
 

 Labour Turnover الذوساى الىظٍفً ) دوساى العول ، التذوٌش الىظٍفً (الوبحث الخبهس :

 هفهىم الذوساى الىظٍفً : اوالً : 

 دوساى العول هى الحشمة االجوبلٍة للعبهلٍي هي والى هشامز العول . هْاك ذؼشَف ػاً خالصره أُ

ضدىٌة االردشاد الوٌتودٍي الدى هٌ ودبن هعٌٍدة لدذوساى العودل هدى ةبلدة  ى د    اً اىرؼشَف االمثش ذحذَذا  

 و حذٌذاً اولئل االرشاد الزٌي ٌحصلىى  لى هشدود هبدي هي  لل الوٌ وبن لقبء أًتوبئهن الٍهب . 

 

  -:اتجاهات وطبيعة دوران العمل  ثانياً :

 اتجاه الحركة طبيعية الحركة

 من خارج المنظمة الى الداخل من داخل المنظمة الى الخارج 

 ( توظيف جديد أو أعادة تعيين .3) الترك الطوعي ) االستقالة ( (1) ختيارية ا

 ( التجنيد االلزامي 4) الفصل والطرد والتسريح (2) اجبارية

               

 ورٍوب ٌلً ششح لهزا االًىاع :

 اسدببة رلدل شخصدٍة: و هْا َرشك اىَىظف اىَْظَح تشكنو وكىػٍ أو اخرُكاسٌ وتكذ ذنكىُ  التشك الطى ً.  1

 مرذهىس اىحاىح اىصحُح ، وذقذً ػَش اىَىظف ،االّرقاه اىً ٍذَْح أخشي .

        . ٍثو تيح االجىس واىَنافاخ و ػذً اىرشتُح  أسببة  ٌ ٍوٍةأو تذ ذنىُ  

: َرشك اىَىظف اىَْظَح فٍ هزج اىحاىح وهى ٍجثىس ػيكً رىكل وذشكَو  التشك االجببسي ) غٍش الطى ً (.  2   

 صْفُِ :

 خ اىطشد او اىرسشَح ٍِ اىؼَو .حاال –أ 

                                                 حاالخ اىَشض او اىَىخ او اىرقاػذ االىضاٍٍ . –ب 

اىؼَو مو حاالخ االسرخذاً ىيؼاٍيُِ اىجذد او اػادج  و َشَو هزا اىْىع ٍِ دوساُ : الذخىل الطى ً.  3

 اسرخذاً اىساتقُِ ٍِ اىَىظفُِ تْاء  ػيً سغثرهٌ اىزاذُح ىيؼَو فٍ اىَْظَح .

: و فٍ هزا اىْىع الََيل اىفشد حشَح االخرُاس او حق اىفشض فٍ ػذً دخىه اىَْظَح الّه  الذخىل االجببسي.  4

 ىؼسنشَح االىضاٍُح ، اىرؼيٌُ االىضاٍٍ و اىرىصَغ اىَشمضٌ اىخشَجُِ .    ٍيضً تاّىّا  تزىل . ٍثو اىخذٍح ا

 



 

  -ثبلثبً : أسببة دوساى العول :

        جىهشَكح ىُسكد  ارا ػيَْا اُ اىَكىظفُِ ال َرشمكىُ ٍْظَكاذهٌ دوُ سكثة ، واُ اػكذاد مثُكشج ٍكْهٌ َرشمكىُ اىؼَكو السكثاب         

  -ح ٍغ تؼضها اىثؼط ذىثش فٍ دوساُ اىؼاٍو ٍِ واىً اىَْظَح وٍِ تُْها ٍاَيٍ :تسُطح ، وهْاك ػىاٍو ػذَذج ٍرذاخي

 و  شول ًى ٍي : -العىاهل الشخصٍة : (1)

 ػىاٍو ٍشذثطح اىَىظف ّفسه ٍثو ذقادً اىؼَش .) أ ( 

)ب ( ػىاٍو اخشي ذشذثط تاىجْس واىَسكووىُاخ االجرَاػُكح ٍثكو ٍُكىه اىشكثاب ىكذوساُ اىؼَكو أمثكش 

 اىزَِ َحاوىىُ االسرقشاس .ٍِ مثاس اىسِ 

وهٍ ٍِ امثش اىؼىاٍو اهَُح الّها ذفسكش وثُؼكح اىؼالتكح اىرْظَُُكح ، وٍكِ  -( العىاهل التٌ ٍوٍة : 2) 

 اٍثيح هزج اىؼىاٍو االجش ، فشص اىرشتُح ، اساىُة االششاف .

   -(  ىاهل هش بطة ببلعول وطبٍعته : 3)

 َح اىؼنسُح ػْذ اداء اىؼَو و ٍذي خطىسج اىؼَو .مذسجح ذْىع اىؼَو ، اسرقالىُح اىؼَو ، اىرغز
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