
 جامعة أكلي محند أولحاج البويرة
 كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية

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

المستوى الدراسي :السنة األولى ماستر-   

            

مقياس : السلوك التنظــــــيمي -  

 

 الرضا الوظيفيآثار  األعمال الموجهة: حصة -                        

  المفاهيم األثار و : الجزء الثاني-                       

 إعــــــداد األستاذ: ع. تمجيــــــات                     

 
 

 

 

 

 

 (Roulement professionnel ()Turn over) :الوظيفيدوران ال-

الرضا الوظيفي من المتغيرات األكثر دراسة بعالقاتها مع الدوران  إن
الوظيفي ولقد بينت عدة دراسات العالقة السببية بين الرضا الوظيفي 



 ; Cotton & Tuttle, 1986 ; Green, 2010 ; Griffeth, Hom & Gaertner, 2000)مل ودوران الع

Lee, Phelps, & Beto, 2009 
أن الرضا الوظيفي من المحددات ( Mudor & Tooksoon 2011) يشير الباحثين-

إذ  (E . Nwahanye 2016)دوران العمل في تقليصاألساسية التي تلعب دور 
ارتفع الرضا المهني كلما  انخفض  كلما أنه ( S.Enlart 1991تؤكد الباحثة )

عكسية و دالة  تؤكد نتائج الدراسات على عالقة ارتباطية.الدوران الوظيفي
 ; Dole & Schroeder, 2001 ; Barlow &Zangaro, 2010بين الرضا و الدوران الوظيفي)

Bockerman & Ilmakunnas, 2009)  و نوايا ترك العمل )(Blau, 1993 ; Hellman, 1997 ; Shore et 
al., 1990)  

 et( Griffeth et al. 2000) (Cotton et Tuttle 1986 )  نيالباحث تؤكد تحاليل دراسات -   

العالقة السلبية بين الرضا العام عن العمل ودوران اليد العاملة على 
فإن الرضا الوظيفي عامل هام في دوران اليد  ينحثافحسب هذين الب

نفهم من هذه العالقة السلبية أنه كلما ارتفع  E. Nwahanye 2015) .) العاملة
وبالتالي فإن الرضا من  كلما انخفض دوران العمل الرضا الوظيفي

 intention deالمحددات األساسية لتدعيم تعلق الفرد بالمؤسسة و نوايا البقاء)

resterواالستمرار فيها ).  
 مفهوم الدوران الوظيفي -
 

يعرف  دوران العمل بأنه حركة العاملين إلى المنظمة أو إلى خارجه -
 .الالإراديخالل فترة زمنية محددة وتشمل الخروج اإلرادي و 

فإن الدوران هو (Dion, 1986)حسب القاموس الكندي لعالقات العمل  -    
الظاهرة التي تمكن في حركة دخول وخروج العاملين في المنظمة ويتم 

قياسه بالتغيرات التي تحدث ضمن الموظفين في فترة زمنية محددة وهي 
أو الفضل -الذهاب من المؤسسة–سنة على العموم وتشمل التوظيف 

 .التسريح عن العمل
تحظى هذه الظاهرة باالهتمام بالنظر إلى التكاليف الناتجة عن التوظيف 
والتدريب والتكوين لصالح القادمين الجدد كما تعتبر هذه الظاهرة كذلك 

وسيلة لمعرفة بطريقة ملموسة مستوى الرضا أو عدم الرضا للعملين في 
 المؤسسة.

(في انتقال العامل  2001 )راوية حسن العمل حسب الباحث يتمثل دوران-
استقالة  ) من وظيفة إلى أخرى داخل المؤسسة أو خارجها بمحض إرادته



العامل( نتيجة لظروف معينة ومن مظاهر عدم االستقرار أو دوران العمل 
 أنماط من السلوكات التي تتجلى أثناء العمل التي تعكس عدم رغبة العامل

 . ةعنها تكاليف تتحملها المؤسس في عمله وهذه االستقالة ينجر
بأنه حركة المستخدمين وتشمل الدخول إلى   (Price 1977يعرفه الباحث )-  

المنظمة  والخروج منها بشكل طوعي أو غير طوعي ويعبر دوران العمل 
عن الترك الفعلي للعمل من قبل الموظف أو انتقاله إلى منظمة أخرى أو 

أنه إذا كان الدوران إرادي فهذا يمثل  يوضح هذا الباحث  .عالم البطالة
قرار الفرد في ترك المؤسسة أما إذا كان ترك المؤسسة غير إرادي فهذا 

اإلحالة على -يمثل إجراء من قبل اإلدارة مثل اإلقالة والتسريح من العمل 
مغادرة العمل بسبب الحالة الصحية أو بسبب مسؤوليات عائلية  -التقاعد 

(2016 E . Nwahanye) . 
( الدوران الوظيفي إلى بعدين وهما Morin &Renaud 2009يقسم الباحثين )

 كالتالي :
(: الذي يشير إلى Le roulement intra organisationnel)نظمةالدوران داخل الم-

حركة الموظفين داخل المنظمة ويشمل الترقيات وعمليات التحويل داخل 
 .المؤسسة

(:الذي يشير إلى Le roulement extra organisationnel)نظمة الم خارجالدوران -
 Lesدخول الموظفين إلى المنظمة والخروج منها ويشمل التوظيف )

embauches ( ومغادرة المنظمة )Les départs) . 
 حسب هذين الباحثين فإن الدوران خارج المنظمة ينقسم إلى نوعين :-

يتمثل في استقالة الموظف (:Roulement volontaire) الخروج اإلرادي -     
وهذا معناه أن القرار يعود للموظف كقرار الذهاب إلى التقاعد أو ترك 

 العمل والمؤسسة وااللتحاق بعمل آخر.
التوقيف و  ويتمثل في اإلقالة(:Roulement involontaire)راديالالإالخروج  -   

عالية التنظيمية.يقسم الناتج عن قرارات اإلدارة للرفع من الف عن العمل
 هذان الباحثان الدوران إلى فئتين و هما:

عندما تكون نتائجه ايجابية  (:le roulement est Fonctionnelالدوران الفعال )-
ما يعود  عملهللمنظمة وهذا عندما يكون العامل أقل فعالية في أداه ويغادر 

بالفائدة على المؤسسة التي تقوم بعملية تعيين واستبداله بعامل أكثر فعالية 
 .ما يجعل الدوران إيجابي بالنسبة للمؤسسة



يكون الدوران غير   (:le roulement est dysfonctionnelالفعال ) غيرالدوران 
ترك ت ةصر فعالاالمؤسسة كحالة فقدان عنب الضررعندما يلحق إيجابي 

 .منافسة اتلصالح مؤسس اعمله
 (Morin &Renaud 2009) شكل مكونات مصطلح الدوران الوظيفي للباحثين-

- Les composantes du concept de roulement de personnel de Morin et Renaud (2009) 
 شكل يوضح دوران اليد العاملة                                          

 
 

الدوران اإلرادي)المغادرة الطوعية( بين ( (Dalton et al 1982الباحث  يميز-
والذي ال يمكن  ( évitableالفعال وغير الفعال والدوران الممكن تفاديه )

 (:inévitableتفاديه )
الدوران اإلرادي الفعال إذا كان ناتجا عن قرار الموظفين ذوى مستوى  -

غير إنتاجية )غير محققة لألهداف(  األداء منخفض أو ذوي سلوكات



(comportements non productifs)  وتعتبره المؤسسة فرصة سانحة لتعويضه
  .بموظف أكثر كفاءة في المنصب

الدوران اإلرادي غير الفعال وهو الذي تتعلق باستقاالت الموظفين  -
الناجحين )ذوي الكفاءات ( وبمستوى من التدريب وذوي السلوكات 

 .ية  و يصعب استبدالهم أو تعويضهماإلنتاج
(:كان من الممكن للمؤسسة القيام باجرات  évitableالممكن تفاديه ) الدوران-

 .لتفادي احتمال وقوعه
أي أنه محتوم ال يمكن للمؤسسة : (inévitable) ن غير الممكن تفاديهاالدور-

 . ( (In S . Fitton2017الموظفإذ ال سلطة لها على قرار  تفادي وقوعه
 ( : Le Louarn 2008) تتلخص هذه األنواع في الشكل الذي قدمه الباحث

 
 

 
 
 
 
 
  

Figure Le Louarn 2008 (In S. Fitton 2017)  
تعرف نوايا ترك بأنها الخطوة  :(L’intention de quitter) نوايا ترك العمل-

) الباحث يشير .األخيرة في عملية اتخاذ القرار باتجاه تنفيذ ترك العمل
(Price, 2001 الموظف قبل من للعمل الفعلي الترك عنيعبر  العمل دوران أن 

 التي النية عن العمل ترك نوايا تعبر بينما ىمنظمة أخر إلى انتقاله أو
 . عمله بترك العامل قيام تسبق

أن نوايا ترك العمل هي أفضل  (Fishbein & Ajzen 1975)الباحثين يشير     
أفضل متغير مستقل لتفسير  وأن  فعلي لترك العملمؤشر لتبني سلوك 

( (in S.Fitton2017  سلوك الفرد هو قياس نيته في تبني سلوك ترك العمل
تطور دوران العمل مرهون  حتى ولو أنأنه   (Igalens, 1999) يوضح الباحث.

بمخلف الفرص الموجودة في سوق العمل إال أن هذا المؤشر )نية ترك 
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العمل( يقدم معلومات ضرورية عن مدى التوافق بين توقعات األفراد 
  .وظروف العمل التي تقترحها المؤسسة 

الذي يؤدي إلى  تجاهباال نوايا ترك العمل  (Colle 2006يعرف الباحثين)  
) وضع حد( النتماء إلى الفرد إلى نظام اجتماعي  (ruptureوضع القطيعة )

  . ( In Laurent Giraud  2012)بمبادرته الخاصة 
لغرض المحافظة على بقاء العاملين تقوم المنظمات بمجموعة من -

اإلجراءات التحفيزية التي من شأنها التخفيف من نوايا ترك العمل و الترك 
 Système de)يطلق عليه نظام الحفاظ على الموارد البشريةاإلرادي للعمل و

fidélisation des ressources humaines) . 
 

اإلجراءات   بمجموع   (Peretti 2011)يعرف هذا النظام حسب الباحث   -
التي تسمح بتقليص الذهاب اإلرادي للعاملين.يسمح هذا النظام حسب 

بتخفيف االختالل الداخلي وتحسين تعبئة وتجنيد )   Paillé 2011 (الباحث
  . ( In Laurent Giraud  2012)الموظفين

يمكن تلخيص  العملية ضمن ممارسات تسيير الموارد البشريةتندرج هذه .
 فيما يلي :

-(Formation et développement des compétences)التكوين وتطوير الكفاءات-
تقسيم  -(La participation)المشاركة–(Recrutement sélectif)التوظيف االنتقائي 

 Gestion et)تسيير الكفاءات وتقييمها  –(Le partage de l’information)المعلومات
évaluation des compétences)– ( التحفيزي) األجور( النظامrémunération incitative)- 
الحل التشاركي للمشاكل والعمل -(Responsabilisation)التكليف بالمسؤولية 

 (La résolutions participative des problèmes et le travail d’équipeالجماعي )
( معرفة مدى مساهمة ممارسات تسيير Fabi & al  2012لقد حاول الباحثين )  -

في تحسين الرضا المهني وااللتزام  (pratiques GRHالموارد البشرية ) 
التنظيمي للعاملين وبالتالي التخفيف من نوايا ترك المنظمة فبينت النتائج 

ة  في الرضا المهني والذي أن نشاطات تسيير الموارد البشرية تساهم بقو
من خالله يتم التأثير على االلتزام التنظيمي ما يؤدي في األخير إلى 

 . (E . Nwahanye 2016) التخفيف من نوايا ترك العمل
 

أن الرضا الوظيفي هو مؤشر عن ( (Rutherford et al. 2009 الباحثينيؤكد    
( في هذا اإلطار أن Churchill et al. 1974الباحثين )يوضح   و االلتزام التنظيمي



الموظف الراضي عن عمله لديه حظوظ قليلة عن التغيب وترك العمل 
إذ يشيرون إلى أن (  (Karatepe et al. 2006وبالتالي يدعم هذا الطرح الباحثين 

األقل رضا عن عمله ترتفع لديه حظوظ البحث عن عمل آخر   الموظف
 لهدف ترك عمله الحالي 

(in C. R. Dumesnil 2018) . 

أنه كلما ازدادت درجة رضا العامل  كدت العديد من الدراسات ألقد       
كلما أصبح أكثر تعلقا بعمله و أكثر قدرة على البقاء في المنظمة وعلى 
أداء عمله بفعالية مقارنة بالعامل ذوي المستوى المنخفض من الرضا 

على أنه كلما ارتفعت مستويات  (Ojedoken 2008الوظيفي ويوضح الباحث )
عن ريم الرضا الوظيفي لدى العامل كلما قل تفكيره في إمكانية ترك العمل)

 .(2014 عمورة
إن أغلبية الدراسات تعترف بدور الرضا عن العمل وااللتزام        

فالموظفين غير الراضيين عن  ،التنظيمي في تفسير نوايا ترك العمل
منظمتهم ما يشجع البحث عن عمل بديل عملهم ينفصلون ذهنيا عن 

 In Cossette) .(Hom et coll 1992والمقارنة بين الفرص المتاحة والعمل الحالي )

et Gosselin 2009 ( . 
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