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ترتيبات العمل المرنة واثرها في تقليل دوران العمل  :دراسة استطالعية في بعض
كليات جامعة الموصل
احمد خالد عبدالرحمن

بشار غانم العلي*

تاريخ االستالم2022/04/23 :

تاريخ القبول2022/08/12 :

المستخلص
يهدف البحث الى التعرف على آثر ترتيبات العمل المرنة وهو (عملية تعديل لنظام العمل الناتج عن التطورات
التكنولوجية  ،ال سيما في مجال االتصاالت  ،بما يسمح للموظف بالعمل بحرية في مكان ووقت العمل واثرها في
تقليل دوران العمل وهي عبارة (عبارة عن التغيرات التي تحدث في قوة العمل الناتجة عن خروج وانسحاب أو
فصل الموظفين وتعيين موظفين جدد بدال منهم) .استخدم المنهج االستطالعي لقياس المتغيرات باالعتماد على
استمارة استبانة اليكترونية على برنامج ( )Google Formsاعدت لهذا الغرض تم توزيعها على  82فرد من
اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين العاملين في بعض كليات جامعة الموصل وهي ( كلية االدارة واالقتصاد –
كلية علوم البيئة وتقناتها – كلية العلوم االسالمية – كلية الزراعة والغابات) ،تم االعتماد على البرنامج االحصائي
( )IBM SPSS Statistics 22لتحليل البيانات المحصلة واظهار النتائج .اظهرت نتائج البحث ان االفراد
يستطيعون ممارسة عملهم من خارج مكتب العمل وعدم االلتزام بموقع مادي للعمل وانما االعتماد على االفكار
الجديدة لحل المشاكل التي تواجههم في باالعتماد على وسائل االتصال المختلفة مثل (الهاتف المحمول – البريد
االليكتروني.. ،الخ) .واخيرا ،يوصي البحث على انه يجب ان تتوافق الوظيفة مع القيم الشخصية للموظف وكذلك
مع طموحاته الشخصية وذلك مما يؤدي الى عدم تخليه عن وظيفته في حال حصوله على وظيفة أفضل.

الكلمات المفتاحية  :ترتيبات العمل المرنة ،دوران العمل ،تقليل دوران العمل
*كلية االدارة واالقتصاد ,قسم ادارة االعمال ,جامعة الموصل  ,العراق

2790-4237/© 2022 Golden STEPS Ltd. This is an open access article under the CC-BY-NC-ND
)license. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

1

Published by Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences (STEPS), 2022

Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences, Vol. 1 [2022], Iss. 3, Art. 22

Flexible work arrangements and their impact on reducing
work turnover: An exploratory study in some colleges of the
University of Mosul
*Bashar Ghanim Alali, College of Administration and Economics, Department of
Business Administration, Mosul University, Iraq
Ahmed Khaled Abdel Rahman, College of Administration and Economics,
Department of Business Administration, Mosul University, Iraq

Received: 23/04/2022

Accepted:12/08/2022

Abstract
The research aims to identify the effect of flexible work arrangements, which is (a
process of modifying the work system resulting from technological developments,
especially in the field of communications, in order to allow the employee to work freely
in the place and time of work, in addition to its impact on reducing work turnover,
which is (changes that occur in the work strength resulting from the quit, withdrawal or
firing the employees, and the recruiting new employees to replace them). The
exploratory approach is used to measure the variables basing on an electronic
questionnaire form (Google Forms) prepared for this purpose, then it was distributed to
82 faculty members and employees working in some faculties of the University of
Mosul, which are (College of Administration and Economics - College of
Environmental Sciences and Technologies - College of Islamic Sciences - College of
Agriculture and Forestry). The statistical program (IBM SPSS Statistics 22) was used
to analyze the collected data and show the results.
The research results showed that employees can perform their jobs from outside the
work office with no commit to a physical location for work, but depending on new ideas
to solve the problems they face by relying on various means of communication such as
(mobile phone - e-mail,..etc.). Finally, the research recommends that the job should be
compatible with the employee’s personal values as well as with his personal ambitions,
leading to him not to give up his job if he gets a better job.
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المقدمة
تمتاااز بيئااة اعمااال اليااوم بااالتغيير المتسااارح الااذي وةااع تحااديات كبياارة امااام كاال ماان العاماال
وصااااحب العمااال (المنظماااة) ،والسااايما بعاااد انتشاااار جائحاااة كوروناااا وماااا صااااحبها مااان اغالقاااات كبيااارة
وعزلااة واسااعة اذ ةةااافة تحااديات جدياادة للمنظمااات ،ولغاارض مواجهااة هااذ التحااديات كااان البااد للمنظمااات
ماان اختيااار مااداخل تااوفر لهااا المرونااة الكافيااة التااي تعااود علااى العاماال والمنظمااة بالفائاادة وتمكنهااا ماان
الخااروج ماان ااطاار التقليديااة المتعااارف عليهااا فااي العماال ،وماان هااذ المااداخل هااي ترتيبااات العماال المرنااة
التااي تااوفر المرونااة الختيااار جااداول العماال المرنااة حتااى اصاابحت ظاااهرة توظيااف عالميااة ،وأصاابحت
جااداول العماال البديلااة هااذ وساايلة ااائعة بشااكل متزايااد فااي المنظمااات اذ تمكنهااا ماان تغيياار وقاات ومكااان
العماال ،وتمثاال هااذ التغيياارات فااي جااداول العماال اسااتجابة لالحتياجااات المتغياارة لكاال ماان القااو العاملااة
والسااوق  ،ممااا يتاايح لكاال ماان المااوظفين وأصااحاب العماال الفرصااة لتعااديل مكااان وزمااان وكيفيااة العماال،
كمااا ركاازت االدبيااات علااى ااسااباب المتعلقااة باسااتخدام أ ااكال مختلفااة ماان ترتيبااات العماال المرنااة سااوأ
الموظف او صاحب العمل ،ودورها الكبير في الحفاظ على المهارات والكفاءات وتقليل دوران العمل.
 .1منهجية البحث
 .1.1مشكلة البحث
تعتبر مشكلة عدم الحفاظ على المواهب والكفاءات البشرية من اهم المشاكل التي تعاني منها المنظمات
سواء في القطاح العام او الخاص كون هذ المواهب تعتبر من اهم عوامل المساعدة في تحقيق ميزة تنافسية مستدامة
للمنظمة ,فالمنافسة االن في عصر التقدم التكنلوجي واالتصاالت والعولمة والتحول من الموارد المادية الملموسة
الى الموارد الغير ملموسة  ,عليه يجب على المنظمات المحافظة على مواردها البشرية الكفوءة والحيلولة دون
انتقالهم الى منظمات اخر او تحويلهم الى وظائف اخر او فصلهم او احالتهم الى التقاعد والتي تعتبر من اهم
الحاالت التي يمكن من خاللها أرتفاح حاالت دوران العمل في المنظمة  ,وجاء البحث االتي لمعالجة هذ المشكلة
وةمان والء والتزام الموظفين للعمل في المنظمة وذلك من خالل ترتيبات العمل المرنة وباالخص في قطاح التعليم
وما عانا هذا القطاح في ظل جائحة كورونا من معوقات باالخص في عمليات التدريس واكمال المناهج الدراسية
من خالل البرامج والتطبيقات المعتمدة على االنترنيت والتي يمكن من خاللها فتح صف دراسي وامكانية رح
وايصال المواد الدراسية العلمية الى الطالب بكل سهولة ,وفرت هذة التقنيات أمكانية ادارة العملية التعليمية دون
االلتزام بوقت او مكان ةمن ترتيبات عمل مرنة تعتمد على حل المشاكل والتي تعاني منها المنظمات عن طريق
اساليب وجراءات عمل يمكن من خاللها انجاز المهام دون تاخير وبكفاءة وفاعلية عالية وذلك مما يؤدي الى ارةاء
الزبون سواء الداخلي والخارجي ،عليه باالمكان صياغة مشكلة البحث الرئيسية من خالل السؤال الرئيسي االتي (
هل لترتيبات العمل المرنة دور في تقليل دوران العمل في جامعة الموصل من خالل اجراء دراسة ميدانية في
بعض كلياتها وهي ( االدارة واالقتصاد – كلية البيئة – كلية العلوم االسالمية – كلية الزراعة والغابات)
وتتفرح من هذا السؤال مجموعة من االسئلة وهي :
 .1هل يوجد ترتيبات عمل مرنة في المنظمة المبحوثة ؟
 .2هل تعاني المنظمة المبحوثة من دوران العمل ؟
 .3هل باالمكان االعتماد على ترتيبات العمل المرنة من اجل الحفاظ على الموارد البشرية الموهوبة والكفوءة
في المنظمة المبحوثة ؟
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 .4ما امكانية تقليل دوران العمل في المنظمة المبحوثة من خالل ترتيبات العمل المرنة ؟
 . 1.2أهمية البحث
تنبع اهمية البحث من محاولته ربط بين متغيرين على درجة عالية من االهمية على مستو الدراسات المتعلقة
بالموارد البشرية وهما ترتيبات العمل المرنة واثر في تخفيظ دوران العمل في المنظمة المبحوثة ( بعض كليات
جامعة الموصل )  ,ويمكن اجمال أهمية البحث بالنواحي ااتية :
أ.

الناحية النظرية  :يكتسب البحث اهميته النظرية لتناوله موةوح حديث على مستو الدراسات العراقية
وهو ترتيبات العمل المرنة بوصفه واحد من أكثر المواةيع التي ترتبط مع الموارد البشرية سواء على
المستو الوظيفي او الشخصي وما لها اثر على االحتفاظ بالموارد البشرية المتميزة في المنظمة ,مما
يشكل ةةافة علمية متواةعة يمكن أن تساعد الباحثين في مجال االدارة في التعرف بعض مماراسات
العمل المرنة في المنظمة والتي تعتبر ترتيبات يمكن من خاللها تقليل دوران العمل في المنظمة المبحوثة.

ب .الناحية العملية امكانية تخفيض وتقليل دوران العمل في المنظمة المبحوثة من خالل بعض االساليب
واالجراءات والتي تسمى بالتريبات المرنة للعمل والتي يمكن من خاللها احداث توافق بين الموظفين ومهام
العمل مما يؤدي على ادامة عمليات المنظمة وكذلك احتفاةها بمواردها البشرية الموهوبة .
 .1.3أهداف البحث
يهدف البحث الى:
أ.

تقديم أطار مفاهيمي ترتيبات العمل المرنة وأبعادها  ,فضال عن عوامل واسباب دوران العمل في المنظمة
وفق المصادر العلمية التي توفرت لد الباحث .

ب .الكشف عن واقع ترتيبات العمل المرنة في المنظمة المبحوثة وكذلك عن دوران العمل فيها .
ت .التعرف على طبيعة عالقات االرتباط بين ترتيبات العمل المرنة ومد قدرتها على تخفيض دوران
العمل في المنظمة البمحوثة .
ث .التعرف على عالقات التأثير بين متغيرات البحث وهم ترتيبات العمل المرنة المتغير المستغل وتأثير
على تخفيظ دروان العمل المتغير المعتمد .
ج .بيان اهم النتائج التي توصل لها البحث وما هي اهم االستنتاجات والتوصيات التي توصل لها البحث والتي
تعتبر قيمة عليمة باالمكان االستفادة منها بتطبيقها على ميادين اخر وبيان اثرها .
 .1.4فرضيات البحث
يسعى البحث من خالل طرح عدد من الفرةيات لتحقيق ما دأب ةليه الباحث من خالل تساؤالت البحث
ولتحقيق أهدافه  ,وكانت الفرةيات على النحو اآلتي :
أ.

الفرةية الرئيسة االولى  :توجد عالقة ارتباط ذات داللة ةحصائية معنوية بين أبعاد ترتيبات العمل
المرنة وتقليل دوران العمل في المنظمة المبحوثة.

ب .الفرةية الرئيسة الثانية  :توجد عالقة تأثير ذات داللة ةحصائية معنوية بين أبعاد ترتيبات العمل المرنة
وتقليل دوران العمل في المنظمة المبحوثة.
 .1.5مخطط البحث المقترح
يمثل مخطط البحث المقترح تجسيدا لفكرة البحث وفرةياته وعالقات االرتباط وااثر بين أبعاد متغيرات
البحث تمهيدا اختبار مد صحة وقوة العالقات  ,ويوةح الشكل ( )1المخطط االفتراةي للبحث الحالي .
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عالقة االتباط

ترتيبات العمل المرنة
ممارسات
التوظيف المرنة

ترتيبات المرونة
المكانية

عالقة التأثير
ترتيبات المرونة
الزمانية

دوران العمل
العوامل
التنظيمية

العوامل
الشخصية
واالجتماعية

الشكل ( )1مخطط البحث المقترح

 .1.6حدود البحث
أ.

الحدود المكانية  :طبق البحث في جامعة الموصل  /بعض كليات الجامعة .

ب .الحدود الزمانية  :تم اجراء وتنفيذ البحث بجانبيه العملي والنظري بين الفترة المحصورة ما بين 2022 /4/1
الى . 2022 /5/1
الحدود البشرية  :تمثلت الحدود البشرية بعينة الدراسة التي ملت  82فرد من (أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين
) في بعض كليات جامعة الموصل وهي ( كلية االدارة واالقتصاد – كلية علوم البيئة وتقناتها – كلية العلوم االسالمية
– كلية الزراعة والغابات) .
 .1.7منهج البحث
استخدم المنهج االستطالعي لقياس أبعاد ترتيبات العمل المرنة وأثرها على تقليل دوران العمل باالعتماد على
استمارة استبانة اليكترونية على برنامج ( )Google Formsاعدت لهذا الغرض تم توزيعها على اعضاء الهيئة
التدريسية والموظفين العاملين في المنظمة المبحوثة وبأستخدام االساليب االحصائية تم تحليل البيانات والوصول
الى النتائج .

 .1.8أساليب التحليل األحصائي
تم االعتماد على استخدام البرنامج االحصائي ( )IBM SPSS Statistics 22اغراض التحليل اإلحصائي في
هذا البحث تمثلت بالتحليالت االتية :
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 .1التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية آلستمارة االستبانة من أجل
استخدامها في وصف بعدي الدراسة وتشخيصها .
 .2استخدام عالقات االرتباط البسيطة لقياس العالقة بين متغيرات الدراسة .
 .3استخدام االنحدار لقياس تأثير المتغير المستقل في المتغير المعتمد .
 .2االطار النظري
 2.1مفهوم ترتيبات العمل المرنة
بعااد ان واجهاات انظمااة العماال التقليديااة انتقااادات واسااعة وتحااديات عدياادة تمثلاات بضااعف دوافااع
االفاااراد للعمااال ،والغياباااات المتكاااررة ،انتقااال المااادراء البتكاااار أنظماااة عمااال اقااال صااارامة مااان اانظماااة
التقليدياااة التاااي تتطلاااب االلتااازام بالعمااال لسااااعات ثابتاااه بهااادف ةعطااااء الماااوظفين والعااااملين حرياااة أكبااار
بجدولااااااة ساااااااعات العماااااال الخاصااااااة بهاااااام وهااااااو مااااااا يساااااامى بترتيبااااااات العماااااال المرنااااااة
( ,)Altindag&Siller,2014,44وعرفهااااااا (2008,420

Anderson,

&

 )Kelliherبانهااااااا

تعااديالت لنظااام العماال الناتجااة عاان التطااورات التكنولوجيااة ،ال ساايما فااي مجااال االتصاااالت ،ممااا يساامح
للعاملين والموظفين بممارسة أعمالهم بحرية من حيث اختيار مكان ووقت العمل.
تعااارف ترتيباااات العمااال المرناااة ( )Flexible Working Arrangementsبانهاااا ةيجااااد
حالااة ماان التااوازن بااين العماال والحياااة اذ يهاادف التااوازن أو التكاماال ةلااى تحسااين ظااروف العمااال ماان خااالل
تغيياار ممارسااات العماال التقليديااة ،وعرفهااا) )Clark,2000,751علااى أنهااا قاادرة اافااراد علااى الجمااع بااين
مسااؤوليات العماال والحياااة الخاصااة بغااض النظاار عاان العماار أو الجاانس بنجاااح أو تقلياال الصااراح الااى أدنااى
حاااد ممكااان ،ويعرفهاااا ( )Bell&MacVicar,2006,139بأنهاااا أي سياساااات وممارساااات ،رسااامية كانااات
أو غياار رساامية ،تساامح للعاااملين بالتناااوب فااي وقاات ومكااان تنفيااذ العماال ،وقااد تتضاامن ترتيبااات العماال
المرناااة ) )FWAsتخفااايض سااااعات العمااال ،والعمااال بااادوام جزئاااي ،ومشااااركة الوظاااائف باااين العااااملين،
والعماال ماان المناازل (العماال عاان بعااد)( ،)Menezes& Kelliher,2016,8وساااعات عماال مرنااة سااواء
بوقاات العماال او ساااعات عماال متداخلااة ،ساانوية أو مضااغوطة ،وفتاارات راحااة ماان العماال ،بهاادف ةيجاااد
التااااااااوازن الصااااااااحيح بااااااااين العماااااااال والحياااااااااة الخاصااااااااة ) .(Vincola,1999,13ويعرفهااااااااا
( )Stellaet.al.,2020,52خيااارات عماال بديلااة تساامح بعنجاااز العماال خااارج الحاادود الزمنيااة التقليديااة و /
أو المكانيااة ليااوم العماال المعياااري .وممااا تقاادم يمكاان تعريفهااا بانهااا السياسااات والممارسااات التااي يمكاان ماان
خاللهااا ماانح االفااراد العاااملين حريااة اختيااار وقاات ومكااان العماال وبمااا يحقااق منااافع للعاماال والمنظمااة التااي
يعمل بها.
 .2.2فوائد ترتيبات العمل المرنة
تحقااق ترتيبااات العماال المرنااة التااوازن بااين العماال والحياااة الخاصااة للعاااملين ،وتحساان عمليااة
التوظياااف واالحتفااااظ بالعااااملين الجيااادين ذوي الخبااارة والمهاااارة والكفااااءة ،وتحساااين ةنتاجياااة العااااملين،
وتزيااد التحفيااز وااللتاازام التنظيمااي للعاااملين ،كمااا تعماال علااى تقلياال معاادل التغيااب ودوران العماال (الهابياال،
الراجااااودي .)481،2013،ويضاااايف ( )Bell&MacVicar,2006,141فوائااااد أخاااار تتمثاااال بسااااهولة
تقااديم الخدمااة ،وتحسااين جااودة الخدمااة ،تحسااين المركااز التنافسااي للمنظمااة ،وتحسااين قاادرة العاااملين للقيااام
بااعماااال المناطاااة بهااام عااان طرياااق اختياااار ترتياااب العمااال المناساااب لهااام ،مماااا يحقاااق المنفعاااة المتبادلاااة
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للماااوظفين وأصاااحاب العمااال معاااا .ويضااايف ( )Bell&MacVicar,2006,141زياااادة جاااذب المتقااادمين
للعماال ةلااى المنظمااات التااي تتبااع ترتيبااات العماال المرنااة ،وزيااادة الطاقااة واإلبااداح ،والمرونااة فااي العماال
تجعل العاملين يشعرون بالسعادة ويقلل الصراح بين العاملين.
 .2.3أنواع ترتيبات العمل المرنة
تحدد دراسة ( )Al-Kasasbeh,2016,20أنواح ترتيبات العمل المرنة وكما يلي:
 .1العماال لاابعض الوقاات :وبموجبهااا يمكاان للعاماال ان يخفااض وقاات عملااه اارط ان تساامح طبيعااة العماال
بذلك.
 .2العمااال لسااااعات مرناااة :وبموجباااه يمكااان للعامااال توزياااع سااااعات العمااال المحاااددة وبماااا يتوافاااق ماااع
حاجاتااه ،وعلااى ان ال يقاال عاادد ساااعات العماال عاان ساااعات العماال اليوميااة (Subramaniam et
).al.,2015,35
 .3أساابوح عماال مكثااف :وهااي عمليااة توزيااع ساااعات العماال ااساابوعية علااى عاادة أيااام ،بحيااث تقاال هااذ
اايام عن اايام المعتادة في المنظمة.
 .4ساانة عماال مرنااة :بموجبهااا يمكاان للعاماال باالتفاااق مااع صاااحب العماال توزيااع أيااام العماال الساانوية علااى
عدة هور.
 .5العماال عاان بعااد :أي قيااام العاماال بممارسااة اعمالااه بعياادا عاان مقاار العماال فااي المنظمااة عاان طريااق
االنترنت من دون االلتزام بوقت ومكان محدد.
 .2.4أبعاد ترتيبات العمل المرنة
اتفااق كاال ماان ( (Hill, 2008) )Kirana,2021,26علااى تحديااد أبعاااد ترتيبااات العماال المرنااة وفااق مااا
يلي:
.1

مرونااة العقااد (التوظيااف) :هااو المباادأ الااذي يتعلااق بعقااد العماال .وبموجبااه يااتم تحديااد مااا ةذا كااان عقااد
العماال الخاااص بالعاااملين والماااوظفين بشااكل دائمااي او كعمااال ماااؤقتين (عقااود مؤقتااه) ،أي هاال ياااتم
تصاانيف العمااال كمااوظفين دائمااين أو مااوظفين متعاقاادين؟ ،وتضاايف (توفيااق )264،2021،الااى قاادرة
صاحب العمل على تحديد عدد الموظفين وفق الحتياجات العمل وظروفه.

.2

المروناااة المكانياااة :وهاااو المبااادأ الاااذي يتعلاااق بالمروناااة المكانياااة ،وبموجباااه يتمتاااع العااااملين بحرياااة
الااتحكم واختيااار مكااان العماال ،وموقااع العماال والمسااؤولين عاان العماال ،وتااوفر المنظمااة فرصااا للعاااملين
فااي اختيااار مكااان العماال سااواء داخاال المكتااب أو خارجااه (توفيااق .)263،2021،كمااا يمكاان للعاااملين
العماال فااي المناازل ،ويمكاان للمنظمااات اسااتخدام االتصاااالت الداخليااة ،واالنضاامام ةلااى المنظمااة أو مااع
الشااركاء أو الزبااائن عاان طريااق اابكة اتصاااالت خاصااة بالمنظمااة ،ويمكاان للعاااملين العماال مااع بعااض
كفريق عمل للقيام بمهام معينة). (Stellaet.al.,2020,52

 .3المرونااة الزمنيااة :وهااو المباادأ الااذي يعتمااد علااى وقاات العماال ،وبموجبااه يتمتااع العاااملين وأصااحاب
العماال بحريااة اختيااار ساااعات العماال ،ووقاات باادء العماال وانتهائااه .تااوفر المنظمااة الفرصااة للعاااملين
الختياااار الوقااات المناساااب للقياااام بعملهااام (أوقاااات مرناااة) خاااارج سااااعات العمااال التاااي تحاااددها
المنظمااة(توفيق .)263،2021،وتأخااذ عاادة ا ااكال امااا العماال باادوام كاماال ،او الساااعات الساانوية ،أي
العماال المنجااز فااي وقاات معااين والماادفوح علااى أساااس وقاات العماال ،او العماال باادوام جزئااي (نظااام عماال
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بنصاااف سااااعات العمااال بااادوام كامااال) ،او تقسااايم العمااال علاااى اسااااس المهاااام أو الوظاااائف المطلاااوب
انجازها اذ يتم تقسيم العمل بموجبها (دبدب.)23،2021،
 .2.5مفهوم دوران العمل
ان دوران العماال يمثاال تغيياارا فااي عاادد افااراد القااو العاملااة عاان طريااق دخااول وخااروج االفااراد
الااى المنظمااة خااالل فتاارات زمنيااة محااددة ،وان هااذ الحركااة تمثاال مؤ اار لمااد اسااتقرار قااوة العماال .تشااير
الزيااادة فااي معاادل دوران العماال الااى وجااود مشاااكل تعاااني منهااا المنظمااة ويعااود ذلااك لعاادة عواماال وأبرزهااا
تاارا الخدمااة ،وبعااض أسااباب تاارا الخدمااة تاارتبط بااالفرد تااارا الخدمااة ذاتااه ،وبعضااها يعااود الااى أسااباب
تتعلق بالمنظمة ،باإلةافة الى وجود أسباب قد تكون خارج ارادة الطرفين كالعجز والمرض والوفاة.
يعااارف (محماااد )369،2010،دوران العمااال باناااه حركاااة العااااملين دخاااوال للمنظماااة (التوظياااف
الجدياااد) وخروجاااا منهاااا (الخاااروج الطاااوعي ،وغيااار الطاااوعي) التقاعاااد والفصااال والوفااااة .ويعرفاااه (عباااد
المالااك وسااعيد )12،2018،بانااه التغياارات التااي تحاادث فااي قااوة العماال والناتجااة عاان انسااحاب وخااروج
العاااملين وتعيااين عاااملين جاادد باادال عاانهم خااالل فتاارة زمنيااة معينااة .كمااا يعرفااه (الخضاار )68،2012،بانااه
" توقااف الفاارد العاماال عاان عضااويته فااي احااد المنظمااات التااي يتقاةااى منهااا تعويضااا" .ويالحااظ ممااا تقاادم
اتفاااق الباااحثين فااي تحديااد مفهااوم دوران العماال بانااه حركااة االفااراد الع ااملين ماان والااى المنظمااة خااالل فتاارة
زمنيااة محااددة ،وقااد تكااون هااذ الحركااة طوعيااة او غياار طوعيااة ومااا يترتااب عليهااا ماان الحاجااة لتعيااين
موظفين جدد لسد الشواغر الوظيفية عن تركهم للعمل.
 .2.6العوامل المؤثرة في دوران العمل
تقسم العوامل المؤثرة في دوران العمل الى قسمين وكما يلي (عبد المالك وسعيد:)15،2018،
 .1العواماال التنظيميااة :تتمثاال هااذ العواماال بالضااوابط والقااوانين واللااوائح ونظااام الحااوافز ونظااام الرقابااة
التااي تاانظم العماال فااي المنظمااات وكلمااا كاناات هااذ العواماال تتمتااع بالمرونااة والتسااهيل زادت قاادرة
المنظمة في المحافظة على مواردها البشرية.
 .2العوامااال الشخصاااية واالجتماعياااة :وتضااام هاااذ العوامااال العمااار أي عمااار الموظاااف ،اذ كلماااا كاااان
الموظااف أصااغر ساانا كلمااا كااان ةمكانيااة بحثااه عاان فاارص عماال أكباار ،والقاايم الشخصااية للموظااف التااي
تااأثر علااى ساالوا االفااراد العاااملين وعالقاااتهم واتجاهااااتهم وتااوفر ةطااار لتوجيااه ساالوكهم كمااا تعاااد
مراقااب داخلااي يوجااه تصاارفات الفاارد وافعالااه ،ويضاااف الااى ذلااك المسااؤوليات االجتماعيااة ل فااراد
كلما كانت هذ المسؤوليات كبيرة تدفعه للبحث عن فرص عمل أفضل.
 .3ويضااايف (قاسااام واخااارون )77،2020،عوامااال أخااار تاااؤثر علاااى دوران العمااال تتمثااال باااالظروف
االقتصااادية العامااة ،ففااي حالااة النشاااط االقتصااادي الفعااال يبحااث االفااراد عاان فاارص أفضاال للعماال
لتحقياااق طموحااااتهم ،والمهاااارات والقااادرات والخبااارات العالياااة ل فاااراد تجعلهااام يبحثاااون عااان فااارص
عماال أفضاال وبمااردود مااادي اعلااى ،كمااا ان اتاحااة ةاامانات العماال ل فااراد يساااهم فااي االسااتقرار
والبقاء لفترة طويلة.
 .4العواماال تتعلااق بالبيئااة الخارجيااة :تتمثاال هااذ العواماال بمااد تااوفر فاارص عماال بديلااة فااي المنظمااات
المنافسة (صالح.)31،2006،
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 .5ويااار ( )Deepa&Stella,2012,161باااان هنااااا عوامااال تتعلاااق بالوظيفاااة نفساااها تاااؤثر فاااي دوران
العماال فاابعض الوظااائف تكااون ذات جاذبيااة أكثاار ماان غيرهااا بناااء علااى خصااائص الوظيفااة منهااا اثااارة
التحدي والخطورة واثارة الشعور باإلنجاز.
 .2.7سلبيات دوران العمل
يعاااد تااارا االفاااراد العااااملين لوظاااائفهم مااان المظااااهر السااالبية علاااى أداء المنظماااات وحياتهاااا
واساااتمرارها نتيجاااة لخساااارة الماااوظفين مااان ذوي الخبااارة والمهاااارة فضاااال عااان التكااااليف المبا ااارة التاااي
يمكااان حساااابها وتساااجيلها كالمقابااال الماااادي المقااادم لتساااريح الماااوظفين ،وتكااااليف االساااتقطاب واالختياااار
والتعيااين ،والتكاااليف غياار المبا اارة والتااي تتمثاال بتكلفااة اإلنتاجيااة المفقااودة فااي مرحلااة التاادريب والترقيااة
التاااااي ساااااتتحملها المنظماااااات (بوعافياااااة .)83،2014،ويحااااادد كااااال مااااان (المعمااااااري)118،2020،
(صالح )32،2006،عدد من االثار السلبية لدوران العمل تتمثل باآلتي:
 .1االثااار الناتجااة عاان تعطياال ااداء الااوظيفي :وتشاامل التعطياال بساابب فقاادان العاااملين ماان ذوي الكفاااءات
والمهااارات بساابب تااركهم للعماال فااي المنظمااة ،والفااراش الااوظيفي النا ااف نتيجااة للبحااث عاان افااراد
يتمتعون بمهارات وخبرات ليحلو محل تاركي العمل.
 .2تاارا االفااراد العااامليين للمنظمااة يتساابب بخفااض الااروح المعنويااة للعاااملين االخاارين وبالتااالي انخفاااض
انتاجيتهم وما يترتب عليه من اثار سلبية على المنظمة وانتاجيتها (.)Senggaravellu,2018,4
 .3دوران العماال يااؤدي الااى فقاادان الخباارة التااي اكتساابها االفااراد خااالل فتاارة عملهاام ممااا يااؤدي الااى فقاادان
تكااااليف التعلااايم والتااادريب ويساااتدعي الااادخول فاااي تكااااليف أخااار لتااادريب وتأهيااال العااااملين الجااادد
(.)Manogharan, et al., 2018, 53
 .4االرتباااا باالتصاااالت واالنماااط االجتماعيااة الناتجااة عاان تاارا االفااراد العاااملين ممااا يزعاازح تماسااك
افراد المجموعة وثقتهم في منظمتهم(مقبل.)73،2018،
.3الجانب الميداني  /المبحث االول
 3.1وصف متغيرات البحث وتشخيصها
يتناول هذا الجزء وصف متغيرات الدراسة وتشخيصها معتمدا على البرنامج االحصائي ( )SPSSلالستدالل
على التكرارات والنسب المئوية وااوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية بين متغيري البحث وابعادها  ،التي
تعكس اراء ومواقف المستجيبين حول متغيري البحث واعتمادا على ذلك تم تقسيم المبحث على النحو اآلتي .
 .3.2وصف وتشخيص مستوى إجابات المبحوثين عن ابعاد ترتيبات العمل المرنة
يعبر هذا الوصف عن اجابات المبحوثين والتي تشير الى امتالا المنظمة المبحوثة ل بعاد المعبرة عن
ترتيبات ممارسات التوظيف التي تبنا البحث والموةحة في الجدول(  ) 3وعلى النحو اآلتي :
 .3.2.1ترتيبات ممارسات التوظيف
تشير معطيات الجدول ( )1ةلى ميل ةجابات غالبية المبحوثين نحو االتفاق على المؤ رات المعبرة عن هذا البعد
والمتمثلة باااا ا ( , )X1-X2-X3-X4 X5ةذ بلغت نسابة االتفاق*(أتفق بشادة  ,أتفق) على تلك المؤ ارات ةجماال
( , )%59.15في حين بلغت نسااابة عدم االتفاق ( ال أتفق بشااادة وال أتفق ) ( )%.17.8من ةجابات المبحوثين ،
وبلغت نساابة االجابات المحايدة ( )%23.14وقد حقق هذا البعد وسااطا حسااابيا بل ( )3.50بانحراف معياري
(. )0.94
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ومن أبرز المؤ ارات التي أساهمت في ةغناء هذا البعد هي ( )X3و( )X5بنسابة اتفاق بلغت ()%72.2 ,%59.7
على التوالي اللذين يشاايران ةلى انه يوجد في المنظمة المبحووثة اجراءات واةااحة في اختيار المر ااحين للعمل
بكل فافية وكذلك يؤثر عدم ادراا العاملين لبدائل العمل المرن على االقبال عليه .
الجدول ( : )1التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري لبعد ترتيبات ممارسات التوظيف
قـيــــــــــــاس االستجـــــــــابــــــــــة
األبعاد

تسلسل
االسئلة

أتفق بشدة

محايد

أتفق

ال أتفق بشدة

ال أتفق

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ممارسات

X1

7

9.7

37

51.4

16

22.2

8

11.1

4

5.6

3.48

1

التوظيف

X2

10

13.9

28

38.9

21

29.2

13

18.1

0

0

3.48

0.95

X3

10

13.9

33

45.8

15

20.8

11

15.3

3

4.2

3.5

1.04

X4

4

5.6

32

44.4

17

23.6

16

22.2

3

4.2

3.25

1

X5

14

19.4

38

52.8

14

19.4

6

8.3

0

0

3.83

0.83

المؤ ر

46.65

12.5

23.04

2.8

15

الكلي
اجمالي
ممارسات
التوظيف

23.14
59.15

17.8

3.50

0.94

الجدول من ةعداد الباحثان في ةوء نتائج البرمجة SPSS
 .3.2.2ترتيبات المرونة المكانية
تشير معطيات الجدول (  ) 2ةلى ميل ةجابات غالبية المبحوثين نحو االتفاق على المؤ رات المعبرة عن هذا
البعد والمتمثلة با ( , )X10 X9-X8 -X7-X6ةذ بلغت نسبة االتفاق (أتفق بشدة  ,أتفق ) على تلك المؤ رات
ةجماال ( , )%56.14في حين بلغت نسبة عدم االتفاق (ال أتفق بشدة وال أتفق) ( )%.21.08من ةجابات
المبحوثين وبلغت نسبة االجابات المحايدة ( ، )%22.78وقد حقق هذا البعد وسطا حسابيا بل ( )3.34بانحراف
معياري (. )0.96
ومن أبرز المؤ رات التي أسهمت في ةغناء هذا البعد هي ( )X6و( )X9بنسبة اتفاق بلغت ()%73.6 ,%57
اللذين يشااايران ةلى ان الموظفين يساااتطيعون اداء اعمالهم من خارج مكتب وكذلك فان برامج العمل المرنة
توفر أجواء من المتعة في مكان العمل .
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الجدول (  : ) 2التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري لبعد ترتيبات المرونة المكانية
قـيــــــــــــاس االستجـــــــــابــــــــــة
األبعاد

تسلسل
االسئلة

الوسط
أتفق بشدة

محايد

أتفق

ال أتفق بشدة

ال أتفق

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

الحسابي

االنحراف
المعياري

المرونة

X6

10

13.9

31

43.1

14

19.4

13

18.1

4

5.6

3.41

1.11

المكانية

X7

12

16.7

36

50

16

22.2

7

9.7

1

1.4

3.7

0.91

X8

2

2.8

20

27.8

21

29.2

25

34.7

4

5.6

2.87

0.97

X9

16

22.2

37

51.4

13

18.1

5

6.9

1

1.4

3.86

0.89

X10

4

5.6

34

47.2

18

25

15

20.8

1

1.4

3.34

0.92

المؤ ر

43.9

12.24

22.78

3.08

18

الكلي
اجمالي المرونة
المكانية

21.08

56.14

3.43

0.96

الجدول من ةعداد الباحثان في ةوء نتائج البرمجة SPSS

 .3.2.3ترتيبات المرونة الزمانية
يشاير الجدول ( )3ةلى المؤ ارات المتمثلة ( )X15-X14-X13-X12-X11الخاصاة بهذا البعد ةذ يتضاح من ةجابات
المبحوثين االتفاق على هذ المؤ رات ةجماال وبنسبة بلغت ( ,)%63.58فيما بلغت نسبة عدم االتفاق ()%20.08
من ةجابات المبحوثين وبلغت نسابة االجابات المحايدة ( , )%16.4وتدعم نسابة االتفاق على هذ المؤ ارات قيمة
الوسط الحسابي الكلي البال ( )3.43وانحراف معياري (. )0.96
وجاءت أعلى نسااب االتفاق من المؤ اار () X14-X12ةذ اتفق عليهما على التوالي بنساابة ( )%75 -%76.4من
المبحوثين  ,وفي ذلاك تاأكياد على ان االفراد في المنظماة المبحوثاة يسااااعون الى اعاداة جادولاة وقات عملهم في
المنظمة اذا ما اتيحت لهم الفرصااة وكذلك يركزون االفراد على ان ساااعات العمل اليومية تساااعدهم بالتوفيق بين
العمل وبين حياتهم الشخصية متى ما كانت مرنة وكان باالمكان السيطرة عليها وادراتها من قبل الفرد .
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الجدول (  : ) 3التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري لبعد ترتيبات المرونة الزمانية
قـيــــــــــــاس االستجـــــــــابــــــــــة
األبعاد

تسلسل
االسئلة

الوسط
أتفق بشدة

محايد

أتفق

ال أتفق بشدة

ال أتفق

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

الحسابي

االنحراف
المعياري

المرونة

X11

3

4.2

31

43.1

22

30.6

13

18.1

3

4.2

3.25

0.94

المكانية

X12

7

9.7

48

66.7

8

11.1

9

12.5

0

0

3.7

0.80

X13

6

8.3

43

59.7

9

12.5

11

15.3

3

4.2

3.52

0.99

X14

11

15.3

43

59.7

4

5.6

9

12.5

5

6.9

3.63

1.1

X15

3

4.2

34

47.2

16

22.2

16

22.2

3

4.2

3.25

0.98

8.34

المؤ ر

16.4

55.24

3.9

16.12

الكلي
اجمالي المرونة

63.58

المكانية

3.43

20.02

0.96

الجدول من ةعداد الباحثان في ةوء نتائج البرمجة SPSS
.3.3

وصف مستوى اجابات المبحوثين عن دوران العمل وتشخيصها

يعكس هذا الوصف توافر العوامل المؤثرة على دوران العمل الذي يتبنا البحث في المنظمة المبحوثة  ,ويوةح
الجدول (  ) 4التكرارات والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية لتلك االبعاد وعلى النحو اآلتي :
الجدول (  : ) 4التوزيعات التكرارية واالوساط الحسابية واالنحراف المعياري لمتغير دوران العمل
قـيــــــــــــاس االستجـــــــــابــــــــــة
األبعاد

تسلسل
االسئلة

دوران العمل

أتفق بشدة

محايد

الحسابي

المعياري

0.97

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

X1

8

11.1

41

56.9

10

13.9

11

15.3

2

2.8

3.58

X2

5

6.9

33

45.8

7

9.7

14

19.4

13

18.1

3.04

1.29

X3

25

34.7

31

43.1

10

13.9

6

8.3

0

0

4.04

0.91

X4

9

12.5

27

37.5

18

25

13

18.1

5

6.9

3.30

1.12

X5

8

11.1

26

36.1

14

19.4

5

6.9

0

0

3.69

0.84

X6

12

16.7

24

33.3

3

4.2

13

18.1

1

1.4

3.62

1.14

X7

13

18.1

25

34.7

9

12.5

6

8.3

0

0

3.84

0.92

X8

12

16.7

12

16.7

6

8.3

17

23.6

6

8.3

3.13

1.38

اجمالي دوران

المؤ ر

العمل

الكلي

12

أتفق

ال أتفق

ال أتفق بشدة

الوسط

االنحراف

17.97

44.24

15.36

17.75

4.68
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62.21

3.53

22.43

1.07

الجدول من ةعداد الباحثان في ةوء نتائج البرمجة SPSS

ويوةح الجدول (  ) 4نسب االتفاق وعدم االتفاق والوسط الحسابي االجمالي دوران العمل ,ةذ تشير معطياته
ميل اجابات ( )%62.21من المبحوثين نحو االتفاق على ةجمالي تلك االبعاد وعدم اتفاق ( )%22.43وبلغت نسبة
االجابات المحايدة ( )%15.36من المبحوثين وحققت جميع االبعاد نتائج عالية من خالل تحليل وصف وتشخيص
تلك االبعاد اجماال .
وجاءت أعلى نساب االتفاق من المؤ ار () X7- X3 —X1ةذ اتفق عليهما على التوالي بنسابة (-%77.8 -%68
 )%52.8من المبحوثين  ,وفي ذلاك تاأكياد على ان االفراد في المنظماة المبحوثاة يركزون على ان اهم العوامال
التي تؤدي الى تخفيض دروان العمل في المنظمة المبحوثة هي انه يجب ان يتناساااب الراتب مع حجم العمل الذي
يؤدياه الموظف في المنظماة المبحوثاة وكاذلاك فاأن المسااااؤولياات الكبيرة التي تكون على عااتق الموظف هي من
االسباب او العوامل الموثرة على دوران العمل حسب وجهة نظر المنظمة المبحوثة
 .3.4اختبارات عالقات االرتباط واالثر بين ترتيبات العمل المرنة ودوران العمل
 3.4.1اختبار الفرضية الرئيسية االولى (عالقات االرتباط) :
وتنص هذ الفرةية على انه توجد عالقة ارتباط معنوية بين ابعاد ترتيبات العمل المرنة ودوران العمل للمنظمة
المبحوثة  ,ويبين الجدول (  ) 5نتائج اختبار عالقات االرتباط المتعلقة بهذ الفرةية .
الجدول (  ) 5نتائج اختبار عالقات االرتباط بين ترتيبات العمل المرنة ودوران العمل
المتغير المعتمد
دوران العمل

المتغير المستقل
**0.68

ترتيبات العمل المرنة

الجدول من ةعداد الباحثان في ةوء نتائج البرمجة SPSS

P** ≥ 0.01

يشير الجدول ( )5الى وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين ابعاد ترتيبات العمل المرنة ودوران العمل ,
اذ بلغت قيمة المؤ ر الكلي لمعامل االرتباط (* , )0.68أي ( )%68وعند مستو معنوية ( )0.01وتدل هذ
النتيجة على أن زيادة اهتمام المنظمة المبحوثة بترتيبات العمل المرنة سيسهم في تخفيض دوران العمل .
وبهذا تقبل الفرضية الرئيسة االولى على مستوى المنظمة المبحوثة
 .3.4.2اختبار الفرضية الرئيسية الثانية (عالقات االثر) :
وتتضمن هذ الفرةية على انه يوجد تأثير بين ابعاد ترتيبات العمل المرنة ودوران العمل للمنظمة المبحوثة ,
ويوةح الجدول (  ) 5هذ العالقة على النحو االتي :

13

Published by Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences (STEPS), 2022

Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences, Vol. 1 [2022], Iss. 3, Art. 22

الجدول (  :) 5تأثير ابعاد ترتيبات العمل المرنة على دوران العمل للمنظمة المبحوثة
دوران العمل

البعد المعتمد
R2

البعد المستقل

B

T

F

ترتيبات العمل المرنة

df

1
68.3

2.58

9.518

13.18

70
71

الجدول من ةعداد الباحثان في ةوء نتائج البرمجة SPSS

P** ≥ 0.01 N=72

وتشير معطيات الجدول ( )5الخاصة بنتائج تحليل االنحدار وجود تأثير معنوي بين ابعاد ترتيبات العمل
المرنة بوصفها متغير مستقل ودوران العمل للمنظمة المبحوثة متغير معتمد  ,اذ بلغت قيمة ( )Fالمحسوبة
( )13.18عند مستو معنوية ( , )0.01وبل معامل التحديد ( )68.3( )R2وهذا يعني ان ( )%68.3من
االختالفات المفسرة في المنظمة المبحوثة يعود الى تأثير أبعاد ترتيبات العمل المرنة ويعود الباقي الى متغيرات
عشوائية ال يمكن السيطرة عليها او ةنها غير داخلة في مخطط االنحدار اصال  ,ومن متابعة ( )Bالبالغة ()2.58
وبداللة قيمة ( )Tالمحسوبة ( )9.518وهي قيمة معنويةعند مستو معنوية ( )0.01ودرجة حرية (. )1,71
وبذلك تحققت الفرضية الرئيسة الثانية على انه يوجد تأثير بين ابعاد ترتيبات العمل المرنة وتخفيض دوران
العمل للمنظمة المبحوثة
 .4االستنتاجات والتوصيات
عرض البحث محاولة منهجية في تشخيص مجموعة من المتغيرات الرئيسة والفرعية وتحليلها وبناء على ما
تم ةجراؤ من أطر نظرية وتحليلية تم التوصل ةلى مجموعة من النتائج وتمت صياغة استنتاجاته بناء عليها ،يليها
عرض اهم التوصيات التي تصب في استكمال ةجراءات هذا البحث وتحقيق أهدافه ،عليه سيتضمن هذا الجزء
عرةا اهم االستنتاجات والمقترحات  ،وعلى النحو اآلتي:
 .4.1االستنتاجات
توصل البحث الى جملة من االستنتاجات التي يمكن عرةها على النحو االتي :
 .1اظهرت نتائج البحث الى ميل اجابات اغلبية المبحوثين نحو االتفاق على المؤ رات المعبرة عن توافر أبعاد
ترتيبات العمل المرنة في المنظمة المبحوثة .
 .2توصلت نتائج البحث الى اتفاق معظم المستجيبين في المنظمة المبحوثة فيما يتعلق بممارسات التوظيف حيث
يتمتع القائمين على عملية التوظيف بقدر مناسب من المهارات والتي تمكنهم من اتخاذ القرار بموةوعية .
 .3اظهرت نتائج البحث على ان اجابات المبحوثين حول ترتيبات ممارسات التوظيف تؤكد على وجود ةجراءات
واةحة في أختي ار المر حين للعمل بكل فافية في المنظمة المبحوثة وكذلك يؤثر عدم ادرام االفراد في
المنظمة المبحوثة لبدائل العمل المرن على االقبال عليه.
.4

اظهرت نتائج البحث في المنظمة المبحوثة وفيما يخص ترتيبات المرونة المكانية ان االفراد يستطيعون
ممارسة عملهم من خارج مكتب العمل وعدم االلتزام بموقع مادي للعمل وانما االعتماد على االفكار الجديدة
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لحل المشاكل التي تواجه العمل وكذلك يقوم االفراد بعملهم بأستخدام وسائل االتصال المختلفة مثل ( الهاتف
المحمول – البريد االليكتروني) وذلك مما ساعد على اداء االعمال في المنظمة بسرعة وجودة وتكلفة منخفظة
 ,وكذلك الى ان برامج العمل المرنة توفر اجواء من المتعة في مكان العمل .
 .5توصلت نتائج البحث الى ان قيام الموظفين بأعادة جدولة وقت عملهم اذا ما توفرت لهم الفرصة يوفر لهم
ترتيبات مرونة استخدام الوقت وكذلك فعذا ما استطاح االفراد الى ةغط اسبوح العمل وذلك من خالل العمل
لساعات اطول واليام اقل وذلك مما يوفر لديهم اوقات يستطيعون من خاللها اداء اعمالهم الشخصية .
 .6افرز البحث مجموعة من المؤ رات المتعلقة بتخفيض دوران العمل للمنظمة المبحوثة وذلك من خالل ميل
اجابات المستجيبين على ان الراتب الذي يتقاةا االفراد في المنظمة المبحوثة يتناسب مع حجم العمل الذي
يؤديه وكذلك بأمكان االفراد بأخذ قسط من الراحة أثناء الدوام وذلك مما يوفر عوامل تساعد االفراد على البقاء
في المنظمة وكذلك اكد المستجيبين على ان المسؤوليات الملقاة على عاتقهم يجب ان تتناسب مع مهامهم
وواجباتهم ويجب ان تتوافق قيم الموظفين الشخصية مع القيم الوظيفيه بما ينسجم مع القيم العامة السائدة في
المنظمة المبحوثة
 .7اظهرت نتائج التحليل على وجود عالقة ارتباط معنوية بين ابعاد ترتيبات العمل المرنة وتخفيض دوران
العمل بعد ان سجلت عالقات ارتباط ايجابية بمستو معنوية ( )0.01بين ابعاد متغيرات الدراسة .
 .8اوةحت نتائج التحليل على وجود اثر معنوي بين ابعاد ترتيبات العمل المرنة وتخفيض دوران العمل للمنظمة
المبحوثة .
 .4.2التوصيات
في ةوء ما توصلت ةليه الدراسة من استنتاجات يمكن تقديم مجموعة من التوصيات التي تهدف ةلى ةغناء واقع
حال المنظمة المبحوثة خاصة والمنظمات عامة قدر تعلق بترتيبات العمل المرنة ودوران العمل وعلى النحو اآلتي :
 .1االهتمام بترتيبات العمل المرنة في المنظمة المبحوثة وذلك من خالل التركيز على نزاهة االفراد القائمين على
عملية اختيار الموظفين فيما يخص مماراسات التوظيف في المنظمة وكذلك يجب على المنظمة ان توفر سياسات
العمل المرن لزيادة استخدامه ومشاركة فعاليته بين جميع االفراد في المنظمة .
 .2ةرورة ايالء اهمية كبيرة لترتيبات العمل المرنة في المنظمة المبحوثة والتركيز على نشر الوعي وتثقيف ةدارة
المنظمة واالفراد العاملين وتزويدهم بمعلومات عن فوائد ترتيبات العمل المرنة كونها تحقق توازن لالفراد العاملين
بين حياتهم الخاصة وعملهم في المنظمات من جانب ،ومن جانب اخر اهمية ترتيبات العمل بالنسبة للمنظمات
كونها تمنح العاملين المرونة في اختيار أسلوب العمل الذي يتالءم مع احتياجاتهم وبذلك تحافظ المنظمة على
العناصر الكفؤة منهم وتقلل من ةمكانية تركهم للعمل والبحث عن فرص عمل في منظمات أكثر مرونة.
 .3يوصي البحث كذلك ان يجب ان توفر المنظمة المبحوثة اجواء يستطيع من خاللها الفرد الشعور بالراحة في مكان
عمله وكذلك فأن برامج العمل المرنة تجعل الرقابة على الموظفين ذاتية وتمنح االفراد العاملين مرونة اكبر في
العمل .
 .4توصي نتائج البحث على انه يجب توفير ساعات عمل يومية تساعد االفراد على التوفيق بين عملهم في المنظمة
وحياتهم الشخصية وذلك من خالل ا راا االفراد العاملين في تحديد موعد بدء ونهاية العمل في الوظيفة وكذلك
من خالل اعطاء فرصة للموظفين بجدولة أوقات عملهم بما يتناسب مع عملهم وحياتهم الشخصية .
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 .5اظهرت نتائج البحث في المنظمة المبحوثة فيما يخص تخفيض دوران العمل بما يتوافق مع رؤية المنظمة واهدافها
وذلك من خالل أهتمام المنظمة باالستماح الى كاوي الموظفين بشكل مستمر والسعي الى حل المشاكل بين
االفراد .
 .6تعزيز ترتيبات العمل التي لها دور مهم في انجاز معظم مهام وانشطة المنظمة المبحوثة باالعتماد على قدرات
االفراد ال عاملين دون الحاجة الى التواجد في مكان محدد وفي وقت محدد بفضل التطور التقني واستخدام تقنيات
االنترنت وهذا له دور ايجابي في تعزيز قدرات المنظمة في مجال خدماتها وتقليل التكاليف المادية الضرورية
للعمل المكتبي.
 .7يجب ان تتناسب المسؤوليات الملقاة على عاتق الموظف مع قدراته وكذلك مع حجم الراتب الذي يتقاةه بما ينسجم
مع حجم المسؤوليات التي ينجزها .
 .8تخفيض الصراعات في المنظمة المبحوثة باالخص بين القيادات في المنظمة  ,وتعزيز اهتمام ادارة المنظمة
المبحوثة بتشجيع االفراد الذين يفكرون خارج نطاق اختصاصهم ,وكذلك تعزيز امكانية المنظمة وقدرتها على
اكتشاف المشاكل بهدف حلها.
 .9يجب ان تتوافق الوظيفة مع القيم الشخصية للموظف وكذلك مع طموحاته الشخصية وذلك مما يؤدي الى عدم
تخلي عن وظيفته في حال حصول الموظف على وظيفة أفضل .
 .10االغالقات الكبيرة التي هدها العالم بسبب انتشار جائحة كورونا جعلت المنظمات امام تحدي كبير اما االغالق
التام وتعليق اعمالها بسبب اإلجراءات الصحية او العمل عن بعد والحفاظ على نشاطها وهذا ما ةهر جليا في
الكليات عينة البحث.
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