
 
 كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية

 قسم علم النفس وعلوم التربية
 البشرية التخصص : علم النفس التنظيم وتسيير الموارد

المستوى الدراسي :السنة األولى ماستر-   

            

مقياس : السلوك التنظــــــيمي -  

 

 الوظيفيالرضا آثار  حصة األعمال الموجهة: -                        

  األثار و المفاهيم : الجزء الثالث-                       

 إعــــــداد األستاذ: ع. تمجيــــــات                     

 
 

 

 

 

 

 

 (L’intention de rester)نوايا البقاء-
نية الموظف لصيانة انخراطه واالستمرار كعضو في على تؤكد نية البقاء 

 .Mueller et al)حسبفهي تعبر  Mueller, Wallace et) (Price, 1992 ; Price, 2001 المنظمة

 in)  لفائدة البقاء في المنظمة مقارنة بنية ترك العملالفرد  عن تقييم (1992



I.R.Ouedraogo et D.B. Some 2016)    .النية في البقاء على  رغبة الموظف في تؤكد 

 بينتلقد    ) . Cossette et Gosselin 2009)صيانة انخراطه كعضو في المنظمة
عن العالقة االيجابية بين الرضا الوظيفي Hellman (1997 )) تحاليل الباحث

ونوايا البقاء في المنظمة وبالتالي فالموظفين األكثر رضا عن العمل هم 
 .IN ROULEMENTالذين لديهم أكثر نوايا البقاء في المنظمة 

على إخالص الموظف و وفاءه للمنظمة و  تعبر نوايا البقاء في المنظمة    
يلخص مجموعة من الباحثين فوائد نوايا .الرغبة في االستمرار في خدمتها 

البقاء باإلشارة إلى سلوكات الموظفين)األوفياء( أو الذين يعبرون بوالئهم 
 للمنظمة فيما يلي : 

 المنظمةيتميز هؤالء برصيد من الموارد والمكتسبات المعرفية لفائدة -

(capitaliser les connaissances( )Pina e Cunha, 2002  ). 

 . (Mowday, Porter, & Steers, 1982) يبذلون مجهودات إضافية في العمل-
 . (O’Reilly & Chatman, 1986)يلعبون دور الممثلين خارج المنظمة-

ما  أكثر من ما هو منتظر منهم ما يجعل المنظمةيقدمون إضافة للمنظمة  -
 .( In Laurent Giraud  2012) (Organ, 1988)يساهم في السير الفعال للمنظمة

على لوحده أن سلوك الفرد ال يمكن أن يؤثر  (Organ, 1988)يوضح الباحث  -
( Accumulations des petits gestes) السلوكات االضافية المنظمة وإنما تراكم هذه

مختلف األفراد هي التي تساهم في تطوير وصيانة مناخ  التي يبادر بها
  .اجتماعي ونفسي الذي يشجع الفعالية في األداء وسير المنظمة

 

 فعالية المنظمة-

إن الرضا الوظيفي مصطلح أساسي في ميدان تسيير الموارد          
به نظرا لتأثيره على  يهتمونالبشرية ما جعل المشرفين على المؤسسات 

كااللتزام التنظيمي والمشاركة الهامة التنظيمية  السلوكيةالجوانب مختلف 
التي ال تخدم كات السلو وكذا نظرا لتأثيره .و الوالء واالرتياح في العمل

العمل كما  أهداف المنظمة كالدوران غير الفعال و التغيب ونوايا ترك 
مرهونة ما يؤدي إلى القول أن فعالية المنظمة .سبقت اإلشارة إليه

أداء األفراد و بمدى تعلقهم بالمنظمة  وبمستوى الرضا عن  يات بمستو
أن الرضا الوظيفي يمكن أن يؤثر بطريقة غير  مع العلم  .لديهم العمل

 قد (J.Marcotte 2017) حسب الباحثةف . مباشرة على فعالية العمال والمؤسسة



يكون له عالقة غير مباشرة مع فعالية المؤسسة وأداءها من خالل تأثيره 
على التغيب اإلرادي ونوايا ترك العمل وعلى النزعة إلى االنفصال 

 لدى الموظف. (retrait psychologique)النفسي 
يؤدي بالعاملين إبراز  (Spector, 1997)إن الرضا الوظيفي حسب الباحث       

أن تؤثر ايجابيا أو سلبيا على سير المنظمة  سلوكات من شأنها
(fonctionnement de l’entreprise )  كدوران العمل اإلرادي والتغيب وسلوكات

 les comportements المواطنة أو السلوكات غير المنتجة )سلوكات مضادة()

contre-productifs). ( In Iglesias . R. K 2011) 
(أن مصطلح الرضا يلعب دور  (Kwenin et Muathe, 2013يؤكد الباحثين     

أساسي في ميدان المانجمت أو فن تسيير اإلدارة إلى حد أن عدة أبحاث 
 in D. Bugandwaأكدت على  العالقة االيجابية  بين الرضا والفعالية التنظيمية)

et al  2014  . ( يوضح مختلف الباحثين(Brown & Peterson 1994() Parker, et Pettijohn, 

أن معرفة مشاعر األفراد اتجاه عملهم هو جد أساسي بالنسبة  (1999
للمسيرين الذين يدركون أن الرضا يرتبط بعالقات مؤكدة مع الفعالية 

 .  in (D.Bugandwa et al  2014 (التنظيمية
( أن الرضا عن العمل له تأثير ايجابي (Snipes et al 2005يوضح الباحثين -

فالموظفين الراضيين عن العمل .الفعالية واألداء العام للمؤسسةعلى 
يعملون أكثر على ترقية صورة ايجابية عن المنظمة كما يسعون على 

وأكثرها نوعية مقارنة بمستوى  ضمان أحسن خدمات اتجاه الزبائن
 in) .(Malhotra et Mukherjee, 2004)الخدمات المتوفرة في المنظمات المنافسة 

C.R.Dumesnil 2018). 
 

 (Epuisement professionnel ou Burnoutالوظيفي )االحتراق -
 
أن الرضا الوظيفي له عالقة ارتباطية دالة مع عدة دراسات  بينتلقد      

 Begley & Czajka, 1993 ; Fox et al., 1993) عراض السيكوسوماتيةألأبعاد الصحة مثل ا

; Lee et al., 1990 ; O’Driscoll & Beehr, 1994) كاالكتئاب أو مع األعراض العقلية 
(dépression) (Bluen et al., 1990 ; Faragher et al., 2005 ; Schaubroeck et al., 1992) 

 Faragher et al., 2005 ; Jex & Gudanowski, 1992 ; Spector et al., 1988) )  القلق تومع حاال
   2011) R..( In IGLESIAS K 



 Faragher et al., 2005 (أعمال الباحثين  أن IGLESIAS K )..R (2011 الباحثة توضح      

; Skaalvik2009)  أن الرضا عن العمل يرتبط باالحتراق النفسي أكدت على  

 .يرتفع لديهم االحتراق النفسي  فاألشخاص غير الراضيين عن العمل
. 

 مفهوم االحتراق الوظيفي أو النفسي :

االحتراق الوظيفي بأنه مجموعة أعراض  (1982Maslash) الباحثةلقد عرفت 
واستنفاذ الطاقة االنفعالية والتجرد من النواحي العصبي تتمثل في اإلجهاد 

عن االنجاز في المجال المهني والتي الشخصية واإلحساس بعدم الرضا  
يمكن أن تحدث لدى األشخاص الذين يؤدون نوعا من األعمال التي 

  (2006)القريوتي والخطيب الناستعامل مع تقتضي ال
االحتراق الوظيفي بأنه :  Jackson & Maslach) 1981)  تينالباحث تعرف       

إحساس الفرد باإلجهاد االنفعالي ، و تبلد المشاعر ، و انخفاض االنجاز 
بأنه فقد طاقة  (Epuisement émotionnel) اإلجهاد االنفعاليتعرفان الشخصي، و 

على العمل واألداء ، واإلحساس بزيادة متطلبات العمل ، كما تعرفان  الفرد
بأنه شعور الفرد بأنه سلبي و صارم ، و ( Dépersonnalisation ) تبلد المشاعر

 (كذلك إحساسه باختالل حالته المزاجية ، أما انخفاض االنجاز الشخصي
diminution du sens de réalisation de soi )  )نه إحساس الفرد بتدني فتعرفانه بأ

 .نجاحه  واعتقاده بأن مجهوداته تذهب سدى
تعريفا آخرا لالحتراق الوظيفي بأنـه   1991 (Maslash) لباحثةا لقد أوردت      

حالة من اإلجهاد التي تصيب الفرد نتيجة ألعباء العمل التي تفوق طاقته 
والعقلية )الزيودي  وينـتج عنهـا مجموعة من األعراض النفسية والجسدية 

 (.2010أبو مسعود سماهر مسلم عياد عن)) 2007
عدم الرضا عن العمل هو جد مرتبط   أن(Cass et Al 2005لقد بين الباحثين )

بظهور عدة مشاكل على مستوى الصحة العقلية ومنها االحتراق الوظيفي 
الوظيفي على وتمت اإلشارة إلى االحتراق    والقلق (Dépressionواالكتئاب )

( و ressourcesأنه استجابة انفعالية سببها فقدان التوازن بين طاقات العامل)
 .)   in D. Rouleau    (2010إرغامات العمل

 : حتراق الوظيفيإلأبعاد ا
كعرض متعدد الجوانب   االحتراق النفسي هو أن  (Maslash)تحدد الباحثة -

 وله ثالث مكونات وهي كما يلي:



: الذي يتميز بشعور (Epuisement émotionnel)العاطفي أو الوجداني االنهاك-
الفرد بالغياب التام للطاقة فالفرد غير قادر على مساعدة الغير وليس لديه 
أي إمكانية لمواجهة الوضعية وإعادة استرجاع الطاقة كما انه ال يستطيع 

.يتميز هذا (P.Desreumaux ,C.Lemoine 2012تحمل فكرة الذهاب إلى العمل )
والشعور بالفراغ الوجداني  واستنفاذ  الجانب ببروز التعب الوجداني

 . )   in D Rouleau2010 .(الطاقة والموارد
 الشخصية أو تبلد  التجرد من الشخصية أو فقدان اإلحساس بالشخصية -
(Dépersonnalisationيتعلق بالجانب العالئقي )  مع اآلخرين وينتج عنه عدم

القدرة على االستثمار في العالقات مع الغير واالنسحاب منها والبرودة في 
التعامل إذ تبرز لدى الفرد اتجاهات سلبية  و الالمباالة اتجاه اآلخرين 

 (.P.Desreumaux ,C.Lemoine 2012) ومعاملتهم كمجرد أشياء
:يبرز  (Diminution de l’accomplissement personnel) انخفاض االنجاز الشخصي-

على اإلنتاج في العمل والشعور بعدم الكفاءة   في االنخفاض في القدرة 
 .in D    (2010والفشل وتأنيب الذات وعدم القدرة على التحكم في المواقف

Rouleau ) يحمل الفرد نظرة سلبية عن انجازه الشخصي والمهني وتبرز .
لديه أعراض االكتئاب والضغط وعدم القدرة على مواجهة ارغامات 

 . (P.Desreumaux ,C.Lemoine 2012العمل والميل إلى التقييم السلبي لذاته )
 االلتزام التنظيمي :

يوضح مختلف الباحثين أنه فيما يتعلق بالعالقة بين الرضا عن العمل      
التماثل بها  وااللتزام التنظيمي )أي الرغبة في البقاء في المؤسسة و

(L’identification à l’entreprise فهي عالقة ارتباط ايجابية )(Mottaz, 1987 ; Mathieu & 
Zajac, 1990 ; Meyer et al., 2002 ; Stumpf & Hartman, 1984 

(; Tett& Meyer, 1993)(.In IGLESIAS.K.R  2011)  
 

 .Cotton et Tuttle (1986) et Griffeth et al ليل التي أجراها الباحثيناتشير التح    

بين االلتزام التنظيمي ودوران العمل وبالتالي إلى العالقة السلبية ( (2000)
المؤسسة كلما ارتفعت حظوظ البقاء في فكلما ارتفع التزام العامل نحو 

 .المؤسسة

االلتزام التنظيمي كحالة نفسية تربط   (Allen et Meyer 1990) الباحثينيعرف   
بالمنظمة وأن االلتزام التنظيمي له تأثير على قرار الفرد في  الفرد

يوضح  االستمرار أو عدم االستمرار  في عالقة العمل مع المنظمة.



 يعيشون الشعور باالنتماءالذين أن العمال    (Allen et Meyer 1990)الباحثين 
 .(J. Poirier-Grenier 2015) الوظيفيةللمؤسسة يرغبون في الحفاظ على عالقتهم 

 
 
 
 
 
 

  المراجع :

االحتراق النفسي لدى عينة من ( :2006 )فريد مصطفى الخطيبو  إبراهيم أمين القريوتي -
وذوي االحتياجات الخاصة باألردن. مجلـة كلية التربية / جامعة معلمي الطالب العاديين 

 .  131-154ص  23 اإلمارات العربية المتحدة العدد

ظاهرة االحتراق الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين (: 2010) دسماهر مسلم عياد أبو مسعو-
رسالة  .كيفية عالجهاأسبابها و  -العاملين في وزارة التربية و التعليم العالي بقطاع غزة 

 .الجامعة اإلسالمية غزة  يوسف عبد عطية بحر تحت إشراف ماجستير 

- BUGANDWA Mungu Akonkwa, Eddy BALEMBA Kanyurhi et Marlène BAKOMEZA 
Byavulwa( 2014) : Satisfaction au Travail et Performance organisationnelle des Institutions 
d’enseignement supérieur dans la ville de Bukavu  Deogratias  . Journal of  Economics and Social 
Sciences, n°2, p.149; juillet 2014  
-CAMILLE ROY DUMESNIL ( 2018) : Les facteurs influençant la satisfaction au travail et la 
performance du personnel en contact  en contexte Touristique .Mémoire. UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 
À MONTRÉAL 
 
-Dominique Rouleau )2010 (:Une exploration des effets de la satisfaction au travail des sages-
femmes sur le « burnout, » l’intention de quitter et la mobilité professionnelle : une étude 
longitudinale au Sénégal Faculté de MédecineUniversité de Montréal. 
 
-Johanna Poirier-Grenier( 2015): Étude longitudinale de l’impact de la satisfaction envers les 
avantages sociaux novateurs sur l’intention de rester chez les travailleurs du secteur des technologies 
de l’information et des communications Faculté des études supérieures Université de Montréal 
 
-Josée Marcotte(2017): L’ABSENTEISME, CRHA PCC, présidente, Émergence.. Cet article est paru 
dans la rubrique Coin de l'expert le 16 mai 2017 
 
-IGLESIAS RUTISHAUSER, Katia,( 2011) :L’utilisation des modèles à effets mixtes avec effets 
aléatoires croisés pour l’analyse de données de type questionnaire dans le champ de la satisfaction au 
travail. Thèse de doctorat . Univ. Genève, 2011, no. FPSE 483URN : urn:nbn:ch:unige-167717DOI : 
10.13097/archive-ouverte/unige:16771 



 
-LAURENT GIRAUD(2012) :L’intention de quitter l’entreprise : une approche par l’étape de carrière 
et l’appartenance générationnelle du salarie. Thèse pour l’obtention du grade de Docteur en Sciences 
de Gestion. l’Université Jean Moulin Lyon 3 
-P.Desreumaux , C.Lemoine( 2012)  : Qualité de vie au travail, épuisement professionnel et 
harcèlement moral .Traité de psychologie du travail et d’organisations S/D de J.Luc Bernaud et Claude 
Lemoine 3éme Edition Dunod. 
 


