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أنر نظاـ التعكيضات عمى دكراف العمؿ

دراسة حالة "شركة ين ع أرامكك سينك ؾ لمتكرير(ياسرؼ)" كنمكذج لدعـ الشركات ال تركلية السعكدية
هحهد عمي شراحيمي
كمية ا عهاؿ-جاهعة جدة

ممخص ال حث

هها ال شؾ فيً أف قطاع الصىاعات البتركلية في الههمكة العربية السعكدية يعتبر أحد هصادر الدخؿ
الرئيسية لمههمكة العربية السعكدية هها يحتـ االعتىاء بً هف كافة الجٍات الرسهية كالخاصة ،لذلؾ تسٍـ

شركة ياسرؼ في رؤية الههمكة هف خالؿ تزكيد العالـ باىكاع عالية الجكدة كىظيفة كهكررة هف الكقكد

كالهىتجات ا خرل.

i

تتهثؿ أٌهية ٌذي الدراسة في أٌهية الهكظفيف في الهىظهات اإلدارية كأٌهية ىظاـ التعكيضات بالهىظهات،

ككذلؾ هف أٌهية القطاع البتركلي في التىهية كالتطكير في الههمكة العربية السعكدية ،حيث تعىي ٌذي
الدراسة بتاثير ىظاـ التعكيضات عمى دكراف العهؿ في شركة يىبع أراهكك سيىكبؾ لمتكرير (ياسرؼ) هف
ً
الهشغميف العاهميف فيٍا.
كجٍة ىظر
استخدهت الدراسة الهسحية الدراسة االستبياف ( 100استهارة) الستخالص أٌـ الىتائج كاختبار الفركض
اإلحصائية باستخداـ التحميؿ اإلحصائي .كتكصمت الدراسة إلى ىتائج إيجابية لتاثير ىظاـ التعكيضات

الهباشرة كالتعكيضات غير الهباشرة عمى دكراف العهؿ .كأكصت الدراسة بججراء هراجعة شاهمة لىظاـ
التعكيضات بالشركة هف الحفاظ عمى الهكظفيف كهف باجؿ التاكد هف عدالة كهىافسة ىظاـ التعكيضات

لكايجاد آلية تكفؿ تكزيعٍا عمى هف يستحقٍا.

الكممات المفتاحية :التعكيضات  ،دكراف العهؿ  ،شركة يىبع أراهكك سيىكبؾ لمتكرير (ياسرؼ)
مقدمة
بيىها يشغؿ دكراف العهؿ هعظـ كقت هديرم الهكارد البشرية في العديد هف الهىظهات فٍك كذلؾ يشغؿ
ا ٌتهاـ الدارسيف كالباحثيف في هجاؿ العمكـ اإلىساىية خاصة عمـ اإلدارة ،حيث يعد دكراف العهؿ أحد أٌـ

الهكضكعات التي حظيت باٌتهاـ الباحثيف في الهجاالت اإلدارية ،لها لً هف أثر كبير عمى إىتاجية

الهكظفيف في الهىظهات كدفعٍـ لتحقيؽ أٌداؼ كرسالة الهىظهة .ف العىصر البشرم ٌك الثركة الحقيقية
كالهحكر ا ساسي لإلىتاج في هىظهات اإلعهاؿ ،كٌك أغمى ها ىهمكً الهىظهات ،فالهعدات ،كاآلالت

كا جٍزة الحديثة قد ال تعهؿ إذا لـ يتكفر العقؿ البشرم الذم يديرٌا كيحركٍا ،لذلؾ فجف االستثهار الحقيقي

1
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ٌك االستثهار في العىصر البشرم ،ىً الهفتاح ا ساسي الذم يتحكـ في عىاصر اإلىتاج ا خرل .i.كال
شؾ أف لكؿ عىصر هف عىاصر بيئة العهؿ الداخمية أثر عمى إىتاجية الهكظؼ ،بؿ كيتعدل ذلؾ إلى زيادة

ركح الكالء كاالىتهاء لديً لمهىظهة التي يعهؿ فيٍا هها يقمؿ هعدؿ دكراف العهؿ .كيعتبر ىظاـ التعكيضات
هف عىاصر بيئة العهؿ الداخمية التي تؤثر عمى سمكؾ الهكظفيف كتحديد كالئٍـ لمهىظهة.

ii

مشكمة الدراسة

تىاهت ظاٌرة دكراف العهؿ في الفترة ا خيرة في هختمؼ دكؿ العالـ ،حيث سجؿ هعدؿ دكراف الرؤساء

التىفيذييف في أكركبا  ،% 1648كفي الياباف  % 1546في عاـ  2004ـ ،كفي أهريكا الشهالية .% 18

كترتفع هعدالت دكراف العهؿ بدرجة أعمى في هىطقة آسيا iii.كتعتبر الههمكة العربية السعكدية إحدل ٌذي

كبىاء عميً قاـ الباحث بججراء دراسة هسحية أكلية عمى هجهكعة هف
الدكؿ كيشهؿ ذلؾ الشركات البتركلية.
ن
الهشغميف العاهميف بالشركة ( 30فرد) لمتحقؽ كلتكصيؼ هشكمة الدراسة ،ككاىت الىتائج تشير إلى أف
التعكيضات كاىت هف أكبر الهشكالت هف حيث الترتيب في تاثيرٌا عمى هعدؿ ترؾ العهؿ (الهتكسط
الحسابي =  ، )3.8كأشارت الىتائج أيضا إلى أف هكهالت الركاتب كا جكر استحكذت عمى هتكسط كبير

ىاء عمى
هف حيث تحفيز العاهميف كخمؽ الكالء لديٍـ لمبقاء في الشركة ( الهتكسط الحسابي =  .)4.1كب ن
ىتائج ٌذي الدراسة الهسحية اتجً الباحث لدراسة أثر ىظاـ التعكيضات عمى دكراف العهؿ لمهشغميف العاهميف

في شركة يىبع أراهكك سيىكبؾ لمتكرير (ياسرؼ).

اليدؼ الرئيس لم حث

تٍدؼ الدراسة إلى إلقاء الضكء عمى أثر ىظاـ التعكيضات عمى دكراف العهؿ لمهشغميف العاهميف في شركة
ي
يىبع أراهكك سيىكبؾ لمتكرير (ياسرؼ).

أىداؼ الدراسة

تٍدؼ الدراسة إلي:
 تككيف إطار ىظرم لمتعرؼ عمى ىظاـ التعكيضات كدكراف العهؿ بشكؿ عاـ. -تحميؿ العالقة االرتباطية بيف (دكراف العهؿ) ،كىظاـ التعكيضات.

 التعرؼ عمى الفركقات في تصك ارتعيىة الدراسة لىظاـ التعكيضات عمى دكراف العهؿ في ضكء الهتغيرات(العهر ،الهؤٌؿ العمهي).

 -تقديـ تكصيات هف شاىٍا الحد هف دكراف العهؿ في شركة يىبع أراهكك سيىكبؾ لمتكرير (ياسرؼ).

2

جرينبرج ،جيرالد ،وبارون ،روبر ت ،تعريب ومراجعﺔ رفاعي ،محمد ،وبﺳيوني ،إﺳماعيل "،إدارة الﺳلوك التنظيمي في المنظمات" ،الرياض،
المملكﺔ العربيﺔ الﺳعوديﺔ ،دار المريخ31 ،2004 ،
3
عالقي ،مدني ،إدارة الموارد البشريﺔ ،جدة ،المملكﺔ العربيﺔ الﺳعوديﺔ ،خوارزم العلميﺔ للنشر والتوزيع150-149 ، 2007 ،
iii
عبد الوهاب ،عبد الوهاب جودة ،ظاهرة دوران العمل في مؤﺳﺳات القطاع الخاص بﺳلطنﺔ عمان في ظل ﺳياﺳات التمعين ،مجلﺔ دراﺳات الخليج
والجزيرة العربيﺔ – العدد 137
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أىمية ال حث
تىبع أٌهية البحث هف أٌهية الهكظفيف في الهىظهات اإلدارية ،ككذلؾ هف أٌهية القطاع البتركلي في

التىهية كالتطكير في الههمكة العربية السعكدية ،حيث يسـ القطاع البتركلي بدكر كبير في التىهية الشاهمة

لمههمكة  ،كعميً يعتهد اقتصاد الههمكة ،لذلؾ قاهت الههمكة بالتركيز عمى ٌذا القطاع هف خالؿ عكاهؿ
كثيرة أٌهٍا تكفير الهكظفيف الهؤٌميف ،كاالعتهاد عميٍـ في إدارة كتشغيؿ ٌذا القطاع الٍاـ .كلهكاكبة ٌذا

التكجً لمدكلة فال بد هف زيادة أعداد الهكظفيف الهؤٌميف لمعهؿ في الهجاؿ البتركلي كتطكيرٌـ كالهحافظة
عميٍـ ،ككذلؾ تفعيؿ سياسة التكاهؿ كالترابط بيف أىشطة الهكارد البشرية كتخطيط االستقطاب كاالختيار
كالتدريب كتخطيط ا جكر.

i

لمؾ ىجد أف ا ٌهية العهمية لمبحث تتهثؿ في رفع الكعي لدل هىظهات ا عهاؿ كتسميط الضكء عمى أثر
ىظاـ التعكيضات عمى دكراف العهؿ  ،باإلضافة إلى تقديـ بعض التكصيات لهدراء الهكارد البشرية التي هف
ii

شاىٍا الحد هف دكراف العهؿ كالهحافظة عمى الهكظفيف.

فركض الدراسة

تقكـ الدراسة عمي اختبار صحة الفركض التالية هف عدهٍا كالتالي:

 يكجد ارتباط طردم هكجب بيف دكراف العهؿ كىظاـ التعكيضات بشركة ياسرؼ هف حيث ها يتقاضايالهكظفيف هف ركاتب كهكافئات كبدالت كزيادات هقابؿ جٍكدٌـ.

 يكجد ارتباط طردم هكجب بيف دكراف العهؿ كىظاـ التعكيضات ياسرؼ هف حيث ها يتقاضاي الهكظفيفهف تعكيضات غير هباشرة هثؿ التاهيف الطبي كالكسائؿ الترفيٍية لمهكظفيف كعكائمٍـ.

-

يكجد فرؽ هعىكم بيف هتكسط إجابات أفراد الدراسة في درجة تاثير ىظاـ التعكيضات عمى دكراف العهؿ

تيعزل إلى هتغير الهؤٌؿ العمهي.
 يكجد فرؽ هعىكم بيف هتكسط آراء أفراد الدراسة حكؿ (التعكيضات الهباشرة كالتعكيضات غير الهباشرةكدكراف العهؿ) باختالؼ هتغير العهر.

منيجية الدراسة

يعتهد الباحث عمى الهىٍج الكصفى التحميمي في اختبار فركض الدراسة كتحقيؽ أٌدافٍا كتشهؿ هىٍجية

الدراسة:

مصادر ال يانات كتتمنؿ في:
 -الهصادر الثاىكية  :هتهثمة في الكتب كا بحاث كالدكريات العمهية الهرتبطة بهكضكع الدراسة.

5

عالقي ،مدني ،مرجع ﺳابق  ،ص 150
ِ iiب٘و ،أؽّل ،)َ2016( ،كٌٍ١ه ئٌ ٝاٌوٚارت ٚاٌؾٛافي ِٚيا٠ب ٚفلِبد اٌؼبٍِ ،ٓ١اإلٍىٕله٠خ :اٌلاه اٌغبِؼ١خ
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 الهصادر ا كلية :اعتهد الباحث فيٍا عمى استهارات استقصاء  Questionnairesتحتكم عمى عددهف ا سئمة الهىاسبة لغرض كهكضكع الدراسة.

مجتمع الدراسة

يتككف هجتهع الدراسة هف الهشغميف العاهميف بشركة يىبع أراهكك سيىكبؾ لمتكرير (ياسرؼ) .كقد أجريت ٌذي

الدراسة عمى عيىة عشكائية بسيطة عددٌا  100هفردة تهثؿ هجتهع الدراسة.
تكصيؼ مجتمع الدراسة

شركة شركة يىبع أراهكك سيىكبؾ لمتكرير (ياسرؼ) هشركع هشترؾ بيف اراهكك السعكدية كشركة الصيف
لمبترككيهاكيات (سيىكبؾ(  ،كٌكعبارة عف هصفاة لمبتركؿ عمى الطراز العالهي في هديىة يىبع الصىاعية.

جمبت كؿ الشركتيف الخبرات التجارية كالفىية لمهشركع الهشترؾ لتعزيز تجارة ىقؿ الكقكد بيف هىتج الطاقة
كالهستٍمكيف.

i

أدكات تحميؿ ال يانات
اعتهدت الدراسة عمى الىسب الهئكية كالهتكسط الحسابي كاالىحراؼ الهعيارم كتحميؿ التبايف كاختبارات الفركض

اإلحصائية كهعاهؿ االرتباط لتحميؿ ىتائج االستبياف باستخداـ برىاهج التحميؿ اإلحصائي SPSS

الدراسات السا قة

أكد الغاىـ (2003ـ) iiأف قمة الركاتب كفرص الترقية كالهكافات هف ا سباب الرئيسة لظاٌرة تسرب الهراقبيف
الجهركييف في جهارؾ الهطارات الههمكة الدكلية  ،كأف عدـ رضا الهراقبيف الجهركييف عف الهكافاة الهادية

الههىكحة يزيد هف احتهاؿ تسربٍـ ،كأف التسرب يؤثر عمى الركح الهعىكية لمعاهميف حيث أف  %7847هف
عيىة الدراسة يرغبكف في ترؾ عهمٍـ .كأكصت الدراسة باٌهية اعادة الىظر في الركاتب كالهكافات كالحكافز

بٍدؼ زيادتٍا ،كرفع الحد ا دىى لمراتب.

كتعتبر التعكيضات أكثر العكاهؿ تاثي انر عمى قرار الهكظفيف بالعهؿ لدل هىظهة دكف غيرٌا ،كيقصد

بهصطمح التعكيضات جهيع الهكافآت التي تقدهٍا اإلدارة لمعاهميف هقابؿ رغبتٍـ في اىجاز ا عهاؿ كالهٍاـ
الهختمفة في الهىظهة كتىقسـ الهكافآت الهادية إلى تعكيضات هباشرة كتعكيضات غير هباشرة iii.كٌي
كالتالي:

 التعكيضات الهباشرة ( ا جكر كالركاتب)  :تهثؿ قيهة ىقدية همهكسة يحصؿ عميٍا الهكظؼ. -التعكيضات الغير هباشرة (الهزايا) :تهثؿ الهىافع الهادية ،الهعىكية أك الهالية.

لمتعكيضات دكر كبير في الهىظهة يهكف إجهالٍا في الىقاط التالية:
i

iv

http://www.yasref.com

دراسة الغاىـ (2003ـ) " االتجاٌات ىحك التسرب الكظيفي كعالقتٍا باالداء".
ِ iiiبص١ي ،هٚثود ٚعبوَ ،ْٛع ،)َ2009( ،ْٛئكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ( ،روعّخ ِؾّٛك فزٛػ) ،ؽٍت :شؼبع ٌٍٕشو ٚاٌؼٍ ،َٛص.488

ii

 ivهرعي ،هحهد2003( ،ـ) ،التحفيز الهعىكم ككيفية تفعيمً في القطاع العاـ الحككهي العربي ،دهشؽ :الهعٍد العالي لمتىهية اإلدارية.
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 -تعتبر أىظهة التعكيضات جزءا هف تكمفة إىتاج السمع كالخدهات التي تقدهٍا الهىظهة.

 تؤثر أىظهة التعكيضات عمى االىتاجية ،كبالتالي تعتبر أىظهة التعكيضات هكلد ل رباح. تساعد أىظهة التعكيضات عمى استقطاب العاهميف الهٍرة كالكفاءات الههيزة لمعهؿ بالهىظهة. الهحافظة عمى الكفاءات العاهمة بالهىظهة. -الكسيمة إلشاعة العدالة بيف العاهميف.

إف عدـ كجكد ىظاـ عادؿ كفعاؿ لمتعكيضات يكفؿ لمهكظفيف حقكقٍـ كاهتيازاتٍـ يعرض الهىظهة لمعديد هف

الهخاطر ،هف أٌهٍا:

i

اىخفاض اإلىتاجية  ،تدىى هستكل اداء الهكظفيف كشعكرٌـ بعدـ الرضا الكظيفي ،ارتفاع هعدالت الغياب
كدكراف العهؿ بالهىظهة ،ازدياد حكادث العهؿ ىتيجة ا خطاء كحاالت اإلٌهاؿ.

يشعر الهكظؼ بعدالة ها يحصؿ عميً هف هكافآت كهزايا ،كعدالة اإلجراءات التي طيبقت لتحديد ها

يستحقً ،كعىدها تترؾ لً بعض الحرية في تحديد ها يرغب هف ىكعية الهكافآت أك الهزايا فجف الهكظؼ

يشعر بالرضا عف عهمً ،iiأها إذا كاف العكس فجف الهكظؼ يشعر بعدـ الرضا عف عهمً.

iii

تعتبر االىشطة كالههارسات الخاصة با جكر كالركاتب كالحكافز كهزايا كخدهات الهكظفيف جزء رئيسي
ككظيفة هٍهة هف كظائؼ ادارة الهكارد البشرية  ،تتبع تىظيـ ادارة الهكارد البشرية في الهىظهة حسب حجـ

الهىظهة:

iv

دكراف العمؿ
يقصد بهفٍكـ دكراف العهؿ الزيادة الهمحكظة في ترؾ الهكظفيف العهؿ بالهىظهة كيعىي أيضا عدد الهكظفيف

الذيف يترككف العهؿ في الهىظهة خالؿ فترة زهىية هحددةv.كيتهثؿ دكراف العهؿ في هغادرة الهكظؼ لمهىظهة
كىشكء الحاجة إليجاد بديؿ لً vi.أم ىسبة الهكظفيف الذيف يترككف العهؿ بالهىظهة في هدة زهىية إلى

هتكسط عدد الهكظفيف بالهىظهة في ىفس الفترة الزهىيةvii.كيبيف دكراف العهؿ هعدؿ تغير عدد الهكظفيف في
الهىظهة خالؿ فترة هعيىة سكآءا بااللتحاؽ بٍا أك الخركج هىٍا.

viii

i

ِوػِ ،ٟؾّل ،أٌٍ ئكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ إٌظو٠خ ٚاٌزطج١ك( ،ػّبْ :كاه اٌوػب ٌٍٕشو ،)َ1999 ،ص.18
 iiؽَٓ ،ها٠ٚخ  ،ئكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ – هؤ٠خ َِزمجٍ١خ( ،اإلٍىٕله٠خ :اٌلاه اٌغبِؼ١خ ٌٍطجبػخ ٚإٌشو )َ2001 ،ص .181
 iiiماثيز ،روبرت وجاكﺳون ،جون ِ ،وعغ ٍبثك ،ص .504
ِ ivب٘و ،أؽّلِ ،وعغ ٍبثك.
 vعادؿ الزيادم ،إدارة الهكارد البشرية )،القاٌرة :هكتبة عيف شهس1995،ـ) ص .271
 viماثيز ،روبرت وجاكﺳون ،جون ِ ،وعغ ٍبثك ،ص .105
vii
فراىؾ جيالىدم ،جيهس الفاز ،قياس أداء العهؿ ا ساليب كالىظرية كالتطبيقات ،ترجهة يحي هحهد الحسف )،الرياض :هعٍد اإلدارة العاهة1989،ـ)
ص.54
viii

حسف  ،عادؿ( ،إدارة ا فراد )،بيركت :الدار الجاهعية لمطباعة كالىشر1984 ،ـ) ص.394
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تتفؽ التعاريؼ السابقة عمى أف هفٍكـ دكراف العهؿ يتعمؽ بتغير عدد الهكظفيف في الهىظهة خالؿ فترة

زهىية هحددة ،كأف ٌذا التغير يككف ىتيجة تعييف هكظفيف جدد لمعهؿ بالهىظهة سدا لمشكاغر الكظيفية
اء كاف الترؾ باختيار الهكظؼ أك الهىظهة.
الىاجهة عف ترؾ هكظفيف العهؿ بالهىظهة ،سك ن
كتعتبر الكثير هف الهىظهات هكظفيٍا بهثابة أصكلٍا الثابتة ا كثر قيهة ،هها يدعـ اتجاي الهىظهات

لمهىافسة لمحصكؿ عمى الهكظفيف الهؤٌميف كتطكير هٍاراتٍـ كتحفيزٌـ ككضع أىظهة عادلة لمتعكيضات هف
أجؿ تحقيؽ أٌداؼ الهىظهة.

i

كيعطي هعدؿ دكراف العهؿ دالئؿ عف فعالية اإلدارة في الهىظهة كهدل الرضا الكظيفي لدل الهكظفيف
كهدل الترابط التىظيهي .باإلضافة إلى دكري في تخطيط الهكارد البشرية لمهىظهة حيث يساٌـ في تزكيد

الهىظهة بالهكظفيف الهؤٌميف كهان ككيفا في الكقت الهىاسب هها يهكف الهىظهة هف تحقيؽ أٌدافٍا ،كتبىي
سياسة إىتاج أكثر بتكمفة أقؿ .ككذلؾ تفعيؿ سياسة التكاهؿ كالترابط بيف أىشطة الهكارد البشرية كتخطيط
االستقطاب كالتدريب كا جكر.

ii

بىاءا عمى أىظهة
تكجد أسباب عديدة لدكراف العهؿ فقد يككف ترؾ العهؿ حسب رغبة الهكظؼ كاالستقالة أك ن
الهىظهة كالفصؿ هف الخدهة أك بقكة القاىكف كبمكغ السف الىظاهي لمتقاعد ،كيحدث ترؾ الهكظفيفiiiكلكف
تكجد ٌىاؾ عكاهؿ أخرل لدكراف العهؿ هثؿ ظركؼ سكؽ العهؿ ،كالتكقعات حكؿ فرص العهؿ البديمة ،كٌي

هف الهحددات ا ساسية عمى القرار الفعمي لترؾ العهؿ الحالي iv.لذلؾ يتكقع الهكظفكف في أم هىظهة
االحتراـ كالتقدير ،كالعدالة كعدـ التهييز  ،كفي هقابؿ ذلؾ فاف إدارة الهىظهة تتكقع هف ٌؤالء الهكظفيف أداء
هتهيز ،كاحتراـ قكاىيف الهىظهة ،إال أف حدكث أم خمؿ في ٌذي التكقعات يؤدم إلى دفع الهكظفيف لترؾ

العهؿ كالبحث عف فرص عهؿ أخرل خارج الهىظهة.

v

إف دكراف العهؿ ليس شر هطمؽ حيث تعد الهعدالت الهقبكلة ( )%2-1هف الظكاٌر الصحية في
الهىظهات إال أف ارتفاع ٌذي الهعدالت بشكؿ كبير يؤثر في أداء الهىظهة  ،لذلؾ تتطمب هف اإلدارة بذؿ

i
ii

هدىي عبد القادر عالقي ،هرجع سابؽ ،ص .624-607
كلياـ هكيمي ،تسرب الهكظفيف أسبابً ،ىتائجً ،السيطرة عميً ،ترجهة هحهد ىجيب الهقطكش )،الرياض :هعٍد اإلدارة العاهة1992،ـ) ص32.

20
21
22
23

هاجدة العطية ،سمكؾ الهىظهة –سمكؾ الفرد كالجهاعة( ،عهاف :دار الشركؽ لمىشر كالتكزيع ،الطبعة ا كلى2003 ،ـ) ص .110
فريد ىصيرات ،إدارة الهستشفيات( ،عهاف :دار إثراء لمىشر كالتكزيع2008 ،ـ) ص.303
عبد القادر دبكف ،أثر الخكصصة عمى تسيير الهكارد البشرية في الهؤسسة( ،الجزائر :هجمة الباحث2004 ،ـ) ص .25
ىاصر هحهد العديمى ،السمكؾ اإلىساىي كالتىظيهي) ،الرياض :هعٍد اإلدارة العاهة 1995 ،ـ).
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الكثير هف الجٍكد لدراسة ٌذي الظاٌرة كتقييـ كتحميؿ أكضاعٍا ،كالكقكؼ عمى أسبابٍا كدكافعٍا ،هف أجؿ
إيجاد أفضؿ الحمكؿ لٍا كالحد هىٍا كالهحافظة عمى الهكظفيف.

i

يعتبر هعدؿ الدكراف هؤشر يقيس هعدؿ التغير في عدد الهكظفيف الىاجـ عف حاالت الترؾ الطبيعية أك

االستغىاء عف الخدهة ،إلى هجهكع الهكظفيف ii.كيهكف احتساب هعدؿ دكراف العهؿ بالطريقة التالية:
معدؿ دكراف العمؿ =

عدد المكظفيف الذيف يترككف أعماليـ خالؿ السنة

× 000

هجهكع الهكظفيف في تاريخ هعيف خالؿ السىة

إف اىخفاض هعدؿ دكراف العهؿ ال يعتبر بالضركرة هؤشر إيجابي عف الهىظهة ،لكاىها يتطمب ا هر تحديد
الهىاخ التىظيهي كهدل الرضا الكظيفي لمهكظفيف عف طريؽ التحميؿ الهستهر التجاٌاتٍـ كاحتياجاتٍـ
لمكقكؼ عمى حقيقة الكضع الذم يؤدم إلى ارتفاع أك اىخفاض هعدؿ دكراف العهؿ.

iii

أكدتً الدراسات أف دكراف العهؿ هسالة باٌظة التكاليؼ ،حيث أف التكاليؼ السىكية لدكراف العهؿ يهكف أف
تتجاكز ضعفي الركاتب السىكية لمهكظفيف الذيف ترككا أعهالٍـ.

iv

يعتبر دكراف العهؿ في الهىظهات هف الظكاٌر السمبية التي تٍدد حياة الهىظهات كتحد هف ىهكٌا كيترتب
عميً آثار سمبية هثؿ ارتفاع التكاليؼ ك تدىي هستكل ا داء كزيادة أعباء العهؿ عمى الهكظفيف الحالييف،

v

كها تتاثر قىكات االتصاؿ في الهىظهة خاصة إذا كاف تارؾ العهؿ يهثؿ حمقة كصؿ ضهف قىكات االتصاؿ
بالهىظهة vi،ككذلؾ يحد هف قدرة الهىظهة عمى االبتكار ،ففي دراسة قاـ بٍا أحد الباحثيف في " جىراؿ

هكتكرز " كجد أف هكظفي اإلدارة العميا الذيف يتسهكف بدرجة عالية هف االلتزاـ كالكالء لمهىظهة عادة ها
يككف لديٍـ القدرة عمى االبتكار.

vii

تعهؿ إدارة الهكارد البشرية عمى تزكيد الهىظهة بهكظفيف جدد كذلؾ لعالج ظاٌرة دكراف العهؿ في حالة
حدكثً ،لكف العالج الرئيسي لهشكمة دكراف العهؿ ٌك القضاء عمى ا سباب التي تؤدم إلى كجكدي ،فال

تكجد حمكؿ عاهة هىاسبة إلدارة دكراف العهؿ بفاعمية ،لكاىها ترتكز الىقطة الجكٌرية عمى تشخيص كتحديد
أسباب دكراف العهؿ بالهىظهة ،كهف ثـ اتخاذ اإلجراءات كالسياسات الهىاسبة لمحد هىً ،كتجدر اإلشارة إلى
ضركرة ربط هصالح الهىظهة بهصالح هكظفيٍا ،أم يككف لٍـ ىفس االٌتهاهات كالهىافع ،كٌذا يىطبؽ عمى

ٍ iiؼبك ٔبئف ثؤٛؽ ،)َ2007( ،ٟئكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ،ؽ 1ػّبْ :كاه ٚائً .ص .197
رضا عبد الرازؽ كآخركف ،إدارة ا فراد )،بغداد :هطبعة التعميـ العالي1987 ،ـ( ص .60
iv
روبرت ماثيز ،وجون جاكﺳون ،مرجع ﺳابق ،ص .106 – 105
v
هحهد سعيد سمطاف ،السمكؾ التىظيهي( ،اإلسكىدرية :دار الجاهعة الجديدة2004 ،ـ) ،ص .21

iii

vi

كاهؿ بربر ،إدارة الهكارد البشرية ككفاءة ا داء التىظيهي) ،بيركت :هؤسسة هجد الجاهعية لمدراسات كالىشر كالتكزيع ،ط1997 ،1ـ(  ،ص .130

 viiهحهد الصيرفي5002( ،ـ) ،السمكؾ التىظيهي ،اإلسكىدرية :حكرس لمىشر كالتكزيع ،.ص.552
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الهىظهات التي تطبؽ سياسة الهشاركة في ا رباح ،كالبراهج التشجيعية لمهكظفيف ،كبٍذا تجعؿ الهكظفيف
يركف أف هصالحٍـ الشخصية تتفؽ هع هصالح الهىظهة ،كعىدها تتكافؽ ٌذي الهصالح يصبح االلتزاـ عالي

هها يحد هف دكراف العهؿ.

i

نتائ الدراسة

أكالن :نتائ االست ياف
معدؿ االستجا ة

بمغ عدد االستهارات الهتحصؿ عميٍا كالصالحة  73استهارة كبالتالي فاف هعدؿ االستجابة بمغ .%73
 التك اررات كالىسب الهئكية فراد عيىة الدراسة لهحكر التعكيضات الهباشرة
جدكؿ رقـ ()1

يتضح هف الجدكؿ رقـ ( )1ها يمي:

 %4749 هف أفراد العيىة يعتبركف أف ركاتبٍـ غير هىافسً.
i

سمطاف ،هحهد سعيد4221( ،ـ) ،إدارة الهكارد البشرية ،بيركت :الدارالجاهعية.
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 % 37 هف أفراد العيىة ال يشعركف بالرضا عف الراتب الذم يتقاضكىً.

 %5448 هف أفراد العيىة يعتقدكف أف ركاتبٍـ ال تتىاسب هع حجـ العهؿ الذم يؤدكىً.
 % 4749 هف أفراد العيىة ال يعتقدكف أف الراتب ههتاز هقارىة بالشركات ا خرل.
 % 7841 هف أفراد العيىة ال يشعركف بالرضا عف الزيادة السىكية.

 % 4542 هف أفراد العيىة يعتقدكف أف ركاتبٍـ ال تتىاسب هع هؤٌالتٍـ العمهية كخبراتٍـ.
 % 4944 هف أفراد العيىة ال يشعركف بالرضا عف البدالت كالهكافآت التي تهىحٍا الشركة.

 %6845 هف أفراد العيىة ال يعتقدكف أىٍـ يجدكف هكافاة جيدة هقابؿ ها يقكهكف بً هف أعهاؿ.
 % 6146 هف أفراد العيىة يعتقدكف أف الهكافآت ال تكزع عمى هف يستحقٍا غالبا.

 الهتكسط العاـ لجهيع عبارات البعد " "3448كٌذا يعىي كجكد عالقة ارتباط ايجابية لعبارات ٌذا
الهحكر.

 التك اررات كالىسب الهئكية فراد عيىة الدراسة لهحكر التعكيضات غير الهباشرة
جدكؿ رقـ ()2

يتضح هف الجدكؿ رقـ ( )2ها يمي:

ىظر لكجكد ىظاـ العجز الهٍىي
 % 4141 هف أفراد العيىة يشعركف با هاف كاالستقرار نا
 % 7944 هف أفراد العيىة يعتقدكف أف التاهيف الصحي يكفر خدهات هىاسبة لمهكظؼ كعائمتً
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 % 3947 هف أفراد العيىة يشعركف بالرضا عف ىظاـ ىٍاية الخدهة

 % 5448 هف أفراد العيىة يشعركف بالرضا عف براهج الحهاية كاالدخار التي تكفرٌا الشركة
 % 4749 هف أفراد العيىة يعتقدكف أف الشركة ال تىظـ رحالت ترفيٍية لمهكظفيف كعكائمٍـ.
 % 63 هف أفراد العيىة ال يشعركف بالرضا عف البراهج الترفيٍية التي تتيحٍا الشركة.

 % 8643، هف أفراد العيىة ال يشعركف بالرضا عف براهج تهمؾ الهىازؿ التي تقدهٍا الشركة.
 % 5047 هف أفراد العيىة ال يشعركف بالرضا عف براهج الهساعدات الدراسية.

 % 8746 هف أفراد العيىة ال يشعركف بالرضا عف الهراكز الترفيٍية التابعة لمشركة.
 الهتكسط العاـ لجهيع عبارات البعد " "3461كٌذا يعىي كجكد عالقة ارتباط إيجابية لٍذا الهحكر.
 التك اررات كالىسب الهئكية فراد عيىة الدراسة لهحكر دكراف العهؿ
جدكؿ رقـ ()3

يتضح هف الجدكؿ رقـ ( )11ها يمي:
 % 4141 هف أفراد العيىة ال يعتقدكف أف ىظاـ التعكيضات بالشركة هىافس.
 % 4542 هف أفراد العيىة ال يعتقدكف أف ىظاـ التعكيضات بالشركة عادؿ.

 % 4943 هف أفراد العيىة ال يعتقدكف أف ىظاـ التعكيضات فعاؿ بكفاية إلبقاء الهكظفيف.
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 % 6147 هف أفراد العيىة الدراسة يعتقدكف أف عدـ تكفر تعكيضات هجزية يدعكٌـ إلى البحث عف
فرصة عهؿ أخرل

 %63 هف أفراد العيىة يتطمعكف لمعهؿ بقطاع آخر بالرغـ ها تكفري كظائفٍـ هف حكافز.

 % 5642 هف أفراد العيىة يىكف االىتقاؿ إلى كظيفة أخرل لعدـ الرضا عف ىظاـ التعكيضات

 % 7142 هف أفراد العيىة لف يترددكا في ترؾ كظائفٍـ الحالية في حاؿ ها تكفرت لٍـ فرصة عهؿ
بديمة.

 % 5047 هف أفراد العيىة يعتقدكف أف الهكظفيف ا كثر رضا عف ا جر الهادم ٌـ هكظفيف أكثر كالء
لمشركة.

 % 37 هف أفراد العيىة ال يشعركف بالرضا عف ىظاـ التعكيضات بالشركة.

 الهتكسط العاـ لجهيع عبارات البعد " "3452كٌذا يظٍر اٌهية هدل دكراف العهؿ لمهكظفيف.
تحميؿ االرت اط
هف خالؿ تحميؿ االرتباط بيف الهتغيرات تبيف كجكد ارتباط طردم قكم بيف الهتغير الثالث :دكراف العهؿ
كالهتغير ا كؿ :التعكيضات الهباشرة كها يظٍر في الجدكاكؿ التالية:
جدكؿ رقـ ()4
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كيدؿ ذلؾ عمى أف كجكد عالقة إيجابية بيف دكراف العهؿ كها يتقاضاي الهكظفكف هف تعكيضات

هباشرة هقابؿ جٍكدٌـ.

كتتفؽ ٌذي الىتيجة هف جاء في دراسة (الغاىـ  )2003،كالتي تـ التكصؿ فيٍا إلى أف قمة الركاتب كفرص

الترقية كالهكافآت كعدـ التحفيز الهعىكم تعتبر هف أسباب تسرب الهكظفيف الجهركييف ،كتكصمت الدراسة
إلى أف اعتهاد سمـ أجكر هىافس كهىح عالكات سىكية كهزايا ىٍاية الخدهة تحفز الهكظؼ إلى البقاء في

العهؿ كتحد هف ىزعتٍـ لمبحث عف عهؿ آخر ،كبالتالي فجف كجكد ىظاـ عادؿ كهىافس لمتعكيضات يساعد
في خفض كتيرة دكراف العهؿ الذم يؤثر سمبا عمى الهىظهة بسبب الفراغ الذم يتركً الهكظؼ الكؼء
كاحالؿ هكظؼ بديؿ لً ليس لديً الخبرة الكافية.

كيكجد أيضان ارتباط بيف الهتغير الثالث :دكراف العهؿ كالهتغير الثاىي :التعكيضات غير الهباشرة كها يظٍر

في الجدكاكؿ التالية:

جدكؿ رقـ ()5
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يبيف الجدكؿ أعالي أف قيهة هربع كام تساكم  169.68كدرجات الحرية تساكم  16كهستكل الداللة يساكم

صفر هها يعىي أىً تكجد عالقة بيف دكراف العهؿ كالتعكيضات غير الهباشرة ،كتتفؽ ٌذي الىتيجة هف جاء
في دراسة (الهدلج )2003،

i

حيث تكصمت الدراسة إلى ضركرة االٌتهاـ بىظاـ الحكافز الهادية

كالهعىكية ،كالعكائد ،لكاعطاء الحرية في االداء.
اخت ار ( )T Testلممقارنة يف المتكسطات

تـ استخداـ اختبار  tالختبار الفركؽ بيف هتكسطات إجابات الهبحكثيف في درجة تاثير ىظاـ التعكيضات

عمى دكراف العهؿ تيعزل إلى هتغير الهؤٌؿ العمهي عىد هستكل داللة (  )a > 0405لهعرفة ٌؿ تكجد فركؽ
ذات داللة إحصائية عىد هستكل ( )a > 0405في درجة تاثير ىظاـ التعكيضات عمى دكراف العهؿ تيعزل
إلى هتغير الهؤٌؿ العمهي.

الىتائج الهبيىة في جدكؿ رقـ ( )6تبيف أف قيهة  tالهحسكبة لجهيع الهحاكر هجتهعة تساكم  14439كٌي

أقؿ هف قيهة  tالجدكلية كالتي تساكم  ، 1499كها أف القيهة االحتهالية لجهيع الهحاكر تساكم 04181
كٌي اكبر هف  0405هها يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ بيف هتكسطات إجابات الهبحكثيف في درجة تاثير

ىظاـ التعكيضات عمى دكراف تيعزل إلى هتغير الهؤٌؿ العمهي عىد هستكل هعىكية ( )a > 0405

i

دراسة الهدلج ( 2003ـ) " قياس هستكل الرضا الكظيفي لدل العاهميف الفىييف في الخدهات الطبية لمقكات الهسمحة ".
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جدكؿ رقـ ()6

قيهة  tالجدكلية عىد درجة حرية " "98كهستكل داللة  0405تساكم (.)1498

تحميؿ الت ايف ا حادم
 لمتعرؼ عمى ها إذا كاىت ٌىالؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد الدراسة طبقان إلى اختالؼهتغير العهر استخدـ الباحث " تحميؿ التبايف ا حادم " ( )One Way ANOVAلتكضيح داللة

الفركؽ في إجابات أفراد الدراسة طبقان إلى اختالؼ هتغير العهر كجاءت الىتائج كها يكضحٍا الجدكؿ
التالي:

** فركؽ دالة عىد هستكل  0401فاقؿ
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يتضػػح هػػف خػػالؿ الىتػػائج الهكضػػحة فػػي الجػػدكؿ رقػػـ ( )7كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عىػػد هسػػتكل

 0405فاق ػػؿ ف ػػي اتجاٌ ػػات أفػ ػراد الد ارس ػػة ح ػػكؿ (التعكيض ػػات الهباشػ ػرة كالتعكيض ػػات غي ػػر الهباشػ ػرة كدكراف
العهؿ) باختالؼ هتغير العهر.

) Alfa cronbach (reliability testاخت ار المصداقية

بمغ هعاهؿ ألفا لالستباىة ( ،)0491كٌي ىسبة عالية تعزز الثقة باستخداـ ا داة كثبات ىتائجٍا.
الجدكؿ رقـ ()9

يتضح هف الجدكؿ رقـ ( )9اف هعاهالت الفا كركىباخ لكؿ هجاؿ هف هجاالت االستباىة ككذلؾ االستباىة
ككؿ جهيعٍا فكؽ ( ، )0485كاف هعاهؿ الفا لالستباىة ككؿ ( ، )0491كبذلؾ يككف صدؽ كثبات اداة

الدراسة كاضحا في صكرتٍا الىٍائية  ،كها اىٍا قابمة لمتطبيؽ.
النتائ
خمصت ٌذي الدراسة إلى الىتائج التالية:
 تشكؿ التعكيضات الهباشرة عاهال ٌاها لمهكظفيف.

 تشكؿ التعكيضات غير الهباشرة عاهال ٌاها لمهكظفيف.
ٌ ىاؾ شعكر بعدـ الرضا هف جاىب الهكظفيف عف الراتب ا ساسي ،كالزيادات السىكية ،كالبدالت
كالهكافآت ،باإلضافة لعدـ هىاسبة الركاتب لهؤٌالت الهكظفيف العمهية كخبراتٍـ.

ٌ ىاؾ شعكر بعدـ الرضا هف جاىب الهكظفيف عف الهكافآت التي يتمقكىٍا هقابؿ ها يقكهكف بً هف
أعهاؿ ،باإلضافة إلى تكزيع الهكافآت حيث يعتقدكف أف الهكافآت ال تكزع عمى هف يستحقٍا غالبا.

ٌ ىػػاؾ شػػعكر بالرضػػا هػػف جاىػػب الهػػكظفيف عػػف ىظػػاـ العجػػز الهٍىػػي ،كخػػدهات التػػاهيف الصػػحي،
كبراهج الحهاية كاالدخار ،باإلضافة إلى ىظاـ ىٍاية الخدهة.

 تػكفر أىظهػة حهايػػة الهػكظفيف كىظػاـ العجػػز الطبػي يػؤدم الػػى رفػع هسػتكل رضػػا الهكظػؼ كبالتػػالي
تقميؿ دكراف العهؿ لديً.
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ٌ ىاؾ شعكر بعدـ الرضا عف ىظاـ تهمؾ الهىازؿ ،كبراهج الهساعدات الدراسية.

ٌ ىاؾ شعكر بعدـ الرضا عف البراهج الترفيٍية ،كالهراكز الترفيٍية التابعة لمشركة .باإلضافة إلى
عدـ قياـ الشركة بتىظيـ رحالت ترفيٍية لمهكظفيف كعكائمٍـ.

ٌ ىاؾ شعكر بعدـ الرضا تجاي ىظاـ التعكيضات بالشركة ،حيث يتطمع الهكظفيف لمعهؿ بقطاع آخر
أك كظيفة أخرل لعدـ الرضا عف ىظاـ التعكيضات الحالي.

 الرضا عف ا جر الهادم يؤدم الى كالء الهكظؼ لمشركة.

 كجػ ػػكد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية عىػ ػػد هسػ ػػتكل  0.05فاقػ ػػؿ فػ ػػي اتجاٌػ ػػات أف ػ ػراد الد ارسػ ػػة حػ ػػكؿ
(التعكيضات الهباشرة كالتعكيضات غير الهباشرة كدكراف العهؿ) باختالؼ هتغير العهر.

 عدـ كجكد فركؽ بيف هتكسطات إجابات الهبحكثيف في درجة تاثير ىظاـ التعكيضات عمى دكراف

تيعزل إلى هتغير الهؤٌؿ العمهي عىد هستكل هعىكية (.)a > 0.05
 قبكؿ الفرضية ا كلى كالتي تىص عمى كجكد ارتباط طردم هكجب بيف دكراف العهؿ كىظاـ
التعكيضات بشركة ياسرؼ هف حيث ها يتقاضاي الهكظفيف هف ركاتب كهكافئات كبدالت كزيادات

هقابؿ جٍكدٌـ.

 قبكؿ الفرضية الثاىية كالتي تىص عمى كجكد ارتباط طردم هكجب بيف دكراف العهؿ كىظاـ
التعكيضات ياسرؼ هف حيث ها يتقاضاي الهكظفيف هف تعكيضات غير هباشرة هثؿ التاهيف الطبي
كالكسائؿ الترفيٍية لمهكظفيف كعكائمٍـ.

 قبكؿ الفرضية الثالثة كالتي تىص عمى كجكد فرؽ هعىكم بيف هتكسط إجابات أفراد الدراسة في
درجة تاثير ىظاـ التعكيضات عمى دكراف العهؿ تيعزل إلى هتغير الهؤٌؿ العمهي
 قبكؿ الفرضية الرابعة كالتي تىص عمى كجكد فرؽ هعىكم بيف هتكسط آراء أفراد الدراسة حكؿ
(التعكيضات الهباشرة كالتعكيضات غير الهباشرة كدكراف العهؿ) باختالؼ هتغير العهر.
التكصيات
تكصي الدراسة الحالية بها يمي:
 .1إجراء هراجعة شاهمة لىظاـ التعكيضات بالشركة هف الحفاظ عمى الهكظفيف الحالييف كذلؾ بالتاكد
هف عدالة كهىافسة ىظاـ التعكيضات لكايجاد آلية تكفؿ تكزيعٍا عمى هف يستحقٍا.
 .2إعادة الىظر في التعكيضات الهباشرة (الركاتب كالبدالت كالزيادات) كتحسيىٍا كذلؾ هف خالؿ
الهرجعة الدكرية لىظاـ التعكيضات كهقارىتٍا بالهىظهات اآلخرل العالهية ،كرفع قيهة الزيادات

السىكية كالبدالت لتحفيز الهكظفيف خاصة بعد أف تجاكزت الشركة الهرحمة التشغيمية.
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 .3االٌتهاـ بالتعكيضات غير الهباشرة لدكرٌا الكبير في تعزيز االلتزاـ التىظيهي ،كالتركيز عمى إيجاد

براهج كرحالت ترفيٍية لمهكظؼ كعائمتً ،كعهؿ شراكات هع الهىظهات التجارية كالٍيئات اآلخرل
بهديىة يىبع الصىاعية كفي جهيع أىحاء الههمكة تتيح لمهكظؼ كعائمتً االستفادة هف الخدهات

الترفيٍية لتمؾ الهىظهات كالٍيئات ،باإلضافة إلى إىشاء هراكز ترفيٍية تابعة لمشركة هثؿ بقية
الشركات الهكجكدة بهديىة يىبع الصىاعية.

 .4تحسيف ىظاـ الهساعدات الدراسية ل طفاؿ هف خالؿ رفع قيهة التعكيض بها يتىاسب هع تكمفة

الدراسة لكؿ طفؿ هف خالؿ دراسة تكمفة الدراسة لمطفؿ الكاحد بالهدارس العالهية ،باإلضافة إلى
رفع الحد ا قصى ل طفاؿ الهستفيديف هف ٌذي الهيزة بها يتىاسب هع هتكسط عدد أفراد ا سرة.

 .5تكجيً اٌتهاـ إدارة الشركة لكادارة الهكارد البشرية إلى ضركرة تعديؿ ىظاـ تهمؾ الهىازؿ الحالي بها
يتهاشى هع طهكح الهكظفيف كتكفير براهج كخيا ارت أخرل تكفؿ لمهكظفيف استفادتٍـ هف برىاهج
تهمؾ الهىازؿ هف خالؿ عهؿ شراكات هع الٍيئة الهمكية بيىبع كك ازرة اإلسكاف كالبىكؾ التجارية بها

يسٍـ في تهمؾ الهكظفيف لمهىازؿ الهىاسبة لٍـ كالهتكافقة هع قدرتٍـ.
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Abstract
There is no doubt that the petroleum industries sector in the Kingdom of Saudi Arabia is one of
the main sources of income for the Kingdom of Saudi Arabia, which necessitates taking care of
it from all official and private entities. Therefore, Yasraf Company contributes to Kingdom’s
vision by providing the world with high-quality, clean and refined types of fuel and other
products.
The importance of this study is represented in the importance of employees in administrative
organizations and the importance of the compensation system in organizations, as well as of the
importance of the petroleum sector in the development of the Saudi Arabia, where this study to
shed the light on the impact of the compensation system on employees' turnover in Yanbu
Aramco Sinopec Refining Company (Yasraf) from the point of view of its operators.
The study used the questionnaire to extract the most important results and test the statistical
hypotheses using statistical analysis. The study reached positive results for the effect of the
direct and indirect compensation system on employees’ turnover. The study recommended
conducting a comprehensive review of the company's compensation system to preserve
employees and in order to ensure fairness and competition with the compensation system and
find a mechanism to ensure its distribution to those who deserve it.
Keywords: Compensations, turnover, Yanbu Aramco Sinopec Refining Company (Yasraf).
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