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 أثار الرضا الوظيفي -
 مقدمة : 

الرضا الوظيفي هي من األبعاد األكثر دراسة في السلوك التنظيمي إن     
 الرضا لموضوع أنه غالبا ما يتم ربطا لهذا  المخصصةتبين األدبيات إذ  

مع السلوكات التنظيمية التي تساهم في فعالية المنظمة أو التي يمكن أن 
فهناك دراسات عديدة ومختلفة  .منظمةالحسن للتؤثر سلبيا على سير 



حاولت تفسير العالقة بين الرضا الوظيفي ومختلف السلوكات التنظيمية 
ام الوظيفي والدافعية للعمل أو السلوكات المنافية ألهداف كاألداء وااللتز

المنظمة  والتي من شأنها أن تؤدي إلى االختالل في سير المنظمة وعملها 
 ..… كالتغيب والدوران الوظيفي إلخ

إن  الرضا عن العمل يؤدي بالعاملين إلى إبراز سلوكات  من شأنها    
مثل الدوران الوظيفي   (Spector, 1997)التأثير إيجابيا أو سلبيا على المنظمة

 اإلنتاجية المضادة  السلوكات اإلرادي والتغيب وسلوكات المواطنة و

 IGLESIAS )(Comportements contre productis() السائرة ضد األهداف المنشودة )

 2011  R. K.)  

 ((Satisfaction et Comportements productifs الرضا وسلوك اإلنتاجية :-

هناك عالقة بين رضا الفرد عن ( 1989Organ & Kanovski) حسب الباحث
سلوكات بالسلوكات اإلنتاجية وعلى الخصوص إذا تعلق األمر  عمله و

وهي سلوكات (  )comportements discrétionnaires)العطاء التفاني والتضحية و 
من  بالرغم للموظف الذي يساهم دائما في أحسن سير المنظمة تطوعية

بينما إذا أدرك العامل وضعيته . (في مهامه الرسمية ةمسطرأنها غير 
بطريقة سلبية في العمل سيدفعه ذلك إلى إعادة  النظر في عالقته مع 

الحد األدنى  مجهوداتهفال  يتعدى في المنظمة بتقليص مساهمته التطوعية 
 .لتفادي العقوباتعمله لضمان الكافي 

هناك  أكد مجموعة من الباحثين أن IGLESIAS . R. K )  2011)ة حسب الباحث-
سلوكات المواطنة : سلوكات إرادية  عالقة ارتباط إيجابية بين

خارج دفتر الشروط أو التي ال تظهر في المهام ) لمساعدة الزمالء والمنظمة
 Becker & Billings, 1993 ; Bennett & Stamper, 2001 ; Dalal, 2005) والرضا الوظيفي( ( الرسمية

; Farh et al., 1990 ; Organ & Ryan, 1995 ; Lepine et al., 2002).   

 
 

تفسيرها بنوعية التبادل بين  اإلنتاجية والرضا يمكن بينالعالقة إن     
 إذ الموظف والمنظمة

( أن الموظف الذي اختار اللجوء & Ibrahim 1998 Tangيوضح الباحثين )   
العطاء والتضحية هو الموظف الذي يتمتع بالرضا الداخلي  إلى سلوكات

في تم شرحه صطلح م) (Intrinsèquement motivéأو الرضا ذات المصدر الداخلي )
وهذا ألن هذه السلوكات تتعدى مجال الدور المسطر من قبل  ( المحاضرة



 D) (Gilibert & al .وغير منصوص عليها رسميا وال تتم المكافأة عليها المنظمة

2003. 
)les comportements  discrétionnaires vont au-delà du rôle préscrit formellement par 

l’organisation et ne sont pas reconnus ni récompensés par celle-ci.( 

  )Comportements discrétionnaires:) هذه سلوكات : معنى 
 .مرتبطة بحرية تصرف العامل و بتقديره  على أنها ضرورية النجاز العمل  هي سلوكات -
المسطرة من  ميتعدى مجال مهمته قيام بعمل ماللمتحمسين إرادية من عاملين عمل هي سلوكات  -

  .طرف المنظمة
يتجاوز األفراد في العمل بمحض إرادتهم للقيام بعمل واختيار فهي سلوكات تلقائية نابعة من مبادرات -

مجال دوره  وعمله المسطر في المؤسسة )مجهودات خارجة عن الدور المنوط به كالزيادة في ساعات 
  .العمل والخروج المتأخر(  )سلوكات الفناء والتضحية والتعاون واإلبداع والمواطنة ( 

كما أنها غير محتسبة في هي سلوكات غير معترف بها وال تظهر رسميا في تصنيف المهام األساسية -
 في ترقية المؤسسة في الفعالية التنظيمية و تساهم أنها سلوكاتمن غم بالرنظام المكافآت الرسمية   

 .بااللتزام الوظيفي والوالء للمنظمةبالدافعية والرضا وفقد تعبر عن الشعور  . ومصالحها

 ((Absentéisme:التغيب 

 غالبا ما يتم اعتباره مؤشرا عن :التغيب هو كسلوك تنظيمي إن 
 الرضا الوظيفي -
 صحة  المؤسسة -
 المناخ االجتماعي  -
 مستوى االلتزام التنظيمي -
 التذمر االجتماعي -
 لختالااألبحاث المطبقة على  جميع  نه فيأ  (Thévenet, 1992)يوضح الباحث  

في للسياسات االجتماعية  الفشل وأ  النجاحعالمات  المنظمات وعلى
 السلوكات المرجعية فإن التغيب يتم إدراجه ضمن المعطيات والمنظمة 

(&B. Diop A. Ndao) . 
 

 استخدامه يمكن مؤشرا يعتبر عمله عن العامل معدل غياب أو نسبة إن     

 الفرد أن فبالتأكيد ، عمله عن للفرد العام الرضا درجة على للتعرف

 على حرصا أكثر و العمل، بهذا رتباطاا أكثر يكون عمله عن الراضي

 صقر أحمد )عمله اتجاه االستياءب يشعر الذي العامل عكس ، لعمله الحضور

 . ( 1999 عاشور

يتم تعريف التغيب بأنه رفض العامل للعمل بصفة مؤقتة ومحددة و       
المؤسسة كما يعتبر حسب الفعلي في هو مخالفة العامل لواجب الحضور 



المنظمة العالمية للصحة عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو العجز 
 . (B. Diop A. Ndao&بصفة مؤقتة أو دائمة )

أن الرضا يرتبط بعالقة غير مباشرة مع  ( J. Marcotte 2017 (تشير الباحثة    
األداء من خالل تأثيره على التغيب ونوايا ترك المؤسسة وعلى االنسحاب 

( أن  S.Enlart 1991الباحثة ) بينما توضح للموظف (retrait psychologiqueالنفسي )
العالقات االرتباطية بين التغيب والرضا المهني هي جد شائعة فكلما ارتفع 

على هذا الطرح  (Thévenet, 1982)يؤكد الباحث  .الرضا كلما انخفض التغيب
هذه العالقة بين الرضا عن  بينت( McShaneدراسات الباحث)  أن  إذ الحظ

 . (B. Diop A. Ndao&)  إذ يعتبر الرضا من األسباب الرئيسية  العمل والتغيب
بين  اختالل التوازن عنينتج  التغيب  فإن ) J. Marcotte 2017بالنسبة للباحثة)  

و يمكن أن يكون التغيب ال إرادي كحالة حاجات الموظف ومحيط العمل 
)المرض( أو قد يكون إرادي ناتج عن قرار الموظف العجز عن الحضور 

 .في عدم الحضور في العمل
الذي  (malaise social)يعتبر التغيب من مؤشرات التذمر االجتماعي    

 (Thévenet &al 2009)حسب الباحثين هو ف.يقتضي التدخل على أسبابه العميقة 

المشرفين نظرا ها من طرف لمن االختالالت التي عادة ما يتم تحلي
 ألهميته على مختلف األصعدة :

التعويض -يعتبر اختالل في تنظيم العمل الذي يجبر على االستبدال -أ
 .وخلق التباطؤ

 .يعتبر ثمن وتكلفة ألنه يجبر على االستبدال ودفع التعويضات المالية-ب
  .ج يعتبر من األعراض ومن المؤشرات االجتماعية-

  Amorin, 1997 ; Thévenet,982 ; Thévenet et Vacette 1992يتفق مختلف الباحثين )-

في   (pathologies)من األعراض الدالة على بعض األمراض  التغيب على أن(
المؤسسة  وأنه ال يتعلق بمرض يمكن عالجه بالقوانين وإنما يجب التحكم 

 .(B. Diop A. Ndao&)  فيه ومكافحته على مستوى المؤسسة

 Thévenet)فلغرض التدخل على هذا الموضوع يمكن اللجوء حسب الباحثين 

&al 2009) التدابير التالية  إلى: 
 -التحليل الديموغرافي لتبيان الفئات المعنية بالتغيب من حيث الجنس -

يجب إذا القيام بالعمليات المستهدفة عن : االقدمية -السن -مستوى التأهيل
 .للتغيباألفراد ذوي القابلية 



تحليل ظروف العمل و االفتراض أن التغيب هو نتيجة لرداءة نوعية هذه -
 .العمل في المؤسسة يجب العمل على تحسينالظروف: 

تحليل الرضا الوظيفي باعتبار أن التغيب يعبر عن ضعف درجة الرضا -
 .يجب العمل على تحسين الرضا عن العمللدى األفراد: 

فروق ة أو الكيانات التنظيمية بالبحث عن تحليل المجموعات التنظيمي -
يجب تحسين أنماط حسب المصالح والمديريات وجماعات العمل:  التغيب

 .اإلدارة والتسيير لمختلف هذه الهياكل
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