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 ملخص البحث

بعاد رييسية ذات تثيرير متثداعل علثى السثلوك التنظيمثد لل ثرد ألتهدف هذه الدراسة إلى محاولة بناء تصور نظري 

الموظف، وتتمثل هذه األبعاد فد متغيرين رييسيين همثا السثلوك التعثوعد اإليثافد لل ثرد الموظثف، أو مثا يعلث  

، وذلثك انعاقثام مثن النظثر فثد الوقثض الحايثثر ةتنظيميثة، ودافعيثة ال ثرد الذاتيثثعليث  اطثعا ا سثلوك المواطنثة ال

لسلوك المواطنة التنظيمية كي د أسس نجاح المنظمات نظرا لتعثدد ثرثاره التنظيميثة اإليجابيثة، وبثذلك أطثما لزامثا 

، وفيمثا إذا كثاه هنثاك عوامثل تحثد أو مل المؤررة على تنمية هذا السثلوكعلى المنظمات االهتمام بالمحث عن العوا

وفيما إذا كاه التعزيز االيجابد للدوافع الذاتيثة قثد يثؤرر فثد المثدو العويثل علثى  هوره بين أفراد التنظيمتقلل من ظ

. ولقد علصض هذه الدراسة إلثى عثدد مثن النتثاين  مثن سلوك المواطنة التنظيمية من عال تيريره على دافعية ال رد.

ما أنهما مرتمعاه يمعضهما المعض، فهمثا أيضثا يرتمعثاه أه سلوك المواطنة التنظيمية والدافعية الذاتية،ك أبرزها: 

بالعديد من المتغيرات ذات العاقة ب عاليثة األداء، وكاهمثا ينمثع ممثدييا مثن ذات ال ثرد دوه التعلثع إلثى أي  ثوافز 

وقثض أه سلوك المواطنة التنظيمية قد يتيرر إيجابا على المدو العويل، إذا ما تم تعزيز هثذا السثلوك مثن وعارجية، 

إلى ثعر من نا ية، ومن نا ية أعرو  إذا أعذت مساهمات  اإليافية أو التعوعية فثد االعتمثار عنثد التعامثل معث ، 

ومن ابرز توطيات الدراسة المستنتجة أنث   يثث أه هنثاك تثداعا كميثرا بثين سثلوك المواطنثة التنظيميثة والدافعيثة 

مثن عثال لتنظيميثة هثو تنميثة الثدوافع الذاتيثة أوال لثدو األفثراد الذاتية ، فقد تكثوه المدايثة لتنميثة سثلوك المواطنثة ا

بناء على األهمية المتعاظمة لسثلوك المواطنثة التنظيميثة وطميعتهثا المتداعلثة مثع وأن  العوامل التد قد تؤرر عليها، 

عوامل التد تساعد ي ترض على المنظمات االهتمام الجاد والمكثف بهذا السلوك وتعزيز الفين  دافعية ال رد الذاتية، 

وتقثدير المنظمثة لسثلوك الموظثف  بشكل عثام وتعزيثز الثدوافع الذاتيثة بشثكل عثا  فد ظهوره وتنميت  واستمراره

 اإليافد أو التعوعد.

 المواطنة التنظيمية، السلوك التعوعد،الدافعية الذاتية، التعزيز االيجابد الكلمات المفتاحية:
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Positive Reinforcement of Self-motivation as a Determinant of the Behavior 

of Organizational Citizenship 

Ghzayel Saad Alessa. Assistants Professor. K S U 

Abstract 

The aim of this study is to try to build a conceptual perception of main dimensions that have 

an overlapping effect on the organizational behavior of the employee: the additional voluntary 

behavior of the employee, or the so-called regulatory citizenship behavior, self-motivation. 

From the current consideration of the behavior of organizational citizenship as one of the 

foundations of the success of organizations due to its multiple positive organizational effects. 

Thus, organizations oblige to look for factors influencing develop such behavior and whether 

there are factors that limit or cut their appearance among members of the organization. The 

study concluded with a number of results. The most prominent of these are: The behavior of 

organizational citizenship and self-motivation, as they are interrelated, are also associated 

with many variables related to performance, both of which originate in the person without 

looking for external incentives. The behavior of organizational citizenship may be positively 

affected over the long run, if this behavior is reinforced from time to time, on the one hand, 

on the other hand, if taking more contributions or voluntary contributions when dealing with 

it. One of the most prominent recommendations of the study is that since there is a great 

overlap between the behavior of organizational citizenship and self-motivation, may be the 

beginning to develop the behavior of citizenship regulatory is the development of self-

motivation first of the people and factors that may affect them, and based on the growing 

importance of the behavior and nature of organizational citizenship overlapping with 

individual self-motivation. It is incumbent upon the organizations to give serious and 

intensive attention to this behavior and to promote the factors that help in its emergence, 

development, and continuity in general and to promote of self-motivation in particular and the 

organization's appreciation of the behavior of the employee's other behavior or volunteerism. 

Keywords: organizational citizenship, voluntary behavior, self-motivation, positive 

reinforcement. 



 
 

3 

 

                                                                                                  

 مقدمة

أه من أهم التحديات التد تواجهها المنظمات اليوم، متعلب األداء المتميثز فثد يثوء المتغيثرات المتعثددة سثواء    

فد بيئة العمل الداعلية أو بيئت  الخارجية فد كافة األبعاد المشرية منها والمادية، هذا التحدي ال يمكن مواجهتث  مثن 

بثثل البثثد مثثن االهتمثثام برافثثد لهثثذه األدوار الرسثثمية، البثثد مثثن  عثثال االقتصثثار علثثى األدوار الرسثثمية للمثثوظ ين،

التعوعيثة، وهثد مثا يعلث  عليهثا فثد األدر اإلداري سثلوك المواطنثة التنظيميثة،  –االلت ات إلى األدوار اإليافية 

بالعنصثر  والتد تمثل أ د الم اهيم التد أنتجها ال كر اإلداري والسلوكد المعاطثر مثؤعرام نتيجثة لاهتمثام المتزايثد

 المشري ودوره المحوري فد زيادة فعالية المنظمات. 

مثن ولقد أطما ينظر لسلوك المواطنة التنظيمية كي د أسس نجاح المنظمات نظرا لتعدد ثراره التنظيميثة اإليجابيثة، 

م، وفيما إذا هذا المنعل  أطما لزاما االهتمام بالمحث عن العوامل المؤررة على تنمية هذا السلوك لدو أفراد التنظي

كاه هناك عوامل تحد أو تقلل من ظهوره بين أفراد التنظيم. ولقد أويحض الدراسات فد هذا المجال، وجود العديد 

 من المتغيرات التنظيمية والشخصية التد تؤرر فد وجود سلوك المواطنة التنظيمية أو عدم وجوده.

يات واألعمثال اإليثافية التثد تتعثدو الثدور الرسثمد و يث أه سلوك المواطنة التنظيمية، والذي يعمر عن السثلوك

للموظف، وفد الوقض ن س  مرغور فيها من قمل المنظمة لما تحقق  من ثرثار ايجابيثة، ينمثع مثن ذات ال ثرد دوه أه 

التثد مثن عالهثا  يرتمط بحافز، أو يترتب على غياب  عقوبة، فين  بثذلك يعتمثر أكثثر التصثاقام بالدافعيثة الذاتيثة لل ثرد

تدفع  لانجاز وإنما برغمة داعلية ذاتيثة لحثب العمثل ذاتث  ومثا يحققث  عارجية  تيريرات أيةؤدي ال رد العمل بدوه ي

تمثثل ا ثد و، من نتاين وشعوره بالسعادة والريا الذاتد للقيام ب ، وهد بذلك تتداعل مع سلوك المواطنثة التنظيميثة

، و يثث تقثل عتمر أكثر تيررا بالمتغيرات التنظيمية والشخصثيةوقد تكوه أكثرها تيريرا، وفد الوقض ن س  ت  محددات

وألهمية السمب والنتيجة فاه من األهميثة بمكثاه  ، من هذا المنعل الدراسات التد تسلط الضوء على االرتماط بينها

 سلوك المواطنة التنظيمية. ل باعتمارها من المحددات الرييسية دراسة م هوم والية الدوافع الذاتية

 

  : مفهومه، أبعاده، وآثارهك المواطنة التنظيميةسلو

أ د  Organization Citizenship Behaviorيشكل السلوك التعوعد أو ما يعرف بسلوك المواطنة التنظيمية 

علثى أداء المنظمثة وقدرتث  علثى الم اهيم اإلداريثة الحديثثة التثد القثض اهتمامثا بحثيثا كميثرام نظثرا يرثاره اإليجابيثة 

االرتقاء بمستوو الك ثاءة وال عاليثة التنظيميثة فثد مختلثف القعاعثات. والمتتمثع لسثلوك المواطنثة التنظيميثة يجثد أه 

هناك تعاري ام مختل ة ومتعددة ل  تعكس إلى  د كمير التعور الم هومد لهذا المصعلا الحديث نسميا، ومن بثين أهثم 

والثذي يعتمثر رايثد هثذا التجثاه، والثذي  ثدد فيث  سثلوك المواطنثة  Organم ذلك الذي طر   التعاريف لهذا الم هو

التنظيمية على ان  السلوك التعوعد االعتياري الذي ال يندرج تحض نظام الحثوافز الرسثمد فثد المنظمثة والهثادف 

فقد عرف  بينث   McAllisterأما ، ( 54-54م:2002إلى تعزيز أداء المنظمة وزيادة فعاليتها وك اءتها.) العامري،

 السلوك غير المكلف والذي يحوي على مجموعة من األفعال والتصرفات التد يقوم بها ال رد، 
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والتد ال يمكن اعتمارها يمنيام أو علنيام نتاج األوامر المماشثرة لثريس العمثل أو محاولثة لتن يثذ المتعلمثات الرسثمية 

مسثمى   سثلوك التيييثد  Reilly and Chatman’Oكد كثل مثن  للوظي ة، فثد  ثين أطلقثا علثى هثذا الثنمط السثلو

االجتماعد   وتم تعري   على ان  مجموعة من األفعال التد لم تحدد بصورة مماشرة من عال التوطيف الثوظي د 

 Pascal ( ، أما 11م:1991ولكنها تجلب مصالا ومنافع للمنظمة تسمو على المصلحة ال ردية المماشرة.) علي ة،

Paille  فيعرفها بينها ذلك السلوك ال ردي والذي يتم باعتيار شخصثد، بحيثث أه غيابث  ال يترتثب عليث  أيثة عقوبثة

أمثثا العثثامري، فيعثثرف سثثلوك المواطنثثة التنظيميثثة، بينثث  التصثثرفات االيجابيثثة  ( Paille,2009:133،) للموظثثف

يثة غيثر اإلكراهيثة، وغيثر الخايثعة الزايدة عما هو موطوف رسميا فد المنظمثة والثذي يمتثاز بالعميعثة االعتيار

ونجاح المنظمة واسثتمرار أدايهثا للمكافية مماشرة وطرا ة فد نظام الحوافز للمنظمة، وذو األهمية الكميرة ل عالية 

 .( 54م:2002العامري،)

 (31-31م:2005: ) الجعيد، فد التالدومن رم يمكن إجمال الخصايص المميزة لسلوك المواطنة التنظيمية 

   سلوك تعوعد اعتياري يقوم ب  الموظف دوه إلزام من جانب اإلدارة.ان 

  إه هذا السثلوك لثم يثنص عليث  يثمن الواجمثات الوظي يثة المعلوبثة مثن شثاغل الوظي ثة، أو يحثدد بشثكل

 رسمد من قمل المنظمة.

 .ان  ال يترتب على عدم قيام الموظف بسلوكيات المواطنة التنظيمية أي عقار من جانب اإلدارة 

 ه الموظف الذي يقوم بسلوكيات المواطنة التنظيمية ال ينتظر فد مقابلها الحصول على أي مكافية ماديثة إ

أو معنوية من قمل المنظمة،  يث ال توجد مكافية محددة مماشرة فد نظام الحوافز الرسثمد للمنظمثة لهثذا 

 النوع من السلوك.

 يرة فد رفع ك اءتها وفعاليتها.إه هذا السلوك ايجابد ومقمول من المنظمة ول  أهمية كم 

  إه هذا السلوك عمارة عن مجموعة من األفعال وليس فعا وا دا، وتختلف هثذه األفعثال مثن منظمثة إلثى

اللوايا والثقافات لما هو رسثمد فثد العمثل  وما تحدده ، ومن مجتمع إلى ثعر وفقا لعميعة المجتمعأعرو

 وماهو تعوعد إيافد.

  أي فايدة أو مصلحة مماشرة لل ثرد بشثكل رسثمد علثى المثدو القصثير، ولكثن ال يترتب على هذا السلوك

يتوقع ال رد إه تؤعثذ هثذه السثلوكيات فثد االعتمثار عنثد ظهثور فثر  تنافسثية فثد المنظمثة، أي إه هثذا 

 السلوك قد يحق  لممارس  على المدو العويل أفضلية وميزة تنافسية. 

هناك شم  ات اق  بعاد الرييسية لمحتوو المواطنة التنظيمية، إال إهعلى الرغم من تعدد الدراسات  ول ماهية األو

، االتجاه األول، يقسم أدبيات اإلدارة وبشكل عام هناك اتجاهين يستخدماه بشكل متكرر فد  ول هذه األبعاد،

عرين الذين المعد ال ردي، والذي يعنى المساعدة االعتيارية للموظ ين اي :م هوم المواطنة إلى بعدين رييسين هما

إما المعد  بهم وتقديم مقتر ات لتحسين العمل،يواجهوه مشكات معينة فد إعمالهم، مثل مساعدة الزماء إرناء غيا

الثاند فهو المعد النظمد، والذي يعند سلوك المساعدة الموج  للمنظمة والذي ال يعد جزء من متعلمات العمل 

 ،م (2001الرسمية )الععوي، 
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اند وهو األكثر تداوال فد أدبيات اإلدارة فهو الذي يقوم على تقسيم سلوك المواطنة التنظيمية إلى أما االتجاه الث 

(،  Courtesy) (، الكياسة Altruism) : اإليثار( Paille, 2009:133) تتمثل فد التالدعمسة أبعاد رييسية 

(، وعد الضمير Civic Virtue(، السلوك الحضاري )Sportsmanshipالروح الريايية )

(Conscientiousness). 

 :( 23م: 2002) العامري،، وما تتضمن  فد التالدهذه األبعادويمكن توييا ماهية 

  اإليثار، ويقصد ب  مدو مساعدة الموظف لألشخا  الذين  ولث  فثد المهثام المتعلقثة بالعمثل، سثواء مثن

 الزماء أو الرؤساء أو العماء.

 ص منثع وقثوع المشثكات المتعلقثة بالعمثل، وإدراكث  لتثيرير السثلوك علثى الكياسة، وتعنثد محاولثة الشثخ

 ايعرين، وعدم استغال  لحقوق ايعرين، وتجنب إرارة المشكات مع ايعرين.

  الروح الريايية، ويقصد ب  مثدو تحمثل الشثخص ألي متاعثب شخصثية مؤقتثة أو بسثيعة دوه تثذمر أو

 هة لمثل ذلك النجاز العمل.رفض أو ما شاب  ذلك، وادعار العاقة الموج

  السثثلوك الحضثثاري، ويعنثثد المشثثاركة المنثثاءة والمسثثؤولة فثثد إدارة أمثثور المنظمثثة، واالهتمثثام بمصثثير

المنظمة من عال الحر  على  ضثور االجتماعثات المهمثة غيثر الرسثمية، والمحافظثة علثى التغييثر، 

 د فد المحافظة على سمعة المنظمة.وقراءة مذكرات المنظمة وإعاناتها، وتيدية العمل بصورة تساع

  وعد الضمير، ويمثل سلوك الموظف التعوعد الذي ي وق الحد األدنى من متعلمثات الوظي ثة فثد مجثال

 الحضور، وا ترام اللوايا واألنظمة واسترا ات العمل بجدية.

تختلثف مسثمياتها عنثد  وتمثل هذه اإلبعاد الخمسة األسثا  الثذي يقثوم عليث  م هثوم سثلوك المواطنثة التنظيميثة. وقثد

بعض الما ثين لكنها تمقى متشابهة فد جوهرها و تى تعري اتها اإلجرايية. بالمقابل هنثاك شثم  ات ثاق بثين المثا ثين 

 مؤعرام على أه هذه اإلبعاد الخمسة هد المكونات األساسية لسلوك المواطنة التنظيمية. 

فثرق د الموظثف وجماعثة العمثل والمنظمثة بشثكل عثام  فقثد علثى ال ثر آرار سلوك المواطنة التنظيميثةوفيما يتعل  ب

فد الستينات من القره العشرين بين نثوعين مثن السثلوك المرغثور مثن العثاملين، أطلث  علثى أ ثدهما  Katsكاتز 

مصعلا سلوك الدور الرسمد، ويتمثل فد قيام العاملين بالمهام المعلوبة منهم بشكل منتظم طمقا للمعثايير الرسثمية 

فد المنظمة، وأطل  على النوع ايعر سلوك الدور اإليافد أو سثلوك المواطنثة التنظيميثة، والمتمثثل فثد  المعمقة

قيام ال رد بسلوكيات تعوعية تتجاوز  دود االلتزام بما هو مقرر أو معلثور رسثميام مثن المثوظ ين، مثثل اإلسثراع 

يثة وقثض العمثل وتعظثيم االسثت ادة منث  فثد فد معاونة ايعرين، وقمول إعمال إيثافية بثدوه تثذمر، واستشثعار أهم

تحقيثث  أهثثداف المنظمثثة، والتصثثرف ال ثثوري لحمايثثة مثثوارد المنظمثثة مثثن أيثثة مخثثاطر متوقعثثة، ومثثا إلثثى ذلثثك مثثن 

 السلوكيات التعوعية ذات العميعة التعاونية والتد بدونها ت شل المنظمات فد تحقي  أهدافها.
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دراسثثات التثثد أجريثثض فثثد سثثلوك المواطنثثة التنظيميثثة والعوامثثل أيثثدت العديثثد مثثن الو ( 3هثث : 1521) الزهرانثثد،

المؤررة في  والمتيررة ب  أهمية هثذا السثلوك وتثيريره االيجثابد فثد العديثد مثن الجوانثب التثد تثؤدي فثد النهايثة إلثى 

بتكثار، تحسين األداء ال ردي والمؤسسد، وإدارة الوقض بشكل فعال وتحسين العاقات التنظيمية وتنمية اإلبداع واال

وتعزيز قدرة المنظمة على المقاء والمنافسة، فسلوك المواطنة التنظيمية يسهم فد استثمار الموارد المشرية والمادية 

وتوجيهها لتحقي  األهداف بك اءة وفعالية. كما يؤدي لتقليل مقاومة التغيير وسرعة التكيف مع التعثورات المحيعثة 

اإلنتاجيثة وزيادتهثا كمثا ونوعثام، ويثؤدي إلثى بنثاء منثا  تنظيمثد تعثاوند  بالمنظمة. كما ان  يسهم فد تحسثين جثودة

ايجابد تسوده عاقات التعثاوه والمشثاركة وتشثجيع اإلبثداع والتميثز، ومثن رثم يثؤدي إلثى المحافظثة علثى المثوارد 

جمثاال إلثى المشرية الموجودة، وجذر المزيد من الك اءات الراغمثة فثد العمثل. ويثؤدي سثلوك المواطنثة التنظيميثة إ

تعزيثثز روح الثثوالء واالنتمثثاء وتقليثثل معثثدالت التسثثرر الثثوظي د، وكثثذلك تحسثثين االتصثثاالت التنظيميثثة، وتنميثثة 

 ( 141م:2001محارم ، لعاقات بين الموظ ين والرؤساء.)ا

المنظمثة، وعلى الرغم من تعدد ايرار االيجابية لسلوك المواطنة التنظيمية سواء على مستوو ال رد أو الجماعة أو 

إال إه المعض يرو إه الموقف هو الذي يحدد مثدو ايجابيثة أو سثلمية ذلثك السثلوك. وعليث ، فثاه السثلوك اإليثافد 

فعلثى المسثتوو ال ثردي قثد يكثوه السثلوك  ة ربمثا تترتثب عليث  مثدلوالت سثلمية الذي قد يمثدو ذا نوايثا ودوافثع طيمث

عة فقد يؤرر السلوك اإليافد على أداء مجموعة أعرو التعوعد أ د أعراض عدم الك اءة. وعلى مستوو المجمو

مثثن المثثوظ ين أو علثثى بيئثثة العمثثل المحيعثثة، مثثثل علثث  روح االتكاليثثة واإل جثثام عثثن الممثثادرات الذاتيثثة، وعلثثى 

مستوو المنظمة فقد يؤدي السلوك التعوعد أو تعزيز شعور ال ثرد بثيه المنظمثة مدينثة لث  بال ضثل بمثا يقدمث  مثن 

 الة عدم قدرة المنظمة على الوفاء بذلك الدين قد تكوه العاقمة سثلمية بالنسثمة للمنظمثة. إال أه هثذه  إسهامات، وفد

يميثة النتاين وايرار ال تخرج عن دايرة الجدل النظري والتصور ال عري، وال توجثد دراسثات ميدانيثة وقثراين تجر

لت اؤليثة يرثار ومثردود سثلوك المواطنثة التنظيميثة لذلك ستيعذ هذه الدراسثة بثالنظرة ا تؤيد أو ت ند هذه االدعاءات،

علي ثة، ة علثى األداء الثوظي د للمنظمات.)والذي أرمتض العديد من الدراسات ثراره االيجابية المماشرة وغير المماشثر

 (  20-19م:1991

 محددات سلوك المواطنة التنظيمية

وبحثا عن أهم األسمار التد تقف علف ظهور أو انعاقا من أهمية سلوك المواطنة التنظيمية فد  ياة المنظمات 

 ت بقصد إيجاد ت سير لهذه الظاهرة،اعت اء هذا السلوك، عكف الكثير من الما ثين على إجراء العديد من الدراسا

تنمية سلوك المواطنة التنظيمية،  التد كش ض عنها هذه الدراسات والتد تساهم فد أو المحددات ومن أهم العوامل

(، )  امد،  Morrison,1994:1545-1567)م(، 1991م(، )علي ة،2000م(، )زايد،2003)العامري،

 :المحددات التالية( 15-1م:2000اي انس،م(، )2003

الدافعية الذاتية، الريا الوظي د، الوالء التنظيمد، العدالة التنظيمية، سواء فيما يتعل  بالعدالة اإلجرايية، أو عدالثة 

التوزيثع، أو عدالثثة التعثامات ، الثقثثة التنظيميثة، القيثثادة اإلداريثة، القثثدوة القياديثة فثثد المواطنثة التنظيميثثة، التكيثثف 

الموظثف، الثقافثة التنظيميثة، السياسثثة التنظيميثة، الميئثة التنظيميثة الداعليثثة، التنظيمثد، عمثر الموظثف، مثدة عدمثثة 

  االلتزام الوظي د، المحيط االجتماعد. 
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  الدافعية الذاتية

علثثى الثثرغم مثثن أه م هثثوم الدافعيثثة يعتمثثر مثثن الم ثثاهيم السثثلوكية المعقثثدة، إال إه علمثثاء السثثلوك ال يختل ثثوه علثثى 

ذه الدراسثثة تعريثثف الدافعيثثة بينهثثا عمليثثة إرثثارة السثثلوك اإلنسثثاند، وتوجيهثث ، عصايصثثها، ويمكثثن إلغثثراض هثث

 ( 143م:2005والمحافظة علي  لتحقي  هدف معين.) جرينمرج  وباروه،

دفيثة الكثيثر مثن أنثواع احقيث  هثدف أو أهثداف معينثة، وكمثا إه ال ثرد يعثد هتفالسلوك اإلنساند فد أساس  موجث  ل

فد الوقض ن س  قثد ال يعثد هادفيثة بعثض سثلوكيات ، واإلفثراد ال يختل ثوه فثد قثدراتهم  السلوك التد يظهرها إال ان 

فحسب بل يختل وه أيضا فد رغماتهم و اجاتهم أي بمعنى ثعر يختل وه فد دافعيتهم وشدة وقوة تلك الدافعية وفيما 

فز، ف ثد  ثين تمثثل الثدوافع إذا كانض هذه الدافعية ذاتية أم تثيرها محركات عارجية، وهد بثذلك تختلثف عثن الحثوا

محركات داعلية للسلوك اإلنساند تنمع من ذات ال رد إلشماع  اجات معينة، فاه الحوافز محركثات عارجيثة لل ثرد 

 ( 120م:2005تعمل على إرارة الحاجة وتقوية شدة إلحا ها سواء كانض مادية أو معنوية.) المغربد،

ية  فالسلوك الذي يحدث نتيجثة دوافثع داعليثة مثن ذات ال ثرد يعتمثر فتقسم الدوافع إلى دوافع داعلية، وأعرو عارج

سلوكام قصديام وتحض تحكم ال رد بينما السلوك الذي ينتن لدوافع عارجية هثو سثلوك غيثر قصثدي ويقثع تحثض تحكثم 

 (  54م: 2015العوامل الخارجية ومدو وجود مح زات عارجية. ))نصر، 

، الدوافع الذاتية والتد أطمحض تحتل مكانا هاما فد ال كر اإلداري الحثديث، ومن ابرز أنواع الدوافع وأشدها تيريرا

وهد الحالة التثد يجثد ال ثرد فيهثا ن سث  مثدفوعا ذاتيثام ألداء عملث  ب عاليثة. وتعثرف الدافعيثة الذاتيثة بينهثا اإل سثا  

لعمثل ن سث  دوه وجثود الداعلد للشخص باه المحرك ألداء العمل هو ت اعل بين عوامل ذاتيثة وأعثرو نابعثة مثن ا

تيرير ألي عامل عثارج عثن ويثع العاقثة بثين هثذا الشثخص وبثين العمثل المثؤدو. وهثذا مثا يميثز م هثوم الثدوافع 

الذاتية عن م هوم الدوافع الخارجية  يث يتوقع ال رد فد الثدوافع الخارجيثة الحصثول علثى مثردود عثارجد سثواء 

ال ثرد المثثدفوع ذاتيثثا أو داعليثا  يثثث ال يتوقثع الحصثثول عثثل أي  كثاه ماديثثا أو معنويثا نتيجثثة قيامثث  بالعمثل، بعكثثس

مثثردود نتيجثثة لقيامثث  بالعمثثل إال اإل سثثا  الثثداعلد باالنجثثاز والك ثثاءة والتميثثز. أي القيثثام بالعمثثل مثثن اجثثل العمثثل 

( فهثثد بثثذلك ت تثثرض أه عوامثثل الدافعيثثة هثثد عوامثثل داعليثثة تتصثثل بثثالقوو  293م: 1991ن سثث .)العامري، 

 ت الداعلية لل رد والمتمثلة برغمت  فد االنجاز والتميز واإلبداع.والرغما

فالدافعية الذاتية هد الدعول فد أي نشاط لذات  ويقوم ال رد بيداء السثلوك مثن تلقثاء ن سث  دوه أه ينتظثر الحصثول 

ميثل أو اهتمثام  إهوال كثرة األساسثية فثد الدافعيثة الداعليثة أو الذاتيثة تكمثن فثد  على تعزيزات اجتماعية أو مادية. 

 أداءالمسثتمرة فثد  والمشثاركةف ال رد الثذي يسثهم فثد زيثادة معرفتث  داهال رد بمويوع أو عمل محدد انعكاسا أل

عارجيثة  مكافثآت أيثةينتظر مثن عثال هثذا العمثل  إهرقة من ال رد بذات  واستقاليت  الذاتية، دوه المختل ة  األعمال

مثن  بإتمام نشاط ما واالنخراط في  تنمثعالمرتمعة  والمكافيةة العمل المحيعة  سواء كانض اجتماعية أو مادية من بيئ

هذا العمل  وهذا مثن المحثددات الرييسثية  أداءعن  الناتنالداعلية هنا بالسعادة والريا  المكافيةالنشاط ذات  وتتمثل 

ذاتية لدو ال رد عندما يعمل فثد بيئثة المهام المختل ة. ويمكن تعزيز الدافعية ال أداءفد الرفع من مستوو الك اءة فد 

الموظثف  وإشراكوالتغذية الراجعة وتنمية التحدي  األهدافذات عيارات متعددة، بيئة مشجعة لاستقالية وويع 

 . فد اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية واالستجابة االيجابية ل 
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شرطين: الك اءة الذاتيثة العاليثة التثد تشثير إلثى  ومن الممكن أه يكوه األفراد مدفوعين ذاتيا ألداء المهام عند توفر

اعتقاد ال رد باه لدي  القدرة علثى أداء المهمثة بنجثاح، والثثاند إدراك المحثددات الذاتيثة التثد تشثير بثاه لثدو ال ثرد 

إمكانية التحكم بقدرت  مما يجعلث  يختثار األنشثعة التثد يسثتعيع التكيثف معهثا بنجثاح ويتجنثب األنشثعة التثد ت ثوق 

   (41:  5م: 2015رت  وال يستعيع التكيف معها. )نصر، قد

تتجنب قضايا  اجات ال ثرد وتنظثر بمسثاطة إلثى العاقثة بثين السثلوك  الذاتية وبذلك فاه نظرية تعزيز دافعية ال رد

ونتايجثث ، أي العواقثثب المترتمثثة عليثث . ومثثن رثثم فثثاه تعثثديل السثثلوك يعلثث  علثثى مجموعثثة األدوات التثثد تسثثتخدمها 

 Law of effectالتعزيز لتعديل سلوك ال رد والقايمة عل االفتراض األساسد للنظرية وهثو قثانوه التثيرير  نظرية

والذي يحدد السثلوك الثذي يدعمث  ويعثززه بصثورة ايجابيثة والثذي يمكثن تكثراره ) التعزيثز اإليجثابد (، والثذي ال 

سريع وملمثو  علثى سثرعة تعلثم المثوظ ين بمثا  يدعم  تى ال يتم تكراره )التعزيز السلمد (. ولوقض التعزيز تيرير

ينعكس علثى تكثرار أو وقثف  ثدوث التعزيثز. وينقسثم التعزيثز االيجثابد وفث   ثدوث السثلوك المرغثور فيث  إلثى 

نوعين رييسيين، األول التعزيز الجزيد أو المتقعع وهثو األكثثر فاعليثة لابقثاء علثى السثلوك ل تثرات طويلثة، وقثد 

أو بمعثدل رابثض  سثب تيديثة العمثل، أو وفث  فتثرات متغيثرة وقثد تكثوه فجاييثة. أمثا النثوع يكوه ف  فتثرات رابتثة، 

الثاند فهو التعزيز المستمر القايم على أه أي سلوك مرغور في  يجب تعزيزه بشكل مستمر، وهذا فعثال فثد  الثة 

 (    49-44م:2004بناء عملية التعلم الجديدة، ولكن بعد فترة يكوه السلوك مهدد باإليقاف.)جاد الرر،

فاألشخا  ذوي الدوافع الذاتية يشعروه بتحقيقهم لمكافثية ذاتيثة أو مثا يسثمى بالداعليثة المتمثلثة بالشثعور باالنجثاز 

واالستقال والنمو الشخصد. ولكن ماذا عن ت اعل المكافآت الداعلية والخارجية؟ وعصوطثا فثد المثدو العويثل. 

الذاتية هو أه المكافآت الداعلية والخارجية لها تيرير مسثتقل علثى التح يثز، االفتراض السايد وف  نظريات الدافعية 

ن المثا ثين فثد هثذا المجثال واسثتنجض بعثض الدراسثات واه كانثض قليلثة، انخ ثاض فثد الدافعيثة يوقد تعاريض نتا

علميثة تثمثض بشثكل الذاتية والمكافية الداعلية بوجود مكافآت عارجية، وبذلك فانث  يمكثن القثول انث  ال يوجثد دراسثة 

(  121-119م:2001قاطع إه المكافآت الخارجية لها تيرير سلمد على الدافعيثة الذاتية.)عمثدالجمار  و القحعثاند، 

وفد الوقثض ن سث  ال يوجثد دراسثة قاطعثة بعكثس ذلثك، بمعنثى أه النتثاين  ثول طميعثة العاقثة بثين الثدوافع الذاتيثة 

ة، فمعضها يقثول أنهثا  تخ ثض مثن الدافعيثة الذاتيثة والثمعض ايعثر والحوافز الخارجية جاءت متعارية ومتناقض

يقول أنها تزيثدها وتعززهثا. بمعنثى أه عمليثة التعزيثز والمثؤررات الخارجيثة تثؤرر علثى الدافعيثة ولكثن االعثتاف 

(   291م: 1991يكمن فد طميعة األرر وهل هو سلمد أم ايجابد؟ وفد يثوء ذلثك أويثحض الدراسثات)العامري، 

 عزيز أو تخ يض الحوافز الخارجية للدوافع الذاتية يعتمد على العوامل ايتية:أه ت

درجة أهمية الحافز، فالحوافز الخارجية قثد تقلثل مثن درجثة الثدوافع الذاتيثة إذا كثاه الحثافز ذو أهميثة  .1

كميرة بمعنى إه الحافز يكوه وايحا للحاطلين علي  ومدرك على ان  سوف يقدم عند إتمثام العمثل أو 

 داء النشاط.أ

القيم الموجودة فيما يتعل  بمدو مايمثة تقثديم الحثافز النجثاز النشثاط. بمعنثى انث  إذا كثاه الحثافز يقثدم  .2

بشكل طميعد ألداء مثل ذلك السلوك فاه إمكانية تيريره سلميا على الدوافع الذاتية للقيام بالعمثل سثتكوه 

 أقل.
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يعند إه تقديم المزايا المادية أو المعنوية للتعهد  مستوو التعهد المسم  من الشخص ألداء العمل. وهذا .3

 الولد للشخص ألداء العمل سوف لن تقلل من دوافع  الذاتية للقيام بذلك العمل.

 ريثثة اعتيثثار الشثثخص لتيديتثث  العمثثل. فالشثثخص الثثذي يشثثعر إه عليثث  درجثثة عاليثثة مثثن الضثثغوط  .5

 ذلك االتجاه. الخارجية لتيدية العمل سيعتقد ان  مدفوع عارجيا للسير فد

الوقع الن سد لحدوث نتاين عكسية. قد يترك فشل أداء العمل نتاين عكسية على ال رد، تجعلث  ال يعثزو  .4

 سلوك  لمسممات داعلية، بل لعوامل عارجية ال يمكن  السيعرة عليها.

، فمكوه التيرير سلميا إذا كثاه العمثل غيثر روتينثد أو درجثة  أهميت  أونمعية أو روتينية العمل وقيمت   .4

الروتينية قليلثة وقيمثة العمثل عاليثة. فوجثود الحثوافز الخارجيثة فثد ظثل هثذه الحالثة يقلثل مثن الثدوافع 

الذاتية للموظف. أما إذا كاه العمل روتيند وقيمت  منخ ضة فاه وجود الحوافز الخارجيثة سثيعزز مثن 

 الدوافع الذاتية.

أدايهثم  خارجية فقط عنثدما يتوقثع األفثراد أرنثاءقع المكافية. بمعنى ان  من الممكن أه تؤرر الحوافز التو .1

 ألعمالهم الحصول على  وافز مقابل قيامهم بتلك األعمال.

ومن رم فاه هناك أربعة عوامل تقف علف وجود الدوافع الذاتية لل رد هذه العوامثل هثد  اجثات ال ثرد العليثا للنمثو 

قدير الذات واالنجاز والك اءة أو المهارة وتحقي  الثذات، عصثايص العمثل المنجثز ومثا يتصثف بث  مثن تنثوع مثل ت

وتحثثدي وأهميثثة وويثثوح واسثثتقالية، إدراك الشثثخص الثثداعلد للسثثممية بمعنثثى انثث  إذا كثثاه سثثمب القيثثام بالعمثثل 

ك السممية عارجيا ولثيس داعليثا الحصول على مكاسب مادية أو للحصول على الثناء من شخص ما فهنا يكوه إدرا

 مل الرابع هو التغذية الراجعة االيجابية. ااألمر الذي ي ضد إلى إنقا  الدافعية الذاتية، والع

 الدافعية الذاتية وسلوك المواطنة التنظيمية

مثن ثرثار و يث يعتمر سلوك المواطنة التنظيمية فد غاية األهمية للمنظمات مهما كانثض طميعتهثا، لمثا يترتثب عليث  

ايجابية على أداء تلثك المنظمثات وسثمعتها، ومثن تلثك ايرثار تحسثين األداء، وتقليثل مسثتوو دوراه العمثل، ورفثع 

الثثروح المعنويثثة لثثدو العثثاملين، وزيثثادة ريثثاهم الثثوظي د. كمثثا سثثينعكس ذلثثك علثثى أسثثلور التعامثثل مثثع جمهثثور 

وتزدهر إذا لم يتصثرف أفرادهثا بمواطنثة طثالحة المست يدين من عدمات المنظمات فا يمكن للمنظمات إه تستمر 

من عال االنخراط فد كافة أنواع السثلوك التنظيمثد اإليجثابد، و يثث أويثحض الدراسثات العاقثة العرديثة بثين 

دافعية العاملين، وتعزيز سلوك المواطنة التنظيمية لديهم، بما تتضمن  هذه الدافعية من أهثداف وتوقعثات، فثاه ذلثك 

نظمات تعزيز هذه الدافعية ومعرفة وفهم أنمثاط الدافعيثة الذاتيثة  للعثاملين لثديها والتثد قثد تختلثف مثن يحتم على الم

 (. 451م: 2011فرد إلى ثعر باعتمارها أ د مصادر سلوك المواطنة التنظيمية. )) المشابشة والحرا شة، 

 اإلنساندلعمليات الن سية المحددة للسلوك إه دافعية ال رد الذاتية لانجاز وتحقي  الذات تعمل على تحريك القوو وا

عمل دوه توقع  الحصول على  وافز عارجية، أو عموما، فهد بمثابة القوو الداعلية المحركة لل رد للقيام بسلوك 

مثثن عثثال قيثثام الموظثثف بثثاالنخراط  ايليثثةبسثثلوك المواطنثثة التنظيميثثة بثثن س  إيجابثثاهثثذه الثثدوافع الذاتيثثة تثثرتمط 

دوه توقعثثث  الحصثثول علثثثى أي مثثثردود. دوره الثثثوظي د الرسثثمد ة فثثد مجثثثال عملثث  عثثثارج بممارسثثات تعوعيثثث

 (. 41م: 2011)دعنا،
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أرمتض الدراسات بما ال يدعو إلى الشثك إلثى أه تعزيثز الدافعيثة الذاتيثة للموظثف تثؤدي إلثى العديثد مثن النتثاين ولقد 

ب والتسثرر الثوظي د، الثوالء التنظيمثد، اإلبثداع، االيجابية مثل الجودة العالية فد أداء العمل، انخ اض نسمة التغي

 (290م:1991الروح المعنوية العالية، والمواطنة التنظيمية. )العامري،

ة بوجود اهتمامات بتحقي  أهداف أو إنجازات معينة من عال  أه األفراد الذين لديهم دوافع داعلية يتميزوه عادم

تكوه بقصد جلب المكافية وإنما أله تلك اإلنجازات بحد ذاتها تعتمر القيام بعمل ما. فالدوافع الداعلية لديهم ال 

، و يث مكافية. وعلي  فيه العاملين الذين لديهم هذا النوع من الدوافع أكثر ممارسة لسلوك المواطنة التنظيمية

بعاد المواطنة كش ض نتاين الدراسات فد هذا الصدد عن وجود أرر ذي داللة إ صايية بين أبعاد دافعية العاملين وأ

التنظيمية فاه ذلك يحتم إدراك المسؤولين أن سهم ألهمية الربط بين دافعية العاملين وسلوك المواطنة التنظيمية، 

(. فالدوافع الذاتية ترتمط بسلوك  443م: 2011) المشابشة والحرا شة،  واه يكونوا قدوة لألفراد فد هذا الشيه.

موظف بممارسات تعوعية فد مجال عمل  عارج الدور الموطوف ل  رسميام المواطنة التنظيمية من عال قيام ال

فد منظمت  ودوه توقع  الحصول على أي مردود مقابل ذلك، وبالتالد يمكن القول أه الموظف الذي يتمتع 

نها تساهم بالدوافع الذاتية يكوه مياالم أكثر من غيره ممن ي تقر إليها إلى ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية وذلك أل

فسلوك المواطنة التنظيمية  (11م:2003فد إشماع  اجات  الداعلية المتمثلة باالنجاز وتحقي  الذات. )العامري،

يتمثل فد مجموعة األعمال التعوعية التد يمارسها الموظف فد مجال عمل ، والتد تتجاوز األدوار الوظي ية 

ذه بهلى أية مكافية مادية أو معنوية فد مقابل قيام  المعلور من  أداؤها رسميما، دوه أه ينتظر الحصول ع

 .( بمعنى إنها نابعة من دافع ذاتد يحرك 19ه :1521األعمال.)الزهراند،

وكما نا ظ من المحددات الساب  ذكرها، فاه سلوك المواطنة التنظيمية بمثا يحققث  مثن ثرثار ايجابيثة متعثددة لل ثرد 

، إه سلوك المواطنة التنظيميثة، والتد من أهمها الدوافع الذاتية لل ردوالمنظمة تتداعل وتتنوع محددات  ومعززات ، 

عرين، ووعد الضثمير، وتحمثل الشثخص ألي متاعثب شخصثية وعصايص  المتعددة مثل اإليثار، والتعاوه مع اي

أو تنظيمية دوه تذمر واستعداده للقيام بالمهام المعلوبة منث  تحثض أي ظثرف، ومحاولثة منثع المشثكات، والسثلوك 

الحضثثاري بالمشثثاركة المنثثاءة والمسثثئولة فثثد إدارة المنظمثثة، ينمثثث  مثثن المنثثاء الشخصثثد لل ثثرد والتربيثثة األسثثرية 

ال يمكن أه تتحمل المنظمات مسؤولية عل  سثلوك و .التد تصقل وتحدد دوافع  الذاتية االيجابية االيجابيةوالوطنية 

المواطنثثة التنظيميثثة لثثدو أفرادهثثا كثثاما، وإنمثثا هنثثاك إطثثراف أعثثرو تشثثاركها تحمثثل المسثثؤولية أال وهثثد التربيثثة 

طثول التربيثة الصثحيحة التثد تثدعو إلثى قثيم األسرية والمدرسية والمناهن التعليمثة التثد ي تثرض أه تقومثا علثى أ

المواطنثة التنظيميثثة يثثمن مماديهثا وقيمهثثا، فهثثذه سثثلوكيات تغثر  فثثد ال ثثرد منثثذ طثغره، ويكمثثر وتكمثثر وتتشثثعب 

مع ،هذا من نا ية، ومن نا ية أعرو هناك رافد أساسد لهذا السثلوك أال وهثو وطنيثة ال ثرد، والتثد تثرتمط ايجابيثا 

مية، ومن رم فيه للتربية األسرية والمدرسية دورهما القوي فثد تثدعيمها. وهثذا مثا يجثب أه بسلوك المواطنة التنظي

يكوه يمن أولويات الخعط اإلستراتيجية لوزارات التربية والتعليم، والثقافة واألعام. ومن رم ييتد دور المنظمثة 

  التنظيمثد المحثابد لهثا. أو قثد يكثوه مثن عثال المنثا القايمثة علثى الثدوافع الذاتيثة لتدعيم وتعزيز هذه السثلوكيات

 العكس فتؤرر سلما ومن رم تقلل من سلوك المواطنة التنظيمية لدي .
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وبذلك يحظى مويوع المواطنة بيهمية بالغة فد مسيرة الحضارة اإلنسثانية، فهثد تعكثس العثادات والتقاليثد والقثيم 

تنمية قيم المواطنثة لثدو ال ثرد مثن أنمثاط التنشثئة  واالتجاهات اإليجابية  وتسهم فد تقدم المجتمعات وتعورها ، إه

االجتماعية يجب أه ييتد فد أولويات األسرة  والمؤسسات التربوية، باعتمار أه التنشثئة االجتماعيثة مثن العمليثات 

العلمثة  تثدريس األساسية فد  ياة اإلنساه، فمن عالها تتملثور شخصثية ال ثرد، كمثا تلعثب المدرسثة دورا هامثا فثد

بهم للقيم، والممارسات السلوكية التد تسهم فد إيجاد المواطن الصالا القادر علثى المشثاركة والمسثاهمة فثد وإكسا

المجتمع، وذلك من عال التنشئة االجتماعية الوطنية، فيتعلم العلمة فد الحيثاة المدرسثية العمثل الجمثاعد والح ثاظ 

 م هثوم ترسثي  فثد المدرسثة دور األسثرة و نثا أهميثةعلى الممتلكات و ب الوطن واالنتماء ل . ومن ذلك يتجلثى ل

( ومنهثثا يترسثث   ويمتثثد سثثلوك 232،234م: 2014مسثثؤولين، ) الغثثافر وثعثثروه،  مثثواطنين وإعثثداد المواطنثثة

 باعتماره أ د روافدها. المواطنة التنظيمية

 

لتثثد ال يتضثثمنها الثثدور إه سثثلوك المواطنثثة التنظيميثثة المتمثثثل فثثد سثثلوك األدوار اإليثثافية واإلعمثثال التعوعيثثة ا

الرسمد للموظف، وذات األرر االيجابد على فعالية المنظمة، يتعلب من المنظمات االهتمام بتيطثيل  وتنميتث  لثدو 

أفراد التنظيم، وذلك من عال المحددات الساب  ذكرها، والتثد لثو تعمقنثا بهثا لوجثدناها تمثثل المتغيثرات األساسثية 

والشخصية  المؤررة على ال عالية التنظيمية. وإذا ما نظرنا لغالمية هذه العناطر نجد  الداعلية والخارجية، التنظيمية

 أنها تمثل المحاور التيريرية على عملية الدافعية الذاتية.

 استنتاجات وتوصيات الدراسة

 أهنستعيع  الذاتية،إذا ومن عال تتمعنا ألدبيات الدراسة فد كا المويوعين، سلوك المواطنة التنظيمية والدافعية 

 نخلص إلى النتاين التالية:

  كما أنهما مرتمعاه يمعضهما المعض، فهما أيضثا يرتمعثاه ،سلوك المواطنة التنظيمية والدافعية الذاتيةأه

بالعديثثد مثثن المتغيثثرات ذات العاقثثة ب عاليثثة األداء، وقثثد يكثثوه العامثثل األكثثثر ترابعثثا بثثين المتغيثثرين أو 

همثا هثو   الذاتيثة   فكاهمثا ينمثع ممثدييا مثن ذات ال ثرد دوه التعلثع إلثى أي  ثوافز المتغير المشثترك بين

عارجيثثة، بمعنثثى أه سثثلوك المواطنثثة التنظيميثثة يتضثثمن أعمثثال تنظيميثثة تعوعيثثة تنمثثع مثثن ذات ال ثثرد 

 وقناعت  بتصرف ، دوه أه يربط ذلك بيي عايد متوقع، وكذلك الدافعية الذاتية، فهنا قد يكوه مثن األفضثل

  وقثد را علثى سثلوك المواطنثة التنظيميثةاألكثثر تثيري اتالمحثددمثن النظر إلى الدافعيثة الذاتيثة باعتمارهثا 

تكوه المداية لتنمية سلوك المواطنة التنظيمية هو تنمية الدوافع الذاتية أوال لدو األفراد والعوامل التثد قثد 

 تؤرر عليها.

  مرتمعثة بييثة  ثوافز عارجيثة يكثوه أكثثر مثيا لسثلوك الموظف من عال دوافع  الذاتيثة لانجثاز الغيثر

فحيث يقصد بالدوافع الذاتية  اجات ال ثرد المواطنة التنظيمية ألنها فد ن س السياق تحق  دوافع  الذاتية. 

الداعلية لانجاز وتحقيث  الثذات، والتثد تعمثل علثى تحريثك السثلوك والعمليثات الن سثية، يمكثن القثول أه 

الدوافع الذاتية، يكوه مياالم أكثر من غيره إلى ممارسة سثلوك المواطنثة التنظيميثة  الموظف الذي يتمتع ب

 وذلك ألنها تساهم فد إشماع  اجات  الداعلية المتمثلة باإلنجاز، وتحقي  الذات.
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  أه سلوك المواطنة التنظيمية قد يتيرر إيجابا على المدو العويل، إذا مثا تثم تعزيثز هثذا السثلوك مثن وقثض

مثن نا يثة، ومثن نا يثة أعثرو  إذا أعثذت مسثاهمات  اإليثافية أو التعوعيثة فثد االعتمثار عنثثد إلثى ثعثر 

التعامل مع ، بمعنى إذا شعر الموظف بالتقدير واال ترام لما يقدم  سواء ترجم ذلك فد مزايثا معنويثة أو 

تعزيثز االيجثابد مزايا ماديثة. كمثا أنهثا قثد تتثيرر سثلمام أيضثا علثى المثدو العويثل، فثد  الثة إذا اتصثف ال

باالستمرارية المعلقة على أية مساهمة إيافية، رم منع هذا المعزز فقد يؤرر على المعض سلمام، كذلك إذا 

 لم يشعر ال رد بتقدير لما يساهم ب ، أو إذا كاه هناك تمييز لموظ ين اقل من  فد المساهمة والععاء. 

  والدافعية الذاتية ، ومثن رثم، فقثد تكثوه المدايثة لتنميثة أه هناك تداعا كميرا بين سلوك المواطنة التنظيمية

سلوك المواطنة التنظيمية هو تنمية الدوافع الذاتية أوال لدو األفراد والعوامل التد قد تؤرر عليها، وتقثدير 

 المنظمة لسلوك الموظف اإليافد أو التعوعد.

  بنثثاء علثثى األهميثثة المتعاظمثثة لسثثلوك المواطنثثة التنظيميثثة وطميعتهثثا المتداعلثثة مثثع متغيثثرات متعثثددة مثثن

أبرزها وأكثرها ارتماطام بها دافعية ال رد الذاتية، ي تثرض علثى المنظمثات االهتمثام الجثاد والمكثثف بهثذا 

 السلوك وتعزيز العوامل التد تساعد فد ظهوره وتنميت  واستمراره. 

  و يث أن  من عال تتمعنا ألدبيات الدراسثة فثد كثا المويثوعين، سثلوك المواطنثة التنظيميثة والدافعيثة

الذاتية، نجد أه المتغيرين مرتمعاه يمعضهما المعض من نا يثة، ومثن نا يثة أعثرو همثا أيضثا يرتمعثاه 

ابعثثا بثثين المتغيثثرين أو بالعديثثد مثثن المتغيثثرات ذات العاقثثة ب عاليثثة األداء، وقثثد يكثثوه العامثثل األكثثثر تر

المتغير المشترك بينهما هو   الذاتية   و يث تقل الدراسات بهذه الخصو ، فهنثا قثد يكثوه مثن المايثم 

إجثثراء دراسثثات نظريثثة وميدانيثثة لمحثثث الدافعيثثة الذاتيثثة باعتمارهثثا مثثن المحثثددات المثثؤررة علثثى سثثلوك 

على سلوك المواطنة التنظيميثة؟ ومثا مثدو التثداعل المواطنة التنظيمية، وهل يؤرر تعزيز الدافعية الذاتية 

بينهما؟، ومن رم، فهل المداية لتنمية سلوك المواطنة التنظيمية هو تنميثة الثدوافع الذاتيثة أوال لثدو األفثراد 

والعوامل التثد قثد تثؤرر عليهثا؟ وإذا كثاه سثلوك المواطنثة التنظيميثة قثد يتثيرر فثد المثدو العويثل بتقثدير 

، فهثل اإليجثابداإليافد أو التعوعد، وإذا كانض الدافعية الذاتية قد تتيرر أيضا بالتعزيز المنظمة لسلوك  

، وأيهما أكثر فعالية فد تعزيزهثا، التثدعيم االيجثابد المسثتمر أم ؟من سلوك المواطنة التنظيمية ذلك دعمي

متغيثر وسثيط  راد التنظثيمالتعزيز اإليجابد من قمل المنظمة للثدوافع الذاتيثة ألفثالمتقعع؟  هل بذلك نعتمر 

 بين سلوك المواطنة التنظيمية والدوافع الذاتية على المدو العويل؟
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 (.سلوك المواطنثة التنظيميثة فثد مثديريات التربيثة والتعلثيم بشثمال الخليثل ووسثعها. 2011دعنا، طماح جوهر .)م

 رسثثثثثالة ماجسثثثثثتير غيثثثثثر منشثثثثثورة. جامعثثثثثة الخليثثثثثل، كليثثثثثة الدراسثثثثثات العليثثثثثا، برنثثثثثامن إدارة األعمثثثثثال.
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 (.تنميثثة سثثلوك المواطنثثة التنظيمثثد للعثثاملين فثثد شثثركات قعثثاع األعمثثال المصثثري: 2000زايثثد، عثثادل محمثثد .)م

(. القثثاهرة: جهثثاز الدراسثثات العليثثا  44( العثثدد )  39مجلثثة المحاسثثمة واإلدارة والتثثيمين، السثثنة )دراسثثة تعميقيثثة. 

 والمحوث، كلية التجارة، جامعة القاهرة.

 ( .سثلوك المواطنثة التنظيميثة لثدو معلمثد مثدار  التعلثيم العثام الحكوميثة 1521الزهراند، محمد بن عمد هللا .) هث

ر مثديري ومعلمثد تلثك المثدار . رسثالة ماجسثتير غيثر منشثورة. مكثة المكرمثة: للمنين بمدينة جدة مثن وجهثة نظث

 .قسم اإلدارة التربوية والتخعيط ، كلية التربية،جامعة أم القرو

 (.محثثددات وثرثثار سثثلوك المواطنثثة التنظيميثثة فثثد المنظمثثات. مجلثثة االقتصثثاد 2003العثثامري، أ مثثد بثثن سثثالم .)م

 . جدة: جامعة الملك عمد العزيز.13-44(: 2( العدد)11واإلدارة، المجلد )
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 (.السثلوك القيثادي التحثويلد وسثلوك المواطنثة التنظيميثة فثد األجهثزة الحكوميثة 2002العامري، أ مد بن سثالم.)م

 . الكويض: جامعة الكويض.39-19السعودية.المجلة العربية للعلوم اإلدارية، المجلد التاسع، العدد األول:

  م(.سثثلوك المواطنثثة التنظيميثثة فثثد مستشثث يات وزارة الصحة:دراسثثة اسثثتعاعية 2002سثثالم.)العثثامري، أ مثثد بثثن

 . جدة: جامعة الملك عمد العزيز.42-53(:2(، العدد )14يراء المديرين. مجلة االقتصاد واإلدارة، المجلد )

 (.1991العامري، أ مد بثن سثالم .)ة علثى الثدوافع الذاتيثة نحثو نمثوذج متكامثل للعوامثل المثؤررة والنتثاين المترتمثم

: جامعثثة الريثثاض. 312-219(: 2(، العثثدد )10، المجلثثد )جامعثثة الملثثك سثثعود، العلثثوم اإلداريثثة. مجلثثة للموظثثف

 .سعودالملك 

 ( .علم الن س التنظيمد واإلداري. يعلب مثن 2001عمد الجمار، عادل بن طاح  و القحعاند، محمد بن مترك .)م

 المؤل ين.

  .م (. ارثر العدالثة التنظيميثة فثد األداء السثياقد: دراسثة تحليليثة يراء أعضثاء الكثادر 2001)الععوي، عامر علد

( 10التدريسد فد كلية اإلدارة واالقتصاد فد جامعة القادسية. مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، المجلد )

 العدد األول.

 م(. درجثة ممارسثة معلمثد 2014. ) علثد بثن دي،ماجثد، الحام مسثلم بثن سثعد ،السثعيدي،  ميثد بن الغافر، هاشل

التربية اإلسامية والدراسات االجتماعية قيم المواطنة فد الت اعل الص د من وجهة نظثر المشثرفين التربثويين فثد 

 . 251: 232م.     2014/ 20 ديسممر – عشر الحادي العدد – المشرية الموارد تنمية سلعنة ُعماه. مجلة
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 م2019/ 4/ 20تاري  دعول الموقع:           

 (.سثلوك المواطنثة التنظيميثة فثد األجهثزة الحكوميثة دراسثة ميدانيثة. دوريثة اإلدارة 2001محارم ، محمد رثامر.)م

 (. 2(، العدد )51العامة، المجلد )

  (.السلوك التنظيمد: م اهيم وأسس سلوك ال رد والجماعة فد التنظيم. عماه: دار 2005المغربد، كامل محمد .) م

 ال كر للنشر والتوزيع.

 م(. رسثالة ماجسثتير 2015صر،ال ض أجثود. الك ثاءة الذاتيثة والدافعيثة الداعليثة وعاقتهمثا بالتحصثيل الدراسثد. )ن

 غيثثثثثثثثثثثثر منشثثثثثثثثثثثثورة. جامعثثثثثثثثثثثثة دمشثثثثثثثثثثثث ، كليثثثثثثثثثثثثة التربيثثثثثثثثثثثثة، قسثثثثثثثثثثثثم علثثثثثثثثثثثثم الثثثثثثثثثثثثن س.
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