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 املستخلص

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر الذكاء الوجداني في إدارة التميز في عينة من المنظمات السياحية،      
وكذلك تيدف الدراسة بشكل عام إلى التعرف عمى مستوى الذكاء الوجداني ومساىمتو في إحداث تطوير في 

السياحية في العراق. حيث تتمحور مشكمة الدراسة قي مدى فاعمية ممكنات وعناصر إدارة التميز في المؤسسات 
مدى استقصاء واقع تطبيق الذكاء الوجداني وأبعاده الفرعية )الوعي بالذات، إدارة االنفعاالت، تحفيز الذات، الفيم 
دارة الوجدان، الميارات االجتماعية( في المؤسسات السياحية في العراق، ومدى عالقتيا بتطوير وتطبيق  وا 

ت وعناصر إدارة التميز من خالل التعرف عمى التطبيقات الفرعية لكل عنصر من عناصر إدارة التميز ممكنا
دارة العمميات، والعالقات والموارد، والتركيز عمى دارة الموارد البشرية، وا   )القيادة، السياسات/االستراتيجيات، وا 

 (.العمالء"الضيف" ونتائج األعمال
( استبانة 052من مجتمع الدراسة، حيث تم توزيع ) طبقية عشوائية متناسبةاب عينة اختير المبحوثون بانتخ     

عدد من السادة مدراء المؤسسات السياحية أو نوابيم أو مديري وحدات التخطيط والتطوير أو وجيت إلى 
( استمارة، وقد 012أداة الدراسة بعدد ) . واسترجعتتمك المؤسسات السياحية أن وجدوا مسؤولي وحدة الجودة في

( آخر من إدارة الدراسة االستبانة نظرا لنقص 2(، كما استبعد الباحث )33ُفقدت عدد من االستبانات الموزعة )
 %( .84( استبانة، أي بنسبة)012وبذلك يكون عدد االستبانات الخاضعة لمدراسة ) البيانات فييا،

ة من االستنتاجات من أىميا تمثل إدارة التميز حقال عمميًا حديثا والسيما وتوصمت الدراسة إلى مجموع     
في  جانبو التطبيقي الذي يعمل عمى توفير قدرات واسعة لمنظمات اإلعمال في التميز والتفوق والريادة واإلبداع

في الذكاء ( 0.01إطار ممكنات عناصر إدارة التميز، وتوجد عالقة ارتباطيو دالة إحصائيًا عند مستوى )
الوجداني لدى السادة مدراء المؤسسات السياحية أو نوابيم أو مديري التخطيط والتطوير أو مسؤولي وحدة الجودة  
في المؤسسات السياحية في العراق ُتعَزى لمتغير المؤىل العممي والمنصب الوظيفي وسنوات الخدمة في 

( بين إبعاد الذكاء 0.01ة إحصائيًا عند مستوى )المنصب الحالي أيضًا. توجد عالقة ارتباطيو معنوية دال
 جيود خالل من يتحقق السياحية المؤسسات تميز أن :الباحث استنتجالوجداني وممكنات عناصر إدارة التميز. 

 تنافسية ميزة عمى لمحصول متفوقة نتائج تحقيق إلى تؤدي المتاحة الموارد الستغالل تكاممية تشاركيو تنظيمية
 عمى بناء قياسيا يمكن التي السياحية والخدمات المساندة  بجودة الخدمات تتمثل التي المخرجات خالل من

 .ممموسة وغير ممموسة مؤشرات عمى تعتمد معايير
وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أىميا االىتمام بالتعرف عمي مستوى الذكاء الوجداني لدى      

المدراء ونوابيم ومديري التخطيط والجودة في المؤسسات السياحية في العراق، ألىميتو بشكل عام في الحياة 
تميز العراقي وتستند الجائزة إلى معايير العممية واإلدارية.كما أوصت الدراسة بإنشاء أنموذج وجائزة خاصة بال

األنموذج األوربي أو نماذج الدول العربية، من أجل أن تكون أرفع وأسمى جائزة لمتميز المؤسسي عمى مستوى 
، ونشر ثقافة مشاركة الجيات الحكومية إجباريةالوزارات والييئات الحكومية االتحادية في العراق، عمى أن تكون 

 رشات العمل والمؤتمرات الدورية.التميز من خالل و 
 


