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فيييييييي الشيييييييأن  يسييعا المختصييون  
السياحي في كل دول العالم إلا أيجياد أو تأهييل أمياكن جيذب سيياحية متمييزة تسيرح السيا   

ليها، واضعين عيناً علا مقدار ميا ينفقيا السيا   فيي الموقي  احد اإلجبار باتخاذ قرار السفر 
هييذا الشييعوب السييياحي، وعييين أخييرا علييا االرتقيياء الحضييارح لشييعوبهم ميين خيي ل اطيي   

علييا حضييارات عييدة لكييل منهييا خصا صييها المميييزة، وتنفييق الييدول المييال والجهييد الكبيييرين 
لتفعيل أالماكن السياحية فيها وجعلها مناطق جذب مؤثرة، وفيي العيراق بليد أول الحضيارات 

األوصيياء والصيحابة والتيابعين  االنبيياء وأول القوانين والشرا   المنظمة لحياة البشير وبليد
الحين، ال يحتاج المخطط السياحي لجهد كبير إلا أبراز شواهد هذا البلد الحضارية، إذ والص
عليا خريطية هيذا اليوطن مين الشيمال للجنيوب   اضي  بصيماتياإلرث الحضيارح للعيراق يكاد 

 للسرب . قومن الشر
أن هللا عزوجل قد حباا بطبيعة متفيردة ومتمييزة ففيي شيمالا الجبيال المتنوعية بأشيكالها و و
 أحيا هياوتنيو  الخ بة   بمناظرهاوفي جنوبا هذا االهوار  .بصورة تدعو ل نبهار حجامهاأ

 ننسيييامنطقييية جييذب فيييي المنطقيية، وال  أرو تكييياد تشييكل  كلوحيية الما ييية وتنييو  طيورهيييا
منياطق  أفضيل دالصحراء السربية وما فيها من ممارسات سياحية والمنطقة الشرقية التي تعي

 الصيد في المنطقة.
وهييو السييياحة الدينييية وتحييددت  أالن دراسييتنا تحييددت بنييو  واحييد ميين السييياحة وآل 

عليا هيذا النيو  مين السيياحة  سنقتصيربمنطقة واحدة وهيي محافظية النجيف االشيرف فأننيا 
 وعلا هذا المنطقة فقط.

الجانيب الروحيي  بإشيبا فالسياحة الدينية هي ذلي  النيو  مين السيياحة التيي تخيت   
 عزوجل، هللا إلاالذح يوصلا  أبدارد ليكون قريباً من نب  الرحمة المتدفق عند الف واإليماني

مين مييول تجياا اليرول والميادة، وآلن محافظية  اإلنسيانوهي بذال  تشكل نصيف ميا يمتلكيا 
بعد مكية المكرمية والمدينية المنيورة والقيدس  أس ميةمدينة  أهمالنجف االشرف تعتبر راب  

هارها بالشكل الذح يليق بها كمدينة مقدسية مهمية ظعلا ا علا المختصين العملو ،الشريف
 رتقاء بما هيو موجيودومؤثرة في نفوس المسلمين وبناء علا ما تقدم كانت هذا الرسالة لأل

من بنا وشواهد حضيارية ودينيية واالرتقياء بالخيدمات المقدمية فيي المحافظية والتيي تشيكل 
 لإلقلييمعامية  وأخيراق منفعية خاصية لتنمية النشاط السياحي الذح يحقي أضافيعامل جذب 

متعيا عنيد السيا    أكميلحضيارياً وتحقييق  اإلقلييموالسا   علا حيد سيواء مين خي ل تنميية 
 هذا الرسالة. أهميةوتبرز 

 المقدمة
 



مقومات الجذب السياحي الديني في المحافظة وتفعيلهيا  أهم أبرازمن خ ل محاولتها  
ممارسييي هييذا النييو  ميين علييا  ميين المييدن المقدسيية مثي تهييامييا بييين  تييأثيرا األكثييرلتكييون 
الخيدمات والفعالييات السيياحية فيي المحافظية بميا  لتأهييلوضعت هذا الرسيالة فقد  السياحة،

الدينيية فيي لتنميية وتطيوير حركية السيياحة  نيياثاو أواليت  م واحتياجات السييال ورببياتهم 
 أتيترتجيال فيي اتخياذ القيرارات وقيد العلمية بعييداً عين اال واألساليب األسسالمحافظة وفق 

نقل متمما ألن طريق العليم والتقيدم طوييل ولييس هذا الرسالة مكملة للدراسات السابقة ولم 
 لا نهاية مادام هنال  عقل يفكر ويبد .

  
        وتهدف هذا الرسالة .

نقييياط القيييوة والضيييعف ف بأهميييية السيييياحة الدينيييية والنهيييو  بهيييا وتحدييييد ييييللتعر 
عليا نميو  اإلييواءالسياحية المقدمة في المحافظة وبيان مقدار تأثير تأهيل خيدمات  للخدمات

تييأثير خييدمات النقييل وخييدمات الطعييام والشييراب وخييدمات  النشيياط السييياحي و بيييان مقييدار
 االتصاالت علا نمو النشاط السياحي باإلضافة إلا استحداث مرافق سياحية جديدة.

دة منيياهع علمييية منهييا الميينهع المقييارن والميينهع وقييد اعتمييدت هييذا الدراسيية علييا عيي   
    الوصفي والتاريخي والمنهع المكتبي ومنهع الدراسة الميدانية والمقاب ت.

وذل  للحصول عليا أدق النتيا ع التيي بيدورها تسياعد الباحيث فيي الوصيول لتحقييق الهيدف 
 الذح كتبت من اجلا الرسالة.

 باب األول وقد انطوت دراستنا هذا علا بابين هما ال
 الدراسة النظرية وتشمل علا 

   .المفاهيم والدراسات السابقة العراقية والعربية واألجنبية -الفصل األول:
 واق  حال العر  السياحي الديني في محافظة النجف. -الفصل الثاني:
 عوامل الطلب علا النشاط السياحي الديني في محافظة النجف. -الفصل الثالث:

واقييي  حيييال الخيييدمات والفعالييييات السيييياحية الدينيييية فيييي محافظييية النجيييف  -الفصيييل الرابييي :
 والعوامل المؤثرة فيها.

 الدراسة الميدانية ويشمل علا  -الباب الثاني:
 االطار المنهجي للدراسة م  تحديد الفرضيات. -الفصل الخامس:
 الخصا   االجتماعية والثقافية واالقتصادية لوحدات العينة . -الفصل السادس:
 عر  تحليلي لعينة الدراسة. -الفصل الساب :
 النتا ع والتوصيات. -الفصل الثامن:
  مقترل لتصميم مجم  سياحي ديني في محافظة النجف االشرف. -الفصل التاس :

 


