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العامميف  زاد اىتماـ مختمف الشركات مؤخرًا بالنكاحي النفسية في العمل، مثل شعكر
بالسعادة الكظيفية، كاإلحباط الكظيفي، بجانب اىتماـ تمؾ الشركات بتكفير اإلستقرار 
الكظيفي في بيئة العمل لضماف عدـ حدكث إخالؿ كظيفي فيالعمل. حيث ىدفت 
الدراسة إلي تقييـ أثر السعادة الكظيفية كاإلستقرار الكظيفي كاإلحباط الكظيفي عمي 

كات السياحة، كتحديد إذا ما كاف لمسعادة الكظيفية دكرًا اإلخالؿ الكظيفي في شر 
كسيطًا في العالقة بيف اإلستقرار الكظيفي كاإلخالؿ الكظيفي في تمؾ الشركات. كما 
ىدفت الدراسة الى تحديد إذا ما كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات 

لكظيفية، كاإلستقرار الكظيفي، أفراد العينة لمتغيرات الدراسة المتمثمة فى السعادة ا
. لتحقيق الديمكغرافية كاإلحباط الكظيفي، كاإلخالؿ الكظيفي كذلؾ طبقًا لممتغيرات

عينة مف العامميف في شركات السياحة  عمىاستمارة  195أىداؼ الدراسة؛ تـ تكزيع 
، SPSS V. 26استمارة باستخداـ برنامجي  165فئة "أ" بالقاىرة. تـ تحميل 

AMOS V.21.  أف السعادة الكظيفية تمعب دكرًا كسيطًا  إلىكقد تكصمت النتائج
جزئيًا في العالقة بيف اإلستقرار الكظيفي كاإلخالؿ الكظيفي. كما أبرزت النتائج عدـ 
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة لمسعادة الكظيفية، 

خالؿ الكظيفي تعزي لممتغيرات كاإلستقرار الكظيفي، كاإلحباط الكظيفي، كاإل
الدراسة بأىمية تبني أنماط القيادة الداعمة  أكصتكقد  كالكظيفية. الديمكغرافية

المتمثمة في القيادة الخادمة كالمميمة لتحقيق مستكى عاٍؿ مف االستقرار كالسعادة 
 الكظيفية لدى العامميف بشركات السياحة.

 المقدمة
ابية داخل الشركات كالمرتبطة بعمـ النفسي اإليجابي، مثل زيادة االىتماـ بالرفاىية ازداد االىتماـ بالظكاىر اإليج

النفسية، كالرضا الكظيفي، كالسمككيات اإليجابية في العمل، كالسعادة الكظيفية ... كغيرىا مف الظكاىر التي تؤثر 
عب بيئة العمل دكرًا ىامًا في ذلؾ؛ تم عمى. كبناًء (Al-Ali et al., 2019) عمي نجاح تمؾ الشركات أك فشميا
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تقدير العامميف كاحتراميـ،  عمىيرتكز شعكر العامميف بالسعادة في العمل. كما أف كجكد مناخ عمل إيجابي 
يساىـ في تعزيز شعكرىـ بالسعادة الكظيفية )أحمد،  ،الخاصة يـكتشجيعيـ لتحقيق ذاتيـ، كدعميـ لتحقيق أىداف

تيـ في العمل، كمف ثـ فإف ظركؼ كبيئة العمل تؤثر بشكل كبير في حياة (. يقضي العاممكف معظـ أكقا8152
 (.8185ىؤالء العاممكف سكاء باإليجاب أك السمب، كمدي سعادتيـ في العمل )حيدر كياسيف، 

خالؿ السنكات  انتشاراً يعد مفيـك السعادة الكظيفية مف المفاىيـ الحديثة في مجاؿ العمـك اإلدارية، كأصبح أكثر 
يمة الماضية في ظل اتجاه الكثير مف الشركات لزيادة شعكر العامميف بالسعادة في مكاف العمل، لتعزيز الطاقة القم

(. كقد أشار 8152اإليجابية لدييـ، كدفعيـ لمعمل بحماس، كمف ثـ تحقيق تمؾ الشركات ألىدافيا )العامري، 
ابع ات لتحقيق السعادة الكظيفية لمعامميف، ن( إلي اتجاه مديري الشرك8185( كمانع كبكىراكة )8185إسماعيل )

، كبالتالي فإنيـ يسعكف لتكفير كافة تميزاً ك أكثر إبداعًا  أدائيـ فى العمل عتقادىـ بأف ىؤالء العامميف سيككف مف إ 
متطمبات تحقيق السعادة الكظيفية مثل خمق بيئة عمل إيجابية، كتقكية العالقات بيف العامميف، كسيادة السمككيات 

يجابية في العمل. كما أف السعادة الكظيفية تساىـ بشكل كاضح في زيادة كالء العامميف، كزيادة إنتاجيتيـ، اإل
 (.8181كزيادة األرباح، كتحسيف خدمة العمالء )أبك سنيمة، 

 اإلستقرارالكظيفي متطمبًا رئيسيًا داخل مختمف الشركات، حيث أف شعكر العامميف ب اإلستقراركما أصبح تحقيق 
كارتباطيـ بالعمل  ،(Sánchez & Puente, 2021-Sánchez) الكظيفي يدفعيـ لتطكير قدراتيـ في العمل

الكظيفي بدرجة رضا  اإلستقرار(. يرتبط 8181كعدـ رغبتيـ في تركو، بجانب كالئيـ لشركاتيـ )حمداف، 
(. 8152ة )السرحاف، المكظف عف عممو كاستمتاعو في كظيفتو، بجانب تمسكو باالستمرار في العمل بالشرك

الكظيفي يدفعيـ  اإلستقرارالكظيفي مف متطمبات النجاح التنظيمي، حيث أف شعكر العامميف ب اإلستقراركيعد 
 اإلستقرار(. كذلؾ يرتبط 8185لبذؿ المزيد مف الجيكد في العمل، كبالتالي زيادة اإلنتاجية كالربحية )آؿ إبراىيـ، 

الكظيفي يزيد مف التزاميـ  اإلستقرارعمل كحكافزه، حيث أف تكافر مؤشرات الكظيفي بدرجة رضا العامميف عف ال
ككالئيـ التنظيمي لشركاتيـ، كىك ما يشجعيـ كيدفعيـ لبذؿ الجيكد لتحسيف األداء، كتحقيق األىداؼ بفاعمية، 

 (.8152كبالتالي الحد مف مظاىر اإلخالؿ الكظيفي بالشركات )الرفكع، 

سريعة التغيير كشديدة المنافسة، بجانب تزايد احتياجات الكالنمك في بيئة العمل  كذلؾ تتجو الشركات لمتكسع
كطمكحات العامميف، كمف ثـ سعت ىذه الشركات لتمبية تمؾ االحتياجات كالطمكحات، حيث أف تقصير تمؾ 

لشركات (. كتسعي مختمف ا8181الشركات في تمبيتيا سيؤدي إلي شعكر العامميف باإلحباط الكظيفي )العشري، 
إلي تخفيف مشاعر اإلحباط الكظيفي لدي العامميف لما ليا مف تأثيرات سمبية كبيرة عمي قدراتيـ ككفاءتيـ كأدائيـ 

كما أف شعكر العامميف باإلحباط الكظيفي لو العديد مف النتائج  (.Ganson et al., 2021؛ 8185)محمكد، 
نتاجيتيـ، بجانب قيام يـ ببعض الممارسات كالسمككيات السمبية في العمل السمبية عمي أدائيـ لمياميـ كا 

 (.Oju, 2019-Ugwu & Umeoji؛ 8152)مرزكؽ، 

الكظيفي كالسعادة الكظيفية  اإلستقرارتسعي الكثير مف الشركات اليـك لتكفير متطمبات تحقيق في ضكء ما سبق؛ 
جعل العامميف الى ىذه الشركات  يدؼالي تلمعامميف بيا، نظرًا لقضاء ىؤالء العامميف كقتًا طكياًل في العمل، كبالت
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تسعي الكثير مف الشركات لمبحث عف أسباب اإلحباط كاإلخالؿ الكظيفي لدي  كماأكثر إقبااًل كدافعية لمعمل. 
كما  .بصفة خاصة العامميف بياعمى ك بصفة عامة العامميف، لمحد منيا كمف آثارىا السمبية عمي الشركة ككل 

الكظيفي لـ يمق اىتمامًا كافيًا كمباشرًا في السمكؾ التنظيمي، عمي  اإلستقراري أف ( إل8152أشار السرحاف )
كقد أبرزت  الرغـ مف تأثيره بشكل إيجابي عمي كثير مف المخرجات التنظيمية مثل األداء، كالكفاءة، كاإلنتاجية.

الجيكد في العمل لتحقيق ( أف السعادة الكظيفية تدفع العامميف لبذؿ المزيد مف 8185دراسة حيدر كياسيف )
( أف السعادة الكظيفية تعزز مف احتراـ 8185أىداؼ الشركة كأىدافيـ الخاصة. كأضاؼ عذافة كمحمكد )

( إلي أف السعادة الكظيفية تعد مف 8159كما أشار العكف ) العامميف لمقيـ كالسياسات التنظيمية في الشركات.
العمل، كتحفيزىـ إلنجاز كافة ما يكمفكف بو مف أعماؿ بكفاءة العناصر الداعمة لتعزيز دكافع العامميف نحك 

( 8185فيما أشار آؿ إبراىيـ )عالية، كبمعني آخر تساىـ السعادة الكظيفية في الحد مف اإلخالؿ الكظيفي. 
الكظيفي يساىـ بشكل كبير في تشجيع العامميف عمي  اإلستقرار( إلي أف 8152( كالزعيبر )8152كيكسف )
الكظيفي يعبر عف  اإلستقرار( أف 8181يـ لتنفيذ كل ما يكمفكف بو مف أعماؿ. كأضاؼ الجبيري )تطكير أدائ

( بأف 8181رضا العامميف عف عمميـ كالذي يجعميـ أكثر التزامًا بتنفيذ أعماليـ بكفاءة عالية. كما ذكر حمداف )
 شعكرىـ بالسعادة الكظيفية.الكظيفي يعزز مف الراحة النفسية لمعامميف في العمل، كمف ثـ  اإلستقرار

الكظيفي يعد  اإلستقرار( عمي أف عدـ 8181( كعبد اليادي كآخركف )8155عالكة عمي ذلؾ؛ أكد رشيد )
أحد ك( بأف الرضا الكظيفي 8155( كأبك عمرة )8181مصدرًا مف مصادر اإلحباط الكظيفي. كأكضح خكجة )

ؿ الكظيفي، حيث أف انخفاض الرضا الكظيفي يزيد مف يؤثر بشكل كاضح عمي اإلخال ةمسببات السعادة الكظيفي
( بأف بيئة العمل غير المناسبة كالمميئة بالمشكالت كالصراعات 8112الثقفي ) شاردرجة اإلخالؿ الكظيفي. كأ

كسياسات كقكانيف العمل مف العكامل المؤثرة عمي حدكث اإلخالؿ الكظيفي. كتأسيسًا عمي ما سبق؛ ىناؾ بعض 
الكظيفي، كاإلحباط الكظيفي، كالسعادة الكظيفية، كاإلخالؿ  اإلستقرارأكضحت العالقات بيف  الدراسات التي

لـ تكجد دراسات سابقة تناكلت الدكر الكسيط لمسعادة الكظيفية في  –كفقًا لحد عمـ الباحثاف  –الكظيفي، كلكف 
المصرية. كمف ىنا تأتي أىمية  الكظيفي كاإلخالؿ الكظيفي في شركات السياحة اإلستقرارالعالقة بيف كل مف 

 االستقرارفي العالقة بيف دكرًا كسيطًا  ةلمسعادة الكظيفيما كاف  إذاالدراسة ككنيا الدراسة األكلي التي تناقش 
الكظيفي كاإلخالؿ الكظيفي في شركات السياحة المصرية. كبناًء عمي ذلؾ تتمخص مشكمة الدراسة في اإلجابة 

 :السؤاؿ التاليعمي 

الكظيفي كاإلخالؿ الكظيفي في شركات  اإلستقرارعب السعادة الكظيفية دكرًا كسيطًا في العالقة بيف ىل تم -
 السياحة؟

 اإلطار النظري 
 السعادة الوظيفية

ىناؾ اختالؼ كاضح بيف الكتاب كالباحثيف حكؿ مفيـك السعادة الكظيفية، نظرًا لككنو مفيكمًا سمككيًا ال يظير 
نما يرتبط ( 8152كيري المعايطة كالحمكري )(. 8185بالحالة النفسية لمعامميف )حيدر كياسيف،  بشكل مادي، كا 
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أف السعادة الكظيفية تشير إلي شعكر المكظف بارتباط عاطفي قكي نحك مكاف عممو، بجانب ارتباطو كاندماجو 
احيا، كينبع ىذا عاطفيًا كفكريًا في كظيفتو، كيري بأنو مسئكؿ عف تحقيق أىداؼ الشركة التي يعمل بيا كنج

الشعكر مف خالؿ ما تطبقو الشركة مف ممارسات كسياسات، كعالقة اإلدارة مع العامميف، فكمما اىتمت الشركة 
بسعادة العامميف، كمما زاد حماس ىؤالء العامميف، كحرصيـ عمي أداء كظائفيـ بشكل فعاؿ، كالتزاميـ ككالئيـ. 

في العمل، كقناعتو الداخمية  بأنيا شعكر العامميف بالرضا كالراحة( السعادة الكظيفية 8152عرؼ العامري )كلقد 
بينما  ما يقـك بو مف أعماؿ أك يحققو مف إنجاز في العمل يتناسب مع أىدافو الخاصة كطمكحو الكظيفي. بأف
و ( أف السعادة الكظيفية ىي التكافق كاالنسجاـ الكامل بيف الفرد ككظيفتو كزمالئ8185حيدر كياسيف ) ضافاأ

شباع طمكحو الكظيفي. كقد لخص السعادة الكظيفية  (8185حيدر كياسيف ) بشكل ينعكس عمي تحقيق أىدافو كا 
في شعكر العامميف بالرضا كاإليجابية كالتقدير في العمل، كارتباطيـ بكظائفيـ، كاندماجيـ في العمل، كتقكية 

 عالقاتيـ بالغير، كالحرص عمي تحقيق اإلنجازات.

اإليجابية في العمل،  اإلتجاىاتاممكف بالسعادة الكظيفية؛ فإنيـ يمتمككف الكثير مف الخصائص ك عندما يشعر الع
كالتي تميزىـ عف غيرىـ ممف ال يشعركف بتمؾ السعادة. كتشمل أىـ تمؾ الخصائص نشاط العامميف كحيكيتيـ، 

كاألمل في المستقبل،  اؤؿالتفبالماضي أك القمق مف المستقبل، بجانب  االنشغاؿكتفكيرىـ في حاضرىـ دكف 
السمبية في  اإلتجاىاتكسعييـ المستمر لبناء عالقات قكية مع زمالئيـ في العمل، كسيطرتيـ كتجنبيـ لممشاعر ك 

نجازىـ  العمل. كتشمل كذلؾ إدارة الذات، كالتعاطف مع زمالئيـ في العمل، كاإلقباؿ عمي العمل برغبة، كا 
 االستقرارـ القياـ بأعماؿ دكف تخطيطيا كتنظيميا بشكل مسبق، كأخيرًا لعمميـ، كتقديرىـ كفخرىـ بعمميـ، كعد

( بأف العامميف الذيف 8159الفيداكي ) شاركأ(. pez et al., 2019oL‐Mérida؛ 8181النفسي )أبك سنيمة، 
يشعركف بالسعادة اإليجابية يتسمكف بعدد مف الخصائص مثل الرضا الكظيفي، كاالستقاللية، كمقاكمة ضغكط 

لعمل، كسعييـ لمتطكر الميني كالشخصي، كزيادة فاعميتيـ ككفاءتيـ الكظيفية، بجانب قدرتيـ عمي بناء عالقات ا
 مع اآلخريف بسيكلة.

( أف 8185كفيما يتعمق بالنتائج اإليجابية التي تحققيا السعادة الكظيفية في الشركات؛ فقد ذكر حيدر كياسيف )
كد العامميف، كبالتالي زيادة اإلنتاجية، كخمق ممارسات كسمككيات إيجابية السعادة التنظيمية تساىـ في زيادة جي

( 8185كأضاؼ عذافة كمحمكد ) في بيئة العمل، ككذلؾ تحقيق رؤية كرسالة الشركات، كتعزيز الميزة التنافسية.
، كزيادة معدالت التأخر عف العمل كالغياب انخفاضأف السعادة الكظيفية تساعد في ( 8185مانع كبكىراكة )ك 

مميف لإلبداع كاالبتكار في العمل، كتحقيق دفع العاالتنظيمي، كدعـ كتشجيع العمل الجماعي، بجانب  اإللتزاـ
 احتراـ القيـ كالسياسات التنظيمية في الشركات.، ك شعكر العامميف بالرفاىية الكظيفيةالنجاح الكظيفي، ك 

Bastos &Barsade, 2020 ;2012)العكف،  فيما يمي لدي العامميف كظيفيةكما تكمف أىمية تحقيق السعادة ال

et al., 2020Alserhan et al., 2021; Butt): 

 ؛تحسيف خدمة العمالء كشعكر العمالء بالسعادة لتعامميـ مع الشركة -أ 
 ؛تحقيق النجاح كالتطكر التنظيمي لمشركة -ب 
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 ؛تحسيف السمعة التنظيمية لمشركة -ج 
 ؛تحسيف جكدة الخدمات -د 
 ؛العمالةانخفاض معدؿ دكراف  -ق 
مكانيات الشركة، كتخفيض التكاليف -ك   ؛االستخداـ األمثل لكافة مكارد كا 
 ؛زيادة فاعمية االتصاالت اإلدارية داخل الشركة -ز 
 ؛زيادة قدرات التعمـ التنظيمي بالشركة -ح 
 ؛زيادة قدرة الشركات عمي االحتفاظ بالعامميف المميزيف -ط 
 .اإلحباط الكظيفي تخفيض مستكي  -ي 

فيما تكصمت  ( إلي أف السعادة الكظيفية ترتبط إيجابيًا بتعزيز الثقة التنظيمية.8185)تكصمت دراسة خمف كقد 
 ( إلي كجكد تأثير إيجابي لمسعادة الكظيفية عمي األداء الكظيفي لمعامميف.8185دراسة مانع كبكىراكة )

( إلي كجكد 8152ي )؛ فقد تكصمت دراسة العامر الكظيفيةأما بالنسبة لمعكامل التي تساىـ في تحقيق السعادة 
أف إلي( 8159كما تكصمت دراسة جمعة كآخركف ). الكظيفيةعالقة ارتباط إيجابية بيف الرضا الكظيفي كالسعادة 

دراسة أبك تطبيقات اليندسة البشرية تؤثر إيجابيًا في زيادة شعكر العامميف بالسعادة الكظيفية. بينما أكدت نتائج 
. فيما أكضحت دراسة أبك زيد الكظيفيةاالبتكار التنظيمي كالسعادة كجكد عالقة بيف  عمي (8181سنيمة )

( أف ىناؾ بعض العكامل المؤثرة عمي تعزيز السعادة الكظيفية لدي العامميف، كتتمثل تمؾ العكامل في 8181)
لرقابة. في العمل، كسمككيات تشديد ا االستقالليةسمككيات القيادة التحكيمية، كاإلرىاؽ الكظيفي، كسمككيات دعـ 

( أف ركحانية العمل كأبعادىا المتمثمة في العمل اليادؼ، 8185نتائج دراسة حيدر كياسيف ) أكضحتكذلؾ 
كاإلحساس بالعمل، كالتفاني بالعمل، كالمالئمة بيف قيـ الفرد كالكظيفة يؤثركف بشكل إيجابي في تعزيز شعكر 

( إلي أف الدعـ التنظيمي كبرامج 8185سة إسماعيل )؛ تكصمت دراذلؾالعامميف بالسعادة الكظيفية. باإلضافة إلي
تأثير القيادة  أف( 8185دراسة عذافة كدمحم ) بينما أبرزتالمكارد البشرية يؤثراف إيجابيًا في السعادة الكظيفية. 
 المستدامة في تحسيف السعادة التنظيمية لدي العامميف.

ىناؾ بعض العكامل الداعمة لتحقيق السعادة ( أف 8185حيدر كياسيف )( ك 8181الدباغ كالطائي )كأضاؼ 
كسياسة األجكر كالمكافآت، كالعالقات ل طبيعة ظركؼ العمل، الكظيفية داخل الشركات، كمف بيف ىذه العكام

( أف العدالة التنظيمية، 8185الحياة. كذكر إسماعيل )ك  اإليجابية السائدة بيف العامميف، كالتكازف بيف العمل
 اإلثراء الكظيفي، كالتمكيف مف العكامل الداعمة لتحقيق السعادة الكظيفية لدي العامميف.، ك ىكالدعـ اإلشراف

 الوظيفي االستقرار
الكظيفي أحد ركائز نجاح أي شركة، بجانب تحسيف سمعة الشركات، كتعزيز قدرتيا التنافسية في  اإلستقراريعد 

الكظيفي الشركات في تحقيق  ستقراراإلحيث يساعد  (،Bui et al., 2021؛ 8181بيئة العمل )حمداف، 
(. 8185أىدافيا، كاالحتفاظ بالعامميف المكىكبيف، كتخفيض تكاليف استقطاب عامميف جدد مكىكبيف )آؿ إبراىيـ، 

(، كزيادة Ali, 2020الكظيفي في تحقيق األماف الكظيفي لمعامميف، كتحقيق أىدافيـ ) اإلستقراركما يساىـ 
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اإليجابية نحك العمل، كدعـ الثقافة التنظيمية لمشركة )يكسف،  اإلتجاىاتالسمككيات ك ارتباطيـ بالشركة، كتعزيز 
الكظيفي يشجع العامميف عمي طرح األفكار اإلبداعية لتطكير  اإلستقرار( أف 8156أبرز عمكش ) كلقد (.8152

داخل العمل، كزيادة  العمل، بجانب البحث عف حمكؿ مبتكرة لممشكالت التي تكاجو العمل، بجانب اليدكء كالثقة
 قدرتيـ عمي أداء كظائفيـ باستقاللية.

الكظيفي يرتبط ببقاء المكظف في كظيفتو داخل الشركة لفترة  اإلستقرار( أف مفيـك 8152الزعيبر ) ذكركما 
طكيمة نظرًا لشعكره باألماف كالحماية كضماف استمراره في العمل مف خالؿ تكفير بيئة كظركؼ عمل داعمة لو، 

الكظيفي يزيد مف كالء كانتماء العامميف لمشركة، كيشجع العامميف عمي  اإلستقرار، كأف يتو كتحفيزه باستمراركترق
ؼ ر  . كقد عاإلبداع كاالبتكار كمضاعفة الجيكد لتحقيق األىداؼ، كيعزز مف بقاء كاستمرار الشركة في العمل

بدرجة كبيرة في ضكء ما تكفره الشركة لو مف أنو تركيز المكظف في عممو بالكظيفي  اإلستقرار( 8152يكسف )
الكظيفي  اإلستقرار( 8181ؼ الجبيري )إشباع رغباتو كاحتياجاتو المادية كالمعنكية كالنفسية كاالجتماعية. كما ُيعر  

بأنو رضا المكظف عف عممو داخل الشركة، كالذي ينعكس عمي التزامو بأداء كل ما يكمف بو مف كاجبات كمياـ 
 .داخل العمل

( إلي كجكد تأثير إيجابي لالستقرار الكظيفي عمي فاعمية المنظمة. كأكضحت 8152تكصمت دراسة الرفكع ) قدكل
سماعيل ) الكظيفي كاألداء التنظيمي.  اإلستقرار( كجكد عالقة ارتباط إيجابية بيف 8152كذلؾ دراسة عذاري كا 

بشكل سمبي في ضغكط العمل، أي أف  الكظيفي يؤثر اإلستقرار( إلي أف 8156كقد تكصمت دراسة عمكش )
ك ( 8181عالكة عمي ذلؾ؛ أضاؼ حمداف ) الكظيفي يساىـ بشكل مباشر في تخفيض ضغكط العمل. اإلستقرار
Kamau (8181 ) الكظيفي يساىـ في زيادة تماسؾ الشركات، كقكة العالقات داخل العمل،  اإلستقرارأف

كقد ذكر الجبيري  .في العمل، كزيادة رغبة العامميف في اإلنجازكاستدامة الميزة التنافسية، كالراحة النفسية 
مكانياتيـ  اإلستقرار( أف 8181) الكظيفي يزيد مف حرص العامميف عمي صالح الشركة، كاستغالؿ كل طاقاتيـ كا 

 مف أجل تحقيق األىداؼ، كزيادة قدرة الشركة عمي مكاجية تحديات بيئة العمل. 

( إلي 8152الكظيفي في الشركات؛ فقد تكصمت دراسة يكسف ) اإلستقرارة لتحقيق كفيما يتعمق بالعكامل الداعم
( إلي أف 8152الكظيفي. كأشار الرفكع ) اإلستقراريؤثر عمي مستكي  ف نمط القيادة المطبق داخل الشركاتأ

أكدت دراسة الكظيفي. كذلؾ  اإلستقرارالتكافق كالتكامل بيف أىداؼ الشركة كأىداؼ العامميف يؤدي إلي تحقيق 
 كأبرزت أيضاً الكظيفي.  اإلستقرار( عمي أف ىناؾ عالقة ارتباط إيجابية بيف الرضا الكظيفي ك 8152الزعيبر )

( أف العدالة التنظيمية تؤثر بشكل إيجابي عمي تعزيز مستكي 8156( كدمحم كالسيد )8156دراسة القثامي )
أف ىناؾ بعض العكامل الداعمة لالستقرار الكظيفي ( 8181كما ذكر زريق كأبك السندس ) الكظيفي. االستقرار

كأىداؼ كغايات الشركة، كدعـ اإلدارة العميا، داخل أي شركة، كمف بيف ىذه العكامل كضكح رؤية كرسالة 
كأضاؼ  تصميـ الكظائف ككفاءة القائميف عمييا.افآت المعمكؿ بيا، ك سياسة الحكافز كالمككالمركنة التنظيمية، ك 

اتب كالمكافآت كالحكافز المالئمة، ككجكد الرك أف العكامل الداعمة لالستقرار الكظيفي تتمثل في  (8152الزعيبر )
 جكدة الحياة الكظيفية.فرص لمتطكير الميني، ك 



 .150- 105(، ص2022، )دَغَجش 1، اىعذد 23اىَجيذ (JAAUTH)              هجه هللا عيً وثغبً اىشٍُذٌ
 

111 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/ 

الكظيفي داخل  اإلستقراراختالؿ أك عدـ  إلىكعمي الجانب اآلخر؛ فيناؾ عدد مف األسباب التي تؤدي 
 (.8152)السرحاف، النحك التالي الشركات، كالتي يمكف تمخيصيا عمي 

كالتي تتطمب مف الشركة ضركرة تغيير أك  ،حدث في البيئة الداخمية أك الخارجية لمشركةتالتغيرات التي  -أ 
 ؛تطكير أك دمج الكظائف

ضعف الركاتب كالمكافآت بالشركة مما يدفع العامميف لمبحث عف كظائف تكفر ليـ ركاتب كمكافآت  -ب 
 ؛مناسبة

 ؛ف بيف الكظائف المختمفة داخل الشركةكثرة تنقل المكظ -ج 
 ؛زمالئوبعدـ تقدير المكظف كشعكره بالتيميش داخل العمل مقارنة  -د 
 ؛عدـ تكفير البرامج التدريبية كالتطكيرية -ق 
 ؛غياب القكانيف كاإلجراءات التي تحمي كتؤمف العامميف بالعمل داخل الشركة -ك 
 ميزيف كغيرىـ ممف ىـ أقل منيـ في مستكي األداء.عدـ عدالة تقييـ األداء، كالمساكاة بيف العامميف الم -ز 

 اإلحباط الوظيفي
اإلحباط الكظيفي يشير إلي شعكر المكظف بأف ىناؾ عائقًا يحكؿ بينو كبيف  أف ( إلي8152أشار مرزكؽ )

( عمي زيادة مستكي اإلحباط الكظيفي عند 8152قدرتو عمي تحقيق أىدافو الكظيفية. كقد أكد جكدة كآخركف )
( 8185ؼ محمكد )تحقيقو ألىدافو الكظيفية. كُيعر   ؽ المكظف فترة طكيمة لحل المشكالت التي تعك قضاء 

اإلحباط الكظيفي بأنو حالة نفسية صعبة يشعر بيا المكظف عندما يكاجو بعض التحديات )مادية، اقتصادية، 
دارية، قانكنية( تعكقو عف تحقيق أىدافو، مما ين كعدـ  ،عكس عمي شعكره بالالمباالةاجتماعية، سمككية، تنظيمية كا 

االىتماـ بتنفيذ كل ما ُيكمف بو، كتعمد إضاعة الكقت، كالعدكانية، كاألنانية كغيرىا مف السمككيات كالممارسات 
ف عند ك ( اإلحباط الكظيفي بأنو الشعكر السمبي الذي ينتاب العامم8181السمبية في العمل. كقد عرؼ العشري )

ـ كطمكحاتيـ الكظيفية بسبب ما يكاجيكنو مف معكقات. كما عرؼ عبد اليادي كآخركف فشميـ في تحقيق أىدافي
( اإلحباط الكظيفي بأنو العقبات )حقيقية أك كىمية( التي تعكؽ تحقيق المكظف ألىدافو الكظيفية أك 8181)

 الشخصية في العمل، كقد تككف تمؾ العقبات شخصية خاصة بالمكظف أك تنظيمية خاصة بالشركة.

، مثل ناؾ العديد مف المصادر التي يمكف أف تساىـ في حدكث أك زيادة مستكي اإلحباط الكظيفي لدي العامميفى
التسمط اإلداري، ك (، 8155نقص فرص الترقية )رشيد، ك غمكض الدكر، ك كاألماف الكظيفي،  اإلستقرارعدـ 

المناخ التنظيمي غير ك عـ التنظيمي، غياب الدك ،(8158الركتيف كالبيركقراطية في العمل، كالمحسكبية )خميف، ك 
( إلي أف مصادر اإلحباط الكظيفي 8152بينما أشار جكدة كآخركف ).(8181المستقر )الضبع كصفحي، 

تتضمف ارتفاع طمكحات كتكقعات المكظف، كضعف إمكانيات كقدرات المكظف، كضعف تطبيق العدالة 
( إلي كجكد تأثير 8181اسة عبد اليادي كآخركف )التنظيمية، بجانب سكء جكدة بيئة العمل. كذلؾ تكصمت در 

 لمتيكـ التنظيمي في زيادة مستكي اإلحباط الكظيفي لدي العامميف في شركات السياحة.
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 ( أف مصادر اإلحباط الكظيفي تتمثل فيما يمي:8181فيما ذكر العشري )

مكانياتيـ - أ  ؛تكميف العامميف بمياـ ال تتناسب مع قدراتيـ كمياراتيـ كا 
 ؛إشراؾ العامميف في اتخاذ القرارات المرتبطة بالعملعدـ  - ب
 ؛عدـ كجكد سياسة عادلة لمترقيات - ت
 ؛عدـ األخذ بمقترحات كآراء العامميف في تطكير الشركة - ث
 ؛انخفاض الركح المعنكية لمعامميف - ج
 ضعف الثقافة التنظيمية السائدة بالشركة. - ح

( األنكاع التالية لإلحباط الكظيفي 8159اطي كفياض )أما بالنسبة ألنكاع اإلحباط الكظيفي؛ فقد أبرز أبك المع
 لمعامميف داخل الشركات:

الفرص ك أدكات العمل، ك اإلحباط المرتبط بالعمل: يرتبط ىذا النكع بالظركؼ المحبطة )بيئة العمل،  -أ 
جراءات كسياسات العمل( التي تعكؽ أداء المكظف لعممو في الكقت المحددك  التدريبية،  ؛ا 

 ؛ط بحياة الفرد الشخصية: يرتبط ىذا النكع بكجكد التعارض بيف متطمبات العمل كاألسرةاإلحباط المرتب -ب 
اإلحباط المرتبط بالخكؼ: يرتبط ىذا النكع بخكؼ المكظف مف التحدث عف مشكالت العمل خكفًا مف  -ج 

 ؛العقاب
كزمالئو في  اإلحباط المرتبط باآلخريف: يرتبط ىذا النكع بالعالقات كالتعامالت المحبطة بيف المكظف -د 

 ؛العمل
اإلحباط المتزايد: يرتبط ىذا النكع بعدـ رضا المكظف عف عممو أك راتبو، ككذلؾ عدـ رضاه عف  -ق 

 سياسة الترقية كالتدريب بالشركة.
عميو العديد مف النتائج و سيترتب حدكث أك زيادة مستكي اإلحباط الكظيفي لدي العامميف داخل الشركات، فإن معك 

Saquib ؛ 8152، كالتي يأتي عمي رأسيا انخفاض مستكي الرضا الكظيفي )جكدة كآخركف، التنظيمية السمبية

et al., 2019 ،كما ينتج عف شعكر المكظف باإلحباط 8111(، كزيادة مشاعر االغتراب الكظيفي )الصرايرة .)
، ككذلؾ ( al., 2021Åhlin et) الكظيفي العديد مف السمككيات كالممارسات السمبية تجاه الشركة التي يعمل بيا

انخفاض الركح ك الصراعات مع العامميف، ك العدكانية، ك  ،تجاه زمالئو في العمل، كمف بيف ىذه السمككيات
( 8159(. كأخيرًا لخص أبك المعاطي كفياض )8181المعنكية، كاالحتراؽ الكظيفي )عبد اليادي كآخركف، 

ـ ممارسة سمككيات المكاطنة التنظيمية، كا ىماؿ العمل، النتائج السمبية التي تترتب عمي اإلحباط الكظيفي في عد
الكظيفي مف العمل نفسيًا كجسديًا، كتراجع األداء، كالتأخر عف العمل كالغياب المتكرر، كزيادة معدؿ  كاالنسحاب

 دكراف العامميف.

 اإلخالل الوظيفي
ظاىره كأشكالو. كما ظيرت بعض لـ يتفق الكتاب كالباحثيف عمي مفيـك كاحد لإلخالؿ الكظيفي نظرًا لتعدد م

المصطمحات التي تتفق في مضمكنيا مع اإلخالؿ الكظيفي مثل التسيب الكظيفي كاالنحراؼ الكظيفي. كجميع 
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لحاؽ الضرر  جراءات كقكانيف العمل، كا  ىذه المصطمحات تتفق في إخالؿ المكظف بعممو، كمخالفتو لسياسات كا 
( اإلخالؿ الكظيفي بأنو قياـ 8155ؼ أبك عمرة )(. كقد عر  8159بالشركة كزمالئو في العمل )يكنس كداكد، 

كالتي تنظـ العمل عند قيامو بتنفيذ  ،المكظف بمخالفة القكانيف كاإلجراءات اإلدارية المعمكؿ بيا داخل الشركة
( اإلخالؿ 8181نفسو كزمالءه. كيعرؼ خكجة )بالمياـ المكمف بيا، مما يترتب عميو اإلضرار بالشركة ك 

بالسياسات كالقكانيف التنظيمية التي تحكـ العالقة بيف الشركة كالعامميف فييا أك بيف  اإللتزاـكظيفي بأنو عدـ ال
 كالسمككيات التي تسكد بيئة العمل. اإلتجاىاتبالقيـ ك  اإللتزاـبعضيـ البعض، كقد يشمل أيضًا عدـ ك العامميف 

( كراضي كأبك عمرة 8181ـ. كقد اتفق كل مف خكجة )ف لإلخالؿ بكظائفيك كتتنكع األسباب التي تدفع العامم
الديني، كانخفاض الرضا  الكازع( عمي أف أىـ أسباب حدكث اإلخالؿ الكظيفي تتمثل في انخفاض 8181)

الكظيفي، كضعف الثقافة التنظيمية، كعدـ عدالة اإلجراءات التحفيزية كالعقابية. كما تكصمت دراسة خضر 
ي لمعدالة التنظيمية عمي اإلخالؿ الكظيفي، أي أف تطبيق العدالة التنظيمية ( إلي كجكد تأثير سمب8152)

بأبعادىا الثالثة )عدالة التكزيع، كعدالة اإلجراءات، كعدالة التعامالت( تؤدي إلي انخفاض درجة اإلخالؿ 
مخص فيما أف ىذه األسباب تتNitecki et al. (8185 )ك( 8112الكظيفي لدي العامميف. بينما أضاؼ الثقفي )

 يمي:

 ؛ضغكط العمل -أ 
 ؛ضعف سياسة الحكافز كالمكافآت -ب 
 ؛نمط القيادة المطبق -ج 
 ؛سكء بيئة العمل -د 
 ؛نقص الفرص التدريبية -ق 
 عدـ كضكح كعدالة سياسات كقكانيف العمل. -ك 

كىناؾ عدة مظاىر يمكف مف خالليا الحكـ عمي إخالؿ العامميف بكظائفيـ داخل الشركات، كتتمثل أىـ ىذه 
؛ راضي كأبك عمرة، 8152؛ بشير كصالح، 8152؛ حاجة كتماـ، 8155يمي )أبك عمرة،  المظاىر فيما

8181): 

 ؛البطء في تنفيذ المياـ -أ 
 ؛بتنفيذ تعميمات المديريف اإللتزاـعدـ  -ب 
 ؛التيرب مف العمل -ج 
 ؛تعمد إضاعة الكقت في أمكر شخصية ال تخص العمل -د 
 ؛إفشاء أسرار العمل -ق 
 ؛سكء استخداـ السمطة -ك 
 ؛فة في تحقيق مكاسب شخصيةاستخداـ الكظي -ز 
 ؛الرشكة كالكاسطة -ح 
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 ؛كالكالء الكظيفي اإللتزاـعدـ  -ط 
في غير أكقات العمل الرسمية أك  اإلنصراؼبأكقات العمل الرسمية سكاء بالحضكر أك  اإللتزاـعدـ  -ي 

 التغيب بشكل متكرر.

مف اإلحباط الكظيفي،  ستقرار الكظيفي عمي كلكفي ضكء ما سبق؛ كما تؤكده الدراسات السابقة مف تأثير لإل
كالسعادة الكظيفية، كاإلخالؿ الكظيفي. بجانب تأثير اإلحباط الكظيفي عمي كل مف السعادة الكظيفية كاإلخالؿ 

بجانب تأثير السعادة الكظيفية عمي ( 8155؛ رشيد، 8152 ،؛ الرفكع8159؛ العكف، 8181)العشرى، الكظيفي
 الدراسة المقترح.( نمكذج 5اإلخالؿ الكظيفي؛ يكضح شكل رقـ )

 
 نمكذج الدراسة المقترح (1شكل )

 ( يمكف صياغة فرضيات الدراسة عمي النحك التالي:5كبناًء عمي شكل )

 الكظيفي عمي اإلحباط الكظيفي في شركات السياحة. اإلستقراريؤثر  -5
 الكظيفي عمي تحقيق السعادة الكظيفية في شركات السياحة. اإلستقراريؤثر  -8
 الكظيفي عمي مستكي اإلخالؿ الكظيفي في شركات السياحة. اإلستقراريؤثر  -2
 يؤثر اإلحباط الكظيفي عمي تحقيق السعادة الكظيفية في شركات السياحة. -1
 يؤثر اإلحباط الكظيفي عمي مستكي اإلخالؿ الكظيفي في شركات السياحة. -1
 تؤثر السعادة الكظيفية عمي مستكي اإلخالؿ الكظيفي في شركات السياحة. -6
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الكظيفي كاإلخالؿ الكظيفي في شركات  اإلستقرارسعادة الكظيفية دكرًا كسيطًا في العالقة بيف تمعب ال -2
 السياحة.

كاإلخالؿ الكظيفي كفقًا  الكظيفيةالكظيفي عمي كل مف اإلحباط الكظيفي، كالسعادة  اإلستقراريختمف تأثير  -2
 .الديمكغرافية لممتغيرات

 .الديمكغرافية كاإلخالؿ الكظيفي كفقًا لممتغيرات الكظيفيةة يختمف تأثير اإلحباط الكظيفي عمي السعاد -9
 .الديمكغرافية عمي اإلخالؿ الكظيفي كفقًا لممتغيرات الكظيفيةيختمف تأثير السعادة  -51
ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة لمتغيرات الدراسة )السعادة الكظيفية،  -55

 .الديمكغرافية لكظيفي، كاإلخالؿ الكظيفي( تعزي لممتغيراتالكظيفي، كاإلحباط ا اإلستقرارك 

 منهج الدراسة
 طريقة البحث والتصميم

اعتمدت ىذه الدراسة عمي استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، حيث يقـك ىذا المنيج عمى كصف ظاىرة مف 
ائج منيا لتعميميا، كالمنيج الظكاىر لمكصكؿ إلى أسباب ىذه الظاىرة كالعكامل التي تتحكـ فييا كاستخالص النت

نما يقـك ب نتقاء الظكاىر التي تخدـ الغرض مف الدراسة ثـ إالكصفي ال يقـك بحصر الظكاىر ككصفيا جميعيا، كا 
كتعمل الدراسة عمي تحديد أدكات البحث التي تساعدىا في  ،يصفيا ليتكصل بذلؾ إلى إثبات الحقيقة العممية

)الربيعة،  كذلؾ بحسب طبيعة مشكمة الدراسة كالمقابالت كالمالحظة افكاالستبيجمع البيانات كالمعمكمات 
 AMOSبرنامج ، ك SPSS V.25ىذه الدراسة برنامج  تستخدـلقراءة البيانات كالمعمكمات سكؼ ك . (8152
V.21 أشير كأكثر البرامج استخدامًا في التحميل اإلحصائي. حيث أنيما مف 

 عموماتأدوات الدراسة ومصادر الحصول عمى الم
لغرض الحصكؿ عمى البيانات كالمعمكمات لتنفيذ أىداؼ الدراسة، استخدـ الباحثاف مصدريف أساسييف 

 لممعمكمات، ىما: 

لغايات معالجة اإلطار النظري لمدراسة، فقد اعتمد الباحثاف عمى بعض المصادر الثانكية  المصادر الثانوية: -5
كع الدراسة، ككذلؾ االطالع عمي األبحاث المنشكرة في مثل الكتب العربية كاألجنبية ذات العالقة بمكض

الدكريات المختمفة، بجانب البحكث المنشكرة في المؤتمرات العممية، باإلضافة إلي االطالع كالبحث في 
 مكاقع االنترنت المختمفة.

األكلية مف  لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع الدراسة لجأ الباحثاف إلى جمع البيانات المصادر األولية: -8
مجمكعة مف العبارات المرتبطة بمكضكع  اإلستبيافكقد تضمف  كأداة رئيسية لمدراسة. اإلستبيافخالؿ 

الدراسة، كتككنت االستمارة مف صفحة الغالؼ التي تضمنت نبذة عف الدراسة كعنكانيا كاليدؼ منيا، 
عمي العبارات التي كردت كطمب التعاكف مف العامميف في شركات السياحة في مصر لتحديد آرائيـ 

عبارة. كقد تككنت االستمارة مف خمسة محاكر رئيسية يمكف  89باالستمارة، كقد تضمنت االستمارة عدد 
 عرضيـ عمي النحك التالي:
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 :والوظيفية الديموغرافية المحور األول: البيانات
 11أقل مف  – 21سنة،  21أنثي(، كالعمر )أقل مف  –أسئمة تتضمف النكع )ذكر  1اشتمل ىذا الجزء عمي 

سنة فأكثر(، كالمؤىل العممي )متكسط، بكالكريكس، دراسات عميا(، كالمستكى  11سنة،  11أقل مف  – 11سنة، 
أقل  – 51سنكات،  51أقل مف  – 1سنكات،  1الكظيفي )مدير، رئيس قسـ، مكظف(، كسنكات الخبرة )أقل مف 

 سنة فأكثر(. 51سنة،  51مف 

 عادة الوظيفية في شركات السياحةالمحور الثاني: الس
عبارات  9يتناكؿ تقييـ مستكي السعادة الكظيفية لدي العامميف في شركات السياحة فئة "أ". يتضمف ىذا المحكر 

 (.8181لقياس مستكي السعادة الكظيفية تـ إعدادىا في ضكء المقياس الذي كضعو أبك سنيمة )

 السياحة الوظيفي في شركات اإلستقرارالمحور الثالث: 
عبارات لقياس درجة  2الكظيفي في شركات السياحة فئة "أ". يتضمف ىذا المحكر  اإلستقراريتناكؿ تقييـ مستكي 

 (.8152الكظيفي تـ إعدادىا في ضكء المقياس الذي أعده يكسف ) اإلستقرار

 المحور الرابع: اإلحباط الوظيفي في شركات السياحة
عبارات  6في لدي العامميف في شركات السياحة فئة "أ". يتضمف ىذا المحكر يتناكؿ تقييـ مستكي اإلحباط الكظي

 (.8152لقياس مستكي اإلحباط الكظيفي تـ إعدادىا في ضكء المقياس الذي كضعو بشير كصالح )

 الوظيفي في شركات السياحة خاللالمحور الخامس: اإل
عبارات  6لسياحة فئة "أ". يتضمف ىذا المحكر الكظيفي لدي العامميف في شركات ا خالؿيتناكؿ تقييـ درجة اإل

 (.8181الكظيفي تـ إعدادىا في ضكء المقياس الذي كضعو العشري ) خالؿلقياس درجة اإل

عبارات األبعاد مف الثاني لمخامس عمي مقياس ليكرت الخماسي الذي يعتمد  ميكقد اعتمد الباحثاف في اإلجابة ع
= 2= مكافق، 1= مكافق تمامًا، 1المطمقة كعدـ المكافقة المطمقة )عمي كجكد خمس درجات ما بيف المكافقة 

 = غير مكافق إطالقًا(.5= غير مكافق، 8محايد، 

 صدق أداة الدراسة وثباتها
 الصدق الظاهري: -أ

لمتحقق مف الصدؽ الظاىري ألداة الدراسة، تـ عرض األداة مع أىداؼ الدراسة كفركضيا عمى عدد مف أعضاء 
المتخصصيف في اإلدارة السياحية بكميات السياحة كالفنادؽ في جامعات مدينة السادات كالفيكـ ىيئة التدريس 

دارة المكارد البشرية في  كقناة السكيس، بجانب بعض أعضاء ىيئة التدريس المتخصصيف في إدارة األعماؿ كا 
ي مدى ارتباط كل فقرة مف بعض كميات التجارة بجامعات مدينة السادات كالمنكفية كالقاىرة، بيدؼ الكقكؼ عم

مة تحقيق اليدؼ ءفقراتيا بالمتغير الخاص بيا، كمدي كضكح كل فقرة كسالمة صياغتيا المغكية، كدرجة مال
 .الذي كضعت مف أجمو. كقد تـ مراعاة األخذ بجميع مالحظات المحكميف كتنفيذ كتعديل االستمارة كفًقا ليا
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 الدراسةالثبات والصدق الذاتي والبنائي ألداة  -ب
بإجراء لباحثاف ا قيس العكامل المراد قياسيا كالتحقق مف صدقيا قاماي االستبيافمف أجل البرىنة عمى أف 

 ، كقد جاءت النتائج عمى النحك التالي:االستبيافاختبارات الثبات كالصدؽ لمعرفة مدى ثبات كصدؽ 

: ثبات   اإلستبيانأوالا
لغرض تقييـ تماسؾ المقياس. كتبمغ القيمة المقبكلة لػ  (Cronbach Alpha)قاـ الباحثاف بإجراء اختبار 

Cronbach Alpha (0.70 ىـ ً (. فيذه القيمة تعد مقبكلة في البحكث المتعمقة 8185) .Hair et al( وـقب
 ( يكضح قيمة معامل كركنباخ ألفا لمتغيرات البحث.5كالجدكؿ رقـ ) بالعمـك اإلنسانية.

 الكمي  لالستبيافلداخمي الثبات ا معامالت (1)الجدول 
 ٍعبٍو اىثجبد عذد ـقشاد اىَزؽُش اىَزؽُش

 0.840 2 اىغعبدح اىىظُفُخ

 0.201 8 اىىظُفٍ اإلعزقشاس

 0.068 6 اإلحجبط اىىظُفٍ

 0.880 6 اإلخاله اىىظُفٍ

 0.824 22 اىنيٍ اإلعزجُبُ

صكرة عامة بمعامل ثبات مرتفع كبقدرتيا عمى تمتع أداة البحث ب (5تدؿ مؤشرات كركنباخ ألفا في الجدكؿ رقـ )
 نتيجة الستبياف اعني سفرييمكف أف  التي النتائج كبالتالي إمكانية االعتماد عمى عمى تحقيق أىداؼ الدراسة،

( 1.262ألفا لمتغيرات الدراسة بيف ) قيـ (، كتراكحت1.291) بمغ معامل الثبات الكمي لالستبيافتطبيقو، حيث 
األعمى، كىي قيـ أعمى مف المعدؿ القياسي لمدراسات اإلنسانية  فيحدىا( 1.915) كاألدنى،  فيحدىا

 كاالجتماعية.

 اإلستبيانثانياا: الصدق الذاتي لمحاور 
كىك ما تمثمو العالقة بيف الصدؽ كالثبات، حيث تـ حساب الصدؽ الذاتي مف خالؿ حساب الجذر التربيعي 

قيـ المقياس حيث أظيرت نتيجة الجدكؿ أف  ألبعاد الصدؽ الذاتي كيكضح الجدكؿ التاليلمعامل كركنباخ ألفا. 
 الصدؽ الذاتي قد كانت مرتفعة.

 الكمي لالستبياف الصدؽ الذاتي (2)الجدول 
 ٍعبٍو اىثجبد عذد ـقشاد اىَزؽُش اىَزؽُش

 0.220 2 اىغعبدح اىىظُفُخ

 0.242 8 اىىظُفٍ اإلعزقشاس

 0.806 6 اإلحجبط اىىظُفٍ

 0.242 6 ىظُفٍاإلخاله اى

 0.246 22 اىنيٍ اإلعزجُبُ

 ثالثاا: الصدق البنائي
، كيكضح لالستبيافتـ حساب معامل ارتباط بيرسكف بيف كل محكر مف محاكر المقياس مع الدرجة الكمية 

 الجدكؿ التالي ذلؾ: 
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 لالستبيافمعامل ارتباط كل محكر مف محاكر المقياس مع الدرجة الكمية  (3)الجدول 
 ٍغزىي اىذالىخ اإلسرجبطٍعبٍو  ذاىجع ً

 0.000 0.210 اىغعبدح اىىظُفُخ 1

 0.000 0.803 اىىظُفٍ اإلعزقشاس 2

 0.000 0.223 اإلحجبط اىىظُفٍ 3

 0.000 0.214 اإلخاله اىىظُفٍ 4

 راإلستقراالسعادة الكظيفي، ك ) اإلستبيافبيف محاكر  اإلرتباط( إلى أف معامالت 2تبيف نتائج الجدكؿ رقـ )
كانت ذات داللة إحصائية عند  لالستبياف( كالمقياس الكمي الكظيفي، كاإلحباط الكظيفي، كاإلخالؿ الكظيفي

كمقدرتو لتحقيق اليدؼ الذي  كمحاكره اإلستبياف(، كىك ما يشير إلى صدؽ 1.15مستكى الداللة المعنكية )
 صممت مف أجمو.

 مجتمع وعينة الدراسة
"أ" في ( بشركات السياحة المصرية فئة يف )مديريف، كرؤساء أقساـ، كمكظفيفعاممتمثل مجتمع الدراسة في ال
(. كقد تـ تكزيع Ministry of Tourism and Antiquities, 2021)شركة  5811 القاىرة، كالتي يبمغ عددىا

التكاصل شبكات ( استمارة عمي عينة عشكائية مف العامميف في تمؾ الشركات إلكتركنيًا عف طريق 195)
( 188، كتـ استرجاع ما مجممو )8185 سبتمبرشير  خالؿ جتماعي )فيس بكؾ، ككاتس آب( كمكقع لينكدفاال

استمارة غير صالحة  11استمارة صالحة لمتحميل اإلحصائي، ككجد أف ىناؾ  165استبياف، ككجد أف ىناؾ 
 6، بجانب كجكد Zحرؼ لمتحميل لعدـ كجكد إجابات عمي بعض األسئمة أك بسبب اإلجابة عمي األسئمة بشكل 

%، كالتي خضعت جميعيا لمتحميل 22.2ات اإلستبياناستمارات كانت قّيميا متطرفة. كبمغت نسبة استرجاع 
 اإلحصائي.

 

 والوظيفية ألفراد عينة الدراسة الديموغرافيةالمتغيرات 
المؤىل العممي، المستكى ألفراد عينة الدراسة )النكع، العمر،  الديمكغرافية تكضح الجداكؿ التالية المتغيرات

ذكر  211( أف عدد الذككر كاف األعمى ما بيف عينة الدراسة بكاقع 1الكظيفي، سنكات الخبرة(. يبيف جدكؿ رقـ )
 – 21( إلى أف النسبة األكبر مف عينة الدراسة تتراكح أعمارىـ ما بيف )1كما يشير جدكؿ ) %.61.9كبنسبة 
سنة( بكاقع  11أقل مف  – 11%، يمييـ مف تبمغ أعمارىـ )29.2 فرد كبنسبة 525سنة( بكاقع  11أقل مف 

%، كأخيرًا مف 51.2فرد كبنسبة  66سنة( بكاقع  21%، ثـ مف تبمغ أعمارىـ )أقل مف 26فرد كبنسبة  566
كيبيف الجدكؿ أيضًا أف أكثر مف ثمثي العينة  %.51.1فرد كبنسبة  12سنة فأكثر( بكاقع  11تبمغ أعمارىـ )
أكثر ف فإبالنسبة لممستكى الكظيفى %. 62.6فرد كبنسبة  256ي مؤىل عممي )بكالكريكس( بكاقع حاصميف عم
 ةفردم 92بينما يعمل %، 25.1فرد كبنسبة  221العينة يعممكف كمكظفيف بشركات السياحة بكاقع  حجـمف ثمثي 

تتراكح سنكات خبرتيـ ما  %22.2فرد بنسبة  521بيف الجدكؿ أف ىناؾ %. كأخيرًا ي  85.2بنسبة  كرؤساء أقساـ
 561سنكات( بكاقع  51أقل مف  – 1ما بيف ) سنة(، يمييـ مف تتراكح سنكات خبرتيـ 51أقل مف  – 51بيف )

 %.21.6فرد كبنسبة 
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 كالكظيفية الديمكغرافية تكزيع أفراد العينة كفقًا لممتغيرات (4)الجدول 
اىْغجخ  اىزنشاس اىفئخ اىَزؽُش اىشقٌ

 اىَؤوَخ

 %65.2 304 رمش اىجْظ 1

 %34.1 150 أّثٍ

 %14.3 66 عْخ 30أقو ٍِ  اىعَش 2

 %32.3 181 عْخ 40أقو ٍِ  – 30

 %36 166 عْخ 50أقو ٍِ  – 40

 %10.4 48 عْخ ـأمثش 50

 %24.0 114 ٍزىعظ اىَؤهو اىعيٍَ 3

 %68.6 316 ثنبىىسَىط

 %6.0 31 دساعبد عيُب

 %0.2 33 ٍذَش اىَغزىي اىىظُفٍ 4

 %21.3 28 سئُظ قغٌ

 %01.5 330 ٍىظؿ

 %10.6 81 عْىاد 5أقو ٍِ  عْىاد اىخجشح 5

 %35.6 164 عْىاد 10أقو ٍِ  – 5

 %30.0 104 عْخ 15أقو ٍِ  – 10

 %2.1 42 عْخ ـأمثش 15

 %100 461 اىَجَىع

 المعالجة اإلحصائية المستخدمة
قاـ الباحثاف باستخداـ برنامجيف إحصائييف،  فركض الدراسة، بربيدؼ الكصكؿ إلى المؤشرات التي تخت

 . كقد تـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية:AMOS V.21و،  SPSS V.26اكىم

 : كتـ استخدامو لقياس مدي ثبات أداة الدراسة. اختبار معامل الثبات واالعتمادية -1
: كذلؾ لكصف خصائص العينة، راف المعياري التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنح -2

 كتحديد استجابات أفراد العينة تجاه جميع محاكر أداة الدراسة. 
: لدراسة العالقات بيف العكامل الكامنة كالمؤشرات التي تمثمو التحميل العاممي االستكشافي والتوكيدي -2

 كالعكامل فيما بينيا. ككذلؾ لتقديـ أدلة الصدؽ البنائي لممقياس.
 : لتحديد أثر المتغير المستقل عمي المتغير التابع، كبياف قيمة ىذا التأثير.حميل االنحدار البسيطت -1
: لتحديد مدي تطابق نمكذج الدراسة المقترح مع بيانات العينة، كتشمل ىذه المؤشرات مؤشرات المطابقة -1

(، كمؤشر المطابقة GFI(، كمؤشر جكدة المطابقة )CFI، كمؤشر المطابقة المقارف )مربع كاي المعياري 
(، كأخيرًامؤشر جذر متكسط TLI(، كمؤشر تككر لكيس )IFI(، كمؤشر المطابقة المتزايد )NFIالمعياري )

 (.RMSEAمربع الخطأ التقريبي )
: لتحديد أثر المتغير المستقل عمي المتغيرات التابعة بشكل مباشر، ككذلؾ تحديد أثر أسموب تحميل المسار -6

 مي المتغير التابع في كجكد متغير كسيط. المتغير المستقل ع
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: لتحديد إذا ما كاف لممتغير الكسيط دكر في العالقة بيف المتغير المستقل BOOTSTRAPطريقة -2
 كالمتغير التابع.

: لتحديد الفركؽ في استجابات أفراد العينة لممتغيرات الدراسة، كيتـ استخدامو في حالة تحديد اختبار "ت" -2
 مستقمتيف.الفركؽ بيف عينتيف 

: لتحديد الفركؽ في استجابات أفراد العينة لممتغيرات الدراسة، كيتـ ONE WAY ANOVAاختبار  -9
 استخدامو في حالة تحديد الفركؽ بيف أكثر مف عينتيف مستقمتيف. 

 نتائج التحميل واختبار الفرضيات
 تحميل نتائج الدراسة

اإلحباط الكظيفي، كاإلخالؿ الكظيفي لدي العامميف في الكظيفي، ك  اإلستقرارلكصف مستكي السعادة الكظيفية، ك 
( لمتحقق مف tشركات السياحة، لجأ الباحثاف إلى استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية، كاختبار )

 معنكية الفقرة كأىميتيا، كما ىك مكضح في الجداكؿ التالية.

 أوالا: مستوي السعادة الوظيفية في شركات السياحة

 ( لمستكى السعادة الكظيفيةtالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كقيـ ) (5)الجدول 
اىَزىعظ  ٍغزىٌ اىغعبدح اىىظُفُخ ً

 اىحغبثٍ

االّحشاؾ 

 اىَعُبسٌ

 tقَُخ 

 اىَحغىثخ

ٍغزىي 

 اىذالىخ

رشرُت 

هَُخ األ  

ٍغزىي 

 األهَُخ

 رفعخٍش 2 0.000 26.521 1.02 3.54 أشعش ثبىشضب عِ وظُفزٍ 1

أهزٌ ثضٍالئٍ ـٍ اىعَو ثشنو  2

 مجُش

 ٍشرفعخ 5 0.000 31.255 0.81 4.02

 ٍشرفعخ 0 0.000 30.841 0.20 3.20 ٍزفبئو ثشأُ ٍغزقجيٍ اىىظُفٍ 3

اىزضاٍٍ ثقىاُِّ وإجشاءاد اىعَو  4

 َجعيٍْ أشعش ثبىشضب اىْفغٍ
 ٍشرفعخ 6 0.000 42.530 0.03 4.00

 ٍشرفعخ 3 0.000 41.253 0.66 4.11 أسٌ أُ وظُفزٍ ٍَزعخ 5

أشعش أٍّْ قبدس عيٍ اىقُبً ثَب  6

 أميؿ ثه

ٍشرفعخ  2 0.000 60.338 0.52 4.21

 جذاً 

أٍزيل طبقخ إَجبثُخ مبـُخ ألداء  0

 عَيٍ ثفبعيُخ

 ٍشرفعخ 4 0.000 20.804 0.88 4.02

أعزطُع اىزأثُش اإلَجبثٍ ـٍ  8

 عَيٍ وصٍالئٍ

 خٍشرفع 8 0.000 21.520 0.02 3.82

أشعش ثبىغعبدح ىىجىد عالقبد  2

 طُجخ ٍع صٍالئٍ ـٍ اىعَو

ٍشرفعخ  1 0.000 01.226 0.51 4.28

 جذاً 

اىَزىعظ اىحغبثٍ واالّحشاؾ 

 اىَعُبسٌ اىعبً

 خٍشرفع  0.000 52.540 0.63 4.01

 (3اىجذوىُخ ثبالعزْبد إىً اىىعظ االـزشاضٍ ىيفقشح واىجبىػ ) (tرٌ حغبة قَُخ )

السعادة الكظيفية، كبشكل عاـ  ( إلى استجابات عينة الدراسة عمى عبارات متغير1جدكؿ رقـ )تشير نتائج ال
المتكسط الحسابي الكمي إلستجابات أفراد العينة عمى السعادة الكظيفية قد بمغ  يتبيف مف نتائج الجدكؿ أف

ستجابات أفراد العينة (، كبناء عمى المعيار المستخدـ في ىذا الدرا1.62( بإنحراؼ معياري قدره )1.15) سة كا 
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كقد تراكحت  فإف ىذا المتكسط الحسابي يشير إلى أف مستكي السعادة الكظيفية في شركات السياحة مرتفعًا.
( التي 9رقـ ) . كقد جاءت في المرتبة األكلى فقرة(1.82( ك)2.11) المتكسطات الحسابية ليذا المتغير بيف

(، كىك أعمى 1.82" بمتكسط حسابي بمغ )طيبة مع زمالئي في العملأشعر بالسعادة لكجكد عالقات " تشير إلي
( كالتي 5(رقـ (، فيما جاءت الفقرة 1.15(، كبانحراؼ معياري قدره )1.15مف المتكسط الحسابي العاـ البالغ )
كىك أدنى مف المتكسط  (،2.11" في المرتبة األخيرة بمتكسط حسابي بمغ )تشير إلي "أشعر بالرضا عف كظيفتي

كيبيف الجدكؿ أيضًا التشتت المنخفض في  (.5.18(، كبانحراؼ معياري قدره )1.15الحسابي العاـ البالغ )
استجابات عينة الدراسة حكؿ متغير السعادة الكظيفية بفقراتو، كىك ما يعكس التقارب في كجيات نظر أفراد 

المتكسطات الحسابية، حيث ُيالحع مف  العينة حكؿ السعادة الكظيفية. كما يبيف الجدكؿ كذلؾ التقارب في قيـ
( المحسكبة عدـ كجكد اختالفات في أراء أفراد عينة الدراسة حكؿ فقرات tقيـ الداللة اإلحصائية المصاحبة لقيـ )

 (. 1.11ىذا المتغير، حيث كانت الداللة اإلحصائية لكافة المستكيات أدنى مف مستكى الداللة المعنكية )

 الوظيفي في شركات السياحة اراإلستقر ثانياا: مستوي 

 الكظيفي اإلستقرار( لمستكى tالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية المعيارية كقيـ ) (6)الجدول 
اىَزىعظ  اىىظُفٍ اإلعزقشاسٍغزىٌ  ً

 اىحغبثٍ

االّحشاؾ 

 اىَعُبسٌ

 tقَُخ 

 اىَحغىثخ

ٍغزىي 

 اىذالىخ

 رشرُت

هَُخ األ  

ٍغزىي 

 األهَُخ

 ٍشرفعخ 5 0.000 40.153 0.22 3.81 يٍ ثأّه وظُفخ دائَخأـنش ـٍ عَ 1

األجش اىزٌ أحصو عيُه  2

 َزْبعت ٍع حجٌ اىعَو

 ٍزىعطخ 8 0.000 32.800 1.11 3.28

 ٍشرفعخ 4 0.000 52.360 1.03 3.25 أشعش ثأُ عبعبد اىعَو ٍالئَخ 3

 ٍشرفعخ 6 0.000 42.040 0.20 3.00 االعزشاحبد أثْبء اىعَو مبـُخ 4

عالقزٍ ٍع صٍالئٍ ـٍ اىعَو  5

 جُذح

 ٍشرفعخ جذاً  1 0.000 82.534 0.50 4.22

هْبك رفبهٌ ثُِ اإلداسح  6

 واىعبٍيُِ

 ٍشرفعخ 3 0.000 48.250 0.23 3.28

ريجٍ اإلداسح احزُبجبد اىعبٍيُِ  0

 ثبعزَشاس

 ٍشرفعخ 0 0.000 66.210 1.00 3.66

أشعش ثبىعذاىخ ـٍ اىزعبٍالد  8

 داخو اىششمخ

 ٍشرفعخ 2 0.000 52.254 0.03 4.02

اىَزىعظ اىحغبثٍ واالّحشاؾ 

 اىَعُبسٌ اىعبً

 ٍشرفعخ  0.000 26.054 0.81 3.85

 (3اىجذوىُخ ثبالعزْبد إىً اىىعظ االـزشاضٍ ىيفقشح واىجبىػ ) (tرٌ حغبة قَُخ )

الكظيفي، كبشكل عاـ  راراإلستق( إلى استجابات عينة الدراسة عمى عبارات متغير 6تشير نتائج الجدكؿ رقـ )
الكظيفي قد بمغ  اإلستقرارالمتكسط الحسابي الكمي إلستجابات أفراد العينة عمى  يتبيف مف نتائج الجدكؿ أف

ستجابات أفراد العينة 1.25( بإنحراؼ معياري قدره )2.21) (، كبناء عمى المعيار المستخدـ في ىذا الدراسة كا 
كقد  الكظيفي في شركات السياحة قد كاف مرتفعًا. اإلستقرارف مستكي فإف ىذا المتكسط الحسابي يشير إلى أ

( 1رقـ ) . كقد جاءت في المرتبة األكلى فقرة(1.88( ك)2.82) تراكحت المتكسطات الحسابية ليذا المتغير بيف
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(، كىك أعمى مف المتكسط 1.88" بمتكسط حسابي بمغ )عالقتي مع زمالئي في العمل جيدة" التي تشير إلي
( كالتي تشير إلي 8(رقـ (، فيما جاءت الفقرة 1.12(، كبانحراؼ معياري قدره )2.21حسابي العاـ البالغ )ال

كىك أدنى  (،2.82" في المرتبة األخيرة بمتكسط حسابي بمغ )"األجر الذي أحصل عميو يتناسب مع حجـ العمل
كيبيف الجدكؿ أيضًا التشتت  (.5.55(، كبانحراؼ معياري قدره )2.21مف المتكسط الحسابي العاـ البالغ )

الكظيفي بفقراتو، كىك ما يعكس التقارب في كجيات  اإلستقرارالمنخفض في استجابات عينة الدراسة حكؿ متغير 
الكظيفي. كما يبيف الجدكؿ كذلؾ التقارب في قيـ المتكسطات الحسابية، حيث  اإلستقرارنظر أفراد العينة حكؿ 

( المحسكبة عدـ كجكد اختالفات في أراء أفراد عينة الدراسة tصائية المصاحبة لقيـ )ُيالحع مف قيـ الداللة اإلح
حكؿ فقرات ىذا المتغير، حيث كانت الداللة اإلحصائية لكافة المستكيات أدنى مف مستكى الداللة المعنكية 

(1.11 .) 

 ثالثاا: مستوي اإلحباط الوظيفي في شركات السياحة

 ( لمستكى اإلحباط الكظيفيtابية كاالنحرافات المعيارية كقيـ )المتكسطات الحس (7)الجدول 
اىَزىعظ  ٍغزىٌ اإلحجبط اىىظُفٍ ً

 اىحغبثٍ

االّحشاؾ 

 اىَعُبسٌ

 tقَُخ 

 اىَحغىثخ

ٍغزىي 

 اىذالىخ

رشرُت 

هَُخ األ  

ٍغزىي 

 األهَُخ

 ٍْخفضخ جذاً  4 0.000 32.534 1.08 1.01 أشعش ثعذً اىحَبط ـٍ عَو 1

ٌ ـٍ اىعَو أشعش ثأٍّ دوس 2

 ضئُو
 ٍْخفضخ جذاً  5 0.000 35.214 0.25 1.63

ً ـٍ  3 َزْبقض حَبعٍ رذسَجُب

 اىعَو
 ٍْخفضخ 1 0.000 58.052 0.04 2.31

 ٍْخفضخ 2 0.000 44.030 0.88 2.04 أشعش ثبإلحجبط ـٍ اىعَو 4

5  ً  ٍْخفضخ جذاً  6 0.000 33.450 1.05 1.52 أشعش ثبىزعت ـٍ اىعَو عشَعب

ٍ ٍغزقجيٍ اىىظُفٍ أشعش ثأّ 6

 ؼبٍض
 ٍْخفضخ 3 0.000 41.202 0.22 1.23

اىَزىعظ اىحغبثٍ واالّحشاؾ 

 اىَعُبسٌ اىعبً

 ٍْخفضخ   0.000 41.021 0.01 1.80

 (3اىجذوىُخ ثبالعزْبد إىً اىىعظ االـزشاضٍ ىيفقشح واىجبىػ ) (tرٌ حغبة قَُخ )

ة عمى عبارات متغير اإلحباط الكظيفي، كبشكل عاـ ( إلى استجابات عينة الدراس2تشير نتائج الجدكؿ رقـ )
المتكسط الحسابي الكمي إلستجابات أفراد العينة عمى اإلحباط الكظيفي قد بمغ  يتبيف مف نتائج الجدكؿ أف

ستجابات أفراد العينة 1.25( بإنحراؼ معياري قدره )5.22) (، كبناء عمى المعيار المستخدـ في ىذا الدراسة كا 
كقد  سط الحسابي يشير إلى أف مستكي اإلحباط الكظيفي في شركات السياحة قد كاف منخفضًا.فإف ىذا المتك 

( 2رقـ ) . كقد جاءت في المرتبة األكلى فقرة(8.25( ك)5.19) تراكحت المتكسطات الحسابية ليذا المتغير بيف
أعمى مف المتكسط  (، كىك8.25" بمتكسط حسابي بمغ )يتناقص حماسي تدريجيًا في العمل" التي تشير إلي

( كالتي تشير إلي 1(رقـ (، فيما جاءت الفقرة 1.21(، كبانحراؼ معياري قدره )5.22الحسابي العاـ البالغ )
(، كىك أدنى مف المتكسط 5.19" في المرتبة األخيرة بمتكسط حسابي بمغ )"أشعر بالتعب في العمل سريعاً 

كيبيف الجدكؿ أيضًا التشتت المنخفض في  (.5.11ره )(، كبانحراؼ معياري قد5.22الحسابي العاـ البالغ )
استجابات عينة الدراسة حكؿ متغير اإلحباط الكظيفي بفقراتو، كىك ما يعكس التقارب في كجيات نظر أفراد 
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العينة حكؿ اإلحباط الكظيفي. كما يبيف الجدكؿ كذلؾ التقارب في قيـ المتكسطات الحسابية، حيث ُيالحع مف 
( المحسكبة عدـ كجكد اختالفات في أراء أفراد عينة الدراسة حكؿ فقرات tحصائية المصاحبة لقيـ )قيـ الداللة اإل

 (. 1.11ىذا المتغير، حيث كانت الداللة اإلحصائية لكافة المستكيات أدنى مف مستكى الداللة المعنكية )

 رابعاا: مستوي اإلخالل الوظيفي في شركات السياحة

 ( لمستكى اإلخالؿ الكظيفيtحسابية كاالنحرافات المعيارية المعيارية كقيـ )المتكسطات ال (8)الجدول 
اىَزىعظ  ٍغزىٌ اإلخاله اىىظُفٍ ً

 اىحغبثٍ

االّحشاؾ 

 اىَعُبسٌ

 tقَُخ 

 اىَحغىثخ

ٍغزىي 

 اىذالىخ

رشرُت 

 هَُخ األ

ٍغزىي 

 األهَُخ

أضطش ىيخشوج ٍِ اىعَو  1

ىقضبء ثعض األٍىس 

 اىشخصُخ

ٍْخفضخ  5 0.000 35.051 0.20 1.64

 جذاً 

ٍْخفضخ  4 0.000 44.234 0.88 1.03 أرأخش عِ اىعَو ثشنو ٍزنشس 2

 جذاً 

أّصشؾ ٍِ عَيٍ قجو اّزهبء  3

وقذ اىعَو ىقضبء ثعض 

 األٍىس اىشخصُخ

ٍْخفضخ  6 0.000 30.264 0.23 1.52

 جذاً 

أؼُت عِ عَيٍ ثشنو ٍزنشس  4

 ثذوُ عجت ٍقْع

 ٍْخفضخ 3 0.000 42.854 0.02 1.00

 جذاً 

أهزٌ ثىقذ اىعَو اىشعٍَ  5

 دوُ االهزَبً ثئّجبصٌ ىعَيٍ

 ٍْخفضخ  2 0.000 50.412 0.20 2.00

أرؽُت عِ عَيٍ ثذوُ إثالغ  6

 اىششمخ

 ٍْخفضخ  1 0.000 60.342 0.04 2.03

اىَزىعظ اىحغبثٍ واالّحشاؾ 

 اىَعُبسٌ اىعبً

 ٍْخفضخ   0.000 51.846 0.58 1.02

 (3وىُخ ثبالعزْبد إىً اىىعظ االـزشاضٍ ىيفقشح واىجبىػ )اىجذ (tرٌ حغبة قَُخ )

( إلى استجابات عينة الدراسة عمى عبارات متغير اإلخالؿ الكظيفي، كبشكل عاـ 2تشير نتائج الجدكؿ رقـ )
قد بمغ  اإلخالؿ الكظيفيالمتكسط الحسابي الكمي إلستجابات أفراد العينة عمى  يتبيف مف نتائج الجدكؿ أف

ستجابات أفراد العينة 1.12إنحراؼ معياري قدره )( ب5.29) (، كبناء عمى المعيار المستخدـ في ىذا الدراسة كا 
كقد  في شركات السياحة قد كاف منخفضًا. اإلخالؿ الكظيفيفإف ىذا المتكسط الحسابي يشير إلى أف مستكي 

( 6رقـ ) ي المرتبة األكلى فقرة. كقد جاءت ف(8.12( ك)5.19) تراكحت المتكسطات الحسابية ليذا المتغير بيف
(، كىك أعمى مف المتكسط 8.12" بمتكسط حسابي بمغ )أتغيب عف عممي بدكف إبالغ الشركة" التي تشير إلي

( كالتي تشير إلي 2(رقـ (، فيما جاءت الفقرة 1.21(، كبانحراؼ معياري قدره )5.29الحسابي العاـ البالغ )
" في المرتبة األخيرة بمتكسط حسابي لقضاء بعض األمكر الشخصية "أنصرؼ مف عممي قبل انتياء كقت العمل

كيبيف  (.1.92(، كبانحراؼ معياري قدره )5.29(، كىك أدنى مف المتكسط الحسابي العاـ البالغ )5.19بمغ )
الجدكؿ أيضًا التشتت المنخفض في استجابات عينة الدراسة حكؿ متغير اإلخالؿ الكظيفي بفقراتو، كىك ما 

لتقارب في كجيات نظر أفراد العينة حكؿ اإلخالؿ الكظيفي. كما يبيف الجدكؿ كذلؾ التقارب في قيـ يعكس ا
( المحسكبة عدـ كجكد اختالفات tالمتكسطات الحسابية، حيث ُيالحع مف قيـ الداللة اإلحصائية المصاحبة لقيـ )
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ة اإلحصائية لكافة المستكيات أدنى مف في أراء أفراد عينة الدراسة حكؿ فقرات ىذا المتغير، حيث كانت الدالل
 (. 1.11مستكى الداللة المعنكية )

 التحميل العاممي االستكشافي والتوكيدي

 القيم المتطرفة
( القيـ المتطرفة. كقد تـ 9لتحديد القيـ المتطرفة. كيكضح جدكؿ رقـ ) Mahalabonis Distanceتـ استخداـ 

استمارات تجاكز بعدىا عف مركز الكتمة  6، حيث تـ التخمص مف كشف كمعالجة القيـ المتطرقة كالتخمص منيا
Mahalabonis Distance .كالقيمة الحرجة لكاي تربيع 

 القيـ المتطرفة (9جدول )ال
 Mahalabonis Distance سقٌ االعزَبسح

22 62.854 

21 88.521 

144 60.124 

106 20.412 

223 05.556 

382 80.351 

 ستكشافيالتحميل العاممي اال
 Principal Components)تـ إجراء التحميل العاممي االستكشافي بطريقة تحميل المككنات الرئيسية 

Analysis – PCA كما أجري التدكير المتعامد لألبعاد مف خالؿ طريقة ،)(Varimax Rotation) كذلؾ ،
كاختبار  KMOأكلكيف -ايرم-فتراضية استقالؿ العكامل المستخمصة. كقد تـ إجراء اختبار قياس كايزرإل

 KMOبارتميت الختبار مالئمة ككفاءة العينة لمتحميل العاممي االستكشافي. كينبغي أف تتجاكز قيمة اختبار 
(. كتبيف Awang, 2012) 1.11، بينما ينبغي أف يككف اختبار بارتميت ذك داللة إحصائية أقل مف 1.61

. كما أف مستكي الداللة 1.61، كىي أعمي مف 1.211كي تسا KMO( أف نسبة مقياس 51النتائج بجدكؿ رقـ )
 . كىذا يدؿ عمي أف العينة مناسبة لمتحميل العاممي. 1.11، كىي أقل مف 1.111في اختبار بارتميت يساكي 

 أكلكيف كبارتميت-ماير-اختبار كايزر (11جدول )ال
KMO 0.805 

 APPROX. Chi Square 1284.322ٍشثع مبٌ اىزقشَجٍ  اخزجبس ثبسريُذ

df 252 

Sig. 0.000 

( العكامل المستخرجة كتشبعاتيا بعد التدكير المتعامد لمصفكفة مفردات متغيرات السعادة 55كضح الجدكؿ رقـ )ي
الكظيفي، كاإلحباط الكظيفي، كاإلخالؿ الكظيفي. كتبمغ القيمة الدنيا المقبكلة لتحميل العكامل  اإلستقرارالكظيفية، ك 

كعدـ استخدامو. كتبرز النتائج بتمؾ الجداكؿ أف  1.6لة العنصر الذي يقل عامل تحميمو عف ، كينبغي إزا1.6
كبناء عمي ذلؾ؛ نستنتج مف نتائج التحميل العاممي  .1.6عامل التحميل لجميع العبارات كاف أكثر مف 

طي تشابيًا تامًا، كىذا االستكشافي لمتغيرات الدراسة األربعة أف كل متغير تشبع بمفرداتو الدالة عميو، مما يع
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يؤكد صدؽ القائمة عند إجراء التحميل العاممي االستشكافي، مما يفي بمتطمبات الدراسة كيسمح بتطبيق القائمة 
 عمي عينة الدراسة

العكامل المستخرجة كتشبعاتيا بعد التدكير المتعامد لمصفكفة مفردات متغيرات السعادة الكظيفية  (11جدول )ال
 ظيفي كاإلحباط الكظيفي كاإلخالؿ الكظيفيالك  اإلستقرارك 

سقٌ 

 اىَفشدح

 اىَزؽُشاد

 اإلخاله اىىظُفٍ اإلحجبط اىىظُفٍ اىىظُفٍ اإلعزقشاس اىغعبدح اىىظُفُخ

1 0.054    

2 0.802    

3 0.680    

4 0.623    

5 0.051    

6 0.038    

0 0.664    

8 0.002    

2 0.658    

10  0.621   

11  0.003   

12  0.021   

13  0.802   

14  0.008   

15  0.022   

16  0.835   

10  0.020   

18   0.862  

12   0.624  

20   0.655  

21   0.051  

22   0.081  

23   0.628  

24    0.003 

25    0.625 

26    0.035 

20    0.062 

28    0.028 

22    0.050 

 مي التوكيديالتحميل العام
 Maximumتـ استخداـ التحميل العاممي التككيدي لمفردات المتغيرات األربعة باستخداـ طريقة أقصي احتماؿ )

Likelihood – ML( كقد أسفرت النتائج عف مطابقة حسنة لممتغيرات األربعة. كيكضح جدكؿ رقـ .)58 )
 قيمة مؤشرات المطابقة لممتغيرات األربعة.
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 مؤشرات المطابقة قيمة (12جدول )ال
 IFI NFI NNFI CFI AGFI GFI AGFI RMSEA اىَزؽُشاد

 0.022 0.268 0.260 0.204 0.258 0.266 0.203 0.258 اىغعبدح اىىظُفُخ

 0.041 0.252 0.264 0.200 0.200 0.262 0.258 0.200 اىىظُفٍ اإلعزقشاس

 0.033 0.260 0.256 0.203 0.250 0.208 0.203 0.280 اإلحجبط اىىظُفٍ

 0.012 0.283 0.260 0.268 0.258 0.266 0.206 0.258 اإلخاله اىىظُفٍ

، كىي تدؿ عمي حسف مطابقة 1.91الحع مف الجدكؿ السابق أف قيمة مؤشرات حسف المطابقة أنيا تتجاكز ي  
المعياري العكامل، كقيمة اختبار "ت" المناظرة، كالخطأ  عمى( تشبعات المفردات 52مقبكلة. كيكضح جدكؿ رقـ )

، كىذا ما يؤكد 5.96( قيمة "ت" لمفردات المتغيرات األربعة، كارتفاعيا عف 52كما يبيف جدكؿ رقـ ) لكل مفردة.
 صدؽ التحميل العاممي التككيدي لمتغيرات الدراسة، مما يسمح بتطبيقيا عمي عينة الدراسة. 

 ناظرة، كالخطأ المعياري لكل مفردةالعكامل، كقيمة اختبار "ت" الم عمىتشبعات المفردات ( 13جدول )ال
 اىذالىخ د اىخطأ اىَعُبسٌ اىزشجع ً اىَزؽُش

 0.000 16.28 0.052 0.883 1 اىغعبدح اىىظُفُخ

2 0.052 0.061 12.44 0.000 

3 0.260 0.042 23.02 0.000 

4 0.820 0.050 16.40 0.000 

5 0.003 0.038 20.34 0.000 

6 0.202 0.032 23.13 0.000 

0 0.831 0.040 10.68 0.000 

8 0.082 0.034 23.21 0.000 

2 0.835 0.053 15.05 0.000 

 0.000 18.81 0.040 0.884 1 اىىظُفٍ اإلعزقشاس

2 0.022 0.066 12.00 0.000 

3 0.880 0.082 10.03 0.000 

4 0.203 0.042 18.43 0.000 

5 0.882 0.068 12.20 0.000 

6 0.801 0.053 16.43 0.000 

0 0.012 0.054 13.31 0.000 

8 0.826 0.063 13.11 0.000 

 0.000 13.22 0.058 0.060 1 اإلحجبط اىىظُفٍ

2 0.832 0.051 16.31 0.000 

3 0.814 0.032 20.80 0.000 

4 0.200 0.052 10.31 0.000 

5 0.084 0.040 16.68 0.000 

6 0.000 0.052 14.24 0.000 

 0.000 20.38 0.032 0.025 1 اإلخاله اىىظُفٍ

2 0.205 0.002 12.50 0.000 

3 0.880 0.055 16.00 0.000 

4 0.002 0.082 8.05 0.000 

5 0.860 0.002 12.04 0.000 

6 0.002 0.053 14.00 0.000 
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 الصدق التقاربي والصدق التمييزي 
(، كمتكسط MSVع التبايف األقصي المشترؾ بيف المتغيرات )(، كمربAVEتـ قياس متكسط التبايف المستخرج )

( إلي أف الجذر التربيعي لمربع 8185) .Hair et alأشار حيث ( لكل المتغيرات. ASVمربع التبايف المشترؾ )
متكسط التبايف المستخرج يجب أف يزيد عف أعمي ارتباط تربيعي مع أي متغير آخر. كبناء عمي النتائج بجدكؿ 

( يمكف مالحظة أف الجذر التربيعي لمربع متكسط التبايف المستخرج لمتغير معيف أكبر مف قيمة 51رقـ )
( تبرز النتائج تمتع 51لمتغير مع متغير آخر. كمف خالؿ المقارنات التي تمت في جدكؿ رقـ ) اإلرتباط

، كىك 1.11ز القيمة ( لكل متغير تجاك AVEالمتغيرات بالصدؽ التقاربي ألف قيـ متكسط التبايف المستخرج )
( أصغر MSVأصغر مف المكثكقية المركبة. كجاءت قيـ كل مف مربع التبايف األقصي المشترؾ بيف العكامل )

( أصغر مف قيـ ASV(، كما أف قيـ متكسط مربع التبايف المشترؾ )AVEمف قيـ متكسط التبايف المستخرج )
ىك ما يدؿ عمي تمتع النمكذج بالصدؽ التمييزي. كما ( لكل المتغيرات، ك MSVمربع التبايف األقصي المشترؾ )

( أكبر مف AVEيبيف الجدكؿ أف القيـ المائمة بالجدكؿ كالتي تمثل الجزر التربيعي لمتكسط التبايف المستخرج )
 باقي القيـ في المصفكفة، كىذا مؤشر آخر يؤكد الصدؽ التمييزي.

 قيـ الصدؽ التقاربي كالتمييزي  (14جدول )ال
اىغعبدح  AVE MSV ASV اداىَزؽُش

 اىىظُفُخ

 اإلعزقشاس

 اىىظُفٍ

اإلحجبط 

 اىىظُفٍ

اإلخاله 

 اىىظُفٍ

    3...2 0.101 0.250 0.652 اىغعبدح اىىظُفُخ

   21..2 0.522 0.111 0.234 0.663 اىىظُفٍ اإلعزقشاس

  2.7.3 0.600 0.601 0.154 0.122 0.601 اإلحجبط اىىظُفٍ

 11..2 0.622 0.520 0.640 0.122 0.208 0.582 اإلخاله اىىظُفٍ

 ومناقشة النتائج اختبار فرضيات الدراسة
 تحميل االنحدار البسيط

 نتائج اختبار االنحدار البسيط (15) الجدول
اىَزؽُش 

 اىزبثع

 اىَزؽُش

 

Coefficients 

 ٍعبٍالد
t 

 اىَحغىثخ

ٍغزىٌ 

 اىَعْىَخ

r R
2

ٍغزىٌ  ؾ 

 اىَعْىَخ

اإلحجبط 

 اىىظُفٍ

ثبثذ 

 حذاساالّ
0.041 0.520 0.000 

-0.004 0.522 

301.254 0.000 
 اإلعزقشاس 

 اىىظُفٍ
-0.536 -13.254 0.000 

اىغعبدح 

 اىىظُفُخ

ثبثذ 

 االّحذاس
0.855 2.541 0.000 

0.801 0.638 

344.560 0.000 
 اإلعزقشاس

 اىىظُفٍ
0.664 18.224 0.000 

اإلخاله 

 اىىظُفٍ

ثبثذ 

 االّحذاس
0.553 5.620 0.000 

-0.680 0.420 

210.052 0.000 
 اإلعزقشاس

 اىىظُفٍ
-0.410 -14.201 0.000 
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اىغعبدح 

 اىىظُفُخ

ثبثذ 

 االّحذاس
0.234 10.534 0.000 

-0.022 0.532 

206.451 0.000 
اإلحجبط 

 اىىظُفٍ
-0.003 -21.260 0.000 

اإلخاله 

 اىىظُفٍ

ثبثذ 

 االّحذاس
0.850 8.555 0.000 

0.614 0.382 

108.442 0.000 
اإلحجبط 

 اىىظُفٍ
0.535 10.420 0.000 

اإلخاله 

 اىىظُفٍ

ثبثذ 

 االّحذاس
0.013 0.364 0.000 

-0.601 0.465 

200.340 0.000 
اىغعبدح 

 اىىظُفُخ
-0.442 -15.150 0.000 

 ( النتائج التالية:51يكضح جدكؿ رقـ )
(. كذلؾ r= -0.774)الكظيفي كاإلحباط الكظيفي  اإلستقرارف ىناؾ عالقة ارتباط معنكية كعكسية قكية بي -

( 215.811حيث بمغت قيمة ؼ ) يكجد أثر معنكي كسمبي لالستقرار الكظيفي عمي اإلحباط الكظيفي،
كىي أكبر مف قيمتيا الجدكلية، كبمغت قيمة معامل  (p value<05. ( 1.111بمستكي معنكية )

الكظيفي يساىـ في تخفيض مستكي اإلحباط الكظيفي بنسبة  اإلستقرارأف  أي(، 1.199االنحدار)
الكظيفي يؤدي  اإلستقرار(، حيث أشار إلي أف عدـ 8155%. كتتفق ىذه النتيجة مع ما ذكره رشيد )19.9

الكظيفي يساىـ بشكل مباشر في تقميل مستكي  اإلستقرارإلي زيادة مستكي اإلحباط، كمف ثـ فإف تحقيق 
 لعامميف. كبناًء عمي ذلؾ يتـ قبكؿ الفرض األكؿ لمدراسة.اإلحباط الكظيفي لدي ا

(. كما أف r= 0.801الكظيفي كالسعادة الكظيفية ) اإلستقرارىناؾ عالقة ارتباط معنكية كطردية قكية بيف  -
يجابي لالستقرار الكظيفي عمي السعادة الكظيفية، ( 211.162حيث بمغت قيمة ؼ ) ىناؾ أثر معنكي كا 

كىي أكبر مف قيمتيا الجدكلية، كبمغت قيمة معامل  (p value<05. ( )1.111بمستكي معنكية )
%. 62.2الكظيفي يساىـ في تعزيز مستكي السعادة الكظيفية بنسبة  اإلستقرار(، أى أف 1.622االنحدار)

الكظيفي يزيد مف الراحة النفسية  اإلستقرار( حيث أكضح أف 8181كتتفق ىذه النتيجة مع ما ذكره حمداف )
الكظيفي يعبر عف رضا العامميف  اإلستقرار( بأف 8181امميف كشعكرىـ بالسعادة. كما أضاؼ الجبيري )لمع

. كبناًء عمي ذلؾ يتـ قبكؿ الفرض الثاني الكظيفيةعف عمميـ، كينعكس ىذا الرضا عمي شعكرىـ بالسعادة 
 لمدراسة.

(. r= -0.687اإلخالؿ الكظيفي )الكظيفي ك  اإلستقرارىناؾ عالقة ارتباط معنكية كعكسية متكسطة بيف  -
حيث بمغت قيمة  كتبرز النتائج أيضًا كجكد تأثير معنكي كسمبي لالستقرار الكظيفي عمي اإلخالؿ الكظيفي،

كىي أكبر مف قيمتيا الجدكلية، كبمغت  (p value<05. ( )1.111( بمستكي معنكية )851.219ؼ )
ظيفي يساىـ في تخفيض مستكي اإلخالؿ الكظيفي الك  اإلستقرارأف  أي(، 1.192قيمة معامل االنحدار)

الكظيفي يشجع  اإلستقرار( حيث أبرز أف 8181%. كتتفق ىذه النتيجة مع ما ذكره الجبيري )19.2بنسبة 
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العامميف عمي بذؿ المزيد مف الجيكد لتحقيق أىداؼ الشركة. كبناًء عمي ذلؾ يتـ قبكؿ الفرض الثالث 
 لمدراسة.

(. كذلؾ r= -0.722كية كعكسية قكية بيف اإلحباط الكظيفي كالسعادة الكظيفية )ىناؾ عالقة ارتباط معن -
 ( 1.111( بمستكي معنكية )826.115حيث بمغت قيمة ؼ ) يكجد أثر معنكي كسمبي لإلحباط الكظيفي،

( .05>p value) (1.128كىي أكبر مف قيمتيا الجدكلية، كبمغت قيمة معامل االنحدار ،)أف اإلحباط  أي
%. كتتفق ىذه النتيجة مع ما ذكره جكدة 12.8في يساىـ في تخفيض مستكي السعادة الكظيفية بنسبة الكظي

(، حيث أكضحكا أنو يترتب عمي اإلحباط الكظيفي انخفاض مستكي الرضا الكظيفي 8152كآخركف )
ؿ الفرض الرابع لمعامميف كالذي يعد أحد مسببات تحقيق السعادة الكظيفية لمعامميف. كبناًء عمي ذلؾ يتـ قبك 

 لمدراسة.

. كذلؾ (r= 0.614)ىناؾ عالقة ارتباط معنكية كطردية متكسطة بيف اإلحباط الكظيفي كاإلخالؿ الكظيفي  -
يجابي لإلحباط الكظيفي عمي اإلخالؿ الكظيفي، ( 522.118حيث بمغت قيمة ؼ ) يكجد أثر معنكي كا 

يا الجدكلية، كبمغت قيمة معامل كىي أكبر مف قيمت (p value<05. ( )1.111بمستكي معنكية )
%. 22.9(، أى أف اإلحباط الكظيفي يساىـ في زيادة مستكي اإلخالؿ الكظيفي بنسبة 1.229االنحدار)

(، كالذي أبرز أف كجكد معكؽ مثل بيئة العمل الغير مناسبة 8112كتتفق ىذه النتيجة مع ما ذكره الثقفي )
غير مناسبة تؤدي إلي عدـ رغبة العامميف في القياـ الالعمل كالمميئة بالصراعات، ككذلؾ سياسات كقكانيف 

 بما يكمفكف بو مف أعماؿ. كبناًء عمي ذلؾ يتـ قبكؿ الفرض الخامس لمدراسة.

(. كما r= -0.671ىناؾ عالقة ارتباط معنكية كعكسية متكسطة بيف السعادة الكظيفية كاإلخالؿ الكظيفي ) -
( 811.212حيث بمغت قيمة ؼ ) كظيفية عمي اإلخالؿ الكظيفي،أف ىناؾ تأثير معنكي كسمبي لمسعادة ال

كىي أكبر مف قيمتيا الجدكلية، كبمغت قيمة معامل  (p value<05. ( )1.111بمستكي معنكية )
%. 16.1أف السعادة الكظيفية تساىـ في تخفيض مستكي اإلخالؿ الكظيفي بنسبة  أي(، 1.161االنحدار)

(، حيث أشاركا إلي أف الرضا الكظيفي 8155( كأبك عمرة )8181خكجة )كتتفق ىذه النتيجة مع ما ذكره 
( 8159كأحد مصادر السعادة الكظيفية يساىـ في تخفيض مستكي اإلخالؿ الكظيفي. كذلؾ ذكر العكف )

أف السعادة الكظيفية تزيد مف رغبة العامميف في العمل بكفاءة كفاعمية عالية، كمف ثـ تحقيق أىداؼ الشركة 
 كبناًء عمي ذلؾ يتـ قبكؿ الفرض السادس لمدراسة.بنجاح. 

 نتائج تحميل المسار
الكظيفي عمي اإلخالؿ  اإلستقرار( قيـ مؤشرات جكدة مطابقة نمكذج تحميل المسار ألثر 56يكضح جدكؿ رقـ )

، 8الكظيفي في كجكد السعادة الكظيفية كمتغير كسيط.. كمف خالؿ الجدكؿ يتضح أف قيمة مربع كاي تقل عف 
. كذلؾ يبيف 1.912( بمغت CFI. كما تكضح النتائج أف قيمة مؤشر المطابقة المقارف )5.225حيث بمغت 

( NFI. كبمغت قيمة مؤشر المطابقة المعياري )1.925( بمغت GFIالجدكؿ أف قيمة مؤشر جكدة المطابقة )
. كقد بمغت 1.919غت ( بمIFI. كمف خالؿ الجدكؿ يتضح أيضًا أف قيمة مؤشر المطابقة المتزايد )1.966



 .150- 105(، ص2022، )دَغَجش 1، اىعذد 23اىَجيذ (JAAUTH)              هجه هللا عيً وثغبً اىشٍُذٌ
 

130 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/ 

. كأخيرًا بمغت قيمة متكسط جذر متكسط مربع الخطأ التقريبي 1.921( TLIقيمة مؤشر تككر لكيس )
(RMSEA بمغت )كمف خالؿ جميع المؤشرات المذككرة يتضح تطابق النمكذج المقترح مع بيانات 1.111 .

 العينة.

 مؤشرات حسف المطابقة ( 16رقم ) جدولال
 قَُخ اىَؤشش ثقخٍؤششاد حغِ اىَطب

χّغجخ ٍؤشش دسجخ اىحشَخ ىَشثع مبٌ 
2
/df 1.801 

 CFI 0.253ٍؤشش اىَطبثقخ اىَقبسُ

 GFI 0.201ٍؤشش حغِ اىَطبثقخ 

 NFI 0.266ٍؤشش اىَطبثقخ اىَعُبسٌ

 IFI 0.252ٍؤشش اىَطبثقخ اىزضاَذَخ

 TLI 0.280ٍؤشش ربمش_ىىَظ

 RMSEA 0.005ٍزىعظ جزس ٍزىعظ ٍشثع اىخطأ اىزقشَجٍ 

الكظيفي عمي اإلخالؿ الكظيفي في كجكد السعادة الكظيفية  اإلستقرارأثر نتائج تحميل ( 52)يبيف جدكؿ رقـ 
 اإلستقراريتضح مف الجدكؿ أف السعادة الكظيفية تمعب دكرًا كسيطًا جزئيًا في العالقة بيف  كمتغير كسيط

كؿ قيـ معامل التأثير المباشر لالستقرار الكظيفي الكظيفي كاإلخالؿ الكظيفي في شركات السياحة. كيبرز الجد
الكظيفي يعزز مف مستكي السعادة  اإلستقرار، كىذا يعني أف 1.212عمي السعادة الكظيفية، كالتي بمغت 

 ة% في ىذا النمكذج. كما تبيف النتائج أف قيمة معامل التأثير المباشر لمسعادة الكظيفي21.2الكظيفية بنسبة 
، كىذا يعني أف السعادة الكظيفية تقمل مف مستكي اإلخالؿ الكظيفي 1.112-ظيفي بمغت عمي اإلخالؿ الك 

% في ىذا النمكذج. كذلؾ ُيظير الجدكؿ أف قيمة معامل التأثير المباشر لالستقرار الكظيفي عمي 11.1بنسبة 
الكظيفي بنسبة  الكظيفي يقمل مف مستكي اإلخالؿ اإلستقرار، كىي يعني أف 1.115-اإلخالؿ الكظيفي بمغت 

% في ىذا النمكذج. كيكضح الجدكؿ أيضًا أف قيمة معامل التأثير غير المباشر لالستقرار الكظيفي عمي 11.5
، أي أف السعادة الكظيفية ساىمت في زيادة تأثير 1.211-اإلخالؿ الكظيفي في كجكد السعادة الكظيفية بمغت 

الكظيفي كالسعادة الكظيفية يخفضاف مف مستكي  إلستقراراأف  أيالكظيفي عمي اإلخالؿ الكظيفي،  اإلستقرار
% في ىذا النمكذج. كىذا يدؿ عمي أف التأثير غير المباشر لالستقرار الكظيفي 21.1اإلخالؿ الكظيفي بنسبة 

 اإلستقرارعمي اإلخالؿ الكظيفي في كجكد السعادة الكظيفية كمتغير كسيط أكبر مف التأثير المباشر لكل مف 
 السعادة الكظيفية عمي اإلخالؿ الكظيفي بشكل منفرد مباشر. كبناًء عمي ذلؾ يتـ قبكؿ الفرض السابع.الكظيفي ك 

 الكظيفي عمي اإلخالؿ الكظيفي في كجكد السعادة الكظيفية كمتغير كسيط االستقرارأثر نتائج تحميل  (17)الجدول 
 

 األثش

قٌُ ٍعبٍالد اىزأثُش 

 اىَجبششح

قَُخ ٍعبٍو اىزأثُش ؼُش 

 ىَجبششا

 P value اىقَُخ P value اىقَُخ

اىرررىظُفٍ  اإلعرررزقشاسأثرررش 

عيٍ اإلخاله اىىظُفٍ ـرٍ 

وجرررىد اىغرررعبدح اىىظُفُرررخ 

 مَزؽُش وعُظ

اىررىظُفٍ عيررٍ اىغررعبدح  اإلعررزقشاسأثررش 

 اىىظُفُخ

0.053 0.000 -0.044 0.000 

أثرررش اىغرررعبدح اىىظُفُرررخ عيرررٍ اإلخررراله 

 اىىظُفٍ

-0.488 0.000 

اىررىظُفٍ عيررٍ اإلخرراله  قشاساإلعررزأثررش 

 اىىظُفٍ

-0.551 0.000 
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الكظيفي عمي اإلخالؿ الكظيفي في كجكد السعادة  اإلستقرارنتائج تحميل المسار ألثر  (8)يكضح شكل رقـ ك 
 الكظيفية كمتغير كسيط.

 
لكظيفية كمتغير الكظيفي عمي اإلخالؿ الكظيفي في كجكد السعادة ا اإلستقرارنتائج تحميل المسار ألثر  (2)شكل 

 كسيط

الوظيفي عمي كل من اإلحباط الوظيفي، والسعادة التنظيمية واإلخالل الوظيفي وفقاا  اإلستقرارنتائج اختبار أثر 
 الديموغرافية لممتغيرات

 الوظيفي عمي اإلحباط الوظيفي اإلستقرارأوالا: أثر 

 الديمكغرافية لممتغيراتالكظيفي عمي اإلحباط الكظيفي كفقًا  اإلستقرارأثر ( 18الجدول )
 اىَعْىَخ قَُخ اىزأثُش اىَزؽُش

 0.000 0.621- رمش اىْىع

 0.000 0.325- أّثٍ

 0.000 0.501- عْخ 30أقو ٍِ  اىعَش

 0.000 0.352- عْخ 40أقو ٍِ  – 30

 0.000 0.423- عْخ 50أقو ٍِ  – 40

 0.000 0.222- عْخ ـأمثش 50

 0.000 0.442- ٍزىعظ اىَؤهو اىعيٍَ

 0.000 0.221- ثنبىىسَىط

 0.000 0.455- دساعبد عيُب

 0.000 0.188- ٍذَش اىىظُفخ

 0.000 0.352- سئُظ قغٌ

 0.000 0.502- ٍىظؿ

 0.000 0.614- عْىاد 5أقو ٍِ  عْىاد اىخجشح

 0.000 0.503- عْىاد 10أقو ٍِ  – 5

 0.000 0.411- عْخ 15أقو ٍِ  – 10

 0.000 0.382- عْخ ـأمثش 15
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 ( النتائج التالية:52يبرز جدكؿ رقـ )
الكظيفي عمي اإلحباط الكظيفي كفقًا لمنكع؛ تبرز النتائج أف األثر كاف أعمي لدي  اإلستقرارفيما يتعمق بأثر  -

(. كىذا يعني 1.281-(، بينما بمغت قيمة األثر لدي اإلناث )1.685-الذككر، حيث بمغت قيمة التأثير )
%، كبنسبة 68.5الكظيفي يؤدي إلي انخفاض مستكي اإلحباط الكظيفي لدي الذككر بنسبة  اإلستقرارأف 

 % لدي اإلناث.28.1

الكظيفي عمي اإلحباط الكظيفي كفقًا لمعمر؛ تبرز النتائج أف األثر كاف أعمي لدي  اإلستقرارفيما يتعمق بأثر  -
 – 11، ثـ يأتي بعد ذلؾ الفئة العمرية )1.115-سنة(، حيث بمغت قيمة التأثير  21الفئة العمرية )أقل مف 

سنة(، حيث  11أقل مف  – 21، يمييا الفئة العمرية )1.182-سنة(، حيث بمغت قيمة التأثير  11أقل مف 
 .1.899-سنة فأكثر(، حيث بمغت قيمة التأثير  11، كأخيرًا الفئة العمرية )1.219-بمغت قيمة التأثير 

ي عمي اإلحباط الكظيفي كفقًا لممؤىل العممي؛ تبرز النتائج أف األثر كاف الكظيف اإلستقرارفيما يتعمق بأثر  -
، يمييـ العامميف 1.111-أعمي لدي العامميف الحاصميف عمي مؤىل دراسات عميا، حيث بمغت قيمة التأثير 

، كأخيرًا العامميف الحاصميف عمي مؤىل 1.118-الحاصميف عمي مؤىل متكسط، حيث بمغت قيمة التأثير 
 . 1.895-لكريكس، حيث بمغت قيمة التأثير بكا

الكظيفي عمي اإلحباط الكظيفي كفقًا لمكظيفة؛ تبرز النتائج أف األثر كاف أعمي  اإلستقرارفيما يتعمق بأثر  -
-، يمييـ رؤساء األقساـ، حيث بمغت قيمة التأثير 1.119-لدي المكظفيف، حيث بمغت قيمة التأثير 

 . 1.522-بمغت قيمة التأثير ، كأخيرًا المديريف، حيث 1.219

الكظيفي عمي اإلحباط الكظيفي كفقًا لسنكات الخبرة؛ تبرز النتائج أف األثر كاف  اإلستقرارفيما يتعمق بأثر  -
، 1.651-سنكات(، حيث بمغت قيمة التأثير  1أعمي لدي العامميف الذيف تبمغ سنكات خبرتيـ )أقل مف 

، ثـ 1.112-سنكات(، حيث بمغت قيمة التأثير  51أقل مف  – 1) يمييـ العامميف الذيف تبمغ سنكات خبرتيـ
، كأخيرًا 1.155-سنة(، حيث بمغت قيمة التأثير  51أقل مف  – 51العامميف الذيف تبمغ سنكات خبرتيـ )
 .1.229-سنة فأكثر(، حيث بمغت قيمة التأثير  51العامميف الذيف تبمغ سنكات خبرتيـ )

 في عمي السعادة الوظيفيةالوظي اإلستقرارثانياا: أثر 

 الديمكغرافية الكظيفي عمي السعادة الكظيفية كفقًا لممتغيرات اإلستقرارأثر ( 19الجدول )
 اىَعْىَخ قَُخ اىزأثُش اىَزؽُش

 0.000 0.442 رمش اىْىع

 0.000 0.522 أّثٍ

 0.000 0.421 عْخ 30أقو ٍِ  اىعَش

 0.000 0.264 عْخ 40أقو ٍِ  – 30

 0.000 0.325 عْخ 50ٍِ  أقو – 40

 0.000 0.211 عْخ ـأمثش 50

 0.000 0.502 ٍزىعظ اىَؤهو اىعيٍَ

 0.000 0.631 ثنبىىسَىط
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 0.000 0.328 دساعبد عيُب

 0.000 0.302 ٍذَش اىىظُفخ

 0.000 0.415 سئُظ قغٌ

 0.000 0.568 ٍىظؿ

 0.000 0.222 عْىاد 5أقو ٍِ  عْىاد اىخجشح

 0.000 0.480 عْىاد 10أقو ٍِ  – 5

 0.000 0.320 عْخ 15أقو ٍِ  – 10

 0.000 0.128 عْخ ـأمثش 15

 ( النتائج التالية:59يبيف جدكؿ رقـ )
الكظيفي عمي السعادة الكظيفية كفقًا لمنكع؛ تبرز النتائج أف األثر كاف أعمي لدي  اإلستقرارفيما يتعمق بأثر  -

(. كىذا يعني أف 1.118(، بينما بمغت قيمة األثر لدي الذككر )1.199اإلناث، حيث بمغت قيمة التأثير )
% 11.8%، كبنسبة 19.9الكظيفي يؤدي إلي زيادة مستكي السعادة الكظيفية لدي اإلناث بنسبة  اإلستقرار

 لدي الذككر.

أعمي لدي  الكظيفي عمي السعادة الكظيفية كفقًا لمعمر؛ تبرز النتائج أف األثر كاف اإلستقرارفيما يتعمق بأثر  -
 – 11، ثـ يأتي بعد ذلؾ الفئة العمرية )1.195سنة(، حيث بمغت قيمة التأثير  21الفئة العمرية )أقل مف 

سنة(، حيث  11أقل مف  – 21، يمييا الفئة العمرية )1.281سنة(، حيث بمغت قيمة التأثير  11أقل مف 
 .1.855ر(، حيث بمغت قيمة التأثير سنة فأكث 11، كأخيرًا الفئة العمرية )1.816بمغت قيمة التأثير 

الكظيفي عمي السعادة الكظيفية كفقًا لممؤىل العممي؛ تبرز النتائج أف األثر كاف  اإلستقرارفيما يتعمق بأثر  -
، يمييـ العامميف 1.118أعمي لدي العامميف الحاصميف عمي مؤىل متكسط، حيث بمغت قيمة التأثير 

، كأخيرًا العامميف الحاصميف عمي مؤىل 1.625مغت قيمة التأثير الحاصميف عمي مؤىل بكالكريكس، حيث ب
 . 1.282دراسات عميا، حيث بمغت قيمة التأثير 

الكظيفي عمي السعادة الكظيفية كفقًا لمكظيفة؛ تبرز النتائج أف األثر كاف أعمي لدي  اإلستقرارفيما يتعمق بأثر  -
، كأخيرًا 1.151ء األقساـ، حيث بمغت قيمة التأثير ، يمييـ رؤسا1.162المكظفيف، حيث بمغت قيمة التأثير 
 . 1.218المديريف، حيث بمغت قيمة التأثير 

الكظيفي عمي السعادة الكظيفية كفقًا لسنكات الخبرة؛ تبرز النتائج أف األثر كاف  اإلستقرارفيما يتعمق بأثر  -
، 1.122يث بمغت قيمة التأثير سنكات(، ح 51أقل مف  – 1أعمي لدي العامميف الذيف تبمغ سنكات خبرتيـ )

، ثـ 1.281سنكات(، حيث بمغت قيمة التأثير  51أقل مف  – 51يمييـ العامميف الذيف تبمغ سنكات خبرتيـ )
، كأخيرًا العامميف 1.899سنكات(، حيث بمغت قيمة التأثير  1العامميف الذيف تبمغ سنكات خبرتيـ )أقل مف 

 .1.592ر(، حيث بمغت قيمة التأثير سنة فأكث 51الذيف تبمغ سنكات خبرتيـ )
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 الوظيفي عمي اإلخالل الوظيفي اإلستقرارثالثاا: أثر 

 الديمكغرافية الكظيفي عمي اإلخالؿ الكظيفي كفقًا لممتغيرات االستقرارأثر ( 21الجدول )
 اىَعْىَخ قَُخ اىزأثُش اىَزؽُش

 0.000 0.550- رمش اىْىع

 0.000 0.241- أّثٍ

 0.000 0.241- عْخ 30أقو ٍِ  اىعَش

 0.000 0.430- عْخ 40أقو ٍِ  – 30

 0.000 0.553- عْخ 50أقو ٍِ  – 40

 0.000 0.222- عْخ ـأمثش 50

 0.000 0.322- ٍزىعظ اىَؤهو اىعيٍَ

 0.000 0.481- ثنبىىسَىط

 0.000 0.301- دساعبد عيُب

 0.000 0.211- ٍذَش اىىظُفخ

 0.000 0.351- سئُظ قغٌ

 0.000 0.633- ؿٍىظ

 0.000 0.418- عْىاد 5أقو ٍِ  عْىاد اىخجشح

 0.000 0.462- عْىاد 10أقو ٍِ  – 5

 0.000 0.301- عْخ 15أقو ٍِ  – 10

 0.000 0.313- عْخ ـأمثش 15

 ( النتائج التالية:81يكضح جدكؿ رقـ )
؛ تبرز النتائج أف األثر كاف أعمي لدي الكظيفي عمي اإلخالؿ الكظيفي كفقًا لمنكع اإلستقرارفيما يتعمق بأثر  -

(. كىذا يعني 1.815-(، بينما بمغت قيمة األثر لدي اإلناث )1.111-الذككر، حيث بمغت قيمة التأثير )
%، كبنسبة 11انخفاض مستكي اإلخالؿ الكظيفي لدي الذككر بنسبة  إلىالكظيفي يؤدي  اإلستقرارأف 

 % لدي اإلناث.81.5

الكظيفي عمي اإلخالؿ الكظيفي كفقًا لمعمر؛ تبرز النتائج أف األثر كاف أعمي لدي  تقراراإلسفيما يتعمق بأثر  -
، ثـ يأتي بعد ذلؾ الفئة العمرية 1.112-سنة(، حيث بمغت قيمة التأثير  11أقل مف  – 11الفئة العمرية )

ة فأكثر(، حيث سن 11، يمييا الفئة العمرية )1.122-سنة(، حيث بمغت قيمة التأثير  11أقل مف  – 21)
 .1.815-سنة(، حيث بمغت قيمة التأثير  21، كأخيرًا الفئة العمرية )أقل مف 1.899-بمغت قيمة التأثير 

الكظيفي عمي اإلخالؿ الكظيفي كفقًا لممؤىل العممي؛ تبرز النتائج أف األثر كاف  اإلستقرارفيما يتعمق بأثر  -
، يمييـ العامميف 1.125-حيث بمغت قيمة التأثير  أعمي لدي العامميف الحاصميف عمي مؤىل بكالكريكس،

، كأخيرًا العامميف الحاصميف عمي مؤىل 1.288-الحاصميف عمي مؤىل متكسط، حيث بمغت قيمة التأثير 
 . 1.215-دراسات عميا، حيث بمغت قيمة التأثير 
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نتائج أف األثر كاف أعمي اإلخالؿ الكظيفي كفقًا لمكظيفة؛ تبرز ال عمىالكظيفي  االستقرارفيما يتعمق بأثر  -
-، يمييـ رؤساء األقساـ، حيث بمغت قيمة التأثير 1.622-لدي المكظفيف، حيث بمغت قيمة التأثير 

 . 1.855-، كأخيرًا المديريف، حيث بمغت قيمة التأثير 1.215

أف األثر كاف اإلخالؿ الكظيفي كفقًا لسنكات الخبرة؛ تبرز النتائج  عمىالكظيفي  االستقرارفيما يتعمق بأثر  -
-سنكات(، حيث بمغت قيمة التأثير  51أقل مف  – 1أعمي لدي العامميف الذيف تبمغ سنكات خبرتيـ )

، 1.152-سنكات(، حيث بمغت قيمة التأثير  1، يمييـ العامميف الذيف تبمغ سنكات خبرتيـ )أقل مف 1.168
، كأخيرًا 1.225-بمغت قيمة التأثير  سنة(، حيث 51أقل مف  – 51ثـ العامميف الذيف تبمغ سنكات خبرتيـ )
 .1.252-سنة فأكثر(، حيث بمغت قيمة التأثير  51العامميف الذيف تبمغ سنكات خبرتيـ )

 يتم قبول الفرض الثامن. 21و 19و 18النتائج السابقة بجدول رقم  عمىوبناءا 

 الديموغرافية وفقاا لممتغيراتالسعادة الوظيفية واإلخالل الوظيفي  عمىنتائج اختبار أثر اإلحباط الوظيفي 

 السعادة الوظيفية عمىأوالا: أثر اإلحباط الوظيفي 

 الديمكغرافية السعادة الكظيفية كفقًا لممتغيرات عمىأثر اإلحباط الكظيفي ( 21الجدول )
 اىَعْىَخ قَُخ اىزأثُش اىَزؽُش

 0.000 0.352- رمش اىْىع

 0.000 0.521- أّثٍ

 0.000 0.421- عْخ 30أقو ٍِ  اىعَش

 0.000 0.402- عْخ 40أقو ٍِ  – 30

 0.000 0.344- عْخ 50أقو ٍِ  – 40

 0.000 0.128- عْخ ـأمثش 50

 0.000 0.308- ٍزىعظ اىَؤهو اىعيٍَ

 0.000 0.443- ثنبىىسَىط

 0.000 0.362- دساعبد عيُب

 0.000 0.302- ٍذَش اىىظُفخ

 0.000 0.440- سئُظ قغٌ

 0.000 0.602- ٍىظؿ

 0.000 0.404- عْىاد 5أقو ٍِ  عْىاد اىخجشح

 0.000 0.415- عْىاد 10أقو ٍِ  – 5

 0.000 0.322- عْخ 15أقو ٍِ  – 10

 0.000 0.206- عْخ ـأمثش 15

 ( النتائج التالية:85يبرز جدكؿ رقـ )
لنتائج أف األثر كاف أعمي لدي السعادة الكظيفية كفقًا لمنكع؛ تبرز ا عمىفيما يتعمق بأثر اإلحباط الكظيفي  -

(. كىذا يعني 1.219-(، بينما بمغت قيمة األثر لدي الذككر )1.185-اإلناث، حيث بمغت قيمة التأثير )
%، كبنسبة 18.5انخفاض مستكي السعادة الكظيفية لدي اإلناث بنسبة  إلىأف اإلحباط الكظيفي يؤدي 

 % لدي الذككر.21.9
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السعادة الكظيفية كفقًا لمعمر؛ تبرز النتائج أف األثر كاف أعمي لدي  عمىظيفي فيما يتعمق بأثر اإلحباط الك  -
 – 21، ثـ يأتي بعد ذلؾ الفئة العمرية )1.195-سنة(، حيث بمغت قيمة التأثير  21الفئة العمرية )أقل مف 

(، حيث سنة 11أقل مف  – 11، يمييا الفئة العمرية )1.118-سنة(، حيث بمغت قيمة التأثير  11أقل مف 
 .1.592-سنة فأكثر(، حيث بمغت قيمة التأثير  11، كأخيرًا الفئة العمرية )1.211-بمغت قيمة التأثير 

فيما يتعمق بأثر اإلحباط الكظيفي عمي السعادة الكظيفية كفقًا لممؤىل العممي؛ تبرز النتائج أف األثر كاف  -
، يمييـ العامميف 1.112-قيمة التأثير  أعمي لدي العامميف الحاصميف عمي مؤىل بكالكريكس، حيث بمغت

، كأخيرًا العامميف الحاصميف عمي 1.268-الحاصميف عمي مؤىل دراسات عميا، حيث بمغت قيمة التأثير 
 . 1.212-مؤىل متكسط، حيث بمغت قيمة التأثير 

ألثر كاف أعمي لدي فيما يتعمق بأثر اإلحباط الكظيفي عمي السعادة الكظيفية كفقًا لمكظيفة؛ تبرز النتائج أف ا -
، 1.112-، يمييـ رؤساء األقساـ، حيث بمغت قيمة التأثير 1.618-المكظفيف، حيث بمغت قيمة التأثير 

 . 1.219-كأخيرًا المديريف، حيث بمغت قيمة التأثير 

ف فيما يتعمق بأثر اإلحباط الكظيفي عمي السعادة الكظيفية كفقًا لسنكات الخبرة؛ تبرز النتائج أف األثر كا -
، 1.121-سنكات(، حيث بمغت قيمة التأثير  1أعمي لدي العامميف الذيف تبمغ سنكات خبرتيـ )أقل مف 

، ثـ 1.151-سنكات(، حيث بمغت قيمة التأثير  51أقل مف  – 1يمييـ العامميف الذيف تبمغ سنكات خبرتيـ )
، كأخيرًا 1.289-التأثير سنة(، حيث بمغت قيمة  51أقل مف  – 51العامميف الذيف تبمغ سنكات خبرتيـ )
 .1.826-سنة فأكثر(، حيث بمغت قيمة التأثير  51العامميف الذيف تبمغ سنكات خبرتيـ )

 اإلخالل الوظيفي عمىثر اإلحباط الوظيفي ثانياا: أ
 الديمكغرافية أثر اإلحباط الكظيفي عمي اإلخالؿ الكظيفي كفقًا لممتغيرات( 22الجدول )

 عْىَخاىَ قَُخ اىزأثُش اىَزؽُش

 0.000 0.582 رمش اىْىع

 0.000 0.420 أّثٍ

 0.000 0.563 عْخ 30أقو ٍِ  اىعَش

 0.000 0.401 عْخ 40أقو ٍِ  – 30

 0.000 0.420 عْخ 50أقو ٍِ  – 40

 0.000 0.355 عْخ ـأمثش 50

 0.000 0.358 ٍزىعظ اىَؤهو اىعيٍَ

 0.000 0.312 ثنبىىسَىط

 0.000 0.512 دساعبد عيُب

 0.000 0.245 ٍذَش اىىظُفخ

 0.000 0.381 سئُظ قغٌ

 0.000 0.406 ٍىظؿ

 0.000 0.528 عْىاد 5أقو ٍِ  عْىاد اىخجشح

 0.000 0.443 عْىاد 10أقو ٍِ  – 5

 0.000 0.308 عْخ 15أقو ٍِ  – 10

 0.000 0.311 عْخ ـأمثش 15
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 ( النتائج التالية:88يبيف جدكؿ رقـ )
اإلحباط الكظيفي عمي اإلخالؿ الكظيفي كفقًا لمنكع؛ تبرز النتائج أف األثر كاف أعمي لدي  فيما يتعمق بأثر -

(. كىذا يعني أف 1.181(، بينما بمغت قيمة األثر لدي اإلناث )1.128الذككر، حيث بمغت قيمة التأثير )
% 18كبنسبة %، 12.8اإلحباط الكظيفي يؤدي إلي زيادة مستكي اإلخالؿ الكظيفي لدي الذككر بنسبة 

 لدي اإلناث.

فيما يتعمق بأثر اإلحباط الكظيفي عمي اإلخالؿ الكظيفي كفقًا لمعمر؛ تبرز النتائج أف األثر كاف أعمي لدي  -
 – 11، ثـ يأتي بعد ذلؾ الفئة العمرية )1.162سنة(، حيث بمغت قيمة التأثير  21الفئة العمرية )أقل مف 

سنة(، حيث  11أقل مف  – 21، يمييا الفئة العمرية )1.182 سنة(، حيث بمغت قيمة التأثير 11أقل مف 
 .1.211سنة فأكثر(، حيث بمغت قيمة التأثير  11، كأخيرًا الفئة العمرية )1.115بمغت قيمة التأثير 

فيما يتعمق بأثر اإلحباط الكظيفي عمي اإلخالؿ الكظيفي كفقًا لممؤىل العممي؛ تبرز النتائج أف األثر كاف  -
، يمييـ العامميف 1.158عامميف الحاصميف عمي مؤىل دراسات عميا، حيث بمغت قيمة التأثير أعمي لدي ال

، كأخيرًا العامميف الحاصميف عمي مؤىل 1.212الحاصميف عمي مؤىل متكسط، حيث بمغت قيمة التأثير 
 . 1.258بكالكريكس، حيث بمغت قيمة التأثير 

الكظيفي كفقًا لمكظيفة؛ تبرز النتائج أف األثر كاف أعمي لدي فيما يتعمق بأثر اإلحباط الكظيفي عمي اإلخالؿ  -
، كأخيرًا 1.225، يمييـ رؤساء األقساـ، حيث بمغت قيمة التأثير 1.126المكظفيف، حيث بمغت قيمة التأثير 
 . 1.811المديريف، حيث بمغت قيمة التأثير 

كات الخبرة؛ تبرز النتائج أف األثر كاف فيما يتعمق بأثر اإلحباط الكظيفي عمي اإلخالؿ الكظيفي كفقًا لسن -
، يمييـ 1.182سنكات(، حيث بمغت قيمة التأثير  1أعمي لدي العامميف الذيف تبمغ سنكات خبرتيـ )أقل مف 

، ثـ 1.112سنكات(، حيث بمغت قيمة التأثير  51أقل مف  – 1العامميف الذيف تبمغ سنكات خبرتيـ )
، كأخيرًا 1.222سنة(، حيث بمغت قيمة التأثير  51أقل مف  – 51العامميف الذيف تبمغ سنكات خبرتيـ )
 .1.255سنة فأكثر(، حيث بمغت قيمة التأثير  51العامميف الذيف تبمغ سنكات خبرتيـ )

 يتم قبول الفرض التاسع. 22و  21وبناءا عمي النتائج السابقة بجدول رقم 
 الديموغرافية وفقاا لممتغيرات أثر السعادة الوظيفية عمي اإلخالل الوظيفينتائج اختبار 

 الديمكغرافية أثر السعادة الكظيفية عمي اإلخالؿ الكظيفي كفقًا لممتغيرات( 23الجدول )
 اىَعْىَخ قَُخ اىزأثُش اىَزؽُش

 0.000 0.382- رمش اىْىع

 0.000 0.421- أّثٍ

 0.000 0.341- عْخ 30أقو ٍِ  اىعَش

 0.000 0.362- عْخ 40أقو ٍِ  – 30

 0.000 0.288- عْخ 50أقو ٍِ  – 40

 0.000 0.314- عْخ ـأمثش 50
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 0.000 0.380- ٍزىعظ اىَؤهو اىعيٍَ

 0.000 0.501- ثنبىىسَىط

 0.000 0.326- دساعبد عيُب

 0.000 0.361- ٍذَش اىىظُفخ

 0.000 0.440- سئُظ قغٌ

 0.000 0.422- ٍىظؿ

 0.000 0.322- عْىاد 5أقو ٍِ  عْىاد اىخجشح

 0.000 0.432- عْىاد 10أقو ٍِ  – 5

 0.000 0.215- عْخ 15أقو ٍِ  – 10

 0.000 0.200- عْخ ـأمثش 15

 ( النتائج التالية:82يكضح جدكؿ رقـ )
فيما يتعمق بأثر السعادة الكظيفية عمي اإلخالؿ الكظيفي كفقًا لمنكع؛ تبرز النتائج أف األثر كاف أعمي لدي  -

(. كىذا يعني أف 1.229-(، بينما بمغت قيمة األثر لدي الذككر )1.185-يمة التأثير )اإلناث، حيث بمغت ق
% 22.9%، كبنسبة 18.5السعادة الكظيفية تؤدي إلي انخفاض مستكي اإلخالؿ الكظيفي لدي اإلناث بنسبة 

 لدي الذككر.
تائج أف األثر كاف أعمي لدي فيما يتعمق بأثر السعادة الكظيفية عمي اإلخالؿ الكظيفي كفقًا لمعمر؛ تبرز الن -

، ثـ يأتي بعد ذلؾ الفئة العمرية 1.269-سنة(، حيث بمغت قيمة التأثير  11أقل مف  – 21الفئة العمرية )
سنة فأكثر(، حيث بمغت  11، يمييا الفئة العمرية )1.215-سنة(، حيث بمغت قيمة التأثير  21)أقل مف 

 .1.822-س(، حيث بمغت قيمة التأثير  11أقل مف  – 11ة )، كأخيرًا الفئة العمري1.251-قيمة التأثير 
فيما يتعمق بأثر السعادة الكظيفية عمي اإلخالؿ الكظيفي كفقًا لممؤىل العممي؛ تبرز النتائج أف األثر كاف  -

، يمييـ العامميف 1.115-أعمي لدي العامميف الحاصميف عمي مؤىل بكالكريكس، حيث بمغت قيمة التأثير 
، كأخيرًا العامميف الحاصميف عمي مؤىل 1.222-مؤىل متكسط، حيث بمغت قيمة التأثير  الحاصميف عمي

 . 1.286-دراسات عميا، حيث بمغت قيمة التأثير 
فيما يتعمق بأثر السعادة الكظيفية عمي اإلخالؿ الكظيفي كفقًا لمكظيفة؛ تبرز النتائج أف األثر كاف أعمي لدي  -

، 1.111-، يمييـ رؤساء األقساـ، حيث بمغت قيمة التأثير 1.198- المكظفيف، حيث بمغت قيمة التأثير
 . 1.265-كأخيرًا المديريف، حيث بمغت قيمة التأثير 

فيما يتعمق بأثر السعادة الكظيفية عمي اإلخالؿ الكظيفي كفقًا لسنكات الخبرة؛ تبرز النتائج أف األثر كاف أعمي  -
، 1.128-سنكات(، حيث بمغت قيمة التأثير  51أقل مف  – 1لدي العامميف الذيف تبمغ سنكات خبرتيـ )

، ثـ 1.289-سنكات(، حيث بمغت قيمة التأثير  1يمييـ العامميف الذيف تبمغ سنكات خبرتيـ )أقل مف 
، كأخيرًا 1.851-سنة(، حيث بمغت قيمة التأثير  51أقل مف  – 51العامميف الذيف تبمغ سنكات خبرتيـ )

وبناءا عمي ذلك . 1.812-سنة فأكثر(، حيث بمغت قيمة التأثير  51خبرتيـ ) العامميف الذيف تبمغ سنكات
 .يتم قبول الفرض العاشر
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 الديموغرافية نتائج اختبار الفروق اإلحصائية في استجابات أفراد العينة لمتغيرات الدراسة وفقاا لممتغيرات
 أوالا: الفروق في استجابات أفراد العينة وفقاا لمتغير الجنس

الكظيفي،  اإلستقرارراء اختبار "ت" لمتعرؼ عمي الفركؽ كاالختالفات اإلحصائية في السعادة الكظيفية، ك تـ إج
( نتائج تحميل اختبار 81كاإلحباط الكظيفي، كاإلخالؿ الكظيفي كفقًا لمجنس )ذكر، أنثي(. كيكضح جدكؿ رقـ )

 "ت".

 نتائج تحميل اختبار "ت"  (24)الجدول 
قَُخ "د"  اىَزؽُشاد

 ىَحغىثخا

 االحزَبه ٍزىعظ اىعُْخ

Sig. (p value) أّثٍ رمش 

 0.223 4.15 3.88 3.524 اىغعبدح اىىظُفُخ

 0.102 3.01 3.21 4.523 اىىظُفٍ اإلعزقشاس

 0.502 1.55 2.01 3.221 اإلحجبط اىىظُفٍ

 0.541 1.68 1.80 3.241 اإلخاله اىىظُفٍ

ركؽ إحصائية في استجابات أفراد العينة لمتغيرات السعادة الكظيفية ( عدـ كجكد ف81تبرز النتائج بجدكؿ رقـ )
 p value 1.882الكظيفي كاإلحباط الكظيفي كاإلخالؿ الكظيفي كفقًا لمنكع، حيث بمغت قيمة  اإلستقرارك 
 .1.11عمي الترتيب كىي أكبر مف  1.115ك 1.119ك 1.519ك

 تغير العمرثانياا: الفروق في استجابات أفراد العينة وفقاا لم
" لمتعرؼ عمي الفركؽ كاالختالفات اإلحصائية في السعادة الكظيفية، ONE WAY ANOVAتـ إجراء اختبار "

( نتائج تحميل 81الكظيفي، كاإلحباط الكظيفي، كاإلخالؿ الكظيفي كفقًا لمعمر. كيكضح جدكؿ رقـ ) اإلستقرارك 
 "."ANOVAاختبار 

 لمعمر كفقاً ANOVA ( نتائج اختبار 81)الجدول 
ٍجَىع  ٍصذس اىزجبَِ اىَزؽُشاد

 اىَشثعبد

ٍزىعظ 

 اىَشثعبد

قَُخ )ؾ( 

 اىَحغىثخ

Sig. 

 0.221 2.232 4.111 12.332 ثُِ اىَجَىعبد اىغعبدح اىىظُفُخ

   0.144 66.122 داخو اىَجَىعبد

    08.461 اإلجَبىٍ

 0.108 2.354 3.100 2.531 ثُِ اىَجَىعبد اىىظُفٍ اإلعزقشاس

   0.134 60.003 اىَجَىعبد داخو

    00.234 اإلجَبىٍ

 0.324 4.201 3.043 11.230 ثُِ اىَجَىعبد اإلحجبط اىىظُفٍ

   0.064 22.132 داخو اىَجَىعبد

    40.362 اإلجَبىٍ

 0.105 3.264 2.410 0.231 ثُِ اىَجَىعبد اإلخاله اىىظُفٍ

   0.068 31.221 داخو اىَجَىعبد

    38.452 اإلجَبىٍ
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( عدـ كجكد فركؽ إحصائية في استجابات أفراد العينة لجميع متغيرات الدراسة السعادة 81يبيف جدكؿ رقـ )
 p valueالكظيفي، كاإلحباط الكظيفي، كاإلخالؿ الكظيفي تعزي لمعمر، حيث بمغت قيمة  اإلستقرارالكظيفية، ك 
 .1.11ي أكبر مف لكل متغير عمي التكالي، كى 1.511ك 1.291ك 1.512ك 1.885

 ثالثاا: الفروق في استجابات أفراد العينة وفقاا لمتغير لممؤهل العممي
" لمتعرؼ عمي الفركؽ كاالختالفات اإلحصائية في السعادة الكظيفية، ONE WAY ANOVAتـ إجراء اختبار "

( نتائج 86ح جدكؿ رقـ )الكظيفي، كاإلحباط الكظيفي، كاإلخالؿ الكظيفي كفقًا لممؤىل العممي. كيكض اإلستقرارك 
 "."ANOVAتحميل اختبار 

 كفقًا لممؤىل العمميANOVA ( نتائج اختبار86)الجدول 
ٍجَىع  ٍصذس اىزجبَِ اىَزؽُشاد

 اىَشثعبد

ٍزىعظ 

 اىَشثعبد

قَُخ )ؾ( 

 اىَحغىثخ

Sig. 

 0.531 4.211 3.668 0.336 ثُِ اىَجَىعبد اىغعبدح اىىظُفُخ

   0.155 01.125 داخو اىَجَىعبد

    08.461 اإلجَبىٍ

 0.043 3.508 3.112 6.223 ثُِ اىَجَىعبد اىىظُفٍ اإلعزقشاس

   0.132 64.011 داخو اىَجَىعبد

    00.234 اإلجَبىٍ

 0.203 3.241 2.546 5.021 ثُِ اىَجَىعبد اإلحجبط اىىظُفٍ

   0.000 35.201 داخو اىَجَىعبد

    40.362 اإلجَبىٍ

 0.122 5.001 3.168 6.335 ثُِ اىَجَىعبد ٍاإلخاله اىىظُف

   0.000 32.110 داخو اىَجَىعبد

    38.452 اإلجَبىٍ

( عدـ كجكد فركؽ إحصائية في استجابات أفراد العينة لجميع متغيرات الدراسة السعادة 86يكضح جدكؿ رقـ )
 pعزي لممؤىل العممي، حيث بمغت قيمة الكظيفي، كاإلحباط الكظيفي، كاإلخالؿ الكظيفي ت اإلستقرارالكظيفية، ك 

value 1.125 1.11لكل متغير عمي الترتيب، كىي أكبر مف  1.598ك 1.812ك 1.212ك. 

 رابعاا: الفروق في استجابات أفراد العينة وفقاا لمتغير الوظيفة
" لمتعرؼ عمي الفركؽ كاالختالفات اإلحصائية في السعادة ONE WAY ANOVAتـ إجراء اختبار "

( 82الكظيفي، كاإلحباط الكظيفي، كاإلخالؿ الكظيفي كفقًا لمكظيفة. كيكضح جدكؿ رقـ ) اإلستقرارظيفية، ك الك 
 ".ANOVAنتائج تحميل اختبار "

ً ANOVA نتائج اختبار  (27)الجدول   لمكظيفة وـقب
ٍجَىع  ٍصذس اىزجبَِ اىَزؽُشاد

 اىَشثعبد

ٍزىعظ 

 اىَشثعبد

قَُخ )ؾ( 

 اىَحغىثخ

Sig. 

 0.112 2.002 3.616 0.231 ثُِ اىَجَىعبد ىىظُفُخاىغعبدح ا

   0.155 01.230 داخو اىَجَىعبد

    08.461 اإلجَبىٍ
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 0.223 3.180 2.266 5.232 ثُِ اىَجَىعبد اىىظُفٍ اإلعزقشاس

   0.140 64.302 داخو اىَجَىعبد

    00.234 اإلجَبىٍ

 0.103 2.643 3.331 6.662 ثُِ اىَجَىعبد اإلحجبط اىىظُفٍ

   0.003 33.000 داخو اىَجَىعبد

    40.362 اإلجَبىٍ

 0.028 2.201 3.520 0.180 ثُِ اىَجَىعبد اإلخاله اىىظُفٍ

   0.068 31.202 داخو اىَجَىعبد

    38.452 اإلجَبىٍ

ة السعادة ( عدـ كجكد فركؽ إحصائية في استجابات أفراد العينة لجميع متغيرات الدراس82يبرز جدكؿ رقـ )
 p valueالكظيفي، كاإلحباط الكظيفي، كاإلخالؿ الكظيفي تعزي لمكظيفة، حيث بمغت قيمة  اإلستقرارالكظيفية، ك 
 .1.11لكل متغير عمي التكالي، كىي أكبر مف  1.192ك  1.512ك  1.892ك  1.558

 برةخامساا: الفروق في استجابات أفراد العينة وفقاا لمتغير لسنوات الخ
" لمتعرؼ عمي الفركؽ كاالختالفات اإلحصائية في السعادة الكظيفية، ONE WAY ANOVAء اختبار "تـ إجرا

( نتائج 82الكظيفي، كاإلحباط الكظيفي، كاإلخالؿ الكظيفي كفقًا لسنكات الخبرة. كيكضح جدكؿ رقـ ) اإلستقرارك 
 ".ANOVA"تحميل اختبار 

 خبرةكفقًا لسنكات ال ANOVAنتائج اختبار  (28)الجدول 
ٍجَىع  ٍصذس اىزجبَِ اىَزؽُشاد

 اىَشثعبد

ٍزىعظ 

 اىَشثعبد

قَُخ )ؾ( 

 اىَحغىثخ

Sig. 

 0.823 3.415 3.110 2.352 ثُِ اىَجَىعبد اىغعبدح اىىظُفُخ

   0.151 62.102 داخو اىَجَىعبد

    08.461 اإلجَبىٍ

 0.322 2.451 3.411 10.234 ثُِ اىَجَىعبد اىىظُفٍ اإلعزقشاس

   0.131 60.000 ىَجَىعبدداخو ا

    00.234 اإلجَبىٍ

 0.152 2.231 3.484 10.452 ثُِ اىَجَىعبد اإلحجبط اىىظُفٍ

   0.065 22.210 داخو اىَجَىعبد

    40.362 اإلجَبىٍ

 0.000 3.223 2.085 8.354 ثُِ اىَجَىعبد اإلخاله اىىظُفٍ

   0.066 30.028 داخو اىَجَىعبد

    38.452 اإلجَبىٍ

( عدـ كجكد فركؽ إحصائية في استجابات أفراد العينة لجميع متغيرات الدراسة السعادة 82يكضح جدكؿ رقـ )
 pالكظيفي، كاإلحباط الكظيفي، كاإلخالؿ الكظيفي تعزي لسنكات الخبرة، حيث بمغت قيمة  اإلستقرارالكظيفية، ك 

value 1.282 وبناء عمي. 1.11لي، كىي أكبر مف لكل متغير عمي التكا 1.122ك 1.518ك 1.288ك 
 .يتم رفض الفرضية الحادية عشر 28و  27و  26و  25و  24ول أرقام االجد نتائج
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 النتائج والتوصيات
الكظيفي كالسعادة الكظيفي لدي العامميف في شركات  اإلستقرارتكصمت الدراسة إلي كجكد مستكي مرتفع مف 
اإلحباط الكظيفي كاإلخالؿ الكظيفي لدي ىؤالء العامميف. كما السياحة، بينما كاف ىناؾ مستكي منخفض مف 

ستقرار الكظيفي عمي كل مف اإلحباط الكظيفي أبرزت نتائج الدراسة كجكد عالقة كتأثير معنكي كعكسي لإل
كاإلخالؿ الكظيفي. كأكضحت النتائج أيضًا كجكد عالقة كتأثير معنكي كسمبي لإلحباط الكظيفي عمي السعادة 

يجابي لإلحباط الكظيفي عمي اإلخالؿ الكظيفي. كذلؾ بينت النتائج الكظيفية ، في حيف كاف ىناؾ تأثير معنكي كا 
 كجكد عالقة كتأثير معنكي كعكسي لمسعادة الكظيفية عمي اإلخالؿ الكظيفي.

يف عالكة عمي ذلؾ؛ أكدت نتائج الدراسة عمي أف السعادة الكظيفية تمعب دكرًا كسيطًا جزئيًا في العالقة ب
الكظيفي كاإلخالؿ الكظيفي في شركات السياحة المصرية. كما أظيرت نتائج الدراسة اختالؼ تأثير  اإلستقرار

 اإلستقراركالكظيفية، حيث أظيرت النتائج أف  الديمكغرافية متغيرات الدراسة عمي بعضيا البعض كفقًا لمخصائص
الكظيفي عمي  اإلستقرارمف اإلناث. كما كاف تأثير الكظيفي يؤثر عمي اإلحباط الكظيفي لدي الذككر بشكل أكبر 

سنة(. ككاف ىذا التأثير أعمي لدي الحاصميف عمي مؤىل  21اإلحباط الكظيفي أعمي لدي الفئة العمرية )أقل مف 
دراسات عميا، كالذيف يعممكف كمكظفيف. كذلؾ بينت نتائج الدراسة أف التأثير كاف أعمي لدي العامميف الذيف تبمغ 

 سنكات(. 1خبرتيـ )أقل مف  سنكات

الكظيفي يؤثر عمي السعادة الكظيفية لدي اإلناث بشكل أكبر مف الذككر. كما  اإلستقراركأكضحت النتائج أف 
سنة(. ككاف ىذا التأثير أعمي لدي الحاصميف عمي مؤىل  21كاف ىذا التأثير أعمي لدي الفئة العمرية )أقل مف 

لؾ أبرزت نتائج الدراسة أف التأثير كاف أعمي لدي العامميف الذيف تبمغ متكسط، كالذيف يعممكف كمكظفيف. كذ
الكظيفي يؤثر عمي اإلخالؿ  اإلستقرارسنكات(. كذلؾ أظيرت النتائج أف  51أقل مف الى 1مف سنكات خبرتيـ )

 – 11ية )الفئة العمر عمى المكظفيف مف  الكظيفي لدي الذككر بشكل أكبر مف اإلناث. كما كاف ىذا التأثير أعمي
الحاصميف عمي مؤىل بكالكريكس. كذلؾ أبرزت نتائج المكظفيف سنة(. ككاف ىذا التأثير أعمي لدي  11أقل مف 

كأكدت النتائج  سنكات(. 51أقل مف  – 1الدراسة أف التأثير كاف أعمي لدي العامميف الذيف تبمغ سنكات خبرتيـ )
ية لدي اإلناث بشكل أكبر مف الذككر. كما كاف ىذا التأثير أيضًا أف اإلحباط الكظيفي يؤثر عمي السعادة الكظيف

الحاصميف عمي مؤىل المكظفيف سنة(. ككاف ىذا التأثير أعمي لدي  21أعمي لدي الفئة العمرية )أقل مف 
 1قل مف أبكالكريكس. كذلؾ أبرزت نتائج الدراسة أف التأثير كاف أعمي لدي العامميف الذيف تبمغ سنكات خبرتيـ 

 سنكات.

باإلضافة إلي ذلؾ؛ أكضحت النتائج أف اإلحباط الكظيفي يؤثر عمي اإلخالؿ الكظيفي لدي الذككر بشكل أكبر 
سنة(. ككاف ىذا التأثير أعمي لدي  21مف اإلناث. كما كاف ىذا التأثير أعمي لدي الفئة العمرية )أقل مف 
رزت نتائج الدراسة أف التأثير كاف أعمي الحاصميف عمي مؤىل دراسات عميا، كالذيف يعممكف كمكظفيف. كذلؾ أب

سنكات(. كتكصمت النتائج إلي أف السعادة الكظيفية يؤثر  1لدي العامميف الذيف تبمغ سنكات خبرتيـ )أقل مف 
 – 21عمي اإلخالؿ الكظيفي لدي اإلناث بشكل أكبر مف الذككر. كما كاف ىذا التأثير أعمي لدي الفئة العمرية )
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اف ىذا التأثير أعمي لدي الحاصميف عمي مؤىل بكالكريكس، كالذيف يعممكف كمكظفيف. سنة(. كك 11أقل مف 
 51أقل مف  – 1كذلؾ أبرزت نتائج الدراسة أف التأثير كاف أعمي لدي العامميف الذيف تبمغ سنكات خبرتيـ )

 سنكات(.

د العينة لمتغيرات السعادة كأخيرًا بينت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات أفرا
 كالكظيفية. الديمكغرافية الكظيفي، كاإلحباط الكظيفي كاإلخالؿ الكظيفي كفقًا لممتغيرات اإلستقرارالكظيفية، ك 

ينبغي عمي شركات السياحة االىتماـ بتحقيق رضاء العامميف نظرًا كفي ضكء ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج؛ 
الكظيفي كاإلحباط الكظيفي كاإلخالؿ الكظيفي، كذلؾ مف  اإلستقرارسعادة الكظيفية ك لتأثيره القكي عمي تحقيق ال

أثناء العمل، كتطبيق العدالة  اإلستقرارخالؿ تكفير بيئة عمل كمناخ عمل إيجابي يحقق لمعامميف الراحة ك 
شراكيـ في عممية  اتخاذ القرارات، بجانب التنظيمية لضماف شعكرىـ بالمساكاة بيف جميع العامميف داخل الشركة، كا 

منحيـ الفرصة إلبداء اآلراء كالمقترحات لتطكير العمل كاألخذ بيا، ككذلؾ تعديل كتطكير سياسة الحكافز 
كالمكافآت كاألجكر بما يتناسب مع التطكرات االقتصادية في مصر. كذلؾ ينبغي عمي شركات السياحة تبني 

مشجعة لمعامميف عمي بذؿ المزيد مف الجيكد لتحقيق الالكظيفي، ك  اإلستقرارط القيادة الداعمة لتحقيق اتطبيق أنم
 أىداؼ الشركة كأىدافيـ الخاصة مثل نمط القيادة الخادمة كالقيادة المميمة.

عالكة عمي ذلؾ؛ ينبغي عمي المديريف في تمؾ الشركات االىتماـ باالحتياجات الشخصية لمعامميف، كمشاركتيـ 
العالقات فيما بينيـ، ككذلؾ مراعاة مشاكميـ الشخصية حتى يتحقق التكازف بيف  مناسباتيـ االجتماعية لتقكية

الحياة، مما ينعكس عمي شعكرىـ بالسعادة الكظيفية. كما ينبغي عمي تمؾ الشركات تبني بعض السياسات -العمل
ـ، مما ينعكس كاإلجراءات الداعمة لتحقيق األماف الكظيفي لمعامميف، كعدـ شعكرىـ بأنيـ ميدديف في كظائفي

كالسعادة الكظيفية، كبذؿ كل الجيكد الممكنة لتحقيق النجاح لمشركة. كذلؾ ينبغي عمي  اإلستقرارعمي شعكرىـ ب
شركات السياحة إعادة تصميـ كظائفيا كل فترة بما يتكافق مع متطمبات بيئة العمل، كتكزيع األعباء الكظيفية 

كمياراتيـ حتى يككنكا أكثر قدرة عمي القياـ بتمؾ األعباء، كعدـ  عمي العامميف بما تكافق مع قدراتيـ كخبراتيـ
 إحباطيـ كظيفيًا.

باإلضافة إلي ذلؾ؛ ينبغي عمي تمؾ الشركات االىتماـ بتكفير الفرص التدريبية التي مف شأنيا تطكير ميارات 
اميـ بتنفيذ المياـ المطمكبة كقدرات العامميف، كمنحيـ الفرصة لمتطكر الذاتي كالميني، مما ينعكس عمي زيادة التز 

منيـ كتقميل مستكي اإلخالؿ الكظيفي. كينبغي أيضًا عمي تمؾ الشركات تبني سياسة عادلة ككاضحة لمترقيات 
حتى يشعر العاممكف بأنيـ متساككف جميعا في فرص الترقية في المستقبل، مما ينعكس عمي شعكرىـ بالسعادة 

 بالمستقبل الكظيفي. كالتفاؤؿ

الكظيفي  اإلستقرار؛ إذا ما استمرت شركات السياحة في االىتماـ بتعزيز العكامل المسببة لمسعادة الكظيفية ك كأخيراً 
-مثل الرضا الكظيفي، كاالستقاللية في العمل، كالدعـ التنظيمي، كاألجكر كالحكافز المناسبة، كالتكازف بيف العمل

كامل المسببة لإلحباط كاإلخالؿ الكظيفي مثل التسمط الحياة، كالعدالة التنظيمية ... الخ، ككذلؾ تجنب الع
كاألماف الكظيفي، كضغكط العمل، كنقص الفرص التدريبية ... الخ،  اإلستقراراإلداري، كغمكض الدكر، كعدـ 
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بالنجاح الكظيفي، كىك  تفاؤليـالعامميف في كظائفيـ، كزيادة مستكي قد يؤدى الى زيادة استقرار كسعادة فإف ذلؾ 
 عكس عمي نمك كاستمرار كنجاح كتنافسية تمؾ الشركات بشكل كبير في المستقبل.ما سين

 الدراسات المستقبمية المقترحة
 .السياحةالكظيفي في شركات  االستقرار أثر سياسات إدارة المكارد البشرية عمي -
 السياحة. تقييـ دكر سياسات إدارة المكارد البشرية في الحد مف اإلحباط كاإلخالؿ الكظيفي في شركات -
 .السياحةالكظيفي في شركات  اإلستقرارالعالقة بيف المركنة اإلستراتيجية ك  -
الكظيفي كالسعادة الكظيفية في  اإلستقرارالدكر الكسيط لإلحباط الكظيفي في العالقة بيف استكشاؼ  -

 شركات الطيراف.

 المراجع
 أوالا: المراجع العربية

العاطفي كالتمثيل السطحي  اإللتزاـثر اإلحباط الكظيفي في ( أ8159أبك المعاطي، ىنادي كفياض، سامح ) -
في بعض الفنادؽ المصرية: الخبرة الكظيفية كسيط محسف، مجمة اتحاد الجامعات العربية لمسياحة كالضيافة، 

52(5 ،)586-522. 
عامميف في ظل ( العالقة بيف سمككيات القيادة التحكيمية كالسعادة كاإلرىاؽ الكظيفي لم8181أبك زيد، حمادة ) -

 .222-212(، 8/5)55تكسط دكر السمككيات اإلدارية لممديريف، المجمة العممية لمدراسات التجارية كالبيئية، 
( االبتكار التنظيمي لدي مديري المدارس الحككمية بمحافظات غزة كعالقتو 8181أبك سنيمة، أسعد ) -

ستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة بالسعادة الكظيفية لدي المعمميف مف كجية نظرىـ، رسالة ماج
 .، فمسطيفبغزة األقصى

( عكامل اإلخالؿ الكظيفي في الكميات التقنية بمحافظات غزة مف كجية نظر اإلدارة 8155أبك عمرة، حسف ) -
 غزة، فمسطيف. –العميا، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية 

ر التفاعمي لمسمك الركحي في تحقيق السعادة التنظيمية: دراسة تحميمية آلراء ( الدك 8152أحمد، جناف ) -
-122، 11رؤساء األقساـ العممية في كميات مختارة مف جامعة القادسية، مجمة الكمية اإلسالمية الجامعة، 

161. 
سيطيف في ( الدعـ التنظيمي المدرؾ كاآلثار النفسية لفيركس ككركنا كمتغيريف ك 8185إسماعيل، عمار ) -

العالقة بيف برامج صيانة المكارد البشرية كالسعادة الكظيفية، المجمة العممية لمدراسات كالبحكث المالية 
 .512-12(، 5)51كاإلدارية، 

الكظيفي لمعماؿ،  اإلستقرار( دكر االتحاد العاـ لعماؿ سمطنة عماف في تحسيف 8185آؿ إبراىيـ، خالد ) -
 .91-15(، 568)12العامة، معيد اإلدارة  –مجمة اإلداري 

( اإلخالؿ الكظيفي لمعمـ التعميـ العاـ الحككمي بمحافظة الطائف كالجزاءات 8112الثقفي، عبد الرحمف ) -
المناسبة لضبطيا كما يراىا المشرؼ التربكي كالمدير كالمعمـ، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، 

 جامعة أـ القري، السعكدية.
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الكظيفي: دراسة تطبيقية عمي العامميف بالمديرية  اإلستقرار( أثر طبيعة الكظيفة عمي8181)الجبيري، فيد  -
 .68-85(، 2)1العامة لمشئكف الصحية بمنطقة عسير، مجمة العمـك االقتصادية كاإلدارية كالقانكنية، 

في مكاف العمل: حالة ( أبعاد الحرية األكاديمية كأثرىا بتحقيق السعادة 8181الدباغ، مكـر كالطائي، عادؿ ) -
 .228-216(، 89)58دراسية في كمية النكر الجامعة، مجمة جامعة األنبار لمعمـك االقتصادية كاإلدارية، 

حقيقتو كمصادره كمادتو كمناىجو ككتابتو كطباعتو كمناقشتو،  -( البحث العممي 8152الربيعة، عبد العزيز ) -
 .ضالجزء األكؿ، مكتبة الممؾ فيد الكطنية، الريا

الكظيفي في فاعمية المنظمة: دراسة تطبيقية عمي الكظائف اإلشرافية  اإلستقرار( أثر 8152الرفكع، صبري ) -
في سمطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة، رسالة ماجستير غير منشكرة، عمادة الدراسات العميا، جامعة 

 مؤتة، األردف.
ىيئة التدريس في الجامعات السعكدية الناشئة كعالقتو  ( الرضا الكظيفي لدي أعضاء8152الزعيبر، إبراىيـ ) -

 .852-528، 9الكظيفي، مجمة جامعة الباحة لمعمـك اإلنسانية،  اإلستقرارب
الكظيفي لمعممات رياض األطفاؿ في قصبة المفرؽ كعالقتيا  اإلستقرار( درجة 8152السرحاف، مناؿ ) -

 .، األردفكمية العمـك التربكية، جامعة آؿ البيت بمستكي األداء الكظيفي، رسالة ماجستير غير منشكرة،
( مظاىر اإلحباط الكظيفي كأثرىا في االغتراب التنظيمي: دراسة ميدانية في 8111الصرايرة، أكثـ ) -

-892(، 8)28العمـك اإلدارية،  –المنظمات الصحية العامة في المممكة األردنية الياشمية، مجمة دراسات 
282. 

( المعني كالتدفق في العمل كمنبئيف بالقدرة عمي تحمل اإلحباط 8181دمحم )الضبع، فتحي كصفحي،  -
 .11-5، 21الكظيفي لدي معممي كمعممات الطمبة ذكي اإلعاقة البصرية، المجمة التربكية، 

( عالقة جكانب العمل بمستكي الرضا الكظيفي كمعدالت السعادة الكظيفية لدي 8152العامري، مني ) -
س الحككمية كالخاصة: دراسة عمي مجمس أبك ظبي لمتعميـ في العيف، رسالة ماجستير العامميف في المدار 

 .، اإلمارات العربية المتحدةغير منشكرة، كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة اإلمارات العربية المتحدة
مي العامميف بالكادر ( العالقة بيف التسييس التنظيمي كاإلحباط الكظيفي بالتطبيق ع8181العشري، دمحم ) -

 .858-522(، 8)2العاـ بجامعة المنصكرة، المجمة العممية لمدراسات كالبحكث المالية كاإلدارية، 
( كاقع السعادة الكظيفية لدي العامميف في جامعة آؿ البيت، رسالة ماجستير غير 8159العكف، غزكه ) -

 .ف، األردمنشكرة، كمية إدارة الماؿ كاألعماؿ، جامعة آؿ البيت
( درجة ممارسة مديري مدارس تربية لكاء الجامعة لمقيادة بالفضائل اإلسالمية 8159الفيداكي، بناء ) -

 األردف.كعالقتيا بالسعادة الكظيفية، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية العمـك التربكية، جامعة آؿ البيت، 
يفي لدي المرأة السعكدية العاممة بالقطاع الكظ اإلستقرار( أثر العدالة التنظيمية عمي8156القثامي، غكيزي ) -

 .899-815(، 5)21الخاص: دراسة ميدانية، مجمة البحكث التجارية المعاصرة، 
سعادة المكظفيف كالطاقة اإليجابية في بيئة  –( السعادة المؤسسية 8152المعايطة، ركال كالحمكري، صالح ) -

 ارات.، دار قنديل لمطباعة كالنشر كالتكزيع، اإلم2العمل، ط
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( العكامل المؤثرة في التسيب الكظيفي في المؤسسات الحككمية بمحافظة 8152بشير، بساـ كصالح، طارؽ ) -
 .92-29، 51ظفار: دراسة تحميمية، مجمة الثقافة اإلسالمية كاإلنسانية، 

فية ( تأثير تطبيقات اليندسة البشرية في السعادة الكظي8159جمعة، محمكد؛ ياسيف، حمزة كنكري، حيدر ) -
عف طريق الرضا الكظيفي: بحث استطالعي في كمية اليندسة الجامعة المستنصرية، مجمة تنمية الرافديف، 

22(581 ،)12-62. 
( العالقة بيف اإلحباط الكظيفي كالرضا الكظيفي 8152جكدة، عبد المحسف؛ عثماف، عمر كفتحي، ككثر ) -

(، 2)22كرة، مجمة الدراسات كالبحكث التجارية، بالتطبيق عمي المعمميف بالمدارس الحككمية بمدينة المنص
155-121. 

( أثر اإلىماؿ الكظيفي عمي أداء الخدمة بالمرافق العامة، مجمة 8152حاجة، عبد العالي كتماـ أماؿ ) -
 .515-512، 51االجتياد القضائي، 

ميـ لكاء القكيسمة ( درجة ممارسة القيادة التكزيعية لدي مديري مدارس التربية كالتع8181حمداف، سميرة ) -
، الكظيفي لممعمميف، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية العمـك التربكية، جامعة آؿ البيت اإلستقراركعالقتيا ب

 .األردف
دراسة  –( الركحانية الكظيفية كأثرىا بتحقيق مؤشرات السعادة الكظيفية 8185حيدر، سناف كياسيف، يكسف ) -

(، 8)81مف الكميات اإلنسانية في جامعة دىكؾ، مجمة جامعة دىكؾ،  ميدانية آلراء عينة مف تدريسي عدد
211-269. 

دراسة  –( تشخيص دكر العدالة التنظيمية في الحد مف مظاىر اإلخالؿ الكظيفي 8152خضر، شياب ) -
 استطالعية آلراء الككادر الكظيفية في كميات جامعة دىكؾ التقنية، المؤتمر الدكلي لمجامعة األردنية كجامعة

 .، األردفالقدس المفتكحة في عماف
( السعادة في العمل كدكرىا في تعزيز الثقة التنظيمية: بحث استطالعي آلراء العامميف 8185خمف، ياسر ) -

 .862-811، 5في جامعة الفمكجة، مجمة اقتصاديات األعماؿ، 
ثرىا في إدارة اإلحباط ( بعض الخيارات السمككية المتاحة أماـ القيادات اإلدارية كأ8158خميف، سمطاف ) -

دراسة آلراء عينة مف رؤساء األقساـ كالشعب في معمل منت بادكش الجديد، مجمة  –الكظيفي لمعامميف 
 .515-582(، 61)51العمـك االقتصادي كاإلدارية، 

ـ دراسة ميدانية بكمية العمك  –( القيادة الخادمة كدكرىا في التقميل مف اإلخالؿ الكظيفي 8181خكجة، زينة ) -
اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة المسيمة، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، 

 جامعة دمحم بكضياؼ بالمسيمة، الجزائر.
( تقييـ عكامل اإلخالؿ الكظيفي كدكرىا في تحقيق الفاعمية 8181راضي، ميرفت كأبك عمرة، حسف ) -

-11(، 16)52ة بدير البمح، المجمة العربية لضماف جكدة التعميـ العالي، التنظيمية في كمية فمسطيف التقني
21. 
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( اإلحباط الكظيفي كعالقتو بجكدة حياة العمل لدي مكظفات المؤسسات الحككمية في 8155رشيد، فارس ) -
 .822-822(، 2)5محافظة الديكانية، مجمة العمـك اإلنسانية، 

الكظيفي: دراسة تطبيقية عمي  اإلستقرارأثر الحكافز السمبية عمي ( 8181زريق، عمي كأبك السندس، إبراىيـ ) -
 .21-66(، 51)1البريد السعكدي بمنطقة عسير، مجمة العمـك االقتصادية كاإلدارية كالقانكنية، 
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Recently, various companies have increased their interest in 

psychological aspects of work, such as employees' feeling of job 

happiness and job frustration, in addition to the interest of these 

companies in providing job stability in the work environment to 

ensure that there is no dysfunction at work. The study aimed to 

assess the impact of job happiness, job stability, and job frustration 

on job dysfunction in travel agents, to determine whether job 

happiness has a mediating role in the relationship between job 

stability and job dysfunction in these agents. The study also aimed 

to determine if there were statistically significant differences among 

respondents to the study variables represented in job happiness, job 

stability, job frustration, and job dysfunction, according to 

demographic data. To achieve the objectives of the study; 591 forms 

were distributed to a sample of employees in travel agents in Cairo 

(Category A). 461 questionnaires were analyzed using SPSS V. 26 

and AMOS V.21 programs. The study concluded that job happiness 

plays a partial mediating role in the relationship between job 

stability and job dysfunction. The results also highlighted the 

absence of statistically significant differences in the responses of the 

sample members to job happiness, job stability, job frustration, and 

job dysfunction due to demographic and functional variables. The 

study recommended the importance of adopting supportive 

leadership styles represented in the charismatic and servant 

leadership to achieve a high level of stability and job happiness 

among employees in Egyptian travel agencies. 

 


