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 شكر وعرفان

ْرَضاُه َرب ِّ َأْوزِّْعنِّي َأْن َأْشُكَر نِّْعَمَتَك الَّتِّي َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َوالَِّديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصالًِّحا تَ  ال تعالى:"ق
لْ  يننِّي بَِّرْحَمتَِّك فِّ َوَأْدخِّ الِّحِّ َك الصَّ َبادِّ  (.19صدق هللا العظيم) النمل: "ي عِّ

وعلدددى هلدددده وصدددددحبه سددديدنا محمددددد  سدددديد المرسدددلين،والصددددالة والسدددالم علدددى  رب العدددالمين الحمدددد ه  
 بعد... ، أماإلى يوم الدينعلى من سار على دربهم بإحسان الطيبين الطاهرين، و 

ال بفضل ه سدبحانه وتعدالى أوال ، ثدم بمدساعدة أصحاب إلى ما وصلت إليه إ هذه الرسالة لم تصل فإن  
 العلم الذين وقفوا بجانبي طوال فترة الدراسة. 

وعرفاندا  بمدا أبديتده مدن رعايدة، ومدا قدمتده  فضدل،،اعترافدا بعيديم  :عفيفف حمفدأستاذي الجليل الدكتور 
م بعيدديم شددوري وبددال  حدد ، أتوجدده إلددى حضددرت ت قيمددة خددالل هددذا البي مددن إرشدداد وتوجيدده ومالحيددالدد

 تقديري. لقد كنت أبا حنانا  مخلصا ، وموجها  نافعا ، فجزاك ه كل خير، وأدام، للعلم ذخرا  ومرشدَا... 

اشددور  وال يفددوتني أن أقدددم شددوري ل ددل مددن علمنددي حرفددا  مددن أسدداتذتي األجددالء فددي جامعددة القدددس. كمددا
اقدشة الدراسدة، ولددورهم العييم في إثراء الدراسة ذين شرفوني بقبول منالمناقشة األفاضل اللجنة  أعضاء

 من خبراتهم وعلمهم الوفير.
التدددي  -جامعدددة القدددس –كمددا يشددرفني أن أتقددددم بخددالا الشددور والتقددددير إلددى الصدددرح العلمددي الصددامد 

 م والعلماء.أتاحت لي فرصة االلتحاق ببرنامج الدراسات العليا، ملتقى العل

 أتقدددم بالشددورو  ،جهدددا  طيبددا  فددي تحودديم أدوات الدراسددة لددم يددألوار للسددادة المحومددين الددذين والتقددديوالشددور 
إلدارة بن، فلسطين وإدارة بند، اإلسدوان ومدوهفيهم علدى حسدن تعداونهم، وعلدى جدل وقدتهم الدذي ضدحوا 

لددددعمها  ،يمدددةالمتندددان ألسدددرتي ال ر تقدددديم الدددوالء وا وال يفدددوتني، بددده مدددن أجدددل تعبادددة اسدددتمارات الدراسدددة
المتواصل طوال فترة الدراسدة، وخاصدة ألمي الغالية وعائلتي ال ريمة وأخوتي على ما قدموه لدي مدن يدد 

ثدم  ،بده –جدل وعدال  -الخدال   وهدذا مم دا تفضدل علدي   ،العون والمساعدة، فجدزاهم ه عندي خيدر الجدزاء
خطأ أو نقا من ه والمنة، ومما كان فيدن ه، وله الحمد مم ا وسعه جهدي ووقتي، فما كان صدوابا  فم

 فمن نفسي وضعفي، وأسأل ه العلي العيديم أن ينفع به.

 وه ولي التوفي 
 أمين الشعراوي 
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 ملخص الدراسة

 ةأداء العاملين في البنوك التجارية في محافيو التدوير الوهيفي  دور لتعرف إلىا الدراسة تهدف هذه  
اسة در ) واإلسوان للتجارة والتمويل (م.ع.م) فلسطين يبن  ، حي  أجريت على العاملين فيالخليل
وهو المورد  ،أهم مورد من موارد المؤسسةبتطوير تتعل   كونهاهذه الدراسة في  أهمية تتمثلو  (.مقارنة

 إيجابيات وتسعى إلبراز ،تسعى للوصول إلى فهم أعم  لعملية التدوير الوهيفي أنهاالبشري، كما 
جعل من هذه العملية ت حتى ،فنية وإداريةمتطلبات وما تحتاجه هذه العملية من التدوير الوهيفي، 

 .اعلةف

 لدراسةكأداة ل ةاستبان تصميمولإلجابة عن تساؤالت هذه الدراسة وللتحق  من صحة فرضياتها، تم   
على معلومات عامة عن  :اشتمل القسم األولحي  ن وخمسة محاور، ين رئيسيمن قسم ت ونت

لحالي، ت الخبرة في العمل اعدد سنواو  ،الجنسو  ،وهي: العمر ،الضابطةالمبحوثين ضمت المتغيرات 
، بناء ألداء العاملين في البنوك، وذل ا  وشمل القسم الثاني مقياس المسمى الوهيفي.و المؤهل العلمي، و 

إضافة إلى  .الرضا الوهيفيو العمل بروح الفري ، و  إنتاجية العاملين،، وهي: األداءعلى محاور 
 إيجابياتو يبي هخر هومحور ترتالوهيفي،  واقع التدوير :وهما ،للتدوير الوهيفي هخرين محورين

بهدف تعزيز النتائج  ،الفروع في البن ين مديري كما تم استخدام أداة المقابلة لمقابلة  التدوير الوهيفي.
 .ةالتي تم الحصول عليها من أداة االستبان

في بن ي موهعلى  أجريتحي  ، مع الدراسةتجلموالمسح الشامل  استخدمت الدراسة المنهج الوصفي  
، البال  عددهم موهف األمن والمراسل باستثناء جميعهم، واإلسوان للتجارة والتمويل.م( )م.ع فلسطين
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تفريغها على  للتحليل اإلحصائي، وتم( استبانه صالحة 115تم جمع )و ، (وموهفة ا  موهف 140)
 (.  spss) إحصائيا باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية وعولجت ،الحاسوب

بن ي التدوير الوهيفي يؤدي إلى زيادة أداء العاملين في  أن   :الدراسة عدة نتائج أهمها هذهأههرت   
معدل أداء العاملين في بن ي فلسطين واإلسوان  تبين أنحي  ، في محافية الخليل فلسطين واإلسوان

 .عال  في محافية الخليل 
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Abstract 

This study aimed at identifying the role of the job rotation on the performance of 

employees in the commercial banks at Hebron governorate. It was conducted on the 

employees of the Palestine Bank and Housing Bank (A comparative study). 

The importance of this research is represented in the development of the human resource, 

which is considered as the most important resource of the institution. Moreover, it seeks to 

gain a deeper understanding of the job rotation process. To be cleat, it seeks to shed the 

light on the advantages of the job rotation process and on the technical and administrative 

requirements which are needed in order to make an effective job rotation process.  

The survey method is used for this descriptive study, using the questionnaire as data 

collection instrument. The questionnaire is composed of two main sections and five axes. 

The first section included information about the respondents within the intermediate 

variables, which are: age, gender, years of experience in the current job, the qualification, 

the job title. The second section included a measure for the performance of the employees 

in banks, in accordance with the axes of the study, which are: productivity of the 

employees, team working, and job satisfaction. In addition to these axes, it included two 

other axes, which are: The reality of job rotation and an ordinal topic is the advantages of 

job rotation process. In addition to the questionnaire, interviews were done with the branch 

managers of both banks in order to enhance the results which are obtained from the 

questionnaire. 

In this study, the descriptive approach and the comprehensive survey of the study society 

were used. A survey was conducted on all the employees of Palestine Bank and Housing 

Bank, which their number is (140) employees, Excluding from this: security officer and the 

correspondent. One hundred & fifteen (115) valid questionnaire copies were collected and 
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used in this study; the data were analyzed by using of the statistical packages of social 

sciences program (SPSS). 

The results of this study showed that the Job rotation leads to an improvement in the 

performance of the employees in the Palestine Bank and Housing Bank at Hebron 

governorate, since the rate of the performance of the workers in Palestine Bank and 

Housing Bank at Hebron governorate is high. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 مقدمة 1.1

د تعد  تاء شد، يننة فدي تنقدل وتددوير مسدتمر الحركة والتنقل من سنن ال دون الراسدخة الباعثدة للتجددد، فالس 
نددا ربعددة لمددا رأيذا التنقددل والتدددوير فددي الفصددول األيددأتي بربيددع يعقبدده صدديف يليدده خريددف، فلددو لددم يوددن هدد

سوون يعطدي ، والالدافع والتجددن الحركة تعطي أمن المعروف و رض، انبعاث الحياة وتجددها على األ
لتددوير الدوهيفي يدأتي متماشديا  مدع سدنن ال دون القائمدة علدى التبدديل والتجديدد إن  االتوقدف والفتدور، لدذا فد

ا وال استحصددد ن يتبددل لصدديف لمددا نضدج ثمددر  أا دون والحركدة الدائريددة، فدالربيع بوددل جمالدده لدو بقددي ثابت دد
 ا.ويوون حصاده وافر   ،كلهأفي المركز الوهيفي يأتي  دويرا، فالتحصاد  

فدا التددوير حينمدا عر   (2005 )شدنوفي،و (2011الدراسات كدراسة )اليوسف،ليه بعض إوهذا ما ذهبت 
خدر حسدب الحاجدة إلكسدابه ى مواقدع مختلفدة وتنقلده مدن موقدع آنه: تناوب الموهدف علدأى الوهيفي عل

بدداألداء: فددي حددين يقصددد  ؛وخبراتدده واكتشدداف طاقاتدده وموا بدده وزيددادة والئدده مهددارات مختلفددة فددي العمددل
المجهود الذي يبذله كل فرد في المؤسسة والسلوك الذي يمارسه ذل، الفرد في موقف معين خططدت لده 

(. فالحركددددة والدددددوران قددددانون مددددن القددددوانين ال ونيددددة اإللهيددددة، والتغيددددر 2005 )شددددنوفي، المنيمددددة سددددابقا  
 ن  إ هدارَ والن   ليدلَ ال   ه   يقدول ه تعدالى فدي محودم تنزيلده" يقلدب   ة من سمات الدنفس البشدرية.والتطوير سم
لمعرفدة التوافدد  بدين عمليددة التدددوير  فهنداك حاجددة (.44يددةه ")سدورة النددور،األبصار   ولددى  أل   فدي ذلدد، لعبدرة  

 الموهددف وبددين أداء -التددي هددي قددانون مددن قددوانين ال ونيددة وسددمة مددن سددمات الددنفس البشددرية -الددوهيفي
علدددى عددددم تدنيددده،  الدددذي تسدددعى المؤسسدددات الخاصدددة والعامدددة إلدددى تنميتددده وتطدددويره وتحفيدددزه والمحافيدددة

كدان البدد مدن إتبداع سياسدة و  ،التدي تسدعى للتطدور والتغيدر المسدتمر -وتماشيا  مع غريزة الدنفس البشدرية
التددي تتبعهدا المنيمددات كونهددا تددأثر السياسددات  ىحددإهددو  العدداملين. ف ددان التددوير الددوهيفي محفدزة ألداء

كان أسدلوب  نتاجيةاإلا على يعتبر األكثر تأثير   ا، وبما أن المورد البشري ا مباشر  في الموارد البشرية تأثير  
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إتاحدة الفرصدة ألكبدر عددد مدن العداملين فدي ممارسدة أكثدر مدن عمدل  التدوير الدوهيفي الدذي يهددف إلدى
القيدددادة )اليوسدددف،  أو اإلدارة أو أو فدددي مجدددال اإلشدددراف داريدددةاإل سدددواء فدددي األعمدددال الفنيدددة أو ،مدددنيم
2011.) 

ومدا يوشدفه عدن مزايدا وقددرات  ،لبشدريةاجدات الفعليدة للمنيمدة مدن المدوارد يلبي التددوير الدوهيفي االحتيا
عددن قدددراتهم ومددواهبهم فددي وهددائف ونشدداطات  ومددا يتدديح لهددم مددن فددر  التعبيددر ،وإبددداعات المددوهفين
القليلدددة، بحيددد   ائف اإلداريدددة والقياديدددة، كمدددا يسددداعد المنيمدددات ذات المدددوارد البشدددريةأخدددرى، مثدددل الوهددد

إلنجدداز األعمددال األخددرى عددن  ؛يسددتفاد مددن المددوارد البشددرية المتددوفرة فددي التدددريب علددى مهددارات جديدددة
 .(2016 طري  التدريب والتهياة لسد النقا في بعض المجاالت )أحمد،

وتعزيددز مبددددأ  ،ير األداء وتعزيدددز قدددرات القيدددادات اإلداريددة للمدددوهفينيهدددف التددددوير الددوهيفي إلدددى تطددو 
التنددددافس فددددي سددددبيل تشددددجيع ال فدددداءات مددددن ال ددددوادر اإلداريددددة الناجحددددة المؤهلددددة، وكددددذل، تفعيددددل عمليددددة 

؛ والدروتين (البيروقراطيدة)اإلصالح اإلداري. حي  يعد التددوير الدوهيفي األسدلوب األمثدل للقضداء علدى 
ويتددديح لهدددم الفدددر  للتعبيدددر عدددن قددددراتهم ومدددواهبهم  وإبدددداعاتهم، المدددوهفينمزايدددا  ألن ذلددد، يوشدددف عدددن

ويسدداعد كددل مددن الموهددف والمنيمددة علددى  ،ال امنددة، كمددا يوشددف لددإلدارة عددن الفددروق الفرديددة لموهفيهددا
 حمدد،أومقاومدة التغيدر النداتج عدن االعتقداد بدأن الوهيفدة هدي ملد، الموهدف ) ،الخروج مدن دائدرة الركدود

2016.) 

 مشكلة الدراسة  2.1

واالحتفاظ  ،والبقاء في عالم األعمال ،التميز والتنافسيةإلى تحقي   الناجحةتسعى المنيمات   
من خالل زيادة مستوى والئهم الوهيفي وتحقي   ،وإدامتهم وتقليل معدل الدوران الخارجي ،بموهفيها

التي ما  نت سياسة التدوير الوهيفي امستويات عالية من الرضا الوهيفي وزيادة أدائهم بشول عام، ف
ومساهمتها في زيادة  أهميتها ودورها في تطوير قدراتهم جيداَ  زال العديد من الموهفين ال يدركون 

أداء العاملين في البنوك التجارية  في ودورهالسياسة لهذه اومن أجل الوصول إلى فهم أعم   أدائهم،
 :أآتيمن خالل السؤال في محافية الخليل، تم تحديد مشولة الدراسة 

)م.ع.م( واإلسكان في بنكي فلسطينالعاملين أداء  فيسياسة التدوير الوظيفي  تأثير)ما مدى 
 ؟(للتجارة والتمويل في محافظة الخليل
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من أسئلة أخرى  حتاجهتن مشكلة الدراسة تتمحور حول التساؤل السابق وما فإوبناء على ما سبق 
 :والتي تتمثل في ،لدراسةتساعد في اإلجابة على مشكلة ا

)م.ع.م( واإلسوان للتجارة والتمويل في  بن ي فلسطينالتدوير الوهيفي في  (واقعمستوى )ما  -1
 ؟محافية الخليل من وجهة نير العاملين فيها

)م.ع.م( واإلسوان في محافية الخليل من  بن ي فلسطينالعاملين في ( أداء واقعمستوى ) ما -2
 ؟وجهة نير العاملين فيها

)م.ع.م( واإلسوان في  بن ي فلسطين العاملين في أداءل هناك فروق ذات داللة إحصائية في ه -3
وفقا  لمتغيراتهم الشخصية والوهيفية )العمر، الجنس، سنوات الخبرة، المسمى  محافية الخليل

 الوهيفي، المؤهل العلمي(؟
اإلسوان في محافية )م.ع.م( و  ما عالقة التدوير الوهيفي بأداء العاملين في بن ي فلسطين -4

)م.ع.م(  التي يحدثها التدوير الوهيفي في بن ي فلسطين اإليجابياتالخليل، وما هي أهم 
 واإلسوان في محافية الخليل من وجهة نير العاملين فيها؟

 أهمية الدراسة  3.1

الذي ميزه  وهو المورد البشري  ،المؤسسةها تتعل  بأهم مورد من موارد الدراسة في أن  هذه  ت من أهمية  
ومن هنا  المختلفة، العقلية والبدنيةوبالقدرات  ،طور والتجديده تعالى عن بقية مخلوقاته بالعلم والت

، ويمون الذي هو أساس التجديد والتطور واالبت ار ،تتعامل مع هذا العنصر المهم تها فهيأهمي جاءت
 :اآتيةهذه الدراسة في الجوانب  استعراض أهمية

 بالنسبة للبنوك:  سةراأهمية الد -1
خاصة بن ي فلسطين  ،هذه البنوكبيان تأثير عملية التدوير الوهيفي للعاملين في تساهم في  •

جل تطوير الموارد يفي من أوكيفية استثمار عملية التدوير الوه ،هم الوهيفيئعلى أدا -واإلسوان
 .بشول عام البنوك التجاريةفي وتنميتها البشرية 

 الوهيفي بينسياسة التدوير لوفي رسم صورة صحيحة  ،هم أعم ف لىالوصول إتساهم في  •
ال يتم خسارة هذا  ،ساهم في تقليل دوران العمل الخارجي للموارد البشرية حتىي مماالموهفين، 

 المورد من خالل االنتقال للمنيمات األخرى.
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لحاجة إلى ا دىتزود متخذي القرار بتغذية راجعة حول مدى نجاح سياسة التدوير الوهيفي، وم •
 والسلبيات بغرض تقييم هذه السياسة. يجابياتاإلمراجعة القرارات والسياسات، والوقوف على 

 معوقاتمن وتحد  ،تجعل من هذه العملية فاعلةتشير إلى متطلبات عملية التدوير الوهيفي التي   •
 .تنفيذها

 والدارسين والباحثين ينصصبالنسبة للبح  العلمي: تحاول الدراسة إثراء الجانب المعرفي للمتخ -2
وهو العنصر البشري الذي يعد حجر  ،كونها تتعل  بأهم موارد المنيمة ؛في تنمية الموارد البشرية

يقدم خدماتها لجمهور المستفيدين، كما أن ها تساهم في زيادة  وهو من ،األساس في نشاط المنيمة
ابقة التي تم ت في هذا المجال، لسا المعرفة والطرق العلمية المتبعة لسياسة التدوير والتجارب

 يمون البناء عليها ووضع الخطط المستقبلية. ،حي  تشول قاعدة بيانات ومعلومات
 ؛هذا القطاعستساهم في دعم وتثبيت وتطور  في مجال قطاع البنوك لميةن أي إضافة عإ -3

 الوطنية ةلطالعامة للسودعم الخزينة الحيوي والضروري والمهم في دعم االقتصاد الفلسطيني 
دفعه من رسوم يوما  عيد ضخه من استثمارات في االقتصاد الفلسطينييالفلسطينية من خالل ما 
 عاملة.  شغله من أيد  يوضرائب للحوومة وما 

 أهداف الدراسة 4.1

العاملين في أداء بين التدوير الوهيفي و  )األثر( تحديد طبيعة العالقة الهدف العام من الدراسة هو  
 :يأتي بما األخرى  ويمون تحديد أهم أهداف الدراسةواإلسوان،  ينسطبن ي فل

 .ورسم صورة صحيحة عنها ،الوصول إلى فهم أعم  لسياسة التدوير الوهيفي -1
 واإلسوان. بن ي فلسطينفي )واقع التدوير الوهيفي(  تشخيا التدوير الوهيفي -2
 ة الخليل.فيحاواإلسوان في م التعرف إلى واقع أداء العاملين في بن ي فلسطين -3
التعرف إلى وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين التدوير الوهيفي وبين أداء العاملين في  -4

 أهمواإلسوان للتجارة والتمويل في محافية الخليل، وال شف عن )م.ع.م(  بن ي فلسطين
 . واإلسوانبن ي فلسطين التي يحدثها التدوير الوهيفي في  اإليجابيات

وفقا لمتغيراتهم أداء العاملين كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في ا إذ عماال شف  -5
 الشخصية والوهيفية )العمر، الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المسمى الوهيفي(. 
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وبين هراء بن، فلسطين في في هراء العاملين  ذات داللة إحصائية فروق  وجودالتعرف إلى  -6
  .محاور الدراسةل بن، اإلسوان حو في العاملين 

 فرضيات الدراسة 5.1

   تسعى الدراسة الحالية إلى التحق  من صحة الفرضيات اآتية :

الشخصية والتنييمية )العمر،  للمتغيرات إحصائيةداللة  ذاثر أال  :األولىالرئيسة  الفرضية 1.5.1
على هراء المبحوثين  ي(، المؤهل العلمي، المسمى الوهيففي العمل الحالي سنوات الخبرةعدد الجنس، 

في بن ي فلسطين )م.ع.م( واإلسوان للتجارة والتمويل في محافية الخليل حول دور التدوير الوهيفي 
 هي: ويتفرع عن هذه الفرضية فرضيات فرعية، ،في أداء العاملين

)م.ع.م( واإلسوان في محافية الخليل  ال توجد فروق في مستوى أداء العاملين في بن ي فلسطين .1
 لمتغير الجنس.ى عز ت

)م.ع.م( واإلسوان  العمر ومستوى أداء العاملين في بن ي فلسطينعالقة بين متغير وجد ال ت  .2
 في محافية الخليل.

)م.ع.م( واإلسوان في محافية  في مستوى أداء العاملين في بن ي فلسطينتوجد فروق ال   .3
 الخليل تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

ات الخبرة ومستوى أداء العاملين في بن ي فلسطين )م.ع.م( نو س عالقة بين متغيروجد ت ال .4
 واإلسوان في محافية الخليل.

ال توجد فروق في مستوى أداء العاملين في بن ي فلسطين )م.ع.م( واإلسوان في محافية الخليل  .5
 تعزى لمتغير المسمى الوهيفي.

أداء العاملين في بن ي فلسطين ة اديساهم التدوير الوهيفي في زي الفرضية الرئيسة الثانية: 2.5.1
)م.ع.م( واإلسوان في محافية الخليل، ولفحا هذه الفرضية فقد تم اشتقاق فرضيات فرعية عنها، 

 هي:

يساهم التدوير الوهيفي في زيادة إنتاجية العاملين في بن ي فلسطين )م.ع.م( واإلسوان في  .1
 محافية الخليل.
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)م.ع.م(  روح الفري  لدى العاملين في بن ي فلسطينب مليؤدي التدوير الوهيفي إلى زيادة الع  .2
 واإلسوان في محافية الخليل.

يساهم التدوير الوهيفي في زيادة الرضا الوهيفي لدى العاملين في بن ي فلسطين )م.ع.م(   .3
 واإلسوان في محافية الخليل.

كل  فيين ملعاالفي متوسطات هراء ذات داللة إحصائية ال فروق  الفرضية الرئيسة الثالثة: 3.5.1
والتمويل في محافية بن، اإلسوان للتجارة  العاملين فيوهراء فلسطين )م.ع.م(  من بن،
 .حول أثر التدوير الوهيفي في أداء العاملينالخليل 

 متغيرات الدراسة 6.1

 :يأتيتتمثل متغيرات الدراسة فيما 

 المتغير المستقل : التدوير الوظيفي. -1
 :ن(ليام)أداء الع المتغيرات التابعة -2

 اإلنتاجية. -أ
 الرضا الوهيفي . -ب
 العمل بروح الفري . -ت

 


