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 الرسمية السياحية   باألجهزة الوظيفي للعاملين    األداء  في  المجال السياحي وتأثيرها  ممارسات أخالقيات العمل في 
 هبة عبد الكريم يوسف زيدان 

 اإلسكندرية أبو قير    -  اآلثار المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم    -قسم الدراسات السياحية  
 الملخص:  

ولررر لح تجتررراظ المنومرررات أو الاهرررات السرررياحية    ، ر العمرررك اكفرررا   مرتكررر ات ااساسرررية لتسررريي أخالقيرررات ااعمرررال مررر  ال تعتبرررر  
عر  تعوريم    الرسمية إلى تع ير  السرلوا ااخالقري ادرادورا وتع ير  الإررة ودرسرا  دعرا م الروم  للعمرك مر  منورور قيمري وأخالقري، د رالا 

ولهر ا قرروا البجرد بدراسرة متنيرري  أساسريي     . صرجا  المارالو والعمرال  جرير  الرضرا  والروم  ا لت   القيم ااخالقية دي أنشطتها ضرماناا 
م  خالل تراى العالقة وااثرر بينهمرا دري قطراس السرياحة.    , السياحية الرسمية   اااجه   وما: أخالقيات العمك واادا  الوظيفي للعاملي   

وتكرون    الدراسرة، ات المسرتخدمة دري  بيان كأدا  لامع البيانر مد  على استمارات امست اعتمدت الدراسة على أسلو  المرابلة الشخاية المعت 
تبررري  مررر  خرررالل الدراسرررة وجرررود عالقرررة  ات دملرررة  .  حية الرسرررمية امدينرررة اإلسررركندرية السررريا   ااجهررر   ماتمرررع الدراسرررة مررر  العررراملي  دررري  

، العدالرة، احترراا الوقرا، امحترراا وحسر   ن تررا اإل ،  اامانة ، السرية،  والرواني ، المسئولية   ااانومة إحاا ية بي  أخالقيات العمك )املت اا  
وكرر لح تررأثر مسررتوا اادا  الرروظيفي ااررور  جووريررة  ،    والمشرراركة والعمررك كفريرر و ومسررتوا اادا  الرروظيفي   ة المعاملررة، الشررفاوية والن اورر 

  )املتررر اا ااانومرررة والررررواني ،  ك مررر اكررر   ترررأثراا إحارررا يا ترررأثر  ببعررردي  دررررخ مررر  أخالقيرررات العمرررك )الشرررفاوية والن اورررة واامانرررةو ، بينمرررا م ي 
 . ، العدالة، احتراا الوقا، امحتراا وحس  المعاملة، المشاركة والعمك كفري و اإلتران المسئولية، السرية، 
 الرسمية السياحية.  ااجه    الوظيفي،  اادا   العمك،  أخالقيات  الكلمات الدالة: 

------------------------------------------------------------------------ 
 :مقدمة 
تعبررر أخالقيررات ااعمررال عرر  ماموعررة مرر  القرريم وااعرررا  والتراليررد الترري يتعرراون علررى تطبيرهررا أدررراد عمررك معرري  كأسررا  لتعرراملهم    

معترردات  الررواني  والرواعرد وال   و. دهري تتاسرد دري سرلوكيات تراعرى عردا خررق 2016  ، وتنويم سلوكهم وأموروم داخك العمك )سيد وقاعود 
و. وتعتبرر أخالقيرات ااعمرال مر  المرتكر ات ااساسرية لتسريير  Boufatah, 2016القيرة المعمرول بهرا دري الماتمعرات ) والمردونات ااخ 
يات ومهراا  مسرئول   إدارتهرا تتطلر  مر  الررا مي  علرى    دإنها ومع تعاظم مسئوليات وأعبا  منومات وجهات ااعمال الرسمية    , العمك اكفا   
 و. Trevino and Brown, 2004خالقيات يلت ا بها العاملون ) على تبنى ماموعة م  اا  متنوعة قا مة 
السياحية الرسمية إلى تع ي  السلوا ااخالقري ادرادورا وتع ير  الإررة ودرسرا  دعرا م الروم  للعمرك مر  منورور قيمري    ااجه   ل لح تجتاظ  

،  لتجريررر  الرضرررا  والررروم  اصرررجا  المارررالو والعمرررال  )مجمدقرررة   القيرررة دررري أنشرررطتها ضرررماناا عررر  تعوررريم القررريم ااخ   وأخالقررري د رررال 
اررالف درري منومرررات ااعمررال السررياحية والفندقيررة ويررررزت أوميترر  درري الكإيررر مررر     ااوتمرراا موضرروس اادا  الررروظيفي    حورري و. وقررد  2016

سررعة  ترردقم الخدمرة السرياحية و د  ردع مستوا اادا  دري  التجدقات المشتركة على اختال  أحااا و ه المنومات والمؤسسات و لح به 
املترر اا اأخالقيررات العمررك سررو  قرررود إلررى تطرروير أدا  العرراملي  خاصررة درري    إن و  Khan, 2014التررأقلم مررع متطلبررات التنيررر السررريع ) 
حيررد أن    , لن اوررة واامانررة والسرررية يوليرر  الموظررف لاللترر اا اعناصررر أخالقيررات المهنررة كالشررفاوية وا   الرر   ماررال السررياحة ويعكررم اموتمرراا  

 . و Gordon et al., 2019سمعة تلح الاهات والمنومات  )   دي و  يؤثر اشكك مباشر عدا املت اا س 
 مشكلة الدراسة: 

حسرر   امحترراا و   احترراا الوقرا،   ، العدالرة   ، اامانرة اإلترران   السرررية، ،  المسرئولية   والررواني ،   ااانومرة تمإرك أخالقيرات العمرك اأاعادورا)املت اا  
مررك كفريرر و دوراا ر يسررياا درري حيررا  الماتمعررات ووررى موهررر مرر  مورراور ال رربخ امجتمرراعي  والن اوررة، المشرراركة والع المعاملررة، الشررفاوية  

لألدرررراد وضررررور  مررر  ضرررروريات العمليرررة اإلداريرررة دررري جميرررع المنومرررات الجكوميرررة وييرررر الجكوميرررة، ولهررر ا احتلرررا أخالقيرررات اإلدار   
الفسرراد اإلدار  وترردوور املترر اا امنوومررة القرريم ااخالقيررة  اصررر  نتياررة تفشررى مشرركالت  درري أدبيررات اإلدار  المع   وااعمررال موقررع الارردار  

تررررددع ااتاررراه املترررر اا    السرررياحي و. والمنومررررات علرررى اخررررتال  أنواعهرررا خاصررررة المرتبطرررة االماررررال  2005،  دررري ااعمررررال )المعاضررريدا 
اإلضرادة إلرى أن تطبير  ااخالقيرات  تجسري  اادا  الروظيفي، ا العراملي  وتجفير وم علرى    االمعايير ااخالقية للوظيفة و لح لتنميرة قردرات 

و. مرر  خررالل الطرررب السرراب  قمكرر  أن تتجرردد المشرركلة  2018  ، وآخرررون قررد قجسرر  مرر  عالقررة العرراملي  داخررك المنومررة )عبررد اللطيرر   
  ، السرررية   ، ئولية المسرر   ، ملترر اا اررالرواني  مررك اأاعادوررا الر يسررية )ا ثررر املترر اا بتطبيرر  أخالقيررات الع أ مررا    : التررالي   الر يسرري البجإيررة درري السررؤال  

اادا  الرروظيفي    درري المشرراركة و العمررك كفريرر و    ، الشررفاوية والن اوررة   ، امحتررراا وحسرر  المعاملررة   ، احتررراا الوقررا   ، العدالررة   ، اإلتررران   ، اامانررة 
  السرررلوكي مرررك  لرررى التعا تعتمرررد ع   السرررياحي الرطررراس    ودورورررا دررري تجسرررين  خاصرررة وان  بيعرررة   ؟ السرررياحية الرسرررمية   ااجهررر   للعررراملي  دررري  
 . لألدراد  وااخالقي 
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 : اآلتيين  ان الفرعي  ن وتنبثق منه التساؤال
  اررااجه   مررا ورري  بيعررة العالقررة الترري تررريخ برري  متنيررر أخالقيررات العمررك درري الماررال السررياحي ومتنيررر اادا  الرروظيفي للعرراملي    •

 ؟؛ الرسمية السياحية 
 . ؟ الرسمية السياحية  اااجه   أدا  العاملي    دي السياحي قيات العمك دي الماال  ما وو مدا وقو  تأثير أخال  •

 أهداف الدراسة: 
 السياحية الرسمية ودوروا دي تجسي  اادا  الوظيفي للعاملي .  ااجه   تجليك واقع تطبي  أخالقيات العمك دي   •
 السياحية الرسمية.  ه   ااج دراسة العالقة بي  أخالقيات العمك واادا  الوظيفي للعاملي  دي   •
 السياحية الرسمية.  اااجه   اادا  الوظيفي للعاملي    دي ثر تطبي  أخالقيات العمك  أ قيا   •
 السياحية.   عمال اا  أخالقيات السياحية الرسمية اممارسة  اااجه   تجديد مدا الت اا العاملي   •
 ية الرسمية. السياح  ااجه     دي العمك  أخالقيات لتفعيك تطبي    إدار  تردقم مرترب  •

 سة: الدرا  ا فرض 
العمك )املت اا ااانومة والررواني ، المسرئولية، السررية، اامانرة، اإلترران،    أخالقيات : يوجد عالقة  ات دملة إحاا ية بي   الفرض األول 

سرمية  لر ا   ارااجه   في للعراملي   العدالة، احتراا الوقا، امحتراا وحس  المعاملة، الشفاوية والن اوة والمشراركة والعمرك كفرير و واادا  الروظي 
 السياحية. 

 الرسمية السياحية.  اااجه   اادا  الوظيفي للعاملي    دي دملة إحاا ية   ا تأثيراا   تؤثر أخالقيات العمك  الفرض الثاني: 
  :نموذج الدراسة 

اني ،  ملترر اا ااانومررة والرررو مرر  اجررك التوصررك إلررى أورردا  البجررد تررم وضررع نمررو ظ يبرري  أخالقيررات العمررك كمتنيررر مسررترك ممإلررة درري )ا   
ة، اامانررة، اإلتررران، العدالررة، احتررراا الوقررا، امحتررراا وحسرر  المعاملررة، الشررفاوية، والن اوررة ، المشرراركة والعمررك كفريرر و،  المسررئولية، السررري 

ملي  االاهرررات  تجليرررك وتشرررخيأ دور أخالقيرررات العمرررك دررري تجسررري  اادا  الررروظيفي للعرررا   دررري   لإلسرررهاا واادا  الررروظيفي كمتنيرررر ترررااع  
 و. 1رقم )   التالي ك لسياحية و لح ودرا للشك الرسمية ا 

 
 و نمو ظ الدراسة 1شكك رقم ) 

 :الدراسة  حدود 
 بروزار  السرياحة  والهيئرات السرياحية الرسرمية  ارااجه    للعراملي   اادا  الروظيفي   دري  ثر أخالقيات العمرك أ عالقة و  دراسة  اقتار البجد على 

اإلدار  العامرة للسرياحة دري مدينرة اإلسركندرية،  –اتجراد النرر  السرياحية  – السرياحية ئرة العامرة لالسرتعالمات  الهي  – ويئرة تنشريخ السرياحة  –
 .2019حيد تم دراسة المتنيرات خالل عاا  

 اإلطار النظري:  
 العمل:  أخالقيات :  أوالا 
 مفهوم أخالقيات العمل:  •

حيرررد تمإرررك أخالقيرررات العمرررك    نسررران إل ا لرواعرررد المنومرررة لسرررلوا  قجمرررك مفهررروا ااخالقيرررات دررري عرررالم ااعمرررال م رررامي  كإيرررر  تررررتبخ اا 
الشررامك للجكررم    اإل ررار دهرري امإااررة    ، ماموعررة القرريم والمبررادع والمعتررردات الترري تجكررم سررلوا الفرررد درري التمييرر  برري  مررا وررو صرروا  وخطررأ 

  و. وتعررر  ودرر  قررامو  دبرري 2016  ، وآخرررون عطيرراني  علررى التاررردات تارراه ااشرريا  درري ضررو  منوومررة القرريم امجتماعيررة السررا د  ) 
لقرررريم المنومرررة وموا مررررة أدعررررال    إ رررار ي خلرررر   علررر جتماعيرررة أنهررررا ماموعرررة مرررر  أدوات ونورررم اإلدار  تسرررراعد  لمارررطلجات المسررررئولية ام 

  اإل ررار و. ويشرركك عرراا درران أخالقيررات العمررك ورري  chamber, 2016  Dubai  المرروظفي  مررع ورر ه القرريم لمنررع وكشررف سررو  السررلوا ) 
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  والرر     ، معررايير السررا د  درري الماتمرع اجكررم العررر  والرررانون بررول أو مردررو  دري ضررو  ال اادعررال ويوضرو مررا وررو مر قجكررم    الرر   الشرامك  
 تجديده.   دي  أساسيا تلع  وي  أنومة المؤسسات دوراا  

ا  ويررالتطبي  علررى الرطرراس السررياحي وجررد أن ممارسررات أخالقيررات العمررك قعررود االفا ررد  علررى صررناعة السررياحة وان مرر  واجبررات مرر  قرررو 
اا درري صررناعة ت ررم درري  مهمرر البرررامس ، حيررد تعررد ااخررالق تجرردقاا    ورر ه   لرريم ااخالقيررات درري وال رريادة أن يرردخلوا تع   بتعلرريم برررامس السررياحة 

اعض منها ممارسات ييرر أخالقيرة تتمإرك دري المخالفرات وسرو  المعاملرة والعرقيرة والت رليك والتخرير  وعردا احترراا السررية. لهر ا قامرا  
  ااخالقيرررة ت ررمنا مسررود  بهرر ه المعررايير    والترري قيرررات السررياحة  المدونررة العالميررة اخال   اإصرردار   1999عالميررة عرراا  منومررة السررياحة ال 

 و.  1999العالمية )المدونة العالمية اخالقيات السياحة، 
:  لين تجاا  المجتما  أخالقياات العاام أخالقيات العاملي  دي الرطاس السياحي مر  خرالل العناصرر التاليرة:    إلى ويشكك عاا قمك  اإلشار   

تررروا علررى تع يرر  امحتررراا المتبررادل للمعتررردات البيئيررة وااخالقيررة والفلسررعية دون التمييرر  العناررر  امررا قعمررك علررى تنميررة الماتمررع    ي والترر 
رية  وتشرمك املتر اا اأخالقيرات العمرك مر  حيرد اامران واإلخرال  والاردق والجفرا  علرى سر   أخالقيات العاملين تجا  المهنة: وتردم .  

: وتشرمك التجلري االسرلوكيات اإلقاابيرة دري التعامرك  أخالقيات العاملين تجا  الازمالء مهنة.  ما قمنع أ  تار  قسئ لل البيانات المردمة ا 
: وتشرمك الجفرا  علرى صرور  وسرمعة المؤسسرة دري  يعملاون ههاا   التاي المنظماة    أو أخالقيات العاملين تجا  المؤسساة  مع دري  العمك.  
مر  حيرد مارداقية المعلومرات المردمرة لامهرور المنومرة وتوثيرهرا  اا اشرر  العمرك السرياحي  مرال  وتعتمرد علرى املتر  الماتمع ولردا الع 

 و. 2018، آخرون اشكك دا م حفاظاا عليها دي حالة عدا استمرار العاملي  دي عملهم)عبد اللطي  و 
 أهمية االلتزام بأخالقيات العمل:    •

ن عردا  عمرك كار   مر  متطلبرات العمرك  لرح ا أخالقيرات ال   اإتبراس لي   أن تلر ا العرام إلرى  عراا    تجتاظ إدار  المنومرات والمؤسسرات اشركك 
و أن املترر اا اأخالقيرررات ااعمررال يررؤدا إلررى تررودير بيئرررة  2017، و يؤكررد أبررو عرروده ) أدا  المؤسسررة أو المنومرررة   درري املترر اا بهررا يررؤثر  

إ  قسررود العرردل    ، لعرراملي  امجتمرراعي برري  يالبيررة ا يرردعم الرضررا وامسررتررار  مواتيرر  لررروب الفريرر  وزيرراد  اإلنتاجيررة داخررك المنومررات، كمررا  
المنازعرات والمخالفرات التري تعرر  المنومرات للمخرا ر، د رالا عر  أن وجرود مواثير     تررك الإرة االمؤسسرة أو المنومرة ويالترالي    ت داد و 

منومرة أو  ال أن سرمعة  إلرى  و  2008لواجر . وأشرار البروتي ) ن ليرررروا السرلوا ا و أخالقية معلنر  يرودر مرجةيرة حقيقيرة قجرتكم إليهرا العرامل 
مؤسسررة أصرربجا مرر  أوررم عوامررك نااحهررا وتمتعهررا اميرر   تنادسررية  وم قمكرر  أن يتجررر   لررح برردون تطبيرر  مبررادع أخالقيررات ااعمررال.  ال 
  علرى جعرك الطرير  واضرجاا   ويشكك عاا دإن وجود قا مة اااخالقيات ويروتوكومت التعامك قسراعد .  Evansو 2018) إلي    أشار ما     ا وو 

حتررى الفاررك مرر  العمررك ممررا قسررهم درري تع يرر     أو ات أو الهيئررات خاصررة ويمررا يرررتبخ اررإجرا ات الترقرري والعررالوات  أمرراا العرراملي  االمنومرر 
 و (Simat et al.,2012التجفي  الشخاي للفرد محتراا الرواني  واللوا و المدرجة  

 أبعاد وعناصر أخالقيات العمل:  •
ااعتباروا م  الماادر الر يسية دي ضبخ العملية اإلدارية، ل لح على العامك احترامها حتى م   نين لتزام باألنظمة والقوا اال تتمإك دى 

حيد تكم  المسئولية الوظيعية دي   المسئولية و.  2018؛ حاجى والاوا  ،    2017بو عود  ،  أ قكون معرضاا للمجاسبة أو العروية ) 
)أبو عود  ،     ويراد بها عدا إدشا  أسرار العمك وال مال  دي المنومة  ية سر ال     ع  نتا س قرارات . أن قكون الموظف مسئوما دي عمل 

قعنى القياا ااميع اامور اأد ك  ريرة ممكن  وم  سمات  السرعة دي   اإلتقان  . وتعني الإرة والادار  دي امعتماد  األمانة و. 2017
ة والترقيات والروات  والجروق حالة تماثلهم  الموظفي  دي المعامل تجري  المساوا  بي   ل ق  عملية إدار  الفرو   ووى العدالة    اإلنااز واادا . 

وددارت  االنسبة للموظف قعتمد على احتراا مواعيد العمك   احترام الوقت  . ( Demetriu et al ., 2011)  دي الخبر  والكفا   والدرجة 
المؤسسات قجد م  نشو   نويمي أمإك داخك ينعكم على مناخ ت  عاملة االحترام وحسن الم  . الرسمية ودنااز جميع المهاا دى وقتها 

دالشفاوية وى الادق والوضوب مما قعوم روب امنتما    الشفافية والنزاهة .  و 2012)الجرامي وأبو عياش،  بي  العاملي  الاراعات 
ا   ياا اعمل  دون منو أو ح حية وااخالقية عند الق ترتبخ امراعا  الموظف للقيم الرو   دهي و، أما الن اوة  2014والوم  للمنومة )ال يناني،  

قاعك الموظف ج   م  دري    المشاركة والعمل كفريق  أما .  ( Kilic,2011) امتيازات عم  قستجرها للجاول على منادع شخاية 
 و. 2018كامك مسئول ع  تجري  أودا  ر يسية للمنومة ككك )حاجى والاوا ،  

 مصادر أخالقيات العمل:  •
و علرررى  2017عرررود  )   أبرررو و ؛  2014و؛ ال ينررراتى ) 2013)   لعمرررك كادررر   كرورررا ال يبرررى ادر أساسرررية اخالقيرررات ا ماررر   ة توجرررد خمسررر 
عرادات الماتمرع ااكبرر  رتبخ ا عراد  مرا ير االجتماعي: المصدر    قعتمد على خاصية الرقااة ال اتية للعاملي . المصدر الديني:    النجو التالي: 
تددع الوررو  امقتارادقة الارةبة ارأدراد الماتمرع إلرى ممارسرة    د ق المصدر االقتصادي:  ت.  م  حيد التراليد وااعرا  والعادا   للعاملي  

واسرررتنالل الوظيفرررة وييرورررا والعكرررم صرررجيو دررري حالرررة ااوضررراس امقتارررادقة    الرشرررو  و خالقيرررة كرررامنجرا  والنررر    أ أنمرررال سرررلوكية م 
يرة، دررإن  ز االشررفاوية والدقمررا  ي ظرك أوضرراس سياسرية تمترا عنردما قررروا الموظرف أو العامررك ارأدا  عملر  درر   المصادر السياسااي:   المسرترر . 
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النورراا قسررهم درري ازدوررار ااخررالق المهنيررة، أمررا النورراا السياسرري الرر   قفترررر إلررى الرقااررة اإلداريررة والر ررا ية يررؤد  إلررى تن قررة السررلوا  
وأنومررة وقرريم تجرردد  ديهررا مرر  قررواني  ولرروا و  ويراررد ارر  البيئررة التنويميررة اكررك مررا  المصاادر اإلداري التنظيمااي:    لرردا اادررراد.   الالأخالقرري 

 . اادراد قات بي  العال 
 أشكال الممارسات األخالقية للمنظمات والهيئات وتحديات تطبيقها:     •

دالمؤشر الر يسي اخالقيات العمك وو الجوار العرالني   ، إن قيم الفرد ااخالقية اإلقاابية تؤثر على نوعية العمك ال   قردم  
إلى معالاة تطبي  اعض المنومات اخالقيات ااعمال م     Yuspeh ( (2000يشير ت التي تواج  الفرد. و والعا في للمشكال 

و م    خالل إنشا ها لمكات  لألخالق متخااة دي متااعة الاوان  ااخالقية وك لح تردقم المشور  للمدرا  دي المسا ك ااخالقية. 
حدد    حيد وسو  استخداا السلطات ،    القيات السلبية كالفساد عامك مع العديد م  امخ تواجهها المنومات تجديد الت   التي أكبر التجدقات  
تطبي  عرويات التااوزات ااخالقية ،   دي   التراخي و و ه العقبات ودراا لعوامك عد  منها  2016و ؛عمر وخيره) 2015حسي  والاميك)  

ظف اقيمة العمك  ، وك لح غيا  شعور المو لردو  الجسنة للعاملي  عدا وجود نمو ظ م  اإلدار  العليا يلت ا اأخالقيات المهنة ويمإك ا 
 ال ا قردم ، وأخيراا انعداا الإرة المتبادلة بي  اإلدار  والعاملي . 

 ثانيا: األداء الوظيفي: 
 مفهوم األداء الوظيفي:  -1
انيرات النمرو  هم ومسرتوا كفرا تهم ودمك للجكرم علرى ناراح   ، دراسة وتجليرك أدا  العراملي  لعملهرم ومالحورة سرلوكهم أثنرا  العمرك   اأن  قعر   

حيرررد أن    ، بررري  السررلوا واإلناررراز واادا  للفرررد   Gilbertويفارررك العررالم    و. 2013  ، )الشررري    أعلرررى   لمناصرر   تررر للفرررد وترقي المسررتربلي  
ظ عرر  اادررراد  قخررر   الرر   أمررا اإلنارراز دهررو ااثررر أو اإلنترراظ    ، السررلوا وررو مررا قررروا ارر  اادررراد مرر  أنشررطة درري المنومررة الترري قعملررون بهررا 

و. مرر  خررالل التعرراري  السرراارة لررألدا  يت ررو انرر   2013  ، اعررك برري  السررلوا واإلنارراز )العطرروا أمررا اادا  دهررو عبررار  عرر  التف   ، ويررردموه 
السياسررة العامررة للمنومررة أو    إ ررار قشررتمك علررى عررده أاعرراد ترررتبخ اررأدا  الفرررد داخررك وحداترر  التنويميررة أو أدا  الوحرردات التنويميررة درري  

 و. 2013 ، البنية امقتاادقة وامجتماعية والإراوية المجيطة )بودراس   إ ار دي   سة أو أدا  المنومة ككك المؤس 
 عناصر األداء الوظيفي:  -2

ونرراا عررده عناصررر أو مكونررات تعرر ز مرر  درجررة داعليررة اادا  للعرراملي  درري المنومررات ولعررك مرر  أومهررا خاررا أ ومهررارات الموظررف  
أمررا بيئررة التنورريم دهرري تمإررك    ، مهرراا ومسررئوليات وأدوار كررك وظيفررة   هررا تطلبررات الوظيفررة ويراررد ب ويراررد بهررا كفررا   الموظررف، وكرر لح م 

ليررررات تنفيرررر  المهرررراا الداخليررررة االمنومررررة والعوامررررك الخارجيررررة كالعوامررررك امجتماعيررررة وامقتاررررادقة والبيئيررررة  آ العوامررررك الداخليررررة كررررإجرا ات و 
، ااإلضررادة إلررى  المنارر  ومررردار سرررعة ورر ا اإلنارراز   يوجررد عناررر مررردار العمررك والج ررارية والرانونيررة الترري تشرركك بيئررة التنورريم، كرر لح  

يوجرد عنارر نوعيرة العمرك ويرارد ار  مردا قردر  الموظرف علرى اسرتنالل    درجة الادقة والمسئولية دي إنااز ااعمال دي وقتها، وأخيرراا 
 و 2018، ؛ حاجى والاوا  2013 ، اس مهارات  الفنية والعملية والتنويمية لتنفي  ااعمال دون خطا أو تراير )بودر 

 معدالت األداء الوظيفي:  -3
تبعررراا لمسرررتوا العرررادات    اخررررا ومررر  منومررة    اخرررر قجترراظ تريررريم اادا  إلرررى وصرررف معرردمت اادا  والتررري قختلرررف تررررديروا مرر  ماتمرررع  

دا   أن أوميررة معرردمت اا قبررك  مرر   و  2010الرييرر  )   أكررد و. وقررد  2013  ، والتراليررد السررا د  والورررو  البيئيررة المجيطررة االمنومررة )الشررري  
الكفررا   والدقررةو ويالتررالي المعاونررة    ، قرردرتها علررى توضرريو مسررتوا اادا  المطلررو  مرر  خررالل تررودير مؤشرررات قياسررية )السرررعة   درري تكمرر   

و.  2013  ، ق داعليررة اادا  )الطراونرر  و علررى قيررا  اادا  الفعلرري للعرراملي  وكرر لح تررودير ااسررم الواضررجة لمعالاررة امنجرادررات الترري تعرر 
  . م  خالل سا خطوات مجدد  وتتم و ه العملية 

 
 و وصف معدمت اادا  الوظيفي 2شكك رقم) 

 و 2004المادر: السكران)  
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 العوامل المؤثرة في األداء الوظيفي:  -4
 اادا  الوظيفي دي الشكك التالي:    دي قمك  اجمال العوامك التي تؤثر 

 يفي الوظ   اادا    دي والعوامك المؤثر   3شكك رقم ) 
 Boufatah  و 2016)   و؛ 2011المراقات )   ؛ و 2011لمادر: نعامة وعلى) ا 

 تقييم وتحسين األداء الوظيفي:   -5
 تقييم أداء العاملين: 
والسرلوكيات التري قمارسرها    ، عملية إداريرة دوريرة ورددها قيرا  نررال الررو  وال رعف دري الاهرود المب ولرة مر  الفررد   اأن  قعر  ترييم اادا   
كررك    إسررهاا وررو تجديررد مردا  وتريريم اادا   و.  2008  ، ريرر  ورد  معرري  خططرا لرر  المنومررة مسربراا )الارريردى دررى تج دري مواقررف معينرة و 

درررد درري إنارراز ااعمررال الموكلررة إليرر  وضررمان الجفررا  علررى الترروازن برري  متطلبررات الوظيفررة وقرردرات العامررك. ويعتبررر تريرريم أدا  العرراملي   
لردررع مسررتوا الررردرات    ، كمررا قعتبررر مرردخالا المردمررة عرر  مسررتوا أدا  العرراملي    ت علومررا ااسررا  لعمليررات التطرروير اإلدار  مرر  خررالل الم 

ي الجكرم علرى صرالحية نوراا اختيرار اادرراد وسرالمة  علر كمرا قسراعد    ، اادا ية للعاملي  م  خالل صياية برامس تدري  وتطوير مسرتمر  
الشرعور االمسررئولية لردا العرراملي  مر  خررالل إدراكهرم ارران  نميرة  عرر  ت   التشررايةية د رالا   والمكادرتت مراحرك التعيري  ودعررم إجررا ات الترقرري  

 و. 2018  ، وآخرون اللطي    عبد ؛   2018  ، حاجى والاوا  وم سيكون دا ماا موضع ترييم م  رؤسا هم )   أدا 
 تحسين األداء الوظيفي: 

د قعرر  تجسري  اادا   ، حير   و Jaques, 2003م  ال رور  أن تمإك دلسفة تجسي  اادا  سياسة عامة تنتهاهرا المنومرات الجديإرة ) 
المررال االطريرررة    رأ  اسررتخداا جميررع المرروارد المتاحررة لتجسرري  المخرجررات وتجريرر  التكامررك برري  التكنولوجيررا الاررجيجة الترري توظررف    اأنرر  

  و. ويسرهم تجسري  اادا  دري رسرم خار رة  رير  واضرجة للمؤسسرات بتجديرد الفارو  دري مسرتويات اادا  وكيعيرة 2013  ، المإلى )بودراس 
و لتجسرري  وتطرروير اادا  درري المنومررات  2003و نمررو ظ المررالكي)  4و. ودررى ورر ا السررياق يوضررو شرركك ) 2014  اتهررا )ماررطفى, معال 

 عامة حيد يت م  العناصر التالية: 
 ؛ مستوا اادا  المستهد : ما تسعى اإلدار  للوصول إلي   •
 ؛ مستوا اادا  الفعلي: اانشطة الفعلية المب ولة خالل دتر  مجدد   •
 ؛ المستهد  سلبياا   اادا  اختال  اادا  الفعلي ع    امعنى دا : اا   و  دا  •
 ؛ تجليك الفاو : التعر  على أسبا  الفاو  بي  اادا  الفعلي والمستهد  واختيار الطريرة المإلي للعالظ  •
   أو عدم . اادا برنامس العمك لتجسي  اادا : يتم م  خالل  تطبي  المدخك العالجي والتأكد م  استمرارية تجس  مستوا  •

 
 و 2003المالكي،  ) المادر:    .    االمنومات   اادا  لتجسي     المالكي و نمو ظ  4شكك ) 
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 : أخالقيات العمل واألداء الوظيفي )العالقة والتأثير(:  ثالثاا 
مرة، وتعر ز مر   ي  االمنو إن املت اا االمعايير ااخالقية والمهنية وقواعد السلوا الروظيفي تمإرك عنارراا أساسرياا دري تجسري  كفرا   العرامل 

ااول    ؛ ن مر  المعرايير لتريريم اادا  للعراملي  دري المنومرات أو المؤسسرات ا اادا  التنويمي م  خالل العمك كفرير  متكامرك ويوجرد نوعر 
  ؛ ارررادقاا مةيرررار كمررري قعتمرررد علرررى معرررايير مجاسررربية كتجليرررك الرررروا م الماليرررة والتجليرررك ااسرررتخداا النسررر  الماليرررة لقيرررا  أدا  العررراملي  اقت 

المةيررار النرروعي الرر   يهررد  إلررى وصررول أدا  العامررك لمسررتوا مجرردد مرر  اإلتررران والشررفاوية والاررود  واامانررة علررى المسررتوا اإلدار   و 
و. وقرررد ترررم امعتمررراد علرررى المةيرررار النررروعي لتريررريم أدا  العررراملي  االاهرررات السرررياحية الرسرررمية دررري وررر ه  2018،  وآخررررون )عبرررد اللطيررر   

تجسرري  العالقررة برري  العرراملي  اع ررهم برربعض، تنميررة الررردرات    علررى   بيرر  ااخالقيررات المهنيررة قررد قسرراعد تط اا دررإن  ويشرركك عرر .  الدراسررة 
زيراد  ثررة العراملي  وضرمان حريرة الررأ  والمشراركة ووم هرم    إلرى ، كمرا يرؤدا    ويالتالي تجسري  مسرتويات اادا  المهارية واإلدارية للعاملي 

الوظيفي، د الا ع  خل  مناخ م  الشرفاوية والدقمررا يرة دري صرناعة الرررارات الداخليرة  ر اادا   تهم ووي عوامك جوورية لتطوي ا لمؤسس 
 و.   2016وج  )عطياني وآخرون،    أحس  للمنومة اما ق م  الت اا العاملي  بها وسعيهم لتجقيرها على  

 منهج الدراسة: 
السرياحية الرسرمية،    ارااجه   أدا  العراملي     دري ال  مر يرات ااع ثرر أخالق أ البجد إلى نمخ اااجاث الوصعية التجليليرة حيرد يوضرو    ينتمي 
 جك اختبار درو  الدراسة وتجري  أودادها تم امعتماد على المنهس الكمي ااستخداا استمار  استبيان كأدا  لامع البيانات . أ وم   
 الدراسة:   أداة 

السرررياحية الرسرررمية، حيرررد يتكرررون    ارررااجه   ملي   ظيفي للعرررا ترررم إعرررداد اسرررتمار  اسرررتبيان حرررول أخالقيرررات العمرررك وتأثيرورررا دررري اادا  الرررو 
 امستبيان م  قسمي  ر يسيي : 

قشمك البيانات الشخاية للمبجوثي  )الانم، العمر، الجالة امجتماعية، المستوا التعليمي، سنوات الخبر  والمسمى   : األول القسم 
، كما شملا العينة اختالداا دي أعمار المستايبي   سة الدرا ينة م  ع ./. 48,1ال كور بينما  ./. 51,9حيد مإلا اإلناث  الوظيفيو. 

./. ويفسر  لح ارتفاس الشريجة العمرية المتوسطة م  الشبا  دي أماك   41,8أعلى نسبة    40-31وسالا م  تراوحا أعماروم بي  
 .   ./. 58,3العمك االاهات الرسمية السياحية. كما أن النالبية حاصلون على اكالوريو  بنسبة  

 و درر  موزعة على مجوري  أساسيي : 64: قشمك مجاور الدراسة الر يسية ويتكون م  ) ثاني القسم ال 
  -و درر  موزعة على أاعاد الدراسة العشر  الر يسية )املت اا ااانومة والرواني  49أخالقيات العمك ويتكون م  )  المحور األول: 

و لح بنا    العمك كفري و  -الشفاوية والن اوة  -امحتراا وحس  المعاملة  -ا الوق  راا ت ح ا –العدالة  -اإلتران  -اامانة  -السرية  -المسئولية 
و؛  2016و؛ ودي  ) 2016خرون ) آ عطيانى و و ؛ 2013و ؛ بودراس ) 2012السكارنة ) على مراجعة الدراسات الساارة دي و ا الادد، 

 و. 2017اله اقمة والعطا  ) و 
و؛  2016و؛ ودير  ) 2016و؛ مجمدقرة ) 2016درر ، بنرا  علرى دراسرات النويررة ) و  15م  )   اادا  الوظيفي ويتكون   المحور الثاني:   أما   

 = مواد  اشد و.   5= يير مواد  اشد  إلى  1)  الخماسي تم استخداا مقيا  ليكرت و و ،  2017اله اقمة والعطا ) 
 أساليب المعالجة اإلحصائية: 

رارات والمتوسررخ الجسررابي والترتيرر  لمعردررة تكرررار دئررات  ويررة والتكرر لجسررا  النسرر  المئ   SPSS 24  اإلحاررا ي لبرنررامس التجليررك  اسررتخدا ا 
كرونبرراخ لمعردررة ثبررات دررررات امسررتبانة. معامررك ارتبررال بيرسررون،    متنيررر معرري  ووصررف عينررة البجررد )اإلحاررا  الوصررفيو واختبررار الفررا 

وامنجرردار الترردرياي لدراسررة تررأثير  والتررااع    مختبررار العالقررة برري  المتنيررر المسررترك و ،  و  إلقارراد صرردق امسررتبانة الداخليررة واختبررار الفررر 
 المتنير التااع.   دي المتنير المسترك 

 أساليب جم  البيانات:  
تم عر  مجتويات   حيد ، اعتمدت الدراسة على أسلو  المرابلة الشخاية المعتمد  على استمارات امستبيان لامع البيانات 

و مجكمي ، للتجر  م  مناسبة أدا  الدراسة وسالمة صياية  7ف عددوم ) امستبيان على ماموعة م  المجكمي  المتخااي  والبال 
 . 2019تم توزيع امستمارات دي الفتر  م  يناير إلى مار   الفررات وانتما  كك منها للماال ال   وضعا وي ، و 

 مجتم  وعينة الدراسة: 
و موظفراا بروزار  السرياحة،  131لبرالف عرددوم ترريبراا ) كندرية وا السياحية الرسمية امدينة اإلس   ااجه   تكون ماتمع الدراسة م  العاملي  دي  

يردررة وكررامت السررياحة والسررفر، الهيئررة المارررية العامررة لتنشرريخ السررياحة، الهيئررة اإلقليميررة لتنشرريخ السررياحة، مكترر  امسررتعالمات التررااع  
  إليهرا ترم التوصرك    التري للبيانرات    احة ) برراا ة للسري عامر ال   اإلدار  جرابر وكر لح    سريد  لهيئة تنشيخ السرياحة، مكتر  السرياحة الدينيرة امنطررة  

 . و استمار  صالجة للتجليك 79، حيد تم الجاول على ) المرابالت الشخايةو  إجرا   أثنا  الهيئات السياحية  را  م  مد 
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   :الصدق البنائي 
 الوظيفي   واألداء العمل    أخالقيات   بعاد أ ( يوضح عالقة االرتباط هين  1جدول ) 

  باألنظمة  االلتزام  متغيرات الدراسة 
 والقوانين 

االحترام وحسن   احترام الوقت  العدالة  اإلتقان  األمانة  السرية  المسئولية 
 المعاملة 

الشفافية  
 والنزاهة 

المشاركة  
 والعمل كفريق 

  األداء 
 الوظيفي 

ن  و
يرس
ك ب
عام
م

 

  ااانومرررة  املتررر اا 
           1 والرواني  

          1 581.** المسئولية 
         1 693.** 1.65** السرية 
        1 670.** 577.** 610.** اامانة 
       1 640.** 684.** 702.** 627.** اإلتران 
      1 318.** 191. 285.* 352.** 302.** العدالة 

     1 302.** 706.** 637.** 573.** 593.** 577.** احتراا الوقا 
امحتررررررررررررراا وحسرررررررررررر   

 المعاملة 
**.559 **.530 **.543 **.597 **.657 *.223 **.704 1    

   1 442.** 525.** 435.** 457.** 324.** 518.** 409.** 545.** الشفاوية والن اوة 
المشررررررررراركة والعمرررررررررك  

 كفري  
**.601 **.570 **.605 **.634 **.675 **.324 **.785 **.724 **.619 1  

 1 579.** 624.** 431.** 537.** 03.4** 452.** 436.** 431.** 452.** 466.** الوظيفي   اادا  
 .**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed .و 
 .*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed .و 

المسرررترك    ة للمتنيرررر و أن جميرررع معرررامالت ارتبرررال بيرسرررون كانرررا معنويرررة ممرررا يررردل علرررى صررردق اااعررراد الر يسررري 1يت رررو مررر  جررردول ) 
 )أخالقيات العمكو وك لح صدق المةيار التااع )اادا  الوظيفيو. وي لح تعتبر جميع ماامت امستبيان صادقة لما وضعا لقياس . 

 ثبات االستبيان: 
 و اختبار الادق والإبات2جدول )

 ألفااا كرونباااخ معاماال ألفاكرونباخ  معامل اسم المتغير
 لكل المتغيرات

 المصداقية

 905. والرواني  ااانومة املت اا

0.914 0.956 

 905. المسئولية
 905. السرية
 907. اامانة
 901. اإلتران
 923. العدالة

 900. احتراا الوقا
 904. امحتراا وحس  المعاملة

 908. الشفاوية والن اوة
 897. المشاركة والعمك كفري 

 917. العمل أخالقيات
 908. الوظيفي األداء
و  0.923  –  0.897حيرد تترراوب بري  )   اأاعادورا   أخالقياات العمال كرونبراخ مرتفعرة لمجرور    و أن قيمة معامك ألفرا 2يت و م  الادول ) 
، أما االنسبة لمجور   0.914قيمة   لكك المتنيرات ألفاكرونباخ كما بلف معامك   0.917العمك   أخالقيات  إاعاد بينما بلنا لاميع   

 0.6وو ا قعنى أن معامك الإبات مرتفع حيد يتعدا   0.908كرونباخ مرتفعة ويلنا   دكانا قيمة ألفا  ظيفي الو   داء أل ا 
)  Field,2009; Hair and Anderson2019  .ر الترييعي لمعامك    كما تم استخراظ معامك الادق م  خالل احتسا  الا و

و ، ويلنا قيم الادق لاميع دررات أو أاعاد   ,Sekaran  2006و ) الإبات )قاعد  رياضية تريخ معامك الادق امعامك الإبات 
 و. 0.956امستبيان ) 

 :عرض نتائج الدراسة وتحليلها 
 :: محور أخالقيات العمل ًا أوال 

 بعد االلتزام باألنظمة والقوانين:  -1
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رات المتعلرررة ببعررد املترر اا  عرر  الةبررا   أدررراد العينررة   جويررة و: التوزيعررات النسرربية والمتوسررطات الجسررابية وامنجرادررات المةياريررة ا 3جرردول ) 
 ااانومة والرواني  

 أسئلة خاصة بااللتزام باألنظمة والقوانين
 
 

غير موافق 
أوافق  موافق محايد غير موافق بشدة 

 الوسط  بشدة 
 الحساهي

االنحراف 
االتجا   الترتيب المعياري 

 العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العام 
 النسبة النسبة ةالنسب النسبة النسبة

التررررر ا االنوررررراا الرررررداخلي للمنومرررررة لتجديرررررد مسرررررئوليات  
 وقواني  العمك  

00 00 4 31 44 4.50 
 

.59 
 55.7 39.2 5.1 00 00 أوافق بشدة 2 

 40.5 39.2 17.7 00 2.5 أوافق 4 89. 4.15 32 31 14 00 2 اتااع النشرات الداخلية للمنومة اشكك مستمر 
مرررررررؤتمرات وامجتماعرررررررات  ال ى ح رررررررور  احرررررررر  علررررررر 
 المرتبطة االعمك 

00 1 15 35 28 4.13 
 35.4 44.3 19.0 1.3 00 أوافق 5 76. 

احتررررررا الرررررنوم الرانونيرررررة للمنومرررررة لمواجهرررررة كرررررك أنرررررواس  
 الفساد اإلدار  

 65.8 30.4 3.8 00 00 بشدة أوافق 1 56. 4.62 52 24 3 00 00
مررررررر  اإلدار     ت الارررررررادر  اترررررررااع التعليمرررررررات والتوجيهرررررررا 

 ااستمرار 
00 00 8 29 42 

 53.2 36.7 10.1 00 00 بشدة أوافق 3 67. 4.43
 بشدة أوافق 4.36 والقوانين( باألنظمة ) االلتزام األولالوسط الحساهي للبعد 

ى أن مسرررتوا املتررر اا  يررردل علررر   مرررا م   و  4,36) تررر اا ااانومرررة والررررواني  قرررد حرررر  وسرررطا حسرررابياا مررررداره  أن اعرررد امل إلرررى  و 3قشرررير جررردول ) 
و.  2018)    حرراجي والارررا  و و  2013العطرروا)   ؛ و  2010ووررو مررا يتفرر  مررع دراسررة جررواد) .  مرتفررع    اررالرواني  واانومررة لرردا العرراملي  

مارررر تتبررع قرررانون ونورراا مررالي وددار  مراقررر  مرر  جهرررات متعرردد  ممرررا اسررتوج  علرررى    درري الرسررمية السرررياحية    ااجهررر   أن    نؤكررد برر لح  
اا االرواني  واانومة دي تأدقة المهراا والواجبرات للوصرول إلرى الفاعليرة المطلويرة و لتجرير  رسرالة الهيئرة أو المنومرة ودر   ي  املت  العامل 

 الرواني  الموضوعة. 
  :بعد المسئولية  -2
 لرة ببعد المسئولية رات المتع أدراد العينة ع  الةبا   جوية التوزيعات النسبية والمتوسطات الجسابية وامنجرادات المةيارية ا   (: 4جدول ) 

 خاصة بالمسئولية  أسئلة 

غياااااار موافااااااق  
 بشدة 

الوسااااااااااااااااااط   بشدة  أوافق  موافق  محايد  غير موافق 
 الحساهي 

االنحااااااراف  
 المعياري 

 االتجا  العام  الترتيب 

 العدد  العدد  العدد  العدد  العدد 
 النسبة  النسبة  النسبة  النسبة  النسبة 

   مرترحات وتوصريات مسرتمر   أقدا 
  رق العمك  لتجسي  

00 00 15 40 24 4.11 
 

.69 
 

 أوافق  4
00 00 19.0 50.6 30.4 

للقيررررراا اأعمرررررال إضررررراوية    أتطررررروس 
 حفاظا على حس  سير العمك 

 أوافق  5 90. 4.08 29 34 11 4 1
1.3 5.1 13.9 43.0 36.7 

احررررررررر  علررررررررى تررررررررردقم صرررررررررور   
 إقاابية للمنومة  

 بشدة  افق و أ  3 61. 4.49 44 30 5 00 00
00 00 6.3 38.0 55.7 

احرررر  علرررى تجمرررك مسرررئوليات  
 الوظيفة ومهامها بدقة 

 بشدة  أوافق  1 58. 4.62 53 22 4 00 00
00 00 5.1 27.8 67.1 

اسررتعد دا مررا لمواجهررة المشرركالت  
 وتجمك مسئولي  الررارات 

 بشدة  أوافق  2 69 . 4.51 47 28 3 00 1
1.3 00 3.8 35.4 59.5 

 بشدة  أوافق  4.36 الحساهي للبعد الثاني )المسئولية(   الوسط 
 و ممرا يؤكرد علرى ارتفراس مسرتوا المسرئولية لردا العراملي  4,36أن اعد المسئولية قرد حرر  وسرطاا حسرابياا مررداره )  و 4) م  جدول  يت و 
ى ضرررور  الترر اا ادارات  إلرر رت  شررا أ التررى    و 2012أبررو عيرراش)  و   ووررو مررا اتفرر  مررع نتررا س دراسررة الجرامررى  . الرسررمية السررياحية  اررااجه   
ت السرياحية بتطبير  بنرود أخالقيرات المهنرة الترى تروزس علرى العراملي  ) مر  حيرد المسرئولية، الن اورة والشرفاوية واإلتررانو انر  مرر   ت المنشر 
لمكاترر   عرراملي  اا الترري أكرردت علررى تجمررك ال   Gordon et al. (2019) خالقررى، ودراسررة  طاعررات حساسررية وتررأثراا االسررلوا اا أكإررر الر 

 . المسئولية ع  المعلومات المردمة والمواعيد المبرمة لبلوغ رضا  العمال  اامامية السياحية 
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 بعد السرية:   -3
 (: التوزيعات النسبية والمتوسطات الحساهية واالنحرافات المعيارية ألجوبة أفراد العينة عن العبارات المتعلقة هبعد السرية 5جدول ) 

 لسرية خاصة با   أسئلة 

غيااار موافاااق  
 بشدة 

غياااااااااااااار  
  أوافااااااااااق  موافق  محايد  موافق 

الوسااااااااااااط   بشدة 
 الحساهي 

االنحراف  
 العدد  دد الع  العدد  العدد  العدد  االتجا  العام  الترتيب  المعياري 

 النسبة  النسبة  النسبة  النسبة  النسبة 
التاازم بالحفاااى علاا  ساارية المعلومااات داخاال العماال  

 وعدم نشرها 
00 00 3 26 50 4.59 

 
.56 

 
 بشدة  أوافق  2

00 00 3.8 32.9 63.3 
معلومات خاصة بالعمل فقط في حالااة السااما    أقدم 
 هذلك 

 دة بش  أوافق  5 80. 4.30 36 35 5 2 1
1.3 2.5 6.3 44.3 45.6 

التاااازم باااااجراءات اماااان معلومااااات العماااال الخاصااااة  
 والعامة  

00 00 4 30 45 4.51 
 

.59 
 

 بشدة  أوافق  4
00 00 5.1 38.0 57.0 

احافظ عل  أسرار المهنة ومصداقيتها وعاادم التسااتر  
 إليها عل  من يسيئون 

 بشدة  أوافق  1 49. 4.67 54 24 1 00 00
00 00 1.3 30.4 68.4 

احترم المعلومات السرية وال اطل  علاا  معلومااات ال  
 عملي ترتبط بمجال 

 بشدة  أوافق  3 63. 4.51 47 26 6 00 00
00 00 7.6 32.9 59.5 

 بشدة  أوافق  4.52 الوسط الحساهي للبعد الثالث ) السرية( 
العاملي  بتلح الاهات السياحية  اوتماا عاكساا  . و دي مامل  524,و أن اعد السرية قد حر  وسطاا حسابياا بلف ) 5يت و م  جدول ) 

النتياة الساارة تتف  مع    . المسئولي    كتابي م    إ ن دون    ة مهم ة ال اسرية المعلومات حيد تمنع اللوا و الرانونية نشر المعلومات السياحي 
و التي بينا مدا الت اا العاملي  االسرية وعدا نرك ما قجدث داخلياا م  خالدات ومعلومات ع  العمك للخارظ  2013دراسة الشري ) 

 . Gordon et al. (2019) ، كما اتفرا مع دراسة  
 بعد األمانة:   -  4

 أدراد العينة ع  الةبارات المتعلرة ببعد اامانة   جوية ية والمتوسطات الجسابية وامنجرادات المةيارية ا ت النسب و :التوزيعا 6جدول ) 
غيااار موافاااق   خاصة باألمانة   أسئلة 

 بشدة 
غياااااااار  
 موافق 

  أوافاااااق  موافق  محايد 
 بشدة 

الوسااااااااااااط  
 الحساهي 

االنحراف  
 المعياري 

 االتجا  العام  الترتيب 

 د عد ال  العدد  العدد  العدد  العدد 
 النسبة  النسبة  النسبة  النسبة  النسبة 

علاا  ممتلكااات المنظمااة و أدوات العماال واسااتخدمها فااي    حااافظ ا 
 األغراض المخصصة لها فقط 

00 00 3 21 55 4.65 
 

.55 
 69.6 26.6 3.8 00 00 بشدة  أوافق  2 

احاارع علاا  أمانااة توثيااق سااجالت المعلومااات والبيانااات بشااكل  
 في حالة عدم استمرار العاملين في عملهم   ل العمل يكفل استكما 

 57.0 36.7 6.3 00 00 بشدة  أوافق  4 61. 4.50 45 29 5 00 00
التااااااازم هتزوياااااااد الجمهاااااااور)العمالء( بالمعلوماااااااات الصاااااااادقة  

 والموضوعية 
00 00 3 22 54 4.64 

 
.55 

 68.4 27.8 3.8 00 00 بشدة  أوافق  3 
 75.9 21.5 2.5 00 00 بشدة  أوافق  1 49. 4.73 60 17 2 00 00 ل بأمانة وإخالع واألعما احرع عل  تأدية المهام  

احرع عل  المحاسبة الشخصية للذات عنااد التقصااير فااي أداء  
 العمل 

 57.0 32.9 7.6 00 2.5 بشدة  أوافق  5 84. 4.41 45 26 6 00 2
 بشدة  أوافق  4.59 الوسط الحساهي للبعد الراب  ) األمانة( 

وسررخ حسررابي ااعرراد أخالقيررات العمررك ممررا يرردل علررى ارتفرراس مسرررتوا    أعلررى و ووررو  4,59رررداره ) م   ررر  اعررد اامانررة متوسررطاا حسررابي ح 
 .Gordon et alو؛ ) 2018، وقرد اتفر   لرح مرع نترا س دراسرات حراجي والطروا )  السرياحية الرسرمية   ارااجه   اامانرة لردا العراملي   

(2019 .   
 بعد اإلتقان:   -5
 أدراد العينة ع  الةبارات المتعلرة ببعد اإلتران   اجوية و: التوزيعات النسبية والمتوسطات الجسابية وامنجرادات المةيارية  7م ) رق   ول جد 

غير موافق   خاصة باإلتقان  أسئلة 
 بشدة 

غيااااااااااار  
 موافق 

أوافااااااااق   موافق  محايد 
 بشدة 

 الوسط  
 الحساهي 

 االنحراف  
 المعياري 

 االتجا  العام  الترتيب 

 العدد  العدد  العدد  العدد  د العد 
 النسبة  النسبة  النسبة  النسبة  النسبة 

 4.39 41 29 8 1 00 أدا ي  العملية والتدريبية لتجسي  مستوا  قدراتي  اوتم بتنمية 
 

.72 
 

 بشدة   أوافق  4
00 1.3 10.1 36.7 51.9 

 بشدة   أوافق  3 61. 4.49 44 30 5 00 00 استفيد م  ااخطا  المهنية واحر  على عدا تكراروا 
00 00 6.3 38.0 55.7 

 4.58 49 27 3 00 00 احر  على ب ل الاهد إلخراظ العمك اشكك متكامك 
 

.56 
 

 بشدة   أوافق  1
00 00 3.8 34.2 62.0 

 بشدة   أوافق  2 69. 4.54 49 26 3 00 1 احر  على إنااز ااعمال المطلوية اأعلى مستوا كفا   
1.3 00 3.8 32.9 62.0 

 بشدة   أوافق  4.50 ( اإلتقان الوسط الحساهي للبعد الخامس ) 
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 و ووو يدل على أن مستوا اإلتران الوظيفي لدا العاملي  مرتفع. 4,503حر  )  اإلتران وأن المتوسخ الجسابي لبعد 7يالحظ م  جدول) 
 بعد العدالة:   -6

 أدراد العينة ع  الةبارات المتعلرة ببعد العدالة   اجوية المةيارية    جرادات و: التوزيعات النسبية والمتوسطات الجسابية وامن 8جدول ) 
غيااار موافاااق   خاصة بالعدالة  أسئلة 

 بشدة 
غياااااااااار  
 موافق 

  أوافاااااااااااااق  موافق  محايد 
 بشدة 

 الوسط  
 الحساهي 

 االنحراف 
 المعياري   

االتجاااااااااااااا    الترتيب 
 العام 

 العدد  العدد  العدد  العدد  العدد 
 سبة الن  بة نس ال  النسبة  النسبة  النسبة 

 2.78 10 12 23 19 15  أدا ي  راتبا شهريا و حواد  مناسبة لمستوا  أتلرى 
 

1.27 
 

 محايد  5
19.0 24.1 29.1 15.2 12.7 

تعامررك اإلدار  االمسرراوا  برري  العرراملي    درري  اشررعر االعدالررة 
 م  حيد معايير الترقية والعرويات اإلدارية 

 محايد  4 1.08 2.88 6 16 28 21 8
10.1 26.6 35.4 20.3 7.6 

م تفرررررررررق برررررررري  الانسرررررررري  سرررررررروا  درررررررري    اإلدار    أن اعترررررررررد  
  المناص  اإلدارية أو المكادئات المادقة 

7 9 26 27 10 3.30 
 

1.11 
 

 محايد  1
8.9 11.4 32.9 34.2 12.7 

م تعرررري  عرررراملي  دون اعتبررررارات المهررررار     اإلدار    أن اعترررررد  
 والوسا ة الشخاية  والكفا   اسب  العالقات 

9 13 29 18 10 3.08 
 

 محايد  2 1.16
11.4 16.

5 
36.7 22.

8 
12.7 

قعملرررون    آخرررري  اامتيرررازات وظيعيرررة مماثلرررة لعررراملي     أتمترررع 
 دي جهات مشاا  

 محايد  3 1.35 2.97 13 17 19 15 15
19.0 19.

0 
24.
1 

21.5 16.5 

 د اي مح  3.26 و العدالة ) الوسط الحساهي للبعد السادس 

الرسررمية السررياحية    ااجهرر   و أن اعررد العدالررة قررد حررر  اقررك مررردار للوسررخ الجسررابي ااعرراد أخالقيررات العمررك درري  8و مرر  جرردول ) يت رر 
.  ااجهر   العدالرة بتلرح    أخالقيرات حيد كان امتااه العاا مجايد مما يدل على وجود اعرض المشركالت الخاصرة بتطبير     و (3,26مساالا 

كمسرتوا الرواتر  والمكادرتت والمسراوا  دري    مهمرة مر  قبرك المروظفي ، حيرد ينراق  معرايير وظيعيرة    الي  تعر إثرار  لل وكان ور ا البعرد ااكإرر  
، وك لح اممتيازات الوظيعية االمرارنة االهيئات الجكوميرة ااخررا، وجرا  امتاراه العراا )مجايردو  والعرويات اإلدارية بي  العاملي  الترقيات  

   Weng (2013)و؛  2012) ة و ؛السكارن 2009م  الرومي )   لنتا س مع دراسات كك  ه ا را و اتف   وقد  . لكادة دررات البعد 
 بعد احترام الوقت:   -7

 أدراد العينة ع  الةبارات المتعلرة ببعد احتراا الوقا   اجوية و:التوزيعات النسبية والمتوسطات الجسابية وامنجرادات المةيارية  9جدول ) 
افااااق  غيااار مو  خاصة باحترام الوقت  أسئلة 

 دة بش 
غياااااااااار  
 موافق 

  أوافااااااااق  موافق  محايد 
 بشدة 

 الوسط  
 الحساهي 

 االنحراف 
 المعياري   

 االتجا  العام  الترتيب 

 العدد  العدد  العدد  العدد  العدد 
 النسبة  النسبة  النسبة  النسبة  النسبة 

 4.35 38 31 10 00 00 احر  على املت اا اأوقات العمك  
 

.69 
 

 أوافق بشدة  3
00 00 12.7 39.2 48.1 

 أوافق بشدة  2 70. 4.36 38 33 7 1 00 ااعمال اليومية دي أوقاتها دون تأخير  انج  
00 1.3 8.9 41.8 48.1 
 4.12 31 31 14 2 1 اخطخ لألعمال المطلوية قبك البد  دي تنفي وا  

 
.88 

 
 أوافق   5

1.3 2.5 17.7 39.2 39.2 
 أوافق بشدة  1 70. 4.36 39 30 10 00 00 ملهم م لع أدا ه  أثنا   اآلخري  احترا أوقات 

00 00 12.7 38.0 49.4 
ابتكرررار  ررررق مناسررربة إلناررراز ااعمرررال    أحررراول 

 دي وقا قاير ويكفا   
00 1 11 32 35 

4.27 .74 
 أوافق بشدة  4

00 1.3 13.9 40.5 44.
3 

 بشدة فق  أوا  4.29 الوسط الحساهي للمحور الساب  ) احترام الوقت( 

أوقرات العمرك واسرتناللها اشركك مناسر  حيرد سراك اعرد    تراا السياحية الرسمية ااح   اااجه   و اشكك عاا الت اا العاملي   9أظهر جدول ) 
. وررر ه النتررا س تؤكرررد أوميرررة الوقررا خاصرررة درري المؤسسرررات السرررياحية ان  بيعررة العمرررك السرررياحي  و 4,29احتررراا الوقرررا وسررخ حسرررابي ) 

درري أوقررات    اا إضرراوي   اا هررور الخررارجي اشرركك دا ررم تجترراظ مسررتاااة سررريعة ومنومررة وأحيانرراا قررد يتطلرر  وقترر م مررع الام والمرررابالت الترري تررت 
 و. 2016)  و والنويرة 2016)   وقد اتفرا تلح النتا س مع نتا س دراسات كك م  عمرو خير   . اازمات والطوارع 

 بعد االحترام وحسن المعاملة:    -8
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أدراد العينة ع  الةبارات المتعلرة ببعد امحتراا    اجوية ات الجسابية وامنجرادات المةيارية  نسبية و المتوسط و: التوزيعات ال 10جدول ) 
 وحس  المعاملة 

غيااااار موافاااااق   وحسن المعاملة  باالحترام  خاصة  أسئلة 
 بشدة 

غياااااااااااااااااار  
 موافق 

  أوافااااااااق  موافق  محايد 
 بشدة 

 الوسط  
 الحساهي 

االنحاااااااراف  
 المعياري 

االتجاااااااااااااا    الترتيب 
 العام 

 العدد  العدد  العدد  العدد  العدد 
 النسبة  النسبة  النسبة  النسبة  النسبة 

 4.54 51 21 6 1 00 إثار  المشاكك داخك العمك  أتان  
 

.69 
 

 أوافق بشدة  1
00 1.3 7.6 26.6 64.6 

احرررررر  علرررررى التواضرررررع وااسرررررلو  اللطيررررر   
 أثنا  العمك  اآلخري  واللباقة دي التعامك مع 

00 00 6 25 48 
4.53 .63 

 أوافق بشدة  2
00 00 7.6 31.6 60.8 

احررررر  علررررى مشرررراركة العرررراملي  االمناسرررربات  
 امجتماعية الخاصة بهم 

00 00 16 32 31 4.18 
 

.75 
 

 أوافق   5
00 00 20.3 40.5 39.2 

احرررر  علرررى عررردا التشرررهير ارررال مال  وترررردقم  
امعتررر ار دررري حالرررة وقررروس خطرررا اجررر  الررر مال   

 اإلدار  أو 

00 00 8 28 43 4.44 

.67 

 أوافق بشدة  4
00 00 10.1 35.4 54.4 

احرررررر  علرررررى ترررررردقم نمرررررو ظ للرررررردو  الجسرررررن   
 والمرونة دي التعامك اإخال  دي العمك 

00 00 7 24 48 
4.51 .65 

 أوافق بشدة  3
00 00 8.9 60.8 30.4 

 بشدة وافق و 44 , . 4 ( االحترام وحسن المعاملة ) الوسط الحساهي للبعد الثامن 

و مما يدل على اتااه أدراد العينة للموادرة على تطبي   4,44و وسطاا حسابياا قدر  ) 10حر  اعد امحتراا وحس  المعاملة ودراا لادول ) 
 .   Hamed  ( 2017)و و  2013الشري )   ة حيد اتفرا و ه النتا س مع دراس ،  د ويما اع أسم حس  المعاملة وتان  المشكالت  

 اهة: لشفافية والنز بعد ا   -9
أدراد العينة ع  الةبارات المتعلرة ببعد الشفاوية    اجوية و: التوزيعات النسبية و المتوسطات الجسابية وامنجرادات المةيارية  11جدول ) 

 والن اوة 
خاصااااااة بالشاااااافافية    أساااااائلة 
 والنزاهة 

غياااااااار موافااااااااق  
 بشدة 

  أوافاااااااااااااااق  موافق  محايد  غير موافق 
 بشدة 

الوساااااااااااااااااط  
 الحساهي 

االنحاااراف  
 لمعياري ا 

االتجااااااااا    يب الترت 
 العام 

 العدد  العدد  العدد  العدد  العدد 
 النسبة  النسبة  النسبة  النسبة  النسبة 

ونرراا شررفاوية درري تررداول المعلومررات  
 االعمك االمنومة  

6 15 25 19 14 3.25 
 

1.18 
 

 محايد  5
7.6 19.0 31.6 24.1 17.7 

وضرررررررروب المهرررررررراا الوظيعيررررررررة لكررررررررك  
 ر المنول ا  موظف والدو 

 أوافق  3 1.05 3.44 13 27 24 12 3
3.8 15.2 30.4 34.2 16.5 

قسررررررررررررمو للعرررررررررررراملي  اررررررررررررامعترا   
 ومناقشة الررارات مع الرؤسا   

7 14 21 24 13 3.27 
 

1.19 
 

 محايد  4
8.9 17.7 26.6 30.4 16.5 

امتنررررع عرررر  قبررررول الهررررداقا واامرررروال  
 اآلخري  م   

 ة بشد  أوافق  1 1.07 4.35 49 19 6 00 5
6.3 00 7.6 24.1 62.0 

اسررررررررعي دا مرررررررررا لتنليرررررررر  مارررررررررالو  
 المنومة على الماالو الشخاية 

 أوافق بشدة  2 81. 4.22 35 29 13 2 00
00 2.5 16.5 36.7 44.3 

 أوافق  3.71 الوسط الحساهي للبعد التاس  )الشفافية والنزاهة( 
ويرجرع    الدراسرة. االموادررة لعينرة    اا عامر   اا اتااور   مسراالا   و 3,71اا حسرابياا مررداره ) ورة قرد حرر  وسرط و أن اعد الشفاوية والن ا 11بي  جدول ) ي 

،  الفررد والمنومرة التري ينتمري إليهرا سرمعة    دري ممرا يرؤثر    ااعمرال لتيسرير      السب  دي  لح لتاريم الرانون المار  م  قجاك على رشرو 
ار  خاصررة اعررد ترردعيم نوررم الرقااررة اإلداريررة درري المؤسسررات  ر الفسرراد اإلد عرر  اتارراه الدولررة درري الوقررا الجررالي لترلرريأ مورراو   د ررالا 

  اراإلدارات اتخرا  الرررارات    دري ترودر الن اورة    أوميرة و حيد عكسا  2010الجكومية الرسمية. وقد اتفرا تلح النتياة مع نتا س دراسة جواد) 
عيرررة لتجريررر  مكاسررر  شخارررية أو  الحيتهم الوظي و التررري أكررردت علرررى عررردا اسرررتنالل اإلداريررري  لاررر 2013السرررياحية ، ودراسرررة الشرررري ) 

المراررد درري الماتمررع السررياحي    إدار  مؤكررد  علررى أوميررة التعامررك للرررا مي  علررى     Kiete   ((2013  مادقررة، كمررا اتفرررا مررع نتررا س دراسررة 
 . ياب الم ي  بدرجة عالية م  الن اوة والشفاوية مع الس 
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 بعد المشاركة والعمل كفريق:  -10
أدررررراد العينررررة عرررر  الةبررررارات المتعلرررررة ببعررررد    اجويررررة لمتوسررررطات الجسررررابية وامنجرادررررات المةياريررررة  عررررات النسرررربية و ا زي و: التو 12جرررردول ) 

 المشاركة والعمك كفري  
خاصاااة بالمشااااركة والعمااال    أسااائلة 
 كفريق 

غير موافاق  
 بشدة 

غيااااااااااااار  
 موافق 

الوسااااااااااااااااط   بشدة  أوافق  موافق  محايد 
 الحساهي 

االنحاااااراف  
 المعياري 

االتجااااااااااااا    الترتيب 
 ام لع ا 

 العدد  العدد  العدد  د العد  العدد 
 النسبة  النسبة  النسبة  النسبة  النسبة 

علرررى العالقرررات الايرررد     وأحرررادظ اتعررراون  
 مع ال مال   

00 2 4 26 47 4.49 
 

.71 
 

 أوافق بشدة  1
00 2.5 5.1 32.9 59.5 

المسررراعد  للعررراملي  الاررردد إلناررراز    أقررردا 
 وج    أكمك ااعمال على  

 أوافق بشدة  2 71. 4.46 45 28 4 2 00
00 2.5 5.1 35.4 57.0 

يتم التنسي  وتوزيرع المهراا بري  العراملي   
 لتنفي  ااعمال المشتركة 

2 2 20 30 25 3.93 
 

.95 
 

 أوافق  4
2.5 2.5 25.3 38.0 31.6 

تسرررود روب الفريررر  واإليإرررار بررري  العررراملي   
 دي الرسم الواحد 

 أوافق  5 1.10 3.87 29 23 17 8 2
2.5 10 21.5 34.2 36.7 

 قسرمي  دري  اسرد درراغ مكران الر مال    أقروا 
 وقا التني  إلنااز ااعمال 

 أوافق بشدة  3 79. 4.32 40 27 10 2 00
00 2.5 12.7 34.2 50.6 

 أوافق بشدة  4.22 الوسط الحساهي للبعد العاشر ) المشاركة والعمل كفريق( 
عررراا أوادررر  اشرررد  لعينررررة    و وياتاررراه 4,22فررراس الوسرررخ الجسرررابي للبعررررد امرررردار قارررك إلرررى ) دم رررك أومهرررا ارت    و عرررد 12قوهرررر جررردول ) 
التررري أكررردت علرررى أوميرررة التعررراون للررررا مي  علرررى إدار  المرارررد    Zebardast  و 2018)   وقرررد اتفررررا وررر ه النتيارررة مرررع نترررا س ،  المبجررروثي  

قررروا عليهررا تجريرر  ورر ا المةيررار    الترري اااعرراد    أوررم تباروررا مرر   مة السررياحية واع دا السررياحي البيئرري كأحررد أخالقيررات التعامررك مررع أاعرراد امسررت 
 ااخالقي. 

 محور أخالقيات العمل:  بعاد أ ترتيب متوسطات   -
 ترتي  الوسخ الجسابي لألاعاد المكونة لمجور أخالقيات العمك   و 13) جدول  

 الترتيب  الوسط الحساهي  البعد 
 5 4,36 املت اا ااانومة والرواني  

 6 4,36 المسئولية 
 2 4,52 السرية 
 1 4,59 اامانة 
 3 4,50 اإلتران 
 10 3,26 العدالة 

 7 4,29 احتراا الوقا  
 4 4,44 امحتراا وحس  المعاملة 

 9 3,71 والن اوة الشفاوية 
 8 4,22 المشاركة والعمك كفري  
  4,20 محور أخالقيات األعمال 

المرتبررة    العدالااة و ، بينمررا احتررك اعررد  4,59ااعمررال امتوسررخ حسررابي قرردر  )   أاعرراد أخالقيررات    المرتبررة ااولرري ضررم   األمانااة احتررك اعررد  
و ممرإالا اكإرر اااعراد جردما ونراشراا مر  أدرراد العينرة  3,26ااخير  ضم  أاعاد أخالقيات العمك )متنير الدراسرةو امتوسرخ حسرابي قردره ) 

 السياحية.  ية الرسم  اااجه   العدالة   أخالقيات ومشيرا ل عف تبنى 
 الرسمية السياحية:   باألجهزة ثاا: محور األداء الوظيفي للعاملين ثال 
 أدراد العينة ع  الةبارات المتعلرة امجور اادا  الوظيفي   اجوية التوزيعات النسبية والمتوسطات الجسابية وامنجرادات المةيارية    و 14) جدول 

 غير موافق  الوظيفي   األداء ب  خاصة   أسئلة 
 بشدة   

غياااااااااااااااااار  
 فق موا 

  أوافاااااق  موافق  محايد 
 بشدة 

 الوسط  
 الحساهي 

االنحراف  
 المعياري 

 االتجا    الترتيب 
 العام 

 العدد  العدد  العدد  العدد  العدد 
 النسبة  النسبة  النسبة  النسبة  النسبة 

اررأدا  أعمررالهم ودرررا لسياسررات ودجرررا ات   الموظفررون  قررروا 
 واضجة  

1 7 19 33 19 3.78 
 

.95 
 

 أوافق  6
1.3 8.9 24.1 41.8 24.1 

 أوافق  11 1.08 3.56 18 25 22 12 2 ودرا للخطخ السنوية والشهرية المدرجة  ااعمال يتم تنفي  
2.5 15.2 27.8 31.6 22.8 

 3.67 17 29 24 8 1 قجر  الموظفون على تجسي  مستوا اادا  ااستمرار 
 

.97 
 

 أوافق  7
1.3 10.1 30.4 36.7 21.5 
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أوافااااااااااق   1 4.56 4.50 22 36 20 00 1 ات وتوجيهات المدرا   لموظفون بتعليم ت ا ا يل 
 27.8 45.6 25.3 00 1.3 بشدة 

 3.84 20 33 21 4 1 يتواصك العاملون مع زمال هم اردر م  التفهم والتكامك 
 

.90 
 

 أوافق  4
1.3 5.1 26.6 41.8 25.3 

 محايد  14 1.05 3.39 12 27 22 16 2   لاود  دي اادا ري  ا وجود تنسي  بي  المستويات اإلدارية لتج 
2.5 20.3 27.8 34.2 15.2 

ويرررامس متطررور  للعرراملي    تسررعى المنومررة للقيرراا برردورات تدريبيررة 
 بها  

5 13 22 21 18 3.43 
 

1.19 
 

 أوافق  13
6.3 16.5 27.8 26.6 22.8 

 أوافق  12 1.02 3.55 16 25 27 9 2 فاجئة دي العمك ة الم قستطيع العاملون التأقلم مع التنيرات الطار  
2.5 11.4 34.2 31.6 20.3 

تساوم السياسات المتبعة دي المنومرة دري إناراز ااعمرال اكفرا    
 وداعلية 

2 15 27 23 12 3.35 
 

1.03 
 

 أوافق  15
2.5 19.0 34.2 29.1 15.2 

ارراز ااعمرررال  ة إلن يتمتررع العرراملون االمهررارات والمعررار  المطلويرر 
 فا   اك 

 أوافق  10 97. 3.60 16 27 26 9 1
1.3 11.4 32.9 34.2 20.3 

 3.67 15 32 23 9 00 والادقة وتجمك المسؤولية  االتفاني  يتمي  العاملون 
 

.91 
 

 أوافق  8
00 11.4 29.1 40.5 19.0 

دد  دري الوقرا المجرر   إلريهم يرؤدا العراملون المهراا الوظيعيرة الموكلررة  
 ة الاود  المطلوي وي 

 أوافق  9 97. 3.64 17 28 23 11 00
00 13.9 29.1 35.4 21.5 

يرردعم منرراخ الإرررة والتعامررك ااخالقرري مررع المرروظفي  علررى تطرروير  
 اتااه إقاابي تااه المنومة  

1 4 21 32 21 3.86 
 

.91 
 

 أوافق  5
1.3 5.1 26.6 40.5 26.6 

السررررررليم    وم درررررري الترررررررويم ة قسررررررا تع يرررررر  قرررررردرات المرررررردرا  اإلبداعيرررررر 
 والموضوعي للمرؤوسي  

 أوافق  3 90. 4.07 31 27 17 4 00
00 5.1 21.5 34.2 39.2 

تطبيرررر  أخالقيررررات المهنررررة ) اادا و قسرررراوم درررري ترررردعيم الشررررعور  
 االمسئولية لدا العاملي  

00 1 16 27 35 
4.21 .81 

أوافااااااااااق   2
 44.3 34.2 20.3 1.3 00 بشدة 

 أوافق  3.74 الوظيفي   ء األدا ي لمحور  لحساه الوسط ا 
  أن و ممررا يؤكررد علررى  3,74و يت ررو اشرركك عرراا أن الوسررخ الجسررابي لمجررور اادا  الرروظيفي قمإررك ) 14مرر  خررالل اسررتعرا  جرردول ) 

يو برك  ة للرر واددر   تعتبر جهرات حكوميرة ييرر   ااجه   و ه  السياحية الرسمية ويرجع  لح إلى أن    اااجه   وظيفي جيد للعاملي     أدا  وناا  
لررر لح يهرررتم العررراملون    ؛ لرطررراس  اتررر  وجمهررروره وأصرررجا  المارررالو والمسرررتإمري  المجليررري  والررردوليي  والسرررا و المجلررري أو الررردولي لخدمرررة ا 

بوظررا فهم لتجريرر  الهررد  الر يسرري لتلررح المنومررات )تجسرري  الاررور  السررياحية وتميرر  الرطرراس السررياحي كرطرراس را رردو كمررا يرررتبخ أق رراا  
علرى تفاعرك أو اتارال الموظرف مرع ماموعرة كبيرر  مر  اا ررا   ات العالقرة ااهرات حكوميرة أخررا    كون  قعتمد  س  ات اطبيعة الرطا 

ممررا يلرر ا االتجسرري  المسررتمر لمسررتويات اادا  الرروظيفي، دالعامررك البشررر  وررو اادا  الجقيقيررة الفاعلررة والمؤشررر الجقيررري لمسررتوا اادا   
و التررى  2013وورو مررا يتفر  مررع نترا س دراسررة برودراس)   . ; backer, 2019  (Gordon et al., 2019المإرالي دري الرطرراس السرياحي ) 

أكدت على أوميرة اادا  الروظيفي الايرد للعراملي  االمنومرات الرسرمية و لرح مر  خرالل تع ير  السرلوا ااخالقري ادرادورا ودرسرا  دعرا م  
اد قطراس السرياحة وال ريادة أخالقيرات  لترى أكردت اعتمر و ا Hamed , 2017) دراسرة    كر لح الروم  للعمرك مر  منورور قيمري وأخالقري ،  

ضرررور   موضررجة  و  2018بررو شرروق و درروز ) أ عبررد اللطيرر  و المهنررة كأسررا  لتجسرري  اادا  الرروظيفي ويالتررالي كسرر  العميررك.و دراسررة  
 الوظيفي بها. دا   تجس  اا ل تطبي  أخالقيات المهنة وحد شركات السياحة المارية على تفعيلها م  خالل وثيرة معلن  تتبناوا 

 : ن اختبار الفرضي     
العماال )االلتاازام باألنظمااة والقااوانين، المساائولية، الساارية، األمانااة،    أخالقيااات وجااد عالقااة ذات داللااة إحصااائية هااين  ت   الفاارض األول: 

ملين  الااوظيفي للعااا   ألداء اإلتقااان، العدالااة، احتاارام الوقاات، االحتاارام وحساان المعاملااة، الشاافافية والنزاهااة والمشاااركة والعماال كفريااق( وا 
 السياحية الرسمية.   باألجهزة 

 الوظيفي   واادا  العمك    أخالقيات   اعاد أ و: امرتبال بي   15جدول ) 
 االرتباط  العمل  أخالقيات  إبعاد  م 
 والرواني   ااانومة  املت اا  1

 
 )**و  466.  معامك ارتبال بيرسون 

 0.01 الدملة المعنوية 
 )**و  452.  ون بيرس  معامك ارتبال  المسئولية  2

 0.01 الدملة المعنوية 
 السرية  3

 
 )**و  431.  معامك ارتبال بيرسون 

 0.01 الدملة المعنوية 
4  

 اامانة 
 )**و  436.  معامك ارتبال بيرسون 

 0.01 الدملة المعنوية 
 )**و  452.  معامك ارتبال بيرسون  اإلتران  5
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 0.01 الدملة المعنوية 
 . )**و 403 رتبال بيرسون امك ا مع  العدالة  6

 0.01 الدملة المعنوية 
 احتراا الوقا  7

 
 )**و  537.  معامك ارتبال بيرسون 

 0.01 الدملة المعنوية 
 )**و  431.  معامك ارتبال بيرسون  امحتراا وحس  المعاملة  8

 0.01 الدملة المعنوية 
 الشفاوية والن اوة  9

 
 و )**  624.  معامك ارتبال بيرسون 

 0.01 وية الدملة المعن 
 )**و  579.  معامك ارتبال بيرسون  المشاركة والعمك كفري   10

 0.01 الدملة المعنوية 

 )**و  647.  معامك ارتبال بيرسون  العمل  أخالقيات 
 0.01 الدملة المعنوية 

  داميرررع لعمرررك ،  ا   أخالقيرررات   اد اعررر أ    وجرررود عالقرررة  ردقرررة  ات دملرررة إحارررا ية بررري   إلرررى   و 15) تشرررير المعطيرررات اإلحارررا ية دررري جررردول 
علاا  مسااتو   و و.  0,01أخالقيررات العمررك واادا  الرروظيفي للعرراملي  كانررا معنويررة عنررد مسررتوا دملررة )   اعرراد أ معررامالت امرتبررال برري   

يررة  **و وان القيمررة امحتمال 0.647معامررك ارتبررال بيرسررون قسرراوا )   كااان العماال بشااكل عااام واألداء الااوظيفي    أخالقيااات العالقااة هااين  
 (sig ( ممرررا يررردل علرررى وجرررود عالقرررة  ردقرررة  ات دملرررة إحارررا ية بررري  المجرررور    0.05و وورررى أقرررك مررر  مسرررتوا الدملرررة  0.01و تسررراوا

. ووررر ه النتيارررة تسرررمو  وباااذلك نؤكاااد قباااول وصاااحة الفااارض األول للدراساااة اإلجمرررالي اخالقيرررات ااعمرررال واادا  الررروظيفي للعررراملي   
التردرياي و لرح للتنبرؤ ارأثر أاعراد أخالقيرات العمرك ودورورا دري تجسري  اادا   مرة كامنجردار  مترد   اإخ اس البيانات إلى تجاليك إحاا ية 

أكردت علرى وجرود عالقرة  ردقرة بري  مجرور    التري و  2013ماملهرا مرع دراسرة العطروا)    دري وقرد اتفررا تلرح النتيارة   الروظيفي للعراملي . 
مارال    دري المهنرة    أخالقيرات تطبير     أن مؤكرداا     Hamed  و 2017)   سة ح درا وكفا   اادا  الوظيفي لدا العاملي ، ك ل   ة أخالقيات المهن 
دردقررة انعكسررا علررى ماررلجة    وأريرراب   أورردا  ممررا سرراعد علررى تجريرر     أنفسررهم صررالو المهنررة ودررى صررالو ااشررخا     درري السررياحة جررا   
  ظفي لمررو امخالقررى    لسررلوا و حيررد أكرردت علررى ضرررور  إتبرراس ا 2016كرر لح اتفرررا مررع دراسررة عمررر وخيررر )    قعملررون بهررا.   الترري المنومررة  

 المكات  السياحية وارتبا    ردقاا برضا  ال يا   ان  ينعكم على مستوا جود  وداعلية الخدمات المردمة للسا جي . 
 اختبار الفرض الثاني: 

ن  االحتارام وحسا   لوقات، تؤثر أخالقيات األعمال )االلتزام باألنظماة والقاوانين، المسائولية، السارية، األماناة، اإلتقاان، العدالاة، احتارام ا 
الرساامية    باااألجهزة األداء الااوظيفي للعاااملين    فااي داللااة إحصااائية  ه المعاملااة، الشاافافية والنزاهااة والمشاااركة والعماال كفريااق( تااأثيراا  

 السياحية. 
  ادا  ا   دررري للوقرررو  علرررى مسرررتوا ترررأثير أخالقيرررات ااعمرررال    Stepwise ريررررة    ااسرررتخداا وقرررد ترررم اسرررتخداا اختبرررار امنجررردار المتعررردد  

 السياحية الرسمية.  اااجه   ملي  الوظيفي للعا 
 و: تجليك امنجدار المتعدد التدرياي لمعامالت امنجدار 16جدول ) 

 R2= 0.496 معامل التحديد 
 االنحاادار  معااامالت  خطأ معياري  قياسية ال معامالت االنحدار غير   المتغيرات المستقلة 

 BETAالقياسية 
 المعنوية   T اختبار  قيمة 

Sig 
 800.  4.624  326.  1.509 مردار الإابا ال 

 000. 5.998 539. 087. 521. الشفاوية والن اوة 
 005. 2.912 262. 148. 431. اامانة 

أن المتنيرر الترااع )اادا  الروظيفيو يترأثر اارور     Stepwiseيت و م  نمرو ظ امنجردار النهرا ي ااسرتخداا  ريررة امنجردار التردرياي  
ض الدراسررات كدراسررة  تفرر  تلررح النتياررة مررع اعرر ت و   . وومررا )الن اوررة والشررفاوية واامانررةو درررخ  ترراليي   ية اررالمتنيري  ال ا  ملررة إحارر بد جووريررة  
أظهرررت عرردا وجررود    الترري و  2018اختلفررا مررع دراسررة الارروا  والجرراجى)  لكرر   ، و   Khan  و 2014) ، وكرر لح دراسررة و 2013الشررري )  
تررم اسررتبعاد ارراقي اااعرراد     لررح   وينررا  علرري  الخاصررة اررالعراق.   المؤسسررات   درري درا   لمرر اادا  الرروظيفي ل   درري دملررة إحاررا ية للن اوررة  ب تررأثير  

العمررك )املترر اا اامنومررة والرررواني ، المسررئولية، السرررية، امتررران، العدالررة، احتررراا الوقررا، امحتررراا وحسرر  المعاملررة    المكونررة اخالقيررات 
 اادا  الوظيفي.   دي  Stepwise رة إحاا ية حس   ري   لة والمشاركة والعمك كفري و و لح لعدا وجود تأثير لها  و دم 

ترأثير    إلرى للعراملي  قعرود    الروظيفي   اادا    دري % م  المتنيرر    49  أن وو ا قعنى    0.49معامك التجديد قساوا    أن نتا س التجليك    أظهرت 
 . و للعاملي   الوظيفي   دا  اا ) تنير التااع لم ا   دي تؤثر  أخرا % قعود لعوامك  50.4  والباقي و واامانة المتنيرات المسترلة )الشفاوية والن اوة 
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 معادلة التأثير 
 و اامانة )   0.43)الشفاوية والن اوةو +    0.52+    1.50اادا  الوظيفي =  

حالرة تإبيرا قيمررة اامانرة وعنرد زيرراد  قيمرة )الشرفاوية والن اوررةو امرردار وحرد  واحررد  يرؤدا إلرى زيرراد  المتنيرر الترااع )اادا  الرروظيفيو    دري 
 و.  0.52ر ) امردا 

و امردار وحد  واحد  يرؤدا إلرى زيراد  المتنيرر الترااع )اادا  الروظيفيو  اامانة تإبيا قيمة )الشفاوية والن اوةو وعند زياد  قيمة )   ودى حالة 
 و. 0.43امردار ) 
ار أنهررا  اعتبرر ا ية الرسررمية  ياح السرر   ااجهرر     أو توجيرر  اموتمرراا ب يرراد  معرردمت الشررفاوية والن اوررة واامانررة االهيئررات    ينبنرري    لررح   وينررا  علرري 
ااجهرر   الرسررمية    درري   ااعمررال أخالقيرات    اعرراد أ مسررتويات اادا  الروظيفي للعرراملي ، وورر ا يرردل علررى عردا تفعيررك تطبيرر     درري ااكإرر تررأثيراا  

"  اعرد "  ا   د جر السياحية مما أدا إلى عدا وضوب الرؤية لدا العاملي  تااه موضوس العالقة بي  أخالقيرات العمرك واادا  الروظيفي، حير 
اااعرراد و لررح  بررراا لارردول الترتيرر  المامررع رقررم    ببرراقي و مرارنررة  3.71)   حسررابي مرتبررة متررأخر  نوعررا مررا بوسررخ    درري وررة والشررفاويةو  )الن ا 
 و.  13) 

ة  سررمي الر   ااجهرر     درري اادا  الرروظيفي إلررى كررون العمررك    درري )الشررفاوية والن اوررة واامانررةو    "   اعرردا "  تررأثير    درري ويمكرر  تفسررير ورر ه النتياررة  
  إلررى   ااإلضررادة الفاعلررة    واا رررا  التعامررك مررع أصررجا  الماررالو    درري والشررفاوية لرردا العرراملي     الن اوررة مرر     عاليررة درجررة    السررياحية يتطلرر  
المرررراا ااول علرررى    دررري قعتمرررد    السرررياحي نررررك المعلومرررات والبيانرررات للمتلرررري  امختلرررف المسرررتويات، دالرطررراس    دررري   اامانرررة الجاجرررة لتعمررريم  
حيرد يترأثر    وباذلك نؤكاد علا  قباول الفارض الثااني جزئيااا لتردقم الخدمرة ونرلهرا كمرا قار .    اإلنساني رة امتاال   ري العنار البشرا و 

دملرة إحارا ية اكرك مر   ب )الشرفاوية والن اورة واامانرةو بينمرا م يترأثر ترأثيراا    ببعرد  اادا  الوظيفي اارور  جووريرة و ات دملرة إحارا ية  
، العدالرررة، احترررراا الوقرررا، امحترررراا وحسررر  المعاملرررة و    اإلترررران ي ، والمسرررئولية، السررررية،  ااانومرررة والرررروان اا  المتنيررررات المسرررترلة )املتررر  
 المشاركة والعمك كفري و. 

  نتائج الدراسة والتوصيات:  
  أخالقيرات   ررات مارال اموتمراا اأخالقيرات العمرك، إم أن تطبي   دري أشارت الدراسة إلى أن  على الرريم مر  برروز العديرد مر  التطرورات   •

والمنومرررات السرررياحية والررررا مي  عليهرررا أن املتررر اا    ااجهررر   المنومرررات السرررياحية قجتررراظ لم يرررد مررر  التفعيرررك، حيرررد تررردرا    دررري العمرررك  
 العاملي  االمنومة.   أدا  تجسي  كفا     دي االمعايير ااخالقية والمهنية وقواعد السلوا الوظيفي تمإك عناراا أساسياا 

السرياحية لتجرير     ااجهر     دري الاهرات الجكوميرة ويشركك خرا     دري   اشركك مسرتمر للعراملي   يم مسرتويات اادا ترير وجد أومية كبيرر  ل ت  •
قرترررب مرر  خرررالل     لرررح   وللوصررول إلرررى نرررال ال ررعف )الفارررو و ومجاولررة تجسرري  اادا  الررروظيفي، بنررا  علرري   امسررتراتياية   ااورردا  

لررروظيفي  و لتجسررري  اادا  وخطررروات تجسررري  اادا  ا 2003)  المرررالكي  ظ  نمرررو للدراسرررة امسرررتعانة ب   والميرررداني   النورررر  معطيرررات الاررر    
و، اعتمرادا علرى تفعيرك بررامس تجسري   2018و ؛اله اقمة والعطا  ) 2017عوده )   أبو و؛  2018م  عاق  )   للعاملي   براا لدراسة كك 

 . أخالقيا السياحية  اااجه   العاملي    أدا  
اامانرة كردادع شخاري  ا قيات العمك مؤكردا اوتمراا وحرر  العراملي   وسطات أاعاد أخال مت   المرتبة ااولي ضم    األمانة   "   اعد "  احتك   •

المرتبررة ااخيرر  ضرم  أاعراد أخالقيررات    العدالاة وكاتاراه لتطبير  آليرات المجاسربة الرانونيررة المدرجرة دري تلرح الاهرات، بينمررا احترك اعرد  
 .  ااجه   لح بت   العدالة  أخالقيات العمك مما قعكم اعض المشكالت الخاصة بتطبي  

والرررواني ، المسررؤولية، السرررية،   ااانومررة  ي  مرر  خررالل الدراسررة وجررود عالقررة  ات دملررة إحاررا ية برري  أخالقيررات العمررك )املترر اا تبرر -
 .يفي لوظ والمشاركة والعمك كفري و ومستوا اادا  ا  والن اوة  الوقا، امحتراا وحس  المعاملة، الشفاوية  إتماا ، العدالة،  اإلتران ، اامانة 
دملرة إحارا ية ببعردي  دررخ مر  أخالقيرات العمرك )الشرفاوية والن اورة واامانرةو  ي ا اادا  الوظيفي للعاملي  ااور  جووريرة و يتأثر مستو -

ا الوقرا،  تررا ، العدالرة، اح اإلترران دملة إحاا ية اكرك مر  اااعراد )املتر اا ااانومرة والررواني ، المسرئولية، السررية،  ب ، بينما م يتأثر تأثيراا  
 .  Stepwise التدرياي ا وحس  المعاملة، المشاركة والعمك كفري و و لح ودراا لطريرة امنجدار امحترا 
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 التوصيات: 
اتليررات تنفي قررة مرترحررة لهرر ه    مررونررة بنررا  علررى نتررا س الدراسررة سرريتم عررر  ماموعررة مرر  التوصرريات الخاصررة امجرراور الدراسررة الر يسررية  

 :التالي  عر  التوصيات ودراا لل 
 آليات التنفيذ المقترحة  يات التوص  المحاور 

لتوصيات  ا 

 العامة 

اعتمووا ا علووى ااووت مار   السووياحي  لتطووو ر القطووا   الهيكلي  لإلصالح  تبنى برنامج 

العنصر البشرى وربط المناهج التعليمية الفنية باحتياجووات السووول والعموو  علووى  

 السياحة.  أخالقيات نشر 

 فووي  (السووياحة   أخالقيووات مووا ة    إل راج  لتعليم لوضع تصووور السياحة وا عقد بروتوكول بين وزارة  

وكذلك تدشين مسابقات  افير السووياحةل لطووالم الموودارن ال انو ووة لنشوور   األاااي  مناهج التعليم 

 .  السياحي  الوعي 

 

مضوواعفة اتهتمووا  موون قبوو  األجهوو ة الراوومية السووياحية ب خالقيووات األعمووال  

 عاملين بها. الت ا  ال  وتوثيق اب  الرقابة لمتابعة 

  هيئة رقابية من المتخصصين لمتابعة الت ا  العاملين بالسلوك األخالقي في العم  و ووتم كلووك  تشكي 

من خالل ز ارات  ور ة وتقييمات شهر ة  تم اعتما  نتائج وتوصيات هذه الهيئة من قبوو  اإل ارات  

 . الترقي عمليات   في  العليا وتدرج 

ضوومن األهوودا     راجها وإ  قيات األعمال  لمحور أخال ضرورة بلورة رؤ ة واضحة  

 السياحية الرامية.  األجه ة لهذه   اتاتراتيجية 

الراوومية السووياحية والعموو  علووى كافووة المسووتو ات   األجهوو ة  فووي  تبنى مي ال أخالقي رامي معلوون 

 للهيئات.  اتاتراتيجية خطط التنفيذ  في  كلك  إ راج  لتطبيق محاوره وأبعا ه من خالل 

اختبووارات   إلجوورا   أعمووال اووابقة باإلضووافة  فووي  للمتقوودمين  األخالقووي   تم من خالل مراجعة السلوك  عمليات اتختيار والتعيين للعاملين. يات األعمال ضمن  عيار أخالق إ راج م 

 التدر ب. تجر بية تظهر مستوى السلوك األخالقي واتلت ا  بمعا يره أثنا  فترات 

أخالقيات  

 العم  

إلعووالع عوون القوووانين  قيووة والسوولوكية وا نات األخال الحوورع علووى نشوور الموودو 

 السياحية الرامية.   األجه ة واألنظمة المتبعة لتوعية العاملين  اخ   

اتخاك إجرا ات على مسووتوى األقسووا  الداخليووة لووإل ارات السووياحية والعموو  علووى إعووالع موودونات  

متنوعووة م وو     نهووا ب شووكال للمهنة وتعر ف العاملين بها ونشوور أاوواليب  عائيووة ع  األخالقي  السلوك 

 اإلعالنات الورقيةل.  – النشرات  – لصقات  الم 

تنمية مهارات العاملين موون خووالل ااووتخدا  وتطبيووق المعووا ير األخالقيووة وصوووت   

 األ ا .   في  لتحقيق مستو ات متقدمة من اإلنجاز والتقد  

كبوورامج   (رئيسووي  ك  األبعا  األخالقيووة  بشوو  في  من خالل توفير برامج تدر بية متنوعة ومتخصصة 

 تكام  األ ا  المهني والعملي والسلوكي للموظف.  تساعد على  التي  ألخالقي التحسين ا 

إنشا  قسم متخصووي  تعلووق بووا ارة الموووار  البشوور ة و عنووى ب خالقيووات العموو   

و هووتم بتشووجيع العوواملين علووى حضووور المووتتمرات وحلقووات المناقشووة وكافووة  

 _  التعامووو  موووع العميووو مجووواتت   فوووي  األنشوووطة المرتبطوووة بالقطوووا  خاصوووة 

اإل اري وغيرهووا موون   واإلبوودا  اتبتكووار -الشخصووي  اإلقنووا   -التسووو قي اتتصال   

 المحاور األخالقية 

السياحية الرامية والتركي  على إبووراز البعوود   األجه ة  في  تفعي  وإ راج قسم إ ارة الموار  البشر ة 

اب  تطبوويقهم لهووذه  تقييم السنو ة مق ل  رجات ال األخالقي للمهنة وتشجيع العاملين بااتمرار من خال 

 األبعا . 

العم  وطر قة التعام  مووع السووائ    في  مكاف ة العاملين ما  ا  ومعنو ا  على اتنجاز 

عا لووة وواضووحة لجميووع فئووات    أصووحام المصووال  مووع اعتمووا  نظووم ترقيووة أو  

 العاملين. 

وك   ا  المهووا  والسوول اإلنجوواز وأ ما  ووة ومعنو ووة بعوود مراجعووة تقووار ر   مكافوو ت  موون خووالل تقوود م 

 األخالقي، فضال  عن اعتما  وتفعي  قانوع محد  للترقيات. 

الهيئات السياحية إراا  لمبوودأ العدالووة   في  التعام  بنظا  موحد مع جميع العاملين 

 والمساواة. 

من خووالل وضووع نظووا  تاووتقبال شووكاوى العوواملين  مكتووب أو صووندول لشووكاوى العوواملين أو خووط  

 اري  كف  ضماع الحقول والواجبات لى نظا  مالي وإ  اعتما ا  ع ااخنل  

من خالل عقد اجتماعات  ور ة لمعرفة أرا  العاملين وتوز ع اتاتبيانات التووي توضوو  اتجاهوواتهم   وضع السيااات العامة والخطط الدور ة.  في  الحرع على مشاركة العاملين 

 وأفكارهم العملية. 

عوواملين والرؤاووا  والعوواملين  المتبا ل بين ال   ى اتحترا  تقو ة العالقات القائمة عل 

 بعضهم البعض. 

 تهتم بمتابعة مشكالت العاملين ومنااباتهم.  ة مفعول من خالل تشكي  لجاع اجتماعية 

خالقيووة  األ قانونية وغير  ال ضرورة وجو  آليات لإلفصاح عن ك  المماراات غير  

 الهيئات الرامية السياحية. ب 

موثووول بهووا لتشووجيع وتوودعيم عمليووات اإلبووال    ومعلنووة  وط اوواخنة رة وفت  خط إنشا  برامج مبتك 

  اخ  الهيئات. 

األ ا   

 الوظيفي 

  -رقابيووة   -والجهات السووياحية  تنفيذ ووة  اإل ار ة التنسيق المستمر بين المستو ات 

  اإلعمال  أ ا   في  تسو قيةل لتعظيم الجو ة الشاملة 

قوورارات تكامليووة    السووياحية تتخوواك   الجهووات   لووي مم  من خالل عقوود اجتماعووات  ور ووة مجمعووة بووين 

 وشاملة فضال  عن تكو ن فرل للعم  مم لة لجميع الجهات والمستو ات. 

توفير بيئة عم  منااووبة تسوواعد علووى رفووع مسووتوى األ ا  الوووظيفي وت  وود موون  

 بين العاملين.  ات جابي  األخالقي  التفاع  

عووا  األخالقيووة  خلووق وتعظوويم األب  في  كب  سهم متكام  وبسيط غير مر  تنظيمي  من خالل وضع هيك  

 لإل ارة  اخ  الهيئات. 

وتفعيوو  إ ارة األزمووات السووياحية بالجهووات    األزمووات وضع خطط للتدر ب وللطوارئ أو التعام  مع   وفق خطط محد ة مسبقا .  اإل ارة  ألخالقيات  برامج تدر بية عامة  إجرا  

 اإل ارة  أخالقيات مجاتت  في  تخصصين الرامية مع تكو ن فرل للعم  والمستشار ن الم 

 فووي  تسووهم  التي  الخالقة   واألفكار ضرورة تشجيع العاملين على تقد م المقترحات  

 تطو ر األ ا . 

 لك  فكرة مبتكرة تستحق التنفيذ.  الجدي من خالل تبنى ايااة المكاف ة والتنفيذ 

ظيمهووا  القوووة وتع   العم  على اطال  العاملين على نتائج تقيوويم األ ا  لتحد وود نقوواط 

 الضعف وعالجها.  وكذلك نقاط 

الموار  البشوور ة لنتووائج التقيوويم الفر  ووة  ور ووا ووضووع التوصوويات المطلوبووة    إ ارة من خالل تقد م  

 للوصول إلى نتائج أفض . 

شووك    فووي  ي  اووب  تطبيقهووا ممووا  وونعك  توى المدرا  وتفع على مس  األخالقي  بمعا ير التعام    األخذ  مع العاملين بالهيئات الرامية السياحية.  األخالقي  تدعيم مناخ ال قة والتعام  

 للموظف تجاه عمله.  إ جابي  ثقة ووت  

 فووي   لتوو   بووه العوواملوع  اجتموواعي  بعد   كي  اياحي  أخالقي  مي ال   إنشا  ضرورة  

 الهيئات الرامية السياحية. 

 التنشوويط هيئووات   – ة للسياح   األعلى المجل    – المعنية  وزارة السياحة   األطرا  من خالل اجتما   

  طبووق علووى المسووتوى  أخالقووي  مي ووال   وإخووراج للغوور  السووياحيةل   المصووري  اتتحووا   – السياحي 

تلك الجهات بمعا ير متسقة ومتكاملة لمعالجة مشكالت تسر ب المعلومات والسوولوكيات   في  العملي 

لين  اصووة بالعووام تنفيووذ القوووانين والتعليمووات الخ  فووي  العا لووة   اإلجوورا ات السلبية للموظفين وتطبيووق  

 والعم . 

 دراسات المستقبلية المقترحة: ال 
تلرررح الدراسرررة وتكرررون مجررراور ااجررراث مسرررتربلية تعتمرررد علرررى أوميرررة تبنرررى إدار  المررروارد البشررررية    دررري قمكررر   ررررب آدررراق مكملرررة لمرررا جرررا   

  اإلدار  الفسرراد    الجررد مرر    درري سياسررة التوظيرر  االاهررات السررياحية الرسررمية. وكرر لح مناقشررة دور أخالقيررات ااعمررال    درري لألخالقيررات  
مارال السرياحة كمير   تنادسرية. ااإلضرادة    دري االمؤسسات السياحية. د الا ع  أوميرة تسرليخ ال رو  علرى أخالقيرات ااعمرال وتطبيرهرا  

 المؤسسات السياحية.  مدير  ومدا تطبير  بي    ااخالقي إلى توضيو دور التدري  
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 المراج  العربية: 
ا االرضرررا الررروظيفي "دراسرررة ميدانيرررة علرررى ماموعرررة امتارررامت  ااعمرررال وعالقتهررر   و أخالقيرررات 2017عرررود ، مجمرررد حسررر  )   أبرررو  -

 . ، دلسطي  ي    ، ي  ، رسالة ماجستير، كلية التاار ، الاامعة اإلسالمية   –الفلسطينية 
يرة اأرييرك  لمعاورد الترن و أخالقيات ااعمرال وأثرورا دري ترليرك الفسراد اإلدار ، منشرورات ويئرة ا 2008البوتي، احمد مجمود حبي  )    -

 اق. ، العر 
و أخالقيررات ااعمررال درري صررناعة السررياحة، مالررة امقتارراد والماتمررع،  2012الجرامرري، جمررال حسرري  وأبررو عيرراش، عبررد املرر  )  -

 . 117-100،      8العدد  
نراق  العرييرة    جسرتير، جامعرة و العوامك المؤثر  دي داعليرة اادا  الروظيفي للقيرادات اامنيرة ، رسرالة ما 2004الريي ، مجمد إبراهيم )  -

 . ، المملكة العريية السعودقة علوا اامنية، الريا  لل 
و مستوا ممارسة أخالقيات ااعمال وآثره على مستوا داعلي  اتخا  الرررار اإلدار  دري مراكر  شرركات  2013ال يبي، عرو  مجمود)  -

 ااردن.  معة اليرموا، ، رسالة ماجستير، جا  اإلشراقية التامي  ااردنية م  وجهة نور اإلدار  
  -المستشرررعيات الجكوميرررة الفلسرررطينية   دررري و دور أخالقيرررات المهنرررة دررري تع يررر  المسرررئولية امجتماعيرررة  2014ي، أسرررامة خليرررك ) ال ينررات  -

 ، أكادقمية اإلدار  والسياسة للدراسات العليا االمشاركة مع جامعة ااقاى.  منشور   مامع الشفا  الطبي نمو جاا، رسالة ماجستير 
دراسررة ميدانيررة علررى    ، ثروررا درري إدار  الاررور ال ونيررة درري منومررات ااعمررال أ يررات العمررك و  و أخالق 2012ال  ) بررالل خرر ،  ارنة السررك  -

   .  407-373،    33شركات امتاامت ااردنية، مالة كلية انداد للعلوا امقتاادقة الاامعة، العدد  
ال قطرراس اامرر  الخاصررة  اسررة مسررجية علررى ضررب الرروظيفي ، در و المنرراخ التنويمرري وعالقترر  ارراادا   2004السرركران، ناصررر مجمررد )  -

 . ، المملكة العريية السعودقة امدينة الريا ، رسالة ماجستير، جامعة ناق  العريية للعلوا اامنية، الريا  
  الررروظيفي، رسرررالة ماجسرررتير، جامعرررة الملرررح عبرررد   اادا  و دور إدار  التطررروير اإلدار  دررري تجسررري   2013الشرررري ، ريرررم بنرررا عمرررر )  -

 . ة السعودقة ، المملكة العريي الع ي ، جده 
 اإلسكندرية ، مار. ، و وندر  الموارد البشرية، دار حور  الدولية 2011الايردي، مجمد،)  -
و أثررر أخالقيررات ااعمررال والمسررؤولية امجتماعيررة درري تجريرر  الميرر   التنادسررية، دراسررة ميدانيررة درري  2013الطراونرر ، خالررد عطررا   )  -

 ااعمال ااامعة مؤت ، ااردن.  إدار  لمؤتمر الدولي الإاني لكلية  ق عمان المالي، ا سو   دي لمدرجة الشركات الاناعية ا 
و أخالقيررات العمررك ودوروررا درري تجريرر  كفررا   اادا  ، رسررالة ماجسررتير، جامعررة نرراق  العرييررة للعلرروا  2013العطرروا، عررواد مجمررد )  -

 . ، المملكة العريية السعودقة اامنية ،الريا  
ااعرراد اإلداريررة واامنيررة لهنرردر  العمليررات اإلداريررة وعالقتهررا ارراادا  الرروظيفي، رسررالة  و ا 2003برر  سررعد )   اعد برر  عتيبرري المررالكي، سرر  -

 .  ، المملكة العريية السعودقة ماجستير، جامعة ناق  العريية للعلوا اامنية، الريا  
يرع للمنتارات الاريدمنية  ي وأدا  رجرال الب سرلوا ااخالقر و أثرر أخالقيرات ااعمرال للمنومرة علرى ال 2011)   عطرا ل المراقات، ريرد    -

 كلية ااعمال، جامعة الشرق ااوسخ عمان، ااردن.   منشور ،  دي مدينة عمان، رسالة ماجستير 
و أثر أخالقيات العمك دري تع ير  إدار  المعردرة، دراسرة آلرا  عينرة مر  تردريم جامعرة الموصرك،  2005المعاضيدا، مجمد عااا )  -

 . العراق   ، د، جامعة الموصك ار  وامقتاا كلية اإلد 
البنررروا التااريرررة    دررري تع يررر  الميررر   التنادسرررية    دررري والمسرررئولية امجتماعيرررة    اإلعمرررال   أخالقيرررات و اثرررر  2016اشرررير )   عطرررا   النويررررة،   -

 و. 1، العدد ) 43، المالد    اإلدارية العاملة امكة المكرمة، دراسات العلوا 
لعمك علرى اادا  الروظيفي ، دراسرة ميدانيرة علرى موظفرات  و أثر أخالقيات ا 2018ور حس  ) اله اقمة، احمد ب  صالو والعطا ، ن  -

  نرررودمبر جامعرررة الملرررح سرررعود امدينرررة الريرررا ، مالرررة العلررروا امقتارررادقة واإلداريرررة والرانونيرررة، العررردد الراارررع عشرررر، المالرررد الإررراني،  
2018     .61-33 . 

ينرررر  مرررر  البنرررروا التااريررررة الا ا ريررررة، رسررررالة  العرررراملي  دراسررررة ع تجسرررري  أدا     و دور أخالقيررررات ااعمررررال درررري 2013)   أمنيررررة بررررودراس،   -
 . ، الا ا ر ماجستير ، كلية العلوا امقتاادقة والتاارية وعلوا التسيير، جامعة المسيلة 

كليرة    منومرات ااعمرال، مالرة   أدا  علرى    وأثرورا و أخالقيات الوظيفة العامة  2018حاجي ، المار أمي  والاوا ، مجفو  حمدون )  -
 . 20-7،      96عدد   وامقتااد ، ال اإلدار 

و المسررؤولية امجتماعيرة تارراه العرراملي  وانعكاسرها علررى أخالقيرات العمررك ، دراسررة  2015حسري  ، ليررد عبرد ل والاميررك، ريررم سرعد )  -
 . ق ، العرا لموصك آلرا  عينة م  منتسبي اعض مستشعيات مدينة الموصك، رسالة ماجستير، كلية اإلدار  وامقتااد ، جامعة ا 
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ضرررو  متنيررررات العارررر، مالرررة كليرررة انرررداد للعلررروا امقتارررادقة    دررري الخدمرررة السرررياحية    أخالقيرررات و  2010لمان ) جرررواد ،  رررارق سررر  -
 الاامعة، العدد الرااع والعشرون. 

: مرترررب    و المسررؤولية امجتماعيررة وانعكاسررها علررى أخالقيررات العمررك السررياحي 2016سرريد، ونررا  عبررد الرررادر وقرراعود، مرررو  صررالب )  -
  1/ 2جامعرة الفيروا، المالرد العاشرر، العردد    –مك دي شركات السياحة دي مار ، مالرة كليرة السرياحة والفنرادق  الع   أخالقيات إاق  لمي 

 . 389-365سبتمبر      
 ي  .  اإلسالمية، الاامعة ، و أثر تطبي  إدار  الاود  الشاملة على اادا  المؤسسي، رسالة ماجستير 2008شاد  عطا )  عاق ،  -
و دراسرة تجليليرة اثررر تطبير  مبرادع أخالقيررات المهنرة علرى رضررا  2018مجمرد و دروز  ، نانسرري )   آم  و أبرو شرروق،   عبرد اللطير ،  -

وأدا  العراملي  اشررركات السررياحة المارررية، المالررة الدوليرة للتررراث والسررياحة وال رريادة، كليررة السرياحة والفنررادق جامعررة الفيرروا، المالررد  
 / سبتمبر . 1/ 2، العدد  2
و المسررؤولية امجتماعيررة وأخالقيررات العمررك درري  2016)   الجررارث مجمررد   كامررك مجمررد و أبررو حسرري ،   سررليم والجررواجر ،   مررراد   عطيرراني،  -

مالررة    دراسررة ميدانيررة علررى الشررركات الاررناعية المدرجررة درري سرروق عمرران الماليررة،   إ ررار وظيفررة العمليررات وأثروررا درري أدا  ااعمررال، 
 .  183-159    ،ااردن، 1عدد ، ال 43دراسات العلوا اإلدارية المالد 

و ، السررلوا ااخالقرري لمرروظفي الوكررامت السررياحية كرردادع إلرضررا  ال يررا  ، مالررة كليررة اإلدار   2016، عرر از  وخيررره، شررريفي ) عمررر  -
 . 124-111ر      93وامقتااد، العدد  

ة ،  السرياحة ااردنير   ويئرة تنشريخ   ي در لردا العراملي     اإلبرداعي و أثرر التمكري  الروظيفي دري السرلوا  2016مجمدقة، عمرر عبرد الررحيم )  -
 ، كلية ااعمال، جامعة الشرق ااوسخ، ااردن. ماجستير رسالة  

 . الكويا و استراتيايات إدار  اادا  والتجسي  الوظيفي ، مؤتمر التطوير الوظيفي ااول،  2014أحمد سيد ) ماطفى،  -
 حة مسئولة. ة م  أجك سيا و المدونة العالمية اخالقيات السياح 1999العالمية ) منومة السياحة   -
و ال ررنول المهنيررة وعالقتهررا ارراادا  الرروظيفي، مالررة جامعررة تشررري  للبجرروث والدراسررات  2011، سررليم وعلررى ، أنررور جميررك )   نعامررة  -

 . 158-131،     5، العدد 33العلوا اإلنسانية، المالد   اآلدا  سلسلة    –العلمية 
شرمال الارعيد،    إقلريم دراسرة لمجادورات    المارال السرياحي : العراملي  دري  و أثر الرضا الوظيفي علرى أدا   2016ودي ، ياد  مجمد )  -

 . 125-102،      و سبتمبر 1/ 2مالة كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوا، المالد العاشر، العدد ) 
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The Practices of Work Ethics in the Tourism Field and their Impact on Employees' 

Performance in the Official Tourism Organizations  
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Work ethics are considered to be one of the main pillars to facilitate work efficiently, therefore, 

organizations or official tourism organizations need to enhance the ethical behavior of its members 

and promote confidence and loyalty from a moral and ethical perspective, as well as maximizing 

ethical values in their activities to ensure satisfaction and loyalty to stakeholders and customers. The 

study tried to shed light on two key variables: work ethics and the employees' job performance in the 

official tourism organizations, through investigating the relationship between them and the impact on 

the tourism sector. The study was based on questionnaire forms to collect the data used in the study 

and the study population was the employees of the official tourism organizations in Alexandria. The 

current results have shown a statistically significant relationship between work ethics,( Commitment 

to regulations and laws, responsibility, confidentiality, honesty, perfection, fairness, respect for time, 

respect and good treatment, transparency and integrity, participation and working as a team) and the 

level of job performance. The level of job performance was fundamentally affected by only two 

dimensions of work ethics (transparency, integrity and honesty), while it was not statistically affected 

by each of (compliance with regulations and laws, responsibility, confidentiality, perfection, fairness, 

respect for time, respect and good treatment, participation and working as a team). 
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