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

يف حتليل بيانات  spss v.25وقد مت استخدام برنامج . استمارة صاحلة للتحليل ٣٦٤استمارة، ومت االعتماد علي حتليل  ٣٩٠مت توزيع 
كما %. ٤٣.١لعاملني يف شركات السياحة بنسبة وتوصلت الدراسة إيل أن اخنفاض مستوي االحرتاق الوظيفي يؤدي إيل حتسني أداء ا. الدراسة

عد نقص الشعور باإلجن ُ عد تبلع املشاعر، مث ب ُ از توصلت الدراسة أيضًا إيل أن أكثر أبعاد االحرتاق الوظيفي مسامهة يف حتسني األداء هو ب
 .الشخصي، مث بعد اإلجهاد العاطفي

جهاد العاطفي، تبلد املشاعر، نقص الشعور باإلجناز 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 أهم املوارد املوجودة يف أي منظمة، فهو الذي تسري من خالله عجلة العمل من ختطيط وتنفيذ وإدارة 

كما يعد مصدراً مهمًا لتحقيق امليزة التنافسية   ،)٢٠١٥العمران، (ورقابة، بل هو املسيطر علي بقية املوارد األخري داخل الشركة 
الرببري، (للشركة، وأصبح االستخدام األمثل للعنصر البشري يعتمد علي التدابري اليت ميكن اختاذها حلماية العاملني بدنيًا ومعنوياً 

جوانب احلياة املختلفة، إال وعلي الرغم مما يشهده العامل اليوم من تطورات علمية وتكنولوجية انعكست علي كثري من ). ٢٠١٦
ان كثرياً من الباحثني يف اإلدارة والسلوك التنظيمي قد وصفوا القرن احلايل بأنه عصر الضغوط النفسية واالحرتاق الوظيفي، والذي 

  ). ٢٠١٧احلريري، (يتطلب من اإلنسان تطوير قدراته ومهاراته للتعامل مع ظاهرة االحرتاق الوظيفي 
حرتاق الوظيفي بأمهية كبرية لدي الكتاب والباحثني يف الدول املتقدمة خالل العقود الثالثة املاضية، باعتباره وقد حظي موضوع اال

ا  من املشكالت اإلدارية اهلامة اليت تواجه العاملني يف الشركات، وكذلك تعد مؤشراً علي مرور الشركات بأزمة ميكن أن تؤدي 
ا وفاعليتها وا اإيل التقليل من كفاء ويعترب ). ٢٠١٦الشعالن، (خنفاض أدائها وذلك ألثارها السلبية علي الشركات والعاملني 

هريبرت فرويدنبريجر احمللل النفسي األمريكي أول من أدخل مصطلح االحرتاق الوظيفي إيل حيز االستخدام األكادميي وذلك عام 
 Kherandish( ض هلا العاملني مبجاالت اخلدمات، وذلك من خالل دراسته ملظاهر االستجابة للضغوط اليت يتعر ١٩٧٤

etal., 2016( حالة من االستنزاف االنفعايل واالستنفاذ البدين بسبب ما يتعرض له الفرد " ، وقد عرف االحرتاق الوظيفي بأنه
امعة بريكلي واليت مث جاءت كرستني ماسالك أستاذ علم النفس جب". من ضغوط، إضافة إيل عدم القدرة علي الوفاء مبتطلبات املهنة

تعد الرائدة يف دراسة وتطوير مفاهيم االحرتاق الوظيفي، وعرفت االحرتاق بأنه جمموعة أعراض من اإلجهاد الذهين واالستنفاذ 
، وأشارت أن االحرتاق )٢٠١٤هواري، "(اإلنفعايل والتبلد الشخصي، واإلحساس بعدم الرضا عن اإلجناز الشخصي واألداء املهين

ا ال يكون هناك توافق بني طبيعة العمل وطبيعة اإلنسان الذي يؤدي هذا العمل، وكلما زاد التباين بني هاتني الصفتني  حيدث عندم
أول حماولة  ١٩٨١، وأعلنت ماسالك يف عام )٢٠١٦الشعالن، (كلما زاد االحرتاق الوظيفي الذي يواجهه الفرد يف مكان عمله

اك  ١٩٨٦لني، مث طورت املقياس يف عام جادة لقياس االحرتاق الوظيفي لدي العام والذي يتكون من ثالثة أبعاد وهي اإل
  ). Restrepo, 2013(العاطفي، تبلد املشاعر ونقص الشعور باإلجناز الشخصي 

كتئاب ويعود االهتمام املتزايد من قبل الباحثني مبوضوع االحرتاق الوظيفي نظراً ملا ينتج عنه من آثار نفسية وجسدية ضارة مثل اال 
م وأدائهم بالعمل، متمثالً يف اخنفاض الشعور  وأمراض القلب، وإيل ما يسببه من انعكاسات سلبية علي سلوك األفراد واجتاها
باالنتماء للشركة وارتفاع معدل الغياب، وإيل ما يسببه من آثار سلبية علي أداء الشركات نتيجة لغياب العاملني واخنفاض 

لذا فقد جاء البحث ليلقي الضوء علي تأثري ظاهرة االحرتاق الوظيفي علي أداء العاملني يف شركات   ).٢٠١٧حممد، (اإلنتاجية
  . السياحة املصرية

  
  مشكلة الدراسة 

تسعي مجيع الشركات إيل االهتمام بالعنصر البشري كونه أحد املقومات األساسية لنجاح أي شركة يف تطوير أدائها وإنتاجيتها،  
ؤثرات القوية اليت تكسبها ميزة تنافسية خاصة مع دخول القرن احلادي والعشرين الذي يرتكز علي اقتصاد املعرفة كما ميثل أحد امل
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معترباً أن األفراد ذوي املعرفة واملهارات هم القوة الدافعة لبقاء واستمرار الشركات، وبالتايل فإن أي تأثريات سلبية علي العنصر 
ء الشركة بأكملها، وتعد ظاهرة االحرتاق الوظيفي من الظواهر اليت هلا تأثري سليب علي العاملني، البشري قد تنعكس سلبًا علي أدا

ويناء علي ذلك . ويظهر هذا التأثري يف اخنفاض األداء واإلصابة باإلجهاد وكثرة الغياب عن العمل والسلبية يف التعامل مع اآلخرين
  :جتيب الدراسة علي السؤال التايل

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

  :تكمن أمهية الدراسة فيما يلي
أمهية موضوع االحرتاق الوظيفي، والذي حظي باهتمام العديد من الباحثني خالل السنوات األخرية، ملا له من أثار عديدة علي  -

ا واخنفاض أدائها وإنتاجيتها، األمر الذي يكلف الشركات الكثري من الشركات، مما يؤدي إيل الت قليل من فاعلية الشركة وكفاء
ا خاصة فيما يتعلق بصحتهم النفسية والبدنية والسلوكية، واخنفاض أدائهم  الوقت واجلهد، كما أن له تأثري كبري علي العاملني 

  . وكثرة الغياب والسلبية يف التعامل مع اآلخرين
يعترب مفهوم أداء العاملني من املوضوعات األساسية واهلامة، ملا حيققه من جناح للشركة يف حتقيق مستويات عالية ممن النمو  -

  . واالستقرار والنجاح، وملا ميثله من أمهية للوصول إيل األهداف املرجوة للشركات بكفاءة وفاعلية
  .  حة يف معرفة التدابري والطرق املناسبة ملواجهة ظاهرة االحرتاق الوظيفيتساعد نتائج الدراسة العاملني داخل شركات السيا -

  أهداف الدراسة 
  : دف الدراسة إيل 

  .إلقاء الضوء علي املفاهيم املتعلقة بظاهرة االحرتاق الوظيفي، وأداء العاملني -
  . واجهة ظاهرة االحرتاق الوظيفي داخل الشركاتالتعرف علي أعراض، وأبعاد االحرتاق الوظيفي، والطرق واألساليب املناسبة مل -
  . إبراز أمهيته حتديد مستوي أداء العاملني، وأهم العوامل اليت ميكن أن تؤثر علي أداء العاملني داخل الشركات -
ات السياحة التوصل إيل جمموعة من النتائج والتوصيات فيما يتعلق بأثر ظاهرة االحرتاق الوظيفي علي أداء العاملني داخل شرك -

  . املصرية
  فروض الدراسة

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

  :وينقسم الفرض الرئيسي إيل ثالث فروض فرعية علي النحو التايل
 .كات السياحة املصريةيؤثر اإلجهاد العاطفي علي مستوي أداء العاملني يف شر  -
 .يؤثر تبلد املشاعر علي مستوي أداء العاملني يف شركات السياحة املصرية -
  .يؤثر نقص الشعور باإلجناز الشخصي علي أداء العاملني يف شركات السياحة املصرية -
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  اإلطار النظري
  االحتراق الوظيفي: أوالً 

  مفهوم االحتراق الوظيفي -١
، والذي ظهر يف أوائل عقد السبعينات من القرن العشرين يعد مفهوم االحرتاق الوظيفي من السبيعي، (املفاهيم احلديثة نسبيًا

، وذلك ألثاره السلبية  )٢٠١٥الشمري، (،ولقد حظي باهتمام خرباء اإلدارة والسلوك الوظيفي وعلم النفس اإلداري)٢٠١٥
هذه الظاهرة معوقًا كبرياً حيول دون قيام الفرد بدوره  كظاهرة سيكولوجية مزمنة علي العنصر البشري يف جمال العمل، حيث تشكل

  . بعض املفاهيم املتعلقة باالحرتاق الوظيفي) ١(ويوضح جدول رقم ). ٢٠١٥بوحارة، (بشكل كامل
  مفاهيم االحتراق الوظيفي) ١(جدول رقم 

  المفهوم  المؤلف
ل، عالوة علي تدين اإلنتاجية حالة يصل إليها الفرد ويفقد فيها الرغبة يف العم   ٢٠١٦،٢املسعودي، 

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

، ٢٠١٧عاشور وعبدالوهاب، 
٧٤  

ة جتاه جمموعة األعراض النفسية اليت تشمل اإلجهاد العاطفي واالستجابة العدائي
اآلخرين، والشعور باخنفاض االجناز الشخصي، واليت حتدث بني األفراد الذين 

  .يتضمن عملهم تفاعالً مع اآلخرين
م علي التكيف مع ضغوط   ١٧، ٢٠١٥حممود وخطاب،  ظاهرة نفسية يتعرض هلا األفراد نتيجة عدم قدر

التايل فقدان العمل، مما يؤدي إيل شعورهم بعدم القدرة علي حل املشكالت، وب
  .االهتمام بالعمل، والشعور بالتوتر النفسي أثناء أدائه

  ٥٣٠، ٢٠١٠أبو طه، 
  

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

  ٧٨٣، ٢٠١٢احلارثي، 
  

فرد نتيجة للضغوط اليت يواجهها يف عمله، درجة اإلرهاق العالية اليت يتعرض هلا ال
  .واليت تعوقه عن أداء وظائفه بشكل طبيعي

اآلثار الناجتة عن ظروف العمل، عندما تكون الضغوط الوظيفية غري حمتملة،   ٣، ٢٠١٦مشاقبة، 
  .ومصادر الرضا الوظيفي غري متاحة

  من إعداد الباحث: المصدر
  أعراض االحتراق الوظيفي -٢

من األعراض املختلفة لالحرتاق الوظيفي واليت متيزه عن غريه من الظواهر السيكولوجية األخري،فاالحرتاق الوظيفي هناك جمموعة 
  :. ، وأهم هذه األعراض ما يلي)٢٠١٢بوحارة،(ال يظهر فجأة عند الفرد، ولكن تكون له مقدمات وأعراض
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لصداع وارتفاع ضغط الدم، وآالم يف العضالت والظهر،والتعب تتمثل يف اإلرهاق اجلسدي، العزلة النفسية، وا: أعراض جسمية. أ
اك البدين طوال اليوم )٢٠١٧الدويش، (الشديد الذي يؤدي إيل فقدان الفرد حلماسه ونشاطه ، كما تشمل الشعور الدائم باإل

  ). ٢٠١٦رحال، (واإلحساس بالتعب بعد القيام بأي عمل
االحرتاق النفسي، حيث يشعر الفرد باإلرهاق النفسي والعصيب وامللل واإلحباط، وهي أوضح أعراض : أعراض نفسية انفعالية. ب

،وعدم الثقة )Gill, 2017(واإلحساس بالعجز واليأس والشعور باخلوف والقلق واالكتئاب وعدم القدرة علي اختاذ القرارات
  ).٢٠١٧الفرحيات، (ماسبالنفس وسرعة الغضب، باإلضافة إيل عدم الرغبة يف الذهاب إيل العمل وفقدان احل

جمموعة األعراض اليت تظهر علي سلوك الفرد وهي مرتبطة بعالقته باآلخرين منها العزلة االجتماعية والنفسية، : أعراض سلوكية. ج
السلبية حنو العمل  ت، واالجتاها)٢٠١٣طاييب، (وفقدان االتصال االجتماعي يف العمل وعدم الرغبة يف احلديث مع زمالئه

  ).٢٠١٤السبيعي، (، باإلضافة إيل ضعف القدرة علي اإلجناز وتدين مستوي األداءوالزمالء
 Abu(تتمثل يف االجتاه السليب حنو العمل، مثل الالمباالة والغياب والتأخري والرغبة يف ترك العمل: أعراض ترتبط بالعمل. د

Akar, 2013(وضعف االستعداد للتعامل مع ضغوط العمل، ، وعدم وضوح الدور وزيادة املسئوليات وتعدد املهام املطلوبة ،
  ).     ٢٠١١رمضان، (ونقص اإلبداع واالبتكار يف العمل

جمموعة من األعراض اليت )  ٢٠١٤ودويدار والبصري،  ٢٠٠٨؛ الضمور، ٢٠١٧الرببري، ( وباإلضافة إيل ما سبق، أورد كالً من 
  :.تظهر علي األفراد الذين يتعرضون لالحرتاق الوظيفي وهي

 .عدم رغبة الفرد يف إجناز األعمال واملهام املطلوبة منه -
 .                     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 جتاه العملقلة ا -
ا أداة قمع وليست أداة قيادة وتوجيه وإرشاد -  . النظر إيل اإلدارة العليا علي أ

  أبعاد االحتراق الوظيفي -٣
  :. تتمثل أبعاد االحرتاق الوظيفي فيما يلي

ألساس يف بناء ، وميثل حجر ا)Kheirandish etal., 2016( يعترب بعداً أساسيًا لالحرتاق الوظيفي: اإلجهاد العاطفي -أ
، )٢٠١٦مشاقبة، (االحرتاق، وهو شعور الفرد بأنه جمهد بسبب نقص املصادر العاطفية لديه واليت متده بالطاقة واحليوية والنشاط 

وهو البعد الذي يرتبط بشكل أساسي بضغط العمل ويتضمن اإلحساس باالستنزاف العاطفي واجلسدي والشعور باخنفاض الطاقة 
، كما يشمل شعور الفرد بالتعب والعجز والقلق والعصبية )٢٠١٤سليمان وآخرون، (أداء العمل بشكل جيد وعدم القدرة علي 

ومن مسات هذا البعد عدم ). ٢٠١٣حجاج، (واخنفاض الروح املعنوية، وذلك استجابة للضغوط واملسئوليات الزائدة عن طاقته
  ). ٢٠١٦حممد، (بالنسبة له  قدرة الفرد علي الذهاب إيل العمل واعتبار ذلك فكرة مفزعة
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، ويشري إيل االجتاهات السلبية جتاه اآلخرين )٢٠١٤هواري، (هو البعد األكثر توسعًا لالحرتاق الوظيفي : تبلد املشاعر -ب
وتتمثل أعراض هذا البعد يف القسوة يف ). ٢٠١٦إسحاق، (وعدم شعور الفرد بأي إحساس جتاه األشخاص الذين يتعامل معهم 

التشاؤم، كثرة االنتقاد، والتهكم والسخرية وتوجيه اللوم للزمالء، ومعاملة الزمالء بطريقة آلية وعدم مراعاة شعور  التعامل،
، كما يتصف بالربود وعدم املباالة والشعور السليب حنو العمالء املستفيدين خبدمات الشركة وقلة العناية )٢٠١٥العمران، (اآلخرين

  ).٢٠١٥حراز، (م 
يتولد الشعور باخنفاض االجناز الشخصي نتيجة للشعور باإلجهاد العاطفي واالستجابة : شعور باإلجناز الشخصينقص ال -ج

ذا البعد ميل الفرد إيل تقييم ذاته بصورة سلبية)٢٠١٤سليمان وآخرون، (العدائية جتاه اآلخرين   ,Beyouk( ، ويقصد 

هام واألعمال املطلوبة منه، وأنه غري جدير مبهنته وعمله ونقص تقديره لذاته ، مما يشعر الفرد بأنه غري قادر علي حتقيق امل)2015
، وهو يرجع إيل نقص الشعور بالكفاءة والفاعلية والفشل يف )٢٠١٣السلخي، (وعدم القدرة علي التكيف مع الضغوط 

  ). ٢٠١٥الفضلي، (ءة ، وضعف اإلنتاجية واخنفاض الدافعية وعدم القدرة علي العمل بكفا)٢٠١٣عبدالرحيم، (العمل
  اآلليات المناسبة لمواجهة االحتراق الوظيفي -٤

هناك جمموعة من اآلليات والوسائل اليت تعتمد عليها الشركات السياحية ملواجهة ظاهرة االحرتاق الوظيفي لدي العاملني لديها، 
  :. ومنها ما يلي

 ).٢٠٠٨حسن، (العمل علي رفع مستوي الثقة بني العاملني يف الشركة -
 ). ٢٠١٦الشعالن، (العمل علي تدريب العاملني داخل الشركة مبا يتالءم مع متطلبات العمل احلديثة -
-  ً ا الفرد  أثناء العمل حيت ال يصبح روتينيا  ).٢٠١١جرار، (تنويع املهام اليت يقوم 
 .احلرص علي تطبيق سياسة التدوير الوظيفي بني العاملني بشكل دوري ومنظم -
 ).٢٠١٦الرببري، (القرتاحات وطلبات العاملني، والتعامل معها جبدية ضرورة تبين الشركات -
تقدمي احلوافز املادية واملعنوية، واليت تزيد من مستوي الكفاءة وحتسني أداء العاملني، مما يساعد علي إجناز األعمال بكفاءة  -

 ).Gill, 2017(وفاعلية 
 .توزيع املهام واملسئوليات بني العاملني بشكل عادل -
 .دة فرص مواجهة املشكالت والعمل علي حلهازيا -
 .إجياد بيئة عمل تعتمد السلطة فيها علي املعرفة واملهارة -
 .تشجيع االتصال اجليد بني خمتلف املستويات التنظيمية -
 .تنمية الشعور بالوالء واالنتماء للشركة -
 ).٢٠٠٨حسن، (العاملني زيادة الدافعية وكسب رضا العاملني بالشركة، وترسيخ مفهوم التعاون بني مجيع -
 .وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب، ومبا يتالءم واملؤهل العلمي واملهارات اليت ميتلكها -
 ).٢٠١٦الرببري، (تبين الالمركزية يف اإلدارة، وتفويض الصالحيات بني العاملني، من أجل سرعة إجناز األعمال -
 ). ٢٠١١منصوري، (اختاذ القراراتالعمل علي إتاحة الفرصة للعاملني للمشاركة يف   -



 -أثر االحتراق الوظیفي على أداء العاملین في شركات السیاحة المصریة-، محمود السید إمام. د
 

  
٣٣٩  JFBE   

 . ضرورة وجود وصف تفصيلي للمهام املطلوب أدائها من قبل كل فرد -
 ). ٢٠١٦الرببري، (اعتماد الرتقيات علي أساس الكفاءة العلمية والعطاء الوظيفي، بغض النظر عن العالقات الشخصية -

 ً   أداء العاملين: ثانيا
  مفهوم أداء العاملين -١

لعاملني من املفاهيم اليت نالت حظًا كبرياً من االهتمام والبحث يف الدراسات اإلدارية بشكل عام، وبدراسات يعترب مفهوم أداء ا
، وملا ميثله من أمهية )٢٠١٥أبو السعود، (املوارد البشرية بشكل خاص، وذلك نظراً ألمهية هذا املفهوم علي مستوي الفرد والشركة

بعض التعريفات ) ٢(ويوضح اجلدول رقم ). ٢٠١١أبو سلطان، (ات بكفاءة وفاعليةيف الوصول إيل لألهداف املرجوة للمنظم
  :املرتبطة مبفهوم أداء العاملني

  مفاهيم أداء العاملين) ٢(جدول رقم 
  المفهوم  المؤلف

  ١٢٠، ٢٠١٦حممود، 
  

جمموعة من السلوكيات اإلدارية املعربة عن قيام املوظف بعمله، وتتضمن جودة 
لية التنفيذ واخلربات واملهارات املطلوبة يف الوظيفة، فضالً عن األداء، وحسن عم

االتصال والتفاعل مع بقية العاملني يف املنظمة،وااللتزام باللوائح اإلدارية اليت تنظم 
  .عمله، والسعي حنو االستجابة هلا بكل حرص وكفاءة

املسندة إليه، من خالل أدائه ملهام درجة التزام الفرد بواجبات وظيفته وقيامه باملهام   ٤٠، ٢٠١٧عتودي، 
وظيفته وحتمله لألعباء واملسئوليات الوظيفية وااللتزام باألخالق واآلداب احلميدة 

  .داخل املنظمة اليت يعمل فيها
ا، أو   ٢٦، ٢٠١٦السبيعي،  درجة حتقيق وإمتام املهام املكونة لوظيفة الفرد، ويعكس الكيفية اليت يتحقق 

ا م   .تطلبات الوظيفةيشبع الفرد 
األنشطة واملهام اليت يزاوهلا الفرد يف املنظمة والنتائج الفعلية اليت حيققها يف جمال   ١٥٠، ٢٠١٧حممد، 

عمله بنجاح، لتحقيق أهداف املنظمة بكفاءة وفاعلية وفقًا للموارد املتاحة 
  . واألنظمة اإلدارية والقواعد واإلجراءات

ا املنظمة أو اجلهة اليت ترتبط تنفيذ امل  ٣٣١، ٢٠١٧عبدالنيب،  وظف ألعماله ومسئولياته اليت تكلفه 
ا، للوصول إيل النتائج اليت حيققها املوظف يف املنظمة   .وظيفته 

  من إعداد الباحث: المصدر
  عناصر أداء العاملين  -٢

ا ال ميكن احلديث ع ن وجود أداء فعال، وذلك ألمهيتها يف يتكون األداء من جمموعة من العناصر واملكونات األساسية واليت بدو
؛ حممود، ٢٠١٧؛ اخلليل، ٢٠١٧أبو نصيب، (ولقد أورد ). ٢٠١٦اخلليل، (قياس وحتديد مستوي أداء العاملني داخل الشركات 

  :. عدة عناصر ألداء العاملني كما يلي) ٢٠١٦ومصلح،  ٢٠١٦
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اوتشمل املعارف العامة واملهار : املعرفة مبتطلبات الوظيفة . أ االت املرتبطة    . ات الفنية واملهنية، واخللفية العامة عن الوظيفة وا
وتشمل املعارف واملهارات اخلاصة، وتتمثل يف مدي ما يدركه الفرد عن عمله الذي يقوم به، وما ميتلكه من : نوعية العمل . ب

  . رغبة ومهارات وقدرة علي التنظيم وتنفيذ العمل دون حدوث أخطاء
أي مقدار وحجم العمل الذي يستطيع الفرد اجنازه يف ظروف العمل العادية، ومقدار سرعة هذا االجناز، : لعمل املنجز كمية ا. ج

  . وتقاس املهارة بعاملي الدقة والسرعة يف األداء
ا احملددة  تشكل اجلدية والتفاين يف العمل وقدرة الفرد علي حتمل مسئولية العمل، واجناز األعمال: املثابرة والوثوق . د يف أوقا

واإلخالص يف أداء العمل واالنتماء للوظيفة واملكان، ومدي حاجة وتقبل الفرد لإلرشاد والتوجيه من قبل املشرفني عند وجود 
  . مالحظات أو اقرتاحات وتقييم نتائج عمله

  أهمية تحديد مستوي أداء العاملين  -٣
ا من أجل بقائها واستمراريتها ومنوها وتوسعها، وذلك من تسعي مجيع الشركات السياحية إيل رفع وحتسني مستوي أ داء العاملني 

). ٢٠١٧عايض واملطاع، (خالل استخدام أساليب خمتلفة منها علي سبيل املثال االهتمام بالتدريب وتوفري احلوافز املادية واملعنوية 
  :. كات السياحية إيل ما يليوتربز أمهية حتديد مستوي أداء العاملني داخل الشركات بصفة عامة، والشر 

ا اإلجيابية والسلبية علي  -١ ا معرفة جوانب الضعف والقوة وانعكاسا تستطيع الشركة من خالل حتديد مستوي أداء العاملني 
  ). ٢٠١٤بن رمحون، (إنتاجية الفرد وفاعلية الشركة، وذلك ملعاجلة جوانب الضعف، وتدعيم وتعزيز جوانب القوة

مستوي األداء يف الكشف عن الطاقات والقدرات الكامنة للعاملني داخل الشركة، ألن األداء هو مقياس لقدرة  يساهم حتديد -٢
  ). ٢٠١٣العامودي، (ودافعية الفرد جتاه عمله

  ).٢٠١٦املسعودي، (يؤدي األداء الفعال إيل خلق ميزة تنافسية للشركة من خالل االبتكار واإلبداع يف األداء -٣
ية حتديد مستوي أداء العاملني أحد أهم أنشطة إدارة املوارد البشرية، يتم من خالهلا تقييم برامج وسياسات هذه تعترب عمل -٤

  ).٢٠١٦األمني، (اإلدارة
يؤدي إيل رفع معنويات العاملني وزيادة شعورهم باملسئولية، وذلك لشعورهم أن جهودهم املبذولة وطاقتهم موضع تقدير  -٥

  ). ٢٠١٦اخلليل، (شركةواهتمام من إدارة ال
  ). ٢٠١٦املسعودي، (يساعد األداء املتميز الفعال يف حتقيق أهداف الشركة -٦
  ). ٢٠١٦اليافعي، ( يستخدم أداء العاملني كمقياس يف ترشيح العاملني لشغل الوظائف األعلي -٧
تايل حتديد أنواع برامج التدريب والتطوير يعد قياس األداء من العوامل األساسية يف الكشف عن االحتياجات التدريبية، وبال -٨

  ). ٢٠١٧عتودي، ( الالزمة
  العوامل المؤثرة علي أداء العاملين -٤

براهيم وشوقي، (يتأثر أداء العاملني داخل شركات السياحة مبجموعة من العوامل املختلفة اليت تتعدد وختتلف باختالف الوظائف
حممد، (األداء، يف حني البعض اآلخر يؤدي إيل اخنفاض مستوي األداء، فبعض هذه العوامل يساهم يف رفع مستوي )٢٠١٧
  :. وتتمثل هذه العوامل فيما يلي). ٢٠١٧
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فالشركة اليت ال متتلك خطط حمددة وتفصيلية لعملها وأهدافها املطلوب حتقيقها ومعدالت اإلنتاج : غياب األهداف احملددة -١
اجناز أو حماسبة األفراد علي مستوي أدائهم وذلك لعدم وجود معيار حمدد مسبقًا  املطلوبة لن تكون قادرة علي قياس ما حتقق من

  ). ٢٠١٦احلريري، (لذلك، حيث أن التخطيط يوضح للفرد ما هو مطلوب منه 
يل وجود إن عدم مشاركة العاملني يف املستويات اإلدارية املختلفة يف التخطيط واختاذ القرارات يؤدي إ: عدم املشاركة يف اإلدارة -٢

فجوة بني القيادة اإلدارية والعاملني يف املستويات األخري، وبالتايل يؤدي إيل ضعف شعور العاملني باملسئولية والعمل اجلماعي 
البارودي، (لتحقيق أهداف الشركة، وكذلك اخنفاض مستوي األداء لعدم مشاركتهم يف التخطيط ووضع األهداف املطلوب اجنازها 

٢٠١٥ .(  
يتمثل التسيب اإلداري داخل الشركات يف ضياع ساعات العمل يف أمور غري مهمة بل قد تكون مؤثرة : اإلداري التسيب -٣

، وقد ينشأ التسيب )٢٠١٥دالل، (بشكل سليب علي أداء اآلخرين والتكاسل يف إجناز األعمال والتهرب من اختاذ القرارات 
  ). ٢٠١٦النور، (فة التنظيمية السائدة يف الشركةاإلداري نتيجة ألسلوب القيادة أو اإلشراف أـو الثقا

يعترب الرضا الوظيفي أحد العوامل األساسية اهلامة اليت تؤثر بشكل كبري علي مستوي أداء العاملني داخل : الرضا الوظيفي -٤
ادة جراء أداء هذه ، ويتمثل الرضا الوظيفي يف مدي قناعة العاملني مبهامهم ووظائفهم وشعورهم بالسع)٢٠١٦حممود، (الشركات

، فكلما زاد رضا العاملني زادت كفاءة أدائهم، يف حني أن عدم الرضا الوظيفي أو اخنفاضه يؤدي إيل )٢٠١٦أبكر، (املهام 
  ).٢٠١٥البارودي، (ضعف األداء وقلة اإلنتاجية 

ز بالكفاءة فإن ذلك يصاحبه استغالل يرتبط جناح أي شركة سياحية مبواردها البشرية، فإذا كان العنصر البشري ميتا: التدريب -٥
، ويهدف التدريب إيل )٢٠١٤حممود وآخرون، (فعال لباقي املوارد وبالتايل تقدمي خدمات ذات جودة عالية والعكس صحيح

، البلوي(حتسني وتطوير قدرات العاملني وبالتايل حتسني أدائهم وزيادة إنتاجية الشركة ووضعها يف مكانة أفضل ملواجهة املنافسة
حممد، (، وكذلك إكساب العاملني مهارات جديدة وإتاحة الفرصة أمامهم للرتقي للوظائف األعلي ورفع روحهم املعنوية )٢٠٠٨
٢٠١٧.(  

تلعب احلوافز دوراً هامًا يف رفع مستوي أداء العاملني ويف زيادة اإلنتاج، وتعترب أداة تستطيع الشركة : وجود نظام فعال للحوافز -٦
، كما تسهم يف زيادة شعور العاملني بالرضا )٢٠١٧الطيب، (ادة معدالت اإلجناز لتحقيق األهداف بكفاءة وفاعليةمن خالهلا زي

ان عدم توافر احلوافز املناسبة للعاملني ) ٢٠١١حممد، (ويري). ٢٠١٠صليحة، (عن العمل وتنمية رغبتهم يف اإلبداع واالبتكار 
  .يقلص من فرص حتقيق أهداف الشركةيؤثر سلبًا علي أدائهم ويضعف إنتاجيتهم و 

احلوافز املادية واليت تتمثل يف زيادة الرواتب ومنح العاملني مكافآت مالية أو نسب من األرباح : وتنقسم احلوافز إيل نوعني مها 
  ). ٢٠١٧زراري، (لتميز أدائهم وإجناز املهام املطلوبة منهم، واحلوافز املعنوية مثل الرتقية وعبارات الشكر والثناء 

 ً  :الدراسة الميدانية: ثالثا
اعتمدت الدراسة علي استخدام املنهج الكمي ملعاجلة وتفسري البيانات األولية اليت مت مجعها من أفراد  :منهج الدراسة -١

 .العينة ببعض الطرق اإلحصائية الستخالص النتائج واقرتاح بعض التوصيات
  :داة جلمع البيانات األولية، ومت تقسيمها علي النحو التايلمت تصميم استمارة استقصاء كأ :أداة جمع البيانات -٢
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  .ومشلت النوع، السن، املؤهل، وعدد سنوات اخلربة: البيانات العامة يتناول :المحور األول -
مقسمة علي ثالث أبعاد هم اإلجهاد عبارة،  ٢١تكون هذا املقياس من : يتناول مستوي االحرتاق الوظيفي: المحور الثاني -
وقد مت االعتماد علي دراسة ). عبارات ٧(، ونقص الشعور باإلجناز الشخصي )عبارات ٥(، وتبلد املشاعر )عبارات٩(اطفي الع

  .يف إعداد عبارات هذا احملور) ٢٠١٠(أبو مسعود 
  ).٢٠٠٨(يم عبارات، ومت االعتماد علي مقياس الرباه ٩تكون هذا املقياس من : أداء العاملنيتناول مستوي : المحور الثالث -
شركة،  ١٢٤٠بالقاهرة الكربي، والبالغ عددهم " أ"متثلت عينة الدراسة يف شركات السياحة فئة  :مجتمع وحجم العينة -٣

استمارة صاحلة للتحليل بنسبة استجابة  ٣٦٤، ومت استعادة "أ"استمارة علي العاملني يف شركات السياحة فئة  ٣٩٠ومت توزيع 
٩٣.٣. %  

إخضاع البيانات للتحليل اإلحصائي واختبار صحة الفروض باستخدام حزمة الربامج اإلحصائية مت  :تحليل البيانات -٤
التكرارات والنسب املئوية واملتوسط  ، ومت استخدام األساليب اإلحصائية التاليةSPSS Version 25للعلوم االجتماعية 

  .البسيط اختبار االحندار، معامل ارتباط سبريمان ،احلسايب واالحنراف املعياري
  التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة -أ

  :البيانات العامة: المحور األول
  البيانات العامة ألفراد العينة) ٣(جدول رقم 

  % المتغير
    النوع
  %٧٩.٤  ذكر
  %٢٠.٦  أنثي

    السن
  %١٦.٥  سنة ٢٥أقل من 

  %٤٩.٢  سنة ٣٤-٢٥
  %٢٩.٩  سنة ٤٤-٣٥
  %٣.٦  سنة ٥٤-٤٥
  %٠.٨  سنة فأكثر ٥٥

    المؤهل
  %٩٥.١  بكالوريوس أو ليسانس

  %٢.٢  دبلوم دراسات عليا
  %٢.٧  ماجستري
  -  دكتوراه

    عدد سنوات الخبرة
  %٢٢  سنوات ٥أقل من 
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  %٦٦.٨  سنوات ١٠-٥
  %٩.٦  سنة  ١٥-١١

  %١.٦  سنة ١٥أكثر من 
الذكور  نسبةبلغت ). أ(السياحة املصرية فئة البيانات العامة ألفراد عينة الدراسة من العاملني يف شركات ) ٣(يوضح جدول رقم 

ترتاوح % ٤٩.٢أما فيما يتعلق بالشرحية السنية ألفراد العينة؛ فهناك %. ٢٠.٦، فيما بلغت نسبة اإلناث %٧٩.٤حوايل 
سنة، وهناك  ٢٥أعمارهم أقل من % ١٦.٥سنة، و  ٤٤-٣٥ترتاوح أعمارهم ما بني % ٢٩.٩سنة، و  ٣٤-٢٥أعمارهم بني 

من % ٩٥.١باإلضافة إيل أن . سنة ٥٥تزيد أعمارهم عن % ٠.٨سنة، وأخرياً هناك  ٥٤-٤٥رتاوح أعمارهم ما بني ت% ٣.٦
م % ٦٦.٨ وفيما يتعلق بعدد سنوات اخلربة؛ فهناك. أفراد العينة حاصلون علي بكالوريوس أو ليسانس بلغ عدد سنوات خرب

م  تقل% ٢٢سنوات، و  ١٠-٥ م  بلغ% ٩.٦، و تسنوا ٥عن عدد سنوات خرب ، وأخرياً سنة ١٥-١١عدد سنوات خرب
م   %.١.٦سنة حوايل  ١٥بلغ نسبة من جتاوز عدد سنوات خرب

  مستوي االحتراق الوظيفي لدي العاملين في شركات السياحة: المحور الثاني
  مستوي االحرتاق الوظيفي لدي العاملني يف شركات السياحة) ٤(جدول رقم 

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العبارات
  ٠.٤٥  ١.٦٦  اإلجهاد العاطفي

  ٠.٣٣  ١.٧٤  تبلد املشاعر
  ٠.٢٩  ١.٥٩  نقص الشعور باإلجناز الشخصي 

  ٠.٣٢  ١.٦٦  االحتراق الوظيفي
احلسايب اخنفاض مستوي االحرتاق الوظيفي لدي العاملني يف شركات السياحة املصرية، حيث بلغ املتوسط ) ٤(يوضح جدول رقم 

أما بالنسبة ألبعاد االحرتاق الوظيفي، فقد جاءت مجيعها منخفضة بنسبة كبرية، وجاء البعد . ٠.٣٢، واالحنراف املعياري ١.٦٦
عد، حيث بلغ املتوسط احلسايب له " نقص الشعور باإلجناز الشخصي"الثالث  ُ ، يليه ٠.٢٩، واالحنراف املعياري ١.٥٩كأقل ب

ُ جاء البعد الثاين  ٠.٤٥، واالحنراف املعياري ١.٦٦، حيث بلغ املتوسط احلسايب له "عاطفياإلجهاد ال"البعد األول  ، وأخرياً◌
  .٠.٣٣، واالحنراف املعياري ١.٧٤، حيث بلغ املتوسط احلسايب له "تبلد املشاعر"كأعلي األبعاد 
  مستوي أداء العاملين في شركات السياحة: المحور الثالث

  العاملني يف شركات السياحة املصريةمستوي أداء ) ٥(جدول رقم 
  

  العبارات
  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب

  ٠.٤٨  ٤.٥١  يبذل العاملون مزيد من اجلهد يف العمل
  ٠.٧٢  ٤.٣٠  اهتمام اإلدارة مبالحظات العاملني حول طرق العمل تساعد علي حتسينه

  ٠.٢٢  ٤.٦٣  يتميز العاملون باإلبداع واالبتكار
ا هلا أثر إجيايب علي إنتاجيتهممشاورة امل   ٠.٥٨  ٤.٣٨  وظفني يف املهام املكلفني 
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  ٠.٦٣  ٤.٤٥  منح العاملني الصالحيات الكافية ألداء مهامهم يساعد علي سرعة إجناز العمل
  ٠.٤٠  ٤.٥٦  تساهم مشاركة العاملني يف صنع القرارات يف حتسني األداء

  ٠.٣٧  ٤.٦٢  علي أداء العمل بكفاءة يتوفر مناخ تنظيمي جيد داخل الشركة يساعد
  ٠.٤٤  ٤.٤٨  يلتزم العاملون بتنفيذ القرارات بكفاءة وسرعة

  ٠.٥١  ٤.٥٧  يتمتع العاملون باحلماس الكايف ألداء العمل علي أكمل وجه
 ٠.٣٩ ٤.٥٠  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألداء العاملين

، ٤.٥٠ملني يف شركات السياحة بشكل كبري، حيث بلغ املتوسط احلسايب ارتفاع مستوي أداء العا) ٥(يوضح جدول رقم 
وقد جاءت مجيع عبارات حمور أداء العاملني مرتفعة بشكل متقارب، حيث أشار هؤالء العاملون إيل . ٠.٣٩واالحنراف املعياري 

م يتميزون باإلبداع واالبتكار  ، كما يتوفر لديهم مناخ تنظيمي جيد )٠.٢٢= ، واالحنراف املعياري٤.٦٣= املتوسط احلسايب(أ
، كما يتمتع العاملون )٠.٣٧= ، واالحنراف املعياري٤.٦٢= املتوسط احلسايب(داخل الشركة يساعدهم علي أداء عملهم بكفاءة 
باإلضافة إيل أن ). ٠.٥١= ، واالحنراف املعياري٤.٥٧= املتوسط احلسايب(باحلماس الكايف ألداء العمل علي أكمل وجه 

، كما )٠.٤٠= ، واالحنراف املعياري٤.٥٦= املتوسط احلسايب(اركتهم يف صنع القرار تساهم بشكل كبري يف حتسني األداء مش
، جبانب التزامهم بتنفيذ )٠.٤٨= ، واالحنراف املعياري٤.٥١= املتوسط احلسايب(يبذل هؤالء العاملون املزيد من اجلهد يف العمل 

، كما أن هناك صالحيات كافية للعاملني ألداء )٠.٤٤= ، واالحنراف املعياري٤.٤٨= احلسايب املتوسط(القرارات بكفاءة وسرعة 
م ي املهام ). ٠.٦٣= ، واالحنراف املعياري٤.٤٥= املتوسط احلسايب(مهامهم بسرعة  وقد أكد العاملون علي أن مشاور

ا هلا أثر إجيايب علي إنتاجيتهم  ، وأخرياً أشاروا إيل اهتمام )٠.٥٨= واالحنراف املعياري، ٤.٣٨= املتوسط احلسايب(املكلفني 
= ، واالحنراف املعياري٤.٣٠= املتوسط احلسايب(اإلدارة مبالحظات العاملني حول طرق العمل بشكل يساعد علي حتسني األداء 

٠.٧٠.(  
  ارتباط سبيرمانمعامالت  -ب

  معامالت االرتباط بني متغريات الدراسة) ٦(جدول رقم 
  املعنوية  معامل ارتباط سبريمان  بني املتغرياتالعالقة 

  ٠.٠٠٠  ٠.٦٩٣-  اإلجهاد العاطفي وأداء العاملني
  ٠.٠٠٠  ٠.٧١١-  تبلد املشاعر وأداء العاملني

  ٠.٠٠٠  ٠.٦٩٨-  نقص الشعور باإلجناز الشخصي وأداء العاملني
  ٠.٠٠٠  ٠.٦٨٤-  االحرتاق الوظيفي وأداء العاملني

أداء "بأبعاده الثالث، واملتغري التابع " االحرتاق الوظيفي"مالت ارتباط سبريمان بني املتغري املستقل قيمة معا) ٦(يوضح جدول 
وقد . من وخالل نتيجة معامل ارتباط سبريمات يتضح أن هناك عالقة ارتباطية عكسية بني مجيع متغريات الدراسة". العاملني

كما . ٠.٠٠٠، وهو ارتباط عكسي قوي، وبلغت املعنوية ٠.٦٩٣-املني بلغت قيمة االرتباط بني اإلجهاد العاطفي وأداء الع
، وبلغت قيمة ٠.٠٠٠، وهو ارتباط عكسي قوي، وبلغت املعنوية ٠.٧١١-بلغت قيمة االرتباط بني تبلد املشاعر وأداء العاملني 
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. ٠.٠٠٠، وبلغت املعنوية ، وهو ارتباط عكسي قوي٠.٦٩٨-االرتباط بني نقص الشعور باإلجناز الشخصي وأداء العاملني 
، وهو ارتباط عكسي قوي، ٠.٦٨٤-وبلغت قيمة االرتباط بني مستوي االحرتاق الوظيفي وأداء العاملني يف شركات السياحة 

، وهذا يعين أنه كلما قل مستوي االحرتاق الوظيفي لدي العاملني يف شركات السياحة، كلما زاد وحتسن ٠.٠٠٠وبلغت املعنوية 
  .م بشكل ملحوظمستوي أدائه

  معامل االنحدار البسيط - ج
  معامل االحندار ملتغريات الدراسة) ٧(جدول رقم 

 F  املعنوية  معامل االحندار املصحح  املتغريات

  ٢٥٥.٤٤٠  ٠.٠٠٠  ٠.٤١١  أثر اإلجهاد العاطفي علي أداء العاملني
  ٣١١.١٢٢  ٠.٠٠٠  ٠.٥٢١  أثر تبلد املشاعر علي أداء العاملني

  ٢٧٧.٦٥٢  ٠.٠٠٠  ٠.٤٩٧  ر باإلجناز الشخصي علي أداء العاملنيأثر نقص الشعو 
  ٢٦٤.٨٥٤  ٠.٠٠٠  ٠.٤٣١  أثر االحرتاق الوظيفي علي أداء العاملني

يوضح اجلدول نسبة التغيري يف . املتغري املستقل بأبعاده الثالث واملتغري التابعأن هناك عالقة تأثري معنوية بني ) ٧(يوضح جدول 
 املصحح ، حيث بلغت قيمة معامل االحندار يف شركات السياحة املصرية من خالل االحرتاق الوظيفيمستوي أداء العاملني

، أي أن "أداء العاملني"يف املتغري التابع %) ٤٣.١(يؤثر بنسبة " االحرتاق الوظيفي"، واليت تعين أن املتغري املستقل )٠.٤٣١(
، كما %٤٣.١ات السياحة يؤدي إيل زيادة مستويات أدائهم بنسبة اخنفاض مستوي االحرتاق الوظيفي لدي العاملني يف شرك

يؤثر "الذي يشري إيل  األول، وهذا ما يؤكد صحة الفرض )٠.٠٠٠(مبستوي معنوية ) ٢٦٤.٨٥٤(احملسوبة  Fبلغت قيمة 
بة التغيري يف نسكما يوضح اجلدول السابق ". مستوي االحتراق الوظيفي للعاملين في شركات السياحة المصرية علي أدائهم

، واليت تعين )٠.٤١١(، حيث بلغت قيمة معامل االحندار يف شركات السياحة املصرية من خالل اإلجهاد العاطفي أداء العاملني
، أي أن اخنفاض مستوي اإلجهاد "أداء العاملني"يف املتغري التابع %) ٤١.١(يؤثر بنسبة " اإلجهاد العاطفي"أن املتغري املستقل 

) ٢٥٥.٤٤٠(احملسوبة  Fبلغت قيمة ، كما %٤١.١العاملني يف شركات السياحة يؤدي إيل حتسني أدائهم بنسبة  العاطفي لدي
يؤثر اإلجهاد العاطفي علي مستوي أداء "الذي يشري إيل  الفرعي األول، وهذا ما يؤكد صحة الفرض )٠.٠٠٠(مبستوي معنوية 

مستوي أداء العاملني يف شركات نسبة التغيري يف أن هذا اجلدول يوضح باإلضافة إيل ". العاملين في شركات السياحة المصرية
تبلد "، واليت تعين أن املتغري املستقل )٠.٥٢١(، حيث بلغت قيمة معامل االحندار السياحة املصرية من خالل تبلد املشاعر

ي تبلد املشاعر لدي العاملني يف شركات ، أي أن اخنفاض مستو "أداء العاملني"يف املتغري التابع %) ٥٢.١(يؤثر بنسبة " املشاعر
، وهذا )٠.٠٠٠(مبستوي معنوية ) ٣١١.١٢٢(احملسوبة  Fبلغت قيمة ، كما %٥٢.١السياحة يؤدي إيل حتسني أدائهم بنسبة 

يؤثر تبلد المشاعر علي مستوي أداء العاملين في شركات السياحة "الذي يشري إيل  الفرعي الثاينما يؤكد صحة الفرض 
مستوي أداء العاملني يف شركات السياحة من خالل نقص الشعور باإلجناز نسبة التغيري يف وأخرياً يوضح اجلدول ". المصرية

يؤثر " نقص الشعور باإلجناز الشخصي"، واليت تعين أن املتغري املستقل )٠.٤٩٧(، حيث بلغت قيمة معامل االحندار الشخصي
، أي أن اخنفاض نقص الشعور لدي العاملني باإلجناز الشخصي يؤدي إيل "ملنيأداء العا"يف املتغري التابع %) ٤٩.٧(بنسبة 
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، وهذا ما يؤكد صحة )٠.٠٠٠(مبستوي معنوية ) ٢٧٧.٦٥٢(احملسوبة  Fبلغت قيمة ، كما %٤٩.٧حتسني أدائهم بنسبة 
ملين في شركات يؤثر نقص الشعور باإلنجاز الشخصي علي مستوي أداء العا"الذي يشري إيل  الفرعي الثالثالفرض 

  ". السياحة المصرية
  :النتائج والتوصيات

  :توصلت الدراسة إلي النتائج التالية: النتائج: أوالً 
 .اخنفاض مستوي االحرتاق الوظيفي لدي العاملني يف شركات السياحة املصرية -
 .يتميز العاملون يف شركات السياحة املصرية بارتفاع مستويات أدائهم بشكل ملحوظ -
 .ة ارتباطية عكسية بني االحرتاق الوظيفي بأبعاد الثالثة ومستوي أداء العاملني يف شركات السياحةهناك عالق -
يؤدي اخنفاض مستوي االحرتاق الوظيفي لدي العاملني يف شركات السياحة إيل حتسني مستوي أدائهم بنسبة  -

%. ٥٢.١شركات السياحة بنسبة  كما أن اخنفاض مستوي تبلد املشاعر يؤدي إيل حتسن أداء العاملني يف%. ٤٣.١
، %٤٩.٧باإلضافة إيل أن اخنفاض نقص شعور العاملني باإلجناز الشخصي يؤدي إيل حتسني مستوي أدائهم بنسبة 

 %.٤١.١ويؤدي اخنفاض مستوي اإلجهاد العاطفي لدي العاملني يف شركات السياحة إيل حتسني أدائهم بنسبة 
 ً   التوصيات: ثانيا

 .عمل داخل شركات السياحة للحفاظ علي املستوي املنخفض من االحرتاق الوظيفيحتسني جودة حياة ال -
عدالة التوزيع، وعدالة اإلجراءات، وعدالة (حتقيق العدالة التنظيمية داخل شركات السياحة من خالل أبعادها الثالثة  -

 .نظراً لتأثريها علي شعور العاملني باالحرتاق الوظيفي) التعامالت
 .ر علي أداء العاملني يشجعهم علي بذل املزيد من اجلهود وزيادة إنتاجيتهماإلثناء املستم -
 .تطبيق مبدأ اإلدارة باملشاركة، وإشراك العاملني يف إدارة الشركات، واملشاركة يف اختاذ كافة القرارات اليت تؤثر عليهم -
  .بناء عالقات إنسانية قوية بني العاملني بعضهم البعض، وبينهم وبني اإلدارة -

  المراجع
  المراجع العربية: أوالً 
أثر القيادة التحويلية علي أداء العاملني يف شركة دال للسيارات، رسالة دكتوراه غري منشورة، معهد حبوث ودراسات العامل ) ٢٠١٦(أبكر، اهلادي . ١

  . اإلسالمي، جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان
ر املوحد احلكومي وعالقته بأداء املوظفني يف جامعة األقصى، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية واقع تطبيق الكاد) ٢٠١٥(أبو السعود، حممد . ٢

  . غزة، فلسطني -التجارة، اجلامعة اإلسالمية
لة ماجستري غري االغرتاب الوظيفي وعالقته باألداء الوظيفي للعاملني يف وزارة الرتبية والتعليم العايل يف قطاع غزة، رسا) ٢٠١١(أبو سلطان، مياسة . ٣

  .غزة، فلسطني -منشورة، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية
لة العلمية : أثر االحرتاق الوظيفي علي فاعلية األداء) ٢٠١٠(أبو طه، سامي. ٤ بالتطبيق علي املستشفيات الفلسطينية احلكومية يف حمافظات غزة، ا

  . ٥٤٨-٥١٩، ٣لالقتصاد والتجارة، مصر، العدد 
معة، جملة الثقافة والتنمية، مصر، : أثر السلوك القيادي علي تطوير أداء العاملني) ٢٠١٧(نصيب، عرفة أبو . ٥ ، )١٧(١١٢دراسة تطبيقية جامعة ا

١٦٨-١٢٩ .  
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، )٢(٣وية، مصر، االحرتاق النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي لدي العاملني بقطاع النفط بدولة الكويت، جملة العلوم الرتب) ٢٠١٦(إسحاق، مسرية . ٦
٢٨٣-٢٣٥ .  

، رسالة دكتوراه )٢٠١٤-٢٠٠٧(أثر إدارة املوارد البشرية يف تطوير أداء العاملني دراسة حالة شركة دانفوديو للمقاوالت) ٢٠١٦(األمني، مصطفي . ٧
  . غري منشورة، معهد حبوث ودراسات العامل اإلسالمي، جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان

  .التعلم التنظيمي وأثره يف حتسني األداء الوظيفي، دار جليس الزمان، الطبعة األويل، عمان، األردن) ٢٠١٥(منال البارودي، . ٨
دور جودة احلياة الوظيفية يف احلد من ظاهرة االحرتاق الوظيفي لدي العاملني يف شبكة األقصى لإلعالم واإلنتاج الفين، ) ٢٠١٦(الرببري، مروان . ٩

  . غزة، فلسطني –ري منشورة، أكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، جامعة األقصى رسالة ماجستري غ
اململكة العربية السعودية من  -التمكني اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي لدي معلمي املدارس احلكومية يف حمافظة الوجه) ٢٠٠٨(البلوي، حممد . ١٠

  .عمادة الدراسات العليا، جامعة مؤتة، األردن وجهة نظرهم، رسالة ماجستري غري منشورة،
االحرتاق النفسي وعالقته باألداء الوظيفي لدي مديري املدارس الثانوية مبحافظة الطائف، جملة كلية الرتبية، جامعة عني ) ٢٠١٢(احلارثي، خالد . ١١

  . ٨١٤-٧٧١، )٣(٣٦مشس، مصر، 
دراسة : ات القيادة واالحرتاق الوظيفي لدي العاملني بقطاع اخلدمات الصحية مبحافظة الشرقيةدراسة العالقة بني مكون) ٢٠١٧(احلريري، ديانا . ١٢

  .٢١٨-١٩٠،)٢(٣٩مقارنة، جملة البحوث التجارية، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، 
نفس اإلداري السلوكي، دار القلم علم النفس وعالقته بعلم النفس مدخل اسرتاتيجي لعلم ال -علم النفس اإلداري) ٢٠١٦(احلريري، حممد . ١٣

  .للطباعة والنشر، بريوت، لبنان
أثر إدارة املوارد البشرية علي أداء العاملني يف الشركة السودانية للتوليد احلراري احملدودة، رسالة دكتوراه غري منشورة، معهد ) ٢٠١٦(اخلليل، أمحد . ١٤

  . مية، السودانحبوث ودراسات العامل اإلسالمي، جامعة أم درمان اإلسال
، رسالة ماجستري غري منشورة،  )أعضاء هيئة التدريس جبامعة اجلوف منوذجاً (دور األمن الوظيفي يف حتسني أداء العاملني ) ٢٠١٧(اخلليل، صخر . ١٥

  .كلية العلوم اإلسرتاتيجية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية
سي وعالقته مبرونة األنا لدي األطباء، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االجتماعية، جامعة نايف االحرتاق النف) ٢٠١٧(الدويش، رمي . ١٦

  . العربية للعلوم األمنية، السعودية
 منشورة،  االحرتاق النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي لدي معلمي الرتبية اخلاصة مبدينة الرياض، رسالة ماجستري غري) ٢٠١٤(السبيعي، عبداهللا . ١٧

  . كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية
التدوير الوظيفي وعالقته بتحسني أداء العاملني باملديرية العامة للدفاع املدين، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم ) ٢٠١٦(السبيعي، وليد . ١٨

  .منية، السعوديةاإلدارية، جامعة نايف العربية للعلوم األ
مستويات االحرتاق النفسي لدي معلمي الرتبية اإلسالمية العاملني يف املدارس اخلاصة يف مدينة عمان يف ضوء بعض ) ٢٠١٣(السلخي، حممود . ١٩

  . ١٢٢٩-١٢٠٧، )٤(٤٠املتغريات، جملة دراسات العلوم الرتبوية، األردن، 
لة العربية للدراسات األمنية والتدريب، : ظيفيمواجهة االحرتاق الو ) ٢٠١٦(الشعالن، فهد . ٢٠ حنو منوذج مقرتح ملسؤولية الفرد والقيادة، ا

  . ٣٥-٣، )٦٥(٣٢السعودية، 
دراسة عرب ثقافية " عالقة االحرتاق الوظيفي بفاعلية أداء الوظائف اإلدارية لدي القيادات اجلامعية السعودية واألردنية) ٢٠١٥(الشمري، غريب . ٢١

  . ١٢٥-١٠٧، )١(٢٧، جملة العلوم الرتبوية، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، "مقارنة
االحرتاق النفسي لدي األم العاملة وأثره يف طريقة تعامل األم مع األبناء من وجهة نظر األمهات العامالت يف حمافظة ) ٢٠٠٨(الضمور، ختام . ٢٢

  . لعليا، جامعة مؤتة، األردنالكرك، رسالة ماجستري غري منشورة، عمادة الدراسات ا
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، رسالة ماجستري غري )والية البحر األمحر-حبث حالة رئاسة اجلهاز القضائي(أثر احلوافز علي أداء العاملني يف املؤسسات ) ٢٠١٧(الطيب، بثينة . ٢٣
  .منشورة، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة البحر األمحر، السودان

دراسة تطبيقية علي سلطة (مستوي كفاءة األداء الوظيفي وعالقته باألمناط القيادية السائدة لدي القيادات اإلدارية ) ٢٠١٣(العامودي، حممد . ٢٤
  .    ، رسالة ماجستري غري منشورة، أكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، جامعة األقصى، فلسطني)الرتخيص بوزارة النقل واملواصالت يف قطاع غزة

دراسة ميدانية بكلية الطب جامعة . االحرتاق النفسي لدي الطالب اجلزائري، أسبابه، أعراضه، طرق التخفيف منه) ٢٠١٧(الفرحيات، هناء . ٢٥
  .٦٩ -٥٥، ٢٦بتيزي وزو، جملة دراسات وأحباث، العدد  -مولود معمري

عية واالحرتاق النفسي واألمن النفسي لدي العامالت بسجن امللز مبدينة النموذج النسيب للعالقة بني املساندة االجتما) ٢٠١٥(العمران، هناء . ٢٦
  . الرياض، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم اإلجتماعية واإلدارية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية

ي ومعلمات الرتبية اخلاصة يف دولة الكويت، جملة القراءة تأثري االحرتاق الوظيفي علي كفاءة األداء الوظيفي ملعلم) ٢٠١٥(الفضلي، خلف . ٢٧
  . ٢٠٤-١٧٧، ١٦٤واملعرفة، مصر، العدد 

االحرتاق الوظيفي وتأثريه علي مستوي أداء املعلمات باملرحلة املتوسطة مبنطقة تبوك، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية ) ٢٠١٦(املسعودي، آالء . ٢٨
  . جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، السعوديةالعلوم االجتماعية واإلدارية، 

، رسالة )٢٠١٤-٢٠١٢(أثر احلوافز علي أداء العاملني دراسة حالة شركة شيكان للتأمني وإعادة التأمني فرع نياال ) ٢٠١٦(النور، صديق . ٢٩
  . ماجستري غري منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان

أثر إدارة املوارد البشرية يف تطوير أداء العاملني بأكادميية التفوق الرياضي أسباير يف دولة قطر، رسالة ماجستري غري ) ٢٠١٦(ليافعي، غسان ا. ٣٠
  .   منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان

دراسة ميدانية باملؤسسة الوطنية للدهن لوحدة وهران، جملة  -وي أداء العاملنيعالقة التحفيز مبست) ٢٠١٧(براهيم، بلقايد وشوقي، بوري . ٣١
  .   ٢٧٠-٢٥٥، ١٧)٢(اقتصاديات مشال أفريقيا، 

بيئة العمل الداخلية وأثرها علي األداء الوظيفي دراسة علي عينة من اإلداريني بكليات ومعاهد جامعة باتنة، رسالة ) ٢٠١٤(بن رمحون، سهام . ٣٢
  . بسكرة، اجلزائر-غري منشورة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة حممد خيضر دكتوراه

دراسة ميدانية مبديرية احلماية املدنية وبعض  -االحرتاق النفسي وعالقته باألداء الوظيفي لدي أعوان احلماية املدنية) ٢٠١٢(بوحارة، هناء . ٣٣
  . سطيف، اجلزائر -تري غري منشورة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة فرحات عباسالوحدات بوالييت عنابة والطارف، رسالة ماجس

دراسة ميدانية مبدرييت احلماية املدنية وبعض : االحرتاق النفسي وعالقته باألداء الوظيفي لدي أعوان احلماية املدنية) ٢٠١٥(بوحارة، هناء . ٣٤
  . ٢٢-٩، ٢١اسات وأحباث، جامعة اجللفة، اجلزائر، العدد الوحدات بوالية عنابة والطارف، جملة در 

اجلدية يف العمل وعالقتها باالحرتاق النفسي لدي مديري املدارس احلكومية الثانوية يف حمافظات مشال الضفة الغربية، ) ٢٠١١(جرار، سنابل . ٣٥
  . لسطنيرسالة ماجستري غري منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، ف

حجاج، خليل، العوامل املؤثرة علي االحرتاق الوظيفي لدي املمرضني يف مستشفي الشفاء بقطاع غزة، جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث . ٣٦
  . ١٦٤-١٢٩، ٣١والدراسات، فلسطني، العدد 

ة تطبيقية علي جامعة دمياط، جملة البحوث التجارية،  دراس: أثر تطبيق سياسة التدوير الوظيفي علي االحرتاق الوظيفي) ٢٠١٥(حراز، السيد . ٣٧
  .٢٣٥-١٩٣، )١(٣٧كلية التجارة، جامعة الزقازيق، مصر، 

ال املدرسي) ٢٠٠٨(حسن، فوزي . ٣٨ دراسة مطبقة علي األخصائيني " االحرتاق الوظيفي وتأثريه علي الدور املهين لألخصائي االجتماعي با
، املؤمتر العلمي الدويل احلادي والعشرون للخدمة االجتماعية، كلية اخلدمة "االبتدائية واإلعدادية والثانوية مبدينة أسواناالجتماعيني العاملني باملرحلة 

  .االجتماعية، جامعة حلوان، مصر
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از تبسة، رسالة ماجستري غري دراسة ميدانية يف مؤسسة توزيع الكهرباء والغ: الرقابة اإلدارية والتسيب اإلداري يف املؤسسة) ٢٠١٥(دالل، غلوسي . ٣٩
  .     بسكرة، اجلزائر-منشورة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة حممد خيضر

دراسة تطبيقية علي : أثر االحرتاق الوظيفي ملقدمي اخلدمات املصرفية علي االنسحاب الوظيفي) ٢٠١٤(دويدار، حممود والبصري، سليمان . ٤٠
لة العلمية لالقتصاد والتجارة، مصر، العدد األول، املصارف التجارية يف منط   . ٤٧٧-٤١١قة القصيم، ا

االحرتاق النفسي لدي موظفي األمن الوطين يف ضوء بعض العوامل الفردية والبيئة التنظيمية، دار جامعة نايف للنشر، ) ٢٠١٦(رحال، سامية . ٤١
  . السعودية

لة الرتبوية، الكويت، العدد االحرتاق الوظيفي و ) ٢٠١١(رمضان، رشيدة . ٤٢ - ١٨٩، ١٠١عالقته بالرضا املهين لدي معلمي املرحلة االبتدائية، ا
٢٤٦ .  
، رسالة ماجستري ENSP دراسة عينة املؤسسة الوطنية للخدمات يف اآلبار - تقييم أثر نظام احلوافز علي أداء العاملني) ٢٠١٧(زراري، بثينة . ٤٣

  .    ورقلة، اجلزائر–تصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح غري منشورة، كلية العلوم االق
دراسة تطبيقية علي معاوين : العالقة بني أبعاد االحرتاق الوظيفي واملتغريات التنظيمية) ٢٠١٤(سليمان، حممد ؛ جنم، عبداحلكيم والنجار،  محيدة . ٤٤

  . ٤٢٣-٤٠١، )٤(٣٨لة املصرية للدراسات التجارية، مصر، أعضاء هيئة التدريس يف جامعة املنصورة، ا
بومرداس، رسالة ماجستري غري " أحممد بوقرة"املناخ التنظيمي وتأثريه علي األداء الوظيفي للعاملني دراسة حالة جامعة ) ٢٠١٠(صليحة، شامي . ٤٥

  . قرة بومرداس، اجلزائرمنشورة،كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، جامعة أحممد بو 
عالقة االحرتاق النفسي ببعض االضطرابات النفسية والنفسجسدية لدي املمرضني، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية ) ٢٠١٣(طاييب، نعيمة . ٤٦

  . ، اجلزائر٢العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة اجلزائر
ب العدالة التوزيعية بأبعاد االحرتاق الوظيفي دراسة ميدانية علي مستشاري التوجيه عالقة غيا) ٢٠١٧(عاشور، علوطي وعبدالوهاب، مغار . ٤٧

  . ٨٠-٧١، ٣١واإلرشاد املدرسي لوالية سكيكدة، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد 
يف املؤسسة العامة لالتصاالت اليمنية، جملة جودة نظم املعلومات اإلدارية وأثرها يف أداء العاملني ) ٢٠١٧(عايض، عبداللطيف واملطاع، حممد . ٤٨

  .٣٢-١، )٢٣(٣الدراسات االجتماعية، اليمن، 
تأثري االحرتاق النفسي علي األداء الوظيفي للمدرسني بالتطبيق علي مدارس املرحلة املتوسطة مبنطقة مبارك الكبري ) ٢٠١٣(عبدالرحيم، خالد . ٤٩

  . ٥٦٤-٥١٥، ٧٥ع، مصر، التعليمية يف دولة الكويت، جملة فكر وإبدا 
  . ٣٥٧- ٣٢٥، )٣٠(١االغرتاب الوظيفي وأثره علي أداء العاملني، جملة كلية اآلداب، جامعة طنطا، مصر، ) ٢٠١٧(عبدالنيب، دينا . ٥٠
ستري غري منشورة،كلية الثقة التنظيمية وعالقتها باألداء الوظيفي من وجهة نظر العاملني بإمارة منطقة جازان، رسالة ماج) ٢٠١٧(عتودي، أمحد . ٥١

  .العلوم اإلدارية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية
دراسة استطالعية حتليلية آلراء عينة من أعضاء اهليئة التدريسية يف معهد اإلدارة : تأثر ضغوط العمل يف األداء الوظيفي) ٢٠١٧(حممد، إميان . ٥٢

  .١٦٥-١٣٨ ،)٣٠(٤الزعفرانية، جملة التقين، / التقين
أثر احلوافز املادية واملعنوية يف حتسني أداء العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان، رسالة ماجستري غري منشورة، ) ٢٠١١(حممد، عبداهللا . ٥٣

  . األكادميية العربية الربيطانية للتعليم العايل، عمان
ربك، رسالة ماجستري غري –العاملني دراسة حالة بنك فيصل اإلسالمي السوداين فرع كوسيت  دور التدريب يف أداء) ٢٠١٧(حممد، عوض اهللا . ٥٤

  . منشورة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة اإلمام املهدي، السودان
شفيات اجلامعية، جملة فكرة وإبداع، دراسة تطبيقية مقارنة علي املست: تأثري االحرتاق الوظيفي علي سلوك املواطنة التنظيمية) ٢٠١٦(حممد، هبه . ٥٥

  . ٣٨٦-٣٢٩، ٩٩مصر،



 -أثر االحتراق الوظیفي على أداء العاملین في شركات السیاحة المصریة-، محمود السید إمام. د
 

  
٣٥٠  JFBE   

النمط السلوكي للعاملني كمتغري وسيط يف العالقة بني احلوافز واالحرتاق الوظيفي بالتطبيق علي ) ٢٠١٥(حممود، جيهان وخطاب، عايدة . ٥٦
لة العلمية لالقتصاد والتجارة، مصر،   . ٢٤-٩، ٣العدد  الفاحصني يف مصلحة الضرائب علي املبيعات، ا

أثر مصادر االستقطاب علي حتسني أداء العاملني يف املستشفيات اخلاصة يف األردن، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية ) ٢٠١٦(حممود، حممد . ٥٧
  . األعمال، جامعة عمان العربية، األردن

مج التدريب يف حتسني أداء الشركات السياحية يف مصر، جملة  دور برا) ٢٠١٤(حممود، حممد ؛ حسن، سوزان ؛ حسني، إسالم واجلندي، سايل . ٥٨
  . ٣١-١، )٨(٢كلية السياحة والفنادق، جامعة الفيوم، 

دراسة ميدانية حتليلية يف شركة البوتاس العربية يف "أثر التمكني اإلداري يف أداء العاملني علي املستوي اإلسرتاتيجي ) ٢٠١٦(حممود، يسري . ٥٩
  . ، معهد البحوث والدراسات اإلسرتاتيجية، جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان٢٠١٥-٢٠١٠ يف الفرتة" األردن

ا وكيفية  -ظاهرة االحرتاق الوظيفي لدي املوظفني اإلداريني العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم العايل بقطاع غزة) ٢٠١٠(مسعود، مساهر . ٦٠ أسبا
  . غزة، فلسطني-كلية التجارة، اجلامعة اإلسالميةعالجها، رسالة ماجستري غري منشورة،  

االحرتاق النفسي لدي املرشد الطاليب يف منطقة احلدود الشمالية وعالقته ببعض املتغريات، جملة العلوم الرتبوية والنفسية، ) ٢٠١٦(مشاقبة، حممد . ٦١
٥٦٤- ٥٤٣، )١(١٧ ،  
املني يف شركات األدوية والصناعات الطبية املسامهة العامة يف األردن، رسالة ماجستري أثر إدارة التعويضات علي أداء الع) ٢٠١٦(مصلح، آالء . ٦٢

  .غري منشورة، كلية األعمال، جامعة عمان العربية، األردن
ثانية دراسة ميدانية حلكام الدرجة األويل وال -مفهوم الذات وعالقته بظاهرة االحرتاق النفسي حلكام كرة القدم) ٢٠١١(منصوري، نبيل . ٦٣

 .، اجلزائر٣االحرتافية، رسالة ماجستري غري منشورة، معهد الرتبية البدينة والرياضية، جامعة اجلزائر
االحرتاق النفسي لدي مستشاري التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين يف ضوء بعض املتغريات، رسالة ماجستري غري ) ٢٠١٤(هواري، أحالم . ٦٤

  . والعلوم اإلجتماعية، جامعة أي بكر بلقايد، اجلزائرمنشورة، كلية العلوم اإلنسانية 
  المراجع األجنبية: ثانياً 

65. Abu Akar, F. (2013) Burnout among Mental Health Workers in Gaza Strip Analytical study, Master thesis, 
Faculty of nursing, The Islamic University-Gaza, Palestine. 
66. Beyouk, M. (2015) Career Path Strategy and its Impact on Burnout: Test of the Moderating Role of 
Organizational Socialization -An Empirical Study on the Jordanian Insurance Companies , Master thesis, Faculty 
of Commerce, Middle East University, Amman – Jordan.  
67. Gill, R. (2017) Burnout related to occupational stress among Library and Information Professionals (LIS),  
Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), 22(4), 60-65. 
68. Kheirandish, M. ; Farahani, A. and Nikkhoo, B.(2016) The impact of Organizational Culture on employees’ 
Job Burnout, International Academic Journal of Organizational Behavior and Human Resource Management, 
3(10), 1-15. 
69. Restrepo, M. (2013) The Relationship between Job Structure, Burnout, and Coping Methods among Public 
School county Bus Drivers, Bus Aides, Mechanics, and Clerical Workers, Doctor thesis, College of Education, 
Florida International University, Florida.  


