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

الجامعة، ويهتم بتعزيز دور الجامعة وتحقيق مضامين خطتها االستراتيجية الهادفة إلى 

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

ت والتعامل الدراسات وصياغة الدراسات االستراتيجية والمساهمة في حل المشكال

 الحكومية.اإليجابي مع التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية وغير 
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 مدخل

اسية سباعتبارهم عجلة أ بقضايا الشباب الدراسات االستراتيجيةيهتم مركز 

تجاه القضايا المختلفة وقضايا ومعرفة توجهاتهم في تسيير خطط التنمية، 

النافذة على مصراعيها الستشراف فتح ي -سوق العمل على وجه الخصوص

 رؤيةتماشيها مع أن تكتسب أهميتها من حيث هذه التوجهات المستقبل. و

للعقد القادم هو الحجر األساس لنجاح هذه التوجهات وتنفيذ برامج  المملكة

  .التحول الوطني

 للعمل لدى الطلبة،هذا االستطالع يحاول أن يعرف القطاعات المفضلة      

رة وعن قدأولوياتهم عند توجههم لسوق العمل، مجاالت العمل التي يفضلونها، 

 خالل من وتكوين خبراتهم العملية لعملاالحتكاك بسوق اب البدء الطلبة على

 الدوام الجزئي.  العمل بنظام
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 والمحاور الهدفأوالً: 

 الهدف .أ

 العمل. سوق اتجاهات طلبة جامعة الملك عبد العزيز نحوعلى التعرف يهدف هذا االستطالع إلى 

 

 :المحاور .ج

 على المحاور التالية: ت استمارة االستطالعاشتمل

، خاصقطاع ، حكوميقطاع ) الطلبة العمل به عند تخرجهم يفضلالذي القطاع ما المحور األول:  -

 ؟(مشروع خاص

 يبحث الطلبة في أول تجربة عمل لهم؟ ما الذيالمحور الثاني:  -

 لدى الطلبة؟ ةالعمل المفضل تمجاالما المحور الثالث:  -

  ة العمل بدوام جزئي خالل فترة دراستهم؟الطلب هل يفضلالمحور الرابع:  -

 

 االستبانةثانيًا: 

ؤال تم قياس كل محور بس حيثاألولية، إلى البيانات  باإلضافة على أربعة محاور أساسية االستبانةاحتوت 

ة، حسب ما يقتضيه تقييدها بإجابة واحدمن إجابة أو  أكثر باختيارواحد يجيب عنه سواًء من خالل السماح 

 الحال للوصول إلى نتائج أكثر دقة.

 

  الخطة والمنهجيةثالثًا: 

 مجتمع الدراسة .أ

 توياتوالمس الكليات كافة في المنتظمين العزيز عبد الملك جامعة وطالبات طالب من الدراسة مجتمع يتكون

 .السليمانية بفرع الدراسية

 :العينة جمع أسلوب  .ج

لجمع  من خالل االستعانة بفريق عمل (1355)بمجموع  طالب 581طالبة و 774تم توزيع االستمارة على 

 الذين قاموا بتوزيعها على الطلبة من المستويات المختلفة في أماكن تواجدهم داخل الحرم الجامعي، البيانات

 . في الشطرين
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 ةخصائص العين .د

 لنوعا لتوزيع العينة تبعا  -

 

نسبة الطالبات تزيد عن نسبة الطالب في العينة؛ حيث بلغت نسبة الطالبات أن ( 1كل رقم )لشيبين ا

 من الطالب. %43مقابل  57%

 

ا للكلية -  توزيع العينة تبعا

 

بلغت نسبة  كذلك؛ حيثدبية في الكليات العلمية واأل والطالباتطالب كل السابق تساوي نسبة اليتضح من الش

، بينما بلغت نسبة الطالب والطالبات في الكليات %56 ما يقارب الطالب والطالبات في الكليات العلمية

   .تقريباً  من العينة %44األدبية 

44.3% 44.1%

55.7% 55.9%

توزيع عينة الطلبة تبعاا للكلية)(: شكل رقم 

علمية أدبية

طالب

43%
57%

ستوزيع عينة الطلبة تبعاا للجن)(: شكل رقم 

طالب

طالبة
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ا للعمر -  توزيع العينة تبعا

 

مرية من الفئة الع( تقارب الفئات العمرية بين الطالب والطالبات؛ حيث أن غالبية العينة 3يبين الشكل رقم )

الطلبة سنة وأخيًرا  27إلى  24سنة، ثم الفئة العمرية من  23إلى  21سنة، تليها الفئة العمرية  20إلى  18

 سنة. 27أكثر من 

 

 رابًعا: المراحل المنجزة

  :التالية المراحل حسب االستطالع وذلك تنفيذ ، م28/4/2016م إلى 18/4/2016بين  الواقعة الفترة في

 لالستطالع المرحلة األولى: التخطيط .أ

 اشتملت خطوات التخطيط لالستطالع على ما يلي

 اختيار المحاور وتصميم االسئلة

االطالع على التراث األدبي المكتوب والدراسات واالستطالعات التي تتناول االنتماء بشكل عام  -

 .والتي تنظر في االنتماء للجامعات بشكل خاص

االنتماء للخروج بتصور عام حول األمور المتعلقة بوالء الفرد وانتماءه االطالع على مقاييس  -

 .للمجموعة عموما ً 

رصد األسئلة المتعلقة بالطالب حول األمور المرتبطة باحتياجاتهم التي يعزز تحقيقها من انتمائهم  -

 .للجامعة

1.4%

16.4%

33.2%

49%

3.3%
7.6%

36.6%

52.4%

سنة27أكثر من  سنة27إلى 24من  سنة23إلى 21من  سنة20إلى 18من 

توزيع عينة الطلبة تبعاا للعمر  )(: شكل رقم 

طالب طالبة
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جامعة، ومن ثمَّ بلورة مجموعة محاور حول سبل تعزيز االنتماء بناًء على المعطيات الخاصة بال -

 .بناء فقرات االستطالع وفًقا لجميع ما سبق

 .صياغة فقرات االستطالع ووضعها في النموذج الخاص بها -

  الصياغة النهائية لفقرات االستطالع

فقرات االستطالع بناًء على التغذية الراجعة والمالحظات التي تمت الصياغة النهائية بعد مراجعة 

 .األولية لالستطالعرصدت من خالل العينة 

 دواإلعدا التجهيز المرحلة الثانية: .ج

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

يقوم المركز بتدريب مشرفي وجامعي البيانات على طرق ووسائل التعامل مع المستجيبين بما يضمن 

 وقت وأكمل صورة. تعبئة االستبيان في أقل

 المرحلة الثالثة: التنفيذ .د

 كانت مرحلة التنفيذ كاآلتي:

التواصل مع المتطوعين والمتطوعات لتوزيع االستمارات وإعطائهم التعليمات الالزمة عند توزيع  -

 االستطالع. 

 .على الطالب والطالبات في الكليات المختلفةتوزيع االستطالع  -

 الستمارات.المراجعة الميدانية والمكتبية ل -

 النتائج استخراج المرحلة الرابعة: .ه

في هذه المرحلة تم استخراج وتحليل البيانات، من ثم إعداد التقرير في صورته النهائية، ليتم نشر النتائج 

 بوسائل وطرق مختلفة.

 

 خامًسا: الجودة 

 المسحية العملية في األداء جودة .أ

 األداء جودة رفع على المساعدة التحضيرات من في هذا االستطالع بجملة المسحية العملية أحيطت

 :منها

 الجلسات عبر الميداني، العمل مرحلة أهداف ووضوح الباحثين لدى المشترك التصور بناء -

 .التحضيرية
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للمعايير العلمية حسب متطلبات كل  ا ًللخطة الموضوعة لها، ووفق  ًمتابعة تنفيذ المراحل تبعا  -

 مرحلة. 

 إسناد في والوضوح شرافيةاإل المهام في التخصص اعتماد عبر األداء في التناغم مستوى رفع -

 المسؤوليات.

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

 

 النشر مرحلة في الجودة ضبط .ب

 تكون: مخرجات تقديم خالل من

 االستطالع موضوع على المطلوبة اإلضاءة صنع على قادرة -

 واإلخراج. الصياغة في والدقة المخرجات بين على قدر عاٍل من التكامل -

 

  سادًسا: النتائج

 تخرجهم؟الطلبة العمل به عند  يفضلالمحور األول: ما القطاع الذي 

 

 به، حيث لعملا الذي يفضلونبالقطاع بين الطالب والطالبات فيما يتعلق  االختالفاتسابق بعض شكل اليبين ال

لم يحَظ . بينما %52وذلك بنسبة  أكثر من نصف الطالب في العينة يفضلون العمل في القطاع الحكومي أن

، %23.7من يفضلون العمل في القطاع الخاص بلغت  أن نسبةلعينة حيث االقطاع الخاص بتفضيل كبير في 

 .%20والعمل في مشاريعهم الخاصة بلغت نسبتهم ما يقارب الـ  االستثمارالطالب الذين يتجهون إلى  اأم

  من الطالب في العينة ال يرغبون بالعمل. %4.5ومن الالفت أن يكون 

، ثم الراغبات %60.3بنسبة  الحكوميكانت غالبيتهن ممن يفضلن العمل في القطاع ف لطالباتبالنسبة لأما 

، وهي ما تزيد من نسبة الطالب في %24بنسبة اصة وذلك في العمل الحر من خالل البدء بمشاريعهن الخ

2.4%
4.5%

24.0%
19.8%

13.3%

23.7%

60.3%
52.0%

طالبة طالب

توزيع العينة تبعاا للقطاع الذي يرغب الطلبة العمل به(: 4)شكل رقم 

ال أرغب بالعمل مشروعي الخاص القطاع الخاص القطاع الحكومي
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مفضاًل عند الطالبات حيث بلغت نسبة من يفضلن العمل فيه ال تزيد كما لم يكن القطاع الخاص نفس التوجه. 

من المالحظ و، فقط %2.4نسبتهن الطالبات التي ال يرغبن بالعمل فقد بلغت  افقط من العينة. أم %13.3عن 

 .تقل عن نسبة الطالب لنفس الفئةنسبة تقل عن نسبة الطالب ال أن هذه

 

 الطلبة في أول تجربة عمل لهم؟عنه يبحث  ما الذيالمحور الثاني: 

 

ب فقد فبالنسبة للطالتجربة عمل لهم؛ نستطيع من الشكل السابق معرفة ما الذي يبحث عنه الطلبة في أول 

 ،بفارق بسيط يليه العمل في المجال الذي يحبونه %21.4بنسبة  الراتب المرتفعة منهم كانت أولويات الغالبي

 .عند بحثهم عن عملالجامعة  طالباحتل المرتبة الثالثة ضمن أولويات فقد  "وجود فرصة للتطور"أما 

يلي  من العينة، %24.2بنسبة  فيما يحبينأن يعملن فقد كانت أولوياتهن على التوالي: أما بالنسبة للطالبات 

 .%12.4 بنسبة العمل في نفس التخصص، ثم %21بة بنس اتب المرتفعالرذلك 

 .ح وجود بعض الفروقات الطفيفة بين أولويات الطالب والطالبات في البحث عن عمليتضوبذلك 

 

0.9%

5.9%

6.1%

3.1%

9.4%

8.9%

20.7%

21.4%

14.3%

9.2%

0.1%

12.4%

2.5%

4.6%

4.5%

11.6%

24.2%

21.0%

10.4%

8.7%

أخرى

أن أعمل في تخصصي

القرب من المنزل

ساعات العمل

ة لقبول أي فرصة عمل أولى/مستعد

األمان الوظيفي

أن أعمل فيما أحب

الراتب المرتفع

وجود فرصة للتطور

الراحة

عند اللتحاق بالعمل ماهي أهم أولوية لديك؟(: 5)شكل رقم 

طالبة طالب
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 المحور الثالث: ما مجاالت العمل المفضلة لدى الطلبة؟

 

 ، ثم الخدماتعلى التوالي: المجال التعليمي( أن المجاالت المفضلة لدى طالب الجامعة هي 6يبين الشكل رقم )

المدنية/ العامة، المجال الصحي، االستثمار، المجال اإلعالمي، المجال العسكري، التكنولوجيا، النفط والغاز 

 ، السياحة والترفيه، وأخيراً الحرف اليدوية.، القطاع المصرفيوالبتروكيماويات

عليمي، جال التالعمل المفضلة لهن على التوالي: المجال الصحي، المأما بالنسبة للطالبات فقد كانت مجاالت 

، القطاع المصرفي، المجال اإلعالمي، الحرف اليدوية والفنون، ثم مجال االستثمارالخدمات المدنية والعامة، 

 النفط والغاز، وأخيراً المجال العسكري.السياحة والترفيه، التكنولوجيا، 

مجال الرياضي، القانون والقضاء، الطيران، العدد من المجاالت، مثل: كما أضاف بعض الطالب والطالبات أ

 أو تصميم الجرافيك.  وتصميم األزياء

وبذلك يتضح أنه على الرغم من اختالفات التفضيالت لمجاالت العمل بين كل من الطالب والطالبات؛ إال أنها 

 التي يمكن توقعها من خالل االتجاهات العامة في المجتمع. الكالسيكيةمازالت تميل إلى االتجاهات 

4.0%

16.8%

7.3%

11.2%

19.7%

8.0%

16.3%

23.0%

4.3%

7.3%

13.7%

18.2%

2.3%

14.8%

13.1%

6.8%

16.1%

1.7%

12.5%

24.4%

11.3%

10.8%

1.7%

33.1%

أخرى

الستثمار

القطاع المصرفي

التكنولوجيا

الخدمات العامة/ الخدمات المدنية

النفط والغاز والبرتوكيماويات

المجال اإلعالمي

األكاديمي/ المجال التعليمي

(إلخ... طبخ-نجارة)الحرف اليدوية والفنون 

السياحة/ الترفيه/ الضيافة

المجال العسكري 

المجال الصحي

ماهي المجالت التي ترغب بالعمل فيها؟(: 6)شكل رقم 
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  ؟المحور الرابع: هل يفضل الطلبة العمل بدوام جزئي خالل فترة دراستهم

 

الطالبات أكثر رغبة في العمل بالدوام الجزئي من الطالب؛ حيث أن الراغبات بالعمل يبين الشكل السابق أن 

. حتى الراغبات بالعمل في من الطالب %46.2زاد عن نصف العينة، مقابل  منهن بنظام الدوام الجزئي

 لطالب.ل %12.8مقابل للطالبات  %16.8تزيد عن نسبة الطالب؛ بنسبة  الرسميةمنهن في أوقات اإلجازة 

أما عن نسبة الطالب والطلبات الذين يعملون بنظام الدوام الجزئي حاليا خالل فترة دراستهم الجامعية فقط 

 تقريباً من الجنسين. %5 بلغت

 العامة : النتائجسابًعا

 يفضل طلبة الجامعة القطاع الحكومي، بينما ال يحظى القطاع الخاص بإقبال كبير. -

 الطالبات أكثر اتجاهاً نحو االستثمار من الطالب. -

يبحث الطالب والطالبات في أول تجربة عمل لهم عن: العمل في المجال الذي يحبونه، والراتب  -

 المرتفع.

 .الصحي المجالالخدمات المدنية، ثم  مجاليفضل الطالب العمل في المجال التعليمي، ثم  -

 المدنية. الخدمات يمي، ثم مجالتفضل الطالبات العمل في المجال الصحي، ثم المجال التعل -

5.5%

12.8%

35.5%

46.2%

5%

16.8%

26.4%

51.8%

اعمل حاليا بدوام جزئي

فقط في اإلجازات الرسمية

ل

نعم

ة ين بالعمل بنظام الدوام الجزئي في حال توفرت الفرص/هل ترغب(: 7)شكل رقم 
لذلك؟
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ت المجاالتبدي الطالبات رغبة أكبر من الطالب للعمل بنظام الدوام الجزئي خالل فترة دراستهم أو  -

 الرسمية.

 

 : التوصياتثامنًا

 الخاص ليتم تبني سياسات أكثر انصافاً مع عيوصى أن يتم عرض هذه النتائج على شركات في القطا -

الموظفين الجدد بشكل يعيد الثقة إلى القطاع الخاص في المملكة، خاصة مع التوجهات الحديثة للدولة 

 بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.

دمج المهارات األساسية التي يتطلبها سوق العمل في الخطط الدراسية بحيث يسعى القطاع الخاص  -

 الستقطاب الخريجين وتحسين العروض الخاصة بتوظيفهم.

ومساعدتهم  "2030توجيه الطالب للمجاالت التي تخدم توجهات المملكة في "رؤية يوصى بأن يتم  -

 .للفرص في سوق العمل على االنفتاح على االحتماالت المختلفة

 خلق فرص للعمل بنظام الدوام الجزئي بالتعاون مع الغرفة التجارية والمنصات اإللكترونية للتوظيف. -
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 الملحقات

 االستبانة(: 1) ملحق رقم
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 االنفوجرافيك(: 2) ملحق رقم

 

 القطاع الذي يفضل الطلبة العمل به بعد التخرج (أ)
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 في أول تجربة عمل لهم؟ما الذي يبحث عنه الطلبة  (ب)
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 )ج( المجاالت التي يرغب الطلبة بالعمل فيها
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 )د( اتجاه الطلبة نحو العمل بدوام جزئي

 

 

 

 

 

 

 

 

 


