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 أثر التدوير الوظيفي علي مستوي االلتزام التنظيمي لدي العاملين في شركات السياحة
 : الدور الوسيط لالستغراق الوظيفيالمصرية

 1هبة اهلل علي جعفر           1تقي محروس فهمي          1 محمود السيد إمام

 الساداتجامعة مدينة  - كلية السياحة والفنادق 1

 ملخصال

يعد التدوير الوظيفي أحد اإلستراتيجيات الهامة لتحسين مستوي االلتزام التنظيمي لدي العاملين، ورفع 
مستوي استغراقهم الوظيفي داخل الشركات. وقد هدفت الدراسة إلي استكشاف أثر التدوير الوظيفي 

ية فئة "أ" في ظل وجود االستغراق علي مستوي االلتزام التنظيمي للعاملين في شركات السياحة المصر
استمارة استقصاء علي عينة  480الوظيفي كمتغير وسيط. ولتحقيق هدف الدراسة؛ فقد تم توزيع 

استمارة صالحة  421عشوائية من العاملين في شركات السياحة فئة "أ"، بينما تم االعتماد علي تحليل 
ي يؤثر معنويًا وإيجابيًا علي االلتزام التنظيمي للتحليل. وقد توصلت الدراسة إلي أن التدوير الوظيف

واالستغراق الوظيفي. كما أثبتت الدراسة أن االستغراق الوظيفي يلعب دورًا وسيطًا جزئيًا في العالقة 
 سياسة تطبيق ويساعدعاملين في شركات السياحة فئة "أ". بين التدوير الوظيفي وااللتزام التنظيمي لل

 مهارات اكتسابهم خالل من السياحة شركات في العاملين أداء مستوي تحسين علي الوظيفي التدوير
 .لديهم الوظيفي واالستغراق التنظيمي االلتزام مستوي وتنمية تعزيز وكذلك جديدة، وخبرات

 .اق الوظيفي، شركات السياحةالتدوير الوظيفي، االلتزام التنظيمي، االستغر الكلمات الدالة:

 المقدمة 

يعد االلتزام التنظيمي من الموضوعات التي اكتسبت أهمية كبيرة لدي الباحثين في مجال السلوك 
(، وذلك باعتباره أحد األهداف التي تسعي Farag, 2014التنظيمي في العقود الثالثة األخيرة )

فراد ذوي ، حيث أن األ(Al-Romeedy, 2017)المنظمات لتحقيقها للحفاظ علي وجودها في السوق
االلتزام العالي يكونوا أكثر توافقًا ورضاءًا وإنتاجية، ويكون لديهم إحساس كبير من الوالء والمسئولية 

(، باإلضافة إلي أنهم مصدر قوة Dakrory and Khashan, 2016للمنظمة التي يعملون بها )
 ,Salmanظمات األخري )للمنظمة يساعد في البقاء واالستمرارية ومواجهة تحديات المنافسة مع المن

2015.) 
 

ستغراق الوظيفي من المصطلحات الحديثة نسبيًا بالمقارنة مع مصطلحات أخري في مجال ويعتبر اإل 
إدارة الموارد البشرية، والتي أوالها الباحثون في مجال إدارة الموارد البشرية والسلوك التنظيمي 

مؤشرًا جيدًا لبعض سياسات الشركة مثل التصميم  باعتبارهاهتمامًا متزايدًا في الفترة األخيرة، وذلك 
والتوصيف الجيد للوظائف، توافر المناخ التنظيمي الجيد الذي يشجع علي كل من االلتزام واإلبداع 

 (.2017)علي، 
 

، ورفع مستويات رضاهم، يعد التدوير الوظيفي أحد االستراتيجيات الهامة في تطوير أداء العاملينو
التنظيمي، وزيادة دوافعهم، واندماجهم في وظائفهم من خالل القضاء علي الملل والروتين في  والتزامهم

وعليه فإن التدوير . (2014)أبو صبحه، نتيجة بقائه في وظيفة محددة لسنوات طويلة أداء الوظائف
يقها، الوظيفي يعد أهم منهج تتبعه اإلدارة في أي شركة بغرض الوصول إلي األهداف التي تريد تحق

علي أن تتم عملية التدوير بحذر شديد، كما تقوم بتقييم قدرات العاملين ومدي توافقها ونجاحها في العمل 
 (.2017عملية التدوير)البارقي ،  الذي سيتم نقله إليه وتقييم الحاجة الفعلية إلي

تكمن المشكلة البحثية في السعي الدائم لشركات السياحة إلي تحسين أداء العاملين بها وزيادة و
إنتاجيتهم، وتعزيز مستوي التزامهم التنظيمي، وزيادة ارتباط واندماج العاملين في وظائفهم، ويمكن 

مشكلة الدراسة تحقيق ذلك من خالل النجاح في تطبيق سياسة التدوير الوظيفي. وبناء علي ذلك تتمثل 
 في اإلجابة علي التساؤل الرئيسي التالي: 

هل يلعب االستغراق الوظيفي دورُا وسيطًا في العالقة بين التدوير الوظيفي وااللتزام التنظيمي 
 للعاملين في شركات السياحة.   
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ي في وتنبع أهمية الدراسة من عدم وجود أي دراسة سابقة تناولت الدور الوسيط لالستغراق الوظيف
العالقة بين التدوير الوظيفي وااللتزام التنظيمي للعاملين في شركات السياحة، كذلك التعرف علي درجة 
تطبيق سياسة التدوير الوظيفي في شركات السياحة وانعكاساتها علي مستوي االستغراق الوظيفي 

ن المزايا التي تحققت من وااللتزام لدي العاملين، كما ترشد نتائج هذه الدراسة الشركات والمسئولين ع
 وراء تطبيق سياسة التدوير الوظيفي ومدي جدواها.

وتهدف الدراسة إلي التعرف علي العالقة بين تطبيق سياسة التدوير الوظيفي في شركات السياحة 
ومستوي االلتزام التنظيمي ودرجة االستغراق الوظيفي لدي العاملين في شركات السياحة، وإبراز 

ادلة بين االستغراق الوظيفي وااللتزام التنظيمي للعاملين في شركات السياحة، باإلضافة إلي العالقة المتب
توضيح الدور الوسيط لالستغراق الوظيفي في العالقة بين التدوير الوظيفي وااللتزام التنظيمي للعاملين 

 في شركات السياحة فئة "أ". 

 فروض الدراسة

لتزام التنظيمي لدي العاملين في شركات السياحة.يؤثر التدوير الوظيفي علي مستوي اال -1

يؤثر التدوير الوظيفي علي مستوي االستغراق الوظيفي للعاملين في شركات السياحة. -2

يؤثر االستغراق الوظيفي علي مستوي االلتزام التنظيمي لدي العاملين في شركات السياحة. -3

العالقة بين التدوير الوظيفي وااللتزام التنظيمي بلعب االستغراق الوظيفي دورًا وسيطًا في  -4
 للعاملين في شركات السياحة.

 اإلطار النظري
 

 مفهوم التدوير الوظيفي
( أن التدوير الوظيفي هو " تحريك الموظف من وظيفته 174: 2008ذكر الزهراني القحطاني )     

ل علي مهارات تتطلبها الوظيفة الحالية إلي وظيفة أخري أفقيًا في المستوي الوظيفي ذاته للحصو
إلي الحالية ، أو رأسيًا للحصول علي مهارات يتطلبها تطوره الوظيفي مستقباًل، علي أن يعود الموظف 

( أن التدوير الوظيفي يمكن تعريفه علي أنه " 17: 2015) فودهويشير وظيفته األولي بعد التدوير"، 
خاللها نقل العاملين بين الوظائف المختلفة في المنظمة سياسة إدارية منظمة ومخططة مسبقًا ، يتم من 

خالل فترة زمنية محددة بهدف تنمية مهاراتهم وخبراتهم ، مما ينعكس علي أداء الموظف والمنظمة 
 ".  ككل
يعد التدوير أحد أهم األساليب المستخدمة في تحسين وتطوير الموارد البشرية داخل الشركات و     

خالل تدريب العاملين علي أداء أكبر عدد من المهام بهدف زيادة قدراتهم ومرونتهم علي السياحية من 
يعد التدوير الوظيفي حافزًا للكفاءات الشابة لممارسة اإلشراف واإلدارة والقيادة وإبراز كما  ،أداء العمل

يساعد باإلضافة إلي أن التدوير  (.Ayough et al., 2012) قدراتهم ومواهبهم وإبداعاتهم في العمل
الشركات والمنظمات في سد النقص النوعي والكمي في الموارد البشرية ويهيئ الشركة للتكيف مع 

 Etheringtonالمتغيرات السريعة في بيئة العمل مما يكسبها ميزة تنافسية عن غيرها من الشركات )

and Jones , 2004تاجية، وااللتزام التنظيمي )(، ورفع مستوي الرضا الوظيفي، واإلنAlquraan , 

عالوة  (.2015and Fronteira ,  Dinis(، وتقليل مستوي االحتراق الوظيفي لدي العاملين )2011
علي ذلك؛ فإن الموظف الذي يتم تدويره يكتسب مهارات ومعارف وخبرات أكبر من الموظف الذي ال 

العاملين مهارات حل المشكالت والقدرة علي  يكسب التدوير الوظيفيو (.2016)أحمد، يتم تدويره 
(، Kaymaz, 2010اتخاذ القرارات السليمة، وكذلك القدرة علي التعامل مع المواقف الطارئة )

باإلضافة إلي زيادة الكفاءة والفاعلية وزيادة مشاعر المساواة بين األفراد وزيادة الدافعية واالبتكار 
 (. Alquraan, 2011) ورفع مستوي الروح المعنوية للعاملين

 

 مزايا تطبيق سياسة التدوير الوظيفي 
 

 :.  وظيفي داخل الشركات، كاآلتيهناك العديد من المزايا والمنافع المترتبة علي تطبيق سياسة التدوير ال
 

يعتبر التدوير الوظيفي أحد الطرق المتبعة لمعالجة ضغوط العمل والتي تؤدي إلي الكثير من  
المشاكل النفسية والجسمانية والتي تجعل الفرد غير قادر علي اإلنتاجية في العمل، وتعتبر األعمال 

.(Mossa et al., 2016أحد المصادر المسببة لهذه الضغوط )الروتينية 
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التدوير الوظيفي أحد أهم األساليب التي يتم تطبيقها لمواجهة مشكلة االغتراب الوظيفي يعتبر  
(Taylor , 2006.)

تسهيل عملية اإلحالل اإلداري، حيث أن التدوير الوظيفي يكسب العاملين مهارات وخبرات  -ج
اقب ومعارف جديدة مما يوفر للشركة كوادر وكفاءات مؤهلة تساعدهم علي إجراء أي عملية تع

قيادي في أي وقت وفي أي مركز، باإلضافة إلي أنه يعطي فرصة للعاملين لتعلم وإجادة أكثر من 
عمل مما يساعد اإلدارة علي عملية اإلحالل خاصة في حالة غياب بعض األفراد أو إنهاء خدمتهم 

 . (Li and Tian, 2013أو ترقيتهم إلي وظائف أعلي )

مج تدريبي مخطط أثناء العمل يستند علي الممارسة الفعلية يوفر التدوير الوظيفي للشركة برنا -د
لواجبات ومهام الوظيفة، وإن الفرد الذي يدخل ضمن برنامج التدوير سيخضع لعملية تقييم األداء 
وبالتالي يمكن قياس أثر التدوير الوظيفي علي مستوي األداء الوظيفي للفرد وتحديد مدي فاعلية 

(. 2011ة الموارد البشرية بالشركة )ذكي ، التدوير كبرنامج مخطط لتنمي

يمّكن الشركة من تنمية مواردها البشرية بخلق صف ثاٍن للمهارات والخبرات التي تحتاجها، فمن  -ك
خالل سياسة التدوير الوظيفي يمكن للشركة تكوين مخزون احتياطي للمهارات والخبرات يسمح 

(. 2011ذوي المهارات المتنوعة )ذكي، بالتعويض دون أن تضطر لزيادة حجم القوي البشرية 

إتاحة الفرصة للعاملين لإلبداع واالبتكار واكتساب خبرات ومعارف ومهارات جديدة تسهم في  -ل
إعداد قادة المستقبل، وتزيد من قدرتهم علي االنتقال إلي وظائف جديدة عندما تستدعي الحاجة إلي 

(. 2014؛ الشمراني، 2013ذلك )الحيالي ،

يساهم في رفع الروح المعنوية للعاملين والتزامهم بمواعيد العمل الرسمية ، باإلضافة إلي تدريب  -ز
العاملين علي األساليب واألنماط القيادية المختلفة للمديرين. 

يساعد الشركة علي الخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناتج عن االعتقاد بأن الوظيفة هي  -ط
ر الذي قد يدفع بعض األفراد للكسل وارتكاب المخالفات مما يؤدي إلي ترسيخ ملك الموظف، األم

الكثير من الممارسات اإلدارية السلبية ، ويهدف إلي تجديد النشاط وروح العمل باإلضافة إلي إلغاء 
مشاعر التفرد وروح االطمئنان التي تسيطر علي كل من يشغل وظيفة لفترة طويلة مما يؤثر 

(. 2011عطاء واإلنتاجية في العمل )الشريف ، بالسلب علي ال
لشامل الذي يستطيع النهوض إن تطبيق سياسة التدوير الوظيفي بنجاح ينتج عنه ما يسمي الموظف ا    

، ولهذا فإن كاًل من الشركة والعاملين ي وزيادة قدراته ومعارفه وخبراته، وتحسين أدائه الوظيفبشركته
وير الوظيفي، وأن الشركات التي ترغب في توسيع نطاق أفق العاملين بها يستفيدا من تطبيق سياسة التد

 (. 2015وتمكنهم من مواجهة التحديات التنظيمية ستقدم علي تطبيق سياسة التدوير الوظيفي )فوده ، 
 

 العالقة بين التدوير الوظيفي وااللتزام التنظيمي واالستغراق الوظيفي
 

االهتمام الذي ناله االلتزام التنظيمي من قبل الباحثين، إال أنهم لم يتفقوا علي علي الرغم من       
(، ويعود ذلك إلي تعدد الزوايا التي نظر الباحثون إليه من خاللها، 2014تعريف محدد له )الضمور، 

( مفهوم 130: 2014(.ويذكر سعود )2015األمر الذي أدي إلي تعدد تعريفاته وتصنيفاته )كعوان، 
لتزام التنظيمي بأنه "الرغبة الداخلية لدي الفرد في المنظمة ببذل أقصي درجات الجهد في العمل اال

والنابع من اإليمان التام بأهداف وقيم المنظمة والرغبة الشديدة بالمحافظة علي عضويته فيها، وذلك 
التنظيمي يعني  ( أن االلتزام89: 2017بهدف الحفاظ علي استمراريتها وتطويرها".ويشير الشنطي )

"الشعور اإليجابي للفرد تجاه منظمته وااللتزام بقيمها، واإلخالص ألهدافها، والشعور الدائم باالرتباط 
 معها، واالفتخار باالنتماء إليها، ودرجة التطابق معها، والرغبة في بذل أكبر جهد ممكن لصالحها".

ة الدور الذي تلعبه الوظيفة في حياة الفرد من كما يعبر االستغراق الوظيفي كمفهوم عن مدي أهمي       
جهة، ومدي استعداد الفرد للحفاظ علي تلك الوظيفة، وبذل أقصي جهد ممكن للوفاء بمتطلباتها من جهة 

( أن االستغراق الوظيفي يعني 21: 2013(. ويري زهران وزهران )2015أخري )التلباني وآخرون، 
لوظيفة التي يمارسها ويستشعر أهميتها، سواء من الناحية العقلية أو " الدرجة التي يندمج فيها الفرد مع ا

( أن االستغراق الوظيفي يمكن تعريفه علي أنه "مقدار ما 22: 2017الناحية العاطفية". ويشير علي )
يقدمه الفرد من جهد وفكر وما يبديه من مشاعر تجاه وظيفته بصورة تعكس أثرها علي تقديره لذاته 

 جاته".وإشباعها لحا
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ويعد التدوير الوظيفي أحد األساليب التي يمكن من خاللها تعزيز االلتزام التنظيمي للعاملين في       
( إلي أن التدوير 2017) Abisola and Omobola(. ويشير 2017المنظمات المختلفة )الدوسري، 

لمرتبطة بوظائف الوظيفي هو "أسلوب يتعلم من خالله األفراد مجموعة من المهارات والمعارف ا
أخري، وذلك من أجل القضاء علي االحتراق والملل الناتج عن تكرار القيام بنفس المهام الوظيفية"، 
وهو أداة فعالة لتعزيز التزام العاملين تجاه منظماتهم وتحسين أدائهم وإنتاجيتهم، األمر الذي يساعد علي 

 (.Khan et al., 2017تعزيز كفاءة وفاعلية المنظمة )
يعد التدوير الوظيفي أحد األدوات الفعالة والهامة التي لها تأثير كبير علي تحقيق االلتزام كما      

التنظيمي واالستغراق الوظيفي للعاملين في المنظمات وتطوير مهاراتهم وبالتالي زيادة إنتاجيتهم وذلك 
قدرة علي اإلبداع واالبتكار  من خالل تنويع المهام التي يقوموا بتنفيذها، فيصبحوا أقل توتر وأكثر

والكفاءة، كما يساهم في زيادة ارتباط الفرد بمنظمته، فشعوره بأنه عضو فعال في صنع واتخاذ 
القرارات وأن له تأثير علي العمل وزمالئه وأن وظيفته لها معني ومتطلبات كل هذا من شأنه أن يزيد 

وهناك فوائد ، (Mohsan et al., 2012; Arasi and Aghdam, 2016فاعلية االلتزام التنظيمي )
عديدة يمكن أن تستفيد منها المنظمات نتيجة وجود االلتزام التنظيمي واالستغراق الوظيفي للعاملين 
فيها، ومن أهمها األداء المتميز للعمل واإلبداع فيه، مما ينعكس إيجابًا علي أدائهم وبالتالي علي إنتاجية 

بشكل كبير في تحقيق أهداف المنظمة وإنجاز األعمال بكفاءة )عيسي  المنظمة، كما أن االلتزام يسهم
 (. 2014وأحمد، 

 

 منهجية الدراسة 
 

اعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي لوصف موضوع الدراسة وصفًا شاماًل ودقيقًا من      
علي االستغراق الوظيفي خالل جمع البيانات وتحليلها حول سياسة التدوير الوظيفي، وأثارها المختلفة 

وااللتزام التنظيمي. كما اعتمدت الدراسة علي إجراء الدراسة الميدانية علي عينة الدراسة للوصول إلي 
نتائج قابلة للتعميم، واالستفادة منها وذلك من خالل توزيع استمارة استقصاء علي عدد من العاملين في 

، ولقد تم التركيز علي 2018من يوليو إلي سبتمبر  شركات السياحة المصرية فئة "أ" وذلك في الفترة
شركات السياحة فئة "أ" بالقاهرة الكبري حيث تقدم هذه الشركات العديد من الخدمات السياحية المتميزة 
والمتنوعة ما بين سياحة خارجية وسياحة داخلية، وسياحة دينية، وحجز تذاكر الطيران، وحجز وسائل 

 فنادق، بجانب النقل السياحي.النقل البري والنهاري وال
 

 تصميم استمارة االستقصاء
   محاور رئيسية علي النحو التالي:   3تكونت االستمارة من البيانات العامة والوظيفية، و     

: وتشمل النوع، والسن، والمؤهل الدراسي، والوظيفة، وعدد سنوات البيانات العامة والوظيفية -
 الخبرة، ومدي تدوير العاملين، وعدد مرات التدوير. 

: يتناول سياسة التدوير الوظيفي في شركات السياحة المصرية فئة "أ". ويشتمل هذا المحور األول -
 ( في إعداد عبارات هذا المحور.2014عبارة، وقد تم االعتماد علي دراسة المدرع ) 14المحور علي 

االلتزام التنظيمي لدي العاملين في شركات السياحة المصرية فئة "أ".  مستوييتناول :الثانيالمحور  -
عبارات(،  6عبارة، موزعة علي ثالث أبعاد هم االلتزام الشعوري ) 18ويشتمل هذا المحور علي 

-Alعبارات(. وقد تم االعتماد علي دراسة  6عبارات(، وااللتزام المعياري ) 6وااللتزام االستمراري )

Romeedy (2017.في إعداد عبارات هذا المحور ) 
: يتناول مستوي االستغراق الوظيفي لدي العاملين في شركات السياحة المصرية فئة الثالثالمحور  -

 .(2014عتماد علي دراسة ماضي )اإلوذلك بعبارة  13تمل هذا المحور علي ش"أ". وي
وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي الذي يعتمد علي وجود خمس درجات ما بين الموافقة المطلقة 

= غير موافق 1= غير موافق، 2= محايد، 3= موافق، 4= موافق تمامًا، 5وعدم الموافقة المطلقة ) 
 إطالقا(. 

وقد ، IRTPROV.4.1مج وقد تم قياس مدي الثبات واالعتمادية ألداة الدراسة من خالل استخدام برنا
، وهي نسبة أكبر من النسبة المقبولة والتي يبلغ %87بلغ معامل الثبات لجميع المتغيرات أكثر من 

وتعتبر هذه القيم مقبولة بالشكل الذي يعكس توافر االعتمادية  (.Nunnally, 1978) %60مقدارها 
ت الدراسة، وتؤكد صالحيتها لمراحل والثقة بمتغيرات الدراسة، وتدعم هذه النتائج الثقة في متغيرا

 .(Zaki and Al-Romeedy, 2018; Al-Romeedy, 2019) التحليل التالية
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 عينة الدراسة 
 

استمارة علي عينة عشوائية من العاملين في شركات السياحة فئة "أ" بالقاهرة  480تم توزيع عدد 
 421استمارة، وتم االعتماد علي تحليل عدد  439شركة، وتم استرداد  1229الكبري من إجمالي 

تجابة استمارة صالحة لتحليل بياناتها من إجمالي ما تم توزيعه من استمارات، حيث بلغت نسبة االس
87.7  .% 

 

 نموذج الدراسة المقترح
 

قام الباحث باإلطالع علي العديد من الدراسات السابقة، التي تناولت العالقات بين التدوير 
؛ (2011(؛ القحطاني )2011الشريف ) الوظيفي،االلتزام التنظيمي، واالستغراق الوظيفي، مثل دراسة

(؛ بدر 2016(؛ السبيعي )2015(؛ فوده )2014(؛ المدرع )2016(؛ أحمد )2014أبو صبحة )

Mohsen et al (2012 )( ؛2012) Adjel(؛ 2011) Alquraan(؛ 2017( ؛ الدوسري )2016)

ذلك  وبناًء علي Khan et al (2017.) ؛Elewa (2017)( ؛ 2015) Mohan and Gomathi؛ 

 نموذج الدراسة التالي:اقترح الباحث 
 

 

 
 

 المصدر: من إعداد الباحث
 ( نموذج الدراسة المقترح1شكل رقم )

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة
 

 IRTPROوهم لتحليل بيانات الدراسة واختبار الفروض، قام الباحث باستخدام أربع برامج إحصائية، 

V.4.1 ،SAS 9.1، AMOS V.21:وقد تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية . 

: وتم استخدامه لقياس مدي ثبات أداة الدراسة. وتم استخدام اختبار معامل الثبات واالعتمادية -1
 في إجراء هذا االختبار. .IRTPRO V.4.1برنامج 

: وذلك لوصف خصائص التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري -2
 SASجميع محاور أداة الدراسة. وتم استخدام برنامج استجابات أفراد العينة تجاه وتحديد العينة، 

 إلجراء ذلك التحليل.  9.1
: وذلك لتحديد قوة واتجاه العالقة بين متغيرات الدراسة. وتم استخدام معامل ارتباط بيرسون -3

 في تحليل االرتباط بين جميع محاور الدراسة. SAS 9.1برنامج 
هناك عدد من و. لدراسة المقترح مع بيانات العينةلتحديد مدي تطابق نموذج ا: مؤشرات المطابقة -4

المؤشرات التي يمكن من خاللها الحكم علي مدي تطابق نموذج الدراسة مع بيانات العينة. وقد 
 ( بعض هذه المؤشرات فيما يلي:2018وأبو عواد ) يذكر القهوج

النموذج علي درجات الحرية، ويجب :عبارة عن قسمة مربع كاي المحسوبة في مربع كاي المعياريأ. 
تدل علي  2، والتي تدل علي قبول النموذج، ولكن إذا كانت النسبة اقل من 5أن تكون النسبة أقل من 

أن النموذج المقترح مطابق تمامًا للبيانات. وعلي العكس من ذلك إذا زادت قيمة مربع كاي المعياري 
 فإن مطابقة النموذج تزداد سوءًا.

، 1،00 –تتراوح قيمته بين صفر (:Comparative Fit Index – CFIمطابقة المقارن )مؤشر الب. 
 0،90كون أفضل، أما إذا كانت أقل من أو تقترب من الواحد الصحيح ي 0،90وكلما تزيد قيمته عن 

 يتم تعديل النموذج.
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ما بين تتراوح قيمته المثلي (:The Goodness of Fit Index – GFIمؤشر جودة المطابقة )ج. 
، وكلما ارتفعت قيمته دل علي تطابق أفضل للنموذج، وإذا بلغت قيمته واحد صحيح 1،00 – 0،90

 دل ذلك علي التطابق التام.
 –تتراوح قيمته ما بين صفر (:Normative Fit Index – NFIمؤشر المطابقة المعياري )د. 

 قة النموذج.فإن ذلك يدل علي مطاب 0،90، وكلما ارتفعت قيمته أكثر من 1،00
 –تتراوح قيمته ما بين صفر (:Incremental Fit Index – IFIمؤشر المطابقة المتزايد )هـ. 

 فإن ذلك يدل علي مطابقة النموذج. 0،90، وكلما ارتفعت قيمته أكثر من 1،00
 Root Mean Square Error of Approximationمؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي )و. 

– RMSEA): وكلما كانت اقل كان أفضل، وكلما اقتربت من 0،08يفضل أن تكون قيمته أقل من ،
يعتبر غير مقبول، بل ويجب رفض  0،10 – 0،08الصفر زادت نسبة التطابق، بينما إذا كانت بين 

 النموذج.
الختبار مدي مطابقة نموذج الدراسة المقترح مع بيانات   AMOS V. 21وقد تم استخدام برنامج 

 نة.العي
. لتحديد أثر المتغير المستقل علي المتغيرات التابعة مع وجود متغير وسيط: أسلوب تحليل المسار -5

ُيستخدم تحليل المسار لنفس األغراض في تحليل المسار.  AMOS V. 21وقد تم استخدام برنامج 
لتحليل االنحدار المتعدد، التي ُتستخدم لها تحليل االنحدار المتعدد، ويعد تحليل المسار هو امتداد 

 .(2018)القهوجي وأبو عواد،  ولكن تحليل المسار أكثر فاعلية
لتحديد إذا ما كان للمتغير الوسيط دور في العالقة بين المتغير المستقل : BOOTSTRAPطريقة  -6

 .AMOS V. 21، وذلك باستخدام برنامج والمتغير التابع
الختبار دور المتغير الوسيط في  BOOTSTRAP وهناك شروط إلجراء تحليل المسار باستخدام

 :(2017)الشيخ،  العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع، وهي كما يلي

إذا كانت العالقة غير المباشرة بين المتغير المستقل والمتغير التابع معنوية فتوجد عالقة توسط  -
للمتغير المستقل.

المباشرة بين المتغير المستقل والمتغير التابع غير معنوية فال يوجد توسط إذا كانت العالقة غير  -
للمتغير الوسيط.

إذا كانت العالقة المباشرة بين المتغير المستقل والمتغير التابع معنوية يكون هناك توسط جزئي  -
للمتغير الوسيط.

التابع غير معنوية يكون هناك توسط كامل إذا كانت العالقة المباشرة بين المتغير المستقل والمتغير  -
 للمتغير الوسيط.

 مع مراعاة شروط جودة مطابقة النموذج.
 

 نتائج الدراسة 
 

 التحليل الوصفي للبيانات العامة والوظيفية ألفراد العينة

 ( التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة1جدول رقم )

 % التكرار 

 النوع

 78،9 332 ذكر

 21،1 89 أنثي

 

 السن

 5،2 22 سنة 25أقل من 

 43،2 182 35أقل من  -25

 33 139 سنة 45أقل من  -35

 15 63 سنة 55أقل من -45

 3،6 15 سنة فأكثر 55
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 المؤهل الدراسي

 0،7 3 مؤهل متوسط

 95،7 403 بكالوريوس / ليسانس

 1 4 دبلوم

 1،4 6 ماجستير

 1،2 5 دكتوراه

 - - أخرى

 

 الوظيفة

 18،1 76 موظف بقسم السياحة

 23،3 98 موظف بقسم الطيران

 2،1 9 موظف بقسم النقل السياحي

 5 21 موظف بقسم التسويق

 18،3 77 موظف بقسم السياحة الدينية

 10،2 43 مندوب استقبال وتوديع

 11،4 48 مرافق مجموعات سياحية

 11،6 49 أخري 

 

 عدد سنوات الخبرة

 6،4 27 سنين 3أقل من 

 33،5 141 سنوات 3-7

 37،3 157 سنة 8-12

 15،9 67 سنة 13-17

 6،9 29 سنة 17أكثر من 

 

 %100 421 المجموع
 

فرد من  332بالنسبة للنوع؛ هناك ( البيانات العامة والوظيفية ألفراد العينة. 1يوضح جدول رقم )
. وفيما يتعلق بالسن؛ هناك %21،1بنسبة فرد من اإلناث  89، بينما هناك %78،9الذكور بنسبة 

فرد  139سنة، وهناك  35إلي أقل من  25ممن تتراوح أعمارهم ما بين  %43،2فرد بنسبة  182
فرد بنسبة  63سنة، باإلضافة إلي  45إلي أقل من  35ممن تتراوح أعمارهم ما بين  %33بنسبة 

ممن  %5،2فرد بنسبة  22ة، وهناك سن 55سنة إلي أقل من  45ممن تتراوح أعمارهم ما بين  15%
سنة. أما  55ممن تزيد أعمارهم عن  %3،6فرد بنسبة  15سنة، وأخيرًا هناك  25تقل أعمارهم عن 

حاصلين علي درجة  %95،7من أفراد العينة بنسبة  403بالنسبة للمؤهل الدراسي؛ فهناك 
من يعملون في قسم الطيران، م %23،3فرد بنسبة  98وفيما يتعلق بالوظيفة؛ فهناك  ،البكالوريوس

 %18،1فرد بنسبة  76ممن يعملون في قسم السياحة الدينية، بجانب  %18،3فرد بنسبة  77وهناك 
ممن  %11،4فرد بنسبة  48ممن يعملون في قسم السياحة )الداخلية والخارجية(، باإلضافة إلي 

ممن يعملون كمندوب  %10،2فرد بنسبة  43يعملون كمرافق مجموعات سياحية، وهناك أيضًا 
أفراد بنسبة  9يعملون في قسم التسويق، وهناك  %5فرد بنسبة  21استقبال وتوديع، كما أن هناك 

يشغلون وظائف أخري  %11،6فرد بنسبة  49يعملون في قسم النقل السياحي، وأخيرًا هناك  2،1%
المبيعات، ومدير داخل الشركة مثل مدير الشركة، ومدير قسم الطيران، ومدير قسم التسويق و

التعاقدات، ومنظمي البرامج السياحية، ومدير قسم السياحة الخارجية، ومدير قسم السياحة الدينية. وفيما 
ممن تتراوح سنوات خبرتهم ما  %37،3فرد من العينة بنسبة  157يتعلق بعدد سنوات الخبرة؛ هناك 

 7-3سنوات خبرتهم ما بين  ممن تتراوح %33،5فرد بنسبة  141سنة، كما أن هناك  12-8بين 
 17-13ممن تتراوح سنوات خبرتهم ما بين  %15،9فرد بنسبة  67سنوات، باإلضافة إلي أن هناك 

فرد  27سنة، وأخيرًا هناك  17ممن تزيد سنوات خبرتهم عن  %6،9فرد بنسبة  29سنة، وهناك 
سنوات. 3ممن تقل سنوات خبرتهم عن  %6،4بنسبة 
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ممن تم تدويرهم بين الوظائف  %88،4عاملين في شركات السياحة بنسبة من ال 372هناك  كما أن
لم يتم تدويرهم  %11،6من أفراد العينة بنسبة  49والمهام المختلفة داخل شركاتهم، في حين أن هناك 

من  204هناك  باإلضافة إلي أنبين الوظائف المختلفة، واستقرارهم في وظيفة واحدة بدون تغيير.
أفراد العينة من العاملين في شركات السياحة فئة "أ" تم تدويرهم بين الوظائف والمهام مرة واحدة فقط، 

ممكن تم تدويرهم مرتين بين  %15،9من أفراد العينة بنسبة  59، كما أن هناك %54،8وذلك بنسبة 
تم تدويرهم ثالثة  %11لعينة بنسبة من أفراد ا 41الوظائف والمهام المختلفة، باإلضافة إلي ان هناك 

تم تدويرهم أربعة مرات بين الوظائف والمهام  %7،5من أفراد العينة بنسبة  28مرات، بجانب وجود 
فرد من  13تم تدويرهم خمسة مرات، وأخيرًا هناك  %7،3فرد من العينة بنسبة  27المختلفة، وهناك 

 ين الوظائف والمهام المختلفة.مرات ب 5تم تدويرهم أكثر من  %3،5العينة بنسبة 
 

 التحليل الوصفي لمحاور الدراسة 
 ( التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة2يوضح جدول رقم )

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير

 1،15 4،10 سياسة التدوير الوظيفي داخل شركات السياحة

 

 1،02 4،15 االلتزام االستمراري

 1،05 4،07 المعياريااللتزام 

 1،12 4،07 االلتزام الشعوري )العاطفي(

 1،06 4،09 مستوي االلتزام التنظيمي لدي العاملين في شركات السياحة

 

 1،00 4،16 مستوي االستغراق الوظيفي لدي العاملين في شركات السياحة

، حيث السياحة فئة "أ" بدرجة كبيرة( تطبيق سياسة التدوير الوظيفي في شركات 2يوضح جدول رقم )
تطبيق التدوير الوظيفي في شركات  وهو يشير إلي الموافقة علي، 4،10بلغ المتوسط الحسابي 

. كما يوضح الجدول ارتفاع مستوي االلتزام التنظيمي 1،15السياحة، وبلغ االنحراف المعياري 
، مما يدل علي الموافقة علي ارتفاع 4،09الحسابي للعاملين في شركات السياحة، حيث بلغ المتوسط 

. وفيما يتعلق بأبعاد االلتزام التنظيمي؛ فقد 1،06مستوي االلتزام التنظيمي، وبلغ االنحراف المعياري 
(، يليه ُبعد االلتزام المعياري 4،15جاء ُبعد االلتزام االستمراري كأعلى األبعاد )المتوسط الحسابي= 

(. 4،07(، وأخيرًا ُبعد االلتزام الشعوري أو العاطفي )المتوسط الحسابي= 4،07)المتوسط الحسابي= 
باإلضافة إلي أن النتائج تبرز ارتفاع مستوي االستغراق الوظيفي لدي العاملين في شركات السياحة فئة 

، وهو ما يشير إلي الموافقة علي ارتفاع مستوي االستغراق 4،16"أ"، حيث بلغ المتوسط الحسابي 
 .1،00وظيفي، وبلغ االنحراف المعياري ال

 نتائج معامالت ارتباط بيرسون بين متغيرات الدراسة

تم إجراء اختبار معامل االرتباط بيرسون الستكشاف العالقة بين التدوير الوظيفي وااللتزام التنظيمي 
 واالستغراق الوظيفي.

 ( نتائج االرتباط بين متغيرات الدراسة3جدول رقم )
 االستغراق الوظيفي االلتزام التنظيمي التدوير الوظيفي المتغيرات

   1 التدوير الوظيفي

  1 **0،779 االلتزام التنظيمي

 1 **0،922 **0،679 االستغراق الوظيفي

( أن العالقة طردية بين التدوير الوظيفي وااللتزام التنظيمي واالستغراق 3يوضح جدول رقم )
وُتظهر النتائج أن هناك عالقة ارتباط طردية ومعنوية بين التدوير الوظيفي وااللتزام الوظيفي. 

وهذا يعني أنه كلما زاد تدوير العاملين  وهو ارتباط قوي. 0،779التنظيمي، حيث بلغت قيمة االرتباط 
معنوية بين وُتظهر النتائج أيضًا أن هناك عالقة ارتباط طردية و ،كلما زاد مستوي التزامهم التنظيمي

وهذا  وهو ارتباط متوسط. 0،679التدوير الوظيفي واالستغراق الوظيفي، وقد بلغت قيمة االرتباط 
 يشير إلي أنه كلما زاد تدوير العاملين كلما زاد مستوي استغراقهم الوظيفي.
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 Amosتحليل المسار باستخدام نتائج 

 االلتزام التنظيميأواًل: تحليل المسار ألثر التدوير الوظيفي علي 

 ( قيم مؤشرات تطابق النموذج مع البيانات4جدول رقم )
مربع كاي 
 المعياري

2Chi 

مؤشر 
المطابقة 
 المقارن
CFI 

مؤشر جودة 
 المطابقة
GFI 

مؤشر المطابقة 
 المعياري

NFI 

مؤشر 
المطابقة 
 المتزايد

IFI 

مؤشر جذر متوسط 
 مربع الخطأ التقريبي

RMSEA 

1,574 0,955 1,000 0,921 0,914 0,030 
 

مؤشرات جودة مطابقة نموذج تحليل المسار ألثر التدوير الوظيفي علي قيم ( 4يوضح جدول رقم )
فهناك ، ومن ثم 1،574، حيث بلغت 2قيمة مربع كاي تقل عن  االلتزام التنظيمي. وبرز النتائج أن

وتوضح النتائج  ،مطابقة النموذجيدل ذلك علي و، 0،955( بلغت CFI. كما أن قيمة )تطابق للنموذج
، مما يدل علي التطابق التام للنموذج. ويتضح من الجدول أيضًا 1،00( بلغت GFIبالجدول أن قيمة )

( IFIة )مالجدول أن قي كما ُيظهر، وهذا يدل علي مطابقة النموذج. 0،921( بلغت NFIأن قيمة )
( بلغت RMSEAائج بالجدول أن قيمة )، مما يدل علي مطابقة النموذج. وتوضح النت0،914بلغت 

 ، وهي قيمة تقترب من الصفر، مما يدل علي تطابق النموذج. 0،030
 

 ( تحليل المسار ألثر التدوير الوظيفي علي االلتزام التنظيمي5جدول رقم )
 

 المتغيرات
معامالت 
المسار 
غير 

 المعيارية

معامالت 
المسار 
 المعيارية

الخطأ 
 المعياري

S.E 

 قيمة ت
C.R 

 

P 

Value 

 
 النتيجة

 دعمت *** 23,236 0,032 0,785 0,752 االلتزام التنظيمي --->التدوير الوظيفي 

مستوي االلتزام التنظيمي لدي  نتائج تحليل المسار ألثر التدوير الوظيفي علي( 5رقم )يوضح جدول 
االلتزام ، وقد بلغت قيمة تحليل المسار المعيارية من التدوير الوظيفي إلي العاملين في شركات السياحة

(، وهذا يعني أن التدوير الوظيفي يؤثر إيجابًا بنسبة 0،000، وهي ذات معنوية )0،785 التنظيمي
. وبلغت قيمة الخطأ العاملين في شركات السياحة االلتزام التنظيمي لدي زيادة مستوي علي 78،5%

وبناًء علي ذلك؛ يتم ، وهي ذات معنوية.23،236. كما بلغت قيمة ت المحسوبة 0،032المعياري 
قبول الفرض األول القائل "يؤثر التدوير الوظيفي علي مستوي االلتزام التنظيمي لدي العاملين في 

 حليل المسار من التدوير الوظيفي إلي االلتزام التنظيمي.( ت2كما يوضح شكل رقم )شركات السياحة".

 ( تحليل المسار من التدوير الوظيفي إلي االلتزام التنظيمي2شكل رقم )
Job( إلي ROTشير )ي*  Rotation( بينما يشير ،COMM إلي )Organizational Commitment .  
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 االستغراق الوظيفي: تحليل المسار ألثر التدوير الوظيفي علي ثانيًا

 ( قيم مؤشرات تطابق النموذج مع البيانات6جدول رقم )
مربع كاي 
 المعياري

2Chi 

مؤشر 
المطابقة 
 المقارن
CFI 

مؤشر جودة 
 المطابقة
GFI 

مؤشر المطابقة 
 المعياري

NFI 

مؤشر 
المطابقة 
 المتزايد

IFI 

مؤشر جذر متوسط 
 مربع الخطأ التقريبي

RMSEA 

1,260 0,971 0,993 0,918 0,994 0,010 

( قيم مؤشرات جودة مطابقة نموذج تحليل المسار ألثر التدوير الوظيفي علي 6يوضح جدول رقم )
، 1،260، حيث بلغت 2االستغراق الوظيفي. من خالل الجدول يتضح أن قيمة مربع كاي تقل عن 

علي مطابقة النموذج. ، ويدل ذلك 0،971( بلغت CFIومن ثم هناك تطابق للنموذج. كما أن قيمة )
، وهي قيمة تقترب من الواحد الصحيح بشدة، مما 0،993بلغت (؛ فإن قيمته GFIوفيما يتعلق بقيمة )

، وهذا يدل علي مطابقة 0،918قيمتها( بلغت NFIيدل علي التطابق شبه التام للنموذج. كما أن )
هي قيمة تكاد تقترب من الواحد ، و0،994 قيمتها بلغت التي(IFI)لـ النموذج. ونفس الحال بالنسبة 

( RMSEAالصحيح، مما يدل علي مطابقة النموذج بدرجة كبيرة. وتوضح النتائج بالجدول أن قيمة )
 ، وهي قيمة تقترب من الصفر، مما يدل علي تطابق النموذج. 0،010بلغت 

 ( تحليل المسار ألثر التدوير الوظيفي علي االستغراق الوظيفي7جدول رقم )
 

 المتغيرات
معامالت 

المسار غير 
 المعيارية

معامالت 
المسار 
 المعيارية

الخطأ 
 المعياري

S.E 

 قيمة ت
C.R 

P 

Value 
 

 النتيجة

االستغراق  --->التدوير الوظيفي 
 الوظيفي

 دعمت *** 16,971 0,029 0,692 0,490

نتائج تحليل المسار ألثر التدوير الوظيفي علي مستوي االستغراق الوظيفي لدي  (7رقم ) يوضح جدول
العاملين في شركات السياحة، وقد بلغت قيمة تحليل المسار المعيارية من التدوير الوظيفي إلي 

إيجابًا (، وهذا يعني أن التدوير الوظيفي يؤثر 0،000، وهي ذات معنوية )0،692االستغراق الوظيفي 
علي زيادة مستوي االستغراق الوظيفي لدي العاملين في شركات السياحة. وبلغت قيمة  %69،2بنسبة 

وبناء علي ذلك؛ ، وهي ذات معنوية. 16،971. كما بلغت قيمة ت المحسوبة 0،029الخطأ المعياري 
ظيفي للعاملين في يتم قبول الفرض الثاني القائل "يؤثر التدوير الوظيفي علي مستوي االستغراق الو

( تحليل المسار من التدوير الوظيفي إلي االستغراق 3كما يوضح شكل رقم )شركات السياحة".
 الوظيفي.

 ( تحليل المسار من التدوير الوظيفي إلي االستغراق الوظيفي3شكل رقم )
 

Job( إلي ROTشير )ي*  Rotation( بينما يشير ،INV إلي )Job Involvement .  
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 : تحليل المسار ألثر االستغراق الوظيفي علي االلتزام التنظيميثالثًا
 ( قيم مؤشرات تطابق النموذج مع البيانات8جدول رقم )

مربع كاي 
 المعياري

2Chi 

مؤشر المطابقة 
 المقارن
CFI 

مؤشر جودة 
 المطابقة
GFI 

مؤشر المطابقة 
 المعياري

NFI 

مؤشر المطابقة 
 المتزايد

IFI 

متوسط مؤشر جذر 
 مربع الخطأ التقريبي

RMSEA 

1,087 0,925 0,991 0,922 0,926 0,042 
 

( قيم مؤشرات جودة مطابقة نموذج تحليل المسار ألثر االستغراق الوظيفي علي 8يوضح جدول رقم )
، ومن 1،087، حيث بلغت 2االلتزام التنظيمي. ومن خالل الجدول يتضح أن قيمة مربع كاي تقل عن 

، ويدل ذلك علي مطابقة 0،925( بلغت CFIتطابق للنموذج. وتوضح النتائج أن قيمة )ثم هناك 
، وهي قيمة تكاد تقترب من الواحد الصحيح بشدة، مما يدل 0،991( بلغت GFIأن قيمة ) كماالنموذج. 

، وهذا يدل 0،922( بلغت NFIعلي التطابق شبه التام للنموذج. ويتضح من الجدول أيضًا أن قيمة )
، مما يدل علي مطابقة 0،926( بلغت IFIمطابقة النموذج. ومن خالل الجدول يتضح أن قيمة ) علي

، مما 0،08، وهي قيمة أقل من 0،042( بلغت RMSEAالنموذج. وتوضح النتائج بالجدول أن قيمة )
يدل علي تطابق النموذج. ومن خالل جميع المؤشرات المذكورة يتضح تطابق النموذج المقترح مع 

 نات العينة.بيا
 ( تحليل المسار ألثر االستغراق الوظيفي علي االلتزام التنظيمي9جدول رقم )
 

 المتغيرات
معامالت 

المسار غير 
 المعيارية

معامالت 
المسار 
 المعيارية

الخطأ 
 المعياري

S.E 

 قيمة ت
C.R 

P 

Value 
 

 النتيجة

االلتزام  --->االستغراق الوظيفي 
 التنظيمي

 دعمت *** 31,145 0,034 0,918 1,233

نتائج تحليل المسار ألثر االستغراق الوظيفي علي مستوي االلتزام التنظيمي  (9رقم ) يوضح جدول
لدي العاملين في شركات السياحة، وقد بلغت قيمة تحليل المسار المعيارية من االستغراق الوظيفي إلي 

(، وهذا يعني أن االستغراق الوظيفي يؤثر 0،000، وهي ذات معنوية )0،918االلتزام التنظيمي 
علي زيادة مستوي االلتزام التنظيمي لدي العاملين في شركات السياحة. وبلغت  %91،8بنسبة  إيجابًا

وبناًء علي ، وهي ذات معنوية. 31،145. كما بلغت قيمة ت المحسوبة 0،040قيمة الخطأ المعياري 
لدي  ذلك؛ يتم قبول الفرض الثالث القائل "يؤثر االستغراق الوظيفي علي مستوي االلتزام التنظيمي

( تحليل المسار من االستغراق الوظيفي إلي 4كما يوضح شكل رقم )العاملين في شركات السياحة".
 االلتزام التنظيمي.

 االلتزام التنظيمي( تحليل المسار من االستغراق الوظيفي إلي 4شكل رقم )
 

Organizational ( إليCOMM، بينما يشير )Job Involvement( إلي INVشير )ي* Commitment .  
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 ختبار دور المتغير الوسيط في العالقة بين المتغير المستقل والمتغيرات التابعةا

الختبار إذا ما  AMOS V.21من خالل برنامج  BOOTSTRAPتم استخدام تحليل المسار بطريقة 
كان لالستغراق الوظيفي كمتغير وسيط دور في العالقة بين التدوير الوظيفي كمتغير مستقل وأداء 

 العاملين وااللتزام التنظيمي واالحتراق الوظيفي كمتغيرات تابعة.

 وسيطتحليل المسار ألثر التدوير الوظيفي علي االلتزام التنظيمي في وجود االستغراق الوظيفي ك

 ( قيم مؤشرات تطابق النموذج مع البيانات10جدول رقم )
مربع كاي 
 المعياري
Chi2 

مؤشر المطابقة 
 المقارن
CFI 

مؤشر جودة 
 المطابقة
GFI 

مؤشر المطابقة 
 المعياري

NFI 

مؤشر المطابقة 
 المتزايد

IFI 

مؤشر جذر متوسط 
 مربع الخطأ التقريبي

RMSEA 

1,870 0,942 0,944 0,929 0,954 0,019 

( قيم مؤشرات جودة مطابقة نموذج تحليل المسار ألثر التدوير الوظيفي علي 10يوضح جدول رقم )
االلتزام التنظيمي في وجود االستغراق الوظيفي كمتغير مستقل. ومن خالل الجدول يتضح أن قيمة 

النتائج أن قيمة ، ومن ثم هناك تطابق للنموذج. وتوضح 1،870، حيث بلغت 2مربع كاي تقل عن 
(CFI بلغت )وتبين، ويدل ذلك علي مطابقة النموذج. 0،942 ( النتائج بالجدول أن قيمةGFI بلغت )

، وهذا 0،929( بلغت NFI، مما يدل علي تطابق النموذج. ويتضح من الجدول أيضًا أن قيمة )0،944
 وُتظهر، مما يدل علي مطابقة النموذج. 0،954( بلغت IFIأن قيمة ) كمايدل علي مطابقة النموذج. 

، وهي قيمة تقترب كثيرًا من الصفر، مما يدل علي 0،019( بلغت RMSEAالنتائج بالجدول أن قيمة )
 تطابق النموذج. ومن خالل جميع المؤشرات المذكورة يتضح تطابق النموذج المقترح مع بيانات العينة.

حقق من األثر المباشر وغير المباشر للتدوير الوظيفي علي ( نتائج تحليل المسار للت11جدول رقم )
 االلتزام التنظيمي في ظل وجود االستغراق الوظيفي كمتغير وسيط

 
 األثر

 
 قيم معامالت التأثير المباشر

قيم معامل التأثير 
 غير المباشر

أثر التدوير الوظيفي علي 
االلتزام التنظيمي ف ظل وجود 
االستغراق الوظيفي كمتغير 

 وسيط 

 0,692 أثر التدوير الوظيفي علي االستغراق الوظيفي

0,494** 
 0,918 أثر االستغراق الوظيفي علي االلتزام التنظيمي

 أثر التدوير الوظيفي علي االلتزام التنظيمي
0,785 

. AMOSباستخدام برنامج  BOOTSTRAP( نتائج تحليل المسار بطريقة 11جدول رقم )يوضح 
وبالرجوع إلي شروط استخدام هذه الطريقة، يتضح من الجدول أن االستغراق الوظيفي يلعب دورًا 

السياحة، وسيطًا جزئيًا في العالقة بين التدوير الوظيفي وااللتزام التنظيمي لدي العاملين في شركات 
ويرجع ذلك إلي أن العالقة غير المباشرة بين المتغير المستقل )التدوير الوظيفي( والمتغير التابع 
)االلتزام التنظيمي( معنوية وهذا يعني وجود توسط للمتغير الوسيط )االستغراق الوظيفي(، كما أن 

لتابع )االلتزام التنظيمي( معنوية العالقة المباشرة بين المتغير المستقل )التدوير الوظيفي( والمتغير ا
 وهذا يعني أن هناك توسط جزئي للمتغير الوسيط )االستغراق الوظيفي(.

 

ويوضح الجدول قيم معامالت التأثير المباشر بين المتغيرات المستقلة والوسيطة والتابعة، حيث بلغت 
االستغراق الوظيفي لدي العاملين في شركات قيمة معامالت التأثير المباشر للتدوير الوظيفي علي 

، مما يدل علي الدور الهام الذي يلعبه تطبيق سياسة التدوير الوظيفي في زيادة اندماج 0،692السياحة 
وارتباط العاملين بوظائفهم. كما بلغت قيمة معامالت التأثير المباشر لالستغراق الوظيفي علي االلتزام 

ي أن اندماج وارتباط العاملين بوظائفهم يساهم في زيادة مستوي ، مما يدل عل0،918التنظيمي 
التزامهم التنظيمي. باإلضافة إلي أن قيمة معامالت التأثير المباشر للتدوير الوظيفي علي االلتزام 

، وهذا يدل علي التأثير اإليجابي لتطبيق سياسة التدوير الوظيفي في تحسين 0،785التنظيمي بلغت 
التنظيمي لدي العاملين في شركات السياحة. وقد بلغ التأثير غير المباشر للتدوير مستوي االلتزام 

(، 0،494الوظيفي علي االلتزام التنظيمي في ظل وجود االستغراق الوظيفي كمتغير وسيط جزئي )
في العالقة بين التدوير الوظيفي وااللتزام  %49،4وهذا يعني أن االستغراق الوظيفي يؤثر بنسبة 

مي، وهو ما يؤكد الدور الذي يلعبه االستغراق الوظيفي كمتغير وسيط )جزئي( في تعزيز تأثير التنظي
 التدوير الوظيفي علي مستوي االلتزام التنظيمي لدي العاملين في شركات السياحة. 
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وبناًء علي ذلك؛ يتم قبول الفرض الرابع القائل "يلعب االستغراق الوظيفي دورًا وسيطًا في العالقة 
 ين التدوير الوظيفي وااللتزام التنظيمي للعاملين في شركات السياحة".ب

( نتائج تحليل المسار ألثر التدوير الوظيفي علي االلتزام التنظيمي في وجود 5ويوضح شكل رقم )
 االستغراق الوظيفي.

 

وجود االستغراق ( نتائج تحليل المسار ألثر التدوير الوظيفي علي االلتزام التنظيمي في 5شكل رقم )
 الوظيفي

 

بينما ، Organizational Commitment( إلي COMM) ويشير ،Job Rotation( إلي ROT) يشير*
 .Job Involvement إلي( INV) يشير

 

 الخالصة
 

هناك سياسة واضحة لتطبيق التدوير الوظيفي في شركات السياحة المصرية فئة "أ، حيث يتم تطبيق 
ان نجاح  أظهرت الدراسة وفقًا لخطط مدروسة وبما يتوافق مع متطلبات الوظائف. كماسياسة التدوير 

تطبيق سياسة التدوير الوظيفي يحقق العديد من المزايا سواء للشركات أو العاملين منها تحسين مستوي 
أداء العاملين، واكتسابهم العديد من المهارات والمعارف والخبرات، وإتاحة فرصة أكبر لهم لإلبداع 

ارات الكامنة لدي العاملين واكتشاف القدرات والمه واالبتكار، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة،
والتقليل من سلبيات  كما يساهم التدوير في رفع الروح المعنوية للعاملين، وإلمامهم بكافة مهام الشركة،

 وتعزيز مستوي االلتزام التنظيمي لهم وزيادة مستوي االستغراق الوظيفي لديهم.  الروتين الوظيفي
 

الوظيفي ومستوي االلتزام التنظيمي لدي العاملين في هناك عالقة طردية ومعنوية قوية بين التدوير 
شركات السياحة فئة "أ"، حيث يساهم التدوير الوظيفي في تحسين وتعزيز االلتزام التنظيمي لدي 

%، كما ان هناك عالقة ارتباط طردية ومعنوية متوسطة  78،5العاملين في شركات السياحة بنسبة 
اق الوظيفي لدي العاملين في شركات السياحة فئة "أ"، حيث بين التدوير الوظيفي ومستوي االستغر

يساهم التدوير الوظيفي في تحسين مستوي االستغراق الوظيفي لدي العاملين في شركات السياحة بنسبة 
، باإلضافة إلي ذلك هناك عالقة ارتباط طردية ومعنوية قوية جدًا بين االستغراق الوظيفي 69،2%

ي لدي العاملين في شركات السياحة فئة "أ"، حيث يساهم االستغراق في ومستوي االلتزام التنظيم
. وأخيرًا، يلعب االستغراق %91،8تحسين وتعزيز مستوي االلتزام التنظيمي لدي العاملين بنسبة 

الوظيفي دورًا وسيطًا جزئيًا في العالقة بين التدوير الوظيفي وااللتزام التنظيمي لدي العاملين في 
 ، حة المصرية فئة "أ"شركات السيا
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The Impact of Job Rotation on Organizational Commitment Level of 

the Employees in the Egyptian Travel Agencies: Mediating Role of 

Job Involvement 
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Abstract 

Job rotation is one of the innovative strategies to improve the level of 

organizational commitment and raise the level of employees' job involvement 

within organizations. The study aims to explore the impact of job rotation on 

the level of organizational commitment of the employees in the Egyptian travel 

agencies category "A", via the mediating role of job involvement. 480 

Questionnaires were distributed to a random sample of employees in travel 

agencies category A, while 421 forms were valid for statistical analysis. The 

study found that job rotation has a significant and positive impact on 

organizational commitment and job satisfaction. The study revealed that job 

involvement partially mediates the relationship between job rotation and 

organizational commitment in the Egyptian travel agencies category "A". The 

Application of job rotation policy helps to improve the level of employees' 

performance in travel agencies by acquiring them new skills and experiences, 

as well as enhancing and developing the level of organizational commitment 

and job involvement. 
 

Keywords: job rotation, organizational commitment, job involvement, travel 

agency. 


