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 مركز الدراسات االستراتيجية

 بجامعة الملك عبد العزيز

هـ، وهو مركز يرتبط بمدير 1430في العام  مركز الدراسات االستراتيجيةتم إنشاء 

ة إلى ة الهادفالجامعة، ويهتم بتعزيز دور الجامعة وتحقيق مضامين خطتها االستراتيجي

التوازن بين العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع. باإلضافة إلى إجراء 

الدراسات وصياغة الدراسات االستراتيجية والمساهمة في حل المشكالت والتعامل 

 الحكومية.اإليجابي مع التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية وغير 

 

 

لكتروني الموقع اإل
http://css.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=862

&Lng=AR 

  cssg@kau.edu.saلكتروني البريد اإل
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 مدخل

 

ان الوظيفي أحد األساليب اإلدارية األكثر فعالية الستثمار القدرات يعتبر الدور

المؤهلة في المؤسسات التعليمية خاصة، واكتشاف القدرات والمواهب لدى 

الموظفين والموظفات، والقضاء على الرتابة والبيروقراطية التي تعاني منها هذه 

ملية مي الذي تحدثه عالمؤسسات ذات الوظائف المتشابهة، حيث أن التغيير التنظي

الدوران، يهيئ فرصة للتكيف مع التغيرات السريعة المتالحقة ويكسب المؤسسة 

 التعليمية ميزة تنافسية تساعدها على االستمرار بأداء أفضل.

 

 

 

 

 

 

  



 

 تقييم واقع الدوران الوظيفي 

 

  االستراتيجية الدراسات مركز|  4

 

 والمفاهيم أوالً: األهداف 

 الهدف .أ

ن وجهة نظر الموظفين رصد واقع الدوران الوظيفي في المجتمع الجامعي مإلى يهدف هذا االستطالع  

 والموظفات.

 

 مفاهيم الدراسة .ب

 ونقصد به هنا تنقل الموظف أو الموظفة أفقياً بين القطاعات المختلفة في الجامعة. الدوران الوظيفي:

 

 محاور االستبانة .ج

 .التعرف على الصورة الذهنية السائدة عن الدوران الوظيفيالمحور األول: 

 قاموا بتجربة الدوران الوظيفيالمحور الثاني: الموظفون الذين 

 .التعرف على األسباب الحقيقية للدوران الوظيفيأوال: 

 تقييم اإلجراءات اإلدارية لعملية الدوران.ثانيا: 

 .الرضا عن طبيعة المهام التي تم االنتقال إليها "تقييم نجاح التجربة"ثالثا: 

 .أثر الحوافز في التشجيع على الدوران الوظيفيرابعا: 

 حور الثالث: الموظفون الذين لم يقوموا بتجربة الدوران الوظيفيالم

 .الدافعية نحو عمل الدوران الوظيفي في المستقبلأوال: 

 .أثر الحوافز في التشجيع على الدوران الوظيفيثانيا: 

 

 االستبانةثانياً: 

م األسئلة التي تخص ، ضمت البيانات األولية ثتغطي المحاور الثالثة سؤاالً  16على  االستبانةاحتوت 

الموظفين والموظفات الذين قاموا بالدوران الوظيفي، يليها األسئلة التي تخص الذين لم يقوموا بالدوران 

عمل مقابالت شخصية مع عدد من الموظفات الختبار وضوح األسئلة ومدى باإلضافة إلى الوظيفي، 

 مارة.ارتباطاها بالواقع الوظيفي للخروج بالصورة النهائية لالست
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 الخطة والمنهجيةثالثاً: 

 مجتمع الدراسة .أ

من جامعة الملك عبد العزيز )فرع السليمانية(  جميع موظفي وموظفاتمن  مجتمع الدراسةيتكون 

 .اإلداريين والفنيين الذين يشملهم نظام الدوران الوظيفي

 

 أسلوب جمع العينة  .ب

 معة الملك عبد العزيز بمختلف قطاعاتتم توزيع االستبيان على عينة حصصية من موظفي وموظفات جا

 فرع السليمانية. وقد صممت العينة كما يلي: 

  أواًل: تم تقسيم قطاعات شطر الطالب إلى كليات ووكاالت باإلضافة إلى القطاعات األخرى غير

 من العدد اإلجمالي للموظفين بكل قطاع.  %10التابعة لوكاالت الجامعة، ثم سحب 

 عات شطر الطالبات إلى كليات وعمادات باإلضافة لوكالة شطر الطالبات ثانيًا: تم تقسيم قطا

من العدد اإلجمالي للموظفات  %10والقطاعات األخرى غير التابعة للفئات السابقة، ثم تم سحب 

 موظفة. 169موظفًا و 412مفردة، منهم  581وقد بلغ إجمالي العينة بكل قطاع. 

 

 خصائص العينة .ج

 
 

، للموظفات %39، مقابل %61( أن نسبة الموظفين الذكور في العينة بلغت 1)يتضح من الشكل رقم 

 .الدراسةاألمر الذي يتالءم مع تمثيلهم الطبيعي في مجتمع 

39 %

61 %

توزيع العينة حسب النوع(: 1)شكل رقم

موظفة موظف
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سنوات" من الموظفين بنسبة  10إلى أقل من  5يوضح الشكل السابق أن غالبية العينة ممن خبرتهم "من 

 حيث جاء الموظفينسنة"  15إلى أقل من  10ة "من فئ، تليهم ال%48ومن الموظفات بنسبة  30.7%

 .%20.7وللموظفات بنسبة  %23بنسبة 

من الموظفين  %18سنة فأكثر" فقد بلغت نسبتهم ما يقارب  20أما الموظفين من ذوي الخبرة "     

 من الموظفات. %6الذكور، 

 

6.1%

18.1%

6.7%

9.8%

20.7%

23%

48%

30.7%

18.4%

18.5%

موظفة

موظف

توزيع العينة حسب عدد سنوات الخبرة (: 2)شكل رقم 

سنوات5أقل من 

سنوات10إلى أقل من 5من 

سنة15إلى أقل من 10من 

سنة20إلى أقل من 15من 

سنة فأكثر20

85.6%

75.9%

3.9%

12.2%

10.6%

11.9%

موظفة

موظف

توزيع العينة حسب نوع الوظيفة(: 3)شكل رقم 

مدير إدارة فني إداري
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 %85.6و %76اإلداريين بنسبة  أن غالبية عينة الموظفين وعينة الموظفات من فئة (3رقم )يبين الشكل 

تقريبا لإلناث، أما مديري ومديرات اإلدارات  %4للذكور و %12.2نسبتهم  جاءت الفنيينو على التوالي،

مع توزيعهم في مجتمع  يتالءملإلناث، األمر الذي  %10.6للذكور و %12من العينة فقد بلغت نسبتهم 

 .الدراسة

 

 

كور أكثر إقداماً على الدوران الوظيفي من الموظفات؛ حيث بلغت نسبة يبين الشكل السابق أن الموظفين الذ

، أما الذين سبق لهم عمل الدوران فقط %39.2 م يسبق لهم عمل الدوران الوظيفيالموظفين الذين ل

، ثم الذين قاموا بالدوران %27.4مرات فأكثر بنسبة  3الوظيفي فقد كانت غالبيتهم ممن قاموا بالدوران 

 . %16، ثم الذين قاموا بالدوران مرة واحدة وذلك بنسبة %17.4بة مرتين بنس

وعلى نحو مغاير؛ بلغت نسبة الموظفات الالتي لم يسبق لهن عمل الدوران الوظيفي ما يزيد عن ثلثي      

، أما الموظفات الالتي سبق لهن عمل الدوران الوظيفي فقد كانت غالبيتهن ممن %74العينة بما يقارب 

، ثم الالتي %7.1، ثم الالتي قمن بالدوران مرتين بنسبة %15.3وران مرة واحدة فقط بنسبة قمن بالد

  .%3.8مرات فأكثر وهن األقلية وذلك بنسبة  3قمن بالدوران 

 

 آلية جمع البيانات وإرسالها .د

الموظفين ى لللوصول إلى أفراد العينة تم اعتماد أداة االستبيان، وبناء على طريقة اختيار العينة وللوصول إ

 ة المحددة.ثم استالمها منهم حسب المدإرسال خطابات رسمية إلى الجهات المختلفة تم بكافة فئاتهم 

3.8%

27.4%

7.1%

17.4%

15.3%

16%

73.8%

39.2%

موظفة

موظف

توزيع العينة حسب عدد مرات الدوران الوظيفي(:  4)شكل رقم 

لم يحدث مرة مرتين مرات فأكثر3
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 االستجابة .و

 موظفا وموظفة(.  474مل العينة )من مج %82بلغت نسبة االستجابة الكلية حوالي 

 

 : المراحل المنجزةرابعاً 

 المراحل حسب االستطالع وذلك تنفيذ م تم21/3/2016م إلى 15/12/2015بين  الواقعة الفترة في

  :التالية

 لالستطالع المرحلة األولى: التخطيط .أ

األولي والهدف من عملية االستطالع، ثم تحديد المخرجات المطلوبة وشكلها، وبناًء  تم وضع التصور

ة من بين ناسبعليه تحديد نوع وحجم العينة وطريقة اختيار مفرداتها، ثم تحديد وسيلة جمع البيانات الم

 الوسائل المستخدمة في جمع البيانات.

 

 عدادواإل التجهيز المرحلة الثانية: .ب

 .النهائية بصيغتها االستمارة للمشروع وتجهيز المفصل الزمني البرنامج يتم خالل هذه المرحلة وضع

 

 المرحلة الثالثة: التنفيذ .ج

ي تم تحديدها، وفق العينة الت ي البنين والبناتتم إرسال االستبيانات إلى الجهات المختلفة في الجامعة بشطر

 المراجعة الميدانية والمكتبية لالستمارات وتحليل نسبة االستجابة. توخالل هذه المرحلة ايضاً تم

 

 النتائج استخراج المرحلة الرابعة: .د

لنهائية، ثم اتم إجراء عملية تحليل البيانات وتطبيق االختبارات الالزمة، من ثم إعداد التقرير في صورته 

 نشر النتائج بوسائل وطرق مختلفة.

 

 : الجودة خامساً 

 المسحية العملية في األداء جودة .أ

 :منها األداء جودة رفع على المساعدة التحضيرات من بجملة المسحية العملية أحيطت

 إسناد في والوضوح اإلشرافية المهام في التخصص اعتماد عبر األداء في التناغم مستوى رفع 

 ؤوليات.المس
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 اإلشكاليات. من الطارئ ومعالجة المنجز حجم على للوقوف الباحثين فريق مع اليومية المتابعة 

 

 النشر مرحلة في الجودة ضبط .ب

 تكون: مخرجات تقديم خالل من

 البحث. موضوع على المطلوبة اإلضاءة صنع على قادرة 

 راجواإلخ الصياغة في والدقة المخرجات بين على قدر عاٍل من التكامل. 

 

 : النتائجسادساً 

 التعرف على الصورة الذهنية السائدة عن الدوران الوظيفيالمحور األول: 

 

( وجهة نظر الموظفين والموظفات اإليجابية بالنسبة للدوران الوظيفي، حيث أن ما 5يوضح الشكل رقم )

 %14لموظفين ومن ا %27.3الموظفين، منهم يعتقدون أنه أداة فعالة في تطوير قدرات  %81يقارب 

  .أن الدوران ما هو إال وسيلة للعقاب الموظفات يرونمن 

صور الذهنية األخرى للدوران والتي ذكرها الموظفون والموظفات؛ فقد تنوعت بين الصور وبالنسبة لل     

ات بالذهنية السلبية كوصفه بأنه ال يحدث إال في حالة عدم االستقرار الوظيفي، أو أنه وسيلة لتصفية الحسا

الوظيفية، أو أنه ضد مصلحة الموظف ألن الموظف يبدأ من جديد. أما اإليجابية فمنها ما هو مرتبط 

بمصلحة العمل وسيره كاعتبار الدوران مخزون للموارد البشرية أو وسيلة لسد النقص والتغلب على 

ي رات التي تأخذ فاحتياج بعض القطاعات أو أداة لتطبيق استراتيجية التمكين اإلداري، ومنها التصو

81.3%

80.8%

14%

27.3%

17%

3%

موظفة

موظف

كيف تنظر إلى الدوران الوظيفي بشكل عام؟(:5)شكل رقم 

أخرى

أسلوب لعقاب الموظف المقصر في 
العمل

أداة  فعالة في تطوير قدرات 
الموظفين
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االعتبار وجهة نظر الموظف؛ كاعتباره وسيلة الكتشاف إبداع الموظف في مجاالت العمل المختلفة، أو 

 وسيلة لزيادة الرضا الوظيفي لديه وبالتالي زيادة اإلنتاجية.

 

 ن الذين مروا بالدوران الوظيفيوالموظفالمحور الثاني: 

 :وران الوظيفيالتعرف على األسباب الحقيقية للد أوال 

 

( األسباب الحقيقية التي دفعت الموظفين والموظفات لعمل الدوران الوظيفي؛ بالنسبة 6يوضح الشكل رقم )

، %59.7للموظفين فإن أهم األسباب على التوالي هي: الرغبة في التطور واكتساب مهارات جديدة بنسبة 

 .%10.8رئيس القطاع السابق بنسبة  ، ثم الخالفات مع%20.5ثم رغبة رئيس القطاع السابق بنسبة 

غبة في التطور واكتساب مهارات جديدة أولى األسباب كذلك األمر بالنسبة للموظفات؛ حيث احتلت الر     

، يليها الخالفات مع رئيس القطاع %55.1التي دفعت الموظفات لطلب الدوران الوظيفي وذلك بنسبة 

 .%14.3، يليها رغبة رئيس القطاع السابق بنسبة %20.4السابق بنسبة 

مرور الموظفـ/ـة بظروف شخصية أو  ذكر الموظفون أسباب أخرى لقيامهم بالدوران الوظيفي كـ:و    

 عائلية معينة، أو طلب من رئيس القطاع المنتقل إليه، أو الرغبة في الترقية.

55.1%

59.7%

2%

1.7%

20.4%

10.8%

14.3%

20.5%

8.2%

7.4%

موظفة

موظف

األسباب الحقيقية للدوران الوظيفي (: 6)شكل رقم 

أخرى

رغبة رئيس القطاع 
السابق

خالفات مع رئيس 
القطاع السابق

خالفات مع الزمالء في
العمل السابق

الرغبة في التطور 
واكتساب مهارات 

جديدة
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وجدير بالذكر هنا أن اختيار "رغبة رئيس القطاع السابق "من خالل غالبية استجابات الموظفات كان      

تقصير واإلهمال لمن يُطلب منها عمل أو افتراض اليعبر عن وجود الخالفات أو اإلجراءات التعسفية، 

، بينما تراوح هذا االختيار بالنسبة للموظفين بين وجود إجراءات تعسفية أو على العكس تماما من الدوران

 حيث دعم وتشجيع رئيس القطاع للموظف للحصول على فرصة أفضل. 

 

 :تقييم إجراءات الدوران الوظيفي ثانيا 

 

لموظفين والموظفات نحو إجراءات الدوران الوظيفي، حيث يتبين أن ( اتجاهات ا7يوضح الشكل رقم )

من الموظفين  %68الموظفات عموما، حيث أن من نحو الدوران الوظيفي أكثر إيجابية  اتجاه الموظفين

تقريبا من  %48 يقابلها، يرون أن اإلجراءات التي مروا بها أثناء عملية الدوران سهلة وسلسلة وعادلة

من الموظفين  %31.6 منصفة فقد كانوا وغير وبطيئة معقدة اإلجراءات هذه أن ا من يعتقدأم .الموظفات

  الموظفات. من %52وما يقارب 

وبذلك يتضح أن الموظفين أكثر رضاً عن اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بالدوران الوظيفي. وكانت      

د الميدانية تتعلق بشرط إيجاد البديل الذي قأبرز تعليقات المبحوثين من خالل االستمارات أو المقابالت 

يكون عائقا في بعض األحوال، أو االستياء من إلغاء إمكانية تحديد القطاع المراد االنتقال إليه من نموذج 

الطلب، كما أبدت العديد من الموظفات استيائهن من "المحسوبية في اإلجراءات" واعتقادهن بأن 

 بشكل عادل ومنصف.اإلجراءات ال تجري على الجميع 

 

35.4%

49.4%

12.5%

19%

35.4%

18.4%

16.7%

13.2%

موظفة

موظف

كيف تصف إجراءات الدوران التي مررت بها؟(: 7)شكل رقم 

غير منصفة معقدة وبطيئة عادلة ومنصفة سهلة وسلسة
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 :الرضا عن طبيعة المهام التي تم االنتقال إليها "تقييم نجاح التجربة" ثالثا 

 

( أن أكثر من نصف العينة من الجنسين استطاعوا تجاوز االختالفات في طبيعة المهام 8يبين الشكل رقم )

من الموظفات  %24.5 بينما-دوراناالستبيان يُقيم آخر تجربة  كون-الموكلة إليهم في وظائفهم الحالية 

من  %21من الموظفات و %22.4من الموظفين قد انتقلوا بنفس مهامهم الوظيفية السابقة، و %27.8و

 الموظفين انتقلوا إلى مهام مختلفة تماماً.

 

من الموظفات في العينة لم  %55من الموظفين وما يقارب الـ  %50.6( أن 9يتضح من الشكل رقم )

في التأقلم مع مهامهم الحالية، ما ينبئ عن نسبة كبيرة من نجاح حاالت الدوران التي يجدوا أي صعوبة 

مر بها الموظفون، بينما تضاءلت نسبة الذين واجهوا صعوبات في االنتقال إلى المهام الجديدة ما يقارب 

 من الموظفات. %14.3من الموظفين و 10%

24.5%

27.8%

53.1%

51.1%

22.4%

21%

موظفة

موظف

هل المهام التي انتقلت إليها مناسبة لمهامك السابقة؟(: 8)شكل رقم 

المهام مختلفة تماماا 

هناك اختالفات استطعت 
تجاوزها

المهام متطابقة

14.3%

9.8%

30.6%

39.7%

55.1%

50.6%

موظفة

موظف

هل واجهت صعوبة في التأقلم مع المهام في القطاع الجديد؟(: 9)شكل رقم 

ل

نوعا ما

نعم
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يجدوا صعوبة في التأقلم مع المهام التي انتقلوا إليها؛ ورغم أن ما يزيد عن نصف العينة من الشطرين لم 

من الموظفين يؤيدون أن تقدم القطاعات في الجامعة برامج  %63من الموظفات و %73فإن ما يقارب 

للدعم المهني للموظفين الذين يخوضون تجربة الدوران الوظيفي، وهي نسبة كبيرة تؤكد وجوب دعم 

اعات لمساعدة الموظفين على اإللمام بمهامهم الجديدة والتمكن منها الموظفين ولو بمبادرات من القط

ومساعدتهم على اجتياز المرحلة االنتقالية بما يخدم االستقرار النفسي والمهني للموظف وينعكس على 

 سير العمل وانسيابيّته بتغير األفراد.

 

 :الحوافز في التشجيع على الدوران الوظيفي أثر رابعا 

 

14.6%

24.7%

12.5%

12.4%

72.9%

62.9%

موظفة

موظف

هل تؤيد أن تقدم القطاعات في الجامعة برنامج دعم مهني يساعد (: 10)شكل رقم 
الموظف الذي مر بالدوران على التأقلم مع طبيعة العمل الجديد؟

نعم الموظف يحتاج إلى ذلك القطاعات تقوم بذلك ل حاجة لذلك

42%

16.1%

58%

83.9%

موظفة

موظف

؟هل وضع حوافز يشجعك على الدوران الوظيفي( 11)شكل رقم 

نعم ل
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د ن الموظفين أكثر تقبالً لفكرة الدوران الوظيفي وأكثر قابلية للتجديالنتائج السابقة با( 11رقم )الشكل يؤكد 

ن الحوافز والمميزات عامل مشجع أمن الموظفين يعتقدون  %79ُوجد ان في العمل من الموظفات؛ حيث 

رض حوافز أو يعتقدن أن ع %42 بينمامن الموظفات،  %58لعمل الدوران الوظيفي مقابل ما يقارب 

 ميزات إضافية لن يشجعهن على خوض تجربة الدوران الوظيفي.

 

 لموظفون الذين لم يمروا بتجربة الدوران الوظيفيا المحور الثالث:

 :الدافعية نحو عمل الدوران الوظيفي في المستقبل أوال 

 

نسبة ب وظيفي لقطاع آخرلم يسبق وأن طُلب منهم عمل الدوران الالغالبية العظمى يبين الجدول السابق أن 

 الموظفين. من %83الموظفات و من 96%

فقط من الموظفات هم من سبق وأن طلب منهم عمل الدوران  %3.8من الموظفين و %16.8وأن 

الوظيفي، ونستطيع هنا أن نعتبر هذا مؤشراً على غياب الخطط االستراتيجية لعملية الدوران الوظيفي 

لمقدمة من الموظفين تحت ظروف معينة أكثر من اعتمادها على خطط واعتمادها غالبا على الطلبات ا

مدروسة بعيدة المدى تراعي وتوافق بين طلبات ومصالح الموظفين واحتياجات القطاعات وكسر الجمود 

 تجديد الدماء فيها.ل

ن اومن ناحية أخرى، فإن هذه النسبة الضئيلة من الموظفات الالتي لم يسبق وأن طلب منهن عمل الدور

التي يطلب  لموظفةا أن يتم تصنيفالوظيفي قد يكون مرتبطاً بعدم الرغبة في التعبير عن ذلك خوفا من 

 .(6منها الدوران بأنها مقصرة أو معاقبة كما ُذكر في نتائج السؤال رقم )

 

3.8%

16.8%

96.2%

83.2%

موظفة

موظف

هل سبق وأن طلب منك عمل دوران وظيفي؟(: 12)شكل رقم 

ل نعم
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 فقط من الموظفات الالتي لم يسبق لهن عمل الدوران الوظيفي %35يبين الشكل السابق أن ما يقارب 

من الموظفين الذكور، ما يتوافق مع النتائج  %46.5لديهن الرغبة واالستعداد لخوض هذه التجربة، مقابل 

جاهات ينبئ عن ات األمر الذيالسابقة حتى للموظفين والموظفات الذين سبق لهم عمل الدوران الوظيفي، 

ن عودوران الوظيفي يستطيسائدة لدى الموظفين وأخرى لدى الموظفات بغض النظر عن وجود تجربة مع ال

 البناء عليها في تكوين هذه االتجاهات من عدمه.

 

( األسباب التي تُرّغب الموظفين والموظفات الذين لم يسبق لهم عمل الدوران بالقيام 14يبين الشكل رقم )

نسبة ببهذه التجربة، فبالنسبة للموظفين كانت األسباب: الرغبة في التطور واكتساب مهارات جديدة وذلك 

على  %27و %28، ثم الرغبة في العمل مع زمالء جدد والتطلع لتغيير طبيعة العمل بما يقارب 94.3%

 التوالي.

35.1%

46.5%

64.9%

53.5%

موظفة

موظف

هل ترغب في عمل دوران وظيفي؟(: 13)شكل رقم 

ل نعم

84.8%

94.3%

28.3%

28.3%

30.4%

17.3%

58.7%

26.9%

17.4%

5.8%

موظفة

موظف

ما هي أسباب رغبتك في عمل الدوران الوظيفي؟(: 14)شكل رقم 

أخرى 

أريد تغيير طبيعة العمل

يدالرغبة في العمل مع رئيس جد

الرغبة في العمل مع زمالء جدد

الرغبة في التطور واكتساب 
مهارات جديدة
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أما الموظفات فكانت أهم األسباب التي قد تدفعهن إلى عمل الدوران الوظيفي: الرغبة في التطور      

، ثم الرغبة في %58.7العمل بنسبة ، ثم الرغبة في تغيير طبيعة %84.8واكتساب مهارات جديدة بنسبة 

 .%30.4العمل مع رئيس جديد وذلك بنسبة 

 

التي ذكرها الموظفون والموظفات فتتعلق بمحاولة الحصول على فرصة للترقية،  أما عن األسباب األخرى

 تغيير المسمى الوظيفي، وصعوبة المواصالت.

الذكور؛ فقد كانت عند  %53.5نسبتهم بلغت  الوظيفيبالنسبة للموظفين الغير راغبين في عمل الدوران و

، العالقات %75رغبهم بعمل الدوران الوظيفي هي: الخبرة في مجال العمل بنسبة األسباب التي ال تُ 

، أما بالنسبة للموظفين الذين قد يتخوفون من النظرة السلبية %53.3المتميزة مع الزمالء وذلك بنسبة 

 فقط. %16.7أو يتخوفون من التغيير فقد بلغت نسبتهم  للموظف الذي يمر بالدوران الوظيفي

ممن  %70بلغت نسبتهن فقد كذلك األمر بالنسبة للموظفات الغير راغبات في عمل الدوران الوظيفي      

: يه رغبهن بعمل الدوران الوظيفيأهم األسباب التي ال تُ  وكانت لم يسبق لهن عمل الدوران الوظيفي،

، ثم الخوف %69، العالقات المتميزة مع الزميالت بنسبة %76الحالي بما يقارب الخبرة في مجال العمل 

 .%26.4من التغيير بنسبة 

أما عن األسباب األخرى التي ذكرها الموظفون والموظفات فتتعلق بالوالء لجهة العمل الحالية، الشغف      

 ارة الحالية، أو وجود بعضبالتخصص، أو الشعور بالتقدير وتوفر سبل التطوير للموظفين مع اإلد

 التصورات السلبية عن الدوران كاعتباره تشتيت للخبرات أو عملية ال فائدة منها.

 

 

75.9%

75%

69%

53.3%

12.6%

16.7%

26.4%

16.7%

9.2%

8.3%

موظفة

موظف

ما هي أسباب عدم رغبتك في عمل الدوران الوظيفي؟(: 15)شكل رقم 

أخرى 

الخوف من التغيير

ر النظرة السلبية للموظف الذي م
بالدوران الوظيفي

العالقات المتميزة مع زمالئي 

خبرتي في مجال عملي
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 :الحوافز في التشجيع على الدوران الوظيفي أثر ثانيا 

 

من الموظفات الذين لم يسبق لهم عمل الدوران  %57.7من الموظفين و %70.3( أن 16يبين الشكل رقم )

دون أن الحوافز أو الميزات اإلضافية قد تشجعهم للقيام بهذه التجربة، وبالمقارنة مع نتائج الوظيفي يعتق

( يتضح أن المميزات والحوافز سواء كانت مادية أو معنوية لها بالغ األثر على ترغيب 13السؤال رقم )

إلى  %53.5الموظفين والموظفات في عمل الدوران الوظيفي، حيث ارتفعت حافزية الموظفين من 

، ما يؤكد على ضرورة اعتبار هذه الحوافز ضمن %57.7لدى الموظفات إلى  %35.1ومن  70.3%

خطط مدروسة الستقطاب الكفاءات وزيادة التنافسية في الجامعية مما ينعكس على أداء القطاعات وقدرتها 

 على تقديم الخدمات بجودة عالية. 

  

42.3%

29.7%

57.7%

70.3%

موظفة

موظف

هل وضع حوافز أو مميزات قد يشجعك لعمل (: 16)شكل رقم 
الدوران الوظيفي؟

نعم ل
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 سابًعا: النتائج العامة

 لموظفين والموظفات يعتبرون ان الدوران الوظيفي أداة لتطوير قدرات غالبية العينة من ا

 الموظفين.

  على التوالي هي: الرغبة في التطورالتي دفعت الموظفين إلى عمل الدوران الوظيفي أهم األسباب 

 واكتساب مهارات جديدة، ثم رغبة رئيس القطاع السابق، ثم الخالفات مع رئيس القطاع السابق.

 ة للموظفات؛ احتلت الرغبة في التطور واكتساب مهارات جديدة أولى األسباب التي بالنسب أما

غبة رئيس ر ثميليها الخالفات مع رئيس القطاع السابق، ، دفعت الموظفات لطلب الدوران الوظيفي

 القطاع السابق.

 د واختيار "رغبة رئيس القطاع السابق "من خالل غالبية استجابات الموظفات كان يعبر عن وج

 ،أو افتراض التقصير واإلهمال لمن يُطلب منها عمل الدورانالخالفات أو اإلجراءات التعسفية، 

بينما تراوح هذا االختيار بالنسبة للموظفين بين وجود إجراءات تعسفية أو على العكس تماما من 

 حيث دعم وتشجيع رئيس القطاع للموظف للحصول على فرصة أفضل. 

  ًعن اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بالدوران الوظيفيالموظفات  منالموظفين أكثر رضا. 

 موكلة في طبيعة المهام ال بسالسة كثر من نصف العينة من الجنسين استطاعوا تجاوز االختالفاتأ

 .إليهم في وظائفهم الحالية

 وا بها.نجاح حاالت الدوران التي مر غالبية استجابات الموظفين والموظفات تعبر عن 

  الذين  اتوالموظف برامج للدعم المهني للموظفينلالقطاعات في الجامعة  تقديم العينة تؤيدغالبية

 .يخوضون تجربة الدوران الوظيفي

  المحفزات والمميزات اإلضافية تعتبر عوامل أكثر قوة في التشجيع على خوض تجربة الدوران

 الوظيفي لدى الموظفين مما هي عليه لدى الموظفات.

 لم يقوموا بتجربة الدوران الوظيفي أكثر إقباال نحو خوض التجربة من الموظفات.  الموظفون الذين 

 الرغبة هي األسباب التي تُرّغب الموظفين الذين لم يسبق لهم عمل الدوران بالقيام بهذه التجربة :

ثم الرغبة في العمل مع زمالء جدد والتطلع لتغيير طبيعة ، في التطور واكتساب مهارات جديدة

 ل.العم

  أما الموظفات فكانت أهم األسباب التي قد تدفعهن إلى عمل الدوران الوظيفي: الرغبة في التطور

 .ثم الرغبة في العمل مع رئيس جديد، واكتساب مهارات جديدة، ثم الرغبة في تغيير طبيعة العمل

  رغبهم بعمل تُ فقد كانت األسباب التي ال الوظيفي بالنسبة للموظفين الغير راغبين في عمل الدوران

 .العالقات المتميزة مع الزمالء، ثم الدوران الوظيفي هي: الخبرة في مجال العمل
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  باب أهم األس حيث كانتكذلك األمر بالنسبة للموظفات الغير راغبات في عمل الدوران الوظيفي

متميزة لالعالقات ا، ثم : الخبرة في مجال العمل الحاليهي رغبهن بعمل الدوران الوظيفيالتي ال تُ 

 .مع الزميالت، ثم الخوف من التغيير

  ليس عامال حاسماً في اتخاذ الموظفين النظرة السلبية للموظف الذي يمر بالدوران الوظيفي

والموظفات قرار القيام بالدوران الوظيفي من عدمه، رغم أنه أكثر أهمية لدى الموظفات منه لدى 

 الموظفين.

 

 ثامناً: التوصيات

 ق يمكننا أن نوصي باآلتي:بناًء على ما سب

  ضرورة اعتماد خطة استراتيجية واضحة للدوران الوظيفي بما يوافق بين تغطية االحتياجات

 المختلفة للقطاعات وتلبية وتحقيق الطموحات الفردية للموظفين والموظفات.

  السعي الستقطاب الموظف المتميز يخلق جو تنافسي يجعل من الدوران الوظيفي حركة مستمرة

تجدد الدماء وتقضي على الروتين اإلداري وتضيف مزيد من الخبرات لدى الموظفين، مع 

 المحافظة على الخبرات في المواقع التي تتطلب ذلك.

  من المهم مناقشة صالحيات رئيس الجهة للتقليل من الخالفات التي قد تنشأ بسبب ذلك وحفظ

 الحقوق للجميع.

 ين حديثاً في القطاعات المختلفة.استحداث برامج للدعم المهني للمنتقل 

  اعتماد الحوافز أو المميزات كسياسة تشجيعية لعمل الدوران الوظيفي، وللقطاعات المتميزة في

 األداء.

  يير كونه ينطوي على نوع من التغ لتقبلهالترويج لهذا االسلوب االداري بين الموظفين وتهيئتهم

 .البعض التغير من قبل الطبيعية لمقاومةن حدة احتى نخفف م والبيئة الوظيفية عملالفي طبيعة 
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 الملحقات تاسعاً:

 االنفوجرافيك (: 1ملحق رقم ) 

 


