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  :ممخص
. بمدينة القاىرة" أ"ىدفت الدراسة إلي التعرف عمي أثر االلتزام التنظيمي عمي أداء العاممين في شركات السياحة المصرية فئة 

". أ" استمارة استقصاء عمي عينة من العاممين في شركات السياحة المصرية فئة 420ولتحقيق ىدف الدراسة؛ قام الباحث بتوزيع 
 .SPSS v.24 استمارة صالحة باستخدام برنامج 384وتم تحميل 

يجابي عمي أداء العاممين في شركات السياحة المصرية فئة  وقد توصمت الدراسة إلي أن االلتزام التنظيمي يؤثر بشكل معنوي وا 
". أ"

 .االلتزام التنظيمي، أداء العاممين، شركات السياحة، مصر: الكممات المفتاحية
 .jel :J24 ،M21 رموز

Abstract:  

The study aimed to identify the impact of the organizational commitment on the employees' performance in 

the Egyptian travel agencies category "A" in Cairo. To achieve the objective of the study, the researcher 

distributed 420 forms to a sample of employees in the Egyptian travel agencies category "A". 384 valid 

forms were analyzed using SPSS v.24. 

The study found that the organizational commitment has a significant and positive impact on the employees' 

performance in the Egyptian travel agencies category "A." 
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 مقدمة. 1
يحتل األداء الوظيفي أىمية كبيرة داخل أي شركة سياحية تحاول تحقيق النجاح والتقدم، باعتباره الناتج النيائي 

، فإذا كان ىذا الناتج مرتفعًا، فإن ذلك (2008البراىيم، )لمحصمة جميع األنشطة التي يقوم بيا الفرد أو الشركة 
ذا ما كان األداء دون المستوي المطموب، فإنو سيشكل  يعد مؤشرًا واضحًا لنجاح الشركة واستقرارىا وفعاليتيا، وا 

، فالشركة تكون أكثر استقرارًا وأطول بقاًء حين يكون (2010الفروخ، )عائقًا كبيرًا أمام الشركة في تحقيق أىدافيا 
 . أداء العاممين متميزاً 

وتسعي جميع شركات السياحة إلي رفع وتحسين مستوي أداء العاممين بيا من أجل بقاء واستمرارية الشركات 
ونموىا وتوسعيا، وذلك بأساليب مختمفة منيا عمي سبيل المثال االىتمام بالتدريب، وتقديم الحوافز المادية 

وتسعي الشركات من وراء ذلك إلي الحصول عمي . (2017عايض والمطاع، )والمعنوية بناء عمي نشاطيم وقدراتيم 
خالصيم في خدمتيا من خالل تقديم األداء المتميز الذي يحقق أىداف الشركة  التزام ىؤالء األفراد تجاىيا، وا 

، ونتيجة لذلك برز مفيوم االلتزام التنظيمي ليعبر عن االرتباط النفسي والوظيفي بين الفرد (2014منصور، )
 Lyabo)والشركة التي يعمل فييا، كما يشمل إحساسو باالندماج في العمل والوالء واإليمان بقيم وأىداف الشركة 

et al., 2016  .) 
ويعد االلتزام التنظيمي من الموضوعات التي اكتسبت أىمية كبيرة لدي الباحثين في مجال السموك التنظيمي في 

لتحقيقيا لمحفاظ عمي  ، وذلك باعتباره أحد األىداف التي تسعي الشركات(Farag, 2014)العقود الثالثة األخيرة 
نتاجية، ويكون لدييم  وجودىا في السوق، حيث أن األفراد ذوي االلتزام العالي يكونوا أكثر توافقًا ورضاًء وا 

، باإلضافة إلي أنيم (Dakrory and Khashan, 2016)إحساس كبير بالوالء والمسئولية لمشركة التي يعممون بيا 
األخري من خالل  مصدر قوة لمشركة يساعد في البقاء واالستمرارية ومواجية تحديات المنافسة مع الشركات

 (. Salman, 2015)أدائيم العالي 
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يتأثر أداء العاممين بعدد كبير من العوامل التي تؤدي إلي انخفاضو بشكل ممحوظ، ومن : مشكمة الدراسة. 1.1
بين ىذه العوامل غياب األىداف المحددة، وعدم المشاركة في اإلدارة، والتسيب اإلداري، والرضا الوظيفي، 

 .وظروف وبيئة العمل، والتدريب، ووجود نظام حوافز فعال، واستقرار العمل واألمن الوظيفي
 وتساىم كل تمك العوامل في التأثير عمي مستوي االلتزام التنظيمي لدي العاممين في الشركات، والذي قد ينعكس 

ىل يؤثر االلتزام : وبناء عمي ذلك؛ تتمخص مشكمة الدراسة في اإلدارة عمي التساؤل التالي. بدوره عمي أدائيم
 التنظيمي في مستوي أداء العاممين في شركات السياحة المصرية؟

 تكمن أىمية الدراسة في تناوليا لموضوع ذا أىمية كبيرة وىو موضوع االلتزام التنظيمي :أىمية الدراسة. 2.1
لمعاممين في شركات السياحة، والذي لن يتحقق إال بتوافر عوامل كثيرة تحقق لمعاممين االستقرار والوالء واألمان 
الوظيفي، ورفع روحيم المعنوية، وتحقيق العدالة التنظيمية، والذي ينعكس بدوره عمي زيادة مستويات التزاميم 

. التنظيمي، والذي يؤدي إلي تحسين فاعمية أدائيم، ومن ثم تحقيق أىداف شركاتيم بكفاءة عالية
:  تيدف الدراسة إلي ما يمي:أىداف الدراسة. 3.1
 ".أ"قياس مستوي االلتزام التنظيمي ومستوي األداء لدي العاممين في شركات السياحة المصرية فئة  -
 ".أ"تحديد طبيعة العالقة بين االلتزام التنظيمي وأداء العاممين في شركات السياحة المصرية فئة  -
 ".أ"تقييم أثر االلتزام التنظيمي عمي أداء العاممين في شركات السياحة المصرية فئة  -

:  تقوم الدراسة عمي الفرض الرئيسي التالي:فروض الدراسة. 4.1
 ".أ"يؤثر االلتزام التنظيمي عمي أداء العاممين في شركات السياحة المصرية فئة 

: وينقسم ىذا الفرض إلي ثالث فروض فرعية عمي النحو التالي
 ".أ"يؤثر االلتزام الشعوري عمي أداء العاممين في شركات السياحة المصرية فئة - 
 ".أ"يؤثر االلتزام االستمراري عمي أداء العاممين في شركات السياحة المصرية فئة - 
". أ"يؤثر االلتزام المعياري عمي أداء العاممين في شركات السياحة المصرية فئة - 
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اإلطار النظري . 2
االلتزام التنظيمي . 1.2

 مفيوم االلتزام التنظيمي . 1.1.2
، كونو من السموكيات (2017القصير وناصر، ) حظي مفيوم االلتزام التنظيمي بمزيد من اىتمام الباحثين والشركات

المرغوب فييا، والمطموب تعزيزىا لدي العاممين، لما لو من أثر واضح عمي فاعمية الشركة ودرجة انجاز العمل 
مثل زيادة االنتماء  ، كما أن لو نتائج إيجابية عمي سموك واتجاىات العاممين في المنظمات(2016الشجيري، )فييا 

، كما أنو يزيد من دافعية األفراد، (2017الصوراني، )واالندماج، وتخفيف حدة ضغوط العمل، ورفع أداء الشركة 
 (. 2011عيسي، )وبالتالي إلي اإلخالص واإلبداع في العمل 

الرغبة الداخمية لدي الفرد في المنظمة ببذل أقصي "مفيوم االلتزام التنظيمي بأنو  (130، ص2014سعود، )ويذكر 
درجات الجيد في العمل، والنابع من اإليمان التام بأىداف وقيم المنظمة، والرغبة الشديدة بالمحافظة عمي 

 ". عضويتو فييا، وذلك بيدف الحفاظ عمي استمراريتيا وتطويرىا
اقتناع الفرد التام وقبولو ألىداف المنظمة التي "أن االلتزام التنظيمي ىو  (267، ص2015عبد المطيف، )ويري 

يعمل فييا وقيميا، ورغبتو في بذل أكبر جيد ممكن لصالحيا، وعدم ترك العمل فييا حتي لو توافرت ظروف 
 ". عمل أفضل في منظمة أخري

نتاجيتو "أن االلتزام التنظيمي يعني  (15، ص2016مرزوق، )ويشير  حالة الفرد النفسية التي تؤثر عمي عممو، وا 
وأىدافو، ومدي تطابقيا مع أىداف الشركة، ومدي اىتمامو بالبقاء في العمل، وبذل ما بوسعو لتعزيز دوره بيا 

 ". بيدف نجاح الشركة، واستمرار عممو بيا ألطول فترة ممكنة
الشعور اإليجابي لمفرد تجاه منظمتو وااللتزام بقيميا "أن االلتزام التنظيمي يعني  (89: 2017)ويشير الشنطي 

واإلخالص ألىدافيا، والشعور الدائم باالرتباط معيا، واالفتخار باالنتماء إلييا، ودرجة التطابق معيا، والرغبة في 
 ". بذل أكبر جيد ممكن لصالحيا
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ومما سبق تستنتج الدراسة أن االلتزام التنظيمي يمكن تعريفو بأنو رغبة قوية لدي األفراد لمبقاء داخل شركات 
السياحة التي يعممون بيا، واستعدادىم لبذل أقصى درجات الجيد لصالح شركاتيم، والقيام بأداء واجباتيم 

. ووظائفيم، وتحمل المسئوليات الوظيفية الممقاة عمي عاتقيم لتحقيق أىدافيا
 

 أىمية االلتزام التنظيمي . 2.1.2
عبد الميدي، )يعد االلتزام التنظيمي من الظواىر السموكية التي نالت اىتمامًا متزايدًا من قبل العديد من الباحثين 

عبد )، لما لو من آثار كبيرة في نجاح الشركة واستمرارىا في بيئة األعمال التي تتسم بشدة المنافسة (2015

في كونو أحد  ، وتكمن أىمية االلتزام التنظيمي لدي متخذي القرار والمديرين في الشركات(2013، نالمحس
المتغيرات الواجب تنميتيا لدي العاممين، لما لذلك من نتائج إيجابية عمي مستوي الفرد والشركة عمي حد سواء 

 :  وتتمثل أىمية االلتزام التنظيمي فيما يمي. (2017السيد، )
يمثل االلتزام التنظيمي أحد المؤشرات األساسية لمتنبؤ بالعديد من النواحي السموكية، وخاصة معدل دوران  .أ 

، حيث أنو توجد عالقة عكسية بين االلتزام وبين معدل دوران العمل، حيث يفترض أن (2015عبود، )العمل 
 (.2016السبيعي، )يكون األفراد الممتزمون أطول بقاًء في الشركة، وأكثر عماًل نحو تحقيق أىدافيا 

يمثل االلتزام التنظيمي عنصرًا ىامًا في الربط بين الشركة واألفراد العاممين فييا، خاصًة   في األوقات  .ب 
أن تقدم الحوافز المالئمة لدفع ىؤالء األفراد لمعمل، وتحقيق مستويات عالية من األداء  التي ال تستطيع الشركات

 (. 2017خير الدين والنجار، )
التي يعممون فييا مؤشرًا أقوي من الرضا الوظيفي الستمرار العاممين،  يعد التزام العاممين تجاه الشركات .ج 

 (.  2017أحمد، )وبقائيم بالعمل داخل الشركة، وعدم تركيا والتحول إلي شركة أخري منافسة 
يعد االلتزام التنظيمي عنصرًا حيويًا في بموغ األىداف التنظيمية، وتعزيز اإلبداع واالستقرار، والثقة بين اإلدارة  .د 

، كما يسيم االلتزام في تطوير قدرات الشركة عمي البقاء واالستمرار والنمو (AlHawajreh, 2012)والعاممين فييا 
براىيم، )المستدام   ( 2017محمد وا 

واستمرارىا، وزيادة  إن التزام العاممين ووالئيم لمنظماتيم يعتبر عاماًل ىامًا في ضمان نجاح تمك الشركات .ه 
 (. 2007أبو ندا،  )إنتاجيتيا 
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يساىم االلتزام التنظيمي في استقرار الموارد البشرية، وتحسين خدمة العمالء، وبالتالي ُيحسن من أداء  .و 
 (.2016جودة وسعيد، )األعمال بشكل جيد 

أبعاد االلتزام التنظيمي   .3.1.2
أو فشميا، وأوضحت العديد من  يشكل االلتزام التنظيمي أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلي نجاح الشركات

الدراسات أن لاللتزام التنظيمي أبعاد مختمفة وليس بعدًا واحدًا، ولذلك قام العديد من الباحثين بتطوير نماذج 
توضح األبعاد الالزمة لبناء عالقة التزام بين العاممين وبين الشركة التي يعممون بيا من أجل أن يحقق كل منيم 

 (.2017 والنجار، نخير الدي)أىدافو المرجوة 
ويعتبر نموذج ألين وماير والذي تم تطويره في التسعينات من القرن الماضي أحد أىم وأشير النماذج التي 

بنموذج العناصر الثالثية لاللتزام "درست األبعاد المكونة لاللتزام التنظيمي لدي العاممين في المنظمات، وُيعرف 
 (:.  Okwanyo, 2014)، ألنو يستند في نظرتو لاللتزام عمي ثالثة عناصر مكونة لو وىي "التنظيمي

 االلتزام العاطفي . أ
ُيعبر االلتزام العاطفي عن قوة ورغبة الفرد في االستمرار بالعمل في شركة معينة ألنو متوافق مع أىدافيا وقيميا، 

، كما يعبر أيضًا عن الدرجة التي (Alshuraiji and Alsabri, 2014)ويريد المشاركة في تحقيق تمك األىداف 
-  الرغبة – االنتماء –الوالء )يكون فييا الفرد مرتبطًا سيكولوجيًا بالشركة من خالل مجموعة من المشاعر منيا 

جودة والمغربي، )، وأنو التزام نابع من شعور الفرد باالرتباط نحو الشركة وتتطابق أىدافو مع أىدافيا (التعمق

ويتأثر االلتزام العاطفي بمدي إدراك الفرد لمخصائص المميزة لعممو، من االستقاللية التي يحصل عمييا . (2017
في عممو، وأىمية العمل الذي يؤديو واكتساب ميارات متنوعة، ومدي توافقيا مع ما ُيطمب منو، وطبيعة عالقتو 

(.  2016السقا، )بالمشرفين 
 االلتزام االستمراري . ب

     يشير االلتزام االستمراري إلي درجة التزام الفرد تجاه الشركة التي يعمل فييا، نظرًا لمقيمة االستثمارية التي 
الشنطي، )يمكن أن يحققيا لو استمر بالعمل مع الشركة مقابل ما سيفقده لو قرر االلتحاق بمنظمات أخري 

، كما يعبر أيضًا عن قوة رغبة الفرد ليبقي في العمل بشركة معينة العتقاده أن ترك العمل فييا يكمفو (2017
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الكثير، فكمما طالت مدة خدمة الفرد في الشركة، فإن تركو ليا سيفقده الكثير من المزايا مثل الصداقات 
(.  2017عمي والقرني، )والعالقات مع زمالء العمل، والميارات التي يكتسبيا وغيرىا 

 االلتزام المعياري . ج
ُيعبر االلتزام المعياري عن إحساس ورغبة الفرد في العمل لصالح الشركة والبقاء فييا، وغالبًا ما يعزز ىذا 

الشعور دعم الشركة الجيد لمعاممين فييا، والسماح ليم بالمشاركة والتفاعل اإليجابي، ليس فقط في إجراءات تنفيذ 
(. 2014مقري ويحياوي، )العمل، بل والمساىمة في وضع األىداف والتخطيط ورسم السياسات العامة لمشركة 

ولمقيم الشخصية التي يؤمن بيا الفرد دور كبير في تعزيز ىذا النوع من االلتزام، فشعور الفرد بااللتزام بالبقاء في 
، (التوجو الثقافي أو العائمي)الشركة قد ينبع من القيم والمبادئ الشخصية التي يحمميا الفرد قبل التحاقو بالشركة 

، وقد يكون لمقيم العائمية أو الدينية أو الثقافية التي يؤمن بيا الفرد تأثير (التوجو التنظيمي)أو بعد دخولو الشركة 
 (.   Awwad and Agti, 2012)في تكوين االلتزام المعياري 

 

 األداء الوظيفي . 2.2
مفيوم األداء الوظيفي  . 1.2.2

يعتبر مفيوم األداء من المفاىيم التي أوالىا الباحثون اىتمامًا كبيرًا في الدراسات اإلدارية بشكل عام ودراسات 
وتتعدد تعريفات . (2019معوض، )الموارد البشرية بشكل خاص، نظرًا ألىميتو عمي مستوي كٌل من الفرد والشركة 

 (.  2016عبدالغفور والرشيدي، )األداء نظرًا لكثرة الزوايا التي ينظر منيا الباحثون إلي ىذا المفيوم 
سموك وظيفي يقوم بو الفرد إلنجاز العمل المكمف بو، "أن األداء الوظيفي ىو  (55، ص 2015، ضأبو عو)يري 

لموصول إلي األىداف المرجوة لمشركة، وىذا يتوقف عمي عدة عوامل منيا داخمية مثل قدرات وميارات الفرد 
واستعداده نحو العمل والرضا الوظيفي، وعوامل خارجية مثل المؤثرات البيئية الخارجية كمناخ العمل والعالقة 

 ". بالزمالء والرؤساء والتجييزات المكتبية ومدي مالئمة المكان لمعمل وضغوط العمل
المخرجات واألىداف التي تسعي الشركة "مفيوم األداء الوظيفي بأنو  (144، ص 2016إبراىيم وأبوسن، )ولقد ذكر 

إلي تحقيقيا عن طريق العاممين فييا، أي أنو مفيوم يربط بين مجموعة األنشطة وبين األىداف التي تسعي 
 ". الشركات إلي تحقيقيا عن طريق ميام وواجبات تسند إلي العاممين داخل تمك الشركات
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انعكاس لكيفية استخدام الشركة لمواردىا المالية "األداء الوظيفي بأنو  (382، ص2017نجم وكريم، )ولقد عرف 
 ". والبشرية، واستغالليا بكفاءة وفاعمية، بالشكل الذي يجعميا قادرة عمي تحقيق ما وضعتو من أىداف

قدرة العاممين داخل الشركات السياحية عمي القيام بالميام "ومن التعريفات السابقة يتضح ان األداء الوظيفي ىو 
والواجبات والمسئوليات المسندة إلييم بكفاءة وفاعمية وذلك من أجل تحقيق األىداف التي وضعتيا الشركة وفقًا 

".  لمموارد المتاحة
 أىمية تحديد مستوي أداء العاممين . 2.2.2

 :. تتمثل أىمية تحديد مستوي أداء العاممين فيما يمي
تستطيع الشركة من خالل تحديد مستوي أداء مواردىا البشرية معرفة جوانب الضعف والقوة، وانعكاساتيا  .أ 

اإليجابية والسمبية عمي إنتاجية الفرد وفاعمية الشركة، وذلك لمعالجة جوانب الضعف وتدعيم وتعزيز نقاط القوة 
 (. 2016محمود، )
تعتبر عممية تحديد مستوي األداء أحد أىم أنشطة إدارة الموارد البشرية، ويتم من خالليا تقييم برامج  .ب 

وسياسات ىذه اإلدارة، كما أن نتائج عممية تحديد مستوي األداء ُتستخدم كمؤشر لمحكم عمي دقة وفاعمية ىذه 
 (. 2016األمين، )السياسات 

يساىم األداء الوظيفي في الكشف عن الطاقات والقدرات الكامنة لمعاممين داخل الشركة، ألن األداء ىو  .ج 
 (. 2013العامودي، )مقياس لقدرة ودافعية الفرد تجاه عممو 

يؤدي األداء الوظيفي الجيد إلي رفع معنويات العاممين وزيادة شعورىم بالمسئولية، وذلك لشعورىم بالعدالة وأن  .د 
 (.2016الخميل، )جيودىم المبذولة وطاقتيم ىي موضع تقدير من إدارة الشركة 

 (. 2016اليافعي، )يستخدم أداء العاممين كمقياس في ترشيح العاممين لشغل الوظائف األعمي  .ه 
 (2016المسعودي، )يؤدي األداء الفعال إلي خمق ميزة تنافسية لمشركة من خالل االبتكار واإلبداع في األداء  .و 
يساعد تحديد مستوي األداء في الحكم عمي مدي فعالية المشرفين والمديرين في تنمية وتطوير أعضاء الفريق  .ز 

 .الذي يعمل تحت إشرافيم
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يعد قياس األداء من العوامل األساسية في الكشف عن االحتياجات التدريبية، وبالتالي تحديد أنواع برامج  .ح 
 (. 2008عكاشة، )التدريب والتطوير الالزمة 

الدراسة الميدانية . 3
 منيجية الدراسة. 1.3

اعتمدت الدراسة عمي المنيج الوصفي التحميمي لوصف موضوع الدراسة وصفًا شاماًل ودقيقًا من خالل جمع 
كما اعتمدت الدراسة عمي إجراء . البيانات وتحميميا حول االلتزام التنظيمي وأداء العاممين في شركات السياحة

 .الدراسة الميدانية عمي عينة من مجتمع الدراسة لموصول إلي نتائج قابمة لمتعميم، واالستفادة منيا
 

 أداة الدراسة. 2.3
تضمنت ىذه االستمارة مجموعة من وقد . اعتمدت الدراسة عمي استمارة االستقصاء في تجميع بيانات الدراسة

عمي محورين رئيسيين العبارات المرتبطة بموضوع الدراسة، وقد تكونت االستمارة من البيانات العامة والوظيفية، و
 :النحو التالي

 

: لبيانات العامة والوظيفية ا1.2.3
 . أسئمة تتضمن النوع، والسن، والمؤىل، والوظيفة، وعدد سنوات الخبرة5اشتمل ىذا الجزء عمي 

  االلتزام التنظيمي:األولالمحور  1.2.3
ويشتمل ىذا المحور عمي ". أ" االلتزام التنظيمي لدي العاممين في شركات السياحة المصرية فئة مستوييتناول 

، وااللتزام (عبارات 6)، وااللتزام االستمراري ( عبارات6) عبارة، موزعة عمي ثالث أبعاد ىم االلتزام الشعوري 18
وقد .في إعداد عبارات ىذا المحور Alromeedy( 2017)وقد تم االعتماد عمي دراسة . (عبارات 6)المعياري 

اعتمد الباحث في اإلجابة عن عبارات ىذا المحور عمي مقياس ليكرت الخماسي الذي يعتمد عمي وجود خمس 
غير = 2محايد، = 3موافق، = 4موافق تمامًا، = 5)درجات ما بين الموافقة المطمقة وعدم الموافقة المطمقة 

 .(غير موافق إطالقاً = 1موافق، 
 أداء العاممين: الثانيالمحور  2.2.3

 عبارة، وقد تم 13ويشتمل ىذا المحور عمي ". أ"يتناول مستوي أداء العاممين في شركات السياحة المصرية فئة 
وقد اعتمد الباحث في اإلجابة عن عبارات .في إعداد عبارات ىذا المحور (2016)االعتماد عمي دراسة قنديل 
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ىذا المحور عمي مقياس ليكرت الخماسي الذي يعتمد عمي وجود خمس درجات ما بين الموافقة المطمقة وعدم 
. (غير موافق إطالقاً = 1غير موافق، = 2محايد، = 3موافق، = 4موافق تمامًا، = 5)الموافقة المطمقة 

وقد تم قياس مستوي الثبات ألداة الدراسة من خالل استخدام معامل ألفا كرونباخ، والذي بمغت قيمتو أكثر من 
 .، وىو ما يدل عمي ثبات أداة الدراسة، والثقة الكبيرة في النتائج0.85
 مجتمع الدراسة وعينتيا. 3.3

وتقدم ىذه الشركات العديد من الخدمات . بالقاىرة الكبري" أ"تمثل مجتمع الدراسة في شركات السياحة فئة 
السياحية المتميزة والمتنوعة ما بين سياحة داخمية وسياحة خارجية، وسياحة دينية، وحجز تذاكر الطيران، وحجز 

 . وسائل النقل البري والنيري والفنادق، بجانب النقل السياحي
في عدد كبير بين المحافظات المصرية، " أ"ونظرًا لكبر حجم مجتمع الدراسة، وانتشار شركات السياحة فئة 

بجانب ُبعد المسافة بين ىذه المحافظات، فقد تم اختيار عينة عشوائية من العاممين في ىذه الشركات في القاىرة 
. بالقاىرة الكبرى" أ" استمارة عمي عينة عشوائية من العاممين شركات السياحة فئة 420تم توزيع عدد وقد . الكبري

 استمارة صالحة لتحميل بياناتيا من إجمالي ما تم 384 استمارة، وتم االعتماد عمي تحميل عدد 404وتم استرداد 
 .توزيعو من استمارات

 

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة. 4.3
لتحقيق أىداف الدراسة وتحميل بياناتيا التي تم تجميعيا، فقد تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية 

:.  وفيما يمي األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميل البيانات. SPSS V. 24المناسبة باستخدام برنامج 
.  اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستمارة. 1
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري وذلك لوصف خصائص العينة، وتحديد . 2

.  استجابات أفراد العينة تجاه جميع محاور أداة الدراسة
.  معامل ارتباط بيرسون وذلك لتحديد قوة واتجاه العالقة بين متغيرات الدراسة. 3
. تحميل االنحدار البسيط واالنحدار المتعدد لقياس أثر المتغير المستقل عمي المتغير التابع. 4
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  نتائج الدراسة. 4
  التحميل الوصفي1.4

 التحميل الوصفي لمبيانات العامة والوظيفية ألفراد العينة. 1.1.4
البيانات العامة والوظيفية ألفراد العينة  (1)جدول رقم 

    % التكرار  
الوظيفة  النوع

 28.9 111موظف بقسم السياحة  70.6 271ذكر 
 32.8 126موظف بقسم الطيران  29.4 113أنثي 

 5.7 22موظف بقسم النقل السياحي  
 4.7 18موظف بقسم التسويق  السن

 20.3 78موظف بقسم السياحة الدينية  41.2 158 سنة 35أقل من 
 7.6 29أخري   45.3 174 45أقل من - 35
  9.9 38 سنة 55أقل من - 45
 عدد سنوات الخبرة 3.6 14 سنة فأكثر 55

 16.1 62  سنوات5أقل من  
 34.9 134 سنوات 10أقل من -5 المؤىل الدراسي

 42.2 162  سنة15 أقل من – 10 0.8 3مؤىل متوسط 
 6.8 26  سنة فأكثر15 95.8 368ليسانس / بكالوريوس 

  2.3 9دبموم 
 1.1 4ماجستير 

 

 فرد 271بالنسبة لمنوع؛ يوضح الجدول أن ىناك . البيانات العامة والوظيفية ألفراد العينة (1)يوضح جدول رقم 
 فرد 174وفيما يتعمق بالسن؛ ىناك %. 29.4 فرد من اإلناث بنسبة 113، بينما ىناك %70.6من الذكور بنسبة 

ممن تتراوح % 41.2 فرد بنسبة 158 سنة، وىناك 45 إلي أقل من 35ممن تتراوح أعمارىم ما بين % 45.3بنسبة 
% 95.8 من أفراد العينة بنسبة 368أما بالنسبة لممؤىل الدراسي؛ فيناك .  سنة35ممن تقل أعمارىم عن 

ممن يعممون في قسم % 32.8 فرد بنسبة 126وفيما يتعمق بالوظيفة؛ فيناك . حاصمين عمي درجة البكالوريوس
ممن % 20.3 فرد بنسبة 78ممن يعممون في قسم السياحة، بجانب % 28.9 فرد بنسبة 111الطيران، وىناك 

.   الدينيةيعممون في قسم السياحة
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ممن تتراوح سنوات خبرتيم ما % 42.2 فرد من العينة بنسبة 162وفيما يتعمق بعدد سنوات الخبرة؛ ىناك      
 أقل من -5ممن تتراوح سنوات خبرتيم ما بين % 34.9 فرد بنسبة 134، كما أن ىناك  سنة15أقل من -10بين 

 . سنوات5ممن تقل سنوات خبرتيم عن % 16.1 فرد بنسبة 62 سنوات، باإلضافة إلي أن ىناك 10
التحميل الوصفي لمتغيري االلتزام التنظيمي وأداء العاممين . 2.1.4

 التحميل الوصفي لمحاور الدراسة (2)جدول رقم 
الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور 
مرتفع  0.81 4.12االلتزام الشعوري 

 مرتفع 0.75 4.03االلتزام االستمراري 
 مرتفع 0.69 4.15االلتزام المعياري 
 مرتفع 0.73 4.09االلتزام التنظيمي 

 
 مرتفع 0.59 4.29أداء العاممين 

، "أ"ارتفاع مستوي االلتزام التنظيمي لدي العاممين في شركات السياحة المصرية فئة  (2) يوضح جدول رقم 
، مما يدل عمي التزام العاممين الكبير تجاه 0.73، واالنحراف المعياري 4.09حيث بمغ المتوسط الحسابي 

ومن النتائج يتضح أيضًا أن االلتزام المعياري كان أكثر األبعاد من حيث توافره بمتوسط . شركاتيم وتجاه عمميم
، وأخيرًا يأتي االلتزام االستمراري 4.12، يميو االستمرار الشعوري في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي 4.15حسابي 

كما توضح النتائج ارتفاع مستوي أداء العاممين في شركات السياحة بشكل ممحوظ، . 4.03بمتوسط حسابي 
، مما يدل عمي كفاءات وميارات وقدرات ىؤالء 0.59، واالنحراف المعياري 4.29حيث بمغ المتوسط الحسابي 

. العاممين
 

نتائج معامل ارتباط بيرسون . 2.4
االلتزام  )تم إجراء اختبار معامل االرتباط بيرسون الستكشاف العالقة بين االلتزام التنظيمي بأبعاده الثالثة 

. وبين أداء العاممين (االلتزام المعياري-  االلتزام االستمراري –الشعوري 
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 العالقة بين متغيرات الدراسة (3)جدول رقم 
 درجة االرتباط نوع االرتباط المتغير التابع المتغيرات المستقمة

 أداء العاممين
 معنوي قوي طردي **0.719 االلتزام الشعورى

 معنوي متوسط طردي **0.671 االلتزام االستمراري
 معنوي قوي طردي **0.779 االلتزام المعياري
 معنوي قوي طردي **0.744 االلتزام التنظيمي

 

وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين االلتزام التنظيمي وأبعاده وأداء العاممين في  (3)يوضح جدول رقم 
وتوضح النتائج وجود عالقة ارتباط معنوية وطردية بين االلتزام الشعوري وأداء ". أ"شركات السياحة المصرية فئة 

كما تبرز النتائج وجود عالقة ارتباط معنوية . ، وىو ارتباط قوي0.719العاممين، حيث بمغت قيمة االرتباط 
ويتضح . ، وىو ارتباط متوسط0.671وطردية بين االلتزام االستمراري وأداء العاممين، حيث بمغت قيمة االرتباط 

من النتائج أيضًا وجود عالقة ارتباط معنوية وطردية بين االلتزام المعياري وأداء العاممين، حيث بمغت قيمة 
ويعد االلتزام المعياري ىو األكثر ارتباطًا بأداء العاممين، يميو االلتزام . ، وىو ارتباط قوي0.779االرتباط 

وأخيرًا توضح النتائج وجود عالقة ارتباط معنوية وطردية بين االلتزام . الشعوري، وأخيرًا االلتزام االستمراري
. ، وىو ارتباط قوي0.744التنظيمي وأداء العاممين في شركات السياحة، حيث بمغت قيمة االرتباط 

 تحميل االنحدار البسيط. 3.4
 أثر أبعاد االلتزام التنظيمي عمي أداء العاممين (4)جدول رقم 

 .Sig. R2 f Sig  المحسوبةB t  األثر
أثر االلتزام الشعوري 
 عمي أداء العاممين

 0.000 414.536 0.517 0.000 30.974 3.974 ثابت االنحدار
 0.000 17.569 0.674 االلتزام الشعوري

أثر االلتزام 
االستمراري عمي أداء 

 العاممين

 0.000 367.459 0.436 0.000 25.847 4.875 ثابت االنحدار
 0.000 19.564 0.771 االلتزام االستمراري

أثر االلتزام المعياري 
 عمي أداء العاممين

 0.000 459.669 0.625 0.000 33.954 5.126 ثابت االنحدار
 0.000 26.258 0.559 االلتزام المعياري
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يجابي ألبعاد االلتزام التنظيمي عمي أداء العاممين في شركات  (4)يوضح جدول رقم  وجود تأثير معنوي وا 
يجابيًا بنسبة ". أ"السياحة المصرية فئة  عمي أداء % 51.7وتوضح النتائج أن االلتزام الشعوري يؤثر معنويًا وا 

في شركات السياحة % 51.7العاممين، وىذا يعني أن االلتزام الشعوري يعزز مستوي أداء العاممين بنسبة 
كما توضح النتائج تأثير االلتزام االستمراري بشكل . ، وىو ما يثبت صحة الفرض الفرعي األول"أ"المصرية فئة 

يجابي عمي أداء العاممين بنسبة  ، وىذا يعني أن االلتزام االستمراري يساىم في زيادة مستوي %43.6معنوي وا 
. ، وىو ما يثبت صحة الفرض الفرعي الثاني"أ"في شركات السياحة المصرية فئة % 43.6أداء العاممين بنسبة 

يجابيًا بنسبة  عمي أداء العاممين، وىذا يعني أن % 62.5وأخيرًا توضح النتائج أن االلتزام المعياري يؤثر معنويًا وا 
، وىو ما يثبت صحة الفرض %62.5االلتزام المعياري يساىم في تعزيز أداء العاممين في شركات السياحة بنسبة 

ويتضح مما سبق أن االلتزام المعياري ىو أكثر األبعاد تأثيرًا عمي أداء العاممين، يميو االلتزام . الفرعي الثالث
 .الشعوري، وأخيرًا االلتزام االستمراري

 تحميل االنحدار المتعدد 4.4
 أثر االلتزام التنظيمي عمي أداء العاممين (5)جدول رقم 

 .Sig. R2 f Sig  المحسوبةB t األثر 
أثر االلتزام التنظيمي 

 عمي أداء العاممين
 0.000 422.366 0.522 0.000 36.514 4.597 ثابت االنحدار

 0.000 29.541 0.778 االلتزام الشعوري
 0.000 30.336 0.684 االلتزام االستمراري
 0.000 19.541 0.898 االلتزام المعياري

يجابيًا عمي أداء العاممين في شركات السياحة  (5)يوضح جدول رقم  أن االلتزام التنظيمي يؤثر معنويًا وا 
يجابيًا بنسبة ". أ"المصرية فئة  في أداء العاممين، % 52.2وتوضح النتائج أن االلتزام التنظيمي يؤثر معنويًا وا 

بنسبة " أ"وىذا يعني أن االلتزام التنظيمي يؤدي إلي زيادة أداء العاممين في شركات السياحة المصرية فئة 
 .وىذا يثبت صحة الفرض الرئيسي لمدراسة%. 52.2
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:  الخاتمة. 5
  النتائج 1.5

:.  توصمت الدراسة إلي عدد من النتائج اليامة، يمكن تمخصييا فيما يمي
بمدينة القاىرة، حيث بمغت قيمة " أ"ارتفاع مستوي االلتزام التنظيمي لدي العاممين في شركات السياحة فئة - 

، مما ُيعبر عن االلتزام الكبير لمعاممين تجاه شركاتيم التي 0.73، واالنحراف المعياري 4.09المتوسط الحسابي 
 . يعممون فييا

، يميو 4.15 بمغ المتوسط الحسابي إذوجاءت أبعاد االلتزام التنظيمي كبيرة، وجاء االلتزام المعياري كأكثر ُبعد، 
   .    4.03، وأخيرًا االلتزام االستمراري بمتوسط حسابي 4.12االستمرار الشعوري في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي 

، 4.29ارتفاع مستوي أداء العاممين في شركات السياحة بشكل ممحوظ، حيث بمغ المتوسط الحسابي - 
.  ، مما يدل عمي كفاءات وميارات وقدرات ىؤالء العاممين0.59واالنحراف المعياري 

ىناك عالقة ارتباط معنوية وطردية بين االلتزام التنظيمي وأداء العاممين في شركات السياحة، حيث بمغت - 
. ، وىو ارتباط قوي0.744قيمة االرتباط 

يجابيًا عمي أداء العاممين في شركات السياحة المصرية فئة -  بنسبة ". أ"يؤثر االلتزام التنظيمي تأثيرًا معنويًا وا 
" أ"، وىذا يعني أن االلتزام التنظيمي يؤدي إلي زيادة أداء العاممين في شركات السياحة المصرية فئة 52.2%
%.  52.2بنسبة 

 التوصيات 2.5
عمي شركات السياحة االىتمام بتعزيز مستويات االلتزام التنظيمي لدي العاممين من خالل العدالة يجب - 

التنظيمية، وتحسين المناخ التنظيمي داخل العمل، ووضع نظام مناسب لمحوافز، وتحقيق األمان واالستقرار 
 .الوظيفي، وتطبيق مبدأ اإلدارة بالمشاركة، وبناء الثقة بين اإلدارة والعاممين

العمل عمي تحسين مستوي أداء العاممين داخل شركات السياحة، وذلك عن طريق االىتمام بالتحفيز بأشكالو - 
المختمفة المعنوية والمادية، وكذلك عقد دورات تدريبية لمعاممين لتعزيز قدراتيم ومياراتيم، ومشاركة العاممين في 
اتخاذ القرارات اليامة المرتبطة بوظائفيم، باإلضافة إلي تفويض السمطة بما يساعدىم عمي القيام بتنفيذ األعمال 

.   الموكمة إلييم عمي أكمل وجو
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