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 المستخلص

غير مباشر في الحد من تمك  أو الفندق منظومة من العوامل  تمارس دور مباشرفي تتحكم بعالقة الضيف 
لخدمات  وآلءتطوير تمك العالقة وتنميتيا بما يحقق حالة المودة وال أوالعالقة وتقويض والئو لخدمات الفندق 

لفندق لم يكن عمى درجات الُسمم بوالئو  لخدمات اأالفندق , فالوصول لنياية ُسمم تمك العالقة وجعل الضيف في 
)  ( و  منيا مايتعمق بالمتغيرات المستقمة لمدراسة ) الذكاء االجتماعي عديدة عوامل من فراغ بل مزيج من

فينا تكمن مشكمة الدراسة من خالل محدودية االىتمام والمعرفة بيذا النوع من  العالقات العامة ( إدارةاستراتيجية 
خرين , ساس نجاحيا عمى الممسة االنسانية وفن التعامل بكل احترام ومودة مع اآلأالذكاء في صناعة يعتمد 

العالقات العامة في صناعة يعتمد تشغيميا باالساس  إدارةية ىمية العمل ضمن استراتيجأفضاًل عن تراجع دور و 
عمى التواصل وتحقيق الفيم مابين الفندق ومختمف جماىيره , وقد عبرت الدراسة عن تمك المشكمة من خالل 

العالقات العامة وكيف يسيمان  إدارةعدة تساؤالت تتمحور بمدى عالقة ارتباط الذكاء االجتماعي مع استراتيجية 
فرادىا فضاًل عن تباينيم أالضيف ؟ وىل تتباين المنظمات الفندقية في مستوى الذكاء االجتماعي لدى  وآلءفي 

 الضيف ؟  وآلءالعالقات العامة وتحقيق  إدارةفي العمل ضمن استراتيجية 
فنادق القطاع  عمىعداد جانبيا التطبيقي إولمتوصل لالجابة عمى تمك التساؤالت استندت الدراسة في      

( مبحوث شممت ذوي المسؤوليات  501)  قوامياالمختمط في مدينة بغداد من خالل عينة عمدية قصدية 
نييم فضاًل عن مسؤولي و انية , مدراء االقسام والشعب ومعو االمباشرة مع الضيف منيم ) المدير المفوض ومع

(  500نة عمى استمارة االستبانو المكونة من ) واعتمد عمى جمع البيانات بشكل اساسي من تمك العي االنشطة (
البرنامج  بوساطة  عملفقرة موزعة عمى عدد المتغيرات الرئيسة والفرعية لمدراسة , والستخراج نتائجيا است

حصائية منيا الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل إساليب أ( عدة  spssاالحصائي الجاىز ) 
 نحدار البسيط والمتعدد واختبار يرات الدراسة فضاًل عن معامل االرتباط واإلاالختالف لتشخيص مستوى متغ

Kruskal – Wallis )) ( وMann – Whitneyألختبار فرضيات الدراسة ),  واستنادًا لتمك النتائج توصمت
 برزىا :أالدراسة لعدد من االستنتاجات 

الضيف  حالة  مثمى   تطمح المنظمات الفندقية  بموغيا و  من دعائم تحقيق ذلك ىو مستوى  وآلءن إ      
نشطتيا أالعالقات العامة في ممارسة  إدارةالذكاء االجتماعي لدى موظفييا ونوع االستراتيجية التي تعمل بيا 

 التي تخدم المنظمة الفندقية .
 برزىا : أوعمى ضوء تمك االستنتاجات وضعت جممة توصيات من      

لى إترقيتيم من وظيفة  أوتوظيفيم  ددارات الفنادق بمستوى الذكاء االجتماعي لدى عاممييا عنإضرورة اىتمام 
العالقات العامة وفقًا  إدارةنشطة  أخرى خصوصًا الميام ذات التماس المباشر بالضيف فضاًل عن  ممارسة آ

 لى ترقي الضيف في ُسمم والئو لمفندق .  إراتيجية معينة سيؤدي ذلك حتمًا الست
 


