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 أثر األمان الوظيفي عمي سموكيات المواطنة التنظيمية لمعاممين في شركات السياحة المصرية
 )الروح المعنوية كمتغير وسيط(

بساـسميرالرميدؼسيابيجتدمحم
الساداتجامعةمدينة–كميةالسياحةكالفنادؽالمعيدالعاليلمدراساتالنكعية

 الممخص
يعدإحساسالعامميفباألمافالكظيفيمفاألمكراليامةالتيتركزعميياالشركات،حيثيساىـذلؾ
العامميف إلياتجاه كالذؼسيؤدؼبدكره الركحالمعنكية، كرفع العامميف، رضاء اإلحساسفيزيادة

بشكلإجبارؼمفإدارةالشركةكىذالمتطكعبشكلاختيارؼلمقياـبأعماؿإضافيةداخلالشركة،كليس
عمي الكظيفي األماف أثر إيضاح إلي الدراسة ىذه كتيدؼ التنظيمية. المكاطنة بسمكؾ يسمي ما
سمككياتالمكاطنةالتنظيميةلدؼالعامميففيشركاتالسياحة،فيظلكجكدالركحالمعنكيةكمتغير

استقصاءعميعينةعشكائيةمفالعامميففياستمارة346كسيط.كلتحقيقىدؼالدراسةتـتكزيع
 تحميل عمي االعتماد تـ كقد الكبرؼ. بالقاىرة فئة"أ" السياحة تكصمت311شركات كقد استمارة.

المكاطنة كسمككيات الكظيفي األماف بيف العبلقة في إيجابيًا تؤثر المعنكية الركح أف إلي الدراسة
 السياحة، شركات في لمعامميف ركحيـالتنظيمية عمي الكظيفي باألماف العامميف شعكر يؤثر كما

المعنكية،كيؤثرأيضًاعميجميعسمككياتالمكاطنةالتنظيميةلمعامميففيشركاتالسياحة.
ال المكاطنة سمككيات المعنكية، الركح الكظيفي، األماف الدالة: السياحةالكممات شركات تنظيمية،

المصرية.
 المقدمة

 العنصر لتطكيرىايعتبر كالسعي عمييا، الحفاظ يجب التي السياحة شركات مقكمات أحد البشرؼ
بمكاردىا بدكفاالىتماـ كفاعمية بكفاءة تعمل أف أؼشركة تستطيع كال لتحقيقاألىداؼالمحددة،

(.كالجديربالذكرأف2015البشرية،كالعملعميتمكينيـكمشاركتيـكتدريبيـكتحفيزىـ)الرميدؼ،
ينايرصناعة ثكرة تراجع2011السياحةالمصريةتعانيالعديدمفاألزماتمنذ ،كالتينتجعنيا

إليمصربشكلكبير،كمفثـاتجيتغالبيةشركاتالسياحةإليتخفيض حركةالسياحةالكافدة
ءعددالعامميفبيامفخبلؿالتسريحأكإعطاءالعامميفإجازاتمفتكحةلحيفتحسفالكضع،أكإنيا

 التكاليفكالنفقات)دمحمكالرميدؼ، التخفيضلتقميل أشكاؿ مف ككنتيجة2017التعاقداتكغيرىا .)
(،كينعكسذلؾبدكرهعمي2012لتسريحالعامميف،فقديزدادشعكرىـبعدـاألمافالكظيفي)عامر،

( التنظيمي االلتزاـ )Lee and Corbett, 2006ضعف األداء كانخفاضمستكؼ ،)Kaiser, 
الكظيفي2004 األماف بانعداـ سمبًا تتأثر لمعمل العامميف كاتجاىات سمككيات أف كما ،)
(Blackmore, 2012كيمثلاألمافالكظيفيأحدالمحركاتالتيتحققاإلدارةالتميزمفخبلليا.)
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معركؼ، المكظفلكظيفتودكفإرادة2008)با (.فاألمافالكظيفييعبرعفتدنياحتماؿخسارة
(.كمفثـُيعدإحساسالعامميفباألمافالكظيفيمفاألمكراليامةالتيتركزعمييا2008منو)دمحم،

(،كزيادةSegon et al., 2015الشركات،حيثيساىـذلؾاإلحساسفيزيادةمستكؼرضائيـ)
( التنظيمي )Nasurdin et al., 2014االلتزاـ اإلنتاجية كتحسيف ،)Aboelmaged et al., 

لمتطكع2015 العاممكف ىؤالء اتجاه إلي بدكرىا التيتؤدؼ ليـ، المعنكية الركح تحسيف ككذلؾ ،)
مايسمي بشكلاختيارؼلمقياـبأعماؿإضافيةداخلالشركة،كليسبشكلإجبارؼمفاإلدارةكىذا

 ختك، كبف  )مناصرية التنظيمية المكاطنة أ2015بسمكؾ الشركات مف العديد أدركت كقد ف(.
اىتماميابمثلىذهالسمككياتيساعدىافيتحسيفمستكياتاألداء،كاستغبلؿالكقت،كبناءعبلقات
قكيةبيفالعامميفكاإلدارة،كتشجيعالعامميفعمياإلبداعكاالبتكار،كضمافبقاءالشركةكاستمرارىا

(.2008فيبيئةالعمل)محارمة،
 مشكمة الدراسة

مفتراجععددالسائحيفالكافديفإليمصر،بجانبتراجعتعانىشركاتالسياحةالمص ريةمؤخرًا
كأرباحياخاصةبعدثكرتييناير مفاضطرابات2013كيكنيك2011حجـمبيعاتيا ،كماصاحبيما

لتراجعمبيعاتكأرباحشركات ككنتيجةحتمية الشركات. عمينشاطىذه سياسيةكأمنيةأثرتسمبًا
كرغبةً المصرية، الشركاتإليتخفيضحجـالسياحة اتجيتىذه فيتخفيضالتكاليففقد منيا

 )دمحمكالرميدؼ، بيا األماف2017العامميف بعدـ بعضالشئ العاممكف يشعر فقد لذلؾ كنتيجة .)
الكظيفيداخلشركاتيـنتيجةلتسريحبعضزمبلئيـفيالعمل،كاحتماليةانعكاسذلؾعميأدائيـ،

ة،كعدـحرصيـعميصالحالشركة.كضعفانتمائيـلمشرك
شركات في لمعامميف الكظيفي األماف قياسمستكؼ إلي الدراسة ىذه تسعي سبق؛ ما عمي كبناء
السياحةالمصريةفئة"أ"،كاستكشاؼأثراألمافالكظيفيعميسمككياتالمكاطنةالتنظيميةلمعامميف

كافى ما معاألخذفياالعتبارإذا الشركات، ناؾدكرلمركحالمعنكيةكمتغيركسيطفيفيىذه
العبلقةبيفاألمافالكظيفيكسمككياتالمكاطنةالتنظيمية.

 أىداف الدراسة
تسعيالدراسةإلي

 تقييـالعبلقةبيفاألمافالكظيفيكالركحالمعنكيةكسمككياتالمكاطنةالتنظيميةداخلشركاتالسياحة
لمعا مميفكمتغيركسيطفيالعبلقةبيفاألمافالكظيفيكسمككياتإبرازمدؼتأثيرالركحالمعنكية

 المكاطنةالتنظيميةداخلشركاتالسياحة.
تقييـأثراألمافالكظيفيعميسمككياتالمكاطنةالتنظيميةلمعامميففيشركاتالسياحة.
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فروض الدراسة
الدراسةعميالفركضالتالية تقـك

 الكظيفيعميرفعركحيـالمعنكيةداخلشركاتالسياحة.يساعدشعكرالعامميفباألماف-1
يؤثراألمافالكظيفيعميسمككياتالمكاطنةالتنظيميةلمعامميففيشركاتالسياحة.كينقسـىذا-2

الفرضإليخمسفركضفرعيةكمايمي:
:يؤثراألمافالكظيفيعمياإليثارلدؼالعامميففيشركاتالسياحة.2/1
ألمافالكظيفيعميالمطفكالكياسةلدؼالعامميففيشركاتالسياحة.:يؤثرا2/2
:يؤثراألمافالكظيفيعميالركحالرياضيةلمعامميففيشركاتالسياحة.2/3
:يؤثراألمافالكظيفيعميالسمكؾالحضارؼلمعامميففيشركاتالسياحة.2/4
 فيشركاتالسياحة.:يؤثراألمافالكظيفيعميالضميرالحيلمعامميف2/5
السياحة.-3 شركات في لمعامميف التنظيمية المكاطنة سمككيات تحفيز في المعنكية الركح تساىـ

كينقسـىذاالفرضإليخمسفركضفرعيةكمايمي:
:تؤثرالركحالمعنكيةعمياإليثارلدؼالعامميففيشركاتالسياحة.3/1
كياسةلدؼالعامميففيشركاتالسياحة.:تؤثرالركحالمعنكيةعميالمطفكال3/2
:تؤثرالركحالمعنكيةعميالركحالرياضيةلمعامميففيشركاتالسياحة.3/3
:تؤثرالركحالمعنكيةعميالسمكؾالحضارؼلمعامميففيشركاتالسياحة.3/4
 :تؤثرالركحالمعنكيةعميالضميرالحيلمعامميففيشركاتالسياحة.3/5
4- التنظيميةتؤثر المكاطنة كسمككيات الكظيفي األماف بيف العبلقة في لمعامميف المعنكية الركح

لمعامميففيشركاتالسياحة.
 اإلطار النظري 

 األمان الوظيفي
األمافالكظيفي1.1 مفيـك

يشيراألمافالكظيفيإليمجمكعةالضماناتالتييحتاجإليياالعاممكفداخلأؼشركةلبلستقرار
بمافيك تعسفية، إلجراءاتإدارية نتيجة أك أسبابقانكنية بدكف فقدافكظيفتيـ مثلعدـ ظيفتيـ

يسيـفيتحقيقاالستقرارالنفسيليؤالءالعامميف،كمفثـارتفاعركحيـالمعنكية،كتحسيفأدائيـ،
حساسالمكظف(.كمايعنياألمافالكظيفيإ2010كبالتاليزيادةرضاىـككالئيـلمشركة)المغربي،

باالطمئنافعميمصدردخمو،كاستقرارهفيالعمل،كالبعدعفالصراعاتالتنظيميةكاإلداريةداخل
 )الخرب، العمل ضغكط تجنب ككذلؾ 2006العمل، الفاضل، سالـ2011؛ بف عّرؼ كقد .)

كعدـإنياء(األمافالكظيفيعميأنوالشعكرالذؼيتحققلممكظفبعدتعيينوفيكظيفةما،2011)
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(2008خدمتوإالعندمخالفتواألنظمةكالمكائحكالقكاعدالمتعارؼعميياداخلالعمل.كلخصدمحم)
مفيكـاألمافالكظيفيفيأنويعبرعفتدنياحتماؿخسارةالمكظفلكظيفتودكفإرادةمنو.

أىميةاألمافالكظيفي2.1
كاستمرارأؼشركةفيبيئةالعملالسياحي،خاصةيمثلاألمافالكظيفيأحدالركائزاليامةلنجاح

،2013كيكنيك2011معاالضطراباتالتيتعرضتلياصناعةالسياحةالمصريةبعدثكرتييناير
،كتراجعحركةالسياحةالمصرية2015كانتياًءبحادثةسقكطالطائرةالركسيةفيسيناءفينكفمبر

غالبيةشركاتالس لمنفقاتكالتكاليف،بشكلممحكظ،كاتجاه تقميبًل العامميفبيا لتخفيضحجـ ياحة
كالذؼانعكسسمبًا األمافالكظيفيداخلعمميـ، شعكرالعامميفبعدـ إليزيادة كالذؼأدؼأيضًا

(.كماأفىناؾارتباطقكؼبيفنجاح2017عميأدائيـكأداءشركاتالسياحةككل)دمحمكالرميدؼ،
كبيفتحقيقيالؤلمافالكظيفيلمعامميفبيا،كالعكسعندمايشعرالعاممكفأؼشركةفيسكؽالعمل

فكانتتمتمؾ بعدـاألمافالكظيفيستنخفضإنتاجيةىذهالشركة،كتيددنجاحيافيالسكؽ،حتىكا 
(.2013؛المنيع،2013عامميفعميمستكؼعاليمفالمياراتكالكفاءاتكالخبرات)اليكيش،

امميفباألمافالكظيفيالعديدمفالمزاياليذهالشركاتمثلتكفيربيئةمناسبةلئلبداعكيحققشعكرالع
 شعير، )أبك كالعامميف اإلدارة بيف كغرسالثقة كارتفاع2016كالتجديد، الكظيفي، الرضا كزيادة ،)

دةارتباط(،كزيا2011الركحالمعنكية،كالرغبةفيبذؿالمزيدمفالجيكدلتطكيرالشركة)الفاضل،
( Bosman and Buitendach, 2005العامميفبشركاتيـ االنتاجية)عبلقي، كزيادة ،)2007،)

(.Lucky et al., 2013كتحسيفاألداءبدرجةكبيرة)
كعميالجانباآلخر؛يرتبطشعكرالعامميفبعدـاألمافالكظيفيبككفمستقبميـالكظيفيميدد،كأنيـ

أك العمل مف لمفصل إعطاءمعرضيف أك المبكر، التقاعد أك تسريحيـ مفخبلؿ عنيـ االستغناء
؛جكدة2017إجازاتمفتكحةلفتراتطكيمةكغيرىامفطرؽتخفيضحجـالعمالة)دمحمكالرميدؼ،

(.كيترتبعميإحساسالعامميفبعدـاألمافالكظيفيالكثير2010؛جكدةكنجـ،2012كآخركف،
تض التي السمبية اآلثار العملمف عف التراخيكالتأخير مثل عمميا، مجاؿ كاف أيًا بأؼشركة ر

(؛كارتفاعمعدؿدكرافالعامميف،كمقاكمةالتغيير،كفقدافالثقةبيفاإلدارةكالعامميف،2014)مرسي،
 شعير، )أبك الشركة تجاه كالتزاميـ العامميف بالقمق2016كضعفكالء العامميف بجانبشعكر ،)

كرد )كاإلحباط السمبية أفعاليـ عدـMoshoeu, 2011كد نتيجة األداء مستكؼ كانخفاضفي ،)
الكظيفي)Blackmore, 2011الرغبةفيالعمل)  ,Aparicio-Fenoll(،كانخفاضدرجةالرضا

 ,.Huang et al(،كانخفاضركحيـالمعنكيةبشكليؤثرعميكفاءةالشركةفيأداءعمميا)2015
2017; Khan and Rehnberg, 2009; Nyaberi and Kiriago, 2013إلي باإلضافة ،)
(،كزيادةمعدؿ2008ضيقالعامميفمفاألعماؿالمككمةإلييـكبالتالياإلىماؿفيأدائيا)غكاش،
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ميفداخلالشركةاألخطاءفيالعملكعدـاالىتماـبمعالجتيا،كزيادةالصراعاتكالمشاكلبيفالعام
(.2013)الشمرؼ،
ياساألمافالكظيفيق3.1

( العنزؼ )2014أشار كالقحطاني محددة2001( مقاييس عمي االتفاؽ في اختبلؼ كجكد إلي )
لؤلمافالكظيفي،كلكفىناؾبعضالمفاىيـاألساسيةلقياساألمافالكظيفيمثل:

ركتيـفياىتماـالشركةبالعامميفبيا:مفخبلؿحرصالشركةعمياالىتماـبالعامميفبيا،كمشا-أ
العامميف كشعكر كتنفيذىا، كمقترحاتيـ آرائيـ إلي كاالستماع القرار، اتخاذ كعمميات الشركة، إدارة

بحاجةالشركةليـ،كالذؼينعكسعميزيادةثقتيـفياإلدارة.
استمراريةالكظيفة:مفخبلؿشعكرالعامميفباستمرارىـبالعملفيكظائفيـداخلالشركة.-ب
يةالشركةكتطكرىا:مفخبلؿتطكرالشركةمنذنشأتياكحتىاآلف،ككذلؾفرصنمكىااستمرار-ج

قدرتياالتنافسيةفيسكؽالعمل.كتطكرىافيالمستقبل،بجانب
أبعاداألمافالكظيفي4.1

ىناؾاتفاؽكبيربيفالكثيرمفالباحثيفعميأفىناؾأبعادًامشتركةلؤلمافالكظيفي،كالتيذكرىا
(عميالنحكالتالي:2013انيف)حس
يتعمق-أ البعدإلياألمافالذؼيدركوالعاممكففيما األمافالمدرؾلخصائصالكظيفة:يشيرىذا

باستمرارىـفيأكضاعيـالحاليةداخلكظائفيـ،كيرتبطىذاالبعدبالخصائصالمتعمقةبالكظيفةمثل
لمياـ،كالتأثيرالكبيرعمياآلخريف.حريةالعامميففيكيفيةأداءكظائفيـ،كتنكعا

البعدإلياألمافالذؼيدركوالعاممكفتجاهكظائفيـ-ب األمافالمدرؾلمكظيفةنفسيا:يشيرىذا
داخلالشركة،ككذلؾإدراكيـلكلالعكاملالمؤثرةعميكظائفيـ.

فيمكاجيةتحدياتالعملالقدرةعميمكاجيةالتحديات:يرتبطىذاالبعدبقدرةككفاءةالعامميف-ج
اتالتيتيددكجكدىـفيداخلالشركةكخارجيا،بجانبقدرتيـعميالتصدؼلمعكاملالسمبيةكالمعكق

كظائفيـ.
 الروح المعنوية

الركحالمعنكية1.2 مفيـك
اليكجدتعريفمحددكشامللمركحالمعنكية،كلكفيمكفالتعرؼعميياكتحديدمستكاىامفخبلؿ

كقدعّرؼسمككيا الركحالمعنكيةSania et al.(2015تكاتجاىاتالعامميفداخلأؼشركة. )
لمعامميفنحكمكاف العاـ كاالتجاه الكظيفي، كالرضا العمل، الشعكراإليجابيةتجاه درجة عميأنيا

يف(إليأفالركحالمعنكيةىيالرضاالكظيفيالتاـلمعامم2014)Vasanthamالعمل.بينماأشار
( طبلؿ أكضح كما العمل. تجاه كدكافعيـ السائد، العمل مناخ كعف كظائفيـ، كربيع2011عف )
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(أفالركحالمعنكيةىيقدرةالعامميفكفريقعملكاحدعميالتعاكفكالتكاتفبكفاءةكثبات2008)
إليأفحسبهللا) باإلضافة مفأجلتحقيقىدؼمشترؾداخلالعمل. بّيف2014كمثابرة أف(

الركحالمعنكيةالمرتفعةىياآلثارالسمككيةالتيتظيرعميسمككياتكاتجاىاتالعامميف،كتحفزىـ
كقد إليالتكاسلعفأداءأعماليـ. المنخفضةتدفعيـ الركحالمعنكية بينما لبذؿالمزيدمفالجيد،

( المعبرةعفط2011أكضحأحمد الحقيقية أفالركحالمعنكيةتمثلالصكرة العبلقاتداخل( بيعة
العمل،كاليمكفإيجادىاأكتحقيقيامفخبلؿإصداراألكامركالتعميماتأكالعقكباتأكدكفإرادة

العامميف.
مؤشراتالركحالمعنكية2.2

يمكفالتعرؼعميمستكؼالركحالمعنكيةداخلالشركةمفخبلؿسمككياتالعامميف،كمدؼتعاكنيـ
قباليـعميالعمل بحب،كحجـالثقةالمتبادلةفييابينيـكبيفاإلدارةأيضًا.كقدأشاركلمففميةكا 
(إليأنويمكفالحكـعميمستكؼالركحالمعنكية2007(كشمسالديفكالفقي)2009كعبدالمجيد)

العمالة دكراف معدؿ مثل بمؤشرات عنو التعبير يمكف الذؼ لمعامميف العمني السمكؾ خبلؿ مف
جيةكسرعةإنجازالعمل،ككذلؾآراءكردكدأفعاؿالعامميفحكؿالشركة.كاإلنتا

منخفضة. أك كانتمرتفعة سكاء المعنكية الركح مستكؼ تكضح المؤشراتالتي مف العديد كىناؾ
(،Sania et al., 2015كتشملمؤشراتالركحالمعنكيةالمرتفعةاألداءالمرتفعكاإلنتاجيةالعالية)

 كالتعاكفكزيادة كتقبلعممياتالتغييركتنفيذىا، كتطكيرىا، فيالعملداخلالشركة اإلقباؿكالرغبة
 )محمكد، الجماعي 2016كالعمل الحربي، العامميف2004؛ بيف كالحبكالعبلقاتالقكية كالكد ،)

كارتفاع(،2010بعضيـالبعض،كبينيـكبيفاإلدارة،كاالتجاىاتاإليجابيةنحكالشركة)الجريسي،
كاإلبداعكاالبتكار، كالمبادرة فيبذؿمجيكدمضاعفداخلالعمل، كالرغبة الكظيفي، الرضا درجة

(.Linz et al., 2006كااللتزاـالكبيربتحقيقأىداؼالشركةبداًلمفتحقيقاألىداؼالشخصية)
كق العامميفكاإلدارة، بيف صراعاتكمشاكل كجكد المؤشراتعدـ تشملىذه العامميفعميكما درة

كانخفاضنسبة العملبكفاءة، كالتكيفمعالمتغيراتكالمستجداتفيبيئة مكاجيةتحدياتالعمل،
 )حسبهللا، العمالة دكراف كانخفاضمعدؿ العمل، عف كالتأخير بجانبحماس2014الغياب ،)
لمشركة باالنتماء كاالعتزاز بالفخر كاإلحساس بعمميـ، كاىتماميـ بعضالعامميف ىناؾ أف كما .

االمتثاؿ مثل الشركة داخل التنظيمية المكاطنة سمككيات تحقيق عمي كجكدىا يدؿ التي المؤشرات
العامميفبعضالبعضفيأعماليـكالتعاكففييا التطكعيكاالختيارؼلمتعميماتكالمكائح،كمساعدة

كرشد )السعكد بينيـ كركحالحبكالمكدة كالعبلقاتالقكية بينيـ، المؤشراتتدؿ2013ؼ، كىذه .)
أيضًاعميأىميةالركحالمعنكيةداخلأؼشركة.
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مثل المنخفضة المعنكية الركح عمي تدؿ التي المؤشرات مف العديد فيناؾ اآلخر؛ الجانب كعمي
(،كانخفاض2014التكاسلكاإلىماؿفيالعمل،كالتيربكالضيقمفاألعماؿاإلضافية)حسبهللا،

(،كانخفاضاإلنتاجكزيادة2016ستكياتاألداء،كمخالفةالتعميماتكالمكائح)محمكد،ممحكظفيم
(.كماتشمل2004(،كعدـرغبةالعامميففيالعمل)الحربي،2009التكاليف)فميةكعبدالمجيد،

لمشركة، العامميف كانتماء كالء كانخفاضدرجة الكظيفي، الرضا انخفاضمستكؼ المؤشرات ىذه
كرشدؼ،كاأل )السعكد الدائـ كالضيق كالقمق كاإلحباط المسئكلية، مف كالتيرب كاالنطكائية، نانية
الشائعاتكالمعمكماتالمغمكطة،كالتأخرفيالحضكر،كالسرعةفياالنصراؼقبل2013 (،ككثرة

 باستمرار)رشكاف، الشكاكؼ2010الكقتالمحدد ككثرة العمالة، بجانبارتفاعمعدؿدكراف مف(،
(.Linz et al., 2006العامميفكعدـحميا)

العكاملالتيتساىـفيرفعالركحالمعنكيةلمعامميف3.2
يساعدالتزاـمديرأؼشركةعميزيادةدافعيةالعامميفلمعمل،كسمككياتيـاإليجابيةتجاهعمميـ.كما

بيرةفيالنجاحكاالستمرارفيأفنجاحالشركةفيتعزيزكدعـالركحالمعنكيةلمعامميفلوأىميةك
بيئةالعمل،كمفثـيجبكضعإستراتيجياتجديدةفعالةتحفزالسمككياتاإليجابيةلمعامميفكترفع

؛كنعاف،2016مفركحيـالمعنكية،كالذؼينعكسفيالنيايةعميأداءالشركةككفاءتيا)محمكد،
لرئيسيةىـالحالةالعاطفيةكالنفسيةلمعامميف(.كترتبطالركحالمعنكيةلمعامميفبثبلثعكام2002

كسمككياتيـنحكالعمل،كدرجةالثقةبيفالعامميفكرغبتيـفيالتعاكفكالتكاملفيمابينيـ،كدرجةثقة
(.2006العامميففياإلدارة)عاصي،

اإل تكفر مثل شركة أؼ داخل المعنكية الركح رفع في تساىـ التي العكامل مف عدد دارةكىناؾ
كاإلشراؼالفعاؿ،كاىتماـإدارةالشركةبالعامميفكاحتياجاتيـ،كتكافربيئةعملمناسبة،كتكزيععادؿ

(،كتكفراألمافكاالستقرارالكظيفيلمعامميف،كالثقةفيVasantham, 2014لممكافآتكاألرباح)
البعض بعضيـ العامميف بيف كالتعاكف كالتكافق كأىدافيا، الشركة كفاءة كالتكزيع2007)حمكة، ،)

 )الحريرؼ، لمعمل مبلئـ تنظيمي مناخ كتكافر العامميف، بيف كالمسئكليات لؤلعباء (،2012العادؿ
(،كتشجيعكتحفيزالعامميف2008كاالستماعباستمرارآلراءكمقترحاتالعامميفكاألخذبيا)العبلقي،

(.2008بداًلمفالتيديدكالتخكيف)عكض،
لالتيتؤثرعميالركحالمعنكيةداخلالشركاتالعكام4.2

يعتمدمستكؼالركحالمعنكيةعميخمسعناصرأساسيةىـثقةالعامميففيالشركةالتييعممكفبيا
كمدؼمساىمتيـفيتحقيقأىدافيا،كثقةالعامميففياإلدارة،كالثقةالمتبادلةبيفالعامميف،ككفاءة

(.2011سمانيةكالعقميةكالنفسية)أحمد،الشركة،كحالةالعامميفالج
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(إليأفالشركةنفسيا2007(كعبلقي)2013(؛السعكدكرشدؼ)2016كماأشاركلمفمحمكد)
ككذلؾالمديرليـتأثيراتكبيرةعميمستكؼالركحالمعنكيةلمعامميف،كذلؾكفقًالمايمي:

إيج-أ الشركة تككفسمككياتالعامميفتجاه باالنتماءالشركة: كاعتزازىـ فخرىـ يزداد ابية،كمفثـ
ترتفعالركحالمعنكيةلمعامميف تككفأىداؼالشركةكاضحةكمقبكلةبشكلكبير،كما لمشركةعندما
عندمايتـتعريفيـبمياميـكمسئكلياتيـ،كبناءالثقةبينيـكبيفالشركة،ككذلؾسمعةالشركةالجيدة.

لتعددأ-ب لنمطالقيادةالقيادة:نظرًا نماطالقيادة،تختمفالركحالمعنكيةلمعامميفكسمككياتيـطبقًا
السائدداخلالشركة،فالقائدالعادؿكالديمقراطييساعدفيرفعالركحالمعنكيةلمعامميفكزيادةشعكرىـ
فيجعلالعامميفيشعركفبأنيـمجبركفعميالعم االستبدادؼ؛ القائد أما لدكفبالراحةفيالعمل،

إتاحةالفرصةإلبداءالرأؼ،كالقائدالسمبيأكالمتساىل؛يجعلمكافكبيئةالعاملغيرمناسبةألداء
المياـبكفاءةكغيرمبلئمةلمتطكير.

زمبلءالعمل:ىناؾنكعيفمفزمبلءالعملأحدىمايتحدثبإيجابيةعفالشركةكالعمل،كىذا-ج
العامميفيفكرك فيجعل ينعكسذلؾعميرفعالنكعيساىـ كمفثـ عمميـ تجاه إيجابية فبطريقة

مف متذمرمفعممو،كيشكككثيرًا بسمبية،كدائمًا فيتحدثدائمًا النكعاآلخر؛ أما المعنكية. ركحيـ
يجعلالعامميفيفكركف يذكرالكثيرمفالسمبياتداخلالعملمما ما المطمكبةمنو،كدائمًا المياـ

كمفثـينعكسذلؾعميانخفاضركحيـالمعنكية.بسمبيةتجاهعمميـ
طبيعةالعمل:عندمايتصفالعملفيالشركةبالمتعةكالبساطةكالمركنةيؤدؼإليتحسيفالركح-د

عميالركحالمعنكية العملفيجكمفالركتيفكالبيركقراطيةيؤثرسمبًا المعنكيةلمعامميفبيا،أما
لمعامميف.
عندماتكفراإلدارةبيئةعملمبلئمةمفحيثالنظافةكاألمافكالراحةكاليدكءيككفبيئةالعمل:-ىػ

لياتأثيرإيجابيكبيرعميالركحالمعنكيةلمعامميف.
باستمرار،-ك المعنكيةمرتفعة تككفركحو مكانياتو كا  كقدراتو العاملالذؼيثقفينفسو العامميف:

ك عميإشباعبعكسالعاملالذؼاليثقفينفسو، بالقدرة قناعتو كعدـ سمبية، بطريقة دائمًا يفكر
حاجاتوكرغباتوباستمرار،كقيامةبمقارنةنفسومعزمبلئوتككفركحوالمعنكيةمنخفضةدائمًا.

 سموكيات المواطنة التنظيمية
أبرز،حتيأصبحأحد1938ظيرمصطمحالمكاطنةالتنظيميةألكؿمرةمعأفكاربرناردقديمًاعاـ

التعاكف أك التعاكني الجيد عميو ُأطمق كقد التنظيمي، السمكؾ في الحديثة كاالتجاىات المفاىيـ
العمل البعضداخل بعضيـ لمساعدة العامميف اتجاه كالذؼيعني لمتعاكف، االستعداد أك التنظيمي

(2011؛البرداف،2015بشكلاختيارؼكبرغبةمنيـ)أبكسمعاف،
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سمككي1.3 اتالمكاطنةالتنظيميةمفيـك
االجتماعي)معمرؼ كسمكؾالدعـ كسمكؾالدكراالجتماعي، المفركض، بالسمكؾغير ُسّميأيضًا

 زاىي، )2014كبف شبلبي عّرؼ كقد اختيارؼ2016(. سمكؾ بأنو التنظيمية المكاطنة سمكؾ )
كيتمثلفيحرصالعامميفكاىتم الرسميلمكظيفة، الدكر بمكافعمميـتطكعييتجاكزحدكد اميـ

القدامى زمبلئيـ مساعدة عمي العاممكف حرصىؤالء ككذلؾ كمستقبمو، كسمعتو كتطكيره كنجاحو
األداء تحسيف في كرغبتيـ الشركة، بسياساتكتعميماتكلكائح بجانبالتزاميـ العمل، في كالجدد

Arda et al.(2017)(ك2011)Armstrong and Schlosserكزيادةاإلنتاجية.بينماأشار
حدكد يتعدؼ كالذؼ الشركة، داخل العامميف سمكؾ عف يعبر التنظيمية المكاطنة سمكؾ أف إلي

Jawahar(2013)متطمباتالعملالرسمية،كعدـانتظارمكافأةأكحكافزمفكرائو.فيماأكضح
الكظيفيلمعامميف،ىذهالسمككياتبأنيامجمكعةمفالممارساتاإلضافيةالتيلـُتذكرفيالتكصيف

( بّيفباشا أكبرمفالمنافعالفردية.كقد أفسمككياتالمكاطنة2007كتحققلمشركةمنافعكثيرة )
داخل العامميف برغبة تتـ كتطكعية إكراىية غير اختيارية ابتكارية سمككياتتعاكنية ىي التنظيمية

فيحالةعدـالقياـبيا،كالتكجدفيالعمل،دكفالحصكؿعميحكافزمقابلالقياـبيا،أكالعقاب
كالفاعمية الكفاءة زيادة في تساعد ألنيا الشركة داخل سمككياتمرغكبة كىي التكصيفالكظيفي،
البقاء عمي كتساعدىا األداء، مستكؼ مف تحسف كثيرة إيجابية نتائج كتحقق كاإلدارية، التنظيمية

لخص كقد خصاChan and Lai(2017كاالستمرار. أنيا( في التنظيمية المكاطنة ئصسمكؾ
مف كاممة كبرغبة تطكعي اختيارؼ سمكؾ كىك لمكظيفة، الرسمية المتطمبات حدكد يتعدؼ سمكؾ

لزيادةالعامميف،اليرتبطبأؼثكابأكعقابفيحالةالقياـبوأكعدـالقياـبو،كماأنو ىاـجدًا
فعاليةاألداء.
التنظيميةأىميةسمككياتالمكاطنة2.3

كضماف بيا العامميف األفراد كتشجيع تحفيز ضركرة شركة أؼ داخل التنظيمية الفاعمية تتطمب
العامميفبعضيـالبعضإلنجاز بكفاءة،كمساعدة نجازالمياـالمكمفيفبيا استمرارىـفيالعمل،كا 

 كزعرب، )دىميز اآل2017أعماليـ مف العديد التنظيمية كلسمككياتالمكاطنة عمي(. اإليجابية ثار
لمعمل، كالدافعية الحماس مستكؼ كزيادة الشركات، ليذه التنافسية الميزة استدامة مثل الشركات
كتحسيفمستكؼالرضاءالكظيفي،كتعزيزالكالءكاالنتماءلمشركة،كبناءعبلقاتإنسانيةقكيةداخل

الخدماتالعمل،كتخفيضنطاؽاإلشراؼكالرقابة،كتحسيفمستكؼرضاءالع مبلء،كتحسيفجكدة
 Podaskoff؛2012؛دمحمكعثماف،2014المقدمةلمعمبلء،كزيادةالمركنةداخلالشركة)ىاركف،

et al., 2009،كزيادة2003(.كماتشملاآلثاراإليجابيةتخفيضمعدؿدكرافالعمالة)العامرؼ،)
يةلمشركة،كتخفيضحجـالصراعاتكالشكاكؼمعدالتاألداءكاإلنتاجية،كتعزيزكدعـالثقافةالتنظيم
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 Hart et(،كتحسيفالكفاءةكالفاعميةاإلداريةكالتنظيمية)2012بيفالعامميف)إسماعيلكآخركف،
al., 2016; Lim and Loosermore, 2017العامميفعمياإلبداع قدرة (.باإلضافةإليزيادة
حساسالعامميفبالمسئكلية،كات ساعنطاؽمشاركةالعامميففياتخاذالقرارات)حسكف،كاالبتكار،كا 

(.Zhang et al., 2017(،كنجاحالشركةفيسكؽالعمل)2016
أبعادسمككياتالمكاطنةالتنظيمية3.3

(؛حسكف2016(؛حسانيفكدمحم)2016(؛الشربينيكعكض)2017اتفقكلمفدىميزكزعرب)
(كأبازيد2012(؛كريـ)2014(؛ىاركف)2015هللا)(؛عبدهللاكحسب2016(؛شبلبي)2016)
(عميأفاإليثار،كالمطفكالكياسة،كالضميرالحي،كالركحالرياضية،كالسمكؾالحضارؼ2010)

(.كُيقصد1990).Podasakoff et alىـأبعادسمككياتالمكاطنةالتنظيمية،كذلؾكفقًالماذكره
بيذهاألبعادمايمي
قصدبوالسمكؾاالختيارؼالذؼيقكـبوالمكظفداخلالشركةلمساعدةزمبلئودكفأفاإليثار:كي

ُيطمبمنوذلؾ،كحلمشكبلتيـفيالعمل،كمساعدةالعامميفالجدد،كمساعدةزمبلئوالمتغيبيفعف
 العمل،ككذلؾمساعدةعمبلءالشركة.

مشكبلت لتجنبكقكع الفرد سمكؾ بيا كيقصد عميالمطفكالكياسة: تؤثر التي كخاصة بالعمل،
زمبلئو.كيساىـىذاالسمكؾفيتقديـاألفكاركالمقترحاتكمشاركةالمعرفةكالمعمكماتبيفالعامميف،

 كتحفيزالتعاكفبينيـسكاءبصكرةرسميةأكغيررسمية.
التييمكفأف غيرالرسمية تقبلاألشياء نحك سمكؾالفرد بو كيقصد تحدثفيالركحالرياضية:
 العمل،بشرطعدـالتذمرأكالضيقأكالشككػ،كفينفسالكقتالتسامحكالصبر.

الضميرالحي:كيقصدبوتصرؼالعامميفكفقًالمايمميوعمييـضمائرىـ،كقياـالعامميفبسمككيات
كت لقرارات كاالمتثاؿ كاالنصراؼ، الحضكر بأكقات االلتزاـ مثل منيـ المتكقع تفكؽ عميماتإيجابية

 الشركة،كتحسيفاألداءعفالمستكؼالمطمكبمنيـ،كاحتراـقيـالعمل.
السمكؾالحضارؼ:كيقصدبوالمشاركةاإليجابيةلمعامميففيإدارةالشركة،كاالىتماـبمستقبميامف
خبلؿبعضالممارساتمثلحضكراالجتماعاتالميمة،كتقبلالتغيير،كتنفيذتعميماتالشركةفكر

 كرىاكبصدررحب،كأداءالكظيفةبشكليحافععميسمعةالشركةفيسكؽالعمل.صد
أنماطسمكؾالمكاطنةالتنظيمية4.3

بالعامميف. خاصة كأنماط ككل، بالشركة خاصة أنماط إلي التنظيمية المكاطنة سمكؾ أنماط تنقسـ
(؛آؿزاىر2015معاف)(ىذهاألنماطكأمثمةلكلمنياكماذكرىاكلمفأبكس1كيكضحجدكؿ)

(.2003(كالعامرؼ)2011)
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أنماطسمكؾالمكاطنةالتنظيميةكأمثمتيا:1جدكؿ
األمثمةالنمط

األنماطالخاصةبالشركةككل

خدمةالعمبلءكالمتعامميفمعالشركة

استقباؿالعمبلءكالترحيببيـكاالستماعباىتماـليـ

مرافقةالعمبلءلتمبيةاحتياجاتيـ

إرشادكتكجيوالعمبلء

التنظيـاإلدارؼ

تقديـاقتراحاتبناءةتساىـفيتطكيرالشركة

عدـالتغيبعفالعملإالفيحالةالضركرة

اقتراحسياساتأكإستراتيجياتلتدعيـقكةالشركةفيسكؽالعمل

تقبلالتغييركتنفيذهبكفاءة

العامميفتقديـأفكارجديدةلتطكيرأداء

القياـبأعماؿإضافية

حمايةالشركةمفالتيديداتكالحفاظعميممتمكاتيا

الحضكراالختيارؼلبلجتماعاتكالمجافالخاصةبالعمل

قضاءأكقاتإضافيةفيالعملبعداألكقاتالرسمية

المشاركةفياألنشطةغيرالرسميةالتيتدعـصكرةالشركة

العملكعدـإضاعتيااستغبلؿأكقات

االستغبلؿاألمثللمكاردالشركةفيالعمل

عدـخمقالمشاكلكالصراعاتمعالزمبلء

الحرصعميعدـإضاعةالجيكدداخلالعمل

عدـتصيداألخطاءداخلالشركةكتضخيميا

صكرةالشركةأماـالغير
التحدثبشكلإيجابيعفالشركةأماـاآلخريف

عفصكرةالشركةكمصالحياالدفاع
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ذكرإيجابياتكنقاطالقكةبالشركةأماـالعامميفكالعمبلءباستمرار

مساندةالشركةفيالظركؼالصعبةالتيتمربياكعدـالتخميعنيا

األنماطالتيتفيدالعامميف

شئكفالعمل

مساعدةالزمبلءالمتغيبيفعفالعمل

طكاعيةتكجيوالعامميفالجدد

مساعدةالعامميفأصحابأعباءالعملالكثيرة

مساعدةالمديرالمباشرأكمديرالشركةفيالعملدكفأفُيطمبمنو

األمكرالشخصيةكاالجتماعية

مساعدةالزمبلءممفلدييـمشكبلتاجتماعيةكشخصيةكعاطفية

صبلحالعبلقاتبيفالزمبلءفيحالةحدكث خبلفاتحلالمشاكلكا 

االعتذارفيحالةالخطأفيحقأحدالزمبلء

 الدراسة الميدانية
عمي الكظيفي باألماف السياحة شركات في العامميف شعكر أثر عمي التعرؼ إلي الدراسة تيدؼ
سمككياتالمكاطنةالتنظيمية،معبيافتأثيرالركحالمعنكيةكمتغيركسيط.كلتحقيقىدؼالدراسة،تـ

استمارةاستقصاءمقسمةعميالنحكالتالي:تصميـ
 البياناتالعامةألفرادالعينة:شممتالنكع،كالسف،كالمؤىل،كعددسنكاتالخبرة.

المحكراألكؿ:يستيدؼقياسمستكؼاألمافالكظيفيلمعامميففيشركاتالسياحة.كقدتـاالعتماد
 عبارة.11كرالذؼيتككفمف(فيإعدادعباراتىذاالمح2013عميدراسةالمنيع)

المحكرالثاني:يستيدؼقياسمستكؼالركحالمعنكيةلمعامميففيشركاتالسياحة.كقدتـاالعتماد
 عبارة.11(فيإعدادعباراتىذاالمحكرالذؼيتككفمف2015عميدراسةبكخرصكعمكف)

لمعا التنظيمية يستيدؼقياسسمككياتالمكاطنة الثالث: تـالمحكر كقد مميففيشركاتالسياحة.
(فيإعدادعباراتىذا2002)Lee and Allens(ك2010االعتمادعميدراسةكبًلمفأبازيد)

الذؼيتككفمف اإليثار)18المحكر عميخمسسمككياتىـ مقسمة كالمطف3عبارة عبارات(،
( )4كالكياسة الرياضية كالركح ال4عبارات(، كالسمكؾ )عبارات(، كالضمير4حضارؼ عبارات(،
 عبارات(.3الحي)

برنامج باستخداـ الدراسة الثباتكاالتساؽالداخميألداة اختبار إجراء تـ كأظيرتIRTPROكقد ،
%،كىينسبةأكبرمفالنسبةالمقبكلة91نتيجةىذااالختبارأفمعاملالثباتلجميعالمتغيراتبمغ
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القيمةمقبكلةبالشكلالذؼيعكستكافراالعتماديةكالثقةبمتغيرات%.كتعتبرىذه60كالتيتقدربػ
بلحيتيالمراحلالتحميلالتالية.الدراسة،كتؤكدص

 طبيعة وحجم العينة
استمارةعميعينةعشكائيةمفالعامميففيشركاتالسياحةالمصريةفئة"أ"في346تـتكزيععدد

استمارةصالحةلتحميلبياناتيامفإجماليماتـ311يلعددالقاىرةالكبرؼ،كتـاالعتمادعميتحم
%.89.9حيثبمغتنسبةاالستجابةتكزيعومفاالستمارات،
 نموذج الدراسة المقترح

(؛أحمد2010اعتمادًاعميىدؼالدراسة؛كبالرجكعإليعددمفالدراساتالسابقةمثلدراسةأبازيد)
(2011( حسانيف الشربيني2013(؛ )2016كعكض)(؛ الشربيني )2016(؛ مرسي (؛2014(؛

( 2013المنيع Aparicio-Fenol(2015(؛ Arda et al.(2017(؛  Bosman and(؛
Buitendach(2005؛)Huang et al.(2016)ىكمكضحفي كما نمكذجالدراسة إعداد تـ
(.1شكلرقـ)

نمكذجالدراسةالمقترح:1شكل

 المستخدمة في التحميلاألساليب اإلحصائية 
تـإخضاعالبياناتلمتحميلاإلحصائيكاختبارصحةالفركضباستخداـبعضاألساليباإلحصائية

الستخراجSPSS Version 24التيتكفرىاالعديدمفالبرامجاإلحصائية،كقدتـاستخداـبرنامج
 SASلقياسمستكؼالثباتكاالتساؽالداخمي،كبرنامجIRTPROنتائجالتحميلالكصفي،كبرنامج

لبيافالعبلقةكاألثربيفمتغيراتالدراسة.كتمثمتاألساليباإلحصائيةالتيتـاستخداميافي9.1
كالمتكسطات المئكية، كالنسب كالتكرارات االستقصاء، الستمارة الداخمي كاالتساؽ الثبات اختبار
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الم كاالنحرافات كتحميلالحسابية سبيرماف، ارتباط معامل باستخداـ االرتباط كمعامبلت عيارية،
 االنحدارالبسيط.

 نتائج الدراسة
 البيانات العامة

البياناتالعامةلعينةالدراسة:2جدكؿ
%ؾالمتغير%ؾالمتغير

المؤىلالدراسيالنكع

29795.5بكالكريكسأكليسانس27387.8ذكر

31دبمـك3812.2أنثي



61.9ماجستير

10.3دكتكراه

41.3أخرؼ)اذكرىا(

311100المجمكع311100المجمكع

عددسنكاتالخبرةالسف

5718.3سنكات3أقلمف5317سنة25أقلمف

6420.6سنكات7-3 9028.9سنة25-34

7624.4سنة12-11938.38سنة35-44

7323.5سنة17-3611.613سنة45-54

4113.2سنة17أكثرمف134.2سنةفأكثر55

311100المجمكع311100المجمكع


%مفإجماليالعينة،كبمغتنسبة87.8(أفنسبةالمشاركيفمفالذككربمغت2يكضحجدكؿ)
%ممف28.9سنة،ك44-35%ممفتتراكحأعمارىـمابيف38.3%.كماأفىناؾ12.2اإلناث

%،17سنةبمغت25سنة،بجانبأفنسبةممفتقلأعمارىـعف34-25تتراكحأعمارىـمابيف
سنة،كأخيرًابمغتنسبةمفتزيدأعمارىـعف54-45ممفتتراكحأعمارىـمابيف%11.6كىناؾ
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الحاصمكفعميبكالكريكس4.2سنة54 فبمغتنسبة لممؤىلالدراسي؛ بالنسبة أما .%95.5.%
بيف %،كبمغتنسبةمفتتراكح24.4سنة12-8كبمغتنسبةمفتتراكحعددسنكاتخبرتيـما

%،كمابمغتنسبةمفتتراكحعددسنكاتخبرتيـما23.5سنة17-13مابيفعددسنكاتخبرتيـ
عف20.6سنكات7-3بيف مفتقلسنكاتخبرتيـ كبمغتنسبة كأخيرًا18.3سنكات%3، ،%

%.13.2سنة17دسنكاتخبرتيـعفبمغتنسبةمفتزي
سياحةالمصريةمستكؼشعكرالعامميفباألمافالكظيفيداخلشركاتالالمحور األول

مستكؼالركحالمعنكيةلمعامميففيشركاتالسياحة:3جدكؿ

العبارات
المتكسط
الحسابي

االنحراؼ
المعيارؼ

3.851.27تتكفرفرصةالتثبيتفيعمميبصكرةدائمة

3.971.29أشعرباالستقرارالنفسيفيبيئةالعمل

3.741.44أشعربدكرالكظيفةفيتأميفمستقبمي

4.021.26تكفرالشركةفرصًالممشاركةفيندكاتكمؤتمراتذاتعبلقةبالعمل

4.081.17تكفرالشركةفرصةلمترقيةكالتقدـالكظيفيفيالعمل

4.011.22الأفكركثيرًابمخاطراحتفاظيبعممي

نياءالخدمة 3.931.32يمتمؾمكافعمميسياساتكاضحةفيالتعاقدكا 

3.851.24الفصلالتعسفيغيرمكجكدفيمكافعمميأشعرأف

4.101.21يسكدنظاـمحكـفيإنياءالخدمةفيالشركة

الشركةبفصلأؼمكظفيطكرمفنفسو 3.991.23التقـك

3.971.29تكفرليالشركةفرصًالمنمكالمينيالذؼيساعدنيعمياالحتفاظبكظيفتي

3.960.90باألمافالكظيفيداخلشركاتالسياحةالمصريةمستكؼشعكرالعامميف

(ارتفاعمستكؼاألمافالكظيفيلدؼالعامميففيشركاتالسياحةالمصرية،3يكضحجدكؿرقـ)
بمغ حيث الركسية، السياحة لعكدة التجييز في كالبدء مصر، شيدتو الذؼ االستقرار بعد خاصة

تكافرنظاـجيد0.90لمعيارؼ،كاالنحراؼا3.96المتكسطالحسابي أكضحتالنتائجأيضًا كما .
)المتكسطالحسابي العامميفبيا بجانبتكفير1.21االنحراؼالمعيارؼ-4.10إلنياءخدمة ،)
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 الحسابي )المتكسط الشركة داخل المتميزيف العامميف لترقية المعيارؼ-4.08فرص االنحراؼ
عالعامميفعميحضكرالندكاتكالمؤتمراتالتيلياعبلقة(.بجانبأفشركاتالسياحةتشج1.17

 الحسابي )المتكسط -4.02بعمميـ المعيارؼ ىذه1.26االنحراؼ في العاممكف يفكر ال كما ،)
الشركاتبمخاطراالحتفاظبكظائفيـالحاليةفيظلمامرتكتمربوالسياحةالمصرية)المتكسط

(.باإلضافةإليأفالشركاتتيتـكثيرًابالعامميفالذيف1.22ؼاالنحراؼالمعيار-4.01الحسابي
 الحسابي )المتكسط الطرؽ بكافة بيـ كتحتفع كخبراتيـ مياراتيـ مف االنحراؼ-3.99يطكركف

(،بجانبحرصىذهالشركاتعميتكفيرفرصالنمككالتطكرلمعامميفلمساعدتيـ1.23المعيارؼ
كاالحتفاظ أدائيـ الحسابيعميتحسيف )المتكسط (.1.29االنحراؼالمعيارؼ-3.97بكظائفيـ

الشركات ىذه في العامميف فإف كُمحفز، مستقر عمل مناخ بتكفير الشركات ىذه الىتماـ كنتيجة
(.1.29االنحراؼالمعيارؼ-3.97يشعركفباالستقرارالنفسيفيبيئةالعمل)المتكسطالحسابي

ىذهالشركاتتمتمؾسياساتكاضحةفيالتعاقدمعالعامميفالجدد،ككذلؾكماأكدالعاممكفعميأف
(،بجانبعدـ1.32االنحراؼالمعيارؼ-3.93إنياءالعقكدلمعامميفالحالييف)المتكسطالحسابي

الشركات)المتكسطالحسابي تعسفيداخل فصل العامميفبكجكد االنحراؼ-3.85شعكرىؤالء
أثبتالعاممكفأنفسيـداخل(،ك1.24المعيارؼ ما تكافرفرصلمتثبيتفيالعملبصكرةدائمةإذا

(.كماأكضحالعاممكفبأفكظائفيـ1.27االنحراؼالمعيارؼ-3.85الشركة)المتكسطالحسابي
(.1.44االنحراؼالمعيارؼ-3.74الحاليةتساىـفيتأميفمستقبميـ)المتكسطالحسابي

مستكؼالركحالمعنكيةلمعامميففيشركاتالسياحةالمحور الثاني
مستكؼالركحالمعنكيةلمعامميففيشركاتالسياحة:4جدكؿ

االنحراؼالمعيارؼالمتكسطالحسابيالعبارات

4.091.10أشعربالفخرالنتمائيلمشركة

4.230.97يتعاملمعيالمديرباحتراـكتقدير

4.231.00أىدافيكطمكحاتيأشعربالثقةفيتحقيق

4.290.93ُأقبلبحماسعميالقياـبماُأكمفبومفأعماؿ

4.221.03أعتقدأننيأحققذاتيفيالعمل

4.300.91أندمجمعزمبلئيبحبفيأداءأعمالنا

4.310.95لدؼاتجاىاتإيجابيةنحكالعملداخلالشركة
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4.150.98أشعرباستقرارنفسيداخلالشركة

4.191.00أشعربأننيجزءمفالشركة

4.290.94يتحدثدائمًامعيالمديربأسمكبجيد

4.310.93تشجعنياإلدارةعميالعملالجماعي

4.241.24مستكؼالركحالمعنكيةلمعامميففيشركاتالسياحة

(ارتفاعمستكؼالركحالمعنكيةلمعامميففيشركاتالسياحة،خاصةفيتمؾ4يكضحجدكؿرقـ)
الفترةالتيشيدتتكقيععكدةالسياحةالركسية،كبدءالتجييزالستقباؿالسياحالركس،بجانبحرص

 الحسابي المتكسط بمغ كقد الحالييف، بالعامميف االحتفاظ عمي السياحة كاال4.24شركات نحراؼ،
الجماعي1.24المعيارؼ العمل عمي كتحفزىـ تشجعيـ إداراتشركاتيـ بأف العاممكف أشار كقد .

 الحسابي عمميـ0.93االنحراؼالمعيارؼ-4.31)المتكسط نحك اإليجابية بجانباتجاىاتيـ ،)
اممكفعمي(.كماأكدغالبيةالع0.95االنحراؼالمعيارؼ-4.31داخلالشركة)المتكسطالحسابي

 الحسابي )المتكسط العمل في بحب زمبلئيـ مع -4.30اندماجيـ المعيارؼ (،0.91االنحراؼ
)المتكسطالحسابي بحماسكرغبة بو يكمفكف ما عميإنجاز قباليـ االنحراؼالمعيارؼ-4.29كا 

-4.29(،ككذلؾحسفتعاملالمديرمعيـكتحدثوبأسمكبجيدمعيـ)المتكسطالحسابي0.93
 المعيارؼ 0.94االنحراؼ الحسابي )المتكسط كمتبادؿ كامل باحتراـ معيـ كتعاممو ،)4.23-
 المعيارؼ كطمكحاتيـ0.97االنحراؼ أىدافيـ تحقيق في الثقة العامميف ىؤالء لدؼ أف كما .)
بي(،كتحقيقذاتيـفيالعمل)المتكسطالحسا1.00االنحراؼالمعيارؼ-4.23)المتكسطالحسابي

4.22- المعيارؼ الشركة1.03االنحراؼ مف يتجزأ ال جزء ككنيـ عمي العاممكف أكد كما .)
 الحسابي -4.19)المتكسط المعيارؼ داخل1.00االنحراؼ النفسي استقرارىـ إلي باإلضافة ،)

ـ(،كشعكرىـبالفخرالدائـالنتمائي0.98االنحراؼالمعيارؼ-4.15شركاتيـ)المتكسطالحسابي
(.1.10االنحراؼالمعيارؼ-4.09لشركاتيـ)المتكسطالحسابي

مستكؼسمككياتالمكاطنةالتنظيميةلدؼالعامميففيشركاتالسياحةالمحور الثالث
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مستكؼسمككياتالمكاطنةالتنظيميةلدؼالعامميففيشركاتالسياحة:5جدكؿ

العبارات
المتكسط
الحسابي

االنحراؼ
المعيارؼ

4.300.84البعداألكؿ:اإليثار

4.340.83أساعدزمبلئيلمقياـبالمياـالمكمفيفبيا

4.340.84أستجيبلتكجيياتمديرؼفيالعملدكفتردد

4.210.91أقدـالمساعدةلزمبلئيفيالعملأيًاكافنكعيا

4.330.82البعدالثاني:المطفكالكياسة

4.330.93المشكبلتقبلكقكعياأحرصعميتفادؼ

حقكؽاآلخريففيالعمل 4.360.70احتـر

4.310.91أحرصعميالتنسيقمعاآلخريفإلنجازالعمل

بمشاركةالمعمكماتالضركريةمعزمبلئي 4.320.84أقـك

4.320.80البعدالثالث:الركحالرياضية

بتنفيذاألعماؿاإلضافيةبدكفتذمر 4.260.96أقـك

4.180.95أستكعبمبلحظاتاآلخريفدكفإثارةمشكبلت

4.470.64إذاأخطأتفيحقأحدفإنيأقدـلواالعتذار

4.370.79أتغاضيعفالمضايقاتالبسيطةفيبيئةالعمل

4.450.68البعدالرابع:السمكؾالحضارؼ

4.460.68أتابعباستمرارالتعميماتالداخميةلمشركة

4.490.68أحرصعمىحضكراالجتماعاتالمتعمقةبالعمل

4.380.76أتجاكبمعكلالتغيراتالتيتحدثداخلالشركة

نظـكتعميماتالشركةالمطبقة 4.490.65احتـر

4.430.83البعدالخامس:الضميرالحي)كعيالضمير(
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4.380.90أقدـالمبادراتلتحسيفالعملكتطكيره

4.520.76أحافععميممتمكاتالشركةباىتماـ

4.380.90أحرصعميااللتزاـبأكقاتالحضكركاالنصراؼمفالعمل

4.370.96مستكؼسمككياتالمكاطنةالتنظيميةلدؼالعامميففيشركاتالسياحة

(ارتفاعمستكؼسمككياتالمكاطنةالتنظيميةلدؼالعامميففيشركاتالسياحة،5يكضحجدكؿرقـ)
كيرجعذلؾإليشعكرىـباألمافالكظيفيداخلعمميـ،كانعكاسذلؾعميارتفاعركحيـالمعنكية،

ليـعميالعملالجماعي،حيثبمغالمتكسطالحسابي كاالنحراؼا4.37كتحفيزاإلدارة لمعيارؼ،
بمغ0.96 فقد السياحة؛ شركات في لمعامميف التنظيمية المكاطنة سمككيات ألبعاد بالنسبة أما .

،ممايدؿعمياتجاهالعامميففي0.84،كاالنحراؼالمعيارؼ4.30المتكسطالحسابيلُبعد"اإليثار"
في كمساعدتيـ العمل، داخل زمبلئيـ اختيارؼلمساعدة بشكل كقدشركاتالسياحة المشاكل. حل

)المتكسط بيا المكمفيف المياـ إنجاز في زمبلئيـ إليمساعدة فيشركاتالسياحة العاممكف أشار
لتكجيياتكتعميمات0.83االنحراؼالمعيارؼ-4.34الحسابي السريعةبدكفتردد كاالستجابة ،)

بجانبتقد0.84االنحراؼالمعيارؼ-4.34المدير)المتكسطالحسابي كافةأنكاعالمساعدة(، يـ
 الحسابي )المتكسط الشركة في -4.21لزمبلئيـ المعيارؼ لُبعد0.91االنحراؼ بالنسبة أما .)

،ممايدؿعمي0.82،كاالنحراؼالمعيارؼ4.33"المطفكالكياسة"؛فقدبمغالمتكسطالحسابيلو
 العمل. لتجنبحدكثمشكبلتداخل لمعامميف فيشركاتالسمككياتاإليجابية العاممكف أكد كما

 الحسابي )المتكسط الشركة داخل العمل في زمبلئيـ لحقكؽ احتراميـ عمي -4.36السياحة
 المعيارؼ 0.70االنحراؼ الحسابي )المتكسط المشكبلت كقكع تفادؼ كالحرصعمي ،)4.33-
المعمكمات0.93االنحراؼالمعيارؼ العاممكفبتبادؿ ىؤالء بجانباىتماـ باستمرار(، معزمبلئيـ

(،باإلضافةإليالحرصعميالتنسيق0.84االنحراؼالمعيارؼ-4.32كسرعة)المتكسطالحسابي
(.0.91االنحراؼالمعيارؼ-4.31كالتعاكفمعزمبلئيـإلنجازمايكمفكفبو)المتكسطالحسابي
،مما0.80،كاالنحراؼالمعيارؼ4.32كبالنسبةلُبعد"الركحالرياضية"؛فقدبمغالمتكسطالحسابيلو

يدؿعميالسمكؾاإليجابيلتقبلالعامميفكلاألشياءغيرالرسميةداخلالشركةبدكفضيقكتذمر
)المتكسط حقكقيـ في يخطئكف عندما لغيرىـ يعتذركف بأنيـ العاممكف أكضح كما رحب. كبصدر

يـعفكلالمضايقاتالبسيطةالتيقد(،بجانبتغاضي0.64االنحراؼالمعيارؼ-4.47الحسابي
(،كتنفيذىـلمايكمفكفبو0.79االنحراؼالمعيارؼ-4.37تحدثداخلالشركة)المتكسطالحسابي

)المتكسطالحسابي تذمر دكفضيقأك أعماؿإضافية (،0.96االنحراؼالمعيارؼ-4.26مف
إ بدكف زمبلئيـ مبلحظات لكافة استيعابيـ إلي )المتكسطباإلضافة الصراعات أك المشاكل ثارة
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(.كبالنسبةلُبعد"السمكؾالحضارؼ"؛فقدبمغالمتكسط0.95االنحراؼالمعيارؼ-4.18الحسابي
كاالنحراؼالمعيارؼ4.45الحسابي إدارة0.68، في لمعامميف اإليجابية المشاركة عمي يدؿ مما ،

 بيئة في كسمعتيا بمستقبميا كاالىتماـ احتراميـشركاتيـ، إلي العاممكف أشار كقد السياحي. العمل
االنحراؼالمعيارؼ-4.49لمنظـكالتعميماتكاإلجراءاتالمطبقةداخلشركاتيـ)المتكسطالحسابي

(،ككذلؾحرصيـعميحضكركافةاالجتماعاتالمتعمقةبالعملكمستقبلالشركة)المتكسط0.65
(،كمايتابعكفباستمراركافةالتعميماتالداخميةبالشركة0.68االنحراؼالمعيارؼ-4.49الحسابي

التغيرات0.68االنحراؼالمعيارؼ-4.46)المتكسطالحسابي بجانبالتأقمـكالتكيفمعكافة ،)
)المتكسطالحسابي (.كأخيرًا0.76االنحراؼالمعيارؼ-4.38التيتحدثداخلالشركةكتأييدىا

،كاالنحراؼالمعيارؼ4.43الحيأككعيالضمير"؛فقدبمغالمتكسطالحسابيبالنسبةلُبعد"الضمير
يفكؽ0.83 العامميفبسمككياتكتصرفاتإيجابيةتجاهكظائفيـكشركاتيـبما يدؿعميقياـ ،مما

عمىالحفاظعميممتمكاتكأصكؿ حرصيـ العاممكففيشركاتالسياحة أكد كقد منيـ. المتكقع
)المتكسط الشركة -4.52الحسابي المعيارؼ الحضكر0.76االنحراؼ بأكقات كالتزاميـ ،)

)المتكسطالحسابي ككذلؾاىتماميـ0.90االنحراؼالمعيارؼ-4.38كاالنصراؼمفالشركة ،)
االنحراؼ-4.38بتقديـاألفكاركالمبادراتكاالقتراحاتلتطكيرالعملبالشركة)المتكسطالحسابي

لمعامميففيشركات(.0.90المعيارؼ التنظيمية كبترتيبالمتكسطاتالحسابيةلسمككياتالمكاطنة
،ثـُبعد"الضمير4.45السياحة؛فقدجاءُبعد"السمكؾالحضارؼ"فيالمرتبةاألكليبمتكسطحسابي

بمتكسطحسابي بمتكسطحسابي4.43الحي" "المطفكالكياسة" ُبعد يميو "الركح4.33، ُبعد ثـ ،
.4.30عد"اإليثار"بمتكسطحسابي،كأخيرًايأتيب4.32ُاضية"بمتكسطحسابيالري

 إثبات صحة الفروض
 االرتباط بين متغيرات الدراسة

نتائجاالرتباطبيفمتغيراتالدراسة:6جدكؿ
المعنكيةقيمةاالرتباطالمتغيرات

0.8870.000األمافالكظيفيكالركحالمعنكية

0.9270.000كسمككياتالمكاطنةالتنظيميةالركحالمعنكية

0.8340.000األمافالكظيفيكسمككياتالمكاطنةالتنظيمية

0.8190.000األمافالكظيفيكاإليثار

0.7590.000األمافالكظيفيكالمطفكالكياسة
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0.7720.000األمافالكظيفيكالركحالرياضية

0.7630.000األمافالكظيفيكالسمكؾالحضارؼ

0.8640.000األمافالكظيفيكالضميرالحي

0.9240.000الركحالمعنكيةكاإليثار

0.8680.000الركحالمعنكيةكالمطفكالكياسة

0.8850.000الركحالمعنكيةكالركحالرياضية

0.8660.000الركحالمعنكيةكالسمكؾالحضارؼ

0.8550.000الركحالمعنكيةكالضميرالحي

التنظيمية6يتضحمفجدكؿ) أفىناؾعبلقةارتباطيةبيفاألمافالكظيفيكسمككياتالمكاطنة )
شركات في لمعامميف المعنكية كالركح الكظيفي األماف بيف االرتباط قيمة بمغت المعنكية. كالركح

 0.887السياحة األماف بيف االرتباط قيمة بمغت كما طردؼ، ارتباط كىك كسمككيات، الكظيفي
 السياحة شركات في لمعامميف التنظيمية قيمة0.834المكاطنة كبمغت أيضًا، طردؼ ارتباط كىك ،

،كىك0.927االرتباطبيفالركحالمعنكيةكسمككياتالمكاطنةالتنظيميةلمعامميففيشركاتالسياحة
بيفاألمافالكظيفيكسمككياتال لمعبلقة كبالنسبة بمغتقيمةارتباططردؼ. فقد التنظيمية؛ مكاطنة

بمغتقيمةاالرتباط0.864االرتباطبيفاألمافالكظيفيكالضميرالحي ،كىكارتباططردؼ،كما
،كىكارتباططردؼ،كبمغتقيمةاالرتباطبيفاألمافالكظيفي0.819بيفاألمافالكظيفيكاإليثار

 الرياضية كبمغت0.772كالركح ارتباططردؼ، كىك الكظيفيكالسمكؾ، األماف بيف االرتباط قيمة
 كالمطف0.763الحضارؼ الكظيفي األماف بيف االرتباط قيمة بمغت كأخيرًا طردؼ، ارتباط كىك ،
 المكاطنة0.759كالكياسة كسمككيات المعنكية الركح بيف لمعبلقة كبالنسبة طردؼ. ارتباط كىك ،

،0.924مغتقيمةاالرتباطبيفالركحالمعنكيةكاإليثارالتنظيميةلمعامميففيشركاتالسياحة؛فقدب
،كىكارتباط0.885كىكارتباططردؼ،كبمغتقيمةاالرتباطبيفالركحالمعنكيةكالركحالرياضية
 كالمطفكالكياسة المعنكية الركح بيف االرتباط قيمة كبمغت طردؼ،0.868طردؼ، ارتباط كىك ،

،كىكارتباططردؼ،كأخيرًابمغت0.866حالمعنكيةكالسمكؾالحضارؼكبمغتقيمةاالرتباطبيفالرك
،كىكارتباططردؼ.0.855قيمةاالرتباطبيفالركحالمعنكيةكالضميرالحي
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 تأثير الروح المعنوية في العالقة بين األمان الوظيفي وسموكيات المواطنة التنظيمية
األمافالكظيفيكسمككياتالمكاطنةالتنظيميةالركحالمعنكيةكمتغيركسيطبيف:7جدكؿ

المتغيرات
األماف
الكظيفي

سمككيات
المكاطنة
التنظيمية

الركح
المعنكية

فيحالةكجكدالركح
المعنكيةكمتغيركسيط

األمافالكظيفي
1.0000.6220.792قيمةاالرتباط

0.0000.000المعنكية

سمككياتالمكاطنة
التنظيمية

0.6221.0000.835االرتباطقيمة

0.0000.000المعنكية

الركحالمعنكية
0.7920.8351.000قيمةاالرتباط

0.0000.000المعنكية



بعدعزؿتأثيرالركح
المعنكيةكمتغيركسيط

األمافالكظيفي
1.0000.326قيمةاالرتباط

0.000المعنكية

سمككياتالمكاطنة
التنظيمية

0.1181.000-قيمةاالرتباط

0.000المعنكية

*ممحكظة
 قيمةاالرتباطبعدعزؿتأثيرالمتغيرالكسيط"متساكية"=اليكجدتأثيرلممتغيرالكسيط.

 قيمةاالرتباطبعدعزؿتأثيرالمتغيرالكسيطأكبر=يكجدتأثيرسمبيلممتغيرالكسيطفيالعبلقة.
جابيلممتغيرالكسيطفيالعبلقة.االرتباطبعدعزؿالمتغيرالكسيطأصغر=يكجدتأثيرإيقيمة

(أفالعبلقةبيفاألمافالكظيفيكسمككياتالمكاطنةفيكجكدالركحالمعنكية7يتضحمفجدكؿ)
نظيمية.بينمابمغتالعبلقةبيفاألمافالكظيفيكسمككياتالمكاطنةالت0.622كمتغيركسيطبمغت

،كىيأقلبكثيرمفقيمةاالرتباطفيحالة0.326بعدعزؿتأثيرالركحالمعنكيةكمتغيركسيط
األماف بيف العبلقة في إيجابيًا تؤثر المعنكية الركح أف يعني مما كسيط، كمتغير المعنكية الركح

فيكسمككياتالمكاطنةالتنظيمية.الكظي
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 تحميل االنحدار البسيط
ائجتحميلاالنحدارالبسيطنت:8جدكؿ

 Bقيمةاألثر
معاملالتحديد
المصحح

المعنكيةؼ

0.6100.63519.550.000أثراألمافالكظيفيعميالركحالمعنكية

أثرالركحالمعنكيةعميسمككياتالمكاطنة
التنظيمية

0.6760.70711.540.000

أثراألمافالكظيفيعميسمككياتالمكاطنة
التنظيمية

0.3880.39194.660.000

0.4300.40208.590.000أثراألمافالكظيفيعمياإليثار

0.3490.28120.260.000أثراألمافالكظيفيعميالمطفكالكياسة

0.3550.30136.870.000أثراألمافالكظيفيعميالركحالرياضية

0.2830.27115.410.000أثراألمافالكظيفيعميالسمكؾالحضارؼ

0.5320.63519.340.000أثراألمافالكظيفيعميالضميرالحي

0.7560.74875.030.000أثرالركحالمعنكيةعمياإليثار

0.6390.56388.440.000أثرالركحالمعنكيةعميالمطفكالكياسة

0.6240.56396.080.000أثرالركحالمعنكيةعميالركحالرياضية

0.5160.53356.170.000أثرالركحالمعنكيةعميالسمكؾالحضارؼ

0.7040.65579.280.000أثرالركحالمعنكيةعميالضميرالحي

تأثيرمعنكيةبيفمتغيراتالدراسة؛حيثيؤثراألمافالكظيفي8يكضحجدكؿ) أفىناؾعبلقة )
%عميسمككياتالمكاطنةالتنظيمية.كماتؤثر39%عميالركحالمعنكية،كيؤثربنسبة63بنسبة

لمصرية.%عميسمككياتالمكاطنةالتنظيميةلمعامميففيشركاتالسياحةا70الركحالمعنكيةبنسبة
كمايكضحالجدكؿأفشعكرالعامميفباألمافالكظيفييؤثرعميجميعسمككياتالمكاطنةالتنظيمية

 حيثيؤثراألمافالكظيفيعميالضميرالحيبنسبة 63بنسبمتفاكتة، كبنسبة %عمي%40،
يؤثربنسبة%عميالمطفكالكياسة،كأخيرا28ً%عميالركحالرياضية،كبنسبة30اإليثار،كبنسبة
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%عميالسمكؾالحضارؼلمعامميففيشركاتالسياحة.باإلضافةإليأفمستكؼالركحالمعنكية27
لمعامميفيؤثربدرجةكبيرةعميجميعأبعادسمككياتالمكاطنةالتنظيمية،حيثتؤثرالركحالمعنكية

%عميكبًلمف56سبة%عميالضميرالحي،كتؤثربن65%عمياإليثار،كتؤثربنسبة74بنسبة
%عميالسمكؾالحضارؼ.53المطفكالكياسةكالركحالرياضية،كأخيرًاتؤثربنسبة

(نتائجاختبارصحةالفركض2شكل)كيمخص
متغيراتالدراسة2شكل

 واعتمادًا عمي النتائج السابقة؛ يوضح الجدول التالي مدي صحة الفروض
مدؼصحةالفركض9جدكؿ

النتيجةالفرض

مقبكؿيساعدشعكرالعامميفباألمافالكظيفيعميرفعركحيـالمعنكيةداخلشركاتالسياحة.-أ

 مقبكؿيؤثراألمافالكظيفيعميسمككياتالمكاطنةالتنظيميةلمعامميففيشركاتالسياحة.-ب

 مقبكؿ:يؤثراألمافالكظيفيعمياإليثارلدؼالعامميففيشركاتالسياحة.1ب

 مقبكؿيؤثراألمافالكظيفيعميالمطفكالكياسةلدؼالعامميففيشركاتالسياحة.:2ب

 مقبكؿ:يؤثراألمافالكظيفيعميالركحالرياضيةلمعامميففيشركاتالسياحة.3ب

 مقبكؿ:يؤثراألمافالكظيفيعميالسمكؾالحضارؼلمعامميففيشركاتالسياحة.4ب
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 مقبكؿعميالضميرالحيلمعامميففيشركاتالسياحة.:يؤثراألمافالكظيفي5ب

 مقبكؿتساىـالركحالمعنكيةفيتحفيزسمككياتالمكاطنةالتنظيميةلمعامميففيشركاتالسياحة.-ج

 مقبكؿ:تؤثرالركحالمعنكيةعمياإليثارلدؼالعامميففيشركاتالسياحة.1ج

 مقبكؿكالكياسةلدؼالعامميففيشركاتالسياحة.:تؤثرالركحالمعنكيةعميالمطف2ج

 مقبكؿ:تؤثرالركحالمعنكيةعميالركحالرياضيةلمعامميففيشركاتالسياحة.3ج

 مقبكؿ:تؤثرالركحالمعنكيةعميالسمكؾالحضارؼلمعامميففيشركاتالسياحة.4ج

 مقبكؿاتالسياحة.:تؤثرالركحالمعنكيةعميالضميرالحيلمعامميففيشرك5ج

تؤثرالركحالمعنكيةلمعامميففيالعبلقةبيفاألمافالكظيفيكسمككياتالمكاطنةالتنظيميةلمعامميففي-د
 مقبكؿشركاتالسياحة.

 النتائج والتوصيات
 النتائج

بجانب مصر، الذؼشيدتو لبلستقرار الكظيفينتيجة باألماف فيشركاتالسياحة العاممكف يشعر
الركح ارتفاع عمي ذلؾ انعكس كقد مصر. إلي أخرػ مرة الركسية السياحة عكدة عمي المكافقة

 المعنكيةليـ،كتنميةسمككياتالمكاطنةالتنظيميةلدييـ.
السياحة، شركات في الكظيفي باألماف العامميف شعكر بيف كطردية معنكية ارتباط عبلقة ىناؾ

 مكاطنةالتنظيميةليؤالءالعامميف.كمستكؼركحيـالمعنكية،كسمككياتال
العامميف شعكر بيف العبلقة في إيجابيًا السياحة فيشركات لمعامميف المعنكية الركح مستكؼ يؤثر

 باألمافالكظيفيكسمككياتالمكاطنةالتنظيميةلدييـ.
كبنسبة%عميركحيـالمعنكية،63يؤثرشعكرالعامميفباألمافالكظيفيفيشركاتالسياحةبنسبة

%عميسمككياتالمكاطنةالتنظيميةلدييـ.كمايؤثرمستكؼالركحالمعنكيةلمعامميففيشركات39
 %عميسمككياتالمكاطنةالتنظيميةلدييـ.70السياحةبنسبة

التوصيات
االىتماـبسياساتكممارساتإدارةالمكاردالبشرية،كتطكيرىابمايتكافقمعالتغيراتكالتطكراتفي

 بيئةالعملالسياحي.
كضعسياسةتحفيزيةماليةكمعنكيةلتشجيعالعامميفعميالعملالجماعي،كتنميةسمككياتالمكاطنة

 التنظيميةلدييـ.
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التشاركيةلمنحالعامميفالمزيدمفحريةالتعبيرعفالرأؼ بالمشاركةأكالقيادة اإلدارة تطبيقمبدأ
 القراراتممايساىـفيرفعركحيـالمعنكية.داخلالشركة،كمشاركتيـفياتخاذ

مف مزيد ليـ كتحقق السياحة، شركات في البشرية المكارد حماية جراءاتتضمف كا  سياسة كضع
األمافالكظيفي،كالذؼيساعدبدكرهعميرفعركحيـالمعنكية،كتنميةسمككياتالمكاطنةالتنظيمية

 لدييـ.
ليبشركاتالسياحةبمايتكافقمعالكضعاالقتصادؼفيالدكلة،االىتماـبتطكيرىيكلاألجكرالحا

 كتحقيقمزيدمفاالستقرارالنفسيلمعامميف.
تطبيقمبدأالعدالةالتنظيميةداخلشركاتالسياحةبأبعادهالثبلثة)عدالةالتكزيع،كعدالةاإلجراءات،

 كعدالةالتعامبلت(بيفجميعالعامميف،كبدكفتمييزأكتحيز.
ضمف الشركة داخل التنظيمية( المكاطنة )سمككيات لمعامميف كاالختيارية التطكعية األنشطة إدراج

 التقييـالخاصبيـ،لتشجيعيـعميمزيدمفتمؾالسمككيات.
ككذلؾ أىدافيا، كتحقيق الشركة أداء تحسيف في كمساىماتيـ العامميف بإنجازات المستمرة اإلشادة

البتكاركتحسيفسمعةالشركةفيسكؽالعملالسياحي،ممايساىـفيرفعتشجعييـعمياإلبداعكا
 ركحيـالمعنكية.

االىتماـبجكدةبيئةالعملأكتكفيرالمناخالتنظيميالمستقرداخلشركاتالسياحة،لزيادةإحساس
 العامميفبالراحةكاالستقرارالنفسيفيالعمل.

 المراجع
 المراجع العربية
رياض مؤسسة2010)أبازيد، في لمعامميف التنظيمية المكاطنة سمكؾ عمي النفسي التمكيف (أثر

اإلنسانية، -494(،2)24الضمافاالجتماعيفياألردف،مجمةجامعةالنجاحلؤلبحاث،قسـالعمـك
519.

مفكجية-(محدداتالعدالةالتنظيميةكعبلقتيابسمكؾالمكاطنةالتنظيمية2015أبكسمعاف،دمحم)
الجامعة التجارة، كمية منشكرة، غير ماجستير رسالة بقطاعغزة، الشرطة الضباطفيجاىز نظر

غزة.-اإلسبلمية
باألمفالكظيفي"دراسةمقارنةبيفالمدارس2016أبكشعير،دمحم) (إدارةالمكاردالبشريةكعبلقتيا

منشكر غير ماجستير رسالة بغزة"، الدكلية الغكث كككالة كالسياسةالحككمية اإلدارة أكاديمية ة،
غزة،جامعةاألقصى.-لمدراساتالعميا
( عباس درماف2011أحمد، أـ جامعة مجمة الجامعي، اإلدارؼ التنظيـ في المعنكية الركح )

.217-19،176اإلسبلمية،معيدالبحكثكالدراساتاإلستراتيجية،السكداف،
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(أثرالمناخالتنظيميفيسمكؾالمكاطنةالتنظيمية:2012)إسماعيل،دمحم؛جاسـ،نبيلكصبر،رنا
بالرصافة،مجمةكميةبغداد اإلدارة التدريسيةفيمعيد دراسةتحميميةآلراءعينةمفأعضاءالييئة

االقتصاديةكاإلداريةالجامعة، .230-2،209لمعمـك
عمي) الممؾ2011آؿزاىر، فيجامعة التنظيمية سمكؾالمكاطنة لجامعة( العممية المجمة خالد،

اإلنسانيةكاإلدارية،  .393-331(،1)12الممؾفيصل،قسـالعمـك
(أثرالعدالةالتنظيميةكتقديرالذاتالتنظيميةعميسمككياتالمكاطنةالتنظيمية2011البرداف،دمحم)
المنكفية.دراسةتطبيقية،رسالةماجستيرغيرمنشكرة،كميةالتجارة،جامعة-لمعامميف

(الركحالمعنكيةكعبلقتيابالكالءالتنظيميلمعامميفبمجمسالشكرػالسعكدؼ2010الجريسي،بدر)
 لمعمـك نايفالعربية جامعة الدراساتالعميا، كمية منشكرة، ماجستيرغير رسالة نظرىـ، مفكجية

األمنية.
دمحم) الكظ2004الحربي، باألداء كعبلقتيا الركحالمعنكية المدني( الدفاع يفيلدؼالعامميفبإدارة

األمنية. بالرياض،رسالةماجستيرغيرمنشكرة،كميةالدراساتالعميا،جامعةنايفالعربيةلمعمـك
ستراتيجياتتنميةكتطكيرالمكاردالبشرية،دارصفاءلمنشركالتكزيع،2012الحريرؼ،دمحم) (طرؽكا 
عماف،األردف.
عمياألمفالكظيفي،رسالةماجستيرغير(2006الخرب،دمحم) الصراعاتالشخصيةكانعكاساتيا

األمنية.  منشكرة،كميةالدراساتالعميا،جامعةنايفالعربيةلمعمـك
( بساـ شركات2015الرميدؼ، في البشرية المكارد تنمية في الديكاـ آلية تطبيق إمكانية دراسة )

شكرة،كميةالسياحةكالفنادؽ،جامعةمدينةالسادات.السياحةالمصرية،رسالةدكتكراهغيرمن
( دمحم كرشدؼ، راتب األردف2013السعكد، في كالتعميـ التربية مديرك يمارسيا التي العمل قيـ )

كعبلقتيابالركحالمعنكيةلرؤساءاألقساـالعامميفمعيـ،مجمةالزرقاءلمبحكثكالدراساتاإلنسانية،
 .14-1(،1)13األردف،جامعةالزرقاءالخاصة،
دمحم) بشركات2016الشربيني، لمعامميف التنظيمية المكاطنة كسمكؾ النفسي التمكيف بيف العبلقة )

.743-719(،2)1الطيرافالمصرية،مجمةالمنيالبحكثالسياحةكالضيافة،
دمحم) كعكض، صفاء النفسيكسمككيات2016الشربيني، رأسالماؿ أبعاد بيف العبلقة المكاطنة(

المجمة بالدقيمية، األعماؿ لقطاع التابعة الصناعية بالشركات العامميف عمي بالتطبيق التنظيمية
.140-109(،1)40المصريةلمدراساتالتجارية،

(دكراإلدارةاإللكتركنيةفيتحقيقاألمفالكظيفيمفكجيةنظرمكظفي2013الشمرؼ،عمشي)
 تحفيع لجمعيات العامة اإلدارية،اإلدارة العمـك كمية منشكرة، غير ماجستير رسالة الكريـ، القرآف

اإلداريةكاألمنية. جامعةنايفالعربيةلمعمـك
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(محدداتكآثارسمكؾالمكاطنةالتنظيميةفيالمنظمات،مجمةجامعةالممؾ2003العامرؼ،أحمد)
.83-67(،2)17عبدالعزيز:االقتصادكاإلدارة،

(مبادغاإلدارة،داراليازكرؼلمنشركالتكزيع،عماف،األردف.2008)العبلقي،بشير
-(سياساتكبرامجالحمايةكالرعايةلممكاردالبشريةكعبلقتياباألمفالكظيفي2014العنزؼ،سامي)

دراسةمقارنةبيفشركةزيفلبلتصاالتكبيفشركةالمياهالكطنية،رسالةدكتكراهغيرمنشكرة،كمية
ـاالجتماعيةكاإلدارية،جامعةنايفالعربيةلمعمكـاألمنية.العمك

(تخطيطكتنميةالمسارالكظيفيكانعكاساتوعمياألمفالكظيفيمف2011الفاضل،عبدالعزيز)
الدراساتالعميا، كمية منشكرة، غير ماجستير رسالة كالتعميـ، التربية فيكزارة العامميف نظر كجية

األمنية.جامعةنايفالعربية لمعمـك
دراسةتطبيقيةعميضباط-(أثربيئةالعملالداخميةعميالكالءالتنظيمي2001القحطاني،دمحم)

نايف جامعة الدراساتالعميا، كمية منشكرة، غير ماجستير رسالة الشرقية، بالمنطقة حرسالحدكد
األمنية. العربيةلمعمـك
السمكؾال2010المغربي،عبدالحميد) تنظيمي:مفاىيـكأسسسمكؾالفردكالجماعةفيالتنظيـ،(

الطبعةالثانية،دارالفكرلمنشركالتكزيع،عماف.
( الجكىرة العربية2013المنيع، فيالمممكة أثراألمافالكظيفيعميإنتاجمكظفيالقطاعالعاـ )

.217-183(،14)42السعكدية،مجمةعالـالتربية،مصر،
دراسةمقارنةبيف-(فاعميةتخطيطالمكاردالبشريةفيتحقيقاألمفالكظيفي2013اليكيش،خالد)

الدراساتالعميا،جامعةنايف كمية غيرمنشكرة، منطقةالرياضكشركةسابؾ،رسالةدكتكراه إمارة
األمنية. العربيةلمعمـك
دراسةمقارنة-التنظيمية(تأثيرتطكيرالمسارالكظيفيعميسمككياتالمكاطنة2007باشا،باسل)

 بيفالمستشفياتالحككميةكالخاصة،رسالةماجستيرغيرمنشكرة،كميةالتجارة،جامعةعيفشمس.
( كسيمة غير2008بامعركؼ، ماجستير رسالة الحككمية، فياألجيزة الكظيفيكاإلنتاجية األمف )

اإلدارية،جامعةالممؾعبدالعزيز،السع كدية.منشكرة،قسـالعمـك
آماؿ) الممتقيالدكلي2011بفسالـ، تحميلدكرالمستقبلالكظيفيفيتخفيضمعدؿالبطالة، )

حكؿإستراتيجيةالحككمةفيالقضاءعميالبطالةكتحقيقالتنميةالمستدامة،الجزائر.
(بعضعناصرالسمكؾالتنظيميكعبلقتيابالركحالمعنكية2015بكخرص،رمضافكعمكاف،سعاد)

 المسيمة لكالية كالرياضة الشباب بمديرية العامميف الرياضة-لدؼ لعمكـ الدكلي المؤتمر الجزائر،
كالصحة،كميةالتربيةالرياضية،جامعةأسيكط.
(السمكؾالتنظيمي،بدكف،المنصكرة.2010جكدة،عبدالمحسفكنجـ،عبدالحكيـ)
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(العبلقةبيفالعدالةالتنظيميةكعدـاألماف2012جكدة،عبدالمحسف؛خشاف،دمحمكدكركرؼ،مني)
 المجمة-الكظيفي المنصكرة، بجامعة التعميـ قسـ في العاـ بالكادر العامميف عمي تطبيقية دراسة

.439-409(،3)36المصريةلمدراساتالتجارية،مصر،
عميالعامميفبقطاع(أثرالقكةالتنظيميةعمياألمافالكظيفيبالتطبيق2013حسانيف،جادالرب)

(،3)37األعماؿالخاصالصناعيبالمنطقةالغربيةبالسعكدية،المجمةالمصريةلمدراساتالتجارية،
77-106.

(تأثيرمبادغإدارةالجكدةالشاممةعميسمككياتالمكاطنة2016حسانيف،جادالربكدمحم،شيماء)
بالتطبيقعميشركاتالكيماكيات لمدراساتالتنظيمية المصرية المجمة كالدقيمية، بمحافظتيالقاىرة

.571-527(،1)40التجارية،
سامي) المكزعة2014حسبهللا، لمقيادة بمحافظاتغزة المدارساالبتدائية مدير ممارسة درجة )

بمستكؼالركحالمعنكيةلدؼالعامميف،رسالةماجستيرغيرمنشكرة،كميةالتربية،الجامع ةكعبلقتيا
غزة.-اإلسبلمية
دراسةمقارنةبيفالمصارؼ-(أثرالنمطالقيادؼفيسمكؾالمكاطنةالتنظيمية2016حسكف،دمحم)

التجاريةالعامةكالخاصةفيسكرية،رسالةماجستيرغيرمنشكرة،كميةاالقتصاد،جامعةدمشق.
اديف،الرياض،السعكدية.سمكؾكميارات،دارأجن-(العبلقاتاإلدارية2007حمكة،دمحم)

(الدكرالكسيط"لمممكيةالنفسيةتجاهالكظيفة"عميالعبلقةبيف2017دىميز،خالدكزعرب،نضاؿ)
مجمة الفمسطينية، المؤسساتاألكاديمية في التنظيمية المكاطنة الداخميكسمكؾ ممارساتالتسكيق

شئك كاإلدارية، لمدراساتاالقتصادية اإلسبلمية بالجامعةالجامعة كالدراساتالعميا البحثالعممي ف
.34-16(،1)25اإلسبلميةبغزة،فمسطيف،

(عمـالنفساإلدارؼ،مكتبةالمجتمعالعربيلمنشركالتكزيع،عماف،األردف.2008ربيع،ىادؼ)
دراسةفيعمـاالجتماعالنفسيكاإلدارؼكالتنظيمي،مؤسسةشباب-(القيادة2010رشكاف،حسيف)
الجامعة،القاىرة.
(دكرالكالءالتنظيميفيتنميةسمكؾالمكاطنةالتنظيميةلدؼعينةمفمكظفي2016شبلبي،كليد)

اإلدارةالمحميةبكاليةمسيمة،رسالةماجستيرغيرمنشكرة،كميةالعمكـاالنسانيةكاالجتماعية،جامعة
دمحمخيضربسكرة،الجزائر.
(السمكؾاإلدارؼ،دارالفكرلمنشركالتكزيع،األردف.2007سماعيل)شمسالديف،دمحمكالفقي،إ
( مصطفي فبلدلفيا2011طبلؿ، جامعة التدريسفي ىيئة لدؼأعضاء الكظيفي الرضا مستكؼ )

كعبلقتوبمستكؼالركحالمعنكيةلدييـ،مجمةجامعةالقدسالمفتكحةلؤلبحاثكالدراسات،فمسطيف،
24،189-228.
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ناي 2006ف)عاصي، كاإلنتاجية لمعامميف المعنكية الركح العامة-( الشركات في ميدانية دراسة
اإلدارية،  .18-1(،1)24لمصناعاتالنسيجيةفيالحمة،المجمةالعراقيةلمعمـك

( أحمد عمي2012عامر، التطبيق مع العامة المنظمات في العمالة تخفيض سياسات تقييـ )
السياسية،جامعةالقاىرة.الجميكريةاليمنية،رسالة دكتكراهغيرمنشكرة،كميةاالقتصادكالعمـك

( الحفيع عبد هللا، كحسب سبلمة هللا، المكاطنة2015عبد سمكؾ عمي التعامبلت عدالة أثر )
كمية-فياألردف،مجمةرؤؼاقتصاديةQIZالتنظيمية:دراسةتحميميةآلراءالعامميففيشركات

االقتصادية التسيير،جامعةالكادؼ،الجزائر،العمـك .310-8،291كالتجاريةكعمـك
العمميةلمنشركالتكزيع،جدة،السعكدية.2007عبلقي،مدني) (إدارةالمكاردالبشرية،دارخكارـز
( مدني 2007عبلقي، اإلدارة لمنشر-( جدة مكتبة اإلدارية، كالقرارات لمكظائف تحميمية دراسة
لسعكدية.كالتكزيع،جدة،ا
(السمكؾالتنظيمي،دارأسامولمنشركالتكزيع،عماف،األردف.2008عكض،عامر)
حالة-(الرضاالكظيفيلدؼمكظفياإلداراتالمختمفةكفقنمكذجبكلتركلكلر2008غكاش،ىبة)

عزة.-دراسيةعميالبنكؾالعامة،رسالةماجستيرغيرمنشكرة،كميةالتجارة،الجامعةاإلسبلمية
(السمكؾالتنظيميفيإدارةالمؤسساتالتعميمية،دارالمسيرة2009فمية،فاركؽكعبدالجكاد،السيد)

لمنشركالتكزيع،عماف.
( بندر الكزارات2012كريـ، مراكز في التنظيمية المكاطنة سمكؾ عمي التنظيمية العدالة أثر )

.186-145(،2)20لمدراساتاالقتصاديةكاإلدارية،الحككميةفياألردف،مجمةالجامعةاإلسبلمية
 (القيادةاإلدارية،مكتبةدارالثقافة،عماف،األردف.2002كنعاف،نكاؼ)
ثامر) القطرية2008محارمة، الحككمية فياألجيزة التنظيمية سمكؾالمكاطنة ميدانية،–( دراسة
.195-180(،2)48مجمةاإلدارةالعامة،
-(أثراألمافالكظيفيكمعاييراألداءالمستيدفةعميالجيدالمبذكؿفيالعمل2008دمحم،أحمد)

المؤتمر كمكبينيل، فكدافكف لشركتي الرئيسية البيع بمنافذ البيع مندكبي عمي مطبقة ميدانية دراسة
العممياألكؿلشبابالباحثيفبكميةالتجارة،جامعةأسيكط،مصر.

( آيسل كعثماف، بشرؼ االتكالية2012دمحم، تحجيـ في التنظيمية المكاطنة سمكؾ اثر دراسة )
االقتصاديةكاإلداريةالجامعة،  .133-32،99االجتماعية،مجمةكميةبغدادلمعمـك

(إستراتيجياتتخفيضالعمالةفيشركاتالسياحةالمصريةفيظل2017دمحم،دمحمكالرميدؼ،بساـ)
،األزمات،المجمةالدكليةلمتراث (،1/1)11كالسياحةكالضيافة،كميةالسياحةكالفنادؽ،جامعةالفيـك

142-157.



 الفيوم، جامعة – والفنادق السياحة كلية تصدرها - والضيافة والسياحة للتراث الدولية المجلة

 (1/3العدد) عشر، الثاني المجلد    
 2018مارس  8-11األلصر والضيافة، للسياحة الحادي عشر الدولي المؤتمر بأبحاث خاص عدد

119 
 

( ميا فيمحافظات2016محمكد، الغكثالدكلية لمديرؼمدارسككالة الممارساتاإلدارية كاقع )
غزةكعبلقتيابمستكؼالركحالمعنكيةلممعمميف،رسالةماجستيرغيرمنشكرة،كميةالتربية،الجامعة

غزة.-سبلميةاإل
(أثرالقيادةالتبادليةفيالشعكربعدـاألمافالكظيفيكاالنسحابالنفسيمف2014مرسي،مرفت)

.198-165(،2)10العمل:دراسةميدانية،المجمةاألردنيةفيإدارةاألعماؿ،األردف،
( منصكر زاىي، كبف حمزة لمفعالي2014معمرؼ، كأداة التنظيمية المكاطنة سمكؾ في( التنظيمية ة

اإلنسانيةكاالجتماعية،  .54-14،43المنظماتالحديثة،مجمةالعمـك
(سمكؾالمكاطنةالتنظيميةكأىميتوفيتحسيفأداءالعامميف2015مناصرية،رشيدكبفختك،فريد)

ية،دراسةحالةمؤسسةاتصاالتالياتفالنقاؿمكبيميسكحدةكرقمة،مجمةأداءالمؤسساتالجزائر–
8،219-229.

( (فعاليةالمكاطنةالتنظيميةفيتدعيـاإلبداعاإلدارؼبالمنظمة:دراسةحالة2014ىاركف،سميرة
المؤسسةالكطنيةلمسياراتالصناعية،رسالةماجستيرغيرمنشكرة،كميةالعمكـاالقتصاديةكالتجارية

التسيير،جامعةدمحمبكقرةبكمرداس،الجزائ ر.كعمـك
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Abstract 
The sense of job security is an important Issue in companies, as it contributes to employee 

satisfaction and morale, which in turn will lead to the tendency of employees to volunteer 

to do additional work within the company. The objective of this study is to clarify the 

impact of job security on the organizational citizenship behaviors of employees in travel 

agencies – category A, in light of the presence of morale as an intermediary variable. In 

order to achieve the objective of the study, 346 surveys were distributed to a random 

sample of employees in travel agencies category "A"  in Greater Cairo, while 311 surveys 
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were valid. The study concluded that morale positively affects the relationship between job 

security and the organizational citizenship behavior of the employees in travel agencies. 

Employees' feeling of job security affects their morale and also affects all the 

organizational citizenship behaviors of the employees in travel agencies. 

Keywords: Job Security, Moral, Organizational Citizenship Behaviors, Egyptian Travel 

Agencies. 

 
 
















  


