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ي د القطاع الساياحي والفنادقي أحاد أهام قطاعاات االقتصااد الاوطني للبلاد كونا  
ال من روافده بما يحتوي  من أنشطة وف اليات وصاناعات أبرزهاا صاناعة يمثل رافدال مهم

الفنااادق التااي ت ااد بمثابااة الشااريان الحيااوي لهااذا القطاااع وأحااد أهاام متطلبااات الحضااارة 
 الم اصرة ألي بلد.

ولغاارض مواكبااة منظمااات هااذه الصااناعة للتطااورات والممارسااات الم اصاارة فااي اإلدارة 
اساية ت اد أساات متاين لجاودة شااملة لجمياع األنظماة تطلب األمار تاوفير متطلباات أس

الفرعية للمنظمة بغية تمكينها من مواكبة التطور ومواجهة التحديات التي تواجهها فاي 
السااوق ووصااولها إلااو النجاااح والتميااز ، إذ تباارز مشااكلة الدراسااة بمحدوديااة م رفااة 

النهائياة الخالياة مان ادارات الفنادق بالجودة إذ ينصب اهتمامها فقط في تقديم الخدمة 
ال يوب الو الضيف دون ان يكون لديها م رفة حقيقية حول المادخل االداري الم اصار 
المتمثل بادارة الجودة الشاملة ، ولدراسة هذا الموضوع اهمية بالغة للمنظمات الفندقية 
كي تدرك مدح قادرتها وأمكانيتهاا فاي الوصاول الاو تحقياق اهام متطلباات ادارة الجاودة 

مل  ، من هنا جاء هدف الدراسة ليكشف واقع تلك المنظماات الفندقياة فاي تحقياق الشا
متطلبات إدارة الجودة الشاملة وم رفة الفروق فيما  بينها تحقيق في مساتوح تحقيقهاا 
لتلك المتطلبات ، وذلك من خالل منهج المسح الميداني المقارن الراء عينة من مادراء 

االولو في بغداد وقد تم االعتمااد فاي جماع تلاك االراء وضيوف فنادق الدرجة الممتازة و 
 بأستخدام أستبانتين. 

لذلك تضمنت الدراسة أرب ة فصول ، تنااول الفصال األول أهام طروحاات و  راء 
الكتاااب والباااحثين حااول إدارة الجااودة الشاااملة وذلااك فااي مبحثااين األول تضاامن الجااودة 

ة الجااودة الشاااملة و تضاامن المتطلبااات والجااودة الشاااملة، والثاااني اهااتم بموضااوع إدار 
التي اعتمدت بوصفها متغيرات للدراساة الميدانياة ، أماا الفصال الثااني فقاد تطارق إلاو 
منهجياااة الدراساااة و دراساااات ساااابقة مااان خاااالل مبحثاااين ، األول قاااد تضااامن منهجياااة 
جراءاتها فاي الجاناب المياداني ، أماا المبحاث الثااني عارض ب اض الدراساات  الدراسة وا 

سااابقة وتحديااد افااادة الدراسااة الحاليااة ماان تلااك الدراسااات ، وتخصااص الفصاال الثالااث ال
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ل اارض وتحلياال نتااائج الدراسااة الميدانيااة واختبااار الفرضاايات وذلااك فااي ارب ااة مباحااث ، 
األول عاارض مسااتوح تحقيااق كاال متطلااب رئاايتت وفرعااي ماان متطلبااات إدارة الجااودة 

فنااادق عينااة الدراسااة، والمسااتوح  الشاااملة وذلااك علااو مسااتويين المسااتوح ال ااام لكاال
الفرعااي لكاال فناادق ماان الفنااادق ، أمااا المبحااث الثاااني فقااد تضاامن تحلياال درجااة تااأثير 
متطلبات إدارة الجودة الشاملة للتوصل إلو ابرز المتطلبات تأثيرال ، أماا المبحاث الثالاث 

لاك الفناادق فقد تناول المقارنة بين فنادق عينة الدراسة لتحديد الفروق الم نوياة باين ت
فااي مسااتوح تحقيقهااا لتلااك المتطلبااات ، فااي حااين اظهاار المبحااث الرابااع ال القااة بااين 
السامات الشخصاية للمادراء والضايوف ماع إمكانياة تحقياق المتطلباات ، و أخيارال تناااول 
الفصاال الرابااع االسااتنتاجات والتوصاايات وذلااك ماان خااالل مبحثااين، األول لالسااتنتاجات 

 اني للتوصيات.النظرية والميدانية، والث
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