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 :خلص امل

 ما إزالة في البلدان شرعتحتى  أوزارها العاملية الحرب وضعت ما إن

 لتحقيق االستعانة تمت قدو . نفسها بناءو  الدمار، أثار من الحرب خلفته

 املفاهيم من الكثير ظهرت السياق هذا في. املختلفة بالعلوم األهداف هذه

 مفهومو  الجودة، مفهوم ، منهااألهداف هذه تحقيق على تعمل التي

 سلوك كل به يقصد ، الذيالتنظيمية املواطنة سلوك مفهومو  اإلتقان،

 املكلف الرسمية املهام خارج تطويرهاو  مؤسسته لتنمية الفرد به يقوم

 بسلوك الفرد يقوم ما عادةو . عمل من به يقوم ما إطار في بها بالقيام

. عالواتو  مكافآت اية به القيام عند ينتظر الو  مقابل، اي بدون  املواطنة

 كانو  ،(1983) سنة( Organ) ورغنواه املصطلح هذا استخدم من أول  إن

 املفهوم هذا تطور  املنصرمة، سنة الثالثين خاللو . املنصرم القرن  في ذلك

 في تتمايزو  أحيانا تتداخل التي الفرعية املفاهيم من الكثير ليشمل توسعو 

 . أخرى  أحيان

 :على خلفية ذلك هدفت الورقة التالية إلى و 
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 .التنظيمية املواطنة سلوك مفهوم منها يتكون  التي األبعاد معرفة .1

 .التنظيمية املواطنة سلوك تسبب التي املسببات معرفة .2

 .التنظيمية املواطنة سلوك وجود عن تترتب التي النتائج معرفة .3

 .التنظيمية املواطنة سلوك مفهوم تواجه التي التحديات معرفة .4

 .املضمون  تحليل منهجب ممثال  الوصفي املنهج مستخدمة في ذلك

 إلى املودية عواملالو  ، األبعاد :وقد توصلت الدراسة إلى تحديد كل من 

 .املرتبكة بسلوك املواطنة تحدياتالو  نتائجالو ، السلوك

Abstract:  

By the end of world war, countries had begun removing effects of 

the war’s destruction, and started in the building and construction 

process. In order to achieve those goals and objectives, different 

sciences aided the process. In this context, a lot of concepts emerged, 

that worked to achieve these goals;  including ‘quality’, ‘perfection’, 

and ‘organizational citizenship behavior’ which means all behavior by 

an individual to develop his foundation outside the official entrusted 

with tasks in the framework of his job. Typically, any individual 

conducts his citizenship behavior, without any rewards/ or bonuses. It 

is worth to mention that Organ used first this term in 1983, and during 

the past 30 years, the concept had evolved concept and expanded to 
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include a lot of related concepts which sometimes overlap and 

differntiate in other times.   

On the basis of this background, the present paper aims to (1) find out 

the dimensions that make up the concept of organizational citizenship 

behavior, (2) know the causes of organizational citizenship behavior, (3) 

know the consequences of organizational citizenship behaviour, and (4) 

know the challenges the aforementioned concept. 

Through this paper, the author has used a descriptive approach: Content 

analysis method. The study has resulted in identifying the 

multidimensional facts, the factors leading to the said behavior, and 

both the outcomes and challenges committed the conduct of citizenship 

organizational behavior. 
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 مقدمة: 

بها في  واكيفا كما اهتمو زيادته كما و لم يهتم البشر بمسالة اإلنتاج 

بغض النظر عن األسباب الكامنة من وراء هذا و ما بعده. و القرن العشرين 

مكانيات إلى وامن قوة  وابكل ما أوت وااالهتمام بزيادة اإلنتاج، فقد سع

مما استخدم لتحقيق زيادة اإلنتاج ما طوره البشر من علوم و زيادته. 

ما صنعوه من و )علوم الفالحة، علوم الصناعة، علوم اإلدارة،،،(، 

 ولوجيا، تكنولوجيا املعلومات،،،(البيوتكن تكنولوجيا )تكنولوجيا النانو،

ما ابتكروه من مفاهيم )مفهوم الجودة، مفهوم االعتماد، مفهوم سلوك و 

 التنظيمية،،،(. طنة واامل

من و طنة التنظيمية من أهم هذه املفاهيم، وايعتبر مفهوم سلوك امل

قتصاديون اإلو سياسيون الو أكثرها إسالة للحبر. فقد اهتم به الباحثون 

يشير إلى أنماط السلوك اإليجابي التطوعي التي و هو غيرهم. و داريون اإل و 

ومات التي تفيد تقديم املعلو تصدر من العاملين مثل مساعدة اآلخرين 

شاركة بفاعلية في املو مكان العمل و تبني اتجاهات موجبة نحو املنظمة 

بتعاد عن الشكاوى من منغصات الحياة املهنية اإل و عمليات اتخاذ القرار 

(. يعتقد أن أول من أطلق مصطلح سلوك Yen,  et al.,  2008الصغيرة )
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ستاذ واأنماط السلوك هطنة التنظيمية على ما تمت اإلشارة إليه من واامل

م. 1977كان ذلك في العام و (، Dennis Organاإلدارة األمريكي دينيز أورغن )

( حول الرغبة في Barnard, 1938مستفيدا من بعض أفكار تشستر برنار )

( في التمييز بين أداء الدور املعتمد Katz, 1964دانيال كاتز )و املساعدة، 

أوصافا كثيرة، منها أنه قد وصف و سلوك العفوي اإلبداعي. الو رسميا 

 ;Graham, 1991;  Organ, 1988; Schnake, 1991طنة التنظيمية )واسلوك امل

Alizadeh, et al., 2012 ،)وا( نه السلوك التنظيمي املدنيGraham,  1991 ،)

نه األداء التطوعي وا(، George  &  Brief,  1992نه العفوية التنظيمية )وا

(Borman & Motowidlo, 1997 ،)نه السلوك التنظيمي اإليثاري )واBrief & 

Motowidlo, 1986 ،)وانه سلوك األدوا( ر اإلضافيةStaw &Boettger,1990 .)

العامة  املواطنةالتنظيمية تمييزا له عن سلوك  املواطنةسلوك وقد سمي 

مته واعتزازه باإلنتماء إلى تاريخ مجتمعه واالذي يعبر عن حب الفرد لوطنه 

جد فيها الفرد هي عبارة واتفاني في خدمته باعتبار أن املنظمة التي يتالو 

 ي ثلث حياته.الو عن وطن صغير يقض ي فيه ح

نظمات املو ال شك في أن املجتمعات الغربية عموما، مشكلة البحث: 

طنة واجتماعية خصوصا قد استفادت من سلوك املاإل و اإلقتصادية 

 جده فيها الكثير من املكاسب. واحقق ت التنظيمية الذي
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 البلدان حتى شرعت أوزارها، الثانية العاملية الحرب وضعت أن ما

بناء نفسها. و التي كانت طرفا فيها، في إزالة ما خلفته فيها من أثار الدمار، 

مل، التي كان على رأسها اإلنسان واقد تمت اإلستعانة بعدد من العو 

أن اغلى ما تملك  ها من املنظماتعلم. فقد أدركت البلدان بما فيالو 

نسان ألهها تؤمن بنن التنمية ال تتحقق إال كان هذا اإلنسان معدا اإلو ه

 هارت املناسبة. كما أدركت أن العلماملو متملكا للمعارف و إعدادا جيدا 

التنمية. لهذا، فقد عملت على تطوير اإلنسان،  لدفع عجلة أساسية قوة

سع في التصدي لكل املشاكل واستفادة منه على نطاق اإل و نشر العلم و 

سع علم اإلدارة وامما تمت اإلستفادة منه على نطاق و جهها. واالتي ت

تنمية البشرية. لقد طور هذا العلم الكثير من املفاهيم أهمها مفهوم الو 

ما هي و ما هي ابعاده؟ و طنة التنظيمية. ماذا يعني هذا املفهوم؟ واسلوك امل

ما هي و مل الثقافية؟ واكيف يتنثر بالعو ما هي نتائجه؟ و  مسبباته؟

 جهه؟واالتحديات التي ت

 تتمثل أسئلة البحث في اآلتي:أسئلة البحث: 

 طنة التنظيمية؟ واماذا يعني مفهوم سلوك امل 

 ما هي األبعاد التي يتكون منها؟ 

 ما هي املسببات التي تسببه؟ 

 ما هي النتائج التي تترتب عن وجوده؟ 
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  مل الثقافية؟وابالع هل يتاثر 

 جهه؟واما هي التحديات العلمية التي ت 

يتم اإلعتماد في إنجاز هذا البحث على املنهج الوصفي منهج البحث: 

نهج املستخدم. املو سيكون منهج تحليل املضمون هو املكتبي ال امليداني. 

ي غربية التالو ذلك أن الباحث سيقوم بتحليل عدد من الدراسات العربية 

ستخالص ما يمكن واالتنظيمية،  املواطنةتناولت موضوع سلوك 

 استخالصه منها من نتائج.

إلنجاز هذا البحث تم اإلعتماد على عدد من املراجع  عينة البحث:

كاآلتي: أكثر من أربعين ورقة علمية من أوراق املجالت العلمية املحكمة. 

 كذلك. وراق أربعة مؤتمرات علمية محكمةواست كتب متخصصة و 

يتضمن هذا الجزء من البحث اإلجابة عن أسئلة نتائج البحث:

 البحث كاآلتي:

 طنة التنظيمية؟واسلوك امل السؤال األول، ماذا يعني مفهوم

طنة واكغيره من مصطلحات العلوم اإلنسانية، ملصطلح سلوك امل

 مفهوم إجرائي.و التنظيمية مفهومان مفهوم اصطالحي 

  :سلوك آخر غير  طنة التنظيميةواسلوك املاملفهوم اإلصطالحي

أنماط السلوك التي ينتظر من الفرد أن يقوم بها في إطار ما تحدده 

ليس معروفا و هو صفات العمل الذي يقوم به في منظمة من املنظمات. وام
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مباشرة من طرف نظام املكافآت الرسمي، لكنه يساعد في تحقيق األداء 

قد عرفه أورغن و  .(Organ,  Podsakoff,  & MacKenzie,  2005)التنظيمي 

مباشر و السلوك الفردي التقديري غير املعترف به بشكل صريح بننه: "

يعمل على تعزيز أداء و ت، واعال الو من طرف النظام الرسمي للمكافآت 

ر إضافية واعلى أنه أد يراه باحثون آخرون و (. Organ, 1997" )املنظمة

يقوم بها الفرد في املنظمة التي يعمل فيها ر الرسمية التي واتختلف عن األد

( Ensher, et al. 2001; Jahangir, 2004;Van Emmerik, et al., 2005; Khalid 

& Ali, 2005.) 

  :ما تقيسه و التنظيمية ه املواطنةسلوك املفهوم اإلجرائي

قد تمكن الباحثون من تطوير عدد و التنظيمية.  املواطنةمقاييس سلوك 

من املقاييس التي تقيسه. مع العلم أن كل مقياس مبني على التصور الذي 

التنظيمية. أما أهم هذه املقاييس  املواطنةيتباه الباحثون ملفهوم سلوك 

 فهي:

( Bateman & Organ 1983ورغن )وااملقياس الذي بناه باتمان  .1

طنة التنظيمية. واهرت لقياس سلوك امليعتبر من املقاييس األولى التي ظو 

 لتزاماالو متثال اال و يثار اإل و ( مفردة، تقيس التعاون 30يتكون من )و 

 عدها،واحترام قوا الشركة، ممتلكات حمايةو  املنزل، تنظيفو  عيدوابامل

 درجة اتفاقه تقييم املقياس مجيب عن كل من عتمادية. طلباال و 
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مقياس سباعي تتراوح  باستخدامعبارة من العبارات  كل مع هختالفواأ

 .اإلتفاق بشدة نقاطه من عدم اإلتفاق  إلى

يتكون و (، Smith, et al. 1983رفاقه )و  املقياس الذي بناه سميث .2

أوال، أجرى الباحثون . طاعة العامةالو  ( بندا تقيس بعدي اإليثار 16من )

 حاالت منهم "تحديد واطلبو  عدد من املنظمات في املديرين مع مقابالت

 رسمية على حاجة ال لكنو  من السلوك املفيد الذي صدر عن العاملين،

 وبنود املقابالت إلى ستناداوا الباحثون  لهذا السلوك". ثانيا، أنشن االطالق

ذكرها،  سبق ( التي1983رغن )وا بيتمان دراسة في املستخدم املقياس

 من مجموعة ( بندا. ثالثا، تم تطبيق املقياس على20مقياسا يتكون من )

اإلجابة عن  منهم طلب وإدارية.  خبرة لديهم طالبة ممنو ( طالب 67)

 املاض ي. بعد فيوأ عمل لهم عمال حاليا، شخص هم يفكرون فيو املقياس 

من املقياس ليبقى مشكال  بنود تم إسقاط أربعة العاملي، إجراء التحليل

 طاعة العامة. الو  اإليثار( بندا تتمحور حول بعدي 16من )

(، Podsakoff, et al. 1990رفاقه )و املقياس الذي بناه بودساكوف  .3

طنة التنظيمية والسلوك امل الخمسة األبعاد تقيس ( بندا24يتكون من )و 

سلوك الو  كياسة،الو  الرياضية، روحالو  وعي الضمير،و  هي: اإليثار،و 

الذين  زمالئهم ( من10في بناء املقياس ب ) الباحثون  الحضاري. استعان

 وضعه في البعد املناسب من األبعادو منهم تصنيف كل بند  او طلب
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 ال البند نواشعر  في بعد جديد "أخر" إذاواملذكورة أعاله، أ الخمسة

األبعاد الخمسة  وجود  النتائجقد أكدت و يمكن تصنيفه في أي منها. 

 املذكورة أعاله.

 ,Williams and Andersonندرسون )وااملقياس الذي بناه ويليامز  .4

هما بعد السلوك املوجه إلى األفراد  ذي يتكون من بعدينالو (، 1991

هما من أبعاد مقياس و يثار اإل و يشمل الكياسة و طنة الفردي( وا)سلوك امل

طنة وابعد السلوك املوجه إلى املنظمة ككل )سلوك املو أورغن، 

هي و سلوك الحضاري الو روح الرياضية الو يشمل وعي الضمير و التنظيمية( 

ضح، فإن هذا املقياس بني واو كما هو من أبعاد مقياس أورغن كذلك. 

على نموذج مختلف تماما عن النموذج املعتمد في بناء املقاييس املذكورة 

أعاله. يسمى هذا النموذج "نموذج البعدين" في مقابل نموذج "البعد 

قد تبنى نموذج البعدين هذا، كثير من الباحثين في بناء و حد". واال

مقياسهما الذي يتكون و ( Lee, & Allen, 2002ين )الو منهم لي و اييسهم، مق

بنود(  8طنة التنظيمي )وا( بندا، تقيس ثمانية منها سلوك امل16من )

قد تبين أن هذا املقياس و طنة الفردي. واتقيس ثمانية أخرى سلوك املو 

املبني على نموذج البعدين مفضل على غيره من املقاييس املبنية على 

 ,Ehrhart & Naumann, 2004;Karam & Kwantesحد)واموذج البعد الن

2006 .) 
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 طنة التنظيمية؟واالسؤال الثاني، ما هي األبعاد التي يتكون منها سلوك امل

يختلف الباحثون في عدد األبعاد التي يتكون منها مفهوم سلوك 

التطور  عها كذلك. أخذا بعين اإلعتبار وافي أنوطنة التنظيمية واامل

 التاريخي للمفهوم، 

ئل وا( من الباحثين األ Smith,  et al.,  1983رفاقه )و أوال، يعتبر سميث 

قد و طنة التنظيمية. واتقديم أبعاًدا ملفهوم سلوك امل واالذين حاول

 طاعة العامة.الو  بعدين للمفهوم هما اإليثار  -كما سلف–وااقترح

( خمسة أبعاد للمفهوم، Organ,  1988(، اقترح أورغن )1988في العام )و

 روح الرياضية. الو سلوك الحضاري الو كياسة الو وعي الضمير و هي اإليثار و 

 ,Williams & Andersonندرسون )وا(، قسم ويليامز 1991في العام )و

التنظيمية إلى قسمين هما السلوك املوجه إلى  املواطنة( سلوك 1991

سلوك املوجه إلى املنطمة ككل الو إليثار، ا ويشمل الكياسة و  األفراد

 سلوك الحضاري.الو روح الرياضية الو   يشمل وعي الضميرو 

أربعة  ،(Van Dyne,  et al., 1994(، اقترح داين ورفاقه )1994وفي العام )

ة اال و املو ملساعدة البيشخصية، ا وأبعاد للمفهوم هي الطاعة التنظيمية، 

 ملشاركة التنظيمية. ا و التنظيمية، 
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 ,Podsakoff  & MacKenzieمكينزي )و في نفس السنة، اقترح بودسكوف و

روح الرياضية، الو ( ثالثة أبعاد للمفهوم هي سلوك املساعدة، 1994 

 سلوك الحضاري.الو 

( النظر في األبعاد التي Organ, 1997، أعاد أورغن )1997في العام و

 وعي الضمير. و كياسة الو قلصها في ثالثة هي املساعدة و اقترحها من قبل، 

على الرغم من تعدد األبعاد التي يقترحها الباحثون املختلفون و 

كما –طنة التنظيمية، إال أن األبعاد التي اقترحها أورغن تبقى والسلوك امل

سعة القبول واهي االبعاد  -(Park &Yoon, 2009بين بارك ويون )

رفاقه و ستخدام بين الباحثين. لكن تجب اإلشارة إلى أن لوباين اإل و 

(LePine, et al., 2002وجد )أن هذه األبعاد ترتبط مع بعضها ارتباطا  وا

في هذه الحالة، قد يكون ومتشابكة. و قويا مما قد يدل على أهها متداخلة 

تصنيفها ضعيفا باعتبار ان التصنيف الجيد ال تتداخل عناصره. أما 

األبعاد التي (، فقد بينا أن Jepsen & Rodwell, 2006) الو رودو جسبان 

طنة التنظيمية ال تزال في حاجة إلى وااقترحها الباحثون ملفهوم سلوك امل

طنة أوسع من أن تغطيه االبعاد واتمحيص ألن مجال سلوك املالو البحث 

 املقترحة حاليا.

 طنة التنظيمية؟واالسؤال الثالث، ما هي مسببات سلوك امل
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ما و طنة التنظيمية كثيرة، والسلوك امل مل املسببةواال شك في أن الع

 درسه الباحثون يمكن تصنيفه في أربعة أصناف هي:

مل املتعلقة باملرؤوسين واتشمل العو  مل املتعلقة بالفرد:او الع .1

 ,Bateman & Organ, 1983; Zeinabadiستعداداتهم )واكاتجاهات العاملين 

مل املتعلقة بالقادة كنساليب القيادة )األسلوب الديمقراطي، واعالو ( 2010

عها )القيادة التبادلية وانوا(،  سلوب الحراأل و سلوب األوتوقراطي، األ و 

 (.;Ehrhart & Naumann, 2004;Organ, et al. 2005) قيادة التحويلية(الو 

تشمل التغذية و  مل املتعلقة بالعمل الذي يقوم به الفرد:واالع .2

دافعية إلى العمل الو  نوع العمل )عمل روتيني، عمل متجدد(و الراجعة 

التغذية الراجعة  دافعية الخارجية(. ترتبطالو )الدافعية الداخلية أ

طنة التنظيمية وادافعية إلى العمل )الدافعية الداخلية( بسلوك املالو 

طا سالبا يرتبط الروتين في العمل بالسلوك ارتباو ارتباطا موجبا، 

(Podsakoff & MacKenzie, 1995; Pearce, & Herbik, 2004.) 

مل منها واتشمل عددا من العو  مل املتعلقة باملنظمة:واالع .3

تماسك الجماعة و طبيعة السلطة و دعم اإلداري الو املرونة التنظيمية 

على سبيل املثال، فإن تماسك الجماعة و غير ذلك،،، و فز وانظام الحو 

 وعي الضمير و اإليثار طنة الخمسة )واموجبا بنبعاد سلوك امليرتبط ارتباطا 

(. كما أن الدعم اإلجتماعي روح الرياضيةالو سلوك الحضاري الو كياسة الو 
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فز الخارج عن إرادة وايرتبط ارتباطا جوهريا بسلوك اإليثار. لكن نظام الح

 ,Allenوعي الضمير )و كياسة الو القائد يرتبط ارتباطا سلبيا بسلوك اإليثار 

2006; Suresh & Venkatammal, 2010.) 

ياتي على راسها القيم اإلسالمية و مل املتعلقة بالدين: واالع .4

على الرغم من وجود بعض و طنة التنظيمية. واتنثيرها في سلوك املو 

من الدراسات و الدراسات العامة، إال أننا في حاجة إلى الدراسات املفصلة. 

( من إيجاد عالقة Abbasi, & Rana 2012رنا )و العامة، تمكن عباس ي 

قد بينا و طنة التنظيمية. واسلوك املو أيجابية عالية بين القيم اإلسالمية 

طنة التنظيمية بين واأن القيم اإلسالمية تعمل على تطوير سلوك امل

( أن التقوى من أهم Kamil, et al., 2010رفاقه )و بين كامل و األفراد. 

ن العالقة بين اإلثنين تتجاوز وانظيمية. طنة التوامسببات سلوك امل

حدود العالقة اإلرتباطية العادية لتصل إلى مستوى العالقة السببية إذ 

طنة التنظيمية لدى املسلم واأن التقوى من أهم مسببات سلوك امل

من و نهي عن املنكر. و تتجسد في كل ما يقوم به من أمر باملعروف و 

 .Khalid, et alرفاقه )و دراسة خالد الدراسات املفصلة أكثر، نشير إلى 

طنة التنظيمية. قد قسم واحول عالقة التدين بسلوك امل ، (2013

ستخدام الدين واهو الباحثون التدين إلى  قسمين هما التدين الخارجي 

تدين الداخلي الو منافع مادية، و للحصول على أغراض شخصية 
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طنة التنظيمية واسلوك امل والتزام الحقيقي للفرد بالدين. كما قسماإلو هو 

طنة وايعني توجيه سلوك املو طنة الفردي واإلى قسمين هما سلوك امل

طنة وايعني توجيه سلوك املو طنة التنظيمي واسلوك املو فراد األ و نح

نظمة ككل. لقد وجد الباحثون أن سلوك التدين الخارجي يرتبط املو نح

ين الداخلي فيرتبط نظمة، أما سلوك التداملو طنة املوجه نحوابسلوك امل

 فراد.األ و طنة املوجه نحوابسلوك امل

 طنة التنظيمية؟او السؤال الرابع، ما هي النتائج التي تترتب عن وجود سلوك امل

طنة التنظيمية او ال بد من اإلشارة إلى أن البحث في موضوع سلوك امل

مسبباته. لكن بعد ذلك و كان في بداية األمر مهتما أكثر بمحددات السلوك 

( إلى موضوع النتائج MacKenzie, et al., 1993;Erturk, 2007تنبه الباحثون )

قد سلط الباحثون الكثير من و طنة التنظيمية. او املترتبة على سلوك امل

طنة التنظيمية في او تنثير سلوك امل الضوء على موضوعين رئيسين هما

غيرها،،، و لترقيات ا وعملية اتخاذ القرارات اإلدارية املتعلقة بزيادة األجور 

 طنة التنظيمية في األداء التنظيمي.او سلوك امل تنثير و 

 ففيما يخص تنثير سلوك املوطنة التنظيمية في عملية اتخاذ القرارات

ن واطنة يؤثر في عملية اتخاذ القرار، او اإلدارية، فقد اتضح أن سلوك امل

مرتفعا، تختلف طنة لديهم او القرارات التي تتخذ حول من يكون سلوك امل

 ,.MacKenzie, et alعن القرارات التي تتخذ حول من يكون لديهم ضعيفا )
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1993;Mirabizadeh, & Gheitasi, 2012 .)مبررات  قد قدم الباحثون  و

سرعة التي يتم الو طريقة التقويم، و عديدة لهذا التنثير منها تبادل املنافع، 

 .طنة التنظيميةاو بها تذكر ما يتعلق بسلوك امل

فيما يخص تنثير سلوك املوطنة التنظيمية في األداء التنظيمي، فقد و 

يعمل على و األداء التنظيمي  طنة يؤثر تنثيرا إيجابيا فياو اتضح أن سلوك امل

تقليل و تعزيزه من خالل عدد من الطرائق أهمها تعزيز األداء اإلداري 

سن تعزيز قدرة املنظمة على جذب أحو الحاجة إلى مصادر اإلنتاج، 

تمكينها و زيادة استقرارها، و حتفا  بهم لفترات زمنية طويلة، اإل و العاملين 

 (. Sevi, 2010; Yoon, 2009في املحيط ) من التكيف مع ما يحدث من تغير 

 ؟طنة التنظيميةاو تأثير الثقافة في سلوك املو السؤال الصامس، ما ه

إلى حد  طنة التنظيمية يتنثر وادراسات عديدة اشارت إلى أن سلوك امل

 ;Gelfand, et al., 2007; Gelfand, et al., 2004مل الثقافية)واكبير بالع

Hofstede, 2001 .)مل الثقافية يتجلى في مجالين هما مفهوم وان تاثير العوا

 مل املسببة له.والعا والسلوك 

ورغن واطنة التنظيمية، يعتقد باين او ففيما يخص مفهوم سلوك امل

(Paine & Organ 2000أن متغيري إدراك سلوك امل ) طنة التنظيمية او

خاصة بعدي الفردانية/ التجمعية و قيام به يتنثران باألبعاد الثقافية الو 

طنة في او سلوك امل وا( درسFarh, et al. 1997رفاقه )و قوة املسافة. فارح و 
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 منها من التوصل إلى وجود خمسة ابعاد، ثالثة واقد تمكنو ن، او تاي

تلك التي وجدت كانت مشابهة ل وعي الضمير(و يثار اإل و السلوك الحضاري )

خامس )الروح الرياضية الو لكن البعدين الرابع  املتحدة، في الواليات

 بدال منهما ظهر بعدان آخران هماو ن، او كياسة( لم يتضحا في تايالو 

قد كانا و تساق العالقات بين األشخاص(، وا)حماية مصادر املنظمة 

 نية.واالتاي لثقافةخاصين با

 Meyer, etرفاقه )و مل املسببة للسلوك، وجد ماير او فيما يخص العو 

al. 2002 طنة التنظيمية او بسلوك امل ارتباطاأكثر ( أن اإللتزام املعياري كان

في البلدان النامية، بينما كان اإللتزام الوجداني أكثر ارتباطا به في الواليات 

( أن اإللتزام Cheng, et al. 2003كما وجد تشانغ ورفاقه )املتحدة األمريكية. 

طنة من اإلتجاه التنظيمي في الثقافة او بسلوك امل ارتباطاأكثر بالقائد كان 

( أن إشباع الحاجات ,2004Kickul, et alرفاقه )و وجد كيكول و الصينية. 

 ن.واطنة التنظيمية في الصين وتاياو النفسية يسبب سلوك امل

  املواطنةجه مفهوم سلوك واالسادس، ما هي التحديات التي تالسؤال 

 التنظيمية؟

قد يكون و التنظيمية كثيرة،  املواطنةجه سلوك واالتحديات التي ت

 أهمها ما ينتي:

 ما يتعلق باملفهوم. .1
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 طنة التنظيمية. او ما يتعلق بمسببات سلوك امل .2

 .نظماملو ما يتعلق بنتائجه على مستوى الفرد  .3

 بالقضايا املنهجية.ما يتعلق  .4

طنة التنظيمية او أتختلف أنماط سلوك امل أوال، ما يتعلق باملفهوم:

عما يتضمنه الدور الرسمي من أنماط؟ إذا رجعنا إلى التعريف الذي 

(، سنجد انه قد اثار الكثير من الجدل بين Organ, 1988قدمه أوغن )

مية تختلف عن طنة التنظياو الباحثينن حول ما إذا كانت أنماط سلوك امل

( إلى أن Morrison, 1994أنماط سلوك الدور الرسمي. لقد اشار موريسون )

عتقد أهها أنماط واالكثير من أنماط السلوك التي اشار إليها أورغن 

ت الرسمي(، هي جزء من او تقديرية )ال تكافن من طرف نظام العال 

فإن التمييز بين مهما يكن من أمر و متطلبات األعمال التي يقوم األفراد بها. 

نماط سلوك الدور الرسمي سيبقى واطنة التنظيمية او أنماط سلوك امل

ملا يزال في حاجة إلى املزيد من البحث و أمرا في غاية الصعوبة. لهذا فه

 العلمي. 

يتضمن هذا طنة التنظيمية: او ثانيا، ما يتعلق بمسببات سلوك امل

بحث، الو املوضوع عددا من القضايا التي تحتاج إلى املزيد من الدراسة 

طنة التنظيمية؟ أبالقدرة على القيام او بماذا يتحدد سلوك امل همهاوا

بالسلوك أم بالرغبة في القيام به؟ في البداية، اعتقد كثير من الباحثين 
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لتنظيمية يتحدد طنة ااو ( أن سلوك املOrgan, 1988على راسهم أورغن )و 

ستعدادات( أكثر مما يتحدد بالرغبة )الدافعية اإل و بالقدرة )الشخصية 

طنة او فز(. لكن بعد فترة كتب قائال: "إن التنبؤ بسلوك املاو حالو 

(. ال Organ, 1994: 474التنظيمية من مقاييس الشخصية مخيب لآلمال" )

شك في أن هذا مؤشر على أن هذه املسنلة ما زالت في حاجة إلى املزيد من 

 دراسة.الو البحث 

قد كان املتوقع طنة التنظيمية: او ثالثا، ما يتعلق بنتائج سلوك امل

طنة التنظيمية نتائج متشابهة. لكن او أن تكون ألشكال سلوك امل

نظيمية نتائج طنة التاو الدراسات بينت أن لكل شكل من اشكال امل

طنة التنظيمية تؤثر او مختلفة. لهذا، فقد تم افتراض أن أنماط سلوك امل

 & Podsakoffفي األداء التنظيمي من خالل ميكانيزمات مختلفة )

MacKenzie, 1997 .) على سبيل املثال، فإن مساعدة رفيق العمل في حل و

ن الروح الرياضية وامشكالت عمله، تساهم في زيادة إنتاج فريق العمل. 

تعمل على تقليل ظاهرة انسحاب و تعزز الروح املعنوية لفريق العمل، 

ة التنظيمية )تمثيل اال و باملثل، فإن املو هروبهم من العمل. و العمال 

تعمل و هب الفذة. او املنظمة في املجتمع( تعزز قدرة املنظمة على جذب امل

فاعلية العمل.  تحسينو التنمية الذاتية على تقليل نفقات التدريب 

يحسن أخذ املبادرة )بتقديم مقترحات بناءة حول كيفية زيادة اإلنتاج(، و 
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يمنع السلوك الحضاري الذي يتجسد و يقلل النفقات. و فاعلية التنظيم 

بالتالي، و دث من الحدوث. او مهنية خطيرة، الح في شكل توقيف ممارسات

على و ظمة. طنة نتيجة على املناو فإن لكل شكل من اشكال سلوك امل

( Podsakoff et al. 1997رفاقه )و سبيل املثال، فإن دراسة بودسكاكوف 

بينت أن سلوك املساعدة يؤثر في نوعية اإلنتاج، لكن السلوك الحضاري 

 Walz & Niehoffز ونيهوف )الو روح الرياضية لم يؤثرا فيها. وبينت دراسة الو 

من شكاوى الزبائن، روح الرياضية يقلالن الو ( أن السلوك الحضاري 1996

لكن لم يكن سلوك املساعدة كذلك. لهذا، سيكون من الضروري العمل 

 طنة في النتائج. او على بناء تصور جديد يبين كيف يؤثر سلوك امل

هناك أيضا جملة من القضايا  رابعا، ما يتعلق بالقضايا املنهجية:

ة. كثير من املنهجية التي يجب أخذها بعين اإلعتبار في البحوث املستقبلي

ء او الدراسات التي أجريت كانت قد استخدمت املنهج الكمي الوصفي س

رتباطي، لكن الدراسات التجريبية السببية كانت قليلة جدا. اإل و املسحي أ

بالتالي، يكون من املفيد تشجيع الباحثين على إجراء الدراسات التجريبية و 

نتائجها. و مسبباتها و طنة التنظيمية او لفحص العالقة بين أنماط سلوك امل

داء األ و طنة التنظيمية او لقد اتضح أن هنالك عالقة موجبة بين سلوك امل

طنة او سلوك امل التنظيمي. لكن، أال تكون هذه العالقة سببية؟ فقد يكون 

قد يكون األداء التنظيمي و التنظيمية سببا في زيادة األداء التنظيمي، 
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بما أن و أخيرا،  طنة التنظيمية.او املرتفع سببا في قيام األفراد بسلوك امل

نماط السلوك الرسمي واطنة التنظيمية او ثمة تداخال بين أنماط سلوك امل

صفات العمل، على البحث العلمي املستقبلي أن يخوض في او املحدد في م

في هذه الحالة، من الضروري الفصل الدقيق بين نوعي السلوك.  محاولة

طرائق و ( للمفاهيم discriminant validityفحص الصدق التمييزي )

من الضروري التنكد من أن املقاييس املستخدمة في قياس و قياسها. 

ثبات املطلوبين. إلى جانب هذا، فإن معظم ما الو املفاهيم تتمتع بالصدق 

أنجز من بحث علمي كان تحت مظلة املنهج الكمي. أما البحث العلمي 

 كون من الضروري تطويره.يو الذي أنجز تحت مظلة املنهج الكيفي فقليل. 

طنة التنظيمية او طرحت هذه الورقة موضوع سلوك املالصاتمة:

قد و ضيع الساعة في السلوك التنظيمي. واباعتباره موضوعا من م

طنة او تمحورت حول عدد من القضايا أهمها مناقشة مفهوم سلوك امل

نتائج التي الو بعاد التي يتكون منها. كما تم عرض مسبباته، األو التنظيمية، 

جده على مستوى الفرد وعلى مستوى املنظمة كل. إلى جانب او يحققها ت

خيرا، تم وامل الثقافية أن تؤثر فيه. واهذا، تمت مناقشة كيف يمكن للع

 تسليط الضوء على أهم التحديات التي يوجهها املفهوم.
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