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 ممخص البحث:
ىدفت الدراسة إلى تعرف دور التدوير الوظيفي في تطوير األداء اإلداري، والتوصل إلى     

األداء اإلداري، واستخدمت الدراسة  وضع تصور مقترح لكيفية تطبيق التدوير الوظيفي لتطوير
المنيج الوصفي لمناسبتو لطبيعة الدراسة، واستخدمت اإلستبانة كأداة لمدراسة، وطبقت اإلستبانة 

 ( موظف وموظفة، 351عمى عينة من العاممين بكمية التربية جامعة أسيوط وبمغ عددىم)
يق التدوير الوظيفي داخل وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أىميا ضرورة تطب

المؤسسات لما لو من أىمية في تطوير ورفع كفاءة العاممين، وبالتالي يسيم في تحقيق األىداف 
 المنشودة  لممؤسسة.
 التدوير الوظيفي، األداء اإلداري.الكممات المفتاحية: 
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Abstract 
The study aims at recognizing the role of functional rotation in 

developing administrative performance and setting a proposal for applying 

functional rotation in developing administrative performance. The study 

applied the descriptive approach due to its suitability to study nature. The 

questionnaire was used as a tool for the study and it was applied on (153) 

employees of faculty of education in Assuit University. The study 

concludes many results such as the necessity of applying functional 

rotation inside institutions so as to improve the efficiency of employees 

consequently contributes in achieving the targeted objectives of the 

institution. 

Key Words: functional rotation, administrative Performance. 
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 مقدمة البحث:
في ظل تحديات العولمة يشيد العصر الذي نعيشو تحديات كبيرة ، وتطورات وتغييرات      

حيث تعد الجامعات تى المجاالت ومن بينيا قطاع التعميم العالي ، وذلك في ش مستمرة ومتسارعة
مؤسسات عممية وتربوية تسعى إلى تحقيق العديد من األىداف ويقع عمى عاتقيا مسئولية تييئة 
الكفاءات اإلدارية لدفع ىذه الكفاءات إلى درجات اإلبداع واالبتكار خاصة في ضوء ما يشيده 

وتحول جذري نحو التقدم العممي والتكنولوجي وثورة اإلتصاالت العصر الحالي من تطور سريع 
والمعمومات أثر عمى المنظمات بشكل عام وعمى الجامعات بشكل خاص، ولكي تتمكن الجامعات 
من التغمب عمى ىذه التحديات يمزم عمييا االىتمام بالموارد البشرية فييا، ألن اإلنسان ىو المسؤل 

ة تعميمية وأىم مورد إنتاجي تممكو، كما يجب عمى الجامعات أن األول عن نجاح وفشل أي منظم
تعمل عمى إتباع مفاىيم جديدة تتعمق ببعض األساليب اإلدارية الحديثة لمواجية التغيرات التي 
تحدث في المجتمع في جميع النواحي االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعية، ولقد أصبح 

لوجيا المعمومات واالستفادة منيا في ترشيد وتطوير العمل اإلداري، واضًحا أن التعامل مع تكنو 
 وكذلك التواصل مع المواطنين اختيار ال يخضع لمرفض إنما أصبح ضرورة تحدد بقاء المنظمات.

ويعد التعميم الجامعي من الركائز األساسية التي تسيم في تكوين الفرد والمجتمع وبمورة      
ذا كانت معظم الجامعات تعمل في بيئة ال تستطيع مبلمحو في الحاضر والمس تقبل مًعا ، وا 

التحكم فييا، فإن بقاء الجامعة ونجاحيا يتوقف عمى االستجابة الفعالة لمعديد من القوى والمتغيرات 
 .(3)وفي مقدمتيا العولمة والمنافسة العالمية لما ليا من تأثير واضح عمى اإلدارة الجامعية

ولوجيا المعمومات طفرة حقيقية في أساليب أداء العمل وفي سرعة وكفاءة ودقة فقد أحدثت تكن     
إنجازه، وأصبحت المؤسسات الجامعية أكثر اىتماًما بالمورد البشري، فتزايدت قدرات المنظمات 
ذا كان اإلصبلح اإلداري وتحقيق التنمية  واإلدارات وأصبحت المعرفة محرًكا رئيسًيا ليذه القدرة، وا 

ية يعتبران من األساسيات األولى ألي إصبلح مجتمعي شامل فإن أىم خطوة لتحقيق تمك اإلدار 

                                                 
المؤتمر القومي ية بالجامعة، التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس والقيادات األكاديم"سبلمة عبد العظيم حسين،  (3)

 62-62س م، جامعة عين شالخامس( لمركز تطوير التعميم الجامعي السنوي الثالث عشر)العربي
 .21، صم6002نوفمبر
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التنمية ىي العناية بالعنصر البشري واعتبار أن اإلدارة ىي باألساس إدارة أشخاص ال أشياء، 
نتاجيا  وعن أىمية دور الجامعة في المجتمع ، فإن الجامعة في ىذا العصر تقوم بإثراء المعرفة وا 

عداد الكفاءات العممية القادرة عمى حل مشكبلت التنمية، وتنمية المجتمع اجتماعًيا وتنم يتيا وا 
 .(3)واقتصادًيا، والمشاركة في صنع القرارات المجتمعية وثقافًيا وسياسًيا ودينًيا

وتأتي قضية تطوير األداء اإلداري الجامعي في مقدمة التطورات التي تسعى جميع دول       
تنفيذىا حيث إن تحسين األداء اإلداري لممؤسسات التربوية والمنظمات يتطمب اتباع  العالم عمى

أساليب إدارية حديثة داخل تمك المنظمات لتساعدىا عمى تحقيق أىدافيا، فاألداء اإلداري يشكل 
نيا  ليست مجرد أداة  أىمية أساسية  ألي منظمة من خبلل االستغبلل األمثل لمواردىا البشرية وا 

طرة وفرض لمسمطة عمى العاممين بل أداة لمتشخيص المحكم الموضوعي ألداء جميع العاممين لمسي
وذلك من أجل مساعدة اإلدارة  العميا في اتخاذ القرار المناسب ويتم ذلك من خبلل تحسين وتنظيم 
 واستغبلل الموارد المتاحة لتصبح المنظمة قادرة عمى التطور والتعامل الجيد مع كل المتغيرات

 .(6)التي تطرأ خبلل إنجاز األعمال اإلدارية

ومن أىم ىذه األساليب أسموب التدوير الوظيفي باعتباره أحد أساليب التطوير الوظيفي       
والتغييير التنظيمي الذي يستخدم لتقييم أداء العاممين وتوجيييم نحو اإلبداع واالبتكار لمسايرة 

مى الروتين والجمود في أعماليم، فالتدوير الوظيفي يعني التغيرات الحاصمة في بيئتيم، والقضاء ع
نقل الموظف من وظيفتو إلى وظيفة أخرى ويوجيو لممارسة أعمال أخرى بشكل منظم ووفق خطة 

 إدارية مدروسة، كما يعتبر أسموب ذكي لبلستثمار واالستفادة من الموارد البشرية.

يجيات لتطوير أداء العاممين والمنظمات عمى حد كما يعتبر التدوير الوظيفي من أىم اإلسترات     
سواء وىو أساس الحركة والتنقبلت في المنظمة، وتظير أىميتو من خبلل إكساب العاممين خبرات 
       جديدة ، وميارات متنوعة وفي نفس الوقت يعمل عمى تجديد الروح وظيور كفاءات جديدة 

 لدى المنظمة. 
                                                 

، جامعة مجمة االبحوث النفسية والتربوية، "المعطيات المعاصرة لمجامعة في الدول النامية" أبو الوفا، وآخرون، (3)
 .89-15م، ص ص 6000(، 6(، العدد)32ة، المجمد)المنوفية، كمية التربي

األداء الوظيفي في شركة االتصاالت الفمسطينية من وجيو  ىمستو  ىثر الحوافز عمأتقييم "نادر حامد أبو شرخ،  (6)
كمية اإلقتصاد والعموم اإلدارية، قسم إدارة األعمال، جامعة األزىر، غزة، ر، ، رسالة ماجستي"نظر العاممين

 .م6030
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 مشكمة البحث:
التطوير القضية األولى في عالم اليوم وقد ظيرت في صور متعددة كالتطوير  تعد ظاىرة       

في األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتكنولوجية وفي أنماط العمل اإلداري في أي 
منظمة، فمقد أصبح التطوير أمًرا ضرورًيا في عصر اإلنجاز المعموماتي حيث أصبحت 

أنظمتيا وتطويرىا بصورة مستمرة وأيًضا اليياكل اإلدارية أصبحت المؤسسات بحاجة إلى تحديث 
 بحاجة إلى تطوير النمط التقميدي واتباع أنماط جديدة قادرة عمى مواجية التحديات.  

يعتبر تطوير الموارد البشرية أحد العوامل البشرية التي تساعد بشكل كبير عمى  تطوير       
ىو تقييم أداء العاممين فاألداء عبارة عن نظام متكامل يمثل المنظمات ومن أىم عوامل التطوير 

األداء الفردي العنصر األساسي فيو وىذا يرجع إلى أن العنصر البشري ىو العنصر الفعال في 
األداء بما يحتويو من مميزات وقدرات إلنجاز األعمال، ولقد نال موضوع أداء العاممين أىمية 

ية بصورة عامة إذ أن قياس مستوى األداء من شأنو خمق األجواء واسعة في إطار الفاعمية اإلدار 
اإلدارية القادرة عمى متابعة األنشطة الجارية في مجاالت الجامعة والتحقق من مدى االلتزام لؤلفراد 
العاممين بإنجاز مسؤولياتيم وواجباتيم تبًعا الحتياجات العمل ومن خبلل معرفة مستوى واقع األداء 

د ذلك في تحديد االحتياجات والبرامج التدريبية التي يتطمبيا تحسين أداء العاممين يمكن أن يساع
في المؤسسة ،وتعتبر قضية تطوير األداء اإلداري في الجامعات المصرية من القضايا التي تحتل 
مركز الصدارة في مجال اإلدارة نظًرا لما تقدمة من أىمية ترتبط بمواجية المتغيرات المجتمعية 

 المية السريعة في شتى نواحي الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.والع
وبالتالي أصبح تحسين األداء اإلداري لممؤسسات التربوية بما فييا الجامعات يشكل اىتماًما       

 عالمًيا في جميع دول العالم يضاف إلى ذلك قدرة أي مجتمع عمى إدارة مؤسساتو وبرامجو الحيوية
نما أيًضا بعدالة وابتكار وتعتبر من  أىم الخصائص التي تميز أي  ليس فقط بفاعمية وكفاءة وا 

 .(3)مجتمع عن غيره من المجتمعات
ولكي يتم تحديد مستوى أداء العاممين البد من معرفة العوامل التي تحدد ىذا المستوى  وىي     

 .         (6)اخ العمل ، والقدرة عمى العملثبلثة عوامل تمثمت في:الدافع الفردي عمى العمل ، ومن

                                                 
 ،أريد، األردن، عالم الكتاب، الحديث،6ط ،تطبيقات تربوية إدارة الجودة الشاممة ,حمد الخطيبأ رداح الخطيب،( 3)

 .61ص ،م6002

            ، الرياض، مكتبة الممك فيد الوطنية،اإلدارة العامة في المممكة السعوديةسعود آل سعود، (  6)
 .21، ص 6009
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ومن ىنا أصبحت حاجة الجامعات ممحة إلى تطوير األداء اإلداري وأن القيادات الجامعية      
بحاجة إلى اتباع أساليب وأنماط جديد في  اإلدارة منيا التدوير الوظيفي الذي ييدف إلى تنمية 

ة والقضاء عمى الكثير من مشاكل األداء اإلداري الميارات والمعارف والكشف عن المواىب الشاب
وىناك عدة طرق لمعمل عمى تطوير األداء اإلداري نذكر منيا أن تقوم اإلدارة بنفسيا بالتطوير أو 
أن تعتمد عمى مستشار خارجي أو اإلعتماد عمى الطريقتين في نفس الوقت وعمى المنظمة ىنا أن 

    .(3)تحدد دورىا في التطوير
مى سبيل المثال  قد تبلحظ المنظمة أداء المنظمات  األخرى  ومدى النجاح الذي حققتو فع     

وبالتالي تسعى إلى تطوير أنظمتيا واجراءتيا  لموصول إلى مستويات أفضل في األداء، وبالتالي 
            يظير التطوير اإلداري كأسموب عممي يفي بيذا الغرض، وىذا ما أكدت عميو دراسة

               م( حيث توصمت الدراسة إلى ضرورة تبني كمية التربية6060عمي الدجني )إياد 
              ودراسة بفمسطين اإلستراتيجية المقترحة لتطوير األداء اإلداري بيا والعمل عمى تنفيذىا،

م( حيث توصمت الدراسة إلى مجموعة من المعايير ألداء القيادات 6060 )ىالة فوزي محمد
امعية بما يتوافق مع التوجيات اإلستراتيجية المستقبمية لمعمل القيادي، والميارات القيادية الج

م(حيث توصمت الدراسة إلى أن تجربة 6033المتطمبة لمقرن الحادي والعشرين ، ودراسة)متولي 
ىي في مصر لم تحقق النتائج المنشودة بسبب افتقادىا لعدد من المتطمبات و الحكومة اإللكترونية  

عدم كفاءة الموارد البشرية وافتقادىا لمتدريب وعدم كفاية الموارد المادية البلزمة لتوفير المعدات 
واألجيزة ولتحسين مستوى األجور، وعدم وجود القوانين البلزمة لتطبيق الحكومة اإللكترونية 

راسة إلى أن م( حيث توصمت الد6033التوقيع اإللكتروني والتوثيق اإللكتروني، ودراسة)الشريف 
أعضاء ىيئة التدريس يتقبمون تطبيق التدوير الوظيفي بدرجة متوسطة فيما بينيم مع تفضيل أن 
يكون األمر إختيارًيا وأنو ال يتسبب في فقدان ىيبة الرئيس أمام  مرؤوسيو وتوصمت إلى أن 

عد في أصحاب المناصب اإلدارية يوافقون بدرجة كبيرة عمى أن تطبيق التدوير الوظيفي يسا
القضاء عمى الفساد اإلداري داخل الجامعات مع ضرورة وضع معايير واضحة ومحددة وثابتة 

( حيث أكدت الدراسة عمى أن 6000عمى جميع الموظفين، ودراسة )سالم بن سعيد القحطاني
المعوقات التنظيمية لئلبداع عند موظفي إدارات التطوير اإلداري، وأن ىذا يرجع إلى جمود القيم 

مفاىيم التنظيمية وأيًضا توصمت إلى أن ىناك اختبلًفا بين المدريين والموظفين حول  تأثير وال
            في العمل ومقاومة التعبير كمحددين من محددات اإلبداع اإلداري عند موظفي إدارات  الضغوط

 .التطوير اإلداري

                                                 
.72، ص م6030، عمان، دار أسامة لمنشر والتوزيع، طوير اإلدارياستراتيجيات التثروت مشيو،  (3)
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 يس اآلتي:وتأسيسًيا عمى ما سبق فأن مشكمة الدراسة تتحدد في السؤال الرئ
كيف يمكن تطوير األداء اإلداري باستخدام مدخل التدوير الوظيفي؟ ويتفرع من ىذا التساؤل  - 

 الرئيس مجموعة تساؤالت فرعية تمثمت في التالي:
 ما اإلطار الفكري لمتدوير الوظيفي؟  -
 ما اإلطار الفكري والمفاىيمي لؤلداء اإلداري؟ -
 ري بكمية التربية بجامعة أسيوط؟ما الواقع الحالي لؤلداء اإلدا  -
 ما دور التدوير الوظيفي في تطوير األداء اإلداري بكمية التربية جامعة أسيوط؟  -
ما التصور المقترح لتطبيق مدخل التدوير الوظيفي لتطوير األداء اإلداري لمعاممين بكمية   -

 التربية جامعة أسيوط؟
 أىمية الدراسة: 
لحالية من خبلل تناوليا قضية ىامة وىي قضية تطوير األداء اإلداري تظير أىمية الدراسة ا     

لما لو من أىمية كبيرة في رفع كفاءة العاممين داخل المنظمات، وتحقيق األىداف المنشودة 
لممنظمة لمواكبة التطورات السريعة في العصر الحالي، كما تظير أىمية البحث في وضع تصور 

 إلداري باستخدام أسموب إداري حديث وىو التدوير الوظيفي. مقترح لكيفية تطوير األداء ا
 أىداف الدراسة :

 تيدف الدراسة الحالية إلى: 
 تعرف اإلطار الفكري لمتدوير الوظيفي. -3  
 تعرف اإلطار الفكري والمفاىيمي لؤلداء اإلداري.  -6
 تعرف واقع األداء اإلداري بكمية التربية جامعة أسيوط. -1
 ر الوظيفي في تطوير األداء اإلداري بكمية التربية جامعة أسيوط.تعرف دور التدوي -7
التوصل إلى تصور مقترح إلمكانية تطوير األداء اإلداري بكمية التربية جامعة أسيوط في  -5

 ضوء مدخل التدوير الوظيفي.
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  دراسات سابقة : 
ميات التربية في م ( إلى تقديم مقترح لتطوير أداء ك2020 )إياد عمي الدجني دراسة ىدفت -3

الجامعات الفمسطينية باستخدام وحدة التكمفة المستقمة، وذلك من خبلل دراسة واقع أداء كميات 
التربية في الجامعات الفمسطينية ، وقد تم استخدام منيج تحميل المحتوى والمنيج البنائي 

ربية لمعاممين باالعتماد عمى أداتين ىما بطاقة تحميل المحتوى لمخطة التنفيذية لكمية الت
، وأسموب دلفاي، وقد أظيرت نتائج الدراسة إلى أن واقع 6032-6032/6032-6039

              %،29.1األداء المؤسسي لكمية التربية حصل فيو المجال األكاديمي عمى وزن نسبي
            %، وبناًءا 98.2%، والمالى عمى 27.1وحصل المجال اإلداري عمى وزن نسبي 

وصت الدراسة بتبني كمية التربية لئلستراتيجية المقترحة لتطوير أدائيا، وتوفير الظروف عميو أ
 . (3)المناسبة لتطبيقيا

( التعرف إلى درجة تفويض الصبلحيات الممنوحة م 2012)منال صقر راشد  ىدفت دراسة -6
ظرىم، واتبعت لمديري المدارس الثانوية في دولة الكويت وعبلقتيا باألداء اإلداري من وجية ن
الدراسة إلى أن  الباحثة المنيج الوصفي ، واستخدمت اإلستبانة كأداة لمدراسة، وتوصمت

مستوى األداء اإلداري في المدارس الثانوية في دولة الكويت من وجية نظر المديرين جاء 
بدرجة متوسطة ، كما بينت النتائج وجود عبلقة طردية وذات داللة إحصائية بين درجة 

الصبلحيات ومستوى األداء اإلداري في المدارس الثانوية بدولة الكويت، وأوصت  تفويض
الدراسة بضرورة تبني مبدأ تفويض الصبلحيات وعقد الدورات والورش التدريبية في مجال 
تفويض الصبلحيات ودعوة بعض الخبراء والمتخصصين في ىذا المجال لتوعية مديري 

 . (6)يتو في اإلرتقاء بمستوى أدائيم اإلداريالمدارس بمبادئ وأسس التفويض وأىم

                                                 
إستراتيجية مقترحة لتطوير أداء كميات التربية في الجامعات الفمسطينية باستخدام وحدة التكمفة  "إيادعمي الدجني،( 3)

(، 31د)، مجمالتعميم الجامعي المجمة العربية لضمان جودة ،"الجامعة اإلسبلمية دراسة حالة -المستقمة
 .م6060(، 71عدد)

تفويض الصبلحيات وعبلقتو باألداء اإلداري في المدارس الثانوية في دولة الكويت من "منال صقرراشد أشتيمي،  (6)
  م.6038رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، كمية العموم التربوية، األردن،  ،"وجية نظر المديرين
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م (التعرف عمى فاعمية االتصال اإلداري في  2017)رنا إبراىيم  الرشوديىدفت دراسة   -1
جامعة القصيم ودوره في تحسين األداء المؤسسي من وجية نظر القادة األكاديمين  واإلداريين، 

اسة، وقد سعت الدراسة الميدانية إلى تقصى وتم استحدام المنيج الوصفي لمناسبتو لطبيعة الدر 
واقع اإلتصال اإلداري ودوره في تحسين األداء المؤسسي ثم الخروج بتصورات مبدئية يمكن 
عمى ضوئيا اقتراح النتائج والتوصيات ، وتوصمت الدراسة إلى أن مستوى تحسين األداء 

ب أحد العاممين، وفي المؤسسي  ومن بينيا مظاىره سير العمل بشكل طبيعي في حال غيا
المرتبة الثانية جاء مجال األداء اإلداري ومن مظاىره اتباع وتنفيذ القوانين واألنظمة والتعميمات 
وقواعد العمل الرسمية داخل العمل، وفي المرتبة األخيرة جاء مجال إدارة الموارد المتاحة ومن 

 .(1)مظاىره إدارة الوقت بفعالية داخل العمل

إلى معرفة أثر التدوير الوظيفي عمى تحسين أداء  (م (2015Mohanدراسة ىدفت -4
الممرضات بمستشفيات فمبور بإيطاليا، وطبقت الدراسة عمى عينة عشوائية من الممرضات 

( ممرضة، وتوصمت الدراسة إلى أن تطبيق التدوير الوظيفي أدى إلى تحسين أداء 365قواميا)
كسابين الكثير من الممرضات بمستشفيات فمبور بايطاليا ، و  تقميل شعورىن بالرتابة، وا 

المعارف الشخصية واإلدارية والتقنية والوظيفية، وزيادة دافعيتين نحو تقديم الخدمات عمى 
التطوير الوظيفي لين، وأوصت الدراسة بضرورة التدريب المسبق لمممرضات قبل تطبيق 

مل في ميام مختمفة والتعامل مع استراتيجية التدوير الوظيفي في أي منظمة لتمكينيم من الع
 .(2)قضايا المنظمة

                                                 
اإلداري في جامعة القصيم ودوره في تحسين األداء المؤسسي من وجية  تصالفاعمية اإل "رنا إبراىيم الرشودي، (1)

 م.6032، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كمية التربية ، مكة المكرمة، "نظر القادة األكاديميين واإلداريين

(2) Mohan,K. The Effects of Job Rotation Practices on Employee Development ; An 
Empirical Study on Nurses in the Hospitals of Vellore Districts, Mediterranean 
Journal, of Social Sciences, Vol.6,No.1,pp209-215,2015. 



 جامعة أسيوط –كمية التربية  –المجمة التربوية لتعميم الكبار 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         ــــــــــــــــــــــــــــــ

  

413 

 م0202يناير   -  األولالعدد   -  الثالث  جمللدا
 

(التعرف عمى العبلقة بين اسراتيجية التدوير الوظيفي مTarus 2014ىدفت دراسة ) -5
وتحسين األداء التنظيمي لمعاممين في شمال بحيرة فكتوريا بالتركيز عمى تنمية رأس المال 

مى عينة عشوائية بسيطة مكونة من البشري، تم استخدام المنيج الوصفي، وطبقت الدراسة ع
عامل(، وتوصمت الدراسة إلى أن التدوير الوظيفي كإستراتيجية لو أثر كبير عمى تنمية 19)

رأس المال البشري من خبلل شعور العاممين بالرضا الوظيفي ، وتطويرىم وظيفًيا، واكتساب 
لك تحول رأس المال المزيد من الخبرات والميارات مثل ميارة التواصل مع األخرين، وكذ

حيث أدى التدوير الوظيفي  إلى أن المؤسسة حققت االستقرار في البيئة ، وكان ليا  البشري
نتائج فعالة في أدائيا، كما ساىم التدوير في تحسين األداء من خبلل تعزيز إستراتيجية التدوير 

إيجابي عمى أداء  الوظيفي ، كما أظيرت الدراسة إلى أن أسموب التدوير الوظيفي يؤثر بشكل
 .(3)الموظفين حيث أنو يعطييم السيطرة عمى الكثير من الوظائف ويحفزىم عمى تحسين أدائيم

معرفة إلى أي مدى يعزز التدوير  م(khan, Nawaz, Mohsen 2012ىدفت دراسة ) -6
ى الوظيفي تحفيز الموظفين وااللتزام والمشاركة الوظيفية في القطاع المصرفي في باكستان وعم

رد  695توليد البنوك بوجو عام، تم استخدام منيجية الدراسة اإلستقصائية ليذا البحث وقد تم
صالح من المصرفيين العاممين في سبعة بنوك كبري تعمل في العاصمة الباكستانية، وقد 
استخدمت ىذه  الدراسة المنيج الوصفي ، وتوصمت الدراسة إلى أنو عندما يتم تدوير 

ئف مختمفة في مختمف اإلدارات يقل لدييم مستوى الدافعية والتحفيز بينما الموظفين في وظا
يزداد بالمشاركة في وظائفيم الخاصة، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن التزام الموظف 
واالنغماس الوظيفي يمكن زيادتو من خبلل تعزيز أنشطة التدوير الوظيفي في القطاع 

لة تحفيز الموظفين ال تزال قابمة لمنقاش وأن مزيًدا من المصرفي في باكستان في حين أن مسأ
  .(6)البحوث يجب القيام بيا في ىذا المجال لفيم ىذه الظاىرة أكثر بطريقة دقيقة ومناسبة

                                                 
(1) Tarus,B. K.: Effects of Job Rotation Strategy on High Performance Workplace, in 

Lake Victoria North Water Services Board, Kenya, International Journal of 
Business and Management; Vol.27 Issue 2 pp.287-311,2014.  

(2) Mohsen, ,F, Nawaz ,M, Khan, impact  of job rotation on employee motivation, 
commitment and job involvement in banking sector of Pakistan .African journal of 
Business Management,p.711. 2012. 
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 منيج الدراسة:
تعتمد الدراسة الحالية عمى استخدام المنيج الوصفي الذي يعتبر أكثر مناىج البحث        

ألداء اإلداري  وجمع المعمومات المتصمة بموضوع الدراسة وىو التدوير المبلئمة لمعرفة واقع ا
الوظيفي مدخل لتطوير األداء اإلداري بكمية التربية جامعة أسيوط، مع وصف منظم لمتدوير 
الوظيفي، واألداء اإلداري، حيث تقوم الباحثة بجمع المعمومات والبيانات عن التدوير الوظيفي 

اإلداري  والتعرف عمى اإليجابيات التي يمكن أن يحققيا ىذا األسموب ودوره في تطوير األداء 
اإلداري عمى المنظمات والمؤسسات التعميمية وخبرات بعض الدول في استخداميم ليذا المدخل 

 لتطوير األداء اإلداري.

 حدود البحث:
ل  التدوير تناولت  الدراسة موضوع تطوير األداء اإلداري في ضوء مدخالحدود الموضوعية : -1

 الوظيفي.

تم تطبيق الدراسة عمى عينة عشوائية  من العاممين في كمية التربية جامعة الحدود البشرية: -2
 ( موظًفا وموظفة.351أسيوط وبمغ عددىم)

 اقتصرت الدراسة عمى العاممين في كمية التربية جامعة أسيوط.الحدود المكانية : -3

 لية أداتيا في النصف الثاني من العام الدراسيالدراسة الحا طبقتالحدود الزمنية: -4
 م في فترة األجازة الصيفية.6038/6060

 مصطمحات البحث اإلجرائية:
بأنو:تحريك منظم لمموظف من وظيفة ألخرى حيث تبقى الوظيفة كما يعرف التدوير الوظيفي: 

ختمفة مما يثري من ىي بينما يتم تغيير القائمين عمييا مما يتيح لمموظف الفرصة ألداء وظائف م
 مياراتو وخبراتو وقدرتو عمى أداء الوظائف المختمفة . 

بأنو:ما يتخذه الفرد من تصرفات في ممارستو لموظيفة اإلدارية واتخاذ يعرف األداء اإلداري :
لمقرارات سواء لتحديد األىداف أو العمل لتحقيقيا ويتضمن ذلك قيامة بميام التخطيط والتنظيم 

 قابة. والتوجيو والر 
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 االطار النظري
 تتناول ىذه الدراسة محورين أساسين ىما )التدوير الوظيفي، األداء اإلداري(.

 ويسير المحور األول التدوير الوظيفي عمى النحو التالي:
 مفيوم التدوير الوظيفي. -أواًل 
ظيفي لقد تنوعت مفاىيم ومصطمحات التدوير الوظيفي  وسوف يتم تناول تعريف التدوير الو      

 إصطبلًحا.
 التدوير اصطالًحا:

: اكتساب الموظف لخبرات وظيفية متعددة وذلك بنقمو مؤقًتا يعرف التدوير الوظيفي بأنو
من وظيفة إلى أخرى  حيث يساعده  في التعرف عمى الموظفين اآلخرين وأنشطتيم وبيئة العمل 

جيات المختمفة ألن الموظف العممي واإلجتماعي، ويساعد أيًضا عمى  تحسين  أداء العمل مع ال
 .(3)سيعرف مع من سيتصل وبأي طريقة وكيف سيحصل عمى المعمومة

وىناك تعريفات أكدت عمى أن التدوير الوظيفي يساعد في القضاء عمى الروتين والممل     
والتخمص من المين التي تتسم بطابع الجمود في نشاطتيا وعدم تعرض الموظف لمتحدي العالمي 

ىذه التعريفات  أنو أحد األساليب اإلدارية الحديثة لتطوير اإلدارة واستثمار العنصر  ، كما ذكرت
 البشري بأقصى إمكاناتو الفنية واإلدارية منيا:

        التدوير الوظيفي وسيمة وعممية ضرورية عندما تعريف"مساعد الفريان"حيث عرفو قائبًل:   
جراءات تتصف بالجمود والرتابة تكون المنظمة تعمل في بيئة إدارية تقميدية  وأنظمة وقواعد وا 

   وصعوبة التخمص من العناصر التي أثبتت التجربة انخفاض مستوى أدائيا أو إخبلصيا 
 .(6) ومبلئمتيا لمواقع

        قيام الشخص بأداء وظائف مختمفة داخل المنظمة  فعرفو"سيد محمد جاد الرب بأنو"     
         كون مؤىبل لشغل وظائف أو مركًزا أعمى ولتنمية مياراتةغير وظيفتو األساسية حتي ي

 .(1) المتنوعة    ومعارفة

                                                 
 .513م، ص6002، 6ط ،اإلسكندرية ، الدار الجامعية،إدارة الموارد البشريةحمد ماىر، أ (3)
 ،مجمة التنمية اإلدارية بمعيد اإلدارة العامة، "اإلدارية التدوير الوظيفي لممديرين وصنع القيادات"مساعد الفريان، (6)

 .م6033(،  93العدد) الرياض، 
: االطر المنيجية والتطبيقات العممية، مطبعة العشري، إستراتيجيات تطوير وتحسين األداءحمد جاد الرب، سيد م (1) 

 .128م، ص6008السويس، 
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تعريف"زينب عبد الرحمن  السحيمي"التي أشارت إلى  أن التدوير الوظيفي عبارة عن نقل 
الموظف من عمل إلى آخر بشكل دوري سواء تم ىذا النقل في إطار المركز الرئيسي لممنظمة 

 .(3) إلييا الموظف أو إلى أحد فروعيا أو إلى منظمة أخرى جديدةالتي ينتمي 

مدخل من المداخل اإلداريةالمنظمة  مما سبق يمكن تعريف التدوير الوظيفي إجرائًيا بأنو:    
والمخطط ليا مسبًقا بموجبو يتم تحريك ونقل العاممين بين الوظائف المختمفة داخل المنظمة محددة 

ما يثري من مياراتيم وخبراتيم بحيث تكون لدييم القدرة عمي أداء الوظائف بفترة زمنية معينة، م
المختمفة  وأيًضا االستفادة من الموارد البشرية في كافة مستوياتيا األمر الذي يترتب عميو تحسين 
        األداء لمعاممين والمنظمة كميا، وأيًضا القدرة عمي مواجية المشكبلت التي تقابمو أثناء عممو

 بتقنية عالية.

 أىداف التدوير الوظيفي. -ثانًيا
لمتدوير الوظيفي العديد من األىداف، فيو أداة مناسبة لزيادة قدرات وميارات الموظفين          

كما يعتبره البعض أسموًبا ذكًيا لبلستثمار في أىم عنصر إنتاجي ىو عنصر الموارد البشرية حيث 
من المؤسسات والمنظمات التي تسعي إلى استثمار الخبرات يستخدم ىذا األسموب من قبل العديد 

واإلبداع واإلبتكار كونو يكشف لممسؤلين في المؤسسة الفروق الفردية لمموظفين بما في ذلك 
المبدعين والمبتكرين والموىوبين، كما أن العمل بأسموب التدوير الوظيفي من شأنو أن يعزز من 

ف بعض المخالفات التي قد تحدث من قبل الموظفين كما عممية الرقابة ويتيح الفرصة الكتشا
سينعكس عمى تطوير مستوي األداء اإلداري في مختمف وحدات الخدمة العامة وىذا بدوره سيسيم 
في زيادة اإلنتاجية وتحسين مستوي جودة الخدمات العامة التي تقدميا ىذه الوحدات وىو ما يعني 

ية )المادية والبشرية( المتاحة لمدولة بشكل أفضل وتحقيق في النياية استغبلل الموارد االقتصاد
 .(6)األىداف بأقل تكمفة ممكنة

                                                 
المجمة العممية لقطاع ، "التدوير الوظيفي  أداة  لمتطوير اإلداري:قواعد تحفيزية"زينب عبد الرحمن السحيمي،  (3) 

 .155-102م، ص ص 6009(، 1، العدد)جامعة األزىر، مصر، كميات التجارة
 ورقة عمل مقدمة إلي وشة عمل حول أىمية التدوير، "التدوير الوظيفي ومتطمبات التطبيق"محمد المقبمي، ( 6) 

 م.6033، صنعاء، لتطبيقا الوظيفي ومتطمبات
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كما ييدف إلى تجديد النشاط وروح العمل وتجديد بيئة العمل وتحقيق لمشروع التغيير من        
نما تضع الشخص المناسب  أجل التطوير وىذا ال يقمل من قدر من يكمف بعمل وينقل إلى غيره وا 

المكان المناسب وتمكنو من العمل في مجال إبداعو، كما تيدف ىذه الفكرة إلي إلغاء مشاعر  في
التفرد وروح اإلطمئنان التي قد تسيطر عمى من يشغل موقعو لفترة طويمة مما يؤثر سمًبا عمى 

ة اإلداري العممية العطاء في العمل والعبلقات بين الزمبلء فالتغيير يعطي الحيوية والمرونة في
المستويات اإلدارية  ويساعد في القضاء عمى الخمول والتراخي كما ييدف إلى الوصول إلى أعمى

ومواكبو المستجدات الحديثة والرقي والتنمية والذي يتحقق عن طريق أسس ومبادئ اإلدارة الحديثة 
األسس ذات حيث اعتبر فبلسفة وخبراء القيادة واإلدارة التدوير الوظيفي واحًدا من أىم المبادئ و 

األىمية في تطوير األعمال وتحديث اإلدارات ودفع المؤسسات قدًما نحو تحقيق أىدافيا العميا 
 .(3)وتطوير واقعيا وقدراتيا

      متطمبات تطبيق التدوير الوظيفي. -ثالثًا
تواجو المؤسسات عمي اختبلف أنواعيا وأحجاميا ومياميا تحدًيا مشترًكا يتمثل في         
ا لرفع مستوى أدائيا حتي تستطيع القدرة عمي التكيف مع متطمبات التغير السريع و لقد حاجاتي

أصبحت إدارة وقيادة التغيير ضمن المصطمحات والمفاىيم والممارسات التي تشق طريقيا في عالم 
اإلدارة الحديثة ألن من صفات الكون الدوران والحركة فمو ظل  ثابًتا لعم الركود في شتي جوانب 

لحياة العممية والعممية ودائما ما يبدأ التغيير داخل المؤسسات والمنظمات بدًءا من العامل أو ا
الموظف فالعنصر البشري اليوم أصبح في أشد الحاجة إلي التغيير والتطوير المستمر ليزيد من 

ة كل خبراتو وقدراتو فبات الحكم اليوم عمي جودة المنظمة وكفائتيا من خبلل قدرتيا عمي مساير 
 أنواع التغيير.

                                                 
اغسطس 1، السعودية، صحيفة عكاظعبد الفتاح بن عبد القادر الرحالي، التدوير الوظيفي مطمب لمقيادة التربوية،  (3) 

 م. 6009
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ولكي يتم التطبيق الجيد لمتدوير الوظيفي ويحقق األىداف المرجوة منو يجب تحديد مجموعة      
المتطمبات والشروط الواجب توافرىا وأخذىا في االعتبار من قبل المنظمة قبل تطبيق سياسة 

ستفادة من مزاياىا وتحقيق التدوير الوظيفي لزيادة امكانية نجاحيا وزيادة فاعميتيا وحتي يمكن اال
الغرض الذي تسعي المنظمة لتطبيقيا من أجمو، وعمي الرغم من سمبيات ومعوقات التدوير 
يجابيات تطبيقو حيث إن معظم ىذة السمبيات والمعوقات من  الوظيفي فإنيا ال تقمل من أىمية وا 

التوجييات واإلجراءات الممكن تجاوزىا أو التقميل من تأثيرىا من خبلل مجموعة من السياسات و 
اإلدارية والتي يجب عمي اإلدارة اإللمام بيا إذا ما كانت عازمة عمي تطبيقو وتحقيق األىداف 
ن كان كأسموب شكمي يمكن أن يتم  المنشودة منو، فتطبيق التدوير الوظيفي ليس باألمر اليسير وا 

ظفين ولكن تطبيق التدوير ببساطو مثل حدوثو في بعض األحيان في اإلدارات العامة لشئون المو 
ممية الوظيفي كأسموب عممي لتطوير األداء اإلداري وتحقيق أىداف التدوير الوظيفي يعتبر ع

صعبة وتتسم بالحساسية يحتاج نجاحيا إلي درجة عالية من الموضوعية والحيادية والشفافية في 
التعامل مع األسس والمعايير والمرجعيات التي  تعتمد عمييا سياسة التدوير خاصة تمك التي 

 .(3)تتعمق بتقييم األداء

أن تعمل عمي االىتمام باستقطاب وأيًضا لنجاح التدوير الوظيفي كان لزاًما عمي المؤسسات      
الكفاءات البشرية وتأىيميا من خبلل التدريب والتوجيو إلكسابيا الخبرات والميارات البلزمة حيث 
أصبح التدريب في المرحمة المعاصرة ضرورة حياة ألي منظمة من المنظمات طالما أنيا تحرص 

ق التطور والتوازن في مقومات عمي أن تحفظ وجودىا في المستقبل ألنو ال يمكن ليا أن تحق
حركتيا مع التطورات السريعة حوليا وبخاصة في المجاالت اإللكترونية واإلدارية والثقافية إال إذا 
أدركت أىمية التدريب ووظيفتو األساسية في ذلك، ويعد التدوير الوظيفي ىو أساس الحركة 

راتيجيات لتطوير أداء العاممين والتنقبلت في المؤسسات العامة والخاصة ويعد أحد أىم اإلست

                                                 
ن التدوير الوظيفي والئحتو التنفيذيو في الجميورية أم بش6008( لسنة 13القانون رقم)"حمد عمي عبد اهلل نعمان،أ (3) 

ورقة عمل مقدمة الي ورشة عمل التدوير الوظيفي في وحدات الخدمة العامة ، "اليمنية)المضمون والتحميل(
م، 6031صنعاء ، نوفمبر-داريةالمنعقدة في المعيد الوطني لمعموم اإل التطبيق(-بالجميورية اليمنية) القانون

 . 31ص
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والمؤسسات عمي حد سواء ، كما أنو من الضروري أن تعمل أيًضا عمي تنمية وتطوير ىذه 
الموارد البشرية بما يتماشي مع متطمباتيا لمواجية التغيرات المحيطة بيا ويعود ذلك الدور الحيوي 

ا تقدمو من خدمات تسيم في والميم الذي تمعبو ىذه المؤسسات والوزرات في المجتمع إلي م
استقرار وأمن وحماية المجتمع  ولكي تتم عممية تنمية وتطوير الموارد البشرية البد أن تحصل 
عمي أحدث اإلستراتيجيات والمداخل التي تتناسب مع الظروف المحيطة بيا وذلك بيدف تحقيق 

 . (3)االستفادة العظمى من مواردىا البشرية

 اإلداري:المحور الثاني: األداء 
 مفيوم األداء اإلداري:-1

 لقد تعددت مفاىيم األداء اإلداري ومن ىذه التعريفات ما يمي:

مجموعة السموكيات اإلدارية المعبرة عن قيام الفرد بعممو وتتضمن جودة األداء وحسن التنفيذ -3
لتزام والخبرة الفنية في العمل فضبل عن االتصال والتفاعل مع الموظفين باإلضافة إلي اال

بالموائح اإلدارية التي تنظم العمل كما يعد نظاًما رسمًيا لتقييم وقياس أداء الموظفين والتأثير 
 .(6)في الخصائص األدائية والسموكية ليم

مجموعة اإلنجازات والنتائج النيائية التي يحققيا األفراد أو مجموعات العمل أو الوحدات  -6 
 .(1)التنظيمية

ظمة بسموك إداري ما في ضوء مبادئ اإلدارة وذلك لتحقيق وظائف اإلدارة قيام العاممين بالمن -7
 .(7)بصورة رشيدة)أي بأقل جيد ووقت وتكاليف(

                                                 
 –، عمان , التدريب وتنمية الموارد البشرية: األسس والعممياتد المعطي محمد عساف، يعقوب حمدانعب (3)

 .610م، ص 6009، (3)ردن، دار زىران لمنشر والتوزيع، مجمداأل

 م.6002، مركز الكتاب لمنشر،القاىرة، الحديث في اإلدارة الرياضية واإلدارة العامةجمال محمد عمي،  (6) 
 .32م، ص6009، ترجمة:خالد العامري، دار الفاروق، القاىرة،األساسيات السبعة إلعداد القادةر،جون أدي (1) 
م، 6009، 3،المجموعة العربي لمتدريب والنشر، القاىرة.طاألداء اإلداري المتميزمدحت محمد أبو النصر،  (7) 

 . 22ص
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 مقومات األداء اإلداري: -2
تكمن مقومات األداء اإلداري في مجموعة قواعد أو أسس التي من خبلليا يستطيع القائد       

 : (3)ة عالية وفاعمية متميزة وتمثمت في اآلتياإلداري تحقيق األىداف التنظيمية بكفاء

القدرة عمى اإلقناع بالسياسات واألساليب التي يجب اتباعيا في إدارة العمل عن طريق  -3
 مخاطبة الجماعات والتعامل معيم بمقدرة وكفاءة.

راء إتقان أساليب العمل في االجتماعات والمجان والمؤتمرات والقدرة عمي مناقشة البحوث واآل -6
 في الجمسات العامة والمتخصصة.

 ممارسة العبلقات اإلنسانية وميارة المشاركة في العمل الجماعي. -1

التعرف عمي أساليب البحث المفيدة بمجال العمل عن طريق اإللمام المتكامل بطرق إعداد  -7
الدراسات العممية ذات الصمة بمتطمبات العمل دون الخوض في تفاصيل التطبيق العميق 

 لمدراسات العممية ذاتيا لتسييل متابعة ما يقوم بو األفراد.

إتقان ميارات مواجية المشكبلت وصنع القرار وترتبط ىذه الميارة بأنواع متعددة من القدرات  -5
 منيا ما يتعمق بالمواىب الذاتية ومنيا ما يمكن اكتسابو بالتدريب.

 ة.مقومات تطوير األداء اإلداري بالمؤسسات الجامعي -3
إن نجاح تطوير إدارة المؤسسات التعميمية يرجع لحد بعيد إلي االرتكاز عمي مقومات الفكر        

اإلداري المعاصر نتيجة منطقية لما أسفرت عنو اتجاىات الفكر اإلداري عبر مراحل تطوره 
فاإلدارة التربوية الناجحة الطامحة دوما لمتطوير وتحسين األداء تحرص عمي توظيف كل 

مكانات لتحقيق االستثمار الجيد لمواردىا الفكرية والبشرية والمادية حني تضمن تحقيق أىدافيا اإل
 التربوية وتطمعاتيا المجتمعية من أجل التنمية الشاممة والمستدامة.

                                                 

الثانوية العامة بالمممكة العربية السعودية لتحقيق تطوير األداء اإلداري لممدرسة "أحمد عبد اهلل سعد أل سمطان،  (3) 
مقدمة إلي قسم التربية المقارنة واإلدارة التعميمية، كمية  ,ة، رسالة دكتورا"االلتزام التنظيمي في ضوء إدارة الحوار

  .م6033التربية، جامعة عين شمس، 
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      حيث تستند عممية تطوير أداء اإلدارة الجامعية إلي عدة مقومات أساسية الزمة       
 :(3)لتحقيقيا ومنيا

 تفعيل أنظمة صناعة القرار الخاص بالمؤسسة الجامعية: -1
فقد ظيرت محاوالت عديدة لتطوير أنظمة القرار لمتمكن من اتخاذ قرارات أكثر فعالية من      

خبلل تقميص عدد لجان صناعة القرار الجامعي واستبداليا بإدارة فعالة يشترك فييا بعض العاممين 
حد من سمبيات مركزية اإلدارة وذلك بارتباط القرارات عند وأصحاب المناصب اإلدارية مما ي

صناعتيا بمن يعنييم األمر وىو توجو يتبلءم مع مبادئ إدارة الجودة الشاممة حيث يدعو إلى 
 اإلدارة بمشاركة العمبلء.

 التمويل اإلداري: -2
انيتيا ولذلك فقد إن فعالية المؤسسة التعميمية غالبا ما يرتبط بمقدرتيا عمي التحكم في ميز     

لجأت بعض الدول إلي التركيز عمي مواردىا المحدودة بتحسين استغبلليا فقط بالتحكم المالي 
 والتحسين اإلداري لمعناية بطبيعة وصورة كل من الفرد والمؤسسة .

 طبيعة العالقات اإلنسانية: -3
شراف أكاديميين بينما إن الميام اإلدارية بالمؤسسة الجامعية بوجو خاص تنجز غالبا تحت إ   

يوفر جانبيا الفني عاممون عمى قدر من التأىيل المناسب لطبيعة ما يقومون بو من أعمال، ومن 
ذا لم  ثم فإن عبلقتيم برؤسائيم  األكاديميين تعد الخطوة األولي لبناء مناخ تنظيمي إيجابي وا 

 طوير وكثرة الصراعات. يتوفر االحترام المتبادل وتقدير كل فرد لآلخر لم يتم تحقيق أي ت

مما سبق يتضح لنا أن ىناك العديد من التحديثات والتغييرات التي تحتاجيا المؤسسات       
لمواجية التحديات التي تقابميا والتي كانت متمثمة في تنمية أساليب اإلدارة وتنمية الموارد البشرية 

ل عمى تحسين بيئة العمل ورفع واستثمار طاقاتيا الفكرية من أجل التطوير واالبتكار والعم
 المستوى االقتصادي واالجتماعي لمبيئة المحيطة. 

                                                 
يمي لبرنامج إعداد أخصائي التربية االتجاىات الحديثة في التطوير واألداء األكاد"حمد خضر، أإيمان  (1)

 .300م، ص6033، يناير(38)، جامعة المنصورة ، العددمجمة بحوث التربية النوعيةالمسرحية"دراسة تقويمية"، 
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 خصائص تطوير األداء اإلداري. -4
 :(3)إن عممية تطوير األداء اإلداري تحتاج إلى خصائص أساسية تتمثل في اآلتي

  شمولية عممية التطوير:بمعني أن يشمل التطوير والتجديد جميع الجوانب المتمثمة في -3
السياسات واألىداف اإلدارية والتنظيم اإلداري والموارد البشرية والمادية والمناىج الدراسية 

 وأساليب التدريس وطرائق التوجيو واإلرشاد الطبلبي.
التطوير عممية استمرارية : أي أن التطوير يمثل عممية مستمرة أي أنيا ال تحدث مرة واحدة  -6

نما تتكون من مجموعة من األحداث المترابطة التي تتحر ك بمرور الزمن  وال تتوقف أبًدا وا 
 نحو بموغ أىداف معينة.

التطوير عممية ديمقراطية : أي أن التطوير يتشكل من نسيج متآلف تشترك فيو جميع الفئات  -1
 المعنية بالتطوير دون أن تصادر إحدى الفئات آراء وأفكار ووجيات نظر الفئات األخرى.

عمى المنيجية العممية وذلك عن طريق استقصاء الواقع ومشكبلتو ومراعاة يعتمد التطور  -7
 األولويات التي تبدو أكثر أىمية وضرورية لعممية التطوير.

توفير الخطط ذات األجل الطويل والمتوسط والقصير : تعتبر ىذه الخطوة خطوة متقدمة في  -5
 متيا إلى واقع عممي.السعي لتنفيذ األولويات وتحقيق األىداف الموضوعية وترج

وبالنظر إلى الخصائص السابقة يتضح لنا أن عممية تطوير األداء اإلداري ىي عممية        
حداث تغييرات نوعية وكمية شاممة في ىياكل ونظم وأساليب عمل  تبذل لرفع مستوي األداء وا 

 إلدارية .اإلدارة من اجل زيادة القدرة عمى تحقيق األىداف االجتماعية واالقتصادية وا

 إجراءات الدراسة الميدانية ونتائجيا:
يتضمن المحور الحالي اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية، من حيث أىداف الدراسة      

الميدانية، ومجتمع الدراسة وخصائصو، وعينة الدراسة وأدواتيا، واألساليب اإلحصائية المتبعة في 
عن السؤال الثالث من أسئمة الدراسة والذي ينص عمى: جمع البيانات، أي أن ىذا المحور يجيب 

 ماالواقع الحالي لؤلداء اإلداري؟

                                                 
م، ص 6005، اربد، مؤسسة حمادة لمدراسات الجامعية، التطوير التربوي ,تجارب دولية وعالميةحمد الخطيب، أ (3) 

25. 
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 إجراءات الدراسة الميدانية: -أواًل 
 أىداف الدراسة الميدانية: -1

 تيدف الدراسة الميدانية إلى التعرف عمى دور التدوير الوظيفي في تطوير األداء اإلداري.     
 والمجتمع األصمي لمدراسة الميدانية: عينة الدراسة الميدانية -2

لما كان اليدف من الدراسة الميدانية ىو معرفة دور التدوير الوظيفي في تطوير األداء      
اإلداري بكمية التربية جامعة أسيوط، لذا تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية من العاممين 

(، 150( من إجمالي )351لي عدد أفراد العينة)اإلداريين بكمية التربية جامعة أسيوط، وبمغ إجما
 % من المجتمع األصمي.7132حيث إنيا تمثل 

 أداة الدراسة الميدانية:-3
قامت الباحثة بتصميم إستبانة طبقت عمى العاممين بكمية التربية جامعة أسيوط والذي بمغ    

 ( موظًفا وموظفة.351عددىم )
 جة نتائج الدراسة الميدانية:األساليب اإلحصائية المستخدمة لمعال -4

تم استخدام عدٍد من األساليب اإلحصائية لتحميل نتائج الدراسة وتفسيرىا، وقد تم تطبيق       
أىم حيث يمكن اإلشارة إلى   (SPSS, v22)القوانين باستخدام الحاسب اآللي من خبلل برنامج

 -إستخدمت في الدراسة كالتالي:المعالجات اإلحصائية التي 
عادة االختبار ، والتحميل العاممى لحساب  -3 معامبلت ثبات ألفا كرونباخ ، والتجزئة النصفية ، وا 

 ثبات وصدق اإلستمارة.
لمتحقق   "One Sample K-S "سميرنوف( –اختبار التوزيع الطبيعى )اختبار كولمجروف  -6

 من اعتدالية التوزيع لممتغيرات .
 الحسابي واالنحراف المعيارى. التكرارات والنسبة المئوية والمتوسط-1
تم استخدام مقياس  مجموع األوزان والمتوسطات النسبية والمرجحة والدرجات النسبية لؤلبعاد-7

 ليكرت الثبلثى لتوزيع الفئات.  
 اختبار كا تربيع.-5
 معامل االرتباط البسيط  لبيرسون. -2
            المبحوثين عمىلمكشف عن داللة الفروق في استجابات (T-test) اختبار "ت" -2

 تساؤالت الدراسة.



 تطوير األداء اإلداري في  تدوير الوظيفيالدور 
 إيمان فوزي عبد الحميد عميأ/  محمود د/ىناء فرغمي عمي الضبع  رباح رمزي عبدالجميل أ.د/

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

411 

 م0202يناير   -  األولالعدد   -  الثالث  جمللدا
 

لمكشف عن داللة الفروق في استجابات  One-Way Anovaتحميل التباين األحادي -9
 المبحوثين عمى تساؤالت الدراسة وفقًا لمبيانات األولية.

 وتم تحديد مستوى التحقق من خبلل المعادلة:
 ( / ن.1 –مستوى التحقق = )ن 
  (1تجابات ) ن = حيث ن تعنى عدد االس

 0.22=  1( / 3 – 1مستوى التحقق = )
 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرىا: -ثانًيا
( موظًفا وموظفة، 351لموصول إلى نتائج الدراسة وتفسيرىا تم تطبيق اإلستبانة وتوزيعيا عمى)   

سط الحسابي وتم تحميل محاور اإلستبانة باستخدام مقاييس اإلحصاء الوصفي المتمثمة في المتو 
واالنحراف المعياري) عمى مقياس ليكرت الثبلثي( الجابات أفراد عينة الدراسة عن محاور 

 اإلستبانة وفًقا لمجدول التالي:
 (: يوضح مستوى المتوسطات الحسابية والقوة النسبية1جدول رقم )

 القوة النسبية المتوسط المرجح 
 إلي من إلي من 

 %22.11 %11.11 3.22 3.00 منخفض
 %22.22 %22.22 6.11 3.29 متوسط
 %300.0 %29.00 1.00 6.17 قوي

 ( نتائج أفراد العينة عمى مستوى محاور اإلستبانة ككل2جدول رقم)

رقم 
المتوسط  المحاور             المحور

 الحسابي
النسبة 
 الوزنية

 المستوى

 متوسط 03268 6338 واقع األداء اإلداري 3
 متوسط 03256 6362 يفي في تطوير األداء اإلداريأىمية التدوير الوظ 6
 متوسط 03275 6367 ايجابيات تطبيق التدوير الوظيفي  1
 منخفض 03206     3393 واقع تطبيق التدوير الوظيفي 7
 مرتفع 03916 6350 المعوقات التي تواجو تطبيق التدوير الوظيفي 5

 متوسط 03216  636 األداة ككل                             
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ومن خبلل الجدول السابق و بالنظر إلى المتوسط الحسابي واألوزان النسبية لكل محور  
 عمى حدة، يتبين أن استجابات عينة الدراسة جاءت عمى النحو اآلتي:

( الترتيب األول من المعوقات التي تواجو تطبيق التدوير الوظيفياحتل المحور الخامس:) 
(، وىذا يؤكد عمى أن التدوير 03916(، وبوزن نسبي)6350سط حسابي)وجية نظر العينة، بمتو 

الوظيفي يواجو بعض المعوقات أثناء تطبيقو ربما ترجع ذلك لعدة أسباب نذكر منيا: جمود الموائح 
 والقوانين، مقاومة العاممين لفكرة التدوير الوظيفي ورفضيم النقل من وظيفة إلى أخرى.

( الترتيب الثاني من لتدوير الوظيفي في تطوير األداء اإلداريأىمية ااحتل المحور الثاني)
( ، وىذا يدل عمى أىمية تطبيق 03256(، وبوزن نسبي)6362وجية نظر العينة، بمتوسط حسابي)

التدوير الوظيفي داخل المؤسسات لتطوير األداء اإلداري ، وىذا يرجع إلى أن التدوير الوظيفي 
 واكتساب خبرات جديدة.يسيم في رفع كفاءة العاممين ، 
( الترتيب الثالث من وجية نظر ايجابيات تطبيق التدوير الوظيفياحتل المحور الثالث)

(، وىذا يؤكد عمى أن لمتدوير الوظيفي 03275(، وبوزن نسبي)6367العينة، بمتوسط حسابي)
ين والممل العديد من االيجابيات في حالة تطبيقو بطريقة سميمة حيث يسيم في القضاء عمى الروت

 ، واكتساب خبرات جديدة.
( الترتيب الرابع من وجية نظر العينة، بمتوسط واقع األداء اإلدارياحتل المحور األول)

(، وىذا يرجع إلى أن المؤسسة تعمل عمى رفع أداء 03268(، وبوزن نسبي)6338حسابي)
 رية.العاممين من خبلل استخدام أساليب إدارية حديثة، وتقوية المحاسبة اإلدا

( الترتيب الخامس واألخير من وجية نظر واقع تطبيق التدوير الوظيفياحتل المحور الرابع)
(، وىذا يشير إلى أن واقع تطبيق التدوير 03206(، وبوزن نسبي)3393العينة بمتوسط حسابي )

الوظيفي كان منخفًضا نظًرا لوجود بعض المعوقات التي تواجو تطبيقو، ويجب عمى المؤسسات 
مب عمى ىذه المعوقات وىذا ما تسعى إليو ىذه الدراسة لوضع تصور مقترح لكيفية تطبيق التغ

 التدوير الوظيفي لتطوير األداء اإلداري. 
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 توصيات الدراسة:
في ضوء النتائج التي كشفت عنيا الدراسة بشقييا النظري والميداني تقترح الباحثة عدد من     

 يق التدوير الوظيفي لتحسين أداء العاممين:التوصيات التي قد تسيم في نجاح تطب
 التخطيط الجيد لعممية التدوير الوظيفي حتى ال يؤدي إلى نتائج سمبية. -3
دراك أسموب التدوير الوظيفي في  -6 عقد دورات تدريبية لمموظفين لتساعدىم عمى استيعاب وا 

 تحسين أداء المنظمة والموظفين عمى حد سواء.
من أسباب ممارسة التدوير الوظيفي باإلدارة ىو تحسين أدائيم وأداء اشعار العاممين أن  -1

 اإلدارة عمى حد سواء، وليس نتيجة سوء أدائيم الوظيفي.
العمل عمى التوسع في تطبيق أسموب التدوير الوظيفي عمى اإلدارات بشكل تدريجي مما  -7

 يسيم في تحسين أداء الموظفين.
 اسبة التمام عممية التدوير الوظيفي.العمل عمى توفير مناخ وبيئة من -5
 تقديم مكافأت تشجيعية لمموظفين بناًءا عمى أفضل أداء. -2

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة أسيوط –كمية التربية  –المجمة التربوية لتعميم الكبار 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         ــــــــــــــــــــــــــــــ

  

411 

 م0202يناير   -  األولالعدد   -  الثالث  جمللدا
 

 المراجع
مجمة االبحوث أبو الوفا، وآخرون، "المعطيات المعاصرة  لمجامعة في الدول النامية" ،  -3

(، 6دد)(، الع32، جامعة المنوفية، كمية التربية، المجمد)النفسية والتربوية
 .89-15م، ص ص 6000

، اربد، مؤسسة حمادة لمدراسات التطوير التربوي ,تجارب دولية وعالميةأحمد الخطيب،  -6 
 م. 6005الجامعية، 

أحمد عبد اهلل سعد أل سمطان، "تطوير األداء اإلداري لممدرسة الثانوية العامة بالمممكة  -1 
ضوء إدارة الحوار"، رسالة  العربية السعودية لتحقيق االلتزام التنظيمي في

،مقدمة إلي قسم التربية المقارنة واإلدارة التعميمية، كمية التربية،  ,دكتوراة
 م. 6033جامعة عين شمس، 

م بشأن التدوير الوظيفي والئحتو 6008( لسنة 13أحمد عمي عبد اهلل نعمان،"القانون رقم) -7  
ورقة عمل مقدمة الي ل("، التنفيذيو في الجميورية اليمنية)المضمون والتحمي

ورشة عمل التدوير الوظيفي في وحدات الخدمة العامة بالجميورية 
-المنعقدة في المعيد الوطني لمعموم اإلدارية التطبيق(-اليمنية) القانون
 م. 6031صنعاء ، نوفمبر

 م.6002،  6،اإلسكندرية ، الدار الجامعية، طإدارة الموارد البشريةأحمد ماىر،  -5  
يادعمي الدجني،" إستراتيجية مقترحة لتطوير أداء كميات التربية في الجامعات الفمسطينية إ -2

المجمة الجامعة اإلسبلمية دراسة حالة"، -باستخدام وحدة التكمفة المستقمة
 م.6060(، 71(، عدد)31، مجمد)التعميم الجامعي العربية لضمان جودة

التطوير واألداء األكاديمي لبرنامج إعداد إيمان أحمد خضر، "االتجاىات الحديثة في  -2 
، مجمة بحوث التربية النوعيةأخصائي التربية المسرحية"دراسة تقويمية"، 

 .300م، ص6033، يناير38جامعة المنصورة ، العدد
 .6030، عمان ، دار أسامة لمنشر والتوزيع، استراتيجيات التطوير اإلداريثروت مشيور،  -9

، مركز الكتاب لمنشر،القاىرة، يث في اإلدارة الرياضية واإلدارة العامةالحدجمال محمد عمي،  -8
 م.6002



 تطوير األداء اإلداري في  تدوير الوظيفيالدور 
 إيمان فوزي عبد الحميد عميأ/  محمود د/ىناء فرغمي عمي الضبع  رباح رمزي عبدالجميل أ.د/

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

411 

 م0202يناير   -  األولالعدد   -  الثالث  جمللدا
 

، ترجمة:خالد العامري، دار الفاروق، األساسيات السبعة إلعداد القادةجون أدير، -30
 م.6009القاىرة،

،أريد،  األردن، 6، ط,إدارة الجودة الشاممة  تطبيقات تربوية رداح الخطيب، أحمد الخطيب -33
 م.6002م الكتاب، الحديث، عال

رنا إبراىيم الرشودي،" فاعمية اإلتصال اإلداري في جامعة القصيم ودوره في تحسين األداء  -36
المؤسسي من وجية نظر القادة األكاديميين واإلداريين"، رسالة ماجستير، 

 م.6032جامعة أم القرى، كمية التربية ، مكة المكرمة، 

ي، "التدوير الوظيفي  أداة  لمتطوير اإلداري:قواعد تحفيزية"، زينب عبد الرحمن السحيم -31
(، 1، جامعة األزىر، مصر، العدد) المجمة العممية لقطاع كميات التجارة

 .155-102م، ص ص 6009

، الرياض، مكتبة الممك فيد الوطنية، اإلدارة العامة في المممكة السعوديةسعود آل سعود،  -37
 م.6009

ظيم حسين، "التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس والقيادات األكاديمية سبلمة عبد الع -35
الخامس( لمركز  المؤتمر القومي السنوي الثالث عشر)العربيبالجامعة"، 

 م.6002نوفمبر،    62-62، جامعة عين شس تطوير التعميم الجامعي
المنيجية والتطبيقات : االطر إستراتيجيات تطوير وتحسين األداءسيد محمد جاد الرب،  -32  

 م.6008العممية، مطبعة العشري، السويس، 
، صحيفة عكاظعبد الفتاح بن عبد القادر الرحالي، التدوير الوظيفي مطمب لمقيادة التربوية،  -32 

 م. 6009اغسطس 1السعودية، 

Available at:www.okaz.com.sa/article/202715 .accessed in 6:30 2018,at:10:p m. 

, التدريب وتنمية الموارد البشرية: األسس عبد المعطي محمد عساف، يعقوب حمدان -39  
(، 3األردن، دار زىران لمنشر والتوزيع، المجمد) –، عمان والعمميات
 م.6009



 جامعة أسيوط –كمية التربية  –المجمة التربوية لتعميم الكبار 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         ــــــــــــــــــــــــــــــ

  

411 

 م0202يناير   -  األولالعدد   -  الثالث  جمللدا
 

ورقة عمل مقدمة إلي وشة عمل محمد المقبمي، "التدوير الوظيفي ومتطمبات التطبيق"،  -38 
 م.6033، صنعاء، لتطبيقا باتحول أىمية التدويرالوظيفي ومتطم

Available at:https://sahafahnet.net/news 1239009.htm/ accessed in:31-10-2018,at;4 p.m. 

،المجموعة العربي لمتدريب والنشر، القاىرة، األداء اإلداري المتميزمدحت محمد أبو النصر،  -60
 م. 6009

مجمة التنمية ، "ن وصنع القيادات اإلداريةالتدوير الوظيفي لممديري"مساعد الفريان،  -63  
 م.6033(، 93، الرياض، العدد)اإلدارية بمعيد اإلدارة العامة

مصمحة بنت حسين البارقي، التدوير الوظيفي وعبلقتو بالوالء التنظيمي لموظفي إدارة  -66  
التعميم بالميث،دراسة مقارنة، مجمة العموم االقتصادية واإلدارية والقانونية، 

(، إبريل 3(، المجمد )6، العدد)لمجمة العربية لمعموم ونشر األبحاثا
 .69-3م، ص ص6032

 م.6007،  7"، مصر، مكتبة الشروق الدولية، ط, "مجمع المغة العربيةلمعجم الوسيطا -61
منال صقرراشد أشتيمي، "تفويض الصبلحيات وعبلقتو باألداء اإلداري في المدارس الثانوية في 

من وجية نظر المديرين"، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، دولة الكويت 
  م.6038كمية العموم التربوية، األردن، 

نادر حامد أبو شرخ، "تقييم اثر الحوافز عمي مستوي األداء الوظيفي في شركة االتصاالت  -67
الفمسطينية من وجيو نظر العاممين" ، رسالة ماجستير، ، جامعة األزىر، 

 م.6030قتصاد والعموم اإلدارية، قسم إدارة األعمال، غزة، كمية اإل
 
 
 
 
 
 



 تطوير األداء اإلداري في  تدوير الوظيفيالدور 
 إيمان فوزي عبد الحميد عميأ/  محمود د/ىناء فرغمي عمي الضبع  رباح رمزي عبدالجميل أ.د/

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

411 

 م0202يناير   -  األولالعدد   -  الثالث  جمللدا
 

25- Mohan,K. The Effects of Job Rotation Practices on Employee 
Development ; An Empirical Study on Nurses in the 
Hospitals of Vellore Districts, Mediterranean Journal, 
of Social Sciences, Vol.6,No.1,pp209-215,2015. 

 26- Mohsen, ,F, Nawaz ,M, Khan, impact  of job rotation on employee 
motivation, commitment and job involvement in 
banking sector of Pakistan .African journal of 
Business Management,p.711. 2012. 

 27- Tarus,B. K.: Effects of Job Rotation Strategy on High Performance 
Workplace, in Lake Victoria North Water Services 
Board, Kenya, International Journal of Business and 
Management; Vol.27 Issue 2 pp.287-311,2014. 


