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 المستخلص

تأثير خصائص شخصية الدليل السياحي في إدارة انفعالات )

 (السائح

 بغداددراسة وصفية تحليلية للشركات السياحية في مدينتي 

 موسكو و

 

السلوك المهمة في حقل  وعاتمن الموض خصائص شخصية الدليل السياحي تعد  
 أثنان من تفاعلولذلك  ،ئحادارة انفعاالت السا فيل عدور كبير وفامن لها  لما ،التنظيمي

خصائص شخصية الدليل ) ماوه ،الفكري والفلسفي لهذه الدراسةاإلطار لتشكيل  ،متغيراتال
ثيرت أ   ، وقدالت عامة وخاصةؤ التي انطلقت من عدة تسا( وادارة انفعاالت السائح ،السياحي

مشكلة  الخاصة عنالتساؤالت ت عبر  فيما  ،التساؤالت العامة لتحديد مستوى متغيرات الدراسة
لهذه والمرامي الفكرية  ،ستجالء الفلسفة النظريةاا نهجابة عالدراسة، كان الهدف من إال

 ،والبيئة العراقية خاصة ،على البيئة العربية عامةالحديثة  من الموضوعات هاألن   ،المتغيرات
ب األحصائية عدد من األسالي إستعمل ،ار فرضياتهابختاو  ،ولتحديد مستوى متغيرات الدراسة

حصائية وذلك باالعتماد على البرامج إال ،تالالمعلمية في تحليل ومعالجة البيانات والمعلوما
األهمية النسبية  ،نحراف المعيارياإلالوسط الحسابي، ب( والمتمثلة SPSS ver-19) ،الجاهزة

 ا  معتمد ،لقياس طبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة ومربع كايتغيرات، ملبيان مستوى ال
دارية من هم بمرتبة ( مسؤوال  على مستوى القيادات اإل06ستبانة كأداة للقياس من قبل )اإل
  : اآلتية الشركات السياحية( في مدير مفوض، مدير قسم)

 الشركات السياحية العراقية : .5
   شركة الطيب . .أ

 شركة المرجان .  .ب
 شركة نبع العراق .  .ت



 شركة نوافير .  .ث
 .شركة الرافدين  .ج

 

 

 لشركات السياحية الروسية :ا .4
 Мира Врата 399-39-39 399-06-99بوابة السالم  .أ

www.vratamira.webzone.ru 
 Арт тур  292-93-39  ،339-33-33  ،330-69-32 جولة  الفن  .ب

292-93-39 www.arttour.ru 
 Арт-бизнес-центр 399-29-96  ،399-63-33  مركز أعمال الفن  .ت

399-3262/2996 www.artbc.ru   
 33 33 233و  Группа Восток 233-33-33 39  مجموعة الشرق  .ث

296-32-22/39-96 www.vostok.ru 
 трэвел Варварка  939  -93-39 939 93 30 البربرية للسفر .ج

www.varvarka.ru 
 

ى عل ةمستند ،فكري لطبيعة متغيرات الدراسةتأصيل  في تقديمهاتكمن أهمية الدراسة 
 من خالل تطبيق المفاهيم النظرية في الميدان العملي.  ،جهد تطبيقي

  : برزهاأ  ستنتاجات كان من ة من اإلالى مجموع توصلت الدراسة

على قادرة  ،لةو مقب بخصائص شخصية ،المبحوثة ن  للشركاتو األدالء السياحيتمتع ي .3
 .بدرجات قوة متفاوتهو  متوسطبمستوى  ،انفعاالت السائحادارة 

 . ادارة انفعاالت السائحفي  ،خصائص شخصية الدليل السياحيتؤثر  .2
 

 : ات أهمهاوخرجت الدراسة بجملة من التوصي
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 ،وسماتها ،من خالل خصائصها ،ضرورة األهتمام بخصائص شخصية الدليل السياحي
األسس التي تحتاجها الشركات و  ،التي لها دور في عملية أرساء القواعد ،وامكانياتها ،وقدراتها

ة على دارة العليا في الشركات السياحية المبحوثوحث اإل ،السياحية في أداء عملياتها بنجاح
وما يحمله  االدالء من هذِه  ،ضرورة دراسة انواع الشخصياتو  ،سيخ المترتبات النفسيةتر 

 ،على تشخيص خصائص شخصية الدليل السياحي ،ن لدورات مكثفةيع العاملاواخض ،العناصر
 .المرغوبة في العمل السياحي

 

 


