
 م0220/أيلول    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     9العدد/
 

259 

 الوعي السياحي لدى طمبة المراحل الجامعية )كمية اآلداب في جامعة الكوفة أنموذجًا(

 أ.د. وهاب فهـد الياسري
 كمية اآلداب / جامعة الكوفة

 المقدمة : 
الوعي السياحي ىو مؤّثر فاعل في عممية ترويج السياحة في أي منطقة من   العالم، فيو عامل ميم في  إّن عنصر

توسع األفق السياحي لدى السكان في كيفية التعامل من قبميم مع السائح المحمي أو األجنبي الذي يروم التعرف عمى 
يا مدينة عن مدينة أخرى، كذلك لمتعرف عمى تاريخ الشعوب الظواىر السياحية والتمتع بالمناظر الطبيعية التي قد تشتير ب

من خالل المناطق والشواىد التأريخية واألثرية. ونحن اليوم نالحظ كثرة الشواخص واألماكن التأريخية واألثرية والدينية 
ر السياحية والتي باإلمكان والظواىر الطبيعية ذات الطابع السياحي واإلستجمامية منيا والعالجية.. إذ تتنوع في بمدنا الظواى

 استثمارىا باتجاه الجانب السياحي لتكون رافدًا آخر لالقتصاد الوطني. 
ويعد السكان في المدن السياحية ىو العنصر الفاعل والمشجع الستدامة الحركة السياحية إذا ما كان السكان 

ء بعض اليدايا أو التحف التاريخية أو عند زيارتو يمتمكون الوعي السياحي واحترام السائح وعدم استغاللو عند قدومو لشرا
لممراقد الدينية. والشريحة الجامعية المتمثمة بطمبة المراحل الدراسية والذين من المؤمل أن يصبحوا قادة المستقبل بمختمف 

احية، لذا أتخذ اختصاصاتيم وتوجياتيم ىم العامل الميم في توعية السكان وبقية شرائح المجتمع حول منظور الحركة السي
في ىذا البحث طمية المرحمة الجامعية في جامعة الكوفة وكانت كمية اآلداب حالة دراسية ولمختمف أقسامو الستة )المغة 
العربية، المغة اإلنكميزية، التاريخ، الجغرافيا، الفمسفة، المجتمع المدني( واقتصرت الدراسة عمى طمبة المراحل الثانية والثالثة 

%. صمم 20وتم اختيار عينة عشوائية من الطمبة ولممراحل الدراسية المذكورة ولجميع األقسام العممية وبنسبة والرابعة، 
عمى ضوء ذلك استبيان ضّم عدد من األسئمة وّزعت عشوائيًا عمى العينة المبحوثة، وتم تمثيل إجابات االستبيان بأشكال 

 البحث. آية )مقترحات( وضعت في نيبيانية وجداول صيغت عمى ضوئيا استنتاجات وتوصيات 
 هدف البحث :  

 ييدف البحث إلى :
معرفة الوعي السياحي عند شريحة ميمة من شرائح المجتمع وىم طمبة المرحمة الجامعية لما ليذه الشريحة من دور  – 1

اطيم بعد تخرجيم في بناء مستقباًل في المجتمع ولكونيم أداة لمتطور االجتماعي والثقافي واالقتصادي من خالل انخر 
 سوق العمل. 

إدراك أىمية الوعي السياحي في جعل سكان أي مدينة مجتمع حاضن وليس خانق وطارد لمسياحة وتحويل السياحة  - 2
إلى ثقافة عامة لدى جميع السكان كي يقبموا عمى ىذا المجال وأنشطتو برؤية متفتحة عمى حيويتو ألجل أن يتحول 

عامة تجعل السائح يشعر بالدفء في المعاممة والتميز في االستقبال والوداع واأللفة بينو الوعي السياحي إلى سمة 
 وبين المواطن أينما حل أو ارتحل. 

ألىمية النشاط السياحي وأثره في التنمية االقتصادية واالجتماعية وتحسين األوضاع المعيشية لمسكان  خمق وعي - 3
 ور عمى مختمف األنشطة. بمختمف شرائحيم لما ليذا القطاع من د

 أهمية الوعي السياحي في تنشيط الحركة السياحية : 
في نفسيتو من جية  تأثيريعد الوعي السياحي عنصرًا ميمًا وعاماًل مؤثرًا في السياحة وتطورىا من جية والسائح وال

ة السائح الوطني واألجنبي خاصة أخرى، ولذا فإن أغمب الدول التي تمتمك حركة سياحية تعد برامج وىيكمية عمل في معامم
ألن السائح الذي يزور منطقة معينة أو بمد معين ينقل صورتو وتطمعاتو ومشاىداتو ومعاممة الناس لو إلى أفراد مجتمعو 
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األصل فإذا كانت الصورة التي ينقميا جيدة ومعاممة الناس لو الئقة سيشجع اآلخرين عمى الوفود إلى المنطقة أو البمد الذي 
 ه السائح وبالعكس إذا كانت الصورة عكس ذلك فإن ىذا يؤثر عمى القدوم إلى تمك الدولة أو المدينة.. زار 

ومن الناحية الثقافية واإلعالمية فالسياحة الداخمية أىميتيا لممواطن في معرفة معالم وطنو وتنمية إدراكو ورفع مستواه 
تفاىمو مع السياح األجانب والمحافظة عمى المرافق السياحية الثقافي واالرتقاء بوعيو السياحي مما ينعكس عمى حسن 

واألثرية وأن التسييالت التي تقدم لمسائح األجنبي ومعاممتو بشكل حسن سوف ينعكس في نقمو لممعمومات عن البمد الذي 
حي لدى سكان المدينة أو لذا فإَن الوعي السيا (1)زاره إلى أبناء شعبو مما يخمق منو وسيمة إعالمية مجانية لمبمد والمدينة

البمد بصورة عامة ميم جدًا ويجب أن يحمل عمى محمل الجدية واالرتقاء بو إذا ما أردنا حركة سياحية من خالليا نحصل 
عمى نتائج مقبولة في الجانب االقتصادي واالجتماعي والثقافي.. )ألن السياحة ليا دور تربوي يتزايد باستمرار حيث 

وعن طريقيا يمكن التعرف واالتصال وتوطيد العالقات االجتماعية وىي تعمل عمى تطور اإلنسان أصبحت مؤسسة تربوية 
  (2)سيكولوجيا عن طريق المحافظة عمى الصحة وتجديد القوة عند الشعور بالتعب..(

كس ذلك في إذن يجب عمينا أن نزرع التوعية السياحية في أذىان طمبتنا الجامعيين لزيادة الوعي السياحي لدييم لينع
كيفية معاممة السائح األجنبي والعربي لنحقق بذلك ما ىو أفضل الستمرارية قدوم السياح إلينا.. عمى أثر ذلك تتوطد 
العالقات اإلنسانية وفق الحقائق المتبادلة بين األفراد والجماعات.. )باعتبار السياحة ليا دورًا فاعاًل وميمًا في العالقات 

 . (3)طبيعية نابعة أصال من طبيعة اإلنسان وفطرتو وما تحوييا من غرائز وحواس منذ خمقو( اإلنسانية ألنيا ظاىرة
وىنا تؤثر التوعية السياحية عمى الحركة السياحية وتنشيطيا في البمد بصورة عامة ويجب غرس الوعي السياحي 

أن ننشر الوعي في أذىان طمبة الجامعات  لدى جميع الطمبة في المراحل الدراسية ومستوياتيا ولكي نبدأ بتنشيط ذلك عمينا
لغرسيا فيما بعد في أذىان طمبتيم وموظفييم وكل حسب عممو في قطاعات الدولة.. ليصبح لدينا إمكانية من الوعي 

فنشر )التوعية السياحية بكل وسائل اإلعالم المختمفة ربما ال السياحي عند الجميع لينعكس ذلك عمى الحركة السياحية، 
ن حاولت ىذه الطبقة المثقفة التوضيح لمصغار بأىمية ىذا يفيميا  إال الطبقة المثقفة في المجتمع وقد تنحصر فييم حتى وا 

ًا مقارنة بغرس مفيوم التوعية السياحية في عقوليم منذ الصغر من خالل األب تأثير القطاع السياحي إال أن ىذا يكون أقل 
م مسؤولية الحفاظ عمى ىذا اإلرث العظيم، وتصبح أفكارىم قوية مستندة عمى واألم والمعمم في المدرسة فينمون وتنمو معي

قاعدة عممية رصينة ال تستطيع أي أفكار فاسدة أو تعبئة خاطئة اختراق ىذه العقمية، فكمما ازدادت نضوجًا ازدادت قوة 
 . (4)ومتانة

اطات  السياحية، فتنمية القطاع )فالتخطيط السياحي ييدف إلى تحقيق أقصى درجة من المنفعة من خالل النش
في الييكل نتاج السياحي ىو أحد االستراتيجيات لمتنمية االقتصادية وأن تكون صناعة السياحة جزء من قطاعات اإل

  (5)االقتصادي لمدولة(
 تحميل حالة الدراسة : 

عمى طمبة المراحل الدراسية  لقد تم اختيار األقسام العممية في كمية اآلداب جامعة الكوفة كحالة دراسية، واقتصرت
فييا وشممت طمبة السنة الثانية والثالثة والرابعة وأستبعد من ذلك طمبة السنة األولى لعدم مباشرتيم في الدراسة ليذا العام. 

     طالب وطالبة وزعوا عمى األقسام وكما في (6)(989وكان مجموع الطمبة لجميع األقسام العممية ولممراحل الدراسية الثالث )
 (. 1الجدول )
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 (1جدول )
 مجموع الطمبة موزعين عمى األقسام العممية في كمية اآلداب

 
 المجموع  المرحمة الرابعة  المرحمة الثالثة المرحمة الثانية القسم العممي 
 213 39 69 195 المغة العربية 

 242 59 72 111 المغة اإلنكميزية 
 131 39 47  54 التاريخ 
 199 29 71 99  الجغرافيا
 96 8 28 69 الفمسفة 

 99 17 38 44 المجتمع المدني 
 989 182 325 473 المجموع الكمي 

 المصدر: الباحث باالعتماد عمى شعبة التسجيل في كمية اآلداب.
 

 (. 2جدول )%( من الطمبة لكل قسم إذ كانت ىذه النسبة موزعة عمى األقسام وكما في ال29وقد تم اختيار العينة وبنسبة )
 

 (2جدول )
 عدد استمارات االستبيان موزعة عمى عينة طمبة المراحل الدراسية في األقسام العممية.

المرحمة  القسم العممي 
 الثانية

النسبة المئوية لما تشكمه  المجموع  المرحمة الرابعة  المرحمة الثالثة
 العينة من المجموع الكمي 

 22 43 8 14 21 المغة العربية 
 25 48 12 14 22 مغة اإلنكميزية ال

 12 23 3 9  11 التاريخ 
 21 49 6 14 29 الجغرافيا 
 19 29 2 6 12 الفمسفة 

 19 29 3 8 9 المجتمع المدني 
 %199 194 34 65 95 المجموع الكمي 

 المصدر: تحميل االستبيان. 
 

طالبة شمميم االستبيان وقد توزعوا عمى جميع ( طالب و 194( أن مجموع العينة المبحوثة بمغ )1ونالحظ من الشكل )
%( من مجموع 22( وبنسبة )43األقسام العممية في الكمية فكان عدد الطمبة في العينة المبحوثة في قسم المغة العربية )

( 49%( والجغرافيا )12( بنسبة )23%( والتاريخ )25( وقد شكمت نسبة )48العينة المبحوثة وقسم المغة اإلنكميزية )
 (. 2%( أيضًا وىذا ما نالحظو في الشكل )19( وبنسبة )29%( والمجتمع المدني )19( بنسبة )29%( والفمسفة )21)
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شكل ) 1 ( مجموع العينة المبحوثة  من طلبة  كل قسم من األقسام العلمية في 

كلية اآلداب

 
 المصدر : الباحث

 

شكل ) 2 ( ما تشكلة العينة المبحوثة من مجموع طلبة كل قسم من 

األقسام العلمية

اللغة اإلنكليزية 

%25

التاريخ 

%12

الجغرافيا 

%21

الفلسفة 

%10

المجتمع المدني 

%10 اللغة العربية 

%22

 
 المصدر : الباحث.

( نالحظ أّن نسب ماتشكمو العينة من المجموع الكمي ىي نسب متفاوتو فيما بين األقسام العممية 2ومن الشكل )
 %( كل منيم. 19مسفة والمجتمع المدني التي كانت نسبيم متشابية فيما بينيم إذ كانت )ماعدا قسم الف
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 تحميل االستبيان : 
لقد تم تحميل االستبيان بعد تفريغ البيانات التي تمثمت بإجابات العينة المبحوثة في استمارة االستبيان التي أعدت 

 ة فيو كاآلتي : ليذا الغرض وكانت النتائج وحسب األسئمة المطروح
 االهتمام بتنشيط الحركة السياحية في المدينة :  – 1

أتضح من خالل تحميل إجابات العينة أّن ىناك الرغبة في االىتمام بتنشيط الحركة السياحية في المدينة فقد كانت 
 جميع اإلجابات بنعم لالىتمام بالحركة السياحية. 

 التعامل مع السائح :  – 2
 بات متباينة بين أفراد العينة ولمختمف األقسام العممية في الكمية وكما يمي : فقد كانت اإلجا

( إجابة ليس ليا الرغبة 8( منيا ال مانع من أن تكون دلياًل لمسائح و)35أجابت العينة بأن ) قسم المغة العربية: –أ 
( أجابت بكاّل. وفيما 16ت بنعم و)( أجاب27في أن تكون دلياًل لو. في حين كانت اإلجابات حول المرافقة لمسائح )

 يخص قبول العينة بالمال إذا ما عرض عميو من قبل السائح فكانت جميع العينة أجابت بكاّل. 
( أجابت ليس ليا 18( منيا ال مانع من أن تكون دلياًل لمسائح و)39أجابت العينة بأن )قسم المغة اإلنكميزية:  -ب 

( أجابت بكاّل. 29( أجابت بنعم و)19ين كانت اإلجابات حول المرافقة لمسائح )الرغبة في أن تكون دلياًل لو. في ح
 وفيما يخص قبول العينة بالمال إذا ما عرض عميو من قبل السائح فكانت جميع العينة أجابت بكاّل. 

ليا الرغبة في  ( أجابت ليس1 2( منيا ال مانع من أن تكون دلياًل لمسائح و)11أجابت العينة بأن )قسم التاريخ:  –ج 
( أجابت بكاّل. وفيما 17( أجابت بنعم و)6أن تكون دلياًل لو. في حين كانت اإلجابات حول المرافقة لمسائح )

 يخص قبول العينة بالمال إذا ما عرض عميو من قبل السائح فكانت جميع العينة أجابت بكاّل. 
( أجابت ليس ليا الرغبة في 27أن تكون دلياًل لمسائح و) ( منيا ال مانع من13أجابت العينة بأن )قسم الجغرافيا:  –د 

( أجابت بكاّل. وفيما 19( أجابت بنعم و)21أن تكون دلياًل لو. في حين كانت اإلجابات حول المرافقة لمسائح )
 يخص قبول العينة بالمال إذا ما عرض عميو من قبل السائح فكانت جميع العينة قد أجابت بكاّل. 

( أجابت ليس ليا الرغبة في 15( منيا ال مانع من أن تكون دلياًل لمسائح و)5أجابت العينة بأن )فة: قسم الفمس –هـ 
( أجابت بكاّل. وفيما 8( أجابت بنعم و)12أن تكون دلياًل لو. في حين كانت اإلجابات حول المرافقة لمسائح )

 العينة أجابت بكاّل.  يخص قبول العينة بالمال إذا ما عرض عميو من قبل السائح فكانت جميع
( أجابت ليس ليا 9( منيا ال مانع من أن تكون دلياًل لمسائح و)11أجابت العينة بأن )قسم المجتمع المدني:  –و 

( أجابت بكاّل. 12( أجابت بنعم و)8الرغبة في أن تكون دلياًل لو. في حين كانت اإلجابات حول المرافقة لمسائح )
ل إذا ما عرض عميو من قبل السائح فكانت جميع العينة أجابت بكاّل. وكما في وفيما يخص قبول العينة بالما

 (. 3الشكل )
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شكل ) 3 ( إجابات العينة لجميع األقسام العلمية عن التعامل مع السائح .

0

5

10

15

20

25

30

35

40

دليالً له 

نعم  35301113511

كالّ 8181227159

مرافقته

نعم  2719621128

كالّ 16291719812

المجتمع المدنيالفلسفة الجغرافياالتاريخاللغة اإلنكليزيةاللغة العربية

 
 المصدر : الباحث.

( فإّن أكثر عينة أجابت بنعم لكي تكون دلياًل لمسائح ىي في قسم المغة العربية ثم عينة قسم المغة 3ومن الشكل )
والمجتمع المدني والفمسفة أما فيما يخص مرافقة العينة لمسائح فأجابت  اإلنكميزية وتالىما عينة قسم الجغرافيا ثم التاريخ

عينة قسم المغة العربية بأكثر عددًا بنعم تاله عينة قسم الجغرافيا ثم المغة اإلنكميزية وقسم الفمسفة والمجتمع المدني وأخيرًا 
 (. 4عينة قسم التاريخ. وكما في الشكل )

 

شكل ) 4 ( إجابات العينة لألقسام العلمية حول قبولهم كدليالً 

ومرافقين للسائح .
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 المصدر : الباحث.
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 في العمل في السياحة عند التخرج :  الرغبة – 3
( من 27( منيا لدييا الرغبة في العمل السياحي عند تخرجيا و)16كانت إجابات العينة بأن )قسم المغة العربية:  –أ 

 العينة كانت إجابتيا بعدم الرغبة لمعمل في المجال السياحي. 
( 29ا لدييا الرغبة في العمل السياحي عند تخرجيا و)( مني28كانت إجابات العينة بأن )قسم المغة اإلنكميزية:  –ب 

 من العينة كانت إجابتيا بعدم الرغبة لمعمل في المجال السياحي. 
( من العينة 7( منيا لدييا الرغبة في العمل السياحي عند تخرجيا و)16كانت إجابات العينة بأن )قسم التاريخ:  –ج 

 السياحي.  كانت إجابتيا بعدم الرغبة لمعمل في المجال
( من العينة 8( منيا لدييا الرغبة في العمل السياحي عند تخرجيا و)32كانت إجابات العينة بأن )قسم الجغرافيا:  –د 

 كانت إجابتيا بعدم الرغبة لمعمل في المجال السياحي. 
( من العينة 14رجيا و)( منيا لدييا الرغبة في العمل السياحي عند تخ6كانت إجابات العينة بأن )قسم الفمسفة:  –هـ 

كانت إجابتيا بعدم الرغبة لمعمل في المجال السياحي. وىنا عمينا أن نضع ىيكمية عمل لغرس الثقافة السياحية 
 والوعي السياحي في أذىان طمبتنا الجامعيين من خالل مناىجيم الدراسية. 

( 4غبة في العمل السياحي عند تخرجيا و)( منيا لدييا الر 16كانت إجابات العينة بأن )قسم المجتمع المدني:  –و 
 (. 5من العينة كانت إجابتيا بعدم الرغبة لمعمل في المجال السياحي وىذا ما نالحظو في الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر : الباحث.
 
 
 
 
 
 
 

 
شكل ) 5 ( إجابات العينة ولجميع األقسام العلمية عن مدى 

الرغبة في العمل السياحي .
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 مساهمة العينة في توعية عوائمهم عن أهمية السياحة :  –4
وىو عن مساىمة الطمبة في المراحل الجامعية في توعية عوائميم فقد أما بخصوص السؤال الذي تضمنو االستبيان 

 كانت إجاباتيم حسب األقسام العممية كاآلتي : 
( طالب وطالبة كانت 22أجابت العينة في القسم ولممراحل التي شمميا االستبيان بأّن )قسم المغة العربية:  –أ 

 ( كانت إجاباتيم بكاّل. 21إجاباتيم بنعم و)
( طالب وطالبة كانت 11أجابت العينة في القسم ولممراحل التي شمميا االستبيان بأّن )م المغة اإلنكميزية: قس –ب 

 ( كانت إجاباتيم بكاّل. 37إجاباتيم بنعم و)
( طالب وطالبة كانت إجاباتيم 5أجابت العينة في القسم ولممراحل التي شمميا االستبيان بأّن )قسم التاريخ:  –ج 

 كانت إجاباتيم بكاّل. ( 18بنعم و)
( طالب وطالبة كانت إجاباتيم 14أجابت العينة في القسم ولممراحل التي شمميا االستبيان بأّن )قسم الجغرافيا:  –د 

 ( كانت إجاباتيم بكاّل. 26بنعم و)
ت إجاباتيم ( طالب وطالبة كان3أجابت العينة في القسم ولممراحل التي شمميا االستبيان بأّن )قسم الفمسفة:  –هـ 

 ( كانت إجاباتيم بكاّل. 17بنعم و)
( طالب وطالبة كانت 5أجابت العينة في القسم ولممراحل التي شمميا االستبيان بأّن )قسم المجتمع المدني:  –و 

 (. 6( كانت إجاباتيم بكاّل وكما في الشكل )15إجاباتيم بنعم و)
 

شكل ) 6 ( إجابات العينة ولجميع األقسام العلمية عن مدى 

مساهمتهم في توعية عوائلهم عن أهمية السياحة .

نعم 201151436

كالّ 233718261714

قسم اللغة 

العربية

قسم اللغة 

اإلنكليزية
الفلسفةالجغرافياالتاريخ

المجتمع 

المدني

 
 المصدر : تحميل االستبيان.

( إّن ىناك قصور في الوعي السياحي لدى العينة المبحوثة 6لعينة والتي تم تمثيميا بالشكل )نفيم من خالل إجابات ا
من طمبة المراحل الجامعية في الكمية، وىذا األمر يتطمب تضمين المناىج الدراسية لمفردات تنفصل بدراستيا عن السياحة 

تأكيد لجميع إجابات العينة بعدم تضمين المنيج  وكيفية غرس الوعي السياحي لدى الطمبة الجامعيين. كما كان ذلك في
 الدراسي مواضيع عن السياحة. 
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 مدى تضمن المنهج الدراسي مواضيع عن السياحة :  – 5
أظيرت نتائج تحميل االستبيان حول مدى تضمن المنيج الدراسي مواضيع عن السياحة، أجابت جميع العينة ولجميع 

الدراسي لمواضيع تتعمق بالجانب السياحي. ىذا دليل بقصور مناىجنا الدراسية األقسام العممية بعدم تضمن المنيج 
 الجامعية في احتوائيا عمى مفردات توّضح أىمية السياحة ودورىا في االقتصاد العام لمبمد. 

 
 االستنتاجات 

 من خالل البحث تم التوصل إلى االستنتاجات اآلتية : 
أّن ىناك الرغبة في االىتمام بتنشيط الحركة السياحية في المدينة فقد كانت  أتضح من خالل تحميل إجابات العينة - 1

 جميع اإلجابات لمعينة المبحوثة بنعم لالىتمام بالحركة السياحية 
أتّضح من خالل تحميل االستبيان أّن إجابات العينة حول التعامل مع السائح لم تكن إجابات كافية ترتقي بعددىا إلى  – 2

رضا ونحن كدولة وكمدينة خاصة مدينتنا النجف األشرف يشجع العمل السياحي ويرضي السائح األجنبي القناعة وال
( 194( من مجموع العينة والبالغ )195والمحمي فمجموع إجابات العينة ولجميع األقسام العممية في الكمية كانت )

طمب منيا السائح ذلك في حين كانت إجابات  طالب وطالبة أجابت بنعم لديو االستعداد بأن تكون دلياًل لمسائح إذا
 ( من مجموع العينة المذكورة. 93العينة بنعم ترافق السائح )

وأظيرت نتائج االستبيان حول الرغبة في العمل السياحي مستقباًل فقد كانت إجابات العينة ولجميع األقسام العممية  – 3
 حي( من مجموع العينة المبحوثة. ( بكاّل )عدم الرغبة في العمل السيا78( و)114بنعم )

( يسيمون في توعية 59وعن مدى مساىمة العينة في توعية عوائميم عن أىمية السياحة فكانت اإلجابات بنعم ) – 4
عوائميم عن أىمية السياحة لمبمد ودورىا االقتصادي واالجتماعي. أما اإلجابات بكاّل وعدم مساىمة العينة في توعية 

 ( ولجميع األقسام العممية في الكمية. 194( من مجموع العينة البالغة )135السياحة فكانت )عوائميم عن أىمية 
 

 التوصيات والمقترحات 
عمى الييئات السياحية والمؤسسات الحكومية ذات االىتمام بالحركة السياحية أن تأخذ عمى عاتقيا توضيح أىمية  – 1

شريحة المثقفة والتي يعّول عمييا قيادة مؤسسات الدولة في المستقبل، السياحة في البمد لطمبة الجامعات باعتبارىم ال
وذلك بانتياج ىيكمية عمل واضحة كعقد الندوات والمؤتمرات اليدف منيا زيادة الوعي السياحي لمطمبة الجامعيين 

 وبالتنسيق مع عمادات الكميات ورئاسة الجامعة. 
مواضيع عن السياحة وخاصة الكميات واألقسام ذات العالقة لغرض تضمين المقررات الدراسية ولمختمف الكميات  – 2

بأىمية السياحة ودورىا في حل مشاكل البطالة  غرس التوعية والثقافة السياحية عند الطالب الجامعي لخمق جياًل واعياً 
 لمشباب.

مي وزرع الرغبة لديو لمعمل السياحي بشكل يضمن لمطالب فرصة لمتدريب العم وضع آليات تتضمن التوجو إلى التعميم – 3
 في المؤسسات السياحية في المستقبل وبمغريات مادية ومعنوية إذا ما أردنا االرتقاء بالحركة السياحية في البمد. 

نشر الوعي السياحي من قبل الييئات التدريسية بين الطمبة في األقسام العممية في كميات جامعات العراق لموصول  – 4
 وعي والثقافة السياحية لما لذلك من دور بناء ودعم الحركة السياحية في البمد. إلى أعمى درجات ال
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