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سين والميتمين بالقطاع السياحي بالبحث عن المكونات لقد تناول الكثير من الباحثين والدار             

االستراتيجية لمسياحة، عن طريق تقسيميا عمى قسمين، مكونات أساسية ومكونات مساعدة، ونحن وعن 

طريق دراستنا المتواضعة ىذه نحاول إثبات إن جميع ىذه المكونات ىي مكونات أساسية لكنيا تختمف وتتباين 

 ة لمنشاط السياحي.في درجة أىميتيا بالنسب

ومن ىنا تيدف ىذه الدراسة الى وضع أنموذجا عاما لممكونات الرئيسة واالستراتيجية التي تمعب دورا أساسيا         

إدارة كل مكون  رفي تطور وازدىار سياحة المجاميع في العراق، ومن ثم تحديد درجة االختالف في أىمية دو 

 ا النوع من السياحة.من ىذه المكونات في تأثيره في نمو ىذ

فييا، ما لم يرافق ذلك وسائل و أساليب تسيل لمسياح كي يممسوا ويستمتعوا بما توفره ىذه الموارد ،فبدون  

ىذه الوسائل واألساليب تبقى المقومات الرئيسة مجرد كوامن ليست قادرة عمى االستجابة لطمب او سد حاجة او 

 إشباع رغبة.

، فارض العراق تتوفر فييا عوامل الجذب السياحي الطبيعية والبشرية بشكل ال ومن ىنا نشأت مشكمة الدراسة

أي دولة في العالم تنافسو في توفر مقومات البمد السياحي، فيو بمد التاريخ إذ عاشت فيو أقدم الحضارات  دتكا

يوفر تنوع التضاريس  ىناك الكثير من اآلثار التي تعود في تاريخيا الى أالف السنين. كذلك لاإلنسانية وال تزا

والمناخ ووجود نيرين عظيمين والكثير من البحيرات والمسطحات المائية فرصة لقيام الكثير من أنواع السياحة 

مثل السياحة الترفييية والعالجية والريفية وسياحة الصيد، أضف الى ذلك وجود المراقد وأالماكن الدينية 

ة. كل ىذه المواقع تمثل احد المكونات الرئيسة لممنتوج السياحي، لمختمف األديان يمثل مصدر لمسياحة الديني

اال ان اغمب ىذه المواقع مازالت عبارة عن ثروات معطمة لم يتم استغالليا بالشكل الذي يساعد عمى ازدىار 

يسة ونمو السياحة في العراق، ويعود ذلك الى القصور في اتخاذ السبل الالزمة لدعم وجود وتوفر المكونات الرئ



األخرى، والمتمثمة بالمرافق السياحية بأنواعيا المختمفة، ونوعية الخدمات المقدمة في مثل ىذه المواقع، وكذلك 

الموارد البشرية الالزمة إلدارة وتشغيل ىذه المواقع والمرافق والخدمات، وقبل ذلك كمو الوسائل الالزمة لمتعريف 

ان انخفاض مستوى اإليواء واإلطعام  من عناصر جذب. ويبيذه المواقع وما تتميز بو من خصائص وما تحو 

وكذلك تردي طرق النقل ووسائمو، وضعف العنصر البشري وعدم االىتمام بدراسة السوق السياحي و متطمباتو، 

النهضة السياحية في العراق والذي يرجع بالدرجة األساس الى غياب اإلدارة الجيدة  كل ذلك يعد من أسباب تأخر

 ونات، والتيلهذه المك

تمثل سياحة المجاميع او سياحة الرحالت المنظمة من ابرز مالمح الظاىرة السياحية في العصر الحديث، إذ        

انتشر وبشكل واسع منظمي ومنتجي الرحالت الذين يقومون بوضع ترتيبات السفر، عن طريق جمع جميع 

تكميمية أخرى في رزمة واحدة وتقديميا بسعر الخدمات المتعمقة بالرحمة من نقل و إقامة وطعام وخدمات 

مالئم. ولقد ازداد إقبال األشخاص عمى االشتراك في مثل ىذه الرحالت، لما توفره ليم من اقتصاد في الوقت 

 من تواصل اجتماعي بين األفراد المشتركين بيا. ووالجيد والمال، إضافة الى ماتخمق

         


