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ABSTRACT 

 

This quantitative study discusses the functional rotation, which is one of the most 

important administrative methods for reforming the performance of the employees 

in the organization, through a comprehensive development program. The researcher 

conducted an exploratory study on the staff working in the Ministry of Education, 

The survey found that 63% of the employees believe that there are many obstacles in 

the process of recycling the job. Recycling is seen as a penalty for the ministry to 

transfer employees from their departments to other departments. The researcher then 

interviewed staff in the ministry to find out their views on career rotation; found a 

lack of training and development before the process of rotation of staff. The study 

aims to discuss the impact of career rotation on the stability of employees in the 

Ministry of Education in the Sultanate of Oman. Through descriptive analytical 

approach. The researcher selected a sample of the employees of the ministry, 

consisting of (45) managers and assistant director, and heads of departments. The 

researcher designed a questionnaire consisted of (27) paragraphs divided into (4) 

axes. The findings revealed that: There are negative impression by the employees on 

how the recycling process is taking place. The weakest axis of study is the stability 

of workers. There is a weakness in the evaluation of the performance of workers, 

incentives and rewards, but even with regard to thanks and praise. 

Keywords: career rotation, staff stability, Ministry of Education 
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 ملخص ال

 

 عرب ،من أهم الطرق اإلدارية إلصالح أداء العاملني يف املنظمة د  يعالذي  ،التدوير الوظيفيتناقش هذه الدراسة الكمية 
وقد قام  .وإبراز قدراهتم وإبداعاهتم  ،لكفاءات الشابة ملمارسة االشراف واإلدارة والقيادةايحفز فبرنامج تنموي شامل، 

( من %63الباحث بدراسة أستطالعية على املوظفني العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم، وقد كانت نتيجة الدراسة أن )
تتخذها الوزارة يف   ةبو عق  مبثابةالتدوير    ظر إىلنيحيث    ؛هناك معوقات كثرية يف عملية التدوير الوظيفياملوظفني يرون أن  

. مث أجرى الباحث مقابالت مع موظفني يف الوزارة ملعرفة آرائهم حول  أقسام أخرىنقل املوظفني من أقسامهم إىل
 مناقشة  الدراسةدف  التدوير الوظيفي؛ وتبني وجود قصور يف عملية التدريب والتطوير قبل عملية تدوير املوظفني. لذا هت

. ومن خالل املنهج الوصفي التحليلي. نة عمانستقرار العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطاأثر التدوير الوظيفي على  
مديراً ومعاون مدير، ورؤساء األقسام. وصمم استبانة مكونة من (  45قوامها )  من العاملني بالوزارة،ختار الباحث عينة  ا
مالحظات سلبية لدى العاملني حول الكيفية اليت جود و ( حماور. دللت نتائج الدراسة: 4( فقرة توزعت على )27)

، تقييم أداء العاملنياستقرار العاملني. وجود ضعف يف جتري هبا عملية التدوير. إن أضعف حمور من حماور الدراسة هو 
 .الشكر والثناء، بل حىت ما يتعلق بكافآتاملوافز و احل  و

 زارة الرتبية التدوير الوظيفي، استقرار العاملني، و كلمات مفتاحية:  
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 ؛التدوير الوظيفي أحد اساليب التطوير الوظيفي والتغيري التنظيمي وهو احد االساليب اإلدارية احلديثة اليت متارس عد  ي  
ويهدف هذا النظام إىل إعداد املوظف ألعمال   .إلتاحة الفرصة ألكرب عدد من املوظفني من ممارسة اكثر من عمل منظم 

ويكون الغرض األساسي منه هو تدريب وتنمية الفرد نفسه أي   .اخرى بشكل منظم وجمدول وفق خطة إدارية مدروسة
بغرض التعرف على وظيفة او مهام كل إدارة، أو حتمل مسئوليات وواجبات وظيفية   ىانتقال املوظف من إدارة إىل أخر 

أخرى حبيث يثبت جداره من خالهلا ويثبت ذاته يف نفس الوقت ويقوم هبا كما لو أداها شخص له أقدمية وخربه يف 
اهلدف  .أداء يف العملهذه الوظيفة. مما يؤدي إىل توسيع مدارك األفراد عن وظيفة معينة بغرض الوصول اىل أفضل 

وهو أهم وسيلة   .األساسي من التدوير هو إعداد املوظف وتنميته حبيث يصبح مؤهال للتدرج من خالل السلم الوظيفي
التخطيط املدروس لتدوير  عربأو منهج تتبعه اإلدارة يف أي منظمة بغرض الوصول إىل األهداف اليت تريد حتقيقها، 

 األخرىلتوسيع أفاق األفراد عن الوظائف   ؛و داخل اجلهاز نفسهأا بني األجهزة املختلفة  جمموعة منتقاة من األفراد فيم 
 .(2010زكي،  )

الطرق واألساليب  لقد أدى التطور السريع للكثري من املفاهيم اإلدارية والتقنية إىل حث املنظمات على البحث عنو   
أصبح االهتمام املتزايد بالعنصر البشري خياراً ال ميكن  املناسبة لتحقيق أهدافهم وتعزيز ما يقدمون من خدمات، ولقد 

ألي منظمة يف العصر احلايل جتاهله ألن العديد من منظمات األعمال قد أدركت أن العنصر البشري وراء إجناز كل 
كمن هدف سامي للمنظمة، حيث أن العنصر البشري هو العنصر األكثر أمهية يف حتقيق أهداف املنظمة املعاصرة اليت ت

 .(2003عبد الباقي،)  يف حتقيق رضا العمالء واكتساب والئهم هبدف اإلستمرار والتقدم يف بيئة العمل

وتعد عناصر النجاح احلرجة هى تلك العناصر اليت تؤثر بشكل كبري على القرارات املتخذة من قبل اإلدارة العليا ولضمان 
اليت تعد من املسائل احليوية للمنظمة وأنشطتها إذ يتم من جناح املنظمات فهناك العديد من عوامل النجاح احلرجة 

 .(1999ي،  شهر )الخالهلا حتديد اجملاالت اليت تسرتعي االهتمام لضمان النجاح يف املستقبل  

 

 

 المقدمة
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متارسها يعد التدوير الوظيفي أحد اساليب التطوير الوظيفي والتغيري التنظيمي وهو أحد االساليب اإلدارية احلديثة اليت  و 
إلتاحة الفرصة ألكرب عدد من املوظفني من ممارسة اكثر من عمل منظم ويهدف هذا النظام إىل إعداد املوظف ألعمال 

 .(2008)الزهراين،    اخرى بشكل منظم وجمدول وفق خطة إدارية مدروسة

 : الدراسةمشكلة  
تجدات اليت تتبناها املؤسسات سواء العاملة إن التدوير الوظيفي او نقل املوظف من وظيفة إىل اخرى يعد من اهم املس

يف القطاع اخلاص ام القطاع العام وهو يعد وسيلة عملية ضرورية عندما تكون املنظمة تعمل يف بيئة إدارية تقليدية 
وتتسم االدارة يف وزارة الرتبية والتعليم بأتباعها للتدوير الوظيفي للعاملني وذلك عن  .وقواعد واجراءات تتسم باجلمود

طريق نقل املوظفني من إدارة إىل اخرى مع عدم االخالل بكفاءة االداء، ويعمل الباحث يف املديرية العامة للرتبية والتعليم 
 . مبحافظة ظفار

وقد قام الباحث بعمل دراسة أستطالعية على املوظفني العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم، وقد كانت نتيجة الدراسة أن 
ن أن التدوير الوظيفي و حيث يرى املوظف  ؛هناك معوقات كثرية يف عملية التدوير الوظيفي%( من املوظفني يرون أن  63)

. وأجرى الباحث مقابالت مع عدد وظفني من أقسامهم إىل أقسام أخرىهو عملية عقاب تتخذها الوزارة يف نقل امل
( موظفًا من الوزارة، للتعرف على أرائهم حول التدوير الوظيفي، وقد اتضح من خالل إجاباهتم؛ أن الوزارة تقوم 45)

عملية التدريب   بعمل تدوير وظيفي بشكل منتظم للموظفني بالوزارة، لكن هناك قصور من وجهة نظر العاملني تكمن يف
والتطوير قبل عملية التدوير. حيث يرى املوظف أنه جيب أن يكون هناك تطوير وتدريب وتأهيل للموظف قبل أن تتم 
عملية التدوير الوظيفي. كما أن املوظف يرى أن التدوير يتم بطرق خاطئة؛ حيث يتم نقل موظفني من أقسام إدارية 

اري يكون غري متخصص وغري مؤهل للعمل يف الوظيفة اليت مت نقله إليها. كما إىل أقسام مالية والعكس، واملوظف اإلد
 أن املوظفني ليس لديهم أدىن مستويات الرضا عن الربامج التدريبية اليت يتم تدريبهم عليها. 

 أن عملية التدوير الوظيفي ستؤدي إىل أكتساب مهارات من خالل تعامله مع االقسام ،ترى الوزارةأخرى  من جهة
املختلفة والتعرف على االعمال اليت تتم داخل هذه االقسام ولكن بالعكس يرى املوظف أن عملية التدوير الوظيفي 

 .تقلل من مستويات االستقرار الوظيفي
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( هدف من خالهلا التعرف على دور التدوير الوظيفي يف تنمية املوارد البشرية 2011ويف دراسة قام هبا )القحطاين، 
عربية السعودية، أتضح أن هناك معوقات يف عملية التدوير الوظيفي يف املؤسسات نتيجة الثقافة السلبية باململكة ال

للعاملني جتاه أسلوب التدوير الوظيفي.هنا تتمحور مشكله الدراسه حول االثار اليت تتنج عن عمليه التدوير وقبوهلا 
لذا فقد أرتأى الباحث التعرف على اثر التدوير الوظيفي يفي   وكيفيه التأقلم معها االمر الذي يودي اىل االستقرار الوظ 

 .على أستقرار العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان 

أثر التدوير الوظيفي على أستقرار العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة  مناقشة اهلدف الرئيسهداف البحث: أ
 . وعن هذا اهلدف يتفرع هدفان مها:عمان 

  .اعتماد التدوير الوظيفي يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان التعرف على مستويات  األول:  
 . وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان التعرف على مستويات االستقرار الوظيفي للعاملني يفالثاين:  

 نظريات التدوير الوظيفي اإلطار النظري:  
 :في المنظمةنظرية التوازن  أوالً:  

ن أن األفراد داخل املنظمة اإلدارية يعملون بشكل مجاعي و أ)لساميون( القائمة على  يف املنظمةتقوم نظرية التوازن 
شباع إقراراهتم تتأثر مبدى مسامهه كل منهم يف صنع القرار كون األفراد على علم بأن هذه املشاركة سوف يرتتب عليها  

هداف األفراد . فاملنظمة ونتيجة هلذا التوازن أهداف املنظمة وحتقيق  أحلاجاهتم ورغباهتم أي أن يتحقق توازن بني حتقيق  
وجناح سياساهتا الداخلية لبقاء  اإلداريةدها وتعكس هذه احلالة جناح املنظمات تستطيع احملافظة على استمرارها ووجو 

خلق بيئة  األفراد يف حاله عطاء مستمر , وهنا جيب على االدارة أن حتافظ على حالة التوازن هذه, وأن تعمل على 
 :(2008)مرزا،    مبا يلي  ةاملتمثلتنظيمية صحية ) صحة تنظيمية(  

 .  رفع الروح املعنوية .1
 .توازن السلطات .2
 .التماسك والفاعلية والكفاءة .3
 .الثقة التنظيمية .4
 .حل املشكالت .5
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 .االستقرار .6
 التعاون. .7

والقرار املربمج هو ذلك القرار الذي يتطلب توافر اخلربة والتجارب اليت  ،وهناك قرارات مربجمه وقرارات غري مربجمة
ما أ .ىل مهارات ابداعية كثريهإوهذا النوع من القرارات الحيتاج  ،عمل خالهلا اليتاكتسبها اإلداري يف الفرتة الزمنية 

تاج اىل تان ودراسة وتفكري وابداع. تتناول موضوعات متعددة ومعقدة وحت  اليتالقرارات غري املربجمة فهي تلك القرارات  
على االختيار السليم من بني جمموعة من البدائل ذلك أن القرار الرشيد هو  ترشيدهيعتمد  فالسلوك التنظيمي مثالً 

 : (2005)  الربابعة،  القرار املوضوعي القائم على دراسة وحتليل املوقف بصورة واقعيه وهنا كما اشار
 . املوضوعي وهو االقرب اىل اختاذ القرار املثايلالنموذج   .1
 .النموذج الشخصي وهو االقرب اىل الواقع يف حالة اختاذ القرار اإلداري .2

ممارستها ن الفرد معرض للقيود اليت حتول دون ن حالة الرشد املطلقة تكاد تكون مستحيلة ألأهنا  ميكننا املالحظةو 
وخلق بيئة نتاجية والكفاءة الرتكيز على اإل املفهوم نفسه فهي حتاول دائماً  اإلدارةوينطبق على  ،بصورة كاملة لعقالنية

  لألفراد تاملسؤولياوكذلك فهي تقوم بتحديد  ،من اختاذ القرار الرشيد  حياناً أن الظروف متنع إ الإ جيدة للعمل
 .ارات األفرادهداف فيما يتعلق باختاذ القرارات اإلدارية والبحث والدراسة هبدف تنمية مهواأل

دارة لوجود معوقات ومتغريات كثرية مثل )ساميون( قد عارض مفهوم الرشد املطلق يف رجل اإلونالحظ مما سبق أن 
سلوكية معينة قد تعيقه عن اختيار البديل   بأمناطجتعله يلتزم    مستوى املهارات واملواقف والضغوط اليت تفرض عليه قيوداً 

ظهار إوقد حاول )ساميون( ،مثل يف ظل الظروف السائدة واملعروفةي اختيار البديل األفعملية اختاذ القرار ه ،مثلاأل
كل البدائل   بدراسةمن الرجل االقتصادي حيث يقوم الرجل اإلداري    الختاذ القرار بدالً   وممارساتهالرجل اإلداري بتوقعاته  

فنظرية املنظمة هي نظرية الرشد احملدود بسبب وجود حمددات  ،فضل مبا حيقق له الرضا واالشباعواختيار البديل األ
 وخلق بيئة تنظيمية قادرة على حتسني العمل لدى العاملني يف املنظمة.  ىل الرشد املطلقإومعوقات متنع الوصول 
 :في المنظمة  نظرية النظام التعاوني

 :(2009الصمادي،  ) اساسيات منهأتعتمد على ثالثة  يف املنظمة  اما نظرية النظام التعاوين 
 اتخاذ القرارات على مستوى األفراد والمنظمات. .1

فراد من خمتلف املستويات التنظيمية يف اهليكل التنظيمي يف مراحل أو عدة  أوهنا متر عمليه اختاذ القرار الصادر من فرد  
 ن القرار التنظيمي يتكون من عدة قرارات أمعينة ختضع فيها لعمليات وحسابات دقيقه من املنطق والعقالنية, وخاصة  
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ة كما حددها )برنارد( ىل اشكال القرارات التنظيميإشارة فرعية غري عشوائية معتمدة على املنطق والتحليل. وميكن اإل

تعتمد   وسلطاتهن القرار  أوهي:القرارات التصاعدية والقرارات التنازلية والقرارات االجيابية والقرارات السلبية, كما وضح  
له وهذا يتوقف على  املرؤوسنين شرعية القرار تعتمد على قبول أعلى متسلم القرار وليس على الشخص املصدر له و 

 هداف املنظمة اإلدارية.أوسهولة فهمه ومدى انسجامه مع    وضوحه
 التنظيم الرسمي والنظام التعاوني   .2

هداف, وكذلك ىل األإكثر هبدف للوصول  أو  أيرى )برنارد( بأن املنظمة هي عبارة عن نظام تعاوين يتم بني شخصني  
يف بيئات العمل, وقد حبث يف عمليات منو  نظمة الفرعية الرئيسية املوجودةاعترب املنظمة نظام مفتوح يتفاعل مع األ

 عدة منها : ن املنظمة اإلدارية قد تكرب ويزداد حجمها نتيجة لعواملأىل إشار  أواستقاللية املنظمات اإلدارية حيث 
 وجود صعوبة يف طرق االتصال بني املنظمة وفروعها. .أ

 تعقيد االهداف. .ب
 بيئة العمل.صعوبة التفاعالت والتكيفات بني األفراد داخل   .ج
 التنظيم غير الرسمي والنظام التعاوني .3

عضاء التنظيم بشكل غري رمسي ويتصف بعدم وجود هيكل أن التنظيم غري الرمسي عبارة عن تفاعالت واتصاالت بني  إ
 وتتبع ضرورة االهتمام هبذه التنظيمات كوهنا تساعد على،  تنظيمي حمدد له وهو نتيجة حتمية لوجود التنظيمات الرمسية

وتعمل على خلق بيئة عمل جيدة تساعد املنظمة على حتقيق ، خلق اجتاهات جديدة ومفاهيم وعادات وتقاليد 
وتستطيع االدارة هنا استخدام جمموعة من احلوافز لدفع األفراد للعمل مع بقية زمالئهم من  ،فرادهاأهداف أهدافها و أ

 خالل املشاركة واالتصاالت املتبادلة يف بيئة عمل ذات مناخ سليم.
التطوير التنظيمي من خالل تأكيده  من خالل ما تقدم ميكن القول أن نظرية النظام التعاوين يف املنظمة سامهت يف

, والعالقة بني املتغريات الفنية والسلوكية, وبالتايل تقدمي وبيئاتهلتداخل بني االجزاء وكذلك العالقة بني النظام على ا
كما اسهم هذا املدخل يف   ،تصور واضح عن مدى التداخل بني اجلوانب الرمسية وغري الرمسية يف منظمات االعمال

وضرورة العمل على قبول فكرة الصراع والتناقض واالهتمام مبنازعات  االبتعاد عن فلسفة التوازن بني االدارة والعمال ,
كثر موضوعية لفهم الظاهرة التنظيمية والسلوك أالعمال والرضا عن العمل . ولقد حققت مفاهيم هذا املدخل تصورات  

عدد من متغريات التنظيمي وحاولت مساعدة املنظمات يف تطبيق هنج اداري على درجة كبرية من املرونة وحتديد اكرب  
 السلوك التنظيمي لضبطها والسيطرة عليها.
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 : ( Social exchange theory)  نظرية التبادل االجتماعي

هي نظرية اجتماعية نفسية ورؤية اجتماعية تفس ر التغري واالستقرار االجتماعي كعملية تبادل تفاوضية بني األطراف 
cost-املختلفة. وتطرح هذه النظرية فكرة أن العالقات اإلنسانية تنشأ من حسابات غري موضوعية للتكلفة واملنفعة 

benefit analysis  إىل االقتصاد وعلم النفس وعلم االجتماع. وت ستخدم ل هذه النظرية  يعود أصومن مقارنة البدائل. وت
 .لتفسري سلوك املواطنة التنظمية  يف عامل األعمالاليوم  هذه النظرية  

اليت تبلورت يف أوائل الستينات من القرن العشرين، نتيجة   ،ظهرت نظرية التبادل االجتماعي كإحدى االجتاهات النظرية
, وتفسر السلوك اإلنساين يف يف املنظمةملا نشأ من رأي حول إخفاق البنائية الوظيفية يف تطوير نظرية تعكس الواقع 

ا مستويات وما حيصل عليه الفرد من التنظيم من مزايا مادية ودعم عاطفي يقدم الفرد من خالهلمستوياته املختلفة 
. فجاءت احملاولة مرتفعة من األداء والوالء وسلوكيات املواطنة التنظيمية وكذلك ينخفض لديه االجتاه حنو ترك العمل

األوىل لتعتمد تفسري السلوك بناء على عوامل نفسية حبتة, ترتبط يف بعض مضموهنا بعوامل بيولوجية . أما احملاوالت 
السلوك اإلنساين برده للعوامل النفسية بإدخال ارتباط السلوك بالبناء االجتماعي  الالحقة, فقد حاولت جتاوز اختزال

. وبالرغم من هذا التباين بني أصحاب التبادلية, إال أنه ميكن االستفادة من اجلانبني : (2010 العزاوي،) والثقافية
طريف التفاعل. وأما اجلانب الثاين فرتتكز   األول, يف دراسة عملية التفاعل, وما ميكن أن تتضمن من تأثريات متبادلة بني

أمهيته يف إمكانية االنتقال من مستويات التفاعل األولية إىل حبث مستويات التنظيمات معقدة الرتكيب واملستوى 
اجملتمعي. استفاد أصحاب هذا االجتاه, وخاصة يف بدايته, من مصادر معرفية متعددة, من أمهها بعض أفكار 

االقتصاد السياسي الكالسيكي, مبا يف هذا مبدأ النفعية, وكتابات االنثروبولوجيني, وبشكل خاص   وافرتاضيات مفكري
االفكارت اليت جاءت يف املدرسة السلوكية  ويرجع جذور هذا الفكر إىل االجتاهات الفكرية يف علم االقتصاد و علم 

  .(2011العتييب،)اإلنسان وعلم النفس  
 :ستقرار العاملين أ

ه الشعور باألمان والرضا النفسي والذهين جتاه املؤسسة اليت يعمل فيها بأن( استقرار العاملني  2016) علوش،عرف    
 مما يؤدي إىل زيادة والئه والتزامه جتاهها مما يؤدي إىل خلق بيئة تسودها املودة واحملبة بينه وبني املؤسسة وزمالئه فيها.

 املوظف بالطمأنينة واالمان على مستقبل وظيفته ودميومته والرضا عنها ( هو "شعور  92:  2017)  عرفه السرحان،و 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 4, 2019 

 
 34 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

( بأنه درجة بقاء األفراد يف حدود منظماهتم اليت 83،  2004من حيث املكافأت وسهولة العمل". وعرفه الطائي، )
 يتقاضون منها تعويًضا نقديا وخالل فرتة زمنية معينة.

 االستقرار الوظيفي:العوامل الرئيسية التي تؤثر في  
العوامل اليت تؤثر يف  (2012البطوش،و )( 2015،حجاج( و)2013)الرفوع،  دراسات عدة، منها: ناقشت

 : ، ومنهااالستقرار الوظيفي
 خصائص الفرد واجتاهاتِه: مثل طوِل فرتة اخلدمة، والعمر، والرضى عن العمل، وجتارب الفرد وطموحِه. .أ

 فاألفراد ذوي األداء املرتفع يتأثر قرار ترك العمل، باجتاهاهتم وظروف سوق العمل.مستوى األداء:   .ب
ظروف سوق العمل: تؤثر العوامل االقتصادية يف االستقرار الـوظيفي فـي املنظمات، فحركة العمل وطلب  .ت

 املـوظفني تـزداد فـي أوقـات الرخـاء االقتصادي، وتتناقص يف أوقات الكساد.
تؤدي إىل اخنفاض الرضى عن العمل، واإلحباط، وازدياد الرغبة يف  ال شك  ر يف جمال العمل: الضغوط والتوت .ث

 ترك العمـل وعدم البقاء فيه.
عدم  يفاختالف الرواتب واحلوافز بني املنظمات املتشاهبة، مـن العوامـل  هذاأختالف سلم الرواتب واألجور:  .ج

 االستقرار الوظيفي الطوعي.
 إن درجَة بقاء األفراد يف منظماهتم تكون حمصلة لنوعني من القوى: .ح

 ذو قدرة على حتقيق حاجاهتا.  ويكون قق الفـرد حاجاتِه،  حي  عندما  :قوى اجلذب بني الفرد ومنظمتهِ 
إىل االستقرار   الفرد  كلما كانت الفرص غري متوفرة, مال  :بني األفراد وفرص العمل يف البيئة اخلارجية  قوى الطرد

 عمل فيها.ييف املنظمة وبقي  
صاحبة هلا، ومدى مساواهتا لألجور والرواتب اليت املوافز احلو  :املنظمة اسياسة األجور والرواتب اليت تعتمده .خ

 متنحها منظمات مشاهبة.
 د التقاعد أو يف إهناء الوظيفة.نعو   :املنافع واملكاسب اليت حيققها العاملون يف مواقع عملهـم  .د
 ظروف العمل وما حتتويه من منط للقيادة، وما تفرضه املنظمة من ضغوط عمل ال تناسب األفراد. .ذ
 زمالء العمل وطبيعة العالقة الوظيفية اليت تتسم هبا املنظمة. .ر
 يت يشعر هبا األفراد خالل وجودهم يف منظماهتم.درجة األمان الوظيفي ال .ز
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 أمهية الوظيفة لألفراد ومناسبتها لقدراهتم ومهاراهتم ووجود فرص للرتقيـة داخلها. .س
 الرضى الوظيفي بشكل عام. .ش

 الدراسات السابقة
مبدا التدوير هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى تقبل أعضاء هيئة التدريس لتطبيق ( 2011دراسة )الشريف، 

الوظيفي والعالقة بني التدوير الوظيفي وإمكانية التصدي للفساد اإلداري داخل اجلامعات، وتوضيح اثر التدوير الوظيفي 
على اداء أعضاء هيئة التدريس أصحاب املناصب اإلدارية باجلامعات السعودية واالثار النفسية واملعنوية للتدوير الوظيفي 

س وإجراء منوذج أستكشايف حول التدوير الوظيفي يف اجلامعات السعودية يف خالل حبث العالقة على أعضاء هيئة التدري
 بني التدوير الوظيفي واثره على االداء يف اجلامعات السعودية.

توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج منها: يتقبل أعضاء هيئة التدريس بدرجة متوسطة تطبيق التدوير الوظيفي فيما 
مع تفضيل أن يكون االمر أختياري أو أنه ال يتسبب يف فقدان هيبة الرئيس امام مرؤوسيه، يتقبل أعضاء هيئة  بينهم 

التدريس تطبيق التدوير الوظيفي يف حالة حتمية تطبيقه ولكنهم ال يفضلونه من تلقاء أنفسهم حيث أنه قد يؤثر سلبا 
حافز ويوافق اعضاء هيئة التدريس بدرجة كبرية على التدوير على االداء الوظيفي إذ مت اعتباره مبثابة عقاب وليس 

الوظيفي ألنه يساعد على القضاء على الفساد اإلداري داخل اجلامعات مع ضرورة وضع معايري واضحة وحمددة وثابتة 
ة وقائية على مجيع املوظفني، ويوافق أعضاء هيئة التدريس بدرجة كبرية على أن التدوير الوظيفي ميكن استخدامه كأدا

حتول دون تفشي الفساد اإلداري داخل املنظومة اجلامعية حيث حيول دون تكوين صداقات وحتالفات بني الرئيس 
 واملرؤوسني. 

منية واثره على مستوى الروح هدفت الدراسة إىل التعرف على التدوير الوظيفي للقيادات األ( 2013دراسة )عزام، 
كانت متطلبات التدوير   .ة األمنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية يف قطاع غزةاملعنوية للضباط العاملني يف األجهز 

هدفت  .والنظم واالجراءات ،واسرتاتيجية التطوير الوظيفي ،وتصميم الوظائف ،التدريب وتطوير القدرات ؛الوظيفي
نية وكذلك التعرف على مدى وجود الدراسة إىل التعرف على مستوى الروح املعنوية للضباط العاملني يف األجهزة األم

فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات الضباط العاملني يف األجهزة األمنية حنو تأثري متطلبات التدوير الوظيفي على 
وقد مت مجع   اً.( ضابط2868عددهم )البالغ    الروح املعنوية تعزى للخصائص الدميغرافية والوظيفية ألفراد جمتمع الدراسة

 .(351)  من عينة عشوائية قدرهابيانات  ال
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توصل البحث إىل النتائج التالية: جاءت اسرتاتيجية التطور الوظيفي يف املرتبة األوىل من بني متطلبات التدوير الوظيفي 
 يف تأثريها على مستوى الروح املعنوية للضباط العاملني يف األجهزة األمنية وتالها النظم واالجراءات املتبعة يف األجهزة

األمنية مث تبعها تصميم الوظائف وجاء يف املرتبة األخرية التدريب وتطوير الكفاءات للضباط العاملني يف األجهزة األمنية 
وهناك عالقة إجيابية بني متطلبات التدوير الوظيفي وبني مستوى الروح املعنوية للضباط العاملني يف األجهزة األمنية. 

ني إجيابيات وسلبيات ومعيقات التدوير الوظيفي وبني الروح املعنوية للضباط العاملني وهناك عالقة ذات داللة إحصائية ب
يف األجهزة األمنية. وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول جمال متطلبات 

  التدوير الوظيفي تعزى إىل املؤهل العلمي وذلك لصاحل الذين حيملون درجة الدبلوم .
هدف البحث التعريف بأمهية االستقرار الوظيفي ومدى تأثريه يف األداء التنظيمي للوحدات ( 2013دراسة )عذاري،

التعليمية. مت اختيار   واليت تعد من اجلهات التنفيذية املباشرة للسياسات والتعليمات احملاسبية واملالية يف املؤسسات  املالية
  .مفردة  (٤٠ت )غلبومت اختيار عينة عشوائية    ،سان مؤسسات التعليم العايل يف حمافظة مي

النتائج اليت توصلت إليها الدراسة: يشكل االستقرار الوظيفي مبتغرياته الرئيسة الثالثة )العوامل الشخصية، العوامل 
الثقة  يتمثل بشكل واضح يف ؛التنظيمية، العوامل املرتبطة بطبيعة العمل( اجتاها اجيابيا يف املنظمات موضوع البحث

بالعالقة بني زمالء العمل، الوضوح باملهمات والواجبات املكلف هبا العاملون، أمهية وضرورة املهمات والواجبات يف 
الوحدات املالية، الرغبة يف العمل الوظيفي وتوافق الواجبات واملهمات مع قدرات وٕامكانات العاملني. ويشكل االداء 

اجتاها اجيابيا يف املؤسسات موضوع البحث يتمثل بشكل واضح يف املرونة بإجراءات التنظيمي مبتغرياته الفرعية التسعة 
صرف الرواتب ،مستوى جلان املشرتيات اليت تستجيب يف ادائها وإمكانياهتا الحتياجات األقسام والوحدات ويف العمل 

خصية ترتبط بعالقة اجيابية ومعنوية كفريق واحد ضمن الوحدة املالية. واظهرت نتائج التحليل االحصائي أن  العوامل الش
مبستوى األداء التنظيمي للوحدات املالية. واظهرت نتائج التحليل االحصائي أن  العوامل التنظيمية ال ترتبط بعالقة 

ن العوامل املرتبطة بطبيعة أاجيابية ومعنوية مبستوى األداء التنظيمي للوحدات املالية. واظهرت نتائج التحليل االحصائي  
لعمل ترتبط بعالقة اجيابية ومعنوية مبستوى األداء التنظيمي للوحدات املالية. كما اظهرت نتائج التحليل االحصائي ا

بأن  االستقرار الوظيفي ومن خالل متغرياته الرئيسة يرتبط بعالقة إجيابية ومعنوية مبستوى األداء التنظيمي للوحدات 
 املالية.

الدراسة التحقق من العالقة بني ممارسات التدوير الوظيفي والتطوير الوظيفي وآفاق   تحاول (Lazim,2003)دراسة 
 التنمية بني عمال اإلنتاج يف شركات األجهزة االلكرتونية اليابانية يف ماليزيا. وهي تفحص مدى امهية التدوير الوظيفي 
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الوظيفية للعاملني يف هذه الشركات. ويتم ذلك من يف التقدم الوظيفي ، واكتساب املعرفة واملهارات وكذلك إدارة احلياة  

عامل من عمال 209خالل حتليل البيانات املستندة إىل مسح اجملموعات اليت مت احلصول عليها من عينات خاصة من   
املتغريات اإلنتاج يف شركات التصنيع االلكرتونية اليابانية يف ماليزيا. وقد استخدم معامل ارتباط بريسون لقياس العالقة بني  

واختبار فرضيات البحث. وقد وجدت نتائج الدراسة أن هناك ارتباط كبري بني ممارسات التدوير على الوظائف وإدراك 
املوظف حنو ثالث نتائج متوقعة من التطوير الوظيفي ، وهي التقدم الوظيفي ، واكتساب املعرفة و املهارات وفوائد 

ينبغي الرتكيز على هذه املمارسة وبذل املزيد من اجلهد   ،أنواع التدريب يف العمل  حدأالتدوير.كما يعترب التدوير الوظيفي  
فيها. كما ميكن للموظفني املشاركني يف التدوير االستمتاع بتجارب خمتلفة ومعارف ومهارات قيمة يف تنمية حياهتم 

 املهنية يف املستقبل .

 منهج الدراسة
أستقرار العاملني يف وزارة على    وأثره  التدوير الوظيفيوذلك لوصف "اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي والتحليلي،  

 لغرض احلصول على النتائج.  وتفسريها  البيانات  "، مث حتليلالرتبية والتعليم بسلطنة عمان 
 مديراً ومعاون مدير، ورؤساء األقسام.( 45)قوامها    من العاملني بالوزارة،ختار الباحث عينة  ا  :الدراسة  عينة

 تكونت اإلستبانة من قسمني رئيسيني مها:   :أداة الدراسة )االستبانة(

، املؤهل العلمي،  الوظيفي، العمر، املستوى  اجلنس)  :( فقرات5)  تضم عينة  الاملتغريات الدميوغرافية ألفراد  القسم األول:  
 مدة اخلدمة(.

  : ، شكلت حماور االستبانة، كما يف اجلدول اآليتلدراسةلمتغريات  أربعة  تضمن   القسم الثاني:
 وفقراهتا  ستبانةاالحماور   (1جدول )

 عدد الفقرات  احملور ت
 5 التدريب وتطوير القدرات  1
 6 تصميم الوظائف  2
 6 اسرتاتيجية التطور الوظيفي  3
 10 استقرار العاملني  4

 27 اإلستبانة مجموع فقرات  



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 4, 2019 

 
 38 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
 

 الثبات:و اختبارات الصدق  
( من املتخصصني باإلدارة بوزارة الرتبية، وأساتذة اإلدارة باجلامعة 9للتأكد من الصدق؛ مت عرض االستبانة على )

 ذ مبالحظاهتم وتعديالهتم.  خوحماضريها. ومت األ
 توزيع  إعادة مت  حيثملعرفة مدى ثبات اإلستبانة، فرداً ( 15ختار الباحث عينة استطالعية قوامها )ا :ثباتال لقياس

 االستقرار لقياس مدى والشروط، الظروف نفس حتت  تني للعينة التجريبية ذاهتا بفارق زمين قدره أسبوعان،مر  اإلستبانة
الستخراج معامل ثبات ألفا. وقد " SPSSحصائية للعلوم االجتماعية "احلزمة االوقد مت استخدام برنامج  .نتائجال يف

( يف حدها األدىن  إىل 834.الداخلية بني )وتراوحت معامالت الثبات  ،  (909.)لإلستبانة  بلغ معامل الثبات الكلي  
 قياس ما وضعت ألجله،وقدرهتا على  مرتفعمبعامل ثبات  االستبانةعلى متتع يف حدها األعلى. مما يدل   (934.)

 .االستبانة  تطبيق  عن  تسفر  اليت  النتائج وبالتايل إمكانية اإلعتماد على
 : يهاألساليب اإلحصائية املستخدمة يف هذه الدراسة  المعالجات اإلحصائية المستخدمة:  

 التكرارات والنسب املئوية لوصف اخلصائص الدميوغرافية ألفراد عينة الدراسة. -
 للتأكد من درجة ثبات املقياس املستخدم.  (Cronbach's Alpha) معامل االتساق الداخلي -
 الدراسة ومعرفة األمهية النسبية.  أسئلة عن اإلجابة أجل من املعيارية واإلحنرافات احلسابية املتوسطات -
 واحد على متغري تابع واحد. مستقل متغري تأثري لقياس وذلك البسيط االحندار حتليل -
 واحد. تابع  متغري على مستقلة متغريات عدة تأثري لقياس وذلك املتعدد االحندار حتليل -

 نتائج الدراسة:
 ؟اعتماد التدوير الوظيفي يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان مستويات    كان السؤال األول: ما

التدريب وتطوير لإلجابة عن هذا السؤال، يستعرض الباحث نتائج استجابات العينة حملاور االستبانة الثالث: حمور 
  .سرتاتيجية التطور الوظيفيحمور  ، مث تصميم الوظائفحمور  ،  القدرات

 ( اآليت:2، كما مبني يف اجلدول )التدريب وتطوير القدراتمحور  أوالً: نتائج 
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 التدريب وتطوير القدراتحمور   (2اجلدول )

المتوسط   رة عباال م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب  الدرجة 

  تكيفه   إمكانية  من للتأكد موظف كل   قدرات بتحديد  املديرية تمهت 1
 . أخرى  وظيفة  أي مع

3.952 1.118 
 2 عالية 

 5 عالية  .937 3.212 خيضع املوظفون إىل تدريب كاف قبل تدويرهم  2

تستخدم املديرية وسائل وتقنيات خمتلفة للتدريب وتطوير قدرات   3
 املوظفني 

4.087 1.032 
 1 عالية  

يشعر املوظف بعد تدريبه بالقدرة على التكيف مع أي وظيفة يتم   4
 تدويره إليها. 

3.743 983. 
 3 عالية 

يكسب التدريب املوظفني القدرة على معرفة متطلبات الوظائف   5
 وإتقاهنا. األخرى 

3.351 1.865 
 4 عالية 

 - عالية  1.178 3.826 معدل المحور  
 

؛ كان بدرجة عالية إذ بلغ معدل التدريب وتطوير القدراتور أعاله، أن  استجابات العينة حمل( 2) تبني من اجلدولي
وحت بني عالية ترا(. فكانت متوسطات اإلجابات 1.178( باحنراف قدره )3.826املتوسط احلسايب للمحور )

 تستخدم املديرية وسائل وتقنيات خمتلفة للتدريب وتطوير قدرات املوظفني(. جاءت أواًل عبارة:  4.087إىل    3.212)
خيضع أخريًا عبارة:  كل  قدرات بتحديد  املديرية تم هت (. وحلت ثانيًا عبارة:4.087بدرجة عالية مبتوسط حسايب )
 (. فيما حلت باملرتبة األخرية عبارة:3.212مبتوسط حسايب )بدرجة عالية،  تدويرهماملوظفون إىل تدريب كاف قبل 

 (.3.212بدرجة عالية مبتوسط حسايب )  خيضع املوظفون إىل تدريب كاف قبل تدويرهم
 ( اآليت: 3، كما مبني يف اجلدول )تصميم الوظائفمحور  ثانياً: نتائج  

 تصميم الوظائفحمور   (3اجلدول )
المتوسط   رة عباال م

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب  الدرجة 

 4 عالية  1.037 4.057 يساعد تنوع مهارات الوظائف املصممة يف تطبيق التدوير الوظيفي.  6
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تتميز الوظائف يف املديرية اليت اعمل هبا بالتصميم اجليد الذي يساعد   7
 1.106 3.914 يف التدوير الوظيفي. 

 5 عالية 

 6 عالية  1.241 3.822 بعني االعتبار سياسة التدوير الوظيفي عند تصميم أي وظيفة. تؤخذ  8

تساهم سياسة تصميم الوظائف يف تسهيل عملية مراقبة ومتابعة   9
 .982 4.163 عملية التدوير الوظيفي 

 2 عالية 

يتم حتديد العوائق يف كل وظيفة للتغلب عليها من خالل التدوير    10
 .813 4.352 الوظيفي. 

عالية  
 جداً 

1 

معايري األداء واضحة لكل وظيفة ليسهل عملية التقييم بعد االنتهاء    11
 .953 4.141 من التدوير الوظيفي. 

 3 عالية 

 - عاية . 972 4.149 معدل المحور  

 

؛ كان بدرجة وسط إذ بلغ معدل املتوسط تصميم الوظائفور ( أعاله، أن  استجابات العينة حمل3) تبني من اجلدولي
 3.822)وحت بني (. فكانت متوسطات اإلجابات عالية ترا0.972( باحنراف قدره )4.149للمحور )احلسايب 

بدرجة  يتم حتديد العوائق يف كل وظيفة للتغلب عليها من خالل التدوير الوظيفي(. جاءت أواًل عبارة: 4.352إىل 
ائف يف تسهيل عملية مراقبة ومتابعة تساهم سياسة تصميم الوظ  (. وحلت ثانياً عبارة:4.352عالية مبتوسط حسايب )
معايري األداء واضحة لكل  (. و جاءت ثالثًا عبارة:4.163مبتوسط حسايب )بدرجة عالية،  عملية التدوير الوظيفي

(. فيما حلت 4.141مبتوسط حسايب )بدرجة عالية،  وظيفة ليسهل عملية التقييم بعد االنتهاء من التدوير الوظيفي
بدرجة عالية مبتوسط حسايب   تؤخذ بعني االعتبار سياسة التدوير الوظيفي عند تصميم أي وظيفة  بارة:باملرتبة األخرية ع

(3.822.) 
 
 
 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 4, 2019 

 
 41 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
 ( اآليت:4، كما مبني يف اجلدول )تصميم الوظائفمحور  ثانياً: نتائج  

   سرتاتيجية التطور الوظيفيحمور   (4جدول )
المتوسط   رة عباال م

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب  الدرجة 

توفر اسرتاتيجية التطور الوظيفي املناخ الذي يشجع على التدوير   12
 الوظيفي 

3.169 1.122 
 6 وسط 

 5 وسط  1.193 3.211 يعد التدوير الوظيفي أحد أساليب وتقنيات التطور الوظيفي يف املديرية  13
 3 عالية  .911 4.152 والتطور الوظيفي مينح التدوير الوظيفي للموظف الفرصة للنمو   14
تساعد اسرتاتيجية التطور الوظيفي يف ملئ الشواغر باستخدام التدوير   15

 الوظيفي. 
4.216 792. 

عالية  
 جداً 

2 

تساعد قناعة املديرية باسرتاتيجية التطور الوظيفي يف جناح التدوير   16
 الوظيفي. 

3.306 1.262 
 4 وسط 

حياول املوظفون دائما تطوير مسارهم الوظيفي للوصول للمناصب   17
 العليا لذلك يتقبلون التدوير الوظيفي  

4.327 783. 
عالية  
 جداً 

1 

  عالية  1.011 3.596 معدل المحور  

 
بلغ معدل ؛ كان بدرجة عالية إذ  سرتاتيجية التطور الوظيفيور ( أعاله، أن  استجابات العينة حمل4) تبني من اجلدولي

وحت بني (. فكانت متوسطات اإلجابات قد ترا1.011( باحنراف قدره )3.596املتوسط احلسايب للمحور )
بدرجة عالية، وحصلت بقية  14بدرجة عالية جداً، والفقرة  15و 17(. جاءت الفقرتان 4.327إىل  3.169)

تطوير مسارهم الوظيفي للوصول للمناصب  حياول املوظفون دائما فقرات احملور على درجة وسط. حلت أواًل عبارة:
تساعد  (. وحلت ثانيًا عبارة:4.327بدرجة عالية جدًا مبتوسط حسايب ) العليا لذلك يتقبلون التدوير الوظيفي

(. 4.216مبتوسط حسايب )بدرجة عالية جداً،    اسرتاتيجية التطور الوظيفي يف ملئ الشواغر باستخدام التدوير الوظيفي
مبتوسط حسايب بدرجة عالية،  مينح التدوير الوظيفي للموظف الفرصة للنمو والتطور الوظيفي :ثالثًا عبارةوجاءت 

  لوظيفي توفر اسرتاتيجية التطور الوظيفي املناخ الذي يشجع على التدوير ا  (. فيما حلت باملرتبة األخرية عبارة:4.152)
 (.3.169بدرجة وسط مبتوسط حسايب )
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 ؟مستويات االستقرار الوظيفي للعاملني يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان  ماالسؤال الثاني:  

 .العاملنيحور اسقرار  لإلجابة عن هذا السؤال، يستعرض الباحث نتائج استجابات العينة حملور االستبانة الرابع املتعلق مب
 ( اآليت:5كما مبني يف اجلدول )

 العاملنيحمور اسقرار    (5اجلدول رقم )
المتوسط   رة عباال م

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب  الدرجة 

 4 عالية  1.214 3.721 اشعر أنين أحقق ذايت يف جمال عملي.  18
 أشعر باالرتياح عندما أقوم بعملي.  19

4.228 763. 
عالية  
 جداً 

1 

 5 وسط  1.098 3.105 أكون سعيداً لو أمضيت حيايت الوظيفية يف املديرية   20
 8 ضعيف 1.321 2.556 أتلقى الشكر والثناء من القيادات اليت أعمل معها.  21
 6 ضعيف 1.127 2.537 أتقبل قرارات القيادة بصدر رحب.  22

 أنال حوافز ومكافآت تناسب إمكانيايت.  23
1.692 936. 

ضعيف  
 جداً 

10 

 7 ضعيف 1.207 2.548 املديرية متثل أمهية خاصة يل وتستحق االستمرار فيها.  24

 شعر أن اإلدارة تستخدم معايري عادلة تتعلق بتقييم أداء العاملني. أ 25
1.707 1.322 

ضعيف  
 جداً 

9 

 إن مهام عملي هلا معين وقيمة بالنسبة يل  26
4.219 904. 

عالية  
 جداً 

2 

 3 عالية  .983 4.074 جهدي من أجل جناح املديرية وأستمرارها. أبذل قصاري  27

 - وسط 1.108 3.049 معدل المحور  

 
؛ كان بدرجة وسط إذ بلغ معدل املتوسط العاملنياسقرار ور ( أعاله، أن  استجابات العينة حمل5) تبني من اجلدولي

 إىل  1.692)وحت بني  متوسطات اإلجابات قد ترا(. فكانت  1.108( باحنراف قدره )3.049احلسايب للمحور )
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 20بدرجة عالية، وحصلت الفقرة  27و 18بدرجة عالية جداً، و الفقرتان  26و 19(. جاءت الفقرتان 4.228

على تقدير ضعيف  25و 23درجة ضعيف والفقرتان  على 24، و22، 21الفقرات على درجة وسط، مث حلت 
 جداً. 

(. وحلت ثانياً عبارة: 4.228حسايب )بدرجة عالية جداً مبتوسط    أشعر باالرتياح عندما أقوم بعمليحلت أواًل عبارة:  
أبذل  (. وجاءت ثالثاً عبارة:4.219مبتوسط حسايب )بدرجة عالية جداً،  إن مهام عملي هلا معين وقيمة بالنسبة يل

(. فيما حلت باملرتبة قبل 4.074مبتوسط حسايب )بدرجة عالية،  قصاري جهدي من أجل جناح املديرية وأستمرارها
بدرجة ضعيف جداً مبتوسط حسايب  ر أن اإلدارة تستخدم معايري عادلة تتعلق بتقييم أداء العاملنيشعأ األخرية عبارة:

بدرجة وسط مبتوسط حسايب  أنال حوافز ومكافآت تناسب إمكانيايت (. وجاءْت باملرتبة األخرية عبارة:1.707)
(1.692.) 

 الدرجة الكلية لالستبانةمعامل ارتباط كل بعد من أبعاد املقياس مع   (  6اجلدول )
المتوسط   ر محو ال م

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب  الدرجة 

 2 عالية  1.178 3.826 التدريب وتطوير القدرات 1

 1 عاية  .972 4.149 تصميم الوظائف 2

 3 عالية  1.011 3.596 اسرتاتيجية التطور الوظيفي 3

 4 وسط  1.108 3.049 استقرار العاملني 4

 - عالية  1.069 3.655 معدل جميع المحاور  

 
؛ كان بدرجة عالية إذ بلغ معدل املتوسط حماور االستبانة( أعاله، أن  استجابات العينة لكافة 6)يتضح من اجلدول 
بالدرجة األوىل، تصدر احملور عبارة:   تصميم الوظائف(. جاء حمور  1.069( باحنراف قدره )3.655احلسايب للمحور )

(. 4.352بدرجة عالية جداً مبتوسط حسايب )  يتم حتديد العوائق يف كل وظيفة للتغلب عليها من خالل التدوير الوظيفي
تستخدم املديرية وسائل ( تصدرته فقرة  3.826مبتوسط حسايب )  التدريب وتطوير القدراتاً بدرجة عالية حمور  وحل  ثاني

اسرتاتيجية  (. احملور الثالث4.087بدرجة عالية مبتوسط حسايب ) وتقنيات خمتلفة للتدريب وتطوير قدرات املوظفني
 حياول املوظفون دائما تطوير مسارهم   صدره عبارة:( تت3.596جاء بدرجة عالية مبتوسط حسايب ) التطور الوظيفي
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(. وجاء 4.327بدرجة عالية جداً مبتوسط حسايب )  الوظيفي للوصول للمناصب العليا لذلك يتقبلون التدوير الوظيفي

 بعمليأشعر باالرتياح عندما أقوم    تتصدره عبارة:  (3.596مبتوسط حسايب )  استقرار العاملنيأخرياً بدرجة وسط حمور  
 (.4.228بدرجة عالية جداً مبتوسط حسايب )

 أهم نتائج الدراسة:
( عبارات وسط، تتعلق مجيعها بالتدوير الوظيفي؛ مما يعين 3على ) سرتاتيجية التطور الوظيفيحمور حصل  .أ

 وجود مثالب ومالحظات سلبية لدى العاملني حول الكيفية اليت جتري هبا عملية التدوير.
استقرار العاملني، حني حصلت فيه فقرة واحدة على تقدير وسط، تأشر أن أضعف حمور من حماور الدراسة هو   .ب

 عيف، حصلت فقرتان على تقدير ضعيف جداً، مما ينبغي االنتباه هلا ومعاجلتها.فقرات على تقدير ض  3و
 كانت الفقرات اليت حصلت على تقدير ضعيف يف حمور استقرار العاملني:  .ت
 .أتقبل قرارات القيادة بصدر رحب -
 املديرية متثل أمهية خاصة يل وتستحق االستمرار فيها -
 .القيادات اليت أعمل معهاأتلقى الشكر والثناء من   -

 فيما حني حصلت فقرتان على تقدير ضعيف جداً، ينبغي االنتباه هلا، هي: .ث
 .شعر أن اإلدارة تستخدم معايري عادلة تتعلق بتقييم أداء العاملنيأ -
 أنال حوافز ومكافآت تناسب إمكانيايت. -

 التوصيات:
 ما يتعلق بعملية التدوير الوظيفي.قيام إدارة املؤسسة باالستماع إىل آراء املوظفني يف كل   .أ

 اجلهات املنفذة للقرات اليت تصدرها إدارة املنظمة، لضمان أن يتقبلها املوظفون.  ضرورة اشراك .ب
 .تقييم أداء العاملنيعند  اإلدارة معايري عادلة  تستخدم  أن     .ت
، االستمرار فيها  حتثه على  لموظف،املديرية متثل أمهية خاصة لضرورة اختاذ اإلدارة كافة اإلجراءات لضمان جعل   .ث

 وتبدأ من العالقات اإلنسانية، وابتسامة املدير لرعيته، والنظر يف ظروفهم ومشاكلهم.
 جهود املوظفني وانتاجيتهم.تناسب    ، بطريقة عادلةكافآتاملوافز و االهتمام مبوضوع منح احل   .ج
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