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ويهتم بتعزيز دور الجامعة وتحقيق مضامين خطتها االستراتيجية الهادفة إلى التوازن بين 
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 مدخل

 

على إن جامعة الملك عبدالعزيز كصرح تعليمي عريق في المملكة، تأخذ 

، ودعم التنمية والتوجهات الوطنية عاتقها المساهمة الفاعلة في المشاريع الوطنية

للمرحلة تمثل خارطة الطريق  الوطني للتحول 2030رؤية وحيث أن الحديثة. 

نحو مرحلة جديدة في تاريخ  ويمثل الشباب وقودها ودافعها للمضي قدما   القادمة

نحو هذه الرؤية راء الطلبة آالمملكة؛ حرصنا في هذا التقرير على التعرف على 

، األمر الذي ثير اهتمامهممحاورها ياستعدادهم للمشاركة في تحقيقها وأي ومدى 

 عمل الخطط تكوين تصور عن تفكير الشباب وتصوراتهم ومن ثمعد في سيسا

 .2030تحقيق رؤية التحول الوطني دمجهم في لالالزمة  والبرامج
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 الهدف والمحاورأوالً: 

 الهدفً.أ

 .2030يهدف هذا االستطالع إلى التعرف على آراء الطلبة فيما يتعلق بالرؤية الوطنية 

 المحاورً.ب

 محاور رئيسية، وهي: 4االستمارة على اشتملت 

 ومحاورها بالنسبة للطلبة.2030الوطنية مدى وضوح الرؤية المحور األول: 

 مصادر معلومات الطلبة عن الرؤية.الثاني:  رالمحو

 الموقف النفسي للطبة من هذه الرؤية. المحور الثالث:

 محاور الرؤية األكثر أهمية بالنسبة للطلبة. المحور الرابع:
 المحور الخامس: الدور الفردي في إنجاح الرؤية.

 االستبانةثانيًا: 

ين بسبع أسئلة باإلضافة إلى البيانات األولية، حيث تنوعت اختيارات اإلجابات احتوت استمارة االستطالع على 

 .االختيار من متعدد أو ترتيب اإلجابات حسب األهمية

 ثالثًا: الخطة والمنهجية 

 مجتمع الدراسةً.أ

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

 .السليمانية بفرع

 العينةجمع  أسلوب ً.ج

طالب  2139عينة المن جميع كليات الطالب وكلية الطالبات، حيث بلغ عدد  %10تم اختيار عينة حصصية بنسبة 

من خالل االستعانة بفريق عمل لجمع البيانات، الذين قاموا بتوزيعها على الطلبة من المستويات  ،طالبة 2658و

 المختلفة في أماكن تواجدهم داخل الحرم الجامعي في الشطرين. 

دات وصعوبات صعوبات في الوصول إلى المفرفقط للطالب وذلك بسبب  %37فقد بلغت  الستجابة نسبةأما عن 

االستعانة وذلك بفضل  %87نسبة االستجابة فيها إلى  وصلتأما عن عينة الطالبات فقد  طرين.التواصل بين الش

  بفريق من جامعات البيانات وتعاون الطالبات وسرعة استجابتهن.

 ةخصائص العينً.د

ًلنوعحسبًاتوزيعًالعينةً -
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مفردة، ويعود هذا  2076مفردة، أما عينة الطالبات فقد بلغت  788يالحظ من الشكل السابق أن عدد عينة الطالب 

 كما وضحنا آنفاً. الوصولإلى صعوبات الفرق 

للكليةًتوزيعًالعينة - ًا  ًتبعا
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صاميم البيئة ، يليهم طالب كلية تاألغلبية في العينةوالعلوم كانوا االقتصاد واإلدارة كليتي طالب  أنيبين الشكل السابق 

 .والحقوق والطب

ذلك بسبب وفي العينة النهائية؛  في العينة المصممة مسبقاً عن تمثيلها الطالب من الكلياتاختيار اختالف نسبة  ويالحظ

 يات.وضعف االستجابة أو انعدامها من بعض الكل للكليات المختلفة بشطر البنين صعوبات الوصول

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

كانت طالبات السنة التحضيرية غالبية ت، حيث توزيع أعداد الطالبات في العينة حسب الكليا( 3الشكل رقم )يبين 

  .للعينة المختارة الممثلة للمجتمعمماثلة ، وهذه األعداد ثم االقتصاد واإلدارةة ثم طالبات كلية اآلداب عينال

 رابعًا: المراحل المنجزة

  :التالية المراحل حسب االستطالع وذلك تنفيذ م،28/1/2017م إلى 1/1/2017بين  الواقعة الفترة في

ًلالستطالع المرحلة األولى: التخطيطً.أ

تم في هذه المرحلة وضع التصور األولي والهدف من عملية االستطالع، ثم تحديد المخرجات المطلوبة وشكلها، 

وطريقة اختيار مفرداتها، ثم تحديد وسيلة جمع البيانات المناسبة من بين الوسائل وبناء  عليه تحديد نوع وحجم العينة 

 المستخدمة في جمع البيانات.
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 دواإلعدا التجهيز المرحلة الثانية:ً.ج

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

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

 في أقل وقت وأكمل صورة.

 المرحلة الثالثة: التنفيذً.د

 كانت مرحلة التنفيذ كاآلتي:

 لتوزيع االستمارات وإعطائهم التعليمات الالزمة عند توزيع االستطالع.  جامعي البياناتالتواصل مع  -

 .على الطالب والطالبات في الكليات المختلفةتوزيع االستطالع  -

 المراجعة الميدانية والمكتبية لالستمارات. -

 النتائج استخراج المرحلة الرابعة:ً.ه

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

 وطرق مختلفة.

 خامًسا: الجودة 

 المسحية العملية في األداء جودةً.أ

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

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

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

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

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

 

 النشر مرحلة في الجودة ضبطً.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 -
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  سادًسا: النتائج

ًالرؤيةًومحاورهاًبالنسبةًللطلبةًمدىًوضوحالمحورًاألول:ً

 

واضحة لهم  2030في هذا االستطالع يعتقدون أن رؤية  ينة الطالباتالسابق أن غالبية عينة الطالب وعيبين الشكل 

  م بشكل واضح تماماً. يمتلكون تصورات مختلفة من مصادر متنوعة ولكن الرؤية لم تصل إليه، فهم "نوعاً ما"

أجاب فقد واضحة بالنسبة لهم؛  2030رؤية الوطنية من الطالبات أن ال %19.4من الطالب و %18.3وفيما أجاب 

 من الطالبات أنها غير واضحة تماماً بالنسبة لهم. %19.9من الطالب و 21%

 األمر الذي يدعو إلى تكثيف الجهود إليصال محاور هذه الرؤية وأهدافها بشكل مبسط وسلس للطلبة.

 

 

 

ً

19.9% 21%

60.6% 60.7%

19.4% 18.3%

واضحة لك؟2030هل رؤية (: 4)شكل رقم 

ل نوعاًما نعم

طالبة طالب
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ًالمحورًالثاني:ًمصادرًمعلوماتًالطلبةًعنًالرؤية

 

التعريف بالرؤية ومحاورها؛ فقد بلغت تلعب دوراً رئيسياً في بكافة أنواعها ( أن وسائل اإلعالم 5يبين الشكل رقم )

على  %65.3و %62.2نسبة الطالب والطالبات الذين يستقون معلوماتهم عن الرؤية من وسائل اإلعالم ما نسبته 

يعتمدون على األحاديث العامة من المعارف أو األهل ت من الطالبا 22.5من الطالب و %22.6بينما كان  .التوالي

يبذلون جهداً مقصوداً للطالع على مالمح الرؤية واألصدقاء في حصولهم على معلومات عن هذه الرؤية. أما عن الذين 

0.7%

0.6%

8.8%

6%

22.5%

24.6%

65.3%

62.2%

11.4%

16%

طالبة

طالب

ما هي مصادر معلوماتك عن الرؤية؟(: 5)شكل رقم 

اطالعيًالذاتي

وسائلًاإلعالم

حديثًالناس

ليسًلديًأيًمعلوماتً

أخرىً
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أما الذين ليس  من الطالبات. %11.4من الطالب و %16وتفصيالتها من خالل اطالعهم الذاتي فقد بلغت نسبتهم 

 من الطالبات. %8.8من الطالب و %6لديهم أي معلومات عن الرؤية الوطنية فقد كانوا أقلية بنسبة 

من  %12.5هم  2030طالب والطالبات الذين زاروا الموقع الرسمي للرؤية الوطنية نسبة ال ( أن6يبين الشكل رقم )

من  %63للرؤية طلبة الذين لم يزوروا الموقع االلكتروني فقط، بينما بلغت نسبة ال الباتمن الط %11.7والطالب 

 من وأن مزيداً الطلبة. ما يوضح أن غالبية الطلبة يعتمدون على المعلومات التي تقدم إليهم من المصادر المختلفة 

 االهتمام والتشجيع قد يدفعهم إلى البحث عن المعلومات من مصادرها األصلية بأنفسهم.

2030ًالوطنيةًًالمحورًالثالث:ًالموقفًالنفسيًللطبةًمنًالرؤيةً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.3% 24.2%

63.0% 63.4%

11.7% 12.5%

هل زرت الموقع اإللكتروني للرؤية؟(: 6)شكل رقم 

ل،ًولكنًسأقومًبزيارته ل نعم

طالبة طالب

6.9% 9%

37.7%
40.9%

55.4%
50.1%

هل أنت متفائل بمستقبل المملكة في ظل الرؤية؟(: 7)شكل رقم 

غيرًمتفائل لًأستطيعًالتحديد متفائل

طالبة طالب
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يوضح الشكل السابق أن ما يقارب نصف العينة من الطالب والطالبات متفائلين بمستقبل المملكة في ظل الرؤية الوطنية 

نفسي تجاه هذه الرؤية، تحديد موقفهم المن الطالبات ال يستطيعون  %37.7من الطالب و %40.9بينما وتطبيقاتها، 

تخالف ما اعتادت عليه حيث يصبح الترقب سيد الموقف ما لم يتم  حين تقابل المجتمعات تغييرات كبيرةوهو الحال 

 تعزيز التوقعات اإليجابية ودفع األفراد إلى المساهمة بإيجابية في إنجاح هذه التغييرات.

ً

ًةًللطلبةالمحورًالرابع:ًمحاورًالرؤيةًاألكثرًأهميةًبالنسب
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تعليم معدل البطالة ثم تطوير مخرجات ال تخفيضيبين الشكل السابق أن أهم محاور الرؤية الوطنية بالنسبة للطالب هي 

ثم تحقيق مبدأ الشفافية في القطاعات  ثم تطوير منظومة الخدمات االجتماعية واإلسكان ومواءمتها مع سوق العمل

أما بالنسبة للطالبات فقد كانت تطوير التعليم ومواءمة مخرجاته مع سوق العمل أهم النقاط التي أثارت . الحكومية

 دعم ريادة األعمال والمشاريعفي سوق العمل ثم  المرأةثم رفع نسبة مشاركة  اهتمامهن، يليها تخفيض معدل البطالة

، ومنها: تعظيم األثر االجتماعي اهتماماتهموأضاف بعض الطلبة محاور أخرى تقع ضمن  والمتوسطة.الصغيرة 

 وتوطين الصناعات العسكرية، تنمية الطاقة المتجددة، وللقطاع غير الربحي

4.76

5.08

4.86

4.71

5

4.69

5.45

6.28

7.6

7.14

4.64

4.81

5

5.61

5.71

5.65

5.44

3.74

7.72

7.35

اتوسعةًالحرمينًوتقديمًخدماتًأفضلًلضيوفه

الهتمامًبالجوانبًالصحيةًوالرياضية

تطويرًقطاعًالسياحةًوالترفيه

تطويرًالقطاعاتًالصناعية

تطويرًمنظومةًالخدماتًالجتماعيةًواإلسكان

تحقيقًمبدأًالشفافيةًفيًالقطاعاتًالحكومية

ةدعمًريادةًاألعمالًوالمشاريعًالصغيرةًوالمتوسط

رفعًنسبةًمشاركةًالمرأةًفيًسوقًالعمل

تخفيضًمعدلًالبطالة

تطويرًالتعليمًومواءمةًالمخرجاتًمعًسوقًالعمل

*تقييم الطلبة ألهم النقاط التي اشتملت عليها الرؤية (: 8)شكل رقم 

طالب  *حسب المتوسط الحسابيطالبة
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ًالمحورًالخامس:ًالدورًالفرديًفيًإنجاحًالرؤية

 

من الطالبات يعتقدون ان لهم دور مباشر في إنجاح  %46.1من الطلبة و %42.7( أن نسبة 9يتضح من الشكل رقم )

فيما كان ما أن دورهم غير واضح،  من الطالبات %43من الطالب و %47.4، فيما عبر 2030الرؤية الوطنية 

 من الطالب والطالبات ال يعتقدون ان لهم أي دور مباشر في تحقيق هذه الرؤية. %10يقارب 

 

10.9% 9.8%

43.0%
47.4%46.1%

42.7%

؟  2030هل تعتقد أن لك دور في تحقيق رؤية (: 9)شكل رقم 

ل دوريًغيرًواضحًبالنسبةًلي نعم

طالبة طالب

40.9%
37.6%36.6%

39.7%

22.5% 22.7%

هل بدأت التخطيط على المستوى الشخصي في ضوء الرؤية(: 10)شكل رقم 

لًأعرفًكيفًيمكننيًذلك ل نعم

طالبًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًطالبةًًً
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 صيالشخفقط من الطالب والطالبات بدأوا التخطيط لحياتهم على المستوى  %22ما يقارب يبين الشكل السابق أن 

 %37.6من الطالبات لم يفعلوا ذلك، و %36.6من الطالب و %39.7بينما ، بما يتوافق مع أهداف الرؤية وتوجهاتها

خصية اتهم الشطموح تحقيق من الطالبات لديهم الرغبة ولكن ال يعرفون كيف يمكنهم الدمج بين %40.9من الطالب و

 .الرؤية الوطنيةوتحقيق أهداف 

 العامة سابعًا: النتائج

 توضح النتائج ما يلي:

 ، ولكنها ليست واضحة بما يكفي لهم. 2030رؤية الوطنية الغالبية الطلبة لديهم تصور ومعرفة عامة عن أن  -
 ، وأن غالبية الطلبة منومحاورهاأن وسائل اإلعالم بكافة أنواعها تلعب دوراً رئيسياً في التعريف بالرؤية  -

 للرؤية.الجنسين لم يقوموا بزيارة الموقع االلكتروني الرسمي 
 .وتطبيقاتها الوطنية الرؤية ظل في المملكة بمستقبل متفائلين والطالبات الطالب من العينة نصف يقارب ما أن -
 متهاومواء التعليم مخرجات تطوير، والبطالة معدل تخفيض هي للطالب بالنسبة الوطنية الرؤية محاور أهم -

 القطاعات في الشفافية مبدأ تحقيق، وواإلسكان االجتماعية الخدمات منظومة تطويرو العمل سوق مع

 معدل تخفيضو العمل سوق مع مخرجاته ومواءمة التعليم تطوير كانت فقد للطالبات بالنسبة أما. الحكومية

 .والمتوسطة الصغيرة والمشاريع األعمال ريادة دعمو العمل سوق في المرأة مشاركة نسبة رفعو البطالة
 افأهد مع يتوافق بما الشخصي المستوى على لحياتهم التخطيط بدأوا والطالبات الطالب من فقط 22% -

 م من يعتقدون أن ليس لديهم دور في تحقيق هذه الرؤية.فقط ه %10، وما يقارب وتوجهاتها الرؤية

 : التوصياتثامنًا

  .للطلبة وسلس مبسط بشكل وأهدافها الرؤية هذه محاور إليصال الجهود تكثيف -
الموقف النفسي والروح المعنوية لها بالغ األثر في إنجاح الخطط التنموية على مستوى الشعوب، فينبغي  -

 عجلة التنمية.توجيه الجهود نحو إذكاء الروح المعنوية للشباب الذين هم وقود 
 .الوطنية إلى المساهمة بإيجابية في إنجاح هذه التغييرات الطلبةتعزيز التوقعات اإليجابية ودفع  -

مساعدة الطلبة من خالل برامج ممنهجة إلى التوفيق بين اهتماماتهم وطموحاتهم ومحاور الرؤية وأهدافها  -

من وطئها، ويشعر يقطع مسافة الوصول إلى هذه التغييرات ويخفف بما يساعد على خلق توجه وطني 

 الجميع أنهم معنيون ومشاركون فاعلون.
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 الملحقات

 (: االستبانة1) ملحق رقم

 

 

ً  
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 (: االنفوجرافيك2) ملحق رقم

 


