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 التسرب الوظيفي والتقاعد االختياري

 2019فبراير  10في جريدة أخبار الخليج بتاريخ نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

ما إن أطلق ديوان الخدمة المدنية مشروع التقاعد االختياري حتى هب عدد 
ظهورهم كل كبير من الموظفين للدخول في عالم المتقاعدين، تاركين وراء 

ما يتعلق بالعمل والدوام ومشاكل الدوام، وكل شيء، وقد سمعنا أن عدد 
آالف موظف، وفي بعض  8الراغبين في التقاعد االختياري قد بلغ حوالي 

 هناك أن سمعنا أخرى  األحيان سمعنا أن العدد أقل من ذلك وفي أحيان
دد كبير جدًا، لذلك الع فإن أكثر أو ذلك من أقل العدد كان وسواء أكبر، عددا

نشعر إن األمر يمكن أن يكون ظاهرة ال تبشر بخير، لذلك نعتقد أنه كان من 
األولى على الجهة المسؤولة أن تقوم بدراسة األسباب التي جعلت كل 
هؤالء يخرجون من السلك الوظيفي ليلتحقوا بعالم التقاعد، فهل فكرنا 

إلخراج كل هذا الكم من  قليال في ذلك قبل أن نتخذ اإلجراءات الالزمة
؟ هل فكرنا كيف سيتأثر العمل في  الموظفين إلى عالم التقاعد االختياري

ظل غياب هذا العدد الكبير من الموظفين في دفعات متتالية من غير أن 
؟ هل فكرنا في المستقبل كيف سيكون  يكون لهم بديل في التوظيف

دعت كل هؤالء إلى العمل في القطاع الحكومي إن تكررت األسباب التي 
 ؟ الخروج من السلك الوظيفي



2 
 

هل هناك خطأ ما يحدث في العمل في القطاع الحكومي هو الذي جعل كل 
 ؟ هذا العدد يهرب أو يتسرب من الوظيفة ليجلس في البيت

أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى وقفة تأمل وتفكير، فالموضوع كبير ومخاطره 
ي الموضوع أنه حتى مجلس النواب ونتائجه المستقبلية أكبر، والغريب ف

لم يطرح هذا الموضوع للنقاش، فمر وكأنه أمر اعتيادي وبسيط ولن يتأثر 
الوطن به، ولكننا نسينا أمر المستقبل واألجيال القادمة، فماذا إن استمرت 
األسباب التي دعت كل هؤالء إلى ترك وظائفهم ومصدر رزقهم في هذه 

هل يمكن أن تتكرر مثل هذه الظاهرة  ؟ الظروف االقتصادية خلف ظهورهم
 ؟ في المستقبل القريب

وعندما ذهبت أبحث في هذا الموضوع بصفة شخصية وفردية سواء عن 
طريق بعض المراجع أو عن طريق محادثاتي مع المتقاعدين وجدت أن 
هناك العديد من األسباب التي أسهمت بصورة كبيرة في هذا التسرب، جزء 

عديد منها يستحق التفكير والدراسة، بعض تلك منها غير مهم ولكن ال
األسباب شخصية تمس الفرد نفسه والعديد منها يخص العمل وبيئة 
العمل وهذه تحتاج إلى وقفات ودراسة، فهل كان من الصعب على الجهات 

 ؟ تتكرر مستقبالً ال – األقل على – المسؤولة أن تحلل هذه الظاهرة حتى

ن أن تكون قد أدت إلى التسرب الوظيفي، لنتدارس نحن األسباب التي يمك
؟  والتي يمكن تلخيصها فيما يعرف بالرضا الوظيفي. فما الرضا الوظيفي

 ؟ وما تبعات عدم الرضا الوظيفي
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 الرضا الوظيفي

الرضا الوظيفي عنوان كبير يندرج تحته العديد من العناوين والقضايا، ولقد 
العديد من المناسبات، إال  تحدثنا سابقًا بالتفصيل عن الرضا الوظيفي في

أننا هنا سنحاول أن نتحدث فيما يخص موضوعنا اليوم، ولن نستطرد 
 كثيرًا في ذلك.

ولقد أشارت معظم الدراسات أن عدم الرضا الوظيفي هو السبب الرئيسي 
في تسرب الموظف من وظيفته، فالموظف ال يشعر بالرضا فكيف 

عر بالغربة حينما يدخل المؤسسة باالندماج أو الوالء، فنجد أن الموظف يش
التي يعمل بها، يشعر أن هذه البيئة تزيده هموما على همومه اليومية، 
يجد أن هذا المكان يخنقه ألسباب كثيرة، وفي نهاية الشهر يجد أن الراتب 
الذي يعمل ألجله قد استقطع ألسباب عديدة، ربما يجدها هو واهية، 

م مناقشته وال األخذ بخاطره في ويجدها المسؤول أنها مهمة، فال تت
 ؟ الموضوع، فهل يمكن لموظف مثل هذا أن يشعر بالرضا الوظيفي

ترى كم مؤسسة حكومية قامت بعمل استبانة ومسح ميداني لدراسة 
؟ هل ظهرت النتيجة؟ بماذا أشارت  حالة الرضا الوظيفي للعاملين فيها

  ؟ النتيجة

ل التي تؤدي إلى عدم الرضا ويأتي تحت الرضا الوظيفي العديد من العوام
 الوظيفي، منها:
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الراتب؛ جميعنا يعلم أن الراتب موضوع مهم للموظف ولكنه أمر نسبي،  -1
ا للمجهود المبذول، أراه أنا ا أو مناسبًفما تراه أنت يا صاحب العمل كبيرً

الموظف أنه قليل وال يتناسب مع المجهود المبذول، في هذه اللحظة نفقد 
يقدمه الموظف وما يأخذه صاحب العمل، ومن ثم تصبح  التوازن بين ما

هوة، بمعنى أن يعيش الموظف في حالة من التذمر، ويعيش صاحب العمل 
 في حالة من التنمر، فال هذا يرضى وال ذلك يقتنع.

الترقية؛ وهذه لها عالقة مباشرة بالراتب، إذ إنه كلما ارتقى الموظف في  -2
شهري أعلى، ولكن واقع الحال يقول غير السلم الوظيفي أصبح مدخوله ال

ذلك، فنحن نعرف الكثير من الموظفين الذين يصلون إلى نهاية مربوط 
الدرجة ويبقى هناك مربوط، فال يمكنه أن يتحرك وال أن ينحرف، فيظل في 
ذلك الموقع سنوات وسنوات من غير درجة أو عالوة أو أي شيء، إال أن 

وله المباشر ويأتي آخر ربما يكون أكثر يتغمده اهلل برحمته ويتغير مسؤ
 منه رحمة ويعطيه من هنا وهناك.

ومن ناحية أخرى فإن في بعض المؤسسات تمنح الترقيات بحسب مزاج 
وحب المسؤول للموظف، فالموظف المطبل والذي ال تثقله أحمال الكرامة 
هو أكثر األشخاص قفزًا على السلم الوظيفي، أما األشخاص األكفاء 

لصون والذين ال يعرفون كيفية الضرب على الدُف فإنهم أقل الناس والمخ
  ترقية، وكل ذلك بحسب هوى المسؤول.
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العمل ال يتناسب مع التخصص؛ العديد منا يدرس ويتخصص في  -3
الجامعة في تخصص معين، ويشعر بأنه بهذا التخصص يمكنه أن يتجاوز 

ردية التي تتخطى حدود الزمن، ومن ثم يضع لنفسه العديد من األحالم الو
الزمن والمكان، ولكن عندما يدخل مجال الوظيفة يجد نفسه في وظيفة ال 
تتناسب مع مؤهالته وال قدراته وال مهاراته، وهي بعيدة كل الُبعد عن 
تخصصه، ليس ذلك فحسب بل المطلوب منه أن يؤديها بكل حرفية 

ا، لذلك يبدأ يئًومهارة، ولكن الحقيقة تقول إنه ال يعرف في الوظيفة ش
بالتعلم، ومن ثم يخطئ، وهذا يعني أن يتم تأنيبه ونهره مرة ومرات، وهذا 
يشعره بأنه أقل مستوى من مستوى اآلخرين في العمل، حتى ربما أن 
مسؤوله وزمالءه يمكن أن يطلقوا عليه لقب )الغبي(، وفي الحقيقة فإنه 

يتعامل معها مسبقًا  ليس غبيا بل هذه المعلومات التي يتناولها اليوم لم
من حياته الدراسية وال حتى اليومية، فبماذا يمكن أن يشعر  ولم تكن جزءً 
 ؟ هذا اإلنسان

ديكتاتورية المسؤول؛ بعض المسؤولين في المؤسسات الحكومية  -4
ا من الرجال اآلليين، وأنهم يجب أن يتصرفون وكأنهم يقودون جيشً 

مع مع الموظفين من أجل وجود يطيعوهم في السراء والضراء، فمثالً: يجت
محضر اجتماع ليس إال، وكذلك حتى يتم عرضها على المسؤولين األكبر، 
وفي االجتماع ال يريد إال أن يسمع أنه تمت الموافقة على المشروع باإلجماع. 
هذا المسؤول يعاقب كل من تسول له نفسه أن يهمس أو يخالف، أو حتى 
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ن يفكر. فهذا المسؤول هو الذي يفكر يفكر أو باألحرى يعتقد أنه يمكن أ
وهو الذي يقرر وهو الذي من حقه أن يتحدث ويقول، أما الرجال اآلليون 

 ؟ فإنهم مطيعون ومنفذون فقط، أال يسبب هذا اإلحباط

حينما يوسد األمر لغير أهله؛ بمعنى وضع الرجل في المكان غير  -5
إليه متخطين رقاب  المناسب، فالكثير من المسؤولين وصلوا إلى ما وصلوا

زمالئهم األكثر كفاءة منهم، وذلك ليس بفعل التطوير الذاتي وإنما عبر 
تناول الجملة السحرية )أنا من طرف.. فالن(، وهذا يعني أنه ال شهادة وال 
خبرة تنفع، وال أي شيء، وإنما يمكن لهذا اإلنسان أن يبلغ أعلى مرتبة في 

 الوظائف فقط ألنه من طرف.. فالن.

تهميش الموظف؛ والتهميش قضية كبيرة وهي متنوعة األطراف، منها:  -6
أن الموظف مهمل في المؤسسة التي يعمل فيها فتأتيه األوامر للتنفيذ 
فقط، ال يطلب إلى اجتماع لمناقشة وظيفته أو حتى لسماع رأيه في أي 
عملية تغير أو تطوير يمكن أن تطال األعمال التي يقوم بها هو نفسه، 

ا وفي غرف مكيفة ى أن يقوم المسؤولون باالجتماع مع بعضهم بعضًبمعن
ومغلقة ثم يقررون كيفية سير العمل، وهم في تلك الغرف يفندون 
ويكتشفون المشاكل واألهوال ومن ثم يضعون لها الحلول التي يعتقدون 
أنها ناجعة، وبعد إقرار تلك الحلول وتغير سير العمل، يفرضونها على 

د على الطاوالت األمامية في مواجهة الجمهور، عندئذ الموظف الموجو
يفاجأ الموظف ويرتبك، وتصبح لخبطة في العمل عدة أشهر، والمالم هو 
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الموظف ألنه ال يعرف كيف يعمل، على الرغم من أنه لو استشير هذه 
الموظف لكان من الممكن أن يكون العمل أو الحلول المقدمة أفضل، ومن 

 جزء من العمل.ثم يشعر الموظف أنه 

ومن التهميش أيضًا أن المسؤول يمكن أن يكره الموظف، وال يريد أن يراه، 
منه، أكثر وسامة، وأكثر بشاشة، وأمور كثيرة، وفي  أفضل – ربما –ألنه 

النهاية يشعر هذا المسؤول أن هذا الموظف سيأخذ الجو منه لذلك يهمله 
ربما بالشهور والسنوات وال يفوض له األعمال، فيجلس الموظف باأليام و

من غير عمل يعمله، كل يوم موجود في العمل ولكنه غير موجود. ترى أال 
 ؟ يسبب هذا عدم الرضا الوظيفي

العمل ساذج؛ العديد من الموظفين يشعرون أن أعمالهم ساذجة وغير  -7
نافعة وليست ذات جدوى، فهم يؤدون أعمالهم اليومية بصورة روتينية، 

والتوقيع هنا، وخُذ الورقة تلك وأدخلها إلى المكان الفالني، ضع الختم هنا، 
وكل يوم على هذه الشاكلة، عمل ممل ومن غير هدف. هؤالء يجب أن 
نمنحهم الهدف من الوظيفة التي يعملون بها، يجب أن يدرسوا الهيكل 
التنظيمي بصورة جدية، يجب أن يمنحوا الفرصة ليتعرفوا على المؤسسة 

جب أن يعرفوا أهداف المؤسسة وخطتها بصورة صحيحة، ي
واستراتيجيتها حتى يكونوا جزءا منها، أما أن يعيشوا ويعملوا بطريقة 
واحدة فهذا موت بطيء، وإن لم ينفع ذلك فيمكن تدويرهم وتغيير 

 أعمالهم بين الفينة واألخرى.
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الوظيفة ال تحقق الطموحات؛ الكثير من الموظفين يأملون أن يعملوا في  -8
ئف تحقق طموحاتهم، فالعديد منهم يتخرجون من الجامعة ويأملون وظا

أن يصبحوا يوًما ما في مركز مرموق أو أن يلتحقوا ببرنامج الماجستير أو 
حتى الدكتوراه، ولكنهم عند االلتحاق بالوظيفة يجدون أن جميع األبواب 

ن التي أمامهم مغلقة، وأنهم لن يراوحوا مكانهم سنين طويلة، ال يتحركو
وال يعرفون أن يتحركوا، وعندما يسألون عن إمكانية ترقيتهم ال يجدون 
جوابًا، وعندما يسألون عن إمكانية التحاقهم ببرنامج لنيل شهادة 
الماجستير يصطدمون بواقع مرير ألنهم سوف يتم الضحك عليهم وعلى 
سذاجتهم، ألن العمل ال يحتاج إلى نيل شهادة عليا، وعندما يتقدمون 

بشهادة الماجستير يقال لهم إن المطلوب لهذا العمل شهادة  للعمل
الثانوية أو البكالوريوس، كل هذه األمور تجعلهم يصطدمون بوظيفة ال 
تحقق لهم الطموح المنشود، لذلك يتسربون من الوظيفة عند أول فرصة 
ليلتحقوا بوظيفة أخرى إن وجدت، على الرغم من أنهم قد يكونون ذوي 

 ويضها.كفاءة يصعب تع

 وهذا غيض من فيض.

إال أن هذا الجزء هو جزء متعلق بجهة العمل، ومن قبيل اإلنصاف أن نذكر أن 
هناك عبئا يقع على الموظف نفسه، فالعديد منهم ال يريدون أن يحركوا 

ا، وال يريدون أن يقال ألحدهم اعمل كذا وال تعمل كذا، فهو يريد فقط ساكنً
إن  –ويأكل السمبوسة، ويصلي الظهر أن يذهب إلى العمل ويشرب الشاي 
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يعود إلى المنزل في نهاية اليوم، وفي نهاية السنة  ثم –كان يصلي 
 يطالب بالترقية والعالوة وما إلى ذلك، كسل في كسل.

عموًما، هناك عوامل وأمور كثيرة، لذلك كنا نأمل من الجهات ذات 
من السلك االختصاص أن تدرس لماذا حدث هذا الهجوم الكبير للخروج 

الوظيفي، هل بسبب الموظف نفسه أم هناك أمر يتعلق بالعمل، فكل هذه 
األمور يمكن أن تدرس من أجل تحسين بيئة العمل، هذا إن كنا راغبين في 

 ؟ تحسين بيئة العمل، فهل نحن كذلك

 

 

 

 

 


