كبهتكسط حسابي 

ك هتكسط حسابي كبير الىً كاقع بيف )4.34) ( "تساعد السياحة عمى 4( فى حيف العبارة )5 – 3.68( ٌك
ى ) االىتهاء كالتىهية ( كلكىٍا أيضا تعكس درجة هكافقة  4.04الكعي القكهي" إحتمت أقؿ ىسبة لمهتكسط ٌك

ذا يتفؽ هع رأم )كفيؽ كآخركف،  ( باف لمسياحة لٍا دكر في تحقيؽ السالـ بيف السائح 2018هرضية، ٌك
 كالهجتهع الهضيؼ هها تدعـ السالـ بيف الشعكب كأيضان تىهية كاىتهاء الكعي القكهي.

 االحصائي الكصفي لمتأنير ال يئي لمسياحة عمى المجتمع المحمي.التحميؿ 
 ( التحميؿ االحصائي الكصفي لمتأنير ال يئي لمسياحة عمى المجتمع المحمي12جدكؿ رقـ )

 
( عف إجابات عيىة الدراسة عىد 12كيتضح هف ىتائج التحميؿ اإلحصائي ك الهكضح بالجدكؿ رقـ )
% 78تبيف هف خالؿ اإلجابات أفسؤالٍـ عف البعد الخاص لػتاثير السياحة عمى الهجتهع الهحمي بيئيان كقد 

% هف العيىة إجابتٍـ هحايدة. بيىها 17هفردات العيىً تكافؽ عمى ٌذي الفقرات كجاءت ىسبة  یهف اجهال
% هف حجـ العيىة عدـ الهكافقة عمى ٌذي الفقرات، أيضا بمغ الهتكسط الحسابي العاـ 5أكدت ىسبة 

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

االنحراؼ 
 المعيارم

 الترتيب
مكافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
 تمامان 

غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  محايد مكافؽ
 مكافؽ

غيػػػػػر مكافػػػػػؽ 
 تمامان 

ساٌهت السياحة بكجكد اىهاط سياحية  1
 بيئية

53 117 56 17 5 4.08 .92 3 
21.4% 47.2% 22.6% 6.8% 2% 

 2 84. 4.12 3 13 41 135 56 ساٌهت السياحة بهشاريع صحية 2
22.4% 54.4% 16.5% 5.2% 1.2% 

ساعدت السياحة عمى تطكير البىية  3
 ة في هىطقة البتراالتحتي

  59 147 35 4 3 4.15 .74 1 
23.8% 59.3% 14.1% 1.6% 1.2% 

تساعد السياحة في تعهيؽ الكعي  4
 البيئي لمهجتهع الهحمي

91 129 26 2 0 3.74 .66 5 
36.7% 52% 10.5% .8% %0 

تساعد السياحة بالهحافظة عمى  5
 الهىاطؽ االثرية

68 137 40 3 0 3.93 .69 4 
27.4% 55.2% 16.1% 1.2% %0 

 - 73. 3.85 3 10 35 135 60 الهتكسط العاـ 
25% 53% %17 %4 %1 
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( هها يعىي عدـ كجكد فركؽ 73.ارم إلجهالي القيـ )( كجاءت قيهة اإلىحراؼ الهعي3.85اإلجهالي القيـ )
أك اىحرافات في اجابات هفردات العيىً عف قيهة الهتكسط الحسابي بشكؿ كبير ،هها يؤكد صحة بياىات 
العيىة، ليثبت أف ىسبة تكزيع اإلجابات عمي الهستكيات الخهسة تعبر عف تكزيع عشكائي ك ٌذا يدؿ عمى 

 مة التي تخص بيعد تاثير السياحة عمى الهجتهع الهحمي بيئيان.أف ٌىاؾ رضا عف جهيع االسئ
( "ساعدت السياحة 3كلتكضيح أبرز الفركؽ بيف طرفي عيىة الدراسة ىجد أىً جاءت العبارة رقـ )

عمى تطكير البىية التحتية في هىطقة البترا" هف حيث هكافقة أفراد عيىة الدراسة عميٍا بالترتيب االكؿ 
ك هتكسط حسابي كبير الىً كاقع بيف )4.15كبهتكسط حسابي ) ( إال أىٍا بحاجة الى 5 – 3.68( ٌك

تطكير أكثر كذلؾ تهاشيا هع ا عداد الهتزايدة هف الزكار لمهكقع ا ثرم، ىجد أف لمسياحة دكر في التطكير 
ى حيف كاإلٌتهاـ بالشكارع كتحسيف اإلىاري في الهىاطؽ العاهة ك الخدهات ا خرل لمهجتهع الهحمي،  ف

ى )4احتمت العبارة ) ( 3.73( "تساعد السياحة بالهحافظة عمى الهىاطؽ االثرية" أقؿ ىسبة لمهتكسط ٌك
ذا يتفؽ هع رأم )تكفيؽ،  (، أف السياحة لٍا دكر في 2018كلكىٍا أيضا تعكس درجة هكافقة هرضية، ٌك

ثرية كتكفير الخدهات السياحية الهحافظة عمى الهىاطؽ ا ثرية بكجكد الهراقبيف كالحراس عمى الهكاقع ا 
 لمسائحيف كتكفير فرص العهؿ لمهجتهع الهحمي. 

 إخت ار الفركض اإلحصائية -د
ا سبؽ التى اإلحصائية الفركض إلى بالىظر  التحقؽ الى الدراسة ٌذي تسعى كالتى ا كؿ الفصؿ فى ذكٌر
 :التالى الىحك عمى صدقٍا هدل هف

 الخدهات تقييـ اتجاي الدراسة عيىة افراد بيف احصائية داللة  ذات اختالفات تكجد ال :االكلى الفرضية
 .الديهكجرافية لمعىاصر طبقا البترا هىطقة في السياحة كأٌهية السياحية
 عيىة افراد بيف الهحمي، الهجتهع إلستباىة(  (One Way ANOVA اختبار ىتائج(: 14) رقـ جدكؿ
 الديهكجرافية لمعىاصر طبقا البترا هىطقة في السياحة كأٌهية السياحية الخدهات تقييـ اتجاي الدراسة

 (.الجىس)
هجهكع  البياف االبعاد

 الهربعات
هتكسط  درجات الحرية

 الهربعات
 الداللة قيهة  ؼ

أهمية السياحة 
اا أقتصادي  

 413. 093. 1 093. بيف الهجهكعات
 

.521 
داخؿ  

 الهجهكعات
55.369 246 .225 

 

 247 55.462 الهجهكع

أهمية السياحة 
 ثقافياا 

 260. 052. 1 052. بيف الهجهكعات
 

.610 
داخؿ  

 الهجهكعات
48.748 246 .198 

 

 247 48.799 الهجهكع

كعاتبيف الهجهأهمية السياحة   .520 1 .520 1.793 .182 
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داخؿ  أجتماعياا 
 الهجهكعات

71.315 246 .290 
 

  

 247 71.835 الهجهكع

أهمية السياحة 
 بيئياا 

 231. 1.444 316. 1 316. بيف الهجهكعات

داخؿ 
 الهجهكعات

53.792 246 .219 

 260 42.875 الهجهكع

 

 عيىة افراد بيف احصائية داللة ذات تالفاتاخ تكجد ال أىً عمى( 14) رقـ السابؽ الجدكؿ يبيف
 الديهكجرافية لمعىاصر طبقا البترا هىطقة في السياحة كأٌهية السياحية الخدهات تقييـ اتجاي الدراسة

 ,1.793 ,260.) تساكم الهحاكر لجهيع الهحسكبة( F) قيهة أف تبيف حيث ،(لجىسا)
 ,063.) الهحاكر لجهيع الداللة هستكل قيهة بمغت ككذلؾ( 2) الحرية درجة كعىد( ,413,3500.,1.444

ي ،(231.,182.,610. ,521.  البديمة الفرضية كىرفض العدـ فرضية ىقبؿ كعميً ،(0.05)  هف أكبر ٌك
 السياحية الخدهات تقييـ اتجاي الدراسة عيىة افراد بيف احصائية داللة ذات اختالفات تكجد ال :ىصٍا التي

 (.الجىس) الديهكجرافية لمعىاصر طبقا راالبت هىطقة في السياحة كأٌهية
 .الدراسة نتائ 
 :يمي بها تتضح الدراسة ىتائج أف

 كأٌهية السياحية الخدهات تقييـ تجاي الدراسة عيىة افراد بيف احصائية داللة ذات اختالفات تكجد ال -1
 (.الجىس) الديهكجرافية لمعىاصر طبقا البترا هىطقة في السياحة

 عمى السياحي الىشاط ساٌـ حيث الهحمي، الهجتهع عمى كثقافي إجتهاعي أثر لً السياحي الىشاط -2
 الفىكف عمى كالهحافظة الهحمي كالهجتهع السائحيف بيف الهعارؼ كتبادؿ االجىبية المغات تعمـ

 .اليدكية كالصىاعات التقميدية
 الهعيشة هستكل فبتحسي يساٌـ حيث الهحمي، الهجتهع عمى إقتصادم تاثير لً السياحي الىشاط -3

 الهجتهع تفيد هٍف كظٍكر الدخؿ هستكل كزيادة العهؿ فرص بتكفير الهحمي الهجتهع  بىاء
 .الهحمي

 في ا ثرية الهىاطؽ عمى الهحافظة خالؿ هف الهحمي الهجتهع عمى بيئي أثر لً السياحي  الىشاط -4
 .البترا هىطقة في التحتية البىية كتطكير البترا هىطقة

 كذلؾ هعٍـ الدائـ التكاصؿ عمى كالهحافظة الهحمي الهجتهع بتىهية البترا إقميـ لسمطة كرد ٌىاؾ -5
 الهجتهع هع البترا إقميـ سمطة كتتعاكف السمطة، بٍا تقكـ التي كالىشاطات الخدهات عمى بتعريفٍـ
 .الهحمي الهجتهع يحتاجٍا التي الهشاريع بجىشاء الهحمي

 تكصيات مكجية لممجتمع المحمي:
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تشػػجيع الهجتهػػع الهحمػػي لتصػػىيع الهىتجػػات التػػي يحتػػاج إليٍػػا الزائػػر هػػف ٌػػدايا كأعهػػاؿ يدكيػػة كتطػػكير  .1
 ىكعيتٍا باإلعتهاد عمى خبرات بعض ا ختصاصيف في ٌذا الهجاؿ.

تػػػػاليؼ لجىػػػػة تضػػػػـ ههثمػػػػيف عػػػػف الفىػػػػادؽ كالهطػػػػاعـ كالهعاهػػػػؿ اإلىتاجيػػػػة كشػػػػركات السػػػػياحية كبعػػػػض  .2
كضع إستراتيجية تحت إشراؼ الهجمػس الهحمػي لمهحافظػة لتطػكير الخػدهات الهتخصصيف في السياحة ل

 السياحية.
زيادة ىشر الػكعي السػياحي عمػى ىطػاؽ كاسػع داخػؿ الهجتهػع الهحمػي عػف طريػؽ الىػدكات كاإلجتهاعػات  .3

  كبجهيع السبؿ الههكىة.
ا عمػػى التعػػدم هحػػاكالت هػػف البتػرا هديىػػة طبيعػػة كجهػػاؿ ا ثػػار أصػػالة عمػػى الهحافظػة .4  قبػػؿ هػػف صػػخكٌر

ا عمى بالرسـ الزكار بعض قبؿ هف أك الهحمي الهجتهع  .صخكٌر
 .ا ثرم الهكقع عمى الهحافظة بٍدؼ الهحمية لمهجتهعات تكعكية دكرات عقد .5

  المراجع
 العر ية  الية المراجع
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 ،56 ص هصر، "مصر في المستدامة ال يئية السياحة" ( 2018) أحهد أسهاعيؿ أحهد، رضكاف، -
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، جاهع كالفىادؽ، السياحة كمية هجمة "كالفيـك اليردقة مدينتي عمى  التط يؽ المضيؼ  ،1العدد الفيـك
 .182 ص ،8ا صدار
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 المجتمع في السياحي لمنشاط كالنقافية ا جتماعية لأل عاد تحميمية دراسة" ( 2014) دكلت, شكرم -
 .1 العدد, 8 ا صدار, الفيكـ جاهعة, كالفىادؽ السياحة كمية هجمة "كالفيـك ليردقةا مدينتي عمى المضيؼ

 .57 ص الشر، ىٍضة هكتبة عهاف،" التنمية في دراسة" ( 1986) السيد غاىـ الهطمب، عبد -
 هجمة" ا ردنية السياحية الخدمات عف ا جن ي السائح إنط اع ( "2014)  عمي عبدا   عجمكىي، -

 .74-10 ص ،26 الهجمد ،1 العدد السعكدية، العربية الههمكة كا ثار، السياحة
 بشكؿ كا ردف عاـ بشكؿ العربي الكطف عؿ التركيز هع: البيئية السياحة( "2012) خميفة غرايبة، -

 .الكطىية الككيت هكتبة التكزيع، ك لمىشر ىاشرم دار" خاص
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