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  ول دراسة حقراءة في 

 1   الثقافة السامة هي الدافع وراء االستقالة العظيمة

Toxic Culture Is Driving the Great Resignation    

 د. عبدالرحيم محمد  

ي وقياس األداء المؤسسي وأستاذ اإلدارة العامة المساعد   اتيج  استشاري التخطيط االستر

 )منتدب( كلية المجتمع 
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ن عن ان هناك خمسة م ي تستخدم بيانات الموظفي 
ات أساسية تساهم  تكشف األبحاث الت  ؤشر

لتقليل   القصي    المدى  ي 
فن أخذها  المدراء  عىل  يجب  إجراءات  وأربعة    ، االستقالة  زيادة  ي 

فن

ن  اف استقالة الموظفي  ن  . استين

ن  %  40تشي  الدراسات إىل أن أكير من    ي  كانوا  من الموظفي 
ي ترك وظائفهم فن

بداية  يفكرون فن

بالموظفو   العام  استقالمرور    معو   2021عام   ، اعدأن  ابريل وسبتمير ن  ة ما بي 
الفي  ي 

د كبي  فن

ولهذا تم تحليل ملفات  .  وهو رقم قياسي   مليون موظف أمريكي وظائفهم  24حيث ترك أكير من  

نت  مليون موظف    34تعريف لعدد   ي تحليل  .  لفهم أسباب االستقالة    عير االني 
تم االعتماد فن

كة    ي  وتم ا   Revelio Labsالبيانات عىل شر
كات الهادفة للرب  ح والت  ة من الشر ختيار عينة كبي 

ي الواليات المتحدة األمريكية%  25توظف ما يقرب من  
ي القطاع الخاص فن

 .من القوى العاملة فن
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ي  تم فيها إجراء الدراسة تراوحت  
ي تمت خالل الشهر الستة الت 

ن ان معدالت االستقالة الت  تبي 

ن  ي شملت %. 30- %2ما بي 
ي  38والت 

ي مجال المالبس كانت  صناعة  ففن
 مجال تجارة التجزئة فن

ن الصحي   3االستقالة   كات التأمي  ان وصناعة األجهزة الطبية  وشر كات الطي  .  اضعاف  مقارنة بشر

ها   حصلت    عىل  قطاعات ذوي الياقات الزرقاء والياقات البيضاء بنفس القوة. أيضا كان لها تأثي 

ي أعىل معدل  
ثانن كات االستشارات اإلدارية  اف.  شر ن بثقافة   استين تتمتع  ي 

الت  كات  وشهدت الشر

 و Tesla و SpaceX    صحية جيدة أقل معدل دوران . وتشهد القطاعات األكير ابداعا مثل  

Nvidia  و Netflix  .اعىل معدل دوران من منافسيها ، 

ي  
فن بحساوللتعمق  الدراسة  قامت  الصناعة  دوان  من    بمحركات  كة  شر اف كل  ن استين معدل 

كات   كة أمريكية  عير تسع  500تقيس وتقارن أكير من    ulture 500C      (Culture 500شر   ة شر

اهه ،  شعة االستجابة للتغيي   أبعاد ثقافية     - ن ، التعاون ، العمالء، التنوع،  التنفيذ، االبتكار  الين

ام االحي  خالل      -األداء،  كة    من  الشر ثقافة  ن  تمي  درجة  لتحديد  ن   الموظفي  بيانات  فحص 

ي المقارنة بمتوسط صناعتها ككل، وهذا اال   وفعاليتها(
اف المعدل فن ن صناعة  جراء يسىم االستين

ي ألكير من  
باستخدام منصة      Glassdoorمليون مراجعة  1.4. كما تم تحليل النص المجانن

ي طورتها  
ن الطبيعية الت  ي تع   CultureXفهم لغة الموظفي 

ير سبب  تومن تحليل الموضوعات الت 

ي زيادة ترك العمل.  
كة هي األكير فن ي االستقالة هي االستياء من األجور ولكن اتضح أن ثقافة الشر

 فن

 

 : ن  أهم خمسة تنبؤات لدوران الموظفي 

السامة:  - كة  الشر و أوه     ثقافة  الصناعة  من  ن  الموظفي  اف  ن استين عىل  مؤشر  ن  أ قوى 

ي تعزيز التنوع واالندماج  وشعور 
ي الثقافة السامة  تشمل  الفشل فن

ي تؤثر فن
العنارص الت 

. النقطة المهمة هي أن الثقافة السامة   ي
ام  والسلوك غي  األخالف 

تمثل  العمال بعد االحي 

ن إىل الخروج  .العامل األكير الذي يدفع الموظفي 
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التنظيم:  - ي وإعادة 
المهمة  لكيفية تقييم    انعدام األمان الوظيفن ات  ويعتير من المؤشر

ي وإعادة الهيكلة  
كة بشكل عام.  وبالتاىلي عدم االستقرار الوظيفن

ن لثقافة الشر الموظفي 

. حيث   ن يلجأ المديرون بشكل متكرر إىل تشي    ح العمال  يؤثر عىل معدل دوران الموظفي 

كاتهم غي  واضحة. وإعادة التنظيم عندما ت   كون آفاق شر

العالية:  - االبتكار  الدراسة    مستويات  ن  تحدث  أ تبي  ي    الموظفوننه كلما 
فن االبتكار  عن 

استقالتهم.   معدل  زاد  ي كلما  إيجانر بشكل  يجعل  مؤسساتهم   يعملون  الموظفون  ألنه 

يفعلون قد  مما  أكير  ا 
ً
ويتحملون ضغوط  ، ة أشع  بوتي  ، ويعملون  أطول  ي    هلساعات 

فن

ا ومرضيا ولكن يصعب أيض.  كة بطيئة الحركةشر  ا الحفاظ عليه عىل  قد يكون العمل مثي 

ي ، فمن المرجح  .  المدى الطويل كتهم بشكل إيجانر
عندما يصنف الموظفون ابتكارات شر

ن العمل والحياة وعبء العمل الذي يمكن التحكم   ي عن التوازن بي  أن يتحدثوا بشكل سلتر

 . فيه

ي فهم   -
ن
ن  أ من المرجح    األداء: الفشل ف ن بي  ي التميي 

ي تفشل فن
كات الت  ك الموظفون الشر ن يي 

ن عندما يتعلق األمر بالمكافآت  والتقدير كات  .   اصحاب األداء العاىلي والمتقاعسي  فالشر

ي التعرف عىل أصحاب األداء القوى ومكافأتهم تواجه بمعدالت استقالة  
ي تفشل فن

الت 

ء   ي
كال  بالنسبةعالية  ونفس الشر ي تتسامح مع األداء الضعيفلشر

المسألة ليست    .  ت الت 

اف بالجهود المبذولة من  .  متعلقة بأسعار السوق ومستوى المعيشة ولكن عدم االعي 

ي    ىالمرجح أن يستاء الموظفون ذو 
اف بنتائجهم ، مما يعتن األداء العاىلي من عدم االعي 

ا من أكير موظفيها إنتاجية خالل في  
ً
كات قد تفقد بعض  ة االستقالة العظيمة. أن الشر

كة بالسياسات الصحية لحماية    :   COVID-19 االستجابة الضعيفة  لـ   - عدم اهتمام الشر

ن تعتير من أ  ن الموظفي  ي تدفع الموظفي 
 .ىل االستقالةإكير العوامل الت 
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  . ن ة األجل لتعزيز االحتفاظ بالموظفي   اإلجراءات قصت 

ي بنيت عىل أسا
ي تم القيام بها والت 

ها هذه المقالة أن هناك أربعة إجراءات   سحددت الدراسة الت 

ي األجل القصي  وه: 
 يجب عىل المدراء اتخاذها فن

ن    : توفت  فرص لتحركات العمل الجانبية - ن من الدراسة عدم رغبة  جميع الموظفي  تبي 

إضافية مسؤوليات  أو  مهام  توىلي  أو  كة 
الشر سلم  تسلق  ي 

من  .  فن العديد  يريد  حيث 

ن  ببساطة   ء جديد  تغيي  نمط العمل  الموظفي  ي
عندما يتحدث الموظفون  و .  أو تجربة سر

ي عن الفرص الجانبية  ي تقدم تحديات جديدة -بشكل إيجانر
دون   الوظائف الجديدة الت 

   . نظرا لنها قد تؤدي إىل أعباء اضافية . فمن غي  المرجح أن يستقيلوا -ترقية 

كات - للشر االجتماعية  والفعاليات   األحداث  ي  رعاية 
الت  االجتماعية  األحداث  تعتير   :

ي ذلك  
كة ، بما فن فيهتنظمها الشر ، ورحالت بناء الفريق ، وحفالت العشاء ،    أوقات الي 

ها   كة الصحية ، لذلك  من األنشطة خارج مكان العمل عنص وغي  ي ثقافة الشر
ا أساسًيا فن

ن   بالموظفي  لالحتفاظ  أعىل  بمعدالت  ترتبط  أن  المستغرب  من  تنظيم   .ليس  ويعد 

كة   التكلفة لتعزيز ثقافة الشر مع عودة  األحداث االجتماعية الممتعة طريقة منخفضة 

أعضاء   مع  ن  للموظفي  الشخصية  العالقات  يقوي  أنه  ، كما  المكتب  إىل  ن  الموظفي 

 .فريقهم

ي االحتفاظ    . عرض خيارات العمل عن بعد -
ركزت الدراسة عىل أهمية العمل عن بعد فن

ن  عندما ناقش الموظفون خيارات العمل عن ُبعد بعبارات أكير إيجابية ، كانوا  .  بالموظفي 

ك  ا قد يكون لخيارات العمل عن ُبعد تأثي  منخفض عىل معدل .  لعملأقل عرضة لي 

ي صناعة ما قد يكون لها نفس السياسات
كات فن ن ألن معظم الشر وإذا .  دوران الموظفي 

ن نفسها بناًء عىل خيارات العمل عن ُبعد ، فقد تحتاج إىل   كات من تميي  لم تتمكن الشر

    البحث عن بديل آخر 
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ي الخطوط األمامية: إن وجود جدول  اجعل الجداول الزمنية أكير  -
 قابلية للتنبؤ لموظفن

الخطوط   ي 
فن ن  بالموظفي  باالحتفاظ  التنبؤ  ي 

فن مرات  أقوى بست  به  التنبؤ  يمكن  ي 
زمتن

ي مرن
 . األمامية من وجود جدول زمتن

 

ي ترك    عىل المدراء  بذل  يجبوبالتاىلي  
ي تتسبب فن

المزيد من الجهد  لمعالجة عنارص الثقافة الت 

ي  تشكيل  
ي تسهم فن

ن للعمل واستقالتهم . كما يجب عىل المدراء  استئصال القضايا الت  الموظفي 

 ثقافة سامة. 

 

 

 

 

 

 

 

 


