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 : مقدمة  

قسط كبير من  (Satisfaction professionnelleالوظيفي أو المهني ) لقد نال موضوع الرضا    
دوره على مختلف المستويات ل كذا نظراوفي تسيير المنظمة اهتمام الباحثين نظرا ألهميته 



 .سواء بالنسبة لألفراد بمختلف مكانتهم في التنظيم الهرمي أو بالنسبة للمؤسسة  التنظيمية
(يساهم إلى حد كبير في استقرار الموارد Bien être psychologiqueفالشعور باالرتياح النفسي )
السلبية عن صحة اليد العاملة وبالتالي على صحة األعراض البشرية وفي الوقاية من 

 المؤسسة.
والوالء التنظيمي االلتزام في العمل و  لدافعيةكا بمختلف المفاهيم مصطلح الرضا ارتباط -

  . التنظيمي وغيرها من المفاهيم المتداولة في السلوك التنظيمي وميدان الموارد البشرية
دراسة في مجال السلوك التنظيمي  األكثرمن المتغيرات  الرضا الوظيفي كون -
(Spectoor1997)،  كما يعتبر مصطلح أساسي في مجال تسيير الموارد البشرية سواء كان

 (résultante (Variable ا ) أو)متغيرا ( تابع (Variable déterminante)عامال)متغيرا (محددا
( (2000 Brief 1998-Juge &Bono  (In P.Garner 2015 ) . 
( أن من بين التساؤالت الوجيهة المطروحة من طرف Janssen et al 2004يشير الباحثين ) 

كان األفراد يشعرون بالرضا اتجاه  الهيئات العلمية تهدف إلى معرفة وتشخيص إذا ما
 Alice le Flanchec et al)ال وفهم األسباب وراء الشعور أو عدم الشعور بالرضا عملهم أو

2015). 
  في:ــــــــــــــــــالوظي أهمية الرضا

إن شعور الفرد بالرضا الوظيفي في ميدان العمل يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للموظف 
 حول يقدم مؤشراتأن الرضا الوظيفي ) (Spreitze et al 1997الباحث يوضح والمؤسسة إذ 
تبرز  الرضا الوظيفيب يشعرفالموظف الذي عملهم. اتجاه عمله في المؤسسةسلوك الفرد 

الموظف  أما في حالة افتقاده لهذا الشعور اتجاه العملعمله  نحو ةايجابي اتسلوك لديه
 .غير ايجابية اتسلوك فستبرز لديه

كان الموظف غير راضي عن عمله يكون اكثر نزعة لتقدم إذا يوضح مختلف الباحثين أنه
ه يميل إلى تقديم راضيا عن عملإذا كان بينما   Hartline et Ferrell 1996))خدمات بأقل نوعية
 خدمات أكثر نوعية

 ((Woo Gon et al 2005(in C. R. Dumesnil 2018) . 

تكمن أهمية الرضا الوظيفي في فهم دوافع األفراد نحو أعمالهم ورضاهم المهني مما 
يساعد اإلدارة على تصميم بيئة عمل تساعد على االستغالل األمثل لكفاءات العملين 

  .ى مشاعر االستياء لديهموالتغلب عل
 يلي : إلى ما اإلشارةلى ما سبق يمكن إإضافة 

زيادة الوالء التنظيمي حيث يجعل األفراد العاملين يكرسون كل طاقاتهم لما يفعلون وأن -
نشاطهم وإخالصهم غالبا ما يكون على حساب اهتماماتهم األخرى وأنهم ينظرون لمشاكل 

 (1989)العبيدي )الشخصيةالمؤسسة على أنها مشكالتهم 
التقليل من ظاهرة التغيب والتخفيف من معدل دوران العمل في المؤسسة ونوايا ترك  -

  .العمل وبالتالي التقليل من الخسائر المادية والمعنوية الناجمة عن الظاهرتين المذكورتين 



الرقابة الذاتية زيادة االستقرار في العمل ألن توفير الرضا عن العمل يزيد من ممارسة -
لألفراد على أنفسهم وأعمالهم مما ينقص الدور المتزايد الذي يمارسه الرؤساء في 

 ( 2009 خرونآو أحمد يلميدال).اإلشراف على مرؤوسيهم
الديلمي أحمد تحفيز السلوك االبداعي الذي هو حصيلة رضا الفرد الناتج عن أداء وظائفه )-
 . ( 2009 آخرونو
التي تحدث خارج المؤسسة بسبب اضظراب عالقات  االجتماعيةالقضاء على الخسارة -

أحمد  صالحاالفراد العاملين مع أسرهم واصدقاءهم بسبب عدم الرضا والشعور باالحباط )
 (1993وآخرون 

الرضا الوظيفي في التخفيف من الضغط المهني وكل منظمة تريد البقاء يجب أن  يساهم-
 Bien être physique etوالنفسي ) الفيزيقيتحافظ على مواردها البشرية وال تهمل االرتياح 

psychologique باالرتياح.يتسم  فزيفي( ولهذا يجب على المنظمة العمل على توفير محيط 
 .في توزيع المهام واألدوار اإلنصافعلى  باالعتمادهني التخفيف من الضغط الم-
 .االحترام المتبادل والثقة المتبادلة على خلق عالقات عمل مبنية -
 .تقدير العاملين بالتعبير لهم باالعتراف عندما يقومون بانجاز العمل-
 .وتدعيم االلتزام التنظيمي منح أكثر المسؤولية واالستقاللية لتشجيع-
الذي يشعر  أنه من األهم األخذ بعين االعتبار أن الموظف  (Barry 2012الباحث )يؤكد  -

في المحافظة  إرادتهبالسعادة في عمله تنخفض لديه الحظوظ في التغيب عن العمل وتزداد 
إثارة الموارد االيجابية إلى  باإلضافةعن عمله وبذل مجهود أكثر من ما هو مطلوب منه 

 لديه.
 .C الباحثة ) ذكرهت  كماباحثين ال مختلففي إطار تطرقهم إلى أهمية الرضا الوظيفي يشير 

R. Dumesnil 2018  ):إلى ما يلي 
 Won gon & alأن الموظفين الذين يشعرون بالرضا الوظيفي هم أكثر دافعية في العمل)-

2005) . 

 . (al Churchill &  1974)لديهم نزعة أو نوايا أقل لترك العمل -

 .(& al 2005 Sniperفي المؤسسة) الرضا عن العمل يؤثر إيجابيا عن األداء العام-

 Won gon & al)نزاعات اقل في بيئة العمل فهناكالرضا الوظيفي يؤثر على مناخ العمل -

2005) . 

 
 وإن الشعور بالرضا عن العمل يؤدي إلى النزعة لدى العاملين للتعاون واالحترام -

 . (wilson  Frimpong 2005)اتجاه الزبائن والزمالء في العمل  أكثر المبادرة

 &هو حسب الباحثين) و  ( social  Le dysfonctionnement )االجتماعي  الختاللا تخفيض-  
Martory) Crozet 1988 )ير الناتج عن التغيير في سلوك  األفراد يالتسفي الختالل ا(in G. Y. M. 

MINKOULOU  ). 

إن معرفة مشاعر األفراد اتجاه عملهم يبدو جد أساسي بالنسبة للمشرفين الذين على وعي -
 & Bagozzi, 1980; Brown & Peterson, ( Keillor; 1994) الرضا الوظيفي تربطه عالقات باألداءبأن 

al 1999  



 ينتغيب العاملبو (Bluedorn,1982, Mac Kenzie, Podsakoff, Ahearne, 1998)و بالدوران الوظيفي
(Rhodes1978s Steer &)  ( 2000Durrieu  .FIn  ) 
 
 

التعب الوجداني ب( أن الرضا الوظيفي له عالقة Rutherford et al 2009ضح الباحث وآخرون)يو
 (in C. R. Dumesnil 2018) وأعراض سلبية أخرى بتأثيرات يرتبطبدوره  والذي

 
( فإن هذا االتجاه له أهمية بالغة بالنسبة للمسيرين ألنه من J.P.Kotter 1996حسب الباحث )    

الجدير االعتقاد أن الموظف الراضي مهنيا سيبرز مجموعة من السلوكات أو األدءات 
بالتالي يقدم أحسن مستويات األداء في العمل وتنخفض نواياه في ترك واألكثر إنتاجية 

وظفين الذين يشعرون بعدم الرضا عن العكس بالنسبة للم .العمل ويكون أقل تغيبا عنه
فمن المحتمل أن يتولد لديهم الشعور باألعراض الفيريقية والنفسية الستياء أو عدم  عملهم

فهذه الوضعية ستنجم عنها أعراض سلبية عن .( Mal être professionnelاالرتياح المهني )
ولذا فإن العمل .سة ر سلبي على صحة المؤسيأثإلى تصحة اليد العاملة ما يؤدي بدوره 

على رصد ومراقبة الرضا الوظيفي جد ضروري بالنسبة للمسيرين ألنه يسمح في منظور 
التشخيص بتحسين الفعالية التنظيمية وذلك بتحديد جوانب العمل أو المنظمة التي تحتاج 

 .إلى التغيير والتحسين 
 للمؤسسة فيما يلي :فوائد الرضا بالنسبة (Tahir & Sajid, 2014)لقد لخص الباحثين  

 .انخفاض الشكاوي والتظلم -
 .انخفاض نسب ومعدالت التغيب-
 .والتسريح من العمليل من دوران العمل لالتق-
زيادة االنضباط في العمل وااللتزام بالمواعيد وارتفاع القيم األخالقية ويد عاملة أكثر -

 .(In  F. Durrieu 2000 )( œuvre plus saine’d Mainصحية )
 

    
 مفهوم الرضا الوظيفي : 

 Lockeإن التعريف األكثر تداوال في البحوث عن الرضا الوظيفي هو تعريف الباحث )    

( الذي يشير إلى أنه الحالة الوجدانية االيجابية الناتجة عن تقييم الفرد لعمله ولخبرته 1976
 Lockeيؤكد الباحث) I. ACHETE et al 2010.) (فيمكن اعتباره كاستجابة وجدانية لعملهعن عمله 

( على أن فهم الرضا الوظيفي يحتاج إلى فهم أبعاده فقد يكون الرضا جزئي أو الرضا 1976
عور ( في نفس الطرح إذ يشيران إلى أنه درجة الشAdams et bondيذهب الباحثين ).العام

 .(S.Randon 2011)  االيجابي نحو العمل ومكوناته
( أو satisfaction globaleتقييمه في جانبه العام )الرضا العام ( )إن الرضا الوظيفي يمكن 
(  فإذا ما تم اعتباره حسب مختلف satisfaction dimensionnelleحسب جوانبه الخاصة )

 الجوانب فيمكن قياس الرضا حسب كل من األبعاد التالية :
-(qualité de supervision)أو نوعية اإلشراف  -إمكانيات الترقية-المهام والمسؤوليات–الراتب 

 . (Simon L.Dolan,et al 2012نوعية العالقات مع الزمالء)



يمكن تعريف الرضا الوظيفي كحالة انفعالية ايجابية (O.E. Amah 2009)الباحثة تعريف -   
ويظهر  الذي ينمو فيه الفرد والتي هي نتيجة لرأي الفرد اتجاه عمله أو اتجاه مناخ العمل

 E.Nwahanyé) .الرضا الوظيفي بصفة عامة من المحددات األساسية لتفسير دوران العمل

2016) 
الرضا الوظيفي هو مستوى الفرق أو االختالف بين ما يرغبه  (Rousselتعريف الباحث )-

 .(Alice le Flanchec et al 2015)الفرد وما قد يتحصل عنه من مختلف جوانب العمل
هو تفاعل يعتبر هؤالء الباحثين أن مصطلح الرضا  :(Patterson et al 2010)تناول الباحثين  -

أو تفاعل بين التفكير  (affectوالجانب الوجداني ) (cognitionبين الجانب المعرفي )
فحسب هؤالء فإن الرضا الوظيفي يجب دراسته كالتقييم العام للعمل و باعتبار .والمشاعر

أبعاد العمل كالرضا اتجاه الراتب والزمالء والمشرفين والعمل في حد أيضا مختلف 
 حسب نفس الباحثين فإن الرضا يمكن تقسيمه إلى نوعين:.ذاته

:الذي يتضمن الرضا نحو المشرفين (Satisfaction intrinsèqueالرضا ذات المصدر الداخلي )-
 .وزمالء العمل ونحو العمل في حد ذاته

الذي يرتبط بعناصر أخرى مثل (:Satisfaction extrinsèqueالخارجي)الرضا ذات المصدر -
 . (S. Randon2010 الراتب والترقيات )

 يتمركز حول شعور العامل اتجاه العمل:(Dimension affective)البعد الوجداني)العاطفي( -
ويستند .العمل اتجاهوالشعور السلبي أو االيجابي  مختلف المشاعر واالنفعاالتفهو يرتبط ب

 .هذا البعد على العملية اإلدراكية المعرفية
وهو مرتبط بما يعرفه العامل أو ما يعتقد أنه : ( (Dimension cognitiveعد المعرفي بال -

فهو مجموع المعلومات التي يتوفر عليها الفرد و كذا الرأي الذي يكونه .عمله يعرفه عن
واالعتقادات والمعارف والخبرات التي تتصل يمثل هذا البعد مجموع األفكار .عن عمله

 .بالعمل والتي تكون المركب المعرفي والتي تؤدي بدورها إلى تكوين المركب الوجداني
والمتمثل في االستعداد للفعل والتصرف أو نية : (Dimension conative)البعد السلوكي -

أي توجيه توجيه السلوك )نحو اتجاه ما( أي  .التصرف االيجابية أو السلبية اتجاه العمل
فهي  السلوك )نحو اتجاه ما( إذ أن المكون السلوكي يشير إلى السلوكات التي يقوم بها الفرد

يعبر سلوك الفرد عن رصيد معرفته  .مجموع االستجابات التي يقدمها الفرد اتجاه عمله
البعد الحصيلة النهائية  وخبراته الشخصية وعاطفته المصاحبة لهذه المعرفة فيعتبر هذا

 .للترجمة العملية لتفكير اإلنسان وانفعاالته فإما تدفعه إلى التقرب أو النفور
حبة لهذه المعرفة ايعبر سلوك الفرد عن رصيد معرفته وخبراته الشخصية وعاطفته المص

ا تدفعه إلى انفعاالته فإم فيعتبر هذا البعد الحصيلة النهائية للترجمة العملية لتفكير اإلنسان و
 .التقرب أو النفور

في تعريفه للرضا الذي يعتبره (Igalens 1999إن هذا التناول الثالثي لخصه الباحث )      
فهو مصطلح  [.…] وجدانية إيجابية تنتج عن تقييم العمل أو تجارب العمل كاستجابة
الذي ينمو و يتغير حسب تجارب وتوقعات التي  (instableوإدراك غير ثابت) ديناميكي

 .مساره)حياته(يمكن أن تتغير خالل طول 



 الباحثلقد استند هذين الباحثين على أعمال  : (Meyssonier et Rogerتناول الباحثين )

(Mignonac) : و أشارا إلى أنه يمكن تناول الرضا من خالل النقاط الثالثة التالية 
اتجاه  ( :التي يمكن تعريفها كاستجابة وجدانية إيجابيةEtat émotionnelحالة وجدانية  ) -

تجربة العمل و أن عملية اإلدراك لهذه التجربة هي عملية غير مستقرة إذ يمكن أن تنمو 
 .حسب التجارب األخرى وحسب توقعات العامل 

بين ما يتوقعه  التي من خاللها يقوم الفرد بادراك الفرق:(Une évaluation)عملية تقييم  -
 .وما يعيشه والواقعمن العمل أو ينتظره 

التي من خاللها يكون الفرد في تكيف مستمر للحفاظ على :(Une dynamiqueحالة دينامكية ) -
 و كذا حسبنمو حسب حاجات و طموحات الفرد تي تمستوى الرضا الذي يناسبه )و ال

كما تنتج هذه الحالة الدينامكية أثر القوى الداخلية والخارجية  العملالواقع المعاش في 
 . (S. Randon2010 )للمنظمة 
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