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 ة وـارجيــة اخلـيئدراك البإ
   يـداعـبوك اإلـره يف السلـأث
وان ـدييف  دراءـن املـة مـة ألراء عينـيـالعـإستطة ـدراس

  راقـي العـار فـــاألث ة وـاحــالسي وزارة
 

مها رسالة
َّ
 الطالب قد

 الـجـبـوريح ـالـر صـحسن مطش
 ىلإ

جزء من  قتصاد/ اجلامعة املستنصرية وهيجملس كلية اإلدارة واإل
و السياحة علوم إدارة املاجستري  يف متطلبات نيل درجة 

 .الفنادق
شراف  الدكتور األستاذ املساعد بإِ

 من ـو التـبأي ـالـاس غــعب
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 المستخلص 
 () إدراك البيئة الخارجية وأثره في السلوك اإلبداعي 

 في العراق ارة السياحة واألثاروز  ديواندراسة تطبيقية في 
 
 منن له ِلما ,المهمة في حقل السلوك التنظيمي  وعاتمن الموض لبيئة الخارجيةاإدراك  عد  ي  

ولننكلك   .  يما السننلوك اإلبننداعيالسننالمنظمننات و  سننلوك العنناملين فنني تحدينند فننيل عنندور كبيننر وفا
الفكنر  لهنكه الدراسنة و)ني )إدراك البيئنة الخارجينة و اإلطنار متغينرات لتكنكيل ال تفاعلت إثننان منن
ا نهننجابننة ع, كننان الهنند  مننن اإلانطلقننت مننن عنندة تسننايالت وفرضننيات ( والتنني السننلوك اإلبننداعي

علنننل البيئنننة العربينننة الحديثنننة  عاتكونهنننا منننن الموضنننو لِ لهنننكه المتغينننرات المرامننني الفكرينننة سنننتج   ا
ا تننا اسننتخداا ار فرضننياتهبننختولتحدينند مسننتوغ متغيننرات الدراسننة وا   . عامننة والبيئننة العراخيننة خا ننة

ت وكلك باالعتماد ح ائية ال معلمية في تحليل ومعالجة البيانات والمعلوماعدد من األساليب اإل
نحنننرا  اإل,  الوسنننط الحسنننابيبمثلنننة ( والمتSPSS ver-19ح نننائية الجنننا)زة )علنننل البنننرام  اإل

لقينا   Spearmanرتبناط الرتنب , ومعامنل إ تغينراتماأل)مية النسبية لبيان مستوغ ال , المعيار 
 Simple linearالخطنني البسننيط نحنندار إلبننين متغيننرات الدراسننة , ومعامننل ا طبيعننة الع خننة

regression  ( مسنيوال  علنل 03ستبانة كأداة للقيا  منن خبنل )اإللقيا  ع خات التأثير. معتمدة
. ارة السننياحة و ااثننار وز  مركننز( فنني  , رئنني  خسننا منندير عنناا مسننتوغ اإلدارة  مننن )ننا بمرتبننة )

النل جهند تطبيقني  هفكر  لطبيعة متغينرات الدراسنة مسنتندتأ يل  في تقديمهاتكمن أ)مية الدراسة 
 العملي.  من خ ل تطبيق المفا)يا النظرية في الميدان

  :ستنتاجات كان من ابرز)االل مجموعة من اإل تو لت الدراسة   
  المبحوثة.من وجهة نظر العينة السلوك اإلبداعي دراك البيئة الخارجية في إل يوجد تأثير ال

 :وخرجت الدراسة بجملة من التو يات أ)مها  
بننالجهود  اال)تمنناابحنن, , وزارة السننياحة واألثننار محننل ال ديننوان المنندرا  العنناملين فنني علننل "

الكخ ية في الح ول علل المعلومات وعدا اإلكتفا  بما يتوفر من معلومات داخل الوزارة  عن 
فني تطنوير  امنا يناسنبهفني محنيطها واسنتخداا  لمنا يح ن, وضرورة متابعة كنل  الخارجية  البيئة

 ". في سبيل الو ول إلل السلوك اإلبداعي وتجديد اعمالها
 

 


