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 المستخلص 

وليما في قطاع السياحة  الحديثة جداً ة الخدمة من الموضوعات يعد التفكير السياحي وثقافة جود              
, ليذا فقد تفاعمت ثالثة متغيرات لتشكيل اإلطار الفمسفي والفكري ليذه سعادة الضيف  في  ير دور كب
صناعات إذ إن السياحة من ال .وسعادة الضيف (وىي ) التفكير السياحي وثقافة جودة الخدمة الدراسة 

نواع الضيوف وكل منيم يتطمب طريقة أالواعدة وكثيفة العمالة والتي من خالليا يتم التعامل مع مختمف 
رضاء رغباتو المتعددة وتقديم كافة الخدمات لو من اجل تمب ,مناسبة لمتعامل معو ولتحقيق ية كافة متطمباتو وا 

ودراية بكيفية التعامل مع شتى  أن يكونوا عمى عممالتشغيمية ام قسالعاممون في األينبغي عمى ,فسعادتو 
ومتطمباتيم ,سموكيم  فيوذلك لتأثيرىا وتقاليدىم ,وعاداتيم ,فضال عن اإللمام بثقافاتيم  ,انواع الضيوف
مدى تحقق سعادتيم داخل  فيو حاالتيم النفسية داخل الفندق  فيتأثيرىا   فضاًل عن ,اليومية بالفندق

وانماطو والخبرة في مجال جودة ,ومضامينو ,حيث إن ىذا يستوجب المعرفة بأىمية التفكير السياحي  .الفندق
 فيأساس نجاح المنظمة الفندقية , و  وصفياوالتمسك بيا ب ,وآلية العمل بثقافة الجودة ,الخدمة الفندقية
, واليدف من اإلجابة عنيا بناء فمسفة فكرية ة الدراسة إنطمقت عدة تساؤالت لتمثل مشكمضوء ماتقدم 
 عمى حد إطالع الباحث ولى في العراقلكون ىذه الدراسة تعد األ في األقسام التشغيمية  ينمنيجية لمعامم

ختبار او وألىميتيا العممية وندرتيا , ولتحديد مستوى متغيرات الدراسة ,وعمى مستوى البمدان العربية ,
إستخدام البرامج  وذلك من خالللمعالجة وتحميل البيانات اإلحصائية إستخدام عدد من األساليب فرضياتيا تم 

لمعرفة االختالف ومعامل ,المعيارينحراف اال الوسط الحسابي,و تضمنت )والتي  ,(spss)اإلحصائية الجاىزة 
ومعامل إرتباط ,واألىمية النسبية لبيان مستوى المتغيرات , نحو المتغيرات مدى تجانس إجابات عينة الدراسة

لقياس طبيعة عالقات اإلرتباط بين المتغيرات , ومعامل اإلنحدار الخطي البسيط  ( spearmanالرتب )
 step-wiseالمقياس )م اإستخدتم لقياس عالقات التأثير بين المتغيرات , وكذلك  متعددومعامل اإلنحدار ال

( فرد من العاممون 011ومن قبل )قياس مستبانة كأداة لوقد تم إعتماد االلمتغيرات األكثر تأثيرًا, ( لبيان أي ا
طعمة ,األير الفندقي لتدبافي أقسام )ومسؤولي األنشطة فقط( يرينوىم من ) المدفي األقسام التشغيمية 

ولمدراسة في بغداد , قطاع مختمط  –الممتازة من الدرجة ربعة فنادق أومن  ,والمشروبات , المكتب األمامي (
بالميدان العممي ثم دراسة وتحميل مخرجاتو من خالل تطبيق المفاىيم النظرية جاءت اىمية عممية ِقيمة كبيرة 

 إذايجابية عمى مستقبل بقاء المنظمة الفندقية إوتحديد ما ليا من إنعكاسات عمل الفندق  فيوتفسير تاثيرىا 
ضوء ماتقدم فقد توصمت الدراسة الى  فيفي سياق عمميا اليومي , و  اوانتيجتيالخطى  هماسارت عمى ىذ

أىميا التفكير بوجو عام يمثل قمة اإلبداع أو السمات الشخصية العميا التي يمتمكيا  ستنتاجاتالجممة من ا
عينة  في فنادقوخرجت بمجموعة من التوصيات الميمة والضرورية إلدارات األقسام التشغيمية  اإلنسان . 
إستثمارتفكيرىا وبشكل جاد من أجل اإلرتقاء بالواقع يستمزم نجاح المنظمات الفندقية ,كان أبرزىا الدراسة 

 الميني لمخدمات الفندقية المقدمة , إذ إن ىذا لو تأثير في النجاح والبقاء في سوق العمل .
 


