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الملخص
هدفت الدراسة إلى الكشف عن اثار فعاليات مواسم المملكة العربية السعودية على توطين الوظائف التشغيلية والتعرف على
الدور الحكومي لتوطين الوظائف وبما فيها الوظائف التشغغغغغيلية بفعاليات مواسغغغغم المملكةك كما سغغغغتكشغغغغف الدراسغغغغة عن هم
الفعاليات التي تقدمها مواسغغغم المملكة العربية السغغغعودية  ,تم اسغغغتخدال المنهل الو غغغفي التحليلي في البحث الحاليك حيث
اسغغتخدال ه ا المنهل سغغيسغغاعد في التو غغه إلى امهداف المرجوة والخروت بتو غغيات ومقترحات د تسغغهم في إي اد حلول
لمشغغكلة البحث ,كو م تما البحث من تكونت عينة الدراسغغة على عدد من موظفي ببعض القطاعات الحكومية ومؤسغغسغغات
وشركات القطاع الخاص والسياح بلغت  350من موظفي ببعض القطاعات الحكومية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص
والسياح في مدينة جدة ,تم تحليه بيانات ه ه الدراسة باستخدال برنامل الحزمة اإلحصائية للعلول االجتماعية ()SPSSك كما
تمت االسغغتعانة ببرنامل (اكسغغه) لعمه الرسغغومات البيانية ,وجا ت هم نتائل الدراسغغة كالتالي :تشغغير نتائل الدراسغغة إلى ا
فراد العينة د دروا المتوسغغا الكلي مهم الفعاليات مواسغغم المملكة العربية السغغعوديةك بقيمة متوسغغا درها ( )4.48وهو ما
يقابه درجة الموافقة الكبيرة جدا ً (موافق بشدة) .و د جا ت نسب الموافقة على جميا عبارات ه ا المحور بدرجة كبيرة جداًك
وتراوحت المتوسغغطات ما بين ( )4.61للفاعلية (فعاليات مواسغغم الحل والعمرة) والمتوسغغا ( )4.37للفاعلية (فعاليات شغغهر
رمضغغغغغغا الكريم) .ا فراد العينة د دروا المتو سغغغغغغا الكلي لخطا وبرامل ولارة العمه والتنمية االجتماعية في توطين
الوظائفك بقيمة متوسغغغا درها ( )4.57وهو ما يقابه درجة الموافقة الكبيرة جدا ً (موافق بشغغغدة) .و د جا ت نسغغغب الموافقة
على جميا عبارات ه ا المحور بدرجة كبيرة جداًك وتراوحت المتوسغغغغغغطات ما بين ( )4.68لخطة (تشغغغغغغ يا العمه المهني
والفني وخلق وظائف له في الفعاليات) والمتوسغغغغغغا ( )4.47لخطة (تطبيق برامل االحالل في القطاع الخاص) .ا

فراد

العينة د دروا المتوسغغغا الكلي للدور الحكومي لتوطين الوظائف بفعاليات المملكة العربية السغغغعوديةك بقيمة متوسغغغا درها
( )4.60وهو ما يقابه درجة الموافقة الكبيرة جدا ً (موافق بشغغغدة) .و د جا ت نسغغغب الموافقة على جميا عبارات ه ا المحور
بدرجة كبيرة جدا ً.
الكلمات المفتاحية :فعاليات مواسم المملكة العربية السعودية  -توطين الوظائف التشغيلية
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Abstract
The study aimed to reveal the effects of the activities of the seasons of the Kingdom of Saudi
Arabia on the localization of operational jobs and to identify the government’s role to localize
jobs, including operational jobs in the activities of the seasons of the Kingdom, the study will
also reveal the most important activities offered by the seasons of the Kingdom of Saudi Arabia,
the descriptive analytical approach was used in the current research As the use of this approach
will help in reaching the desired goals and coming up with recommendations and suggestions
that may contribute to finding solutions to the research problem, since the research community
consisted of the study sample consisting of a number of employees in some government sectors,
institutions and private sector companies and tourists, which amounted to 350employees in
some government sectors and institutions. The data of this study was analyzed using the
Statistical Package for Social Sciences (SPSS), and the (Excel) program was used to make
graphs, and the most important results of the study were as follows: The results of the study
indicate that the sample members estimated the total average of the most important events in
the seasons of the Kingdom of Saudi Arabia, with an average value of (4.48), which corresponds
to a very large degree of approval (strongly agree). The approval rates for all the terms of this
axis came to a very large degree, and the averages ranged between (4.61) for effectiveness (the
activities of the Hajj and Umrah seasons) and the average (4.37) for effectiveness (the activities
of the Holy Month of Ramadan). The sample members estimated the total average of the plans
and programs of the Ministry of Labor and Social Development in settling jobs, with an average
value of (4.57), which corresponds to a very large degree of approval (strongly agree). The
approval rates for all the terms of this axis came to a very large degree, and the averages ranged
between (4.68) for the plan (encouraging professional and technical work and creating jobs for
it in events) and the average (4.47) for the plan (implementing replacement programs in the
private sector). The sample members estimated the total average of the government role to
localize jobs in the Kingdom's activities, with an average value of (4.60), which corresponds to
a very large degree of approval (strongly agree).
keywords :Seasons events of the Kingdom of Saudi Arabia - localization of operational jobs
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1-1المقدمة:
يتسم العصر الحالي بالتطورات والتغيرات المتسارعة التي من المحتمه
في المملكة العربية السعودية ومن المتو ا

تؤثر وبشكه كبير علـغغغغغى بيعة امعمال

تزداد حدة وشراسة ه ه التغيرات فـغغغغغغي السـغغغغغغنوات القادمة والموارد البشرية

تشكه عنصرا مهما في نمو الدول والدهارها ومصدر وة لهاك حيث يعتبر العنصر البشري موردا هاما لتشغيه كافة انشطة
الدولة اال تصغغغغغغادية ً والتنموية واالجتماعيةك ومن ه ا المنطلق باتت عملية توطين االيدي الوطنية هدفا وطنيا واسغغغغغغتراتي يا
وسياسا تهدف له معظم الدول وه ه التغيرات ما يرتبا بالبيعة الخارجية مثـغغغه الظـغغغروف اال تصادية واالجتماعية والسياسية
والت كنولوجيةك و التغيرات التي ترتبا بالبيعة الداخلية للمنشغغ ت كالثقافـغغغغغغغغة التنظيمية والقيادة وممارسغغات الموارد البشغغرية.
(ليادةك)2010
لقد شغغغهد طاع التوظيف في السغغغعودية خالل السغغغنوات القليلة المارغغغية الكثير من التغييراتك فعلى سغغغبيه المثال
التغيير في م الي اال تصغغغاد والتقدل التكنولوجي سغغغاهم في تغير الطريقة التي تسغغغتخدمها العديد من الشغغغركات في التوظيف.
وبالطباك هناك دائما ً تحديات ي ب التغلب عليهاك ل لك في ه ا المقترح البحثي سوف ننا ش سوق العمه السعودي والتحديات
امكثر شيوعا ً التي يوجهها في عملية التوظيف داخه المملكة العربية السعوديةك (التوي ريك )2001
التوطين يعد حد البرامل الحكومية الرئيسغغغغغغة لمعال ة البطالة بين المواطنينك بد البرنامل من فترة طويلة و حد
نوعا من الصغغراع بين المؤسغغسغغة التنظيميةك والقطاع الخاص ال ي يرة
منه إلى

غغعوبة في التوطين ويبحث عن المخارت لالنفكاك

و غغغغغه بالب عض الحال إلى جعه التوطين جز من التكلفة التشغغغغغغيليةك بدال من

الموارد البشرية لديهك
فينتهي به اممر إلى

ينتظر فائدة منه ويدعه في

بح البعض يوظف المواطن دو

يكو برنام ا لالسغغغغغتدامة في
راع ما القوة العاملة امخرةك

يكتفي بالحصول على راتب محدود مقابه االستفادة منه في إتمال االلتزال ت اه ال هات الحكومية فيما

يتعلق بالتوطينك وهنا لادت الف وة بين القطاع الخاص والمؤسغغسغغة التنظيميةك وجعلت مر معال ة البطالة يسغغير بشغغي من
البا ورغم التحسغغغغغغن الملحوظك إال نه تى بعد إجرا ات

غغغغغغارمة من به ال هات التنظيمية ولي

عبر تطور طبيعي في

مسألة التوطين.
هناك العديد من الفعاليات المختلفة التي تعقد في المملكة العربية السغغغغغغعودية حيث

هناك فعاليات متعددة تعقد في

مواسغغغغغغم المملكة العربية السغغغغغغعودية بحيث يكو لها ثر كبير ومميز على المواطنين ,ويتم العمه على نشغغغغغغر كامه يتعلق
بالفعاليات ال مختلفة التي يسغغغغتمتا بها المواطنين بصغغغغورة كبيرة ,ومن هم تلك الفعاليات فعالية موسغغغغم الريا
وسغغاهمت تلك الفعاليات المختلفة بصغغورة كبيرة في

وموسغغغغم جدة

ت عه المملكة العربية السغغعودية واحدة من الدول السغغياحية المشغغهورة

والرائعة التي جعلت منها مكانة را ية ورغغغغغغخمة عند كا فة الدول امخرة حول العالم ,وفيما يلي نتعرف على العديد من
المعلومات المختلفة والمتعلقة حول ما يخص فعاليات مواسم المملكة العربية السعودية.
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كما

هنالك العديد من الفعاليات المختلفة والمميزة تقال في مواسغغم المملكة العربية السغغعودية والتي تضغغم عدد من

المهرجانات والفعاليات المختلفة تتمثه في فعاليات الواجهة البحرية  -حديقة الوهل – اك
لعبة بب ي  -المنتزه المتنقه  -فعاليات بحر  -فروجاك  -عرو

جدة  -مهرجا اسيا  -السيرك -

كرنفال الس فاالس اإلسغغغغبانية الواجهة البحرية  -فعاليات

الحمرا  -التدريب ما المالكم العالمي مير خا مول مرة في السغغغغغغعودية  -املعاب النارية في الواجهة البحرية  -العصغغغغغغر
ال ليديك المصغغارعة الحرةك الكوميدي كلوب – البوليفارد – والحفه الموسغغيقي العالمي ميدل بيسغغت -الوينتر الند – فعاليات
الزهور في موسم الطائف.

1-2مشكلة الدراسة:
بالرغم من التطور ال ي حد في اآلونة امخيرة ال ي يشغغير إلى

الفرص جيدة للقوة العاملة الوطنية ولكن ت د

عدل اشغغغغغراك االيدي الوطنية في م ال التشغغغغغغيه للفعالية ومحاولة السغغغغغيطرة على ه ا الم ال من به الشغغغغغركات الخارجية
وا تصغغغغغغغار المواطن السغغغغغغعودي على التنظيم فقا ك إال نه بالنظر إلى ح م القوة العاملة امجنبية مقارنة بالقوة العاملة
الوطنيةك ن د ف وة كبيرة جداك فبرغم من همية وجود الكفا ات امجنبية والقوة العاملة في القطاعات غير المسغغغغغغتهدفة
بتوطين الوظائف التشغغغيلية بموسغغم جدةك إال

الوظائف المسغغتهدفة بالتوطين بمواسغغم المملكة العربية السغغعودية ما لالت لم

تح قق الهدف المنشغغود من توطين الوظائف حيث إنه يوجد توطين نسغغبيك لكن لم يتم توطين تلك الوظائف بالشغغكه الكامه و
حتى بنسبة تصه إلى  50في المائة فقا.
-

ما ثار فعاليات مواسم المملكة العربية السعودية على توطين الوظائف التشغيلية؟

1-3أسئلة الدراسة:
ست يب الدراسة على عدد من امسعلة يمكن إي الها في االسعلة امتية:
 .1ما مفهول توطين الوظائف و هدافه التي يسعى لتحقيقها؟
 .2ما هي هم الفعاليات التي يقدمها مواسم المملكة العربية السعودية؟
 .3ما هو الدور الحكومي لتوطين الوظائف بفعاليات مواسم المملكة العربية السعودية؟
 .4ما هي خطا برامل ولارة العمه والتنمية االجتماعية في معال ة مشكلة البطالة وتوطين الوظائف.؟
 .5ماهي خطا هيعة الترفيه ومبادراتها من جه تنشغغغيا الفعاليات على مواسغغغم المملكة العربية السغغغعودية ودورها في
توطين الوظائف التشغيلية؟
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1-4أهداف البحث:
تسعى ه ه الدراسة إلى الكشف عن اثار فعاليات موسم جدة على توطين الوظائف التشغيلية ومن ه ا الهدف تتفرع عدد من
امهداف التي يمكن إي الها في امتية:
 .1التعرف على مفهول وتوطين الوظائف و هم امهداف التي يسعى لتحقيقها.
 .2القا الضو على الفعاليات التي يقدمها مواسم المملكة العربية السعودية.
 .3التعرف على الدور الحكومي لتوطين الوظائف بفعاليات مواسم المملكة العربية السعودية.
 .4الكشف عن تخطيا برامل ولارة العمه والتنمية االجتماعية في معال ة مشكلة البطالة وتوطين الوظائف.
 .5التعرف على خطا هيعة الترفيه ومبادراتها من جه تنشغغغغغغيا الفعاليات على مواسغغغغغغم المملكة العربية السغغغغغغعودية
ودورها في توطين الوظائف التشغيلية؟

1-5أهمية الدراسة:
 األهمية العلمية:
تأتي همية ه ه الدراسغغة من الناحية العلمية في التعرف على هم اثار فعاليات مواسغغم المملكة العربية السغغعودية على توطين
الوظائف التشغغغغغغغيليةك وفلك بتفعيه برامل توطين الوظائف والكيفية التي بها الالة كافة العوائق التي تحول دو التنفي ك كما
تتضغغح اهمية الدراسغغة في اتاحة الفر غغة من جهات عديدة خرة يمكن

تدلي بدلوها في المورغغوع من خالل برامل فات

تأثير كبر من البرامل المطروحة اآل .

 األهمية العملية:
تأتي همية ه ه الدراسغغغغة من الناحية التطبيقية في الو وف على اثار فعاليات مواسغغغغم المملكة العربية السغغغغعودية على توطين
الوظائف التشغيلية ودم ها ما التعليم والتدريب المهني.

1-6منهج الدراسة:
تعبيرا كميًا وكيفيًاك حيث يمكننا و غغف
سغغيتم في ه ه الدراسغغة اسغغتخدال المنهل الو غغفي التحليليك ال ي يعبّر عن الحالة المدروسغغة
ً
وتشغغغخيص مورغغغوع البحث وتحليه بعض جوانبهك بأنه عبارة عن سغغغلوب يعتمد دراسغغغة الوا ا و الظاهرة كما توجد في الوا اك
وتسهم بو فها و فا ً د يقاًك ويعبر عنها تعبيرا ً كيفيا ً و كميا ً.
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طريقة وإجراءات البحث
تمهيد:
من خالل ه ا الفصه سيتم التطرق للمنهل واالجرا ات المتبعة في البحثك وال ي يتضمن :تحديد المنه ية المتبعةك والم تما
والعينة المستهدفةك وامدوات المستخدمة من حيث البنا و ساليب التحقق من

د ها وثباتهاك وامدوات والعمليات اإلحصائية

التي ستستخدل في تحليه البياناتك وفلك على النحو التالي:

3-1منهج البحث:
اسغغغتخدال ه ا المنهل سغغغيسغغغاعد في التو غغغه إلى امهداف

تم اسغغغتخدال المنهل الو غغغفي التحليلي في البحث الحاليك حيث

المرجوة والخروت بتو غيات ومقترحات د تسغهم في إي اد حلول لمشغكلة البحثك و د ثبت ه ا المنهل فعاليته في الو غول
إلى نتائل جيدة في العديد من الم االت البحثية خا غغغغغغة في الم االت التربوية واالجتماعيةك حيث ال الباحث بت ميا بيانات
عن دور فعاليات مواسغغغم المملكة العربية السغغغعودية و ثرها على توطين الوظائف التشغغغغيلية بالتطبيق على عينة من موظفي
ببعض القطاعات الحكومية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص والسياح في مدينه جدةك وتم ورا سعلة محددة و ياغتها
في شكه استبيا تم توليعه على فراد العينة ومن ثم و ف ه ه البيانات وتحليلها.

3-2مجتمع البحث:
يتكو م تما البحث من تكونت عينة الدراسة على عدد من موظفي ببعض القطاعات الحكومية ومؤسسات وشركات القطاع
الخاص والسياح.

3-3عينة البحث:
العينة هي وحدات جزئية من الم تما يتم اختيارها وفقا ً مسغغغغغ

و واعد إحصغغغغغائية محددة .فقد تم خ عينة عشغغغغغوائية غير

احتمالية من م تما البحث الكليك حيث تم توليا االسغغغغغغتبيا بشغغغغغغكه اليكتروني على عدد ( )500عدد من موظفي ببعض
القطاعات الحكومية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص والسياح بمدينة جدةك وتم التو ه إلى است ابة ( )353وتم استبعاد
( )3اسغغتبيانات لعدل االكتمال ليصغغبح العدد الكلي ( )350عدد من موظفي ببعض القطاعات الحكومية ومؤسغغسغغات وشغغركات
القطاع الخاص والسياح في مدينة جدة لتصبح عينة ه ا البحث.

8293

3-4أداة البحث:
تم اسغغتخدال االسغغتبانة كأداة له ه الدراسغغةك ل ما المعلومات والبيانات المتعلقة بهاك نظرا ً لطبيعتها من حيث هدافها ومنه ها
وم تمعها .تعتبر االستبانة من كثر دوات البحث انتشارا ً واستخداما ً في م االت العلول المختلفةك فهي كثر فاعلية من حيث
توفير الو ت وتقليه التكلفةك وإمكانية جما البيانات عن كبر عدد من امفراد مقارنة بالوسغغغغغغائه امخرةك كما نها تسغغغغغغهه
اإلجابة على بعض امسعلة التي تحتات إلى و ت من به المبحو .
ال الباحث بورا الهدف الرئيسي للبحث وهو دراسة عن دور فعاليات مواسم المملكة العربية السعودية و ثرها على توطين
الوظائف التشغيلية بالتطبيق على عدد من موظفي ببعض القطاعات الحكومية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص والسياح
في مدينه جدةك ومن ثم تم تحديد م االت القياس مداة البحث :تمثلت م االت القياس مداة البحث في سمين هما:
 -1البيانات الديموغرافية :واشغغتملت على :الفعة العمريةك المسغغتوة التعليميك القطاع ال ي تعمه فيهك الخبرة في م ال
العمه.

3-5األسئلة الخاصة بمحاور الدراسة:
يحتوي على ( )30عبارة مولعة على خم
-

محاور كاآلتي:

المحور امول :مفهول توطين الوظائف و هدافه التي يسعى لتحقيقهاك ويحتوي على  6عبارات.
-

المحور الثاني :هم الفعاليات مواسم المملكة العربية السعودية ويتكو من  6عبارات.

-

المحور الثالث :الدور الحكومي لتوطين الوظائف بفعاليات المملكة العربية السعودية ويتكو من  6عبارات.

-

المحور الرابا :خطا وبرامل ولارة العمه والتنمية االجتماعية في توطين الوظائف ويتكو من  6عبارات.

-

المحور الخام  :خطا هيعة الترفيه ومبادراتها من اجه تنشغغغغيا الفعاليات الموسغغغغمية بالمملكة العربية السغغغغعوديةك

ويتكو من  6عبارات.
3-6صياغة عبارات أداة البحث في صورتها األولية:
بعد تحديد م االت االسغغغتبانة تمت

غغغياغة عباراتها من خالل مراجعة اإلطار النظري وامدوات المسغغغتخدمة في الدراسغغغات

السابقة المشابهة للدراسة الحاليةك وتمت

ياغة عبارات كه م ال وفقا ً للتعريفات اإلجرائية للم ال ال ي تم ياسه باالستبانة

واالستفادة من بعض العبارات الواردة في امدوات المستخدمة في تلك الدراسات السابقة فات الصلة.

3-7تدريج االستجابات للعبارات:
تم تدريل االسغغغغغغت ابات عليها باسغغغغغغتخدال مقياس ليكرت للتدريل الثالثي على النحو اآلتي ( :وافق بشغغغغغغدةك وافقك محايدك ال
وافقك ال وافق بشدة) تأخ الدرجات ( )1-2-3-4-5على التوالي.
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3-8صياغة تعليمات أداة البحث:
تمت

غغغغياغة تعليمات االسغغغغتبانة بغر

تعريف فراد العينة على الهدف من داة الدراسغغغغةك ما مراعاة ورغغغغوح العبارات

ومال متها لمسغغغغتوة المسغغغغت يبينك والتأكيد على كتابة البيانات الخا غغغغة بمتغيرات الدراسغغغغة .و د تم عر
الدكتور الم شرف بغر

مراجعتها وإبدا المالحظات وإجرا التعديالت المنا سبة .تم إخرات اال ستبانة في

االسغغغغتبانة على
ورتها النهائية

( نظر المالحق) وتطبيقها على العينة المسغغغغغغتهدفةك وفلك بعد تحويلها إلى اسغغغغغغتمارة إلكترونية عن طريق مو ا ( google
) formsك ومن ثم إرسغغغغغغال الرابا اإللكتروني للعينة المسغغغغغغتهدفة عن طريق تطبيقات الهاتف ال وال وااليميه وبعض موا ا
التوا ه االجتماعي.

3-9صدق وثبات أداة الدراسة:
صدق االتساق الداخلي لالستبانة :Internal Consistency
تم حساب االتساق الداخلي مداة البحث من خالل حساب معامه االرتباط لبيرسو بين كه عبارة ودرجة المحور ال ي تتبا
لهك وكانت النتائل كما يورحها ال دول التالي:
جدول رقم ( :)1-3االتساق الداخلي لعبارات االستبيان.

األبعاد

معام

العععععداللعععععة

رقم

معععععععععععامععععع

االرتباط

االحصائية

1

)**(.676

.000

4

)**(.770

.000

2

)**(.629

.000

5

)**(.716

.000

3

)**(.745

.000

6

)**(.695

.000

1

)**(.727

.000

4

)**(.763

.000

2

)**(.838

.000

5

)**(.754

.000

3

)**(.834

.000

6

)**(.709

.000

1

)**(.718

.000

4

)**(.876

.000

2

)**(.811

.000

5

)**(.790

.000

3

)**(.715

.000

6

)**(.781

.000

1

)**(.804

.000

4

)**(.828

.000

العبارة االرتباط
مفهول توطين الوظغغائف و هغغدافغغه
التي يسعى لتحقيقها

هم الفعغغغاليغغغات مواسغغغغغغم المملكغغغة
العربية السعودية

الغغدور الحكومي لتوطين الوظغغائف
بفعاليات المملكة العربية السعودية
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الداللة

رقم

االحصائية العبارة

خغغطغغا وبغغرامغغل ولارة الغغعغغمغغغه
والتنميغغغة االجتمغغغاعيغغغة في توطين

2

)**(.873

.000

5

)**(.871

.000

3

)**(.796

.000

6

)**(.722

.000

خطا هيعة الترفيه ومبادراتها من

1

)**(.750

.000

4

)**(.843

.000

اجه تنشغغغغغيا الفعاليات الموسغغغغغمية

2

)**(.855

.000

5

)**(.806

.000

بالمملكة العربية السعودية

3

)**(.843

.000

6

)**(.762

.000

الوظائف العربية السعودية

)**) دالة عند مستوى داللة إحصائي (( 0.01

ال دول السغغغابق يبين معامالت ارتباط بيرسغغغو بين كه عبارة من عبارات من عبارات االسغغغتبيا ودرجة المحور ال ي تتبا
لهك وتظهر معامالت االرتباط لبيرسغغغغغغو والداللة اإلحصغغغغغغغائيةك فن د

جميا معامالت االرتباط جا ت موجبة مرتفعة

وتتراوح يمها بين ) ).876 .629ودالة عند مسغغغغتوة داللة إحصغغغغائية ()0.01ك مما يشغغغغير إلى

االسغغغغتبيا يمتال بصغغغغدق

االتساق الداخلي و عباراته ترتبا بالمحاور بصورة كبيرة وبالتالي فإ العبارات في كه محور تقي

ما

ُ ممت من جله.

ثبات االستبانة :Reliability
للتحقق من ثبات داة البحث تم استخدال معامالت لفا كرونباخك وجا ت النتائل كما في ال دول التالي:
جدول ر م ( :)2-3معامالت الثبات لالستبانة
عدد العبارات

ألفا كرونباخ

المحاور
مفهول توطين الوظائف و هدافه التي يسعى لتحقيقها

6

0.784

هم الفعاليات مواسم المملكة العربية السعودية

6

0.861

الدور الحكومي لتوطين الوظائف بفعاليات المملكة العربية السعودية

6

0.871

خطا وبرامل ولارة العمه والتنمية االجتماعية في توطين الوظائف

6

0.892

6

0.894

30

0.960

خطا هيعة الترفيه ومبادراتها من اجه تنشغغغغغغيا الفعاليات الموسغغغغغغمية
بالمملكة العربية السعودية
امداة ككه
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ال دول السابق يورح معامالت الثبات بطريقة ( لفا كرونباخ) مداة البحث .ن د

معامالت لفا كرونباخ للمحاور تراوحت

بين ()0.894 – 0.784ك بينمغغا بلغغغت يمغغة لفغغا كرونبغغاخ ل داة ككغغه ()0.960ك نالحظ
مرتفعة .مما سغغغغبق من نتائل الثبات فإنه يمكن التو غغغغه إلى

جميا معغغامالت الثبغغات جغغا ت

امداة تمتال بالثباتك مما ي عه الباحث مطمعن إلجابات فراد

العينة على االسغغغغتبانة وبالتالي فإ النتائل التي سغغغغيتم التو غغغغه إليها من خالل االسغغغغتبانة سغغغغتكو موثو ة ويعتمد عليها في
الو ول إلى القرارات السليمة.

جدول رقم ( :)3-3أوزان اإلجابات حسب مقياس ليكرت الخماسي.

المتوسط الموزون

اإلجابة

الوزن

وافق بشدة

5

من  4.2إلى 5

وافق

4

من  3.40إلى 4.2

محايد

3

من  2.60إلى 3.40

ال وافق

2

من  1.85إلى 2.60

ال وافق بشدة

1

من  1إلى 1.80

تم حساب المتوسطات الحسابية المرجحة لكه عبارة من عبارات داة البحث ومقارنتها ما المدة الموجود في ال دول السابق
وتعطى اإلجابة المقابلة للمدة ال ي يقا بداخله متوسا العبارة.

3-10األدوات والمعالجات اإلحصائية المستخدمة:
سغغغغيتم تحليه بيانات ه ه الدراسغغغغة باسغغغغتخدال برنامل الحزمة اإلحصغغغغائية للعلول االجتماعية ()SPSSك كما تمت االسغغغغتعانة
ببرنامل (اكسه) لعمه الرسومات البيانيةك وسيتم استخدال المعال ات واالختبارات اإلحصائية التالية:


معامه ارتباط بيرسو لقياس االتساق الداخلي مداة الدراسة.



معامه لفا كرونباخ إلي اد معامه الثبات.



التكرارات والنسب المعوية لو ف عينة البحث وفقا ً للمتغيرات امولية.



المتوسا الحسابي واالنحراف المعياري لو ف محاور الدراسة.



اختبار تحليه التباين امحادي ( )ANOVAواختبار ( )LSDه فرق معنوي للفروق البعدية.
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النتائج والتوصيات
5-1النتائج:
من خالل العر


السابق وما تو لت إليه الدراسة الميدانية من نتائلك تعر

ورغغغحت النتائل

الدراسة الحالية مهم نتائ هاك وهي:

معظم فراد العينة المشغغغاركين في ه ه الدراسغغغة يتولعو بشغغغكه غالب في الفعة العمرية (من

 36-26سغغنة) بنسغغبة ()%46ك المسغغتوة التعليمي للمسغغت يبين في غالبه بكالوريوس بنسغغبة ()%74ك القطاع ال ي
يمه به معظم فراد العينة هو القطاع الحكومي بنسغغغغغغبة ()%63.1ك غالبية افراد العينة يتولعو بداخه فعة عدد
سنوات الخبرة (من  8سنوات –  )10بنسبة (.)%32.3


تشغغغغير نتائل الدراسغغغغة إلى ا فراد العينة د دروا المتوسغغغغا الكلي لمفهول توطين الوظائف و هدافه التي يسغغغغعى
لتحقيقهاك بقيمة متوسغغغغا درها( )4.66وهو ما يقابه درجة الموافقة الكبيرة جدا ً (موافق بشغغغغدة) .و د جا ت نسغغغغب
الموافقغة على جميا عبغارات ه ا المحور بدر جة كبيرة جداًك وتراو حت المتوسغغغغغغطغات ما بين ( )4.80للمفهول
(محاربة البطالة بين الشباب السعودي وتبعاته) والمتوسا ( )4.42لمفهول (ربا استقطاب العمالة الوافدة).



تشغغغير ن تائل الدراسغغغة إلى ا فراد العينة د دروا المتوسغغغا الكلي مهم الفعاليات مواسغغغم المملكةك بقيمة متوسغغغا
درها( )4.48وهو ما يقابه درجة الموافقة الكبيرة جدا ً (موافق بشغغغغغغغدة) .و د جا ت نسغغغغغغغب الموافقة على جميا
عبارات ه ا المحور بدرجة كبيرة جداًك وتراوحت المتوسغغغغغغطات ما بين ( )4.61للفاعلية (فعاليات مواسغغغغغغم الحل
والعمرة) والمتوسا ( )4.37للفاعلية (فعاليات شهر رمضا الكريم).



تشير نتائل الدراسة إلى ا فراد العينة د دروا المتوسا الكلي للدور الحكومي لتوطين الوظائف بفعاليات المملكة
ك بقيمة متوسغغغا درها( )4.60وهو ما يقابه درجة الموافقة الكبيرة جدا ً (موافق بشغغغدة) .و د جا ت نسغغغب الموافقة
على جميا عبغغارات ه غ ا المحور بغغدرجغغة كبيرة جغغداًك وتراوحغغت المتوسغغغغغغطغغات مغغا بين ( )4.78لغغدور (توظيف
السعوديين في مواسم الحل والعمرة) والمتوسا ( )4.49لدور (تطوير العمه وتوسيعه في موسم ال نادرية).



تشغغير نتائل الدراسغغة إلى ا فراد العينة د دروا المتوسغغا الكلي لخطا وبرامل ولارة العمه والتنمية االجتماعية
في توطين الوظائفك بقيمة متوسغغغغغغا درها( )4.57وهو ما يقابه درجة الموافقة الكبيرة جدا ً (موافق بشغغغغغغدة) .و د
جا ت نسغغغغغب الموافقة على جميا عبارات ه ا المحور بدرجة كبيرة جداًك وتراوحت المتوسغغغغغطات ما بين ()4.68
لخطة (تشغغغغغغ يا العمه المهني والفني وخلق وظائف له في الفعاليات) والمتوسغغغغغغا ( )4.47لخطة (تطبيق برامل
االحالل في القطاع الخاص).



تشغغغير نتائل الدراسغغغة إلى ا فراد العينة د دروا المتوسغغغا الكلي لخطا هيعة الترفيه ومبادراتها من اجه تنشغغغيا
الفعاليات المو سمية بالمملكةك بقيمة متو سا درها( )4.62وهو ما يقابه درجة الموافقة الكبيرة جداً (موافق ب شدة).
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و د جا ت نسغغغغغغغب الموافقة على جميا عبارات ه ا المحور بدرجة كبيرة جداًك وتراوحت المتوسغغغغغغطات ما بين
( )4.67لخطة (نقه ت ارب الدول الناجحة في خلق وظائف جديدة في العمه الترفيهي والسغياحي الموسغمي وج ب
للسياحة الداخلية) والمتوسا ( )4.55لخطة (تطبيق سياسة االحالل الوظيفي كاملة في العمه الموسمي السياحي).


شغغغارت النتائل إلى وجود فروق معنوية عند مسغغغتوة داللة احصغغغائي ( )0.05بين اسغغغت ابات فراد عينة الدراسغغة
تعزة لمتغير امعمار في المحورين ( هم الفعاليات مواسغغم المملكةك خطا هيعة الترفيه ومبادراتها من اجه تنشغغيا
الفعاليات الموسمية بالمملكة).



شغغغارت النتائل إلى عدل معنوية الفروق عند مسغغغتوة داللة احصغغغائي ( )0.05بين اسغغغت ابات فراد عينة الدراسغغغة
تعزة لمتغير المستوة التعليمي في محاور داة الدراسة.



شغغغارت النتائل إلى وجود فروق معنوية عند مسغغغتوة داللة احصغغغائي ( )0.05بين اسغغغت ابات فراد عينة الدراسغغة
تعزة لمتغير القطاع ال ي يعملو فيه في محور (مفهول توطين الوظائف و هدافه التي يسعى لتحقيقها).



شغغارت النتائل إلى معنوية الفروق عند مسغغتوة داللة احصغغائي ( )0.05بين اسغغت ابات فراد عينة الدراسغغة تعزة
لمتغير الخبرة في م ال عملهم في محاور داة الدراسة.
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5-2التوصيات:
-

التأكيد على تبني سغغغياسغغغة التدرت في ليادة نسغغغب مسغغغاهمة العمالة الوطنية في القطاع الخاصك وتحديد القطاعات
فات امولوية في برامل اإلحالل .التي توفر امعمال المرغوبة ومسغغغغتويات امجور والمزايا الوظيفية المسغغغغتهدفةك
دو اإلخالل و التأثير على مستوة الكفا ة اإلنتاجية لتلك القطاعات.

-

دراسغغغة إمكانية سغغغعودة بعض الوظائف بإحالل المر ة السغغغعودية محه الرجه امجنبي في الم االت التي تناسغغغبها
وتتفق ما طبيعتها.

-

رغغرورة إلحاق حديثي التخرت بدورة تدريبية يتم التركيز فيها على السغغلوك الوظيفيك ومهارة االتصغغالك والتعامه
ما اآلخرين .و تضمين ه ه المهارات على مناهل السنوات امخيرة من الدراسات ال امعية في كه التخصصات.

-

توظيف المنابر الدينية والقنوات التربوية واإلعالمية؛ لتوعية ال يه ال شاب بف ضيلة العمه من جه الك سب الحالل.
ويمكن

يُربا فلك بمضغغامين سغغامية تُسغغتقى من الكتاب والسغغنة المطهرينك ومورو اآلبا وامجداد ال ين كانوا

يمارسو االعتماد على ال ات بعد هللا في البيت والمزرعة والسوق واله رة.
-

رفا رسغغول اسغغتقدال وتوظيف العمالة امجنبية .فزيادة تكلفة العمالة امجنبية سغغترفا من مسغغتوة امجر المعرو
في القطاع الخاص على العامه السعودي؛ مما يسهم في بوله واستمراره فيهك كما

إيرادات ه ه الرسول ستزيد

من إيرادات الدولة غير البترولية؛ مما يسهم في تمويه عملية التنمية ومتطلبات النمو في اإلنفاق الحكومي.
-

و را ا ستراتي ية وطنية ل سعودة الوظائفك في القطاع امهلي خا ةك تقول على اعدة معلوماتية د يقة ك ويتوافر
لها ورغغغغغوح الرويةك وطموح الغاية ك ويُسغغغغغر التنفي والتقويم والمتابعة .ويتأتى من خاللها التعرف على ولويات
ومتدرجا ً في اإلن ال والنتائل.
الحارر .وإمكانيات المستقبه .وآلية الربا بينهماك ربطا ً عقالنيا ً مبرم اًك
ّ

-

إعادة النظر في امطر التعليمية والتربوية والتدريبية؛ بما يالئم لوالل النقلة المنشغغغغغودة في سغغغغغوق العمه لصغغغغغالح
المواطن والوطنك وبالتالي يخفف ظاهرة االعتماد على االستقدال من الخارت بح ة عدل توفر البديه محلياً.

-

الربا بين برامل التعليم ومتطلبات التنمية واحتياجات سغغغوق العمهك وتفعيه دور القطاع الخاص في المشغغغاركة في
تدريب الطالب في مؤسساتهك واحتساب مدة التدريب إحدة متطلبات التخرت.

-

إعادة النظر في برامل تأهيه الخري ين والخري اتك والمشاركة في التقويم ل دا من به القطاع الخاص.
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المالحق (استمارة االستبيان)
خواني و خواتي
السالل عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته وبعد
اجري دراسة بعنوا (فعاليات مواسم المملكة العربية السعودية و ثرها على توطين الوظائف التشغيلية ) وهي حد متطلبات
الحصغغغول على درجة الماجسغغغتير وعليه مت بتصغغغميم ه ا االسغغغتبيا ك وهو بين يديك اآل ك آمال
هداف ه ه الدراسة ك باإلجابة على امسعلة المورحة بكه
ك وسوف لن تستخدل إال فيما يفيد البحث العلمي فقا ك ولي

راحةك و رجو

ح) مال الخيار ال ي يناسب اجابتك

أوال :المتغيرات الشخصية
 -2العمر:





من  18سنة و ه من  25سنة
من  36-26سنة
من  47-37سنة
من 48سنة فأعلى

 -3المستوى التعليمي:





فيدك بأ إجاباتك ستكو

يد السرية التامة

مطلوبا منك كتابة اسمك و ر م تلفونك إال فا رغبت في فلك.

شاكرا ومقدرا حسن تعاونك
عفوا  :را عالمة (

تشغغغاركني في تحقيق

الثانوية العامة فأ ه
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه

 -4القطاع الذي تعم فيه
 طاع حكومي
طاع خاص

 سائح
الخبرة في مجال العم

8305






من  5سنوات و ه من 8
من  8سنوات – 10
من 11سنة –  15سنة
من  2 – 16سنة

ثانيا  :اسئلة محاور الدراسة
اوافعععععععععععق اوافق

مسلس

البيان

-1

دعم سوق العمه السعودي

-2

ربا استقطاب العمالة الوافدة

-3

ايقاف كه نواع التستر الت اري

-4

مشاركة الموارد البشرية الوطنية في الوظائف المعتمدة

-5

استقطاب اميدي العاملة السعودية

-6

محاربة البطالة بين الشباب السعودي وتبعاته

محايد

ال اوافق بشدة
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تشغغغغغغ يا الخري ين بغالعمغه بفعغاليغات المملكغة العربيغة
السعودية.
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المملكة العربية السغعودية الثقافية والتراثية والريارغية
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تطبيق برامل االحالل في القطاع الخاص

-5

انشا وظائف ارشادية وخدمية في فعاليات المملكة

-6

ادخغغال برامل فعغغاليغغات المملكغغة في المنهل الغغدراسغغغغغغي
والتعريف بها ل ب للسياحة الداخلية.
المحور الخامس  :خطط هيئة الترفيه ومبادراتها من اج تنشيط الفعاليات الموسمية بالمملكة العربية السعودية

-1
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تطوير العمه الفند ي السغغغغغتيعاب الشغغغغغباب السغغغغغعودي
بوظائف متطورة.
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لفت انظار امسغغر السغغعودية لقضغغا المواسغغم السغغياحية
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