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يمثل األمان الوظيفي أحد المحركات التي تحقق اإلدارة التميز من خالليا، ويعد 
كز عمييا الشركات، حيث يساىم ذلك في إحساس العاممين بو من األمور الميمة التي تر 

زيادة رضائيم، وبالتالى إتجاىيم لمتطوع بشكل اختياري لمقيام بأعمال إضافية داخل 
الشركة، وليس بشكل إجباري من إدارتيا. وقد ىدفت الدراسة إلى تقييم أثر األمان 

قيق ىذا؛ الوظيفي عمى سموكيات المواطنة التنظيمية في شركات السياحة فئة "أ". ولتح
قامت الباحثة بتصميم استمارة استقصاء موجية لمعاممين في شركات السياحة فئة "أ" 

استمارة، بينما تم التحميل باستخدام برنامجي  543بالقاىرة الكبري، حيث تم توزيع 
SPSS V.24  وSAS V.9.1 يجابي . وقد توصمت الدراسة إلى وجود تأثير معنوي وا 

ة العاممين لسموكيات المواطنة التنظيمية لدى العاممين في لألمان الوظيفي عمى ممارس
يجابي لألمان الوظيفي عمى جميع  شركات السياحة. باإلضافة إلي وجود تأثير معنوي وا 
أبعاد سموكيات المواطنة التنظيمية في شركات السياحة، حيث كان تأثيره عمى سموك 

ية، الضمير الحي، وأخيرًا تأثيره بو المطف والكياسة األعمى، يميو اإليثار، الروح الرياض
 عمى السموك الحضاري.

 المقدمة
يعتبر العنصر البشري أحد مقومات شركات السياحة التي يجب الحفاظ عمييا، والسعي لتطويرىا من أجل تنميتيا لتحقيق 

رية، والعمل عمى تمكينيم، األىداف المحددة، وال تستطيع أي شركة أن تعمل بكفاءة وفاعمية بدون االىتمام بمواردىا البش
والجدير بالذكر أن صناعة السياحة (. Al-Romeedy ،2019؛ 2015)الرميدي، مشاركتيم، تدريبيم وتحفيزىم 

المصرية تعاني العديد من األزمات، والتي نتج عنيا تراجع حركة السياحة الوافدة إلى مصر بشكل كبير، ومن ثم اتجيت 
عدد العاممين بيا من خالل التسريح أو إعطاء العاممين أجازات مفتوحة لحين تحسن  غالبية شركات السياحة إلى تخفيض

عمى الرغم (. 2017)محمد والرميدي، الوضع، أو إنياء التعاقدات وغيرىا من أشكال التخفيض لتقميل التكاليف والنفقات 
د نشاط الشركة ودفع نموىا وتقميل من أن اتجاه الشركات إلي تخفيض حجم العاممين قد يكون لو آثار إيجابية لتجدي

التكاليف، إال إنو في الوقت ذاتو يعد أحد أىم مسببات ضعف والء العاممين لشركاتيم، أو ضعف الثقة في اإلدارة، وفقدان 
 (.Gaafar et al., 2021؛ 2007)السيد، بعض الميارات والقدرات المميزة التي قد تحتاجيا الشركات مستقباًل 

ومن ثم يعد إحساس  (.2008)محمد، ي يعبر عن تدني احتمال خسارة الموظف لوظيفتو دون إرادة منو فاألمان الوظيف
العاممين بو من األمور اليامة التي تركز عمييا الشركات، حيث يساىم ذلك اإلحساس في زيادة رضاء العاممين، زيادة 

 االلتزام التنظيمي وتحسين اإلنتاجية.
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و سموك اختياري تطوعي، ينبع من الدور اإلضافي الذي يمكن أن يقوم بو الفرد في العمل، وال فسموك المواطنة التنظيمية ى
ينتظر من ورائو مكافأة تنظيمية، كما أن الموظف ال يعاقب عمى عدم القيام بيذا الدور. وتتمثل أنماط المواطنة التنظيمية 

المتغيبين عن العمل أو العاممين الجدد، مساعدة في مختمف الشركات في مساعدة الزمالء في بعض أعماليم كمساعدة 
الزمالء في بعض األمور الشخصية، االنصياع لمقيم والسياسات والموائح التنظيمية والعمل وفقًا ليا مثل الحضور 
واالنصراف حسب مواعيد العمل، تجنب ضياع الوقت واستغالل الوقت الزائد في القيام بأعمال داخل الشركة تساىم في 

قد أدركت   (.2015)مناصرية وبن ختو، يا وتطورىا، واقتراح تحسينات إدارية وتنظيمية لجعل الشركة أكثر تطورًا نجاح
دارة واستغالل الوقت، بناء  العديد من الشركات أن اىتماميا بمثل ىذه السموكيات يساعدىا في تحسين مستويات األداء، وا 

عاممين عمى اإلبداع واالبتكار، وضمان بقاء الشركة واستمرارىا في بيئة العمل عالقات قوية بين العاممين واإلدارة، تشجيع ال
 (.2008)محارمة، 

 

 مشكمة البحث:
 

تتمثل في عدم أحساس العاممين باألمان الوظيفي نظرًا لقيام شركات السياحة باإلستغناء عن بعض منيم من خالل التسريح 
مات المتتاليو التي حدثت مؤخرًا مما ترتب عميو ضعف اإللتزام التنظيمي أو إعطاء أجازات مفتوحو نتيجة لتأثيرىا باألز 

 والوالء تجاىيا وبالتالي إنخفاض مستوي األداء بيا .
 

 أىداف البحث:
 

 ييدف البحث لتحقيق ما يمي:
 .التعرف عمي أبعاد سموكيات المواطنو التنظيمية داخل شركات السياحة 
 المواطنة التنظيمية داخل شركات السياحة. قياس مستوي األمان الوظيفي وسموكيات 
 مية لمعاممين داخل شركات السياحةتقييم العالقة بين األمان الوظيفي وسموكيات المواطنة التنظي. 
 ممين في شركات السياحة فئة " أ"اقتراح التوصيات المناسبة لتطبيق األمان الوظيفي وسموكيات المواطنة التنظيمية لمعا 
 

 فروض البحث
 

 م الدراسة عمى الفروض التالية:تقو 
 .ىناك عالقة إحصائيو ذات داللو معنويو مابين األمان الوظيفي وسموكيات المواطنة التنظيمية وأبعادىا 
 ."يؤثر األمان الوظيفي في ممارسة العاممين لسموكيات المواطنة التنظيمية في شركات السياحة فئة "أ 
 

 اإلطار النظري لمبحث
 ظيفىأواًل: االمان الو 

 

  مفيوم االمان الوظيفى: لم يحظ األمان الوظيفي بالكثير من اىتمامات الباحثين بالقدر الذي حظيت بو المفاىيم
األخرى مثل "الرضا الوظيفي " وكذلك فإن الدراسات التي تناولت ىذا الموضوع تكاد تكون نادرة والسيما فيما 

احة المصرية حيث أن إشباع احتياجات األفراد ال يتحقق يتعمق باألمان الوظيفي لدى العاممين في شركات السي
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في وقت قصير بينما يمر بالعديد من المراحل ويكون لو متطمبات أساسية البد من توافرىا حتى يشعر الفرد 
 بالطمأنينة عمى مستقبمو الوظيفي.

 المرجع المفيوم

أن األمان الوظيفي ىو "شعور الفرد بأنو محبوب ومتقبل من 
 ولو مكانو بينيم وال يشعر بالخطر والتيديد والقمق اآلخرين

 (2015)صرصور ،

انو الشعور الذي يتحقق لمموظف بعد تعيينو في وظيفة ما، وعدم 
إنياء خدمتو إال عند مخالفة األنظمة والموائح والقواعد المتعارف 

 عمييا داخل المنظمة .

 (2011بن سالم )

الطمئنان عمى مصدر األمان الوظيفي بأنو أحساس الموظف با
دخمو واستقراره في العمل والقدرة عمى البعد عن الصراعات 

 التنظيمية والشخصية وضغوط العمل.

( 2006( )2010عرف الخرب )المعجم الوسيط ، 
 (2011والفاضل )

األمان الوظيفي ينطبق عمى الوظيفة التي يشغميا الفرد لمقيام 
 باألنشطة المترتبة عميو.

(Chirumbolo  &Areni ,2010) 

 

 أىمية األمان الوظيفي -2
 

  يـــمثل األمــان الوظيفــي أحـــد الركـــائز اليامـــة لنــــجاح واستـــمرار أي شركـــة في بيئـــة العــمل فيو يعمل عمى
ـول لممشكالت التـــي تواجــــييم توفــير البيئـــة المناسبـــة لـــإلبداع واالبتكـــار ويزيد من قدرة العـــاممين عمى اكتشـاف حمــ

 .(2005)الدوري ،في العــمل بطريقة مبتكـــرة تعمـــل عمى توفير الوقت، الجيد والتكاليف 
  وتمتد أىمية األمان الوظيفي إلى كونو مكونًا رئيسيًا ألمن المجتمعات حيث يستطيع أن ينيمك الشباب في

 .(2012)الدحيالن ،فيم وتكون مواكبة لتطورات المجتمع الوظائف المختمفو التى تمكنيم من تحقيق أىدا
 ويمكن تمخيص أىمية األمان الوظيفي وىي:

 .إشعار الموظف باالستقرار 
 .إشباع الحاجات المادية واألمنية لمموظف وذلك من خالل العائد الذي يحصل عميو لتحقيق متطمباتو 
 .اإلسيام في زيادة اإلنتاجية وتحسين األداء 
 (2004)سمسم ، تقرار النفسي واالجتماعي تحقيق االس. 

أن األمان الذي يساىم في زيادة اإلنتاجية ىو األمان المتزن الذي فيو يشعر الموظف أن Ekeland (2004 ) وقد أكد
 . المنظمة تحتاج إليو مما يعمل عمى زيادة اإلنتاجية

 إليجابيات الخاصة باألمان الوظيفى إن ىناك مجموعة من ا( 2013اليويش )  إيجابيات األمان الوظيفي: ذكر
 تتمخص فى اآلتي:

 .الشعور باألمان واإلستقرار في العمل 
 .الرضا الوظيفي المناسب 
 .تركيز الجيد في أداء العمل 
 .اإلبتكار والتطوير في العمل 
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أن -ىي: أن من أبرز اإليجابيات التي يحققيا األمان الوظيفي لمموظفين  Buitendach (2005)وفى إطار ذلك ذكر 
الموظف يتطور تعمقو بالمنظمة التي يعمل بيا بمرور الوقت مما يعمل عمى إظيار االلتزام، الرضا، الثقة والفخر 

 بالمؤسسة، ولكن ىذا الشعور ييدده انعدام األمان الوظيفي.
 

 سمبيات األمان الوظيفي: -4
 

وحدوث التجاوزات عند القيام بتطبيقيا وىي تتمخص  قد تتحول إيجابيات األمان الوظيفي إلى سمبيات بسبب سوء الفيم ليا
 (2013)اليويش ،في: 

 .التسيب الوظيفي 
 .إنخفاض اإلنتاجية 
 .اإلنشغال باألعمال الخاصة 
 .التخمف اإلداري 
 

(  Rannona ،2003( ،)Mauno's &Kinnuen ،2002) العوامل المؤثرة في األمان الوظيفي -5
 (2016)جبريل،

 

ل من خالل الدراسات واألبحاث التي تناولت ىذا الموضوع لموصول إلى العوامل المؤثرة في األمان لقد رتبت تمك العوام
 الوظيفي وىي كاآلتي:

  الرضا عن األمان الوظيفي وىو يشمل استمرارية العمل، شعور الموظف بالتيديد من فقد وظيفتو وحاجتو لمشعور
 باألمان الوظيفي.

 ممين وذلك من خالل: وضع الشركة وعالقة اإلدارة بالعا-  
 إىتمام الشركة بالعاممين والتواصل معيم. -
ستقرارىا مثل إيضاح الميام والواجبات والمشاركة في تنفيذ خطط العمل. -  سياسة الشركة وا 
 

 متطمبات تحقيق األمان الوظيفي -6
ة لذلك فإن المنظمة التى تتطمع إلى يعتبر األمان الوظيفي محركًا أساسيًا لدفع عجمة الفرد نحو التقدم والرقي بالمنظم

النجاح البد أن توجو جيودىا لمتطمع إلى النجاح وتوجو جيودىا نحو دفع العاممين لمعمل باجتياد وذلك لمصمحة العمل، 
فعندما تنجح في تحقيق ذلك، فيي تكون نجحت بنسبة كبيرة في تحقيق أىدافيا بنسبة عالية من الكفاءة والجودة. فمن 

. وجود نسبة وتناسب بين األجر (2013)الشمري،الالزم توافرىا لتحقيق األمان الوظيفي في أي منظمة منيا:  المتطمبات
ونوع العمل مع الوضع في االعتبار الوضع االقتصادي، العدالة في اإلشراف، مع إطالع الموظف عمى نتائج تقييمو 

باشر، إتاحة الفرص لمموظف إلظيار ما لديو من ميارات دوريًا، تجنب اإلشراف المباشر والخضوع إلى اإلشراف غير الم
 وقدرات.
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 أبعاد األمان الوظيفي : -7
 

 -كاالتي: ( 2013حسانين ) فقد قام بتقسيميا
 

ويشير ىذا البعد إلى األمان الذي يدركو العاممون وذلك فيما يتعمق باستمرارىم  -:  األمان المدرك لخصائص الوظيفة (1)
حالية داخل وظائفيم، ويرتبط ىذا البعد بالخصائص المتعمقة بالوظيفة مثل حرية العاممين في كيفية أداء في أوضاعيم ال

 وظائفيم، وتنوع الميام، والتأثير البيئة بين اآلخرين.
 

يشير ىذا البعد إلى األمان الذي يدركو العاممون تجاه وظائفيم داخل الشركة،  -: األمان المدرك لموظيفة نفسيا (2)
 وكذلك تداركيم لمعوامل المؤثرة عمى وظائفيم.

 

يرتبط ىذا البعد بقدرة وكفاءة العاممين في مواجية تحديات العمل داخل الشركة  -: القدرة عمى مواجية التحديات (3)
 وخارجيا، بجانب قدرتيم عمى التحديد لمعوامل السمبية والمعوقات التي تيدد وجودىم في وظائفيم.

 

 المواطنة التنظيمية ثانيًا سموكيات 
 

عمل بصورة تساعد في المحافتعود البدايات األولى لظيور االىتمام بموضوع المواطنة التنظيمية إلى توجيات مدرسة 
العالقات اإلنسانية في اإلدارة والتنظيم من خالل إستيعابيا لمنطمقات عمم االجتماع وعمم النفس في تحميل الظاىرة 

 (.2005)الفيداوي،لروح المعنوية، والحوافز غير المادية، والمشاركة، وفاعمية التنظيم غيرالرسمي التنظيمية وتأثيرىا عمى ا
 

 مفيوم سموك المواطنة التنظيمية  -1
 

 تنوعت واختمفت المفاىيم الخاصة بسموك المواطنة التنظيمية :
 

 المرجع المفيوم

لشركة، والذي يتعدى أن سموك المواطنة التنظيمية يعبر عن سموك العاممين داخل ا
 حدود متطمبات العمل الرسمية، وعدم إنتظار مكافآت أو حوافز من ورائو.

Armstrong and 
schlosser (2011 )

. Arda et alو
(2017) 

سموك المواطنة التنظيمية بأنو سموك إختياري تطوعي يتجاوز حدود الدور الرسمي 
ىتماميم بمكان عمميم ونجاحو وتطويره  لموظيفة، ويمثل في حرص العاممين وا 

وسمعتو ومستقبمة وكذلك حرص ىؤالء العاممون عمى مساعدة زمالئيم القدامى 
والجدد في العمل، بجانب التزاميم بسياسات وتعميمات ولوائح الشركة، ورغبتيم في 

 تحسين األداء وزيادة اإلنتاجية.

 (2016شالبي )
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 المرجع المفيوم

تنظيمية بالسموك الغير مفروض، وسموك الدور مفيوم سموكيات المواطنة ال
 االجتماعي، وسموك الدعم االجتماعي

 (2014)معمري وبن زاىي، 

ىو سموك إختياري يقوم بو الفرد دون إجبار، كما أنو ال يرتبط بنظم الحوافز 
 الرسمية داخل المنظمة

 (61، ص2013سميمان )

بل التوصيف الوظيفي، ىو مجموعة من األفعال لم تحدد بصورة مباشرة من ق
 ولكنيا تجمب مصالح ومنافع لممنظمة تسمو عمى المصمحة الفردية"

(Jawahar,2013,p21) 

 

 خصائص سموك المواطنة التنظيمية -2
 

 (:2003،الخبيمى( و)2000)زايد،يمكن إستخالص أىم خصائص مفيوم سموك المواطنة التنظيمية عمى النحو التالي 
 وظيفي لمعاممين ىما السموك المرتبط باألدوار الرسمية ىناك نوعين من السموك الin-Roles  وىو السموك الذي

وىو السموك الذي  Extra-Rolesيقع في حدود الواجبات واألعباء الوظيفية، والسموك المرتبط باألدوار اإلضافية 
 يتعدى حدود الواجبات واألعباء الوظيفية األساسية.

  ينص عميو ضمن الواجبات ياري غير ممزم لمفرد حيث إنو لم ك تطوعي إختسموك المواطنة التنظيمية ىو سمو
رادتو الحرة.  واألعباء الوظيفية لو، بل يعتمد عمى مبادرة الفرد ويخضع لرغبتو وا 

  الفرد الذي يؤدى األدوار اإلضافية ال ينتظر مقابميا مكافأة تنظيمية أو مصمحة عمى المدى القصير، ولكنو قد
 ي االعتبار عند ظيور فرص تنافسية في المنظمة.يتوقع أن تؤخذ ف

  .حرص المنظمات عمى تشجيع إنخراط العاممين في سموك المواطنة التنظيمية برغم كونو سموكًا تطوعيًا 
  قيام األفراد بسموك المواطنة التنظيمية ينعكس بشكل إيجابي عمى تنمية فعالية المنظمة واالرتقاء باإلداء الكمى

 افيا الكمية وخططيا االستراتيجية.ليا وتحقيق أىد
 

 أىمية سموك المواطنة التنظيمية -3
 

إن أىميـــــة دراســـــة ســـــموك المواطنـــــة التنظيميـــــة تنبـــــع مـــــن كونـــــو يســـــاىم فـــــي تحســـــين األداء الكمـــــى لممؤسســـــة عـــــن طريـــــق 
ــــــك مــــــن خــــــالل إمــــــداد ســــــموك  ــــــة وذل ــــــين المــــــوظفين فــــــي األقســــــام واإلدارات المختمف ــــــة ب ــــــة إدارة العالقــــــات التبادلي المواطن

ـــــة ،  ـــــة المحقق ـــــائج اإلجمالي ـــــادة النت ـــــى زي ـــــؤدي إل ـــــراد داخـــــل المؤسســـــة ممـــــا ي ـــــين األف ـــــة اإلدارة بوســـــائل لمتفاعـــــل ب التنظيمي
بســــــبب إنخفـــــــاض المــــــوارد فـــــــي المؤسســـــــات، إن القيــــــام باألدواراإلضـــــــافية التــــــي تنبـــــــع مـــــــن ســــــموك المواطنـــــــة التنظيميـــــــة 

ـــــق المؤسســـــة لألىـــــداف المطمو  ـــــة تحقي ـــــى إمكاني ـــــؤدى إل ـــــةي ـــــة ســـــموك ( ، Zhang،Zhao ،2011)ب ـــــع مـــــن أىمي كمـــــا تنب
 ومنيا : (2012)يوسف، المواطنة التنظيمية من النتائج واآلثار اإليجابية الكثيرة التي يمكن تحقيقيا لممؤسسة 

 .تحسين مستوى وكفاءة المؤسسة ومدى تفاعل سموك المواطنة التنظيمية 
 .رفع الروح المعنوية لمعاممين داخل المنظمات 
 ــــــة ســــــ ــــــائج إيجابي ــــــى نت ــــــؤدى إل ــــــق لممارســــــيا أفضــــــمية وميــــــزة تنافســــــية ممــــــا ي ــــــة تحق ــــــة التنظيمي موكيات المواطن

 .(2012)يوسف، عمى كافة المستويات الخاصة باألداء الفردي، الجماعي أوالتنظيمي 
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 اآلثار اإليجابية والسمبية لسموك المواطنة التنظيمية: -4
 

 التنظيميةاآلثار اإليجابية لسموك المواطنة  -أ
يعــــد ســــموك المواطنــــة التنظيميــــة أحــــد القضــــايا الرئيســــية التــــي يجــــب أن تتبــــوأ مكانــــة مرموقــــة فــــي ســــمم ســــموك الممارســــين 
لـــــــإلدارة، وذلـــــــك لمـــــــا يتمتـــــــع بـــــــو مـــــــن إيجابيـــــــات تنظيميـــــــة وتحقيـــــــق مســـــــتوى أداء متميـــــــز وذلـــــــك ألن ســـــــموك المواطنـــــــة 

 مى .يحقق ما ي (2012)الرقاد وأبودية، التنظيمية كما يرى 
تخفيـــــف العـــــبء المـــــادى عـــــن المؤسســـــات فيـــــو إضـــــافة حقيقيـــــة إلـــــى مواردىـــــا بحيـــــث يســـــمح بتوجيـــــو مـــــا كـــــان مقـــــررًا أن 
ـــــز فـــــي األداء ، إيجـــــاد الحمـــــاس فـــــي  ـــــي خـــــدماتيا والتمي ـــــبعض المـــــوظفين لمتوســـــع ف ـــــو المؤسســـــات مـــــن توظيـــــف ل تتحمم

ـــــي ، إتاحـــــة الفرصـــــة لممارســـــة الديم ـــــده العمـــــل الروتين ـــــت األداء وىـــــذا مايفتق ـــــوع األداء والوق ـــــار ن ـــــث إختي ـــــة مـــــن حي قراطي
 (.2001الذي يرغب العاممين المشاركة فيو )الخميس، 

 

 األثار السمبية لسموك المواطنة التنظيمية:  -ب
عمـــــى الـــــرغم مـــــن األىميـــــة الكبيـــــرة لتعزيـــــز ســـــموك المواطنـــــة التنظيميـــــة عنـــــد العـــــاممين فـــــي المنظمـــــات واألثـــــار اإليجابيـــــة 

ــــث أن الكثيــــرة المــــذكورة ســــاب ــــاحثين، حي ــــي تحــــدث عنيــــا بعــــض الب ــــار الســــمبية الت ــــاك بعــــض اآلث ــــو قــــد تكــــون ىن قًا، إال أن
ـــــــة  ـــــــإن ســـــــموك المواطن ـــــــو ف ـــــــات و ســـــــمبيات ىـــــــذا الســـــــموك أو ســـــــمبيتو، وعمي ـــــــي تحـــــــدد إيجابي مواقـــــــف العـــــــاممين ىـــــــي الت

يخــــــص األداء عمــــــى التنظيميــــــة قــــــد يبــــــدو ذا دوافــــــع طيبــــــة ونوايــــــا خيــــــره، ولكــــــن ربمــــــا ترتبــــــت عميــــــو نتــــــائج ســــــمبية فيمــــــا 
 -المستويات الثالثية، الفرد، الجماعة والمنظمة كما يمى: 

 .انخفاض مستوى األداء وعدم فعاليتو، يجعل سموكيات المواطنة عديمة الجدوى 
 .ممارسة السموكيات عمى حساب وقت العمل األساسي 
 .المرونو واالستسيال في عممية استقطاب وتوظيف العاممين 
ـــــة أكثـــــر مـــــن الســـــمبية، ولكـــــن البـــــد مـــــن مراعـــــاة الظـــــروف وبـــــين العمـــــل أن لســـــموك المواط  - ـــــة آثـــــارًا إيجابي نـــــة التنظيمي

الفعمـــــى لكـــــيال تظيـــــر االثـــــار الســـــمبية، ويتضـــــح ممـــــا ســـــبق أن ىـــــذه الســـــموكيات تعـــــد إضـــــافة نوعيـــــة لـــــألداء بالمنظمــــــة 
 السمبية.  وتساىم في تحسين األداء وجودتو العامة مع مراعاة المعايير السابقة وتجنب اآلثار

 

 العوامل المؤثرة في سموك المواطنة التنظيمية  -5
 

 يرتبط ما يسمي سموك المواطنة التنظيمية بمجموعة من العوامل األساسية سواء بطريقو مباشرة أو غير مباشرة:
 لعممـــــو فقـــــد أكـــــدت يجابيـــــة الناتجـــــة عـــــن تقيـــــيم الفـــــرد الرضـــــا الـــــوظيفي: ىـــــو عبـــــارة عـــــن الحالـــــة العاطفيـــــة اإل

ســــــات أن الرضــــــا الــــــوظيفي يعــــــد أكبــــــر محــــــدد لســــــموك المواطنــــــة التنظيميــــــة، ويمكــــــن تفســــــير ىــــــذا عمــــــى أن الدرا
ـــــث أن الســـــموك  ـــــة حي ـــــي ممارســـــة بعـــــض الســـــموكيات التطوعي ـــــو ينخـــــرط ف ـــــذي يكـــــون راض عـــــن عمم الموظـــــف ال

 (.2003)العامري، التطوعي ما ىو إال عممية تبادلية ألولئك الذين يتعامل معيم وأحسنوا إليو 
  كما أن االىتمام بالنواحي الوجدانية والشعورية لمموظف مع توفير البيئة المالئمو لتحقيق مستويات عالية       

 (.2007، السحميات)من الرضا الوظيفي تنعكس إيجابيًا في نشر ىذه السموكيات في المنظمة       
 نظمــــة، واالســــتعداد لبــــذل مزيــــد : يقصــــد بــــو مــــدى ارتبــــاط الفــــرد بقــــيم، معتقــــدات وأىــــداف المالوووووالء الوووووظيفي

مـــــــن الجيـــــــد لممنظمـــــــة والرغبـــــــة القويـــــــة لمبقـــــــاء فييـــــــا ، ولقـــــــد أخـــــــذت دراســـــــة تـــــــأثير الـــــــوالء الـــــــوظيفي عم ســـــــموك 
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المواطنــــة التنظيميــــة حيــــزًا كبيــــرًا فــــي أدبيــــات الســــموك التنظيمــــي وذلــــك لمعرفــــة درجــــة العالقــــة بينيمــــا، حيــــث وجــــد 
)العوووووووامري، والء الموظـــــــف لممنظمـــــــة التـــــــي يعمـــــــل فييـــــــا  أن ســـــــموك اإليثـــــــار عنـــــــد الموظـــــــف يشـــــــير إلـــــــى شـــــــدة

2003.) 
ــــرغم مــــن أن العديــــد مــــن الدراســــات وجــــدت عالقــــة إيجابيــــة قويــــة بــــين     ــــى ال ــــوالء والســــموك التنظيمــــي إال  وعم ال
ىنـــــاك دراســـــات أخـــــرى توصـــــمت إلـــــى عـــــدم وجـــــود عالقـــــة بينيمـــــا، وي رجـــــع الـــــبعض ســـــبب التنـــــاقض ىـــــذا الـــــى  أن

ار وجــــــود متغيــــــرات أخــــــرى تحــــــدد ســــــموك المواطنــــــة التنظيميــــــة مثــــــل الرضــــــا الــــــوظيفي عـــــدم األخــــــذ بعــــــين االعتبــــــ
والعدالـــــة التنظيميـــــة. ولقـــــد تـــــم تأكيـــــد ىـــــذه العالقـــــة فـــــي دراســـــات وجـــــدت أن ىنـــــاك عالقـــــة بـــــين اإللتـــــزام وســـــموك 

 (.2007)خيره ،المواطنة عندما تم التحكم في متغيري الرضا الوظيفي والعدالة التنظيمية 
 

 ـــــع، اإلجـــــراءات، التعـــــامالت نظيميوووووةالعدالوووووة الت ـــــة التوزي ـــــة أبعـــــاد رئيســـــية: عدال : يتكـــــون مفيوميـــــا مـــــن ثالث
ـــــة  ـــــة التنظيمي ـــــى مـــــدى إحســـــاس المـــــوظفين بالعدال ـــــؤدى فـــــي النيايـــــة إل ـــــة وت وىـــــذه االبعـــــاد تبقـــــي مرتبطـــــة ومتداخم

 بأبعادىا المختمفة، وبسموك المواطنة التنظيمية.
ة عــــــن وجــــــود عالقــــــة قويــــــة بــــــين إحســــــاس المــــــوظفين بالعدالــــــة التنظيميــــــة وقــــــد كشــــــفت العديــــــد مــــــن الدراســــــات الميدانيــــــ
ـــــة مثـــــل: دراســـــة " "حوووووواس" و" العوووووامري" و" ودراســـــة كـــــل مـــــن  2007العطووووووي فوووووي عوووووام وســـــموك المواطنـــــة التنظيمي

 (.2010)أبو جاسر،  2003حامد" في عام 
ــــــات ســــــموك ا ــــــا فــــــي مكون ــــــؤثر إيجابي ــــــة ت ــــــة التنظيمي ــــــك ألن وأظيــــــرت ىــــــذه الدراســــــات أن العدال ــــــة، وذل ــــــة التنظيمي لمواطن

ـــــق بعدالـــــة اإلجـــــراءات أو التوزيـــــع أو المعـــــامالت تولـــــد لديـــــو  إحســـــاس المـــــوظفين بالمســـــاواة واإلنصـــــاف ســـــواء فيمـــــا يتعم
الشــــــعور بالمســـــــئولية اتجــــــاه المنظمـــــــة، وبالتـــــــالي االنخــــــراط فـــــــى الكثيــــــر مـــــــن الممارســـــــات التطوعيــــــة غيـــــــر الرســـــــمية أو 

 (.2001يس، )الخمسموك المواطنة التنظيمية 
 

 أبعاد سموك المواطنة التنظيمية  -6
ـــــــروح  يمكـــــــن تقســـــــيم أبعـــــــاد ســـــــموكيات المواطنـــــــة التنظيميـــــــة إلـــــــى خمســـــــة أبعـــــــاد رئيســـــــية ىـــــــي )اإليثـــــــار، الكياســـــــة، ، ال

 (.2012)يوسف،الرياضية، وعي الضمير، السموك الحضاري( 
ــــو )الرؤســــاء و  اإليثووووار -1 ــــذين حول ــــي : ىــــو مــــدى مســــاعدة المــــدير لألشــــخاص ال ــــك ف ــــزمالء والعــــاممين والعمــــالء( وذل ال

 الميام المتعمقة بالعمل.
دراكــــــو لتـــــــأثير ســــــموكو عمـــــــى  الكياسووووووة -2 : ىــــــي محاولـــــــة المــــــدير فــــــي منـــــــع وقــــــوع المشــــــكالت المتعمقـــــــة بالعمــــــل، وا 

 االخرين، وعدم استغاللو لحقوق األخرين، وتجنب إثارة المشكالت معيم.
ـــــذمر أو رفـــــض أو : ىـــــي مـــــدى تحمـــــل المـــــدير الوووووروي الريا وووووية -3 ـــــو أو بســـــيطة دون ت ـــــة متاعـــــب شخصـــــية مؤقت ألي

 ما شابو ذلك، وادخار الطاقة الموجية لمثل ذلك إليجاز العمل.
: ىــــــو الســــــموك التطـــــوعي لممــــــدير الــــــذي يفــــــوق الحــــــد األدنـــــى مــــــن متطمبــــــات الوظيفــــــة فــــــي مجــــــال وعووووووى ال وووووومير -4

 بجدية.الحضور والتعامل واحترام الموائح والقوانين واألنظمة والعمل 
ىـــــي المشـــــاركة البنـــــاءة والمســـــئولية لممـــــدير فـــــي إدارة أمـــــور الشـــــركة واالىتمـــــام بيـــــا وذلـــــك مـــــن  السوووووموك الح ووووواري:-5

ــــــر، وتأديــــــة العمــــــل بصــــــورة تســــــاعد فــــــي  ــــــر رســــــمية والمحافظــــــة عمــــــى التغيي ــــــدوات والمــــــؤتمرات الغي خــــــالل حضــــــور الن
 المحافظة عمى سمعة الشركة.

 
 



 192-166ص ،2222، 3، العدد 22( المجلد JAAUTH) حجازي وآخرون                                            

165 
 

 
 الدراسة الميدانية

 سةمنيج الدرا
اعتمـــــدت الدراســـــة عمـــــى المـــــنيج الوصـــــفي التحميمـــــي لوصـــــف موضـــــوع الدراســـــة وصـــــفًا شـــــاماًل ودقيقـــــًا مـــــن خـــــالل جمـــــع 
البيانـــــــات وتحميميـــــــا حـــــــول األمـــــــان الـــــــوظيفي، وســـــــموكيات المواطنـــــــة التنظيميـــــــة. كمـــــــا اعتمـــــــدت الدراســـــــة عمـــــــى إجـــــــراء 

 بمة لمتعميم، واالستفادة منيا.الدراسة الميدانية عمى عينة من مجتمع الدراسة لموصول إلى نتائج قا
 

 أداة الدراسة
 

 عبارة تكونت من محورين رئيسيين عمى النحو التالي: 52تضمنت االستمارة عدد 
 

 البيانات الشخصية والوظيفية
 اشتمل ىذا الجزء عمى أسئمة تتضمن النوع، السن، المؤىل، الوظيفة، عدد سنوات الخبرة.

 في في شركات السياحة المصرية فئة "أ"المحور األول: مستوى األمان الوظي
ــــــى  ــــــى دراســــــة كــــــل مــــــن  23يشــــــتمل ىــــــذا المحــــــور عم ــــــم إعــــــدادىا باالعتمــــــاد عم محموووووود ؛  (2019الق وووووواة )عبــــــارة ت

 . (2013المنيع )و (2018والرميدي )
 

 المحور الثاني: مستوى ممارسة سموكيات المواطنة التنظيمية في شركات السياحة المصرية فئة "أ"
ـــــــة "أ". يتنـــــــاول مســـــــت ـــــــدى العـــــــاممين فـــــــي شـــــــركات الســـــــياحة المصـــــــرية فئ ـــــــة التنظيمـــــــي ل وى ممارســـــــة ســـــــموكيات المواطن

 عبارة تم تقسيميم إلي خمسة أبعاد عمى النحو التالي 29ويشتمل ىذا المحور عمى 
   (. 2018بالطيب )البعد األول: اإليثار، ويشتمل عمى ست عبارات تم إعدادىم باالعتماد عمى دراسة 
  ــــــى دراســــــة البعــــــد ا ــــــم إعــــــدادىم باالعتمــــــاد عم ــــــارات ت ــــــى ســــــبع عب ــــــاني: المطــــــف والكياســــــة، ويشــــــتمل عم بوووووووىالل لث
(2018 .) 
   ــــــى دراســــــة ــــــم إعــــــدادىم باالعتمــــــاد عم ــــــارات ت ــــــى خمــــــس عب ــــــروح الرياضــــــية، ويشــــــتمل عم ــــــث: ال محموووووود البعــــــد الثال

  (.2018والرميدي )
  ــــــم إعــــــ ــــــى ســــــت عبــــــارات ت ــــــع: الســــــموك الحضــــــاري، ويشــــــتمل عم ــــــى دراســــــة البعــــــد الراب محموووووود دادىم باالعتمــــــاد عم

  (.2018والرميدي )
   ـــــى ـــــم إعـــــدادىم باالعتمـــــاد عم ـــــى خمـــــس عبـــــارات ت البعـــــد الخـــــامس: الضـــــمير الحـــــي )وعـــــي الضـــــمير(، ويشـــــتمل عم

 (. 2018بوىالل )دراسة 
 

 مجتمع وعينة الدراسة
 
؛ يوجد Tourism in figure (2021)تمثل مجتمع الدراسة في شركات السياحة فئة "أ" بالقاىرة الكبري. ووفقًا لـ    

شركات سياحة فئة "أ". ونظرًا لكبر حجم مجتمع الدراسة، وانتشار شركات السياحة فئة "أ" في عدد كبير من  1254بمصر 
المحافظات المصرية، بجانب ب عد المسافة بين ىذه المحافظات، فقد تم اختيار عينة عشوائية من العاممين في ىذه 
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لكتروني. وتم استرداد  543رة الكبري. وقد تم توزيع عدد الشركات في القاى استمارة، وتم  491استمارة بشكل يدوي وا 
استمارة صالحة لتحميل بياناتيا من إجمالي ما تم توزيعو من استمارات، حيث بمغت نسبة  468االعتماد عمى تحميل عدد 

 %.  90.4االستجابة 
 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة
 

. وقد تم SAS 9.1 ،SPSS V. 24انات الدراسة واختبار الفروض، تم استخدام برنامجين إحصائيين، وىما لتحميل بي
 استخدام األساليب اإلحصائية التالية:

  :وتم استخدامو لقياس مدي ثبات أداة الدراسة. وتم استخدام برنامج  اختبار معامل الثبات واالعتماديةSPSS 
V. 24 .في إجراء ىذا االختبار 

  وذلك لوصف خصائص العينة، وتحديد التكرارات، النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، االنحراف المعياري :
 إلجراء ذلك التحميل.  SPSS V. 24استجابات أفراد العينة تجاه جميع محاور أداة الدراسة. وتم استخدام برنامج 

  ن متغيرات الدراسة. وتم استخدام برنامج : وذلك لتحديد قوة واتجاه العالقة بيمعامل ارتباط بيرسونSAS 9.1 
 في تحميل االرتباط بين جميع محاور الدراسة.

  لتحديد أثر المتغير المستقل عمى نظيره التابع، وبيان قيمة ىذا التأثير. وتم استخدام تحميل االنحدار البسيط :
 في إجراء ىذا االختبار. SAS 9.1برنامج 

 

 تحميل نتائج الدراسة
 : اختبار الثبات واالتساق الداخمي "ألفا كرونباخ"أوالً 

. كما بمغت قيمتو لكل بعد من أبعاد سموكيات 0.947( أن معامل الثبات لمتغير األمان الوظيفي بمغ 1يوضح جدول رقم )
ضمير( المواطنة التنظيمية: اإليثار، والمطف والكياسة، والروح الرياضية، والسموك الحضاري، والضمير الحي )وعي ال

عمى الترتيب. كما بمغت قيمة معامل الثبات لمتغير سموكيات المواطنة  0.844، 0.866، 0.927، 0.903، 0.822
. وتدل ىذه القيم عمى أنيا ذات داللة مرتفعة وجيدة ألغراض البحث، بحيث يمكن االعتماد عمييا 0.957التنظيمية ككل 

 اسة الميدانية في تعميم النتائج.تماد عمى نتائج الدر لقياس ما أ عدت ألجمو، كما يمكن من خالليا االع
 

 قيمة معامل اختبار الثبات واالتساق الداخمي )ألفا كرونباخ( (1جدول )
 عدد العبارات معامل ألفا كرونباخ المحور

 23 0.947 األمان الوظيفي

 6 0.822 اإليثار

 7 0.903 المطف والكياسة

 5 0.927 الروح الرياضية

 6 0.866 لحضاريالسموك ا

 5 0.884 الضمير الحي )وعي الضمير(

 29 0.957 سموكيات المواطنة التنظيمية
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 الخصائص الديموجرافية لمعينة
 الوصف اإلحصائي لمخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة (2جدول )

 النسبة المئوية التكرار المتغير

 النوع

 %71.8 336 ذكر

 %28.2 132 أنثي

 المجموع
 

468 100% 

 السن

 %25.9 121 سنة 25أقل من 

 %32.9 154 سنة 35أقل من  -25

 %23.7 111 سنة 45أقل من  -35

 %9.4 44 سنة 55أقل من  – 45

 %8.1 38 سنة فأكثر 55

 %100 468 المجموع

 المؤىل

 %16.9 79 متوسط

 %69.6 326 بكالوريوس / ليسانس

 %9.4 44 دبموم

 %2.8 13 ماجستير

 %1.3 6 راهدكتو 

 %100 468 المجموع

 الوظيفة

 %29.9 140 موظف بقسم الطيران

 %34.7 162 موظف بقسم السياحة

 %9.8 46 موظف بقسم التسويق

 %12.4 58 موظف بقسم السياحة الدينية

 %5.3 25 موظف بقسم الموارد البشرية

 %7.9 37 موظف بقسم الحسابات

 %100 468 المجموع

 ةعدد سنوات الخبر 

 %36.5 171 سنوات 5أقل من 

 %31 145 سنوات 10أقل من  -5

 %15 70 سنة 15أقل من  -10

 %11.3 53 سنة 20أقل من  – 15

 %6.2 29 سنة فأكثر 20

 %100 468 المجموع
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حين فرد من إجمالي عينة الدراسة، في  336%( بواقع 71.8( أن نسبة أفراد العينة من الذكور بمغت )2يبين جدول رقم )

فرد، وىذا يدل عمى أن استجابة الذكور لإلجابة عمى االستقصاء كانت أعمى  132%( بواقع 28.2بمغت نسبة اإلناث )
% بواقع 32.9سنة( في المرتبة األولى بنسبة  35إلي أقل من  25من اإلناث. وفٌقا لمجدول؛ فقد جاءت الفئة العمرية )

 45إلي أقل من  35فرد، ثم الفئة العمرية ) 121% بواقع 25.9ة( بنسبة سن 25فرد، يمييا الفئة العمرية )أقل من  154
فرد، وأخيرًا الفئة  44% بواقع 9.4سنة( بنسبة  55إلي أقل من  45فرد، ثم الفئة العمرية ) 11% بواقع 23.7سنة( بنسبة 
أن أكثر من ثمثي العينة فرد. وفيما يتعمق بالمؤىل العممي؛ يتضح  38% بواقع 8.1سنة فأكثر( بنسبة  55العمرية )

% من إجمالي العينة، يمييم الحاصمين عمى 69.6فرد وبنسبة  326حاصمين عمى مؤىل بكالوريوس / ليسانس بواقع 
%. أما بالنسبة لموظيفة؛ يتبين أن العدد األكبر من عينة الدراسة يعممون 16.9فرد وبنسبة  79مؤىل متوسط بواقع 

فرد  140%، يمييم من يعممون كموظفين بقسم الطيران بواقع 34.7فرد وبنسبة  162كموظفين بقسم السياحة بواقع 
%، ثم من يعممون كموظفين 12.4فرد وبنسبة  58%، ثم من يعمون كموظفين بقسم السياحة الدينية بواقع 29.9وبنسبة 

%، وأخيرًا من 7.9بنسبة فرد و  37%، يمييم من يعممون بقسم الحسابات بواقع 9.8فرد وبنسبة  46بقسم التسويق بواقع 
%. وأخيرًا فيما يتعمق بعدد سنوات الخبرة؛ فقد بمغت نسبة 5.3فرد وبنسبة  25يعمون كموظفين بقسم الموارد البشرية بواقع 

  5فرد، يمييم من يتراوح عدد سنوات خبرتيم ما بين  171% بواقع 36.5سنوات  5من بمغت سنوات خبرتيم أقل من 
 
سنة  15أقل من  – 10فرد، يمييم من يتراوح عدد سنوات خبرتيم ما بين  145% بواقع 31نسبة سنوات ب 10أقل من  –

 53% بواقع 11.3سنة بنسبة  20أقل من  – 15فرد، ثم من يتراوح عدد سنوات خبرتيم ما بين  70% بواقع 15بنسبة 
 رد. ف 29% بواقع 6.2سنة فأكثر بنسبة  20فرد، وأخيرًا من يبمغ عدد سنوات خبرتيم 

 

 التحميل الوصفي لمتغيرات الدراسة
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات الدراسة (3جدول )

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغيرات

 0.68 3.68 األمان الوظيفي

 0.631 4.00 اإليثار

 0.954 3.86 المطف والكياسة

 1.03 4.00 الروح الرياضية

 0.904 3.90 السموك الحضاري

 0.846 4.11 الضمير الحي )وعي الضمير(

 0.766 3.98 سموكيات المواطنة التنظيمية

 

( ارتفاع مستوى األمان الوظيفي في شركات السياحة المصرية بشكل نسبي، حيث بمغ المتوسط 3يوضح جدول رقم )
ائج ممارسة سموكيات المواطنة التنظيمية بشكل واضح في . وت ظير النت0.68، وبمغ االنحراف المعياري 3.68الحسابي 

. كما ي برز الجدول أن ب عد 0.766، واالنحراف المعياري 3.98شركات السياحة  فئة "أ"، حيث بمغ المتوسط الحسابي 
، ثم "الضمير الحي )وعي الضمير(" جاء في المرتبة األولى من حيث ممارستو، يميو "اإليثار"، ثم "الروح الرياضية"

 "السموك الحضاري"، وأخيرًا جاء ب عد "المطف والكياسة".
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  نتائج اختبار االرتباط )معامل ارتباط سبيرمان(
 أواًل: العالقة بين األمان الوظيفي وسموكيات المواطنة التنظيمية

وأبعادىا في شركات  ( قيمة معامل االرتباط بين األمان الوظيفي، سموكيات المواطنة التنظيمية4توضح نتائج جدول رقم )
 السياحة .

 العالقة بين األمان الوظيفي وسموكيات المواطنة التنظيمية وأبعادىا في شركات السياحة (4جدول )
 المعنوية قيمة االرتباط العالقات

 0.000 0.766 العالقة بين األمان الوظيفي وسموكيات المواطنة التنظيمية

 0.000 0.755 إليثارالعالقة بين األمان الوظيفي وسموك ا

 0.000 0.792 العالقة بين األمان الوظيفي وسموك المطف والكياسة

 0.000 0.723 العالقة بين األمان الوظيفي وسموك الروح الرياضية

 0.000 0.688 العالقة بين األمان الوظيفي والسموك الحضاري

 0.000 0.693 العالقة بين األمان الوظيفي وسموك الضمير الحي )وعي الضمير(

 ( النتائج التالية:4يوضح جدول رقم )
   ىناك عالقة ارتباط معنوية بين األمان الوظيفي وسموكيات المواطنة التنظيمية لدى العاممين في شركات

%. وقد بمغت قيمة 95% ودرجة ثقة 5عند معدل خطأ  0,000السياحة المصرية فئة "أ"، حيث بمغت المعنوية 
 ، وىو ارتباط طردي قوي.0.766معامل االرتباط 

   ىناك عالقة ارتباط معنوية بين األمان الوظيفي وب عد "اإليثار" لدى العاممين في شركات السياحة المصرية فئة
، 0.755%. وقد بمغت قيمة معامل االرتباط 95% ودرجة ثقة 5عند معدل خطأ  0,000"أ"، حيث بمغت المعنوية 
 وىو ارتباط طردي قوي.

   ارتباط معنوية بين األمان الوظيفي وب عد "المطف والكياسة" لدى العاممين في شركات السياحة ىناك عالقة
%. وقد بمغت قيمة معامل 95% ودرجة ثقة 5عند معدل خطأ  0,000المصرية فئة "أ"، حيث بمغت المعنوية 

 ، وىو ارتباط طردي قوي.0.792االرتباط 
  يفي وب عد "الروح الرياضية" لدى العاممين في شركات السياحة ىناك عالقة ارتباط معنوية بين األمان الوظ

%. وقد بمغت قيمة معامل 95% ودرجة ثقة 5عند معدل خطأ  0,000المصرية فئة "أ"، حيث بمغت المعنوية 
 ، وىو ارتباط طردي قوي.0.723االرتباط 

  ى العاممين في شركات السياحة ىناك عالقة ارتباط معنوية بين األمان الوظيفي وب عد "السموك الحضاري" لد
%. وقد بمغت قيمة معامل 95% ودرجة ثقة 5عند معدل خطأ  0,000المصرية فئة "أ"، حيث بمغت المعنوية 

 ، وىو ارتباط طردي متوسط.0.688االرتباط 
   ىناك عالقة ارتباط معنوية بين األمان الوظيفي وب عد "الضمير الحي )وعي الضمير(" لدى العاممين في

%. وقد بمغت 95% ودرجة ثقة 5عند معدل خطأ  0,000ات السياحة المصرية فئة "أ"، حيث بمغت المعنوية شرك
 ، وىو ارتباط طردي متوسط.0.693قيمة معامل االرتباط 
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 تحميل االنحدار البسيط بين متغيرات الدراسة
 ي شركات السياحة تأثير األمان الوظيفي في سموكيات المواطنة التنظيمية وأبعادىا ف (5جدول )

 Coefficients المتغير 
 معامالت

T 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

R2
مستوى  fقيمة  

 المعنوية

أثر األمان الوظيفي 
عمى سموكيات المواطنة 

 التنظيمية

ثابت 
 االنحدار

0.801 6.392 0.000 0.587 663.036 0.000 

األمان 
 الوظيفي

0.863 25.749 0.000 

يفي أثر األمان الوظ
 عمى اإليثار

ثابت 
 االنحدار

1.424 13.513 0.000 0.569 616.376 0.000 

األمان 
 الوظيفي

0.699 24.827 0.000 

 

 Coefficients المتغير 
 معامالت

T 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

R2
مستوى  fقيمة  

 المعنوية

أثر األمان الوظيفي 
في سموك المطف 

 والكياسة

ثابت 
 االنحدار

0.662 3.258 0.000 0.626 552.367 0.000 

األمان 
 الوظيفي

0.597 14.354 0.000 

أثر األمان الوظيفي 
في سموك الروح 

 الرياضية

ثابت 
 االنحدار

0.944 5.921 0.000 0.523 497.587 0.000 

األمان 
 الوظيفي

0.798 20.471 0.000 

أثر األمان الوظيفي 
في السموك 
 الحضاري

ثابت 
 االنحدار

0.541 3.234 0.001 0.473 417.838 0.000 

األمان 
 الوظيفي

0.913 20.441 0.000 

أثر األمان الوظيفي 
في سموك الضمير 

 الحي

ثابت 
 االنحدار

0.945 6.077 0.000 0.480 429.696 0.000 

األمان 
 الوظيفي

0.861 20.729 0.000 
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 ( النتائج التالية:5يوضح جدول رقم )
 عنـــــوي لألمـــــان الـــــوظيفي فـــــي شـــــركات الســـــياحة عمـــــى ســـــموكيات المواطنـــــة التنظيميـــــة لـــــدى العـــــاممين ىنـــــاك تـــــأثير م

( وىـــــــي أكبـــــــر مـــــــن 0.000( بمســـــــتوى معنويـــــــة )663.036المحســـــــوبة ) Fفـــــــي تمـــــــك الشـــــــركات، حيـــــــث بمغـــــــت قيمـــــــة 
ــــــة  ــــــر فــــــي مســــــتوى ممارســــــة ســــــموكيات المواطنــــــة التنظيمي ــــــة، ويوضــــــح ىــــــذا الجــــــدول نســــــبة التغيي ــــــدى قيمتيــــــا الجدولي ل

العـــــاممين فـــــي شـــــركات الســـــياحة مـــــن خـــــالل مســـــتوى األمـــــان الـــــوظيفي فـــــي تمـــــك الشـــــركات، حيـــــث بمغـــــت قيمـــــة معامـــــل 
ـــــــؤثر بنســـــــبة )0.587االنحـــــــدار) ـــــــوظيفي" ي ـــــــر المســـــــتقل "األمـــــــان ال ـــــــي أن المتغي ـــــــي تعن ـــــــر 58.7(، والت ـــــــي المتغي %( ف

الســــــياحة المصــــــرية يســــــاىم فــــــي زيــــــادة التــــــابع "ســــــموكيات المواطنــــــة التنظيميــــــة"، أى أن األمــــــان الــــــوظيفي فــــــي شــــــركات 
 %. 58.7ممارسة سموكيات المواطنة التنظيمية لدى العاممين في تمك الشركات بنسبة 

 

  ــــــاك تــــــأثير معنــــــوي لألمــــــان الــــــوظيفي فــــــي شــــــركات الســــــياحة عمــــــى ســــــموك اإليثــــــار لــــــدى العــــــاممين فــــــي تمــــــك ىن
( وىــــــــي أكبــــــــر مــــــــن قيمتيــــــــا 0.000( بمســــــــتوى معنويــــــــة )616.376المحســــــــوبة ) Fالشــــــــركات، حيــــــــث بمغــــــــت قيمــــــــة 

الجدوليــــــة، ويوضــــــح ىــــــذا الجــــــدول نســــــبة التغييــــــر فــــــي مســــــتوى ممارســــــة ســــــموك اإليثــــــار لــــــدى العــــــاممين فــــــي شــــــركات 
(، 0.569الســـــياحة مـــــن خــــــالل مســـــتوى األمـــــان الــــــوظيفي فـــــي تمـــــك الشــــــركات، حيـــــث بمغـــــت قيمــــــة معامـــــل االنحــــــدار)

%( فــــــي المتغيــــــر التــــــابع "اإليثــــــار"، أى أن 56.9بنســــــبة )والتــــــي تعنــــــي أن المتغيــــــر المســــــتقل "األمــــــان الــــــوظيفي" يــــــؤثر 
األمــــان الــــوظيفي فــــي شــــركات الســــياحة المصـــــرية يســــاىم فــــي زيــــادة ممارســــة ســـــموك  اإليثــــار لــــدى العــــاممين فــــي تمـــــك 

 %.56.9الشركات بنسبة 
 

  ىنـــــاك تـــــأثير معنـــــوي لألمـــــان الـــــوظيفي فـــــي شـــــركات الســـــياحة عمـــــى ســـــموك المطـــــف والكياســـــة لـــــدى العـــــاممين فـــــي
( وىــــــي أكبــــــر مــــــن قيمتيــــــا 0.000( بمســــــتوى معنويــــــة )552.367المحســــــوبة ) Fتمــــــك الشــــــركات، حيــــــث بمغــــــت قيمــــــة 

الجدوليــــــة، ويوضــــــح ىــــــذا الجــــــدول نســــــبة التغييــــــر فــــــي مســــــتوى ممارســــــة ســــــموك المطــــــف والكياســــــة لــــــدى العــــــاممين فــــــي 
ـــــــــث بمغـــــــــت قيمـــــــــة مع ـــــــــي تمـــــــــك الشـــــــــركات، حي ـــــــــوظيفي ف امـــــــــل شـــــــــركات الســـــــــياحة مـــــــــن خـــــــــالل مســـــــــتوى األمـــــــــان ال

ـــــــؤثر بنســـــــبة )0.626االنحـــــــدار) ـــــــوظيفي" ي ـــــــر المســـــــتقل "األمـــــــان ال ـــــــي أن المتغي ـــــــي تعن ـــــــر 62.6(، والت ـــــــي المتغي %( ف
ــــوظيفي فــــي شــــركات الســــياحة المصــــرية يســــاىم فــــي زيــــادة ممارســــة ســــموك  ــــابع "المطــــف والكياســــة"، أى أن األمــــان ال الت

 %. 62.6المطف والكياسة لدى العاممين في تمك الشركات بنسبة 
 

 ـــــ ـــــي ىن ـــــدى العـــــاممين ف ـــــروح الرياضـــــية ل ـــــى ســـــموك ال ـــــوظيفي فـــــي شـــــركات الســـــياحة عم ـــــوي لألمـــــان ال ـــــأثير معن اك ت
( وىــــــي أكبــــــر مــــــن قيمتيــــــا 0.000( بمســــــتوى معنويــــــة )497.587المحســــــوبة ) Fتمــــــك الشــــــركات، حيــــــث بمغــــــت قيمــــــة 

العــــــاممين فــــــي الجدوليــــــة، ويوضــــــح ىــــــذا الجــــــدول نســــــبة التغييــــــر فــــــي مســــــتوى ممارســــــة ســــــموك الــــــروح الرياضــــــية لــــــدى 
ـــــــــث بمغـــــــــت قيمـــــــــة معامـــــــــل  ـــــــــي تمـــــــــك الشـــــــــركات، حي ـــــــــوظيفي ف شـــــــــركات الســـــــــياحة مـــــــــن خـــــــــالل مســـــــــتوى األمـــــــــان ال

ـــــــؤثر بنســـــــبة )0.523االنحـــــــدار) ـــــــوظيفي" ي ـــــــر المســـــــتقل "األمـــــــان ال ـــــــي أن المتغي ـــــــي تعن ـــــــر 52.3(، والت ـــــــي المتغي %( ف
يســـــاىم فـــــي زيـــــادة ممارســـــة ســـــموك التـــــابع "الـــــروح الرياضـــــية"، أى أن األمـــــان الـــــوظيفي فـــــي شـــــركات الســـــياحة المصـــــرية 

 %. 52.3الروح الرياضية لدى العاممين في تمك الشركات بنسبة 
 

  ىنــــاك تــــأثير معنــــوي لألمـــــان الــــوظيفي فــــي شــــركات الســـــياحة عمــــى ســــموك الســــموك الحضـــــاري لــــدى العــــاممين فـــــي
قيمتيــــــا ( وىــــــي أكبــــــر مــــــن 0.000( بمســــــتوى معنويــــــة )417.838المحســــــوبة ) Fتمــــــك الشــــــركات، حيــــــث بمغــــــت قيمــــــة 

ـــــدى العـــــاممين فـــــي  الجدوليـــــة، ويوضـــــح ىـــــذا الجـــــدول نســـــبة التغييـــــر فـــــي مســـــتوى ممارســـــة ســـــموك الســـــموك الحضـــــاري ل
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ـــــــــث بمغـــــــــت قيمـــــــــة معامـــــــــل  ـــــــــي تمـــــــــك الشـــــــــركات، حي ـــــــــوظيفي ف شـــــــــركات الســـــــــياحة مـــــــــن خـــــــــالل مســـــــــتوى األمـــــــــان ال
ـــــــؤثر بنســـــــبة )0.473االنحـــــــدار) ـــــــوظيفي" ي ـــــــر المســـــــتقل "األمـــــــان ال ـــــــي أن المتغي ـــــــي تعن ـــــــر 47.3(، والت ـــــــي المتغي %( ف

ــــــادة ممارســــــة  ــــــي زي ــــــي شــــــركات الســــــياحة المصــــــرية يســــــاىم ف ــــــوظيفي ف ــــــابع "الســــــموك الحضــــــاري"، أى أن األمــــــان ال الت
 %. 47.3سموك السموك الحضاري لدى العاممين في تمك الشركات بنسبة 

 

 دى ىنــــاك تــــأثير معنــــوي لألمــــان الــــوظيفي فــــي شــــركات الســــياحة عمــــى ســــموك الضــــمير الحــــي )وعــــي الضــــمير( لــــ
( وىـــــي أكبـــــر 0.000( بمســـــتوى معنويـــــة )429.696المحســـــوبة ) Fالعـــــاممين فـــــي تمـــــك الشـــــركات، حيـــــث بمغـــــت قيمـــــة 

ــــــر فــــــي مســــــتوى ممارســــــة ســــــموك الضــــــمير الحــــــي )وعــــــي  ــــــة، ويوضــــــح ىــــــذا الجــــــدول نســــــبة التغيي مــــــن قيمتيــــــا الجدولي
ــــوظيفي فــــي تمــــك  ــــدى العــــاممين فــــي شــــركات الســــياحة مــــن خــــالل مســــتوى األمــــان ال الشــــركات، حيــــث بمغــــت الضــــمير( ل

ــــــؤثر بنســــــبة )0.480قيمــــــة معامــــــل االنحــــــدار) ــــــر المســــــتقل "األمــــــان الــــــوظيفي" ي ــــــي تعنــــــي أن المتغي %( فــــــي 48(، والت
ـــــي شـــــركات الســـــياحة المصـــــرية  ـــــابع "ســـــموك الضـــــمير الحـــــي )وعـــــي الضـــــمير("، أى أن األمـــــان الـــــوظيفي ف ـــــر الت المتغي

 %. 48ر( لدى العاممين في تمك الشركات بنسبة يساىم في زيادة ممارسة سموك الضمير الحي )وعي الضمي
 النتائج والتوصيات
 أواًل: نتائج الدراسة

 

 توصمت الدراسة إلي عدد من النتائج التي يمكن إبرازىا عمى النحو التالي:
  ىنــــــاك مســــــتوى مرتفــــــع نســــــبيًا مــــــن األمــــــان الــــــوظيفي فــــــي شــــــركات الســــــياحة المصــــــرية، ويرجــــــع ىــــــذا إلــــــى شــــــعور

تفكيـــــرىم فـــــي البحـــــث عـــــن عمـــــل آخـــــر ألن والراحـــــة فـــــي عمميـــــم الحـــــالي، وعـــــدم  واالســـــتقرار النفســـــيالعـــــاممين باألمـــــان 
شــــركاتيم الحاليــــة تقــــدم ليــــم مزايــــا ال تقــــدميا الشــــركات األخــــرى، كمــــا أنيــــا تــــوفر ليــــم شــــركاتيم فرصــــة التثبيــــت والترقيــــو 

 بشكل دائم. 
  

 حة المصـــــرية بشـــــكل واضـــــح. وكانـــــت أكثـــــر يمـــــارس العـــــاممون ســـــموكيات المواطنـــــة التنظيميـــــة فـــــي شـــــركات الســـــيا
ــــــار"، ثــــــم ممارســــــة  الســــــموكيات ممارســــــًة ىــــــي ســــــموك "الضــــــمير الحــــــي )وعــــــي الضــــــمير("، يميــــــو ممارســــــة ســــــموك "اإليث

 سموك "الروح الرياضية"، ثم ممارسة "السموك الحضاري"، وأخيرًا ممارسة سموك "المطف والكياسة".
 

 ـــــين األمـــــا ـــــة ب ـــــاط معنويـــــة وطردي ـــــة ىنـــــاك عالقـــــة ارتب ـــــة التنظيمي ـــــوظيفي وممارســـــة العـــــاممين لســـــموكيات المواطن ن ال
 في شركات السياحة.

 

  ىنـــــاك عالقـــــة ارتبــــــاط معنويـــــة وطرديــــــة بـــــين األمــــــان الـــــوظيفي وجميـــــع أبعــــــاد ســـــموكيات المواطنــــــة التنظيميـــــة فــــــي
قــــــــــة بــــــــــين المطــــــــــف والكياســــــــــة األقــــــــــوى، يمييــــــــــا العال شركات السياحة، وكانت العالقة بين األمان الوظيفي وسموك 

األمــــــان الــــــوظيفي وســــــموك اإليثــــــار، ثــــــم العالقــــــة بــــــين األمــــــان الــــــوظيفي ســــــموك الــــــروح الرياضــــــية، يمييــــــا العالقــــــة بــــــين 
 األمان الوظيفي وسموك الضمير الحي، وأخيرًا العالقة بين األمان الوظيفي والسموك الحضاري.

 

 ــــــى ممارســــــة العــــــاممين لســــــم ــــــوظيفي عم يجــــــابي لألمــــــان ال ــــــوي وا  ــــــأثير معن ــــــدى يوجــــــد ت ــــــة ل ــــــة التنظيمي وكيات المواطن
 العاممين في شركات السياحة.
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 يجـــــابي لألمــــــان الـــــوظيفي ع التنظيميــــــة فـــــي شــــــركات مــــــى جميـــــع أبعـــــاد ســــــموكيات المواطنـــــة يوجـــــد تـــــأثير معنــــــوي وا 
ــــأثيره  ــــى ســــموك المطــــف والكياســــة األعمــــى، يميــــو تــــأثيره عمــــى اإليثــــار، يميــــو ت ــــأثير األمــــان الــــوظيفي عم الســــياحة، وكــــان ت

 الروح الرياضية، ثم تأثيره عمى الضمير الحي، وأخيرًا تأثيره عمى السموك الحضاري. عمى
 

 ثانيُا: توصيات الدراسة
 

في ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج؛ تم اقتراح بعض التوصيات التي من شأنيا تعزيز مستوى األمان الوظيفي في 
ممين في تمك الشركات لسموكيات المواطنة التنظيمية، والتي يمكن شركات السياحة المصرية، وكذلك زيادة ممارسة العا

 .عرضيا عمى النحو التالي:
 
  إشادة إدارة شركات السياحة بشكل مستمر بما يحققو العاممون من إنجازات، وكذلك مساىمتيم في تحقيق أىداف

روحيم المعنوية، وأنيم محل تقدير من  الشركة بكفاءة وفاعمية، مما ينعكس عمى شعورىم باالرتباط واالنتماء ليا ورفع
 اإلدارة، مما يؤدي إلى شعورىم باألمان الوظيفي.

 
  ينبغي عمى إدارة شركات السياحة االىتمام بتعزيز الثقة التنظيمية لدى العاممين فييا لما ليا من تأثير كبير عمى

قباليم عمى ممارسة سموكيات المواطنة التنظيم ية، وذلك من خالل التوسع في مشاركتيم في شعورىم باألمان الوظيفي وا 
مناقشة رؤية ورسالة الشركة، ووضع األىداف وطرق تحقيقيا، واالستماع لكافة آرائيم ومقترحاتيم الخاصة بتطوير وتحسين 
العمل، والعمل عمى تنفيذىا، مما ينعكس عمى زيادة رضاىم الوظيفي. كما يمكن تعزيز الثقة التنظيمية من خالل وجود 

جراءات نظ م وتعميمات إدارية واضحة ومطبقة عمى الجميع بدون استثناء، ووجود معايير لتقييم األداء عادلة موضوعية، وا 
 داعمة لالستقرار الوظيفى.

 
  اىتمام إدارة شركات السياحة بتنمية وتطوير رأس المال البشري بيدف إكسابيم المزيد من الميارات والخبرات والمعارف

 زيادة جيودىم في العمل، وزيادة إقباليم عمى القيام بتنفيذ العديد من األعمال اإلضافية التي يكمفون بيا.التي تنعكس عمى 
 
  شراكيم في عمميات اتخاذ القرارات اىتمام شركات السياحة ببناء عالقات قوية وثقة متبادلة بين اإلدارة والعاممين، وا 

منح العاممين في  يم لممنافسين وفقدان الكفاءات بتمك الشركات. وكذلكانتقالئيم واستمرارىم في العمل، وعدم لضمان وال
 شركات السياحة المزيد من الصالحيات والمسئوليات لتأىيميم لتولي المناصب القيادية فييا في المستقبل.

 
 مناسب  ينبغي عمى شركات السياحة االىتمام بتحسين جودة الحياة الوظيفية باستمرار، بحيث يتم تييئة مناخ عمل

 يدعم المشاركة في اتخاذ القرارات، وحرية إبداء الرأي دون أن يكون ىناك ردود فعل سمبية من اإلدارة تجاه العاممين.
دارة الذات، وتقوية عالقات العمل، وتحقيق التوازن بين الحياة  بجانب تحسين ظروف العمل المادية وغير المادية، وا 

ذلك توفير بيئة عمل محفزة لإلبداع واالبتكار، ومنح أصحاب األفكار اإلبداعية ك والعمل، والتقميل من ضغوط العمل.
 حوافز ومكافآت مادية ومعنوية. باإلضافة إلي تجنب الصراعات و المشاكالت بين اإلدارة والعاممين بما يعوق العمل.
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  اىة، األمان، الكفاءة، المحاسبية، تبني شركات السياحة ثقافة تنظيمية داعمة لقيم وسموكيات الشفافية، العدالة، النز
 تكافؤ الفرص، االحترام المتبادل، العمل الجماعي.

 
  ضرورة اىتمام شركات السياحة بتعديل ىيكل األجور والمكافآت لمعاممين داخميا بما يتناسب مع الييكل التنظيمي

 تقرار الوظيفي.الداخمي لشركات السياحة والظروف المعيشية في مصر، من أجل تحقيق مزيد من االس
 

 المراجع
 

  ( .أ 2010أبو جاسر، صابرين.)،رسالة  ثر إدارك العاممين لمعدالة التنظيمية عمى أبعاد األداء السياقي
 ماجستير،غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، قسم إدارة األعمال، غزة، فمسطين.

 
 ( ٣٠٠٢الخبيمي، مغير خميس ،)نظيمية؛ دراسة تطبيقية عمى الدوائر نموذج مقترح لتنمية سموك المواطنة الت

 . رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التجارة، جامعة عين شمس، القاىرة.المحمية إلمارة أبو ظبي
 

 ( 2001الخميس، عبد اهلل ،) دراسو  –عالقو خصائص الوظيفو بسموكيات المواطنو التنظيميو لدى الموظفين
، رسالو ماجيستير غير منشوره، جامعو نايف و بقوات الدفاع الجويميدانيو عمى الموظفين في اإلداره اليندسي

 العربيو لمعموم األمنيو ، الرياض .
 

 ( 2006الخرب، محمد بن عبد اهلل بن حمد .)رسالة الصراعات الشخصية وانعكاساتيا عمى االمن الوظيفي ،
 رياض.ماجستير، كمية العموم اإلدارية، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، ال

 
 ( االمن الوظيفى لشبابنا ، صحيفة اليوم االلكترونية ، 2012"الدحيالن ، شعاع ، )م .1/4/2012 

 
 ( اإلدارة االستراتيجية : مفاىيم و عمميات و حاالت دراسية : عمان : دار 2005الدوري ، زكريا مطمك : )

 اليازورى العممية لمنشر و التوزيع .
 

  (، الذكاء العاطفي لدى القاده األكاديميين في الجامعات األردنيو الرسميو 2012)الرقاد وأبودية، ىناء، عزيزه
 وعالقتو بسمزك المواطنو التنظيميو لدى أعضاء الييئو التدريسيو.

 
 ( دراسة إمكانية تطبيق آلية الديكام في تنمية الموارد البشرية في شركات السياحة 2015الرميدي، بسام ،)

 غير منشورة، كمية السياحة والفنادق، جامعة مدينة السادات. المصرية، رسالة دكتوراه
 

 ( سموك المواطنة التنظيمية لدى معممي المدارس الثانوية العامة في 2007السحيمات، ختام عبد الرحمن ،)
 ن.األردن وعالقتو بأدائيم الوظيفي، رسالة دكتوراه، كمية الدراسات التربوية العميو، جامعة عمان العربية، االرد
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 ( تأثير التمكين واإلثراء الوظيفي عمي والء العاممين في ظل تخفيض حجم العمالة 2007السيد، محمود )–  دراسة
االتجاىات  –تطبيقية عمي شركات قطاع األعمال الصناعي، المؤتمر العربي األول حول )إدارة الموارد البشرية 

 المعاصرة والحديثة(، شرم الشيخ.
 
 ( 2013الشمرى ، عمشى ) دور اإلدارة االلكترونية في تحقيق االمن الوظيفي من وجيو نظر موظفي اإلدارة العامة

،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية العموم اإلدارية ، جامعو نايف العربية لمعموم  لجمعيات تحفيظ القران الكريم
 اإلدارية و األمنية.

 ( محددات وآثار سموك المواطنة ا2003العامري، أحمد ،) :لتنظيمية في المنظمات، مجمة جامعة الممك عبد العزيز
 .83-67( ، 2)17االقتصاد واإلدارة، 

 
  (. 2007العطوي ، عامر عمى حسين  ) أثر العدالة التنظيمية في األداء السياقي. مجمة  القادسية لمعموم اإلدارية

 .3،ع  9، جامعة القادسية ، العراق واإلقتصادية ، 
 
 عالقة المواطنة التنظيمية مع التغيير التحولي : دراسة ميدانية لتصوارت موظفي (.  2005ميفة ) الفيداوي، فيمي خ

 . 414 - 392،(  2مجمة دارسات )العموم اإلدارية ( ، ) . الدوائر الحكومية في مدينة الكرك
 
 ( أثر األمان الوظيفي والتداخل بين الحياة والعمل عمى نية ترك ا2019القضاة، محمود ،) لعمل: دراسة حالة، مجمة

 .400-392(، 1)6سمسمة البحوث اإلدارية،  –جامعة عمان العربية لمبحوث 
 
 ( مجمع المغة العربية، ج2010المعجم الوسيط )القاىرة، دار الدعوة لمنشر.1 ، 
 
 ( 2013اليويش ، خالد ) مارة منطقة دراسة مقارنة بين إ –فاعمين تخطيط الموارد البشرية في تحقيق االمن الوظيفي

 ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، كمية الدراسات العميا ، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية .الرياض و شركة سابك 
 
 ( 2018بالطيب، خولة ،) سموكيات المواطنة التنظيمية وأىميتيا في التشارك المعرفي: دراسة حالة مؤسسة اتصاالت

لة ماجستير غير منشورة، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة ، رساالجزائر المديرية العممية ورقمة
 ورقمة، الجزائر. –قاصدي مرباح 

 
 ( 2008بامعروف، وسيمة ،)رسالة ماجستير غير منشورة، قسم األمان الوظيفي واالنتاجية في األجيزة الحكومية ،

 ة.العموم اإلدارية، جامعة الممك عبد العزيز، السعودي
 
  ( تحميل دور "المستقبل الوظيفي " في تخفيض معدل البطالو . ممخص لمداخمو في ممتقي 2011بن سالم ،آمال )

 دولي حول إستراتيجية الحكومة في القضاء عمي البطالة وتخفيف التنمية المستدامة ، الجزائر.
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 ( أثر العوامل الشخصية والتنظيمية عمى سموكيات ال2018بوىالل، مفيدة ،) مواطنة التنظيمية: دراسة حالة المؤسسة
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم العمومية ألشغال الكيربة "كيريف" بتقرت

 ورقمة، الجزائر. –التسيير، جامعة قاصدي مرباح 
 
 ( ٣٠٠٢جبريل ، ايمان جبريل". )رسالو ماجيستير غير منشوره ، اداره " األمان الوظيفي وعالقتو بأألداء الوظيفي ،

 األعمال من كميو االقتصاد والعموم اإلداريو، جامعو االزىر ، غزه . 
 
 ( 2013حسانين، جاد الرب عبد السميع ) اثر القوة التنظيمية عمى األمان الوظيفيى بالتطبيق عمى العاممين بقطاع

بحث غير منشور ، كمية التجارة جامعو المنصورة ، كمية ،  االعمال الخاص الصناعى بالمنطقة الغربية بالسعودية
 العموم اإلدارية و المالية ، جامعو الطائف ) حاليًا(.

 
 ( التمكين وأثره عمى سموك المواطنة التنظيمية، رسالة ماجستير غير منشورة، معيد العموم 2007خيرة، براف ،)

 التجارية واإلقتصادية وعموم التسيير، الجزائر.
 
  ،م (: تنمية سموك المواطنة التنظيمي لمعاممين في شركات ،) قطاع األعمال المصري؛  ٣٠٠٠عادل محمد ) زايد

 ( ، كمية التجارة، جامعة القاىرة. ٥٥دارسة تطبيقية. مجمة المحاسبة واإلدارة والتأمين، العدد ) 
 
  2006يو، المنظمو العربيو لمتنميو اإلداريو ، زايد، عادل محمد، العدالو التنظيميو الميمو القادمو إلداره الموارد البشر. 
 
 ( ،2004سمسم، لمياء حسن عبد المعطى ،) االمن الوظيفيى لممعممات السعوديات في المدارس االىمية بمدينة جدة

(، بحث ماجستير غير منشور، جامعة ام القرى، مكو المكرمة، المممكة العربية المقترحات –المعوقات  –)الواقع 
 السعودية.

 
  ( .2013سميمان، حنان  ".)رسالة ماجستير القيادة وسموكيات المواطنة التنظيمية في القطاع المصرفي اإلسالمي ، "

 غير منشورة، جامعة دبي البريطانية، اإلمارات.
 
  ( 2016شالبي، وليد  ) دور الوالء التنظيمي في تنمية سموك المواطنة التنظيميو لدى عينة من موظفي اإلدارة

رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العموم االنسانية واالجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة،  مية بوالية مسيمة،المح
 الجزائر.

 
 ( ٣٠٠٥صرصور ،آيو عبد القادر :) دور االمن الوظيفي في تحقيق سموكيات المواطنو التنظيميو لدي الموظفين

 منشوره ، كميو التجاره في الجامعو اإلسالميو ، غزه، رسالو ماجيستير غير بجامعو األقصي في قطاع غزه 
 
 ( 2012عامر، أحمد ،)تقييم سياسات تخفيض العمالة في المنظمات العامة مع التطبيق عمى الجميورية اليمنية ،

 رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية االقتصاد والعموم السياسية، جامعة القاىرة.
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 ( 2008محارمة، ثامر ،)مجمة اإلدارة دراسة ميدانية،  – ة التنظيمية في األجيزة الحكومية القطريةسموك المواطن

 .195-180(، 2)48العامة، 
 
 ( 2017محمد، محمد والرميدي، بسام ،)استراتيجيات تخفيض العمالة في شركات السياحة المصرية في ظل األزمات ،

 .157-142(، 1/1)11ق، جامعة الفيوم، ، كمية السياحة والفنادلمجمة الدولية لمتراث والسياحة والضيافةا
 
 ( 2008محمد، أحمد ،)دراسة ميدانية  - أثر األمان الوظيفي ومعايير األداء المستيدفة عمى الجيد المبذول في العمل

مطبقة عمى مندوبي البيع بمنافذ البيع الرئيسية لشركتي فودافون وموبينيل، المؤتمر العممي األول لشباب الباحثين 
 تجارة، جامعة أسيوط.بكمية ال

 
 ( 2018محمد، سيا وبسام والرميدي ،) أثر األمان الوظيفي عمى سموكيات المواطنة التنظيمية لمعاممين في شركات

كمية السياحة والفنادق  –المجمة الدولية لمتراث والسياحة والضيافة  السياحة المصرية )الروح المعنوية كمتغير وسيط(،
 .121-89 (،3/1)12جامعة الفيوم،  –

 
 ( 2015مناصرية، رشيد وبن ختو، فريد ،)دراسة حالة  – سموك المواطنة التنظيمية وأىميتو في تحسين أداء العاممين

 .229-219، 8مؤسسة اتصاالت الياتف النقال موبيميس وحدة ورقمة، مجمة أداء المؤسسات الجزائرية، 
  (2014معمري، حمزة وبن زاىي ، منصور  )لتنظيمية كأداة لمفعالية التنظيمية في المنظمات سموك المواطنة ا

 . 54 -43، 14الحديثة، مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية ، 
 
  ،عالقة سموك المواطنة التنظيمية بنية ترك العمل لدى العاممين دراسة في البنوك التجارية األردنيةيوسف أسماء ،

 .14، غير منشورة، ص  2012ية، مذكرة ماجستير في إدارة األعمال، الجامعة األردن
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Job security is one of the motires through which 

management achieves excellence, and the employees’ sense 

of it is one of the important matters that companies focus 

on, as this feeling contributes to increasing their 

satisfaction, which in turn will lead to their tendency to 

volunteer to do additional work within the company . The 

study aimed to assess the impact of job security on 

organizational citizenship behaviors in category "A" 

tourism companies. To achieve this goal; The researcher 

designed a questionnaire directed to workers in tourism 

companies category "A" in Greater Cairo, where 543 forms 

were distributed, while the analysis was done using SPSS 

V.24 and SAS V.9.1 programs. The study concluded that 

there is a significant and positive impact of job security on 

workers' practice of organizational citizenship behaviors 

among workers in tourism companies. In addition to the 

presence of a significant and positive impact of job security 

on all dimensions of organizational citizenship behaviors in 

tourism companies, where its effect was on the behavior of 

kindness and higher civility, followed by its effect on 

altruism, its effect on sportsmanship, then its effect on a 

living conscience, and finally its impact on job security on 

civilized behavior . 

 

 


