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في ظل اهتمام المملكة العربية السعودية بتحقيق أهداف رؤيتها٢٠٣٠، وإيمانًا من مركز الخريجين 
على  منه  وسعيًا  واختياراتهم،  بقراراتهم  الواعين  الخريجين  إعداد  في  للجامعات  الرئيسي  بالدور 
تحقيق مجموعة من األهداف االستراتيجية التي تم اعتمادها في وثيقة إنشاء المركز ومن أهمها دعم 
الجائحة  أزمة  ظل  وفي  والعام،  الخاص  القطاع  مع  بالتعاون  المهني  اإلرشاد  مجال  في  الخريجين 
العالمية لكوفيد-١٩ وضمن إطار جهود وزارة التعليم وجامعة الملك سعود للتغلب على معوقات 
المستجدات  أبرز  على  المنافسة  في  االستمرار  على  المركز  حرص  الجائحة؛  تفرضها  التي  التعليم 
العالمية ذات سمات التميز والريادة، ومواكبة التحول العلمي نحو مجتمع المعرفة حيث أطلق مركز 
الملك  جامعة  رئيس  معالي  رعاية  تحت  الثاني  بإصدارها   (

ٍ
واع خريج  (نحو  مبادرة  فعالية  الخريجين 

سعود األستاذ الدكتور/ بدران بن عبدالرحمن العمر ليتم انعقادها عن طريق البث المرئي المسموع 
ولمدة خمسة أيام،  بدءًا من يوم األحد ١٤٤٢/٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١/٣١م.

ويأتي استمرار إطالق اإلصدار الثاني من الفعالية امتدادًا لتلمس مركز الخريجين وجود ثغرة في وعي 
الخريجين والخريجات بسوق العمل ومناسبة المجاالت لميولهم ومهاراتهم؛ حيث اتضح بأن نواة 
على  تؤثر  مسبقة  خارجية  مؤثرات  السبب  يكون  وقد  للجامعة،  الخريج  دخول  منذ  تبدأ  المعضلة 
قراراته، حيث تضمنت المبادرة الجانب النظري والجانب التطبيقي، وذلك بطرح مسارات تدريبية مثل 
الجامعي  التخصص  اختيار  كيفية  باستراتيجية  المبادرة  برنامج  ربط  تم  كما  المهارية  العمل  ورش 
الطالب  تستهدف  مختصين  أيدي  على  عامة  ورشة  بطرح  وذلك  المستقبل  لمهن  والتخطيط 

والطالبات وأولياء امورهم. 

على  وبناًء  الثانوية،  المرحلة  إلى  إضافة  المشتركة  األولى  السنة  مرحلة  المبادر  هذه  واستهدفت 
اإلحصائيات والمرئيات التي تم جمعها بعد تنفيذ هذه التجربة، اتفق جميع الطالب والطالبات على 
ضرورة استدامة هذه المبادرة بنسبة تصل حتى ٩٦٪، وعلى إيجابيه أثرها على قراراتهم المستقبلية 

في تحديد التخصص وفهم متطلبات سوق العمل والمهارات الالزمة له.

من خالل هذا التقرير سيتم توضيح خطوات المشروع التي مر بها الفريق لتطبيق المبادرة ودراسة 
التي حضرت اإلصدار األول،  البعدية للعينة  الدراسة  أثرها، وسيتم عرض تفاصيل المشكلة ونتائج 
ومن ثم عرض اإلطار العام للمبادرة وكيفية تنفيذ تجربتها االستطالعية، بعد ذلك سيوضح الدليل 
األولى  السنة  مرحلة  وطالبات  طالب  من  عشوائية  عينة  على  المبادرة  تطبيق  ألثر  األولية  النتائج 
المشتركة والمرحلة الثانوية، وفي النهاية ُيختتم التقرير ببعض الملحقات الخاصة باإلعالنات والملف 

اإلخباري إضافة إلى مكتبة الوسائط لتغطية الفعالية واإلعالن عنها.

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

ٍ
تهتـــم مبـــادرة "نحـــو خريـــج واع

المرحلة الثانوية) علميًا، ومهنيًا، وتهيئتهم كي يكونوا خريجين 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

  

تقليل التسرب من 
التخصصات العلمية.

١
 رفع نسبة رضا

 الطالب والطالبات 
عن نتائج التخصيص بعد
 السنة األولى المشتركة.

٢
تقليل الرسوب 

واالعتذارات
 والتعثر األكاديمي.

٣
رفع كفاءات اإلنفاق

 المالي للجامعة نتيجة
 لتقليل الصرف على 

الطالب والطالبات
 المتعثرين أكاديميًا.

٤
  رفع نسبة التوظيف 
بعد التخرج للخريجين.

٥
   

تقليل البطالة
 لخريجي وخريجات

 الجامعة.

٦

مساعدة الطالب
 والطالبات في 
تحديد التخصص

 المناسب لقدراتهم 
وميولهم

 الشخصية.

١
   

مساعدة الطالب 
والطالبات في

 رسم المسار المهني
 المناسب لهم.

٢
   

اجراء تقييم 
يقيس القدرات

 والميول، واالتجاهات
 العلمية والعملية.

٣
   

إطالع الطالب 
والطالبات على 

مستجدات سوق 
العمل.

٤
إرشاد الطالب

 والطالبات لكيفية
 تعزيز قدراتهم

 ومهاراتهم
 لمواجهة متغيرات

 سوق العمل.

٥
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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:
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دراسة أثر اإلصدار األول

" (اإلصـــدار األول) فـــي عام ١٤٤١هــــ تم إعداد تقرير شـــامل عـــن المبادرة 
ٍ
نتيجـــة لتطبيـــق مبـــادرة "نحـــو خريـــج واع

وإحصاءاتهـــا التـــي تم حصرها قبل وبعد الفعالية ليتم االســـتنتاج بأن أكبر عاملين في ســـبب اختيار التخصص 
بمجاالت غير مرغوبة هو قلة وعي الطالب بمهاراته وعدم فهمه لقدراته؛ حيث أوضحت النتائج بأن هناك ثغرة 
في عملية اختيار التخصيص وفهم الطالب لمهاراته وقدراته، وهذه الثغرة تســـببت في تخرج طالب وطالبات 
غيـــر واعيـــن بســـوق العمل ومتطلباته، وغير مســـتعدين للتحديات التي ســـتواجههم عند التخـــرج من مجال ال 
يتوافق مع تطلعاتهم،  إضافة إلى ذلك فإن زيادة نسبة التحويل واالنسحاب تقلل من نسبة التخرج مما يؤثر 
بشـــكل ســـلبي على كفاءة اإلنفاق على الطالب، لذلك هناك حاجة ماســـة الســـتمرارية هذه المبادرة وتحسين 
عملية اإلرشـــاد األكاديمي والمهني، وربط الطالب والطالبة بتوجهات ســـوق العمل لفهم المجال األنسب له 

قبل اختيار التخصص في نهاية مرحلة السنة األولى المشتركة.

لدراســـة األثـــر البعـــدي من تطبيق مبـــادرة نحو خريـــج واع بعد مرور عام مـــن حضور الطلبة لإلصـــدار األول، تم 
دراســـة معـــدل التحويل واالنســـحاب بعـــد الفعالية للعينـــة التي تم اختيارها خـــالل العام ١٤٤١ هــــ. ركزت العينة 
العشوائية على الحضور من طلبة الجامعة وطلبة الثانوي، حيث احتوت هذه العينة العشوائية من ٢٧٣ طالب 
وطالبـــة. كما هو موضح بالشـــكل ١، تمثـــل المرحلة الثانوية ١٧٪ من العينة (قبل منهـــا ١١٪ في الجامعة وحاليا 
ملتحقين بالســـنة األولى المشـــتركة)، بينما تمثل المرحلة الجامعية نســـبة ٨٣٪ من العينة، بناء على ذلك، تم 

متابعة الحالة األكاديمية لهذه العينة خالل العام ١٤٤١-١٤٤٢ ه لدراسة أثر المبادرة عليهم.

المرحلة الثانوية لم 
يقبل بالجامعة

الثانويـــة  المرحلـــة 
مقبــول بالجــامعة

حلــــة  لمـر ا
معيـــة  لجا ا
مـــقبـــــــــول

٦ ٪
١١ ٪

٨٣ ٪

 شكل ١: عينة اإلصدار األول
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�25�75

المرحلة الجامعية

بدايـــة بمعـــدل التحويـــل للعينـــة، أتضح من اإلصـــدار األول بأن مجموعة مـــن الطلبة قررت تغيير مســـارها بعد 
حضـــور الفعاليـــة لفهمهـــا ميولها وقدراتها بشـــكل أكبر، لذلك كان البد من دراســـة مدى تحقـــق ذلك وفعالية 
أســـبابه، كمـــا هـــو موضح في شـــكل ٢، تم التحقق من طلبـــة الثانوي الذيـــن ُقبلوا بالجامعة واتضـــح بأن جميع 
الطلبـــة مســـتمرين فـــي نفس المســـار ماعـــدا طالب واحد (متمثـــل في نســـبة ٣٪) وتم التواصل مـــع الطالب 
مباشـــرة واتضـــح بأن ســـبب التحويل هـــو حضوره إحدى الـــورش التي ســـاعدته على فهم التخصصات بشـــكل 

أفضل واتخاذ القرار المناسب للتخصص الذي يرغب به.

أما بالنســـبة لطلبة المرحلة الجامعية، فتمثلت نســـبة المحولين ٢٥٪ من مجمل عينة الطلبة الجامعين، وبعد 
التواصل مع جزء من هذه العينة اتضح بأن االستشـــارة التي حصلوا عليها وورش العمل التي حضروها اثبتت 
ان التخصـــص الـــذي نصحهم به أقاربهم غير مناســـب لهم، وأثبتت لهم النتائج بـــأن التخصص الذي يرغبون به 

بالفعل هو التخصص المناسب لهم وحاليًا سعيدين بقرارهم.
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�3�97

المرحلة الثانوية

 شكل ٢: معدل التحويل بعد حضور اإلصدار األول



إضافة إلى مســـببات التحويل، تم طرح عدة أســـئلة على مجموعة من العينة للتحقق من األثر البعدي 
للمبـــادرة علـــى الطلبة، كما هو موضـــح في الجدول ١. توضح هذه النتائج بـــأن الطالب مازالوا في حاجة 
ماسة لإلرشاد والتوجيه قبل مرحلة التخصص لمعرفة قدراتهم والتخصصات المناسبة لهم، كما أن 
جميع الطلبة اتفقوا على فائدة المبادرة وضرورة استمرارها للسنوات القادمة مما يدل على أهميتها 

ومدى أثرها عليهم.

بنـــاء علـــى ذلـــك هناك حاجة ماســـة الســـتمرارية هـــذه المبادرة، وتحســـين عمليـــة اإلرشـــاد األكاديمي 
والمهنـــي، وربـــط الطالـــب والطالبـــة بتوجهـــات ســـوق العمل لفهـــم المجال األنســـب له قبـــل اختيار 
التخصـــص فـــي نهايـــة مرحلة الســـنة األولى المشـــتركة. ومن ذلـــك المنطلق تـــم اســـتكمال البرنامج 

بإصداره الثاني في العام ١٤٤٢ هـ. 
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جدول ١: متابعة عينة اإلصدار االول

بـيــركـمــــان هل كان لمبادرة نحو خريج واع أثر في قرارك تـقـريـــــر  دقـــة  مـــــدى  مـــــا 
المستخدم في فعالية نحو خريج واع

هل من المهم استمرار مثل هذه 
المبـــادرة للطــــالب الـمـسـتـجـديـن

نعـــم فاستشـــارتي مع بيركمان جعلتنـــي أغير خطة تخصصي 
نعم مهمة إعادتها.نعم دقيق وملهم وضروري إعادتها.األكاديمي من هندسة لرغبة األهل إلى إدارة أعمال وهي رغبتي.

ضرورية ومهمة جدًا.ضرورية ومهمة ودقيقة.نعم كاطالع ألن تخصصي موافق لميولي.

نعـــم فحضوري إلحـــدى الورش جعلتني أغيـــر خطة تخصصي 
جميلة وعدد الساعات للورش وافية.--األكاديمي من المالية إلى المحاسبة.

نعـــم فاستشـــارتي مع بيركمان جعلتنـــي أغير خطة تخصصي 
نعم مهمة خصوصا لطلبة السنة األخير نعم دقيقة والبد من زيادة عدد االستشارات.األكاديمي من علم المعلومات إلى اإلعالم.

في مرحلة الثانوي.

نعـــم فاستشـــارتي مع بيركمان جعلتنـــي أغير خطة تخصصي 
مهمة وتفتح األفق للطالب.دقيقة وناجحة وتفتح األفق للطالب.األكاديمي من نظم المعلومات لتقنية المعلومات.

نعـــم فاستشـــارتي مع بيركمان جعلتنـــي أغير خطة تخصصي 
نعم مهمة ورائعة وأفادتني لتحديد المسار دقيق وحقيقي ورائع.األكاديمي من المالية للحاسب والمعلومات

والتخصص المناسب فيجب تكرارها.

نعـــم فحضـــوري إحدى الـــورش غيـــر خطتي المســـتقبلية في 
نعم خصوصًا لطالب أخر سنة ثانوي.--التخصص من الهندسة للقانون.
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) وإقامـــة فعالياتها عن طريق 
ٍ
قـــام مركـــز الخريجيـــن بإطالق اإلصدار الثانـــي من فعالية مبادرة (نحـــو خريج واع

قنوات البث المرئية والمسموعة برعاية منصة أكاديمي بدءًا من يوم األحد ١٤٤٢/٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١/٣١م لمدة 
خمس أيام، حيث تم التركيز على مهن المستقبل وأدوات اختيار التخصص المناسب من خالل ورش العمل.

 بقراراته ومهاراته، ومعرفة كيفية توظيفها في اختيار المســـار العلمي 
ٍ
الهـــدف العام: إعداد خريـــج واع

والمهني المناسب لسوق العمل.

األهـــداف الخاصـــة: مســـاعدة الطالب فـــي تحديـــد التخصص المناســـب بحســـب ميولـــه ومهاراته - 
مســـاعدة الطالب في تحديد المســـار المهني المناسب بحسب اتجاهات العمل الجديدة - اجراء تقييم يقيس 
القـــدرات والميـــول واالتجاهـــات العلمية والعملية - تعريـــف الطالب على البرامج المرتبطة بتأهيلهم لســـوق 

العمل.

تحت رعاية معالي رئيس جامعة الملك ســـعود األســـتاذ الدكتور/ بدران بن عبدالرحمن العمر، وبإشراف وكالة 
جامعة الملك ســـعود للشـــؤون التعليمية واألكاديميـــة ممثلًة بمركز الخريجين، تم اطـــالق فعالية "نحو خريج 
" بإصدارها الثاني لتحتوي على عدة محاور الهدف منها مســـاعدة الطالب والطالبات على أن يكونوا واعين 

ٍ
واع

بقراراتهم ومهاراتهم، ولمعرفة كيفية توظيفها في اختيار المسار العلمي والمهني المناسب لسوق العمل. 
الجهة المنفذة: مركز الخريجين.

الجهة المشرفة: وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية.
الجهات الراعية: منصة أكاديمي 

الجهات المشاركة: االتصاالت السعودية - صندوق تنمية الموارد 
                                   البشرية – مسك القيم - شركة قوة تنافس. 

فعالية اإلصدار الثاني

اإلطار العام للفعالية
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الفئة المستهدفة 
طالب وطالبات السنة األولى المشتركة،
عينة من طالب وطالبات المرحلة الثانوية.

المكان
المرئـــي  البـــث  طريـــق  عـــن 
المسموع ولمدة خمسة أيام.

التاريخ
١٨-٢٢ جمادى الثاني

هـ.  ١٤٤٢  لعـــام 

الوقت
مـــن الســـاعة الثامنـــة إلـــى 

الساعة العاشرة مساء.

إطار العمل

عالقة الفعالية بمخرجات التعليم

لتحقيـــق تنميـــة مســـتدامة تخـــدم مخرجـــات التعليـــم التي تعتبـــر الناتج الرئيســـي لعمليـــة التعلـــم والتي ترغب 
الجامعـــة في تحقيقها من خالل أنشـــطة متعـــددة، وقياس مدى تحقيق هذه النتائج؛ حـــرص المركز على طرح 
برامـــج متعـــددة من خالل هذه الفعالية تتوافق مع التغيرات المحلية والعالمية، وذلك عن طريق التعاون مع 
عدة جهات ذات عالقة مباشـــرة بســـوق العمل وتنمية الموارد البشرية التي تواكب التغيرات الحديثة وذات أثر 
علـــى التحول الرقمي وعروض الوظائف المســـتقبلية في ســـوق العمل، ولقياس مســـتوى إنجاز هذا التعاون 

ومدى أثره على مخرجات التعليم، حرص المركز على تطبيق التالي:

اســـتخدام أفعال إجرائية قابلـــة للمالحظة والقياس حيث 
تضمنـــت ورش العمـــل أفعـــاًال إجرائية يمكـــن مالحظتها 

وقياسها. 

تحقيـــق رؤيـــة الجامعـــة ورســـالتها فـــي ضوء تحقيـــق تكافؤ 
الفرص بين الطالب والطالبات بالجامعة.

حصـــر قاعـــدة بيانـــات لمعلومـــات الحضـــور والمشـــاركين، 
واستخدامها في التغذية الراجعة في دراسة أثر المبادرة.

العمـــل علـــى تحديـــد نقـــاط القـــوة وتدعيمهـــا وتحديـــد نقـــاط 
الضعف ومعالجتها في إطار العمل للمبادرة

١٢

٣ ٤
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برنامج الفعالية

" بتاريـــخ ١٥ جمادى الثاني ١٤٤٢ هـ من خالل جميع وســـائل 
ٍ
تـــم فتح باب التســـجيل لحضـــور فعالية "نحو خريج واع

التواصـــل اإللكترونيـــة. حيث تـــم طرح عدة برامج تختـــص باختيار التخصـــص والتخطيط للمســـتقبل، إضافة إلى 
التوجيه العلمي والمهني في مواضيع ذات عالقة باتجاهات سوق العمل وتحديد المسارات.

تـــم طرح خمســـة ورش عمل عن بعـــد من خالل برنامج زووم ويبنـــار واليوتيوب، وُمقدمة مـــن مختصين في عدة 
مجـــاالت ذات عالقة بتوجهات ســـوق العمل واألدوات المناســـبة الختيار التخصـــص، يوضح الجدول ٢ المواضيع 
المطروحة والجهة المقدمة للورشـــة، حيث أقيمت الورش على مدار خمســـة أيام، وتم تســـجيلها إلتاحة الفرصة 

للطالب والطالبات لالستفادة منها.

جدول ٢: ورش العمل وعدد الحضور لكل ورشة

اسم الورشة

وظائف المســـتقبل وكيفيـــة اختيار 
التخصص والمهارات المناسبة لها

وأهميتهـــا    الشـــخصية  المهـــارات 
في المستقبل المهني

أساسيات بناء الســـيرة الذاتية من 
بداية المرحلة الجامعية

االستقرار األكاديمي والمهني

أدوات التميز الشخصي

الجهة

شركة االتصاالت السعودية

شركة االتصاالت السعودية

مسك القيم

صندوق تنمية الموارد البشرية

قوة تنافس

وقت الورشة

10 - 8

10 - 8

10 - 8

10 - 8

10 - 8

عدد الحضور 
في الزووم

345

368

294

263

194

عدد الحضور 
في اليوتيوب

109

65

40

46

40

المجموع

454

433

334

309

234
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إحصائيات الفعالية

" 1764طالب وطالبـــة، وبعد االنتهاء من الفعالية، تم 
ٍ
بلـــغ إجمالي عدد المســـتفيدين من فعالية "نحو خريج واع

قياس رضا الحضور والمشاركين عن التنظيم من خالل توزيع استبيان استطالعي على الحضور.

يوضح الشكل ٣ معدل رضا الطالب والطالبات من الفعالية وتنظيمها بشكل عام؛ حيث تم تمثيل التقييم في 
االستبيان بشكل النجوم (                    ) من نجمة واحدة حتى خمس نجوم. ومن النتائج يتبين بأن التقييم يتراوح 

ما بين ٤,٢ نجمات إلى ٥ نجمات (٨٠٪≈ حتى ٩٥٪≈)، أي أن الرضا بشكل عام كان ممتاز.

رأيـــــك فــــي 
مــواضـيـــــع 
ورش العمل 
المطروحـة

طـــريـــــقــــــة 
اإلعالن عن 

الفعالية
طـــريـــــقــــــة 
التسجيل في 

الفعالية

مــالئمــة بــث 
الفعالية عن 

بـــعــــد

مــالئمــة  
زمــــــــــــان 
الفعالية

وضــــــوح 
ومالئمـة 
خــــــطـــــة 
الفعالية

454  األحــــــــــــــد
433  اإلثنيـــــــــن
334  الثالثــــــــاء
309  األربعــــاء
234  الخميــس

1764
إجـــمــــــــالــــــــــي 
المستفيدين

ورش 
عــمـــــــــــــــــــل

شكل ٣: رضا الحضور من برنامج نحو خريج واع



دراسة المخرجات المتوقعة
لدراســـة المخرجات المتوقعة من اإلصدار الثاني لنحو خريج واع، تم جمع مرئيات الحضور عن المبادرة من خالل 
توزيع استبانات قياس األثر وجمع مرئيات ٥٣٥ طالب وطالبة، تمثلت في ٣١٨ طالب وطالبة من خارج الجامعة و
٢١٧ طالب وطالبة من الجامعة. كما هو موضح بالشكل ٤، يمثل الذكور ٢٠٪ من العينة بشكل عام ونسبة حضور 

الطالبات من خارج الجامعة هي أعلى من نسبة الطلبة من الجامعة.

٢ ١ ٧

٣ ١ ٨ خـــارج جــامعـة
الملك سعود

طالب جـامعة
الملك سعود

% 7 0
% 3 0

طالبات
طــــالب

% 8 5
% 1 5

طالبات
طــــالب
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شكل ٤: عينة قياس األثر لإلصدار الثاني من برنامج نحو خريج واع
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مسارات عينة جامعة الملك سعود

قبـــل البـــدء في تحليل أثر المبادرة على العينة، كان من الضروري دراســـة مدى رضا العينة من طلبة الجامعة عن 
تخصصهـــم الحالـــي. كمـــا هو موضـــح في الشـــكل ٥، مثل المســـار العلمي أكبر نســـبة من العينة ويليه المســـار 

اإلنساني ومن ثم اإلداري. 

شكل ٥: مسارات عينة اإلصدار الثاني من طلبة الجامعة
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تحليل توجهات العينة

مـــن خـــالل العينـــة الموضحـــة ســـابقًا، ابتـــدأت الدراســـة بســـؤال العينة عمـــا إذا كانت راضيـــة عن المســـار الذي 
تخصصـــت بـــه، وكما هو موضح بالشـــكل ٦، اتضح بـــأن العينة من التخصص الصحـــي والتمريض واإلداري كانت 
راضيـــة عـــن تخصصها، أما العينة من التخصص العلمي فهناك ٥٪ لم تكن راضية عن مســـارها، كما أن ١٠٪ من 
العينـــة التـــي تخصصت إنســـاني كانـــت غير راضية عن مســـارها، هذه النتائج قـــد تعني بأن هناك نســـبة أعلى في 

التخصصات اإلنسانية والعلمية غير راضية عن تخصصها مقارنة بالمسارات األخرى. 
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شكل ٦: نسبة عدم رضى العينة من طلبة الجامعة عن تخصصها

هل المسار من ضمن الرغبات المختاره
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بدايـــًة بالطلبـــة الراضين عن مســـارهم، كان من الضروري دراســـة معدل الرضا لكل مســـار، كمـــا هو موضح في 
الشكل ٧. بناًء على النتائج الموضحة يتضح بأن معدل الرضا عالي حيث تمحور بين ٤,٥ و ٥. هذه النتيجة تدل على 

أن أغلب العينة راضية عن تخصصها الحالي.

شكل ٧: معدل الرضا على المسار المختار

معدل الرضا عن التخصص المختار
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إضافـــة إلى العينة الراضية عن تخصصها كان من الضروري تســـليط الضوء بشـــكل أكبـــر على الطالب الذين تم 
تخصيصهم بمســـارات غير مرغوبة من خالل جمع مرئياتهم عن أســـباب التخصيص في هذه المسارات، كما هو 
موضـــح بالشـــكل ٨. بناًء على هذه النتائج يتضح بأنه لم يكن الســـبب الوحيد هو عـــدم التأهل للتخصص، بل كان 
هناك أســـباب أخرى تتمحور في ضغوطات األهل او أن الطالب لم يفكر جديًا بالتخصصات التي ُيتيحها المســـار 

قبل دخول الجامعة. 

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 التخـــرج من مجـــال ال يتوافق مع تطلعاتهـــم، إضافة إلى ذلـــك فإن زيادة نســـبة التحويل 
واالنســـحاب تقلل من نســـبة التخرج مما يؤثر بشـــكل ســـلبي على كفاءة اإلنفاق على الطالب، لذلك قام المركز 
بتطبيق المرحلة الثانية من المبادرة وتنفيذ مقترح لتحســـين عملية اإلرشـــاد األكاديمي والمهني، وربط الطالب 

بتوجهات سوق العمل لفهم المجال األنسب له قبل اختيار التخصص في نهاية مرحلة السنة المشتركة.

شكل ٨: سبب القبول بمسار غير مرغوب
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رأي العينة بالورش

نتيجة لتطبيق البرنامج بإصداره الثاني، كان من الضروري دراسة أثر ورش العمل ومواضيعها على الطلبة ومدى 
رضاهم عنها. من خالل العينة ابتدأت الدراســـة بقياس معدل رضا الطالب والطالبات عن كل ورشـــة من خالل 
أربع محاور أساسية، حيث كانت اإلجابة عبارة عن تقييم بشكل خمس نجوم (                   )؛ وبناء عليه تم حساب 
المعدل كما هو موضح في الشكل ٩. من خالل هذا الشكل، يتضح بأن معدل الرضا عالي بشكل عام في جميع 

ورش العمل بمعدل ٤,٣٠ فما فوق. 

الجديـــر بالذكـــر، أن ورشـــة االســـتقرار األكاديمي والمهني حظت بأعلـــى تقييم في جميع المحـــاور وبعد المزيد من 
التحقـــق اتضـــح بـــأن هذه الورشـــة ركزت علـــى األدوات التـــي يحتاجهـــا الطالب لفهـــم ميوله وقدراتـــه والمنصات 
المطروحـــة مـــن قبل صندوق الموارد البشـــرية في هذا المجال والمتاحة للجميع مجانـــًا، ذلك يدل أن الطلبة في 
هـــذه المرحلة يهمهم بشـــكل عالي فهم أنفســـهم ومازالوا يجهلـــون الموارد المتاحة لهم في هـــذا المجال مما 

يفسر تصدر هذه الورشة المركز األول في جميع المحاور.
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 شكل ٩: مقارنة نسبية لرأي العينة في محاور ورش العمل
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أثر المبادرة على قرارات العينة 

ركـــزت الدراســـة بعد ذلك على جمع مرئيـــات الطالب والطالبات عن أثـــر المبادرة على قراراتهم المســـتقبلية في 
اختيار التخصص. ومن الشكل ١٠، يتضح بأن ما يقارب الــ ٤٥٪ من المالحظات تحدثت عن أثر المبادرة في توضيح 
توجهات ســـوق العمل ومعرفة المجال المناســـب لهم، ويأتي من بعده بنســـبة تزيد عن الـ ٣٠٪ من العينة والتي 
أقـــرت بـــأن المبادرة ســـاعدت في فهمهم للتخصص المناســـب لهم؛ كما أن ٢٠٪ أقروا بضرورة تغيير ســـلوكهم 

للنجاح بالمسار الذي قبلوا به. 

من الشكل ١٠، يتضح أن فقط ٥٪ من أراء الطالب والطالبات أقرت بأنها ستغير مسارها لمسار آخر أكثر مناسبة 
لها؛ ذلك يدل على أن تغيير المسار ليس هو الحل الوحيد الذي يفكر به، بل على العكس فإن مثل هذه المبادرات 

قد تساعد الطلبة في إيجاد حلول بديلة للنجاح في مجالهم بدل من الهروب واالنسحاب منه.
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والتخصص  فهمـت ميولي 
المناسب لي بشكل أكبر

ســــــأقوم بتغييـــــر سلـــــوكي 
وطريقة دراســـتي ألنجح في 

مســـاري الحـــــالي

أصبح عنـــدي تصور واضح 
عن توجهات سوق العمل 

وما يناسبني منها

سأقوم بتغيير مساري 
لتخصص يناسبني أكثر

 شكل ١٠: رأي العينة في مدى أثر الفعالية على قراراتهم المستقبلية

مدى أثر حضورك لفعالية (نحو خريج واٍع) على قراراتك المستقبلية



  |  اإلصـدار الثــانــي٢٣
ٍ
١٤٤٢ هـمبادرة نحو خريج واع عــام 

٪96
ذكـــر

٪95
أنثى ٪96

رأي العينة في ضرورة استدامة المبادرة 

مما ســـبق دلت نتائج تقييم طريقة طرح ورش العمل على أن معدل الرضا بشـــكل عام ممتاز، لكن ذلك لم يكن 
كافًيـــا لتقييـــم فاعليـــة وأثر المبـــادرة. حيث أن الهدف من الدراســـة هو قيـــاس أثر المبادرة على قـــرارات الطالب، 
ولذلك تم اســـتكمال أســـئلة أخرى تســـلط الضوء على قرارات الطالب وتوجهاتهم المســـتقبلية، ومن أهم هذه 
األســـئلة هـــو رأي الطالـــب في أهميـــة تكرار مثل هـــذه المبادرة بشـــكل دوري، كما هو موضح بالشـــكل ١١، يعتقد 
معظـــم الطـــالب والطالبات بضرورة تكرار مثل هذه المبادرة بشـــكل دوري، حيث وصـــل المعدل الكلي إلى ٩٦٪، 

مما يعني بأن معظم العينة قّيمت أهمية استدامة المبادرة بنسبة خمسة نجوم. 

 شكل ١١: رأي العينة في ضرورة استدامة المبادرة



شكل ١٢: أكثر المالحظات تكرارا

ضرورة تكرار المبادرة بشكل دوري

فخورين بوجود مثل هذه المبادرة بجامعتهم الشكر والعرفان

األول  المبادرة من اإلصدار  صيت 
جعلنا نتحرى إلصدارها الثاني

مالحظات الحضور
فـــي نهايـــة الدراســـة، تم حصـــر مالحظات جميـــع الطـــالب والطالبات وتلخيـــص أهمها كمـــا هو موضح 
بالشـــكل ١١ ومن هذه المالحظات تكرر الشـــكر والعرفان إلقامة مثل هذه المبادرة، والطلب بتكرار هذه 

المبادرة طوال العام الدراسي، وتوضيح أهميتها.
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ملحق (أ-١) اإلعالنات

" اإلصدار الثاني من خالل جميع وسائل اإلعالم التقليدية والجديدة، 
ٍ
تم اإلعالن عن فعالية "نحو خريج واع

كمـــا يوضح الجدول ٣ نبذة من هذه اإلعالنات، حيث تم نشـــر إعالن التســـجيل عبـــر المواقع االلكترونية، 
) وعبر البريد االلكتروني للطالب والطالبات.

ٍ
ووسائل التواصل االجتماعي من توتير (#نحو_خريج_واع

 جدول ٣: الملخص اإلعالمي

الرابطالجهة

https://vrea.ksu.edu.sa/ar/node/410إعالن عبر موقع وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

https://alumni.ksu.edu.sa/ar/node/2587إعالن عبر موقع مركز الخريجين

https://twitter.com/Alumniksu1/status/1354354040579174400إعالن عبر حساب التوتير لمركز الخريجين

https://twitter.com/_ksu?lang=arإعالن عبر حساب التوتير للجامعة
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 ملحق (أ-٢) التغطية اإلخبارية

" والتســـويق بمخرجاتهـــا وفاعليتها، فقد حرص فريق مركز 
ٍ
 لضمـــان تعزيز أهداف مبادرة "نحو خريج واع

الخريجيـــن علـــى النشـــر اإلعالمي والتغطيـــة الواســـعة والمنّوعة للفعاليـــة المصاحبة، كمـــا هو موضح 
بالجدول أدناه.

  جدول ٤: الملخص اإلخباري

الرابطالجهة

https://vrea.ksu.edu.sa/ar/node/410تغطية عبر موقع وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

https://twitter.com/Alumniksu1/status/1354354040579174400إعالن وتغطية عبر تويتر مركز الخريجين

https://www.spa.gov.sa/2185068تغطية في وكالة االنباء – واس 

https://mobile.sabq.org/Gdf325تغطية في صحيفة سبق 

https://www.alriyadh.com/1867199جريدة الرياض 

/https://ajel.sa/rGkcn2صحيفة عاجل 

//https://almstqbl.com/202137/39/00/31/01صحيفة أضواء المستقبل

https://al-hadth.com/?p=312557صحيفة الحدث اإللكترونية

موقع جسور االخباري
https://gossur.com/%d8%a7%d984%%d8%b3%d8%b9%d988%%d8%af%d98%a%d8%a9-%d8%ac%d8%a7%d9
85%%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d984%%d985%%d984%%d983-%%d8%b3%d8%b9%d988%%d8%af-%d8%aa%

d8%b7%d984%%d982-%%d985%%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9/

صحيفة سمح االلكترونية
https://samhnews.com/wordpress/202130/01//%d8%a7%d986%%d8%b7%d984%%d8%a7%d982-%%d981%%d
8%b9%d8%a7%d984%%d98%a%d8%a7%d8%aa-%d985%%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d986%%d

8%ad%d988-%%d8%ae%d8%b1%d98%a%d8%ac-%d988%%d8%a7%d8%b9%d98%d-%d8%a8/

https://wtnynews.com/?p=84510صحيفة وطني االخبارية



  ملحق ( أ-٣) مكتبة الوسائط

الفيديو 

  جدول ٥: مكتبة وسائط الفيديو

الرابطالهدف

https://youtu.be/xD9qroInYTYماهي مبادرة نحو خريج واٍع

https://youtu.be/ZC56XlrCIcYمقابالت مع الحضور

https://www.youtube.com/watch?v=neczHZ0rNcQفائدة مبادرة نحو خريج واٍع

https://www.youtube.com/watch?v=536nxRrrR28&list=PLoufDxnN5iP4d1xyP4fzOfتسجيل ورش العمل
yifm3AW6lFg&index=4
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  ملحق ( أ-٣) مكتبة الوسائط

الصور 
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  ملحق ( أ-٣) مكتبة الوسائط

الصور 
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