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 الملخص:
مة مخرجات جامعة األمیرة نورة بنت عبد الرحمن الحتیاجات ئتحدید درجة مال الىلدراسة تھدف ا

تحدید الصعوبات التي تحول دون  عدد من االھداف الفرعیة تتمثل في منھسوق العمل وینبثق 
تحدید أھم معاییر الكفاءة المطلوب و  سوق العمل السعوديفي جامعة الاالستفادة من مخرجات 

 ،لسوق العمل في ظل التطور السریع لمجاالت التخصص النوعیة مما یؤھلھنمخرجات التوفرھا ب
االستراتیجیات المستقبلیة التي تساعد أصحاب القرار وخریجات ال تحدید التخصصات المتاحة أمامو

، وتنتمي للدراسات الوصفیة باستخدام اتھا باحتیاجات سوق العمل الفعلیةفي الجامعة على ربط مخرج
استبیان تحدید االحتیاجات ، وتمثلت أدوات الدراسة في المسح االجتماعي عن طریق العینةمنھج 
عن خبراتھم من الجامعة واستمارة  لقیاس رضا المتوقع تخرجھن و ینة من أصحاب العملموجھ لع

ستجابات لمحور مواصفات االد تفاوت في ووج، وقد أظھرت النتائج االكادیمیة المكتسبة من البرامج
دون االستفادة من مخرجات  حالتالصعوبات التي ة، كما كشفت الدراسة عن عدد من خریجال
حداثة المعارف والمعلومات اإلنجلیزیة و مھارات اللغة في تدني سوق العمل تمثلت في جامعة ال

 وكان من أبرزھا االلتزام ةأھم معاییر الكفاءة المطلوب، كما بینت النتائج الالزمة ألداء المھام 
، ومن توصیات الدراسة تبني آلیات واعتماد القدرة على تحمل المسؤولیة األخالقي وبالسلوك 

بالتعلیم االلكتروني و تعزیز  ماستراتیجیات فعالة الستقطاب العناصر الجیدة من الدارسین  واالھتما
 .المسؤولیة المشتركة بین الجامعة كجھة أكادیمیة وسوق العمل من خالل التدریب المستمر

	

Summary 

     The study seeks to determine the degree of relevance of Princess Nora bint Abdul 
Rahman University’s graduates appropriateness for the needs of the labor market. A 
number of sub-goals emerge from it represented in identifying the difficulties that prevent 
the utilization of the graduates of the university in the Saudi labor market and to identify 
the most important standards of efficiency, which qualifies them to the labor market, as 
well as identifying the specializations available to graduates and future strategies that 
help decision-makers in the university to link its graduates to the needs of the actual labor 
market. This study belongs to the descriptive studies using the methodology of social 
survey. Study’s tools are represented in the questionnaire to determine the needs directed 
to the sample of employers and a form to measure the satisfaction of their graduates-to-
be. The results have revealed that the commitment to ethical behavior and taking 
responsibility is important and has recommended to adopt mechanisms and effective 
strategies to attract the good elements of	learners. 
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 مشكلة الدراسة:
بمشxxكلة البطالxxة  وتھتم حالیxxاتشھد المملكة العربیة السعودیة نمواً مطرداً في عدد السكان، 

وتسxxعى جاھxxدة للقضxxاء علیھxxا، وذلxxك لمxxا تمثلxxھ مxxن تھدیxxد كبیxxر لالسxxتقرار وتxxؤثر علxxى 
األنشطة المتعلقة برفاھیة المجتمع، لذا تبنت مسؤولیة تأھیل المواطن تأھیالً علمیاً ومھنیاً 

ً  یتناسب مع احتیاجات االقتصاد الوطني الحالیxxة والمسxxتقبلیة، لیصxxبح عxxامالً عالیاً،   منتجxxا
ً في بناء حیاتھ الخاصة ومساھماً في بناء األمة اقتصادیاً    .1وسیاسیاً واجتماعیا

المxxرأة فxxي عملیxxة التنمیxxة مxxن القضxxایا الملحxxة فxxي منطقxxة الخلxxیج العربxxي  وتعتبر مشاركة
، وقxxد اسxxترعت ھxxذه القضxxیة اھتمxxام الحكومxxات علxxى عxxام وعلى المسxxتوى العربxxي بشxxكل

في المجتمع واالستفادة مxxن  و دمجھامدى العقود الماضیة رغبة في تحسین أحوال المرأة 
الطاقxxة الكامنxxة فیھxxا، كمxxا یجxxري العمxxل علxxى التصxxدي لالنعكاسxxات السxxلبیة التxxي تسxxببھا 

سxxتفادة مxxن مشxxاركة المxxرأة بإیجابیxxة العمالة األجنبیxxة علxxى التركیبxxة السxxكانیة وإمكانیxxة اال
 .2الوطنیةإلعادة التوازن في قوة العمل 

وفxxي ضxxوء العالقxxة العضxxویة والتبادلیxxة بxxین الجامعxxة، باعتبارھxxا مركxxز اعxxداد وبحxxث 
وتطویر وبین مواقع اإلنتاج والخدمات باعتبارھا مراكز التطبیxxق واإلنتxxاج، تتحxxدد مكانxxة 

ات اإلنتاجیة والخدمیة أصبحت تعتمxxد علxxى قواعxxد المعرفxxة أیة أمة في سلم التقدم، فالعملی
والتكنولوجیا المتقدمة، وال سبیل لنقل المعرفة وتطبیxxق التكنولوجیxxا سxxوى مراكxxز البحxxث 

للمسxxتجدات العلمي وفي مقدمتھا الجامعxxات، والبxxد فxxي نفxxس الوقxxت االسxxتجابة المسxxتنیرة 
وتحxxxدیات مطلxxxع القxxxرن الحxxxادي الكونیxxxة واإلقلیمیxxxة والمحلیxxxة لمواجھxxxة كافxxxة ضxxxغوط 

والعشرین ولعل أھم مالمح ھذه االستجابة ھو البدء في تشكیل نظرة شاملة وفلسفة جدیدة 
تعكس التغیر الذي یحیط بھا ویؤثر في رسالتھا وأھدافھا ونتائجھا، وھذا یقتضي منھxxا أن 

من رسxxالتھا  تبدأ على الفور في إعادة تقویم كل المنظومات الفرعیة داخلھا وخارجھا بدءً 
وأھدافھا وسیاستھا وبرامجھا، ومقرراتھا، ودرجاتھا العلمیة وخدماتھا المختلفة وأسxxالیب 
التقویم بھا، وحركة البحث العلمي فیھا، وإعادة تدریب وإعxxداد الكxxوادر البشxxریة المؤھلxxة 

وموقفھا من سوق العمل ومن متطلبxxات العولمxxة، وإذا لتوضیح وتحلیل مشكالت المجتمع 
تفعxxل الجامعxxة ذلxxك فإنھxxا سxxتواجھ أزمxxات مستعصxxیة، وسxxتكون مضxxطرة إلxxى إحxxداث لxxم 

 .3تغییرات مؤلمة ال مفر منھا وبدون سابق تخطیط
وقد شھد المجتمع السعودي في اآلونة األخیرة تطوراً ملحوظاً فxxي زیxxادة مشxxاركة المxxرأة 

قتصادیة، وتعد جامعxxة في كافة مناشط الحیاة، خاصة االجتماعیة، والتعلمیة والثقافیة واال
إحدى ثمار الرعایة واالھتمام  التي أولتھا القیxxادة الملكیxxة للمxxرأة السxxعودیة،  نورةاألمیرة 

حیث ارتأت القیادة ان التنمیة الشxxاملة المسxxتدامة ال تتحقxxق دون المشxxاركة الفاعلxxة للمxxرأة 
السxxعودیة اعترافxxا بجھودھxxا فxxي خدمxxة الxxبالد ، ومxxن ھنxxا تتحxxدد مشxxكلة الدراسxxة الحالیxxة 

الحتیاجات سوق العمل باعتبارھا كبxxرى  نورةات جامعة األمیرة مالءمة مخرجمتطلبات 
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الجامعxxات السxxعودیة علxxى مسxxتوى العxxالم والمسxxؤولة عxxن تزویxxد سxxوق العمxxل السxxعودي 
 بالنسبة األكبر من المرأة العاملة ارتباطا بمكانتھا وحجمھا بین الجامعات السعودیة.

 أھمیة الدراسة:
ط الحیاة، خاصة االجتماعیة، والتعلمیة زیادة مشاركة المرأة في كافة مناش .1

 يوالثقافیة واالقتصادیة یتطلب البحث في درجة مواءمتھا بعد اإلعداد األكادیم
 لمتطلبات سوق العمل.

احتیاجات سوق تواكب الدراسة الحالیة الدراسات الحدیثة التي تعني بموضوع  .2
 .ھدر التعلیميوأھمیة تعزیزه لتجنب مخاطر ال العمل

سوق الجامعة بمتطلبات ب متخذي القرارسة الحالیة بمثابة دلیل إرشادي لتعد الدرا .3
  العمل وتحدید درجة مواءمة الخریجات لسوق العمل السعودي.

من خالل  مھنة الخدمة االجتماعیةتلقى الدراسة الحالیة الضوء على أھمیة  .4
نورة  درجة مواءمة خریجات جامعة األمیرةااللیات العلمیة التي تعین في تحدید 

 ربط مخرجاتھا باحتیاجات سوق العمل الفعلیة.لمتطلبات سوق العمل تمھیدا ل

 
 :أھداف الدراسة

مxxة مخرجxxات جامعxxة ئمالمتطلبxxات یتحxxدد الھxxدف الرئیسxxي للدراسxxة الحالیxxة فxxي تحدیxxد 
الحتیاجات سوق العمل وینبثق عxxن ھxxذا الھxxدف الرئیسxxي األھxxداف الفرعیxxة  نورةاألمیرة 
 التالیة:

 الحتیاجات سوق العمل الفعلیة. نورة.تحدید واقع مالءمة مخرجات جامعة األمیرة 1
بسxxوق  نxxورة. تحدید الصعوبات التي تحول دون االستفادة من مخرجات جامعة األمیرة 2

 العمل السعودي.
 لتxxأھیلھن نxxورةالكفاءة المطلوب توفرھxxا بمخرجxxات جامعxxة األمیxxرة  أھم معاییر. تحدید 3

 السعودي في ظل التطور السریع لمجاالت التخصص النوعیة.لسوق العمل 
. تحدیxxد التخصصxxات المتاحxxة أمxxام الفتیxxات السxxعودیات مxxن خریجxxات جامعxxة األمیxxرة 4

 .نورة
تحدیxxد االسxxتراتیجیات المسxxتقبلیة التxxي تسxxاعد أصxxحاب القxxرار فxxي الجامعxxة علxxى ربxxط  5

 .مخرجاتھا باحتیاجات سوق العمل الفعلیة
 راسة:تساؤالت الد

 الحتیاجات سوق العمل الفعلیة؟ نورةمة مخرجات جامعة األمیرة ئ.ما واقع مال1
بسxxوق  نxxورة. ما الصxxعوبات التxxي تحxxول دون االسxxتفادة مxxن مخرجxxات جامعxxة األمیxxرة 2

 العمل السعودي؟
 لتxxأھیلھن نxxورةالكفxxاءة المطلxxوب توفرھxxا بمخرجxxات جامعxxة األمیxxرة  أھxxم معxxاییر. مxxا 3

 عودي في ظل التطور السریع لمجاالت التخصص النوعیة؟لسوق العمل الس
 ؟نورة. ما التخصصات المتاحة أمام الفتیات السعودیات من خریجات جامعة األمیرة 4
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. مxxا االسxxتراتیجیات المسxxتقبلیة التxxي تسxxاعد أصxxحاب القxxرار فxxي الجامعxxة علxxى ربxxط 5
 فxxي الخدمxxةمخرجاتھا باحتیاجات سxxوق العمxxل الفعلیxxة مxxن وجھxxة نظxxر الممارسxxة العامxxة 

 االجتماعیة.
 

 مفاھیم الدراسة: 
أو  مة في المعجم الوسیط على أنھxxا حxxدوث تغیxxُّر فxxي البنxxاءئتُعرف الموا :الموائمةدرجة 

الوظیفة أو الشكل في النبات أو الحیوان في بضعة أجیال، یزید من قدرتھ على الحیاة فxxي 
  .بیئتھ أو التكیُّف معھا

وفي حدیث الِغیبَِة : إِنھ لَیُوائُم أَي یُوافِق ؛ وقال أَبxxو زیxxد : ھxxو إِذا اتَّبxxَع أَثxxَره وفَعxxل فِْعلxxَھ ، 
لھلxxَك اِإلنسxxاُن ؛ قxxال السxxیرافي : المعنxxى أَن   لِوئامُ ا قال : ومن أَمثالھم في الُمیاَسرة : لوال

اإلنسxxان لxxوال نظxxُره إِلxxى غیxxره ممxxن یفعxxُل الخیxxَر واقتxxداؤه بxxھ لھَلxxَك ، وإِنمxxا یعxxیُش النxxاُس 
یقتدي بالكبیر والجاھِل بالعxxالِم ، ویxxروى : لھلxxَك اللِّئxxاُم أَي  بعُضھم مع بعض ألَن الصغیرَ 

 .4أَسَّى بھ ویفعل فِْعلَھ لھلَكتَ لوال أَنھ یَِجد َشْكالً یَ 
المھنیة المطلوبة بما یحقق االنسxxجام  الخریج للكفایاتمة بأنھا مدى امتالك ئعرف المواوتُ 

 .5الوطنیةبین مخرجات التعلیم وسوق العمل من أجل القیام باحتیاجات التنمیة 
خریجxxة جامعxxة  درجxxة امxxتالكاجرائیxxاً: فxxي إطxxار ھxxذه الدراسxxة  الموائمxxةویُقصxxد بدرجxxة 

مxxن خxxالل  والتxxي اكتسxxبتھا المطلوبxxة لسxxوق العمxxل مھxxارات األساسxxیةلل نxxورةاألمیxxرة 
 لمقررات الدراسیة بالجامعة.دراستھا ل

علxxى تحقیxxق  تxxھمxxدى قدرفxxي  التعلیمxxيكفxxاءة مخرجxxات النظxxام ب الموائمxxةوتxxرتبط درجxxة 
مxxدى تشxxیر لوتنقسxxم الكفxxاءة إلxxى قسxxمین: أحxxداھما كفxxاءة داخلیxxة  منxxھ،األھxxداف المرجxxوة 

حقxxق مخرجxxات یأي مxxدى  وتشxxیر الxxى وكفxxاءة خارجیxxة ألھدافxxھ،تحقیق مخرجات النظام 
 احتیاجات المجتمع.النظام 

یُعرف بأنھ المجاالت الوظیفیة المتاحة في القطاعین العام والخاص والتxxي و سوق العمل:
 الحالیxxة:الدراسxxة  إطxxاراجرائیxxاً فxxي  العمل صد بسوققوی ،6الخریجینتتناسب مع كفایات 

فxxxي القطxxxاعین الحكxxxومي  نxxxورةالفxxxرص الوظیفیxxxة المتاحxxxة لخریجxxxات جامعxxxة األمیxxxرة 
 .والخاص
أحد اتجاھات الممارسة المھنیة الذي یركز تُعد : سة العامة في الخدمة االجتماعیةالممار

فیxxھ االخصxxائي االجتمxxاعي علxxى المشxxكالت والحاجxxات اإلنسxxانیة مxxن خxxالل مجموعxxة 
سxxواء  االنسxxاق  علxxى جمیxxع  المشxxكلة بxxالتركیزمنظمة من خطxxوات التxxدخل المھنxxي لحxxل 

مارسxxة كxxان نسxxق التعامxxل فxxرد أو أسxxرة أو جماعxxة أو مجتمxxع، ویمثxxل اتجاھxxاً تفاعلیxxاً للم
 .7ددة للخدمة االجتماعیةیبتعد عن النمط التقلیدي لتفضیل المؤسسة تطبیق طریقة مح

عمxxل  ألداءالفعلیxxة  الفعلxxي والطریقxxةالممارسة بأنھا التطبیxxق  Websterیعرف قاموس و
 األداء الخاص بمھنة من المھن.ومعین ،

نمxxxط مxxxن الممارسxxxة یعتمxxxد علxxxى أسxxxاس عxxxام مxxxن  :بأنھxxxاوتعxxxرف الممارسxxxة العامxxxة     
المعxxارف والمھxxارات التxxي تنتھجھxxا مھنxxة الخدمxxة االجتماعیxxة فxxي تقxxدیم خxxدمات الرعایxxة 
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تحلیxxxل المxxxن خxxxالل اسxxxتخدام األخصxxxائي االجتمxxxاعي أسxxxالیب متعxxxددة فxxxي  االجتماعیxxxة،
 اع مxxدىً والتعامل مع المشكالت وأسالیب حلھا بشكل شxxامل بحیxxث یكxxون قxxادراً علxxى إشxxب

وخxxدمتھم عxxن طریxxق التxxدخل مxxع أنسxxاق عدیxxدة مختلفxxة  العمxxالء،واسxxع مxxن احتیاجxxات 
 .8ین بتسھیل عملیات االتصال بینھمأو التنسیق بین جھود المتخصص ومتباینة،

، االنسxxxاق  ب ممارسxxxة یركxxxز علxxxى تفاعxxxل أسxxxلو بأنھxxxا:كمxxxا تعxxxرف الممارسxxxة العامxxxة 
وتحسxxxین مسxxxتوى  اإلنسxxxانیة، االنسxxxاقواالجتماعیxxxة، مفxxxاھیم العدالxxxة مxxxع التأكیxxxد علxxxى 

دون التقیxxxد بإطxxxار نظxxxري  المشxxxكلة،وذلxxxك مxxxن خxxxالل ممارسxxxة أسxxxالیب حxxxل  الحیxxxاة،
 .9معین

مجموعxxxة منظمxxxة مxxxن خطxxxوات التxxxدخل المھنxxxي  العامxxxة:الممارسxxxة  ویxxxرى آخxxxرون أن
كxxxن إلxxxى ول معینxxxة،التxxxي تشxxxمل عxxxدداً مxxxن األسxxxالیب الفنیxxxة التxxxي ال تنتمxxxي إلxxxى نظریxxxة 

حیxxxث یتوقxxxف اختیxxxار األخصxxxائي االجتمxxxاعي ألي  العلمیxxxة،مجموعxxxة مxxxن النظریxxxات 
مxxxن ھxxxذه األسxxxالیب علxxxى طبیعxxxة الموقxxxف الxxxذي یتعامxxxل معxxxھ وعلxxxى نوعیxxxة مشxxxكلة 

 . 10العمیل
  ویشیxxـر مفھxxوم الممارسxxة العامxxة إلxxى مقxxـدرة األخصxxائي االجتمxxاعي علxxى التعامxxل مxxع 

باسxxتخدام إطxxار  والمجتمعxxات،المختلفة لألفراد واألسxxر والجماعxxات والمنظمxxات  االنساق
التxxي یتعامxxل  االنسxxاق  نظxxري متسxxع ینتقxxى منxxھ أسxxالیب التxxدخل المناسxxبة لمشـxxـكالت 

 .11معھا
أنھxxxxxxا : اتجxxxxxxاه الممارسxxxxxxة المھنیxxxxxxة الxxxxxxذي یركxxxxxxز فیxxxxxxھ األخصxxxxxxائي  تعxxxxxxرف علxxxxxxىو

دون ة واألسxxxxالیب الفنیxxxxة لحxxxxل المشxxxxكلة البیئیxxxx االنسxxxxاق  االجتمxxxxاعي علxxxxى اسxxxxتخدام 
لمسxxxxاعدة  طریقxxxxة مxxxxن طxxxxرق الخدمxxxxة االجتماعیxxxxةتفضxxxxیل التركیxxxxز علxxxxى تطبیxxxxق 

المسxxxxتفیدین مxxxxن خxxxxدمات المؤسسxxxxات االجتماعیxxxxة فxxxxي إشxxxxباع احتیاجxxxxاتھم ومواجھxxxxة 
مشxxxكالتھم واضxxxعاً فxxxي اعتبxxxاره كافxxxة انسxxxاق التعامxxxل (فxxxرد ، أسxxxرة ، جماعxxxة صxxxغیرة 

سxxxxتنداً علxxxxى أسxxxxس معرفیxxxxة ومھاریxxxxة وقیمیxxxxة تعكxxxxس الطبیعxxxxة ، منظمxxxxة ، مجتمxxxxع) م
المنفxxxxxردة لممارسxxxxxة الخدمxxxxxة االجتماعیxxxxxة فxxxxxي تعاملھxxxxxا مxxxxxع التخصصxxxxxات األخxxxxxرى 

  .12لتحقیق األھداف وفقاً لمجال الممارسة
 النظري والدراسات السابقة: اإلطار

 الxxى انالتحدیات الحالیxxة وبعیxxدة المxxدي  : تشیرح المستقبلیة لسوق العمل السعوديالمالم 
سوق العمل السعودي متباینا في عxxدة جوانxxب، سxxواء فxxي األجxxور، او سxxاعات العمxxل، او 
المھارات، حیث یواجھ القطاع الخاص الكثیر من التحدیات من اجل توظیxxف السxxعودیین. 

حیxxث تxxم ) 2015_النصxxف األول لعxxام 2005بیانxxات الفتxxرة ( وركز التقریر الحxxالي علxxى
 :13النحو التاليعلى  تحلیل االتجاھات الدینامیكیة في سوق العمل السعودي

بالمئxxة خxxالل النصxxف  11,6تراجxxع معxxدل البطالxxة بxxین السxxعودیین بدرجxxة طفیفxxة الxxي • 
، رغم استمرار تراجع النمو في اجمالي توظیxxف السxxعودیین لیصxxل 2015األول من عام 

 نة السنویة. بالمائة، على أساس المقار 1,1الي 
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جاء تراجxxع النمxxو فxxي اجمxxالي توظیxxف السxxعودیین نتیجxxة لتبxxاطؤ التوظیxxف فxxي القطxxاع • 
 الحكومي كسبب رئیس، بینما بقي نمو توظیف السعودیین في القطاع الخاص جیدا. 

الي ان الزیادة في توظیف السعودیین ونسب السعودة  2014تشیر البیانات الكاملة للعام• 
ص، جxxاءت مصxxحوبة بنمxxو إیجxxابي فxxي معxxدل إنتاجیxxة العامxxل فxxي ھxxذا لxxدي القطxxاع الخxxا

 القطاع.
الي عوامل ھیكلیة من ضمنھا التعلیم واستثمار القطاع الخاص، فھما عxxامالن  نظرو بال• 

 المتوسط والطویل.  المدىرئیسیان لنمو التوظیف وانتاجیة العامل في 
أظھxxرت بیانxxات نشxxرتھا مxxؤخرا مصxxلحة اإلحصxxاءات  :تطxxورات سxxوق العمxxل السxxعودي

العامxxة والمعلومxxات ان معxxدل البطالxxة الشxxامل (یشxxمل السxxعودیین وغیxxر السxxعودیین) فxxي 
بالمائxxة خxxالل النصxxف األول مxxن  5,7المملكة یعتبر جیxxدا، حسxxب المعxxاییر الدولیxxة، عنxxد 

القتصxxاد غیxxر توظیxxف عمومxxا فxxي ا. ویعكxxس ھxxذا المعxxدل الوضxxع اإلیجxxابي لل2015عxxام 
التحxxxدي الxxxذي یواجxxxھ سxxxوق العمxxxل  ي والقطxxxاع الخxxxاص علxxxي وجxxxھ التحدیxxxد لكxxxنطxxxفالن

السxxعودي یتمثxxل فxxي االعتمxxاد الزائxxد علxxى العمالxxة غیxxر السxxعودیة إلنجxxاز االعمxxال فxxي 
 11,6ھxxذا االعتمxxاد الxxي معxxدل بطالxxة مرتفxxع بxxین السxxعودیین بلxxغ وادى القطاع الخاص. 

ا الجھxxات الحكومیxxة . كانxxت البxxرامج التxxي نفxxذتھ2015ل لعxxام بالمائxxة خxxالل النصxxف األو
ین الماضxxیین تسxxتھدف بصxxورة أساسxxیة تضxxییق الفجxxوة فxxي المھxxارات علxxي مxxدي العxxام

واألجور بین السعودیین وغیر السعودیین. كذلك، استھدفت تلك البرامج معالجxxة تحxxدیات 
، 2011الحكومیxxة. منxxذ عxxام القوة العاملة السعودیة ومشكلة تفضیل السxxعودیین للوظxxائف 

ً  بدأت تلك البxxرامج تحقxxق اثxxراً  لتوظیxxف حسxxب علxxى التوجھxxات الكلیxxة فxxي عملیxxة ا إیجابیxxا
فxxي النصxxف  2005في ھذا التقریر نظرنxxا الxxي بیانxxات الفتxxرة (،و القطاع وحسب الجنسیة

 14السعودي) وقمنا بتحلیل االتجاھات الدینامیكیة في سوق العمل 2015األول لعام 

مة الخxxریجین لسxxوق ئمن الدراسات السابقة بموضوع مال عنیت العدید الدراسات السابقة:
 العمل ومنھا:

إلxxى التعxxرف علxxى أسxxباب عxxدم قبxxول سxxوق العمxxل المحلxxي  ھxxدفت 15دراسxxة التركسxxتاني
لمخرجxxات التعلxxیم العxxالي، كمxxا ھxxدفت التعxxرف علxxى الجھxxة التxxي تتحمxxل مسxxئولیة عxxدم 

وقxxد خلصxxت الدراسxxة لعxxدد ، علیم العالي ومتطلبات سوق العمxxللتبین مخرجات ا الموائمة
من النتxxائج كxxان مxxن أھمھxxا وجxxود أربعxxة أسxxباب جوھریxxة تحxxول دون قبxxول سxxوق العمxxل 
لمخرجxxات التعلxxیم وتتمثxxل فxxي الجانxxب السxxلوكي واألكxxادیمي والقxxدرات الفردیxxة والجانxxب 

 المالي.
مxxة مخرجxxات التعلxxیم لسxxوق ئعxxدم مواعلxxى مظxxاھر عدیxxدة ل 16كما أكدت دراسة القحطxxاني

العمل أن التعلیم الجامعي اإلكلینیكي فقط أكثر مخرجات التعلیم توافقاً مع متطلبxxات سxxوق 
ھxxم ألالعمل ، بینما التعلیم النظري أقل ھذه المخرجات اتفاقxxاً مxxع سxxوق العمxxل، كمxxا أشxxار 

لبات سوق العمxxل كمxxا العوامل التي تساھم في عدم توافق مخرجات التعلیم العالي مع متط
التوظیف بالقطاع الخاص ھي عدم توزیع الطالب بین التخصصات  في نالمسؤولییراھا 

عxxدم اشxxراك القطxxاع الخxxاص فxxي سیاسxxات القبxxول وعxxدم وحسب متطلبات سوق العمxxل ، 
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تطxxویر المنxxاھج لتلبیxxة احتیاجxxات السxxوق مxxع عxxدم تعxxاون الجھxxات ذات العالقxxة بتخطxxیط 
ة خریجxxي الجامعxxات لمتطلبxxات القطxxاع ئمxxعوامxxل عxxدم مالالقxxوى العاملxxة، كمxxا أضxxاف 

الخxxاص ضxxعف اللغxxة االنجلیزیxxة وعxxدم اإللمxxام بالحاسxxب اآللxxي وعxxدم تxxوافر الخبxxرات 
 ة التحلیلیة.الكافیة، وضعف التأھیل التخصصي والقدر

التعلxxیم علxxى األسxxباب التxxي أدت إلxxى التفكیxxر فxxي ایجxxاد   17بینمxxا ركxxزت دراسxxة حریxxري
أن أبرزھxxا یعxxود إلxxى عxxدم توافxxق مخرجxxات  وتوصxxل إلxxى المملكxxة،فxxي  الجxxامعي األھلxxي

واستشxxھد بالخطxxة الخمسxxیة السxxعودیة  العمxxل،التعلیم العالي الحكومي مع متطلبxxات سxxوق 
ت إلى أن ھناك ضعف توافق بین المxxؤھالت والخبxxرات المكتسxxبة مxxن السادسة التي أشار

 قبل الخریجین وتلك التي یحتاج إلیھا سوق العمل.
م تتضxxxمن أھxxxم 2020إلxxxى وضxxxع رؤیxxxة مسxxxتقبلیة للعxxxام  18كمxxxا ھxxxدفت دراسxxxة صxxxائغ

االسxxتراتیجیات والسیاسxxة التعلیمیxxة فxxي المملكxxة العربیxxة السxxعودیة بوصxxف التعلxxیم أحxxد 
األساسیة التي یعتمد علیھا في سد احتیاجات سوق العمل مxxن الكxxوادر المؤھلxxة، المصادر 

بxxین  الموائمxxةوتوصxxلت الدراسxxة إلxxى ان ھنxxاك حالxxة مxxن الخلxxل وعxxدم التxxوازن وعxxدم 
مخرجات التعلیم واحتیاجات سوق العمل وعلxxى وجxxھ التحدیxxد القxxوى العاملxxة، وأكxxد علxxى 
ضرورة وضع السیاسات التxxي تلxxزم القطxxاع التعلیمxxي بتكxxوین مخرجxxات ذات مواصxxفات 
سلوكیة وعلمیة ومھنیة تتناسب مع احتیاجات سوق العمل واھمیة شراكة القطاع الخxxاص 

 في التعلیم.
عن التxxدریب والتأھیxxل المھنxxي ووظxxائف القطxxاع  )2005( 19التجاریة وفي دراسة الغرفة

الخاص، تطرقxxت الدراسxxة إلxxى االحتیاجxxات الحالیxxة والمسxxتقبلیة مxxن المھxxن المطلوبxxة فxxي 
سوق العمل والتي تم تحدیxxدھا مxxن خxxالل حصxxر میxxداني غطxxى عxxددا كبیxxرا مxxن المنشxxآت 

المنشxxآت لتخصصxxات جامعیxxة  جاحتیxxا الخاصة في الریاض، واكدت نتxxائج الدراسxxة علxxى
لسد االحتیاج الحالي والمستقبلي ومxxن ھxxذه المھxxن ( مھxxن الحاسxxوب وأنظمxxة المعلومxxات، 

 المھن الطبیة، المھن الھندسیة، مھن الترجمة والتحریر، المھن المالیة " محاسبین").
 ھدفت إلى تقدیر درجة الموائمة بxxین مخرجxxات التعلxxیموالتي )2010( 20دراسة الصمادي

) معلمxxاً مxxن معلمxxي التعلxxیم 40المھني وسوق العمل األردني، وتكونت عینة البحxxث مxxن (
، وتxxم 2009المھنxxي التxxابعین لمؤسسxxة التعلxxیم والتxxدریب المھنxxي فxxي إقلxxیم الشxxمال للعxxام 

) فقرة لتقدیر درجة الموائمة وبعد التأكد من مصxxداقیتھا تxxم 20تطویر استبانة مكونة من (
العینة، وقد كشفت النتائج عن عدم وجxxود فxxوارق ذات داللxxة احصxxائیة  تطبیقھا على أفراد

تعxxزى ألثxxر الوظیفxxة أو الدرجxxة العلمیxxة، وعلxxى ضxxوء النتxxائج أوصxxى الباحxxث بضxxرورة 
التنسxxیق بxxین واضxxعي بxxرامج التxxدریب المھنxxي والجھxxات التxxي تتxxولى توظیxxف الخxxریجین 

 ضوع نظراً ألھمیتھت حول ھذا المووضرورة اجراء المزید من ھذه الدراسا
 الدراسات األجنبیة:
ھxxدفت إلxxى اسxxتطالع قxxدرات الطلبxxة الخxxریجین مxxن معاھxxد  و)2000( 21دراسxxة روسxxن

البولتكنك األمریكیة ومxxدى تمكxxنھم مxxن االنتقxxال إلxxى سxxوق العمxxل، وتكونxxت الدراسxxة مxxن 
) طالب تخرجوا حxxدیثاً مxxن المعاھxxد، حیxxث تxxم اسxxتطالع آرائھxxم مxxن خxxالل اسxxتبانة 200(
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xxلت الدراسxxادي، وتوصxxي والعxxد االلكترونxxر البریxxة وزعت علیھم عبxxن الناحیxxھ مxxى أنxxة إل
إلxxى سxxوق  الخxxریجینالعملیxxة، تعxxد أوضxxاع التعلxxیم البxxولتكنكي جیxxدة لكxxن امكانیxxة انتقxxال 

العمل تبدو صxxعبة ومضxxیعة للوقxxت فxxي بعxxض المیxxادین ألن ھxxذه المؤسسxxات، فxxي الواقxxع 
غیر مبنیة على االحتیاجxxات الفعلیxxة للمجتمxxع، وأوصxxى الباحxxث بضxxرورة تطxxویر بxxرامج 

 سات بحیث تتوافق مع متطلبات سوق العمل األمریكیة.ھذه المؤس
ھxxدفت إلxxى التعxxرف علxxى المؤشxxرات التxxي تؤكxxد علxxى دور ) 22Velez  )2003دراسxxة 

مخرجxxات التعلxxیم العxxالي فxxي سxxوق العمxxل فxxي بوجوتxxا، واسxxتخدمت الدراسxxة المعلومxxات 
عینxxة مكونxxة على  1998المسحیة الواردة في إحدى الدراسات المسحیة التي اجریت عام 

) عامل، وقد قام الباحثان بتحلیxxل دور مخرجxxات التعلxxیم فxxي بوجوتxxا مxxن عxxدة 4000من (
جوانxxب مثxxل : مسxxتوى التعلxxیم، الدرجxxة الجامعیxxة، نxxوع الكلیxxة، نوعیxxة االختبxxارات التxxي 
خضxxع لھxxا الخریجxxون فxxي سxxوق العمxxل مxxن خxxالل التعxxرف علxxى مناصxxبھم الوظیفیxxة 

یحصxxxلون علیھxxxا، وقxxxد خلصxxxت الدراسxxxة إلxxxى أن خریجxxxي واألجxxxور واالمتیxxxازات التxxxي 
الكلیxxxات العلمیxxxة ھxxxم الxxxذین یxxxؤثرون بشxxxكل أكبxxxر فxxxي القطxxxاع الخxxxاص ویتلقxxxون أفضxxxل 
االمتیxxازات واألجxxور، وأوصxxت الدراسxxة بضxxرورة قیxxام مؤسسxxات التعلxxیم العxxالي فxxي 
مxxل بوجوتxxا بمراجعxxة سیاسxxاتھا ومناھجھxxا بشxxكل دوري لتxxتالءم مxxع احتیاجxxات سxxوق الع

 المتنامیة.
 االجراءات المنھجیة:

صxxف تعxxرف بأنھxxا تتعxxد ھxxذه الدراسxxة مxxن الدراسxxات الوصxxفیة والتxxي  :الدراسccةنccوع 
و عتمxxد علxxى دراسxxة الواقxxع وتوجمxxع أوصxxاف ومعلومxxات عنھxxا  ادراستھ المرادالظاھرة 

  23كیفیاً أو تعبیراً كمیا " ار عنھتعبیوالوصفھ وصفاً دقیقاً 
ومناسxxبة لھxxذه یعتبxxر المسxxح االجتمxxاعي مxxن أنسxxب المنxxاھج اسxxتخداما  الدراسxxة:مxxنھج 

 العینة.المسح االجتماعي عن طریق  وتعتمد الدراسة الحالیة علىالدراسة 
ھو" جمیxxع مفxxردات الظxxاھرة التxxي یدرسxxھا الباحxxث وبxxذلك فxxإن مجتمxxع مجتمع الدراسة: 

xxكلة الدراالدراسة ھو جمیع اإلفراد الxxوع مشxxون موضxxةذین یكونxxك 24سxxوء ذلxxى ضxxوعل ،
یتكxxون مجتمxxع الدراسxxة األصxxلي مxxن جمیxxع طالبxxات المسxxتوى الثxxامن بجامعxxة األمیxxرة 

ه، باإلضxxافة إلxxى أصxxحاب 1437/ 1436) طالبxxة مxxن العxxام الجxxامعي  4119وعxxددھن (
 ـ بمدینة الریاض األعمال بالقطاعین العام والخاص

بأنھxxا نموذجxxاً یشxxمل جانبxxاً أو جxxزءاً مxxن وحxxدات المجتمxxع  25والتي عرفھا :عینة الدراسة
األصلي المعني بالبحث، تكون ممثلة لھ، بحیث تحمل صفاتھ المشتركة، وھذا النموذج أو 

د مxxا وقxxد تحxxدالجزء یغني الباحث عxxن دراسxxة كxxل وحxxدات ومفxxردات المجتمxxع األصxxلي، 
بلxxغ ,) 4119تمxxع الدراسxxة (ألصxxلي لمج) تقریبxxاً مxxن اجمxxالي المجتمxxع ا%5یمثل نسxxبتھ (

) استمارة خاصة بالطالبات وفقاً لھذه النسبة، ولكxxن تxxم االسxxتجابة 206عدد االستمارات (
 طالبة فقط كاستمارات صالحة للتحلیل. 106من قبل 

مفردة بطریقة العینة العشوائیة وممن  13في حین تكونت عینة أصحاب األعمال من  
 بالمعلومات المفیدة للبحث. ءسمحوا باإلدال
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 حدود الدراسة: 
بالریxxاض المملكxxة العربیxxة السxxعودیة  نxxورة: جمیع كلیxxات جامعxxة األمیxxرة المجال المكاني

 ) كلیة على النحو التالي:15وعددھا (
إدارة االعمxxال، كلیxxة  العلxxوم، كلیxxةعلxxوم الحاسxxب والمعلومxxات االلكترونیxxة، كلیxxة  (كلیxxة

یxxxة اللغxxxات والترجمxxxة، كلیxxxة التربیxxxة، كلیxxxة اآلداب، كلیxxxة الخدمxxxة التصxxxامیم والفنxxxون، كل
االجتماعیة، معھد تعلیم اللغة العربیة، كلیة التمریض، كلیة الصیدلة، كلیة الصحة وعلوم 

 التأھیل، كلیة طب األسنان، كلیة المجتمع، كلیة الطب البشري).
 . 1436/1437ام الجامعي في الفصل الثاني من الع جمع البیانات: فترة المجال الزمني

 المجال البشري:  
من  %5قوامھا ( بجامعة األمیرةالمستوى الثامن طالبات  جمیععینة عشوائیة من  .1

) طالبة 106المجتمع األصلي) واستقرت االستمارات الصالحة للتحلیل على (
 فقط.

مفردة وممن سمحوا باإلدالء  13من مكونة أصحاب األعمال عینة عشوائیة من  .2
 بالمعلومات المفیدة للبحث.

 أدوات جمع البیانات: 
بالقطxxاعین العxxام  االعمxxالاسxxتبیان تحدیxxد االحتیاجxxات یطبxxق علxxى عینxxة مxxن أصxxحاب 

 والخاص.
اسxxتمارة (نوعیxxة) لقیxxاس رضxxا المتوقxxع تخxxرجھن عxxن خبxxراتھم المكتسxxبة مxxن البxxرامج 

على عینة من طالبات المستوى الثامن بجمیع تخصصات الجامعxxة (مxxن  ةاالكادیمیة مطبق
 إعداد الباحثة).

 ):Reliabilityوالثبات (validity) صدق أدوات الدراسة (
تم التأكxxد مxxن صxxدق أدوات الدراسxxة مxxن خxxالل: الصxxدق الظxxاھري (الخxxارجي) لxxألدوات 

)face validityألxx(صدق المحكمین)، وصدق االتساق الداخلي ل ( (ائيxxدق البنxxالص) داة
،ولقیxxاس مxxدى ثبxxات األدوات تxxم اسxxتخدام (معادلxxة ألفxxا spssاحصxxائیا مxxن خxxالل برنxxامج 

وقxxxد وبلxxxغ معامxxxل الثبxxxات العxxxام، لالسxxxتمارة النوعیxxxة  .(Cronbach'aAlphaكرونبxxxاخ
) وھذا یدل على أنھا تتمتع بدرجة عالیة من الثبات ولم یتم حساب الثبات 0.88للطالبات (
 رة أصحاب األعمال لصغر حجم العینة.الستما

 المستخدمة:المعامالت اإلحصائیة 
تتحxxدد فxxي مجموعxxة مxxن المعxxامالت المتوقxxع اسxxتخدامھا مxxن خxxالل البرنxxامج االحصxxائي 

SPSSالحسابیة.المتوسطات ، وعامالت التكرار والنسبة المئویة،وم وتشمل االحصاءات 
 t-test،  االنحراف المعیاري

 الدراسة وتفسیرھاتحلیل نتائج 
 )1جدول رقم (

 عدد سنوات البرنامج الدراسيتوزیع أفراد عینة الدراسة وفقاً 
 النسبة التكرار عدد سنوات البرنامج الدراسي

 58.5 62 سنوات 4
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 41.5 44 سنوات 5
 ٪100 106 المجموع

حیxxث یتبxxین  ،الدراسxxيعدد سxxنوات البرنxxامج یوضح الجدول السابق توزیع أفراد الدراسة وفقاً لمتغیر 
) مxxxن إجمxxxالي أفxxxراد الدراسxxxة عxxxدد سxxxنوات ٪58.5) مxxxن أفxxxراد الدراسxxxة یمxxxثلن مxxxا نسxxxبتھ (62أن (

) مxxن أفxxراد 44( حxxین أنفxxي  الدراسxxة،الفئxxة األكثxxر مxxن أفxxراد  سxxنوات، وھxxن 4برنxxامجھن الدراسxxي 
 5) مxxن إجمxxالي أفxxراد الدراسxxة عxxدد سxxنوات برنxxامجھن الدراسxxي ٪41.5الدراسxxة یمxxثلن مxxا نسxxبتھ (

 الدراسة.وھن الفئة األقل من افراد عینة  سنوات،
 )2جدول رقم (

 توزیع أفراد عینة الدراسة وفقاً نوع البرنامج
 النسبة التكرار نوع البرنامج

 36.8 39 علمي
 63.2 67 إنسانیةعلوم 

 ٪100 106 المجموع

) 67حیث یتبxxین أن ( ،الدراسينوع البرنامج یوضح الجدول السابق توزیع أفراد الدراسة وفقاً لمتغیر 
انسxxانیة، ) من إجمالي أفراد الدراسxxة نxxوع برنxxامجھن علxxوم ٪63.2من أفراد الدراسة یمثلن ما نسبتھ (

) ٪36.8) مxxن أفxxراد الدراسxxة یمxxثلن مxxا نسxxبتھ (39( حxxین أنفxxي  الدراسة،الفئة األكثر من أفراد  وھن
 الدراسة.وھن الفئة األقل من افراد عینة  علمي،من إجمالي أفراد الدراسة نوع برنامجھن 

وقد یرجع تفاعل طالب العلوم اإلنسxxانیة بشxxكل أكبxxر علxxى أداة الدراسxxة نظxxرا لطبیعxxة التخصxxص ھxxذا 
أكثxxر بالدراسxxة ومتطلباتھxxا التxxي قxxد تسxxتھلك مxxنھن وقتxxاً أطxxول شغلن باإلضافة إلى أن طالب العلمي ین
 من طالب كلیات العلوم اإلنسانیة.

 )3جدول رقم (
 دورات تدریبیة تم الحصول علیھا ترتبط بالبرنامج األكادیميتوزیع أفراد عینة الدراسة وفقاً 

دورات تدریبیxxxxxة تxxxxxم الحصxxxxxول علیھxxxxxا تxxxxxرتبط بالبرنxxxxxامج 
 النسبة التكرار األكادیمي

 14.2 15 دورات فأكثر 5
 59.4 63 دورات 3أقل من 

 26.4 28 دورات 5الى أقل من  3من 
 ٪100 106 المجموع

الxxدورات التدریبیxxة التxxي تxxم الحصxxول علیھxxا یوضح الجدول السابق توزیع أفراد الدراسة وفقxxاً لمتغیxxر 
) مxxن ٪59.4) من أفراد الدراسxxة یمxxثلن مxxا نسxxبتھ (63، حیث یتبین أن ( ترتبط بالبرنامج األكادیمي و

دورات تدریبیة ترتبط بالبرنxxامج األكxxادیمي ،وھxxن الفئxxة  3إجمالي أفراد الدراسة حصلن على أقل من 
) من إجمxxالي ٪26.4) من أفراد الدراسة یمثلن ما نسبتھ (28األكثر من أفراد الدراسة ، في حین  أن (

دورات  تدریبیة ترتبط بالبرنامج األكادیمي ، بینمxxا وجxxد   5الى اقل من   3اسة حصلن على أفراد الدر
 5) مxxن إجمxxالي أفxxراد الدراسxxة حصxxلن علxxى ٪14.2) مxxن أفxxراد الدراسxxة یمxxثلن مxxا نسxxبتھ (15أن (

 ترتبط بالبرنامج األكادیمي وھن الفئة األقل من افراد عینة الدراسة . ودورات  تدریبیة فأكثر 
میرة نورة إلى عقد دورات تدریبیxxة لخدمxxة الطالبxxات فxxي قد تُفسر النتیجة السابقة إلى اتجاه جامعة األو

 المھارات العامة باإلضافة إلى الدورات التدریبیة التي تشمل المقررات التخصصیة.

 الحتیاجccات سccوق العمccل الفعلیccة؟ نccورةمccة مخرجccات جامعccة األمیccرة ئمccا واقccع مال االول: التسccاؤل
ؤل األول تxxxxم حسxxxxاب التكxxxxرارات والنسxxxxب المئویxxxxة والمتوسxxxxطات الحسxxxxابیة اسxxxxتلإلجابxxxxة علxxxxى ال

  :واالنحرافات المعیاریة والرتب الستجابات أفراد الدراسة على عبارات محاور الدراسة التالیة
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وجccاءت  )،وجھccة نظccر اصccحاب االعمccال نccورة (مccنواقccع مواصccفات خریجccات جامعccة األمیccرة  أوال:
 ما یوضحھا الجدول التالي:النتائج ك

 )1جدول (

رة
عبا
ال

 

 واقع المواصفات

 درجات الموافقة

ط 
وس
لمت
ا

بي
سا
لح
ا

ف  
را
نح
اال

ري
عیا
الم

 

ب
رتی
الت

فقة 
موا
 ال
جة
در

 

 عالي متوسط ضعیف

 % ك % ك % ك

قxxxxدرة خریجxxxxات جامعxxxxة األمیxxxxرة  4
علxxي أداء المھxxام التxxي یكلفxxن  نxxورة
 بھا

 عالي 1 0.63 2.69 76.9 10 15.4 2 7.7 1

بشxxكل عxxام مxxا ھxxو تقیxxیم سxxعادتكم  1
لجxxxودة خریجxxxات جامعxxxة األمیxxxرة 

 نورة

 عالي 2 0.52 2.54 53.8 7 46.2 6 0 0

ھxxل تُفضxxل تعیxxین خریجxxة جامعxxة  12
عxxxxxxن خریجxxxxxxات  نxxxxxxورةاألمیxxxxxxرة 

 الجامعات األخرى؟

 عالي 3 0.52 2.46 46.2 6 53.8 7 0 0

مھxxxارات الحاسxxxب اآللxxxي الالزمxxxة  9
 ألداء العمل

 عالي 4 0.65 2.38 46.2 6 46.2 6 7.7 1

المھxxارات الفنیxxة الالزمxxة للخریجxxة  3
 ألداء العمل 

 متوسط 5 0.63 2.31 38.5 5 53.8 7 7.7 1

كفxxxxاءة خریجxxxxات جامعxxxxة األمیxxxxرة  7
 نورة

 متوسط 6 0.75 2.31 46.2 6 38.5 5 15.4 2

المھxxxxxارات األساسxxxxxیة لخریجxxxxxات  2
 نورةجامعة األمیرة 

 متوسط 7 0.44 2.23 23.1 3 76.9 10 0 0

مھxxارات االتصxxال الفعxxال والعمxxل  8
بxxروح الفریxxق الالزمxxة ألداء مھxxام 

 العمل

 متوسط 8 0.69 2.15 30.8 4 53.8 7 15.4 2

 نورةتنافس خریجة جامعة األمیرة  11
 خریجات الجامعات األخرى

 متوسط 9 0.69 2.15 30.8 4 53.8 7 15.4 2

جامعxxة األمیxxرة  خریجاتسلوكیات  6
 في مجال العمل نورة

 متوسط 10 0.76 2.08 30.8 4 46.2 6 23.1 3

حداثxxxxxxة المعxxxxxxارف والمعلومxxxxxxات  5
 الالزمة ألداء المھام المطلوبة

 متوسط 11 0.41 2.00 7.7 1 84.6 11 7.7 1

مھxxxارات اللغxxxة االنجلیزیxxxة تحxxxدثاً  10
 وكتابة

 متوسط 12 0.86 1.92 30.8 4 30.8 4 38.5 5

 متوسط 0.34 2.27 المتوسط الحسابي العام

 ) ما یلي:1یتضح من الجدول رقم (
أوالً: یوجxxد تفxxاوت فxxي اسxxتجابات عینxxة الدراسxxة (اصxxحاب االعمxxال) لمحxxور مواصxxفات خریجxxات جامعxxة 

إلى  1.92حیث أن المتوسط الحسابي لھا یتراوح ما بین ( )،وجھة نظر أصحاب االعمال نورة (مناألمیرة 
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)، وھذه المتوسطات تقع في الفئة الثانیة والثالثة من فئxxات المقیxxاس المتxxدرج الثالثxxي والتxxي تشxxیر إلxxى 2.69
 (متوسط/ عالي) في أداة الدراسة.

ثانیاً: یتضح كذلك من الجدول أعاله أنھ یمكن ترتیب عبارات محxxور (مواصxxفات خریجxxات جامعxxة األمیxxرة 
وجھxxة نظxxر عینxxة الدراسxxة (اصxxحاب االعمxxال) حسxxب درجxxة  وجھة نظر أصحاب االعمxxال) مxxن نورة (من

 الموافقة علیھا، ترتیباً تنازلیاً وفق المتوسط الحسابي كما یلي:
 االعمxxال) التxxيوجھxxة نظxxر أصxxحاب  نxxورة (مxxنفي محور مواصفات خریجات جامعة األمیxxرة  العبارات .أ

المتوسxxطات تقxxع بالفئxxة الثالثxxة مxxن فئxxات  عالیxxة، وھxxذهجاءت استجابة عینxxة الدراسxxة علیھxxا بدرجxxة رضxxا 
 ) وھي على الترتیب:3إلى  3.34تتراوح ما بین ( الثالثي والتيالمقیاس المتدرج 

علxxي أداء  نxxورة" قxxدرة خریجxxات جامعxxة األمیxxرة وھxxي) 4(الفقxxرة الدراسة على  عینةجاءت استجابات  .1
وانحراف معیxxاري  )،2.69متوسط حسابي (ب )،المھام التي یكلفن بھا " بالمرتبة األولى وبدرجة (عالیة

)0.63(. 
" بشكل عام ما ھو تقییم سعادتكم لجxxودة خریجxxات وھي) 1(الفقرة الدراسة على  عینةجاءت استجابات  .2

وانحxxراف معیxxاري  )،2.54بمتوسxxط حسxxابي ( )،" بالمرتبة الثانیة وبدرجة (عالیxxة نورةجامعة األمیرة 
)0.52(. 

 نxxورةھxxل تُفضxxل تعیxxین خریجxxة جامعxxة األمیxxرة  وھي) 12(الفقرة الدراسة على  عینةجاءت استجابات  .3
 )،2.46بمتوسxxxط حسxxxابي ( )،عxxxن خریجxxxات الجامعxxxات األخxxxرى " بالمرتبxxxة الثالثxxxة وبدرجxxxة (عالیxxxة

 .)0.52وانحراف معیاري (
عمxxل " " مھxxارات الحاسxxب اآللxxي الالزمxxة ألداء الوھxxي) 9(الفقxxرة الدراسة على  عینةجاءت استجابات  .4

 .)0.65وانحراف معیاري ( )،2.38بمتوسط حسابي ( )،بالمرتبة الرابعة وبدرجة (عالیة
في محور مواصxxفات خریجxxات جامعxxة األمیxxرة نxxورة (مxxن وجھxxة نظxxر أصxxحاب االعمxxال) جxxاءت  العبارات .ب

المتوسxxطات تقxxع بالفئxxة الثانیxxة مxxن فئxxات  متوسxxطة، وھxxذهاسxxتجابة افxxراد عینxxة الدراسxxة علیھxxا بدرجxxة رضxxا 
 ) وھي على الترتیب:2.33إلى 1.68تتراوح ما بین ( الثالثي والتيالمقیاس المتدرج 

" المھxxارات الفنیxxة الالزمxxة للخریجxxة ألداء العمxxل " وھxxي) 3(الفقxxرة الدراسxxة علxxى  عینxxةجxxاءت اسxxتجابات  .1
 .)0.63وانحراف معیاري ( )،2.31بمتوسط حسابي ( )،بالمرتبة الخامسة وبدرجة (متوسطة

" بالمرتبxxة  نxxورة" كفxxاءة خریجxxات جامعxxة األمیxxرة وھxxي) 7(الفقxxرة الدراسxxة علxxى  عینxxةاسxxتجابات  جxxاءت .2
 ).0.75وانحراف معیاري ( )،2.31بمتوسط حسابي ( )،السادسة وبدرجة (متوسطة

"  نورة" المھارات األساسیة لخریجات جامعة األمیرة وھي) 2(الفقرة الدراسة على  عینةاستجابات  اءتج .3
 ).0.44وانحراف معیاري ( )،2.23بمتوسط حسابي ( )،بالمرتبة السابعة وبدرجة (متوسطة

4. xxتجابات  اءتجxxةاسxxى  عینxxة علxxرة الدراسxxي) 8(الفقxxق وھxxروح الفریxxل بxxال والعمxxال الفعxxارات االتصxxمھ "
وانحxxراف  )،2.15بمتوسxxط حسxxابي ( )،نxxة وبدرجxxة (متوسxxطةالالزمxxة ألداء مھxxام العمxxل " بالمرتبxxة الثام

 ).0.69معیاري (
خریجxxات  نxxورة" تنxxافس خریجxxة جامعxxة األمیxxرة وھxxي) 11(الفقxxرة الدراسxxة علxxى  عینxxةاسxxتجابات  جxxاءت .5

وانحxxراف معیxxاري  )،2.15بمتوسxxط حسxxابي ( )،الجامعات األخرى " بالمرتبة التاسxxعة وبدرجxxة (متوسxxطة
)0.69.( 

فxxي مجxxال  نxxورةجامعxxة األمیxxرة  سxxلوكیات خریجxxات وھxxي) 6(الفقxxرة الدراسة علxxى  عینةاستجابات  جاءت .6
 ).0.76وانحراف معیاري ( )،2.08بمتوسط حسابي ( )،العمل " بالمرتبة العاشرة وبدرجة (متوسطة

المھxxام  " حداثxxة المعxxارف والمعلومxxات الالزمxxة ألداء وھxxي) 5(الفقxxرة الدراسة على  عینةاستجابات  جاءت .7
وانحxxراف معیxxاري  )،2.00بمتوسxxط حسxxابي ( )،المطلوبxxة " بالمرتبxxة الحادیxxة عشxxر وبدرجxxة (متوسxxطة

)0.41.( 
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" مھارات اللغة االنجلیزیة تحxxدثاً وكتابxxة " بالمرتبxxة  وھي) 10(الفقرة الدراسة على  عینةاستجابات  جاءت .8
 ).0.86وانحراف معیاري ( )،1.92بمتوسط حسابي ( )،الثانیة عشر وبدرجة (متوسطة

ونسxxتخلص ممxxا سxxبق أن المتوسxxط الحسxxابي العxxام السxxتجابات عینxxة الدراسxxة علxxى محxxور مواصxxفات خریجxxات 
) 0.34) بانحراف معیxxاري (3درجھ من  2.27بلغ ( االعمال) قدجامعة األمیرة نورة (من وجھة نظر أصحاب 

جxxة متوسxxطة عxxن مواصxxفات خریجxxات جامعxxة وھxxذا یعنxxي أن عینxxة الدراسxxة (اصxxحاب االعمxxال) راضxxین بدر
 األمیرة نورة.

وجccاءت النتccائج كمccا  األكccادیمي،رضا الطالبات عن تنمیccة االسccتعداد الشخصccي خccالل اإلعccداد بالبرنccامج  ثانیا:
 یوضحھا الجدول التالي:

 )2جدول (

رة
عبا
ال

 

 االستعداد الشخصي

 درجات الرضا

ط 
وس
لمت
ا

بي
سا
لح
ا

ف  
را
نح
اال

ري
عیا
الم

 

ب
رتی
الت

ضا 
لر
ة ا
رج
د

 

 عالي متوسط ضعیف

 % ك % ك % ك

نمى البرنxxامج القxxدرة علxxى تحمxxل  5
 الطالبات للمسؤولیة.

 عالي 1 0.58 2.60 65.1 69 30.2 32 4.7 5

اكسxxxب البرنxxxامج الطالبxxxات الثقxxxة  4
بالنفس في قدرتھن علxxى ممارسxxة 

 التخصص بعد التخرج.

 عالي 2 0.69 2.44 55.7 59 33.0 35 11.3 12

سxxxاعد البرنxxxامج الطالبxxxات علxxxى  2
التفسxxxxxxxxxیر الxxxxxxxxxدقیق للمواقxxxxxxxxxف 

 والحاالت.

 عالي 3 0.65 2.36 45.3 48 45.3 48 9.4 10

مكن البرنامج الطالبات مxxن اقامxxة  3
 عالقات مھنیة مع العمالء.

 عالي 4 0.69 2.35 47.2 50 40.6 43 12.3 13

مكن البرنامج الطالبة مxxن التمییxxز  1
الممارسxxة المطلوبxxة  بین مفxxردات
 لسوق العمل.

8 7.5 60 56.6 38 35.8 2.28 0.60 5 

متوسط
 

 عالي 0.48 2.41 المتوسط الحسابي العام
 ) ما یلي:2یتضح من الجدول رقم (

أوالً: یوجد تفاوت في استجابات عینة الدراسة (الطالبات) لمحور رضا الطالبات عن تنمیxxة االسxxتعداد 
 2.28حیث أن المتوسxxط الحسxxابي لھxxا یتxxراوح مxxا بxxین ( األكادیمي،الشخصي خالل اإلعداد بالبرنامج 

درج الثالثxxي والتxxي )، وھذه المتوسطات تقع في الفئة الثانیة والثالثxxة مxxن فئxxات المقیxxاس المت2.60xxإلى 
 تشیر إلى (متوسط/ عالي) في أداة الدراسة.

ثانیxxاً: یتضxxح كxxذلك مxxن الجxxدول أعxxاله أنxxھ یمكxxن ترتیxxب عبxxارات محxxور (رضxxا الطالبxxات عxxن تنمیxxة 
حسxxب درجxxة الموافقxxة  ھناالسxxتعداد الشخصxxي خxxالل اإلعxxداد بالبرنxxامج األكxxادیمي) مxxن وجھxxة نظxxر

 توسط الحسابي كما یلي:علیھا، ترتیباً تنازلیاً وفق الم
العبارات في محور رضا الطالبات عن تنمیة االستعداد الشخصي خxxالل اإلعxxداد بالبرنxxامج األكxxادیمي  .1

المتوسطات تقع بالفئxxة الثالثxxة  عالیة، وھذهالتي جاءت استجابة افراد عینة الدراسة علیھا بدرجة رضا 
 ) وھي على الترتیب:3إلى  3.34( تتراوح ما بین الثالثي والتيمن فئات المقیاس المتدرج 

" نمxxى البرنxxامج القxxدرة علxxى تحمxxل وھxxي) 5(الفقxxرة الدراسxxة علxxى  عینxxةجxxاءت اسxxتجابات  .1
وانحxxراف  )،2.60بمتوسط حسابي ( )،الطالبات للمسؤولیة " بالمرتبة األولى وبدرجة (عالیة

یعنى أن أفراد عینة الدراسة من الطالبات راضxxین بدرجxxة عالیxxة علxxى  ) وھذا0.58معیاري (
 رة على تحمل الطالبات للمسؤولیة.أن البرنامج نمى القد
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اكسب البرنامج الطالبات الثقxxة بxxالنفس " وھي) 4(الفقرة الدراسة على  عینةجاءت استجابات  .2
بمتوسط  )،" بالمرتبة الثانیة وبدرجة (عالیة في قدرتھن على ممارسة التخصص بعد التخرج

یعنى أن أفراد عینة الدراسة مxxن الطالبxxات  ) وھذا0.69وانحراف معیاري ( )،2.44حسابي (
البرنxxامج اكسxxب الطالبxxات الثقxxة فxxي قxxدرتھن علxxى ممارسxxة راضxxین بدرجxxة عالیxxة علxxى أن 

 . التخصص بعد التخرج
ساعد البرنامج الطالبات علxxى التفسxxیر " وھي) 2(الفقرة الدراسة على  عینةجاءت استجابات  .3

 )،2.36بمتوسxxط حسxxابي ( )،" بالمرتبxxة الثالثxxة وبدرجxxة (عالیxxة الxxدقیق للمواقxxف والحxxاالت
یعنى أن أفxxراد عینxxة الدراسxxة مxxن الطالبxxات راضxxین بدرجxxة  ) وھذا0.65وانحراف معیاري (

 للمواقف والحاالت. البرنامج ساعد الطالبات على التفسیر الدقیقعالیة على أن 
مكxxن البرنxxامج الطالبxxات مxxن اقامxxة ) وھxxى" 3(الفقxxرة الدراسxxة علxxى  عینxxةجxxاءت اسxxتجابات  .4

 )،2.35بمتوسxxط حسxxابي ( )،" بالمرتبxxة الرابعxxة وبدرجxxة (عالیxxة عالقxxات مھنیxxة مxxع العمxxالء
 .)0.69وانحراف معیاري (

خxxالل اإلعxxداد بالبرنxxامج األكxxادیمي العبارات في محور رضا الطالبات عن تنمیة االستعداد الشخصي  .ب
المتوسxxطات تقxxع بالفئxxة الثانیxxة  متوسxxطة، وھxxذهالتي جاءت استجابة عینة الدراسة علیھا بدرجxxة رضxxا 

 ) وھي على الترتیب:2.33إلى 1.68تتراوح ما بین ( الثالثي والتيمن فئات المقیاس المتدرج 
البرنامج الطالبxxة مxxن التمییxxز بxxین  مكن" وھي) 1(الفقرة الدراسة على  عینةجاءت استجابات  .1

بمتوسxxط  )،" بالمرتبxxة الخامسxxة وبدرجxxة (متوسxxطة مفردات الممارسة المطلوبة لسوق العمxxل
یعنى أن أفراد عینة الدراسة مxxن الطالبxxات  ) وھذا0.60وانحراف معیاري ( )،2.28حسابي (

مفxxردات الممارسxxة البرنxxامج مكxxن الطالبxxة مxxن التمییxxز بxxین راضین بدرجة متوسxxطة علxxى أن 
 المطلوبة لسوق العمل.

ونستخلص مما سبق أن المتوسط الحسابي العام الستجابات عینة الدراسة على محور رضxxا الطالبxxات 
) 3درجxxھ مxxن  2.41عxxن تنمیxxة االسxxتعداد الشخصxxي خxxالل اإلعxxداد بالبرنxxامج األكxxادیمي قxxد بلxxغ (

لطالبxxات) راضxxین بدرجxxة عالیxxة عxxن تنمیxxة ) وھذا یعني أن عینة الدراسxxة (ا0.48بانحراف معیاري (
 االستعداد الشخصي خالل اإلعداد بالبرنامج األكادیمي.

وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول  األكادیمي، النظري بالبرنامجرضا الطالبات عن اإلعداد  ثالثا:
 التالي:

 )3جدول (

رة
عبا
ال

 
 االعداد النظري

 درجات الرضا

ط 
وس
مت
ال

بي
سا
لح
ا

ف  
حرا
الن
ا

ري
عیا
الم

 

یب
رت
الت

ضا 
لر
ة ا
رج
د

 

 عالي متوسط ضعیف

 % ك % ك % ك

 البرنxxxxxxxامج الطالبxxxxxxxاتاكسxxxxxxxب  12
 مھارات االتصال الفعال

 عالي 1 0.60 2.44 50.0 53 44.3 47 5.7 6

عxxxxxxxxدد السxxxxxxxxاعات المكتسxxxxxxxxبة  3
 بالبرنامج مناسبة

 عالي 2 0.68 2.43 53.8 57 35.8 38 10.4 11

التxxxxxxxxxxxxxدریس اسxxxxxxxxxxxxxتراتیجیات  18
المسxxxxxتخدمة مالءمxxxxxة لقxxxxxدرات 

 الطالبات

 عالي 3 0.64 2.40 48.1 51 43.4 46 8.5 9

المتطلبات االجباریة للتخصxxص  6
 جمیعھا ذات فائدة لمجال العمل

 عالي 4 0.59 2.38 43.4 46 50.9 54 5.7 6

بشxxxكل عxxxام المعxxxارف النظریxxxة  1
التxxي تمxxت دراسxxتھا كافیxxة لفھxxم 

 عالي 5 0.62 2.37 44.3 47 48.1 51 7.5 8
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رة
عبا
ال

 

 االعداد النظري

 درجات الرضا

ط 
وس
مت
ال

بي
سا
لح
ا

ف  
حرا
الن
ا

ري
عیا
الم

 

یب
رت
الت

ضا 
لر
ة ا
رج
د

 

 عالي متوسط ضعیف

 % ك % ك % ك

 تخصصي.
 

المراجxxxxxxع االساسxxxxxxیة والكتxxxxxxب  20
االضxxxxxافیة تسxxxxxاھم فxxxxxي صxxxxxقل 

 المعرفة الطالبیة.

12 11.3 47 44.3 47 44.3 2.33 0.67 6 
 متوسط

الخریجxxxxxxxة یؤھxxxxxxxل البرنxxxxxxxامج  13
مع خریجات الجامعxxات  للتنافس

 األخرى.

13 12.3 47 44.3 46 43.4 2.31 0.68 7 
 متوسط

التxxxxxxxxxxxxxدریس اسxxxxxxxxxxxxxتراتیجیات  17
المسxxxxxتخدمة مالءمxxxxxة لطبیعxxxxxة 

 التخصص وقدرات الطالبات.

16 15.1 42 39.6 48 45.3 2.30 0.72 8 
 متوسط

المتطلبxxxxxات االجباریxxxxxة للكلیxxxxxة  5
 جمیعھا ذات فائدة لمجال العمل

 متوسط 9 0.65 2.29 39.6 42 50.0 53 10.4 11

المھxxxxارات األساسxxxxیة المكتسxxxxبة  8
یسxxتطیع من البرنامج األكxxادیمي 

 الطالبات تطبیقھا بسھولة.

10 9.4 55 51.9 41 38.7 2.29 0.63 10 
 متوسط

المھxxxxارات األساسxxxxیة المكتسxxxxبة  7
 من البرنامج األكادیمي كافیة

 متوسط 11 0.67 2.28 40.6 43 47.2 50 12.3 13

تم توظیف كافة التقنیات الحدیثة  14
فxxxxxي الجامعxxxxxة خxxxxxالل مرحلxxxxxة 

 االعداد النظري.

13 12.3 50 47.2 43 40.6 2.28 0.67 12 
 متوسط

سxxxاعد البرنxxxامج علxxxى اكتسxxxاب  9
المھxxxxxxxxارات الفنیxxxxxxxxة الالزمxxxxxxxxة 

 ةللخریج
 

10 9.4 58 54.7 38 35.8 2.26 0.62 13 

 متوسط

یتضxxxxxxمن البرنxxxxxxامج مقxxxxxxررات  10
 سxxلوكیات الخریجxxةتركxxز علxxى 

 في مجال العمل.

18 17.0 45 42.5 43 40.6 2.24 0.72 14 
 متوسط

الخریجxxxxxxات یؤھxxxxxxل البرنxxxxxxامج  11
 عالیة بكفاءة

 متوسط 15 0.70 2.24 38.7 41 46.2 49 15.1 16

معاییر التقیxxیم الخاصxxة باإلعxxداد  15
النظxxxxxري ذات فاعلیxxxxxة وتقxxxxxیس 

 المستوى الحقیقي للطالب

11 10.4 59 55.7 36 34.0 2.24 0.63 16 
 متوسط

ساھمت المقررات المكتسبة فxxي  2
 دقیق الخریجة بشكلاعداد 

 متوسط 17 0.63 2.22 33.0 35 55.7 59 11.3 12

المتطلبxxxات االجباریxxxة للجامعxxxة  4
 جمیعھا ذات فائدة لمجال العمل

 متوسط 18 0.67 2.20 34.0 36 51.9 55 14.2 15

اسxxxxxxxxxxxxxتراتیجیات التxxxxxxxxxxxxxدریس  16
 المستخدمة متنوعة

 متوسط 19 0.75 2.14 35.8 38 42.5 45 21.7 23

والكتxxxxxxب  المراجxxxxxxع االساسxxxxxxیة 19
االضxxxxxxافیة متxxxxxxوفرة بالمكتبxxxxxxة 
المركزیxxxxة وتسxxxxاھم فxxxxي صxxxxقل 

 المعرفة الطالبیة

30 28.3 35 33.0 41 38.7 2.10 0.82 20 

 متوسط

 متوسط 0.44 2.29 المتوسط الحسابي العام
 ) ما یلي:3یتضح من الجدول رقم (

النظري أوالً: یوجد تفاوت في استجابات عینة الدراسة (الطالبات) لمحور رضا الطالبات عن اإلعداد 
)، وھxxذه 2.44إلxxى  2.10حیxxث أن المتوسxxط الحسxxابي لھxxا یتxxراوح مxxا بxxین ( األكxxادیمي، بالبرنxxامج



17	
	

ر إلxxى (متوسxxط/ المتوسطات تقع في الفئة الثانیة والثالثة من فئات المقیاس المتدرج الثالثي والتxxي تشxxی
 عالي) في أداة الدراسة.

ثانیاً: یتضح كذلك من الجxxدول أعxxاله أنxxھ یمكxxن ترتیxxب عبxxارات محxxور (رضxxا الطالبxxات عxxن اإلعxxداد 
األكادیمي) من وجھة نظر عینة الدراسة (الطالبxxات) حسxxب درجxxة الموافقxxة علیھxxا،  النظري بالبرنامج

 :ترتیباً تنازلیاً وفق المتوسط الحسابي كما یلي
األكxxادیمي التxxي جxxاءت  النظxxري بالبرنxxامجفxxي محxxور رضxxا الطالبxxات عxxن اإلعxxداد  العبxxارات .أ

المتوسxxطات تقxxع بالفئxxة الثالثxxة مxxن فئxxات  عالیxxة، وھxxذهاستجابة افراد عینة الدراسة علیھا بدرجة رضا 
 ) وھي على الترتیب:3إلى  3.34تتراوح ما بین ( الثالثي والتيالمقیاس المتدرج 

مھxxارات  البرنxxامج اكسxxب الطالبxxات أن) وھxxى" 12(الفقxxرة الدراسxxة علxxى  عینxxةبات جxxاءت اسxxتجا .1
) ، وانحxxراف معیxxاري 2.44" بالمرتبة األولxxى وبدرجxxة (عالیxxة) ، بمتوسxxط حسxxابي ( االتصال الفعال

 .المكتسبة مھارات االتصال الفعال ضین بدرجة عالیة على)  وھذا یعنى أن عینة الدراسة را0.60(
"  عxxدد السxxاعات المكتسxxبة بالبرنxxامج مناسxxبة" وھxxي) 3(الفقxxرة الدراسxxة علxxى  عینxxةجاءت استجابات  .2

یعنى أن  ) وھذا0.68وانحراف معیاري ( )،2.43بمتوسط حسابي ( )،بالمرتبة الثانیة وبدرجة (عالیة
 . عدد الساعات المكتسبة بالبرنامج مناسبةعینة الدراسة راضین بدرجة عالیة على 

اسxxتراتیجیات التxxدریس المسxxتخدمة مالءمxxة " وھxxي) 18(الفقxxرة الدراسxxة علxxى  عینxxةاستجابات جاءت  .3
وانحxxراف معیxxاري  )،2.40بمتوسxxط حسxxابي ( )،" بالمرتبxxة الثالثxxة وبدرجxxة (عالیxxة لقدرات الطالبxxات

 استراتیجیات التدریس المستخدمة.) وھذا یعنى أن عینة الدراسة راضین بدرجة عالیة على أن 0.64(
المتطلبxxات االجباریxxة للتخصxxص جمیعھxxا ذات " وھxxي) 6(الفقxxرة الدراسة على  عینةجاءت استجابات  .4

وانحxxراف معیxxاري  )،2.38بمتوسط حسxxابي ( )،" بالمرتبة الرابعة وبدرجة (عالیة فائدة لمجال العمل
 .المتطلبات االجباریةیعنى أن عینة الدراسة راضین بدرجة عالیة على  ) وھذا0.59(

بشxxكل عxxام المعxxارف النظریxxة التxxي تمxxت " وھxxي) 1(الفقxxرة الدراسxxة علxxى  عینxxةسxxتجابات ا جxxاءت .5
 )،2.37بمتوسxxط حسxxابي ( )،" بالمرتبxxة الخامسxxة وبدرجxxة (عالیxxة دراسxxتھا كافیxxة لفھxxم تخصصxxي

 .المعارف النظریة یعنى أن عینة الدراسة راضین بدرجة عالیة على ) وھذا0.62وانحراف معیاري (
األكxxادیمي التxxي جxxاءت اسxxتجابة عینxxة  النظري بالبرنامجفي محور رضا الطالبات عن اإلعداد  العباراتب. 

الثالثxxي المتوسطات تقع بالفئة الثانیة من فئات المقیxxاس المتxxدرج  متوسطة، وھذهالدراسة علیھا بدرجة رضا 
 ) وھي على الترتیب:2.33إلى 1.68تتراوح ما بین ( والتي
المراجxxع االساسxxیة والكتxxب االضxxافیة تسxxاھم " وھxxي) 20(الفقxxرة اسة على الدر عینةجاءت استجابات  .1

 )،2.33بمتوسxxط حسxxابي ( )،" بالمرتبxxة السادسxxة وبدرجxxة (متوسxxطة فxxي صxxقل المعرفxxة الطالبیxxة
 .یعنى أن عینة الدراسة راضین بدرجة متوسطة ) وھذا0.67وانحراف معیاري (

مxxxع  الخریجxxxة للتنxxxافسیؤھxxxل البرنxxxامج " وھxxxي) 13(الفقxxxرة الدراسxxxة علxxxى  عینxxxةاسxxxتجابات  جxxxاءت .2
 )،2.31بمتوسxxط حسxxابي ( )،" بالمرتبxxة السxxابعة وبدرجxxة (متوسxxطة خریجxxات الجامعxxات األخxxرى

 .)0.68وانحراف معیاري (
اسxxتراتیجیات التxxدریس المسxxتخدمة مالءمxxة " وھxxي) 17(الفقxxرة الدراسxxة علxxى  عینxxةاستجابات  جاءت .3

بمتوسxxxط حسxxxابي  )،" بالمرتبxxxة الثامنxxxة وبدرجxxxة (متوسxxxطة لطبیعxxxة التخصxxxص وقxxxدرات الطالبxxxات
 ).0.72وانحراف معیاري ( )،2.30(

المتطلبxxات االجباریxxة للكلیxxة جمیعھxxا ذات فائxxدة " وھي) 5(الفقرة الدراسة على  عینةاستجابات  جاءت .4
وانحxxراف معیxxاري  )،2.29بمتوسxxط حسxxابي ( )،" بالمرتبxxة التاسxxعة وبدرجxxة (متوسxxطة لمجال العمل

)0.65.( 
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المھxxارات األساسxxیة المكتسxxبة مxxن البرنxxامج " وھxxي) 8(الفقxxرة الدراسxxة علxxى  عینxxةاسxxتجابات  جxxاءت .5
بمتوسط حسxxابي  )،" بالمرتبة العاشرة وبدرجة (متوسطة األكادیمي یستطیع الطالبات تطبیقھا بسھولة

 .)0.63وانحراف معیاري ( )،2.29(
المھxxارات األساسxxیة المكتسxxبة مxxن البرنxxامج " وھxxي) 7(الفقxxرة ة علxxى الدراسxx عینxxةاسxxتجابات  جxxاءت .6

وانحxxراف  )،2.28بمتوسxxط حسxxابي ( )،" بالمرتبxxة الحادیxxة عشxxر وبدرجxxة (متوسxxطة األكادیمي كافیة
 .)0.67معیاري (

تم توظیف كافة التقنیات الحدیثxxة فxxي الجامعxxة ) وھى" 14(الفقرة الدراسة على  عینةاستجابات  جاءت .7
 )،2.28بمتوسxxط حسxxابي ( )،" بالمرتبة الثانیة عشر وبدرجة (متوسطة مرحلة االعداد النظريخالل 

 .)0.67وانحراف معیاري (
سxxاعد البرنxxامج علxxى اكتسxxاب المھxxارات الفنیxxة ) وھى" 9(الفقرة الدراسة على  عینةاستجابات  جاءت .8

) ، وانحxxراف 2.26بمتوسxxط حسxxابي ( )،" بالمرتبxxة الثالثxxة عشxxر وبدرجxxة (متوسxxطةالالزمة للخxxریج 
 .)0.62معیاري (

یتضxxمن البرنxxامج مقxxررات تركxxز علxxى ) وھxxى" 10(الفقxxرة الدراسxxة علxxى  عینxxةاسxxتجابات  جxxاءت .9
" بالمرتبxxة الرابعxxة عشxxر وبدرجxxة (متوسxxطة) ، بمتوسxxط حسxxابي  في مجال العمxxل سلوكیات الخریجة

 .)0.72) ، وانحراف معیاري (2.24(
"  عالیxxة؟ الخریجxxات بكفxxاءةیؤھxxل البرنxxامج " وھxxي) 11(الفقxxرة الدراسة علxxى  ینةعاستجابات  جاءت .10

 .)0.70) ، وانحراف معیاري (2.24بالمرتبة الخامسة عشر وبدرجة (متوسطة) ، بمتوسط حسابي (
معاییر التقییم الخاصة باإلعداد النظري ذات ) وھى" 15الدراسة على الفقرة  ( عینةجاءت استجابات  .11

" بالمرتبxxة السادسxxة عشxxر وبدرجxxة (متوسxxطة) ، بمتوسxxط  فاعلیة وتقxxیس المسxxتوى الحقیقxxي للطxxالب 
 .) 0.63) ، وانحراف معیاري (2.24حسابي (

ساھمت المقررات المكتسبة في اعداد الخریجة  ) وھى" 2(الدراسة على الفقرة  عینةجاءت استجابات  .12
) ، وانحxxراف 2.22" بالمرتبxxة السxxابعة عشxxر وبدرجxxة (متوسxxطة) ، بمتوسxxط حسxxابي ( شxxكل دقیxxق ب

 .)0.63معیاري (
المتطلبxxات االجباریxxة للجامعxxة جمیعھxxا ذات ) وھxxى" 4الدراسxxة علxxى الفقxxرة  ( عینxxةجاءت اسxxتجابات  .13

) ، وانحراف 2.20" بالمرتبة الثامنة عشر وبدرجة (متوسطة) ، بمتوسط حسابي ( فائدة لمجال العمل
 .)0.67معیاري (

"  استراتیجیات التدریس المستخدمة متنوعxxة) وھى" 16الدراسة على الفقرة  ( عینةجاءت استجابات  .14
 .)0.75) ، وانحراف معیاري (2.14بالمرتبة التاسعة عشر وبدرجة (متوسطة) ، بمتوسط حسابي (

جع االساسxxیة والكتxxب االضxxافیة متxxوفرة المرا) وھى" 19( الدراسة على الفقرة عینةجاءت استجابات  .15
" بالمرتبxxة العشxxرین وبدرجxxة (متوسxxطة) ،  بالمكتبxxة المركزیxxة وتسxxاھم فxxي صxxقل المعرفxxة الطالبیxxة

 .)0.82) ، وانحراف معیاري (2.10بمتوسط حسابي (
ونستخلص مما سبق أن المتوسط الحسابي العام السxxتجابات عینxxة الدراسxxة علxxى محxxور رضxxا الطالبxxات عxxن 

) وھxxذا یعنxxي أن 0.44) بxxانحراف معیxxاري (3درجھ مxxن  2.29األكادیمي قد بلغ ( النظري بالبرنامجإلعداد ا
 األكادیمي. النظري بالبرنامجعینة الدراسة (الطالبات) راضین بدرجة متوسطة عن اإلعداد 

 
وجccاءت النتccائج كمccا  األكccادیمي، المیccداني) بالبرنccامجرضccا الطالبccات عccن اإلعccداد العملccي (التccدریب  رابعا:

 یوضحھا الجدول التالي:
 )4جدول (

ا ل ع ب ا ر ة
 

ا درجات الرضا االعداد العملي ل م ت و س ط ا  ل ح س ا ب ي
 

ا ال ن ح ر ا ف ا  ل م ع ی ا ر ي
 

ا ل ت ر ت ی ب
 

د ر ج ة ا  ل ر ض  ا
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 عالي متوسط ضعیف

 % ك % ك % ك

5 
یصقل التدریب المیداني الشخصیة 

 عالي 1 0.59 2.54 58.5 62 36.8 39 4.7 5 المھنیة للطالب.

11 

الكفاءة والمھارة واالنتظام 
والجدیة ھي اسس التقویم 
 والمفاضلة بین المتدربات.

 عالي 2 0.70 2.38 50.0 53 37.7 40 12.3 13

1 
یتم تدریب الطالبات بمجاالت 

 متوسط 3 0.69 2.30 43.4 46 43.4 46 13.2 14 الممارسة المرتبطة

9 

زود البرنامج الطالبات بالمعارف 
والمعلومات الحدیثة الالزمة ألداء 

 المھام المطلوبة بعد التخرج.
 متوسط 4 0.69 2.30 43.4 46 43.4 46 13.2 14

6 

المتطلبات السابقة للتدریب 
المیداني ذات فائدة في التھیئة 

 للتدریب بجمیع المستویات.
 متوسط 5 0.66 2.29 40.6 43 48.1 51 11.3 12

12 
الطالبات ساعد البرنامج التدریبي 

 متوسط 6 0.69 2.28 41.5 44 45.3 48 13.2 14 على االبتكار واالبداع.

14 

ساھم التدریب المیداني في فھم 
-البحثالعام للممارسة ( اإلطار
النقدي  المناخ-التنظیمي الھیكل
المنظمة) الذي یؤھل  اللوائح-البناء

 العمل. الطالبات لسوق

 متوسط 7 0.64 2.28 38.7 41 50.9 54 10.4 11

2 

یعتمد التدریب المیداني على 
الممارسة الشاملة لكافة مكونات 

 التخصص.
 متوسط 8 0.71 2.27 42.5 45 42.5 45 15.1 16

3 

عدد الساعات التدریبیة بالخطة 
الدراسیة كافیة لتطبیق كافة 
 المعارف المرتبطة بالتخصص

 متوسط 9 0.74 2.25 43.4 46 38.7 41 17.9 19

7 

یتكامل االشراف المؤسسي مع 
للطالبة فنیاً  األكادیمياالشراف 

 وعملیاً.
 متوسط 10 0.69 2.25 39.6 42 46.2 49 14.2 15

10 

اكسبت مؤسسة التدریب الطالبات 
الجانب المھاري الالزم للممارسة 

 بعد التخرج.
 متوسط 11 0.72 2.24 40.6 43 42.5 45 17.0 18

8 

ھناك تواصل بین مؤسسة 
التدریب والكلیة لنقل الخبرة 

 والتقییم والتقویم المستمر.
 متوسط 12 0.78 2.23 44.3 47 34.0 36 21.7 23
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 عالي متوسط ضعیف

 % ك % ك % ك

13 

معوقات التدریب المیداني یتم 
التغلب علیھا من قبل الھیئتین 

 المؤسسیة واألكادیمیة.
 متوسط 13 0.71 2.15 34.0 36 47.2 50 18.9 20

4 

 ھناك تكامل بین االعداد النظري
والتدریب المیداني یسمح بتطبیق 

 المعارف على أرض الواقع.
 متوسط 14 0.70 2.14 32.1 34 50.0 53 17.9 19

 متوسط 0.50 2.28 المتوسط الحسابي العام

 ) ما یلي:4یتضح من الجدول رقم (
أوالً: یوجد تفاوت في استجابات عینة الدراسة (الطالبات) لمحور رضا الطالبات عxxن اإلعxxداد العملxxي 

إلxxى  2.14حیث أن المتوسxxط الحسxxابي لھxxا یتxxراوح مxxا بxxین ( األكادیمي، المیداني) بالبرنامج(التدریب 
ج الثالثxxي والتxxي تشxxیر )، وھذه المتوسطات تقع في الفئة الثانیة والثالثة من فئات المقیاس المتدر2.54

 إلى (متوسط/ عالي) في أداة الدراسة.
ثانیاً: یتضح كذلك من الجxxدول أعxxاله أنxxھ یمكxxن ترتیxxب عبxxارات محxxور (رضxxا الطالبxxات عxxن اإلعxxداد 

األكxxادیمي) مxxن وجھxxة نظxxر عینxxة الدراسxxة (الطالبxxات) حسxxب  المیxxداني) بالبرنxxامجالعملxxي (التxxدریب 
 ً  تنازلیاً وفق المتوسط الحسابي كما یلي: درجة الموافقة علیھا، ترتیبا

األكادیمي التي  المیداني) بالبرنامجفي محور رضا الطالبات عن اإلعداد العملي (التدریب  العبارات .أ
المتوسطات تقع بالفئة الثالثة مxxن  عالیة، وھذهجاءت استجابة افراد عینة الدراسة علیھا بدرجة رضا 

 ) وھي على الترتیب:3إلى  3.34تتراوح ما بین ( والتيالثالثي فئات المقیاس المتدرج 
" یصقل التxxدریب المیxxداني الشخصxxیة المھنیxxة وھي) 5(الفقرة الدراسة على  عینةجاءت استجابات  .1

وانحxxxراف معیxxxاري  )،2.54بمتوسxxxط حسxxxابي ( )،للطxxxالب " بالمرتبxxxة األولxxxى وبدرجxxxة (عالیxxxة
)0.59(. 

) وھxxى" الكفxxاءة والمھxxارة واالنتظxxام والجدیxxة ھxxي 11(الفقxxرةالدراسxxة علxxى  عینةجاءت استجابات  .2
بمتوسxxط حسxxابي  )،اسxxس التقxxویم والمفاضxxلة بxxین المتxxدربات " بالمرتبxxة الثانیxxة وبدرجxxة (عالیxxة

 .)0.70وانحراف معیاري ( )،2.38(
التxxي األكxxادیمي  المیxxداني) بالبرنxxامجفي محور رضا الطالبات عxxن اإلعxxداد العملxxي (التxxدریب  العبارات .ب

المتوسطات تقع بالفئة الثانیة مxxن  متوسطة، وھذهجاءت استجابة افراد عینة الدراسة علیھا بدرجة رضا 
 \) وھي على الترتیب:2.33إلى 1.68تتراوح ما بین ( الثالثي والتيفئات المقیاس المتدرج 

الممارسxxة " یxxتم تxxدریب الطالبxxات بمجxxاالت وھxxي) 1(الفقxxرة الدراسxxة علxxى  عینxxةاءت استجابات ج .1
وانحxxxراف معیxxxاري  )،2.30بمتوسxxxط حسxxxابي ( )،المرتبطxxxة " بالمرتبxxxة الثالثxxxة وبدرجxxxة (متوسxxxطة

)0.69(. 
) وھxxxى" زود البرنxxxامج الطالبxxxات بالمعxxxارف 9(الفقxxxرة الدراسxxxة علxxxى  عینxxxةاسxxxتجابات  جxxxاءت .2

بدرجة (متوسxxطة) والمعلومات الحدیثة الالزمة ألداء المھام المطلوبة بعد التخرج " بالمرتبة الرابعة و
 .)0.69) ، وانحراف معیاري (2.30(، بمتوسط حسابي 
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" المتطلبxxات السxxابقة للتxxدریب المیxxداني ذات وھxxي) 6(الفقxxرة الدراسxxة علxxى  عینةاستجابات  جاءت .3
بمتوسxxط حسxxابي  )،فائدة في التھیئة للتدریب بجمیع المستویات " بالمرتبة الخامسة وبدرجة (متوسxxطة

 ).0.66یاري (وانحراف مع )،2.29(
) وھxxى" سxxاعد البرنxxامج التxxدریبي الطالبxxات علxxى 12(الفقxxرة الدراسة علxxى  عینةاستجابات  جاءت .4

) ، وانحxxراف 2.28بمتوسxxط حسxxابي ( )،االبتكxxار واالبxxداع " بالمرتبxxة السادسxxة وبدرجxxة (متوسxxطة
 ).0.69معیاري (

 اإلطxxار" سxxاھم التxxدریب المیxxداني فxxي فھxxم وھxxي) 14(الفقxxرة الدراسة علxxى  عینة استجابات جاءت .5
الطالبxxات المنظمxxة) الxxذي یؤھxxل  اللxxوائح-البنxxاءالنقدي  المناخ-التنظیمي الھیكل-البحثالعام للممارسة (

وانحxxراف معیxxاري  )،2.28بمتوسxxط حسxxابي ( )،العمxxل " بالمرتبxxة السxxابعة وبدرجxxة (متوسxxطة لسوق
)0.64.( 
) وھxxى" یعتمxxد التxxدریب المیxxداني علxxى الممارسxxة 2(لفقxxرة الدراسxxة علxxى ا عینxxةجxxاءت اسxxتجابات  .6

) ، 2.27الشاملة لكافة مكونات التخصص " بالمرتبة الثامنة وبدرجة (متوسxxطة) ، بمتوسxxط حسxxابي (
 ).0.71وانحراف معیاري (

) وھxxى" عxxدد السxxاعات التدریبیxxة بالخطxxة الدراسxxیة 3(الدراسxxة علxxى الفقxxرة عینxxةجاءت استجابات  .7
ق كافة المعارف المرتبطة بالتخصxxص " بالمرتبxxة التاسxxعة وبدرجxxة (متوسxxطة) ، بمتوسxxط كافیة لتطبی

 ).0.74) ، وانحراف معیاري (2.25حسابي (
) وھى" یتكامxxل االشxxراف المؤسسxxي مxxع االشxxراف 7الدراسة على الفقرة  ( عینةجاءت استجابات  .8

) ، 2.25توسxxطة) ، بمتوسxxط حسxxابي (االكادیمي للطالبxxة فنیxxاً وعملیxxاً " بالمرتبxxة العاشxxرة وبدرجxxة (م
 ).0.69وانحراف معیاري (

) وھى" اكسبت مؤسسة التدریب الطالبات الجانxxب 10(الدراسة على الفقرة  عینةجاءت استجابات  .9
المھاري الالزم للممارسة بعد التخرج " بالمرتبة الحادیة عشر وبدرجة (متوسطة) ، بمتوسط حسxxابي 

 ).0.72) ، وانحراف معیاري (2.24(
) وھxxى" ھنxxاك تواصxxل بxxین مؤسسxxة التxxدریب 8الدراسة على الفقxxرة  ( عینةجاءت استجابات  .10

والكلیة لنقل الخبرة والتقییم والتقویم المستمر " بالمرتبxxة الثانیxxة عشxxر وبدرجxxة (متوسxxطة) ، بمتوسxxط 
 ).0.78) ، وانحراف معیاري (2.23حسابي (

11. xxتجابات جxxةاءت اسxxرة  ( عینxxى الفقxxة علxxتم ) 13الدراسxxداني یxxدریب المیxxات التxxى" معوقxxوھ
التغلب علیھxxا مxxن قبxxل الھیئتxxین المؤسسxxیة واألكادیمیxxة " بالمرتبxxة الثالثxxة عشxxر وبدرجxxة (متوسxxطة) ، 

 ).0.71) ، وانحراف معیاري (2.15بمتوسط حسابي (
) وھxxى" ھنxxاك تكامxxل بxxین االعxxداد النظxxري 4(الفقxxرة الدراسxxة علxxى  عینxxةاسxxتجابات  جxxاءت .12

المیxxداني یسxxمح بتطبیxxق المعxxارف علxxى أرض الواقxxع " بالمرتبxxة الرابعxxة عشxxر وبدرجxxة والتxxدریب 
 ).0.70) ، وانحراف معیاري (2.14(متوسطة) ، بمتوسط حسابي (

ونستخلص مما سبق أن المتوسط الحسابي العام الستجابات عینة الدراسة على محxxور رضxxا الطالبxxات عxxن 
) بxxانحراف معیxxاري 3درجxxھ مxxن  2.28األكxxادیمي قxxد بلxxغ ( برنxxامجالمیxxداني) بالاإلعxxداد العملxxي (التxxدریب 

) وھذا یعني أن عینة الدراسxxة (الطالبxxات) راضxxین بدرجxxة متوسxxطة عxxن اإلعxxداد العملxxي (التxxدریب 0.50(
 األكادیمي. المیداني) بالبرنامج

بسccوق  نccورةما الصعوبات التي تحول دون االستفادة من مخرجccات جامعccة األمیccرة  الثاني: التساؤل
 العمل السعودي؟
 االعمxxال،تxxم مxxن خxxالل اسxxتبانة او االسxxئلة التxxي تxxم طرحھxxا علxxى اصxxحاب  التسxxاؤللإلجابة على ھxxذا 

 االتي:وایضا من خالل استبانة او االسئلة التي تم طرحھا على الطالبات وقد تبین من النتاج 
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بسcccوق العمcccل  نcccورةالصcccعوبات التcccي تحcccول دون االسcccتفادة مcccن مخرجcccات جامعcccة األمیcccرة  أوال:
 في:السعودي من وجھة نظر أصحاب االعمال تمثلت 

 مھارات اللغة االنجلیزیة تحدثاً وكتابةتدني  •
 حداثة المعارف والمعلومات الالزمة ألداء المھام المطلوبة •
المھxxارات ، والفریxxق الالزمxxة ألداء مھxxام العمxxلمھارات االتصال الفعxxال والعمxxل بxxروح تدني  •

المھxxارات الفنیxxة الالزمxxة ، باإلضxxافة إلxxى تxxدني نxxورةاألساسxxیة لخریجxxات جامعxxة األمیxxرة 
 للخریجة ألداء العمل 

بسcccوق العمcccل  نcccورةالصcccعوبات التcccي تحcccول دون االسcccتفادة مcccن مخرجcccات جامعcccة األمیcccرة  ثانیcccاً:
 في:لت السعودي من وجھة نظر الطالبات تمث

 .المراجع االساسیة والكتب االضافیة متوفرة بالمكتبة المركزیة بدرجة متوسطة -
 .استراتیجیات التدریس المستخدمة متنوعة بدرجة متوسطة -
التكامxxل بxxین االعxxداد النظxxري والتxxدریب المیxxداني الxxذي یسxxمح بتطبیxxق المعxxارف االفتقار إلى  -

 .على أرض الواقع
 معوقات التدریب المیداني من قبل الھیئتین المؤسسیة واألكادیمیة. اھمال التغلب على -
 لنقل الخبرة والتقییم والتقویم المستمر. ضعف التواصل بین مؤسسات التدریب والكلیات -
 .بعض مشرفات التدریب المیداني نقص خبرة -
 .المعلومةاستخدام اسالیب معتادة في ایصال  -
 الوقت الحالي. قدیمة تنافي ومراجع علمیةدراسات  االعتماد على -
 من العملي. أكثرالنظري  على اإلعداد التركیز -
 تدریب الطالبات بمجاالت ال تتفق مع رغباتھن. -
 فائدة.زیادة عدد المواد المطلوبة من غیر  -
 سوق العمل. مطلوبة للغات البرمجة ال أحدثعدم تدریس  -
 عدم اتاحھ الفرصة للتعلم الذاتي.  -
 ررة واجباریھ تحت شروط معینة.  المشاریع المطلوبة متك -
 عملیھ، ونظریھ).   (اختباراتاالختبارات وكثرتھا للمادة الواحدة  تزاید ضغوط -
 نجلیزیة.المقررة باللغة اال مناھجالتدریس م كفاءة بعض اعضاء ھیئة التدریس لعد -

 لتccأھیلھن نccورةالكفccاءة المطلccوب توفرھccا بمخرجccات جامعccة األمیccرة  أھم معاییرما  الثالث: التساؤل
 لسوق العمل السعودي في ظل التطور السریع لمجاالت التخصص النوعیة؟

الثالث ما أھم  معاییر الكفاءة المطلوب توفرھا بمخرجxxات جامعxxة األمیxxرة نxxورة  التساؤللإلجابة على 
لتأھیلھن لسوق العمل السxxعودي فxxي ظxxل التطxxور السxxریع لمجxxاالت التخصxxص النوعیxxة ، تxxم ذلxxك مxxن 
خالل اسxxتجابات أفxxراد الدراسxxة علxxى عبxxارات محxxور المواصxxفات المطلوبxxة الحتیاجxxات سxxوق العمxxل 

ظxxر اصxxحاب االعمxxال وذلxxك مxxن خxxالل محxxاور الخصxxائص الشخصxxیة المطلوبxxة الفعلیxxة مxxن وجھxxة ن
،المھارات المطلوبة ، متطلبات البرنامج األكادیمي المطلوبxxة ، وایضxxا مxxن وجھxxة نظxxر الطالبxxات مxxن 
خxxالل محxxور المواصxxفات والمھxxارات المطلxxوب أن تتقنھxxا خریجxxة جامعxxة األمیxxرة نxxورة مxxن وجھxxة 

 یلي:كما  من وجھة نظر اصحاب االعمال وجاءت النتائج، الطالبات
لتxxأھیلھن لسxxوق العمxxل  نxxورةالخصائص الشخصیة المطلوبة توفرھا بمخرجxxات جامعxxة األمیxxرة  أوال:

 السعودي في ظل التطور السریع لمجاالت التخصص النوعیة من وجھة نظر اصحاب االعمال: 
وفرھxxا ت ص الشخصیة المطلوبأن أھم الخصائمن خالل استطالع وجھة نظر اصحاب االعمال تبین 

  :التالي ھي كما في الجدول نورةبمخرجات جامعة األمیرة 
 )5جدول رقم (
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 نورةتوفرھا بمخرجات جامعة األمیرة الخصائص الشخصیة المطلوبة یوضح 
 النسبة التكرار الخصائص الشخصیة المطلوبة

 69.2 9 القدرة على القیادة
 84.6 11 االلتزام بالسلوك األخالقي

 76.9 10 القدرة على مواجھة تحدیات العمل
 84.6 11 القدرة على تحمل المسؤولیة
 46.2 6 التطویر الذاتي المستمر

 53.8 7 الحماس المھني
تبxxین ان أھxxم الخصxxائص الشخصxxیة المطلوبxxة توفرھxxا بمخرجxxات جامعxxة  )5من خxxالل الجxxدول رقxxم (

األمیرة نورة لتأھیلھن لسوق العمل السعودي في ظل التطور السریع لمجاالت التخصص النوعیة مxxن 
القxxدرة علxxى تحمxxل المسxxؤولیة) بنسxxبة  األخالقxxي،بالسxxلوك  (االلتزاموجھة نظر اصحاب االعمال ھي 

فxxي حxxین جxxاءت  )،%76.9في حین جxxاءت القxxدرة علxxى مواجھxxة تحxxدیات العمxxل بنسxxبة ( )،84.6%(
فxxي حxxین  )،%53.8حxxین جxxاءت الحمxxاس المھنxxي بنسxxبة ( )، فxxي%69.2القxxدرة علxxى القیxxادة بنسxxبة (

 ). %46.2جاءت التطویر الذاتي المستمر بنسبة (

لتأھیلھن لسوق العمل السxxعودي فxxي توفرھا بمخرجات جامعة األمیرة نورة  المھارات المطلوبة ثانیا:
ظل التطور السریع لمجxxاالت التخصxxص النوعیxxة مxxن خxxالل اسxxتطالع وجھxxة نظxxر اصxxحاب االعمxxال 

  :التاليتوفرھا كما في الجدول المھارات المطلوبة تبین أن أھم 
 )6جدول رقم (

 نورةتوفرھا بمخرجات جامعة األمیرة المھارات المطلوبة یوضح 
 النسبة التكرار  المطلوبةالمھارات 

 69.2 9 مھارات استخدام تقنیة المعلومات
 53.8 7 مھارات اللغة االنجلیزیة تحدث وكتابة

 84.6 11 المھارات الفنیة للتخصص
 69.2 9 مھارات االتصال والمشاركة

 69.2 9 مھارات العمل البناء في فریق 
 46.2 6 مھارات البحث العلمي

 رة نxxورة المطلوبxxة توفرھxxا بمخرجxxات جامعxxة األمیxx المھxxارات) تبین ان أھxxم 6رقم (من خالل الجدول 
لتأھیلھن لسوق العمل السعودي في ظل التطور السریع لمجاالت التخصxxص النوعیxxة مxxن وجھxxة نظxxر 

فxxي حxxین جxxاءت كxxل مxxن  )،%84.6المھxxارات الفنیxxة للتخصxxص) بنسxxبة (ھxxي (اصxxحاب االعمxxال 
مھxxارات العمxxل البنxxاء فxxي فریxxق)  والمشxxاركة،االتصxxال  المعلومات، مھxxارات(مھارات استخدام تقنیة 

فxxي حxxین  )،%53.8حین جاءت مھارات اللغة االنجلیزیة تحدث وكتابة بنسبة ( )، في%69.2بنسبة (
 ). %46.2جاءت مھارات البحث العلمي بنسبة (

األمیرة نورة لتxxأھیلھن لسxxوق  توفرھا بمخرجات جامعة متطلبات البرنامج األكادیمي المطلوبةثالثا : 
العمل السعودي في ظل التطور السریع لمجاالت التخصص النوعیة من خxxالل اسxxتطالع وجھxxة نظxxر 

  :التالياصحاب االعمال تبین أن أھم متطلبات البرنامج األكادیمي كما في الجدول 
 )7(جدول رقم 

 نورةامعة األمیرة یوضح متطلبات البرنامج األكادیمي المطلوبة توفرھا بمخرجات ج
 النسبة التكرار  متطلبات البرنامج األكادیمي المطلوبة

 76.9 10 أن تصقل الشخصیة لمواجھة مشكالت العمل
 84.6 11 رفع المستوى المھارى للخریجة

 61.5 8 تأصیل السلوكیات األخالقیة والمھنیة
 92.3 12 رفع مستوى األداء المھني للخریجة

 46.2 6 البحثي لدى الخریجاتتحفیز الجانب 
 76.9 10 االھتمام بالجانب االبداعي للخریجات
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 61.5 8 أن ینمي مسؤولیة الخریجة نحو خدمة الوطن
 69.2 9 أن یتماشى مع السیاسة العامة لمجال العمل

المطلوبxxة توفرھxxا بمخرجxxات  متطلبxxات البرنxxامج األكxxادیمي) تبxxین ان أھxxم 7مxxن خxxالل الجxxدول رقxxم (
لتxxأھیلھن لسxxوق العمxxل السxxعودي فxxي ظxxل التطxxور السxxریع لمجxxاالت التخصxxص  نxxورةجامعxxة األمیxxرة 

) %92.3رفع مستوى األداء المھني للخریجة) بنسبة (النوعیة من وجھة نظر اصحاب االعمال ھي (
ي حین جاء كxxل مxxن (أن ) ، ف%84.6رفع المستوى المھارى للخریجة) بنسبة ((في حین جاء متطلب 

) %76.9تصقل الشخصیة لمواجھة مشكالت العمل ، االھتمام بالجانب االبداعي للخریجxxات) بنسxxبة (
)،  فxxي حxxین %69.2، في حین جاء متطلxxب ( أن یتماشxxى مxxع السیاسxxة العامxxة لمجxxال العمxxل) بنسxxبة (
ولیة الخریجxxة نحxxو خدمxxة جاء كل من (متطلب تأصیل السلوكیات األخالقیة والمھنیxxة ، أن ینمxxي مسxxؤ

تحفیxxز الجانxxب البحثxxي لxxدى الخریجxxات) بنسxxبة ()، فxxي حxxین جxxاء متطلxxب %61.5الxxوطن) بنسxxبة (
)46.2%.( 

الكفxxاءة المطلxxوب توفرھxxا بمخرجxxات جامعxxة األمیxxرة  أھxxم معxxاییرتبxxین أن من وجھة نظر الطالبات و 
 في:ت التخصص النوعیة تتمثل لسوق العمل السعودي في ظل التطور السریع لمجاال لتأھیلھننورة 
اتقxxان /الثقxxة بالنفس/واالبتكاراإلبxxداع /المھنیة كیفیة بنxxاء العالقxxة/الھتمام بكل جدیxxد یخxxص التخصxxصا

العلxxxم  النظxxxري والتطبیقxxxي وسxxxعھاإلعxxxداد /اتقان المھxxxارات المطلوبxxxة لسxxxوق العمل/اللغxxxة االنجلیزیxxxة
القxxدرة علxxى االسxxتفادة مxxن دراسxxتھ فxxي /الكفxxاءة العلمیة/الجدیxxة وااللتxxزام بالوقت/والمعرفxxة والخبرات
امتالك مجموعة مxxن القxxیم التxxي /التمیز من الناحیة االكادیمیة/الصدق وااللتزام/الحیاة العملیة وتطبیقھا

ة علxxxى التواصxxxل االجتمxxxاعي القxxxدر/القxxxدرة علxxxى التفاعxxxل مxxxع جمیxxxع فئxxxات المجتمع/تناسxxxب المجتمع
سعى على نفس المستوى عند التخرج بل ت ان ال یقف/المرونة في التفكیر/مھارة حل المشكالت/الفّعال

 الحصxxول علxxى الخبxxرة/فھم التخصص بشكل جید جداً للقیام بالعمل على الوجھ المطلوب/ذاتھالتطویر 
مھارات /تطبیxxق عملxxي مبنxxى علxxى المھxxارات ولxxیس فقxxط نظریxxات تدریسxxیة/الكافیxxة بالحاسxxب اآللي

 القیادة.

امعة األمیرة نورة ما التخصصات المتاحة أمام الفتیات السعودیات من خریجات ج الرابع: التساؤل
 من خالل االسئلة التي تم طرحھا على اصحاب االعمال التساؤلتم اإلجابة على ھذا و ؟

 )8جدول رقم (

العبا
 رة

 واقع المواصفات

درجات 
الموافقة

المتوسط  
الحسابي

ف  
االنحرا
المعیاري

 

درجة  الترتیب
 العبارة الموافقة

واقع 
 المواصفات

درجات 
 الموافقة

المتوسط 
الحسابي

ف  
االنحرا
المعیاري

 
 نxxورةھxxل تُفضxxل تعیxxین خریجxxة جامعxxة األمیxxرة  12

 عن خریجات الجامعات األخرى؟
 عالي 3 0.52 2.46 46.2 6 53.8 7 0 0

 )9جدول رقم (

العبارة
 

 واقع المواصفات

درجات 
الموافقة

المتوسط  
الحسابي

ف  
االنحرا
المعیاري

 

ب
الترتی

درجة الموافقة 
 

العبارة
 

واقع 
ت
صفا
الموا

 

درجات 
الموافقة

المتوسط  
الحسابي

ف  
االنحرا
المعیاري

 

خریجxxات  نxxورةتنxxافس خریجxxة جامعxxة األمیxxرة  11
 الجامعات األخرى

 متوسط 9 0.69 2.15 30.8 4 53.8 7 15.4 2
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) مxxن اسxxتجابات أصxxحاب األعمxxال إلxxى أن 9) وجxxدول رقxxم (8یُشxxیر الجxxدوالن السxxابقان جxxدول رقxxم (
عxxن خریجxxات الجامعxxات  نxxورةأصxxحاب العمxxل یُضxxلن بدرجxxة عالیxxة تعیxxین خریجxxة جامعxxة األمیxxرة 

 نxxورةخریجة جامعة األمیxxرة األخرى، ولكن على الرغم من ھذه الفرصة المتاحة إلى أن قدرة منافسة 
تُعد متوسxxطة وتتطلxxب ھxxذه النتیجxxة لفxxت االنتبxxاه إلxxى االھتمxxام بإعxxداد  خریجات الجامعات األخرىمع 

 الخریجات اعداداً جیدا یقابل متطلبات سوق العمل

ما االستراتیجیات المستقبلیة التي تساعد أصccحاب القccرار فccي الجامعccة علccى ربccط  الخامس: التساؤل
 االجتماعیة؟ في الخدمةمخرجاتھا باحتیاجات سوق العمل الفعلیة من وجھة نظر الممارسة العامة 

 مxxن خxxالل االسxxئلة التxxي تxxم طرحھxxا علxxى اصxxحاب االعمxxال والطالبxxات التسxxاؤلإلجابxxة علxxى ھxxذا تxxم ا
 االتیة:ن خالل المحاور م باالستبیان

  :من وجھة نظر اصحاب االعمال التمیز الخاصة بمجال العمل أوال: مواصفات
 .العمل بروح الفریق الواحد .1
  .القدرة على التعامل مع االیتام .2
 .مع ذوي االحتیاجات الخاصة لمن لدیھم اعاقة على التعاملالقدرة  .3
 فكانت كما یلي: من وجھة نظر الطالباتأما 
 .االولى للتخصص السنةالتدریب المیداني من بدایة  .1
 .طالبة ممیزه للتخرجك وتؤھلھاثقافة الطالبة  تزیداإلجباریة التي  المواد .2
 .أھم ما یتطلب سوق العمل جرأة وثقة الخریج بنفسھ .3
 .اتاحة الفرص ألصحاب التخصص لممارسھ مھنتھم .4
 .اعطاء شھادات خبره من اجل ابرازھا لسوق العمل .5
 .ة واالنتظام وااللتزام بالمواعیدالجدی .6
الخیرة الكافیxxة  على بعد تخرجھ وضمان حصولھ مل جمیع المتطلباتالحصول على دورات تش .7

 لدفع سیر العمل وفق المطلوب.
 .الخبرة الالزمة لتشغیل البرامج التدریبیة .8
 .الفھم والممارسة الكاملة لتخصصھ .9

  .االنجلیزیة لدیھ وتنمیة اللغةلدى الطالب  والخبرات المھنیةتكثیف جانب الدورات  .10
 .التواصل مع الخریج عند انطالقھ لسوق العمل من قبل المؤسسة التعلیمیة .11
 .إتاحة الفرصة لھ في استكمال الدراسات العلیا دون معوقات .12

مccن وجھccة نظccر  ثانیا: المقررات التي تقترح تدریسھا في جامعة األمیرة نورة وترتبط بمجccال العمccل
 :اصحاب االعمال

 .أن یتم احتساب التدریب المیداني كدبلوم تربوي وان تصنف شھادتھا تربویة .1
 .المقررات التي ترتبط بالسلوك االنسانياھمیة تكثیف  .2
 المتxxدربات وبشxxكلمھxxارة اعxxداد التقxxاریر والبحxxوث االجتماعیxxة نظxxر لمxxا وجxxدنا معظxxم  تكثیxxف .3

 اجتماعي.على اعداد تقریر او بحث ن ملحوظ عدم قدرتھ
 .حقوق اإلنسانقرر م .4
 .مقرر التشریعات االجتماعیة .5
 .المشاركة المجتمعیة وعلى تنمیة وحب العمل التطوعي مقررات تعتمد بشكل اساسي  .6
 فكانت كما یلي: وجھة نظر الطالبات منأما 

یxxادة مسxxارات أخxxرى للتربیxxة الخاصxxة مثxxل التوحxxد، مشxxاكل فxxي الكxxالم، اضxxطرابات سxxلوكیة، ز .1
 اإلصابات، واالضطرابات العاطفیة أو (العمى والسمع).
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 .لترجمةبرامج ل .2
 .مقرر تاریخ نھوض البلدان .3
 الحیاة.تكثیف المواد التي تخص  .4
 االجتماعیة.تكثیف مقررات الخدمة  .5
 .تطویر الذات و مقرر یختص بلغة الجسد .6
 االتصال.مقرر لتعلیم مھارات  .7
 .علم النفستعمیم مقرر  .8
 .باحث ذو معرفة وتھتم بأعدادوجود ماده لما بعد التخرج  .9

لتحقیccق التواصccل الفعccال بccین جامعccة األمیccرة نccورة ورجccال األعمccال إلعccداد مccوارد  ثالثccا: مقترحccات
 :ن وجھة نظر اصحاب االعمالمبشریة مؤھلة وفق احتیاجات سوق العمل المتطورة 

 .موقع الجامعة الخاصة بجمیع الخریجات علىإتاحة وسائل التواصل  .1
 لجمیع الخریجات. األوضاع األكادیمیةبیانات كاملة عن  توفیر .2
 ارسال بیانات الخریجات لمؤسسات العمل كقاعدة بیانات بصفة دوریة عقب تخریج كل دفعة. .3
 عقد مؤتمرات تدعى الیھا الخریجات ویشاركن بمشكالتھن لمحاولة ربط سوق العمل بالجامعة. .4
 خبره میدانیھ لھا.ك كاحتسابھاستفادة المتدربة من التدریب المیداني في عملھا مستقبال  .5
تواصل فعال ومستمر بین المؤسسة التي یتم تدریب طالبات الجامعة وبxxین الجامعxxة  كان یكون ھنا .6

ة التxxدریب بالمؤسسxx انتھxxاء فتxxرة المتدربxxة بعxxدنفسھا وذلك بإعداد تقریر عxxن المھxxارة التxxي تمتلكھxxا 
 خذ بعین االعتبار.ؤعلى ان ت

 فكانت كما یلي: من وجھة نظر الطالباتأما 
 .األماكن عدم توفر وأاختیار التدریب المیداني دون ضغوط أخرى سواء من ضیق الوقت  حریة .1
 .البحث وجعلھ في فصل منفصل مقرر التدریب عن مقرر فصل .2
 .زیادة ساعات التدریب المیداني .3
 .قبل البدء بھ والتھیئة المناسبةإدراج التدریب المیداني قبل سنة االمتیاز، لتطبیق بعض المواد  .4
 اتوالطالبxxx خxxxدمات الطالبxxxات مركxxxزو سxxxاتذةاالاعxxxداد ورش عمxxxل تطوعیxxxھ وترتیبھxxxا مxxxن قبxxxل  .5

 الجامعیة.
 التواصل المستمر والمستجد بین مؤسسات التدریب والكلیة. .6
 للطالبة جودة التطبیق.لتدریب مسبقاً وفق خطھ معینھ تضمن جھات اتحدید  .7
 .تدریب الطالبات على حسب رغباتھن للمسارات الطبیة او التأھیلیة او التربویة .8
ً سلبی سواء كانإخبار الطالبة بتقییمھا لتحفیزھا  .9 ً إیجابیأو  ا  .ا

 من منظور الممارسة العملالحتیاجات سوق  نورة رابعاً: متطلبات مالءمة مخرجات جامعة األمیرة
  :العامة في الخدمة االجتماعیة

، أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم، الطالبات، اإلداریین، مدربات ومدربون المدخــالت:
 أسالیب تدریب، تمویل، معارف، قیم، مھارات. 

أنشطة، مقررات دراسیة، إكساب مھارات، متابعة، تقویم. العملیات التحویلیة:  
وتتمثxxxxل فxxxxي النتxxxxائج التxxxxي تتحقxxxxق كنتxxxxاج لتنفیxxxxذ البxxxxرامج األكادیمیxxxxة، واألنشxxxxطة  المخرجــccccـات:

التدریبیxxxxة والمنھجیxxxxة والالمنھجیxxxxة وھxxxxي اكتسxxxxاب معxxxxارف وقxxxxیم ومھxxxxارات فxxxxي إطxxxxار مxxxxدخل 
الممارسxxxxة العامxxxxة فxxxxي الخدمxxxxة االجتماعیxxxxة، ویxxxxؤدى ذلxxxxك إلxxxxى تنمیxxxxة مسxxxxتوى األداء المھنxxxxي 

 للخریجات.
 اإلضxxافة،بالحxxذف أو  المخرجxxات،تعxxدیالت فxxي المxxدخالت أو العملیxxات التحویلیxxة أو  راء: إجxxالرجccع

 خالل:ویمكن التعرف على الرجع من 
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 والقائمین بالتدریب. رامج األكادیمیة،في محتویات البالخریجات استطالع أراء  -
دیمي على استطالع آراء أصحاب األعمال في كفاءة مخرجات الجامعة ومدى كفاءتھا كنظام أكا -

 تحقیق متطلبات سوق العمل. 
 .ةیلجامعالمختلف التخصصات وتأثیره على الممارسة المھنیة  األكادیمیةقیاس عائد البرنامج  -

 التوصیات:
 تبني آلیات واعتماد استراتیجیات فعالة الستقطاب العناصر الجیدة من الدارسین لكل تخصص. .1
فxxي تقریxxب مخرجxxات التعلxxیم مxxن متطلبxxات سxxوق االھتمxxام بxxالتعلیم االلكترونxxي لمxxا لxxھ مxxن دور  .2

 العمل.
تعزیز المسؤولیة المشتركة بین الجامعة كجھة أكادیمیة وسوق العمل المیداني من خالل التدریب  .3

المستمر للخریجات وإعادة التدریب بعد التخxxرج فxxالخریج باسxxتمرار یحتxxاج باسxxتمرار إلxxى حلقxxة 
 ب وإعادة التأھیل.وسطى بین التعلیم والعمل وھي حلقة التدری

تطویر اسxxتراتیجیات التعلxxیم الجxxامعي بمxxا یكفxxل مxxنح الخریجxxة الكفایxxات التxxي تحتاجھxxا فxxي سxxوق  .4
 العمل.

توفیر قواعxxد بیانxxات بالجامعxxة خاصxxة بمھxxارات الخریجxxات وتزویxxد أصxxحاب العمxxل دوریxxا بھxxذه  .5
 المعلومات والمھارات.

 اجراء دراسات مشابھة حول متطلبات سوق العمل باستمرار لمواكبة المستجدات المستمرة.  .6
 .نورةجدولة التخصصات المتاحة أمام الفتیات السعودیات من خریجات جامعة األمیرة  .7
ربxxط مخرجxxات جامعxxة األمیxxرة نxxورة باحتیاجxxات سxxوق العمxxل الفعلیxxة باالعتمxxاد علxxى عxxدد مxxن  .8

 الواقعیة.االستراتیجیات 
 تنمیة الحس االیجابي لدى منسوبات الجامعة باالھتمام بمواصفات خریجات الجامعة. .9

التسxxویق الجیxxد لمخرجxxات الجامعxxة مxxن خxxالل اشxxراك اصxxحاب االعمxxال فxxي تحدیxxد المواصxxفات  .10
المطلوبة للوظائف المتاحة لتكوین صورة ذھنیة ایجابیة لدیھم لتعزیز ثقتھن في مخرجات جامعة 

 نورة.األمیرة 
 المراجع:

 أوالً: المراجع باللغة العربیة:
): معجxxم مصxxطلحات الخدمxxة االجتماعیxxة والعلxxوم االجتماعیxxة 2006الxxدخیل، عبxxد العزیxxز عبxxد هللا( .1

 .27، صانجلیزي "،عمان، دار المناھج للنشر والتوزیع، المملكة األردنیة الھاشمیة-عربي“
الحلول)، مجلة شxxؤون  –التحدیات  –): المرأة الخلیجیة وسوق العمل (الواقع 2000، عادل (الكسادي .2

 .171،ص ، رأس الخیمة، االمارات العربیة المتحدة17، مج 66اجتماعیة، ع 
): التكنولوجیxxا الرقمیxxة وتأثیرھxxا فxxي تجدیxxد الxxنظم التعلیمیxxة. بحxxث مقxxدم 2005زاھxxر، ضxxیاء الxxدین ( .3

  .232،صوالقدرة التنافسیة للتعلیم المفتوح، جامعة عین شمس، القاھرة لمؤتمر المعلوماتیة
 http://www.almaany.comقاموس المعاني فھرس المعجم الوسیط  .4
) تقxxدیر درجxxة الموائمxxة بxxین مخرجxxات التعلxxیم المھنxxي وسxxوق العمxxل 2010الصxxمادي، ھشxxام محمxxد ( .5

 .80،ص، لبنان5جلة العربیة للعلوم االقتصادیة واإلداریة، عاألردني، الم
 81المصدر السابق، ص  .6
): الممارسxxة العامxxة للخدمxxة االجتماعیxxة فxxي 2000علي، ماھر ابو المعاطي، وجوھر، عxxادل موسxxى ( .7

، 2المجال الطبي ورعایة المعاقین، القاھرة، مركز نشر وتوزیxxع الكتxxاب الجxxامعي، جامعxxة حلxxوان، ط
 .135، صمصر العربیة جمھوریة
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