
 وزارة الخعلٍن العبلً والبحذ العلوً

 تـــت الوسخنصرٌــــالجبهع

 كلٍـت السٍبحت والفنبدق

 

 

 

 

السٍبحت البٍئٍت ودورهب فً هعبلجت الخلىد البٍئً 

 لخنوٍت الوىاقع السٍبحٍت
 ) دراست هٍدانٍت لوىاقع سٍبحٍت فً هدٌنت بغداد ( 

 

 
 رسبلت حقدهج بهب

 إقببل ههدي جبسن

 
/الجبهعت الوسخنصرٌت وهً جسء هن هخطلببث نٍل درجت  السٍبحت والفنبدقإلى هجلس كلٍت 

 الوبجسخٍر فً علىم إدارة السٍبحت والفنبدق

 

 

 

 

 بأشراف 

 األسخبذ الوسبعد الدكخىر

 سبهً هجٍد جبسن 
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 المستخلــــص
ولت ىذه الدراسة التموث البيئي الذي يمثل أىــم عائق أمام تنميـة المواقــع السياحيــة ، لما لقـــد تنا

يسببو من تدىوٍر فييا ، وتقميل عمرىا االفتراضي ، فأصبح ظاىــرًة ال تحدىا حدود بل شممت كل بمدان العالم 
ية ، فيي أخذت نصيبيا من أضرار سواء كانت ىذه الدول معروفة بمواقعيا السياحية الطبيعية ، او الحضار 

التموث البيئي ، وىــذه الدراسة أخذت عمى عاتقيا معرفة أسبابو ونتائجو وكيفيو معالجتيا ، وتناولت بالشرح 
المعالجة عن طريق السياحة البيئية ، الظاىرة ) الجديدة ( الموجودة قديما ، لكي تصب بمصمحة المواقع 

بأنواع مختمفة من المشاكل ، وخاصة ظاىــرة زيادة الطاقة االستيعابية في السياحية ، التي تعاني كثيرا ، 
المواقع بسبب السياحة الجماعية المنتشرة بالوقت الحالي ، وقد عرضت الدراسة أنواع التموث الموجودة سواء 

في  الطبيعية او البشرية منيا ، وكذلك عرضت بيانات عن التموث الضوضائي ، الظاىرة المتفشية حاليا
  اشوارع بغداد بسبب االزدحام المروري ، وما تطرحو  المركبات  إلى الشوارع من عوادم السيارات وأضرارى

صمبة وسائمة في نير دجمة الذي يزود المواقع بمصادر المياه ، ومن البيئية ، وكذلك ما يرمى من نفايات 
ابرز النتائج النظرية التي ظيرت لمدراسة ضعف الوعي البيئي بين المواطنين في منطقة الدراسة ، وان 
التوازن البيئي ضرورة حتمية الستمرار النظام البيئي سواء لمبشر كان او الحيوان والنبات ، وان االتجــاه 

لحديث لغالبية الدول السياحية استخدام السياحة البيئية من اجل الحفاظ عمى استمرارية العروض السياحية ا
 في المواقع السياحية .

( استمارة استبانة وفقا لقانون العالم 052واعتمدت الدراسة عمى الجانب الميداني من خالل توزيع )
( سؤاال لتحديد مستوى المتغيرات 44االستمارة  ) ( ، وزعت عمى منطقة الدراسة ، وتضمنتMoser)موزر 

لمدراسة واختبار فرضياتيا تم باستخدام المقاييس ) النسبة المئوية، الوسط الحسابي ، معامل االقتران ، ارتباط 
 الرتب ) سبيرمان( واختبار مربع كاي(.

 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات:
 أىم النتائج:

 مناطق الخضراء في معالجة التموث البيئي في المواقع السياحية.أىمية ال -1
 زيادة التموث البيئي في مدينة بغداد وانعكاس ذلك عمى صحة اإلنسان . -0
 ضعف الوعي البيئي لممواطنين بسبب عدم تركيز وسائل اإلعالم عمى ىذه المخاطر. -3
ر لمسياحة البيئية في أن االختبارات ومن خالل استخدام كاي سكوير ، أثبتت أن ىناك دو  -4

 معالجة التموث.
 
 


