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 من" قدرا تمتلك التً الدول تلك" وتحدٌدا العالم دول قبل من كبٌر باهتمام السٌاحة حضٌت

ذلك  الى اضف المهنٌة لسٌاحٌةا التخصٌصات ذات العاملة والقوى والبشرٌة الطبٌعٌة الموارد

 . التحتٌة الخدمات من معٌن مستوى

 فً دورها جاء هنا ومن القومً االقتصاد دعم فً ودور اهمٌة من السٌاحً قطاع لهذا لما وذلك

 رفع فً ٌساهم مادي مردود لتحقٌق السٌاحٌة المواقع فً والبشرٌة الطبٌعٌة الموارد تنمٌة

 السٌاحٌة التنمٌة خالل من االقالٌم بٌن االقتصادي التوازن وإعادة لإلفراد المعاشً المستوى

 القوى لحجم االخرى الخدمٌة القطاعات اكبر من ٌعتبر السٌاحة قطاع ان علمنا ام اذا خاصة

 العالم مستوى على االخرى القطاعات فً العاملة القوى اجمالً من% 11 تصل والتً فٌه العاملة

. 

 مدٌنة فً الواقعة السٌاحٌة االعراس جزٌرة فً السٌاحة تنمٌة نحو الدراسة لهذه التوجه جاء لذلك

 قدٌمت بغٌة السكانٌة والكثافة التجارٌة االماكن افضل مركز وضمن دجلة نهر مجرى وعلى بغداد

 ضعف ٌقابله المدٌنة بهذه السكان حجم وتنامً فٌها السٌاحٌة المقومات حٌث الالزمة الخدمات

 الموقع تنمٌة الدراسة استدعٌت التً المشاكل اهم من ذلك واعتبر المقدمة السٌاحٌة الخدمات

 السٌاحٌة والفعالٌات االنشطة تحقٌق على قدرته فً الموقع لهذا الدراسة اهمٌة نوتكم السٌاحً

.  عام بشكل المدٌنة ومجتمع خاص بشكل السٌاحً المجتمع تخدم التً واالقتصادٌة واالجتماعٌة

 فً االخرى السٌاحٌة المواقع لتطوٌر أنموذجا الدراسة منطقة جعل الى الدراسة هدف وٌرمً

 . السٌاحً الطلب وسد السٌاحٌة بالخدمات االرتقاء خالل من بغداد مدٌنة

 والثانً الرسالة لبناء كأساس النظرٌة الدراسة وهو الولا جانبٌنتحقٌق  على الدراسة توهدف

 عٌنة لمجتمع االستبانة واشتملت الدراسة لمنطقة للباحث المٌدانً بالمسح وتحدد المٌدانً الجانب

  وتم السٌاح من الدراسة منطقة رواد ومن الدراسة

 



 فٌها السٌاحٌة الخدمات لتطوٌر ومقترحاتهم ارائهم على للوقوف استبانة استمارة 022 توزٌع فٌها

 االجتماعٌة لخصائصا دور االول.  التساؤالت من نوعٌن على االستمارة هذه وتضمنت

 . المٌدانٌة الدراسة تحلٌل والثانً الدراسة لعٌنة والثقافٌة واالقتصادٌة

 . والتوصٌات االستنتاجات

 تبادلٌة عالقة هناك ان العشرة الفرضٌات اختبار وخاصة عام بشكل االستنتاجات ظهرت وقد

 ، االقتران معامل ، االحصائٌة االسالٌب استخدام خالل من كلوذ.  الدراسة متغٌرات بٌن عالٌة

 (x 2) سكوٌر كأي ومربع ، التوافق معامل

 تلك اشرت حٌث واآلثار السٌاحة وزارة الى اجماال بتوصٌاتها التوصٌات وجهتت بٌنما

 الصالحٌات بتخوٌلها ادارٌا تمكٌنها بادارتها متخصصة سٌاحٌة كوادر تعٌٌن ضرورة التوصٌات

 زٌادة عن" فضال الحٌوي المرفق هذا تنشٌط وإعادة السٌاحٌة الخدمات للتطوٌر الالزمة

 السٌاحٌة واألنشطة الخدمات وتهٌئة تطوٌرال لغرض الدولة اٌرادات من المالً التخصٌص

 . بغداد لمدٌنة السٌاحً الطلب لسد االخرى


