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 الملخص

ستراتيجية من خالل الدور الوسيط إل األداء المؤسسي علىثير الثقافة التنظيمة أهدفت هذه الدراسة إلى إستكشاف ت

لتنظيمية ا ، وتمثلت متغيرات الدراسة في الثقافة التدوير الوظيفي بين العاملين بشركة مياه الشرب باإلسكندرية

يفي نظم المعلومات ، والتدوير الوظ –العمليات  –أنظمة الحوافز  –متغير مستقل، بأبعادها : الهيكل التنظيمي 

ي النظم واإلجراءات ، واألداء المؤسس –تطوير الوظائف  –تصميم الوظائف  –متغير وسيط بأبعاده : التدريب 

 .و(نم)التعلم وال بعد القدرات المؤسسية -منظور العمليات الداخلية  –متغير تابع بأبعاده : منظور العمالء 

( مفردة من العاملين بشركة مياه الشرب، وأعتمدت 500ولتحقيق أغراض الدراسة تم أخذ عينة عشوائية من )

بعد إجراء  على افراد العينة، وذلك بياناتالدراسة على اإلستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات ، وتم توزيع اإلست

وذلك إلجراء اإلختبارات المطلوبة للتحقق من صدق وثبات ( مفردة، 45على عينة تجريبية من )دراسة إستطالعية 

 أداة الدراسة.

ولتحليل البيانات التي تم جمعها، تم استخدام عدد من اإلختبارات واألساليب األحصائية من خالل البرامج 

ودور  راألحصائية المتخصصة، وبناء على النتائج اإلحصائية خلصت الدراسة بعدد من النتائج أهمها، وجود تأثي

فعال إلستراتيجية التدوير الوظيفي على تحسين األداء المؤسسي، وكذلك وجود تأثير معنوي ذو داللة احصائية 

من الثقافة التنظيمية على تبني إستراتيجية التدوير الوظيفي بين العاملين، حيث تسهم ثقافة المنظمة الداعمة 

 سسي.إلستراتيجية التدوير الوظيفي في تحسين األداء المؤ 

كما اوصت الدراسة بعدد من التوصيات بناء على النتائج اإلحصائية من أهمها ضرورة بناء ثقافة تنظيمية تستهدف 

المبادأة واإلستباقية وتعزيز اإلبتكار لدى العاملين بعيدًا عن الروتين والرتابة والعمل التقليدي، وذلك من خالل 

 والقدرات والمهارات المختلفة والمتنوعة.التدوير الوظيفي للعاملين إلكسابهم الخبرات 

  األداء المؤسسي - التدوير الوظيفي - الثقافة التنظيمةالكلمات المفتاحية : 
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Abstract 

This study aimed to investigate the impact of organizational culture in adopting a job rotation 

strategy among employees of the Alexandria Drinking Water Company.  

The variables of the study were , the organizational culture as an independent variable, with 

its dimensions: organizational structure – incentive systems – processes – information 

systems, and job rotation as an intermediate variable with its dimensions: training – job 

design – job development – systems and procedures, and institutional performance as a 

dependent variable with its dimensions: customer perspective, operations perspective Inner, 

learning and growth. 

To achieve the purposes of the study, a random sample of (500) employees of the drinking 

water company was taken, and the study relied on the questionnaire as a main tool for data 

collection. The tests required to verify the validity and reliability of the study tool. 

To analyze the collected data, a number of tests and statistical methods were used through 

specialized statistical programs.  

Based on the statistical results, the study concluded with a number of results, the most 

important of which are , There is an effective role and impact of the job rotation strategy on 

improving institutional performance, as well as the presence of a significant effect from The 

organizational culture is based on the adoption of the job rotation strategy among 

employees, as the organization's culture that supports the job rotation strategy contributes 

to improving institutional performance. 

The study also recommended a number of recommendations based on statistical results, the 

most important of which is the need to build an organizational culture that targets initiative 

and proactivity and promote innovation among workers away from routine and traditional 

work, through job rotation for workers to provide them with different and diverse 

experiences, capabilities and skills. 

Key words: Job Rotation - Organizational Culture – Organizational Performance. 
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 المقدمة
التوجد منظمة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، حديثة التكوين أو مضى عليها فترة من الزمن إال ولها وجهات نظر في التعامل مع 

ة، ضعيفانت أو ك قويةالظروف التي تحيط بها ونوع العالقات والتواصل والتعامل مع األطراف الذين تربطهم مصالح بالمنظمة 
فلكل منظمة ثقافتها التي تتميز بها عن   (Ahsanullah & Najibullah , 2020)ة بها. وهو ما يمثل ثقافة المنظمة الخاص

غيرها من المنظمات األخرى والمتمثلة في مجموعة القيم والمعايير والسلوكيات والتصرفات واإلشارات وسلوكيات موظفيها والتي 
تد تأثير ثقافة يمو  .داخل أوقات العمل الرسمي أو خارجه  المنظمة سواء كانتلك يلمسها المتعاملين والمجتمع الذي تتواجد فيه 

ليس كما اعتاد عليه منظمة و الحيث يصبح الموظف بطبيعة الحال، يتعامل بثقافة وقيم وسلوكيات ويستمر بالمنظمة، على الفرد 
الثقافة التنظيمية هي بطاقة تعريف المنظمة للمجتمع، وهي ف(. 2019)السكيتي وعبد المطلب، ا بها. قبل أن يصبح عضو 

ر صورة متكاملة وفتالمكونة لشخصية المنظمة والتي البد من أن تكون منفردة ومتميزة في ذهن العاملين وكذلك العمالء ، فهي 
ازق وآخرون ، )عبد الر  والتي تعكس القيم والمعتقدات حول أين كانت المنظمة، ومركزها اآلن ، وكيف ستكون في المستقبل.

2019) 
 التغيرات والحركة المستمرة والمتالحقة التي تشهدها منظمات األعمال في األلفية الثالثة في شتى المجاالت،وفي ظل 

تسعى كافة المنظمات إلى تطوير ثقافتها الخاصة لتعبر عن نمط منهجها الثقافي الذي يهتم بتحفيز وتشجيع العاملين ليكونوا 
لديهم روح المبادرة واإلبتكار، وتحقيق فعالية األداء، من ثم تحقيق أهدافها الخاصة التي تسعى لتحقيقها ، فالمؤسسات مبدعين و 

التي تملك ثقافة تكيفية قوية تمكن أعضائها االلتزام واالنضباط الذاتي واحترام وقت العمل والمشاركة في اتخاذ القرارات والشعور 
 (2013)الصباب،  لى تحقيق أداء فردي متميز ُيمكن المؤسسة من تحقيق أهدافهابالمسئولية مما يدفع بهم إ

التَّدوير الوظيفي ِّ من أهم اإلستراتيجيات والطرق الحديثة التي ُتستخدُم لتطوير ورفع كفاءة العاملين، وذلك من  يعد
وعة ات وخبرات جديدة متنخالل تنقلهم عبر الوظائف المختلفة داخل المنظمة، ومن ثم تدريبهم واكسابهم مهار 

 (2020والتي ُتسهم في تعزيز الكفاءة والمهارات األساسيَّة لدى الموظفين )المحاميد،
يحظى األداء المؤسسي بإهتمام العديد من الباحثين بمختلف اتجاهاتهم الفكرية ، حيث يعد مفهوما جوهريا وهامًا 

ر كافة مجاالت وفروع المعرفة اإلدارية،  حيث يعتبر حجبالنسبة للمنظمات بشكل عام، فهو يكاد أن يمثل بلورة ل
 & Wheelen 2012الزاوية لكافة الجهود المبذولة من قبل اإلدارة والعاملين في إطار منظمات األعمال ) 

Hunger, حيث يبقى تحقيق وتحسين األداء ضرورة ملحة وإشكالية معقدة يحتم االهتمام بها، فاألداء يمثل الدافع )
 (2019لوجود وبقاء أي منظمة، ويعد العامل االكثر إسهامًا في تحقيق أهدافها الرئيسية )العدوان، الرئيسي

ويتحقق األداء الفعال للمنظمات من خالل قدرتها على قيامها بإدارة عناصرها الداخلية التي تمنحها القدرة على 
ت العمالء كار والتجديد بالشكل الذي يضمن حاجاالتكييف والتأقلم مع المتغيرات البيئية المحيطة بها من أجل االبت

 (  2016المتغيرة ويحقق أكبر عائد للمنظمة. )خروب، 
 وزيادة تنوع قدراتهم إبراز في ويساهم المنظمة، في الموظفين أداء في تحسين الوظيفي التدوير حيث يسهم

 المكان المناسب، في المناسب الشخص وضع في للمنظمة يسمح مما وجه، أحسن على العمل ألداء مهاراتهم
 ومواقع أماكن إلى الموظف تحريك في المرونة من أكبر درجة األسلوب هذا يتيح كما (2021)الطريسي ، 

 األزمات المتمثلة بعض مواجهة عند العاجل القريب في أو مستقبال عليه االعتماد وبالتالي المنظمة، متعددة في
 تصيب الظروف التي من ذلك غير أو االستقاالت أو الغياب حاالت في أو األقسام أحد في العمل ضغوط في

 على وبناء(، 2021ومن ثم تحسين أداء المنظمة ككل، وهو ما تسعى إليه المنظمة )على، اإلداري،  الكيان



4 
 

ا الوظيفي وتأثيره التدوير إستكشاف دور الثقافة التنظيمية في تبني إستراتيجية  إلى الحالية الدراسة تسعى ذلك،
 في تحسين األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب باألسكندرية.

 مشكلة الدراسة
 تسهم الثقافة التنظيمية في تمييز المنظمة عن غيرها من المنظمات ، من خالل تأكيدها لقيم االبتكار واإلبداع

كذلك والعاملين و بهدف الحصول على أداء متميز يسهم في تحقيق تطلعات ورغبات واحتياجات كل من اإلدارة 
المنتقعين، وذلك بغرض تحقيق أهداف المنظمة بصفة عامة وأهداف العاملين بصفة خاصة كوسيلة فعالة لدعم 

ويتطلب العمل على تحسين أداء العاملين   بهدف تطوير مستوى أدائهم وزيادة فاعليتهم.  والء وانتماء العاملين
سمح بإجراء تغييرات إيجابية في أساليب مواجهة المشكالت في مختلف المنظمات بناء ثقافة تنظيمية مرنة ت

والعقبات وتقليل من مقاومة التغيير وإدخال قيم تساعد على تفعيل اإلستباقية والمبادأة وتبني األفكار الجديدة التي 
 من شأنها تسهم في تحسين األداء.

عامة، بالرتابة والروتينية، إذ يقوم الموظف تتميز األعمال اإلدارية في العديد من المنظمات، وخاصة المنظمات ال
بنفس العمل الذي يقوم به كل يوم مما يعمل على قتل روح اإلبتكار واإلستباقية واإلبداع لديهم، وُيعد التدوير 
الوظيفي من أهم أدوات تحفيز العنصر البشري حيث يؤثر على الموظفين والعاملين في كافة المستويات اإلدارية 

، حيث يعمل على إظهار قدراتهم و يفجر طاقاتهم و يخلص الموظفين من الملل و الروتين الوظيفي في المنظمات
والذي يؤدي بدوره إلى ضعف في األداء وانخفاض في االنتاجية، كما يسهم التناوب الوظيفي نتيجة الخبرة التي 

ههم، وتحتاج ت اإلدارية التي تواجيكتسبها العاملين نتيجة للتدوير في تحسين قدراتهم على التعامل مع المشكال
المشاركة قوية تنمي داخل أفرادها اإللتزام واالنضباط الذاتي واحترام وقت العمل و تطبيق إستراتيجية التدوير الوظيفي لثقافة 

فاليمكن  .في اتخاذ القرارات والشعور بالمسئولية مما يدفع بهم إلى تحقيق أداء فردي متميز ُيمكن المؤسسة من تحقيق أهدافها
تطبيق إستراتيجيات او أساليب لتطوير وتحسين اداء المنظمات دون وجود لثقافة خاصة بالمنظمة تدعم تبني 
اإلستراتيجيات البناءة والمطورة. األمر الذي يطرح تساؤالت خاصة بمدى مساهمة الثقافة التنظيمية في تبني 

 ن األداء.إستراتيجة التدوير الوظيفي األمر الذي ينعكس على تحسي
 وبناء عليه تتمثل مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي :

ما مدى تأثير الثقافة التنظيمية على تحسين األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب باإلسكندرية، من خالل التدوير 
 الوظيفي كمتغير وسيط؟

 تساؤالت الدراسة 
 ية التالية :يتفرع من التساؤل الرئيسي السابق التساؤالت الفرع

 ما مدى تأثير الثقافة التنظيمية على التدوير الوظيفي للعاملين بشركة مياه الشرب باإلسكندرية؟ -
 ما مدى تأثير التدوير الوظيفي على تحسين األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب باإلسكندرية؟ -
 باإلسكندرية؟ما مدى تأثير الثقافة التنظيمية على األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب  -

  أهمية الدراسة
تعد الثقافة التنظيمية من أهم المحددات التي تسهم في بناء شخصية المنظمات، وإستراتيجية تفاعلها مع المتغيرات 
البيئية، باإلضافة لنمط سلوكيات افرادها، كما تعد إستراتيجية التدوير الوظيفي من أهم إستراتيجيات رفع كفاءة 

موظفين ألكثر من وظيفة ومن ثم تفادي الصعوبات المحتملة وتحسين قدرات العاملين مما يؤدي إلى إمكانية شغل 
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من غياب لبعض األفراد او تركهم للعمل وذلك لفترات مؤقتة او دائمة. وتتمثل أهمية الدراسة من الناحيتين العلمية 
 والعملية :

  األهمية العلمية
مستوى ت الرقمية على القد تسهم الدراسة في تقديم اضافة علمية جديدة الى قواعد البحث في المكتبا .1

العربي السيما انها قد تكون احدى الدراسات القليلة المتعلقة بالثقافة التنظيمية للمنظمة وأثرها على تبني 
 إستراتيجى التدوير الوظيفي وأثره على تحسين االداء المؤسسي، وذلك على حد علم الباحث.

إجراء دراسات أعمق وأشمل لبناء ثقافة تنظيمية  في الدراسة وتوصياتها هذه نتائج من الباحثون  يستفيد قد  .2
 ذات أخرى  ميادين أي في أو في الشركات، الوظيفي متميزة ومتفردة، وكذلك استخدام أسلوب التدوير

 .صلة
تتطرق الدراسة الى دراسة شركة مياه الشرب فى جمهورية مصر العربية من حيث الوقوف على واقع  .3

ي وكذا بناء ثقافة خاصة بالشركة، بالغضافة إلى أثر نهج اسلوب التدوير الوظيفالثقافة التنظيمية للشركة، 
على تحسين ادائها وهذ لم يتم التطرق اليه في الدراسات السابقة التي اطلع عليها الباحث وفى حدود 

 مستوى اطالعه.
تدوير الوظيفي الوسيط للتهتم الدراسة الحالية بأثر الثقافة التنظيمية على االداء المؤسسي من خالل األثر  .4

في حين ان الدراسات السابقة تناولت أثر التدوير الوظيفي على اداء العاملين في حدود ما اطلع عليه 
 الباحث من دراسات.

تعتبر الدراسة الحالية اثراء للمحتوى العلمي في االبحاث الخاصة بتأثير بأثر الثقافة التنظيمية على تبني  .5
ظيفي حيث توجد ندرة في الدراسات السابقة الحديثة في هذا الشأن على حد علم إستراتيجية التدوير الو 

 الباحث.
 األهمية العملية 

تقدم الدراسة الحالية توصيات مبنية على النتائج التي يتم إستخالصها بناء على التحليل واالساليب  .1
دارة كات والقائمين على ااألحصائية، ومن المحتمل ان تكون مفيدة للممارسين والمديرين وأصحاب الشر 

 المؤسسات سواء اإلنتاجية او الخدمية.
إمكانية اإلستفادة من الدراسة الحالية في معرفة مدى تأثير التدوير الوظيفي على تحسين األداء، ومن  .2

ثم التوصية بتطبيق إستراتيجية التدوير الوظيفي داخل المؤسسات والمنظمات مما له دور كبير في 
 وهو ما ينعكس على النواحى اإلنتاجية والخدمية لمنظمات األعمال.تحسين األداء 

  هداف الدراسةأ
دراسة مدى تأثير الثقافة التنظيمية على تبني إستراتيجية التدوير الوظيفي مما ينعكس أثره على تحسين  .1

 شركة مياه الشرب باالسكندرية.األداء المؤسسي في 
 شركة مياه الشربلى تحسين األداء المؤسسي في التعرف على مدى تأثير التدوير الوظيفي ع .2

 باالسكندرية.
 لشركة مياه الشرب باالسكندرية.التعرف على واقع الثقافة التنظيمية  .3
 التعرف على مدى تطبيق متطلبات التدوير الوظيفي في بشركات مياه الشرب بجمهورية مصر العربية.  .4
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 : نموذج الدراسة
 
 
 
 
 
 

 
 

 اإلطار العام للدراسة( 1شكل )
 

يوضح نموذج الدراسة، وقد تم بناء نموذج الدراسة من قبل الباحث، بناء على الدراسات السابقة،  الشكل السابق
حيث قامت عدد من الدراسات والبحوث بدراسة تأثير والعالقة بين الثقافة التنظيمية، وتحسين األداء المؤسسي، 

ي وير الوظيفي وتحسين األداء المؤسسي، ويتطلب تبنكما قامت عدد من الدراسة بدراسة تأثير والعالقة بين التد
 إستراتيجية التدوير الوظيفي وجود ثقافة قوية داعمة لإلبتكار، وبذلك تتكون متغيرات الدراسة من المتغيرات التالية:

( 2015 محمد ،يتمثل المتغير المستقل في الثقافة التنظيمية، حيث تم اإلعتماد على دراسة كل من ) -
 بعاد المتغير المستقل وهو الثقافة التنظيمية.في تحديد أ

(، 2020)المحاميد، وتمثل المتغير الوسيط في التدوير الوظيفي، حيث تم اإلعتماد على دراسة كل من  -
 في تحديد أبعاد المتغير المستقل وهو التدوير الوظيفي. (2019)المصول، 

(، 2019)حمزة ، بينما تمثل المتغير التابع في األداء المؤسسي، حيث تم اإلعتماد على دراسة كل من  -
 في تحديد أبعاد المتغير المستقل وهو األداء المؤسسي. (Hamis & Ijad,2009)(، 2016)خروب،

 
 فرضيات الدراسة :

 من خالل نموذج الدراسة يمكن تحديد فرضيات الدراسة كما يلي :
تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من الثقاقة التنظيمية على األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب  يوجد -

 باإلسكندرية.
يوجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من التدوير الوظيفي على األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب  -

 باإلسكندرية.
ب على التدوير الوظيفي لشركة مياه الشر  يوجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من الثقاقة التنظيمية -

 باإلسكندرية.
 مجتمع الدراسة:

 اإلسكندرية.مياه الشرب ب ةبشركالعاملين  في جميعمجتمع الدراسة  يتمثل

 التدوير الوظيفى

التدريب 

تصميم الوظائف 

التطوير الوظيفي  

النظم واالجراءات 

 

 داء المؤسسىاأل

بعد العمالء 

بعد العمليات الداخلية 

 بعد القدرات المؤسسية

 )التعلم والنمو(

 

 الثقافة التنظيمية

الهيكل التنظيمي 
أنظمة الحوافز 

العمليات 
نظم المعلومات 
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 : عينة الدراسة
من  من العاملين بشركة مياه الشرب األسكندرية( مفردة 500تكونت من)عينة عشوائية عبارة عن عينة البحث 

 كافة المستويات اإلدارية.
 اسلوب جمع البيانات:

 . كل من المصادر االولية والثانوية تم جمع البيانات من خالل االعتماد على
 استمارة استبيان تتناول متغيرات الدراسة  تمثلت فيالمصادر االولية للبيانات: 
 ة.والدوريات والنشرات العربية واالنجليزي واألبحاثاالستعانة بالدراسات  من خالل المصادر الثانوية للبيانات:

 أداة الدراسة :
 -: من أربعة أقسام رئيسية تكون اإلستبيانتمثلت أداة الدراسة الرئيسية لجمع البيانات فياإلستبيان، و 

تمثل القسم األول في الخصائص الديموغرافية المتمثلة في )النوع ، العمر، المؤهل العلمي، سنوات  القسم األول:
 .) الخدمة، المسمى الوظيفي

 25يمثل القسممم الثاني المتغير المسممتقل وهو يقيس  الثقافة التنظيمية ، ويتكون هذا القسممم من )  القسممم الثاني :
 ( فقرة موزعة على أربعة أبعاد، 

(  29م من )، ويتكون هذا القس التدوير الوظيفي: يمثل القسم الثالث المتغير الوسيط وهو يقيس   القسم الثالث
 .فقرة موزعة على اربعة أبعاد

 

( 20، ويتكون هذا القسمممم من )األداء المؤسممسممي ،  وهو يقيسالمتغير التابع  : يمثل القسمممم الرابعالقسممم الرابع 
 ابعاد وفقرات األستبيان ومصادرها : يوضحجدول التالي ، والادفقرة موزعة على ثالثة أبع

 ( ابعاد وفقرات األستبيان ومصادرها1جدول )

عدد  البعد المحور 
 المصدر الفقرات

1 
 المتغير المستقل
 الثقافة التنظيمية

 6 الهيكل التنظيمي: األولالبعد 

  (2015)محمد ، 
 7 انظمة الحوافز: الثانيالبعد  2
 6 العمليات:  الثالثالبعد  3
 6 نظم المعلومات:  الرابعالبعد  4

  25 المعامل اإلجمالي للمحور
5 

 المتغير الوسيط
 التدوير الوظيفي

 9 التدريب:  األولالبعد 
( ، )المصول، 2020)المحاميد، 

2019) 
 7 تصميم الوظائف:  الثانيالبعد  6
 8 التطوير الوظيفي :  الثالثالبعد  7
 5 النظم واالجراءات:  الرابعالبعد  8

  29 المعامل اإلجمالي للمحور
9 

 المتغير التابع
 األداء المؤسسي

 6 بعد العمالء:  األولالبعد 
(، 2016(، )خروب،2019)حمزة ، 

(Hamis & Ijad,2009) 
 6 بعد العمليات الداخلية:  الثانيالبعد  10
 8 بعد القدرات المؤسسية :  الثالثالبعد  11
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 الدراسات السابقة واإلطار النظري 
هدف الي بيان مدي تأثير الثقافة التنظيمية على اتخاذ القرارات بالتطبيق على البنوك  (2019دراسة )محمد، 

عامل في  9388عامل من المجتمع محل الدراسة البالغ 369التجارية المصرية وذلك من وقد تم اخذ عينه من
وتم االعتماد على األستبيان كأداة للدراسة ، وتم قياس الثقة التنظيمية من خالل األبعاد بنوك تجارية، خمسة 

توجد عالقة ذات داللة   :وقد توصل البحث الي عده نتائج اهمها (العمل الجماعي -الثقة  -ممارسات اإلدارة )
إحصائية بين أبعاد الثقافة التنظيمية و اتخاذ القرارات، حيث يمكن التنبؤ بمستويات اتخاذ القرارات من خالل قياس 
أبعاد الثقافة التنظيمية وأكثر المتغيرت المستقلة تأثيرًا على التوالي وهي ممارسات اإلدارة ثم الثقة ثم العمل 

ذات داللة إحصائية للعوامل الديموغرافية في العالقة بين أبعاد الثقافة التنظيمية واتخاذ  ال توجد فروق  .الجماعي
القرارات عدا الوظيفة حيث يوجد فروق ذات داللة إحصائيةً  للوظيفة في العالقة بين أبعاد الثقافة التنظيمية واتخاذ 

 القرارات.
ثير نظام التدوير الوظيفي على دوافع العمل هدفت إلى استكشاف تأ (Aghadavood et al., 2021دراسة )

فردا )مديرين وخبراء وموظفين( بمنطقين لنقل الغاز بإيران ، وتم  850تمثل المجتمع اإلحصائي للدراسة من 
شخًصا. واعتمدت الدراسة على  285استخدام اسلوب العينات العشوائية الطبقية، حيث تمثل حجم العينة من 

فقرة ، من أجل وصف البيانات وإختبار فرضيات البحث تم اإلعتماد على عدد من  20االستبيان المكون من 
، وتمثلت أبعاد  LISRELوبرامج  SPSSاألساليب اإلحصائية مثل معامل ارتباط بيرسون واالنحدار ، برنامج 

 التدوير الوظيفي في ) تنمية رأس المال البشري والتغييرات في رأس المال البشري (
أبعاد التدوير الوظيفي : هناك ارتباط وتاثير معنوي من تنمية رأس المال البشري  تائج الدراسة في :تمثلت أهم ن

 والتغييرات في رأس المال البشري على الحماس والدافعية للعمل. 
 ييجب تطبيق التناوب الوظيفي بإعتباره استراتيجية جيدة لزيادة الدافع والحماس الوظيف من أهم توصيات الدراسة :

للعمل من قبل الموظفين. لذلك ، إذا تم تنفيذ هذه االستراتيجية بشكل هادف ، فستكون مفيدة لكل من الموظفين 
 وأصحاب العمل

هدفت إلى التعرف على واقع التدوير الوظيفي وعالقته باإلنتماء التنظيمي لدى  (2020دراسة )الفضلي ، 
ع التعرف على وجود فروق معنوية في واقع التدوير الوظيفي وواقالموظفين اإلداريين بكلية التربية جامعة جدة ، و 

اإلنتماء التنظيمي بإختالف الخصائص الديموغرافية )النوع، المؤهل الدراسي، سنوات الخبرة( واعتمدت الباحثة 
 ( عبارة. 19على المنهج الوصفي .وتم قياس التدوير الوظيفي من خالل بعد واحد مكون من )

وجود عالقة طردية قوية ذات داللة إحصائية بين دوير الوظيفي واإلنتماء  الدراسة في : تمثلت أهم نتائج
 التنظيمي.

ضرورة تعميم إستراتيجية التدوير الوظيفي بين العاملين وترسيخ وغرس قيمة اإلنتماء من أهم توصيات الدراسة : 
 بين أفراد المنظمات حتلى يمكن للمنظمات تحقيق أهدافها.

هدفت الي التعرف على درجة ممارسة التدوير الوظيفي وعالقته بمستوى الكفاءة  (2020حاميد، دراسة )الم
واتبعت  يمعلاإلدارية في مديريات التربية والتعليم في العاصمة عمان من وجهة نظر العاملين في مديريات الت

دارية، اإلة لت دوير الوظيفي، وأداة الكفاءالباحثة المنهج الوصفي األرتباطي، وتَّم تطوير أداتين للدراسة وهما: أداة ا
( من العاملين في مديريات التربية والتعليم، 310تم التأكد من صدقهما وثباتهما، وتكَّونت عينة الدراسة من )
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وتمثلت أبعاد التدوير الوظيفي في )التدريب وتنمية الكفاءات، التصميم الوظيفي، المسار الوظيفي، الِّ نظام 
 )واإلجراءات

صيات من أهم تو  وجود عالقة معنوية بين التدوير الوظيفي والكفاءة اإلداريةتمثلت أهم نتائج الدراسة في : 
ضرورة اإلهتمام بالتدوير الوظيفي وأبعاده؛ لتأثيره اإليجابي على الكفاءة اإلدارية والعمل على تحديد  الدراسة :

 فتح مجال للعاملين للتجديد والترقي إلى وظائف أفضل.آليات وإجراءات واضحٍة ومرنة  لعملية التدوير من اجل 
هدفت إلى إستكشاف تأثير الثقافة التنظيمية على أداء الموظفين في ( Ahsanullah et al. 2020دراسة )

قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية في أفغانستان. ولتحقيق غرض الدراسة قام الباحثون باعتماد االستبيان كاداة 
موظًفا من مختلف شركات االتصاالت السلكية والالسلكية  211حتي تم توزيع اإلستمارات علي عينة من  للدراسة.

في أفغانستان تم اختيارهم عشوائًيا. وتم استخدام عدد من األساليب األحصائية منها نموذج االنحدار لتحليل 
 -وتحقيق األهداف  -نظيمية في ) إدارة التغيير تمثلت أبعاد الثقافة الت البيانات وإيجاد العالقات بين المتغيرات. 

المجال الوظيفي  – Jobبينما تمثلت أبعاد األداء الوظيفي في ) الوظيفة   التوجه بالعمالء( -العمل الجماعي 
career واالبتكار ،Innovation وتنظيم الفريق ، team organizing) وخلصت الدراسة إلى نتائج من أهمها: 

وتأثير من الثقافة التنظيمية على األداء الوظيفي. ويختلف هذا التأثير  لكل من العناصر الفرعية وجود عالقة 
 المختلفة للثقافة التنظيمية. وهي إدارة التغيير وتحقيق األهداف وغيرها.

 مصطلحات الدراسة
  الثقافة التنظيمية:

اكتشفتها أو طورتها عند حل مشاكل المنظمة تعرف بأنها مجموع المسلمات األساسية التي وضعتها الجماعة، 
الخاصة بالتكيف مع المحيط الخارجي والتكامل الداخلي، والتي اثبتت فعاليتها، ومنه يمكن أن تلقن )تعلم( 

 Chantalلألعضاء الجدد على أساس أنها الطريقة الصحيحة لإلدراك والتفكير واإلحساس عند مواجهة المشاكل.)
 ،2014 )  

 نظيميالهيكل الت
البناء والشكل الذي يتم من خالله توضيح الوحدات الرئيسية والفرعية للمنظمة بمختلف األنشطة التي تساهم في 
تحقيق األهداف، باإلضافة إلى عالقات السلطة والتبعية ، وكذلك أشكال وصور شبكة اإلتصال والعالقات القائمة 

 (2007داخل وخارج المنظمة. ) الشماع وحمود،
 الحوافز

يقصد بالحوافز كافة العوامل والمؤثرات والمغريات الخارجية التي تشجع الفرد على زيادة ادائه، وتقدم نتيجة ألدائه 
لشنطي االمتفوق والمتميز وتؤدي الى زيادة رضائه ووالئه للمؤسسة وبالتالي الى زيادة ادائه وانتاجه مرة اخرى )

،2016) 
 نظم المعلومات

اآللي يتم تصميمها بحيث تساعد متخد القرار في تحسين قراراته، من خالل توفير نظم مبنية على الحاسب 
 (2004معلومات مفيدة وتوفير بدائل وتقييم لهذه البدائل مما يسهل عملية صناعة القرارات )طه ، 

 العمليات
 (4200مخرجات )طه،مجموعة األنشطة والوظائف اإلدارية التي تقوم بها المنظمات بهدف تحويل المدخالت إلى 
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 التدوير الوظيفي: 
 األداء تطوير عدة أهداف أهمها بهدف تحقيق أخرى  إلى وظيفة من المنظم ذلك " النقل بأنه الوظيفي التدوير
 اإلدارية الكوادر من الكفاءات سبيل تشجيع في التنافس على االعتماد مبدأ وتعزيز اإلدارية القيادات وتعزيز

 ( 2015)فالتة،  "المنظمات في اإلصالح اإلداري  تفعيلوالمؤهلة وكذا  الناجحة
 التدريب: 

هو الخطة التي تقوم بها المنظمات من أجل زيادة الخبرة والمعرفة والمعلومات لدى الموظفين وتصحيح مساراهم 
 ( 2013وقناعاتهم وسلوكهم وذلك لكي يتحسن أداؤهم ويقدمون أفضل الخدمات بالشكل المناسب )لدويك، 

 استراتيجية التطوير الوظيفي: 
هي عملية تخطيط للوظائف ووضع استراتيجية تتبعها المنظمات من أجل إرضاء رغبات موظفيها وتحقيق طموحهم 

 (2014، المدرعفي الترقي والتقدم الوظيفي )
 تصميم الوظائف: 

رتبطة ة الشروط المهي العملية التي يتم فيها تصميم الوظائف وتصنيفها في مجموعات ووصفها ثم مراعا
 (2016بشاغلها )بدر، 

 النظم واإلجراءات: 
 (. 2002تعبر عن مراحل وخطوات تطور العملية اإلدارية من البداية وحتى تظهر بشكلها النهائي )اللوزي، 

 األداء التنظيمي 
كيز على يقتضي التر عبارة عن إنجاز األهداف التنظيمية باستخدام الموارد بكفاءة وفاعلية، فاألداء التنظيمي 

 (2019)على،  .العناصر الفريدة التي تميز المنظمة عن غيرها من المؤسسات األخرى، والتي تكون محورًا للتقييم
  : Customer Perspectiveمنظور العمالء 

 يتم تقييم األداء من خالل منظور العمالء، حيث يهتم بوجهة نظر العمالء في أداء المنظمة.
  : Internal Process Perspectiveمنظور العمليات الداخلية 

العمليات الداخلية، حيث يتم قياس األداء المنظمة من  خالل المجاالت التي يتم تقييم األداء من خالل منظور 
 يتتميز فيها المنظمة لكي تستطيع تلبية إحتياجات المساهمين والعمالء، مثل تقليل الفاقد ومعدالت اإلنتاج ف

 المنظمات اإلنتاجية، ، وتقديم خدمات جيدة في وقت أسرع في المنظمات الخدمية .
 :  Learning Perspectiveمنظور التعلم والنمو 

حيث يتم قياس األداء المنظمة من  خالل قياس قدرة المنظمة يتم تقييم األداء من خالل منظور التعلم والنمو 
 .ةعلى عملية التحسين المستمر وخلق القيم

 نتائج الدراسة
 الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة

مفردة  398الجدول التالي يوضح الخصائص الديموغرافية لعدد األفراد اصحاب اإلستمارات الصحيحة وعددها 
المستوى  العمر ، )النوع، وفق البيانات الشخصية، وتم تقسيم عينة الدراسةمفردة والتي تمثلت في  500من 

 :سنوات الخدمة (عدد ، دراسي المؤهل ال الوظيفي التابع له الموظف ،
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 الدراسة مجتمعخصائص ( 2جدول )
 النسبة المئوية التكرار المتغير 

 النوع
 %71.86 286 ذكر

%28.14 112 انثى   
   398 المجموع 

 العمر

 %8.42 34  سنة 24إلى  21من 
 %35.89 145 سنة 35 إلى 25من 
 %28.22 114 سنة 45إلى  36من 
 %16.58 67 سنة 57إلى  46من 

 %10.89 44 سنة 57أكبر من 
   404 المجموع 

 المستوى الوظيفي
 %22.11 88 إدارة عليا

 %46.73 186 إدارة وسطى
 %31.16 124 إدارة تنفيذية

   398 المجموع 

 المؤهل الدراسي
 %8.04 32 مؤهل متوسط

 %88.44 352 جامعي
 %3.52 14  ماجستير و أعلى 

   398 المجموع 

 سنوات الخبرة

 %7.04 28 سنوات 5أقل من 
 %25.63 102 سنوات 10 – 5 من

 %29.15 116 سنة 15إلى  10أكبر من 
 %28.64 114 سنة 20إلى  15أكبر من 
 %9.55 38 سنة 20 أكبر من

   398 المجموع 
، كما ان أكبر فئة سنية تمثلت في الفئة  %29بينما الذكور %71 مجتمع الدراسة من الذكور بنسبةغالبية أفراد 

أكثر  ومن إجمالي الشرائح السنية لمجتمع الدراسة،  %36حيث بلغت حوالي ( سنة 35 إلى 25من العمرية )
-10من ت الخبرة )، وأكثر شرائح سنوا %89شرائح عينة الدراسة في الحاصلين على مؤهل جامعي حوالي 

 . %46األفراد من المستوى اإلداري اإلدارة الوسطى بنسبة  غالبية، و  %29( بنسبة سنة15
 إختبار الفرضيات

 الفرضية الرئيسية األولي :
 توجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من الثقاقة التنظيمية على األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب باإلسكندرية.
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بين أبعاد )الثقافة التنظيمية:  Multiple Regressionإلختبار الفرضية السابقة تم إجراء تحليل اإلنحدار البسيط 
( متغيرات مستقل، واألداء المؤسسي متغير نظم المعلومات - العمليات – انظمة الحوافز -  الهيكل التنظيمي

 تابع، وكانت النتائج كما يلي:
 )الثقاقة التنظيمية( متغير مستقل، و)األداء المؤسسي( متغير تابع( اإلنحدار بين 3جدول )

 المتغيرات

 المعامالت غير القياسية
Unstandardized 

Coefficients 

 المعامالت القياسية
Standardized 
Coefficients 

المعلمية 
اإلحصائية 

t  
 المحسوبة

الداللة 
اإلحصائية 

Sig. 
 Beta معامل  B Std. Errorمعامل التأثير

1 (Constant) 1.581 .223  7.096 .000 
 000. 6.179 316. 043. 268. الهيكل التنظيمي

نظمة الحوافزأ  .205 .051 .237 3.989 .000 
 000. 7.169 404. 059. 426. العمليات

 011. 2.541 119. 041. 103. نظم المعلومات
 

 R معامالت اإلرتباط 
R Square 

 معامل التحديد

معامل التحديد 
 المصحح

Adjusted R 
Square 

 اإلنحراف المعياري 
Std. Error of 
the Estimate 

المعلمية 
 اإلحصائية

F 
 المحسوبة

الداللة 
اإلحصائية 

Sig. 

.521 .271 .264 .36432 36.518 0.000 
 

 يوضح الجدول السابق النتائج التالية :
المعلمية ، وكذلك قيمة  0.05اقل من  0.000( = Sigقيمة الداللة اإلحصائية ل )الهيكل التنظيمي( ) -

مما يعني وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية  1.96أكبر من  6.017=  المحسوبة  tاإلحصائية 
 من )الهيكل التنظيمي(  على األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب باإلسكندرية.

المعلمية ، وكذلك قيمة  0.05اقل من  0.000( = Sig( )نظمة الحوافزأقيمة الداللة اإلحصائية ل ) -
مما يعني وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية  1.96أكبر من  3.989=  المحسوبة  tاإلحصائية 

 (  على األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب باإلسكندرية.نظمة الحوافزأمن )
المعلمية ، وكذلك قيمة  0.05اقل من  0.000( = Sig( )العملياتقيمة الداللة اإلحصائية ل ) -

مما يعني وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية  1.96أكبر من  7.169=  المحسوبة  tاإلحصائية 
 (  على األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب باإلسكندرية.العملياتمن )

المعلمية ، وكذلك قيمة  0.05من  قلا 0.011( = Sig( )نظم المعلوماتقيمة الداللة اإلحصائية ل ) -
مما يعني وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من  1.96من  كبرأ 2.54=  المحسوبة  tاإلحصائية 

 (  على األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب باإلسكندرية.نظم المعلومات)
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يؤثر على األداء  ()الهيكل التنظيميأي أن  0.268=  )الهيكل التنظيمي( ل Bقيمة معامل التأثير  -
، بعبارة أخرى كلما تم تعديل او تغيير في إدراك العاملين بالشركة بمفهوم 0.268المؤسسي بمقدار 

، كما تحسن األداء المؤسسي للشركة %1الهيكل التنظيمي لشركة مياه الشرب باإلسكندرية بمقدار 
 .%26بمقدار 

يؤثر على األداء المؤسسي  (نظمة الحوافزأ)أي أن  0.205=  (نظمة الحوافزأ) ل Bقيمة معامل التأثير  -
، بعبارة أخرى كلما تم تعديل او تغيير في نظام الحوافز الخاص بشركة مياه الشرب 0.205بمقدار 

 .%20، كما تحسن األداء المؤسسي للشركة بمقدار %1باإلسكندرية بمقدار 
تؤثر على األداء المؤسسي بمقدار  (العمليات) أي أن 0.426=  (العمليات) ل Bقيمة معامل التأثير  -

، بعبارة أخرى كلما تم تعديل او تغيير في واحدة من عمليات شركة مياه الشرب باإلسكندرية ، 0.426
 .%42كما تحسن األداء المؤسسي للشركة بمقدار 

ألداء تؤثر على ا (نظم المعلومات)أي أن  0.103=  (نظم المعلومات) ل Bقيمة معامل التأثير  -
الخاصة بشركة  نظم المعلومات، بعبارة أخرى كلما تم تعديل او تغيير في 0.103المؤسسي بمقدار 

 .%10، كما تحسن األداء المؤسسي للشركة بمقدار  %1مياه الشرب باإلسكندرية بمقدار 
 ، ل 0.237=  (نظمة الحوافزأ) ، ل 0.316=  )الهيكل التنظيمي( ل Betaقيمة معامل الترتيب  -

، ويتضح ان أكبر قيمة معامل ترتيب هى  0.119=  (نظم المعلومات) ، ل 0.404=  (العمليات)
ر ، اي ان ترتيب عناص(نظم المعلومات)ثم  (نظمة الحوافزأ)، ثم )الهيكل التنظيمي(، ثم  (العمليات)

)الهيكل ، ثم  (اتالعملي)اهمية تأثير أبعاد الثقافة التنظيمية على تحسين األداء المؤسسي هي بالترتيب : 
 .(نظم المعلومات)ثم  (نظمة الحوافزأ)، ثم التنظيمي(

قيمة الداللة اإلحصائية لل   ،1.96أي أكبر من  36.518المحسوبة =  F المعلمية اإلحصائيةقيمة  -
F (Sig = )0.000  مما يعني ان هناك تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من أبعاد  0.05اقل من ،

( ككل لو كمجموعة نظم المعلومات - العمليات – انظمة الحوافز -  الهيكل التنظيمي:  التنظيميةالثقافة 
عنوي وجد تأثير ماي انه يواحدة على األداء المؤسسي، بعبارة أخرى صحة الفرضية الرئيسية األولي 

 باإلسكندرية.ذو داللة إحصائية من الثقاقة التنظيمية على األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب 
 -  الهيكل التنظيميبأبعادها )مما يعنى ان الثقافة التنظيمية ،  R Square  =0.271معامل التحديد  -

، من التغيير الذي يحدث لألداء المؤسسي %27.1فسرت ( نظم المعلومات - العمليات – انظمة الحوافز
المؤسسي يرجع سببه إلى الثقافة من التغير الذي يحدث لألداء  %27او بعبارة اخرى ان حوالي 

 التنظيمة.
 الفرضية الرئيسية الثانية :

 توجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من التدوير الوظيفي على األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب باإلسكندرية.
: لتدوير الوظيفيبين )أبعاد ا Multiple Regressionإلختبار الفرضية السابقة تم إجراء تحليل اإلنحدار البسيط 

ر متغيرات مستقل، واألداء المؤسسي متغي ( النظم واإلجراءات - التطوير الوظيفي – تصميم الوظائف -  التدريب
 تابع، وكانت النتائج كما يلي:

  



14 
 

 ( متغير مستقل، و)األداء المؤسسي( متغير تابعالتدوير الوظيفي( اإلنحدار بين )3جدول )

 المتغيرات

القياسيةالمعامالت غير   
Unstandardized 

Coefficients 

 المعامالت القياسية
Standardized 
Coefficients 

المعلمية 
اإلحصائية 

t  
 المحسوبة

الداللة 
اإلحصائية 

Sig. 
 Beta معامل  B Std. Errorمعامل التأثير

1 (Constant) .446 .204  2.188 .029 
 000. 4.297 184. 040. 171. التدريب

 000. 4.785 195. 037. 179. تصميم الوظائف
 000. 5.227 250. 053. 276. التطوير الوظيفي
 000. 6.686 291. 039. 260. النظم واالجراءات

 

 R معامالت اإلرتباط 
R Square 

 معامل التحديد

معامل التحديد 
 المصحح

Adjusted R 
Square 

 اإلنحراف المعياري 
Std. Error of 
the Estimate 

المعلمية 
 اإلحصائية

F 
 المحسوبة

الداللة 
اإلحصائية 

Sig. 

.670 .449 .443 .31677 80.11 0.000 
 

 يوضح الجدول السابق النتائج التالية :
المعلمية اإلحصائية ، وكذلك قيمة  0.05اقل من  0.000( = Sig( )التدريبقيمة الداللة اإلحصائية ل ) -

t  (  التدريبمما يعني وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من ) 1.96أكبر من  4.29=  المحسوبة
 على األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب باإلسكندرية.

المعلمية ، وكذلك قيمة  0.05اقل من  0.000( = Sig( )تصميم الوظائفقيمة الداللة اإلحصائية ل ) -
عني وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من مما ي 1.96أكبر من  4.78=  المحسوبة  tاإلحصائية 

 (  على األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب باإلسكندرية.تصميم الوظائف)
المعلمية ، وكذلك قيمة  0.05اقل من  0.000( = Sig( )التطوير الوظيفيقيمة الداللة اإلحصائية ل ) -

مما يعني وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية  1.96أكبر من  5.227=  المحسوبة  tاإلحصائية 
 (  على األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب باإلسكندرية.التطوير الوظيفيمن )

المعلمية ، وكذلك قيمة  0.05من  قلا 0.000( = Sig( )النظم واإلجراءاتقيمة الداللة اإلحصائية ل ) -
مما يعني وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية  1.96من  كبرأ 6.686=  المحسوبة  tاإلحصائية 

 (  على األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب باإلسكندرية.النظم واإلجراءاتمن )
يؤثر على األداء المؤسسي بمقدار  (التدريب)أي أن  0.156=  (التدريب) ل Bقيمة معامل التأثير  -

ية نظم التدريب الخاصة بشركة مياه الشرب باإلسكندر  ، بعبارة أخرى كلما تم تعديل او تغيير في0.156
 .%16، كما تحسن األداء المؤسسي للشركة بمقدار %1بمقدار 
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يؤثر على األداء  (تصميم الوظائف)أي أن  0.171=  (تصميم الوظائف) ل Bقيمة معامل التأثير  -
ة وظائف الخاصة بشرك، بعبارة أخرى كلما تم تعديل او تغيير في تصميم ال0.171المؤسسي بمقدار 

 .%17، كما تحسن األداء المؤسسي للشركة بمقدار %1مياه الشرب باإلسكندرية بمقدار 
تؤثر على األداء  (التطوير الوظيفي)أي أن  0.276=  (التطوير الوظيفي) ل Bقيمة معامل التأثير  -

، بعبارة أخرى كلما تم تعديل او تغيير في تطوير وظيفة واحدة من وظائف 0.276المؤسسي بمقدار 
 .%27شركة مياه الشرب باإلسكندرية ، كما تحسن األداء المؤسسي للشركة بمقدار حوالي 

تؤثر على األداء  (النظم واإلجراءات)أي أن  0.260=  (النظم واإلجراءات) ل Bقيمة معامل التأثير  -
كة الخاصة بشر  النظم واإلجراءات، بعبارة أخرى كلما تم تعديل او تغيير في 0.260المؤسسي بمقدار 

 .%26، كما تحسن األداء المؤسسي للشركة بمقدار  %1مياه الشرب باإلسكندرية بمقدار 
التطوير ) ، ل 0.195=  (تصميم الوظائف) ، ل 0.184=  (التدريب) ل Betaقيمة معامل الترتيب  -

، ويتضح ان أكبر قيمة معامل ترتيب هى  0.291=  (النظم واإلجراءات) ، ل 0.250=  (الوظيفي
ب ، ، اي ان ترتي(التدريب)، ثم (تصميم الوظائف)، ثم (التطوير الوظيفي)، ثم (النظم واإلجراءات)

النظم )بالترتيب :  عناصر اهمية تأثير أبعاد التدوير الوظيفي على تحسين األداء المؤسسي هي
 .(التدريب)، ثم (تصميم الوظائف)، ثم (التطوير الوظيفي)، ثم (واإلجراءات

 Fقيمة الداللة اإلحصائية لل   ،1.96أي أكبر من  80.11المحسوبة =  F المعلمية اإلحصائيةقيمة  -
(Sig = )0.000  ر التدوي، مما يعني ان هناك تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من أبعاد  0.05اقل من

ككل لو كمجموعة  النظم واإلجراءات - التطوير الوظيفي – تصميم الوظائف -  التدريب:  الوظيفي
معنوي ذو  وجد تأثيراي انه ي ثانيةواحدة على األداء المؤسسي، بعبارة أخرى صحة الفرضية الرئيسية ال

 على األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب باإلسكندرية. التدوير الوظيفيداللة إحصائية من 
تصميم  -  التدريببأبعاده ) التدوير الوظيفيمما يعنى ان ،  R Square  =0.499معامل التحديد  -

الذي يحدث لألداء من التغيير  %44.9فسرت ( النظم واإلجراءات - التطوير الوظيفي – الوظائف
من التغير الذي يحدث لألداء المؤسسي يرجع سببه إلى  %45او بعبارة اخرى ان حوالي ، المؤسسي

 .التدوير الوظيفي
 :ثالثةالفرضية الرئيسية ال

 توجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من الثقاقة التنظيمية على التدوير الوظيفي لشركة مياه الشرب باإلسكندرية.
بين أبعاد )الثقافة التنظيمية:  Multiple Regressionار الفرضية السابقة تم إجراء تحليل اإلنحدار البسيط إلختب

( متغيرات مستقل، والتدوير الوظيفي متغير نظم المعلومات - العمليات – انظمة الحوافز -  الهيكل التنظيمي
 تابع، وكانت النتائج كما يلي:

 ( متغير تابعالتدوير الوظيفي)الثقاقة التنظيمية( متغير مستقل، و)( اإلنحدار بين 4جدول )

 المتغيرات

 المعامالت غير القياسية
Unstandardized 

Coefficients 

 المعامالت القياسية
Standardized 
Coefficients 

المعلمية 
اإلحصائية 

t  
 المحسوبة

الداللة 
اإلحصائية 

Sig. 
 Beta معامل  B Std. Errorمعامل التأثير
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1 (Constant) 1.417 .140  10.102 .000 
 000. 9.216 395. 027. 251. الهيكل التنظيمي

نظمة الحوافزأ  .183 .026 .280 7.156 .000 
 000. 4.853 229. 037. 182. العمليات

 341. 953. 047. 032. 031. نظم المعلومات
 

 R معامالت اإلرتباط 
R Square 

 معامل التحديد

معامل التحديد 
 المصحح

Adjusted R 
Square 

 اإلنحراف المعياري 
Std. Error of 
the Estimate 

المعلمية 
 اإلحصائية

F 
 المحسوبة

الداللة 
اإلحصائية 

Sig. 

.699 .489 .484 .22927 94.101 0.000 
 يوضح الجدول السابق النتائج التالية :

المعلمية ، وكذلك قيمة  0.05اقل من  0.000( = Sig)الهيكل التنظيمي( )قيمة الداللة اإلحصائية ل  -
مما يعني وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية  1.96أكبر من  10.102=  المحسوبة  tاإلحصائية 

 لشركة مياه الشرب باإلسكندرية. التدوير الوظيفيمن )الهيكل التنظيمي(  على 
المعلمية ، وكذلك قيمة  0.05اقل من  0.000( = Sig( )الحوافز نظمةأقيمة الداللة اإلحصائية ل ) -

مما يعني وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية  1.96أكبر من  9.216=  المحسوبة  tاإلحصائية 
 لشركة مياه الشرب باإلسكندرية. التدوير الوظيفي(  على نظمة الحوافزأمن )

المعلمية ، وكذلك قيمة  0.05اقل من  0.000= ( Sig( )العملياتقيمة الداللة اإلحصائية ل ) -
مما يعني وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية  1.96أكبر من  4.853=  المحسوبة  tاإلحصائية 

 لشركة مياه الشرب باإلسكندرية. التدوير الوظيفي(  على العملياتمن )
المعلمية ، وكذلك قيمة  0.05من  كبرا 0.341( = Sig( )نظم المعلوماتقيمة الداللة اإلحصائية ل ) -

وجود تأثير معنوي ذو داللة عدم مما يعني  1.96من  صغرأ 0.953=  المحسوبة  tاإلحصائية 
 لشركة مياه الشرب باإلسكندرية. التدوير الوظيفي(  على نظم المعلوماتإحصائية من )

يؤثر على التدوير  تنظيمي()الهيكل الأي أن  0.251=  )الهيكل التنظيمي( ل Bقيمة معامل التأثير  -
، بعبارة أخرى كلما تم تعديل او تغيير في الهيكل التنظيمي لشركة مياه الشرب 0.251الوظيفي بمقدار 

 .%25، كما تحسنت عملية التدوير الوظيفي للشركة بمقدار %1باإلسكندرية بمقدار 
يؤثر على التدوير الوظيفي  (الحوافزنظمة أ)أي أن  0.183=  (نظمة الحوافزأ) ل Bقيمة معامل التأثير  -

، بعبارة أخرى كلما تم تعديل او تغيير في نظام الحوافز الخاص بشركة مياه الشرب 0.183بمقدار 
 .%18، كما تحسنت عملية التدوير الوظيفي للشركة بمقدار %1باإلسكندرية بمقدار 

ؤثر على التدوير الوظيفي بمقدار ت (العمليات)أي أن  0.182=  (العمليات) ل Bقيمة معامل التأثير  -
، بعبارة أخرى كلما تم تعديل او تغيير في واحدة من عمليات شركة مياه الشرب باإلسكندرية ، 0.182

 .%18كما تحسنت عملية التدوير الوظيفي للشركة بمقدار 
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ير تؤثر على التدو  (نظم المعلومات)أي أن  0.031=  (نظم المعلومات) ل Bقيمة معامل التأثير  -
ياه الخاصة بشركة م نظم المعلومات، بعبارة أخرى كلما تم تعديل او تغيير في 0.031الوظيفي بمقدار 

 .%3، كما تحسنت عملية التدوير الوظيفي للشركة بمقدار  %1الشرب باإلسكندرية بمقدار 
 ل ، 0.280=  (نظمة الحوافزأ) ، ل 0.395=  )الهيكل التنظيمي( ل Betaقيمة معامل الترتيب  -

، ويتضح ان أكبر قيمة معامل ترتيب هى  0.047=  (نظم المعلومات) ، ل 0.229=  (العمليات)
صر ، اي ان ترتيب عنا(نظم المعلومات)، ثم  (العمليات) ، ثم (نظمة الحوافزأ)، ثم )الهيكل التنظيمي(

، ثم هيكل التنظيمي()الاهمية تأثير أبعاد الثقافة التنظيمية على تحسين التدوير الوظيفي هي بالترتيب : 
 .(نظم المعلومات)، ثم  (العمليات) ، ثم (نظمة الحوافزأ)

قيمة الداللة اإلحصائية لل   ،1.96أي أكبر من  94.101المحسوبة =  F المعلمية اإلحصائيةقيمة  -
F (Sig = )0.000  مما يعني ان هناك تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من أبعاد  0.05اقل من ،

( ككل لو كمجموعة نظم المعلومات - العمليات – انظمة الحوافز -  الهيكل التنظيمي:  التنظيمية الثقافة
أثير معنوي ذو وجد تاي انه ي ثالثة، بعبارة أخرى صحة الفرضية الرئيسية الالتدوير الوظيفيواحدة على 

 لشركة مياه الشرب باإلسكندرية. التدوير الوظيفيداللة إحصائية من الثقاقة التنظيمية على 
 -  الهيكل التنظيميبأبعادها )مما يعنى ان الثقافة التنظيمية ،  R Square  =0.489معامل التحديد  -

تدوير الوظيفي، من التغيير الذي يحدث لل %48.9فسرت ( نظم المعلومات - العمليات – انظمة الحوافز
يرجع سببه إلى الثقافة  تدوير الوظيفييحدث لل من التغير الذي %49او بعبارة اخرى ان حوالي 

 التنظيمة.
 إختبار الفرضيات

 الفرضية الرئيسية األولي :
 توجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من الثقاقة التنظيمية على األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب باإلسكندرية.

بين أبعاد )الثقافة التنظيمية:  Multiple Regressionإلختبار الفرضية السابقة تم إجراء تحليل اإلنحدار البسيط 
( متغيرات مستقل، واألداء المؤسسي متغير نظم المعلومات - العمليات – انظمة الحوافز -  الهيكل التنظيمي

 تابع، وكانت النتائج كما يلي:
 تابع( اإلنحدار بين )الثقاقة التنظيمية( متغير مستقل، و)األداء المؤسسي( متغير 5جدول )

 المتغيرات

 المعامالت غير القياسية
Unstandardized 

Coefficients 

 المعامالت القياسية
Standardized 
Coefficients 

المعلمية 
اإلحصائية 

t  
 المحسوبة

الداللة 
اإلحصائية 

Sig. 
 Beta معامل  B Std. Errorمعامل التأثير

1 (Constant) 1.581 .223  7.096 .000 
التنظيميالهيكل   .268 .043 .316 6.179 .000 

نظمة الحوافزأ  .205 .051 .237 3.989 .000 
 000. 7.169 404. 059. 426. العمليات
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 011. 2.541 119. 041. 103. نظم المعلومات
 

 R R Square معامالت اإلرتباط 
 معامل التحديد

معامل التحديد 
 المصحح

Adjusted R 
Square 

 المعياري اإلنحراف 
Std. Error of 
the Estimate 

المعلمية 
 اإلحصائية

F 
 المحسوبة

الداللة 
اإلحصائية 

Sig. 

.521 .271 .264 .36432 36.518 0.000 
 

 يوضح الجدول السابق النتائج التالية :
المعلمية ، وكذلك قيمة  0.05اقل من  0.000( = Sigقيمة الداللة اإلحصائية ل )الهيكل التنظيمي( ) -

مما يعني وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية  1.96أكبر من  6.017=  المحسوبة  tاإلحصائية 
 من )الهيكل التنظيمي(  على األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب باإلسكندرية.

المعلمية ، وكذلك قيمة  0.05اقل من  0.000( = Sig( )نظمة الحوافزأقيمة الداللة اإلحصائية ل ) -
مما يعني وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية  1.96أكبر من  3.989=  المحسوبة  tإلحصائية ا

 (  على األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب باإلسكندرية.نظمة الحوافزأمن )
المعلمية ، وكذلك قيمة  0.05اقل من  0.000( = Sig( )العملياتقيمة الداللة اإلحصائية ل ) -

مما يعني وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية  1.96أكبر من  7.169=  المحسوبة  tاإلحصائية 
 (  على األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب باإلسكندرية.العملياتمن )

المعلمية ، وكذلك قيمة  0.05من  قلا 0.011( = Sig( )نظم المعلوماتقيمة الداللة اإلحصائية ل ) -
مما يعني وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من  1.96من  كبرأ 2.54=  المحسوبة  tاإلحصائية 

 (  على األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب باإلسكندرية.نظم المعلومات)
يؤثر على األداء  )الهيكل التنظيمي(أي أن  0.268=  )الهيكل التنظيمي( ل Bقيمة معامل التأثير  -

تعديل او تغيير في إدراك العاملين بالشركة بمفهوم ، بعبارة أخرى كلما تم 0.268المؤسسي بمقدار 
، كما تحسن األداء المؤسسي للشركة %1الهيكل التنظيمي لشركة مياه الشرب باإلسكندرية بمقدار 

 .%26بمقدار 
يؤثر على األداء المؤسسي  (نظمة الحوافزأ)أي أن  0.205=  (نظمة الحوافزأ) ل Bقيمة معامل التأثير  -

، بعبارة أخرى كلما تم تعديل او تغيير في نظام الحوافز الخاص بشركة مياه الشرب 0.205بمقدار 
 .%20، كما تحسن األداء المؤسسي للشركة بمقدار %1باإلسكندرية بمقدار 

مؤسسي بمقدار تؤثر على األداء ال (العمليات)أي أن  0.426=  (العمليات) ل Bقيمة معامل التأثير  -
، بعبارة أخرى كلما تم تعديل او تغيير في واحدة من عمليات شركة مياه الشرب باإلسكندرية ، 0.426

 .%42كما تحسن األداء المؤسسي للشركة بمقدار 
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تؤثر على األداء  (نظم المعلومات)أي أن  0.103=  (نظم المعلومات) ل Bقيمة معامل التأثير  -
الخاصة بشركة  نظم المعلوماتبارة أخرى كلما تم تعديل او تغيير في ، بع0.103المؤسسي بمقدار 

 .%10، كما تحسن األداء المؤسسي للشركة بمقدار  %1مياه الشرب باإلسكندرية بمقدار 
 ، ل 0.237=  (نظمة الحوافزأ) ، ل 0.316=  )الهيكل التنظيمي( ل Betaقيمة معامل الترتيب  -

، ويتضح ان أكبر قيمة معامل ترتيب هى  0.119=  (المعلوماتنظم ) ، ل 0.404=  (العمليات)
ر ، اي ان ترتيب عناص(نظم المعلومات)ثم  (نظمة الحوافزأ)، ثم )الهيكل التنظيمي(، ثم  (العمليات)

)الهيكل ، ثم  (اتالعملي)اهمية تأثير أبعاد الثقافة التنظيمية على تحسين األداء المؤسسي هي بالترتيب : 
 .(نظم المعلومات)ثم  (نظمة الحوافزأ)ثم  ،التنظيمي(

قيمة الداللة اإلحصائية لل   ،1.96أي أكبر من  36.518المحسوبة =  F المعلمية اإلحصائيةقيمة  -
F (Sig = )0.000  مما يعني ان هناك تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من أبعاد  0.05اقل من ،

( ككل لو كمجموعة نظم المعلومات - العمليات – انظمة الحوافز -  الهيكل التنظيمي:  الثقافة التنظيمية
عنوي وجد تأثير ماي انه يواحدة على األداء المؤسسي، بعبارة أخرى صحة الفرضية الرئيسية األولي 

 ذو داللة إحصائية من الثقاقة التنظيمية على األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب باإلسكندرية.
 -  الهيكل التنظيميبأبعادها )مما يعنى ان الثقافة التنظيمية ،  R Square  =0.271معامل التحديد  -

، من التغيير الذي يحدث لألداء المؤسسي %27.1فسرت ( نظم المعلومات - العمليات – انظمة الحوافز
من التغير الذي يحدث لألداء المؤسسي يرجع سببه إلى الثقافة  %27او بعبارة اخرى ان حوالي 

 التنظيمة.
 الفرضية الرئيسية الثانية :

 توجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من التدوير الوظيفي على األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب باإلسكندرية.
: بين )أبعاد التدوير الوظيفي Multiple Regressionإلختبار الفرضية السابقة تم إجراء تحليل اإلنحدار البسيط 

ر متغيرات مستقل، واألداء المؤسسي متغي ( النظم واإلجراءات - التطوير الوظيفي – تصميم الوظائف -  التدريب
 تابع، وكانت النتائج كما يلي:

 ( متغير مستقل، و)األداء المؤسسي( متغير تابعالتدوير الوظيفي( اإلنحدار بين )6جدول )

 المتغيرات

 المعامالت غير القياسية
Unstandardized 

Coefficients 

 المعامالت القياسية
Standardized 
Coefficients 

المعلمية 
اإلحصائية 

t  
 المحسوبة

الداللة 
اإلحصائية 

Sig. 
 Beta معامل  B Std. Errorمعامل التأثير

1 (Constant) .446 .204  2.188 .029 
 000. 4.297 184. 040. 171. التدريب

 000. 4.785 195. 037. 179. تصميم الوظائف
 000. 5.227 250. 053. 276. التطوير الوظيفي
 000. 6.686 291. 039. 260. النظم واالجراءات
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 R معامالت اإلرتباط 
R Square 

 معامل التحديد

معامل التحديد 
 المصحح

Adjusted R 
Square 

 اإلنحراف المعياري 
Std. Error of 
the Estimate 

المعلمية 
 اإلحصائية

F 
 المحسوبة

الداللة 
اإلحصائية 

Sig. 

.670 .449 .443 .31677 80.11 0.000 
 

 يوضح الجدول السابق النتائج التالية :
المعلمية اإلحصائية ، وكذلك قيمة  0.05اقل من  0.000( = Sig( )التدريبقيمة الداللة اإلحصائية ل ) -

t  (  التدريبمما يعني وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من ) 1.96أكبر من  4.29=  المحسوبة
 على األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب باإلسكندرية.

المعلمية ، وكذلك قيمة  0.05اقل من  0.000( = Sig( )تصميم الوظائفقيمة الداللة اإلحصائية ل ) -
عني وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من مما ي 1.96أكبر من  4.78=  المحسوبة  tاإلحصائية 

 (  على األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب باإلسكندرية.تصميم الوظائف)
المعلمية ، وكذلك قيمة  0.05اقل من  0.000( = Sig( )التطوير الوظيفيقيمة الداللة اإلحصائية ل ) -

مما يعني وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية  1.96أكبر من  5.227=  المحسوبة  tاإلحصائية 
 (  على األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب باإلسكندرية.التطوير الوظيفيمن )

المعلمية ، وكذلك قيمة  0.05من  قلا 0.000( = Sig( )النظم واإلجراءاتقيمة الداللة اإلحصائية ل ) -
مما يعني وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية  1.96من  كبرأ 6.686=  المحسوبة  tاإلحصائية 

 (  على األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب باإلسكندرية.النظم واإلجراءاتمن )
يؤثر على األداء المؤسسي بمقدار  (التدريب)أي أن  0.156=  (التدريب) ل Bقيمة معامل التأثير  -

ية نظم التدريب الخاصة بشركة مياه الشرب باإلسكندر  ، بعبارة أخرى كلما تم تعديل او تغيير في0.156
 .%16، كما تحسن األداء المؤسسي للشركة بمقدار %1بمقدار 

يؤثر على األداء  (تصميم الوظائف)أي أن  0.171=  (تصميم الوظائف) ل Bقيمة معامل التأثير  -
ة وظائف الخاصة بشرك، بعبارة أخرى كلما تم تعديل او تغيير في تصميم ال0.171المؤسسي بمقدار 

 .%17، كما تحسن األداء المؤسسي للشركة بمقدار %1مياه الشرب باإلسكندرية بمقدار 
تؤثر على األداء  (التطوير الوظيفي)أي أن  0.276=  (التطوير الوظيفي) ل Bقيمة معامل التأثير  -

، بعبارة أخرى كلما تم تعديل او تغيير في تطوير وظيفة واحدة من وظائف 0.276المؤسسي بمقدار 
 .%27شركة مياه الشرب باإلسكندرية ، كما تحسن األداء المؤسسي للشركة بمقدار حوالي 

تؤثر على األداء  (النظم واإلجراءات)أي أن  0.260=  (النظم واإلجراءات) ل Bقيمة معامل التأثير  -
كة الخاصة بشر  النظم واإلجراءات، بعبارة أخرى كلما تم تعديل او تغيير في 0.260المؤسسي بمقدار 

 .%26، كما تحسن األداء المؤسسي للشركة بمقدار  %1مياه الشرب باإلسكندرية بمقدار 
التطوير ) ، ل 0.195=  (تصميم الوظائف) ، ل 0.184=  (التدريب) ل Betaقيمة معامل الترتيب  -

، ويتضح ان أكبر قيمة معامل ترتيب هى  0.291=  (النظم واإلجراءات) ، ل 0.250=  (الوظيفي
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ب ، ، اي ان ترتي(التدريب)، ثم (تصميم الوظائف)، ثم (التطوير الوظيفي)، ثم (النظم واإلجراءات)
النظم )بالترتيب :  عناصر اهمية تأثير أبعاد التدوير الوظيفي على تحسين األداء المؤسسي هي

 .(التدريب)، ثم (تصميم الوظائف)، ثم (التطوير الوظيفي)، ثم (واإلجراءات
 Fقيمة الداللة اإلحصائية لل   ،1.96أي أكبر من  80.11المحسوبة =  F المعلمية اإلحصائيةقيمة  -

(Sig = )0.000  ر التدوي، مما يعني ان هناك تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من أبعاد  0.05اقل من
ككل لو كمجموعة  النظم واإلجراءات - التطوير الوظيفي – تصميم الوظائف -  التدريب:  الوظيفي

معنوي ذو  وجد تأثيراي انه ي ثانيةواحدة على األداء المؤسسي، بعبارة أخرى صحة الفرضية الرئيسية ال
 على األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب باإلسكندرية. التدوير الوظيفيداللة إحصائية من 

تصميم  -  التدريببأبعاده ) التدوير الوظيفيمما يعنى ان ،  R Square  =0.499معامل التحديد  -
الذي يحدث لألداء من التغيير  %44.9فسرت ( النظم واإلجراءات - التطوير الوظيفي – الوظائف
من التغير الذي يحدث لألداء المؤسسي يرجع سببه إلى  %45او بعبارة اخرى ان حوالي ، المؤسسي

 .التدوير الوظيفي
 :ثالثةالفرضية الرئيسية ال

 توجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من الثقاقة التنظيمية على التدوير الوظيفي لشركة مياه الشرب باإلسكندرية.
بين أبعاد )الثقافة التنظيمية:  Multiple Regressionار الفرضية السابقة تم إجراء تحليل اإلنحدار البسيط إلختب

( متغيرات مستقل، والتدوير الوظيفي متغير نظم المعلومات - العمليات – انظمة الحوافز -  الهيكل التنظيمي
 تابع، وكانت النتائج كما يلي:

 ( متغير تابعالتدوير الوظيفي)الثقاقة التنظيمية( متغير مستقل، و)( اإلنحدار بين 7جدول )

 المتغيرات

 المعامالت غير القياسية
Unstandardized 

Coefficients 

 المعامالت القياسية
Standardized 
Coefficients 

المعلمية 
اإلحصائية 

t  
 المحسوبة

الداللة 
اإلحصائية 

Sig. 
 Beta معامل  B Std. Errorمعامل التأثير

1 (Constant) 1.417 .140  10.102 .000 
 000. 9.216 395. 027. 251. الهيكل التنظيمي

نظمة الحوافزأ  .183 .026 .280 7.156 .000 
 000. 4.853 229. 037. 182. العمليات

 341. 953. 047. 032. 031. نظم المعلومات
 

 R R Square معامالت اإلرتباط 
 معامل التحديد

معامل التحديد 
 المصحح

Adjusted R 
Square 

 اإلنحراف المعياري 
Std. Error of 
the Estimate 

المعلمية 
 اإلحصائية

F 
 المحسوبة

الداللة 
اإلحصائية 

Sig. 

.699 .489 .484 .22927 94.101 0.000 
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 يوضح الجدول السابق النتائج التالية :
المعلمية ، وكذلك قيمة  0.05اقل من  0.000( = Sig)الهيكل التنظيمي( )قيمة الداللة اإلحصائية ل  -

مما يعني وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية  1.96أكبر من  10.102=  المحسوبة  tاإلحصائية 
 لشركة مياه الشرب باإلسكندرية. التدوير الوظيفيمن )الهيكل التنظيمي(  على 

المعلمية ، وكذلك قيمة  0.05اقل من  0.000( = Sig( )الحوافز نظمةأقيمة الداللة اإلحصائية ل ) -
مما يعني وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية  1.96أكبر من  9.216=  المحسوبة  tاإلحصائية 

 لشركة مياه الشرب باإلسكندرية. التدوير الوظيفي(  على نظمة الحوافزأمن )
المعلمية ، وكذلك قيمة  0.05اقل من  0.000= ( Sig( )العملياتقيمة الداللة اإلحصائية ل ) -

مما يعني وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية  1.96أكبر من  4.853=  المحسوبة  tاإلحصائية 
 لشركة مياه الشرب باإلسكندرية. التدوير الوظيفي(  على العملياتمن )

المعلمية ، وكذلك قيمة  0.05من  كبرا 0.341( = Sig( )نظم المعلوماتقيمة الداللة اإلحصائية ل ) -
وجود تأثير معنوي ذو داللة عدم مما يعني  1.96من  صغرأ 0.953=  المحسوبة  tاإلحصائية 

 لشركة مياه الشرب باإلسكندرية. التدوير الوظيفي(  على نظم المعلوماتإحصائية من )
يؤثر على التدوير  تنظيمي()الهيكل الأي أن  0.251=  )الهيكل التنظيمي( ل Bقيمة معامل التأثير  -

، بعبارة أخرى كلما تم تعديل او تغيير في الهيكل التنظيمي لشركة مياه الشرب 0.251الوظيفي بمقدار 
 .%25، كما تحسنت عملية التدوير الوظيفي للشركة بمقدار %1باإلسكندرية بمقدار 

يؤثر على التدوير الوظيفي  (الحوافزنظمة أ)أي أن  0.183=  (نظمة الحوافزأ) ل Bقيمة معامل التأثير  -
، بعبارة أخرى كلما تم تعديل او تغيير في نظام الحوافز الخاص بشركة مياه الشرب 0.183بمقدار 

 .%18، كما تحسنت عملية التدوير الوظيفي للشركة بمقدار %1باإلسكندرية بمقدار 
ؤثر على التدوير الوظيفي بمقدار ت (العمليات)أي أن  0.182=  (العمليات) ل Bقيمة معامل التأثير  -

، بعبارة أخرى كلما تم تعديل او تغيير في واحدة من عمليات شركة مياه الشرب باإلسكندرية ، 0.182
 .%18كما تحسنت عملية التدوير الوظيفي للشركة بمقدار 

ير تؤثر على التدو  (نظم المعلومات)أي أن  0.031=  (نظم المعلومات) ل Bقيمة معامل التأثير  -
ياه الخاصة بشركة م نظم المعلومات، بعبارة أخرى كلما تم تعديل او تغيير في 0.031الوظيفي بمقدار 

 .%3، كما تحسنت عملية التدوير الوظيفي للشركة بمقدار  %1الشرب باإلسكندرية بمقدار 
 ل ، 0.280=  (نظمة الحوافزأ) ، ل 0.395=  )الهيكل التنظيمي( ل Betaقيمة معامل الترتيب  -

، ويتضح ان أكبر قيمة معامل ترتيب هى  0.047=  (نظم المعلومات) ، ل 0.229=  (العمليات)
صر ، اي ان ترتيب عنا(نظم المعلومات)، ثم  (العمليات) ، ثم (نظمة الحوافزأ)، ثم )الهيكل التنظيمي(

، ثم هيكل التنظيمي()الاهمية تأثير أبعاد الثقافة التنظيمية على تحسين التدوير الوظيفي هي بالترتيب : 
 .(نظم المعلومات)، ثم  (العمليات) ، ثم (نظمة الحوافزأ)

قيمة الداللة اإلحصائية لل   ،1.96أي أكبر من  94.101المحسوبة =  F المعلمية اإلحصائيةقيمة  -
F (Sig = )0.000  مما يعني ان هناك تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من أبعاد  0.05اقل من ،

( ككل لو كمجموعة نظم المعلومات - العمليات – انظمة الحوافز -  الهيكل التنظيمي:  التنظيمية الثقافة
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أثير معنوي ذو وجد تاي انه ي ثالثة، بعبارة أخرى صحة الفرضية الرئيسية الالتدوير الوظيفيواحدة على 
 لشركة مياه الشرب باإلسكندرية. التدوير الوظيفيداللة إحصائية من الثقاقة التنظيمية على 

 -  الهيكل التنظيميبأبعادها )مما يعنى ان الثقافة التنظيمية ،  R Square  =0.489معامل التحديد  -
تدوير الوظيفي، من التغيير الذي يحدث لل %48.9فسرت ( نظم المعلومات - العمليات – انظمة الحوافز

يرجع سببه إلى الثقافة  تدوير الوظيفييحدث لل من التغير الذي %49او بعبارة اخرى ان حوالي 
 التنظيمة.
 نتائج الدراسة 

وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من الثقاقة التنظيمية على األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب  -
 باإلسكندرية

الشرب  هوجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من )الهيكل التنظيمي(  على األداء المؤسسي لشركة ميا -
 باإلسكندرية

وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من )أنظمة الحوافز(  على األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب  -
 باإلسكندرية.

وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من )العمليات(  على األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب  -
 باإلسكندرية.

إحصائية من )نظم المعلومات( على األداء المؤسسي لشركة مياه عدم وجود تأثير معنوي ذو داللة  -
 الشرب باإلسكندرية.

عند إجراء تعديل او تغيير في إدراك العاملين بالشركة بمفهوم الهيكل التنظيمي لشركة مياه الشرب  -
 .%26األداء المؤسسي للشركة بمقدار في تحسن  يحدث، %1باإلسكندرية بمقدار 

، %1تغيير في نظام الحوافز الخاص بشركة مياه الشرب باإلسكندرية بمقدار عند إجراء تعديل او  -
 .%20األداء المؤسسي للشركة بمقدار في تحسن  يحدث

ن األداء تحس يحدثعند إجراء تعديل او تغيير في واحدة من عمليات شركة مياه الشرب باإلسكندرية ،  -
 .%42المؤسسي للشركة بمقدار 

،  %1ر في نظم المعلومات الخاصة بشركة مياه الشرب باإلسكندرية بمقدار عند إجراء تعديل او تغيي -
 .%10تحسن األداء المؤسسي للشركة بمقدار  يحدث

 من التغير الذي يحدث لألداء المؤسسي يرجع سببه إلى الثقافة التنظيمة. %27حوالي  -
ركة مياه الشرب وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من )التدريب( على األداء المؤسسي لش -

 باإلسكندرية.
يعني وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من )تصميم الوظائف(  على األداء المؤسسي لشركة مياه  -

 الشرب باإلسكندرية.
وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من )التطوير الوظيفي(  على األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب  -

 باإلسكندرية.
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معنوي ذو داللة إحصائية من )النظم واإلجراءات(  على األداء المؤسسي لشركة مياه الشرب وجود تأثير  -
 باإلسكندرية.

، يحدث %1عند إجراء تعديل او تغيير في نظم التدريب الخاصة بشركة مياه الشرب باإلسكندرية بمقدار  -
 .%16تحسن األداء المؤسسي للشركة بمقدار 

، %1ميم الوظائف الخاصة بشركة مياه الشرب باإلسكندرية بمقدار عند إجراء تعديل او تغيير في تص -
 .%17يحدث تحسن األداء المؤسسي للشركة بمقدار 

عند إجراء تعديل او تغيير في تطوير وظيفة واحدة من وظائف شركة مياه الشرب باإلسكندرية ، يحدث  -
 .%27تحسن األداء المؤسسي للشركة بمقدار 

 %1في النظم واإلجراءات الخاصة بشركة مياه الشرب باإلسكندرية بمقدار  عند إجراء تعديل او تغيير -
 .%26، يحدث تحسن األداء المؤسسي للشركة بمقدار 

ترتيب عناصر اهمية تأثير أبعاد الثقافة التنظيمية على تحسين األداء المؤسسي هي بالترتيب :  -
 )نظم المعلومات(.)العمليات(، ثم )الهيكل التنظيمي(، ثم )أنظمة الحوافز( ثم 

ترتيب عناصر اهمية تأثير أبعاد التدوير الوظيفي على تحسين األداء المؤسسي هي بالترتيب : )النظم  -
 واإلجراءات(، ثم )التطوير الوظيفي(، ثم )تصميم الوظائف(، ثم )التدريب(.

مياه الشرب  كةيوجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من )الهيكل التنظيمي( على التدوير الوظيفي لشر  -
 باإلسكندرية.

وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من )أنظمة الحوافز( على التدوير الوظيفي لشركة مياه الشرب  -
 باإلسكندرية.

وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من )العمليات( على التدوير الوظيفي لشركة مياه الشرب  -
 باإلسكندرية.

ة إحصائية من )نظم المعلومات( على التدوير الوظيفي لشركة مياه عدم وجود تأثير معنوي ذو دالل -
 الشرب باإلسكندرية.

، يحدث %1عند إجراء تعديل او تغيير في الهيكل التنظيمي لشركة مياه الشرب باإلسكندرية بمقدار  -
 .%25تحسنت عملية التدوير الوظيفي للشركة بمقدار 

، %1الخاص بشركة مياه الشرب باإلسكندرية بمقدار عند إجراء تعديل او تغيير في نظام الحوافز  -
 .%18يحدث تحسنت عملية التدوير الوظيفي للشركة بمقدار 

عند إجراء تعديل او تغيير في واحدة من عمليات شركة مياه الشرب باإلسكندرية ، يحدث تحسنت عملية  -
 .%18التدوير الوظيفي للشركة بمقدار 

،  %1المعلومات الخاصة بشركة مياه الشرب باإلسكندرية بمقدار عند إجراء تعديل او تغيير في نظم  -
 .%3يحدث تحسنت عملية التدوير الوظيفي للشركة بمقدار 

ترتيب عناصر اهمية تأثير أبعاد الثقافة التنظيمية على تحسين التدوير الوظيفي هي بالترتيب : )الهيكل  -
 )نظم المعلومات(.التنظيمي(، ثم )أنظمة الحوافز( ، ثم )العمليات( ، ثم 
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انظمة الحوافز  -  وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من أبعاد الثقافة التنظيمية : الهيكل التنظيمي -
نظم المعلومات(، ويوجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية من الثقاقة التنظيمية على  -العمليات  –

 التدوير الوظيفي لشركة مياه الشرب باإلسكندرية.
نظم المعلومات( فسرت  -العمليات  –انظمة الحوافز  -  التنظيمية بأبعادها )الهيكل التنظيميالثقافة  -

من التغير الذي يحدث للتدوير  %49من التغيير الذي يحدث للتدوير الوظيفي، اي ان حوالي  48.9%
 الوظيفي يرجع سببه إلى الثقافة التنظيمة.

وظف ساليب التي تسهم في تنمية المألواحد من ايعد  الوظيفيالتدوير وبناء عليه يمكن إستخالص ان  -
 طوتطويره. فعندما يتم نقل الموظف من مكان وظيفته لموضع آخر وفق نقل دوري ضمن برنامج مخط

يرها تصال والتواصل، وتعزيز المهارات وتطو الفي تحسين أساليب اذلك ت زمنية محددة، يساعد افي فتر 
لمختلفة قسام األك طرق وأداء العمل في ااحيث يستطيع الموظف إدر فقي للموظفين، بألل النقل االمن خ

زيادة  نتاجية، وبالتاليإلدارات المختلفة، ويساهم في التحفيز الذي يؤدي إلى زيادة اإلعلى مستوى ا
 .التنافس والترقية

 التوصيات :
، باإلضافة يقكفر شجع على الجماعية والعمل بحيث ي ة يتسم بالمرونة كل تنظيمياهي العمل على تصميم -

لتحول لمنظمة ومن ثم ا رك المعرفةاش، ويسمح بتسمح بعملية اإلتصال بين العاملين والمديرين بالشركةي
 الرقابة الفعالة.باإلضافة إلى توفير ، متعلمة

صاف الة واإلنيوفر الشعور بالعدمما نظام فعال وعادل ألنظمة األجور والحوافز الخاص  ضرورة تصميم -
مختلف المستويات اإلدارية وم نثم تحسين أداء الشركة او مستوى رضا العاملين بينعكس على ومن ثم 

 .الخدمة المقدمة
فير يتيح تشارك المعرفة وتو يوفر معلومات تفصيلية و وجود نظام محدد وفعال لنظم المعلومات أهمية  -

ارات في كافة المستويات اإلدارية وفي مختلف أنواع القر  المعلومات للعاملين لتحسين عملية إتخاذ القرارات
 .لكل مستوى وظيفي

إلدارة اكافة اإلدارات والقيادات و الشركة، تعمل كل خاصة بفريدة ومميزة و ثقافة تنظيمية  أهمية وجود -
من ثم ، وتحدد سياساتها وإستراتيجيها و العليا على ترسيخ وغرس مبادئها تعكس قيم وإتجاهات الشركة

 هدافها التي تسعى لتحقيقها.أ 
ية محددة وتوفير ميزانعلى تنمية مهارات وقدرات العاملين،  عملر أنظمة تدريبية تيتوفضرورة وأهمية  -

املين لتدريب الع ومتنوعة محددةأنظمة تحديد برامج و و وجود سياسة واضحة تجاه العملية التدريبية و 
امل وفق حتياجات التدريبية لكل عاإلتحديد العمل على و تشمل برامج مختلفة لرفع كفاءة ومهارة العاملين 

 .التي يقوم بها باإلضافة للمسار الوظيفي المخطط له إلحتياجاته وحاجة العمل وطبيعة الوظيفة
وجود قائمة بمهام كل وظيفة وكذلك توصيف للوظيفة  بشكل محدد وفعال، معتصميم الوظائف  ضرورة -

 تطويرها وتحديثها بصورة دورية وفق إلحتياجات والمتطلبات الوظيفية، ويتم والمهام المكلف بها شاغلها
 .وحاجة العمل
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تلفة تدوير او تناوب للعاملين بالوظائف المخأهمية التدوير الوظيفي بين العاملين وضرورة إجراء عملية  -
في حدود تخصصات كل وظيفة، وذلك من أجل إكساب العاملين مهارات وقدرات وظيفية تمكن سير 

 عمل بالشركة بكفاءة ودون توقف، باإلضافة إلى إكساب العاملين مهارات وقدرات متنوعة.ال
لوظيفي عتبار الملف االخذ بعين األتيجية تدوير ناجحة وفاعلة أَّنه من الضرورة ااتحقيق استر  من أجل -

فة ممارسته معر تهم لاتهم وخبر اتهم ومستوى تدريبهم ومهار اسة تقدير اللموظفين الذين سيتم نقلهم، ودر 
مكن من تكليفهم تلعتبار لالالسابقة وسؤالهم على رغبتهم واتجاهاتهم في العمل، وأخذ وجهة نظرهم بعين ا

تقل عن السنتين لضمان اكتسابهم المهارات  الفي مهام وظيفية بمستوى مهام عملهم لفترة زمنية 
كل دوري ت والخبرات الدائمة بشالمطلوبة. ويجب تشكيل لجنة للتأكد من حصول الموظفين على التدريبا

 .لعملية تدويرهم بعد ذلك طوالتخطي
املين ، وذلك من اجل تحسين أداء العلشركةلالقدرات المؤسسية  يعكستقييم األداء ضرورة توفير انظمة ل -

 .والعناصر الخاصة بالشركة والتي تشمل العمليات من آالت ومعدات وأجهزة وافراد
 ات.للشركاألداء المؤسسي منفردة للشركة لدورها الفعال في تحسين ثقاقة تنظيمية أهمية وجود  -
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