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َأَفَلْم َيِسرُيوا ِفي اْلَأْرِض َفَيْنُظُروا َكْيَف )               

الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلَداُر اْلَآِخَرِة َخْيٌر  َكاَن َعاِقَبُة

سورة /  901من اآلية ( ِللَِّذيَن اتََّقْوا َأَفَلا َتْعِقُلوَن 

 يوسف
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بن أبي أمري املؤمنني اإلمام علي قال            
 ( :عليه السالم)طالب 

َوَذكِّْرُه ِبَما  َواْعِرْض َعَلْيِه َأْخَباَر اْلَماِضنيَ ،...  )           

وِسْر ِفي ِدَياِرِهْم . وَِّلنَي َأَصاَب َمْن كَاَن َقْبَلَك ِمَن اأَل

ْنَتَقُلوا ، َوَأْيَن اَوآَثاِرِهْم ، َفاْنُظْر ِفيَما َفَعُلوا ، َوَعمَّا 

ِحبَِّة ، َفِإنََّك َتِجُدُهْم َقِد اْنَتَقُلوا َعِن اأَل!  َحلُّوا َوَنَزُلوا

َوَكَأنََّك َعْن َقِليٍل َقْد ِصْرَت ، اْلُغْرَبِة  َوَحلُّوا داَر

(َكَأَحِدِهْم 
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 املقدمة
 

،  والداعم لالقتصادمأخذها العميق  Tourismتأخذ السياحة              

ــدخل القــومي    ــدخل ضــمن ال ــا ي ــذات م  National Incomeوبال

 مواننـة  يف الوقـ  املتنـامي واملتطـور   دول العامل املتقدم ، ولكربيات 

 ..يف مقدمة إيراداتها عليه وما يكون ، تلك الدول 

؛ كالســياحة  العــراق بــأنوال ةتلنــة مــن الســياحات ويزخــر           

ــة و ــياحة اآلثاري ــة والس ــياحة التارخيي ــة والس ــياحة التعليمي الس

الرتفيهية السياحة العلمية والسياحة ية والثقافالسياحة العالجية و

 .إخل  ...الدينيةالسياحة و

وما خيص البحث هو السياحة الدينية الداعم هلا ما يتـوافر مـن               

 .. األماكن املقدسة ملختلف األديان واملذاهب والطوائف 

،  هابـل مـدن  العـراق  وقد تونعت مواقعها على مجي  حمافظـات             

وما هّيئت من أفضل وأنسب بيئة هلذه السـياحة اييويـة ، تختلـف    

اتها والعوامل املتطلبة واألساسية لنجاحها ، وما وّفرت من فـر   مقوم

استثمارية يف جماالت الُبنى التحتيـة الـت تبـدأ خيـا خيـص الطـرق       

واملواصالت ، مرورًا باألسواق واملطاعم ، فضاًل عن اخلدمات النندقية 

 .. كانوا من داخل القطر أو من خارجهاملقّدمة للزائرين ، سواء 



 9 

افظات العراقيـة الـت   احمل وحمافظة النجف األشرف ، واحدة من             

ساد الطاهرة مـن األنبيـاء واألئمـة األرهـار     فت بوجود مراقد األجتشر

 ..، فضاًل عن مراقد الشخصيات اإلسالمية ( عليهم السالم)

املـذاهب  و األديـان  مـن ةتلـف  على مدار السـنة  َيْقِدمون هلا و             

ما ُيالقـون مـن رحابـة اخلدمـة الكر ـة ، وبضـمنها       ، ووالقوميات 

يـة ، ملعرفـة   اخلدمات النندقية الت هي مدار الدراسة النظريـة وامليدان 

 ..واقعها وسبل تطويرها

ليكون مردودها اإلنساني على الزائرين واجملتم  ، تا فـيهم              

التوانن  جمرياتاملستثمرين لرؤوس األموال ، ويف ةتلف اجملاالت ، و

 ..املناسب بني العرض والطلب 

متمنيًا من خالل هذه الدراسة املتواضعة ، أن أوّفق يف تغطيـة               

أهم جوانب املوضول ، واإلسهام يف وضـ  السـبل الكنيلـة لتطـوير     

 .. هذا اجملال ، وتا يس  الدراسة جانب من 

 ..ومن اهلل التوفيق 
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 املبحث األول
 السياحة والسياحة الدينية 

 واستثماراتها احلضارية
 

ــور                   ــدخل ال أو تتعــدد مصــادر اإليــرادات ودخــل النــرد وال

مهـم   من خالل السياحة ، وجانبمكاسبه ، ومنها ما يتحقق القومي 

 منها السياحة الدينية ، والدقة يف كينية استثمارها االسرتاتيجي ،

 :وستكون حماور هذا املبحث كاآلتي  واسرتاتيجية االستثمار ،

 .مدخل ومناهيم : أواًل 

 .السياحة والسياحة الدينية :ثانيًا 

 .أثر السياحة الدينية وأهمية استثمارها :ثالثًا 

 .السياحة الدينية املضمون ايضاري و: رابعًا 

 

 ..مدخل ومفاهيم : أواًل 
 

خلدمات الننادق أهمية كبرية ومؤثرة على راحـة واسـتقرار               

لدينيـة أو  ، سـواء كـان هدفـه السـياحة ا     Touristالزائر أو السائح 

افر تتـو  قطر العراقـي أو أي قطـر آخـر    يف ال غريها من أنوال السياحات

 ..ة لديه مقومات وعوامل السياح
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ومــن بــني املقومــات املشــجعة علــى االهتمــام بالســياحة مــن               

تدعم الدخل القومي ، وتدعم  الكون إيراداته الناجية االقتصادية ،

واملستوى املعاشي حركة االقتصاد تدف  و تدعم وترف االستثمار ، و

 ،وتطوير املشاري  املختلنة القائمة على أرض الواق   ة، وتنميللنرد 

 ..بالسائح والزائر والسياحة والزيارة والسيما منها ذات العالقة 

وقبل اخلوض يف صلب الدراسـة ، البـّد مـن معرفـة بعـ  مـا                    

حيتويه عنوان البحث من منردات ، مثل اخلـدمات ، ومنهـا اخلـدمات    

ــق      ــا يتعل ــا ، وم ــة تطويره ــدى إمكاني ــا وم ــني واقعه ــة ب النندقي

الدينية ، وما سيكون لنا وقنـة خاصـة عليهـا    بالسياحة والسياحة 

 ..الحقًا 

آلخر لإلنتاج ، والت تقف فهي الوجه ا Servicesأما اخلدمات                

 .. لسل  مكملة ل

واخلدمات بشـكل عـام تعـ  ؛ االسـتعانة بـاآلخرين سـواء                     

شخصـية   ا بصنتهم شخصية حقيقية كأفراد ، أو بصـنتهم كانو

إلشبال حاجات غري منظـورة ، ال  كـن أن    ، ية كمؤسساتمعنو

يتم ايصول عليها أو إشباعها ذاتيًا ، أو رتا يتم إشباعها بصعوبة ، 

وباخلصو  ما أصبح عليه التطور ايضاري من ختصـص وتقسـيم   

..العمل 
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، وغالبًا مـا يـتم ايصـول علـى اخلـدمات مقابـل أجـر معـني                      

عتمد السياحة ، كجانـب مـن األنشـطة املتنوعـة     وعلى وفق ذلك ت

 ..على مستوى اخلدمات املطلوبة 

                                                 
 
 :راجع على سبيل المثال   - 

- Matz , Adolph & Usry , Milton F. " Cost Accounting : Planning And 

Control " 7
th

 Edition , United States , America , 1980 , p : 28 , 257 . 

 661 / بغؤداد  / دار الشؤوون الثاافيؤة   / مفاهيم في الفلسفة واالجتماع / أحمد خورشيد النوره جي  -

 . 29 ص / 
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؛ فإنها عمومًا ُتعد املكان الـذي   Hotelsوخبصو  الننادق               

يقدِّم فيها أو من خالهلا للسائح أو الزائر ، خدمة االسـتقرار املكـاني   

ـ  Motelلوقت حمدد ، وهي ختتلف نوعًا ما عن املوتيل  ذي يكـون  ال

موقعه على الطريق العام ، ليبيت العابرون فيه ليلـتهم ، ولـه موقـف    

.. للسيارات
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وخيتلف أيضًا عـن املخيمـات والشـاليهات والـدور السـياحية                   

يصب يف بوتقة واحدة ، أال  اخلدمي وغريها ، لكنهم مجيعًا هدفهم

 .. وهو تقديم أفضل وأنسب اخلدمات للسائحني والزائرين

وخيـا تهـدف صــناعة الننـادق بأنواعهـا ، هــو احملافظـة علــى                   

نوعية أو جودة اخلدمات ، وخاصة املتعلقة باإليواء ، وذلـك يكـون   

رغم تنوُّل الننادق واختالف درجاتها ، واملهم فيه ، إمكانية التوسـي   

..والتطوير يف اخلدمات السياحية واخلدمات العامة هلذه املنشآت 

 

 

أمــا املنــردة األخــرى حملتــوى البحــث فهــي مــا تتعلــق بــالواق                

Reality       ؛ فإنه بشكل عام ، ايالـة النعليـة الـت يكـون عليهـا

جانب معني من ايياة أو األنشطة ، وهو ليس بالضـرورة أن يكـون   

..نابعًا أو مطابقًا للحقيقة أو يكتسب صنة اإلجيابية 

 

 

،  Growthوالتنميـة   Development  التطـوير  يعـ وخيا                

معني من ايياة علـى وفـق   مواكبة ونيادة كل ما يتعلق جبانب 

دروسـة ، للوصـول إف أفضـل وأنسـب مـا يشـب        واملددة األهداف احمل

                                                 
 
/ بيؤؤروت / دار البلؤؤم للمالنؤؤين  /    ط/ عربؤؤي  –المؤؤورد ق مؤؤاموك انكليؤؤ     / منيؤؤر ببلبكؤؤي   - 
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علــى أفضــل  مــن خــالل أداء األعمــال، املتحققــة ةتلــف اياجــات 

 ..ملتوافرة وأكمل وجه خيكن وأرف  جودة ، تا تدعمه الوسائل ا

ــم                 ــب امله ــداعم واجلان ــا ، وال ــو هن ــدريب   ه ــة للت ــ  خط وض

Training     تا يتناسب م  مهام األعمال واملنتوج ، ومـا يتطلـب مـن

التطـوير ، ومسـتوى   التنميـة و  وانسـيابية  التننيذ من آليات ومرونة

..ومدى تناعلها ، ولنا وقنة الحقة توضح ذلك 
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هو املعّول عليه يف ةتلـف حـراأ أنـوال    أو الزائر ، فسائح أما ال            

 ..وبدونه ال  كن أن تقوم السياحة السياحة ، 

سـا   ) من ؛ السائح كلمة وقد ورد يف كتب اللغة ، أن أصل             

سـاِئُح  ) املاء ؛ أي جـرى علـى وجـه األرض فهـو     ( يسيح َسْيحًا وَسَيَحا 

سـيحًا  ) فاء : ض ُتسقى باملاء سيحًا ، والظل هذه األر: ، يقال ( وَسْيٌح 

جـال  وذهب يف األرض للعبادة والرتهُّـب  ( وَسَيحانًا وِسياحًة وُسُيوحًا 

.. ( ُسّيا  وسائحون )مج  (  سائح )يف البالد فهو 

 

  

وما مت تعرينه يف مؤمتر أقامته هيئة األمم املتحدة يف روما عام             

 :بأنه   919

الشخص الذي ُيسافر إف بلد أخرى غري البلد الت بها مورنـه  )              

ويقيم بها ملدة تزيد على أرب  وعشرين ساعة دون أن تطـول إقامتـه   

(إف ايد الذي ُيعد فيه البلد األجنبية مورنًا له 

 

 . 

                                                 
 
 :راجع مثاًل  - 

- Flippo , Edwin B. , " Personnel Management " , 5
th

 Edition , McGraw – 

Hill , Tokyo – Japan , 1982 , P: 182 .  

- Sartain , Aaron Q . & Baker , Alton W. , " The Supervisor And The Job " 

, 3ed Edition  , McGraw – Hill , Tokyo – Japan , 1982 , P: 215 – 230 . 
2
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و كن تعريف السـائح بأنـه الشـخص القـادم علـى وفـق                      

منطقـة داخـل بلـدة أو خارجهـا ، وتتصـف      خطة أو قـرار مسـبق إف   

بسياحة معينة ، وملدة حيددها لغرض التمت  وحتقيق هدف إنساني 

 ..من خالهلا 

والبّد من اإلشارة إف أّن ايجز يف وقتنا املعاصر ، رتا يتم عن               

ُبعد ، بواسطة االتصـاالت واالنرتنـت واملسـتحدثات الـت نواكبهـا ،      

شر عن رريق الشخص ننسـه ، أو بشـكل غـري    ويتم بشكل مبا

 ..مباشر عن رريق املكاتب السياحية 

ــة باجلانــب الســياحي                  ــه عالق ويتطلــب إشــارة أخــرى ِلمــا ل

اجلانب اجلغـرايف والسـكاني   ما خيص والسياحة الدينية ، أال وهو 

حملافظة النجف األشرف ، الذي يتوجب أخذه بنظر االعتبار ، للتنميـة  

طوير كل متطلبات السياحة والزيارات ، تا فيهـا املنـاو واملـوارد    وت

البشرية واجلـذب السـياحي واالسـتثماري ورؤوس األمـوال ، وجـذب      

.الكوادر املتخصصة يف هذه املضامني 
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 :السياحة والسياحة الدينية : ثانيًا 
 

ما جـاء  لضرورة استقالل هذا اجلانب من املوضول ، وتواصاًل ِل               

ــدخل واملنــاهيم   ــه   ضــمن امل ــل أهــم جوانب ــك لغــرض تكام ، ، وذل

 ..وتحدودية البحث 

هي جمموعة قـوى مشـجعة ، تشـرتأ     Tourismفالسياحة                

لالنتقـال   Tourist السائح م  بعضها البع  ، لتخلق البواعث لدى

م عن ذاتية ، وإشباعها يت –ألغراض ترفيهية ، إف آخر  من موق  حمدد
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ما حتقق لـه  أنوال السياحات املتوافرة والراغب هلا ، و رريق واحدة من

..وسائل خدماتها 

9

 

وقد مشل التعريف املتقدِّم جمموعة مضامني ختص السـائح                

واملستثمر والدولة واجملتمـ  واخلـدمات والرغبـات ومـا تتطلبـه مـن       

ص اختـاذ  خطط ، وإن كانت بسيطة بالنسـبة للسـائح مـ  مـا خيـ     

 ..القرار ، واجتاهات اإلشبال 

فهو التقويم ، وما يدعمه ما خيص اإلنناق االقتصادي هنا أما               

 ..اخلدمات املقّدمة إف السائحني  االقتصادي جملموعة

، إمنـا هـو يف مقابـل     عنى أن كل إنناق من جانب السائحت              

مثاًل اخلدمة النندقيـة ، وخيـا   خدمة سياحية حيصل عليها ، فهناأ 

تشمل على ؛ املبيت واملأكل والغسيل واملشروبات وسائر اخلـدمات  

.. بها السائح أثناء إقامته بالنندقالت يطل

 

 

ويتنرل من هذا اإلنناق ، تنرعات أخرى من املصـروفات ، هـي                 

تجديـد األثـاث ، وجتديـد    القـائمني علـى صـناعة الننـادق ل     إنناق

وسـائر مهمـات تشـغيل    ، أدوات املطابخ واملغاسل وتكييـف اهلـواء   

ومـا تتطلـب مـن جتديـد      ، الننادق وترميمها وصيانتها وحتسـيناتها 

، والراحة الننسية ، ومـا يتطلـب مـن عالقـات     جودة رف  مستوى ال و

..إنسانية 

 

 

عليـه النجـا  يف صـناعة السـياحة ، منـه مـا       أما مـا يتوقـف                

توافر وتوافق عنصـري العـرض والطلـب ، فـالعرض خيـص      ب يتعلق

الســياحي ، واجلــذب أو الدولــة القــائم فيهــا اجلانــب  املعنيــة ، اجلهــة

، الذي يبدأ من نـول  أو الزائر ح ئامن قبل السالطلب ما يكون عادة و
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السياحة ، وربيعة الطلـب علـى اخلـدمات والسـل  ، ورتـا يشـمل       

 ..الطلب املعلومات 

، وجـود الرغبـات السـياحية واجلـذب السـياحي      تعنى آخر                 

فيها ، والت تشب  دواف  السنر يف جمـاالت املتعـة والثقافـة والعـالج     

والرياضة واألعمال واملؤمترات والنـدوات والدراسـة ، ومقابلـه تـوافر     

اجلهود التسويقية والتنشـيط املتنـق مـ  اإلمكانـات املتاحـة لـدى       

..اجلهات املعنية 

9

 

جوانـب مهمـة خيـا تقــّدم     أو تتوافـق وتشـرتأ   نطبـق ترتـا  و             

وال تنطبـق  تها ا، وأخـرى هلـا خصوصـي   بني أنوال السياحات  اذكره

 ..عليها أو تتوافق معها 

الت  Religious Tourismالسياحة الدينية  كما هو عليه              

ــة والداعمــة ، األمــاكن   ــا والقــوة اجلاذب ــ   يكــون منبعه أو املواق

الدينية املقدسة ، والت يكون الزائر والسائح هدفه األساسي إشبال 

لبواعث وفكرته املـب   اوعارني ، ورغبة أو حاجة أو ميول عقائدي 

، املمتـد بشـعور الزائـر    ؛ األجـر علـى قـدر املشـقة     مثاًل  على أساسها

 ..وسعادته إف ما بعد الدنيا 

والزائـر يف  ، يمـا مضـى   الزائـر ف  رلبـات  وبالرغم مـن اخـتالف               

، إاّل إنهمــا هــدفهما واحــد ، أال وهــو نيــارة العتبــات   الوقــت اياضــر

املقدسة ، وما تتضمن مـن سـياحة دينيـة ، ومـدى ومسـتوى ايريـة       

ــر    ــى اآلخ ــا  عل ــة واالننت ــة والتعبُّدي ــات العقائدي ، واجتــاه العالق

 ..والتحسسات التضامنية والتكافلية بني الناس 

أما اجلوانـب األخـرى ، فرتـا نـرى الزائـر أو السـائح يف الوقـت                     

ذلل أمامه ـُاياضر ، يأتي لألماكن املقدسة ، وكله رغبات يف أن ت

، كما هـو عليـه الطـرق    األمنية مجي  العقبات والصعاب واملخارر 
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الننـادق  بـه مـن الراحـة ، ك   تزّود ما ي واملواصالت ، وأماكن له فيها

 .إخل .. األسواق ومراكز التبضُّ  ملطاعم ووا

فإذا مل يعثر على ضالته التكميلية أو الثانوية هذه ، يـؤدي               

مناسكه الدينية الت جاء أساسًا مـن أجلـها ، ويتوّجـه للرحيـل عـن      

 .. ينة أو البالد بأقرب فرصة مواتيةاملد

م املناســبات خصوصــًا يف أيــا، يظهــر ذلــك بشــكل واضــح و            

مهمـا كانـت املعوقـات    فحضوره واضح وبشكل واسـ  ،  الدينية ، 

 ..واملخارر املذكورة 

لذا البـّد مـن تقـديم مـا يسـتحق الزائـر أو السـائح مـن راحـة                        

واستقرار ورمأنينة ، وهو مـا يـدعم السـياحة الدينيـة ومسـتقبلها      

 ..االستثماري ؛ املنظور وغري املنظور 

( الزيارات ) وفضاًل عن ما تقّدم ذكره ، فإّن السياحة الدينية               

الشــعور العارنيــة والعقائديــة وهلــا اخلاصــية للعتبــات املقدســة ، 

كسـبه كـل   ، وما ينشـد  األخروي  –امتداداتها يف األجر الدنيوي ب

 ..ألرراف الداخلة ضمن منظومة العرض والطلب ا

:ضمن اخلدمات السياحية ام ، تدخل وبشكل ع             
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       البنى التحتية املتمثلـة بـالطرق واملواصـالت املناسـبة ، ومـا

ــاه    ــا باملي ــد الطــرق باخلــدمات ، وجتهيزه ــن تزوي ــب م يتطل

ــدمات ا  ــاء واخل ــا   والكهرب ــحي وم ــرف الص ــر ، كالص أُلخ

  ..كاملة 

  أمــا اخلــدمات النوقيــة فهــي ؛ كــدوائر الربيــد واالتصــاالت

ــررة وا  ــت والش ــليح   واالنرتن ــحة وورل تص ــريفة والص لص

 .إخل .. السيارات وصالونات ايالقة وبي  املستلزمات اأُلخر 
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ينيـة يف أي  وهي ما حتقق اخلدمات السياحية والسـياحة الد                

 ..مكان ونمان ومناسبات 

وتعتمد أساسًا يف قّوتها على اإلمكانيات والتنول اياصـل                

ــتمراري  ــه ، واس ــة    في ــتمر ، وتواصــل التنمي ــوره املس ــوده وتط ة وج

 ..واملشرتكة والتطوير ، جبوانبها األفقية والعمودية 

 :وبهذا يكون منهوم السياحة الدينية              

وحمنــزة حمركــة وعارنيــة جمموعــة قــوى عقائديــة  هــو             

ودافعة ، تشرتأ م  بعضها البع  ، اجتاه أماكن هلا خصوصـياتها  

 لدى اجملتمعـات والشـعوب ، خيـا تولـد    ومياتها الدينية املقدسة وعم

البواعث لدى الزائر أو السـائح ، لزيارتهـا وتأديـة مناسـك أو رقـوس      

 ..دينية معينة يؤمن بها 

ويشمل بذلك مجي  األديان واملذاهب والطوائف الدينية ، م                

الدينية تذبذباتها  اختالف مشاربها وقومياتها ، ورتا تشمل السياحة

 ..السكانية تبعًا ملوامسها الدينية 

ــة  كمــا حيصــل يف الســعودية ؛ م                ــة واملدين كــة املكرم

ــورة  ــداملن ــة  ، ومراق ــيهم الســالم)األئم الصــحابة والصــايني  ،( عل

 ..( رضوان اهلل تعاف عنهم)

ملراقــد ة ، ومنــول مــن مواقــ  االقــدس الشــرينيف فلســطني ؛ و             

 ..واملواق  الدينية 

 املقدسة النجف األشرف وكربالء العراق ؛ واملراقد املقدسة يف             

وغريهـا   ..املقدسة والكوفة  املقدسةوسامراء والكاظمية املقدسة 

ــد ــيهم الســالم)األئمــة  مــن مراق ــاءو ،( عل ــيهم الســالم) األنبي  ،( عل

 .. (رضوان اهلل تعاف عنهم) والصايني

،  املقدسـة  ويف سوريا املشاهد املقدسـة منهـا العتبـة الزينبيـة                 

 ..واألماكن الدينية األخرى 
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منهـا مراقـد   ، وباقي الدول العربيـة  ، ردن ولبنان ومصر ويف األ             

 ..( رضوان اهلل تعاف عنهم)الصايني الصحابة و

قدسـتني ومنهـا العتبـة    قـم ومشـهد امل   مـا يضـم يف   إيرانيف و            

للمسـلمني ، وغـري   :  يف أحنـاء العـامل  وغريهـا  ....الرضوية املقدسة 

 ..املسلمني كالناتيكان مثاًل 

 

 أثر السياحة الدينية وأهمية استثمارها: ًا ثالث
 

وتواصــاًل ِلمــا تقــّدم ، فــإّن الســياحة الدينيــة ، هلــا أهميتهــا                

الدول ، تا فيها مـا يتعلـق باجملـاالت    الكبرية ، بالنسبة للشعوب و

إخل ، .. االجتماعيــة واالقتصــادية والدينيــة والثقافيــة وايضــارية 

وأثرها البالغ يف دواخل الـننس البشـرية وتوجهاتهـا ، سـواء كانـت      

بصنتها الدينية اإلسالمية أو غري اإلسالمية ، وما تتحـدد باجتاهـات   

 ..األديان واملذاهب والطوائف وامللل 

أي السياحة الدينية ، هلا صناتها العمرانية اآلثارية  وبدورها ،             

ـ    ، سـواء يرتتـب ذلـك علـى      اوأهميتها يف حـراأ الشـعوب واجتاهاته

ــا   اخلصــــائص أو الســــمات أو البواعــــث أو املواقــــ  ، بعمومياتهــ

وخصوصياتها املنبعثة من خالهلـا ، املاديـة وغـري املاديـة والننسـية      

 ..والروحية 

 امليـول و لمعتقـدات ومن هذا األثر البالغ يف الننس البشـرية ، ل              

وحيـة املنبثقـة مـن تلـك     الدي  ، وأماكنه الدينيـة ذات العالقـة الر  

 ..املعتقدات 

ايركـة   ماكن املقدسة ، هي حبد ذاتها تولدونيارة تلك األ              

لسـياحة الدينيـة   ال االسياحية حنو ذلك املوق  ، وينضوي حتـت جمـ  

 ..الت هي واحدة من أنوال السياحات 
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ُبعــدين ؛  الســياحية الدينيــة ، البــّد أن تولــدوهــذه ايركــة              

هـذه ايركـة   ضـمن  سـتثمار  الإنناقي وإيرادي ، خيا ُيشج  على ا

ايضارية ، وخصوصًا إذا كانت ناضجة ومستوعبة ، أي حيكمها 

 ..قدسة الوعي النكري هلذه الشعائر امل

وحيدد هـذا اجملـال يف نشـاره ، مسـتوى ايركـة واجلـذب                    

، على مستوى اإلنناق والدوران االقتصادي  هوانعكاسات، السياحي 

 :ومردوداته 

حتقق متطلبات السياحة  املردودات؛ واملتنوعة إنناق السائح  -

ونوعها ، فالسياحة الدينية حتقق أداء الزيـارة لألمـاكن أو   

، سواء كـان ضـمن    الشعائر واق  الدينية املقدسة ، وأداء امل

 ..الدين اإلسالمي أو غريه من األديان أو املعتقدات 

إنناق أصحاب رؤوس األموال يف األماكن الـت تنشـط فيهـا     -

السياحة الدينية ، ومردودهم يف ذلك هو ج  األربا  مقابـل  

 ..السائح تأدية اخلدمات أو تهيئة السل  الالنمة للزائر أو 

، ودعـم  وأمنها إنناق الدولة يف تطوير هذه األماكن واملواق   -

اجلهات املعنية من أجل أن حتقق من خالهلا نيادة دخل النرد 

 ..ورف  املستوى االقتصادي املناسب والدخل الور  ، 

ــر  العمــل  للمــوارد البشــرية                ــة ف فضــاًل عــن تهيئ

قـدراتها   وتطـوير  ر ،، بشـكل مباشـر وغـري مباشـ    الورنية 

ــة     ــة للدول ــة الورني ــا التواصــل يف التنمي ــا ، ومنه وخرباته

..واجملتم  
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محايــة املعتقــدات وحريــة النــرد يف أداء  كــذلك و               

، ومــا يتطلبــه ، مــن خــالل معتقداتــه الدينيــة مناســكه و
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يف أماكنهـا   الطقوس الدينية الت تـؤدى بشـكل مناسـب   

 ..املقدسة 

من هـذا املنطلـق ، ومـا تتطلبـه السـياحة الدينيـة وأثرهـا ،                         

 كن أن تكون هلـا الناعليـة واالسـتثمار الـذي يعـود بـه علـى        

اجملتم  واملشاري  واألنشـطة املتنوعـة داخـل الدولـة ، ومـن ضـمنها       

، ال  كـن   ايركة التنموية الشاملة للدولة ، وتحدودية البحـث 

 .. التوس  يف املبحث

 

 :املضمون احلضاري والسياحة الدينية : ًا ابعر
 

السياحة الدينية ما وبشكل عام ، بعد أن اتضح ما السياحة               

مـا تـبني بشـكلها    وأثرها ومتطلبات االستثمار ، وبشكل خا  ، 

 ..املقتضب 

ورة املضـامني املـؤثرة يف الكشـف عـن الصـ     ، فإّن للسـياحة               

عمـق ايضـاري   السـتوى و املو، نول السياحة وضرورتها  ذاتاملعبِّرة ل

..والثقايف هلا 

9

 

فنرى يف الدول األوربية وأمريكا والدول املتقدمـة ، أو الـدول                

ال  كن .. الت هي يف الطليعة االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 ..ها الروحية املتمثلة يف األديان أن تستغ  عن ذات

وال  كنها التخلي عن رمونها الدينية وشعائرها وعقائدها ،            

من خـالل التزاماتهـا تضـامني     Faithوما تتطلبه من ننحت اإل ان 
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، بـل رتـا حتـى يف شـكلياته وتنـول توجهاتهـا        Religionالدين 

 ..واجتاهاتها 

، بــل ، والتوســ  فيــه تناصــيلها دقــة وهنــا ال خيــص البحــث               

 ..طرُّق للعموميات الت

ــّد مــن االعــرتاف حبقيقــة األديــان ومــا تتجــه تنهجهــا                  والب

الوسطي ، وما يتطلبه مـن االبتعـاد عـن التطـرُّف ، ُيعـد احملـرِّأ يف       

 .. Goodnessتنمية وانبعاث السالم واخلري 

ايضـارة  اسـتدامة  و الكر ة ، ومؤداه يصب يف دعم ايياة             

ســانية ، ودعــم قــويم الــرو  وســوي الــننس الــت تســهم يف رفــد  اإلن

 ..األخالقي  –التواصل ايضاري 

ــي                   ــرتاث العرب ــه ال ــرق من ــب املش ــالمي ، واجلان ــا اإلس وتراثن

اإلســالمي ، بكــل مقوماتــه وحمتوياتــه القو ــة ، يــدعم التوجُّــه  

ت املاديـة  فرنتـه ايضـارا  ايضاري اإلنساني األصيل ، بال حدود ما أ

 ..اجلامدة 

ن رريـق  عـ اإلنسانية صور مشرقة يف تنمية العالقات تظهر و            

مثاًل ما حيققه ملتقـى  عليه  كما هو ، السياحة والسياحة الدينية

واملسـجد   ؛ مكة املكرمة ، واملسجد النبوي الشـريف ، املسلمني يف 

 ..األقصى ، ومسجد الكوفة 

، ( علــيهم الســالم)اقــد الشــرينة لألنبيــاء املركــذلك عنــد و            

 ( ..عليهم السالم)األوصياء األئمة وو

، ومـا متهِّـد بـه     النكر والثقافةبيان ب هذه اللقاءات وما تسهم            

ــة    ــا الديني ــدارس ومنه ــات وامل ــدال النكــر ،  إخل .. اجلامع ، يف اعت

 ..والتوانن والوسطية يف بناءه 
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ــة او              ــال ، بطبيع ــامل    ي ــامني واملع ــذه املض ــر به ــراق يزخ الع

ايضارية واإلسالمية وغـري اإلسـالمية مـن مشالـه إف جنوبـه ، وال      

 ..يس  حبثنا املقتضب أن يشمل كل ما يزخر به 

وحمافظة مـن حمافظـات العـراق الزاخـر باألمـاكن املقدسـة                     

وقنة الحقة ، تتمثل يف حمافظة النجف األشرف ، والت ستكون لنا 

 ..تها اخلارنة عن األماكن املقدسة بلمحا

عن واق  مادي وغري مادي وننسي وروحـي  بتوجهاتها واملعبِّرة               

 ..تبدأ من قدسية الرمون اإلسالمية للحضارة العربية اإلسالمية ، الت 

ــي والعمــارة اإلســالم                ــ  اجلغــرايف والعمران ــد للموق ية ومتت

بتطلعاتـه  تد جساد الطاهرة الراقدة يف هذه احملافظة ، ومنه ما  واأل

 ..ملؤسسات الثقافية والتعليمية ايضارية يف ا
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 املبحث الثاني
 السياحة الدينية وواقع اخلدمات 
 يف فنادق حمافظة النجف األشرف

 

اخلـوض يف  بعد العرض السري  املتقـدِّم ذكـره ،  كننـا                   

 :، وحملدودية البحث ستكون حماور املبحث كاآلتي  مار املوضولغ

 .حملة عن األماكن املقدسة يف حمافظة النجف األشرف : أواًل 

التوني  املكـاني أو اجلغـرايف للننـادق يف حمافظـة النجـف      : ثانيًا 

 .األشرف 

 .وخدماتها يف حمافظة النجف األشرفدرجات تصنيف الننادق : ثالثًا 

 

 حملة عن األماكن املقدسة : أواًل 
 يف حمافظة النجف األشرف

 

ملتطلبات تكامـل البحـث ومعرفـة أهـم األمـاكن الدينيـة                      

املقدسة ، الت قامت يف ضوئها السياحة الدينية يف حمافظـة النجـف   

علــى مســتوى عــاملي اســتقطابها للســائحني والزائــرين األشــرف ، و

يف ننــوس  الرفيعــة سـالمية ، نظــرًا للمكانـة  وملختلـف املــذاهب اإل 

 ..املسلمني 
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عليـه  )وعمومًا فـالنجف األشـرف ، قبـل مـدفن اإلمـام علـي                       

علــيهم )رة األنبيــاء ودار هجــ، مهــبط األوليــاء  ـُعد، تــفيهــا ( الســالم

 ( ..السالم

كمـا يف بعـ    ( عليـه السـالم  )عليها استوت سنينة نو                 

كما يف األعـالق  ؛ ( عيه السالم)ومنه تنرقت أوالد نو  ، حاديث األ

 "  901صنحة " الننيسة 

وإليهــا ( عليــه الســالم)وبهــا كــان منــزل إبــراهيم اخلليــل                

 ... كانت هجرته 

ويف أيام التنوخيني واللخميني واملناذرة يوم كانـت ايـرية                  

نصيب وافـر مـن ايضـارة والعمـران ،     قد أخذت ب، عاصمة ملكهم 

وكانت ايضارة قائمة بها علـى  ، كانت النجف مأهولة ومعمورة 

أسس عربية لقربها من ايرية وجماورتها هلـا ، فـالنجف عربيـة قبـل     

وأهلها يف ذلـك العهـد عنـد شـيول النصـرانية نصـارى       ، كل شيء 

... وهو من العرب األقحا  ، نسطورية 

9

 . 

دفن اجلسد الطاهر ألمري املؤمنني اإلمام علي بن أبي أما بعدما                

اهلل عليه  صل)ابن عم ووصي الرسول الكريم ( عليه السالم)رالب 

وترور الزمن أعطى هلا الطاب  ، يف مدينة النجف األشرف ( وآله وسلم

 ..الذي شج  على ايركة السياحية الدينية 

يف حمافظــة  كن الدينيــة املقدســةو كــن إمجــال األمــا                

 :باآلتي  النجف األشرف

، ( عليه السـالم )مرقد أمري املؤمنني اإلمام علي بن أبي رالب  -

عليـه  )، ونيب اهلل نو  ( عليه السالم)وضجيعيه نيب اهلل آدم 

                                                 
 
النج  / مطببة النبمان /  2ط/  2ج/ ماضي النج  وحاضرها / جبفر الشيخ بامر آل محبوبة  - 

/ السيد حسين بن السيد أحمد البرامي النجفي : راجع .  9 ص /  651 / البراق  –األشرف 

 .هـ 359 / البراق  –النج  األشرف / مطببة الحيدرنة / رنخ الكوفة ًا
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، ومراقد جمموعة من املراج  والشخصـيات الدينيـة   ( السالم

 ..والسياسية وغريهم 

عليـه  )، ونـيب اهلل صـا    ( عليـه السـالم  ) مرقد نيب اهلل هود -

عليه )مقام ايجة بن ايسن إف جانب ، ومرقديهما ( السالم

يف وادي السالم ؛ وهي املقـربة الكـربى يف النجـف    ( السالم

مراقـد الشخصـيات   احتوتـه مـن   ، فضاًل عـن  والعامل األشرف 

 ...ة وغريهم من الشخصيات العامليالدينية 

يدري الشريف يق  مقـام اإلمـام نيـن    بالقرب من الصحن اي -

علـيهم  )العابدين علي بن ايسني بن علـي بـن أبـي رالـب     

، وإف جانبه مرقد الصحابي الذي يطلق عليه صنة ( السالم

اإلمـام علـي بـن أبـي رالـب       هالذي دفن( صايف صنا ) الصنا 

 ..، عند جلب جثمانه من اليمن ( عليه السالم)

ديدة ، وهي أكـرب مقـربة يف   املقربة الكربى القد ة واجل -

وغريهـم  .. العامل ، وتضم علماء وشخصيات وملـوأ وأمـراء   

 .. ومن مجي  أحناء العامل 

موق  اينانة ؛ ويق  بعد مدينة النجف القد ة ، وهو موقـ    -

وخيا فيه مكان وض  رأس اإلمام ايسـني الشـهيد   ، مبارأ 

ـ )، بعـد أن قـِدمت سـبايا أهـل البيـت      ( عليه السالم) يهم عل

 ..من الشام ، وفيه مقامات مباركة ( السالم

، ( رضـوان اهلل تعـاف عنـه   )مرقد الصحابي اجلليل كميل  -

والواق  ضمن حدود النجف األشرف ، وبعد منطقة اينانـة ،  

 ..الكوفة  –على رريق النجف 

أما إمجالي ما  كن ذكره عن املواق  واألماكن الدينيـة                   

 :وفة املقدسة ، منها اآلتي يف مدينة الك
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مسجد الكوفة املعّظم ، وهو من املساجد اإلسالمية األربعـة   -

ــذكر     ــذي ت ــا يف اإلســالم وال ــا مكانته ــت هل املباركــة ال

الروايات بقدمه ِعرب التاريخ ، وفيه مقامات مبـارأ لألنبيـاء   

كـان ملتقـى للصـحابة    ، ، وِعـرب التـاريخ   ( عليهم السالم)

سـتقى العلـوم والثقافـات اإلسـالمية ،     والعلماء ومدرسة وُم

مســجد مبــارأ للصــالة والعبــادة ، شاخصــًا ، وهــو ومــا نال 

 :، منها ومراقدويضم مراقد ومواق  لوقائ  تارخيية وأثرية 

    حمراب صالة ومقام اختيال أمري املؤمنني اإلمام علي بـن أبـي

 ( ..عليه السالم)رالب 

  وابن عمه ، سـيدنا  ( عليه السالم)مرقد سنري اإلمام ايسني

 ( ..عليهم السالم)مسلم بن عقيل بن أبي رالب 

  اآلخـذ بثـأر   ( رضـوان اهلل تعـاف عنـه   )مرقد املختار الثقني ،

، ويقـ  مرقـده    (عليـه السـالم  )اإلمام ايسـني  سيد الشهداء 

عليــه )الشـريف إف جانــب مرقــد ســيدنا مســلم بــن عقيــل  

 ( ..السالم

    ( ان اهلل تعـاف عنـه  رضـو )مرقد الصحابي هاني بـن عـروة ،

ويق  مقابل وعلى ُبعـد أمتـار عـن مرقـد سـيدنا مسـلم بـن        

 ..يف ررف مسجد الكوفة ( عليه السالم)عقيل 

ويق  خارج مسـجد الكوفـة املعّظـم وبـالقرب منـه املواقـ                         

 :املقدسة ، ومنها 

 ( ..عليه السالم)بيت أمري املؤمنني اإلمام علي بن أبي رالب  -

ار قصر اإلمارة وبيت مال املسـلمني ، وهـو مالصـق ملسـجد     آث -

 ..الكوفة املعّظم 

، ( رضوان اهلل تعاف عليهـا ) مرقد السيدة خدجية الكربى  -

 ( ..عليه السالم)بنت أمري املؤمنني اإلمام علي بن أبي رالب 
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، (رضوان اهلل تعاف عنه)م التمار مرقد الصحابي اجلليل ميث -

 ..مسجد الكوفة املبارأ األمتار من يق  على ُبعد عشرات و

كم من مسجد الكوفة املبارأ ، يقـ  جـام      على مسافة  -

مبــارأ ، أال وهــو مســجد الســهلة ، وفيــه مقامــات لألنبيــاء   

، وما ( عليه السالم)واإلمام املهدي بن ايسن ( عليهم السالم)

 ..هلذا املسجد من كرامات ومكانة لدى املسلمني 

( علــيهم الســالم)اًل عــن مراقــد ألبنــاء األئمــة الكــرام فضــ                

، تقـ  ضـمن   ( همرضوان اهلل تعاف علي)ء والعلماء والصحابة األجاّل

 ..حدود حمافظة النجف األشرف ، ال يس  ذكرها حملدودية البحث 
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 التوزيع املكاني أو اجلغرايف: ثانيًا 
 للفنادق يف حمافظة النجف األشرف

 

تتكون حمافظة النجف األشرف من أقضية ونواحي وقـرى ،                   

وعلى وفق التقسيم اإلداري فأهم ما تتكون منه احملافظـة ؛ النجـف   

، املنـاذرة ، وناحيـة ايـرية ، اييدريـة ،      املقدسـة  األشرف ، الكوفة

 .العباسية ، الشبكة ، ايرية ، املشخاب ، القادسية 

سب إحصائية لدائرة إحصـاء حمافظـة النجـف األشـرف ،     وحب              

فنــدق ترتكــز يف مدينــة النجــف ( 19)تــبني بــأّن الننــادق البالغــة 

 ..األشرف 

، فإّن الننادق ( 1)وتونعت هذه الننادق وعلى وفق اجلدول رقم             

 :الواقعة يف 

  ( ..  1) فندق أي بنسبة ( 97)شارل نين العابدين % 

 فنادق ( 9) شارل الطوسي.. 

  فنادق ( 5)شارل الرسول فيها.. 

  فندق (  )وساحة امليدان.. 

  فندق (  )شارل أبو صخري.. 

 فندق ( 9)ار نصب ثورة العشرين جبو.. 

  فندق ( 9( )عليه السالم)االمام املهدي شارل.. 

  فندق ( 9)مقابل الكراج املوحد على شارل كربالء.. 

( 9)يعهـا علـى املخطـط التقـرييب رقـم      و كن متابعة تون                

والذي يبني النظرة الشمولية للشوارل الرئيسـية يف مدينـة النجـف    

 ..األشرف 
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ها مل حتَظ بأيِّ فندق يـذكر ،  أما األقضية والنواحي األخر ، فإن            

وجود الننـادق كـثرية داخـل مدينـة النجـف األشـرف ،       يعود  ورتا

أمري املؤمنني اإلمام علـي بـن أبـي    من مرقد  لقربها :منها ة ألسباب عّد

، واألسواق واملطـاعم ،  ( املقربة)، ووادي السالم  (عليه السالم)رالب 

 ..س العتبارات دينية ختص العبادات وباألسا

فضاًل عن حماولة الزائر من داخل القطـر أو مـن خارجـه ، سـواء                 

لقضـاء أرـول مـدة    ، ب مـن ةتلـف املـذاه   ، وكان عربيًا أو أجنبيًا 

، وأيضًا  زيارةلل( عليه السالم)اإلمام علي د قبالقرب من مرخيكنة 

 ..ألسباب قدسية القرب من املرقد الشريف 

وجدير بالذكر أّن هناأ فنادق مل تسجل يف إحصائيات دائرة             

إحصاء حمافظة النجف األشرف ، ورتا يعود السـبب لعـدم تكامـل    

 ..نادق الت تسجل ضمن اإلحصائية من الن شروط اعتبارها

عليه )كانت عددها ضمن شارل نين العابدين هذه الننادق ،             

فندق ، ويف شارل الصادق (  )فندق ، ويف شارل الطوسي (  ( )السالم

حد ، ويف شارل الرسول فندق واحد ، فندق وا( دورة الصحن الشريف ) 

 ..ال تأخذ صنة النندق وغريها من أماكن املبيت الت 

وترتن  نسبة الننادق الت يكون بناؤها علـى مسـاحة أرض                

وبناؤهـا   التجاريـة ،  –ضيقة ، نسبًة إف مثل هذه األنشطة اخلدمية 

يانة والرتميم املناسـب ملكانهـا ومكانتهـا يف    قديم حيتاج إف الص

 ..األنشطة السياحية 

تستوى الطمو  ، فإنها  الننادق إذا كانت وجدير بالذكر ؛              

 ..ة خيكنة أو الزائر على البقاء أرول مدتشج  السائح 

لنجف األشرف ، فإّن الظروف دق داخل مدينة ااأما ربيعة النن              

ــة ــم    املناخي ــدول رق ــحه اجل ــت يوض ــه   (  )ال ــتحكم ب ــت ت ــي ال ه

 ..ة التكييف خدمخصوصية ، وما يتطلبه مثاًل من وتواصناته 
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 درجات تصنيف الفنادق وخدماتها : ثالثًا 
 يف حمافظة النجف األشرف

 

حتديد املكان والسـعة الـت يشـغلها الننـدق ،     أن يتم بعد                

يأخذ النندق مستوى معني فيما يتعلق تهامه اخلدمية ، وتوجبـه  

  يتم تصنينه على وفق درجة معينة ، واملؤشر الـذي يرفـ  وخينـ   

درجة النندق من أداء جودة اخلدمات ، وما يتوجب على كـل درجـة   

 ..فندقية تقديم هذه اخلدمات للزبائن أو السائحني أو الزائرين 

وعمومــًا  كــن حتديــد أهــم مــا حيــدد تصــنيف الننــادق                

 :حبسب درجات معينة ، وكاآلتي وجودتها 

لــوث مسـتوى وربيعــة وموقــ  مبنــى الننــدق ، ومشــاكل ت  -9

 ..البيئة 

مستوى وربيعـة الغـرف واألسـّرة واخلـدمات املتـوافرة داخـل        - 

كل غرفة ، كاألثاث واملاء والكهرباء وايمامـات واملرافـق   

 ..الصحية 

القاعات املتوافرة لدى الننـدق ، ومـا يـتم مـن خالهلـا تقـديم        - 

خدمات معينة ، كاالحتناالت واملؤمترات وايلقات الثقافية 

 . إخل ... 

ات املتوافرة لدى النندق ، وخيا يشمل تقديم اخلـدمات  اخلدم -1

 ..ضمن كل غرفة ولكل نزيل 

ــاب     -5 ــب وايــدائق واأللع ــة واملرائ ــف اخلدمي الســاحات واملواق

املصاعد ية والتسهيالت اخلدمية األخرى كواملراكز الرياض

 ..الكهربائية 
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ومواق  اجللوس واجتمـال واسـرتاحة    تاملطاعم والكافيرتيا -9

 ..خل النندق النزالء دا

النقل واملواصالت واالتصاالت واهلواتـف النقالـة واألرضـية ،     -7

 ..الداخلية واخلارجية 

ــة ،   ا -1 ــرية متخصصــ ــوارد بشــ ــياحي ، كمــ ــدليل الســ لــ

وكمطبوعات متنوعة ، تا فيه مـا تنظمنـه مـن معلومـات     

 ..وخرائط 

مستوى إدارة وختطيط اخلدمات املتوافرة للننادق وتنظيمهـا   -1

اًل عن املسـتوى العـام للكـوادر املتـوافرة مـن      ومتابعتها ، فض

، نيات األخرى واإلمكاية واهلندسية والننية واخلدمية ،اإلدار

 ..ومنها رؤوس األموال ومصادر ومستويات التمويل 

ــات                    ــا يســ  البحــث ، يكــون درج ــّدم ، وم ــا تق وحبســب م

 :وتصنينات الننادق كاآلتي 

جنــوم ، أعلــى درجــات  5/  خيتــان: درجــة تصــنيف الننــدق  .9

 ..التصنيف 

 .جنوم  1/ أوف : درجة تصنيف النندق  . 

 .جنوم   / ثانية : درجة تصنيف النندق  . 

 .جنمتان / ثالثة : درجة تصنيف النندق  .1

 . جنمة واحدة/ رابعة : درجة تصنيف النندق  .5

 .شعيب / خامسة : درجة تصنيف النندق  .9

ف الت ترتكز فيهـا الننـادق ، فقـد    ويف مدينة النجف األشر               

تبني بأّن أعلى نسبة ضمن أدنى مسـتوى لدرجـة تصـنيف الننـادق     

 بدايـة  ، وحبسـب آخـر إحصـائية يف   ( شـعيب  ) هي الدرجة اخلامسـة  

فنـدق ، أي  ( 19)من أصـل  ( 0 )، قد وصل عدد الننادق الشعبية 9115
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يف حالة  يتبني بأنها( 7)، وحبسب جدول رقم %(  7)بنسبة أكثر من 

 ( .. 911)و (  911)ي ارتنال باملقارنة م  عام

وشـكلت بـاقي األعـداد أو النسـبة بـني فنـادف مـن الدرجـة                       

 ..األوف إف الدرجة الثالثة 

؛ فنــدق درجــة خيتــانة ، وفنــدق درجــة   911وكــان يف ســنة             

 ..اّل إنهما حتوال إف درجة أدني رابعة ، إ

ة أهمها ؛ السبب هلما إف درجة أخرى ، ألسباب عّدوكان حتو              

الضرييب املرتتب على درجة تصنيف النندق ، ودخله أو إيـراده ، ومـا   

 ..ينجم عنه من أربا  

إف (   9)أما جمموعة املشتغلني لدى الننادق ، فقد ارتن  من              

، إذا ما كـان مسـتوى   فرد خالل تلك النرتة ، وهذا مؤشر جيد ( 911)

استثمار هذه الطاقات اإلدارية والننية واخلدمية بالشكل املطلـوب  

واملناسب ، وللتطوير وتنمية قدرات ومستوى الننادق ؛ راجـ  جـدول   

 ( ..1)وجدول رقم ( 1)رقم 

فضاًل عن أّن أعداد النزالء يف جممول الننادق ، قـد ارتنـ  مـن                 

، وكان  9111فرد يف سنة ( 919177)، إف   911فرد يف سنة ( 971019)

، قـد ارتنـ  حتـى     (9)، واملبّين يف اجلدول رقـم   9111بهذا العدد لسنة 

 ( .. 5)على السنوات السابقة واملبينة يف اجلدول رقم 

ــر خبــري ،                ــذي يبشِّ ــادة ايركــة   وال ــى ني ــا يشــري عل هــو م

من الدول العربية واألجنبيـة ،  السياحية من خارج احملافظة ، والسيما 

 ..واملبّين ضمن ذات اإلحصائية 

أما عدد غرف الننادق املختلنة درجات التصنيف ، قد ارتنعت ،             

ة بالنســـبة إف األســـّرة قـــد إاّل إّن األعـــداد املؤشـــرة يف اإلحصـــائي

( 1)، واجلـدول رقـم   9111وسـنة   911، مقارنة ما بـني سـنة   اخننضت

واجلـدول  ( 99)يوضح ذلك ، فضاًل عن اجلـدول رقـم   ( 1)م واجلدول رق

 ( .. 9)رقم 
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فإنه يوضـح اخلـدمات الـت تقـدمها بعـ       (  )أما اجلدول رقم             

الننادق يف حمافظة النجـف األشـرف ، وباخلصـو  مدينـة النجـف      

األشـرف ، إاّل إنهـا ليسـت تسـتوى الطمـو  ، ألنهـا حمـدودة بــاألداء        

دمات ، وجــودة وتنــول هــذه ق الــت تقــدِّم هــذه اخلــوبأعــداد الننــاد

 .. اخلدمات

الـذي  ( 90)ولو مت تنحُّص نشاط الننـادق ضـمن اجلـدول رقـم                  

يوضح سنوات بدأ الننادق يف تقديم خدماتها ، التضـح مـدى حداثـة    

ــديم     ــا يف تق ــادق النســبية ، وســنوات مباشــرتها بأعماهل ــذه النن ه

 ..خدماتها للزائرين 

مـا متــداول عنــد كبـار الســن يف مدينــة   وجـدير بالــذكر ،               

النجف األشرف ، بأن الننادق كانت معدودة على عدد أصـاب  اليـد   

الواحــدة ، فضــاًل عــن أّن هنــاأ منــانل املبيــت واخلانــات املخصصــة  

للزائرين ، والبيوت الت تستضيف وتقدِّم اخلدمات واألكل للزائرين 

 ..جمانًا 
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 املبحث الثالث
 سبل تطوير السياحة الدينية 

 يف حمافظة النجف األشرف
 

هذا املبحث  ّدم ، وتحدودية الدراسة ، نض  يفتواصاًل ِلما تق              

سبل تطوير السياحة والسياحة الدينية ، ومن ناوية موضول البحـث  

مدينة ) الذي خيص واق  اخلدمات يف فنادق حمافظة النجف األشرف 

 ..ليتم تكامل خطة البحث بذلك ، وسبل تطويرها ( النجف األشرف 

أهـم اجلوانـب    ق تحاوره تلبيـة قوآمل أن يكون البحث ، حي            

النظرية وامليدانيـة ، وهنـاأ للباحـث دراسـة مواصـلة هلـذا البحـث ،        

السياحة الدينية ومتطلبـات التخطـيط خلـدمات وإدارة    ) واملوسوم بـ 

، لإلسـهام يف دعـم االقتصـاد    ( ادق يف حمافظة النجـف األشـرف   النن

 ..الور  ومشاريعه املتنوعة 

 :أما حماور هذا املبحث فسيكون كاآلتي              

 .أهمية تكامل خدمات الننادق م  األسواق واملطاعم : أواًل 

 .تدريب املوارد البشرية وأهميته لدعم اخلدمات النندقية : ثانيًا 

 .الدليل السياحي وضرورته خلدمة السياحة الدينية : ًا ثالث

وجدير بالذكر ، أّن هناأ مواضي  متعددة سيتم مناقشـتها                

 ..ضمنيًا وحبسب ما يس  البحث 
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 أهمية تكامل خدمات : أواًل 
 الفنادق مع األسواق واملطاعم

 

برية لكل أنشـطة  كالهمية األ، وأنواعها جلانب اخلدمات                 

 ..ة تنظيمياجملريات المن  يتحققاة ، وجانب منها ما ايي

ناعل ضمن اهليكلية اليوي وايزء اجل وبطبيعة ايال ُيعد              

ــام ،  الســياحية  ــة ،   اوالســياحة ومنهــ بشــكل ع ــياحة الديني الس

 ..بشكل خا  

مـا تقدِّمـه   نرى من هذه اخلدمات ، ما يدخل ضمن نشـارات  و              

الننادق ، وامتـداده مـا ُيكامـل اخلـدمات الـت هلـا مسـاس وعالقـة         

النقـل ومـا   باألنشطة األخـرى ، بشـكل مباشـر وغـري مباشـر ، ك     

 ..املطاعم واألسواق تقدمه 

والتوظيف املتكامـل يف مجيـ  األنشـطة اخلدميـة الداخلـة                   

ماديـة ومـوارد    ضمن الننادق واملطاعم واألسـواق ، مـن ماديـة وغـري    

ـ ا على وفق متطلبات األعمال والوتنمية قدراته، بشرية  ،  ةتكاملي

بني عمل وعمل  النتقالحيقق انسيابية وفاعلية ومرونة مناسبة ل

 ..آخر ، تبعًا للحاجة وضروراتها

ــق                  واســتقرار وانســيابية تلــك األنشــطة وتطورهــا علــى وف

ومالئمتهـا حبسـب مقتضـيات     اخلطط املدروسة علميـًا وتطبيقـًا ،  

الظـروف ، خيــا حيقــق حالـة تكامليــة مــن شـأنها أن ختلــق جانــب    

 ..حقيقي لتكامل وجنا  تأدية أفضل أو أنسب اخلدمات 

جانب ضروري وداعـم لتكامـل اخلـدمات     وتنمية القدرات ،              

 سـياحية ، علـى أن تكـون مـن شـروط هـذه      املتنوعة يف اجملاالت ال

هلــا صــنة إمكانيــة ، ومتــوانن خبطــط  تنســيق عــاٍل ،ب،  تنميــةال
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التننيذ ، تادياتها وال مادياتهـا ومـا جتـذب مـن مـوارد      االستيعاب و

 ..وجودة ما تقدِّمه ، بشرية ذات قدرات عالية األداء 

ــل                     ــن أج ــه م ــذ ب ــن األخ ــّد م ــر الب والنظــر إف املســتقبل ، أم

أهميـة تطبيـق ذلـك بوضـو      املكونات التكاملية ، وما يظهر من 

 ..نتائج األداء والتننيذ 

ني االعتبــار ، اإلمكانيــات اياليــة أو اآلنيــة    واألخــذ بعــ               

ص الننـادق أو  واملستقبلية ، وحجـم املشـرول ، سـواء كـان مـا خيـ      

 ..، وباملنظور القصري األمد واملتوسط والبعيد  املطاعم أو األسواق

جتاهل العموميات واخلصوصيات لنول السـياحة  وال  كن               

اجملتم  ونول اق  اجلغرافية املتواجد عليها ، تا فيه واألماكن أو املو

مـن   الزائر والسائح ، سواء كـان املشرول واخلدمات ، واملستنيد منها 

مــن الــدول العربيــة أو ؛  لقطــر أو مــن خارجــه ، وجهــة قّدومــهداخــل ا

 ..عرب أو أجانب  األجنبية ، تعنى آخر كونهم

والعرض والطلب أو ما يسمى بآليـة السـوق ، هلمـا تـأثري آخـر                   

على اخلـدمات وربيعتهـا وأهميتهـا وتكاملـها وجودتهـا وإشـبال       

سـبق العـرض    فلسـنة  حاجة السـائح أو الزائـر أو الزبـون ، وتنظـور    

معروفـة مت  ، كمـا هـو عليـه إشـبال حاجـة       والطلب ألحدهما اآلخر

ليظهـر التوجـه    غـري معروفـة   ، أو عرض خدمة جديـدة ب عليها الطل

 .. عليها ورلبها 

وحبسب املختصر املتقـدِّم الـِذكر ، يتـبني أهميـة تكامـل                     

اخلدمات وجودتها ومـدى إشـباعها للحاجـات ، ومـدى مرونتهـا ، ومـا       

حيقق كل ذلك يف راحة وامتداد أمد بقاء السائح ، وما حيقـق مـن   

تشـمله مـن   ت آنية ومستقبلية للجهـة املعنيـة بـذلك ، ومـا     تسهيال

أو علـى  ، ، وعلى مدى مناسبات أو مواسم  امتدادات نمنية ومكانية

 .. مدار العامامتداد 

 



 35 

 تدريب املوارد البشرية : ثانيًا 
 وأهميته لدعم اخلدمات الفندقية

 

ــل اخلــدمات                   ــة تكام ــا أهمي ــّين م ــد أن تب ــتثماربع ها واس

واستقطاب  ،كجانب مهم للتنوق يف كسب رضى الزائر أو السائح 

 ..اجلودة  –اآلخرين من خالله ، وجمرياتها على فر  العمل 

ُينكر ما للسـياحة مـن أهميـة     اله أنب القول  كن عندها               

كبرية بالنسبة لتوافر فر  العمل املتنوعة ، ِلما تقوم السياحة مـن  

، خيـا خيـدم   إخل.. اجتماعية وثقافية وحضارية و حركة اقتصادية

واق  املنطقة السياحية وتنمية وتوسـي  وتطـوير مشـاريعها وتنـول     

..الدخل الور  

9

 

، ومنهـا مهـارات االنتـاج    وهنا تظهر أهمية اسـتقطاب املهـارات                

 :اخلدمي ، وتصنينها على أساس علمي ، وتعتمد على 

 ة يف ؛ التحليـل ، التصـميم ، التمييـز ،    جمال املهارات املتمثل

االختيار ، االسـتخدام ، االدارة ، االنتـاج ، املتابعـة والرقابـة ،     

 ..التقييم ، التقويم ، التنمية والتطوير  

    جمال املهارات التقنية أو التكنولوجية ، منهـا املتمثلـة يف :

 ..التننيذ التق  ، األداء ، االنتاج 

  ية وألكرتونية ، منها املتمثلـة يف  أكثر تقنجمال مهارات :

استخدامات األجهزة اإللكرتونية ، والقدرة علـى العالقـات   

 ..وتبادل اآلراء حبدود اإلقنال ، وتواصل العطاء 

                                                 
 
 . 264 -263ص / المصدر نفسه / رم   زكي . د: راجع  - 

 .وما ببدها  –  2 ص / المصدر نفسه / مسبود مصطفى الكناني . د -

 ..وما ببدها  – 49 ص / المصدر نفسه / خليل إبراهيم أحمد المشهداني  -
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 ذات املوارد البشرية ومـا متتلكـه مـن    تتعلق ب جمال مهارات

وإبـداعات ، والسـيما يف جمـالي التخطـيط     وقـدرات  مواهب 

 ..الرضى  –لعالي ، وسبل استثمار اجلودة األداء ا –والتننيذ 

  ــارات ــبات    جمــال مه ــات مكتس ــة ، وجمري ــول والطبيع الن

التطوير باخلربة وبالتدريب وباملؤهالت الذاتية واملوضـوعية  

 ..القائمة على أساس تكاملية اخلدمات ، وختصصها 

   ، جمــال مهــارات املوائمــة بــني التقليديــة وغــري التقليديــة

ــول   ــر أو    –للوصــول إف املي ــدى املســتهلك أو الزائ ــبال ل اإلش

السائح ، تا فيه ما يتعلق باالتصاالت ايديثة وشـبكات  

 ..االنرتنت 

      جمال مهارات املوقـ  واألدوار ، فـاملوارد البشـرية الذكيـة ، ال

تض  حـواجز املسـتويات التنظيميـة والوظينيـة ، فـأين مـا       

يكون موقعها يف اهليكل التنظيمـي ، تشـب  متطلبـات    

لدليل التنظيمي ، تعنى آخر  كن توافقها بذكاء بـني  ا

املوق  والدور املطلوب ، ومنه اخلدمات ، سواء كـان مـدير أو   

 ..يف املرتبات اإلدارية والتنظيمية األدنى 

  جمال مهارات يف قابلية عمليات ومنظومة التدريب ومواقعها

داخـــل العمـــل أو خـــارج العمـــل ، وعنـــدها يكـــون ذات 

يف سواء كـان   الكتساب والتناعل والعطاء ،االستجابة ل

 ..موق  املدرب أو املتدرب 

ـ وبهذا               اهليكـل التنظيمـي والـدليل التنظيمـي وسـبل      إن ف

تقو هما ال يـتم إاّل بتـوافر وتضـافر اجلهـود ومـا تبذلـه قـوى املـوارد         

البشـرية ، ومــا  تلكونــه مــن خــربات ، ومــا  ــرُّون بــه مــن دورات  

فاعلة وخيكن تطبيقها ، ومدى جاهزيتهم لشغل املناصب تدريبية 

والوظائف اإلدارية واهلندسية والننية واخلدمية ، وبكل املستويات 
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العليا والوسـطى والـدنيا أو التننيذيـة ، ويف جماالتهـا التخطيطيـة      

والتننيذيــة ، ومــا تلعبــه مــن دور يف صــناعة واختــاذ القــرارات       

 ..التكتيكية واإلسرتاتيجية 

وهو خيا يع  ، مدى االهتمام تنظور األمد القريب والبعيـد                  

يف جماالت تطوير املشرول اإلنتاجي للسـل  واخلـدمات واملعلومـات ،    

، ومنها ما يتعلق بالكادر اخلدمي ، وما يتطلبه من جتديد وتطوير 

، ويكـون تـأثريه   واخلـدمات النندقيـة   الننـادق  ب مـا يتعلـق   منهاو

 ..اشر وغري مباشر بشكل مب

جيعل التخصص وتقسيم  Trainingفضاًل عن إّن التدريب                

، أكثر دقة وجودة ومرونة وُبعد للتطور ، بكـل مكونـات   العمل

دقــة تننيــذ باملشــرول وتنميتــه األفقيــة والعموديــة ، وبتكامــل  

 ..، ومنه تنمية املهارات والقدرات األعمال 

أكثر التصاقًا ورغبة وتنّهم وإبـدال يف جمـاالت   به يكون و             

األعمال ، وتأدية األعمال بالسلوأ الواعي واإلجيابي ، واجنرار ذلك 

..على العالقات اإلنسانية وعالقات العمل وأساليبه 

9

 

يف هــذه املرحلــة ومــا بعــدها   Incentivesوتلعــب ايــوافز                 

بناعليـة لتننيـذ ةتلـف    وتواكبة األعمـال ، أهميـة كـبرية و   

 ..األعمال املنارة بالعاملني 

ويتطلــب وجــود كــل مقومــات التــدريب وأهدافــه اخلاصــة               

والعامة ، من الكادر التدرييب ؛ جباني التدريب ؛ النظري والتطبيقي 

                                                 
 
 Flippo, Edwin B. , " Op. Cit. " P : 182: سبيل المثال راجع على  - 

- Sartain , Aaron Q. & Baker , Alton W. P : Op. Cit. " P: 215- 230 . 

 685 /  2ط / الاؤاهرا  / دار غرنؤب للطباعؤة   / إدارا األفراد والكفا ا اإلنتاجيؤة  / علي السمي . د -

 .وما ببدها  346ص / 

عؤؤداد وًؤؤدرنب الاؤؤور البشؤؤرنة ق دراسؤؤة ًحليليؤؤة ألهؤؤم األصؤؤول البامؤؤة فؤؤي    إ/ حسؤؤين الؤؤدور  . د  -

 .وما ببدها  33 ص /  685 / البراق  –بغداد / مطببة الجامبة / التنمية اإلدارنة 
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وأمـاكن ومواقـ     التدريسـي املطلـوب ،   أو املـنهج  أو العملي ، واملواد

 ..ما حيتاج املتدرب ب التطبيقي ، والتدري

ــك ،               ــاج   ويســبق كــل ذل ــت حتت ــوارد البشــرية ال حتديــد امل

 ...، وبناء الرغبة والوعي ألهمية التدريب للتدريب وتطوير قدراتها 

ي  مــن ضــرورة التــدريب ومـا ينطبــق علــى أنشــطة املشــار                  

ــا ــا ينطبــق بشــكل ملحــوظ علــى الصــناعة   واحتياجاته ، وهــو م

مواكبــة ذلــك ، والنندقيــة ، ومــا تقدمــة مــن خــدمات ومتطلبــات  

مـن اخلـدمات بأفضـل وأنسـب السـبل ،      بالتدريب ، ألداء ما مطلـوب  

ناعلية وانسيابية ونرونة ، وداعمهـا  ليكون تننيذ خطة األعمال ب

 ..رشد لتحقيق األهداف املرسومة العقالنية وال

انب مهم ، أال وهو التقادم يف كل اجملاالت ، والبّد من ذكر ج              

على األعمال ومـا مطلـوب مـن أداء     ومنها التقادم اإلداري ، وخطورته

 ..، وما تتطلبه الصناعة النندقية عالي اجلودة 

وخطورة التقادم جيعـل مـن توسـ  النجـوة وتراجـ  وضـعف                   

أو الزبون أو الزائر ، خيا يؤدي إف اخننـاض   اخلدمات املقّدمة للسائح

ــدق      ــة تصــنيف النن ــاض درج ــادق ، واخنن ــزالء يف النن ــداد الن أع

وإيراداتــه واســتدامته واضــمحالل جــودة اخلــدمات وقــوة اســتقبال  

 ..الزبائن ، ونواله من خاررة الصناعة النندقية 

التحـديات ،  املخـارر والتهديـدات و   املهارة والتدريب يعـا  و               

تواكبة كـل جديـد ومسـتجد ، للحيلولـة دون     ، وُيقوِّم املشرول 

 ..الوقول يف ةارر وتهديدات دائرة التقادم 

وبرف  الكناءة بالتدريب ، خيـدم جـانيب اإلشـراف والرقابـة                     

Control & Supervision  التقييمية والتقو ية ،.. 

بعة والتوجيه ، وصن  واختاذ القرارات حبسـب  فضاًل عن املتا               

متطلبات األمـر ، فمـثاًل يف حالـة تـوافر الكـادر املـدّرب ، واملناسـب        
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خبربته لتطوير أعمال النندق ، ُيسهِّل صن  واختاذ وتننيذ اخلطـط  

والقرارات ، بالقدرات واملهارات املتوافرة ، وعالج املشـاكل اخلدميـة   

وارد البشـرية ، لرفـ  مسـتوى اإلنتاجيـة     بالتدريب وتطوير وتنمية امل

 ..  للصناعة النندقية 

 

 الدليل السياحي : ثالثًا 
 :وضرورته خلدمة السياحة الدينية 

 

ــى أمت وجــه  ال  كــن أن ُيقــدِّم أي مشــرول ،                   أنشــطته عل

العموديـــة ، األفقيـــة و البنائيـــة ، خيكـــن ، إاّل بتـــوافر املقومـــات

 ..ة له وباخلطط املناسب

فبال خطة ومعرفة األساليب املطلوبة يف تننيذها ، سـيتخّبط                

ل ، ورتا ينشل يف أعماله ، اعماملشرول ويتيه يف جماالت تننيذ األ

، ومن سالمة اخلطة وتلبيتها لكونها اخلريطة املرشدة للتننيذيني 

 ...للحاجات ، سالمة واستمرار أي مشرول 

ذلك السياحة بشكل عام ، والسياحة الدينية بشكل ك                

ــبها مــن أداء ،       ــا ُيناس ــا ، وت ــؤدي أعماهل ــا  ، ال  كــن أن ت خ

وباخلصــو  مــا يتعلــق بالوافــدين مــن اخلــارج ، إاّل بوجــود الــدليل 

ــدليل الســياحي ،    ــأداء مهــام ال الســياحي ، كشــخص متخصــص ب

ــن   ــا حيققــه م ــة للســائح ، وم ــة وتوجيهي  وكمطبوعــات تعليمي

 ..اختصار املسافة والزمن 

وقــد يكــون الشــخص معنــوي متمثــل بالشــركات أو                     

املؤسســات الســياحية أو اجلهــات املعنيــة ، أو يكــون الشــخص      

 ..ايقيقي متمثل بالنرد الذي يتحمل مهام الدليل السياحي 
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ــك ،                   ــدعم املؤسســات الســياحية ذل ــا ت ــو وم ــات  ه باملطبوع

  ..املكمِّل ملهام الدليل السياحي  لتكون الرافد اآلخر أو، ية السياح

ــات                  ــداد املطبوع ــتم إع ــة    وي ــات التارخيي ــا باملعلوم ودعمه

واملعاصرة والصـور ، والقيـام بطبعهـا وتونيعهـا علـى السـائحني أو       

الزائرين ، حبيـث تكـون حلقـة وصـل بـني مهـام الـدليل واملنـارق         

مـا تتطلبـه مهـام السـياحة     ، ، ومنها باخلصـو   السياحية والسائح 

 ..الدينية 

فتكاملــها يــؤدي إف إعطــاء فرصــة التمتــ  بأوســ  جوانــب              

ــياحية خي ــأدق   س ــة ، وب ــدة خيكن ــر م ــه ، وبأقص ــات  كن معلوم

توضيحية ، م  انبعاث انطبال داخلي للسائح عن املنطقـة املعنيـة ،   

 ..نسية والروحية تكانتها النو، بالشكل املناسب هلا 

اإلسهام يف تكرار مثل هكـذا سـياحة أو   خيا حيقق ذلك ، و             

نيارة ، واملكوث ألرول مدة خيكنة يف هذه األماكن ، وبانطبـال  

 ..الراحة والتمت  باإلقامة 

ــن الضــيال                  ــة الســائح م ــدليل الســياحي  كــن محاي وبال

سـن  ولد اإلساءة واالنطبال غـري اي ما يواييلولة دون واالستغالل ، 

 ..عن املنطقة املطلوب نيارتها 

وهذه اخلدمة اجلليلة واإلنسانية ، ترف  من شأن البلد املعـ  ،                

وتتكامل م  أنشطة متنوعة املرافق اخلدمية املتوافرة يف املنارق أو 

 ..اخلدمات النندقية منها ، املواق  السياحية ، وباخلصو  

وما املشـاري  أو املؤسسـات السـياحية العامليـة أو الدوليـة ، إاّل                   

السـياحة والسـائح أو الزائـر    مسعة البلد ، ومحايـة  وجه آخر يماية 

ل رق السياحية ، وما تتطلبه من خدمات ، وما يـذل املنامحاية و، معًا 



 4  

الصعاب ، والوصول إلشـبال حاجـات ورفاهيـة السـائح داخـل البيئـة       

..لسياحة الت ينشدها ا

9

 

لــذا فــإّن ضــرورة وجــود الــدليل الســياحي ، وتطــوير قدراتــه               

تطوير اللغة ومستوى الثقافة ،  ، ومهاراته بالتدريب ، كما هو عليه

 ..للتطوير  هومستوى إمكانياته واستعدادات

وتنتقر حمافظة النجف األشرف إف الدليل السـياحي ، بكـل               

 ..تقر إف املطبول للدليل السياحي ادقها ، وينفن

خطر على تنمية السياحة الت تنوعـت ، وأبرنهـا   ضعف ووهو             

الظاهر للعيان ، هي السياحة الدينية ، وما رفدت املنطقة من حركة 

اجتماعية ، وما رفدت حتى اجلانب الثقايف للمنطقـة ،   –اقتصادية 

 ..ألشرف وباخلصو  يف مدينة النجف ا

النجــف األشــرف وخيــا ثالتهــا ،  ختتلــفوبطبيعــة ايــال ، و               

ِلما هلا من منـول مـن ايركـة     خبصوصياتها عن الكثري من املدن ،

االقتصادية والعلمية ، وما تكسبه كدخل من العملـة الصـعبة ،   

لـدورة االقتصـادية   داعـم ل و أو القـومي ،  وهو الداعم للدخل الـور  

زيادة فر  العمل فيها ، وما حتققه داعم ليات السياحة ، وواقتصاد

 ..من جذب للموارد البشرية ورؤوس األموال 

ــه                    ــص بلغت ــياحي املتخص ــدليل الس ــود ال ــن وج ــّد م إذن الب

بلغة السـائح أو الزائـر ،    واملعرفية واللغوية ، ومنه معرفته السياحية

ريعها املتنوعـة ، ومنـه   خلدمة ايركة السياحية ومؤسساتها ومشـا 

 ...الننادق واألسواق التجارية واملطاعم 

وعمومًا وبعد املباحث املتقدِّمة ،  كـن إمجـال أهـم السـبل                  

 :الكنيلة بتطوير اخلدمات النندقية وباآلتي 

                                                 
 
 . 453 -433ص / المصدر نفسه / مسبود مصطفى الكتاني . د: راجع  - 

 ...المصدر نفسه / محمود كامل . د -
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نيادة رؤوس األموال املستثمرة على أكمل وجـه يف جمـال    -9

 ..وتكاملها اخلدمات السياحية والصناعة السياحية 

غرف اخلاصـة بـالنزالء أو   الالعتناء بالننادق وما حتتويه من ا - 

الزائرين أو السائحني ، وبكل ما يتعلق براحتهم مـن أثـاث   

ــة      ــاء والنظاف ــاه والكهرب ــوافر املي ــة ، وت ــائل ترفيهي ووس

 ..والتعقيم 

التدريب املتواصل واملواكب لكل تغيري وتطـوير ، داخـل    - 

والدول ، من أجـل تطـوير اخلـدمات     وخارج املدن واحملافظات

 ...ومتطلباتها من املادية وغري املادية والننسية 

اختيــار مــا يناســب نــول الســياحة وربيعتهــا وبيئتهــا        -1

ــن     ــف ع ــة ختتل ــياحة الثقافي ــثاًل الس وخصوصــياتها ، فم

ــة أو    ــة أو التارخيي الســياحة السياســية أو الســياحة اآلثاري

 ..ؤمترات والندوات الرياضية أو التعليمية أو سياحة امل

ومجيعها وغريها خيتلف عن السـياحة الدينيـة ، ِلمـا              

، أساســـها هلــذه الســياحة مــن خصوصــيات وعموميــات      

 ..، وقوة جذبها األماكن الدينية 

يتوجب االهتمام والنظر إف اخلـدمات وانسـيابيتها ، داخـل     -5

الوحدات السـياحية أو مـا ُيحيطهـا ، تـا يف ذلـك اخلـدمات       

 ..النندقية 

مطابقــة بــني اخلــدمات ودرجــة تصــنيف الننــادق ، وقــدرة  -9

 ..الننادق لتحمل هذه املسؤولية 

ــة ،    -7 ــدمات النندقيـ ــي للخـ ــب التخطيطـ ــام باجلانـ االهتمـ

وإمكانية تننيذ ما خيطط للننادق واخلـدمات ، ومراعـاة   

التذبذبات الت تتصف بها السياحة الدينية من سنة أو موسم 

 آخر ، تبعًا لتطور حاجات السـائح أو الزائـر   أو شهر أو يوم إف
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وتطلعاتــه ، وتعقُّــد متطلباتــه يف املناســبات الدينيــة ويف  

 ..األيام العادية 

اإلفادة من تراكم اخلربة الشخصية ، الذاتية واملكتسبة ،  -1

 ..ادة من اخلربات والقدرات األخرى فضاًل عن اإلف

املتـوافرة  واملواهـب  ات أو تعنى آخر ، اإلفادة مـن اخلـرب            

ــدى الكــادر داخــل الننــادق   ، لتقــديم أفضــل اخلــدمات ل

 ..وأنسبها 

وكذلك اخلربات املتوافرة لدى املؤسسات أو األشخا            

ــة ،       ــارج الدول ــل خ ــا ، ب ــات وخارجه ــدن واحملافظ ــل امل داخ

االنتنال من اخلـربات األجنبيـة ، لتطـوير أسـاليب تقـديم      و

،  الننـادق حبـد ذاتهـا   مـا يتطلـب مـن    و اخلدمات النندقية ،

 .. واجملريات اإلدارية والتنظيمية

املبحــث  وســيتم اســتكمال هــذه النكــر والنقــرات ضــمن               

الالحق ، جبانبيه ؛ االستنتاجات ، والتوصيات واملقرتحات ، لتكـون  

 ..خامتة املطاف 
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 املبحث الرابع
 ملقرتحاتاالستنتاجات والتوصيات وا

 

، واحملـدودة  بعد ما مّت عرضه وحتليله ، بصورته املقتضـبة                   

وحبسب ما تطلبته الدراسة ، بالعموميات واخلصوصـيات للسـياحة   

اخلــدمات يف فنــادق مــا كانــت عليــه والســياحة الدينيــة ، وواقــ  

 .. ؛ النظري وامليداني ة النجف األشرف ، وبشكله الشموليحمافظ

الستيعاب أعمق ، وما ، بع  املناهيم  وما مشل البحث على               

تتطلبه االستثمارات بهـذا اجملـال اييـوي للسـياحة ، وأهميـة ذلـك       

وتـأثريه علـى االقتصـاد الــور  ، بـاإليرادات ومـا يتضـمنه الــدخل       

عـرض والطلـب ، ومـا    الور  ، وحركة سوق العمل والعمالـة مـن ال  

وعلـى وفـق مـا    ة ، توضـيحية متنوعـ  ط وخرائةططات تضمن من 

 .. ليه البحث العلمي 

فضاًل عن ما رفد أو دعم البحث من اإلحصائيات املطلوبة ، وما                

 :يتممها وكاآلتي 

اإلحصائيات املستقاة من مديرية اجلهـان املركـزي لإلحصـاء     -9

،  9115حتـى بدايـة     911يف حمافظة النجف األشـرف للسـنة   

 ( .يف دورها للنشر ) وغري املنشورة املنشورة 

اإلحصائيات املستقاة من اجملموعة اإلحصـائية الصـادرة مـن     - 

اجلهــان املركــزي  / ونارة التخطــيط يف مجهوريــة العــراق   



 45 

، وتا خيص فنادق   911ويد عام  9111لإلحصاء ، منذ سنة 

 .حمافظة النجف األشرف 

 :الدراسة امليدانية اخلاصة بالبحث ومن خالل  - 

ملتواجدة يف حمافظة النجـف  لننادق اختلف املسح امليداني مل -أ 

 . األشرف

دراســة واقــ  الننــادق يف حمافظــة النجــف األشــرف ، مــن   -ب 

 .اجلوانب اإلدارية واخلدمية 

 .دراسة واق  الننادق من اخلدمات األخر الت تتوافر للزائرين  -ج 

 .ق النزالء يف الننادواملقابالت لبع  الزائرين  -د 

املقابالت لذوي العالقة بالننادق من أصحاب رؤوس األموال  -هـ 

 .املستثمرة 

ــني     -و  ــن اإلداري ــادق م ــة بالنن ــبع  ذوي العالق ــابالت ل املق

 .واخلدميني 

يف الننـادق ،  والسيا  والزائرين واق  الغرف اجلاهزة للنزالء  -ن 

 .ومستوى اخلدمات املتوافرة فيها 

ــت وردت ضــمن البحــث ، يف  إدخــال بعــ  اإلحصــائيات و  -1 ال

اياسوب للحصول على املخططـات البيانيـة الـت توضـح مـا      

 ..ختص الننادق من تغريات يف جوانب عديدة 

 :وبهذا سيشمل هذا املبحث اآلتي                 

 .االستنتاجات : أواًل 

 .املقرتحات والتوصيات : ثانيًا 
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 االستنتاجات: أواًل 
 

ــة                        ــة النظري ــل الدراس ــن جمم ــّدم م ــا تق ــتكمااًل ِلم واس

ذكـره مـن اإلحصـائيات    توصل إليه من خـالل مـا مّت   ا وامليدانية ، وم

 ..انية واملقابالت واملسوحات امليد

ــلو                 ــة املباشــرة ،   يــدحت قب ــق باخلــدمات النندقي ــا يتعل د م

ا ، نتناول جوانب غري مباشرة يف تأثريها واالستنتاجات وما يدور حوهل

النجـف  على خدمات الننادق بشكل عـام ، والننـادق يف حمافظـة    

 :اآلتي باالستنتاجات أهم  كن إمجال و ..، بشكل خا  ألشرف ا

وبطبيعة ايـال ، قـد ترتكـز الننـادق أو تتـونل بانتظـام أو        -9

 .. كن السياحية يف أي دولة أو إقليمبصورة عشوائية لألما

يف حمافظة النجف األشرف ، أخذ توني  الننادق نراه وما            

ت النسبة مقاربـة  حبدود بلدية مدينة النجف األشرف ، ووصل

ــدائرة   %( 900)إف  ــر وحبســب اإلحصــائيات ل ــة األم ، وبطبيع

إحصاء حمافظة النجف األشرف ، آخر إحصـائية مسـجلة ، قـد    

، توجـب  بالننـادق  فندقًا ، يف حني مل حتَ  ( 19)وصلت إف 

 .حصائية ، املدن األخرى يف ذات احملافظة هذه اإل

ثم  ة ،للننادق درجات تصنيف عاملية ، تبدأ من الننادق املمتان - 

الدرجــة األوف والثانيــة والثالثــة والرابعــة واخلامســة ، والــت 

يقابلها على التوالي مخس جنوم ثم أرب  جنوم وثالثة جنـوم  

 .وجنمتان وجنمة واحدة والننادق الشعبية 

( مدينـة النجـف األشـرف    ) ويف حمافظة النجف األشرف            

على وفق آخر إحصائية ، تـبني بـأّن أعلـى نسـبة سـجلت يف      

درجات تصنيف الننادق ضـمن الدرجـة الشـعبية ، وكانـت     

، أمـا درجـات الننـادق األخـرى ؛ بـني األوف      %(   7)أكثر مـن  
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ــارب     ــا ُيق ــت م ــة ، كان ــادق   %( 7 )والرابع ــبة النن ــن نس م

 ..ذكورة امل

أّما عائديـة مبنـى الننـادق واألثـاث وأسـلوب إدارتهـا ، فنـي         - 

ـ     نى الننـادق  امدينة النجف األشرف ، يتـبني بـأّن عائديـة مب

، أمــا ملكيــة %(  9)واالشــرتاكي %( 11)اخلاصــة كانــت 

ملـك  %( 95)إجيـار ،  %( 15)املبنى بالنسبة للمستثمر كانت 

ــادق   ــتثمر ، وإدارة النن ــان  إدارة خا%( 900)للمس ــة ، وك ص

 .. للمستثمر %( 900)عائدية األثاث 

ورتا يـؤثر ذلـك سـلبًا ، إذا مـا كـان أهـداف املسـتثمر                  

منصبة على كسب أكرب عائدية وأربا   ، بدون االهتمـام  

جبانب االندثارات فيه ، ودون النظر للتنمية وتطوير كل مـا  

 ..يدخل ضمن النندق ، وما يرتبط منه باخلدمات ووسائلها 

أهمية كبرية للمستثمرين بشـكل عـام ، وخـربة     للخربة -1

كل مستثمر يف اجملاالت النندقية بشكل خا  ، ِلمـا هلـا   

مــن تــأثري يف التنميــة اخلدميــة وجودتهــا وتطويرهــا خلدمــة 

 .. ايركة السياحية 

واتضح من خـالل البحـث بـأّن بـدأ أنشـطة الننـادق يف                  

ارتنعــت نســبته  قــدافظــة النجــف األشــرف واســتمرارها ، حم

النسـبة  ، وذات %( 7 )، حيـث كانـت    9111 -9110ضمن سـنة  

 9111 -9190، ومشل املدة ما بني  9171 -9175سجلت خالل سنة 

، وهو ما يتضح بشكل عام ، أّن خربة املستثمرين يف جمـال  

ــن      ــاهدته م ــا مّت مش ــة م ــ  مطابق ــة م ــتثمارات النندقي االس

الطمـو  ، لتطـوير   االمكانيات النندقية ، ليسـت تسـتوى   

 ..هذا القطال النندقي واخلدمي 
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لعاملني مـن الكـوادر اإلداريـة واهلندسـية     اختصص ضرورة  -5

والننية واخلدمية ، وما يتطلبه من التطلـ  املسـتمر العلمـي    

والعملي أو التطبيقي ، ليكونوا تستوى املسـؤولية واألداء  

،  ةالعالي واالسـتثماري الننـدقي وتطـوير اخلدمـة السـياحي     

 ..باملستوى التخطيطي والتننيذي 

أو %( 11)لكننا نرى بوضو  خالف ذلك ، حيث أّن نسبة           

أكثر من العاملني يف الننادق داخل مدينة النجف األشـرف ،  

ويشمل ذلـك حتـى مسـتوى فنـادق الدرجـة األوف مـن عـدم        

ــذا      ــارب ه ــا ُيق ــدقي ، أو م ــة اجملــال النن ختصصــهم أو دراس

خلدمات ليست تستوى الطمـو   التخصص ، خيا جيعل من ا

 ..للمشاري  النندقية  املخطط التنموي

لكل فندق وحسب درجة تصنينه وإمكانياته املادية وغري  -9

املادية والبشرية ، خيكن أن يقـدِّم ةتلـف اخلـدمات ، مـن     

 ..لسائح أو الزائر احة واستقرار اأجل ر

ــد              ــرف ، ق ــف األش ــة النج ــادق مدين ــرى يف فن ــا ن لكنن

فقط مـن الننـادق تقـدِّم    %( 0 )ن أو،  اخننضت هذه اخلدمات

ودة اجلــ اخلــدمات املتواضــعة أو البســيطة أو دون مســتوى   

ما يتطلبه من مواقف للسيارات ، وما املطلوبة ، واخنناضها في

يتطلبه مـن محامـات ومـا شـابهها ، أمـا مـا متـوافر لـدى هـذه          

الننادق من مطاعم وكافرتيات وأسواق ، كانـت ال تتعـدى   

النسبة املذكورة ، وهو ما يتضح مـدى اخننـاض    ضمن%( 1)

 ..مستوى اخلدمات لدى الننادق داخل احملافظة 

لألربا  أهمية كبرية بالنسبة للمستثمر ، وهو عامل جذب  -7

الستثمار رؤوس األموال يف جمـال اقتصـادي معـني ، وهـو مـا      

 ..ار يف جمال السياحة والنندقة ينطبق على االستثم
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مسـتوى تقـديم    اخننـاض ونرى باملتابعة امليدانيـة ، أن            

ـّر علـى تشـجي  السـيا  للبقـاء      اخلدمات يف الننادق  ، قد أثـ

ســواء كــان  -أرــول مــدة خيكنــة ، حبيــث أصــبح الســائح 

ال يطــول بقــاءه ، وباخلصــو   –عراقــي أو عربــي أو أجــنيب 

باملناسبات وتردي اخلدمات واالندحام ، خيـا يـؤثر ذلـك علـى     

ــن أّن االســتثمار يف اجملــاالت   اإل ــا  ، فضــاًل ع ــرادات واألرب ي

النندقية ، وباخلصو  لذوي اخلـربة املتواضـعة أو البسـيطة    

ــة ، يف جمــ ــياحة والســياحة الديني ــى   االت الس ــر عل ــد أث وق

رنة ا، واخنناضها إف دون األربا  املعّول عليها ، وباملقأرباحهم

  ..م  جماالت االستثمارات األخرى 

فلو تتبعنا أعداد الننادق تا متوافر مـن إحصـائيات لـدى           

ــات      ــرف ، واملتابع ــف األش ــة النج ــاء يف حمافظ ــرة اإلحص دائ

فنـدق  ( 70)امليدانية ، لرأينا اخنناض يف أعـداد الننـادق مـن    

، أي أّن االخننــاض  9115فنــدق يف عــام ( 19)، إف  9119لعــام 

يف اسـتثمارات رؤوس   ، وهو أمـٌر سـليب  %(  1)كان ما ُيقارب 

 ..األموال ويف جمال السياحة والنندقة 

ارتنـال  كبري علـى   اتاخنناضها ، تأثري وأالرتنال الضرائب  -1

تأثري ذلك على تصنيف  ن، فضاًل عأعداد الننادق واخنناض 

الننادق حسب الدرجات ، ومنه ما يؤثر على مستوى اخلدمات 

  ..وربيعتها وتنوعها 

ن ما يرتتب على درجة الننادق يف حمافظة النجف ولكو       

األشرف من ضرائب وتواب  أخرى ، لذا نـرى قـد ارتنعـت نسـبة     

مــن ( ضــمن الدرجــة اخلامســة واألخــرية ) الننــادق الشــعبية 

،  9115يف بداية سنة %(  7)إف أكثر من   911من سنة %( 91)
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من  وذلك على وفق اإلحصائيات املتوافرة ، واعتقد أنها أكرب

 ..هذه النسبة 

 اُلعـد وب ، بـالقرب تؤثر املنارق السياحية على مواق  الننادق  -1

 .. عن تلك املنارق وقوة جذبها للسائحني 

وهو بالنعل قد أثر هذا اجلانـب علـى السـياحة الدينيـة               

وموق  الننادق واخلدمات املتنوعة ، لذا نرى يف مدينة النجـف  

ى نسبة ملواق  تركز األشرف وضمن احملافظة ، قد سجلت أعل

ـ   ، وكانـت  ( عليـه السـالم  )دين الننادق يف شارل نيـن العاب

، ومن بني األسباب األخـرى اخلاصـة بـذلك ، لقربـه مـن      %( 1)

، ( عليـه السـالم  )مرقد أمري املؤمنني اإلمام علي بن أبي رالـب  

ارل جتاري ، وجبوار ، وأيضًا كون الش( وادي السالم)واملقربة 

الــرغم مــن كونــه أقــل مســتوى مــن  ، علــىالسـوق الكــبري 

الشوارل األخرى اجملـاورة لـه ، وكـذلك جيمـ  هـذا الشـارل       

منّول من املهـن التجاريـة أقـل عائديـة مـن الشـوارل األخـرى ،        

وكان قد أعقبه يف النسبة ، شارل الطوسي وشارل الصـادق  

مـن  %( 95)، وكل واحـد منهمـا سـجل نسـبة     ( عليه السالم)

 تزاول أنشطتها اخلدمية يف مدينة جممول نسبة الننادق الت

 ..النجف األشرف 

ومــن بــني االســتنتاجات امليدانيــة الــت ختــص البحــث ، مــن     -90

خصائص السياحة ، هلا عامل وركـن أساسـي ال ُينكـر يف    

جذب السّيا  ، سواء كانت هذه األماكن ختص املسلمني أو 

ــر أو   ــرى الزائ ــذاهب ، ون ــف أو امل ــف الطوائ  املســيحيني وملختل

إنه يقدِّم مهما كـان  ،  األجنيب وأ عربيال وأ العراقيالسائح ، 

ة ، أهمها املكـان   أن بقاءه يعتمد على عوامل عّدالعناء ، إاّل

الذي ُيقيم أو ينزل فيه ، ، تعنى آخـر ، أن مسـتوى اخلـدمات    
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واملستوى العام للننادق تطيل يف مدة بقاء أو إقامة السائح أو 

 ..الزائر 

حمافظــة النجــف األشــرف ، نــرى العــدد الزاخــر مــن فنــي         

األماكن أو املواق  اإلسالمية املقدسة واملباركـة الـت تسـهم    

بشــكل فاعــل وكــبري يف جــذب الزائــر والســائح ، لكــّن 

ــادق وا   ــو  النن ــوافرة ، وباخلص ــدمات املت ــا  اخل ــاعم وم ملط

ــها ــر ، ليســت تســتو   ُيكامل ــة الزائ ــة براح ى ، وذات العالق

املطلوب ، الذي جيعل من الزائر العراقي أو العربي أو األجـنيب ،  

 كث ملـدة أرـول ، خيـا يسـهم يف ارتنـال الـدخل الـور         

 ..العراقي ، ويرف  من مستوى ايركة االقتصادية 

، ة بالغة يف انسيابية حركة السائحللدليل السياحي أهمي -99

يف حمافظـة   وهذا ما ال نراه ضـمن أنشـطة السـياحة الدينيـة    

النجف األشرف ، وإن وجد ، فليس تستوى الطمـو  واخلـربة   

املطلوبة وما يتطلبـه مـن بـرامج أو خطـط عمـل النسـيابية       

، فضـاًل عـن عـدم     الزائر على أوس  رقعـة خيكنـة   وإرالل

السياحة الدينية منها ما يتعلق بوجود املطبوعات السياحية و

ـُزّود بالكنيلة خبدمة السائح أو الزائر ، وامل ه حتى طلوب أن ت

ـُسهِّل مهـامهم ومهـام السـائح أو الزائـر ،       الننادق ، كخدمة تـ

رقعــة علــى وفــق اخلطــط املناســبة ، علــى أوســ   واإلرــالل

ــ  ــور   دعم االقتصــادوأمــاكن دينيــة خيكنــة ، وهــو ل ال

 ..والدخل الور  ودخل النرد 

جانب محاية السـائح أو الزائـر وأمنـه ، وباخلصـو      أهمية  - 9

ه محايته من السـرقة واالعتـداء وحتـى    العربي واألجنيب ، ومن

محايته من موجة التسوُّل ، وإبعاد السائح عن كل ما يعطي 

انطبــال غــري حضــاري وغــري الئــق للســائح ، وخصوصــًا مــا  



 52 

يكون يف حمافظة النجف األشرف ، ِلما للنجف من قدسـية ،  

 ..تنب  من قدسية املواق  واألماكن الدينية املقدسة 

انـب الصـحية داخـل الننـادق بالشـكل      عدم متابعـة اجلو  - 9

سـتوى  املاملطلوب ، وهو ما يظهر للعيان بشكل واضح على 

 ..اخلدمي والصحي من نظافة أثاث النندق وغرفه 

ــذي ُيعــدم األخــذ حبســاب االنــدثا  -91 حقــق رات بالشــكل ال

التعوي  أو تبديل أو جتديد ما مّت اندثاره من مبنى  مستقبل

ربا  تظهر بشكل غري صـحيحة  وأثاث ، فضاًل عن كون األ

أو غري دقيقة ، وهو ما  تد علـى نيـادة األعبـاء الضـريبية ،     

وبذات الوقت ُيرهق غالبية الننادق يف حالة القيـام بالصـيانة   

وتبديل األثاث املناسب ، وهو بدوره ينعكس علـى ربيعـة   

اخلدمات وجودتها وراحة السـائح أو الزائـر ، ويعطـي انطبـال     

 ..ينة املقّدسة سليب على املد

أهـم االسـتنتاجات الـت مشلـت الدراسـة       بـني  وما تقـّدم ، مـن                

السياحة الدينيـة ، والكشـف   منها لسياحة وامليدانية ، ل –النظرية 

عن واق  اخلدمات يف فنـادق حمافظـة النجـف األشـرف ، وتـا يسـ        

 ..  البحث 

 

 :املقرتحات والتوصيات : ثانيًا 
 

احتوته الدراسة ، ومـن بـني أهـم مـا مت      بعد أن مت استعراض ما              

حتديده من االستنتاجات الت ظهرت من خالل حماور البحث ، يتطلـب  

أن نض  التوصيات واملقرتحات من خالل اإلمكانيات املتـوافرة والـت   

 كن أن تتوافر ، والطمو  لتننيذ ذلك على وفق اخلطط املدروسة 
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ومنهـا  ، اخلطـط   وضـ    واملتواصلة املعامل يف بيان متطلبـات إجنـا  

 ..صن  واختاذ القرارات املطلوب والواضحة لتننيذها ومتابعتها 

 :حتديده من التوصيات واملقرتحات اآلتي  ومن بني ما  كن              

إعادة النظـر يف وضـ  حمـددات للننـادق داخـل األمـاكن        -9

السياحية ، والسيما ما تتطلبه السياحة والسياحة الدينية ، 

عـن أنـوال السـياحات األخـرى للقطـر ، حبيـث       والت تتميـز  

تكون خدماتها باملستوى املطلوب ، وما تعكسه من الوجه 

ــق     ــب والالئ ــة ، واملناس ــه الديني ــراق ، ومواقع ــ  للع الناص

للزائرين من أين ما يقدموا من داخل وخارج القطر ، وهـو مـا   

مدينة النجـف   ةينطبق بشكل كبري على مهام ومكان

 ..ملباركة األشرف املقدسة وا

االهتمام خبدمات الدليل السياحي للمسافرين ، وخصوصـًا   - 

ــيابية ايركــة     ــبل وانس ــهيل س ــب ، لتس ــرب واألجان الع

السياحية وحركـة السـائح والزائـر ، وتطـوير إمكانيـات      

الدليل السـياحي مـن خـالل الدراسـة املتخصصـة والـدورات       

النجـف  التطويرية هلذا اجلانب ، وهو ما حتتاج إليه حمافظة 

 ..األشرف 

االهتمام بوض  ذوي االختصا  يف إدارة الننادق واملشاري   - 

السياحية ، لتقديم أفضل اخلـدمات للزائـرين أو السـائحني    

، وبأمّس اياجة إف ذلك فنادق  موراحته ممن أجل استقراره

 ..حمافظة النجف 

االهتمــام حبمايــة الســائح أو الزائــر مــن الســرقة واالعتــداء  -1

ل الذي رتا يواجهه ، وكل ما يعكسه مـن األمـور   والتسوُّ

غــري ايضــارية ، وهــي ظــاهر رتــا تــزداد يف حالــة إهمــال 

 ..معاجلتها 
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وض  خطط تعليميـة وتطويريـة ودورات تدريبيـة ختـص      -5

املستثمر واإلداري واهلندسـي والنـ  واخلـدمي ، وكـل مـا      

ــة    ــه خصوصــية املدين ــا تتطلب حيتاجــه يف هــذا اجملــال وم

ــن أجــل تكــاتف   والســ ــا الســياحة الدينيــة ، م ياحة ومنه

ــة    ــل وتغطي ــود الشــاملة لالســتثمار األمث ــل اجله وتكام

 ..متطلباته الننية واخلدمية واجلغرافية 

استحداث قسم السياحة الدينية وإدارة الننادق يف كليات  -9

اإلدارة واالقتصاد والكليات ذات العالقة ، ليكون هنـاأ  

افظـات  بهذا اخلصو  ، ورفـد احمل اجتاه مربمج وةطط له و

، للنهوض باألماكن واملنارق  بالكادر املتخصص املطلوب

الت تنشط أو توجد فيها معامل دينية مقدسة ، ومـا يتطلـب   

من تهيئة اجلو املناسب للسـياحة ومنهـا السـياحة الدينيـة ،     

 .وغريها .. كالنجف وكربالء والكاظميني وسامراء 

اخلدمية املقدمة للسـّيا  والزائـرين    توسي  وتنوي  اجملاالت -7

القــادمني لألمــاكن املقدســة ، وخصوصــًا مــا تتطلبــه مــن 

 ..أماكن اإليواء والننادق ، والسيما يف املناسبات الدينية 

الدعم املتواصل للننادق من حيث تطويرها أو منحها النر   -1

والقروض واألجواء الالنمة لالستثمار وتطـوير الننـادق يف   

واألثاث ، ويكون ذلك بإشراف جلان متعاقبة ، ملعرفة املبنى 

دقة إجراءات التطوير وتوجب وصف ومواصنات وحمـددات  

أصولية معينة ، أو توافر ما  كـن تـوافره مـن املسـتلزمات     

ــة ، أو     ــن الدول ــدعوم م ــادق ، وبشــكل م الضــرورية للنن

السما  وتسهيل استرياد مستلزمات تطوير الُبنـى التحتيـة   

، وبـــدعم حكـــومي   ةللســـياحة والنندقيـــ  والنوقيـــة
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ــة ، وبإشــراف حكــومي    وبتخنــي  الرســوم الكمركي

 ..لتطوير القدرات 

وض  أسـلوب تنافسـي بـني ةتلـف املشـاري  السـياحية ،        -1

ومنهــا الصــناعات النندقيــة مــن أجــل تطويرهــا بشــكل  

مدروس ومتابعة رقابية تقو ية وتقييمية ، للعمـل علـى   

سـائحني أو الزائـرين ، والننـادق ،    تقديم أفضل اخلدمات لل

وباخلصو  الت فيها أماكن مقدسـة ، لكونهـا معّرضـة    

لتقييم الزائرين من العرب واألجانب ، وتختلـف املسـتويات   

 ..وايضارات 

والبــّد مــن أن تكــون املنافســة مــثاًل بــني الننــادق ،             

ــة ، وت    ــري املادي ــة وغ ــوافز املادي ــام للح ــدعمها نظ ــوير ي ط

 ..  ن املوارد البشريةكوادرها م

ب ، واملعنوية فمثاًل املادية كخن  الرسوم والضرائ            

شارة معينة أو منحها شارة توض  علـى  مثاًل ، كإعطائها إ

واجهة النندق املتميز ، واإلعالن عنه يف الصحف واجملـالت  

إخل ، وإدخـال كوادرهـا وعـن رريـق     .. والقنوات التلنانية 

اني ، وبشـكل  اجمل ةوالتدريبيمؤسسات الدولة التعليمية 

 ..دوري وتطويري مربمج 

التشجي  أو فسح اجملال إلنشاء مشـاري  فندقيـة ةتلطـة ،     -90

أي مشاركة الدولة واجملتم  واألفراد ، يف التمويل واإلدارة 

ــل اخلـــ   ــديم أفضـ ــة يف  وتقـ ــون متكاملـ دمات ، لتكـ

ــا ــدعم املتواصــل  تكوينه ــات العمــل وال ، ويف أداء متطلب

الدولـة هلـا فاعليتهـا يف التنميـة      والصيانة ، حبيث تكون

ــتمرة    ــة املسـ ــويم واإلدامـ ــيط والتقـ ــوير ، والتخطـ والتطـ

ــو    ــة والقــدرات البشــرية ، وه ــة واملعنوي للمشــاري  ؛ املادي
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حباجة له وبشكل كبري ، املنـارق الـت تتصـف بـاملواق      

السياحية والسياحة الدينية ، لدعمها وتنشـيطها مـن أجـل    

 ..دعم االقتصاد الور  

منهـا  وض  استمارة استبيان دورية للخـدمات السـياحية ، و   -99

ـ   املـوارن والسـائح والزائـر ،     آراءهالننادق واملطاعم ، يسـهم ب

ــة ،    ــة الســياحية والنندقي ــوارد البشــرية داخــل املنظوم وامل

وللمتخصصني مـن داخـل اجلهـات الرمسيـة املهتمـة بـذلك       

ر واملؤسســات التعليميــة والتدريبيــة ، لإلســهام يف التطــوي

 .. ة التطويريةنافسوامل

استثمار وتطوير الكوادر أو املوارد البشـرية لتهيئـة فـر      - 9

العمل يف هذا القطال املهم واييوي للبالد ، بشكل ُمدّعم 

ــام الســياحية واخلدميــة يف    تــا  كنــه خــوض هــذه امله

الننادق واملطـاعم ، والسـيما املـوارد البشـرية داخـل كـل       

وتطـوير املنـارق ،   حمافظة دون متييز ، وتنشـيط وتنميـة   

ــية      ــاء خصوص ــا ، وإعط ــياحية بكــل أنواعه ــا الس ومنه

 ..للسياحة الدينية يف مواقعها 

ألّن أفضل استثمار دائـم ومتواصـل ونشـط وداعـم للحركـة                 

االقتصادية الورنية داخل الدولة ، هو ما تدّره السياحة بشكل عام 

ــت   ــا  ، وال ــة بشــكل خ ــياحة الديني ــاج للرتويــ ، والس ج  ال حتت

، غري استتباب األمن والقدرات علـى اسـتيعاب اجلمـول    واإلعالن هلا

الت تصل يف املناسبات إف اجلمول املليونّية ، ومنها النجـف األشـرف   

 .. الكاظمية املقدسةو وكربالء املقدسة

وبدوره ينشِّط النر  يف كل اجملاالت ، ومنها فر  العمـل                

وجـذب األمـوال واالسـتثمارات ، وهـو مـا يظهـر بشـكل واضــح يف        

 ..والكاظمية املقدسة  النجف األشرف وكربالء املقدسة مدينت
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أهـم التوصـيات واملقرتحـات الـت ختـص وتسـ        من بني وهذه               

، آمل من اخلالق عـز وجـل أن أكـون قـد وفقـت يف      البحث لذكرها

واقـ  اخلـدمات   ما يتعلـق ب تغطية احملاور املهمة للسياحة الدينية ، و

يف فنــادق حمافظــة النجــف األشــرف ، ومــا تتطلبــه مــن تطــوير يف   

وما يتعلق بـاملوارد البشـرية   ، ة وغري املادية والننسية اجلوانب املادي

، تا فيهـا الصـحية ، وهـي ركيـزة هـذه اخلـدمات       ( القوى العاملة)

 .. والدعم الداعم هلا 
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 . 45ص / المصدر نفسه / محسن  سبد عبد الرزاق - 
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 اتظالملحو الدرجة اسم الفندق ت

وجود مطبم وكافترنا  درجة أولى السدنر السياحي  

وموم  سيارات فءاًل عن 

 ..الخدمات داخل كل غرفة 

/ ماعة احتفاالت / مطبم  درجة أولى النج  السياحي  2

مساحة / سوق / مسجد 

فءاًل عن / موم  سيارات 

 ..الخدمات داخل كل غرفة 

شركة زم م  3

للسياحة وإدارا 

 الفنادق

/ كراج للسيارات / مطبم  درجة أولى

فءاًل عن الخدمات األخرر 

 داخل كل غرفة 

فءاًل عن الخدمات / مطبم  درجة أولى اليمامة السياحي 4

 األخرر داخل كل غرفة

خدمات متوافرا داخل كل  درجة أولى السياحي الحدبا  5

 غرفة

درجة  رؤوف السياحي 9

خامسة 

 (شببي)

خدمات متوافرا داخل كل 

 غرفة

درجة  أضوا  النج  1

خامسة 

 (شببي)

خدمات متوافرا داخل ببض 

 الغرف

درجة  أهل البيت 8

خامسة 

 (شببي)

خدمات طبام وغسل وكو  

 وخدمات صالة

 
الت تقدمها بع  الننادق يف حمافظة  يبني اخلدمات(  )جدول 

 النجف األشرف



 9  

 

 

 

عدد  السنة ت

 الفنادق

مجموع 

 المشتغلون

عدد 

 الن ال 

عدد 

األسّرا 

المخصصة 

 للن ال 

عدد 

غرف 

 الن ال 

   684 92 244 16223 262   259 

2  685 99 2 5 61 46 3168  319 

3  689 11 221 64146 3251  346 

4  681 95 291 631 2 3 11  3 5 

5  688 5   61 696 3 29 4  234 

9  686 92 2 8 68118 3 29  252 

1  661 41 63  25688  682 169 

8  66  42  24 55418  8 9 981 

6  662 41  23  1814   961 91  

 
يبني عدد الننادق وجممول املشتغلون فيها وعدد النزالء ( 1)جدول 

  عدد الغرف هلمووعدد األسّرة املخصصة للنزالء 

.  911 -9111منذ عام 

9

 

                                                 
 
المجموعؤؤؤؤة / الجهؤؤؤاز المركؤؤؤؤ   ل حصؤؤؤؤا   / وزارا التخطؤؤؤؤيط / جمهورنؤؤؤؤة البؤؤؤؤراق : راجؤؤؤع   - 

 . 685 / مطببة الجهاز المرك   إلحصا  / اإلحصائية السنونة 

المجموعؤؤؤة اإلحصؤؤؤائية  / الجهؤؤؤاز المركؤؤؤ   ل حصؤؤؤا    / وزارا التخطؤؤؤيط / جمهورنؤؤؤة البؤؤؤراق   -

 . 689 / بة الجهاز المرك   إلحصا  مطب/ السنونة 

المجموعؤؤؤة اإلحصؤؤؤائية  / الجهؤؤؤاز المركؤؤؤ   ل حصؤؤؤا    / وزارا التخطؤؤؤيط / جمهورنؤؤؤة البؤؤؤراق   -

 . 681 / مطببة الجهاز المرك   إلحصا  / السنونة 

المجموعؤؤؤة اإلحصؤؤؤائية  / الجهؤؤؤاز المركؤؤؤ   ل حصؤؤؤا    / وزارا التخطؤؤؤيط / جمهورنؤؤؤة البؤؤؤراق   -

 . 688 / لجهاز المرك   إلحصا  مطببة ا/ السنونة 
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/ السنة 

 الن ال 

عراميون 

Iraqi's 

عرب 

Arabs 

أجانب 

Foreigners 

المجموع 

 Gradالكلي 

Total 

 684 53616 24256 688 16223 

 685 93986 25 15  285 61 46 

 689 98283 243 9 2 51 64146 

 681 98 94 2348   391 631 2 

 688 93999 32418 836 696 3 

 686 94566 3232   188 68118 

 661 81949 44413 636  25688 

 66  53 66 2292  1 55418 

 662  15919 2435 1  1814  

 
يبني جممول النزالء يف فنادق حمافظة النجف األشرف من ( 5)جدول 

.  911 -9111العراقيني واألجانب خالل السنوات 

9

 

                                                                                                      
المجموعؤؤؤة اإلحصؤؤؤائية  / الجهؤؤؤاز المركؤؤؤ   ل حصؤؤؤا    / وزارا التخطؤؤؤيط / جمهورنؤؤؤة البؤؤؤراق   -

 . 686 / مطببة الجهاز المرك   إلحصا  / السنونة 

المجموعؤؤؤة اإلحصؤؤؤائية  / الجهؤؤؤاز المركؤؤؤ   ل حصؤؤؤا    / وزارا التخطؤؤؤيط / جمهورنؤؤؤة البؤؤؤراق   -

 . 661 / ز المرك   إلحصا  مطببة الجها/ السنونة 

المجموعؤؤؤة اإلحصؤؤؤائية  / الجهؤؤؤاز المركؤؤؤ   ل حصؤؤؤا    / وزارا التخطؤؤؤيط / جمهورنؤؤؤة البؤؤؤراق   -

 .  66 / مطببة الجهاز المرك   إلحصا  / السنونة 

المجموعؤؤؤة اإلحصؤؤؤائية  / الجهؤؤؤاز المركؤؤؤ   ل حصؤؤؤا    / وزارا التخطؤؤؤيط / جمهورنؤؤؤة البؤؤؤراق   -

 . 662 / مرك   إلحصا  مطببة الجهاز ال/ السنونة 

المجموعؤؤؤة اإلحصؤؤؤائية  / الجهؤؤؤاز المركؤؤؤ   ل حصؤؤؤا    / وزارا التخطؤؤؤيط / جمهورنؤؤؤة البؤؤؤراق   -

 . 663 / مطببة الجهاز المرك   إلحصا  / السنونة 
 
 ..المراجع نفسها  - 
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 664  السنة الن ال 

 81324  عدد الن ال  براميونال

  31535 ليالي المبيت 

 5 15 عدد الن ال  البرب

 31111 ليالي المبيت 

 2138 عدد النال  األجانب

 436   ليالي المبيت 

 69811  عدد الن ال  المجموع الكلي

 349161 ليالي المبيت 

 
يبني جممول النزالء وليالي املبيت يف حمافظة النجف ( 9)جدول 

من العراقيني والعرب واألجانب 9111األشرف خالل سنة 

9

 

 

 

درجات 

 التصني 

عدد 

 الفنادق

      

 المجموع خامسة راببة والثة وانية أولى ممتاز السنوات

 661 1 2 2 3 2 38 41 

 66  1 3   5 3 31 42 

 662 1 4 3 4   28 41 

 663   4 3 5   21 4  

 664 1 4 3 4 1 31 4  

 
يبني تغيري عدد الننادق ودرجات تصنينها خالل سنة ( 7)جدول 

 يف حمافظة النجف األشرف 9111 -9110

                                                 
 
 ..المرجع نفسها  - 
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عدد  السنة

 الفنادق

مجموع 

 المشتغلين

عدد 

 الن ال 

عدد 

 الغرف 

عدد 

أسّرا 

 الن ال 

 664 4   44 349161 911  441 

 
يبني آخر إحصائية غري منشورة ألعداد الننادق وجممول ( 1)جدول 

 9111لني وعدد النزالء والغرف واألسّرة لسنة املشتغ

 

 

 النسبة المجاميع مومع الفندق

 % 42 1  شارع زنن البابدنن

 % 5  9 شارع الطوسي

 % 2  5 شارع الرسول

 % 5  9 شارع الصادق

 % 5 2 الميدان

 % 5 2 ماابل بلدنة النج / شارع أبو صخير 

 % 2   نصب وورا البشرنن

 % 2   شارع المهد 

 % 2   شارع كربال / ماابل الكراج 

 % 11   4 المجموع

 
يبني آخر إحصائية ملواق  الننادق يف شوارل النجف ( 1)جدول 

9111األشرف ونسبتها لسنة 

9

 

 

                                                 
 
 مدنرنة إحصا  محافظة النج  األشرف: المصدر  
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 النسبة عدد الفنادق  سنوات بدأ النشاط 

 691-  694    3 ،2 % 

 695-  696  2 8  ،4 % 

 611-  614  4 1  ،6 % 

 615-  616     21 % 

 681-  684  4 1  ،6 % 

 685-  686  8 5  ، 6 % 

 661-  664     21 % 

 % 11   4 المجموع

 
يبني سنوات بدأ النشاط لننادق حمافظة النجف األشرف ، ( 90)جدول 

 9111وما نالت تزاول نشارها حتى آخر إحصائية عام 

9

 

 

 النسبة عدد الفنادق  عدد غرف الفنادق 

9-  5  26 1  % 

 9- 25  1  1 % 

29- 35  2 5 % 

39- 45  3 1 % 

 % 11   4 المجموع

 
ونسبتها يف  9111يبني عدد الغرف يف الننادق لسنة ( 99)جدول 

حمافظة النجف األشرف 

 

 

 

 

                                                 
 
 .نشورا غير م/ المصدر نفسه .- 
2
 .غير منشورا / المصدر نفسه  - 
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 النسبة عدد الفنادق  عدد أسّرا الفنادق 

 4- 33   8 44 % 

34- 53   3 32 % 

54 - 13  5  2 % 

14 - 63  4  1 % 

64-   3    2 % 

 % 11   4 المجموع
يبني عدد أسّرة الننادق ونسبتها يف حمافظة النجف (  9)جدول 

. 9111األشرف لسنة 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 غير منشورا/ المصدر نفسه  - 
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 املصادر واملراجع
 

 : املصادر واملراجع العربية: أوالً 
 

دار / منـاهيم يف النلسـنة واالجتمـال    / أمحد خورشيد النوره جي  -9

 .  9110/ بغداد / قافية الشؤون الث

  ط/   ج/ ماضي النجف وحاضـرها  / جعنر الشيخ باقر آل حمبوبة  - 

 . 9157/ العراق  –النجف األشرف / مطبعة النعمان / 

إعداد وتدريب القوى البشرية ؛ دراسة حتليلية / حسني الدوري . د - 

 –اد بغـد / مطبعة اجلامعة / ألهم األصول العامة يف التنمية اإلدارية 

 9115/ العراق 

اجلامعـة  / التخطـيط السـياحي   / خليل إبراهيم أمحـد املشـهداني    -1

 .   9111/ بغداد / املستنصرية 

دراســـات يف أنمـــة مصـــر االقتصـــادية مـــ   / رمـــزي نكـــي . د -5

/  9ط/ إسرتاتيجية مقرتحـة لالقتصـاد العربـي يف املرحلـة القادمـة      

 .  911/ القاهرة / املطبعة الننية 

حمافظـة النجـف ؛ دراسـة يف جغرافيـة     / عد عبد الرناق حمسـن  س -9

ــة اآلداب  / الســكان  ــة إف كلي ــالة ماجســتري مقدم ــة / رس جامع

 .9111/ تشرين الثاني / البصرة 

/ تـاريخ الكوفـة   / السيد حسني بن السيد أمحد الرباقي النجنـي   -7

 .هـ 59 9/ العراق  –النجف األشرف / مطبعة اييدرية 
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السياحة وأثرها يف االقتصاد العربـي  / الدين عبد الوهاب  صال . د -1

ــدولي  / نشــرة البحــوث الســياحية  /  ــي ال دار النشــر / االحتــاد العرب

 للجامعات املصرية

دار غريـب  / إدارة األفـراد والكنـاءة اإلنتاجيـة    / علي السـمي  . د -1

 9115/   ط / القاهرة / للطباعة 

/  5ط/  اللغة واألدب والعلـوم  املنجد يف/ لويس معلوف اليسوعي  -90

  .بريوت  / املطبعة الكاثوليكية 

مطـاب   / السياحة ايديثـة علمـًا وتطبيقـًا    / حممود كامل . د -99

 .9175/ اهليئة املصرية العامة للكتاب 

دار / علـم السـياحة واملتنزهـات    / مسعود مصطنى الكنـاني  . د - 9

 9110/ العراق  –املوصل / ايكمة للطباعة والنشر 

دار /  99ط/ عربـي   –املورد ؛ قـاموس انكليـزي   / منري بعلبكي  - 9

 .  9177/ بريوت / العلم للماليني 

/ فلسـنة اإلدارة املعاصـرة واجملتمـ     / هاشم حسني ناصر احملنك  -91

 .  9110/ النجف األشرف / مطبعة القضاء 

 

 :املصادر واملراجع لإلحصائيات املعتمدة : ثانيًا 
 

/ اجلهـان املركـزي لإلحصـاء    / ونارة التخطـيط  / ورية العراق مجه -9

/ مطبعة اجلهـان املركـزي إلحصـاء    / اجملموعة اإلحصائية السنوية 

9115 . 

/ اجلهـان املركـزي لإلحصـاء    / ونارة التخطـيط  / مجهورية العراق  - 

/ مطبعة اجلهـان املركـزي إلحصـاء    / اجملموعة اإلحصائية السنوية 

9119 . 
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/ اجلهـان املركـزي لإلحصـاء    / ونارة التخطـيط  / ية العراق مجهور - 

/ مطبعة اجلهـان املركـزي إلحصـاء    / اجملموعة اإلحصائية السنوية 

9117 . 

/ اجلهـان املركـزي لإلحصـاء    / ونارة التخطـيط  / مجهورية العراق  -1

/ مطبعة اجلهـان املركـزي إلحصـاء    / اجملموعة اإلحصائية السنوية 

9111 . 

/ اجلهـان املركـزي لإلحصـاء    / ونارة التخطـيط  / العراق  مجهورية -5

/ مطبعة اجلهـان املركـزي إلحصـاء    / اجملموعة اإلحصائية السنوية 

9111 . 

/ اجلهـان املركـزي لإلحصـاء    / ونارة التخطيط / مجهورية العراق  -9

/ مطبعة اجلهـان املركـزي إلحصـاء    / اجملموعة اإلحصائية السنوية 

9110 . 

/ اجلهـان املركـزي لإلحصـاء    / ونارة التخطـيط  / لعراق مجهورية ا -7

/ مطبعة اجلهـان املركـزي إلحصـاء    / اجملموعة اإلحصائية السنوية 

9119 . 

/ اجلهـان املركـزي لإلحصـاء    / ونارة التخطـيط  / مجهورية العراق  -1

/ مطبعة اجلهـان املركـزي إلحصـاء    / اجملموعة اإلحصائية السنوية 

911  . 

/ اجلهـان املركـزي لإلحصـاء    / ونارة التخطـيط  / راق مجهورية الع -1

/ مطبعة اجلهـان املركـزي إلحصـاء    / اجملموعة اإلحصائية السنوية 

911  . 

إحصـائيات غـري منشـورة    / دائرة إحصاء حمافظة النجف األشرف  -90

 . 9115وبداية  9111 - 911لسنة 

 

 



 1  

 :املصادر واملراجع األجنبية : ثالثًا 
 

1-Flippo , Edwin B. , " Personnel Management " , 5
th

 Edition , 

McGraw – Hill , Tokyo – Japan , 1982. 

2 - Matz , Adolph & Usry , Milton F. " Cost Accounting : 

Planning And Control " 7
th

 Edition , United States , America , 

1980  . 

3 - Sartain , Aaron Q . & Baker , Alton W. , " The Supervisor 

And The Job " , 3ed Edition  , McGraw – Hill , Tokyo – Japan 

, 1982 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ااألشرف مدنمالنج  



 12 

 

 

 

 حمتويات البحث من املخططات
 
 الصنحة التناصيـــــــل

يبني بشكل تقرييب بع  الشوارل (  9) ةطط 

 .واملواق  املقدسة

51 

يبني معدالت درجات ايـرارة واألمطـار   (  )جدول 

( 9119 - 919)ة النجف األشرف للمدة مـن  يف مدين

 مئوية

51 

ــدول  ــ    (  )ج ــدمها بع ــت تق ــبني اخلــدمات ال ي

 الننادق يف حمافظة النجف األشرف

90 

يبني عدد الننادق وجممول املشـتغلون  ( 1)جدول 

فيها وعدد النزالء وعدد األسّرة املخصصـة للنـزالء   

  911 -9111وعدد الغرف هلم ، منذ عام 

99 

 جممول النزالء يف فنادق حمافظـة  يبني( 5)جدول 

ــب خــالل    ــن العــراقيني واألجان النجــف األشــرف م

  911 -9111السنوات 

9  

يبني جممول النـزالء وليـالي املبيـت يف    ( 9)جدول 

ــنة    ــن  9111حمافظــة النجــف األشــرف خــالل س م

 العراقيني والعرب واألجانب

9  

يــبني تغــيري عــدد الننــادق ودرجــات  ( 7)جــدول 

يف حمافظـــة  9111 -9110نة تصـــنينها خـــالل ســـ

9  
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 النجف األشرف

يبني آخر إحصائية غري منشورة ألعداد ( 1)جدول 

الننادق وجممول املشتغلني وعدد النزالء والغـرف  

 9111واألسّرة لسنة 

91 

يبني آخـر إحصـائية ملواقـ  الننـادق يف     ( 1)جدول 

 9111شوارل النجف األشرف ونسبتها لسنة 

91 

ــدأ ( 90)جــدول  ــبني ســنوات ب ــادق  ي النشــاط لنن

حمافظة النجف األشرف ، وما نالت تـزاول نشـارها   

 9111حتى آخر إحصائية عام 

95 

يـبني عـدد الغـرف يف الننـادق لسـنة      ( 99)جدول 

 ونسبتها يف حمافظة النجف األشرف 9111

95 

يبني عدد أسـّرة الننـادق ونسـبتها يف    (  9)جدول 

 9111حمافظة النجف األشرف لسنة 

99 

جممـول النـزالء مـن العـراقيني      ( 9)بياني ةطط 

 .... والعرب واالجانب

99 

تغـري عـدد الننـادق ودرجـات      (91)بيـاني  ةطط 

 ... تصنينها

97 

عدد الننادق ودرجـات  جممول  (95)بياني ةطط 

 ... تصنينها

97 
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 حمتويات البحث
 

 الصنحة لـــــــــــــيـالتناص

 5 املقدمة

  الســـياحة والســـياحة الدينيـــة : املبحـــث األول

 .واستثماراتها ايضارية 

7 

 مدخل ومناهيم: أواًل 

 .السياحة والسياحة الدينية  :ثانيًا 

 .أثر السياحة الدينية وأهمية استثمارها : ثالثًا 

 .ضاري والسياحة الدينية املضمون اي: رابعًا 

7 

99 

99 

91 

  السياحة الدينية وواق  اخلدمات : املبحث الثاني

 يف فنادق حمافظة النجف األشرف

 9 

حملة عن األماكن املقدسة يف حمافظة النجف : أواًل 

 .األشرف 

التوني  املكـاني أو اجلغـرايف للننـادق يف    : ثانيًا 

 .حمافظة النجف األشرف 

نــادق وخــدماتها يف  درجــات تصــنيف الن : ثالثــًا 

 .حمافظة النجف األشرف 

 9 

 

 9 

 

 1 

  سبل تطوير السياحة الدينية يف : املبحث الثالث

 حمافظة النجف األشرف

   

أهمية تكامل خدمات الننـادق مـ  األسـواق    : أواًل 

 .واملطاعم 
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ــوارد البشــرية وأهميتــه لــدعم       ثانيــًا تــدريب امل

 .اخلدمات النندقية 

ته خلدمـة السـياحة   الدليل السياحي وضرور: ثالثًا 

 .الدينية 

 5 

 

 1 

    ــ ــث الرابـ ــات  : املبحـ ــتنتاجات واملقرتحـ االسـ

 والتوصيات

11 

 19 االستنتاجات : أواًل 

  5 املقرتحات والتوصيات: ثانيًا 

 91 املراج واملصادر 

 91 املراج  العربيةواملصادر 

 79 األجنبية املراج واملصادر 

  7 حمتويات البحث من األشكال واملخططات
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 املؤلف يف سطور
 العراق/  درس االبتدائية والثانوية يف النجف األشرف .. 

     درس يف جامعة بريوت العربية ، وأكمـل دراسـته اجلامعيـة يف

 .. 9119 – 9115العراق عام  –اجلامعة املستنصرية 

      والربوفيسـور  مـ    حصل علـى شـهادات املاجسـتري والـدكتوراه

 :مرتبة الشرف وشهادات التنوق من جامعة 
 (CIU) CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY 

  له مشاركات يف الكثري من الدورات ، واللجان العلمية.. 

 الكثري من الشهادات التقديرية وكتب الشكر  حاصل على.. 

  حاصل على هوية املؤلف الدولي.. 

  ويف  ةمنشــوروموســوعة ومعــاجم كتــاب (  900) لــه أكثــر مــن

 .. ويف ةتلف التخصصات، للنشر  ادوره

  مؤمتر علمي ور  ودولي ويف ةتلف (  51) مشارأ بأكثر من

 ..، داخل العراق وخارجه التخصصات 

  حبث وموضول ، داخل وخارج العراق (  900) منشور له أكثر من.. 

      منشور له الكثري مـن القصـص القصـرية والشـعر يف الصـحف 

 ..واجملالت ، وضمن كتب يف السرية الذاتية والعلمية 

   منشــور لــه الكــثري واملنــول مــن الكتــب والبحــوث والقصــص

 ..االنرتنت  يف والشعر  على مواق 

  له عضوية يف العشرات من احملافل العلمية الدولية.. 

  مؤسس ومدير دار أنباء للطباعة والنشر.. 

 الشؤون العلمية، /  امعةجلارئاسة :  جامعة بابل :سابقًا عمل يف

واحد من مؤسسـي  مركز دراسات الكوفة ، و:  جامعة الكوفةو

وعمـل يف  / ومدير اإلدارة ،  9111املركز ، ومدير املركز وكالة 

 ..ويف كلية النقه / رئاسة جامعة الكوفة 


