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 المستخلص

 وثائق كانت سواءً  وصيانتيا عمييا والمحافظة المادية الوثائق جمع األساسية وظائفيا من مؤسسة المتحف يعد
يصا واإلنساني الوطني التراث عمى الحفاظ ميامو أولى ومن وعموم، وفنونِحرف  أو تاريخية  األجيال إلى لووا 
 لمتخزين ومستودعات لمنفائس كخزائن القديم شكميا مقارنًة مع المتاحف تطورت قدو  والمستقبمية الحاضرة
 المحمي المجتمع أنشطة لخدمة ثقافي كمركز يعمل المتحف أصبح اذ وأشمل، أوسع وظائف ليا لتصبح والحماية

 ، واإلنسانية الوطنية المفاىيم مع يتالءم بما عدادهوا   المواطن شخصية بناء لغرض الناشئة بتعميم يقوم كما
 مشتركة دولية ورؤية األمم بين لمحوار وأداة ميماً  عامالً  يعد إذ التراث حفظ اىميا من عديدة ميام ولممتحف

 وفقاً  وشكميا طبيعتيا حيث من كبير بشكل تختمف قد التنمية ىذه أن عمماً  ، الثقافية التنمية تحقيق إلى ترمي
 لألجيال المعاش الواقع فيم أجل من لممتخصصين والمقارنة البحث مادة تقديم و ، والثقافي التاريخي طارلإل

 والثقافة المعرفة إلى النيايةفي  تيدف تيوال والتسمية المتعة جانب  من المتحف يقدمو ما عن فضالً ، السابقة
 متغيرين الى الحالية الدراسة استندت لذا ،متحفال حياة في مرتاديو إشراك يجب الفعال بدوره المتحف يقوم ولكي

 السياحة تنمية في العراقية المتاحف دور) بـ والمتمثمة ليا والفمسفي الفكري االطار لتشكل بينيما فيما يتفاعالن
 التساؤالت من بعدد عنيا معبر مشكمة من الدراسة انطمقت وقد ،( البغدادي المتحف في تطبيقية دراسة – الثقافية

ما مدى ادراك زوار المتحف بأىمية المتاحف واسياميا في تحقيق تنمية السياحة  ابرزىا كان والتطبيقية فكريةال
 وفي ؟ الثقافية السياحة وتنمية الديموغرافية العوامل بين ارتباط عالقة ىناك وىل ؟ الثقافية لدى عينة الدراسة

 االستبانة استمارة اعداد عن فضالً  ، مدراسةل موضوع يالبغداد المتحف تحديد تم لمدراسة الميداني االطار ضوء
 االساليب من مجموعة استخدام وتم ، بالدراسة المتعمقة اتوالمعموم البيانات لجمع اساسية اداة بوصفيا

 والتي الجاىزة االحصائية البرامج عمى باالعتماد االستبانة بيانات ومعالجة يلتحم في الالمعممية االحصائية
 والنسبة النسبية واالىمية المعياري االختالف ومعامل المعياري واالنحراف والمنوال الحسابي وسطبال تمثمت
 واختبار والتوافق االقتران معاملو  مان -لسبير الرتب ارتباط معامل و  الدراسة متغيرات مستوى لبيان المئوية

 الجيات اىمال ابرزىامن  كان ستنتاجاتاال من وعةمجم الى الدراسة توصمتقد و  وتني مان واختبار االستقاللية
 التوصيات من بجممة دراسةال خرجت كما ثقافية ترفييية تعميمية كمؤسسة بو االىتمام وعدم لممتحف المعنية
 . إعالمياً  بو واالىتمام دقيقة عممية أسس عمى البغدادي المتحف مساحة وتوسيع تأىيل اعادة اىميا

 
 


