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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 الجامعة المستنصرٌة 

 كلٌة اإلدارة واالقتصاد
 

 

 

العوامل المؤثرة فً طلب العراقٌٌن على سٌاحة االصطٌاف فً إقلٌم كردستان 

 دراسة مٌدانٌة على عٌنة من السٌاح العراقٌٌن -العراق

 

 

رسالة مقدمة إلى مجلس كلٌة اإلدارة واالقتصاد فً الجامعة المستنصرٌة وهً جزء 

 من متطلبات نٌل الماجستٌر فً علوم السٌاحة وإدارة الفنادق 

 

 

 

 مقدمة من قبل

 

 حسن عودة غضاب عبٌد العبودي

 

 بإشراف

 

 األستاذ المساعد 
 

 إسماعٌل محمد علً الدباغ 
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 المستخلص
تتخصص الرسالة بدراسة خمسة من أهم العوامل المؤثرة في قرارات الطمب عمى سياحة االصطياف لدى 

:.اآلتيةالرياضي المعتمد وفقا لممعادلة  األنموذجكردستان العراق. وقد تم بناء  إقميمالعراقيين في   
Y=F (X1+X2+X3+X4+X5) 

 حيث أن 
X1 .العامل االقتصادي = 
X2  والسياسي. األمني= العامل 
 X3.العامل االجتماعي = 
 X4.العوامل الطاردة = 
X5 .العوامل الجاذبة = 

وقد قامت الدراسة بمتابعة تأثير كل عامل من هذه العوامل الخمسة في الطمب عمى سياحة االصطياف,  
, ومرة بشكل جماعي أي األخرىمرة بشكل منفرد أي دراسة تأثير كل عامل عمى الطمب بمعزل عن العوامل 

اسة الميدانية عن تصميم دراسة ثاثير كل العوامل الخمسة مع بعض وفي آن واحد في الطمب. وقد اعتمدت الدر 
قة الوسط والجنوب من الذين نفذوا فعال وزعت عمى عينة من السياح العراقيين من منط إحصائيةاستمارات 

 2003-2012كردستان العراق ضمن نمط سياحة االصطياف فقط, خالل المدة  إقميم إلىرحالت سياحية 
وزعت عمى العوامل  سؤاال 42تضمنت  إذ( استمارة.وقد اعتمدت االستمارة مقياس ليكرت الخماسي 420بواقع )

لتحميل نتائج Spss (Statistcal package for the social sciences )باستخدام نظام  الخمسة.وقد قمنا
 .اإلحصائيةاالستمارات 

من خالل االعتماد عمى بيانات حقيقية حصمنا لممستقبل  بالتنبؤ أيضاولم نكتفي بتحميل الواقع بل قمنا  
أظهرت النتائج أن هناك  مستقبال مشرقا ومتطورا لمعرض والطمب  إذكردستان. إقميمعميها من هيئة السياحة في 

. كما أظهرت أيضا األخرىالسياحية  األنماط, ليس ضمن نمط سياحة االصطياف فقط,بل اإلقميمالسياحي في 
في طمب العراقيين عمى سياحة االصطياف  تأثيراسابقا,  إليهاية أن لمعوامل الخمسة المشار نتائج الدراسة الميدان

  الرسالة مجموعة من التوصيات من اجل النهوض بما يأتي:  أعطتولكن بشكل متفاوت.كما 
وتنسيق الجهود بينهما والعمل عمى  اإلقميمفي مقدمتها فظ النزاعات بين الحكومة االتحادية وحكومة  

السياحية  واألنماطكردستان العراق لكي تتاح فرصة المشاركة بسياحة االصطياف  إقميم إلىتطوير سبل الوصول 
 ألكبر شريحة ممكنة في المجتمع العراقي.  األخرى

 


