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  دورها في التنمية السياحية المخيمات السياحية في وادي رم و

  إبراهيم يحيى الرواشدة 

  2013 ،جامعة مؤتة

موقـع   التعريف في المخيمات السياحية  فـي وادي رم وال          إلىتهدف الدراسة   

مية الـسياحية مـن خـالل       ، ودور المخيمات في التن    السياحي الطبيعي في وادي رم    

  .ة والمواقع الطبيعية في وادي رماختيار بعض المخيمات السياحي

لـسياحي  اعتمدت منهجية الدراسة على جمع المعلومات المتوفرة عن الموقع ا         

مقـابالت مـع أصـحاب      موقع عدة زيارات و   زيارة ال من خالل الجانب النظري  و     

  .المخيمات السياحية

 المقدمة والخاتمة والمالحـق     إلىفصول باإلضافة   اشتملت الدراسة على ثالث     

  .الخرائط للجداول و

خ الموقع   الموقع األثري و تاري   تحدث عن تعريف علم اآلثار و     : ول الفصل األ 

ثرية والسياحية الموجودة في وادي رم      تحدث عن المواقع األ   وسبب تسمية المنطقة، و   

  ).المواقع األثرية الجبال الطبيعية، و( وهي 

ل خـاص،   ل الثاني تحدث عن المقومات السياحية فـي وادي رم بـشك           الفصو

ريف في  ، ومن ثم التع   والتعريف بمعنى السياحة والمكان  السياحي والتنمية السياحية       

لعاملين في قطاع السياحة وعدد سكان وادي رم        ، وعدد ا  الموقع الجغرافي لوادي رم   

  .ي وادي رمالخدمات السياحة التي تقدم فوالمناطق المحيطة لها و

تناول الفصل الثالث نتائج التحليل اإلحصائي لالستبانة عن مـستوى رضـا            و

خاصة الخدمات الـسياحية التـي تقـدمها        ر بالخدمات المقدمة في وادي رم و      الزوا

مواقـع   أن منطقـة وادي رم مـن ال        إلـى ، وكما أثبتت الدراسة     احيةالمخيمات السي 

  .لعب دوراً مهماً التنمية السياحيةتالسياحية المهمة في األردن، التي لعبت و
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Abstract 
 

Tourist Camps in Wadi Rum and their Role in Tourism Development 
 

IBRAHIEM YAHYA IBRAHIEM ALRAWASHDEH 
 

Mutah University , 2013  
 

This study aims at indentifying the tourist camps in Wadi Rum and the 
natural tourist site in Wadi Rum, and the role of camps in tourism 
development by choosing some of the tourist camps and natural sites in 
Wadi Rum. 

The course of the study depended on all available information about 
the tourist site by using previous studies and visiting the site many times 
and meeting the owners of the tourist camps . 

The study included three chapters in addition to the introduction , the 
conclusion , and the appendixes for the tables and maps. 

Chapter one : It talked about the definition of archaeology and the 
archaeological site, the history of the site and the reasons for naming the 
region; it talked also about the archaeological and tourist sites in Wadi 
Rum such as the natural mountains and archaeological sites . 

Chapter two: It talked about tourism potential in Wadi Rum in 
particular and the definition in the sense of tourism and tourist place and 
development and the the definition of geographic location of WadiRum , 
and the number of workers in tourism sector and the number of residents of 
Wadi Rum and the surrounding areas and tourist services that are offered in 
Wadi Rum. 

The third chapter talked about the results of statistical analysis for the 
identification on the level of visitor satisfaction for the services provided 
and particularly the touris services offered by the tourist camps . The study 
proved that the area of Wadi Rum is one of the most important tourist sites 
in Jordan , which has played and plays an important role in tourism 
development. 

 

 

  

  

  



 

 
 

1

  :المقدمة

 ملموس  تعتبر السياحة من أهم القطاعات التي تعتمد عليها الدولة، حيث لها أثر           

ثقـافي والعامـل الـديني      ال  واالجتماعي و   االقتصادي(من خالل عدة عوامل  مثل       

التقاليـد  ، ونقل العادات و   لسياحة مصدرا مهما للدخل القومي    ، حيث تعتبر ا   )العلميو

أمـا عـن    ، و  دول أخرى من خالل السياح     إلىسنة  التي تكتسبها الدولة  بصورة ح     

لـة الواحـدة    العامل الديني حيث من المعروف أنه يوجد عدة ديانات مختلفة في الدو           

مكـة  ( آخر مثـل     إلى من مكان    دللسياحة دور مهم في انتقال األفرا     ودول العالم، و  

تقـال  أما عن العامـل  العلمـي هـو ان         ، و عند المسلمين ) المدينة المنورة المكرمة و 

للسياحة دور مهـم فـي العامـل        ، و   آخر من أجل الدراسة     إلىالشخص من مكان    

  ).2006كفافي،( األقارب االجتماعي من خالل زيارة

، حيث لها   ت العلمية التي تدرس في الجامعات     أصبحت السياحة من التخصصا   

هـا الـسياحة    ردن من تلك الدول التي تـدرس ب       األ وأسس علمية تقام عليها و     قواعد

 اجها ألفراد يتخصصون فـي الـسياحة        احتي إلىيعود السبب   ثار في الجامعات و   آلاو

تـي  حيث أن األردن من الدول الغنية في السياحة من خالل المقومات الـسياحية ال             

عل فـي األردن عـدة أنـواع        تنوع التضاريس الذي ج   المناخ المعتدل و  تتمتع بها و  

د عدد السياح فـي األردن، أمـا        تعد هذه المقومات من أهم أسباب ازديا      ، و للسياحة

الحضارات التي استوطنت خالل الفترات الزمنية التي مرت بهـا األردن لهـا دور              

من خالل المخلفات التـي خلفتهـا تلـك         في جعل السياحة أكثر اهتمام فيها، و      مهم  

 )الكتابــات، والنقــوش واألبنيــة( مــن العــصور القديمــة مثــل الحــضارات 

  .)2001النوايسة،(

 من المناطق المهمة التي تمتلك الكثير مـن       ) وادي رم (نطقة الدراسة   وتعتبر م 

، حيث تأخذ نـوع     )، تنوع تضاريس المنطقة    المناخ ،الموقع(المقومات السياحية مثل    

  .)البيئية(وهي السياحة الطبيعية من أنواع السياحة 
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  :منطقة الدراسة

 سلطة إقليم العقبة ةسؤولي ممن لمدينة العقبة و منطقة الدراسة تابعة إدارياًتتمتع

عن العاصمة عمان  كم شماالً و )50(حيث تبعد عن العقبة حوالي ) المفوضية(

أطلق و) البتراء العقبة،( جنوباً، وتقع بين منطقتين سياحيتين هما كم )310(حوالي 

  .عليه المثلث الذهبي

دمات  تقدم الخمخيمات السياحيةالة الدراسة مواقع سياحية طبيعية وتضم منطق

  .مركز الزوار الذي يقدم النصائح والمعلومات السياحيةللسياح و

  :مشكلة الدراسة وأهميتها

 وادي رم هي سياحة بيئيـة        السياحة في  أنإلىتدل المعلومات التي تم ذكرها      

المناخ الطبيعة الخالبة و  ة في جمالها و   المنطقة غنية بالمواقع الجذاب   وأثرية، حيث أن    

 منطقة وادي رم تفتقر     أن إالة في المنطقة    من وجود  السياح   على الرغم   ب، و المناس

 تجيب على التساؤالت    أن، وتحاول هذه الدراسة     لتنمية السياحية فيها  ا التطوير و  إلى

  :التالية

  السياحية في وادي رم ؟توماما هي المق - 1

 ما هي العوامل المؤثرة على طلب الخدمات السياحية في وادي رم ؟ - 2

  في التنمية السياحية في وادي رم ؟ما هو اثر المخيمات - 3

 دور الخدمات السياحية التي تقدم في وادي رم ؟ - 4

  :أهداف الدراسة

لعوامل المؤثرة في منطقة وادي رم،      ا و ةيومات السياح عمل دراسة شاملة للمق    - 1

ودور المخيمات في التأثير في توفير الخدمات الـسياحية، ودور المجتمـع            

 . المنطقةة فييالمحلي في التنمية السياح

 .باقي المواقع السياحية في األردنتنمية السياحة في وادي رم، لتصبح ك - 2

محاولة وضـع بعـض     لحالية للخدمات السياحية المقدمة، و    معرفة األوضاع ا   - 3

 .تطويرهاتصورات التي قد تفيد في رفعتها وال

تعريفها باألماكن السياحية فـي منطقـة الدراسـة         محلية و السياحة ال تشجيع   - 4

 .ميزاتهامعرفة مو
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  :معوقات الدراسة

، ومنها قلة الدراسات التي بحثـت فـي         د من الصعوبات  واجهت الدراسة العدي  

التطوير التنمية و ، واقتصارها على موضوع     ضوع التنمية السياحية في وادي رم     مو

 المواصالت المؤدية إلى وادي رم      صعوبة، و السياحة بشكل عام، وتم االعتماد عليها     

 .مجتمع عينة الدراسةعامل مع صعوبة التو

  :منهجية الدراسة

المـنهج  : الثـاني ،  المنهج النظـري  : األول:  منهجين هما  إلىقسمت الدراسة   

ل على المنهجـين    كان العم نهجين تمت الدراسة قدر اإلمكان و     العملي ومن خالل الم   

  :على النحو التالي

ان الوضـع   بيمكان للمصادر الموجودة في المنطقة و     القيام بدارسة شاملة قدر اإل     - 1

، حيث تساهم هذه المعلومـات      الجتماعيةالي لها من حيث التنمية السياحة و      الحا

 .ساليب التطوير التي يمكن تطبيقهاعلى تحديد متطلبات المنطقة من حيث أ

مجموعات السياح التـي    ، و ن المنطقة والواقع السياحي فيها     جمع المعلومات ع   - 2

ية، وقد ساهم هذا لمعرفة الحاجـات       الخارج من السياحة الداخلية و    تقصد المنطقة 

 .ةيما هي المتطلبات المستقبلت المقدمة للسائح والخدماو

 في الـسياحة    والمجتمع المحلي  دي رم،  وا معرفة رأي عينة الدراسة التي زارت      - 3

هم من هذا مدى تقبلهم للعمل       واأل ،د التي يتوقعونها من هذه التنمية     وما هي الفوائ  

ك من خـالل    م المستقبلية للتطوير في المنطقة وذل     في السياحة وما هي تصوراته    

دورهـا فـي التنميـة      المخيمات السياحية في وادي رم و     (عمل استبيان بعنوان    

 ذلـك علـى     وانعكاس لمعرفة آرائهم في السياحة والعائد االقتصادي         )السياحية

 .المجتمع المحلي

 .معرفة العرض والطلب للسياح في المنطقة - 4

طقة بحيث تـؤثر علـى       التي تبين أساليب تطوير المن     ضع األهداف والغايات  و - 5

 . وتتوافق مع جميع األطرافالمنطقة بشكل إيجابي
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زيارات ميدانية ومقابلة أصحاب المخيمات الموجودة في وادي رم لمعرفة التأثير         - 6

 .السياحي التي تقوم بها هذه المخيمات وما هي الخدمات السياحية التي تقدمها

  :لدراسةمجتمع ا

المجتمـع المحلـي     الزوار الذين زاروا وادي رم، و       مجتمع الدراسة من   تكون

التي يصل عدد سكانها بما فيها منطقة وادي رم         والمناطق التي تحيط بها     لوادي رم و  

دائـرة اإلحـصائيات    (مواطنة   مواطن و  )5280(المناطق المجاورة  التي تحيطها      و

  ). العامة 

  :عينة الدراسة

، حيث تـم    المجتمع المحلي بها   و  زوار وادي رم   اقتصرت عينة الدراسة على   

 200 إلىانقـسمت االسـتبانه   ، و اسـتبانه ) 600(شوائية بلغ حجمها    اختيار عينة ع  

  .زيعها في وادي رم و خارج وادي رم، تم تو استبانه للعرب400استبانه لألجانب و

  :صدق األداة

س خلـف فـار   (تم عرض االستبانه على مشرف الرسالة األسـتاذ الـدكتور           

إبـداء رأيـه حـول      مدى صدق محتوى فقرات االستبانه و     ، للتحقق من    )الطراونة

بعـد اطـالع علـى      ، و أبعاد الدراسـة  امها مع متغيرات و   انسجو مضمون االستبانه 

، لتكـون أكثـر     حذف فقرات أخـرى   ه تم تعديل محتوى بعض الفقرات، و      باناالست

  . لبقية أفراد مجتمع الدراسة  وفهماًوضوحاً
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  ) .موقع منطقة الدراسة ) 1(خارطة ( باحث ال
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  الفصل األول 

  وادي رم التسلسل التاريخي ل

  

  :المقدمة 1.1

المناخ ة والحضارية، و  ومات الطبيعي ردن من المناطق التي تتمتع بالمق     عتبر األ ي

ئح اختالف التضاريس الذي جعلها من أهم المناطق التي يزورهـا الـسا           ، و المناسب

حـضارات  مرت األردن بفترات زمنية مختلفة من خالل ال       ، و ةخالل جولته السياحي  

 ،والتي جعلت منها دولة غنية باآلثار التـي خلفتهـا هـذه           السابقة التي استوطنت بها   

الشعوب التي سـكنت    ، التي تدل على الحضارات و     النقوشالحضارات من المباني و   

  ).2001النوايسة،(في المنطقة 

فـي  لحضارات التي اسـتوطنت     ظيت با منطقة وادي رم من المناطق التي ح      و

، إلى أن منطقـة وادي      األردن، حيث دلت البحوث والنقوش الموجودة في وادي رم        

دلـت  ، و  سـنة  10,000في العصر الجليـدي قبـل       رم استوطنت من قبل اإلنسان      

الدراسات بأنها من المناطق التي كانت تتوفر بها المياه الجوفيـة  بكميـات كبيـرة                

توفر الينابيع التي تتميز بها وادي رم لها دور مهم في االستيطان            المناخ المعتدل و  و

  ).2001الموسى،( البشري

جعلهـم   وادي رم عالم من األسرار الفريدة التي سلبت عقول الزائرين مما             إن

الحفـاظ علـى مقوماتهـا الطبيعيـة        ، فيجب حمايتهـا و    يأتون إليها من شتى البقاع    

ـ  مصدر للجذب السياحي للمنطقة و    بر  الثقافية، التي تعت  والتاريخية و  صدر بالتالي الم

  . االقتصاديتوى المعيشي وتحسين المساألساسي لدخل سكان المنطقة و

السياحة ة وادي رم من حيث تاريخ المنطقة و       جاءت هذه الدراسة ألهمية منطق    

دة التي تبين لنـا تـاريخ وادي        الحفاظ على اآلثار الموجو   ، و الطبيعية التي تتمتع بها   

العمـل  وبيان المواقع الطبيعية التي أكسبت وادي رم الجمال الطبيعي الخالب           ، و رم

 الطبيعيـة تطوير منطقة وادي رم من خالل التعريف علـى المواقـع            على تنمية و  

  .الموجودة فيها 
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الفصل الحديث عن تاريخ وادي رم وأهم المواقـع الطبيعيـة           يتناول هذا      و

  .األثرية فيهاو

  

  :رتعريف علم اآلثا 2.1

قـع معينـة   اهو العلم الذي يدرس المواقع األثرية الموجودة في مو     : علم اآلثار 

عصر من العـصور مـن       أي   فيالشواهد األثرية ألي حضارة تعود و     معرفة هذه   و

 اآلثار من خالل الوصف الـشامل        ، ويمكن العمل على علم    الكتاباتخالل  النقوش و   

يتنوع علم اآلثار مع تنوع     ي المكان، و  لتي تركها اإلنسان ف   دراسة الشواهد المادية ا   و

. مع العوامل التي تأثر به    عند اإلنسان من ناحية اجتماعية واقتصادية و      الحياة القديمة   

  ) .2004 ، قادوس،1999، سعد،1993 ، حسن،1990 الباشا،(

هو المكان الذي حظي في االستيطان البـشري        : يمكن تعريف الموقع األثري   و

خلفـات  كن معرفة أن هذا الموقع أثري ام ال من خالل الم          عبر العصور القديمة ويم   

  ).2006 ،كفافي.(التي تركها اإلنسان القديم

  

  : التسمية3.1

، بسبب أنها ذكرت في القرآن الكريم       د أن اسم منطقة وادي رم سميت برم       يعتق

هـا فـي    تر كيفَ فعَل ربك بعاد، إرم ذاِت العماد، التي لم يخْلَقْ مثلُ           ألم  (قوله تعالى   

  . ارم أو حيث كان يطلق عليها اسم آرام ،)سورة الفجر( ،)البالد

العالمـات  (ميم على األحجار مثـل      التصااألشكال و ، اللغةفي  ) آرام(معنى  و

  ) .النقوش في المناطق الصحراويةو

 بعض المؤرخين يقولون أن اسم المنطقة اكتسب مـن قائـد األشـورين               و

نوبية لبالد الشام في القـرن الثـامن قبـل المـيالد             الذي اجتاح المنطقة الج    )أشور(

)Zalabiah,2007.(  
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  :تاريخ وادي رم 4.1

 آخر من أجل التغلـب علـى الحيـاة          إلى من مكان    ينتقلكان اإلنسان القديم    

ه المقومات الطبيعية التـي تـساعده فـي         بهيستقر في المكان الذي توفر       و الصعبة  

  .رغباته اجاته وى صعوبة العيش وتلبية حالتغلب عل

التي استفادت من موقعها    كانت منطقة جنوب األردن غنية بالحضارات السابقة        

، حيث استوطنت من قبـل األدوميـون         ين الجزيرة العربية وبالد الشام    ب ،الجغرافي

، خالل القوافل التجارية التي مـرت فـي         الثموديين قبل اإلسالم  األنباط و البابليين و و

  ). Zalabiah,2007(المنطقة 

ـ ركها اإلنـسان فـي منطقـة وادي رم ي         ومن خالل المخلفات التي ت     ن أن  يب

العـصر   مأهولة في السكان منذ العصور القديمة حيـث تقـدر فـي              وادي رم كان  

دانيـة فـي وادي رم أن       ، و أظهـرت البحـوث المي      سنة) 100,00(الجليدي قبل   

 بـه تجمعـات سـكانية حيـث كانـت المنطقـة يتـوفر              مأهولـة ب   وادي رم كان  

المنطقـة كثيفـة باألشـجار       و ،العوامل التي تساعد اإلنـسان فـي العـيش فيهـا          

، ومـن خـالل األبحـاث       الوضع الحـالي لـوادي رم الـصحراوية       تختلف عن   و

االستكشافات التي أجريت فـي وادي رم ظهـرت نتـائج تـشير الـى وجـود                 و

 . قبـل المـيالد    )600الـى   800(ذه المنطقة في الفترة ما بـين        نشاط سكاني في ه   

)Tony and Dian, 1993.(  

الكتابـات التـي وجـدت فـي وادي رم يتبـين أن             ومن خـالل النقـوش و     

الكتابـة علـى األقـل      ه و المنطقة كانت مأهولة بالسكان الـذين يعرفـون القـرآء         

ـ   ، وتعـود الكتابـات و     يكتب اسمه  معظـم الكتابـات    ى  الثمـوديين، و    النقـوش إل

، ومـن المتوقـع     اسـم أبيـه    و الشخص الذي كتبها  على  النقوش تدل   الرسومات و و

وافل التجاريـة بـين جزيـرة العـرب         أن من كتب هذه الكتابات هم من رجال الق        

مـن الـسعودية    البتراء حيث وجدت نفس الكتابات والنقوش في جنـوب الـبالد            و

ن أن الثموديـون    الثموديـو  إلـى السبب في انتـساب هـذه الكتابـات          معان و  إلى

 الخامس قبل المـيالد حتـى القـرن الـسابع           ، ابتداء من القرن   سكنوا مدائن صالح  

   ).2001، الموسى ،Tony,1990.(بعد الميالد 
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ـ   الفن المعماري و  خالل الكتابات و   ومن  التـي   الـسدود اه و قنوات صرف المي

  . تبين أنها تعود إلى األنباط مثل المعبد النبطيوجدت في وادي رم 

طريق رئيسي للقوافل   أما في الفترة العربية اإلسالمية كانت مهمة حيث كانت          

المكـان   المنـاطق األخـرى و     إلىالتجارية التي تنقل البضائع من الجزيرة العربية        

كانـت منطقـة تجمـع      ، و فل فيها لتوفر المياه في وادي رم      الرئيسي الستراحة القوا  

لمنطقة تجمع للجنـود    م كانت ا  1918، في عام    جنود خالل الثورة العربية الكبرى    ال

  ).2008 لورانس،-Zalabeih,2007.(وماس ادوارد الضابط البريطاني تو

كان من  ، و )صلى(مي ومعجزات الرسول    سكان المنطقة تأثروا بالدين اإلسال    و

ه وسلم  لذلك قام سيدنا محمد صلى اهللا علي       و ،)فروه الجذامي   ( م  ، الحاك أول من أسلم  

  .األمنية إعطاءه األمور اإلدارية و

لطان صالح الدين األيوبي، في موقع      كانت منطقة وادي رم معسكر لجنود الس      

، حيث قـام    على استيعاب الجيوش وتبريد عطشهم    يوجد فيه الينابيع الوافرة، قادرة      

  .بمكافحة الحروب الصليبية في منطقة البتراء والمناطق المحيطة بها 

أما في القرن العشرين انتقلت جيوش الثورة العربية الكبرى شماالً عبر وادي            

 عبـداهللا   األميرر سوريا وبالد الشام من األتراك، حيث سار سمو          رم من أجل تحري   

  وادي رم بالقرب من جبل الخزعلـي،       قوات الثورة العربية الكبرى من    بن الحسين و  

واحد من أكبر الرجـال     ) عيد الزالبية (ومن األشخاص الذين استقبلوا الجيش، الحاج       

ذهبت مـع   " ة الكبرى وقال    الذين سكنوا وادي رم، ومن الذين شهدوا الثورة العربي        

والدي عندما كنت صبياً صغيراً جدا لمقابلة الجيش عند وصولهم لوادي رم، وأتذكر             

بالقرب من جبل أم العشرين، الذي      ) شاكر ابن زيد  (جيداً الخيمة حيث كان الشريف      

أصبح الحقا رئيس ديوان القبائل، وأقام الشريف هزاع في مكان بالقرب من محطة             

ة الحالية، وبقي الشريف الحسين في منطقة أبو عوينة على مسافة ثالثة            شرطة البادي 

  ).(Zalabeih,2007كيلو متر الى الجنوب

 وفي الوقت الحاضر يسكن وادي رم القبائل البدوية التي تتمسك في العـادات            

حيث أن  معظـم المجتمـع        ،اوة الذي  له دور مهم في السياحة       التقاليد القديمة للبد  و

ادي رم يعملون في السياحة من خالل معرفته في الصحراء الواسـعة            المحلي في و  
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عي في رحالت التجـول     ، ونقل السياح من خالل السيارات الدفع الربا       في وادي رم  

، مركـز الـزوار   ( ).دليـل سـياحي   ( السياح   إرشاد، وله دور في     داخل الصحراء 

   ).Zalabeih,2007، 2005الزالبية،

  

  :ية في وادي رمالطبيعالمواقع األثرية و 5.1

 :جبل رم -1

  
، ويبلغ ارتفاعه   كم5وتبعد عن مركز الزوار حوالي      يقع جبل رم في قرية رم       

 إلـى سبب  تسميته في رم نسبة       ، و ثاني أعلى قمة في جبال رم     م وهو   1754حوالي  

 ولهـذا   ،النبطيةجود العديد من النقوش الثمودية و     يتميز هذا الجبل بو   ، و اسم المنطقة 

  .ق في تصوير فلم لورانس العرب في المنطقة المحيطة الجبل تاريخ عري

، حيث يأتي معظم  السياح األجانـب         فضل الجبال عند المتسلقين للجبال    هو أ و

عند تـسلق جبـل رم يـرى        ، و  وادي رم لممارسة رياضة تسلق الجبال العالية       إلى

ــال   ــي الجم ــة ف ــاظر غاي ــسلق من -Tony,diana,1993-Taylor,1987.(المت

Zalabeih,2007.(  
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 :جبل أعمدة الحكمة السبعة  -2

  
م عـن مركـز     500 جنوبا عن مدينة العقبـة، و      كم50يقع هذا الجبل على بعد    

الزوار فـي وادي رم مـن   يمكن رؤية هذا الجبل من مركز       الزوار في وادي رم، و    

  .م500يصل ارتفاعه حوالي و، مطعم الزوار

، ان  الحكمة الـسبعة  في كتابة أعمدة    )  لورانس العرب (وصف توماس ادوارد    

 االسمأن سبب تسميته بهذا     ل الجبال التي شاهدها في وادي رم، و       هذا الجبل من أجم   

يمكن ألي شخص أن يعد عـدد       ية للجبل مقسم على شكل األعمدة و      أن الكتل الصخر  

  ).Zalabeih,2007، 2008لورانس،(هذه الكتل الصخرية 

  :جبل أم النفوس -3
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 كم عن مركز الزوار     6وادي رم على بعد     يقع جبل أم النفوس داخل صحراء       

  ) .م1000(يصل ارتفاعه حوالى و

يمكن رؤيـة غـروب      بين الجبال التي تحيط بها، و      أن موقع هذا الجبل مميز    

  .الشمس فترة الغروب 

 :العشرين أمجبل  -4

  
قال إن هذا الجبل تابع     ، وي م)573(ارتفاعه  قريب من جبل رم و    يقع هذا الجبل    

، وتـروي   ية وحركة األرض تم فصلها عن بعض      مل الجيولوج لكن العوا لجبل رم و  

توا من الخطابين ما  ) 19(القصص البدوية عن سبب تسمية الجبل بهذا االسم هو أن           

كان الخاطب رقم العشرين قادر على أن يحتال على         من أجل حب أمراه شابة ذكية و      

  ) .Brian,2000– مركز الزوار .(ذكائها وتزوجها 

 :جبل أم الدامي -5
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، ويقع جبل أم الدامي     م1854ي األردن حيث يبلغ ارتفاعه      هو أعلى قمة جبل ف    

هو كم عن مركز الزوار داخل الصحراء، و      20داخل صحراء وادي رم على مسافة       

أول من تسلق جبال رم المتسلق   لتسلق من قبل عاشقي المغامرة، و     من أفضل الجبال ل   

  .Tony-Taylor,1998)(م1987العالم توني هوار في عام 

 ):ابو عينة( عين لورانس  -6

 
  .كم8عن مركز الزوار حوالي كم من قرية رم و2لورانس على بعد يقع عين 

 تحديد فترة إنشاء هذا العـين       إلىيعود السبب   ويحيط في هذا العين األشجار،      

سبب تسميتها في عين لورانس هـو        النقوش والمزايا النبطية الصغير و      األنباط، إلى

، سلطة إقليم العقبة االقتصادية   ( شرب من هذا العين      يلبريطانأن لورانس الضابط ا   

  ).مركز زوار وادي رم 

 :بيت لورانس -7
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يقع هذا البيت في ظل أحد الجبال في وادي رم استخدمه لورانس في المكوث              

هـذا  ) لـورانس (ط البريطاني   كان اختيار الضاب   خالل الثورة العربية الكبرى، و     به

 .لهذا سـمية ببيـت لـورانس      والمنخفضة  لية و جبال العا ، بسبب انه يكشف ال    الموقع

)Zalabiah,2007.( 

 :المعبد النبطي -8

  
وار حـوالي   يقع المعبد النبطي في قرية رم الصغيرة التي تبعد عن مركز الز           

 يعـود إلـى      وقت بناء هذا المعبد،    الكتابات الموجودة أن  كم، حيث دلت النقوش و    5

هو عبارة عن غرف وأعمدة ضخمة مـصنوعة        و، استخدمه األنباط للعبادة،     نباطاأل

  ).Zalabieh,2007(، ويوجد تمثال جالس يشبه آلهتهم من الحجارة

  :النقوش في وادي رم-9
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نية الكتابات المجودة في وادي رم مهمة في تحديد الفترات الزم         تعتبر النقوش و  

ان من  ، حيث دلت النقوش إلى أن وادي رم سكنها اإلنس         التي كان يسكن بها اإلنسان    

ـ        قبل الميالد و  ) 600-500(تقدر ب   فترة طويلة    ي لها دور مهم فـي العامـل العلم

من أهم النقوش التي وجدت فـي وادي        و،  التاريخللدراسة في التخصصات األثرية و    

  (G.khouri, 1992- Zalabieh, 2007) ) .ثمودية و نبطية ( رم هي نقوش 
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  ) 2(خارطة 

  ) لحماية الطبيعة الملكيةالعلمية الجمعية (المصدر 
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  الفصل الثاني

  المقومات السياحية في وادي رم 

  

  :المقدمة 1.2

 العـصور القديمـة بمفهـوم الترحـال،       عرفت السياحة عند اإلنـسان منـذ        

الـشراب   آخـر بحثـا عـن الطعـام و         إلـى يث كان اإلنسان يتنقل من مكـان        ح

لحيـاة التـي    قـاوم طبيعـة ا    بدون القصد منها السياحة بل لكي ي      بدائية و وببساطة  

التطـورات  ، ومـع مـرور الوقـت و       اآلمانيعيش بها، أو للحصول على األمن و      

التي حصل عليها اإلنسان تطور مفهـوم الـسياحة عنـد اإلنـسان لتـصبح أهـم                 

  .حقيق ما يريدتتمد عليها اإلنسان في كسب قوته والقطاعات التي يع

ـ      أصبحت السياحة عند الدول من أهم القطاعـا        ا فـي   ت التـي يعتمـد عليه

، فـي البدايـة كانـت       االجتمـاعي يق التقدم االقتـصادي و    تطويرها لتحق تنميتها و 

ـ         وسـائل التنقـل    تالكهم األمـوال و   السياحة مقتصرة على األغنياء فقط بـسبب ام

التطور الذي حصل في العـالم لـم تعـد الـسياحة مقتـصرة              ومع مرور الوقت و   

معـات عنـدها    شـرائح المجت  نياء بل أصـبحت لكثيـر مـن الفئـات و          على األغ 

، حيـث أصـبحت الـسياحة        مناطق أخرى للتعـرف عليهـا      إلىالرغبة في السفر    

نقـل  تـوفير خدمـة الت    سهلة ومرغوبة عند اإلنسان مع األمن وآمـان الـسياحي و          

  ).2004 الطائي،(توفير الخدمات السياحية بمستوى عاليو) المواصالت(

يـادة عـدد    ز لها دور مهم فـي الجـذب الـسياحي و          أن المقومات السياحية  

ـ   ـ  الزوار للمنطق تمتـع بهـذه    وادي رم ي  تمتـع بالمقومـات الـسياحية، و      ي ت ة الت

  .المقومات التي جعلت منها منطقة سياحية يتوافد عليها السياح 

دث هــذا الفــصل عــن تعريــف الــسياحة والمقومــات الــسياحية ويتحــ

  . وادي رم الموجودة
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  : تعريف السياحة2.2

ــة  ــتخدمت لل )Tourism(أن كلم ــسفر واس ــى ال ــة عل ــن دالل ــل م التنق

 أصـل الكلمـة هـي       إلـى ، وعنـد الرجـوع      م1643 آخر فـي عـام       إلىمكان  

)Tour (تعنــي الرحلــة وهــي اشــتقاق للكلمــة الالتينيــة      و)(Torno ،

أنهــا : وطنيــة األمريكيــةوعرفــت الــسياحة مــن قبــل مفوضــية الــسياحة ال

رة ميــل وفتــ )100(نــشاط ينتقــل مــن خاللــه الفــرد مــسافة ال تقــل عــن 

لــة واحــدة عــن مكــان إقامتــه المكــوث المــسافر او الفــرد ال تقــل عــن لي

ــة ــ ،الدائم ــا تعري ــسياحة أم ــى ان ال ــاكنتوش عل ــث م ــة : ف الباح مجموع

ــن الظــواهر و ــات الناتجــةم ــسياح  العالق ــين ال ــات التفاعــل ب  عــن عملي

ــدول و  ــال وال ــشآت األعم ــدف ا ومن ــضيفة به ــات الم ــتقطاب المجتمع س

يــر الــسياحة وعــرف الباحــث ليبي ،لزائــرينواستــضافة هــؤالء الــسياح وا

ــا)1981(عــام  ــى أنه ــوح مؤلــف مــن خمــسة عناصــر  : م عل نظــام مفت

) المجتمـــع (يئـــة والعنـــصر البـــشري جميعهـــا تتفاعـــل مـــع الب

)Lodo,2004 ,Factor ,1985 1997 ،، حداد.(  

:  بكنـدا أنهـا    ) أوتـادا  (فـي مـؤتمر   وعرفت الـسياحة فـي التـسعينيات        

ـ      ا الـشخص إلـى مكـان خـارج بيئتـه المعتـاد لمـدة               األنشطة التي يقـوم به

ــة دون ــسب و زمني ــسفر الك ــن ال ــرض م ــون الغ ــرة  ان يك ــتبعاد الهج اس

  )1999 ، غنيم،2000 ذيب، مقابلة،.( المؤقتة ألنشطة الكسب 

انتقــال الفــرد : تعريفــات يمكــن تعريــف الــسياحة أنهــاومــن هــذه ال

ــدة ال   ــان آخــر لم ــى مك ــه إل ــان إقامت ــن مك ــل عــن م ، اعةســ) 24(تق

ــع الظــواهو ــانالتفاعــل م ــي المك ــع  الموجــودة ف ــون ر والمجتم ، وان يك

ــع و االســتجمامالهــدف  ــال التمت ــة شــروط مــن االنتق ــه ثالث ــوافر في ، وت

، وان يكــون تطــوعي لــيس إجبــاري وان ال يكــون ان يكــون مؤقتــة(هــي 

   .)الهدف منه العمل او نشاط ربحي
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  :المقومات السياحية في وادي رم 3.2

ــإن ــسي ال ــي األردن ل ــاص بهــ هاحة ف ــق خ ــود ا رون ــك لوج  وذل

دن مــن مقومــات تاريخيــة   المقومــات الــسياحية الكافيــة فــي األر   

ــضارية وو ــة وح ــد طبيعي ــين ال ــز ب ــا الممي ــة وموقعه ــى ول العربي عل

ــالم  ــة الع ــيخارط ــد ف ــة و توج ــة وتاريخي ــع أثري ــياحية  األردن مواق س

ـ                 خـل  سياح دا التي جعلت مـن األردن بلـد سـياحي يـستقطب العديـد مـن ال

ات الـــسياحية فـــي ، ويمكـــن تقـــسيم المقومـــاألردن وخـــارج األردن

المقومـــات الـــسياحية الطبيعيـــة والمقومـــات ( األردن إلـــى قـــسمين

  .)السياحية األثرية والحضارية واألمنية 

  

  : المقومات الطبيعية  1.3.2

ــع ا ــة و تتمت ــات جغرافي ــا و مقوم ــه  ألردن بمزاي ــل من ــة تجع طبيعي

 ، التـي تعمـل علـى تلبيـة    ميـع األوقـات وفـصول الـسنة    يا فـي ج  بلدا سياح 

ــدها الــسائح، و موقــع األردن وتنــوع جغرافيــة بعــض األهــداف التــي يري

ــا وان     ــسياحة فيه ــوع ال ــى تن ــت عل ــي األردن عمل ــضاريس األرض ف وت

ــسياحية  ــات ال ــم المقوم ــي األردن،أه ــة ف ــطح   الطبيعي ــكال س ــاين أش  تب

ــث   ــا حي ــسياحة فيه ــوع ال ــي تن ــساهم ف ــسائح زاألردن ت ــن لل ــارة يمك ي

ــسهول الخــضراء و ــة وال ــة األودي ــة لممارســة الرياضــة المائي ــيج العقب خل

  ).1973 الطائي،(

  

  :الموقع الجغرافي لوادي رم 2.3.2

ــوب  ــة وادي رم جن ــع منطق ــينتق ــة، ب ــة الواقع ــي المنطق ــة ف  المملك

ــي   ) 3289,0- 3258.0(شــــــرق و ) 0، 746 -0، 720(خطــــ

ــماال ــثش ــداره، حي ــساحة مق ــي م ــع720ا  تغط ــم مرب ــن ،ك ــد ع  وتبع

ــوالي  ــان ح ــوالي   )310(العاصــمة عم ــة ح ــة العقب ــم وعــن مدين ) 55(ك

 العقبــةيــق الرئيــسي الــذي يوصــل بــين عمــان وكــم وتبعــد عــن الطر
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ــوالي  ــوالي  ) 25(ح ــويرة ح ــدة ق ــن بل ــماال وع ــم ش ــم ) 5(ك ــا ك جنوب

)Taylor ,1993–، 2001 الموسى(  

  : السكان

 الـدائرة   إحـصاءات اطق المحيطة حسب    المنسكان في وادي رم و    بلغ عدد ال  

 .5280م  يقـارب     2012، وسـنة     نـسمة  5180م ما يقارب    2011في سنة   العامة  

  ).2012-2011 العامة اإلحصاءات دائرة(

  : المقومات السياحية في وادي رم 

 مـن المقومـات الـسياحية الحـضارية         يوجد في منطقـة وادي رم العديـد       

يـد مـن الـسياح المهتمـين فـي المنـاظر            الطبيعية ولهذا السبب تستقطب العد    و

التخيـيم فـي الـصحراء      الجبـال و  الطبيعية والمهتمين في رياضة التسلق علـى        

  .تمتيع الزائر وقت غروب الشمسو

  :عي والحضاري الموجود فيهاما يلي عوامل الجذب السياحي الطبيفيو

  :العامل الطبيعي: أوال

  : الموقع-1

البتـراء حيـث أطلـق علـى        العقبـة و   المتوسط بين    يتميز وادي رم بموقعه   

وقوعهـا علـى مقربـة مـن الطريـق          ، و  المواقع السياحية المثلـث الـذهبي      هذه

، ويتميـز فـي     إلـى أقـصى الـشمال     الصحراوي الملوكي من أقصى الجنـوب       

 بـسهولة   إليهـا ، ويمكـن الوصـول      عالية الشاهقة الخالبة فـي جمالهـا      جبالها ال 

ن الزائر يعـشق الـسفر عبـر سـيارته           كا أوإذاويسر عبر المواصالت المتوفرة     

ج سـياحية تـشمل     الخاصة او بواسطة المكاتـب الـسياحية حيـث يوجـد بـرام            

  ).1988 برهم،-Zalabeih,2007(الزيارة لوادي رم 

  : المناخ-2

إن مناخ المنطقة يجمع ثالثة أنماط مناخيـة تبـدأ بمنـاخ البحـر األبـيض                

، حيـث تتـراوح     نـاخ الحـار   شراه والمناخ الصحراوي والم   المتوسط في جبال ال   

وط األمطـار يقـل     ، ومعـدل سـق    درجـة ) 24 -18( دل درجات الحرارة    فيه مع 

ال أنهـا زاخـرة     ، وبرغم من قلة األمطار في هـذه المنطقـة إ          ملم سنويا )50(عن  
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وادي رم الـذي    المتمثلة بوجود حـوض الديـسي بـالقرب مـن           بالمياه الجوفية و  

 في المنطقة تنمـو فيهـا أنـواع معينـه           ، وبسبب قلة األمطار   يتميز بعذوبة مياهه  

ــل  ــات مث ــصالن( مــن النبات ــدلفى –الغي ــة – أشــجار الغظــى–ال  – الطرف

 علـى   ، ان تنوع المناخ الموجود في وادي رم الـذي يـنعكس ايجابيـاً             )البعيثران

 جـذب   حركة السياحة فيهـا إذا تـم اسـتغاللها بـشكل جيـد ومناسـب كعامـل                

فـي فـصل     للسائح اللجـوء الـى وادي رم          حيث يمكن  العربيةللسياحة المحلية و  

  )Tony,1990 ، 2002، الرواضية. (الشتاء بسبب دفيء المنطقة

 :التضاريس -3

  
يشكل وادي رم جزء من الصحراء الموجـودة فـي األردن التـي تحيطهـا               

، حيـث أطلـق عليهـا اسـم         م) 1854( التي تصل ارتفاعها الـى       الجبال العالية 

الم سطح بالقمر، وهـي تعتبـر مـن اهـم المواقـع             لتشابه مع ) وادي القمر ( آخر  

 ودة لممارسة رياضة تـسلق الجبـال والتجـول فـي الـصحراء،            السياحية الموج 

وان تباين سطح األرض في المنطقة جعل الغطـاء النبـاتي فيهـا يختلـف عـن                 

، ان وادي رم لـه       وهذا يعطي للمنطقة طـابع خـاص بهـا         باقي المواقع األخرى  

 وارض الموقـع علـى      حيث ال تـسمح طبيعـة تربـة       سياحة خاصة بها    رونق و 
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المنتجعات  السياحية ولهذا الـسبب تـم بنـاء المخيمـات الـسياحية              بناء الفنادق و  

 مـن اإليـواء والطعـام والـشراب         فيها لتحقيـق متطلبـات الـسائح او الزائـر         

ظيم البـرامج الـسياحية الخاصـة بهـا، ونظـرا ألهميـة الموقـع               التجول وتن و

الموجودة فيها تتم عملية التجـول فيهـا عبـر سـيارات خاصـة              المعالم الطبيعة   و

هي سيارات الدفع الرباعي وهذا بسبب ان الـسيارات الغيـر الـدفع الربـاعي ال                

، وان ما يشوق الزائر فيها هـو فتـرة غـروب الـشمس              طيع المشي وقيادتها  تست

، والزائـر لهـذه المنطقـة ألور مـرة ال     لتي تختفي الشمس فيهـا بـين الجبـال     ا

. عـة الموقـع تعمـل علـى تتويـه الزائـر           تطيع التجول لوحده فيهـا ألن طبي      يس

  ).1992، البحيري،2000 ،،ذيب، المقابلة2001 ،الموسى(

  :معالم الحضاريةال :ثانيا

زيـادة عـدد الـسياح مـن        م الحضارية لها دور مهم في جـذب و        أن المعال 

قـة  خالل المخلفات التي خلفتهـا الحـضارات التـي سـكنت ومـرت فـي المنط               

 البـشري منـذ العـصور       باالسـتيطان وادي رم من المنـاطق التـي حظيـت          و

ـ      والقديمة    .ن المخلفـات التـي تركتهـا الحـضارات        يوجد في وادي رم العديد م

  ).1998 حلباوي، ،2000 ،ذيب ،، المقابلة2001 ،الموسى(

  :العامل البشري: ثالثا

ــشري  ــي(أن العامــل الب ــة) المجتمــع المحل ــه دور مهــم فــي التنمي  ل

ـ  و ــسياحي فـ ــوير ال ــي    التط ــاع األول ــالل االنطب ــن خ ي وادي رم م

، حيــث يقــدم المجتمــع المحلــي الخــاص الخــدمات التــي يقــدمها للزائــرو

ــو ــشه ب ــذي يعي ــدوي ال ــابع الب ــي  ادي رم الط ــضيافة الت ــالل ال ــن خ ، م

  Tony and Dina,1993)(يقدمها للزائر 

ــس  ــاع ال ــي قط ــاملين ف ــدد الع ــو أن ع ــات ه ــي المخيم ) 90(ياحة ف

ــسياحية ع ــب ال ــي المكات ــل وف ــسياحية ) 10(ام ــاعم ال ــي المط ــراد، وف أف

ــل و) 26( ــسيارات عام ــأجير ال ــب ت ــرد و) 720(مكات ــي ف ــوع الكل المجم

ــو     ــي وادي رم ه ــسياحة ف ــي ال ــاملين ف ــرد ) 846( للع ــصائية (ف إح

  ) .م2012، السياحية وزارة
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  :الخدمات السياحية: رابعا

ــ سياحية التــي تــساعد يوجــد فــي وادي رم العديــد مــن المخيمــات ال

  :على ازدياد الحركة السياحية في وادي رم و من أهم هذه الخدمات

 :المخيمات  - أ

ــاء   ــى بن ــساعد عل ــة وادي رم ال ت ــادق وأن طبيع ــاعم  الفن ال المط

ــسياحية ــسياحية منتــشرة فــي وادي رم  ول،ال علــى هــذا نجــد المخيمــات ال

ــسيطة   ــة الب ــاة البدوي ــام الحي ــوي وادي رم  نظ ــث يحت ــى ، حي ) 48(عل

ــصحراء داخــل و ــي ال ــيم ف ــة الطبيعمخ ــارج المحمي ــةخ ــدة ي ، وهــي مع

 أكبــر ، بحيــث تتــيح للزائــر وقتــا فــي وادي رمارةلــتالءم األجــواء الحــ

ــغ طاقــة اســتيبالتأمــل فــي جماليــات رم، و عاب هــذه المخــيم حــوالي تبل

ــرير) 813( ــزوار    س ــية لل ــدمات األساس ــدم الخ ــات تق ــذه المخيم ، وه

حفــالت الفلكلــور الــشعبي الــذي الغنائيــة و أقامــة الحفــالت إلــىإضــافة 

يزيد من اتـصال الزائـر مـع المجتمـع المحلـي البـدوي المقـيم فـي وادي                   

   ).2012 ،، مركز الزوار العقبةإقليمقسم السياحة سلطة ( رم 

  

  )1(جدول 

  م 2012عدد الزوار غير األردنيين لوادي رم في عام 

  المجموع   أردني   أجنبي   السنة 
2011  124184  9778  133962  
2012  118817  22259  141076  

 لوادي رم في عـام       غير األردنيين  نالحظ من الجدول السابق أن عدد الزوار      

 الـسياسية للـدول      األوضـاع  إلى، وقد يعود السبب     م2011 من سنة    م أكثر 2012

 .اآلمـان السياسي مرتبط في العامـل األمـن و       ، حيث أن العامل     المجاورة لألردن 

   )2013-2012رة السياحة إحصائيات وزا(
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  :أهم المخيمات في وادي رم 4.2

 عـن   كان البديل ها و دي رم ال تسمح في بناء الفنادق ب        طبيعة وا  إن كما ذكرنا 

مخيم ومن أهـم هـذه      ) 48 (، وعددها هي المخيمات السياحية في وادي رم     الفنادق  

  :المخيمات

  ):1998(مخيم الكابتن  -1

  
ثاني في ظـل  الألول بالقرب من منطقة الديسه و   ا ،يتميز مخيم الكابتن بموقعين   

م وهو تابع لفنـدق الكـابتن قـي         1998 المخيم في عام     ، وتم إنشاء  جبل أم النفوس  

  .العقبة

يـة مـع المنـاظر      يقدم مخيم الكابتن خدمة اإلقامة في الخيمة البدويـة التقليد         

 ي التقليـدي قيقية مع الطعام البدو حء، وأيضا  يقدم تجربة صحرا    الطبيعية لوادي رم  

  .الذي يتم تحضيره يوميا 

التـصميم   أخذ طابع الخيم البدوية و     غرفة الزوار، ) 64(يتكون هذا المخيم من     

 ربة بدوية أثناء زيارته لـوادي رم،      البدوي من الداخل الذي يشعر الزائر أنه في تج        

يه ويوجد في المخيم مطعم الذي يقدم فيه المأكوالت البدوية المتواضعة حيث يقدم بوف            

  .ة البدوية التقليدية لطهي الطعام، وهي الطريقالعشاء المفتوح من الزربلغداء وا

 جيب الدفع الرباعي فـي      يقدم المخيم عدد من الخدمات المختلفة مثل جوالت       و

  . الصحراء ورحالت الجمال والمشي لمسافات طويلة  ورياضة التسلق الجبال العالية
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 ):1992(مخيم كامل القمر  - 2

  
، ويبعد  لتي تتميز بموقعه على الجبل راشد     مل القمر أحدى المخيمات ا    مخيم كا 

 ، وتم أنشاء المخيم فـي عـام       عن قرية رم  كم  6كم عن مر كز الزوار و     13حوالي  

  م 1992

 خيمة تم تجهيزهـا بـالفراش والبطانيـات والوسـائد           17من  يتكون المخيم   

ت التقليدية مثل المنسف    المأكوال إعداديتم  وتتواجد في الخيمة الرئيسية، و    ،  والشموع

 دروس   فـي  االشتراكقلوبة من قبل العاملين في المخيم، ومن الممكن         الموالزرب  و

  .الطبخ على الطريقة البدوية
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  :مخيم جبل رم -3

  
ارع يقع مخيم جبل رم في بداية رم مقابل منطقة الشاكرية علـى يـسار الـش               

  .الرئيسي

خـدمات اإليـواء ذات     ي رم يقدم ال   ان مخيم جبل رم كباقي المخيمات في واد       

والبطانيات يتكون المخيم من الخيم المخصصة للنوم مزودة بالفراش          ،الطابع البدوي 

الشراب يقدم المخيم المأكوالت البدويـة      ، أما عن خدمة الطعام و     )الفوانيس(واإلنارة  

 300 الساحة التي تتسع حوالي      التقليدية خاصة الزرب من خالل البوفيه المفتوح في       

من الخدمات التي يقدمها مخيم جبل رم الجوالت الصحراوية في وادي رم             و ،شخص

عالية والمـشي   رياضة التسلق الجبال ال   اإلبل، و  السيارات الدفع الرباعي و    من خالل 

في كل ليلة خميس يقدم المخيم الحفالت الغنائية الخاصة للمجتمع          لمسافات طويلة، و  

    .البدوي
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 :)م1985(مخيم الهالوي -4

  
كم عن الطريـق الرئيـسي      22كم من مركز الزوار، و    16خيم على بعد    يقع م 

  . مدينة العقبةإلىالمؤدي 

 فـي عـام     موجودة في وادي رم تم إنشائه     مخيم الهالوي من أقدم المخيمات ال     

، ويعتبر هذا المخيم مـن أفـضل   ه محمود الهالوي من مدينة العقبة صاحبم و 1985

للزائر مثل المرشد السياحي الخاص للمخـيم الـذي         المخيمات التي تقدم المخيمات     

  .يتكفل في توصيل المعلومة للسائح أول مرة 

الـساحة   عل الطريقة البدوية التقليدية و     خيمة مصممة ) 60(يتكون المخيم من    

صة لألفراد من خالل الحجـز      المناسبات الخا لتي تقام بها الحفالت الغنائية و     الكبيرة ا 

التي يقدمها المخيم فهي كباقي الخـدمات التـي تقـدمها           أما عن الخدمات     ،المسبق

 ةالجـوالت الـصحراوي   هي خدمة اإلقامة والطعام و الشراب و      األخرى و المخيمات  

  .الحفالت البدوية التقليدية و
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 ):م1993( ء مخيم قافلة الصحرا - 5

  
 40مخيم قافلة الصحراء أحد المخيمات الموجودة في وادي رم يتكـون مـن              

ـ  ودة في األثاث البدوي التقليدي و     قامة المز خيمة لخدمة اإل   أكوالت البدويـة   يقدم الم

هو كباقي المخيمات الموجودة حيث يقدم خدمة الرحالت التجـول داخـل            التقليدية و 

  .اإلبل رم عبر السيارات الدفع الرباعي وصحراء وادي 

 ):م1990( مخيم بيت علي  - 6

  
كم من العقبة في    55 و كم من الطريق الرئيسي   16يقع مخيم بيت علي على بعد     

 المخيم في سـنة     إنشاءبلدة الشاكرية بين الجبال وله مدخل خاص به بين الجبال تم            

عدد من الخيم أما في الوقت الحاضر تم تطوير         م وكانت بدايته خيمه كبيرة و     1990

  .أنشاء بركة للسباحة لمخيم من خالل زيادة عدد الخيم وا
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 للضيوف حيث يوجد صـالة رياضـية        يقدم مخيم بيت علي الوسائل الترفيهية     

وخالل  ،متفرج300 ويوجد بها مدرج يتسع ل     ،الرياضة التي يبحها الضيف   لممارسة  

اطيد والذي بدأ من    الفترة الماضية كانت تقدم الخدمات للطيران الشراعي وسباق المن        

الجوالت للتمتع في المناظر والجمال الطبيعي الخـالب فـي           يقدممخيم بيت علي، و   

  . من خالل الدراجات والسيارات الدفع الرباعي والجمالوادي رم

  ):م2000( البلوي مخيم عطا هللا -7

  
مـن وادي    )كم11(طقة على مسافة    يقع هذا المخيم الصحراوي في وسط المن      

م لصاحبة  2000من مركز الزوار تم أنشاء المخيم في عام          )كم16(على مسافة   رم و 

  .عطا اهللا البلوي 

، وتتوفر  لبسيطخيمة مجهزة بالفراش التقليدي البدوي ا      30ويتكون المخيم من    

، ومن الخدمات المقدمة في المخيم الطعام والـشراب داخـل             به الحمامات المشتركة  

م راء وادي   رحالت المشي لمسافات طويلة داخل صحر     وتنظم  . منفصلة عن المخيم  

 .وبسيارات الدفع الرباعي
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 :مخيم األسود للسياحة - 8

  
خيمة  )12(، يتكون هذا المخيم من    عن وادي رم  ) كم7(لى بعد مخيم ع يقع هذا ال  

 .للمبيت في المخيم مفروشة بفراش بدوي بسيط 

 مثل باقي المخيمات الموجودة في وادي رم        يم الخدمات السياحية    يقدم هذا المخ  

ومن هذه الخدمات رحالت السفاري الصحراوية والجوالت الـصحراوية بـسيارات          

، أما عن خدمة الطعام والشراب فيقدم المخيم الوجبة         )الجمال(الدفع الرباعي واإلبل    

أما ب المخيم أو في الخيمة المشتركة،     البدوية التقليدية التي تحضر على النار في جان       

  .في الليل فتقام السهرات الغنائية

  :)م2003(مخيم اتجاهات البدو -9
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تم وكم  25 يقع مخيم اتجاهات البدو في وادي رم ويبعدعن مركز الزوار مسافة          

ة مجهزة بـالفراش    خيم بسيط 6كون هذا المخيم من   م، يت 2003عام  أنشاء المخيم في    

، ومن أهم األنشطة التي يقدمها هـذا المخـيم الجـوالت الـسياحية              البدوي التقليدي 

بالسيارات الدفع الرباعي والمشي لمسافات طويلة وتسلق الجبال وركـوب الجمـال            

  . قرية وادي رم والمخيم،ويقدم المخيم النقل المجاني بين

  ):مBedouin House()2006(مخيم -10

  
كـم داخـل    5يقع المخيم في صحراء وادي رم يبعد عن مركز الزوار حوالي            

  م 2006الصحراء تم أنشاء المخيم سنة 

الطعـام  ات اإلقامـة و    هذه الخـدم   يقدم المخيم الخدمات كباقي المخيمات ومن     

 التجول داخل الصحراء عبر الـسيارات الـدفع         الرحالتالسهرات الغنائية الليلية و   و

  .الرباعي 
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  ) :م1994(مخيم سليم -11

  
كـم عـن مركـز      10كم عن القرية ومسافة     )14(يم على مسافة    يقع هذا المخ  

  .الزوار

الـشراب  ة الطعام و  يمات مثل خدم  الخدمات التي يقدمها هذا المخيم كباقي المخ      

  .اإلقامة والرحالت الصحراويةو

  ):م1996(م البدوي الحقيقيمخي-12

  
عـن  )كـم   15(رم ومسافة   ية وادي   عن قر )كم10(مخيم على مسافة    يقع هذا   

  .مركز الزوار 
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خيمة مجهزة بالفراش البـدوي التقليـدي األصـيل         )20(يتكون هذا المخيم من   

والحمام المشترك، وهذا المخيم  له ميزة أنه في كل خيمة يقدم أسرة بدويـة يـشعر                 

  .اة البدوية األصيلة في منطقة وادي رمالزائر في الحي

  

  
  ) 1(الشكل  

  مكان إقامة الزائر خالل زيارته لوادي رم 

  

  )2(جدول رقم

  مكان إقامة الزائر خالل زيارته لوادي رم 

  النسبة المئوية  العدد  

 66.2 397 مخيماتال

    بيت خاص

 8.7 52  صديق بيت

 78.3 470  المجموع

عن مكان اإلقامة خالل فترة زيارته لـوادي رم         ) 2( يتبين من خالل الجدول     

، وهذا يدل على أن المخيمات السياحية       %)66.2(لسياحية على نسبة    ت ا إن المخيما 

، ي رم ،وتقدم أفضل الخدمات للزائـر      تؤمن للسائح خدمة اإلقامة خالل زيارته لواد      

 .للعودة لزيارة المنطقة مرة أخرىوهذا يساعد على تشجيع الزائر 
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 المعلومات  ور المخيمات السياحية في وادي رم تقديم الخدمات للسائح من         إن د 

السبب أن السائح يأتي الى     صة الخدمة األساسية هي اإليواء و     خاالنصائح و السياحية و 

المخيمات وبما  وتالمنتجعايوجد مكان لإلقامة سوى الفنادق و     منطقة ليست منطقته ال     

المنتجعات ال يوجد فيهـا إال المخيمـات    ق و وادي رم ال تسمح لبناء الفناد     أن طبيعة   

ر وهنـا تكمـل دو      البدوي البسيط للعيش في الصحراء،     السياحية التي تعطي الطابع   

  .  تطويرها من خالل توفير الخدمات للسائح المخيمات في التنمية السياحة و

 : تسلق الجبال  - ب

 
ياحية لعشاق  تعتبر رياضة تسلق الجبال من الخدمات التي تقدمها المخيمات الس         

، حيث أول من تسلق جبال رم المتسلق العالمي توني هور سـنة             يةتسلق الجبال العال  

  .انجازاتهاباته عن وادي رم في كتبه والذي كان له الفضل في كت) م1987(

المراقبة من   من قبل مركز الزار في وادي رم و        ولتسلق الجبال شروط إلزامية   

  :هيوة السياحية  يجب االلتزام بها الشرط

 . الجبالتسلق،هدفهمتسجيل السائح ضمن الزائرين الذين  - 1

 .، لتجنب المخاطرن المتسلق لوحده عند تسلق الجبالأن ال يكو - 2

 يشترط وجود شخص متخصص في تسلق الجبال لمساعدة السياح في التسلق  - 3

 .جود المستلزمات الخاصة في التسلقو - 4
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مخيم الذي قام في تخطـيط      في حال عدم االلتزام في هذه الشروط يتم مخالفة ال         

احة قسم الـسي  (رحلة التسلق للسياح من قبل مركز الزوار بمساعدة شرطة السياحة           

  ).، مركز زوار وادي رمسلطة منطقة العقبة االقتصادية

 :الطرق والمواصالت  - ج

 إلـى  وادي رم عبر الطريق الصحراوي الذي يوصل من العقبة           إلىللوصول  

أمـا عـن     ، وادي رم  إلـى يق فرعي يوصـل     كم من العقبة طر   45عمان على بعد    

 إن  إلـى متوفرة بشكل ضعيف ويعود السبب       ، رم  وادي إلىالمواصالت التي تؤدي    

 حيث هناك باصين فقط للنقل العـام،      ة،   العقب إلىمواصالت النقل العام ليست مؤمنة      

 إلـى يوجد مواصالت مباشـرة      األخرى ال  وباص واحد للبتراء، اما باقي المناطق     

 وادي رم عبر سـيارته الخاصـة او عبـر           إلىويمكن للزائر الوصول    ،  وادي رم 

قسم السياحة  .( المكاتب السياحية التي تعرض برامج سياحية تشمل منطقة وادي رم         

   ).االقتصاديةسلطة منطقة العقبة 

  

  
  ) 2(الشكل 

   وادي رمإلىوسيلة التي استخدمها الزائر للوصول 
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  )3(جدول 

   وادي رمإلىئر للوصول وسيلة التي استخدمها الزا

  النسبة المئوية  العدد  الوسيلة

 48.2 289 الحافلة

 6.3 38 أجره سيارة

 23.8 143 الخاصة سيارتك

 78.3 470  المجموع

لوصـول إلـى وادي رم،       فالوسـائل، ) 3(من خالل ما تبين مـن جـدول         

ـ %) 48.2( تبين أن وسيلة الحافلة للوصول لوادي رم بنـسبة           ي اعلـي نـسبة     ه

 أمـا أن يكـون الزائـر        ، الحافلـة  ، وهذا يدل على استخدام     الخيارات الوسائل  في

النقـل العامـة التـي      عن طريق مكتب سياحي أو أن يكون قد اسـتخدم وسـائل             

أجـابوا الـسيارات الخاصـة هـذا        %) 23.8( ، وكانت نـسبة     توصل لوادي رم  

  .دة مرات يدل على زيارته للمنطقة ع

 من مـشكلة المواصـالت النقـل العامـة،          أن سكان منطقة وادي رم يعانون     

ولهذا السبب زوار منطقـة وادي رم الـسياحية يـستخدمون سـياراتهم الخاصـة               

  .والحافالت السياحية عبر المكاتب السياحية

أن دور المخيمات فـي حـل مـشكلة المواصـالت الـى وادي رم هـو أن                  

وادي و رم هـي تابعـة لفنـادق فـي العقبـة             معظم المخيمات الموجودة في وادي    

  .موسى حيث يقدمون عروض لزيارة وادي رم مع خدمة المواصالت 

  : الكهرباء والماء-د

ان خدمة الكهرباء والمياه متوفرة في وادي رم لكن ليست متوفرة في منـاطق              

 ان المناطق التـي     إلىأخرى مثل المخيمات الموجودة داخل الصحراء ويعود السبب         

، ان معظم المخيمات المجودة     التنظيم انها خارج    ليست متوفرة فيها الكهرباء والمياه      

ـ      ي رم ال يوجد بها الكهرباء و      في واد   .ةمياه حيث يستخدمون المولـدات الكهربائي

  ).مركز الزوار (
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  : مركز الزوار-د

  
كم جنوب الطريق الرئيسي المـؤدي      15يقع مركز الزوار على مسافة حوالي       

  .رم بجانب البوابة الرسمية لوادي ، العقبةإلى

تم تأسيس هذا المركز لتقديم المساعدة و إعطاء معلومات للزائر عن المنطقـة             

ي عملية الحجز في السيارات الدفع الرباعي للتجول فـي الـواد          تنظيم الرحلة له و   و

قدم ، ويوجد في مركز الزوار مطعم بوابة رم الذي ي         والعمل على اإلرشادات المناسبة   

سـعة مـن التطريـز      تاحف التي تعرض تشكيلة وا    المالمأكوالت البدوية التقليدية، و   

  .الهدايا الصغيرة البدوية و
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  الفصل الثالث 

  دورها في التنمية السياحية أهمية المخيمات السياحية و

  

  : مقدمه1.3

دورها في التمنية السياحية في وادي رم فقد        معرفة أهمية المخيمات السياحية و    ل

، حيث تـم اخـذ       استبانه )600(بيان  بلغ عددها     تم اختيار عينة للدراسة لتوزيع است     

المنتجعـات  الفنادق و (عددها خمسة مواقع وهي     عينة عشوائية من مختلف المواقع و     

بة، الجامعة األردنية في العقبة، البتراء، جامعة مؤتة في الكرك، وادي           في مدينة العق  

 رضاهم  مستوى(، حيث تم التحليل اإلحصائي لالستبيان حسب متغيرات و هي           )رم

مات السياحية المقدمة في وادي رم، الجنس، المستوى التعليمـي، وسـيلة            عن الخد 

 وادي رم، كيفية الزيـارة، مكـان        إلى، وسيلة الوصول    معرفة الزائر في وادي رم    

  : وكانت كالتالي) ، أفضل األوقات اإلقامة، دوافع الزيارة

  )4(جدول 

  أفراد عينة الدراسة

  ئويةالنسبة الم  العدد  الزيارة

  78,8  473  الزيارة نفذ

  21,2  127  لم ينفذ الزيارة 

  100,0  600  المجموع 
  

%) 78,8(بنسبة بلغـت    ) 473(ان عدد الذين زاروا رم    ) 4(يتبين من الجدول    

  .وتم التحليل على الذين زاروا وادي رم 
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  )14-5(الجداول الكلية 

  
  )3(شكل 

   عن المطاعم الزائرمستوى رضا

  )5(جدول

  وى رضا الزائر عن المطاعممست

  النسبة المئوية  العدد المستوى الخدمات السياحية

 5.8 35 متوسطة

 15.8 95 جيدة

 16.7 100 عاليه

 المطاعم

 40.5 243 عالية جدا

  عن مستوى رضاهم عنأجابوا) %40.5(أن نسبة ) 6(يتبين من الجدول 

بأن ) %5.8 (أجابحين في وادي رم كانت بدرجة عالية، في ) مفي) المطاعم(

، وتشير  وادي رم كانت بدرجة متوسطةفي) المطاعم(مستوى رضاهم عن خدمة 

  .هذه النتيجة إلى أن المطعم تهتم بما تقدمه للزوار، وأنها تقدم خدماتها بشكل متميز
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  )4(شكل 

  مستوى رضا الزائر عن االستراحات
 

  ) 6(جدول

  مستوى رضا الزائر عن االستراحات

 النسبة المئوية العدد المستوى ت السياحيةالخدما

 9.8 59 متوسطة االستراحات

 20.0 120 جيدة 

 34.3 206 عاليه 

 14.7 88 عالية جدا  

عـن مـستوى رضـاهم عـن خدمـة          أجـابوا   %) 14.7(ويتبين أن نسبة    

أجابوا بدرجة عاليـة،    %) 34.3(  ونسبة   ةفي وادي رم بدرجة عالي    ) االستراحات(

 إن إلـى ، وتـشير هـذه النتيجـة        كانت اإلجابة بدرجة متوسـطة    ) %9.8(ونسبة  

  .االستراحات تعمل على تقديم الخدمات التي يحتاج إليها الزائر بشكل متميز 
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  )5(شكل 

  مستوى رضا الزائر عن المعلومات السياحية
  

  )7(جدول

  مستوى رضا الزائر عن المعلومات السياحية

سبة المئويةالن العدد المستوى الخدمات السياحية

 7.7 46 متوسطة المعلومات السياحية

 12.2 73 جيدة 

 27.0 162 عاليه 

 32.0 192 عالية جدا  

المعلومـات  (أجابوا عن مستوى رضاهم عن خدمة       %) 32.0(ويتبن أن نسبة    

أن %) 7.7(في وادي رم كانت بدرجة عالية جدا في حين أجـاب نـسبة              ) السياحية

، وتشير هذه النتيجـة     مة في وادي رم بدرجة متوسطة      الخد مستوى رضاهم عن هذه   

الى ان خدمة المعلومات السياحية يتم تقديمها بشكل جيـد ولكـن ال يـتم توصـيل                 

المعلومات السياحية بشكل كافي للزائر والسبب في ذلك ان طبيعة وادي رم السياحية             

لمجتمـع   مـن ا   ، وان وجود الدليل السياحي    تحتاج الى عدة زيارات من قبل الزائر      

المحلي فيها او متخصص في الداللة السياحية يساهم في توصيل المعلومات السياحية            

  .للزائر 
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  )6(شكل 

  مستوى رضا الزائر عن النشاطات السياحية
  

  )8(جدول 

  مستوى رضا الزائر عن النشاطات السياحية

 النسبة المئوية العدد المستوى الخدمات السياحية

 8.8 53 طةمتوسالنشاطات السياحية

 13.0 78 جيدة 

 29.2 175 عاليه 

 28.3 170عالية جدا  

النـشاطات  (أجابوا عن مستوى رضاهم عن خدمة       %) 28.3(ويتبين أن نسبة    

 كانـت بدرجـة     %)29.2(في وادي رم كانت بدرجة عالية جدا ونـسبة          ) السياحية

بدرجـة  بأن مستوى رضاهم عن هذه الخدمة       %) 8.8(، في حين أجاب نسبة      عالية

جب ويعود السبب في    ، وتشير هذه النتيجة الى ان هذه الخدمة متوفرة كما ي          متوسطة

  .المناسبات التي تقيمها المخيمات في وادي رم ذلك الحفالت و
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  )7(شكل 

  مستوى رضا الزائر عن خدمة الكهرباء و المياه
  

  )9(جدول 

  مستوى رضا الزائر عن خدمة الكهرباء و المياه

 النسبة المئوية العدد المستوى احيةالخدمات السي

 9.0 54  متوسطة خدمات الكهرباء والمياه

 23.5 141 جيدة 

 29.2 175 عاليه 

 17.2 103 عالية جدا  

 مستوى رضاهم عـن خدمـة الكهربـاء         أجابوا عن %) 7.2ويتبين ان عالية،  

%) 9.0(بدرجة عالية، في حين أن نسبة       %) 29.3(المياه بدرجة عالية جدا ونسبة      و

دمة متوفرة كما يجب في     ، وتشير هذه النتيجة الى ان هذه الخ       أجابوا بدرجة متوسطة  

ات الـسياحية  كونهـا منطقـة        االهتمام في هذه الخدمة من قبل المخيم      وادي رم و  

  .سياحية
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  )8(شكل 

  مستوى رضا الزائر عن خدمة المواصالت

  )10(جدول 

  مستوى رضا الزائر عن خدمة المواصالت

  

  

  

  

  

  

دمـة  أجـابوا عـن مـستوى رضـاهم عـن خ          %) 24.8(ويتبين ان نسبة    

 هذابدرجة عالية و  %) 24.8(كانت نسبة   ، في حين    بدرجة عالية جدا  ) المواصالت(

 الزائـر لزيـارة     ، وهذا يساعد على تشجيع    دل على ان خدمة المواصالت متوفرة     ي

  .وادي رم مرة أخرى

 النسبة المئوية العدد المستوى الخدمات السياحية

 17.2 103 متوسطة  المواصالتخدمة

 12.0 72 جيدة 

 24.8 149 عاليه 

 24.8 149عالية جدا  
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  )9(شكل 

  مستوى رضا الزائر عن الداللة السياحة

  )11(جدول 

  مستوى رضا الزائر عن الداللة السياحة

 النسبة المئوية  العدد المستوى الخدمات السياحية

 8.7 52 متوسطة الداللة السياحية

 17.8 107 جيدة 

 29.8 179 عاليه 

 22.5 135 عالية جدا  

الداللـة  ( أجابوا عن مستوى رضاهم عن خدمـة      %) 22.5( ويتبين أن نسبة    

، وهـذا   بدرجة متوسطة ) %8.7(، في حين كانت نسبة      بدرجة عالية جدا   ) ياحيةالس

 في وادي رم    خاصة ان المجتمع المحلي    خدمة الداللة السياحية متوفرة و     يدل على ان  

  .يعمل في السياحة ويقدم المعلومات الكافية عن المنطقة 
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  )10(شكل 

  مستوى رضا الزائر عن اندماج المجتمع المحلي

  )12(جدول 

  مستوى رضا الزائر عن اندماج المجتمع المحلي

 النسبة المئوية العددالمستوى الخدمات السياحية

 8.2 49 ةمتوسطاندماج المجتمع المحلي مع السياحة

 12.5 75 جيدة 

 17.3 104 عاليه 

 40.8 245عالية جدا  

انـدماج  ( أجابوا عن أن مستوى رضاهم عن خدمة      %) 40.8(ويتبين ان نسبة    

%) 8.2(في وجدا،  بدرجة عالية جدا، وكانت نـسبة      ) المجتمع المحلي مع السياحة     

م عنده وعي   وادي ر هذا يدل على ان المجتمع المحلي في        ، و جة متوسطة أجابوا بدر 

تنمية السياحة فـي وادي     تام من جهة السياحة والعمل به وله دور مهم في تطوير و           

  .رم 
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  )11(شكل 

  مستوى رضا الزائر عن وسائل الترفيه

  )13(جدول

  مستوى رضا الزائر عن وسائل الترفيه

 النسبة المئوية العدد المستوى الخدمات السياحية

 12.2 73 متوسطة  وسائل الترفيه

 20.5 123 جيدة  

 32.0 192 عاليه  

 14.2 85 عالية جدا   

 وسـائل ( مستوى رضاهم عن خدمـة        عن أجابوا) %14.2(نسبة   ويتبين أن 

بـأن مـستوى    ) %12.2 (أجابفي وادي رم كانت بدرجة عالية، في حين         ) الترفيه

 ، وتشير هذه   وادي رم كانت بدرجة متوسطة     في) الترفيهوسائل  (رضاهم عن خدمة    

النتيجة إلى أن هذه الخدمة ال تتوفر كما يجب، وقد يعود السبب في ذلك إلى طبيعـة            

  .المنطقة الصحراوية
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  )12(شكل 

  مستوى رضا الزائر عن مركز الزوار 

  )14(جدول 

  مستوى رضا الزائر عن مركز الزوار

 النسبة المئوية العدد المستوى الخدمات السياحية

 7.5 45 متوسطة  مركز الزوار

 18.8 113 جيدة  

 27.0 162 عاليه  

 25.5 153 عالية جدا   

مركـز  (أجابوا عن مستوى رضاهم عـن خدمـة         %) 25.5(ويتبين أن نسبة    

أجـابوا بدرجـة    %) 27.0(في وادي رم كانت بدرجة عالية جدا ونـسبة          ) الزوار  

، وهذا يـدل علـى ان       أجابوا بدرجة متوسطة  %) 7.5(نسبة  عالية، في حين كانت     

، وهذا يساعد على إعطاء المعلومات الكافية       مة الكافية للسائح  الزوار يقدم الخد  مركز  

  .يعطي للزائر ألول مرة األمان في وادي رم  المواقع الموجودة في وادي رم وعن

المنطقة السياحية التي تتوفر فيها الخدمات التي يحتاجهـا الزائـر هـي مـن               

، ء كانت سياحة داخليـة أو خارجيـة       االمناطق المرغوبة للزيارة من قبل السائح سو      

ر عن الخدمات المقدمة    نالحظ من الجداول السابقة التي تبين لنا مستوى رضا الزوا         و

 مهم في تبين من إجابات الزوار أن الخدمات المقدمة تتوفر ولها دورفي وادي رم، و   
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 ،ياحة في وادي رم   تطوير الس رضا الزوار عن المنطقة ولها دور أيضا في التنمية و         

ل المخيمات السياحية فـي     أن معظم الخدمات المقدمة للزوار في وادي رم  من قب          و

  .لها دور مهم في رضا الزائر والتفكير في العودة إلى المنطقة وادي رم 

اإليواء، النشاطات السياحية،   (  المخيمات السياحية هي      الخدمات المقدمة في   إن

هذه الخـدمات   ، و )المياه   الكهرباء و  ،يوسائل الترفيه، المطاعم، توفير الدليل السياح     

يـة  التنمم في زيادة عدد السياح للمنطقة و      المقدمة في المخيمات السياحية لها دور مه      

، أما عن مركز الزوار في وادي رم يقـدم خدمـة            والتطوير السياحي في وادي رم    

عـرض التـراث    قديم المعلومات الكافية للسائح و    تقديم االنطباع األولي من خالل ت     

  .البدوي التي تكتسبه المنطقة 
  

  
  )13(الشكل

  )24-15(اإلناث الجداول حسب إجابة الذكور و

  مستوى الرضا عن المطاعم

  )15(جدول

   مستوى الرضا عن المطاعم

 إناث ذكور  

النسبة  العدد المستوى الخدمات السياحية

 المئوية

النسبة  العدد

 المئوية

 10.3 20 3.7 15 متوسطة

 14.4 28 16.5 67 ةجيد

 16.5 32 16.7 68 عاليه

 المطاعم
 

 32.5 63 44.3 180 عالية جدا 
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بأن رضا الذكور عن خدمة المطاعم كانـت بدرجـة          ) 15(يتبين من الجدول    

،أمـا  %)32.3( في حين بلغت عند اإلناث بنسبة        %)44.3( عالية جدا بنسبة بلغت     

في حـين كانـت عنـد       %) 3.7(بالنسبة لدرجة المتوسطة كانت عند الذكور بنسبة        

، وتدل هذه النتيجة على رضا الذكور أكثر من اإلناث وقـد            %)10.3(اإلناث بنسبة   

 يميـل    على الطريقة البدوية التقليدية     المطاعم ايعود السبب في أن الخدمة التي تقدمه      

  .إليها الذكور أكثر من اإلناث
  

  
  )14(شكل 

  مستوى الرضا عن االستراحات

  )16(جدول 

  رضا عن االستراحاتمستوى ال
 إناث ذكور  

النسبة  العدد المستوى  الخدمات السياحية

  المئوية

النسبة  العدد

 المئوية

 14.4 28 7.6 31 متوسطة االستراحات

 19.1 37 20.4 83 جيدة 

 28.9 56 36.9 150 عاليه 

 11.3 22 16.3 66عالية جدا  

االسـتراحات بنـسبة    مة  درجة رضا عالية جداً لدى الذكور عن خد       وتبين بأن   

في حين كانت درجة الرضا     ،  %)11.3( بنسبة   اإلناثكانت لدى   و،  %)16.3(بلغت  

 وتشير هذه النتيجـة     لدى اإلناث، %) 14.4(لدى الذكور، و  %) 7.6(متوسطة بنسبة   
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انه يتـوفر   إلىوقد يعود ذلك    رضا من الذكور عن هذه الخدمة،      أكثر اإلناث أن إلى

  .اهتمام اإلناثض التحف التقليدية التي تثير قسم لعري االستراحات ف

  
  )15(شكل 

  مستوى الرضا عن المعلومات السياحية

  )17(جدول 

  مستوى الرضا عن المعلومات السياحية
 إناث ذكور  

النسبة  العدد المستوى الخدمات السياحية

المئوية

النسبة  العدد

 المئوية

 10.3 20 6.4 26 متوسطة المعلومات السياحية

 12.9 25 11.8 48 جيدة 

 19.6 38 30.5 124 عاليه 

 30.9 60 32.5 132 عالية جدا  

المعلومات (دى الذكور عن خدمة رضا عالية جدا لال درجة  يتبن من الجدول أن   

في حـين   %) 30،9( أما عند اإلناث كانت بنسبة    %) 32.5( كانت بنسبة   ) السياحية

، ونـسبة  %)6.4(لـذكور بنـسبة   كانت درجة الرضا متوسطة لدى الذكور لـدى ا    

تدل هذه النتيجة إلى رضا اإلناث أكثر من الذكور عن هذه           لدى اإلناث، و  %) 10.3(
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الخدمة ويعود السبب في ذلك ان اإلناث أكثر تركيز من الذكور فـي أمـور أخـذ                 

  .المعلومات 

  
  )16(شكل 

  مستوى رضا عن النشاطات السياحية 

  )18(جدول

  لسياحية مستوى رضا عن النشاطات ا
 إناث ذكور  

النسبة  العدد المستوى الخدمات السياحية

المئوية

النسبة  العدد

 المئوية

 16.0 31 5.4 22 متوسطة النشاطات السياحية

 18.0 35 10.6 43 جيدة 

 23.2 45 32.0 130 عاليه 

 18.0 35 33.3 135عالية جدا  

 الـذكور عـن خدمـة        درجة رضا عالية جداً لدى     أن) 18(يتبين من الجدول    

فـي  ،  %)18( بنسبة   اإلناثكانت لدى   و،  %)33.3(النشاطات السياحية بنسبة بلغت     

لـدى  %) 16(لـدى الـذكور، و    %) 5.4(حين كانت درجة الرضا متوسطة بنسبة       

 عن هذه الخدمة،وقد    اإلناث رضا من    أكثر الذكور   إلىأن وتشير هذه النتيجة     اإلناث،

  .امات كل من الجنسيناختالف ميول واهتم إلىيعود ذلك 
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  )17(شكل 

  المياهمة الكهرباء ومستوى رضا  عن خد

  )19(جدول 

  المياهمة الكهرباء ومستوى رضا  عن خد
 إناث ذكور  

النسبة  العدد المستوى الخدمات السياحية

المئوية

النسبة  العدد

 المئوية

 11.3 22 7.9 32 متوسطة خدمات الكهرباء والمياه

 22.7 44 23.9 97 جيدة 

 29.4 57 29.1 118 عاليه 

 10.3 20 20.4 83عالية جدا  

%) 10.3(، ونـسبة    %)20.4( ا عالية جدا لدى الذكور      يتبين أن درجة رض   

بدرجـة  %) 7.9 (، في حين كانت نـسبة     )المياه  الكهرباء و ( ث في خدمة    لدى اإلنا 

 اإلناث أكثر   لى ان ، وهذا يدل ع   عند اإلناث %) 11.3(متوسطة لدى الذكور، ونسبة     

، وقد يعود السبب إلى األجواء في وادي رم في الليل مع األضـواء             رضا من اإلناث  

د السبب في إجابة كل من      ، ويعو أكثر جذبا لإلناث أكثر من الذكور     التي تنير جبالها    
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الذكور عند درجة رضاهم هي متوسطة هو أن معظم المخيمات ليست داخل     اإلناث و 

ذا السبب فـي عـدم      لمحمية وادي رم بل خارج نطاقها وه      المخطط التنظيمي التابع    

  .المياه في هذه المخيمات وجود الكهرباء و

  
  )18(شكل 

  مستوى رضا عن خدمة المواصالت 

  )20(جدول

  مستوى رضا عن خدمة المواصالت 
 إناث ذكور  

النسبة  العدد المستوى الخدمات السياحية

 المئوية

النسبة  العدد

  المئوية

 13.4 26 19.0 77 متوسطة اصالتخدمة المو

 14.9 29 10.6  43 جيدة 

 24.2 47  25.1 102 عاليه 

 21.1 41 26.6 108عالية جدا  

 من الجدول السابق ان نسبة من أجـابوا بدرجـة عاليـة عـن خدمـة                 يتبين

%) 21.1( ، وكانت عند اإلنـاث بنـسبة        %)26.6( مواصالت من الذكور كانت     ال

، وقد يعود السبب في ذلـك       الذكورسب اإلجابة عند اإلناث و    نوهذا يدل على تقارب     

فلـة او عـن طريـق       أنهم ذهبوا الى وادي رم من خالل سياراتهم الخاصة او الحا          
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ـ      المكاتب السياحية  كور ذ، وأما عن مستوى رضاهم بدرجة متوسطة كانـت عنـد ال

 ، وسبب إجاباتهم بدرجـة متوسـطة،      %)13.4( واإلناث بنسبة   %) 19.0( بنسبة  

  .استخدامهم للمواصالت العامة التي تعاني منها المنطقة

  
  )19(شكل 

  مستوى رضا عن الداللة السياحية 

  )21(جدول

  مستوى رضا عن الداللة السياحية 
 إناث ذكور  

النسبة  العدد المستوى الخدمات السياحية

المئوية

النسبة  العدد

 المئوية

 14.4 28 5.9 24 متوسطة الداللة السياحية

 20.6 40 16.5 67 جيدة 

 22.2 43 33.5 136 عاليه 

 16.5 32 25.4 103عالية جدا  

الذكور أعلى من اإلناث بدرجة  الجدول السابق ان درجة الرضا نالحظ من

، %)16.5(ر أما اإلناث كانت بنسبة وعند الذك%) 25.4( عالية جدا  كانت بنسبة 

 أيضانالحظ ، واإلناثاحية أكثر من ا يدل على اهتمام الذكور للمعلومات السيوهذ
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، ويعود السبب السياحية تتوفر وتقدم بشكل ممتازالجدول السابق أن خدمة الداللة من 

  .المحليإلى إن معظم اإلدالء السياحيين في وادي رم من المجتمع 

  
  )20(شكل 

  مستوى رضا على اندماج المجتمع المحلي 

  )22(جدول

   المحلي مستوى رضا على اندماج المجتمع
 إناث ذكور  

النسبة  العدد  المستوى الخدمات السياحية

المئوية

النسبة العدد

المئوية
 10.3 20 7.1 29 متوسطة اندماج المجتمع المحلي مع السياحة

 20.1 39 8.9 36 جيدة 

 11.9 23 20.0 81 عاليه 

 31.4 61 45.3 184عالية جدا  

الـذكور عـن    قارب في رضا اإلناث و    سابق وجود ت  يتبين من خالل الجدول ال    

 التي كانت بدرجة عالية جدا عند الذكور بنسبة       ماج المجتمع المحلي مع السياحة و     اند

 أن نسبة كبير من     إلى، وقد يعود السبب في ذلك       %)31.4( وأما اإلناث   %) 45.3( 

  . ما حولها يعملون في السياحة  رم وسكان منطقة وادي
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  )21(شكل 

  وسائل الترفيهمستوى رضا على 

  )23(جدول 

  مستوى رضا على وسائل الترفيه
 إناث ذكور  

  النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد المستوى الخدمات السياحية

 11.9 23 12.3 50 متوسطة  وسائل الترفيه

 24.2 47 18.7 76 جيدة 

 23.7 46 36.0 146 عاليه 

 13.9 27 14.3 58عالية جدا  

 الجدول السابق أن اإلناث أكثر رضا من الذكور في خدمة وسـائل             نالحظ من 

يـة  الترفيه التي تقدمها المخيمات السياحية حيث كانت نسبة رضا الذكور بدرجة عال           

ة وسائل الترفيه تقـدم     ، وهذا يدل على إن خدم     %)13.9(واإلناث  %) 14.3( جدا  

سـهرات  امة الحفالت و  الترفية من خالل إق   ، حيث تقدم المخيمات خدمة      بشكل ممتاز 

، وهذا له دور مهم في      لغنائية الخاصة بالطابع البدوي ورياضة تسلق الجبال العالية       ا

  .التطوير للسياحة في وادي رم التنمية و
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  )22(شكل 

  مستوى رضا على مركز الزوار 

  )24(جدول 

  مستوى رضا على مركز الزوار 
 إناث ذكور  

النسبة المئوية العدد لنسبة المئويةا العدد المستوى الخدمات السياحية

 11.3 22 5.7 23 متوسطة  مركز الزوار

 16.5 32 20.0 81 جيدة 

 25.3 49 27.8 113 عاليه 

 20.6 40 27.8 113عالية جدا  

 من الجدول السابق إن اإلناث أكثر رضا من الذكور في خدمـة مركـز               يتبين

ر عنـد الـذكو   و%) 20.6( ة جدا   اث بدرجة عالي  الزوار حيث كانت نسبة رضا اإلن     

وار يقدم الخدمة للزوار بشكل جيـد،       ، وهذا يدل على ان مركز الز      %)27.8(كانت  

وجـود المعـارض التراثيـة       أكثر رضا من الذكور هو       أناإلناثيعود السبب في    و

  .البدوية 

نالحظ من الجداول السابقة التي تبين لنا مستوى  رضا الزوار عن الخـدمات              

، أن عدد الذكور أكثـر مـن        )اإلناثالذكور و ( من الجنسين    ادي رم   المقدمة في و  
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التقاليد العـشائرية التـي   ، وقد يعود السبب إلى العادات و اإلناث في زيارة وادي رم    

  ).عدم خروج األنثى لوحدها(تحكم األنثى االلتزام في العادات مثل 

ـ               دمات ويتبين من الجداول أن الذكور أكثر رضا من اإلناث فـي معظـم الخ

ئم طبيعة الذكور أكثـر مـن   المقدمة في وادي رم ويعود السبب إلى أن الخدمات تال    

، وأن اإلناث يأتون إلى وادي رم من خالل الرحالت الجامعية أو المدرسـية              اإلناث

، طبيعة العمل التي تعمل بهـا أو لهـدف          يدل على أن الهدف لزيارة وادي رم      وهذا  

  .الدراسة 

  
  )23(الشكل 

  )34-25( سب المستوى التعليمي الجداول ح

  مستوى رضا الزائر عن المطاعم  حسب المستوى التعليمي 

  )25(جدول 

  مستوى رضا الزائر عن المطاعم  حسب المستوى التعليمي 
 بكالوريوس دبلوم ثانوية فاقل  

النسبة  العدد المستوىاالنطباع

 المئوية

النسبة  العدد

 المئوية

  النسبة المئوية العدد

 4.1 12 6.9 12 8.5 11 متوسطة

 22.4 66 10.4 18 8.5 11 جيدة

 18.4 54 9.8 17 22.3 29 عاليه

 طاعمالم
 

 35.7 105 53.8 93 32.3 42عالية جدا 
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 الحاصلين على البكالوريوس %)35.7(لجدول السابق أن نسبة نالحظ من ا

) %53.8(لدبلوم نسبة عند الحاصلين على اكانت بدرجة عالية جدا في حين كانت ال

 الزوار حسب ، وهذا يدل على تفاوت رضاعند الثانوية فأقل%) 32.3( ونسبة 

  .هدف الزيارة الى وادي رم ميولهم الى المكان و

  
  )24(الشكل 

  مستوى رضا الزائر عن االستراحات  حسب المستوى التعليمي 
  

  )26(جدول

  ي مستوى رضا الزائر عن االستراحات  حسب المستوى التعليم

 نالحظ ان نسبة الرضا بدرجة عالية جدا  عند الحاصلين على البكـالوريوس            

الحاصلين على الـدبلوم بنـسبة       بدرجة عالية و  %) 32.7(ونسبة  %) 10.9( ة  ببنس

 بكالوريوس دبلوم ثانوية فاقل  

النسبة  العدد المستوى االنطباع

المئوية

النسبة  العدد

 المئوية

النسبة  العدد

  المئوية

 8.5 25 12.1 21 10.0 13 متوسطة  االستراحات

 28.6 84 8.7 15 16.2 21 جيدة 

 32.7 96 46.2 80 23.1 30 عاليه 

 10.9 32 13.9 24 22.3 29عالية جدا  
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، في حين كانت النـسبة      بدرجة عالية %) 46.2( جدا ونسبة    بدرجة عالية %) 13.9(

وبنـسبة  %) 22.3( بدرجة عالية جدا عند الحاصلين علـى الثانويـة فأقـل هـي              

قل أكثر رضا   ، وهذا يدل على ان  الحاصلين على الثانوية فأ         بدرجة عالية %) 32.1(

، وقد يعود السبب الى أن المخيمات السياحية توفر الخدمات          على خدمة االستراحات  

  . المقدمة بمستوى عالي عن االستراحات 

  
  )25(الشكل 

   المستوى التعليمي مستوى رضا الزائر عن المعلومات السياحية حسب

  )27(جدول 

  مستوى رضا الزائر عن المعلومات السياحية حسب المستوى التعليمي 
 بكالوريوس دبلوم ثانوية فاقل  

النسبة  العدد المستوى االنطباع

 المئوية

النسبة العدد

المئوية

النسبة  العدد

 المئوية

 5.1 15 8.7 15 12.3 16 متوسطةالمعلومات السياحية

 17.3 51 6.9 12  7.7 10 جيدة 

 26.5 78 27.7 48 25.4 33 عاليه 

 31.6 93 37.6 65 26.2 34عالية جدا  

%) 31.6( السياحية أن نسبة    ة المعلومات     نالحظ من الجدول السابق عن خدم     

عند الحاصلين على درجة البكالوريوس أجابوا بدرجة عالية جدا في حـين أجـابوا              
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رجة الثانوية فأقل   الحاصلين على د  و%) 37.6(م بنسبة   لى درجة الدبلو  الحاصلين ع 

، وهذا يدل على رضا المستويات التعليم على توفر هـذه الخدمـة             %)26.2(بنسبة  

 كانت مقدمه من مركز الزوار أو المخيمات الـسياحية أو الـدليل             بشكل جيد سواءاً  

  .السياحي

  
  )26(الشكل

  المستوى التعليمي مستوى رضا الزائر عن النشاطات السياحية  حسب 

  )28(جدول

  مستوى رضا الزائر عن النشاطات السياحية  حسب المستوى التعليمي 
 بكالوريوس دبلوم ثانوية فاقل  

النسبة  العدد المستوى االنطباع

 المئوية

النسبة  العدد

 المئوية

النسبة  العدد

 المئوية

 7.5 22 8.7 15 12.3 16 متوسطةالنشاطات السياحية

 15.0 44 13.9 24  7.7 10 جيدة 

 32.3 95 27.2 47 23.1 30 عاليه 

 25.9 76 31.2 54 30.8 40 عالية جدا  

ة المقدمة في وادي رم     ، من الجدول السابق أن خدمة النشاطات السياحي       %)8 (

ين على درجـة    ، حيث كانت نسبة الرضا بدرجة عالية جدا عن الحاصل         نالت الرضا 

الحاصـلين علـى    ، و %)32.3( بدرجة عالية نسبة     و %)25.9(البكالوريوس بنسبة   

على الثانويـة فأقـل     الحاصلين  ، و %)31.2( جة عالية جدا بنسبة     درجة الدبلوم بدر  
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 المخيمـات   ، وهذا يدل على توافر النشاطات السياحية التي تقدمها        %)30.8(بنسبة  

  .السهرات الغنائيةالسياحية من الحفالت والمناسبات و

  
  )27(الشكل 

  المياه  حسب المستوى التعليمي رضا الزائر عن خدمة الكهرباء وى مستو

  )29(جدول 

  مستوى رضا الزائر عن خدمة الكهرباء والمياه  حسب المستوى التعليمي 
 بكالوريوس دبلوم ثانوية فاقل  

النسبة  العدد المستوى االنطباع

 المئوية

النسبة  العدد

 المئوية

النسبة  العدد

 المئوية

 9.9 29 6.9 12  7.7 10 متوسطة رباء والمياهخدمات الكه

 24.8 73 24.3 42 20.0 26 جيدة 

 31.0 91 30.6 53 23.8 31 عاليه 

 15.0 44 19.1 33 20.0 26عالية جدا  

يتبين من الجدول السابق أن خدمة الكهرباء و المياه متوفرة و لكـن ال تنـال                

بكـالوريوس  د الحاصلين على ال   ، حيث كانت النسبة عن    الزوارالرضا المناسب عند    

، وكانـت النـسبة عنـد       بدرجة عاليـة  %) 31(نسبة   عالية و  بدرجة%) 15(نسبة  

 بدرجة  %)30.6( نسبةبدرجة عالية جدا و   %) 19.1(بنسبة  الحاصلين على الدبلوم    

جدا وبدرجـة   عند الحاصلين على الثانوية فأقل بدرجة عالية        %) 20(، ونسبة   عالية

مناسب فـي عـدة      على توفر هذه الخدمة بشكل       هذا يدل  و ،%)23.8( علية بنسبة   
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عدم توافرها بالشكل المناسب في مناطق أخرى وقد يعود السبب في عـدم             مناطق و 

  .توفر هذه الخدمة في معظم المناطق أنها خارج التنظيم

  
  )28(الشكل 

  مستوى رضا الزائر عن خدمة المواصالت حسب المستوى التعليمي 

  )30(جدول

  ا الزائر عن خدمة المواصالت حسب المستوى التعليمي مستوى رض
 بكالوريوس دبلوم ثانوية فاقل  

النسبة  العدد المستوى االنطباع

 المئوية

النسبة  العدد

 المئوية

النسبة  العدد

 المئوية

 11.6 34 24.3 42 18.5 24 متوسطة خدمة المواصالت

 16.7 49 10.4 18  3.8 5 جيدة 

 25.9 76 25.4 44 22.3 29 عاليه 

 26.5 78 20.8 36 26.9 35عالية جدا  

نالحظ من الجدول جدا،ق عن خدمة المواصالت  أن نسبة الرضـا بدرجـة              

%) 25.9(ونـسبة   %) 26.5(عالية جدا عند الحاصلين على البكالوريوس بنـسبة         

ة جـدا  بدرجة عالي%) 20.8(بدرجه عالية وكانت عند الحاصلين على الدبلوم بنسبة    

ـ          و ،بدرجة عالية %) 25.4 (ونسبة سبة كانت عند الحاصلين على الثانويـة فأقـل بن

، وهذا يدل علـى أن      %)22.3(جدا، وبدرجة عالية بنسبة     بدرجة عالية   %) 26.9(
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، وقد يعود السبب الى استخدام      نالت الرضا من المستويات التعليم    خدمة المواصالت   

  . وادي رم السيارات الخاصة او الحافالت السياحية للوصول الى

  

  
  )29(الشكل 

  )المستوى التعليمي (مستوى رضا الزائر عن الداللة السياحية  حسب 

  )31(جدول 

  )المستوى التعليمي (مستوى رضا الزائر عن الداللة السياحية  حسب 
 بكالوريوس دبلوم ثانوية فاقل  

النسبة  العدد المستوى االنطباع

 المئوية

النسبة  العدد

 المئوية

لنسبة ا العدد

 المئوية

 9.5 28 6.9 12  9.2 12 متوسطة الداللة السياحية

 20.1 59 10.4 18 23.1 30 جيدة 

 31.6 93 34.7 60 17.7 23 عاليه 

 19.4 57 28.9 50 21.5 28عالية جدا  

من الجدول السابق عن خدمة الداللة السياحية أن نسبة الرضا بدرجـة            نالحظ  

، وبدرجة عالية بنسبة    % )19.4(البكالوريوس بنسبة   عالية جدا عند الحاصلين على      

درجة عالية جدا بنسبة  في حين كانت النسبة عند الحاصلين  على الدبلوم ب         %) 31.6(

، وكانت عند الحاصلين على الثانويـة فأقـل         %)34.7(وبدرجة عالية   %) 28.9( 

ل على  ، وهذا يد  بدرجة عالية %) 17.7( و نسبة   %) 21.5(بدرجة عالية جدا بنسبة     
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قد يعود السبب فـي      أكثر رضا من المستويات األخرى و      أن الحاصلين على الدبلوم   

يأخذون المعلومة العلمية   لبكالوريوس يأتون لهدف الدراسة و    ذلك أن الحاصلين على ا    

  .ليس كباقي المستويات التعليمية يأتون لهدف السياحة

  
  )30(الشكل 

ي مع السياحة حسب مستوى رضا الزائر عن اندماج المجتمع المحل

  )المستوى التعليمي (

  )32(جدول 

مستوى رضا الزائر عن اندماج المجتمع المحلي مع السياحة حسب 

  )المستوى التعليمي (
 بكالوريوس دبلومثانوية فاقل  

النسبة  العدد المستوى االنطباع

 المئوية

النسبة  العدد

 المئوية

النسبة  العدد

 المئوية

ــع  ــدماج المجتم ان

  ي مع السياحةالمحل

 11.2 33 3.5 6  7.7 10 متوسطة

 11.6 34 12.1 21 15.4 20 جيدة 

 16.3 48 26.0 45  8.5 11 عاليه 

 41.5 122 39.3 68 40.0 52عالية جدا  

أن نـسبة  ) اندماج المجتمع المحلي مع السياحة(نالحظ من الجدول السابق عن     

، % )41.5(وريوس بنـسبة     علـى البكـال    الرضا بدرجة عالية جدا عند الحاصلين     
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في حين كانت النسبة عند الحاصلين  على الـدبلوم          %) 16.3(وبدرجة عالية بنسبة    

، وكانت عند الحاصلين    %)26.0(عالية  بدرجة  و%) 39.3(بدرجة عالية جدا بنسبة     

، بدرجة عاليـة  %) 8.5( ونسبة  %) 40(ل بدرجة عالية جدا بنسبة      على الثانوية فأق  

تقارب نسب الرضا عنـد     ماج المجتمع المحلي مع السياحة و     ندوهذا يدل على رضا ا    

معرفـة  ى عمل سكان المنطقة فـي الـسياحة و        ، ويعود السبب ال   المستويات التعليم 

  . في المنطقة التي يسكنهاالسكان

  
  )31(الشكل 

  وسائل الترفيه حسب المستوى التعليميمستوى رضا الزائر عن 

  )33(جدول 

  ل الترفيه حسب المستوى التعليميمستوى رضا الزائر عن وسائ
 بكالوريوس دبلوم ثانوية فاقل  

النسبة  العدد المستوى االنطباع

 المئوية

النسبة  العدد

 المئوية

النسبة  العدد

 المئوية

 12.6 37 17.3 30  4.6 6 متوسطة  وسائل الترفيه

 21.4 63 22.5 39 16.2 21 جيدة 

 31.6 93 29.5 51 34.6 45 عاليه 

 15.0 44 11.6 20 16.2 21   جدا عالية 

، ل الترفيه متوفرة بالـشكل المناسـب      لسابق أن خدمة وسائ   الجدول ا يتبين من   

بدرجة عاليـة   %) 15(  بنسبة   حيث كانت النسبة عند الحاصلين على البكالوريوس      



 

 
 

68

بنـسبة  بدرجة عالية، وكانت النسبة عند الحاصلين على الدبلوم         %) 31(نسبة  جدا و 

عند %) 16.2(بدرجة عالية، ونسبة    %) 29.5( نسبةعالية جدا و  بدرجة  %) 11.6(

، وقد  %)34.6(بدرجة عالية بنسبة    الثانوية فأقل بدرجة عالية جدا و     الحاصلين على   

  . المخيمات السياحيةالسهرات الغنائية التي تقيمهاالى الحفالت ويعود السبب 

  

  
  )32(الشكل

  وى التعليمي مستوى رضا الزائر عن مركز الزوار حسب المست

  )34(جدول

  مستوى رضا الزائر عن مركز الزوار حسب المستوى التعليمي 
 بكالوريوس دبلوم ثانوية فاقل  

النسبة  العدد المستوى االنطباع

 المئوية

النسبة  العدد

 المئوية

النسبة  العدد

 المئوية

 7.5 22 6.9 12  8.5 11 متوسطة  مركز الزوار

 24.8 73 10.4 18 16.9 22 جيدة 

 19.0 56 36.4 63 33.1 43 عاليه 

 29.3 86 27.2 47 13.1 17عالية جدا  

ق عن مركز الزوار في وادي رم  أن نسبة الرضـا            نالحظ من الجدول الساب   

%) 19(ونسبة  %) 29.3(بدرجة عالية جدا عند الحاصلين على البكالوريوس بنسبة         

ة جـدا  بدرجة عالي%) 27.2 (بدرجه عالية وكانت عند الحاصلين على الدبلوم بنسبة   
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كانت عند الحاصلين على الثانويـة فأقـل بنـسبة          بدرجة عالية، و  %) 36.4(ونسبة  

، وهذا يدل على رضا     %)33.1(جدا، وبدرجة عالية بنسبة     بدرجة عالية   %) 13.1(

المستويات التعليمية على الخدمة التي تقدمها مركز الزوار في وادي رم حيث يقـدم              

 وادي  يقدم الطابع األولي عن طبيعة العيش في      ئح األولية للزائر و   معلومات والنصا ال

  . الذي يقدم به المأكوالت البدويةيوجد المطعم التابع لهارم عبر المعارض التراثية و

  

  
  )33(الشكل 

  وسيلة معرفة الزائر بوادي رم

  )35(جدول 

  وسيلة معرفة
  النسبة المئوية  العدد  الوسيلة

 5.5 26الصحف

 15.5 73 والتلفازالراديو

 60.2 283 األقاربواألصدقاء

 5.3 25االنترنت

 10.0 47العمل

 3.4 16النشرات السياحية 

 78.3 470  المجموع
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أن أغلبية الذين أجـابوا علـى هـذا الـسؤال           ) 35( من خالل الجدول     يتبين

توزيعهـا كانـت    عن وسيلة معرفة الزائر بـوادي رم فـي األسـتانة التـي تـم                

هـذا يـدل علـى انـه        ، و %)60.2( تهم األقارب واألصدقاء وكانت النـسبة       إجابا

منطقــة وادي رم ويج الكــافي لــوادي رم الــسياحية  وتــرال يوجــد تــسويق و

  .الترويج ياحية ال تعطى حقها في التسويق والس

ج لهـا مـن خـالل الخـدمات المقدمـة           ويأتي دور المخيمات فـي التـروي      

  .تب السياحية لجذب السياح لوادي رم المكاق والعروض المقدمة للفنادو

  
  )34( الشكل 

  كيفية الزيارة 

  )36(جدول 

  كيفية الزيارة 
  النسبة المئوية  العدد  

 44.0 264 جروب ضمن

 25.0 150  العائلة مع

 9.3 56 منفردا

 78.3 470  المجموع
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 عن كيفية الزيارة أن معظم الـزوار الـذين          )34(    يتبين من خالل الجدول   

، وهذا يدل علـى     %)44(يها ضمن جروب وكانت النسبة      وا وادي رم ذهبوا إل    زار

ـ              ادق أنهم زاروا المنطقة عن طريق مكتب سياحي أو برنامج سياحي من خالل الفن

 .، أو أنهم أصدقاءعبر وسيلة المواصالت الحافلة

أن معظم الزوار يأتون إلى وادي رم عبر المكاتـب الـسياحية أو البـرامج               

يعود السبب الى أن منطقة وادي رم تعاني من مشكلة          مها الفنادق و  تي تقد السياحية ال 

لعروض للفنادق من خالل األسعار     المواصالت وهنا يأتي دور المخيمات في تقديم ا       

الـذهاب الـى    ر و الخدمات التي تقدمها وهذا يشجع الفندق في تقديم العروض الزائ         و

                                           .                           الزيارة وادي رم 

 
  )35(الشكل 

  دوافع زيارة وادي رم

  

  )37(الجدول 

  دوافع الزيارة

  النسبة المئوية  العدد  

لعملل  82 13.7 

 6.7 40 رياضه ممارسة

 47.5 285 سياحة

 3.5 21 األقارب زيارة

 7.0 42 والبحث ةالدراس

 78.3 470  المجموع
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فتـرة  يبين لنا دوافع السائح خالل      ) 37(مختلفة وهذا الجدول  دوافع الزوار   ان  

ائح هي السياحة وكانت بنسبة     ، ويتبين لنا ان أعلى نسبة لدوافع الس       لوادي رم زيارته  

الجمال  بالمقاومات السياحية الطبيعية و    وهذا يدل على ان المنطقة تتمتع     %)  47.5(

 .البالخ

ياحة من خالل البرامج  السوئر هان المخيمات لها دور مهم في جعل هدف الزا   

، ومـن المعـروف ان معظـم        الخدمات  التي تقدمها للزائر    ت و النشاطاالسياحية و 

من خـالل   جزء أو فرع  من فنادق او منتجعات، و        المخيمات السياحية في وادي رم      

هذا المخيم يعطـي انطبـاع للـسائح        عرض الخدمات التي يقدمها     الترويج للمخيم و  

  ) .وادي رم ( جود منطقة طبيعية سياحية اسمها معلومة سياحية وو
 

  
  )36( الشكل 

  افضل االوقات لزيارة وادي رم 

 )38(الجدول 

  أفضل األوقات

  النسبة المئوية  العدد  

 15.7 94 فصاللشتاء

 25.2 151 فصاللصيف

 20.5 123 فصاللخريف

 17.0 102 فصاللربيع

 78.3 470  المجموع
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لـى  ، وكانـت أع   وادي رم  أفضل األوقات لزيارة     عن) 38(يتبين من الجدول    

، وهذا  في فصل الخريف  %) 20,5(ونسبة   ،في فصل الصيف  %) 25.2(نسبة هي   

الخريف ويعود السبب   ضل زيارة المنطقة في فصل الصيف و      يدل على أن الزائر يف    

المناسبة التي تتمتع بها المنطقة في  فـصل الـصيف           ) الطقس(في ذلك حالة الجو     

 .يفوالخر

من المعروف أيضا عن وادي رم أنها تقيم الحفالت و المناسبات في فـصل              و

مخيمـات الـسياحية    الصيف حيث الجو البارد نسبيا في الليل الذي يتيح ألصحاب ال          

 .تسلق الجبال العاليةلجوالت السياحية ورياضة المشي واأقامة الرحالت و

سياحة في وادي رم    وهنا تكمل أهمية المخيمات السياحية في تنمية و تطوير ال         

، وشعور الزائر بالراحة واألمان وكأنه فـي        زائرهامن خالل الخدمات التي تقدمها ل     

  .وطنه األصلي بيته و
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  مركز الزوارالمخيمات و)الزيارات الميدانية والمقابالت التي أجريت مع أصحاب 

 لمقابالت مع أصحاب  ايدانية و في الجانب العملي للدراسة أجريت الزيارات الم      

  :تم طرح األسئلة التالية عليهمالمخيمات وادارة  مركز الزوار، و

 زيادة عدد السياح ؟ ت دور مهم في التنمية السياحية وهل للمخيما - 1

 ما هي الخدمات المقدمة في المخيمات ؟ - 2

  دور المخيمات بالمساهمة في التمنية السياحية ؟ - 3

 م ؟الترويج للسياحة في وادي رالتسويق و - 4
 

  المقابالت  3.3

  : مدير مخيم بيت علي–يوسف الحوامدة  -1

، بأن للمخيمات لها دور مهم في التنميـة         كانت إجابة األستاذ يوسف الحوامدة    

ح بـأن   أوض، و الزائر في وادي رم   ي يحتاجها   السياحية من خالل تقديم الخدمات الت     

ر حيث يعمـل    اشالترويج للسياحة في وادي رم غير مب      دور المخيمات في التسويق و    

تقديم برامج   من خالل النشرات واإلعالنات  و      الترويج للمخيم المخيم على التسويق و   

لخدمات المقدمة في المخيمـات هـي       أما عن ا  ، و الفنادق للمكاتب السياحية و   سياحية

ـ   و الشراب، الطعام و  اإلقامةمة  خد( ، الحفـالت   ل الـصحراء  الجوالت السياحية داخ

، بأن هذه الخـدمات غيـر متـوفرة         دمة الكهرباء والمياه  تحدث لنا عن خ    و )الغنائية

ـ تخدم المولدات لتوفير الكهرباء وبالشكل المناسب حيث أن معظم المخيمات تس     ب جل

، أما عن المواصالت تحدث لنـا أن منطقـة وادي رم            تنكات من المياه لتوفير المياه    

مكاتب السياحية   لحافالت عبر ال   المواصالت حيث معظم الزوار يأتون في ا       إلىتفتقر  

  .السيارات الخاصةو

  . موظف أداري في مركز الزوار–السيد ضميان الزالبية  -2

 التـي لـم     ، ان وادي رم يتمتع في طبيعته       السيد ضميان الزالبية   إجابةكانت  

 أي،  في غاية الجمال الطبيعـي    ) اهللا  ( يعبث بها اإلنسان بل من المناطق التي جعلها       

ح فـي بنـاء الفنـادق        أن ال يسم   أي،   بيئية طبيعية  ة في وادي رم سياحة    أن السياح 

قدم الخدمات التي يحتاجهـا الزائـر،       السماح في بناء المخيمات التي ت     والمنتجعات و 
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دمات قال ان المخيمات لها دور مهم في التنمية السياحة في وادي رم من خالل الخ              و

ـ  اإلقامة  (من الخدمات   التي تقدمها و   ، حراويةالـشراب، الجـوالت الـص     ام و  الطع

  ) .الحفالت 

 إلـى فتقـر   ، بـأن وادي رم ي     ب عن التـسويق الـسياحي فـي وادي رم         أجا

 إقلـيم  حيـث أن المخصـصات التـي تخصـصها سـلطة             التسويق السياحي لـه   

التـسويق   الخـدمات التـي تقـدم فـي وادي رم و            التطـوير  إلـى العقبة ال تكفي    

 المجـالت   النـشرات وتقـديم  إلـى حيث اختصر التسويق فـي وادي رم     السياحي  

  .ض فلم عن وادي رم في مركز الزوارتقديم عرالسياحية للزائر و

قـدم للزائـر    ار في تقديم الخدمات للزوار حيث ي      تحدث عن دور مركز الزو    و

عـرض التـراث    عن وادي رم، و   النصائح   المعلومات و   األولي من خالل   االنطباع

  .بازارات الموجودة في مركز الزوارالبدوي من خالل ال

ـ              يتبين م  ا ن اإلجابات عن األسئلة أن للخـدمات الـسياحية فـي وادي رم له

التنميـة الـسياحية مـن خـالل تقـديمها عبـر            دور مهم في زيادة عدد السياح و      

  .المجتمع المحلي لسياحية مع مساعدة مركز الزوار والمخيمات ا

وادي ، تبـين أن     يق والتـرويج الـسياحي    ومن خالل اإلجابات عـن التـسو      

ـ    تسويق والتـرويج الـسياحي، و      ال إلىفتقر  رم ي  سياحية لهـا دور    أن المخيمـات ال

مباشر حيث يقوم المخـيم الـسياحي علـى تقـديم           الترويج غير   مهم في التسويق و   

المكاتـب الـسياحية    عبر الموقـع الكترونيـة الخـاص بـه و         العروض السياحية   

  .للمخيم 
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  الخاتمة

ـ  موضوعا مهم في القطاع السياحي و      تناولت الدراسة  المخيمـات  (و عـن    ه

في وادي رم التـي     ) تطويرهام ودورها في التنمية السياحية و     السياحية في وادي ر   

، التي تتميز في المقومات الـسياحية       مناطق السياحية المهمة في األردن    تعتبر من ال  

فيما بعد   في البداية كانت محمية طبيعية و      فيها التي جعلتها موقع سياحي طبيعي حيث      

من بعد انضمامها الى سلطة إقليم العقبة أطلق         سلطة إقليم العقبة و    ت تابعة إلى  أصبح

  .عليها منطقة وادي رم السياحية 

ومن خالل المنهجية التي تم إتباعها في هذه الدراسة حيث تم جمع المعلومات             

 كتبت عـن    المنهج النظري من خالل الكتب التي     : ، المنهج األول  من خالل منهجين  

المقابالت، ولكن  لي من خالل الزيارات الميدانية و     المنهج العم : الموقع، المنهج الثاني  

راسات التي تحدثت عـن     واجهت الدراسة عدت معوقات في المنهجين، حيث قلة الد        

في اإلجابـة   ) المجتمع المحلي   ( مواجهة الرفض من قبل بعض األفراد       وادي رم، و  

  . المحيطةالمناطقنة التي تم توزيعها في وادي رم وعلى أسئلة االستبا

 النتـائج   كان البد من الخروج ببعض     ،لالستبانهبعد عملية التحليل اإلحصائي     

ياحية التوصيات التي من الممكن أن تساعد على التنمية السياحية في المواقع الـس            و

  :وادي رم الخاصة للدراسة الطبيعية في األردن عامة و

 أصحاب المخيمات في    المقابالت التي أجريت مع   من خالل الزيارات الميدانية و     - 1

وادي رم تبين أن بعض المخيمات ليست مرخصة حيـث أن عـدد المخيمـات               

، أما بـاقي المخيمـات تـم        مخيم) 44( من أصل    مخيم) 23(المرخصة حوالي   

، وهذا يؤثر بشكل سـلبي علـى تقـديم          ئها عشوائيا من قبل سكان المنطقة     إنشا

 .الخدمات السياحية بشكل أفضل 

المقاييس يمات التي تتطابق مع المعايير و     لتراخيص للمخ من األفضل أعطاء ا   و

 .المعروفة إلنشاء أي مخيم سياحي في وادي رم 

ـ  يتبين وجود نقص في التـسويق و     - 2 ، حيـث المبلـغ   ة وادي رمالتـرويج لمنطق

 ،ة، أن الجهة المسؤول   كافي لعملية التسويق والترويج    غير   ص لوادي رم  المخص

بالنسبة ذا يؤثر على إعداد السياح لوادي رم    ، وه هي سلطة منطقة العقبة الخاصة    
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ادة الميزانيـة المخصـصة     الحل هو العمل على زي    للمواقع السياحية األخرى، و   

 .التسويق السياحي لمنطقة وادي رم لتصبح أكثر فاعليةللترويج و

، حيـث أن معظـم المخيمـات           نقص في خدمة الكهرباء والميـاه      يتبين وجود  - 3

 . والتنكات لتوفير المياه،ر الكهرباءتخدمون المولدات لتوفييس

أن خدمة المواصالت غير متوفرة بشكل جيد، حيث ال يوجد مواصالت كافيـة              - 4

ادي رم عن طريق    إلى وادي رم لنقل األفراد إليها، حيث أن الزوار يأتون الى و           

النقل (اصالتمن األفضل االهتمام في موضوع خدمة  المو       المكاتب السياحية، و  

 .ألنها تساهم في التنمية السياحية، منطقةإلى ال)  العام

ن عدم المراقبة   تبين أ ) وادي رم   (من خالل الزيارات الميدانية للمنطقة السياحية        - 5

سياحية من ناحية األسعار التي تعرضها بعض المخيمات        على بعض المخيمات    

من األفـضل المراقبـة     ضل المخيمات السياحية في وادي رم، و      بحجة أنه من أف   

خاصة  المخالفة للخدمات المقدمة للـسائح        و ،خيمات السياحية بشكل عام   على الم 

  . أخذ الرخصة لرياضة تسلق الجبالمثل مخالفة عدم
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  استبانه سياحية 

  أخي الزائر     أختي الزائرة

  :تحية طيبة وبعد 

المخيمات السياحية في وادي رم و دورها       " يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان      

 على درجة الماجستير في اآلثـار       استكماال لمتطلبات الحصول  " في التنمية السياحية    

لهذا الغرض تم إعداد هـذه االسـتبانة لمعرفـة طلـب     ؤتة ووالسياحة من جامعة م 

  .السياحة في وادي رم 

لمعلومات التي تـشمل عليهـا هـذه        ، ألن ا  لذا نرجوا أن تكون اإلجابة دقيقة     

، علما بأنه ليس لهذه االستبانة اي الدراسةستبانة سيعتمد عليها بشكل كبير في هذه        اال

  .مة ستعامل المعلومات بسرية تاصفة رسمية، و

  و شكرا

  .إبراهيم يحيى إبراهيم الرواشدة : الباحث

 .............الجنسية  - 1

 ..............الجنس  - 2

 ...............العمر  - 3

 ..............المستوى التعليمي  - 4

 :مكان إقامتك الدائم  - 5

  خارج األردن -داخل األردن              ب  - أ

 ............يقدر ب) بالدينار األردني ( دخلك الشهري معدل - 6

 :هل قمت بزيارة وادي رم السياحية  - 7

  )  إجابتك بنعم أكمل االستبانة تأذا كان(  ال       - نعم           ب-أ

 :الوسيلة التي من خاللها تمت معرفتك عن وادي رم  - 8

 واألصدقاء .  الراديو و التلفاز  السياحية- الصحف و المجالت     ب - أ

  . النشرات السياحية - العمل       و-  اإلنترنت      ه-د

 :لوصول إلى وادي رمالوسيلة التي استخدمتها ل - 9

 . سيارتك الخاصة - سيارة أجرة     ج-الحافلة      ب  - أ
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  :كيفية زيارتك لوادي رم -10

 . منفردا -جلة    مع العائ-ضمن مجموعة سياحية     ب  - أ

  :مكان إقامتك خالل زيارتك لوادي رم -11

 .الخاص  بيت -ك      ج بيت صديق-       بالمخيمات   - أ

  :ما هي الدوافع الرئيسية لزيارة وادي رم -12

 زيارة - سياحة    د- ارسة الرياضة الجبلية   جمم-بل   العم  - أ

 .األقارب

  . للدراسة و البحث -ه

  :أفضل األوقات التي تفضلها لزيارة وادي رم -13

 فصل - فصل الخريف   د- فصل الصيف    ج- فصل الشتاء  ب  - أ

 .الربيع 

  : أفضل وسيلة برأيك لتسويق وادي رم -14

 الراديو و - االنترنت   د-  الصحف   ج-النشرات السياحية    ب  - أ

 التلفاز 

   )بالدينار(معدل إنفاقك اليومي في وادي رم على الخدمات المقدمة التالية-15

 ............الطعام و الشراب   - أ

 ...............اإلقامة   - ب

 ...............وسائل التنقل   - ت

 ...............التسوق و الهدايا   - ث

 ................الداللة السياحية   - ج

 حسب إنفاقك في زيارتك لوادي رم في رأيك هل معدل اإلنفاق في وادي رم -16

  يسمح لدخل الفرد الواحد في األردن لزيارة وادي رم ؟

  ال -نعم       ب  - أ
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  :ي وادي رم  ما مستوى رضاك عن الخدمات السياحية التالية ف-17
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Tourist Questionnaire 
Dear male and female visitors  

Greetings, 
The researcher conducted a study entitled “ Tourist camps in Wadi 

Rum and their role in the development of tourism.” It is a completion for 
the requirements of getting the Master’s degree in archaeology and tourism 
from Mutah University,  and for this purpose the questionnaire has been 
prepared to see the request for tourism in Wadi Rum. 

With my respect 
The searcher: IbrahiemYahyaIbrahiemAlrawashdeh 

1.Nationality :....................................................... 
2.Gender :............................................................. 
3.Age : ................................................................... 
4. Educational Level :............................................ 
5. Permanent place of residence:   A. Inside Jordan     B. Outside  
6.The average of your monthly income in JD is about ............ 
7. Have you ever visited the tourist area of Wadi Rum? 
A. Yes      B. No     If your answer is yeas , complete the 

questionnaire. 
8. The means by which you have known about Wadi Rum. 
A. Newspapers and Magazines      B. Radio and TV     C. Relatives 

and friends 
D. Internet     E. Job       F. Tourist Brochures 
9. The means you have used to get to Wadi Rum.  
A. Bus      B. Taxi      C. Private Car 
10. How do you visit WadiRum ? 
A. In tourist group      B. With a family    C. Alone  
11. The place where you stayed in Wadi Rum during your visit . 
A. Camps       B. Your friend's house       C. Private hostel  
12. What are the main motivations for your visiting WadiRum ? 
A. Job      B. Practicing mountain sport     C. Tourism    D. Study  
13. The best time you prefer to visit Wadi Rum. 
A. Winter        B. Summer      C. Autumn      D. Spring  
14. The best way for marketing in Wadi Rum in your opinion. 
A. Tourism Brochures    B. Newspapers    C. Internet    D. Radio and 

TV 
15. The daily average of money you spent in Wadi Rum for the 

services offered in JD.       
A. Food and Drinks ........................................... 
B. Residence .................................................... 
C. Means of transport ...................................... 
D. Shopping and souvenirs .............................. 
E. Tourist guides ............................................. 
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16. According to your expense during your visit to Wadi Rum, do you 
think that the expense average in Wadi Rum allows the Jordanian to visit it 
.A.YesB.No 

17. What is the level of your satisfaction for the following services in 
Wadi Rum? 
Services Very high 

class 
High 
Class 

Good 
Class 

Medium 
class 

Restaurants     
Lounges     
Tourist Information     
Tourist activities     
Electricity and water 
services 

    

Transport services     
Tourist guiding     
Familiarity of local 
community with 
tourism 

    

Entertainment     
Visitors Center     
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  مركز الزوار 

  
  2012مخطط مركز الزوار 

  

  
  ) مركز الزوار (مطعم بوابة رم 

2012  
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  صور الجبال 

  
  جبل نصيب

  
  بانواما رم 
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  جبل أعمدة الحكمة السبعة

   صور للمخيمات
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  )م1993(مخيم الكابتن 

  
  )م1993( مخيم قافلة الصحراء 
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  )م1993( مخيم قافلة الصحراء 

  
  

  
  )م1990(مخيم بيت علي 
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  الكتابات صور للنقوش و

  
  )م1917(لورانس العرب 

  

  

  
  نقوش ثمودية على جبل رم 



 

 
 

94

  
  ) المعبد النبطي ( كتابات نبطية 

 
 


