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 ـــــالتي تمثلت بي لهذه الدراسة، علت ثالثة متغيرات لتشكيل االطار الفكري والفلسفاتف   
استراتيجية االستقطاب، راس المال الحكيم، التنمية السياحية المستدامة (، فامتالك واستخدام )

لمدراء تحديد المواقف الصائبة  الى رية يؤدي وبشكل فعال واساسالحكمة من قبل الموارد البش
وجود  فيازاء نشاطاتها، وتؤثر  المنظمات السياحية بشكل عام والمنظمات الفندقية بشكل خاص

مرتكزة على ما لديها من ماض لتتأهب به في مواجهة المستقبل من  المنظماتواستدامة هذه 
 خالل سعيها في تحقيق التميز .

وقد انطلقت الدراسة من مشكلة معبر عنها بعدد من التساؤالت الفكرية والتطبيقية، ُأستهدف    
كونها من لمن اإلجابة عنها استجالء الفلسفة النظرية والدالالت الفكرية لهذه المتغيرات، 

الموضوعات الحديثة على البيئة العربية عامة، والبيئة العراقية خاصة، ومن ثم اختبار عالقات 
مكانية تنفيذها في بيئة التطبيق، التي تكونتا فنادق الدرجة الممتازة في  من الرتباط والتأثير وا 

( مديرًا. وتكمن أهمية الدراسة في أنها ستخرج بتأصيل 48العراق، وقد حددت عينة الدراسة بـ)
اب وبناء استراتيجية االستقطفكري فلسفي لطبيعة متغيرات الدراسة، مستند إلى جهد تطبيقي لواقع 

فرضيات  سبعالمستدامة. ولتحقيق ذلك صيغت  راس المال الحكيم في تحقيق التنمية السياحية
رئيسة، قبلت جميعها واختبرت بمجموعة من األدوات اإلحصائية الالمعلمية واستخدمت اإلستبانة 

 كأداة لجمع البيانات والمعلومات من عينة الدراسة.
ية نظرية واخرى تطبيقية شخصت واقع استراتيجية خرجت الدراسة باستنتاجات فكر     

ان يتكامل اثر استراتيجية االستقطاب وبناء بيئة التطبيق كان ابرزها  فياالستقطاب المعمول بها 
متغير راس المال الحكيم هو راس المال الحكيم في تحقيق التنمية السياحية المستدامة، اال ان 

الذي يتغلب في تحقيق التنمية السياحية المستدامة مما يدل على أهمية راس المال الحكيم 
 وارتباطه بكل المتغيرات األخرى في الفندق. 

 


