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 المستخلص

ان ىذه الدراسة تحاول برىنة وأثبات بأن المشروع السياحي ال يجني الفائدة فقط الى الجية المالكة 
لممشروع  او تقديم الخدمات الى السياح او الزوار ولكن يشمل سكان المناطق المحيطة ايضا ، من 

لما يقدمو المشروع السياحي من  ،ثقافية والعمرانيةالخالل أحداث التغيرات االجتماعية واالقتصادية و 
متعددة سواء كانت ىذه السبل مباشرة او غير مباشرة يستطيع بيا افراد ىذه المناطق من خدمية  سبل

 . زيادة دخوليم ورفع مستوياتيم المعاشية
من خالل استعراض الدراسة النظرية التي تضمنت اربعة فصول حيث تضمن االول مبحثين االول و  

سة والثاني استعراض لمدراسات السابقة، اما الفصل الثاني فتضمن مبحثين االول التخطيط مفاىيم الدرا
السياحي والثاني التنمية السياحية، واما بالنسبة الى الفصل الثالث فتكون من مبحثين ايضا االول 

 الرابع لفصل ا االتنمية االجتماعية لمسكان والثاني ابعاد التنمية االجتماعية لممشروع السياحي، واخير 
وىو واقع حال االثار التنموية لممشروع السياحي وتضمن ثالثة مباحث االول واقع حال جزيرة بغداد 
السياحية والثاني واقع حال اثر المشروع لمتنمية االجتماعية لممناطق المجاورة اما المبحث الثالث واقع 

 حال اثر التنمية االقتصادية لممناطق المجاورة.
ىذه الدراسة من خالل تخطيط وتنمية المشاريع السياحية واثارىا المستقبمية عمى سكان  وتبرز اىمية

نموذج دراسي لمعرفة مدى أوقد اخذ الباحث جزيرة بغداد السياحية ك  ،المناطق المحيطة بالمشروع
 من خالل تخطيط وتنمية المشاريع السياحية. التغيرات الحاصمة الى المناطق المجاورة

س فتكون من مبحثين االول االطار المنيجي لمدراسة ة الميدانية فتضمنت ثالثة فصول الخاماما الدراس
واختبار والثاني الخصائص االجتماعية والثقافية واالقتصادية، والفصل السادس تحميل لمتغيرات الدراسة 

بار الفرضيات، اذ ضم المبحث االول العرض التحميمي لمتغيرات الدراسة والمبحث الثاني اخت
 ، والسابع فتضمن النتائج النظرية والنتائج الميدانية والتوصيات .الفرضيات

( مبحوث 512استخدم الباحث قانون العالم موزر في قياس حجم العينة العشوائية البسيطة بمقدار )فقد 
 ومبحوثة.

الى ( سؤاال وزعت 43وتم تصميم استمارة االستبانة عمى شكل مجموعة من االسئمة كان عددىا )
كالجنس والعمر والمينة والمستوى العممي قسمين االول الخصائص االجتماعية والثقافية واالقتصادية 

( سؤاال تتعمق 52( اسئمة. واما الثاني فشمل اسئمة اختصاصية وعددىا )8... الخ فكان عددىا )
مختمف االختصاصات لبمتغيرات الدراسة، وخضعت استمارة االستبانة الى جممة من المحكمين 

كالسياحة واالجتماع واالدارة واالقتصاد والتخطيط والجغرافية واالحصاء وغيرىا من االختصاصات ، 



  

كما وزعت ىذه االستمارات عمى سكان المناطق المحيطة بجزيرة بغداد السياحية من اجل التوصل الى 
  .مناطق المحيطة بالمشروعتنمية سكان ال في النتائج المتعمقة بأىمية المتغيرات التي تؤثر

                  



  

 


