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 المستخلص
ثقافة و سموكيات فن االتيكيت طار الفكري والفمسفي ليذه الدراسة، وىي )ثة متغيرات لتشكيل االتفاعمت ثال 

 محاور(، وقد انطمقت الدراسة من مشكمة معبر عنيا بعدد من الو شخصية مستيمك الخدمة  الخدمة المتميزة
جابة عنيا استجالء الفمسفة النظرية والدالالت الفكرية ليذه المتغيرات، كونيا ستيدف من االاالفكرية والتطبيقية، 

خاصة، ومن ثم اختبار بالعراقية العممية  مكتبةمة، والالعربية عاالعممية المكتبة من الموضوعات الحديثة عمى 
 .مكانية تنفيذىا اقات االرتباط والتثثير و عال

اذ ركزت الدراسة عمى مقدمي الخدمة في االقسام التشغيمية )قسم المكتب االمامي ، وقسم االطعمة واالشربة (   
قية لمستيمكييا العاممة في المؤسسات الفندقية الممتازة اي ذات خمس نجوم التي تعنى بتقديم الخدمات الفند

لكونيا في الخطوط االمامية وعمى اتصال وعالقة مباشر بيم والسبب في اختيار ىذه العينة يعود الى الدور 
البارز والميم الذي تقوم بو تمك االقسام في تطبيق سموكيات فن االتيكيت من خالل ماقد يتوفر ليا من ثقافة 

متميزة  والتي يتجمى اثرىا عمى شخصية مستيمك الخدمة الفندقية مما يؤدي الى استقطاب اعداد اكبر الالخدمة 
 . من مستيمكي الخدمة لتمك المؤسسات

المؤسسات الفندقية الممتازة في محافظة بغداد من الدرجة الممتازة من لقصدية اختيرت عينة الدراسة اوقد   
توزيع وقد تم  .تون ، ميميا المنصور ، فمسطين مرديان ، بغداد (ار يعشتار شوالمتمثمة بــ ) الرشيد،كرستال 

 .سسات العاممين في تمك المؤ من مقدمي الخدمة  (120)البالغة  لمدراسة عينة استمارة االستبانة عمى 
لى جيد ا ةدراسة، مستندنيا ستخرج بتثصيل فكري فمسفي لطبيعة متغيرات الأىمية الدراسة في اوتكمن   

، قبمت جميعيا مجموعة من الفرضيات  اولتحقيق اىداف الدراسة واحتواء مشكمتيا، صيغت عمى اساسيتطبيقي. 
ستبانة كثداة لجمع البيانات والمعمومات واستخدمت اال، حصائية االواالساليب دوات واختبرت بمجموعة من اال

وواقع خرى تطبيقية شخصت حقيقة افكرية نظرية و  وتوصيات خرجت الدراسة باستنتاجاتو  .من عينة الدراسة
شخصية مستيمك نعكاسياعمى او في المؤسسات الفندقية المبحوثة سموكيات فن االتيكيت وثقافة الخدمة المتميزة 

 .الخدمة الفندقية 
 
 
 

  


