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 المستخلص

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مستوى القيادات اإلدارية في فنادق الدرجة 
الممتازة لمدينة بغداد . ومدى اقترابيا من مفيوم القيادة الريادية وتطبيقيا لالستراتيجيات 
التنافسية وتأثير ذلك في تحقيق المسؤولية االجتماعية في صناعة الفنادق العراقية .وقد 

اسة في جدل فمسفي وفكري تفاعمت معو ثالث متغيرات ىي )القيادة الريادية , انطمقت ىذه الدر 
االستراتيجيات التنافسية ,المسؤولية االجتماعية في صناعة الفنادق ( ولغرض الوصول إلى 

يق ذلك تم تحديد إجابات عن طبيعة التساؤالت التي عبرت عن مشكمة الدراسة . ومن اجل تحق
)عينة الدراسة في 75 ديرا من القيادات اإلدارية في خمسة فنادق من فنادق الدرجة الممتازة ( م

سابقا, فمسطين ميرديان ,وكريستال كراند  ميايمفي مدينة بغداد ىي )الرشيد رويال , المنصور 
ت الدراسة االستبيان كأداة رئيسية لجمع المعمومات والبيانات استعممعشتار ,بابل وارويك( و 
سبعة فرضيات رئيسية مع فرضيات فرعية انبثقت منيا وتعمقت بيا  في مسعى منيا الختبار

البرنامج اإلحصائي ) استعمالبعالقات االرتباط والتأثير وب SPSS-V22 لموصول إلى النتائج )
. أن أىمية وقيمة ىذه الدراسة تبدو في محاولتيا لمخروج بتأصيل فكري فمسفي حول نمط 

عشرين نمط القيادة الريادية . ودمجو مع اإلسيام الرائد القيادة األحدث في القرن الحادي وال
لميشيل بورتر  المتمثل باالستراتيجيات التنافسية والممارسات التي تؤدي لتطبيقيا في فنادق 

الدرجة الممتازة ومعرفة تأثيرىما في تحقيق الظاىرة المدروسة )المسؤولية االجتماعية ( 
الفنادق مع بيئتيا المحمية . وقد خرجت الدراسة  كمفيوم يعبر عن العالقة الصحيحة لتمك

باستنتاجات نظرية وعممية وأظيرت النتائج اإلحصائية قوة العالقة االرتباطية بين متغيراتيا 
الثالثة ووجود عالقة تأثير ايجابية فيما بينيا وتوصمت الدراسة إلى حقيقة أن القيادات 

معينة مقبولة نوعا ما بمستوى القيادات الريادية اإلدارية في الفنادق المبحوثة تقترب بمديات 
تؤدي إلى تطبيق استراتيجة تنافسية  ولدييا ممارسات إستراتيجية مختمطة تقوم بتنفيذىا ال

عامة بعينيا .كما ظيرت فروقات بين تمك الفنادق في تحقيق المسؤولية االجتماعية . 
ر تأثيرا في تحقيق المسؤولية ووضعت الدراسة بعض النماذج لممتغيرات المستقمة األكث

االجتماعية في صناعة الفنادق بغية االستفادة منيا في أي دراسات مستقبمية متعمقة بيا في 
 قطاع الفنادق .

 
 


