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 تقديرشكر و

 

كر والتقدير لكل شالشكر والحمد للرب أوال  وأخيرا  الذي أعانني، وكتب لي أن أتّم هذه الدراسة، وأتقّدم بجزيل ال

 سة، وقدم لي النصح واإلرشاد، وعلى رأسهم الدكتور المشرف أسامة الفراج الذيهذه الدرا من ساعدني في إعداد

خّصص لي الكثير من وقته ولم يبخل علّي بالنصح والتوجيهات والتصويبات حتى خرجت الدراسة على هذه 

 الصورة.

 كيمها.والشكر موصول كذلك إلى األساتذة األفاضل الذين تفضلوا بمراجعة هذه الدراسة وتح

وأتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة االفتراضية السورية، والقائمين على 

 برنامج ماجستير إدارة األعمال، شكرا  على هذه الرحلة التعليمية المليئة بالمعلومات، لكم مني جزيل االمتنان.

أبدت تعاونا  كبيرا  كعادتها في توفير البيانات الالزمة الستكمال  كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى شركة سيريتل التي

 متطلبات الدراسة.

 

 

 

 الباحثة: ندى ادوار باخص

 

 

 

 

 

 

 



 
 ه   
 

 الطالبة: ندى ادوار باخص

 شركة سيريتل أنموذجا   –العنوان: أثر التدوير الوظيفي في أداء العاملين 

 الجامعة االفتراضية السورية

 الفراجإشراف الدكتور: أسامة 

 

 ملخص

هدفت الدراسة إلى التعّرف على التدوير الوظيفي وما إذا كان له أثر على أداء العاملين في شركة سيريتل، حيث 

كانت متطلبات التدوير الوظيفي هي "التدريب وتطوير المهارات"، "تصميم الوظائف"، "استراتيجية التطوير 

في أداء العاملين تُعزى  ى وجود فروق ذات داللة إحصائيةالوظيفي". وقد هدفت الدراسة إلى التعّرف على مد

للمتغيّرات الديموغرافية، ألفراد مجتمع الدراسة. ولتحقيق هدف الدراسة تم االعتماد على المنهج الوصفي 

فقرة تم توزيعها عشوائيا  على  22التحليلي، وقد تم جمع بيانات الدراسة باستخدام استبانة مؤلفة من واألسلوب 

فردا  من الموظفين الذين خضعوا للتدوير الوظيفي في شركة سيريتل، باإلضافة إلى مشرفي األقسام ومدراء  112

إجابة صالحة للتحليل، بمعدل استجابة  79الوحدات الذين خضع أحد موظفيهم للتدوير الوظيفي. وقد أمكن جمع 

لعرض وتحليل  SPSSحليل اإلحصائي ، وتّم إجراء عدد من األساليب اإلحصائية باستخدام برنامج الت26%

 النتائج.

أن استراتيجية التدوير الوظيفي تلعب دورا  هاما  في أداء  أهمها كان من لت الدراسة إلى عدة نتائجوقد توصّ 

العاملين، حيث تبيّن وجود أثر ذو داللة إحصائية للتدوير الوظيفي في أداء العاملين، مع مالحظة وجود أثر قوي 

 التطور الوظيفي في أداء العاملين في شركة سيريتل.الستراتيجية 

كما تبيّن توافر كافة متطلبات التدوير الوظيفي في شركة سيريتل على الرغم من عدم وجود سياسة للتدوير 

 الوظيفي، حيث كان مستوى تطبيق كّل من األبعاد مرتفعا .

رات في سيريتل على تعزيز تنفيذ أسلوب تشجيع اإلداوانتهت الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات أهّمها 

الوظيفي،  التدوير ومتطلبات التدوير الوظيفي لما له من أثر إيجابي على أداء العاملين، واالهتمام بجميع عناصر

مرونة، وأن يؤخذ التدوير الوظيفي بعين  أكثر لتكون الوظائف وتصميم التنظيمي كأن تُولي اهتماما  أكبر بالهيكل

 اء تصميم الوظائف، باإلضافة إلى االهتمام الخاص باستراتيجية التطوير الوظيفي.االعتبار أثن



 
 و   
 

ومن أهم التوصيات وضع نظام محدد يعتمد على مبادئ واضحة يصف عملية التدوير الوظيفي ويحدد   

دارية، وأن اإلجراءات المتّبعة للقيام بعملية التدوير، وأن تكون عملية التدوير مستمرة وعلى كافة المستويات اإل

تُساهم الشركة في عملية مراقبة ومتابعة التدوير الوظيفي، من خالل تحديد معايير لكيفية أداء العمل وما هي 

 العوائق والصعوبات و األدوات المستخدمة لمواجهة هذه العوائق.
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 التدوير الوظيفي،  أداء العاملين.
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Abstract 

This study aimed to identify job rotation and whether it had an impact on the performance of 

Syriatel employees, where job rotation requirements were "training and skills development", "job 

design", "career development strategy". The study aimed to identify the extent to which there are 

statistically significant differences in the performance of workers due to demographic variables for 

the members of the study community. To achieve the goal of the study, the descriptive analytical 

method was relied on. The study data was collected using a 28-item questionnaire that was 

randomly distributed to 112 employees who underwent job rotation in Syriatel, in addition to section 

supervisors and unit managers whose employees were subject to job rotation. It was possible to 

collect 97 valid answers for analysis, with a response rate of 86%, and statistical methods were 

conducted using the SPSS statistical analysis program to display and analyze the results. The study 

reached several results, the most important of which was that the job rotation strategy plays an 

important role in the performance of employees, as it was found that there is a statistically 

significant effect of job rotation on the performance of employees, noting that there is a strong 

impact of the career development strategy on the performance of Syriatel employees. It was also 

found that all job rotation requirements are met in Syriatel, despite the absence of a job rotation 

policy, as the level of application of each of the dimensions was high. The study ended with 

presenting a set of recommendations, the most important of which is encouraging the management 

in Syriatel to enhance the implementation of the job rotation method because of its positive impact 

on the performance of employees, and paying attention to all the elements and requirements of job 

rotation, such as paying more attention to the organizational structure and designing jobs to be more 

flexible, and that job rotation should be taken into consideration. Consideration during job design, as 



 
 ح   
 

well as special attention to career development strategy. Among the most important 

recommendations is the development of a specific system based on clear principles that describes 

the job rotation process and defines the procedures to be followed to carry out the rotation process, 

and that the rotation process is continuous and at all administrative levels, and that the company 

contributes to the process of monitoring and following up job rotation, by setting standards for how 

work is performed and what obstacles, difficulties could be faced, in addition to the tools used to 

confront these obstacles. 
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 :مقدمة 1-1

 الحياة جوانب مختلف مست والتي األساسية، التغيرات من ا  عدد الماضية القليلة السنوات خالل العالم شهد

 ذه التغيراتهالمجاالت،  شتى في المستمرة والحركة يةبالديناميك يتميز فيه نعيش الذي المعاصرة، فالعالم

 .والتحديات المشاكل من العديد أمامها وخلقت المنظمات على انعكست السريعة

 من تتمكن حتى البشرية الموارد وتطوير تنمية م على المنظمات مواكبة التطورات الحاصلة في مجالوهذا ما حتّ 

 الجديدة وتحقيق الميزة التنافسية. العالمية البيئة في النجاح تاليوبال العالم، في الحادث التطور مواكبة

أكثر القطاعات التي تتميز بتطورات سريعة وتأثيرات مباشرة على نمط  أحد قطاع التكنولوجيا واالتصاالت عدّ ويُ 

دين مرتبطة إلى حد الحياة اإلنسانية على األصعدة االقتصادية واالجتماعية والثقافية مما جعل التنمية في هذه الميا

قصد استغالل اإلمكانات المتوفرة والمتجددة بكبير بمدى قدرة اإلنسان على مسايرة هذه التحوالت والتحكم فيها 

 في هذا العصر.

 من خالل اإلنتاجية الحركة على تؤثر بدورها التي المؤسسة هيكلية في أساسيّا   عنصرا   البشرية الموارد تعتبرإذ 

 بكفاءة، وإدراك الوظيفة لمتطلبات الفرد إشباع كيفية يعكس الذي الوظيفي، والرضا ينالموظف أداء مستوى

غبات ومعرفة الحاجات  إدارة الموارد قبل من محددة لضوابط ومعايير وفقا   تكون التي الموظفين لدى الرَّ

 (2216 ،ربد)   .البشرية

 والمؤهَّلة العاملة األيدي توفير على المؤسسة تعملو اإلنتاجية، للعملية األساسي المحور البشري العنصر شكلو يُ 

وبرامجها  لتنفيذ أنشطتها المختلفة، والتقنيات المهارات وإكسابهم تدريبهم على الحرص خالل من دقيقا ، تأهيال  

 ومهاراتهم وتنمية معارفهم الوظيفي الكادر من االستفادة يجب وعليه فعالية،ب واألرباح األهداف وتحقيق

 ،واالستمرارية البقاء المستمر لضمان التحسين إلى تحتاج المستمرة الديناميكية فعال. فالتغيرات بشكل موخبراته

على   يعمل الذي الوظيفي التدوير ضمنها أسلوب ومن اإلدارية، األساليب بعض تطبيق إلى المؤسسة تسعى لذا

 .(2216 )بدر، والقريبة البعيدة المؤسسة أهداف تحقيق

 للعاملين في الفرص إلتاحة الخبرات اكتساب في تساهم التي اإلدارية األساليب أحد الوظيفي التدوير ويعد

من البيروقراطية  والتَّخلص الركود، دائرة من والخروج واالبتكار، الكامنة قدراتهم عن والتعبير عملهم ممارسة

 المزايا، عن العمل، والكشف في بداعواإل والتجديد الوظيفي، اإلثراء في كذلك وتساعد العمل، مجال في والروتين

 .(2212 المدرع،) لديهم الدافعيَّة وزيادة والقدرات الكامنة للموظفين، واإلبداعات المواهب وإبراز

 وخبراته الشخصية تهامهار تنمية بقصد أخرى وظيفة إلى وظيفته من الموظف نقل يعني فالتدوير الوظيفي

إذ  والقيادة، واإلدارة اإلشراف لممارسة قويا   ككل، وهو يعد محفزا   المنظمة بوظائف اإللمام ومساعدته على
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وضعفهم  قوتهم جوانب على والتعرف الموظفين، ومواهب قدرات على التعرف على متخذي القرار يساعد

 عليا. وظائف إلى والترقي والتطور فرصا  للنمو ومنحهم

الوظيفي، حيث إن الموظف  مالذي يرتبط برضاهويعتمد نجاح الموظفين في العمل على مدى فعالية أدائهم 

 يتفاعل مع طموحه ورغبته في النمو والتطور، وتحقيق أهدافه من خالل الوظيفة.

ومن خالل استخدام أسلوب التدوير الوظيفي الذي يساعد في الكشف عن القدرات واإلبداعات والسلوكيات 

الستفادة بشكل فعال من ايادة الكفاءة اإلنتاجية، يتم المختلفة التي تساهم في رفع مستوى األداء الوظيفي، وز

 وانب القوة والضعف الفردية ومنحهالطاقات البشرية في كافة مستوياتها ويدرك ويتعرف الموظف على ج

الفرصة للتطور والنمو لتحقيق أهداف المؤسسة بأقل التكاليف والجهد ورفع كفاءة األداء واإلنتاجية التي بدورها 

 .(2216 )بدر، ة إيجابية على أداء المؤسسةبطريقتؤثر 

من الضروري إلمام الموظفين بأغلب األنشطة ف وفي شركة سيريتل تتضافر جهود أقسام عديدة لتقديم خدماتها،

 .التي تجري في المنظمة 

في و تبيان م، فإن الباحثة تسعى جاهدة من خالل الدراسة الحالية إلى التعرف على التدوير الوظيعلى ما تقدّ  وبناء  

 أثره في أداء العاملين في شركة سيريتل، وتحديد المعيقات التي قد تواجه تنفيذه وسبل التغلب عليها.

 

 الدراسات السابقة: 1-2

 الدراسات العربية: -أوال  

 – الغوث وكالة في اإلداريين العاملين أداء على وأثره الوظيفي "التدوير بعنوان (1111القرعان،) دراسة -

 قليمي"اإل غزة مكتب

 تأثير نحو العاملين اتجاهات في إحصائية داللة ذات فروق وجود مدى على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 تم فقرة 51 من مؤلفة استبانة باستخدام الدراسة بيانات جمع تم وقد الوظيفي األداء على الوظيفي التدوير متطلبات

 استبانة 177 على الحصول وتم الوكالة، في اإلداريين العاملين من وموظفة موظف 232 على عشوائيا توزيعها

 نتائج أظهرت وقد هذا ،% 26.5 الموزعة االستبيانات مجموع من االستجابة نسبة وبلغت للتحليل، صالحة

 الوكالة، في اإلداريين العاملين أداء على الوظيفي للتدوير إيجابي تأثير بوجود % 95 بنسبة عاما   توجها   الدراسة

 متطلبات العاملين، حيث كانت وأداء الوظيفي التدوير متطلبات بين قوية إيجابية عالقة وجود إلى ةباإلضاف

 النظم الوظيفي، التطوير استراتيجية الوظائف، تصميم القدرات، وتطوير التدريب هي الوظيفي التدوير

 واإلجراءات.

 متطلبات تأثير درجات حول العينة أفراد آراء في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى الدراسة توصلت كما

 والمستوى العلمي والمؤهل والعمر للجنس تعزى اإلداريين للعاملين الوظيفي األداء على الوظيفي التدوير
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 تأثير حول العينة أفراد آراء في إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة هذه خالل من تبين أنه إال الوظيفي،

 .الخبرة إلى تعزى اإلداريين العاملين داءأ على الوظيفي التدوير

 

العاملين  على مسحية العاملين دراسة بأداء وعالقته الوظيفي ( بعنوان "التدوير1111دراسة المدرع ) -

 بالرياض" الداخلية بوزارة والمالية اإلدارية للشؤون العامة باإلدارة

 التي والسلبيات العاملين واإليجابيات أداء عوواق الوظيفي التدوير واقع التعرف على إلى الدراسة هذه هدفت

 وكذلك الرياض، مدينة في الداخلية بوزارة والمالية اإلدارية للشؤون اإلدارة العامة في الوظيفي التدوير يحدثها

 العاملين. وأداء الوظيفي التدوير واقع بين إحصائية داللة ذات عالقة كان هناك إن معرفة الدراسة حاولت

 الداخلية وزارة في والمالية اإلدارية للشؤون العامة باإلدارة العاملين جميع الموظفين من الدراسة مجتمع وتكون

 استبانة، 295 استرجاع وتم الدراسة مجتمع على استبانة 360توزيع  وتم موظفا،   865  عددهم والبالغ بالرياض

 الدراسة استبانات تحليل وتم البيانات، جمعل كأداة االستبيان واعتمد الوصفي باستخدام المنهج الباحث قام وقد

 الوظيفي التدوير واقع على العينة أفراد موافقة الدراسة نتائج أهم وكانت األساليب اإلحصائية، من عدد باستخدام

من  3.76 حسابي بمتوسط العاملين أداء واقع على موافقتهم إلى باإلضافة ، 5من  3.68 حسابي بمتوسط وذلك

5. 

 "البشرية الموارد تنمية في إسهامه ومدى الوظيفي التدوير " بعنوان (1111اني )دراسة القحط -

 العاملين الضباط  نظر وجهة من البشرية الموارد تنمية في الوظيفي التدوير إسهام مدى الدراسة إلى إبراز هدفت

 المسح أسلوب الباحث ماستخد ضابطا .  357 عددهم بلغ الذين بمدينة الرياض المدني للدفاع العامة بالمديرية

 عام توجه وجود النتائج وبينت عليها، تم االستناد الدراسة التي طبيعة مع يتالءم الوصفي بما والمنهج الشامل

 رغم الحديثة، الخبرات والمهارات المتالك الفرص أتاح الذي الوظيفي التدوير تطبيق على أهمية بالموافقة

حول  تمحورت التي المعيقات إلى إضافة العمل في التخصص مبدأ تأثير على أهمها اقتصر السلبيات التي

  .األسلوب هذا تجاه السلبية والثقافة للعاملين الشخصية خصائص اختالف

 الجديدة األساليب على أكثر للتعرف العليا للقيادات المحاضرات وتنظيم الورشات الدراسة بضرورة عقد وأوصت

العامة  المديرية في للعاملين الوظيفي المسار تحديد على والعمل البشرية دالموار تنمية في التدوير الوظيفي مثل

 الوظيفية واألنظمة واللوائح القوانين في التعديالت وسن الوظيفي التدوير أسلوب تنفيذ للمساعدة في المدني للدفاع

 .المدني للدفاع العامة المديرية في الوظيفي التدوير أسلوب لدعم
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في  للعاملين المعنوية الروح على وأثره األمنية للقيادات الوظيفي التدوير بعنوان ) 2013 عزام،( دراسة -

 غزة" قطاع - الفلسطينية الداخلية لوزارة التابعة األمنية األجهزة

 للضباط المعنوية الروح مستوى على األمنية للقيادات التدوير الوظيفي أثر معرفة إلى الدراسة هذه هدفت 

 الروح مستوى معرفة إلى باإلضافة غزة قطاع في الفلسطينية لوزارة الداخلية التابعة األمنية هزةاألج في العاملين

 وقد المعنوية الروح على الوظيفي التدوير متطلبات تأثير مع األجهزة األمنية في العاملين للضباط المعنوية

 ضباط ضابطا  من 322زيعها على تو تم فقرة 56 من مؤلفة استخدام استبانة خالل من الدراسة بيانات تجمع

 الرتبة العسكرية حسب النسبي التوزيع تضمن ضابطا ، بطريقة 2262عددهم  والبالغ الفلسطينية الشرطة جهاز

 . الضباط فيها يعمل التي للمحافظة النسبي التوزيع رائد، وكذلك رتبة وحتى مالزم رتبة من لهم

 وقد توصلت 91 الموزعة االستبيانات مجموع من االستجابة نسبة وبلغت للتحليل، استبانة  351  جمع أمكن وقد

 :التالية النتائج إلى الدراسة

 على مستوى تأثيرها في الوظيفي التدوير متطلبات بين من األولى المرتبة في الوظيفي التطور استراتيجية جاءت

 في وتطوير الكفاءات التدريب وجاء الوظائف تصميم ثم واإلجراءات النظم ثم العاملين، للضباط المعنوية الروح

 .الوظيفي التدوير متطلبات حيث من األخير

لدى  اإلدارية الكفاءة مستوى رفع في الوظيفي التدوير سياسة ( بعنوان" دور1112دراسة أبو صبحة ) -

 "غزة -اإلسالمية  الجامعة في اإلداريين العاملين

 في الجامعة العاملين لدى اإلدارية الكفاءة مستوى فعر في ودورها التدوير سياسة تحليل الدراسة إلى هدفت

 سياسة حول الموظفين اإلداريين وآراء واتجاهات تطبيقها فعالية من تحد التي وإدراك العوائق بغزة، اإلسالمية

 الوظيفي. التدوير

 وظفا . وبناء  م 92واستطالع آراء مجتمع الدراسة الذين بلغ عددهم  التحليلي، الوصفي المنهج الباحث استخدم 

 وعالقات مهارات وخبرات وتبادل اكتساب زيادة في يساعد التدوير الوظيفي بأن الدراسة أثبتت النتائج على 

 وتعرض االنتاجية، زيادة على يؤثر بدوره الذي بالجامعة، واألقسام الدوائر للموظفين بين جديدة اجتماعية

روح  في العمل وتعزيز اآلخرين، نظر وجهات بداعية وتقبلقدراتهم اإل رفع في تساهم لتجارب متنوعة الموظفين

 في األعمال والروتين البيروقراطية على القضاء في كما يساعد والكليات، الدوائر بين الفعال والتنسيق الفريق،

 المجاالت. بعض في البشرية الفجوات سد وعلى واإلدارية الفنية

 للتدريب دورات وعقد الوظيفي التدوير بمتطلبات خاصين واهتمام أولوية الدراسة بضرورة إعطاء وأوصت 

 التنظيمي الهيكل تسهل عملية التدوير باإلضافة إلى إجراءات وآليات بعمل واالهتمام قدرات الموظفين، وتطوير

 .للوظائف والتصميم الوظيفي المرن
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 لوزارات الفلسطينية"( بعنوان "التدوير الوظيفي ودوره في الكفاءة اإلنتاجية في ا1112دراسة بدر ) -

 الباحث بعاتّ  وقد الوزارات، في اإلنتاجية الكفاءة على الوظيفي التدوير وأثر دور معرفة إلى هدفت الدراسة

 في شخص (1263الدراسة من ) عينة وتكونت ، البيانات لجمع االستبانة استخدم كما التحليلي، الوصفي المنهج

 .% 80 بنسبة استبانة 307 عواسترجا استبانة 380 وتم توزيع الوزارات

فائدة ويزيد الخبرات، ويمنح للموظفين  له الوظيفي التدوير وأن الموظفين لدى وعي هناك أن ونتج عن الدراسة

فرصة للنمو والتطور الوظيفي، حيث جاءت استراتيجية التطوير الوظيفي في المرتبة األولى من متطلبات 

 وفي األخير النظم واإلجراءات. ئف، ثم التدريبالتدوير الوظيفي، ثم يليها تصميم الوظا

 متطلبات كأحد بالتدريب االهتمامو الوزارات، في الوظيفي التدوير مفهوم وتعزيز نشر تالتوصيا وكانت أهم

 الوظيفي. المسار مع الوزارات في التدريبية الخطة تتوافق أن يجب كما أنهالوظيفي، التدوير

 العمومية اإلدارة في الوظيفي األداء على الوظيفي التدوير أثر" نبعنوا( 1112 وحداد، رعاب) دراسة -

 "وزو بتيزي معمري مولود جامعة – السياسية والعلوم الحقوق كلية موظفي حالة دراسة

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التدوير الوظيفي على أداء الموظفين في اإلدارات بكلية الحقوق والعلوم 

لود معمري تيزي وزو في الجزائر، وتم اعتماد مجموعة من األدوات لجمع البيانات، السياسية بجامعة مو

 إجابة. 22موظفا ، وتم استرداد  63كالمقابلة وتم توزيع استبانة عشوائية على الموظفين اإلداريين البالغ عددهم 

وظفين يقومون به دون أي وخلصت نتائج الدراسة إلى أن التدوير الوظيفي مطبق في اإلدارة قيد الدراسة، والم

قانون ينص عليه، وقد ال يطلقون عليه تسمية التدوير بل يأتي عادة في ظروف استثنائية مختلفة، وتم تقديم 

 مجموعة من الحلول من أجل نجاح هذه العملية.

 :العامة المنظمات في العاملين رضا على الوظيفي التدوير أبعاد ( بعنوان " أثر1111)الطريسي،  دراسة -

 الرياض" بمنطقة الصحية الشؤون في الموظفين اإلداريين على ميدانية دراسة

 إسراتيجية الوظائف، توصيف المهارات، وتنمية التدريب( الوظيفي التدوير أبعاد أثر معرفة إلى الدراسة هدفت

الشؤون  في داريناإل الموظفن لدى الوظيفي الرضا التنظيمية( على واإلجراءات الوظيفي، النظم النمو أو التطور

 تم وقد الدراسة، تساؤالت عن لإلجابة الوصفي التحليلي المنهج الباحث استخدم الرياض، وقد بمنطقة الصحية

 الدراسة وموظفة، وتوصلت موظف ا  120  عددهم البالغ الدراسة عينة من البيانات لجمع كأداة   االستبانة استخدام

 تحليل على وبناء   للموظفن، الوظيفي الرضا على الوظيفي لتدويرا ألبعاد إحصائية داللة ذي أثر وجود إلى

 وأن الوظيفي، الرضا على تأثر لها الوظيفي التدوير معاير كل أن النتائج بينت المتعدد، فقد الخطّي االنحدار

 أن لىإ الدراسة خلصت وقد الوظيفي، الرضا تأثرا  على األكثر يعد الوظيفي النمو أو التطور إسراتيجية معيار

 تم إذا بمنطقة الرياض الصحية الشؤون موظفي لدى الوظيفي الرضا زيادة في مهما   دورا   يلعب الوظيفي التدوير

 بنجاح. أبعاده تطبيق
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 الدراسات األجنبية: -ثانيا  

بعنوان "أثر التدوير الوظيفي على الدافع: دراسة على المدراء في منظمات  Kurtulus (2010)دراسة  -

 السيارات"
The Effects of Job Rotation Practices on Motivation: A Research on Managers in the 

Automotive Organizations. 
 

 المتغيرات دراسة عبر وذلك الوظيفي، واألداء الوظيفي التدوير عن الناتجة اآلثار تفسير إلى الدراسة هدفت

 االجتماعية. العالقات وتنمية الوظيفي، والتطوير فاءةوالك والمهارات المعرفة زيادة الملل، خفض المستقلة،

 الموارد مديري مقابالت مع وأجريت المعلومات لجمع كأدوات والمقابلة واالستبانة الوصفي المنهج تم استخدامو 

 العينة، أفراد لدى الدافعية لها أثر إيجابي على الوظيفي التدوير ممارسات أن الدراسة كانت نتائجالبشرية، و

 أنه يؤثر كما طويلة، لفترات ذاتها الوظيفة من ممارسة الملل تقليل في يساهم الوظيفي التدوير أن إلى ضافةإ

 انخفاض الدراسة أن بينت كمااالجتماعية.  العالقات والمهارات والكفاءات وتنمية المعرفة زيادة على إيجابيا

 .الشخصية الكفاءات زيادةو المعنوية، زيادة الروح في يساهم الوظيفي والتدوير الملل

 "حالة دراسة - الوظيفي األداء على الوظيفي التدوير أثر " بعنوان Dora (2012)  دراسة -
“The Impact of Job rotation in employee performance. A case study of UTRAK financial 

services Limited”. 

 أهداف لتحقيق إنجازه وماهية الوظيفي األداء على يفيالوظ التدوير فعالية مدى دراسة  إلى الدراسة هدفت

 المنهج استخدام تم .الوظيفي التدوير في المتعلقة والفوائد والتحديات العوائق كراوإد أفريقيا،/ غانا في المنظمة

 وظفين،لما داءأ على التدوير تأثير تقييم على االستبانة تصميم وارتكز المعلومات لجمع داةأك واالستبانة الوصفي،

 التدوير يجابيةى إعل الموظفين قبل من إلجماعا ونتج عن الدراسة ت.المعلوما لجمع المقابلة أسلوب استخدم كما

 عالقات وتطوير االنتاجية، وتعزيز الوظيفي، مللتقدّ  الالزمةة المتنوعالخبرات والمهارات  كسابهمإ في الوظيفي

 وجود وعدم الموظفين، لتمكين الرؤساء مقاومة الوظيفي، التدوير أسلوب تحديات وشملت ة. الشرك في جديدة

 كونه التدوير، أسلوب لتطبيق العالي رضاهم مقابلتهم تمت الذين الموظفون أوضحكما  للموظفين، الالزم التدريب

 .المؤسسة فياإلدارات  جميع في بفعالية العمل مهارات وتنمية لتمكين ةأدا

 تنوع ناحية من األداء على الوظيفي التدوير أثر فحصن "عنواب (Saravani & Abbasi, 2013) دراسة -

 "البنوك لموظفي الوظيفي والرضا المهارات

“Investigating the Influence of Job Rotation on Performance by Considering Skill Variation 

and Job Satisfaction of Bank Employees”. 

 يتعلق فيما جيالن في كشاورزي موظفي بنوك أداء على الوظيفي التدوير آثار حتوضي ة إلىالحالي الدراسة هدفت

 أفضل مستقبل نحو المؤسسة قيادة المديرين من لتمكين فعالة إرشادات وتقديم الوظيفي والرضا المهارات بتنوع

 اورزيكش بنك فروع من فرع 30 في موظفا 218 من البحث مجتمع تألف وقد المرغوبة، السياسات خالل من
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 اختبار تم وقد مفردة، 137 بلغ فقد حجم العينة أما والغرب، والشرق والوسط الجنوب في ثالث مناطق ضمن

 نمذجة طريق عن الوظيفي المهارات والرضا تنوع توسط خالل من واألداء الوظيفي التدوير بين العالقة

 التدوير أن حيث الوظيفي، ة بالتدويرمباشر يتأثر ال الوظيفي األداء أن النتائج وأظهرت مهيكلة، معادالت

 بينهما. المهارات وتنوع الوظيفي توسط الرضا خالل من وذلك الوظيفي األداء على إيجابي بشكل يؤثر الوظيفي

"أثر ممارسات التدوير الوظيفي على دافعية الموظفين  بعنوان Almoayad & Al Nashmi (2015) دراسة -

 ي اليمن"في شركات شبكات المحمول العاملة ف

“The Influence of Job Rotation Practices on Employee Motivation: A Study among Mobile 

Network Companies’ Employees in Yemen”. 

 الوظائف، تصميم القدرات، وتطوير التدريب(الوظيفي  للتدوير المختلفة األبعاد تأثير دراسة إلى الدراسة هدفت

 شبكات في شركات الموظفين دافعية على ا(وإجراءاته نظمها أو الشركة ولوائح التطوير إستراتيجية المهنة،

 على ومهم إيجابي تأثير لها الوظيفي التدوير أبعاد أن الدراسة هذه نتائج أظهرت وقد اليمن، في العاملة المحمول

 األبعاد، بقية من تأثيرا   أكثر نتكا واإلجراءات األنظمة أن الدراسة أكدت ذلك، إلى وباإلضافة دافعية الموظفين،

 والتطوير. التدريب يليها

 التعقيب على الدراسات السابقة:

أجمعت أكثر الدراسات السابقة التي تم استعراضها على أهمية التدوير الوظيفي وأثره اإليجابي في تحسين 

ى الرغم من تنوع المجاالت التي المهارات، والقضاء على الرتابة والملل الوظيفي، ورفع اإلنتاجية والكفاءة، عل

( تم تناول دور سياسة التدوير الوظيفي في رفع مستوى 2212يؤثر بها وقطاع التطبيق، ففي دراسة )أبو صبحة، 

( فقد ركزت على 2213الكفاءة اإلدارية لدى العاملين اإلداريين في الجامعة اإلسالمية بغزة، أما دراسة )عزام، 

األمنية وأثره على الروح المعنوية للعاملين في األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية  التدوير الوظيفي للقيادات

( التي درست التدوير الوظيفي ومدى إسهامه في تنمية الموارد 2211الفلسطينية، ومثلها دراسة )القحطاني، 

 .الرياض بمدينة المدني للدفاع العامة بالمديرية العاملين  البشرية عند الضباط

 ( التي درست التدوير الوظيفي في الوزارات.2211( و )المدرع، 2216ودراستي )بدر، 

كما أجمعت أغلب الدراسات على أبعاد ومتطلبات التدوير الوظيفي،على اختالف ترتيبها من حيث األكثر تأثيرا ، 

يفي، ثم يليها تصميم استراتيجية التطوير الوظيفي في المرتبة األولى من متطلبات التدوير الوظحيث جاءت 

 (.2216في دراسة )بدر،  وفي األخير النظم واإلجراءات الوظائف، ثم التدريب

اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في عدة نواح ، فالدراسة الحالية تركز على التدوير الوظيفي وأثره 

( 2211(، و)المدرع، 2211)القرعان،  في أداء العاملين في شركة سيريتل، وهو ما يتشابه مع دراسة كل من
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من حيث دراسة التدوير الوظيفي وأثره في أداء   (Saravani & Abbasi, 2013)و  (Dora, 2012)ودراسة 

 العاملين بشكل محدد.

تنمية الموارد البشرية، واألثر فيما درست باقي الدراسات السابقة أثر التدوير الوظيفي على مناح  مختلفة مثل 

 وح المعنوية، ومستوى الكفاءة اإلدارية واإلنتاجية وهو ما تختلف معه دراستنا الحالية.على الر

وبالنظر إلى قطاع التطبيق وأبعاد التدوير الوظيفي، فإن أكثر دراسة مشابهة لهذه الدراسة هي دراسة 

(ALmoayad & Al Nashmi, 2015)  لوظيفي ا للتدوير المختلفة األبعاد تأثير دراسة إلى هدفتالتي

 )وإجراءاتها نظمها أو الشركة ولوائح التطوير إستراتيجية المهنة، الوظائف، تصميم القدرات، وتطوير التدريب(

 .اليمن في العاملة المحمول شبكات في شركات الموظفين دافعية على

يان كأداة لجمع أما بالنسبة ألداة البحث، فقد اعتمدت جميع الدراسات السابقة التي تم استعراضها على االستب

 البيانات األولية.

وتعد هذه الدراسة امتدادا  للدراسات السابقة حسث تمت هذه الدراسة لتحديد أثر التدوير الوظيفي في أداء العاملين 

في شركة سيريتل، وقد تم االستفادة من الدراسات السابقة في تحديد المشكلة وتحديد الفرضيات وصياغة 

 المساعدة في تفسير النتائج. االستبيان، باإلضافة إلى

 :مشكلة الدراسة 1-3

يعد التدوير الوظيفي من األدوات التحفيزية للعنصر البشري الذي يمثل الركيزة األساسية والميزة التنافسية 

بالنسبة للمؤسسة، لذا يتوجب على المؤسسة االهتمام بالبيئة الداخلية لتالئم البيئة الخارجية. كما يعتبر أسلوب 

الوظيفي من المحفزات األساسية التي تساهم في إبراز الكفاءات البشرية والقدرات واإلبداعات الكامنة  التدوير

دارية في مواقع مختلفة ويتيح لهم الفرص في ممارسة أعمال غير أعمالهم موظفين الذين يمارسون األعمال اإللل

ادل الخبرات  بين اإلدارات داخل الجهاز المعتادة، وإكسابهم خبرات جديدة إضافة إلى الخبرات السابقة، وتب

 ويطّلعالواحد أو خارجه للقضاء على الرتابة السلبية في األعمال اليومية ومنح الموظف فرصة ليثبت كفاءة أكبر، 

على أنماط أكثر في العمل يستغل فيها قدراته ومهاراته بما يتفق مع مؤهالته، األمر الذي يؤدي في النهاية إلى 

 اجية.زيادة اإلنت

كما أن التدوير الوظيفي يقضي على الرتابة السلبية لألعمال اليومية، التي قد تقتل روح اإلبداع لدى الموظفين، 

كبة أحدث اكتشافات وبما أن العمل في شركة اتصاالت كسيريتل يتطلب أعلى مستويات من األداء الوظيفي وموا

ءات والخبرات مّرين تنامت الحاجة إلى التطوير الدائم للكفاباإلضافة إلى اإلبداع واالبتكار المست التكنولوجيا،

  .وتنمية روح اإلبداع
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يحتاج التدوير الوظيفي إلى بيئة تحضيرية من قبل الموارد البشرية لضمان االستمرارية والنجاح في قطاع 

لتي تؤسس لعملية أن من متطلبات التدوير الواجب توافرها في المنظمة وا (Karadimas, 2003)العمل، وقد حدد 

تدوير ناجحة هي التدريب والتطور الوظيفي والنظم واإلجراءات والتصميم الوظيفي ويمكن تحقيق هذه البيئة من 

خالل تدريب الموارد البشرية، والتهيئة واإلقناع بأهمية التدوير الوظيفي، والفوائد التي تعود على األفراد 

 والمؤسسات.

، واقتصاره تطبيق التدوير الوظيفي بالشكل الفعال سيريتل ومالحظتها عدم ومن خالل عمل الباحثة في شركة

على حاالت قليلة واستثنائية، على الرغم من أهميته كاستراتيجية مساعدة لبلوغ األهداف التي تسعى إليها كل 

لعديد من اتم استعراض  عليه، دت الرغبة لدى الباحثة في دراسة الموضوع دراسة علمية، وبناء  منظمة، تولّ 

لوقوف على أهم العوامل والتوصيات ، وادقيقمن أجل تحديد المشكلة بشكل  الدراسات السابقة العربية واألجنبية،

 المتعلقة بالتدوير الوظيفي.

 : ةالتالي األسئلةمشكلة الدراسة في ما سبق، فإنه يمكن صياغة  كل بناء علىو

 ر الوظيفي في أداء العاملين في شركة سيريتل؟هل هناك أثر للتدوي: األول السؤال الرئيسي

 التساؤالت الفرعية التالية:عنه ويتفرع 

 في أداء العاملين في شركة سيريتل؟ وتنمية المهارات هل يؤثر التدريب .1

 هل يؤثر تصميم الوظائف في أداء العاملين في شركة سيريتل؟ .2

 ركة سيريتل؟هل تؤثر استراتيجية التطور الوظيفي في أداء الموظفين في ش .3

 أهمية الدراسة: 1-2

 :)النظرية( األهمية العلمية -أوال  

لجامعة االفتراضية السورية، السيما لقد تسهم هذه الدراسة في تقديم إضافة جديدة للموسوعة االلكترونية  -أ

أنها قد تكون إحدى الدراسات القليلة المتعلقة بالتدوير الوظيفي ودوره في تحسين األداء الوظيفي حسب 

 الباحثة. علم

قد يستفيد الباحثون من نتائج هذه الدراسة وتوصياتها في إجراء دراسات أعمق وأشمل للتحسين من  -ب

 أخرى ذات صلة. ناستخدام أسلوب التدوير الوظيفي في شركات االتصاالت، أو في أية ميادي
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 :)التطبيقية( األهمية العملية -ثانيا  

 األهمية لشركة سيريتل:

اع القرار في شركة سيريتل إلى مدى أهمية تطبيق التدوير نّ أنظار المدراء وصُ توجه هذه الدراسة  -أ

، ومعرفة أثر أبعاد التدوير الوظيفي على أداء العاملين، الوظيفي في الشركة بالطريقة السليمة

وذلك من خالل ما يتم وبالتالي العمل على وضع الخطط واإلجراءات المناسبة لتطبيق هذه األبعاد، 

 إليه من النتائج والتوصيات.التوصل 

تسهم هذه الدراسة في تقليل المخاطر الناجمة عن الوظائف الشاغرة في المستقبل داخل المنظمة، من  -ب

خالل إنشاء وتنفيذ خطط التدوير الوظيفي والتعلم والتطوير للموظفين داخل الشركة، كما ستساعد 

 .لحساسة في الشركةفي تحسين خطة التعاقب في المناصب األساسية واالدراسة 

 

 أهداف الدراسة: 1-5

 تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

 تقديم إطار نظري فيما يخص المفاهيم المتعلقة بالتدوير الوظيفي واألداء الوظيفي. .1

 في شركة سيريتل. ةالتدوير الوظيفي المطبق متطلّبات ف على واقع ومستوىالتعرّ  .2

 تطوير أداء الموظفين العاملين في شركة سيريتل.معرفة أثر التدوير الوظيفي في  .3

 تقديم التوصيات والمقترحات بناء  على النتائج التي تتوصل إليها الباحثة. .2

 

 فرضيات الدراسة: 1-2

 :األولى الفرضية الرئيسية

أداء العاملين في شركة  على للتدوير الوظيفي (α=0.05)عند مستوى داللة  يوجد أثر ذو داللة إحصائية

 ل.سيريت

 ويتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

 وتطوير المهارات للتدريب (α=0.05)عند مستوى داللة  داللة إحصائيةيوجد أثر ذو  :الفرضية الفرعية األولى

 أداء العاملين في شركة سيريتل. على
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أداء  على لتصميم الوظائف (α=0.05)عند مستوى داللة  داللة إحصائيةيوجد أثر ذو  :الفرضية الفرعية الثانية

 العاملين في شركة سيريتل.

الستراتيجية التطوير  (α=0.05)عند مستوى داللة  داللة إحصائيةيوجد أثر ذو  :الفرضية الفرعية الثالثة

 أداء العاملين في شركة سيريتل. على الوظيفي

 :الثانية الفرضية الرئيسية

أداء العاملين في شركة سيريتل تُعزى  في (α=0.05)اللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى د

 للمتغيرات الديموغرافية.

 :هيفرضيات فرعية  عن هذه الفرضية الرئسية الثانية مجموعةويتفرع 

 في العاملين أداء في (α=0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة الفرضية الفرعية األولى: 

 غير العمر.تُعزى لمت سيريتل شركة

 في العاملين أداء في (α=0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة الفرضية الفرعية الثانية: 

 تُعزى لمتغير المؤهل العلمي. سيريتل شركة

 في العاملين أداء في (α=0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  الفرضية الفرعية الثالثة:

 تُعزى لمتغير سنوات الخبرة في الشركة. تلسيري شركة

 في العاملين أداء في (α=0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة الفرضية الفرعية الرابعة: 

 تُعزى لمتغير المنصب الوظيفي. سيريتل شركة

 :الدراسةنموذج متغيرات  1-7

( نموذج متغيرات الدراسة1-1الشكل )  

 

 

 

 

 

 التدريب وتطوير المهارات 

 تصميم الوظائف 

 استراتيجية التطوير الوظيفي 

 

 المتغير التابع

 

 أداء العاملين

 

 المتغير المستقل

 التدوير الوظيفي

 

 المصدر: من إعداد الباحثة
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 :حدود الدراسة 1-8

 التدوير الوظيفي على أداء الموظفين. أثرركزت الدراسة في جانبها الموضوعي على بحث : ةالموضوعي ودالحد

تم إجراء هذه الدراسة على عينة من موظفي شركة سيريتل الذين خضعو للتدوير للوظيفي،  :ةالبشري ودالحد

 فيهم.ومشرفي األقسام ومدراء الوحدات واإلدارات الذين تم تدوير أحد موظ

 اقتصرت الدراسة على المركز الرئيسي و فروع شركة سيريتل في محافظة دمشق. :ةالمكاني ودالحد

 .2222عام ال من بين شهري نيسان وأيار تم إجراء هذه الدراسة :ةالزماني ودالحد

 

 صعوبات الدراسة:  1-2

لك بسبب قلة أعداد الموظفين صعوبة في الحصول على عدد كاف  من اإلجابات على االستبيان وذة واجهت الباحث

 الذين تم تدويرهم في الشركة.

 

 مصطلحات الدراسة: 1-11

 اشتملت الدراسة على المصطلحات التالية:

يُعّرف بأنه "النهج العلمي الذي تتبعه المؤسسة لتناوب الموظفين داخل األقسام المختلفة أو بين التدوير الوظيفي: 

ددة، مما يساعد على إثراء وتوسيع معارف أولئك الموظفين وخبراتهم اإلدارات المحتلفة خالل فترات زمنية مح

  (Mohan, 2015)حول المهمات الوظيفية، وذلك بطريقة مخطط لها مسبقا . 

بأنه أسلوب إداري مخطط ومنظم، يتم من خالله نقل أو تحريك الموظف اإلداري من  (2215، ماهر)ويعّرفه 

 ومهاراته وخبراته. عمل آلخر، بهدف تنمية وتطوير معارفه

 تحريك يتضمن مدروسة، أسس على مبني حديث إداري أسلوب بأنّه ويمكن تعريف التدوير الوظيفي إجرائيا  

 تناسب أخرى وظيفة إلى قيادية أو إشرافية أو تنفيذية كانت سواء الحالية وظيفته من محددة زمنية لمدة الموظف

 يتعلّق ما ومنها نفسه، بالموظف يتعلّق ما منها متعددة، أهداف تحقيق لغرض تخصصه أو ومهاراته قدراته

 .سواء حد على والمنظمة العاملين أداء لتطوير االستراتيجيات أهم حيث يُعّد أحد بالمنظمة،
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مفهوم االداء من المفاهيم الواسعة التي تنطوي على العديد من المصطلحات المتعلقة بالنجاح أداء العاملين: 

 األفراد العاملين فيها في مختلف المجاالت. أوالتي تعكس وضع المنظمات  والفشل، فهو المرآة

)الحاليبة،  أو الجهة التي ترتبط وظيفته بها ظف ألعماله ومسؤولياته التي تكلفه بها المنظمةوفهو تنفيذ الم

2213). 

العمل على مستوى  وهو التفاعل بين السلوك واإلنجاز إلنتاج مخرجات ذات قيمة تساعد على بقاء واستمرارية

  (Shields, et.al., 2015) .األفراد أو المنظمات ضمن ماهو مخطط ومطلوب من الطرفين

ويُعّرف إجرائيا   بأنه البيانات التي من شأنها المساعدة في تحليل وتقييم أداء العاملين إلنجازاتهم الفعلية في ضوء 

 شكل طبيعة وماهية العمل المطلوب.المهام والواجبات والمسؤوليات الموكلة إليهم والتي ت
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 اإلطار النظري: الفصل الثاني

 

 

 المبحث األول التدوير الوظيفي

 المؤسسة في العاملين أداءالمبحث الثاني: 

 أداء العاملين على وتأثيره الوظيفي التدوير: الثالث المبحث
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 المبحث األول: التدوير الوظيفي:

 :تمهيد 1-1-1

هذا المبحث مفهوم التدوير الوظيفي وأهدافه، وبيان أهميته، ثم يبين خطوات بناء برنامج التدوير  يستعرض

 يستعرض معوقات تطبيقه.أبعاد ومتطلبات التدوير الوظيفي، وفي الختام والوظيفي، 

حدث من إن المؤسسات والشركات العامة منها والخاصة، تعيش في تحدٍّ كبير في ظل التطورات الهائلة التي ت

حين آلخر في عصرنا المتسارع، فهذه المؤسسات تسعى دائما  إلى تقديم أفضل الخدمات وتحسين اإلنتاجية 

والجودة لضمان استمراريتها والصمود أمام المتغيرات في شتى مناحي الحياة، واستخدام تقنيات وأساليب إدارية 

ساسية للمؤسسة، ومن خالل تنمية قدرات الموارد حديثة خطط استراتيجية. ويعتبر العنصر البشري الركيزة األ

 مهاراتهم وخبراتهم تتحقق كفاءة إنتاجية وفعالية أكبر في عملهم داخل المؤسسة.والبشرية وتطوير قدراتهم 

من األساليب الناجحة التي بدورها تسعى إلى توظيف جميع الخبرات  (Job Rotation)ويُعتبر التدوير الوظيفي 

 جارب واالبتكارات الكامنة عند الموظفين، والقضاء على روتين العمل. كما يُعّد التدوير الوظيفي واإلبداعات والت

أحد أساليب وتقنيات التطوير الوظيفي والتغيير التنظيمي، وهو أحد األساليب اإلدارية الحديثة التي تُمارس إلتاحة 

اء في األعمال الفنية أو اإلدارية أو في مجال الفرصة ألكبر عدد من العاملين في ممارسة أكثر من عمل منظم سو

 .(2216)بدر، القيادة اإلشراف أو اإلدارة أو 

ّن استخدام أسلوب التدوير الوظيفي يساعد من ناحية على إظهار القدرات واإلبداعات الخاصة بالموظفين، حيث أ

ن، والتعرف أكثر على نقاط ومن ناحية أخرى يساعد متخذي القرار على التعرف على قدرات ومواهب الموظفي

القوة والضعف، من خالل األعمال الموكلة إليهم، التي بدورها تساهم في منحهم الفرص للنمو والتطور، أو 

الترقية إلى وظائف أخرى. وهو يقوم على إعداد الموظف أو العامل أو المدير لممارسة أعمال أخرى بشكل منظم 

اء الفرصة للموظفين العاملين لممارسة نشاطات أخرى بشكل منظّم ومجدول وفق خطة إدارية مدروسة، أي إعط

 .(2222مرزا، )خالل مدة محددة ومن ثم تحويلهم إلى وظائف أخرى 

 

 مفهوم التدوير الوظيفي: 1-1-1

 خالل من المهارات من العديد لكسب فرصة للعاملين تتيح التي الحديثة اإلدارة أساليب من يُعد التدوير الوظيفي

 (2211ركات، )ب فيعرّ  وفي هذا اإلطار .المنظمة داخل األساسي بعمله مرتبطة وظائف عّدة ف بينالموظ تنقّل
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 وتعزيز األداء تطوير أهمها عدة أهداف؛ تحقيق بهدف أخرى إلى وظيفة من المنظم النقل " بأنه الوظيفي التدوير

 ". لمنظماتا في اإلداري تفعيل اإلصالح وكذلك والمؤهلة، الناجحة اإلدارية القدرات

 مدروس بشكل أخرى أعمال ممارسة لموظفل ليوك أن يعني الوظيفي التدوير بأن (2222)العديلي،  يرى كما

 الوظيفة نشاطات لممارسة للموظف الفرصة إلعطاء محددة؛ زمنية ولفترة واضحة، خطة إدارية وفق ومجدول

  .الجديدة المتعلقة بوظيفته والمهارات المعرفة واكتساب الجديدة،

 التنظيمي المستوى نفس على سواء المؤسسة، داخل المختلفة الوظائف بين من المخطط الوظيفي التدويركما يعد 

 وقدرات مهارات وإكسابهم المديرين، وآفاق إدراكات توسيع في الفعالة الطرق من أعلى مستويات على أو

 عمل إلى عمل من للموظف المنتظم التنقل وه الوظيفي فالتدوير وعليه متعددة، لوظائف معايشتهم نتيجة ومعارف

 .(2222، بربر( التنظيمي المستوى نفس في آخر

 عدة تحقيق بهدف أخرى إلى وظيفة من المنظم النقل ذلك هو الوظيفي التدوير أن (2211)فالته،  وكذلك يرى

 تشجيع سبيل في افسالتن على االعتماد مبدأ وتعزيز اإلدارية القيادات وتعزيز األداء تطوير أهمها أهداف

والغرض من هذا التنقل هو أن يتقن الموظف عددا  من العمليات  والمؤهلة، الناجحة اإلدارية الكوادر من الكفاءات

 ، من أجل تكوين صورة شاملة عن طبيعة عمله.المتشابهة أو التي يكمل بعضها بعضا  

 الستراتيجية الناجح للتنفيذ فعالة أداة هو فيالوظي للتدوير الشامل المعنى أن إلى (2212المدرع، ر )يشي كما 

 في النتائج من قدر أقصى تحقيق يمكن حيث المناسب المكان في الموظفين تسوية حول هو بل البشرية، الموارد

 قيمة في لموظف الفوري االستبدال على للعثور استراتيجية كأفضل يثبت أن يمكن وهذا التنافسي، اليوم عالم

 في وصعبة مهمة ومسؤوليات مهام تولي إلى وتحويله موظف أنسب على والعثور منظمة،ال داخل من عالية

  .من مكان استبداله يمكن من تحديد في البشرية الموارد مدير تساعد االستراتيجية وهذه أعلى، مستوى

 إداري أسلوب بأنه الوظيفي التدوير مصطلح توضيح بعد االطالع ودراسة مجمل التعريفات السابقة نستطيعو

 تنمية بهدف المؤسسة، داخل آخر عمل إلى عمل من الموظف تحريك أو نقل هخالل من يتم ومنظم مخطط

 .المؤسسة وأهداف الفردية أهدافه تحقيق ضوء في وخبراته، ومهاراته معارفه وتطوير

 أو تنفيذية نتاك ءسوا الحالية وظيفته من الموظف تحريك بأنه الوظيفي للتدوير آخر ا  تعريف نضع أن الممكن ومن

 اقتضت سواء جديدة مهارات إلكسابه تخصصه أو ومهاراته قدراته تناسب أخرى وظيفة إلى ،قيادية أو ةإشرافي

 .المنظمة مصلحة أو الفرد مصلحة ذلك

 يتم تطبيق التدوير الوظيفي بأسلوبين هما:  (2211، القحطاني) بحسبو
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م بها موظف ويفته الحالية لممارسة أعمال أخرى يقيقصد به انتقال الموظف من وظ التدوير الرأسي: -

في مستوى وظيفي مختلف، وينتج عن ذلك زيادة في المزايا المالية وكذلك السلطة واألهمية 

 الوظيفية.

ويقصد به انتقال الموظف من وظيفته الحالية لممارسة أعمال أخرى يقوم بها موظف  التدوير األفقي: -

 ينتج عنه تغيير في المزايا المالية، ولكن قد تكون زيادة في السلطة في ذات المستوى الوظيفي وقد ال

 أو األهمية الوظيفية.

 

 أهداف التدوير الوظيفي: 1-1-3

هناك العديد من األهداف لعملية التدوير الوظيفي تعود بالنفع على الموظف والمؤسسة على حد سواء، فالتدوير 

والتجديد  وتطويره، الموظفين أداء وإثراء الموظف، وتطوير وقدرات إمكانيات تحسين في الوظيفي يساعد

 الوظيفي وللحصول األداء في التقدم أجل من وذلك المخصصة، الوظيفة مجال ضمن التدريب خالل من واإلبداع

 .أكثر قدرات ومهارات تتطلب أعلى مناصب على

 للوظائف لخبرات والمهاراتواكتساب ا المؤسسة، نشاط وطبيعة ألهداف إدراك الموظف في التدوير كما يساهم

 تحسين في قدراتها وإمكانياتها المؤسسة وتطوير أهداف تحقيق إلى تسعى التي القدرات الكامنة وإظهار الجديدة

 .(2219 أحمد، هللا عبد( األداء

 قليديةت إدارية بيئة في تعمل التي المنظمات في بخاصة ،تأثيرا  كبيرا   له بأن الوظيفي التدوير أهمية تبرز وكذلك

 عند الجديدة التحديات أداء على وتحفيزهم رضا العاملين من الوظيفي التدوير بالجمود والروتين، حيث يزيد تتسم

 القضاء على الرتابة والروتين اليومي.  وبالتالي جديدة، ووظائف بمهام تكليفهم

 عن فعال بشكل التعرفو الدقيقة المعلومات جمع العمل صاحب يستطيع الموظفين تدوير خالل كما أنه من

 لعملهم إتقانهم ومدى وخبراتهم، اإلنتاجية الموظفين وإمكانيات التجريبية، الدالئل على اعتمادا   الموظفين،

حيث إن اختيار وتحليل مهارات الموظفين وكفاءاتهم ومن ثم تعيينهم في العمل الذي  (Ortega, 2001)  وفاعليته

وظائف الرئيسية للتدوير الوظيفي، ويتم ذلك من خالل نقلهم إلى ظائف ومهمات من أهم ال يُعّد واحدا   يتفوقون فيه

 .(2217وراري، العياشي، )قمختلفة 

 ومما سبق يمكن تلخيص أهم أهداف التدوير الوظيفي فيما يلي:

 يعزز التدوير الوظيفي تطور العمل وفعاليته. .1

 يؤدي إلى رفع الكفاءة اإلنتاجية وتحسين األداء. .2

 ؤسسة من التأهيل والتدريب المستمر للموظفين وإكسابهم مهارات وخبرات جديدة.ن الميمكّ  .3
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 الحد من الرتابة والملل في العمل. .2

 تطوير أداء القيادات اإلدارية في المؤسسة. .5

 تغيير مواقع الموظفين ووظائفهم بناء على متطلبات العمل في ضوء نتائج تقييم األداء. .6

لشغل الوظائف  ا  فوري ت أعلى وفق الخطة التطويرية لتكوين بديال  تهيئة الموظفين لوظائف ومسؤوليا .9

 الحساسة في المؤسسة.

 كشف إبداعات الموظفين ومزاياهم في ظروف العمل. .2

 

 أهمية التدوير الوظيفي: 1-1-2

 أهمية فتبرز المنظمة، على أو الموظف على سواء اإليجابية التأثيرات من العديد في الوظيفي التدوير أهمية تكمن

 وكذلك وإمكاناته، قدراته تنمية وبالتالي الجديدة، المهارات اكتسابه خالل من للموظف الوظيفي بالنسبة تدويرال

 طويلة، زمنية فترة خالل معينة لوظيفة والروتينية اليومية الممارسة العمل نتيجة في والرتابة الملل على يقضي

 قبل من المبذول الجهد مقدار على منهم واحد منظمة كلال أفراد يتعرف المختلفة الوظائف بين التنقل خالل ومن

 عالية. بكفاءة إليه الموكلة األعمال إنجاز في المسؤولية يستشعر أهدافها، وبالتالي لتحقيق المنظمة؛ داخل اآلخرين

 ضمن من الوظيفي، للتدوير استخدامها نتيجة أن تحققها يمكن التي الفوائد من العديد فهناك للمنظمة بالنسبة وأما

 تواجهها قد التي الطارئة السريع للمتغيرات والتكيف العاملة، القوى في والكمي النوعي النقص سدّ  الفوائد هذه

 طويلة لفترات والبقاء االستمرار لها وتضمن الذاتي، التجديد على المنظمة اإلستراتيجية هذه تساعد وقد المنظمة،

 (2222 العبادي، (

الوظيفي أسلوب ذكي الستثمار واالستفادة من الطاقات البشرية الكامنة في جميع وترى الباحثة أن التدوير 

 الفرص إعطائهم في ويساعد العمل، في واالبتكار إدراك اإلبداع المستويات في المنظمة، الذي يساهم بدوره في

 والقيادية. اإلدارية الوظائف مثل أخرى ونشاطات وظائف في قدراتهم ومواهبهم للتعبير عن

 

 خطوات ومراحل تنفيذ برنامج التدوير الوظيفي: 1-1-5

 ويطبق ا  مسبق معدة خطة وفق األسلوب هذا يستخدم أن من بد ال سابقا عنها تحدثنا التي والفائدة األهمية علىاء  بن

هذه  وتتمثل الوظيفي التدوير عملية من المرجوة األهداف لتحقيق النهاية في ؤديي واضح برنامج خالل من

 :مايلي في (2216)بدر، بحسب  مراحلالو الخطوات
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 أوال : اإلجراءات األولية:

فراد األ تهيئة خالل من لكذ ويكون الوظيفي التدوير من المرجوة األهداف لتحديد للموظفين جتماعا عقد  .1

 بيئة عنا  قصير عرضا   يكون جتماعاال هذا وخالل معهم األفكار ومشاركة الوظيفي التدوير لفكرة واإلدارات

 .بينها العالقة مناقشة وكذلك الوظيفي والتدوير ملالع

مراقبة وظائف معينة سوف تخلو عن طريق )التقاعد أو االستقالة أو الترقية أو النقل( في مختلف المناصب،  .2

 ونقل األفراد الذين يحتاجون إلى التدريب إلى هذه األماكن الشاغرة.

 ين يحتاجون إلى التدريب والخبرة.استخدام نظام التقييم المستمر لتحديد األفراد الذ .3

 تزويد الموظفين بوقت  كاف  لضمان تأهيلهم ذهنيا  وجسديا  ألداء مهامهم الجديدة. .2

 القدامى(. –ظفين )الجدد وخلق جو من العالقات الحسنة بين الم .5

 ثانيا : مرحلة اإلعداد والتهيئة للمرؤوسين لقبول سياسة التدوير الوظيفي:

 تطبيق سياسة عند لها التعرض الممكن من التي والمواقف والمشاكل المجاالت جميع في المرؤوسين مع التحدث

وأخذ مشورة المرؤوسين في عين  ،معه التعامل وطريقة الوظيفي التدوير استراتيجية وتوضيح الوظيفي التدوير

 غرات التي قد تحدث.ساحة من الوقت لهم للتفكير في الثاالعتبار وترك م

 عملية التدوير الوظيفي ومتابعتها و تقييمها:ثالثا : تنفيذ 

 المناصب مختلف في الوظيفية التطورات لمعرفة مستمر بشكل ومراقبة الوظائف الوظيفي التدوير برنامج تطبيق

 خبرات لتنمية بشكل دوري التقييم نظام واستخدام الشاغرة، األماكن في التدوير إلى يحتاجون الذين األفراد لنقل

 لتقصي الحالي المسح نتائج األولي مع المسح النتائج مقارنة تتم التقييم عملية احتياجاتهم. وخالل لبيةوت الموظفين

 .التصحيحية اإلجراءات واتخاذ المشاكل وجود

رورة من أنَّه الباحثة ترى وفاعلة ناجحة تدوير استراتيجية تحقيق باب ومن  االعتبار الملف بعين األخذ الضَّ

 عن وسؤالهم ومهاراتهم وخبراتهم، تدريبهم ومستوى مستوى أدائهم ودراسة نقلهم، سيتم الذين للموظفين الوظيفي

 لفترة وظيفية جديدة مهام في تكليفهم للتمكن من االعتبار بعين نظرهم وجهة وأخذ العمل، في واتجاهاتهم رغبتهم

بشكل دوري للتأكد من حصول كما يجب متابعة العملية  .اكتسابهم المهارات المطلوبة معينة لضمان زمنية

 الموظفين على التدريبات والخبرات الدائمة، والتخطيط لعملية تدويرهم بعد ذلك.

 أبعاد ومتطلبات التدوير الوظيفي: 1-1-2

 هذه األداة تستخدم وقد مختلفة، أهداف لتحقيق المنظمات بعض في تستخدم فعالة، إدارية أداة الوظيفي التدوير إن

 إداري بتكليف الموظف الستهداف الوظيفي التدوير يستخدم فعندما معا ، كليهما أو لموظفا أو الوظيفة الستهداف

 تغيير وعندما يتم جديدة، مهارات وإكسابه خبراته وصقل اإلدارية مهاراته تطوير بهدف يكون ذلك فإن مرة ألول
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 أعلى، وظيفية ومسؤوليات قيادية لمواقع تهيئته أو ومهاراته قدراته من واالستفادة لتحفيزه فذلك اإلداري موقعه

 وتساهم المنظمة دماء في تجديد مصدر تكون اإلدارية األداة هذه فإن الوظيفة الوظيفي التدوير يستهدف عندما أما

 في مخرجاتها. األفضل إلى التغيير نحو وتدفعها أدائها، أسلوب في والجمود الترهل من حمايتها في

 من كل يرى حيث الوظيفي التدوير ومتطلبات مكونات على اإلجماع من نوع هناك كان وقد

(Karadimas & Papastamuteiou, 2007) عدمه من الوظيفي التدوير استخدام يحددان أساسيين عاملين هناك أن 

 .الوظيفي التطوير واستراتيجية والتطوير التدريب وهما

 النظم مثل الوظيفي للتدوير أخرى ومتطلبات عوامل على (Lazim, 2003) اآلخرين الباحثين بعض ركز فيما

 الوظائف. وتصميم جراءاتواإل

وترى الباحثة أن تطبيق أبعاد التدوير الوظيفي التي تشمل التدريب وتطوير الكفاءات، والتصميم الوظيفي، 

 واستراتيجية التطوير الوظيفي بشكل صحيح، سؤدي إلى نجاح عملية التدوير الوظيفي.

 لدراسة على الشكل التالي:وهو ما سنتناوله في هذه ا

 :وتطوير المهاراتالتدريب  -1

والتنظيمية، كما أن  الفردية الكفاءات مستوى من يزيد فهو التنظيمي، األداء لتحسين ا  أساسي ا  عنصر التدريب يُعد

 استراتيجية التدريب وتنمية المهارات تُعد عامال  رئيسيا  ومهما  في تعزيز القدرة التنافسية للمنظمة.

 حيث أساليب التدريب؛ أهم من واحد   الوظيفي التدوير أن Saravani and Abbasi, 2013)أّكد )هذا السياق،  وفي

 من تمكينه أجل من طويلة؛ فترات أو قصيرة لفترة المنظمة في المختلفة الوظائف من بعدد الموظف إلحاق يتم

 مستويات وعلى اإلدارات، ختلفم في العمل أداء طرق ومعرفة المنظمة، ونشاطات أهداف التعرف على

 ومدى المنظمة في األخرى باألعمال ومعرفته الموظف وقدرات لتنمية مهارات فرصة يوفر وبالتالي مختلفة،

 .األعمال تلك بين الترابط

 العمل، في مكان التدريب أشكال كأحد الوظيفي التدوير أن ( Jaturanonda et al. 2006 ) يرى أخرى ناحية ومن

 مهارة. من أكثر ولديه مرونة، أكثر الموظف يكون أن يسهم في

ظيفي، فال يمكن أن تتحدث عن تدوير وظيفي ناجح داخل وبالتالي فإن العالقة تكاملية بين التدريب والتدوير ال

ية التي يشغلها، فعملية اكتساب مهارات جديدة رالمنظمة في ظل غياب التدريب العملي للموظف في المواقع اإلدا

تخطيطا  منظما ، ووقتا  كافيا ، حتى يتسنى للموظف اكتساب خبرات جديدة، وبالتالي رفع مستوى أدائه تتطلب 

 الوظيفي.
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، بحيث تقوم الموارد البشرية بتحديد التدريبيةوترى الباحثة أن المرحلة األولى تقتصر على تقييم االحتياجات 

ومتطلبات  لك اعتمادا  على الملف الوظيفي لكل متدربالمهارات واالحتياجات التدريبية المطلوبة وتحليلها، وذ

 الوظيفة التي يتم التدوير إليها.

وتأتي المراحل التالية المتعلقة بتحليل وتصميم التدريب بشكل متكامل، ثم تطبيق التدريب، وأخيرا  تقييم فعالية 

 التدريب.

 

 التصميم الوظيفي: -1

 الحسبان في ويأخذ الوظائف، من مجموعة إلى المنظمة ملياتوع أنشطة وترتيب تقسيم الوظيفي بالتصميم يقصد

الخارجية  البيئية المتغيرات وكذلك والموظفين، بالمنظمة، المرتبطة المتغيرات من مجموعة تصميم الوظائف عند

(Alnashmi& Almoayad, 2015)  

العاملين  سلوكيات على كبير تأثير له الوظيفي التصميم أن إلى  (Alnashmi& Almoayad, 2015) أشار وقد

 والنشاطات الوظيفة هذه أهمية إدراكه بسبب الوظيفة؛ لشغله الذاتي بالرضا يشعر الذي الوظيفة فشاغل وإنتاجهم،

 .يرتفع مستوى أدائه و تزداد إنتاجيته وبالتالي إليه، الموكلة بالمهام للقيام أكبر يكون متحمسا  بشكل بها، المرتبطة

 اهتمام من كبيرا   موقعا   حتلت تبدأ يتال المهمة البشرية الموارد وظائف من الوظيفي صميمالت إعادةكما تُعتبر 

 وضع أي ،ا  تنوع األكثر العاملين األفراد مواءمة بواسطتها تستطيع التي العامة والمنظمات األعمال منظمات

 الموارد في والتنوع رالتغي متسارعة بيئة ظل في المنظمات هذه تعيش إذ المناسب، المكان في المناسب الشخص

وتساعد إعادة تصميم الوظائف في رفع كفاءة األفراد، وإنجاز  ومهاراتها، ورغباتها حاجاتها حيث من البشرية

المهام وتعزيزها، وإدراك الحد األدنى من المؤهالت المقبولة التي يجب أن يمتلكها الموظف ألداء عمل معين 

 (Dessler, 2008)بنجاح 

 ن:هدفا له ظيفيةالو وتصميم

 .الخدمة أو لمنتج وجود العملية والكفاءة اإلنتاجية زيادة أجل من التنظيم متطلبات تحقيق  -

 .واإلنجاز والتحدي االهتمام من األفراد حاجات إشباع  -

من الواضح أن هذه األهداف متداخلة، لكن الهدف العام إلتمام العمل هو تكامل احتياجات الفرد مع تلك الخاصة 

 .)2213)أحمد عزام، منظمة بال
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 الرئيسة التالية: األساليب في الوظائف تصميم نهج وتتمثل

 :وتوسيعه العمل تكبير أوال :

 نطاق يعني زيادة هذا فإنَّ  أخرى وبعبارة معين، بعمل المرتبطة المهام عدد زيادة بهدف وظيفة تصميم أسلوب هو

 نفس في تزيد المسؤوليات زيادة أن أي أفقي، هيكلة إعادةالموظف، ويعتبر أيضا  أسلوب  ومسؤوليات واجبات

 قد التي الرتابة تقليل الوقت نفس وفي العاملة، القوى مرونة زيادة إلى يهدف عموديا  األمر الذي المستوى، وليس

 ن.الزم من فترة مدى تزحف على

 ذي التدريب يلزم ال ولكن الموظفين، وإدارة الوقت في وخاصة المناسب التدريب الوظائف توسيع ويتطلب 

 (Buckley, 2019) . الوقت لبعض أو يفعله لنفسه بالفعل مدرك الشخص ألن كثيرا ، نظرا   بالمهمة الصلة

 ثانيا : اإلثراء الوظيفي:

 اإلثراء خاللفمن ، أو التكبير الوظيفيإثراء الوظيفة يعني توسعا  رأسيا  في العمل، وهو يختلف عن التوسيع 

 التنفيذ ، التخطيط حيث من الوظيفة على والمسؤولية والسيطرة االستقاللية من المزيد الموظف يمنح الوظيفي

  الخطأ.  وتصحيح والمتابعة،

 الحاالت من كثير في الموظف ويعطي والنمو، والتقدم لإلنجاز العمل فرص اإلثراء الوظيفي أسلوب ويمنح

تأثيرات  عكس إلى يهدف الذي الوظيفة تصميم إعادة من نوعا   يالوظيف اإلثراء أكبر. ويعتبر للعمل بجدية الدافعية

 متعددة بشكل مهام الموظف إعطاء هو األسلوب هذا من صغيرة. الهدف استقاللية تتطلب التي المتكررة المهام

 .(Buckley, 2019) الذاتي االكتفاء يتطلب رأسي الذي

 ثالثا : التدوير الوظيفي:

فترات زمنية منتظمة، من أجل تعريضهم لكافة أقسام المؤسسة،  إلى أخرى فيظفين من مهمة ويشمل حركة الم

ويقوم التدوير على طريقة ممنهجة يتم التخطيط لها مسبقا ، بهدف اختبار مهارات الموظفين والكفاءات من أجل 

بة أوسع تجر الموظفين نه يقلل من رتابة الوظيفة ويمنحإلى ذلك فإ ةوضعهم في المكان المناسب. وباإلضاف

 ويساعدهم على اكتساب المزيد من األفكار.

 استراتيجية التطوير الوظيفي: -3

 القوى رغبات إرضاء أجل من واالستراتيجيات األهداف وتنفيذ تصميم عملية بأنه الوظيفي التطور فيعرّ 

 (.2213 جعدان،( الوظيفي التقدم في طموحاتهم العاملة وتحقيق البشرية

 :منها المنظمة، في والوظيفي والتطوير للتخطيط وطرق وسائل عدة هناك أن (2211والعطار،  )الكردي بين وقد

 .الوظيفي والتدوير الترقية الوظيفي، المسار ممارسات في التنفيذيين المدراء إشراك المهام، التأهيل، تنويع
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 التطوير ووسائل طرق أهم من واحدا   يُعد (Al-Nashmi & Almoayad, 2015)أشار  كما الوظيفي فالتدوير

وظيفة   من تنقّله خالل من المتعددة العمل خبرات الموظف الجديد يكتسب الوظيفي التدوير خالل فمن الوظيفي،

 العمل، ويساعد وبيئة االجتماعي وأنشطتهم والعمل اآلخرين الموظفين على التعرف في يساعده وهذا أخرى، إلى

 العمل، عن شامل الموظف تصور   لدى يتكون حيث المختلفة؛ لفاعلةا الجهات مع العمل أداء في الحق وقت في

عليها،  يحصل أن يجب التي الالزمة المعلومات ونوع لالتصال، المناسبة والطريقة يتصل، أن يجب من ومع

 كل حول كاملة بمعلومات الموظفين تزويد هو الهدف إن أي المعلومات؛ تلك على الحصول وكيفية ومصدرها،

 المنظمة. في الجيد األداء بوظائفهم لتحقيق يتعلق ما

 

 معوقات تطبيق برنامج التدوير الوظيفي: 1-1-7

بعض  من الممكن أن يواجه والتطوير التنمية إلى تسعى التي الحديثة األساليب من كغيره الوظيفي التدوير أسلوب

  الصحيح. كلتطبيقه بالش تعيق أن وممكن فوائده، من تقلل أو ستؤثر التي والصعوبات، المعوقات

 وإن من أهم معوقات تطبيق أسلوب التدوير الوظيفي ما يلي:

 الهيكل التنظيمي المعقد وغير المناسب لتطبيق أسلوب التدوير الوظيفي. -

ضعف ثقة الموظفين بأهمية التطوير، وثقافتهم السلبية تجاه أساليب التغيير والتطوير والتي من بينها  -

 أسلوب التدوير الوظيفي.

 تدوير الوظيفي إلى ميزانية خاصة.حاجة ال -

 عدم رغبة اإلدارة إلتاحة الفرصة لجميع الموظفين للتعرف على أسرار بعض األقسام اإلدارية. -

 عدم وجود وقت كاف  للتطبيق. -

 ضعف الرضا الوظيفي في حالة عدم التهيئة لعملية التدوير الوظيفي. -

 ضخامة المؤسسة من حيث عدد الموظفين. -
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 في المؤسسة: : أداء العاملينالمبحث الثاني

 :تمهيد 1-1-1

يُشكل األفراد أحد أهم موارد المنظمات، فإذا كانت الموارد األخرى تهتلك عبر الزمن، فإن العنصر البشري على 

نقيض من ذلك، يمكن أن تزيد قيمته وأهميته على هذا األساس، ومن هنا فإن االستثمار في الموارد البشرية هو 

الحقيقي، فهو األساس لكل عملية اقتصادية، والداعم األول لتحقيق األهداف االستراتيجية ألي منظمة، االستثمار 

وبالتالي تحقيق الميزة التنافسية، لذا اهتمت اإلدارات بالعمل على تحسين معارف وقدرات موظفيها، من أجل رفع 

 اف االستراتيجية للمنظمة.مستوى أداء األفراد العاملين في المنظمات، وبالتالي تحقيق األهد

ن وتقييمه، فقد استعرضنا في هذا المبحث األداء الوظيفي من حيث: مفهومه، وتعريفه، ونظرا  ألهمية أداء العاملي

 وطرق تقييمه وتحسينه، والعوامل المؤثرة فيه.

 

 مفهوم أداء العاملين: 1-1-1

 يشبع أو يحقق التي الكيفية يعكس وهو الفرد، لوظيفة المكونة المهام وإتمام تحقيق يُعّرف األداء على أنه: "درجة

 .(2215)فارسي،  "الوظيفية متطلباته الفرد بها

كما يُعّرف أيضا  بأنه: "األثر الصافي لجهود الفرد التي تبدأ بالقدرات وإدراك المهام، وبالتالي يشير إلى درجة 

 .(2223)سلطان، تحقيق، وإتمام المهام المكونة لوظيفة الفرد" 

أداء العاملين بأنه كيفية قيام العاملين بمهامهم الموكلة إليهم ضمن   (Fernando and Dissanayake, 2019)ويعّرف

 المهلة الزمنية المنصوص عليها.

ويمثل األداء المقياس األساسي للحكم على فعالية األفراد والجماعات والمنظمات، ويستخدم إلبراز نقاط القوة 

والجماعات والمنظمات. زيادة على ذلك، يمكن أن تصلح تقييمات األداء كأساس للحوافز والضعف في األفراد 

 .(2226نوار، بن ) ي تركيبة المنظمة وتصميم الوظائفوالعقاب والتغيير والتطوير، وإلجراء تغييرات ف

 من لوظيفته ية أدائهبكيف الفرد وتعريف تحديد عملية " :أنه على لألداء تعريف نستنتج السابقة التعاريف خالل من

 ." المستقبلي أدائه وتطوير تحسين أجل

 الفرد لطاقته استغالل بمقدار األداء هذا ويتأثر الفرد، قبل من المبذول للجهد الفعلي الناتج عبارة عن وهو

 األداء. في الفرد لدى الرغبة بمقدار نفسه الوقت وفي وإمكانياته
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 تقييم أداء العاملين: 1-1-3

عملت للداللة على عملية تقييم أداء العاملين، وانعكس ذلك في تباين عدة مفاهيم لهذه صطلحات التي استُ تعددت الم

جهود التي يبذلها الفرد، العملية، فهناك من يعدها عملية إدارة دورية هدفها قياس نقاط القوة والضعف في ال

 .(2215اللبدي، )لمنظمة سابقا  ق هدف معين خططته ات التي يمارسها في موقف معين لتحقيوالسلوكيا

، والتي تعد بصفة دورية ويُعّرف أيضا  بأنه: "مجموعة اإلجراءات التنظيمية التي تتطلب تقييما  مكتوبا  للعاملين

 .(2212كافي، )منتظمة" 

 كما يعّرف بأنه: "تلك العملية التي تعنى بقياس كفاءة العاملين وصالحياتهم وإنجازاتهم وسلوكهم في عملهم

دهم لتقلد مناصب أعلى الحالي، للتعرف على مدى مقدرتهم على تحمل مسؤولياتهم الحالية واستعدا

 .(2227)نصر هللا، مستقبال "

ومن خالل التعاريف السابقة نستنتج تعريفا  لتقييم أداء العاملين على أنه وسيلة مهمة للتحقق من مدى إمكانية قيام 

اء، واكتشاف نقاط القوة والضعف، ووضع الخطط لتصحيح انحراف ما هو فعلي األفراد بالعمل وفقا  لمعايير األد

 ا هو مخطط.عمّ 

 

  الوظيفي: األداء عناصر 1-1-2

 المؤسسة في الموظفين أداء مستوى تحديد و قياس يمكننا خاللها من أساسية مكونات أو عناصر الوظيفي لألداء

 :وهي

 اتجاهات و قيم و مهارات واهتمامات و معرفة من الموظف يمتلكه ما وهي ه:كفاءات و الموظف -

 تمثل الخصائص التي و قيم و اتجاهات و مهارات و معلومات من الموظف لدى ما فتعني كفاءاته أما ودوافع،

 تحمل على القدرة و في العمل الجدية و التفاني إلى باإلضافة الموظف،  لكذ به يقوم فعاال   أداء تنتج التي األساسية

 .اإلشراف والتوجيه في الحاجة مدى و مواعيدها في األعمال إنجاز و تالمسؤوليا

 وما الوظيفة تتطلبها والمهارات والخبرات التي واألدوار والمسؤوليات المهام وتشمل: متطلباته و العمل -

 لىالقدرة ع و الفني التمكن و البراعة و واإلتقان النظام و الدقة تشتمل كما وتحديات متطلبات من به تتصف

 .(2222 عكاشة، (األخطاء من التحرر و اإلنجاز وسرعة العمل وتنفيذ التنظيم

 التي وهي الداخلية العوامل خارجية، وأخرى داخلية عوامل من تتكون: مركباتها و التنظيمية البيئة -

 مة.المستخد اإلجراءات و االستراتيجي مركزه و ومورده أهدافه و وهيكله التنظيم وتتضمن األداء في تؤثر
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 و االقتصادية العوامل هي و الفعال األداء في تؤثر التي التنظيم بيئة تشكل فهي الخارجية العوامل أما

 (.2222 درة،( القانونية و السياسية الحضارية، التكنولوجية، و االجتماعية

 :أداء العاملينمعايير تقييم  1-1-5

 ( إلى:22، ص2215ايير بحسب )اللبدي، وهي تلك العناصر التي تستعمل كركائز للتقييم، وتصنّف هذه المع

 معايير نواتج األداء: تحتص بقياس كمية وجودة األداء. -

معايير سلوك األداء: مثل معالجة شكاوى العمالء، إدارة االجتماعات، كتابة التقارير، المواظبة على  -

 العمل والتعاون مع الزمالء...إلخ.

 فعية عالية، واتزان انفعالي... إلخ.معايير صفات شخصية: مثل المبادر، االنتباه، دا -

 أهداف عملية تقييم أداء العاملين: 1-1-2

يسعى تقييم األداء إلى تحقيق بعض األهداف التي تسهم في آن احد بتطير أداء الفرد والمنظمة ككل، من خالل 

المنظمة من خالل  الكشف عن نقاط الضعف عند الموظف العمل على تدريبه من أجل رفع إنتاجيته بالتالي إنتاجية

 جهود العاملين، ومن هذه األهداف:

وسيلة لتطوير األداء الذاتي: من خالل قياس األداء يستطيع الشخص معرفة جوانب القوة وتعزيزها  -

 ومعرفة جوانب القصور والعمل على تفاديها وتطوير نفسه.

ف وبالتالي اقتراح الكشف عن االحتياجات التدريبية من خالل الكشف عن نقاط الضعف عند الموظ -

 البرنامج التدريبي المناسب للموظف.

 يكشف تقييم األداء عن قدرات العاملين واقتراح إمكانية ترقيتهم وتولي مناصب قيادية أعلى. -

 مالئمةى ومد المنظمة األهداف تحقيق في الموظفين مساهمة ىمد معرفة على األداء تقييم يساعد -

 .وعادل وضعيم بشكل يشغلها التي للوظيفة الموظف

يزود تقييم األداء متخذي القرارات في المنظمة بمعلومات عن أداء العاملين، وهل هو أداء مرض  أو غير  -

 مرض .

 أهمية عملية تقييم أداء العاملين: 1-1-7

 التنفيذي. تستهدف العملية ثالث غايات وهي على مستوى كل من المنظمة، والمدير، والفرد الموظف

 ى المنظمة:أهميتها على مستو -

 إيجاد مناخ مالئم من الثقة والتعامل األخالقي الذي يبعد احتمال تعدد شكاوي الموظفين تجاه المنظمة. .1

 رفع مستوى أداء الموظفين واستثمار قدراتهم بما يساعدهم على التقدم والتطور. .2
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مؤشرات للحكم تقييم برامج وسياسات إدارة الموارد البشرية، كون نتائج العملية يمكن أن تستعمل ك .3

 على دقة هذه السياسات.

 مساعدة المنظمة على وضع معدالت أداء معيارية دقيقة. .2

 أهميتها على مستوى المديرين: -

دفع المديرين والمشرفين إلى تنمية مهاراتهم وإمكانياتهم الفكرية، وتعزيز قدراتهم اإلبداعية للوصول  .1

 إلى تقييم سليم وموضوعي ألداء تابعيهم.

ين إلى تطوير العالقات الجيدة مع المرؤوسين والتقرب إليهم للتعرف على المشاكل دفع المدير .2

 والصعوبات.

 

 أهميتها على مستوى الموظفين: -

ظف أكثر شعورا  بالمسؤولية، وذلك لزيادة شعوره بالعدالة وبأن جميع جهوده المبذولة وتجعل الم .1

 تؤخذ بالحسبان من قبل المنظمة.

 د وجدية وإخالص ليترقب فوزه باحترام وتقدير رؤسائه معنويا  وماديا .   دفع الموظف للعمل باجتها .2

 

 العوامل المؤثرة في أداء العاملين: 1-1-8

 في ظاهرة تكاد ال توجد إذ العوامل هذه كل تحديد يصعب إذ والمتشابكة المختلفة العوامل من بالعديد األفراد يتأثر

 . األداء في تؤثر ال عموما   الحياة أو االجتماعية الحياة أو االقتصادية الحياة

الفرد  على الفيزيائية والعوامل والمكان الزمان يؤثر األداء على المؤثرة العوامل واختالف تعدد جانب وإلى

تلخيص هذه  ويمكن خفضه إلى تؤدي وأخرى األداء رفع إلى تؤدي عوامل توجد أنه يتضح هنا ومن وأدائه

 .(2222)الشريف،  عاتالعوامل المؤثرة في أربع مجمو

 والخبرة التعليمية الحالة مثل ومهاراتهم، العمال بقدرات تتعلق العوامل هذه ل:بالعام المتعلقة العوامل -

 .الجنس ونوع العملية

 معينة، وظيفة في يعمل لكونه العامل عليها يحصل التي الميزات عن وتعبر ة:بالوظيف المتعلقة العوامل  -

 .الوظيفي واإلثراء الترقي وفرص والمعنوية المادية والحوافز كاألجر

 أداء على وتأثيرها المؤسسة واستراتيجيات بسياسات العوامل هذه ترتبط: بالمؤسسة تتعلق عوامل -

 واالجراءات والقوانين االتصال ووسائل العمل وظروف الرسمي العمل وساعات العمل كمدة العمال

 .والقيادة اإلشراف ونمط
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 على يؤثر الذي للمؤسسة الخارجي بالمحيط تتعلق خارجية العوامل هذه أغلب :بالبيئة تتعلق عوامل -

 .الوظيفي أدائه في تؤثر وبالتالي العامل

 

 

 :العاملين أداءالتدوير الوظيفي وتأثيره على المبحث الثالث: 

 من والحد ء الموظفينأدا لتحسين تستخدم التي الحديثة األساليب من الوظيفي يعتبر أسلوبا   التدوير أن الباحثة ترى

 االقسام بين جديدة للموظفين اجتماعية وعالقات مهارات وخبرات وتبادل واكتساب والصعوبات العوائق

 أدائه وتطوير وإنتاجه فعاليته قدراته وزيادة لتنمية الفرصة للموظف يتسنى الوظيفي التدوير خالل فمن المختلفة،

رفع  في تساهم مختلفة إلدارات الوظيفي ضمن التنقل نوعةمت واختصاصات لخبرات جديدة التعرض خالل من

 الفريق وزيادة االنتماء للمؤسسة. روح في وتعزيز العمل اآلخرين نظر وجهات وتقبل االبداعية قدراتهم

 

كما أن تطبيق أسلوب التدوير الوظيفي بنجاح ينتج عنه ما يسمى بالموظف الشامل الذي يسعى دائما  لتحسين أدائه 

تطيع النهوض بمنظمته، وهو أيضا  أحد األساليب الفعالة التي لها تأثير كبيرعلى أداء العاملين، وذلك من حتى يس

خالل التنوع في المهام التي يقومون بتنفيذها، إضافة إلى أن الفرد يصبح أكثر قدرة على اإلبداع واالبتكار، كل 

 هذا سوف ينعكس إيجابا  على أدائه وعلى إنتاجية المنظمة.

فالهدف من سياسة التدوير الوظيفي هو تجديد النشاط وروح العمل وتجديد بيئة العمل، وتحقيق مشروع التغيير 

من أجل التطوير، كما تعطي الحيوية والمرونة في العمل اإلداري وتساعد في ضع الشخص المناسب في المكان 

ه على بذل الجهد المطلوب منه موقعه لحثّ وعلى هذا فإن التدوير الوظيفي يهدف إلى نقل الموظف من  المناسب،

 لتحسين أداء المنظمة.
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 الدراسة الميدانية: الفصل الثالث
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 لمحة عن شركة سيريتل: 3-1

 سورية، في االتصاالت مجال في الرائدة الشركة هي تيليكوم موبايل سيريتل وشركة ،2222 عام تأسيسها منذ

 شركة ، حيث تؤمنزبائنها رضا وكسب االجتماعية مشاركتها خالل من الجيدة سمعتها ءبنا استطاعت حيث

 لتلبية مناسبة بأسعار الممتازة والخدمات المنتجات من كبيرة مجموعة تقديم مسؤولياتها أولى بأنّ  سيريتل

 لهم. التسهيالت وتأمين زبائنها احتياجات

 والخدمات االتصال، خدمات أفضل حيث تقدم  سورية، في خلوي كمشغل السريع تتميز شركة سيريتل بنموها

 فني دعم تواصل مراكز( 2) و زبائن خدمة مركز( 26) عبر زبونا ، مليون 12 من ألكثر والترفيهية المضافة

 .السورية المحافظات مختلف في موزعة

هذا السياق تسعى دائما  ولطالما واكبت سيريتل التطور الحاصل في تكنولوجيا االتصاالت وعالم األعمال، وفي 

موظفا  من ذوي المهارات  2222حوالي  إذ لديهاكي تستطيع مواكبة هذا التطور  لتطوير كوادرها البشرية

 .العالية

  مهمة الشركة:

نسعى لتقديم أفضل خدمات االتصاالت لزبائننا، ورعاية كوادرنا البشرية، مع استمرارية النمو المربح 

 عتزاز في خدمة وطننا سورية.للمستثمرين والمساهمة با

  رؤية الشركة

 ملتزمون بأن نكون الشركة السورية األولى.

 منهجية الدراسة: 3-1

التحليلي، انطالقا  من أهداف الدراسة الحالية، وقد تم  واألسلوب اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي

اسات واألبحاث السابقة التي تناولت موضوع التدوير الحصول على البيانات الثانوية من خالل ما جاء في الدر

الوظيفي، أما البيانات األولية فقد تم الحصول عليها عن طريق إجراء استبيان تم توزيعه واإلجابة عليه الكترونيا ، 

من أجل الحصول على النتائج  SPSS 25وبعد جمع البيانات تم االعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي 

 لوضع التوصيات المناسبة بناء  على هذه النتائج. وتفسيرها
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 مجتمع الدراسة والعينة: 3-3

وظفي شركة سيريتل الذين خضعوا للتدوير الوظيفي، باإلضافة إلى مشرفي األقسام ممن  الدراسةيتألف مجتمع 

م الحصول على موظفا  وقد ت 361ومدراء الوحدات الذين خضع أحد موظفيهم للتدوير الوظيفي، والبالغ عددهم 

هذا العدد عن طريق إدارة الموارد البشرية في شركة سيريتل. وقد كانت عينة البحث من نوع عشوائية بسيطة 

فردا  تم الحصول على إجاباتهم عن طريق إجراء استبيان الكتروني تم توزيعه الكترونيا  عليهم،  112مؤلفة من 

 .%26استبيانا  بمعدل استجابة  79وتم استرداد 

 

 :حصائية المستخدمةساليب اإلاأل 3-2

 تم استخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية على الشكل التالي:

 اإلحصاءات الوصفية لوصف األعداد والنسب المئوية لخصائص المبحوثين الشخصية. -

 متغيرات الدراسة.اختبار الثبات كرونباخ ألفا لقياس التناسق الداخلي بين الفقرات التي تقيس  -

 للتعّرف على طبيعة توزيع البيانات وفيما إذا كانت تتبع التوزيع الطبيعي.ار االلتواء والتفلطح اختب -

 حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات االستبيان، والدرجات الكلية للمجاالت. -

ة األولى لفحص الفرضي (Simple Linear Regression)تم استخدام أسلوب االنحدار الخطي البسيط  -

 وفرضياتها الفرعية التي تبحث أثر التدوير الوظيفي في أداء العاملين.

لفحص الفروق في أداء العاملين تبعا  للمتغيرات  (One Way ANOVA)تحليل التباين األحادي  -

 الديموغرافية.

 بناء أداة الدراسة: 3-5

اعد الباحثة على الحصول على آراء أكثر قربا  من استخدمت الباحثة أداة االستبانة لجمع البيانات األولية كونها تس

بتطوير االستبانة بما يتناسب وموضوع  الباحثة ( ، وقامت2216الواقع، وقد تمت االستفادة من دراسة )بدر، 

 الدراسة وظروفها وبيئتها، وقد تألفت االستبانة من عدة محاور كما يلي:

عبارات تعبر عن الجنس، العمر، المؤهل  5راته محور البيانات الشخصية ألفراد العينة، وعدد عبا -1

 العلمي، سنوات الخبرة في الشركة، المنصب الوظيفي.

 

 محور أبعاد التدوير الوظيفي الذي يمثل المتغير المستقل، ويتألف من: -2



 
   33 
 

 عبارات. 6 عبارات عنصر التدريب و تطوير المهارات وعددها -

 عبارات. 2عبارات عنصر تصميم الوظائف و عددها  -

 عبارات. 6بارات عنصر استراتيجية التطوير الوظيفي وعددها ع -

 

 عبارات. 9محور أداء العاملين ويمثل المتغير التابع، وعدد عباراته  -3

الذي يعبر عن درجة الموافقة لإلجابة على عبارات هذا االستبيان، وتم  يد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسوق

، 3محايد ، 2، غير موافق 1من غير موافق بشدة تم إعطاؤها الرقم  إعطاء األوزان الرقمية لكل إجابة بدءا  

 .5، موافق بشدة 2موافق 

 اإلحصاءات الوصفية: 3-2

 توزع العينة بحسب متغير الجنس: 3-6-1

، بينما %29.2، بنسبة 26( توزع العينة حسب الجنس، وقد أظهر الجدول بأن عدد الذكور 1-3يوضح الجدول )

 . أي أن العينة تتوزع بشكل متوازن نوعا  ما بين الذكور واإلناث.%52.6، بنسبة 51كان عدد اإلناث 

 الجنس بحسب العينة توزع (1-3) الجدول

 المئوية النسبة العدد 

 1425 15 أنثى

 2.22 25 ذكر

 51121 .7 المجموع

 الباحثة إعداد من المصدر:

 توزع العينة بحسب متغير العمر: 3-6-2

من  %93.2سنة، بنسبة  35و  25( بأن أغلب مفردات عينة الدراسة تتراوح أعمارهم بين 2-3يُظهر الجدول )

إلى  36حجم العينة، وهو ما يدل على أن غالبية الموظفين في سيريتل هم من فئة الشباب، تليها الفئة عمرية من 

 .%7.3سنة فبلغت نسبتها  26ر من ، أما الفئة العمرية أكب%19.5سنة بنسبة  25

 

 

 

 

 ( توزع العينة بحسب العمر1-3لجدول )ا

 النسبة المئوية العدد 

 - 2 سنة 15أقل من 

 93.2 91 سنة 35إلى  15من 

 19.5 19 سنة 25إلى  32من 

 7.3 7 سنة فأكثر 22

 122.2 79 المجموع

 المصدر: من إعداد الباحثة



 
   34 
 

ألكبر في شرك سيريتل كما هو واضح من الجدول وبالتالي تُظهر النتائج السابقة أن عنصر الشباب هو الشريحة ا

 (، ويجب على إدارة الشركة أنتأخذ هذا األمر في الحسبان عند اتخاذ القرارات.3-2)

( توزع العينة حسب المستوى التعليمي، حيث 3-3يوضح الجدول ) توزع العينة بحسب المؤهل العلمي: 3-6-3

من مجمل مفردات العينة، تالهم حملة شهادة  %52.5األعلى نسبة أظهرت النتائج بأن حملة الشهادة الجامعية هم 

 .%2.1بنسبة  2، وأخيرا  خريجو المعاهد وعددهم %39.1الماجستير بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 توزع العينة بحسب عدد سنوات الخبرة في الشركة: 3-6-4

( توزع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة في الشركة، حيث أظهر الجدول نسبة 2-3يوضح الجدول رقم )

 12و  5من الموظفين تراوحت خبرتهم بين  %35.1، و سنوات خبرة 5من الموظفين لديهم أقل من  22.3%

سنة خبرة وبلغت نسبة كل منهم  16سنة مع من لديهم أكثر من  15 – 11سنوات،فيما تساوت نسبة من لديهم 

12.3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

وهذا ما يدّل على أن أكثر من نصف من تم استقصاء رأيهم كانوا من أصحاب الخبرة الجيدة نوعا  ما وهذا يعطي 

 المستقصين.مؤشرا  جيدا  على دقة اإلجابات وخبرة 

 ( توزع العينة بحسب المؤهل العلمي3-3الجدول )

 النسبة المئوية العدد 

 - 2 شهادة ثانوية

 2.1 2 معهد

 52.2 59 شهادة جامعية

 39.1 36 ماجستير

 - 2 دكتوراه

 122.2 79 المجموع

 المصدر: من إعداد الباحثة

 ( توزع العينة بحسب سنوات الخبرة في الشركة2-3الجدول )

 النسبة المئوية العدد 

 22.3 23 سنوات 5أقل من 

 11لى إ 5من 

 سنوات
32 35.1 

 12.3 12 سنة 15إلى  11من 

 12.3 12 سنة فأكثر 12

 122.2 79 المجموع

 المصدر: من إعداد الباحثة
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 توزع العينة بحسب الدرجة الوظيفية: 3-6-5

، %52.6فردا  بنسبة  53( الدرجات الوظيفية للعينة المستقصاة، فقد بلغ عدد الموظفين 5-3يُظهر الجدول رقم )

 .%9.2، أما نسبة مدراء الوحدات فقد بلغت %32.2، بنسبة 39فيما بلغ عدد مشرفي األقسام 

بة األكبر من األفراد المشاركين باالستبيان هم من الدرجات الوظيفية المنفذة والمشرفين وبالتالي يتضح بأن النس

 عليهم، وبالتالي هم األقرب إلى المهام التنفيذية التي تتطلب مستوى  معينا  من األداء.

 

 

 

 

 

 

 

 اختبار ثبات أداة الدراسة: 3-7

تم استخدام االستبيان كأداة لجمع البيانات، ومن أجل اختبار ثبات أداة الدراسة المستخدمة قامت الباحثة بإجراء 

الذي يدل على االتساق الداخلي بين العبارات التي تقيس المتغيرات،  Cronbach’s Alphaاختبار كرونباخ ألفا 

( والجدول التالي يوضح قيمة 2.6( وبالتالي لتحقق الشرط يجب أال تقل قيمته عن )1و  2وتتراوح قيمته بين )

 اختبار الثبات لعبارات االستبيان:

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرجة الوظيفية( توزع العينة بحسب 5-3الجدول )

 النسبة المئوية العدد 

 52.6 53 موظف

 32.2 39 قسممشرف 

 9.2 9 مدير وحدة

 - 2 مدير إدارة

 122.2 79 المجموع

 المصدر: من إعداد الباحثة

 ( معامل الثبات لعبارات االستبيان2-3جدول رقم )

 درجة الثبات عدد العبارات لمتغيرا

 2.962 6 التدريب وتنمية المهارات

 2.656 2 تصميم الوظائف

 2.999 6 استراتيجية التطوير الوظيفي

 2.221 16 متطلبات التدوير الوظيفي

 2.222 9 أداء الموظفين

 2.227 23 جميع المتغيرات معا  

 المصدر: من إعداد الباحثة
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لسابق يتبين أن جميع العبارات التي تقيس متغيرات البحث تتمتع بدرجة ثبات جيدة، حيث إن أقل من الجدول ا

وذلك للعبارات التي تقيس تصميم الوظائف وهي ضمن الحد الطبيعي لقيمة ألفا  2.656قيمة ثبات بلغت 

، بينما بلغت درجة 2.222كرونباخ، أما أعلى درجة ثبات فكانت للعبارات التي تقيس أداء الموظفين حيث بلغت 

، وهذا يعني أن الثبات جيد، وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية 2.227الثبات لجميع فقرات االستبانة 

قابلة للتوزيع. وتكون الباحثة قد تأكدت من صدق وثبات االستبانة،وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة 

 الدراسة واختبار فرضياتها.

 اختبار التوزع الطبيعي: 3-8

 تم اللجوء إلى اختبار االلتواء والتفلطح للتعرف على طبيعة توزيع البيانات وفيما إذا كانت تتبع التوزيع الطبيعي.

 

 التفلطح لكل من متغيرات الدراسة.( قيم معامل االلتواء و9-3يمثل الجدول )

وكانت نتيجة االختبار كما هي موضحة في الجدول السابق تشير إلى أن قيم معامل االلتواء لكل من المتغيرات 

 ، وهي ضمن المجال المقبول لاللتواء.[1+,1-]تقع ضمن المجال 

وهي أيضا  ضمن المجال المقبول  [3+,3-]طح لكل من المتغيرات تقع ضمن المجال كما أن قيم معامل التفل

 للتفلطح.

 المقبولة لشكل التوزيع الطبيعي. أي إن قيمتي معاملي التفلطح وااللتواء تبقيان ضمن الحدود

 ( اختبار االلتواء والتفلطح7-3الجدول )

 

التدريب 

وتطوير 

 المهارات

تصميم 

 الوظائف

استراتيحية 

التطوير 

 الوظيفي

 ء العاملينأدا التدوير الوظيفي

N 
Valid 97 97 97 79 97 

Missing 0 0 0 2 0 

Skewness -.465- .397 -.890- .067 -.295- 

Std. Error of 

Skewness 
.245 .245 .245 .245 .245 

Kurtosis 1.074 -.248- .556 -.023- -.443- 

Std. Error of 

Kurtosis 
.485 .485 .485 .485 .485 

 باحثةالمصدر: من إعداد ال
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 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات االستبيان: 3-2

ان، وذلك لمعرفة أكثر العبارات التي نالت درجة الموافقة من قبل مفردات تم حساب المتوسط لعبارات االستبي

 العينة، وفيما يلي جدول يوضح األوزان الترجيحية لدرجة الموافقة.

 

 

 

 

 

 

 عبارات التدريب وتطوير المهارات: .1

عبارات، من  6فيما يلي المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات التدريب وتطوير المهارات، وعددها 

 (:7-3خالل الجدول )

 معياري لعبارات التدريب وتطوير المهارات( المتوسط الحسابي واالنحراف ال2-3جدول )

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارة

التدريب أثناء الخدمة في الشركة يكسب الموظف  -1

المهارات والقدرات التي تساعد في التدوير إلى 

 أي وظيفة أخرى.

 مرتفع 2.52752 2.2123

يساعد التدريب في الشركة على تغيير وإكساب  -2

 اتجاهات إيجابية نحو الوظائف األخرى.
 مرتفع 2.26223 2.2515

يشعر الموظف بعد تدريبه بالقدرة على التكيف  -3

 مع أي وظيفة يتم تدويره إليها.
 مرتفع 2.95613 3.6126

تستخدم الشركة وسائل وتقنيات مختلفة للتدريب  -2

وتطوير قدرات الموظفين لتهيئتهم للتعامل مع أي 

 شركة.وظيفة أخرى في ال

 مرتفع 2.26553 3.9113

يُكِسب التدريب الموظفين في الشركة القدرة على  -5

 معرفة متطلبات الوظائف األخرى وإتقانها.
 مرتفع 2.66292 3.7292

تهتم الشركة بتحديد قدرات كل موظف للتأكد من  -6

 إمكانية تكيفه مع أي وظيفة أخرى.
 مرتفع 2.52621 3.7279

 مرتفع 2.22961 3.2212 الدرجة الكلية

 المصدر: من إعداد الباحثة

 

إن أغلب العبارات التي تقيس متغير التدريب وتطوير المهارات نالت درجة الموافقة، مما يدل على أهمية 

التدريب ودوره في إتقان الموظف لعمله وإكسباه الخبرة الالزمة إلنجاز المهام المتنوعة الموكلة إليه بدرجة عالية 

 ( مفتاح التصحيح الخماسي8-3جدول )

 المستوى الحد األعلى الحد األدنى

 منخفض جّدا   1.22 1.22

 منخفض 2.62 1.21

 متوسط 3.22 2.61

 مرتفع 2.22 3.21

 جدا   مرتفع 5.22 2.21

 المصدر: من إعداد الباحثة
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ن، إضافة إلى اهتمام شركة سيريتل بالتدريب واستخدامها وسائل وتقنيات مختلفة لتدريب من الدقة واإلتقا

وتطوير قدرات الموظفين، إال أن العبارة الثالثة والمتعلقة بشعور الموظف بقدرته على التكيف مع وظيفة أخرى 

كة على البرامج بعد تدريبه فقد حصلت على أقل درجة متوسط حسابي، مما قد يدل على عدم تركيز الشر

ير الوظيفي بشكل دوري في التدريبية الالزمة لتطبيق التدوير الوظيفي، ويرجع ذلك إلى عدم تطبيق سياسة التدو

 الشركة.

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات  (12-3نجد في الجدول ) عبارات تصميم الوظائف: .2

 عبارات: 2لوظائف، والبالغ عددها تصميم ا

 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات تصميم الوظائف11-3جدول )

 العبارة
المتوسط 

 الحسابي
 المستوى االنحراف المعياري

يساعد تنوع المهارات في الوظائف المصممة على  -1

 2.56527 2.2515 تطبيق التدوير الوظيفي.
 مرتفع

تتميز الوظائف في الشركة التي أعمل بها بالتصميم  -2

 2.22232 3.6729 لذي يساعد في التدوير الوظيفي.الجيد ا
 مرتفع

 يتم تحديد العوائق في كل وظيفة للتغلب عليها. -3
 متوسط 2.22622 3.2617

معايير األداء واضحة لكل وظيفة بشكل يسهل  -2

 مرتفع 1.22572 3.9322 عملية التقييم بعد االنتهاء من التدوير الوظيفي.

 مرتفع 2.53226 3.6322 الدرجة الكلية

 المصدر: من إعداد الباحثة

 

ضح من الجدول السابق أن أغلب عبارات تصميم الوظائف كانت متقاربة من حيث درجة الموافقة، مما يدل يتّ 

إضافة  إلى وجود التصميم الجيد  على وعي من المستقصين بأهمية ودور التصميم الوظائف في التدوير الوظيفي،

إذ حصلت العبارة األولى المتعلقة بتنوع المهارات في الوظائف  دوير الوظيفي،للوظائف الذي يسمح بتطبيق الت

ودورها في المساعدة على تطبيق التدوير الوظيفي على أعلى متوسط حسابي، مما يدل على قناعة المستقصين 

 .جدوى أيضا  من التدوير الوظيفي بضرورة تنوع المهارات في الوظائف كي يكون هنالك

فقد حصلت على أقل درجة موافقة ، مما يدل على أنه ال يتم تحديد العوائق في الوظائف أثناء  3رقم  أّما العبارة

 تصميمها.
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-3عبارات استراتيجية التطوير الوظيفي الُمدرجة في الجدول ) عبارات استراتيجية التطوير الوظيفي: .3

ا  كبيرا  في نتائج اآلراء، فقد نالحظ تقاربحيث ( الذي يوضح المتوسط الحسابي االنحراف المعياري 11

على أعلى درجة في المتوسط الحسابي وهي  3كانت قيم المتوسطات متقاربة جدا ، حصلت الجملة رقم 

درجة متقاربة مع باقي العبارات، مما يدل على فهم وإدراك ألهمية التدوير الوظيفي في تطوير المنظمة 

لموظف وهذا فعليا  جوهر التدوير الوظيفي والغاية وظيفيا  باإلضافة إلى تطوير المسار الوظيفي ل

 المرجوة من تطبيقه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات استراتيجية التطوير الوظيفي11-3جدول )

 العبارة
المتوسط 

 الحسابي
 المستوى االنحراف المعياري

توفر استراتيجية التطور الوظيفي مناخ يشجع على  -1

 ظيفي.التدوير الو
3.7972 2.62221 

 مرتفع

يعد التدوير الوظيفي أحد أساليب وتقنيات التطور  -2

 الوظيفي.
3.7195 2.73193 

 مرتفع

يمنح التدوير الوظيفي للموظف فرصة للنمو  -3

 والتطور الوظيفي.
2.1322 2.62623 

 مرتفع

تساعد استراتيجية التطور الوظيفي في ملء  -2

 الشواغر باستخدام التدوير الوظيفي.
3.2767 2.23522 

 مرتفع

تطوير الهيكل التنظيمي باستمرار يساعد على نجاح  -5

 عملية التدوير الوظيفي.
3.7321 2.22123 

 مرتفع

يحاول الموظفون تطوير مسارهم الوظيفي عبر  -6

 2.27525 3.7671 التدوير.
 مرتفع

 مرتفع 2.55123 3.7925 الدرجة الكلية

 المصدر: من إعداد الباحثة
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 ارات أداء العاملين:عب .2

 

أن مؤشرات أداء العاملين في سيريتل تشير إلى أّن العاملين يحرصون على تنفيذ  (12-3) ح الجدول السابقيوضّ 

 1المهام المطلوبة منهم بفعالية عالية وفي الوقت الُمحّدد مسبقا ، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي للعبارة رقم 

المهام في الوقت المحدد، ويُعزى ذلك بحسب الباحثة  مما يدل على االلتزام العالي لدى العاملين بتسليم 3.7292

إلى توفر المهارات والكفاءات بين العاملين التي تمكنهم من إنجاز األعمال في الوقت المحدد، إضافة إلى التزامهم 

 العالي.

مما  قد حصلت على أعلى قيمة للمتوسط الحسابي وبالتالي أعلى درجة موافقة، 5نالحظ أيضا  أن العبارة رقم 

يعني أن جميع الموظفين لديهم أهداف واضحة محددة يعملون على تحقيقها، وهذا ما يعتبر أمرا  إيجابيا  في شركة 

سيريتل إذ إن الجميع يعرف ما هو المطلوب منه، وبالتالي عملية تقييم األداء تكون موضوعية ومبنية على هذه 

 األهداف المحددة.

التي حصلت على درجة موافقة عالية أيضا ، لتؤكد توفر المعرفة الكاملة  3م باإلضافة إلى ذلك تأتي الجملة رق

 لدى العاملين بمتطلبات الوظيفة التي يؤدونها.

و  2.2123فقد نالتا درجة موافقة عالية حيث بلغ متوسطهما الحسابي على التوالي،  2و  2أما العبارتين رقم 

وعزت الباحثة هذه ة وقوانين العمل، وبأوقات العمل الرسمية، ، و تشيران إلى االلتزام والتقيد بأنظم2.1223

النتيجة إلى الرقابة الذاتية بين العاملين وعزمهم على التمسك بالمؤسسة والحصول على سمعة طيبة من زمالئهم 

 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات أداء العاملين11-3جدول )

 توىسالم االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارة

 مرتفع 2.69229 3.7292 يتم إنجاز العمل المطلوب في الوقت المحدد إلنجازه. -1

 مرتفع 2.51221 2.2123 لعاملين.يوجد التزام وتقيد بأنظمة وقوانين العمل لدى ا -2

تتوفر لدى العاملين المعرفة الكاملة بمتطلبات الوظيفة  -3

 التي يؤدونها.
3.7195 2.99225 

 مرتفع

 مرتفع 2.67226 2.1223 يحافظ العاملون على االلتزام بأوقات العمل الرسمية. -2

لدى العاملين في الشركة أهداف واضحة ومحددة  -5

 يعملون على تحقيقها.
 مرتفع جّدا   2.52599 2.2599

يتوفر لدى العاملين القدرة على اإلبداع والتجديد  -6

 وتطوير العمل.
3.6372 2.92722 

 مرتفع

تتوافر لدى العاملين في الشركة الرغبة والحماس  -9

 إلنجاز العمل.
3.9113 2.51757 

 مرتفع

 مرتفع 2.25759 3.7211 الدرجة الكلية

 المصدر: من إعداد الباحثة
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 على درجة موافقة جيدة أيضا ، وتمثل قدرة العاملين على اإلبداع 6كما حصلت العبارة رقم . نتيجة االلتزام

 التي تؤكد توافرالرغبة والحماس لدى العاملين إلنجاز العمل. 9والتطوير في العمل، وكذلك العبارة رقم 

 اختبار الفرضيات: 3-11

لإلجابة على أسئلة الدراسة، سيتم فحص الفرضيات التالية باألساليب اإلحصائية المناسبة للوصول للنتائج 

 المطلوبة وذلك على النحو التالي:

( للتدوير الوظيفي على α=0.05الرئيسية األولى: يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية 

 أداء العاملين في شركة سيريتل.

حيث إن التدوير الوظيفي هو المتغير المستقل، وأداء العاملين هو المتغير التابع في هذه الفرضية، وبالتالي فقد تم 

 لقياس أثر متغير مستقل وحيد من نوع كمي على متغير تابع من نوع كمي أيضا .استخدام االنحدار الخطي البسيط 

( يوضح مصفوفة معامالت االرتباط بيرسون بين المتغير المستقل )التدوير الوظيفي( والتابع 13-3والجدول )

 )أداء العاملين(:

 عاملين( مصفوفة معامالت االرتباط بيرسون بين التدوير الوظيفي وأداء ال13-3جدول )

 أداء العاملين التدوير الوظيفي 

 التدوير الوظيفي
 2.527 1 معامل بيرسون

 2.222  مستوى الداللة

 أداء العاملين
 1 2.527 معامل بيرسون

  2.222 مستوى الداللة

 المصدر: من إعداد الباحثة

 

يا  بين التدوير الوظيفي وأداء حيث يتضح من خالل مصفوفة معامالت االرتباط بيرسون وجود عالقة دالة إحصائ

(، ويُعتبر ذلك مؤشرا  مبدئيا  على وجود أثر ذو داللة 2.527العاملين، وهي عالقة طردية )معامل بيرسون = 

 إحصائية للتدوير الوظيفي على أداء العاملين.

ا سابقا ، والجدول ومن أجل فحص الفرضية الرئيسية السابقة تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار البسيط كما ذكرن

 ( يوضح نتائج التحليل:12-3التالي )
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 (: نتائج تحليل االنحدار البسيط بين التدوير الوظيفي وأداء العاملين12-3جدول )

 Betaمعامل  المتغيرات
 الخطأ المعياري

S.E 

 Betaمعامل 

 المعياري
 tقيمة اختبار 

متوى الداللة 

 .Sigاإلحصائية 

 2.222 2.976  2.362 1.922 ثابت االنحدار

 2.222 6.297 2.527 2.72 2.592 التدوير الوظيفي

 2.527=  (R)، معامل االرتباط R  =2.222)2(معامل التحديد 

 36.752  ،Sig.=0.000= (F_ANOVA)قيمة اختبار 

 المصدر: من إعداد الباحثة

 

(، 2.25أقل من  .Sigوى الداللة دالة إحصائيا  )مست (F_ANOVA)الحظ من نتائج الجدول السابق بأن قيمة يُ 

مما يدّل على مالءمة أسلوب االنحدار الخطي في تفسير البيانات والمتغيرات التي دخلت الدراسة، وأن معامل 

، وهو القدرة التفسيرية للنموذج، مّما يدل على أّن التدوير الوظيفي قادرعلى تفسير التغير R  =2.222)2(التحديد 

، وباقي التفسير يرجع لمتغيرات أُخرى لم يتم دراستها أو إدخالها في نموذج %22ة في أداء العاملين بنسب

 االنحدار.

وبالتالي  2.512، ومعلمة الميل تساوي 1.922ياُلحظ أن معلمة الحد الثابت تساوي  (12-3من نتائج الجدول )

 ةالوظيفي على أداء العاملين في شركالفرضية الرئيسية األولى، أي أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتدوير  تُقبل

، وأن 2.25 < 2.222، حيث تبين بأن مستوى الداللة للمتغير المستقل=(α=0.05)سيريتل عند مستوى داللة 

، كما ياُلحظ بأن إشارة المعامل بيتا موجبة مما يدّل على أن هذه Beta  =2.592قيمة معامل المتغير المستقل 

أي أّن زيادة التدوير الوظيفي للعاملين تؤدي إلى زيادة مستوى أدائهم في شركة  العالقة عالقة تأثّر طرديّة،

 سيريتل.

 وتكون معادلة االنحدار على الشكل التالي:

 )المتغير المستقل( B1+ معلمة الميل  B0الثابت  المتغير التابع = معلمة الحد

 )التدوير الوظيفي(. 2.592+1.922=  العاملينوبالتالي فإّن أداء 

 

ويتفّرع من هذه الفرضيّة الرئيسية األولى مجموعة فرضيات فرعية، وقد تم االعتماد أيضا  على نموذج 

 االنحدار الخطي البسيط لقياس أثر كل عنصر من عناصر التدوير الوظيفي على أداء الموظفين كما يلي:
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للتدريب وتطوير المهارات  (α=0.05)عند مستوى داللة  داللة إحصائيةيوجد أثر ذو  الفرضية الفرعية األولى:

 على أداء العاملين في شركة سيريتل.

( يوضح مصفوفة معامالت االرتباط بيرسون بين المتغير المستقل )التدريب وتطوير المهارات( 15-3والجدول )

 والتابع )أداء العاملين(:

 وأداء العاملين ( مصفوفة معامالت االرتباط بيرسون بين التدريب وتطوير المهارات15-3جدول )

 
التدريب وتطوير 

 المهارات
 أداء العاملين

التدريب وتطوير 

 المهارات

 2.376 1 معامل بيرسون

 2.222  مستوى الداللة

 أداء العاملين
 1 2.376 معامل بيرسون

  2.222 مستوى الداللة

 المصدر: من إعداد الباحثة

 

سون وجود عالقة دالة إحصائيا  بين التدريب وتطوير حيث يتضح من خالل مصفوفة معامالت االرتباط بير

(، ويُعتبر ذلك مؤشرا  مبدئيا  على 2.376المهارات وبين أداء العاملين، وهي عالقة طردية )معامل بيرسون = 

 وجود أثر ذو داللة إحصائية للتدريب وتطوير المهارات على أداء العاملين.

ار الخطي البسيط بين التدريب وتطوير المهارات )المتغير ( يوّضح نتائج تحليل االنحد12-3والجدول )

 المستقل(، وأداء العاملين )المتغير التابع(:

 (: نتائج تحليل االنحدار البسيط بين التدريب وتطوير المهارات وأداء العاملين12-3جدول )

 Betaمعامل  المتغيرات
 الخطأ المعياري

S.E 

 Betaمعامل 

 المعياري
 tقيمة اختبار 

توى الداللة م

 .Sigاإلحصائية 

 2.222 2.322  2.326 3.125 ثابت االنحدار

التدريب وتطوير 

 المهارات
2.272 2.27 2.376 2.211 2.222 

 2.376=  (R)، معامل االرتباط R  =2.159)2(معامل التحديد 

 12.762  ،Sig.=0.002= (F_ANOVA)قيمة اختبار 

 المصدر: من إعداد الباحثة
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(، 2.25أقل من  .Sigدالة إحصائيا  )مستوى الداللة  (F_ANOVA)نتائج الجدول السابق بأن قيمة  يالحظ من

مما يدّل على مالءمة أسلوب االنحدار الخطي في تفسير البيانات والمتغيرات التي دخلت الدراسة، وأن معامل 

التدريب وتطوير المهارات قادرعلى ، وهو القدرة التفسيرية للنموذج، مّما يدل على أّن R  =2.159)2(التحديد 

، وباقي التفسير يرجع لمتغيرات أُخرى لم يتم دراستها أو إدخالها %15.9تفسير التغير في أداء العاملين بنسبة 

 في نموذج االنحدار.

وبالتالي  2.272، ومعلمة الميل تساوي 3.125ياُلحظ أن معلمة الحد الثابت تساوي  ( 16-3من نتائج الجدول )

الفرضية الفرعية األولى، أي أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتدريب وتطوير المهارات على أداء العاملين  بلتُق

 < 2.222 = ، حيث تبين بأن مستوى الداللة للمتغير المستقل(α=0.05)في شركة سيريتل عند مستوى داللة 

ظ بأن إشارة المعامل بيتا موجبة مما يدّل ، كما ياُلحBeta  =0.294، وأن قيمة معامل المتغير المستقل 2.25

على أن هذه العالقة عالقة تأثّر طرديّة، أي أّن زيادة التدريب وتطوير المهارات للعاملين تؤدي إلى زيادة مستوى 

 وتكون معادلة االنحدار على الشكل التالي: أدائهم في شركة سيريتل.

 هارات()التدريب وتطوير الم 2.272+3.125أداء العاملين = 

على أداء  لتصميم الوظائف (α=0.05)داللة إحصائية عند مستوى داللة يوجد أثر ذو  :الفرضية الفرعية الثانية

 العاملين في شركة سيريتل.

يوضح مصفوفة معامالت االرتباط بيرسون بين المتغير المستقل )تصميم الوظائف( والتابع ( 17-3الجدول )

 )أداء العاملين(:

 صفوفة معامالت االرتباط بيرسون بين تصميم الوظائف وأداء العاملين( م17-3جدول )

 أداء العاملين تصميم الوظائف 

 تصميم الوظائف
 2.625 1 معامل بيرسون

 2.222  مستوى الداللة

 أداء العاملين
 1 2.625 معامل بيرسون

  2.222 مستوى الداللة

 المصدر: من إعداد الباحثة

 

فة معامالت االرتباط بيرسون وجود عالقة دالة إحصائيا  بين تصميم الوظائف وأداء يتضح من خالل مصفو

(، ويُعتبر ذلك مؤشرا  مبدئيا  على وجود أثر ذو داللة 2.625العاملين، وهي عالقة طردية )معامل بيرسون = 

 إحصائية لتصميم الوظائف على أداء العاملين.
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ر الخطي البسيط بين تصميم الوظائف )المتغير المستقل(، وأداء ( يوّضح نتائج تحليل االنحدا18-3الجدول )

 العاملين )المتغير التابع(:

 (: نتائج تحليل االنحدار البسيط بين تصميم الوظائف وأداء العاملين18-3جدول )

 Betaمعامل  المتغيرات
 الخطأ المعياري

S.E 

 Betaمعامل 

 المعياري
 tقيمة اختبار 

متوى الداللة 

 .Sig اإلحصائية

 2.222 9.212  2.252 1.722 ثابت االنحدار

 2.222 9.225 2.625 2.67 2.537 تصميم الوظائف

 2.625=  (R)، معامل االرتباط R  =2.371)2(معامل التحديد 

 62.716 ،Sig.=0.000=  (F_ANOVA)قيمة اختبار 

 المصدر: من إعداد الباحثة

 

(، 2.25أقل من  .Sigدالة إحصائيا  )مستوى الداللة  (F_ANOVA)ياُلحظ من نتائج الجدول السابق بأن قيمة 

مما يدّل على مالءمة أسلوب االنحدار الخطي في تفسير البيانات والمتغيرات التي دخلت الدراسة، وأن معامل 

، وهو القدرة التفسيرية للنموذج، مّما يدل على أّن تصميم الوظائف قادرعلى تفسير R  =2.371)2(التحديد 

، وباقي التفسير يرجع لمتغيرات أُخرى لم يتم دراستها أو إدخالها في %37.1تغير في أداء العاملين بنسبة ال

 نموذج االنحدار.

وبالتالي  2.537، ومعلمة الميل تساوي 1.722ياُلحظ أن معلمة الحد الثابت تساوي ( 12-3من نتائج الجدول )

ثر ذو داللة إحصائية لتصميم الوظائف على أداء العاملين في شركة الفرضية الفرعية الثانية، أي أنه يوجد أتُقبل 

، وأن 2.25 < 02.22، حيث تبين بأن مستوى الداللة للمتغير المستقل=(α=0.05)سيريتل عند مستوى داللة 

، كما ياُلحظ بأن إشارة المعامل بيتا موجبة مما يدّل على أن هذه Beta  =2.537قيمة معامل المتغير المستقل 

العالقة عالقة تأثّر طرديّة، أي أّن تصميم الوظائف بشكل أفضل يسمح بالتدوير الوظيفي للعاملين يؤدي إلى زيادة 

 مستوى أدائهم في شركة سيريتل.

 وتكون معادلة االنحدار على الشكل التالي:

 )تصميم الوظائف( 2.537+1.722أداء العاملين = 

الستراتيجية التطوير  (α=0.05)اللة إحصائية عند مستوى داللة ديوجد أثر ذو  :الفرضية الفرعية الثالثة

 ى أداء العاملين في شركة سيريتل.الوظيفي عل

يوضح مصفوفة معامالت االرتباط بيرسون بين المتغير المستقل )استراتيجية التطوير الوظيفي( ( 12-3الجدول )

 والتابع )أداء العاملين(:
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 تباط بيرسون بين استراتيجية التطوير الوظيفي وأداء العاملين( مصفوفة معامالت االر12-3جدول )

 
استراتيجية التطوير 

 الوظيفي
 أداء العاملين

استراتيجية التطوير 

 الوظيفي

 2.622 1 معامل بيرسون

 2.222  مستوى الداللة

 أداء العاملين
 1 2.622 معامل بيرسون

  2.222 مستوى الداللة

 ةالمصدر: من إعداد الباحث

 

يتضح من خالل مصفوفة معامالت االرتباط بيرسون وجود عالقة دالة إحصائيا  بين استراتيجية التطوير 

(، ويُعتبر ذلك مؤشرا  مبدئيا  على وجود 2.622الوظيفي وأداء العاملين، وهي عالقة طردية )معامل بيرسون = 

 عاملين.أثر ذو داللة إحصائية الستراتيجية التطوير الوظيفي على أداء ال

( يوّضح نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط بين استراتيجية التطوير الوظيفي )المتغير 11-3الجدول )

 المستقل(، وأداء العاملين )المتغير التابع(:

 (: نتائج تحليل االنحدار البسيط بين استراتيجية التطوير الوظيفي وأداء العاملين11-3جدول )

 Betaمعامل  المتغيرات
 خطأ المعياريال

S.E 

 Betaمعامل 

 المعياري
 tقيمة اختبار 

متوى الداللة 

 .Sigاإلحصائية 

 2.222 9.229  2.267 1.226 ثابت االنحدار

استراتيجية 

التطوير 

 الوظيفي

2.519 2.269 2.622 9.927 2.222 

 2.622=  (R)، معامل االرتباط R  =2.325)2(معامل التحديد 

 57.222 ،Sig.=0.000 = (F_ANOVA)قيمة اختبار 

 المصدر: من إعداد الباحثة

 

(، 2.25أقل من  .Sigدالة إحصائيا  )مستوى الداللة  (F_ANOVA)ياُلحظ من نتائج الجدول السابق بأن قيمة 

مما يدّل على مالءمة أسلوب االنحدار الخطي في تفسير البيانات والمتغيرات التي دخلت الدراسة، وأن معامل 

، وهو القدرة التفسيرية للنموذج، مّما يدل على أّن استراتيجية التطوير الوظيفي قادرةعلى R  =2.325)2(التحديد 
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، وباقي التفسير يرجع لمتغيرات أُخرى لم يتم دراستها أو إدخالها %32.5تفسير التغير في أداء العاملين بنسبة 

 في نموذج االنحدار

وبالتالي  2.519، ومعلمة الميل تساوي 1.226حد الثابت تساوي ياُلحظ أّن معلمة ال( 22-3من نتائج الجدول )

الفرضية الفرعية الثالثة، أي أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتصميم الوظائف على أداء العاملين في شركة  تُقبل

، وأن 2.25 < 02.22، حيث تبين بأن مستوى الداللة للمتغير المستقل=(α=0.05)سيريتل عند مستوى داللة 

، كما ياُلحظ بأن إشارة المعامل بيتا موجبة مما يدّل على أن هذه  Beta  =0.517قيمة معامل المتغير المستقل 

العالقة عالقة تأثّر طرديّة، أي أّن وجود استراتيجية للتطوير الوظيفي يؤدي إلى زيادة مستوى أداء العاملين في 

 شركة سيريتل.

 لي:وتكون معادلة االنحدار على الشكل التا

 )استراتيجية التطوير الوظيفي( 2.519+1.226أداء العاملين = 

 

 الفرضية الرئيسية الثانية: 

على أداء العاملين في شركة سيريتل تُعزى  (α=0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 للمتغيرات الديموغرافية.

 فرعية هي: ويتفرع عن هذه الفرضية الرئسية الثانية مجموعة فرضيات

 تُعزى لمتغير العمر. (α=0.05)الفرضية الفرعية األولى: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

لفحص  (One Way ANOVA)من أجل فحص الفرضية السابقة تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 

 يوضح ذلك: (21-3ي أداء العاملين في سيريتل حسب متغير العمر، والجدول التالي )الفروق ف

 لفحص  الفروق في أداء العاملين في سيريتل حسب متغير العمر ANOVA( نتائج اختبار 11-3الجدول )

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 بعاتالمر
F 

مستوى 

 الداللة

 أداء العاملين

 000. 12.510 2.131 2 4.262 بين المجموعات

   170. 94 16.013 داخل المجموعات

    96 20.276 المجموع

 المصدر: من إعداد الباحثة



 
   48 
 

 

من نتائج الجدول السابق يتضح قبول الفرضية الفرعية السابقة، أي أنه يوجد فروق في أداء العاملين في سيريتل 

 .2.25تُعزى لمتغير العمر، ألن مستوى الداللة أصغر من 

 تُعزى لمتغير المؤهل (α=0.05)وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة الفرضية الفرعية الثانية: ت

 العلمي.

لفحص  (One Way ANOVA)من أجل فحص الفرضية السابقة تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 

 ك:( يوضح ذل22-3الفروق في أداء العاملين في سيريتل حسب متغير المؤهل العملي، والجدول التالي )

 

فرضية العدم للفرضية الفرعية السابقة، أي أنه ال يوجد  أننا ال نستطيع رفض من نتائج الجدول السابق يتضح

 .2.25فروق في أداء العاملين في سيريتل تُعزى لمتغير المؤهل العلمي، ألن مستوى الداللة أكبر من 

 

تُعزى لمتغير سنوات  (α=0.05)الفرضية الفرعية الثالثة: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 الخبرة في الشركة.

لفحص  (One Way ANOVA)من أجل فحص الفرضية السابقة تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 

يوضح  (23-3خبرة في الشركة، والجدول التالي )الفروق في أداء العاملين في سيريتل حسب متغير سنوات ال

 ذلك:

 

 

 لفحص  الفروق في أداء العاملين في سيريتل حسب متغير المؤهل العلمي ANOVA( نتائج اختبار 11-3الجدول )

 مستوى الداللة F متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المجال

 أداء العاملين

 2.122 2.323 4782. 2 9552. بين المجموعات

   2062. 94 19.321 داخل المجموعات

    96 20.276 المجموع

 المصدر: من إعداد الباحثة



 
   49 
 

 

من نتائج الجدول السابق يتضح قبول الفرضية الفرعية السابقة، أي أنه يوجد فروق في أداء العاملين في سيريتل 

 .2.25كة ، ألن مستوى الداللة أصغر من تُعزى لمتغير سنوات الخبرة في الشر

 

تُعزى لمتغير  (α=0.05)الفرضية الفرعية الرابعة: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 المنصب الوظيفي.

لفحص  (One Way ANOVA)يل التباين األحادي من أجل فحص الفرضية السابقة تم استخدام اختبار تحل

 ( يوضح ذلك:22-3الفروق في أداء العاملين في سيريتل حسب متغير المنصب الوظيفي، والجدول التالي )

من نتائج الجدول السابق يتضح قبول الفرضية الفرعية السابقة، أي أنه يوجد فروق في أداء العاملين في سيريتل 

 .2.25وظيفي ، ألن مستوى الداللة أصغر من تُعزى لمتغير المنصب ال

لفحص  الفروق في أداء العاملين في سيريتل حسب متغير سنوات الخبرة في  ANOVA( نتائج اختبار 13-3الجدول )

 الشركة

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
F 

مستوى 

 الداللة

 أداء العاملين

 2.222 9.252 1.281 3 3.843 لمجموعاتبين ا

   2.199 93 16.433 داخل المجموعات

    96 20.276 المجموع

 المصدر: من إعداد الباحثة

 لفحص  الفروق في أداء العاملين في سيريتل حسب متغير  المنصب الوظيفي ANOVA( نتائج اختبار 12-3الجدول )

 التباين مصدر المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
F 

مستوى 

 الداللة

 أداء العاملين

 2.221 9.222 1.322 2 2.644 بين المجموعات

   1882. 94 17.631 داخل المجموعات

    96 20.276 المجموع

 المصدر: من إعداد الباحثة
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 نتائج الدراسة: 3-11

تبيّن توافر كافة متطلبات التدوير الوظيفي في شركة سيريتل على الرغم من عدم وجود سياسة للتدوير  .1

الوظيفي، فمستوى تطبيق كّل من األبعاد كان مرتفعا ، حيث أّن أغلب عبارات التدريب وتطوير المهارات 

ى درجة الموافقة من خالل المتوسط الحسابي، مّما يعني أهّميّة وضرورة عنصر التدريب قد حصلت عل

 لعملية التدوير الوظيفي.

كذلك وبحسب قيمة المتوسط الحسابي لعبارات تصميم الوظائف، يتّضح موافقة أغلب أفراد العينة أّن 

تطبيق التدوير الوظيفي واالستفادة الوظائف في سيريتل تمتاز بتنوع المهارات المطلوبة لها التي تسمح ب

منه في زيادة الخبرات وتوسيعها، كما أن توافر معايير أداء واضحة لكل وظيفي يُساعد في تقييم عملية 

 التدوير الوظيفي بعد االنتهاء منها.

 أظهرت الدراسة أّن مستوى أداء العاملين في سيريتل كان مرتفعا ، حيث ترى الباحثة أّن امتالك الموظف .2

للدافع إلنجاز العمل بطريقة فاعلة كونه مطّلعا  على متطلّبات الوظيفة، ولديه القدرة على اإلبداع والتجديد 

والتطوير في العمل باإلضافة إلى االلتزام الكافي بأنظمة وقوانين الشركة، ينعكس على مستوى األداء من 

 ة.خالل إنجاز المهام الموكلة إليه بفعاليّة وكفاءة وجودة عالي

استراتيجية التدوير الوظيفي يمكنها أن تلعب دورا  هاّما  في أداء العاملين، حيث تبيّن وجود أثر إيجابي ذو  .3

قادرعلى تفسير التغير في أداء العاملين بنسبة داللة إحصائية للتدوير الوظيفي في أداء العاملين، حيث أنه 

 ها أو إدخالها في نموذج االنحدار.، وباقي التفسير يرجع لمتغيرات أُخرى لم يتم دراست22%

 جميع أبعاد التدوير الوظيفي لها عالقة ذات داللة إحصائية مع أداء العاملين في شركة سيريتل. .2

من  %37.1حيث إّن تصميم الوظائف يُعّد أكثر أبعاد التدوير الوظيفي تأثيرا  في أداء العاملين وهو يفّسر 

رات المتنوعة والمهام المتعددة تكسر الروتين اوظائف ذات المهالتغير في األداء، مما يدّل على أن ال

وظيفي مما يؤدي إلى تحسين األداء، إاّل أنه ال يتم تحديد والرتابة في العمل، وتزيد من الرضا ال

 الصعوبات في الوظائف عند تصميمها بالشكل الكافي بحسب آراء أفراد العينة.

من أكثر عناصر التدوير الوظيفي تأثيرا  على أداء العاملين في  استراتيجية التطور الوظيفي تُعّد أيضا   .5

سيريتل، حيث إن وجود فرص للنمو والتطور الوظيفي يؤدي إلى تحفيز العاملين لبذل أقصى جهودهم 

من التغير في  %32.5من أجل إظهار نتائج أفضل والعمل على تحسين أدائهم بشكل مستمر، وهي تُفسر 

 األداء.
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من التغير في أداء العاملين، إاّل أّن هذا التدريب من  %15.9وتطوير المهارات، فهو يُفّسرأما التدريب  .6

وجهة نظر المستقصين لم يرتِق بعد إلى مستوى يؤهل الموظف لتولي مهام أخرى وإعطائه خبرات 

 جديدة.

لمتغير المؤهل  سيريتل تُعزى شركة في العاملين أداء فيتبيّن بأنّه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  .9

 العلمي.

سيريتل تُعزى لمتغيرات العمر،  شركة في العاملين أداء فيتبيّن بأنّه يوجد فروق ذات داللة إحصائية  .2

 وسنوات الخبرة، والمنصب الوظيفي.

 

 توصيات الدراسة: 3-11

 استنادا  إلى النتائج التي توصلت إليها الدراسة، توصي الباحثة بما يلي:

ا تولي أن ريتلسي إدارة على يجب .1 ا اهتمام   مهم كمتغير الوظيفي التدوير ومتطلبات عناصر لجميع خاص 

 .للموظفين الفعال الوظيفي األداء في يساهم

يجب تشجيع اإلدارات في سيريتل على تعزيز تنفيذ أسلوب التدوير الوظيفي لما له من أثر إيجابي على  .2

 ج.أداء العاملين كما تبيّن من خالل الدراسة والنتائ

وضع نظام محدد يعتمد على مبادئ واضحة يصف عملية التدوير الوظيفي ويحدد اإلجراءات المتّبعة  .3

 للقيام بعملية التدوير.

 يجب أن تكون عملية التدوير مستمرة وعلى كافة المستويات اإلدارية وذلك لتجنّب الروتين والملل. .2

 استخدام تعزيز على وقدرة مرونة أكثر كونلت الوظائف وتصميم التنظيمي بالهيكل سيريتل تهتم أن يجب .5

 .والخبرات المهارات نقل وتسهيل التدوير الوظيفي مثل التطويرية الممارسات

يجب أن تؤخذ سياسة التدوير الوظيفي بعين االعتبار أثناء تصميم الوظائف، بالشكل الذي يسمح بتلبية  .6

صية ألصحاب الوظائف، من خالل تقديم المتطلبات التكنولوجية والتنظيمية وكذلك االحتياجات الشخ

الرضا الناجم عن الشعور باإلنجاز وذلك عن طريق توسيع نطاق الوظيفة وإثرائها، مما يرفع من 

 اإلنتاجية في العمل.

ور يجية التطوير الوظيفي لما له من دعلى اإلدارة في سيريتل أن تولي اهتماما  خاصا  بعنصر استرات .9

 الموظفين، فهو يشعرهم باألمان ويحفّزهم على تحسين أدائهم باستمرار. كبير في التأثير على أداء
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وجود آلية واضحة ومعايير محددة للتطوير الوظيفي مما يُفسح المجال أمام الموظفين بالترقّي والتطور  .2

 وظيفيا ، و يُشعرهم باألمان الوظيفي.

 لتطوير للموظفين للغاية فيدةم المهارات كاستراتيجية وتطوير التدريب على سيريتل تركز أن يجب .7

التدوير  عملية ويُسهّل ، الصحيحة بالطريقة بالمهام القيام يُمّكنهم من بالشكل الذي وقدراتهم مهاراتهم

 .الوظيفي

يجب أن تساهم سيريتل في عملية مراقبة ومتابعة التدوير الوظيفي، من خالل تحديد معايير لكيفية أداء  .12

 لمواجهة هذه العوائق.دوات المستخدمة األ و باتوالصعو العمل وما هي العوائق

 

 مقترحات لدراسات مستقبلية: 3-13

 أثر التدوير الوظيفي في اإلبداع اإلداري. -

 والتحديات. االحتماالت - الوظيفي التدوير تكاليف في البحث -

 معّوقات تطبيق التدوير الوظيفي في شركات االتصاالت. -
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 ملحق االستبيان

 الزمالء المحترمون:

 تحية طيبة..

يُرجى منكم فضال  المساعدة في اإلجابة على عبارات االستبيان المرفق بشكل  حيادّي وموضوعّي حول أثر 

ل التخصصي التدوير الوظيفي في أداء العاملين، وذلك في إطار بحث مقّدم لنيل درجة ماجستير إدارة األعما

MBA في الجامعة االفتراضية السورية، علما  بأّن إجاباتكم ستكون ذات فائدة كبيرة ولن تُستخدم إال ألغراض ،

 مع المحافظة على سّريّة البيانات، آخذين بعين االعتبار التعاريف الُمدرجة في األسفل.البحث العلمي فقط، 

 شكرا  لوقتكم ومساعدتكم.

 التدوير الوظيفي:

 وتطوير والقدرات الكفاءات رفع بهدف أخرى لفترة زمنية معينة إلى وظيفة من ملية انتقال الموظفينهو ع

 كل دورية وبصفة مخططة بطريقة ومتنوعة مختلفة وظائف ألداء للموظف وإتاحة الفرص وإثرائها المهارات

 .محددة زمنية فترة

 :الوظيفي األداء

 وتنفيذ الموظف تحقيقها درجة إلى يشير وبالتالي الدور، والمهام، راكبالقدرات، وإد تبدأ التي الفرد جهود أثر

 بها. وظيفته ترتبط التي الجهة أو المنظمة بها تُكلفه التي هو مسؤولياته ألعمال

 والوظيفية الشخصية الخصائص :األول القسم
 

 الجنس:

 أنثى.                          ذكر.

 

 العمر:

 سنة. 25 من أقل 

 سنة. 35 إلى 25 من 

 سنة. 45 إلى36 من 

 46 فأكثر. سنة 

 

 العلمي: المؤهل

 .شهادة ثانوية 

 .معهد 

 .شهادة جامعية 

 اجستير.م 
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 .دكتوراه 

  

 الشركة: في الخبرة سنوات

 سنوات. 5 من أقل 

 سنوات. 10 إلى 5 من  

 سنة. 15 إلى 11من 

 16 فأكثر. سنة 

 

 الوظيفي: المنصب

 .موظف 

 .مشرف قسم 

 .مدير وحدة 
 
 

 اني:القسم الث

 :أبعاد التدوير الوظيفي واألداء الوظيفي

 

فيما يلي مجموعة من العبارات وأمام كل عبارة 

 خمس درجات لإلجابة، يرجى وضع إشارة إشارة 

Xنظركم وجهة من المناسب المربع في 

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

 التدريب وتطوير المهارات:

ة في الشركة يكسب الموظف التدريب أثناء الخدم .1

المهارات والقدرات التي تساعد في التدوير إلى أي 

 وظيفة أخرى.
     

يساعد التدريب في الشركة على تغيير وإكساب  .2

 اتجاهات إيجابية نحو الوظائف األخرى.
     

يشعر الموظف بعد تدريبه بالقدرة على التكيف مع  .3

 أي وظيفة يتم تدويره إليها.
     

الشركة وسائل وتقنيات مختلفة للتدريب  تستخدم .2

وتطوير قدرات الموظفين لتهيئتهم للتعامل مع أي 

 وظيفة أخرى في الشركة.
     

يُكِسب التدريب الموظفين في الشركة القدرة على  .5

 معرفة متطلبات الوظائف األخرى وإتقانها.
     

تهتم الشركة بتحديد قدرات كل موظف للتأكد من  .6

 مع أي وظيفة أخرى. إمكانية تكيفه
     

 :تصميم الوظائف
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يساعد تنوع المهارات في الوظائف المصممة  .1

      على تطبيق التدوير الوظيفي.

تتميز الوظائف في الشركة التي أعمل بها  .2
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