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 إهداء
 

 إلى بؤرة النور التي عبرت بي نحو  وحنانه وعطفه بحبه اضالفي   العطاء كان من روح إلى

ض الصعاب من حلمي حين كنت صغيرًا، فرو   األمل واألماني الجميلة، واتسع قلبه ليحتوي  

والدي روح وسار في حلكة الدرب ليغرس معاني النور والصفاء في قلبي ... إلى  ،أجلي

 يه.العزيز رحمة اهلل عل

 الناصع القلب إلى طريقي، أضاءت التي الشمعة إلى التي احتضنتني بدعواتها كل يوم، إلى 

 والعافية. بوافر الصحة اهلل أدامها والدتي ...  الحبيبة بالبياض ... إلى

 صراري، عزوتي ستمدأ وبهم، اآلالم حضن شاركني من   إلى ني معنى أن إلى من علم   وا 

 حتى لو فارقت أرواُحن ا أجساد نا ... إلى إخوتي أحياءً  بقىلنأعيش من أجل الحق والعلم، 

 األحباب.

  ُشوقًا إلى رؤيتي متقلدا درجة  نهذه الساعة، ولطالما تفطر قلبه نن ينتظرإلى من ك

 ...الماجستير ... إلى أخواتي العزيزات

 الدائم الذي لم تني بتشجيعها سة وأمد  ار الد تعب قاسمتني التي إلى رفيقة دربي إلى الصابرة

 الغالية ينقطع ... إلى زوجتي

 محمد بسمة، علي، سجى، حال، :روحي ... أبنائي من إلي   أقرب إلى من هم 

 اإلسالمية الجامعة الكبير... العلمي الصرح هذا إلى 

 .والدعاء الشكر خالص مني ولكم لهم هذا الجهد المتواضع، أهدي والوفاء والتقدير الحب بكل
 

 علي أبو صبحةالباحث/جبر 
 



 ت

 

 شكر وتقدير

 
نعيندد   والمرسددلي  األنعيدد   أشددر  علدد  والسدد م والصدد ة الدد ب عنعم ددم  دد م الصدد لح   هلل الحمددد
 أجمعي  وععد،، وصحعم آلم محمد وعل  وسيدن 

 
 

وال قدير  ع لشكر  وجم، ثم أالعحث ه ا عإ م م  وفيقم عل  وأخيرا   أول   عز وجل اهلل أشكر فإنني عداية  
، وال ب ك   لنصحم مشر  ه ا العحث سامي علي أبو الروس/ الدك ور القدير ألس   ب والعرف  
رش د  ه الدور الجلي في إنج ز ه ه الدراسة.وا 

 

 أكرم إسماعيل سمور/الدك ور وال حكيم المن قشة لجنة ألعض   وال قدير الشكر عخ لص أ وجم كم 
ه الدراسة ه  من قشة عقعول  فضلهم  عل  )مناقشًا( جميل جودت أبو العينين/ والدك ور)مناقشًا(، 

غرا  الدراسة وع لج  الث أثر  وال ي مةالقي   العلمية ونص ئحهم السديدة  وجيه  هم والحكم عليه ، وعل 
 .فيه 

 
 

 
 

الدك ور/ ح  م الع يدب، والدك ور/ إي د و الدك ور/علي ش هي ، كل م :  إل عظيم الم ن    قدم عكم  أ
لمس عد ي م  خ ل م حظ  هم القي مة  سم عيل ق سمإس   / األس   / يوس  الشن  ، واألو الدجني، 

العي ن    ، ع إلض فة إل  كل م  حرص عل  مس عد ي في  وفيرالدراسةخ صة خ ل ف رة علورة فكرة 
 .والمعلوم   ال زمة إلكم ل الدراسة

ع م ال عليم الج معي في وزارة ال رعية حم د مدير والشكر موصول إل  الدك ور خليل ععد الف  ح 
 وال عليم الع لي عل  مراجعة الدراسة و دقيقه  لغوي   .

 
 

 ،ولي التوفيق واهلل
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 دراسةملخص ال
 

رفع مس وى الكف  ة اإلدارية لدى  حليل سي سة ال دوير الوظيفي ودوره  في هدف  الدراسة إل  
سي سة ه ه ال  واجم ال ي المعوق   أو الصعوع  الع ملي  في الج معة اإلس مية عغزة والوقو  عل  

سي سة ال دوير رائهم حول أو الموظفي  اإلداريي   ا ج ه  وال عر  عل   ه  طعيق فع لية م   حد وال ي
 س ط ع أرا  وقد ق م الع حث عالمنهج الوصفي ال حليلي، ل حقيق  لك الوظيفي، وقد اس خدم الع حث 

لقي س مدى م  خ ل  وزيع إس ع نة صمم  له ا الغرض ( موظف  ، 27)والع لغ  مج مع الدراسة
، و م  حليل الن  ئج ع س خدام عرن مج ال حليل اإلحص ئي الدراسةاس ج عة المعحوثي  لم غيرا  

(SPSS.) 
 

 اك س ب يؤدب إل  زي دةالوظيفي  ال دويرأ   همه أصل  الدراسة إل  عدة ن  ئج ولقد  و   
واألقس م  ع دل الخعرا  والمه را  عي  الدوائر اإلس ف دة م  و  ،الموظفي  الخعرا  والمه را  الجديدة

زي دة  عل  يؤثراألمر ال ب  ،اج م عية جديدةعن   ع ق   يس هم في ، كم  أنم والموظفي  ع لج معة
اح رام عل  ويس عد ، اإلعداعية  هماقدر م    رفعمع ر  و ج رب م نوعة  الموظفي  وأكس ب، ةن  جياإل

، ع إلض فة إل  الدوائر والكلي   ال نسيق الفع ل عي و  العمل عروح الفريق ويعزز ،وجه   نظر اآلخري 
وعل  سد النقص  واإلدارية الفنية األعم ل في والرو ي  العيروقراطية عل  القض   فيدور ه ا ال دوير 

 .العشرب في ععض المج ل 
  
في رفع  ع لنظر إل  دوره  ل دوير الوظيفيإه م م إدارة الج معة عولقد أوص  الدراسة عضرورة   

جرا ا  واضحة ومرنة معالكف  ة اإلدارية للع ملي   ووضع نظ م مك وب  ،لل طعيق  حديد آلي   وا 
 نويع و م  خ ل مش ور هم،  المعنيةالموظفي  والجه    إشراكالعمل عل  و  ،الوظيفي  ل دويرعخ ص 

إض فة إل  ال خطيط مفهومم وأهدافم وفوائده،  ل كريسي الوظيف ال دوير ثق فةنشر عالوس ئل الخ صة 
  .المسعق لعملية ال دوير الوظيفي

 

  



 ج

 

Abstract  

 
This study aims at analysing job rotation policy and its role in developing 

managerial efficiency of Islamic University staff. In addition, it seeks to identify the 

difficulties or hindrances that face applying such policy and limit its effectiveness, and to 

know tendencies of IUG administrative staff regarding this policy. The researcher adopted 

the descriptive analytical method and applied his study on 72 employees through designing 

a questionnaire to measure study variables. Finally, the collected data were analysed 

through SPSS program. 

 

The study reached many results, the following are the most important. First,  job rotation 

increased the new acquired skills and experiences. Second, job rotation was the reason 

behind exchange of experiences among different departments and staff at IUG. Third, job 

rotation helped in building new social relations, which increased productivity and provided 

staff with new experiences and created new sense of creativity. Fourth, job rotation helped 

staff to respect others' point of views, enhanced team spirit and achieved effective 

coordination among IUG departments and faculties. Fifth, job rotation provided staff with 

enough skills that helped them to persuade the beneficiaries. Finally, job rotation 

eliminated bureaucracy and routine in administrative and technical tasks, and it redressed 

the human shortage in some fields. 

 

The study recommended that IUG administration should consider job rotation due to its 

role in increasing managerial efficacy of the stuff, determine specific and flexible 

procedures for application of job rotation, and put a written law related to job rotation and 

involve staff and concerned departments through consultation, in addition to vary the 

methods of spreading the culture of job rotation, besides explaining its concept, aims and 

advantages, and finally, put advanced planning for job rotation.  
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  الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 مقدمة:
كد   ورؤي هد  "نحدو الع لميدة"  السد را يجيةفي إط ر سعي الج معة اإلسد مية ل حقيدق  وجه  هد  
رض الواقدددع، وخصوصددد  فدددي مجددد ل العنددد   أل عدددد مددد  الل دددزام ع ألهددددا  السددد را يجية و طعيقهددد  علددد  

 زيدو عز  فعيدل المؤسسي وال حسي  وال طوير اإلدارب، وم  أهدم النشد ط   والفع ليد   ال دي  عكدس  لدك 
 .م  خ ل  رسيخ معدأ ال دوير الوظيفيعملية ال طوير وال غيير 

 

م فدددي العمدددل 0999ومددد  خددد ل عمدددل الع حدددث فدددي الج معدددة اإلسددد مية عمديندددة  دددزة مددد  العددد م 
كددد   خددد ل هددد ه الف دددرة يشددد رك فدددي أعمددد ل مجلدددس حيدددث أب مددد  يقددد رب األرععدددة عشدددر ع مددد  ،  ،اإلدارب

الجدودة لوحددة وكد   مد  أهدم األهددا  الموضدوعة  ،العشدرب ع لج معدةع طدوير الكد در  الجودة والمخ ص
و لددك ععدددة أسدد ليب منهدد  ال دددريب المسدد مر وور  العمددل  ،هددي  طددوير قدددرا  الكدد در اإلدارب ع لج معددة

علد  إر أ  إدارة الج معة ال فكير فدي  طعيدق سي سدة ال ددوير الدوظيفي  م7107وفي عداية الع م  ،و يره 
طدد ع الع حددث علدد  أهميددة هدد ه اوقددد مددر علدد  هدد ه السي سددة أكثددر مدد  عدد م، ومدد  خدد ل  ،عدددة مراحددل

الخطوة ال ي ق م  عه  الج معة، وعلد  عمليدة المق ومدة لهد ه السي سدة مد  أطدرا  عددة ع لج معدة وعلد  
أراد أ  يقددوم ععحثددم هدد ا ل قيدديم هدد ه السي سددة والخددروج ع وصددي   مدد  خدد ل ن دد ئج أطددرا  أخددرى،  د أييدد
 المسددد حدثةالعليددد  ع لج معدددة فدددي ا خددد   القدددرار المن سدددب عخصدددوص هددد ه السي سدددة  ةيدددة  خددددم اإلدار علم

 .إيج د حلول له يج عي   السي سة و صويب سلعي  ه  ومح ولة إو عزيز  ،ع لج معة
 

 ووفق   ،إدارة الج معة هي المسؤولة ع  ه ا ال دوير ل حقيق أهدافه   فإ سعق م  عل  وعن  

 ،مج ل  عدة خ ل م  الج معة داخل وال طوير ال غيير إل  ملحة ح جة هن ك أصعح  ال طور له ا
 ضوئه  عل  يمك  وال ي ال غيرا  ه ه لمواكعة و طويره  العشرية الموارد  نمية المج ل  ه ه وم 

 الدول في المهملة الط قة وهي ال نمية في الح سم الع مل هي العشرية ف لموارد "،الج معة أهدا   حقيق

 (71 : 8002 )عساف،. "الن مية
 

علدد  حددد سددوا   المؤسسددةيعددد ال دددوير الددوظيفي أحددد أهددم السدد را يجي   ل طددوير أدا  العدد ملي  و 
أل  ال دددوير الددوظيفي  ،المددوظفي  أم  يالفع لددة ل طددوير أدا  العدد ملي  سددوا  المدددير  الطرائددقويع عددر مدد  

وي ديح لدم اك سد ب خعدرا  جديددة ع إلضد فة  ،ي يح للموظ  مم رسة عمل آخر  ير العمل ال ب يم رسم
 .جديدة داريمإاإلدارة م  ضخ دم   جديدة ل ولي مه م  يمك    مإل  خعرا م الس عقة، كم  أن

 

و حديث  األعم ل  طوير في األهمية  ا  واألسس المع دئ أهم م  واحد ا الوظيفي ال دوير ويعد
أفضل  م  يعد كم  ، ه وقدرا واقعه  و طوير العلي  أهدافه   حقيق نحو قدم    المؤسس   ودفع اإلدارا 
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 6991 )السلمي، .كثيرة منظم   في مشهور إدارب إجرا  وهو الموظفي ، أدا  إلص ح الق ص دية الطرق
 :12) 

ك جرعة أول  للموظفي  اإلداريي   ح  ج إل   قييم  الوظيفي ال دوير سي سة  نهج مؤسسة أب إ 
ه ه ال جرعة لعي   مدى  حقيق األهدا  المرجوة م  ه ه السي سة، ونظرا  أل  الج معة اإلس مية ق م  

الم ر ب عل  ه ا القرار و قييم مدى  األثر معرفة عمك   األهمية م  فإنم ،ع طعيق ه ه السي سة قعل ع م
، م  هن  وجد الع حث نفسم أم م ال ي   م  طعيق ه ه السي سة عليهم ي دة كف  ةالموظفي  وز اس ف دة 

 موضوع مهم يمك  أ  يقدم ن  ئج علمية لإلدارة العلي  ع لج معة اإلس مية عمدى نج ح ه ه ال جرعة.
 

 مشكلة الدراسة:
رض    ن   لقي س مدى معة اإلس مية ع جهيز ونشر اس عوحدة الجودة اإلدارية ع لج  قوم

وقد  ،الموظفي  حول أدا  ععض الدوائر ع لج معة ع إلض فة إل  قي س الرض  الوظيفي للمدرا  ع لج معة
ون يجة ل لك اريي  والخدم  ، اإلدو الموظفي  األك ديميي  فئ   م  جميع  لق  ه ا النش ط  ف ع   

فراد وأكس عهم وير أدا  األط، لغرض  إدارة الج معة ال فكير في  طعيق سي سة ال دوير الوظيفيإر أ  
 المه را  وال قني   المر عطة عطعيعة األعم ل المخ لفة والم طورة في الج معة.

 

وفي ضو  الح جة لعلوغ األهدا  ال ي  سع  إليه  الج معة فقد ، الوظيفي ال دوير سي سة هميةأل ونظر ا
فإ  ه ه الدراسة  أ ي للوقو  مد ، وعليم 2102شرع  في  طعيق سي سة ال دوير الوظيفي مند ع م 
دارية للع ملي  عه  م  خ ل طرح ى الكف  ة الو عل  مدى مس همة سي سة ال دوير في الرفع م  مس 

 مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس ال  لي :
 نمساهمة سياسة التدوير الوظيفي في رفع مستوى الكفاءة اإلدارية لدى العاملين اإلداريي مدى)ما  

 اإلسالمية بغزة؟( بالجامعة
 

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية: ـ
 في إكس ب الموظفي  اإلداريي  الخعرا  والمه را ؟مس همة سي سة ال دوير الوظيفي  مدىم   .0
ع لج معة زي دة اإلن  جية لدى الموظفي  اإلداريي  مس همة سي سة ال دوير الوظيفي في  مدىم   .2

 اإلس مية عغزة؟
زي دة اإلعداع والع ك ر لدى الموظفي  اإلداريي  مس همة سي سة ال دوير الوظيفي في  مدىم   .3

 ؟عغزةع لج معة اإلس مية 
العمل عروح الفريق لدى الموظفي  اإلداريي  مس همة سي سة ال دوير الوظيفي في  مدىم   .4

 ؟عغزة ع لج معة اإلس مية
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  إرض   المس فيدي  لدى الموظفي  اإلدارييمس همة سي سة ال دوير الوظيفي في  مدىم   .5
 ؟عغزة ع لج معة اإلس مية

 

 أهداف الدراسة:
 :ال  لية األهدا   حقيق إل  الدراسة ه ه  سع 
 .الوقو  عل  إجرا ا   طعيق سي سة ال دوير لرفع كف  ة الموظفي  اإلداريي  ع لج معة .0
 .الموظفي  اإلداريي  م  سي سة ال دوير الوظيفي ا ج ه  عرفة م .7
 فع لية م   حد سي سة ال دوير الوظيفي وال ي  واجم ال ي المعوق   أو الصعوع   ع  الكش  .3

 . طعيق سي سة ال دوير الوظيفي
 حسي   طعيق سي سة ال دوير الوظيفي عل  الموظفي  اإلداريي  ع لج معة  كيفية في العحث .4

 .و حسينه   طويره  عل   عمل ع وصي   والخروج
 

 أهمية الدراسة:
 :ال  لية الجوانب في الدراسة أهمية  كم 
 أهمية الدراسة ع لنسعة للج معة: .0
ال دوير  سي سة حنج  مدى حول راجعة  غ يةع ة العلي  ع لج معة(اإلدار  (القرار  زويد م خ ب .أ

سلعي   ال  و يج عي والوقو  عل  اإل سي س  الو  قرارا ال مراجعة الح جة إل مدى و  ،والوظيفي
ق راح م  يمك  عملم   األدا . م طلع    ق ضيم م  وفقلغرض  قييم جوانب الموضوع وا 

 والصعوع  لسي سة ال دوير الوظيفي عي  الموظفي  اإلداريي  ع لج معة  ال وعية زي دة في  سهم .ب
 .واقعية أكثر  قييميم  عني سي سة عل  يس عد مم   ،عنه الن  جة

 أهمية الدراسة ع لنسعة للعحث العلمي: .7
الج معة في  نفي    جرعة واقع إل  ال عر  ال عليمية والمؤسس   األخرى في المؤسس    س عد .أ

 و حسينم أو  عنيه    طويره  عل  العمل أجل سي سة ال دوير الوظيفي م 
سي س   ال دوير   قييم مج ل في العحث ل طوير للع حثي  المفيدة الدروس اس نع ط في  سهم .ب

 الوظيفي وع ق م عزي دة الكف  ة واإلن  جية في الج مع   ومؤسس   ال عليم الع لي والمؤسس  
 .المخ لفة

المس همة في زي دة المعرفة والطرق العلمية الم ععة لسي سة ال دوير وال ج رب الس عقة ال ي  . 
 . م  في ه ا الخصوص 
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 أهمية الدراسة ع لنسعة للع حث: .3

 الع حث عل  زي دة الثقة واإلط ع ع س ف ضة ع  الموضوع وزي دة الحصيلة العلمية.س عد   .أ
 ج رب الس عقة الزي دة المعرفة والطرق العلمية الم ععة لسي سة ال دوير و  عل س عد الع حث   .ب

 وال ي  خدم عمل الع حث في الج معة كأحد الدوائر المسئولة ع  ال طوير.
 

 متغيرات الدراسة:
 يرا  الدراسة فيم  يلي:   مثل م غ

 الم غير المس قل: ال دوير الوظيفي .0
 الم غيرا  ال  ععة: .7

 الخعرة والمه رة -أ
 اإلن  جية  -ب
 اإلعداع والع ك ر - 
 العمل عروح الفريق -ث
 إرض   المس فيدي  -ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوضح متغيرات الدراسة شكل

 

 م32/6/1031بتاريخ  المصدر: ُجرد بواسطة الباحث

 

التدوير 
 الوظيفي

 ةالخبرة والمهار 
إرضاء  

 المستفيدين

 

 العمل بروح الفريق

 

اإلبداع 
 واالبتكار 

 

   اإلنتاجية
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 الدراسة: فرضيات

 مشكلة الدراسة وأهدافه  ي م صي  ة الفرضي   ال  لية :في ضو  
( عددي  رفددع مسدد وى الكفدد  ة اإلداريددة α  =1.15 وجددد ع قددة  ا  دللددة إحصدد ئية عنددد مسدد وى ) .0
 عي   طعيق سي سة ال دوير الوظيفي وي فرع منه  الفرضي   الفرعية ال  لية:و 

وعي   طعيق  الخعرة والمه رة( عي  α  =1.15 وجد ع قة  ا  دللة إحص ئية عند مس وى ) -أ
 سي سة ال دوير الوظيفي.

وعدددي   طعيدددق  اإلن  جيدددةعدددي  ( α  =1.15 وجدددد ع قدددة  ا  دللدددة إحصددد ئية عندددد مسددد وى ) -ب
 سي سة ال دوير الوظيفي.

وعدددي   ( عدددي  اإلعدددداع والع كددد رα  =1.15 وجدددد ع قدددة  ا  دللدددة إحصددد ئية عندددد مسددد وى ) - 
  طعيق سي سة ال دوير الوظيفي.

وعددي  العمددل عددروح الفريددق ( عددي  α  =1.15 وجددد ع قددة  ا  دللددة إحصدد ئية عنددد مسدد وى ) -ث
 ظيفي. طعيق سي سة ال دوير الو 

( عددي  ارضدد   المسدد فيدي  وعددي  α  =1.15 وجددد ع قددة  ا  دللددة إحصدد ئية عنددد مسدد وى ) -ج
  طعيق سي سة ال دوير الوظيفي.

 ىثي   عدددز و ( فدددي اسددد ج عة المعحدددα  =1.15هنددد ك فدددروق  ا  دللدددة إحصددد ئية عندددد مسددد وى ) .7
عددد األمد ك   –ي مدلالمؤهل الع –المسم  الوظيفي  -العمر  -)النوع  :للم غيرا  الشخصية ال  لية

 عدد سنوا  العمل ع لج معة(. –ال ي عمل عه  الموظ  في الج معة 
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 طار الظرر : اإلفصل الثانيال
 

 الوظيفي التدوير :األول المبحث. 

 الكفاءة اإلدارية. :المبحث الثاني 

  :في رفع كفـاءة األداء الوظيفي سياسة التدوير المبحث الثالث

 .بغزةفي الجامعة اإلسالمية 
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 املبحث األول: التدوير الوظيفي
 

 .مقدمة 

 .مفهوم التدوير الوظيفي 

 .خطوات التدوير الوظيفي 

 ومزاياه أهمية التدوير الوظيفي. 

 .عوامل نجاح التدوير الوظيفي 
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 األول  المبحث

 الوظيفي التدوير

 :مقدمه
 قولم  لك وم  وجل، عز الخ لق أعدعه  ال ي اإللهية الكونية السن  م  سنة والدورا  الحركة

 ق لوك لك  (،22سورة النور، آية ) اأْلَْعَص ِر(ُيَقلُِّب اللَُّم اللَّْيَل َوالنََّه َر ِإ َّ ِفي َ ِلَك َلِعْعَرة  أِلُوِلي ) : ع ل 
م  حر إل  عرد، وم  عرد إل   (َوالنََّه ر(ُيَقلُِّب اللَُّم اللَّْيَل ) ع ل   قولم  فسير في-اهللرحمم - كثير اع 

 (00:  0220)أبن كثير،حر، م  ليل إل  نه ر، وم  نه ر إل  ليل، ويديل األي م عي  عع ده.
 

 نفسه  حول األرض ودورا  والنه ر، الليل دورا  فمنه  كثيرة الحركة والدورا  ه ه عل  واألمثلة
 الشي  ثع   إ ، و يره  الحي ة في الم   ودورة اإلنس  ، جسم في والدورة الدموية الشمس، وحول
 جعل أ  ععع ده و ع ل  سعح نم اهلل رحمة فم  فس ده، إل  يؤدب معينة قد لف رة مك نم في وعق ئم
سد إ ا  وقف  ع  الصيد م    جوع ، والم   إ ا سك  فسد، واألُ  ،الليل عليه  وي ع قب  دور األرض

  :-اهلل  رحمم -والسهم ل يصيب إل إ ا أطلق م  كن ن م وقوسم كم  ق ل اإلم م الش فعي 
 ِإني رأيُ  وقو  الم   يفسده.............. إ  س ح ط ب، وا   لم يجر لم يطب

 س لم يصب... والسهم لول فراق القو ......واأُلْسُد لول فراق األرض م  اف رس ..
 والشمس لو وقف  في الفلك دائمة............. لملَّه  الن س م  عجم وم  عربِ 

 

 آث ر م  لم لم  وال غيير، للحركة عح جة العشرب العنصر فإ  الحي ة عن صر م  وكغيره
 للحركة الح جة في أمس هم ع لمنظم    يالع مل  إف ثم وم  ،مج معم وعل  عليم  عود ع لنفع يج عيةإ

ععر   لك  حقيق ويمك  وخعرا هم، ومه را هم مع رفهم و نمية الدم    جديد عهد ، وال غيير وال طوير
 موقع إسالم ويباسترجاع، ).ال دوير الوظيفي أسلوب ضمنه  وم  اإلدارية األس ليب ععض  طعيق

 (0291 ،اإللكتروني

 

 :الوظيفي التدوير مفهوم
 م  كل  :الدوارة ومنه  الشي ، حول ط   بأ :دوران  م  م دة دار، دور ا،  هي   ال دوير لغةعر ي

 .(120 : 0222 ،أنيس وآخرون) .ودار  حرك
في  عديدة مه را  اك س ب منه  والهد  الوظ ئ ، عي  نسعي   سريعة  نق  اصط ح     عر كم  ي
 إل  وظيفة وظيفة م  النقل  شمل لألفراد مخططة  غيير حركة، (097 : 0221، ماهر) وق  أسرع
 إل  وظيفة م  لألفراد مخططة حركة، (9 : 0222، . )الياميوفهمهم مه را هم  طوير عغرض أخرى
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 وهي مخططة عملية  ع عر العملية ه ه أ  أب للعمل، وفهمهم مه را هم  طوير عغرض وظيفة أخرى
 .(12 : 9117، أحمد) العمل أثن   ال دريب م  نوع

 خ لم م  ي م ومنظم مخطط إدارب أسلوبوحول م  سعق يمك  ال وضيح عأ  ال دوير الوظيفي هو 
 ممع رف و طوير  نمية عهد  داخل المؤسسة، آخر عمل إل  عمل اإلدارب م  الموظ   حريك نقل أو
 .الج معة وأهدا  أهدافهم  حقيق ضو  في ،وخعرا م مومه را 

 

  :التدوير الوظيفيخطوات 
 العملية له ه سيخضعو  ال ي  األفراد ملف   مراجعة الوظيفي ال دوير أسلوب  طعيق ي طلب

 األس سية الح ي ج   ومعرفة، والم ج نسة الم ش عهة األنشطة و حديد ،المعكر ال خطيط مع ضرورة
م   عدد في األعم ل نج زإ أس ليب عل  الط ع أيض   وي طلب، إدارب مس وى كل في لألدا  الفع ل
 ال دوير لعملية الخ ضعة الوظ ئ  م  وظيفة عكل المحيطة الظرو  إل  ال عر  وك لك الوظ ئ ،
 (19-17 : 9117 )أحمد، األعم ل عي   رعط ال ي الع ق   و حديد الوظيفي

الهيئة االتحادية للموارد  –)دليل إجراءات نظام التدريب والتطوير  :م  خ ل م يلي ال خطيط ه ا خطوا  و  م
 (29-27 : 0291البشرية، استرجاع أكتوبر 

 حديد الح جة لل دوير م  خ ل الخطوا  المطلوعة إلنج ز أهدا  ال طوير المحددة في خطة  .0
و حديد م  إ ا ك   ال دوير الوظيفي من سع  ، خ صة إ ا  ،ال طوير الفردية م  قعل الرئيس المع شر

 ك   الموظ :
 العمل في المج ل اإلدارب أو اإلشرافي وليس ال خصصي.يفضل  .أ
 .المؤسسة ك فةال ي  م رسه   ع إلعم لير ب في اك س ب خعرة سريعة فيم  ي علق  .ب
 ير ب في ال دريب عل  مه را  محددة. . 

 دوير الوظيفي حيث يجب أ  ي م  حديد عرن مج ال دوير عخطة الاألهدا  والل زام الزمني   حديد .7
 ف ق عليم عي  الرئيس المع شر األس سي والرئيس المع شر المضي  والموظ  الموفد، الوظيفي وال

يجب ال ف ق عل  أهدا  ال دوير و ل  قل مدة كل  دوير وظيفي ع  شهر، أأنم يجب ععلم   
 الوظيفي مع الرئيس المع شر األس سي والرئيس المع شر المضي  قعل عد  ال دوير.

عم ل والمه م، فيجب عل  الرئيس المع شر األس سي   عديل إلنج ز األويد موظ يع    ز مراجعة  ر  .3
أ  يشرح إلدارة الموارد العشرية كي  س ُنجز المه م اإلدارية أثن   ال دوير الوظيفي وآلية  وفير 

 موظ  إل  الوظيفة األس سية أثن   عملية ال دوير الوظيفي.
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خ ل  وثيق األهدا  والمه م ال ي سي م  نفي ه   ععئة عي ن   نمو ج ا ف قية ال دوير الوظيفي م   .4
خ ل ف رة ال دوير الوظيفي والحصول عل  موافقة الرئيس المع شر والرئيس المع شر المضي  

 خ ل ال دوير الوظيفي عل  ه ه األهدا .
  نفي  إجرا  ال دوير الوظيفي وفق  لإلط ر الزمني واألهدا  الم فق عليه . .5
سعة خ ل ال دوير الوظيفي ويجرى الرئيس المع شر المضي  مراجعة ألدا  مراجعة الخعرا  المك  .6

دارج ه ه المراجعة في مراجعة األدا  السنوب ال ي يعده  إوي م  ،المشروع أثن   ال دوير الوظيفي
 الرئيس المع شر األصلي. 

 

  ومزاياه: الوظيفي التدوير أهمية
 العشرية الموارد و نمية و طوير  حسي  في المس خدمة األس ليب أحد الوظيفي ال دوير يعد

األخرى  ع لوس ئل مق رنة جيدة أهمية  كسعم ال ي المميزا  م  مجموعة يحقق وهو المؤسس  ،داخل 
 :الوظيفي ل دويرا أهم مميزا  م و  ،العشرية الموارد و طوير  نمية مج ل في المنظم   إليه   لجأ ال ي

 (72 : 9112 القبالن،)
 .طويلة لسنوا  العمل يم رس ال ب الموظ  ع  الملل إعع د يحقق .0
جرا ا ه  عملي  ه  في وال طوير واإلعداع إل  ال جديد الح جة أمس في هيالمؤسس    إ  .7  و طوير وا 

  .جدد مشرفي  قعل م  جديدة و قني   ورؤى ل ضم  أفك را مس مر وعشكل للمس فيدي  خدم  ه 
 في ك فة مس وي  ه  في العشرية الموارد م  والس ف دة ل س ثم ر  كي أسلوب الوظيفي ال دوير .3

 و لك العشرية، العلمية لموارده  والمؤه   الوظ ئ  م  م ش عهة مجموعة  ضم ال ي المنظم  
  .واإلدارية الفنية األعم ل في والر  عة والرو ي  العيروقراطية عل  للقض  

عداع   وقدرا  مزاي  ع  يكش  .4  وال عر للموظفي   الفردية ع  الفروق يكش  كم  الموظفي ، وا 
 ومنحهم يم رسونه  ال ي والقي دية واإلدارية اإلشرافية األعم ل خ ل م  وضعفهم قو هم جوانب إل 

 .علي  وظ ئ  إل  وال رقي وال طور للنمو فرص  
 جديدة مه را  عل  ال دريب خ ل م  الم وافرة العشرية الموارد م  الس ف دة القصوى في يس هم .5

 .المج ل  ععض في العشرب النقص سد عهد  و لك األعم ل األخرى، إلنج ز
 لمدة  ح  ال جرعة  عيينم يكو  الجديد ف لموظ  ل قييم الموظفي ،  جرعة الوظيفي ال دوير يع عر .6

 (18:  0222 )اليامي، يصلح. ل أم يصلح هل عليم الحكم ي م  لك ععد معينة
 موقع إل  م  األفراد  حريك في مرونة فهن ك ،العمل اح ي ج حسب الموظفي   وزيع عل  يس عد .2

 .له  ال  عع اإلدارة في الموجودة األعم ل عجميع ملم   يكو  الموظ   إ حيث ،آخر



12 

 

 لدى قسم العمل حجم في مف جئة زي دة أو موظ   ي ب مثل اإلدارة في الطوارئ ح ل  مع لجة .1
 .إدارة أو

 لعملية سليمة تخطيط عمليةوبعد استعراض المميزات السابقة فإن الباحث يرى أنه إن لم تكن هناك 
 واإلدارة. الموظف على سلبية نتائج تكون الغالب في نتائجها فإن الوظيفي التدوير

 

 عوامل إنجاح التدوير الوظيفي:
 (11 : 0222 اليامي، (اآل ي: في الوظيفي   مثل ال دوير عملية إنج ح في  س هم عوامل هن ك

 .الوظيفي ال دوير لعملية السليم ال خطيط .0
 .العمل سير عل   لك يؤثر ل ح   ال دوير عملية خ ل الموظفي  م  محدد عدد نقل .7
 .الم ش عهة الوظ ئ  عي  ال دوير ي م أ  .3
 .عآرائهم الس ع نة طريق ع  الوظيفي ال دوير عملية في الع ملي  مش ركة .4
 .وأهدافم مفهومم حيث م  الوظيفي ال دوير أسلوب حول الع ملي   ثقي  .5
 .ل لك المن سعة المدة مراع ة مع ومنظم دورب عشكل العملية ه ه   م أ  .6
 الوظيفي ح   اإلثرا  مثل الوظيفي، ال دوير أسلوب  نفي  عج نب أخرى إدارية أس ليب  ي نف ي م أ  .2

 المنشود. الهد   حقيق في  سهم
 (09:  9111 )العتيبي، الع يعي عل  عوامل إنج ح ال دوير الوظيفي :وأض   

 ال ب ك   العمل م  والصعوعة الوظيفي المس وى في    قريع الموظ  عم كل  ال ب العمل يكو  أ  .0
  .يم رسم

 .ث ث سنوا  إل   يم  سن  الجديد عملم مه م لمزاولة ك فية زمنية مدة    ح أ  .7
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 الكفاءة اإلداريةاملبحث الثاني: 
 

 .مقدمة 

 الكفاءة. مفهوم 

 .تعريف الكفاءة اإلدارية 

 الكفاءات تصنيف 

 مؤشرات قياس الكفاءة 

 عوامل تحسين الكفاءة اإلدارية للموظف 

 مقاربات الكفاءات 

 العالقة بين الكفاءة والفاعلية 

 .التدوير الوظيفي والكفاءة اإلدارية 
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  الثاني المبحث
 اإلداريةالكفاءة 

 : مقدمة
إ  الس ثم ر في الموارد العشرية هو الس ثم ر الحقيقي، فهو األس س لكل عملية اق ص دية، 

ألب منظمة، ل لك  سع  المنظم   المع صرة إل  إحداث  الس را يجيةوالداعم األول ل حقيق األهدا  
ل إيج د الوس ئل المن سعة لجعل الموازنة عي  ح ج  ه  وح ج   ور ع   األفراد الع ملي  فيه  م  خ 

 أشهروم   ،ل نعكس عل  رفع معدل  أدائهم في العمل ،قدرة عل  إشع ع  لك الح ج   أكثرالعمل 
 وجيم الجهود الفردية والجم عية نحو  حقيق  إل أنه  عملية مس مرة وم ف علة  هد     عريف   اإلدارة

مصطلح  أ رجة م  الكف  ة، وم  ال عري  نجد د عأعل أهدا  مش ركة ع س خدام الموارد الم  حة 
و شير الكف  ة إل  الع قة  ،الكف  ة مر عط ع إلدارة، فكلم  زاد  الكف  ة كلم  ك ن  هن ك إدارة ن جحة

األموال والن س ال زمة ار المدخ   م  المواد الخدد م و هو مقد عي  الموارد والن  ئج و ر عط عمسألة م 
و عني الكف  ة  حقيق أعددل  منفعة مق عل  ،المخرج   أو الهد  المنشود ل حقيق مس وى معي  م 

يعني أ   حصل عل  أعل  م  يمك  م  الهد  ال ب  سع  إليم  ةال ك لي ، وأ   كو  المنظمة كفؤ 
 (71 : 0229)أخوارشيدة، خلف، لقي س الكف  ة .  اإلن  جية

 

 :الكفاءة مفهوم
و عني في اللغة ، (711:  0291 ،أنيس وآخرون)الس غن   ع  الغير  اللغة  عنيالكف  ة في 

 (712:  0291 والعلوم، واآلداب اللغة في )المنجد .آخر لشي  مس وي  الشي  عه  يكو  ال ي الح لة أيض   
 

 مثل جوانب  وأنه  والمه را ،وعرف  أيض  عأنه  مجموعة م  الحوافز والعواعث والسم   
 عد عمث عة المعرفة الم ئمة للصف    أنه كم   الج م عي،الصورة ال ا ية ال ي يكونه  الفرد ع  الدور 

 )100:  0227)حسين، الفرد الع مل  إليه والخص ئص ال ي يح  ج 
 

للدللة عل  المعرفة والمه رة ال زم ي  للفرد ل س غن   عهم  إصط ح الكف  ة  س خدم أم  
 أودق م  أوعغض النظر ع  درجة إ ق نم  عدونهم ،إ م مم  أووللقي م ععملم عحيث ل يمكنم انج ز العمل 

 حقيق الن  ئج المطلوعة في حدود  إل كم لم وعرف  عأنه  القدرة عل  أدا  األعم ل الصحيحة وال وصل 
 (007-009:  0227)عابدين،  .المن سعةال كلفة 

 

 نط ق وعل  مخ لفة عطرق يس خدم اآل  فهو، كعيرا  طورا اللغوب المعن  ع  الكف  ة مفهوم  طور ولقد
 والقدرة الص حية هي  لكف  ةف ،للكف  ة كثيرة  عريف   قدم  ولقد، العلوم م  كعير عدد في واسع،
 ) 88:  1997 ،المنيف (له . محدد هو لم  وفق   عنج ح، م  عملية أو هد  إ م م عل 
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 :اإلدارية تعريف الكفاءة
انج ز مجموعة م  المه م المحددة  عل  ةقدر الم  وجهة نظر الموظفي  اإلدارية الكف  ة 

والواضحة والق علة للقي س في إط ر النش ط ف لكف  ة ع لنسعة للفرد أو الموظ   عن  أ  يوفر لم العمل 
السلطة مع ال حديد الواضح ل خ ص ص   وا   يش رك  المرض  والمن سب ويمنحم القدر الم ئم م 

 (002:  0229 ،)حنفي األجر المن سب.في حل مش كلم وخلق فرص ال رقية أم مم و وفير 
 

نج ز المه م اإلدارية عكف  ة، ف إلدارة الجيدة هي ال ي  ملك إ عأنه  كم   عر  الكف  ة اإلدارية
:  0222 ،)الطائي والرق عة.م  الخعرا  الع مة في مج ل  ال خطيط وال نظيم وال وجيم  ا  مس وى جيد

002) 
 للموارد األمثل الس غ ل  حقيق في اإلدارة نج ح درجةعأنه   أيض   اإلدارية  لكف  ةو عر  ا

 اإلن  جية العملية في المس خدمة الموارد نسعة عي  الع قة إل  شير  ع ل  ليي وه الم  حة، ال نظيمية
 ك   كلم  ال نظيمية الموارد اس خدام في والعوادم اإلسرا  قل فكلم  عنم، الم ولدة المخرج   أو والن  ج
 (23:  2002موفق،  (.أعل  إدارية كف  ة يعني ه ا

 

 ال زمة خفيض  ك لي  الموارد  عل فهي النظ م الق در  الكف  ة م  وجهة نظر اإلدارةأم  
أدا   عل عمعني أنه  القدرة  ،األهدا  المحددة والمر وعة دو  ال ضحية عمخرج   النظ م إلنج ز

مفهوم المدخ   والمخرج   ف لنظ م الك   هو  عل  ع مد  ثمة فهيوم   صحيحة،األشي   عطريقة 
 (145:  0220 ،إدريس)م   حقيق مخرج    فوق المدخ   المس خدمة  ال ب ي مك 

 

 :تصنيف الكفاءة
 127)   :  2004،يحضيه) يمك   صني  الكف  ة إل  أكثر م  نوع و لك عل  النحو ال  لي:

 ،إ  الكف  ة هي عنصر مهم يجب  وفره في األفراد عمخ ل  مس وي  هم الوظيفية الفردية:الكف  ا   .0
و لك لغرض أدا  أعم لهم عشكل ي حقق معم أهدا  المنظمة ع فوق، مع مراع ة ع مل الزم  ال ب 
يلعب دورا  مهم   في  حقيق ه ه األهدا ، ل ا يمك  إيج د وص  مخ صر ألهم الكف  ا  الواجب 

 :ع آل يراد  وفره  في األف
 .مع الظرو  الم غيرة والصععة ال أقلم وفر الق علية والمرونة عل   .أ
  .العملية عكف  ة ال قنيةالمعرفة العلمية لغرض اك س ب إمك نية اس خدام  اس يع ب .ب
 .المن سبالوق  في وصنع القرار المن سب  ،القدرة عل  قي دة اآلخري  ام  ك . 
 .العملمه رة  شجيع اآلخري  لصنع ال فوق في  ام  ك .ث

و عمل المنظم   عل   طوير كف  ا  الع ملي  منطلقة م  كو   لك اس ثم را  للموارد العشرية م  
وأدخل  مف هيم جديدة في  طوير الع ملي  مثل مفهوم الجودة  أخرى،جهة و نمية له  م  جهة 
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 إل الجودة الع لية إض فة  ىصر ال خصص الدقيق  عنه  عن  العشرية وال قنية العشرية حيث  ععر
ال ب  دور  المورد العشرب هو العنصر الرئيس عحيث يكو  ال نمية، لة للفرد إلدارة المش ركة الفع  

 .حولم كل المف هيم الس لفة ال كر
حيث  نشأ ه ه  ،وهي م   ؤكد عل   كوينم المنظم   داخل عيئة عمله  الجم عية:الكف  ا   .7

م  خ ل عملي   الم  ععة واك ش    إليه يمك  ال عر   إ الكف  ا  م   جمع الكف  ا  الفردية، 
العن صر المش ركة للمه رة والكف  ة عي  مج ميع الع ملي  وال ي  كون  أص   ن يجة وجود معدأ 

 .ال ع و 
ي ي م ع عه  الع ملو  ومق رن ه  مع يجب  حديد الكف  ا  والقدرا  ال  إ : الس را يجية الكف  ا  .3

للمؤسسة ل  الس را يجيةوالكف  ا  ، للمؤسسة الس را يجية األهدا  حقيق  طلعه    لك ال ي 
  كف  ة الفرد   كو  م  خ ل مجموع الصف   الفردية " المعرفة، أل ، ر عط فقط ع لموارد العشرية
نم العمل عطريقة فع لة ل  ر عط عفرد واحد و  الكف  ا  كقدرة عل أ  المه رة، السلوك" في حي    ا 

  الكف  ة إف أخرىوععع رة ، الم ع دل ال أثيرع ق    إق مةال ع و  ضم   آلي   قوم عل  
 نسيق  آلي  م  الطريقة ال ي ي م عه  خلق  ك مل م  عي  الكف  ا  الفردية و   أ ي الس را يجية

 هي:للموارد  أنواع ةم  ث ث ةالس را يجيويمك   نمية الكف  ا  ، معينة
 المع ني(، ال كنولوجي ، )المعدا الموارد الم دية  .أ
 (والمعرفةالموارد العشرية )القدرا ، المه را ،  .ب
 (والرق عة، )الهيكلةالموارد ال نظيمية  . 

كف  ا  ال نظيمية للمؤسسة عمدى الس ج عة لل غيرا  ال ي  حدث ال:  ر عط ال نظيميةالكف  ا   .4
 فرض عل   وعدم اس قراره  ودرجة  عقده العيئة ال ن فسية  وأ   حول عل  مس وى محيطه ، 

 اإلعداعحرية  إعط ئه ير موارده  العشرية قصد يالمؤسس   الق ص دية مرونة ع لية في  س
  المؤسس   ال ي   ص  ع لمرونة هي  نظيم     لع  أل ،عيةالجم  أوو طوير كف  ا ه  الفردية 

 والعشرية. م   كو   ا  كف  ة في  خصيص موارده  الم دية 
 

  :مؤشرات قياس الكفاءة
 ،محمود الشماع، ) :لغرض قي س الكف  ة هن ك العديد م  المؤشرا  المس عملة في ه ا الخصوص منه 

0222  :332-331) 
السلع ) ه ه المع يير قي س عملي   المنظمة م  خ ل مق رنة المخرج     ضم  مؤشرا  مع شرة: .0

 و شمل م  يلي: ،خ ل مدة زمنية معينة (المس خدمة )الموارد المدخ  و  (والخدم  
 (حق الملكية أوح الص في قي س  عمجموع الموجودا  ع)الر  :المق ييس الكلية للكف  ة مثل .أ
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 ة قي س  ععدد الع ملي  في قسم المعيع  (قق)المعيع   المح :المق ييس الجزئية للكف  ة مثل .ب
 ع س خدام الموارد  ا ه ( المن ج)الر ف ع عمس وى جودة  :المق ييس النوعية للكف  ة مثل . 

 ع ني المع يير المع شرة م  القصور في قي س الكف  ة في ععض المنظم   مع شرة: مؤشرا   ير  .7
قيق والمخرج   ع لمق رنة مع م طلع    ح ع لمداخ  لم علقة عدم دقة العي ن   ا  علق ع ألسع ب

عدم دقة المق رن   ال ي  عد محور قي س الكف  ة، وك لك صعوعة ، و سعل القي س المطلوعة للكف  ة
 .إجرائه  عي  الوحدا  واألقس م المخ لفة للمنظمة

  القي س    ير المع شرة  عد في ععض المج ل  طريق  أفضل في قي س الكف  ة، و لك إل لك ف
الع ملي ، والروح المعنوية،  األفراددرج   رض   إل وال عر  ع  طريق قي س الر عة في العمل، 

ه ا إض فة إل  دراسة و حليل إمك نية الس ثم ر الرشيد للموارد العشرية والم دية والم لية 
 الم  حة.وم   والمعل

 

  :عوامل تحسين الكفاءة اإلدارية للموظف
)عثمان، الكف  ة اإلدارية وهي:  سهم في  حسي  أرععة عوامل  شير العديد م  الك  ع   إل  وجود 

0227  :77-78) 
 :ال ا يةالعوامل  .0

  .ومش عرها ج ه   الموظ   .أ
  .اإللم م ع ل راث الثق في .ب
 .لل قدمق علية الموظ   . 

 :و شملالعوامل المهنية  .7
  .إعداد الموظ  .أ
 .ال دريب .ب
 .والمن قشةحلق   العحث  . 
  .والمؤ مرا الج م ع    .ث
  ل.م  ععة العم .ج
 . حسي  العمل .ح

 :العيئيةالعوامل  .3
  .العملالحرية في  .أ
  .الحوافز .ب
  .ع لعملالر ق    . 

 :النوعيةالعوامل  .4
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 .الكي   الج م عي للمؤسسة .أ
 .ضرورة وضوح األهدا  .ب
 .ال ف عل . 
  .السيطرة عل  الجم عة .ث
  .للمشك  الج م عية  الموازنة عي  الحلول الفردية والحلول .ج

 

 بين الكفاءة والفاعلية الفرق
 األفراد الع ملي  سع  المنظم   المع صرة إل  إحداث الموازنة عي  ح ج  ه  وح ج   ور ع   

إشع ع  لك الح ج   ل نعكس عل  فيه  م  خ ل إيج د الوس ئل المن سعة لجعل العمل اكثر قدرة عل  
عملية مس مرة وم ف علة  هد  ال  : أنه  رفع معدل  أدائهم في العمل وم  احدى  عريف   اإلدارة 

درجة م   عأعل  وجيم الجهود الفردية والجم عية نحو  حقيق أهدا  مش ركة ع س خدام الموارد الم  حة 
زاد   فكلم   ،الفع لية والكف  ة مر عط   ع إلدارة وم  ال عري  نجد ا  مصطلحة، الف علية و الكف  

ل لك ف   الفع لية والكف  ة هي : أدا  األعم ل ة، ك ن  هن ك إدارة ن جحالف علية والكف  ة كلم  
 .ع إلدارةو ر عط الكف  ة ، و ر عط الفع لية ع لقي دة، الصحيحة عطريقة صحيحة

 

ي  واضحة وأهدا  محددة واس را يجي   ومع دئ ل لك ف   الفع لية   حقق عندم  يكو  هن ك رؤ 
و  حقق الكف  ة عندم  يكو  هن ك  خطيط و نظيم ، وقيم و نمية و طوير و ير  لك م  سم   القي دة

وعندم  يكو  هن ك فع لية ول يوجد كف  ة ف   الرؤى واألهدا  ل  جد م  ، وادارة للوق  ورق عة وم  ععة
عدم وجود فع لية ووجود كف  ة ف   األعم ل  نجز ولك  عدو  وفي ح لة  عصورة صحيحةيحققه  

 (0292 تعليم تبوك ، –الموقع الرسمي إلدارة الجودة الشاملة  استرجاع،) . وضوح األهدا 
 

 اإلدارية:الوظيفي والكفاءة  التدوير

 ال ي  واجم الضغوط م  يزيد مم  اله ئل، ال كنولوجي وال قدم ع لسرعة الح لي العصر ي سم
 نمية  عل  العمل المنظم   م  ي طلب ال ب األمر خ ص، عشكل والمديري  ع م عشكل المنظم  
العق    أراد  م  إ ا المس قعل،  حدي   لمواجهة اإلدارية المس وي   ك فة في ومه را  الموظفي  مع ر 

هو  الوظيفي ال دوير ولعل، واألس ليب العرامج م  مجموعة طريق ع  -  لع  -  لك وي م ،والس مرار
 .أحده 

 

 الث نية الع لمية الحرب ان ه   ععد إل جوهرية عصفة يعرز لم اإلدارية ع لكف  ة اله م م إ 
إل   للح جة م زايد ا ضغط   خلق واألعم ل والمنظم   المشروع   في الحرب ععد ف ل وسع، م0945ع م
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زاد  وقد اإلدارب، اإلح ل ععملي   أب الموظفي ، لهؤل  خلف   ع وفير اله م م زاد كم  أكف  ، موظفي 
 إض فة اإلدارية، المن صب  ولي عل  الق دري  األكف   األشخ ص ندرة هو المشكلة ه ه صعوعة م 

 ال نمية عرامج  وفير هو المشكلة ه ه لمواجهة الحل وك   ،والمنظم   المشروع   حجم إل  كعر
 مس وى عل  ق صرة ليس  اإلدارية مديري  وال نميةلل وك لك منهم الح ليي  اإلدارة لرج ل  اإلدارية
 الط ق   ع طوير  خ ص فهي ،اإلدارية المس وي   ك فة ل شمل  م د عل المنظمة، في العلي  اإلدارة
 ال ي اإلدارية ع لقدرا  و سليحهم المس قعل  هيئة مديرب ج نب إل  الح ليي  اإلدارة لرج ل اإلدارية
 (011 : 0222 الباقي، )عبد .المس قعل في القي دية المن صب  ولي م   مكنهم
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سياسة التدوير الوظيفي يف رفع كفاءة املبحث الثالث: 
 األداء يف ااجامعة اإلسمامية غزةة

 
 لجامعة اإلسالمية.اتعريف والنشأة والتطورات التي مرت بها ال 

 في الجامعة تطبيق سياسة التدوير الوظيفي. 
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 المبحث الثالث
 الجامعة اإلسالمية بغزةسياسة التدوير الوظيفي في رفع كفاءة األداء في 

 

 التعريف والنشأة والتطورات التي مرت بها الجامعة اإلسالمية:
أول مؤسسة أك ديمية م   دحيث  ع   م0921 زة ع م عمدينة  اإلس مية سس  الج معةأ  

أنشئ  عمع درة م  شخصي   وطنية وأك ديمية ع رزة  ،مؤسس   ال عليم الع لي في األراضي الفلسطينية
ال رعية وال عليم الع لي، وهي عضو في ا ح د الج مع    و عمل عإشرا  وزارة ،في قط ع  زة وخ رجم

اإلس مية، وراعطة ج مع   العحر األعيض  العرعية، وا ح د الج مع   اإلس مية، وراعطة الج مع  
ع ق    ع و  مع الكثير م  الج مع   العرعية  الم وسط، وال ح د الدولي للج مع  ، و رعطه 

ُأنشئ  الج معة اإلس مية عغزة ام دادا  لمعهد فلسطي  الديني )األزهر(، واع دأ  عث ث  إ واألجنعية، 
الحرم  :م عددة، حيث يوجد للج معة أرععة مقرا  جغرافيةكلي  ، ثم عدأ   شهد  وسع   جغرافية 

م ر مرعع، وفرع الج معة في مدينة  (90000)الج معي الرئيس في مدينة  زة عل  مس حة  علغ حوالي 
م ر مرعع، وعدأ  الج معة عإنش    (30000)خ   يونس جنوب قط ع  زة عل  مس حة قدره  حوالي 

الج معة الشروع عإنش   المدينة الطعية ال ي  ضم المس شف   المدينة ال كنولوجية كم  اس ط ع 
الج معي وكلية الطب وال خصص    ا  الع قة في محررة ن س ريم وسط قط ع  زة عل  مس حة 

م ر  (88000)ة أرض أخرى مس ح ه  حوالي عم ر مرعع ع إلض فة إل   خصيص قط (160000)قدره  
 . كو  فيه  مرافق إض فية لكلية الطب والمس شف  الج معي مرعع في منطقة دير العلح م  المقرر أ 

 

 ي  دعم مسير ه  و ديره  و رع  وللج معة عدد م  المج لس والهيئ   ال أسيسية واإلدارية ال
ال ب يحرص عل  مواكعة الج معة للحض رة الع لمية مجلس األمن   ومجلس الج معة   ونه  وأهمهؤ ش

ل حديث من هجه   -وعشكل دائم-ية، وم  أجل  لك  سع  الج معة واإلنج زا  العلمية وال كنولوج
لمواكعة ال طور العلمي ال ب  شهده حقول المعرفة في كل مك   م  الع لم، وللج معة اإلس مية ثق فة 

و عن  الج معة اإلس مية ع للغة ، األخ  عسعل ال قدم الع لميةو  دعو إل  اإلعداع وال طوير وال نمية، 
الفصح ، و وظي  اس خدامه  في المي دي  العلمية، و س خدم اللغة اإلنجليزية في  دريس العرعية 

و ع مد الدراسة في الج معة عل  نظ م الس ع   المع مدة ال ب  ُقسم السنة  ،ععض ال خصص  
( أسعوع   دراسي  ، ع إلض فة إل  الفصل 06الدراسية عموجعم إل  فصلي  دراسيي  مدة كل منهم  )

( س عة كحد 07( س عة في الفصل الواحد، و)71ي، ويس طيع الط لب أ  ُيسجل كحد أقص )الصيف
ي خرج و  ، شمل المس ق   الدراسية م طلع   الج معة وم طلع   الكلية وم طلع   ال خصصو ، أدني

( س عة 041الج معة ععد أ  ينهي عنج ح عدد الس ع   المطلوعة في خط م، وهي حوالي ) فيالط لب 
( 761س عة مع مدة، والطب) )025لدرجة العك لوريوس في جميع الكلي  ، عدا الهندسة، ) مع مدة
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عرن مج   عل   (31)وحوالي  ،عرن مج   عل  مس وى العك لوريوس (61)حيث  قدم الج معة  ،س عة مع مدة
عرامج دعلوم مهني وعرن مج الدعلوم الع م في ال رعية ودرجة الدعلوم الع لي في  (2)مس وى الم جس ير و

كم   منح الج معة درجة الدعلوم المهني الم خصص في السي حة والسفر، والعلوم الم لية  ،عرامج ةخمس
دارة األعم ل  الدولية، والمصرفية، واللغة اإلنجليزية لأل راض المهنية، وال رجمة، وال ج رة الخ رجية وا 

دارة منظم  كلي   وهي: كلية الهندسة، كلية  كنولوجي     المج مع المدني، موزعة عل  عشروا 
المعلوم  ، كلية العلوم، كلية ال ج رة، كلية ال رعية، كلية اآلداب، كلية الشريعة والق نو ، كلية أصول 

أصول الدي  وهو حديث  و م اع م د عرن مج دك وراه في كلية، الدي ، كلية ال مريض، كلية الطب
 .الع م د

أم  ع  دور الج معة في خدمة المج مع في جسد في  نمية ه ا المج مع المحلي م  خ ل 
فلديه  مجموعة م  المراكز والمرافق ال ي  شر  عل  أنشط ه   ،أنشطة علمية وعملية  قوم عه 

مركز ، وال عليم المس مرالموجهة نحو  نمية المج مع المحلي، م  عينه  عم دة خدمة المج مع 
وحدة العحوث والدراس   ، مخ عرا  المواد وال رعة، مركز  حليل األ  ية الدراس   العيئية والريفية،

و قدم الج معة ، ال ج رية، مخ عرا  ال ح ليل الطعية، مركز عم رة ال راث، قن ة الك  ب الفض ئية
ط لب وط لعة، وخرج  الج معة اإلس مية من   (77111)اإلس مية خدمة ال عليم الج معي لحوالي 

خريج س هموا في خدمة الوط ، و سع  الج معة م  خ ل وحدة الجودة  (41111)نشأ ه  أكثر م  
األك ديمية عشكل دائم ل حديث من هجه  لمواكعة ال طور العلمي ال ب  شهده حقول المعرفة، وللج معة 

موقع  استرجاع،) .الع لميةير وال نمية، واألخ  عسعل ال قدم اإلس مية ثق فة  دعو إل  اإلعداع وال طو 
 (0291 الجامعة اإلسالمية اإللكتروني،

 

  :في الجامعة الوظيفيتطبيق سياسة التدوير 
 طعيق   للغ ية الراععة م    ي   الج معة ك   هن ك اه م م كعير م  إدارة الج معة ع شكيل 

فك    ،ألدا  المؤسسي إداري  و قني   اوحدة  ه م و حرص عل   حقيق ه ه الغ ية وهي ضعط ورفع كف  ة 
 اإلدارية.قرار إنش   وحدة الجودة 

 

ع  ريخ  (42/7117)ة عقرار إدارب رقم ق م  الج معة اإلس مية عغزة ع شكيل وحدة الجود
ل س هم في  طوير و حسي  األدا  لدى مخ ل  دوائر الج معة األك ديمية واإلدارية؛  م7/3/7117

وللوقو  عل  المشك   ال ي م  شأنه  أ   عيق عملية الر ق   ع ألدا  األك ديمي واإلدارب وال غلب 
 عليه .
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ع شكيل فرق ال ميز ال ي  ضم نخعة م  الموظفي  اإلداريي  ولقد ق م  وحدة الجودة اإلدارية 
ال ي  لديهم المقدرة عل  العط   ويم لكو  المه را  المس ندة والداعمة لمنظومة الجودة وال ي  هد  

 (0299، للجامعة )تقرير التقييم المؤسسي إل  الر ق   ع لج معة والع ملي  في مج ل  م عددة.
 

إل  ال طوير وال حسي  في مج ل  األنشطة  -ومن  نشأ ه -حيث  سع  وحدة الجودة اإلدارية 
 إ ، ال ي  قوم عه  ل وسع دائرة الخدم   ال ي  قدمه  للعديد م  الوحدا  واألقس م اإلدارية في الج معة

والخ صة  يجيةالس را الراععة والخ مسة ضم  خطة الج معة   ي  هد  الوحدة إل  دعم  حقيق الغ ي
كم  وأنه   ع ل  ،عضعط ورفع كف  ة األدا  المؤسسي إداري   و قني   عم  يعزز دور الج معة األك ديمي

العديد م  الجهود ل ر ق   عمس وى الخدم   ال ي  قدمه  وحدا  ومراكز الج معة الم عددة للفئ   
يهم، و وفير الجهد والوق  والم ل المس هدفة م  الطلعة والزوار والع ملي  وزي دة مس وى الرض  لد

المخصص ل نفي  العملي   والمه م في األقس م اإلدارية. كم  و سع  إل   عزيز ثق فة الجودة اإلدارية 
موقع الجامعة اإلسالمية اإللكتروني، صفحة  استرجاع،) الش ملة في مخ ل  األقس م والوحدا  اإلدارية.

 (0291 الجودة،
 

الج معة في  طعيق سي سة ال دوير الوظيفي، يجب الحديث ع  ال سلسل  جرعة ه ا ولعرض 
ك   الدور األول لعروز ه ه الفكرة م  وحدة  ال  ريخي لعروز ه ه الفكرة إل  أ   م  طعيقه ، عداية  

 طوير قدرا  الط قم اإلدارب م  خ ل وضع  صورا  و قديم الجودة اإلدارية و لك م  منطلق 
ب  طوير العن   المؤسسي للج معة عم  في  لك  طوير الهي كل اإلدارية عشكل مق رح     ن ول ج ن

  إحيث   قديم  صورا  و وصي   عشأ   دوير الموظفي  اإلداريي و  مس مر ورفعه  لإلدارة العلي 
 يوضح ه ا ال سلسل: (7.0)الجدول رقم 

 

 (0.9الجدول رقم )
 التدوير الوظيفييوضح تسلسل المقترحات التي تقدمت العتماد سياسة 

 مصدر المعلومة الجهة المقدمة البيان التاريخ 
 (7100) قرير الجودة، نوفمعر  الجودة اإلدارية المق رح األول ل دوير المدرا   04/6/7100
 (7100)محضر اج م ع، ديسمعر  الن ئب اإلدارب اج م ع إدارة الج معة  71/07/7100
 (7107) قرير الجودة، فعراير   الجودة اإلدارية المدرا المق رح الث ني ل دوير  03/7/7107
 (7107)مق رح  طوير السكر  رية، م يو  الجودة اإلدارية المق رح األول ل دوير السكر  رية 03/5/7107
 (7107 دوير ، أ سطس ال)مق رح  الجودة اإلدارية مق رح  دوير اإلداريي  والسكر  رية  75/1/7107
 7107رس لة الن ئب اإلدارب، سع معر  الن ئب اإلدارب  دوير اإلداريي  والسكر  رية والمدرا مق رح  05/9/7107

 م92/99/0291بتاريخ  المصدر: جرد بواسطة الباحث
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وععد عدة مح ول  لم  نف  كم   ،ون يجة لق ن ع وحدة الجودة اإلدارية عأهمية ال دوير الوظيفي 
، اس ط ع  الجودة اإلدارية وعدعم م  مك ب الن ئب اإلدارب ع سويق (7.0) هو موضح في الجدول رقم
ولك  ك   هن ك عدة شروط كم   ،و م  نفي  مق رح  دوير السكر  رية ،موظفي الالفكرة عل  لجنة شئو  

 :( 0291، مقابلةالعايدي، )أف د مدير وحدة الجودة اإلدارية الدك ور ح  م الع يدب. 
)الدائرة أو  نفسم أكثر م  سكر ير في المك  عشرط  وفر ي م  دوير السكر  رية كمرحلة أول   .0

 الكلية( ح   ل يحدث خلل.
 يكو  هن ك  وافق أو موافقة م  قعل الدائرة المنقول منه  السكر ير والدائرة المنقول إليه . .7
 في أ لب األحي  . مأ  يكو  ال دوير عموافقة السكر ير نفس .3
 مك ن   أو الكف  ة عي  السكر ير المنقول والسكر ير الجديد.مة اإلمح ول موا  .4
 ي م اس ثن   السكر  رية كع ر الس  م  ه ه السي سة. .5

 

 م  م إصدار أول قرار ي م عموجعم  دوير عشرة سكر  رية.5/6/7107ع  ريخ  067/7107في قرار رقم  
ال ي  م  طعيق سي سة  7103-7107حيث ك ن  إحص ئي   ال نق   اإلدارية خ ل الف رة الع م 

 (0290) قرارات شئون موظفين، : (7.7)ال دوير الوظيفي يوضحه  الجدول رقم 
 

 (0.0)جدول رقم 
 يوضح أعداد الفئات المطبق عليها سياسة التدوير بالجامعة

 إعداد الباحث إستنادًا إلى البيانات المتوفرة في الجامعةالمصدر:   
 

أهمية  طعيق سي سة ع   وم  خ ل مق علة مدير وحدة الجودة اإلدارية ق م الع حث ع لس فس ر
عة طلللخدم    قوم ع قديم  اإلس مية مؤسسة  عليميةفأف د عأ  الج معة  ، لج معةال دوير الوظيفي ع

جرا ا ه  و طوير  في يهفالمس فيدي  و  أمس الح جة إل  ال جديد واإلعداع وال طوير في عملي  ه  وا 
خدم  ه  عشكل مس مر، وهي في ح جة م سة دائم  إل   طوير و غيير مه را  وكف  ا  القي دا  

 العدد المسم  الوظيفي 
 9 مدير

 4 مس عد مدير

 6 رئيس قسم

 75 إدارب

 5 فني

 73 سكر ير

 70 اإلجمالي
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، حيث داإلدارية وعشكل مس مر ل ضم  أفك را ورؤى و قني   جديدة م  قعل ق دة ومديري  ومشرفي  جد
دراسة و صميم  ععملوق م   ،عل  أكثر م  ج نب فيم والط عق م  وحدة الجودة عدراسة األمر 

وعل  العد  الفعلي  ،ال دوير اإلدارب ضرورةوك ن  أهم ن  ئج ال حليل لقي س الرض  الوظيفي  اس ع نة
ال دوير وهي  سي سةفي  نفي  ه ا المشروع عل  أ  يكو  هن ك عدة خي را  أو مق رح   في 

 (0291العايدي، مقابلة، ) : ك ل  لي
إل  عدة نشرا   رسل ععر العريد اإللك روني  عإعدادال دوير  لسي سةأ  يكو  هن ك  وطئة  .0

 دارب.الموظفي  ع  ف ئدة ال دوير اإل
يحدث إشك لي    عيق ال دوير ح   ل  سي سةأ  يكو  هن ك إشراك للعمدا  واإلدارة العلي  في  .7

 . نفي ال
 .ة ال دويرأ   كو  هن ك لجنة مكونة م  أكثر م  جهة ع لج معة لوضع خط .3
وموضوعية م   ،ويراع  فيه  النزاهة وال جرد ،ال دوير لسي سةأ  يكو  هن ك خطة م فق عليه   .4

 يوكل لهم  نفي  ه ه المشروع.
 . ع م 55أل يشمل ال دوير المدرا  ال ي   زيد أعم رهم ع   .5
و كو  عل  عينة م  المدرا  ك جرعة لعملية  ،ال دوير م  ع مي  ألرععة أعوامأ   كو  مدة  .6

 ال دوير.
 وهي ك ل  لي:مق رحة لنج ح السي سة   وأف د أيض   ع  وضع عدة سين ريوه 

  طعيق السي سة أول  عل  المدرا  ع لج معة. .0
 . دوير المدرا  عشكل  طوعي )لم  ير ب في المش ركة( .7
 مدرا  لل جرعة. 01اخ ي ر عينة م   .3
  دوير مدرا  الكلي   العلمية كمرحلة أول . .4
 .في مراحل أخرى  دوير ش مل لجميع المدرا  ع لج معة .5
 أشهر. 6ي م عمل  قييم أول  لل جرعة ععد  .6
 ي م عمل  قييم ش مل ععد ع م ك مل. .2

 
ي  م إجرا  مق علة مع أحد الم خصصي  الع ملي  فوع  معوق    طعيق ال دوير ع لج معة 

، أنهم حي  وضعوا في الخطة السنوية للوحدة العمل عل   طوير الك در وحدة الجودة اإلدارية وأف د
، نفسم عملية ال دريب و لك ل حقيق الهد اإلدارب ك   ال فكير في العمل عل  طرق أخرى عج نب 

وعدأ العمل عل  عدة مراحل ك    ،فك   اإلجم ع عل  العمل عل   طعيق سي سة ال دوير الوظيفي
وحسب م  أف د أنهم واجهوا  ،قن ع اإلدارة العلي  عأهمية ال دوير الوظيفي ع لر ق   ع لج معةإأهمه  
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أبو شعبان،  ،)مقابلةحيث قسم المراحل إل :  ،صعوع   في كل مرحلة م  مراحل  طعيق السي سة
0291) 

 ي سة ال دوير الوظيفي. قن ع اإلدارة العلي  عأهمية  طعيق سمرحلة إ .0
 العديلة ل نفي  الخطة.  وضع الخطة مع عدم إ ف ل السين ريوه مرحلة اإلعداد و  .7
قن ع اإلدارة الوسط  والموظفي  ع لسي سة وأهمي ه  للجميع. .3  مرحلة ال سويق وا 
 مرحلة ال ش ور والحصول عل  الموافق   المعدئية م  جميع األطرا . .4
 مرحلة اإلقرار والع م د. .5
 مرحلة ال نفي . .6
 مرحلة ال قييم.  .2

مرحلة ك ن   ؤثر سلع   عل  المرحلة ال  لية  ةمعوق   أو  عسر في أي ةوحسب م  أف د أعو شعع   أ  أي
و  ليل  العمليةع ل جهد كعير إلنج ح اإلدارية يقومو  عوقد  فشل العملية، فك نوا في وحدة الجودة 
 أهمه :،  كر العقع   أم مه ، إل أ  هن ك معوق   واجه هم

 .ع لسي سةالععض قن ع مر مم  صعب إ عدد أصح ب القرار و غيير قن ع  هم ع أل .0
 طعيعة ععض األشخ ص ع إلدارة ل يحب ال غيير. .7
 نظرة المدرا  والموظفي  لل دوير عل  أنم عقوعة للموظ . .3
 .المقصري و لك لل خلص م  الموظفي   ،ةللسي س ولي ععض المسؤ  شجيع  .4
 ع لموظفي   وب الكف  ة لديهم. و لك لعدم ال فريط ،لسي سةولي  لالمسؤ  ععض عدم قعول .5
 ل الموافقة المسعقة م  الموظ ك ن   فض عسي سة ال دوير، وعدم ر عة اإلدارة في إلزام الموظفي   .6

دار م.  وا 
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 الفصل الثـالـث: الدراسات الساغقة

 
 .مقدمة 

  : محلية.الدراسات الأواًل 

  :عربية.الالدراسات ثانيًا 

  :جنبية.األدراسات الثالثًا 

  :التعقيب على الدراسات السابقة.رابعًا 
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  الفصل الثالث

 لدراسات السابقةا

 مقدمة:
  ا  الع قةعرض مجموعة م  الدراس   المحلية والعرعية واألجنعية   لايهد  ه ا الفصل 

موضوع  الدراسة، والم مثل في دور سي سة ال دوير الوظيفي عل  الكف  ة اإلدارية للع ملي  اإلداريي  ع
في مدى الس ف دة  ي مثلفي الج معة اإلس مية، إ  الغرض م  عرض العحوث والدراس   الس عقة 

 يره  حيث  خ ل  منه  في الدراسة الح لية م  ن حية األهدا  أو ن  ئج الدراسة أو أدوا  الدراسة و 
الدراس   ال ي  ن ول  ال دوير الوظيفي عن   عل  اخ    الع حثي ، و وجه  هم، و نوع ثق ف  هم، وهن ك 

محلية  أرعع وقسم الع حث الدراس   الس عقة إل ، عدة دراس    ن ول  ه ا الموضوع م  زواي  مخ لفة
 : حدث إل  األقدم وهي ك ل  لي  األاس عراض الدراس   م ي موس ،أجنعية ع عرعية و سعو س
 

  محلية:ال دراساتال -أواًل 
  

للعاملين  المعنوية الروح على وأثره األمنية للقيادات الوظيفي التدوير" :ععنوا  (7103) عزام دراسة .0
 " غزةقطاع  -الفلسطينيةالتابعة لوزارة الداخلية  األمنيةفي األجهزة 
ال عر  عل  ال دوير الوظيفي للقي دا  األمنية وأثره عل  مس وى الروح إل   الدارسة ه ه هدف 

المعنوية للضع ط الع ملي  في األجهزة األمنية ال  ععة لوزارة الداخلية الفلسطينية في قط ع  زة 
مس وى الروح المعنوية للضع ط الع ملي  في األجهزة األمنية، وك لك ال عر   إل ع إلض فة إل  ال عر  

دى وجود فروق  ا  دللة إحص ئية في ا ج ه   الضع ط الع ملي  في األجهزة األمنية نحو م إل 
والوظيفية ألفراد   أثير م طلع   ال دوير الوظيفي عل  الروح المعنوية  عزى للخص ئص الديمو رافية

قد ك ن  العينة و  ،الس ع نة ةوالث ني المق علة  األولس خدم الع حث أدا ي  للدراسة حيث ا، مج مع الدراسة
عة م زم إل  ر عة رائد،    في جه ز الشرطة الفلسطينية في قط ع  زة م  ر هي الضع ط الع ملو 
ويه م  ،الوصفي ال حليلي، وال ب يع مد عل  دراسة الظ هرة كم   وجد في الواقع واع مد الع حث المنهج

 .عوصفه  وصف   دقيق   ويععر عنه   ععيرا  كيفي   وكمي   
 

ال طور الوظيفي في المر عة  مجي  اس را يجيةالع حث  إليه  وصل  ال ي  الن  ئج أهم وم 
م  عي  م طلع   ال دوير الوظيفي في  أثيره  عل  مس وى الروح المعنوية للضع ط الع ملي  في  األول 
، ثم  ععه   صميم الوظ ئ ، وج   األمنية األجهزة،   ه  النظم واإلجرا ا  الم ععة في األمنية األجهزة

و لك ي طلب  ،األمنية األجهزةال دريب و طوير الكف  ا  للضع ط الع ملي  في  األخيرةفي المر عة 
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المزيد م  اله م م وال ركيز عل  م طلع   ال دوير لجعله  أكثر ف علية ورفع مس وى نج ح ال دوير 
األمنية جيد عم وسط  الج هزةالدراسة أ  مس وى الروح المعنوية لدى الضع ط الع ملي  في  أظهر و 

يج عية عي  م طلع   ال دوير الوظيفي إهن ك ع قة أ  ع إلض فة إل   ،%73.50حس عي نسعي علغ 
 األمنية. األجهزةوعي  مس وى الروح المعنوية للضع ط الع ملي  في 

 

ضرورة أ   ولي األجهزة األمنية اه م م   خ ص   الدراسة عه   خرج  ال ي ال وصي   أهم أم 
هم في ال أثير عل  مس وى الروح المعنوية للضع ط ا  مهم   يسعم طلع   ال دوير الوظيفي ع ع ع ره م غير 

خض عالع ملي  في األجهزة األمنية و  الس را يجي   ال ي  ىحدو طوير القدرا  كإ  دريبلل  يالموظف ا 
 م  خ ل عقد الدورا  وال ركيز عليم ، س عد في  حسي  وزي دة القدرا  لدى ضع ط األجهزة األمنية

اله م م ع لهيكل ال نظيمي وال صميم الوظيفي للوظ ئ  ل كو  ة في المج ل  المخ لفة و ال خصصي
 ر الوظيفي.أكثر مرونة و قوب م  اس خدام المم رس   ال طويرية مثل ال دوي

 

االحتراق الوظيفي لدى المرأة العاملة في مؤسسات السلطة " :ععنوا  (7107) الجمل دراسة .7
  " الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة

النس    لدى الوظيفي الح راق ظ هرة ان ش ر مدى عل  ال عر  إل  الدارسة ه ه هدف 
م غيرا    أثير ومدى ، زة قط ع في الفلسطينية الوطنية السلطة مؤسس   في الع م  
 المس ندة ،القرارا  ا خ   في المش ركة الوظيفي، ال دوير القي دة، نمط العمل، ضغط(الدراسة 

 إحص ئية دللة  ا  فروق هن ك ك ن  إ  م  ومعرفة لديه ، الوظيفي الح راق عل  درجة)الج م عية
 في الفلسطينية الوطنية السلطة مؤسس  في  الع م   النس   جميع م  الدراسة مج معإج ع    عي 

 (202) عل  الدراسة وطعق  موظفة، (3779) عدده  والع لغ عمله  رأس عل  ال  ي  زة قط ع
 . SPSSاإلحص ئي العرن مج المعلوم   ع س خدام مع لجة و م  منه ،

  

 عي  إحص ئية دللة  ا  طردية ع قة وجود  عي  الدراسة إليه   وصل  ال ي الن  ئج أهم وم 
  وجد ل عينم  المش عر، النفع لي و علد الععدي  اإلجه د عل  الح راق الوظيفي وعي  الوظيفي ال دوير
 الشخصي. اإلنج ز ععد عل  دللة إحص ئية  ا  طردية ع قة

 

 ال دوير في وواضحة م زنة سي س    عني فهي الدراسة عه  خرج  ال ي ال وصي   أهم أم 
 المرأة لدى المش عر و علد النفع لي اإلجه د زاد  درجة كلم  الوظيفي ال دوير زاد كلم  ألنم،الوظيفي
 الح راق درجة زي دة إل  ع ل  لي ويؤدب الس قرار  شعر ععدم يجعله  فيم المع لغة إ  حيث الع ملة،
 لديه . الوظيفي
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التدوير الوظيفي وأثره على أداء العاملين اإلداريين في وكالة  ": ععنوا  (7100)القرع    دراسة .3

  " مكتب غزة اإلقليمي –الغوث 
 الخروج ومح ولة الموظفي  وأدا  الوظيفي ال دوير عي  الع قة  حديدهدف  ه ه الدراسة إل  

ع إلض فة إل  األونروا  في الع ملي  عي  الوظيفي لل دوير جيدة إجرا ا  و حسي  ل طوير ع وصي  
الموظفي  و حديد  وأدا  ال دوير الوظيفي مع الديمو رافية والخص ئص الع ملي  عي  الع قة  حليل
  ؤثر ال ي األونروا والعوامل في للع ملي  ال دوير الوظيفي  نفي  عل  سلع   ؤثر ال ي والمش كل العقع  
 (50)مؤلفة م   اس ع نةوقد  م جمع عي ن   الدراسة ع س خدام  ،الدراسة عينة عي  الموظفي  أدا  عل 

وقد أمك  جمع  ،موظف   وموظفة م  الع ملي  اإلداريي  ع لوك لة (731)فقرة،  م  وزيعه  عشوائي   عل  
 .%16.5ص لحة لل حليل، وعلغ  نسعة الس ج عة م  مجموع الس عي ن   الموزعة  اس ع نة (099)

 

عل  وجود  أثير إيج عي لل دوير الوظيفي  %25 وجه   ع م   عنسعة  الدراسةقد أظهر  ن  ئج و 
مك ب  زة اإلقليمي، وهن ك ع قة إيج عية قوية عي   –عل  أدا  الع ملي  اإلداريي  في الوك لة 

م  األدا   ا  وعين  الدراسة مس وى جيد ،م طلع   ال دوير الوظيفي وأدا  الع ملي  اإلداريي  في الوك لة
 الوك لة.الوظيفي للع ملي  اإلداريي  في 

 

أهمه  ضرورة أ   ولي إدارة الوك لة اه م م   خ ص   عجميع  وقدم  الدراسة عدة  وصي  
هم في ال أثير عل  األدا  الوظيفي للع ملي ، مم  يس    مهم ا  م طلع   ال دوير الوظيفي ع ع ع ره م غير 

وأهمية أ   ركز الوك لة عل  ال دريب و طوير القدرا   ، س والطموحسيؤدب إل  زي دة المعرفة والحم
 س عد في  حسي  وزي دة القدرا  لدى الموظفي  ل حمل األعع   عل  الوجم الصحيح  ك س را يجية

و سهيل عملية ال دوير الوظيفي ع إلض فة إل  ضرورة أ   ه م الوك لة ع لقدرا  والمؤه   والخعرا  
 ،ع عه  الع ملو  و طويره  في ظرو  العمل الم غيرة للوصول لألدا  المطلوبالخ صة ال ي ي م 

وه ا ي طلب اله م م ع ل صميم  ،وضرورة أ   ه م الوك لة ععملية م  ععة ومراقعة ال دوير الوظيفي
ولي  ، األدوا  ؤ واع النش ط   المطلوعة، حجم المسالوظيفي ال ب يشمل ) حديد األدا  المطلوب، أن

 خدمة، طعيعة الع ق  ، ظرو  العمل والعيئة المحيطة( .المس 
 

تطور الهياكل التنظيمية للوزارات الفلسطينية وأثره على الكفاءة  ": ععنوا  (7112) اللوح دراسة .4
 "اإلدارية 
 للوزارا  ال نظيمي الهيكل عل  حصل  ال ي ال طورا  عل  ال عر  إل  دراسةال هه   هدف
 ال طور ه ا قي س وإلمك  ، الفلسطينية للوزارا  اإلدارية الكف  ة عل  ال غير ه ا وأثر الفلسطينية
 ،الدراسة فروض  غط  فقرة (80) م  مكونة اس ع نة الع حث صمم ،اإلدارية الكف  ة عل  أثره ومعرفة
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 (500)  م    كو  عشوائية طعقية عينة اخ  و م    موظف (3118) م  ي كو  الدراسة مج مع وك  
 ل حليل الس ع نة. SPSS عرن مج الع حث اس خدمو ، موظ 

 

 ع  ن  ج الفلسطينية للوزارا  ال نظيمية الهي كل في خلل يوجد عأنم و عي  م  ن  ئج الدراسة
، الفلسطينية للوزارا  ال نظيمية الهي كل إعداد عل  الق ئمي  كف  ة وعدم ،الم  حقة الوزارية ال غيرا 
 أدائه   طوير عل  الفلسطينية الوزارا  قدرة في الع لغ األثر لم ال نظيمية الهي كل في الخلل ه ا وك  

 .الوزارا  ه ه اس را يجية مع ي فق عم  الهي كل ه ه دراسة إع دة األمر يس وجب مم  اإلدارب
 

 يعدل كي جديد وزير لكل مف وح  المج ل  رك عدم هو الدراسة ه ه  وصي   أهم م  وك  
  وزيع إع دة ضرورة وك لك معمقة، دراس   وعدو  الشخصية أهوائم حسب للوزارة ال نظيمي الهيكل في

 .الص حي    داخل ل جنب للموظفي  الوظيفية المه م و وضيح الموظفي 
 

 عربية:ال دراساتال -ثانيًا 
 

فعالية برامج الدراسات العليا التربوية في رفع الكفاءة اإلدارية  ": ععنوا  (7103) رويسال دراسة .0
  " لدى منسوبي وزارة الداخلية

هدف  ه ه الدراسة إل  معرفة فع لية عرامج الدراس   العلي  ال رعوية في رفع كف  ة منسوعي 
جمع عي ن    وقد  موزارة الداخلية اإلدارية، فيم  ي علق ع  خ   القرارا ، ال ص ل، ال ع مل اإلنس ني، 

م  منسوعي وزارة الداخلية العسكريي   عينة  رضية وك ن  عينة الدراسة ،اس ع نةالدراسة ع س خدام 
 ك لكواس خدم  اس خدم الع حث المنهج الوصفيالقرى، وقد ال ي   لقوا عرامج  رعوية في ج معة أم 

  الم وسط   الحس عية، النحراف   المعي رية واخ ع ر ) ( وال حليل الع ملي.
 

أ  لعرامج الدراس   العلي  ال رعوية أثرا  في رفع مس وى الكف  ة  وك ن  أهم ن  ئج الدارسة
عل   (٪7213)عنسعة مئوية علغ   (2117)اإلدارية لدى منسوعي وزارة الداخلية، حيث ك   أدن  م وسط 

أ  أكعر فع لية إدارية لعرامج الدراس   العلي  ال رعوية عج معة أم ، و درج   ث ث (3)مقي س ي كو  م  
 ي مج ل ال ع مل اإلنس ني يلي  لك مج ل عملية ال ص ل ثم مج ل ا خ   القرارا .القرى ف

 

 شجيع منسوعي وزارة الداخلية م  قعل مراجعهم عل  وك ن  أهم  وصي   الع حث هي 
 ا  إعط   عملي   ا خ   القرارا  مزيد، الل ح ق عه ه العرامج لم  له  م  أثر في رفع الكف  ة اإلدارية

  م م  قعل الج معة وخ صة للدارسي  في مج ل الدعلوم الع م في ال رعيةم  اله م
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 " البشرية الموارد تنمية في إسهامه ومدى الوظيفي التدوير" :ععنوا  (7100)القحط ني  دراسة .7
 العشرية الموارد  نمية في ال دوير الوظيفي هدف  ه ه الدراسة إل  ال عر  عل  مدى إسه م

وك   مج مع الدراسة  ،الري ض عمدينة المدني الع مة للدف ع ع لمديرية الع ملي  الضع ط نظر وجهة م 
 الع حث اس خدم وقد ض عط  ، (352)وعددهم  المدني الع مة للدف ع ع لمديرية الع ملي  الضع ط جميع
س خدم الع حث المنهج الوصفي او  ،اس ع نة م جمع عي ن   الدراسة ع س خدام و  ،المسح الش مل أسلوب
 الدراسة.في 
 

 م  العشرية ل نمية الموارد الوظيفي ال دوير أسلوب  طعيق أهمية وك ن  أهم ن  ئج الدراسة
 خعرا  لك س ب الفرصة إ  حة يس هم في أنم أهمه  م  ك   وال ي ،ل طعيقم الم وقعة اإليج عي   خ ل

 سلعي   المنظمة وك ن  ن  ئج الدراسة أ  هن ك اإللم م عمه م عل  الع ملي  ويس عد جديدة، ومه را 
 عل  ال أثيرأيض     أهمه  م  وك   العشرية، الموارد ل نمية ال دوير الوظيفي أسلوب  طعيق في م وقعة
 الوظيفي ل نمية ال دوير  طعيق  واجم معوق   في العمل ع إلض فة إل  أ  هن ك ال خصص معدأ

 ال دوير أسلوب  ج ه والثق فة السلعية للع ملي  الشخصية الخص ئص اخ    منه و  العشرية، الموارد
 .الوظيفي

 

 العلي  للقي دا  ومح ضرا  ندوا  عقد عل  أهمه  العمل وقدم  الدراسة عدة  وصي  
 عل  والعمل ،الوظيفي ال دوير أسلوب عينه  وم  ،العشرية  نمية الموارد في الحديثة ع ألس ليب ل عريفهم
 ال دوير أسلوب  طعيق للمس عدة في المدني للدف ع الع مة المديرية في للع ملي  الوظيفي المس ر  حديد

الوظيفي  ال دوير أسلوب  طعيق يدعم عم  الوظيفية واللوائح األنظمة ععض و عديل الوظيفي وس 
 .المدني للدف ع الع مة ع لمديرية

 
 الروح المعنوية على وانعكاساته اإلدارية للقيادات الوظيفي التدوير": ععنوا  (7100) ف  م دراسة .3

  " بالرياض المسلحة القوات بمستشفى للعاملين
 اإلدارب المعنوية للقي دا  الوظيفي ال دوير انعك س   ال عر  عل هدف  ه ه الدراسة إل  

 كأداة وك ن  الس ع نة ،الوصفي المنهج واس خدم الع حث، ع لري ض المسلحة القوا  عمس شف  للع ملي 
وعينة  ،مج مع الدراسة جميع الع مي  عمس شف  القوا  المسلحة ع لري ض وك   ،الدراسة عي ن   لجمع

  .م  مج مع الدراسة    موظف (795) الدراسة شمل 
 

 الروح مس وب عل  إج ع  هم في مح يدي  الدراسة عينة إج عة أفراد وك ن  أهم ن  ئج الدراسة
 في موافقي  وك ن  إج عة أفراد عينة الدراسة ،للقي دا  الوظيفي ال دوير انعك س   وعل  المعنوية
  الوظيفي ال دوير يحدثه  ال ي يج عي   والسلعي  اإل عل  إج ع  هم
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 الع ملي  لدب الوظيفي الن م   مش عر  نمية عل  وقدم  الدراسة عدة  وصي   أهمه  العمل
 كعير أثر م  له  لم  والمعنوب الم دب ال حفيز عجوانب واله م م ،ع لري ض المسلحة القوا  عمس شف 

 مه را هم  نمية في يس عد عم  الق دة قعل م  ال دريعية الفرص و وفير ،للع ملي  المعنوية الروح رفع عل 
 ال دوير عملية  شمل لكي اإلدارية وال عليم   اللوائح  طويرإل  ع إلض فة  ،والعملية العلمية وقدرا هم
 .للقي دا  كم  هي للع ملي 
 

  "التدوير الوظيفي وأثره على األداء بالجامعات السعودية" :ععنوا  (7100)الشري   دراسة .4
هدف  ه ه الدراسة إل  ال عر  عل  مدى  قعل أعض   هيئة ال دريس ل طعيق معدأ ال دوير 
مك نية ال صدب للفس د اإلدارب داخل  الوظيفي والوقو  عل  الع قة عي   طعيق ال دوير الوظيفي وا 

سية اآلث ر النف  مس وى الول  لدى أعض   هيئة ال دريس نحو ج مع  هم وال إل الج مع   وال عر  
جرا  نمو ج اس كش   حول    هيئة ال دريس ع إلض فة إل  إوالمعنوية لل دوير الوظيفي عل  أعض

ل  األدا  حث الع قة عي  ال دوير الوظيفي وأثره عي في الج مع   السعودية م  خ ل عال دوير الوظيف
و م اخ ي ر  ،الدراسة ع مد الع حث المنهج الوصفي ال حليلي في إجرا ا وقد ا، في الج مع   السعودية

و م  ،أصح ب المن صب اإلدارية ع لج مع   السعودية ،مج مع الدراسة وهو أعض   هيئة ال دريس
 اس ع نة لل حليل  (91)عضو هيئة  دريس واس ط ع الع حث جمع ( 071)اخ ي ر عينة علغ حجمه  

 

 فضيل أ  يكو  األمر وك ن  أهم الن  ئج قعول هيئة ال دريس ل طعيق ال دوير الوظيفي مع 
، ع إلض فة إل  أ   طعيق ال دوير الوظيفي يس عد عل  القض   عل  الفس د اإلدارب داخل    اخ ي ري

أ  ال دوير الوظيفي يس عد عل   حسي  األدا  م  خ ل وضع مع يير عل   أكيد الالج مع  ، و 
 واضحة ومحددة وث ع ة عل  الجميع.

 

 غيير الثق فة الس ئدة داخل الج معة عأ  ال دوير الوظيفي وك ن  أهم ال وصي   العمل عل  
ويطعق عل  المقصري  والف سدي  وحدهم، ع إلض فة إل  خلق ح لة  ،ح ل  العق عية فقطاليحدث في 

خلق من خ عمل  ع وني لعث روح و للج معة والس عداد لخدمة الج معة في أب موقع،  الن م  م  
جل  حسي  أدا  طوير المس مر آللي   ال دوير م  أال و رة داخل عيئة العمل، ال ف هم عي  الع ملي  واإلدا

 وقدرا  الموظفي .
 
 األداء كفاءة لرفع األمثل األسلوب السلطة تفويض": ععنوا  (7101) دروي  والشمرب دراسة .5

  " الوظيفي
 في الوظيفي األدا  كف  ة  طوير في السلطة  فويض دور  عر  إل  الدارسة ه ه هدف 

 خ ل م   هعيومن س  ادر الم نظر وجهة م  الوسط  المنطقة في األسمدة لصن عة الع مة الشركة
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 في  فويضه  خ ل م  السلط   لمم رسة الفعلي الواقع  شخيص إل  العحث هد ، عائهمر آل رسةاد
 ودوره إدارب كعمل السلطة  فويض عمفهوم وال عري  ،األدا  كف  ة عل  وأثره  العحث عينة المنظمة

 قد، و خ ص عشكل المعحوثة والمنظمة ع مة عصورة المنظم   في الوظيفي األدا  كف  ة عل  يج عياإل
 مج مع أ لب العينة ضم  وقد ،العشوائي الطعقي ع ألسلوب    شخص (38) العحث عينة الع حث   اخ  ر
  م.حجم صغر عسعب العحث

 

 مم  ولسيم  المع لم واضحة  ير العمل سي ق   العحث إليه   وصل ال ي الن  ئج أهم وم 

  م ال ي  واللج     لألشخ صار المد ععض م  ععة ضع ع إلض فة إل   ،حديث    عه  للعمل ال حق
  عن  أ  يح مل فقد وع ل  لي، العملية  ير ال وصي   ععض إصدار عنم نجم مم  السلطة  فويضهم

 ط عا ضع  ع  ون جم ضعي ، ال نظيمية الوحدا  في الم عع األسلوب، ص ئعة  ير قرارا  عليه 
 .الحديث اإلدارب العمل أس ليب عل  أ ر ط ال ي المس جدا  عل  ا ر المد
 

 الخدمة حديثي ولسيم  من سعيه  ك فة عل  المنظمة عمل سي ق    عميم  وصي  لوك ن  أهم ا
 السلطة  فويض، خ له  م  المنظمة أهدا   حقيق جلأ م  والعمل عه الل زام  لغرض فيه 

 المرفوعة ال وصي   دقة يضم  وعم  ،والمهنية العلمية خعرا هم مع ي ن سب وعم  واللج   لألشخ ص
مراع ة م  ج   عق ئمة  فويض السلطة في و ، المنظمة في مهمة قرارا  عليه   عن  وال ي قعلهم م 

  طوير األدا  الوظيفي في المنظمة.
 

إسهام حركة نقل مديري ووكالء المدارس في تطوير " :ععنوا  (7112) ني طالقحو  الزهراني دراسة .6
  " األداء المدرسي

هدف  ه ه الدراسة إل  ال عر  عل  مدى إسه م حركة نقل مديرب ووك   مدارس ال عليم 
واس خدم  ،الع م عمدينة جدة في  طوير األدا  المدرسي م  وجهة نظر المشرفي  المنسقي  والمعلمي 

وك ن  عينة الدراسة   كو  م  جميع المشرفي   ،الع حث   المنهج الوصفي ال حليلي في الدراسة
المنسقي ، ع إلض فة إل  عينة عشوائية م  معلمي مدارس ال عليم الع م ال ي  م  فيه  حركة نقل 

و م  المع لجة  ،م  واس خدم الع حث   الس ع نة كأداة لجمع العي ن   والمعلو  ،للمديري  والوك  
خ، وال كرارا  والنسب المئوية، نع دكرو اإلحص ئية للعي ن   وفق   لألس ليب ال  لية: مع دلة ألف  

 .  ع ر ) ( و حليل ال ع ي  األح دبوالم وسط   الحس عية والنحراف   المعي رية، واخ
 

أ  حركة نقل مديرب ووك   المدارس أسهم  في  طوير األدا   وك ن  أهم ن  ئج الدراسة
المدرسي الم علق ع لط ب عدرجة ع لية ع إلض فة إل  أنه  أسهم  في  طوير األدا  المدرسي الم علق 

 ع لع ملي  والم علق ععيئة العمل عدرجة ع لية. 
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مدارس عشكل سنوب وصي   الس مرار في ال دوير األفقي لمديرب ووك   الوك ن  أهم ال 
م  المشرفي  ال رعويي  ثم مديرب  ا  في  دوير القي دا  ال رعوية عد  ع إلض فة إل  ال وسع ال دريجي

 مراكز اإلشرا  ال رعوب.
 

الجمركي  الموظف أداء على وأثرها الوظيفي التدوير عملية": ععنوا  (0999)الي مي  دراسة .2
  "الدولي خالد الملك مطار جمرك على بالتطبيق
  لك في عم  الجمركي العمل عل  وأثره  الوظيفي ال دوير عملية دراسة إل  الدراسة هدف 

ج ع  ه  عنه  الع ملي  رض  ومدى أهدافه  معرفة يج د وا   معوق   وجود ح لة في المن سعة الحلول وا 
 دراس م في الوصفي المنهج الع حث ع ألدا ، وا عع الوظيفي ال دوير ع قة معرفة وك لك ،العملية له ه

 مكونة عشوائية معوعة، وك ن  عينة الدراسةال  ير الشخصية وأداة المق علة الس ع نة أداة عل  مع مد ا
  الدراسة. ل طعيق موظ ) 11) م 

 

 م  عل  أدائهم مع شر ا يج عي  إ  أثير ا  ؤثر الوظيفي ال دوير عملية أهم ن  ئج الدراسة أ  وك ن 
 نج زإ وعل  ار ف ع والع ك ر ال طوير عل  والمس عدة العمل في جديدة خعرا  اك س ب خ ل

 عل  الع ملي  خ ل مس عدة م  الجمرك وخ رج داخل ع لسلوك الر ق   في  س عد كم  ،المع م  
 .وجمهورهم وزم ئهم مع رؤس ئهم حسنة ع ق    نمية عل  و س عدهم ،العمل في جديدة أفك ر  قعل
 

 عل يج عي ال دوير الوظيفي عم  له  م  أثر إأهم ال وصي   الس مرار ع طعيق عملية  وك ن 
مع ضرورة وضع آلي   ومع يير لضعط عملية  الدولي خ لد الملك مط ر فيالجمركي  الموظ  أدا 

 ال دوير الوظيفي لضم   حس  سير العملية و حقيق الن  ئج اإليج عية م  العملية.
 

 دراسة استطالعية الحكومية األجهزة في المديرين  طوير ":ععنوا  (0992) عج   دراسة .1
 "المديرين لتطوير الحكومية األجهزة تتبعها التي الداخلية لألساليب
 مدينة في المركزية الحكومية األجهزة في المديري  مج مع خص ئص إل   حديد الدراسة هدف 

 م   حد ال ي المعوق   أهم ع إلض فة إل   حديد داخلي   المديري   طوير أس ليب  حديدو  الري ض،
 حي له ، وا عع الع حث المنهج الوصفي الحلول الممكنة وا خ   الحكومية األجهزة في المديري   طوير

 م عددة العنقودية العينة الدراسة وك ن  عينة ،العي ن   لجمع الس ع نة أداة عل  مع مد ا المسحي
 .المراحل

 

 األس ليب الوظيفي كأحد ال دوير أسلوب نحو ايج عية ال ج ه  أ   ن  ئج الدراسةوك ن  أهم 
 ويزيد ومع ر  م نوعة مه را  المدير كسبحيث يُ  ل طويرهم، الحكومية األجهزة   ععه  ال ي الداخلية

 المس قعل. في المدير إعداد في لل رقية ويس هم أفضل فرصة اإلشرافية وي يح المدير قدرة م 
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يج د أس ليب م عددة ومع كرة ل طوير المديري  في وك ن  أهم ال وصي   الحرص عل  إ
 يج عي عل   طور أدا  الع ملي  والمؤسسة فيم  ععد.ألجهزة الحكومية مم  لم األثر اإلا

 
لمدير  الوظيفي للتدوير المتوقعة اإلدارية والسلبيات يجابياتاإل ":ععنوا  (0996)السلمي  دراسة .9

  "جدة مدينة في الثانوية المدارس ومعلمو مديرو يتصورها كما المدرسة
 لمدير الوظيفي لل دوير الم وقعة والسلعي   يج عي  اإل أعرز عل  هدف  الدراسة إل  ال عر 

المنهج الوصفي  وا عع الع حث جدة، مدينة في الث نوية المدارس ومعلمو مديرو ي صوره  كم  المدرسة
 المعلمي  م  عشوائية وك ن  عينة الدراسة عينة ،العي ن   الس ع نة لجمع أداة اس خدم ، كم ال حليلي
 أفراد جميع إل  ع إلض فة معلم   (726) م  المعلمي  العينة أفراد ليصعح مدرسة كل م  (%31)عنسعة 
 (%011)عنسعة  المديري  م  الدراسة مج مع

 

  ير المديري  م  س عد  في ال خلص الدراسة أ  عملية ال دوير الوظيفي وك ن  أهم الن  ئج
كس ب اإلدارب العمل طعيعة عل  ل ط ع للمعلم الفرصة األكف   وا   حة  مج ل في مه را  المعلم وا 

 .المدارس في اإلدارب ال سلط جم ح المدرسية عإض فة إل  كعح اإلدارة
 

ع ع ع ره وسيلة المدارس ضرورة اع م د معدأ ال دوير الوظيفي لمديرب  ك ن  أهم ال وصي  و 
  .العملل طوير العمل اإلدارب و نويع أنم ط القي دة وال جديد في 

 

 جنبية:األ دراساتال -ثالثًا 
 التنظيمي وااللتزام التدوير الوظيفيالعالقة بين " :ععنوا  (7103) وآخرو  Dhkanyدراسة  .0

 "للموظفين
الوظيفي والل زام ال نظيمي لدى موظفي ج معة  ال دويردراسة الع قة عي  هدف  الدراسة إل  

 وك ن  عينة الدراسة ،العي ن   الس ع نة لجمع أداة اس خدم كم  ،الوصفي هجالمن وا عع الع حث ،إي م
اخ ع ر  سيعرم  وقد اس خدم  طريقة ،    شخص (27)ي م عينة إحص ئية   كو  م  إموظفي ج معة 

  الر ع ط
 

ال دوير الكش  ع  أ  هن ك ع قة  ا  دللة إحص ئية عي  وك ن  أهم الن  ئج الدراسة 
 والل زام ال نظيمي.الوظيفي 

 

وك ن  أهم ال وصي   أ  ي م اله م م ع ل دوير الوظيفي لمدى  أثيره عل  الل زام ال نظيمي 
 وعل  ال نعؤ وفهم السلوك ال نظيمي. 

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8870
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8870
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من األداء الوظيفي على  التدوير الوظيفيتأثير  مدى"  :ععنوا  (7103) وآخرون Abbasiدراسة  .7

 "العاملين في البنوكخالل النظر إلى المهارات والرضا الوظيفي لدى 
الوظيفي عل  أدا  الع ملي  في العنوك  ال دويرآث ر أنم ط  معرفةإل  الدراسة  هدف 

نظرا ل نوع المه را  والرض  الوظيفي و وفير مع دئ  وجيهية فع لة ل مكي  المديري   (جي   كيشفرزب)
 ،الوصفي المنهج الع حث وا عع ،م  قي دة المنظمة نحو مس قعل أفضل م  خ ل السي س   المرجوة

فرع  لعنك  (31)م      موظف (701) وك ن  عينة الدراسة ،العي ن   الس ع نة لجمع اس خدم كم 
  .سيعرم   اخ ع روقد اس خدم  ( جي   كيشفرزب)

 

وأ  األدا  الوظيفي، أ  ال دوير الوظيفي ل يؤثر مع شرة عل   وك ن  أهم الن  ئج الدراسة
 زي دة م  خ ل األدا  الوظيفي ع  طريق الرض  الوظيفيعل  الوظيفي يؤثر عشكل إيج عي  ال دوير
 ا  المخ لفة للموظفي .المه ر 

 

 ألنمالوظيفي  ال دويرع حسي  كف  ة الموظفي  عطريقة  اله م موك ن  أهم ال وصي   عأ  ي م 
عل   حسي   القدرةالنهج األكثر أهمية في  صميم الوظ ئ  وفي  نمية رأس الم ل العشرب وال ب لديم 

 األكثرو لك م  خ ل اإليم   عأ  الموارد العشرية الع مل  ،الرض  الوظيفي وزي دة قدرا  الموظفي 
 لمنظم  .ل األس سيةصدر للميزة ال ن فسية والكف  ا  مقيمة في عملية اإلن  ج وهو أهم 

 
الوظيفي على تحفيز الموظفين  التدويرأثر  " :ععنوا  Mohsen and Nwaz (7107)دراسة  .1

 وااللتزام الوظيفي في القطاع المصرفي في باكستان"
الوظيفي يعزز  حفيز الموظفي  والل زام  ال دويرمعرفة إل  أب مدى هدف  الدراسة إل  

حيث  ،عشكل ع م المص ر ع كس    وعل   فيفي القط ع المصرفي  للموظ  ةوالمش ركة الوظيفي
 العي ن   وك ن  عينة الدراسة عينة الس ع نة لجمع اس خدم كم  ،الس قص ئيةالمنهجية  ا عع الع حث

 ،كعرى  عمل في الع صمة مص ر  (2)اس ع نة ص لحة موزعة عل   (715)فقد جمع الع حث  عشوائية
ل حليل العي ن   م  خ ل اإلحص   الوصفي  SPSS م اس خدام الحزمة اإلحص ئية للعلوم الج م عية 

 .و حليل الر ع ط
 

فإنه   وظ ئ  مخ لفة في اإلدارا  عل الموظفي    دويرعندم  ي م  وك ن  أهم ن  ئج الدراسة
 كل منهم  مه م وظيفةعينم  أكثر ال زام  ومش ركة في  دافعية صعح أقل 
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في  الوظيفي ال دويروقدم   وصي   عشأ  الكيفية ال ي يمك  عه   حسي  مم رس   
موظفيه    دويرعل   مصر الس ثم را  سنوي  م  قعل ال كم  يرصد كمية معقولة م  المص ر ،

 .ل طوير الموظفي 
 

 في مكان العمل لتعلم فيل كأداة الوظيفي التدوير" :ععنوا  Liz Walkley Hall  (7101)دراسة  .4
 "فلندرز الدراسات العليا مكتبة جامعة
 عرن مج في ل علم في مك   العملل كأداة الوظيفي ال دوير مك   في إل  العحث الدراسةهدف  
  أداة الدراسة هي ، حيث إعل  وجم ال حديد أس رالي ع فلندرز ج معة مك عة في الدراس   العلي 

 جميع م  يعمل في المك عة.  ،الس ط ع وشمل  عينة الس ط ع
 

 لديهم لدراسةهم ا ال ي  شمل الم درب في عرن مج المش ركي أ  وك ن  أهم ن  ئج الدراسة 
ل  كم درعي  واعدأ أولئك ال ي  أ    لعية عي  األدلةو ُ  ،العرن مج عل  الرض  الع م مس وى ع ل م 

الطموح    مثل مؤشرا  أخرى، ع إلض فة إل  في مهن همشهد   قدم  و  مك عةالفي  و عملي يزالو 
 .والح ليي الس عقي   م  الم درعي  ال قدم الوظيفي مزيد م ر إل   ، وأشالمهنية

 

 قييم و  ،المس قعلمك عة ج معة فلندرز في المنح ال دريعية في  إدراج أهم ال وصي   وك ن 
)كي   و غيير سلوكهمم  العرن مج(  ه اك س عال ي  م مع ر  ومه را  المش ركي  )ال حصيل الدراسي 

 (.سيطعق المش ركو  م   علموه
 

 الوظيفي على الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي التدويرآثار " :ععنوا  Chang C.  (2009)دراسة .5
 " بين الممرضات

عل  الرض  الوظيفي    ومدى  أثيرهعي  الممرض  قي س آث ر ال دويرإل  الدراسة هدف  
في عل  الفهم والمش ركة قد يشجع الممرض    الوظيفي ال دويروالل زام ال نظيمي، وا  ا ك   نظ م 

، وع ل  لي زي دة الرض  الوظيفي و حفيزهم ع لعق   في وظ ئفهم ع  طيب خ طر رؤية للمنظمة حقيق 
 (651) دراسةالوك ن  عينة  ،العي ن   الس ع نة لجمع اس خدم كم  ،الوصفي المنهج ا عع الع حثوقد 
 نسخة  (532)اس رج ع  م حيث جنوب   يوا  في والمؤثرة المس شفي   الكعيرة في اثني  م  نسخة
 في ال حليل. SPSSع حث ال وأس خدم ٪81.8 اس ج عة معدل مع ص لحة

 

  أثير عل يكو  له   يمك  أ  عي  الممرض   الوظيفي ال دويروك ن  أهم ن  ئج الدراسة 
 .الوظيفيرض هم 
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 عل  كل م  األفراد الوظيفي ال دوير رويج لفوائد المس شف  ليمك  لأنم  وك ن  أهم ال وصي  
ل  حد م عشكل دورب و  الوظيفي ال دوير أثن    نفي  والمس شف   الحلقة المفر ة الم مثلة في  جنب ا 

 .للمنظمة القيمةالموارد العشرية  اإلسرا  في وهو دورا الار ف ع معدل 
 

الوظيفي في جامعة كارديف  دراسة حالة التدوير " :ععنوا  Earney & Martins (2002)دراسة  .1
 "المكتبة  لموظفي

في مك عة في ك ردي  المس عدب   شملال ي  الوظيفي ال دويردراسة ح لة  إل الدراسة هدف  
وم  إ ا ك    ،ية للعمليحس  الدافع الوظيفي ال دوير حقق م  إ ا ك   حيث  عحث   (ULS) ج معة

 ال دوير.عل  حد سوا  قعل وععد  هن ك  حس  في المه را  وال قنية
 

حقق ن  ئج إيج عية واسعة النط ق عم  في  لك زي دة ي ال دوير  أوك ن  أهم الن  ئج الدراسة 
 الوظيفي.الدافعية والمه را  ال قنية وال طوير 

 

يمك  أ   كو  أداة إيج عية وقوية ل نمية قدرا   الوظيفي ال دويرأ   وك ن  أهم ال وصي  
 نموب م  المه را  ال  دااألينعغي أ   ركز عل  حيث ج معة ك ردي  خدمة المك عة في الموظفي  و 
 والمع ر .

 

 " ةجامعالمكتبات في الوظيفي في نيجيريا  التدوير "  :ععنوا Adomi E. (2002 )دراسة .7
الوظيفي عل  مك ع   الج مع   النيجيرية والمك ع   عشكل  ال دويرلفهم  أثير الدراسة هدف  

 عل دراسة اس قص ئية للرأب في مك ع   الج مع   النيجيرية ال ي أجري   ، حيث أس خدم الع حثع م
 .للدراسة ضوعة كمو يسعع مك ع   ج مع وال ي   كو  م أمن   المك ع   المهنية 

 

 وأ طعق عليهم عملية ال دوير الوظيفي أ لب م  شملهم الس ط ع  الدراسةوك ن  أهم ن  ئج 
يليهم أولئك ال ي  يرو  أنه  جديدة، الوظيفي فرصة ل علم مه را   ال دويرمعظم المس طلعي  يرو  أ  

 .خدم   المك عة فيعل  عملي   أخرى  ل ط عفرصة 
 

  و م  الملل ال ب يشعر عم الموظف لحدلع ل دوير الوظيفي الس مرار  وك ن  أهم ال وصي  
يزيد ع إلض فة إل  أ  ال دوير الوظيفي  ،عل  مدى ف را  م   لية نفسه  عسعب اس مرار  كرار المهمة

 .موظفي  الفرص الم  حة لزي دة مه را هم وخعرا هم الوظيفيةللالح فز ويوفر 
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 التدوير" دراسة مسحية على معايير  :ععنوا  (2002) وآخرو  .Jaturanonda Cدراسة  .8
 " الوظيفي في تايالند: مقارنة بين القطاعين العام والخاص

في   ي ند  الوظيفي ال دويرالعوامل ال ي  ؤثر عل  مم رسة  فينظر إل  ال الدراسةهدف  
 لموظ  ويفحص م  عل حديد القض ي  الم صلة  ةر المس خدميي المعد عل  أهمية وجود عدد م  يلل أكو 

 ال دويريسع  إل  مق رنة و  ،ال دوير أثر كل المع يير المرجحة حسب نوع المنظمة أو  رض  إ ا ك   
، حيث اس خدم في مؤسس   القط ع الع م والخ ص وع لع م د عل  األدعي    ا  الصلة الوظيفي

والكعيرة  ي ندية الم وسطة وزع  عل  مديرب الموارد العشرية للمنظم   ال الع حث الس ع نة ال ي 
  .الحجم

 

الوظيفي هو مم رسة اإلدارة المش ركة عي  المنظم   في  أ  ال دوير الن  ئجوك ن  أهم 
ة، الوظيفي ل حسي  األدا  ال نظيمي واإلن  جي ال دوير نفي   ، وأ   ي ند ص فيالقط عي  الع م والخ 

والغرض م   المنظمةعشكل مخ ل   عع  لنوع  ويرال د قرارفي   م العثور عل   سعة مع يير مرجحةو 
 .الوظيفي ال دوير

 

الوظيفي في المنظم    ال دويرم  المس حس  اس خدام نظ م أنم  وك ن  أهم ال وصي  
 .اإلن  جية حسي  لالع م والخ ص  في القط عي ال  ي ندية ل حسي  أدا  الع ملي  

 

في قطاع التصنيع في الواليات  الوظيفي التدوير" خصائص  :ععنوا  Jorgensen (2115) دراسة .9
 " األوسطالمتحدة الغرب 

ك دخل من سب للسيطرة عل   هدف  الدراسة إل  الكش  ع  خص ئص ال دوير الوظيفي
ال دوير مم رس   عل  شعكة اإلن رن  لدراسة   نةوضع اس ع، فقد  م العمل هيكلية فيالضطراع   

 .لولي   الم حدةشرك   ال صنيع في ا في الوظيفي
 

الوظيفي، حيث ك    ال دوير س خدم  ال ي ا صل  م  الشرك   ٪4217أ  وك ن  أهم الن  ئج 
اس خدم  حيث  ،سنوا  فيم هو خمسالوق  ال ي ك ن  قد اس خدم  ال دوير الوظيفي م وسط 
الوظيفي أس س  للحد م  ال عرض لعوامل الخطر والحد م  إص ع   العمل، في حي   ال دوير

 .ال دويرلمخطط ل حديد فرص العمل اس خدم  قرارا  المشر  وال حلي   
 

لنج ح  نفي  وك ن  أهم ال وصي   أ  ي م  دوير األفراد مع القيود الطعية واإلجرا ا  و لك 
أ  هن ك ح جة إل  مزيد م  الدراسة ل حديد م  إ ا ك   ي م  قليل ل  ال دوير الوظيفي، ع إلض فة إنظ م 

 .ال عرض لعوامل الخطر م  خ ل الجهود الح لية
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 :السابقة الدراساتعلى  التعقيب -رابعًا 
لحظ الع حث وجود  وافق في ال دوير الوظيفي م  خ ل اس عراض الدراس   الس عقة في 

 ،الدراس   عه  إجرا اخ    األم ك  ال ي  م الوظيفي عل  الر م م   ال دويراآلرا  عشأ  أهمية 
اس عراض ومع  ،ل أنهم أجمعوا عل  أهمية ال دوير الوظيفي  الوظ ئ  والمؤسس   والع حثي  إواخ  

 ع إلض فة إل  واضح أ  معظم الدراس   اس خدم  المنهج الوصفي ال حليليم  الفمنهجية الدراس   
 .عل  عين   مخ لفة وفق  لمج مع الدراسة   ع نة كأداة للدراسة و م  نفي هاس خدام الس

 

 يزيد م  وهو ع لندرة مع شر عشكل الوظيفي ال دوير أسلوب  ن ول  ال ي المحلية الدراس     سم
دراسة محلية واحدة له  ع قة مع شرة  الج نب ه ا في الع حث اس عرض وقد، الدراسة ه ه أهمية م 

الوظيفي ودراس ي  أخرى له  ع قة ع لكف  ة اإلدارية، أم  عخصوص الدراس   العرعية ع ل دوير 
ولحظ الع حث أ   ،وع ألخص منطقة الخليج العرعي فيوجد عدة دراس   اخ ص  ع ل دوير الوظيفي

الدراس   المش عهة للدراسة الح لية ك ن  واحدة في الدراس   العرعية ودراس ي  أجري  عل  مدارس في 
مج ل ال عليم، أم  في الدراس   األجنعية فك   هن ك أرعع دراس   مش عهة للدراسة الح لية  م  طعيقه  

 عل  ج مع   مم  يعزز م  الس ف دة م  ه ه الدراس   ون  ئجه  في الدراسة الح لية .
 

   ه مج معو   ه  وعين ه هج ومن ون  ئجه  وأهدافه  مواضيعه  في الدراس   ه ه  نوع لقد 
ع إلض فة إل  ععض  الوظيفي ال دوير أسلوب   ن ول أنه  في الس عقة الدراس   مع الدراسة ه ه   فقو 

 الدراس   مع الدراسة ه ه   فق ، كم مخ لفة جوانب م  ولك  الدراس   ال ي  ن ول  الكف  ة اإلدارية
 عل  الحصول في المنهج ه ا لمن سعة و لك ال حليلي الوصفي المنهج اس خدام حيث م  الس عقة

 .الدراسة أهدا  ل حقيق ال زمة المعلوم  
 

 قييم سي سة ال دوير ه ه الدراسة لعالع حث  ق م الس عقة،وال وصي      عن   عل  ن  ئج الدراسو 
 إ   ال جرعة جديدة عل  ه ه الفئة في الج معة أاإلس مية عل  الموظفي  اإلداريي  حيث  ع لج معة

 ركز الع حث في ه ه الدراسة عل  دراسة الع قة عي  ال دوير الوظيفي و أثيره  عل  الكف  ة.
 

ع مد الع حث عل  الدراس   العرعية ف  دراس ي محلية منشورة إل ونظرا لعدم وجود دراس   
 ث ع  الكف  ة اإلدارية. ة ع إلض فة إل  الدراس   ال ي  حداألجنعيوالدراس   

 

ة م  قلة الدراس   المحلية في ه ا المج ل إل أ  الدراس   العرعية واألجنعيوعل  الر م 
قد أف د  الع حث في إض فة الكثير م  المعلوم   ال ي العمل مج ل وال جرعة الس عقة للج معة في 

إض فة مفيدة جدا للع حث س عد  في صي  ة األسئلة والفرضي  ، م  الم وقع أ   ضي  ه ه الدراسة 
 .ة في فلسطي ، والدراس   العرعيةوالمك ع
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 .منهجية الدراسة 

 .طرق جمع البيانات 

 .مجتمع وعينة الدراسة 

 .أداة الدراسة 

 .صدق وثبات االستبانة 

 .المعالجات اإلحصائية 

 .خصائص عينة الدراسة 
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  الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

 مقدمة: 
جرا ا ه  محورا رئيسمنهجي  عد     ي م م  خ لم إنج ز الج نب ال طعيقي م  ة الدراسة وا 

صل إل  عة إلجرا  ال حليل اإلحص ئي لل و عل  العي ن   المطلو الدراسة، وع  طريقه  ي م الحصول 
لي  حقق األهدا  ال ي ي م  فسيره  في ضو  أدعي   الدراسة الم علقة عموضوع الدراسة، وع ل   جالن  ئ

 ال ي  سع  إل   حقيقه .
 

أفراد مج مع الدراسة وعين ه ، وك لك أداة ا الفصل وصف   لمنهج الدراسة، و ي ن ول ه حيث 
وصف  لإلجرا ا  ال ي ق م عه   ك لكالدراسة المس خدمة وطرق إعداده ، وصدقه  وثع  ه ، كم  ي ضم  

الع حث في  قني  أدوا  الدراسة و طعيقه ، وأخيرا المع لج   اإلحص ئية ال ي اع مد الع حث عليه  في 
  حليل الدراسة.

 

  :منهجية الدراسة
يمك  اع ع ر منهج العحث عأنم الطريقة ال ي ي  عع الع حث خط ه ، ليصل في النه ية إل  

ع محل الدراسة، وهو األسلوب المنظم المس خدم لحل مشكلة العحث، إض فة إل  ن  ئج   علق ع لموضو 
 أنم العلم ال ب يعني عكيفية إجرا  العحوث العلمية.  

 

ر  مسعق   جوانب وأعع د ع  الع حث إوحيث ، وهن ك عدة من هج  س خدم في العحث العلمي
يم ة الم علقة عموضوع العحث، وسععل  الدراس   الس عق اط عمالظ هرة موضع الدراسة م  خ ل 

دور سي سة ال دوير الوظيفي في رفع مس وى الكف  ة اإلدارية لدى الع ملي  اإلداريي  في عل  لل عر  
وه ا ي وافق مع المنهج الوصفي ال حليلي ال ب يهد  إل   وفير العي ن    الج معة اإلس مية عغزة،

  المنهج الوصفي أره  والوقو  عل  دلل ه ، وحيث والحق ئق ع  المشكلة موضوع العحث ل فسي
ال حليلي ي م م  خ ل الرجوع للوث ئق المخ لفة ك لك ب والصح  والمج   و يره  م  المواد ال ي 

عل  ه ا المنهج للوصول  اع مدل إل  أهدا  العحث، فإ  الع حث يثع  صدقه  عهد   حليله  للوصو 
أفضل وأدق للظ هرة موضع حول مشكلة العحث، ول حقيق  صور إل  المعرفة الدقيقة وال فصيلية 

 .الدراسة
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 طرق جمع البيانات:

 :اع مد الع حث عل  نوعي  م  العي ن  
 ن   لدراسة ععض مفردا  العحث في الج نب الميداني ع وزيع اس ع و لك ع لعحث: العي ن   األولية .9

 ثم  فريغه  و حليله  ع س خدام عرن مج وحصر و جميع المعلوم   ال زمة في موضوع العحث، وم 
SPSS اإلحص ئي Statistical Package for Social Science) ) واس خدام الخ ع را  اإلحص ئية

 الدراسة.المن سعة عهد  الوصول لدلل   ا  قيمة ومؤشرا   دعم موضوع 
 صة أو الم علقة ع لموضوع م الع حث عمراجعة الك ب والدوري   والمنشورا  الخ ق: العي ن   الث نوية .7

قيد الدراسة، وال ي   علق عدراسة دور سي سة ال دوير الوظيفي في رفع مس وى الكف  ة اإلدارية لدى 
لجو  للمص در الع حث م  خ ل ال حيث ق مالع ملي  اإلداريي  في الج معة اإلس مية عغزة، 

ك  عة الدراس  ، وك لك أخ   صور ع م   األسس والطرق العلمية السليمة في إل ل عر  ع الث نوية
 ع  آخر المس جدا  ال ي حدث  و حدث في مج ل الدراسة.

 

 مجتمع الدراسة:

 اإلداريي مثل في الموظفي  ب   وال دراسةيقة المسح الش مل عل  مج مع الع مد الع حث طر ا
حسب م  هو موضح في الجدول رقم  موظف    (27) وعددهمال ي   م  دويرهم ع لج معة اإلس مية 

فراد مج مع الدراسة، و م أو م  وزيع الس ع ن   عل  جميع  ،(0290)قرارات شئون موظفين،،(7.7)
 حقق الشروط  ، وععد  فحص الس ع ن    م اس عع د اس ع نة واحدة نظرا لعدماس ع نة (66)اس رداد 

وهي م   اس ع نة (65) ل حليلالس ع ن   الخ ضعة ل  عدد ، وع لك يكو ة نالس ع  المطلوعة لإلج عة ع
 م  مج مع الدراسة. (%91.72)نسع م 

 

 أداة الدراسة:
 عل  النحو ال  لي:إس ن دا  إل  أهدا  وفرضي   وأسئلة الدراسة  م إعداد الس ع نة 

 جل اس خدامه  في جمع العي ن   والمعلوم  .أ إعداد اس ع نة أولية م  .0
 م  م ه  لجمع العي ن  .جل اخ ع ر مدى أعرض الس ع نة عل  المشر  م   .7
  عديل الس ع نة عشكل أولي حسب م  يراه المشر . .3
 م عرض الس ع نة عل  مجموعة م  المحكمي  وال ي  ق موا عدورهم ع قديم النصح واإلرش د  .4

 و عديل وح   م  يلزم.
 حسب م  ين سب. ه ع نة و عديلميدانية أولية ل س  ةإجرا  دراسة اخ ع ري .5
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إل   الس ع نةولقد  م  قسيم ، فراد العينة لجمع العي ن   ال زمة للدراسةأ وزيع الس ع نة عل  جميع  .6
 قسمي  كم  يلي: 

 .فقرا  6  الدراسة وي كو  م ةالقسم األول: ي كو  م  العي ن   الشخصية لعين -أ
الوظيفي في رفع مس وى الكف  ة اإلدارية لدى القسم الث ني: ي ن ول دور سي سة ال دوير  -ب

 ل  س ة مح ور كم  يلي:إمم يي  اإلداريي  في الج معة اإلس مية عغزة و م  قسالع مل
 فقرا   (9) الخعرة والمه رة وي كو  م  محور 
 فقرا  (9)اإلن  جية وي كو  م   محور 
 فقرا  (9)اإلعداع والع ك ر وي كو  م   محور 
 فقرا  (9)العمل عروح الفريق وي كو  م   محور 
   هفقر  (04)محور إرض   المس فيدي  وي كو  م 
 هفقر  (01)وي كو  م   محور ال دوير الوظيفي 

 

 :االستبانةصدق وثبات 
، (201:  9117)العساف، صدق الس ع نة يعني ال أكد م  أنه  سو   قيس م  أعد  لقي سم 

لكل العن صر ال ي يجب أ   دخل في ال حليل م  ن حية، شمول الس ع نة كم  يقصد ع لصدق "
 ،)عبيدات وآخرون ووضوح فقرا ه  ومفردا ه  م  ن حية ث نية، عحيث  كو  مفهومة لكل م  يس خدمه "

 ، وقد ق م الع حث ع ل أكد م  صدق أداة الدراسة كم  يلي:(971:  0229
 ع لطرق ال  لية:   :  م ال أكد م  صدق فقرا  الس عيفقرات االستبيان صدق .0

 : لالستبانةالصدق الظاهري  -أ
( 07ق م الع حث ععرض أداة الدراسة في صور ه  األولية عل  مجموعة م  المحكمي   ألف  م  )

األزهر وج معة القدس المف وحة م  أعض   الهيئة ال دريسية في الج معة اإلس مية و  ا  عضو 
المح سعة. و  اإلدارة واإلحص   م خصصي  في ،عغزةوأك ديمية اإلدارة والسي سة للدراس   العلي  

( أسم   المحكمي  ال ي  ق موا مشكوري  ع حكيم أداة الدراسة. وقد طلب 0ويوضح الملحق رقم )
مة العع را  لقي س م  وضع  ألجلم، ومدى  كمي  إعدا  آرائهم في مدى م الع حث م  المح

ومدى كف ية العع را   للمحور ال ب ين مي إليموضوح صي  ة العع را  ومدى من سعة كل عع رة 
ه ا ع إلض فة إل  اق راح م  يرونم  ،ل غطية كل محور م  مح ور م غيرا  الدراسة األس سية

ضروري  م   عديل صي  ة العع را  أو ح فه ، أو إض فة عع را  جديدة ألداة الدراسة، وك لك 
(، المعحثي ص ئص الشخصية والوظيفية المطلوعة م  إعدا  آرائهم فيم  ي علق ع لعي ن   األولية )الخ

ضرورة  غيير و ركز   وجيه   المحكمي  عل   ،إل  ج نب مقي س ليك ر  المس خدم في الس ع نة
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ع إلض فة إل  ععض الم حظ    ،فقرا  الس ع نة م  صيغة السؤال إل  صيغة الجملة الخعرية
، كم  أ  ععض المحكمي  في المضمو  الم كررة ح وب عل  ععض العع را  الس ع نة حيث ك ن  

ض فة ععض العع را  إل  مح ور  ،نصحوا عضرورة  قليص ععض العع را  م  ععض المح ور وا 
 أخرى.

واس ن دا إل  الم حظ   وال وجيه   ال ي أعداه  المحكمو  ق م الع حث عإجرا  ال عدي   ال ي 
ة العع را  وح   أو إض فة الععض اآلخر ي ، حيث  م  عديل صي  ما فق عليه  معظم المحك

 منه . 
 :صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة -ب

 (75)عل  عينة الدراسة الس ط عية الع لغ حجمه   ة نب ال س ق الداخلي لفقرا  الس ع م حس 
 عي  وقد مفردة، و لك عحس ب مع م   الر ع ط عي  كل فقرة والدرجة الكلية للمحور ال  ععة لم 

 ال  لي:
 (2.9جدول رقم )

 الصدق الداخلي لفقرات االستبانةيوضح 
 الفقرة  م.

معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 الخبرة والمهارة
 0.004 0.561 زاد ال دوير م  اك س عي الخعرة في أكثر م  مج ل )ن يجة ل عدد أم ك  العمل(.  .1
 0.006 0.534 الدوائر واألقس م والموظفي  ع لج معة. ال دوير سعب في  ع دل الخعرا  والمه را  عي   .2
 0.000 0.863 س عدني ال دوير عل  معرفة ص حي   ومه م العمل عدقة.  .3
 0.000 0.692 علي . وظ ئ  إل  وال رقي وال طور أفسح لي ال دوير المج ل للنمو  .4

5.  
األعم ل  إلنج ز جديدة مه را  عل   دريعي خ ل  فعيل قدرا ي م  في س هم ال دوير

 األخرى.
0.732 0.000 

 0.000 0.826 س عدني ال دوير عل  اك س ب المه را  القي دية.  .6
 0.000 0.800 ال دوير سد النقص في المه را   ا  ال خصص   الن درة.   .7
 0.000 0.822 ال دوير س عدني عل  إعراز قدرا ي ومه را ي في الوظ ئ  الجديدة.  .8
 0.000 0.805  طعيق أس ليب جديدة ع لعمل لحل المش كل ال ي  واجهني.ال دوير س عدني عل    .9
   اإلنتاجية 
 0.000 0.761 العمل ع لج معة. أهدا  عل  و ركيز ا ال دوير جعلني أكثر إن  جية  .10

11.  
دوائر وكلي   الج معة أدى إل   عي  وال ع و  ال ص ل س عدني ال دوير عل   حسي 
 .اإلن  جيةالنسج م في العمل وزي دة 

0.848 0.000 

 0.000 0.938 .وفر ال دوير عيئة مريحة مم  أثر إيج ع   عل  إن  جي ي  .12
 0.000 0.961 ال دوير وفر فرصة جديدة إلثع    ا ي مم  أثر إيج ع   عل  إن  جي ي.  .13
 0.000 0.912 أدى ال دوير إل  زي دة حرصي واه م مي إلنج ز العمل مم  زاد م  إن  جي ي.  .14
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 0.000 0.902 خلق ال دوير عيئة عمل محفزة لإلنج ز مم  زاد م  إن  جي ي.  .15
 0.000 0.899 ال دوير زاد م  إحس سي ع لن م   للعمل مم  أثر إيج ع   عل  إن  جي ي.  .16

17.  
لم يخلق ال دوير إحع ط لدب ن يجة لنقلي ألقس م   طلب مجهود أكعر مم  أثر عل  

 إن  جي ي.
0.673 0.000 

 0.000 0.804 س عدني ال دوير عل  عن   ع ق   اج م عية جديدة مم  أثر إيج ع   عل  إن  جي ي.   .18
   اإلبداع واالبتكار 

19.  
ال دوير زاد م  القدرة عل  اإلعداع في العمل ن يجة لك س عي مع ر  و ج رب 

 م نوعة.
0.882 0.000 

عداع   وقدرا  ال دوير مزاي  كش   .20  0.000 0.845 الموظفي . وا 
 0.000 0.944 س عدني ال دوير عل  ال جديد في العمل وال قليل م  الرو ي  الوظيفي.  .21
 0.000 0.819 أدى ال دوير إل  إع دة  وصي  الوظ ئ  ع لشكل ال ب يحقق دافعية أكعر لإلعداع.  .22
 0.000 0.886 ال دوير س عد عل   دريب الموظفي  أس ليب ال فكير اإلعداعي.  .23
 0.000 0.835 ال دوير مش ركة الموظفي  في ا خ   القرارا  ل شجيع اإلعداع اإلدارب.دعم   .24

25.  
س عدني ال دوير عل  إنج ز األعم ل المكل  عه  عأسلوب م جدد للسعي ل حقيق 

 اإلعداع.
0.820 0.000 

 0.000 0.826 المس مر في العمل. وال حسي  الع ك را  س عدني ال دوير عل  زي دة  .26

27.  
الس مرار في نفس الوظيفية لمدة طويلة يؤدب إل  القض   عل  القدرا  اإلعداعية 

 والع ك رية لدى الموظ .
0.601 0.002 

   العمل بروح الفريق 
 0.000 0.846 الموظفي . عي  الفريق روح و نمية س عد ال دوير عل   حسي   .28
 0.000 0.808 ألدا  العمل. س عدني ال دوير عل  زي دة ال نسيق وال ع و  مع اآلخري   .29
 0.000 0.796 س عدني ال دوير في  عزيز اح رام وجه   نظر اآلخري .  .30
 0.000 0.720 أدى ال دوير إل   حقيق ال نسيق الفع ل عي  الدوائر والكلي   ع لج معة.  .31

32.  
خلق ال دوير موجة مف وحة م  ال ص ل  عي  الموظفي  مم  عزز العمل عروح 

 الفريق.
0.876 0.000 

 0.000 0.809 عزز ال دوير الر عة لدب ع لعمل الجم عي.   .33
 0.000 0.659 قلل ال دوير ال ك لية عندب مم  أثر إيج ع   عل  روح الفريق.  .34
 0.000 0.886 أثر ال دوير إيج ع   عل  روح الفريق لس يع ب الموظ  للمه م الجديدة.  .35

36.  
للصعوع   واألزم   ال ي  واجم الدائرة أو س هم ال دوير عمش رك ي عأفك ر وحلول 

 الكلية.
0.798 0.000 

   إرضاء المستفيدين 
 0.000 0.743 أدى ال دوير إل   سهيل و عسيط اإلجرا ا .  .37
 0.000 0.751 أدى ال دوير إل   فرغ الموظ  ل قديم الخدمة للمس فيدي .  .38
 0.000 0.838 ال دوير أدى إل  دقة المع م   المقدمة للمس فيدي .  .39
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 0.000 0.921 س عدني ال دوير عل   قديم الخدم   عشكل أفضل للمس فيدي .  .40
 0.000 0.961 س عدني ال دوير عل   قديم الخدم   في الوق  المحدد.  .41
 0.000 0.859 حفزني ال دوير عل  مس عدة المس فيدي .   .42
 0.000 0.942 رفع ال دوير م  درجة جهوزي ي ل س ج عة لطلع   المس فيدي .   .43
 0.000 0.839 زاد ال دوير م  قدر ي عل  ال ع مل علط  مع المس فيدي .  .44
 0.000 0.821 أكسعني ال دوير المه را  الك فية ال ي م  خ له  يمك  إقن ع المس فيدي .   .45
 0.000 0.850 جعلني ال دوير عل  دراية ععملي وق در عل  اإلج عة عل  ك فة أسئلة المس فيدي .  .46
 0.000 0.833 ال دوير جعل الموظ  يحدد وي فهم اح ي ج   وح ج   المس فيدي  عشكل أفضل.  .47
 0.000 0.908 .ل قديم خدمة أفضل للمس فيدي  الموارد اس غ ل س عد ال دوير عل  زي دة كف  ة  .48
 0.000 0.829 عزز ال دوير الموضوعية والشف فية في  قديم الخدمة للمس فيدي .  .49
 0.000 0.730 م  قدر ي عل   نويع الوس ئل ال ي أخدم عه  المس فيدي . زاد ال دوير  .50
   التدوير الوظيفي 
ع دة هيكلة الوظ ئ  في الج معة.  .51  0.000 0.700 أسهم ال دوير في ال طوير وال غيير ال نظيمي وا 

52.  
لدى اإلدارة العلي  ع لج معة قن عة عسي سة ال دوير مم  س عد في نج ح ال دوير 

 الوظيفي.
0.697 0.000 

 0.000 0.719 عرأيي. الس ع نة طريق ع  الوظيفي ال دوير عملية اإلدارة ش رك ني في  .53
 0.000 0.844 .وأهدافم مفهومم حيث م  الوظيفي ال دوير حول الموظفي  اإلدارة ق م  ع ثقي   .54
 0.000 0.703 ال دوير ك   عل  المس وى األفقي وم مشي   مع طعيعة عملي الح لي.   .55
 0.000 0.757 .العشرية الموارد م  والس ف دة عشكل أفضل ل س ثم ر  كي أسلوب ال دوير  .56
 0.000 0.779 .واإلدارية الفنية األعم ل في والرو ي  العيروقراطية عل  س عد ال دوير في القض    .57
 0.000 0.689 .المج ل  ععض في العشرب النقص س عد عل  سد ال دوير  .58
 0.000 0.806 العمل. اح ي ج حسب الموظفي   وزيع عل  ال دوير س عد  .59

60.  
 زي دة أو موظ   ي ب مثل اإلدارة في الطوارئ ح ل  س عد ال دوير عل  مع لجة

 .إدارة أو لدى قسم العمل حجم في مف جئة
0.789 0.000 

 0.000 0.785 س هم ال دوير في الحد م  سو  اس غ ل الوظيفية.  .61
 0.000 0.832  م ع خطيط مسعق وليس عشكل عشوائي.ال دوير   .62
 0.012 0.494 ال دوير أسلوب ليس لمع قعة الموظ  المقصر في عملم.  .63
 0.004 0.556 س هم ال دوير في  قليل ال ك لي  الم لية لل دريب.   .64
 0.009 0.514 لم يؤثر ال دوير عل  معدأ ال خصص عند الموظفي .   .65
 0.000 0.810 ال حفيز.ال دوير أحد وس ئل   .66
 0.014 0.484 اس مرار المدير في مك نم يؤدب ل كوي  صداق   ومح ع ة ععض المرؤوسي .  .67
 0.011 0.498 س هم ال دوير في الحد م  مق ومة الموظفي  لل غيير.  .68

 2.119" تساوي 01ودرجة حرية " 2.27الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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(، حيث إ  1.15مع م   الر ع ط دالة عند مس وى دللة )( أ  4.0ول رقم )عي  الجديو 
الجدولية وال ي  س وب  rالمحسوعة أكعر م  قيمة  rوقيمة  1.15القيمة الح م لية لكل فقرة أقل م  

 ، وع لك  ع عر فقرا  الس ع نة ص دقة لم  وضع  لقي سم1.396
 

 :االستبانةصدق االتساق البنائي لمحاور  -ت
( مع م   الر ع ط عي  معدل كل محور م  مح ور الدراسة مع المعدل الكلي 4.7جدول رقم )يعي  

  :لفقرا  الس ع نة
 (2.0جدول رقم )

 معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانةيبين 
 القيمة االحتمالية معامل االرتباط عنوان المحور المحور
 0.000 0.859 الخعرة والمه رة  األول
 0.000 0.888 اإلن  جية  الث ني
 0.000 0.870 اإلعداع والع ك ر  الث لث
 0.000 0.902 العمل عروح الفريق  الراعع

 0.000 0.878 إرض   المس فيدي   الخ مس
 0.000 0.892 ال دوير الوظيفي  الس دس

 2.119" تساوي 01ودرجة حرية " 2.27الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 

، حيث إ  1.15( أ  مع م   الر ع ط المعينة دالة عند مس وى دللة 4.7جدول رقم )يعي  
الجدولية وال ي  س وب  rالمحسوعة أكعر م  قيمة  rوقيمة  1.15لكل فقرة اقل م   القيمة الح م لية

1.396 
 

 :االستبانةثبات فقرات  .0
أم  ثع   أداة الدراسة فيعني ال أكد م  أ  اإلج عة س كو  واحدة  قريع  لو  كرر  طعيقه  عل  

وقد أجرى الع حث خطوا  الثع   عل  العينة  ،(212:  9117 )العساف،األشخ ص  ا هم في أوق   
 الس ط عية نفسه  عطريق ي  هم  طريقة ال جزئة النصفية ومع مل ألف  كرونع خ.

:  م إيج د مع مل ار ع ط عيرسو  عي  معدل األسئلة الفردية الر عة طريقة التجزئة النصفية -أ
  الر ع ط ع س خدام مع مل وقد  م  صحيح مع م  ،ومعدل األسئلة الزوجية الر عة لكل ععد

 ار ع ط سعيرم   عراو  لل صحيح حسب المع دلة ال  لية: 
مع مل الثع   =

1

2

ر

 ( 3.4حيث ر مع مل الر ع ط وقد عي  جدول رقم ) ر
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 (2.1جدول رقم )
 معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية(يوضح 

 2.119" تساوي 01ودرجة حرية " 2.27الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 

أ  هن ك مع مل ثع   كعير نسعي  لفقرا  الس عي   مم  يطمئ  الع حث  (4.3)جدول رقم  يعي 
 .عل  اس خدام الس ع نة عكل طمأنينة

 
 :طريقة ألفا كرونباخ -ب

اس خدم الع حث طريقة ألف  كرونع خ لقي س ثع   الس ع نة كطريقة ث نية لقي س الثع   وقد يعي  جدول 
 :(4.4رقم )

 (2-2جدول رقم )
 الثبات )طريقة والفا كرونباخ(معامل يبين 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات عنوان المحور  
 0.9246 9 الخعرة والمه رة  األول
 0.8896 9 اإلن  جية  الث ني
 0.8937 9 اإلعداع والع ك ر  الث لث
 0.8527 9 العمل عروح الفريق  الراعع

 0.9364 14 إرض   المس فيدي   الخ مس
 0.9214 18 ال دوير الوظيفي  الس دس

 0.9140 61 جميع المحاور
 

أ  مع م   الثع   مر فعة مم  يطمئ  الع حث عل  اس خدام  (4.4)حيث يعي  جدول رقم 
 .الس ع نة عكل طمأنينة

 
  

 التجزئة النصفية عنوان المحور المحور
 القيمة االحتمالية معامل االرتباط المصحح معامل االرتباط

 0.0000 0.9038 0.8245 الخعرة والمه رة  األول
 0.0000 0.8697 0.7694 اإلن  جية  الث ني
 0.0000 0.8720 0.7731 اإلعداع والع ك ر  الث لث
 0.0000 0.8320 0.7124 العمل عروح الفريق  الراعع

 0.0000 0.9103 0.8354 إرض   المس فيدي   الخ مس
 0.0000 0.8918 0.8047 ال دوير الوظيفي  الس دس

 0.0000 0.8844 0.7928 جميع المح ور 
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 المعالجات اإلحصائية:
األس ليب  ل حقيق أهدا  الدراسة و حليل العي ن   ال ي  م  جميعه ، فقد  م اس خدام العديد م 

يلي  وفيم  ،اإلحص ئية SPSS الج م عية اإلحص ئية المن سعة ع س خدام الحزم اإلحص ئية للعلوم
 مجموعة م  األس ليب اإلحص ئية المس خدمة في  حليل العي ن  :

دخ ل العي ن   إل  الح سب اآللي، حسب مقي س ليكر   .0 ول حديد طول ف رة  الخم سي، م  رميز وا 
-5المدى)الدني  والعلي ( المس خدم في مح ور الدراسة،  م حس ب  )الحدودم سي مقي س ليكر  الخ

 (،1.1=4/5، ثم  قسيمم عل  عدد ف را  المقي س الخمسة للحصول عل  طول الفقرة أب )(4=0
وهي الواحد الصحيح( و لك ل حديد الحد المقي س )قل قيمة في أعد  لك  م إض فة ه ه القيمة إل  ع

 ال  لي يوضح أطوال الف را  كم  يلي: وهك ا والجدولاألول  األعل  للف رة 
 

 د الفترات في مقياس ليكرت الخماسييتحد
 7.2-2.02 2.02-1.22 1.22-0.92 0.92-9.82 9.82-9 الفترة
 موافق عشدة موافق مح يد موافق ير  موافق عشدة ير  درجة الموافقة

 7 2 1 0 9 الوزن
 

الصف   الشخصية لمفردا  الدراسة و حديد  إل  م حس ب ال كرارا  والنسب المئوية لل عر   .7
 ة ال ي   ضمنه  أداة الدراسةاده   ج ه عع را  المح ور الرئيساس ج ع   أفر 

و لك لمعرفة مدى ار ف ع أو انخف ض اس ج ع   أفراد الدراسة ع  كل عع رة م   الحس عيالم وسط  .3
لدراسة األس سية، مع العلم عأنم يفيد في  ر يب العع را  حسب أعل  م وسط عع را  م غيرا  ا

 علم  ع    فسير مدى الس خدام أو مدى الموافقة عل  العع رة. (81:  9119)كشك، حس عي 
مدى انحرا  اس ج ع   أفراد الدراسة لكل عع رة م   إل  م اس خدام النحرا  المعي رب لل عر   .4

ة ع  م وسطه  الحس عي، وي حظ أ  اسة ولكل محور م  المح ور الرئيسعع را  م غيرا  الدر 
النحرا  المعي رب يوضح ال ش   في اس ج ع   أفراد الدراسة لكل عع رة م  عع را  م غيرا  

ة، فكلم  اق رع  قيم م م  الصفر كلم   ركز  الس ج ع   الدراسة إل  ج نب المح ور الرئيس
صحيح  فأعل  فيعني عدم  ركز  ا  )إ ا ك   النحرا  المعي رب واحد وانخفض  ش  ه  عي  المقي س

 الس ج ع   و ش  ه ( 
 اخ ع ر ألف  كرونع خ لمعرفة ثع   فقرا  الس ع نة .5
 مع مل ار ع ط عيرسو  لقي س صدق الفقرا   .6
 مع دلة سعيرم   عراو  للثع   .2
 .ع الطعيعي أم لسمرنو  لمعرفة نوع العي ن   هل   عع ال وزي-اخ ع ر كولومجرو  .1
 " 3لم وسط عينة واحدة لمعرفة الفرق عي  م وسط الفقرة والم وسط الحي دب " tاخ ع ر  .9
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 للفروق عي  م وسطي عين ي  مس قل ي  tاخ ع ر  .01
  حليل ال ع ي  األح دب للفروق عي  ث ث م وسط   فأكثر .00
 

 :عينة الدراسةخصائص 
 الدراسة كم  يلي:والجداول ال  لية  عي  خص ئص وسم   عينة 

 
 :النوع .9

 م غير النوع:  وزيع أفراد عينة الدراسة حسب (4.5)يعي  جدول رقم 
 

 (2.7جدول رقم )
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير النوعيبين 

 النسبة المئوية التكرار          النوع
 95.4 62 ذكر
 4.6 3 انث 

 100.0 65 المجموع
 

ب قد يكو  سععم قلة أعداد نسعة اإلن ث عكثير، وال  نسعة ال كور أعل  م حيث نجد أ  
وال ي  7104الع م   ع لج معة ع لمق رنة مع ال كور وهو م  ي فق مع إحص ئية الج معة لع م اإلن ث 

وحدة ) .(%03.1)ونسعة الموظف   اإلن ث  (%16.7)ي ضح فيه  أ  نسعة الموظفي  ال كور ع لج معة 
الفصل المعمول عه  في الج معة سي سة  إل و الع حث  لك يعز و  (0292، البحث المؤسسي، عمادة الجودة

عي  الط ب والط لع   حيث ي م  وظي  اإلن ث فقط للوظ ئ  الم خصصة في دوائر معينة  خدم 
، والمسجلة ج م عية أو المرشدة في شئو  الطلعةفي العي دة الطعية، والع حثة ال الط لع   مثل )الطعيعة

ي م  وظي  ال كور إلمك نية  قديم الخدم   ففي القعول وال سجيل( أم  ع قي الوظ ئ  اإلدارية ع لج معة 
 .للط ب والط لع  
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 :العمر .0
  وزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر (4.6)يعي  جدول رقم 

 

 (2.9جدول رقم )
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمريبين 

 النسبة المئوية التكرار         العمر
 20.0 13 سنة 12أقل من-02
 36.9 24 سنة 22أقل من -12
 30.8 20 سنة 72أقل من -22
 12.3 8 سنة سنة فأكثر 72

 100.0 65 المجموع
 

، ونسعة ال ي    راوح (%56.9)"  سنة 41م  أقل-71عي  "م  حيث علغ  نسعة ال ي    راوح أعم رهم 
وال ي   م في الج معة  الموظفي  اإلداريي   أوه ا يدل عل  ، (%43.0)" كثرأفسنة  41أعم رهم "
وأ  معظمهم في عينة الدراسة أعم رهم   راوح م   العمرية،  ضم  مخ ل  الفئ   و موزع  دويرهم

إل   وسع الج معة في السنوا  األخيرة وف ح  ويعزو الع حث  لك ،يعني فئة الشع ب "41م   أقل-21"
أ  أ لب الموظفي   عل ي  في عدة  خصص   مم  يدلل أدى إل  زي دة ال وظكلي   وأقس م جديدة 

ع م ( م  ال%73عنسعة )وه ا ي وافق مع أزدي د عدد الطلعة المسجلي  في الج معة  م  فئة الشع ب
الطلعة م وعدد 2111( في الع م 11169)الطلعة المسجلي  حيث ك   عدد  م2113وح   الع م  م2111

 (1034وحدة البحث المؤسسي، عمادة الجودة والتطوير،)م 2113( في الع م 17417المسجلي  )
وهي نسعة ل  %4311وال ي  راوح  نسع ه   كثر"فأسنة  41   "ن  م  عخصوص الفئة العمرية األكعر سا

 اس هدف الج معة إدارة إل  أ   و الع حث  لكعز وي(، نسعة الشع ب) سعق ه  قل عكثير ع  النسعة ال ي 
عل  وه ا في المن صب اإلدارية األ الج معة هم فيعمل أكعر في أم ك     قضوا وق  الموظفي  ال ي 

 وضع طعيعي ي ن سب مع عمر الج معة. 

 العمرية كم الموظفي  ال ي   م  دويرهم في مخ ل  الفئ   وجود  واز  عي   ي حظ الع حثوعشكل ع م 
 (4.6)هو موضح في الجدول رقم 
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 :العلمي المؤهل .1
  وزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي: (4.2)يعي  جدول رقم 

 

 (2.7جدول رقم ) 
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمييبين 

 المئوية النسبة التكرار المؤهل العلمي
 4.6 3 توجيهي
 30.8 20 دبلوم

 36.9 24 بكالوريوس
 27.7 18 علىأماجستير ف
 100.0 65 المجموع

 

 وهم  م ق رع    م  ععضهم  الدعلوم والعك لوريوس أعل  نسع ي مؤهل نسعة حملة حيث علغ  
إل  أ  نظ م ال عيي  ع لج معة ه ه النسعة  ار ف عويعزو الع حث  (%6717) عنسعة (44) ومجموعهم

كحد أدن   "الدعلوم والعك لوريوس" مؤهلللموظفي  قيد الدراسة ينص عل  أ   كو   لك الفئة م  حملة 
حيث يعزو  اس ثن ئيةفهي قليلة وهي  "ال وجيهي"لشغل الوظ ئ  اإلدارية، أم  عخصوص حملة مؤهل 

لك مراع ة لظرو  خ صة م مثلة في )كعر و ععض الموظفي  إل  وظ ئ  إدارية  نقلالع حث  لك ل
حملة ، أم  القي م عمه م الوظ ئ  المع مدة عل  النش ط العدني والحركي( اس ط ع همسنهم أو عدم 

  مس وى  عليمهم ي حسل الموظفي   وجمالع حث  لك ل ويعزوفهي نسعة جيدة " فأعل  الم جس ير"مؤهل 
المؤسسة م  خ ل  عأدا  الر ق  حرص إدارة الج معة عل  و لك لعلي   ا والحصول عل  شه د

عل   حسي  مس وى  حصيلهم العلمي، وايض   ه ا ي يح لهم المج ل في اإلر ق    عه  الموظفي  حفيز 
 عمس واهم الوظيفي للوظ ئ  اإلدارية العلي .
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 :الوظيفي المسمى .2
 :المسم  الوظيفي وزيع أفراد عينة الدراسة حسب  (4.1)يعي  جدول رقم 

 

 (2.8جدول رقم )
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفييبين 

 النسبة المئوية التكرار المسمى الوظيفي
 12.3 8 مدير

 6.2 4 مساعد مدير
 9.2 6 رئيس قسم

 33.8 22 داريا
 6.2 4 فني

 32.3 21 سكرتير
 100.0 65 المجموع

 

)مدير، مس عد مدير، رئيس ية فإشراوال ي  يحملو  مه م  اإلداريي حيث علغ  نسعة الموظفي  
مجموع )إدارب، فني وسكر ير( ف إشرافيةي ل  حمل مه م ال  أم  الوظ ئ  األخرى (%72.2)قسم( 

أ   كو  الوظ ئ  اإلشرافية أقل م  وهي النسعة األكعر، وهي نسعة طعيعية  (%27.3)نسع هم 
ي حظ أ  النسعة األقل في عينة الدراسة ك ن  في المسمي   ع إلض فة إل   لك  ،الوظ ئ  األخرى

ي  ع لج معة عمسم  مس عد مدير الع حث  لك أل  عدد الموظف ويعزو (فني -مس عد مدير ) الوظيفية
)شئون موظفين الج معة، و لك حسب  وهو عدد قليل ع لمق رنة مع موظفيفقط ( 00)هو 

المه م  لخ   ، أم  عخصوص الفني فإ  سي سة ال دوير لهم  واجم صعوعة و لك (0292بالجامعة،
و لك أل   ،الوظيفية لكل فني، إض فة إل  أ  النسعة األعل  في العينة ك ن  م  اإلداريي  والسكر  رية

و كو  عملية ال دوير الوظيفي له  سهلة وم مكنة، مه م السكر  رية واإلداريي   ك د  كو  م ش عهة جدا  
 مراجعة الوظيفي ال دوير ةيعمل  طعيقوال ب يش رط في  (9117 )أحمد،حيث ي فق  لك مع دراسة 

 ومعرفة والم ج نسة الم ش عهة األنشطة و حديد العملية له ه سيخضعو  ال ي  األفراد ملف  
 نج زإ أس ليب عل  الط ع أيض   وي طلب إدارب مس وى كل في لألدا  الفع ل األس سية الح ي ج  

 .م  الوظ ئ  عدد في األعم ل
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 :بالجامعةعدد األماكن التي عملت فيها  .7
 فيه  ا وزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد األم ك  ال ي عملو  (4.9)يعي  جدول رقم 

 (2.1جدول رقم )
 عدد األماكن التي عملت فيها بالجامعة توزيع عينة الدراسة حسب متغيريبين 

 النسبة المئوية التكرار التي عملت فيها بالجامعةعدد األماكن 
 3.1 2 مكان واحد

 36.9 24 مكانين
 23.1 15 ثالثة أماكن

 36.9 24 أكثر من ثالثة أماكن
 100.0 65 المجموع

 

، عينم  وهي النسعة األقل (%41) "ومك ني  في "مك   واحد اعملو ال ي  عينة الدراسة حيث علغ  نسعة 
، ويعزو وهي النسعة األكعر (%61) "ث ثة أم ك  فأكثرفي " اعملو ال ي  عينة الدراسة علغ  نسعة 

 (01)م   أكثرج معة الم  العينة ال ي شمل هم الدراسة عمل في  (%69.7) م  نسع همالع حث  لك أل  
وه ا ن يجة طعيعية أ  يكو  قد  م نقلم ألكثر م  مك   خ ل  (2.92)كما هو موضح في جدول )سنوا  
 العمل ع لج معة. م المدة الطويلة ه ه 

 

 :عدد سنوات العمل بالجامعة .9
 : وزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوا  العمل ع لج معة )الخدمة( (4.01)يعي  جدول رقم 

 (2.92جدول رقم )
 عدد سنوات العمل بالجامعة توزيع عينة الدراسة حسب متغيريبين 

 النسبة المئوية التكرار عدد سنوات العمل بالجامعة
 7.7 5 سنوا  1أقل من 

 9.2 6 سنوا  9أقل من - 1
 13.8 9 سنوا  92أقل من - 9
 69.2 45 سنوات فأكثر 92

 100.0 65 المجموع
 

وهي  (%31.1) سنوا "01 وح   أقل م  3سنوا  خعر هم "أقل م   لم  الدراسةعينة نسعة علغ  حيث 
وهي النسعة األعل ،  (%69.7)سنوا  فأكثر" 01سنوا  خعر هم " ال ي علغ  عينم  عينة الدراسة، األقل

 اك سعوا خعرة ودراية سنوا   01مدة خدمة أكثر م  االموظفي  ال ي  قضو ويعزو الع حث  لك إل  أ  
أخرى  لنقل خعرا هم ومه را هم إل  أم ك  الهد  األول في عملية ال دويرأكعر في العمل فأصعحوا 

 )أحمد،، وهي نسعة طعيعية، وهو م  ي فق مع دراسة وأك س ب خعرا  جديدة في األم ك  الجديدة
9117). 
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 الفصل اخلامس: نتائـج الدراسة امليدانية وتفسريها
 

 .مقدمة 

 .اختبار التوزيع الطبيعي 

 .تحليل فقرات ومحاور الدراسة 

  الفرضيات.اختبار 
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 فصل الخامسال
 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها 

 مقدمة:
للن  ئج م  خ ل المع لج   اإلحص ئية     وعرض حليل العي ن   ي ضم  ه ا الفصل عرض   ل

وال ي  م ال وصل إليه  م  خ ل  الس ع نةاس عراض أعرز ن  ئج و جري  عل  مج مع الدراسة ال ي أُ 
 .اخ ع ر فرضي   الدراسةو   حليل فقرا ه 

 

 (((Sample K-S-1سمرنوف  - اختبار التوزيع الطبيعي )اختبار كولمجروف
وهو  ،ل أمالعي ن     عع ال وزيع الطعيعي سمرنو  لمعرفة هل -سنعرض اخ ع ر كولمجرو 

 ش رط أ  يكو   وزيع  العلمية  معظم الخ ع را  أل ،اخ ع ر ضرورب في ح لة اخ ع ر الفرضي  
 العي ن   طعيعي . 

 (7.9جدول رقم )
 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1اختبار التوزيع الطبيعي )يبين 

 القيمة االحتمالية Zقيمة  عدد الفقرات عنوان المحور المحور
 0.134 1.162 9 الخعرة والمه رة  األول
 0.521 0.814 9 اإلن  جية  الث ني
 0.214 1.057 9 اإلعداع والع ك ر  الث لث
 0.136 1.159 9 العمل عروح الفريق  الراعع

 0.098 1.227 14 إرض   المس فيدي   الخ مس
 0.796 0.648 01 ال دوير الوظيفي  الس دس

 0.312 0.963 61 جميع المح ور
 

م   أكعر  القيمة الح م لية لكل محور إ( ن  ئج الخ ع ر حيث 5.0ويوضح الجدول رقم )
1.15 (05.0. sig وه ا يدل عل  أ  العي ن     عع ال وزيع الطعيعي ويجب اس خدام )

 .العلميةالخ ع را  
 

 الدراسة: فقرات محاورتحليل 
يج عية عمعن  أ  أفراد العينة إيل فقرا  الدراسة، و كو  الفقرة ل حل للعينة الواحدة T م اس خدام اخ ع ر 

أو القيمة  7.1الجدولية وال ي  س وب  tكعر م  قيمة أالمحسوعة  tيوافقو  عل  مح واه  إ ا ك ن  قيمة 
و كو  الفقرة سلعية عمعن  أ  أفراد العينة ل (، %61كعر م أوالوز  النسعي  1.15الح م لية اقل م  
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)أو  7.1الجدولية وال ي  س وب  tمحسوعة أصغر م  قيمة ال tيوافقو  عل  مح واه  إ ا ك ن  قيمة 
و كو  آرا  العينة في الفقرة مح يدة إ ا (، %61قل م أوالوز  النسعي  1.15القيمة الح م لية اقل م  

 . 1.15كعر م  أالقيمة الح م لية له    ك ن
 
 :ول الخبرة والمهارةتحليل فقرات المحور األ  .9

 :(5.7للعينة الواحدة والن  ئج معينة في جدول رقم ) t م اس خدام اخ ع ر 
 

 (7.0جدول رقم )
 تحليل فقرات المحور االول )الخبرة والمهارة(يوضح 

 الفقرات م

سط 
متو

ال
بي
سا
الح

ف  
حرا
االن

ري
عيا
الم

ن  
وز
ال

بي
نس
ال

 

مة 
قي

t  مة
لقي
ا

لية
تما
الح
ا

 

زاد ال دوير م  اك س عي الخعرة في أكثر م  مج ل )ن يجة  1
 ل عدد أم ك  العمل(.

4.06 0.864 81.23 9.908 0.000 

ال دوير سعب في  ع دل الخعرا  والمه را  عي  الدوائر  2
 واألقس م والموظفي  ع لج معة.

4.18 0.727 83.69 13.145 0.000 

 0.000 8.368 78.46 0.889 3.92 س عدني ال دوير عل  معرفة ص حي   ومه م العمل عدقة. 3
 وظ ئ  إل  وال رقي وال طور ال دوير المج ل للنموأفسح لي  4

 علي .
3.23 1.129 64.62 1.648 0.104 

 مه را  عل   دريعي خ ل  فعيل قدرا ي م  في س هم ال دوير 5
 األعم ل األخرى. إلنج ز جديدة

3.65 0.959 72.92 5.432 0.000 

 0.000 6.480 75.69 0.976 3.78 س عدني ال دوير عل  اك س ب المه را  القي دية. 6
 0.020 2.392 64.92 0.830 3.25 ال دوير سد النقص في المه را   ا  ال خصص   الن درة.  2
ال دوير س عدني عل  إعراز قدرا ي ومه را ي في الوظ ئ   1

 الجديدة.
3.82 0.900 76.31 7.308 0.000 

ال دوير س عدني عل   طعيق أس ليب جديدة ع لعمل لحل  9
 ال ي  واجهني.المش كل 

3.72 0.820 74.46 7.111 0.000 

 0.000 8.604 74.70 0.689 3.74 (الخعرة والمه رةجميع فقرات المحور االول ) 
 0.2" تساوي 92" ودرجة حرية " 2.27الجدولية عند مستوى داللة "  tقيمة 

 

الخعرة والمه رة( ) ولعينة الدراسة في فقرا  المحور األآرا  أفراد ( 5.7)حيث يعي  الجدول رقم 
   حسب الوز  النسعي كم  يلي:يعل  فقر أ  أو عي  الن  ئج 
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" وهي أقل م  0.000والقيمة الح م لية  س وب "" %13.69الوز  النسعي " " علغ7في الفقرة رقم " -أ
ائر واألقس م ال دوير سعب في  ع دل الخعرا  والمه را  عي  الدو   "أمم  يدل عل   1.15

 ".ع لج معةوالموظفي  
وهي أقل م  " 0.000والقيمة الح م لية  س وب "" %10.73" علغ الوز  النسعي "0في الفقرة رقم " -ب

  "ال دوير زاد م  اك س عي الخعرة في أكثر م  مج ل )ن يجة ل عدد أم ك  أمم  يدل عل   1.15
 ."العمل(

 

 كم   عي  الن  ئج أ  أقل فقر ي  حسب الوز  النسعي كم  يلي:
" وهي أقل م  020.والقيمة الح م لية  س وب " " %64.97الوز  النسعي " " علغ2الفقرة رقم "في  -أ

   "ال دوير سد النقص في المه را   ا  ال خصص   الن درة".أمم  يدل عل   1.15
" وهي أكعر م  0.104والقيمة الح م لية  س وب "" %64.67الوز  النسعي " " علغ4في الفقرة رقم " -ب

" علي  وظ ئ  إل  وال رقي وال طور "ال دوير أفسح لي المج ل للنموالفقرة   أيدل عل  مم   1.15
 . ير دالة إحص ئي   

 

ول )الخعرة والمه رة(  س وب ط الحس عي لجميع فقرا  المحور األوعصفة ع مة ي عي  أ  الم وس
أكعر م  الوز  النسعي وهو  %74.70والوز  النسعي يس وب ، 1.619، والنحرا  المعي رب يس وب 3.74

، 7.1الجدولية وال ي  س وب  tوهي أكعر م  قيمة  8.604 س وب المحسوعة  t" وقيمة %61المح يد "
عل  زي دة الخعرة  يعمل  ال دوير أمم  يدل عل   1.15وهي أقل م   1.111والقيمة الح م لية  س وب 

    05.0عند مس وى دللة إحص ئية ة جيدة جعدر والمه رة 
 

م  سعق أ  ال دوير الوظيفي أكسب الموظفي  اإلداريي  الخعرة في أدكثر م  مج ل مويظهر لن  
دقة، إليه  م  خ ل معرفة ص حي   ومه م العمل ع  الموظفين يجة ل عدد أم ك  العمل ال ي  م نقل 

ل  طعيق أس ليب جديدة في العمل لح كس عهم المه را  القي دية ال ي س عد هم فيع إلض فة إل  إ
عراز قدرا  ومه را  جديدة في العمل الجديدة، حيث س هم في المش كل ال ي  واجههم م  خ ل إ

وع ل  لي  ،أعم ل أخرى ع لج معة زنج إل فعيل قدرا  الموظ  م  خ ل  دريعم عل  مه را  جديدة 
أفسح المج ل للنمو وال طوير وال رقي إل  وظ ئ  علي  ع لج معة، كم  أ  ال دوير الوظيفي ك   سعع   

ع إلض فة إل  أنم سد النقص  ،في  ع دل الخعرا  والمه را  عي  الدوائر األقس م والموظفي  ع لج معة
 في المه را   ا  ال خصص   الن درة ع لج معة.

 

 أسلوب  طعيق أهميةوال ي  وصل  إل   (0299، )القحطاني دراسةالدراسة مع  ن  ئج ولقد ا فق 
 جديدة، ومه را  خعرا  لك س ب الفرصة إ  حة و لك في ،العشرية ل نمية الموارد الوظيفي ال دوير

 (9117، )عجالندراسة مع  ا فق كم  المنظمة،  اإللم م عمه م عل  الع ملي  يس عدأنم  إل ع إلض فة 
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 الحكومية األجهزة   ععه  ال ي الداخلية األس ليب الوظيفي كأحد ال دوير أ  أسلوبوال ي  وصل  إل  
 فرصة وي يح ،اإلشرافية المدير قدرة م  ومع ر  م نوعة ويزيد مه را  المدير يكسب إ  ل طويرهم،

أ  وال ي  وصل  إل   (9119السلمي،  (دراسة، و المس قعل في المدير إعداد في لل رقية ويس هم أفضل
، وآخرون Abbasi)، ودراسة المدرسية اإلدارة مج ل في مه را  المعلم ال دوير الوظيفي س عد في إكس ب

يؤثر عشكل إيج عي عل  األدا  الوظيفي ع  طريق أ  ال دوير الوظيفي ال ي  وصل  إل   (0291
حيث  (Earney & Martins ،0221)زي دة المه را  المخ لفة للموظفي ، ودراسة  الن جم ع  الرض  الوظيفي

أ  ال دوير يحقق ن  ئج إيج عية واسعة النط ق عم  في  لك زي دة الدافعية ك ن  أهم ن  ئج الدراسة 
أ  ال دوير الوظيفي فرصة  كد ال ي أ (Adomi E. ،0229)دراسةوالمه را  ال قنية وال طوير الوظيفي، و

  ؤثر الوظيفي ال دوير عملية أ ه  ك ن  أهم ن  ئجال ي و  (9111 ،اليامي) دراسةل علم مه را  جديدة، و 
 عل  والمس عدة العمل في جديدة خعرا  اك س ب خ ل م    الموظفي عل  أدا مع شر ا يج عي  إ  أثير ا

 وخ رج داخل ع لسلوك الر ق   في  س عد كم ، المع م   نج زإ وعل  ار ف ع والع ك ر ال طوير
 .العمل في جديدة أفك ر  قعل عل  الع ملي  خ ل مس عدة م  الجمرك

 
 :تحليل فقرات المحور الثاني اإلنتاجية .7

 :(5.3للعينة الواحدة والن  ئج معينة في جدول رقم ) t م اس خدام اخ ع ر 
  

 (7.1جدول رقم )
 تحليل فقرات المحور الثاني )اإلنتاجية(يبين 

 الفقرات م

سط 
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ف  
حرا
االن
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ن  
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مة 
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ا
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تما
الح
ا

 

العمل  أهدا  عل  و ركيز ا ال دوير جعلني أكثر إن  جية 1
 ع لج معة.

3.72 0.875 74.46 6.661 0.000 

دوائر  عي  وال ع و  ال ص ل س عدني ال دوير عل   حسي  2
النسج م في العمل وزي دة وكلي   الج معة أدى إل  

 .اإلن  جية
3.65 0.991 72.92 5.256 0.000 

 0.001 3.571 69.54 1.077 3.48 .وفر ال دوير عيئة مريحة مم  أثر إيج ع   عل  إن  جي ي 3
ال دوير وفر فرصة جديدة إلثع    ا ي مم  أثر إيج ع    4

 عل  إن  جي ي.
3.69 1.074 73.85 5.196 0.000 

ال دوير إل  زي دة حرصي واه م مي إلنج ز العمل أدى  5
 مم  زاد م  إن  جي ي.

3.60 0.965 72.00 5.013 0.000 

خلق ال دوير عيئة عمل محفزة لإلنج ز مم  زاد م   6
 إن  جي ي.

3.48 1.032 69.54 3.724 0.000 
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ال دوير زاد م  إحس سي ع لن م   للعمل مم  أثر إيج ع    2

 عل  إن  جي ي.
3.54 1.017 70.77 4.270 0.000 

لم يخلق ال دوير إحع ط لدب ن يجة لنقلي ألقس م   طلب  1
 مجهود أكعر مم  أثر عل  إن  جي ي.

3.60 0.949 72.00 5.099 0.000 

س عدني ال دوير عل  عن   ع ق   اج م عية جديدة مم   9
 أثر إيج ع   عل  إن  جي ي. 

3.94 0.916 78.77 8.256 0.000 

 0.000 6.162 72.65 0.828 3.63 (اإلن  جيةجميع فقرات المحور الثاني ) 
 0.2" تساوي 92" ودرجة حرية " 2.27الجدولية عند مستوى داللة "  tقيمة 

 

آرا  أفراد عينة الدراسة في فقرا  المحور الث ني )اإلن  جية(  (5.3)الجدول رقم  يعي حيث 
 الوز  النسعي كم  يلي:  حسب يعل  فقر أ  أو عي  الن  ئج 

" وهي أقل م  0.000والقيمة الح م لية  س وب " "%21.22"" علغ الوز  النسعي 9في الفقرة رقم " -أ
ال دوير س عدني عل  عن   ع ق   اج م عية جديدة مم  أثر إيج ع   عل    "أمم  يدل عل   1.15

 إن  جي ي ".
" وهي أقل م  0.000والقيمة الح م لية  س وب "" %24.46" علغ الوز  النسعي "0في الفقرة رقم " -ب

 العمل ع لج معة". أهدا  عل  و ركيز ا   "جعلني ال دوير أكثر إن  جيةأمم  يدل عل   1.15
 

 كم   عي  الن  ئج ا  اقل فقر ي  حسب الوز  النسعي كم  يلي:
" وهي أقل م  0.001والقيمة الح م لية  س وب "" %69.54" علغ الوز  النسعي "3في الفقرة رقم " -أ

 ال دوير وفر عيئة مريحة مم  أثر إيج ع   عل  إن  جي ي".  "أمم  يدل عل   1.15
" وهي أقل م  0.000والقيمة الح م لية  س وب "" %69.54" علغ الوز  النسعي "6في الفقرة رقم " -ب

 ".  "ال دوير خلق عيئة عمل محفزة لإلنج ز مم  زاد م  إن  جي يأمم  يدل عل   1.15
 

وعصفة ع مة ي عي  أ  الم وسط الحس عي لجميع فقرا  المحور الث ني )اإلن  جية(  س وب 
وهو أكعر م  الوز   %72.65يس وب  والوز  النسعي، 1.171، والنحرا  المعي رب يس وب 3.63

الجدولية وال ي  س وب  tوهي أكعر م  قيمة  6.162المحسوعة  س وب  t" وقيمة %61النسعي المح يد "
عل  يؤثر إيج ع     ال دوير أمم  يدل عل   1.15وهي أقل م   1.111 س وب  والقيمة الح م لية، 7.1

   05.0عند مس وى دللة إحص ئية عدرجة جيدة الن  جية 
 

 ال ركيززاد م  ال دوير الوظيفي وفر عيئة مريحة ومحفزة للموظ  مم   ويظهر مم  سعق أ 
عط ئم فرصة جديدة إلثع    ا م مم  زاد م  إن  جي م في العمل ع إلض فة إل  عل  أهدا  العمل وا  
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س عد عل   إ جديدة  اج م عيةللعمل وعن   ع ق    ع لن م  أ  ال دوير زاد م  إحس س الموظ  
دة في العمل وزي  النسج م إل عي  دوائر وكلي   الج معة مم  أدى  وال ع و  ال ص ل حسي  

 أكعر في العمل. ا  للموظ  ن يجة لنقلم ألقس م   طلب مجهود    حع طاإلن  جية، ولم يخلق ال دوير إ
 

 وجه   ع م    أظهر  الدراسةحيث  (7100 ،القرع  ) دراسةه ه الدراسة مع ن  ئج  ا فق ولقد 
أدا  الع ملي  اإلداريي  في الوك لة، وهن ك عل  وجود  أثير إيج عي لل دوير الوظيفي عل   %25عنسعة 

وعين  الدراسة  ،ع قة إيج عية قوية عي  م طلع   ال دوير الوظيفي وأدا  الع ملي  اإلداريي  في الوك لة
، إن  جي همكل  لك يؤثر عل  زي دة  ،الوك لةم  األدا  الوظيفي للع ملي  اإلداريي  في  ا  مس وى جيد

 ال دوير نفي   أ  ن  ئجه هم ك ن  أ ال ي (2002، وآخرو  .Jaturanonda Cدراسة )مع  وا فق كم  
ك ن  وال ي  (7103 وآخرو ، Abbasi)دراسة مع  ا فق و  ة،  األدا  ال نظيمي واإلن  جيحس  يالوظيفي 
األدا  الوظيفي ع  طريق الرض  الوظيفي عل  يؤثر عشكل إيج عي ه  أ  ال دوير الوظيفي أهم ن  ئج

كم  أ  الن  ئج الس عقة ج    م فقة ا  المخ لفة للموظفي  وع لك يؤثر عل  اإلن  جية، المه ر  وزي دة
 واإلن  جية الجم عي العمل دعمحيث  كر في إيج عي   ال دوير الوظيفي،  (1996 ،السلمي) مع دراسة

ن  جية اندف ع    أكثر الع ملي  وجعل الع ملي  عند ع لنفس والثقة ع لفخر اإلحس س الفع لة وزي دة  و ركيز ا وا 

 .م هطموح  و حقيق الع ملي  ح ج   العمل ع إلض فة إل  إشع ع أهدا  عل 
 

 إحص ئية دللة  ا  طردية ع قة وجود ال ي عين  (7107، )الجمل دراسةمع  اخ لف  ه ولكن
المش عر مم  يؤثر  النفع لي و علد الععدي  اإلجه د عل  الح راق الوظيفي وعي  الوظيفي ال دوير عي 

 في وواضحة م زنة سي س    عني الدراسة عه  خرج  سلع   عل  اإلن  جية، وك ن  أهم ال وصي   ال ي
 المش عر و علد النفع لي اإلجه د زاد  درجة كلم  الوظيفي ال دوير زاد كلم  ألنم ،الوظيفي ال دوير
 درجة زي دة إل  ع ل  لي ويؤدب الس قرار ععدم شعر  يجعله  فيم المع لغة إ  حيث الع ملة، المرأة لدى

 ويؤثر عل  الن  جية.لديه   الوظيفي الح راق
 
  :تحليل فقرات المحور الثالث اإلبداع واالبتكار .1

 :(5.4للعينة الواحدة والن  ئج معينة في جدول رقم ) t م اس خدام اخ ع ر 
 

 (7.2جدول رقم )
 )اإلبداع واالبتكار(تحليل فقرات المحور الثالث يبين 
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ال دوير زاد م  القدرة عل  اإلعداع في العمل ن يجة  1
 لك س عي مع ر  و ج رب م نوعة.

3.86 0.864 77.23 8.041 0.000 
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عداع   وقدرا  ال دوير مزاي  كش  2  0.000 8.354 76.62 0.802 3.83 الموظفي . وا 
س عدني ال دوير عل  ال جديد في العمل وال قليل م  الرو ي   3

 الوظيفي.
3.80 0.905 76.00 7.128 0.000 

أدى ال دوير إل  إع دة  وصي  الوظ ئ  ع لشكل ال ب  4
 يحقق دافعية أكعر لإلعداع.

3.45 0.919 68.92 3.914 0.000 

س عد عل   دريب الموظفي  أس ليب ال فكير ال دوير  5
 اإلعداعي.

3.43 0.935 68.62 3.715 0.000 

دعم ال دوير مش ركة الموظفي  في ا خ   القرارا  ل شجيع  6
 اإلعداع اإلدارب.

3.35 0.891 67.08 3.200 0.002 

س عدني ال دوير عل  إنج ز األعم ل المكل  عه  عأسلوب  2
 اإلعداع.م جدد للسعي ل حقيق 

3.65 0.818 72.92 6.366 0.000 

المس مر  وال حسي  الع ك را  س عدني ال دوير عل  زي دة 1
 في العمل.

3.66 0.834 73.23 6.392 0.000 

الس مرار في نفس الوظيفية لمدة طويلة يؤدب إل  القض    9
 عل  القدرا  اإلعداعية والع ك رية لدى الموظ .

3.72 1.053 74.46 5.534 0.000 

 0.000 7.413 72.79 0.695 3.64 (اإلعداع والع ك رجميع فقرات المحور الثالث ) 
 0.2" تساوي 92" ودرجة حرية " 2.27الجدولية عند مستوى داللة "  tقيمة 

 

آرا  أفراد عينة الدراسة في فقرا  المحور الث لث )اإلعداع  (5.4)الجدول رقم  يعي  حيث
   حسب الوز  النسعي كم  يلي:يعل  فقر أ  أك ر( و عي  الن  ئج والع 

" وهي أقل م  0.000والقيمة الح م لية  س وب "" %22.73" علغ الوز  النسعي "0في الفقرة رقم " -أ
ال دوير زاد م  القدرة عل  اإلعداع في العمل ن يجة لك س عي مع ر    "أمم  يدل عل   1.15

 و ج رب م نوعة ".
" وهي أقل م  0.000والقيمة الح م لية  س وب "" %26.67" علغ الوز  النسعي "7الفقرة رقم "في  -ب

عداع   وقدرا  ال دوير مزاي    " كش أمم  يدل عل   1.15  الموظفي  "  وا 
 

 قل فقر ي  حسب الوز  النسعي كم  يلي:أ  أكم   عي  الن  ئج 
" وهي أقل م  0.000والقيمة الح م لية  س وب "" %61.67" علغ الوز  النسعي "5في الفقرة رقم " -أ

 أس ليب ال فكير اإلعداعي".عل    " ال دوير س عد عل   دريب الموظفي  أمم  يدل عل   1.15
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" وهي أقل م  1.117والقيمة الح م لية  س وب "" %62.11" علغ الوز  النسعي "6في الفقرة رقم " -ب
الموظفي  في ا خ   القرارا  ل شجيع اإلعداع   "ال دوير دعم مش ركة أمم  يدل عل   1.15

 اإلدارب".
 

وعصفة ع مة ي عي  أ  الم وسط الحس عي لجميع فقرا  المحور الث لث )اإلعداع والع ك ر( 
وهو أكعر م  الوز   %72.79، والوز  النسعي يس وب 1.695، والنحرا  المعي رب يس وب 3.64 س وب 

الجدولية وال ي  س وب  tأكعر م  قيمة  وهي7.413 س وب حسوعة الم t" وقيمة %61النسعي المح يد "
  ال دوير يزيد م  اإلعداع أمم  يدل عل   1.15وهي أقل م   1.111، والقيمة الح م لية  س وب 7.1

    05.0عند مس وى دللة إحص ئية عدرجة جيدة  في العمل والع ك ر
 

عداع   الموظفي  حيث إيظهر لن  مم  سعق أ  ال دوير الوظيفي يكش  ع     مزاي  وقدرا  وا 
للموظ ، مع ال أكيد  والع ك ريةلمدة طويلة يقضي عل  القدرا  اإلعداعية نفسه  ة في الوظيف الس مرار

دد للسعي نج ز األعم ل المكلفي  عه  عأسلوب م جدوير الوظيفي س عد الموظفي  عل  إعل  أ  ال 
ل حقيق اإلعداع وال حسي  المس مر في العمل، ع إلض فة إل   دريب الموظفي  عل  أس ليب ال فكير 

دى أالقرارا  ل شجيع اإلعداع اإلدارب، وم  ج نب آخر فقد  ا خ  اإلعداعي ومش ركة الموظفي  في 
و قليل الرو ي  في العمل ال دوير إل  إع دة  وصي  الوظ ئ  ع لشكل ال ب يحقق دافعية أكعر لإلعداع 

 الموظ  مع ر  و ج رب م نوعة . لك س بمم  يزيد م  القدرة عل  اإلعداع ن يجة 
 

 ال دوير عملية أ  وصل  إل  حيث  (0999الي مي، دراسة )ن  ئج الدراسة مع  ا فق ولقد 
 والمس عدة العمل في جديدة خعرا  اك س ب خ ل م  عل  أدائهم مع شر ا ايج عي    أثير ا  ؤثر الوظيفي

 وخ رج داخل ع لسلوك الر ق   في  س عد كم  ،المع م   نج زإ وعل  ار ف ع والع ك ر ال طوير عل 
 ع ق    نمية عل  و س عدهم ،العمل في جديدة أفك ر  قعل عل  الع ملي  خ ل مس عدة م  الجمرك
)السلمي،  دراسة  لك إ فق  ن  ئج الدراسة مع ل إ إلض فة ، عوجمهورهم وزم ئهم مع رؤس ئهم حسنة
  ير المديري  م  أهم ن  ئج الدراسة أ  عملية ال دوير الوظيفي س عد  في ال خلص  حيث إ (0996

كس ب اإلدارب العمل طعيعة عل  ل ط ع للمعلم الفرصة األكف   وا   حة  مج ل في مه را  المعلم وا 
ك ن  أهم ال وصي   ضرورة و  ،المدارس في اإلدارب ال سلط جم ح ض فة إل  كعح إلالمدرسية ع اإلدارة

ع ع ع ره وسيلة ل طوير العمل اإلدارب و نويع أنم ط القي دة المدارس اع م د معدأ ال دوير الوظيفي لمديرب 
كس عهم ج ل  جديدة لل طوير واإلعداع وصقل مهوف ح م لواإلعداع وال جديد في العم  را  المعلمي  وا 

 المعلمي  مم  يزيد م  اإلعداع في العمل. عند ع لنفس والثقة ع لفخر اإلحس س زي دةوعة و الخعرا  الم ن
 

 
 

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8870
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8870
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 :تحليل فقرات المحور الرابع العمل بروح الفريق .4
 :(5.5جدول رقم )للعينة الواحدة والن  ئج معينة في  t م اس خدام اخ ع ر 

 

 (7.7جدول رقم )
 تحليل فقرات المحور الرابع )العمل بروح الفريق(يبين 

 الفقرات م

سط 
متو

ال
بي
سا
الح

ف  
حرا
االن

ري
عيا
الم

ن  
وز
ال

بي
نس
ال

 

مة 
قي

t  مة
لقي
ا

لية
تما
الح
ا

 0.000 5.387 72.00 0.898 3.60 الموظفي . عي  الفريق روح و نمية س عد ال دوير عل   حسي  1 
س عدني ال دوير عل  زي دة ال نسيق وال ع و  مع اآلخري  ألدا   2

 العمل.
3.77 0.806 75.38 7.698 0.000 

 0.000 9.039 76.62 0.741 3.83 س عدني ال دوير في  عزيز اح رام وجه   نظر اآلخري . 3
أدى ال دوير إل   حقيق ال نسيق الفع ل عي  الدوائر والكلي    4

 ع لج معة.
3.55 0.830 71.08 5.382 0.000 

خلق ال دوير موجة مف وحة م  ال ص ل  عي  الموظفي  مم   5
 عزز العمل عروح الفريق.

3.66 0.923 73.23 5.777 0.000 

 0.000 5.495 72.00 0.880 3.60 عزز ال دوير الر عة لدب ع لعمل الجم عي.  6
 0.002 3.267 67.38 0.911 3.37 روح الفريق.قلل ال دوير ال ك لية عندب مم  أثر إيج ع   عل   2
أثر ال دوير إيج ع   عل  روح الفريق لس يع ب الموظ  للمه م  1

 الجديدة.
3.69 0.900 73.85 6.201 0.000 

س هم ال دوير عمش رك ي عأفك ر وحلول للصعوع   واألزم    9
 ال ي  واجم الدائرة أو الكلية.

3.72 0.910 74.46 6.405 0.000 

 0.000 7.601 72.89 0.684 3.64 (العمل عروح الفريقجميع فقرات المحور االول ) 
 0.2" تساوي 92" ودرجة حرية " 2.27الجدولية عند مستوى داللة "  tقيمة 

 

 ،ريق(آرا  أفراد عينة الدراسة في فقرا  المحور الراعع )العمل عروح الف (5.5)الجدول رقم  يعي 
   حسب الوز  النسعي كم  يلي:يفقر عل  أ  أو عي  الن  ئج 

" وهي أقل م  0.000والقيمة الح م لية  س وب "" %26.67" علغ الوز  النسعي "3في الفقرة رقم " -أ
   "ال دوير س عدني في  عزيز اح رام وجه   نظر اآلخري ".أمم  يدل عل   1.15

" وهي أقل م  0.000 س وب "والقيمة الح م لية " %25.31" علغ الوز  النسعي "7في الفقرة رقم " -ب
   "ال دوير س عدني عل  زي دة ال نسيق وال ع و  مع اآلخري  ألدا  العمل".أمم  يدل عل   1.15

 

 قل فقر ي  حسب الوز  النسعي كم  يلي:أ  أكم   عي  الن  ئج 
" وهي أقل م  0.000" والقيمة الح م لية  س وب "%20.11" علغ الوز  النسعي "4في الفقرة رقم " -أ

   "ال دوير أدى إل   حقيق ال نسيق الفع ل عي  الدوائر والكلي   ع لج معة".أمم  يدل عل   1.15
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" وهي أقل م  0.002والقيمة الح م لية  س وب "" %62.31" علغ الوز  النسعي "2في الفقرة رقم " -ب
 ل  روح الفريق".  "ال دوير قلل ال ك لية عندب مم  أثر إيج ع   عأمم  يدل عل   1.15

 

وعصفة ع مة ي عي  أ  الم وسط الحس عي لجميع فقرا  المحور الراعع )العمل عروح الفريق( 
وهو أكعر م  الوز   %72.89يس وب  والوز  النسعي، 1.614، والنحرا  المعي رب يس وب 3.64 س وب 

الجدولية وال ي  س وب  tوهي أكعر م  قيمة  7.601المحسوعة  س وب  t" وقيمة %61النسعي المح يد "
  ال دوير س عد عل  أمم  يدل عل   1.15وهي أقل م   1.111 س وب  والقيمة الح م لية، 7.1

  05.0عند مس وى دللة إحص ئية  عدرجة جيدة الموظفي  عي  الفريق روح و نمية  حسي 
 

يظهر مم  سعق أ  ال دوير الوظيفي س عد عل   حسي  و نمية روح الفريق عي  الموظفي  
 ال ص ل فخلق موجة مف وحة م   ال ك ليةوقلل  ،الموظفي  ع لعمل الجم عي لدىحيث عزز الر عة 

زز عي  الموظفي  مم  حقق ال نسيق الفع ل عي  الدوائر والكلي   ع لج معة، ع إلض فة إل   لك فقد ع
مم  س هم عمش ركة الموظ  عأفك ر  ،اآلخري وجه   نظر  اح رامالموظفي   دال دوير الوظيفي عن

 وحلول للصعوع   واألزم   ال ي  واجم الدائرة أو الكلية ال ي يعمل عه  الموظ .
 

ال ي ك ن  أهم ن  ئجه  أ   طعيق  (7100)الشري ،  دراسةن  ئج ه ه الدراسة مع  ا فق ولقد 
خلق من خ عمل  ع وني لعث روح ال ف هم عي  الع ملي  واإلدارة داخل عيئة ال دوير الوظيفي يس عد عل  

قد يشجع  الوظيفي ال دويرنظ م   ن  ئجه   ؤكد أ  حيث إ Chang C.)  ،(2009مع دراسة وا فق العمل، 
وع ل  لي زي دة الرض  الوظيفي و حفيزهم  رؤية للمنظمة حقيق في عل  الفهم والمش ركة الممرض   

ال ي ك    (1996 ،السلمي) الن  ئج الس عقة مع دراسة   فقر، كم  ع لعق   في وظ ئفهم ع  طيب خ ط
الع ملي   عند ع لنفس والثقة ع لفخر اإلحس س الفع لة وزي دة واإلن  جية الجم عي العمل دعمأهم ن  ئجه  

 ة.السلط اح ك ر م  والحد ال سلط اإلدارب، جم ح جهود وكعح م  اآلخرو  يع لم م  مقدار و ثمي 
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 :إرضاء المستفيدين تحليل فقرات المحور الخامس .7
  :(5.6للعينة الواحدة والن  ئج معينة في جدول رقم ) t م اس خدام اخ ع ر 

 

 (7.9جدول رقم )
 المستفيدين(تحليل فقرات المحور الخامس )إرضاء يبين 

 الفقرات م

سط 
متو

ال
بي
سا
الح

ف  
حرا
االن

ري
عيا
الم

ن  
وز
ال

بي
نس
ال

 

مة 
قي

t  مة
لقي
ا

لية
تما
الح
ا

 

 0.001 3.469 67.38 0.858 3.37 أدى ال دوير إل   سهيل و عسيط اإلجرا ا . 1
 0.000 4.067 68.92 0.884 3.45 أدى ال دوير إل   فرغ الموظ  ل قديم الخدمة للمس فيدي . 2
 0.000 4.885 69.85 0.812 3.49 ال دوير أدى إل  دقة المع م   المقدمة للمس فيدي . 3
س عدني ال دوير عل   قديم الخدم   عشكل أفضل  4

 للمس فيدي .
3.63 0.840 72.62 6.055 0.000 

 0.000 5.344 71.69 0.882 3.58 س عدني ال دوير عل   قديم الخدم   في الوق  المحدد. 5
 0.000 5.344 71.69 0.882 3.58 حفزني ال دوير عل  مس عدة المس فيدي .  6
رفع ال دوير م  درجة جهوزي ي ل س ج عة لطلع    2

 المس فيدي . 
3.49 0.904 69.85 4.393 0.000 

 0.000 4.909 72.31 1.011 3.62 زاد ال دوير م  قدر ي عل  ال ع مل علط  مع المس فيدي . 1
أكسعني ال دوير المه را  الك فية ال ي م  خ له  يمك  إقن ع  9

 المس فيدي . 
3.75 0.867 75.08 7.013 0.000 

جعلني ال دوير عل  دراية ععملي وق در عل  اإلج عة عل   01
 ك فة أسئلة المس فيدي .

3.69 0.883 73.85 6.325 0.000 

وح ج   ال دوير جعل الموظ  يحدد وي فهم اح ي ج    00
 المس فيدي  عشكل أفضل.

3.69 0.883 73.85 6.325 0.000 

ل قديم خدمة  الموارد اس غ ل س عد ال دوير عل  زي دة كف  ة 07
 .أفضل للمس فيدي 

3.62 0.930 72.31 5.333 0.000 

عزز ال دوير الموضوعية والشف فية في  قديم الخدمة  03
 للمس فيدي .

3.52 0.903 70.46 4.669 0.000 

زاد ال دوير م  قدر ي عل   نويع الوس ئل ال ي أخدم عه   04
 المس فيدي .

3.82 0.705 76.31 9.328 0.000 

 0.000 6.556 71.87 0.730 3.59 (إرض   المس فيدي جميع فقرات المحور الخامس ) 
 0.2" تساوي 92" ودرجة حرية " 2.27الجدولية عند مستوى داللة "  t قيمة

 

آرا  أفراد عينة الدراسة في فقرا  المحور الخ مس )إرض    (5.6)الجدول رقم يعي  
   حسب الوز  النسعي كم  يلي:يعل  فقر أ  أدي ( و عي  الن  ئج المس في
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" وهي أقل م  0.000والقيمة الح م لية  س وب "" %26.30" علغ الوز  النسعي "04في الفقرة رقم " -أ
 زاد م  قدر ي عل   نويع الوس ئل ال ي أخدم عه  المس فيدي ".  "ال دوير أمم  يدل عل   1.15

" وهي أقل م  0.000" والقيمة الح م لية  س وب "%25.11" علغ الوز  النسعي "9في الفقرة رقم " -ب
"ال دوير أكسعني المه را  الك فية ال ي م  خ له  يمك  إقن ع   أمم  يدل عل   1.15

 المس فيدي ".
 

 قل فقر ي  حسب الوز  النسعي كم  يلي:أ  أكم   عي  الن  ئج 
" وهي أقل م  0.000والقيمة الح م لية  س وب "" %61.97" علغ الوز  النسعي "7في الفقرة رقم " .0

   "ال دوير أدى إل   فرغ الموظ  ل قديم الخدمة للمس فيدي ".أمم  يدل عل   1.15
" وهي أقل م  0.001الح م لية  س وب "والقيمة " %62.31" علغ الوز  النسعي "0في الفقرة رقم " .7

   "ال دوير أدى إل   سهيل و عسيط اإلجرا ا ".أمم  يدل عل   1.15
 

وعصفة ع مة ي عي  أ  الم وسط الحس عي لجميع فقرا  المحور الخ مس )إرض   المس فيدي (  س وب 
أكعر م  الوز  وهو  %20.12، والوز  النسعي يس وب 1.231، والنحرا  المعي رب يس وب 3.59

الجدولية وال ي  س وب  tوهي أكعر م  قيمة  6.556المحسوعة  س وب  t" وقيمة %61النسعي المح يد "
  ال دوير س عد عل   قديم أمم  يدل عل   1.15وهي أقل م   1.111 ، والقيمة الح م لية  س وب7.1

    05.0ة عند مس وى دللة إحص ئيعدرجة جيدة الخدم   عشكل أفضل للمس فيدي  
 

يظهر م  خ ل م  سعق أ  ال دوير الوظيفي أدى إل  إرض   المس فيدي  م  خ ل  عسيط و 
 والس ج عةيم الخدمة عشكل أفضل دحيث زاد م  درجة جهوزية الموظ  وال فرغ ل ق ،اإلجرا ا 

لطلع   المس فيدي  في الوق  المحدد والدقة المطلوعة للمع م  ، ع إلض فة إل  أ  ال دوير زاد م  
ك فة أسئلة  ع عل  اإلج عة  ا  كف  ة اس غ ل الموارد ل قديم خدمة أفضل حيث جعل الموظ  ق در 

ل ع مل اللطي  ال ب قن عم ع إوالقدرة عل   واح ي ج  مواس فس را  المس فيدي  م  خ ل  فهمم لح ج  م 
  قديم الخدم   لم. ع    يراض لمجع
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 :تحليل فقرات المحور السادس التدوير الوظيفي .9
  :(5.2للعينة الواحدة والن  ئج معينة في جدول رقم ) t م اس خدام اخ ع ر 

 (7.7جدول رقم )
 تحليل فقرات المحور السادس )التدوير الوظيفي(يبين 

 الفقرات م

سط 
متو

ال
بي
سا
الح

ف  
حرا
االن

ري
عيا
الم

ن  
وز
ال

بي
نس
ال

 

مة 
قي

t  مة
لقي
ا

لية
تما
الح
ا

 

ع دة هيكلة  1 أسهم ال دوير في ال طوير وال غيير ال نظيمي وا 
 الوظ ئ  في الج معة.

3.23 0.981 64.62 1.897 0.062 

لدى اإلدارة العلي  ع لج معة قن عة عسي سة ال دوير مم  س عد في  2
 نج ح ال دوير الوظيفي.

3.32 1.017 66.46 2.561 0.013 

 الس ع نة طريق ع  الوظيفي ال دوير عملية اإلدارة ش رك ني في 3
 عرأيي.

2.65 1.230 52.92 -2.319 0.024 

 حيث م  الوظيفي ال دوير حول الموظفي  اإلدارة ق م  ع ثقي  4
 .وأهدافم مفهومم

2.60 1.115 52.00 -2.892 0.005 

 0.048 2.016 65.85 1.169 3.29 ال دوير ك   عل  المس وى األفقي وم مشي   مع طعيعة عملي.  5
 م  والس ف دة عشكل أفضل ل س ثم ر  كي أسلوب ال دوير 6

 .العشرية الموارد
3.78 1.038 75.69 6.093 0.000 

 األعم ل في والرو ي  العيروقراطية عل  س عد ال دوير في القض   2
 .واإلدارية الفنية

3.49 1.062 69.85 3.736 0.000 

 0.000 4.025 69.85 0.986 3.49 .المج ل  ععض في العشرب النقص س عد عل  سد ال دوير 1
 0.083 1.760 64.62 1.057 3.23 العمل. اح ي ج حسب الموظفي   وزيع عل  ال دوير س عد 9
 مثل اإلدارة في الطوارئ ح ل  س عد ال دوير عل  مع لجة 01

 .إدارة أو لدى قسم العمل حجم في زي دة أو موظ   ي ب
3.51 0.954 70.15 4.291 0.000 

 0.014 2.524 66.15 0.983 3.31 س هم ال دوير في الحد م  سو  اس غ ل الوظيفية. 00
 0.592 0.539 61.54 1.150 3.08 ال دوير  م ع خطيط مسعق وليس عشكل عشوائي. 07
 0.000 4.023 70.15 1.017 3.51 ليس لمع قعة الموظ  المقصر في عملم.ال دوير أسلوب  03
 0.061 1.908 64.31 0.910 3.22 س هم ال دوير في  قليل ال ك لي  الم لية لل دريب.  04
 0.003 3.068 67.69 1.011 3.38 لم يؤثر ال دوير عل  معدأ ال خصص عند الموظفي .  05
 0.092 1.711 64.92 1.160 3.25 ال دوير أحد وس ئل ال حفيز. 06
اس مرار المدير في مك نم يؤدب ل كوي  صداق   ومح ع ة ععض  02

 المرؤوسي .
3.72 1.023 74.46 5.697 0.000 

 0.000 6.001 73.23 0.889 3.66 س هم ال دوير في الحد م  مق ومة الموظفي  لل غيير. 98
 0.000 3.684 66.36 0.696 3.32 (ال دوير الوظيفيجميع فقرات المحور السادس ) 

 0.2" تساوي 92"  ودرجة حرية" 2.27عند مستوى داللة "  الجدولية tقيمة 
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يفي( ( آرا  أفراد عينة الدراسة في فقرا  المحور الس دس )ال دوير الوظ5.2جدول رقم )ال يعي 
   حسب الوز  النسعي كم  يلي:يعل  فقر أ  أو عي  الن  ئج 

" وهي أقل م  0.000والقيمة الح م لية  س وب "" %25.69" علغ الوز  النسعي "6في الفقرة رقم " -أ
 الموارد م  والس ف دة عشكل أفضل ل س ثم ر  كي أسلوب ال دوير  "أمم  يدل عل   1.15

 العشرية ".
" وهي أقل م  0.000والقيمة الح م لية  س وب "" %24.46" علغ الوز  النسعي "02في الفقرة رقم " -ب

اس مرار المدير في مك نم يؤدب ل كوي  صداق   ومح ع ة ععض   "أمم  يدل عل   1.15
 ".المرؤوسي 

 

   أقل فقر ي  حسب الوز  النسعي كم  يلي:أكم   عي  الن  ئج 
" وهي أقل م  0.024" والقيمة الح م لية  س وب "%57.97" علغ الوز  النسعي "3في الفقرة رقم " -أ

 الس ع نة طريق ع  الوظيفي ال دوير عملية  ركني فيش"اإلدارة لم    أمم  يدل عل   1.15
 عرأيي".

" وهي أقل م  0.005" والقيمة الح م لية  س وب "%57.11" علغ الوز  النسعي "4في الفقرة رقم " -ب
 مفهومم حيث م  الوظيفي ال دوير حول الموظفي    "اإلدارة لم  قم ع ثقي أمم  يدل عل   1.15

 وأهدافم".
 

وعصفة ع مة ي عي  أ  الم وسط الحس عي لجميع فقرا  المحور الس دس )ال دوير الوظيفي( 
وهو أكعر م  الوز   %66.36، والوز  النسعي يس وب 1.696، والنحرا  المعي رب يس وب 3.32 س وب 

الجدولية وال ي  س وب  tوهي أكعر م  قيمة  3.684المحسوعة  س وب  t" وقيمة %61النسعي المح يد "
  ال دوير أسهم في ال طوير أمم  يدل عل   1.15وهي أقل م   1.111، والقيمة الح م لية  س وب 7.1

ع دة هيكلة الوظ ئ  في الج معة عند مس وى دللة إحص ئية  عدرجة م وسطة وال غيير ال نظيمي وا 
05.0.   

 

قن عة م  قعل اإلدارة العلي  ع لج معة عسي سة ال دوير يظهر م  خ ل م  سعق أ  هن ك و 
وم  ه ه اإليج عي  : القض    ،يج عي   وفوائد  عود ع لنفع عل  الموظفي  والج معة  م  إالوظيفي لم  له

ل الفنية  وسد النقص العشرب في ععض األعم ، ي  في األعم ل الفنية واإلداريةو والر  ةالعيروقراطيعل  
حجم العمل   ال دوير يع لج ح ل  الطوارئ في اإلدارة مثل  ي ب موظ  أو زي دة إ واإلدارية حيث
لدى قسم أو إدارة والحد م  سو  اس غ ل الوظيفة، ويؤكد أ  ال دوير يس هم في  قليل  عصورة مف جئة

يؤدب إل  أنم الموظفي  وم  فوائده أيض    ،ال ك لي  الم لية لل دريب ع إلض فة إل  أنم أحد وس ئل  حفيز
العمل الفعلي وال خصص    اح ي جالحد م  مق ومة الموظفي  لل غيير في م  وزيع الموظفي  حسب 
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ع دة هيكلة  والس ف دة لس ثم رفهو أسلوب  كي  ،المطلوعة م  الموارد العشرية م  خ ل  طوير وا 
 الوظ ئ  ع لج معة . 

 

 الوظيفي ال دويرال ي أظهر  أ   (9112 ،القبالن)الدراسة مع دراسة  ولقد ا فق  ن  ئج ه ه
  ضم ال ي المنظم   في ك فة مس وي  ه  في العشرية الموارد م  والس ف دة ل س ثم ر  كي أسلوب
 العيروقراطية عل  للقض   و لك العشرية، العلمية لموارده  والمؤه   الوظ ئ  م  م ش عهة مجموعة
الس ف دة  في يس هم الوظيفي ال دوير أ ، كم  أكد عل  واإلدارية الفنية األعم ل في والر  عة والرو ي 
 األعم ل األخرى، إلنج ز جديدة مه را  عل  ال دريب خ ل م  الم وافرة العشرية الموارد م  القصوى
ال ب أكد  (0222 )اليامي، أيض   مع دراسة   فقالمج ل ، وا ععض في العشرب النقص سد عهد  و لك

 لمدة  ح  ال جرعة  عيينم يكو  الجديد ف لموظ  ل قييم الموظفي ،  جرعة الوظيفي ال دويرفي دراس م أ  
 اح ي ج حسب الموظفي   وزيع عل  يس عدو ، يصلح ل وأ يصلح هل عليم الحكم ي م  لك ععد ،معينة
 األعم ل عجميع ملم   يكو  الموظ   إ حيث آخر موقع إل  م  األفراد  حريك في مرونة فهن ك ،العمل

 مف جئة زي دة أو موظ   ي ب مثل اإلدارة في الطوارئ ح ل  مع لجةو  له  ال  عع اإلدارة في الموجودة
ال ب  كره  الي مي أيض   مع عوامل نج ح ال دوير الوظيفي  وا فق  ،إدارة أو لدى قسم العمل حجم في

، العمل سير عل   لك يؤثر ل ح   ال دوير عملية خ ل الموظفي  م  محدد عدد نقل: في دراس م وهي
 طريق ع  الوظيفي ال دوير عملية في الع ملي  مش ركة، الم ش عهة الوظ ئ  عي  ال دوير ي م أ 

 ه ه   م أ ، وأهدافم مفهومم حيث م  الوظيفي ال دوير أسلوب حول الع ملي   ثقي ، عآرائهم الس ع نة
 عج نب أخرى إدارية أس ليب  نف  ي م أ ، ل لك المن سعة المدة مراع ة مع ومنظم دورب عشكل العملية
مع  وا فق ، المنشود الهد   حقيق في  سهم الوظيفي ح   اإلثرا  مثل الوظيفي، ال دوير أسلوب  نفي 

 ال ب العمل يكو حيث اكد  الدراسة عل  عوامل نج ح ال دوير الوظيفي أ   (9111)العتيبي، دراسة 
 م.يم رس ال ب ك   العمل م  والصعوعة الوظيفي المس وى في    قريع الموظ  عم كل 
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تحليل محاور المتغيرات المستقلة مجتمعة: رفع مستوى الكفاءة اإلدارية لدى العاملين اإلداريين في 
 الجامعة اإلسالمية بغزة

 :(5.1للعينة الواحدة والن  ئج معينة في جدول رقم ) t م اس خدام اخ ع ر 
 

 (7.8جدول رقم )
تحليل محاور المتغيرات المستقلة مجتمعة: رفع مستوى الكفاءة اإلدارية لدى العاملين اإلداريين في الجامعة يوضح 

 اإلسالمية بغزة

 عنوان المحور المحور

سط 
متو

ال
بي
سا
الح

ف  
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ن  
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t  مة
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تما
الح
ا

 

يب
ترت
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 1 0.000 8.604 74.70 0.689 3.74  الخعرة والمه رة األول
 4 0.000 6.162 72.65 0.828 3.63  اإلن  جية الث ني
 3 0.000 7.413 72.79 0.695 3.64  اإلعداع والع ك ر الث لث
 2 0.000 7.601 72.89 0.684 3.64  العمل عروح الفريق الراعع

 5 0.000 6.556 71.87 0.730 3.59  إرض   المس فيدي  الخ مس
  0.000 7.906 72.87 0.656 3.64 جميع المح ور  

 0.2" تساوي 92" ودرجة حرية " 2.27الجدولية عند مستوى داللة "  tقيمة 
 

آرا  أفراد عينة الدراسة في مح ور الدراسة مج معة )رفع مس وى ( 5.1)الجدول رقم يعي  و 
أ  الم وسط الحس عي  عغزة( وي عي الكف  ة اإلدارية لدى الع ملي  اإلداريي  في الج معة اإلس مية 

 %72.87و الوز  النسعي يس وب  ،0.656والنحرا  المعي رب يس وب ، 3.64لجميع المح ور  س وب 
 tوهي أكعر م  قيمة 7.906  المحسوعة  س وب t" وقيمة %61وهي اكعر م  الوز  النسعي المح يد "

 أ  مم  يدل عل  1.15قل م  أوهي  1.111، و القيمة الح م لية  س وب 7.1الجدولية وال ي  س وب 
في رفع مس وى الكف  ة اإلدارية لدى الع ملي  اإلداريي  في الج معة   سهمأسي سة ال دوير الوظيفي 

 (5.1)ويظهر لن  مم  سعق أ  الجدول رقم ، (05.0عند مس وى دللة إحص ئية )اإلس مية عغزة 
رسم صورة شمولية لمح ور الدراسة الم علقة عرفع الكف  ة اإلدارية وع ق ه  ع ل دوير الوظيفي، وهي 

 .عمث عة  جميع للن  ئج ال ي  م من قش ه  س عق   
 

( وال ب يمثل ال ر يب األول كونم يمثل أكعر وز  الخعرة والمه رة المحور )األول حيث يوضح
الموظ  الخعرة والمه را   اك س بعي  أ  ال دوير الوظيفي يؤثر إيج ع   عل  وه ا ي (%74.70)نسعي 

الخعرة والمه را  مؤشر م   ع فيه  المه م والخعرا ، وعم  أ الجديدة ن يجة لنقلم ال  أم ك  جديدة   نو 
 جة ل دويرهم.     مؤشرا  الكف  ة اإلدارية فإ  ال دوير يؤثر إيج ع   عل  زي دة الكف  ة اإلدارية للموظفي  ن ي
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( وال ب يأ ي في المر عة الث نية وفق   لوزنم النسعي العمل عروح الفريق ويوضح المحور )الراعع
أ  ال دوير الوظيفي يؤثر عل  الموظفي  حيث يعزز اح رام الموظفي  وجه   نظر ( 72.89%)

عروح الفريق م     العملأوظ  في العمل عروح الفريق، وحيث اآلخري  ويعزز الر عة لدى الم
يج عية عل  الكف  ة اإلدارية إ  ال دوير الوظيفي يؤثر عطريقة إمؤشرا  ودلئل الكف  ة اإلدارية ف

 للموظفي .
 

 ( وال ب يأ ي في المر عة الث لثة وفق   لوزنم النسعياإلعداع واإلع ك ر ويوضح المحور )الث لث
لدى الموظفي  ال ب  م  دويرهم، وعم  أ    روالع ك  ال دوير يؤثر عل  اإلعداع أحيث  (72.79%)

يج ع   عل  الكف  ة اإلدارية للموظفي  ، فإ  ال دوير يؤثر إمؤشر عل  الكف  ة اإلدارية ع ك رواإل العداع
 المدوري .

 

( وال ب يأ ي في المر عة الراععة وفق   لوزنم النسعي اإلن  جية ويوضح المحور )الث ني
المه م وزي دة إلنج ز   حفيزهو  واه م مميؤثر إيج ع   عل  حرص الموظ     ال دويرحيث إ (72.65%)

فإ  ال دوير يؤثر عل  زي دة اإلن  جية  ،اإلن  جية مؤشر م  مؤشرا  الكف  ة اإلدارية اإلن  جية وعم  أ 
 للموظفي  المدوري .

 

( وال ب يأ ي في المر عة الخ مسة وفق   لوزنم إرض   المس فيدي  ويوضح المحور)الخ مس
 اح ي ج  عل   حديد و فهم  ا    ال دوير الوظيفي جعل الموظ  ق در حيث إ (%20.12)النسعي 

رض   سب وع لدقة المطلوعة مم  زاد م  إوح ج   المس فيدي  و قديم الخدم   لهم في الوق  المن 
أل  إرض   المس فيدي  م  مؤشرا  الكف  ة  ، ة اإلداريةالمس فيدي ، ل ا فإ  ال دوير يؤثر عل  الكف 

 اإلدارية.
عل  الكف  ة  إيج عي ومم  سعق فإنن  نس ن ج م  ن  ئج الدراسة أ  ال دوير الوظيفي يؤثر  أثيرا  

 اإلدارية. 
 

 فرضيات الدراسة: اختبار
تطبيق سياسة التدوير الوظيفي ( بين 05.0توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .9

كساب الموظفين اإلداريين الخبرات والمهارات.  وا 
كس ب الموظفي    م اس خدام اخ ع ر عيرسو  إليج د الع قة عي   طعيق سي سة ال دوير الوظيفي وا 

معينة في والن  ئج ( 05.0عند مس وى دللة إحص ئية ) اإلداريي  الخعرا  والمه را  الجديدة
  :(5.9جدول رقم )

  



75 

 

 (7.1جدول رقم )
كساب الموظفين اإلداريين الخبرات والمهارات يبين   معامل االرتباط بين تطبيق سياسة التدوير الوظيفي وا 

 2.027" يساوي 2.27" ومستوى داللة "91المحسوبة عند درجة حرية "  r قيمة
 

 r، كم  أ  قيمة 1.15وهي أقل م    1.111أ  القيمة الح م لية  س وب ( 5.9)الجدول رقم يعي  حيث 
، مم  يدل عل  وجود 1.745الجدولية وال ي  س وب   rوهي أكعر م  قيمة 1.662المحسوعة  س وب 

كس ب الموظفي  اإلداريي  الخعرا  والمه را   عند ع قة طردية عي   طعيق سي سة ال دوير الوظيفي وا 
ويعزو الع حث  لك إل   نوع أم ك  العمل ع لج معة عل  الر م  ،(05.0مس وى دللة إحص ئية )

فكل دائرة أو كلية أو عم دة ع لج معة يوجد عه  م  يخ ل  م  المه م ع   الوظيفيةم   ش عم المسمي   
مه را  وخعرا  يقوم عنقله  إل   اك سبفإنم يكو  قد  ،المك   اآلخر فعند نقل الموظ  إل  م ك  آخر

المك   الجديد ويك سب م  المك   الجديد مه را  وخعرا  جديدة  جعلم يطور وير قي في عملم 
الموظ   اس يع بالموظ  وزي دة المه را  والخعرا  ن يجة لدرجة  اس ف دةر نسعة و خ ل  و  غي

وه ا م  أكد م الدراسة في  حقق الفرضية األول  أ  هن ك ع قة  ،ح صلة الس ف دةوقدرا م، إل أ  
لدى الموظفي  الموظ  الخعرا  والمه را   واك س بطردية عي   طعيق سي سة ال دوير الوظيفي 

 .يي اإلدار 
 
( بين تطبيق سياسة التدوير الوظيفي α  =2.27توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .0

 وزيادة اإلنتاجية لدى الموظفين اإلداريين.
 م اس خدام اخ ع ر عيرسو  إليج د الع قة عي   طعيق سي سة ال دوير الوظيفي وزي دة اإلن  جية لدى 

  :(5.01)والن  ئج معينة في جدول رقم ( 05.0عند مس وى دللة إحص ئية ) الموظفي  اإلداريي 
 

 (7.92جدول رقم )
 معامل االرتباط بين تطبيق سياسة التدوير الوظيفي وزيادة اإلنتاجية لدى الموظفين اإلداريينيبين 

 2.027" يساوي 2.27" ومستوى داللة "91المحسوبة عند درجة حرية "  r قيمة

 إكساب الموظفين اإلداريين الخبرات والمهارات اإلحص  ا  المحور

 سياسة التدوير الوظيفي
 0.667 مع مل الر ع ط

 0.000 الح م ليةالقيمة 
 65 حجم العينة

 زيادة اإلنتاجية لدى الموظفين اإلداريين اإلحص  ا  المحور

 سياسة التدوير الوظيفي
 0.730 مع مل الر ع ط
 0.000 القيمة الح م لية
 65 حجم العينة



76 

 

 

، كم  1.15وهي أقل م   1.111أ  القيمة الح م لية  س وب  (5.01)الجدول رقم يعي   حيث
، مم  يدل عل  1.745الجدولية وال ي  س وب  r وهي أكعر م  قيمة 1.231المحسوعة  س وب  rأ  قيمة 

عند وجود ع قة طردية عي   طعيق سي سة ال دوير الوظيفي وزي دة اإلن  جية لدى الموظفي  اإلداريي  
 .(05.0مس وى دللة إحص ئية )

 

مه را  م نوعة وفي  لك س عمن يجة   قدرة وخعرة عند الموظ  إل   كو   ويعزو الع حث  لك 
 ،نج ز المه م حرص عل   حقيق أهدا  العملوسرعة ودقة في إ إن  جيةأكثر  يجعلمم  مج ل أكثر 

وه ا م  أكد م الدراسة في  حقق الفرضية الث نية أ  هن ك  ،وكل  لك يؤثر عل  زي دة وجودة اإلن  جية
 .لدى الموظفي  اإلداريي عيق سي سة ال دوير الوظيفي وزي دة اإلن  جية ع قة طردية عي   ط

 
( بين تطبيق سياسة التدوير الوظيفي α  =2.27توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .1

 وزيادة اإلبداع واالبتكار لدى الموظفين اإلداريين.
ال دوير الوظيفي وزي دة اإلعداع والع ك ر  م اس خدام اخ ع ر عيرسو  إليج د الع قة عي   طعيق سي سة 

والن  ئج معينة في جدول رقم ( 05.0عند مس وى دللة إحص ئية ) لدى الموظفي  اإلداريي 
(5.00):  

 (7.99جدول رقم )
 اإلداريينمعامل االرتباط بين تطبيق سياسة التدوير الوظيفي وزيادة اإلبداع واالبتكار لدى الموظفين يبين 

 2.027" يساوي 2.27" ومستوى داللة "91المحسوبة عند درجة حرية "  r قيمة
 

، كم  أ  1.15وهي أقل م   1.111أ  القيمة الح م لية  س وب  (5.00)الجدول  يعي حيث 
، مم  يدل عل  1.745الجدولية وال ي  س وب   rوهي أكعر م  قيمة 1.645المحسوعة   س وب  rقيمة 

وجود ع قة طردية عي   طعيق سي سة ال دوير الوظيفي وزي دة اإلعداع والع ك ر لدى الموظفي  
 .(05.0دللة إحص ئية )عند مس وى اإلداريي  
 

الموظ  مه را  وقدرا  وخعرا  جيدة ن يجة لنقلم إل  أكثر  اك س بويعزو الع حث  لك إل   
م  مك   حيث   وفر لم العيئة المريحة والع ق   الجديدة والمه م الجديدة مم  يجعلم يعدع ويع كر 
أس ليب جديدة في إنج ز العمل وه ا م  أكد م الدراسة في  حقق الفرضية الث لثة أ  هن ك ع قة طردية 

 .اإلداريي زي دة اإلعداع والع ك ر لدى الموظفي  ال دوير الوظيفي و  عي   طعيق سي سة

 زيادة اإلبداع واالبتكار لدى الموظفين اإلداريين اإلحص  ا  المحور

 سياسة التدوير الوظيفي
 0.645 مع مل الر ع ط
 0.000 القيمة الح م لية
 65 حجم العينة
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( بين تطبيق سياسة التدوير الوظيفي α  =2.27توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .2
 والعمل بروح الفريق لدى الموظفين اإلداريين.

لوظيفي والعمل عروح الفريق لدى  م اس خدام اخ ع ر عيرسو  إليج د الع قة عي   طعيق سي سة ال دوير ا
  :(5.07والن  ئج معينة في جدول رقم )( 05.0عند مس وى دللة إحص ئية ) الموظفي  اإلداريي 

 

 (7.90جدول رقم )
 معامل االرتباط بين تطبيق سياسة التدوير الوظيفي والعمل بروح الفريق لدى الموظفين اإلداريينيبين 

 2.027" يساوي 2.27" ومستوى داللة "91المحسوبة عند درجة حرية "  r قيمة
 

، كم  أ  1.15وهي أقل م   1.111( أ  القيمة الح م لية  س وب 5.07جدول رقم )اليعي  
، مم  يدل عل  1.745الجدولية وال ي  س وب  r وهي أكعر م  قيمة 1.271المحسوعة  س وب  rقيمة 

وجود ع قة طردية عي   طعيق سي سة ال دوير الوظيفي والعمل عروح الفريق لدى الموظفي  اإلداريي  
 .(05.0 ئية )عند مس وى دللة إحص

 

جيدة  اج م عية  ع ق   الموظ  لمك   آخر يجعلم ُيكو   ان ق ل إل  ويعزو الع حث  لك
عل  أهدا   ا  و ركيز  اآلخري آلرا      واح رامس ليب جديدة ع لعمل مم  يجعلم أكثر مرونة إل  أوي عر  

وه ا م   ،العمل فيكو  أكثر حرص   عل  العمل ضم  فريق عمل و نفي  المه م والعمل عروح الفريق
أكد م الدراسة في  حقق الفرضية الراععة أ  هن ك ع قة طردية عي   طعيق سي سة ال دوير الوظيفي 

 .لدى الموظفي  اإلداريي الموظ  الخعرا  والمه را   واك س ب
 

( بين تطبيق سياسة التدوير الوظيفي α  =2.27عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )توجد  .7
 إرضاء المستفيدين.

رض   المس فيدي    م اس خدام اخ ع ر عيرسو  عند إليج د الع قة عي   طعيق سي سة ال دوير الوظيفي وا 
  :(5.03)والن  ئج معينة في جدول رقم ( 05.0مس وى دللة إحص ئية )

 

  

 العمل بروح الفريق لدى الموظفين اإلداريين اإلحص  ا  المحور

 سياسة التدوير الوظيفي
 0.720 مع مل الر ع ط
 0.000 القيمة الح م لية
 65 حجم العينة
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 (7.91جدول رقم )
رضاء المستفيدينيبين   معامل االرتباط بين تطبيق سياسة التدوير الوظيفي وا 

 2.027" يساوي 2.27" ومستوى داللة "91المحسوبة عند درجة حرية "  r قيمة
 

، كم  أ  1.15وهي أقل م   1.111أ  القيمة الح م لية  س وب  (5.03)جدول رقم اليعي  
، مم  يدل عل  1.745الجدولية وال ي  س وب   rوهي أكعر م  قيمة 1.215المحسوعة  س وب  rقيمة 

رض   المس فيدي   عند مس وى دللة وجود ع قة طردية عي   طعيق سي سة ال دوير الوظيفي وا 
 .(05.0إحص ئية )

 

رض ئهم إالمس فيدي  وكيفية  اح ي ج    خعرا  ك فية لمعرفة إل   كو   ويعزو الع حث  لك
واإلعداع في  قديم الخدم    والع ك روم طلع  هم عأفضل الطرق وال حسي  المس مر  اح ي ج  همو لعية 

وه ا م  أكد م الدراسة في  حقق الفرضية الخ مسة أ  هن ك ع قة طردية عي   طعيق  ،للمس فيدي 
رض   المس فيدي   .سي سة ال دوير الوظيفي وا 

 
( في استجابة المبحوثين في دور 05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .9

ن في الجامعة سياسة التدوير الوظيفي في رفع مستوى الكفاءة اإلدارية لدى العاملين اإلداريي
المؤهل  – يالوظيف المسمى –العمر - النوعللمتغيرات الشخصية التالية ) ىاإلسالمية بغزة تعز 

 (.عدد المرات التي انتقل بها الموظف-العملمكان  – دمةسنوات الخ –العملي 
 

 و نقسم ه ه الفرضية إل  الفرضي   الفرعية ال  لية:
( في استجابة المبحوثين في دور 05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -أ

في الجامعة  نسياسة التدوير الوظيفي في رفع مستوى الكفاءة اإلدارية لدى العاملين اإلداريي
 النوع.إلى  ىاإلسالمية بغزة تعز 
لخ ع ر الفروق عي  م وسط   أرا  المعحوثي  في دور  t م اس خدام اخ ع ر لخ ع ر ه ه الفرضية 

  في الج معة اإلس مية سي سة ال دوير الوظيفي في رفع مس وى الكف  ة اإلدارية لدى الع ملي  اإلداريي
  :(5.04والن  ئج معينة في جدول رقم ) نوعإل  ال ىعغزة  عز 

 
 
 
 

 إرضاء المستفيدين اإلحصاءات المحور

 سياسة التدوير الوظيفي
 0.705 مع مل الر ع ط
 0.000 القيمة الح م لية
 65 حجم العينة
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 (7.92جدول رقم )
للفروق بين متوسطات أراء المبحوثين في دور سياسة التدوير الوظيفي في رفع مستوى الكفاءة  tنتائج اختبار يبين 

 النوعإلى  ىن في الجامعة اإلسالمية بغزة تعز اإلدارية لدى العاملين اإلداريي

 العدد النوع العي  
الم وسط 
 الحس عي

النحرا  
 المعي رب

 tقيمة 
القيمة 
 الح م لية

جميع المح ور )دور سي سة ال دوير الوظيفي 
في رفع مس وى الكف  ة اإلدارية لدى الع ملي  

 اإلداريي  في الج معة اإلس مية عغزة(

 1.845- 0.632 3.526 62 ذكر
 

0.070 
 0.237 4.206 3 انثى 

 0.2" تساوي 91" ودرجة حرية " 2.27عند مستوى داللة " الجدولية  tقيمة 
 

المحسوعة المطلقة لجميع المح ور مج معة  س وب  tأ  قيمة  (5.04) الجدول رقم  عي حيث 
كم  أ  القيمة الح م لية لجميع المح ور  ،7.1الجدولية وال ي  س وب  tوهي أقل م  قيمة  0.145
يدل عل  عدم وجود فروق عي  م وسط   أرا  المعحوثي  في مم   1.15وهي أكعر م   1.121 س وب 

  في الج معة دور سي سة ال دوير الوظيفي في رفع مس وى الكف  ة اإلدارية لدى الع ملي  اإلداريي
 .نوعإل  ال ىاإلس مية عغزة  عز 

 

أل  نسعة اإلن ث ع لنسعة لل كور قليلة جدا  كم  هو معي  في الجدول رقم  ،ويعزو الع حث  لك
ك  النوعي  م  أفراد العينة حول دور سي سة ال دوير الوظيفي في رفع  ا ف قفك   هن ك  (5.04)

 مس وى الكف  ة اإلدارية لدى الع ملي  اإلداريي  في الج معة اإلس مية عغزة 
 

( في استجابة المبحوثين في دور 05.0ية عند مستوى )توجد فروق ذات داللة إحصائ -ب
ن في الجامعة سياسة التدوير الوظيفي في رفع مستوى الكفاءة اإلدارية لدى العاملين اإلداريي

 إلى العمر. ىاإلسالمية بغزة تعز 
 

اس ج ع   المعحوثي   م اس خدام اخ ع ر  حليل ال ع ي  األح دب لخ ع ر الفروق عي  م وسط 
  في الج معة في دور سي سة ال دوير الوظيفي في رفع مس وى الكف  ة اإلدارية لدى الع ملي  اإلداريي

  :(5.05إل  العمر والن  ئج معينة في جدول رقم ) ىاإلس مية عغزة  عز 
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 (7.97جدول رقم )
بين متوسطات استجابات أراء المبحوثين في دور  (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي يبين 

 ىن في الجامعة اإلسالمية بغزة تعز سياسة التدوير الوظيفي في رفع مستوى الكفاءة اإلدارية لدى العاملين اإلداريي
 إلى العمر

 مصدر ال ع ي  عنوا  المحور
مجموع 
 المرعع  

درجة 
 الحرية

م وسط 
 المرعع  

 قيمة
" F " 

القيمة 
 الح م لية

جميع المح ور )دور سي سة ال دوير الوظيفي 
في رفع مس وى الكف  ة اإلدارية لدى الع ملي  

 اإلداريي  في الج معة اإلس مية عغزة(

 0.618 3 1.854 عي  المجموع  
1.573 

 
0.205 

 0.393 61 23.966 داخل المجموع   
  64 25.821 المجموع

 0.79تساوي  2.27" ومستوى داللة 99، 1الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
 

وهي  0.523المحسوعة لجميع المح ور مج معة  س وب  Fأ  قيمة  (5.05جدول رقم )اليعي  
 1.715كم  أ  القيمة الح م لية لجميع المح ور  س وب  ،7.26الجدولية وال ي  س وب  Fأقل م  قيمة 

عل  عدم وجود فروق عي  م وسط   اس ج ع   المعحوثي  في دور  مم  يدل 1.15وهي أكعر م  
  في الج معة اإلس مية سي سة ال دوير الوظيفي في رفع مس وى الكف  ة اإلدارية لدى الع ملي  اإلداريي

 .05.0إل  العمر عند مس وى دللة  ىعغزة  عز 
 

را  الموظفي  اإلداريي  ال ي  شمل هم الدراسة ع  دور عزو الع حث عدم  أثير العمر عل  آوي
في الج معة اإلس مية عغزة،   اإلدارييسي سة ال دوير الوظيفي في رفع الكف  ة اإلدارية لدى الع ملي  

-31م  أعم ر م  شمل هم الدراسة أعم رهم عي   %11فكم  أظهر  الدراسة أ   ،ل ق رب أعم ر العينة
  .سنة 51م   أكثر

 

حيث ك ن  الن  ئج وجود فروق  ا  دللة  (0299)القحطاني،الدراسة مع دراسة  اخ لف قد و 
أفراد مج مع الدراسة حول أهمية  طعيق ال دوير الوظيفي في  نمية الموارد  اس ج عةإحص ئية في 

 العشرية عم غير العمر. 
 

 ىفي استجابة المبحوثين تعز ( 05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -ت
 إلى المؤهل العملي.

 م اس خدام اخ ع ر  حليل ال ع ي  األح دب لخ ع ر الفروق عي  م وسط اس ج ع   المعحوثي  في دور 
سي سة ال دوير الوظيفي في رفع مس وى الكف  ة اإلدارية لدى الع ملي  اإلداريي  في الج معة اإلس مية 

  :(5.06ملي والن  ئج معينة في جدول رقم )إل  المؤهل الع ىعغزة  عز 
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 (7.99جدول رقم )
بين متوسطات استجابات أراء المبحوثين في دور  (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي يبين 

 ىن في الجامعة اإلسالمية بغزة تعز سياسة التدوير الوظيفي في رفع مستوى الكفاءة اإلدارية لدى العاملين اإلداريي
 إلى المؤهل العملي

 مصدر ال ع ي  عنوا  المحور
مجموع 
 المرعع  

درجة 
 الحرية

م وسط 
 المرعع  

 قيمة
" F " 

القيمة 
 الح م لية

جميع المح ور )دور سي سة ال دوير الوظيفي 
في رفع مس وى الكف  ة اإلدارية لدى الع ملي  

 اإلداريي  في الج معة اإلس مية عغزة(

 0.099 3 0.298 عي  المجموع  
0.237 

 
0.870 

 0.418 61 25.523 داخل المجموع   
  64 25.821 المجموع

 0.79تساوي  2.27" ومستوى داللة 99، 1الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
 

وهي  1.732المحسوعة لجميع المح ور مج معة  س وب  F( أ  قيمة 5.06جدول رقم )ال يعي 
 1.121كم  أ  القيمة الح م لية لجميع المح ور  س وب  7.26الجدولية وال ي  س وب  Fأقل م  قيمة 

مم  يدل عل  عدم وجود فروق عي  م وسط   اس ج ع   المعحوثي  في دور  1.15وهي أكعر م  
  في الج معة اإلس مية سي سة ال دوير الوظيفي في رفع مس وى الكف  ة اإلدارية لدى الع ملي  اإلداريي

 .05.0إل  المؤهل العملي عند مس وى دللة   ىزة  عز عغ
 

أل  وحدة  ،المؤهل العلمي لهم اخ   آرا  المعحوثي  ر م  اخ   ويعزو الع حث عدم 
رة أ لب الموظفي  و الجودة اإلدارية المشرفة عل  عملية ال دوير الوظيفي ق م  ع ل مهيد للعملية ومش 

ال ي   م  دويرهم، ل لك لم يك  هن ك  أثير للمؤهل العلمي للموظفي  اإلداريي  ال ي  شمل هم الدراسة 
في آرائهم حول دورة سي سة ال دوير الوظيفي في رفع مس وى الكف  ة اإلدارية لدى الع ملي  اإلداريي  

 عغزة.في الج معة اإلس مية 
 

( في استجابة المبحوثين في دور 05.0إحصائية عند مستوى )توجد فروق ذات داللة  -ث
سياسة التدوير الوظيفي في رفع مستوى الكفاءة اإلدارية لدى العاملين اإلداريين في الجامعة 

 الوظيفة. المسمىإلى  ىاإلسالمية بغزة تعز 
م وسط اس ج ع   المعحوثي  في دور  م اس خدام اخ ع ر  حليل ال ع ي  األح دب لخ ع ر الفروق عي  

سي سة ال دوير الوظيفي في رفع مس وى الكف  ة اإلدارية لدى الع ملي  اإلداريي  في الج معة اإلس مية 
  :(5.02الوظيفة والن  ئج معينة في جدول رقم ) المسم إل   ىعغزة  عز 
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 (7.97جدول رقم )
بين متوسطات استجابات أراء المبحوثين في دور  (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي يبين 

 ىن في الجامعة اإلسالمية بغزة تعز سياسة التدوير الوظيفي في رفع مستوى الكفاءة اإلدارية لدى العاملين اإلداريي
 الوظيفة المسمىإلى 

 مصدر ال ع ي  عنوا  المحور
مجموع 
 المرعع  

درجة 
 الحرية

م وسط 
 المرعع  

 قيمة
" F " 

القيمة 
 الح م لية

جميع المح ور )دور سي سة ال دوير الوظيفي 
في رفع مس وى الكف  ة اإلدارية لدى الع ملي  

 اإلداريي  في الج معة اإلس مية عغزة(

 0.166 5 0.828 عي  المجموع  
0.391 

 
0.853 

 0.424 59 24.993 داخل المجموع   
  64 25.821 المجموع

 0.17تساوي  2.27" ومستوى داللة 71، 5الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
 

وهي  1.390المحسوعة لجميع المح ور مج معة  س وب  Fأ  قيمة  (5.02)الجدول رقم  يعي 
 1.153كم  أ  القيمة الح م لية لجميع المح ور  س وب  ،7.32الجدولية وال ي  س وب  Fأقل م  قيمة 

مم  يدل عل  عدم وجود فروق عي  م وسط   اس ج ع   المعحوثي  في دور  1.15وهي أكعر م  
  في الج معة اإلس مية سي سة ال دوير الوظيفي في رفع مس وى الكف  ة اإلدارية لدى الع ملي  اإلداريي

 .05.0الوظيفة عند مس وى دللة   المسم إل   ىعغزة  عز 
 

مسمي  هم الوظيفية إل  أ  ال دوير  اخ   آرا  المعحوثي  ر م  اخ   ويعزو الع حث عدم 
 ا ف قن ل األمر ال ب  ا ،أحد يس ث الوظيفي ع لج معة شمل جميع المسمي   الوظيفية ع لج معة ولم 

دور أ  جميع الموظفي  في الج معة ال ي  شمل هم عينة الدراسة عمخ ل  مسمي  هم الوظيفية إل  
يفي في رفع مس وى الكف  ة اإلدارية لدى الع ملي  اإلداريي  في الج معة اإلس مية سي سة ال دوير الوظ

 .عغزة
 

( في استجابة المبحوثين في دور 05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -ج
الجامعة ن في سياسة التدوير الوظيفي في رفع مستوى الكفاءة اإلدارية لدى العاملين اإلداريي

 .إلى مكان العمل ىاإلسالمية بغزة تعز 
 م اس خدام اخ ع ر  حليل ال ع ي  األح دب لخ ع ر الفروق عي  م وسط اس ج ع   المعحوثي  في دور 

  في الج معة اإلس مية سي سة ال دوير الوظيفي في رفع مس وى الكف  ة اإلدارية لدى الع ملي  اإلداريي
  :(5.01والن  ئج معينة في جدول رقم ) إل  مك   العمل ىعغزة  عز 
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 (7.98جدول رقم )
بين متوسطات استجابات أراء المبحوثين في دور  (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي يبين 

 ىن في الجامعة اإلسالمية بغزة تعز سياسة التدوير الوظيفي في رفع مستوى الكفاءة اإلدارية لدى العاملين اإلداريي
 إلى مكان العمل

 مصدر ال ع ي  عنوا  المحور
مجموع 
 المرعع  

درجة 
 الحرية

م وسط 
 المرعع  

 قيمة
" F " 

القيمة 
ةالح م لي  

جميع المح ور )دور سي سة ال دوير الوظيفي 
في رفع مس وى الكف  ة اإلدارية لدى الع ملي  

 اإلداريي  في الج معة اإلس مية عغزة(

 0.030 3 0.089 عي  المجموع  
0.070 

 
0.976 

 0.422 61 25.732 داخل المجموع   
  64 25.821 المجموع

 0.79تساوي  2.27" ومستوى داللة 99، 1الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
 

وهي  1.121المحسوعة لجميع المح ور مج معة  س وب  F( أ  قيمة 5.01جدول رقم )اليعي  
 1.926كم  أ  القيمة الح م لية لجميع المح ور  س وب  7.26الجدولية وال ي  س وب  Fأقل م  قيمة 

مم  يدل عل  عدم وجود فروق عي  م وسط   اس ج ع   المعحوثي  في دور  1.15وهي أكعر م  
  في الج معة اإلس مية سي سة ال دوير الوظيفي في رفع مس وى الكف  ة اإلدارية لدى الع ملي  اإلداريي

 .05.0عند مس وى دللة  إل  مك   العمل ىغزة  عز ع
 

شرا  اإلدارة العلي  أم ك  عملهم إل  إ اخ   جميع المعحوثي  ر م  ا ف قويعزو الع حث 
مع يير وخطة مسعقة للعملية  م  طعيقه  عل   وضعحيث  م  ،ع لج معة عل  عملية ال دوير الوظيفي

 اخ   في آرا  المعحوثي  ر م  اخ   جميع الكلي   والدوائر )مركزية ال دوير( مم  جعل عدم وجود 
دور سي سة ال دوير الوظيفي في رفع مس وى الكف  ة اإلدارية لدى الع ملي  اإلداريي  مك   العمل في 

 .في الج معة اإلس مية عغزة
 
( في استجابة المبحوثين في دور 05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -ح

ن في الجامعة سياسة التدوير الوظيفي في رفع مستوى الكفاءة اإلدارية لدى العاملين اإلداريي
 إلى سنوات الخبرة. ىاإلسالمية بغزة تعز 

لخ ع ر الفروق عي  م وسط اس ج ع   المعحوثي  في دور  م اس خدام اخ ع ر  حليل ال ع ي  األح دب 
إلس مية سي سة ال دوير الوظيفي في رفع مس وى الكف  ة اإلدارية لدى الع ملي  اإلداريي  في الج معة ا

  :(5.09إل  سنوا  الخعرة والن  ئج معينة في جدول رقم ) ىعغزة  عز 
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 (7.91جدول رقم )
بين متوسطات استجابات أراء المبحوثين في دور  (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي يبين 

 ىجامعة اإلسالمية بغزة تعز سياسة التدوير الوظيفي في رفع مستوى الكفاءة اإلدارية لدى العاملين اإلداريين في ال
 إلى سنوات الخبرة

 مصدر ال ع ي  عنوا  المحور
مجموع 
 المرعع  

درجة 
 الحرية

م وسط 
 المرعع  

 قيمة
" F " 

القيمة 
ةالح م لي  

جميع المح ور )دور سي سة ال دوير الوظيفي 
في رفع مس وى الكف  ة اإلدارية لدى الع ملي  

 اإلداريي  في الج معة اإلس مية عغزة(

 0.496 3 1.488 عي  المجموع  
1.243 

 
0.302 

 0.399 61 24.333 داخل المجموع   
  64 25.821 المجموع

 0.79تساوي  2.27" ومستوى داللة 99، 3الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
 

وهي  0.743المحسوعة لجميع المح ور مج معة  س وب  F( أ  قيمة 5.09جدول رقم )اليعي  
 1.317كم  أ  القيمة الح م لية لجميع المح ور  س وب  ،7.26الجدولية وال ي  س وب  Fأقل م  قيمة 

مم  يدل عل  عدم وجود فروق عي  م وسط   اس ج ع   المعحوثي  في دور  1.15وهي أكعر م  
سي سة ال دوير الوظيفي في رفع مس وى الكف  ة اإلدارية لدى الع ملي  اإلداريي  في الج معة اإلس مية 

 .05.0إل  سنوا  الخعرة عند مس وى دللة  ىعغزة  عز 
 

إل  أ  جميع أفراد عينة سنوا  الخعرة  اخ   آرا  المعحوثي  ر م  ا ف قيعزو الع حث 
حس س أفراد ، ع إلض فة إل  إعل  الجميع ا ه   طعيق السي سة  و م نفسه  الدراسة يعملو  في الج معة

هن ك  أثير  عينة الدراسة إل  ضرورة ال طوير وال جديد و نمية الموارد العشرية ع لج معة مم  لم يجعل
لم غير الخعرة عل  آرا  المعحوثي  في الدراسة ع  دور سي سة ال دوير الوظيفي في رفع الكف  ة 

 عغزة.اإلدارية لع ملي  اإلداريي  ع لج معة اإلس مية 
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 الفصـل السادس: الظتائـج والتوصيــات
 

 .مقدمة 

 .نتائج الدراسة 
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  الفصل السادس
 النتـائـج والتـوصيـات

 

 مقدمة
ي ضم  ه ا الفصل ملخص   ألهم الن  ئج ال ي  وصل  إله  الدراسة، كم  ي طرق إل  أهم 

هم في  حسي  آلي    نفي  سي سة ال دوير الوظيفي رحة في ضو  الن  ئج، وال ي قد  سال وصي   المق 
 ع لج معة اإلس مية.

 

 نتائج الدراسة:
 أظهر  ن  ئج الدراسة م  يلي:

  الخعرة والمه رة: ،األولالمحور عل  مس وى  .0
 .واألقس م والموظفي  ع لج معة ع دل الخعرا  والمه را  عي  الدوائر يؤدب إل   الوظيفي ال دوير -أ
م ك  األن يجة ل عدد ي أكثر م  مج ل الخعرة ف الموظفي  م  اك س ب الوظيفي ال دويرزاد  -ب

 ال ي عملوا عه .
ي المه را   ا  سد النقص فلع لشكل المطلوب م  ال دوير الوظيفي ي م اإلس ف دة لم  - 

 .ع لج معة و لك لحداثة ال جرعة ال خصص   الن درة
ج معة أل  ال ،علي  وظ ئ  إل  وال رقي للنموللموظفي  المج ل  الوظيفي ال دويرلم يفسح  -ث

والحصول عل  مؤه   أعل  للحصول عل  المن صب  رقي ع مد معدأ الكف  ة في ال 
 الم قدمة.

 

 :اإلن  جية ، نيالمحور الثعل  مس وى  .7
 أثر عل األمر ال ب  ،عل  عن   ع ق   اج م عية جديدة الموظفي الوظيفي  ال دوير س عد -أ

 .ةن  جيزي دة اإل
 العمل ع لج معة. أهدا  عل  و ركيز ا أكثر إن  جيةجعل الموظفي  الوظيفي ال دوير  -ب
 .هممم  أثر إيج ع   عل  إن  جي للموظفي  وفر عيئة مريحة الوظيفي ال دوير  - 
 .همحفزة لإلنج ز مم  زاد م  إن  جي عيئة عمل م الوظيفي ال دويرأوجد  -ث

    

 : اإلعداع والع ك ر ،ور الث لثالمحعل  مس وى  .3
مع ر   همالعمل ن يجة لك س عاإلعداع في قدرة الموظفي  عل  زاد م   الوظيفي ال دوير -أ

 و ج رب م نوعة.
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عداع  و  قدرا كش   الوظيفي ال دوير -ب  في  نفي  المه م الموكلة إليهم. الموظفي  ا 
 .أس ليب ال فكير اإلعداعيعل   دريب الموظفي  عدرجة م وسطة س عد  الوظيفي ال دوير - 
م   شجيع اإلعداع اإلداربدعم مش ركة الموظفي  في ا خ   القرارا  ل ل اه م ملم يك  هن ك  -ث

 .خ ل ال دوير الوظيفي
 

    :الفريق عروحالعمل  ،المحور الراعععل  مس وى  .4
 وعزز العمل عروح الفريق. اح رام وجه   نظر اآلخري عل  الموظفي   س عد الوظيفي ال دوير -أ
 .ع لج معة مع اآلخري  ألدا  العمل الموظ   ع و  نسيق و  الوظيفي ال دويرزاد  -ب
 الدوائر والكلي   ع لج معة. ال نسيق الفع ل عي  الوظيفي ال دويرحقق  - 
العمل عل  عند الموظفي  عدرجة م وسطة فك ن   أثيره م وسط ال ك لية الوظيفي  ال دويرقلل  -ث

 .روح الفريقع
 

 : إرض   المس فيدي  ،المحور الخ مس عل  مس وى .5
 .خدم عه  المس فيدي ي نويع الوس ئل ال ي عل   الموظفي الوظيفي م  قدرة  ال دويرزاد  -أ
 .م  خ له  يمك  إقن ع المس فيدي المه را  الك فية ال ي  الموظفي  الوظيفي ال دويرأكسب  -ب
 .ل قديم الخدمة للمس فيدي ع لدرجة المطلوعة  ي  فرغ الموظفالوظيفي ل ال دوير لم يؤدِّ  - 
ج ع   مج مع ع لدرجة الك فية حسب إ إل   سهيل و عسيط اإلجرا ا  الوظيفي ال دوير لم يؤدِّ  -ث

 الدراسة
 

 :المحور الس دس ال دوير الوظيفي عل  مس وى .6
 .العشرية الموارد م  والس ف دة عشكل أفضل لس ثم رزاد م  ا الوظيفي ال دوير -أ
 .المرؤوسي يؤدب ل كوي  صداق   ومح ع ة ععض مدة طويلة اس مرار المدير في مك نم  -ب
 .لل غيير ة الموظفي حد م  مق ومس هم ال دوير الوظيفي في ال - 
 زي دة أو موظ   ي ب مثل اإلدارة في الطوارئ ح ل  عل  مع لجةال دوير الوظيفي س عد  -ث

 .إدارة أو لدى قسم العمل حجم في مف جئة
 .واإلدارية الفنية األعم ل في والرو ي  العيروقراطية عل  في القض  ال دوير الوظيفي س عد  -ج
 .المج ل  ععض في العشرب النقص عل  سد الوظيفي ال دويرس عد  -ح
ع دة هيكلة الوظ ئ  اإلدارية في الج معة  -خ أسهم ال دوير الوظيفي في ال طوير ال نظيمي وا 

 م وسطة.عدرجة 
 عدرجة م وسطة. العمل اح ي ج حسب الموظفي   وزيع عل الوظيفي  ال دويرس عد  -د
 عدرجة ك فية أ  ال دوير الوظيفي أحد وس ئل ال حفيز.  الموظفو لم يشعر  - 
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ولم يؤثر عدرجة ك فية  ،في  قليل ال ك لي  الم لية لل دريب    ك فيلم يك  إسه م ال دوير الوظيفي  -ر
 عل  عملية ال دريب. 

 الس ع نة طريق ع  الوظيفي ال دوير عملية فيوجود ضع  واضح في مش ركة الموظفي   -ز
 .م ك  أخرىأقعل  دويرهم إل   واس ش ر همعآرائهم 

 مفهومم حيث م  الوظيفي ال دوير حول الموظفي   ثقي وجود ضع  واضح في عملية  -س
 .وأهمي م للموظ  والج معة وأهدافم

 .لعملية ال دوير الوظيفيمسعق ال خطيط وجود ضع  في عملية ال - 
 
الكف  ة اإلدارية لدى الع ملي  رفع مس وى و مج معة  ال  ععةمح ور الم غيرا  عل  مس وى  .2

 ا  دللة إحص ئية عي   طعيق سي سة ال دوير  جد ع قة و  :اإلداريي  في الج معة اإلس مية عغزة
إلن  جية لدى الموظفي  زي دة ا، في  اإلداريي  الخعرا  والمه را إكس ب الموظ)الوظيفي و
ح الفريق لدى الموظفي  العمل عرو ، ريي الع ك ر لدى الموظفي  اإلدازي دة اإلعداع و ، اإلداريي 
دراك الموظفي  ع لج معة ألهمية ال دوير الوظيفي م  إل لك و ، (إرض   المس فيدي ، اإلداريي 

خ ل النشرا  ال ثقيفية ال ي  قوم عه  وحدة الجودة اإلدارية قعل  نفي  السي سة وأثن   ال نفي  ورعط 
 اإلدارية و طوير مه را  وقدرا  وخعرا  الموظفي .ال دوير الوظيفي وزي دة الكف  ة 

 
 وجد فروق  ا  دللة إحص ئية في اس ج عة ل  :ى الخص ئص الشخصية ألفراد العينةعل  مس و  .1

دور سي سة ال دوير الوظيفي في رفع مس وى الكف  ة اإلدارية لدى الع ملي   ع المعحوثي  
 –العمر  - النوع) :للم غيرا  الشخصية ال  لية ى  في الج معة اإلس مية عغزة  عز اإلداريي
، (عدد المرا  ال ي ان قل عه  الموظ  - دمةسنوا  الخ –ي ملالمؤهل الع – يالوظيف المسم 

خ    مسمي  هم عي  مج مع الدراسة عل  الر م م  ا ش عم المه م الوظيفية إل  حد م  ل  لكو 
 دريعي، وث قي  حصول الموظفي  ع لج معة عل   دريب موحد م  خ ل عرن مج الوظيفية و 

 الع ملي  ع لج معة عأهمية ال دوير الوظيفي م  خ ل وحدة الجودة اإلدارية ع لج معة.
 

 توصيات الدراسة:
دور سي سددددددة ال دددددددوير الددددددوظيفي الن دددددد ئج ال ددددددي  وصددددددل  إليهدددددد  الدراسدددددددة، عددددددرض فددددددي ضددددددو  
الع حدددددث ، يق دددددرح اإلداريدددددة لددددددى العددددد ملي  اإلداريدددددي  فدددددي الج معدددددة اإلسددددد مية عغدددددزةفدددددي رفدددددع الكفددددد  ة 

ف عليدددددددة سي سدددددددة ال ددددددددوير الدددددددوظيفي فدددددددي رفدددددددع الكفددددددد  ة مددددددد  مجموعدددددددة مددددددد  ال وصدددددددي   ال دددددددي  زيدددددددد 
 وصدددددي   ععدددددد القيددددد م ، ولقدددددد  دددددم ال وصدددددل إلددددد  هددددد ه العغدددددزة اإلداريدددددة للعددددد ملي  ع لج معدددددة اإلسددددد مية
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دة، وعمق رنددددددة الن دددددد ئج الخ صددددددة ع لدراسدددددددة مددددددع  يرهدددددد  مدددددد  عهدددددد ه الدراسدددددد ةالخ صدددددد ة نع حليددددددل السدددددد ع
 :الع حث ع ل  لي يوصيحيث  ،الدراس   المخ لفة

إع دة هيكلة حيث هو النهج األكثر أهمية في  ،الوظيفي م  قعل إدارة الج معة ع ل دوير اله م م .0
سد و  مه را هم وخعرا هم الوظيفيةزي دة و حسي  كف  ة الموظفي  و  ةالعشري الموارد نمية الوظ ئ  و 

 .النقص في المه را   ا  ال خصص   الن درة
جرا ا  واضحة ومرنم  .2  للنموللموظفي  المج ل كي  فسح  ،الوظيفي ال دوير لعملية حديد آلي   وا 

 أفضل. وظ ئ  إل  وال رقي

الس ع نة  وير الوظيفي ع  طريقفي عملية ال د المعنيةالعمل عل  مش ركة الموظفي  والجه    .3
 .دارباإلعداع اإلرئهم إليج د قن عة لديهم ل قعل ال دوير الوظيفي و شجيعهم عل  عآ

عسعب   و الموظفالملل ال ب يشعر عم الرو ي  والر  عة و للحد م  ع ل دوير الوظيفي الس مرار  .4
عند ال ك لية   قليلال ب يعمل عم، و نفسم في نفس المك    ا ه  ظيفة المه م الو اس مرار  كرار 

 روح الفريق.لعمل عل حفيزهم لالموظفي  
جرا ا ال طوير المس مر آللي    .5 ال دوير الوظيفي م  أجل  حسي  أدا  وقدرا  الموظفي   وا 

 و فر هم لخدمة المس فيدي .
اس مرار المدير في   ، ألالمدرا  وأصح ب المن صب اإلدارية م  عملية ال دوير ضرورة إه م م .6

ن  جية  يؤدب ل كوي  صداق   ومح ع ة ععض المرؤوسي مدة طويلة مك نم  مم  يؤثر عل  سير وا 
 .العمل

 عل س عد مم  ي ،الوظيفيالعمل عل  إيج د اس را يجية واضحة لل طوير، ومع يير موحدة لل دوير  .7
 .العمل اح ي ج حسب الموظفي   وزيع

الوظيفي و وضيح مفهومم وأهدافم وفوائده  ال دوير ثق فة نويع الوس ئل الخ صة ععملية نشر  .1
  للموظفي  ع لج معة.

، ع إلض فة إل  ال خطيط الوظيفي ع لج معة ال دويرالعمل عل  وضع نظ م مك وب خ صة ععملية  .9
القصوى م  عملية ال دوير م  خ ل  قليل ال ك لي   ل س ف دةالمسعق لعملية ال دوير الوظيفي 

 الم لية لل دريب وزي دة المه را  والكف  ا  اإلدارية المطلوعة للموظفي  مم  يزيد م  إن  جي هم.
 الوظيفي عصورة دورية ومس مرة لم  لم م  فوائد. ال دوير عملية نفي   ضرورة .01
 العمل عل  الحد م  سلعي   ومعيق   ال دويرو  الس عقةمراجعة ش ملة إلجرا ا  عملية ال دوير  .00

 .م  خ ل ال قييم المس مر لعملية ال دوير الوظيفي ع لج معة
في عملية ال دوير الوظيفي والس ف دة م   ج رعهم عم   المحليةالط ع عل   ج رب المؤسس    .07

 .ي ن سب مع الج معة
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 الدراسات المقترحة:
 الفلسطيني. الع ليدور ال دوير الوظيفي في  عزيز الميزة ال ن فسية في مؤسس   ال عليم  .0
 .الحكومية ع لمؤسس   باإلدار ال دوير الوظيفي وع ق م ع لحد م  الفس د  .7
 .الحكومية الوظيفي وسعب مق ومة الموظفي  لل غيير في المؤسس  ال دوير  .3
 للموظفي  اإلداريي  ع لج معة اإلس مية.ع قة ال دوير الوظيفي ع لروح المعنوية  .4

  



91 

 

 

 املـراجـع
 

 الكتب 

 الدوريات 

 الرسائل العلمية 

 التقارير واألدلة 

 المقابالت الشخصية 

 المراجع األجنبية 

 المواقع اإللكترونية 

 

 



92 

 

 عالمراج

 المراجع العربية:
 قرآ  الكريم. ال

 :الكتب .9

  ،الدار الج معية. اإلسكندرية: اللوجستيةكفاءة وجودة الخدمات  (.7117. )ث ع  ععد الرحم إدريس. 
 دار جم  ع .األول  . الطععةالبشرية الموارد وتنمية االستراتيجية اإلدارة(. 2112سمير. ) حمد، محمدأ :

 .وال وزيع للنشر المسيرة
  عم  : دار مك عة الح مد .المساءلة والفاعلية في اإلدارة التربوية (.7116. )أخوارشيدة، ع لية عن  خل.  

  ، الج معية . اإلسكندرية: الدارالسلوك في المنظمات (.7112. )راويةحسي. 
 ( . 2112أنيس وآخرو .)الدولية الشروق : مك عةمصر .العرعية اللغة (. مجمع2)ط الوسيط المعجم. 
  ،الدار الج معية. اإلسكندرية: األعمال إدارة منظماتأساسيات (. 7116. )ععد الغف ر حنفيحنفي. 
 طيعةدار : الجز الس دس. تفسير ابن كثير )تفسير القرآن( (.7117. )إسم عيل ع  عمر، الدمشقي. 
  ،دار المسيرة. . عم  :نظرية المنظمة (.7111. )خيضر ك ظم ؛ محمود،خليل محمدالشم ع 
  ،دار وائل للنشر  المتقدمة.نظام المعلومات اإلدارية (. 7114. )فرج محمد ععد الحسي  آلالط ئي

 .وال وزيع
 ( .2005ع عدي ، محمد ععد الق در .)(. عم  : دار الشروق للنشر 2. )طاإلدارة المدرسية الحديثة

 وال وزيع.
 ( .ا2002ععد الع قي، ص ح الدي  محمد .)اإلسكندرية: الدار الج معية.لسلوك الفع ال في المنظمات . 
  ،البحث العلمي، مفهومه، أدواته،  .(7110)ك يد. ععيدا ،  وق  ، وعدس، ععد الرحم ، وععد الخ لق

 . عم  : دار الفكر.وأساليبه
 األرد : دار  .البشرية الموارد وتنمية التدريب(. 2112 (حمدا . يعقوب، ؛محمد عس  ، ععد المعطي

 .وال وزيع للنشر زهرا 
  الري ض: المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية في العلوم السلوكية(. 0995)حمد. العس   ص لح .

 مك عة الععيك  .
  دار مبادئ اإلحصاء واستخداماتها في مجاالت الخدمة االجتماعية(. 0996)عهج . كشك، محمد .

 اإلسكندرية. مصرالطع عة الحرة، 
 ( .2112م هر، احمد.) الوظيفي المستقبل وتطوير تخطيط يف واألفراد المنظمات دليل الوظيفي المستقبل. 

 .الج معية اإلسكندرية: الدار
 الج معية الدار :اإلسكندرية .المهارات بناء مدخل التنظيمي السلوك(. 2112) .م هر، احمد. 

 و : المطععة الك ثوليكية.بیر(. 02)ط والعلوم واآلداب اللغة في المنجد .(7103. )المنجد 
  ،للنشر المن هج دار ،1) طوالمواد. ) والعملي   النظري   الحكومية، األعم ل إدارة(. 7117. )محمدموفق 

 .وال وزيع
 ، الععيك   مك عة :الري ض .(0)ط اليابانية اإلدارة استراتيجية(. 0221ععد اهلل. ) إعراهيم المني.  
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 :الدوريات .0
 ،نقل مديري ووكالء المدارس إسهام حركة (. 2111. )سعيد ع  أحمد؛ القحط ني، س لم ع  سعيد الزهراني

 لل رعية الع مة اإلدارة ،المدرسية اإلدارة عمركز والدراس   العحوث لجنة . دراسة.في تطوير األداء المدرسي

 المدرسية: جدة. اإلدارة قسم ال رعوب. اإلشرا  إدارة، جدة عمح فظة وال عليم

 ( .2022الشري ، علي .)مجلة دراس   عرعية  .السعوديةامعات التدوير الوظيفي وأثره على األداء بالج
، 20العدد  عرعية إقليمية محكمة مس قلة.  صدره  راعطة ال رعويي  العرب النفس، مجلةال رعية وعلم  يف

 السعودية.

 ( .2022الشري ، علي .) التدوير الوظيفي من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية بالجامعات
 . السعودية  صدره  راعطة ال رعويي  العرب إقليمية محكمة مس قلة. جلة عرعيةعحث منشور في م .السعودية

 الري ض. ،021المدنية، العدد الخدمة . مجلةالوظيفي التدوير(. 0222زويد. ) الع يعي، محمد 

 ( . 0991القع  ، يوس .)الري ض ،333  ج رية، العدد . مجلةالعمل دوران. 

 
 :العلميةالرسائل  .1
 في الفلسطينية في الجامعات العاملين لدى الوظيفي الرضا مستوى "قياسم(: 7114نجوى، ) رمض  ، أعو 

 اإلس مية،  زة، فلسطي . الج معة مك عة م جس ير، رس لة ،"غزة قطاع
   لألساليب  استطالعية دراسة الحكومية األجهزة في المديرين تطوير (.0992محمد. ) أحمد، عج

 العلوم سعود، كلية ج معة الملك .م جس ير . رس لةالمديرين لتطوير الحكومية زةاألجه تتبعها التي الداخلية
 .الري ض .الع مة اإلدارة اإلدارية، قسم

 ،االحتراق الوظيفي لدى المرأة العاملة في مؤسسات السلطة الوطنية (. 7107أم ني عس م. ) الجمل
 .فلسطي  .إدارة األعم ل ال ج رة، قسم اإلس مية، كليةالج معة  م جس ير. . رس لةالفلسطينية في قطاع غزة

 ( .7115الخ نق، سن   ععد الكريم .) المعرفة الركيزة الجديدة والتحدي التنافسي للمؤسسات
. عحث مقدم ضم  المل قي الدولي الث لث حول  سيير المؤسس  ، كلية العلوم واالقتصاديات

 كرة. المغرب.الق ص دية وال سيير، ج معة محمد خيضر، عس
 ،فعالية برامج الدراسات العليا التربوية في رفع الكفاءة اإلدارية لدى (. 7103ن ي  ع  سلط  . ) الرويس

 ال رعوية اإلدارة ال رعية، قسم القرى، كلية أم ج معة . دعلوم ع م في ال رعية.منسوبي وزارة الداخلية
 .المكرمة مكة .وال خطيط

 ،لمدير  الوظيفي للتدوير المتوقعة اإلدارية والسلبيات االيجابيات(. 0996ععد المنعم. ) ععد اهلل السلمي
القرى،  أم ج معة م جس ير. . رس لةجدة مدينة في الثانوية المدارس ومعلمو مديرو يتصورها كما المدرسة

 .المكرمة مكة .وال خطيط ال رعوية اإلدارة ال رعية، قسم كلية
 ( .7115عثم  ، منعم ععد الق در .)كفايات مدير المدرسة الثانوية وعالقتها باألدوار التي يضطلع بها .

 ج معة عغداد، أطروحة دك وراه، كلية ال رعية، اع  رشد.
 ،للعاملين في  الروح المعنوية على وأثره األمنية للقيادات الوظيفي التدوير(. 7103أحمد عزمي. ) عزام

 الج معة اإلس مية، كلية م جس ير. . رس لةقطاع غزة-ة التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينيةاألجهزة األمني
 .فلسطي  .إدارة األعم ل ال ج رة، قسم
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 ،  التدوير الوظيفي وأثره على أداء العاملين اإلداريين في وكالة الغوث (. 7100عص م ف يز. ) القرع– 
 .فلسطي  .إدارة األعم ل ال ج رة، قسم عة اإلس مية، كليةالج م م جس ير. . رس لةمكتب غزة اإلقليمي

 ،الروح المعنوية على وانعكاساته اإلدارية للقيادات الوظيفي التدوير(. 7100ععد العزيز عثم  . ) ف  م 
ج معة ن ي  العرعية للعلوم األمنية، كلية  م جس ير. . رس لةبالرياض المسلحة القوات بمستشفى للعاملين
 .العلي ، قسم العلوم اإلدارية الري ض الدراس  

 ،تطور الهياكل التنظيمية للوزارات الفلسطينية وأثره على الكفاءة اإلدارية(. 7112نعيل ععد. ) اللوح .
 .فلسطي  .إدارة األعم ل ال ج رة، قسم الج معة اإلس مية، كلية م جس ير. رس لة

 بالتطبيق على الجمركي الموظف أداء على وأثرها الوظيفي التدوير عملية(. 7111علي. ) الي مي، محمود 
 .اإلدارة الع مة الري ض. معهد .جمركية إدارة  خصص ع لي دعلوم . رس لةالدولي خالد الملك مطار جمرك

 ( .7114يحضية، سم لي .) أثر التسيير االستراتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على الميزة
. كلية العلوم والق ص د وعلوم ال يسير، . ج معة الجزائر. أطروحة دك وراهةالتنافسية للمؤسسة االقتصادي

 الجزائر.

 

 :التقارير واألدلة .2
 ( .7107الج معة اإلس مية .)زة، فلسطي .تقرير وحدة الجودة  . 
 ( .7107الج معة اإلس مية .)مقدم إلدارة الج معة.  زة، فلسطي .مقترح تطوير السكرتارية بالجامعة . 
 ( .7107الج معة اإلس مية .)مقدم إلدارة الج معة. الج معة مقترح تدوير السكرتارية واإلداريين بالجامعة .

 اإلس مية.  زة فلسطي .  زة، فلسطي .
 ( .7107الج معة اإلس مية )مقدمة لرئيس الج معة.  زة، رسالة نائب رئيس الجامعة للشئون اإلدارية .

 فلسطي .
  .زة، قرارات لجنة شئون موظفين بالجامعة، بخصوص التدوير والتنقالت(. 7107)الج معة اإلس مية  .

 فلسطي .
 ( .7100الج معة اإلس مية .)زة، فلسطي .تقرير وحدة الجودة  . 
 ( .7100الج معة اإلس مية .)زة، فلسطي .محضر اجتماع مكتب نائب الرئيس للشئون اإلدارية  . 
 ( .7100الج معة اإلس مية .)زة، فلسطي . ر التقييم المؤسسي للجامعة.تقري  
 ( ،7103وزارة ال رعية وال عليم الع لي الفلسطيني:)  الدليل اإلحصائي لوزارة التربية والتعليم العالي

 ، فلسطي . الفلسطيني
  الهيئة ال ح دية للموارد العشرية.دليل إجراءات نظام التدريب والتطوير(. 7103. )ال ح ديةالهيئة . 

 

  الشخصية: المقابالت .5

  الج معة اإلس مية . 7103نوفمعر 74ع  ريخ ، د.ح  م علي الع يدب. مدير وحدة الجودة اإلداريةمع مقابلة ،

  زة.



95 

 

 الج معة اإلس مية . 7103نوفمعر 74ع  ريخ ، م.محمد أعو شعع  . إداري وحدة الجودة اإلدارية مع مقابلة ،

  زة
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97 

 

 (1الملحق رقم )

 قائمة بأسماء المحكمين
 

 المسمى الوظيفي االسم م.

 الج معة اإلس مية –عميد فرع الجنوب  –أس     أ.د. م جد الفرا  .0

 الج معة اإلس مية –عميد الجودة وال طوير –أس     أ.د. سن   أعو دقة  .7
 الج معة اإلس مية –كلية ال ج رة  –أس     أ.د. علي ش هي   .3
 الج معة اإلس مية -مس عد الن ئب األك ديمي  –أس    مش رك  د. ح  م الع يدب  .4
 الج معة اإلس مية –كلية ال ج رة  –أس    مش رك  د. يوس  عحر  .5

 الج معة اإلس مية –ن ئب عميد الجودة وال طوير  –أس    مس عد  د. إي د الدجني  .6
 الج معة اإلس مية –كلية ال ج رة  –أس    مس عد  د. ي سر الشرف   .2
 الج معة اإلس مية –كلية ال ج رة  –أس    مس عد  د. وسيم الهعيل   .1

 الج معة اإلس مية –كلية ال ج رة  –أس    مس عد  د. ن ف  عرك    .9

 ج معة األزهر –كلية الق ص د والعلوم اإلدارية  –أس    مس عد  محمد ف رس د.  .01

 ج معة القدس المف وحة –كلية ال ج رة  –أس    مس عد  د. ج ل شع    .00
 ن ئب عميد أك ديمية اإلدارة والسي سة للدراس   العلي   –أس    مس عد  د. أحمد المشهراوب   .07

 
 

 



98 

 

 (2الملحق رقم )
 الرمحن الرحيمبسم اهلل 

 استبانة
   اضلةالف األختالفاضل /  األخ

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، 
 

عغرض اس كم ل م طلع   الحصول عل  درجة الم جس ير في القي دة واإلدارة م  أك ديمية 
 اإلدارة والسي سة، فإنني أقوم عإجرا  دراسة  طعيقية ععنوا :

 

رفع مستوى الكفاءة اإلدارية لدى العاملني اإلداريني يف ااجامعة دور سياسة التدوير الوظيفي يف " 
  "اإلسمامية غزةة

 

ووضع  ،م أنيةيرج  منكم ال كرم ع ععئة الس ع نة المرفقة، ععد قرا ة كل عع رة م  عع را  الس ع نة قرا ة 
 في الخ نة ال ي  ععر ع  مدى موافق كم عليه  حسب الواقع ال ب  عملو  عم. (x)ع مة 

علم   عأ  إج ع  كم ل   س خدم إل أل راض العحث العلمي فقط و  وق  عل  دق ه  صحة الن  ئج ال ي 
 س  وصل إليه  الدراسة.

 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم، 
  

 الباحث: جبر علي أبو صبحة                                                                 
                                                                         6959600900 

 أوال: المعلومات الشخصية:
 ( في المرعع المق عل لإلج عة المن سعة:Xاألسئلة اآل ية عوضع ع مة )  الرج   اإلج عة ع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     أنثى  ذكر  النوع:

 سنة فأكثر 50  50أقل من -40  40أقل من -10  10أقل من-10  العمر:

 ماجستير  بكالوريوس  دبلوم  توجيهي  المؤهل العلمي

 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 الكلية /الدائرة التي أعمل بها:

 سكرتير  فني  أداري  قسمرئيس   مساعد مدير  مدير  المسمى الوظيفي:

 أكثر من ذلك  ثالثة أماكن  مكانين  مكان واحد  عدد األماكن التي عملت فيها بالجامعة:

 سنوات فأكثر 30  30أقل من - 6  6أقل من - 1  1أقل من   عدد سنوات العمل بالجامعة

 آخر عمل إل  عمل اإلدارب م  الموظ   حريك نقل أو خ لم م  ي م ومنظم مخطط إدارب أسلوب التدوير الوظيفي:
 .       الج معة وأهدا  أهدافهم  حقيق ضو  في وخعرا هم، ومه را هم مع رفهم و طوير  نمية عهد  ،الج معةداخل 
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يف  (x)فيما يلي جمموعة من العبارات وأمام كل عبارة مخس درجات لإلجاغة، يرجى وضع إشارة 
 املكان املظاسب

موافق 
غري  حمايد موافق غشدة

 موافق

غري 
موافق 
 غشدة

      الخبرة والمهارة 

زاد ال دوير م  اك س عي الخعرة في أكثر م  مج ل )ن يجة ل عدد أم ك    .0
      العمل(.

ال دوير سعب في  ع دل الخعرا  والمه را  عي  الدوائر واألقس م والموظفي    .7
      .ع لج معة

      .معرفة ص حي   ومه م العمل عدقةس عدني ال دوير عل    .3

      .علي  وظ ئ  إل  وال رقي وال طور للنموأفسح لي ال دوير المج ل   .4

 جديدة مه را  عل  عي دري خ ل م  فعيل قدرا ي  في ال دوير س هم  .5
      .األعم ل األخرى إلنج ز

      .المه را  القي ديةس عدني ال دوير عل  اك س ب   .6

      . الن درةال دوير سد النقص في المه را   ا  ال خصص     .2

      الجديدة.في الوظ ئ   يومه را  يإعراز قدرا عل   ال دوير س عدني  .1

 المش كل ال يعل   طعيق أس ليب جديدة ع لعمل لحل س عدني ال دوير   .9
      .ني واجه

      اإلنتاجية  

      .ع لج معة العمل أهدا  عل  و ركيز ا ال دوير جعلني أكثر إن  جية  .0

دوائر وكلي    عي  وال ع و  ال ص ل  حسي س عدني ال دوير عل    .7
      .أدى إل  النسج م في العمل وزي دة اإلن  جية الج معة

      .وفر ال دوير عيئة مريحة مم  أثر إيج ع   عل  إن  جي ي  .3

      .مم  أثر إيج ع   عل  إن  جي يال دوير وفر فرصة جديدة إلثع    ا ي   .4

أدى ال دددددوير إلدددد  زيدددد دة حرصددددي واه مدددد مي إلنجدددد ز العمددددل ممدددد  زاد مدددد    .5
      .إن  جي ي

      .خلق ال دوير عيئة عمل محفزة لإلنج ز مم  زاد م  إن  جي ي  .6

      .ال دوير زاد م  إحس سي ع لن م   للعمل مم  أثر إيج ع   عل  إن  جي ي  .2

ممد   ألقسد م   طلدب مجهدود أكعدر ين يجدة لنقلدلددب إحعد ط لم يخلق ال دوير   .1
      .أثر عل  إن  جي ي

سد عدني ال دددوير علدد  عند   ع قدد   اج م عيددة جديدددة ممد  أثددر إيج عدد   علدد    .9
        .إن  جي ي

      اإلبداع واالبتكار 
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لك س عي مع ر  ال دوير زاد م  القدرة عل  اإلعداع في العمل ن يجة   .0
      .و ج رب م نوعة

عداع   وقدرا  مزاي ال دوير  كش   .7       .الموظفي  وا 

      .يرو ي  الوظيفالال قليل م  و  عل  ال جديد في العملس عدني ال دوير   .3

وظ ئ  ع لشكل ال ب يحقق دافعية أكعر الإل  إع دة  وصي  ال دوير  أدى  .4
      .لإلعداع

      .أس ليب ال فكير اإلعداعي الموظفي ال دوير س عد عل   دريب   .5

      .في ا خ   القرارا  ل شجيع اإلعداع اإلدارب الموظفي مش ركة ال دوير دعم   .6

عأسلوب م جدد للسعي  األعم ل المكل  عه إنج ز س عدني ال دوير عل    .2
      .اإلعداع ل حقيق

      .في العمل المس مر وال حسي  الع ك را  زي دةس عدني ال دوير عل    .1

السد مرار فدي نفدس الوظيفيددة لمددة طويلدة يدؤدب إلدد  القضد   علد  القدددرا    .9
      .اإلعداعية والع ك رية لدى الموظ 

      العمل بروح الفريق 

      .الموظفي  عي  الفريق روح و نمية  حسي س عد ال دوير عل    .0

      .زي دة ال نسيق وال ع و  مع اآلخري  ألدا  العمل س عدني ال دوير عل   .7

      .س عدني ال دوير في  عزيز اح رام وجه   نظر اآلخري   .3

 .ع لج معة والكلي    حقيق ال نسيق الفع ل عي  الدوائر إل  ى ال دويردأ  .4
     

عي  المدوظفي  ممد  عدزز العمدل  ال ص ل موجة مف وحة م  ال دوير خلق   .5
      .عروح الفريق

       .ع لعمل الجم عيب الر عة لدال دوير  عزز  .6

      .عل  روح الفريق إيج ع   ثر أمم   بعند ال دوير ال ك لية قلل  .2

      .س يع ب الموظ  للمه م الجديدةلعل  روح الفريق  ال دوير إيج ع   ثر أ  .1

ال ددي  واجددم  واألزمدد  عأفكدد ر وحلددول للصددعوع     يعمشدد ركسدد هم ال دددوير   .9
      .الدائرة أو الكلية

      إرضاء المستفيدين 

      .أدى ال دوير إل   سهيل و عسيط اإلجرا ا   .0

      .أدى ال دوير إل   فرغ الموظ  ل قديم الخدمة للمس فيدي   .7

      .ال دوير أدى إل  دقة المع م   المقدمة للمس فيدي   .3
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      .س عدني ال دوير عل   قديم الخدم   عشكل أفضل للمس فيدي   .4

      .س عدني ال دوير عل   قديم الخدم   في الوق  المحدد  .5

        .حفزني ال دوير عل  مس عدة المس فيدي   .6

       .رفع ال دوير م  درجة جهوزي ي ل س ج عة لطلع   المس فيدي   .2

      .ال ع مل علط  مع المس فيدي زاد ال دوير م  قدر ي عل    .1

       .المس فيدي المه را  الك فية ال ي م  خ له  يمك  إقن ع ال دوير  عنيكسأ  .9

جعلنددي ال ددددوير علددد  درايددة ععملدددي وقددد در علددد  اإلج عددة علددد  ك فدددة أسدددئلة   .01
      .المس فيدي 

عشدكل  ال دوير جعل الموظ  يحدد ويد فهم اح ي جد   وح جد   المسد فيدي   .00
      .أفضل

ل قديم خدمة أفضل  الموارد اس غ ل كف  ةس عد ال دوير عل  زي دة   .07
      .للمس فيدي 

      .عزز ال دوير الموضوعية والشف فية في  قديم الخدمة للمس فيدي   .03

      .زاد ال دوير م  قدر ي عل   نويع الوس ئل ال ي أخدم عه  المس فيدي   .04

      التدوير الوظيفي  

ع دة هيكلة الوظ ئ  في   .0 أسهم ال دوير في ال طوير وال غيير ال نظيمي وا 
      الج معة.

لدى اإلدارة العلي  ع لج معة قن عة عسي سة ال دوير مم  س عد في نج ح   .7
      .ال دوير الوظيفي

 عرأيي. الس ع نة طريق ع  الوظيفي ال دوير عملية فيش رك ني اإلدارة   .3
     

 مفهومم حيث م  الوظيفي ال دوير حول موظفي ال ع ثقي  ق م  اإلدارة  .4
      .وأهدافم

 ال دوير ك   عل  المس وى األفقي وم مشي   مع طعيعة عملي الح لي.   .5
     

 الموارد م  عشكل أفضل والس ف دة ل س ثم ر  كي أسلوب ال دوير  .6
      .العشرية

 الفنية األعم ل في والرو ي  العيروقراطية عل  في القض  ال دوير س عد   .2
      .واإلدارية

      .المج ل  ععض في العشرب النقص س عد عل  سد ال دوير  .1

 .العمل اح ي ج حسب الموظفي   وزيع عل  ال دوير س عد  .9
     

 موظ   ي ب مثل اإلدارة في الطوارئ ح ل  عل  مع لجةال دوير س عد   .01
      .إدارة أو لدى قسم العمل حجم في مف جئة زي دة أو
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 شاكرين حسن تعاونكم،

      .الوظيفيةالحد م  سو  اس غ ل س هم ال دوير في   .00

      ال دوير  م ع خطيط مسعق وليس عشكل عشوائي.  .07

 ال دوير أسلوب ليس لمع قعة الموظ  المقصر في عملم.  .03
     

 س هم ال دوير في  قليل ال ك لي  الم لية لل دريب.   .04
     

 لم يؤثر ال دوير عل  معدأ ال خصص عند الموظفي .   .05
     

      ال دوير أحد وس ئل ال حفيز.  .06

اسددددد مرار المددددددير فدددددي مك ندددددم يددددددؤدب ل كدددددوي  صدددددداق   ومح عددددد ة ععددددددض   .02
      .المرؤوسي 

      .لل غيير ة الموظفي حد م  مق ومس هم ال دوير في ال  .01


