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ىدفت الدراسة إيل التعرف علي أثر االحرتاق الوظيفي علي مستوي أداء العاملني يف شركات السياحة ادلصرية. ولتحقيق ىدف : ملخص
لني يف شركات السياحة ادلصرية فئة )أ( بالقاىرة الكربي. الدراسة؛ قام الباحث بتصميم استمارة استقصاء، وتوزيعها علي عينة عشوائية من العام

يف ربليل بيانات  spss v.25استمارة صاحلة للتحليل. وقد مت استخدام برنامج  364استمارة، ومت االعتماد علي ربليل  390مت توزيع 
%. كما 1.34لعاملني يف شركات السياحة بنسبة الدراسة. وتوصلت الدراسة إيل أن اطلفاض مستوي االحرتاق الوظيفي يؤدي إيل ربسني أداء ا

از توصلت الدراسة أيضًا إيل أن أكثر أبعاد االحرتاق الوظيفي مساعلة يف ربسني األداء ىو بُعد تبلع ادلشاعر، مث بُعد نقص الشعور باإلصل
 الشخصي، مث بعد اإلجهاد العاطفي.

جهاد العاطفي، تبلد ادلشاعر، نقص الشعور باإلصلاز الشخصي، شركات السياحة، االحرتاق الوظيفي، أداء العاملني، اإل الكلمات المفتاحية:
 مصر.

Abstract:  

The study aimed to identify the impact of job burnout on the performance level of 

employees in Egyptian travel agencies. To achieve the objective of the study, the 

researcher designed a questionnaire and distributed it to a random sample of employees 

in the Egyptian travel agencies category (A) in Greater Cairo. A total of 390 

questionnaires were distributed, and 364 valid were analyzed. Spss v.25 was used to 

analyze the study data. The study found that the low level of job burnout leads to an 

improvement in the performance of employees in the Egyptian travel agencies by 

43.1%.. 

Keywords: Job burnout, employee performance, emotional stress, sagging feelings, lack 

of sense of personal accomplishment, travel agencies, Egypt. 
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 مقدمة 
يعترب العنصر البشري من أىم ادلوارد ادلوجودة يف أي منظمة، فهو الذي تسري من خاللو عجلة العمل من زبطيط وتنفيذ وإدارة 

كما يعد مصدراً مهمًا لتحقيق ادليزة التنافسية   (،2015ورقابة، بل ىو ادلسيطر علي بقية ادلوارد األخري داخل الشركة )العمران، 
للشركة، وأصبح االستخدام األمثل للعنصر البشري يعتمد علي التدابري اليت ميكن ازباذىا حلماية العاملني بدنيًا ومعنوياً)الرببري، 

جوانب احلياة ادلختلفة، إال (. وعلي الرغم شلا يشهده العامل اليوم من تطورات علمية وتكنولوجية انعكست علي كثري من 2016
ان كثرياً من الباحثني يف اإلدارة والسلوك التنظيمي قد وصفوا القرن احلايل بأنو عصر الضغوط النفسية واالحرتاق الوظيفي، والذي 

 (. 2017يتطلب من اإلنسان تطوير قدراتو ومهاراتو للتعامل مع ظاىرة االحرتاق الوظيفي )احلريري، 
حرتاق الوظيفي بأعلية كبرية لدي الكتاب والباحثني يف الدول ادلتقدمة خالل العقود الثالثة ادلاضية، باعتباره وقد حظي موضوع اال

من ادلشكالت اإلدارية اذلامة اليت تواجو العاملني يف الشركات، وكذلك تعد مؤشرًا علي مرور الشركات بأزمة ميكن أن تؤدي هبا 
(. ويعترب 2016طلفاض أدائها وذلك ألثارىا السلبية علي الشركات والعاملني هبا)الشعالن، إيل التقليل من كفاءهتا وفاعليتها وا

ىريبرت فرويدنبريجر احمللل النفسي األمريكي أول من أدخل مصطلح االحرتاق الوظيفي إيل حيز االستخدام األكادميي وذلك عام 
 Kherandish) ض ذلا العاملني دبجاالت اخلدمات، وذلك من خالل دراستو دلظاىر االستجابة للضغوط اليت يتعر 1974

etal., 2016 وقد عرف االحرتاق الوظيفي بأنو " حالة من االستنزاف االنفعايل واالستنفاذ البدين بسبب ما يتعرض لو الفرد ،)
امعة بريكلي واليت من ضغوط، إضافة إيل عدم القدرة علي الوفاء دبتطلبات ادلهنة". مث جاءت كرستني ماسالك أستاذ علم النفس جب

تعد الرائدة يف دراسة وتطوير مفاىيم االحرتاق الوظيفي، وعرفت االحرتاق بأنو رلموعة أعراض من اإلجهاد الذىين واالستنفاذ 
(، وأشارت أن االحرتاق 2014اإلنفعايل والتبلد الشخصي، واإلحساس بعدم الرضا عن اإلصلاز الشخصي واألداء ادلهين")ىواري، 

ا ال يكون ىناك توافق بني طبيعة العمل وطبيعة اإلنسان الذي يؤدي ىذا العمل، وكلما زاد التباين بني ىاتني الصفتني  ػلدث عندم
أول زلاولة  1981(، وأعلنت ماسالك يف عام 2016كلما زاد االحرتاق الوظيفي الذي يواجهو الفرد يف مكان عملو)الشعالن، 

والذي يتكون من ثالثة أبعاد وىي اإلهناك  1986لني، مث طورت ادلقياس يف عام جادة لقياس االحرتاق الوظيفي لدي العام
 (. Restrepo, 2013العاطفي، تبلد ادلشاعر ونقص الشعور باإلصلاز الشخصي )

كتئاب ويعود االىتمام ادلتزايد من قبل الباحثني دبوضوع االحرتاق الوظيفي نظراً دلا ينتج عنو من آثار نفسية وجسدية ضارة مثل اال 
وأمراض القلب، وإيل ما يسببو من انعكاسات سلبية علي سلوك األفراد واذباىاهتم وأدائهم بالعمل، متمثاًل يف اطلفاض الشعور 
باالنتماء للشركة وارتفاع معدل الغياب، وإيل ما يسببو من آثار سلبية علي أداء الشركات نتيجة لغياب العاملني واطلفاض 

لذا فقد جاء البحث ليلقي الضوء علي تأثري ظاىرة االحرتاق الوظيفي علي أداء العاملني يف شركات   (.2017اإلنتاجية)زلمد، 
 السياحة ادلصرية. 

 
 مشكلة الدراسة 

تسعي مجيع الشركات إيل االىتمام بالعنصر البشري كونو أحد ادلقومات األساسية لنجاح أي شركة يف تطوير أدائها وإنتاجيتها،  
ؤثرات القوية اليت تكسبها ميزة تنافسية خاصة مع دخول القرن احلادي والعشرين الذي يرتكز علي اقتصاد ادلعرفة كما ميثل أحد ادل



 -أثر االحتراق الوظيفي عمى أداء العاممين في شركات السياحة المصرية-، د. محمود السيد إمام
 

  
   8102 سبتمبر/  السابعالعدد  JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال     333

معتربًا أن األفراد ذوي ادلعرفة وادلهارات ىم القوة الدافعة لبقاء واستمرار الشركات، وبالتايل فإن أي تأثريات سلبية علي العنصر 
ء الشركة بأكملها، وتعد ظاىرة االحرتاق الوظيفي من الظواىر اليت ذلا تأثري سليب علي العاملني، البشري قد تنعكس سلباً علي أدا

ويظهر ىذا التأثري يف اطلفاض األداء واإلصابة باإلجهاد وكثرة الغياب عن العمل والسلبية يف التعامل مع اآلخرين. ويناء علي ذلك 
 ذبيب الدراسة علي السؤال التايل:

 ري ظاىرة االحرتاق الوظيفي علي أداء العاملني يف شركات السياحة ادلصرية؟ ما مدي تأث -
 أهمية الدراسة 

 تكمن أعلية الدراسة فيما يلي:
أعلية موضوع االحرتاق الوظيفي، والذي حظي باىتمام العديد من الباحثني خالل السنوات األخرية، دلا لو من أثار عديدة علي  -

قليل من فاعلية الشركة وكفاءهتا واطلفاض أدائها وإنتاجيتها، األمر الذي يكلف الشركات الكثري من الشركات، شلا يؤدي إيل الت
الوقت واجلهد، كما أن لو تأثري كبري علي العاملني هبا خاصة فيما يتعلق بصحتهم النفسية والبدنية والسلوكية، واطلفاض أدائهم 

 وكثرة الغياب والسلبية يف التعامل مع اآلخرين. 
يعترب مفهوم أداء العاملني من ادلوضوعات األساسية واذلامة، دلا ػلققو من صلاح للشركة يف ربقيق مستويات عالية شلن النمو  -

 واالستقرار والنجاح، ودلا ميثلو من أعلية للوصول إيل األىداف ادلرجوة للشركات بكفاءة وفاعلية. 
 حة يف معرفة التدابري والطرق ادلناسبة دلواجهة ظاىرة االحرتاق الوظيفي.  تساعد نتائج الدراسة العاملني داخل شركات السيا -

 أهداف الدراسة 
 هتدف الدراسة إيل : 

 إلقاء الضوء علي ادلفاىيم ادلتعلقة بظاىرة االحرتاق الوظيفي، وأداء العاملني. -
 واجهة ظاىرة االحرتاق الوظيفي داخل الشركات. التعرف علي أعراض، وأبعاد االحرتاق الوظيفي، والطرق واألساليب ادلناسبة دل -
 إبراز أعليتو ربديد مستوي أداء العاملني، وأىم العوامل اليت ميكن أن تؤثر علي أداء العاملني داخل الشركات.  -
ات السياحة التوصل إيل رلموعة من النتائج والتوصيات فيما يتعلق بأثر ظاىرة االحرتاق الوظيفي علي أداء العاملني داخل شرك -

 ادلصرية. 
 فروض الدراسة

 تقوم الدراسة علي الفرض الرئيسي التايل:
 يؤثر مستوي االحرتاق الوظيفي للعاملني يف شركات السياحة ادلصرية علي أدائهم.

 وينقسم الفرض الرئيسي إيل ثالث فروض فرعية علي النحو التايل:
 كات السياحة ادلصرية.يؤثر اإلجهاد العاطفي علي مستوي أداء العاملني يف شر  -
 يؤثر تبلد ادلشاعر علي مستوي أداء العاملني يف شركات السياحة ادلصرية. -
 يؤثر نقص الشعور باإلصلاز الشخصي علي أداء العاملني يف شركات السياحة ادلصرية. -

 



 -أثر االحتراق الوظيفي عمى أداء العاممين في شركات السياحة المصرية-، د. محمود السيد إمام
 

  
   8102 سبتمبر/  السابعالعدد  JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال     333

 اإلطار النظري
 أواًل: االحتراق الوظيفي

 مفهوم االحتراق الوظيفي -1
ادلفاىيم احلديثة نسبياً، والذي ظهر يف أوائل عقد السبعينات من القرن العشرين)السبيعي،  يعد مفهوم االحرتاق الوظيفي من

(، وذلك ألثاره السلبية  2015(،ولقد حظي باىتمام خرباء اإلدارة والسلوك الوظيفي وعلم النفس اإلداري)الشمري، 2015
ىذه الظاىرة معوقاً كبرياً ػلول دون قيام الفرد بدوره  كظاىرة سيكولوجية مزمنة علي العنصر البشري يف رلال العمل، حيث تشكل

 ( بعض ادلفاىيم ادلتعلقة باالحرتاق الوظيفي. 1(. ويوضح جدول رقم )2015بشكل كامل)بوحارة، 
 ( مفاهيم االحتراق الوظيفي1جدول رقم )

 المفهوم المؤلف
ل، عالوة علي تدين اإلنتاجية حالة يصل إليها الفرد ويفقد فيها الرغبة يف العم  2016،2ادلسعودي، 

والتطوير يف أداء أعمالو، وعادة ما تصيب الفرد عندما ميكث يف عملو بدون أي 
 تغيري أو تطوير مدة طويلة من الزمن أو نتيجة للعديد من الضغوط.

، 2017عاشور وعبدالوىاب، 
74 

ة ذباه رلموعة األعراض النفسية اليت تشمل اإلجهاد العاطفي واالستجابة العدائي
اآلخرين، والشعور باطلفاض االصلاز الشخصي، واليت ربدث بني األفراد الذين 

 يتضمن عملهم تفاعالً مع اآلخرين.
ظاىرة نفسية يتعرض ذلا األفراد نتيجة عدم قدرهتم علي التكيف مع ضغوط  17، 2015زلمود وخطاب، 

التايل فقدان العمل، شلا يؤدي إيل شعورىم بعدم القدرة علي حل ادلشكالت، وب
 االىتمام بالعمل، والشعور بالتوتر النفسي أثناء أدائو.

 530، 2010أبو طو، 
 

حالة من االستنزاف العاطفي، والعقلي والبدين تؤدي إيل فقدان الرغبة يف العمل  
 كرد فعل للضغوط الوظيفية طويلة ادلدي.

 783، 2012احلارثي، 
 

فرد نتيجة للضغوط اليت يواجهها يف عملو، درجة اإلرىاق العالية اليت يتعرض ذلا ال
 واليت تعوقو عن أداء وظائفو بشكل طبيعي.

اآلثار الناذبة عن ظروف العمل، عندما تكون الضغوط الوظيفية غري زلتملة،  3، 2016مشاقبة، 
 ومصادر الرضا الوظيفي غري متاحة.

 المصدر: من إعداد الباحث
 أعراض االحتراق الوظيفي -2

من األعراض ادلختلفة لالحرتاق الوظيفي واليت سبيزه عن غريه من الظواىر السيكولوجية األخري،فاالحرتاق الوظيفي ىناك رلموعة 
 (، وأىم ىذه األعراض ما يلي:. 2012ال يظهر فجأة عند الفرد، ولكن تكون لو مقدمات وأعراض)بوحارة،
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لصداع وارتفاع ضغط الدم، وآالم يف العضالت والظهر،والتعب أ. أعراض جسمية: تتمثل يف اإلرىاق اجلسدي، العزلة النفسية، وا
(، كما تشمل الشعور الدائم باإلهناك البدين طوال اليوم 2017الشديد الذي يؤدي إيل فقدان الفرد حلماسو ونشاطو)الدويش، 

 (. 2016واإلحساس بالتعب بعد القيام بأي عمل)رحال، 
االحرتاق النفسي، حيث يشعر الفرد باإلرىاق النفسي والعصيب وادللل واإلحباط، ب. أعراض نفسية انفعالية: وىي أوضح أعراض 

(،وعدم الثقة Gill, 2017واإلحساس بالعجز واليأس والشعور باخلوف والقلق واالكتئاب وعدم القدرة علي ازباذ القرارات)
 (.2017ماس)الفرػلات، بالنفس وسرعة الغضب، باإلضافة إيل عدم الرغبة يف الذىاب إيل العمل وفقدان احل

ج. أعراض سلوكية: رلموعة األعراض اليت تظهر علي سلوك الفرد وىي مرتبطة بعالقتو باآلخرين منها العزلة االجتماعية والنفسية، 
السلبية ضلو العمل  ت(، واالذباىا2013وفقدان االتصال االجتماعي يف العمل وعدم الرغبة يف احلديث مع زمالئو)طاييب، 

 (.2014، باإلضافة إيل ضعف القدرة علي اإلصلاز وتدين مستوي األداء)السبيعي، والزمالء
 Abuد. أعراض ترتبط بالعمل: تتمثل يف االذباه السليب ضلو العمل، مثل الالمباالة والغياب والتأخري والرغبة يف ترك العمل)

Akar, 2013وضعف االستعداد للتعامل مع ضغوط العمل، (، وعدم وضوح الدور وزيادة ادلسئوليات وتعدد ادلهام ادلطلوبة ،
 (.     2011ونقص اإلبداع واالبتكار يف العمل)رمضان، 

( رلموعة من األعراض  2014ودويدار والبصري،  2008؛ الضمور، 2017وباإلضافة إيل ما سبق، أورد كاًل من ) الرببري، 
 اليت تظهر علي األفراد الذين يتعرضون لالحرتاق الوظيفي وىي:.

 عدم رغبة الفرد يف إصلاز األعمال وادلهام ادلطلوبة منو. -
 عند الرضا عن العمل، فنجد الفرد دائم الشكوى من ظروف العمل.                      -
 تزايد معدالت غياب الفرد عن العمل.  -
 تدين مستوي األداء وقلة اإلنتاجية واإلبداع.  -
 عدم الشعور بالوالء واالنتماء للشركة.  -
 اللتزام ذباه العمل. قلة ا -
 النظر إيل اإلدارة العليا علي أهنا أداة قمع وليست أداة قيادة وتوجيو وإرشاد.  -

 أبعاد االحتراق الوظيفي -3
 تتمثل أبعاد االحرتاق الوظيفي فيما يلي:. 

ألساس يف بناء (، وميثل حجر اKheirandish etal., 2016) اإلجهاد العاطفي: يعترب بعدًا أساسيًا لالحرتاق الوظيفي -أ
(، 2016االحرتاق، وىو شعور الفرد بأنو رلهد بسبب نقص ادلصادر العاطفية لديو واليت سبده بالطاقة واحليوية والنشاط )مشاقبة، 

وىو البعد الذي يرتبط بشكل أساسي بضغط العمل ويتضمن اإلحساس باالستنزاف العاطفي واجلسدي والشعور باطلفاض الطاقة 
(، كما يشمل شعور الفرد بالتعب والعجز والقلق والعصبية 2014أداء العمل بشكل جيد )سليمان وآخرون، وعدم القدرة علي 

(. ومن مسات ىذا البعد عدم 2013واطلفاض الروح ادلعنوية، وذلك استجابة للضغوط وادلسئوليات الزائدة عن طاقتو)حجاج، 
 (. 2016بالنسبة لو )زلمد،  قدرة الفرد علي الذىاب إيل العمل واعتبار ذلك فكرة مفزعة
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(، ويشري إيل االذباىات السلبية ذباه اآلخرين 2014تبلد ادلشاعر: ىو البعد األكثر توسعًا لالحرتاق الوظيفي )ىواري،  -ب
(. وتتمثل أعراض ىذا البعد يف القسوة يف 2016وعدم شعور الفرد بأي إحساس ذباه األشخاص الذين يتعامل معهم )إسحاق، 

التشاؤم، كثرة االنتقاد، والتهكم والسخرية وتوجيو اللوم للزمالء، ومعاملة الزمالء بطريقة آلية وعدم مراعاة شعور  التعامل،
(، كما يتصف بالربود وعدم ادلباالة والشعور السليب ضلو العمالء ادلستفيدين خبدمات الشركة وقلة العناية 2015اآلخرين)العمران، 

 (.2015هبم )حراز، 
شعور باإلصلاز الشخصي: يتولد الشعور باطلفاض االصلاز الشخصي نتيجة للشعور باإلجهاد العاطفي واالستجابة نقص ال -ج

 ,Beyouk) (، ويقصد هبذا البعد ميل الفرد إيل تقييم ذاتو بصورة سلبية2014العدائية ذباه اآلخرين )سليمان وآخرون، 

هام واألعمال ادلطلوبة منو، وأنو غري جدير دبهنتو وعملو ونقص تقديره لذاتو (، شلا يشعر الفرد بأنو غري قادر علي ربقيق ادل2015
(، وىو يرجع إيل نقص الشعور بالكفاءة والفاعلية والفشل يف 2013وعدم القدرة علي التكيف مع الضغوط )السلخي، 

 (. 2015ءة )الفضلي، (، وضعف اإلنتاجية واطلفاض الدافعية وعدم القدرة علي العمل بكفا2013العمل)عبدالرحيم، 
 اآلليات المناسبة لمواجهة االحتراق الوظيفي -4

ىناك رلموعة من اآلليات والوسائل اليت تعتمد عليها الشركات السياحية دلواجهة ظاىرة االحرتاق الوظيفي لدي العاملني لديها، 
 ومنها ما يلي:. 

 (.2008العمل علي رفع مستوي الثقة بني العاملني يف الشركة)حسن،  -
 (. 2016العمل علي تدريب العاملني داخل الشركة دبا يتالءم مع متطلبات العمل احلديثة)الشعالن،  -
 (.2011تنويع ادلهام اليت يقوم هبا الفرد  أثناء العمل حيت ال يصبح روتينياً)جرار،  -
 احلرص علي تطبيق سياسة التدوير الوظيفي بني العاملني بشكل دوري ومنظم. -
 (.2016القرتاحات وطلبات العاملني، والتعامل معها جبدية)الرببري،  ضرورة تبين الشركات -
تقدمي احلوافز ادلادية وادلعنوية، واليت تزيد من مستوي الكفاءة وربسني أداء العاملني، شلا يساعد علي إصلاز األعمال بكفاءة  -

 (.Gill, 2017وفاعلية )
 توزيع ادلهام وادلسئوليات بني العاملني بشكل عادل. -
 دة فرص مواجهة ادلشكالت والعمل علي حلها.زيا -
 إغلاد بيئة عمل تعتمد السلطة فيها علي ادلعرفة وادلهارة. -
 تشجيع االتصال اجليد بني سلتلف ادلستويات التنظيمية. -
 تنمية الشعور بالوالء واالنتماء للشركة. -
 (.2008العاملني)حسن،  زيادة الدافعية وكسب رضا العاملني بالشركة، وترسيخ مفهوم التعاون بني مجيع -
 وضع الشخص ادلناسب يف ادلكان ادلناسب، ودبا يتالءم وادلؤىل العلمي وادلهارات اليت ميتلكها. -
 (.2016تبين الالمركزية يف اإلدارة، وتفويض الصالحيات بني العاملني، من أجل سرعة إصلاز األعمال)الرببري،  -
 (. 2011ازباذ القرارات)منصوري، العمل علي إتاحة الفرصة للعاملني للمشاركة يف   -
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 ضرورة وجود وصف تفصيلي للمهام ادلطلوب أدائها من قبل كل فرد.  -
 (. 2016اعتماد الرتقيات علي أساس الكفاءة العلمية والعطاء الوظيفي، بغض النظر عن العالقات الشخصية)الرببري،  -

 ثانياً: أداء العاملين
 مفهوم أداء العاملين -1

لعاملني من ادلفاىيم اليت نالت حظًا كبريًا من االىتمام والبحث يف الدراسات اإلدارية بشكل عام، وبدراسات يعترب مفهوم أداء ا
(، ودلا ميثلو من أعلية 2015ادلوارد البشرية بشكل خاص، وذلك نظراً ألعلية ىذا ادلفهوم علي مستوي الفرد والشركة)أبو السعود، 

( بعض التعريفات 2(. ويوضح اجلدول رقم )2011ات بكفاءة وفاعلية)أبو سلطان، يف الوصول إيل لألىداف ادلرجوة للمنظم
 ادلرتبطة دبفهوم أداء العاملني:

 ( مفاهيم أداء العاملين2جدول رقم )
 المفهوم المؤلف

 120، 2016زلمود، 
 

رلموعة من السلوكيات اإلدارية ادلعربة عن قيام ادلوظف بعملو، وتتضمن جودة 
لية التنفيذ واخلربات وادلهارات ادلطلوبة يف الوظيفة، فضاًل عن األداء، وحسن عم

االتصال والتفاعل مع بقية العاملني يف ادلنظمة،وااللتزام باللوائح اإلدارية اليت تنظم 
 عملو، والسعي ضلو االستجابة ذلا بكل حرص وكفاءة.

ادلسندة إليو، من خالل أدائو دلهام درجة التزام الفرد بواجبات وظيفتو وقيامو بادلهام  40، 2017عتودي، 
وظيفتو وربملو لألعباء وادلسئوليات الوظيفية وااللتزام باألخالق واآلداب احلميدة 

 داخل ادلنظمة اليت يعمل فيها.
درجة ربقيق وإسبام ادلهام ادلكونة لوظيفة الفرد، ويعكس الكيفية اليت يتحقق هبا، أو  26، 2016السبيعي، 

 تطلبات الوظيفة.يشبع الفرد هبا م
األنشطة وادلهام اليت يزاوذلا الفرد يف ادلنظمة والنتائج الفعلية اليت ػلققها يف رلال  150، 2017زلمد، 

عملو بنجاح، لتحقيق أىداف ادلنظمة بكفاءة وفاعلية وفقًا للموارد ادلتاحة 
 واألنظمة اإلدارية والقواعد واإلجراءات. 

وظف ألعمالو ومسئولياتو اليت تكلفو هبا ادلنظمة أو اجلهة اليت ترتبط تنفيذ ادل 331، 2017عبدالنيب، 
 وظيفتو هبا، للوصول إيل النتائج اليت ػلققها ادلوظف يف ادلنظمة.

 المصدر: من إعداد الباحث
 عناصر أداء العاملين  -2

ن وجود أداء فعال، وذلك ألعليتها يف يتكون األداء من رلموعة من العناصر وادلكونات األساسية واليت بدوهنا ال ميكن احلديث ع
؛ 2017؛ اخلليل، 2017(. ولقد أورد )أبو نصيب، 2016قياس وربديد مستوي أداء العاملني داخل الشركات )اخلليل، 

 ( عدة عناصر ألداء العاملني كما يلي:. 2016ومصلح،  2016زلمود، 
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 ات الفنية وادلهنية، واخللفية العامة عن الوظيفة واجملاالت ادلرتبطة هبا. أ. ادلعرفة دبتطلبات الوظيفة : وتشمل ادلعارف العامة وادلهار 
ب. نوعية العمل : وتشمل ادلعارف وادلهارات اخلاصة، وتتمثل يف مدي ما يدركو الفرد عن عملو الذي يقوم بو، وما ميتلكو من 

 رغبة ومهارات وقدرة علي التنظيم وتنفيذ العمل دون حدوث أخطاء. 
لعمل ادلنجز : أي مقدار وحجم العمل الذي يستطيع الفرد اصلازه يف ظروف العمل العادية، ومقدار سرعة ىذا االصلاز، ج. كمية ا

 وتقاس ادلهارة بعاملي الدقة والسرعة يف األداء. 
يف أوقاهتا احملددة  د. ادلثابرة والوثوق : تشكل اجلدية والتفاين يف العمل وقدرة الفرد علي ربمل مسئولية العمل، واصلاز األعمال

واإلخالص يف أداء العمل واالنتماء للوظيفة وادلكان، ومدي حاجة وتقبل الفرد لإلرشاد والتوجيو من قبل ادلشرفني عند وجود 
 مالحظات أو اقرتاحات وتقييم نتائج عملو. 

 أهمية تحديد مستوي أداء العاملين  -3
داء العاملني هبا من أجل بقائها واستمراريتها وظلوىا وتوسعها، وذلك من تسعي مجيع الشركات السياحية إيل رفع وربسني مستوي أ

(. 2017خالل استخدام أساليب سلتلفة منها علي سبيل ادلثال االىتمام بالتدريب وتوفري احلوافز ادلادية وادلعنوية )عايض وادلطاع، 
 كات السياحية إيل ما يلي:. وتربز أعلية ربديد مستوي أداء العاملني داخل الشركات بصفة عامة، والشر 

تستطيع الشركة من خالل ربديد مستوي أداء العاملني هبا معرفة جوانب الضعف والقوة وانعكاساهتا اإلغلابية والسلبية علي  -1
 (. 2014إنتاجية الفرد وفاعلية الشركة، وذلك دلعاجلة جوانب الضعف، وتدعيم وتعزيز جوانب القوة)بن رمحون، 

مستوي األداء يف الكشف عن الطاقات والقدرات الكامنة للعاملني داخل الشركة، ألن األداء ىو مقياس لقدرة  يساىم ربديد -2
 (. 2013ودافعية الفرد ذباه عملو)العامودي، 

 (.2016يؤدي األداء الفعال إيل خلق ميزة تنافسية للشركة من خالل االبتكار واإلبداع يف األداء)ادلسعودي،  -3
ية ربديد مستوي أداء العاملني أحد أىم أنشطة إدارة ادلوارد البشرية، يتم من خالذلا تقييم برامج وسياسات ىذه تعترب عمل -4

 (.2016اإلدارة)األمني، 
يؤدي إيل رفع معنويات العاملني وزيادة شعورىم بادلسئولية، وذلك لشعورىم أن جهودىم ادلبذولة وطاقتهم موضع تقدير  -5

 (. 2016شركة)اخلليل، واىتمام من إدارة ال
 (. 2016يساعد األداء ادلتميز الفعال يف ربقيق أىداف الشركة)ادلسعودي،  -6
 (. 2016)اليافعي،  يستخدم أداء العاملني كمقياس يف ترشيح العاملني لشغل الوظائف األعلي -7
تايل ربديد أنواع برامج التدريب والتطوير يعد قياس األداء من العوامل األساسية يف الكشف عن االحتياجات التدريبية، وبال -8

 (. 2017)عتودي،  الالزمة
 العوامل المؤثرة علي أداء العاملين -4

يتأثر أداء العاملني داخل شركات السياحة دبجموعة من العوامل ادلختلفة اليت تتعدد وزبتلف باختالف الوظائف)براىيم وشوقي، 
األداء، يف حني البعض اآلخر يؤدي إيل اطلفاض مستوي األداء)زلمد، (، فبعض ىذه العوامل يساىم يف رفع مستوي 2017
 (. وتتمثل ىذه العوامل فيما يلي:. 2017
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غياب األىداف احملددة: فالشركة اليت ال سبتلك خطط زلددة وتفصيلية لعملها وأىدافها ادلطلوب ربقيقها ومعدالت اإلنتاج  -1
اصلاز أو زلاسبة األفراد علي مستوي أدائهم وذلك لعدم وجود معيار زلدد مسبقاً  ادلطلوبة لن تكون قادرة علي قياس ما ربقق من

 (. 2016لذلك، حيث أن التخطيط يوضح للفرد ما ىو مطلوب منو )احلريري، 
يل وجود عدم ادلشاركة يف اإلدارة: إن عدم مشاركة العاملني يف ادلستويات اإلدارية ادلختلفة يف التخطيط وازباذ القرارات يؤدي إ -2

فجوة بني القيادة اإلدارية والعاملني يف ادلستويات األخري، وبالتايل يؤدي إيل ضعف شعور العاملني بادلسئولية والعمل اجلماعي 
لتحقيق أىداف الشركة، وكذلك اطلفاض مستوي األداء لعدم مشاركتهم يف التخطيط ووضع األىداف ادلطلوب اصلازىا )البارودي، 

2015 .) 
اإلداري: يتمثل التسيب اإلداري داخل الشركات يف ضياع ساعات العمل يف أمور غري مهمة بل قد تكون مؤثرة  التسيب -3

(، وقد ينشأ التسيب 2015بشكل سليب علي أداء اآلخرين والتكاسل يف إصلاز األعمال والتهرب من ازباذ القرارات )دالل، 
 (. 2016فة التنظيمية السائدة يف الشركة)النور، اإلداري نتيجة ألسلوب القيادة أو اإلشراف أـو الثقا

الرضا الوظيفي: يعترب الرضا الوظيفي أحد العوامل األساسية اذلامة اليت تؤثر بشكل كبري علي مستوي أداء العاملني داخل  -4
ادة جراء أداء ىذه (، ويتمثل الرضا الوظيفي يف مدي قناعة العاملني دبهامهم ووظائفهم وشعورىم بالسع2016الشركات)زلمود، 

(، فكلما زاد رضا العاملني زادت كفاءة أدائهم، يف حني أن عدم الرضا الوظيفي أو اطلفاضو يؤدي إيل 2016ادلهام )أبكر، 
 (.2015ضعف األداء وقلة اإلنتاجية )البارودي، 

ز بالكفاءة فإن ذلك يصاحبو استغالل التدريب: يرتبط صلاح أي شركة سياحية دبواردىا البشرية، فإذا كان العنصر البشري ميتا -5
(، ويهدف التدريب إيل 2014فعال لباقي ادلوارد وبالتايل تقدمي خدمات ذات جودة عالية والعكس صحيح)زلمود وآخرون، 

، ربسني وتطوير قدرات العاملني وبالتايل ربسني أدائهم وزيادة إنتاجية الشركة ووضعها يف مكانة أفضل دلواجهة ادلنافسة)البلوي
(، وكذلك إكساب العاملني مهارات جديدة وإتاحة الفرصة أمامهم للرتقي للوظائف األعلي ورفع روحهم ادلعنوية )زلمد، 2008
2017.) 

وجود نظام فعال للحوافز: تلعب احلوافز دوراً ىاماً يف رفع مستوي أداء العاملني ويف زيادة اإلنتاج، وتعترب أداة تستطيع الشركة  -6
(، كما تسهم يف زيادة شعور العاملني بالرضا 2017ادة معدالت اإلصلاز لتحقيق األىداف بكفاءة وفاعلية)الطيب، من خالذلا زي

( ان عدم توافر احلوافز ادلناسبة للعاملني 2011(. ويري)زلمد، 2010عن العمل وتنمية رغبتهم يف اإلبداع واالبتكار )صليحة، 
 يقلص من فرص ربقيق أىداف الشركة.يؤثر سلباً علي أدائهم ويضعف إنتاجيتهم و 

وتنقسم احلوافز إيل نوعني علا : احلوافز ادلادية واليت تتمثل يف زيادة الرواتب ومنح العاملني مكافآت مالية أو نسب من األرباح 
 (. 2017لتميز أدائهم وإصلاز ادلهام ادلطلوبة منهم، واحلوافز ادلعنوية مثل الرتقية وعبارات الشكر والثناء )زراري، 

 الدراسة الميدانية:ثالثاً: 

اعتمدت الدراسة علي استخدام ادلنهج الكمي دلعاجلة وتفسري البيانات األولية اليت مت مجعها من أفراد  منهج الدراسة: -1
 العينة ببعض الطرق اإلحصائية الستخالص النتائج واقرتاح بعض التوصيات.

 داة جلمع البيانات األولية، ومت تقسيمها علي النحو التايل:مت تصميم استمارة استقصاء كأ أداة جمع البيانات: -2
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 البيانات العامة: ومشلت النوع، السن، ادلؤىل، وعدد سنوات اخلربة. يتناول :المحور األول -
مقسمة علي ثالث أبعاد ىم اإلجهاد عبارة،  14: تكون ىذا ادلقياس من يتناول مستوي االحرتاق الوظيفي: المحور الثاني -
عبارات(. وقد مت االعتماد علي دراسة  7عبارات(، ونقص الشعور باإلصلاز الشخصي ) 5عبارات(، وتبلد ادلشاعر )9اطفي )الع

 ( يف إعداد عبارات ىذا احملور.1242أبو مسعود )
 (.1228يم )عبارات، ومت االعتماد علي مقياس الرباى 9أداء العاملني: تكون ىذا ادلقياس من تناول مستوي : المحور الثالث -
شركة،  4112سبثلت عينة الدراسة يف شركات السياحة فئة "أ" بالقاىرة الكربي، والبالغ عددىم  مجتمع وحجم العينة: -.

استمارة صاحلة للتحليل بنسبة استجابة  61.استمارة علي العاملني يف شركات السياحة فئة "أ"، ومت استعادة  92.ومت توزيع 
9.3.. % 

إخضاع البيانات للتحليل اإلحصائي واختبار صحة الفروض باستخدام حزمة الربامج اإلحصائية مت  تحليل البيانات: -1
التكرارات والنسب ادلئوية وادلتوسط  ، ومت استخدام األساليب اإلحصائية التاليةSPSS Version 25للعلوم االجتماعية 

 .البسيط اختبار االضلدار، معامل ارتباط سبريمان ،احلسايب واالضلراف ادلعياري
 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة -أ

 المحور األول: البيانات العامة:
 ( البيانات العامة ألفراد العينة.جدول رقم )

 % المتغير
  النوع
 %7931 ذكر
 %1236 أنثي

  السن
 %4635 سنة 15أقل من 

 %1931 سنة 1.-15
 %1939 سنة 5-11.
 %36. سنة 15-51
 %238 سنة فأكثر 55

  المؤهل
 %9534 بكالوريوس أو ليسانس

 %131 دبلوم دراسات عليا
 %137 ماجستري
 - دكتوراه

  عدد سنوات الخبرة
 %11 سنوات 5أقل من 
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 %6638 سنوات 5-42
 %936 سنة  44-45

 %436 سنة 45أكثر من 
الذكور  نسبةالسياحة ادلصرية فئة )أ(. بلغت ( البيانات العامة ألفراد عينة الدراسة من العاملني يف شركات .يوضح جدول رقم )

% ترتاوح 1931%. أما فيما يتعلق بالشرػلة السنية ألفراد العينة؛ فهناك 1236%، فيما بلغت نسبة اإلناث 7931حوايل 
سنة،  15% أعمارىم أقل من 4635سنة، و  11-5.% ترتاوح أعمارىم ما بني 1939سنة، و  1.-15أعمارىم بني 

سنة. باإلضافة إيل أن  55% تزيد أعمارىم عن 238سنة، وأخريًا ىناك  51-15رتاوح أعمارىم ما بني % ت36.وىناك 
% بلغ عدد 6638 وفيما يتعلق بعدد سنوات اخلربة؛ فهناك% من أفراد العينة حاصلون علي بكالوريوس أو ليسانس. 9534

-44عدد سنوات خربهتم  بلغ% 936، و تسنوا 5عن عدد سنوات خربهتم  تقل% 11سنوات، و  42-5سنوات خربهتم 
 %.436سنة حوايل  45، وأخرياً بلغ نسبة من ذباوز عدد سنوات خربهتم سنة 45

 المحور الثاني: مستوي االحتراق الوظيفي لدي العاملين في شركات السياحة
 ( مستوي االحرتاق الوظيفي لدي العاملني يف شركات السياحة1جدول رقم )
 االضلراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب العبارات

 2315 4366 اإلجهاد العاطفي
 ..23 4371 تبلد ادلشاعر

 2319 4359 نقص الشعور باإلصلاز الشخصي 
 2632 1666 االحتراق الوظيفي

احلسايب ( اطلفاض مستوي االحرتاق الوظيفي لدي العاملني يف شركات السياحة ادلصرية، حيث بلغ ادلتوسط 1يوضح جدول رقم )
. أما بالنسبة ألبعاد االحرتاق الوظيفي، فقد جاءت مجيعها منخفضة بنسبة كبرية، وجاء البعد 23.1، واالضلراف ادلعياري 4366

، يليو 2319، واالضلراف ادلعياري 4359الثالث "نقص الشعور باإلصلاز الشخصي" كأقل بُعد، حيث بلغ ادلتوسط احلسايب لو 
ُُ جاء البعد الثاين  2315، واالضلراف ادلعياري 4366عاطفي"، حيث بلغ ادلتوسط احلسايب لو البعد األول "اإلجهاد ال ، وأخريًا

 ...23، واالضلراف ادلعياري 4371كأعلي األبعاد "تبلد ادلشاعر"، حيث بلغ ادلتوسط احلسايب لو 
 المحور الثالث: مستوي أداء العاملين في شركات السياحة

 العاملني يف شركات السياحة ادلصرية( مستوي أداء 5جدول رقم )
 

 العبارات
 االضلراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب

 2318 1354 يبذل العاملون مزيد من اجلهد يف العمل
 2371 13.2 اىتمام اإلدارة دبالحظات العاملني حول طرق العمل تساعد علي ربسينو

 2311 .136 يتميز العاملون باإلبداع واالبتكار
 2358 13.8 وظفني يف ادلهام ادلكلفني هبا ذلا أثر إغلايب علي إنتاجيتهممشاورة ادل
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 .236 1315 منح العاملني الصالحيات الكافية ألداء مهامهم يساعد علي سرعة إصلاز العمل
 2312 1356 تساىم مشاركة العاملني يف صنع القرارات يف ربسني األداء

 23.7 1361 علي أداء العمل بكفاءة يتوفر مناخ تنظيمي جيد داخل الشركة يساعد
 2311 1318 يلتزم العاملون بتنفيذ القرارات بكفاءة وسرعة

 2354 1357 يتمتع العاملون باحلماس الكايف ألداء العمل علي أكمل وجو
 2630 4652 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألداء العاملين

، 1352ملني يف شركات السياحة بشكل كبري، حيث بلغ ادلتوسط احلسايب ( ارتفاع مستوي أداء العا5يوضح جدول رقم )
. وقد جاءت مجيع عبارات زلور أداء العاملني مرتفعة بشكل متقارب، حيث أشار ىؤالء العاملون إيل 23.9واالضلراف ادلعياري 

(، كما يتوفر لديهم مناخ تنظيمي جيد 2311، واالضلراف ادلعياري= .136أهنم يتميزون باإلبداع واالبتكار )ادلتوسط احلسايب= 
(، كما يتمتع العاملون 23.7، واالضلراف ادلعياري= 1361داخل الشركة يساعدىم علي أداء عملهم بكفاءة )ادلتوسط احلسايب= 
(. باإلضافة إيل أن 2354، واالضلراف ادلعياري= 1357باحلماس الكايف ألداء العمل علي أكمل وجو )ادلتوسط احلسايب= 

(، كما 2312، واالضلراف ادلعياري= 1356اركتهم يف صنع القرار تساىم بشكل كبري يف ربسني األداء )ادلتوسط احلسايب= مش
(، جبانب التزامهم بتنفيذ 2318، واالضلراف ادلعياري= 1354يبذل ىؤالء العاملون ادلزيد من اجلهد يف العمل )ادلتوسط احلسايب= 

(، كما أن ىناك صالحيات كافية للعاملني 2311، واالضلراف ادلعياري= 1318احلسايب=  القرارات بكفاءة وسرعة )ادلتوسط
(. وقد أكد العاملون علي أن مشاورهتم ي ادلهام .236، واالضلراف ادلعياري= 1315ألداء مهامهم بسرعة )ادلتوسط احلسايب= 

(، وأخريًا أشاروا إيل اىتمام 2358واالضلراف ادلعياري= ، 13.8ادلكلفني هبا ذلا أثر إغلايب علي إنتاجيتهم )ادلتوسط احلسايب= 
، واالضلراف ادلعياري= 13.2اإلدارة دبالحظات العاملني حول طرق العمل بشكل يساعد علي ربسني األداء )ادلتوسط احلسايب= 

2372.) 
 ارتباط سبيرمانمعامالت  -ب

 ( معامالت االرتباط بني متغريات الدراسة6جدول رقم )
 ادلعنوية معامل ارتباط سبريمان بني ادلتغرياتالعالقة 

 23222 .2369- اإلجهاد العاطفي وأداء العاملني
 23222 23744- تبلد ادلشاعر وأداء العاملني

 23222 23698- نقص الشعور باإلصلاز الشخصي وأداء العاملني
 23222 23681- االحرتاق الوظيفي وأداء العاملني

مالت ارتباط سبريمان بني ادلتغري ادلستقل "االحرتاق الوظيفي" بأبعاده الثالث، وادلتغري التابع "أداء ( قيمة معا6يوضح جدول )
العاملني". من وخالل نتيجة معامل ارتباط سبريمات يتضح أن ىناك عالقة ارتباطية عكسية بني مجيع متغريات الدراسة. وقد 

. كما 23222، وىو ارتباط عكسي قوي، وبلغت ادلعنوية .2369-املني بلغت قيمة االرتباط بني اإلجهاد العاطفي وأداء الع
، وبلغت 23222، وىو ارتباط عكسي قوي، وبلغت ادلعنوية 23744-بلغت قيمة االرتباط بني تبلد ادلشاعر وأداء العاملني 
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، وبلغت ادلعنوية ، وىو ارتباط عكسي قوي23698-قيمة االرتباط بني نقص الشعور باإلصلاز الشخصي وأداء العاملني 
، وىو ارتباط 23681-. وبلغت قيمة االرتباط بني مستوي االحرتاق الوظيفي وأداء العاملني يف شركات السياحة 23222

، وىذا يعين أنو كلما قل مستوي االحرتاق الوظيفي لدي العاملني يف شركات السياحة،  23222عكسي قوي، وبلغت ادلعنوية 
 م بشكل ملحوظ.كلما زاد وربسن مستوي أدائه

 معامل االنحدار البسيط -ج
 ( معامل االضلدار دلتغريات الدراسة7جدول رقم )

 F ادلعنوية معامل االضلدار ادلصحح ادلتغريات

 1553112 23222 2.144 أثر اإلجهاد العاطفي علي أداء العاملني
 443411. 23222 2.514 أثر تبلد ادلشاعر علي أداء العاملني

 1773651 23222 2.197 ر باإلصلاز الشخصي علي أداء العاملنيأثر نقص الشعو 
 1613851 23222 2.1.4 أثر االحرتاق الوظيفي علي أداء العاملني

يوضح اجلدول نسبة التغيري يف ادلتغري ادلستقل بأبعاده الثالث وادلتغري التابع. ( أن ىناك عالقة تأثري معنوية بني 7يوضح جدول )
 ادلصحح ، حيث بلغت قيمة معامل االضلدار يف شركات السياحة ادلصرية من خالل االحرتاق الوظيفيمستوي أداء العاملني

، أي أن "أداء العاملني%( يف ادلتغري التابع "1.34" يؤثر بنسبة )االحرتاق الوظيفي(، واليت تعين أن ادلتغري ادلستقل "231.4)
%، كما 1.34ات السياحة يؤدي إيل زيادة مستويات أدائهم بنسبة اطلفاض مستوي االحرتاق الوظيفي لدي العاملني يف شرك

يؤثر الذي يشري إيل " األول(، وىذا ما يؤكد صحة الفرض 23222( دبستوي معنوية )1613851احملسوبة ) Fبلغت قيمة 
بة التغيري يف نس". كما يوضح اجلدول السابق مستوي االحتراق الوظيفي للعاملين في شركات السياحة المصرية علي أدائهم

(، واليت تعين 2.144، حيث بلغت قيمة معامل االضلدار )يف شركات السياحة ادلصرية من خالل اإلجهاد العاطفي أداء العاملني
، أي أن اطلفاض مستوي اإلجهاد "أداء العاملني%( يف ادلتغري التابع "1434" يؤثر بنسبة )اإلجهاد العاطفيأن ادلتغري ادلستقل "

احملسوبة  Fبلغت قيمة %، كما 1434العاملني يف شركات السياحة يؤدي إيل ربسني أدائهم بنسبة  العاطفي لدي
يؤثر اإلجهاد العاطفي "الذي يشري إيل  الفرعي األول(، وىذا ما يؤكد صحة الفرض 23222( دبستوي معنوية )1553112)

مستوي أداء نسبة التغيري يف أن ىذا اجلدول يوضح ". باإلضافة إيل علي مستوي أداء العاملين في شركات السياحة المصرية
(، واليت تعين أن ادلتغري 2.514، حيث بلغت قيمة معامل االضلدار )العاملني يف شركات السياحة ادلصرية من خالل تبلد ادلشاعر

ي تبلد ادلشاعر لدي ، أي أن اطلفاض مستو "أداء العاملني%( يف ادلتغري التابع "5134" يؤثر بنسبة )تبلد ادلشاعرادلستقل "
( دبستوي 443411.احملسوبة ) Fبلغت قيمة %، كما 5134العاملني يف شركات السياحة يؤدي إيل ربسني أدائهم بنسبة 

يؤثر تبلد المشاعر علي مستوي أداء العاملين الذي يشري إيل " الفرعي الثاين(، وىذا ما يؤكد صحة الفرض 23222معنوية )
مستوي أداء العاملني يف شركات السياحة من خالل نقص نسبة التغيري يف ". وأخرياً يوضح اجلدول في شركات السياحة المصرية

نقص الشعور باإلصلاز (، واليت تعين أن ادلتغري ادلستقل "2.197، حيث بلغت قيمة معامل االضلدار )الشعور باإلصلاز الشخصي
، أي أن اطلفاض نقص الشعور لدي العاملني باإلصلاز "ملنيأداء العا%( يف ادلتغري التابع "1937" يؤثر بنسبة )الشخصي



 -أثر االحتراق الوظيفي عمى أداء العاممين في شركات السياحة المصرية-، د. محمود السيد إمام
 

  
   8102 سبتمبر/  السابعالعدد  JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال     333

(، 23222( دبستوي معنوية )1773651احملسوبة ) Fبلغت قيمة %، كما 1937الشخصي يؤدي إيل ربسني أدائهم بنسبة 
ملين يؤثر نقص الشعور باإلنجاز الشخصي علي مستوي أداء العاالذي يشري إيل " الفرعي الثالثوىذا ما يؤكد صحة الفرض 

 ". في شركات السياحة المصرية
 النتائج والتوصيات:

 أواًل: النتائج: توصلت الدراسة إلي النتائج التالية:
 اطلفاض مستوي االحرتاق الوظيفي لدي العاملني يف شركات السياحة ادلصرية. -

 يتميز العاملون يف شركات السياحة ادلصرية بارتفاع مستويات أدائهم بشكل ملحوظ. -

 ة ارتباطية عكسية بني االحرتاق الوظيفي بأبعاد الثالثة ومستوي أداء العاملني يف شركات السياحة.ىناك عالق -

يؤدي اطلفاض مستوي االحرتاق الوظيفي لدي العاملني يف شركات السياحة إيل ربسني مستوي أدائهم بنسبة  -
%. 5134شركات السياحة بنسبة  %. كما أن اطلفاض مستوي تبلد ادلشاعر يؤدي إيل ربسن أداء العاملني يف1.34

%، 1937باإلضافة إيل أن اطلفاض نقص شعور العاملني باإلصلاز الشخصي يؤدي إيل ربسني مستوي أدائهم بنسبة 
 %.1434ويؤدي اطلفاض مستوي اإلجهاد العاطفي لدي العاملني يف شركات السياحة إيل ربسني أدائهم بنسبة 

 ثانياً: التوصيات
 عمل داخل شركات السياحة للحفاظ علي ادلستوي ادلنخفض من االحرتاق الوظيفي.ربسني جودة حياة ال -

ربقيق العدالة التنظيمية داخل شركات السياحة من خالل أبعادىا الثالثة )عدالة التوزيع، وعدالة اإلجراءات، وعدالة  -
 التعامالت( نظراً لتأثريىا علي شعور العاملني باالحرتاق الوظيفي.

 ر علي أداء العاملني يشجعهم علي بذل ادلزيد من اجلهود وزيادة إنتاجيتهم.اإلثناء ادلستم -

 تطبيق مبدأ اإلدارة بادلشاركة، وإشراك العاملني يف إدارة الشركات، وادلشاركة يف ازباذ كافة القرارات اليت تؤثر عليهم. -

 بناء عالقات إنسانية قوية بني العاملني بعضهم البعض، وبينهم وبني اإلدارة. -
 المراجع

 أواًل: المراجع العربية
( أثر القيادة التحويلية علي أداء العاملني يف شركة دال للسيارات، رسالة دكتوراه غري منشورة، معهد حبوث ودراسات العامل 2016. أبكر، اذلادي )1
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