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 ملدص الدراسة:

لمكفايات الكظيفية لخريجات العمكـ  ةاألبعاد الفمسفيعمى الدراسة التعرؼ  ىدفت
اإلنسانية في ضكء أىداؼ التعميـ الجامعي، كتحديد ميارات القرف الحادم كالعشريف 

 ألقساـفي مناىج التعميـ الجامعي  ىذه المياراتكاقع  لكشؼ عفكاحتياجات سكؽ العمؿ، كا
كاالستفادة منيما في  العربية السعكدية، ةالعمـك اإلنسانية بجامعة الممؾ فيصؿ بالمممك

في ضكء احتياجات سكؽ خريجات مصياغة اإلجراءات المقترحو لالرتقاء بالكفايات الكظيفية ل
مف عينة الدراسة ككنت كتحيث تـ استخداـ المنيج الكصفي بأسمكبو التحميمي ،  . العمؿ
كبعد مسح الدراسات كالبحكث كالمراجع ذات الصمة تـ بناء استبانة لتحديد ، خريجة  022

لميارات ا النتائج عف ، كبعد تحميؿ البيانات أسفرتكتطبيقيا  ميارات القرف الحادم كالعشريف
ما  تراكح األكثر اكتسابا لميارات القرف الحادم كالعشريف كحصمت عمى قيـ كزف نسبي مرتفع

 وترجعاكالتكنكلكجية ك  كالمينيةالميارات السمككية كتمثمت في  %5554% إلى4251بيف 
الدراسة إلى سياسة المممكة كانعكاسيا عمى المناىج الدراسية كتطبيقاتيا كربط الكفايات 

 الفرعيةالميارات ، ك  المعرفية بالتجربة العممية تحقيقا ألىداؼ الجامعة بأقساميا اإلنسانية
% مف الميارات االجتماعية 0552-%0566راكح بيف التي حصمت عمى متكسط استجابة ت

الكقت  )إدارةاإلدارية كتكظيفيا(، ك المستجدات  الفعاؿ(، كالكظيفية )متابعةالتكاصؿ  – )الكتابة
 كاإلبداعي(الناقد  كاألكاديمية )التفكير األجيزة(،إدارة كالتكنكلكجية ) االستراتيجي(،التخطيط  –

-% 4،60التي حصمت عمى أدنى متكسطات االستجابة تراكح بيف الفرعية ميارات كأما 
 )المبادرة(كالمينية  الندكات(إقامة  المقابالت، )إجراء% مف الميارات االجتماعية 0550

)إدارة األزمات، إدارة المشاريع إدارة االجتماعات كالمجاف كتكزيع المياـ، التفاكض كاإلدارية 
 كالتطكير(في التعمـ  )الرقميةكالتكنكلكجية  األجنبية( )المغةكاألكاديمية  كاإلقناع(كالتفكيض 

و الدراسة إلى نمطية اإلجراءات كالخطط كالمناىج الدراسية في ظؿ متطمبات بيئات ترجعاك 
لالرتقاء بالكفايات الكظيفية  ومقترح، تمى ذلؾ بناء صياغة اإلجراءات الالمتغيرةالتكظيؼ 

كزيادة خبراتيف لمكصكؿ لمستكل الكفاية الكظيفية التي  مياراتيف المستقبؿ لتنمية خريجاتل
، كمعكقات ، كالمرتكزات ، كالمككنات )تشريعية كتنفيذية(األىداؼ تؤىميف لسكؽ العمؿ تضمف

إنشاء مركز اإلرشاد الميني كالدعـ الكظيفي، كالذم ، كأكصت الدراسة بتنفيذ ىذه اإلجراءات
دة في القطاعيف الحككمي كالخاص كمع مؤسسات يعمؿ عمى بناء شركات مع المؤسسات الرائ
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المجتمع بيدؼ إيجاد أفضؿ الخيارات لتنمية كفاءات خريجات الجامعة لضماف حصكليف عمى 
، كما أكصت أفضؿ الفرص الكظيفية التي تحقؽ طمكحاتيف المينية كتتكافؽ مع ميكليف

تصميـ استراتيجيات إلصالح التعميـ تتضمف تحسيف جكدة التدريس كالتدريب تشتمؿ عمى ب
الميارات الذىنية كالمعرفية كالمينية كالميارية، ككضع إطار عمؿ جديد لمكميات في ضكء 

صياغة استراتيجية مبنية عمى متطمبات سكؽ العمؿ ، كأكصت أيضا ب0202رؤية المممكة 
الميارات القيادية كاإلدارية كاألكاديمية )التفكير الناقد كاإلبداعي، تشتمؿ عمى التدريب عمى 

جراء الدراسات البينية بيف أكثر مف اختصاص لمكاجية  كالمغة اإلنجميزية( كالتكنكلكجية، كا 
تقمب فرص العمؿ كالكفاء بمتطمباتو، كالعمؿ عمى استحداث التخصصات في ضكء متطمبات 

 .المممكةخطط التنمية في 

 الهلنات املفتاحية: 

 العمؿ. كالعشريف، سكؽميارات القرف الحادم  الكظيفية،الكفاية 
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Suggested Procedures for Promoting Occupational Competencies of 

Graduates of Humanities in Shadow of Requirements of Labor Market 

of Kingdom of Saudi Arabia 
(Case study on King Faisal University) 

  

Study Summary: 
The study aimed to identify the philosophical dimensions of the job 

competencies of female graduates of humanities in the light of university 

education's goals, and to determine the skills of the twenty-first century 

and the needs of the labor market. The study aimed as well to reveal the 

reality of these skills in university education's curricula in humanities' 

departments at King Faisal University in the Kingdom of Saudi Arabia 

and benefit from them in formulating procedures proposed to upgrade the 

job competencies of female graduates in the light of the needs of the labor 

market. A descriptive analytical method was used in the study where the 

study sample consisted of 250 graduates. After a survey of relevant 

studies, researches and references, a questionnaire was built to identify 

and apply the skills of the twenty-first century. After analyzing the data, 

the results of the study resulted of the most acquired skills in the skills of 

the twenty-first century which obtained high relative weight values 

ranging between 75.4% to 87.8% in behavioral, vocational and 

technological skills; the study attributed it to the Kingdom's policy, which 

is reflected on the school curricula, its applications and linking cognitive 

competencies to practical experience to achieve the goals of the university 

in its human departments. 

The sub-skills which are presented in the following got an average 

response ranged between 2.99% - 2.85% 1) social skills (writing - effective 

communication), 2) functional skills (following and adopting new 

procedures),  3) administrative skills (time management - strategic 

planning), 4) technological skills (technical management), and 5) academic 

skills (critical and creative thinking). The sub-skills that got the lowest 

response averages ranged between 1.92% - 2.82% are presented in the 

following 1) social skills (conducting interviews, holding seminars), 2) 

vocational skills (initiative), 3) administrative skills (crisis management, 

project management, meeting and committee management, assignment of 

tasks, negotiation, delegation, and persuasion), 4) academic skills (foreign 

language) and 5) technological skills (digital methods in learning and 

development); the study referred this result to the stereotyping of 

procedures, plans and curricula in light of the requirements of changing 

employment environments.  This was followed by the formulation of the 

proposed procedures to upgrade the job competencies of future female 
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graduates to develop their skills and increase their expertise to reach the 

level of job sufficiency that qualifies them for the labor market which 

include objectives, foundations, and components (legislative and 

executive), and the obstacles of implementing these procedures. The study 

recommended the establishment of the Career Guidance and Career 

Support Center, which works to build companies in cooperation with the 

leading institutions in the governmental and private sectors and with 

community institutions in order to find the best options for developing the 

competencies of the university female graduates to ensure that they get the 

best job opportunities that achieve their professional aspirations and are 

consistent with their tendencies.  

It also recommended designing educational reform strategies that 

include improving the quality of teaching and training that includes 

mental, cognitive, vocational and skillful skills, and setting a new 

framework for colleges in light of the Kingdom's 2030 vision. 

It also recommended the formulation of a strategy based on the 

requirements of the labor market that includes training in leadership, 

administrative, academic (critical and creative thinking, and the English 

language) and technological skills, and conducting inter-studies between 

more than one discipline to confront job volatility to meet its 

requirements, and work to develop disciplines in the light of the 

requirements of development plans In the Kingdom of Saudi Arabia. 

 

Keywords: 

Job adequacy, 21st century skills, job market. 
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  الدراسة: مكدمة
العربية تغييرات متالحقة في كافة المياديف العممية كالتقنية كالتي تكاجو الجامعات في البمداف 

االتجاه نحك العكلمة، لكسر الحكاجز بيف نظـ التعميـ العالي في مختمؼ دكؿ  افرضت عميي
العالـ كجعميا أكثر إنتاجية كمكاكبة لسكؽ العمؿ. كذلؾ باعتبار مؤسسات التعميـ الجامعي 

تمد منو مدخالتو الكمية كالنكعية، كبالتالي تتأثر نظاما عضكيا داخؿ كؿ مجتمع تس
، فكاف لزاما عمى مؤسسات التعميـ الجامعي العمؿ عمى إحداث تغييرات المحيطة بيابالتطكرات 

معينة مف الخريجيف  عنو تخريج نكعية يسفرمما  التطكرات،ىذه في أنظمتيا بما يساير 
 العمؿ.مكاصفات كمؤىالت تتناسب مع متطمبات سكؽ  كالخريجات ليـ

أكلت المممكة العربية السعكدية اىتماما بالغا بالتعميـ الجامعي إيمانا منيا بضركرة 
ع كتحقؽ أىدافو كلحاجتيا لككادر بشرية مؤىمة تسيـ في بناء المجتممكاطف، إتاحتو لكؿ 

 التنمكية ليا. 
 زيادة :اآلتية السياسات ق إلى تطبيؽ 4102/ 02ىدفت خطة التنمية الثامنة  لذا

 التنمية االقتصادية كمتطمبات يتماشى بما العالي، التعميـ لمؤسسات االستيعابية الطاقة
 العالي التعميـ مؤسسات نظـ كتطكيرالمختمفة،  المممكة مناطؽ كحاجات كاالجتماعية
 الداخميةالكفاءه  كتحسيفالعمؿ،  سكؽ كمتطمبات كاحتياجات يتفؽ بما كبرامجيا، كمناىجيا
العالي، تطبيؽ نظاـ االعتماد األكاديمي لجميع برامج مؤسسات  التعميـ لنظاـ كالخارجية

( كما ىدفت خطة التنمية التاسعة 112:ق4102، كزارة االقتصاد كالتخطيطالتعميـ العالي. )
كالتدريب : رفع مستكل التعميـ  إلى تطبيؽ السياسات اآلتية ػى02/4103-ػ00/ 04

كزارة ، )مثؿ لتقنية المعمكمات كاالتصاالت، كالتكظيؼ األع في المسارات العممية كالتقنيةكالتكس
 -03/4104( كما أكضحت خطة التنمية العاشرة 053 : ػى4100،االقتصاد كالتخطيط 

 أىمية  تحقيؽ المكاءمة بيف مخرجات التعميـ، كمتطمبات سكؽ العمؿ، ػى12/4114ق
عف طريؽ العمؿ الجزئي، خبرة عممية خالؿ الدراسة؛ ب عةطالب الجام ركرمكالعمؿ عمى 

كبرامج التدريب التعاكني، كبرامج خدمة المجتمع، كالمشركعات التطكعية، كاستيعاب مخرجات 
االبتعاث الخارجي كالجامعات المحمية في سكؽ العمؿ، كتطكير مناىج التعميـ؛ بما يحفز عمى 

أعقب خطط  كقد (44:ػ ى4104،كزارة االقتصاد كالتخطيطكاالبتكار. )البحث، كاالكتشاؼ، 
حيث بمغ الماضية سنكات التكسع الكمي في مؤسسات التعميـ الجامعي خالؿ التباعا التنمية 
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 أىمية،جامعة  02 حككمية،جامعة  02عدد الجامعات في المممكة العربية السعكدية حكالي 
ألؼ  1215261ـ 0221ػ/ ى4102 عاـبمغ في التعميـ العالي بالمممكة  عدد المقيديفك 

ػ / ى4104طالب كطالبة ، كفي عاـ 4245442ـ 0242/ ػى4102، كفي عاـ طالب كطالبة
طالب  454435002ـ 0240/ ػى4100، كفي عاـ ألؼ طالب كطالبة 6205234ـ 0244

 -ػى02/4103كفي عاـ ،  ( 06: ـ0240/ػ ى4101كزارة التعميـ العالي ،كطالبة ) 
ـ 0243/ ػ ى4104، كفي عاـ طالب كطالبة4505452020ـ 41/0242

قد ترتب عمى ىذا ك  .(445: ـ0246/ػ ى4112، ) محبكبطالب كطالبة 451025266
المكاءمة بيف مخرجات التعميـ كاحتياجات سكؽ العمؿ،  ضعؼانتشار ظاىرة  الكمي؛التكسع 

بطء  أكجمكد مناىج التعميـ تكصمت إلييا الدراسات كالبحكث؛  كمامف عكامميا التي ك 
، الخمؿ في التخطيط سرعة تغيير احتياجات التنمية كسكؽ العمؿتفكؽ  التيالتغييرات 

اللتحاؽ بيا قدرة مؤسسات التعميـ العالي عمى ربط سياسات القبكؿ كا انخفاض، كاإلدارة
المطمكبة في ، كتحقيؽ المكاءمة بيف التخصصات المتاحة كنظيراتيا باحتياجات سكؽ العمؿ
صعكبة الحصكؿ عمى ينجـ عنو ىدرنا في مكارد التعميـ كطاقات الشباب سكؽ العمؿ مما يمثؿ 

ـ(، الحبيب 0241-ػى4102)كزارة التعميـ العالي،ميارات المناسبة(، الخريج المتقف لم
. كلذا 0240سات كالبحكث االستراتيجية، الدرا مركز اإلمارات،  0222، الكثيرم 0223

مف خالؿ إلى االىتماـ باالرتقاء بكفايات التعميـ العالي بالمممكة تسعى كزارة التعميـ العالي 
إكساب الطالب القدرات المعرفية كالمينية كاالجتماعية، كتقبؿ الرؤم الجديدة كالمستقبمية 

الكظيفية دعكة لمتفكير المرتبط بالكاقع التربكم كالذم يبدأ لقضايا التعميـ باعتبار أف الكفاية 
مف االحتياجات الفعمية لسكؽ العمؿ األمر الذم يعكد بالفائدة عمى بيئة التعميـ ككياف 
متكامؿ، كتطكير نظـ مؤسسات التعميـ العالي كمناىجيا كبرامجيا بما يتفؽ كمتطمبات سكؽ 

 (.02، 0225العمؿ، )األنصارم، 
قا مف اىتماـ كزارة التربية كالتعميـ بالمممكة العربية السعكدية االرتقاء كانطال  

 دراسةال مكاءمتو لمتطمبات سكؽ العمؿ، تسعىبالكفايات الكظيفية لمطالب الجامعي كمدل 
 جامعة- العمـك اإلنسانيةلخريجات لالرتقاء بالكفايات الكظيفية  ومقترحإجراءات إلى كضع 

 ضكء احتياجات سكؽ العمؿ. في- عربية السعكديةبالمممكة الالممؾ فيصؿ 
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 :مشهلة الدراسة 

تمثؿ الجامعة القيادة الفكرية كالعممية في المجتمع كذلؾ بما تعده كتكفره مف ككادر 
، لذا زاد الطمب ميارات التي تؤىؿ لمزاكلو المينةعممية مزكده بالقدرات كالمعارؼ كال

، صاحبو التكسع الكمي في التعميـ امجتمعي امطمبامعي كأصبح االجتماعي عمى التعميـ الج
كزيادة  والعالي في القطاعيف الحككمي كاألىمي، كنجـ عف ذلؾ زيادة متنامية في مخرجات

اىتمت بالكـ دكف الكيؼ  ) ؼ مما مثؿ ضغطا عمى الجامعة حيث الضغط عمى التكظي
المكاءمة بيف خريجي  ضعؼ (، األمر الذم عجؿ بظاىرة01:ـ 0220/ ػى 4100الزىراني ، 

مة بيف التخصصات مؤسسات التعميـ العالي كسكؽ العمؿ كمتطمباتو كأيضا إمكانية المكاء
المطمكبة في سكؽ العمؿ ) مركز اإلمارات لمدراسات المؤسسات كنظيراتيا المتاحة في ىذه 

العمؿ  ف، كقد أدل ىذا االنفصاؿ إلى تراكـ أعداد الخريجيف العاطميف ع(0 :0240، كالبحكث
مالءمة قدراتيـ لمتطمبات  ضعؼ، ك الذيف يرفضيـ قطاع العمؿ؛ نظرا النخفاض  نكعياتيـ

 سكؽ العمؿ.  كعميو تتضح مشكمة البحث في السؤاؿ الرئيسي التالي: 
العمكـ اإلنسانية بجامعة الممؾ فيصؿ في  خريجاتكيؼ يمكف االرتقاء بالكفايات الكظيفية ل-

 ضكء احتياجات سكؽ العمؿ؟
 األسئمة الفرعية التالية:  الرئيسكيتفرع مف السؤاؿ 

العمـك اإلنسانية في ضكء أىداؼ التعميـ  خريجاتمكفايات الكظيفية لل األبعاد الفمسفية ما  -4
 الجامعي؟

 سكؽ العمؿ؟ كاحتياجاتما ميارات القرف الحادم كالعشريف   -0
قساـ العمكـ اإلنسانية ألفي مناىج التعميـ  ت القرف الحادم كالعشريف كاقع مياراما    -0

 السعكدية؟بالمممكة العربية  بجامعة الممؾ فيصؿ
اإلنسانية بجامعة  لخريجات العمـكلالرتقاء بالكفايات الكظيفية  المقترحة اإلجراءاتما  -2

 الممؾ فيصؿ في ضكء احتياجات سكؽ العمؿ؟ 
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  الدراسة:أٍداف 

العمكـ  خريجاتمكفايات الكظيفية لل ةاألبعاد الفمسفيعمى الدراسة التعرؼ  ىدفت
اإلنسانية في ضكء أىداؼ التعميـ الجامعي، كتحديد ميارات القرف الحادم كالعشريف 

ألقساـ في مناىج التعميـ الجامعي  ىذه المياراتكاقع  لكشؼ عفكاسكؽ العمؿ،  كاحتياجات
كاالستفادة منيما في  العربية السعكدية، ةالعمـك اإلنسانية بجامعة الممؾ فيصؿ بالمممك

 لخريجات العمـك اإلنسانية بجامعةالكظيفية و لالرتقاء بالكفايات المقترح جراءاتاإل صياغة
 .في ضكء احتياجات سكؽ العمؿ فيصؿالممؾ 

 :الدراسةأٍنية 

كاقع ميارا ت القرف الحادم كالعشريف في  أىمية الدراسة مف التركيز عمى انطمقت
بالمممكة العربية  بجامعة الممؾ فيصؿالعمكـ اإلنسانية  ألقساـ مناىج التعميـ الجامعي

يات الكظيفية لخريجات العمكـ لالرتقاء بالكفا صياغة إجراءات مقترحةمف أجؿ  كذلؾ السعكدية
دكارىف المينية بالشكؿ المناسب ليكاكب أيزيد مف فرص أدائيف  ممابالجامعة اإلنسانية 

سكؽ العمؿ، كيمكف صانعي السياسات التعميمية مف  احتياجاتمستجدات التخصص ك 
تطكير التعميـ في ل استراتيجياتعند صياغة  خريجاتال اياتالتخطيط كالتنظيـ لالرتقاء بكف

 ضكء المشركعات التنمكية.
 وخطواتُ:ميَج الدراسة 

تعرؼ الكفايات الكظيفية لالتحميمي بأسمكبو عمى المنيج الكصفي  الدراسة تاعتمد
العمـك اإلنسانية في ضكء أىداؼ التعميـ الجامعي بجامعة الممؾ فيصؿ، كتحديد  خريجاتل

كالكشؼ عف كاقع ميارات القرف  ،سكؽ العمؿ كاحتياجاتميارات القرف الحادم كالعشريف 
ة بجامعة الممؾ فيصؿ الجامعي لخريجات العمـك اإلنساني الحادم كالعشريف في مناىج التعميـ

بما يتالءـ مع  لمخريجو.لالرتقاء بالكفايات الكظيفية  كذلؾكدية بالمممكة العربية السع
 سكؽ العمؿ. احتياجات
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 الدراسة:مصطلحات 

"عممية مخططة كمنظمة مف التدريبات تيدؼ إلى تحسيف معارؼ  الوظيفية:الهفاية   -
 كميارات كسمككيات األفراد بغرض تحسيف مستكل أداء األدكار كالمسئكليات المينية"

Gillet,1986:17) ، ) المقدرة كالجدارة كجكدة أداء العمؿ عمى الكجو المطمكب،  كىى"
، الفيركز آبادممى سمكؾ الفرد ") مف خالؿ األداء الميني الذم يظير ع ياكيمكف قياس

الجامعية مف حيث قدراتيا  طالبةكفاية الإجرائيا " بياالدراسة قصد كت( 02: 4124
 التي تؤىميا لسكؽ العمؿ كتحدياتو.ك المعرفية، الثقافية، المينية، 

الميارات التي يحتاجيا األفراد لممشاركة بفاعمية  والعشزيً: ٍىَارات الكزٌ احلادي م  -
كنجاح في الحياة، كالتي تزكدىـ بمفاتيح المعرفة كتكسبيـ ميارات التكاصؿ كالحصكؿ 

المعمكمات كالتعامؿ معيا بكفاءة، كتعمميـ كيؼ يفكركف كيبتكركف ليكاكبكا عمى 
 قصد(، كت.Kay2012: 19kمستحدثات العصر كيسيمكا في بناء مستقبؿ أفضؿ. )

قدرات عمى  الخريجاتجرائيا " مجمكعة الميارات المفتاحية التي تكسب بيا إالدراسة 
كيفية إدارة المكاقؼ كصنع التكاصؿ كالحصكؿ عمى المعمكمات كالتعامؿ معيا بكفاءة ك 

 لسكؽ العمؿ. فكمكاكبة المتغيرات مما يؤىميالقرار 
يقصد بو تمبية احتياجات القطاع الحككمي كاألىمي مف الككادر المؤىمة  العنل:سوم    -

ع الفرص الكظيفية المتاحة الءـ مبما يتك كتشغيميـ فيما يتكافؽ مع تخصصاتيـ 
عف الكظائؼ ادم يبحث فييا األفراد ىك دائرة لمتبادؿ االقتص ( "02: 0242 )العتيبي

 كيبحث فييا أصحاب األعماؿ عف األفراد المؤىميف الذيف يمكنيـ شغؿ الكظائؼ الشاغرة
تي حيا جرائيا " الفرصة الكظيفية التي ي  إ والدراسة ب (، كتقصد410: 0242 ")جايؿ،

كء ضاإلنسانية بجامعة الممؾ فيصؿ في  العمـك لخريجاتالقطاعيف الحككمي كاألىمي 
 كالعشريف.ميارات القرف الحادم 
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 الشابكة:الدراسات 

( بعنكاف " تصكر مقترح قائـ عمى  0244اىتمت دراسة الجيني ك أبك الفضؿ ) 
سكؽ العمؿ لتحقيؽ أىداؼ مدل الحياة لسد الفجكة بيف مخرجات التعميـ العالي كمتطمبات 

كمتطمبات سكؽ العمؿ كتحقيؽ بعض  العالي " بسد الفجكة بيف مخرجات التعميـ0202رؤية 
( في مجاؿ التعميـ ، كتكصمت الدراسة إلى أحمية تزكيد الخريجيف  0202أىداؼ رؤيى ) 

ؽ كالمتدربيف بمعارؼ كميارات كسمككيات مطمكبة في حياتيـ العممية كتمبي احتياجات سك
العمؿ ، ككذلؾ دكر عمادات حدمة المجتمع في سد ىذه الفجكة مف خالؿ ثالثة عمميات 
التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ ، كلذا تكصي الدراسة بتحديث الخطة االستراتجية لمجامعات كتقكيميا 

 فيما يتعمؽ باحتياجات سكؽ العمؿ لمخريجيف .
تدريبي مقترح في كفايات معمـ القرف  بعنكاف " برنامج (0243دراسة غانـ ) ىدفت

الحادم كالعشريف القائمة عمى االحتياجات التدريبية المعاصرة لمعممي العمـك في المرحمة 
تصميـ برنامج تدريبي مف أجؿ  إلى "االبتدائية كأثره في تنمية بعض الكفايات المعرفية لدييـ
معمـ القرف  بتدائية في ضكء كفاياترفع الكفايات المعرفية لدل معمـ العمـك في المرحمة اال

، كتكصمت الدراسة إلى أف البرنامج لو أثر كبير في اكتساب الكفايات الحادم كالعشريف
، كلذا تكصي الدراسة بضركرة تطكير المناىج الدراسية فية لمعمـ القرف الحادم كالعشريفالمعر 

ة تسمح لممعمـ بتنمي تكفير بيئة مناسبةميارات القرف الحادم كالعشريف ك في ضكء دمج 
 .رسة كالمجتمعدتطكير نظاـ التقكيـ كأدكار المعمـ في المك كفايات القرف الحادم كالعشريف 

دكر مؤسسات التعميـ بعنكاف "  (0243كالفكاعير )  دراسة التكبي جاءتكما 
العالي في سمطنة عماف في إكساب خريجييا ميارات كمعارؼ القرف الكاحد 

تحديد دكر مؤسسات التعميـ العالي في سمطنة عماف في إكساب خريجييا  مف أجؿ كالعشريف
سة إلى أف دكر ىذه المؤسسات أقؿ ميارات كمعارؼ القرف الحادم كالعشريف، كتكصمت الدرا

، كلذا تكصي بضركرة تصميـ العامة كميارات التعمـ كاالبتكارميارات لمفي إكساب خريجييا 
تطمبات السكؽ المحمي كدرجة تابعة مدل اتساقيا مع مالبرامج الجامعية بشكؿ مستمر لم

 .لقرف الحادم كالعشريف في برامجيادمج ميارات كمعارؼ اكب، تمسكو
إلى معرفة كيؼ ينظر الطالب الفيتناميكف إلى   Tran ( 2015 )كما تطرقت دراسة  

لخريجكف كا، كأيضا ماذا يدرؾ الطالب الفيتناميكف لجامعات في تعزيز تكظيؼ الخريجيفدكر ا
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الخريجيف ىي ، ككذلؾ معرفة إمكانية  تكظيؼ تكظيؼ الخريجيفكأصحاب العمؿ حكؿ أصكؿ 
، كتكصمت الدراسة إلى أف األصكؿ الالزمة لمتكظيؼ تتمثؿ في المعرفة قضية التعميـ العالي

 ،اتية كالشخصية كالميارات الناعمةالمينية كالميارات العامة كالمغة األجنبية كالميارات الحي
كما تكصمت إلى غياب منظكمة التكظيؼ مف التدريس الجامعي كأنشطة المناىج الدراسية 

، كتكصمت كذلؾ إلى أف تكظيؼ عمى التعامؿ مع السكؽ في تعميميـكضعؼ قدرة الجامعات 
، كلذا تكصي بأىمية دعـ الحككمة شتركة بينيا كبيف التعميـ العاليالخريجيف قضية م

 HES، ككضع دعـ الطالب كأحد شركط  االعتماد في شراكة بينيماكزية سياسة تعزيز الالمر 
 .مما يعطى أعمى المؤسسات التعميمية المزيد مف السمطة

إطار مقترح لدمج ميارات القرف الحادم بعنكاف "( 0241كما جاءت دراسة شمبي )  
الحادم مف أجؿ تحديد ميارات القرف " كالعشريف في مناىج العمـك بالتعميـ األساسي في مص

كالعشريف التي يمكف دمجيا في مناىج العمكـ بالتعميـ األساسي في مصر، كتقكيـ محتكل 
إلى  كتب العمكـ الحالية في ىذه المرحمة في ضكء تكافر ىذه الميارات ، كتكصمت الدراسة

، كما تكصمت إلى تدني ىذه الميارات ح يتككف مف ميارات أساسية كفرعيةإطار مقتر كضع 
كـ، كلذا تكصى بدمج ميارات القرف الحادم كالعشريف في معايير مناىج العمكـ في كتب العم
ميارات القرف الحادم  ، كبناء أنشطة لتنميةتمييدا لكركدىا في الكتب المطكرةبالتعميـ العاـ 
 .ل طالب التعميـ العاـكالعشريف لد

لتجسير استراتيجية مقترحة " بعنكاف  ( 0241)سكيمـ الميدم ك كما اىتمت دراسة 
الفجكة بيف مخرجات التعميـ الجامعي كاحتياجات سكؽ العمؿ بمصر في ضكء بعض 

بكضع إطار فكرم حكؿ االتجاىات العالمية المعاصرة لتجسير  "االتجاىات العامية المعاصرة،
، كتكصمت الدراسة إلى ارتكاز كاحتياجات سكؽ العمؿالفجكة بيف مخرجات التعميـ الجامعي 

، كحدد لكؿ جانب ادم كالفني كاإلدارم كالتكنكلكجياالستراتيجية عمى الجانب االقتصأىداؼ 
، ثـ حدد مؤشرات األداء بيا الجامعة لتحقيؽ ىذه األىداؼ منيما األعماؿ التنفيذية التي تقـك

أم تحديد الدالئؿ حكؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ ككيفية تقييـ النجاح كاستخداـ أسمكب العصؼ 
 . المستيدفةؿ إلى ىذه المؤشرات ثـ تحديد المعايير أك القيـ الذىني لمكصك

تحميؿ التعميـ مف أجؿ Kottmann & Egbert(2013 )كجاءت دراسة
، كتكصمت الدراسة إلى أف عدـ فرص في سكؽ العمؿ في غرب البمقافالعالي كال
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 مؿتكافر الخبرة كالتدريب لمخريجيف يعد حاجزا رئيسيا أماـ انتقاليـ إلى سكؽ الع
غرب البمقاف في تزكيد الطمبة في  انخفاض مستكل فاعمية نظـ التعميـ ككذلؾ 

كلذا تكصي بصياغة الجامعات  ،العمؿ كالتي يحتاجيا سكؽبالميارات الالزمة 
إضافية  محتكاه إدخاؿ برامج جديدة أك ،تكككؿ يجمع بينيا كبيف أصحاب العمؿك بر 

يتضمف نيج حؿ المشاكؿ العممية كليست لتكفير التدريب لكؿ مف الطالب كالخريجيف 
ككما تكصي أيضا بتحسف برامج الدراسة مف خالؿ  ،النظرية كالميارات التفاعمية

تشجيع التعاكف بيف مؤسسات التعميـ العالي كأرباب العمؿ في تصميـ المناىج 
 ، كتمثيؿ أرباب العمؿ في مجالس الكمياتفرص اكتساب خبرة العمؿ كالتدريب كتكفير
 .في ربط المناىج بسكؽ العمؿ يسيـ

دكر مخرجات التعميـ كالتدريب  " بعنكاف: (0240دراسة المكلى )تناكلت  كما  
أىمية إبراز  إلى" التقني كالميني في االستجابة لمتطمبات سكؽ العمؿ في العراؽ

خرجات التعميـ كالتدريب الميني كالتقني عمى سكؽ العمؿ، كزيادة الكعي م
إلى أف  تكصمتاالجتماعي بأىمية ىذه المنظكمة التعميمية كدكرىا في التنمية، كقد 

مخرجات التعميـ ىي أبعد ما تككف عف احتياجات سكؽ العمؿ كتتسـ ىذه المخرجات 
بالعشكائية كانعداـ الكفاءة المينية. كضعؼ الكفاءة الداخمية لمعممية التعميمية الذم 

مـ، المدرب، الكتاب، الكسائؿ( كعدـ التكازف بيف يعزم إلى ضعؼ مدخالتيا )المع
 .الجكانب النظرية كالتطبيقية

بعنكاف: " دراسة ( 0240تناكؿ مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث االستراتيجية )كما 
العالقة بيف مخرجات التعميـ  لتعرؼ مخرجات التعميـ كسكؽ العمؿ في دكؿ مجمس التعاكف"

تعميـ العالي التعاكف، كتكصمت إلى كجكد فجكة بيف مخرجات الكسكؽ العمؿ في دكؿ مجمس 
الدراسة إلى أف متطمبات التكظيؼ تغيرت بفعؿ تغيير بيئات كمتطمبات سكؽ العمؿ؛ كترجعو 

كصارت المؤىالت الشخصية مثؿ ، ت تعددية مفتكحة لمتنافس عالمياالعمؿ كتحكليا إلى بيئا
تخاذ القرار كحؿ المشكالت كتفيـ الثقافات ة عمى اات التحميؿ كالتفسير كالقدر التمتع بميار 

المتنكعة ال تقؿ أىمية عما يحصمو الطالب الجامعي خالؿ عممية تعميمو مف معمكمات في 
 .تخصص معيف
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دكر عضك ىيئة التدريس بعنكاف : "  (  0240كما جاءت دراسة قناديمي ) 
مف أجؿ التعرؼ " م الجامعي في تحقيؽ كفاءة خارجية تتالءـ كسكؽ العمؿ السعكد

مع عمى الدكر الذم يستطيع عضك ىيئة التدريس القياـ بو لتييئة كفاءة خارجية تتالءـ 
تقاف ه في مساعدة الطالب الجامعي عمى إ، كتكصمت الدراسة إلى أىمية دكر سكؽ العمؿ

التعميـ دكره في تدريب الخريج عمى طرؽ ىمية أ، ك التقنية الحديثة، كتعمـ المغة اإلنجميزية
 التعامؿ كتدريبو عمى متطمبات ثقافة العمؿ ككيفية ، تعاكنيالمستمر كتنمية ميارات التعميـ ال

، كلذا تكصي بتكجيو التخصصات نحك سكؽ العمؿ كالتكسع في كاقتحاموسكؽ العمؿ  مع
، كما تكصي بالتركيز دية عف طريؽ برنامج خدمة المجتمعالتدريب عمى الميارات العممية الفر 

كبناء شراكة مجتمعية بيف مؤسسات ؽ العمؿ ى بناء القدرات الفردية التي يحتاجيا سكعم
 . التعميـ كالقطاعات اإلنتاجية الحككمية كاألىمية

أطر المناىج الدكلية  مقارنة ,Voogt & Roblin (2012)يدفت دراسة استكما 
 في ضكء كؿ مف األطرم كالعشريف، كقد تـ مقارنة مف ناحية تضمينيا لكفايات القرف الحاد

تعريفيا لميارات القرف الحادم كالعشريف، كاالستراتيجيات المقترحة ك الفمسفة كاألىداؼ، 
 ان كبير  ان أف ىناؾ اتساقدراسة ال تكصمتلتنفيذ كتقييـ ىذه الميارات في الممارسات التربكية. كقد 

منيا الزالت بعيدة عف القرف الحادم كالعشريف، كلكف الممارسات  ياراتبيف أطر المناىج كم
 .التنفيذ

إلي كصؼ القدرات الضركرية لقدرات القرف  Robert ،(2012) ىدفت دراسة كما  
الحادم كالعشريف كعالقتيا بتحديات القرف، كتكصمت الدراسة إلى أنو إذا أردنا مكاجية 

التفكير ف الجيؿ القادـ يجب أف يمتمؾ ميارات القرف الحادم كالعشريف بفاعمية فإتحديات 
 .الناقد، التفكير العممي، االستدالؿ العممي، االبتكار كالتخيؿ

جكدة مخرجات الجامعات السعكدية " بعنكاف: (0244)كما استعرضت دراسة الزعبي   
االحتياجات ك  الجامعات السعكديةعناصر الفجكة بيف مخرجات كاحتياجات سكؽ العمؿ " 

، كحاجات سكؽ الجامعات السعكديةمخرجات  الفجكة بيفيؽ ؛ لتضالقائمة في سكؽ العمؿ
قباؿ الطالب عمى التخصصات في ة إلى أف عناصر الفجكة تتمثؿ في إكتكصمت الدراسالعمؿ 

، كلذا تكصي الدراسة التخصصات في العمكـ التكنكلكجية العمـك اإلنسانية عمى حساب
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ة كمع االىتماـ بضركرة تكاصؿ الجامعات مع سكؽ العمؿ بطريقة منظمة عبر ىيئات متعدد
 اإلنجميزية.بالمغة 

مدل مالءمة مخرجات التعميـ العالي "  بعنكاف:( 0242كما ىدفت دراسة العتيبي )
 المكاءمة عدـ مشكمة كتشخيص كصؼ كتحميؿ إلى"الحتياجات سكؽ العمؿ، دراسات تحميمية 

 قطاع متطمبات عمى التعرؼك العمؿ  سكؽ كاحتياجات بالمممكة العالي التعميـ بيف مخرجات
 قدرات ذات ككادر تكفير أىمية إلى تكصمت الدراسة العالي، كقد التعميـ مؤسسات مف األعماؿ

 سكؽ متطمبات العالي مع التعميـ مخرجات مكاءمة التركيز عمى بضركرة ميارية. كلذا تكصي
 كضركرةكالحاسكب،  اإلنجميزية المغة في كالتخصصات العممية العمؿ كاالىتماـ بالتخصصات

بفعاليات التنمية الذاتية كالدكرات التدريبية بحيث تسمح لمطمبة بالتفاعؿ  القياـ
 .كالمشاركة مف مختمؼ المناطؽ

بعنكاف : " (0242لظالمى، محسف كاألسدم، أفناف)دراسة ا ستيدفتكما ا  
قياس مخرجات التعميـ العالي مف كجية نظر الجامعات كبعض مؤسسات سكؽ 

قياس جكدة مخرجات التعميـ " العمؿ، دراسة تحميمية في منطقة الفرات األكسط 
العالي لتحديد نقاط القكة كالضعؼ فييا مف كجية نظر كؿ مف الجامعة )المنتج( 

خرجات التعميـ العالي، كالمجتمع )المستفيد الخارجي( كمدل رضائيـ عف جكدة م
مخرجات أف لتصيغ كسائؿ تطكيره كاالرتقاء بمخرجاتو، كتكصمت الدراسة إلى 

عو ، كترجسكؽ العمؿ اىا مديرك كمسؤكلكمؤسسات التعميـ العالي متدنية كما ير 
قرارات التدريسييف كؿ مف الجامعات نفسيا كعمى الدراسة إلى العكامؿ المؤثرة عمى 

تقييـ رضا تقصير الجامعة عف قياس ك  مت الدراسة إلىتكصكما في الجامعات 
 يا بشكؿ دكرم كتعد الدراسة ىذا مؤشرا سمبيا تجاه جكدةمؤسسات المجتمع عف أدائ

، العمؿ لـ تستثمر مخرجات الجامعات، كما تكصمت أيضا إلى أف مؤسسات مخرجاتيا
مع احتياجات  لذا تكصي الدراسة بتركيز المؤسسات التعميمية عمى مكاءمة مخرجاتيا

، كلضماف حصكؿ الخريجيف العمؿ لسد تمؾ االحتياجات مف جيةكمتطمبات سكؽ 
 .ة أخرلمف جيعمى فرص العمؿ المناسبة لتخصصاتيـ 
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التعميـ العالي بعنكاف : "  (  0226) ك جمجكـ كما ىدفت دراسة الحامد  
إلقاء الضكء عمى إلى  في المممكة العربية السعكدية( لمفتاة كمكاءمتو لسكؽ العمؿ 

، اة السعكدية الحتياجات سكؽ العمؿإشكالية مكاءمة مخرجات التعميـ العالي لمفت
، كتكصمت الدراسة إلى أف المكاءمةالتعميـ العالي لتحقيؽ  كالتعرؼ عمى جيكد كزارة

، كلذا تكصي الدراسة بإعادة ىيكمة كؿ العالـمشكمة المكاءمة تعاني منيا كثير مف د
العالي لمفتاة بما يتكافؽ مع احتياجات سكؽ العمؿ كالتي يجب الكشؼ عنيا التعميـ 

عادة تأىيؿ الخريجات المتراكمات عمى قكائـ االن تظار كفؽ حاجة كؿ خمس سنكات كا 
، كما تكصى بتضميف المناىج في الكميات الجامعية بكافة سكؽ العمؿ الفعمية

كما جاءت دراسة  .جيا سكؽ العمؿالميارات األساسية كالتقنيات الحديثة التي يحتا
كإستراتيجية فعالة  دكر ميارات القرف الحادم كالعشريفبعنكاف "  (0226صدقي كحسف )

كضع استراتيجية تحقؽ مجمكعة مف األىداؼ منيا تحديد  مف أجؿ" في خمؽ فرص عمؿ
الميارات المؤدية إلى زيادة اإلنتاج في القطاعات المختمفة مف خالؿ الشراكة المجتمعية بيف 

عداد الخريج لممينة إلى جانب  ية،مالالمؤسسات التربكية كالقكل العاممة كاالتحادات الع كا 
كضع استراتيجية مبنية عمى حاجات  ضركرةراسة إلى تحقيؽ اإلشباع الذاتي، كلذا تكصمت الد

ا ـ الميارات الخاصة بالقرف الحادم كالعشريفاالعمؿ، كاستخد ، في تحقيؽ أىداؼ أكثر طمكحن
ربط التعميـ بالدكرات التدريبية لمعامميف كأصحاب العمؿ، ك زيادة دعـ مستكل الميارات العميا ك 

 .نتمي إليوأكلكيات القطاع الذم ت لدل التقنييف كفؽ
الميارات المطمكبة لمقطاع الخاص بعنكاف " ( 0223كما ىدفت دراسة الباحسيف )  

التعرؼ عمى مدل مالئمة " السعكدم كدكر التعميـ العالي في تكفيرىا، "دراسة ميدانية"
مخرجات التعميـ العالي بالمممكة العربية السعكدية الحتياجات سكؽ العمؿ الخاص، كالميارات 

المطمكبة لمقطاع الخاص السعكدم، كتكصمت الدراسة إلى ضركرة إكساب طالب  األساسية
الجامعات كالكميات الميارات المختمفة لسكؽ العمؿ الخاص كمنيا الميارات السمككية 

بالمسئكلية،  )اإلخالص كالجدية في العمؿ، االنضباط كالتقيد بمكاعيد نظاـ العمؿ، الشعكر
القدرة عمى العمؿ ضمف فريؽ العمؿ، الرغبة في التعميـ  كالرؤساء،التعاكف مع الزمالء 

بداع ، القدرة عمى اتخاذ القرارات، اإلشباعكالميارات األساسية )التحميؿ كاإلكالتطكير(، 
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تفاكض كاإلقناع، كتابة كاالبتكار، التعامؿ مع المشاكؿ ككضع الحمكؿ المناسبة ليا، ال
 .نجميزية(كالمغة اإل التقارير، 

التجربة الككيتية لتحقيؽ المكاءمة  "بعنكاف :  ( 0222لت دراسة العكضي ) كما تناك   
الخبرة الككيتية في  " بيف مخرجات التعميـ التطبيقي كالتدريب الميني كمتطمبات سكؽ العمؿ

تحقيؽ المكاءمة بيف مخرجات التعميـ التطبيقي كالتدريب الميني كمتطمبات سكؽ العمؿ 
ىما ىدر كمي يتمثؿ في  تيفأىـ ظكاىر اليدر التربكم ظاىر ف كتكصمت الدراسة إلى أف م

 ، كىدر نكعي يتمثؿ فيإتماـ دراستيـرسكب الطالب كتسربيـ مف مراحؿ التعميـ المختمفة قبؿ 
؛ مما يؤثر سمبا عمى سمات ي أقؿ مف المفترض أف يككنكا عميوبمستكل تعميمتخريج الطالب 

بذلت الدكلة جيكدىا مف أجؿ إعادة التكازف في كلذا ، تعميـ لمسكاف كسكؽ العمؿ كقكتوال
تحسيف تكزيع العناصر الكطنية عمى قطاعات النشاط الحككمي كغير عف طريؽ سكؽ العمؿ 
 .كتشجيعيا عمى العمؿ الميني كاإلنتاجيالحككمي  
كفاءة التعميـ الجامعي في ضكء بعض  بعنكاف : " (0222دراسة محمد ) ىدفت كما 

لرفع كفاءة نظاـ التعميـ بجامعة أسيكط في  استراتيجيتخطيط  ع"كض العصريةالمتغيرات 
ضكء المتغيرات المعاصرة كتكصمت إلى انخفاض كفاءة المقررات الدراسية كالميارات العممية 

ما ترتب عميو ارتفاع نسبة جامعة ك ال درات التي يجب أف يتمتع بيا خريجككالعممية كالق
في  4:06، كما تكصمت أيضا إلى زيادة أعداد الطالب بالنسبة لعضك ىيئة التدريسالرسكب
كلذا تكصي الدراسة بضركرة تكثيؽ العالقة بيف ، النظرية عنو في الكميات العممية الكميات

 .الخدماتاؿ اإلنتاج  أك التعميـ الجامعي كسكؽ العمؿ في مج
يـ كسكؽ العمؿ في المممكة العربية التعم بعنكاف: " (0220جاءت دراسة صائغ ) كما  

كضع رؤية مستقبمية لمعاـ مف أجؿ  "(0202ىػ )12/4114السعكدية: رؤية مستقبمية لمعاـ 
كالسياسات التعميمية في المممكة العربية  االستراتيجياتـ تتضمف أىـ 0202ػ  ػى4114 /12

في سد احتياجات سكؽ عتمد عمييا تعميـ أحد المصادر األساسية التي ي  السعكدية بكصؼ ال
إلى أف ىناؾ حالة مف الخمؿ كعدـ التكازف كعدـ  ت الدراسةالعمؿ مف الككادر المؤىمة، كتكصم

إلى ضركرة كضع  يضاكتكصمت أ، جات التعميـ كاحتياجات سكؽ العمؿالمكاءمة بيف مخر 
مكاصفات بتككيف مخرجات ذات الحككمي كاألىمي ( )السياسات التي تمـز القطاع التعميمي 

كأكد عمى أىمية تفعيؿ شراكة  ،سمككية كعممية كمينية تتناسب مع احتياجات سكؽ العمؿ
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العمؿ عمى زيادة تكظيؼ المخرجات التعميمية، مد جسكر  القطاع الخاص في التعميـ مف خالؿ
العمؿ المشترؾ مع مؤسسات التعميـ كاتخاذ بعض اإلجراءات اليادفة إلى إيجاد حمكؿ عممية 

 .تدني مخرجات التعميـلقضية 
جراء مبادرة في جامعة ( بإ2000) Fallows & Christineما اىتمت دراسة ك 

 نتيجة ذلؾـ ك 4666-65تتضمف ميارات التكظيؼ في جميع البرامج الجامعية  بإنجمترالكتف 
جماع أعضاء ىيئة التدريس بإ، ك الخريجيفلمخاكؼ أرباب العمؿ المحمييف كالكطنييف بشأف 

الطالب بحاجة إلى تطكير الميارات المتعمقة بالكظيفة منيا ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ أف 
المعمكمات  ، كنفذت المبادرة عمى أربع خطكات جمعمؿ كحؿ المشكالت كميارة اإلرادةكالتعا

، كتكصمت كتسميط الضكء عمى تنمية المياراتمعمكمات الكحدة ، كالتحقؽ مف المعمكمات
 .درة الميارات ليا تأثير إيجابي عمى أداء الطالب الدراسة إلى أف مبا

 الشابكة:تعكيب على الدراسات 

 ؛سابقة في تدعيـ مشكمة الدراسةاستفادت الدراسة الحالية مف نتائج الدراسات ال  
العربية األجنبية ك  أجمعت الدراسات السابقة أف المناىج التعميمية في بعض الجامعاتحيث 

الجامعات السعكدية بصفة خاصة ال تتناسب مع احتياجات سكؽ العمؿ بصفة عامة، كبعض 
السعكدم، كأف الجامعات ما تزاؿ منعزلة عف المجتمع بمناىجيا، كال تتالءـ مع طبيعة العمؿ 

فرة في الجامعات، كبذلؾ يمكف ت المطمكبة لمقطاع الخاص غير متك الخاص، كأف التخصصا
امال أساسيا يدخؿ ضمف األسباب التي تشكؿ مكقؼ عمف جانب اعتبار العكامؿ األكاديمية 

ضعؼ الكفاءة المينية كالكفاءة  كتتمثؿ تمؾ العكامؿ في : سكؽ العمؿ مف مخرجات التعميـ، 
بيف الجكانب النظرية كالتطبيقية  كضعؼ المكازنة الداخمية كالخارجية لمعممية التعميمية ، 
،  كارتفاع نسبة الطالب ي كالقطاع الخاصلتعميـ العالكتدني مستكل التفاعؿ بيف مؤسسات ا

ية كالقدرات انخفاض كفاءة المقررات الدراسية كالميارات العممية كالعممك لعضك ىيئة التدريس 
الشراكة المجتمعية لمجامعات مع  كمف ناحية أخرل ضعؼ، الجامعة التي يتمتع بيا خريجك

الالزمة لمتكظيؼ متمثمة في المعرفة غياب األصكؿ ككذلؾ الكحدات االقتصادية في المجتمع 
الحالية مف اآلليات  الدراسةاستفادت  كما .المينية كالحياتية كالشخصية مف مناىج التعميـ

مبنيو عمى مقترحة  استراتيجياتالسابقة متمثمة في بناء كتخطيط  طرحتيا الدراسات تيال
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رتقاء بالكفايات لال كمؤشرات األداء العمؿ كميارات القرف الحادم كالعشريف  احتياجات سكؽ
 الكظيفية لخريجات الجامعات.

اإلىشاىية يف ضوء  خلزجيات العلووهفايات الوظيفية األبعاد الفلشفية لل: لاحملور األو

 أٍداف التعليه اجلامعي.

خرم كتطبيقاتو بيف فترة كأ  امعرفي اف انفجار يشيد القرف الحادم كالعشرك
لكسك ( كغيرىا مف المنظمات ، كاأل الجيكد ) منظمة اليكنسكك ت؛ كمعيا بذلالتكنكلكجية

كنكعية  ،اسية كالبرامج التقنيةالدكلية كالمؤسسات التربكية مف أجؿ تطكير المناىج الدر 
دـ العممي ، بما ينسجـ مع التطكر الذم أحدثة التقالعمـك اإلنسانيةكتفعيؿ برامج  ،مخرجاتو

، كالذم فتح رفية كالتقنية في مختمؼ المجاالتبالقكة المع؛ الذم يتسـ كالتكنكلكجي في العالـ
يير المجاؿ إلى ربط حركة التعميـ بالكفايات التي تيتـ بتحديد األىداؼ كطرؽ تنفيذىا كالمعا

، الخريجة، كالكفايات المتكقع أف تظيرىا التي يتـ التقكيـ عمى أساسيا، كتحدد األنشطة
المعارؼ تعرؼ ؛ لتتمكف مف يـ الكفايات لديياعتمادىا في تقك كالمعايير التي يمكف ا

ضكء ذلؾ  يالعمؿ. كفي يطمبيا سكؽ الميارات  كتنمية االتجاىات الت كتسابكالمعمكمات كا
أظيرت أدبيات التربية اىتمامنا كاضحا بالكفايات لما ليا مف دكر فاعؿ كمؤثر في تحسيف 

تقاف ، تحقيقا لمخرجات تعميمية بدرجة إنكعية التعميـ كما ككيفا، كاالرتقاء بو كزيادة فعاليتو
لدراسة الكفاية مف حيث عالية، مطابقة لألىداؼ المعتمدة كالمحددة، كلذا سكؼ تتناكؿ ا

 سسيا، أىدافيا، أنكاعيا، تصنيفيا.ىميتيا، أمفيكميا، أ
  الوظيفية:مفَوو الهفايات  أوال:

سابقا كالتي عبر عنيا ف مفيكـ الكفايات ىك أحد المفاىيـ العممية الجديدة، إ
كاالستعدادات كالميارات كالقدرات كالميكؿ كسمات الشخصية، عمى اعتبار أنيا اإلمكانات ب

يحؿ محؿ تمؾ المفاىيـ  تمثؿ الخصائص النفسية التي تميز األفراد، كلكف بدأ مفيـك الكفايات
باألمر كاضطمع بو" ، كرد مفيـك الكفاية في لساف العرب " كفى يكفي كفاية إذا قاـ أك يكمميا

قدرات  تعبر عنيا " كىى  ،(002: 4141، ميمة ما عمى أفضؿ كجو )ابف منظكرإنجاز  أم
، كجدانية ( تككف األداء النيائي ية تشمؿ مجمكعة مف ) مياـ معرفية، مياريةبعبارات سمكك

المتكقع إنجازه بمستكل معيف مرضي مف ناحية الفاعمية كالتي يمكف مالحظتيا كتقكيميا 
كيقصد بيا " امتالؾ المتعمـ  ،( 41:0220، بكسائؿ المالحظة المختمفة ") الفتالكم 
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، كالتي تظير في ةالمتصمة بأدكاره كميامو الميني المعارؼ كالميارات كاالتجاىات اإليجابية
مكف مالحظتيا ف، كيكتكجو سمككو في المكاقؼ التعميمية بمستكل محدد مف اإلتقا ئوأدا

كالكفاية ىي " األىداؼ التي تنطمؽ مف المساريف (، 06:  0222،  األزرؽكقياسيا " ) 
كالمسار الثاني  كالتي يمكف مالحظتيا كقياسيا آنيا، المجزأةالمختمفيف األكؿ ييتـ بالسمككيات 

، كالكفاية في شكميا (22: 4664بعيدة المدل كالقابمة لمتحكيؿ " )غريب، ييتـ بالقدرات 
الكامف ىي القدرة التي تتضمف مجمكعة مف الميارات كالمعارؼ كالمفاىيـ كاالتجاىات التي 

كؾ تطمبيا عمؿ ما، بحيث يؤدل أداء مثاليا، كىذه القدرة تصاغ في شكؿ أىداؼ تصؼ السمي
المطمكب، أما في شكميا الظاىر فيي األداء الذم يمكف مالحظتو كتحميمو كتفسيره ، 

، كتتككف سمح بالسمكؾ كالعمؿ في سياؽ معيفكالكفايات المينية يقصد بيا " قدرات مكتسبة ت
، كيكظفيا لمكاجية مشكمة ما قدرات كاتجاىات مندمجة بشكؿ مركبمف معارؼ كميارات ك 
( أف 02:  4126يرل) المغربي ،كما ، ك  (43:  0222،) الدريجكحميا بشكؿ معيف " 
ف ىما: " بعد معرفي كبعد أدائي، كما تتضمف بعديف: كمي يشير إلى الكفاءة المينية ليا بعدا

كاالكتفاء"، كالكفاية  النسبة بيف المدخالت كالمخرجات ككيفي يعبر عف دالالت الجكدة 
، دكالميارات كاإلجراءات التي يفترض أف يمتمكيا الفر ىي " محصمة المعارؼ الكظيفية 

كبذلؾ ترتبط اَء متقنا أم بكفاءة كفعالية كيستطيع ممارستيا بيدؼ تأدية ميامو الكظيفية أد
محددة،  الكفاية بمصطمح الفاعمية كالذم يعني تحقيؽ اليدؼ المحدد، في ضكء معايير

يمتمؾ المعرفة كالميارات المينية، كالقيـ األدكار عمى الفرد أف كإلثبات الكفاءة في أداء 
كيتضح مف التعريفات السابقة .( IFAC, 2010 :17-20كاألخالؽ كاالتجاىات المينية )

ف مسار كامف؛ القدرة عمى أداء المتعمـ العمؿ، فتصاغ في كفايات؛ أف الكفاية ليا مسارالم
فعمي لمعمؿ، كقياس قدرة شكؿ أىداؼ تمكنو مف األداء المطمكب، كمسار ظاىرم؛ األداء ال

المتعمـ كتمكنو مف أداء العمؿ. كنظرا ألىمية المساريف لمكفايات )الكامف، الظاىرم( فسكؼ 
اعيا كتصنيفاتيا كالعكامؿ كأىدافيا كأىميتيا كأسبابيا كأنك تتناكؿ الدراسة الكفايات الكظيفية 

 عمييا.المؤثرة 
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  :أٍداف الهفايات ثاىيا:

الكفاية ال تتكقؼ عند حدكد تحقيؽ أىداؼ معرفية بؿ تتجاكز ذلؾ إلى إكساب القدرة 
دماجيا لمكاجية كضعيات المختمفة (  االستراتيجياتمف خالؿ )عمى تعبئة ىذه المعارؼ  كا 

زيادة كتنمية المردكدية : منيا الجامعية بسكؽ العمؿسائؿ جديدة كمتنكعة تربط الخريجة كم
، تحسيف األداء الكمي لممؤسسة عف طريؽ تحسيف أدائيا، كالمستقبمية لمخريجةية العمم

إكسابيا ميزة تنافسية مقارنة بالمنافسيف، زيادة درجة التنافسية لممؤسسة القائمة عمى 
يرات البيئية ياإلبداع، تييئتيا كتحضيرىا لتكلي مناصب مستقبمية لتفادم االصطداـ بالتغ

 ،ا يصطمح عميو بالكفاءات المتعددة()كىك معمكماتية كالتكنكلكجية لمتسارعة خاصة منيا الما
ؼ مع كؿ الحاالت كفي جميع دفعيا إلى التعمـ كالتكي ،فير الدكافع الذاتية ليا لمعمؿتحفيز كتك 
-040: 0241)سالمي، صائبة كدقيقة.  استراتيجيةية اتخاذ قرارات ، تعميميا كيفالظركؼ
041.) 

 الوظيفية:أٍنية الهفايات  ثالجا:

أصبحت  ،السريع في بيئة العمؿالمتسـ بالتغير في ظؿ التحديات التي يفرزىا العالـ 
، خطر فقداف الكظيفة نظرنا لمتطمبات المنافسة أىمية كبرل بالنسبة لمفرد؛ لزيادةالكفاية تشكؿ 

عمى كظيفة  و حصكلكفاءة معينة عمى نحك جيد يعزز مف فرص  وكسابا  ك كىذا مف ناحية 
كبالنسبة  ،ج االجتماعيسب مع طمكحو،  كما أنيا تدفع بو نحك االستقالؿ الذاتي كاالندماتتنا

خاصة بما يتعمؽ بفاعمية التسيير داخؿ المؤسسة  دكرنا ىامان لمجماعة تؤدم الكفاية 
كتضمف بذلؾ ف األفراد دكف المجكء لمسمطة، حؿ بعض الصراعات كالنزاعات بيك كنشاطاتيا، 

كتسيـ في تنمية العمؿ الجماعي ، امة عالقات التأثير المتبادؿ ما بيف الكفاءات المتكاممة إق
في سبيؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة، كتعد ىذه الكفايات بمثابة الفيصؿ لمعمؿ في عصر 

ضماف الجكدة، كاألماف، كاإلنتاجية، في ، ك لمعمكمات بما يضمف السرعة كالمصداقيةالمعرفة كا
داراتياضكء تعقد  ، كما تسمح بإدماج منطؽ تنمية السيركرات  المياـ كاألدكار المينية كا 

 المعرفية  العقمية أم ىيكمة المعارؼ .
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 الوظيفية:أسص الهفايات  رابعا:

حددىا ككبر كالتي بدرجة كبيرة عمى بعض األسس، يعتمد تحديد الكفايات، 
(Cooper,1973; 17-20 ) ( 0224 ، جامؿ، ك 36: 0222،ىالؿكاتفؽ معو كؿ مف :

المتعمـ الذم يراد  التصكر العاـ عف كيقصد بو األساس الفمسفي (40: 0220، الفتالكم،40
ـ كطبيعة ىذا عف دكر المؤسسة التي تعد ىذا المتعمك  ،إعداده، كمقدار العطاء المتكقع منو

، مف خالؿ تحديد المنطمقات التي تتناسب مع قيـ المجتمع كفمسفتو الدكر الذم تقـك بو
، الكفايات اإلدارية المطمكبة، ك ا لمعممية التربكيةالنتاجات المرغكب فييليتحدد في ضكئيا 

 ا؛ ألف كثير خبرة كالتجربةالاألساس التجريبي كيقصد بو ربط الكفايات بالمعرفة القائمة عمى 
دراكو لمفيـك معيف كيبدم قدرتو عمى بياف تعمـ أف يظير مدل إت تتطمب مف الممف الكفايا

األساس األدائي كيقصد بو تحديد ،فيكـ في مكاقؼ حقيقية في حياتو كيفية حدكث ىذا الم
مف خالؿ ذكم الخبرة في  و المتعمـ المطمكب إعداده كتدريبوالكفايات استنادَا إلى ما سيؤدي

ء ىيئة التدريس أعضايا استطالع رأم األساس الكاقعي كيقصد ب ، كمستكاهمكقع العمؿ 
 المقررات(. )البرامج،لتحديد الكفايات  كالطمبة كالخبراء

  الوظيفية:أىواع الهفايات  خامشا:

المعمكمات المعرفية  كىىتتنكع الكفايات حسب مككناتيا كمنيا الكفايات المعرفية 
في شتى المجاالت كاألنشطة المتصمة بيذه  امياميلخريجو كالقدرات العقمية الضركرية ألداء ا

المؤسسة التعميمية في الجانب  استراتيجيةعمى  ية المعمكماتالمياـ، كيعتمد مدل كفا
كتتضمف الميارات  خريجةظيرىا التالمعرفي، الكفايات األدائية كتشير إلى كفايات األداء التي 

التكنكلكجيا في استخداـ ؛ كالتي تقتضي التمكف مف كية في حقكؿ المكاد التكنكلكجيةالنفس حر 
؛ كالتي تقتضي التمكف مف أداء لمتصمة  بالتككيف البدني كالحركي، كالمكاد ااالتصاؿ كالتكاصؿ

تمكف  كىى، الكفايات التكاصمية كظيفية كاإلدارية بكفاءة كفاعميةالا كميامي امسؤكلياتي
أنكاع الخطاب ) األدبي، العممي، الفني (  التمكف مف، ك مف التكاصؿ االجتماعي الخريجة

قامة الندكات كالمقابالت، المخاطبات ( كالكتابة ) التقارير كساب إ كىى، الكفايات المنيجية كا 
 ا، كتطكير مداركيمنيجية التفكير ) الناقد، اإلبداعي، حؿ المشكالت، اتخاذ القرار ( لخريجةا

 اكسمككي اكمعتقداتي اكقيمي اكاتجاىاتي لخريجةاالكفايات الشخصية تشير إلى آراء ، العقمية
نتاجية  تشير إلى أثر أداء الكفايات اإل ك ، اإلنسانية امع اآلخريف كعالقاتي ااالجتماعي كتعاكني
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 ( .0240) التحضيرم ، لمكفايات السابقة  خريجةال
مف الخريجة الكفايات تيدؼ إلى إفساح المجاؿ أماـ ما لدل  سبؽ أفكيتضح مما 

إلى حؿ  اعمى كفاءات التفكير عند سعيي خريجةتدرب الك قدرات لتظير كتعبر عف ذاتيا، 
عمى إدراؾ تكامؿ المعرفة كالتبصر بالتداخؿ كاالندماج بيف  خريجةمشكمة، كتزيد مف قدرة ال

الحقكؿ المعرفية المختمفة، كسير الحقائؽ كدقة التحقيؽ كجكدة البحث كحجة االستنتاج، 
الدراسة تصنيؼ كفايات القرف الحادم كالعشريف لتككف بمثابة اإلطار المرجعي الذم تعرض ك 

 تطمبيا سكؽ العمؿ.عدد مف الكفايات الكظيفية التي ي يمكف الدراسة مف كضع
 الوظيفية:تصييف الهفايات  سادسا:

لزكايا البحثية في كافة تعددت تصنيفات القرف الحادم كالعشريف؛ نظرا الختالؼ ا
: 0240)بف فاطمة،  مندان، كمنيا: كفايات القرف الحادم كالعشريف التي اعتمدتيا فالتالمجا
التحميمي كالمنظكمي، شكالت، التفكير الناقد، كالتفكير )حؿ الم فايات ذات صمة بالتفكيرك( 03

المعمكمات، )جمع  بطرائؽ العمؿ، كالتفاعؿ مع الغيرالتفكير المبدع(، كفايات ذات عالقة 
دارة الكقتالمشاركة كالتفتحميميا، كاستخداميا، كالتكاصؿ ك ك  كاالعتماد عمى الذات ، اكض، كا 

)كفاية ذات يات متعمقة بالجماليات كاإلبداع: التأقمـ مع التغييرات(، كفا، ك يات تكنكلكجيةكفا
ة، أىمية التخطيط كاإلنتاج، كفاية اإلبداع(، كفايات ذات صمة بالمشاركة التعبير، صمة بقك 

قبكؿ التنكع كالرأم المخالؼ، االستبصار عمى المدل الطكيؿ، كاتخاذ المبادرة كالمبادأة:)
بالذات  كفايات متصمة بالكعي فايات ذات عالقة بكسائؿ االتصاؿ(المبادأة كالقيادة، ك
كعي ال كفاية السمكؾ بأدب)التصرؼ مع االلتزاـ بأخالقيات مسئكلة،  كبالشخصية الذاتية

( ميارات 0222) كمنظمة" اليكنيسؼ تصنيؼ  المنظمات العالمية ،التفكير( بالذات، ككفاية
ؿ كالعالقات بيف األشخا الصحة  تصنيؼ منظمةص، مياراِت التعاكف كعمؿ الفريِؽ، التكاص 

، كحؿ المشكالت، التفكير اإلبداعي، التفكير الناقد، رارالق صناعةميارة  (4660) العالمية
 (054: 0222) الديف نزي فتصني ،ت الشخصية، الكعي بالذاتالعالقا اؿ،االتصاؿ الفع  

التعميـ اإللكتركني: كفايات متعمقة بالثقافة الحاسكبية، كفايات متعمقة بميارات مكفايات 
مع برامج كخدمات كفايات التعامؿ الحاسب، كفايات متعمقة بالثقافة المعمكماتية،  استخداـ

 كيشمؿالقرف الحادم كالعشريف لميارات Crahay (4662 )، تصنيؼ الشبكة العالمية
إدارة الكقت، التنظيـ كالتخطيط التحميؿ، المركنة، التكاصؿ مع الغير، التكاصؿ بمغات مختمفة، 
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 Fourez، تصنيؼ (44: 0240ابف فاطمة، ) لممشاريع، المبادرة، العمؿ ضمف فريؽ
اعتماد طريقة العمؿ عبير )التكاصؿ(، تحميؿ البيانات، الت ىما(كيضـ سبع ميارات 0220)

يؼ التفكير المثمى، إنجاز المشاريع، استخداـ الكسائؿ كالتقنيات التكنكلكجية الحديثة، تكظ
، ميارات (40) المرجع السابؽ : ، التكاصؿ مف أجؿ الحياة مع اآلخريف كالعمؿ معيـ الناقد

( تتمثؿ في القراءة، الكتابة، (Trilling, B2005 إليياالقرف الحادم كالعشريف التي أشار 
لكتركنية، في الثقافي، التكاصؿ، المعرفة اإل ، التنكع المعر  الحساب، التفكير الناقد، االبتكار

كتستنج الدراسة مف تصنيؼ الكفايات بأنيا كفايات حياتية؛ ير الميني كالتعمـ الذاتي. التطك 
ايات تتطمب كىي كف العمؿ،طمبيا سكؽ تتقاف الكفايات الكظيفية التي يعمى إ الخريجة تساعد

 .نتاج()المعرفة، األداء، اإل 
 الوظيفية:العوامل املؤثزة يف الهفاية  سابعا:

، األسكاؽ ككسائؿ اإلنتاج كاالتصاؿالتحديات العالمية التي فرضتيا عكلمة في ظؿ 
إلى التركيز عمى كفاءة األداء لمحفاظ  إدارة المكارد البشرية اتجيتالتجدد المعرفي عصر ك 

ات كالعقكؿ البشرية عالية الجكدة، يمتالؾ الكفاالك ، عمى سمعة المنظمة كدعـ شيرتيا 
المدل في تسيير الرأسماؿ البشرم كخفض األعباء الخاصة  ةاستراتيجية البناء بعيد تكضع

مسؤكلية تثميف  عصركما فرض عمييا ىذا ال ،افة باألعماؿ كالكظائؼ التي ال تحقؽ إض
القدرات الذىنية كالفكرية لمعامؿ بالشكؿ الذم يخدـ مصمحتو الكظيفية كالمنظمة معا كالكصكؿ 

، كالتنافسية الكظيفية التي في كاإلتقاف المينيإلى مستكيات عالية مف االندماج الكظي
المؤسسات كالشركات كالييئات  تقتضييا كؿ مرحمة مف مراحؿ التطكر االقتصادم، فرض عمى

االستفادة مف العقكؿ المتميزة كالتخطيط لمكظائؼ كتنكيع أساليب العمؿ ، كىذا يتطمب تدعيـ 
دماج التكنكلكجيات الحديثةك .ء العقكؿ الذكيةالقدرات المعرفية كبنا في أنظمة المؤسسات،  ا 

عادة تنظيـ  و ذلؾكما يتطمب تنامي ك  .عمؿالمف االرتقاء في مستكل الكفاءات المكجكدة، كا 
إلى كجكد  الحاجةكىك ما يفرض  التنافسية،حدة الضغكط األسكاؽ كما رافقو مف ازدياد  تدكيؿ
 سكؽ العمؿ كالتطكرات التكنكلكجية احتياجاتك  المكاجية.ات تسيـ بفعالية في تمؾ كفاء

ثقافتيا صياغة استراتيجية لتطكير اليياكؿ كالطرؽ المستعممة كفؽ  عمى المؤسسةيفرض 
تككيف اإلنساف  يتطمب تعدد التجديدات كاالختراعات كمجاالت تطبيقيا ،(0222الحبيب، )

كلذا أطمقت المممكة العربية السعكدية البكابة .متعدد الميارات القادر عمى التعميـ الذاتي
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 طاع تنمكم ما يحتاجو مف الميارات .الكطنية" طاقات "يحدد فييا كؿ ق
في ظؿ سباؽ التنافسية المعرفية، كاتجاه إدارة المكارد البشرية التركيز عمى كفاءة ك 

معة الممؾ األداء كضماف لمصمكد أماـ عالـ تنافسي يمثؿ تحديا كبيرا لالقتصاد، اىتمت جا
ات الذىنية مف دكر في تنمية القدر  اأقساـ العمكـ اإلنسانية؛ لما ليفيصؿ بالتعميـ العالي 

عدادىف إ يحقؽ الكفاية بأنكاعيا عمميا كثقافيا كاجتماعيا كدينيا عدادا كالفكرية لطالباتيا كا 
 ـ0202رؤية المممكة العربية السعكدية  تجمى ذلؾ فيك كالتي يطمبيا سكؽ العمؿ السعكدم. 

تاحة الفرصة إلعادة تأىيميـ  ،الميارات األساسية " إعداد مناىج تعميمية متطكرة تركز عمى كا 
كتطكير المكاىب كبناء الشخصية  كالمركنة في التنقؿ بيف مختمؼ المسارات التعميمية ،

كتكفير  ،كمكائمة مخرجات التعميـ العالي مع متطمبات سكؽ العمؿ كاإلرتقاء بتأىيؿ المعمـ، 
 تعميميلمعايير الكظيفية الخاصة بكؿ مسار ، كتطكير افرص التدريب لمخريجيف محميا كدكليا

عداد خريجيف مؤىميف لمعمؿ ، االىتماـ  ، كتشجيع المبدعيف كالمبتكريف ، كزيادة الجكدة كا 
)  ، كتنمية ميارات كقدرات الطمبة في جميع المراحؿ التعميمية . باألبحاث العممية كتطبيقيا

لكؿ جامعة ككمية أىداؼ خاصة تتميز بيا عف غيرىا  كما أف( .  12، 0202رؤية المممكة 
رتقاء بالكفايات الكظيفية لال  مف الجامعات األخرل كتتمشى مع األىداؼ العامة لمتعميـ العالي

ة عامة لتطبيؽ الجكدة في ستراتيجيامعة الممؾ فيصؿ تتمثؿ في : كضع إأىداؼ ج، لطالباتيا 
، كتعزيز الجكدة كاالعتماد األكاديمي بقضاياؽ أىداؼ الجامعة المتعمقة ، كتحقيالجامعة

، عات المحمية كاإلقميمية كالدكليةالجيكد لنقؿ الجامعة أكاديميان كمينيان لمصاؼ أفضؿ الجام
، كتنفيذ الدراسات كالمؤتمرات ككرش العمؿ كنشر ثقافة الجكدة بيف منتسبي الجامعة كعمؿ

كيـ األداءات كضماف جكدة ، كتقالجامعةعمقة بالجكدة الشاممة في السياسات العامة المت
تأىيؿ كفاءات متميزة في مجاؿ الجكدة ك ، معةاألكاديمية كاإلدارية لكافة كحدات الجا الشؤكف
كأىداؼ كمية التربية  ،)  //: sawww.kfuhttps.(األكاديمي في التعميـ الجامعي كاالعتماد

ربكيان كأكاديميان في إطار العقيدة جامعة الممؾ فيصؿ تتمثؿ في إعداد الكفاءات الكطنية ت –
عداد مختمؼ مراحؿ التعميـ في المممكة اإلسالمية السمحة لمقياـ بمياـ التدريس في ، كا 

الكفاءات الكطنية كتأىيميا لمعمؿ في مجاؿ اإلدارة التعميمية كالتخطيط التربكم كالخدمات 
، طبيقية لمنيكض بالعممية التعميمة، إجراء البحكث النظرية كالتكالنفسية كغيرىااالجتماعية 

غير ة كالتعميـ بكجو عاـ كالمدرسيف كرفع المستكل الميني كالثقافي لمعامميف في ميداف التربي
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، كالمساىمة في خدمة المجتمع في المجاالت التربكية المختمفة مف المؤىميف تأىيالن كافيان 
يا الكمية، كمتابعة التطكرات العممية خالؿ أقساـ كمراكز الكمية كالبرامج المتعددة التي تقدم
 ( //: sa. www.kfu.eduhttpsكالتقنية في مياديف المعرفة كبثيا في مناىج التعميـ )

جامعة الممؾ فيصؿ  : بناء كفاءات متميزة في تخصصات  –كما تمثمت أىداؼ كمية اآلداب 
ربط المجتمع بتراثو كثقافتو ك ، لمستجدات المحمية كالدكليةؼ مع االكمية قادرة عمى التكي
االرتقاء بالبحث العممي في مجاالت ك ، خرل لدعـ التكاصؿ اإليجابي معياكتعريفو بالثقافات األ

عداد باحثيف في مجاالت التخصص ك ، و في عالج المشكالت بكفاءة عاليةالتخصص كتكظيف ا 
كتعيد متطمبات التنمية مف خالؿ التطكير النكعي  يمتمككف ميارات التفكير العممي الناقد،

 .(  https://www.kfu.art..SAلممناىج كالبرامج التخصصية 
اإلنسانية تسعى إلى تحقيؽ قساـ العمكـ ف مما سبؽ أف جامعة الممؾ فيصؿ بأكيتبي

ة كجكىرىا التميز العالي )في ظؿ سياستيا التي تيتـ بتنمية آليات التفكير يت الكظيفالكفايا
الرصيد المعرفي االجتماعية لدل عمالئيا، كتكظيؼ  كاإلحساس بالمسؤكليةالمنظكمي، 

اىتمت ، كامتالكيا قيادة إدارية ناجحة تتميز بركح المخاطرة كالتميز(؛ المتجدد لعمالئيا
لمكاجية المجتمع المعرفي  عمميا كثقافيا كفكريا كاجتماعيا مؤىالت كفكءات بإعداد طالبات

  كالعشريف.و مف ميارات القرف الحادم نمتمكدخكؿ في تنافسية سكؽ العمؿ؛ بما يلم كمؤىالت
 سوم العنل. احتياجاتٌ احلادي والعشزيً واحملور الجاىي: مَارات الكز

التعميمية المتقدمة في تمثؿ قضية التميز كالتنافس العالمي محكر اىتماـ النظـ 
عصر أصبحت الحاجة ممحة بشكؿ متزايد لتحقيؽ التنمية الشاممة، كانعكس ذلؾ عمى سكؽ 
العمؿ )العرض كالطمب( تمثؿ العرض في الميارات كالقدرات المتاحة لدل الخريجات، كالطمب 

ا ىدفت كىذا م ،قدرات معينة دنا مف الخريجات ليفيعبر عنو بمؤسسات العمؿ التي تتطمب عد
مف خالؿ  الداعمة لسكؽ العمؿ بالميارات والقكمية مف تزكيد الخريج االستراتيجياتو إلي

 ،كالتمكف ،في أدبيات التربية بأنيا الكفايةردت مفاىيـ الميارة قد ك ليذه الميارات، ك  اتدريسي
بدقة محددة ك نجاز ميمة بكيفية تعرؼ الميارة بأنيا" التمكف مف إك  ،كالجكدة، كالكفاءة كالقدرة

 كىي القدرة أم يككف الفرداءة كالجكدة في األداء" الكف نيامتناىية كسرعة في التنفيذ "، "كأ
، ية، كىى الكفاى التحميؿ كالتركيب كالمقارنة "، كالقدرة عممتمكنا مف النجاح في إنجاز معيف

ارؼ ، كيتككف محتكاىا مف معسمح بالسمكؾ كالعمؿ في سياؽ معيفأم قدرات مكتسبة ت

http://www.kfu.edu/
https://www.kfu.art./
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مشكمة ما كحميا في  ةقصد مكاجيبكميارات كقدرات كاتجاىات مندمجة بشكؿ مركب كتكظيفيا 
بأنيا  P21 كما عرفتيا الشراكة مف أجؿ ميارات القرف الحادم كالعشريف ، كضعية محددة

بداع الفردم، التعاكف، االبتكار، استخداـ أدكات حؿ المشكالت، اإل ميارات تتضمف
تشير ،ك (444:  0242) زىراف ، "المشكالت  القابمية لمتكيؼ كالقدرة عمي حؿالتكنكلكجيا، 

في خريجة مفاىيـ إلى أىمية ىذه الميارات؛ حيث تكفر إطارا منظما يضمف انخراط الىذه ال
عممية التعمـ كيساعدىا عمى بناء الثقة، كأيضا يمثؿ إطارا لمتنمية المينية ليا، كما أنيا 

كالقيادة في القرف الحادم كالعشريف كالمشاركة بفاعمية في الحياة المدنية، تعدىا لالبتكار، 
مف  االدارسيف عدد مجمكعة مف  كانطالقا مف أىمية ميارات القرف الحادم كالعشريف أعد

 األطر المفاىيمية المتنكعة لميارات القرف الحادم كالعشريف عمى النحك التالي: 
 ((Metiri Group & NCREL,2003: 2:ليه الشنالي املزنزياملدترب الرتبوي إلق إطار : أوال

       Literacy Age Digitalرقميميارات العصر ال
     Thinking Inventiveميارات التفكير اإلبداعي

 Effective Communication      االتصاؿ ميارات
 High Productivityنتاجية العالية     ميارات اإل 

 الكزٌ احلادي والعشزيً للشزانة مً أجل مَارات الكزٌ احلادي والعشزيًثاىيا: إطار مَارات 
(P21,2006 ) skills: for centuryPartnership  

 ميارات التعمـ كاالبتكار.
 .ميارات المعمكمات

 ميارات الحياة كالعمؿ. 
 التكنكلكجية.الكسائط 

 The األمزيهية للهليات و اجلامعاتثالجا : تصييف مَارات الكزٌ احلادي والعشزيً للجنعية 
American Association of Colleges and Universities   كضعت

الجمعية األمريكية لمكميات كالجامعات إطارا لمكاصفات الخريج في القرف الحادم 
العالـ الطبيعي الثقافات البشرية ك ب معرفتو ريف في صكرة نكاتج التعمـ كتتضمفكالعش

العمـك كالرياضيات كالعمـك االجتماعية كاإلنسانيات، ) كالفيزيقي كذلؾ مف خالؿ دراسة 
االستقصاء عقمية كتتضمف )العممية ك ال مياراتكمعرفتو بال، (  التاريخ، المغات كالفنكف
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قافة ث، الثقافة الكمية، مالشفيي كالتحرير  التكاصؿ-التفكير الناقد كاالبتكارم - كالتحميؿ
 المسئكلية االجتماعيةكمعرفتو كذلؾ ب (العمؿ في فريؽ كحؿ المشكالت، المعمكمات

كالمعرفة متنكعة  ،مدنية كاالنخراط المحمى كالعالميالمعرفة الكالشخصية كتتضمف )
سس التعمـ مدل الحياة، ميارات كأب معرفتوك  ،(التفكير كالعمؿ األخالقي  ،الثقافات

 .(المتقدـ عبر دراسات عامة كمتخصصة  بداع كاإلنجازاإل) كالتعمـ التكاممي كيتضمف
 (.1-0-0 :0241)شمبي،
 (:11 :2013بً فاطنة، ا( ويشنل تشع مَارات )1991) Crahayرابعا: تصييف

التحميؿ، المركنة، التكاصؿ مع الغير، التكاصؿ بمغات مختمفة، إدارة الكقت، المبادرة، 
 فريؽ.لتحمي بالدافعية، العمؿ ضمف التنظيـ كالتخطيط لممشاريع، ا

 :3R ،7Cs( أنيا تتمثؿ في 0222)  .Trilling، Bميارات القرف الحادم كالعشريف التي أشار 
  Reading 

 Writing 
 Arithmetic 

3R 

 التفكير الناقد 
 االبتكار 
 التعاكف 
 التنكع المعرفي الثقافي 
 التكاصؿ 
  لكتركنيةالمعرفة اإل 
 الميني كالتعمـ الذاتي التطكير 

 critical thinking 
 Creativity 
 Collaboration 
 Cross-Cultural Understanding 
 Communication 
 Computing 
 Career & Learning Self Reliance 

7Cs 

براىيـ ) متمكيا ت( ميارات القرف الحادم كالعشريف التي يفترض أف 0240حدد الزىراني كا 
كرابطة المدارس اإللكتركنية:  04استنادنا لما قدمتو منظمة الشراكة مف أجؿ ميارات القرف  ةالطالب

 ت:نضمت
 المسئكلية كالتكافؽ  بداع كالفضكؿ الفكرماإل 
 ميارات التكاصؿ  التفكير النقدم كفكر النظـ 
 ثقافة المعمكمات ككسائؿ اإلعالـ  الميارات االجتماعية كالتعاكنية 
 المشكمة كصياغة الحؿ تحديد  التكجيو الذاتي 
 المسئكلية االجتماعية  
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حددت بعض الدراسات السابقة ميارات القرف الحادم كالعشريف كمتطمبات لسكؽ 
متطمبات سكؽ العمؿ  كالخاص عفمع قطاع التكظيؼ الحككمي العمؿ مف كاقع مقابالت 

تركزت حكؿ عكامؿ أكاديمية، كعكامؿ مينية، كعكامؿ  ( كالتي0242السعكدم )العتيبي 
التمكف مف استخداـ الحاسب اآللي،  ،إجادة المغة اإلنجميزية)؛ العكامؿ األكاديمية اجتماعية

االنضباط المينية )، العكامؿ اإلبداعي(، التفكير لناقد، حؿ المشكالت، التفكير ااتخاذ القرار
،  الجيدة(، األخالؽ كح في التطكر كاالرتقاء الكظيفيم، الطكااللتزاـ، البرنامج التطبيقي

دارة الكقت، كتحمؿ المسؤكلية اإل العكامؿ االجتماعية )  لقاء كالعرض كالتعبير كالحكار، كا 
، كلمتعرؼ عف كثب أجرت الدراسة الحالية مقابمة مع (، كتنمية الضمير الميني كالتفكيض
اء عف الميارات التي يحتاجيا سكؽ العمؿ في حستب التعميـ بالمبرز في محافظة اإلمديرة مك

رؽ ) أفراد متعددم المكاىب يعالجكف المشكالت بطمستقبؿ منيا حؿ المشكالت التكيفيال
) مفكركف عالميكف قادركف عمى إظيار أنفسيـ بفعالية كيعممكف ، االتصاؿ التعاكنيإبداعية (

أذكياء في التقنية يستخدمكف  عماؿنحاء العالـ (  الطاقة الرقمية )مع األشخاص في كؿ أ
، مستكشفكف استقصائيكف ) تطكير رقميا كتقنيا في عمميـ اليكمي ( الميارات اإلعالمية

ميارات البحث كاستخداـ التقنية إليجاد الحمكؿ ( قراء متعددك المؤىالت ) التعمـ عف العالـ 
اسي قكم مف الميارات كثيرك المكارد ) بناء أس فكفؽ تصكر خيالي ككتابات كاقعية ( متعممك

كالتكسع في القدرات سنكيا ( مفكركف ناقدكف ) تحميؿ المكاضيع المعقدة ( التكاصؿ اإلبداعي  
) دراسة كجيات النظر المختمفة كاستخداـ البراىيف لإلثبات كالتعبير عف األفكار ( حؿ 

عمؿ مف طمبات سكؽ الالمشكالت اإلبداعية، كما أعربت نتائج الدارسات السابقة عف مت
             الشخصية ميارات االتصاؿ ككتابة التقارير، الميارات  التدريب عمىالجامعة منيا خريجة 

، شكالت كتفيـ الثقافات المتنكعة () التمتع بميارات التحميؿ كالتفسير كاتخاذ القرار كحؿ الم
لتمكف مف ميارات ا ،ستدالؿ العممي كاالبتكار كالتخيؿميارات التفكير الناقد كالعممي كاال ك

، الميارات السمككية )اإلخالص كالجدية في العمؿ، االنضباط كالتقيد بمكاعيد التقنية الحديثة
مى العمؿ ضمف نظاـ العمؿ، الشعكر بالمسئكلية، التعاكف مع الزمالء كالرؤساء، القدرة ع

، القدرة عمى شباعإلكالميارات األساسية )التحميؿ كافريؽ العمؿ، الرغبة في التعميـ كالتطكير(،
بداع كاالبتكار، التعامؿ مع المشاكؿ ككضع الحمكؿ المناسبة ليا، التفاكض اتخاذ القرارات، اإل

مف تصنيفات الحالية كقد استفادت الدراسة ،كالمغة االنجميزية(كاإلقناع، كتابة التقارير، 



 ........................................... إجراءات مقترحه لالرتقاء بالكفايات الوظيفية لخريجات العلوم اإلنسانية

- 460 - 

ميارات القرف الحادم ميارات القرف الحادم كالعشريف السابقة في إعداد صكرة مبدئية لقائمة 
 ة، شممت ميارات اجتماعية، كمينيةستة محاكر أساسيكالتي بمغ عدد محاكرىا ، كالعشريف
دارية، كتكنكلكجية ()كظيفية . كتـ تحميؿ كؿ محكر إلى ، كأكاديمية، كسمككية )شخصية(كا 

( محكمنا لمخركج بالصكرة النيائية 42ثـ عرضت ىذه القائمة عمى ) ميارات فرعية. كمف
 (4جدكؿ رقـ ) لقائمة ميارات القرف الحادم كالعشريف، كبيانيا يكضحوا

ِٙبساد اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ اٌشئ١غخ ٚاٌفشػ١خ ( ٠ٛػؼ1عذٚي )  

 الميارات الفرعية المحػكر  الميارات الفرعية رالمحػك 

4
رات

ميا
. ال

 
عية

تما
الج

ا
 

الكتابة )التقارير، المخاطبات،  .4
.)... 

 االستماع. .0
 االتصاؿ الشفكم.  .0
 إجراء المقابالت. .1
 إقامة الندكات. .2
 التكاصؿ الفعاؿ. .3

 
1

جية
كلك

تكن
ت ال

يارا
الم
 .

 
 الحكسبة. .04
 إدارة األجيزة. .00
 الرقمية في التعمـ كالتطكير. .00
استخداـ التكنكلكجيا في  .01

 االتصاؿ كالتكاصؿ.

0
رات

ميا
. ال

 
ية(

ظيف
الك
ة )

يني
الم

 

 نتاجية.اإل  .4
 تحمؿ المسئكلية. .5
 القيادة. .6

 العمؿ ضمف فريؽ. .42
 المستجدات كتكظيفيا. متابعة .44
 المبادرة. .40
 التكجيو الذاتي. .40

 

2
مية

ادي
ألك
ت ا

يارا
الم
 .

 

 التفكير الناقد كاإلبداعي. .02
 اتخاذ القرار. .03
 حؿ المشكالت. .04
لتطبيقية كا النظرية المعرفة .05

 بالتخصص  
 أجنبية.ميارات لغة  .06

0
رية

إلدا
ت ا

يارا
الم
 .

 

إدارة االجتماعات كالمجاف  .41
 كتكزيع المياـ.

 التفاكض كالتفكيض كاإلقناع. .42
 إدارة األزمات. .43
 إدارة الكقت. .44
 تحديد األكلكيات. .45
 التخطيط االستراتيجي. .46
 إدارة المشاريع. .02

 3
ية(

خص
لش
 )ا
كية

سمك
ت ال

يارا
الم
 .

 

التسامح كاالىتماـ بالعالقات  .02
 .اإلنسانية

 األمانة كالنزاىة كالشفافية. .04
اإلخالص كالتفاني في العمؿ  .00

 كاالنضباط.
 التمسؾ بالقيـ اإلسالمية. .00
 التعاكف مع الزمالء. .01
 تقبؿ النقد. .02
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 تعريفاتالدراسة العشريف لسكؽ العمؿ؛ تعرض كنظرا ألىمية ميارات القرف الحادم ك 
( مع تكضيح 4الميارات الفرعية لكؿ ميارة مف الميارات الست المدرجة في جدكؿ رقـ )
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 اٌفشػ١خ اٌّٙبساد

ِئششاد أداء  رؼش٠ف اٌّٙبسح اٌفشػ١خ 

 اٌّٙبسح

 

 

 :ٌّٙبساد االعزّبػ١خا

 ٌغٍٛو١بدِٓ ا ِغّٛػخ

ثبوغبة اٌفشد  اٌزٟ ُرؼٕٝ

ٕٗ ِٙبساد اٌزفبػً اٌّمجٛي ث١

ٚث١ٓ غ١شٖ ِٓ األفشاد فٟ 

اٌؼبِخ اٌضمبف١خ  اؽبس اٌّؼط١بد

ٌٍّغزّغ ٚرمزؼٟ ِٕٗ 

ِالئّخ ٚا٠غبث١خ  اعزغبثبد

 ٚفؼبٌخ.

اٌزمبس٠ش، اٌىزبثخ )

 (اٌّخبؽجبد

ٔشبؽ ٠ّبسط فٟ ِغبي ِٓ ِغبالد 

٠ٚزؼّٓ ٔمً اٌّؼٍِٛبد  اٌزفى١ش،

ٚاألفىبس ٚرؾ١ٍٍٙب ٚرمذ٠ُ 

االلزشاؽبد ٚاٌزٛط١بد اٌزٟ 

 رزّبشٝ ِغ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ. 

 

  ٠ؾغٓ اٌزؼج١ش

 .ٚاٌظ١بغخ

  َٛ٠م

ثبالعزٕزبط 

 .ٚاٌشثؾ

  ٠مذَ رفغ١ش

 .ٚرجغ١ؾ األفىبس

  ٓ٠ؼذ رمش٠ش ػ

ِذٜ اٌزمذَ 

األوبد٠ّٟ اٌزٞ 

 .أٔغضٖ

ػ١ٍّخ أغب١ٔخ رؼزّذ ػٍٝ اٌمظذ  االعزّبع -2

ٚاإلسادح ٌفُٙ اٌّبدح اٌّغّٛػخ 

ٚرؾ١ٍٍٙب ٚرفغ١ش٘ب صُ ٔمذ٘ب ٚاٌؾىُ 

 ػ١ٍٙب. 

 

  ٜٛ٠فغش اٌّؾز

اٌغّؼٟ 

٠ٚغزّغ 

ثفؼب١ٌخ 

ٌٍٛطٛي اٌٝ 

 .اٌّؼٕٝ

  ٠ظٕف

اٌّؼٍِٛبد 

٠ٚجٛثٙب 

٠ٚمبسْ ٠ٚشثؾ 

 .ث١ٕٙب

 االرظبي-3

 اٌشفٛٞ

أٚ  ِجبششثشىً اٌزفبػً اٌشفٟٙ 

ِّب ٠ز١ؼ فشطخ رجبدي  غ١ش ِجبشش

ىبس ٚاٌّؼٍِٛبد فٟ ع١بلبد األف

ث١ٓ اٌّشعً ٚاٌّغزمجً ِّب  ِزؼذدح

ٛفش وض١ش ِٓ اٌٛلذ ٚاٌغٙذ ٠

 .بيٚاٌّ

  ِٓ ٠ؾذد اٌٙذف

 .ػ١ٍّخ اٌزٛاطً

  ٠ٕظُ األفىبس

٠ٚٛعٗ أعئٍخ 

 .ػ١ٍّخ

  ٓ٘٠غزغ١ت ثز

ِزفزؼ ٌألفىبس 
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 اٌفشػ١خ اٌّٙبساد

ِئششاد أداء  رؼش٠ف اٌّٙبسح اٌفشػ١خ 

 اٌّٙبسح

 

 

 .اٌغذ٠ذح

  ٠غزخذَ ؽمبئك

 .ٚأدٌخ وبف١خ

 

اعشاء -4

 اٌّمبثالد

٠ؼجش ػٓ أفىبسٖ ثٛػٛػ ٚفؼب١ٌخ، 

٠زٛاطً ثفؼب١ٌخ فٟ ِٛالف ِزٕٛػخ، 

٠ؾذد األفىبس األعبع١خ فٟ أِش ِب 

 ػٕٙب.٠ٚزخ١ش ٚعبئً اٌزؼج١ش 

  ٠خطؾ ٌزط٠ٛش

 .اإلعشاءاد

  ٠ؾذد

االؽز١بعبد 

 اٌؾٍٛي.٠ٚمزشػ 

اٌمذسح ػٍٝ رٛف١ش فشطخ ارظبي  البِخ إٌذٚاد-5

ِجبشش ث١ٓ األفشاد ٌطشػ ا٢ساء 

 اٌّخزٍفخ ٚر١ّٕخ ٌغخ اٌؾٛاس. 

 

  ٠ٕظُ ِٕبلشبد

ػ١ٍّخ رؼجش ػٓ 

 ؽبعخ األفشاد

عٍٛن ٠ئدٞ اٌٝ رجبدي اٌّؼٍِٛبد  اٌزٛاطً اٌفؼبي-6

ث١ٓ شخظ١ٓ أٚ أوضش، ٚرٌه ػٓ 

بُ٘ ث١ٓ اٌّشعً ٚاٌّشعً ؽش٠ك اٌزف

 ا١ٌٗ. 

  ٓ٠ؼجش ػ

أفىبسٖ ثٛػٛػ 

فٟ  ٚفؼب١ٌخ

 .ِٛالف ِزٕٛػخ

  ٠ؾذد األفىبس

األعبع١خ فٟ أِش 

ِب ٠ٚزخ١ش ٚعبئً 

 .اٌزؼج١ش ػٕٙب

 

 

 

 

 

 

 

اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ 

 )اٌٛظ١ف١خ(: 

 

ؽظ١ٍخ أفؼبي ٚأٔشطخ، ِغ 

لذسح ر١ٕ٘خ رّىٓ ِٓ األداء 

 اٌٛظ١فٟ أٚ 

إٌّٟٙ فٟ اؽبس اٌم١ُ 

األخالل١خ ٚاٌّٛالف ا١ٌّٕٙخ 

ب ثبٌّغئ١ٌٛخ ا١ٌّٕٙخ ًِ  اٌزضا

اٌمذسح ػٍٝ اثزىبس ِٕزظ ثبعزخذاَ  .االٔزبع١خ7

اعشاءاد رؾذ٠ذ األ٠ٌٛٚبد ٚرطج١ك 

اٌّؼشفخ ٚارخبر اٌمشاساد اٌزٟ رئدٞ 

اٌٝ ٔزبئظ ع١ذح فٟ ث١ئخ دائّخ 

 .اٌزغ١١ش

  ٠ٕزظ ِٕزظ

ِؼشفٟ عذ٠ذ ٚفك 

 .اؽبس صِٕٟ ِؾذد

  ٠غزخذَ أدٚاد

ٌزطج١ك اعشاءاد 

 ِٕزظاٌٛطٛي اٌٝ 

  .ِز١ّض

 

 .رؾ8ًّ

اٌّغئ١ٌٛخ 

 ٚاٌّؾبعج١خ

اٌمذسح ػٍٝ ػجؾ اٌؼ١ٍّبد اٌّخزٍفخ 

اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌفشد ٚفك ِجبدة 

٠غزٛعت  ِؼ١ٕخ ٌزاِٚؼب١٠ش 

ِغزٜٛ األداء ٝ ّؾبعج١خ ػٍاٌ

 .ٚاٌذافؼ١خ ٚاٌمبث١ٍخ ٌإلٔغبص

  ٠زظشف

ثّغئ١ٌٛخ أصٕبء 

  .أداء اٌّٙبَ

  ٠زؾًّ ِغئ١ٌٛخ

اعشاءاد ٚٔزبئظ 

 .ػٍّٗ

  ُ٠شاعغ ٠ٚم١

ػٍّٗ فٟ ػٛء 

 .أ٘ذافٗ

لذسح اٌفشد ػٍٝ اٌزؤص١ش ٚاٌزٛاطً  .اٌم١بدح9

ث١ٕٗ ٚث١ٓ ِشإٚع١ٗ ِٓ أعً رؾم١ك 

أ٘ذاف ِشزشوخ فٟ ؽذٚد اٌّٛاسد 

 اٌّزبؽخ.

  ًّ٠زؾ

اٌّغئ١ٌٛخ ػٓ 

ا٢خش٠ٓ فٟ اٌؼًّ 

 .اٌغّبػٟ

  ٠مذس
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 اٌفشػ١خ اٌّٙبساد

ِئششاد أداء  رؼش٠ف اٌّٙبسح اٌفشػ١خ 

 اٌّٙبسح

اٌّغبّ٘بد 

اٌفشد٠خ ٌفش٠ك 

 .ػٍّٗ ٠ٚجشص٘ب

  َ٠غزّغ ثب٘زّب

ٚطجش ٢ساء 

 ا٢خش٠ٓ

.اٌؼًّ ػّٓ 11

 فش٠ك

اٌمذسح ػٍٝ اٌزٕغ١ك ٚاٌزفبػً 

ٚاٌزىبًِ ِغ ِغّٛػخ أفشاد ٌزؾم١ك 

 ٘ذف أٚ ِّٙخ ِؾذدح. 

 

  ٟ٠شبسن ف

األػّبي اٌغّبػ١خ 

 .ثفبػ١ٍخ

  ٟ٠ؼًّ ثىفبءح ف

 ِخزٍف فشق اٌؼًّ

  ٠ؾزشَ االخزالف

فٟ ٚعٙبد ٔظش 

٠ٚغزف١ذ ِٕٙب 

 أداءٖ.ٌزط٠ٛش 

اٌّغز.ِزبثؼخ11

 ٚرٛظ١فٙب.عذاد 

لذسح اٌفشد ػٍٝ ِزبثؼخ وً ِب ٘ٛ 

عذ٠ذ فٟ ١ِبد٠ٓ اٌّؼشفخ ١ٌزّىٓ ِٓ 

 .اٌؾ١بر١خ ٚا١ٌّٕٙخ درط٠ٛش ِٙبسا

  ٠م١ُ اٌّؼٍِٛبد

 .ثفبػ١ٍخ ٚوفبءح

  َ٠غزخذ

ٌّؼٍِٛبد ثذلخ ا

ٌّؼبٌغخ لؼب٠ب 

 .ٚؽً ِشىالد

  ٌٝ٠ظً ا

ّؼٍِٛبد ِٓ اٌ

ظبدس ِزٕٛػخ ِ

 ٠ٚزشبسوٙب

ػًّ ِب ٠مشسٖ  اٌمذسح أٚ ا١ًٌّ ٌجذء .اٌّجبدسح12

، اٌفشد، ٚاسرفبع ِغزٜٛ اٌطّٛػ

ٚرؾذ٠ذ  اٌزؾ١ًٍ،ٚاٌمذسح ػٍٝ 

األ٠ٌٛٚبد، ٌزا رؼذ اٌّجبدسح داػّخ 

 ٌزّى١ٓ ٚسفغ اٌّمذسح اٌزٕبفغ١خ.

    ٠ظٛؽ أ٘ذاف

راد ِؼب١٠ش ٔغبػ 

 ٍِّٛعخ.

  ٠ؾذد األ٠ٌٛٚبد

 ٠ٚشرجٙب.٠ٚؾٍٍٙب 

  ٠غزط١غ

اعز١ؼبة 

ِغزغذاد اٌّؼشفخ 

اٌشل١ّخ 

 ٌىزش١ٔٚخ.اإل

.اٌزٛع١ٗ 13

 اٌزارٟ

اٌمذسح ػٍٝ ٚػغ أ٘ذاف، ٚاٌزخط١ؾ 

ٌزؾم١ك رٍه األ٘ذاف، ٚرم١١ُ عٛدح 

 إٌزبئظ ثشىً ِغزمً. 

 

  ٗ٠ّٕٝ ِؼبسف

فٟ ِغبالد 

أوبد١ّ٠خ ٚصمبف١خ 

 ػبِخ.

  َ٠ذ٠ش ِٙب

اٌؼًّ اٌّىٍف ثٗ 

، ٠ٚمَٛ ثفبػ١ٍخ

 .أدائٗ رار١ب
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 اٌفشػ١خ اٌّٙبساد

ِئششاد أداء  رؼش٠ف اٌّٙبسح اٌفشػ١خ 

 اٌّٙبسح

  ٓ٠ؾذد ِٛاؽ

ٚاٌؼؼف  حاٌمٛ

ٌذ٠ٗ فٟ ػٛء 

 .ٔزبئظ اٌزم١١ُ

 اٌّٙبساد اإلداس٠خ: 

 

اٌّٙبساد اٌزٟ رّىٓ اٌمبئذ ِٓ 

فُٙ ػٍّٗ داخً اٌفش٠ك اٌزٞ 

 .٠مٛدٖ

.اداسح 14

االعزّبػبد 

ٚاٌٍغبْ ٚرٛص٠غ 

 .اٌّٙبَ

اٌمذسح ػٍٝ االعزفبدح ِٓ  

االِىب١ٔبد اٌجشش٠خ اٌّزبؽخ ٌٍزشبٚس 

ٚرجبدي اٌشأٞ ٚر١ٌٛذ األفىبس 

ٚاٌٛطٛي اٌٝ لشاساد، ٚرؾذ٠ذ 

 اٌّٙبَ ٚاٌزٕغ١ك ث١ٓ األػؼبء. 

 

  ٠ؾذد أٔظّخ

االعزّبع ٚاٌزفبػً 

ث١ٓ أفشاد 

 .اٌّغّٛػخ

  ٠غزخٍض ٔزبئظ

 .ثؼذ إٌّبلشبد

  ٌٝ٠زٛطً ا

لشاساد عّبػ١خ 

 رزغُ

 .ثبٌّٛػٛػ١خ

اٌزفبٚع -15

ٚاٌزف٠ٛغ 

 .ٚاإللٕبع

اٌزفبٚع ٘ٛ اٌمذسح ػٍٝ ػشع 

ٚرمش٠ت ٚعٙبد إٌظش ٚرى١ف١ٙب 

ٌٍٛطٛي اٌٝ ِٕفؼخ ألؽذ األؽشاف 

 أٚ ع١ّؼُٙ. 

اٌمذسح ػٍٝ ٔمً  أِب اٌزف٠ٛغ ٘ٛ

اٌغٍطبد أٚ االخزظبطبد اٌّٛوٍخ 

ٌٍمبئذ اٌٝ أفشاد آخش٠ٓ لبدس٠ٓ ػٍٝ 

 اٌزظشف. 

اٌمذسح ػٍٝ رغ١١ش أٚ  ٚاإللٕبع ٘ٛ

رؼض٠ض اٌّٛلف أٚ اٌغٍٛن ٌٍطشف 

 .اٌّشاد الٕبػٗ

  َاألدٌخ ٠غزخذ

فٟ  خإٌّطم١

 اإللٕبع.

  ٠مبسْ ٔزبئظ

اٌزفبٚع 

ثبأل٘ذاف اٌّؾذدح 

 .ِغجمًب

  ً٠زٛطً اٌٝ ؽ

٠شػٟ ع١ّغ 

 .األؽشاف

  ٓ٠ششن ا٢خش٠

فٟ ٚػغ األ٘ذاف 

 .ٚؽً اٌّشىالد

اداسح -16

 .األصِبد

سئخ اعشاءاد ؽباٌمذسح ػٍٝ ارخبر 

ِشبوً ِؼ١ٕخ  ػغٛؽ ٌؾًرؾذ 

 ٌزم١ًٍ ِخبؽش ؽذٚس األصِخ.ٚ

 

  ُ٠ؾًٍ ٠ٚم١

٠ٚؼغ اٌؾمبئك 

ؽٛي لؼ١خ اٌجذائً 

 ِب

  ٠جزىش خ١بساد

رؾمك ؽً لؼ١خ 

 .ِب

االعزفبدح اٌمظٜٛ ِٓ اٌٛلذ فٟ  اداسح اٌٛلذ-17

ِب  رؾم١ك األ٘ذاف ٚخٍك اٌزٛاصْ

 ث١ٓ اٌٛاعجبد ٚاٌشغجبد ٚاأل٘ذاف. 

  أ٘ذاف ٠ؾذد

 .ٚخطؾ ٌٍّٙبَ

  ٠ؼغ عذٚي

صِٕٟ ٌٍّٙبَ ٚفك 

األ٘ذاف 

 .ٚاأل٠ٌٛٚبد

 

رؾذ٠ذ -18

 األ٠ٌٛٚبد

ٚػغ األش١بء أٚ األِٛس فٟ رشر١ت 

ِؼ١ٓ ؽغت أ١ّ٘زٙب ثغشع رؾغ١ٓ 

  َ٠مبسْ اٌّٙب

٠ٚؾذد األ٠ٌٛٚخ 
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 اٌفشػ١خ اٌّٙبساد

ِئششاد أداء  رؼش٠ف اٌّٙبسح اٌفشػ١خ 

 اٌّٙبسح

 األداء. 

 

 .ؽغت األ١ّ٘خ

  ٠ظٕف األ٘ذاف

 .ص١ًِٕب

  ٠ؼذي عذٚي

اٌّٙبَ ٚفك 

 .اٌّغزغذاد

اٌزخط١ؾ -19

 .االعزشار١غٟ

اٌمذسح ػٍٝ رؾذ٠ذ ِٛاؽٓ اٌمٛح 

ِٚٛاؽٓ اٌؼؼف إل٠غبد أعبط 

الرخبر لشاساد رئدٞ اٌٝ االعزفبدح 

ِٓ اٌفشص اٌّزبؽخ ٚرغٕت 

ب ٌٍّغزمجً  ًّ اٌّخبؽش، أٞ رظ١ّ

اٌّشغٛة ٚرؾذ٠ًب ٌٍٛعبئً اٌىف١ٍخ 

 ثبؽذاصٗ. 

 

  ٠ظٛؽ أ٘ذاف

ِؼ١بس٠خ ِؾذدح 

٠ٚؾذد  ثضِٓ

 .اٌّٙبَ فٟ ػٛئٙب

  ٠ؾًٍ اٌّؾذداد

اٌذاخ١ٍخ 

ٚاٌخبسع١خ ؽٛي 

٠ؾذد ِغ  اٌّٙبَ

رؾم١ك  اعشاءاد

إٌزبئظ 

 .اٌّغزٙذفخ

  ٠مبسْ ٔزبئظ

رم١١ُ اٌّٙبَ ِغ 

 .األ٘ذاف

اداسح -21

 .اٌّشبس٠غ

اٌمذسح ػٍٝ االعزفبدح ِٓ اٌّظبدس 

إٌّبعجخ ثطش٠مخ ِٕظّخ ِٕٚؼجطخ 

ِٓ أعً رؾم١ك أ٘ذاف ِؾذدح فٟ 

 فزشح ص١ِٕخ ِؼ١ٕخ.

 

 ًٍ٠ؾ 

االؽز١بعبد 

األعبع١خ إلٔغبص 

 .باٌّٙبَ ٠ٚزبثؼٙ

  ٟ٠ٕغض اٌّٙبَ ف

 .اٌٛلذ اٌّؾذد ٌٙب

  ٠زؼبْٚ ِغ فشق

خطؾ ٠ٚ اٌؼًّ

 اٌؼٛائك.ٌّٛاعٙخ 

 

  اٌزىٌٕٛٛع١خاٌّٙبساد 

ذ٠ذ اٌمذسح ػٍٝ رؾٟ٘  

ىفبءح ث ٚاعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب

وؤداح ٌٍٛطٛي اٌٝ اٌّؼشفخ 

ٚرٕظ١ّٙب ٚرم١١ّٙب 

 .ٚرشبسوٙب

اٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ رم١ٕخ   .اٌؾٛعجخ-21

اٌؾبعٛة ٚرشًّ رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد 

 ٚإٌّزعخ اٌؼ١ٍّخ اٌّزمذِخ. 

  َ٠غزخذ

األعٙضح ٚاٌجشاِظ 

اإلٌىزش١ٔٚخ فٟ 

 .رٕف١ز اٌّٙبَ

 

اداسح -22

 .األعٙضح

  َاٌمذسح ػٍٝ رشغ١ً ٚاعزخذا

 .ٌزؼ١ّ١ٍخااألعٙضح ٚأزبط اٌّٛاد 

  ٠زؼبًِ ِغ

األعٙضح 

ٚرطج١مبرٙب 

اإلٌىزش١ٔٚخ 

 .ثىفبءح

 

اٌشل١ّخ فٟ -23

 .اٌزؼٍُ ٚاٌزط٠ٛش

اٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ األدٚاد  

 .اٌّؼٍِٛبداإلٌىزش١ٔٚخ ٌّؼبٌغخ 

 

  ٠غٙض

اٌّؼٍِٛبد 

ٌىزش١ًٔٚب ٠ٚخضٔٙب ا
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 اٌفشػ١خ اٌّٙبساد

ِئششاد أداء  رؼش٠ف اٌّٙبسح اٌفشػ١خ 

 اٌّٙبسح

فٟ ِخزٍف 

طٛس٘ب ٚأٚػ١خ 

 ؽفظٙب

  َ٠غزخذ

اٌزىٌٕٛٛع١ب 

اٌشل١ّخ فٟ اداسح 

 اٌّؼشفخ.

 

اعزخذاَ -24

اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ 

االرظبي 

 .ٚاٌزٛاطً

ح ػٍٝ رٛظ١ف االرظبي اٌمذس 

ٚٔشش اٌّٛاد االرظب١ٌخ  اإلٌىزشٟٚٔ

 ٚرجبدٌٙب. 

  ً٠ٛظف ٚعبئ

االرظبي 

اإلٌىزشٟٚٔ فٟ 

ٔشش اٌّٛاد 

 االرظب١ٌخ ٚرجبدٌٙب

 ٕ١خ ٠ٛظف رم

اٌّؼٍِٛبد فٟ 

اٌزٛاطً )ػجش 

 .ٔزشٔذ(اإل

 

: ألوبد١ّ٠خاٌّٙبساد ا

ِٙبساد رغّؼ  ِغّٛػخ

ثبٌغٍٛن ٚاٌؼًّ فٟ ع١بق 

ِؼ١ٓ، ٠ٚىْٛ ِؾزٛا٘ب 

ِؼبسف ِٚٙبساد ٚلذساد 

ٚارغب٘بد ِٕذِغخ ثشىً 

ِشرت؛ ٠مَٛ اٌفشد ثزٛظ١فٙب 

ثمظذ ِٛاعٙخ ِب ؽٌٛٗ فٟ 

 .ِؾذدحٚػؼ١خ 

إٌبلذ  اٌزفى١ش-25

 ٚاإلثذاػٟ.

اٌمذسح ػٍٝ اخزجبس اٌذػبٚٞ 

طذاس األؽىبَ. اٚاٌؾغظ ثغشع 

ٚاٌزفى١ش اإلثذاػٟ ِٙبسح رزؼّٓ 

اٌزٛطً اٌٝ ٔٛارظ أط١ٍخ ٌُ رىٓ 

ِؼشٚفخ عبثمًب، رٕطٛٞ ٘زٖ اٌّٙبسح 

ػٍٝ ػٕبطش ِؼشف١خ ٚأفؼب١ٌخ 

ٚأخالل١خ رشىً ؽبٌخ ر١ٕ٘خ )اٌطاللخ 

ٚاألطبٌخ، ٚاٌّشٚٔخ، ٚاإلفبػخ، 

ٚاٌؾغبع١خ ٌٍّشىالد(. ٚٚػغ 

أفىبس عذ٠ذح ٚرطج١مٙب ٚرٛط١ٍٙب 

 ا٢خش٠ٓ.ٝ اٌ

  ٠ٕمذ اٌّىزغجبد

اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّٙبس٠خ 

فٟ ػٛء 

 .األ٘ذاف

  ٠ؼشع اٌؾغظ

ٚاألدٌخ ؽٛي 

 .ٚعٙبد إٌظش

  ٠ؾًٍ اٌج١بٔبد

ٌزؾذ٠ذ ِذٜ 

وفب٠زٙب فٟ ِؼبٌغخ 

 .ِٛػٛع ِب

  ٠طٛس األفىبس

٠ٌٚٛذ أفىبس 

 .خاللخ

 

أفؼً اٌجذائً أٚ اٌؾٍٛي  اخز١بس  .ارخبر اٌمشاس-26

اٌّزبؽخ فٟ ِٛلف ِؼ١ٓ، ِٓ أعً 

 اٌٛطٛي اٌٝ رؾم١ك اٌٙذف اٌّشعٛ.

 ًٍ٠ؾ 

 اٌّؼٍِٛبد 

إٌٛػ١خ ٚاٌى١ّخ 

اٌٝ  ٠ًٚزٛط

 .اعزٕزبعبد ِٕٙب

  ٠مذَ رغز٠خ

ساعؼخ ػٓ 

اإلعشاءاد اٌزٟ 

ارجؼٙب فٟ رٕف١ز 

 .اٌّٙبَ
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 اٌفشػ١خ اٌّٙبساد

ِئششاد أداء  رؼش٠ف اٌّٙبسح اٌفشػ١خ 

 اٌّٙبسح

ؽً -27

 .اٌّشىالد

اٌفشد ػٍٝ اعزخذاَ ِب ٌذ٠ٗ ِٓ  لذسح

ِؼبسف ِٚٙبساد ِٓ أعً االعزغبثخ 

 ٌّزطٍجبد ِٛلف ١ٌظ ِؤٌٛفًب ٌذ٠ٗ. 

 

 

 

 

  ً٠ؼغ خطخ ٌؾ

رٕبلغ ٠زؼّٕٗ 

 .ِٛلف ِب

  ٠ىْٛ اسرجبؽبد

ث١ٓ اٌّؼشفخ 

ٚاألدٌخ ٌٍٛطٛي 

اٌٝ ؽٍٛي 

 قٌٍّشىالد ثطش

 .اثذاػ١خ

 

 اٌّؼشفخ-28

إٌظش٠خ 

ٚاٌزطج١م١خ 

 ثبٌزخظض

ٔغك ِٓ ٘ٝ اٌّؼشفخ إٌظش٠خ 

اٌّجبدة ٚاٌمٛا١ٔٓ ِشرجؾ ثّغبالد 

اٌّؼٍِٛبد  اٌٝخبطخ؛ ٚاٌٛطٛي 

ٚاداسرٙب ٚدِغٙب ٚرم١١ّٙب ٚأشبئٙب 

فٟ ١٘ئخ طٛس ِخزٍفخ ِٓ األشىبي 

ٚاٌٛعبئؾ. أِب اٌّؼشفخ اٌزطج١م١خ 

ٟ٘ اٌمذسح ػٍٝ رطج١ك اٌّؼشفخ 

 إٌظش٠خ ٌؾً ِشبوً ػ١ٍّخ. 

 

  ٠مذَ رفغ١شاد

ِٕبعجخ ػ١ٍّخ 

 .ٌٍّٛػٛع

  ٠ٛعٗ أعئٍخ

 .ػ١ٍّخ رخظظ١خ

  ٠ؼشع

ِؼٍِٛبد ػ١ٍّخ 

 .رخظظ١خ

ِٙبساد ٌغخ -29

 .أعٕج١خ

اٌزّىٓ ِٓ ِٙبساد ٌغخ أعٕج١خ 

وٛٔٙب ٟ٘ ٌغخ اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب 

ع١ٍخ ٘ٝ ٚٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ، ٚ

االرظبي ِغ ا٢خش ٚاٌزؼشف ػٍٝ 

صمبفزٗ، ِّب ٠غُٙ فٟ اٌّشبسوخ 

 اٌّؼشفٟ.اٌفبػٍخ فٟ االلزظبد 

 

  ٠ٍُ ثؤعبع١بد

ٔغ١ٍض٠خ اٌٍغخ اإل

 .وٍغخ صب١ٔخ

  ٠غزؼ١ٓ ثّشاعغ

ٔغ١ٍض٠خ فٟ ػًّ ا

األثؾبس 

 .ٚاٌزى١ٍفبد

اٌّٙبساد اٌغٍٛو١خ 

رؼذ ِٙبساد  )اٌشخظ١خ(

خبطخ ثبٌزؼبًِ ِغ األفشاد 

ٚفُٙ عٍٛوُٙ ٚرٛع١ٙٗ، 

ٚاٌزؼبًِ ِغ دٚافغ ا٢خش٠ٓ 

ٚشخظ١برُٙ ٚاالرظبي ثُٙ 

ٚفُٙ اٌؼاللبد ث١ُٕٙ ٚو١ف١خ 

 .اٌزؤص١ش ف١ُٙ

اٌزغبِؼ -31

ٚاال٘زّبَ 

ثبٌؼاللبد 

 .اإلٔغب١ٔخ

  اٌزغبِؼ ٘ٛ اؽزشاَ ٚلجٛي اٌزٕٛع

ٚاالخزالف ػجش االٔفزبػ ٚاٌّؼشفخ 

٠خ اٌفىش. أِب اال٘زّبَ ثبٌؼاللبد ٚؽش

اٌؾشص ػٍٝ  مظذ ثٗاإلٔغب١ٔخ ٠

اٌّؼبٍِخ اٌط١جخ اٌزٟ رمَٛ ػٍٝ 

 اٌفؼبئً األخالل١خ.

  ً٠ؾزشَ ٠ٚمج

اٌزٕـٛع 

ٚاالخـزالف فٟ 

 .اٌشأٞ

  َ٠ؾزش

االخزالفبد 

 .اٌضمبف١خ

األِبٔخ -31

ٚإٌضا٘خ 

 .ٚاٌشفبف١خ

األِبٔخ ٟ٘ أداء اٌؾمٛق ٚاٌّؾبفظخ 

 ػ١ٍٙب. 

ٚإٌضا٘خ: ٟ٘ اٌؾفبظ ػٍٝ ِؼب١٠ش 

 أخالل١خ ِؼ١ٕخ. 

أِب اٌشفبف١خ: فٟٙ ِجذأ رّٕٛٞ ُِٙ 

٠ؼٕٟ ػشٚسح اإلػالْ ٚاإلػالَ ػٓ 

 األٔشطخ ٚاإلعشاءاد. 

 

  ٓ٠طجك اٌمٛا١ٔ

اٌّزؼٍمخ ثبٌٛطٛي 

اٌٝ اٌّؼٍِٛبد 

 .)اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ(

  ٠شاػٟ إٌضا٘خ

ٚاألخالل١بد أصٕبء 

 .اٌزؼبًِ ٚاٌؼًّ

 َ٠ٕغض اٌّٙب 

دْٚ اششاف 

 .ِجبشش
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 اٌفشػ١خ اٌّٙبساد

ِئششاد أداء  رؼش٠ف اٌّٙبسح اٌفشػ١خ 

 اٌّٙبسح

اإلخالص -32

ٚاٌزفبٟٔ فٟ 

 .اٌؼًّ ٚاالٔؼجبؽ

  اإلخالص ٚاٌزفبٟٔ طفخ الصِخ

ثٕمبء ثبٌّشبسوخ ِغ  اٌفشدرٛعٗ 

عً أش٠ٓ ٌزؾم١ك اٌزمذَ ِٓ خا٢

ؽبٌخ ػم١ٍخ  اٌؼًّ، ٚاالٔؼجبؽ

ٚٔفغ١خ، رغؼً االٌزضاَ ثبٌطبػخ 

ٚاٌغٍٛن اٌظؾ١ؼ أًِشا غش٠ض٠ًب فٟ 

 إٌفظ.

  ٠غزغ١ت ٌشدٚد

األفؼبي ػٍٝ ٔؾٛ 

 .بيفؼ  

  ٠ٍزضَ ثبٌمٛاػذ

ٚاألٔظّخ اٌّزفك 

 .ػ١ٍٙب

اٌزّغه -33

 .ثبٌم١ُ اإلعال١ِخ

رؾذد ِؼب١٠ش  اإلعال١ِخ ٘زٖ اٌم١ُ

اٌغٍٛن ٚآداة اٌزؼبًِ ث١ٓ األفشاد 

وّب رٕزظُ اٌؼاللبد ث١ُٕٙ ػٍٝ 

أعبط اٌزؼبْٚ، ٚاإلخبء، 

 .ٚاٌشٛسٜ

 

  ٠ظٙش

اٌغٍٛو١بد 

اإلعال١ِخ 

)اٌزؼبْٚ، 

اٌشٛسٜ، ؽغٓ 

 .اٌخٍك، ...(

اٌزؼبْٚ ِغ -34

 .اٌضِالء

اٌزؼبْٚ فٟ ِغبي اإلٔزبط ٚاٌؼًّ 

ثشٚػ اٌفش٠ك، أٚ ِٓ خالي رغ١ًٙ 

أغ١بث١خ األداء ثزفبػً ِشْ فٟ 

رؾم١ك ٌأل٘ذاف ٚاعزشؼبس اٌٛاعت 

 ثّٕظٛس ٚاعغ.

 

  ٠زفبػً ِغ

ِخزٍف ِغّٛػبد 

 .اٌؼًّ

  ٠فؼً اٌّشٚٔخ

فٟ رمذ٠ُ اٌزٕبصالد 

٘ذف ٌزؾم١ك 

 .ِغّٛػخ اٌؼًّ

إٌمذ ػ١ٍّخ رزؼٍك ثبطذاس ؽىُ  رمجً إٌمذ-35

اٌٙذف ِٕٗ ٘ٛ اٌزم١١ُ اٌّٛػٛػٟ 

ٚاٌّؾب٠ذ ٌألفىبس ٚاٌغٍٛو١بد، 

ٚرمجً إٌمذ ٘ٛ اٌزآٌف ِغ إٌمذ ِٓ 

خالي رم١ٍض األخطبء ٚاالٔزمبي اٌٝ 

 ِٛالف ِٚؾبٚالد اثذاػ١خ.

  ٠زمجً ٚعٙبد

خش٠ٓ ؽٛي ٔظش ا٢

 .أفىبسٖ

 ذ ِٓ ٠غزف١

اٌزٛع١ٙبد فٟ 

 .ٗرطٛس أدائ

ضكء مؤشرات أداء ميارات القرف الحادم كالعشريف كالتي تع دىا الدراسة مف  كفي  
متطمبات سكؽ العمؿ، في عصر أثرت ثكرة تكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات عمى خصائص 
الميف كنكعية التعميـ، فتغيرت متطمبات التكظيؼ بفعؿ تغيير بيئات العمؿ كتحكليا إلى بيئات 

في الكقت  الذم تشير الدراسات السابقة أف فرص العمؿ في الميا. تعددية مفتكحة لمتنافس ع
مؤسسات المممكة كأجيزتيا أصبحت في نطاؽ ضيؽ ، األمر الذم جعؿ قضية التكظيؼ 
السعكدم تمثؿ ىاجسا عمى المستكل الرسمي كالشعبي ، حيث بمغ إجمالي المتعطميف حسب 

، كتجمت 655205إناث كذككر  1205214الجنس كالمستكل التعميمي لحممة البكالكريكس 
راسات اإلنسانية كالفنكف بكاقع ى تخصص الدأعمى نسبة لمعاطميف مف الحاصميف عم

، أما أقؿ نسبة كانت فأعمىالسعكدييف الذيف يحممكف دبمـك % مف إجمالي المتعطميف 05.2
% ) الييئة العامة لإلحصاء 254لمحاصميف عمى تخصص الزراعة كالطب البيطرم بكاقع 
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 كالتي تجسدت مالمحو في( .كبتشخيص كاقع سكؽ العمؿ في المممكة 0245 -ق4106
بيف مخرجات نظـ المالءمة  ضعؼكجكد اختالالت ىيكمية كمينية في سكؽ العمؿ يعكسيا 

تطمعات الخريجيف كالباحثيف عف  كمدل مناسبة، ب كاحتياجات سكؽ العمؿيـ كالتدريالتعم
ظائؼ المعركضة عمؿ كاألكضاع السائدة في سكؽ العمؿ خاصة فيما يتعمؽ بنكعية الك ال

ض مساىمة انخفاك ، (4،  0242سبة البطالة ) العتيبي ارتفاع ن ،كمميزاتيا كشركطيا
 32ـ: 0224-ػى4105، ) القثمي معمكماتالنقص في شبكة الك ، المكاطنيف في سكؽ العمؿ

استراتيجية عمؿ منظمة بيف مؤسسات التعميـ ، كإلدارة العصر التنافسي يستمـز صياغة (
في مف خالؿ ؛ مجتمع ييتـ بإدارة مجتمعو المعر اإلنتاجية. كالمجتمع السعكدمكالقطاعات 

كتطبيؽ مبدأ التربية لمعمؿ" ـ كالعمؿ يسياستو التعميمية مؤكدنا عمى "أىمية الربط بيف التعم
(، كلذا تظير الحاجة إلى تربية عقمية جديدة كتعميـ جديد يتناسب 140:  0240الشيكاف ، )

معيا، لتحقيؽ االنسجاـ بيف سياسات التعميـ العالي كسياسات تنمية القكل البشرية الكطنية 
دراكا  ،كالعالمي يعة عمى المستكل الكطنيكاحتياجات سكؽ العمؿ لمكاجية التحكالت السر  كا 

ألىمية العنصر البشرم في تقدـ األمـ تبنت الخطط التنمكية السياسات كالبرامج التي تصقؿ 
ميارات القكل العاممة الكطنية كتحسف كفاءتيا اإلنتاجية لتسيـ بفعالية في تعزيز القدرات 

ا رفة كمكافين التنافسية لالقتصاد السعكدم كتييئتو لمتحكؿ نحك االقتصاد القائـ عمى المع
: تطكير برامج التأىيؿ كقد تمثمت ىذه المتطمبات فيما يمي، لمتطمبات سكؽ العمؿ كاحتياجاتو
المعرفة ،تطكير مناىج  كة العمؿ الكطنية إلى مستكل عماؿ)العممي كالعممي( لمكصكؿ بق

، عمؿنتاج كمالئمة احتياجات سكؽ الالتعميـ كالتدريب كمخرجاتيما لمكاكبة تطكر تقنيات اإل 
دعـ التعميـ كالتدريب المستمر )عمى رأس العمؿ( لمتمكف مف المنافسة بقكة في سكؽ العمؿ، 

، طكيرىا لرصد الحركة في سكؽ العمؿتأسيس قاعدة معمكمات إلكتركنية بكزارة العمؿ كت
العمؿ كالدراسة ما بعد  تحسيف ميارات الطمبة في المغة اإلنجميزية، كرفع استعدادىـ لسكؽ

، كتممؾ الطالب ميارات القرف الحادم كالعشريف كفقنا لممراحؿ العمرية، كالدمج ةالثانكي
، المتكامؿ لميارات الحياة في القرف الحادم كالعشريف في المناىج كاألنشطة الالمنيجية 

خطة التنمية تًقع  ،  كخاصة مع مؤسسات المجتمع كجكدة مخرجاتو كىذا يتطمب فمترة
% 254قدره متكسط سنًي ؿ ي المرحمة الجامعية بمعدػخريجك التاسعة أثناء عمميا" بنم

." %خالؿ المدة0053% إلى  0152 ترتفع  حصتيـ في إجمالي قكة العمؿ الكطنية مفبحيث 
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سكؽ العمؿ سكؼ تتناكؿ  ضكء احتياجات كفي (،4100:045كزارة االقتصاد كالتخطيط، )
 بالمممكة. لجامعيمناىج التعميـ ا فيكالعشريف الحادم  رفكاقع ميارات القالدراسة الحالية 

مَارات الكزٌ احلادي والعشزيً يف مياٍج التعليه اجلامعي باملنلهة  احملور الجالح: واقع

 الشعودية:العزبية 

ير مف كث ت، كعمدلمممكة العربية السعكدية بالجكدةالتعميـ الجامعي في ا اىتـ
، البرامجي( نحك تحقيؽ كالتقكيـ )المؤسسياءات االعتماد إلجر الكميات إلى إخضاع برامجيا 

يمانان بقيمة التعميـ في خمؽ فرص عمؿ أصدرت كزارة التعميـ  ،كالفاعمية الكفاءة كالنكعية كا 
استراتيجيات كرؤل مستقبمية تمكنيا مف مكاجية سياسات ك  كغالعالي خطط التنمية لتص

(  ىػ02/4104 -ىػ01/4102)سياسة الكـ أماـ سياسة الكيؼ كمنيا خطة التنمية الثامنة 
كالتي اىتمت بالتكسع الكمي كالنكعي في الخدمات التعميمية تمبية لرغبات الطالب فقد تـ 

أىمية يدرس  كمية (46)،  أىميةجامعات (5( كمية جديدة )420)، جامعة جديدة( 40)إنشاء 
ـ( 0221ىػ 4101) ف في عاـحيث بمغ عدد الخريجي، ألؼ طالب كطالبة (03بيا أكثر مف )

دؿ النمك السنكم لمخريجيف كمع 63041حكالي  (ـ0225 -ىػ4105 ) ، كفي عاـ31140
عضكان في  45030كارتفع بالتالي عدد أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات مف ،  42.24

 ـ (0226-ىػ 02/4104)عضكان في عاـ  04203إلى  (ـ 0221-ىػ 4102/ 01)عاـ 
% ، )كزارة 26.32عكديكف منيـ نحك شكؿ السي 44.10بمعدؿ نمك سنكم متكسط قدره 

 ػى01/4102 -02/4104، كخطة التنمية التاسعة ) (054ق: 4102،كالتخطيط االقتصاد
، كأماـ إناث434542، ذككر 434504طالبان  006363بمغ أف عدد الطالب إلى تشير  (

( 02جامعة ) 00دد الجامعات ىذا اإلقباؿ تكسعت المممكة نحك إنشاء الجامعات حيث بمغ ع
) كزارة االقتصاد كالتخطيط ، أىمي  12( حككمي ، 165كمية ) 120، أىمي 5حككمي، 
ىػ إلى 12/4114 -ىػ02/4103كما تشير تقديرات خط التنمية العاشرة ، (052: ػى4100

ألؼ 502.1قدر حكالي يأعداد الطالب الممتحقيف كالخريجيف في التعميـ العالي حسب الجنس 
لعالي كخريجات التعميـ ا % ، كيقدر خريجك22.5ث منيـ حكالي ؿ اإلناطالب كطالبة يمث

، كما تشير تكقعات أعداد المؤسسات التعميمية كشاغمي الكظائؼ ألؼ طالب كطالبة 60نحك 
% 02.411% مكزعيف بيف اإلناث 02.424لمعاىد كالكميات بمغ اف إجمالي عدد التعميمية أ
جمالي المعمميف كأع42.230كذككر  % مكزعيف بيف 352.010ضاء ىيئة التدريس % كا 
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( 52ق : 4104،  التخطيطالقتصاد ك اكزارة ) % ، 054.00% ، كذككر 060.406اإلناث 
رجات التعميـ العالي كمان كفي إطار الجيكد المبذكلة إليجاد نكع مف التكازف بيف مدخالت كمخ

بإنشاء ، المعرفي المجتمع، اىتمت كزارة التعميـ العالي بتطكير برامجيا بما يتكاكب مع ككيفان 
كؿ في جكدة التعميـ مف حيث تطكير معايير القبلالمركز الكطني لمقياس كالتقكيـ  كضماف 

 يقدمو الذم تحسيف مدخالتيا مف خالؿ اختبار القدرات كاالختبار التحصيمي، ك الجامعات
، كقد تمكنت الكزارة نتائج امتحانات الثانكية العامة لمقبكؿ جنبان إلى جنب مع المركز مقياسان 

تحديث األدكات  كتطكير آليات القبكؿ مف خالؿ ف تضييؽ الفجكة بيف العرض كالطمب،م
لضماف الجكدة صاغت خطة التنمية التاسعة استراتيجيات كرؤل مستقبمية ك  المعتمدة لمقبكؿ،

، كيسيـ في بناء المجتمع المعرفي كيمبي ي ينافس عمى الريادةي تعميـ جامعليا تتمثؿ ف
متطمبات التنمية كصاغت أىداؼ عامة لرؤيتيا المستقبمية تتمثؿ في زيادة الكفاءة الداخمية 

كلتحقيؽ ذلؾ كضعت السياسات كالبرامج التي تربط برامج الخارجية لتحقيؽ متطمبات التنمية ك 
ت ذات الطمب العالي في سكؽ يز عمى البرامج كالتخصصاالتكسع في التعميـ العالي بالترك

لعمؿ مف معارؼ كميارات ، كتضميف مناىج كمقررات التعميـ العالي احتياجات سكؽ االعمؿ
، كتحديد الميارات المطمكبة مف خريجي التعميـ العالي لسكؽ العمؿ سكاء أكاف كاتجاىات

، كمراجعة الخطط تطكير التعميـ العاليذلؾ في خطط محميان أك إقميميان أك عالميان كتضميف 
، كتطكير المخرجات كالمناىج كالبرامج الدراسية دكريان في ضكء ربط العممية التعميمية بجكدة

كما  (،054: ػى4100،كزارة االقتصادكالتخطيط).كاديميان كتقنيان نكعية مخرجات التعميـ العالي أ
التقكيـ المستمر لمناىج التعميـ  في:المستقبمية تتمثؿ  محددة لرؤيتيا اصاغت أىداف

عمى خفض متكسط عدد  العالي العمؿتطكير الكفاءة الداخمية بمؤسسات التعميـ  الجامعي،
سنة لمكميات  1.2السنكات التي يقضييا الطالب في تمؾ المؤسسات حتى سف التخرج إلى 

لى  لى  سنكات،سنة لمكميات ذات الخمس  2.2ذات األربع سنكات كا  لمكميات ذات سنة  3.2كا 
في  00: 4تطكير المعدالت الخاصة بمعدؿ أستاذ/ طالب إلى   الدراسة،الست سنكات 

في المجاالت الطبية . كخصصت  2:  4في المجاالت العممية  44: 4المجاالت النظرية 
كتجنبان لسيادة سياسة الكـ عمى ) لايربميكف  022.0ميزانية تقدر بػ التاسعة خطة التنمية 

سياسة الكيؼ بذلت الجامعات جيكدنا لرفع الكفاءة الكمية الداخمية مف خالؿ اإلسياـ بفاعمية 
كتشير بعض  المالي،في تطكير العممية التعميمية سعيان منيا إلى التخفيؼ مف نسب اليدر 
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نسبة تصؿ في متكسطيا الدراسات البحثية إلى أف بعض األفكاج في الجامعات يتسرب منيـ 
ؿ ب في الكميات ذات األربع سنكات يصكأف عدد السنكات التي يمضييا الطال %(،02إلى )

كلزيادة الكفاءة  %(،04( سنة أم بزيادة عف المدة المقررة بنسبة )2.2متكسطيا إلى )
 نكيان،سكمتابعة نتائج الطالب  األكاديمي،اإلرشاد  )الداخمية فإف الجامعات تسعى بالمتابعة 

يجاد مناخ عممي كاجتماعي جاذب ك  لتجاكزىا،كدراسة حاالت التعثر كمساعدة الطالب  ا 
كتحسيف  كالتسرب،مما يؤدم إلى خفض نسب الرسكب  ،(الجامعةكمشجع لالنتماء إلى 

، فقد قامت أما الكفاءة النكعية الداخمية الجامعات.معدالت الكفاءة الكمية الداخمية في 
ا الدراسية ، ككذلؾ تطكير خططيمعدالت جيدة مف التأىيؿ لطالبيا تحقيؽالجامعات عمى 

، كتحرص المعمكماتية كالتطكر العممي، بما يتكاكب مع الثكرة كبرامجيا بصفة مستمرة
، كبناء شخصية شمكلية المنيج )اءة النكعية الجامعات عمى الكثير مف معايير تحقيؽ الكف

، كتشير الدراسات النكعية لبعض (عديد مف القطاعاتمطمكبان في ال الطالب ليصبح خريجان 
تي تتميز ىي تمؾ البرامج ال ةذات الكفاءة النكعية العاليامج البكالكريكس الجامعات أف بر 

سكؽ العمؿ، كحاجة الطالب أنفسيـ، ككفاءة أساليب  احتياجالمجتمع، ك  حتياجاتبتمبيتيا ال
، ككفاءة أساليب المراجعة ؿ كاألجيزة البحثيةككفاءة الكسائ، كأساليب تقكيـ الطالب التعميـ

كالتقييـ لمخطط الدراسية، ككفاءة استخداـ التقنيات اإللكتركنية في التدريس كاالتصاؿ 
المعرفي الدكلي كما اىتمت كزارة التعميـ العالي كالجامعات بالكفاءة الخارجية مف حيث تكجيو 

ي إلى التخصصات التي يحتاجيا القطاعاف العاـ األعداد المتزايدة مف الممتحقيف بالتعميـ العال
كقد شرعت الكزارة في  ،ءمة في مخرجات البرامج الجامعيةكالخاص ، كذلؾ تحقيقان لممكا

التي لكميات كاألقساـ افتتاح ا حداث تغيير ىيكمي مف خالؿ التركيز عمىالسنكات الماضية في إ
تحكيؿ مراكز خدمة ك ، ات القائمةخصصات جديدة في الجامعفتتاح تكاتناسب سكؽ العمؿ ، 

تخصصات الالمجتمع كالتعميـ المستمر إلى كميات لمدراسات التطبيقية كخدمة المجتمع في 
، دعـ كميات المجتمع كالكميات التقنية التي تييئ دة سنتيف أك أكثر تخدـ سكؽ العمؿلم

( . 23، 22، 21: ىػ4101كزارة التعميـ العالي الخريجيف بشكؿ مباشر لسكؽ العمؿ ) 
كلكف بالرغـ مف طمكحات خطط التنمية في محاكلة تمبية احتياجات سكؽ العمؿ كفقان 

فإف ىيكؿ التخصصات في التعميـ العالي كما كرد في التنمية التاسعة  التطبيقية،لمتخصصات 
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ىػ 4100كالتخطيط االقتصاد  )كزارة( 0يكضح الفارؽ بيف المأمكؿ كالكاقع في الجدكؿ رقـ )
:051.) 

 ٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ثّشاؽٍٗ اٌّخزٍفخ( ٠ٛػؼ ١٘ىً اٌزخظظبد فٟ ا3عذٚي سلُ )

 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب اٌجىبٌٛس٠ٛط اٌذثٍَٛ اٌّزٛعؾ ِغبي اٌذساعخ

ِغّٛ أبس روٛس ِغّٛع أبس روٛس 

 ع

ِغّٛ أبس روٛس

 ع

.18 8.7 18.2 17.6 19.2 22.5 44.1 16.3 اٌؼٍَٛ

1 

12.

2 

 3.5 1.2 5.5 2.1 1.2 5.1 16.5 1 21.2 إٌٙذعخ

 1.2 - 1.9 1.1 1.5 1.9 1.9 - 1.2 اٌضساػخ

 3.9 6.5 2.4 3.4 2.9 4.4 16.2 28.1 12.8 اٌظؾخ

.25 31.3 3.2 3.7 2.3 1.8 1.6 1.9 اٌزشث١خ

6 

29.

2 

.32 26.9 46.6 57.5 29.5 1.9 1.7 2.2 اإلٔغب١ٔبد

4 

29.

1 

 اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ

 ٚاٌزغبسح ٚاٌمبْٔٛ

31.3 13.9 27.5 13.3 13.4 13.4 12.6 11.

1 

12.

1 

 اٌشئ١غ١خ اٌجشاِظ

 )رؾؼ١ش٠خ(

11.8 5.2 11.3 5.9 1.3 3.1 - - - 

 9.1 6.3 11.7 9.1 2.9 18.4 2.4 6.4 1.2 أخشٜ

 111 111 111 111 111 111 111 111 111 اٌّغّٛع

كيتبيف مف الجدكؿ السابؽ كجكد ميؿ كبير لمطالب نحك دراسة التربية 
-% 0652% )ذككر 13.3كاإلنسانيات بنسبة %( 054إناث -% 050%)ذككر 050بنسبة
كاليندسة بنسبة  0.6في التكجو نحك التخصصات الطبية بنسبة  ؼكضع%(  2452إناث 
 (،% كترتب عميو تكدس في التخصصات )اإلنسانيات كالتربية40.0% كالعمـك بنسبة 0.2

أحدث نكعان مف الخمؿ في الكفاءة الداخمية كندرة كجكد الطالب في التخصصات التطبيقية مما 
كزيادة نسبة الطالب/ لعضك ىيئة  كالتقكيمية.كالنكعية مف حيث كفاءة األساليب التعميمية 

كانعكاس ذلؾ  كالعشريف،التدريس كالذم يؤثر بالسمبية في إكسابو ميارات القرف الحادم 
األمر الذم يكشؼ  العمؿ،سكؽ عمى مستكل الكفاءة الخارجية كنكعية الخريج الذم يحتاجو 
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السعكدم الحتياجات التنمية الكطنية مف القكل  العاليالتعميـ  انخفاض ضعؼالغطاء عف 
رجع ذلؾ إلى أف التعميـ العالي السعكدم يكاجو تحديات تعكقو عف تحقيؽ يك  العاممة،

ىذه  كمف كالنظرية،كالتخصصات التطبيقية  السعكدم المكاءمة بيف احتياجات سكؽ العمؿ
 السعكدم.التحديات كالتي ليا انعكاساتيا عمى سكؽ العمؿ 

ركة التجديد كالتطكير في المجتمع تيتـ ح العمؿ:تحديد االحتياجات المتغيرة لسكؽ  -
مف تحكالت سريعة، مما يتطمب مف  تغيرات المستقبمية كما تنطكم عميوالسعكدم بالم

فالتعميـ ىك  العمؿ؛كزارة التعميـ العالي مراجعة ىيكمية التعميـ بما يتناسب مع سكؽ 
كزارة التغيير )حجر الزاكية في تشكيؿ القدرات الفكرية كالميارات التي يستند إلييا في 

 .(051: ػى4100 كالتخطيط،االقتصاد 
تيدؼ خطط التنمية تكسيع إسياـ المرأة  كتنكيعيا:تكسيع المشاركة االقتصادية لمنساء  -

في النشاط االقتصادم كلكف تكجياتيا التخصصية )التربية كالعمـك اإلنسانية( يحكؿ دكف 
 كاإلدارية(التعميمية  )الكظائؼحيث تتركز المشتغالت السعكديات في قطاع التعميـ  ذلؾ،

ذلؾ قطاع الصحة كالعمؿ  يمي المشتغالت،مف مجمكع  %(5255)الذم بمغت نسبتو 
 :ق4102تصاد كالتخطيط كزارة االق) %(. 151)% كاإلدارة العامة 3524)االجتماعي 

044) . 
اتساع قاعدة اليـر الميني بالميارات  كالميارل:العقالنية اليرمية في التكزيع الميني  -

يف األقؿ ميارة أك األقؿ احتياجا، المبالعميا التي يحتاجيا سكؽ العمؿ، كيضيؽ في قمتو 
% في 13550كلكف كاقع التكزيع القطاعي كالميني لممشتغميف )حيث يشغؿ الذككر 

ؤكد حالة مف %( كلممشتغالت ي4150تعميـ بنسبة القطاعات الخدمية، يمييا نشاط ال
مما يشير إلى حالة مف الخمؿ  كاحد، كنشاط قطاعيالتمركز في مجمكعة مينية كاحدة 

 (044 المرجع السابؽ:)في التركيبة المينية لمعمالة 
نتج عف العقمية اليرمية التقميدية لمميف،  العمؿ:االختالالت الييكمية كالمينية في سكؽ  -

مما ترتب عمى كاحتياجات سكؽ العمؿ، كالتدريب التعميـ نظـ عدـ االتساؽ بيف مخرجات 
 لمخرجاتو.ذلؾ رفض سكؽ العمؿ 

يتطمب  : السعكدمالتي يحتاجيا سكؽ العمؿ القدرة التنافسية القكل العاممة كبناء  -
تككيف  مجتمع اقتصاد المعرفة مستكيات عالية مف الميارة كالتخصص كالذم يستند عمى
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يجاد المؤسسات المتخصصة تطكير العممي ، كتعزيز الالمكارد البشرية المعرفية، كا 
يجاد البكالتقني كاالبتكارم ، كتكفير التمكيؿ بأنكاعو يئة التنظيمية كاإلدارية الالزمة، كا 

حيث تتكقع خطة التنمية التاسعة نمك خريجي المرحمة الجامعية بمعدؿ سنكم المختمفة، 
 % ( بحيث يرتفع حصتيـ في إجمالي قكة العمؿ الكطنية مف 2.4) متكسط قدره 

 (.22 : سابؽالمرجع )التيجية خطة التنمية خالؿ مدة استرا%  0053%  إلى  0152
: يعد تطكير الكفاءة الداخمية لنظاـ التعميـ  الكفاءة الداخمية لنظاـ التعميـ الجامعي -

عدـ مالءمة العالقات المتبادلة بيف  تكاجيو منياالجامعي مف أبرز التحديات التي 
مككنات النظاـ التعميمي في كمياتو أك جزئياتو كاختالؿ العالقة بيف المحتكل كطرائؽ 

دارية التدريس كأثر ذلؾ عمى نمك ميارات ككفايات الطالبات المينية كاألكاديمية كاإل
نخفاض نسبة عدد السنكات المقررة لمتخرج، كا ، كتجاكزكالتكنكلكجية كاالجتماعية

الخريجيف كتأثيره الكبير عمى قدرة النظاـ عمى تمبية الطمب المتنامي عمى االلتحاؽ بو 
المرجع الداخمية )مف خريجي الثانكية العامة، كؿ ذلؾ يعد مف أسباب انخفاض الكفاءة 

 (. 105: السابؽ
د قضية المكاءمة كالتكافؽ بيف مخرجات : ت عَ  الكفاءة الخارجية لنظاـ التعميـ الجامعي -

النظاـ التعميمي كمتطمبات التنمية االقتصادية كاالجتماعية كاحتياجات سكؽ العمؿ مف 
الكفاءة الداخمية لنظاـ التعميـ الجامعي  )تعزيزأبرز قضايا التنمية في المجتمع السعكدم 

عمؿ عف تكفر سكؽ فضال  العمؿ،ضكء احتياجات سكؽ  يكالكفاءة الخارجية لمنظاـ ف
كمحفز لمممتحقيف في نظاـ التعميـ الجامعي الختيار  دكره مف العقبات التي تعيؽ  خاؿ  

مجاالت التخصص التي يحتاجيا سكؽ العمؿ، كالمستكل العاـ لمركاتب كاألجكر 
 ( . 106 المرجع السابؽ :( ) كالحكافز

ارتفاع معدؿ النمك  : العاليعمى التعميـ  ( كالطمب السكانية األكضاع الديمكغرافية ) -
كتربكيان، السكاني في المممكة العربية السعكدية يمثؿ تحديان اقتصادينا كاجتماعيان كثقافيان 

ف إجمالي عدد حصاء بالمممكة العربية السعكدية فإحسب إحصائيات الييئة العامة لإلك 
ة )الييئة العام نسمة،مميكف  04.410.025ـ بمغ 0243ىػ/4104السكاف عاـ 

عدد ىػ أف 4105ارة التخطيط كاالقتصاد ىػ( كما تشير تقديرات كز 4104 لإلحصاء،
% 0.0ـ بنحك 0202مميكف نسمة بحمكؿ عاـ  04.0نحك يبمغ السكاف في المممكة 
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فرض ذلؾ ضركرة تحقيؽ تنمية ـ ( ، 0243  -ق4101 االقتصادية،جريدة سنكيان )
، ستيعابية لمؤسسات التعميـ العاليطاقة االتكسيع الك ؛ في ظؿ زيادة الكـ لممكارد البشرية

يجاد فرص العمؿ في  حيث بمغ عدد الطالبات كالطالب  مختمؼ القطاعات االقتصادية كا 
طالب  22.166.04ـ 0242عاـ المقيديف في مؤسسات التعميـ العالي بالمممكة ل

 06( تحتضنيـ 4.1633.355) ـ0243 -ػى4104، كبمغ عددىـ في عاـكطالبة
 ىػ(4105جريدة الرياض ،  المختمفة ) اتغطي جميع مناطؽ المممكة في مراحميجامعة 

كىذه الطاقة االستيعابية في التعميـ الجامعي ال يصاحبيا تكفير المستمزمات ، 
 كالتجييزات كتحسيف الجكانب النكعية في العممية التعميمية كتطكير في األساليب

خفاض نسبة الكفاءات كنجـ عف ذلؾ ان كتقميؿ نسبة الطالب في المحاضرةالتعميمية 
 .مالءمتيا لسكؽ العمؿ كانخفاض ميزانية التعميـ البشرية كمدل 

النمطية : تعتبر النمطية مف معكقات تضميف المناىج الدراسية لميارات القرف الحادم  -
كالعشريف كتظير النمطية في الخطط كالمناىج الدراسية كالسنكات الدراسية كالساعات 

االنتظاـ  قتضيالدراسة المنتظمة لجميع الطمبة التي تك ، المعتمدة المكحدة لجميع الطمبة
اعتماد تسمسؿ ك ، الجانب المعرفي كأساليب التمقيف التأكيد عمىك ، الكامؿ في الدراسة

عالمات الطمبة في شيادة الدراسة الثانكية معياران أساسيان ككحيدان في حاالت كثيرة لمقبكؿ 
، متطمبات النجاح كالتخرج مكحدة ميات كالبرامج الدراسية المختمفةمبة عمى الككتكزيع الط

، د ترتب عمى نمطية التعميـ العالي، كقجميعان  لجميع الطمبة في الكميات كالبرامج الدراسية
دمتيا الحاسبات معاناة األنظمة التعميمية في تغيير التقنية التعميمية في التدريس كفي مق

 (. 42: ىػ4101نترنت )كزارة التربية كالتعميـ اإل اآللية كشبكات 
نجميزية مف التحديات الثقافية تعتبر المغة اإل  العمؿ:المغة اإلنجميزية كمطمب لسكؽ  -

كالحضارية التي تكاجو نظاـ التعميـ في البمداف العربية الذم غمبت تخصصات المغة 
 لخريجيف باعتبارىا المغة المطمكبةالعربية، كاإللماـ بيا يعتبر مف أىـ عكائؽ تكظيؼ ا

 في مجاالت العمؿ المختمفة لدل المؤسسات.  
لمتنمية  حت التقنية عنصران أساسيان صبألقد  :  عرفي كالتقدـ التكنكلكجيالنفجار الما -

 ستراتيجيان لممحافظة عمى األمف الكطني كالمكانةاالقتصادية كاالجتماعية، كسالحان إ
، كاستمرار افسة العالمية في التعميـ العاليالدخكؿ في حمبة المن ، محتمان الدكلية لمدكؿ
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في إمكانات مف تطكر ىائؿ الت كما ينتج الثكرة التقنية في مجاؿ المعمكمات كاالتصا
معالجة البيانات كالمعمكمات كتخزينيا كاسترجاعيا كنقميا كتدفقيا محميان كعالميان بسرعة 

قنيات ممكة العربية السعكدية ألف استيعاب التممفائقة كتكمفة معقكلة يمثؿ تحديان ل
 بمستكل تطكر مكاردىا البشرية ككفاءتيا.  المتطكرة يرتبط 

كفي ضكء التحديات التي تكاجو التعميـ الجامعي السعكدم، كالتي تحكؿ دكف تحقيؽ 
العمكـ رتقاء بالكفايات الكظيفية لخريجات أقساـ اإلجراءات المقترحو لال  الدراسة تصكغ أىدافو،

 السعكدم.اإلنسانية في ضكء احتياجات سكؽ العمؿ 
 الدراسة امليداىية: الزابع:احملور 

كعينة  )االستبانة( كأداة الدراسة الميدانية،يتناكؿ ىذا الجزء الميداني أىداؼ الدراسة 
 النتائج.المعالجة اإلحصائية كتفسير ك  الدراسة،

  إىل: تٍدفامليداىية: الدراسة  أٍداف
 العمؿ.في ضكء احتياجات سكؽ  ميارات القرف الحادم كالعشريفتحديد   -
الجامعة ألقساـ العمـك اإلنسانية بجامعة الممؾ عرؼ ما إذا كانت مناىج تل استبانة؛ طبيؽت  -

 ميارات القرف الحادم كالعشريف. لخريجييا الكتسابالفرصة تتيح فيصؿ 
  الدراسة:عيية 

بالمممكة  الممؾ فيصؿ اإلنسانية جامعةالعمكـ  أقساـ مفطالبة 022مفعينة التككنت    
 السعكديةالعربية 

  الدراسة:أداة 

الدراسة بعد االطالع عمى أدبيات البحث العممي كالدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة 
طالبات الجامعي بأقساـ التعميـ  تعرؼ عمى كاقع مناىجل انةاستب فأف الباحثة قامت بإعداد

، كتككنت االستبانة مف لطالباتيا اكتساب ميارات القرف الحادم كالعشريف فيلمعمكـ اإلنسانية 
الجزء األكؿ: اشتمؿ عمى مقدمة تعريفية عف عنكاف الدراسة كأىميتيا كبيانات عامة  جزأيف:

المتمثمة بالمؤىؿ، كالمينة،  السيكك متريةكخصائصيـ لمستجيبيف اا عف يتطمب جمعي
العبارات المتصمة بميارات القرف الحادم كالعشريف كفؽ محاكرىا،  الثاني:خصص. الجزء كالت
فكرة كاحدة محددة  مفردةبطريقة تقريرية كاضحة كمباشرة، كتناكلت كؿ  صياغتيا تتم
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( مف 42عف طريؽ صدؽ المحتكل بعرضيا عمى ) انةاالستبكتـ حساب صدؽ  المعني.
، بعد إجراء التعديالت المقترحةحقيقو المستيدؼ ت حقؽمحكميف أجمعكا عمى أف بنكدىا تال

( مفردة. 02مف ) يتككفتبانة أصبحت فردة مكررة في المعنى، كبذلؾ االسحذؼ م تـ حيث
كما تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي مف خالؿ حساب عامؿ االرتباط بيف االستبانة 

ية، الميارات المينية الجتماعاميارات ال( لكؿ مف 2.66، ككجد أنو يساكل )كمحاكرىا
، كالميارات األكاديمية، كالميارات الكظيفية، كالميارات اإلدارية، كالميارات التكنكلكجية

كتـ حساب معامؿ السمككية الشخصية. كجميعيا قيـ دالة إحصائينا كتصمح كأساس لمتطبيؽ. 
( طالبنا كطالبة مف طمبة أقساـ العمكـ 40تطبيقيا عمى عينة استطالعية قكاميا )ك ثباتيا 

لحساب معامؿ  Cronbachكركنباخ اإلنسانية بجامعة الممؾ فيصؿ. كاستخدمت معادلة ألفا 
( كتعد قيمة مناسبة كتصمح كأساس لمتطبيؽ. كركع ي في 2.50الثبات، كجاء مساكينا )

ال تتحقؽ  إلىتتدرج مف تتحقؽ بدرجة كبيرة  ،(4: 1رج مف )قدير االستجابات أف تتدجدكلت
". كلذا تحصؿ أعمى ال تتحقؽكما يمي: "بدرجة كبيرة، بدرجة متكسطة، بدرجة ضعيفة، 

 ( درجة. 02( درجة، بينما تحصؿ أقؿ االستجابات عمى )412االستجابات عمى )
 إجزاءات التطبيل: 

تمػػت إجػػراءات يائيػػة، بصػػكرتيا الن االسػػتبانة()الدراسػػة بعػػد االنتيػػاء مػػف بنػػاء أداة 
 :عمى النحك التالي التطبيؽ

 .عمى مجمكعة الدراسة االستبانةتطبيؽ -
 .رصد النتائج كتحميميا كمعالجتيا إحصائينا، كمناقشتيا، كتفسيرىا   -
الكظيفية لخريجات العمكـ اإلنسانية  بالكفايات لالرتقاء جراءات المقترحةاإلصياغة   -

 سكؽ العمؿ. احتياجاتضكء  فيصؿ فيبجامعة الممؾ 
 املعاجلة اإلحصائية:

لحسػػػاب ( 20اإلصػػػدار )SPSSالبرنػػػامج اإلحصػػػائي  ةالحاليػػػاسػػػتخدـ فػػػي الدراسػػػة 
 التكرارات كالنسبة المئكية الستجابات أفراد العينة لكؿ مفردة مف مفردات استبانة ميػارات القػرف

دة؛ كذلػؾ لإلجابػة الحادم كالعشريف، لكؿ بديؿ مػف بػدائؿ االسػتجابة، كالػكزف النسػبي لكػؿ مفػر 
 مف أسئمة الدراسة.عف السؤاؿ الثاني كالثالث 
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 اليتائج وتفشريٍا:

عمى أدبيات  االطالعتـ  .العمؿ كاحتياجات سكؽميارات القرف الحادم كالعشريف 
كالكفايات  ميارات القرف الحادم كالعشريففي مجاؿ السابقة البحث العممي كالدراسات 

 كالتي بمغ عدد، صكرة مبدئية لقائمة ميارات القرف الحادم كالعشريف الكظيفية إلعداد
دارية )كظيفية ستة محاكر أساسية، شممت ميارات اجتماعية كمينية محاكرىا (، كا 

. كتـ تحميؿ كؿ محكر إلى ميارات فرعية. كمف ثـ )شخصية( ، كأكاديمية كسمككيةكتكنكلكجية
ا لمخركج بالصكرة النيائية لقائمة ميارات القرف 42عرضت ىذه القائمة عمى ) ( محكمن

 (:1كالعشريف، كبيانيا يكضحو جدكؿ ) الحادم
اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ اٌشئ١غخ ٚاٌفشػ١خ ٠ٛػؼ ِٙبساد (4عذٚي )  

 اٌّٙبساد اٌفشػ١خ اٌّؾـٛس  اٌّٙبساد اٌفشػ١خ اٌّؾـٛس
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 ...(.اٌىزبثخ )اٌزمبس٠ش، اٌّخبؽجبد. 1

 االعزّبع..2

 االرظبي اٌشفٛٞ. .3

 اعشاء اٌّمبثالد..4

 البِخ إٌذٚاد..5
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 اٌؾٛعجخ..21

 اداسح األعٙضح..22

 اٌشل١ّخ فٟ اٌزؼٍُ ٚاٌزط٠ٛش..23

اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ االرظبي .24
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2
خ 
١ٕ
ّٙ
اٌ
د 
سا
ٙب
ٌّ
 ا
.

خ(
ف١
ظ١
ٛ
)اٌ

 

 ٔزبع١خ.اإل.7

 رؾًّ اٌّغئ١ٌٛخ..8

 اٌم١بدح..9

 اٌؼًّ ػّٓ فش٠ك..11

 ِزبثؼخ اٌّغزغذاد ٚرٛظ١فٙب. .11
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 اٌزٛع١ٗ اٌزارٟ..13
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 اٌزفى١ش إٌبلذ ٚاإلثذاػٟ..25

 ارخبر اٌمشاس..26

 ؽً اٌّشىالد..27

اٌّؼشفخ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١م١خ .28

 ثبٌزخظض.

 ِٙبساد ٌغخ أعٕج١خ..29
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اداسح االعزّبػااااااابد ٚاٌٍغااااااابْ ٚرٛص٠اااااااغ .14

 اٌّٙبَ.

 اٌزفبٚع ٚاٌزف٠ٛغ ٚاإللٕبع..15

 اداسح األصِبد..16

 اداسح اٌٛلذ..17

 رؾذ٠ذ األ٠ٌٛٚبد..18

 االعزشار١غٟ.اٌزخط١ؾ .19

 اداسح اٌّشبس٠غ..21
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 .اٌزغبِؼ ٚاال٘زّبَ ثبٌؼاللبد اإلٔغب١ٔخ.31

 األِبٔخ ٚإٌضا٘خ ٚاٌشفبف١خ..31

اإلخالص ٚاٌزفبٟٔ فٟ اٌؼًّ .32

 ٚاالٔؼجبؽ.

 اٌزّغه ثبٌم١ُ اإلعال١ِخ..33

 اٌزؼبْٚ ِغ اٌضِالء..34

 رمجً إٌمذ..35

بأقسػاـ العمػـك  ميػارات القػرف الحػادم كالعشػريف فػي منػاىج التعمػيـ الجػامعيكاقػع ما 
)االجتماعيػػة، كالمينيػػة الكظيفيػػة،  بالمممكػػة العربيػػة السػػعكديةفيصػػؿ  الممػػؾاإلنسػػانية بجامعػػة 

لإلجابػة عػف ىػذا السػؤاؿ طبقػػت  كاإلداريػة، كالتكنكلكجيػة، كاألكاديميػة، كالسػمككية الشخصػية(؟
اسػػتبانة ميػػارات القػػرف الحػػادم كالعشػػريف عمػػى عينػػة الدراسػػة األساسػػية التػػي بمػػغ  الدراسػػة
( فرد، كتـ حساب التكرارات كالنسبة المئكيػة السػتجابات أفػراد العينػة لكػؿ مفػردة، كدرجػة 022)قكاميا 
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المفردة ككزنيا النسبي. كمػا تـػ حسػاب مجمػكع درجػات كػؿ بعػد كالنسػبة المئكيػة كالمتكسػط الحسػابي 
 (.3، 2)الجداكؿ كالتي تكضحيا رم كالكزف النسبي ألبعاد االستبياف لمعياانحراؼ كاال 

: اٌزىشاساد ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ العزغبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ ٌىً ِؾٛس، ٚدسعخ اٌّؾٛس ٚٚصٔٙب (5)عذٚي 

 فشد( 250؛ ْ = 1111العزجبٔخ ِٙبساد اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ )اٌذسعخ اٌؼظّٝ  إٌغجٟ

 ـــــٛساٌّؾـــ
ػذد 

 اٌّفشداد

اٌزىشاس 

 ٚإٌغجخ

ثذسعخ 

 وج١شح

ثذسعخ 

 ِزٛعطخ

ثذسعخ 

 ػؼ١فخ

ال 

 رزؾمك

دسعخ 

 اٌّؾٛس

اٌّزٛعؾ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشا

ف 

اٌّؼ١بس

ٞ 

اٌٛصْ 

 إٌغجٟ

. اٌّٙبساد 1

 االعزّبػ١خ
6 

 114 315 668 403 اٌزىشاس
4360 17.44 2.98 72.67 

 7.6 21 44.5 26.9 إٌغجخ

اٌّٙبساد . 2

ا١ٌّٕٙخ 

 )اٌٛظ١ف١خ(

7 

 88 332 712 628 اٌزىشاس

5370 21.48 4.46 76.71 
 5 19 41.1 35.9 إٌغجخ

3  .

اٌّٙبساد 

 اإلداس٠خ

7 

 131 543 622 454 اٌزىشاس

4899 19.60 4.57 69.99 
 7.5 31 35.5 26 إٌغجخ

. اٌّٙبساد 4

 اٌزىٌٕٛٛع١خ
4 

 83 176 378 363 اٌزىشاس
3021 12.08 3.15 75.53 

 8.3 17.6 37.8 36.3 إٌغجخ

. اٌّٙبساد 5

 األوبد١ّ٠خ
5 

 139 288 491 332 اٌزىشاس
3516 14.06 3.06 71.32 

 11.1 23 39.3 26.6 إٌغجخ

. اٌّٙبساد 6

اٌغٍٛو١خ 

 )اٌشخظ١خ(

6 

 51 178 518 763 اٌزىشاس

4983 19.93 3.42 83.15 
 3.4 11.8 33.9 51.9 إٌغجخ

اٌّغّـــــــــــ

 ـــــٛع اٌىٍٟ
35 

 616 1832 3369 2943 اٌزىشاس
26149 104.6 17.96 74.71 

 6.9 21 38.5 33.6 إٌغجخ

 
كيمثػػؿ اسػػتجابة )بدرجػػة كبيػػرة،  % فػػأكثر42نسػػبي  ( كزف0) الدراسػػة أفكاعتبػػرت 

كتمثػػؿ اسػػتجابة )بدرجػػة  0مػػف  ( أقػػؿ0عػػف تػػكافر الميػػارات، كأف )  بدرجػػة متكسػػطة( يعبػػر
فرعيػػة ميػػارة  (46ضػػعيفة، ال تتحقػػؽ( تعبػػر عػػف عػػدـ تػػكافر الميػػارات، كمػػف ثػػـ فػػإف ىنػػاؾ )

 .( 3)الجدكؿ % فما فكؽ يكضحيا 42نسبي  عمى كزف حصمت
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: اٌزىشاساد ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ العزغبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ ٌىً ِفشدح، ٚدسعخ اٌّفشدح ٚٚصٔٙب (6)عذٚي 

 العزجبٔخ ِٙبساد اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ  إٌغجٟ

 فشد( 250ْ =  ؛1000)اٌذسعخ اٌؼظّٝ =

ٟ
غج
ٌٕ
 ا
ْ
ٛص
اٌ

 

دح
فش
ٌّ
 ا
عخ
دس

 

ك
ؾم
رز
ال 

 

فخ
ؼ١
ػ
خ 
ع
ذس
ث

طخ 
ع
زٛ
ِ 
عخ
ذس
ث

 

شح
ج١
 و
عخ
ذس
ث

 

  اٌّفشدح

ٟ
غج
ٌٕ
 ا
ْ
ٛص
اٌ

 

دح
فش
ٌّ
 ا
عخ
دس

 

ك
ؾم
رز
ال 

 

فخ
ؼ١
ػ
خ 
ع
ذس
ث

طخ 
ع
زٛ
ِ 
عخ
ذس
ث

 

شح
ج١
 و
عخ
ذس
ث

 

 اٌّفشدح

71.5 715 
 اٌزىشاس 62 105 69 14

19  74.3 743 
 اٌزىشاس 55 139 50 6

1 
 إٌغجخ 22 55.6 20 2.4 إٌغجخ 24.8 42 27.6 5.6

65.5 655 
 اٌزىشاس 51 79 94 26

21  84.7 847 
 اٌزىشاس 120 109 19 2

2 
 إٌغجخ 48 43.6 7.6 0.8 إٌغجخ 20.4 31.6 37.6 10.4

76.2 762 
 اٌزىشاس 88 102 44 16

21  80.5 805 
 اٌزىشاس 99 107 44 0

3 
 إٌغجخ 39.6 42.8 17.6 0 إٌغجخ 35.2 40.8 17.6 6.4

74.9 749 
 اٌزىشاس 73 119 42 16

22  65.4 654 
 اٌزىشاس 34 107 88 21

4 
 إٌغجخ 13.6 42.8 35.2 8.4 إٌغجخ 29.2 47.6 16.8 6.4

70.6 706 
 اٌزىشاس 79 82 55 34

23  57.7 577 
 اٌزىشاس 17 102 72 59

5 
 إٌغجخ 6.8 40.8 28.8 23.6 إٌغجخ 31.6 32.8 22 13.6

80.4 804 
 اٌزىشاس 123 75 35 17

24  73.4 734 
 اٌزىشاس 78 104 42 26

6 
 إٌغجخ 31.2 41.6 16.8 10.4 إٌغجخ 49.2 30 14 6.8

73.8 738 
 اٌزىشاس 60 133 42 15

25  76.9 769 
 اٌزىشاس 84 118 31 17

7 
 إٌغجخ 33.6 47.2 12.4 6.8 إٌغجخ 24 53.2 16.8 6

78.0 780 
 اٌزىشاس 75 134 37 4

26  80.5 805 
 اٌزىشاس 99 109 40 2

8 
 إٌغجخ 39.6 43.6 16 0.8 إٌغجخ 30 53.6 14.8 1.6

76.1 761 
 اٌزىشاس 85 106 44 15

27  78.2 782 
 اٌزىشاس 90 115 32 13

9 
 إٌغجخ 36 46 12.8 5.2 إٌغجخ 34 42.4 17.6 6

75.7 757 
 اٌزىشاس 94 86 53 17

28  80.9 809 
 اٌزىشاس 128 74 27 21

11 
 إٌغجخ 51.2 29.6 10.8 8.4 إٌغجخ 37.6 34.4 21.2 6.8

48.0 480 
 اٌزىشاس 18 32 112 88

29  72.6 726 
 اٌزىشاس 68 102 68 12

11 
 إٌغجخ 27.2 40.8 27.2 4.8 إٌغجخ 7.2 12.8 44.8 35.2

83.4 834 
 اٌزىشاس 133 72 41 4

31  70.5 705 
 اٌزىشاس 65 87 86 12

12 
 إٌغجخ 26 34.8 34.4 4.8 إٌغجخ 53.2 28.8 16.4 1.6

83.3 833 
 اٌزىشاس 127 88 26 9

31  77.4 774 
 اٌزىشاس 94 97 48 11

13 
 إٌغجخ 37.6 38.8 19.2 4.4 إٌغجخ 50.8 35.2 10.4 3.6

83.0 830 
 اٌزىشاس 118 98 30 4

32  66.5 665 
 اٌزىشاس 53 89 78 30

14 
 إٌغجخ 21.2 35.6 31.2 12 إٌغجخ 47.2 39.2 12 1.6

88.7 

 
887 

 اٌزىشاس 172 54 13 11
33  69.1 691 

 اٌزىشاس 66 79 85 20
 

 إٌغجخ 26.4 31.6 34 8 إٌغجخ 68.8 21.6 5.2 4.4

84.5 845 
 اٌزىشاس 122 104 21 3

34  65.1 651 
 اٌزىشاس 44 88 93 25

16 
 إٌغجخ 17.6 35.2 37.2 10 إٌغجخ 48.8 41.6 8.4 1.2

75.4 754 
 اٌزىشاس 91 92 47 20

35 
 

74.3 743 
 اٌزىشاس 81 92 66 11

17 
 إٌغجخ 32.4 36.8 26.4 4.4  إٌغجخ 36.4 36.8 18.8 8

         
77.9 779 

 اٌزىشاس 97 90 58 5
18 

 إٌغجخ 38.8 36 23.2 2         
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% فّب فٛق ٠ّٚضً اعزغبثخ ثذسعخ 75(: اٌّؾبٚس ِٚزٛعؾ االعزغبثخ ٌىً ِفشدح، ٚدسعزٙب ٚٚصٔٙب إٌغجٟ )7) عذٚي

 .وج١شح، ِٚزٛعطخ(

 

  

 َ المحور

دح
فش
ٌّ
 ا
عخ
دس

ثخ 
غب
عز
ال
 ا
ؾ
ع
زٛ
ِ

 

ٟ
غج
ٌٕ
 ا
ْ
ٛص
اٌ

 

 

 

 المهارات االجتماعية

2 847 3.39 84.7 

3 805 3.22 80.5 

 المهارات المهنية )الوظيفية(

11 809 3.24 80.9 

8 805 3.22 80.5 

9 782 3.13 78.2 

13 774 3.11 77.4 

7 769 3.18 76.9 

 77.9 3.12 779 18 المهارات اإلدارية

 المهارات األكاديمية

26 780 3.12 78.0 

27 761 3.14 76.1 

28 757 3.13 75.7 

 المهارات التكنولوجية
24 804 3.22 80.4 

21 762 3.15 76.2 

 المهارات السلوكية )الشخصية(

33 887 3.55 88.7 

34 845 3.38 84.5 

31 834 3.34 83.4 

31 833 3.33 83.3 

32 830 3.32 83.0 

35 754 3.12 75.4 
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( أف الميارات األكثر اكتسابا لميارات القرف 4( ك جدكؿ ) 3كيتبيف مف جدكؿ ) 
الميارات السمككية كالميارات مرتفع قيـ كزف نسبي عمى الحادم كالعشريف كالتي حصمت 

التكنكلكجية حيث بمغ قيـ الكزف النسبي لمميارات السمككية كالميارات  )الكظيفية(المينية 
إلى ككف المممكة العربية  الدراسة رجعو% كت5554% إلى 4251)الشخصية( ما بيف 

اإلسالمية في جميع مجاالتيا  ، كسياستيا تطبيؽ الشريعةميبط األماكف المقدسةالسعكدية 
كالذم يعكس سياستيا في جميع المناىج الدراسية األمر الذم في التعميـ  الحياتية كخاصة

النزاىة كالشفافية كالتسامح  ) األخالقيات الحميدة في سمككياتيف رسخ  في نفكس الطالبات 
، كالتعاكف مع المركنة لتحقيؽ ىدؼ مجمكعة رأم كالرأم اآلخر كقبكؿ االختالؼكتقدير ال
% إلى 43.6بيف ما  الكظيفية()ميارات المينية كما بمغ قيـ الكزف النسبي لم. ( العمؿ 
ا العمؿ ضمف فريؽ، تحمؿ المسؤكلية، القيادة، التكجيو الذاتي، اإلنتاجية( كترجعي)% 5256

الطالبات الكفايات الكظيفية التي  إلكساب برامج التعميـ بالجامعة تفسح المجاؿ الدراسة إلى
كالتنسيؽ كالتفاعؿ تو كتحمؿ مسؤكلي العمؿ،كضع األىداؼ كالتخطيط إلنجاز تمكنيف مف 

كتقييـ األداء كىذا ما أكدت عميو خطط التنمية في المممكة كالتكامؿ مع مجمكعات العمؿ 
سكؽ العمؿ، كحصكؿ الطالب عمى خبرة  بمتطمبات)أىمية المكاءمة بيف مخرجات التعميـ 

% إلى 43،0ما بيف عممية خالؿ دراستو(. كما بمغ قيـ الكزف النسبي لمميارات التكنكلكجية 
برامج  الدراسة إلىالحكسبة( كترجعو  كالتكاصؿ،التكنكلكجيا في االتصاؿ  )استخداـ% 5251

طالباتيا مف خالؿ ربط الكفايات لالتعميـ بالجامعة تسعى إلى بناء ىذه الميارات التكنكلكجية 
 (43)كجدت  اإلنسانية. كلكفالمعرفية بالتجربة العممية تحقيقا ألىداؼ الجامعة بأقساميا 

%   كما 42أقؿ مف  حصمت عمىحيث  في المناىج الدراسية ميارات غير متكفرة مفرده تمثؿ
 التالي:الجدكؿ يكضحيا 
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% 42المحاكر كمتكسط االستجابة لكؿ مفردة، كدرجتيا ككزنيا النسبي )أقؿ مف  (:5)جدكؿ 
 كتمثؿ استجابة بدرجة ضعيفة، ال تتحقؽ(

 اٌّؾٛس

دح
فش
ٌّ
 ا
لُ
س

دح 
فش
ٌّ
 ا
عخ
دس

 

ؾ 
ع
ٛ
ِز

ثخ
غب
عز
ال
ا

 

ٟ
غج
ٌٕ
 ا
ْ
ٛص
اٌ

 

 اٌّٙبساد االعزّبػ١خ

1 743 2.97 74.3 

6 734 2.94 73.4 

4 654 2.62 65.4 

5 577 2.31 57.7 

 اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ )اٌٛظ١ف١خ(
11 726 2.91 72.6 

12 705 2.82 70.5 

 اٌّٙبساد اإلداس٠خ

17 743 2.97 74.3 

19 715 2.85 71.5 

15 691 2.76 69.1 

14 665 2.66 66.5 

21 655 2.62 65.5 

16 651 2.61 65.1 

 اٌّٙبساد األوبد١ّ٠خ
25 738 2.95 73.8 

29 480 1.92 48.0 

 اٌّٙبساد اٌزىٌٕٛٛع١خ
22 749 2.99 74.9 

23 706 2.82 70.6 

( مفردات حصمت عمى متكسط استجابة 4كما ىك مبيف في الجدكؿ السابؽ يكجد )
كتراكح كزنيا مف الميارات االجتماعية ( 3، 4% كىي المفردات )0552-% 0566تراكح بيف 
اؿ، كالمفردة التكاصؿ الفع  -الكتابة )التقارير، المخاطبات(  % 41.0-% 4051النسبي بيف

) متابعة المستجدات % 4053لممفردة ( مف الميارات الكظيفية بمغ الكزف النسبي 44)
-% 4452بيفالكزف النسبي  اإلدارية كتراكح( مف الميارات 46، 44كالمفردة )كتكظيفيا ( 

 ( مف الميارات التكنكلكجية00كالمفردة ) ،() إدارة الكقت ، التخطيط االستراتيجي 4150%
( مف الميارات 02، كالمفردة )) إدارة األجيزة ( %4156بمغ الكزف النسبي لممفردة 

 .) التفكير الناقد كاإلبداعي ( %4055النسبي لممفردة   األكاديمية بمغ الكزف 
% 4560( مفردات حصمت عمى متكسط استجابة تراكح بيف 5كما لكحظ في الجدكؿ السابؽ )

مف الميارات  (1،2)المفردة  التالية:%كىي أدنى متكسطات االستجابة في الميارات  0550-
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-% 3251ليما بيف  الكزف النسبيتراكح )إجراء المقابالت، إقامة الندكات( االجتماعية 
بمغ الكزف النسبي  ية()المبادرة()الكظيفمف الميارات المينية  (40)كالمفردة  %،2454

اإلدارية )إدارة األزمات، مف الميارات  (02، 43، 42 ،41)كالمفردات  %،4252لممفردة 
إدارة المشاريع إدارة االجتماعات كالمجاف كتكزيع المياـ، التفاكض كالتفكيض كاإلقناع( حيث 

األكاديمية )المغة  ( مف الميارات 06، كالمفردة )  %36،4 -% 3254بمغ الكزف النسبي 
( مف الميارات التكنكلكجية  00% ، كالمفردة ) 1552األجنبية ( بمغ الكزف النسبي لممفردة 

% 13% ، أم ما يقرب مف 4253ر ( بمغ الكزف النسبي لممفردة ي) الرقمية في التعمـ كالتطك 
مناىج الجامعية المف ميارات القرف الحادم كالعشريف كالتي تضمنتيا االستبانة غير متكفرة  ب

، كىذا يتفؽ مع العديد مف الدراسات السابقة التي أشارت إلى تدني قساـ العمـك اإلنسانيةأل
شمميو أ)شمبي، دراسة  منياتضميف ميارات القرف الحادم كالعشريف في مناىج التعمـ 

 الباحسيف،، الحامد، العتيبي، Voogt & Robin، ، المكلي، أميف، قناديمي كالطرلي
 (. 0222ي العكض

متطمبات عف الكفاء بأقساـ العمكـ اإلنسانية بالجامعة  إلى ضعؼ النتائجىذه تشير 
متميزة في مجاؿ  الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي كالتي تيدؼ إلى تأىيؿ كفاءات

عداد الكفاءات الكطنية كتأىيميا لمعمؿ في مجاؿ اإلالتعميـ الجامعي كالتخطيط دارة التعميمية ، كا 
كالتكيؼ مع المستجدات المحمية كالدكلية  ، كرفع المستكل الميني كالثقافي لمطالبالتربكم

 لدراسة ، كترجعو امياديف المعرفة كبثيا في المناىجكمتابعة التطكرات العممية كالتقنية في 
ريف ميارات القرف الحادم كالعش اتضمف مناىجيعداد الجامعي في معظميا ال تى برامج اإلإل
 ، كذلؾ لنمطية الخطط كالمناىج الدراسية في ظؿت إدارة المستقبؿ الميني لمخريجةميارا–

مالءمة العالقات المتبادلة بيف مككنات النظاـ  ضعؼ، كأيضا متطمبات بيئات التكظيؼ المتغيرة
، فضال عمى التركيز كالمحتكلالعالقة بيف األىداؼ  كاختالؿأك جزئياتو كميتو التربكم في 

، ما تفتقر إليو المناىج الجامعية كىذاعمى الجانب الكمي لممعرفة دكف النكعي كالتطبيقي 
بالحد األدنى  لالكتفاءدفع  الطالبات مماال عف قصر الكقت المتاح لدراستيا، كزيادة عدد فض

 المقترحة ءاتجرااإل الدراسة غك سكؼ تص المعرفة. كلذادكف الكصكؿ إلى تكظيؼ مف التعميـ 
في ضكء  لخريجات أقساـ العمكـ اإلنسانية بجامعة الممؾ فيصؿ بالكفايات الكظيفية لالرتقاء

 احتياجات سكؽ العمؿ.
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رتكاء بالهفايات الوظيفية خلزجيات أقشاو اإلجزاءات املكرتحة لال اخلامص:احملور 

 :فيصلالعلوو اإلىشاىية جبامعة امللو 
إلى درجة  كاالرتقاء بيف خريجاتالنظر في تأىيؿ ال فرض سكؽ العمؿ المتغير إعادة

بالميارات االجتماعية كالميارات المينية  لكظيفية، لذا يقتضي األمر تعزيزىفالكفاية ا
)الكظيفية( كالميارات اإلدارية كالميارات التكنكلكجية كالميارات األكاديمية كالميارات السمككية 

ة كصنفتيا بناء عمى آراء كء الدراسات السابقض الدراسة في صاغتيا)الشخصية( كالتي 
لخريجات المستقبؿ لتنمية جراءات المقترحة صياغة اإلف، كفي ضكئيا يتـ إعداد المتخصصي

 العمؿ.لسكؽ  فؤىميتلمكصكؿ لمستكل الكفاية الكظيفية التي  مياراتيف كزيادة خبراتيف
 جزاءات املكرتحة: أوال: أٍداف اإل

 سكؽ العمؿ.احتياجات ربط الجامعة ب  -
 تطكير المقررات الدراسية بما يتناسب مع متطمبات سكؽ العمؿ.  -
 العمؿ.استحداث أقساـ نظرية كعممية كفنية يستكعبيا سكؽ  -
قيػػػاس احتيػػػاج سػػػكؽ العمػػػؿ مػػػف خريجػػػات أقسػػػاـ العمػػػـك اإلنسػػػانية بمؤشػػػرات األداء   -

 كالكميات( )المؤسسي
 املكرتحُ:جزاءات ثاىيا: مزتهزات اإل

فػػي تحقيػػؽ أىدافػػو،  ة عمػػى مجمكعػػة مػػف المرتكػػزات تسػػيـالمقترحػػ تاإلجػػراءاترتكػػز 
 ىي: المرتكزاتكىذه 

العمػػـك بػػالتطكر السػػريع، كتيػػتـ بتكظيػػؼ تكنكلكجيػػات  األكاديميػػة: تتصػػؼطبيعػػة العمػػـك   -
ككسػػائط االتصػػاؿ الحديثػػة فػػي التعمػػيـ كالػػتعمـ، بغػػرض تحسػػيف األداء كتحقيػػؽ األىػػداؼ 

القػػرف الحػػادم كالعشػػريف لتحقيػػؽ  ميػػارات الخريجػػاتبػػامتالؾ كذلػػؾ المنشػػكدة مػػف الػػتعمـ 
 مفيـك المعاصرة في التعميـ كالكظيفية في االستخداـ.

ة عمػػى إحػػداث التطػػكر، بمػػا قػػادر  يحتػػاج المجتمػػع إلػػى مػػكارد بشػػرية كاىتماماتػػو:مجتمػػع ال  -
 تكيػؼمتمكو مف خبرات كميارات، ككذلؾ ربط التخصصات الجامعية باحتياجات المجتمػع، ك ت

ت المخرجػػػات مػػػع سػػػكؽ العمػػػؿ كالتكسػػػع لتشػػػمؿ احتياجػػػات القطػػػاع الخػػػاص. لػػػذا ىػػػدف
عمػػى  لكػػي تكػػكف قػػادرة بالكفايػػات الكظيفيػػة لمخريجػػاترتقػػاء اال إلػػى  والمقترحػػ جػػراءاتاإل

 بينيما. لدرء الفجكةالنكعية كالكمية  ة الحتياجات سكؽ العمؿ بمتطمباتواالستجاب
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لعديػد ا خريجػاتمػع متطمبػات سػكؽ العمػؿ امػتالؾ ال التكيؼيستمـز  العمؿ:متطمبات سكؽ   -
كاإلدارية، كالتكنكلكجيػة، كاألكاديميػة كالتػي مف الميارات االجتماعية، كالمينية، كالسمككية، 

 يكضحيا الشكؿ اآلتي:

 

 (: الميارات المتطمبة لسكؽ العمؿ.4شكؿ )
العكلمػػة كأثرىػػا عمػػى النظػػاـ التعميمػػي: تشػػكؿ العكلمػػة تحػػديات عمػػى التعمػػيـ عبػػر الغػػزك   -

المجتمػػػع الثقػػػافي النػػػاتج عػػػف كسػػػائؿ التكاصػػػؿ العالميػػػة، ممػػػا يمثػػػؿ خطػػػكرة عمػػػى ثقافػػػة 
 كمعتقداتو كأىدافو كقيمو.

 جزاءات املكرتحُ: ثالجا: مهوىات اإل
رتقاء بالكفايات التي تسيـ في اال المقترحو مجمكعة مف اإلجراءات  دراسةتضع ال

سكؽ  جامعة الممؾ فيصؿ في ضكء احتياجاتالعمـك اإلنسانية ب الكظيفية لخريجات أقساـ
 :  العمؿ، عمى النحك التالي

  تشزيعية: مهوىات
 تضع الجامعة الرؤل كالسياسات الستحداث كتطكير البرامج التعميمية المطمكبة لعمميات -4

 التحكؿ مف التعميـ العالي لسكؽ العمؿ.
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 االستراتيجي،كالقدرة عمى التخطيط تؤسس إدارة الجامعة إدارة مؤسسية تتمتع بالكفاءة -0
تتفاعؿ مع المؤسسات المنفتحة كالمتفاعمة مع مجتمعيا كبيئتيا مف أجؿ تطكير التعميـ 

 العمؿ.يؽ الفجكة بينو كبيف سكؽ يالجامعي كتض
الطالبات عمى  اتبكضع خطط لتطكير ميارات كقدر تيتـ إنشاء كحدات في الجامعة -0

كاالجتماعية مكاصمة التعمـ كتنمية التفكير اإلبداعي كالناقد، كتنمية الميارات اإلدارية 
 كاألكاديمية كالتكنكلكجية.كالمينية 

تأسيس مجالس مينية متخصصة في كؿ أقساـ الجامعة بشكؿ دكرم لتحديد مخرجاتيا -1
ت الحديثة، كمتابعة العمميات التعميمية التعميمية كفؽ المتغيرات العالمية السريعة كالمتطمبا

 كفؽ مكاصفات مخرجاتيا كقياس مخرجاتيا كمدل مالءمتيا لسكؽ العمؿ.
تفعيؿ المنظكمة التشريعية المتعمقة بالتكظيؼ مف خالؿ تطكير المعايير الكظيفية الخاصة -2

 .جؿ تقكيـ مخرجات التعميـ كتحسينوبكؿ مسار تعميمي مف أ
تكسيع النطاؽ التعاكني التكاممي بيف القطاع االجتماعي كالتعميمي لتحقيؽ االستجابة -3

 المطمكبة بيف مخرجات التعميـ الجامعي كسكؽ العمؿ.
طبيعة الفتاة كتكاكب حركة التنمية تالئـ إنشاء كميات كأقساـ كبرامج جامعية جديدة -4

 لعمؿ لضماف مساىمتيا في المجتمع.كاحتياجات سكؽ ا
 تيفيذية: وىاتمه
تضع المجنة العميا لمسياسات التعميمية صيغ مرنو كمتطكرة لتحقيؽ مكاءمة التعميـ   -4

طكير برامج البحث التي تخدـ االقتصاد في المجتمع كتالعالي كاحتياجات سكؽ العمؿ 
الجامعة االفتراضية، الجامعة المنتجة، الجامعة المفتكحة، جامعة بال جدراف، المحمي )
تنظيـ كرش عمؿ كندكات كبرامج حكؿ المكاضيع ذات  المكازم،التعميـ  اليكاء،جامعة 
 .لممجتمع(األىمية 

لمالءمتو مع في ضكء مؤشرات األداء ة الستحداث كتطكير التعميـ الجامعي لجن تشكيؿ -0
تعمؿ في مجاؿ األىداؼ  ،(التعميميةكالبيئة  ةساسياأل كالكفايات )المناىجسكؽ العمؿ 

عمى: ربط التعميـ بسكؽ العمؿ كتككيف العقمية النقدية كاإلبداعية، التدريب عمى 
 كالمعمكمات،الميارات اإلدارية التكنكلكجية، استخداـ تقنيات الحاسكب كاالتصاالت 

في مجاؿ المناىج تعمؿ عمى: تطكير تحديث المناىج  األكاديميةك ميارات االجتماعية الك 
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رات التي تطرأ ييحقؽ أقصى قدر مف المركنة في التعديؿ كاإلضافة كالحذؼ كفؽ التغي بما
تشكيؿ فريؽ قيادم يميد لتضميف ميارات القرف الحادم  خالؿ:عمى سكؽ العمؿ مف 

مف  ان ساسية باعتباره جزءأكالعشريف ضمف إطار سياسات البرنامج الدراسي كمتطمبات 
تصميـ البرامج التي تعتمد عمى تضميف  الجامعة، عممية التحكؿ كالتطكير الشامؿ في

تسيـ في تككيف كتقنيات مبتكرة كحديثة تتسؽ مع متطمبات سكؽ العمؿ  استراتيجيات
، استحداث برامج جديدة  متعددة التخصصات  الناقدة القادرة عمى حؿ المشكالتالعقمية 

تصمـ البيئة التعميمية بما يكفر تجييزات  الميارات في مجاؿ البيئة التعميمية ) ةتنميل
البيئة التفاعمية، كالفصكؿ االفتراضية بما يعزز التكامؿ بيف الجكانب النظرية كالتطبيقية 

في مجاؿ تقنيات التعمـ  لتخصصات لتحديثيا، ككذلؾ مراجعة البرامج كا(في مكاقع العمؿ
ي معالجة مضمكف أك محتكل التدريب عمى استخداـ األدكات اإللكتركنية ف)  كالتعميـ

دارة المعمكمات في ظؿ مناخ ف نتاج البرمجيات عاؿ لتبادؿ المعرفة، كالتكسع في إكا 
ستراتيجيات تقييـ ميارات القرف تضميف إكفي مجاؿ التقكيـ تعمؿ عمى )  ،(الحاسكبية

 ستراتيجيةكإالحادم كالعشريف كمككنات أساسية في تقييـ البرامج كالمناىج الجامعية 
المستمر، كالتقكيـ المعتمد المنيج، كالتقكيـ باستخداـ لتقكيـ التككيني أك البنائي ا

 . ( سجالت األداء، كتقكيـ الجكانب الميارية بما يحقؽ مستكيات عميا في الجانب العقمي
بما يتفؽ مع  تطكير معايير كأسس اختيار الييكؿ اإلدارم بمؤسسات التعميـ الجامعي -0

كفاءاتيـ اإلدارية كمدل إجادتيـ كتكظيفيـ لتقنيات المعمكمات كاالتصاؿ مف أجؿ تحقيؽ 
المكاءمة بيف مؤسسات التعميـ الجامعي كمؤسسات المجتمع األخرل كتأىيميـ مف أجؿ 

 كالعشريف.النيكض باألنشطة المنيجية كالالمنيجية في تنمية ميارات القرف الحادم 

أعمى لمتعميـ كالعمؿ يختص بمراجعة أنظمة كتشريعات كخطط التعميـ  سمجمتشكيؿ  -1
 كالمستقبمية.مدل مالءمتيا لمتطمبات سكؽ العمؿ الحالية  لمتأكد مفكالتدريب 

ؽ القطاعات الحككمية كاألىمية مع إدارة الجامعة الجيكد إلنشاء كحدات تجريبية في يتنس -2
تخصصات الجامعة كيانات خدمية تيدؼ االستفادة مف  مكاقع العمؿ كتحكيؿ بعضيا إلى

 اإلدارية كالمينية كالتكنكلكجية في كافة المجاالت
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تشكيؿ مجمس ميني كطني يضع المكاصفات كالكفايات الالزمة لمخرجات العممية  -3
مع التحقؽ مف اتصاؼ  العالي في ضكء مؤشرات األداءالتعميمية لمؤسسات التعميـ 

  التالية:ت الخريجة بالكفايا
 مؾ ميارات التكاصؿ كالمبادرة بمتابعة المستجدات في المجتمع المعرفي كتكظيفيا.مت- أ
كالمجاف كتكزيع المياـ، ميارات اإلدارية التي تمكنيا مف إدارة االجتماعات الممؾ ت-ب

دارة المشاريع كالتخطيط االستراتيجي.كالتفاكض  دارة األزمات كا   كالتفكيض كاالقناع، كا 
ميارات التفكير الناقد كالتفكير اإلبداعي في تحميؿ البيانات؛  التمكف مف تكظيؼ-ج

 لتحديد مدل كفايتيا في معالجة المكضكعات، كفي نقد المكتسبات العممية كالميارية.
يد أساسيات المغة اإلنجميزية التي تمكنيا مف االتصاؿ باآلخر كمعرفة ثقافتو تج  -د

 صاد المعرفي.قتظؿ اكالمشاركة الفاعمة في 
ممؾ الميارات االجتماعية التي تمكنيا مف اكتساب ميارات التفاعؿ بينيا كبيف ت-ػى

مة ع كالتي تقتضي منيا استجابات مالئغيرىا في إطار المعطيات الثقافية لممجتم
يجابية كفع   قامة كا   المخاطبات( )التقارير،الة منيا الكتابة كا  جراء المقابالت، كا 

 اؿ. كالتكاصؿ الفع  الندكات، 
 تحمؿ مسؤكلية اتخاذ القرارات )المسار التعميمي، الخيارات الكظيفية المينية(.-ز
يد-ح البينية، العمـ الذم يعتمد في أساليبو عمى منيج الدراسات  المستقبؿ؛عمـك  تج 

حيث يستفيد مف التطكرات المتسارعة في مياديف العمكـ االجتماعية كاإلنسانية 
 كالبيئية كعمـك الحاسكب ... كالديمكجرافيا

متقنة لتخصصيا األكاديمي، كلدييا ثقافة عامة تساعدىا عمى التعمـ مف أجؿ الفيـ -ط
 كالتطبيؽ كتطكير الميارات الحياتية لدييا.

المراحؿ التالية لمتخرج، كمستكاىف العممي تتكلى لجنة متابعة الخريجات أدائيف في   -4
كمكاطف القكة كالضعؼ التي يستفاد منيا في تصحيح كتطكير  الميني، كتأىيميف

المناىج كاألساليب المتعددة كالكقكؼ عمى مستكل الكفاءة الداخمية لنظاـ التعميـ 
 الجامعي السعكدم.

عدادىا لدكر  تكسيع -5 رقعة االختيارات التخصصية لمطالبات في التعميـ العالي لتأىيميا كا 
 السعكدم.أكثر فاعمية كتنكعا في النشاط االقتصادم في المجتمع 
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  املكرتحُ:جزاءات عوقات تيفيذ اإلمرابعا: 
القاعدة المعمكماتية بيف مؤسسات التعميـ العالي كقطاعات سكؽ العمؿ يؤدم  ندرة تكافر -4

 دقيؽ.المستقبؿ بشكؿ بإلى ضعؼ القدرة عمى التنبؤ 
 اإلنسانية.اختالؼ العرض كالطمب كمستكل الخريجة في التخصصات  -0
رتب العمؿ، مما يتانفصاؿ بيف مخططي السياسة التعميمية لمتعميـ العالي كقطاعات سكؽ  -0

 عداد كمتطمبات التكظيؼ.رامج اإلعميو كجكد فجكة بيف ب
غياب مساىمات رجاؿ األعماؿ في تدعيـ برامج التأىيؿ كالتدريب أثناء الدراسة كبعد  -1

 التخرج.
 التركيز عمى الجكانب النظرية دكف التطبيقية عند تنفيذ المقررات الدراسية. -2
قباؿ خريجات الثانكية العامة عمى أقساـ العمـك اإلنسانية عف نظيرتيا مف األقساـ إ -3

 األخرل. 
 كاحد.عمؿ الخريجات في تخصص معيف كفي قطاع  حصر-4

 املكرتحُ:جزاءات توصيات عامة ليجاح تيفيذ اإل خامشا:

معمكمات دقيقة عف االحتياجات الفعمية لسكؽ العمؿ بشكؿ كاضح كمرتكز عمى  تكافر -4
قاعدة البيانات عمى القطاعات كالمناطؽ كتحديثيا عف طريؽ التحميؿ المتكاصؿ عف القكل 

 العاممة كنشرىا دكريا.
البرامج كالتخصصات التي اكتفى منيا سكؽ العمؿ كاستبداليا بأخرل تكاكب  إيقاؼ-0

المستجدات العالمية كمتطمبات خطط التنمية السعكدية، إذ إف ذلؾ سيزيد مف نسبة 
 تكظيؼ الخريجات كبناء االتجاىات اإليجابية لدل جميع الطالبات نحك سكؽ العمؿ.

معمكمات عف احتياجات القطاع الحككمي كالخاص التي تمتمؾ ال-التنسيؽ بيف كزارة العمؿ -0
كالجامعة، مف أجؿ تكجيييا الفتتاح البرامج التي تشغميا كذلؾ لالرتقاء -مف الميف 

 بمخرجات التعميـ في المممكة كالتأكد مف مالءمتيا لسكؽ العمؿ. 
مجتمعية بيف قطاعات العمؿ المختمفة كالجامعة تستيدؼ تأىيؿ كتدريب  بناء شراكة-1

لطالبات لفرص العمؿ المتاحة في القطاعيف الحككمي كالخاص، كتعريؼ ىذه القطاعات ا
 بالميارات المختمفة التي تمتمكيا الخريجة.
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ية كالخاصة في يـك المينة بيدؼ تستقطب الجامعة ممثمي الشركات كالمؤسسات الحككم-2
ريبية كمزايا تعريؼ بنشاطاتيا كمجاالت عمميا كطرح ما لدييا مف فرص كظيفية كتدال

لخريجات كطالبات الجامعة المتكقع تخرجيف، كالتعريؼ بمتطمبات التكظيؼ كالخيارات 
 المينية المتاحة في سكؽ العمؿ.

إنشاء مركز اإلرشاد الميني كالدعـ الكظيفي، كالذم يعمؿ عمى بناء شركات مع -3
يدؼ إيجاد المؤسسات الرائدة في القطاعيف الحككمي كالخاص كمع مؤسسات المجتمع ب

الجامعة لضماف حصكليف عمى أفضؿ الفرص  ضؿ الخيارات لتنمية كفاءات خريجاتأف
 الكظيفية التي تحقؽ طمكحاتيف المينية كتتكافؽ مع ميكليف.

تتضمف تحسيف جكدة التدريس كالتدريب تشتمؿ عمى صالح التعميـ إل استراتيجياتتصميـ -4
ككضع إطار عمؿ جديد لمكميات في ضكء  كالميارية،الميارات الذىنية كالمعرفية كالمينية 

 .0202رؤية المممكة 
مبنية عمى متطمبات سكؽ العمؿ تشتمؿ عمى التدريب عمى الميارات  استراتيجيةصياغة -5

، اإلنجميزية( كالتكنكلكجيةكالمغة  كاإلبداعي،الناقد  )التفكيرالقيادية كاإلدارية كاألكاديمية 
جراء كالكفاء الدراسات البينية بيف أكثر مف اختصاص لمكاجية تقمب فرص العمؿ  كا 

كالعمؿ عمى استحداث التخصصات في ضكء متطمبات خطط التنمية في  بمتطمباتو،
 المممكة.

تشكيؿ لجاف لتطكير المناىج كؿ خمس سنكات بتطبيقات عممية تربط المنيج الدراسي -6
الكضع التنافسي لمنظكمة  أجؿ تحسيفمف  احتياجات سكؽ العمؿك بمؤشرات األداء 

 التكظيؼ.
كالعمؿ عمى خفض متكسط عدد السنكات  العالي،الكفاءة الداخمة بمؤسسات التعميـ  تطكير-م

سنة لمكميات ذات  (152)التي تقضييا الطالبة في تمؾ المؤسسات حتى سنة التخرج إلى 
لى  األربع،السنكات الدراسية  لى  دراسية،( سنة لمكميات ذات الخمس سنكات 252)كا  كا 

 دراسية.ذات الست سنكات  ( لمكميات352)
 ( في المجاالت النظرية.00: 4معدالت الخاصة بمعدؿ أستاذ / طالب إلى )التطكير -42
القدرات العممية كالتقنية كالمعرفية مف خالؿ تطكير البرامج كاألنشطة الفاعمة  تطكير-44

 تنفيذىا.لمتنفيذ كالمؤشرات المناسبة لمتابعة 
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تبني السياسات المناسبة لتعزيز مشاركة الخريجات في سكؽ العمؿ بما يتماشى مع -40
 طبيعة الثقافة السائدة في المجتمع السعكدم.

خدمات التعميـ كالتدريب مف  كتفعيؿيف نظـ التعميـ كالتدريب كتطكيرىا االستمرار في تحس-40
الميني كالتكسع في مؤسسات التدريب  الجامعي،خالؿ قياس أداء مؤسسات التعميـ 

 متميزة.ككادر  إلعداد
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 قائنة املزاجع:

  اللغة العزبية:أوال: 

كثيقة مرجعية حكؿ كفايات القرف الحادم كالعشريف، البرنامج   .(0240ابف فاطمة، محمد ) .4
 التعمـ. تكنس: المركزالعربي لتطكير مناىج التدريس كتكظيؼ تقنية المعمكمات كاالتصاؿ في 

 .الكطني لمتكنكلكجيات في التربية
 صادر، لبناف دار، العرب بيركت(. لساف 4141منظكر، أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد ) ابف .0

 .42د المجم
(. عمـ النفس التربكم لممعمميف. لبناف: دار 0222مف صالح )ح، عبد الر األزرؽ .0

 الفكر العربي.
. لبناف الشباب،مف التعميـ إلى العمؿ. تدريب كتكظيؼ  (.0225األنصارم، عيسى حسف ) .1

 : المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر.بيركت
(. الميارات المطمكبة لمقطاع الخػاص السػعكدم كدكر التعمػيـ 0223، سامي عبد اهلل )الباحسيف .2

 (.4)00، مجمة العمكـ االقتصادية كاإلداريةالعالي في تكفيرىا، "دراسة ميدانية"، 
 عالتعميمي. مسترجفي الفعؿ التعممي  كأىميتياالكفاءة  ـ(. مفيك 0240رحاب ) التحضيرم،- .3

  .//dz. Com.-www.Rihabhttpsمف 

(. دكر مؤسسات التعميـ 0243 سيؼ كالفكاعير، أحمد محمد جالؿ )التكبي، عبد اهلل .4
العالي في سمطنة عماف في إكساب خريجييا ميارات كمعارؼ القرف الكاحد كالعشريف، 

 ( فبراير.0) 0، مجمة المعيد الدكلي لمدراسة كالبحث
 https://wwweleqt.com   4021ىػ، العدد 4101الجريدة االقتصادية السعكدية،  .5
 مدل عمى قائـ مقترح تصكر ( . 0244الجيني ، خالد عميثو كأبك الفضؿ ، مجاىد محمد )  .6

 رؤية أىداؼ لتحقيؽ العمؿ سكؽ كمتطمبات العالي التعميـ مخرجات بيف الفجكة لسد الحياة
 http:// www dr-alameri.com، مسترجع مف  0202

، فاطمة بكر ) .42 (. التعميـ العالي لمفتاة كمكاءمتو لسكؽ 0226الحامد، محمد معجب كجمجـك
نحك فضاء عربي لمتعميـ العالي  –العمؿ في المممكة العربية السعكدية، المؤتمر اإلقميمي العربي 

، التحديات العالمية كالمسؤكليات  المجتمعية، منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالثقافة كالعمـك
 يكنيك.

http://www.rihab-/
https://wwweleqt.com/
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تطكير الكفاءات كتنمية المكارد البشرية: التحدم األساسي لمتنافسية (. 0222الحبيب، ثابتي ) .44
كرقة عمؿ قدمت إلى المؤتمر العممي الدكلي حكؿ األداء المتميز لممنظمات ،  الجديدة

 مارس. 6ػ  5الحككمات، جامعة كرقمة، 

ستراتيجية ي في المممكة العربية السعكدية، إ(. مستقبؿ التعميـ العال0223الحبيب، فيد إبراىيـ ) .40
مقترحة، المؤتمر العربي األكؿ، استشراؽ مستقبؿ التعميـ، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، 

 إبريؿ. 44-04
لممناىج المندمج، الرباط:  (. الكفايات في التعميـ مف أجؿ تأسيس عممي0222الدريج، محمد ) .40

 منشكرات رمسيس.
جكدة مخرجات الجامعات السعكدية كاحتياجات سكؽ (. 0244الزعبي، أحمد فايز مطمؽ ) .41

 .(42)الزقازيؽ، جامعة  كمية التربية تصدرىا العمؿ مجمة
صالح التعميـ الجامعي  (. االتجاىات4666الزميع، عمي فيد )  .42 كالسياسات المعاصرة لتطكير كا 

 في دكؿ الخميج العربية، المؤتمر العالمي لميكنسكك حكؿ التعميـ العالي بيف الكاقع 
 .ديسمبر. 4ػػ  2كالتفعيؿ في دكؿ الخميج العربي، قطر،  .43
(. كثيقة سياسة التعميـ في المممكة العربية السعكدية 0240، عبد العزيز شيكاف )الشيكاف .44

 .سبتمبر(، 0)40مف كجية نظر المشرفيف التربكييف، 
(. قيػػاس مخرجػػات التعمػػيـ 0242الظػػالمى، محسػػف كاألسػػدم، أفنػػاف كاإلمػػارة، أحمػػد ) .45

يػػة فػػي العػػالي مػػف كجيػػة نظػػر الجامعػػات كبعػػض مؤسسػػات سػػكؽ العمػػؿ، دراسػػة تحميم
ممتقػػى )مخرجػػات التعمػػيـ العػػالي كسػػكؽ العمػػؿ فػػي الػػدكؿ العربيػػة:  منطقػػة الفػػرات األكسػػط "

 –البحػػػػريف  –المنظمػػػػة العربيػػػة لمتنميػػػة اإلداريػػػة  –اآلليػػػات(  –السياسػػػات  –االسػػػتراتيجيات 
 المنامة.

 (. مدل مالءمة مخرجات التعميـ العالي الحتياجات سكؽ0242العتيبي، منير بف مطني ) .46
 (.61)01، الككيت، المجمة التربكيةالعمؿ، دراسات تحميمية، 

التجربة الككيتية لتحقيؽ المكاءمة بيف مخرجات التعميـ  (.0222العكضي، بدرية عبد اهلل ) .02
كرقة عمؿ مقدمة لمندكة القكمية حكؿ   التطبيقي كالتدريب الميني كمتطمبات سكؽ العمؿ
 .الدكلية، القاىرةغيرات متطمبات سكؽ العمؿ العربية في ضكء المت

دار الشركؽ  :أداء. األردف –تدريب  –(. الكفايات التدريسية مفيكمو 0220الفتالكم، سييمة ) .04
 لمتكزيع كالنشر.
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 :(. بيركت0(. القامكس المحيط )ط .4124بادم، مجد الديف محمد بف يعقكب )الفيركز آ .00
 مؤسسة بيركت.

التدريب التحكيمي المنفذة في مراكز خدمة  برامجق(. 4105القثمي، أسامة سميماف ) .00
المجتمع كالتعميـ المستمر بالجامعات ككميات التقنية السعكدية كقدرتيا عمى تحقيؽ 

" رسالة دكتكراه المكاءمة بيف مخرجات المؤسسات التعميمية كسكؽ العمؿ السعكدم
 ، جامعة أـ القرل.كمية التربيةغير منشكرة"، 

عربيػػة السػػعكدية ػػػػ بػػرامج التعمػػيـ العػػالي فػػي المممكػػة ال(. 0222الكثيػػرم، راشػػد حمػػد ) .01
مسػػتقبؿ  األكؿ: استشػػراؼ "المػػؤتمر المسػػتقبؿعمػػؿ "استشػػراؼ  لإلصػػالح كرقػػةرؤيػػة 

كريػػة مصػػر العربيػػة، شػػـر ، جميالتعمػػيـ )التعمػػيـ العػػالي، التعمػػيـ العػػاـ، التعمػػيـ الفنػػي(
 بريؿ. إ 04ػػ 44الشيخ، 

لتجسير (. استراتيجية مقترحة 0241) غنيـ الينداكم كسكيمـ، محمد فتحي ياسر الميدم، .02
الفجكة بيف مخرجات التعميـ الجامعي كاحتياجات سكؽ العمؿ بمصر في ضكء بعض االتجاىات 

 (.56)04المركز العربي لمتعميـ كالتنمية، ،مجمة مستقبؿ التربية العربيةالعامية المعاصرة، 
(. دكر مخرجػػػات التعمػػػيـ 0240حسػػػف جمػػػادم )السػػػتار رائػػػؼ  عبػػػدالمػػػكلى، مػػػدرس  .03

مجمػػػة كالتػػدريب التقنػػي كالمينػػي فػػي االسػػتجابة لمتطمبػػات سػػكؽ العمػػؿ فػػي العػػراؽ، 
 (.6) 1 جامعة األنبار لمعمكـ االقتصادية كاإلدارية،

 .https://www.stats.gov.saىػ   4104الييئة العامة لإلحصاء  .04
  //:www.stats.gov.sqhttpsـ0245ق / 4106الييئة العامة لإلحصاء  .05
 مسترجع مف (. الميارات الحياتية. 0222اليكنيسؼ ) .06

 www.unicef.orghttps: //  . 
(. التخطيط االستراتيجي لتنمية ميارات خريجي التعميـ الجامعي 0242جايؿ، عفاؼ محمد ) .02

 ،التربية العربية مستقبؿالمعرفة، لمكاجية المتطمبات المتجددة لسكؽ العمؿ في ضكء اقتصاد 
 (.6، )00المركز العربي لمتعميـ كالتنمية،

 .https:// www. Alriyadh.com   44013ىػ، العدد 4105جريدة الرياض،  .04
(. مدل تمكف مديرم المدارس مف ميارة إدارة األزمات في مدينة 0244درباس، أحمد سعيد ) .00

 .40، جامعة السكداف لمعمـك كالتكنكلكجيا، مجمة العمـك كالتقانة ة،جد
في التعميـ كريادة األعماؿ  0202(.أىداؼ رؤية 0245،)0202رؤية المممكة  .00

 . /https://www.mosoah.comمسترجع مف 

https://www.stats.gov.sa/
http://www.stats.gov.sq/
http://www.unicef.org/
https://www.mosoah.com/
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فع الكفاءة الكظيفية لمطالب المعمـ في ضكء ر برنامج مقترح ل(. 0242زىراف، ىنادم مختار ) .01
 "رسالة دكتكراه غير منشكرة "، جامعة عيف شمس، القاىرة. مفاىيـ التنمية الشاممة،

التعميـ كسكؽ العمؿ في المممكة العربية السعكدية: رؤية (. 0220صائغ، عبد الرحمف أحمد ) .02
الجمعية  دراسة مقدمة لمقاء السنكم الحادم عشر، .(0202ىػ )12/4114مستقبمية لمعاـ 

- 04لمنعقد في جامعة الممؾ سعكد في الفترة االعربية السعكدية لمعمـك التربكية كالنفسية، 
 ض، المممكة العربية السعكدية.، الريا02/1/0220- 06ىػ المكافؽ 05/0/4101

إطػػار مقتػػرح لػػدمج ميػػارات القػػرف الحػػادم كالعشػػريف فػػي منػػاىج العمػػـك  (.0241، نػػكاؿ محمػػد )شػػمبي-36
 (.42، )0 المجمة الدكلية التربكية المتخصصة،بالتعميـ األساسي في مصر، 

 ميارات القرف الحادم كالعشريف (. دكر0226، سرية عبد الرزاؽ كحسف، دينا عادؿ )صدقي.37
"المؤتمر السنكم الدكلي األكؿ" العربي كإستراتيجية فعالة في خمؽ فرص عمؿ، بحث مقدـ إلى 

 إبريؿ. 6ػػ  5الرابع، في مصر كالعالـ العربي )الكاقع كالمأمكؿ(. 
ئيػة الالزمػة (. فعالية برنػامج مقتػرح لتنميػة الميػارات اإلمال 4664عبد الشافي، رحاب أحمد سيد).38

كميػػة  التربكيػػة، المجمػػةالتربيػػة. لتالميػػذ الحمقػػة الثانيػػة مػػف التعمػػيـ األساسػػي لػػدل طػػالب كميػػة 
 .األكؿ، يناير الجزء (0)، الجديدالتربية بسكىاج، جامعة جنكب الكادم 

تنمية الميارات االجتماعية  (.0240عكاشة، محمكد فتحي كعبد المجيد، أماني فرحات ).39
كمية  ،المجمة العربية لتطكير التفكؽلألطفاؿ المكىكبيف ذكم المشكالت السمككية المدرسية، 

 (.1) 0التربية، جامعة دمنيكر،
تدريبي مقترح في كفايات معمـ القرف الحادم  برنامج (.0243غانـ، تقيده سيد أحمد ).40
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