أثر الدعم التنظيمي املدرك والرضا الوظيفي يف نية ترك
العمل عند مقدمي خدمة االتصاالت يف مدينة حلب
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ملخص:
تواجه �رشكات االت�صاالت حتديات كبرية يف �إدارة املوارد
الب�رشية ،فهي ت�سعى �إىل زيادة كفاءة مقدمي اخلدمة لديها
واالحتفاظ باملاهرين منهم.
ويهدف هذا البحث �إىل اختبار �أثر الدعم التنظيمي املدرك،
والر�ضا الوظيفي للحد من ظاهرة ترك العمل عند مقدمي خدمات
االت�صاالت يف مدينة حلب .وقام الباحثون بتوزيع ا�ستبانة على
عينة من مقدمي خدمات االت�صاالت يف حمافظة حلب تعدادها
()176؛ ال�ستق�صاء �آرائهم حول الدعم التنظيمي املدرك والر�ضا
الوظيفي ونية ترك العمل.
وتو�صل البحث �إىل وجود ت�أثري معنوي للدعم التنظيمي
املدرك يف كل من الر�ضا الوظيفي ،ونية ترك العمل ،كما تبني �أن
الر�ضا الوظيفي يتو�سط العالقة معنوي ًا بني الدعم التنظيمي املدرك،
ونية ترك العمل ب�شكل جزئي.
الكلمات املفتاحية :الدعم التنظيمي املدرك ،الر�ضا الوظيفي،
نية ترك العمل ،مقدم اخلدمة.
The Impact of Perceived Organizational Support,
Job Satisfaction on the Telecommunication Service Providers› Turnover Intention in Aleppo

Abstract:
The telecommunication firms face significant
challenges in the human resources management, it
seeks to increase the efficiency of their employees and
retention them. This research aims to test the impact of
perceived organizational support and job satisfaction
on the telecommunication service provider’s turnover
intention in Aleppo. In order to that, the researchers
distributed a questionnaire on a sample of service
providers in the telecommunication firms in Aleppo
population (176) to explore their perceptions about
organizational support, job satisfaction and turnover
intention. The research found that there was significant
effect of the perceived organizational support on the
job satisfaction and turnover intention, as shown that
job satisfaction mediates the relationship between
perceived organizational support and turnover
intention partially.
Keywords: Perceived Organizational Support,
Job Satisfaction, Turnover Intention, and Service
Provider.

املقدمة
�أثار مو�ضوع ترك العمل اهتمام الكثري من الباحثني يف
جمال الدرا�سات التنظيميــة ،وي�أتي هـذا االهتـمام نتيجة اخلـ�سائر
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املرتفعــة التي تتحملـها ال�رشكات ب�سبب ترك العاملني لها ،وهذا
ما جعل عبارة( :العاملون هم الأ�صل الأكرث قيمة لل�رشكة) �شائعة
ب�شكل كبري.
ويف احلقيقة �أ�صبح االحتفاظ باملواهب ق�ضية بالغة الأهمية
يف زمن� ،أ�صبحت فيه القدرات الب�رشية امل�صدر الأ�سا�سي للميزة
التناف�سية .وقد نالت نية ترك العمل اهتمام ًا خا�ص ًا من قادة
ال�رشكات ،ب�شكل خا�ص خالل اال�ضطرابات االقت�صادية املتتالية
يف القرن الواحد والع�رشين ،حيث �أ�صبح االحتفاظ بالعاملني الذين
ميتلكون املهارات احلقيقية �أمراً �صعباً؛ ب�سبب نق�ص هذه املهارات
حت�سن
يف جميع املجاالت ،وهذا ما يتطلب من ال�رشكات �أن
ّ
ممار�ساتها الإدارية والتنظيمية؛ بهدف حتقيق فعالية �أكرب يف �إدارة
العاملني واالحتفاظ باملاهرين منهم.
وعلى الرغم من حالة الك�ساد التي مرت بها ال�سوق العاملية
وانت�شار البطالة ب�شكل كبري� ،إال �أن هذا مل ينق�ص من �أهمية االحتفاظ
بالعاملني ،بل على العك�س فقد دفعت هذه احلال ال�رشكات العاملية
�إىل تعزيز �أن�شطة االحتفاظ بالعاملني املاهرين يف حماولة للخروج
من تلك احلالة ب�أقل اخل�سائر؛ لذلك ينبغي على ال�رشكات ال�سورية
خا�ص �أن ت�سعى �إىل تخفي�ض معدل ترك
عامة ،واالت�صاالت ب�شكلٍ
ٍ
العمل.
و�إن �إدارة االحتفاظ بالعاملني ميكن �أن تتم مبداخل عدة
كا�ستخدام التعوي�ضات واحلوافز ،بالإ�ضافة �إىل خلق بيئة عمل
�إيجابية وداعمة يدركها العاملون على �أنها بيئة عمل تت�صف
باجلودة -ومن �أبرز �سمات جودة هذه البيئة هي الر�ضا الوظيفي-
لذلك ف�إنه من املتوقع �أن يكون للدعم التنظيمي املدرك دور يف
�إدارة االحتفاظ بالعاملني ،واحل ّد من نية ترك العمل باالعتماد على
مفهوم الر�ضا الوظيفي.

مشكلة البحث
تواجه �صناعة االت�صاالت حتديات متكررة يف توظيف
العاملني املاهرين واالحتفاظ بهم ،ويف ال�سنوات الأخرية �أ�صبح
االحتفاظ بالعاملني م�شكلة حقيقية تواجه ال�صناعات جميعا ،وتربز
�أهمية هذه النقطة ب�أن ترك �أحد العاملني ميكن �أن يكلف املنظمة
مبالغ تفوق الرواتب ال�سنوية للعاملني ،مع الأخذ بعني االعتبار
الكلية التي تت�ضمن مهمة توظيف �أخرى ،وا�ستقطاب
التكاليف
ّ
وتدريب البديل.
�إن املدخل اال�سرتاتيجي يف �إدارة املوارد الب�رشية يقوم
على ا�ستقطاب العاملني املاهرين ،والعمل على االحتفاظ بهم بكل
الو�سائل؛ لذلك ف�إن فهم حاالت ترك العمل ،والتحكم بها �سيكون
الهاج�س الأ�سا�سي لإدارة املنظمات م�ستقبالً.
ومن املتوقع �أن يكون للدعم التنظيمي املدرك والر�ضا
الوظيفي دور بارز يف احل ّد من نية مقدمي اخلدمة برتك العمل.
وبالتايل ميكن طرح م�شكلة البحث من خالل الت�سا�ؤالت
التالية:
◄◄هل هناك دور للدعم التنظيمي املدرك يف حت�سني الر�ضا
الوظيفي؟
◄◄هل هناك دور للدعم التنظيمي املدرك يف احلد من ظاهرة
ترك العمل؟
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أثر الدعم التنظيمي املدرك والرضا الوظيفي في نية ترك العمل
عند مقدمي خدمة االتصاالت في مدينة حلب

◄◄هل هناك دور للر�ضا الوظيفي يف احلد من ظاهرة ترك
العمل؟
◄◄ما هو الدور املتبادل للدعم التنظيمي املدرك والر�ضا
الوظيفي يف احلد من ظاهرة ترك العمل؟
◄◄هل هناك دور للعوامل الدميوغرافية (النوع ،التعليم) يف
تفاوت م�ستويات الدعم التنظيمي املدرك والر�ضا الوظيفي ونية ترك
العمل؟

أهداف البحث
ي�سعى البحث �إىل حتقيق الأهداف التالية:
♦ ♦معرفة مدركات مقدمي اخلدمات يف �رشكات االت�صاالت
حول الدعم التنظيمي الذي يتلقونه من منظماتهم ،واختالف هذا
الدعم باختالف العوامل الدميوغرافية (النوع ،والتعليم).
♦ ♦معرفة م�ستوى الر�ضا عند مقدمي اخلدمات يف �رشكات
االت�صاالت ،واختالف م�ستوياته باختالف العوامل الدميوغرافية
(النوع ،والتعليم).
♦ ♦معرفة نوايا مقدمي اخلدمات يف �رشكات االت�صاالت
لرتك العمل ،واختالف نواياهم باختالف العوامل الدميوغرافية
(النوع ،والتعليم).
♦ ♦الت�أكد من وجود اختالفات يف م�ستويات الدعم
التنظيمي املدرك ،والر�ضا الوظيفي ،ونية ترك العمل ب�سبب العوامل
الدميوغرافية.
♦ ♦معرفة العالقة الت�أثريية بني الدعم التنظيمي املدرك
والر�ضا الوظيفي من جهة ،وبني الدعم التنظيمي والر�ضا الوظيفي
يف نية ترك العمل من جهة �أخرى.

أهمية البحث
مل تعد م�شكلة �إدارة املوارد الب�رشية يف ا�ستقطاب العاملني
املاهرين ،بل يف كيفية االحتفاظ بهم ،وهذا ما بات الهدف الأهم
لإدارة املوارد الب�رشية يف �رشكات االت�صاالت ال�سورية .وبالتايل
ف�إن �أهمية هذا البحث تكمن يف معرفة دور مدركات مقدمي اخلدمة
يف �رشكات االت�صاالت حول الدعم التنظيمي وتكاملها مع ر�ضاهم
الوظيفي يف التقليل من نواياهم لرتك العمل ،بالإ�ضافة �إىل معرفة
مدى �إدراك مقدمي اخلدمة للدعم التنظيمي ،ومدى �شعورهم بالر�ضا،
ووجود نوايا لرتك العمل تبع ًا لعاملي النوع والتعليم ك�أحد العوامل
الدميوغرافية املحددة للمدركات وامل�شاعر والنوايا.

الدراسات السابقة
مت الرجوع �إىل العديد من الدرا�سات التي تناولت مو�ضوع
مت ترتيبها ح�سب الت�سل�سل الزمني الأحدث فالأقدم،
البحث ،والتي ّ
وفق التايل:
درا�سة ( )Lim et al., 2016بعنوان�( :أ�سبقيات ونتائج ترك
العمل :دليل من العاملني يف امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية).
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة العوامل التي حتدد نية ترك
العمل عند العاملني يف امل�صارف املاليزية ،حيث قامت الدرا�سة

باختبار العالقة بني ك ٍّل من التمكني ،والدعم التنظيمي املدرك،
والر�ضا الوظيفي وت�أثريها يف نية ترك العمل ،وقد خل�صت الدرا�سة
�إىل �أن الدعم التنظيمي املدرك هو الأكرث ت�أثرياً يف تخفي�ض نية ترك
العمل عند العاملني يف امل�صارف املاليزية ،بينما كان التمكني
الأقل ت�أثرياً.
درا�سة ( )Worku, 2015بعنوان( :التحقق من العالقة بيت
الدعم التنظيمي املدرك ،الدعم اال�رشايف املدرك ،الر�ضا الوظيفي
ونية ترك العمل).
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التحقق من العالقة بني الدعم التنظيمي
املدرك ،والدعم اال�رشايف املدرك ،والر�ضا الوظيفي ونية ترك
العمل� ،أُجريت الدرا�سة على عينة من املدر�سني يف مدار�س املرحلة
التح�ضريية يف مدينة برهان يف �أثيوبيا ،وقد خل�صت الدرا�سة �إىل
وجود عالقة �إيجابية معنوية بني الدعم التنظيمي املدرك والدعم
الإ�رشايف املدرك ،من ناحية �أخرى مل يكم هناك عالقات معنوية مع
الر�ضا الوظيفي ونية ترك العمل ،كما �أن م�ستويات الدعم التنظيمي
املدرك والدعم الإ�رشايف املدرك والر�ضا الوظيفي كانت حتت
املتوقع ،يف حني كانت معدالت ترك العمل �أكرب من املتوقع.
درا�سة (ال�شنطي )2015 ،بعنوان( :دور الدعم التنظيمي كمتغري
معدل يف العالقة بني ال�ضغوط الوظيفية والأداء ال�سياقي).
هدفت هذه الدرا�سة �إىل اكت�شاف العالقة بني ال�ضغوط
الوظيفية والأداء الوظيفي ،والتحقق من ت�أثري الدعم التنظيمي
كمتغري معدل يف العالقة بني ال�ضغوط الوظيفية والأداء الوظيفي،
وقد �أُجريت الدرا�سة على املمر�ضني يف م�ست�شفيات غزة ،وقد خل�صت
الدرا�سة �إىل وجود عالقة عك�سية بني ال�ضغوط الوظيفية والأداء
الوظيفي ،و�أن الدعم التنظيمي يعدل العالقة بني ال�ضغوط الوظيفية
والأداء ال�سياقي.
درا�سة ( )Perryer et al., 2010بعنوان( :تو ّقع نوايا ترك
العمل :الت�أثريات التفاعلية لاللتزام التنظيمي والدعم التنظيمي
املدرك).
هدفت هذه الدرا�سة �إىل اختبار العالقة بني االلتزام التنظيمي،
والدعم التنظيمي املدرك ،ونية ترك العمل� ،أُجريت الدرا�سة على
منظمات القطاع العام الكبرية يف ا�سرتاليا ،وقد خل�صت الدرا�سة �إىل
�أن التفاعل بني الدعم التنظيمي املدرك وااللتزام التنظيمي ي�شكل
حمدداً هام ًا لنية ترك العمل ،و�أن ت�أثري الدعم التنظيمي املدرك على
نية ترك العمل ي�شكل مدخ ًال للمديرين الذين ي�سعون للحفاظ على
العاملني ذوي القيمة ،والذين ال يكفي متتعهم بااللتزام التنظيمي
ليمنعهم من ترك العمل.
درا�سة ( )Tromp et al., 2010بعنوان( :العالقات بني
الإجهاد النف�سي ،الدعم التنظيمي ،االلتزام العاطفي ونوايا ترك
العمل ملوظفي ال�ضيافة ذوي التعليم العايل).
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التحقق من دور ال�ضغط النف�سي،والدعم
التنظيمي املدرك يف االلتزام التنظيمي ،ونية ترك العمل عند
العاملني ذوي التح�صيل العلمي العايل يف منظمات ال�ضيافة يف
هولندا ،وقد خل�صت الدرا�سة �إىل �أن ك ًال من ال�ضغط النف�سي ،والدعم
التنظيمي املدرك ،هما حمددات �أ�سا�سية لنية ترك العمل.
درا�سة ( )Susskind et al., 2000بعنوان( :االجتاهات
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والنوايا ال�سلوكية ملوظفي خدمة الزبائن :اختبار �صالحية الرتكيب
ومنوذج امل�سار).
هدفت هذه الدرا�سة �إىل اختبار �أثر كل من الدعم التنظيمي
املدرك ،وااللتزام التنظيمي ،والر�ضا الوظيفي يف نية ترك العمل يف
املنظمات اخلدمية يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وقد �أُجري البحث
على عينة من ( )386من مقدمي اخلدمات يف الفنادق واملطاعم
وحمالت التجزئة ،وقد خل�صت الدرا�سة �إىل �أن الدعم التنظيمي
املدرك ي�ؤثر يف كل من الر�ضا الوظيفي ،وااللتزام التنظيمي ،و�أن
نية ترك العمل تت�أثر بااللتزام التنظيمي والر�ضا الوظيفي.

يت�ضح للباحثني من خالل مراجعة الدرا�سات ال�سابقة �أن
الدرا�سات العربية مل تربط بني الدعم التنظيمي املدرك ،ونوايا
ترك العمل ،ورغم وجود درا�سات كثرية ربطت بني الدعم التنظيمي
املدرك ،ونية ترك العمل بوجود الر�ضا الوظيفي ،وااللتزام التنظيمي
كمتغريات و�سيطة� ،إال �أنها �أُجريت يف بيئات �أجنبية خدمية خمتلفة
عن بيئة العمل العربية وال�سورية ،حيث يلعب العامل النف�سي
واالجتماعي دوراً كبرياً يف تغيري نتائج البحث؛ لذلك فقد جاءت هذه
الدرا�سة الختبار ت�أثري الدعم التنظيمي املدرك يف نية ترك العمل
بوجود الر�ضا كمتغري و�سيط ،وتطوير منوذج م�سار با�ستخدام حتليل
امل�سار  Path Analysisيف قطاع االت�صاالت يف مدينة حلب.

منوذج البحث

فروض البحث

  :H0ال ي�ؤثر الدعم التنظيمي املدرك معنوي ًا يف الر�ضا
الوظيفي.
  :H0ال ي�ؤثر الدعم التنظيمي املدرك معنوي ًا يف نية ترك
العمل عند مقدم اخلدمة.
  :H0ال ي�ؤثر الر�ضا الوظيفي معنوي ًا يف نية ترك العمل عند
مقدم اخلدمة.
  :H0ال يوجد ت�أثري متبادل لكل من الدعم التنظيمي
املدرك ،والر�ضا الوظيفي يف نية ترك العمل عند مقدم اخلدمة.

منهجية البحث
جمتمع وعينة البحث
يتكون جمتمع البحث من مقدمي اخلدمة يف �رشكات
االت�صاالت اخلا�صة مبدينة حلب ،ونظراً ل�صعوبة التوا�صل مع �أفراد
عينة البحث ،فقد جل�أ الباحثون �إىل �أ�سلوب العينة املي�رسة ،وقاموا
موافق ب�شدة

7

6

5

4

ومت تقدير �صدق �أداة القيا�س من خالل عر�ض اال�ستبانة
على بع�ض املحكمني من الأ�ساتذة اجلامعيني املتخ�ص�صني ب�إدارة
الأعمال وبع�ض اخلرباء واملديرين يف �رشكات االت�صاالت؛ للت�أكد
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بتوزيع ( )190ا�ستبانة ،ا�سرتد منها ( )185ا�ستبانة ،وا�ستبعد منها
( )9لي�صبح عدد اال�ستبانات ال�صاحلة للتحليل ( )176ا�ستبانة.
أساليب مجع البيانات
مت االعتماد على نوعني من م�صادر البيانات:
● ●امل�صادر الثانوية:
يق�صد بها املعلومات الواردة يف الكتب والدوريات العلمية
والر�سائل العلمية العربية والأجنبية املرتبطة مبتغريات البحث.
● ●امل�صادر الأولية:
يق�صد بها البيانات املتعلقة بالدرا�سة امليدانية التي مت
جمعها من خالل ت�صميم �أداة خا�صة ،وقد ت�ضمنت هذه الأداة
ق�سمني اثنني ي�شمل الأول ثالثة �أ�سئلة تتعلق بقيا�س املتغريين
الدميوغرافيني (النوع ،التعليم)� .أما الق�سم الآخر فقد �ضم ()21
عبارة لقيا�س متغريات البحث (لدعم التنظيمي املدرك ،والر�ضا
الوظيفي ،ونية ترك العمل) .وقد مت ا�ستخدام مقيا�س ليكرت ال�سباعي
وفق الآتي:
3

2

1

غري موافق ب�شدة

من مالءمة عبارات اال�ستبانة لأهداف البحث ،حيث مت الأخذ ب�آرائهم
و�أُجريت التعديالت املنا�سبة ،وقد مت الت�أكد من م�صداقية اال�ستبانة
با�ستخدام معامل �ألفا-كرونباخ ،كما هو مو�ضح باجلدول رقم (.)1

أ .د .جنم احلميدي
أ .د .أحمد اليوسفي
أ .عقبة العيسى

أثر الدعم التنظيمي املدرك والرضا الوظيفي في نية ترك العمل
عند مقدمي خدمة االتصاالت في مدينة حلب

جدول رقم ()1
مقاييس البحث ومصداقيتها

املتغري
الدعم التنظيمي املدرك

العبارات

�ألفا-كرونباخ

املقيا�س
)(Eisenberger et al., 1986) & (Perryer et al., 2010

( )12عبارة

0.942

)(Rusbult et al., 1998

( )4عبارات

0.769

)(Seashore et al., 1982)& (Humborst-adet al., 2011

( )5عبارات

0.797

الر�ضا الوظيفي
نية ترك العمل
المصدر :نتائج التحليل اإلحصائي

يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن قيمة معامل �ألفا جلميع
املتغريات �أكرب من ( ،)0.75وهذا يدل على وجود ات�ساق عالٍ
بني عبارات اال�ستبانة� ،إذ �إن الن�سبة املقبولة تبلغ ( )% 65يف
الدرا�سات الإدارية (.)Sekaran, 1984: 227
األساليب اإلحصائية:
 اختبار �ألفا-كرونباخ لقيا�س درجة ات�ساق فقرات الأداة
لكل متغري.
 الإح�صاءات الو�صفية ملتغريات البحث.
 اختبار  Multiple Regressionاالنحدار املتعدد الختبار
الفر�ضيات.
 �أ�سلوب حتليل امل�سار  Path Analysisالختبار الفر�ضيات.

اإلطار النظري للبحث
يتناول الإطار النظري ك ًال من الدعم التنظيمي املدرك،
والر�ضا الوظيفي ،ونية ترك العمل ،من خالل ا�ستعرا�ض �أهم
الأدبيات املتعلقة بهذه املوا�ضيع كما يلي:
أوالً-الدعم التنظيمي املدرك
يعد مفهوم الدعم التنظيمي �أحد التطبيقات املهمة لنظرية
التبادل االجتماعي ومبد�أ املنفعة املتبادلة ،والذي يحاول تف�سري
الدافع الكامن وراء االجتاهات وال�سلوكيات املتبادلة بني الأفراد،
من خالل اال�ستجابة ب�شكل �إيجابي �أو �سلبي ملعاملة الآخرين،
وبناء على ذلك يقوم الباحثون يف ال�سلوك الإداري بتو�صيف حوافز
ً
ال�سلوكيات الإيجابية نحو املنظمة مثل الوالء و�سلوكيات املواطنة
التنظيمية ،والتي ال تكاف�أ ب�شكل ر�سمي �أو تو�ضح من خالل التعاقد،
ونظريات التبادل االجتماعي حتافظ على الأفراد وت�سمح لهم بزيادة
الفوائد ،واملزايا املتبادلة بينهم ،والتي قد ال تكون �شخ�صية مبعنى
�أن الفوائد ال تعتمد يف قيمتها على �شخ�صية املنظمة مث ًال �أو على
املردود املادي ،فقد تكون املزايا اجتماعية كاالهتمام والرعاية
واالحرتام .ويبادل العاملون �إخال�صهم للمنظمة مبنافع مالية،
ولتلبية حاجاتهم العاطفية واالجتماعية(  (�Shanock and Eisen
� .)berger, 2006إن تبادل املنافع �سيعزز املزايا التي �ست�ؤثر يف
هذه العالقة الح ًقا ،حيث يرى ()Aselage and Eisenberger, 2003
�أن العالقات االجتماعية ت�ساعد يف تزويد الأفراد بالتوقعات التي
�ستعود بالفائدة على املنظمة �إىل درجة �أن ك ًال من العامل و�صاحب
العمل �سيكونان على ا�ستعداد ورغبة دائمتني يف حت�سني املزايا

التي تعزز العالقة بينهما .هذه العالقات ميكن و�صفها بالعقد
النف�سي� ،أو االرتباط النف�سي ،فهو يقوم على فهم وا�ضح من قبل
مقدم اخلدمة واملنظمة ،والأخذ بعني االعتبار احتياجات ورغبات
كل طرف من قبل الآخر عند اتخاذ �أي �إجراء ي�ؤثر على الآخر.
ويرى (� )Aselage and Eisenberger, 2003أن ا�ستمرارية العالقة
التبادلية وجناحها يتوقف على تعزيز االرتباط النف�سي بني مقدم
اخلدمة واملنظمة ،بينما ي�ؤدي التق�صري يف حتقيق وتنفيذ �رشوط
العقد النف�سي �إىل تقليل م�ستوى جودة العالقة بينهما ،واملتعلقة مبا
يتجاوز م�س�ؤولياتهم الوظيفية املحددة .وهذا ما يف�رس االختالفات
يف العالقات املتبادلة بني العاملني ومنظماتهم� ،إذ �إن �إدراك مقدم
اخلدمة �أن هناك دعم ًا تنظيمياً� ،سيدفعهم �إىل تكوين نوايا جيدة
جتاه منظمته ،و�ستنعك�س هذه النوايا ب�شكل منطقي يف �شكل عمل
�أف�ضل وجهد �أكرب.
يقوم مفهوم الدعم التنظيمي املدرك على افرتا�ض �أ�سا�سي
يطورون معتقدات عامة حول مدى تقدير املنظمة
هو �أن (العاملني ّ
مل�ساهماتهم واهتمامها ب�أحوالهم) (Eisenberger et al., 1986:
 .)501هذا املفهوم �شكّل نقطة انطالق رئي�سة للكثري من الباحثني
يف تعريف الدعم التنظيمي املدرك ،وتف�سري نتائجه و�أ�سبقياته،
فقد بينّ (� )Eisenberger et al., 2003أن الدعم التنظيمي ب�صفة
�أ�سا�سية تعبري �رصيح �أو م�ضمون عن جمموعة املبادئ ،والقواعد
التي و�ضعت لتوجيه و�ضبط العمل التنظيمي� .أي �أن مدركات
مقدمي اخلدمة حول الدعم التنظيمي ال تتحدد بالقواعد واملبادئ
ال�رصيحة فح�سب ،بل تتحدد بالقواعد واملبادئ غري امل�رصح بها،
الر�سمية وغري الر�سمية ،كما يعرف ()Lee and Peccei, 2007
الدعم التنظيمي ب�أنه �شعور العاملني و�إدراكهم ب�أن الدعم وامل�ساندة
�ستمدهم مبزيد من العناية ،واالهتمام بتطوير خرباتهم ودافعيتهم
نحو العمل والإنتاجية .فالدعم وامل�ساندة الذي يح�صل عليه مقدمو
اخلدمة يجب �أن ي�صب يف تطوير مهاراتهم ودافعيتهم للعمل ،ومبا
ي�ؤدي �إىل حت�سني �أدائهم ،و�إن �أي �شكل �آخر من الدعم لن يدرك من
قبل مقدمي اخلدمة على �أنه �أحد �أ�شكال الدعم التنظيمي املدرك.
وقد قدم كل من ( )Yavas and Babakus, 2010تعريف ًا �أكرث
�شمو ًال للدعم التنظيمي من التعريفات ال�سابقة ،فقد عرفاه ب�أنه
جمموعة ال�سيا�سات ،والإجراءات ،والأدوات الثابتة وامل�ستمرة التي
ت�ساعد مقدمي اخلدمة على حتقيق �أهدافهم يف العمل وحتفزهم على
تطوير �أنف�سهم .ورغم �شمولية هذا التعريف �إال �أنه يركز على ثبات
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الإجراءات وال�سيا�سات الداعمة التي من �ش�أنها �أن ت�ؤثر على فاعلية
هذه الأدوات الداعمة مع مرور الزمن� ،إذ �إن هذه ال�سيا�سات �ست�صل
�إىل ح ّد لن حتقق ملقدمي اخلدمة �أي ا�شباع �إ�ضايف حلاجاتهم
املتجددة ،وبالتايل لن يدرك من قبلهم على �أنه �أحد �أ�شكال الدعم
التنظيمي ،لذا ف�إنه من الأف�ضل الرتكيز على دميومة �أدوات الدعم
التنظيمي بدال من ثباتها ،كما �أن هذا الدعم ميكن �أن يكون ج�سديا
�أو نف�سيا �أو اجتماعيا ،و�أنه ميكن �أن يحدث على م�ستوى املهام �أو
امل�ستوى التنظيمي� ،أو بالتفاعل ال�شخ�صي �أو االجتماعي .من خالل
ا�ستعرا�ض وجهات النظر ال�سابقة حول الدعم التنظيمي املدرك،
ميكن القول �إن الدعم التنظيمي املدرك هو العملية الإدراكية التي
يدرك من خاللها مقدمي اخلدمة �سيا�سات املنظمة و�إجراءاتها
على �أنها داعمة ،والتي تهدف �إىل تطوير مهارات العمل عندهم،
واالهتمام مب�صاحلهم و�أحوالهم.
�إن الدعم التنظيمي املدرك له جمموعة من النواجت �أو الفوائد
للمنظمة والعاملني فيها ،فقد حدد (�شاهني )2002 ،و(Eisenberger
 )et al., 2001تلك الفوائد �أو النواجت بالنواحي التالية:
1.1حتقيق التطوير الذاتي للعاملني ،ف�شعور العاملني
و�إدراكهم ب�أن املنظمة ت�ساندهم يعمل على زيادة اهتمامهم بتطوير
خرباتهم �سواء عن طريق التدريب الر�سمي �أو غري الر�سمي.
2.2زيادة اجلهد املبذول من قبل الأفراد نحو حتقيق الأهداف
التنظيمية.
3.3حت�سني �صورة املنظمة من خالل تعزيز االجتاهات
الإيجابية لدى العاملني؛ مما يدفعهم ل�سلوكيات بناء ال�صورة
الذهنية اجليدة للمنظمة �أمام الآخرين ،وال�سعي لتح�سينها با�ستمرار.
4.4يزيد الدافعية نحو زيادة كفاءة الأداء وحتقيق �أعلى
معدالت عائد متوقعة للإدارات والأق�سام واملنظمة ب�صفة عامة.
5.5تقليل الآثار ال�سلبية لبع�ض �سلوكيات وت�رصفات الأفراد
العاملني داخل املنظمة ،فقد �أثبتت الدرا�سات �أن هناك عالقة ارتباط
عك�سية بني الدعم التنظيمي املدرك ،وظاهرة التغيب عن العمل.
6.6زيادة االلتزام التنظيمي لدى الأفراد ،و�أن هناك ارتباط ًا
طردي ًا بني االلتزام التنظيمي والدعم التنظيمي.
7.7تدعيم العمل الإبداعي واالبتكاري� ،إذ �إن العاملني ذوي
املدركات العالية للدعم التنظيمي يتمتعون بدرجات عالية من
الإبداع واالبتكار.

(Danish and

�أ�سا�سية لر�ضا موظفي البيع عن العمل* ،ويفرت�ض
� )Usman, 2010أن جناح العاملني يف املهام ال�صعبة التي تتطلب
حتدي ًا عقلياً ،والتي ت�سمح لهم اختبار مهاراتهم وقدراتهم �سي�سمح
بتحقيق م�ستويات مرتفعة من الر�ضا الوظيفي** �إن تلك الفوائد من
فعالة يف �إدارة املنظمات
الدعم التنظيمي املدرك يجعله �أداة تنظيمية ّ
وحتقيق الأهداف التنظيمية ،ويف �سياق املنظمات اخلدمية يعد
الدعم التنظيمي املدرك مهم ًا ب�شكل خا�ص؛ لأن كل جتربة تقدمي
خدمة للزبائن هي فريدة وخمتلفة عن التجارب الأخرى ،وكل واحدة
من هذه التجارب تتطلب م�ستوى تدخل خمتلف من قبل العاملني
يف املنظمة لإمتامها بنجاح خا�صة حاالت ف�شل اخلدمة Service
درك �إدارة املنظمة كداعم ملقدمي اخلدمة ،ف�إنه
 ،Failureلذلك �إذا مل ُت َ
من املمكن �أن يبدي مقدمو اخلدمة ا�ستياءهم يف تنفيذ املهمة �أو �أن
يبدون ا�ستياءهم من املنظمة ككل .لذا ف�إن الدعم التنظيمي املدرك
يف �سياق اخلدمة ميكن �أن يرتبط ب�شكل �إيجابي بالر�ضا الوظيفي
عند مقدمي اخلدمة يف �رشكات االت�صاالت ،مما يجعله املهمة
اال�سرتاتيجية القادمة لقادة املنظمات و�إدارة املوارد الب�رشية يف
�صناعة االت�صاالت يف �سورية.
ثانياً -الرضا الوظيفي
�ساد اعتقاد يف املا�ضي �أن الفرد جمرب على العمل بغ�ض النظر
عن ر�ضاه� ،أو عدم ر�ضاه عن وظيفته التي ي�شغلها ،وقد ترتب على
�إهمال العن�رص الب�رشي انخفا�ض �أداء العاملني؛ لذلك �أ�صبح من
ال�رضوري البحث عن حل لهذه امل�شكلة ،وذلك عن طريق حت�سني
م�ستوى الر�ضا الوظيفي عند مقدم اخلدمة.
�إن الر�ضا الوظيفي مفهوم ن�سبي يعتمد ب�شكلٍ �أ�سا�سي على
اخل�صائ�ص الفردية ملقدم اخلدمة ،فقد بني (الرحاحلة والعزام،
� )251 :2011أن مفهوم الر�ضا الوظيفي يختلف من فرد لآخر،
فقد يركز بع�ض مقدمي اخلدمة على احلافز املادي ،ويركز البع�ض
الآخر على احلافز املعنوي ،و�إن املفهوم التقليدي للر�ضا الوظيفي
هو �شعور مقدم اخلدمة �إزاء عمله ،وال يعتمد م�ستوى الر�ضا الوظيفي
على طبيعة العمل فح�سب ،بل على توقعات مقدم اخلدمة حول عمله
(الدليمي واملدو ،)2012 ،حيث يعتمد الر�ضا الوظيفي على التوازن
بني املدخالت (اجلهد والوقت والثقافة) واملخرجات (الأجور،
االمتيازات ،الو�ضع االجتماعي ،ظروف العمل ،واملجاالت ال�ضمنية
للوظيفة) وكلما زادت املخرجات على املدخالت زاد الر�ضا الوظيفي
والعك�س �صحيح.

يختلف الباحثون يف النظر �إىل الر�ضا الوظيفي ،فمنهم من
تكمن فوائد الدعم التنظيمي املدرك يف �أنه ي�شكل حالة ينظر �إليه على �أنه ذو بعد واحد ،ميثل امل�شاعر الكلية التي يحملها
تنظيمية �إيجابية ،متكن العاملني يف املنظمة من �أداء مهامهم ب�شكل الأفراد جتاه عملهم ومنظماتهم التي يعملون بها .فقد و�صف( (�Chi
جيد ،وحتقيق �أهدافهم اخلا�صة من تطوير ملهاراتهم وقدراتهم )manikire et al., 2007 ،الر�ضا الوظيفي ب�أنه جودة حياة العمل� .أي
وحت�سني جودة حياة العمل ،بالإ�ضافة �إىل �إ�شباع حاجاتهم ،فقد
*Lacmanović, D. (2006): Salespeople motivation as key
factor in achieving sales management goals in hotel industry,
بينّ (� )Lacmanović, 2006أن زيادة الدعم التنظيمي املدرك من
Tourism and Hospitality Management, 12(2), 155-169.
خالل الربامج التدريبية ،ونظام املكاف�آت ،والقيادة ت�شكل حمددات
**Danish, R. Q. and Usman, A. (2010): Op cit., 159-167.

267

أ .د .جنم احلميدي
أ .د .أحمد اليوسفي
أ .عقبة العيسى

أثر الدعم التنظيمي املدرك والرضا الوظيفي في نية ترك العمل
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�أن الر�ضا الوظيفي ميثل قدرة العمل الذي ي�شغله مقدم اخلدمة على
تلبية حاجاته املختلفة و�إ�شباعها.
بينما ينظر الآخرون �إىل الر�ضا الوظيفي على �أنه مفهوم
متعدد الأبعاد ،يركز على االجتاهات نحو مظاهر متعددة للعمل،
كالراتب وال�سيا�سات التنظيمية وزمالء العمل وعالقة العاملني
بر�ؤ�سائهم .فقد عرفه (ال�سعودي )2005 ،ب�أنه اال�ستجابات النف�سية
ال�سلبية �أو الإيجابية ال�صادرة عن مقدم اخلدمة جتاه جوانب
عديدة مثل الأجور التي يتقا�ضونها� ،أو مدى ر�ضاهم عن مهامهم
وم�س�ؤوليتهم �أو عالقاتهم بر�ؤ�سائهم �أو زمالئهم ،كما يرى (Yang,
� )2010أن توقعات مقدم اخلدمة حول الأن�شطة الت�سويقية الداخلية
واملتعلقة بربامج التطوير والتدريب والأجور مرتبطة ب�شكل كبري
بزيادة الر�ضا الوظيفي.
هناك جمموعة من املحددات للر�ضا الوظيفي عند مقدمي
اخلدمة ،هذه املحددات منها ما هو مرتبط بطبيعة العمل� ،أو الإدارة،
�أو العاملني� ،أو املناخ التنظيمي ،فقد حدد (Danish and Usman,
 )2010) & (Jeon, 2009: 23جمموعة من العوامل املحددة للر�ضا
الوظيفي عند مقدمي اخلدمة ،وهي:
1.1الأمان الوظيفي :هو توقع ا�ستمرار مقدم اخلدمة بوظيفته
احلالية مع �إمكانية حتقيقه فر�ص الرتقية والتقدم الوظيفي ،ويع ّد
الأمان الوظيفي من �أهم العوامل ت�أثرياً يف الر�ضا الوظيفي ،لأن
�أوىل اهتمامات مقدم اخلدمة ح�صوله على وظيفة ت�ؤمن له اال�ستقرار
املادي والنف�سي يف حياته الوظيفية.
2.2العمل :يعد العمل نف�سه م�ؤ�رشاً رئي�س ًا للر�ضا الوظيفي،
حب �أو كره مقدم اخلدمة لوظيفته ،فالذين يرون
ويعبرّ عنه مبدى ّ
وظيفتهم مهمة بالن�سبة لهم ،وي�ستغلون مهاراتهم ومعرفتهم،
ولديهم احلرية يف وظيفتهم هم �أكرث ر�ضا من غريهم.
3.3التقدير :هو منح مقدم اخلدمة مكانة معينة داخل املنظمة،
ويق�صد بالتقدير كيفية تعامل املنظمة مع مقدم اخلدمة ،ومقدار
التقدير الذي يتلقاه.
�4.4أ�سلوب الإدارة :هو العالقة الر�سمية بني القائد واملر�ؤو�س
التي ت�ؤدي �إىل حتقيق الأهداف ،فالإدارة لها �أهمية كربى؛ لأنها
ت�شكل نقطة الو�صل بني املنظمة والعاملني ،يكون لها الأثر الأكرب
فيما تقوم به من �أن�شطة يومية.
5.5املناخ التنظيمي :هو البيئة االجتماعية الكلية ملجموعة
العاملني داخل املنظمة ،وت�شمل القيم والثقافة والعادات والتقاليد
والأعراف والأمناط ال�سلوكية واملعتقدات االجتماعية وطرائق العمل
املختلفة التي ت�ؤثر على الر�ضا الوظيفي ،كما �أن خلق التوازن بني
ال�سلوك العام للمنظمة والبيئة اخلارجية يعد ح�صيلة فاعلة من
ال�رضوريات التي تتطلبها املنظمة يف التكيف والتوازن واال�ستقرار.
�إن الر�ضا الوظيفي ال ي�شكل هدف ًا بح ّد ذاته ،ولكن زاد
اهتمام الباحثني وقادة املنظمات به ملا له من �أهمية كبرية يف
تعزيز الدافعية عند العاملني ،ولأنه ي�شكل �أ�سبقية مهمة للكثري من
ال�سلوكيات داخل املنظمة كالأداء ،واملواطنة التنظيمية ،ومعاجلة

�شكاوى العمالء والغياب وترك العمل ،لذا ف�إنه من املتوقع �أن يلعب
الر�ضا الوظيفي دوراً مهم ًا يف زيادة التزام مقدمي اخلدمة ،واحلد
من نواياهم يف ترك العمل يف �صناعة االت�صاالت ال�سورية.
ثالثاً  -نية ترك العمل
ي�شري مفهوم ترك العمل �إىل تقدمي اال�ستقالة طوع ًا من العمل
يف املنظمة ،وال �شك �أن ترك العمل ي�شكل تكلفة كبرية لأي منظمة،
و�إن تكاليف ترك العمل تت�ضمن عادة تكاليف اال�ستقطاب والتعيني،
وتكاليف التدريب والتطوير للو�صول �إىل متطلبات العمل من
املهارات املختلفة؛ لذلك ف�إن ترك العمل يعد ق�ضية بالغة الأهمية
لقادة املنظمات؛ لأنه يعرقل �سري العمليات الت�شغيلية ،وينعك�س
�سلب ًا على الروح املعنوية لبقية العاملني ،بالإ�ضافة �إىل �أنه يزيد من
تكاليف ا�ستقطاب وتعيني عاملني جدد.
وعلى الرغم من ذلك نرى �أن ترك العمل لي�س �سلبي ًا دائماً،
وبناء على
لأن الرغبة برتك العمل تعتمد على الفرد الذي �سيغادر.
ً
ذلك ف�إن ترك العمل قد يكون يف م�صلحة املنظمة فيما لو تركز بني
الأفراد ذوي القدرات املنخف�ضة.
وتعرب نية ترك العمل عن رغبة م�ستقبلية برتك العمل طوعياً،
فقد عرف ( )Ipek, 2007نية ترك العمل ب�أنها احتمال ذاتي �أو متوقع
ب�أن العامل �سيغادر املنظمة يف وقت ما يف امل�ستقبل ،وتت�شكل هذه
النية بت�أثري جمموعة من العوامل الفردية والتنظيمية والبيئية التي
تتفاعل مع بع�ضها بع�ضا؛ لي�صار �إىل النية برتك العمل ،ويرى
(� )Carlson, 2009: 36أن نية ترك العمل غالب ًا ما تت�أثر بعوامل
مثل الهوية التنظيمية ،وال�شهرة ،ونية حقيقية لرتك العمل احلايل،
والر�ضا الوظيفي.
ويف بع�ض الأحيان ،ميكن لزمالء العمل امل�شحونني عاطفي ًا
�أن ي�ؤثروا يف زمالئهم الآخرين يف تكوين نية ترك العمل عندهم،
فقد قدم ( )Cote and Morgan, 2002منوذج ًا للتفاعل االجتماعي
الذي يربط العاطفة بالعالقة مع التفاعل بني زمالء العمل� .إذ �إنه
وفق نظرية التبادل االجتماعي التي يعتمدها هذا البحث ،ف�إن
مقدمي اخلدمة يتبادلون امل�شاعر والعواطف داخل املنظمة.
وبخالف العوامل التنظيمية والتفاعل االجتماعي فقد بينّ
(� )Mitchell et al., 2001أن التعلق بالعمل Job Embeddedness
ميكن �أن ي�ؤثر على قرارات ترك العمل بغ�ض النظر عن م�ستوى الر�ضا
الذي ي�شعر به العاملون .هذا التعلق يتمثل بدرجة ارتباط مقدمي
اخلدمة باملنظمة التي يعملون فيها ،وي�شتمل على �شعور الفخر
والوالء وااللتزام التنظيمي ،فمن املمكن �أن يت�شارك مقدمو اخلدمة
الأن�شطة ،والأهداف ،والر�ؤية للم�ستقبل؛ لذلك ف�إن عدم وجود هذه
الروابط ت�ضع مقدم اخلدمة يف مقارنة داخلية عما �سيخ�رسه �إذا ترك
العمل �أو املنظمة ،وهنا ي�أتي دور املنظمة يف العمل على تعظيم
�شعور مقدم اخلدمة باخل�سارة فيما لو ترك العمل.
نتائج التحليل الإح�صائي واختبار الفرو�ض
1.1االح�صائيات الو�صفية لعبارات املقايي�س ومتغريات
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الدرا�سة:
يو�ضح اجلدول رقم ( )2املتو�سط احل�سابي واالنحراف
املعياري لعبارات اال�ستبيان وكل من الدعم التنظيمي املدرك
والر�ضا الوظيفي ونية ترك العمل.
الجدول رقم ()2
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات المقياس

انحراف

متو�سط

العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات
تهتم الإدارة ب�إ�شباع حاجاتي ورغباتي يف العمل

1.339

4.78

حتاول الإدارة جعل عملي ممتع ًا قدر الإمكان

1.562

4.73

تقبل الإدارة �أي �شكوى من قبلي

1.530

5.31

تقدر الإدارة �أي جهد مني

1.385

5.05

تهتم الإدارة ب�آرائي

1.545

4.99

املديرون فخورون �أين جزء من املنظمة

1.296

5.26

تهتم الإدارة مب�صلحتي ب�شكل حقيقي

1.547

4.73

تفخر �إدارتي ب�إجنازاتي يف العمل

1.359

5.13

ت�أخذ الإدارة �أهدايف وقيمي بعني االعتبار

1.389

4.94

تناق�ش الإدارة معي القرارات املتعلقة بوظيفتي
ب�رصاحة

1.606

4.95

تقدر الإدارة جهودي الإ�ضافية التي �أبذلها لأداء العمل

1.481

5.00

ت�ساعدين الإدارة على �أداء عملي ب�أف�ضل طريقة ممكنة

1.417

5.34

1.13886

5.0170

انا م�ستمتع ببيئة العمل يف املنظمة

1.418

5.53

انا م�ستمتع بطبيعة العمل الذي �أقوم به

1.440

5.58

ال �أجرب نف�سي على الذهاب للعمل

1.089

6.23

�أعتقد �أن عملي نافع جدا

1.466

5.50

1.04691

5.7116

ال �أنوي البقاء يف منظمتي لأكرث من �سنتني

2.150

2.92

�أنا �أبحث الآن عن منظمة �أخرى للعمل بها ب�شكل جدي

2.129

2.75

لن �أخ�رس كثريا �إذا تركت عملي احلايل

1.927

2.99

هناك احتمال �أنني �س�أبحث عن عمل جديد

2.122

3.51

هناك احتمال �أن �أبقى يف املنظمة يف ال�سنوات
اخلم�سة القادمة

1.757

2.82

1.50215

2.9977

الدعم التنظيمي املدرك POS

الر�ضا الوظيفي JS

نية ترك العمل TI

(حتاول الإدارة جعل عملي ممتعا قدر الإمكان) ،والعبارة (تهتم
الإدارة مب�صلحتي ب�شكل حقيقي) ،ويرى الباحثون �أن ال�سيا�سات
واملمار�سات الإدارية يف �رشكة االت�صاالت تعطي الأولوية الجناز
العمل وال تهتم كثرياً بتلبية احلاجات والرغبات ال�شخ�صية ملقدمي
اخلدمة؛ كما �أن م�ستوى الر�ضا عن العمل الذي يدركه مقدم خدمة
االت�صاالت يزيد كثرياً عن الدرجة املتو�سطة للمقيا�س ( ،)4فبلغ
املتو�سط ( )5.711بانحراف معياري مقداره ( ،)1.04وقد كانت
العبارة الأكرث �إدراك ًا (ال �أجرب نف�سي على الذهاب للعمل) ،وهذا دليل
على �أن مقدمي خدمة االت�صاالت ميلكون رغبة قوية بالذهاب للعمل
حب ًا به ،ولي�س خوف ًا من العقاب؛ و�أخرياً ،كانت نية مقدمي اخلدمة
لرتك العمل �أقل من الدرجة املتو�سطة للمقيا�س ( )4مبتو�سط ح�سابي
( )2.997وانحراف معياري ( ،)1.50وكانت العبارة الأكرث �إدراك ًا
(هناك احتمال �أنني �س�أبحث عن عمل جديد) مبتو�سط (،)3.51
وهذا يعني �أن مقدمي خدمة االت�صاالت غري مقتنعني متام ًا بعملهم
احلايل على الرغم من بقائهم فيه ،و�سوف يرتكون هذا العمل ،حينما
تتاح لهم فر�صة بديلة �أف�ضل.
2.2الدعم التنظيمي املدرك والر�ضا الوظيفي ونية ترك العمل
ح�سب النوع
يو�ضح اجلدول رقم ( )3املتو�سط احل�سابي لكل من الدعم
التنظيمي املدرك ،والر�ضا الوظيفي ،ونية ترك العمل ح�سب نوع
مقدم اخلدمة.
الجدول رقم ()3
اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات البحث حسب النوع

ذكر

�أنثى

الإجمايل

املتو�سط
العينة
املتو�سط
العينة
املتو�سط
العينة

POS

JS

TI

4.8627

5.7245

3.1074

108

108

108

5.2623

5.6912

2.8235

68

68

68

5.0170

5.7116

2.9977

176

176

176

المصدر :نتائج التحليل اإلحصائي

يو�ضح اجلدول ال�سابق �أن مدركات مقدمي خدمة االت�صاالت
حول الدعم التنظيمي الذي يتلقونه من الإدارة تزيد قلي ًال عن الدرجة
املتو�سطة للمقيا�س ( ،)4فبلغ املتو�سط ( )5.017بانحراف معياري
( ،)1.13ويف حني كانت �أكرث العبارات �إدراك ًا هي العبارة (ت�ساعدين
الإدارة على �أداء عملي ب�أف�ضل طريقة ممكنة) ،و�إن �أقلها كانت
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يو�ضح اجلدول �أن الإناث تدرك الدعم التنظيمي الذي حت�صل
عليه من الإدارة بدرجة �أكرب من الذكور ،ويرى الباحثون �أن ال�سبب
يف ذلك يعود �إىل ثقافة املجتمع التي تكرم املر�أة و ترى �أنها حتتاج
�إىل دعم واهتمام دائمني ،بينما جند �أن م�ستوى الر�ضا الوظيفي
بني الذكور والإناث متقارب ،وهذا ما ي�ؤكد النتيجة ال�سابقة من
�أن دعم الإناث ب�شكل �أكرب من الذكور ال ي�شكل م�صدراً للإزعاج� ،أو
عدم الر�ضا من قبل املقدمي اخلدمة الذكور ،يف حني يت�ضح �أن نية
الذكور برتك العمل �أكرب من الإناث ،وذلك بح�سب ر�أي الباحثني؛ لأن
الإناث متيل �إىل اال�ستقرار ب�شكل عام �أكرث من الذكور ،واال�ستقرار يف
وظيفة ما ،وهذا يعني �أن ا�سرتاتيجيات االحتفاظ بالعاملني تكون
جمدية مع الإناث �أكرث من الذكور.

أ .د .جنم احلميدي
أ .د .أحمد اليوسفي
أ .عقبة العيسى

أثر الدعم التنظيمي املدرك والرضا الوظيفي في نية ترك العمل
عند مقدمي خدمة االتصاالت في مدينة حلب

3.3الدعم التنظيمي املدرك والر�ضا الوظيفي ونية ترك العمل
ح�سب التعليم

جدول رقم ()5
نموذج االنحدار البسيط لتأثير الدعم التنظيمي المدرك في الرضا الوظيفي

يبني اجلدول رقم ()4املتو�سط احل�سابي ملتغريات الدرا�سة
ح�سب التعليم.

املتغري
الثابت
الدعم التنظيمي
املدرك POS

الجدول رقم ()4
اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات البحث حسب التعليم

ثانوية

جامعة

درا�سات عليا

الكلي

POS

JS

TI

املتو�سط

6.3500

6.8000

1.4000

العينة

10

10

10

املتو�سط

4.9589

5.5810

2.9239

العينة

142

142

142

املتو�سط

4.8056

6.0313

4.1000

العينة

24

24

24

املتو�سط

5.0170

5.7116

2.9977

العينة

176

176

176

المصدر :نتائج التحليل اإلحصائي

يو�ضح اجلدول ال�سابق �أن حملة ال�شهادة الثانوية هم الأكرث
�إدراك ًا للدعم التنظيمي ،يليه حملة الإجازة اجلامعية ثم الدرا�سات
العليا ،ويرى الباحثون �أنه ميكن تف�سري ذلك نتيجة ارتفاع توقعات
مقدمي اخلدمة (حملة الإجازة اجلامعية والدرا�سات العليا) حول
الدعم التنظيمي الذي ينبغي على الإدارة �أن توفره لهم �أثناء العمل،
مقارنة بزمالئهم حملة ال�شهادة الثانوية.
ويت�ضح �أن �أعلى م�ستوى للر�ضا الوظيفي هو عند حملة
ال�شهادة الثانوية ،يليه حملة �شهادة الدرا�سات العليا ،ثم يليه
بقليل حملة الإجازة اجلامعية ،ويرجع الباحثون هذا التفاوت يف
م�ستويات الر�ضا الوظيفي ب�سبب قناعة مقدمي اخلدمة من حملة
ال�شهادة الثانوية مبا يح�صلون عليه من املنظمة ،يف حني ال يجد
حملة الإجازة اجلامعية ما يطمحون احل�صول عليه يف املنظمة،
ومبا يتالءم مع حت�صيلهم العلمي ،يف حني �أن حملة �شهادة
الدرا�سات العليا وعلى الرغم من �أنهم ال يح�صلون على ما يتالءم
متام ًا مع �إمكانياتهم ف�إنهم يح�صلون على عائد اجتماعي يعو�ض
نوع ًا ما النق�ص يف العوائد املتوقعة.

معامل
االنحدار

املح�سوبة

م�ستوى
املعنوية

3.140

10.552

0.000

0.513

8.861

0.000

T

R2

0.311

F

78.511

Sig.

0.000

الداللة
الإح�صائية
معنوي
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يت�ضح من اجلدول ال�سابق � ّأن هذا النموذج يتمتع بال�صالحية
يف اختبار العالقة الت�أثريية للدعم التنظيمي املدرك يف الر�ضا
الوظيفي ،حيث بلغت قيمة  )F) 78.511مب�ستوى معنوية ()0.00
وهي �أقل من ( )0.05مما يعني � ّأن هذا النموذج �صالح للتنب�ؤ بقيم
املتغري التابع (الر�ضا الوظيفي)؛ ويت�ضح �أي�ض ًا � ّأن معامل التحديد
بلغ ( )0.311وهذا يعني � ّأن الدعم التنظيمي املدرك  POSيف�رس
ما مقداره ( )% 31.1من التغري احلا�صل يف الر�ضا الوظيفي ،JS
وهي قوة تف�سريية جيدة ،و� ّأن ن�سبة ( )% 68.9تعود �إىل متغريات
�أخرى مل تكن مو�ضع الدرا�سة؛ كما يت�ضح �أي�ض ًا � ّأن الدعم التنظيمي
املدرك ي�ؤثر طرداً يف الر�ضا الوظيفي مب�ستوى معنوية ( ،)0.00مما
يقت�ضي رف�ض فر�ضية العدم وقبول الفر�ضية البديلة والتي تن�ص
على �أ ّنه ي�ؤثر الدعم التنظيمي املدرك معنوي ًا يف الر�ضا الوظيفي؛
وهذا يتفق مع ما تو�صلت �إليه درا�سة ( )Worku, 2015و(Susskind
 )et al., 2000ويعود ذلك �إىل �أن م�ساعدة مقدمي خدمة االت�صاالت
يف حتقيق �أهدافهم يف العمل �سيجعل تقييمهم جلودة حياة العمل
مرتفعة ،كما �أن حتفيزهم على تطوير �أنف�سهم ومتكينهم من ذلك
�سيخلق عندهم �شعور بالإجناز ،وهذا يدفع مقدمي اخلدمة �إىل تكوين
م�شاعر �إيجابية نحو �رشكة االت�صاالت لأنها وفرت لهم ذلك.
 .4/2الفر�ض الثاين:
  :H0ال ي�ؤثر الدعم التنظيمي املدرك معنوي ًا يف نية ترك
العمل عند مقدم اخلدمة.
جدول رقم ()6
نموذج االنحدار البسيط لتأثير الدعم التنظيمي المدرك في نية ترك العمل

كما يت�ضح �أن نية ترك العمل عند حملة ال�شهادة الثانوية
منخف�ضة جداً ،ثم تبد�أ باالرتفاع كلما زاد امل�ستوى التعليمي ،ويعود
ذلك بح�سب ر�أي الباحثني �إىل عدم اقتناع حملة ال�شهادتني اجلامعية
والدرا�سات العليا مبركزهم الوظيفي ويعتقدون �أنهم ي�ستحقون العمل
يف م�ستويات �إدارية �أعلى تتوافق مع م�ؤهالتهم العلمية.
4.4اختبار الفرو�ض
 .4/1الفر�ض الأول:
  :H0ال ي�ؤثر الدعم التنظيمي املدرك معنوي ًا يف الر�ضا
الوظيفي ملقدم اخلدمة.

املتغري

معامل
االنحدار

املح�سوبة

م�ستوى
املعنوية

الثابت

5.540

11.665

0.000

POS

-0.507

-5.488

0.000

T

R2

0.148

F

30.11

.Sig

0.00

الداللة
الإح�صائية
معنوي
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يف اختبار العالقة الت�أثريية يف نية ترك العمل� ،إذ بلغت قيمة
 (30.11مب�ستوى معنوية ( )0.00وهي �أقل من ( )0.05مما يعني
� ّأن هذا النموذج �صالح للتنب�ؤ بقيم املتغري التابع (نية ترك العمل)؛
وفيما يتعلق بالقدرة التف�سريية لهذا النموذج ،يبينّ اجلدول � ّأن
معامل التحديد بلغ ( )0.148وهذا يعني � ّأن الدعم التنظيمي املدرك
 POSيف�رس ما مقداره ( )% 14.8من التغري احلا�صل يف نية ترك
العمل  ،JSوهي قوة تف�سريية منخف�ضة ،و� ّأن ن�سبة ( )% 85.2ترجع
�إىل متغريات �أخرى مل تكن مو�ضع الدرا�سة؛ كما يت�ضح �أي�ض ًا من
اجلدول ال�سابق � ّأن الدعم التنظيمي املدرك ي�ؤثر عك�سي ًا يف الر�ضا
الوظيفي مب�ستوى معنوية ( ،)0.00مما يقت�ضي رف�ض فر�ضية العدم
وقبول الفر�ضية البديلة التي تن�ص على �أ ّنه ي�ؤثر الدعم التنظيمي
املدرك معنوي ًا يف نية ترك العمل؛ وهذا يتفق مع درا�سات عديدة
�أمثال (;Lim et al., 2016; Worku, 2015; Perryer et al., 2010
 )Tromp et al., 2010ويعود ذلك �إىل �أن قيام �رشكات االت�صاالت
مب�ساعدة مقدمي اخلدمة لديها بتحقيق �أهدافهم بالعمل� ،سيدفعهم
�إىل تف�ضيل البقاء يف ال�رشكة �أطول فرتة ممكنة ،كما �أن املحفزات
التي تقدمها ال�رشكة لتطوير مقدمي اخلدمة لديها يجعلهم ي�شعرون
باخل�سارة الكبرية يف حال قرروا ترك العمل.
 .4/3الفر�ض الثالث:
  :H0ال ي�ؤثر الر�ضا الوظيفي معنوي ًا يف نية ترك العمل عند
مقدم اخلدمة.

F

جدول رقم ()7
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املتغري

معامل
االنحدار

املح�سوبة

م�ستوى
املعنوية

الثابت

6.502

11.388

0.000

JS

-0.613

-6.239

.0000

T

R2

0.183

F

38.92

Sig.

0.000
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يت�ضح من اجلدول ال�سابق � ّأن هذا النموذج يتمتع بال�صالحية
يف اختبار العالقة الت�أثريية يف نية ترك العمل� ،إذ بلغت قيمة F
 38.92مب�ستوى معنوية ( )0.00وهي �أقل من ( )0.05مما يعني
� ّأن هذا النموذج �صالح للتنب�ؤ بقيم املتغري التابع (نية ترك العمل).
وفيما يتعلق بالقدرة التف�سريية لهذا النموذج ،يبينّ اجلدول معامل
التحديد بلغ ( )0.183وهذا يعني � ّأن الر�ضا الوظيفي  JSيف�رس ما
مقداره ( )% 18.3من التغري احلا�صل يف نية ترك العمل ،وهي قوة
تف�سريية منخف�ضة ،و� ّأن ن�سبة ( )% 80.7ترجع �إىل متغريات �أخرى
مل تكن مو�ضع الدرا�سة؛ كما يت�ضح � ّأن الر�ضا الوظيفي ي�ؤثر عك�س ًا
يف نية ترك العمل مب�ستوى معنوية ( ،)0.00مما يقت�ضي رف�ض
فر�ضية العدم وقبول الفر�ضية البديلة التي تن�ص على �أ ّنه ي�ؤثر
الر�ضا الوظيفي معنوي ًا يف نية ترك العمل .وهذا يتفق مع درا�سات
كل من ()Carlson, 2009; Worku, 2015; Susskind et al., 2000
ويعود ذلك �إىل �أن توفري املتعة واملنفعة يف مكان العمل ،والعمل
على �إ�شباع حاجات مقدمي خدمة االت�صاالت من قبل �رشكات
االت�صاالت �سيجعل مقدمي اخلدمة يتم�سكون طواعية بها ،كونها
م�صدر الإ�شباع حلاجاتهم ورغباتهم ،ولأن ترك ال�رشكة �سيعظم
�شعورهم باخل�سارة.
 .4/4الفر�ض الرابع:
  :H0ال يتو�سط الر�ضا الوظيفي معنوي ًا العالقة بني الدعم
التنظيمي املدرك ونية ترك العمل عند مقدم اخلدمة.
الختبار هذا الفر�ض� ،سيقوم الباحثون با�ستخدام حتليل
امل�سا ر  Path Analysisبطريقة االختالف يف معامالت االنحدار �Dif
 ference in Coefficientsبني املتغري امل�ستقل واملتغري التابع قبل
وبعد �إدخال املتغري الو�سيط ،وعلى الرغم من �شيوع ا�ستخدام هذه
وجه لها
الطريقة يف اختبار الفر�ض املتعلق باملتغري الو�سيط ،فقد ِّ
انتقاد؛ لأنها ال حت�سب معنوية ت�أثري املتغري الو�سيط يف العالقة بني
املتغريين امل�ستقل والتابع ،وهذا ما دفع بع�ض الباحثني لتطوير
اختبارات مكملة حل�ساب معنوية هذا الت�أثري ،ويعد اختبار Sobel
* testمن االختبارات امل�ستخدمة حل�ساب معنوية الت�أثري الو�سيط
بني املتغريين امل�ستقل والتابع .و�إن وجود �أ�سا�س نظري وعملي بني
املتغريات يف النماذج البحثية ذات املتغريات الو�سيطة يعد �رشط ًا
�أولي ًا و�أ�سا�سي ًا لالختبار االح�صائي ال�سابق ،وهذا ال�رشط يعد حمقق ًا
من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة التي تو�صلت �إىل نتيجة
مفادها �أن الر�ضا الوظيفي يتو�سط العالقة بني الدعم التنظيمي
املدرك ونية ترك العمل ( ،)Susskind et al., 2000ويبينَ (Baron

� )and Kenny, 1986إن طريقة االختالف مبعامالت االنحدار متر ب�أربع خطوات متتالية مو�ضحة باجلدول التايل:
جدول رقم ()14
نماذج االنحدار بين الدعم التنظيمي المدرك ،ونية ترك العمل بوجود الرضا الوظيفي كوسيط

اخلطوة

امل�سار

1

POS-TI

T

اخلط�أ
املعياري

قيمة

Sig.

الثابت

5.540

0.475

11.665

0.000

POS

-.507

0.092

-5.488

0.000

معامل االنحدار

R2

0.148

F

خط�أ معياري
للتقدير

قيمة

Sig.

1.39090

30.114

0.000

http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm
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أثر الدعم التنظيمي املدرك والرضا الوظيفي في نية ترك العمل
عند مقدمي خدمة االتصاالت في مدينة حلب

اخلطوة

امل�سار

2

POS-JS

3

JS-TI

4

POS-JS-TI

T

اخلط�أ
املعياري

قيمة

Sig.

الثابت

3.140

0.298

10.552

0.000

POS

0.513

0.058

8.861

0.000

الثابت

6.502

0.571

11.388

0.000

JS

-0.613

0.098

-6.239

0.000

الثابت

6.935

0.586

11.838

0.000

POS

-0.279

0.107

-2.603

0.010

JS

-0.444

0.117

-3.812

0.000

معامل االنحدار

F

خط�أ معياري
للتقدير

قيمة

Sig.

0.311

0.87154

78.511

0.000

0.183

1.36183

38.922

0.000

R2

1.33977

0.214

23.496

0.000
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وفق ًا لـ ( ،)Preacher and Hayes, 2008ف�إن الر�ضا الوظيفي
يتو�سط العالقة بني الدعم التنظيمي املدرك ،ونية ترك العمل نتيجة
مقارنة النموذج الأول مع الرابع وحتقق ال�رشوط التالية:
1.1زادت القدرة التف�سريية للنموذج مبقدار (،)% 6.6
2.2تناق�ص اخلط�أ املعياري للتقدير مبقدار (،)0.05113
3.3تناق�ص ت�أثري الدعم التنظيمي املدرك يف نية ترك العمل
بوجود الر�ضا الوظيفي ،مع بقاء الت�أثري املعنوي للدعم التنظيمي
املدرك يف نية ترك العمل بوجود الر�ضا الوظيفي ،وهو ما يعني �أن
الر�ضا الوظيفي تو�سط العالقة بني الدعم التنظيمي املدرك ونية ترك
العمل ب�شكل جزئي؛ وهذا يتفق مع درا�سة ()Susskind et al., 2000
من �أن الر�ضا الوظيفي يو�ضح العالقة بني الدعم التنظيمي املدرك
ونية ترك العمل ب�شكل �أف�ضل� ،إذ �إن قيام �رشكات االت�صاالت بتطبيق
�سيا�سات و�إجراءات تنظيمية داعمة ملقدمي اخلدمة لديها يجعلهم
�أقل رغبة برتك العمل عندما يكونون را�ضني عنها.
وللت�أكد من معنوية الت�أثري الو�سيط للر�ضا الوظيفي يف
العالقة بني الدعم التنظيمي املدرك ونية ترك العمل ،فقد قام
الباحثون ب�إجراء  ،Aroian Testحيث ي�ؤكد (Baron and Kenny,
� )1986أن هذا االختبار من �أكرث االختبارات م�صداقية يف اختبار
معنوية الت�أثري الو�سيط.
ويو�ضح اجلدول التايل اختبارات الت�أكد من معنوية الأثر
غري املبا�رش للمتغري امل�ستقل ( )POSيف املتغري التابع ( )TIبوجود
( )JSكمتغري و�سيط.

جدول رقم ()15
اختبارات معنوية تأثير المتغير الوسيط

Test
statistic

Std. Error

p-value

Sobel Test

-3.48743319

0.06531222

0.00048768

Aroin Test

0.00052287

0.06566381

0.00052287

Goodman
Test

0.00045419

0.06495873

0.00045419

Aroian test equation: z-value = a*b/
)SQRT(b2*sa2 + a2*sb2 + sa2*sb2

امل�صدر :نتائج التحليل االح�صائي

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن � p-valueأ�صغر من ()0.05؛
لذلك ف�إننا نرف�ض فر�ضية العدم ،ونقبل الفر�ضية البديلة التي تقول
«يتو�سط الر�ضا الوظيفي معنوي ًا العالقة بني الدعم التنظيمي املدرك
ونية ترك العمل» .ويتم ح�ساب الت�أثري الكلي للمتغري امل�ستقل يف
املتغري التابع من خالل املعادلة:
الت�أثري الكلي = الت�أثري املبا�رش  +الت�أثري غري املبا�رش
الت�أثري الكلي = (= )-0.613*0.513( + )-0.507
-0.821469
بناء على نتائج حتليل االنحدار ميكن ت�صميم منوذج البحث
وفق الآتي:
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استنتاجات البحث:
�1.1إن �إدارات �رشكات االت�صاالت يف مدينة حلب ال ت�ساعد
مقدم اخلدمة بدرجة كافية على حتقيق �أهداف العمل ،وحتفيزه يف
تطوير نف�سه ،ومع ذلك ف�إن تلك القيادات تدعم مقدم اخلدمة مبا
يتعلق مب�صلحة العمل �أكرث من م�صلحته ال�شخ�صية ،وال�سبب يف
ذلك يعود �إىل تركيز �إدارة �رشكات االت�صاالت على العمل ،وتقدمي
الدعم واملوارد ملقدمي اخلدمة مبا يحقق م�صلحة العمل بالدرجة
الأوىل ،كما تبني �أن �إدارات �رشكات االت�صاالت تقدر وتدعم جهود
مقدمي اخلدمة الإناث بدرجة �أكرب من مقدمي اخلدمة الذكور ،ويعود
ذلك �إىل طبيعة املجتمع العربي وال�سوري ب�شكل خا�ص ونظرته
�إىل املر�أة وق�صورها الفيزيولوجي والنف�سي و�أنها بحاجة �إىل دعم
الآخرين خا�صة الرجال .كما �أن حملة ال�شهادة الثانوية هم الأكرث
�إدراك ًا للدعم التنظيمي يليه حملة الإجازة اجلامعية ثم الدرا�سات
العليا ،وذلك نتيجة ارتفاع توقعات مقدمي اخلدمة (حملة الإجازة
اجلامعية والدرا�سات العليا) حول الدعم التنظيمي الذي ينبغي على
الإدارة �أن توفره لهم يف �أثناء العمل مقارنة بزمالئهم حملة ال�شهادة
الثانوية.
2.2ارتفاع ال�شعور الإيجابي عند مقدمي خدمة االت�صاالت
بحلب جتاه ال�رشكة التي يعملون فيها فوق الدرجة املتو�سطة ،وي�أتي
هذا ال�شعور كون العمل يف �رشكات االت�صاالت مينح مقدمي اخلدمة
فيها �إ�شباع ًا لكثري من حاجاتهم؛ كالدخل واملركز االجتماعي ومناخ
العمل داخل �رشكات االت�صاالت ،وذلك مقارنة بالعمل يف �رشكات
�أخرى خا�صة ال�صناعية منها التي تفتقد �إىل كثري من مزايا العمل
يف �رشكات االت�صاالت ،بينما جند �أن ال�شعور الإيجابي عند حملة
ال�شهادة الثانوية جتاه املنظمة عالٍ  ،وينخف�ض عند حملة �شهادة
الدرا�سات العليا وحملة ال�شهادة اجلامعية �إىل م�ستوى جيد ،ويعود
ذلك �إىل ارتفاع م�ستوى توقعات مقدمي اخلدمة من حملة االجازة
والدرا�سات العليا حول املزايا والفر�ص التي ميكن �أن يح�صلوا عليها
يف �رشكات االت�صاالت خا�صة فر�ص الرتقية ،مقارنة بزمالئهم من
حملة ال�شهادة الثانوية الذين يح�صلون على املعاملة نف�سها ،كما
�أنه كلما �ساعدت �إدارة �رشكات االت�صاالت يف حلب مقدم اخلدمة
على حتقيق �أهداف العمل وحفزته على تطوير نف�سه زاد ال�شعور
الإيجابي نحو ال�رشكة التي يعمل بها مقدم اخلدمة.
�3.3إن نية ترك العمل عند مقدمي خدمة االت�صاالت يف مدينة
حلب منخف�ضة ب�سبب عاملني رئي�سني هما :اجتماعي يتمثل مبيل
�أفراد املجتمع �إىل اال�ستقرار وعدم املخاطرة ،واقت�صادي ب�سبب
قلة فر�ص العمل املتوفرة يف ال�سوق وانت�شار البطالة ب�شكل كبري،
كما �أن نية الذكور برتك العمل �أكرب من الإناث؛ لأن الإناث متيل
�إىل اال�ستقرار ب�شكل عام �أكرث من الذكور ،وبالتايل اال�ستقرار يف
وظيفة �أو عمل ما .يف حني يت�ضح �أن نية ترك العمل عند حملة
ال�شهادة الثانوية منخف�ضة جداً ،ثم تبد�أ باالرتفاع كلما زاد
امل�ستوى التعليمي �إذ �إن حملة الدرا�سات العليا يرغبون ب�شكل كبري
برتك العمل بهدف احل�صول على عمل �أف�ضل ،وال�سبب يف ذلك يعود
�إىل عدم اقتناع مقدمي اخلدمة من حملة ال�شهادتني اجلامعية
والدرا�سات العليا بعملهم احلايل ،ويعتقدون ب�أنهم ي�ستحقون
العمل يف م�ستويات �إدارية �أعلى �أو �أنواع �أخرى من الأعمال التي
تتوافق مع م�ؤهالتهم العلمية ،كما �أن رغبة مقدمي اخلدمة برتك
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العمل تنخف�ض كلما قامت �إدارة �رشكات االت�صاالت مب�ساعدتهم
على حتقيق �أهداف العمل ،وحتفيزهم على تطوير �أنف�سهم ،كما �أنه
كلما زادت امل�شاعر الإيجابية جتاه ال�رشكة التي يعمل فيها مقدمو
اخلدمة تناق�صت رغبتهم برتك العمل.

توصيات البحث:
1.1ينبغي على �إدارات �رشكات االت�صاالت يف مدينة حلب
تطوير قدرات ومهارات مقدمي اخلدمة ،كما ينبغي �أخذ م�صلحة
مقدمي اخلدمة ال�شخ�صية بعني االعتبار عند اتخاذ القرارات،
وتطبيق القواعد والإجراءات املتعلقة بعملهم ،ويف هذا ال�سياق يجب
عدم التمييز بني مقدمي اخلدمة تبع ًا للعوامل الدميوغرافية.
2.2ينبغي على �إدارات �رشكات االت�صاالت يف مدينة حلب
زيادة الدعم التنظيمي الذي تقدمه �إدارة �رشكات االت�صاالت ملقدمي
اخلدمة ،خا�صة حملة االجازة اجلامعية والدرا�سات العليا وتلبية
توقعاتهم حول االهتمام بحاجاتهم ال�شخ�صية ،وتقدير ذاتهم
وجهودهم يف العمل.
3.3ينبغي على �إدارات �رشكات االت�صاالت يف حلب تخفي�ض
نية ترك العمل عند مقدمي اخلدمة خا�صة الذكور وحملة االجازة
اجلامعية والدرا�سات العليا من خالل م�ساعدتهم على حتقيق �أهداف
العمل ،وحتفيزهم على تطوير �أنف�سهم؛ لأن ذلك �سي�ؤدي �إىل زيادة
ال�شعور الإيجابي نحو ال�رشكة التي يعملون فيها ،وهذا �سي�ؤدي
ب�شكل �أكرب �إىل تخفي�ض رغبة مقدمي اخلدمة برتك العمل.
 4.4قيام الباحثني م�ستقب ًال بتناول جوانب �أخرى من مو�ضوع
البحث من خالل تناول عدد من العناوين البحثية مثل:
 عالقة نية ترك العمل ب�سلوك ترك العمل.
 �أثر العدالة التنظيمية يف العالقة بني الدعم التنظيمي
املدرك ونية ترك العمل.
 �أثر كل من االلتزام التنظيمي والر�ضا الوظيفي يف نية ترك
العمل.
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