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  المستخلص
 (أثر إدارة الثقافة التنظيمية في تغيير سلوك الضيف )

 عينة من فنادق الدرجة الممتازة في مدينة بغداددراسة تطبيقية في 
 
مـن لهـا  لمـا السـلوك التنظيمـيالمهمـة فـي حقـل  وعاتمن الموضـ إدارة الثقافة التنظيمية تعد  
 أثنـا  مـنتفاعلـ  ولـلل   سـلوك الضـيف   تغييرتحديد سلوكيات التعامل مع  فيل عدور كبير وفا

تغييــر  و ةيـإدارة الثقافــة التنظيمالفلـر  والفلســفي لهـلد الدراســة وهـي )اإلطــار متغيـرات لتكـليل ال
ثيــرت التســاؤالت العامــة أ     وقــدالت عامــة وصا ــةؤ ( والتــي انطلقــ  مــن عــدة تســاســلوك الضــيف

مكــللة الدراســة  كــا  الهــدف  ت عــنلتحديــد مســتوغ متغيــرات الدراســة والتســاؤالت الخا ــة عبــر 
مـــــن  هـــــاألنَّ لهـــــلد المتغيـــــرات ســـــتجالء الفلســـــفة النظريـــــة والمرامـــــي الفلريـــــة اا نهـــــجابـــــة عمـــــن إال

ــة  الموضــوعات ــة العراقيــة صا ــة ولتحديــد مســتوغ متغيــرات الحديث ــة العربيــة عامــة والبي  علــى البي 
ائية الالمعلميـة فـي تحليـل ومعالجـة من األساليب األحص ا  عدد إستعمل   ار فرضياتها بصتاالدراسة و 

( SPSS ver-91حصــائية الجــاهزة )ت وذلــ  باالعتمــاد علــى البــرام  إالالبيانــات والمعلومــا
ـــار اإلالوســـل الحســـابي  بوالمتمثلـــة  ـــا  مســـتوغ ال  نحـــراف المعي ـــة النســـبية لبي ـــرات  ماألهمي تغي

الخطـي نحـدار بـين متغيـرات الدراسـة  ومعامـل إإل لقياس طبيعة العالقة Kendallومعامل أرتباط 
سـتبانة كــ.داة اإل ا  لقيــاس عالقـات التـ.ثير. معتمــد Simple linear regressionالبسـيل 

مــدير   مــدير شـعبةداريـة مــن هـم بمرتبـة )( مسـووال  علـى مســتوغ القيـادات اإل06للقيـاس مـن قبــل )
ــالفنــادق ( فــي مــدير مفــو   معــاو  مــدير مفــو   قســم ) الرشــيد   المنصــور   فلســطين    ةاآلتي

فلر  لطبيعة متغيـرات الدراسـة ت. يل  في تقديمها. تلمن أهمية الدراسة عكتار   بغداد   بابل ( 
 الى جهد تطبيقي من صالل تطبيق المفاهيم النظرية في الميدا  العملي.  دمستند

  :برزهاأ  ستنتاجات كا  من الى مجموعة من اإل تو ل  الدراسة
بمسـتوغ  تغييـر سـلوك الضـيفوقـدرة علـى  بإدارة الثقافة التنظيميـة الفنادق المبحوثة تتمتع .9

 .بدرجات قوة متفاوتهو  متوسل
 .  تغيير سلوك الضيففي  إدارة الثقافة التنظيميةتوثر  .2

 :وصرج  الدراسة بجملة من التو يات أهمها
ا ـر بــين الحــين و اآلصــر ضـرورة مراجعــة العنا ــر الثقافيـة ومــا يحملــه  العـاملو  مــن هــلِد العن

للتعـــرف فيمـــا إذا كانـــ  هنـــاك فجـــوة بـــين العنا ـــر الثقافيـــة الســـائدة فـــي المنظمـــة و التـــي تســـاعد 



المنظمة على على تحقيق النجاح و العنا ر التي يمتللها العـاملو  فـي الفنـادق التـي تنـافي  ليـات 
 عمل الفندق والتي قد تلو  عائقا  لتحقيق الفندق ألهدافه.

 


