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امللخص
ايظٝاطات يًتػًب  نإسذ٣تٗذف تًو ايذساط١ إىل حتذٜذ دٚس ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ 

َؼه١ً دٚسإ ايعاًَني. ٚتعتُذ ايذساط١ ع٢ً املٓٗر ايٛصفٞ ايتشًًٝٞ، سٝح مت  ع٢ً

يفٓادم ا٭سبع ع٢ً ع١ٓٝ عؼٛا١ٝ٥ َٔ ايعاًَني با اطتكصا٤ اطتُاس٠ 052تٛصٜع عذد 

فكط صاذت١ يًتشًٌٝ بٓظب١ قذسٖا  اطتُاس٠ 022ايػشدق١ نإ َٓٗا  مبذ١ٜٓصتّٛ 

بشْاَر اذتضّ اإلسصا١ٝ٥ يًعًّٛ  باطتدذاّمت حتًٌٝ ايبٝاْات ايٛاسد٠ ٚ%. 8.10

تٛصًت ايذساط١ إىل ٚيًٛصٍٛ إىل ْتا٥ر ايذساط١.  02إصذاس  SPSS ا٫دتُاع١ٝ

ايفٓادم يًشصٍٛ ع٢ً فشص ٚظٝف١ٝ أفطٌ، نُا  يًتٓكٌ بني ايعإًَٛأْ٘ ٜظعٞ 

أِْٗ ٜؼعشٕٚ باملًٌ عٓذ ايعٌُ يف ٚظٝف١ ثابت١. نُا أٚضشت ايٓتا٥ر إٔ تطبٝل 

ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ ٜكًٌ َٔ َعذٍ دٚسإ ايعاًَني. ٚأٚصت ايذساط١ بطشٚس٠ تٛفر 
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 َؼه١ً دٚسإ ايعاًَني  ع٢ًايظٝاطات يًتػًب  نإسذ٣ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ 

 (فٓادم ا٭سبع صتّٛ بايػشدق١ ع٢ً)بايتطبٝل 

قٛاعذ بٝاْات دٚس١ٜ َٚٓتع١ُ َٚٛثك١ عٔ َعذ٫ت دٚسإ ايعاًَني ٚضشٚس٠ أخز  

املع١ٝٓ بايتذٜٚش قبٌ اختار قشاس ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ، ٚضشٚس٠ تٛعٝ٘  اإلداساتٛافك١ َ

َٔ املٗاسات  َضٜذاظابِٗ إنايعاًَني بإٔ ايظبب ايش٥ٝع يًتذٜٚش ايٛظٝفٞ ٖٞ 

 .املدتًف١ٚاملعاسف عٔ ايٛظا٥ف 

 صتّٛ. ا٭سبع: ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ، دٚسإ ايعاًَني، فٓادم الكلماث الذالت

Job Rotation as a Policy to Overcome the Problem 

of Employee Turnover (Applying On Four-star 

Hotels in Hurghada) 

Abstract  
This study aims to define the role of job rotation as one of the 

policies to overcome the problem of employee turnover. The 

study depends on the descriptive analytical approach through 

reviewing theoretical studies related to the subject of the study ،

as well as conducting the field study through the survey 

method ،where a number of 250 survey forms were distributed 

to a random sample of employees in the four-star hotels in 

Hurghada ،of which only 203 forms were valid for analysis ،

with 81.2%. The data received from the valid forms for the 

statistical analysis were analyzed by using the Statistical 

Package for Social Sciences SPSS version. The study found 

that employees going to transfer between hotels to obtain better 

job opportunities ،and that when applying job rotation ،the 

turnover of employees decreases. Based on the extracted 

results ،a set of recommendations was developed. The study 

recommended the necessity of providing periodic ،regular and 

documented databases on employee turnover rates and the 

necessity of obtaining the approval of the departments 

concerned with rotation before making the job rotation 

decision ،and the need to educate workers that the main reason 
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for job rotation is to provide them with more skills and 

knowledge about different jobs. 

Keywords: Job rotation ،employee turnover ،four-star hotels. 

مقذمت 
 أطًٛب)إٔ يًتذٜٚش ايٛظٝفٞ أ١ُٖٝ بايػ١ تتُجٌ يف أْ٘  02.8ايصعب ) ٣ٜش

إداسٟ سذٜح تتشكل َٔ خ٬ي٘ ايكِٝ ٚايظٝاطات ٚا٭ٖذاف املٓؼٛد٠ يًُ٪طظ١، 

دا٥ش٠ ادتُٛد ايٛظٝفٞ إىل تطٜٛش باإلضاف١ إىل َظاعذ٠ ايعاًَني ع٢ً ارتشٚز َٔ 

تطٜٛش  اطرتاتٝذٝات إسذ٣ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ  ٜٚعذأدا٥ِٗ ٚا٫ستكا٤ بِٗ ضتٛ ا٭فطٌ. 

أدا٤ ايعاًَني ٚامل٪طظات ع٢ً سذ طٛا٤ نْٛ٘ ٜظِٗ يف تطٜٛش ايعٌُ ٚاإلملاّ باملٗاّ 

ني ايظًط١، ٚغتًل املٓافظ١ بني ايعاًَ اطتػ٬ٍاملدتًف١ يًُ٪طظ١ ٚعتذ َٔ ط٤ٛ 

نُا ٜظِٗ ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ يف اذتذ َٔ َعذ٫ت تشى ايعٌُ ٚغتفف َٔ طًبٝات 

 (.02.8ايشٚتني ٚايبرٚقشاط١ٝ يف ايعٌُ )ايع٢ً، 

 نإسذ٣ٜٗذف ٖزا ايبشح إىل دساط١ دٚس ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ يف ايفٓادم املصش١ٜ 

دٚسإ  ايظٝاطات اييت َٔ املُهٔ إٔ تطبكٗا ا٫داس٠ ايفٓذق١ٝ يًتػًب ع٢ً َؼه١ً

 ايعاًَني يذٜٗا. 

مشكلت البحث
تطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ يف ايفٓادم املصش١ٜ.  فاع١ًٝيف عذّ  ايذساط١تهُٔ َؼه١ً 

 :عًٝٗا اإلداب١يزا مت ٚضع زتُٛع١ َٔ ايتظا٫٩ت بٗذف 

 إىل أٟ َذ٣ ٜطبل ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ يف ايفٓادم املصش١ٜ؟ ..

 ٜش ايٛظٝفٞ؟َا املشاسٌ ٚارتطٛات اي٬ص١َ يتطبٝل ايتذٚ .0

َا املضاٜا اييت قذ تتشكل َٔ تطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ املتعًك١ بتدفٝض َعذٍ  .2

 دٚسإ ايعُاي١؟

 َا ايصعٛبات ٚاملعٛقات اييت تٛاد٘ ايفٓادم عٓذ تطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ؟ .2
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 َؼه١ً دٚسإ ايعاًَني  ع٢ًايظٝاطات يًتػًب  نإسذ٣ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ 

 (فٓادم ا٭سبع صتّٛ بايػشدق١ ع٢ً)بايتطبٝل 

 :الذراستفرضُت  

بني  2125طشد١ٜ رات د٫ي١ إسصا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ َع١ٜٛٓ  استباطتٛدذ ع٬ق١ 

 ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ ٚ ختفٝض َعذٍ دٚسإ ايعُاي١ بايفٓادم تطبٝل

أهذاف البحث
ايظٝاطات يًتػًب ع٢ً  ٣سذإٜٗذف ايبشح إىل حتذٜذ دٚس ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ ن

ميهٔ حتكٝل اهلذف ايش٥ٝظٞ يًبشح َٔ خ٬ٍ زتُٛع١ َٚؼه١ً دٚسإ ايعاًَني. 

 َٔ ا٭ٖذاف ايفشع١ٝ:

 ١ يتطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ.اإلملاّ باملشاسٌ ٚارتطٛات اي٬صَ ..

 َعشف١ املضاٜا ٚاملعٛقات اييت تٛاد٘ ايفٓادم عٓذ تطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ  -0

  ث:البح حمذداث

 تتطُٔ ايذساط١ احملذدات اٯت١ٝ:

عذٜذ َٔ ايفٓادم اييت تتبين َفّٗٛ ايتذٜٚش  يف ظٌ ٚدٛد:املهاْٞاحملذد  -.

ايفٓادم املصش١ٜ. يزا مت  ايٛظٝفٞ، َٔ ايصعب ع٢ً ايباسح ايتكصٞ يف مجٝع

 ايػشدق١ يتهٕٛ ع١ٓٝ ايذساط١. مبذ١ٜٓاختٝاس فٓادم ا٭سبع صتّٛ 

 اطتُاساتاملٝذا١ْٝ عٔ طشٜل تٛصٜع  ايذساط١حتًٌٝ احملذد ايض٢َٓ: -0

 يًعاًَني. 02.9إىل ْٜٛٝٛ   02.9ٚريو خ٬ٍ ايفرت٠ َٔ َاسغ  ا٫طتكصا٤

ايذساط١بايفٓادم ع١ٓٝ ع٢ً ايعاًَني  ايذساط١ٜكتصش احملذد ايبؼشٟ: 

 اإلطار النظرٌ للذراست

 التذوَر الىظُفٍ:

( إٔ ايتذٜٚش ٜعين قٝاّ ايؼدص بأدا٤ ٚظا٥ف غر 0229داد ايشب ) ٣ٜش

ست٢ ٜهٕٛ َ٪٬ٖ يؼػٌ ٚظا٥ف أٚ َشانض أع٢ً، ٚيت١ُٝٓ َٗاسات٘  ا٭طاط١ٝٚظٝفت٘ 

دات ايصف ايجاْٞ. َٚعاسف٘ املتٓٛع١، بٗذف تطٜٛش يًُٛظفني احملتًُني ٚإعذاد قٝا

أْ٘ "تٓك٬ت طشٜع١ ْظب١ٝ  أطاغ( تذٜٚش ايعاًَني ع٢ً ..02ٚتٓاٍٚ ايكشطاْٞ )
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( يًتذٜٚش ايٛظٝفٞ 02.5بني ايٛظا٥ف بٗذف انتظاب َٗاسات عذٜذ٠. ٜٚؼر سشاص)

إداسٟ شتطط َٚٓعِ، ٜتِ َٔ خ٬ي٘ حتشٜو ايعاًَني بني  أطًٛبع٢ً أْ٘ 

، بٗذف َٓاطب١ملٓع١ُ خ٬ٍ فرتات ص١َٝٓ زتُٛع١ َٔ ايٛظا٥ف املدتًف١ داخٌ ا

يف  إيِٝٗ، ٭دا٤ ا٭عُاٍ املظٓذ٠ عًِٝٗت١ُٝٓ َٗاساتِٗ َٚعاسفِٗ ٚخرباتِٗ ٚاحملافع١ 

اذتاضش أٚ يتٛيٞ املشانض ايكٝاد١ٜ يف املظتكبٌ، يف ض٤ٛ حتكٝل أٖذاف ايعاًَني 

 ٚاملٓع١ُ". 

َٔ  ا٫طتفاد٠ايك١ًًٝ ع٢ً ٚايتذٜٚش ايٛظٝفٞ ٜظاعذ املٓعُات رات املٛاسد ايبؼش١ٜ 

ٖزٙ املٛاسد ٫نتظاب َٗاسات دذٜذ٠ ٚإلصتاص ا٭عُاٍ ا٭خش٣ عٔ طشٜل ايتذسٜب 

ٚايت١٦ٝٗ يظذ ايعذض يف بعض اجملا٫ت، نُا إٔ ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ ٜطبل يف بعض 

املٓعُات اييت ٫ تشغب يف تٛظٝف َٛظفني دذد أٚ ْكٌ َٛظفني َٔ َٓعُات أخش٣ 

ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ َٔ نْٛ٘ عتكل إبعاد املًٌ  أطًٛبأ١ُٖٝ  (. ٚتٓبع02.2رنٞ) 

عٔ املٛظف ايزٟ مياسغ ايعٌُ يظٓٛات ط١ًٜٛ ٚدعً٘ ٜؼعش با٫ط٦ُٓإ، ٚعذّ ايكًل 

٫ ٜٛدذ َا ٜذفع٘ يًشغب١ يف ايتطٜٛش ٚايتذذٜذ،  ٚبايتايٞع٢ً َظت٣ٛ تكُٝٝ٘، 

ا ٜهٕٛ اذتٌ سمب آي١ٝٚيٝع يذٜ٘ َا ٜذفع٘ يًطُٛح ٭ْ٘ مياسغ عًُ٘ بطشٜك١ 

أَاَ٘ زتا٫ت دذٜذ٠  ا٭فطٌ ي٘ ٚيًٛظٝف١ إٔ ٜتِ ْكً٘ إىل ٚظٝف١ أخش٣، مما ٜفتح

َا ٖٛ قذ ٫ ٜهٕٛ بظبب طًبٝات أٚ أخطا٤ بكذس املذٜشٕ تػٝر املٛظف أٚ أيًتطٜٛش، ٚ

.، Mohsan et alتذٜٚش ايعٌُ ) أطًٛبٚط١ًٝ يًتطٜٛش ٚاإلبذاع َٔ خ٬ٍ 

 يتذٜٚش ايٛظٝف١ ٖٚٞ: اط١ٝأط(. ٜٛدذ تظع خطٛات 02.0

املٛظف،  اطتػشامعكذ ادتُاع َع املٛظف يتشذٜذ ايفا٥ذ٠ ٚاذتصٍٛ ع٢ً  -.

، طٝهٕٛ َٔ املٓاطب تكذِٜ عشض تكذميٞ قصر سٍٛ ايتذٜٚش ا٫دتُاعٚخ٬ٍ ٖزا 

ايٛظٝفٞ. ٚايػشض ٖٓا ٖٛ ايبٓا٤ ع٢ً ايتذسٜب يف زتاٍ ب١٦ٝ ايعٌُ ايزٟ مت تًكٝ٘ 

 ٍ َٓاقؼ١ ايع٬ق١ بٝٓ٘ ٚبني تذٜٚش ايٛظا٥ف. بايفعٌ ٚتعضٜضٙ َٔ خ٬

دقٝك١ ٚسذٜج١ دتُٝع ايٛظا٥ف  ايفع١ًٝايتأنذ َٔ إٔ َتطًبات ايٛظٝف١  -0

 اييت ٜتِ ايٓعش فٝٗا يًتذٜٚش. 
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 َؼه١ً دٚسإ ايعاًَني  ع٢ًايظٝاطات يًتػًب  نإسذ٣ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ 

 (فٓادم ا٭سبع صتّٛ بايػشدق١ ع٢ً)بايتطبٝل 

 ايتشكل َٔ زتُٛع١ املٛظفني داخٌ نٌ قظِ.  -2 

١ٜ َٗاّ دذٜذ٠ ٜتِ تٓفٝزٖا أٚ ايتعاٌَ تضٜٚذ املٛظفني بأٟ تذسٜب َطًٛب ٭ -2

 ت. َع املعذا

ناف يًتأنذ َٔ أِْٗ َ٪ًٖٕٛ متاَا ٚإٔ  إطرتاس١تضٜٚذ املٛظفني بٛقت  -5

 ٜهْٛٛا َ٪ًٖني دظذٜا ٭دا٤ َٗاَِٗ ادتذٜذ٠. 

 تٓفٝز ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ.  -6

َشاقب١ ايتذٜٚش ادتذٜذ يطُإ املش١ْٚ ٚا٫عتباس يٮفشاد ايزٜٔ ٜٛادٕٗٛ  -7

دشا٤ َضٜذ َٔ ايتذسٜب ٚ / أٚ صعٛب١ يف أدا٤ املٗاّ ادتذٜذ٠، تكِٝٝ َا إرا نإ ميهٔ إ

 ٚ / أٚ اإلقا١َ هل٪٤٫ ا٭فشاد.  ا٫طرتاس١

عكذ ادتُاعات َتابع١ َع املٛظفني يتكِٝٝ ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ، َش٠ أخش٣،  -8

تذٜٚش ايٛظا٥ف. َكاس١ْ ايٓتا٥ر باملظح ا٭ٚيٞ، فإرا  اطتبٝإ باطتدذاَّظح املٛظفني 

ٚإرا ناْت ايٓتا٥ر تؼر إىل ٚدٛد َؼه١ً، يف ايتذٜٚش،  فاطتُشناْت ايٓتا٥ر َٛات١ٝ، 

ختار إدشا٤ تصشٝشٞ أٚ َا إرا نإ حتذٜذ َا إرا ناْت ٖٓاى ساد١ ٫ فعًٝو

 ظتب إٜكاف ايتذٜٚش. 

تتبع ايتذابر ا٭خش٣ َجٌ َعذ٫ت اإلصاب١ أٚ َعذٍ دٚسإ املٛظفني أٚ سضا  -9

:  0229، املٛظفني أٚ تعٜٛض ايعُاٍ يتشذٜذ تأثر تذٜٚش ايٛظا٥ف )ايعاٖش

  .(Dan & Eric ،2003 :..02ايعتٝيب، 

  ٜٛدذ عذٜذ َٔ املضاٜا عٓذ تطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ ْزنش َٓٗا:    

ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ جتشب١ ملعشف١ ص٬س١ٝ املٛظف، فاملٛظف ادتذٜذ ٜهٕٛ  ٜعذ -.

 ٌٖ ٜصًح أّ ٫ ٜصًح.  عًٝ٘تعٝٝٓ٘ حتت ايتذشب١ ملذ٠ َع١ٓٝ بعذ ريو ٜتِ اذتهِ 

٢ً تٛصٜع املٛظفني سظب استٝاز ايعٌُ فٗٓاى َش١ْٚ يف حتشٜو ٜظاعذ ع -0

ا٭فشاد َٔ َٛقع إىل آخش سٝح إٔ املٛظف ٜهٕٛ ًًَُا ظُٝع ا٭عُاٍ املٛدٛد٠ يف 

 اإلداس٠ ايتابع هلا. 

 ِٖٚ ع٢ً سأغ أعُاهلِ.  املٛظفٕٛتظِٗ ع١ًُٝ ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ يف تذسٜب  -2
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َٔ  ٕٛبب تأخر ايعٌُ فاملٛظفتظاعذ ع٢ً َعشف١ ْكاط ايطعف اييت قذ تظ -2

 املٓاطب١خ٬ٍ تٓك٬تِٗ يف ايعٌُ ٜهتؼفٕٛ ٖزٙ ايٓكاط بظشع١ ٚظتذٕٚ اذتًٍٛ 

 . َٓاطبٚقت  بأطشع

يف ساي١ ٚدٛد تشقٝات فُٔ املُهٔ تفطٌٝ تشق١ٝ املٛظف ايزٟ اْتكٌ عذ٠  -5

 َشات ع٢ً املٛظف ايزٟ تكٌ تٓك٬ت٘. 

ب َٛظف أٚ صٜاد٠ َفاد١٦ يف َعادت١ سا٫ت ايطٛاس٨ يف اإلداس٠ َجٌ غٝا -6

 سذِ ايعٌُ يذ٣ قظِ أٚ إداس٠. 

َٔ َطايب ايٓعشٜات  ًاَطًب ٜعذتظِٗ يف بٓا٤ املٛظف ايؼاٌَ ٚايزٟ  -7

 (. ..02: ارتايذٟ، 0229اإلداس١ٜ اذتذٜج١ )داد ايشب، 

١ٜ َؼه٬ت، إرا مل ٜهٔ ٖٓاى ْٛع َٔ أْٛاع ط٤ٛ أإٕ ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ ٫ ميجٌ يإلداس٠ 

أٚ ايتٓفٝز، ٚيهٔ ٜبك٢ ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ ػإٔ أٟ تػٝر ٜصاسب٘ املعاسض١  ّا٫طتدذا

ٚاملكا١َٚ َٔ قبٌ بعض املٛظفني، ٜٚٛاد٘ زتُٛع١ َٔ ايتشذٜات؛ ٭ٕ املٛظف دا٥ُا

، إ٫ إٔ َتطًبات اذتٝا٠ َٚا ٜصاسبٗا َٔ عًَٝ٘ا عتب ايتُظو بعًُ٘ ايزٟ اعتاد 

ست٢ متهٔ َٛظفٝٗا  ا٭طًٛبداسات ٖزا تطٛس طشٜع يف مجٝع احملاٚس تفشض ع٢ً اإل

 (:..02َٔ َظاٜش٠ ٖزا ايتطٛس، َٚٔ ٖزٙ املعٛقات، َا رنشٙ )ايكشطاْٞ، 

ايٛسذ٠ اإلداس١ٜ  أطشاسعذّ سغب١ بعض س٩طا٤ ا٭قظاّ، يف اط٬ع اٯخشٜٔ ع٢ً  ..

 اييت ٜعٌُ بٗا.

 ساد١ ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ إىل َٝضا١ْٝ خاص١.  .0

َٚٔ ثِ َكاَٚتِٗ  ،ٓعُات بأ١ُٖٝ ايتطٜٛشضعف ايٛعٞ يذ٣ املٛظفني يف امل .2

 يًتػٝر ٚسفض ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ. 

 ضعف إداسات ايتطٜٛش، َاد١ٜ ٚبؼش١ٜ.  .2

 ق١ً اذتٛافض املاد١ٜ يف بعض املٓعُات.  .5

 ارتصا٥ص ايؼدص١ٝ يًعاًَني. اخت٬ف .6

 عذّ ٚدٛد ٚصف ٚظٝفٞ دتُٝع ايٛظا٥ف.  .7
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 َؼه١ً دٚسإ ايعاًَني  ع٢ًايظٝاطات يًتػًب  نإسذ٣ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ 

 (فٓادم ا٭سبع صتّٛ بايػشدق١ ع٢ً)بايتطبٝل 

 فٞ. ايتذٜٚش ايٛظٝ ٭طًٛبعذّ َش١ْٚ اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ  .8 

ٚس٩طا٤  املذٜشٜٔايتطٜٛش ٚايتػٝر يذ٣ بعض  أطايٝبايجكاف١ ايظًب١ٝ اجتاٙ  .9

 ا٭قظاّ. 

 عذّ ٚدٛد ْعاّ َعًَٛات إداس١ٜ فعاٍ.  .2.

دوران العاملني
ْظب١ ايعاًَني ايزٜٔ  بأْ٘( ايذٚسإ ايٛظٝفٞ 02.2عشف عبذ ايٖٛاب )

١ ٫ ميهٔ جتٓبٗا. يف ستُٝ ٭طبابميهٔ جتٓبٗا أٚ  ٭طبابٜرتنٕٛ ايعٌُ باملٓع١ُ 

بٛظا٥ف  يإليتشامتشى ا٭فشاد ايعٌُ يف املٓع١ُ بأْ٘ ( 0228سني عشف٘ اذتشبٞ )

مماث١ً يف َٓعُات َٓافظ١ تتصف مبضاٜا َتعذد٠ ٫ تتٛافش فٝٗا ٖزٙ املضاٜا أٚ 

دسد١ تصٛسات ايعاٌَ يًُٓافع ا٫قتصاد١ٜبأْ٘ ارتصا٥ص. ٜٚعشف٘ ٖٛ ٚآخشٕٚ 

كل دشا٤ تشى ايعٌُ ٚايتشام املٛظف يًعٌُ يف َٓع١ُ أخش٣ ٚا٫دتُاع١ٝ اييت تتش

(Ho et al ،.0229 .) 

َعذٍ دٚسإ ايعٌُ َ٪ػشا ع٢ً عذّ سضا ايعاًَني عٔ َظت٣ٛ  استفاع ٜٚعذ

يزيو ٜكشس بعطِٗ تشى ايعٌُ ٚايبشح يف َهإ آخش عٔ سٚاتب  ،ايشٚاتب ٚا٭دٛس

ت تشى ايعٌُ َشتبط١ بعذّ ٚأدٛس رات َظت٣ٛ أفطٌ، ٚيف سا٫ت أخش٣ تهٕٛ قشاسا

املطبك١ إلداس٠ ايشٚاتب ٚا٭دٛس ٚايفشص املتاس١ يًتطٛس ايٛظٝفٞ  ايظٝاط١ايشضا عٔ 

(، ٚقذ تتظبب عٛاٌَ أخش٣ يف استفاع َعذٍ دٚسإ ايعٌُ نب١٦ٝ 0222إمساعٌٝ) 

ايعٌُ غر اٯ١َٓ أٚ غر ايصش١ٝ أٚ َٛقع ايعٌُ ايٓا٥ٞ، ٚيهٔ تأثر ٖزٙ ايعٛاٌَ 

سد١ نبر٠ ع٢ً ايعُاي١ غر املاٖش٠، أَا ايعُاي١ املاٖش٠ ٚاحملرتف١ فايتأثر َكتصش بذ

ا٭نرب يف قشاساتٗا يف تشى ايعٌُ ٜعٛد إىل عذّ سضاٖا عٔ إداس٠ ايشٚاتب ٚا٭دٛس 

 (. 0228ٚايفشص املتاس١ يًتطٛس ايٛظٝفٞ )اذتشبٞ، 

ٚأخش٣ ٫ ميهٔ جتٓبٗا  أطبابيذٚسإ ايعاًَني قظُت إىل  أطبابٖٓاى عذ٠ ٚ

املُهٔ جتٓبٗا: )عذّ  ا٭طباب، ( إٔ َٔ Zeffane 0222ميهٔ جتٓبٗا؛ فر٣ )

ايكٓاع١ با٭دٛس ٚاملضاٜا اإلضاف١ٝ، ٚضعف ايع٬ق١ َع اإلداس٠، ٚافتكاس ايتذسٜب أٚ 
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ضعف٘، ٚضػط ايعٌُ ٚطرٙ، ٚايع٬ق١ َع ايعاًَني اٯخشٜٔ، ٚطاعات ايعٌُ غر 

 (. املٓاطب١ٓع١ُ، ٚظشٚف ايعٌُ غر ، ٚايصٛس٠ ايظ١٦ٝ يًُاملٓاطب١

 اييت ٫ ميهٔ جتٓبٗا فٗٞ:  ا٭طبابَا 

 ْٗا١ٜ ايتٛظٝف امل٪قت.  -.

 ايتدفٝض يف ايك٠ٛ ايعا١ًَ. -0

 ا٭دا٤ ايظ٧ٝ يًعاٌَ.  -2

خظاس٠ ايشخص١ أٚ )إداص٠ مماسط١ امل١ٓٗ( ايزٟ قذ ٜهٕٛ طببا يف تظشٜح  -2

 ايعاًَني َٔ ايعٌُ. 

 ايعذض عٔ إصتاص ايعٌُ.  -5

غر ادتٝذ يًعاٌَ، نضٜاد٠ َعذٍ ايػٝاب ٚايتأخش املظتُش عٔ  ايظًٛى -6

 ايعٌُ. 

 (. 0229ط٤ٛ ايتصشف نارتذاع أٚ ايتطًٌٝ ٚايتُشد )ع٤٬،  -7

َػادس٠ ايعاٌَ يف أٟ ٚقت  تهايٝف( إٔ َٔ أِٖ 0226ٜش٣ ايطا٥ٞ ٚآخشٕٚ )

ع١ًُٝ ايفصٌ ٚايطشد، ٚ ٚتهايٝفايتعٝني،  ٚتهايٝفخظاس٠ املعشف١، ٚخظاس٠ املدشدات، 

 تٛظٝف ايعاٌَ. ٚإٔ أِٖ ا٭عبا٤ اييت تتشًُٗا امل٪طظ١ َٔ تشى ايعاًَني يًعٌُ:

ػدص آخش تؼٌُ تهًف١ ايٛقت، ٚتهًف١ تظ٬ٝٗت  اطتدذاّإٔ تهًف١  -.

 ، ٚا٫ختٝاس، ٚايتعٝني. ا٫طتكطاب

املٛاسد  ػ٦ٕٛإٔ تهًف١ ايتذسٜب َتط١ُٓ ٚقت املؼشف أٚ املذسب، ٚقظِ  -0

 ٘. ايبؼش١ٜ، ٚاملتذسب ْفظ

 إٔ أدش املٛظف ادتذٜذ عاد٠ ٜهٕٛ أع٢ً َٔ إْتادٝت٘ خ٬ٍ فرت٠ تذسٜب٘.  -2

إٔ ا٭ثش ايٓفظٞ يذٚسإ ايعاًَني ٜ٪دٟ إىل تهًف١ اخت٬ٍ يف ايتٛاصٕ  -2

 ا٫دتُاعٞ. 

:ايذساط١ ٚعٝٓتٗازتتُع منهجُت البحث:
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 َؼه١ً دٚسإ ايعاًَني  ع٢ًايظٝاطات يًتػًب  نإسذ٣ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ 

 (فٓادم ا٭سبع صتّٛ بايػشدق١ ع٢ً)بايتطبٝل 

ايع١ٓٝ ايعؼٛا١ٝ٥ يتشذٜذ ع١ٓٝ زتتُع ايذساط١ َٔ  أطًٛبايباسح  اطتدذّ 

ايػشدق١ ستٌ ايذساط١، سٝح  َذ١ٜٓاًَني بايفٓادم ا٭سبع١ صتّٛ ع١ٓٝ ايذساط١ يف ايع

نجشٖا دق١ ف٢ متجٌٝ زتتُع ايذساط١. أٛاع ايعٝٓات ٚأْفطٌ أتعذ ايع١ٓٝ ايعؼٛا١ٝ٥ 

ايػشدق١  َذ١َٜٓٔ ايفٓادم ا٭سبع١ صتّٛ ع١ٓٝ ايذساط١ يف  ًافٓذق 02 اطتٗذافمت ٚ

 زتتُع ايذساط١.  إمجايٞ% َٔ 2.17ظب١ فٓذم بٓ 28ستٌ ايذساط١ ٚعذدِٖ 

املُذانٍأداة البحث 
َؼت١ًُ ع٢ً ايبٝاْات ايؼدص١ٝ يًعاًَني  اطتكصا٤مت تصُِٝ اطتُاس٠ 

عٓاصش يذساط١ ادشا٤ات  2.َتط١ُٓ أسبع١ ستاٚس سٝح عتت٣ٛ احملٛس ا٭ٍٚ ع٢ً

ايعاًَني عٓاصش يذساط١ أسا٤ 9ع٢ً  ايجاْٞتطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ، ٚعتت٣ٛ احملٛس 

عٓاصش يذساط١ 9جتاٙ ممٝضات تطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ، ٚعتت٣ٛ احملٛس ايجايح ع٢ً 

أسا٤ ايعاًَني جتاٙ َعٛقات تطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ، ٚعتت٣ٛ احملٛس ايشابع ع٢ً 

يٝهشت  َكٝاغع٢ً  ا٫طتكصا٤ ٚاعتُذعٓاصش يذساط١ َعذٍ دٚسإ ايعاًَني. 5

غر َٛافل بؼذ٠ سيت َٛافل بؼذ٠ ٜٚٛضح َٛافك١ تتذسز َٔ ارتُاطٞ بذسدات

 ( دسدات املٛافك١ ٚاملذ٣ يهٌ دسد0.١ادتذٍٚ سقِ )

ا٫طتكصا٤: َكٝاغ اإلداب١ ع٢ً فكشات 2دذٍٚ سقِ 

دزدات 
املوافكة

غري 
ووافل 
بػدة

غري 
ووافل ووافلحمايدووافل

بػدة

الدزدة

املدى

 2182=  5( / . – 5املذ٣ )طٍٛ ايف١٦( = ) ●

 ا٫طتكصا٤ثبات  
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املظتدذّ يف قٝاغ ثبات  خنشٚ ْبا( َعاٌَ أيفا 2ٜٛضح ادتذٍٚ سقِ )

. ٖٚٛ َا ٜؼر إىل ثبات 219.2، سٝح تٛضح ايٓتا٥ر إٔ ق١ُٝ أيفا  ا٫طتكصا٤

َش٠  اطتدذّرا َا يف ايذساط١ ٚثبات ْتا٥ذ٘ إ عًٝ٘ ا٫عتُادٚص٬س١ٝ  ا٫طتكصا٤

 أخشٟ يف ْفع ايعشٚف.

ا٫طتكصا٤ثبات  يكٝاغ خنشٚ ْبا: َعاٌَ أيفا 3دذٍٚ سقِ

وعاون ألفاعدد العبازات

 النتائج واملناقشت
:ايذميٛغشاف١ٝايبٝاْات أوالً:

 ( حتًٌٝ ايبٝاْات ايؼدص١ٝ ايعاًَني 4دذٍٚ سقِ )

الـــىـتــػــيــس

التهسازات و الٍطب 
الـتـستـيباملئوية

ت

ذنساجلٍظ -

أٌجي

اجملىوع

أقن وَ الطَ -

 - وَ 

 - وَ 

أنجس وَ 
اجملىوع

- 
املؤِن 

وتوضط/فوم وتوضط

/ليطاٌظ(عالوزيوبهعاه )
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 َؼه١ً دٚسإ ايعاًَني  ع٢ًايظٝاطات يًتػًب  نإسذ٣ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ 

 (فٓادم ا٭سبع صتّٛ بايػشدق١ ع٢ً)بايتطبٝل 

عميادزاضات الدزاضي 

اجملىوع

إٔ تٛصٜع أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ ٚفكًا ملتػر ادتٓع، سٝح  2ٜٛضح ادتذٍٚ سقِ 

%( َٔ 8210( َٔ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ ايعاًَني بايفٓذم ميجًٕٛ   )62.ٜتبني إٔ )

( َٔ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ 29ٛس(، يف سني إٔ )أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ )ايزن إمجايٞ

أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ )ا٫ْاخ(.  ٜتبني َٔ ادتذٍٚ  إمجايٞ%( َٔ 910.ميجًٕٛ   )

 إمجايٞ%( َٔ 2127( َٔ ايعاًَني بايفٓذم ميجًٕٛ   )96أٜطا إٔ ايٓظب١ ا٭نرب )

%( َٔ 2.22.( ميجًٕٛ   ).6ط١ٓ، يف سني إٔ ) 22أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ عُشِٖ أقٌ 

( 22ط١ٓ(،  ٚضُت ايع١ٓٝ عذد ) 22 – 22أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ عُشِٖ ) إمجايٞ

ط١ٓ(،  52 – .2أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ عُشِٖ ) إمجايٞ%( َٔ 71.6ميجًٕٛ   )

أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ  إمجايٞ%( َٔ 915( ميجًٕٛ   )0.بُٝٓا ضُت ايع١ٓٝ عذد )

اخت٬ف ايف١٦ ايعُش١ٜ يع١ٓٝ  إىلًو ايٓتا٥ر ط١ٓ(.  تؼر ت 52عُشِٖ )أنجش َٔ 

ايذساط١ َٔ ايعاًَني بايفٓذم. نُا ٜٛضح ادتذٍٚ ايظابل تٛصٜع أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ 

ملتػر امل٪ٌٖ ايذساطٞ، سٝح ٜتبني إٔ غايب١ٝ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ َا ٚفكًا

َا  ،ُاع٢ً َ٪ٌٖ عاٍ. بٝٓ ساصًٕٛايعاًَني بايفٓذم،  إمجايٞ%( َٔ 5017ميجًٕٛ)

%( 710.%( ساصًني ع٢ً َ٪ٌٖ َتٛطط. نُا إٔ َا ميجًٕٛ   ).221ميجًٕٛ   )

 .عًٝاع٢ً َ٪ٌٖ دساطات  ساصًٕٛ

 ايتشًٌٝ ايٛصفٞ حملاٚس ايبشح:

 (: ادشا٤ات تطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ ع٢ً ايعاًَني5دذٍٚ )

العبازة

املؤغسات اإلحصائيةدزدة التهساز و الٍطبة املئوية
الرتتيب

 
املتوضط 
احلطابي

اإلحنساف 
املعيازي

تػهين جلٍة وعٍية 
بالتدويس الوظيفي 

بالفٍدم

ك
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وسادعة الموائح 
اخلاصة بالفٍدم 

لطىاُ جناح تطبيل 
التدويس الوظيفي

ك

حتديد أِداف واضحة 
لتطبيل التدويس 

الوظيفي

 ك

زبط التدويس 
الوظيفي باملطاز 
الوظيفي إلدازات 

الفٍدم

ك

توفري وعايري التدويس 
في لتحكيل الوظي

العدالة يف التطبيل

ك

زبط التدويس 
الوظيفي بالتدزيب 

واإلمناء املّين 
إلدازات الفٍدم

 ك

ٌكن عدد حمدود وَ 
املوظفني حيت ال 

حيدخ خمن يف العىن

ك

إتاحة الفسصة لمعاون 
لمعودة إىل وظيفتْ 

األصمية

ك

 

حتديد ودة حمددة 
لمتدويس الوظيفي 

ضٍوات يف  أقصاِا 

ك



 

 

862

 

 َؼه١ً دٚسإ ايعاًَني  ع٢ًايظٝاطات يًتػًب  نإسذ٣ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ 

 (فٓادم ا٭سبع صتّٛ بايػشدق١ ع٢ً)بايتطبٝل 

نن االقطاً الفسعية  
داخن الفٍدم

املتابعة املطتىسة 
لمتحكل وَ ددوي 

التطبيل

ك

الـــىـــتـــــــوضـــــــــط الـــــحـــطــــابــي 
الــــــعـــــــــاً

 ٚافل بؼذ٠أ (5افل )أٚ (2(ستاٜذ )2ٚافل )أ(٫ 0ٚافل بؼذ٠ )أ(٫ .* )

بؼذ٠ ع٢ً أسبع ٕ ( إٔ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ ٜٛافك5ٜٛتطح َٔ ايٓتا٥ر يف ادتذٍٚ )

دشا٤ات تطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ(، ٚاييت مت تشتٝبٗا إٍٚ )عباسات َٔ عباسات احملٛس ا٭

ًُتٛطط، ٚٚفكًا تٓاصيًٝا سظب َٛافك١ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ ع٣ًٗا ٚفكًا ٭ع٢ً قِٝ ي

 -٭قٌ قِٝ ي٬ضتشاف املعٝاسٟ عٓذ تظاٟٚ قِٝ املتٛطط نُا ًٜٞ:

 ،(2157" املتابع١ املظتُش٠ يًتشكل َٔ دذٟٚ ايتطبٝل " مبتٛطط سظابٞ ) ●

( ٖٚٞ املشس١ً ايجا١ْٝ بعذ ٚضع ارتط١ ٚ ا٫ٖذاف ٚ ٜتُجٌ 21650ٚاضتشاف َعٝاسٟ )

 اتفكتسٝح ، املشد٠ٛحتكٝل ا٫ٖذافعًُٗا يف َتابع١ أدا٤ ايعاًَني ٚايتأنذ َٔ 

ٚايزٟ انذ ع٢ً ضشٚس٠ َتابع١ ادا٤ ، (..02)مسٛعٞ،  دساط١ٖزٙ ايٓتٝذ١ َع 

 ايعاًَني ٚايتأنذ َٔ حتكٝل ا٫ٖذاف املشد٠ٛ.

" سبط ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ بايتذسٜب ٚاإلمنا٤ املٗين إلداسات ايفٓذم " مبتٛطط  ●

 (.217.9ٚاضتشاف َعٝاسٟ )، (2126سظابٞ )

(، 2122ذٜذ أٖذاف ٚاضش١ يتطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ." مبتٛطط سظابٞ )" حت ●

 (.21652ٚاضتشاف َعٝاسٟ )

(، 2102" حتذٜذ أٖذاف ٚاضش١ يتطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ." مبتٛطط سظابٞ ) ●

 – .210ٚاقع بني ) ٭ْ٘(، ٖٚٛ َتٛطط سظابٞ نبر دذا 21756ٚاضتشاف َعٝاسٟ )

ايٓتا٥ر سٝح  ٭ع٢ًًتطبٝل بؼهٌ فع٢ً يًٛصٍٛ ( ٫ٚبذ إٔ تهٕٛ ا٫ٖذاف قاب١ً ي5

( ايزٟ انذ ع٢ً ضشٚس٠ حتذٜذ 02.2)أبٛصبش١،  دساط١ٖزٙ ايٓتٝذ١ َع  اتفكت

 أٖذاف ٚاضش١ يتطبٝل طٝاط١ ايتذٜٚش ٚايتأنذ َٔ حتكٝل ا٫ٖذاف احملذد٠.
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ع٢ً عباستني َٔ عباسات احملٛس  ٕٜتطح َٔ ايٓتا٥ر إٔ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ ٜٛافكٛ

ٍ )ادشا٤ات تطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ(، ُٖٚا "سبط ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ باملظاس ٚا٭

(. .2176(، ٚاضتشاف َعٝاسٟ )2186ايٛظٝفٞ إلداسات ايفٓذم. " مبتٛطط سظابٞ )

"ْكٌ عذد ستذٚد َٔ املٛظفني سيت ٫ عتذخ خًٌ يف ايعٌُ" مبتٛطط سظابٞ 

 (.21922(، ٚاضتشاف َعٝاسٟ )2185)

ٜتطح َٔ ايٓتا٥ر إٔ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ إداباتِٗ ناْت ستاٜذ٠ ع٢ً ث٬ث١ عباسات 

)ادشا٤ات تطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ(، ٚاييت مت تشتٝبٗا تٓاصيًٝا  ا٭ٍَٚٔ عباسات احملٛس 

ٚفكًا ٭ع٢ً قِٝ يًُتٛطط، ٚٚفكًا ٭قٌ قِٝ  عًٝٗاسظب َٛافك١ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ 

 -تظاٟٚ قِٝ املتٛطط نُا ًٜٞ: املعٝاسٟ عٓذ يإلضتشاف

(، 2125" إتاس١ ايفشص١ يًعاٌَ يًعٛد٠ إىل ٚظٝفت٘ ا٭ص١ًٝ " مبتٛطط سظابٞ ) ●

ايٛظٝفٞ ٚ ايتشفٝض ٚ  با٭َإ( ٚ ريو سيت ٜؼعش ايعاٌَ 21726ٚاضتشاف َعٝاسٟ )

تظاعذٙ يف ايرتقٝات  سٝح إ َٗاسات دذٜذٙ قذ انتظابإٔ ٖزٙ املذ٠ ايػشض َٓٗا 

( ٚايزٟ انذ ع٢ً ضشٚس٠ اتاس١ ايفشص١ 02.2)املذسع،دساط١ذ١ تتفل َع ٖزٙ ايٓتٝ

 يًعاٌَ يًعٛد٠ إىل ٚظٝفت٘ ا٫ص١ًٝ يف ض٤ٛ ا٫ٖذاف املشد٠ٛ.

" َشادع١ ايًٛا٥ح ارتاص١ بايفٓذم يطُإ صتاح تطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ"  ●

( ٚريو يًتأنذ َٔ ايًٛا٥ح .102.(، ٚاضتشاف َعٝاسٟ )0182مبتٛطط سظابٞ )

 اطتفاد٠اخ١ًٝ ارتاص١ بايفٓذم تظُح بتطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ يطُإ أقصٞ ايذ

 ( 02.2)ايعتٝيب،  دساط١ٖزٙ ايٓتا٥ر َع  ٚاتفكتَٓ٘ 

طٓٛات" مبتٛطط سظابٞ  5" حتذٜذ َذ٠ ستذد٠ يًتذٜٚش ايٛظٝفٞ أقصاٖا  ●

( ٖٚزا ٜذٍ ع٢ً إٔ ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ ٜتِ ٚفل 10.2.(، ٚاضتشاف َعٝاسٟ )0168)

١َٝٓ ستذد٠ ٜٚعذ ايظبب يف ريو إىل املاّ بعض ايعاًَني بإٔ ٖزٙ املذ٠ تظاِٖ َذ٠ ص

ٖزٙ املذ٠  باطتػ٬ٍبؼهٌ نبر يف صٜاد٠ َظت٣ٛ َٗاس٠ ٚ نفا٠٤ ايعاًَني ٚحتفٝضِٖ 

( ٚايزٟ انذ ع٢ً 02.8ٖزٙ ايٓتٝذ١ َع دساط١ )ايصعب،  اتفكتبؼهٌ دٝذ سٝح 

 املشد٠ٛ.  ا٭ٖذافحتكٝل  أدٌ ضشٚس٠ حتذٜذ َذ٠ ستذد٠ يًتذٜٚش ايٛظٝفٞ َٔ
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 َؼه١ً دٚسإ ايعاًَني  ع٢ًايظٝاطات يًتػًب  نإسذ٣ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ 

 (فٓادم ا٭سبع صتّٛ بايػشدق١ ع٢ً)بايتطبٝل 

ٜتطح َٔ ايٓتا٥ر إٔ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ مل ٜٛافكٛا ع٢ً عباس٠ ٚاسذ٠ َٔ عباسات  

احملٛس ا٫ٍٚ )ادشا٤ات تطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ(، ٚاييت ناْت " تؼهٌٝ دت١ٓ َع١ٝٓ 

(، ٚاضتشاف َعٝاسٟ 0122بايتذٜٚش ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ بايفٓذم."  مبتٛطط سظابٞ )

 (. 0162إىل  .18.ايف١٦ ) يف(، ٖٚٛ َتٛطط سظابٞ ضعٝف سٝح أْ٘ ٜكع 1072.)

(: ممٝضات تطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝف6ٞدذٍٚ )

 العــبـــــازة

دزدة التهساز و الٍطبة املئوية
املؤغسات 
اإلحصائية

يب
رتت

ال

ضط
ملتو

ا
بي

طا
حل

ا

اف
حنس

اال
زي

عيا
امل

 

يوفس التدويس 
الوظيفي فسصة 

دة إلثبات دي
الرات.

 ك

يوفس التدويس 
الوظيفي بيئة 
حمفصة لإلجناش 

واإلٌتادية

ك

 
 

يصيد التدويس 
الوظيفي وَ 

 اإلحطاع
باالٌتىاء لمعىن.

ك

يطاعد التدويس 
الوظيفي وَ 
التكمين وَ 

ضػوط العىن.

ك

 كيطاعد التدويس 
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الوظيفي عمى 
التذديد يف 

العىن والتكمين 
 وَ السوتني.

يطاعد التدويس 
الوظيفي عمى 
حتكيل السضا 

الوظيفي.

ك

يعترب التدويس 
 أضموبالوظيفي 

غري عكابي 
لمىوظف املكصس 

يف عىمْ.

ك

 

التدويس  يعد
 الوظيفي أحد

التحفيص أضاليب

ك

يكمن وَ وعده 
تسك العىن 

لمعاومني

ك

الـــىـــتـــــــوضـــــــــط الـــــحـــطــــابــي 
الــــــعـــــــــاً

 ٚافل بؼذ٠أ (5افل )أٚ (2(ستاٜذ )2ٚافل )أ(٫ 0بؼذ٠ ) أٚافل (٫.* )

بؼذ٠ ع٢ً أسبع١  ٕٜٛافكٛ ايذساط١إٔ أفشاد ع١ٓٝ  6ٜتطح َٔ ايٓتا٥ر بادتذٍٚ سقِ 

عباسات َٔ عباسات احملٛس ايجاْٞ )ممٝضات تطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ(، ٚاييت مت تشتٝبٗا 

ٚفكًا ٭ع٢ً قِٝ يًُتٛطط، ٚٚفكًا ٭قٌ  ٗاعًٝ ايذساط١تٓاصيًٝا سظب َٛافك١ أفشاد ع١ٓٝ 

 -قِٝ ي٬ضتشاف املعٝاسٟ عٓذ تظاٟٚ قِٝ املتٛطط نُا ًٜٞ:
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 َؼه١ً دٚسإ ايعاًَني  ع٢ًايظٝاطات يًتػًب  نإسذ٣ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ 

 (فٓادم ا٭سبع صتّٛ بايػشدق١ ع٢ً)بايتطبٝل 

"  ٜظاعذ ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ ع٢ً حتكٝل ايشضا ايٛظٝفٞ. " مبتٛطط سظابٞ  ● 

ٕ املٛظف ٜعٌُ َا عتب ٫ َا ميًٝ٘ إ( سٝح 21702(، ٚاضتشاف َعٝاسٟ )2162)

ٖزٙ ايٓتا٥ر َع  اتفكتات ايشضا ايٛظٝفٞ سٝح عًُ٘ ٖٚزا عتكل أع٢ً دسد عًٝ٘

 (988.دساط١ )طاٜٚشغ، 

(، 2127ٜٛفش ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ فشص١ دٝذ٠ إلثبات ايزات مبتٛطط سظابٞ ) ●

  (21702ٚاضتشاف َعٝاسٟ )

ٜظاعذ ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ ع٢ً ايتذذٜذ يف ايعٌُ ٚايتكًٌٝ َٔ ايشٚتني مبتٛطط  ●

إٔ ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ  إىل ( ٜٚشدع ايظبب21788(، ٚاضتشاف َعٝاسٟ )2127سظابٞ )

ٜكًٌ َٔ ػعٛس املٛظفني بايشٚتني ٚايعضٍ داخٌ ايفٓذم ٚ ٜظاعذ ع٢ً ا٫بتهاس ٚ 

 اتفكتسٝح  ،مما ظتعًِٗ ٜؼعشٕٚ بايشضا ايٛظٝفٞ ،اذتافض ع٢ً تعًِ أعُاٍ دذٜذ٠

( مما ت٪نذ ضشٚس٠ تبين طٝاط١ ايتذٜٚش 02.7ٖزٙ ايٓتٝذ١ َع دساط١ )ْضاس، 

 ًٌٝ َٔ ايعٌُ ايشٚتٝين.يًتك

(، ٚاضتشاف 2125ٜكًٌ َٔ َعذٍ تشى ايعٌُ يًعاًَني مبتٛطط سظابٞ ) ●

 (. .2166َعٝاسٟ )

ع٢ً عباس٠ ٚاسذ٠ َٔ عباسات احملٛس ٕ ٜتطح َٔ ايٓتا٥ر إٔ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ ٜٛافكٛ

ٜٛفش ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ ب١٦ٝ  إٔ  ايجاْٞ )ممٝضات تطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ(، ٖٚٞ

 (.2172ض٠ يإلصتاص ٚاإلْتاد١ٝ" مبتٛطط سظابٞ )ستف

ٜتطح َٔ ايٓتا٥ر إٔ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ إداباتِٗ ناْت ستاٜذ٠ ع٢ً ث٬ث١ عباسات 

َٔ عباسات احملٛس ايجاْٞ )ممٝضات تطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ(، ٚاييت مت تشتٝبٗا تٓاصيًٝا

ُتٛطط، ٚٚفكًا ٭قٌ قِٝ ٚفكًا ٭ع٢ً قِٝ يً عًٝٗاسظب َٛافك١ أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ 

 -ي٬ضتشاف املعٝاسٟ عٓذ تظاٟٚ قِٝ املتٛطط نُا ًٜٞ:

با٫ْتُا٤ يًعٌُ." مبتٛطط سظابٞ  ا٫سظاغٜضٜذ ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ َٔ  ●

خاصًا بت١ُٝٓ املٛاسد  ا٫ٖتُاّ( يزيو ٫بذ َٔ 1229.(، ٚاضتشاف َعٝاسٟ )2120)

ٚح املع١ٜٛٓ هلِ ٚصٜاد٠ أدا٥ِٗ ٜظِٗ يف سفع ايش َُٗاَتػرًا  باعتباسٖاايبؼش١ٜ 
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(ٚ ايزٟ 02.7ايٛظٝفٞ ٥٫ِٚٚٗ ٚاْتُا٥ِٗ ٚ ٖٞ َا اتفكت َع ْتٝذ١ دساط١)ْضاس، 

 أنذ ع٢ً ريو.

(، 0172ايتشفٝض  مبتٛطط سظابٞ ) أطايٝبايتذٜٚش ايٛظٝفٞ أسذ  ٜعذ ●

(. َظاعذ٠ املٛظفني َٔ أدٌ ايتػًب ع٢ً ْكاط ايطعف 1.92.ٚاضتشاف َعٝاسٟ )

ع٢ً تطٜٛش قذساتِٗ  املبشٛث١ٚتعضٜض ْكاط ايك٠ٛ َٔ خ٬ٍ سح امل٪طظ١ يف أدا٥ِٗ 

ٚحتظني أدا٥ِٗ َٔ خ٬ٍ َؼاسنتِٗ يف امل٪متشات ٚايٓذٚات ايع١ًُٝ ٚايرباَر 

( ٚ ايزٟ 02.7َٚتُٝض٠ ٖٚٛ َا اتفكت َع دساط١)ْضاس،  عاي١ٝتذسٜب١ٝ رات نفا٠٤ 

 أنذ اطتدذاَ٘ بؼهٌ دٝذ.

غر عكابٞ يًُٛظف املكصش يف عًُ٘ مبتٛطط  أطًٛبًاايتذٜٚش ايٛظٝفٞ  ٜعذ ●

 (.1.56.(، ٚاضتشاف َعٝاسٟ )0168سظابٞ )

(: َعٛقات تطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝف7ٞدذٍٚ )

العــبـــــازة

دزدة التهساز و الٍطبة املئوية
املؤغسات

الرتتيباإلحصائية املتوضط 
احلطابي

 االحنساف
املعيازي

غىوض 
 اضرتاتيذيات

تطبيل  وضياضات
التدويس 
الوظيفي.

ك

قمة دعي اإلدازة 
لتطبيل  احلالية

التدويس الوظيفي

ك

عدً توفري 
 املاليةاالعتىادات 

لتكديي العالوات 
لمعاومني وكابن 

دويس الوظيفيالت

ك
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 َؼه١ً دٚسإ ايعاًَني  ع٢ًايظٝاطات يًتػًب  نإسذ٣ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ 

 (فٓادم ا٭سبع صتّٛ بايػشدق١ ع٢ً)بايتطبٝل 

 التهاليفشيادة  
املادية إلدازات 

الفٍادم يف حالة 
تطبيل التدويس 

 الوظيفي.

ك

عدً ودود فسص 
تدزيب وتاحة 

جلىيع املوظفني 
داخن الفٍدم.

ك

االجتاِات 
الطمبية لدى 
بعض العاومني 
بالفٍدم حنو 

التدويس 
الوظيفي.

ك

الفّي اخلاطئ 
لدى بعض 

العاومني بأُ ضبب 
ٌكمْ ِو اخنفاض 

اٌتاديتْ.

ك

اختالف اخلصائص 
الػدصية إلدازات 

الفٍدم.

ك

عدً السغبة يف 
احلفاظ عمى 

الٍعاً املتبع يف 
الفٍدم فيىا 

يتعمل بالتٍكالت

ك

الـىـــتــوضـــط الـحـطــابــي الـعـاً

 ٚافل بؼذ٠أ (5ٚافل )أ (2(ستاٜذ )2ٚافل )أ(٫ 0افل بؼذ٠ )أٚ(٫ .* )
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بؼذ٠ ع٢ً ٕ ٜٛافكٛ ايذساط١إٔ أفشاد ع١ٓٝ  7ٜتطح َٔ ايٓتا٥ر بادتذٍٚ سقِ 

ٚاييت مت ، (ث٬ث١ عباس٠ َٔ عباسات احملٛس ايجايح )َعٛقات تطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ

 -تشتٝبٗا تٓاصيًٝا سظب َٛافك١ املبشٛثني ٚفكًا ٭ع٢ً قِٝ يًُتٛطط، نُا ًٜٞ:

(، 2152يتطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ" مبتٛطط سظابٞ ) اذتاي١ٝ" ق١ً دعِ اإلداس٠  ●

  (.21722ٚاضتشاف َعٝاسٟ )

املاد١ٜ إلداسات ايفٓادم يف ساي١ تطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ."  ايتهايٝف" صٜاد٠  ●

 (.217.9(، ٚاضتشاف َعٝاسٟ )2126تٛطط سظابٞ )مب

(، 2122" اخت٬ف ارتصا٥ص ايؼدص١ٝ إلداسات ايفٓذم." مبتٛطط سظابٞ ) ●

ٚ يٛا٥ح سٝح بتٛيٞ  أطع( يزيو ٫بذ َٔ ٚدٛد 218.8ٚاضتشاف َعٝاسٟ )

ايؼدصٝات تٓفز ارتطط املٛضٛع١ ٚ حتكٝل أع٢ً َعذ٫ت يٝع با٭ػداص ٚ يهٔ 

 ( ٚ ٖٛ َا أنذ ع٢ً ريو...02بامل٪طظ١)ايكشطاْٞ، 

ٜٛافكٛا ع٢ً عباس٠ ٚاسذ٠ َٔ عباسات احملٛس  ايذساط١ٜتطح َٔ ايٓتا٥ر إٔ أفشاد ع١ٓٝ 

ايجايح )َعٛقات تطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ(، ٖٚٞ " ايشغب١ يف اذتفاظ ع٢ً ايٓعاّ 

(، ٚاضتشاف َعٝاسٟ 21.9املتبع يف ايفٓذم فُٝا ٜتعًل بايتٓك٬ت" مبتٛطط سظابٞ )

 (. 2102 – .212ٚاقع بني ) ٭ْ٘(، ٖٚٛ َتٛطط سظابٞ نبر 2.295)

ٜتطح َٔ ايٓتا٥ر إٔ أفشاد ع١ٓٝ ايذسإط١ إداباتِٗ ناْت ستاٜذ٠ ع٢ً عباستني َٔ 

 عباسات احملٛس ايجايح )َعٛقات تطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ(، ُٖٚا

ايفِٗ ارتاط٧ يذ٣ بعض ايعاًَني بإٔ طبب ْكً٘ ٖٛ اطتفاض اْتادٝت٘."  ●

(. ٖٚزا ٜذٍ ع٢ً إٔ ايف1289ِٗ.(، ٚاضتشاف َعٝاسٟ )2102تٛطط سظابٞ )مب

تادٝت٘ يزا ٫بذ َٔ عكذ إْ اطتفاضارتاط٧ يذٟ ايعاًَني بإٔ طبب ْكً٘ ٖٛ 

ادتُاعات يًعاًَني قبٌ ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ ٚريو يبٝإ طبب اختٝاسِٖ ي٘ ٖٛ حتظني 

ز ٖٚٛ سافض ٚيٝع عكاب أدا٥ِٗ ٚتطٜٛش بؼهٌ َفٝذ ٚدٝذ ٚيٝع بظبب ق١ً ا٫ْتا

 ( ٚايزٟ أنذ ع٢ً ريو.02.8ٖٚزٙ ايٓتٝذ١ تتفل َع دساط١ )ايصعب، 



 

 

866

 

 َؼه١ً دٚسإ ايعاًَني  ع٢ًايظٝاطات يًتػًب  نإسذ٣ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ 

 (فٓادم ا٭سبع صتّٛ بايػشدق١ ع٢ً)بايتطبٝل 

ٚطٝاطات تطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ مبتٛطط سظابٞ  اطرتاتٝذٝاتغُٛض  ● 

٫بذ ع٢ً امل٪طظ١ املبشٛث١ بطشٚس٠ صٜاد٠  (1228.(، ٚاضتشاف َعٝاسٟ )0170)

ٚ  ايعًٝاش١ َٔ قبٌ ا٫داس٠ ا٫ٖتُاّ بايتذٜٚش ايٛظٝفٞ ٚفل خط١ َذسٚط١ ٚٚاض

)ْضاس،  املظتدذ١َ ٚ ٖزٙ ايٓتٝذ١ تتفل َع دساط١ ا٫طرتاتٝذٝاتٚضٛح ا٫ٖذاف ٚ

 ٭ٟٖٚٛ َا أنذ ضشٚس٠ طشد تفاصٌٝ تطبٝك٘ ٚ َا ميجٌ اي٥٬ش١ ايتٓفٝز١ٜ  (02.7

 قإْٛ.

س مل ٜٛافكٛا ع٢ً عباستني َٔ عباسات احملٛ ايذساط١ٜتطح َٔ ايٓتا٥ر إٔ أفشاد ع١ٓٝ 

 -ًٜٞ: ايجايح )َعٛقات تطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ(، ٚاييت ناْتا نُا 

عذّ ٚدٛد فشص تذسٜب َتاس١ دتُٝع املٛظفني داخٌ ايفٓذم مبتٛطط سظابٞ  ●

( ٖٚزا ٜذٍ ع٢ً عذّ ٚدٛد دٚسات تذسٜب١ٝ داخٌ 21860(، ٚاضتشاف َعٝاسٟ )0122)

ادٌ صٜاد٠ ا٭دا٤  ايفٓذم يزيو ٫بذ َٔ عكذ دٚسات تذسٜب١ٝ َهجف١ يًعاًَني َٔ

عكذ  ( ٚ ٖٛ َا أنذ ضشٚس٠ ..02، )رنٞٚاإلْتاز ٖٚزٙ ايٓتٝذ١ تتفل َع دساط١ 

 دٚسات تذسٜب١ٝ َهجف١ يًعاًَني َٔ ادٌ صٜاد٠ ا٭دا٤ ٚاإلْتاز

، مبتٛطط ايٛظٝفٞا٫جتاٖات ايظًب١ٝ يذ٣ بعض ايعاًَني بايفٓذم ضتٛ ايتذٜٚش  ●

كرتح ع٢ً امل٪طظ١ املبشٛث١ بطشٚس٠ ( 21887ٜ(، ٚاضتشاف َعٝاسٟ )192.سظابٞ )

صٜاد٠ ا٫ٖتُاّ بايتذٜٚش ايٛظٝفٞ ٚفل خط١ َذسٚط١ ٚٚاضش١ َٔ قبٌ ا٫داس٠ َٔ أدٌ 

ارتشٚز َٔ دا٥ش٠ ايشنٛد َٚكا١َٚ ايتػٝر ايٓادِ َٔ ا٫عتكاد بإٔ ايٛظٝف١ ٖٞ 

٫ ٜؼعش ايعاًَني باملًٌ أٚ ايشٚتني. ٚانتظاب  ست٢( 02.7)ْضاس،  ًَو املٛظف

 اسات دذٜذٙ.َٗ

مل ٜٛافكٛا بؼذ٠ ع٢ً عباس٠ َٔ  ايذساط١ٜتطح َٔ ايٓتا٥ر إٔ أفشاد ع١ٓٝ 

عباسات احملٛس ايجايح )َعٛقات تطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ(، ٖٚٞ " عذّ تٛفر 

يتكذِٜ ايع٬ٚات يًعاًَني َكابٌ ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ " مبتٛطط  املاي١ٝا٫عتُادات 

 ٭ْ٘(، ٖٚٛ َتٛطط سظابٞ ضعٝف دذا 21672(، ٚاضتشاف َعٝاسٟ )120.سظابٞ )

ٕ ايع٬ٚات ٚاذتٛافض املاد١ٜ أ( ٚ ٜشدع ايظبب يف ٖزٙ ايعباس٠ إىل 182.– .ٚاقع بني )
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ٚاملع١ٜٛٓ ٖٞ َٔ أبشص ستشنات ايذٚافع املدتًف١ يذٟ ايفشد  طٛا٤ يًكٝاّ بعٌُ 

اد١ٜ عتذ َٔ فإ عذّ تٛفش ا٫عتُادات امل عًٝ٘ٚ املدتًف١دذٜذ أٚ ايكٝاّ مبٗاّ عًُ٘ 

قاب١ًٝ ايعاًَني يتكبًِٗ ٚ قذساتِٗ ع٢ً ايتٓكٌ بني ا٫قظاّ املدتًف١ ٚ قذ اتفكت 

( ٚايزٟ أنذ ع٢ً أ١ُٖٝ تٛافش ا٫عتُادات 02.8تًو ايٓتٝذ١ َع دساط١) ايصعب، 

 .املاي١ٝ

 (: دٚسإ ايعاًَني8دذٍٚ )

العــبـازة

دزدة التهساز و الٍطبة املئوية
ةاملؤغسات اإلحصائي

الرتتيب

ط 
وض

املت
بي

طا
حل

ا

ف 
حنسا

اال
زي

عيا
امل

أغعس 
باملمن 
بطبب 

العىن يف 
وظيفة 
ثابتة

ك

عي اض
لمتٍكن 

بني 
الفٍادم 
لمحصوه 

عمى فسص 
وظيفية 

أفطن

ك

ال أدد 
داعي 

لالٌتكاه 
وَ 

ك
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 َؼه١ً دٚسإ ايعاًَني  ع٢ًايظٝاطات يًتػًب  نإسذ٣ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ 

 (فٓادم ا٭سبع صتّٛ بايػشدق١ ع٢ً)بايتطبٝل 

وظيفة  
ألخسي

أحبح عَ 
فسصة 

وظيفية 
أخسي 
تٍاضب 

وّازاتي و 
إوهاٌياتي

ك

ــــابــي الـــىـــتـــــــوضـــــــــط الـــــحـــط
الــــــعـــــــــاً

 افل بؼذ٠أٚ (5افل )أٚ (2(ستاٜذ )2ٚافل )أ(٫ 0ٚافل بؼذ٠ )أ٫  (.* )

ٜٛافكٛا ع٢ً اسبع١  ايذساط١إٔ أفشاد ع١ٓٝ  8ٜتطح َٔ ايٓتا٥ر املزنٛس٠ بادتذٍٚ سقِ 

 -عباس٠ َٔ عباسات احملٛس ايجايح )ايشابع )دٚسإ ايعاًَني(، نُا ًٜٞ:

ح عٔ فشص١ ٚظٝف١ٝ أخشٟ تٓاطب َٗاساتٞ ٚإَهاْٝاتٞ مبتٛطط سظابٞ " أع ●

سكٝكٞ  اطتبٝإ تصُِٝ( َٚٔ ٖٓا ٫بذ َٔ 21696(، ٚاضتشاف َعٝاسٟ )2120)

عتكل ايشضا ايٛظٝفٞ ٜٚ٪خز بعني ا٫عتباس َا فٝ٘ ٚسٝح ٖزٙ ايٓتٝذ١ اتفكت َع 

 (.0225دساط١ )اهلٝيت، 

فشص ٚظٝف١ٝ أفطٌ " مبتٛطط سظابٞ  يًتٓكٌ بني ايفٓادم يًشصٍٛ ع٢ً ٢عأط ●

 (.1295.(، ٚاضتشاف َعٝاسٟ )2175)

(، ٚاضتشاف 2127أػعش باملًٌ بظبب ايعٌُ يف ٚظٝف١ ثابت١ مبتٛطط سظابٞ ) ●

داس٠ ايتذسٜب إٔ تٛفش بشاَر ايتذسٜب يًعاًَني إدعٞ َٔ أٖٚزا  (21850َعٝاسٟ )

 َع دساط١تفكتا ،ٚتؼشنِٗ ٚضع تًو ايرباَر يهظش ايشٚتني ٖٚزٙ ايٓتٝذ١

( سٝح أٚضح أ١ُٖٝ ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ يف ٖزٙ ايعباس٠ يف اْ٘ عتذ 02.2)ايضبٝذٟ، 

 َٔ ايؼعٛس بايشٚتني. 

"ساض عٔ ايٛظٝف١ اييت أعٌُ بٗا ٫ٚ أسغب يف ا٫ْتكاٍ يٛظٝف١ أخشٟ" مبتٛطط  ●

 (..162.(، ٚاضتشاف َعٝاسٟ )2122سظابٞ )
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 ٜٛافكٛا بؼذ٠ ع٢ً عباس٠ َٔ عباسات مل ايذساط١ٜتطح َٔ ايٓتا٥ر إٔ أفشاد ع١ٓٝ 

ي٬ْتكاٍ َٔ ٚظٝف١ ٭خشٟ"  ًااحملٛس ايشابع )دٚسإ ايعاًَني(، ٖٚٞ " ٫ أدذ داعٝ

 (.21522(، ٚاضتشاف َعٝاسٟ )127.مبتٛطط سظابٞ )

 فرض البحث: اختبار

بني ايتذٜٚش  2125تٛدذ ع٬ق١ استباط رات د٫ي١ اسصا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ َع١ٜٛٓ 

 سإ ايعاًَني.ايٛظٝفٞ ٚدٚ

 برطٕٛ بني ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ ٚدٚسإ ايعاًَني. استباط(: َعاٌَ  9دذٍٚ سقِ )

دوزاُ العاومنياإلحصاءاتالبعد

التدويس الوظيفي

، وعاون االزتباط
، وطتوى املعٍوية

 حذي العيٍة

ا٫ستباط بني  ( إٔ ق١ُٝ َعاٌَ  9تؼر ايٓتا٥ر ايٛاسد٠ يف ادتذٍٚ سقِ )

** ٚإٔ َظت٣ٛ املع١ٜٛٓ -626، 2ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ ٚدٚسإ ايعاًَني تظاٟٚ 

مما ٜ٪نذ ع٢ً  قبٍٛ ايفشض١ٝ أْ٘ ٜٛدذ ع٬ق١ استباط  ٢ٖٚ2125 أقٌ َٔ  21220

،  رات د٫ي١ إسصا١ٝ٥ عهظ١ٝ بني ستٛس ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ ٚ َعذٍ دٚسإ ايعاًَني

 . (Rahim and Aref,2014)سٝح اتفكت ٖزٙ ايٓتٝذ١ َع دساط١

 التىصُاث
 إر تٛصٞ ايذساط١ مبا ًٜٞ: ،ايفٓادم ملذٜشٟ َٛد١ٗقذََّت ايذساط١ُ عذ٠ تٛصٝات 

ختصٝص  د١ٗ ستذد٠ بايفٓذم يٛضع طٝاط١ ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ َجٌ اداسٙ  ضشٚس٠( .

 .ايبؼش١ٜاملٛاسد 

إ ايعاًَني ٚ ( ضشٚس٠ تٛفر قٛاعذ بٝاْات دٚس١ٜ َٚٓتع١ُ َٚٛثك١ عٔ َعذ٫ت دٚس0

دٚس تطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ يًتشكل َٔ َذ٣ دذٟٚ تطبٝل تًو ايظٝاط١ ع٢ً 

 تكًٌٝ  َعذٍ دٚسإ ايعاًَني بايفٓذم.
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 َؼه١ً دٚسإ ايعاًَني  ع٢ًايظٝاطات يًتػًب  نإسذ٣ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ 

 (فٓادم ا٭سبع صتّٛ بايػشدق١ ع٢ً)بايتطبٝل 

 املع١ٝٓ بايتذٜٚش قبٌ اختار قشاس ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ.   اإلداسات( ضشٚس٠ أخز َٛافك١ 2 

ٛظٝفٞ بٗذف ( حتًٌٝ اْطباع ايعاًَني بايفٓذم بعذ تطبٝل طٝاط١ ايتذٜٚش اي2

اطتُاسات تكِٝٝ  ٤َعشف١ سدٚد أفعاهلِ َٚذ٣ تكبًِٗ يتًو ايظٝاط١ عٔ طشٜل ٌَ

 عًُٝ٘ ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ. 

 َضٜذًانظابِٗ إايعاًَني بإٔ ايظبب ايش٥ٝع يًتذٜٚش ايٛظٝفٞ ٖٞ  ١( ضشٚس٠ تٛع5ٝ

 .املدتًف١َٔ املٗاسات ٚاملعاسف عٔ ايٛظا٥ف 

 املراجع

 / املشادع بايًػ١ ايعشب1١ٝ

( دٚس طٝاط١ ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ يف سفع 02.2أبٛ صبش١، درب بٔ ع٢ً ) - ..

َظت٣ٛ ايهفا٠٤ اإلداس١ٜ يذ٣ ايعاًَني اإلداسٜني يف ادتاَع١ اإلط١َٝ٬ بػض٠. سطاي١ 

 َادظتر )غر َٓؼٛس٠(.داَع١ ا٭قص٢ :غضٙ.

ا٫ختٝاس ٚايتعٝني ع٢ً دٚسإ ايعٌُ:  طٝاط١(، تأثر 0222إمساعٌٝ، ط٘ ) .0

تطبٝك١ٝ ع٢ً ػشنات ارتذَات ا٭١َٝٓ، سطاي١ َادظتر غر َٓؼٛس٠، داَع١  دساط١

 عني مشع، ايكاٖش٠. 

(، تظشب ايعُاي١ ايٛط١ٝٓ َٔ ايكطاع 0228اذتشبٞ، بٓذس بٔ فٗذ ستُذ، ) .2

ارتاص، سطاي١ َادظتر غر َٓؼٛس٠، داَع١ املًو طعٛد، املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ. 

(. أثش ايجك١ ايتٓع١ُٝٝ 0222، ستُذ َفطٞ.  )ب١ٚايهظاطاذتٛاَذ٠، ْطاٍ صاحل؛ 

يف داَع١ َ٪ت١، َ٪ت١ ٚاملؼاسن١ يف صٓع ايكشاسات ع٢ً سضا أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع

 . 72.-.2.(، ص 6(، عذد )5.، زتًذ )ٚايذساطاتيًبشٛخ 

. عُإ: داس أطا١َ .(. َعذِ اإلداس٠، ط..02ارتايذٟ، إبشاِٖٝ بذس ػٗاب. ) .2

 يًٓؼش ٚايتٛصٜع. 

داسٟ ٚايت١ُٝٓ ايبؼش١ٜ، (، ايظًٛى اإل02.2بٝذٟ، سظني بٔ طامل دابش )ايض .5

 عُإ. -َ٪طظ١ ايٛسام يًٓؼش ٚ ايتٛصٜع ا٫سدٕ
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( "ٚاقع تطبٝل ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ يف َعٗذ 02.8ايصعب، اػتٝام بٓت عبذ اهلل ) .6

ًذ ايشٜاض"، زت١ً ايعًّٛ ا٫قتصاد١ٜ ٚاإلداس١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ، اجمل مبذ١ٜٓاإلداس٠ ايعا١َ 

 ايجاْٞ، ايعذد ارتاَع.

ايطا٥ٞ، ٜٛطف سذِٝ ٚايفطٌ، َ٪ٜذ عبذ اذتظني ٚايعبادٟ، ٖاػِ فٛصٟ،  .7

، َ٪طظ١ ايٛسام يًٓؼش .َتهاٌَ، ط اطرتاتٝذٞ، إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ: َذخٌ 0226

 ٚايتٛصٜع، عُإ. 

. إسبذ: عامل ايهتب .(. ت١ُٝٓ املٛاسد ايبؼش١ٜ، ط0229ايعاٖش، ْعِٝ إبشاِٖٝ. ) .8

 اذتذٜح. 

(. ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ. زت١ً ايت١ُٝٓ ..02ايعتٝيب، ستُذ صٜٚذ. )أغظطع  .9

 (، ايشٜاض. 86اإلداس١ٜ، ايعذد )

( "ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ ٚأثشٙ ع٢ً ايفظاد اإلداسٟ يذٟ 02.8ايع٢ً، ستُذ ) .2.

َٝذا١ْٝ ع٢ً  دساط١َٛظفٞ ايكطاع اذتهَٛٞ يف ادتُٗٛس١ٜ ايعشب١ٝ ايظٛس١ٜ: 

دَؼل"، زت١ً داَع١ تؼشٜٔ يًبشٛخ  َذ١ٜٓاذتهَٛٞ يف  ايعاًَني يف ايكطاع

طًظ١ً ايعًّٛ ا٫قتصاد١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ، اجملًذ ا٭سبعٕٛ، ايعذد  -ايع١ًُٝ  ٚايذساطات

 ايجايح. 

( "ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ َٚذ٣ َظاُٖت٘ يف ت١ُٝٓ ..02ايكشطاْٞ، طعٝذ ستُذ ) ...

ف يًعًّٛ ا٭١َٝٓ، ن١ًٝ املٛاسد ايبؼش١ٜ"، سطاي١ َادظتر غر َٓؼٛس٠، داَع١ ْاٜ

 . .6، ص ايعًٝا ايذساطات

(. ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ ٚع٬قت٘ بأدا٤ ايعاًَني 02.2املذسع، ْاصش بٔ فٗٝذ) – .0.

 "دساط١ َظش١ٝ ع٢ً ايعاًَني باإلداس٠ ايعا١َ يًؼ٪ٕٚ اإلداس١ٜ ٚاملاي١ٝ بٛصاس٠ ايذاخ١ًٝ

يًعًّٛ ا٭١َٝٓ بايشٜاض". سطاي١ َادظتر )غر َٓؼٛس٠(. داَع١ ْاٜف ايعشب١ٝ 

 :ايشٜاض.

، 0ايبؼش١ٜ َذخٌ اطرتاتٝذٞ، ط املٛاسد( إداس٠ 0225اهلٝيت، خايذ عبذايشسِٝ) .2.

 عُإ.  -داس ٚا٥ٌ يًٓؼش ا٫سدٕ
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 َؼه١ً دٚسإ ايعاًَني  ع٢ًايظٝاطات يًتػًب  نإسذ٣ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ 

 (فٓادم ا٭سبع صتّٛ بايػشدق١ ع٢ً)بايتطبٝل 

ايتذٜٚش ع٢ً ا٫سرتام  طٝاط١( "أثش تطبٝل 02.5سشاص، ايظٝذ ٜٛطف ) .2. 

 تطبٝك١ٝ ع٢ً داَع١ دَٝاط"، زت١ً ايبشٛخ ايتذاس١ٜ، اجملًذ دساط١ايٛظٝفٞ: 

 ايظابع ٚايج٬ثٕٛ، ايعذد ا٭ٍٚ 

يتععِٝ  اطرتاتٝذٞ( "إداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ: َذخٌ 0229داد ايشب، طٝذ ) .5.

 .52ايكذسات ايتٓافظ١ٝ"، َصش، داَع١ قٓا٠ ايظٜٛع، ص 

ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ بايكطاع اذتهَٛٞ، أٚسام  طٝاط١( تفعٌٝ 02.2صنٞ، ْاصش ) .6.

 ...ع١ ايذٍٚ ايعشب١ٝ، عٌُ امل٪متش ت١ُٝٓ املٛاسد ايبؼش١ٜ"، داَ

( َكرتسات يتطٜٛش طٝاط١ تذٜٚش 988.طاٜٚشغ، فًٛسْع بٓت عبٝذ.) .7.

 ع(28ايعاًَني، زت١ً ايت١ُٝٓ ا٫داس١ٜ، )

( ايتذٜٚش ايتٓعُٝٞ يف ظٌ تشانِ ا٭دا٤ ٚق٠ٛ ..02مسٛعٞ، سفا٤ بٓت فشز ) .8.

 ع(.6.. زت١ً املٓصٛس، )..02ايتطًع ٚأثشٙ يف ايفظاد 

( ظاٖش٠ دٚسإ ايعٌُ يف َ٪طظات ايكطاع 02.2ايٖٛاب ) عبذ ايٖٛاب دٛد٠ عبذ .9.

ارتًٝر ٚادتضٜش٠ ايعشب١ٝ،  دساطاتايتعُني،  طٝاطاتارتاص بظًط١ٓ عُإ يف ظٌ 

 . 029-0.7(، ص ص .(، اجملًذ)27.داَع١ ايهٜٛت، ايعذد )

ع٤٬، نٓ٘ "أثش ايتعٜٛطات ٚدٚسإ ايعاًَني ع٢ً أدا٤ ايفٓادم يف ا٭سدٕ"،  .02

 . 0229، ايعًٝا يًذساطاتاٙ، داَع١ عُإ ايعشب١ٝ أطشٚس١ دنتٛس

 دساط١( " ايتذٜٚش ايٛظٝفٞ ٚدٚسٙ يف ت١ُٝٓ املٛاسد ايبؼش١ٜ )02.7ْضاس، ع٢ً) ..0

حت١ًًٝٝ ٯسا٤ ع١ٓٝ َٔ املٛظفني اإلداسٜني يف داَع١ صاخٛ زت١ً ايعًّٛ اإلْظا١ْٝ 

 .88..-69..(: 02.7) 512ظاَع١ صاخٛ 
▪  
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