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 المستخلص
 

لمتخطيط المكاني أهمية بالغة في تحقيق المنافع اإلقتصادية و اإلجتماعية و البيئية لممجتمع عن طريق خمق 
ظروف أكثر مالئمة لالستثمار و التنمية ، فهو يمّكن القائمين عميه من تحقيق االستغالل األمثل لألراضي و 

ويعد لنقل و الزراعة والبيئة و غيرها ، القطاعات مثل االفضاءآت ويتيح الفرصة لتنسيق الجهود بين مختمف 
النمط المركزي أحد أنماط التخطيط المكاني وهو األكثر مالئمة لتخطيط الفّعاليات و الخدمات السياحية في 
مواقع السياحة الدينية كما أشار إلى ذلك العديد من الباحثين ، و يعمل التخطيط المكاني لمنمط المركزي عمى 

الفّعاليات و الخدمات السياحية ، إذ  نمو الجذب السياحي من خالل ما يحققه من توزيع متوازن ألماكن زيادة
يعتمد الجذب السياحي عمى عدد من المقومات بعضها طبيعية كالموقع والمناخ والتنوع البيئي والبعض اآلخر 

 ة وغيرها .مقومات بشرية مثل المقومات التاريخية والحضارية واالجتماعية والديني
تتألف الدراسة من جانبين األول الجانب النظري ويضم أربعة فصول الفصل األول منها يتألف من مبحثين هما: 
األول مفاهيم الدراسة ، و الثاني الدراسات السابقة ، بينما تضمن الفصل الثاني أربعة مباحث هي: التخطيط 

ة ، الثالث عناصر التخطيط السياحي و الرابع األنماط لمخدمات السياحية ، الثاني التخطيط المكاني لمسياح
التخطيطية لمخدمات السياحية ، فيما تضمن الفصل الثالث مبحثين هما: مقومات الجذب السياحي الديني ، و 
الثاني األهمية النفسية و اإلقتصادية و اإلجتماعية لمسياحة الدينية ، وتضمن الفصل الرابع ثالثة مباحث هي: 

قع حال المشهد الكاظمي ، الثاني واقع حال فّعاليات السياحة الدينية لممشهد الكاظمي ، والثالث واقع االول وا
 .حال خدمات السياحة الدينية لممشهد الكاظمي 

أهتمت الدراسة في تنمية وتطوير مستوى فّعاليات و خدمات السياحة الدينية و توزيعها توزيعًا أمثل يساعد 
 فّعاليات و اإلنتفاع بالخدمات .السائح عمى ممارسة ال

أّما الجانب اآلخر من الدراسة وهو الجانب الميداني فكان مكماًل لمجانب النظري ، وقد تضمن أربعة فصول 
الفصل الخامس ضم مبحثين هما: األول اإلطار المنهجي لمدراسة ، و الثاني الخصائص اإلجتماعية و 

ل الفصل السادس العرض التحميمي لمتغيرات الدراسة ، وتضمن الفصل اإلقتصادية لمعينة المبحوثة ، بينما تناو 
السابع المشروع المقترح إلنشاء مجمع سياحي ديني ، والفصل الثامن تضمن مبحثين هما: األول نتائج الدراسة ، 

 و الثاني التوصيات .
الدراسة تمثمت بالمقابمة وقد إستعان الباحث بعدد من الوسائل لجمع البيانات و المعمومات الخاصة بموضوع 

 و إستمارة اإلستبانة .الشخصية ، والمالحظة من خالل الزيارات الميدانية التي أجراها الباحث ، 
أمام كل سؤال عدد من اإلجابات يقوم  وعة من األسئمة وقد وضعوتم تصميم إستمارة اإلستبانة عمى شكل مجم

أمام اإلجابة التي يختارها . وقد تضمنت اإلستمارة نوعين من األسئمة األول أسئمة  (✔)المبحوث بوضع إشارة 
أسئمة ، والثاني  (10شممت الخصائص اإلجتماعية و اإلقتصادية و الثقافية لمعينة المبحوثة وكان عددها )

 ( سؤااًل .29)األسئمة التخصصية وشممت مختمف المجاالت العممية ذات الصمة بموضوع الدراسة وكان عددها 
 وتم اختيار العينة العشوائية البسيطة لكونها األكثر مالئمة لموضوع الدراسة .

 


