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ملخص:
ركزت أغلب الدراسات اليت تناولت ظاهرة
التسرب الوظيفي الطوعي ،مبعىن اإلرادي ،على
مسبباهتا وآاثرها دون اخلوض يف أتصيلها النظري
والذي يعود له الفضل األول يف بلورهتا .وألن فهم
احلاضر يتطلب منا الرجوع إىل املاضي ،سوف نسعى
من خالل هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على أهم
احملطات التارخيية اليت يف إطارها متت حماولة الكشف
عن خمتلف األسباب أو الكيفيات اليت مبقتضاها قد
يتخذ الفرد قرار ترك املنظمة ،وذلك هبدف تقدمي
سياق اترخيي متدرج زمنيا يساهم يف حتديد أدق
ملتغريات التسرب الوظيفي الطوعي.
الكلمات املفتاحية :التسرب الوظيفي الطوعي،
الرضا الوظيفي ،النماذج السببية.
Abstract:
Most of the studies that addressed
the phenomenon of voluntary
employee turnover have focused on
the causes and effects without going
into the theoretical origins, thanks to
which they were first highlighted. In
order to better understand the present,

we shall endeavor in this paper to shed
light on the most important historical
stages and attempts towards revealing
the various reasons or modalities by
which the individual may decide to
leave their jobs (their companies), in
order to provide a chronological
historical context that contributes to a
more accurate definition of the
variables relative to voluntary labor
turnover.
Key words: Voluntary employee
causal
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التسرب الوظيفي الطوعي أو كما ورد ذكره يف
بعض البحوث العلمية دوران العمل الطوعي،
ظاهرة تنظيمية بدأت يف التضخم وازدادت حدهتا مع
مطلع القرن احلايل ،السيما يف ظل التغريات
والتطورات املتسارعة اليت تشهدها بيئة األعمال
كنتيجة إلفرازات العوملة ،وعليه فهي ظاهرة وجب
االهتمام هبا على مستوى املنظمات والتوقف جبدية
عند مسبباهتا ،خاصة إذا ما أدركنا أهنا ليست وليدة
الصدفة ولكنها نتيجة ظروف ومتغريات سلبية

دراسات اجتماعية
أما اصطالحا فنجد العديد من اإلسهامات الفكرية
اليت حاولت حتديده ،مما جيعل وضع تعريف موحد له
أمر اختلف فيه الباحثون ،وعليه فأن التعريف
املستخدم يف هذه الدراسة ابلذات هو "االستقالة
االختيارية للعاملني ،وال يشمل ذلك الطرد أو

تفاعلت فيما بينها لتكون البيئة اليت ساعدت على
بروزها ،أي أهنا ليست حداث مفاجئا يتم بدون
مقدمات بل هي تراكم لعدة عوامل يتعرض هلا الفرد
داخل املنظمة ،وعليه يصبح البحث والتساؤل حول
ماهية املتغريات اليت تقف وراء هذه الظاهرة ضرورة
ملحة .و اإلجابة عن هذا التساؤل تطلب منا الرجوع
إىل أوىل املنطلقات الفكرية اليت اهتمت بدراسة هذا
السلوك التنظيمي ،حيث شغلت متغريات هذا األخري
حيزا هاما من أحباث ودراسات علماء االجتماع
(املدخل االجتماعي) والنفس (املدخل السيكولوجي)
واالقتصاد (املدخل االقتصادي) منذ أوائل القرن
العشرين ،األمر الذي أسس لبناء نظري واسع جتسد
مع بداية اخلمسينيات من نفس القرن ،أين أصبحت
مبقتضاه البحوث التجريبية مبثابة التيار الرئيسي السائد
يف هذا اجملال ،ما ساهم يف وضع عدة مناذج سببية
 Causal Modelsحملاولة حتديد املتغريات اليت
قد تقف وراء هذا السلوك التنظيمي.
وعليه سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية
التعريف بظاهرة التسرب الوظيفي الطوعي ،ومن مت
التطرق إىل أهم النماذج املفسرة لألسباب اليت تقف
وراءها مع حماولة نقدها على خلفية التطورات
احلاصلة يف خمتلف اجملاالت.

االستغناء عن اخلدمة "( ،)2كما دعمت أغلب
الدراسات البحثية العالقة املوجودة بني التسرب
الوظيفي الطوعي والرضا الوظيفي ،أي شعور الفرد
ابالرتياح نتيجة إشباع حاجاته من خالل مزاولته
ملهنته يف املنظمة ،وتقبله ملا متليه عليه وظيفته من
مهام وواجبات(.)3
اثنيا :النماذج السببية املفسرة للتسرب الوظيفي
الطوعي

وهي النماذج اليت تصف العالقة الرتابطية
السببية املوجودة بني مجلة املتغريات وظاهرة التسرب
الوظيفي الطوعي ،ومن أبرزها جند:
 .1منوذج مارش وسيمون ()1958

Organizational Equilibrium

يعترب هذا النموذج مبثابة مرجعية للعديد من
األحباث والدراسات املتعلقة ابلتسرب الوظيفي
الطوعي  ،Voluntary Turnoverفمن
خالل كتاهبما املنظمات Organizations

أوال :اإلطار املفاهيمي

2

يعود أصل كلمة التسرب يف اللغة إىل
السرب ،واليت تعين ابلفتح (الس ْرب) امل ْسلَك
َّ
َ
السَرب) امل ْسلَك يف ُخ ْفية(.)1
والطَ ِريْق ،وابلتحريك ( َّ
َ

زهري الصباغ" ،التسرب بني العاملني وانعكاساته :حالة واقعية" جملة

اإلدارة العامة (سعودية) ،العدد  ،1982 ،38ص .150

Adel M. Belaid, “Job Satisfaction and Its

3

Relation to Remuneration, Promotion and
Ulum

”Conditions

Working

Physical

Islamiyahh Journal (Malaysia), Vol 17,

 1أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب.
(ط ،)3بريوت :دار الصادر ،1993 ،ص .466-465

2016, p 206.
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دراسات اجتماعية
*

من خالل الصفات الشخصية ،وعدد الشركات
املرئية ،والنشاط التجاري.

مارش
حاول
وسيمون**  March & Simonبناء منوذج
نظري فيما خيص التوازن التنظيمي( ،)1والذي سبق
وأشار إليه شيسرت برانرد Chester Bernard
( ،)1938وحسب هذا النموذج فإن حالة التوازن
داخل املنظمة تتجسد من خالل مسامهات الفرد
داخل املنظمة واملغرايت (احلوافز) املقدمة له من
طرف هذه األخرية ،فكلما استجابة املغرايت
ملتطلبات الفرد قل ميوله لرتك املنظمة والعكس
صحيح( ،)2وحسب الشكل رقم ( ،)1فإن هذا
التوازن يتأثر ابعتبارين رئيسيني مها:
 .1.1الرغبة يف احلركة :وهلا عالقة ابلرضا الوظيفي،
حيث يتم حتديدها من خالل مطابقة العمل
للتصور الذايت ،والتنبؤ بعالقات العمل ،وتوافق
العمل مع األدوار األخرى؛

إال أن منوذج مارش وسيمون & March
 Simonأخذ عليه تقدميه لوجهة نظر اثبتة فيما

 .2.1السهولة يف احلركة :وهلا عالقة ابلبدائل
والفرص املتاحة خارج املنظمة ،حيث يتم حتديدها

خيص ظاهرة التسرب الوظيفي ،بدال من وجهة نظر
إجرائية أي عملية ،كما أنه أغفل بعض املتغريات اليت
قد تكون وراء ترك الفرد للمنظمة مثل :الضغط
الوظيفي ،وخمتلف أشكال الوالء التنظيمي(.)3

* جامس ڨاردنر مارش ،ابحث أمريكي خمتص يف املنامجنت ،وهو
أحد رواد نظرية املنظمات.
** هاربرت ألكسندر سيمون ،ابحث أمريكي خمتص يف اقتصاد
واالجتماع ،ومتحصل على جائزة نوبل يف االقتصاد (.)1978
Intent,

Turnover

Perez,

Mylene

 .2منوذج بورتر وستريز (Met )1973
Expectations Model

1

(Doctoral thesis, Department of Strategy and
Business
Economics,
University
of Zurich, 2008), p 23.
Brooks C. Holtom, and al, “Turnover and
Retention Research: a glance at the Past, a
the

of

review

2

3

Sang Long, and al, “The Approaches to
Increase Employees’ Loyalty: A Review on

closer

’Employees

Turnover Models” Australian Journal of

”present, and a venture into the future

Basic and Applied Sciences, N°6, Vol 10,
2012, p 284.

The Academy of Management Annals,
N°1, Vol 2, 2008, p 237.
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دراسات اجتماعية
استنادا على نظرية التوقع ) (VIEاليت
وضعها فيكتور فروم Victor Vroom
( ،)1964اعترب بورتر* وستريز** & Porter

احلوافز املتنوعة ،والثاين هو ختفيض التوقعات إىل
مستوايت واقعية(.)3

 Steersالتوقعات (انظر الشكل رقم  )2مبثابة
احملدد الرئيسي لقرار االنسحاب أو مغادرة الفرد
للمنظمة ،ألهنا تصف التناقض بني ما يواجهه يف
عمله من خالل جتاربه السلبية واالجيابية وما كان
يتوقع أن يواجهه( ،)1فحسب الباحثان ينشأ استياء
الفرد من عمله عندما تنحرف اخلصائص املختلفة
هلذا األخري عن جمموعة التوقعات( ،)2واليت تركز
بدورها على خمتلف جوانب الرضا الوظيفي ،والذي
يعكس بدوره املستوى الرتاكمي لتوقعات الفرد.
ولتخفيض معدالت التسرب الوظيفي
الطوعي ،يرى الباحثان أن احلل األول يكمن يف نظم

* ليمان ويليام بورتر ،ابحث أمريكي خمتص يف علم النفس الصناعي،
وهو أحد منظري السلوك التنظيمي.
** ريتشارد ستريز ،ابحث أمريكي خمتص يف املنامجنت ،وأستاذ يف
جامعة أوريڤون.
Lyman W. Porter, Richard M. Steers,

وأخذ على منوذج بورتر وستريز & Porter
 Steersتركيزه على متغري داخلي واحد لتفسري

ظاهرة التسرب الوظيفي ،وهذا ال يكفي وحده
لتحديد اآلاثر احملتملة اليت ميكن أن ترتتب على قرار
ترك العمل(.)4

1

“Organizational, Work, and Personal factors
in
Employee
Turnover
and

 .3منوذج

موبلي

Intermediate Linkage Model

Absenteeism” Psychological Bulletin,
N°2, Vol 80, 1973, p 152.
2
Wendy R. Boswell, Lily Run, Andrew T.
Hinrichs, (Ed. Julian Barling, Cary L.

L.Cooper,

Lary

Saridakis,

Cooper),

employee

on

handbook

Employee

“Voluntary

Turnover: determinants, processes and

George

3

Research

turnover. United States of America:
Edward Elgar Publishing Limited, 2016, p
218.
4
Sang Long. Op.Cit; p 285.

future directions” The Sage Handbook of
Behaviour,

()1977

Organizational
Vol 1, 2008, p 197.
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دراسات اجتماعية
حاول موبلي*  Mobleyمن خالل هذا
النموذج أدانه شرح الطريقة اليت يتخذ مبوجبها الفرد
املستاء قرار ترك املنظمة ،وحسب هذا األخري ،فإن
قرار االنسحاب من العمل على مستوى املنظمة
يتوسط عدم الرضا الوظيفي واملغادرة الفعلية ،وميكن
أن يعرب عنه من خالل سلسلة من املراحل املعرفية،
بداية من عملية تقييم العمل احلايل مث الرضا أو عدم
الرضا الوظيفي ،ألن وجود سبب واحد لعدم الرضا
الوظيفي ينجر عنه التفكري يف املغادرة ،ويليها تقييم
الفائدة املتوقعة من البحث عن البدائل وتكلفة
املغادرة أي اخلسائر الناجتة عنها ،فإذا أدرك الفرد
وجود البدائل يقوم بتقييمها وذلك من خالل إجراء
املقارنة بينها وبني الوظيفة احلالية ،ويف حال رجحت
نتائج املقارنة البدائل ،فإن النية السلوكية للمغادرة
سوف تثار ويتبعها قرار هنائي للرتك العمل(،)1
وابلتايل فالتفكري يف املغادرة له أتثري مباشر على نية
البحث عن وظيفة جديدة ،وهذه األخرية هلا أتثري

إال أن منوذج موبلي  Mobleyتعرض لالنتقاد
فيما خيص ضعف األدلة التجريبية ،و احملدودية يف
املتغريات التنظيمية ،على سبيل املثال عدم أخذه بعني
االعتبار بعض جوانب من الرضا الوظيفي ،فضال عن
بعض عوامل االلتزام التنظيمي(.)3

مباشر على نية املغادرة( .)2وعليه تعترب النيات

 .4منوذج برايس ومولر ()1986-1981

 Intentionsأفضل املؤشرات للتنبؤ ابلتسرب
الوظيفي الطوعي حسب هذا منوذج.

*

Structural

Model

استنادا على البحوث التجريبية اليت أجريت يف
كل من جامعة إيوا  Iowaوجامعة إيلينوا
 Illinoisما بني عام  1972و  ،1976حاول

ويليام موبلي ،أستاذ وابحث أمريكي خمتص يف املنامجنت ،ومساعد

مدير يف أكادميية االقتصاد واملنامجنت ( ،)Asia - Pacificالصني.
Mylene. Op.Cit; p 25.

1

Anuradha Ramesh, Replicating and

2

Extending Job Embeddedness Across
turnover

employee

Comprehensive

Peter W.Hom, Rodger W.Griffeth, “A
Structural Equations Modeling Test of a
Turnover
Theory:
Cross-Sectional
and
Longitudinal
3

Cultures:

in India and the United States,

(Doctoral thesis, Faculty of the Graduate
School,
University
of
Maryland,
College Park, United States, 2007), p 10.

Analysis” Journal of Applied Psychology,
N°3, Vol 76, 1991, p 350.
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دراسات اجتماعية
جامس برايس*  James Priceمبساعدة شارلز
**
مولر
 Charles Muellerتطوير النموذج السبيب
للتسرب الوظيفي الطوعي Causal Model of
 Voluntary Turnoverالذي وضعه سنة
 ،1975والذي احتوى آنذاك على أربعة
متغريات(:)1

للمنظمة ،وكما هو موضح يف الشكل رقم ( )4فقد
خلصت هذه البحوث يف جمملها أن اختاذ هذا القرار
يتأثر مبتغريين رئيسيني( ،)2األول على املستوى
اخلارجي أو ما اصطلح على تسميتها ابملتغريات
اخلارجية وحتتوي بدورها على ثالثة متغريات فرعية
وهي املتغريات البيئية مثل الفرص ،والفردية مثل
التدريب واالحرتافية ،واهليكلية مثل املسؤولية الناجتة
عن القرابة .واملتغري الثاين على املستوى الداخلي أي
املتغريات الداخلية واليت يتم تقييمها من خالل الرضا
الوظيفي ونية املغادرة ،وااللتزام التنظيمي كوسيط بني
هذين املتغريين ،وتتمثل أساسا يف األجر ،والروتينية،
واملركزية ،واالتصال الفعال ،واالندماج ،وعدالة
التوزيع ،وفرص الرتقية ،والدور الزائد.

 .1.4األجر :وهو الراتب ،والعالوات ،وكذا العوائد
ذات القيمة املالية واليت ختصصها املنظمة للعاملني
مقابل خدماهتم؛
 .2.4املشاركة يف اجملموعة األساسية (االندماج):
وهو مدى مشاركة املوظفني يف العالقات
التنظيمية؛
 .3.4االتصال :وهو درجة املعلومات املنقولة إىل
أعضاء املنظمة ،سواء عرب القنوات الرمسية
(االتصال الرمسي) أو الغري رمسية (االتصال الغري
رمسي)؛
 .4.4املركزية :درجة تركيز السلطة يف املنظمة،
ويشري برايس هنا إىل أمهية توسيع قاعدة املشاركة.
حيث أجرى الباحثان ما بني عام  1981و
 1986العديد من الدراسات والبحوث امليدانية
حول الكيفية اليت يتم من مبقتضاها ترك الفرد
* جامس برايس ،أستاذ وابحث أمريكي خمتص يف علم االجتماع،
** شارلز مولر ،أستاذ وابحث أمريكي خمتص يف علم االجتماع ،جامعة
هاواي كلية علم النفس.
Rodger Griffeth, Peter Hom, Innovative

James L. Price and Charles W. Mueller, “A

1

2

Causal Model of Turnover for Nurses” The

Theory and Empirical Research on

of

Employee
Turnover.
United
States of America: Information Age
Publishing, 2004, p5.

Academy

Management Journal, N°3, Vol 24,
1981, p 544.
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دراسات اجتماعية
اختاذ قرار البقاء يف املنظمة أو تركها من قبل الفرد و
كما هو موضح يف الشكل رقم ( ،)5بناءا على
التسلسل التدرجيي للمتغريات التالية:
 .1.5القيم الفردية وتوقعات العمل :حيث تؤثر
على استجاابت الفرد العاطفية اجتاه العمل،
وتتحدد أساسا ابلرضا الوظيفي ،وااللتزام
التنظيمي ،واملشاركة يف العمل ،وذلك من خالل
التوقعات املنتظرة من العمل ،واخلصائص
التنظيمية ،إضافة إىل اخلربة و مستوى األداء(.)2
 .2.5االستجابة العاطفية اجتاه العمل :حيث تؤثر
على الرغبة والنية يف البقاء أو املغادرة ،ويتوقف
االختيار هنا على جمموعة من املؤثرات اخلارجة
عن العمل مثل الظروف العائلية.
 .3.5نية البقاء أو مغادرة املنظمة واملغادرة الفعلية

إال أن منوذج برايس ومولر & Price
 Muellerأخذ عليه النقص يف إظهار النظرية

هلا :وهنا تظهر الفروق الفردية ،فبالنسبة لبعض
املوظفني تربز هذا النية بشكل مباشر أي دون
األخذ بعني االعتبار بدائل العمل املوجودة ،أما
ابلنسبة للبعض األخر فيمكن التماسها من خالل
حبثهم عن البدائل (فرص عمل) .أي على عكس
موبلي الذي يعترب نية املغادرة تتبع البحث عن
البدائل ،يرى ستريز وماوداي أن البحث عن
البدائل هو الذي يتبع نية ترك املنظمة.

األساسية للسلوك أو العمل ،وابلتايل هذا حيد من
تفسري كاف لعملية التسرب الوظيفي ،كما أظهرت
العينة عدم وجود تغاير مهين ،حيث أجروا أغلب
اختباراهتم على وظائف الطبقة املتوسطة مثل
املمرضات ،وعدم التحقيق حول التأثريات التفاعلية
فيما يتعلق مبحددات التسرب الوظيفي(.)1
 .5منوذج

ستريز

وماوداي

Turnover Model

()1981

** ريشارد توماس ماوداي ،أستاذ وابحث أمريكي خمتص يف املنامجنت،
جامعة أوريڤن كلية التجارة.
2
Thomas W. Lee, Terence R. Mitchell,

*

حسب النموذج املقرتح من قبل ستريز
وماوداي**  Steers & Mowdayتتم عملية

“Voluntarily Leaving an Organization: an

of
Mylene. Op.Cit; p 29.
* ريشارد ستريز ،أستاذ وابحث أمريكي خمتص يف املنامجنت ،جامعة
أوريڤن كلية التجارة.

investigation

empirical

”Steers and Mowday's model of turnover

1

The Academy of Management Journal,
N°4, Vol 30, 1987, p 722.
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دراسات اجتماعية
 Sheridan & Abelsonبناء منوذج (أنظر
الشكل رقم  )6يوضح كيفية انتقال الفرد من حالة
االحتفاظ ابلعمل إىل حالة اإلهناء أو ما اصطلح على

تسميتها بسلوك االنسحاب ،وحسب الباحثان فإن
هذا األخري هو عبارة عن عملية حيوية متقطعة انمجة
عن التغريات املفاجئة و املستمرة يف عوامل السيطرة
أو التحكم مثل ضغوط العمل ،وأتخذ يف أغلب
األحيان ثالث مسارات وهي(:)2
املسار أ :أين يتبع الفرد قاعدة التأخري ،وحياول
االحتفاظ حبالة معينة أطول فرتة ،مما يؤدي إىل
ارتفاع ضغوط العمل واخنفض االلتزام ،األمر
يدفعه إىل ما يسمى مبنطقة التخلف أو التباطؤ،
واليت متثل حالة عدم التوازن أين يكون فيها الفرد
على وشك التغيري من االحتفاظ إىل اإلهناء.

إال أن وجود الفرص البديلة ال تساهم
ابلضرورة يف التنبؤ ابلتسرب الوظيفي ،كما أن منوذج
ستريز و ماوداي  Steers & Mowdayمل
يشرح سوى  6%من فوارق التسرب فيما خيص عينة
الدراسة(.)1

املسار ب :يدل على اخنفاض التوتر الوظيفي،
وتراجع االلتزام الذي يولد عدم الرضا الوظيفي إال
أهنا ال تصل إىل منطقة التباطؤ.

املسار ج :أين يرتفع توتر العمل ولكن مع االلتزام
العايل ،مما يعطي اإلجهاد الوظيفي للفرد ولكن
نظرا ألهنا مل تصل إىل منطقة التباطؤ ،فإنه ال
يؤدي إىل إهناء.
Cusp
ويقوم منوذج شرييدان وأبيلسون
 Catastrophe Modelعلى ثالثة خصائص
وهي(:)3

 .6منوذج شرييدان وأبيلسون ()1983

Cusp Catastrophe Model
انطالقا من نظرية الكارثة املستمدة من
**
الرايضيات ،حاول كل من شرييدان* و أبيلسون
Niharika Singh, Prof. L. S. Sharma,

1

“Process Models of Employee Turnover
”review

a

1975-1995:

during

European Academic Research, Vol 3,
2016, p 2503.
* جون شرييدان ،أستاذ وابحث أمريكي ،خمتص يف املنامجنت والسلوك
التنظيمي ،جامعة كريستيان تكساس.
** مايكل أبيلسون ،أستاذ وابحث أمريكي ،خمتص يف املنامجنت ،كلية
الزراعة وامليكانيكا A&Mتكساس.

Ibid; p 2505.

2

Rodolphe Colle, L’influence de la GRH

3

a la Carte sur la Fidélité de Salaries : le

d’auto-

sentiment

d

rôle

détermination, (Thèse de Doctorat,
Ecole Doctoral de Sciences Economiques et
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دراسات اجتماعية
اخلاصية األوىل :ميكن اعتبار سلوك االنسحاب
متغري متقطع ابملقارنة مع التغريات املفاجئة ،حيث
حياول املوظف االحتفاظ ابلعمل ألطول فرتة
ممكنة ،ولكن مبجرد شعوره بعدم القدرة على
البقاء بسبب عدم الرضا أو الضغط ،سوف يتغري
وبشكل مفاجئ من االحتفاظ إىل اإلهناء.
اخلاصية الثانية :هي وجود منطقة ختلفية للسلوك
(بقاء الوضع على حاله مبجرد توقف السبب
الذي أنتجه) فيما خيص بعض القيم املتعلقة
بعوامل التحكم مت تسميتها مبخطط التشعب،
وهي متثل حالة عدم التوازن ابلنسبة للموظف
الذي على وشك التغيري من حالة االحتفاظ إىل
حالة االنسحاب النهائي ،وهنا يتضاءل االلتزام
التنظيمي وينخفض معه التوتر الوظيفي ،مما ينتج
عنه عدم الرضا الوظيفي ،ومن مظاهرها نسبة
التغيب العالية.

تتمثل حمدودية منوذج شرييدان وأبيلسون
 Sheridan & Abelsonيف تقدميه للسلوك
التنظيمي على أنه جد نوعي ،وأن التنبؤ ابلسلوك
حىت يف أبسط النظم ال يزال يشكل حتداي ،حيث
هناك الكثري من املتغريات اهلامة ،ومن املستبعد جدا
التنبؤ بكل وجه من السلوك داخل التنظيم(.)1

اخلاصية الثالثة :احنراف السلوك حيدث يف
االجتاهات املعاكسة ملخطط التشعب ،فاقرتاب
املوظف من منطقة الثنية ينجر عنه زايدة التوتر
وارتفاع االلتزام التنظيمي ،مما ينتج عنه ضغوط
العمل.

.7

منوذج يل وميتشال ()1994

Unfolding Model

انطالقا من نظرية الصور اليت وضعها يل روي
*
بيش  ،)1990( Lee Roy Beachحاول يل
وميتشال**  Lee & Mitchellتفسري سبب
وكيفية مغادرة الفرد للمنظمة ،فمن وجهت نظرمها أن
قرار ترك الفرد للمنظمة ال يعود فقط إىل عدم الرضا
الوظيفي ،بل أيضا إىل تشكيلة معينة من األحداث
1

Sang Long. Op.Cit; p 288.
* توماس ويليام يل أستاذ وابحث أمريكي ،خمتص يف املنامجنت ،جامعة
واشنطن ،كلية فوسرت لألعمال.
** تورانس ميتشال أستاذ وابحث أمريكي ،خمتص يف املنامجنت ،جامعة
واشنطن ،كلية فوسرت لألعمال.

de
Gestion,
Université
Paul
Cézanne, Aix-Marseille 3, France, 2006),
p 69.
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دراسات اجتماعية
مثال :املرأة اليت تصبح بشكل غري متوقع حامل
(صدمة) قد تراجع صورها ،ما إذا كانت ترغب
يف أن تصبح أم كفء (القيمة) ،وتضمن مستقبل
مهين (املسار) ،وتبقى يف منصبها (االسرتاتيجية)،
فإذا أخلت الصدمة إبحدى الصور الثالث ،فإن
املرأة سوف ترتك املنظمة.

املتنافرة واليت اصطلح على تسميتها بـ"الصدمة"،
وكما هو موضح يف الشكل رقم ( ،)7اقرتح الباحثان
أربعة مسارات أي سيناريوهات نظرية فيما خيص
اختاذ هذا القرار وهي(:)1
املسار األول :يصف كيف ميكن للصدمة املتعلقة
ابملنظمة أو حبدث شخصي أن تدفع ابملوظف
للبحث (من خالل التجارب السابقة) عن حالة
مماثلة أو ذكرى أي سيناريو أو قرار سابق ،فإذا
كان هذا األخري مناسب يف السابق فسوف يتم
تطبيقه يف احلاضر ،دون األخذ بعني االعتبار
البدائل ومستوى الرضا الوظيفي.

املسار الثالث :يصف كيف ميكن للصدمة املتعلقة
ابملنظمة أو حبدث شخصي أن تؤدي ابملوظف
إىل تقييم إمكانية االلتحاق مبؤسسة أخرى ،وهذا
يعتمد على درجة الرغبة و بدائل العمل املتاحة،
ومن أهم خصائص هذا من القرار وجود الصدمة،
خلل الصور ،االستياء ،تقييم البدائل املتوفرة.

مثال :املوظف الذي افتقد للرتقية (صدمة) ،يقرر
ترك العمل إذا ما افتقد الرتقية مرة اثنية
(السيناريو) ،فإذا ما افتقدها للمرة الثانية ،فإن
املوظف جيسد السيناريو ويغادر املنظمة تلقائيا.

مثال :املوظف الذي حيول (صدمة) ،جراء هذا
يشعر ابالستياء واحلزن عدم توافق الصدمة مع
الصور ،وابلتايل يشرع يف البحث عن البدائل أي
عن عروض العمل ،فإذا وجد بدائل يقيمها مع
احرتام الصور الثالث ،فإن كانت البدائل أفضل
يغادر املنظمة.

املسار الثاين :يصف كيف ميكن للصدمة املتعلقة
ابملنظمة أو حبدث شخصي أن تؤدي ابملوظف
إىل إعادة النظر يف ارتباطه مع املنظمة من خالل
تقييم مدى اندماج الصدمة وتناسبها مع الصور
الثالث :القيمة ،واملسار ،واالسرتاتيجية ،فإن
أخلت الصدمة إبحدى الصور الثالث ،فسوف
يغادر املوظف املنظمة ،ويطلق على هذا السيناريو
الصدمة التنظيمية السلبية ألنه ال أيخذ بعني
االعتبار البدائل املتاحة.

املسار الرابع :يصف كيف ميكن للموظف أن يغادر
املنظمة جراء التقييم التدرجيي للعمل مع قيمه
وأهدافه ،ما ينعكس على مستوى الرضا الوظيفي،
وابلتايل يوجد احتمالني:
 املوظف يشعر ابالستياء فيرتكه مباشرة دوناألخذ بعني االعتبار بدائل العمل املتاحة؛
 املوظف الغري راضي يرتك العمل إبتباعالنماذج دوران العمل الطوعي املذكورة
أعاله.

Thomas W Lee, Terence R. Mitchell, “An
Alternative Approach: the unfolding model
1

voluntary

employee turnover” The Academy of

of

مثال :تقدم املرأة العاملة أفضل منوذج يف
سياسة التوازن من خالل البيت والعمل،

Management Review, N°1, Vol 19, 1994,
p 69.
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دراسات اجتماعية
العمل يف املنظمة ،إال أن هذا ال ينفي وجود قاسم
مشرتك بني مجيع هذه النماذج على الرغم من
اختالف مداخلها العلمية ،وهو تركيزها على مجلة من
املتغريات (األسباب) لتفسري التسرب الوظيفي
الطوعي و كان الرضا الوظيفي جزءا من مجيعها ،ما
ساهم يف إجياد جمموعة واسعة من هذه األخرية،
حيث ميكن توظيفها عند دراسة هذه الظاهرة و ذلك
من خالل قياس مدى أتثريها .وعليه من الضروري أن
تركز الدراسات املستقبلية على بناء املزيد من النماذج
السببية للتسرب الوظيفي الطوعي ،حىت يكون هناك
فهم أوسع لألسباب اليت قد تقف وراء هذه الظاهرة
مبا يساهم يف تفعيل أفضل لسياسات االحتفاظ.

ولكن إعادة تنظيم ساعات العمل يف املنظمة
أحدثت اختالل يف سياسة التوازن بني البيت
والعمل ،هذا يشعرها بعدم الرضا وأن صورة
القيمة لديها (كوهنا األم جيدة) أصبحت
خمالفة ،ما يدفعها إىل ترك املنظمة.



خامتة:
من خالل استعرضنا يف هذه الورقة البحثية
لبعض النماذج السببية من عديد النماذج املطروحة
لظاهرة التسرب الوظيفي الطوعي ،هناك مؤشر على
أن أاي من النماذج املوصوفة قدم تفسريا شامال هلذا
السلوك التنظيمي ،والدليل على ذلك عدم وجود
منوذج موحد متفق عليه لفهم سبب اختيار الفرد لرتك


داللة على عدم وجود مسار أخر ابلنسبة للموظف ملغادرة المنظمة.
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