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Abstract

امل�ستخل�ص

This study explores the extent to which Saudi youth adapts
socially and occupationally in the Transformation Program jobs
based on Saudi vision 2030. It also investigates if there are significant differences in social and occupational adaptation by personal variables, namely, gender, educational level, and monthly
salary. To this end, the researcher uses the descriptive method
based on a sampling procedure that represents the study population. Data was collected using a researcher-developed 32-item
questionnaire groping four dimensions of adaptation. Statistical
analysis of data revealed that adaptation of Saudi youth in the
Transformation Program jobs was moderate, M=3.36. With reference to individual dimensions, personal and social adaptation
of Saudi youth proved to be high, whereas their economic and
occupational adaptation proved to be moderate. Participants
highly agreed to all items of barriers to adaptation. The study
concluded that lack of strong adaptation among Saudi youth in
the Transformation Program jobs is not due to personal and social factors, but to economic and occupational ones. Significant
differences were found in favor of females, holders of lower certificates and participants with higher monthly income. Several
recommendations based on results were made

تهدف هذه الدرا�سة �إىل تق�صي مدى تكيف ال�شباب ال�سعودي اجتماع ًّيا
 والت�أكد من مدى،2030 ووظيف ًّيا يف وظائف التوطني وف ًقا لر�ؤية اململكة
،وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغريات اجلن�س وامل�ستوى التعليمي
وم�ستوى الدخل ال�شهري لأفراد العينة؛ ولتحقيق هذه الأهداف ا�ستخدم
 مع الأخذ بطريقة امل�سح االجتماعي من خالل العينة،الباحث املنهج الو�صفي
 وا�ستخدم الباحث يف جمع البيانات املطلوبة ا�ستبانة،املمثلة ملجتمع البحث
 وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن، فقرة تقي�س �أربعة �أبعاد للتكيف32 م�ؤلفة من
 ويقع،3.36 املتو�سط العام لتكيف ال�شباب ال�سعودي يف وظائف التوطني هو
 وت�شري ا�ستجابات �أفراد العينة بخ�صو�ص �أبعاد التكيف.»يف فئة «متو�سط
»الأربعة �إىل �أن ال�شباب ال�سعودي يتكيف ذات ًّيا واجتماع ًّيا مب�ستوى «مرتفع
 كما وافق �أفراد العينة على.»ويتكيف اقت�صاد ًّيا ووظيف ًّيا مب�ستوى «متو�سط
 وخل�صت الدرا�سة من جممل،جميع عبارات معوقات التكيف بن�سب مرتفعة
النتائج املتعلقة ب�أبعاد التكيف ومعوقاته �إىل �أن الأ�سباب التي جعلت ال�شباب
ال�سعودي ال ي�صل �إىل امل�ستوى املرتفع للتكيف يف وظائف التوطني ال تعود
 و�إمنا تعود �إىل �أ�سباب اقت�صادية ووظيفية،�إىل �أ�سباب ذاتية واجتماعية
 وقد اكت�شفت الدرا�سة وجود فروق ذات،تتعلق ببيئة العمل يف املقام الأول
داللة �إح�صائية للتكيف االجتماعي والوظيفي لل�شباب ال�سعودي يف وظائف
،التوطني ل�صالح الإناث واحلا�صلني على م�ؤهالت �أقل وذوي الدخول الأعلى
.و�أو�صت الدرا�سة يف �ضوء نتائجها بعدد من التو�صيات
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 .1المقدمة

لقد �أثر التطور العلمي والتكنولوجي املت�سارع على حياة الإن�سان؛
بحيث �أ�صبحت ال�ضغوط احلياتية وال�سرعة والتنوع و�شبكات العالقات
الوا�سعة �سمة من �سمات هذا الع�صر ،وقد لوحظ �أن �ضغوط احلياة
حتديدً ا تعد من ظواهر احلياة الإن�سانية التي تتطلب من الإن�سان
التعاي�ش معها ،وتطوير كفاءة معينة للتكيف معها ،وبالتايل ال ي�ستطيع
الإحجام عنها �أو الهروب منها؛ لأن ذلك يعني �ضعف قدراته وم�ؤ�ش ًرا
على �إخفاقه يف احلياة.
ومن �أ�شكال ال�ضغوط التي قد تواجه الإن�سان تعر�ضه لظروف
بيئية واجتماعية خمتلفة عن تلك التي �ألفها .وعليه �إذا �أراد �أن
يتجنب �أكرب �ضرر ممكن ،و�أن يحقق �أكرب منفعة ممكنة اال�ستجابة
لهذه الظروف والتفاعل معها ،وهذه اال�ستجابة هي ما نطلق عليها
التكيف االجتماعي ،فعندما ينتقل الفرد من بيئة �إىل بيئة �أخرى يواجه
ظرو ًفا جديدة توجب عليه � ً
أمناطا من �أ�ساليب التكيف االجتماعي من
�ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل حفظ توازنه اجتماع ًّيا واحلياة بطريقة مقبولة
مع البيئة االجتماعية اجلديدة .وكما ينطبق هذا الأمر على االنتقال
من بيئة �إىل �أخرى ب�شكل عام ،ف�إنه يكون �أكرث انطبا ًقا على املهن ،ال
�سيما املهن ذات الطابع الإن�ساين والتعاوين� ،سواء �أكانت مه ًنا مدنية
ً
و�ضغوطا خمتلفة حتول دون
�أو �أمنية� ،إذ قد يواجه املوظف معوقات
القيام بدوره املطلوب ب�شكل فاعل ،الأمر الذي قد ي�شعره بالعجز
وعدم القدرة على �أداء العمل بامل�ستوى املتوقع.
وتتعدد الإ�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمها الفرد للتكيف مع حميطه
عموما والوظيفي على وجه اخل�صو�ص ،ومن �أهم هذه
االجتماعي ً
الإ�سرتاتيجيات:
ـ ا�ستخدام نظم الدعم :ت�شري البحوث �إىل �أن النا�س الذين ميتلكون
نظاما اجتماع ًّيا داع ًما ً
وفعال هم �أقل اكتئا ًبا وقل ًقا ،ولديهم
ً
جناحا يف املحافظة
القدرة على مقاومة ال�شعور بالوحدة ،و�أكرث ً
على تقدير الذات و�أكرث تفا� ًؤل حول حياتهم من �أولئك الذين
يكون النظام الداعم لديهم �سي ًئا وغري فعال .وتوجد ثالثة �أ�شكال
للدعم وهي الدعم االنفعايل ،والدعم املادي ،والدعم املعلوماتي
(احلافظ� ،2002 ،ص.)114 .
ـ ا�ستخدام مهارة حل امل�شكالت� :إن �أ�سلوب حل امل�شكالت �إجراء
يتبعه الفرد عند تطوير اخلطط لال�ستجابة لتحديات احلياة،
وهي مهارة توافقية عملية مفيدة من الناحية النف�سية .واملمار�سة
اجليدة لأ�سلوب حل امل�شكالت يعترب ً
عامل م�ساعدً ا يف بناء الثقة
وال�شعور بالكفاءة وال�سيطرة .و�إن الذين يحلون م�شكالتهم ب�شكل
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جيد يتقبلون حقيقة �أن التغلب على حتديات احلياة يتطلب بذل
جهود �شخ�صية (احلافظ� ،2002 ،ص.)114 .
ـ املحافظة على ال�ضبط الداخلي :يختلف النا�س يف �إدراكهم ملدى
ال�ضبط الذي ميتلكونه خالل حياتهم ،فالنا�س الذين يتحملون
م�س�ؤولية الأ�شياء التي حتدث لهم ذوو موقع �ضبط داخلي بخالف
الذين يعتقدون ب�أن ما يحدث خارج نطاق �سيطرتهم .وموقع
ال�ضبط لدى الفرد يتطور طب ًقا لتعلمه وخرباته مع التقدم يف
العمر .وقد بينت الدرا�سات �أن الذين لديهم موقع �ضبط داخلي
هم �أكرث ا�ستقاللية ،ويتحملون م�س�ؤولية �أكرث جتاه الأحداث يف
حياتهم وجتاه �صحتهم النف�سية واجل�سمية ،ويتم�سكون ب�أفكار
ومعتقدات عقالنية �أكرث من ذوي ال�ضبط اخلارجي (الهابط،
� ،2003ص.)32-31 .
ـ احلديث الذاتي خالل التحديات :عند حدوث املواقف ال�صعبة
ميكن للفرد �أن يقدم لنف�سه الدعم النف�سي عن طريق احلديث
الإيجابي مع الذات؛ حيث ميكن للفرد �أن يحدث ذاته ب�أنه ميتلك
مهارات تكيفية جيدة ،و�أن لديه القدرة على ا�ستخدامها بفاعلية،
وما �إىل ذلك من عبارات داعمة وم�شجعة (ال�شافعي.)2002 ،
ـ التمارين الريا�ضية :هي �إحدى مهارات التكيف مع ال�ضغوط؛
حيث تعمل على زيادة م�شاعر ال�ضبط النف�سي ،وهي �أ�سلوب
جيد خلف�ض م�ستوى القلق وزيادة قدرة اجل�سم على اال�ستفادة
من الأوك�سجني .وزيادة اللياقة اجل�سمية ،والتمارين الريا�ضية
لها ت�أثري �إيجابي على مفهوم الذات ،واملحافظة على ممار�سة
التمارين الريا�ضية بانتظام تعطي للفرد �سب ًبا لل�شعور اجليد حول
نف�سه ،وتوفر الفر�صة للتفاعالت الداعمة للآخرين (الهابط،
� ،2003ص.)31-32 .
وميكن و�صف واقع الوظائف يف اململكة العربية ال�سعودية قبل
انطالق ر�ؤية اململكة  2030ب�أنها تعتمد اعتمادًا كب ًريا على العمال
الأجانب وحتديدً ا يف القطاع اخلا�ص ،ويعود ذلك لأ�سباب� ،أهمها
الطلب الكبري على العمال يف قطاع النفط ،وم�ساحة اململكة العربية
ال�سعودية الكبرية التي حتتاج مل�شاريع بنية حتتية �ضخمة تتطلب ً
عمال
م�ؤقتني يعملون لفرتة امل�شروع فقط ،ولذلك فهي ال ُت� ِّؤمن فر�ص عمل
�آمنة لل�سعوديني .ولقد عك�ست الإح�صاءات حينها واق ًعا �سي�ؤدي �إذا
مل يتم تداركه �إىل الت�أثري �سل ًبا على الأمن واالقت�صاد واملجتمع .فقد
�أظهرت هذه الإح�صاءات �أن عدد �سكان اململكة بلغ 30,770,375
فردًا عام  2014منهم  20,702,536مواط ًنا و � 10,067,839أجانب،
وبلغ الناجت املحلي الإجمايل  2.8تريليون ريال للعام نف�سه ،منه
 %40.31حققه القطاع اخلا�ص غري النفطي ،وهو ما ي�ؤكد �أهمية

�سعود بن �سهل القو�س

القطاع اخلا�ص و�ضرورة اال�ستفادة منه يف �سوق العمل ،وبلغ معدل
البطالة بني ال�سعوديني عن العام نف�سه  ،%11.6ميثل الذكور منهم
ما ن�سبته  ،%5.9والإناث ما ن�سبته  .%32.5ومتثل القوى العاملة
من جملة عدد ال�سكان  11,739,303فردًا ي�شكل ال�سعوديون منهم
 5,577,489مواط ًنا بن�سبة  %47.5و  %52.5للأجانب (النهاري،
 .)2015وقد تعاملت ر�ؤية اململكة  2030مع هذا الواقع ،وتبنت من
�ضمن توجهاتها الرئي�سة �ضرورة توطني الوظائف خالل فرتة زمنية
حمددة ،ومن خالل �آليات مر�سومة.
ويق�صد «بالتوطني» عملية �إحالل مواطن �سعودي حمل مقيم
غري �سعودي يف وظيفة معينة على �أن تتوافر يف ال�سعودي القدرات
وامل�ؤهالت والكفاءة التي يحتاج �إليها العمل نف�سه .ويق�صد به � ً
أي�ضا
انتهاج �أ�سلوب الإحالل التدريجي للعمالة الوطنية حمل العمالة
الأجنبية من خالل تهيئة خمرجات التعليم والتدريب لت�أمني
احتياجات املن�ش�آت ،مع �ضمان عدم الإخالل مبعدالت وم�ستويات
الت�شغيل بها خالل فرتة الإحالل بحيث ال تقل النتائج املحققة عن
نتائج ما قبل الإحالل (العثيم.)2009 ،
ولقد دعت احلاجة �إىل �ضرورة توطني الوظائف يف عدد من
الدول ،ويف اململكة العربية ال�سعودية على وجه اخل�صو�ص .فتوجد
عدة �أ�سباب دفعت اململكة العربية ال�سعودية �إىل �ضرورة تبني هذا
اخليار كخيار �إ�سرتاتيجي .وميكن ت�صنيف هذه الأ�سباب �إىل ثالثة
�أ�سباب رئي�سة وهي� :أ�سباب �أمنية ،و�أ�سباب اقت�صادية ،و�أ�سباب
اجتماعية.
وخ�صو�صا
الأ�سباب الأمنية تو�ضح �أن تزايد العمالة الوافدة ـ
ً
املخالفة لنظام الإقامة والعمل ـ والعمالة غري املاهرة �أدى �إىل ظهور
�أ�شكال من اجلرائم غري معهودة يف اململكة كظهور م�صانع للخمور
ومعامل التزييف والتزوير ،وتهريب وترويج املخدرات ،وع�صابات
اجلرائم املنظمة ،وانت�شار الأفكار الهدامة واملعتقدات املخالفة
للعقيدة الإ�سالمية وامل�ستقاة من املذاهب العقدية املنحرفة واملنت�شرة
يف عدد من الدول الأخرى (الرميح� ،2012 ،ص.)34 .
�أما الأ�سباب االقت�صادية فت�شري �إىل �أن العوامل التي �أدت �إىل رفع
م�ستوى البطالة يف اململكة العربية ال�سعودية قبل انطالق ر�ؤية اململكة
 2030قد �شارك يف �صنعها املورد الب�شري الوطني نف�سه املتمثل
بال�شباب .فمن خالل عدم قبوله �أو رغبته مبزاولة بع�ض الأعمال
وعدم قبوله بالأجور املعتدلة �أف�سح املجال لإ�شغال العمالة الوافدة
لهذه الأعمال .وقد جاء برنامج توطني الوظائف باململكة بهدف جذب
ال�شباب ال�سعودي للوظائف املختلفة من خالل تهيئة الأجواء املنا�سبة
جلذبهم �إليها (�أبو عما�شة� ،2011 ،ص.)5 .
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�أما الأ�سباب االجتماعية فت�ؤكد �أن تزايد عدد اجلن�سيات الوافدة
خ�صو�صا غري العربية يرتتب عليه امتزاج اللغة العربية الف�صحى
ً
مبفردات غري عربية ،وتغيري للثقافة العامة والعادات والتقاليد داخل
املجتمع ،والت�أثري على العالقات الأ�سرية ال�سائدة ،ب�سبب الزيجات
بني املواطنني وبنات الوافدين؛ مما يرفع من ن�سبة العنو�سة بني بنات
الوطن ،وما قد يرتتب عليها من �سلبيات �أخالقية واجتماعية ،وخلق
توجه لبنات الوطن للزواج من غري املواطنني؛ مما ي�ؤدي �إىل ظهور
جيل �آخر خمتلط (النهاري.)2015 ،
وفى �ضوء ما تقدم ولأهمية الأ�سباب التي تدعو �إىل �ضرورة
وحتمية توطني الوظائف يف اململكة العربية ال�سعودية ،و�سع ًيا �إىل
الإ�سهام يف �إجناح هذا التوجه الوطني من خالل البحث العلمي،
تتناول هذه الدرا�سة بعدً ا مه ًّما ال يحقق توطني الوظائف يف اململكة
العربية ال�سعودية �أهدافه �إال به� ،أال وهو التكيف االجتماعي والوظيفي
لل�شباب ال�سعودي يف وظائف التوطني وقيا�س م�ستوى هذا التكيف
وحتديد املعوقات التي قد حتول دون حتقيقه.
وقد اعترب مفهوم التكيف االجتماعي والوظيفي ب�شكل عام متغ ًريا
مركز ًّيا يف تراث ونظريات علم االجتماع .ولقد تعددت النظريات التي
تناولت هذا املفهوم وت�أثريه على حياة الأفراد ،وب�صورة خا�صة تلك التي
تقع حتت مظلة نظرية االغرتاب (ال�صغري� ،2001 ،ص .)33 .وتقوم
الدرا�سة احلالية على اعتبار �أن التكيف االجتماعي والوظيفي ظاهرة
ن�سبية تختلف من موظف �إىل �آخر ،وهو ما جعل البحث ي�ستند �إىل
�أداة اال�ستبانة التي جتمع املعلومات من خالل جتميع �أكرب عدد ممكن
من ا�ستجابات الأفراد املختلفة ،ثم حتليل هذه املعلومات �إح�صائ ًّيا
للخروج بنتائج تعك�س االجتاه الأغلب لأفراد العينة .كما تعترب الدرا�سة
احلالية �أن مفهوم التكيف ال يعدو  -كما قال موري�س � -أن يكون عبارة
عن ردود فعل �شخ�صية �إزاء امل�ؤثرات الثقافية واالجتماعية اجلديدة
التي يتعر�ض لها الإن�سان .والتكيف مهما تتعدد �أنواعه ،فهو حماوالت
للتعامل مع مواقف فعلية �أو معتقدة لإ�شباع احلاجات الإن�سانية للفرد،
وحفظ التوازن االجتماعي لل�شخ�صية الإن�سانية (.)Lazarus, 1991
وقد اهتمت بع�ض الدرا�سات بعر�ض الإطار النظري للتوطني،
من هذه الدرا�سات درا�سة النهاري ( )2015التي بعنوان «توطني
املوارد الب�شرية يف اململكة العربية ال�سعودية (�إ�سرتاتيجية رفع امليزة
التناف�سية للمواطن والقيمة امل�ضافة للوافد)» ،التي عر�ض من خاللها
�إ�سرتاتيجية مقرتحة للتوطني يف اململكة العربية ال�سعودية ،وقد
ا�ستخدم يف درا�سته املنهج الو�صفي التحليلي معتمدً ا على البحوث
والدرا�سات ال�سابقة وبت�سل�سل منهجي.
يف حني تناولت درا�سات �أخرى الأبعاد االجتماعية والنف�سية
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واحلركية للتكيف االجتماعي والوظيفي .فقد �سعى حممد ()2017
يف درا�سته �إىل التعرف على التكيف الوظيفي وعالقته ب�ضغوط العمل
من خالل الأعرا�ض اجل�سدية وال�سلوكية والنف�سية لدى موظفي
امل�ؤ�س�سات العقابية بق�سنطينة يف اجلزائر .وقد �أو�ضحت النتائج �أن
هناك عالقة ارتباط بني �أبعاد التكيف الوظيفي من خالل الأعرا�ض
اجل�سدية والنف�سية وال�سلوكية ،و�أن جميع هذه العالقات عك�سية.
ويف درا�سة بعنوان «هل املوظفون القلقون �أقل �إنتاجية؟ الأمر
يتوقف على جودة التفاعل االجتماعي» ،تو�صل مكارثي و�آخرو ن �Mc
� )2015( .Carthy et alإىل �ضعف �إنتاجية املوظفني الذين يعانون
من القلق يف بيئة العمل .كما تو�صل �إىل �أن التفاعل االجتماعي
الإيجابي يف بيئة العمل يقلل م�ستويات القلق لدى املوظفني ،ومن ثم
يزيد من �إنتاجيتهم.
وهدفت درا�سة ال�شافعي (� )2012إىل فهم العالقة بني التكيف
ً
ارتباطا
االجتماعي والوظيفي للممر�ضني و�أكرث �سمات ال�شخ�صية
بهذا التكيف ،ومعرفة الفروق بني �سمات ال�شخ�صية والتكيف
االجتماعي والوظيفي وبني بع�ض املتغريات .وقد تكونت عينة الدرا�سة
ً
مقيا�سا
ممر�ضا وممر�ضة .وا�ستخدم الباحث يف الدرا�سة
من 282
ً
ومقيا�سا للتكيف االجتماعي والوظيفي ،وقد
لل�سمات ال�شخ�صية
ً
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى التكيف االجتماعي والوظيفي عامة
منخف�ض ،ووجود عالقة موجبة ذات داللة �إح�صائية بني التكيف
االجتماعي والوظيفي للممر�ضني وبني �سماتهم ال�شخ�صية ،وعدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف جميع �أبعاد التكيف االجتماعي
والوظيفي تعزى ملتغريات اجلن�س وامل�ؤهل و�سنوات اخلربة.
ويف درا�سة تقرتب من هذه الدرا�سات� ،إال �أنها ركزت على �آثار
التكيف يف حتديد طبيعة تعامل املوظف مع اجلمهور ،قام احلربي
( )2009بدرا�سة بعنوان «�ضغوط العمل وعالقتها بالتعامل مع
اجلمهور :درا�سة ميدانية على العاملني باملنافذ احلدودية للجوازات
بال�سعودية» .هدفت الدرا�سة �إىل حماولة التعرف على مدى وجود
عالقة بني �ضغوط العمل التي يتعر�ض لها العاملون باملنافذ احلدودية
للجوازات وتعاملهم مع اجلمهور .ومن �أبرز النتائج التي تو�صلت �إليها
�أن م�ستوى �ضغوط العمل لدى العاملني باملنافذ احلدودية للجوازات
ظهر ب�صورة مرتفعة ،و�أن �أهم امل�صادر امل�سببة ل�ضغوط العمل لدى
�أفراد جمتمع الدرا�سة من وجهة نظرهم هي :مناوبات العمل ،بيئة
العمل ،عدم امل�شاركة يف �صنع القرار ،العبء الوظيفي ،غمو�ض
الدور ،العالقات يف العمل .وخل�صت الدرا�سة ب�شكل عام �إىل وجود
عالقة ارتباط �سالبة ذات داللة �إح�صائية بني م�صادر �ضغوط العمل
و�أ�ساليب التعامل مع اجلمهور.
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ومن جهة �أخرى ركزت درا�سات عديدة على حماولة فهم بيئة
العمل وحتديدً ا درا�سة املتغريات التي لها عالقة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة بالتكيف االجتماعي والوظيفي يف بيئة العمل ،من �أجل �إعطاء
تف�سري الجتاهات وت�صرفات وقرارات املوظفني .ومن هذه الدرا�سات
درا�سة قام بها يل و�آخرون  )2019( .Li et alحول ت�أثري ال�ضغوط
املهنية على  2000من عمال املناجم يف ال�صني .وك�شفت النتائج عن
اختالفات دالة �إح�صائ ًّيا يف انت�شار ال�ضغوط املهنية بني العمال تب ًعا
ملتغريات النوع والعمر وامل�ستوى التعليمي .فقد جاءت ال�ضغوط املهنية
لدى الذكور �أعلى منها لدى الإناث ،ولدى ذوي التعليم اجلامعي
املتو�سط مقارنة بامل�ستويات التعليمية الأخرى ،وكان �أعلى م�ستوى من
ال�ضغوط املهنية من ن�صيب الفئة العمرية من � 34-30سنة .وك�شفت
النتائج عن تدين جودة احلياة لدى العمال الأكرب �س ًّنا ،والأقل ً
دخل
والأعلى م�ستوى تعليم ًّيا والأعلى ت�أث ًرا بال�ضغوط املهنية.
وهدفت درا�سة الطيب (� )2018إىل التعرف على �أثر املناخ
التنظيمي يف �شركة االت�صاالت الفل�سطينية على التكيف االجتماعي
والوظيفي للعاملني فيها .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود عالقة
�إيجابية بني املناخ التنظيمي والتكيف االجتماعي والوظيفي.
واكت�شفت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف التكيف تعزى للجن�س
ومكان العمل والعمر و�سنوات اخلربة ،ومل تظهر فروق ذات داللة
�إح�صائية للتكيف تعزى للم�ستوى التعليمي.
وقد قام ال�سماري ( )2016بدرا�سة هدفت �إىل التعرف على
م�ستوى التوافق املهني وم�ستوى �ضغوط العمل لدى العاملني بالأجهزة
الأمنية بقوات الطوارئ اخلا�صة .وقد تكونت عينة الدرا�سة من 411
ً
�ضابطا .وا�ستخدم الباحث يف الدرا�سة �أداتني� :إحداهما لقيا�س
التوافق املهني ،والأخرى لقيا�س �ضغوط العمل ،وقد �أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن م�ستوى التوافق املهني لدى العاملني بالأجهزة الأمنية
�أقل من املتو�سط .كما �أو�ضحت النتائج �أن للتوافق املهني عالقة
ارتباط دالة �إح�صائ ًّيا مع كل من متغري العمر والرتبة الع�سكرية
وعدد �سنوات اخلدمة ،وعدم وجود عالقة ارتباط بني التوافق املهني
وامل�ؤهل العلمي؛ مما يعني �أن التوافق املهني ال يت�أثر بامل�ؤهل العلمي
يف الأجهزة الأمنية .كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن ًّ
كل من الزواج وملكية
امل�سكن ت�سهم ب�شكل �إيجابي يف م�ستوى التوافق املهني.
و�أ�شار مورجان  )2014( Morganيف مقالة بعنوان «�أكرث ع�شرة
عوامل ت�سهم يف التكيف الوظيفي» �إىل الدرا�سة التي متت من قبل
جمموعة بو�سنت اال�ست�شارية ال�شهرية التي قامت بدرا�سة �شملت
حوايل � 511ألف م�شارك حول العامل ،وحددت ع�شرة عوامل ت�ؤثر على
التكيف الوظيفي وهي :تقدير العمل الذي يقوم به املوظف ،العالقات

�سعود بن �سهل القو�س

اجليدة مع الزمالء ،التوازن بني العمل واحلياة ،العالقات اجليدة مع
الإ�شراف ،اال�ستقرار املايل لل�شركة ،التعلم والتطور الوظيفي ،الأمان
الوظيفي ،الراتب املغري ،م�ضمون العمل اجلذاب ،قيم ال�شركة.
وقد ربطت �إحدى الدرا�سات بني متغري قدرات الفرد وم�ستوى
تكيفه االجتماعي والوظيفي يف العمل .حيث تناول العبي�شي ()1999
العوامل الرئي�سة امل�سببة ل�ضغوط العمل (عدم تكيف الفرد مع
ظروف عمله) .وخل�ص �إىل �أن قدرات الفرد ال تتفق بال�ضرورة مع
مهام عمله ،فقد تقع قدرات الفرد يف م�ستوى �أعلى �أو �أقل من م�ستوى
القدرات املطلوبة لإجناز العمل؛ وي�ؤدي ذلك �إىل انخفا�ض م�ستوى
التكيف االجتماعي والوظيفي لدى املوظف.
ويالحظ من عر�ض الدرا�سات ال�سابقة �أن ثمة ت�أكيدً ا على �ضرورة
تهيئة املناخ املنا�سب للموظف يف بيئة العمل ،خا�صة املناخ التنظيمي
املتعلق بطريقة الإدارة والإ�شراف وعالقة املوظف بر�ؤ�سائه وزمالئه
وم�ستويات الأجور ،كما �أنها �أو�ضحت �أهمية الأبعاد االجتماعية
والنف�سية واحلركية للتكيف االجتماعي والوظيفي ،وركزت كذلك على
فهم بيئة العمل وحتديدً ا درا�سة املتغريات التي لها عالقة مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة بالتكيف االجتماعي والوظيفي يف بيئة العمل ،من
�أجل �إعطاء تف�سري الجتاهات وت�صرفات وقرارات املوظفني .وتت�شابه
الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة يف تناولها لبيئة العمل
وظروف املوظف ،كما تت�شابه مع بع�ضها يف تناولها لتكيف املوظف
يف عمله وقيا�س م�ستوى هذا التكيف وحتديد معوقاته .وقد ا�ستفادت
هذه الدرا�سة من الدرا�سات ال�سابقة يف التعرف على الر�ؤى املختلفة
للتكيف االجتماعي والوظيفي للموظف يف وظيفته ،والتعرف على
املتغريات املختلفة التي لها دور �إيجابي �أو �سلبي يف هذا التكيف� ،إىل
جانب اال�ستفادة منها يف حتديد منهج البحث .وتتميز هذه الدرا�سة
يف تطبيقها على فئة ال�شباب ويف وظائف التوطني ،الأمر الذي يعطي
نتائج الدرا�سة �أهمية خا�صة؛ لكونها تتعلق ب�أحد التوجهات املهمة
يف ر�ؤية اململكة  .2030وعلى الرغم من ا�ستفادة هذه الدرا�سة من
الدرا�سات ال�سابقة وا�شرتاكها معها يف جمال االهتمام بتكيف املوظف
يف وظيفته ،ف�إنها تتميز عنها يف ت�صنيفها لأبعاد التكيف �إىل �أربعة
�أبعاد وهي :البعد الذاتي للتكيف ،البعد االجتماعي للتكيف ،البعد
االقت�صادي للتكيف ،البعد الوظيفي للتكيف .كما �أن هذه الدرا�سة
تتميز ب�سعيها للإ�سهام يف �إجناح �أحد التوجهات الوطنية للمملكة
العربية ال�سعودية ،وهو توطني الوظائف ،من خالل تقييم مرحلي
مل�ستوى تكيف ال�شباب ال�سعودي يف وظائف التوطني ،حتى ميكن عالج
ال�سلبيات التي تطفو على �سطح التجربة � ًأول ب�أول.
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تتمثل م�شكلة الدرا�سة فيما الحظه الباحث من ق�صر الفرتة
الزمنية التي يق�ضيها ال�شاب ال�سعودي يف �إحدى وظائف التوطني،
وال يلبث �أن ينتقل �إىل وظيفة �أخرى ،ثم يرتكها وينتقل �إىل غريها
وهكذا ،وهو ما �أعطى �شكو ًكا لدى الباحث حول تكيف ه�ؤالء ال�شباب
يف وظائف التوطني ،و�أثار ف�ضوله ملعرفة اخللفيات والأ�سباب
وال�سلبيات التي قد تكتنف هذه الوظائف.
ملحا الت�أكد من درجة تكيف ال�شباب ال�سعودي
ولذلك بات ً
اجتماع ًّيا ووظيف ًّيا يف وظائف التوطني ،وحتديد معوقات هذا التكيف،
خا�صة و�أن توطني الوظائف �أ�صبح �أحد �أهم الق�ضايا التي ت�شكل
هاج�سا كب ًريا لدى كثري من املواطنني ال �سيما ال�شباب ،ومن �أوىل
ً
اهتمامات اجلهات امل�س�ؤولة يف اململكة العربية ال�سعودية ،و�أحد
التوجهات اجلوهرية لر�ؤية اململكة .2030
ومما ال �شك فيه �أن الف�شل �أو الإخفاق �أو التباط�ؤ يف �إيجاد حلول
منا�سبة ل�ضعف م�ستوى تكيف ال�شباب ال�سعودي يف وظائف التوطني
يف الوقت املنا�سب ي�ؤدي �إىل نتائج ال يحمد عقباها ،مثل تف�شي ظاهرة
البطالة وت�أثرياتها االقت�صادية والنف�سية واالجتماعية على �أفراد
املجتمع.
ومتثل هذه الدرا�سة حماولة مل ت�سبقها حماوالت م�شابهة
ـ فيما يعلمه الباحث ـ لدرا�سة التكيف االجتماعي والوظيفي
لل�شباب ال�سعودي يف وظائف التوطني ب�أبعاده الذاتية واالجتماعية
واالقت�صادية والوظيفية ،وقيا�س م�ستوى هذا التكيف ،وكذلك حتديد
املعوقات التي حتول دون تكيف ال�شباب ال�سعودي يف وظائف التوطني
وف ًقا لر�ؤية اململكة .2030
وبالتحديد تهدف الدرا�سة �إىل الإجابة عن الأ�سئلة الأربعة الآتية:
ـ ما واقع تكيف ال�شباب ال�سعودي اجتماع ًّيا ووظيف ًّيا يف وظائف
التوطني وفق �أبعاد التكيف الأربعة (الذاتي ،االجتماعي،
االقت�صادي ،الوظيفي) يف �ضوء ر�ؤية اململكة 2030؟
ـ ما معوقات التكيف االجتماعي والوظيفي لل�شباب ال�سعودي يف
وظائف التوطني؟
ـ ما مدى وجود فروق ذات داللة �إح�صائية للتكيف االجتماعي
والوظيفي لل�شباب ال�سعودي يف وظائف التوطني وف ًقا لر�ؤية
اململكة  2030تعزى ملتغريات اجلن�س وامل�ستوى التعليمي وم�ستوى
الدخل ال�شهري لأفراد العينة؟
ـ ما �أهم املقرتحات لتحقيق التكيف االجتماعي والوظيفي لل�شباب
ال�سعودي يف وظائف التوطني وف ًقا لر�ؤية اململكة 2030؟

)AJSS 2020; Volume 36, Issue (3

 380التكيف االجتماعي والوظيفي لل�شباب ال�سعودي يف وظائف التوطني وفقاً لر�ؤية 2030

�أهمية الدرا�سة

من الناحية العلمية :تتمثل �أهمية الدرا�سة يف طبيعة املو�ضوع
الذي تتناوله .فالتوطني يعد من املو�ضوعات ذات الأبعاد املتعددة،
فله �أبعاد اجتماعية واقت�صادية و�أمنية ووظيفية ،بل ونف�سية .وتتناول
مو�ضوعا من �أهم مو�ضوعات التوطني ،يتمثل يف حتديد مدى
الدرا�سة
ً
التكيف االجتماعي والوظيفي لل�شباب ال�سعودي يف هذه الوظائف.
ومن الناحية العملية تتمثل �أهمية الدرا�سة يف اجلوانب الآتية:
ـ املت�أمل للواقع يجد �أن عمليات التوطني يف اململكة مل ت� ِؤت حتى الآن
ثمارها املرجوة �أو حتقق �أهدافها املن�شودة .فال تزال توجد بع�ض
ال�سلبيات التي تطفو على �سطح التجربة .وتعد هذه الدرا�سة
�إحدى حماوالت تقييم التجربة لر�صد ال�سلبيات واقرتاح احللول
املنا�سبة لها يف بعد من �أهم �أبعادها ،وهو بعد التكيف ،من �أجل
حتقيق تطلعات ر�ؤية اململكة  2030ب�ش�أنها.
ـ تركزت اجلهود يف املرحلة املا�ضية على دور الدولة وم�ؤ�س�ساتها يف
توطني الوظائف ،و�أهملت الدور الذي ميكن �أن تقوم به ال�شركات
والقطاع اخلا�ص يف هذا املجال .وتلفت هذه الدرا�سة االنتباه �إىل
دور ال�شركات والقطاع اخلا�ص يف وظائف التوطني ،وحتديدً ا
دورها يف تهيئة الأجواء املنا�سبة التي ت�ساعد ال�شباب ال�سعودي
على التكيف االجتماعي والوظيفي يف هذه الوظائف.
ـ ي�أمل الباحث �أن تكون هذه الدرا�سة ذات فائدة على املدى البعيد
لأ�صحاب القرار من خالل و�ضعهم ً
خططا وتوجهات واتخاذهم
قرارات تتعلق بتحقيق التوطني لأهدافه بنا ًء على نتائج هذه
الدرا�سة.
ـ متثل هذه الدرا�سة �إ�ضافة جديدة ت�سد �إىل حد ما النق�ص يف
البحوث والدرا�سات اخلا�صة بدرا�سة توطني الوظائف يف اململكة
العربية ال�سعودية.

 .2مصطلحات الدراسة
التكيف االجتماعي والوظيفي
التكيف يف اللغة يعني الت�آلف والتقارب ،فهو نقي�ض التخالف
والتنافر �أو الت�صادم .ويعرفه البع�ض ب�أنه :العملية الديناميكية
امل�ستمرة التي يهدف بها ال�شخ�ص �إىل �أن يغري �سلوكه ليحدث عالقة
�أكرث تواف ًقا بينه وبني بيئته (بطر�س� ،2008 ،ص.)101 .
والتكيف مبفهومه العام هو ان�سجام الفرد مع حميطه .وهو
مظهر من مظاهر ال�صحة النف�سية .ويعد عملية ديناميكية م�ستمرة
بني الفرد والبيئة االجتماعية التي يعي�ش فيها ،يهدف من خاللها
الفرد �إىل تعديل �سلوكه مبا يتوافق مع بيئته االجتماعية ،مما ميكنه
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من �إقامة عالقات جيدة مع الآخرين ليوافق بني نف�سه والعامل املحيط
به .فالفرد كث ًريا ما يجد نف�سه يف ظروف �أو بيئة ال ت�شبع مطالبه
وحاجاته النف�سية واالجتماعية ،وهو ما يحتم عليه �ضرورة بذل
اجلهد امل�ستمر ملواجهة هذه ال�صعوبات من �أجل الو�صول �إىل التوافق
والتكيف (حمادنة� ،2015 ،ص113 .؛ حممد� ،1985 ،ص.)23-25 .
والتكيف عملية تتم داخل �إطار العالقات االجتماعية التي
يعي�ش فيها الفرد ويتفاعل معها� ،سواء �أكانت هذه العالقات يف
جمتمع الأ�سرة �أم املدر�سة �أم العمل �أم الرفاق �أم املجتمع الكبري
عامة .والتكيف االجتماعي الذي يحدث من هذه الناحية ذو طبيعة
تكوينية؛ لأن الكيان ال�شخ�صي واالجتماعي للفرد يبد�أ يف اكت�ساب
الطابع االجتماعي ال�سائد يف املجتمع من اكت�ساب اللغة وت�شرب
بع�ض العادات ال�سائدة وتقبل بع�ض املعتقدات ونواحي االهتمام التي
ي�ؤكدها جمتمعه .وبالتايل ف�إن التكيف االجتماعي ب�شكل عام يعني
قدرة الفرد على اتباع ال�سلوك الذي يتوافق مع ما هو �سائد يف املجتمع
ب�شكل يحقق له الر�ضا عن نف�سه ور�ضا اجلماعة عنه.
ويعد التكيف الوظيفي �أحد �أبعاد و�أ�شكال التكيف االجتماعي.
وهو يعني قدرة الفرد على التوافق مع مهنته وزمالئه ور�ؤ�سائه
وامل�شرف عليه ،ومع خ�صائ�صه الذاتية وميوله ،ومع مطالب العمل
وظروفه املتغرية ،وتوافقه مع دخله ،و�شعوره بالأمن واال�ستقرار يف
العمل ،والقدرة على التقدم يف العمل وحت�سني مهاراته ،والقدرة على
�إجناز العمل �إجنا ًزا مر�ض ًيا (ال�شافعي� ،2002 ،ص .)8 .وال ميثل
كل من التكيف االجتماعي والتكيف الوظيفي يف ر�أي الباحث نوعني
خمتلفني من التكيف ،فكالهما جز�آن ل�شيء واحد يتعلق بتكيف
ال�شاب ال�سعودي يف بيئة العمل اجتماع ًّيا ووظيف ًّيا.
ويتمثل التعريف الإجرائي للتكيف االجتماعي يف مدى ان�سجام
ال�شاب ال�سعودي اجتماع ًّيا مع املحيطني به يف بيئة العمل بوظائف
التوطني ،ومدى ر�ضاه عن نظرة جمتمعه و�أ�سرته لعمله بوظائف
التوطني� .أما التعريف الإجرائي للتكيف الوظيفي؛ فيتمثل يف �شعور
ال�شاب ال�سعودي ب�أن عمله بوظائف التوطني يتوافق مع ميوله الذاتية،
ويلبي تطلعاته االقت�صادية ،ويحقق لديه اال�ستقرار الوظيفي.
التوطني
التوطني هو نظام لإدارة املوارد الب�شرية ي�سعى �إىل تهيئة بيئة
ت�شجع العمالة الوطنية وتنمي قدراتها لتحقيق �أهداف املن�ش�أة
والإ�سهام يف التنمية .كما يعرفه البع�ض ب�أنه عملية �إدارية تهدف �إىل
�إحالل املواطن يف وظيفة معينة بالقطاعني احلكومي �أو اخلا�ص ً
بدل
من الوافد ،على �أن تتوافر يف املواطن القدرات واملهارات والكفاءات
التي حتتاج �إليها الوظيفة (النهاري2015 ،؛ العتيبي.)1423 ،

�سعود بن �سهل القو�س

ويتمثل التعريف الإجرائي للتوطني ب�أنه عبارة عن ال�سيا�سـات
والبـرامج واخلطـط التـي تتخذها اجلهات احلكومية واخلا�صة يف
اململكة العربية ال�سعودية لت�أهيـل املوارد الب�شرية الوطنية خا�صة
ال�شباب ودعمهم وتـوجيههم لاللتحـاق ب�سـوق العمـل و�إدماجهم فيه؛
مما يحقـق لل�شاب م�سـتوى عي�ش كرمي ،كما يحقق له ذاته ،وي�سـهم
بفاعلية فـي تقـدم املجتمع ورفاهيته وحتقيق ر�ؤية اململكة .2030
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الأكرث تنا�س ًبا للبحث يف التكيف االجتماعي والوظيفي لل�شباب
ال�سعودي يف وظائف التوطني وف ًقا لر�ؤية اململكة  ،2030مع الأخذ
بطريقة امل�سح االجتماعي من خالل العينة املمثلة ملجتمع الدرا�سة؛
نظ ًرا لكرب حجم جمتمع الدرا�سة ،و�صعوبة امل�سح ال�شامل.
 .2 .3مجتمع وعينة الدراسة

الدرا�سة احلالية عبارة عن درا�سة ا�ستطالعية على ال�شباب
ال�سعودي فيما يتعلق بالتكيف االجتماعي والوظيفي ،وبالتايل يتمثل
جمتمع البحث يف ال�شباب ال�سعودي الذي �شغل الوظائف التي كان
ي�شغلها �أجانب (وظائف التوطني) ،والذين بلغ عددهم عام 2019
حوايل � 450ألف �شاب (وزارة العمل .)2019 ،ونظ ًرا لكرب حجم
جمتمع الدرا�سة فقد �أخذت الدرا�سة بطريقة العينة الع�شوائية
الب�سيطة ،حيث مت توزيع  200ا�ستبانة مبدينة الريا�ض ،وبعد ا�ستبعاد
ما مل تتحقق فيه �شروط تعبئة اال�ستبانة وما مل يتم تعبئته و�صل العدد
�إىل  174ا�ستبانة .ويو�ضح جدول  1توزيع �أفراد العينة وفق املتغريات
الأولية.

 .3منهج الدراسة وإجراءاتها

يتناول هذا الق�سم :منهج الدرا�سة ،وجمتمع وعينة الدرا�سة،
و�أداة الدرا�سة:
 .1 .3منهج الدراسة

تعتمد الدرا�سة على املنهج الو�صفي التحليلي الذي ي�صف
الظواهر االجتماعية والإن�سانية و�ص ًفا كيف ًّيا وكم ًّيا دقي ًقا من خالل
التعرف على الأ�سباب والعوامل التي �أدت �إىل وجود الظاهرة،
وحتليلها وتف�سري جميع الظروف املحيطة بها وو�ضعها يف �إطارها
ال�صحيح بطريقة علمية وتف�سريات منطقية علمية .ويعد هو املنهج
جدول  - 1توزيع �أفراد العينة وفق املتغريات الأولية

Table 1 - Distribution of the sample according to the primary variables

العدد

املتغري

الن�سبة

اجلن�س
ذكور
�إناث
املجموع

69

39.7

105

60.3

174

100

امل�ستوى التعليمي
متو�سط ف�أقل
ثانوي
دبلوم
جامعي ف�أعلى
املجموع

11

6.3

60

34.5

32

18.4

71

40.8

174

100

الدخل ال�شهري
�أقل من  3,000ريال
من � 3,000إىل �أقل من  6,000ريال
من � 6,000إىل �أقل من 9,000
 9,000ريال ف�أكرث
املجموع

43

24.7

121

69.5

5

2.9

5

2.9

174

100
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 382التكيف االجتماعي والوظيفي لل�شباب ال�سعودي يف وظائف التوطني وفقاً لر�ؤية 2030

البيانات الواردة بجدول  1تو�ضح �أن عينة الدرا�سة ت�ضم عددًا
ً
ممثل منا�س ًبا للذكور والإناث ،و�إن كانت الإناث ذات ن�سبة �أعلى
ً
و�شمول.
يف حجم العينة ،وهو ما يعطي لنتائج الدرا�سة م�صداقية
وبخ�صو�ص امل�ستوى التعليمي ف�إن حجم العينة يتعلق يف الأ�سا�س مبن
هم حا�صلون على ثانوي �أو م�ؤهل جامعي ف�أعلى ،ويعطي ذلك داللة
مهمة تتمثل بالدور الأ�سا�سي لوظائف التوطني يف ا�ستيعاب خريجي
التعليم يف �سوق العمل .ويالحظ �أخ ًريا �أن م�ستوى دخل معظم �أفراد
العينة يرتاوح بني � 3,000إىل �أقل من  6,000ريال.
 .3 .3االستبانة

بعد مراجعة الأدبيات والبحوث ال�سابقة ذات ال�صلة بالظاهرة
املدرو�سة ،قام الباحث ب�إعداد ا�ستبانة مكونة من  32فقرة تقي�س
�أربعة �أبعاد مرتبطة بالتكيف االجتماعي والوظيفي بوظائف التوطني
وهي :البعد الذاتي للتكيف ( 7فقرات) ،البعد االجتماعي للتكيف (7
فقرات) ،البعد االقت�صادي للتكيف ( 7فقرات) ،البعد الوظيفي للتكيف
( 6فقرات) ،وتخ�صي�ص حمور يتعلق مبعوقات التكيف ( 5فقرات).
وتتم الإجابة عن الفقرات وفق مقيا�س خما�سي� :أوافق ب�شدة = � ،5أوافق
= � ،4أوافق �إىل حد ما =  ،3ال �أوافق =  ،2ال �أوافق ب�شدة = .1
�صدق اال�ستبانة
يق�صد بال�صدق �أن تقي�س الأداة ما و�ضعت لقيا�سه .وللتحقق من
�صدق اال�ستبانة ا�ستخدم الباحث ال�صدق الظاهري و�صدق االت�ساق
الداخلي:
ال�صدق الظاهري :حيث عر�ضت ال�صورة املبدئية لال�ستبانة على
عدد من املخت�صني يف علم االجتماع ( )6وطلب منهم �إبداء ر�أيهم
حول منا�سبة الفقرات من حيث و�ضوح ال�صياغة اللغوية ومالءمتها
لأفراد العينة ،ومدى انتماء الفقرات لأبعادها .ولكي يح�صل الباحث
على بيانات رقمية يقبل يف �ضوئها املفردة �أو يعدلها �أو يرف�ضها� ،أعد
مقيا�سا ثالث ًّيا لو�ضوح �صياغة كل مفردة و�آخر النتمائها للبعد الذي
ً
تنطوي حتته .ت َكون مقيا�س و�ضوح ال�صياغة من ( )3م�ستويات:
وا�ضحة ( 3درجات) ،وا�ضحة �إىل حد ما (درجتان) ،غري وا�ضحة
(درجة واحدة) ،وت َكون مقيا�س انتماء املفردة لبعدها من ()3
م�ستويات :منتمية ( 3درجات) ،منتمية �إىل حد ما (درجتان)،
غري منتمية (درجة واحدة) .وقام الباحث بح�ساب متو�سط درجات
املحكمني لكل عبارة ،ومت قبول العبارات التي حققت متو�سط ()2
كحد �أدنى فيما يخ�ص و�ضوح ال�صياغة وانطواء العبارة حتت البعد
الذي تنتمي �إليه .وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن �أقل متو�سط حققته
العبارات كان (.)2.2
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�صدق االت�ساق الداخلي :حيث قام الباحث بتطبيق اال�ستبانة
على عينة جتريبية تكونت من ( )58مبحو ًثا من جمتمع الدرا�سة ومن
خارج عينتها؛ وذلك بهدف التحقق من �صدق بناء اال�ستبانة من خالل
ح�ساب معامالت االرتباط بني درجات الفقرات والدرجات الكلية
للأبعاد التي تنتمي �إليها با�ستخدام الربنامج الإح�صائي ،SPSS
وتراوحت قيم معامالت االرتباط ما بني ( ،)0.89-0.28وكلها قيم
دالة �إح�صائ ًّيا؛ ما يدل على متتع الأداة بات�ساق داخلي مرتفع.
ثبات اال�ستبانة
يق�صد بالثبات �أن تعطي الأداة النتائج نف�سها لو �أعيد تطبيقها
على الأفراد �أنف�سهم .وللتحقق من ثبات اال�ستبانة احلالية ،ا�ستخدم
الباحث معامل �ألفا كرونباخ الذي يعد من �أ�شهر الأ�ساليب الإح�صائية
حل�ساب ثبات �أدوات جمع البيانات .وجاءت قيم معامل �ألفا على
النحو التايل :البعد الذاتي للتكيف ( ،)0.76البعد االجتماعي للتكيف
( ،)0.88البعد االقت�صادي للتكيف ( ،)0.85البعد الوظيفي للتكيف
( ،)0.80معوقات التكيف ( ،)0.58اال�ستبانة ككل ( ،)0.91وكلها
قيم دالة �إح�صائ ًّيا؛ ما يدل على ثبات مرتفع ي�سمح بالثقة يف النتائج
التي �ست�سفر عنها الدرا�سة.

 .4النتائج ومناقشتها

يتناول هذا الق�سم نتائج الدرا�سة وتف�سري البيانات امليدانية
التي مت جمعها ،والتي �ستجيب عن �أ�سئلتها املتعلقة مبدى التكيف
االجتماعي والوظيفي لل�شباب ال�سعودي يف وظائف التوطني وف ًقا
لر�ؤية اململكة  ،2030على النحو التايل:
 .1 .4النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها

للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،ون�صه «ما واقع تكيف ال�شباب
ال�سعودي اجتماع ًّيا ووظيف ًّيا يف وظائف التوطني وفق �أبعاد التكيف
الأربعة (الذاتي ،االجتماعي ،االقت�صادي ،الوظيفي) يف �ضوء ر�ؤية
اململكة 2030؟» ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ،واجلدول  2يبني تلك القيم.
 .1 .1 .4البعد الذاتي لتكيف الشباب السعودي في وظائف
التوطين

بلغ املتو�سط العام للبعد الذاتي للتكيف  ،3.86ويقع يف فئة
«�أوافق»� .أي �إن ال�شباب ال�سعودي يتكيف ذات ًّيا يف وظائف التوطني،
وجاء ت�صنيف العبارات على النحو التايل:
ـ  )3عبارات (�أوافق ب�شدة) مبا ن�سبته  %42.8من جممل العبارات.
ـ ( )2عبارة (�أوافق) مبا ن�سبته .%28.6
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جدول  - 2املتو�سطات واالنحرافات املعيارية ودرجات تقدير فقرات اال�ستبانة

Table 2 - Means, standard deviations and rating scale results of the questionnaire items

م
1

البعد الذاتي

2
3
4
5
6
7
1

البعد االجتماعي

2
3
4
5
6
7
1

البعد االقت�صادي

2
3
4
5
6
7
1

البعد الوظيفي

2
3
4
5
6

العبارة

�أ�ستطيع التوفيق بني متطلبات الوظيفة التي �أعمل بها
�أ�ستطيع النجاح يف وظائف القطاع اخلا�ص
ي�سعدين �أن �أق�ضي �أكرب وقتي يف العمل
لدي القدرة على �ضبط انفعاالتي داخل العمل
تتنا�سب وظيفتي مع م�ؤهالتي
يتقبل زمالئي �آرائي يف العمل
�أ�شعر باال�ستقرار يف الوظيفة التي �أعمل بها
املتو�سط العام
تنظر الأ�سرة �إىل وظيفتي باحرتام
حتقق الوظيفة تطلعات �أ�سرتي
حتتل الوظيفة التي �أعمل بها مكانة اجتماعية مرموقة
�أ�ستطيع من خالل وظيفتي خدمة جمتمعي
يربطني بزمالء العمل عالقات جيدة
توفر يل الوظيفة التي �أعمل بها احرتام وتقدير املجتمع
افتخر كث ًريا بوظيفتي �أمام الأقارب
املتو�سط العام
الأجر الذي �أح�صل عليه يتنا�سب مع اجلهد الذي �أبذله يف العمل
املرتب الذي �أح�صل عليه يحقق طموحاتي
الأجر الذي �أح�صل عليه يتنا�سب مع �ساعات العمل
منتجا
العمل يف الوظيفة التي ح�صلت عليها جعل مني ً
للوظيفة التي �أقوم بها �أثر على اقت�صاد الوطن
�أ�ستطيع �أن �أوفر من �أجري يف هذه الوظيفة
لدي اخلربة الكافية لفتح م�شروع خا�ص بي
املتو�سط العام
�ضغوط العمل الذي �أقوم به �أكرب من طاقتي
لدي رغبة قوية يف تغيري وظيفتي
من ال�صعب الت�أقلم مع بيئة العمل يف القطاع اخلا�ص
�أجد �أن عالقتي مع رئي�سي يف العمل غري جيدة
ال يتحقق يف الوظيفة التي �أعمل بها الأمان الوظيفي
مهن التوطني ال تلبي طموحات ال�شباب
املتو�سط العام

املتو�سط

االنحراف املعياري

درجة التقدير

4.17

.925
.846
1.07
.809
1.447
.856
1.34
1.04
1.19
1.28
1.31
1.10
.849
1.12
1.31
1.16
1.38
1.30
1.24
1.12
1.18
1.40
1.26
1.27
1.18
1.27
1.16
1.22
1.50
1.35
1.28

�أوافق ب�شدة
�أوافق ب�شدة
�أوافق
�أوافق ب�شدة
�أوافق �إىل حد ما
�أوافق
�أوافق �إىل حد ما
�أوافق
�أوافق
�أوافق �إىل حد ما
�أوافق �إىل حد ما
�أوافق
�أوافق ب�شدة
�أوافق
�أوافق
�أوافق
�أوافق �إىل حد ما
ال �أوافق
�أوافق �إىل حد ما
�أوافق
�أوافق �إىل حد ما
�أوافق �إىل حد ما
�أوافق
�أوافق �إىل حد ما
�أوافق �إىل حد ما
ال �أوافق
�أوافق �إىل حد ما
�أوافق
�أوافق �إىل حد ما
ال �أوافق
�أوافق �إىل حد ما

4.22
3.60
4.34
3.30
4.04
3.36
3.86
3.90
3.13
3.04
3.76
4.37
3.71
3.45
3.62
2.87
2.56
2.79
3.55
3.33
2.67
3.59
3.05
2.91
2.24
3.23
3.76
2.88
2.56
2.93
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تابع جدول 2

معوقات التكيف االجتماعي

م
1
2
3
4
5

العبارة

يحد �ضعف الرواتب من �إقبال ال�شباب على مهن التوطني
ال يلتحق ال�شباب مبهن التوطني لطول �ساعات العمل
ال يلتحق ال�شباب مبهن التوطني ب�سبب التعقيدات الإدارية
ال يلتحق ال�شباب مبهن التوطني لأنها لي�س لها م�ستقبل
يعزف ال�شباب ال�سعودي عن التوظيف لعدم وجود �أمان وظيفي
املتو�سط العام

ـ ( )2عبارة (�أوافق �إىل حد ما) مبا ن�سبته .%28.6
ـ ( )0عبارة (ال �أوافق) مبا ن�سبته .%0
ـ ( )0عبارة (ال �أوافق ب�شدة) مبا ن�سبته .%0
ويرى الباحث �أن هذا البعد للتكيف يعد �أهم �أبعاده ،وهو املدخل
لتحقيق �أبعاد التكيف الأخرى .ف�إذا مل يتكيف ال�شاب ذات ًّيا يف وظيفته
لأدى ذلك �إىل عدم حتقق الأبعاد الأخرى للتكيف املتمثلة يف البعد
االجتماعي واالقت�صادي والوظيفي .فيوجد فرق بني ال�شاب الذي
ميار�س وظيفته ،وهو ي�شعر بال�سعادة كلما ق�ضى وقتًا �أكرب فيها وبني
م�سرعا .فالتكيف
�آخر يرتقب موعد انتهاء الدوام ليغادر وظيفته
ً
الذاتي دليل على ال�شعور بال�سعادة والراحة ،وهو ما ي�ؤدي �إىل تلبية
متطلبات الوظيفة بن�شاط وهمة.
وقد �أكدت �أهمية هذا البعد درا�سة «هل املوظفون القلقون �أقل
�إنتاجية؟» ملكارثي و�آخرين  ،)2015( McCarthy et al.التي تو�صلت
�إىل �ضعف �إنتاجية املوظفني الذين يعانون من القلق يف بيئة العمل،
واكت�شفت درا�سة ال�شافعي ( )2012وجود عالقة موجبة ذات داللة
�إح�صائية بني التكيف االجتماعي والوظيفي للممر�ضني واملمر�ضات
وبني �سماتهم ال�شخ�صية.
ً
تف�صيل لعبارات هذا املحور ،جند �أن �أقل عبارتني
وبنظرة �أكرث
من ناحية املتو�سط احل�سابي هما:
ـ «تتنا�سب وظيفتي مع م�ؤهالتي» مبتو�سط  3.30يف فئة (�أوافق �إىل
حد ما).
ـ «�أ�شعر باال�ستقرار يف الوظيفة التي �أعمل بها» مبتو�سط  3.36يف
فئة (�أوافق �إىل حد ما).
ورغم �أن هاتني العبارتني تقعان يف فئة (�أوافق �إىل حد ما) وهو
ما يعني �أن �أكرث من ن�صف حجم العينة ي�شعر باال�ستقرار يف وظائف
التوطني وب�أنها تتنا�سب مع م�ؤهالته ،ف�إنه توجد ن�سبة غري قليلة من
العينة ت�شعر بغري ذلك ،وهو ما يفر�ض على القائمني على وظائف
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املتو�سط

االنحراف املعياري

درجة التقدير

0.885

0.320

0.621

0.487

0.695

0.461

0.684

0.466

0.741

0.439

0.725

0.435

�أوافق
�أوافق
�أوافق
�أوافق
�أوافق
�أوافق

التوطني واجلهات الرقابية ذات ال�صلة �ضرورة توظيف ال�شباب يف
وظائف تتنا�سب مع م�ؤهالتهم كلما �أمكن ذلك.
 .2 .1 .4البعد االجتماعي لتكيف الشباب السعودي في
وظائف التوطين

بلغ املتو�سط العام للبعد االجتماعي للتكيف  ،3.62ويقع يف فئة
«�أوافق» .وي�شري ذلك �إىل �أن ال�شباب ال�سعودي يتكيف اجتماع ًّيا يف
وظائف التوطني ،وجاء ت�صنيف العبارات على النحو التايل:
ـ ( )1عبارة (�أوافق ب�شدة) مبا ن�سبته  %14.3من جممل العبارات.
ـ ( )4عبارة (�أوافق) مبا ن�سبته .%57.1
ـ ( )2عبارة (�أوافق �إىل حد ما) مبا ن�سبته .%28.6
ـ ( )0عبارة (ال �أوافق) مبا ن�سبته .%0
ـ ( )0عبارة (ال �أوافق ب�شدة) مبا ن�سبته .%0
وتعد هذه النتيجة من �أهم نتائج البحث؛ لأنها تك�شفت عن
م�ؤ�شر مهم من م�ؤ�شرات جناح توطني الوظائف يف اململكة العربية
ال�سعودية ،وهو تغري نظرة املجتمع لعدد من املهن �إىل نظرة عادية
بعد �أن ظل لعقود يرى �أنه من غري الالئق عمل املواطن بها ،خا�صة
املهن احلرفية .ويعد ذلك تطو ًرا الفتًا يف ثقافة العمل لدى املجتمع
ال�سعودي يتوقع الباحث �أن ي�سهم ب�شكل كبري يف حتقيق توجهات ر�ؤية
اململكة  2030ب�ش�أن وظائف التوطني.
وعلى الرغم من �أن هذا البعد يقع يف فئة «�أوافق» ،ف�إن الباحث
الحظ �أنه ال يزال يوجد عدد من املهن مل تتغري نظرة املجتمع
ال�سعودي ب�ش�أنها �إىل النظرة الإيجابية كمهن احلالقة ،وال�سباكة،
وهو ما يفر�ض على اجلهات امل�س�ؤولة عن التوطني يف اململكة اتخاذ
و�سائل وبرامج ت�سهم يف تعزيز النظرة الإيجابية جلميع الوظائف
والأعمال ،كما يقع على عاتق ال�شركات دور يتمثل يف متويل �أعمال
درامية ت�سهم يف تغيري نظرة املجتمع ال�سعودي لوظائف التوطني.

�سعود بن �سهل القو�س

385

ً
تف�صيل لعبارات هذا املحور ،جند �أن �أقل عبارتني
وبنظرة �أكرث
من ناحية املتو�سط هما:
ـ «حتقق الوظيفة تطلعات �أ�سرتي» مبتو�سط  3.13يف فئة (�أوافق �إىل
حد ما).
ـ «حتتل الوظيفة التي �أعمل بها مكانة اجتماعية مرموقة» مبتو�سط
 3.04يف فئة (�أوافق �إىل حد ما).
وعلى هذا ميكن القول ب�أن �أكرث من ن�صف العينة ي�شعرون ب�أن
وظائف التوطني حتقق تطلعات �أ�سرهم وحتتل مكانة اجتماعية
مرموقة ،ويوجد كذلك عدد غري قليل من �أفراد العينة ي�شعرون
بخالف ذلك .ويرى الباحث �أن هذا العدد الذي ال يزال موجودًا
وي�شعر بخالف ذلك لهو �أمر طبيعي؛ فنظرة املجتمع ال�سعودي
للوظائف وثقافته يف العمل التي ت�شكلت على مدار عقود لن تتغري بني
ليلة و�ضحاها ،ولكنها حتتاج �إىل وقت لتغيريها.
وقد �أكدت �أهمية هذا البعد درا�سة مورجان )2014( Morgan
التي هي بعنوان «�أكرث ع�شرة عوامل ت�سهم يف التكيف الوظيفي» ،حيث
حددت ع�شرة عوامل ت�ؤثر على تكيف املوظف من �أهمها تقدير العمل
الذي يقوم به املوظف من قبل املجتمع والأ�سرة.
ومن امل�ؤكد �أن عدم تكيف ال�شاب اجتماع ًّيا يف وظيفته ي�ؤدي بال
�شك �إىل تركه الوظيفه وتخليه عنها والبدء يف البحث عن وظيفة �أخرى.
ففي درا�سة لبهلكاين و�آخرين  )2011( Bahalkani and Lakhoتو�صل
الباحثون �إىل �أن م�ستوى التكيف الإجمايل منخف�ض بني العامالت يف
القطاعات العمومية يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية يف �إ�سالم �أباد ،حيث تبني
�أن  %86من املمر�ضات ال يتكيفن يف عملهن ويفكرن يف تركه ،ومن
�أ�سباب عدم التكيف عدم تلقيهن االحرتام الالزم.

ليكارت اخلما�سي (�أوافق �إىل حد ما) ،كما �أن �أحد العبارات املهمة
يف املحور ح�صلت على فئة (ال �أوافق) وهي عبارة «املرتب الذي
�أح�صل عليه يحقق طموحاتي»؛ وهو ما ي�شري �إىل �أنه ال تزال توجد
ن�سبة من ال�شباب ال�سعودي لي�ست بالقليلة ال تتكيف اقت�صاد ًّيا يف
وظائف التوطني ،وهو الأمر الذي يفر�ض �إعادة النظر يف قيمة الأجور
يف وظائف التوطني.
ويرى الباحث �أن ترك املوظف غري املتكيف اقت�صاد ًّيا لوظيفته
ال يتوقف على عدم تكيفه فقط ،بل يتوقف كذلك على وجود بديل
�أعلى �أج ًرا .وبالتايل ف�إنه من الوارد �أن ي�ستمر ال�شاب يف الوظيفة غري
املتكيف فيها اقت�صاد ًّيا لفرتة لعدم توافر بديل خالل هذه الفرتة.
وعلى الرغم من ذلك ف�إن ا�ستجابات �أفراد العينة على هذا البعد
را�ض عن
ت�ؤدي �إىل نتيجة مهمة ،وهي �أن عددًا كب ًريا منهم غري ٍ
�أجره الذي يح�صل عليه من وظائف التوطني ،وقد يكون هذا هو �سبب
التنقل املتتايل لل�شباب ال�سعودي بني الوظائف .لذلك يحث الباحث
اجلهات املعنية على �ضرورة �إعادة تقييم م�ستوى الأجور يف وظائف
التوطني؛ لأن ا�ستمرار الو�ضع احلايل ميثل عائ ًقا يف حتقيق ر�ؤية
اململكة  2030لتطلعاتها ب�ش�أن هذه وظائف.
وقد �أكدت درا�سة حويحي ( )2018ما �أكده الباحث ،فقد
خل�صت �إىل �أن هناك عالقة ذات داللة �إح�صائية بني الرغبة يف
اال�ستمرار يف العمل لدى العاملني يف احتاد جلان العمل ال�صحي يف
قطاع غزة وبني الراتب واحلوافز .وتو�صلت �إىل هذه النتيجة � ً
أي�ضا
درا�سة �سعيد و�آخرين  )2013( Saeed et al.التي خل�صت �إىل �أنه
من �أهم العوامل التي ت�ؤثر على م�ستوى ر�ضا املوظفني العاملني يف
قطاع االت�صاالت الباك�ستاين م�ستوى الرواتب والرتقيات.

 .3 .1 .4البعد االقتصادي لتكيف الشباب السعودي في
وظائف التوطين

 .4 .1 .4البعد الوظيفي لتكيف الشباب السعودي في

وقد بلغ املتو�سط العام جلميع فقرات البعد  ،3.05ويقع يف فئة
«�أوافق �إىل حد ما»� .أي �إن ال�شباب ال�سعودي يتكيف �إىل حد ما
اقت�صاد ًّيا مع وظائف التوطني ،وجاء ت�صنيف العبارات على النحو
التايل:
ـ ( )0عبارة (�أوافق ب�شدة) مبا ن�سبته  %0من جممل العبارات.
ـ ( )2عبارة (�أوافق) مبا ن�سبته .%28.6
ـ ( )4عبارة (�أوافق �إىل حد ما) مبا ن�سبته .%57.1
ـ ( )1عبارة (ال �أوافق) مبا ن�سبته .%14.3
ـ ( )0عبارة (ال �أوافق ب�شدة) مبا ن�سبته .%0
وقد ح�صل هذا البعد على �أقل املراتب يف فئة �أوافق يف مقيا�س

وظائف التوطين

بلغ املتو�سط العام لهذا البعد  ،2.93ويقع يف فئة «�أوافق �إىل حد
ما»� .أي �إن ال�شباب ال�سعودي يتكيف وظيف ًّيا يف وظائف التوطني �إىل
حد ما ،وح�صل هذا البعد على �أقل املراتب يف فئة �أوافق يف مقيا�س
ليكارت اخلما�سي (�أوافق �إىل حد ما) ،وح�صلت عبارتان ذواتا داللة
مهمة على (ال �أوافق) وهما« :لدي رغبة قوية يف تغيري وظيفتي»،
«مهن التوطني ال تلبي طموحات ال�شباب» .وجاء ت�صنيف العبارات
على النحو التايل:
ـ ( )0عبارة (�أوافق ب�شدة) مبا ن�سبته  %0من جممل العبارات.
ـ ( )1عبارة (�أوافق) مبا ن�سبته .%14.3
ـ ( )3عبارة (�أوافق �إىل حد ما) مبا ن�سبته .%42.8
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ـ ( )2عبارة (ال �أوافق) مبا ن�سبته .%28.6
ـ ( )0عبارة (ال �أوافق ب�شدة) مبا ن�سبته .%0
ويرى الباحث �أن البعد الوظيفي للتكيف يتوقف يف حتققه على
حتقق الأبعاد الثالثة الأخرى جميعها .فلو مل يتكيف ال�شاب يف
وظائف التوطني ذات ًّيا �أو اجتماع ًّيا �أو اقت�صاد ًّيا؛ لأدى ذلك �إىل عدم
تكيفه وظيف ًّيا .وبالنظر �إىل متو�سطات هذه الأبعاد الثالثة جند �أن
البعد االقت�صادي قد ح�صل على فئة «�أوافق �إىل حد ما» يف ا�ستجابات
�أفراد العينة ،و�أدى ذلك �إىل ح�صول البعد الوظيفي للتكيف على فئة
«�أوافق �إىل حد ما» كذلك .وبالتايل يوجد ارتباط منطقي بني البعد
االقت�صادي والبعد الوظيفي للتكيف .ون�ستطيع القول بوجود عالقة
بينهما هي عالقة ال�سبب بالنتيجة .فعدم قناعة ال�شباب مب�ستوى
�أجور وظائف التوطني التي ات�ضحت من خالل البعد االقت�صادي �أدى
ذلك مبعظم �أفراد العينة �إىل القول ب�أن لديهم رغبة قوية يف تغيري
وظيفتهم ،وب�أن وظائف التوطني ال تلبي طموحاتهم ،كما يت�ضح من
البعد الوظيفي.
وقد تطرقت درا�سة �أحمد و�أ�شرف (� )2016إىل مو�ضوع ذات
�صلة مبا�شرة بالتكيف الوظيفي ،حيث �أكدت ت�أثري ال�ضغوط املهنية يف
�ضوء �أربعة متغريات هي� :ضغوط العمل والدعم يف بيئة العمل والر�ضا
الوظيفي وطبيعة العمل على تكيف املوظفني العاملني باجلامعات
احلكومية واخلا�صة .وتو�صلت درا�سة �أديجوك )2014( Adegoke
�إىل وجود ت�أثريات دالة ل�ضغوط مكان العمل على تكيف �ضباط الأمن
ب�إحدى مدن نيجرييا ،و�أو�صت الدرا�سة ب�أن تعتني وزارة الداخلية
بالعوامل امل�ؤثرة على التكيف الوظيفي ملن�سوبيها ،مثل� :ضغوط بيئة
جدول  - 3اختبار(ت) لداللة الفروق بني اجلن�سني على �أبعاد التكيف
البعد

البعد الذاتي
البعد االجتماعي
البعد االقت�صادي
البعد الوظيفي
معوقات التكيف
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العمل .وبالتايل تطرح هذه الدرا�سة بعدً ا مه ًّما ي�ؤيده الباحث للتكيف
الوظيفي يتمثل يف �ضرورة قيام اجلهات املعنية بعالج الأ�سباب التي
تزيد من �ضغوط العمل والتي ت�ؤدي �إىل عدم تكيف املوظف وظيف ًّيا.
وب�شكل عام ت�شري النتائج الواردة بالعر�ض ال�سابق �إىل �أن املتو�سط
العام جلميع �أبعاد التكيف بوظائف التوطني بلغ  ،3.36ويقع يف فئة
«متو�سط» .وبالتايل ف�إن تكيف ال�شباب ال�سعودي يف وظائف التوطني
مل ي�صل �إىل امل�ستوى امل�أمول .وت�شري النتائج �أعاله �إىل �أن الأ�سباب
التي جعلت تكيف ال�شباب ال�سعودي مل ي�صل �إىل امل�ستوى املرتفع ال
ترجع �إىل �أ�سباب ذاتية خا�صة بال�شباب �أو �أ�سباب اجتماعية تتعلق
بنظرة املجتمع �أونظرة �أ�سرته لوظائف التوطني ،و�إمنا تعود لأ�سباب
اقت�صادية ووظيفية تتعلق ببيئة العمل يف املقام الأول.
 .2 .4النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها

للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،ون�صه «ما معوقات التكيف
االجتماعي والوظيفي لل�شباب ال�سعودي يف وظائف التوطني؟» مت
ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،واجلدول 2
يبني تلك القيم.
من اجلدول  2يت�ضح �أن معوقات التكيف االجتماعي والوظيفي
لل�شباب ال�سعودي يف وظائ-ف التوطني ترتتب وفق ا�ستجابات �أفراد
العينة كما يلي« :يحد �ضعف الرواتب من �إقبال ال�شباب على مهن
التوطني» « ،%88.5يعزف ال�شباب ال�سعودي عن التوظيف لعدم
وجود �أمان وظيفي» « ،%74.1ال يلتحق ال�شباب مبهن التوطني ب�سبب
التعقيدات الإدارية» « ،%69.5ال يلتحق ال�شباب مبهن التوطني؛ لأنها
Table 3 - T-test for gender differences in adaptation dimensions

املجموعة

العدد

املتو�سط

االنحراف املعياري

ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث

69

3.652

.7700

105

3.997

.5790

69

3.339

1.018

105

3.809

.8050

69

2.805

0.981

105

3.211

0.863

69

2.577

.8470

105

3.165

.8740

69

.7391

0.285

105

.7162

.2840

قيمة (ت)

الداللة

3.380

.001

3.387

.001

2.871

.005

4.392

.000

520.

.604

�سعود بن �سهل القو�س

لي�س لها م�ستقبل» « ،%68.4ال يلتحق ال�شباب مبهن التوطني لطول
�ساعات العمل» .%62.1
واملالحظ من ا�ستجابات �أفراد العينة على هذا البعد �أنهم �أيدوا
كل معوق من املعوقات الواردة يف البعد ب�أغلبية كبرية .وبربط هذه
املعوقات بالأبعاد الأربعة للتكيف (الذاتي ،االجتماعي ،االقت�صادي،
الوظيفي) جند �أنها تندرج �ضمن بعدين من �أبعاد التكيف ،وهما
البعد االقت�صادي والبعد الوظيفي .وتتوافق ا�ستجابات �أفراد العينة
حول هذه املعوقات مع ا�ستجاباتهم حول البعدين االقت�صادي
والوظيفي للتكيف اللذين ح�صال على امل�ستوى الأدين يف ا�ستجابات
�أفراد العينة من بني �أبعاد التكيف الأربعة.
ويخل�ص الباحث من ذلك �إىل نتيجة م�ؤداها �أن ح�صول البعدين
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االقت�صادي والوظيفي على م�ستوى �أقل يف ا�ستجابات �أفراد العينة
�إمنا يعود �إىل وجود هذه املعوقات التي وافق عليها �أفراد العينة بن�سبة
مئوية مرتفعة .وهنا تقدم الدرا�سة خارطة طريق حمددة ووا�ضحة
للجهات امل�س�ؤولة عن توطني الوظائف يف اململكة العربية ال�سعودية
تتعلق برفع م�ستوى التكيف االقت�صادي والوظيفي لل�شباب ال�سعودي
يف وظائف التوطني من خالل و�ضع حلول للتغلب على هذه املعوقات
املحددة.
 .3 .4النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها

للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ،ون�صه «ما مدى وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية للتكيف االجتماعي والوظيفي لل�شباب ال�سعودي يف

جدول  - 4حتليل التباين الأحادي لت�أثري امل�ستوى التعليمي على �أبعاد التكيف

Table 4 - One-way analysis of variance of the effect of educational levels on adaptation dimensions

املتغري التابع

البعد الذاتي

البعد االجتماعي

البعد االقت�صادي

البعد الوظيفي

معوقات التكيف االجتماعي والوظيفي

امل�ستوى التعليمي

العدد

املتو�سط

االنحراف املعياري

متو�سط ف�أقل
ثانوي
دبلوم
جامعي ف�أعلى
متو�سط ف�أقل
ثانوي
دبلوم
جامعي ف�أعلى
متو�سط ف�أقل
ثانوي
دبلوم
جامعي ف�أعلى
متو�سط ف�أقل
ثانوي
دبلوم
جامعي ف�أعلى
متو�سط ف�أقل
ثانوي
دبلوم
جامعي ف�أعلى

11

4.13

.5620

60

4.00

.5280

32

3.62

.7270

71

3.81

.7590

11

3.86

1.19

60

3.73

.7720

32

3.37

.9430

71

3.61

.9770

11

3.21

1.07

60

3.13

.9090

32

2.89

.8060

71

3.02

.9840

11

3.29

1.11

60

2.95

.8540

32

2.98

.9360

71

2.84

.9100

11

.760

.3560

60

.760

.2460

32

.650

.3050

71

.720

.2920

قيمة (ف)
2.917

1.309

.594

.838

1.185

الداللة
.036

.273

.620

.475

.317
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 388التكيف االجتماعي والوظيفي لل�شباب ال�سعودي يف وظائف التوطني وفقاً لر�ؤية 2030

وظائف التوطني وف ًقا لر�ؤية اململكة  2030تعزى ملتغريات اجلن�س
وامل�ستوى التعليمي وم�ستوى الدخل ال�شهري لأفراد العينة»؟ ،ا�ستخدم
الباحث اختبار «ت» مع متغري اجلن�س ،وحتليل التباين الأحادي
 ANOVAمع متغريي امل�ستوى التعليمي والدخل ال�شهري.
 .1 .3 .4االختالفات بين الجنسين في التكيف االجتماعي
بوظائف التوطين

تبني قيم (ت) الواردة بجدول  3وجود فروق دالة �إح�صائ ًّيا بني
اجلن�سني يف كل �أبعاد اال�ستبانة با�ستثناء بعد املعوقات ل�صالح الإناث.
حيث تفوقت الإناث على الذكور يف البعد الذاتي للتكيف ،ت=،3.380
والبعد االجتماعي للتكيف ،ت= ،3.387والبعد االقت�صادي للتكيف،
ت= ،2.871والبعد الوظيفي للتكيف ،ت=.4.392
وا�ضحا .فعادات املجتمع ال�سعودي املوجودة
وتف�سري ذلك قد يبدو ً
منذ عقود ،والتي ترف�ض خروج املر�أة للعمل ،جعلت الإناث قليلي
التحرك خارج املنزل .وقد �أتاحت لهم وظائف التوطني قد ًرا �أكرب
يف حرية التحرك ف�أك�سبتهم ثقة يف النف�س واالعتماد على الذات؛
فجعلتهم �أكرث تكي ًفا يف جميع �أبعاد التكيف من الذكور .درا�سة يل
و�آخرين  )2019( .Li et alحول ت�أثري ال�ضغوط املهنية على 2000
من عمال املناجم يف ال�صني �سارت يف االجتاه نف�سه ،وتو�صلت �إىل �أن
ال�ضغوط املهنية لدى الذكور �أعلى منها لدى الإناث ،وهو ما يعني �أن
الإناث �أكرث تكي ًفا.
 .2 .3 .4االختالفات بين فئات المستوى التعليمي المختلفة
في التكيف االجتماعي بوظائف التوطين

ك�شف حتليل التباين الأحادي (جدول  )4عن وجود فروق
ظاهرية بني متو�سطات درجات �أفراد العينة من فئات امل�ستوى
التعليمي املختلفة على �أبعاد اال�ستبانة .ولتحديد طبيعة االختالف يف
هذا البعد� ،أجريت املقارنات البعدية املتعددة الواردة بجدول  .5حيث
يظهر من جدول  5وجود اختالف معنوي يف البعد الذاتي للتكيف بني
احلا�صلني على م�ؤهل متو�سط ف�أقل ،م= 4.13واحلا�صلني على دبلوم،
م= 3.62ل�صالح احلا�صلني على م�ؤهل متو�سط ف�أقل ،و� ً
أي�ضا بني
احلا�صلني على م�ؤهل ثانوي ،م= 4.00واحلا�صلني على م�ؤهل دبلوم،
م= 3.62ل�صالح احلا�صلني على الثانوية .وبالتايل ف�إن احلا�صلني
على م�ؤهالت �أقل �أكرث تكي ًفا من حيث البعد الذاتي للتكيف من
احلا�صلني على م�ؤهالت �أعلى .وتختلف هذه النتيجة مع ما تو�صلت
�إليه درا�سة الطيب ( )2018للتعرف على �أثر املناخ التنظيمي يف
�شركة االت�صاالت الفل�سطينية على التكيف الوظيفي للعاملني فيها،
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جدول  - 5املقارنات البعدية املتعددة لت�أثري امل�ستوى التعليمي
على البعد الذاتي للتكيف

Table 5 - Post Hoc comparison of the effect of educational levels on the personal dimension of adaptation

املقارنات الثنائية

متو�سط الفرق

الداللة

( )1مع ()2
( )1مع ()3
( )1مع ()4
( )2مع ()3
( )2مع ()4
( )3مع ()4

.12987
*.50487
.32102
*.37500
.19115

.555
.033
.141
.011
.106
.199

18385

 = 1متو�سط ف�أقل = 2 ،ثانوي = 3 ،دبلوم = 4 ،جامعي ف�أعلى

حيث مل تتك�شف فروق ذات داللة �إح�صائية يف التكيف تعزى للم�ستوى
التعليمي.
وميكن تف�سري ذلك ب�أن احلا�صلني على م�ؤهالت عليا قد بذلوا
وقتًا وجهدً ا �أكرب يف احل�صول على م�ؤهلهم ،ورمبا يرون �أن وظائف
التوطني قد �ساوتهم �إىل حد ما مع احلا�صلني على م�ؤهالت �أقل .وهو
ما يعطي داللة مهمة تتمثل يف �أن احلا�صلني على م�ؤهالت عليا يرون
�أن وظائف التوطني ال تلبي طموحاتهم بو�ضعها احلايل ،وهو الأمر
الذي يفر�ض على اجلهات القائمة على توطني الوظائف يف اململكة
�إعطاء احلا�صلني على م�ؤهالت عليا ميزات �أكرب.
 .3 .3 .4االختالفات بين فئات الدخل الشهري المختلفة في
التكيف االجتماعي بوظائف التوطين

تبني من حتليل التباين الأحادي (جدول � )6أن هناك فرو ًقا
ظاهرية بني متو�سطات درجات �أفراد العينة من فئات الدخل
ال�شهري املختلفة على �أبعاد اال�ستبانة .ولتحديد طبيعة االختالف
يف هذا البعد� ،أجريت املقارنات البعدية املتعددة الواردة بجدول .7
ويظهر من جدول  7وجود اختالفات يف البعد االقت�صادي للتكيف بني
من يح�صلون على �أقل من  3,000ريال ،م= 2.76ومن يح�صلون على
من � 3,000إىل �أقل من  6,000ريال ،م= 3.10ل�صالح من يح�صلون
على من � 3,000إىل �أقل من  6,000ريال ،كما يوجد اختالف بني من
يح�صلون على �أقل من  3,000ريال ،م= 2.76ومن يح�صلون على من
� 6,000إىل �أقل من  9,000ريال ،م= 3.80ل�صالح من يح�صلون على
من � 6,000إىل �أقل من  9,000ريال� .أي �إن ذوي الدخل الأعلى �أكرث
تكي ًفا مقارنة بذوي الدخل الأقل .وهو �أمر يراه الباحث منطق ًّيا.

�سعود بن �سهل القو�س
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جدول  - 6حتليل التباين الأحادي لت�أثري الدخل ال�شهري على �أبعاد التكيف

Table 6 - One-way analysis of variance of the effect of monthly income on adaptation dimensions

املتغري التابع

البعد الذاتي

البعد االجتماعي

البعد االقت�صادي

البعد الوظيفي

معوقات التكيف
االجتماعي والوظيفي

الدخل ال�شهري

العدد

املتو�سط

االنحراف املعياري

�أقل من 3,000

43

3.84

من � 3,000إىل �أقل من 6,000

121

3.84

من � 6,000إىل �أقل من 9,000

5

4.14

 9,000ف�أكرث
�أقل من 3,000
من � 3,000إىل �أقل من 6,000
من � 6,000إىل �أقل من 9,000
 9,000ف�أكرث
�أقل من 3,000
من � 3,000إىل �أقل من 6,000
من � 6,000إىل �أقل من 9,000
 9,000ف�أكرث
�أقل من 3,000
من � 3,000إىل �أقل من 6,000
من � 6,000إىل �أقل من 9,000
 9,000ف�أكرث
�أقل من 3,000
من � 3,000إىل �أقل من 6,000
من � 6000إىل �أقل من 9,000
 9,000ف�أكرث

5

4.23

43

3.51

121

3.63

5

3.94

5

4.14

43

2.76

121

3.10

5

3.80

5

3.54

43

2.81

121

2.94

5

3.20

5

3.53

43

.750
.730
.600
.640

.700
.670
.710
.880
.930
.920
.870
.860
.940
.910
.670
.830
.810
.930
.720
1.16
.250
.290
.400
.260

121

وب�شكل عام ت�شري النتائج املتعلقة بالفروق ذات الداللة الإح�صائية
التي تعزى للمتغريات الأولية لأفراد العينة �إىل الدالالت الآتية:
ـ الإناث �أكرث تكي ًفا يف وظائف التوطني يف جميع �أبعاد التكيف
االجتماعي والوظيفي من الذكور.
ـ احلا�صلون على م�ؤهالت �أقل �أكرث تكي ًفا يف وظائف التوطني من
حيث البعد الذاتي للتكيف من احلا�صلني على م�ؤهالت �أعلى.
ـ ذوو الدخل الأعلى �أكرث تكي ًفا اقت�صاد ًّيا مقارنة بذوي الدخل
الأدنى.
 .4 .4النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها

الإجابة عن ال�س�ؤال الرابع ،ون�صه «ما �أهم املقرتحات لتحقيق

5
5

قيمة (ف)

.814

.940

3.217

1.122

.569

الداللة

.488

.423

.024

.342

.636

التكيف االجتماعي والوظيفي لل�شباب ال�سعودي يف وظائف التوطني
وف ًقا لر�ؤية اململكة 2030؟» ،عبارة عن مقرتحات لتح�سني واقع تكيف
ال�شباب ال�سعودي اجتماع ًّيا ووظيف ًّيا يف وظائف التوطني يف �ضوء
النتائج التي تو�صلت �إليها الأ�سئلة الثالثة ال�سابقة.
وميكن ت�صنيف هذه املقرتحات �إىل ثالثة �أق�سام وهي:
 .1 .4 .4مقترحات تتعلق بالجهات المسؤولة عن وظائف
التوطين:

ـ وجود عدد غري قليل من ال�شباب ال�سعودي ال يتكيف اقت�صاد ًّيا
يف وظائف التوطني يفر�ض �إعادة النظر يف قيمة الأجور يف هذه
الوظائف ،و�سن وتفعيل القوانني واللوائح التي تكفل حدًّا �أدنى
للأجور ،وقيام اجلهات الأمنية والق�ضائية بتوقيع العقوبات
املقررة على ال�شركات املخالفة.
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جدول  - 7املقارنات البعدية املتعددة لت�أثري الدخل ال�شهري على
البعد االقت�صادي للتكيف

Table 7 - Post Hoc comparison of the effect of monthly income
on the economic dimension of adaptation

(االجتماعي ـ االقت�صادي ـ الوظيفي) ،ف�إنه يتعني االهتمام
بالتنمية الذاتية لدى ال�شباب من خالل و�سائل وبرامج تنفذها
اجلهات امل�س�ؤولة وال�شركات.
ـ �إف�ساح املجال للإناث ب�شكل متزايد للعمل يف وظائف التوطني؛ ملا
تو�صلت �إليه الدرا�سة من �أنهن �أكرث تكي ًفا فيها من الذكور.

املقارنات الثنائية

متو�سط الفرق

الداللة

( )1مع ()2

*34524

.035

( )1مع ()3

*1.042

.017

( )1مع ()4

.78538

.070

 .5الخاتمة

( )2مع ()3

.69728

.096

( )2مع ()4

.44014

.292

( )3مع ()4

.25714

.657

املتو�سط العام لتكيف ال�شباب ال�سعودي اجتماع ًّيا ووظيف ًّيا يف
وظائف التوطني هو  ،3.36ويقع يف فئة «متو�سط» .وبالتايل ف�إن تكيف
ال�شباب ال�سعودي يف وظائف التوطني مل ي�صل �إىل امل�ستوى املرتفع
حتى الآن .وت�شري ا�ستجابات �أفراد العينة بخ�صو�ص �أبعاد التكيف
الأربعة �إىل �أن ال�شباب ال�سعودي يتكيف ذات ًّيا واجتماع ًّيا مب�ستوى
«مرتفع» ويتكيف اقت�صاد ًّيا ووظيف ًّيا مب�ستوى «متو�سط» ،وجاء ترتيب
هذه الأبعاد تنازل ًّيا على النحو التايل :البعد الذاتي للتكيف مبتو�سط
ح�سابي  3.86ويقع يف فئة (�أوافق) ،البعد االجتماعي للتكيف
مبتو�سط ح�سابي  3.62ويقع يف فئة (�أوافق) ،البعد االقت�صادي
للتكيف مبتو�سط ح�سابي  3.05ويقع يف فئة (�أوافق �إىل حد ما) ،البعد
الوظيفي للتكيف مبتو�سط ح�سابي  2.93ويقع يف فئة (�أوافق �إىل حد
ما) .كما عك�ست ا�ستجابات �أفراد العينة موافقتهم على جميع عبارات
معوقات التكيف بن�سب مرتفعة .وخل�صت الدرا�سة من جممل نتائجها
املتعلقة ب�أبعاد التكيف ومعوقاته �إىل �أن الأ�سباب التي جعلت ال�شباب
ال�سعودي ال ي�صل �إىل امل�ستوى املرتفع للتكيف يف وظائف التوطني ال
تعود �إىل �أ�سباب ذاتية خا�صة بال�شباب �أو �أ�سباب اجتماعية تتعلق
بنظرة املجتمع �أو نظرة �أ�سرته لوظائف التوطني ،ولكن تعود لأ�سباب
اقت�صادية ووظيفية تتعلق ببيئة العمل يف املقام الأول.
وقد اكت�شفت الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية للتكيف
االجتماعي والوظيفي لل�شباب ال�سعودي يف وظائف التوطني ل�صالح
الإناث واحلا�صلني على م�ؤهالت �أقل ولذوي الدخول الأعلى.

� = 1أقل من  3000ريال = 2 ،من � 3000إىل �أقل من  6000ريال = 3 ،من
� 6000إىل �أقل من  9000ريال 9000 = 4 ،ريال ف�أكرث.

ـ �إ�سهام م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة (التعليمية ،الإعالمية ،الثقافية
� ...إلخ) يف تعزيز التغيري الإيجابي الذي حدث يف نظرة املجتمع
ال�سعودي لوظائف التوطني ،خا�صة و�أنه ال تزال توجد بع�ض املهن
التي ال تزال ينظر �إليها املجتمع ال�سعودي نظرة �سلبية.
ـ ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتيجة م�ؤداها �أن احلا�صلني على
م�ؤهالت عليا يرون �أن وظائف التوطني ال تلبي طموحاتهم
بو�ضعها احلايل ،و�أن احلا�صلني على م�ؤهالت �أقل �أكرث تكي ًفا
منهم ،يفر�ض على اجلهات امل�س�ؤولة عن توطني الوظائف يف
اململكة �إعطاء احلا�صلني على م�ؤهالت عليا ميزات �أكرب.
 .2 .4 .4مقترحات تتعلق بالشركات:

ـ حر�ص ال�شركات على حتقيق والء ال�شباب ال�سعودي لوظائف
التوطني من خالل منحهم الأجور التي تتنا�سب مع جمهوداتهم
يف العمل وم�ؤهالتهم .وحتقيق هذا الوالء �ست�ستفيد منه ال�شركات
يف امل�ستقبل القريب والبعيد.
ـ متويل ال�شركات لأعمال درامية ت�سهم يف تغيري نظرة املجتمع
ال�سعودي لوظائف التوطني.
ـ عالج ال�شركات للأ�سباب التي تزيد من �ضغوط العمل لدى
ال�شباب ،كعدد �ساعات العمل الكثرية؛ كي تعزز من تكيفهم
الوظيفي يف وظائف التوطني.
 .3 .4 .4مقترحات تتعلق بالجهات المسؤولة والشركات:

ـ ملا ميثله التكيف الذاتي من �أهمية يف حتقيق �أبعاد التكيف الأخرى
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 .1 .5ملخص النتائج

 .2 .5التوصيات

ويف �ضوء هذه النتائج تو�صي الدرا�سة بالآتي:
ـ �إعادة النظر يف قيمة الأجور يف وظائف التوطني ،و�سن وتفعيل
القوانني واللوائح التي تكفل حدًّا �أدنى للأجور ،وتوقيع العقوبات
املقررة على ال�شركات املخالفة.
ـ �إ�سهام م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة (التعليمية ،الإعالمية ،الثقافية
� ...إلخ) يف تغيري نظرة املجتمع ال�سعودي لبع�ض املهن التي ال

�سعود بن �سهل القو�س

يزال ينظر �إليها ب�سلبية ،ومتويل ال�شركات لأعمال درامية ت�سهم
يف تغيري هذه النظرة.
ـ قيام اجلهات امل�س�ؤولة عن توطني الوظائف يف اململكة ب�إعطاء
احلا�صلني على م�ؤهالت عليا ميزات �أكرب.
ـ االهتمام بالتنمية الذاتية لدى ال�شباب من خالل و�سائل وبرامج
تنفذها اجلهات امل�س�ؤولة وال�شركات.
ـ �إف�ساح املجال للإناث ب�شكل متزايد للعمل يف وظائف التوطني.
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