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 :املستخلص

السياحية يف املنطقة ملا يتمتع به من تنوع فريد  البلدانبالرغم من اعتبار العراق من أهم 

للمصادر السياحية اليت تشمل تقريبا كل األصناف السياحية ,فتتجلى السياحة األثرية بأحلى 

السنني صورها بوجود هذا الكم اهلائل من اآلثار والشواخص  التارخيية حلضارات سادت آلالف 

كما هي احلال يف مدينة بابل التارخيية,وكذلك تشع السياحة الدينية بنورها  بوجود املقامات 

واملراقد لألنبياء واألئمة والصاحلني )سالم اهلل عليهم أمجعني(, وتتلون الفسيفساء السياحية 

ت املدن اليت االهوار وغريها من املوارد الطبيعية الكثرية يف العراق,لكن بقي لتشمل اجلبال و

تضم أماكن القصد السياحي متخلفة من حيث التخطيط والعمران ومل تتمكن من توفري بيئة 

 سياحية جاذبة ومالئمة للسياح.

وبسبب اإلهمال الذي طال تقريبا كل قطاعات احلياة يف العراق لعقود من الزمن ومنها القطاع 

رتاجع من الساحة السياحية كما حصل السياحي جعل من مشاريع واعدة بارزة ومشهورة عامليا ت

مع مدينة بابل األثرية عندما قامت منظمة اليونسكو بإخراجها من قائمة الرتاث العاملي بسبب 

بناء اجملمع الرئاسي واملنتجع التابع له ضمن منطقة اآلثار خالل مثانينيات القرن العشرين 

م مع األسس يتالء وسة لآلثار مبا الوكذلك عمليات الرتميم والصيانة غري العلمية وغري املدر

 .العلمية املنصوص عليها دوليا

 األثريةالتطور احلاصل يف صناعة السياحة عامليا والشهرة الدولية اليت تتمتع بها مدينة بابل  إن

 إلشباعتؤهلها لتكون مقصدا سياحيا مميزا بشرط توفري اخلدمات والنشاطات السياحية الالزمة 

وكذلك االنتعاش امللموس يف القطاع السياحي يف العراق يدفع ,احرغبات وحاجات السي

 إلجيادالنشاطات واخلدمات السياحية املوجودة والتخطيط  تأهيل إلعادةباجتاه ضرورة التوجه 

نشاطات جديدة تدعم وتنشط التدفق السياحي ,بل ختلق الطلب السياحي وتوجهه حنو مدينة 

 .األثريةبابل 

 وختطيط النشاطات السياحية يف تأهيل إعادة تأثريهذه الدراسة بيان لذا حاول الباحث يف 

تكون الدراسة مكملة  أن,وحاول الباحث األثريةحركة التدفق السياحي يف مدينة بابل 

أهمية  من جاء الدراسة مكان  اختيار إن. أخرىللدراسات السابقة وممهدة لدراسات مستقبلية 

تناولت النشاطات  اليت الدراسات حمدودية وكذلك, يةمدينة بابل األثرية وشهرتها العامل

 داخل النشاطات السياحية كفاية عدم فضال عن السياحية اليت ختلق وتشجع التدفق السياحي ,

تسليط الضوء على إعادة  إىل الدراسة سعىوت.مدينة بابل األثرية واملنتجع السياحي التابع هلا
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تأهيل ما موجود من أنشطة سياحية وخدمات أساسية والتخطيط إلجياد وخلق عروض سياحية 

 تتناسب كي توافرها الواجب والسياحية الرتفيهية اخلدمات هي ما حتديديف املدينة األثرية ,و

 .بابل األثرية ملدينة واملستقبلي احلالي السياحي التدفق مع

  سلوبواال ,املقارن سلوبواال ,املكتيب اسلوب على ارتكزت فقد الدراسة ةمنهجي عن أمّا

 املسح خالل من مجعت اليت الوصفية والبيانات املعلومات على االعتماد جانب إىل ,الوصفي

 من امليدانية الزيارات فضال عن الشخصية, واملالحظات املقابالت بعض وقد أجريت  امليداني,

 .راسةالد ملنطقة الباحث قبل

 .نظرية فصول بأربعة متثل األول, بابني على الدراسة اشتملتو

 وخالصة واملالحق املصادر قائمة زيادة على, امليدانية الدراسة تضمن فقد الثاني البابأما  

 : اآلتي النحو على وهي ليزيةاإلجن باللغةالرسالة 

 وتضمن: (النظرية الدراسة) األول الباب

 ومصطلحات ملفاهيم عرضًا يتناول األول املبحث مبحثني, الفصل اهذ ويتضمن: األول الفصل

 .بحثبال العالقة ذات السابقة املرجعية الدراسات عرض فيه مت فقد الثاني املبحث أّما الدراسة,

 تناول حني يف ,التخطيط السياحي وأهميته  ماهية على فيه األول املبحث فريكز: الثاني الفصل

 األمناط الرئيسية للتخطيط السياحي. الفصل من الثاني املبحث

واقع حال العروض السياحية  األول املبحث  مبحثني ,تناول هذا الفصل تضمن: الثالث الفصل

العوامل املؤثرة يف التدفق السياحي  الثاني املبحث وضح حني يف , يف مدينة بابل األثرية

 على املناطق األثرية.

السياحية يف مدينة بابل والنشاطات  حال اخلدمات  واقع الفصل هذا ويتضمن: الرابع الفصل

األثرية.واملتضمن خدمات اإليواء احلالية وواقع حال خدمات الطعام والشراب القائمة يف 

 املوقع,وواقع حال خدمات النقل املتوافرة,وينتهي بواقع حال النشاطات واخلدمات التكميلية.

 :منتض فقد( امليدانية الدراسة) الثاني الباب أما

و اخلصائص االجتماعية ,: اإلطار املنهجي للدراسة مع حتديد الفرضياتاخلامس الفصل

 .لوحدات عينة الدراسة ةوالثقافية واالقتصادي

 .عرض حتليلي ملتغريات الدراسة واختبار الفرضيات: السادس الفصل

 مقرتح لتصميم جممع سياحي يف منطقة الدراسة.: السابع الفصل

 بالدراسة, اخلاصة الفرضيات واختبار وامليدانية النظرية الدراسة نتائج نتضم: الثامن الفصل

.الدراسة مبوضوع املتعلقة الباحث بها تقدم اليت التوصيات أهم زيادة على
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