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  :مقدمة 

ومنها المنافسة  المنظمات تواجهها  الكبرى التي التحديات في إطار       
الشرسة على التموقع و المحافظة على االستمرار والديمومة أصبح من 
الضروري االهتمام أكثر بالموارد البشرية وتحفيزها إلبراز سلوكات 
تنظيمية تتعدى الدور الرسمي الذي يربطها بالمنظمة . لهذا الغرض تسعى 



والوالء  المنظمات إلى تحفيز رأس مالها البشري وتعزيز االلتزام
التي من شأنها أن  التنظيمي و السلوكيات اإلبداعية والتعاونية  في العمل و

فمن بين ما تقوم به .(Efficacité organisationnelleتساهم في الفاعلية التنظيمية )
 سلوكات المواطنة التنظيميةالسلوكات التعاونية أو المنظمة هو تشجيع 

(Comportement de citoyenneté organisationnelle . وتنميتها ) 
أنه  بإمكان العاملين تدعيم  ((Borman & Motowidlo, 1993 يوضح الباحثين   

الفعالية  التنظيمية بالمساهمات التي تذهب إلى أبعد من النشاطات 
 (. In M. CORMIER 2008المسطرة في الوظيفة الرسمية)

الحديثة التي ظهرت في يعد سلوك المواطنة التنظيمية من المفاهيم    
ميدان السلوك التنظيمي وتسيير الموارد البشرية والذي لقي اهتمام 

  الباحثين الذي حاولوا تفسيره وتحديد أبعاده.
 Comportement de citoyenneté):مفهوم  سلوك المواطنة التنظيمية

organisationnelle ) 
المواطنة التنظيمية يعود في األصل إلى أفكار  إن االهتمام بسلوكات-    

مدرسة العالقات اإلنسانية ومن بينها التي تشير إلى أن العمال الذين 
  & Y Emery  2007 (يوضح الباحثان لهذا .يشعرون بالسعادة هم أكثر إنتاجية

M. Launaz )ن موضوع سلوك المواطنة التنظيمية من مواضيع الساعة أ 
فهم األسباب يجب أن يفي ميدان تسيير الموارد البشرية الذي وخاصة 

قبل أن يسعى  ال على تبني سلوكات المواطنةموالعوامل التي تحفز الع
  .مثل هذه السلوكات المفيدة للمنظمة  لتنمية 

 ( Barnard 1938 اإلدارة عالم إلى فكري كإطار يعود المواطنة سلوك إن       
.C (  ومن التنظيمي التعاون في ةالرغب في العاملين إقناع مبدأ تناول الذي 

 الرسمي الفرد دور بين ميزت  التي Katz1964).(Dالباحث  أفكار جاءت ثم
 .المنظمة لفاعلية ساأسا يعد الذي و العفوي اإلبداعي والسلوك العمل في

المواطنة التنظيمية  أن موضوع سلوكات (Pascal Paillé 2008) يوضح الباحث
 قد طوره الباحث  

 (Organ )وزمالءه  Smith, Organ, & Near, 1983, Bateman & Organ, 1983)  ) وهذا
الرسمية  لوصف سلوكات العمل التي ال تندرج ضمن الدور و المهام 

في محددة الشروط ال تدخل ضمن  ال التي  المسطرة في وظيفة العامل أي
فهذه السلوكات تندرج ضمن االختيار  .ومنظمتهعقد بين الموظف ال



بحيث أن التقصير أو االمتناع عن إنجازها ال يحتمل أي للفرد الشخصي 
  عقوبة.

بأنها مجموع   (La citoyenté organisationnelle)تعرف المواطنة التنظيمية-  
السلوكات الفردية التي تتجاوز إطار العالقات )التعاقدية (الرسمية اتجاه 

 ,Podsakoff, MacKenzie) التنظيميةالفعالية لمؤسسة والتي من شأنها تحسين ا
Paine et Bachrach, 2000 ; LePine, Erez et Johnson, 2002) 

( In Nada Khachlouf & Al 2019)  

 ,.Podsakoff et al تعتبر سلوكات المواطنة التنظيمية حسب الباحثين   

2000Spector, 1997) 

(Organ, 1988   الرضا عن العمل.فااللتزام التنظيمي يتم تعريفه بأنه   كنتائج
إرادة الفرد الذي )يتقاسم أهداف وقيم المنظمة وله الرغبة أن يكون عضوا 

. .(Mowday,Steers, et Porter 1979)فيها( للقيام بمجهودات جبارة لصالح المنظمة 

والء الفرد اتجاه المنظمة وإلى ( وl'identificationيشير إلى تماثل ).فااللتزام
 ,Luthans) (bien-être) الجهود التي يبذلها من أجل ضمان نجاحها ورفاهيتها

1995).  
 ;Bateman & Organ, 1983)يشير الباحثين أن سلوكات المواطنة التنظيمية )    

Smith et al., 1983   تصرف خارج الدور و هو سلوك كسلوك وتعرف أوال
تطوعي الذي يساهم في مساعدة اآلخرين للقيام بعملهم وهذا من جهة 

 In M. CORMIER)من جهة أخرى ويظهر الدعم أو المساندة اتجاه المنظمة 

2008). 
 

( بأنه سلوك فردي نابع من تقدير العامل  1988Organيعرفه الباحث )     
(discrétionnaire)  و ال يندرج ) بطريقة مباشرة و واضحة( في النظام

 &Y. Emeryالرسمي للمكافآت والذي يساهم في السير الفعلي للمنظمة) 

M. Launaz 2007 In   فهذه السلوكات التي ال تظهر ضمن المهام.)
الرسمية يقوم بها العامل بصفة تطوعية اختيارية  ال تظهر في نظام 

جهودات  إضافية و منها سلوكات المكافآت والعقوبات فهي م
التضحية  اتجاه اآلخرين  و اتجاه المنظمة.ومن بين المصطلحات 

  لهذا المفهوم نجد : المستعملة
 (Comportement extra rôle) اإلضافي سلوك الدور-       
 (Comportement pro sociaux) االجتماعي التأييد أو المواالة سلوك-      



 (Comportement non prescrits) المفروض غير أو مكلفال غير سلوكال-      
 (Spontanéité organisationnelle)التنظيمية  التلقائية سلوك-     
     

التي  االختياريةنشطة األجملة من ( Motordilwo & Brief الباحثان )لقد حدد    
المواطنة لها سلوك اليتجلى من خالتي  ويمارسها العامل داخل المنظمة  

  : ومنها مايلي التنظيمية
كمساعدة اآلخرين  الءه في الشؤون المتعلقة بالعمل مساعدة العامل لزم-

 .،توجيه الموظفين الجدد حتى ولم يطلب منه ذلكالمتغيبين عن العمل 
مساعدة الرئيس أو المشرف  ،مساعدة اآلخرين ذوي األعباء الوظيفية الكثيرة-

ي أعمال تطوعية ال يتوقع من الشخص أن يقوم بها في عمله.هذه الممارسات ه
 .ألنها ليست من متطلبات وظيفته الرسمية

االنصياع للقيم التنظيمية و السياسات واللوائح والعمل وفقا لها مثل الحضور -
 .واالنصراف حسب المواعيد واستخدام الموارد التنظيمية استخداما سليما

أكثر  من أجل جعل المنظمة أو إجرائيةاقتراح تحسينات تنظيمية أو إدارية  -
 .نجاحا وتميزا

تجنب مضيعة الوقت في أحاديث جانبية أو  جهود مضاعفة في العملبذل    -
  . عالقة لها بالعمل الفترات استراحة طويلة أو زيارات داخلية أو خارجية 

شتراك في اللجان أو بعض المشاريع العمال إضافية كاأالتطوع للقيام ب -
العمليات التنظيمية وحماية و التغلب على الصعوبات التي أبالعمل المتعلقة 

 المنظمة من األخطار.

 البقاء مع المنظمة بالرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها.  -

مما يسهم في تحسين  والدفاع عنهارين بصورة جيدة خآللتقديم المنظمة   -
  .(2003حمد بن سالم العامري عن اآلخرين )سمعتها لدى 

هذه النقاط هي بمثابة تلخيص لمحتويات أبعاد يجب اإلشارة إلى أن  
سلوك المواطنة والتي سيتم التطرق إليها في العنوان األخير لهذه 

 المحاضرة. 
 :تصنيف سلوكات المواطنة -

 (J.Moutte 2013  )حسب الباحث Williams et Anderson (1991 ))  يعتبر الباحثين
من األوائل الذين اقترحوا تصنيف سلوكات المواطنة حسب المستفيد 

  هما : أي األفراد )الزمالء( أو المنظمة إذ يحدد نمطين و
 CCO-individus .سلوك المواطنة الموجه نحو األفراد )السلوك المدعم لألفراد(-

(CCO-I) 



 CCO-organisation سلوك المواطنة الموجه نحو المنظمة )السلوك المدعم للمنظمة-
(CCO-O)- 
 :) (CCO-Iسلوك المواطنة الموجه نحو األفراد )الزمالء( -

عادة ما يطلق عليه السلوك التنظيمي االجتماعي ويتضمن سلوكات      
زمالء  المساعدة الطوعية و التدعيم اتجاه أفراد المنظمة و

في حل المشاكل المتعلقة بالعمل أو  ءكمساعدة الزمال. (L’entraide)العمل
  )الوقاية منها .تقديم المساعدة للزمالء المتغيبين أو الذين لديهم أعباء كثيرة

in J.Moutte 2013) . لقد الباحثينPodsakoff, Whiting, Podsakoff et Blume 2009)  (هذا  أن
نوايا في التخفيف من التغيب و االنعزال وفي  النمط من السلوكات يساهم

 .In N.Khachlouf , R)ترك العمل كما يساهم في التنسيق بين العمال ورفع أدائهم

Soparnot ,L.  Renard 2019.)  تتلخص هذه السلوكات في مصطلح
بعاد سلوك المواطنة أ( الذي هو بعد من Altruismeاإليثار)

ثاني التنظيمية.وسنتطرق إلى هذه األبعاد في العنوان الموالي .أما البعد ال
( والتسامح Courtoisieالذي يندرج ضمن هذا النمط فهو  اللطف أو المجاملة )

(conciliationوالتشجيع ما بين الزمالء )  ويشمل سلوكات  االهتمام برفاهية
( كأن ينتبه الفرد إلى عواقب سلوكاته Bien-etre des autres) وارتياح اآلخرين

االستعداد لإلصغاء وتوفير الدعم و على اآلخرين وتجنبه الستغاللهم 
 . (in J.Moutte 2013  المعنوي لهم)

وهو السلوك المدعم :( (CCO-O المنظمةسلوك المواطنة الموجه نحو -
للمنظمة ويشمل السلوكات التي تعكس االلتزام والوالء واإلخالص 

 للمنظمة كما يشمل االنخراط في قواعد والسياسات واإلجراءات المسطرة
(  in J.Moutte 2013.) حسب الباحث ويشمل هذا النمط كذلكOrgan 1988)    ) أبعاد

 االستعدادو التسامح ، في الرغبةأخرى مثل الروح الرياضية التي تعكس 
واألشياء غير المناسبة التي تحدث في بيئة  الضغوط المضايقات لتحمل
.ويغطي هذا النمط السلوك الحضاري )أو تذمر و شكوى دون العمل 

و الذي يبرز من خالل المشاركة الجادة  (Vertue civiqueفضيلة المواطنة( )
 ) والطوعية في كل التظاهرات المنظمة كاالجتماعات والندوات ....الخ

Pascal Paillé 2008   ( In. 
  : أبعاد سلوكات المواطنة



ولكن لم يتفق الباحثين على عتبر سلوك المواطنة مصطلح متعدد األبعاد ي
نموذج  لسلوكات  (Organ 1988)الباحث  لقد حدد.(in J.Moutte 2013  )عددها

 المواطنة يشمل على خمس أبعاد وهي :

اتجاه شخص  (Entraide)(:ويشير إلى سلوك المساعدة L'altruisme ) اإليثار-
معين . يتطابق االثار مع سلوك تطوعي لمساعدة شخص في أداء عمله 

بأنه سلوك تطوعي الذي من  ((Smith, Organ et Near 1983 ويعرفه الباحثين
خالله يقدم العامل يد مساعدة  لعامل آخر يتعرض لمشاكل في انجاز العمل 

(M.C. BOUDENGHAN 2014  )فهو حسب(Ackfeldt and Leonard,2005 (استعداد الموظف 

كما يشمل سلوك المساعدة  لمساعدة زمالءه  والموظفين الجدد وتوجيههم .
السلوكات هذه تساهم   إذلغرض تخفيف االختالفات والصراعاتالتدخالت 

 Podsakoff et al )في خلق عالقات عمل قوية والتماسك بين أعضاء الجماعة

 )كما تساهم في تسيير الضغط بالتقليص من الصراعات في المنظمة( 2009
In N.Khachlouf et Al 2019). 

 Le)  أو الروح المهنية(La conscience professionnelle) الضمير المهني -

professionnalisme) تطوعي سلوك وهو : الضمير يقظة أو الحي الضمير أو 
 العام الصالح وخدمة الدور أداء في العمل لمتطلبات األدنى الحد يتجاوز

 (.2015 وآخرون الطبولي ).الشخصية المصلحة حساب على ذلك كان لو حتى
تشير الروح المهنية إلى مجموعة من السلوكات المتوافقة مع ما هو مسطر 
كاحترام مواعد العمل مثال ويستعمل الضمير المهني لإلشارة إلى تحلي 

بالتفاني  (  (Organ 1988الفرد باالنتظام والمواظبة والمسؤولية.يعرفها الباحث  
المحددة مثل واإلخالص في العمل والذي يتجاوز  المتطلبات الرسمية 

الزيادة في ساعات العمل أو تطوع العامل النجاز مهمة إضافية عن 
 .(M.C. BOUDENGHAN 2014)واجباته  

 تعكس (:Esprit d’équipeروح الفريق ) أو  ( L'esprit sportif )الروح الرياضية-
 أو تذمر دون العمل عن الناشئة وتحمل الضغوط التسامح، في الرغبة
 واألدوار الواجبات إلنجاز والجهود المقدرات كل وتوظيف رفض،
 . (2015 وآخرونالطبولي  الحميد .ع )مالمهنية
 لتحمل باالستعداد يتصف الموظف أن الرياضية بالروح ويقصد

 إيجابي موقف على الحفاظ وكذا وتذمر شكوى دون العمل في المضايقات
فها  قدل. (Podsakoff et al 2000) ةبالمناس ةطريقالب األمور سير عدم حالة في عرَّ



 بيئة في تحدث والتي مناسبة الغير األشياء باستيعاب  2010 الباحث أبازيد
 واإلحساس والصبر بالتسامح التحلي إلى ضافةإتذمر، أي إبداء دون العمل

 . اآلخرين بمشكالت
 من آخر سلوك هذا البعد  يُعَد : (La courtoisie اللطف أو المجاملة أوالكياسة )-

اتجاه  يشير إلى التصرف باللباقة واالحترام .التنظيمية المواطنة سلوكيات
 Organ et)  إلى استشارة اآلخرين قبل التصرف  هذا البعد  كما يشير الزمالء

al., 2006)  . ( 1988فحسب الباحث Organ) تطوعية بأنشطة القيام به  يُقَصد 
 تمنع بخطوات القيام ذلك على مثال وخير الغير، على نفعها يعود بحيث

 وضع على الحرص لالخ من وذلك .العمل بزمالء مرتبطة مشاكل حدوث
 لتأثير المنظمة عضو وإدراك وقوعها، وتجنب العمل، مشكالتل حد

 المشاكل إثارة أو الستغاللهم وتجنبه على اآلخرين وممارساته سلوكه
 .(2015 وآخرونالطبولي  الحميد .ع )ممعهم

: هو اهتمام ( Les vertus civiques()المواطنة فضيلة) الحضاري السلوك-
بأنها مشاركة  (Deluga 1998)األفراد بانشغاالت  المنظمة و يعرفها الباحث

المرؤوسين في الحياة السياسية للمنظمة وتدعيم المؤطرين على مستوى 
 إدارة في والمسؤولية البناءة المشاركة أي .(M.C. BOUDENGHAN 2014)المنظمة
 بمصير االهتمام خالل من التنظيمي والوالء باالنتماء الشعور و المنظمة
 الطبولي(عنها والدفاع ممتلكاتها على والمحافظة ومصالحها المنظمة

كما تشير إلى المشاركة الفعالة لإلفراد في كل التظاهرات .(   2015وآخرون
والدفاع عن المنظمة و المساهمة في تطويرها من خالل تقديم االقتراحات 
عن الحوكمة واإلستراتجية وتقديم كل المعلومات فيما يتعلق بالفرص 

 ) الباحث حسبالمتاحة والتهديدات المحتملة وتندرج هذه السلوكات 

(Podsakoff et al., 2009   ضمن االلتزام التنظيمي  الذي يعكس اهتمام العامل
  .(In N.Khachlouf et Al 2019بحياة المنظمة) 
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