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 : قدمةامل

تحقيق ل  فيما بينهافي السوق  منظمات األعمال  تتنافس    حيثمستدامة،    تمنح املنظمة ميزة تنافسيةاألخضر فرصة سوقية    املنتج السياحيشكل  ي

إلى   تدريجيبشكل  املستهلكين وتحولهم    لدى الوعي البيئي    زيادة   أنغير  على البيئة،  التي يتسبب فيها  السلبية    راآلثاعن    بصرف النظر  ةسريعربح  هوامش  

خضر،   أساليبملنظمات  ا   دفعمستهلكين  إتباع  املدخلنافست  إلى  هذا  خالل  من  الطويل  ربحامل  ية  املدى  على  املجتمع  ،خاصة  وعي  ظل  في   ات وهذا 

 .اءخضر ال ةالسياحي املنتجاتتبني  بالتهديدات املوجودة في البيئة التسويقية، وهذا ما يؤكد جدوى التوجه إلى

 لألردن،تو 
ً
 وأساسيا

ً
 مهما

ً
 اقتصاديا

ً
وبخاصة في ظل محدودية املوارد في األردن،    ْحظى السياحة في الوقت الحاضر باهتمام كبير، فهي تمثل موردا

ْر إلى السياحة على أساس أنها من القطاعات الثانوية في اقتصاديات األردن،
ّ
إلجمالي، وتراكم همة في الناتج املحلي ا لها من أهمية في املسا  ملا فلم َيُعد ُينظ

 االحتياطيات من العمالت األجنبية. 

تستطيع السياحية  ولكي    االجتماعية   مسؤولياتها  ومجال  بمفهوم  النظر  تعيد  بدأت  الخضر،  املستهلكين  شرائح  مختلف  جذب  املؤسسات 

 انطباع  لتكريس محاولة  في ،التسويقية استراتيجياتها في بارزة  أهمية البيئي عدالب بإعطاء  وذلك  سويقيةالت برامجها تصمم  وبالتالي البيئة، نحو واألخالقية

  املستهدفين الخضر لدى املستهلكين الذهنية صورتها لتحسين البيئية إهتماماتها عن إيجابي
ً
 تنافسية،  ميزة  لتحقيق فرصا ذلك في وجدت ، حيثتسويقيا

 . جديدة  أسواق إلى الدخول  أو السوق، في حصتها لزيادة  منافسيها بها اوز وتتج التجارية عالمتها ومن منتجاتها قيمة من ترفع
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 :خصاملل

الدراسةهدف  على  ت  التعرف  مجتمع    ،األثرية  جرش  ملدينة  الخارجية  ياحةالس  تنشيطأوجه    في  األخضر  السياحي  املنتج  أثر  إلى  تكون 

وقد تم    ملين في هذه املكاتب في املدينةالعا  السياحيين  األدالء   من مكاتب السياحة في مدينة جرش األثرية وتم اختيار عينة الدراسة من   الدراسة

)توز  يقارب  ما  العشوائي 50يع  بالطريقة  استبانة  )  ة(  اعتماد  للتحليل37وتم  استبانة  والتحليلي    .اإلحصائي  (  الوصفي  األسلوب  استخدام  وتم 

  ملدينة  الخارجية   السياحة  تنشيط   في  خضراأل   السياحي  لمنتج ل  وجود أثر وأظهرت الدراسة  .  واختبار االنحدار الخطي املتعدد في اختبار الفرضيات

استجابات.  األثرية  جرش أن  تبين  مرتفعة    العينة  كما  موافقة  وبدرجة  إيجابية  والناحية   السياحي  للمنتج  الرمزي   الجانب  علىكانت    األخضر، 

تبني إستراتيجية طويلة األمد إلظهار  ب  سةالدرا   وأوصت.  البشري   والعامل  الخضراء   املساندة   األخضر، والخدمات  السياحي  للمنتج   امللموسة  املادية

الهامة  ه  باعتبار   األخضر  السياحي  للمنتج  الرمزي   جانبال املرتكزات  أهم  من  وذلك  األثرية،    جرش  مدينة  في  الخارجية  السياحة  طتنشي  فيأحد 

 .قهااألهمية التي تستحعنصر االرتباط الديني للمكان السياحي األخضر ملدينة جرش السياحية خالل ايالء 

 .السياحيين األدالء ؛األثرية جرش مدينة ؛الخارجية السياحة ؛خضراأل  السياحي املنتج :يةفتاحالكلمات امل
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وي معروف  األردن  أصبح  سو وقد  للسفر  إقليمية  ووجهة  العاملية  السياحة  خريطة  على  مرموق  بموقع  الترفيهيةتمتع  للسياحة  أو  لألعمال  ,  اء 

الدخل حيث   أهم مصادر  أحد  السياحة  السياحيارتفع  فأصبحت  املائة    9.4بنسبة    2019عام    الدخل  إلى  في  البيانات   4.9ووصل  مليار دوالر حسب 

 األولية الصادرة عن البنك املركزي. 

 :الدراسةمشكلة 

البيئة،   نحو  املستهلكين  وعي  تنامي  ضوء  نحو في  التوجهات  العالم  وزيادة  مستوى  على  األخضر  تطوير    ،االقتصاد  في  التأخر    إستراتيجيةفإن 

لتالسياحة  ة  تسويق األخضر في صناعال الخارجيةاألردنية  السياحة  املتوسط والبعيدنشيط  الصناعة في األجل  أمام هذه  أن يضيف مخاطر  ، ، يمكن 

النابلس ي،    دراسة  نتائج  أشارت  وقد للتسويق األخضر  (2010)  األردنية  الصناعة  تبني  الفرص السياحة  صناعة  أن  ،  حول  اقتناص  األردنية لم تستطع 

املناسبة م تطبيق  التسويقية  األخضرإستراتيجية  ن  التسويق  ملفاهيم  اإلدراك  بسبب محدودية  األخضر  األربعة  التسويق  فإن    .بعناصره   الدراسة لذا 

اآلت  ةالحالي السؤال  اإلجابة عن  بـ)    األخضر   السياحي  املنتج   أثر  ماي:  تحاول  املتمثلة    املادية  الناحية  ،األخضر  السياحي  للمنتج  الرمزي   الجانببأبعاده 

  وجهة  من وذلك    األثرية  جرش   ملدينة  الخارجية  السياحة   تنشيط  في(  البشري   والعامل  الخضراء  املساندة   الخدمات،  األخضر  السياحي  للمنتج   سةلمو امل

)  ،السياحيين  األدالء  نظر أوجهها  العامة  وذلك من خالل  السؤال وينبثق عن هذا  رات(؟  واملسابقات واملطبوعات واملنشو   الدعاية واإلعالن والعالقات 

 الفرعية اآلتية:  األسئلة

ت .1 في  مجتمعة  بأبعاده  األخضر  السياحي  املنتج  أثر  الخارجية  ما  السياحة  )نشيط  حيث  ملدينةمن  األدالء    الدعاية(  نظر  وجهة  من  األثرية  جرش 

 السياحيين؟

ا  .2 السياحة  تنشيط  في  مجتمعة  بأبعاده  األخضر  السياحي  املنتج  أثر  مللخارجية  ما  )اإلعالن(  حيث  األدالء    دينةمن  نظر  وجهة  من  األثرية  جرش 

 السياحيين؟

ت .3 في  بأبعاده مجتمعة  األخضر  السياحي  املنتج  أثر  الخارجيةما  السياحة  )  نشيط  ملدينةمن حيث  العامة(  نظر    العالقات  األثرية من وجهة  جرش 

 األدالء السياحيين؟ 

السياحي األخضر  .4 املنتج  أثر  ا   ما  السياحة  األدالء    من حيث )املسابقات( ملدينةلخارجية  بأبعاده مجتمعة في تنشيط  األثرية من وجهة نظر  جرش 

 السياحيين؟

السياحة الخارجية  ما أثر املنتج السياحي األخضر بأبعاده مجتمعة في ت .5 جرش األثرية من وجهة نظر األدالء   املطبوعات( ملدينةمن حيث )نشيط 

 السياحيين؟

بأبعاده مجت .6 السياحي األخضر  املنتج  أثر  الخارجية    معة في تنشيطما  األدالء    املنشورات( ملدينةمن حيث )السياحة  األثرية من وجهة نظر  جرش 

 ؟السياحيين

 :الدراسةأهمية 

السياحة في   الهاشمية  اململكة يحتل قطاع  بنية االقتصاد    األردنية  تاألردنيالوطني  أهمية كبيرة في  الصناعات  ، لذلك  السياحة من    الداعمة عتبر 

اال واال للتنمية  يجتماعيةقتصادية  كما     األردنعد  . 
ً
   معرضا

ً
   مفتوحا

ً
   ومتحفا

ً
أشكال  ل  متكامال الطبيعية من  ونبات وحيوان،  آلثار  املتنوعة  األرض  سطح 

 .بين دول العالم والهام املتوسط ي االستراتيج ها، وساعد على ذلك موقعنهضة قوية السياحة، فقد شهدت حركة وتقدم علمي وصناعات وطنية

العلوم األعمال و التسويق، وكليات  اإلدارة و م  اقسأ الجهات البحثية العلمية في الدراسات األكاديمية، وطلبة  هذه الدراسة    تستفيد من  ن يمككما  

إلى إمكانية أن يستفيد من نتائج هذه الدراسةبتنشيط السياحةاإلدارية، واملهتمون   احة الشركات العاملة في قطاع السيب القرار في  أصحا  ، باإلضافة 

الباحثيإذ    ،األردنية هذه    انأمل  في  القرار  أصحاب  مع    الشركاتتبني  للتعامل  اقتراحها  تم  التي  تنشيط   األخضر   السياحي   املنتجالتوصيات  في  وأثره 

ي تم ذال  نموذج لا من خالل االستفادة من    مين في هذا املجاللباحثين واملهتكما يمكن ل   .بشكل عام ومدينة جرش األثرية شكل خاص  األردنيةالسياحة  

 .الخارجية السياحة تنشيط في األخضر السياحي املنتج أثر تطويره واعتماده لقياس

 :الدراسة فاهدأ

إلى   الدراسة  على  تهدف    األدالء   نظر   وجهة   منوذلك    األثرية  جرش   ملدينة  الخارجية  السياحة  تنشيط  في  األخضر  السياحي  املنتج  أثرالتعرف 

 اآلتية:   يق األهداف الفرعية، وذلك من خالل تحقالسياحيين

 . األثرية جرش مدينة في الخارجية السياحة تنشيط على األخضر السياحي للمنتج الرمزي  الجانب أثرالتعرف على  .1

 . األثرية جرش مدينة في ارجيةالخ السياحة تنشيط على األخضر  السياحي للمنتج  امللموسة املادية الناحية أثرالتعرف على  .2

 . األثرية جرش مدينة في الخارجية السياحة تنشيط على البشري  والعامل الخضراء املساندة  ماتخدال أثرالتعرف على  .3
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 :الدراسة فرضيات

 :تم صياغة الفرضيات على النحو اآلتي

)  أثرال يوجد    الفرضية الرئيسة: بـ)    األخضر  السياحي  جلمنتل(  α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى  املتمثلة   السياحي   للمنتج  الرمزي   الجانببأبعاده 

 جرش   ملدينة  الخارجية  السياحة  تنشيط  في(  البشري   والعامل  الخضراء  املساندة   الخدمات،  األخضر  السياحي  للمنتج  امللموسة  املادية  الناحية،  األخضر

 عدد من الفرضيات الفرعية هي:  وينبثق عنها. السياحيين األدالء نظر  وجهة منوذلك  األثرية

الدعاية( من حيث )نشيط السياحة الخارجية  السياحي األخضر بأبعاده مجتمعة في ت  للمنتج   (α≤0.05)توى ئية عند مسداللة إحصا  أثر  ال يوجد  .1

 .ة من وجهة نظر األدالء السياحيينملدينة  جرش األثري

من حيث )اإلعالن(   رجيةجتمعة في تنشيط السياحة الخاالسياحي األخضر بأبعاده مللمنتج    (α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى )  أثر  ال يوجد .2

 .وجهة نظر األدالء السياحيين ملدينة  جرش األثرية من

العالقات حيث )  من   نشيط السياحة الخارجيةالسياحي األخضر بأبعاده مجتمعة في تللمنتج    ( α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى )  أثر   ال يوجد .3

 .ة من وجهة نظر األدالء السياحيينالعامة( ملدينة  جرش األثري

يوجد .4 )  أثر   ال  مستوى  عند  إحصائية  مللمنتج    ( α≤0.05داللة  بأبعاده  األخضر  الخارجيةالسياحي  السياحة  تنشيط  في  حيث    جتمعة  من 

 .نة من وجهة نظر األدالء السياحيي)املسابقات( ملدينة  جرش األثري

يوجد .5 )  أثر   ال  مستوى  عند  إحصائية  مجللمنتج    ( α≤0.05داللة  بأبعاده  األخضر  تالسياحي  في  الخارجيةتمعة  السياحة  حيث    نشيط  من 

 .ة من وجهة نظر األدالء السياحييناملطبوعات( ملدينة  جرش األثري)

يوجد .6 )  أثر   ال  مستوى  عند  إحصائية  تنشيطالسياحي  للمنتج    ( α≤0.05داللة  في  مجتمعة  بأبعاده  الخارجية  األخضر  حيث    السياحة  من 

 ؟ نظر األدالء السياحييناملنشورات( ملدينة  جرش األثرية من وجهة )

 :الدراسة نموذجأ

 (املتغير التابع)                                                                                              (املتغيرات املستقلة)                                                          

 

 

 

 

 

 الدراسةنموذج أ  :(1شكل )

 على دراسة )اصبيح،    املصدر:
ً
 دراسةو (  2016دراسة )إسماعيل والبكري،  ، و ( Hasan & Ali, 2015دراسة )، و (Shabani, et al, 2013دراسة )و (  2013تم بناء النموذج اعتمادا

 ( 2007ودراسة )آل ربيعة،  (2005قويدر، )

 :مصطلحات الدراسة

 مع ضرورة متابعة هذه املنتجات خالل مراحل دورة حياتها لضمان استخدامها ضمنللسياح  ضراء  املنتجات الخ  م يعني تقدي  :األخضر  السياحي   ملنتج ا

 . (2013اصبيح، ) ضارة باملجتمع والبيئة الطبيعية رغية و لبيئلصديقة لا  اتالتوجه

التي    وتعني  :الخارجية  السياحة  تنشيط األدوات  أو  اال يالعناصر  عليها في االتصال  اعتمتم  لد  السياح  شمل ت  توهاملدينة،  لزيارة    هم أثير في سلوكلتمع 

العامة والعالقات  واإلعالن  واملنشورات،    الدعاية  واملطبوعات  السياحيوالتواملسابقات  التنشيطي  باملركب  تسمى  ب  ي  تتمثل  واإلعالن والتي  الدعاية 

 . (2007ربيعة،  آل)واملسابقات واملطبوعات واملنشورات  والعالقات العامة

 :والعينة الدراسةمجتمع 

السياحة في  يتكون مجتمع الدراسة من   اختيار عينة الدراسة منمدينة جرش األثرية و مكاتب  كاتب في هذه املالعاملين في    السياحيين  األدالء  تم 

 انة للتحليل اإلحصائي.( استب37وتم اعتماد ) ة( استبانة بالطريقة العشوائي50( دليل سياحي وقد تم توزيع ما يقارب )65ويبلغ عددهم حوالي )، املدينة

 

 األثرية  جرش  ملدينة  الخارجية السياحة تنشيط

واملسابقات   الدعاية واإلعالن والعالقات العامة)

 (واملطبوعات واملنشورات

 

 األخضر السياحي املنتج 

  األخضر السياحي للمنتج الرمزي  الجانب-

  األخضر السياحي للمنتج لموسةامل يةاملاد الناحية-

 البشري  والعامل الخضراء املساندة خدماتال-
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 :والصدق والثبات الدراسةأداة 

لها عالقة  الفقرات من    عدد  تتضمناستبانة    ناالباحثطور   املحكمين  تغيراتاملب  التي  الدراسة، وتم عرضها على عدد من  تم  كذلك    .املعتمدة في 

( يوضح معامالت الثبات لجميع 1والجدول رقم )  .ذات اعتمادية  ة( وهي نسب% 87.2بلغ )  وقد ،  (Cronpach’s Alpha)  ألفامعامل الثبات كرونباخ  اختبار  

 متغيرات الدراسة الحالية. 

 قيمة معامالت الثبات ملتغيرات الدراسة : (1ول )جد

 كرونباخ ألفا  املتغير  تسلسل الفقرات 

 % 85.7  األخضر السياحي للمنتج الرمزي  الجانب 1-6

 % 88.0  األخضر حيالسيا للمنتج امللموسة املادية الناحية 7-12

 % 86.8 البشري  والعامل  الخضراء املساندة الخدمات  13-18

 % 89.1 الخارجية  السياحة تنشيط 19-25

 % 87.2 املعدل العام للثبات  1-25

 :املنهج املستخدم في الدراسة

  في  األخضر  السياحي  املنتج  أثرالتعرف على    هدفب  ،تحليليالوصفي  األسلوب ال  انمن الدراسات امليدانية والتي اتبع فيها الباحث  دراسةال  ه تعتبر هذ 

 . السياحيين األدالء نظر وجهة من ميدانية دراسة: األثرية جرش ملدينة الخارجية السياحة تنشيط

 :املعالجة اإلحصائية

استخراج    SPSS))  ةاإلحصائيالحزمة  برنامج  الباحثان  م  استخد الحسابية  مثل  ،  الدراسة  نتائجفي  ا األوساط  الخطي  وتحليل   املتعدد النحدار 

 . الدراسة فرضياتالختبار 

 :مصادر جمع البيانات

تلك  والدوريات  العلمية  والنشرات  التسويق  كتب    مثل  ثانويةال  البياناتعلى    تم االعتماد التسويق األخضر  وبالتحديد  وتنشيط  التي كتبت حول 

 . العينة  اداملوزعة على أفر  انةباالستالحصول عليها من خالل تم  فقد ةولياأل البيانات أما ، السياحة

 اإلطار النظري 

 :األخضر التسويقمفهوم 

برز مفهوم ف ،  التي تحصل في البيئة  إيجاد مدخل جديد يتناسب مع املتغيراتباألعمال    منظماتو الجهات  من مختلف    املبذولةالجهود  أثمرت    لقد

األخضر   استحوذ  1995 معابقوة  التسويق  املتخصصةمال  عاأل   منظماتإهتمام    على  والذي  األكاديمية  تبنت  واملؤسسات  حيث  التسويق ،  مدخل 

لزيادة حصتها في السوق، أو   على االلتزام بمسؤولية املنظمات نحو حماية البيئة لدى ممارستها األنشطة التسويقية   ركزي   ناجح   تنافس ياألخضر كمدخل 

 الدخول إلى أسواق جديدة. 

إلى ترجمة متطلبات  تسويقي   منهج ، وهو  البيئةالتي فرضتها  تحديات  للكاستجابة  مفهوم ظهر    هواألخضر   التسويق املسؤولية االجتماعية  يسعى 

  ،ينالعاملي بحماية حقوق املستهلكعلى املستوى  تزايد االهتمام  في محاوالتها للتماش ي مع    األعمال   منظماتية التي تمارسها  لتسويقألنشطة ا لواألخالقية  

 . (22ص، 2019)أبو جليل،  ببيئة نظيفة وآمنة ات ذات توجه اتمنظمبيئة تضم   للعيش في اإلنساناية حقوق حم ظهور حركاتوالتي تعاظمت مع 

املختلفة في تعديل    عرفت الجمعية األمريكية التسويق األخضر: على أنه " تسويق املنتجات صديقة البيئة وآمنة، وأن يتضمن عدد من األنشطةو 

 .(48ص ،2012) البكري، ير أساليب التعبئة والتغليف، وتعديل وتطوير أساليب الترويج." غيوتغيير طريقة اإلنتاج، وت ،املنتج

الباحثان درجةأ على  األخضر   التسويق ويعرف  تبديه  لتزام  اال  نه  السياحيةالذي  األثرية    املؤسسات  جرش  مدينة  في  املنتج بالتعامل  العاملة 

 و   ،البيئة الطبيعيةو   باملجتمع  ضارال  رغيللبيئة    الصديق األخضر    السياحي
ً
التسويقية في إطار   تهاأنشط  على ممارسة  هو مفهوم ينطوي على قدرتها أيضا

 . البيئيةاالجتماعية و  االلتزام القوي باملسؤولية

 :املنتج السياحي األخضر

واالستخداما املحيطة  البيئة  تلوث  ازدياد  أدى  أفعال    تلقد  ردود  ظهور  إلى  الطبيعية  ملواردها  في بية  قويالجائرة  واملختصين  املعنية  األوساط  ن 

اإلنتاج العمليات  في  والعاملين  املختلفة  البيئة  التلوث   ية،والتسويق  يةمجاالت  ذلك  عن  تنجم  التي  األخطار  من  الحد  بضرورة  وبقوة  تنادي  وباتت 

د الحقيقي ملفهوم التسويق األخضر، فاملنتجات  متدا اال   اواالستخدام الجائر، فكان من بين الحلول تقديم املنتجات الخضراء الصديقة للبيئة باعتباره

 (. 2017األغا، عيد ) الخضراء موجهة نحو خدمة القضايا البيئية وبنفس الوقت إشباع حاجات املستهلك 
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من  بأنها  الخضراء    اتاملنتج(  Gardner, 2019, p: 337)  ويعرف وجوهرية  أساسية  تحسينات  عليها  يجري  التي  املنتجات  مقابلة أ تلك    جل 

 . حتياجات لدى املستهلكين باملستقبل والتقليل من مستوى التلف وبما يتوافق مع متطلبات االستدامة البيئيةاال 

األخضر    املنتجو  بيعني  السياحي  األعمال  منظمات  السياحية  م تقديقيام  الخدماتالخضراء    الخدمات  هذه  من  املستفيد  ضرورة   للجمهور  مع 

 .(2013)اصبيح،  ةالبيئي اتالتوجه ضمان استخدامها ضمنجل  أ من  ، وذلكمراحل دورة حياتهال الخ الخدماتهذه املستمرة لتابعة امل

إلى أن املنتجات الخضراء هي تلك املصممة واملصنعة وفقا لعدد من املعايير واألسس التي تهدف إلى حماية البيئة   (175، ص2012، البكري )ويشير 

ظ على خصائص أداء هذه املنتجات التي تكون موجهة نحو حماية البيئة واملحافظة على استدامة موارد  لحفاوالتقليل من استنزاف املوارد الطبيعية وا 

 الطاقة املختلفة.

الباحثان ملدينة    ويعرف  والزائرين  السياح  احتياجات  ولتلبية  البيئة  لحماية  أساس ي  بشكل  املصممة  األنشطة  تلك  بأنه  األخضر  السيـاحي  املنتـج 

الطبيعية مع املحافظة على خصائص املنتج السياحي املقدم في املدينة، وتهدف إلى خلق قيمة لتقلجرش األثرية وا  يل من درجة استنزاف موارد املدينة 

  السائح من خدمات تتمثل في املنتجعات السياحية أو أماكن الترفيه واألسواق واملجمعات التجارية والفنادق التي   موتحقيق منفعة وذلك بتوفير ما يخد

 م الخدمة السياحية بشكل يرض ي ويشبع حاجات ورغبات السائحين. تقد

  امللموسة   املادية   الناحية،  األخضر  السياحي  للمنتج   الرمزي   الجانب)  األخضر  السياحي  املنتج ولغايات هذه الدراسة فقد اعتمد الباحثان على أبعاد  

 كمتغيرات مستقلة في هذه الدراسة، وفيما يلي نبذة عنها: ( ري البش والعامل الخضراء املساندة  الخدمات،  األخضر السياحي للمنتج

ي  والجوانب الرمزية الت  الديني  االرتباط  وعنصر  املكان  عراقةوتتمثل الجوانب الرمزية للمنتج السياحي ب  :األخضر  السياحي   للمنتج   الرمزي   الجانب  .1

 .السياحية جرش نةملدي األخضر السياحيفي املنتج  ةصر أساسياعنباعتبارها املكان  ايمثله

السياحي  النواحي  وتتمثل  :األخضر  السياحي  للمنتج   امللموسة  املادية  الناحية .2 للمنتج  امللموسة   املعماري   النمطو   ،الطقس  اعتدالب  املادية 

 السياحية  جرش ملدينة  األخضر السياحيفي املنتج  كجوانب مهمة والصيانة التطوير عملياتو 

السياحي  :البشري   ل اموالع  الخضراء  املساندة  الخدمات .3 للمنتج  املساندة  الخدمات   للدليل   البشري   العنصر  تعامل  وجودة   كفاءة ب  وتتمثل 

توفر  املنطقة  وسكان   األخضر   السياحي و الخضراء  اإلقامة  وبيوت   الفنادق، ومدى    املكان   في  األخضر   والشراب  الطعام  خدماتو   اإلقامة  جودة ، 

 .السياحية جرش  ملدينة األخضر السياحي

 :ياحة الخارجيةلسا تنشيط

الصناعات  بشكل عام  صناعة السياحة    تعتبر  وزيارتهااالقتصادية للبلدان التي تتمتع بمواقع سياحية جذابة يتم التردد عليها    واألنشطةمن أهم 

كسياح  األفراد  قبل  السياحة    ،من  بأمور  العالقة  ذات  الجهات  له،  ومشاريعهاوكذلك  رئيس ي  دخل  يمثل  السياحة  من  ويساهم   ه ذ فالعائد  البلدان 

كبيرة   مناسبة    فيمساهمة  علميه  إستراتيجيات  وجود  فان  لذا  اإلجمالي,  املحلي  الناتج  لنجاح يتسويق  أسسعلى    مبنيةنمو  األساس  يمثل  ة صحيحة 

 . والدخل اإليراداتالجهود السياحية الهادفة الجتذاب املزيد من 

  توفرة الناس من موقع إلى موقع آخر خارج مجتمعهم املحلي إلى جهات قصد سياحية  كر عن ح  تنتجالسياحة بأنها تلك العمليات التي    عرفتوقد  

الدخل لالقتصاد الوطني من خالل العملة الصعبة األجنبية   توفرمما يتولد عنه أنشطة اقتصادية فرعيه    ،من النشاطات والخبرات والتسهيالتنطاقا  

 .(McIntosh et al, 2015, p: 199) املقصود عن طريق السياحة السياحيوالتي تدخل البلد 

الخارجية  مفهوم  ينطوي و  السياحة  ك   تنشيط  إلى    افةعلى  الهادفة  الترويحية  حافز    السياح  استمالةاألساليب  أو  قيمة  إضافة  للقيام  من خالل 

 إلى   وتقديم الحوافز واملكافآت  لسائحالقيمة لوبالتالي تعظيم    السياحة  وتسريعوذلك من أجل تحقيق بيع فوري    ,السياحوتكون موجهة إلى    ،بالسياحة

لزيارة  القادمين  معينة  السياح  أن    ،منطقة  الخارجيةبرامج  كما  السياحة  مسابقات  تحتوي    تنشيط  يعلى  إلى  ؤ مما  التسويقية  دي  االتصاالت  تفعيل 

 أ إضافة  ، األخضرللتعريف باملنتج السياحي 
ً
 .( 2010املقابلة والسرابي، ) نطباعاتهم ا بل السائحين و قمعرفة التغذية املرتدة من  نه يمكن أيضا

تنشيط   الويعرف  األنشطة  السياحة  جميع  بأنها  السائحين التسويقية  خارجية  وإقناع  السياحية  بالخدمة  التعريف  تستهدف  التي  واالتصالية 

، وبما  قطاع السوقي املستهدفنحو الوتوجيهه   بهالتي يمكن التحكم  املنتج السياحي األخضر و   ، وذلك باستخداممنطقة معينةاملحتملين وترغيبهم لزيارة  

وا  واإلنترنت  املباشر  والتسويق  املبيعات  وترويج  العامة  والعالقات  واإلعالن  بالدعاية  وذلك  املنتج،  للمستفيدين من هذا  قيم  أقص ى  إلى يحقق  لهادفة 

 . (2013صبيح، ا املنطقة )جذب السياح من خالل البيانات واملعلومات الصادقة والواضحة والحقيقية عن 

أن   الباحثان  الخارجية ويرى  السياحة  األثرية    تنشيط  التسويقية  تعني  ملدينة جرش  االتصاالت  واملنشورات  و تفعيل  باملنتج  املطبوعات  للتعريف 

   ،دينةاملالسائح في التعرف على    ي تقديم بيانات ومعلومات كافية تثر وذلك من خالل    ،السياحي ملدينة جرش األثرية
ً
تقبال السائح القادم اس  عن  ففضال

 ومطبوعات ومنشورات   عامةدعاية وإعالن وعالقات  و برامج ومسابقات  ته من خالل  لخدم   متازة املتسهيالت  الضافية و اإل خدمات  التقديم  و ملدينة جرش  

 . لتنشيط السياحة القادمة ملدينة جرش األثرية
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 :الدراسات السابقة

دراسة • إستراتيإلى    ،(2005)  قويدر   هدفت  األردن  جيةتطوير  في  الداخلية  السياحة  لتنشيط  الوصفي    ،تسويقية  األسلوب  الدراسة  استخدمت 

و والتحليلي أن  ،  إلى  األردنتوصلت  في  الداخلية  السياحة  تنشيط  نجاح  وبين  السياحية  الخدمات  بين جودة  زيادة وأوصت    .العالقة  بالعمل على 

. وقد ملعلومات تهم السياح وتساهم في إقناعهم لزيارة املواقع السياحية في األردن  جيةتفعيل االتصاالت التسويقية وذلك بتضمين الرسالة التروي

 وفي بناء نموذج الدراسة. التابع( في تحديد املتغير 2005قويدر، ) دراسةتم االستفادة من 

التعرف على    (،2007  )  آل ربيعةوهدفت   • املتحدة،  مار على ترويج السياحة في دولـة اإل   اإلنترنتثـر استخدام  أ إلى  العربيـة  استخدمت الدراسة ات 

  ضرورةوأوصت ب  .على ترويج السياحة في دولـة اإلمارات العربيـة املتحدة   اإلنترنتستخدام  ال اثـر  وجود  وبينت نتائجها    ،األسلوب الوصفي والتحليلي

الترويجي   املزيج  توجيه  السياحالسياحي  العمل على  وميول  واتجاهات  يتناسب  بما  االستفادة من  وق  .وتطويره  تم  )د  ربيعة،  دراسة  في   (2007آل 

 . األخضر الترويجياملزيج تنشيط املبيعات كأحد عناصر  صردراسة عن

دراسة • األردني،  ، (Shammot, 2011)   هدفت  املستهلك  في سلوك  الشراء  قرارات  األخضر على  التسويق  تأثيرات  تحديد  الدراسة   إلى  استخدمت 

والتحليلي الوصفي  و األسلوب   توصل، 
ً
جدا بدائية  مراحل  في  زال  ال  األخضر  بالتسويق  عموما  األردني  املستهلك  وعي  أن  إلى  توظيف  وأوصت    .ت 

األخضر  السياحة  التسويق  تشجيع  ومؤسسات  املختلفة  السياحية  الشركات  طريق  على    عن  األردنيقرارات  للتأثير  املستهلك  تم  شراء  وقد   .

 املتغير املستقل وفي بناء نموذج الدراسة.حديد في ت ( Shammot, 2011) دراسةاالستفادة من 

استخدمت الدراسة   ،للشركات الصناعية مقترحة للتسويق األخضر لتحقيق ميزة تنافسيةإلى تقديم إستراتيجية  ،(2013 ) اصبيح هدفت دراسة  •

والتحليلي الوصفي  الإلى    وتوصلت  ،األسلوب  املساهمة  األردنية  الصناعية  الشركات  لدى  قبول  و وجود  اإلستراتيجية  عامة  لتطبيق  بدرجة عالية 

قه من ميزة تنافسية لهذه ، ملا يمكن أن تحقاألخضر والترويجاألخضر والتوزيع األخضر والسعر األخضر بعناصره املنتج  املقترحة للتسويق األخضر 

املستهدف األخضر وعناصر املنتج    السوق   عند التطبيق واملؤلفة من  ضرورة أخذ كافة عناصر إستراتيجية التسويق األخضر وأوصت ب  الصناعة.

 ( في تحديد املتغير املستقل وفي بناء نموذج الدراسة. 2013. وقد تم االستفادة من دراسة )اصبيح، األخضر قم االتصاالت التسويقية الخضراء

استخدمت تحفيز وعي املستهلكين،  زيادة و إلى معرفة العالقة بين عناصر املزيج التسويقي األخضر وبين    ،(Shabani, et al, 2013دراسة )  هدفت  •

الوصفي والتحليلي املنتج    ،الدراسة األسلوب  إبراز خصائص  التسويقي األخضر من حيث  املزيج  أبعاد  التركيز على  أهمية  نتائجها  األخضر  وبينت 

املنتج  و  وجودة  االستخدام  وسهولة  املناسب  الاألخضر  السعر  الدوافع  من  وغيرها  عليه  الحصول  تدفعوسهولة  تلك    تي  الستخدام  املستهلك 

دراسة وقد تم االستفادة من . مثل نواة مؤسسية لتبني التسويق األخضريتشكيل مجلس منهي من الصناعيين الخضر،  ضرورة وأوصت ب املنتجات.

(Shabani, et al, 2013)  األخضردراسة عناصر املزيج التسويقي األخضر ومنها املنتج السياحي في . 

ماليزيا،  ، (Hasan & Ali, 2015)دراسة  وهدفت   • في  الشركات  أداء  األخضر على  التسويق  إستراتيجية  أثر  التعرف على  الدراسة   إلى  استخدمت 

والتحليلي الوصفي  وتبين    ،األسلوب  ماليزيا،  في  الشركات  أداء  األخضر على  التسويق  أثر إلستراتيجية  إلى وجود  الدراسة  يوجد  أ وتوصلت  ثر أ نه 

وقد تم االستفادة  . وضع خطط التحول من الصناعة التقليدية للصناعة الخضراء ضرورة وأوصت ب  الشركات في ماليزيا.   على أداءلالبتكار األخضر  

 في تحديد املتغير املستقل وفي بناء نموذج الدراسة.   (Hasan & Ali, 2015دراسة )من 

دراسة   • والبكري هدفت  على    ،(2016)  إسماعيل  التعرف   الطاقة ذو  املنتج الستخدام املستهلك   سلوك  على خضراأل  ويقيالتس املزيج أثرإلى 

الوصفي والتحليلي  ، عمان مدينة في الشمسية  السخانات  مستخدمي من وجهة نظر   املتجددة  الدراسة األسلوب  إلى وجود    ،استخدمت  وتوصلت 

 مدينة في الشمسية  السخانات مستخدمي ظر وجهة نن  م  املتجددة  الطاقة ذو املنتج الستخدام املستهلك   سلوك  على األخضر  التسويقي  املزيج أثر

أن    ،عمان ال الشمسية السخانات استخداموتبين  من  اعتمادها   اتسلوك يعتبر  يتم   الطاقة استخدام من الناجمة السلبية اآلثار لتقليلالتي 

ب.  التقليدية الخضراء    ضرورة وأوصت  التحول للصناعة  وقد تم االستفادة من دراسة  .  شمسيةلا   السخانات في  صياغة تشريعات تساهم في دعم 

 في بيان أهمية استخدام املنتجات الخضراء.  (2016)إسماعيل والبكري، 

األخضر في قطاع غزة من وجهة نظر   املنتجنحو    املستهلك  سلوك على األخضر التسويقي املزيج أثرإلى بيان    ،(2017)  األغاعيد  هدفت دراسة ) •

بالجامعة   واإلداريين  والتحليلي،  اإلسالميةاألكاديميين  الوصفي  األسلوب  الدراسة  عناصر    ،استخدمت  تطبيق  واقع  أن  إلى   املزيجوخلصت 

  األخضر  التسويقي
ً
وأخيرا التوزيع  ومجال  الترويج  مجال  جاء  ثم  األول  الترتيب  في  األخضر  املنتج  مجال  وجاء  مرتفعة  بدرجة  مجال    كانت  جاء 

 ( 2016وقد تم االستفادة من دراسة )إسماعيل والبكري،  الخضراء بأسعار تفضيلية.  ل الصناعاتتحفيز البنوك لتموي ضرورةوأوصت ب التسعير. 

 في بناء اإلطار النظري للدراسة.

  ، البيئة الخضراء استدامة السياحة الخضراء بين السياح وتأثيره على انجازإلى بيان أهمية    ،(Ibnou-Laaroussi, et al, 2020دراسة )  وهدفت  •

استدامة السياحة الخضراء وبينت الدراسة أن    ،استخدمت الدراسة األسلوب الوصفي والتحليلي،  من شمال قبرص  أدلةتقديم    وذلك من خالل
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أكبر من مختلف أصحاب املصلحة  باهتمام  بيئية تحظى  لها من فوائد  الدراسة، كما  ملا  السائحين للمشاركة في    وجدت  البيئية ونية  املخاوف  أن 

الخض السياحة  له  استدامة  كان  كبيرراء  السياحة    أثر  سلوك  ب  .البيئيةعلى  التسويق   ضرورة وأوصت  بمفاهيم  شاملة  توعية  حمالت  تنظيم 

الخضراء  و األخضر   السياحة  واملستهلكيناستدامة  الصناعيين  والبكري،  على مستوى  )إسماعيل  دراسة  من  االستفادة  تم  وقد  بناء    (2016.  في 

 اإلطار النظري للدراسة.

 :اسةمميزات الدر 

أسهمت ، في جوانب  يهامن خالل اإلطالع عل  ا استفاد  انن الباحثإف  ة،الحالي  الدراسةلدراسات السابقة التي تناولت موضوع  ا استعراض    من خالل

للدراسة وتحديد    في إلى    لكونها ملشكلة،  ا وضع تصور عام  ، األثرية  جرش   ملدينة  الخارجية  السياحة  تنشيط   في  األخضر  السياحي  املنتج  أثر بيان  تطرقت 

 . هذا األثر بشكل مباشر تتناول لم السابقة كثير من الدراسات ال في املدينة، حيث أن السياحيين األدالء نظر  وجهة من ميدانية دراسةلك من خالل وذ

الدراسة   موضوع  الحالية  تتميز  حياألثرية  جرش   ملدينة   الخارجية   السياحة  تنشيط  في  األخضر   السياحي  املنتج   أثربتناولها  تن،  أبعث  اد  اولت 

األدالء  نظر  وجهات  استطلعت  بأنها  السابقة  الدراسات  عن  الدراسة  هذه  وتختلف  السابقة،  الدراسات  عن  اختلفت  وبذلك  الخضراء   املنتجات 

 وهو الش ئ الذي لم تعتمده الدراسات السابقة. األثرية جرش في مدينة السياحيين

 :الدراسة تحليل النتائج واختبار فرضيات

اعتما املعياتم  اإل د  لتقييم كل فقرة  ر  اآلتي  املتوسطات  لحصائي  إلى تقدير  الحكم  التالي في  املعيار  التقدير باالعتماد على   على درجة 
ً
تكون مؤشرا

 صحيح. الحسابية، وذلك بتقسيم درجات التقدير إلى ثالثة مستويات )مرتفع، متوسط، منخفض( باالعتماد على املعادلة التالية وهي معيار الت

 1.33=            1-5                                  الحد األدنى للبدائل  =    –الحد األعلى للبدائل                                                                                   

 3                                                   عدد املستويات                                                                                                                                   

 .2.33=  1.33+  1: املدى األول 

 .3.67=  1.33+  2.34 املدى الثاني:

 .5=  1.33+  3.68 املدى الثالث:

 لي:ت كالتافتصبح بعد ذلك التقديرا 

.2.33أو يساوي )من قل  أ  .1
ً
 منخفضا

ً
 ( مؤشرا

.3.67قل من أو تساوي )أ ( و 2.34كبر أو يساوي )أ  .2
ً
 متوسطا

ً
 ( مؤشرا

.3.68كبر من أو تساوي )أ  .3
ً
 مرتفعا

ً
 ( مؤشرا

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة فقد جرى حساب قيم األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية، وعلى النحو اآلتي: و 

 
ً
افات املعيارية للمتغير الحسا وسطاتاملت :أوال  األخضر  السياحي  املنتج  :املستقل  بية واالنحر

 األخضر السياحي للمنتج   الرمزي   الجانب  .1

اف الحسابية  املتوسطات: (2جدول )  األخضر   السياحي  للمنتج الرمزي  الجانبملتغير   ةاملعياري  اتواالنحر
درجة   الترتيب 

افقة  املو

االنحراف  

 املعياري 

وسط  تامل

حسابي ال  

 ت املتغير

ـــ 4.324 0.8836 مرتفعة  1 ـــكل يـ ـــابيؤثر بشـ ـــائحين ملدينــــة  إيجـ ـــداد السـ ـــى تزايــــد أعـ ـــياحية علـ ـــة جــــرش السـ ـــر ملدينـ ـــان الســــياحي األخضـ ـــة املكـ عراقـ

 .جرش األثرية

1 

ـــالغ ا 3.945 1.078 مرتفعة  3 ــــد املبـ ـــى تزايـ ــــياحية علـ ــــة جــــرش السـ ــــياحي األخضــــر ملدينـ ــــة املكــــان السـ ــــة مــــن يســــاعد عراقـ ــــل املنفقـ ــــائحين قبـ لسـ

ملدينة جرش األثرية  الخارجيين 

2 

ــــائحين ي 3.583 1.180 متوسطة  4 ــــداد السـ ـــادة أعـ ــــى زيـ ــــياحية علـ ــــة جــــرش السـ ــــر ملدينـ ـــياحي األخضـ ــــان السـ ــــديني للمكـ ــــر االرتبــــاط الـ شــــكل عنصـ

ملدينة جرش األثريةال  خارجيين 

3 

احي األخضـــر ملدينـــة جــرش الســـياحية علــى زيـــادة  املبـــالغ الســي يني للمكـــانعنصـــر االرتبـــاط الــد إيجــابييســاهم شـــكل  3.459 1.069 متوسطة  6

ملدينة جرش األثرية.  املنفقة من قبل السائحين الخارجيين 

4 

ــــر 3.973 1.142 مرتفعة  2 ــــياحي  يعمــــل عنصـ ــــان السـ ــــارجيين عراقــــة املكـ ــــائحين الخـ ــــادة أعــــداد السـ ــــى زيـ ـــياحية علـ ــــرش السـ ــــة جـ  األخضــــر ملدينـ

 خارجي.ئح الي ذهن الساملدينة جرش األثرية ف

5 

االرتبـاط الـديني للمكــان السـياحي األخضــر ملدينـة جـرش الســياحية علـى زيـادة املبــالغ املنفقـة مــن  إيجــابييـؤثر بشـكل  3.555 1.205 متوسطة  5

ملدينة جرش األثرية  قبل السائحين الخارجيين 

6 

 األخضر   السياحي  للمنتج  الرمزي   الجانب 3.809 مرتفعة

 السياحي   للمنتج  الرمزي   الجانبُبعد  نحو فقرات    ومتوسطة  تراوحت بين درجة موافقة مرتفعةالدراسة    عينة  تتجابااسأن  لجدول  يالحظ من ا 

)  األخضر أن،  (3.809وبلغت  التي تنص على  العبارة  أعداد   إيجابيؤثر بشكل  ي  "   هوأن  السياحية على تزايد  السياحي األخضر ملدينة جرش  املكان  عراقة 
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بين متوسطات   يةاألثر ملدينة جرش  السائحين   األعلى  هي   "  " تنص على  التي  العبارة  أن  حين  في  الديني   إيجابي يساهم شكل    اإلجابات،  االرتباط  عنصر 

سطات " هي األقل بين متو   للمكان السياحي األخضر ملدينة جرش السياحية على زيادة  املبالغ املنفقة من قبل السائحين الخارجيين ملدينة جرش األثرية

 . اتاإلجاب

أهمية  و  تؤكد  النتيجة  أن هذه  الباحثان  السياحية و   األخضر  السياحي  للمنتج  الرمزي   الجانبيرى  ملدينة جرش  األخضر  السياحي  املكان  عراقة 

، في الخضر  لسياحا تنويع خيارات املنتج األخضر  بحيث  تكون متوافقة مع أكبر شرائح ممكنة من  اهتمام مكاتب السياحة ل  إيجابيؤثر بشكل  يلكونه  

 . تزايد أعداد السائحين ملدينة جرش األثريةهذه املكاتب وتنعكس على تحقيق املرونة لدى 

  األخضر  السياحي للمنتج  امللموسة املادية الناحية .2

افات املعيارية املتوسطات الحسابية : (3جدول )   األخضر  السياحي  للمنتج امللموسة املادية  الناحية  لُبعدواالنحر
درجة   لترتيب ا

افقةامل  و

االنحراف  

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي 

 ت املتغير

اعتــدال الطقــس للمكـان الســياحي األخضــر ملدينــة جـرش الســياحية علــى تزايـد أعــداد الســائحين الخــارجيين  مـلعي 4.189 1.023 مرتفعة  1

 .ملدينة جرش األثرية

7 

ر ملدينــة جــرش الســياحية علــى تزايــد املبــالغ املنفقــة األخضــللمكــان الســياحي اعتــدال الطقــس  إيجــابييــؤثر بشــكل  4.055 1.104 مرتفعة  2

 من قبل السائحين الخارجيين  ملدينة جرش األثرية.

8 

الــنمط املعمـاري للمكــان السـياحي األخضــر ملدينــة جـرش الســياحية علـى تزايــد  أعـداد الســائحين الخــارجيين  يعمـل 4.027 1.066 مرتفعة  4

 ملدينة جرش األثرية

9 

ــــل  3.783 1.181 مرتفعة  6 ـــة مــــن قبـ ــــالغ املنفقـ ـــى تزايــــد املبـ ـــياحية علـ ــــرش السـ ـــياحي األخضــــر ملدينــــة جـ ــــان السـ ـــاري للمكـ ـــر الــــنمط املعمـ يعتبـ

ملدينة جرش األثرية.  السائحين الخارجيين 

10 

أعــداد   تزايــدرش األثريــة علـى عمليــات التطـوير والصــيانة  للمكـان الســياحي األخضـر ملدينــة جـ إيجـابيؤثر بشــكل تـ 3.916 1.130 مرتفعة  5

ملدينة جرش األثرية  السائحين الخارجيين 

11 

ـــل ا 4.053 1.052 مرتفعة  3 ـــيانة تعمـ ـــالغ  األثريــــةللمنــــتج الســــياحي األخضــــر ملدينــــة جــــرش ســــتدامة عمليــــات التطــــوير والصـ ـــى تزايــــد املبـ علـ

ملدينة جرش األثرية.  املنفقة من قبل السائحين الخارجيين 

12 

 األخضر   السياحي  للمنتج  لموسةامل يةاملاد  الناحية 3.998 مرتفعة

  السياحي  للمنتج  امللموسة   املادية  ُبعد الناحيةدرجة موافقة مرتفعة نحو فقرات  ب  جاءت جميعهاالدراسة    عينة  استجاباتيالحظ من الجدول أن  

)  األخضر "،  (3.998وبلغت  أن  على  تنص  التي  العبارة  للمكان    ملعيوأن  الطقس  ملاعتدال  األخضر  أعداد دينة  السياحي  تزايد  على  السياحية  جرش 

يعتبر النمط املعماري للمكان السياحي  اإلجابات، في حين أن العبارة التي تنص على " هي األعلى بين متوسطات" السائحين الخارجيين ملدينة جرش األثرية

 ." هي األقل بين متوسطات اإلجابات رش األثريةينة جئحين الخارجيين ملداألخضر ملدينة جرش السياحية على تزايد املبالغ املنفقة من قبل السا

أهمية تؤكد  النتيجة  أن هذه  الباحثان  األثرية  ف،  األخضر  السياحي  للمنتج  امللموسة  املادية  الناحية  ويرى  ملدينة جرش  الطقس  مكان  كاعتدال 

الخارجيين  ة اديز   في  يسهم أخضر  سياحي   السائحين  يتطلب  أعداد  إستراتيجية، وهذا  تبني حمالت و   السياحةصناعة  في    األخضر املنتج  سويق  ت  تطبيق 

السياحةتوعية منظمة   للمنتجات  ملكاتب  العاملية  األسواق  في  التهديدات    باعتبار وجود فرص  تالفي  بعد السياحة  لصناعة  الخضراء، وفرص  األردنية 

 
ً
 .سيادة الصناعة الخضراء عامليا

 البشري   لعامل وا الخضراء املساندة  الخدمات .3

افات املعيارية ملتوسطات الحسابية ا: (4جدول )  البشري  والعامل الخضراء املساندة  الخدمات  لُبعدواالنحر
درجة   الترتيب 

افقة  املو

االنحراف  

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي 

 ت املتغير

مدينــة جـــرش نطقــة خضـــر وســكان املنطقــة فـــي متعمــل كفــاءة وجـــودة تعامــل العنصــر البشـــري للــدليل الســياحي األ  4.324 1.055 مرتفعة  2

ملدينة جرش األثرية.  األثرية الخضراء على زيادة أعداد السائحين الخارجيين 

13 

تعمــل كفــاءة وجـــودة تعامــل العنصــر البشـــري للــدليل الســياحي األخضـــر وســكان املنطقــة فـــي منطقــة مدينــة جـــرش  4.216 1.003 مرتفعة  4

للسائحين الاألثرية الخضراء على زيادة املبا ملدينة جرش األثرية.خارجيلغ املنفقة   ين 

14 

فــي منطقـــة مدينــة جـــرش األثريـــة الخضــراء علـــى زيــادة أعـــداد الســـائحين تســاهم الفنـــادق وبيــوت اإلقامـــة الخضـــراء  4.027 1.213 مرتفعة  5

ملدينة جرش األثرية.  الخارجيين 

15 

ثريـــة الخضــراء علـــى زيـــادة املبـــالغ املنفقـــة مـــن ش األضـــراء فــي منطقـــة مدينـــة جـــر تعمــل الفنـــادق وبيـــوت اإلقامـــة الخ 3.973 1.301 مرتفعة  6

ملدينة جرش األثرية.  قبل السائحين الخارجيين 

16 

خـــدمات الطعــام والشــراب األخضــر فـــي املكــان الســياحي األخضــر ملدينـــة جــرش الســياحية علـــى  إيجــابيتــؤثر بشــكل  4.243 1.115 مرتفعة  3

ملدينة جرش األثر تزايد أعداد السائحين الخا  ية.رجيين 

17 

جــودة اإلقامــة وخــدمات الطعــام والشـراب األخضــر ملدينــة جــرش الســياحية علـى تزايــد املبــالغ املنفقــة مــن  تسـاهم 4.351 1.135 مرتفعة  1

ملدينة جرش األثرية.  قبل السائحين الخارجيين 

18 

 البشري   والعامل  الخضراء  املساندة  الخدمات 4.189 مرتفعة
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أن  يالحظ   الجدول  نحو فقرات  ا   ينةع  استجاباتمن  بدرجة موافقة مرتفعة  جاءت جميعها  الخدماتلدراسة    والعامل   الخضراء  املساندة   ُبعد 

أن "،  (4.189وبلغت )  البشري  العبارة التي تنص على  الطعام والشراب األخضر ملدينة جرش السياحية على تزايد   تساهم   وأن  جودة اإلقامة وخدمات 

تعمل الفنادق   اإلجابات، في حين أن العبارة التي تنص على "  " هي األعلى بين متوسطات   ين ملدينة جرش األثريةخارجينفقة من قبل السائحين الاملبالغ امل

" هي األقل   ةيوبيوت اإلقامة الخضراء في منطقة مدينة جرش األثرية الخضراء على زيادة املبالغ املنفقة من قبل السائحين الخارجيين ملدينة جرش األثر 

 .جاباتت اإل بين متوسطا

أهمية تؤكد  النتيجة  هذه  أن  الباحثان  بتحسين    البشري   والعامل  الخضراء  املساندة   الخدمات  ويرى  الطعام  لكونها  وخدمات  اإلقامة  جودة 

السياحية   ل  زيادة   وتساعد علىوالشراب األخضر ملدينة جرش  الخارجيين  السائحين  املنفقة من قبل   رات القرا من  سلسلة  ، وهذا يتطلب  ةمدينلاملبالغ 

 ا.والعاملين فيه تنشيط السياحةاملؤثرة في بهذه الخدمات الخاصة 

 
ً
 التابعتغير  املب  النتائج املتعلقة: ثانيا

افات املعياريةاملتوسطات الحسابية : (5جدول )  التابع: تنشيط السياحة الخارجيةللمتغير  واالنحر

درجة   الترتيب

افقة   املو

حراف  االن 

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي

 ت  غير املت

 19 مدينة جرش األثريةيتم تقديم بيانات ومعلومات كافية تثرى السائح في التعرف على  4.081 0.5466 مرتفعة  2

 20 القادم ملدينة جرش األثرية يتم تقديم خدمات إضافية وتسهيالت ممتازة لخدمة السائح 3.918 0.7218 مرتفعة  3

 21 عن مدينة جرش األثرية ة املرتدة من قبل السائح وانطباعاتهلتغذيا على يتم التعرف 3.675 0.7473 مرتفعة  7

 22 حة القادمة ملدينة جرش األثريةهناك برامج ومسابقات لتنشيط السيا 3.891 0.6139 مرتفعة  4

 23 ينة جرش األثريةملد يتم تفعيل االتصاالت التسويقية للتعريف باملنتج السياحي 3.811 0.6598 مرتفعة  5

 24 بشكل جيد القادم ملدينة جرش األثرية يتم استقبال السائح 3.810 0.5694 تفعة مر  6

 املطبوعـات واملنشـورات الصـادرة عـن هيئـة تنشـيط السـياحة تجيـب عـن التسـاطالت التـي يطرحهـا الســائح 4.108 0.6576 مرتفعة  1

 القادم ملدينة جرش األثرية 

25 

 لخارجيةاحة اغير التابع: تنشيط السياملت 3.899 مرتفعة

أن   الجدول  نحو فقرات    عينة  استجاباتيالحظ من  بدرجة موافقة مرتفعة  جاءت جميعها  الخارجية الدراسة  السياحة  تنشيط  التابع:   املتغير 

  السائح   طرحهاجيب عن التساطالت التي ياملطبوعات واملنشورات الصادرة عن هيئة تنشيط السياحة ت  وأن العبارة التي تنص على أن "،  (3.899وبلغت )

األثرية   بين متوسطات القادم ملدينة جرش  األعلى  "   " هي  التي تنص على  العبارة  أن  التعرف  اإلجابات، في حين  السائح    على  يتم  املرتدة من قبل  التغذية 

 . " هي األقل بين متوسطات اإلجابات عن مدينة جرش األثرية وانطباعاته

أن   الباحثان  النتيجة  ويرى  تأثير  هذه  في    ،األثرية  جرش  ملدينة  الخارجية  السياحة  تنشيط  في  األخضر  السياحي  جاملنتتؤكد  يسهم  ق تحقيوهذا 

وذلك بالتأثير في السياح وتوليد الرغبة لديهم وإقناعهم على القيام برحلة سياحية وذلك من خالل إبراز    ة الخارجيةالسياسة العامة للتنشيط السياح

باأل السياحية  األثرية  جرش  نةمديمقومات   اإلعالن ،  وسائل  ومن  السياح،  لدى  الزيارة  دوافع  على  التركيز  مع  املناسب  الوقت  في  املناسب  سلوب 

 .واالنترنتالتلفزيون، والصحافة املحلية والعاملية واملجالت السياحية املتخصصة 

 
ً
 الدراسة ار فرضيات: اختبثالثا

  السياحي   للمنتج  الرمزي   الجانب)  ـ بأبعاده املتمثلة ب  األخضر  السياحي  لمنتجل (  α≤0.05)حصائية عند مستوى  داللة إ   أثرال يوجد  نه:  أ وتنص على  

 جرش   ملدينة  الخارجية  السياحة  تنشيط  في(  البشري   والعامل  الخضراء  املساندة   الخدمات،  األخضر  السياحي  للمنتج  امللموسة  املادية  الناحية،  األخضر

( 6)رقم الجدول  تم استخدام تحليل االنحدار الخطي املتعدد ويوضحالرئيسة فرضية الدراسة  ر ختباوال . السياحيين األدالء نظر وجهة منوذلك  األثرية

 : ذلك

 األثرية جرش ملدينة  الخارجية السياحة تنشيط  في األخضر   السياحي ملنتج ألثر ا: نتائج تحليل االنحدار الخطي املتعدد (6) جدول 

 034. =(Adj R2) معامل التحديد املعّدل  ،115.= (R2)معامل التحديد  ،339.=  (R)معامل االرتباط 

 (ANOVA)تحليل التباين 

 Sig عنويةالداللة امل املحسوبة (F) قيمة املتوسطات  مربع الحرية درجات   مجموع املربعات  النموذج 

 *0.253 1.425 0.072 3 0.215 االنحدار  

 0.050 33 1.657 القيمة املتبقية 

  36 1.872 املجموع 

 (Coefficients)املعامالت حليل ت 
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  (t)قيمة  (Beta) املعامالت املعيارية الخطأ املعياري  النموذج 

 املحسوبة 

 Sig الداللة املعنوية

 0.000 21.362  0.170 (0.636)الحد الثابت 

 0.004 1.625 0.504 0.078 الجانب الرمزي للمنتج السياحي األخضر 

 0.681 -0.415- -0.136- 0.079 حي األخضر السياية امللموسة للمنتج الناحية املاد

 0.731 0.347- -0.096- 0.060 الخدمات املساندة الخضراء والعامل البشري 

الجدول  في  أن  6)  يتبين مما سبق  نسبته  R)الثالث مجتمعة    بأبعاده   األخضر  السياحي  ملنتجا (  ما  تفسر  بين0.339%)(  االختالفات   األدالء   ( من 

(. وباالعتماد على قيمة 0.115%)  (Adj. R2)حيث بلغت قيمة معامل التحديد املعّدل  ،  الخارجية  السياحة  تنشيط  في  األثرية  رشج  ينةمدفي  ياحيين  الس

(F)  ( ومستوى الداللة املعنوية له  1.425للنموذج والتي بلغت ،)(P)  ( يتبين أن أثر هذه  0.000التي بلغت ،)جيةالخار   ياحةالس  تنشيط  في  الثالثة  األبعاد 

الناحية املادية امللموسة   بعد( أن 5املوضحة في الجدول رقم ) (Beta)ذو داللة إحصائية. وقد تبين من خالل قيم املعامالت املعيارية  األثرية جرش دينةمل

 في    للمنتج السياحي األخضر
ً
وهي دالة   (0.054)  ( لهβي )عيار املعامل امل، حيث بلغت قيمة  األثرية  جرش  ملدينة الخارجية  السياحة  تنشيطكان األكثر أثرا

، حيث كانت قيمة  
ً
الدالل  (Sig)املعنوية    (t)إحصائيا البشري  ، وتاله  (0.05)  ةأقل من مستوى  الخضراء والعامل  املساندة  بلغت قيمة الخدمات  حيث 

 بعد ، وأخيرا جاء  (0.05)  ر من مستوى الداللةأكب  (Sig)وية  املعن  (t)، حيث كانت قيمة  قيمة غير دالة إحصائيا، وهي  (-0.096-)  ( له βاملعامل املعياري )

األخضر،بعد   السياحي  للمنتج  امللموسة  املادية  املع  الناحية  قيمة  بلغت   أثر، حيث  األقل  املعيـــــوكان  )ـــامل  له  βاري  وهي  (-0.136-)(  دالة قيمة  ،  غير 

، حيث كانت قيمة  
ً
مما يعني ،  وقبول البديلة  الرئيسيةلدراسة  ا رفض فرضية    فانه تم   . وعليه(0.05)لداللة  أكبر من مستوى ا   (Sig)املعنوية    (t)إحصائيا

 نظر  وجهة   من وذلك    األثرية  جرش   ملدينة  الخارجية   السياحة  تنشيط   في  األخضر  السياحي  لمنتج ل(  α≤0.05)  داللة إحصائية عند مستوى ذو    أثر   وجود

 . السياحيين األدالء

 :الدراسة نتائج 

الدر  • ل  ذو   رأث  وجود   اسةأظهرت    نظر   وجهة   منوذلك    األثرية  جرش  ملدينة  الخارجية  السياحة  تنشيط  في  األخضر   السياحي  لمنتج داللة إحصائية 

القادم ملدينة    املطبوعات واملنشورات الصادرة عن هيئة تنشيط السياحة تجيب عن التساطالت التي يطرحها السائح أن    تبينو ،  السياحيين  األدالء

األثرية تقحيث    ،جرش  األثريةديم  يتم  جرش  مدينة  على  التعرف  في  السائح  تثرى  كافية  ومعلومات   بيانات 
ً
فضال انه    ،  انه  عن  تقديم  تبين  يتم 

السائح  لخدمة  وتسهيالت ممتازة  إضافية  األثرية  خدمات  السياوان    القادم ملدينة جرش  لتنشيط  برامج ومسابقات  لهناك  القادمة  .  مدينةلحة 

م النتيجة  نتيجة درا وتتفق هذه  وبدرجة  2013)اصبيح،  سة  ع  العامة  املساهمة  األردنية  الصناعية  الشركات  لدى  قبول  إلى وجود  توصلت  التي   )

 . بعناصره املنتج والسعر والتوزيع والترويج عالية لتطبيق اإلستراتيجية املقترحة للتسويق األخضر

الوصفي   • اإلحصاء  نتائج  ا   لألبعادأظهرت  يتضمنها  التي  )مرتفعة( على  ألخضر ا   يالسياح  نتج ملالفرعية  كانت  الدراسة  استجابات عينة  األبعاد   أن 

بالجانب  الثالث، املتعلقة  النتائج  أظهرت  السياحية  أن    األخضر  السياحي  للمنتج  الرمزي   فقد  األخضر ملدينة جرش  السياحي  املكان  ؤثر  تعراقة 

املبالغ املنفقة من   دة ايز ، األمر الذي يسهم في  ذهن السائح الخارجيفي  يبقى راسخا  و   على تزايد أعداد السائحين ملدينة جرش األثرية  إيجابيبشكل  

ل الخارجيين  السائحين  كذلك  مدينةلقبل  السياحية  ي،  جرش  ملدينة  األخضر  السياحي  للمكان  الديني  االرتباط  عنصر  أعداد   فيشكل  زيادة 

بينت نتائجها أهمية التركيز على أبعاد املزيج التسويقي  التي    (Shabani, et al, 2013دراسة )  وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة  .السائحين الخارجيين

   األخضر من حيث إبراز خصائص املنتج وجودة املنتج.

ب • يتعلق  فيما  الناحيةأما  أن    األخضر  السياحي  للمنتج  امللموسة  املادية  ُبعد  تبين  جرش  فقد  ملدينة  األخضر  السياحي  للمكان  الطقس  اعتدال 

املبالغ املنفقة من قبل السائحين الخارجيين     ة اديز وهذا ينعكس على    ايد أعداد السائحين الخارجيين ملدينة جرش األثريةتز   على  ملعيية  السياح

املبالغ املنفقة من قبتعمل على    األثريةاستدامة عمليات التطوير والصيانة للمنتج السياحي األخضر ملدينة جرش  ، كما تبين أن  مدينةلل ل تزايد 

األثريةالخالسائحين   جرش  ملدينة  )  .ارجيين  دراسة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  أن  Ibnou-Laaroussi, et al, 2020وتتفق  بينت  التي  استدامة ( 

 .  ملا لها من فوائد بيئية  السياحة الخضراء تحظى باهتمام أكبر من مختلف أصحاب املصلحة

تبي  شري الب  والعامل  الخضراء  املساندة   الخدماتُبعد  وبخصوص   • أ فقد  جرش   نن  ملدينة  األخضر  والشراب  الطعام  وخدمات  اإلقامة  جودة 

أناملبالغ املنفقة من قبل السائحين الخارجيين ملدينة جرش األثرية  ة اديز ب  السياحية تساهم  كفاءة وجودة تعامل العنصر البشري للدليل    ، كما 

ا   السياحي األثرية  جرش  مدينة  منطقة  في  املنطقة  وسكان  تعملاألخضر  األثريةعل  لخضراء  ملدينة جرش  الخارجيين  السائحين  أعداد  زيادة  ، ى 

أن   تبين  بشكل  كذلك فقد  السياحية تؤثر  السياحي األخضر ملدينة جرش  املكان  في  األخضر  والشراب  الطعام  أعداد    إيجابيخدمات  تزايد  على 

 .السائحين الخارجيين ملدينة جرش األثرية
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 :الدراسة  توصيات

 بما يلي: ناالباحث يوص ي

 في   الخارجية  السياحة  تنشيط  فيأحد أهم املرتكزات الهامة  ه  باعتبار   األخضر  السياحي  للمنتج  الرمزي   الجانبني إستراتيجية طويلة األمد إلظهار  تب •

 .االتي تستحقهاألهمية عنصر االرتباط الديني للمكان السياحي األخضر ملدينة جرش السياحية ايالء من خالل وذلك األثرية،  جرش مدينة

 السياحة  تنشيطوتمييزها، ألن ذلك يسهم في  واستغالل جاذبية بيئتها املادية األخضر السياحي للمنتج امللموسة املادية الناحية على  رورة التركيزض •

 : التركيز على ما يليوذلك من خالل لزيارتها،  للسياحن دافعا و كوي األثرية جرش مدينة في الخارجية

 ان السياحي األخضر ملدينة جرش السياحية.اري للمكالنمط املعماالهتمام ب .1

 . للمكان السياحي األخضر ملدينة جرش األثرية عمليات التطوير والصيانةب الستمرارا  .2

الكاف • االهتمام  إدراك  لكونها    البشري   والعامل  الخضراء  املساندة   للخدمات  يإيالء  في  السياحيامللقيمة    السياحتؤثر  أو   نتج  كبيرة  ذات   في همية 

 : التركيز على ما يليوذلك من خالل ، األثرية جرش مدينة في الخارجية ياحةالس تنشيط

 الفنادق وبيوت اإلقامة الخضراء في منطقة مدينة جرش األثرية الخضراء.زيادة االهتمام ب .1

 ثرية الخضراء.ينة جرش األكفاءة وجودة تعامل العنصر البشري للدليل السياحي األخضر وسكان مدالعمل على تحسين  .2
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Abstract: The study aimed to identify the effect of the green tourism product in stimulating foreign tourism in 
the ancient Jerash city. The study population consisted of the tourism offices in the ancient city of Jerash. The 
study sample was chosen from the tourist guides working in these offices in the city. Approximately (50) 
questionnaires were distributed by the method. Randomization and (37) questionnaires were adopted for 
statistical analysis. The descriptive and analytical method and multiple linear regression test were used to test 
the hypotheses. The study showed an impact of the green tourism product in stimulating foreign tourism to the 
ancient city of Jerash. It was also found that the sample responses were positive and with a high degree of 
approval on the symbolic aspect of the green tourism product, the tangible material aspect of the green tourism 
product, the green support services and the human factor.  
The study recommended the adoption of a long-term strategy to show the symbolic aspect of the green tourism 
product as one of the most important pillars in the revitalization of foreign tourism in the ancient city of Jerash, 
by giving the element of religious connection to the green tourist place of the Jerash tourist city the importance it 
deserves. 

Keywords: Green Tourism Product; Foreign Tourism; Ancient Jerash City; Tourist Guides.  
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