مسح عبر االنترنت يستهدف الشباب غير الموظفين
الفئة المستهدفة :األفراد المسجلين في الهيئة العامة للقوى العاملة وديوان الخدمة المدنية
الوسيلة :سيتم ارسال رابط المسح عن طريق البريد االلكتروني أو "الواتساب ( “WhatsAppسيتم تحديد ذلك الحقاً)

مقدمة ونموذج الموافقة
مرحباً! تقوم األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية بعمل مسح يشمل الشباب في مختلف مناطق الكويت وذلك للوصول إلى فهم
ّ
تخطي أي سؤال أو إنهاء المقابلة في
أفضل لدوافع العمل والتطلعات المستقبلية .يستغرق استكمال هذا االستبيان حوالي  10دقائق .ويمكنك
أي وقت .إن المعلومات التي تقدمونها ضمن هذا االستبيان ستعامل بسرية ،ولن تكشف النتائج عن معلوماتك الشخصية كما ولن يتم مشاركة
إجاباتك مع أي جهة .ويمكنك المشاركة في االستبيان حتى  Xيونيو  .2020من المرجح أن يتم استخدام المعلومات المجمعة من هذا المسح
لتحسين فرص التوظيف المستقبلية في الكويت.
القسم  :1المعلومات الديموغرافية
 .1الجنس؟
أ .ذكر
ب .أنثى
 .2كم عمرك؟
أ .أقل من  18عام (نهاية االستبيان)
ب20-18 .
ت23-21 .
ث26-24 .
ج29-27 .
ح33-30 .
خ36-34 .
د 37 .أو أكثر
 .3هل أنت مواطن كويتي؟
أ .نعم
ب .ال
 .4في الوقت الحالي ،هل أنت طالب بدوام كامل؟
أ .نعم (نهاية االستبيان)
ب .ال
 .5هل تبحث عن وظيفة في الوقت الحالي؟
أ .نعم
ب .ال
ج .أخرى  -يرجى ذكرها
 6ما هو أعلى مؤهل علمي حصلت عليه؟

أ .ال يوجد
ب .تعليم ابتدائي
ت .تعليم متوسط
ث .تعليم ثانوي
ج .دبلوم /شهادة فنية
ح .بكالوريوس
خ .دراسات عليا (ماجستير أو دكتوراه)
د .غيرها ،يرجى ذكرها.

 .7في حال التحاقك بمعهد تعليم عالي ،ما هو تخصصك؟
أ .األعمال (التمويل والتسويق  ،الخ)
ب .القانون
ت .الطب ،الطب البيطري
ث .الهندسة
ج .مجاالت علمية أخرى مثل األحياء والفيزياء والكيمياء
ح .االقتصاد
خ .التكنولوجيا وغيرها من المجاالت ذات الصلة
د .اآلداب
ذ .غيرها ،يرجى ذكرها.
 . 8في حال التحاقك بمعهد تعليم عالي ،أي من الخيارات التالية تصف آخر مؤسسة تعليمية التحقت بها؟
أ .مؤسسات تعليمية حكومية في الكويت مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو غيرها
ب .مؤسسات تعليمية خاصة في الكويت مثل الجامعة األمريكية في الكويت أو الكلية األسترالية أو جامعة الشرق األوسط األمريكية
أو غيرها
ت .مؤسسة تعليمية خارج دولة الكويت.
ث .غيرها  -يرجى ذكرها
القسم  :2الدوافع
 .9أي من الخيارات التالية يصف الوظائف التي يهمك االلتحاق بها؟ (يرجى اختيار جميع الخيارات التي تنطبق)
أ .القطاع الخاص
ب .القطاع الحكومي
ت .منظمات غير حكومية أو مؤسسات فكرية
ث .المجال األكاديمي
ج .مالك أعمال تجارية
ح .استكمال /تنمية األعمال التجارية للعائلة
خ .في السلك العسكري أو الشرطة
د .مؤسسات الدولة
ذ .ال أعلم حتى اآلن
ر .ال أنوي العمل
ز .ال أفكر بالقطاع ،بل مجرد المهنة ( دكتور -طبيب بيطري -عالم  -طيار -ممرض  -محامي  -مهندس  -غيرها من الوظائف).
س .غيرها  -يرجى ذكرها
( .10لكل خيار من الخيارات في  )9ما نسبة أفراد عائلتك وأصدقائك وغيرهم من المعارف ممن يعملون بمثل هذه المهنة؟
أ .جميعهم

ب.
ت.
ث.
ج.

أغلبيتهم
بعضهم
عدد قليل جدا منهم
ال أحد منهم

 . 11فيما يلي قائمة بالعوامل المتاحة التي قد تؤثر على قرار الشخص في قبول وظيفة جديدة.
(أ) بالنسبة لك ،ما مدى أهمية كال مما يلي عند اتخاذ قرار الموافقة على عرض الوظيفة؟
مهم جداً

مهم

محايد ،بدون
رأي

مهم إلى حد
ما

غير مهم

عدد ساعات العمل
أن يكون لهذه الوظيفة تأثيرا ً إيجابيا ً على حياة الناس
الراتب
األمان الوظيفي
فرص التعلم التي توفرها الوظيفة
إمكانية النمو والتقدم الوظيفي السريع
خطة معاش وسن التقاعد
غيرها من المزايا مثل أيام اإلجازات
مدى ارتباطها بدراستي
اهتمامي الشخصي بالمهام أو الموضوعات التي
أعمل بها
مهمة وهدف المؤسسة
سمعة رب العمل
رأي أفراد عائلتي حول الوظيفة
رأي أصدقائي حول الوظيفة
قيمة التجربة العملية المكتسبة من الوظيفة في سوق
العمل في المستقبل
سيكون من الصعب الحصول على وظيفة أخرى
أسباب أخرى (يرجى تحديدها):

( ) 2فيما يلي قائمة بالعوامل المتاحة والتي يمكنها التأثير على قرار الفرد لقبول وظيفة جديدة .أي من العوامل تعتقد بأنها غالباً ما تكون
أفضل أو أسهل في القطاع الحكومي ،أو غالباً أفضل أو أسهل في القطاع الخاص أو بأن ليس هناك فرق ما بين القطاعين الخاص والحكومي؟

أن يكون لهذه الوظيفة تأثيرا ً إيجابيا ً على حياة الناس
الراتب
فرص التعلم التي توفرها الوظيفة
إمكانية النمو والتقدم الوظيفي السريع
مدى ارتباطها بدراستي

اهتمامي الشخصي بالمهام أو الموضوعات التي أعمل بها

غالبا ً ما
تكون أفضل/
أسهل في
القطاع
الحكومي

ليس هناك
فرق ما بين
القطاعين
الخاص
والحكومي

غالبا ً ما
تكون أفضل/
أسهل في
القطاع
الخاص

مهمة وهدف المؤسسة
رأي أفراد عائلتي حول الوظيفة
رأي أصدقائي حول الوظيفة
قيمة التجربة العملية المكتسبة من الوظيفة في سوق العمل في المستقبل
القسم  :3البحث عن وظيفة
 .12هل عملت يوما ً بوظيفة دوام كامل؟
أ .نعم ،في القطاع الخاص
ب .نعم ،في القطاع الحكومي
ت .نعم ،يرجى تحديد القطاع:
ث .ال
 .13منذ متى وأنت تبحث عن وظيفة؟
أ 3-0 .شهور
ب 6-4 .شهور
ت 9-7 .شهور
ث 12-10 .شهور
ج 24-13 .شهر
ح .أكثر من سنتان
 .14تقريباً ،ما هو الزمن المتوقع للحصول على وظيفة في الكويت؟
( )2في القطاع الحكومي
( )1في القطاع الخاص
أ 3-0 .شهرا
أ 3-0 .شهرا
ب 6-4 .شهرا
ب 6-4 .شهرا
ت 9-7 .شهرا
ت 9-7 .شهرا
ث 12-10 .شهرا
ث 12-10 .شهرا
ج 24-13 .شهرا ً
ج 24-13 .شهرا ً
ح .أكثر من سنتان
ح .أكثر من سنتان

 .15أي من الخيارات التالية تصف استراتيجيتك الحالية في البحث في الوظائف الشاغرة؟ (يرجى اختيار جميع الخيارات التي تنطبق)
أ .البحث عبر المواقع االلكترونية :موقع "لينكدإن  "LinkedInوغيره من المواقع
ب .البحث في صفحات التواصل االجتماعي :انستغرام وغيره
ت .قمت بالتسجيل في ديوان الخدمة المدنية
ث .قمت بالتسجيل عبر بوابة الهيئة العامة للقوى العاملة للبحث عن وظائف
ج .قمت بالتسجيل بخدمات الهيئة العامة للقوى العاملة التدريبية
ح .حضرت معارض الفرص الوظيفية التي تقيمها الهيئة العامة للقوى العاملة
خ .حضرت معارض الفرص الوظيفية التي تقيمها مؤسسات أخرى
د .قمت بسؤال أقاربي البعيدين.
ذ .سألت أصدقائي العاملين
ر .أنا مسجّل في مؤسسات الموارد البشرية ووكاالت البحث عن ذوي المهارات العالية
ز .سألت موظفي مكتب اإلرشاد بالجامعة
س .أعددت لقاءات تعارف مع موظفي المؤسسات التي أريد العمل بها
ش .غيرها  -يرجى ذكرها

 .16أي من الخيارات التالية تصف استراتيجتك الحالية في التقديم للوظائف؟ (يرجى اختيار جميع الخيارات التي تنطبق)
أ .أنتظر حتى اتلقى معلومات حول الوظائف الشاغرة التي يمكنني التقدم لها
ب .أ أنتظر حاليا ً الهيئة العامة للقوى العاملة \ديوان الخدمة المدنية \ مؤسسة خاصة بالموارد البشرية إليجاد وظيفة لي
ت .قمت بقضاء ما يقارب  ----------------ساعات في االسبوع في البحث عن وظيفة.
ث .قمت بالتقديم لما يقارب  ----------------وظيفة في األسبوع
ج .تواصلت مع أرباب عمل و/أو إدارات الموارد البشرية لمتابعة الشواغر الوظيفية
ح .أتقدم فقط للوظائف التي أريد العمل بها فعليا ً
خ .ال أتبع أية خطط /استراتيجيات معينة
د .غيرها  -يرجى ذكرها
 .17ما هي أبرز التحديات التي واجهتك خالل مسيرتك في البحث عن وظيفة؟ (يرجى اختيار جميع الخيارات التي تنطبق)
أ .ليس لدي معلومات كافية حول أماكن البحث عن عمل
ب .ليس هناك شواغر كافية
ت .ال أعرف كيفية إعداد سيرتي الذاتية
ث .المؤهالت المطلوبة لمعظم الوظائف هي أعلى من المؤهالت التي أتمتع بها
ج .ليس لدي عالقات اجتماعية كافية تساعدني على إيجاد وظيفة
ح .عائلتي ال تؤيد قراري في العمل
خ .غيرها ،يرجى ذكرها.
د .ال يوجد ،لم أواجه أي تحديات في مسيرة البحث عن وظيفة
 .18ما عدد طلبات العمل (تقريباً) التي قدمتها منذ بداية بحثك عن عمل؟
أ .ال يوجد حتى اآلن
ب5-1 .
ت10-6 .
ث15-11 .
ج 15 .أو أكثر
 .19من وجهة نظرك ،ما متوسط عدد الوظائف التي يتقدم إليها الكويتيون قبل الحصول على عرض عمل؟
أ5-1 .
ب10-6 .
ت15-11 .
ث 15 .أو أكثر
 .20هل تلقيت عرض عمل وقمت برفضه؟ (يرجى اختيار جميع الخيارات التي تنطبق)
أ .نعم ،رفضت  ------وظيفة في القطاع الخاص (يرجى كتابة عدد الوظائف التي رفضتها)
ب .نعم ،رفضت  ------وظيفة في القطاع الحكومي (يرجى كتابة عدد الوظائف التي رفضتها)
ت .نعم  -أخرى (يرجى ذكرها)
ث .ال يوجد حتى اآلن
 ( .21في حال كانت اإلجابة (أ) أو (ب) أو (ت) للسؤال  )20ما هي األسباب الرئيسية التي دفعتك لرفض عرض (عروض) العمل؟
(يرجى اختيار جميع النقاط التي تنطبق)
أ.
ب.
ت.
ث.
ج.
ح.
خ.

ساعات العمل طويلة
راتب منخفض
لم تكن ذات صلة بمجالي
المهام المطلوبة ال تثير اهتمامي
معاش وسن التقاعد ليست مناسبة
لم يوفر المنصب األمان الوظيفي الكافي
ظننت بأنه يمكنني العثور على وظيفة أفضل

د.
ذ.

لم ترد عائلتي أن أقبل عرض العمل
غيرها من األسباب (يرجى تحديدها)

 .22هل تتلقى حاليا ً أي من البدالت المذكورة أدناه من الحكومة؟ (يرجى اختيار جميع الخيارات التي تنطبق)
أ .ال أتلقى أي بدل
ب .بدل بطالة
ت .بدل البحث عن وظيفة أو مكافأة الخريجين
ث .غيرها من البدالت  -يرجى ذكرها
 . 23في حال كانت االجابة نعم ،ما هي فترة تلقيك لها؟ (في حال كانت متعددة ،يرجى اختيار العالوة المادية التي استلمتها ألطول مدة
زمنية)
أ 6-0 .شهور
ب 12-7 .شهور
ت 24-13 .شهرا ً
ث .أكثر من سنتين
 .24هل سبق لك التفكير بإنشاء نشاطك التجاري الخاص؟
أ .نعم
ب .ال
ت .غيرها  -يرجى ذكرها

شكرا ً إلجاباتكم! في حال استدعت الحاجة ،هل تود المشاركة في مقابلة شخصية أكثر عمقا ً والتي لن تستغرق أكثر من  20دقيقة؟
أ .نعم عنوان بريدي االلكتروني هو  --------------------------------------------------------ورقم هاتفي ---------------
 ----------------------------------اسمي -------------------------------------------------------ب .ال

