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 أثر وجود االستثمارات السياحية على موقع المغطس

 سائدة عفانة .د

 سليم خنفر.د
 ارةوسناء شق .د

:الملخص  
طبيعية التاريخية والجغرافية والمقومات الوبالعديد من الدعائم والركائز األردن يمتاز 
 ،السائححتياجات وتلبي معظم ،تجعل منه بلدا سياحيا في جميع فصول العام التي 

والينابيع  ،والمشاتي والمصايف ،حيث تتوافر األماكن الدينية والمواقع األثرية

للتعرف على  وتأتي هذه الدراسة  .والشواطئ ،والصحارى ،والغابات ،الطبيعية

ونقاط القوة والضعف في ،ومدى تطويره  ،في األردناالثري الديني  موقع المغطس
كونها إحدى  ،هذا الموقع، باإلضافة إلى الفرص والتهديدات والمخاطر التي تواجهه

تعتبر السياحة من اكبر االثري الدراسات القليلة التي أجريت على موقع المغطس 
والر بليون د 0222حيث تساهم في االقتصاد العالمي بما قيمته  ،الصناعات في العالم

و بما أن ما يملكه  ،سنوياً، كما تعتبر المورد الثاني بعد النفط على مستوى العالم
فإن المواقع السياحية  ،متواضع جدا من الناحية التجارية األردن من موارد نفطية
والقطاعات االقتصادية  ،استغاللها لدعم االقتصاد المحلي تشكل ثروة عظيمة يمكن

 .ياحة كالنقل و التجارةذات العالقة بالس ،األخرى

من ركود ،وتكمن مشكلة الدراسة فيما تعانيه الكثير من المواقع السياحية في األردن 
والتي تعد المقياس األساسي ،نتيجة لضعف الخدمات السياحية ،واضح بشكل عام 

تتوفر فيها ،لنجاح أي نشاط سياحي، نتيجة عدم توفر مراكز معلومات منظمة ودقيقة 
أهمية تلك عن فية عن تلك المناطق األثرية، وإغفال سكان تلك المواقع معلومات كا
 ،وحاجة هذه المناطق األثرية إلى الترميم والتطويراالثرية والدينية وقيمتها،المناطق 

 .ويأتي موقع المغطس السياحي في مقدمة تلك المواقع السياحية

  :دالةالالكلمات 

 .  تنمية سياحية  -خدمات سياحية  -المغطس-استثمار –سياحة 
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 مقدمة

ارتبطت السياحة منذ فجر التاريخ بحاجة اإلنسان الضرورية إلى األمن والغذاء، فإذا 
انعدم األمن تنقل من مكان آلخر طلباً له، وإذا كان آمنا ساح إما للمتعة أو المعرفة أو 
غير ذلك، وهذا النوع هو الذي يغلب على السياحة في هذا الوقت، فاألمن مؤثر في 

 . أو عدمهالسياحة في حال وجوده 

تطورت السياحة تطوراً كبيراً وخاصة في العقدين األخيرين، ولعّل ومن هذا المنطلق 
والمواصالت واالتصاالت، وتحول العالم  ،السبب األكبر يعود إلى تطور وسائل النقل

بدأت توليه الدول للقطاع إلى قرية كونية صغيرة، باإلضافة إلى االهتمام الكبير الذي 
كاً ألهميته الكبيرة في تنشيط قطاعات االقتصاد الوطني المختلفة، ولما إدرا ،السياحي

أو من خالل ، سواء من حيث تشغيل اليد العاملة،يحققه للدول من فوائد كبيرة 

 . العائدات الكبيرة التي تحصل عليها الدول التي ينشط فيها هذا القطاع الحيوي

مع ثورة االتصاالت والمعلومات،  وربما ال يكون من المبالغة القول إنه بالتوازي
التي اجتاحت عالمنا في العقدين الماضيين من الزمان، واكبتها ثورة في صناعة 

مع بدايات األلفية الثالثة ذلك أن  ،لمية وتصاعدت في السنوات األخيرةالسياحة العا
وتحرير التجارة الدولية وبخاصة  ،دول العالم تواجه تحديات العولمةاقتصاديات 

 .(0200الظاهر، )تجارة الخدمات وعلى رأسها الخدمات السياحية

وتعتمد الخدمات السياحة على محور رئيسي هو جذب السائحين، حيث أصبح هذا 
الواحدة، وتنوعت سبل  يرتبط بكافة مرافق الخدمات في الدولة ،المحور فناً وعلماً 

ألثرية وأصبحت واألماكن ا ،ولم تعد حكراً على زيارة المتاحف ،جذب السياح
والعالجية وسياحة االستجمام  ،المقاصد السياحية شاملة مثل زيارة األماكن الدينية

 .والسياحة الرياضية، والثقافية والفنية، وسياحة المؤتمرات والمهرجانات،

السياحة ليست مقتصرة على طبقة األغنياء والحكام لكنها ان  هذه األيامويالحظ 
والسكينة  ث عن الراحة واالستجمام والهدوء،للبحوسيلة و ،أصبحت نمط حياة

جد فيها العناصر السياحية اوتوالطمأنينة وراحة العقل والجسم في بيئة مناسبة ت
 .ةالضروري

النفط  ،على المستوى المحلي تمثل الكنوز السياحية واألثرية المتنوعة في المملكةاما 
ا تم تطويرها واألهتمام بها، اذا م ،ثيرذي يقدم للخزينه األردنية الكال ،الحقيقي والدائم

ومن بين المواقع األثرية في األردن يمثل موقع المغطس مقصداً سياحياً دينياً، يأتي 
 . إليه السائحون من أماكن ودول مختلفة

ومما سبق فقد جاء هذا البحث للتعرف على موقع المغطس السياحي في األردن 
ومدى تطويره ونقاط القوة والضعف في هذا الموقع، باإلضافة إلى الفرص 
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 . والتهديدات والمخاطر التي تواجهه

 مشكلة الدراسة

من ركود  المواقع السياحية في األردن الكثير منتكمن مشكلة الدراسة فيما تعانيه 
لنجاح  واضح بشكل عام نتيجة لضعف الخدمات السياحية والتي تعد المقياس األساسي

، نتيجة عدم توفر مراكز معلومات منظمة ودقيقة تتوفر فيها أي نشاط سياحي
معلومات كافية عن تلك المناطق األثرية، وإغفال سكان تلك المواقع أهمية تلك 

ويأتي موقع . المناطق وقيمتها وحاجة هذه المناطق األثرية إلى الترميم والتطوير
لذلك تأتي هذه الدراسة للتعرف  ع السياحية،في مقدمة تلك المواقالسياحي المغطس 

المغطس السياحي، وتحليل على اتجاهات أفراد المجتمع المحلي نحو تطوير وتنمية 
 .ف والفرص والمخاطر والتهديدات نقاط القوة والضع

  :أهداف الدراسة

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية 

التعرف على موقع المغطس السياحي في األردن من الناحية التاريخية والدينية 
 . والسياحية

 .والتنمية السياحة التعرف على مدى خضوع موقع المغطس للتطوير
 . تحليل نقاط القوة والضعف في موقع المغطس السياحي األردني

 . استعراض الفرص والمخاطر والتهديدات لموقع المغطس السياحي األردني
 :أهمية الدراسة

  .االتيةتتحدد أهمية الدراسة في النقاط 

 .موقع المغطس السياحيكونها إحدى الدراسات القليلة التي أجريت على 
همية قطاع السياحة حيث تعتبر السياحة من اكبر الصناعات في العالم حيث أ

كما تعتبر المورد ، بليون دوالر سنوياً  0222في االقتصاد العالمي بما قيمته  تساهم
الثاني بعد النفط على مستوى العالم و بما أن ما يملكه األردن من موارد نفطية 

ن المواقع السياحية تشكل ثروة عظيمة يمكن أن تواضع جدا من الناحية التجارية فإم
قة لقطاعات االقتصادية األخرى ذات العالااستغاللها لدعم االقتصاد المحلي و

 .بالسياحة كالنقل و التجارة

  :أسئلة الدراسة

ما أهمية موقع المغطس السياحي في األردن من الناحية التاريخية والدينية 
 والسياحية؟ 
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 ما مدى خضوع موقع المغطس للتطوير والتنمية السياحة؟ 
 السياحي األردني؟ما هي نقاط القوة والضعف في موقع المغطس 

 ما هي الفرص والمخاطر والتهديدات لموقع المغطس السياحي األردني؟  

 اإلطار النظري -أوالا 

 نشأة و تطور السياحة 

الّسياحة ظاهرةٌ قديمة قدم البشرية نفسها، وبالتالي من الّصعب تحديد البداية تعد 
والتي ارتبطبت بالسياحة بزيارة االماكن الدينية الحقيقية لها، وقد بدأت السياحة 

في قاّرة أوروبا قبل بقاع العالم األخرى وذلك بحكم وتبلورت بعد ذلك ، العالجية
، حيث كانت التحوالت الزراعية والصناعية والحضارية التي شهدتها هذه القاّرة، 

حركة السّكان وسفرهم ترتبط غالباً بأهداف واضحة ومحدودة، فحركة الجيوش 
يات عسكرية وسياسية واقتصادية، والسفر لألماكن المقدسة كان والغزاة كانت لغا

 ألسباب دينية، أما الرّحالة والمكتشفون فكانت أسفارهم ألهداف علمية واقتصادية 

لم تعد السياحة مجّرد حركة تنقل وسفر، بل أصبحت ظاهرة ومع تطور الحضارة 
ة تستحّق االهتمام، وفي لها أبعادها االقتصادية واالجتماعية التي جعلت منها ظاهر

هذه المرحلة أصبحت السياحة نشاط إنساني وقطاع اقتصادي له دوره الذي ال يقّل 
 أهمية عن بقّية القطاعات االقتصادية األخرى 

وقد ظهرت أنواع مختلفة لألنشطة السياحية التي ارتبط كل منها بأهداف معينة 
  (0)ومن هذه األنواع

مية وهي مرحلة ما بعد الحرٍب العال: حة الجماعيةالسيابعد ذلك طهر ما يعرف ب
 لسياحة مرًة أخرى نتيجة للتطوراتتطورت احيث : الثانية

 

االجتماعية في العالم التي بدأت منذ ذلك الوقت نتيجة لتحقيق االستقرار للطبقة 
العمالية خاصة بعد منح الطبقات العمالية مزايا عديدة جديدة كاإلجازات المدفوعة 

نقابات العمال، ومع دخول المرأة سوق العمل بجانب الرجل أدى هذا إلى أن بظهور 
تصبح هذه الطبقات قادرة على تحقيق فائض من دخلها ُيخصص إلشباع رغباتها في 

 .قضاء اإلجازات في السفر

                                                             
  -02.ص مبادئ السياحة،الطاهر  نعيم وإلياس-02ص"برنامج التسويق السياحي"عبد الوهاب، ( )

تقويم كفاءة التسويق السياحي في سورية، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث . برهوم أديب
 02.ص(.0)العدد( 02)العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية المجلد 
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، والطائرات صناعة السّيارات والسفنخاصة وسائل المواصالت كما تطورت 
الّطباعة مّما أسهم في ظهور الكتب والخرائط السفر وتطّور حركة مما َسّهل 

اإلرشادية ووسائل االتصال بالجماهير التي أثارت الرغبة في السفر، وقد ترّتب على 
ذلك االّتجاه انقالب كبير في طابع السياحة وخصائصها فأصبحت اجتماعّية في 
ة خصائصها لشمولها قطاعات عديدة بعد أن كانت تقوم على طبقة واحدة هي طبق

 .السائحين القادرين مادًيا على زيارة الدول األخرى لفترة طويلة من الّزمن

مع التطّور الذي يمّر به العالم حالًيا والذي شهدته المجاالت االجتماعية و
والثقافية والحضارية والتكنولوجية والبيئية، فقد أّدى ذلك إلى الّدخول في عصر 

تلفة في أنماطها وفي دوافع السائحين وسلوكهم السياحة الحديثة والتي تتمّيز بأنها مخ
 : (0)وفي النُّظم والّتشريعات المواكبة لهذا الّتطور وتّتسم بأربع صفات رئيسة هي

 ،في التنظيم وإنتاج وتوزيع السياحة: من خالل ثالثة مستويات متداخلة: المرونة. 0
 .جازاتفي االستهالك والتمتع بتجربة اإل ، ووحجز وشراء ودفع اإلجازات

ُتتيح للوكيل السياحي االتصال عن بعد لذي تطّور ُنظم الحجز بالكمبيوتر واكما 
 .قيام بالحجز والبيع في وقت واحدبالعمالء وال

 :حسب الدخل و الجنس تقسيم السوق . 2

تقسيم السوق إلى شرائح حسب الّسن والجنس والّدخل، أما اآلن من خالل 
لسوق اإلجازات أي تقسيم الشرائح حسب  الشرائحفأصبح الّتقسيم إلى مجموعات 

 .التخّصصات المختلفة للمستهلكين بحيث يشمل البرنامج السياحي أكثر من نشاط

 تطور التكنولوجيا المرتبطة بالسياحة. 3

أّدى ذلك  إلى إنتاج مجموعة من الخدمات واألنشطة الجديدة المتكاملة والمتنّوعة،  
 .صناعة الّسياحة والّترفيه في العالممما ساعد على تطّور في 

من أكثر وأهم الصناعات نمواً في العالم، فقد أصبحت بانها السياحة تميزت 
اليوم من أهم القطاعات في التجارة الدولية، حيث ترى السياحة من منظور اقتصادي 
أنها قطاع إنتاجي يلعب دوًرا هاًما في زيادة الدخل القومي وتحسين ميزان 
المدفوعات، ومصدًرا للعمالت الصعبة، وفرصة لتشغيل األيدي العاملة، وهدًفا 

ومن منظور اجتماعي وحضاري، فإن السياحة هي حركة  .لتحقيق برامج التنمية

                                                             
مة للسائح أمٌر لتطور ت نتيجةً و( ) كنولوجيا المعلومات واالتصاالت أصبح التكامل في الخدمات المقدَّ

حيوّي وهو ُمَتاح، ويبرز ذلك في أنظمة الحجز المركزي واالتصاالت الحديثة وخدمات االّتصال 
واألنظمة االلكترونية المستخدمة في المجال السياحي في شركات الطيران والنقل والسياحة  عن بعد

 والفنادق، مما يزيد من جودة المنتج ومرونته، كما ويؤّثر ذلك في توزيع وتسويق السياحة
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ديناميكية ترتبط بالجوانب الثقافية والحضارية لإلنسان، بمعنى أنها رسالة حضارية 
انية لألمم والشعوب، ومحصلة طبيعية وجسر للتواصل بين الثقافات والمعارف اإلنس

 (3)لتطور المجتمعات السياحية وارتفاع مستوى معيشة الفرد

وعلى الصعيد البيئي تعتبر السياحة عامالً جاذباً للسياح وإشباع رغباتهم من 
حيث زيارة األماكن الطبيعية المختلفة والتعرف على تضاريسها وعلى نباتاتها 

إلى زيارة المجتمعات المحلية للتعرف على عاداتها  والحياة الفطرية، باإلضافة
 (2).وتقاليدها 

أنها ظاهرة ذات آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية  الدراسات أثبتت
ولذا تزايد االهتمام العالمي بها بوصفها أكبر الصناعات المولدة . وبيئية بعيدة المدى

يجابي مضاعف اتأثير من لما لها دية التنمية االقتصاوتزيد من للدخل ولفرص العمل 

مرتبطة بها بصورة مباشرة أو غير الخدمية النتاجية وواالصادية االقطاعات القعلى 
 (2).مباشرة 

إضافة إلى اآلثار االقتصادية للسياحة والمتمثلة باعتبار السياحة مصدر دخل 
األجنبي الالزم يرفد خطط التنمية، وينمي موارد الدولة، ووسيلة للحصول على النقد 

كما أن السياحة الناشطة تلبي . للتجارة الدولية، فإنها تؤمن فرص عمل للسكان
وللسياحة فوائد أخرى هامة  ،تؤمن استمرار التطور في المستقبلاحتياجات السكان و

جداً إذا كانت تسهم في حماية الموارد الطبيعية والثقافية للبلد بمنشآت تحافظ على 

كما أن  .األصل الطبيعي، وتصون المواقع األثرية وتراعي متطلبات حماية البيئة

لم للسياحة فوائداً وآثاراً اجتماعية وثقافية أيضاً، فهي التي تسهم في نشر وترويج معا
الحضارات، وترفع المستوى الحضاري، وتسهم إلى حد كبير في ترويج الفنون 

  .( )والصناعات التقليدية والمهن اليدوية المحلية
 :تتلخص األهمية االقتصادية للسياحة فيما يليو

تزيد الدخل ، واالهتمام بالمحافظة على الموارد الطبيعية والتاريخية للوجهة السياحية
زيادة فرص العمل في ، والعناية بتحسين الخدمات في المواقع السياحيةمما يؤدي إلى 

تعطي للمجتمع رؤية اقتصادية واسعة لالستثمار في و  ،البطالةنسبة وخفض الدولة 
الرسوم التي تزيد من  ترفع نسبة، كما اها لمختلفة التي لها عالقة بالسياحةالجوانب ا

                                                             
( )

 34. ،ص"صناعة السياحة" ، توفيق ماهر عبد العزيز 
( )

 -33. ،ص " السياحة البيئية "، الخضيري محمد 
( )

 53.،ص " السياحة واإلرهاب في ضوء الفقه اإلسالمي "ابو زيد، رشدي شحاته 
( )

عبد الهادي الرفاعي،  دراسة إحصائية لواقع السياحة في سورية، مجلة جامعة تشرين للدراسات  
 .79-9، ص (1)العدد( 77)سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية المجلد  -7والبحوث العلمية، 
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تطوير ، وتية ورفع مستوى الخدماتبنية التحتسهم في تحسين ال، ودخل الدولة
 .الصناعات التقليدية في المجتمع

 :األهمية االجتماعية والحضاريةاما 

األهمية االجتماعية والحضارية للسياحة من خالل ارتباطها بالمجتمع تظهر 
آثار  -في النهاية –وحدوث تفاعل بين السائحين والسكان المستقرين مما ينتج منه 

توازن المجتمع نتيجة زيادة دخول األفراد وبذلك تتقارب الطبقات  اجتماعية تتمثل في
االجتماعية بعضها من بعض، وتسهم السياحة في انتشار ثقافة وقيم المجتمع إلى 

 ( ).خارج حدوده

 :األهمية السياسية 

األهمية السياسية للسياحة من خالل دورها الهام في العالقات الدولية تتميز 
راعات والخالفات التي تنشآ بين الدول المتنازعة أو المتحاربة للتقليل من حدة الص

 .عن طريق الزيارات السياحية المتبادلة، فالسياحة رمز من رموز السالم والتآخي

وبشرية   جغرافية وتاريخية وطبيعية اثرية و يتمتع األردن بمزايا ومقومات
وتلبي معظم األهداف التي  ،تجعل منه بلدا سياحيا في جميع فصول العامومناخية 

حيث تتوافر األماكن الدينية والمواقع األثرية والمشاتي والمصايف . ينشدها السائح
 .والينابيع الطبيعية والغابات والصحارى والشواطئ

  :ويمكن إجمال انواع السياحة في األردن في النقاط التالية

 :االثرية  السياحة -1

لالطالع عليها ومعرفة حضارات وتقاليد الشعوب وتشمل زيارة المواقع األثرية 
وهناك اآلالف من المواقع التاريخية . التي عاشت في المنطقة خالل العصور الغابرة

واألثرية في األردن ومن أهمها مدينتا البتراء وجرش وقلعة الكرك والربض وأم 
تي قيس والمدرج الروماني وكهف الرقيم الذي حدثت فيه قصة أصحاب الكهف ال

 . ورد ذكرها في القرآن الكريم

 :السياحة العالجية -2

والذي يبين السياحة العالجية  رة السياحة بانشاء ما يعرف بمسارحيث قامت وزا
ينابيع الطبيعية المعدنية للحصول على الراحة الجسمية والنفسية وزيارة المصحات ال

امات ماعين وعفرة وأماكن االستشفاء، ومن أهمها شواطئ العقبة والبحر الميت وحم
 .والمياه الكبريتية في األغوار خاصة في منطقة الحمة

                                                             
( )

 السياحة في األردن 
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كما يوجد في األردن العديد من المستشفيات الحديثة المزودة باألجهزة والمعدات 
المتقدمة ويشرف عليها أطباء أردنيون متميزون في مهاراتهم الطبية ومتخصصون 

مستشفيات حكومية أم خاصة، ويستقبل في جميع أنواع العالجات، سواء أكانوا في 
األردن سنويا أكثر من مائة ألف مواطن عربي للعالج أجريت لبعضهم عمليات قلب 

  ( ).الخ.. مفتوح، ونقل كلى وعالج عقم

 : السياحة الدينية -3

في من خالل مسار السياحة الدينية ،حيث يوجد وتعني زيارة األماكن الدينية، 
اكن واألضرحة خاصة في مناطق الكرك ومعان ووادي األردن العديد من هذه األم

األردن والسلط، مثل أضرحة الصحابة جعفر بن أبي طالب وعبدهللا بن رواحة وزيد 
بن حارثة وأبي عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة وضرار بن األزور رضي هللا 

يحيين، ومنها عنهم، وهناك بعض األماكن السياحية الدينية أو ذات القيمة الدينية للمس
ما هو موضوع هذه الدراسة، وهو المغطس الذي يعتقد أن المسيح عليه السالم تعمد 

، وكعف السيد المسيح في منطقة ام قيس به، حسب اعتقاد أتباع الديانة المسيحية
 .االثرية 

 الترفيهية سياحة ال -4
يفدون إلى تنوع المناخ في مناطق األردن نعمة من هللا تعالى، فكثير من السياح 

. األردن لقضاء عطلة الصيف في أجوائه الخالبة مثل أحراج وجبال عجلون ودبِّين
كما أن الجو في العاصمة لطيف ومنعش خصوصا في المناطق الجبلية حيث تتوافر 

 .الحدائق والمتنزهات

 : السياحة الرياضية -5

كثيرة من رياضاتهم المحببة مثل التزلج على الماء  حيث يمارس السياح أنواعاً 
والسباحة وصيد السمك والصيد البري خاصة في مناطق العقبة ووادي رم 

  (2).واألزرق

 :ت السابقة االدراس

هناك العديد من الدراسات التي بحثت في موضوع المواقع السياحية والسياحة 
 :اآلتيفي األردن، تم تلخيص هذه الدراسات كما في 

                                                             
لبنى  -33.،صالبعد االقتصادي للتنمية السياحية في المملكة األردنية، عثامنه عبد الباسط ( )

 34. ص، "تخطيط وتنمية السياحة التراثية في محافظة نابلس "عجج،محمود

( )
 -34-33. ،صالبعد االقتصادي للتنمية السياحية في المملكة األردنية، عثامنه عبد الباسط 

 35. ص " نهضة السياحة ومستقبلها "حسن ،.رجب
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بعنوان كيف يقيم أدالء السياحة في األردن برامجهم ( م2004مقابلة، )دراسة 
 :التعليمية

استهدفت هذه الدراسة التعرف على واقع مهنة األدالء السياحيين في األردن، 
وتقييم برامج تعليم أدالء السياحة ومدى قدرتها على توفير المهارة والمعرفة 

دليالً سياحياً من مجمل األدالء  20وقد شملت هذه الدراسةالالزمين للدليل السياحي، 
 .0220دليال سياحياً في سنة  2  المرخصين والبالغ عددهم 

وقد توصل الباحث من خالل دراسته إلى أن البعد الديني، والبعد السياسي، 
والبعد البيئي، وبعد المرأة ال يشكل محوراً أساسياً، بينما يشكل محور المجتمع 

ني بعداً أساسياً في أسئلة السياح المتكررة ألدالء السياحة، كما بينت الدراسة أن األرد
 .الدليل السياحي يشعر بنقص المعلومة حول القضايا البيئية والمنظمات الدولية

وقد أوصى الباحث بضرورة التركيز على الجانب العملي وإدراج بعض 
 (02).لمام بهاالمساقات حول القضايا التي يشعر الدليل بنقص اإل

بعنوان دور الموارد البشرية في رفع مستوى اإلنتاجية ( م2005الشريدة، )دراسة 
 .ت السياحيةأفي المنش

حدد الباحث مشكلة دراسته  بأن معظم المنظمات والمنشئات السياحية ال تأخذ 
بعين االعتبار هذا عنصر الموارد البشرية والمهم في نجاحها، أو دور العوامل 
الشخصية وتأثيرها في تحفيز الموارد البشرية، وأيضا عدم وجود المعرفة الكافية 
لدى القائمين على عملية االهتمام بالموارد البشرية ودورها في رفع مستويات 
اإلنتاجية، وكذلك عدم االرتكاز على معايير دقيقة وحديثة في اختيار األساليب 

إيجابا من خالل االهتمام بالعنصر البشري  المناسبة التي تؤثر على مستوى اإلنتاجية
 (00).والموارد البشرية وصوالً إلى التطور

وبالتالي فقد هدف الباحث من خالل دراسته إلى التوصل إلى معرفة ودراسة أهم 
أساليب التحفيز والتي تدفع بالموارد البشرية إلى اإلبداع والتطوير وبالتالي رفع 

لسياحية، وكذلك  التعرف على أثر السلوك التنظيمي مستوى اإلنتاجية في المنشئات ا
للعاملين في المنشئات السياحية على مستوى اإلنتاجية لهذه المنشئات، والتوصل إلى 
معرفة تأثير برمج تدريب الموارد البشرية للعاملين في المنشئات السياحية على 

 .مستويات اإلنتاجية لهذه المنشئات

                                                             
(  )

العلوم كيف يقيم أدالء السياح في األردن برامجهم التعليمية، مجلة دراسات، ، مقابلة خالد 

 (0)د، العد30المجلد   2االنسانية واالجتماعية، 
(  )

   السياحية دورالموارد البشرية في رفع مستويات االنتاجية في المنشأت ،ماجد  الشريدة 
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نشئات السياحية األردنية تقوم بوضع وقد توصل الباحث إلى أن الم
االستراتيجيات التدريبية والبرامج للعاملين لديها لرفع كفاءتهم مما يزيد من مستوى 

 .اإلنتاجية لديهم

بعنوان برمجة رحالت المجموعات السياحية باستخدام ( 2001)دراسة غنيم
متوازنة في أسلوب المناطق السياحية المرحلية لتحقيق تنمية سياحية  إقليمية 

 .األردن

هدفت إلى التعريف بطرائق مبرمجة هذه الرحالت بأسلوب المناطق السياحية و  
ذلك من خالل اإلجابة عن كيفية االستفادة من اإلنشاء و التوزيع الجغرافي لعناصر 
الجذب السياحي في األقاليم التنموية الكبرى في األردن في تحقيق تنمية إقليمية 

 . أسلوب المناطق السياحية المرحلية متوازنة باستخدام
برنامج  03من خالل دراسة ،اعتمدت هذه الدراسة على القيام بعمل ميداني 

 0222- 022سياحي و تحليله لمجموعات سياحية زارت األردن من الفترة 
كما تم االطالع على الخرائط السياحية األردنية  ،مكتبا للسياحة و السفر 00بمساعدة 
كما توصلت إلى ،بمقاييس رسم لتحديد مواقع عناصر الجذب السياحي و تحليلها 

تعظيم دور السياحة و زيادة مساهمتها في الناتج اإلجمالي المحلي هدف ضروري 
لكن التوزيع المكاني لالستثمارات و العائدات السياحية على أقاليم المملكة ، وهام

حية باستخدام المناطق وأسلوب برمجة الرحالت السيا، هدف آخر ال يقل أهمية
السياحية المرحلية هو األسلوب األمثل لتحقيق هذين الهدفين معا إذا احسن األعداد 

 (00).له

 " إمكانيات األردن في التطوير السياحي" بعنوان (  2000، حبش)دراسة قام بها 

أعطت هذه الدراسة صوره شاملة حول صناعة السياحة في األردن من خالل 
للتي تعمل صناعة السياحة فيها و دراسة المنتج السياحي األردني مع تحليل البيئة ا

، األخذ بعين االعتبار عوامل الجذب و التسهيالت وامكانية الوصول للمواقع السياحية
وتم عرض نماذج للحركه السياحية القادمة الى األردن و بعض خصائص السائحين 

ة أقامته مما يؤدي الى زيادة حجم وتم التركيز على ربحية السائح من خالل إطالة مد
و من خالل تحليل العرض والطلب السياحي في األردن خلصت . إنفاق السائح

الدراسة الى أن األردن لديه إمكانيات سياحية جيده بسبب موقعه االستراتيجي بين 
األسواق السياحية الحالية والمحتملة وتنوع المناخ و عوامل الجذب السياحي 

الطابع التاريخي للسياحة في األردن وغنى األردن بالمناظر الطبيعية باالضافه الى 

                                                             
(  )

ص  ،"التخطيط السياحي في سبيل تخطيط مكاني شامل ومتكامل"واخرون ، غنيم ،عثمان محمد 

35-55 
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كما أشار الى أن إمكانية تطوير السياحة في األردن سوف تزداد إذا زادت . الجميلة
 (03).حالة االستقرار في الشرق األوسط وبالتالي تزداد الثقة بالسياحة االردنيه

 SWOT Analysis  والتحليل الرباعي لهواقع المغطس السياحي 
يتناول هذا الفصل واقع موقع المغطس السياحي من خالل استطالع آراء 

فرداً، تم توزيع ( 22)مجموعة من السكان المحليين في موقع المغطس، وبواقع 
استبانة تتضمن مجموعة من األسئلة تتعلق بهذا الواقع من وجهة نظرهم، ومن ثم 

لمغطس السياحي من خالل التعرف على مكامن القوة القيام بالتحليل الرباعي لموقع ا
 . والضعف والفرص المتاحة والتهديدات والماطر

موقع المغطس السياحي -أوالا   
المغطس هو المكان الذي تعمد به يسوع على يد يوحنا المعمدان حسب 
المعتقدات المسيحية، في بيت عنيا حيث كان يوحنا المعمدان يبشر ويعمد في الفترة 

وقد تم الكشف عن هذه المعلومات على أثر الحفريات األثرية . لى من بشارتهاألو
 (0لوحة). 022منذ عام " وادي الخرار"التي تمت على امتداد 

إن األدلة الواردة في النص اإلنجيلي، وكتابات المؤرخين البيزنطيين ومؤرخي 
أن الموقع  العصور الوسطى، وكذلك الحفريات األثرية التي أجريت مؤخراً، تبين

الذي كان يوحنا المعمدان يبشر ويعمد فيه، بما في ذلك اعتماد يسوع المسيح على يد 
  (02).يوحنا المعمدان، يقع شرقي نهر األردن في المملكة األردنية الهاشمية

بيت عنيا عبر األردن حيث كان يوحنا "عن ( 0: 0)يتحدث إنجيل يوحنا 
. إلى الضفة الشرقية من النهر" عبر األردن" ويشار هنا إلى عبارة" المعمدان يعمد 

أن ( 2:02)وفي إشارة الحقة إلى نفس الموقع على الضفة الشرقية يقول إنجيل يوحنا 
يسوع المسيح قد سافر أيضاً عبر األردن حيث كان يوحنا المعمدان يعمد في البداية 

 (02).وذهب مرة أخرى إلى نفس المكان وأقام هناك
، تم العثور  022خيرة التي جرت في األردن في عام وخالل الحفريات األ 

على سلسلة من المواقع القديمة المرتبطة بالموقع الذي كان يعمد فيه يوحنا المعمدان 
وتقع سلسلة المواقع هذه على امتداد وادي الخرار، . والذي تعمد فيه يسوع المسيح 

الخرار والمشار اليه باسم تم اكتشاف ديراً بيزنطياً في موقع تل . شرقي نهر األردن
( ميل( 0.0)ويقع هذا الموقع على بعد حوالي كيلومترين " بيت عنيا عبر األردن"

وهناك عدة ينابيع طبيعية تشكل بركاً يبدأ . شرقي نهر األردن في بداية وادي الخرار
                                                             

(  )
 22.ص" إمكانيات األردن في التطوير السياحي" ، حبشسمير  

(  )
 00. ص " المغطس" محمد وهيب،  

(  )
 (2:02()0: 0)الكتاب المقدس، انجيل يوحنا،  
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وكذلك واحة . منها تدفق الماء إلى وادي الخرار، وتصب في النهاية في نهر األردن

 (0لوحة ) .تقع في بداية وادي الخرار وموقع تل الخرار رعوية

يوجد ثالث برك في تل الخرار، وتقع البركة األولى في المنحدر الغربي السفلي 
أما . للتل، وهي تعود للعهد الروماني، أي ما بين القرنين الثالث والرابع بعد الميالد

والبركة . ي لتل الخرارالبركتان االخريتان، فهما يقعان على قمة الطرف الشمال
الجنوبية مستطيلة الشكل ولها درج داخلي على الجهة الشرقية وأربع درجات تمتد 

ويستطيع الحجاج النزول . على امتداد عرض البركة، ويمكن مشاهدة ذلك بوضوح

 .جل أن يتعمدواأإلى البركة من 
أضيفت الحجارة وقد . هنالك بركتان مربعتان تعودان إلى نفس الفترة الرومانية

المربعة المنحوتة إلى الزاوية الجنوبية الغربية للبركة الشمالية الغربية من فترات 
ويصل الماء إلى البرك . وربما كانت تستعمل كدرج للنزول إلى البركة. الحقة

 .بواسطة اقنيه مغطاة بالقناطر
بحر يضم هذا الموقع األثري، الذي يقع على ُبعد تسعة كيلو مترات شمال ال

" تلة مار إلياس"الميت، منطقتين أثريتين رئيسيتين هما تل الخرار، المعروف باسم 
 ( 0).قُرب نهر األردن" يوحنا المعمدان"ومنطقة كنائس  ، "النبي إليا"أو 

ُيعتبر وفقاً للتقاليد المسيحية الموقع فقيرة وهذا المكان الواقع في وسط منطقة  
ويتميز المكان بآثار تعود . الذي تم فيه تعميد يسوع الناصري على يد يوحنا المعمدان

إلى العصور الرومانية والبيزنطية، كالكنائس والمعابد الصغيرة واألديرة، والكهوف 
ة للتعميد، مما التي كانت ُتستخدم كمالجئ للنساك، فضالً عن البرك المائية المخصص

 . كما هذا الموقع يمثل مقصداً للحجاج المسيحيين. يدل على القيمة الدينية لهذا المكان

 واقع المغطس السياحي -ثانياا 

على مجموعة من المواطنين من استبانات الدراسة  استبانه( 22)بتوزيع تم 
من  المحليين في موقع المغطس السياحي وما حوله، للتعرف على واقع المغطس

 :استخدام األساليب اإلحصائية التاليةوجهة نظرهم، وتم تجميع إجاباتهم وتحليلها، ب

 .وذلك بهدف وصف العينة  ،التكرارات والنسب المئوية

، وذلك (Means & St. deviations)المتوسطات واالنحرافات المعيارية 

 .للكشف عن اتجاهات إجابات أفراد العينة على أسئلة الدراسة 

                                                             
(  )

 22-32. المرجع السابق ، صمحمد وهيب ،  
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جنس ال

38.0%

62.0%

ثى أن

ذكر

 .، وذلك للكشف عن معنوية الداللة االحصائية0اختبار كا
أسئلة االستبان  عنفي االجابة  الخماسياستخدم المستوى الليكارتي ه مع العلم بأن

 :وذلك حسب الدرجات  التالية 

 غير موافق= 0محايد= 3موافق= 2موافق بشدة= 2

 .غير موافق بشدة= 0

 العينةتحليل العوامل الديموغرافية ألفراد 

 :الجنس  -1

 (1)جدول رقم 

 يبين توزيع أفراد العينة حسب الجنس

النسبة  التكرار الجنس
 المئوية

 %0  30 ذكر
 % 3 02 انثى

 %022 22 المجموع
 

 

 

 

 

 

من خالل الجدول السابق يتبين لنا أن معظم أفراد العينة كانوا من الذكور حيث 
فرداً،  02حين أن االناث بلغ عددهن ، في %0 فرداً شكلوا ما نسبته 30بلغعددهم 
 .، ومن هنا ستكون معظم إجابات أفراد العينة للذكور% 3ونسبتهم 

 

 

 



  91دراسات يف آثار الوطن العربي                        

545 

مستوى الدخل

12.0%

64.0%

24.0%

أكثر من 052 دينار

من 001 - 052 دينار

ال يوجد دخل خاص

 العمر -2

 (2)جدول رقم 

 يبين توزيع أفراد العينة حسب الفئة العمرية

 

 
 

- 0)من الجدول السابق يتبين لنا أن معظم أفراد العينة كانوا ضمن الفئة العمرية 
من % 22، ونجد كذلك أن ما نسبته % 2فرداً، ونسبتهم   0، حيث بلغ عددهم (32

، وهذا يشير أن األراء المعتمدة من (22-30))أفراد العينة كانوا ضمن الفئة العمرية 
 .الشابة في معظمهاأفراد العينة ستكون آراء الفئة 

 الدخل  -3

 (3)جدول رقم 

 يبين توزيع أفراد العينة حسب مستوى الدخل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة المئوية التكرار الفئة العمرية
(11-30) 0  2 % 
(31-55) 00 22% 

 %022 22 المجموع

 النسبة المئوية التكرار مستوى الدخل
 %24 12 ال يوجد دخل

100-250 32 44 
 12 4 250اكثر من 

 %100 50 المجموع
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علمي يل ال حص ال

52.0%

26.0%

22.0%

الوريوس فأكثر بك

توجيهي

أقل من توجيهي

كانوا ضمن مستوى من خالل الجدول السابق يتبين لنا أن معظم أفراد العينة 
من العينة، ونجد كذلك % 2 ، شكلت ما نسبته 30وبتكرار بلغ ( 022-022)الدخل 

من أفراد العينة ال يمتلكون دخوالً خاصة بهم، وأن ما نسبته % 02أن ما نسبته 
دينار، وهذا يعني أن معظم أفراد العينة  022منهم كانت دخولهم أكثر من % 00

متدنية، وهذا بطبيعة الحال سيكون آراء معينة لطبقة كانوا ضمن أصحاب الدخول ال
 .الدخول المتدنية

 التحصيل العلمي - 

 (4)جدول رقم 

 يبين توزيع أفراد العينة حسب التحصيل العلمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ومن خالل الجدول السابق يتضح لنا أن معظم أفراد العينة كان يحملون 

فرداً يقعون ضمن هذه الفئة   0الشهادات الجامعية أو أكثر، حيث نجد أن عددهم 
من العينة، في حين نجد أن باقي أفراد العينة قد توزعوا على باقي % 20وبنسبة 

 .تقريباً الفئات التعليمية ونسب متقاربة 

 النسبة المئوية التكرار التحصيل العلمي
 %22 11 اقل من توجيهي

 24 13 توجيهي
 52 24 بكالوريس فأكثر

 %100 50 المجموع



  91دراسات يف آثار الوطن العربي                        

555 

 واقع المغطس من وجهة نظر أفراد المجتمع المحلي
أفراد العينة من أبناء المجتمع المحلي نحو واقع المغطس  تتم التعرف على اتجاها

السياحي، من خالل إجاباتهم على مجموعة األسئلة، وقياس متوسط هذه اإلجابات 

 .واالنحراف المعياري لها

للتنمية والتطوير بالرغم أنها مناطق تراثية  عدم خضوع تلك منطقة المغطس -أوالً 
وسيتم مناقشة هذا االتجاه في مرحلتين، تتمثل المرحلة األولى  وأثرية ذات أهمية

بمعرفة إجابات أفراد العينة على المجموعة األولى من األسئلة والمتعلقة بهذا االتجاه، 
ما المرحلة الثانية ومتوسطات إجاباتهم للتوصل إلى معرفة اتجاهاتهم بشكل عام، أ

، وذلك ( α≤ 0.05)عند مستوى الداللة اإلحصائية ( Chi2)فتتمثل بإجراء اختبار 

للتأكد من اتساق اإلجابات وعدم عشوائيتها، ولعدم إسناد النتائج التي يتم الحصول 
 :والجدول التالي يبين ذلك.عليها لعامل الصدفة

 (5)جدول رقم 

متوسط إجابات أفراد العينة على المجموعة األولى من األسئلة واالنحراف      
 .المعياري

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

التوجه نحو 
 الفقرة

اشعر بالرضا لالهتمام بتطوير هذه المناطق  1
 .األثرية

 إيجابي 0.23 2.30

 إيجابي 2.20 2.20 بشكل جيدالمواصالت في هذه المنطقة ال  تتوفر  2

 إيجابي 0 .2 2.2 أؤيد أن الدولة ال تهتم بهذه المناطق 3

 :من خالل الجدول السابق يتبين لنا ما يلي 

لم تختلف إجابات أفراد العينة على هذه المجموعة من األسئلة ولم يكن هناك تبايناً 
 .القليلةملحوظاً، وهذا ما تشير إليه االنحرافات المعيارية 

معظمممم أفمممراد العينمممة اتفقممموا علمممى أنهمممم يشمممعرون بالرضممما لالهتممممام بمنطقمممتهم،  .1

 .وبمتوسط حسابي يشير إلى الموافقة، واالتجاه االيجابي
نجممد كممذلك أن معظممم أفممراد العممين يممرون أن المواصممالت فممي منطقممتهم ال تتمموفر  .7

، 2.20تي بلغمت بشكل جيد، وهذا ما يدل عليه اتجاههم من خال متوسطات إجاباتهم ال
 .وهو متوسط يشير إلى الموافقة بشدة
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أيد معظم أفراد العينة أن الدولة فعمالً ال تهمتم بهمذه المنطقمة، و أن علمى الدولمة أن  .3
 .، وهو يشير إلى الموافقة 2.2تقوم باالهتمام بمنطقتهم، وبمتوسط حسابي بلغ 

أن تلمك المنماطق  ومن خالل إجابات أفراد العينة والتي تم توضيح متوسطاتها نجد .4
ال تخضممع  للتنميممة والتطمموير بممالرغم أنهمما منمماطق تراثيممة وأثريممة ذات أهميممة، وذلممك 

 .حسب وجهة نظر أفراد العينة

وللتأكد من دقة إجابات أفراد العينة عل  هذه المجموعة من األسئلة والنسمق المذي  .5
ثباتهمما حسممب كانممت عليممه، وفيممما إذا لممم  تكممن  هممذه اإلجابممات عشمموائية قمنمما باختبممار 

 .والجدول التالي يوضح ذلك  0اختبار كا

ومن خالل الجدول السابق يتبين لنا أن هناك دقمة وثبمات فمي اجابمات أفمراد العينمة  .6
وي أقممل مممن ( 2.222) 0المجموعممة األولممى مممن األسممئلة، حيممث بلغممت داللممة كمما علممى

، باعتبمماره مؤشممر قمموي يممدل علممى عممدم عشمموائية ( α≤ 2222)المسممتوى اإلحصممائية 
 .اإلجابات

أهالي تلك المناطق التراثية واألثرية يغادرون هذه المناطق ويتوجهون إلمى   -ثانياً  .7
 المدن  والمناطق الصناعية

قشمة همذا االتجماه فمي ممرحلتين، تتمثمل المرحلمة األولمى بمعرفمة إجابمات وسيتم منا .8
مممن األسممئلة والمتعلقممة بهممذا االتجمماه، ومتوسممطات  الثانيممةأفمراد العينممة علممى المجموعممة 

إجاباتهم للتوصل إلى معرفة اتجاهاتهم بشكل عام، أمما المرحلمة الثانيمة فتتمثمل بمإجراء 

، وذلك للتأكد ممن اتسماق ( α≤ 0.05)حصائية عند مستوى الداللة اإل( Chi2)اختبار 

اإلجابممات وعممدم عشمموائيتها، ولعمممدم إسممناد النتممائج التممي يمممتم الحصممول عليهمما لعاممممل 
 :والجدول التالي يبين ذلك.الصدفة

 

 

 

 

 

عدم خضوع تلك المناطق  للتنمية 
والتطوير بالرغم أنها مناطق تراثية 

 وأثرية ذات أهمية

 0الداللة كا درجات الحرية 0قيمة كا

0 .0 2 2.222 
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 (4)جدول رقم 

من األسئلة واالنحراف  الثانيةمتوسط إجابات أفراد العينة على المجموعة      
 .المعياري

المتوسط  الفقرة  الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

التوجه 
نحو 
 الفقرة

 إيجابي 0 .2 2.22 االستفادة من هذه المناطق وعدم الهجرةأؤيد 0

استيطان السكان وعدم هجرتهم إلى المدن و أشجع  0
 المناطق الصناعية

 إيجابي 2 .2 2.2

 :من خالل الجدول السابق يتبين لنا ما يلي 

أفراد العينة على هذه المجموعة من األسئلة ولم يكن هناك تبايناً لم تختلف إجابات . 0
 .ملحوظاً، وهذا ما تشير إليه االنحرافات المعيارية القليلة

معظم أفراد العينة اتفقوا على أنهم يؤيدوناالستفادة من هذه المناطق وعدم الهجرة، . 0
 .ه االيجابييشير إلى الموافقة بشدة، واالتجا( 2.22)وبمتوسط حسابي بلغ 

معظم أفراد العينة اتفقوا على أنهم يشجعوناستيطان السكان وعدم هجرتهم إلى . 3
 ( .2.2)المدن والمناطق الصناعية، وبمتوسط حسابي بلغ 

وعلى الرغم من أن السكان يشجعون االستيطان في مناطقهم وعدم الهجرة إلى 
 .تدفعهم إلى ذلكالمناطق الصناعية إال أن األحوال المادية والمعيشية 

وللتأكد من دقة إجابات أفراد العينة عل  هذه المجموعة من األسئلة والنسق الذي 
كانت عليه، وفيما إذا لم  تكن  هذه اإلجابات عشوائية قمنا باختبار ثباتها حسب 

 .والجدول التالي يوضح ذلك  0اختبار كا

 

ومن خالل الجدول السابق يتبين لنا أن هناك دقة وثبات في إجابات أفراد العينة على 
وهي أقل من المستوى ( 2.222) 0المجموعة الثانية من األسئلة، حيث بلغت داللة كا

 .، باعتباره مؤشر قوي يدل على عدم عشوائية اإلجابات( α ≤2222) ياإلحصائ

أهااااالي تلااااك المناااااطق التراثيااااة واألثريااااة 
المنااااطق ويتوجهااااون إلااااى يغاااادرون هااااذ  

 المدن  والمناطق الصناعية

الداللمممممة  درجات الحرية 0قيمة كا
 0كا

00.2 3 2.22  
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تااا دي عوامااال  جاااذب األهاااالي إلاااى تنمياااة وتطاااوير هاااذ  المنااااطق التراثياااة  -ثالثااااا 
 .واألثرية

وسيتم مناقشة هذا االتجاه في مرحلتين، تتمثل المرحلة األولى بمعرفة إجابات أفراد 
من األسئلة والمتعلقة بهذا االتجاه، ومتوسطات إجاباتهم  الثالثةالعينة على المجموعة 

للتوصل إلى معرفة اتجاهاتهم بشكل عام، أما المرحلة الثانية فتتمثل بإجراء اختبار 

(Chi2 ) عند مستوى الداللة اإلحصائية(α≤ 0.05 ) وذلك للتأكد من اتساق ،

حصول عليها لعامل اإلجابات وعدم عشوائيتها، ولعدم إسناد النتائج التي يتم ال
 :والجدول التالي يبين ذلك.الصدفة

 (7)جدول رقم 

 .من األسئلة واالنحراف المعياري الثالثةمتوسط إجابات أفراد العينة على المجموعة      

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

التوجه نحو 
 الفقرة

 إيجابي 0 .2  2.2 المناطق هذهأشجع على االستثمار في مثل  1

أو في المناطق  المنطقةفي هذه  نزلبناء  أؤيد 2
 .المجاورة لجذب الزوار

 إيجابي 2 .2 2.20

 الزوار لخدمة أشجع على وجود مراكز معلومات 3
 في هذه المنطقة

 ايجابي   .2 2.3

سوف يقلل من  المناطقاالستثمار في مثل هذه  4
 مشكلة البطالة

 ايجابي 2.22 2.3

 :خالل الجدول السابق يتبين لنا ما يلي من 

لم تختلف إجابات أفراد العينة على هذه المجموعة من األسئلة ولم يكن هنماك تباينماً . 0
 .ملحوظاً، وهذا ما تشير إليه االنحرافات المعيارية القليلة

معظم أفمراد العينمة اتفقموا علمى أنهمم يشمجعون االسمتثمار فمي منماطقهم ، وبمتوسمط . 0
 .يشير إلى الموافقة بشدة، واالتجاه االيجابي(  2.2)بلغ  حسابي

أو فمي المنماطق المجماورة لجمذب  منطقمتهمفمي  نزلبناء  معظم أفراد العينة يؤيدون. 3
، وهو متوسط يشمير إلمى الموافقمة بشمدة ويتجمه (2.20)، وبمتوسط حسابي بلغ الزوار

 .نحو اإليجابية 

علمممممى وجمممممود مراكمممممز  يشمممممجعونونجمممممد كمممممذلك أن أفمممممراد العينمممممة فمممممي معظمهمممممم 
سموف  منطقمتهماالسمتثمار فمي ، كمما يعتقمدون أن في هذه المنطقة لخدمةالزوارمعلومات
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، وبالتالي تقل الهجرة وتنتعش الحالة االقتصادية لتلك المنطقمة، يقلل من مشكلة البطالة
 .ما يؤدي في النهاية إلى تنمية وتطوير هذه المناطق التراثية واألثرية

دقممة إجابممات أفمراد العينممة عممل  هممذه المجموعمة مممن األسممئلة والنسممق الممذي  وللتأكمد مممن
كانممت عليممه، وفيممما إذا لممم  تكممن  هممذه اإلجابممات عشمموائية قمنمما باختبممار ثباتهمما حسممب 

 .والجدول التالي يوضح ذلك  0اختبار كا

ومن خالل الجدول السابق يتبين لنا أن هناك دقة وثبات في إجابمات أفمراد العينمة علمى 
وهي أقل من المسمتوى ( 2.200) 0المجموعة الثالثة من األسئلة، حيث بلغت داللة كا

اإلجابمات، أي ، باعتباره مؤشر قوي يدل على عدم عشموائية ( α≤2222) ياإلحصائ
 .أن الفرضية الثالثة مثبتة تماماً 

وجااود التطااور العمرانااي فااي بعااا المناااطق التراثيااة واألثريااة، ويشااجع   -رابعاااا 
 األهالي وجود مثل هذا التطور

وسيتم مناقشة هذا االتجاه في مرحلتين، تتمثل المرحلة األولى بمعرفة إجابات أفراد 
من األسئلة والمتعلقة بهذا االتجاه، ومتوسطات إجاباتهم  الرابعةالعينة على المجموعة 

للتوصل إلى معرفة اتجاهاتهم بشكل عام، أما المرحلة الثانية فتتمثل بإجراء اختبار 

(Chi2 ) عند مستوى الداللة اإلحصائية(α≤ 0.05) وذلك للتأكد من اتساق ،

صول عليها لعامل اإلجابات وعدم عشوائيتها، ولعدم إسناد النتائج التي يتم الح
 :والجدول التالي يبين ذلك.الصدفة

من األسئلة  الثالثةمتوسط إجابات أفراد العينة على المجموعة  (7)جدول رقم 
 .واالنحراف المعياري

المتوسط   الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

التوجه نحو 
 الفقرة

والتي تمثل أصالة  القديمةالحرف  إلىأؤيد الرجوع  1
 .هذه المنطقة

 إيجابي 2.20 2.20

ومنتزهات بشكل  حدائقتتوفر المرافق العامة من  2
 .جيد

 إيجابي   .2 2.20

في ( شوارع وأرصفة)التحتيةأشجع على تطوير البنى  3
 هذه المنطقة

 ايجابي 0 .2  2.2

ت دي عوامل  جذب األهالي إلاى تنمياة 
وتطااااااوير هااااااذ  المناااااااطق التراثيااااااة 

 .واألثرية

 0الداللة كا درجات الحرية 0كاقيمة 

02.2   2.200 
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 :من خالل الجدول السابق يتبين لنا ما يلي 

أفراد العينة على هذه المجموعة من األسئلة ولم يكن هنماك تباينماً لم تختلف إجابات . 0
 .ملحوظاً، وهذا ما تشير إليه االنحرافات المعيارية القليلة

والتممي تمثممل  اليدويممة القديممةالحممرف اتفمق معظممم أفممراد العينممة علمى أنهممم يشممجعون . 0
حسممابي بلممغ ، وذلممك لتشممجيع السممياحة فيهمما وتسممويقها، وبمتوسممط أصممالة هممذه المنطقممة

2.20. 

معظم أفراد العينة يرون أن منطقتهم تتوفر فيها البنمى التحتيمة وهمم يشمجعون علمى . 0
ذلممك لممما لممه مممن آثممار جيممدة وايجابيممة علممى االقتصمماد فممي منمماطقهم، مممن حيممث الجممذب 

 .السياحي، وتشجيع االستثمار

ثية وبالتالي نجد أن األهالي يشجعون وجود التطور العمراني مناطقهم الترا
واألثرية،وللتأكد من دقة إجابات أفراد العينة عل  هذه المجموعة من األسئلة والنسق 
الذي كانت عليه، وفيما إذا لم  تكن  هذه اإلجابات عشوائية قمنا باختبار ثباتها حسب 

 .والجدول التالي يوضح ذلك  0اختبار كا

ومن خالل الجدول السابق يتبين لنا أن هناك دقة وثبات في إجابمات أفمراد العينمة علمى 
وهممي أقممل ممممن ( 2.220) 0المجموعممة الرابعممة مممن األسممئلة، حيممث بلغمممت داللممة كمما

، باعتبمماره مؤشممر قمموي يممدل علممى عممدم عشمموائية ( α ≤2222) يالمسممتوى اإلحصممائ
 .اإلجابات، أي أن الفرضية الرابعة مثبتة تماماً 

وجود التطور عمراني في بعا المناطق 
ويشجع األهالي وجود مثل التراثية واألثرية، 

 هذا التطور

الداللة  درجات الحرية 0قيمة كا
 0كا

0 .  2 2.220 
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:التحليل الرباعي لموقع المغطس السياحي -ثالثاا   

   :للمشروع( swot)التحليل الرباعي

 يهدف التحليل الرباعي لنقاط القوة ونقاط الضعف والفرص، والتهديدات والمخاطر

والتي تميزه عن  هذا الموقعإلى التعرف على عناصر القوة في  ألي موقع سياحي

، والتعرف على الفرص التي ه، ومعرفة نقاط الضعف فيالمواقع السياحيةغيره من 

زيارات وقد تؤدي إلى نتائج إيجابية كزيادة  إلى هذا الموقع السياحييمكن أن تأتي 

بب اضطرابات ذات يمكن أن تسواستعراض التهديدات التي ، السياح إليه واإلقامة فيه

        .نتائج سلبية فيه

 :نقاط القوة ونقاط الضعف: أوال

 : تتمثل نقاط الضعف فيما يلي

السممياحية فممي موقممع المغطممس  المنشممآت وتنمموع كفايممة وعممدم التحتيممة البنممى ضممعف -
 . اإلقامة منشآت السياحي، وخصوصاً 

 خممممدمات مسممممتوى موقممممع المغطممممس السياحي،وضمممع إلمممى المؤديممممة لطممممرق ضمممعف -
 وغيرها االتصاالت

بشمكل عمام، وضمعف إدارة موقمع المغطمس  السمياحية للمواقع اإلدارة مستوى ضعف -
 . السياحية لجذباالستثمارات مضاداً  عامالً  شكل السياحي على وجه الخصوص، مما

 مسمتوى وضمعف لسمياحية فمي الموقمع، االسمتعالمات مراكمز جودة وضعف كفاية عدم
 .العالمي والترويج اإلعالن حيث المغطس من لموقع الترويج

 :أما نقاط القوة فتتمثل فيما يلي

األردن بشكل عام، وفمي موقمع المغطمس السمياحي علمى عامل األمن واالستقرار في  -
 .لسنوات طويلة وجه الخصوص

ذات الطممابع الممديني المشممابه للطممابع  لمجموعممة مممن المواقممع األثريممة األردنامممتالك  -
ة همذه المواقمع مدرجم، والتمي تعمود إلمى فتمرات تاريخيمة مختلفمة الديني لموقع المغطس

 .على الئحة التراث العالمي
بشممكل عممام، والطقممس المعتممدل لموقممع  التنمموع الجغرافممي والطبيعممي للمواقممع األثريممة  -

 .والصيف المغطس السياحي بشكل عام، وخاصة في فترات الربيع
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لعادات وتقاليد متنوعة فيما بينهما ممما يشمكل قيممة  األردنية بشكل عامامتالك المدن   -
ياحة، واختصاص موقع المغطس السياحي بمجموعة ممن العمادات والتقاليمد مضافة للس

 .والثقافة العربية
يعد موقع المغطس ممن المواقمع ذات الرمزيمة الدينيمة المرتفعمة عنمد معظمم الطوائمف  -
 .لمسيحية، وأتباع الدين المسيحي ممن يعتقدون بأهمية المغطس الدينيةا

 الفرص والتهديدات: ثانياا 

 :فيما يلي موقع المغطس السياحيتتمثل فرص 

يزيممد فممرص وسممياحياً وجممود بنيممة تحتيممة قويممة وانتعمماش المنطقممة المحيطممة اقتصممادياً  -
 .في جذب السياح إلى موقع المغطس السياحي التوسع المستقبلي

الصورة الذهنية لألردن عالميماً والتمي تمتماز بتموفر األممن مناسمبة األسمعار السمياحية  -
 . وانتشار الفنادق ودور االيواء وسهولة الوصول إليها

مؤشر األسعار يشمير لمسمتوى أسمعار مقبولمة تجعمل السموق السمياحي جاذبماً للسمياح،  -
، وفممي مقممدمتها تمّيممز والتفممرد بممالمواقع التاريخيممة ومواقممع السممياحة الدينيممةإلممى جانممب ال

 .موقع المغطس السياحي ذو الطابع الديني
سهولة التضاريس وطبيعة المنطقمة الجغرافيمة السمهلة لموقمع المغطمس السمياحي يعمد  -

 . عامالً جاذباً للسياح
 :أما التهديدات والمخاطر فتتمثل فيما يلي

إلى االقتصادية على الصعيد الدولي وأثرهما السملبي علمى جمذب المسمتثمرينلتغيرات ا -
المنمماطق السممياحية، وموقممع المغطممس السممياحي شممأنه شممأن المواقممع السممياحية األخممرى 

 . تأثراً بالوضع االقتصادي العالمي
، والتمسممك واالنغممالق االجتممماعيالطبيعممة المحافظممة للشممعب األردنممي بشممكل عممام  -

بالعممادات والتقاليممد اإلسممالمية العربيممة، يممؤدي إلممى انخفمماض االهتمممام بموقممع المغطممس 
 . السياحي ذو الطابع الديني المسيحي

ضممعف الموازنممات المخصصممة للتممرويج السممياحي وضممعف الموازنممات المخصصممة  -
 .ة، بما فيها موقع المغطس السياحيالمواقع األثرية والسياحي وترميملتأهيل 
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لموقممع المغطممس (SWOT Analysis) ويوضممح الشممكل التممالي التحليممل الربمماعي -

 السياحي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقع املغطس 

 السياحي

 ع األردن بشكل عام -

،وفي موقع المغطس 

السياحي على وجه 

الخصوص لسنوات امل 

األمن واالستقرار في 

 .طويلة
الطقس المعتدل لموقع  -

 فترات الربيع والصيف

المغطس السياحي بشكل 

أما عام، وخاصة في 

التهديدات والمخاطر 

  :ليفتتمثل فيما ي
موقع المغطس من  -

المواقع ذات الرمزية 

الدينية المرتفعة عند 

معظم الطوائف 

 .المسيحية

 

نقاط 

 القوة

ضعف البنى التحتية وعدم كفاية وتنوع  -
المنشآت السياحية في موقع المغطس 

 . السياحي، وخصوصاً منشآت اإلقامة
ضعف مستوى الطرق المؤدية إلى  -

 .موقعا المغطس السياحي
المغطس  ضعف مستوى اإلدارة لموقع -

 .السياحي
عدم  كفاية وضعف جودة  -

 .مراكزاالستعالمات ا لسياحيةفي الموقع
ضعف مستوى الترويج لموقع المغطس  -

 .من حيث اإلعالن والترويج العالمي
 

نقاط 

 الضعف

الصممممممورة الذهنيممممممة لممممممألردن 
عالميممماً والتمممي تمتممماز بتممموفرا 
ألمممممممممن مناسممممممممبة األسممممممممعار 
السمممممياحية وانتشمممممار الفنمممممادق 

االيممممممممممواء وسممممممممممهولةا  ودور

  .لوصول إليها
مؤشراألسمعار يشمير لمسممتوى 
اسممممعارمقبولة تجعممممل السمممموق 
السياحي جاذباً للسياحة لموقمع 
المغطممس السممياحي ذوا لطممابع 

 .الديني
سمممهولة التضممماريس وطبيعممممة 
المنطقمممممة الجغرافيمممممة السمممممهلة 
لموقمممممع المغطمممممس السمممممياحي 

  .يعدعامالً جاذباً للسياح
 

 

الفر 

 ص

التغيممممممممرات االقتصممممممممادية علممممممممى 
الصمممعيد المممدولي وأثرهممما السممملبي 
علمممممى جمممممذب المسمممممتثمرين إلمممممى 
المنمممممممممممماطق السممممممممممممياحية،وموقع  

 . لمغطس السياحي
ضممممعف الموازنممممات المخصصممممة 
للتمممممممرويج السمممممممياحي وضممممممممعف 
الموازنممممات المخصصمممممة لتأهيمممممل 
وتممممممممممرميم المواقممممممممممع األثريممممممممممة 
والسممممممياحية، بممممممما فيهمممممما موقممممممع 

 .المغطس السياحي

دات التهدي

 واملخاطر
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  : النتائج

من خالل استطالع آراء مجموعة من المواطنين حول واقع موقع المغطس  -0
 : السياحي، وإجراء التحليل الرباعي لهذا الموقع، تم التوصل إلى النتائج التالية

األدلة الواردة في النص اإلنجيلي، وكتابات المؤرخين البيزنطيين ومؤرخي  تبين -0
موقع الذي كان يوحنا المعمدان أن ال، العصور الوسطى، وكذلك الحفريات األثرية

يبشر ويعمد فيه، بما في ذلك اعتماد يسوع المسيح على يد يوحنا المعمدان، يقع 
 .شرقي نهر األردن في المملكة األردنية الهاشمية

خضع  للتنمية يال  يرى  أن موقع المغطس السياحي معظم أفراد المجتمع المحلي -3
 . تاريخية ودينية أثرية ذات أهميةتراثية و ةمنطق من أنهوالتطوير بالرغم 

 موقع المغطس السياحي االستثمار فيو لخدمةالزوار وجود مراكز معلومات -2
، وبالتالي تقل الهجرة وتنتعش الحالة االقتصادية لتلك سوف يقلل من مشكلة البطالة

 .ةالمنطقة، ما يؤدي في النهاية إلى تنمية وتطوير هذه المناطق التراثية واألثرية الديني

ضعف البنى التحتية وعدم كفاية وتنوع المنشآت السياحية في موقع المغطس  -2
السياحي، إضافة إلى ضعف مستوى الترويج لموقع المغطس من حيث اإلعالن 

 .والترويج العالمي، من أهم نقاط الضعف في هذا الموقع السياحي

من األردن بشكل عام، واعتبار موقع المغطس عامل األمن واالستقرار في  - 
المواقع ذات الرمزية الدينية المرتفعة عند معظم الطوائف المسيحية، وأتباع الدين 
 .المسيحي ممن يعتقدون بأهمية المغطس الدينية، من عوامل القوة في موقع المغطس

، باإلضافة السوق السياحيفي يشير لمستوى أسعار مقبولة  الذي  مؤشر األسعار - 
قة الجغرافية السهلة لموقع المغطس السياحي، سهولة التضاريس وطبيعة المنط إلى

 . من أهم الفرص المتاحة لموقع المغطس السياحي

ضعف الموازنات من أهم التهديدات والمخاطر أما موقع المغطس السياحي،  - 
موقع المغطس المخصصة للترويج السياحي وضعف الموازنات المخصصة لتأهيل 

 السياحي
 :الدراسة توصي الباحثة بما يليبناء على نتائج :التوصيات 

لمناطق تلك اتحسين البنية التحتية ل، واألثرية المهملةالسياحية االهتمام بالمناطق  -0
 . السياحية

 .، والترويج السياحيزيادة المعاهد التي تعنى باالثار والفنادق -0
على أساس أن تقوم الهيئة بالمساهمة في  تنشيط السياحةإعادة النظر بدور هيئة  -3

، وأن تعرف مناطق الجذب السياحي الجديدة، وأن األثرية السياحية مناطقالتطوير 
تساعد على توفير المواقع الصالحة للتطوير السياحي دون أن تكون معيقة لتطوير 

  .المشاريع السياحية وأن تتمتع برؤية داعمة ومشجعة للتنمية
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Abstract: 

Jordan is characterized by the existence of pillars  and the 

fundamentals of geographical ,historical and natural sites, make it 

a tourist country in all seasons of the year, and have all tourist, 

such as religious places and archaeological sites, resorts, natural 

springs, forests, deserts and beaches. This research was 

conducted to identify the location of the baptism in Jordan, the 

extent of its development, the strengths and weaknesses of this 

site, as well as the opportunities, threats and risks facing it. It is 

one of the few studies conducted on the site of the baptism. 

Tourism is one of the largest industries in the world, and the 

economic sector which gives $ 2000 billion revenue annually. It 

is also the second largest oil supplier in the world. Since Jordan 

has very lack in commercial oil resources, the tourist sites 

constitute a great wealth that can be exploited to support the local 

economy and economic sectors. 

The problem of the study is that there are many tourist sites 

in Jordan, have the weakness of tourism services, which is the 

basic measure for the success of any tourist activity, due to the 

lack of organized and accurate information centers, which have 

sufficient information about these archaeological sites, the 
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inhabitant of these sites don’t know the value of these 

archaeological site which needs the restoration and development, 

especially the site of the baptism. 

Keywords: 

 Tourism - Investment - Baptism - Tourist Services - Tourism 

Development-Archaeological Site 

 


