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 مدخل

يكون  أنفي  ،مركز الدراسات االستراتيجية أنه مسؤول كباقي الجهات في الوطن يعتبر 

، التي تركز على الشباب 2030رؤية الوطنية ترسا محركا تجاه العمل على تحقيق ال

 سيعوتو  على زيادة مشاركة املرأة وانخراطها في سوق العملكدت أ والتيوترتكز عليهم، 

 .العمل أكثر لهامجاالت 

من  ،فهم توجهات املرأة السعودية نحو سوق العملهذا االستطالع يحاول أن ي     

لسوق العمل،  عند توجههن أولوياتهن ،لديهن املفضلةالعمل قطاعات  خالل معرفة

 االحتكاك بسوق العملب البدء في طالباتالرغبة  وعن، نهالمجاالت العمل التي يفضو 

وماهي املهارات التي  الدوام الجزئي العمل بنظام من خالل العملية وتكوين خبراتهن

 . نهن بحاجة لهاأيرين 
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 :
ا
 واملحاور  الهدفأول

 الهدف .أ

 سوق  جامعة امللك عبد العزيز نحو  اتجاهات الطالبات والخريجات منعلى التعرف يهدف هذا االستطالع إلى 

 العمل.

 املحاور  .ب

 على املحاور التالية: ت استمارة االستطالعاشتمل

 ؟(، مشروع خاصخاصقطاع ، حكوميقطاع )ا بهكثر تفضيال للعمل األات القطاعما املحور األول:  -

 ؟عنه في أول تجربة عملبحث ي   ما الذياملحور الثاني:  -

 املفضلة؟العمل  تمجاال ما املحور الثالث:  -

  ؟فترة دراستهنالعمل بدوام جزئي خالل ب الطالبات رغبتهل املحور الرابع:  -

 ؟ت التدريبية املرغوبةاملحور الخامس: ماهي الدورا -

ا:   الستبانةثانيا

تم قياس كل محور بسؤال  األولية، حيثإلى البيانات  باإلضافة محاور أساسية خمسةعلى  االستبانةاحتوت 

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

 الحال للوصول إلى نتائج أكثر دقة.

ا: الخطة واملنهجية
ا
  ثالث

 مجتمع الدراسة .أ

لالتي حضرن امللتقى املنهي التاسع والذي ا العزيز  عبد امللك جامعة وطالباتخريجات  من الدراسة مجتمع يتكون 

  .م2017مارس  22-21هـ املوافق 1438جماد الثاني 23-22أقيم بتاريخ 

 العينة جمع أسلوب .ب

بالباحثات وفريق العمل باملركز  من خالل االستعانة وخريجة،طالبة  623تم توزيع االستمارة على

 التدريب وذلك بالتنسيق مع منظمات امللتقى.وقد تم التوزيع في املعرض وقاعات ، لجمع البيانات
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 ةخصائص العين .ج

 :للوضع الدراس يا توزيع العينة تبعا  -

 

كانت  غالبية املفردات في العينة ( أن1يوضح الشكل )

الطالبات بينما  ،%62من الخريجات وذلك بنسبة 

ن زائرات أوذلك التوزيع قد يكون مفهوما لكون  ،31%

هن من الخريجات الباحثات في الغالب؛ امللتقى املنهي 

 عن عمل.

 

 

 للكلية:  -
ا
 توزيع حجم العينة تبعا

 

 

من هي العينة غالبية يوضح الشكل السابق أن 

 .%68التخصصات العلمية وذلك بنسبة 

 

 

 

 

ا: املراحل املنجزة  رابعا

  :التالية املراحل حسب االستطالع وذلك تنفيذ تمهـ 1438جماد الثاني  23-16 ينب الواقعة الفترة في

 لالستطالع املرحلة األولى: التخطيط .أ

 :اشتملت خطوات التخطيط لالستطالع على ما يلي

7%

62%

31%

ةالوضع الدراسي لمفردات العين(: 1)شكل رقم 

غير محدد  خريجة طالبة

68%

33%

حجم العينة تبعا ً للكلية(: 2)شكل رقم 

أدبي علمي
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 :اختيار املحاور وتصميم السئلة

مة، مجاالت العمل الشائعة عااالطالع على التراث األدبي املكتوب والدراسات واالستطالعات التي تتناول  -

 .وفي اململكة بشكل خاص

وق الوظيفية وما هو مطروح حاليا في س نحول األمور املرتبطة باحتياجاته رأةبامل صد األسئلة املتعلقةر  -

  .العمل

ومن ثمَّ بناء فقرات  العمل سوق ببناًء على املعطيات الخاصة االستطالع بلورة مجموعة محاور  -

 .االستطالع وفًقا لجميع ما سبق

 .صياغة فقرات االستطالع ووضعها في النموذج الخاص بها -

 دواإلعدا التجهيز املرحلة الثانية: .ب

وضع يتم  النهائية، ثم  بصيغتها االستمارة للمشروع وتجهيز املفصل الزمني البرنامج يتم خالل هذه املرحلة وضع

 بما يضمن تعبئةو  خطة التوزيع بطريقة تمكن من التوزيع الجيد لالستمارات مع ضمان عدم تكرار املفردات،

 وأكمل صورة. املتاح حدود الوقتاالستبيان في 

 املرحلة الثالثة: التنفيذ .ج

 كانت مرحلة التنفيذ كاآلتي:

 توزيع مهام جمع البيانات بين موظفات قسم االستشراف املستقبلي باملركز. -

 لتقى.نفيذ خطة التوزيع في املت -

 املراجعة امليدانية واملكتبية لالستمارات. -

 النتائج استخراج املرحلة الرابعة: .د

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

 وطرق مختلفة.

ا: الجودة   خامسا

 املسحية العملية في األداء جودة .أ

 :منها األداء جودة رفع على املساعدة التحضيرات من في هذا االستطالع بجملة املسحية العملية أحيطت

 .التحضيرية الجلسات عبر امليداني، العمل مرحلة أهداف ووضوح ثاتالباح لدى املشترك التصور  بناء -

 للمعايير العلمية حسب متطلبات كل مرحلة.  ا ًللخطة املوضوعة لها، ووفق  ًمتابعة تنفيذ املراحل تبعا  -
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 املسؤوليات. إسناد في والوضوح شرافيةاإل  املهام في التخصص اعتماد عبر األداء في التناغم مستوى  رفع -

 اإلشكاليات. من الطارئ  ومعالجة املنجز حجم على للوقوف الباحثين فريق مع اليومية املتابعة -

 :النشر مرحلة في الجودة ضبط .ب

 تكون: مخرجات تقديم خالل من

 .االستطالع موضوع على املطلوبة اإلضاءة صنع على قادرة -

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

ا: النتائج   سادسا

 ؟التخرجعند  املحور األول: ما القطاع املفضل للعمل

أنه الزال املواطن السعودي يفضل  سابقيبين الشكل ال

العمل الحكومي على ما سواه وتبين ذلك عند الغالبية 

وكما يبدو أن العمل  ،%63في العينة وذلك بنسبة  العظمى

زائرات  دالخاص الزال ال يحظى بثقة جيدة عنفي القطاع 

فقط عن رغبتهن في العمل في القطاع  %20امللتقى فعبرت 

 .الخاص

وبالرغم من االقبال الجيد الذي نشهده في السنتين      

إال أن ذلك لم ينعكس على نسبة  ؛خاصالنحو العمل  األخيرة

 .في هذا االستطالع الراغبات في ايجاد مشروع خاص بهن

17%

20%

63%

مشروعي 
الخاص

القطاع الخاص

القطاع 
الحكومي

القطاع الذي تفضل الطالبات (: 3)شكل رقم 
العمل فيه
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 ؟عنه في أول تجربة عملبحث يُ  ما الذياملحور الثاني: 

 

يبين الشكل السابق أن 

ية لدى زائرات امللتقى و ولاأل 

عند االلتحاق بالعمل هي 

مان األ و وجود فرص للتطور 

 %21و %24الوظيفي عند 

من  ثانيا كل   على التوالي، وجاء

الراتب والعمل في املجال الذي 

خر آ، وأما %13يحبونه بنسبة 

وليات فقد كان األ قائمة 

القرب من املنزل وساعات 

 %3وذلك بنسبة العمل 

 لكالهما.

عديد ممن أن ال ،بالرغم من مالحظتنا أثناء التواجد في الركن الخاص باملركز في امللتقى املنهي وأثناء التوزيع     

ل ع البطالة وتحصيل دخل مستقأبدين رغبة كبيرة في الحصول على أي فرصة للعمل للخروج من وض نقينا بهتلا

 فرصة عمل.  يفقط لديهن استعداد لقبول أ %6أوضحت أن  النتائجن من شح الوظائف، إال أن يويشتك

 

 

 

 

 

 

 

1%

3%

3%

6%

7%

9%

13%

13%

21%

24%

أخرى

القرب من المنزل

ساعات العمل

مستعدة لقبول أي فرصة عمل أولى

الراحة

أن اعمل في تخصصي

أن اعمل فيما أحب

الراتب

األمان الوظيفي

وجود فرصة للتطور

عند االلتحاق بالعمل ماهي أهم أولوية لديك؟   (: 4)شكل رقم 
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 ؟ما مجالت العمل املفضلةاملحور الثالث: 

املفضلة ( أن املجاالت 5يبين الشكل رقم )

: اآلتية بالترتيبهي  زائرات امللتقىلدى للعمل 

، ثم الخدمات املدنية/ العامة، التعليمياملجال 

القطاع املصرفي يليه الصحي ومن ثم االستثمار، 

بعدهم كما يتضح من الشكل  منالبقية وتتوالى 

 .السابق

خر آ والقطاع العسكري وحل قطاع النفط     

بطبيعة الحال لندرة فرص  وذلك ،سلم الترتيب

 مرأة في هذين املجالين.العمل لل

خرى التي ذكرتها األ وكانت أكثر املجاالت      

املوارد و فرنسية(  –العلمية، األعمال اإلدارية واملكتبية، مجاالت اللغات والترجمة )لغة إنجليزية  الزائرات: األبحاث

 البشرية والتوظيف.

اهات االتج أن تساع سوق العمل أكثر من السابق بالنسبة للنساء، إال اوبذلك يتضح أنه على الرغم      

الخيار  الزال هو  خرى؛ فاملجال التعليمي واألكاديمياأل ولى عند وضعها مع املجاالت الكالسيكية تحتل املرتبة األ 

 بحسب اجابات زائرات امللتقى. املفضل للنساء كما يبدو 

 ؟ لعمل بدوام جزئي خالل فترة الدراسةا يتفضلهل كطالبة؛ املحور الرابع: 

السابق أن غالبية الطالبات أبدين رغبتهن يتضح من الشكل 

 %9، و%77في العمل بنظام الدوام الجزئي وذلك بنسبة 

يفضلن العمل في اإلجازات الرسمية فقط، ونسبة ضئيلة 

 تعمل فعليا بدوام جزئي. %2للغاية ال تتجاوز 

 

4%

2%

3%

10%

12%

12%

14%

21%

23%

27%

36%

41%

أخرى

العسكري

تالنفط والغز والبتروكيماويا

الحرف اليدوية والفنون

ةالسياح/ الترفيه / الضيافة 

اإلعالمي

التكنولوجيا

االستثمار

الصحي

القطاع المصرفي

…الخدمات / الخدمات المدنية 

المجال األكاديمي/ التعليمي 

ما هي المجاالت التي ترغبين بالعمل (: 5)شكل رقم 
فيها؟

2%

9%

12%

77%

أعمل حالياَ بدوام جزئي

أفضل العمل فقط في 
اإلجازات الرسمية

ال

نعم

كطالبة؛ هل ترغبين بالعمل (: 6)شكل رقم 
صة بنظام الدوام الجزئي في حال توفرت الفر

لذلك؟
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 املحور الخامس: ماهي الدورات التدريبية التي يرغبن في اللتحاق بها؟

اللغة  ( دروات7من شكل رقم ) كما يتضح

اآللي الشائعتين كأكثر  الحاسبو االنجليزية 

كانت هي  ؛املهارات املطلوبة في سوق العمل

 %50بنسبة  عند غالبية العينة رغوبةامل

 لي.للحاسب اآل %34ونجليزية للغة اإل 

وتوالت كل من مهارات التسويق      

والبدء بمشروع خاص وتصميم الجرافيك 

 كما يتبين من الف والتواصل
ً
عال تباعا

خرى األ ، وكانت الدورات  (7الشكل رقم )

 % 6التي ذكرتها الزائرات جاءت بنسبة 

 .كتابة التقارير اإلدارية والخطاباتو  ،تنمية املوارد البشرية ،خدمة العمالء ،دروات في اإلدارة :فقط مثل

ا: النتائج  العامة سابعا

 قل األالقطاع املفضل للعمل هو القطاع الحكومي بينما  -
ً
 .مشروع خاص انشاءهو  تفضيال

تعليمي واألكاديمي هو املفضل لإلناث في السعودية، يليه العمل في القطاع املصرفي الالزال العمل في املجال  -

 .ثم الصحي ثم االستثمار

 .مان الوظيفيواأل ية لدى زائرات امللتقى عند االلتحاق بالعمل هي وجود فرص للتطور و ولاأل  -

 .ثالثة ارباع الطالبات يرغبن في العمل بنظام الدوام الجزئي -

ا
ا
 : التوصياتثامن

 عن عمل في خلق فرصة عمل خاصة بهم. عمال الحرة، ومساعدة الباحثاتزيادة الوعي واالرشاد في مجال األ  -

ساسية للطلبة بما يتناسب مع وضع سوق العمل الحالي أكثر فعالية لتقوية املهارات األ  آلياتايجاد  -

 واملستقبلي.

حقوق الطرفين وتنظم من خالل سن قوانين تحفظ الخاص  ايجاد حل ملشكلة الثقة بين املواطن والقطاع -

 العمل بينهم. 

6%

14%

24%

25%

26%

26%

34%

55%

أخرى

كتابة السيرة الذاتية

التواصل الفعال

تصميم الجرافيك

…كيف تبدئي مشروعك 

مهارات التسويق

تطبيقات الحاسب اآللي

اللغة اإلنجليزية

حاق الدورات التدريبية التي ترغبين االللت(: 7)شكل رقم 
بها؟   
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ومساعدتهم على االنفتاح  "2030للمجاالت التي تخدم توجهات اململكة في "رؤية  الطلبةتوجيه يوص ى بأن يتم  -

 .على االحتماالت املختلفة للفرص في سوق العمل

عقد شراكات مع القطاع الخاص والتنسيق معهم إليجاد فرص عمل بدوام جزئي للطلبة، وكذلك البحث في  -

 .خالل اليوم الدراس ي يجاد آلية استحداث وظائف في الجامعة بنظام الساعاتا
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 امللحقات

 االنفوجرافيك( 1)
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 االستمارة( 2)

 


