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فـــي ظـــل اهتمام المملكة العربية الســـعودية بتحقيق أهداف رؤيتها٢٠٣٠، وإيمانـــًا من مركز الخريجين 
بالـــدور الرئيســـي للجامعات فـــي إعـــداد الخريجين الواعيـــن بقراراتهـــم واختياراتهم، وســـعيًا منه على 
تحقيق مجموعة من األهداف االســـتراتيجية التي تم اعتمادها في وثيقة إنشاء المركز ومن أهمها هو 
دعـــم الخريجيـــن في مجال اإلرشـــاد المهني بالتعاون مـــع القطاع الخاص والعام؛ يحـــرص المركز على 
منافسة أبرز المستجدات العالمية ذات سمات التميز والريادة، ومواكبة التحول العلمي نحو مجتمع 

المعرفة.
 

ومن خالل تعامل مركز الخريجين مع الطالب والطالبات لتوفير عروض العمل المناسبة، أدرك المركز 
بوجـــود ثغـــرة في وعي الخريجين بســـوق العمل ومناســـبة المجـــاالت لميولهم ومهاراتهـــم؛ حيث أنه 
اتضح بأن نواة المعضلة تبدأ منذ دخول الخريج للجامعة، وقد تكون قبل ذلك بسبب مؤثرات خارجية 
تؤثر على قراراته. وعلى الرغم من ان المتوقع بأن الســـبب األساســـي في اختيار مســـارات غير مناسبة 
هـــو عـــدم تحقيق شـــروط القبول، إال أنه من خالل تطبيق دراســـة اســـتطالعية اتضح بـــأن النقص في 
التوعيـــة واإلرشـــاد هـــو الســـبب األكثر تكـــرارًا؛ حيـــث أظهـــرت النتائج بأن أكبـــر عاملين فـــي التخصص 
بمجـــاالت غيـــر مرغوبـــة، ممـــا يســـبب في االنســـحاب مـــن الجامعـــة أو التعثر، هـــو عدم وعـــي الطالب 
) تهتم 

ٍ
بمهاراتـــه وعـــدم فهمـــه لقدراته. ومن هنـــا أتت الحاجة إلـــى بناء مبادرة باســـم (نحو خريـــج واع

بتوعيـــة طالب وطالبات الســـنة األولى المشـــتركة علميًا ومهنيًا وتهيئتهم كـــي يكونوا خريجين واعين 
بقدراتهم وقراراتهم التي ترسم مستقبل حياتهم العلمية والمهنية.

تحت رعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ، تم تنفيذ تجربة استطالعية للمبادرة 
لمســـاعدة الطالب والطالبات في أن يكونوا واعيـــن بقراراتهم ومهاراتهم، ولمعرفة كيفية توظيفها 
في اختيار المســـار العلمي والمهني المناســـب لسوق العمل. حيث تضمنت المبادرة الجانب النظري 
والجانـــب التطبيقـــي، وذلك بطرح مســـارات تدريبية مثـــل ورش العمل المهاريه. كمـــا تم ربط برنامج 
المبـــادرة باســـتراتيجية كيفيـــة اختيار التخصص الجامعـــي والتخطيط لمهن المســـتقبل وذلك بطرح 
ورشـــة عامة على أيدي مختصين تســـتهدف الطالب والطالبات وأولياء امورهـــم. وتم تدعيم البرنامج 
بتقييـــم القـــدرات والميـــول بشـــقيه المحلـــي والعالمـــي لتحديـــد وقيـــاس الميـــول والقـــدرات، إضافة 

لجلسات خاصة للطالب مع المستشارين للتوجيه العلمي والمهني. 

مقدمة

"                 اإلصدار األول                 ١٤٤٠-١٤٤١ هـ
ٍ
١٠  مبادرة "نحو خريج واع



واســـتهدفت هـــذه المبادرة مرحلة الســـنة األولى المشـــتركة إضافة إلـــى المرحلة الثانويـــة. وبناء على 
اإلحصائيـــات والمرئيات التي تـــم جمعها بعد تنفيذ هذه التجربة، اتفق جميـــع الطالب والطالبات على 
ضرورة اســـتدامة هذه المبادرة بنســـبة تصل حتى ٩٩٪، وعلى إيجابيه أثرها على قراراتهم المستقبلية 

في تحديد التخصص وفهم متطلبات سوق العمل والمهارات الالزمة له.

من خالل هذا التقرير ســـيتم توضيح خطوات المشـــروع التي مر بها الفريق لتطبيق المبادرة ودراســـة 
أثرها؛ وســـيتم عرض تفاصيل المشـــكلة وإحصائيات االنسحاب والتحويل ومسبباتها؛ ومن ثم عرض 

اإلطار العام للمبادرة وكيفية تنفيذ تجربتها االستطالعية. 

بعد ذلك، سيوضح الدليل النتائج األولية ألثر تطبيق المبادرة على عينة عشوائية من طالب وطالبات 
مرحلة السنة األولى المشتركة والمرحلة الثانوية. وسيتم إلقاء الضوء على التحديات والتوصيات التي 
يوصـــى بالعمـــل عليهـــا الســـتدامة المبادرة واســـتفادة أكبر شـــريحة ممكنـــة من هذه المبـــادرة. وفي 
النهايـــة، ُيختتـــم التقريـــر ببعـــض الملحقـــات الخاصة باإلعالنـــات والملـــف اإلخباري إضافـــة إلى مكتبة 

الوسائط لتغطية الفعالية واإلعالن عنها.

"                 اإلصدار األول                 ١٤٤٠-١٤٤١ هـ
ٍ
١١  مبادرة "نحو خريج واع



مفهوم المبادرة
" بتوعية طالب وطالبات الســـنة األولى المشـــتركة (إضافة إلى طـــالب وطالبات 

ٍ
تهتـــم مبـــادرة "نحـــو خريـــج واع

المرحلة الثانوية) علميًا، ومهنيًا، وتهيئتهم كي يكونوا خريجي واعين بقدراتهم وقراراتهم التي ترسم مستقبل 

 بقراراتـــه ومهاراته، ومعرفـــة كيفية 
ٍ
حياتهـــم العلميـــة والمهنيـــة؛ حيـــث تهـــدف المبادرة إلـــى إعـــداد خريـــج واع

توظيفها في اختيار المسار العلمي، والمهني المناسب لسوق العمل.

أهداف المبادرة
تســـعى هـــذه المبـــادرة إلى تحقيق أهداف مباشـــرة تتعلـــق بالطالب والطالبـــات ، وأهداف غير مباشـــرة تتعلق 

بالجامعة .

أهداف مباشرة

أهداف غير مباشرة

"                 اإلصدار األول                 ١٤٤٠-١٤٤١ هـ
ٍ
١٢  مبادرة "نحو خريج واع
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 الطالب والطالبات 
عن نتائج التخصيص بعد
 السنة األولى المشتركة.

٢٢
تقليل الرسوب 

واالعتذارات
 والتعثر األكاديمي.

٣٣
رفع كفاءات اإلنفاق

 المالي للجامعة نتيجة
 لتقليل الصرف على 

الطالب والطالبات
 المتعثرين أكاديميًا.

٤٤
  رفع نسبة التوظيف 
بعد التخرج للخريجين.

٥٥
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 الشخصية.

١١
   

مساعدة الطالب 
والطالبات في

 رسم المسار المهني
 المناسب لهم.

٢٢
   

اجراء تقييم يقيس 
القدرات

 والميول، واالتجاهات
 العلمية والعملية.

٣٣
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مستجدات سوق 
العمل.
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عالقة المبادرة بالخطة االستراتيجية وأهدافها

     الهدف
      الرابع

 تعزيز قدرات الخريجين.

      الهدف
    السادس

    بيئة تعليمية داعمة.

      الهدف
      السابع

     مستقبل مستدام.

     الهدف
      األول

تطوير خبرات الطالب ليكون خريجًا 
قادرًا على المشاركة بفاعلية 

ومسؤولية في عالم متغير.

     الهدف
      الرابع

توفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة 
للتميز واإلبداع في التعلم والتعليم.

     الهدف
    الخامس

تطوير نظام للتحسين المستمر 
يضمن فعالية التدريس وجودة 

مخرجات التعلم.

يقـــوم مركـــز الخريجيـــن علـــى تحقيق مجموعة مـــن األهداف االســـتراتيجية التي تـــم اعتمادها في وثيقة إنشـــاء 

" باألهداف االســـتراتيجية للجامعة إضافة إلى أهداف 
ٍ
المركز؛ ومن هذا المنطلق تم ربط مبادرة "نحو خريج واع

 باألهـــداف االســـتراتيجية التالية 
ٍ
الخطـــة االســـتراتيجية للتعليـــم والتعلـــم. حيث ترتبط مبـــادرة نحو خريـــج واع

للجامعة:

أما فيما يتعلق بأهداف الخطة االستراتيجية للتعليم والتعلم، فإن المبادرة ذات عالقة باألهداف التالية:

"                 اإلصدار األول                 ١٤٤٠-١٤٤١ هـ
ٍ
١٣  مبادرة "نحو خريج واع



اإلطار العام للمبادرة

١

٢

٣

٤

دراسة المشكلة

تنفيذ المبادرة

التخطيط للمبادرة

دراسة أثر تطبيق المبادرة

عمادة السنة األولى المشتركة

عمادة القبول والتسجيل

عمادة السنة األولى المشتركة

عمادة القبول والتسجيل

"                 اإلصدار األول                 ١٤٤٠-١٤٤١ هـ
ٍ
١٤  مبادرة "نحو خريج واع



بناء وتنفيذ المبادرة 

مرحلة دراسة
الوضع الراهن

مرحلة
التنفيذ

مرحلة دراسة 
المخرجات 
المتوقعة

مرحلة دراسة 
المخرجات 

الواقعية

مـــن خـــالل توفير عـــروض العمل لخريجـــي وخريجـــات الجامعـــة، أدرك مركز الخريجيـــن بوجود مشـــكلة في وعي 

الخريجين بسوق العمل ومناسبة المجاالت لميولهم ومهاراتهم. وبعد عدة جلسات، اتضح بأن أحد أسبابها 

هو تخصص الطالب بمجال لم يعرف ما إذا كانت بيئة العمل مناسبة له أم ال؛ حيث أن أغلب المرئيات أشارت 

أن نـــواة المعضلـــة تبدأ من دخول الخريج للجامعة من الســـنة األولى المشـــتركة، وقد تكون قبل ذلك بســـبب 

مؤثرات خارجية تؤثر على قرارات الطالب.

 ودراسة أثرها. حيث 
ٍ
ومن ذلك المنطلق، قام مركز الخريجين بجامعة الملك سعود بطرح مبادرة نحو خريج واع

تكونت المبادرة من أربع مراحل أساسية:

"                 اإلصدار األول                 ١٤٤٠-١٤٤١ هـ
ٍ
١٥  مبادرة "نحو خريج واع



"                 اإلصدار األول                 ١٤٤٠-١٤٤١ هـ
ٍ
١٦  مبادرة "نحو خريج واع

٦٠٪

٢٠٪

٢٠٪

من الطـــالب والطالبات ال يعلمون التخصصات التي يرغبون االنضمام لها 
واختيارها، وال المســـارات المهنية ووظائف المســـتقبل المناســـبة لسوق 

العمل. 

بـــل أهاليهم أو مـــن الطـــالب والطالبـــات يتبعـــون النصائح المقدمـــة من قبـــل أهاليهم أو مـــن الطـــالب والطالبـــات يتبعـــون النصائح المقدمـــة من قبـــل أهاليهم أو 
ِ
مـــن الطـــالب والطالبـــات يتبعـــون النصائح المقدمـــة من ق
ِ

أصدقائهم أو ما يتم تداوله بين زمالئهم في القاعات الدراسية.

مـــن الطـــالب والطالبات يعلمون بشـــكل جيـــد التخصصات التـــي يرغبونها 
وطبيعة المسار المهني الذي يستهدفونه.

بناء على ذلك، كان البد من دراسة الوضع الراهن والتحقق من أثر هذه النتائج. 

أوال: مرحلة دراسة الوضع الراهن 
خالل إعداد هذه المبادرة قام مركز الخريجين بالتواصل والتنســـيق مع عمادة الســـنة األولى المشـــتركة لتحديد 

مدى احتياج الطالب والطالبات لمثل هذه المبادرات. 

وبعـــد المناقشـــات تبين أن الطالب والطالبات في أمـــس الحاجة لمثل هذه المبادرات النوعية؛ حيث تبين ومن 

خالل استطالعات الرأي أن :
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إحصائيات التحويل واالنسحاب

لفهـــم أثـــر التخصيص على الطـــالب والطالبـــات والتحديات التي تواجههم بشـــكل أفضل، تم دراســـة 
معدل التحويل واالنســـحاب في آخر ســـنتين بحســـب إحصائيات القبول والتســـجيل. يوضح الشـــكل ١ 
معدل التحويل واالنســـحاب للمجموع الكلي في الثالث فصول لكل عام بالنســـبة للمجموع الكلي من 

الطالب والطالبات المنتسبين للجامعة. 

بشـــكل عـــام، يتضـــح مـــن هـــذه النتائـــج أن معـــدل االنســـحاب والتحويـــل أكبر بكثيـــر لـــدى الطالب من 
الطالبات؛ ويدل ذلك على أن معدل عدم الرضا لدى الطالب قد يصل إلى ضعف الطالبات.

٠ ٪

٠.٥ ٪

١ ٪

١.٥ ٪

٢ ٪

١٤٣٨-١٤٣٩هـ ١٤٣٩-١٤٤٠هـ ١٤٣٨-١٤٣٩هـ ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

طالــــبـــــاتطــــــــــــالب

%٠.٥

%٠.٦ %٠.٦

%٠.٣ %٠.٣

%٠.٨ %٠.٧

%٢.٠

%١.٠

%٠.٦

%١.٢

%٠.٩

تحويل مسار في السنة المشتركة

تحويل بعد أول سنة من التخصص

إنســــحـــاب

شكل ١: دراسة الوضع الراهن – نسب التحويل واالنسحاب
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بالنســـبة للطالبات، يتضح من الرســـم البياني أعاله انه على الرغم من انخفاض نســـبة التحويل بين المسارات 

والتخصصات من عام ١٤٣٨-١٤٣٩ هـ حتى العام الذي يليه؛ إال أن نسبة االنسحاب ارتفعت إلى ما يقارب الضعف. 

هذا المؤشـــر يدل على أن الطالبات أصبحن يبحثن عن فرص أخرى خارج الجامعة مما يزيد من الحاجة لدراســـة 

المسببات بشكل أكبر وتسليط الضوء على هذه الظاهرة ومدى استمراريتها في األعوام القادمة.

بالنسبة للطالب، يتضح من الرسم أعاله بأن معدالت االنسحاب والتحويل بين المسارات متشابهة بين عام 

١٤٣٨-١٤٣٩ هــــ والعام الذي يليـــه. على الرغم من انخفاض معدل التحويل بين التخصصات بما يقارب المنتصف، 

إال أن المعدل مازال عالي مقارنة بالطالبات. بشكل عام، تدل هذه النتائج على أن سلوك الطالب لم يتغير كثير 

في آخر سنتين مقارنة بالطالبات.

يمكن االســـتنتاج مما ســـبق بأن هناك مشـــكلة واضحة في تســـرب الطالبات من الجامعة وتنقل الطالب بين 

التخصصات والمسارات. هذا التسرب يزيد من هدر موارد الجامعة ويتسبب في خسارة مقاعد دراسية لطالب 

قد يكونوا مؤهلين لالســـتمرار في الجامعة واالســـتفادة من برامجها. لذلك، أصبح من الضروري دراســـة عينة 

من الطالب والطالبات وتقصي التحديات التي تواجههم والتي تتسبب في زيادة معدالت االنسحاب والتحويل؛ 

ومن ثم اقتراح حلول لهذه التحديات ودراسة مدى أثرها على العينة بعد تطبيقها. 
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نتائج عينة طالب وطالبات السنة األولى المشتركة

تم اختيار عينة عشـــوائية لتســـليط الضوء بشكل أكبر عن أســـباب التحويل واالنسحاب؛ وذلك لمعرفة ما إذا كان 

الســـبب األساســـي هو انخفاض المعدل التراكمي، أم أن هناك أســـباب أخرى قد يتســـبب إلقاء الضوء عليها في 

حـــل جزء من المشـــكلة. لذلـــك، تم توزيع اســـتبيانات على عدد ٢٧٧ من طالب وطالبات الســـنة األولى المشـــتركة 

وطرح بعض األسئلة لدراسة مدى رضاهم على تخصيصهم والسبب في اختيار التخصص الغير مناسب. 

من خالل هذه العينة، ابتدأت الدراسة بسؤال الطالب فيما إذا تم تخصيصهم بالمسار الذي يرغبون به. وكما هو 

موضح في الشكل ٢، فإن ١٣٪ من العينة تم تخصيصهم بتخصصات ال يرغبونها.

شكل ٢: دراسة الوضع الراهن - مدى الرضا على التخصيص

٨٧ ٪
نعم

١٣ ٪
ال

هل المسار الحالي من ضمن رغباتك؟هل المسار الحالي من ضمن رغباتك؟
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تـــم تســـليط الضـــوء بشـــكل أكبـــر على الطـــالب الذين تـــم تخصيصهم بمســـارات غيـــر مرغوبة من خـــالل جمع 
مرئياتهم عن أســـباب التخصيص في هذه المســـارات، كما هو موضح بالشكل ٣. بناء على هذه النتائج، يتضح 

بأن أكثر إجابة تكررت هي أن الطالب لم يفكر جديًا بالتخصصات التي ُيتيحها المسار قبل دخول الجامعة. 

عينة تخصصت بمسار غير مرغوب
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شكل ٣ : دراسة الوضع الراهن – سبب القبول بمسار غير مرغوب
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بخالف المتوقع، يتضح من العينة بأن النقص في التوعية واإلرشاد هو أكبر سبب في اختيار مسارات غير مناسبة :

٤٠ ٪

٩٠ ٪

٧٠ ٪

النقـــص في التوعية واإلرشـــاد هو أكبر ســـبب النقـــص في التوعية واإلرشـــاد هو أكبر ســـبب 
في اختيار مسارات غير مناسبة.

االنجبار على المسار بسبب قلة الدرجات.

عـــدم توقـــع مســـتوى المســـار الـــذي تـــم 
اختياره ومدى مناسبته لقدرات الطالب.اختياره ومدى مناسبته لقدرات الطالب.
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٢٢

يمكـــن االســـتنتاج مما ســـبق أن أكبـــر عاملين في ســـبب التخصص بمجاالت غيـــر مرغوبة، مما قد يســـبب في 
االنســـحاب مـــن الجامعـــة أو التعثر، هو وعي الطالـــب بمهاراته وعدم فهمه لقدراته. لذلـــك، كان من الضروري 
ســـؤال هذه العينة عن مدى رغبتها في االنســـحاب من الجامعة، وما إذا كانت تفكر في هذا الخيار بســـبب عدم 

تخصصها بالمسار المرغوب.

بســـبب ضغـــوط األهـــل 
للدخول في هذا المســـار 

رغم عدم رغبتك فيه

معرفتي  عدم 
لتخصصات  با

تحـــقــــــق التي تناسبني عــــــــدم 
شروط القبول

اتضح لـــي انه من 
ت  لتخــــــــصـــــصــا ا
الـمطــــلـــــــــــــوبـــــــة 
مستقبًال بخـــــطة 

2030

٤ ٪
٤ ٪

٤٨ ٪
٤٤ ٪

إضافة إلى دراســـة ســـبب التخصيص في مســـار غير مرغوب، كان من الضروري معرفة الســـبب في عدم تغيير 
هذا التخصص. من الشـــكل ٤، يتضح بأن نقص التوعية واإلرشـــاد في المراحل األولى قبل القبول قد تكون من 

أكثر المسببات في عدم رضا الطالب في مجال عمله الحقًا بعد التخرج :

شكل ٤ : دراسة الوضع الراهن - سبب اختيار المسار الحالي
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والدليل على ذلك، إجابة الطالب عند سؤالهم عن سبب الرغبة باالنسحاب كما هو موضح في الشكل ٦. 
حيـــث تمحـــورت أكثـــر األجوبة بين عدم وجـــود التخصص الذي يرغبه الطالب بالمســـار الذي تخصص به، او بســـبب 

صعوبة قبول الطالب بالمسار الذي يرغبه.

شكل ٥: دراسة الوضع الراهن – الرغبة باالنسحاب من الجامعة

ال أرغب
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قد أرغب

هل ترغب بالتحويل من الجامعه؟هل ترغب بالتحويل من الجامعه؟
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 مـــن الشـــكل ٥، يتضـــح بأن ٣٢٪ مـــن العينة التي تم تخصيصها في مســـار غيـــر مرغوب تفكر في االنســـحاب من 
الجامعـــة؛ ذلـــك يعنـــي بأن التخصيـــص عامل كبير في قرار الطالب لالنســـحاب على الرغب من أن هذه المشـــكلة 

يمكن عالجها مبكرا بإرشاد الطالب في اختيار المسار المناسب له بحسب ميوله وقدراته. 

شكل ٦ : دراسة الوضع الراهن – أسباب الرغبة باالنسحاب من الجامعة
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شكل ٧: دراسة الوضع الراهن – مدى الرضا على المسار المرغوب
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إضافة إلى الطالب الذين تم تخصيصهم بمسار غير مرغوب، كان من الضروري دراسة مدى رضا الطالب الذي 
تخصصوا بمســـاراتهم التي يرغبونها. يوضح الشـــكل ٢ أن الطالب الذين تخصصوا بالمسار المرغوب يمثلون 

٨٧٪ من العينة؛ حيث َمّثلت العينة أربع مسارات مختلفة. 

مـــن خـــالل هـــذه العينة، تم قياس مـــدى رضاهم عن مســـارهم الحالي، وبناء علـــى أجوبتهم تـــم تلخيص النتائج 
الموضحة في الشكل ٧. 

يتضح من خالل الشكل ٧، أنه على الرغم من تخصيص بعض الطالب في المسارات التي يرغبونها، إال أنهم غير 
راضين عن هذا الخيار؛ وقد يكون السبب هو عدم معرفة الطالب بقدراته ومهاراته، أو عدم دراسة الخيار بشكل 
جدي بسبب تأثير األهل واألصدقاء. الجدير بالذكر أن العينة ممن تم تخصيصيهم بالمسار العلمي هي أكثر عينة 
غير راضية عن تخصصها (بنسبة رضا تصل إلى ٨٦٪)؛ وأتى بالمرتبة األولى المسار اإلداري بنسبة رضا تصل حتى 

.٪٩٦

بناء على نتائج الدراســـة الســـابقة، يتضح أن هناك ثغرة في عملية التخصيص وفهم الطالب لمهاراته وقدراته. 
هذه الثغرة تســـببت في تخرج طالب وطالبات غير واعين بســـوق العمل ومتطلباته، وغير مســـتعدين للتحديات 
التـــي ســـتواجههم عنـــد التخرج من مجـــال ال يتوافق مـــع تطلعاتهم. إضافة إلى ذلـــك، فإن زيادة نســـبة التحويل 
واالنســـحاب تقلل من نســـبة التخرج مما يؤثر بشـــكل ســـلبي على كفاءة اإلنفاق على الطالب. لذلك، قام المركز 
بتطبيـــق المرحلة الثانية من المبادرة وتنفيذ مقترح لتحســـين عملية اإلرشـــاد األكاديمـــي والمهني، وربط الطالب 
بتوجهات سوق العمل لفهم المجال األنسب له قبل اختيار التخصص في نهاية مرحلة السنة األولى المشتركة. 

عينة تخصصت بالمسار  المرغوب

٩٠٪٨٦٪
٩٢٪

٩٦٪

"                 اإلصدار األول                 ١٤٤٠-١٤٤١ هـ
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مساعدة الطالب في تحديد التخصص المناسب مساعدة الطالب في تحديد التخصص المناسب 
بحسب ميوله ومهاراته.بحسب ميوله ومهاراته.

مســـاعدة الطالـــب فـــي تحديد المســـار المهني مســـاعدة الطالـــب فـــي تحديد المســـار المهني 
المناسب بحسب اتجاهات العمل الجديدة.المناسب بحسب اتجاهات العمل الجديدة.

اجـــراء تقييم يقيس القدرات والميول واالتجاهات اجـــراء تقييم يقيس القدرات والميول واالتجاهات اجـــراء تقييم يقيس القدرات والميول واالتجاهات اجـــراء تقييم يقيس القدرات والميول واالتجاهات 
العلمية والعملية.العلمية والعملية.

 تعريف الطـــالب على البرامج المرتبطة بتأهيلهم  تعريف الطـــالب على البرامج المرتبطة بتأهيلهم  تعريف الطـــالب على البرامج المرتبطة بتأهيلهم 
لسوق العمل.

صة
خا

 ال
ف

دا
أله

ا

مقدمة:  الهدف العام 
 بقراراتـــه ومهاراتـــه، ومعرفـــة كيفيـــة توظيفها فـــي اختيار 

ٍ
إعـــداد خريـــج واع

ٍالمسار العلمي والمهني المناسب لسوق العمل.ٍالمسار العلمي والمهني المناسب لسوق العمل.

٢٩ - ٣٠
جماد األول ١٤٤١ هـ

٢٤ - ٢٥
يناير ٢٠٢٠ مـ الموافق

 بقدراته ومهاراته وقادر على توظيفها في 
ٍ
، التي تهدف إلى إعداد خريج واع

ٍ
لدراسة مدى أثر مبادرة نحو خريج واع

اختيار المسار العلمي والمهني المناسب؛ 

قام مركز الخريجين بتنظيم فعالية لمدة يومين وذلك بتاريخ:

 من خالل هذه الفعالية تم التركيز على مهن المســـتقبل من خالل ورش عمل مركزة وتقييم القدرات والميول 
إضافة إلى عمل استشارات فردية بناًء على نتائج هذا التقييم.

ثانيًا: مرحلة التنفيذ

"                 اإلصدار األول                 ١٤٤٠-١٤٤١ هـ
ٍ
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اإلطار العام للفعالية

 "
ٍ
تحـــت رعايـــة معالي وزيـــر التعليم الدكتور حمد بن محمد ال الشـــيخ، تم تنفيذ فعاليـــة "نحو خريج واع

لتحتـــوي علـــى عدة محاور الهدف منها مســـاعدة الطالب والطالبات على أن يكونـــوا واعين بقراراتهم 
ومهاراتهم، ولمعرفة كيفية توظيفها في اختيار المسار العلمي والمهني المناسب لسوق العمل. 

الجهة المشرفة الجهة المنفذة

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واالكاديمية

"                 اإلصدار األول                 ١٤٤٠-١٤٤١ هـ
ٍ
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الفئة المستهدفة 
طالب وطالبات السنة األولى المشتركة. 
 عينة من طالب وطالبات المرحلة الثانوية.

المكان
البهو الرئيسي 

للمدينة الجامعية للطالبات. 

التاريخ
يوم األحد ٢٩-٣٠ جماد األول ١٤٤١هـ

 الموافق ٢٤-٢٥ يناير ٢٠٢٠م

الوقت
من الساعة ٤  مساًء

حتى ١٠ مساًء

إطار العمل



عالقة الفعالية بمخرجات التعليم

لتحقيق تنمية مستدامة تخدم مخرجات التعليم التي تعتبر الناتج الرئيسي لعملية التعلم والتي ترغب 
الجامعة في تحقيقها من خالل أنشطة متعددة، وقياس مدى تحقيق هذه النتائج؛ حرص المركز على 
طرح برامج متعددة من خالل هذه الفعالية تتوافق مع التغيرات المحلية والعالمية. وذلك عن طريق 
التعـــاون مـــع عدة جهـــات ذات عالقة مباشـــرة بســـوق العمـــل وتنمية الموارد البشـــرية التـــي تواكب 
التغيـــرات الحديثـــة وذات أثـــر على التحـــول الرقمي وعروض الوظائف المســـتقبلية في ســـوق العمل. 
ولقياس مستوى إنجاز هذا التعاون ومدى أثره على مخرجات التعليم، حرص المركز على تطبيق التالي:

"                 اإلصدار األول                 ١٤٤٠-١٤٤١ هـ
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استخدام أفعال إجرائية قابلة للمالحظة 
والقيـــاس حيـــث تضمنـــت ورش العمل 
مالحظتهـــا  يمكـــن  إجرائيـــة  أفعـــاًال 

وقياسها. 

تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها في ضوء 
الطـــالب  بيـــن  الفـــرص  تكافـــؤ  تحقيـــق 

والطالبات بالجامعة.

حصر قاعـــدة بيانات لمعلومـــات الحضور 
والمشاركين، واســـتخدامها في التغذية 

الراجعة في دراسة أثر المبادرة.

العمـــل على تحديد نقاط القـــوة وتدعيمها 
وتحديد نقاط الضعف ومعالجتها في إطار 

العمل للمبادرة

١٢

٣ ٤



استشارات فرديةورش عمل مركزةورش عمل عامة1 تقييم الميول
والقدرات 

جلسات استشارية ١:١ 
بناًء على نتائج التقييم.

تقييم تخصصي 
ومعتمد لقياس 

االحتياج والميول 
قبل الحضور 

للفعالية.

مواضيع ذات عالقة 
باتجاهات سوق 

العمل وأنسب الطرق 
إلختيار التخصص.

تختص بالتخطيط 
لمهن المستقبل 

وكيفية اختيار 
التخصص الجامعي.

محاور الفعالية

" تم طرح عدة برامج تختص باختيار التخصص والتخطيط للمستقبل، 
ٍ
من خالل فعالية "نحو خريج واع

إضافـــة إلـــى التوجيـــه العلمـــي والمهنـــي فـــي مواضيـــع ذات عالقـــة باتجاهـــات ســـوق العمـــل وتحديد 
المسارات.

ورش عمل عامة

فـــي بداية كل يوم من الفعالية، تم طرح ورشـــة عمل عامـــة مفتوحة للطالب والطالبات وأولياء األمور 
وأي مهتـــم بهـــذا المجال. كما هو موضح بالجدول ١، الهدف الرئيســـي مـــن هذه الورش هو رفع الوعي 

عن التخصصات المطلوبة وتوجهات سوق العمل والطرق المناسبة الختيار التخصص الجامعي. 

جدول ١: مرحلة التنفيذ - مواضيع ورش العمل العامة
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جدول ٢: مرحلة التنفيذ - مواضيع ورش العمل المركزة

ورش عمل ُمرّكزة

 تم طرح عشر ورش عمل ُمرّكزه، سعة كل ورشة ١٥-٣٠ طالب وطالبة، وُمقدمة من مختصين في عدة 
مجاالت ذات عالقة بتوجهات ســـوق العمل واألدوات المناســـبة الختيـــار التخصص. يوضح الجدول ٢ 
المواضيـــع المطروحة والجهة المقدمة للورشـــة، حيث أقيمت الـــورش على مدار اليومين وتكررت كل 
ورشة أربع مرات باليوم، إلتاحة الفرصة للطالب والطالبات لالستفادة من أكبر عدد ممكن من الورش 

ذلك اليوم.
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تقييم الميول والقدرات 

ص مركـــز الخريجين على دقـــة النتائج في توجيه المستشـــارين للطالب والطالبـــات، وذلك باعتماد 
ِ
َحـــر

مقياس عالمي محترف وتدعيم البرنامج بتقييم (تحديد الميول والقدرات) بشـــقيه المحلي والعالمي. 
بنـــاء علـــى المقاييس الموضحة في الجـــدول ٣، تم تقييم الطالب والطالبـــات لمعرفة مجال العمل و 

المسار األنسب لهم. 

ومن خالل تقييم بيركمان العالمي، تم اختيار عينة من ٤٠٠ طالب وطالبة إلنهاء التقييم وحصر مرئياتهم 
عن دقة وجودة االستشارة المقدمة، ومن ثم ارسال النتائج للطالب والطالبات.

جدول ٣ : مرحلة التنفيذ - أنواع مقاييس القدرات والميول المستخدمة

جدول 3: مرحلة التنفيذ - أنواع مقاييس القدرات والميول المستخدمةجدول 3: مرحلة التنفيذ - أنواع مقاييس القدرات والميول المستخدمة
www.masterslegacy.net/EN/

www.qiyas.hrdf.org.sa/Students/
www.acdamena.org/IP/
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جدول ٤ : مرحلة التنفيذ - المستشارين المشاركين  

" تـــم تقديم استشـــارات فرديـــة (١:١) للطـــالب والطالبـــات من قبل 
ٍ
مـــن خـــالل فعاليـــة "نحو خريـــج واع

مستشـــارين مختصيـــن في مجـــاالت عدة لمســـاعدة الطالب والطالبـــة في فهم ميولهـــم وقدراتهم 
واختيار المســـار العلمي المناســـب. كما يوضح الجدول ٤، تم تنويع المستشـــارين بحســـب خبراتهم 
وذلك لمســـاعدة الطالب في معرفة نقاط القوة والضعف، وارشـــادهم للتحرر من القيود االجتماعية 

التي قد تجبرهم على اختيار تخصص غير مناسب.  

استشارات فردية
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٨٥٥٨٥٥
عدد المسجلين

٧٤٢٧٤٢
عدد الحضـــور

طالب وطالبة طالب وطالبة

برنامج الفعالية

" من خالل جميع وســـائل التواصـــل اإللكترونية 
ٍ
تـــم فتـــح باب التســـجيل لحضـــور فعالية "نحو خريـــج واع

بتاريخ:

 وتم عمل حملة  في مباني السنة األولى المشتركة لتحفيز الطالب على التسجيل والحضور بتاريخ:  

 حيث بلغ العدد : 
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١٧
هـ 1441 جمادى األول

٢٤
هـ 1441 جمادى األول

٢٧
هـ 1441 جمادى األول حتى



حفل االفتتاح

برعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وحضور معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور 
بـــدران العمـــر، ُأقيمت الفعالية وابتـــدأ حفل االفتتاح بتالوة آيات من الذكر الحكيم. بعد ذلك، قدم ســـعادة 
األستاذ الدكتور محمد بن صالح النمي وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية واألكاديمية كلمته 
ُمعبـــرًا فيها عن ترحيبه واهتمامه بالحضور؛ وأشـــار الى أن المبـــادرة تعد فرصة لخدمة هذه القوة الداعمة 
علميًا ومهنًيا، وتهيئتهم ليكونوا خريجين واعين بقدراتهم واثقين في أنفسهم وتحقيق ذواتهم، متمكنين 
مـــن اتخـــاذ قراراتهم بكل حزم وكفاءة. وذكر بأن رعاية معالي وزير التعليم يعد تجســـيدًا لمشـــاركة معاليه 
بفعالية في بناء الشراكة الحقيقية مع الجامعة لتحقق رؤيتها االستراتيجية، وامتدادًا للعناية المستمرة 

واالهتمام الدائم الذي تحظى به الجامعة من لدن معاليه. 

واختتـــم ســـعادته قائـــالً أن المبـــادرة ستســـهم في إعـــداد مخرجات تتـــواءم مع ســـوق العمـــل وخلق بيئة 
تعليميـــة متميـــزة من خالل ما تتصف به من التنوع والشـــمولية وفقًا لالحتياجات ومســـتجداتها من جهة، 
ووفقـــًا للميـــول والتخصـــص من جهة أخرى؛ وتمنـــى أن تكون هذه الفعالية ســـبيًال للمنافســـة في الريادة 
والتميـــز، وتعزيـــز التحول نحـــو مجتمع المعرفـــة لمواجهة التحديـــات المعاصرة بأبعادهـــا المختلفة بقوة 

علمية مهارية تعتمد الممارسة والقيم اإليجابية محورًا في التنمية وخدمة المجتمع.  

 بعد ذلك قدم المشـــرف على مركز الخريجين، الدكتور أنس بن محمد الشـــعالن، نبذة عن مركز الخريجين 
وتنـــاول تعريفا شـــامالً بالمركز وأهدافه ومبادراته ومشـــاريعه. واســـتعرض الغاية واألهداف من إنشـــاء 
المركز، وحث على التفاعل مع المركز والمشـــاركة بالدعم لنجاحه واســـتمراريته. وفي نهاية االفتتاح رحبت 
نائبـــة المشـــرف على مركز الخريجيـــن، الدكتورة هبه بنـــت عبدالعزيز الجبرين، بالحضـــور ودعت معالي مدير 
الجامعـــة لتكريـــم الرعـــاة والمشـــاركين وتســـليمهم الـــدروع التذكاريـــة واصطحابهـــم الفتتـــاح المعـــرض 

المصاحب للقاء. 
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تفاصيل البرنامج
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محاور البرنامجالوقت

- - -تسجيل

كلمة

كلمة

تكريم

ورشة عمل

بحسب
تسجيل الطالب

بحسب
تسجيل الطالب

بحسب
تسجيل الطالب

بحسب
تسجيل الطالب

 كلمة وكيل الجامعة للشؤون
التعليمية واألكاديمية

نبذة عن مركز الخريجين

تكريم الرعاة والمشاركين

- - -

المشرف على مركز الخريجين

أ.د. محمد بن صالح النمي

نائبة
المشرف على مركز الخريجين

أ.عبدهللا الحسين - هدف

ورش عمل / استشارات

ورش عمل / استشارات

ورش عمل / استشارات

ورش عمل / استشارات

٣:٠٠ - ٤:٠٠ 

٤:٠٠ - ٤:٠٥ 

٤:٠٥ - ٤:١٥

٤:١٥ - ٤:٣٠

٤:٣٠ - ٥:٣٠

٥:٣٠ - ٦:٠٠

٦:٠٠- ٧:٠٠

٧:٠٠ - ٨:٠٠

٨:٠٠ - ٩:٠٠

٩:٠٠ - ١٠:٠٠

ورشة عمل
«التخطيط لمهن المستقبل»

استراحة صالة وقهوة

المتحدثأسلوب التنفيذ

الجمعة ٢٩-٥-١٤٤١هـ
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الفعاليات المصاحبة

 : "
ٍ
من خالل فعالية "نحو خريج واع

 بنـــاء علـــى ذلك، قـــرر القائمين علـــى مركز الخريجيـــن عمل برنامج مصاحـــب للفعالية واســـتهداف طالبات 
الســـنة األولى المشـــتركة في مبانيهم الدراسية ، حيث تم إقامة ورشة عمل إضافية بتاريخ 11 جمادى اآلخر 

1441 هـ بالسنة األولى المشتركة.

 من خالل هذه الورشـــة تم دعوة عدد ٢٠٠ طالبة وتقديم ملخص عن فوائد تقييم بيركمان وكيفية التســـجيل 
به واالســـتفادة من نتائجه. وبعد ذلك، تم إعطاء الطالبات مدة تقارب الســـاعة ليقمن باســـتكمال التقييم 

خالل الورشة وإجابة أي استفسارات قد تراودهن أثناء ذلك. 

وبعد االنتهاء من ورشة العمل والتقييم، قام المركز بالتعاون مع عمادة السنة األولى المشتركة بجدولة 
الجلسات االستشارية .

١٩٢١٩٢
تم استكماله

٢٠٨٢٠٨
متاح للطلبة

تقييم بيركمان تقييم بيركمان

٣٩٠٣٩٠
طالب وطالبة
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٢٥-٢٦
هـ 1441 جمادى اآلخر

ليكون العدد النهائي
للذين أنهو تقييم بيركمان بتاريخ 



إحصائيات الفعالية

وبعد االنتهاء من الفعالية، تم قياس رضا الحضور والمشـــاركين عن التنظيم من خالل توزيع اســـتبيان 
استطالعي على مجموعة منهم. 

٧٤٢٧٤٢
عدد الحضور

طالب وطالبة

٨٥٥٨٥٥
عدد المسجلين
طالب وطالبة

٣١٧٣١٧
حضروا الجلسات االستشارية

طالب وطالبة

٣٩٠٣٩٠
أنهوا تقييم بيركمان 

طالب وطالبة
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رضا الحضور على التنظيم 

يوضح الشكل ٨ معدل رضا الطالب والطالبات؛ حيث تم تمثيل التقييم في االستبيان بشكل النجوم
 (                                    ) من نجمة واحدة حتى خمس نجوم. ومن النتائج يتبين بأن التقييم يتراوح ما بين 
أربـــع نجمـــات إلـــى خمس نجمات (٨٠٪ ≈ حتى ٩٥٪≈)، أي أن الرضا بشـــكل عام كان يتـــراوح بين الجيد جًدا 

والممتاز.

شكل ٨: مرحلة التنفيذ - رضا العينة في تنظيم الفعالية 

طالب/ات السنة المشتركة

طالب/ات الثانوي
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وضوح الخطة
والبرنامج

مالئمة الزمان مالئمة المكان طريقة التواصل
والتسجيل

طريقة اإلعالم

٪٨٣

٪٩٣
٪٨٨ ٪٨٤
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٪٩٠
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٪٧٧
٪٨١
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رضا المشاركين على التنظيم 

يوضـــح الشـــكل ٩ معـــدل رضا المشـــاركين مـــن المستشـــارين والمدربين؛ حيـــث تم تمثيـــل التقييم في 
االســـتبيان بشـــكل النجوم (                                  ) من نجمة واحدة حتى خمس نجوم. ومن النتائج يتبين 
بأن التقييم يتراوح ما بين أربع نجمات إلى خمس نجمات، أي أن الرضا بشكل عام كان يتراوح بين الجيد 

جًدا والممتاز.
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شكل 9: مرحلة التنفيذ - رضا المشاركين في تنظيم الفعالية 
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ثالثًا: مرحلة دراسة المخرجات المتوقعة
أصبح من الضروري اآلن عمل دراســـة اســـتطالعية على عينة من الحضور لمعرفة مدى أثر مبادرة "نحو 
" على كل من طالب وطالبات المرحلة الثانوية ومرحلة السنة األولى المشتركة. كما هو موضح 

ٍ
خريج واع

فـــي الشـــكل ١٠، احتوت العينة على عـــدد ٣٨٧ طالب وطالبة حيث تمثل المرحلـــة الثانوية ٣٢٪ من العينة، 
بينما تمثل السنة األولى المشتركة نسبة ٦٨٪ من العينة.

٣١.٧ ٪

٦٨.٣ ٪ حضور السنة المشتركة

حضور مدارس الثانوي

   ٦١.٣% 
٣٨.٧%

طالبات
طــــالب

   ٦٢.٤% 
٣٧.٦%

طالبات
طــــالب
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شكل  ١٠ (أ) :دراسة المخرجات المتوقعة  – خصائص عينة الدراسة
                      نسب الحضور من داخل وخارج الجامعة 



شكل ١٠ (ب) : دراسة المخرجات المتوقعة  – خصائص عينة الدراسة

                        نسب الحضور حسب المسارات 

٥٤.٥١ ٪

١٩.١٣ ٪

٠.٧٢ ٪

٩.٧٥ ٪

١٥.٨٨ ٪

علمي

صحي

إنساني

إداري

تمريض
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رأي العينة في المحاور 

من خالل العينة، ابتدأت الدراســـة بقياس معدل رضا الطالب والطالبات عن طريقة طرح ورش العمل 
واالستشـــارات. حيث كانت اإلجابة عبارة عن تقييم بشـــكل خمس نجوم (                                    )؛ وبناء 
عليه تم حســـاب المعدل كما هو موضح في الشـــكل ١١. من خالل هذا الشـــكل، يتضح بأن تقييم الطالب 
لورش العمل كان متشابه بين مرحلتي السنة األولى المشتركة والثانوية. حيث كان التقييم بشكل عام 
عبـــارة عـــن جيـــد جدا مرتفـــع (٨٥٪≈)، لكل من طريقة طـــرح ورش العمل كورش ُمرّكـــزة ومواضيع ورش 

العمل. 

شكل ١١: دراسة المخرجات المتوقعة  – رأي العينة في محاور الفعالية  
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أما بالنسبة لرضا الطالب عن طريقة طرح االستشارات الفردية ونتائج التقييم، فكان هناك اختالف ٥٪ 
بيـــن معـــدل تقييم طالب المرحلة الثانوية ومرحلة الســـنة األولى المشـــتركة. على الرغـــم من أن التقييم 
بشـــكل عـــام يتراوح بيـــن درجات الجيد جـــدا، إال أن معدل رضا طالب الســـنة األولى المشـــتركة أعلى من 
تقييم طالب المرحلة الثانوية. قد يعزى هذا االختالف إلى أن اإلعالن في المراحل الثانوية كان عن طريق 
المـــدارس وليـــس مباشـــرة مـــن قبـــل المركز مما ســـبب في عـــدم وضوح الفكـــرة لبعض الطـــالب حتى 
وصولهـــم للحـــدث ذلك اليوم. وتـــم التطرق إلى هذه المالحظات في اســـتبيان مالحظـــات الحضور الذي 

سيتم عرضه نهاية هذه الدراسة. 

بشـــكل عام يمكن االســـتنتاج بأن رضا الطالب عن طريقة طرح ورش العمل واالستشارات هو جيد جدًا 
(بمعـــدل أربـــع نجـــوم)؛ وقـــد يعزى ســـبب عدم وصـــول المعدل إلـــى الممتاز إلى ســـببين أساســـين، تم 
اســـتنتاجها بنـــاء علـــى مالحظـــات الطالب التي ســـيتم تلخيصها نهاية هذه الدراســـة. وهـــي اإلعالن عن 
المبـــادرة من خـــالل المدارس واإلدارات بدل من عمـــل حمالت تعريفية مســـبقة بالمدارس والصفوف؛ 
وتحديد وقت االستشـــارة الفردية بربع ســـاعة مما لم يترك وقت كافي للطالب في طرح جميع أســـئلته 

على المستشار.

فـــي نهاية هذا التقرير، ســـيتم طرح حلـــول وتوصيات للتغلب على هذه التحديات وتفاديها في الســـنوات 
المقبلة.
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رأي العينة في ضرورة استدامة المبادرة 

مما ســـبق دلت نتائج تقييم طريقة طرح ورش العمل واالستشـــارات على أن معدل الرضا بشـــكل عام 
هو جيد جدًا، لكن ذلك لم يكن كافًيا لتقييم فاعلية وأثر المبادرة. حيث أن الهدف من الدراسة هو قياس 
أثر المبادرة على قرارات الطالب، ولذلك تم اســـتكمال أســـئلة أخرى تســـلط الضوء على قرارات الطالب 
وتوجهاتهـــم المســـتقبلية. ومن أهم هذه األســـئلة، هـــو رأي الطالب في أهمية تكـــرار مثل هذه المبادرة 
بشـــكل دوري. كمـــا هو موضح بالشـــكل ١٢، يعتقد معظم الطـــالب والطالبات بضـــرورة تكرار مثل هذه 
المبـــادرة بشـــكل دوري. حيث وصل المعـــدل الكلي إلى ٩٩٪، مما يعني بأن معظـــم العينة قّيمت أهمية 

استدامة المبادرة بنسبة خمسة نجوم. 

شكل ١٢: دراسة المخرجات المتوقعة  – رأي العينة في ضرورة استدامة المبادرة  

٩٥٪
طالبات الثانوي ٩٤٪

طالب السنة المشتركة

٩٣٪
طالبات السنة المشتركة

٩١٪
طالب الثانوي
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٩٩٪
جميع الطالب



أثر المبادرة على قرارات العينة 

ركزت الدراسة بعد ذلك على جمع مرئيات الطالب والطالبات عن أثر المبادرة على قراراتهم المستقبلية 
في اختيار التخصص. ومن الشكل ١٣، يتضح بأن ما يقارب نصف العينة (سواء من مرحلة السنة األولى 
المشـــتركة أو المرحلة الثانوية) أقرت بأن المبادرة ســـاعدت في فهمهم للتخصص المناسب لهم. كما 
أن ما يقارب الــ ٣٠٪ من المالحظات تحدثت عن أثر المبادرة في توضيح توجهات ســـوق العمل ومعرفة 

المجال المناسب لهم. 

ومن الجدير بالذكر أن ١٥٪ من أراء طالب وطالبات المرحلة الثانوية أقرت بأنها ســـتغير مســـارها لمســـار 
آخر أكثر مناسبة لها.

 هذه العينة يمكن دراسة تخصيصها في السنة القادمة؛ لمعرفة ما إذا كان القرار الذي اتخذته في تغيير 
التخصص بشـــكل مبكر قبل دخول الجامعة كان له فائدة في االســـتدامة بالتخصص المرغوب، وتقليل 

نسبة التحويل واالنسحاب.
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مـــن الشـــكل ١٣، يتضح بـــأن أثر المبادرة على قـــرار تغيير التخصص كان أعلى بثـــالث أضعاف لدى طالب 
المرحلة الثانوية من مرحلة الســـنة األولى المشـــتركة. وذلك متوقع، ألن األثر الســـلبي لتغيير التخصص 
لـــدى طالب المرحلة الثانوية يكاد ينعدم نظـــًرا ألنه لم يتخصص بعد. ولكن بالمقابل، توضح النتائج بأن 
أثر المبادرة في تغيير الطالب لســـلوكه وطريقة دراســـته للنجاح في مســـاره الحالي كان أعلى في طالب 
ـــكال األحـــوال مازال هنـــاك أثـــر على كال 

ِ
مرحلـــة الســـنة األولـــى المشـــتركة مـــن المرحلـــة الثانويـــة؛ لكـــن ب

المرحلتين. إضافة إلى ما ســـبق، بينت النتائج بأن فقط ١٪ من مرئيات طالب الســـنة األولى المشـــتركة 
وضحـــت بأن الفعاليـــة لم تؤثر في قراراتها المســـتقبلية، وقد تكون هذه العينة تمثـــل األقلية الختيارها 
التخصص المناسب لها مسبقا. لكن من الجدير بالذكر، أنه ال يوجد أي طالب من طالب المرحلة الثانوية 
يعتقـــد بـــأن المبادرة لـــم تؤثر في قراراته أو تســـاعده؛ مما يدل على أن الطالب في هـــذه المرحلة مازالوا 

يحتاجون إلى اإلرشاد واالستشارة الختيار قراراتهم المستقبلية بشكل أكثر فاعلية. 
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٤٧ 14

شكل ١٤: دراسة المخرجات المتوقعة  – مالحظات عامة من عينة الدراسة 

تعميـــم تقييـــم القـــدرات والمهارات تكرار المبادرة بشكل دوري.
على طالب السنة المشتركة .

أهمية المبـــادرة للمرحلة 
الثانوية .

الشكر والعرفان أهمية استدامة االستشارات 
كمكتب مستدام بالمركز

مالحظات الحضور

فـــي نهايـــة الدراســـة، تم حصـــر مالحظات جميـــع الطـــالب والطالبات وتلخيـــص أهمها كمـــا هو موضح 
بالشـــكل ١٤. ومن هذه المالحظات تكرر الشـــكر والعرفان إلقامة مثل هذه المبادرة، والطلب بتكرار هذه 
المبـــادرة طـــوال العام الدراســـي، وتوضيـــح أهميتها لطالب المرحلـــة الثانوية، وطلـــب تعميم مقاييس 
تقييم القدرات والميول على الطالب والطالبات ليتسنى لهم معرفة ميولهم وقدراتهم بشكل مسبق.
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ولمزيد من التفاصيل عن هذه المالحظات يمكن االطالع على الجدول ٥. 

من خالل الجدول يمكن االســـتنتاج بأنه على الرغم من رغبة الطالب في تغيير موعد الفعالية أو زيادة 
وقتها، إال أن المالحظات تدل على األثر اإليجابي الذي تركته الفعالية على الطالب والطالبات وضرورة 

استمرارية مثل هذه المبادرات. 

 جدول ٥: دراسة المخرجات المتوقعة  – تفاصيل مالحظات الحضور
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٤٩

رابًعا: مرحلة دراسة المخرجات الواقعية 

نظًرا لدراســـة أثر المبادرة على العينة العشـــوائية، ووضوح رغبة بعـــض الطالب في تغيير التخصص 
مـــن المرحلة الثانوية، فالبد من اســـتكمال جمـــع النتائج بعد مرحلة التخصيص بداية العام الدراســـي 

القادم (١٤٤١-١٤٤٢ هـ). 

حيث البد من عمل دراســـة بعدية للمبادرة لمعرفة ما إذا كانت النتائج المجموعة قبل وخالل تطبيق 
المبادرة حققت أهدافها.

 وبعد ذلك، يمكن دراســـة نســـبة التحويل واالنســـحاب للعينة ومقارنة نتائج الدراســـة القبلية بنتائج 
الدراسة البعدية، ومعرفة أبعاد أثر تطبيق المبادرة بشكل دائم وعلى مستويات أكبر.
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بشـــكل عـــام، يمكن تلخيص التوصيـــات التي يجب العمل عليها بعد االنتهاء من تنفيذ هذه الدراســـة 
االستطالعية كالتالي:

رفع نتائج المبادرة لوزارة التعليم لدراسة إمكانية شمل طالب وطالبات مرحلة الثانوي في المبادرة، 
وتطبيقها على مستوى المملكة.

ضرورة اســـتدامة االستشـــارات الفردية وتقييم الميول، ويقترح أن تكون المبادرة مســـتدامة ســـنويًا 
وتطرح قبل موعد التخصيص.

ضـــرورة توفيـــر أدوات تقييـــم معتمدة لقياس القـــدرات والميول عن طريق االنترنت بشـــكل مصاحب 
لالستشـــارات الفردية، مع الحرص على أن تكون هذه األدوات تعرض التخصصات المناســـبة للطالب 

بحسب ميوله وقدراته بنسبة دقة ال تقل عن ٨٩٪.

توفيـــر جلســـات استشـــارية كبرنامـــج مســـتدام بالمركـــز لمســـاعدة الخريجيـــن في فهـــم تخصصهم، 
ومعرفة البرامج المرتبطة بتأهيلهم لسوق العمل.

إقامة قافلة إعالمية تســـبق تنفيذ المبادرة، ليتم التواصل بشـــكل مباشـــر مع الطالب والطالبات من 
خالل زيارتهم في صفوفهم، وشرح أهمية المبادرة وفوائدها وطرق االستفادة منها.

عمـــل برامـــج ومعارض مصاحبـــة تتيح التواصل المباشـــر مع الطـــالب لتوضيح الهدف مـــن المبادرة 
وأثرها على الطالب.

زيارة المدارس الثانوية وإتاحة التســـجيل لهم لتعم الفائدة وتقل الخسائر الناتجة من التحويل بوقت 
مبكر.

إقامة الفعالية في منتصف الفصل الدراسي األول قبل تحديد جميع الطالب لمساراتهم وخالل أيام 
األسبوع. 

التوصيات
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" من خالل جميع وسائل اإلعالم التقليدية والجديدة، كما يوضح 
ٍ
تم اإلعالن عن فعالية "نحو خريج واع

الجدول ٦ نبذة من هذه اإلعالنات. 

حيث تم نشر إعالن التسجيل عبر المواقع االلكترونية، ووسائل التواصل االجتماعي من توتير
) وســـناب شـــات، وعبـــر البريـــد اإللكتروني للطـــالب والطالبات، والرســـائل النصية، 

ٍ
 (#نحو_خريـــج_واع

إضافة إلى اإلعالن في الشاشات، ووضع لوحات إعالنية في مباني السنة األولى المشتركة.

 كمـــا قـــام فريـــق المركز بعمل حملة إعالمية في تاريخ ٢٤ حتى ٢٧ جمادى األول ١٤٤١ هـ في مباني الســـنة 
األولـــى المشـــتركة، إضافـــة إلـــى المشـــاركة في فعاليـــة مســـاري التي تنظمهـــا عمادة الســـنة األولى 

المشتركة وذلك لتحفيز الطالب والطالبات على التسجيل والحضور.

جدول ٦: الملخص اإلعالمي 

www.vrea.ksu.edu.sa/ar/node/410

www.alumni.ksu.edu.sa/ar/node/1553

www.twitter.com/Alumniksu1/status/1216453734206726145?s=08

www.twitter.com/_KSU/status/1216658582676131841

www.towardconsciousgraduate.com

٥١

ملحق (أ-١) اإلعالنات  
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جدول ٧: الملخص اإلخباري  

ملحق (أ-٢) التغطية اإلخبارية 

" والتسويق بمخرجاتها وفاعليتها، فقد حرص فريق مركز 
ٍ
 لضمان تعزيز أهداف مبادرة "نحو خريج واع

الخريجيـــن على النشـــر اإلعالمـــي والتغطية الواســـعة والمنّوعة للفعالية المصاحبـــة، كما هو موضح 
بالجدول أدناه.

https://vrea.ksu.edu.sa/ar/node/٤١٠

http://alumni.ksu.edu.sa/ar/node/١٥٥٣
https://twitter.com/alumniksu١?lang=en

http://bth-ksa.com/new/s/٩٠٤٢٧
https://almstqbl.com/٥٥/٥٨/٠٦/٢٦/٠١/٢٠٢٠/

https://www.godaidnews.com/٧٣٠٤٨.html/
http://www.al-jazirah.com/٢٠٢٠٠١٢٦/٢٠٢٠/ln٥.htm

http://www.watannews-sa.com/٢١١٧١/
http://rasd-ajel.org/١١٨٧٦/#.Xisd_L٥ysK٤.whatsapp

https://al-hadth.com/?p=١٥٦٥٤٥
http://www.yhail.net/index.php?p=١&ire=٣٠٥٣٣&idlik=٦٥&tt=٢

http://www.s-maj-news.net/?p=١٣٨٢٧٥٣٩
https://www.albayannews.net/٦٧١٧٥/#.XispxmCFko٨.whatsapp

https://www.slaati.com/٢٤/٠١/٢٠٢٠/p١٥٦٩٤٠٩.html
https://www.slaati.com/٢٥/٠١/٢٠٢٠/p١٥٦٩٩٤١.html

https://sadaalmowaten.com.sa/٢٧٦٣٢٧
https://sadaalmowaten.com.sa/٢٧٦٥٤٨

https://alraynews.net/٦٤٨٦٤٠٣.htm
https://alraynews.net/٦٤٨٦٤٥٩.htm

https://garbnews.net/news/s/١٤٨٦٢٧
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=٢٠٢٦٢٧٣#٢٠٢٦٢٧٣

https://www.sra٧h.com/?p=٥٧١٢٥٠
https://twitter.com/PYOlaysha/status/١٢١٨٤٠٨٨٤٢٣٢٢٦٤٠٨٩٦?s=٠٨

https://twitter.com/ARAlabdulkarim/status/١٢٢٠٧٩٧١٩٩٩٩٦٥٩٢١٣٢?s=٠٨
https://twitter.com/Epec_HR/status/١٢٢٠٧٢٦٥١٠٧٣٦٢٤٤٧٤٤?s=٠٨

https://twitter.com/Fatihia_Zahrani/status/١٢٢٠٤٣١٦٧٧٥٢٢١٦١٦٦٨?s=٠٨
https://twitter.com/_KSU/status/١٢٢٠٢٥٩٨٥٥١١٩٨٩٦٥٧٦?s=٠٨
https://twitter.com/_KSU/status/١٢٢٠٧١٧٤٤٤٣٦٦٥٦٩٤٧٣?s=٠٨

https://twitter.com/noha_birkman/status/١٢٢٠٢٥٤١٧٢٩١٥٨٢٦٦٩١?s=٠٨
https://twitter.com/Events_ksu/status/١٢٢٠٨٣٦٧٩٢١٤١٨٥٢٦٧٢?s=٠٨

https://twitter.com/rsksu/status/١٢١٨٤٥٣١٩٢١٥٩١٧٠٥٦١?s=٠٨
http://www.al-jazirahonline.com/٢٥٠١٦/٢٥/٠١/٢٠٢٠/

https://news.ksu.edu.sa/ar/node/١٣١٩٩٠
https://news.ksu.edu.sa/ar/node/١٣١٩٨٧
https://news.ksu.edu.sa/ar/node/١٣١٩٠٠

http://bth-ksa.com/new/s/٩٠٣٦٧
https://almstqbl.com/٥٥/٥٨/٠٦/٢٦/٠١/٢٠٢٠/

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=٢٠٢٦٢٧٣#٢٠٢٦٢٧٣
http://mjdalwatan.com/HXvgp

https://alnkhbh.com/news/s/#١٠٨٠.XixJ٣GRpxZ٤.whatsapp
https://twitter.com/alnkhbh_news/status/١٢٢١٠٨٥٦٥٤٩٨٧٢٣٥٣٣١?s=٠٨

http://shraa-alkhaleej.com/٢٢٧٦٨/
https://www.albayannews.net/٦٧٣٨٦/

http://www.m-e٣lamion.com/n/s/#٢٣٨٦٩.XisysdwjuQ٤.whatsapp
http://www.m-e٣lamion.com/n/s/#٢٣٨٨٢.XiyY٩_wHI٠٠.whatsapp

https://www.alahdathnews.org/archives/٣٠٢١٥٤
http://www.saudpost.com/٦٤٣٠٥/

http://rs.ksu.edu.sa/issue١٥٨٢٢/١٣٦١-
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جدول ٨: مكتبة وسائط الفيديو  

الفيديو 

ملحق ( أ-٣) مكتبة الوسائط 

https://youtu.be/xD٩qroInYTY

https://youtu.be/ZC٥٦XlrCIcY

https://www.youtube.com/watch?v=neczHZ٠rNcQ

https://www.youtube.com/watch?v=FkyaQ٣W٣٧O٤

https://www.youtube.com/watch?v=xtfXq٧٠gBGo

https://www.youtube.com/watch?v=RxCSeg٥HXR٠

https://www.youtube.com/watch?v=hKMDfbgOskg
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