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مــــقــــدمــــة
دعــت السياســة الســكانية لدولــة قطــر، وكذلــك اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة 2016-2011،  
إلــى تحفيــز القطرييــن علــى العمــل فــي القطــاع الخــاص، الــذي يلعــب دورًا كبيــرًا فــي اســتقطاب 
السياســة  العاملــة. كمــا شــددت  القــوى  العمــل، حيــث يوظــف نحــو 80% مــن مجمــوع  قــوة 
الســكانية واالســتراتيجية على تنفيذ المبادرات والمشــاريع التي تضمن مشــاركة أكبر للقطريين، 
والســيما النســاء منهــم فــي القطــاع الخــاص، وتقليــل العوائــق المرتبطــة بمواقــف النــاس مــن هــذه 
المســألة، كتخفيــض الفــروق فــي الرواتــب واألجــور بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وتقديــم 
المزايــا االجتماعيــة التــي تقدمهــا الحكومــة للقطرييــن فــي القطــاع العــام للعامليــن منهــم فــي 

القطــاع الخــاص.
والواقــع أن المواطنيــن القطرييــن يتجهــون للعمــل فــي القطــاع العــام بالدرجــة األولــى، إذ ضــم 
هــذا القطــاع 86% مــن قــوة العمــل القطريــة عــام 2010 )نحــو 73% فــي اإلدارة الحكوميــة و 
13% فــي الشــركات الحكوميــة( مقابــل 6% فــي القطــاع المختلــط. وعلــى الرغــم مــن تزايــد نســبة 
القطرييــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص خــال الســنوات األخيــرة، إال أن هــذه النســبة مازالــت 
محــدودة، إذ لــم تتجــاوز 8% مــن مجمــوع القطرييــن النشــطين اقتصاديــًا عــام 2010، بعــد أن 
كانــت نحــو 4% فقــط عــام 2004. وقــد أظهــرت دراســة ميدانيــة، أجرتهــا اللجنــة الدائمــة للســكان 
عام 2011 حول الوعي الســكاني في دولة قطر، أن المواطنين القطريين ال يرفضون العمل 
فــي القطــاع الخــاص رفضــًا مطلقــًا، بــل هــم مســتعدون للعمــل فــي هــذا القطــاع إذا توفــرت لهــم 
مزايــا أفضــل مــن تلــك التــي يوفرهــا لهــم القطــاع العــام. كمــا تبيــن الطلبــات التــي يتقــدم بهــا 
الباحثــون القطريــون عــن العمــل إلــى وزارة العمــل أن أكثريــة طالبــي العمــل مازالــوا يفضلــون 

اإلدارة الحكوميــة.
لهــذا، تعــد دراســة العوامــل التــي تســبب عــزوف القطرييــن عــن العمــل فــي القطــاع الخــاص، 
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وتلــك التــي تشــجعهم علــى االتجــاه نحــو العمــل فــي هــذا القطــاع، فــي غايــة األهميــة لمســاعدة 
الفيــض  للحــد مــن  المناســبة  القــرار علــى وضــع الخطــط والتشــريعات  المخططيــن وصنــاع 
النســبي المحتمــل فــي قطــاع اإلدارة الحكوميــة مــن جهــة، ولتحقيــق مزيــد مــن التــوازن فــي ســوق 
العمــل، بحــّث القطرييــن، والســيما الذيــن يدخلــون ســوق العمــل منهــم ألول مــرة، علــى االنخــراط 

فــي النشــاطات المختلفــة للقطــاع الخــاص مــن جهــة أخــرى.
ومــن هنــا تنبــع أهميــة هــذه الدراســة التــي لــم تقتصــر علــى المقاربــة الميدانيــة لموضوعهــا، بــل 
تعدتهــا إلــى المزاوجــة بينهــا وبيــن المقاربــة المكتبيــة التــي ســاعدت فــي توجيــه العمــل الميدانــي 

ثــراء النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا.    واإ
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الفصل األول: اإلطار المنهجي

نظــرًا ألهميــة موضــوع هــذه الدراســة، فقــد تمــت معالجتــه مــن خــال مقاربتيــن منهجيتيــن 
البعــض، وهمــا:  لبعضهمــا  مكملتيــن 

المقاربــة المكتبيــة: تناولــت بالبحــث العوامــل المؤثــرة فــي االتجــاه نحــو العمــل بوجــه عــام، ونحو 
العمــل فــي القطــاع الخــاص بوجــه خــاص. كمــا تعرضــت لعــدد مــن أهــم الدراســات التــي أجريــت 
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي حــول مســألة توطيــن العمالــة، والســيما فــي القطــاع الخــاص. 
وفــي إطــار هــذه المقاربــة عرضــت الدراســة لتــوزع القطرييــن علــى القطاعــات واألنشــطة والمهــن 
المختلفــة فــي دولــة قطــر، مــع التركيــز علــى القطــاع الخــاص. كمــا حللــت خصائــص طالبــي 
الجنــس والعمــر والمؤهــات  القطرييــن خــال عــام 2011 وتوزيعاتهــم بحســب  مــن  العمــل 

التعليميــة واألعمــال التــي يفضلونهــا، ونســبة مــن يتــم توظيفهــم مــن مجمــوع المتقدمين...إلــخ.

المقاربــة الميدانيــة: طبقــت علــى عينــة مــن الذيــن تقدمــوا لــوزارة العمــل بطلبــات للتوظيــف 
للتعــرف علــى خصائصهــم ورغباتهــم فــي التوظيــف، ومــا يمكــن أن يشــجعهم علــى االتجــاه 

للعمــل فــي القطــاع الخــاص، باســتخدام أداة االســتبيان.

أواًل: أهداف الدراسة:

تســعى الدراســة إلــى تحديــد أســباب عــزوف القطرييــن عــن العمــل فــي القطــاع الخــاص، 
والعوامــل التــي تشــجعهم، والســيما الذيــن يبحثــون عــن العمــل ألول مــرة، علــى االتجــاه نحــو 
العمــل فــي هــذا القطــاع. كمــا تســعى للتعــرف علــى االحتياجــات الفعليــة لســوق العمــل الخــاص، 
وتحديــد المهــن والمجــاالت المرغوبــة للمواطنيــن، والتــي يمكــن فيهــا إحــال عمالــة وطنيــة محــل 

العمالــة غيــر القطريــة.

ثانيًا: فرضيات الدراسة وتساؤالتها

تفترض الدراسة أن لعزوف القطريين عن العمل في القطاع الخاص عدة أبعاد لعل أهمها:
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أ( بعــد قيمــي ثقافــي متعلــق بالنظــرة التقليديــة التــي تعطــي للعمــل اإلداري المكتبــي قيمــة أكبــر مــن العمــل 
اإلنتاجــي، والســيما اليــدوي منــه، ممــا يدفــع أكثريــة المواطنيــن لاتجــاه للعمــل فــي اإلدارة الحكوميــة. كمــا 
يرتبــط بهــذا البعــد تراجــع ثقافــة العمــل أمــام ثقافــة االســتخدام التــي شــجع عليهــا ارتفــاع مســتوى معيشــة 

المواطنيــن القطرييــن بوتائــر غيــر مســبوقة. 

ب( بعــد تشــريعي يرتبــط بمــا هــو شــائع مــن أن القطــاع الخــاص يجــب أن يظــل حــرًا فــي اختيــار أســاليب 
تنظيــم العمــل الخاصــة بــه، دون تدخــل الدولــة فــي تلــك األســاليب، األمــر الــذي يتيــح ألصحــاب المشــاريع 
للجوانــب االجتماعيــة  النظــر  نتاجيــة، دون  العمالــة األقــل كلفــة واألكثــر انضباطــًا واإ الخاصــة اختيــار 

والثقافيــة والسياســية واألمنيــة... الناجمــة عــن اســتقدام أعــداد متزايــدة مــن العمالــة األجنبيــة.

ج( بعــد تأهيلــي متعلــق بالمواءمــة بيــن مخرجــات التعليــم والتدريــب واحتياجــات ســوق العمــل، والســيما 
متطلبــات العمــل فــي القطــاع الخــاص. 

وعلى ذلك تطرح الدراسة التساؤالت الرئيسية التالية:
● لماذا يفضل القطريون العمل في اإلدارة الحكومية؟ 

● لماذا يفضل رجال األعمال في القطاع الخاص توظيف غير القطريين؟ 

● ما هي العوامل التي تشجع القطريين على العمل في القطاع الخاص؟

● ما هي المهن وأقسام النشاط االقتصادي التي يفضلها القطريون في القطاع الخاص؟

● ما الدور الذي يمكن أن تؤديه الدولة لزيادة نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص؟
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ثالثًا: تصميم العينة

تــم تصميــم عينــة الدراســة اعتمــادًا علــى لوائــح المجتمــع اإلحصائــي المســتهدف، وهــو 4535 فــردًا قطريــًا 
تــم تســجيلهم لطلــب التوظيــف لــدى وزارة العمــل بوصفهــم باحثيــن عــن عمــل خــال الفتــرة مــن األول مــن 
ينايــر إلــى نهايــة ديســمبر عــام 2011. وقــد تــم تحديــد حجــم العينــة المنتقــاة مــع مراعــاة  تبايــن خصائــص 
المجتمــع، وبخطــأ معيــاري للعينــة بلــغ 1.32 %، مــع درجــة ثقــة عاليــة تضمــن تحقيــق صفــات المجتمــع 
األصلــي، فجــاءت العينــة مــن 500 شــخص كعينــة ممثلــة للمجتمــع تــم انتقاؤهــا بالتوزيــع النســبي فــي مرحلــة 

 .)Excel( واحــدة بالطريقــة العشــوائية المنتظمــة باســتخدام برنامــج
وقــد صنفــت العينــة تبعــًا للنــوع االجتماعــي ومســتوى تعليــم أفرادهــا وهــي عينــة ذاتيــة الترجيــح. وأثنــاء 
المقابــات الميدانيــة تمكــن الباحثــون مــن اســتجواب 478 شــخصًا مــع إجابــات كاملــة علــى جميــع األســئلة 
حيــث بلغــت نســبة االســتجابة 95.6%.  وقــد جــاء توزيــع العينــة التــي تــم اســتجوابها مطابقــًا للتوزيــع النســبي 
للمجتمــع األصلــي ممــا يجعلهــا فــي غنــى عــن إعــادة التقســيم الطبقــي لــأوزان )أي ترجيــح جديــد(، وكانــت 

نتائجهــا كمــا فــي الجــدول رقــم )1(. 

الجدول 1: عينة البحث حسب الجنس ومستوى التعليم وفق نتائج المسح

الجنس

مستوى التعليم

المجموع إعدادي فما دون
ثانوي أو دبلوم 

جامعي فما فوقمتوسط

3415239225ذكور

3814075253إناث

72292114478المجموع

رابعًا: االستبيان 

اعتمدت الدراسة استبيانًا تم تقسيمه إلى ثاثة أقسام:

القســم األول: شــمل معلومــات عــن الجنــس والعمــر ومــكان اإلقامــة والحالــة الزواجيــة والعاقــة 
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بالعمــل والحالــة التعليميــة.

 القســم الثانــي: عنــي باســتقصاء شــامل عــن القطــاع الــذي يرغــب المســتجيب العمــل فيــه، وأســباب تلــك 
الرغبــة، وتأثيــر تســاوي الراتــب فــي القطاعيــن العــام والخــاص علــى خيــار المســتجيب، وأهــم المجــاالت التــي 

يفضــل الشــخص العمــل فيهــا، والمهــن المفضلــة لديــه وأســباب ذلــك التفضيــل. 

القســم الثالــث: ضــم رأي المســتجيبين حــول أســباب عــزوف القطرييــن عــن العمــل فــي القطــاع الخــاص، 
واإلجــراءات التــي ينبغــي اتخاذهــا لزيــادة نســبتهم فــي ذلــك القطــاع، وتأثيــر عــزوف القطرييــن عــن العمــل فــي 

القطــاع الخــاص والمشــاكل التــي يســببها )يمكــن االطــاع علــى االســتبيان كامــًا فــي ملحــق الدراســة(.

خامسًا: العمل الميداني ومعالجة البيانات

تدريــب  جــرى  أســئلته،  بعــض  وتعديــل  االســتبيان  أساســه تصحيــح  علــى  تــم  تجريبــي  مســح  إجــراء  بعــد 
المشــاركين فــي العمــل الميدانــي وعددهــم ســبعة )ثاثــة باحثيــن وأربــع باحثــات(، قامــوا بجمــع البيانــات عــن 
طريــق المقابلــة المباشــرة أو بواســطة الهاتــف )بعــد المقارنــة والتأكــد مــن أن كا الطريقتيــن تؤديــان إلــى النتيجــة 
نفســها(. ومــن أجــل ضمــان مراقبــة الجــودة ُأدخلــت معظــم االســتبيانات مرتيــن وأجريــت عليهــا اختبــارات تطابــق 
.)SPSS( داخلــي. وقــد تمــت معالجــة البيانــات، ثــم تحليلهــا باســتخدام برنامــج إحصــاءات العلــوم االجتماعيــة

سادسًا: الفترة الزمنية للدراسة

بــدأ اإلعــداد للدراســة فــي مطلــع مــارس 2012، حيــث عقــدت عــدة اجتماعــات مــع فريــق البحــث الــذي ضــم، 
إضافــة إلــى الباحــث الرئيســي، باحثــة مــن المكتــب الفنــي للجنــة الدائمــة للســكان وباحثــًا مــن األمانــة العامــة 
للتخطيــط التنمــوي وباحثتيــن مــن وزارة العمــل. وقــد انتهــى الفريــق مــن وضــع الخطــة األوليــة للدراســة خــال 
خمســة أســابيع. وبعــد إقــرار خطــة الدراســة فــي شــهر أبريــل 2012، قــام فريــق البحــث بإعــداد االســتبيان 
وتجربتــه خــال شــهري مايــو ويونيــو مــن العــام المذكــور. أمــا عمليــة جمــع البيانــات، فقــد اســتمرت مــن أواســط 
ســبتمبر وحتــى أواســط نوفمبــر، حيــث بــدأ باحثــو المكتــب الفنــي بإدخــال البيانــات وتحليلهــا. وكتــب التقريــر 

النهائــي للدراســة خــال شــهري ينايــر وفبرايــر 2013. 
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الفصل الثاني: اإلطار التحليلي

نعــرض فــي هــذا الفصــل ألهــم العوامــل المؤثــرة فــي االتجاهــات نحــو العمــل بوجــه عــام، ونحــو 
العمــل فــي القطــاع الخــاص بوجــه خــاص. كمــا نعــرض ألبــرز الدراســات الســابقة التــي أجريــت 
فــي دول الخليــج العربيــة حــول موضــوع توطيــن العمالــة، والســيما فــي القطــاع الخــاص، ثــم نقــدم 
صــورة إحصائيــة لتــوزع المشــتغلين القطرييــن علــى القطاعــات واألنشــطة االقتصاديــة والمهــن 
المختلفــة مــع التركيــز علــى القطــاع الخــاص، وأخيــرًا نبيــن خصائــص مجتمــع بحــث الدراســة 
الميدانيــة الــذي يتألــف مــن جميــع المتقدميــن إلــى وزارة العمــل القطريــة بطلبــات للعمــل خــال 

عــام 2011. 

أوال: بعض العوامل المؤثرة في االتجاهات نحو العمل

حلــل الباحثــون العديــد مــن العوامــل التــي تؤثــر علــى العمــل فــي القطاعيــن العــام والخــاص، 
وفــي الطلــب والعــرض مــن اليــد العاملــة، وتأثيــر الفــوارق فــي األجــور علــى العمالــة، ودور 
الحكومــة  فــي توفيــر فــرص العمــل وطــرق خفــض معــدل البطالــة1. نحــاول فــي هــذه الفقــرة إلقــاء 
نظــرة علــى العوامــل المؤثــرة ســلبا أو إيجابــا فــي المســاهمة فــي العمــل بوجــه عــام، وفــي القطــاع 

الخــاص بوجــه خــاص. 

1.  العرض والطلب على العمل

وفقــا ألكلــي )1978(2، فــإن العمــل هــو المصــدر األساســي للمــوارد المنتجــة، كمــا أن الدخــل 
المكتســب مــن خدمــات العمــل )تعويضــات العامليــن( يمثــل الجــزء األكبــر مــن الدخــل القومــي. 

)1( معدل البطاةل هو الن�سبة املئوية لأولئك اذلين يرغبون يف العمل وال جيدون وظائف. ويعرف العاطل عن العمل، يف معظم ادلول ، ب�أنه الشخص 

ليه للقيام بعمل  اذلي ال ميارس نشاطا اقتصاداي يف الوقت الراهن مع �أنه: )1( قام ببحث عن العمل خالل الأسابيع ال�ابقة؛ )2( ينتظر من يشري اإ

ليه اقرتاحا بوظيفة جديدة يف غضون �أربعة �أسابيع. قد يكون بعض الناس ي�مون �أنف�هم عاطلني  اكن يزاوهل ومت الاسستغناء عنه؛ �أو ينتظر من يقدم اإ

عن العمل، ويف الواقع ال يرغبون فيه، وبعض الناس اذلين يرغبون يف العمل قد يغادرون قوة العمل بعد معلية حبث انحجة. انظر:
Bregger, J.E. (1975). “Unemployment Statistics and What they Mean”, Monthly Labor Re-
view Reader Bulletin 1986, U.S. Department of Labor, pp. 6-13.

)2(  Ackley, G. (1978). Macroeconomics: Theory and Policy, New York, Macmillan.
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ويــرى بيــغ )2003(3 أن طلــب الشــركات علــى العمــل يرتبــط بالتقنيــة التــي تعتمدهــا، ومســتوى 
األجور والطلب على إنتاجها. وعلى المدى البعيد، يمكن للشــركة ضبط التقنيات المســتخدمة 
ذا ارتفعــت األجــور، فــإن الشــركة تأخــذ عــن ذلــك بديــًا،  فــي مدخاتهــا إلنتــاج المخرجــات، واإ

وهــو االبتعــاد بمقــر العمــل إلــى األماكــن التــي  أصبحــت العمالــة فيهــا أرخــص نســبيًا. 

وكمــا هــو الحــال عنــد »فرانــك« و »جنغــس«، و برنانــك« )2007(4، فــإن منحنــى 
طلــب صاحــب العمــل علــى مهنــة معينــة هــو دالــة منحــدرة نحــو االنخفــاض فــي معــدل األجــور. 
ويــرى »جاكســون« وآخــرون )2007(5 أن االنخفــاض فــي أســعار اآلالت يدعــو الشــركات 
إلــى إحالهــا محــل العمــال، وهــذا اإلحــال يــؤدي بــدوره إلــى خفــض الطلــب علــى العمالــة. إن 
أي انخفــاض فــي أســعار اآلالت ومعــدالت األجــور، ينتــج عنــه انخفــاض فــي تكاليــف اإلنتــاج 

ممــا يســمح للشــركة ببيــع إنتــاج كبيــر وتحقيــق ربــح أكثــر. 

ووفقــا لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي )2001(6، فــإن عــدد الســاعات التــي يرغــب 
شــخص فــي العمــل فيهــا يعتمــد علــى األجــر الحقيقــي7 الــذي يــدل علــى كميــة الســلع وجهــد 
العمــل الــذي بذلــه مقابــل ذلــك. فكلمــا ارتفــع األجــر كلمــا زادت رغبــة العمــال فــي العمــل وقتــًا 
أطــول. ويــرى »بوالتشــك« )1994(8 أن منحنــى عــرض ســاعات العمــل يميــل إلــى الصعــود 

كلمــا ارتفــع األجــر الحقيقــي للمــرأة ممــا يشــجع النســاء علــى العمــل لســاعات أطــول.

)3( Begg, D. (2003). Fundamentals of Economics, 2nd ed. London, McGraw-Hill.
)4( Frank, R.H., S. Jennings and B.S. Bernanke (2007). Principles of Microeconomics, Boston, Mc-

Graw-Hill/Irwin.
)5( Jackson, J and R. McIver, C.R. McConnell and S.L. Brue (2007). Microeconomics, New York, 

McGraw-Hill/Irwin. 
)6( UNDP (2001). Human Development Report, various issues, United Nations  Development Pr-

gramme.

)7( ميزي الاقتصاديون بني الأجور الامسية والأجور احلقيقية. الأجور الامسية يه مبلغ من املال يقدم للشخص مقابل وحدة الزمن اليت يقدم فهيا خدمات 

العمل. �أما الأجور احلقيقية فتشري اإىل مكيات ال�لع واخلدمات )الاسسهتالك( اليت ميكن رشاؤها ابلأموال )�أجور( اليت تقدم بعد فرتة حمددة.
)8( Polachek, S. and M. Kim (1994). “Panel Estimates of the Male–Female Earning Functions”, Journal 

of Human Resources, 29 (2), pp. 406-28.
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2 . الفروق في األجور

يعــّرف األجــر بأنــه الســعر المدفــوع للعامــل مقابــل خدمــات العمــل الــذي يقــوم بــه فــي وحــدة 
زمنيــة محــددة. وقــد اســتخدم االقتصاديــون هــذا المصطلــح ليغطــي جميــع أشــكال العمــل بمقابــل 
بما في ذلك األجور والمرتبات والعاوات، والمكافآت9. وتنبغي اإلشارة إلى أن مسألة الفروق 
فــي األجــور فــي العقــود األخيــرة جذبــت اهتمــام عــدد مــن االقتصادييــن واالجتماعييــن والمديرين. 
ويمكــن الرجــوع فــي هــذا الصــدد إلــي رأي كل مــن: »آكرلــوف« )1986(؛ و«بــراون«)1988(؛ 
) )1988و«متولــي«  ســاغن«  و«نيومــان« )1989(؛ و«ليندويــر« )1993(؛ و«اســويب 
)1997(؛ و«ستيفنســون« )1993(؛ و«فــان ديــر« ))1989؛ و »روثــرن« ))1990. ويــرى 

هــؤالء الباحثــون10أن أســباب الفــوارق فــي األجــور تكمــن إلــى حــد كبيــر فــي : 
)أ( مجموعــات غيــر تنافســية، وهــي التــي تنشــأ مــن االختافــات فــي القــدرات ومســتوى التعليــم 

والتدريــب بالنســبة لمختلــف فئــات العمــال؛
)ب( فــروق فــي األجــور ناتجــة عــن درجــة الوظيفــة. وهــذه يمكــن تعويــض الفــوارق فيهــا بدفــع 

تعويضــات غيــر نقديــة عــن طريــق الماطفــة والمعاملــة المريحــة؛ 
)ج( عيــوب ســوق العمــل التــي تتجســد فــي الجمــود وبعــض العوامــل الجغرافيــة واالجتماعيــة 

المصطنعــة، بمــا فــي ذلــك مختلــف أشــكال التمييــز القائــم علــى العــرق، والنــوع االجتماعــي.
وفــي الســوق التنافســية للعمــل، يتــم تحديــد معــدالت أجــور العمالــة بشــكل متــوازن عنــد نقطــة 
التقاطــع بيــن العــرض والطلــب علــى العمــل. وبالنظــر إلــى األمــور األخــرى، فــإن للمــرء أن 
يتوقــع أن الوظائــف مــع العمــل فــي ظــروف جذابــة قــد تحظــى بأجــر أقــل مــن فــرص العمــل 
فــي ظــروف أقســى وأقــل جاذبيــة. ومــن المعــروف أن الفــوارق فــي األجــور مرتبطــة مــع وجــود 
اختافــات فــي ظــروف العمــل تســمى عنــد االقتصادييــن »تعويــض الفــروق فــي األجــور«. وقــد 
 )9( Riveros, L. and K. Bouton (1991). Efficiency Wage Theory, Cambridge, Cambridge University.

)10( راجع:

 Hamed Ali H Al-Rashidi (2009): “Determinants of National Employment in Public and Private 
Sectors in the state of  Kuwait”, The University of Western Sydney, Australia. Pp. 15-18 http://
handle.uws.edu.au:8081/1959.7/42520
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وجــدت الدراســات، علــى ســبيل المثــال، أن وظيفــة آمنــة تميــل إلــى دفــع أجــر أقــل مــن وظائــف 
مماثلــة  تســتدعى مزاولتهــا التعــرض لمخاطــر أكبــر. كمــا وجــدت بعــض الدراســات أن األجــور 
تختلــف حســب الظــروف وفقــا للجــدول الزمنــي للعمــل. فالعمــل فــي الليــل مثــا يســتدعى زيــادة 
في األجور. وحســب »بوالتشــك« و »كيم« )1994(11، ال تزال المرأة تحصل على معدالت 

أدنى لأجور، في المتوسط، مقارنة مع الذكور في األعمال المماثلة.

3. العمل في القطاعين العام والخاص 

 تتــوزع القــوى العاملــة فــي كل بلــد علــى عــدد مــن القطاعــات أهمهــا: القطــاع العــام الــذي 
يضــم قطــاع اإلدارة الحكوميــة والشــركات والمؤسســات المملوكــة للدولــة؛ والقطــاع الخــاص الــذي 
يملكه األفراد في شــكل شــركات مســاهمة أو عائلية أو غيرها؛ والقطاع المختلط الذي تشــترك 
فــي ملكيتــه الدولــة والقطــاع الخــاص بنســب متفاوتــة بيــن مؤسســة وأخــرى. إضافــة إلــى قطاعــات 

أخــرى كالدبلوماســي والمنزلــي وغيرهــا.
وعــادة مــا يلتــزم القطــاع العــام بتقديــم الخدمــات االجتماعيــة التــي ال تهــدف للربــح كالرعايــة 
الصحيــة والتعليــم، والخدمــات البلديــة والبنيــة التحتيــة وغيرهــا، كمــا قــد يســعى لتطويــر بعــض 
األنشــطة اإلنتاجيــة التــي ال تجــذب رجــال األعمــال فــي القطــاع الخــاص، أو تتطلــب اســتثمارات 
ضخمــة ال تتوفــر لديهــم. بينمــا يوجــه القطــاع الخــاص اســتثماراته نحــو األنشــطة التــي تكــون 

فيهــا المجازفــة أقــل والربــح أكثــر. 
وبســبب طبيعــة القطــاع الخــاص واتجاهــه نحــو تحقيــق معــدالت ربحيــة عاليــة، يفضــل رجــال 
األعمــال فيــه عــادة العمالــة األقــل تكلفــة واألكثــر انتاجيــة وانضباطــًا. بينمــا تكــون مؤسســات 
القطــاع العــام عــادة أقــل تشــددًا فــي معاييــر جــودة العمــل وانضباطــه، ممــا يجعــل هــذا القطــاع 
أكثــر جذبــًا لأيــدي العاملــة الباحثــة عــن االســتقرار الوظيفــي واألجــور الثابتــة. وهــذا الوضــع 
قــد يفــرز حــراكًا مهنيــًا منخفضــًا، ويزيــد مــن صعوبــة تحقيــق التــوازن بيــن عــرض القــوى العاملــة 

)11(Polachek, S. and M. Kim (1994). “Panel Estimates of the Male–Female Earning Functions”, Journal 
of Human Resources, 29 (2), pp. 406-28. 
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والطلــب عليهــا، ويعيــق بالتالــي عمليــات توطيــن العمالــة فــي الــدول التــي تســتقدم أعــدادًا كبيــرة 
مــن األيــدي العاملــة األجنبيــة، مثــل دول الخليــج العربيــة ومنهــا دولــة قطــر. 

ثانيًا: دراسات سابقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يعتمــد أعضــاء دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة )قطــر، والبحريــن، والكويــت، 
وعمــان، والمملكــة العربيــة الســعودية، ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة( اعتمــادًا كبيــرًا علــى 
العمالــة الوافــدة، إذ أن العمالــة الوطنيــة تمثــل أقــل مــن 20% مــن مجمــوع قــوة العمــل فــي معظــم 
هــذه الــدول. وحســب مــا يــرى علــي و القويســي  )1996(12هنــاك ثاثــة أســباب لذلــك، هــي: 
1( الحجــم الصغيــر نســبيا لســكان هــذه الــدول )وهــو الســبب الرئيســي( 2( انخفــاض معــدل 
مشــاركة المــرأة الوطنيــة فــي قــوة العمــل 3( إحجــام مواطنــي دول مجلــس التعــاون عــن قبــول 
أنــواع معينــة مــن الوظائــف. وفيمــا يلــي تلخيــص لبعــض مــن أبــرز الدراســات التــي تناولــت 

موضــوع عمــل المواطنيــن الخليجييــن فــي القطــاع الخــاص.
1. َبيَّــن أحمــد بــن عبيــد )2003(13، فــي دراســته »محــددات التوظيــف فــي القطــاع الخــاص 
بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي«، أن جحــم العمالــة الوطنيــة والوافــدة فــي دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي العربيــة بلــغ 10.5 مليــون عامــل ســنة 1997 بمعــدل نمــو 4.4%. وكان 
حجــم العمالــة الوطنيــة 3.22 مليــون عامــل، بمعــدل نمــو 4.7% والعمالــة غيــر الوطنيــة 7.28 
مليــون عامــل، بمعــدل نمــو 4.3% . وقــد أشــارت هــذه المعــدالت إلــى تزايــد توظيــف العمالــة 
الوطنية مقارنة مع العمالة الوافدة. كما وظف القطاع الخاص بدول المجلس          9.48 
الحكومــي1.02  مليــون عامــل خــال عــام .1997  القطــاع  بينمــا وظــف  مليــون عامــل، 
وبمقارنــة معــدالت نمــو التوظيــف فــي القطــاع الخــاص مــع القطــاع الحكومــي لــدول المجلــس، 

 )12(  Aly, H.Y. and I. Al-Quisi (1996). “Determinants of Women’s Labor Force  Participation in 
Kuwait: A Logit Analysis”, The Middle East Business and Economic Review, vol. 8, no. 2, 
August. Pp. 1-9.

)13( امحد بن سلامين بن عبيد،” حمددات التوظيف يف القطاع اخلاص بدول جملس التعاون اخلليجي«، جامعة، املكل سعود، اململكة 

العربية ال�عودية،.2003
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يتضــح نمــو التوظيــف فــي القطــاع الخــاص بشــكل أســرع منــه فــي القطــاع الحكومــي خــال 
الســنوات األخيــرة، كمــا أن معــدالت نمــو توظيــف القــوة العاملــة الوطنيــة  كان مرتفًعــا فــي 
القطاعيــن ) 3.9 % فــي القطــاع الخــاص و4.7 % فــي القطــاع الحكومــي(. ويعتبــر القطــاع 
الحكومــي موِظفــا رئيســًا للعمالــة الوطنيــة )  800ألــف مواطــن خــال عــام1997 (، أي مــا 

نســبته 25% مــن إجمالــي العمالــة الوطنيــة و 78% مــن إجمالــي عمالــة القطــاع نفســه. 
وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من االستنتاجات لعل أهمها:

- ارتفــاع أعــداد الداخليــن إلــى أســواق العمــل، وتزايــد المعــروض مــن العمالــة الوطنيــة بــدول 
المجلــس.

- ارتفــاع معــدالت التوظيــف للقــوى العاملــة الوطنيــة والوافــدة فــي القطــاع الخــاص، وارتفاعهــا 
للقــوى العاملــة الوطنيــة فقــط فــي القطــاع الحكومــي.

-  تحقــق نجــاح فــي عمليــات إحــال العمالــة الوطنيــة محــل العمالــة الوافــدة فــي القطــاع 
الحكومــي، وعــدم القــدرة علــى الجــزم بذلــك فــي القطــاع الخــاص.

- عــدم قــدرة القطاعيــن الخــاص والحكومــي علــى اســتيعاب األعــداد المتزايــدة الداخلــة إلــى 
أســواق العمــل بــدول المجلــس، وذلــك علــى الرغــم مــن ارتفــاع معــدالت التوظيــف للقــوى العاملــة 

الوطنيــة فــي القطاعيــن.
- يعتبــر الطلــب علــى العمــل غيــر مــرن فــي القطــاع الخــاص بــدول المجلــس، ويعكــس ذلــك 
ضعًفــا فــي فعاليــة أدوات سياســة إحــال العمالــة الوطنيــة محــل العمالــة الوافــدة المتمثلــة فــي 

الضرائــب علــى األجــور ورســوم االســتقدام ومــا شــابهها.
- انخفــاض درجــة اســتجابة القطــاع الخــاص فــي توظيــف العمالــة الوطنيــة للتغيــرات فــي 

معــدالت النمــو االقتصــادي بــدول المجلــس.
2. وأجــرى ســعود علــي النمــر )1993(14دراســة حــول موقــف القطــاع الخــاص مــن توظيــف 
العمالــة الســعودية، بهــدف التعــرف علــى وجهــة نظــر القطــاع الخــاص مــن خــال اســتطاع 

)14( سعود بن محمد المنر، )1993(، موقف القطاع اخلاص من توظيف العامةل ال�عودية ، لكية العلوم االإدارية، مركز البحوث، )جامعة املكل سعود، 

الرايض(
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مواقــف عينــة مــن رجــال األعمــال مــن توظيــف العمالــة الوطنيــة فــي منشــآت األعمــال، وكذلــك 
التعــرف علــى العوامــل التــي يجــب توافرهــا فــي العمالــة الســعودية لزيــادة فــرص توظيفهــا فــي 
القطــاع الخــاص، والســبل التــي يمكــن بواســطتها تهيئــة العمالــة الســعودية لزيــادة إســهاماتها فــي 

نشــاطات القطــاع الخــاص. وكان مــن أهــم نتائــج هــذه الدراســة مــا يلــي:
- انخفاض مســاهمة العمالة الســعودية في نشــاط القطاع الخاص، حيث بلغت 27% مقابل 

73% للعمالة غير الســعودية.
- تركــز مســاهمة العمالــة الســعودية فــي القطــاع الخــاص فــي الوظائــف اإلداريــة والكتابيــة 

مقابــل انخفاضهــا فــي الوظائــف المهنيــة والفنيــة ووظائــف العمالــة العاديــة.
توافــر  ونقــص  الخــاص،  القطــاع  فــي  للعمــل  الســعودي  الشــاب  مــن  اإلقبــال  - محدوديــة 
المذكــور. القطــاع  فــي  للعمــل  الســعوديين  مــن  المتقدميــن  معظــم  لــدى  المطلوبــة  الشــروط 

- ظهــور تفــوق ملمــوس للعمالــة غيــر الســعودية مقارنــة بالعمالــة الســعودية فــي الكفــاءة 
والعمليــة. العلميــة 

- أظهــرت العمالــة غيــر الســعودية تفوقــًا فــي عامــل التكيــف مــع ظــروف العمــل فــي القطــاع 
الخــاص. وتظهــر الفــروق فــي عناصــر التكيــف مــع ظــروف العمــل فــي القطــاع الخــاص فيمــا 

يتعلــق بالمحافظــة علــى مواعيــد العمــل– اإلجــازات – الغيــاب – العمــل بفترتيــن.
- وجــود فــروق ذات داللــة بيــن العمالــة الســعودية وغيــر الســعودية فيمــا يتعلــق بالتكلفــة 

األخــرى. العينيــة  والمميــزات  والمرتبــات  باألجــور  يتعلــق  مــا  االقتصاديــة، وخاصــة 
- قابليــة التنقــل حســب احتيــاج العمــل لــدى العمالــة غيــر الســعودية متقدمــة علــى العمالــة 

الســعودية، وخاصــة فــي قبــول التغيــرات الوظيفيــة وقبــول العمــل فــي أماكــن أخــرى.
3. وفــي دراســة أجرتهــا الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالريــاض حــول عوامــل زيــادة مســاهمة 
العمالــة الســعودية فــي القطــاع الخــاص15، وعــن مــدى توافــر الشــروط التــي يتطلبهــا القطــاع 
الخــاص فــي المتقدميــن لشــغل الوظائــف لديهــم، اتضــح أن مــا نســبته 77% مــن الســعوديين 

دارة البحوث، بدون اترخي. )15( الغرفة التجارية الصناعية ابلرايض، عوامل زايدة م�امهة العامةل ال�عودية يف القطاع اخلاص، اإ
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المتقدميــن بطلــب وظائــف ال تتوافــر لديهــم الخبــرة العمليــة فــي مجــال العمــل، وأن 61% مــن 
المتقدميــن أيضــًا ليــس لديهــم إعــداد مســبق حــول طبيعــة العمــل، ممــا يضــع عقبــات نحــو 
توظيفهــم فــي منشــآت القطــاع الخــاص والبحــث عــن العمالــة الوافــدة التــي تتوافــر فيهــا مثــل هــذه 

الشــروط.
- أمــا عــن درجــة قبــول الســعوديين بالوظائــف التــي يعلــن عنهــا القطــاع الخــاص، فقــد اتضــح 
أن الشــاب الســعودي يفضــل العمــل بالوظائــف اإلداريــة بدرجــة أكبــر مــن غيرهــا مــن الوظائــف 
األخــرى، بينمــا ال يميــل إلــى قبــول الوظائــف التــي تتطلــب جهــدًا ذهنيــًا أو جســميًا أو تلــك التــي 
تفــرض علــى الموظــف قــدرًا مــن االلتــزام تجــاه المنشــأة. فقــد اتضــح أن 92% مــن الســعوديين ال 
يفضلــون األعمــال المجهــدة، وأن 86% منهــم ال يفضلــون الوظائــف التــي تتطلــب االلتــزام، وأن 
79% منهــم ال يفضلــون األعمــال الفنيــة. هــذا االتجــاه ســيؤدي بالقطــاع الخــاص إلــى البحــث 
عمــن يشــغل مثــل هــذه الوظائــف بعمالــة وافــدة، الســيما أنهــا مــن الوظائــف التــي يتطلبهــا نشــاط 

القطــاع الخــاص فــي المرحلــة الحاليــة.
إلــى العمالــة الوافــدة، فقــد  إلــى اللجــوء  التــي دعــت القطــاع الخــاص  أمــا بشــأن األســباب 

نتائــج، منهــا:  إلــى عــدة  الدراســة  توصلــت 
- اقتنــاع رجــال األعمــال بأفضليــة العمالــة الوافــدة إمــا مــن واقــع تجربــة شــخصية أو مــن ذوي 

تجــارب ســابقة فــي هــذا المجــال.
- أهميــة العامــل االقتصــادي فــي عمليــة المفاضلــة بيــن العمالــة الوطنيــة والوافــدة، حيــث 
أوضــح 82% مــن رجــال األعمــال أن انخفــاض تكاليــف العمالــة األجنبيــة يعتبــر مــن األســباب 
الرئيســية لتوظيفهــم فــي منشــآتهم. كمــا أن 77% مــن رجــال األعمــال يلجــؤون إلــى العمالــة 

لمامــه بالعمــل. الوافــدة الرتفــاع كفــاءة العامــل واإ
- تفوق العمالة الوافدة على الوطنية في مسألة االنضباط والمحافظة على مواعيد العمل.

- كذلــك ســجلت العمالــة الوافــدة نســبة أعلــى فــي عمليــة المفاضلــة عــن مــدى قابليــة االنتقــال 
حســب حاجــة العمــل.
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4. كمــا أجــرت الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالريــاض دراســة أخــرى حــول أســباب عــزوف 
الشــباب الســعودي عــن العمــل فــي القطــاع الخاص16بينــت مجموعــة مــن العوامــل المؤثــرة 

علــى انخــراط الشــباب الســعودي للعمــل فــي القطــاع الخــاص يتمثــل أهمهــا فــي اآلتــي:
- األســرة: تفضــل األســرة فــي المجتمــع الســعودي أن يلتحــق أبناؤهــا فــي العمــل الحكومــي، 
حيــث يضفــي مركــزًا اجتماعيــًا لابــن، وفــي نفــس الوقــت خدمــة للدولــة، بعكــس العمــل فــي 

القطــاع الخــاص حيــث يعتبــر عمــًا لــدى شــخص واحــد.
- نظــرة المديــر إلــى الموظــف الســعودي: يعتقــد أفــراد العينــة أن المديــر فــي القطــاع الخــاص 
نمــا يصــدر  الــرأي، واإ فــي  المشــاورة  أســاس  الســعودي علــى  الموظــف  مــع  يقيــم عاقتــه  ال 

تعليمــات ويطلــب مــن الموظــف تنفيذهــا دون مناقشــة.
- نظــرة الفــرد للوظيفــة فــي القطــاع الخــاص: بينــت الدراســة أن نســبة كبيــرة مــن أفــراد العينــة 

يفضلــون االنتقــال للعمــل فــي الجهــاز الحكومــي، وذلــك بســبب:
• الدوام الواحد وقلة ساعات العمل.
• الضمان الوظيفي في المستقبل.

• فرص االبتعاث والتدريب.
• المركز االجتماعي للوظيفة الحكومية.

5. وفــي دراســة للدكتــور  ســعد بــن مــرزوق العتيبــى حــول تحديــات إدارة توطيــن الوظائــف 
فــي األلفيــة الثالثــة17، أكــد أن أســلوب إدارة التوطيــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية صمــم 
أصــًا للعمــل فــي بيئــة تتميــز بالثبــات واالســتقرار. وهــذا األســلوب فــي الواقــع قــد ال يتــاءم مــع 
احتياجــات وتطلعــات قطــاع األعمــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي ظــل المنافســة العالميــة 
الشرســة. فسياســات وممارســات توطيــن الوظائــف التقليديــة الســابقة فقــدت جدواهــا وفاعليتهــا 
إعــادة  بنــا  يجــدر  لذلــك  الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة والتكنولوجيــة.  تغييــر  فــي ظــل 
التفكيــر فــي أســلوب إدارة توطيــن الوظائــف بعقليــة ورؤيــة تتــاءم والتغييــرات البيئيــة المتســارعة.

دارة البحوث، بدون اترخي. )16( الغرفة التجارية الصناعية ابلرايض، �أسسباب عزوف الشسباب ال�عودي عن العمل يف القطاع اخلاص، اإ

دارة توطني الوظائف يف الألفية الثالثة، ندوة حتدايت التوطني يف القطاع اخلاص: الظاهرة واحللول، جامعة طيبة، 1427هـ )17( سعد بن مرزوق العتيىب، حتدايت اإ
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يعــرف الباحــث التوطيــن بأنــه »نظــام متكامــل إلدارة المــوارد البشــرية، تشــمل عمليــة 
إلــى أقصــى طاقاتهــا  الوطنيــة للوصــول  العمالــة  بيئــة تشــجع  إيجــاد والمحافظــة علــى 
التــي يعمــل بهــا. وتركــز إدارة توطيــن  المنشــأة  الســعي لتحقيــق أهــداف  فــي  وقدراتهــا 
يجــاد سياســات وممارســات للحصــول علــى أفضــل  الوظائــف علــى بنــاء مهــارات محــددة واإ
أداء للعمالــة المواطنــة مــن خــال التكامــل والربــط الفعــال لعمليــة إدارة توطيــن الوظائــف 

وأنشــطة المــوارد البشــرية«.
بينمــا يغلــب االعتقــاد لــدى مــاك منشــآت القطــاع الخــاص بــان التوطيــن واقــع مفــروض 
من خارج المنشــأة. اذ يعتقد بعض الماك أن اإلطار المعمول به حاليًا للتوطين يشــكل 
حمايــة للعمالــة الوطنيــة فــي الحصــول علــى أولويــة فــي التوظيــف. أمــا اإلطــار الحديــث 
فينبغــي أن يتعامــل مــع موضــوع إدارة توطيــن الوظائــف تطوعيــًا مــن خــال إحســاس 
والتــزام القيــادة اإلداريــة بفوائــد التوطيــن. بمعنــى ينبغــي أن تكــون القــوى الدافعــة للتغييــر 

قــوى مــن داخــل المنشــأة وليــس مــن خارجهــا.
يركــز االفتــراض الضمنــي لإلطــار التقليــدي لتوطيــن الوظائــف علــى إبــراز أهميــة تغييــر 
ســلوكيات العمالــة الوطنيــة للمحافظــة علــى الثقافــة التنظيميــة لمنشــآت القطــاع الخــاص. 
بينمــا يركــز االفتــراض الضمنــي لإلطــار الحديــث علــى ضــرورة إحــداث تحــول جوهــري 

فــي ثقافــة منشــآت القطــاع الخــاص لدعــم وتشــجيع العمالــة الوطنيــة.
أقــل  أنهــا:  أهمهــا  الوطنيــة  العمالــة  حــول  االفتراضــات  مــن  عــدد  الخــاص  وللقطــاع 
انضباطــًا واســتقرارًا مــن العمالــة األجنبيــة، وأقــل إنتاجيــة، وأقــل جديــة، وأقــل احترامــًا 
ألنظمــة العمــل، وأكثــر غيابــًا عــن العمــل. كمــا أن مســتوى المهــارة والخبــرة لديهــا أدنــى 
مــن العمالــة األجنبيــة، فضــًا عــن أن العمالــة المواطنــة ليــس لديهــا القــدرة علــى التكيــف 

مــع ظــروف وبيئــة العمــل فــي القطــاع الخــاص
التقليــدي واإلطــار الحديــث لتوطيــن  بيــن اإلطــار  فيــه  يقــارن  الباحــث جــدواًل  ويضــع 

يلــي: الوظائــف كمــا 
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اإلطار الحديثاإلطار التقليدي

• القوى الدافعة للتغير خارجية
• اإلذعان لأنظمة واللوائح

• غياب التزام القيادات اإلدارية

• التركيز على الجانب التشغيلي
• اهمال دور إدارة الموارد البشرية
• تغيير سلوكيات العمالة المواطنة

• القوى الدافعة للتغير داخلية
• التعامل طواعية مع توطين الوظائف

• قيادات واعية وملتزمة بتوطين الوظائف
• التركيز على الجانب االستراتيجي

• الربط بين إدارة الموارد البشرية وتوطين الوظائف
• تغيير البيئة والثقافة لدعم توطين الوظائف 

أمــا متطلبــات إدارة توطيــن الوظائــف فيلخصهــا الباحــث بالقناعــة وااللتــزام مــن قبــل اإلدارة 
يجــاد وتطويــر معاييــر لممارســات توطيــن  التوطيــن، واإ ثقافــة تنظيميــة تدعــم  العليــا، وبنــاء 

الوظائــف.
إن مصطلح »االستخدام الكامل واألمثل للعمالة الوطنية« يمكن أن يشكل إطارًا للممارسات 
ن أحــد التحديــات التــي تواجههــا منشــآت  وسياســات التوطيــن فــي منشــآت القطــاع الخــاص. واإ
القطــاع الخــاص تقبــل حقيقــة أن التوطيــن الفعــال أكبــر مــن مجــرد موضــوع اإلذعــان ألنظمــة 

ولوائــح الســعودة.
ففلســفة إدارة المــوارد البشــرية تهتــم بعــدة عناصــر منهــا: التركيــز علــى الحصــول علــى رضــا 
ووالء العامليــن باعتبــار العنصــر البشــرى هــو المحــور األساســي لتحقيــق معــدالت أداء مرتفعــة 
وربحيــة عاليــة، وربــط األهــداف االســتراتيجية للمنظمــة بــإدارة المــوارد البشــرية. واألنشــطة التــي 
تتبناهــا المنشــأة لتنفيــذ برنامــج توطيــن الوظائــف البــد وأن ترتبــط مــع أهــداف المنشــأة. كمــا أن 
اســتراتيجيات التغييــر التــي تتصــل بالتوطيــن ال يمكــن تبنيهــا لتشــمل فقــط التدريــب والتوظيــف، 
بــل ينبغــي أن تشــمل نواحــي أعمــق وأشــمل ترتبــط بأســلوب القيــادة والممارســات والسياســات 
اإلداريــة للمنشــأة. وينصــح الباحــث بــأن ترتبــط تلــك االســتراتيجيات بالتــزام واضــح وصريــح مــن 
اإلدارة العليــا نحــو العنصــر البشــرى الوطنــي كجــزء مــن التغييــر. ويلخــص أهــم التغييــرات خــال 

مرحلــة التحلــل والتخلــي عــن أســلوب اإلدارة القديــم بمــا يلــي:
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إلىمن

1. معاملة العنصر البشرى كمصدر 
تكلفة.         

2. النظرة السلبية للعمالة المواطنة من 
خال التقليل من قدراتها وكفاءتها.

3. التركيز على عدد األفراد الذين تم 
توظيفهم.

4. التركيز على القوى الخارجية الدافعة 
لتنفيذ جهود التوطين.

1. معاملة العنصر البشري كعنصر 
استثماري.

2. النظرة اإليجابية للعمالة المواطنة من 
خال تطوير وتنمية قدراتها ومهارتها.

3. التركيز على نوعية األفراد الذين تم 
توظيفهم.

4. التركيز على القوى الداخلية الدافعة 
للتغيير. 

6. كمــا أجــرى حامــد علــي الراشــدي )2009(18 دراســة عــن محــددات العمالــة الوطنيــة فــي 
القطاعين العام والخاص في دولة الكويت وكانت أهم النتائج التي توصل إليها هي:   

- إن أهــم المتغيــرات التــي تحفــز المواطنيــن الكويتييــن علــى العمــل فــي القطــاع العــام هــي 
مســتوى األجــور والرواتــب فــي القطــاع الحكومــي، واالفتقــار إلــى فــرص عمــل مناســبة فــي 
المؤهــات  للتوظيــف حســب  بالنســبة  الحكومــي  القطــاع  ومــدى ماءمــة  الخــاص،  القطــاع 
فــي تحديــد موقــع الموظــف، والحالــة االجتماعيــة ومــدى ماءمــة القطــاع العــام للطموحــات 

الشــخصية.
- إن أهــم المتغيــرات التــي تتســبب فــي عــزوف الشــركات الكويتيــة عــن توظيــف المواطنيــن 
الكويتييــن هــي مطالبــة الكويتييــن بأجــور أعلــى بكثيــر ممــا يطلبــه الوافــدون. كمــا أن الشــركات 
تعتقد أن الكويتيين يرغبون في احتال المناصب القيادية، ويرفضون العمل لفترتين )مســائية 
وصباحيــة(، ويرغبــون فــي شــغل مناصــب إداريــة ومناصــب ســامية تتطلــب مؤهــات أعلــى 

)18( Hamed Ali H Al-Rashidi(2009): “Determinants of National Employment in  Public and Pri-
vate Sectors in the state of  Kuwait”, The University of Western Sydney, Australia, http://
handle.uws.edu.au:8081/1959.7/42520. 
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وخبــرات أكثــر مــن التــي يمتلكونهــا. 
- يبيــن التحليــل أن عــددا كبيــرا مــن المتغيــرات التــي تجعــل المواطنيــن الكويتييــن يفضلــون 
العمــل فــي القطــاع الحكومــي يمكــن تلخيصــه فــي أربعــة عوامــل هــي: فــرص العمــل، والراحــة، 
واألمــن الوظيفــي، واألهــم مــن ذلــك هــو مســتوى األجــور التــي تقدمهــا الحكومــة مقارنــة مــع تلــك 

التــي يقدمهــا القطــاع الخــاص.
- لقــد أمكــن اســتخراج ســتة عوامــل تفســر ميــل القطــاع الخــاص إلعطــاء وظائــف للوافديــن 
بــدال مــن المواطنيــن. وهــذه العوامــل هــي: مســتوى األجــور، والمزايــا، والمؤهــات والخبــرة، 

وتفضيــل العمــل، وااللتــزام بالعمــل، والرضــى الوظيفــي.
- يبــدو أن مــا يقــرب مــن 4 % فقــط مــن النســاء الكويتيــات ) أعمارهــن 15 ومــا فــوق( هــن 
اللواتــي يشــاركن فــي القــوة العاملــة، ويزيــد احتمــال انخــراط المــرأة الكويتيــة فــي قــوة العمــل كلمــا 
زادت معــدالت األجــور، وارتفــع مســتواها التعليمــي، وتوفــر لهــا المزيــد مــن الوظائــف المناســبة. 
- ترتبــط مشــاركة المــرأة الكويتيــة بقــوة العمــل ســلبا مــع الحالــة االجتماعيــة، ودخــل األســرة، 
وعــدد األطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن ســت ســنوات. لقــد تبيــن أن أهــم العوامــل وأكثرهــا تأثيــرا 
فــي مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة هــو معــدل األجــر الســائد، ســواء أكانــت متزوجــة أم غيــر 
متزوجــة، ويأتــي مســتوى التعليــم فــي المرتبــة الثانيــة. بينمــا يحتــل توافــر فــرص العمــل المناســبة 
العامــل الثالــث األكثــر أهميــة فــي التأثيــر إيجابيــا علــى قــرار المــرأة الكويتيــة المتزوجــة فــي 
المشــاركة في قوة العمل. وقد أشــار العديد من النســاء الكويتيات، الســيما النســاء المتزوجات، 

أنهــن يفضلــن العمــل بــدوام جزئــي. 
- إن قــرار قبــول عــرض عمــل فــي الحكومــة أو القطــاع الخــاص هــو متغيــر أكثــر حساســية 
بالنســبة للجنــس ومســتوى التعليــم مــن المتغيــرات األخــرى. ومــن جهــة ثانيــة يبــدو أن طــول فتــرة 
تعطــل المواطــن الكويتــي عــن العمــل، تزيــد مــن احتمــال قبولــه للعمــل فــي القطــاع الخــاص 
بغــض النظــر عمــا إذا كان رجــا أو امــرأة ، وطــول فتــرة البحــث تقلــل مــن توقعــات العاطليــن 

للحصــول علــى العمــل المطلــوب.
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- كلمــا ارتفــع مســتوى تعليــم العاطليــن الكويتييــن عــن العمــل كلمــا ارتفــع احتمــال بحثهــم عــن 
فــرص عمــل فــي القطــاع الحكومــي وانخفــض احتمــال بحثهــم عــن فــرص عمــل فــي القطــاع 

الخــاص. 
- إن احتمــال انضمــام المواطنــات العاطــات عــن العمــل إلــى القطــاع الخــاص أقــل مــن 

احتمــال التحــاق المواطنيــن الكويتييــن الذكــور بذلــك القطــاع. 
7. وفــي دراســته »نحــو دور أفضــل للقطــاع الخــاص فــي تفعيــل توطيــن العمالــة الخليجيــة- 
حالــة الكويــت«19، أوضــح رمضــان الشــراح أن القطــاع الحكومــي أكثــر أمانــًا مــن الناحيــة 
الوظيفيــة للمواطنيــن الكويتييــن، إضافــة إلــى المغريــات والمزايــا التــي يتمتــع بهــا موظــف القطــاع 
الحكومــي مثــل ارتفــاع معــدل الراتــب األساســي والعــاوة االجتماعيــة وعــاوة األبنــاء. هــذا 
باإلضافــة إلــى ســهولة االرتقــاء فــي مجــال العمــل، وعــزوف الكويتييــن عــن االنخــراط فــي 
المهــن واألنشــطة التــي يتيحهــا القطــاع الخــاص. فضــا عــن انخفــاض األجــور فــي هــذا القطــاع 
األخيــر، الــذي وجــد فــي وفــرة العمالــة الوافــدة رخيصــة األجــر مبــررًا كافيــًا لإلحجــام عــن تشــغيل 

العمالــة الوطنيــة. 
واقتــرح الباحــث عــددًا مــن اإلجــراءات التــي يمكــن أن تعمــل علــى تنميــة واتســاع دور القطــاع 
الخــاص فــي النشــاط االقتصــادي، وبالتالــي زيــادة إمكانيــة هــذا القطــاع فــي خلــق المزيــد مــن 
فــرص العمــل. كمــا أشــار إلــى ضــرورة إعــداد برامــج مناســبه لتحفيــز العمالــة الوطنيــة علــى 
التوجــه للعمــل فــي القطــاع الخــاص مــع إلــزام هــذا القطــاع بتشــغيل نســبه معينــة مــن العمالــة 
القطــاع  تفعيــل دور  الحاليــة والمســتقبلية علــى  الخطــط  فــي  إلــى التركيــز  الخليجيــة. ودعــا 
الخــاص فــي تحقيــق معــدل نمــو اقتصــادي مســتقر، وفــي تنويــع مصــادر الدخــل وتنميــة المــوارد 
الماليــة للدولــة وفــي تكويــن رأس المــال واســتيعاب قــوة العمــل الوطنيــة، وفــي العمــل علــى وجــود 
منــاخ اســتثماري مســتقر يحــرص علــى التفاعــل االنتعاشــي والرواجــي، ويتيــح لقــوى االســتثمار 
نمــاء وتوســيع  فــي المنطقــة الخليجيــة أن تشــارك وأن تعمــل مــن خــال الشــراكة علــى زيــادة واإ

)19( رمضان الرشاح، حنو دور �أفضل للقطاع اخلاص يف تفعيل توطني العامةل اخلليجية- حاةل الكويت، ورقة معل ملنتدي “اسرتاتيجية التوطني والتوظيف 

اخلليجي”، )حنو تفعيل سسياسات واسرتاتيجيات التوطني يف جملس التعاون دلول اخلليج العربية(، ديب – دوةل االإمارات العربية املتحدة، نومفرب 2007
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وتجديــد رقعــة االســتثمار. كمــا أكــد الباحــث علــى أهميــة تفعيــل دور الشــركات االســتثمارية 
مــن خــال اتحــاد الشــركات االســتثمارية، والــذي يتوقــع أن يقــوم بــدور فاعــل فــي تنشــيط حركــة 
االســتثمارات وتنميــة االقتصــاد القومــي وتوطيــن العمالــة الكويتيــة. ومــن اإلجــراءات األخــرى 

المقترحــة:
- إصــدار تشــريع يهــدف إلــى إرســاء دعائــم حقــوق العامــل فــي القطــاع الخــاص وحمايتــه مــن 
تســلط أصحــاب العمــل بالدرجــة األولــى، ورفــع تكلفــة العمالــة الوافــدة وخفــض تكلفــة العمالــة 

الوطنيــة حتــى تضيــق الفجــوة بيــن تكلفــة تشــغيلهما.
- نســبة العمالــة الوطنيــة يجــب أن يلتــزم بهــا القطــاع الخــاص بمــا يتناســب مــع الوظائــف 
والمهــن المختلفــة، وبشــرط أن تقــوم العمالــة الكويتيــة المســجلة علــى شــركات القطــاع الخــاص 
ال أصبحــت عمالــة وهميــة تؤثــر ســلبا علــى االقتصــاد  بمزاولــة العمــل بشــكل أساســي وفعلــي، واإ

القومــي .
- يجــب أن تكــون هــذه العمالــة مدربــة ومهيــأة للعمــل فــي القطــاع الخــاص، وأن توضــع 

ضوابــط معينــة لتشــغيلها وتقييمهــا ومحاســبتها علــى التأخيــر وعــدم االنتظــام فــي العمــل.
- يجب أن تســاهم الحكومة في التأمينات االجتماعية للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، 
مــع تحمــل العــاوة االجتماعيــة والعــاوة عــن خمســة أطفــال، وذلــك فــي ظــل مفهــوم جديــد 

للشــراكة بيــن الحكومــة والقطــاع الخــاص.
- إعــادة هيكلــة نظــام التدريــب كشــرط ضــروري لارتقــاء بقــدرة المعــروض مــن قــوة العمــل 

الكويتيــة علــى مواكبــه التغيــرات المرتقبــة فــي هيــكل الطلــب علــى العمالــة.
األرض  عنصــري  وتوفيــر  الصغيــرة،  المشــروعات  لتدعيــم  المناســبة  اإلجــراءات  اتخــاذ   -

والتنظيــم الازميــن لهــا، وتحفيــز الشــباب الكويتــي علــى العمــل بهــا.
8. وأمــا فــي دولــة قطــر فلعــل أهــم الدراســات بهــذا الشــأن تلــك التــي أجراهــا أربعــة مــن 
أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي قســم علــم االجتمــاع بجامعــة قطــر بعنــوان: »اســتراتيجية توطيــن 
العمالــة فــي القطاعيــن الخــاص والمختلــط- دراســة ميدانيــة لواقــع التأهيــل والتدريــب وآليــات 
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التوظيــف«20. تألفــت عينــة الدراســة مــن نحــو 20% مــن طلبــة جامعــة قطــر المتوقــع تخرجهــم 
مــن مختلــف الكليــات فــي خريــف عــام 2000، حيــث بلــغ عــدد أفــراد العينــة 187 شــخصًا 
)55 مــن الذكــور و 132 مــن اإلنــاث(، كمــا طبقــت الدراســة علــى عينــة أخــرى مــن المســؤولين 
اإلدارييــن فــي عــدد مــن شــركات القطاعيــن الخــاص والمختلــط بلــغ عــدد أفرادهــا 142 شــخصًا. 
وقــد حاولــت الدراســة تنــاول الوضــع القائــم فــي القطاعيــن الخــاص والمختلــط مــن حيــث آليــات 
التوظيــف والوضعيــة التحليليــة واالســتيعاب، بهــدف إيجــاد آليــة إيجابيــة فعالــة فــي توظيــف 
الخريجيــن بنــاء علــى احتياجــات ســوق العمــل ونوعيــة التأهيــل والتدريــب المطلوبيــن. وبذلــك 

ســعت الدراســة تحديــدًا إلــى تحقيــق األهــداف التاليــة:
أ( توصيــف المتطلبــات والشــروط والمعاييــر الوظيفيــة التــي تعتمــد فــي القطاعيــن الخــاص 

والمختلــط بالنســبة لكوادرهــا العاملــة.
ب( تحديد المهن والتخصصات التي يمكن فيها إحال عمالة وطنية على المدى القصير.

التأهيــل والتدريــب الازميــن إلحــال العمالــة الوطنيــة علــى المــدى  ت( تحديــد متطلبــات 
والبعيــد. المتوســط 

ث( تحديــد مامــح برامــج التأهيــل والتدريــب العملــي )المهنــي( لتلبيــة الشــروط والمواصفــات 
المطلوبــة.

ج( إيضــاح صعوبــات ومعوقــات توطيــن العمالــة وأســباب العــزوف عــن العمــل فــي القطاعيــن 
الخــاص والمختلــط.

ح( اقتراح الخطوط العامة الستراتيجية توطين العمالة في القطاعين المذكورين.
وقــد طرحــت الدراســة عــددًا مــن التســاؤالت التــي تســاعد اإلجابــة عنهــا فــي تحقيــق األهــداف 

المذكــورة، لعــل أهمهــا:
فــي اســتقطاب  التــي تواجــه القطاعيــن الخــاص والمختلــط  - مــا هــي طبيعــة الصعوبــات 
وتوظيــف المواطنيــن؟ ولمــاذا يفضــل اإلداريــون فــي هذيــن القطاعيــن الوافديــن علــى المواطنيــن؟

)20( �أ. د. هجينة العيىس، �أ. د. خرض زكراي، د. محمد بو خملوف، د. جامس النرص، اسرتاتيجية توطني العامةل يف القطاعني اخلاص واخملتلط- دراسة ميدانية 

آليات التوظيف«، اجمللس الأعىل لشؤون الأرسة، ادلوحة، 2002 لواقع الت�أهيل والتدريب و�
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- لمــاذا يفضــل القطريــون العمــل فــي القطــاع الحكومــي، ويعزفــون عــن العمــل فــي القطاعيــن 
الخــاص والمختلــط؟

- ما هي الشروط التي يضعها كل طرف لقبول الطرف اآلخر في التوظيف والعمل؟
العمالــة  الوافــدة  العمالــة  تنافــس فيهــا  التــي  المياديــن أو األنشــطة االقتصاديــة  - مــا هــي 

الوطنيــة؟ العمالــة  فــي  المطلوبــة  التأهيــل  أنــواع  الوطنيــة؟ ومــا هــي 
- مــا طبيعــة الحوافــز التــي يتطلبهــا كل مــن القطاعيــن الخــاص والمختلــط فــي مقابــل إلزامــه 

باســتقطاب العمالــة الوطنيــة وتأهيلهــا. 
وكانت أهم استنتاجات الدراسة هي التالية:

- تتزايد، بوتائر كبيرة، طلبات المواطنين القطريين للعمل في القطاعين الخاص والمختلط، 
وبخاصــة مــن اإلنــاث اللواتــي تتزايــد أعــداد الخريجــات الجامعيــات منهــن كل عــام. وتتجــه أعــداد 
متزايــدة منهــن نحــو العمــل فــي قطاعــات العمــل المختلفــة، بعــد أن كان عملهــن خــارج المنــزل 

يقتصــر علــى مجــال التربيــة والتعليــم.
- وهذه األعداد المتزايدة من طالبي العمل في القطاعين المذكورين صارت تتيح للمسؤولين 
عــن إدارة المؤسســات المعنيــة إمكانيــة اختيــار العناصــر المناســبة، والتــي تتمتــع بالمؤهــات 
المطلوبــة، كمــا صــارت تتيــح التعامــل مــع الموظفيــن مــن المواطنيــن القطرييــن اســتنادًا إلــى 
نظــم المؤسســات وقوانينهــا فــي قبــول الموظفيــن وترقيتهــم وعقوباتهــم... إلــخ، ممــا يجعــل عمليــة 
التوطيــن فــي صالــح العمليــة اإلنتاجيــة وليــس علــى حســابها، كمــا يحــدث فــي بعــض الحــاالت.

- ومــع ذلــك فــإن عمليــة توطيــن العمالــة البــد وأن تأخــذ الوقــت الكافــي الــذي يتيــح إعــداد 
الكــوادر الازمــة فــي مختلــف التخصصــات، ولــن يكــون الهــدف توطينــًا كامــًا علــى المــدرى 
القريــب والمتوســط، الســيما فيمــا يتعلــق باألعمــال اليدويــة الدنيــا التــي مــا يــزال المواطنــون 

القطريــون يرفضــون العمــل فيهــا.
- مــا تــزال نســبة عاليــة مــن طالبــي العمــل تفضــل العمــل فــي اإلدارة الحكوميــة، وتفضــل 
أكثريــة اإلنــاث العمــل فــي قطــاع التربيــة والتعليــم، رغــم أن أعــدادًا متزايــدة منهــن صــارت تتجــه 
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نحــو أعمــال أخــرى. ومــن الافــت للنظــر أن أكثــر مــن خمــس اإلنــاث الخريجــات عبــرن عــن 
رغبتهــن العمــل فــي الصناعــة، وهــذا مؤشــر إيجابــي يجــب تشــجيعه واالســتفادة منــه لــدى وضــع 
اســتراتيجية توطيــن العمالــة. وبتحليــل رغبــات عمــل أفــراد العينــة مــن التخصصــات المختلفــة 
تبيــن أن تأســيس ثقافــة جديــدة للعمــل يعــد مــن القواعــد األساســية الســتراتيجية توطيــن العمالــة 

فــي القطاعيــن الخــاص والمختلــط.
- تتركــز أســباب تفضيــل القطــاع الحكومــي فــي نقطتيــن جوهريتيــن: األولــى أن العمــل فــي 
القطــاع الحكومــي أكثــر ثباتــًا واســتقرارًا، والثانيــة أن التشــريعات فــي القطــاع المذكــور تضمــن 
حقــوق الموظــف )كالتقاعــد، والضمــان االجتماعــي، واألرض والقــرض وغيرهــا(. ولــذا فــإن 
أي اســتراتيجية لتوطيــن العمالــة فــي القطاعيــن الخــاص والمختلــط البــد وأن تركــز علــى حــل 
المســألتين المذكورتيــن، بحيــث يضمــن العامــل )الموظــف( فــي القطاعيــن المذكوريــن اســتقرارًا 
فــي العمــل دون قلــق مــن تســريحه فــي أي وقــت، وأن تســن التشــريعات التــي تلــزم القطاعيــن 

المذكوريــن بضمــان حقــوق الموظــف ومنحــه االمتيــازات التــي يتيحهــا القطــاع الحكومــي.
- بينــت الدراســة أن أداء الموظفيــن القطرييــن فــي مؤسســات القطاعيــن الخــاص والمختلــط 
ال يقــل عــن أداء أقرانهــم مــن الجنســيات األخــرى، فــي حــال تســاوي الخبــرات والمؤهــات )رغــم 
جــادة اللغــة اإلنجليزيــة،  تأكيــد المســؤولين اإلدارييــن أن الموظــف غيــر القطــري يتميــز بالخبــرة واإ
وانخفــاض األجــر والطاعــة واالنضبــاط فــي العمــل(. ولــذا فــإن مســألة التوطيــن صــارت متعلقــة، 
بالدرجــة األولــى، بتوفيــر الخبــرة الازمــة وبخاصــة إتقــان اللغــة اإلنجليزيــة واســتخدام الكمبيوتــر 
إضافــة للتأهــل بكفــاءة للعمــل المطلــوب. وقــد أكــد اإلداريــون أن المعرفــة التــي يتلقاهــا الطالــب 
الجامعــي تتســم بدرجــة كبيــرة مــن العموميــة، وبعــدم تعمقهــا فــي التخصصــات المطلوبــة. وهــذا 
يعنــي أن اســتراتيجية توطيــن العمالــة فــي القطاعيــن المذكوريــن يجــب أن تعنــى بتطويــر النظــام 
التعليمــي بحيــث يتــاءم ومتطلبــات العمــل فيهمــا، إضافــة إلــى توســيع نطــاق الثقافــة العامــة 
للطلبــة، ورفــع قدراتهــم البحثيــة، وقدرتهــم علــى التعامــل الناجــح مــع اآلخريــن، ورفــع درجــة 
ثقتهــم بأنفســهم. وهنــا تأتــي أهميــة التنســيق الدائــم بيــن المؤسســات التعليميــة وقطاعــات العمــل 
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المختلفــة لمواءمــة الخطــط والمناهــج التعليميــة مــع متطلبــات ســوق العمــل المتجــددة باســتمرار. 
مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أن مهمــة الجامعــة هــي دومــًا أوســع وأكثــر عمقــًا مــن مجــرد تخريــج 

موظفيــن أو مهنييــن.
عــادة التأهيــل. فتطويــر النظــام التعليمــي بمــا يتناســب مــع  - مــن هنــا تأتــي أهميــة التدريــب واإ
متطلبــات العمــل فــي القطاعيــن المذكوريــن تحتــاج إلــى وقــت طويــل نســبيًا. ولذلــك البــد مــن 
عــادة تأهيــل مــن تــم توظيفهــم مــن خــال دورات  توســيع نطــاق التدريــب للوظائــف الجديــدة، واإ
قصيــرة أو متوســطة األجــل. ويبــدو أن معظــم مؤسســات القطــاع الخــاص تفتقــر إلــى نظــام 
عــادة التأهيــل، كمــا أن الموظفيــن الذيــن يشــاركون فــي دورات تدريبيــة ال  محــدد للتدريــب واإ

يحصلــون علــى امتيــازات مباشــرة نتيجــة لهــذه الــدورات.
إضافــة إلــى ذلــك كلــه، البــد الســتراتيجية توطيــن العمالــة فــي القطاعيــن الخــاص والمختلــط 
مــن أن تأخــذ فــي االعتبــار وضــع قواعــد للتعييــن، تلتــزم بهــا مؤسســات القطاعــات المختلفــة، 
بمــا فيهــا القطــاع الحكومــي، بحيــث يكــون التعييــن حســب المؤهــل التعليمــي والخبــرة والكفــاءة، 
التــي يتــم الكشــف عنهــا مــن خــال االختبــارات والمقابــات وغيرهــا، وبذلــك يتــم تعييــن الشــخص 

المناســب فــي المــكان المناســب، بغــض النظــر عــن أيــة اعتبــارات أخــرى.
ولقــد أخــذت الدراســة الميدانيــة هــذه النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســات الســابقة 

المشــار إليهــا بعيــن االعتبــار لــدى تصميــم عينــة البحــث وتحليــل النتائــج.

ثالثًا: توزع العمالة القطرية على القطاعات واألنشطة االقتصادية والمهن

تشــير بيانــات التعــدادات الســكانية التــي أجريــت خــال األعــوام 1986، 1997، 2004، 
2010 إلــى أن األكثريــة الســاحقة للقطرييــن يعملــون فــي القطــاع العــام )اإلدارة الحكوميــة 
والشــركات المملوكــة للدولــة(، حيــث وصلــت نســبة العامليــن فــي هــذا القطــاع إلــى نحــو %94 
مــن مجمــوع المشــتغلين القطرييــن فــي عــام 1997، ثــم بــدأت بالتراجــع حتــى وصلــت إلــى أقــل 
مــن 84% عــام 2012. أمــا العاملــون فــي القطــاع الخــاص فقــد كانــت أعلــى نســبة لهــم فــي عــام 
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لــى 4.1% عــام 2004  1986 حيــث قاربــت 10%، ثــم تراجعــت إلــى 4.7% عــام 1997 واإ
لتبــدأ فــي االرتفــاع بعــد ذلــك، حيــث وصلــت إلــى 7.8% عــام 2010 ثــم ارتفعــت إلــى %8.4 
لــى 9.3% عــام 2012، ممــا يشــير إلــى تزايــد مطــرد فــي اتجــاه القطرييــن نحــو  عــام 2011 واإ
العمــل فــي القطــاع الخــاص، علــى الرغــم مــن بقــاء نســبة العامليــن فــي هــذا القطــاع محــدودة 
حتــى اآلن. والجــدول رقــم )2( يبيــن مزيــدًا مــن التفصيــل حــول تــوزع المشــتغلين القطرييــن علــى 

القطاعــات المختلفــة خــال التعــدادات الســكانية األربعــة والســنتين األخيرتيــن.

جدول 2: المشتغلون القطريون حسب القطاع 1986- 2012
198619972004201020112012السنة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عددالقطاع

1835088.23406393.94563390.86177886.46420386.06934983.7عام

20619.917124.720494.155617.862798.476649.3خاص

2751.33170.924574.940085.641345.556316.8مختلط

غير 
0.0840.1640.11690.2 0.0 0.0 ربحي

0.0780.21430.3600.100.000.0 منزلي

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160.1اخرى

غير 
0.0 0.0 0.0 0.0 1050.51050.3مبين

208071003627510050282100714911007468010082813100مجموع

المصدر: - جهاز اإلحصاء، نتائج التعدادات السكانية 1986، 2010 ونتائج مسح القوى العاملة بالعينة   
لعامي 2011، 2012.

          - األمانة العامة للتخطيط التنموي، نتائج التعدادات السكانية 1997، 2004.

ياحــظ مــن  الجــدول رقــم )2( حــول تــوزع العامليــن القطرييــن علــى القطاعــات المختلفــة، 
أن المواطنيــن ال يعملــون مطلقــًا فــي قطــاع الخدمــة المنزليــة، وأن تواجدهــم محــدود جــدًا فــي 
القطــاع الدبلوماســي واإلقليمــي والدولــي، وكذلــك فــي القطــاع غيــر الربحــي. ويبيــن الجــدول أن 
عــدد العامليــن القطرييــن قــد تضاعــف نحــو أربــع مــرات خــال العقــود الثاثــة الماضيــة. لكــن 
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عــدد العامليــن منهــم فــي القطــاع الخــاص تضاعــف بشــكل كبيــر خاصــة بعــد عــام 2004. 
فبينمــا تضاعــف عــدد المشــتغلين القطرييــن مــن عــام 2004 حتــى 2012 بمقــدار 1.65 مــرة 
تضاعــف عــدد المشــتغلين منهــم فــي القطــاع الخــاص بمقــدار 3.74 مــرة. ولعــل هــذا ناجــم 
بالدرجــة األولــى عــن الطفــرة االقتصاديــة التــي شــهدتها دولــة قطــر بعــد التوســع الكبيــر فــي 
اســتثمار حقــول الغــاز، ممــا وفــر مزيــدًا مــن فــرص العمــل فــي القطاعــات المختلفــة، والســيما 
فــي القطــاع الخــاص. والشــكل رقــم )1( يبّيــن التزايــد المطــرد لنســبة العامليــن مــن القطرييــن فــي 

القطــاع الخــاص بــدءًا مــن عــام 2004.

شكل 1: التوزع النسبي للمشتغلين القطريين على القطاعات الرئيسية الثالثة 
)عام، خاص، مختلط( 1986- 2012
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المصدر: اعتمادًا على بيانات الجدول رقم 2 السابق

غيــر أن هــذا التزايــد فــي نســبة القطرييــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص يعــود أيضــًا إلــى 
ــر التــي بــدأت الدولــة باتباعهــا منــذ صــدور قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر فــي  سياســة التقطي
اجتماعــه العــادي رقــم 11 لســنة 1997 بشــأن اعتمــاد اإلجــراءات التنفيذيــة الازمــة لتشــجيع 
تلــك اإلجــراءات منــح  الخــاص والمشــترك والبنــوك. وتشــمل  بالقطــاع  العمــل  القطرييــن علــى 
القطرييــن العامليــن فــي هــذه القطاعــات القــرض واألرض، وســريان نظــام التقاعــد عليهــم، بمــا فــي 
ذلــك االســتمرار فــي صــرف الراتــب فــي حــاالت العجــز والوفــاة أو كبــر الســن. كمــا تضمــن القــرار 
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إلــزام القطاعــات المذكــورة بتوظيــف القطرييــن لديهــا بنســبة 20% مــن إجمالــي عــدد العامليــن فيهــا 
خــال المرحلــة األولــى ومدتهــا ثــاث ســنوات. وقــد نــص القــرار علــى أن تتولــى إدارة العمــل بــوزارة 
شــؤون الخدمــة المدنيــة واإلســكان )إدارة العمــل تتبــع اليــوم وزارة العمــل( بتنفيــذ النظــام وتقديــم 
تقريــر ســنوي يعــرض علــى مجلــس الــوزراء يتضمــن مؤشــرات التطبيــق ومــا يلــزم مــن دعــم21. 

وقــد كفــل الدســتور القطــري للمواطــن الحــق فــي العمــل وفقــًا ألحــكام القوانيــن فــي الدولــة ومنهــا 
قوانيــن الخدمــة المدنيــة )ســابقًا( وقانــون إدارة المــوارد البشــرية، وقوانيــن العمــل الســابقة والاحقــة 
والتــي ضمنــت جميعهــا حــق المواطــن فــي العمــل. فقــد نــص قانــون العمــل رقــم )14 ( لســنة 
2004 وفــي المــادة )18( منــه علــى أن تكــون األولويــة فــي االســتخدام للعمــال القطرييــن وال 
يجــوز اســتخدام غيــر القطرييــن إال بعــد التأكــد مــن عــدم وجــود عامــل قطــري مؤهــل ألداء العمــل 

المطلــوب.
كمــا أكــدت رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 الصــادرة بالقــرار األميــري رقــم  )44( لســنة 2008 
وضمــن ركيــزة التنميــة البشــرية، ان مــن الغايــات المســتهدفة فــي محــور القــوى العاملــة، العمــل 
علــى إيجــاد » قــوة عمــل كفــوءة وملتزمــة بأخاقيــات العمــل، مــع مشــاركة متزايــدة ومتنوعــة 
للقطرييــن فــي قــوة العمــل«22. واعتمــاداً  علــى هــذا التوجــه تمــت صياغــة االســتراتيجية المقترحــة 
لعمليــات التقطيــر والتــي نصــت علــى »تأميــن التشــغيل األمثــل والشــامل للباحثيــن عــن عمــل مــن 

المواطنيــن«.
دارة عمليــات التقطيــر بشــكل ســليم وموحــد فقــد صــدر القــرار االميــري رقــم )35(  ولتنظيــم واإ
لســنة 2009 بالهيــكل التنظيمــي لــوزارة العمــل، حيــث تولــت بموجبــه إدارة تنميــة القــوى العاملــة 
الوطنيــة اختصاصــات تخطيــط وتنفيــذ عمليــات التوجيــه واإلرشــاد المهنــي، وفــض المنازعــات بيــن 
المواطنيــن وجهــات عملهــم، ووضــع خطــط اســتخدام العمالــة الوطنيــة وتأهيلهــا، وقيــد القطرييــن 

الباحثيــن عــن عمــل وترشــيحهم لأعمــال المناســبة لهــم.

)21( انظر هبذا الش�أن: د. عيىس مجعة ابراهمي/ جفال ال�ويدي/ محمد العزني/، العامةل يف اخلدمة املدنية: الواقع وال�سياسات واالإصالح، جملس التخطيط/ 

الأمانة العامة، مارس 2005.

)22( الأمانة العامة للتخطيط التمنوي، رؤية قطر الوطنية 2030، ادلوحة، 2008، ص15
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لكــن الفــروق فــي األجــور بيــن القطاعيــن العــام والخــاص تظــل مــن أهــم محــددات االتجــاه نحــو 
العمــل فــي أحــد القطاعيــن. وقــد تبيــن مــن تحليــل متوســط األجــور بيــن القطاعيــن المذكوريــن فــي 
دولــة قطــر أن متوســط األجــر فــي القطــاع العــام )ســواء فــي اإلدارة الحكوميــة أو المؤسســات 
والشــركات الحكوميــة، أو حتــى فــي القطــاع المختلــط( يزيــد بنحــو ثاثــة أضعــاف عــن متوســط 

األجــر فــي القطــاع الخــاص، كمــا يشــير الجــدول رقــم )3( التالــي:

جدول 3: المشتغلون بأجر ) 15 سنة فأكثر( حسب متوسط األجر الشهري )باللاير 
القطري( والجنس والقطاع، 2011  

القطاع

مجموعإناثذكور

المشتغلون 
بأجر

متوسط األجر 
الشهري

المشتغلون 
بأجر

متوسط األجر 
الشهري

المشتغلون 
بأجر

متوسط األجر 
الشهري

75,35316,56025,91114,373101,26415,893إدارة حكومية 

مؤسسة /
34,15219,05910,11514,49444,26717,895شركة حكومية 

32,47318,4946,24612,53638,71917,247مختلط 

919,8915,31425,8229,112945,7135,505خاص 

دبلوماسي /
1,31017,21826419,4831,57417,595دولي /إقليمي

37814,45217012,68454813,863غير ربحي

47,8152,40383,7002,409131,5152,407منزلي

المجموع 
1,111,3727,882152,2286,0941,263,6007,401

www.qix.gov.qa المصدر: جهاز اإلحصاء، نتائج مسح القوى العاملة بالعينة لعام 2011 انظر أيضًا

ولكــن البــد هنــا مــن األخــذ باالعتبــار ان معظــم العامليــن فــي القطــاع الخــاص هــم مــن العمالــة 
الوافــدة، ممــا يعنــي أن متوســط األجــر فــي القطــاع المذكــور ال يمثــل متوســط أجــر المواطنيــن 
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القطرييــن فيــه.
أمــا فيمــا يتعلــق بتــوزع العامليــن القطرييــن فــي القطــاع الخــاص علــى النشــاطات االقتصاديــة، 
فالماحظــة األبــرز أن هنــاك عــددًا مــن النشــاطات ال يعمــل فيهــا القطريــون مثــل: الزراعــة 
دارة  مــدادات الميــاه وأنشــطة الصــرف واإ مــدادات الكهربــاء والغــاز وتكييــف الهــواء، واإ والصيــد، واإ
فــي  العامــة والضمــان االجتماعــي اإللزامــي. كمــا أن أعدادهــم محــدودة  النفايــات، واإلدارة 
أنشــطة مثــل خدمــات اإلقامــة والطعــام، والفنــون والترفيــه والتســلية، وحتــى فــي األنشــطة المتعلقــة 
بصحــة اإلنســان والعمــل االجتماعــي. والجــدول رقــم )4( يقــدم مزيــدًا مــن التفصيــل حــول تــوزع 

المشــتغلين القطرييــن علــى القطاعــات المختلفــة بحســب النشــاط االقتصــادي عــام 2012.
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جدول 4: المشتغلون القطريون حسب القطاع والنشاط االقتصادي )2012(
                                            

                        القطـــاع

النشاط االقتصادي
إدارة 

حكومية 

مؤسسة 
/ شركة 
خاص مختلطحكومية 

دبلوماسي

/دولي/ 
اقليمي 

غير 
المجموعمنزليربحي

2600000026الزراعة والحراجة وصيد األسماك

0525222602260007738التعدين واستغالل المحاجر

00465453000918الصناعة التحويلية

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار 
032999800001327وتكييف الهواء

إمدادات المياه وأنشطة الصرف 
123000000123وإدارة النفايات ومعالجتها

000709000709التشييد

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح 
المركبات ذات المحركات 

والدراجات النارية
0013013210001451

1210771082690001466النقل والتخزين

0503090000593أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

8745305744250002403المعلومات واالتصاالت

4650785013990002802األنشطة المالية وأنشطة التأمين

0202207260000669األنشطة العقارية

0021280000301األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات 
04918651000718الدعم

اإلدارة العامة والدفاع والضمان 
4546300000045463االجتماعي اإللزامي

9344001252056010652التعليم

األنشطة في مجال صحة اإلنسان 
21652091017808204516والعمل االجتماعي

716190620310828الفنون والترفيه والتسلية

0008900089أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة المنظمات والهيئات غير 
0000210021الخاضعة للوالية القضائية الوطنية

58769105595631766421169082813المجموع

المصدر: جهاز اإلحصاء، مسح القوى العاملة بالعينة لعام 2012

ويمكننــا أن نســتنتج مــن الجــدول رقــم )4( أن النشــاطات التــي يفضلهــا القطريــون العاملــون 
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فــي القطــاع الخــاص هــي )بترتيــب األولويــة( األنشــطة الماليــة والتأميــن، والتجــارة، والتعليــم، 
يلــي ذلــك أنشــطة التشــييد، والخدمــات اإلداريــة وخدمــات الدعــم، ثــم تأتــي أنشــطة هامــة مثــل 
القطرييــن  تــوزع  علــى  االطــاع  ولتســهيل  واالتصــاالت.  والمعلومــات  التحويليــة،  الصناعــة 
العامليــن فــي القطــاع الخــاص علــى أقســام النشــاط االقتصــادي، قمنــا جمــع بعــض النشــاطات 
المتقاربــة وحذفنــا تلــك التــي ال يعمــل فيهــا القطريــون، فحصلنــا علــى الشــكل رقــم )2( الــذي 
يبيــن التــوزع النســبي للقطرييــن المشــتغلين فــي القطــاع الخــاص علــى أقســام مختــارة مــن النشــاط 

االقتصــادي. 

شكل 2: التوزع النسبي للمشتغلين القطريين في القطاع الخاص على أقسام النشاط 
االقتصادي )2012(

8.9 
12.6 

20.7 

5.5 18.3 
3.7 
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16.3 
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المصــدر: اعتمــادًا علــى بيانــات الجــدول رقــم 3 الســابق

ولعــل تــوزع القطرييــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص بحســب المهــن يعطينــا فكــرة أوضــح 
عــن اتجاهاتهــم نحــو العمــل فــي هــذا القطــاع، حيــث أن أكثريتهــم الســاحقة تعمــل فــي مهــن 
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االختصاصييــن، والمشــرعين وموظفــي اإلدارة العليــا والمديريــن، والكتبــة. بينمــا تعمــل أعــداد 
قليلــة جــدًا كعمــال مهــرة فــي الزراعــة وصيــد األســماك، وفــي المهــن العاديــة، وكذلــك فــي مهــن 
تشــغيل اآلالت والمعــدات وتجميعهــا. والجــدول رقــم )5( يبيــن مزيــدًا مــن التفصيــل حــول أعــداد 

المشــتغلين القطرييــن فــي المهــن المختلفــة.

جدول 5: المشتغلون القطريون حسب القطاع والمجموعات المهنية الرئيسية )2012(
القطاع

مجموعات المهن
إدارة 

حكومية 

مؤسسة 
/ شركة 
خاص مختلطحكومية 

دبلوماسي/ 
دولي/ 
اقليمي 

غير 
المجموعمنزليربحي

المشــرعون وموظفــو االدارة 
461010437011786151708172العليــا والمديــرون

16809344918652070630024229االختصاصيون
واالختصاصيــون  الفنيــون 

103061443799726083013357المســاعدون

15372253613291748039021024الكتبة
الخدمــات  فــي  العاملــون 
المحــات  فــي  والباعــة 

واألســواق التجاريــة 
254614974654620004970

العمــال المهــرة فــي الزراعــة 
0003400034وصيــد االســماك

ــا  ــي الحــرف وم ــون ف العامل
ــن ــن المه ــا م 32813633216540004619اليه

والمعــدات  اآلالت  مشــغلو 
هــا مجمعو 929142821390001292و

49168669450005116المهن العادية

المجموع
58769105595631766421169082813

المصدر: جهاز اإلحصاء، مسح القوى العاملة بالعينة لعام 2012

، جمعنــا  المهــن،  بحســب  الخــاص  القطــاع  فــي  القطرييــن  مــن  العامليــن  تــوزع  وإليضــاح 
والمعــدات  اآلالت  ومشــغلي  المســاعدين،  واالختصاصييــن  الفنييــن  مــع  االختصاصييــن 
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ومجمعيهــا مــع العامليــن فــي الزراعــة وصيــد األســماك والمهــن العاديــة )تحــت عنــوان مهــن 
أخــرى(، وحســبنا النســب المئويــة للعامليــن فــي فئــات المهــن المذكــورة، فحصلنــا علــى الشــكل 
رقــم )3(، الــذي يوضــح تركــز األكثريــة الســاحقة )نحــو 83%(  فــي مهــن المشــرعين والمديريــن 

والكتبــة. واالختصاصييــن  والفنييــن 

شكل 3: التوزع النسبي للمشتغلين القطريين في القطاع الخاص على أقسام المهن 
)2012(

2.8 8.5 
6.0 

22.8 

36.5 

23.3 

       

المصــدر: اعتمــادًا علــى بيانــات الجــدول رقــم 4 الســابق

رابعًا: خصائص مجتمع البحث

1. التعريــف بمجتمــع البحــث: لتحديــد موضــوع البحــث بشــكل دقيــق، رأينــا أن يتألــف مجتمــع 
البحــث مــن جميــع المواطنيــن الذيــن تقدمــوا بطلبــات لــوزارة العمــل للبحــث عــن فرصــة عمــل 
مناســبة لتخصصاتهــم ورغباتهــم عــام 2011. وقــد بلــغ مجمــوع هــؤالء المتقدميــن 4535 فــردًا 
بأعــداد متقاربــة بيــن الذكــور واإلنــاث )48.5% و51.5% علــى التوالــي(. وكان نحــو ثاثــة 
أرباعهــم )74.2%( فــي الفئــات العمريــة 21-40 ســنة، و 19.3% فــي أعمــار أقــل مــن 20 
ســنة، بينمــا كانــت أعمــار الباقيــن )نحــو 6.5%( أكثــر مــن أربعيــن عامــًا. والجــدول رقــم )6( 
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يبيــن مزيــدًا مــن التفصيــل:
جدول 6: مجتمع البحث حسب العمر والجنس

مجموعذكورإناثالجنس
%عدد%عدد%عددالعمر

29612.757926.387519.3اقل من 20
187680.4148667.5336274.2من 20 حتى 40

1616.91356.22966.5أكبر من 40

233310022001004533100المجموع
المصدر: بيانات وزارة العمل

أما الحالة التعليمية لطالبي العمل عام 2011، فيبينها الجدول رقم )7(:

جدول 7: مجتمع البحث حسب الجنس والمؤهل الدراسي
مجموعذكورإناثالمؤهل الدراسي

101110211دون المرحلة االبتدائية
72153225المرحلة االبتدائية
155261416المرحلة االعدادية

137214032775المرحلة الثانوية
302454الديبلوم المتوسط

596230826المرحلة الجامعية األولى
549مرحلة الدبلوم العالي

5914مرحلة الماجستير
303مرحلة الدكتوراه

233921944533المجموع

المصدر: بيانات وزارة العمل

يتبيــن مــن الجــدول رقــم )7( أن أكثريــة المتقدميــن)62.4%( هــم مــن حملــة الشــهادة الثانويــة، 
يليهــم حملــة الشــهادة الجامعيــة فمــا فــوق )18.8%(. وتتقــارب نســبة الذيــن أتمــوا المرحلــة 
اإلعداديــة مــع الذيــن لــم يتجــاوز مســتواهم التعليمــي المرحلــة االبتدائيــة )9.2% و 9.6% علــى 
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التوالــي(. ويلفــت النظــر أن نحــو 5% مــن المتقدميــن مــن األمييــن أو الملميــن )الذيــن يقــرأون 
ويكتبــون دون أن ينهــوا أيــة مرحلــة تعليميــة(. كمــا يلفــت النظــر أن هنــاك بيــن المتقدميــن ثاثــة 
مــن حملــة شــهادة الدكتــوراه )كلهــم مــن اإلنــاث( وأربعــة عشــر مــن حملــة الماجســتير )9 ذكــور 
و5 إنــاث(. ومــن أهــم خصائــص مجتمــع البحــث التعليميــة أن المســتوى التعليمــي لإلنــاث 
أعلــى بوجــه عــام منــه لــدى الذكــور. وأبــرز مــا يتجلــى ذلــك فــي أن نســبة الذيــن أنهــوا تعليمهــم 
الجامعــي فمــا فــوق بيــن اإلنــاث هــي أكثــر مــن ضعــف مثيلتهــا بيــن الذكــور )26.1% لإلنــاث 
مقابــل 11% للذكــور(. ولعــل الشــكل رقــم )4( يلخــص الخصائــص التعليميــة لمجتمــع البحــث: 

شكل )4(: التوزع النسبي لمجتمع البحث حسب الجنس والحالة التعليمية
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  المصدر: استنادًا إلى بيانات الجدول رقم 6 السابق

ومــن الطبيعــي أن تكــون األكثريــة الســاحقة لطالبــي العمــل )أكثــر مــن 85%( مــن العــزاب، 
بينما لم تتجاوز نســبة المتزوجين 11%، وكانت هناك نســبة ضئيلة من المطلقين )%0.6(. 

أمــا الباقــون فقــد صنفــوا فــي حقــل »غيــر مبيــن«.
2. حالــة طلبــات العمــل: تقــدم بيانــات وزارة العمــل صــورة واضحــة عــن حالــة كل مــن 
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طلبــات العمــل المقدمــة خــال عــام 2011 حتــى مطلــع مايــو 2012، حيــث تبيــن أن ثلثــي 
طالبــي العمــل مــن الذكــور ونحــو نصــف طلبــات اإلنــاث قــد تــم تعيينهــم بالفعــل، بينمــا مــا يــزال 
نحــو ربــع الطلبــات تنتظــر الدراســة أو المقابلــة. والجــدول رقــم )8( يبيــن مزيــدًا مــن التفصيــل. 

جدول 8: حالة طلبات العمل حسب الجنس

حالة الطلب
مجموعإناثذكور

%عدد%عدد%عدد

145966.3120151.5266058.7مغلق للتعيين

120.5140.6260.6مغلق لتجاوز عدد الفرص
مغلــق ألن مؤهلــه أقــل مــن ثانــوي وعمــره أقــل 

1818.2001814مــن 30 ســنة

1898.624510.54349.6مغلق ألسباب أخرى*

31014.172631.1103622.9مرشح للمقابلة

492.21476.31964.3الطلب قيد الدراسة

220010023331004533100المجموع

المصدر: بيانات وزارة العمل

 * تشــمل أســباب إغــاق الملــف الحــاالت التاليــة: التعييــن، مســجل فــي جامعــة قطــر أو غيرهــا مــن الجامعــات أو مبتعــث للدراســة 
فــي الخــارج أو متــدرب فــي احــدى الجهــات، لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة، يحمــل مؤهــل اقــل مــن ثانويــة وعمــره اقــل مــن 30 ســنة، 
تجــاوز العــدد المحــدد لفــرص الترشــيح، تابــع لبنــد الخدمــات المركزيــة، يتقاضــى تعويــض الضمــان االجتماعــي، مــدرج فــي ســجات 

هيئــة التقاعــد والمعاشــات، رقــم الهاتــف خطــأ أو ال يــرد علــى الهاتــف... ومــا شــابه مــن األســباب.

أمــا عاقــة التعييــن بالعمــر، فكانــت أقــل تفاوتــًا، مــع ميــل أكبــر قليــًا لتعييــن مــن هــم بيــن 
الخامســة والعشــرين والرابعــة والثاثيــن مــن العمــر. أمــا بالنســبة للطلبــات التــي أغلقــت دون 
تعييــن أصحابهــا فــي إحــدى الوظائــف، فكانــت بالدرجــة األولــى للذيــن تجــاوزت أعمارهــم 

الخامســة والثاثيــن، كمــا يبيــن الجــدول رقــم )9(. 
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جدول 9: حالة طلبات العمل حسب العمر

حالة الطلب
مجموعأكثر من 2535-34أقل من 25

%عدد%عدد%عدد%عدد

155357.875660.935158266058.7مغلق للتعيين

130.5110.920.3260.6مغلق لتجاوز عدد الفرص
مغلــق ألن مؤهلــة أقــل مــن ثانــوي وعمره 

1304.8504.010.21814أقــل مــن 30 ســنة

1575.8655.2212354349.6مغلق ألسباب أخرى

69425.830624.7366103622.9مرشح للمقابلة

1405.2534.330.51964.3الطلب قيد الدراسة

268710012411006051004533100المجموع

المصدر: بيانات وزارة العمل

وفيمــا يتعلــق بالحالــة التعليميــة ألصحــاب طلبــات العمــل، تبيــن أن أكبــر نســبة مــن المعينيــن كانــت مــن نصيــب 
الجامعييــن فمــا فــوق، يليهــا حملــة الشــهادة الثانويــة والدبلــوم المتوســط، ثــم ذوي التعليــم اإلعــدادي فمــا دون 
)نحــو 72%، 60%، 40% علــى التوالــي(. ولهــذا، كان مــن الطبيعــي أن تكــون نســبة مــن أغلقــت طلباتهــم دون 

تعييــن أعلــى بيــن أصحــاب طلبــات العمــل األقــل تعليمــًا. والجــدول رقــم )10( يبيــن تفاصيــل ذلــك.

جدول 10: حالة طلبات العمل حسب الحالة التعليمية

حالة الطلب
ودبلــوم إعدادي فما دون ثانــوي 

ســط مجموعجامعي فما فوقمتو

%عدد%عدد%عدد%عدد

33839.7170860.461472.1266058.7مغلق للتعيين

70.8100.491.1260.6مغلق لتجاوز عدد الفرص
مغلــق ألن مؤهلــة أقــل مــن ثانوي 

18121.200001814وعمــره أقــل مــن 30 ســنة

16419.22157.6556.54349.6مغلق ألسباب أخرى

11713.775726.816219103622.9مرشح للمقابلة

455.31394.9121.41964.3الطلب قيد الدراسة

85210028291008521004533100المجموع

المصدر: بيانات وزارة العمل
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المعينــون حســب القطــاع: توضــح بيانــات الذيــن تــم تعيينهــم خــال عــام 2011   .3
أن نســبة المعينيــن فــي كل مــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص متقاربــة )نحــو 44% و %43 
علــى التوالــي(، وأن قطــر للبتــرول والشــركات التابعــة لهــا قــد اســتوعبت أكثــر مــن 13% مــن 
المتقدميــن. وممــا يلفــت النظــر أن نســبة المعينــات فــي القطــاع الخــاص مــن اإلنــاث تجــاوزت 
ضعــف نســبة المعينيــن فــي هــذا القطــاع مــن الذكــور )69% لإلنــاث مقابــل 31% للذكــور(، 
علــى عكــس القطــاع الحكومــي الــذي اســتوعب نحــو 56% مــن الذكــور و 43% مــن اإلنــاث. 
أمــا قطــر للبتــرول والشــركات التابعــة لهــا، فــكان حــظ الذكــور للتعييــن فيهــا أكبــر بكثيــر مــن 

اإلنــاث )81% مقابــل 19%(. والجــدول رقــم )11( يبيــن مزيــدًا مــن التفصيــل.

جدول 11: المعينون خالل عام 2011* حسب القطاع 
%

من المجموع

مجموع إناث ذكور

%القطاع عدد % عدد % عدد
43.9 100 2105 43.9 924 56.1 1181 حكومي

42.8 100 2054 69.0 1417 31.0 637 خاص

13.3 100 638 18.8 120 81.2 518 قطر للبترول

100 100 4797 51.3 2461 48.7 2336 المجموع

المصدر: بيانات وزارة العمل

* الجــدول يمثــل مجمــوع الذيــن تــم تعيينهــم خــال العــام المذكــور، بغــض النظــر عــن تاريــخ تقديــم الطلــب. ولذلــك كانــت أعــداد 
المعينيــن فــي الجــدول أكبــر مــن أعــداد المعينيــن مــن المتقدميــن بطلباتهــم عــام 2011.

أمــا إذا دققنــا فــي تفاصيــل تلــك التعيينــات فــي القطــاع الخــاص، فيتبيــن مــن الجــدول رقــم 
)12( مــا يلــي:

• أكثريــة المعينيــن فــي القطــاع الخــاص ذهبــوا إلــى قطــاع التعليــم )44.4%( لكــن نحــو %97 
مــن هــؤالء كانــوا مــن اإلنــاث.

اإلنــاث  مــن  ثلثيهــم  نحــو  والبنــوك )%28.8(،  المصــارف  قطــاع  فــي  المعينــون  يليهــم    •
 .)%61.7(
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• أما الباقون )نحو ربع مجموع المعينين(، فقد توزعوا على مجاالت عديدة مثل االتصاالت 
والعقارات وشركات االستثمار وغيرها.

جدول 12: المعينون خالل عام 2011 في القطاع الخاص حسب النشاط 

النشاط

النسبة من نسبة المعينين من الجنسين
العددالمجموع مجموعإناثذكور

3.496.610044.4913التعليم المدارس والجامعات
38.361.710028.8592المصارف و البنوك

61.338.71005.2106االتصاالت
78.022.01004.082العقارات

84.215.81002.857إعالم
54.445.61002.857شركات االستثمار

41.358.71002.246تأمين
85.015.01001.940النقل

32.467.61001.837مؤسسات المجتمع المدني
100.00.01000.511الصناعات بما فيها التحويلية

0.0100.01000.25الخدمات الطبية
87.612.41005.1108خدمات اخرى

31.069.01001002054المجموع
المصدر: بيانات وزارة العمل

وأمــا فــي القطــاع الحكومــي، فوفقــًا للجــدول رقــم )13( تميــزت النشــاطات التــي عيــن فيهــا 
مقدمــو طلبــات العمــل بمــا يلــي:

• األكثريــة الســاحقة مــن المعينيــن تــم تعيينهــم إمــا فــي األجهــزة الحكوميــة )76.4%( أو فــي 
المؤسســات والهيئــات الحكوميــة األخــرى )18.3%(. وكانــت نســب تعييــن اإلنــاث والذكــور فــي 

هذيــن المجاليــن متقاربــة مــع ميــل لصالــح الذكــور.
• ولــم تــزد نســب المعينيــن فــي كل مــن مجــاالت النشــاط األخــرى كالبتــرول والغــاز ومؤسســات 

المجتمــع المدنــي والنقــل وغيرهــا عــن 1% مــن مجمــوع المعينيــن.
• يلفــت النظــر أن نســبة اإلنــاث المعينــات فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي مــن اإلنــاث أعلــى 
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بكثيــر مــن مثيلتهــا لــدى الذكــور )81% مقابــل 19% علــى التوالــي(.

جدول 13: المعينون خالل عام 2011 في القطاع العام حسب النشاط 

النشاط
نسبة المعينين من الجنسين

العددالنسبة من المجموع المجموعإناثذكور
57.942.110076.41608األجهزة الحكومة

هيئات ومؤسسات 
49.051.010018.3386حكومية

47.652.41001.021البترول و الغاز

مؤسسات المجتمع 
19.081.01001.021المدني

90.010.01001.020النقل

64.735.31000.817الرياضة

69.230.81000.613المصارف و البنوك

التعليم المدارس 
16.783.31000.36والجامعات

100.00.01000.36اإلعالم

25.075.01000.24مراكز التدريب

شركات االستثمار 
50.050.01000.12واألموال

0.0100.01000.01خدمات طبية

56.143.91001002105المجموع 

المصدر: بيانات وزارة العمل
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الفصل الثالث: نتائج الدراسة الميدانية

أواًل: خصائص العينة

تقتــرب خصائــص العينــة مــن خصائــص مجتمــع البحــث إلــى حــد كبيــر، الســيما فيمــا يتعلــق بنســبة الذكــور 
واإلنــاث والحالــة التعليميــة، كمــا يبيــن الجــدول رقــم )2(. 

جدول 14: أفراد عينة البحث حسب الجنس والعمر والحالة الزواجية والحالة التعليمية ومكان اإلقامة 
النسبة المئويةالعددالبدائلالمتغيرات

الجنس
22547.1ذكور
25352.9إناث

العمر

6313.2أقل من 20 سنة
20-2416534.5

29 - 2510822.6
34 - 305210.6
39 - 35449.2
44 - 40245
44-49132.7

5091.9 سنة فأكثر

الحالة الزواجية

25352.9عازب
20142.1متزوج
204.2مطلق
40.8أرمل

الحالة التعليمية
7215.1إعدادية فما دون

29261.1ثانوية أو دبلوم متوسط
11423.8جامعي فما فوق

مكان اإلقامة

17837.2الدوحة
19741.2الريان
418.6الوكرة

357.3أم صالل
153.1الخور

51.0الشمال
71.5الضعاين

478100المجموع
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ويبيــن الجــدول رقــم ) 24( أن نســبة الذكــور كانــت نحــو47% مقابــل 53% لإلنــاث، وكانــت أكثريــة أفــراد العينــة 
)نحــو 61%( مــن حملــة الشــهادة الثانويــة أو الدبلــوم المتوســط )ســنة أو ســنتين بعــد الثانويــة(، بينمــا اقتربــت 
نســبة حملــة الشــهادة الجامعيــة فمــا فــوق مــن ربــع أفــراد العينــة )23.8%(. وال يختلــف األمــر كثيــرًا مــن حيــث 
أعمــار أفــراد العينــة، حيــث كانــت النســبة األكبــر )نحــو 35%( مــن الفئــة العمريــة 20-24 ســنة تليهــا نســبة 
الفئــة العمريــة 25-29 ســنة )نحــو 23%(. أمــا فيمــا يتعلــق بالحالــة الزواجيــة، فــكان مــن الطبيعــي أن تكــون 
النســبة األكبــر مــن العــزاب )نحــو 53%(، تليهــا نســبة المتزوجيــن )نحــو 42%(. ويشــكل ســكان مدينــة الدوحــة 
)بلديتــي الدوحــة والريــان( أكثــر مــن 78% مــن أفــراد العينــة، وهــي نســبة مقاربــة لنســبتهم فــي المجتمــع بوجــه 

عــام. والجــدول رقــم )14( يبيــن مزيــدًا مــن التفصيــل حــول خصائــص عينــة البحــث.
أمــا فيمــا يتعلــق بعاقــة أفــراد العينــة بالعمــل، فقــد تبيــن أن أكثريتهــم الســاحقة )95%( يبحثــون 
عــن العمــل ألول مــرة، تــم تعييــن أقــل مــن ثلثيهــم )61%(، بينمــا لــم يتخــذ قــرار بعــد بشــأن 
اآلخريــن. ومــن الجديــر بالذكــر أن نســبة الذيــن تــم تعيينهــم بيــن الذكــور أعلــى منهــا بيــن اإلنــاث 
)تــم تعييــن 73.1% مــن الذكــور الذيــن تقدمــوا بطلبــات العمــل مقابــل 50.2% مــن اإلنــاث(. 
وعلــى عكــس مــا هــو متوقــع مــن أن نســبة ملموســة مــن مقدمــي طلبــات العمــل يرفضــون مــا 
يعــرض عليهــم مــن فــرص للعمــل، فــإن 3.3% فقــط مــن مجمــوع أفــراد العينــة لــم يقبلــوا بمــا 
عــرض عليهــم مــن أعمال)عــادة مــا تعــرض وزارة العمــل علــى طالــب العمــل ثاثــة خيــارات قبــل 
إغــاق ملفــه( أكثريتهــم مــن اإلنــاث )81% مــن مجمــوع الرافضيــن(. ويلفــت النظــر أن هنــاك 
أربعــة مــن أفــراد العينــة مــن المتقاعديــن الذيــن يبحثــون عــن العمــل وكلهــم مــن الذكــور. والجــدول 

رقــم )15( يبيــن تفاصيــل عاقــة أفــراد العينــة بالعمــل.
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جدول 15: أفراد عينة البحث حسب الحالة العملية والجنس

مجموعإناثذكورالعالقة بالعمل

%عدد%عدد%عدد

5624.910742.316334.1يطلب العمل ألول مرة ولم يتخذ قرار بشأنه

15167.112649.827757.9طلب العمل ألول مرة وتم توظيفه

31.3114.3142.9طلب العمل ألول مرة وعرض عليه عمل ولم يقبله 

20.962.481.7موظف سابق يطلب عمال آخر و لم يحصل عليه

94.010.4102.1موظف سابق طلب عمال آخر و تم تعيينه في العمل الجديد

00.020.820.4موظف سابق طلب عمال آخر و عرض عليه عمل لم يقبله

41.800.040.8متقاعد يبحث عن عمل

225100253100478100المجموع 

وهــذه النتائــج تتماثــل تقريبــًا مــع النتائــج المتعلقــة بمجتمــع البحــث حيــث تــم خــال عــام 2011 
تعييــن 66.3% مــن الذكــور الذيــن تقدمــوا بطلبــات للعمــل مقابــل 51.5% مــن اإلنــاث.

ثانيًا: القطاع المرغوب والمهن المفضلة

أظهــرت نتائــج البحــث الميدانــي أن أكثريــة المواطنيــن القطرييــن مازالــت تفضــل العمــل فــي 
قطــاع اإلدارة الحكوميــة، لكــن بنســب أقــل مــن نســب تواجدهــا الفعلــي فــي هــذا القطــاع. فبينمــا 
بلغــت نســبة القطرييــن فــي قطــاع اإلدارة الحكوميــة 73.9% مــن مجمــوع قــوة العمــل القطريــة عــام 
2011، فــإن نســبة الذيــن يفضلــون العمــل فــي هــذا القطــاع بيــن أفــراد العينــة بلغــت نحــو 68% مــن 
المجمــوع. وبالمقابــل كانــت نســبة الراغبيــن بالعمــل فــي القطــاع الخــاص بيــن أفــراد العينــة أكبــر مــن 
النســبة الفعليــة للقطرييــن فــي هــذا القطــاع، إذ بلغــت النســبة المذكــورة 12.6% بيــن المســتجيبين 
مقابــل 8.4% نســبة القطرييــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص عــام 2011. لكــن الفــرق المذكــور 
شــمل الذكــور فقــط، ممــا يشــير إلــى أن تغيــر االتجــاه نحــو العمــل فــي القطاعــات المختلفــة يخــص 
الذكــور، أكثــر ممــا يخــص اإلنــاث، اللواتــي مــا تــزال نســبة الراغبــات منهــن فــي العمــل فــي القطــاع 

الخــاص ضئيلــة. والشــكل رقــم )5( يبيــن مزيــدًا مــن التفصيــل حــول المقارنــة المذكــورة.



52

شكل 5: الراغبون من أفراد العينة والموجودون بالفعل في قوة العمل القطرية 
حسب القطاع والجنس )%(
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لقــد بلغــت نســبة اإلنــاث اللواتــي يفضلــن العمــل فــي قطــاع اإلدارة الحكوميــة 75.9.% مقابــل 
58.7% مــن الذكــور، بينمــا بلغــت نســبة اللواتــي يفضلــن العمــل فــي القطــاع الخــاص %8.3 
مقابل 17.3% للذكور.  والجدول رقم )16( يعطي فكرة أدق عن رغبات أفراد العينة بحسب 

القطاع.

جدول 16: أفراد عينة البحث حسب القطاع المرغوب والجنس

القطاع المرغوب

مجموعإناثذكور

%عدد%عدد%عدد

13258.719275.932467.8اإلدارة الحكومية

5424.04015.89419.7الشركات الحكومية والقطاع المختلط

3917.3218.36012.6القطاع الخاص

225100253100478100المجموع
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أمــا فيمــا يتعلــق بتــوزع رغبــات المســتجيبين بحســب الحالــة التعليميــة، فقــد تبيــن أنــه كلمــا 
ارتقــى المســتوى التعليمــي قلــت نســبة الراغبيــن فــي العمــل فــي قطــاع اإلدارة الحكوميــة، وزادت 
نســبة الراغبيــن فــي العمــل فــي الشــركات الحكوميــة والقطــاع المختلــط. بينمــا كانــت أكبــر نســبة 
مــن الراغبيــن بالعمــل فــي القطــاع الخــاص )14.4%( مــن حملــة المؤهــات المتوســطة )ثانــوي 
أو دبلــوم متوســط(، وأقــل نســبة مــن هــؤالء )6.9%( مــن حملــة الشــهادة اإلعداديــة فمــا دون. 

والشــكل رقــم )6( يوضــح ذلــك.

شكل 6: القطاع المرغوب من قبل أفراد العينة حسب الحالة التعليمية
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وعندمــا ســئل الذيــن يفضلــون العمــل فــي اإلدارة الحكوميــة عــن أســباب تفضيلهــم لهــذا القطــاع، 
أجابــت النســبة األكبــر )37.3%( بــأن الســبب األهــم يعــود لكــون العمــل فيــه ثابــت ومســتقر، 
وذلــك دون فــروق تذكــر بيــن الذكــور واإلنــاث. يلــي ذلــك مــن أكــدوا علــى وجــود تشــريعات 
تضمــن حقــوق الموظــف فــي القطــاع المذكــور )25.3%(. وهنــا كانــت نســبة الذكــور أعلــى مــن 
نســبة اإلنــاث )30.3% للذكــور مقابــل 21.9% لإلنــاث(. وممــا يلفــت النظــر، أن أســبابًا مثــل 
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ارتفــاع األجــر، أو طــول اإلجــازات ، أو ســهولة العمــل، أو االلتــزام األقــل أو مــا شــابه... لــم 
تحــظ ســوى بنســب ضئيلــة مــن مجمــوع المســتجيبين، كمــا يبيــن الجــدول رقــم )17(.

جدول 17: أهم سبب لتفضيل المستجيبين العمل في قطاع اإلدارة الحكومية حسب 
الجنس

األسباب
مجموعإناثذكور

%عدد%عدد%عدد

118.3168.3278.3األجر أعلى
96.894.7185.6فرص الترقية أكثر

4937.17237.512137.3العمل ثابت ومستقر
53.8115.7164.9االنضباط و االلتزام أقل

53.82110.9268.0سهولة العمل
53.8126.3175.2اإلجازات أطول

4030.34221.98225.3وجود تشريعات تضمن حقوق الموظف
86.194.7175.2يوفر فرصا أكثر للتأهيل والتدريب

132100192100324100المجموع 

ذوو  اهتــم  حيــث  التعليميــة،  الحالــة  بحســب  اإلجابــات  فــي  االختــاف  بعــض  ظهــر  وقــد 
المســتويات التعليميــة األدنــى بثبــات العمــل واســتقراره، بينمــا ركــز حملــة الشــهادة الجامعيــة فمــا 

فــوق علــى التشــريعات التــي تضمــن حقــوق الموظــف، كمــا يبيــن الشــكل رقــم )7(.
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شكل 7: أهم سبب لتفضيل المستجيبين العمل في قطاع اإلدارة الحكومية حسب الحالة التعليمية
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أمــا الســبب األهــم لتفضيــل القطــاع الخــاص، فقــد كان بالنســبة ألكثــر مــن ثلــث المســتجيبين 
)36.7%( أن األجــر والمكافــآت فــي هــذا القطــاع تتناســب مــع الجهــد المبــذول، تلــى ذلــك نســبة 
الذيــن ركــزوا علــى أن حريــة التصــرف فيــه أكبــر مــن غيــره )18.3%(، ثــم أنــه يتيــح فرصــة أكبــر 
لإلبــداع واالبتــكار )16.7%(، وبعــد ذلــك أنــه يضــع الشــخص المناســب فــي المــكان المناســب 
جابــات اإلنــاث، حيــث ركــز  )13.3%(. والشــكل رقــم )8( يبيــن الفــروق بيــن إجابــات الذكــور واإ
الذكــور أكثــر علــى حريــة التصــرف، بينمــا اهتمــت اإلنــاث بجديــة العمــل ونشــاطه وبإتاحــة 

الفرصــة لإلبــداع واالبتــكار.
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شكل 8: أهم سبب لتفضيل المستجيبين العمل في القطاع الخاص حسب الجنس
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وأمــا فيمــا يتعلــق بالفــروق بيــن اإلجابــات بحســب الحالــة التعليميــة، فقــد تبيــن أن الجامعييــن 
يركــزون أكثــر مــن غيرهــم علــى إتاحــة فــرص اإلبــداع واالبتــكار، كمــا أن نســبتهم أعلــى قليــًا بيــن 
الذيــن اختــاروا تناســب األجــور والمكافــآت مــع الجهــد المبــذول، فــي حيــن لــم يبــِد ذوو المســتويات 

التعليميــة األدنــى اهتمامــًا يذكــر بفــرص الترقيــة. والشــكل رقــم )9( يبيــن مزيــدًا مــن التفصيــل.

شكل 9: أهم سبب لتفضيل المستجيبين العمل في القطاع الخاص حسب الحالة التعليمية
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وعندمــا طــرح الســؤال بشــكل آخــر، تبيــن أن األجــور والمكافــآت هــي التــي تشــكل العامــل 
الحاســم فــي اختيــار القطــاع. فعــن الســؤال: إذا وفــر لــك القطــاع الخــاص دخــًا مســاويًا للقطــاع 
الحكومــي هــل تفضــل العمــل فيــه؟ أجــاب 45% مــن أفــراد العينــة بنعــم، دون فــروق تذكــر بيــن 
الذكــور واإلنــاث، وأجــاب أكثــر مــن 20% بــا فــرق. أمــا الذيــن أصــروا علــى رفــض العمــل فــي 
هــذا القطــاع فشــكلوا 34.5% فقــط مــن المســتجيبين، وهنــا كانــت نســبة الرافضيــن بيــن اإلنــاث 
أعلــى مــن الذكــور )36.4% مقابــل 32.4% علــى التوالــي(. والجــدول رقــم )18(  يبيــن عــدد 

اإلجابــات ونســبها.

جدول 18: توزع اإلجابات حول تفضيل العمل في القطاع الخاص إذا وفر دخالً مساوياً 
للقطاع الحكومي حسب الجنس

 

 

مجموعإناثذكور

%عدد%عدد%عدد

10144.911445.121545.0نعم

7332.49236.416534.5ال

5122.74718.69820.5ال فرق 

225100.0253100.0478100.0المجموع

 أمــا اإلجابــات بحســب الحالــة التعليميــة، فقــد أظهــرت اهتمامــًا باألجــر مــن قبــل المســتويات 
التعليميــة األدنــى، حيــث وافــق أكثــر مــن نصــف أصحــاب المســتويات اإلعداديــة فمــا دون علــى 
العمــل فــي القطــاع الخــاص إذا وفــر لهــم أجــرًا مســاويًا للقطــاع الحكومــي، بينمــا كانــت نســبة 
الجامعييــن فمــا فــوق بيــن الذيــن أجابــوا بــأن ال فــرق لديهــم فــي العمــل بــأي مــن القطاعيــن فــي 

حــال تســاوي األجــر هــي األقــل، كمــا يبيــن الشــكل رقــم )10(. 
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شكل 10: توزع اإلجابات حول تفضيل العمل في القطاع الخاص إذا وفر دخالً مساوياً 
للقطاع الحكومي حسب الحالة التعليمية
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ومــن المؤشــرات الهامــة فــي االتجــاه نحــو العمــل، أقســام النشــاط االقتصــادي والمهــن التــي 
يفضلهــا المســتجيبون. فعنــد الســؤال عــن األنشــطة االقتصاديــة المفضلــة، بغــض النظــر عــن 
التخصــص، تبيــن أن نحــو ربــع مجمــوع المســتجيبين )25.1%( يفضلــون مجــال التعليــم، يليــه 
مجــال التجــارة )21.1%(، ثــم مجــال الشــؤون الماليــة والبنــوك والتأميــن )12.6%(. وبالطبــع 
التوالــي(  الذكــور )30.8% مقابــل 18.7% علــى  أكبــر مــن  بنســبة  التعليــم  فضلــت اإلنــاث 
وكذلــك الصحــة )15.4% لإلنــاث مقابــل 9.8% للذكــور(، بينمــا فضلــت النســبة األكبــر مــن 
الذكــور )25.3%( العمــل فــي التجــارة. ومــن المؤشــرات اإليجابيــة أن نســبة هامــة مــن الذكــور 
)14.7%( أشــاروا إلــى أنهــم يفضلــون العمــل فــي مجــال الصناعــة، مــع أن هــذا المجــال ليــس 
مــن المجــاالت المرغوبــة بوجــه عــام. كمــا يلفــت النظــر أن نســبة اإلنــاث اللواتــي فضلــن العمــل 
فــي التجــارة )17.4%( كانــت عاليــة نســبيًا، فالتجــارة  هــي المجــال الثانــي الــذي تفضلــه اإلنــاث 
بعــد التعليــم. والشــكل رقــم )11( يعطــي فكــرة أدق عــن تــوزع اإلجابــات بشــأن مجــاالت العمــل 

المفضلــة لــدى كل مــن الجنســين.
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شكل 11: األنشطة االقتصادية التي يفضل أفراد العينة العمل فيها حسب الجنس
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وأمــا بحســب الحالــة التعليميــة، فقــد كانــت الفــروق أوضــح مــا تكــون فــي مجــال التجــارة، حيــث 
فضــل ربــع حملــة الشــهادة الثانويــة أو الدبلــوم المتوســط العمــل فــي هــذا المجــال مقابــل 11% فقــط 
مــن أصحــاب المســتويات التعليميــة األدنــى و 17.5% مــن حملــة الشــهادة الجامعيــة فمــا فــوق. 
ومــن الملفــت للنظــر أن نســبة كبيــرة مــن مســتوى اإلعــدادي فمــا دون )27.8%( فضلــوا العمــل فــي 
مجــال التعليــم، ونســبة مقاربــة )26.4%( فــي مجــال الصحــة، ممــا قــد يشــير إلــى أن هــؤالء كانــوا 
يتمنــون لــو أنهــم أكملــوا تعليمهــم ليتمكنــوا مــن العمــل فــي هذيــن المجاليــن. والجــدول رقــم )19( يبيــن 
مزيــدًا مــن التفصيــل حــول مجــاالت العمــل المفضلــة لــدى كل مــن المســتويات التعليميــة الثاثــة.
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جدول 19: األنشطة االقتصادية التي يفضل أفراد العينة العمل فيها حسب الحالة التعليمية

مجموع

جامعي 

فما فوق ثانوي أو دبلوم متوسط إعدادي فما دون
المستوى التعليمي

% عدد % عدد % عدد % عدد النشاط المرغوب

25.1 120 26.3 30 24.0 70 27.8 20 التعليم

12.8 61 12.3 14 9.6 28 26.4 19 الصحة

6.1 29 6.1 7 5.8 17 6.9 5 الفنادق والسياحة

9.2 44 4.4 5 11.3 33 8.3 6 الصناعة

21.1 101 17.5 20 25.0 73 11.1 8 التجارة

12.6 60 18.4 21 12.3 36 4.2 3 الشؤون المالية والبنوك والتأمين

6.5 31 7.9 9 6.2 18 5.6 4 العقارات

6.7 32 7.0 8 5.8 17 9.7 7 الشؤون الدينية

100.0 478 100.0 114 100.0 292 100.0 72 المجموع

 فــي الســياق نفســه، ســئل أفــراد العينــة عــن المهــن التــي يفضلونهــا أكثــر مــن غيرهــا. وكانــت 
اإلجابات متوقعة، حيث فضلت األكثرية )53.8%( المهن اإلدارية والمكتبية، وفضلت نســبة 
أقــل بكثيــر المهــن المرتبطــة بالتخصــص )16.9%(، ثــم المهــن الفنيــة )اختصاصــي كمبيوتــر، 
فــي كهربــاء...( حيــث اختارهــا 13.4% مــن المســتجيبين. بينمــا لــم يفضــل المهــن اإلنتاجيــة 
)صناعــة، زراعــة، حــرف...( ســوى 9.4% مــن المجمــوع، وفضــل المهــن الســياحية )فنــادق، 
مطاعــم، ترفيــه...( 6.5% فقــط منهــم. وكانــت اإلنــاث بالطبــع أكثــر تفضيــًا للمهــن اإلداريــة 
والمكتبيــة مــن الذكــور )61.3% لإلنــاث مقابــل 45.3% للذكــور(، بينمــا كان الذكــور أكثــر 
تفضيــًا للمهــن الفنيــة )17.8% للذكــور مقابــل 9.5% لإلنــاث(، وللمهــن اإلنتاجيــة )%12.9 

مقابــل 6.3% علــى التوالــي(. وذلــك مــا يبينــه بالتفصيــل الشــكل رقــم )12(.
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شكل 12: أنواع المهن التي يفضلها أفراد العينة حسب الجنس
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وأمــا مــن حيــث المســتويات التعليميــة، فقــد تبيــن أن الجامعييــن فمــا فــوق هــم األكثــر حرصــًا 
علــى تفضيــل المهــن المرتبطــة بتخصصهــم، إذ اختــار هــذا النــوع مــن المهــن أكثــر مــن ربعهــم 
بالطبــع ألصحــاب  ذلــك  مــن  المتوســط، وأقــل  الدبلــوم  أو  الثانويــة  مــن حملــة  مقابــل %15 
المســتويات التعليميــة األدنــى، ربمــا بســبب عــدم وجــود تخصصــات محــددة لهــم. واختــار هــؤالء 
األخيريــن المهــن الفنيــة أكثــر مــن غيرهــم، حيــث فضلهــا 20.8% منهــم مقابــل 13.7% مــن 
حملــة الثانويــة أو الدبلــوم المتوســط، وأقــل مــن 8% مــن الجامعييــن فمــا فــوق. والجــدول رقــم 

)20( يبيــن بالتفصيــل انــواع المهــن التــي يفضلهــا المســتجيبون بحســب حالتهــم التعليميــة.

جدول 20: أنواع المهن التي يفضلها أفراد العينة حسب الحالة التعليمية
مجموع جامعي فما فوق ثانوي أو دبلوم متوسط إعدادي فما دون المستوى التعليمي

% عدد % عدد % عدد % عدد أنواع المهن
9.4 45 7.0 8 9.9 29 11.1 8 المهن اإلنتاجية
13.4 64 7.9 9 13.7 40 20.8 15 المهن الفنية
53.8 257 54.4 62 54.8 160 48.6 35 المهن اإلدارية والمكتبية
6.5 31 5.3 6 6.5 19 8.3 6 المهن السياحية

16.9 81 25.4 29 15.1 44 11.1 8
المرتبطــة  المهــن 

لتخصــص با
100.0 478 100.0 114 100.0 292 100.0 72 المجموع



62

وقــد ســئل أفــراد العينــة عــن أســباب تفضيلهــم لهــذه المهــن بالــذات، فأجــاب نحــو 40% منهــم 
بــأن الســبب يعــود الرتباطهــا بتخصصهــم، بينمــا أشــار أكثــر مــن 29% بــأن الســبب يعــود 
لســهولة العمــل فــي هــذه المهــن، وركــزت نســبة هامــة )14.2%( علــى التقديــر المعنــوي مــن قبــل 
المجتمــع. ومــن المســتجيبين مــن ذكــر أســبابًا أخــرى غيــر التــي وردت فــي االســتبيان )%4.4( 
تعلــق معظمهــا بكــون هــذا النــوع مــن المهــن يعبــر عــن هوايــة أو ميــل شــخصي أو أنهــا تتيــح 

مجــااًل للتطويــر الذاتــي.
وبالمقارنــة بيــن الذكــور واإلنــاث تبيــن أن الذكــور ركــزوا أكثــر علــى ارتبــاط المهــن بالتخصــص 
)44.4% للذكــور مقابــل34% لإلنــاث(، بينمــا ركــزت نســبة أكبــر مــن اإلنــاث علــى ســهولة 
العمــل )32% لإلنــاث مقابــل 25.8% للذكــور(. ويلفــت النظــر أن نســبة قليلــة فقــط )%7.1( 
أشــارت إلــى ارتفــاع الدخــل كســبب لتفضيــل المهنــة وكان الذكــور أكثــر اهتمامــًا بقليــل مــن 
اإلنــاث بمســألة الدخــل، بينمــا حرصــت اإلنــاث أكثــر مــن الذكــور علــى االلتــزام بتقاليــد األســرة 
فــي اختيــار المهنــة )9.5% مقابــل2.7% علــى التوالــي(. والشــكل رقــم )13( يبيــن تفاصيــل 

األســباب المذكــورة.

شكل 13: أسباب تفضيل أفراد العينة ألنواع المهن حسب الجنس
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أمــا إذا قارنــا كل نــوع مــن أنــواع المهــن بأســباب تفضيلــه، فيتبيــن لنــا أن تفضيــل المهــن 
اإلداريــة والمكتبيــة يعــود بالدرجــة األولــى لســهولة العمــل فيهــا، بينمــا يعــود تفضيــل المهــن الفنيــة 
والمهــن اإلنتاجيــة والمهــن الســياحية الرتباطهــا بالتخصــص بالدرجــة األولــى. ومــن الملفــت 
للنظــر أن أكثــر مــن ربــع الذيــن يفضلــون المهــن الســياحية )25.8%( ذكــروا أنهــم يفضلــون هــذا 
النــوع مــن المهــن بســبب التقديــر المعنــوي لهــا مــن قبــل المجتمــع. والجــدول رقــم )21( يبيــن 

العاقــة بيــن المهــن المفضلــة وأســباب تفضيلهــا.

جدول 21: أسباب تفضيل أفراد العينة لكل نوع من أنواع المهن

المهن المفضلة 

أسباب التفضيل

العدد المجموع
الدخل 
أعلى

سهولة 
العمل

التقدير 
من قبل 
المجتمع

تقاليد 
األسرة

االرتباط 
سبب آخربالتخصص

15.611.117.86.733.315.610045المهن اإلنتاجية

7.832.89.41.642.26.310064المهن الفنية

7.840.516.08.625.71.6100257المهن اإلدارية والمكتبية

3.216.125.86.532.316.110031المهن السياحية

1.24.96.22.584.01.210081المهن المرتبطة بالتخصص

7.129.114.26.338.94.4100478المجموع

ثالثًا: أسباب عزوف القطريين عن العمل في القطاع الخاص وسبل معالجته

طــرح علــى أفــراد العينــة ســؤال حــول رأيهــم فــي أهــم ســبب لعــزوف القطرييــن عــن العمــل 
فــي القطــاع الخــاص. وجــاءت اإلجابــات متســقة إلــى حــد كبيــر مــع أســبابهم الشــخصية لعــدم 
تفضيــل العمــل فــي هــذا القطــاع، حيــث أرجــع نحــو 30% منهــم الســبب لعــدم وجــود تشــريعات 
تضمــن حقــوق الموظــف فــي القطــاع المذكــور مثــل التقاعــد والضمــان الصحــي ومــا شــابه. كمــا 
أكــد نحــو ربــع المســتجيبين )22.8%( أن الســبب يعــود لعــدم وجــود مســتقبل للعمــل فيــه مثــل 
القطــاع الحكومــي. أمــا انخفــاض أجــوره عــن القطــاع الحكومــي فقــد ذكرهــا 14.6% مــن أفــراد 

العينــة كأهــم ســبب للعــزوف.
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ولــم تحــظ أســباب مثــل المكانــة االجتماعيــة، أو معاييــر التعامــل، أو منافســة العمالــة الوافــدة، 
أو اشــتراط الخبــرة، أو التعامــل باللغــة اإلنجليزيــة ســوى بنســب ضئيلــة تراوحــت بيــن 6% وأقــل 
ن كان الذكــور  جابــات اإلنــاث، واإ مــن 3%. ولــم تظهــر فــروق كبيــرة بيــن إجابــات الذكــور واإ
أكثــر اهتمامــًا باألجــور وبالتشــريعات التــي تضمــن حقــوق الموظفيــن، بينمــا اهتمــت اإلنــاث 
أكثــر بكــون االلتــزام فــي القطــاع الخــاص أكثــر صرامــة منــه فــي القطــاع الحكومــي وبكونــه أقــل 
مكانــة فــي نظــر المجتمــع. وذكــرت خمــٌس مــن اإلنــاث االختــاط بيــن الذكــور واإلنــاث فــي 
القطــاع الخــاص كســبب آخــر )غيــر األســباب المذكــورة فــي االســتبيان( للعــزوف عــن العمــل 

فيــه. والجــدول رقــم )22( يبيــن تفصيــل اإلجابــات.

جدول 22: أهم سبب لعزوف القطريين عن العمل في القطاع الخاص في رأي أفراد 
العينة حسب الجنس

 

األسباب

مجموعإناثذكور

%عدد%عدد%عدد

4319.12710.77014.6أقل أجورا من القطاع الحكومي

4921.86023.710922.8عدم وجود مستقبل للعمل فيه

41.8155.9194.0أقل مكانة من القطاع الحكومي

7332.47027.714329.9عدم وجود تشريعات تضمن حقوق الموظف

167.13413.45010.5االلتزام فيه صارم أكثر من القطاع الحكومي

114.9187.1296.1عدم وجود معايير محددة للتعامل مع العاملين

104.4104.0204.2منافسة العمالة غير القطرية
لعــدة  المطلــوب  المجــال  فــي  خبــرة  يشــترط 

73.162.4132.7ســنوات

94.083.2173.6التعامل فيه باللغة اإلنجليزية

31.352.081.7سبب آخر

225100253100478100المجموع

أمــا اإلجابــات حــول أســباب عــزوف القطرييــن عــن العمــل فــي القطــاع الخــاص بحســب الحالــة 
التعليميــة فقــد بينــت أن المســتجيبين األقــل تعليمــًا ركــزوا بالدرجــة األولــى علــى عــدم وجــود 
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مســتقبل للعمــل فــي هــذا القطــاع، بينمــا ركــز أصحــاب المســتويات التعليميــة األعلــى بدرجــة 
أكبــر علــى عــدم وجــود قانــون للتقاعــد أو الضمــان الصحــي أو غيرهــا مــن التشــريعات التــي 

تضمــن حقــوق الموظــف، كمــا يبيــن الشــكل رقــم )14(.

شكل 14: اهم سبب لعزوف القطريين عن العمل في القطاع الخاص في رأي أفراد 
العينة حسب الحالة التعليمية )% من المجموع(
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وعندمــا طلــب مــن أفــراد العينــة إبــداء آرائهــم حــول أهــم إجــراء يجــب اتخــاذه لزيــادة نســبة 
القطرييــن فــي القطــاع الخــاص، تأكــد االتجــاه المذكــور أعــاه، والمتعلــق بالتشــريعات التــي 
تضمــن اعتمــاد نفــس األجــور والمزايــا المعتمــدة فــي القطــاع الحكومــي والســيما قانــون التقاعــد، 
حيــث أختــار هــذا اإلجــراء أكثــر مــن نصــف مجمــوع المســتجيبين، بينمــا لــم يحــظ أي إجــراء آخــر 
مقتــرح بأكثــر مــن 14% منهــم. وكان الذكــور أكثــر إلحاحــًا علــى مثــل هــذا اإلجــراء مــن اإلنــاث 
)55.6% مقابــل 46.6% علــى التوالــي(. ولــم يؤكــد أن لشــركات القطــاع الخــاص الحريــة فــي 
تنظيــم أعمالهــا كمــا تشــاء )وبالتالــي ال جــدوى مــن أيــة إجــراءات تتخــذ لزيــادة نســبة القطرييــن 
العامليــن فيــه( ســوى 5% مــن المســتجيبين. والجــدول رقــم )23( يبيــن تفاصيــل االقتراحــات 

المطروحــة.
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جدول 23: أهم إجراء يقترحه أفراد العينة لزيادة نسبة القطريين في القطاع الخاص 
حسب الجنس

االقتراحات
مجموعإناثذكور

%عدد%عدد%عدد

سن تشريعات تلزم أصحاب العمل بنفس األجور والمزايا 
12555.611846.624350.8المعتمدة في القطاع الحكومي

2511.14216.66714.0زيادة نسبة التقطير  المقررة في القطاع الخاص  )نسبة %20(

مراقبة صارمة لتطبيق األنظمة والقوانين الصادرة بشأن العمل 
177.6218.3387.9في القطاع الخاص

عدم قبول طلبات التوظيف في اإلدارة الحكومية إال في حاالت 
156.72811.1439.0استثنائية تفرضها الحاجة الفعلية 

تحديد شروط وضوابط استقدام العمالة غير القطرية ومراقبة 
41.8166.3204.2االلتزام بها

167.1155.9316.5زيادة المشاريع المتوسطة والصغيرة ودعمها

104.420.8122.5اقترح إجراء آخر 

ال جدوى من أي إجراءات ألن لشركات القطاع الخاص الحرية 
135.8114.3245.0في تنظيم أعمالها كما تشاء

225100253100478100المجموع

باالقتــراح األهــم، ســوى أن  يتعلــق  فيمــا  التعليميــة  الحالــة  تتفــاوت اإلجابــات بحســب  ولــم 
الجامعييــن فمــا فــوق اهتمــوا أكثــر مــن غيرهــم بتحديــد شــروط وضوابــط الســتقدام العمالــة غيــر 
القطريــة ومراقبــة االلتــزام بهــا، بينمــا اهتــم ذوو المســتويات التعليميــة األدنــى بعــدم قبــول طلبــات 
التوظيــف فــي اإلدارة الحكوميــة إال فــي حــاالت اســتثنائية تفرضهــا االحتياجــات الفعليــة لهــذه 

اإلدارة. والشــكل رقــم )15( يبيــن الفــروق الطفيفــة المذكــورة.
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شكل 15: أهم إجراء يقترحه أفراد العينة لزيادة نسبة القطريين في القطاع الخاص 
حسب الحالة التعليمية
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ولمزيــد مــن التأكــد مــن مواقــف أفــراد العينــة مــن عمــل القطرييــن فــي القطــاع الخــاص، طــرح 
االســتبيان عــددًا مــن العبــارات وطلــب منهــم أن يحــددوا مــدى موافقتهــم عليهــا: هــل يوافقــون علــى 
العبــارة إلــى حــد كبيــر، أم إلــى حــد مــا أم ال يوافقــون عليهــا مطلقــًا. وكانــت المجموعــة األولــى 
مــن العبــارات متعلقــة بمــدى مــا يــؤدي إليــه عــزوف القطرييــن عــن العمــل فــي القطــاع الخــاص 

مــن مشــكات للدولــة، فتوزعــت اإلجابــات كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل رقــم )16(:
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شكل 16: مدى موافقة أفراد العينة على القول بأن عزوف القطريين عن العمل في 
القطاع الخاص يسبب مشكالت للدولة )% من المجموع(

  /  
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بــأن  القــول  يوافقــون علــى  المســتجيبين )58.8%( ال  أكثريــة  أن  الشــكل رقــم )16(  يبيــن 
»عــزوف القطرييــن عــن العمــل فــي القطــاع الخــاص ال يســبب للدولــة أيــة مشــكات«. وقــد 
تســاوت اإلجابــات تقريبــًا بيــن الموافقــة إلــى حــد كبيــر والموافقــة إلــى حــد مــا وعــدم الموافقــة علــى 
القــول بــأن ذلــك العــزوف يســبب مشــكات اقتصاديــة، فــي حيــن كانــت نســبة الموافقيــن إلــى حــد 
كبيــر علــى أنــه يســبب مشــكات أمنية/سياســية تقتــرب مــن ربــع أفــراد العينــة وكذلــك الموافقيــن 
علــى ذلــك إلــى حــد مــا )24.7% و26.6% علــى التوالــي(. وكانــت نســبة الموافقيــن علــى أن 
العــزوف المذكــور يســبب مشــكات اجتماعيــة أكثــر قليــًا )27.6% إلــى حــد كبيــر، و %29.3 

إلــى حــد مــا(. 
وقــد كانــت نســبة اإلنــاث اللواتــي يعتقــدن بــأن عــزوف القطرييــن عــن العمــل فــي القطــاع 
الخــاص يســبب للدولــة مشــكات اقتصاديــة أعلــى مــن نســبة الذكــور بشــكل واضــح، حيــث 
كانــت نســبة الموافقيــن علــى ذلــك )إلــى حــد كبيــر أو إلــى حــد مــا( نحــو 76% مــن اإلنــاث مقابــل 
54% مــن الذكــور. وكذلــك األمــر فيمــا يتعلــق بالمشــكات األمنيــة أو السياســية )62% مقابــل 
38% علــى التوالــي(، والمشــكات االجتماعيــة )66% لإلنــاث مقابــل أقــل مــن 47% للذكــور(. 
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وهــذا ربمــا يشــير إلــى أن اإلنــاث يستشــعرن خطــورة العــزوف عــن العمــل فــي القطــاع الخــاص 
أكثــر مــن الذكــور مــن جهــة، كمــا يمكــن أن يعبــر عــن النســبة األعلــى مــن بطالــة اإلنــاث، 
ممــا يدفعهــن للتأكيــد علــى ضــرورة المســاهمة األكبــر للقطرييــن فــي العمــل حتــى فــي القطــاع 

الخــاص. 
وأمــا فيمــا يتعلــق باإلجابــات بحســب الحالــة التعليميــة، فقــد تبيــن أنــه كلمــا ارتقــى المســتوى 
التعليمــي زادت نســبة الذيــن يعتقــدون بــأن عــزوف القطرييــن عــن العمــل فــي القطــاع الخــاص 
يســبب مشــكات متعــددة للدولــة. فنســبة غيــر الموافقيــن علــى القــول بــأن العــزوف المذكــور ال 
يســبب للدولــة أيــة مشــكات ارتفعــت مــن 51% بيــن أصحــاب مســتوى اإلعداديــة فمــا دون، إلــى 
59% بين حملة الشــهادة الثانوية أو الدبلوم المتوســط، ثم إلى 61% بين الجامعيين فما فوق. 
وكانــت الفــروق أوضــح بالنســبة للعبــارات التــي تحــدد طبيعــة المشــكات التــي يســببها العــزوف 
عــن العمــل فــي القطــاع الخــاص. فنســبة الموافقيــن )إلــى حــد كبيــر أو إلــى حــد مــا( علــى القــول 
بــأن هــذا العــزوف يســبب مشــكات اقتصاديــة ارتفعــت مــن 57% بيــن مســتوى اإلعداديــة فمــا 
دون، إلــى 62% عنــد مســتوى الثانويــة أو الدبلــوم المتوســط، ثــم إلــى78% بيــن حملــة الشــهادة 
الجامعيــة فمــا فــوق. وكذلــك األمــر فيمــا يتعلــق بالمشــكات األمنيــة السياســية )%44، %49، 
61% علــى التوالــي(، وبالمشــكات االجتماعيــة )54%، 54%،66% علــى التوالــي(. )انظــر 

تفاصيــل اإلجابــات فــي الجــداول م15-م18 وم37-م40 فــي ملحــق الدراســة(. 
المجموعــة الثانيــة مــن العبــارات كانــت متعلقــة باألســباب التــي تدعــو رجــال األعمــال لتفضيــل 
العمالــة غيــر القطريــة علــى العمالــة القطريــة. وقــد بينــت اإلجابــات أن األكثريــة الســاحقة توافــق 
علــى القــول بأنهــم يفضلونهــا ألنهــا أقــل تكلفــة )70.5% وافقــوا علــى ذلــك إلــى حــد كبيــر و 
14.2% إلــى حــد مــا(. ولكــن نســبة الموافقيــن علــى أن الســبب يعــود لكــون العمالــة غيــر القطريــة 
أكثــر انضباطــًا أو أكثــر إنتاجيــة كانــت أقــل مــن ذلــك بشــكل واضــح. فقــد وافــق علــى أن الســبب كونهــا أكثــر 
انضباطــًا 41.4% إلــى حــد كبيــر و 28.7% إلــى حــد مــا، وعلــى كونهــا أكثــر إنتاجيــة 33.7% و %27.8 
علــى التوالــي. ويلفــت النظــر أن أكثريــة المســتجيبين  وافقــوا علــى القــول بــأن لرجــال األعمــال الحريــة 
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فــي اختيــار المشــتغلين عندهــم بغــض النظــر عــن جنســيتهم )51.7% وافقــوا علــى ذلــك إلــى حــد كبيــر و 
27.8% وافقــوا إلــى حــد مــا(. وذلــك مــا يبينــه الشــكل رقــم )17( التالــي بشــيء مــن التفصيــل.

شكل 17: مدى موافقة أفراد العينة على القول بأن رجال األعمال يفضلون العمالة غير القطرية 
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وقــد كانــت نســبة اإلنــاث اللواتــي وافقــن علــى القــول بــأن رجــال األعمــال يفضلــون العمالــة غيــر 
القطريــة ألنهــا أكثــر انضباطــًا أعلــى مــن نســبة الذكــور )46% مقابــل 36% علــى التوالــي وافقــوا 
علــى ذلــك إلــى حــد كبيــر، و30% مقابــل 27% إلــى حــد مــا(، وكذلــك فيمــا يتعلــق بكونهــا أكثــر 
إنتاجيــة )36% لإلنــاث مقابــل30% للذكــور إلــى حــد كبيــر و 30% مقابــل 26% علــى التوالــي 

إلــى حــد مــا(. أمــا الفــروق بيــن الجنســين فــي بقيــة اإلجابــات فكانــت محــدودة.
وفيمــا يتعلــق بتــوزع اإلجابــات بحســب المســتوى التعليمــي، تبيــن هنــا أيضــًا أنــه كلمــا ارتقــى 
المســتوى التعليمــي ارتفعــت نســبة الموافقيــن علــى أن تفضيــل رجــال األعمــال للعمالــة غيــر 
القطريــة يعــود للمزايــا التنافســية المختلفــة التــي تتمتــع بهــا. فقــد وافــق )إلــى حــد كبيــر أو إلــى 
حــد مــا( علــى القــول بــأن الســبب يعــود لكــون العمالــة المذكــورة أقــل كلفــة 80% مــن المســتويات 
التعليميــة إعداديــة فمــا دون و 83% مــن حملــة الثانويــة العامــة أو الدبلــوم المتوســط، ثــم %90 
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ثــم 74% علــى التوالــي،  مــن الجامعييــن فمــا فــوق. ولكونهــا أكثــر انضباطــًا %60، %69 
ولكونهــا أكثــر إنتاجيــة 57%، 62% ثــم 64% علــى التوالــي. )انظــر تفاصيــل اإلجابــات فــي 

الجــداول م21-م23 و م43-م45 فــي ملحــق الدراســة(. 
كمــا ســئل أفــراد العينــة عــن رأيهــم فــي سياســة التقطيــر التــي تتبعهــا الدولــة حاليــًا. فتبيــن 
أن أكثــر مــن نصفهــم )51.7%( ال يوافقــون علــى القــول بــأن هــذه السياســة كافيــة وال حاجــة 
لتعديلهــا. وكانــت نســبة الذكــور الرافضيــن لهــذا القــول بيــن الذكــور أكبــر منهــا بيــن اإلنــاث 
)56% مــن الذكــور مقابــل نحــو 48% مــن اإلنــاث، بينمــا كانــت نســبة الموافقيــن علــى ذلــك إلــى 

حــد كبيــر متماثلــة، كمــا يبيــن الشــكل رقــم )18(.

شكل 18: مدى موافقة أفراد العينة على القول بأن سياسة التقطير المتبعة حالياً كافية 
وال حاجة لتعديلها حسب الجنس

   

19.6 19.8 19.7 
24.4 

32.4 28.7 

56 
47.8 51.7 

   

وأمــا تــوزع اإلجابــات بحســب الحالــة التعليميــة فقــد بينــت أنــه كلمــا ارتقــى المســتوى التعليمــي قلــت 
نســبة الموافقــة علــى القــول بــأن سياســة التقطيــر المتبعــة حاليــًا كافيــة وال حاجــة لتعديلهــا. فقــد زادت 
نســبة غيــر الموافقيــن علــى هــذا القــول مــن نحــو 42% مــن أصحــاب المســتوى التعليمــي إعــدادي 
فمــا دون، إلــى 52% مــن حملــة الثانويــة أو الدبلــوم المتوســط، ثــم إلــى 57% مــن الجامعييــن فمــا 

فــوق. )انظــر تفاصيــل اإلجابــات فــي الجدوليــن م19 و م41 فــي ملحــق الدراســة(.
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وفــي الســياق نفســه ســئل أفــراد العينــة عــن مــدى موافقتهــم علــى القــول بــأن كثيــرًا مــن شــركات 
القطــاع الخــاص ال تلتــزم بسياســة التقطيــر، فجــاءت اإلجابــات بموافقــة األكثريــة الســاحقة علــى 
ذلــك، حيــث أن نحــو 85% وافقــوا علــى هــذا القــول إمــا إلــى حــد كبيــر )48.3%( أو إلــى حــد 
مــا )36.6%(. وكانــت نســبة الموافقيــن مــن اإلنــاث أعلــى مــن الذكــور )89% لإلنــاث مقابــل 

79% للذكــور(، كمــا يبيــن الشــكل رقــم )19(.

شكل 19: مدى موافقة أفراد العينة على القول بأن كثيراً من شركات القطاع الخاص ال 
تلتزم بسياسة التقطير حسب الجنس )%(

   

45.3 
51 48.3 

33.8 
39.1 36.6 

20.9 
9.9 

15.1 

   

وكمــا فــي األســئلة الســابقة كانــت اإلجابــات تميــل نحــو الموافقــة أكثــر كلمــا ارتقــى المســتوى 
التعليمــي. فقــد زادت نســبة الموافقيــن إلــى حــد كبيــر علــى القــول بــأن كثيــرًا مــن شــركات القطــاع 
الخاص ال تلتزم بسياســة التقطير من 33.3% من ذوي المســتوى التعليمي إعدادي فما دون، 
إلــى 49.7% مــن حملــة الثانويــة أو الدبلــوم المتوســط، ثــم إلــى 54.4% مــن الجامعييــن فمــا 
فــوق. بينمــا كان نســبة المتردديــن فــي اإلجابــة أعلــى كلمــا تدنــى المســتوى التعليمــي. )انظــر 

الجــدول42 فــي ملحــق الدراســة(.
ولمزيــد مــن التأكــد مــن عاقــة العــزوف عــن العمــل فــي القطــاع الخــاص بمســألة األجــر 
واالمتيــازات األخــرى، ســئل المســتجيبون عــن مــدى موافقتهــم علــى القــول بــأن العائــد مــن العمــل 
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فــي القطــاع الخــاص ال يتناســب مــع الجهــد المبــذول فيــه. فتبيــن، بحســب الشــكل رقــم )20(، 
أن األكثريــة موافقــة )40.8% يوافقــون علــى ذلــك إلــى حــد كبيــر و 29.9% إلــى حــد مــا(. 
وكانــت اإلنــاث أكثــر تأكيــدًا  علــى عــدم التناســب بيــن الجهــد المبــذول فــي القطــاع الخــاص 
وبيــن العائــد منــه، حيــث وافــق 48.2% مــن اإلنــاث علــى القــول المذكــور إلــى حــد كبيــر مقابــل 

32.4% مــن الذكــور.

شكل 20: مدى موافقة أفراد العينة على القول بأن العائد من العمل في القطاع الخاص 
ال يتناسب مع الجهد المبذول فيه، حسب الجنس )%(

   

32.4 

48.2 

40.8 

32.9 
27.3 29.9 

34.7 

24.5 
29.3  

 

 

أمــا بحســب الحالــة التعليميــة، فقــد كان الجامعيــون فمــا فــوق أكثــر تأكيــدًا مــن غيرهــم علــى 
عــدم التناســب بيــن العائــد مــن العمــل فــي القطــاع الخــاص وبيــن الجهــد المبــذول فيــه، حيــث 
اقتربــت نســبة الموافقيــن علــى ذلــك مــن أربعــة أخمــاس أفــراد العينــة )49.1% إلــى حــد كبيــر و 
29.8% إلــى حــد مــا(، بينمــا توزعــت إجابــات حملــة الثانويــة العامــة أو الدبلــوم المتوســط بيــن 

الخيــارات الثاثــة بنســب متقاربــة )انظــر الجــدول م49 فــي ملحــق الدراســة(.
وكانــت هنــاك عبارتــان تتعلقــان بعوامــل خارجــة عــن نطــاق القطــاع الخــاص، لكنهــا تؤثــر 
فــي االتجــاه نحــو العمــل فيــه. األولــى تقــول إن »قطــاع اإلدارة الحكوميــة يعانــي مــن فائــض 
نســبي مــن الموظفيــن الذيــن ال يحتاجهــم«، ممــا يعنــي أنــه لــو تخلــص القطــاع المذكــور مــن 
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هــذا الفائــض، أو تشــدد فــي التوظيــف نظــرًا لعــدم الحاجــة، التجــه العاملــون أكثــر نحــو القطــاع 
الخــاص. وقــد أظهــرت اإلجابــات أن أقــل مــن ثلثــي المســتجيبين يوافقــون علــى ذلــك )%34.3 
إلــى حــد كبيــر، و 27.2% إلــى حــد مــا(. لكــن نســبة اإلنــاث الموافقــات علــى القــول المذكــور 
كانــت أعلــى بكثيــر )42.3% مــن اإلنــاث وافقــت علــى ذلــك إلــى حــد كبيــر مقابــل 25.3% إلــى 

حــد مــا(، كمــا يبيــن الشــكل رقــم )21(.

شكل 21: مدى موافقة أفراد العينة على القول بأن قطاع اإلدارة الحكومية يعاني من 
فائض نسبي من الموظفين حسب الجنس )%(

   

25.3 

42.3 

34.3 

28 26.5 27.2 

46.7 

31.2 

38.5 

 

 

 

وأمــا تــوزع اإلجابــات بحســب الحالــة التعليميــة، فقــد أظهــر هنــا أيضــًا أن نســبة الموافقيــن علــى 
أن قطــاع اإلدارة الحكوميــة يعانــي مــن فائــض نســبي مــن الموظفيــن الذيــن ال يحتاجهــم تزيــد 
كلمــا ارتقــى المســتوى التعليمــي. فقــد ارتفعــت نســبة الموافقيــن علــى ذلــك إلــى حــد كبيــر مــن 
29.2% بيــن ذوي المســتوى التعليمــي إعــدادي فمــا دون، إلــى 31.8% بيــن حملــة الثانويــة 
العامــة أو الدبلــوم المتوســط، ثــم إلــى 43.9% بيــن الجامعييــن فمــا فــوق، كمــا يبيــن الشــكل رقــم 

)22(. انظــر أيضــًا بهــذا الخصــوص )الجــدول م47 فــي الملحــق(.
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شكل )22( مدى موافقة أفراد العينة على القول بأن قطاع اإلدارة الحكومية يعاني من 
فائض نسبي من الموظفين حسب الحالة التعليمية )%(

   

29.2 
31.8 

43.9 

20.8 

27.1 
31.6 

50.0 

41.1 

24.6  

 

 

العبــارة الثانيــة التــي تقيــس عوامــل خارجــة عــن نطــاق القطــاع الخــاص لكنهــا تؤثــر فــي االتجــاه 
نحــو العمــل فيــه تتعلــق باإلرشــاد األكاديمــي أثنــاء دراســة الطالــب وهــي: »اإلرشــاد األكاديمــي 
للطالــب أثنــاء الدراســة الجامعيــة ال يســاعد علــى تكويــن موقــف واضــح مــن العمــل فــي القطــاع 
الخــاص«. وكانــت نســبة الموافقــة علــى هــذه العبــارة بوجــه عــام أعلــى مــن ســابقتها، حيــث زادت 
نســبة الموافقيــن عليهــا عــن 70% مــن مجمــوع المســتجيبين )40.8% إلــى حــد كبيــر و %29.5 
إلــى حــد مــا(. غيــر أن اإلنــاث هنــا كــن أكثــر تحفظــًا مــن الذكــور، إذ لــم توافــق علــى العبــارة 
المذكــورة إلــى حــد كبيــر ســوى 36.4% مــن اإلنــاث مقابــل 45.8% مــن الذكــور. )انظــر الجــدول 
م26 فــي ملحــق الدراســة لمزيــد مــن التفصيــل(. بينمــا أظهــر تحليــل اإلجابــات بحســب المســتوى 
التعليمــي، أن نحــو ثاثــة أربــاع الجامعييــن فمــا فــوق )وهــم فــي الواقــع الذيــن يحصلــون علــى نــوع 
مــن اإلرشــاد األكاديمــي( يوافقــون علــى أن ذلــك اإلرشــاد ال يســاعد الطالــب علــى تكويــن موقــف 
واضــح مــن العمــل فــي القطــاع الخــاص، ممــا يتطلــب جهــدًا أكبــر فــي اإلرشــاد األكاديمــي بشــأن 
توجيــه الطلبــة نحــو أهميــة مســاهمة القطرييــن فــي العمــل فــي القطــاع الخــاص. والشــكل رقــم 
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)23( يبيــن تــوزع إجابــات أفــراد العينــة حــول العبــارة المذكــورة. انظــر أيضــًا بهــذا الخصــوص 
)الجــدول م48 فــي الملحــق(.

شكل 23: مدى موافقة أفراد العينة على القول بأن اإلرشاد األكاديمي للطالب أثناء 
الدراسة الجامعية ال يساعد على تكوين موقف واضح من العمل في القطاع الخاص 

حسب الحالة التعليمية )%(

 
   

37.5 37.3 

51.8 

40.3 

29.5 

22.8 22.2 

33.2 

25.4 
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الفصل الرابع: استنتاجات الدراسة وتوصياتها

تبيــن المعطيــات التــي توفرهــا التعــدادات الســكانية ومســوح القــوى العاملــة بالعينــة أن نســبة 
القطرييــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص مازالــت محــدودة، رغــم تزايدهــا النســبي خــال الســنوات 
األخيــرة. ولــذا هدفــت هــذه الدراســة إلــى تحديــد أســباب عــزوف القطرييــن عــن العمــل فــي القطــاع 
الخــاص، والعوامــل التــي تشــجعهم، والســيما الذيــن يبحثــون عــن العمــل ألول مــرة، علــى االتجــاه 
نحــو العمــل فــي هــذا القطــاع. كمــا ســعت إلــى تحديــد المهــن والمجــاالت المرغوبــة للمواطنيــن، 
والتــي يمكــن فيهــا إحــال عمالــة وطنيــة محــل العمالــة غيــر القطريــة. وقــد توصلــت الدراســة إلــى 

االســتنتاجات والتوصيــات التاليــة:
أواًل( يبيــن تــوزع العامليــن القطرييــن فــي القطــاع الخــاص علــى النشــاطات االقتصاديــة، أن 
مــدادات الكهربــاء  هنــاك عــددًا مــن النشــاطات ال يعمــل فيهــا القطريــون مثــل: الزراعــة والصيــد، واإ
دارة النفايــات، واإلدارة  مــدادات الميــاه وأنشــطة الصــرف الصحــي واإ والغــاز وتكييــف الهــواء، واإ
العامــة والضمــان االجتماعــي اإللزامــي. كمــا أن أعدادهــم محــدودة فــي أنشــطة مثــل خدمــات 
اإلقامــة والطعــام، والفنــون والترفيــه والتســلية، وحتــى فــي األنشــطة المتعلقــة بصحــة اإلنســان 
والعمــل االجتماعــي. أمــا النشــاطات التــي يفضلهــا القطريــون العاملــون فــي القطــاع الخــاص 
فهــي )بترتيــب األولويــة( األنشــطة الماليــة والتأميــن، والتجــارة، والتعليــم، يلــي ذلــك أنشــطة 
التشــييد، والخدمــات اإلداريــة وخدمــات الدعــم، ثــم تأتــي أنشــطة هامــة مثــل الصناعــة التحويليــة، 

والمعلومــات واالتصــاالت. 
ويعطــي تــوزع القطرييــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص بحســب المهــن فكــرة أوضــح عــن 
مهــن  فــي  تعمــل  الســاحقة  أكثريتهــم  أن  حيــث  القطــاع،  هــذا  فــي  العمــل  نحــو  اتجاهاتهــم 
االختصاصييــن، والمشــرعين وموظفــي اإلدارة العليــا والمديريــن، والكتبــة. بينمــا تعمــل أعــداد 
قليلــة جــدًا كعمــال مهــرة فــي الزراعــة وصيــد األســماك، وفــي المهــن العاديــة، وكذلــك فــي مهــن 

تشــغيل اآلالت والمعــدات وتجميعهــا.

وعلــى هــذا توصــي الدراســة بالعمــل علــى تغييــر ثقافــة العمــل بيــن المواطنيــن القطرييــن، 
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ــج فــي الصناعــة والزراعــة والحــرف والمهــن المختلفــة،  ــة العمــل المنت ــى أهمي ــد عل بالتأكي
ــة ومــا شــابهها. ــة والكتابي ــاء بالمهــن اإلداري وعــدم االكتف

ثانيــًا( بتحليــل الخصائــص التعليميــة للمتقدميــن بطلبــات العمــل إلــى وزارة العمــل تبيــن أن 
نحــو ثلثــي المتقدميــن هــم مــن حملــة الشــهادة الثانويــة، يليهــم حملــة الشــهادة الجامعيــة فمــا فــوق 
)نحــو 19%(. ومــن أهــم تلــك الخصائــص أن المســتوى التعليمــي لإلنــاث أعلــى بوجــه عــام منــه 
لــدى الذكــور. وأبــرز مــا يتجلــى ذلــك فــي أن نســبة الذيــن أنهــوا تعليمهــم الجامعــي فمــا فــوق بيــن 
اإلنــاث هــي أكثــر مــن ضعــف مثيلتهــا بيــن الذكــور )26% لإلنــاث مقابــل 11% للذكــور(. وقــد 
تبيــن أن أكبــر نســبة مــن المعينيــن كانــت مــن نصيــب الجامعييــن فمــا فــوق، يليهــا حملــة الشــهادة 
الثانوية والدبلوم المتوســط ثم ذوي التعليم اإلعدادي فما دون )نحو 72%، 60%، 40% على 
التوالــي(. ولهــذا كان مــن الطبيعــي أن تكــون نســبة مــن أغلقــت طلباتهــم دون تعييــن أعلــى بيــن 

اصحــاب طلبــات العمــل األقــل تعليمــًا.

ولهــذا، توصــي الدراســة بتشــجيع طلبــة المــدارس مــن الذكــور علــى االلتحــاق بالدراســة 
الجامعيــة أو المعاهــد المهنيــة المتوســطة قبــل االتجــاه لســوق العمــل، حيــث أن فــرص 
التوظيــف لحملــة الشــهادة الجامعيــة والمتدربيــن فــي المعاهد المتوســطة هــي أعلى بالمقارنة 

مــع فــرص أصحــاب المســتويات التعليميــة األدنــى.

ثالثــًا( توضــح بيانــات الذيــن تــم تعيينهــم خــال عــام 2011 ان نســبة المعينيــن فــي كل مــن 
القطاعيــن الحكومــي والخــاص متقاربــة )نحــو 44% و 43% علــى التوالــي( وأن قطــر للبتــرول 
والشــركات التابعــة لهــا قــد اســتوعبت أكثــر مــن 13% مــن المتقدميــن. وممــا يلفــت النظــر أن 
نســبة المعينــات فــي القطــاع الخــاص مــن اإلنــاث تجــاوزت ضعــف نســبة المعينيــن فــي هــذا 
القطــاع مــن الذكــور )69% لإلنــاث مقابــل 31% للذكــور(، علــى عكــس القطــاع الحكومــي الــذي 
اســتوعب نحــو 56% مــن الذكــور و 43% مــن اإلنــاث. أمــا قطــر للبتــرول والشــركات التابعــة 
لهــا فــكان حــظ الذكــور للتعييــن فيهــا أكبــر بكثيــر مــن اإلنــاث )81% مقابــل 19%(. وقــد ذهبــت 
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أكثريــة المعينيــن فــي القطــاع الخــاص إلــى قطــاع التعليــم )نحــو 44%( لكــن نحــو 97% مــن 
هــؤالء كانــوا مــن اإلنــاث. يليهــم المعينــون فــي قطــاع المصــارف والبنــوك )29%(، نحــو ثلثيهــم 
مــن اإلنــاث. أمــا الباقــون )نحــو ربــع مجمــوع المعينيــن( فقــد توزعــوا علــى مجــاالت عديــدة مثــل 

االتصــاالت والعقــارات وشــركات االســتثمار وغيرهــا.
وتــدل هــذه البيانــات علــى أن هنــاك قبــواًل متزايــدًا للعمــل فــي القطــاع الخــاص بيــن المواطنيــن 
القطرييــن، والســيما بيــن اإلنــاث اللواتــي كان اتجاههــن للعمــل فــي هــذا القطــاع محــدودًا فــي 

الســابق.

ولهــذا، تؤكــد الدراســة علــى مــا جــاء فــي السياســة الســكانية مــن »دعــوة لزيــادة مشــاركة 
اإلنــاث فــي قــوة العمــل، وفتــح مجــاالت العمــل للمــرأة مــع مراعــاة حقهــا فــي اختيــار المــكان 

المناســب لهــا«، بمــا فــي ذلــك األعمــال المناســبة لهــا فــي القطــاع الخــاص.

رابعــًا( أظهــرت نتائــج البحــث الميدانــي أن أكثريــة المواطنيــن القطرييــن مازالــت تفضــل العمــل 
فــي قطــاع اإلدارة الحكوميــة، لكــن بنســب أقــل مــن نســب تواجدهــا الفعلــي فــي هــذا القطــاع. 
وبالمقابــل كانــت نســبة الراغبيــن بالعمــل فــي القطــاع الخــاص بيــن أفــراد العينــة أكبــر مــن النســبة 
الفعليــة للقطرييــن فــي هــذا القطــاع، إذ بلغــت النســبة المذكــورة 12.6% بيــن المســتجيبين مقابــل 
8.4% نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص عام 2011. كما تبين أن نسبة الراغبين 
بالعمــل فــي القطــاع الخــاص هــي بيــن اإلنــاث أقــل منهــا بيــن الذكــور. وأنــه كلمــا ارتقــى المســتوى 
التعليمــي قلــت نســبة الراغبيــن فــي العمــل فــي قطــاع اإلدارة الحكوميــة، وزادت نســبة الراغبيــن 
فــي العمــل فــي الشــركات الحكوميــة والقطــاع المختلــط. بينمــا كانــت أكبــر نســبة مــن الراغبيــن 
بالعمــل فــي القطــاع الخــاص )أكثــر مــن 14%( مــن حملــة المؤهــات المتوســطة )ثانــوي أو 
دبلــوم متوســط(، وأقــل نســبة مــن هــؤالء )أقــل مــن 7%( مــن حملــة الشــهادة اإلعداديــة فمــا دون. 
وعلــى ذلــك، توصــي الدراســة بإيــاء مزيــد مــن االهتمــام لتدريــب وتأهيــل حملــة الشــهادة 
الثانويــة والدبلــوم المتوســط، بمــا يتطلبــه العمــل فــي القطــاع الخــاص مــن خبــرات ومهــارات. كمــا 
توصــي بدعــم القطــاع الخــاص ليتمكــن مــن اســتيعاب وتدريــب القطرييــن الذيــن ينخرطــون فيــه.
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خامســًا( عندمــا ســئل الذيــن يفضلــون العمــل فــي اإلدارة الحكوميــة عــن أســباب تفضيلهــم لهــذا 
القطــاع، أجابــت النســبة األكبــر بــأن الســبب األهــم يعــود لكــون العمــل فيــه ثابتــًا ومســتقرًا، يلــي 
ذلــك مــن أكــدوا علــى وجــود تشــريعات تضمــن حقــوق الموظــف فــي القطــاع المذكــور. وممــا يلفــت 
النظــر، أن أســبابًا مثــل ارتفــاع األجــر، أو طــول اإلجــازات، أو ســهولة العمــل، أو االلتــزام األقــل 
أو مــا شــابه... لــم تحــظ ســوى بنســب ضئيلــة مــن مجمــوع المســتجيبين. أمــا الســبب األهــم لتفضيــل 
القطــاع الخــاص فقــد كان بالنســبة ألكثــر مــن ثلــث المســتجيبين أن األجــر والمكافــآت فــي هــذا 
القطــاع تتناســب مــع الجهــد المبــذول، تلــى ذلــك نســبة الذيــن ركــزوا علــى أن حريــة التصــرف فيــه 
أكبــر مــن غيــره، ثــم أنــه يتيــح فرصــة أكبــر لإلبــداع واالبتــكار، وبعــد ذلــك أنــه يضــع الشــخص 

المناســب فــي المــكان المناســب.
وعندمــا طــرح الســؤال بشــكل آخــر، تبيــن أن األجــور والمكافــآت هــي التــي تشــكل العامــل الحاســم 
فــي اختيــار القطــاع. فعــن الســؤال: إذا وفــر لــك القطــاع الخــاص دخــًا مســاويًا للقطــاع الحكومــي 
هــل تفضــل العمــل فيــه؟ أجــاب 45% مــن أفــراد العينــة بنعــم، وأجــاب أكثــر مــن 20% بــا فــرق. 

أمــا الذيــن أصــروا علــى رفــض العمــل فــي هــذا القطــاع فشــكلوا نحــو ثلــث المســتجيبين فقــط.
وفــي الســياق نفســه ســئل أفــراد العينــة عــن أهــم ســبب لعــزوف القطرييــن عــن العمــل فــي القطــاع 
الخــاص فــي رأيهــم، فجــاءت اإلجابــات متســقة إلــى حــد كبيــر مــع أســبابهم الشــخصية لعــدم تفضيــل 
العمل في هذا القطاع، حيث أرجع نحو 30% منهم الســبب لعدم وجود تشــريعات تضمن حقوق 
الموظــف فــي القطــاع المذكــور مثــل التقاعــد والضمــان الصحــي ومــا شــابه. كمــا أكــد نحــو ربــع 
المســتجيبين أن الســبب يعــود لعــدم وجــود مســتقبل للعمــل فيــه مثــل القطــاع الحكومــي. ولــم تحــظ 
أســباب مثــل المكانــة االجتماعيــة، أو معاييــر التعامــل، أو منافســة العمالــة الوافــدة، أو اشــتراط 

الخبــرة، أو التعامــل باللغــة اإلنجليزيــة ســوى بنســب ضئيلــة.
وعندمــا طلــب مــن أفــراد العينــة إبــداء آرائهــم حــول أهــم إجــراء يجــب اتخــاذه لزيــادة نســبة القطرييــن 
فــي القطــاع الخــاص، تأكــد االتجــاه المذكــور أعــاه، والمتعلــق بالتشــريعات التــي تضمــن اعتمــاد 
نفــس األجــور والمزايــا المعتمــدة فــي القطــاع الحكومــي والســيما قانــون التقاعــد، حيــث أختــار هــذا 
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اإلجــراء أكثــر مــن نصــف مجمــوع المســتجيبين، بينمــا لــم يحــظ أي إجــراء آخــر مقتــرح بأكثــر مــن 
14% منهــم.

ولهــذا، توصــي الدراســة بإصــدار تشــريعات تضمــن للعامليــن فــي القطــاع الخــاص قــدرًا كافيــًا 
مــن الثبــات واالســتقرار، كمــا تضمــن لهــم حقوقــًا مماثلــة لتلــك التــي يضمنهــا القطــاع الحكومــي، 

فضــًا عــن العمــل علــى تقــارب األجــور والمزايــا المختلفــة بيــن القطاعيــن.

سادســًا( مــن المؤشــرات الهامــة فــي االتجــاه نحــو العمــل، األنشــطة االقتصاديــة التــي يفضــل 
المســتجيبون العمــل فيهــا. فعنــد الســؤال عــن األنشــطة المفضلــة، بغــض النظــر عــن التخصــص، 
تبيــن أن نحــو ربــع مجمــوع المســتجيبين يفضلــون مجــال التعليــم، يليــه مجــال التجــارة، ثــم مجــال 
الشــؤون الماليــة والبنــوك والتأميــن. وبالطبــع فضلــت اإلنــاث التعليــم بنســبة أكبــر مــن الذكــور  
وكذلــك الصحــة، بينمــا فضلــت النســبة األكبــر مــن الذكــور العمــل فــي التجــارة. ومــن المؤشــرات 
اإليجابيــة أن نســبة هامــة مــن الذكــور أشــاروا إلــى أنهــم يفضلــون العمــل فــي الصناعــة، مــع أن 
هــذا المجــال ليــس مــن المجــاالت المرغوبــة بوجــه عــام. كمــا يلفــت النظــر أن نســبة اإلنــاث اللواتــي 
فضلــن العمــل فــي التجــارة كانــت عاليــة نســبيًا )أكثــر مــن 17%(، فالتجــارة  هــي المجــال الثانــي 

الــذي تفضلــه اإلنــاث بعــد التعليــم.
 فــي الســياق نفســه، ســئل أفــراد العينــة عــن المهــن التــي يفضلونهــا أكثــر مــن غيرهــا. وكانــت 
اإلجابــات متوقعــة حيــث فضلــت األكثريــة )نحــو 54%( المهــن اإلداريــة والمكتبيــة، وفضلــت نســبة 
أقــل بكثيــر المهــن المرتبطــة بالتخصــص )نحــو 17%(، ثــم المهــن الفنيــة )اختصاصــي كمبيوتــر، 
فنــي كهربــاء...(، بينمــا لــم يفضــل المهــن اإلنتاجيــة )صناعــة، زراعــة، حــرف...( ســوى أقــل مــن 
10% مــن المجمــوع. وكانــت اإلنــاث بالطبــع أكثــر تفضيــًا للمهــن اإلداريــة والمكتبيــة مــن الذكــور، 

بينمــا كان الذكــور أكثــر تفضيــًا للمهــن الفنيــة وللمهــن اإلنتاجيــة. 

وهــذه النتائــج تجعلنــا نؤكــد مــرة أخــرى علــى توصيتنــا األولــى بضــرورة العمــل علــى تغييــر ثقافــة 
العمــل بيــن المواطنيــن لتعزيــز االتجــاه نحــو المهــن اإلنتاجيــة والفنيــة، بــداًل مــن التركيــز علــى 
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المهــن اإلداريــة والمكتبيــة.

ســابعًا( علــى الرغــم مــن أن أكثريــة أفــراد العينــة ال يفضلــون العمــل فــي القطــاع الخــاص، فــإن 
أكثريتهــم أيضــًا )نحــو 59%( ال يوافقــون علــى القــول بــأن »عــزوف القطرييــن عــن العمــل فــي 
القطــاع الخــاص ال يســبب للدولــة أيــة مشــكات«. وقــد تســاوت اإلجابــات تقريبــًا بيــن الموافقــة إلــى 
حــد كبيــر والموافقــة إلــى حــد مــا وعــدم الموافقــة علــى القــول بــأن ذلــك العــزوف يســبب مشــكات 
اقتصاديــة، فــي حيــن كانــت نســبة الموافقيــن إلــى حــد كبيــر علــى أنــه يســبب مشــكات أمنيــة/

سياســية تقتــرب مــن ربــع أفــراد العينــة وكذلــك الموافقيــن علــى ذلــك إلــى حــد مــا، وكانــت نســبة 
الموافقيــن علــى أن العــزوف المذكــور يســبب مشــكات اجتماعيــة أكثــر قليــًا. وقــد تبيــن أنــه 
كلمــا ارتقــى المســتوى التعليمــي زادت نســبة الذيــن يعتقــدون بــأن عــزوف القطرييــن عــن العمــل 
فــي القطــاع الخــاص يســبب مشــكات متعــددة للدولــة. وكانــت نســبة اإلنــاث اللواتــي يعتقــدن بــأن 
عزوف القطريين عن العمل في القطاع الخاص يســبب للدولة مشــكات اقتصادية أو اجتماعية 
أو أمنية/سياســية أعلــى مــن نســبة الذكــور بشــكل واضــح. وقــد يعــود هــذا إلــى المســتوى التعليمــي 
األعلــى لإلنــاث، ممــا يجعلهــن يستشــعرن خطــورة العــزوف عــن العمــل فــي القطــاع الخــاص أكثــر 
مــن الذكــور مــن جهــة، كمــا يمكــن أن يعبــر عــن النســبة األعلــى مــن بطالــة اإلنــاث، ممــا يدفعهــن 

للتأكيــد علــى ضــرورة المســاهمة األكبــر للقطرييــن فــي العمــل حتــى فــي القطــاع الخــاص.  

وهــذا يعنــي أن المواطنيــن القطرييــن، وال ســيما الفئــة األكثــر تعليمــًا منهــم، يعــون خطــورة 
اعتمــاد القطــاع الخــاص بشــكل أساســي علــى العمالــة الوافــدة، وأن اتجاهاتهــم الســلبية نحــو 
العمــل فيــه ليســت ناجمــة عــن عــدم إدراك تلــك الخطــورة، بقــدر ماهــي ناجمــة عــن عــدم توفــر 

الشــروط التــي تشــجعهم علــى العمــل فيــه.

ثامنــًا( وأمــا عــن األســباب التــي تدعــو رجــال األعمــال لتفضيــل العمالــة غيــر القطريــة علــى 
العمالــة القطريــة، فقــد بينــت اإلجابــات أن األكثريــة الســاحقة )نحــو 85%( توافــق علــى القــول بأنهــم 
يفضلونهــا ألنهــا أقــل تكلفــة )أكثــر مــن 70 % وافقــوا علــى ذلــك إلــى حــد كبيــر و 14% إلــى حــد 
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مــا(. ولكــن نســبة الموافقيــن علــى أن الســبب يعــود لكــون العمالــة غيــر القطريــة أكثــر انضباطــًا أو 
أكثــر إنتاجيــة كانــت أقــل مــن ذلــك بشــكل واضــح، لكنهــا تظــل تشــكل أكثــر مــن ثلثــي المســتجيبين. 
ويلفــت النظــر أن أكثريــة المســتجيبين وافقــوا علــى القــول بــأن لرجــال األعمــال الحريــة فــي اختيــار 
المشــتغلين عندهــم بغــض النظــر عــن جنســيتهم. كمــا يلفــت النظــر أنــه كلمــا ارتقــى المســتوى 
التعليمــي ارتفعــت نســبة الموافقيــن علــى أن تفضيــل رجــال األعمــال للعمالــة غيــر القطريــة يعــود 

للمزايــا التنافســية المختلفــة التــي تتمتــع بهــا.
وعندمــا ســئل أفــراد العينــة عــن رأيهــم فــي سياســة التقطيــر التــي تتبعهــا الدولــة حاليــًا، تبيــن أن 
أكثــر مــن نصفهــم ال يوافقــون علــى القــول بــأن هــذه السياســة كافيــة وال حاجــة لتعديلهــا. كمــا 
وافقــت األكثريــة الســاحقة مــن المســتجيبين )نحــو85%( علــى القــول بــأن كثيــرًا مــن شــركات القطــاع 

الخــاص ال تلتــزم بسياســة التقطيــر.
وكانــت هنــاك عبارتــان تتعلقــان بعوامــل خارجــة عــن نطــاق القطــاع الخــاص، لكنهــا تؤثــر فــي 
االتجــاه نحــو العمــل فيــه. األولــى تقــول إن »قطــاع اإلدارة الحكوميــة يعانــي مــن فائــض نســبي مــن 
الموظفيــن الذيــن ال يحتاجهــم«، ممــا يعنــي أنــه لــو تخلــص القطــاع المذكــور مــن هــذا الفائــض، 
أو تشــدد فــي التوظيــف نظــرًا لعــدم الحاجــة، التجــه العاملــون أكثــر نحــو القطــاع الخــاص. وقــد 
أظهــرت اإلجابــات أن أقــل مــن ثلثــي المســتجيبين يوافقــون علــى ذلــك )أكثــر مــن 34% إلــى حــد 
كبيــر، و 27% إلــى حــد مــا(. أمــا العبــارة الثانيــة فكانــت تتعلــق بــدور اإلرشــاد األكاديمــي للطالــب 
وهــي: »اإلرشــاد األكاديمــي للطالــب أثنــاء الدراســة الجامعيــة ال يســاعد علــى تكويــن موقــف واضــح 
مــن العمــل فــي القطــاع الخــاص«. وكانــت نســبة الموافقــة علــى هــذه العبــارة بوجــه عــام أعلــى مــن 

ســابقتها، حيــث زادت نســبة الموافقيــن عليهــا عــن 70% مــن مجمــوع المســتجيبين.

وهــذا يدعونــا للتوصيــة بضــرورة التوعيــة بأهميــة تنفيــذ سياســة التقطيــر، وتعميمهــا علــى 
جميــع مؤسســات القطــاع الخــاص، وبــأن ذلــك يجــب أن يرتبــط بإرشــاد وتدريــب وتأهيــل العمالــة 
القطريــة بمــا يتناســب مــع متطلبــات العمــل فــي هــذا القطــاع مــن جهــة، وبتوفيــر الشــروط 

المائمــة لهــذه العمالــة فيــه مــن جهــة ثانيــة.
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اتجاهات القطريين نحو العمل في القطاع الخاص
دراسة ميدانية

أختي الفاضلة، أخي الفاضل...      
 

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
أنــا )يذكــر اســم جامــع/ جامعــة البيانــات( مكلــف مــن قبــل اللجنــة 
األمــور  بعــض  حــول  رأيــك  باســتطاع  العمــل  ووزارة  للســكان  الدائمــة 
إلــى  المتعلقــة باتجاهاتــك نحــو العمــل، وذلــك فــي إطــار بحــث يهــدف 
تحديــد العوامــل التــي تشــجع المواطنيــن علــى العمــل فــي القطــاع الخــاص. 
يرجــى التفضــل باإلجابــة عــن األســئلة المطروحــة بصــدق وأمانــة، علمــًا 
بــأن كل مــا ســتدلي/ ســتدلين بــه مــن معلومــات ســتعامل بســرية تامــة ولــن 

تســتخدم لغيــر أغــراض البحــث العلمــي.
مع خالص شكرنا لتعاونكم

رقم االستمارة: ..............

اسم جامع البيانات: .....................................

أجريت المقابلة بتاريخ ..../...../ 2012 ،    الساعة: .....
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١٠١- الجنس:

١٠٢- العمر

١٠٣- مكان 
اإلقامة الحالي

١٠٤- الحالة 
الزواجية

١٠٥- العالقة 
بالعمل

١٠٦- الحالة 
التعليمية

ذكر

أنثى

 ١

٢

 ١

 ٢

 ٣

٤

 ١

 ٢

٣

 ١

 ٢

 ٣

 ٤

 ٥

 ٦

٧

............... سنة

البلدية ...............

عازب (لم يسبق له الزواج)

متزوج

مطلق

أرمل

يطلب العمل ألول مرة ولم ُيتخذ قرار بشأنه بعد

طلب العمل ألول مرة وتم توظيفه

طلب العمل ألول مرة وعرض عليه عمل لم يقبله

موظف سابق يطلب عمًال آخر ولم يحصل عليه

موظف سابق طلب عمًال آخر وتم تعيينه في العمل الجديد

موظف سابق طلب عمًال آخر وعرض عليه عمل لم يقبل به

متقاعد يبحث عن عمل

إعدادية فما دون
ثانوية أو دبلوم متوسط

جامعي فما فوق

القسم األول
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٢٠١- بغض النظر 
عن وضعك الوظيفي 

الحالي، ما هو القطاع 
الذي ترغب العمل فيه 

٢٠٢- إذا كانت 
اإلجابة اإلدارة 

الحكومية، لماذا؟: 

ال تقرأ األجوبة إال عند 
الضرورة القصوى (أي 

عندما تشعر أن 
المستجيب لم يفهم 
القصد من السؤال)

ال تقرأ األجوبة إال عند 
الضرورة القصوى

(اختر أهم سبب)

(اختر أهم سبب)

٢٠٣- إذا كانت 
اإلجابة القطاع 

الخاص، لماذا؟: 

اإلدارة الحكومية          انتقل إلى السؤال ٢٠٢

الشركات الحكومية والقطاع المختلط (حكومي وخاص )                
انتقل إلى السؤال ٢٠٤\

القطاع الخاص          انتقل إلى السؤال ٢٠٣

 ١

٢

٣

 ١

 ٢

 ٣

 ٤

 ٥

 ٦

 ٧

٨

 ١

 ٢

 ٣

 ٤

 ٥

٦

ألن األجر أعلى

ألن فرص الترقية أكبر

ألنه عمل ثابت ومستقر

ألن االنضباط وااللتزام فيه أقل

ألنه أسهل

ألن اإلجازات فيه أطول

لوجود تشريعات تضمن حقوق الموظف (الضمان الصحي، التقاعد...)

ألنه يوفر فرص أكبر للتأهيل والتدريب

ألن األجور والمكافآت فيه تتناسب مع الجهد المبذول
ألن حرية التصرف فيه أكبر
ألن فرص الترقية فيه أكبر

ألنه يتيح فرصة أكبر لإلبداع واالبتكار
ألن العمل فيه جاد ونشيط

ألنه يضع الشخص المناسب في المكان المناسب

القسم الثاني
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٢٠٤- إذا وفر لك 
القطاع الخاص دخًال 

مساوياً للقطاع  
الحكومي هل تفضل 

العمل فيه؟

٢٠٥- بغض النظر عن 
تخصصك، ما هو أهم 
مجال تفضل العمل فيه 
(اختر إجابة واحدة)

ال تقرأ األجوبة إال عند 
الضرورة القصوى

ال تقرأ األجوبة إال عند 
الضرورة القصوى

(اختر أهم سبب)

٢٠٦- ما هي المهن 
التي تفضلها أكثر من 

غيرها 

نعم

ال

ال فرق

التعليم

الصحة

الفنادق والسياحة

الصناعة

التجارة

الشؤون المالية والبنوك والتأمين

العقارات

الشؤون الدينية

 ١

٢

٣

 ١

٢

 ٣

 ٤

 ٥

 ٦

 ٧

٨

 ١

٢

 ٣

 ٤

٥

المهن اإلنتاجية (زراعة، صناعة، حرف...)
المهن الفنية (اختصاصي كمبيوتر، فني كهرباء..)

المهن اإلدارية والمكتبية
المهن السياحية (فنادق، مطاعم، ترفيه...)

المهن المرتبطة بالتخصص
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٢٠٧- لماذا تفضل 
هذا النوع من المهن؟ 

(اختر أهم سبب)

ألن الدخل أعلى

لسهولة العمل

بسبب التقدير المعنوي لها من قبل المجتمع

تماشيًا مع تقاليد األسرة

الرتباطها بالتخصص

لسبب آخر (حدده) ................................

 ١

٢

 ٣

 ٤

 ٥

٦
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القسم الثالث

٣٠١-  ما هو في 
رأيك أهم سبب لعزوف 

القطريين عن العمل في 
القطاع الخاص

(اختر إجابة واحدة)

ألن األجور فيه أقل من القطاع الحكومي

لعدم وجود مستقبل للعمل فيه مثل القطاع الحكومي

ألنه أقل مكانة من القطاع الحكومي

لعدم وجود تشريعات تضمن حقوق الموظف، (التقاعد، 

الضمان الصحي..)

ألن االلتزام فيه صارم أكثر من القطاع الحكومي

لعدم وجود معايير محددة للتعامل مع العاملين

بسبب منافسة العمالة غير القطرية

ألنه يشترط الخبرة في المجال المطلوب لعدة سنوات

ألن التعامل فيه يتم باللغة اإلنجليزية

لسبب آخر (حدده)..................................

 ١

٢

 ٣

 ٤

 

 ٥

 ٦

 ٧

 ٨

 ٩

١٠

ال تقرأ األجوبة إال عند 
الضرورة القصوى
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اآلن سأطرح عليك بعض العبارات، أرجو منك أن تخبرني إلى أي حد توافق 
على كل منها (إلى حد كبير أم إلى حد ما أم أنك ال ال توافق عليها مطلقًا)

٣٠٣- عزوف القطريين عن العمل في القطاع الخاص ال 
يسبب للدولة أية مشكالت 

٣٠٤- عزوف القطريين عن العمل في القطاع الخاص 
يسبب للدولة مشكالت اقتصادية

٣٠٥- عزوف القطريين عن العمل في القطاع الخاص 
يسبب للدولة مشكالت أمنية/ سياسية

٣٠٦- عزوف القطريين عن العمل في القطاع الخاص  
يسبب للدولة مشكالت اجتماعية

٣٠٧- سياسة التقطير المتبعة حاليًا كافية وال حاجة 
لتعديلها

٣٠٨- كثير من شركات القطاع الخاص ال تلتزم بسياسة 
التقطير

 
٣٠٩- رجال األعمال يفضلون العمالة غير القطرية ألنها 

أقل تكلفة 

٣١٠- رجال األعمال يفضلون العمالة غير القطرية ألنها 
أكثر انضباطا

٣١١- رجال األعمال يفضلون العمالة غير القطرية ألنها 
أكثر إنتاجية

٣١٢- لرجال األعمال الحرية في اختيار المشتغلين عندهم 
بغض النظر عن جنسيتهم

٣١٣-  قطاع اإلدارة الحكومية يعاني من فائض نسبي من 
الموظفين الذين ال يحتاجهم

٣١٤- اإلرشاد األكاديمي للطالب أثناء الدراسة الجامعية  
ال يساعد على تكوين موقف واضح من العمل في القطاع 

الخاص

٣١٥- العائد من العمل في القطاع الخاص ال يتناسب مع 
الجهد المبذول فيه

٣  ٢  ١

٣  ٢  ١

٣  ٢  ١

٣  ٢  ١

٣  ٢  ١
٣  ٢  ١

٣  ٢  ١

٣  ٢  ١

٣  ٢  ١

٣  ٢  ١

٣  ٢  ١

٣  ٢  ١

٣  ٢  ١

اقرأ كل مقولة لوحدها وانتظر اإلجابة قبل االنتقال إلى المقولة التالية

إلى حد 
كبير

إلى حد 
ما

ال أوافق
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ملحق )2(
جداول البحث الميداني



95

جدول م1 أفراد العينة بحسب الفئة العمرية والجنس

الجنس
مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

%عدد%عدد%عددفئات االعمار
%  من 
الفئة 
العمرية

%  من 
الفئة 
العمرية

%  من 
الفئة 
العمرية

3917.3249.56313.261.938.1100أقل من 20 سنة
24 - 207734.28834.816534.546.753.3100
29 - 255022.25822.910822.646.353.7100
34 - 30208.93212.65210.938.561.5100
35 - 35146.23011.9449.231.868.2100
44 - 40114.9135.1245.045.854.2100
49 - 4573.162.4132.753.846.2100

5073.120.891.977.822.2100 سنة فأكثر
22510025310047810047.152.9100المجموع

جدول م2 مكان إقامة أفراد العينة بحسب الجنس
الجنس

مكان اإلقامة

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

%  من %  من البلدية%  من البلدية%عدد%عدد%عدد
البلدية

7533.310340.717837.242.157.9100الدوحة

9743.110039.519741.249.250.8100الريان

2812.4135.1418.668.331.7100الوكرة

114.9249.5357.331.468.6100أم صالل

73.183.2153.146.753.3100الخور

20.931.251.040.060.0100الشمال

52.220.871.571.428.6100الضعاين

22510025310047810047.152.9100المجموع
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جدول م3 الحالة الزواجية ألفراد العينة حسب الجنس

الجنس

الحالة الزواجية

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

%عدد%عدد%عدد
%  من 
الحالة 
الزواجية

%  من 
الحالة 
الزواجية

%  من 
الحالة 
الزواجية

لم يسبق عليه 
13861.311545.525352.954.545.5100الزواج

8136.012047.420142.140.359.7100متزوج
52.2155.9204.225.075.0100مطلق
10.431.240.825.075.0100أرمل 

22510025310047810047.152.9100المجموع

جدول م4 عالقة أفراد العينة بالعمل حسب الجنس

الجنس

العالقة بالعمل

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

%عدد%عدد%عدد
% من 
العالقة 
بالعمل

% من 
العالقة 
بالعمل

% من 
العالقة 
بالعمل

يطلب العمل ألول مرة 
5624.910742.316334.134.465.6100ولم يتخذ قرار بشأنه

طلب العمل ألول مرة 
15167.112649.827757.954.545.5100وتم توظيفه

طلب العمل ألول مرة 
وعرض عليه عمل ولم 

يقبله
31.3114.3142.921.478.6100

موظف سابق طلب عمال 
20.962.481.725.075.0100آخر و لم يحصل عليه

موظف سابق طلب عمال 
آخر و تم تعيينه في 

العمل الجديد
94.010.4102.190.010.0100

موظف سابق طلب عمال 
آخر و عرض عليه عمل 

لم يقبله
00.020.820.40.0100100

41.800.040.81000.0100متقاعد يبحث عن عمل

22510025310047810047.152.9100المجموع
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جدول م5 الحالة التعليمية ألفراد العينة حسب الجنس

الجنس

الحالة التعليمية

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

%عدد%عدد%عدد
% من 
الحالة 
التعليمية

% من 
الحالة 
التعليمية

% من 
الحالة 
التعليمية

3415.13815.07215.147.252.8100إعدادية فما دون
ثانوية أو معهد 

15267.614055.329261.152.147.9100متوسط

3917.37529.611423.834.265.8100جامعي فما فوق
22510025310047810047.152.9100المجموع

جدول م6 القطاع الذي يرغب أفراد العينة العمل فيه حسب الجنس

الجنس

القطاع المرغوب

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

%عدد%عدد%عدد
% من 
القطاع 
المرغوب

% من 
القطاع 
المرغوب

% من 
القطاع 
المرغوب

13258.719275.932467.840.759.3100اإلدارة الحكومية
الشركات الحكومية 

5424.04015.89419.757.442.6100والقطاع المختلط

3917.3218.36012.665.035.0100القطاع الخاص
22510025310047810047.152.9100المجموع
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جدول م7 أهم سبب لتفضيل أفراد العينة لقطاع اإلدارة الحكومية حسب الجنس

الجنس

أسباب التفضيل

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

%عدد%عدد%عدد
% من السبب 

المفضل

% من 
السبب 
المفضل

% من 
السبب 
المفضل

118.3168.3278.340.759.3100األجر أعلى
96.894.7185.650.050.0100فرص الترقية أكثر

4937.17237.512137.340.559.5100العمل ثابت ومستقر
53.8115.7164.931.368.8100االنضباط و االلتزام أقل

53.82110.9268.019.280.8100سهولة العمل
53.8126.3175.229.470.6100اإلجازات أطول

وجود تشريعات تضمن 
4030.34221.98225.348.851.2100حقوق الموظف

يوفر فرصا أكثر للتأهيل 
86.194.7175.247.152.9100و التدريب

13210019210032410040.759.3100المجموع

جدول م8 أهم سبب لتفضيل أفراد العينة للقطاع الخاص حسب الجنس

الجنس

أسباب التفضيل

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

%عدد%عدد%عدد
% من 
السبب 
المفضل

% من 
السبب 
المفضل

% من 
السبب 
المفضل

األجر والمكافآت فيه تناسب 
1435.0840.02236.763.636.4100الجهد المبذول

1025.015.01118.390.99.1100حرية التصرف فيه أكبر

37.515.046.775.025.0100فرص الترقية فيه أكبر

إتاحة فرصة أكبر لالبتكار 
615.0420.01016.760.040.0100واإلبداع

25.0315.058.340.060.0100جدية العمل ونشاطه

وضع الشخص المناسب في 
512.5315.0813.362.537.5100المكان المناسب

40100201006010066.733.3100المجموع



99

جدول م9 هل يفضل أفراد العينة العمل في القطاع الخاص إذا وفر لهم دخالً مساوياً 
للقطاع الحكومي حسب الجنس

الجنس

اإلجابة

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

% من % من اإلجابات% من اإلجابات%عدد%عدد%عدد
اإلجابات

10144.911445.121545.047.053.0100نعم
7332.49236.416534.544.255.8100ال

5122.74718.69820.552.048.0100ال فرق
22510025310047810047.152.9100المجموع

جدول م10 أهم مجال للعمل يفضله أفراد العينة حسب الجنس
الجنس

مجال العمل 
المفضل

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

%عدد%عدد%عدد
%من المجال 

المفضل

%من 
المجال 
المفضل

%من 
المجال 
المفضل

4218.77830.812025.135.065.0100التعليم

229.83915.46112.836.163.9100الصحة

135.8166.3296.144.855.2100الفنادق والسياحة

3314.7114.3449.275.025.0100الصناعة

5725.34417.410121.156.443.6100التجارة

الشؤون المالية 
2812.43212.66012.646.753.3100والبنوك والتأمين

198.4124.7316.561.338.7100العقارات

114.9218.3326.734.465.6100الشؤون الدينية

22510025310047810047.152.9100المجموع
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جدول م11 المهن التي يفضلها أفراد العينة أكثر من غيرها حسب الجنس

الجنس

المهن المفضلة

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

%عدد%عدد%عدد
% من المهن 

المفضلة

% من 
المهن 
المفضلة

% من 
المهن 
المفضلة

2912.9166.3459.464.435.6100المهن اإلنتاجية
4017.8249.56413.462.537.5100المهن الفنية

المهن اإلدارية 
10245.315561.325753.839.760.3100والمكتبية

167.1155.9316.551.648.4100المهن السياحية
المهن المرتبطة 

3816.94317.08116.946.953.1100بالتخصص

22510025310047810047.152.9100المجموع

جدول م12 أهم سبب لدى أفراد العينة لتفضيل هذا النوع من المهن حسب الجنس

الجنس

أسباب التفضيل

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

%عدد%عدد%عدد
% من سبب 

التفضيل

% من 
سبب 

التفضيل

% من 
سبب 

التفضيل

219.3135.1347.161.838.2100الدخل أعلى

5825.88132.013929.141.758.3100سهولة العمل

التقدير المعنوي من قبل 
2812.44015.86814.241.258.8100المجتمع

62.7249.5306.320.080.0100تماشيا مع تقاليد األسرة

10044.48634.018638.953.846.2100الرتباطها بالتخصص

125.393.6214.457.142.9100سبب آخر

22510025310047810047.152.9100المجموع
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جدول م13 أهم سبب لعزوف القطريين عن العمل في القطاع الخاص من وجهة نظر 
أفراد العينة حسب الجنس

الجنس

أسباب العزوف

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

%عدد%عدد%عدد
% من سبب 

العزوف

% من 
سبب 
العزوف

% من 
سبب 
العزوف

أقل أجورا من القطاع 
4319.12710.77014.661.438.6100الحكومي

عدم وجود مستقبل للعمل 
4921.86023.710922.845.055.0100فيه

أقل مكانة من القطاع 
41.8155.9194.021.178.9100الحكومي

عدم وجود تشريعات تضمن 
7332.47027.714329.951.049.0100حقوق الموظف

االلتزام فيه صارم أكثر من 
167.13413.45010.532.068.0100القطاع الحكومي

عدم وجود معايير محددة 
114.9187.1296.137.962.1100للتعامل مع العاملين

منافسة العمالة غير 
104.4104.0204.250.050.0100القطرية

يشترط خبرة في المجال 
73.162.4132.753.846.2100المطلوب لعدة سنوات

التعامل فيه باللغة 
94.083.2173.652.947.1100اإلنجليزية

31.352.081.737.562.5100سبب آخر

22510025310047810047.152.9100المجموع
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جدول م14 أهم إجراء يقترحه أفراد العينة لزيادة نسبة القطريين في القطاع الخاص حسب الجنس

الجنس

اإلجراء المقترح

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

%عدد%عدد%عدد
% من 
اإلجراء 
المقترح

% من 
اإلجراء 
المقترح

% من 
اإلجراء 
المقترح

سن تشريعات تلزم أصحاب 
العمل بنفس األجور والمزايا 

التي في ق. العام
12555.611846.624350.851.448.6100

زيادة نسبة التقطير  المقررة في 
2511.14216.66714.037.362.7100القطاع الخاص  )نسبة %20(

مراقبة صارمة لتطبيق األنظمة 
والقوانين الصادرة بشأن العمل 

في القطاع الخاص
177.6218.3387.944.755.3100

عدم قبول طلبات التوظيف في 
اإلدارة الحكومية إال في حاالت 

استثنائية
156.72811.1439.034.965.1100

تحديد شروط وضوابط استقدام 
41.8166.3204.220.080.0100العمالة غير القطرية

زيادة المشاريع المتوسطة 
167.1155.9316.551.648.4100والصغيرة ودعمها

104.420.8122.583.316.7100اقترح إجراء آخر

ال أرى جدوى من أي إجراءات 
ألن لشركات القطاع الخاص 

الحرية في تنظيم أعمالها كما 
تشاء

135.8114.3245.054.245.8100

22510025310047810047.152.9100المجموع
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 جدول م15 مدى موافقة أفراد العينة على القول إن عزوف القطرين عن العمل في القطاع الخاص 
ال يسبب للدولة أية مشكالت  حسب الجنس

الجنس

مدى 
الموافقة

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

%عدد%عدد%عدد
%  من مدى 

الموافقة
%  من مدى 

الموافقة

%  من 
مدى 

الموافقة
4118.25019.89119.045.154.9100إلى حد كبير
5323.65320.910622.250.050.0100إلى حد ما
13158.215059.328158.846.653.4100ال أوافق
22510025310047810047.152.9100المجموع

جدول م16 مدى موافقة أفراد العينة على القول إن عزوف القطرين عن العمل في القطاع 
الخاص يسبب للدولة مشكالت اقتصادية حسب الجنس

الجنس

مدى 
الموافقة

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

%عدد%عدد%عدد
%  من مدى 

الموافقة
%  من مدى 

الموافقة
 %من مدى 

الموافقة
5424.010139.915532.434.865.2100إلى حد كبير

6629.39136.015732.842.058.0100إلى حد ما
10546.76124.116634.763.336.7100ال أوافق

22510025310047810047.152.9100المجموع

جدول م17 مدى موافقة أفراد العينة على القول إن عزوف القطرين عن العمل في القطاع 
الخاص يسبب للدولة مشكالت أمنية/ سياسية حسب الجنس

الجنس

مدى 
الموافقة

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

%عدد%عدد%عدد
%  من مدى 

الموافقة

%  من 
مدى 

الموافقة
 %من مدى 

الموافقة
4419.67429.211824.737.362.7100إلى حد كبير

4419.68332.812726.634.665.4100إلى حد ما
13760.99637.923348.758.841.2100ال أوافق

22510025310047810047.152.9100المجموع
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جدول م18 مدى موافقة أفراد العينة على القول إن عزوف القطرين عن العمل في القطاع 
الخاص يسبب للدولة مشكالت اجتماعية حسب الجنس

الجنس

مدى 
الموافقة

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

%عدد%عدد%عدد

%  من 
مدى 

الموافقة

%  من 
مدى 

الموافقة

 %من 
مدى 

الموافقة
4620.48634.013227.634.865.2100إلى حد كبير

5926.28132.014029.342.157.9100إلى حد ما
12053.38634.020643.158.341.7100ال أوافق

22510025310047810047.152.9100المجموع

جدول م19 مدى موافقة أفراد العينة على القول إن سياسة التقطير الحالية كافية وال حاجة لتغييرها حسب الجنس
الجنس

مدى 
الموافقة

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

%عدد%عدد%عدد
%  من 
مدى 

الموافقة

%  من 
مدى 

الموافقة

%من 
مدى 

الموافقة
4419.65019.89419.746.853.2100إلى حد كبير
5524.48232.413728.740.159.9100إلى حد ما
12656.012147.824751.751.049.0100ال أوافق
22510025310047810047.152.9100المجموع

جدول م20 مدى موافقة أفراد العينة على القول إن كثيراً من شركات القطاع الخاص ال 
تلتزم بسياسة التقطير حسب الجنس

الجنس

مدى 
الموافقة

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

%عدد%عدد%عدد
%  من 

مدىالموافقة
%  من مدى 

الموافقة

 %من 
مدى 

الموافقة
10245.312951.023148.344.255.8100إلى حد كبير

7633.89939.117536.643.456.6100إلى حد ما
4720.9259.97215.165.334.7100ال أوافق

22510025310047810047.152.9100المجموع
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جدول م21 مدى موافقة أفراد العينة على القول إن رجال األعمال يفضلون العمالة غير 
القطرية ألنها أقل تكلفة حسب الجنس

الجنس

مدى 
الموافقة

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

%عدد%عدد%عدد
%  من مدى 

الموافقة

%  من 
مدى 

الموافقة
 %من مدى 

الموافقة
15468.418372.333770.545.754.3100إلى حد كبير

3214.23614.26814.247.152.9100إلى حد ما
3917.33413.47315.353.446.6100ال أوافق

22510025310047810047.152.9100المجموع

جدول م22 مدى موافقة أفراد العينة على القول إن رجال األعمال يفضلون العمالة غير 
القطرية ألنها أكثر انضباطا حسب الجنس

الجنس

مدى 
الموافقة

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

%عدد%عدد%عدد
%  من مدى 

الموافقة

%  من 
مدى 

الموافقة
 %من مدى 

الموافقة
8136.011746.219841.440.959.1100إلى حد كبير

6127.17630.013728.744.555.5100إلى حد ما
8336.96023.714329.958.042.0100ال أوافق

22510025310047810047.152.9100المجموع

جدول م23 مدى موافقة أفراد العينة على القول إن رجال األعمال يفضلون العمالة غير 
القطرية ألنها أكثر إنتاجية حسب الجنس

الجنس

مدى 
الموافقة

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

%عدد%عدد%عدد
%  من مدى 

الموافقة
%  من مدى 

الموافقة

 %من 
مدى 

الموافقة
6930.79236.416133.742.957.1100إلى حد كبير

5825.87529.613327.843.656.4100إلى حد ما
9843.68634.018438.553.346.7100ال أوافق

22510025310047810047.152.9100المجموع
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جدول م24 مدى موافقة أفراد العينة على القول لرجال األعمال بالحرية في اختيار 
المشتغلين عندهم بغض النظر عن الجنسية حسب الجنس

الجنس

مدى 
الموافقة

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

%عدد%عدد%عدد
%  من مدى 

الموافقة

%  من 
مدى 

الموافقة
 %من مدى 

الموافقة
11350.213453.024751.745.754.3100إلى حد كبير

6227.67128.113327.846.653.4100إلى حد ما
5022.24819.09820.551.049.0100ال أوافق

22510025310047810047.152.9100المجموع

جدول م25 مدى موافقة أفراد العينة على القول قطاع اإلدارة الحكومية يعاني من فائض 
نسبي من الموظفين الذين ال يحتاجهم حسب الجنس

الجنس

مدى 
الموافقة

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

%عدد%عدد%عدد

%  من 
مدى 

الموافقة

%  من 
مدى 

الموافقة

 %من 
مدى 

الموافقة

5725.310742.316434.334.865.2100إلى حد كبير

6328.06726.513027.248.551.5100إلى حد ما

10546.77931.218438.557.142.9100ال أوافق

22510025310047810047.152.9100المجموع
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جدول م26 مدى موافقة أفراد العينة على القول إن اإلرشاد األكاديمي ال يساعد الطالب 
على تكوين موقف واضح من العمل في القطاع الخاص حسب الجنس

الجنس

مدى 
الموافقة

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

%عدد%عدد%عدد
%  من مدى 

الموافقة
%  من مدى 

الموافقة

 %من 
مدى 

الموافقة
10345.89236.419540.852.847.2100إلى حد كبير

5323.68834.814129.537.662.4100إلى حد ما
6930.77328.914229.748.651.4100ال أوافق

22510025310047810047.152.9100المجموع

جدول م27 مدى موافقة أفراد العينة على القول العائد من العمل في القطاع الخاص ال 
يتناسب مع الجهد المبذول فيه حسب الجنس

الجنس

مدى 
الموافقة

مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

%عدد%عدد%عدد
%  من مدى 

الموافقة

%  من 
مدى 

الموافقة
 %من مدى 

الموافقة
7332.412248.219540.837.462.6100إلى حد كبير

7432.96927.314329.951.748.3100إلى حد ما
7834.76224.514029.355.744.3100ال أوافق

22510025310047810047.152.9100المجموع

جدول م28 القطاع المرغوب لدى أفراد العينة حسب الحالة التعليمية
ثانوي أو دبلوم إعدادي فما دونالمستوى التعليمي

المجموعجامعي فما فوقمتوسط

%عدد%عدد%عدد%عددالقطاع

5677.819667.17263.232467.8اإلدارة الحكومية

1115.35418.52925.49419.7شركات حكومية /قطاع مختلط

56.94214.41311.46012.6قطاع  خاص

72100292100114100478100المجموع
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جدول م29 أهم سبب لدى أفراد العينة لتفضيل قطاع اإلدارة الحكومية حسب الحالة التعليمية
المستوى التعليمي

السبب األهم

ثانوي أو دبلوم إعدادي فما دون
المجموعجامعي فما فوقمتوسط

%عدد%عدد%عدد%عدد

712.5136.679.9278.3ألن األجر أعلى

23.6126.145.6185.6فرص التقية أكثر

2544.66935273812137.3العمل ثابت ومستقر

35.4115.622.8164.9االنضباط وااللتزام فيه أقل

35.4189.157268ألنه أسهل

35.4105.145.6175.2اإلجازات فيه أطول
وجود تشريعات تضمن حقوق 

1221.45025.42028.28225.3الموظف

11.8147.122.8175.2يوفر فرصا أكبر للتأهيل والتدريب

5610019710071100324100المجموع

جدول م30 أهم سبب لدى أفراد العينة لتفضيل القطاع الخاص حسب الحالة التعليمية
المستوى التعليمي

السبب األهم

ثانوي أو دبلوم إعدادي فما دون
المجموعجامعي فما فوقمتوسط

%عدد%عدد%عدد%عدد

األجور والمكافآت تتناسب مع 
233.31536.6538.52236.7الجهد المبذول

116.7819.5215.41118.3حرية التصرف فيه أكبر

0037.317.746.7فرص الترقية فيه أكبر

116.7614.6323.11016.7فرص أكبر لإلبداع واالبتكار

116.737.317.758.3العمل فيه جاد ونشيط

يضع الشخص المناسب في 
116.7614.617.7813.3المكان المناسب

6100411001310060100المجموع
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جدول م31 هل يفضل أفراد العينة العمل في القطاع الخاص إذا وفر لهم دخالً مساوياً 
للقطاع الحكومي حسب الحالة التعليمية

المستوى التعليمي

اإلجابة

المجموعجامعي فما فوقثانوي أو دبلوم متوسطإعدادي فما دون

%عدد%عدد%عدد%عدد

3852.812643.25144.721545نعم

2027.810034.24539.516534.5ال 

1419.46622.61815.89820.5ال فرق

72100292100114100478100المجموع

جدول م32 أهم مجال للعمل يفضله أفراد العينة الحالة التعليمية
المستوى التعليمي

مجال العمل المفضل

ثانوي أو دبلوم إعدادي فما دون
المجموعجامعي فما فوقمتوسط

%عدد%عدد%عدد%عدد

2027.870243026.312025.1التعليم

1926.4289.61412.36112.8الصحة

56.9175.876.1296.1الفنادق والسياحة

68.33311.354.4449.2الصناعة

811.173252017.510121.1التجارة

34.23612.32118.46012.6الشؤون المالية والبنوك والتأمين

45.6186.297.9316.5العقارات

79.7175.887326.7الشؤون الدينية

72100292100114100478100المجموع
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جدول م33 المهن التي يفضلها أفراد العينة أكثر من غيرها حسب الحالة التعليمية
المستوى التعليمي

المهن المفضلة

المجموعجامعي فما فوقثانوي أو دبلوم متوسطإعدادي فما دون

%عدد%عدد%عدد%عدد

811.1299.987459.4 االنتاجية

1520.84013.797.96413.4 الفنية

3548.616054.86254.425753.8اإلدارية والكتابية

68.3196.565.3316.5السياحية

811.14415.12925.48116.9المرتبطة بالتخصص

72100292100114100478100المجموع

جدول م34 أهم سبب لدى أفراد العينة لتفضيل هذا النوع من المهن حسب الحالة التعليمية
المستوى التعليمي

السبب األهم

المجموعجامعي فما فوقثانوي أو دبلوم متوسطإعدادي فما دون

%عدد%عدد%عدد%عدد

الدخل أعلى
68.3217.276.1347.1

سهولة العمل
2433.39231.52320.213929.1

التقدير المعنوي من المجتمع
1216.74013.716146814.2

تتماشى مع التقاليد واألسر
811.1155.176.1306.3

ترتبط بالتخصص
1622.2114395649.118638.9

أسباب أخرى
68.3103.454.4214.4

المجموع
72100292100114100478100
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جدول م35 أهم سبب لعزوف القطريين عن العمل في القطاع الخاص من وجهة نظر 
أفراد العينة حسب الحالة التعليمية

المستوى التعليمي

السبب األهم

ثانوي أو دبلوم إعدادي فما دون
المجموعجامعي فما فوقمتوسط

%عدد%عدد%عدد%عدد

األجور أقل من القطاع 
الحكومي

1318.13712.72017.57014.6

عدم وجود مستقبل للعمل فيه 
مثال الحكومة

2636.16120.92219.310922.8

أقل مكانة من القطاع 
الحكومي

22.8144.832.6194

عدم وجود تشريعات تضمن 
حقوق الموظف

1622.29432.23328.914329.9

االلتزام فيه صارم أكثر من 
القطاع الحكومي

34.23010.31714.95010.5

عدم تعديد المعايير للتعامل مع 
العاملين

79.7175.854.4296.1

منافسة العمالة غير القطرية
11.4144.854.4204.2

يشترط خبرة عدة سنوات في 
المجال

11.482.743.5132.7

يتم التعامل فيه باللغة 
اإلنجليزية

11.4134.532.6173.6

أسباب أخرى
22.841.421.881.7

المجموع
72100292100114100478100
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جدول 36 أهم إجراء يقترحه أفراد العينة لزيادة نسبة القطريين في القطاع الخاص حسب الحالة التعليمية
المستوى التعليمي

اإلجراء األهم

إعدادي فما 
دون

ثانوي أو دبلوم 
متوسط

جامعي فما 
المجموعفوق

%عدد%عدد%عدد%عدد
سن تشريعات تلزم أصحاب العمل باعتماد 

3447.215352.45649.124350.8أجور ومزايا ق. حكومي

زيادة نسبة القطريين ب %20 في 
912.54214.416146714القطاع الخاص

مراقبة صارمة لتطبيق األنظمة والقوانين 
68.3268.965.3387.9في القطاع الخاص

عدم قبول طلبات التوظيف في اإلدارة 
1013.9248.297.9439الحكومية إال في حاالت استثنائية

0082.71210.5204.2تحديد شروط وضوابط الستقدام العمالة

56.9196.576.1316.5زيادة المشاريع المتوسطة والصغيرة

45.641.443.5122.5اقترح اجراءات أخرى
ال جدوى من أي إجراءات . للقطاع 

الخاص الحرية في تنظيم أعماله كما 
يشاء

45.6165.543.5245

72100292100114100478100المجموع

جدول م37 مدى موافقة أفراد العينة على القول إن عزوف القطرين عن العمل في 
القطاع الخاص ال يسبب للدولة أية مشكالت حسب الحالة التعليمية

المستوى التعليمي

مدى الموافقة

المجموعجامعي فما فوقثانوية أو معهد متوسطإعدادية فما دون

%عدد%عدد%عدد%عدد

1419.45719.52017.59119.0إلى حد كبير

2129.26120.92421.110622.2إلى حد ما

3751.417459.67061.428158.8ال أوافق

72100292100114100478100المجموع
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جدول م38 مدى موافقة أفراد العينة على القول إن عزوف القطرين عن العمل في 
القطاع الخاص يسبب مشكالت اقتصادية حسب الحالة التعليمية

المستوى التعليمي

مدى الموافقة

المجموعجامعي فما فوقثانوية أو معهد متوسطإعدادية فما دون

%عدد%عدد%عدد%عدد

2027.87525.76052.615532.4إلى حد كبير

2129.210736.62925.415732.8إلى حد ما

3143.111037.72521.916634.7ال أوافق

72100292100114100478100المجموع

جدول م39 مدى موافقة أفراد العينة على القول إن عزوف القطرين عن العمل في 
القطاع الخاص يسبب مشكالت أمنية/ سياسية حسب الحالة التعليمية

المستوى التعليمي

مدى الموافقة

المجموعجامعي فما فوقثانوية أو معهد متوسطإعدادية فما دون

%عدد%عدد%عدد%عدد

1622.26522.33732.511824.7إلى حد كبير

1622.27927.13228.112726.6إلى حد ما

4055.614850.74539.523348.7ال أوافق

72100292100114100478100المجموع

جدول م40 مدى موافقة أفراد العينة على القول إن عزوف القطرين عن العمل في 
القطاع الخاص يسبب مشكالت  اجتماعية حسب الحالة التعليمية

المستوى التعليمي

مدى الموافقة

المجموعجامعي فما فوقثانوية أو معهد متوسطإعدادية فما دون

%عدد%عدد%عدد%عدد

1723.67124.34438.613227.6إلى حد كبير

2230.68729.83127.214029.3إلى حد ما

3345.813445.93934.220643.1ال أوافق

72100292100114100478100المجموع
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جدول م41 مدى موافقة أفراد العينة على القول إن سياسة التقطير المتبعة حاليا كافية 
وال حاجة إلى تعديلها حسب الحالة التعليمية

المستوى التعليمي

مدى الموافقة

المجموعجامعي فما فوقثانوية أو معهد متوسطإعدادية فما دون

%عدد%عدد%عدد%عدد

1622.25719.52118.49419.7إلى حد كبير

2636.18328.42824.6137.028.7إلى حد ما

3041.715252.16557.0247.051.7ال أوافق

72100292100114100478.0100المجموع

جدول م42 مدى موافقة أفراد العينة على القول إن كثيراً من شركات القطاع الخاص ال 
تلتزم بسياسة التقطير حسب الحالة التعليمية

المستوى التعليمي

مدى الموافقة

المجموعجامعي فما فوقثانوية أو معهد متوسطإعدادية فما دون

%عدد%عدد%عدد%عدد

2433.314549.76254.4231.048.3إلى حد كبير

3345.810234.94035.1175.036.6إلى حد ما

1520.84515.41210.57215.1ال أوافق

72100292100114100478100المجموع

 

جدول م43 مدى موافقة أفراد العينة على القول إن رجال األعمال يفضلون العمالة غير 
القطرية ألنها أقل تكلفة حسب الحالة التعليمية

المستوى التعليمي

مدى الموافقة

المجموعجامعي فما فوقثانوية أو معهد متوسطإعدادية فما دون

%عدد%عدد%عدد%عدد

4866.720369.58675.433770.5إلى حد كبير

1013.94114.01714.96814.2إلى حد ما

1419.44816.4119.673.015.3ال أوافق

72100292100114100478.0100المجموع
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جدول م44 مدى موافقة أفراد العينة على القول إن رجال األعمال يفضلون العمالة غير 
القطرية ألنها أكثر انضباطا حسب الحالة التعليمية

المستوى التعليمي

مدى الموافقة

المجموعجامعي فما فوقثانوية أو معهد متوسطإعدادية فما دون

%عدد%عدد%عدد%عدد

2230.612743.54943.019841.4إلى حد كبير

2534.77626.03631.613728.7إلى حد ما

2534.78930.52925.4143.029.9ال أوافق

72100292100114100478.0100المجموع

جدول م45 مدى موافقة أفراد العينة على القول إن رجال األعمال يفضلون العمالة غير 
القطرية ألنها أكثر إنتاجية حسب الحالة التعليمية

المستوى التعليمي

مدى الموافقة

المجموعجامعي فما فوقثانوية أو معهد متوسطإعدادية فما دون

%عدد%عدد%عدد%عدد

1622.211338.73228.116133.7إلى حد كبير

2534.76722.94136.013327.8إلى حد ما

3143.111238.44136.0184.038.5ال أوافق

72100292100114100478.0100المجموع

جدول م46 مدى موافقة أفراد العينة على القول إن لرجال األعمال الحرية في اختيار 
المشتغلين عندهم بغض النظر عن جنسيتهم حسب الحالة التعليمية

المستوى التعليمي

مدى الموافقة

المجموعجامعي فما فوقثانوية أو معهد متوسطإعدادية فما دون

%عدد%عدد%عدد%عدد

3041.715854.15951.824751.7إلى حد كبير

2534.77826.73026.313327.8إلى حد ما

1723.65619.22521.998.020.5ال أوافق

72100292100114100478.0100المجموع
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جدول م47 مدى موافقة أفراد العينة على القول إن قطاع اإلدارة الحكومية يعاني من 
فائض نسبي من الموظفين الذين ال يحتاجهم حسب الحالة التعليمية

المستوى التعليمي

مدى الموافقة

المجموعجامعي فما فوقثانوية أو معهد متوسطإعدادية فما دون

%عدد%عدد%عدد%عدد

2129.29331.85043.916434.3إلى حد كبير

1520.87927.13631.613027.2إلى حد ما

3650.012041.12824.6184.038.5ال أوافق

72100292100114100478.0100المجموع

جدول م48 مدى موافقة أفراد العينة على القول إن اإلرشاد األكاديمي للطالب أثناء 
الدراسة الجامعية ال يساعد على تكوين موقف واضح من القطاع الخاص حسب الحالة 

التعليمية
المستوى التعليمي

مدى الموافقة

المجموعجامعي فما فوقثانوية أو معهد متوسطإعدادية فما دون

%عدد%عدد%عدد%عدد

2737.510937.35951.819540.8إلى حد كبير

2940.38629.52622.814129.5إلى حد ما

1622.29733.22925.4142.029.7ال أوافق

72100292100114100478.0100المجموع

جدول م49 مدى موافقة أفراد العينة على القول إن العائد من العمل في القطاع الخاص 
ال يتناسب مع الجهد المبذول فيه حسب الحالة التعليمية

المستوى التعليمي

مدى الموافقة

المجموعجامعي فما فوقثانوية أو معهد متوسطإعدادية فما دون

%عدد%عدد%عدد%عدد

3548.610435.65649.119540.8إلى حد كبير

1723.69231.53429.814329.9إلى حد ما

2027.89632.92421.1140.029.3ال أوافق

72100292100114100478.0100المجموع






