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 المستخلص                            

الدراسة إلى قياس  دادت ثيريرالدرادرات الريهرياة لمد فداة فاق ثهريا  لهاداا الد فداست هدفت 

الف دقية دن خالل طرح فرضيثين رئيسثين يثبرز لهدية الدراسة دن خالل الرس ب ال فار  بداس 

ثشكمه دن لغ سء لمدكثبة العراقية يالرس اب العدماق بسخثيسرهاس لعادد دان الف اسد  الدرراة الددثاسز   

( 58الد صير، يبغداد ي فمسطين يالسدير( يطبرت هذه الدراسة عماى عي اة دكي اة دان))بسبل ي

-3الدراااسبالت   -2االساااثبس ة   -1شخصااان دااان الداااديرين فاااق الد فداااست الدبهيراااة ياعثدااادت  

الدالهفااست ياسااثخداددس لديات لسسسااية لردااا البيس ااست يالدعميدااست الدثعمرااة بسلدراسااة الثااق ثاا  

ساثخدا  عادد دان الساسليب االهصاسئية يهق)اليساط الهساسبق ي اال هاراا دعسلرثدس يثهميمدس يا

(يثهميال اال هادار الخطاق البسايط ( pearsonالدعيسر  يدعسدل االخثالا يدعسدل اإلرثبسط )

محاولة المنظمات الفندقية أن تمتلك .يقد ثيصمت الدراسة الى عدد دن االسث ثسرست كسن لبرزهس 

ظ علا  متاتوم مناين مان التمييات طو تتااخلد ال اخدمات قاخدرات مقدرات جوهرية متفوقة للحفاا

متميات  ـاخريد  ماان نوعواخا وقااخير قاقلاة للتقااخليد مان قاخقا المناـتااين ا  ارين وهاا  قا لك  تم ااا 

الركن األتات  لتحقيق الميت التناـتية المتتدامة و لوحظ من  الا التيارات المتكرر  أن إدار  

التناقاد ماش كاركات أجنقياة لالتات ماروق لك يمكنواا تااوير قرات المنظمات الفندقية تتن  الا  

مديريوا وتدريقوم عل  أحدث ما توصلت إليِه المنظمات ا جنقية ط أما أهام توصايات الدراتاة   

ـقد اكدت القاحث ضرور التماح للكركات الدولية قالد وا ـ  مكروعات ا تات ماروالتناقدات 

دم التكنولااوج  و لااك ماان  ااالا ر نقااا  قاارات ومقاادرات التاا  يمكاان ان يحقااق درجااة ماان التقاا

منادات   جدياد  يمكان  –وانظمة ا دار  الحدي ة قالمنظمات الفندقية طو اد اا تجويتات ) اّ ت 

اتت داموا ـ  تتويا تقديم ال دمات ـا  المنظماات الفندقياة وضارور  إعاداد كاوادر مت صصاة 

 ـ  مجاا  دمات التياحة والفندقة ط 

 


