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 المستخلص

, الذي ٌسهل الجتماعًامحٌطه لواقعه الخاص والفرد والمجتمع  فً ادراك الوعً الثقافً  ٌسهم 

ٌنعكس على اندماج السائح مع المجتمع  مما, مع هذا المحٌط  عملٌة االندماج والتفاعل علٌه

السبٌل االمثل  لتطوٌر البلدان  التً تعد التدفق السٌاحً فً حركة  والذي له االثرالمضٌف , 

من خالل  المستقبلة للسٌاح فً عدة مجاالت منها الثقافٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة

  عملٌة التفاعل الثقافً الذي ٌحدث بٌن السائح والمجتمع المضٌف. 

والتكنلوجٌة  من خالل عوامله ) االجتماعٌة تحدٌد دور الوعً الثقافً للمجتمعهدفت الدراسة الى 

ق السٌاحً من جهة, ومن جهة فً زٌادة حركة التدف والحضرٌة والدٌنٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة (

ودورهما فً   لتأكٌد أهمٌة المتغٌرات التً تؤثر فً زٌادة الوعً الثقافً للفرد والمجتمعاخرى 

 .الحركة السٌاحٌة

تمع مدٌنة بغداد كونه ٌضم جمٌع اطٌاف مجدراسة مٌدانٌة على  قام الباحث بأجراءولتحقٌق ذلك  

جانبٌها الكرخ بعلى زوار المواقع السٌاحٌة فً مدٌنة بغداد  وقد وقع األخٌارالمجتمع العراقً. 

( مبحوث 044تم اختٌار العٌنة العشوائٌة البسٌطة المتكونة من ) وقد والرصافة كأنموذج للدراسة.

  . واقع السٌاحٌةمن مجموع اعداد زوار الم٪04ومبحوثة , بنسبة 

للحصول على البٌانات والمعلومات من  المنهج الوصفًعدة مناهج رئٌسٌة منها  استخدم الباحث

المنهج المقارن, فضال عن اسلوب و , والمنهج االحصائً التحلٌلًخالل اسلوب المسح المٌدانً 

 المالحظة والمقابالت التً اجراها الباحث فً تلك المواقع . 

فً تمكٌن المجتمعات من ٌسهم الوعً الثقافً ان  ,الدراسة الى اهم النتائج منهاوقد توصلت 

, عن الثقافات االخرى خالل ما ٌتكون لدٌها من فهم كافً, من واالنسجام تفاهم والتعاٌش السلمًال

الوعً الثقافً من خالل االتصال  كما تبٌن ان .حركة التدفق السٌاحًزٌادة مما ٌساعد على 

فً الخروج بثقافة ثالثة كنتٌجة لهذا التفاعل تهدف التقارب  ٌسهم مع الثقافات االخرىوالتفاعل 

ي الى تطوٌر حركة السفر , مما ٌؤدماعً بٌن السائح والمجتمع المضٌفالثقافً واالندماج االجت

  .والسٌاحة

 

 


