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 صلاملستخ
ان اليدف الذي تسعى إليو ىذه الدراسة ىو وضع أسس تخطيطية  للتنميةة الترييييةة يةح رةيةرج اليةدريةة   
التح تعترر مةن المواعةع الترييييةة والسةيةةية رةمةم امتاميةة الماومةةة الييةدج متمةطًا رةلمسةطن المةةةح لنيةر ديلةة 

والطلةةا التريييةح المتزايةةد والنةةتج  ةةن ةيةم السةةمةن المريةر لمدينةةة ر ةداد وتزايةةد  والمسةطن المةةةح لرةيةةرج اليةدريةة
ىذا العدد رمرور الوعة ورةلماةرل ىنةك ناص متزايد يح ةيم الخدمةة التريييية الةى دريةة ن نسةتطيع مةن تلريةة 

ليط لمتنزىةون ول ةرت تسةالطلا التريييح الاةةم ون ترعى تلك الخدمةة الى المستوى المطلوا الذي يسعى اليية ا
م دراسةةة وتةليةةل الواعةةع لتلةةك الخةةدمةة وتةديةةد الماترةةةةة التخطيطيةةة لتنميةةة الضةةوع  لةةى واعةةع تلةةك الخةةدمةة تةة

الميدانيةةةة ومةةةن خةةةال سةةةرعة ي ةةةول خ ةةةص ي ةةةان منيةةةة ل طةةةةر الخةةةدمةة الترييييةةةة يةةةح ضةةةوع تلةةةك الدراسةةةة 
ى عةةةد خ  ةةةة للدراسةةةة الميدانيةةةة ومةةةن خاليةةةة تةةةم الف ةةةول ا خةةةر  النظةةةري لاءنةةةةع ورنةةةةع الرسةةةةلة   وخمسةةةة 

الواعع لتلك الخدمةة سواًع العةمة أو التريييية طم تةديد الماترةةة التخطيطية لتنمية الخدمةة التريييية تشخيص 
لمنطاةةةة الدراسةةةة   وعةةةد ا تمةةةدة الدراسةةةة  لةةةى اليةةةونة الميدانيةةةة للرةةطةةةة وعراع ووييةةةةة نظةةةر  ينةةةة الميتمةةةع 

( اسةتمةرج وز ةة  لةى ميتمةع العينةة مةن 022ال استمةراة انسترةنة التح ا ةدة لةذلك ورواعةع  المرةوث من خ
ة شخ ةةية ل( أسةةة7منيةةة   ( سةةلانً 40رةيةةرج اليةدريةةة التريييةةح خةةال موسةةم الةةذروج التريييةةح وعةةد تضةةمنة   زوار
 يم رواعع الخدمةة التريييية . أي( سلاًن يتعلق رر 35و 

سةةةةتطا ية لعينةةةةة الميتمةةةةع المرةةةةةوث رعةةةةد تةليليةةةةة واسةةةةتخدام رعةةةةت المعةةةةةيير وعةةةةد اظيةةةةرة الدراسةةةةة ان
 ية :تاآل انة ةةية النتةةج 

 أواًل : الجانب الشخصي :
( مرةوطةةةة 79%( واننةةةةث  62.5( مرةوطةةةًة ورنسةةةرة  101 ةةةدد المشةةةةرمين مةةةن الةةةذمور مةةةةن رعةةةدد  ان  .1

 %(.39.5ورنسرة  
( مرةوطةةةًة ومرةوطةةةة ورنسةةةرة 78( سةةةنة رعةةةدد  33-18ين  ان الفةةةةة العمريةةةة ا مطةةةر مشةةةةرمة ىةةةح مةةةة رةةة .0

 39.)% 
 %(.06.5( مرةوطًة ومرةوطة ورنسرة  53ان يةة التة يل الدراسح ا مرر ىح يةة الرمةلوريوس ورعدد   .3
( مرةوطًة ومرةوطة 105ان الةةلة انيتمة ية لميتمع العينة اظيرة ان يةة العزاا مةنة ا مرر ورعدد   .4

 %(.60ورنسرة  
 %(.65ورنسرة  مرةوطًة ومرةوطة  (132ان السمن داخل مدينة ر داد ىو ا مرر رعدد   .5

 التحليلي لمتغيرات الدراسة الميدانية : عرضثانيًا : ال
%( وىةةح 65( مرةوطةةًة ومرةوطةةة ورنسةةرة  132مةةةن  ةةدد الةةذين سةةرق وان زاروا الموعةةع التريييةةح رعةةدد   .1

 ا مرر .
( مرةوطةةةًة ومرةوطةةةةة ورنسةةةةرة 121 رةةةةر وسةةةيلة الناةةةةل العةةةةم ورعةةةةدد  مةةةةن الو ةةةةول الةةةى منطاةةةةة الدراسةةةة  .0

 %( وىح ا مرر  ددًا .52.5 
%( 65( مرةوطةًة ومرةوطةة ورنسةرة  132ان الوعة المخ ص للترييو مةن طاث سةة ةة يةثمطر ورعةدد   .3

 وىح ا مرر .



 ح ا مرر .%( وى42( مرةوطًة ومرةوطة ورنسرة  82ان عرار الزيةرج مةن رتثطير شخ ح رعدد   .4
%( وىح ا مرر 52.5( مرةوطًة ومرةوطة ورنسرة  121رعد الموعع  ن السمن مةنة انيةرة رنعم رعدد   .5

. 
 

 وعد تم استخدام المعةيير انة ةةية اآلتية : 
اظيةةرة انخترةةةراة التةةح  ( وعةةد2×اننةةةراف المعيةةةري ومعةمةةل سةةريرمةن ومررةةع مةةةي   –الوسةةط الةسةةةرح 

 ى :لرضيةة والتح تشير امنية الفايرية ورض
 تيةنس ايةرةة ايراد العينة . .1
 النتةةج يميعية تدل  لى ويود  اعة ارترةط عوية رين المت يراة التح تم عيةسية . .0
اظيةةةرة انخترةةةةراة ان الايمةةةة المةسةةةورة ىةةةح أمرةةةر مةةةن الايمةةةة اليدوليةةةة وتعنةةةح ويةةةود  اعةةةة ترةدليةةةة  .3

  تثطيرية( رين المت يراة .
 

 تنتاجات الخاصة بالدراسة :ثالثًا : االس
 ويود ماومةة طريعية ورشرية ييدج رةنممةن توظيفية لاءرات التريييية. .1
 تدنح مستوى الخدمةة التريييية يح منطاة الدراسة . .0
  دم ويود ضوارط تةد من تيةون و دم التزام المتعيدين رةستطمةر الرةيرج رشمل ييد. .3
 ية و دم  اةيتية للفعةليةة التريييية .تيةلك اآلنة والمعداة  لى اختاف انوا  .4
رءم مل السلريةة الملشرج ازاع منطاة الدراسة لمنية مع ىذا يةنية تةاق ايراداة  ةلية مةل سةنة ممةة يةدل  .5

  لى ةيوية الموعع .  
         
 
 
 

         


