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أثر نواتج التعلم على أداء طلاب الجامعة لمواكبة سوق العمل 
 من وجهة نظرهم وأصحاب التوظيف

  ملخص البحث:
أثر نواتج التعلم على أداء طالب الجامعة لمواكبة سوق ) هدف البحث إلي معرفة

ما  ( من خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:العمل من وجهة نظرهم وأصحاب التوظيف
ب خريجي جامعة الملك خالد للمهارات المعرفية، المهارات اإلدراكية، مهارات مدي اكتسا

نظرهم ؟ ما مدي امتالك خريجي  االتصال، المهارات الشخصية، مهارات العمل من وجهة
جامعة الملك خالد للمهارات المعرفية، المهارات اإلدراكية، مهارات االتصال، المهارات 

ى مقبول من وجهة نظر أصحاب العمل ؟ ما الواقع الشخصية، مهارات العمل، لمستو 
الحالي لنواتج التعلم المتطلبة لخريجي جامعة الملك خالد ؟ كيف يمكن تصميم نواتج تعلم 
لبرنامج جامعة الملك خالد تسهم في تزويد الخريجين بالمستوى المقبول من المهارات 

تصور المقترح لتصميم نواتج المتطلبة لسوق العمل في ضوء االتجاهات العالمية ؟ ما ال
التعلم المتطلبة لسوق العمل في ضوء االتجاهات العالمية والمتطلبات المحلية ؟ ويهدف 
للتقويم المستمر ألداء الطالب في ضوء قواعد محددة واضحة للتوافق مع نواتج التعلم 

  تعلم.واستخدام استراتيجيات التعليم والتعلم التي تمكن الطالب من اكتساب نواتج ال
وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، فالوصف ركن أساسي من 
أركان البحث العلمي، والطريقة الوصفية من أهم الطرق المتبعة فيه. تم تطبيق استبانه 
رأى الخريجين حول الجامعة على عينة عشوائية من خريجي جامعة الملك خالد ممن لم 

(، وجاء عدد االستمارات 251دوات بل  عددهم )يتم اختيارهم ضمن عينة تقنين األ
(، كما بلغت العينة التي تم تطبيق استمارة جهات التوظيف عليها 231المستوفاة )

رأى الخريجين تم استخدم أداة استبانه  .(84( وجاء عدد االستمارات المستوفاة )211)
اغة فقرات الستبانه بعد االطالع على األدبيات والدراسات السابقة تم صيحول الجامعة: 

( فقرة؛ حيث تناولت األبعاد الخمسة مجاالت ومهارات تتعلق 37في خمسة أبعاد بإجمالي )
 -مهارات االتصال  -المهارات اإلدراكية  -المعرفية  المهارات بخريجي الجامعات، وهى:

 استبانه رأى جهات التوظيف حول خريجي الجامعة -مهارات العمل( -المهارات الشخصية 
تم صياغة فقرات االستبانة والتي تناولت مجاالت ومهارات استبانه رأى خريجي الجامعة 

 .نفسها مع تغيير صياغة الفقرات لتناسب هذه الفئة
 النتائج:

( من أفراد العينة اتفقوا على أن دراستهم بالجامعة لم تساعدهم على % 5331)  -
 إجادة اللغة االنجليزية )إذا كان متطلب للعمل(.

( من أفراد العينة اتفقوا على أن دراستهم بالجامعة لم تسهم في % 7435) -
 إتقاني استخدام الكمبيوتر وتطبيقاته بفاعلية.
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 -المهارات اإلدراكية  -أن جامعة الملك خالد اكتسب خريجيها مهارات )المعرفية  -
مهارات العمل( بمستوى متوسط وذلك  -المهارات الشخصية  -مهارات االتصال 

 ة نظرهم.من وجه
 -المهارات اإلدراكية  -أن جامعة الملك خالد اكتسب خريجيها مهارات )المعرفية  -

المتوسط الكلي للمهارات( بمستوى متوسط من وجهة  –المهارات الشخصية 
 جهات التوظيف.

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات خريجي جامعة  -
المهارات  -مستوى المهارات )المعرفة الملك خالد وجهات توظيفهم حول 

 اكتسبوها من دراستهم في الجامعة. الشخصية( التي
Summary: 

The aim of the present study is to find out the effect of 
learning outcomes on the performance of university students to 
keep pace with the labor market from their point of view and 
employers’ point of view as well, by answering the following 
questions: How do King Khalid graduates acquire Knowledge, 
cognitive skills, communication skills, personal skills, and work 
skills from their point of view?. How do King Khalid graduates 
possess knowledge, cognitive skills, communication skills, 
interpersonal skills, and work skills, to an acceptable level from 
the perspective of employers?. What is the current reality of 
learning outcomes required for King Khalid graduates?. How can 
the learning outcomes of King Khalid University's program be 
designed to provide graduates with an acceptable level of skills 
required for the labor market in the light of global trends?. What 
is the proposed scenario for the design of learning outcomes 
required for the labor market in the light of global trends and 
local requirements? The present study aims to continuously 
evaluate the performance of students in the light of specific rules 
and clear compatibility with learning outcomes and the use of 
teaching and learning strategies that enable students to acquire 
learning outcomes. 

The researcher used the descriptive analytical method, as 
description is considered as a cornerstone of scientific research, 
and the descriptive method is the most important methods used in 
it. The questionnaire of the graduates about the university was 
applied to a random sample of the graduates of King Khalid 
University who were not selected in the sample of the rationing of 
tools (150), and the number of completed forms (132). The sample 
size of the employers’ questionnaires was 100, the number of 
completed forms was 68.  

A survey tool was used to show the graduates views about the 
university. After reviewing the literature and the previous studies, 
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paragraphs of the questionnaire were written in five dimensions 
with a total of 37 paragraph. These includes the following areas 
and skills concerned about the university graduates.: Knowledge, 
Cognitive Skills - Communication Skills - Personal Skills, Work 
Skills).  

Results: - 
- 53% of the respondents agreed that their studies at the 

university did not help them to master the English 
language (if required for work). 

- 48.5% of the respondents agreed that their studies at the 
university did not contribute to the proficiency of using the 
computer and its applications effectively. 

- King Khalid University graduates has acquired the skills 
(knowledge - cognitive skills - communication skills - 
personal skills - work skills) at an average level from their 
point of view. 

- King Khalid University graduates has acquired skills 
(knowledge - cognitive skills - personal skills - total average 
skills) at an average level from the point of view of 
recruitment agencies. 

- There were no statistically significant differences between 
the average grade of King Khalid University graduates and 
their employment destinations on the level of skills 
(knowledge - personal skills) they gained from their studies 
at the university. 

 المقدمة:
يعد التعليم ضرورة لكل مجتمع يريد أن يخطو خطوات واسعة علي طريق التقدم 
والمعرفة، حتى يستطيع مواكبة التغيرات العالمية؛ ولذلك فالتعليم اليوم يعد وسيلة من 
ن التحدي اليوم الذي يواجه  وسائل األمن القومي واالجتماعي وضرورة للبقاء، وا 

ختالفها يكمن في إعداد الخريجين بشكل أفضل للمشاركة المؤسسات التعليمية على ا
الفعالة في سوق العمل العربي والعالمي، من خالل نواتج التعلم التي تصف ما هو متوقع 
من المتعلم معرفته، وفهمه، والقدرة علي أدائه بعد االنتهاء من الموقف التعليمي، وتقديم 

       تلك النواتج.أنشطة التعلم التي تساعد الطالب على اكتساب 
وقد أصبحنا نشاهد اليوم علي أرض الواقع فجوة كبيرة بين مخرجات العملية 
التعليمية وما تقدمه، وبين سوق العمل وما يتطلبه من مواصفات معينة للخريج تجعله 

 قادًرا على القيام بعمله وامتالك المعارف والمهارات المطلوبة منه.
حقيق أهداف نواتج التعلم يجب أن تحقق ومن أجل تحسين أداء الطالب وت

المناهج وبرامجها أهدافها في تخريج طالب تتوافق معارفهم ومهاراتهم مع احتياجات سوق 
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العمل، ومن الضرورة الملحة تصميم المناهج والمقررات بطريقة تسمح باكتساب الطالب 
في تحقيق أهدافه المهارات المالئمة لسوق العمل، والمعروف أن التعليم يصعب أن ينجح 

إذا لم يكن وظيفيًا، والطالب يجب أن تنّمى لديهم طريقة التفكير العلمي، واكتساب 
)المراغي،  المهارات، وقيمة العمل، وهذا كله يستدعي التركيز علي جودة نواتج التعلم

 م (. 1114
وفقًا  فأن خريجي الجامعة كمخرجات لنظام التعليم تتخذ في كل كلية إجراءات للمتعلم   

معايير وخصائص محددة في الخريج لذلك فإن تقييم ناتج نظام الكلية أو الجامعة ليس 
معقودًا علي إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس وال إدارة الجامعة أنما علي مستخدمي 

إن إحداث التغيير داخل المؤسسة التعليمية،  م(. 1121)فوزي،  العمالة في سوق العمل
جميع المعنيين في التخطيط والتنفيذ لدراسة وتقييم نواتج التعلم، ومتابعة يستلزم مشاركة 

مدى تحقيق النواتج التعليمية المستهدفة الناتجة عن تنفيذ خطط التحسين، وكفاءة 
أعضاء هيئة التدريس، وما يمتلكونه من مداخل وطرق تدريس واستراتيجيات تدريسية يعد 

التعلم ألي مؤسسة تعليمية لتحسين نوعية التعليم  المقياس الحقيقي لقياس كفاءة نواتج
 م(. 1127ل سفران، آ)

وتؤكد دراسة "العصيمي" أهمية إدخال تقييم األداء الجامعي والجودة الشاملة 
ضمن البنية التنظيمية للمؤسسات الجامعية واالستفادة من االتجاهات الحديثة في تقييم 

)البحيري،  أصحاب األعمال لمواكبة سوق العملاألداء في مؤسسات التعليم وبالتنسيق مع 
 .م( 1127

إن إحداث التغيير داخل المؤسسة التعليمية، يستلزم مشاركة جميع المعنيين في 
التخطيط والتنفيذ لدراسة التقييم الذاتي لنواتج التعلم، ودعم خطط التحسين المستمر، 

عن تنفيذ خطط التحسين،  ومتابعة مدى تحقيق النواتج التعليمية المستهدفة الناتجة
واألطراف المعنية تشتمل على: األفراد، أو المجموعات المشاركة، والمهتمين بالعملية 
التعليمية وأداء المتعلمين بالمؤسسة التعليمية؛ فتحقيق النواتج المستهدفة للمتعلمين 

يهم يتطلب أن تكون جميع األطراف المعنية على دراية وفهم بالمشكالت المدرسية، ولد
 اقتناع بالمشاركة؛ لتحقيق التنمية المستهدفة.

وتستهدف مؤسسات التعليم الجامعي في الواليات المتحدة األمريكية االرتقاء 
بجودة نواتج المخرجات وتأهيلها للمنافسة في سوق العمل والمقدرة علي المشاركة في 

عن طريق إجراء  خدمة المجتمع بفعالية، وتطوير المعرفة للطالب والعمل على تقدمها
سيتف، ليلي ) البحوث النظرية والعملية والتطبيقية، واالستثمار في التعليم الجامعي

 National مؤسسات إعداد المعلمين م ( ويعد المجلس الوطني العتماد1117
Council For Accreditation of teacher Education (NCATE)  الجهة

الواليات المتحدة األمريكية؛ إذ تجاوز عدد  الرئيسة العتماد المؤسسات التربوية في
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( مؤسسة، وتتمثل رسالة المجلس 811مؤسسات التعليم العالي التي اعتمدها المجلس )
المعرفة  في المساعدة من خالل التأكد من اكتساب خريجي المؤسسات المعتمدة

 والمهارات.
ر التي تركز والسمات الالزمة لمساعدة الطالب، كما انتقل المجلس من المعايي

جامعة  علي المدخالت واإلجراءات إلي المعايير التي تعتمد علي األداء، وتستخدم
نموذجا خاصا لتقييم األداء، حيث يرسل رئيس الجامعة بريدًا  وسكونسن ستاوت بأمريكا

إلكترونيًا شهريًا يطلع من خالله جميع المعنيين على القضايا واألمور الخاصة بالجامعة 
لى إعالمهم بكل ما يتعلق بنظام جامعة وسكونسن وكل القضايا على مستوي باإلضافة إ

الوالية التي تؤثر على الجامعة باإلضافة إلى االستطالعات السنوية التي تقوم بها لرصد 
رضا الموظفين والطالب ومدى مشاركة الجميع في أمر الجامعة )تشارلز دبليو، جولي، 

 م(1118
مهم لتهيئة الموارد البشرية الفاعلة داخل منظومة  ويعد التعليم الجامعي مدخل

 كل شركة تسعي لالستمرار والمنافسة في ظل األسواق العالمية. 
فإنه من الضروري تحديث وتطوير التعليم والسعي إلى تطوير كفاءته الداخلية 
ة والخارجية لتحقيق أهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية في المجتمع، حيث تعتمد كفاء

التعليم علي ما يحققه من منجزات علمية، وما يحققه الخريجون من مهارات تساعد في 
 م( 1123تنمية المؤسسات اإلنتاجية في المجتمع )المهدي، 

 مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث في كيفية الحصول علي نواتج مطابقة للجودة تتوافق مع            

المتجددة وكيفية استثمارها لمواكبة سوق متطلبات الخريجين الستيعاب التقنيات الحديثة و 
العمل؛ فخريجو وخريجات جامعة الملك خالد، يمثلون مدخالت بشرية مؤثرة في جميع 
المجاالت االقتصادية فأن المنظمة التعليمية تتألف من مدخالت وعمليات ومخرجات وأي 

الرتقاء قصور في فاعلية الخريجين والخريجات يؤثر علي سوق العمل. فهذا يتطلب ا
 بنواتج التعلم لمواكبة التطور والتغير السريع في العالم.

 
 
 
 

 وتنطلق مشكلة البحث من األسئلة اآلتية:
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ما مدي اكتساب خريجي جامعة الملك خالد للمهارات المعرفية، المهارات  -
 اإلدراكية، مهارات االتصال، المهارات الشخصية، مهارات العمل من وجهة

 نظرهم؟
جي جامعة الملك خالد للمهارات المعرفية، المهارات اإلدراكية، ما مدي امتالك خري -

مهارات االتصال، المهارات الشخصية، مهارات العمل، لمستوى مقبول من وجهة 
 نظر أصحاب العمل ؟

 ما الواقع الحالي لنواتج التعلم المتطلبة لخريجي جامعة الملك خالد ؟ -
ك خالد تسهم في تزويد كيف يمكن تصميم نواتج تعلم لبرنامج جامعة المل -

الخريجين بالمستوى المقبول من المهارات المتطلبة لسوق العمل في ضوء 
 االتجاهات العالمية؟

ما التصور المقترح لتصميم نواتج التعلم المتطلبة لسوق العمل في ضوء  -
 االتجاهات العالمية والمتطلبات المحلية؟ 

 أهداف البحث:
 معرفة: ىيهدف البحث إل           

 )أثر نواتج التعلم على أداء طالب الجامعة لمواكبة سوق العمل )دارسة حالة(. 
 من خالل تحقيق األهداف اآلتية:

التقويم المستمر ألداء الطالب في ضوء قواعد محددة واضحة لتتوافق مع نواتج  -
 التعلم.

 لم.استخدام استراتيجيات التعليم والتعلم التي تمكن الطالب من اكتساب نواتج التع -
اختيار أساليب التقويم الموضوعية والمالئمة للتحقق من مدى اكتساب الطالب  -

 لنواتج التعلم المقصود.
 اختيار محتوي المقرر الدراسي الذي يتناسب مع نواتج التعلم. -

 أهمية البحث:
يقدم نموذجا لنواتج التعلم لخدمة المجتمع وسوق العمل وفق االتجاهات العالمية  -

 لية تفيد الجامعة.والمتطلبات المح
 
 

 منهجية البحث:
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تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، فالوصف ركن أساسي من أركان البحث 
، العلمي، والطريقة الوصفية من أهم الطرق المتبعة فيه )أبو حطب، فؤاد و صادق، أمال

ويقصد بالمنهج الوصفي التحليلي، اإلجراءات والمنهجية التي تهدف لدراسة  م(2992
رة أو حدثًا أو قضية موجودة حاليًا يمكن الحصول منها على معلومات تجيب عن ظاه

 م( 1117 صبيح، لينا زياد:الباحث فيها )صالح، نجوى فوزي و  أسئلة الدراسة دون تدخل
وتم تطبيق منهج دراسة الحالة كوسيلة مهمة لجمع وتلخيص أكبر عدد من 

  طبيق االستبيانات.المعلومات عن الحالة موضوع الدراسة عن طريق ت
 أداة البحث.

 وأخرى للتعرف علي جهات التوظيف.  للتعرف علي رأي الخريجين، ةوهي استبان
 حدود البحث:

 دراسة أثر نواتج التعلم لطالب الجامعة لمواكبة سوق العمل : الحدود الموضوعية
 )دراسة حالة( 

 عودية.جامعة الملك خالد في المملكة العربية الس: الحدود الجغرافية 

 تمثل في عينة من المدرسين والمعيين بالجهات األخرى : الحدود البشرية 

 تم التطبيق علي عينة عشوائية من الخريجين وجهات التوظيف : الحدود المكانية
  لجامعة الملك خالد، بالمملكة العربية السعودية.

 م 1127هـ 2734وتمثلت في الفصل الدراسي الثاني لعام : الحدود الزمنية 
 :مفاهيم البحث
هي كل ما يتطلب أن يكتسبه المتعلم من معارف ومهارات واتجاهات وقيم  :نواتج التعلم

 دراسته لمنهج معين.  نتيجة مروره بخبرة تربوية معينة من خالل
يقصد بنواتج التعلم في المجال المعرفي تلك  :نواتج التعلم )في ثالث مجاالت(

، التذكر واإلدراك والتفكير والفهم والحكم وغيرها .ة مثلالمهارات المرتبطة بعمليات المعرف
أما نواتج التعلم في المجال الوجداني فهي تلك الجوانب التي تتعلق بالمشاعر واالنفعاالت 

أما نواتج التعلم في المجال النفسحركي فهي تتعلق بالمهارات ، واالتجاهات والميول والقيم
ثل الكتابة والعزف علي البيانو والكتابة علي اآللة واألداء ذات الطابع الحركي العضلي م

  .نادية محمود م(، الكاتبة وما إلي ذلك )شريف
 

 الدراسات السابقة: 
  تعددت وتنوعت الدراسات التي تناولت نواتج التعلم ومن هذه الدراسات ما يلي:

 أ واًل: دراسات عربية
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ستخدام مدخل الويب ( بعنوان أثر ا1118تناولت دراسة الشاعر، حنان عمر، )
في تنمية بعض نواتج التعلم لدي عينة من طالب الدراسات العليا بكليات التربية. 
استهدفت هذه الدراسة معرفة بيان أثر استخدام مدخل مهام الويب في تنمية مستوي 
المعرفة المكتسبة لدي الطالب وتنمية جوانب إنتاج العروض التقدمية وأثره في تنمية 

تابة الخطة البحثية. وتوصلت نتائج هذه الدراسة في التغلب علي بعض بعض جوانب ك
المشكالت التي يواجهها الطالب في البحث عن المعلومات والتعامل معها علي الويب، وقد 
استخدمت الدراسة المنهج التجريبي والذي يتضمن المنهج التحليل الكمي والمنهج 

التعليم. التركيز علي أساليب التعلم القائم الوصفي، استخدام اإلنترنت والويب في مجال 
 علي االستقصاء والذي بالئم طبيعة الويب كوسط هائل للمعلومات.

إستراتيجيات  بعنوان (1117) كما تناولت دراسة بدوي، مني حسن السيد السيد:
ذاتيا وعالقتها بكل من فعالية الذات وتصورات التعلم لدى مرتفعي  –التعلم المنظم 
لتحصيل األكاديمي من طالب المرحلة الجامعية في بيئات تعليمية وثقافية ومنخفض ا

مختلفة. استهدفت هذه الدراسة إلقاء الضوء علي ضرورة إجراء البحوث والدراسات التي 
تتناول مفهومي التعلم المنظم ذاتيا وتصورات التعلم نظرا لندرة الدراسات العربية التي 

هومين )التعلم المنظم ذاتيا وتصورات التعلم( وتهدف هذه تناولت العالقات بين هذين المف
الدراسة تزويد المتعلمين بإستراتيجيات التعليم المنتظم ذاتيا مما يساعدهم علي زيادة 
إمكانية االستفادة من قدراتهم إلي أقصي درجة وكذلك تحسين نواتج تعلمهم وبيئتهم 

اء الضوء للقائمين علي العملية التعليمية التعليمية، تنمية مهارات التعلم مدي الحياة، إلق
حول الفروق بين مرتفعي ومنخفض التحصيل األكاديمي من طالب المرحلة الجامعية وما 
ينجم عن ذلك من مراعاة التعامل في الموقف التعليمي مع جمع المستويات التحصيلية 

نتائج هذه الدراسة للطالب وتقديم التحليالت التربوية لقدرات الطالب التعليمية. توصلت 
إلي ضرورة توجيه التربويين إلي أهمية الفروق الفردية الناجمة عن اثر كل من النوع 
دارتهم لتلك االستراتيجيات من اجل  والثقافة في استخدام إستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا وا 

 التحكم في عملية تعلمهم. 
ن أثر اختالف نظم بعنوا، (1114) واستهدفت دراسة الجزار، مني محمد : 

التفاعل عبر بيئة التعلم اإللكترونية في تحقيق بعض نواتج التعلم لدي الطالب المعلمين 
واتجاهاتهم نحو استخدامها. يلقي هذا البحث الضوء علي أهمية التعلم اإللكتروني في 
 تحقيق النواتج التعليمية لدي الطالب والمعلمين وتصميم بيئة تعلم الكترونية في مقرر

توصلت نتائج هذه الدراسة إلي الوقوف علي التحقق من أثر بيئة تعلم  تكنولوجيا التعلم،
المتزامن وغير المتزامن( في مقرر تكنولوجيا التعليم علي  لكترونية )بنمطي التفاعل:إ

التحصيل الفوري والمؤجل، لدى الطالب المعلمين، باإلضافة إلي  بعض نواتج التعلم وهي:
 استخدام التفاعل المتزامن عبر بيئة التعلم االلكترونية.التحقق من أثر 
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بعنوان أثر التدريب علي  م( 1114وهدفت دراسة عبد الوهاب، عبد الناصر أنيس
استراتيجيات ما وراء المعرفة في مواقف تعاونية في تنمية مهارات القهم القرائي لدي 

فت هذه الدراسة الي محاولة التالميذ ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية. استهد
التحقق من فاعلية التدريب علي استراتيجيات ما وراء المعرفة في مواقف الفصل الدراسي 
المعتاد في تحسين مهارات الفهم القرائي لدي تالميذ ذوي صعوبات التعلم باإلضافة إلي 

ف تعاونية في امكانية التحقق من فاعلية التدريب علي استراتيجيات ما وراء المعرفة فمواق
الفصل الدراسي توصلت نتائج هذه الدراسة تحسين مستوي الفهم والتأكيد علي أهمية 
توظيف أكثر من أسلوب حديث في التدريس الصفي مثل التدريب علي استراتيجيات ما 
وراء المعرفة والتعلم التعاوني وتدريس االقران وغيرها في مواقف الفصل الدراسي المعتاد 

 ج العملية التعليمية وخاصة لدي التالميذ ذوى صعوبات التعلم.علي بعض نوات
(، بعنوان تقويم نواتج التعلم في 1122وناقشت دراسة اللبودي، مني إبراهيم. )

مجال القراءة بمرحلة التعلم قبل الجامعي في مصر. استهدفت هذه الدراسة قياس مستوي 
قرائي المتوقعة في ضوء المعايير القومية إنجاز طالب المرحلة الثانوية لنواتج تعلم الفهم ال

لتعليم القراءة في مصر، واستخدمت في تحديد مستويات األداء المتدرجة علي التدريج 
الذي وضعته الهيئة القومية لجودة التعليم واالعتماد لمراجيعها، فهناك سلبيات كثيرة في 

النواتج، وترك األمر عدم وجود قائمة تحضر هذه  مجال تقويم نواتج التعلم، أولهما:
عدم وجود اختبارات مقننة لقياس هذه النواتج، وتوصلت  الجتهادات المدراس، وثانيا:

نتائج هذه الدراسة إلي وضع قائمة بنواتج التعلم في مجال الفهم القرائي مشتقة من 
 المعايير القومية، وتقديم اختبار مقنن لقياس هذه النواتج.

(، بعنوان نوع 1123حنان محمد ربيع محمود ) واستهدفت دراسة عبد الخالق،
التغذية الراجعة ومستواها بالتعليم المدمج وقياس أثرهما علي بعض نواتج تعلم طالبات 
برنامج الدبلوم التربوي بمقرر الحاسوب في التعليم. استهدفت هذه الدراسة أساليب التغذية 

وافية شاملة تمكن من تحسين  الراجعة من حيث النوع والمستوى والهدف والتوقيت دراسة
كافة هذه األساليب، وانطالقا من أهمية التغذية الراجعة هدفت الدراسة التوصل إلي 
التصميم التعليمي لنوع التغذية الراجعة وقياس أثر ومستوي التغذية الراجعة سواء 

لتربوي الكترونية أو مختلطة في التعليم المدمج علي بعض نواتج التعلم لطالبات الدبلوم ا
العام في مقرر الحاسب في التعليم، وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلي التركيز علي تقديم 
التغذية المختلطة بالتعليم المدمج بصورة أكبر من تقديم التغذية الراجعة اإللكترونية فقط 

 أو التقليدية فقط. 
 

 ثانًيا: الدراسات األجنبية: 
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كافي ": تصورات الطالب لدور شهادة  ( بعنوان: المؤهل ليس1114دراسة مايكل )
مؤهل التعليم العالي لاللتحاق في الدراسات العليا والتوظيف، حيث دعت حكومة المملكة 
البريطانية طالب التعليم العالي إلى أن يروا تعلمهم كاستثمار سيمنحهم فوائد مباشره في 

ت التعليمية وعوائدها سوق العمل. وفي الوقت نفسه، تغيرت العالقة بين شهادات المؤهال
( طالًبا جامعًيا في 53في سوق العمل في اآلونة األخيرة. واستنادا إلى دراسة نوعيه مع )

السنة النهائية في الجامعة، تناولت هذه الدراسة الطريقة التي يفهم بها طالب التعليم 
وتوصلت إلى العالي دور مؤهالتهم التعليمية فيما يتعلق بإمكانية توظيفهم في المستقبل. 

أن الطالب ينظرون إلى مؤهالتهم األكاديمية علي أنها تؤدي دوًرا متناقًصا في تشكيل 
نتائج عملهم في ما يعتبر سوًقا للعمالة العليا مكتظة وتنافسيه. وفي حين أن شهادات 
المؤهالت األكاديمية ما زالت تعتبر بعًدا مهًما لحامليها للتوظيف؛ فإن الطالب يرون 

 تزايدة الحاجة إلى قيمة إضافية لهم من أجل الحصول علي ميزه في سوق العمل.بصوره م
( بعنوان: "كيف يؤثر التعليم على سوق العمل"، وهدفت 1121دراسة ألينا )

الدراسة إلى تحديد وتوصيف بعض العالقات التي قد تظهر بين الحصول على التعليم 
عديد من جوانب التعليم التي تؤثر على وسوق العمل؛ حيث قامت الباحثة بالتركيز على ال

( 31سوق العمل ومن ثم التي تعود بالتأثير على التعليم. وشملت الدراسة تحليل أوضاع )
دولة أوربية باإلضافة إلى الواليات المتحدة األمريكية واليابان. وفي إطار هذه الدراسة، 

نفاق علي التعليم والبحث، يعرف الوصول إلى التعليم من حيث المشاركة واالستثمارات )اال 
وتم تقييم سوق العمل باستخدام معدالت . واإلعانات المالية للطلبة، وتمويل التعليم(

مختلفة: العمالة والبطالة، فضاًل عن عناصر األجور واإليرادات. وأشارت نتائج الدراسة أن 
اظ بالوظيفة مستوي التعليم العالي يمثل فرصة أفضل للحصول علي وظيفة، وأيًضا لالحتف

وبمركز مرموق في أوقات األزمات في سوق العمل، كما أشارت إلى أن االلتحاق بالتعليم 
ال ترتبط بالضرورة بارتفاع معدل العمالة؛ حيث إن دخول بعض األفراد إلى سوق العمل 

 يشكل بديال عن مواصلتهم للتعليم.
نوع التعليم العالي ( بعنوان: هل يؤثر 1127وفي دراسة راجيا وكارولين وديفيد )

علي نتائج سوق العمل؟ مقارنه بين مصر واألردن، أشاروا إلى أنه يوجد في كل من مصر 
واألردن عدم تطابق كبير بين مخرجات نظام التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، وقد 

هذه الورقة مسألة ھتكون عوامل الطلب هي العوامل التي تقود هذا التفاوت، بحثت 
ى ما إذا كانت االختالفات في الهياكل المؤسسية والحوافز في التعليم العالي ھ، وأساسية

ل تستطيع المنافسة األقوى في القطاع ھتؤثر على توظيف الطالب، وعلى وجه التحديد، 
العام، وهل التعليم العالي قادر أن ينتج رأس  الخاص من الحوافز، بالمقارنة مع القطاع

لتوظيف ونتائج أفضل في سوق العمل؟ وتناول التحليل أثر نوع مال بشري أكثر قابلية ل
التعليم العالي على نتائج عديدة، وذلك بتثبيت خصائص مرحلة ما قبل االلتحاق، وأشارت 
النتائج أن القضايا المتعلقة بجانب العرض والحوافز لها تأثير على نتائج سوق العمل، 



www.manaraa.com

 م 1127ر لسنة الجزء األول( يناي 271مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -514- 

ًرا أكبر في نجاح سوق العمل. واإلصالحات كما أن الخلفية العائلية تلعب حتى اآلن دو 
زيادة دور القطاع الخاص.  إلىالمقترحة على التعليم العالي في كثير من األحيان تشير 

 كما أشارت النتائج إلى أن هذا المنتج و المرجح لتحسين نتائج سوق العمل.
بعنوان: العوامل المؤثرة في الحصول علي  (2)( 1127وفي دراسة جاكسون )

وظائف لخريجي البكالوريوس "دراسة حول أستراليا"، وجد الباحث أنه من األهمية ال
بالنسبة لاللتحاق بالتعليم العالي في المستقبل أن تكون نتائج العمالة العليا مفيدة. وأن 
يمول أرباب األعمال مقدمي التعليم العالي ويكفلون استمرار إمدادهم بالخريجين لتعزيز 

ة واإلنتاجية الوطنية والقدرة التنافسية العالمية؛ حيث أشارت الدالئل الفعالية التنظيمي
األخيرة إلى أن األزمة المالية العالمية خففت من أسواق العمل العليا. كما أشارت إلى أن 
اهتمامات أصحاب المصلحة باألفاق الوظيفية للخريجين ومدي كفاية العائد علي االستثمار 

الستكشاف السريع للعوامل التي تؤثر علي نتائج عمل من الدراسة الجامعية في ا
الخريجين. وبحثت هذه الدراسة باستخدام االنحدار اللوجيستي، نموذًجا للحصول علي 
الوظائف لخريجي التعليم العالي األستراليين حديثي البكالوريوس باستخدام البيانات 

(. n = 28009) 1121( وعام n = 28,246) 1122الوطنية التي جمعت في عام 
وتشير النتائج إلى معايير اختيار أرباب العمل التي تتوافق علي نطاق واسع مع فهمنا لما 
تقان المهارات العامة، ونجحت في  يشكل توظيف الخريجين، بما في ذلك الخبرة الفنية، وا 

 الدراسات العليا.
 التعليق علي الدراسات السابقة: 

القتها بالبحث الحالي نجد ركزت علي من خالل تناول الدراسات السابقة وع
توظيف إستراتيجية التعلم التعاوني وركزت على مستوي المعرفة المكتسبة لدي الطالب 
وتنمية جوانب المهارات وتحسين نواتج تعلمهم وبيئتهم التعليمية وتنمية مهارات التعلم 

رموقة داخل مدي الحياة وان مستوي التعليم العالي يمثل فرصة للحصول علي وظيفة م
سوق العمل. تم االستفادة من الدراسات السابقة في معرفة كيفية التغلب علي المشكالت 
التي يواجهها الطالب في البحث عن المعلومات والتعامل مع الويب وتحسين نواتج تعلمهم 
وبيئتهم التعليمية وتوجيه التربويين إلي أهمية الفروق الفردية الناجمة عن أثر كل من 

والثقافة وأهمية التعلم اإللكتروني في تحقيق نواتج النواتج التعليمية وضرورة ارتفاع  النوع
بينما يختلف البحث الحالي في محاولة معرفة واقع  معدل العمالة لمواكبة سوق العمل،

  نواتج التعلم داخل جامعة الملك خالد لمواكبة سوق العمل.
 اإلطار النظري: 
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 العمل:  وأصحاب أرباب أهمية نواتج التعلم للطالب
من الجوانب المهمة في فكرة " البداية من موقع الطالب "في السعي لتحقيق 
دراك أن الطالب في المعتاد أقل تعقيدًا في  نواتج التعلم من خالل التعلم بأسلوب البحث وا 
التعامل مع مجال التخصص من معلميهم وأن كل تعليم جيد هو شكل من أشكال الترجمة 

  م (. 1119الحالة من مستوي المعلم إلي مستوي المتعلم )رونالد، بارنيت في هذه 
 :للمعلم :أوال

تنظيم أعماله بما ييسر اكتساب طالبه لنواتج التعلم المقصودة بعيدا عن 
والتركيز على األولويات المهمة بما يتناسب واحتياجات الطالب و اختيار  العشوائية

استراتيجيات التعليم والتعلم التي تمكن الطالب من محتوى المقرر الدراسي باستخدام 
اكتساب نواتج التعلم المقصودة و تحديد األنشطة التعليمية التي تحقق األهداف المنشودة 
واختيار أساليب التقويم الموضوعية والمالئمة للتحقق من مدى اكتساب الطالب لنواتج 

  م(.1123التعلم المقصودة . )عبادي، عادل 
 لمتعلم:ثانيًا ل
  تحقيق تعلم أفضل، حيث تكون جميع جهود القيادة وهيئة التدريس بالمؤسسة

 موجهة الكتساب الطالب نواتج التعلم المقصودة. 
  التعلم الذاتي في ضوء أهداف واضحة ومحددة، فالطالب يتخير األنشطة والمهام

 وفقا لميوله واستعداداته لتحقيق هذه األهداف. 
 طالب والمعلم في إطار اكتساب النواتج المقصودةالتعاون النشط بين ال  
 التقويم المستمر وتطوير األداء أوال بأول في ضوء قواعد واضحة محددة 
 :للمؤسسة التعليمية ثالثًا:
 ضمان الجودة الشاملة للمؤسسة التعليمية.  
 توحيد جهود العاملين بالمؤسسة نحو تحقيق أهداف محددة.  
  المؤسسة ورسالتها في ضوء نواتج تعلم الطالباالطمئنان على تحقيق رؤية.  
 توفير قواعد واضحة للمحاسبية يمكن تطبيقها على جميع األطراف المعنية. 

 
التعرف علي مواصفات نواتج التعلم التي تتوافق مع متطلبات أصحاب أرباب 

 العمل: 
ميزات أن نواتج التعلم تبني علي طريقة تعلم المتعلم بنفسه وتنطلق من م         

شخصية ومن خصائصه المعرفية للوصول إلى وضع الطرائق الحديثة في التعليم لتقدمه 
في كافة الجوانب ليلبي مطالب الحياة المتنوعة والمعقدة ليستطيع مواجهة األوضاع 

  المستجدة في المجتمع المعاصر الكثير التعقيد.
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رة هذه الوسائل علي "البد من التنوع في وسائل وأساليب التقويم المستخدمة وقد
وقدرتها علي قياس نواتج التعلم وليس التعلم في  التميز بين المستويات المختلفة للطالب.

حد ذاته، فهي قد تكون امتحانات تحريرية أو شفهية أو تقارير أو مناظرات أو تجارب 
، االمتحانات يجب أن تتنوع بين المقالي والموضوعي " )الجودة حتىمعملية أو رسومات، 

 م( 1123ماجد محمود )
 مواصفات فنية يجب مراعاتها عند صياغة نواتج التعلم: 

 أن تكون مرتكزة حول المتعلم.  -
 التركيز علي ناتج عملية التعلم. -
 القابلية للمالحظة والقياس. -
 األداء. ى أفعال محددة وواضحة تعبر عن مستو وضوح المعنى واللغة باستخدام  -
 تجنب اإلطناب والتكرار. -
أن تجمع الجملة الواحدة بين أكثر من ناتج تعلم ال يمكن قياسها بنفس  تجنب -

  الطريقة.
  أن تتنوع األهداف ما بين معرفية ومهارية ووجدانية وتنموية. -
 أن تراعي نواتج التعلم متطلبات الخريج وأرباب العمل.  -
  مور.أن تكون نواتج التعلم واضحة بالنسبة لكال من المعلم والمتعلم وأولياء األ -
  أن تركز النواتج علي الجانبين النظري والتطبيقي للمتعلم. -

 -التعرف علي بعض التجارب المحلية والعالمية لمجاالت نواتج التعلم: 
اتجهت معظم الدول المتقدمة والنامية علي حد سواء إلي إعادة النظر في نظمها 

مخرجاتها، وزيادة إنتاجيتها التعليمية، لتحسين نواتج التعلم من مدخالتها، وعملياتها، و 
من خالل تطوير وتحسين األداء بطريقة مستمرة لتحقيق مناخ يساعد علي اإلبداع 

 واالبتكار لتحسين مستوي الخريج. 
 جمهورية مصر العربية.  التجارب المحلية:

يتوقف نجاح البرامج التعليمية في تحقيق األهداف المرجوة منها علي فعالية 
مستخدمة وقد تم استخدام إستراتيجية التدريس باستخدام تمثيل األدوار االستراتيجيات ال

هي من تقنيات التدريس الحديثة التي بدأت تأخذ مكانتها بين الطرق التقليدية وبين 
البحوث في علم التعليم أن هذه الطريقة ذات أثر فعال قوي في مساعدة الطالب علي فهم 

ولعل  ة في تعليم العالقات الجماعية والحساسيةأنفسهم وفهم اآلخرين وهي طريقة ممتاز 
 من أهم مخرجات هذه الطريقة في التدريس أنها تخلق في الفصل تفاعال إيجابيًا وحيوية.

يجب علي الكفء أن يعرف الكيفية التي يتعلم بتا الطالب  يسهم فيها جميع الطالب.
مكن من التخطيط الفعال كي يت بفئاتهم المختلفة )المتفوقين، والضعاف، وبطئ التعلم(.

للتدريس بحيث يختار المحتوي المعرفي المناسب واألهداف التعليمية السليمة 
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واستراتيجيات التدريس المناسب لتحقيق األهداف الموضوعة، والمناسبة لفئات الطالب 
 م ( 1111)خليل، سالم احمد محمود،  المختلفة والتي تراعي الفروق الفردية بينهم.

 المية:التجارب الع
 نجلترا:إ

بالنسبة لسوق العمل من خالل  تجربة الواقع الحالي للتعليم في إنجلترا وويلز.
تطبيق تجربة االستفادة من خريجين الكليات لمواكبة احتياجات سوق العمل وتم تطبيق 
مبادئ اعتمدت عليها في كلية شرق برمنجهام، من منطلق أن احتياجات سوق العمل 

جة أن الهياكل التنظيمية داخل الكلية بدأت تعدل من أدائها لتعمل علي متغيرة فكانت النتي
وكانت المبادئ األساسية التي اعتمدت عليها  تكيف أفضل مع متطلبات السوق المتغيرة.

 الكلية: 
 تحديد احتياجات المستفيدين ومدي رضاهم عن الخدمات.  -2
 استجابة المستفيدين ومدي رضاهم عن الخدمات.  -1
مفتوحة بين الكلية والمستفيدين من خدماتها وبناء علي ذلك تم طرق اتصال  -3

  وتطوير الخدمات المقدمة لجهات التوظيف. توفير التدريب الجيد
 فرنسا:

"أن التعلم الحالي يحتاج إلى التنوع  تجربة التعلم في فرنسا من خاللتنطلق 
ؤسسة بكل وضوح والمرونة وليس التماثل " من خالل المراجعة التقييمية لسياسة الم

لمعرفة مواطن القوة والضعف واقتراح اإلصالحات المطلوبة ويعكس التقييم الذي تقوم به 
لتحقيق رغبة الطالب واألسر في معرفة عالقة الجامعة بالعالم االقتصادي واالجتماعي 
ومستوي استحقاق وجدارة المؤسسة في مجال التدريس واألبحاث وكذلك وضعيتها بالنسبة 

والمصري،  الرءوف)عامر، طارق عبد  ت األخرى وقيمة المؤهالت التي تمنحها.للمؤسسا
 م(. 1127إيهاب عيسي. 

 

 تحديد المفاهيم والمهارات واالتجاهات المتطلب أن يكتسبها الطالب
ما يجب أن يتصف به المتعلم كإنسان، وفرد في المجتمع، وما يتضمن ذلك 

ه علي مواجهة المستقبل بصورة إيجابية، والمعارف المهارات والقدرات المستقبلية التي تعين
والمهارات الشخصية واالجتماعية، والعادات والقيم والتقاليد التي تساعده علي المواكبة 
داخل سوق العمل، كما أنه لم يعد سوق العمل اآلن وفي المستقبل يتطلب من األفراد 

فهو يتطلب تعليمًا ينمي في األفراد المزيد من التعليم فقط ولكنه يفرض نوعًا مختلفًا منه، 
التعليم في أثناء العمل، والعمل في فريق، والقدرة علي تطبيق  ىالتفكير الناقد، والقدرة عل

  م(. 1117)شحاتة، حسن  كي تمكنه من االنخراط في سوق العمل. المعرفة بفاعلية.
اشرة بأي عمل يقوم األسلوب التفكيري في التعلم علي المراقبة والتحليل قبل المب

وعليه التروي قبل اتخاذ أي قرار، كما يتميز العقل البشري بالقدرة والمرونة ما يسمح له 
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بالتعلم بطرائق متنوعة وفي أوقات مختلفة والحرص علي تقديم تعليم غني متنوع ينسجم 
  م (.1121)صباح، أنطوان  مع المسارات الشخصية الغنية والمتعددة للمتعلمين.

 :فروض البحث
 مما سبق يمكن صياغة فروض البحث على النحو التالي:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقدير خريجي جامعة الملك  -
المهارات اإلدراكية  -خالد وجهات توظيفهم حول مستوى المهارات )المعرفية 

مهارات العمل( التي تم اكتسابهم  -المهارات الشخصية  -مهارات االتصال  -
 ها من دراستهم في الجامعة.ل

يوجد ارتباط دال إحصائًيا بين متوسطات تقدير خريجي جامعة الملك خالد حول  -
 -مهارات االتصال  -المهارات اإلدراكية  -مستوى المهارات )المعرفة 

مهارات العمل( التي تم اكتسابهم لها من دراستهم في  -المهارات الشخصية 
 الجامعة.

ائًيا بين متوسطات تقدير جهات توظيف خريجي جامعة يوجد ارتباط دال إحص -
مهارات  -المهارات اإلدراكية  -الملك خالد حول مستوى المهارات )المعرفة 

مهارات العمل( التي تم اكتسابهم لها من  -المهارات الشخصية  -االتصال 
 دراستهم في الجامعة.

 الدراسة الميدانية:
 :عينة الدراسة

للتحقق من الخصائص لغرض تقنين أدوات الدراسة : العينة االستطالعية -
على عينة  مقياس رأى الخريجين حول الجامعةتم تطبيق السيكومترية لها؛ 

(، وجاء عدد االستمارات 75بل  عددها )من خريجي جامعة الملك خالد عشوائية 
( من جهات التوظيف ممن يعمل لديهم خريجي 75وكذا عدد )(، 87المستوفاة )
ك خالد بغرض التحقق من الخصائص السيكومترية لمقياس رأى جهات جامعة المل

(، 52) الملك خالد، وجاء عدد االستمارات المستوفاة التوظيف حول خريجي جامعة
مع مالحظة أنه تم استبعادهم فيما بعد من التطبيق النهائي ألدوات الدراسة لمراعاة 

 عدم تأثرهم بالتطبيق بغرض تقنين أدوات الدراسة.
: تــم تطبيــق مقيــاس رأى الخــريجين حــول الجامعــة علــى نــة التطبيــق النهــائيعي -

عينــة عشــوائية مــن خريجــي جامعــة الملــك خالــد ممــن لــم يــتم اختيــارهم ضــمن عينــة 
(، كمـا 231(، وجـاء عـدد االسـتمارات المسـتوفاة )251تقنين األدوات بلـ  عـددهم )
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ــم تطبيــق اســتمارة جهــات التوظيــف عليهــا ( وجــاء عــدد 211) بلغــت العينــة التــي ت
 .(84االستمارات المستوفاة )

 :الدراسة تاأدا 
بعد االطالع على األدبيات تعرف رأى الخريجين حول الجامعة:  ةاستبان -

( 37والدراسات السابقة تم صياغة فقرات االستبانة في خمسة أبعاد بإجمالي )
ت، امعافقرة؛ حيث تناولت األبعاد الخمسة مجاالت ومهارات تتعلق بخريجي الج

المهارات  -مهارات االتصال  -المهارات اإلدراكية  -المهارات المعرفية وهى: )
 مهارات العمل( -الشخصية 

تم صياغة فقرات  تعرف رأى جهات التوظيف حول خريجي الجامعة ةاستبان -
االستبانة والتي تناولت مجاالت ومهارات استبانة رأى خريجي الجامعة نفسها 

 رات لتناسب هذه الفئة.مع تغيير صياغة الفق
 :الدراسة اتيالخصائص السيكومترية ألد

الدراسة،  اتيونباخ للتحقق من ثبات محاور أدتم االعتماد على معادلة ألفا كر 
 وللتحقق من صدقها تم حساب جذر معامل الثبات، والجدول التالي يوضح ذلك:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 2جدول )

 يوضح الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة
 مقياس جهات التوظيف الخريجون مقياس   

عدد  األبعاد
 العبارات

 الصدق ثبات ألفا الصدق ثبات ألفا

 0.789 0.622 0.876 0.768 5 المهارات المعرفية
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 0.857 0.734 0.905 0.819 4 المهارات اإلدراكية
 0.910 0.828 0.871 0.759 4 مهارات االتصال
 0.931 0.866 0.937 0.878 9 المهارات الشخصية
 0.952 0.907 0.956 0.914 15 مهارات العمل

 0.974 0.949 0.975 0.951 37 إجمالي

تعرف رأي  يتضح من الجدول السابق أن قيم ألفا كرونباخ لثبات أبعاد استبانه
( 13952( وأن ثبات االستبانة ككل جاءت )13927و  13784تراوحت بين ) الخريجين

 الدراسة. وجميعها قيم مرتفعة تؤكد ثبات أداة
تعرف  كما يتضح من الجدول السابق أن قيم ألفا كرونباخ لثبات أبعاد استبانه

( وأن ثبات االستبانة ككل جاءت 13917و  13811تراوحت بين )جهات التوظيف  رأى
 ( وجميعها قيم مرتفعة تؤكد ثبات أداة الدراسة.13979)

معامل الثبات؛  تم حساب جذر تعرف رأى الخريجينوللتحقق من صدق استبانه 
( وأن صدق االستبانه 13958و  13472حيث تراوحت قيم صدق أبعاد االستبانة بين )

 ( وجميعها قيم مرتفعة تؤكد صدق أداة الدراسة.13975ككل جاءت )
تم حساب جذر تعرف رأى جهات التوظيف  وللتحقق أيًضا من صدق استبانه

( وأن 13951و  13749نة بين )معامل الثبات؛ حيث تراوحت قيم صدق أبعاد االستبا
 ( وجميعها قيم مرتفعة تؤكد صدق أداة الدراسة.13977صدق االستبانة ككل جاءت )

 صدق المحتوى )المحكمين(
 الدراسة على عدد من المحكمين  اتيأد تم عرض

والجــــــدول التــــــالي يوضــــــح نســــــبة اتفــــــاق المحكمــــــين علــــــي أبعــــــاد أدوات 
 الدراسة:

 (1جدول )
لمحكمين علي أبعاد االستبانةيوضح نسبة اتفاق ا  

 نسبة االتفاق عدد العبارات األبعاد

 % 211 5 المهارات المعرفية
 % 211 4 المهارات اإلدراكية
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 % 211 4 مهارات االتصال
 % 95 9 المهارات الشخصية
 % 95 15 مهارات العمل

يتضــــح مــــن الجـــــدول الســــابق أن نســـــب اتفــــاق المحكمـــــين علــــي فقـــــرات 
(، وأشــــــار المحكمــــــون % 211) وحتــــــى( % 95تراوحــــــت بــــــين ) أدوات الدراســــــة

 بإجراء بعض التعديالت يمكن تصنيفها علي النحو التالي:
ــــة  ــــة العمري ــــرتبط بتعــــديل صــــياغة بعــــض الكلمــــات لتناســــب المرحل ــــي ت الت

  للطلبة والبيئة السعودية.
 حيث قامت الباحثة باألخذ بها وتعديلها جميًعا.

ت الثبات والصدق التي تم استخراجها لدأداة تشير ومن الجدير بالذكر أن معامال
 إلى صالحية أدوات الدراسة لقياس ما وضعت ألجله في بيئة البحث.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

:تائج الدراسةن  
 :وصف استجابات عينتي الدراسةأواًل: 
 :خريجي الجامعة -2

 ( 3جدول )
 لمعرفيةيوضح استجابات عينة الدراسة من خريجي الجامعة على بعد المهارات ا
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عاد
األب

 

 ــــاراتالعبـــ
 غير راضي راضي راضي جداً 

 الداللة د.ح. 1كا
الوزن 
 % # % # % # النسبي

رفة
لمع
ا

 

دراســـتي بالجامعـــة زودتنـــي 
بمستوى مرتفع مـن الثقافـة 

 العامة
44 33.3 77 58.3 11 8.3 49.50 2 0.001 21.15 

دراســـتي بالجامعـــة أمـــدتني 
يـــــات بمعرفــــة جيـــــدة بالنظر 

والتطبيقـــــــات فـــــــي مجـــــــال 
 تخصصي

46 34.8 69 52.3 17 12.9 30.86 2 0.001 20.87 

دراستي بالجامعة سـاعدتني 
ــــــى فهــــــم المســــــئوليات  عل
األخالقيــــــة والمهنيــــــة فــــــي 

 تخصصي
61 46.2 57 43.2 14 10.6 30.86 2 0.001 22.15 

دراستي بالجامعة سـاعدتني 
علـــــى فهـــــم دورى وتـــــأثير 
تخصصــــــي فــــــي الســــــياق 

 نيالوط
49 37.1 60 45.5 23 17.4 16.40 2 0.001 20.66 

دراستي بالجامعة سـاعدتني 
على إجادة اللغة االنجليزية 

 )إذا كان متطلب للعمل(.
19 14.4 43 32.6 70 53.0 29.59 2 0.001 15.17 

 يتضح من الجدول السابق أن:
( )علـــــــــــى الترتيـــــــــــب( مـــــــــــن % 7535( و)% 7831( و)% 5133( و)% 5433) -

العينــــة اتفقــــوا علــــى أن دراســــتهم بالجامعــــة زودتهــــم بمســــتوى مرتفــــع مــــن أفــــراد 
ــــــي مجــــــال  ــــــات ف ــــــات والتطبيق ــــــة جيــــــدة بالنظري ــــــدتهم بمعرف ــــــة وأم ــــــة العام الثقاف
ـــــــي  ـــــــة ف ـــــــة والمهني ـــــــم مســـــــؤولياتهم األخالقي ـــــــى فه تخصصـــــــهم وســـــــاعدتهم عل
تخصصــــــهم كمــــــا ســــــاعدتهم علــــــى فهــــــم دور وتــــــأثير تخصصــــــهم فــــــي الســــــياق 

 (.13112( دالة عند مستوى داللة )1مة )كاالوطني؛ حيث جاءت قي
ــــم تســــاعدهم % 5331) - ــــى أن دراســــتهم بالجامعــــة ل ــــوا عل ــــة اتفق ــــراد العين ( مــــن أف

علـــــى إجـــــادة اللغـــــة االنجليزيـــــة )إذا كـــــان متطلـــــب للعمـــــل(؛ حيـــــث جـــــاءت قيمـــــة 
 (.13112( دالة عند مستوى داللة )1)كا
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 (7جدول )
 عة على بعد المهارات اإلدراكيةيوضح استجابات عينة الدراسة من خريجي الجام

عاد
األب

 

 ـاراتـالعبـــ
 غير راضي راضي راضي جداً 

الوزن  الداللة د.ح. 1كا
 % # % # % # النسبي

كية
إلدرا

ت ا
هارا
الم

 

دراســــتي بالجامعــــة زادت 
مـــن قـــدرتي علـــى تحديـــد 
وتوصــــــــيف المشــــــــكالت 

 واقتراح حلول لها
26 19.7 86 65.2 20 15.2 60.54 2 0.001 24.95 

دراســــتي بالجامعــــة زادت 
مــــن قــــدرتي علــــى جمــــع 
ــــــــــــــات  ــــــــــــــل البيان وتحلي
والمعلومات وطرح البدائل 

 لحل المشكالت

30 22.7 82 62.1 20 15.2 50.36 2 0.001 25.32 

دراستي بالجامعة مكنتنـي 
النظريـة  من ربـط الدراسـة

بـــــــالتطبيق فـــــــي مجـــــــال 
 عملي

32 24.2 75 56.8 25 18.9 33.31 2 0.001 25.05 

دراستي بالجامعة أمـدتني 
بمهارات التعامـل بفاعليـة 
مع التغذيـة الراجعـة علـى 

 أدائي
34 25.8 67 50.8 31 23.5 18.13 2 0.001 24.68 

 يتضح من الجدول السابق أن:
( )علـــــــــــى الترتيـــــــــــب( مـــــــــــن % 5134( و)% 5834( و)% 8132( و)% 8531) -

ــــى أن دراســــتهم بالجامعــــة زاد ــــوا عل ــــة اتفق ــــد أفــــراد العين ــــى تحدي ــــدرتهم عل ت مــــن ق
ـــــى جمـــــع  ـــــول لهـــــا كمـــــا زادت مـــــن قـــــدرتهم عل ـــــراح حل وتوصـــــيف المشـــــكالت واقت
وتحليــــل البيانــــات والمعلومــــات وطــــرح البــــدائل لحــــل المشــــكالت ومكنــــتهم مــــن ربــــط 
النظريــــة بــــالتطبيق فــــي مجــــال عملهــــم وأيًضــــا أمــــدتهم بمهــــارات التعامــــل بفاعليــــة 

ـــث ـــى أدائهـــم؛ حي ـــة عل ـــة الراجع ـــا مـــع التغذي ـــد مســـتوى 1جـــاءت قيمـــة )ك ـــة عن ( دال
 (.13112داللة )

 (5جدول )
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 يوضح استجابات عينة الدراسة من خريجي الجامعة على بعد مهارات االتصال

عاد
األب

 

 ــاراتالعبــــ
 غير راضي راضي راضي جداً 

الوزن  الداللة د.ح 1كا
 % # % # % # النسبي

صال
االت
ت 
هارا
م

 

ت دراســـتي بالجامعـــة أســـهم
 لغــــة فــــي إتقــــاني اســــتخدام

 الكمبيوتر وتطبيقاته بفاعلية
27 20.5 41 31.1 64 48.5 15.86 2 0.001 22.17 

دراســــتي بالجامعــــة أمــــدتني 
بالقــــــــدرة علــــــــى التواصــــــــل 
ومهــــارات التحــــدث والحــــوار 

 في مجال تخصصي
40 30.3 73 55.3 19 14.4 33.68 2 0.001 27.83 

دراســــتي بالجامعــــة أمــــدتني 
لــي إعــداد التقــارير بالقــدرة ع

 في مجال عملي
26 19.7 72 54.5 34 25.8 27.45 2 0.001 25.00 

دراســــتي بالجامعــــة أمــــدتني 
بالقــــــــدرة علـــــــــي العـــــــــرض 
ـــــــات  ـــــــي حلق والمشـــــــاركة ف

 النقاش والعمل الجماعي
29 22.0 66 50.0 37 28.0 17.22 2 0.001 25.00 

 يتضح من الجدول السابق أن:
تفقــــوا علــــى أن دراســــتهم بالجامعــــة لــــم تســــهم فــــي ( مــــن أفــــراد العينــــة ا% 7435) -

( دالــــة 1إتقــــاني اســــتخدام الكمبيــــوتر وتطبيقاتــــه بفاعليــــة؛ حيــــث جــــاءت قيمــــة )كــــا
 (.13112عند مستوى داللة )

ــــــــة % 5131( و)% 5735( و)% 5533) - ــــــــراد العين ــــــــن أف ــــــــب( م ــــــــى الترتي ( )عل
رات اتفقـــــوا علـــــى أن دراســـــتهم بالجامعـــــة زادت مـــــن قـــــدرتهم علـــــى التواصـــــل ومهـــــا

ـــارير  ـــي إعـــداد التق ـــدرة عل ـــي مجـــال تخصصـــهم كمـــا أمـــدتهم بالق التحـــدث والحـــوار ف
ــــات النقــــاش  ــــي حلق ــــرض والمشــــاركة ف ــــي الع ــــدرة عل ــــذا الق ــــم وك ــــي مجــــال عمله ف

ــــــا ــــــة )ك ــــــث جــــــاءت قيم ــــــاعي؛ حي ــــــل الجم ــــــة 1والعم ــــــد مســــــتوى دالل ــــــة عن ( دال
(13112.) 

 (8جدول )
 بعد المهارات الشخصية يوضح استجابات عينة الدراسة من خريجي الجامعة على
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عاد
األب

 

 غير راضي راضي راضي جداً  ـاراتالعبــ
 الداللة د.ح 1كا

الوزن 
 % # % # % # النسبي

صية
شخ

ت ال
هارا
الم

 

دراســـــــــــتي بالجامعـــــــــــة 
أســــــهمت فــــــي تمتعــــــي 

 بشخصية قيادية
43 32.6 72 54.6 17 12.9 34.40 2 0.001 10.99 

دراســـــــــــتي بالجامعـــــــــــة 
قيـــــــــات أكســـــــــبتني أخال

ـــوالء للمؤسســـة التـــي  ال
 أعمل بها

59 44.7 59 44.7 14 10.6 30.68 2 0.001 11.71 

دراســـــــــــتي بالجامعـــــــــــة 
ـــــويني  ـــــي تك أســـــهمت ف
عالقة جيدة مع زمالئـي 

 في العمل 
60 45.5 63 47.7 9 6.8 41.86 2 0.001 11.94 

دراســـــــــــتي بالجامعـــــــــــة 
أكســبتني مهــارات الفهــم 

 واالستيعاب
56 42.4 66 50.0 10 7.6 40.54 2 0.001 11.75 

دراســـــــــــتي بالجامعـــــــــــة 
أكســـــــــــبتني مهـــــــــــارات 

 التفاوض واإلقناع
47 35.6 64 48.5 21 15.9 21.31 2 0.001 10.99 

دراســـــــــــتي بالجامعـــــــــــة 
أكســبتني مهــارات العمــل 
بفاعلية كعضو في فرق 

 العمل
34 25.8 76 57.6 22 16.7 36.54 2 0.001 10.46 

دراســـــــــــتي بالجامعـــــــــــة 
ة علـــــى أمـــــدتني بالقـــــدر 

التفكيــر المســتقل وطــرح 
 البدائل فيما يخدم عملي

37 28.0 77 58.3 18 13.6 41.22 2 0.001 10.73 

دراســـــــــــتي بالجامعـــــــــــة 
حفزتني للعمـل والتطـوير 
والـــــتعلم المســـــتمر فـــــي 

 مجال عملي
46 34.8 71 53.8 15 11.4 35.77 2 0.001 11.18 
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عاد
األب

 

 غير راضي راضي راضي جداً  ـاراتالعبــ
 الداللة د.ح 1كا

الوزن 
 % # % # % # النسبي

دراســـــــــــتي بالجامعـــــــــــة 
أمـــــدتني بالقـــــدرة علـــــي 

ــــــف مــــــع ال ــــــة التكي تقني
 الحديثة وبيئة عملي

33 25.0 72 54.5 27 20.5 27.13 2 0.001 10.24 

 يتضح من الجدول السابق أن:
( % 7435( و)% 5131( و)% 7737( و)% 4937( و)% 5738) -

الترتيـــــــــب( مــــــــــن  ( )علـــــــــى% 5735( و)% 5334( و)% 5433( و)% 5738و)
مــــتعهم بشخصــــية أفــــراد العينــــة اتفقــــوا علــــى أن دراســــتهم بالجامعــــة أســــهمت فــــي ت

قياديـــة وأكســـبتهم أخالقيـــات الـــوالء للمؤسســـة التـــي يعملـــون بهـــا كمـــا أســـهمت فـــي 
تكــــــوينهم لعالقــــــة جيــــــدة مــــــع زمالئهــــــم فــــــي العمــــــل وأكســــــبتهم مهــــــارات الفهــــــم 
واالســـتيعاب مهـــارات التفـــاوض واإلقنـــاع والعمـــل بفاعليـــة كعضـــو فـــي فـــرق العمـــل 

ــــر المســــتقل وطــــرح  ــــى التفكي ــــدائل فيمــــا يخــــدم عملهــــم كمــــا أمــــدتهم بالقــــدرة عل الب
ــــزتهم للعمــــل والتطــــوير والــــتعلم المســــتمر فــــي مجــــال عملهــــم وأخيــــًرا أمــــدتهم  وحف
ــــث جــــاءت قيمــــة  ــــة عملهــــم؛ حي ــــة وبيئ ــــة الحديث ــــع التقني ــــف م ــــي التكي ــــدرة عل بالق

 (.13112( دالة عند مستوى داللة )1)كا
 
 
 
 
 
 (7جدول )

 ارات العمليوضح استجابات عينة الدراسة من خريجي الجامعة على بعد مه

عاد
األب

 

 ــاراتالعبــ
 غير راضي راضي راضي جداً 

الوزن  الداللة د.ح 1كا
 % # % # % # النسبي

مل
 الع

رات
مها

 

دراســــــــــتي بالجامعــــــــــة 
ـــــى فهـــــم  ســـــاعدتني عل
طبيعــة عمــل المؤسســة 

 التي أعمل بها
43 32.6 66 50.0 23 17.4 21.04 2 0.001 6.70 
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عاد
األب

 

 ــاراتالعبــ
 غير راضي راضي راضي جداً 

الوزن  الداللة د.ح 1كا
 % # % # % # النسبي

دراســــــــــتي بالجامعــــــــــة 
القـــــدرة علـــــى أمـــــدتني ب

القيـــــام بالمهـــــام التـــــي 
 أكلف بها بكفاءة

48 36.4 67 50.8 17 12.9 28.95 2 0.001 6.96 

دراســــــــــتي بالجامعــــــــــة 
ســــاعدتني علــــى تقــــديم 
أفكـــار إبداعيــــة تحســــن 

 العمل وتطوره
41 31.1 65 49.2 26 19.7 17.59 2 0.001 6.59 

دراســــــــــتي بالجامعــــــــــة 
أكسبتني أخالقيات قبول 

إضافية التكليف بأعمال 
 في العمل

41 31.1 74 56.1 17 12.9 37.22 2 0.001 6.80 

دراســــــــــتي بالجامعــــــــــة 
أمـــــدتني بالقـــــدرة علـــــى 
تطـــــوير حلـــــول عمليـــــة 
لتحسين أداء المؤسسـة 

 التي أعمل بها

29 22.0 80 60.6 23 17.4 44.59 2 0.001 6.37 

دراســــــــــتي بالجامعــــــــــة 
أكســـــــــبتني أخالقيـــــــــات 
المشـــاركة بفاعليـــة فـــي 

ســـة التـــي أعمـــال المؤس
 أعمل بها

40 30.3 72 54.5 20 15.2 31.27 2 0.001 6.70 

دراســــــــــتي بالجامعــــــــــة 
أمـــــدتني بالقـــــدرة علـــــى 
االنجـــــــاز فـــــــي مجـــــــال 

 عملي
 

44 33.3 74 56.1 14 10.6 40.90 2 0.001 6.94 

دراســــــــــتي بالجامعــــــــــة 
أكســـــــــبتني أخالقيـــــــــات 
ـــــــــــــد  ـــــــــــــرام المواعي احت

 واالنضباط الوظيفي
58 43.9 55 41.7 19 14.4 21.40 2 0.001 7.15 

 6.82 0.001 2 22.13 15.9 21 49.2 65 34.8 46دراســــــــــتي بالجامعــــــــــة 
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عاد
األب

 

 ــاراتالعبــ
 غير راضي راضي راضي جداً 

الوزن  الداللة د.ح 1كا
 % # % # % # النسبي

أمــــــــــــدتني بالقــــــــــــدرات 
 المهنية المالئمة لعملي
دراســــــــــتي بالجامعــــــــــة 
أكســــبتني مهــــارات إدارة 

 الوقت بكفاءة
45 34.1 70 53.0 17 12.9 31.95 2 0.001 6.89 

دراســــــــــتي بالجامعــــــــــة 
أكســــــــبتني أساســــــــيات 

ــــان فــــي الســــالمة وا ألم
 مجال عملي

33 25.0 73 55.3 26 19.7 29.22 2 0.001 6.40 

دراســــــــــتي بالجامعــــــــــة 
ـــــــــــارات  أكســـــــــــبتني مه
ــــــــــــداع والتفكيــــــــــــر  اإلب
ـــــي مجـــــال  ـــــاري ف االبتك

 عملي

29 22.0 74 56.1 29 22.0 30.68 2 0.001 6.23 

دراســــــــــتي بالجامعــــــــــة 
ـــــــــــارات  أكســـــــــــبتني مه
المعالجــــــة اإلحصــــــائية 

 للبيانات
25 18.9 69 52.3 38 28.8 23.22 2 0.001 5.93 

دراســــــــــتي بالجامعــــــــــة 
أكسبتني مهارات البحـث 

 العلمي والتعلم الذاتي
37 28.0 73 55.3 22 16.7 31.22 2 0.001 6.59 

دراســــــــــتي بالجامعــــــــــة 
أكســـــــــبتني أخالقيـــــــــات 
إيجابيـــــة نحـــــو خدمـــــة 

 المجتمع
46 34.8 69 52.3 17 12.9 30.86 2 0.001 6.92 

 أن: يتضح من الجدول السابق
( % 8138( و)% 5832( و)% 7931( و)% 5134( و)% 5131) -

( % 5331( و)% 7931( و)% 7237( و)% 5832( و)% 5735و)
( % 5133( و)% 5533( و)% 5133( و)% 5832( و)% 5533و)

)علـــى الترتيـــب( مـــن أفـــراد العينـــة اتفقـــوا علـــى أن دراســـتهم فـــي الجامعـــة ســـاعدتهم 
ــــي ــــة عمــــل المؤسســــات الت ــــى فهــــم طبيع ــــى  عل ــــدرة عل ــــون بهــــا وأمــــدتهم بالق يعمل
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القيـــــام بالمهـــــام التـــــي يكلفـــــون بهـــــا بكفـــــاءة كمـــــا ســـــاعدتهم علـــــى تقـــــديم أفكـــــار 
ـــول التكليـــف بأعمـــال  ـــات قب ـــا أكســـبتهم أخالقي ـــة تحســـن العمـــل وتطـــوره، أيًض إبداعي
ــــة لتحســــين أداء  ــــول عملي ــــى تطــــوير حل ــــدرة عل ــــل وأمــــدتهم بالق ــــي العم إضــــافية ف

وأكســـبتهم أخالقيـــات المشـــاركة بفاعليـــة فـــي أعمـــال  المؤسســـة التـــي يعملـــون بهـــا
المؤسســــات التــــي يعملــــون بهــــا، أيًضــــا أمــــدتهم بالقــــدرة علــــى االنجــــاز فــــي مجــــال 
عملهــــــم وأكســــــبتهم أخالقيــــــات احتــــــرام المواعيــــــد واالنضــــــباط الــــــوظيفي وأمــــــدتهم 
بالقـــدرات المهنيــــة المالئمــــة لعملهـــم، أيًضــــا أكســــبتهم مهـــارات إدارة الوقــــت بكفــــاءة 

ســـــيات الســـــالمة واألمـــــان فـــــي مجــــــال عملهـــــم وأكســـــبتهم مهـــــارات اإلبــــــداع وأسا
والتفكيــــر االبتكــــاري فـــــي مجــــال عملهــــم ومهـــــارات المعالجــــة اإلحصــــائية للبيانـــــات 
والبحــــث العلمــــي والــــتعلم الــــذاتي، وأخيــــًرا أكســــبتهم أخالقيــــات إيجابيــــة نحــــو خدمــــة 

 المجتمع.
جهات التوظيف -1  

 (4جدول )
 لدراسة من جهات التوظيف على بعد المهارات المعرفيةيوضح استجابات عينة ا

عاد
األب

 

 ـاراتالعبــ
 موافق 
 غير  غير متأكد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

الوزن  الداللة د.ح. 1كا بشدة
 % # % # % # % # % # النسبي

رفة
لمع
ا

 

مســـــتوى الثقافـــــة 
العامــــــــة لخــــــــريج 
جامعة الملك خالـد 

 مرتفع
11 16.2 16 23.5 36 52.9 3 4.4 2 2.9 55.97 4 0.001 19.20 

ـــــــع الخـــــــريج  يتمت
بمعرفـــــــــة جيـــــــــدة 
بالحقـــــــــــــــــــــــــــائق 
والمفــــــــــــــــــــــــــاهيم 
والنظريــــــــــــــــــــــــات 
والتطبيقــــــات فــــــي 

 مجال تخصصه

6 8.8 43 63.2 11 16.2 7 10.3 1 1.5 83.17 4 0.001 20.42 

ـــــــع الخـــــــريج  يتمت
بفهــم للمســؤوليات 
ـــــــــــــــــــــــــــة  األخالقي
ـــــــــي  ـــــــــة ف والمهني

 تخصصه

15 22.1 36 52.9 14 20.6 3 4.4 - - 33.52 3 0.001 21.81 

ـــــــع الخـــــــريج   21.41 0.001 4 34.64 1.5 1 4.4 3 29.4 20 36.8 25 27.9 19يتمت
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عاد
األب

 

 ـاراتالعبــ
 موافق 
 غير  غير متأكد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

الوزن  الداللة د.ح. 1كا بشدة
 % # % # % # % # % # النسبي

بفهــم دوره وتــأثير 
ــــــــي  تخصصــــــــه ف

 السياق الوطني
يجيـــــــــد الخـــــــــريج 
ــــة  اللغــــة االنجليزي
)إذا كــــان متطلــــب 

 للعمل(.
8 11.8 13 19.1 30 44.1 11 16.2 6 8.8 26.85 4 0.001 17.16 

 تضح من الجدول السابق أن:ي
الجامعـــة ذوي مســـتوى خريجـــي ( مـــن أفـــراد العينـــة لـــم يتحققـــوا مـــن أن % 5139) -

ـــة العامـــة كمـــا أن ) ـــم يتحققـــوا مـــن % 7732مرتفـــع مـــن الثقاف ( مـــن أفـــراد العينـــة ل
( دالــــة عنــــد 1إجــــادة خريجــــي الجامعــــة للغــــة االنجليزيــــة؛ حيــــث جــــاءت قيمــــة )كــــا

 (. 13112مستوى داللة )
( مـــن أفـــراد العينـــة اتفقـــوا علـــى أن خريجـــي الجامعـــة يتمتعـــون بمعرفـــة % 8331) -

جيـــــــدة بالحقـــــــائق والمفـــــــاهيم والنظريـــــــات والتطبيقـــــــات فـــــــي مجـــــــال تخصصـــــــهم، 
 يتمتعــــون بفهــــم للمســــؤوليات األخالقيــــة والمهنيــــة فــــي تخصصــــهم،( % 5139و)
ــــــث % 3834و) ــــــوطني؛ حي ــــــي الســــــياق ال ــــــأثير تخصصــــــهم ف ( بفهــــــم دورهــــــم وت

 (.13112( دالة عند مستوى داللة )1جاءت قيمة )كا
 
 
 
 
 
 

(9جدول )  
 يوضح استجابات عينة الدراسة من جهات التوظيف على بعد المهارات اإلدراكية

ألبع
ا  غير  غير متأكد موافق موافق بشدة ــاراتالعبـ اد

 موافق
غير موافق 

الوزن  الداللة د.ح. 1كا بشدة
 النسبي
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# % # % # % # % # % 

اإلد
ت 
هارا
الم

كية
را

 

يســــــتطيع خــــــريج 
جامعــــــــة الملــــــــك 
خالـــــــــــد تحديـــــــــــد 
وتوصــــــــــــــــــــــــــيف 
المشكالت واقتـراح 

 حلول لها

14 20.6 33 48.5 16 23.5 5 7.4 - - 24.11 3 0.001 25.54 

يســــتطيع الخــــريج 
جمــــــــع وتحليـــــــــل 
البيانــــــــــــــــــــــــــــــات 
والمعلومات وطـرح 
ــــــــــدائل لحــــــــــل  الب

 المشكالت

11 16.2 31 45.6 21 30.9 4 5.9 1 1.5 45.23 4 0.001 24.66 

ـــــــع الخـــــــريج  يتمت
ــي ربــط  بالقــدرة عل
النظريــة بــالتطبيق 

 في مجال عمله
13 19.1 34 50.0 18 26.5 3 4.4 - - 29.52 3 0.001 25.64 

ـــــــع الخـــــــريج  يتمت
بمهـــارات التعامــــل 
ــــــــــة مــــــــــع  بفاعلي
ـــــة الراجعـــــة  التغذي

 على أدائه

11 16.2 26 38.2 26 38.2 4 5.9 1 1.5 41.55 4 0.001 24.17 

 السابق أن:يتضح من الجدول 
ــــــــة % 5131( و)% 7538( و)% 7435) - ــــــــراد العين ــــــــن أف ــــــــب( م ــــــــى الترتي ( )عل

ــــــد وتوصــــــيف المشــــــكالت  ــــــة يســــــتطيعون تحدي ــــــى أن خريجــــــي الجامع ــــــوا عل اتفق
واقتـــــراح حلـــــول لهـــــا وجمـــــع وتحليـــــل البيانـــــات والمعلومـــــات وطـــــرح البـــــدائل لحـــــل 

؛ عملهـــم بالقـــدرة علـــي ربـــط النظريـــة بـــالتطبيق فـــي مجـــالالمشـــكالت كمـــا يتمتعـــون 
 (.13112( دالة عند مستوى داللة )1حيث جاءت قيمة )كا

( مــــــن أفــــــراد العينــــــة اتفقــــــوا علــــــى أن خريجــــــي الجامعــــــة يتمتعـــــــون % 3431) -
بمهـــارات التعامـــل بفاعليـــة مـــع التغذيـــة الراجعـــة علـــى أدائـــه ونســـبة مماثلـــة لـــم تكـــن 

 متأكدة من توافر هذه المهارة.
(21جدول )  

 سة من جهات التوظيف على بعد مهارات االتصاليوضح استجابات عينة الدرا
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عاد
األب

 

 غير  غير متأكد موافق موافق بشدة ــاراتالعبـ
 موافق

غير موافق 
 د. 1كا بشدة

الوزن  الداللة ح.
 # % # % # # % # % # النسبي

صال
االت
ت 
هارا
م

 

يــــتقن خــــريج جامعــــة 
ــد اســتخدام  الملــك خال
الكمبيـــوتر وتطبيقاتـــه 

 اعليةبف
27 39.7 23 33.8 10 14.7 5 7.4 3 4.4 34.35 4 0.001 25.23 

يتمتع الخـريج بالقـدرة 
علــــــــــــى التواصــــــــــــل 
ومهــــــــارات التحــــــــدث 
والحـــــوار فـــــي مجـــــال 

 عمله

19 27.9 35 51.5 8 11.8 4 5.9 2 2.9 54.79 4 0.001 25.14 

لــــدي الخــــريج القــــدرة 
علـــي إعـــداد التقـــارير 

 في مجال عمله
17 25.0 38 55.9 8 11.8 4 5.9 1 1.5 65.38 4 0.001 25.23 

لــــدي الخــــريج القــــدرة 
علــــــــــــــي العــــــــــــــرض 
والمشاركة في حلقـات 
النقـــاش والعمـــل مـــن 

 خالل فريق

17 25.0 31 45.6 14 20.6 4 5.9 2 2.9 39.79 4 0.001 24.39 

 يتضح من الجدول السابق أن:
ن اســـتخدام ( مـــن أفـــراد العينـــة اتفقـــوا علـــى أن خريجـــي الجامعـــة يتقنـــو% 3937) -

( دالـــــة عنـــــد مســـــتوى 1الكمبيــــوتر وتطبيقاتـــــه بفاعليـــــة؛ حيـــــث جـــــاءت قيمــــة )كـــــا
 (.13112داللة )

ــــــــة % 7538( و)% 5539( و)% 5235) - ــــــــراد العين ــــــــن أف ــــــــب( م ــــــــى الترتي ( )عل
اتفقـــوا علـــى أن خريجـــي الجامعـــة يتمتعـــون يتمتـــع بالقـــدرة علـــى التواصـــل ومهـــارات 

لـــــي إعـــــداد التقـــــارير فـــــي مجـــــال التحـــــدث والحـــــوار فـــــي مجـــــال عملهـــــم والقـــــدرة ع
عملهــــم وكــــذا القــــدرة علــــي العــــرض والمشــــاركة فــــي حلقــــات النقــــاش والعمــــل مــــن 

 (.13112( دالة عند مستوى داللة )1خالل فريق؛ حيث جاءت قيمة )كا
يةيوضح استجابات عينة الدراسة من جهات التوظيف على بعد المهارات الشخص  (22جدول )  

عاد
األب

 

 اراتـــالعب
 موافق

 غير  موافق بشدة 
 متأكد

 غير 
 موافق

 غير
موافق  

الوزن  الداللة د.ح. 1كا بشدة
 النسبي

# % # % # # % # % # 
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عاد
األب

 

 اراتـــالعب
 موافق

 غير  موافق بشدة 
 متأكد

 غير 
 موافق

 غير
موافق  

الوزن  الداللة د.ح. 1كا بشدة
 النسبي

# % # % # # % # % # 

صية
شخ

ت ال
هارا
الم

 

يتمتــــــــــع خــــــــــريج 
جامعــة الملــك خالــد 

 بشخصية قيادية
13 19.1 26 38.2 24 35.3 4 5.9 1 1.5 37.73 4 0.001 10.61 

والء الخـــــــــــــــــــــريج 
 للمؤسســـــــة التـــــــي
 يعمل بها مرتفع

13 19.1 32 47.1 17 25.0 5 7.4 1 1.5 42.88 4 0.001 10.82 

عالقــة الخــريج مــع 
زمالئـــه فـــي العمـــل 

 جيدة
18 26.5 32 47.1 13 19.1 5 7.4 - - 22.70 3 0.001 11.33 

يتمتــــــــع الخــــــــريج 
بمهــــــــارات الفهــــــــم 

 واالستيعاب
20 29.4 35 51.5 11 16.2 2 2.9 - - 34.94 3 0.001 11.75 

يتمتــــــــع الخــــــــريج 
بمهــارات التفــاوض 

 واإلقناع
16 23.5 31 45.6 20 29.4 1 1.5 - - 27.17 3 0.001 11.29 

يتمتــــــــع الخــــــــريج 
ـــــــل  بمهـــــــارات العم
بفاعلية كعضو فـي 

 فرق العمل
12 17.6 40 58.8 13 19.1 2 2.9 1 1.5 73.02 4 0.001 11.20 

يتمتــــــــع الخــــــــريج 
بـــالتفكير المســـتقل 
ا وطرح البـدائل فيمـ

 يخدم عمله
12 17.6 30 44.1 22 32.4 4 5.9 - - 22.82 3 0.001 10.78 

لـــــــــــدي الخـــــــــــريج 
الدافعيـــــــة للعمــــــــل 
ـــــتعلم  والتطـــــوير وال
المستمر في مجـال 

 عمله
 
 

10 14.7 33 48.5 18 26.5 5 7.4 2 2.9 45.38 4 0.001 10.52 

يتمتــــــــع الخــــــــريج 
ـــــــــي  بالمقـــــــــدرة عل
التكيف مـع التقنيـة 
الحديثــــــــة وبيئــــــــة 

 عمله

22 32.4 32 47.1 11 16.2 2 2.9 1 1.5 52.14 4 0.001 11.71 
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 يتضح من الجدول السابق أن:
( % 7538( و)% 5235( و)% 7732( و)% 7732( و)% 3431) -

( )علـــــــــى الترتيـــــــــب( مــــــــــن % 7732( و)% 7435( و)% 7732( و)% 5434و)
أفــــــراد العينــــــة اتفقــــــوا علــــــى أن خريجــــــي الجامعــــــة يتمتعــــــون بشخصــــــية قياديــــــة 

ات الـــــوالء للمؤسســــة التـــــي يعملـــــون بهــــا كمـــــا أنهــــم يســـــتطيعون تكـــــوين وأخالقيــــ
عالقـــة جيـــدة مـــع زمالئهـــم فـــي العمـــل ولـــديهم مهـــارات الفهـــم واالســـتيعاب ومهـــارات 
ـــى  ـــديهم القـــدرة عل ـــة كعضـــو فـــي فـــرق العمـــل، ول ـــاع والعمـــل بفاعلي التفـــاوض واإلقن

حفيز للعمــــل التفكيــــر المســــتقل وطــــرح البــــدائل فيمــــا يخــــدم عملهــــم، ويتمتعــــون بــــالت
ـــف  ـــي التكي ـــديهم القـــدرة عل ـــًرا ل ـــتعلم المســـتمر فـــي مجـــال عملهـــم، وأخي والتطـــوير وال

( دالـــة عنـــد مســـتوى 1مـــع التقنيـــة الحديثـــة وبيئـــة عملهـــم؛ حيـــث جـــاءت قيمـــة )كـــا
 (.13112داللة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(21جدول )  
 يوضح استجابات عينة الدراسة من جهات التوظيف على بعد مهارات العمل

عاد
األب

 

 ــاراتالعب
 موافق

 غير  موافق بشدة 
 متأكد

 غير 
 موافق

 غير 
 موافق

 الداللة د.ح. 1كا بشدة 

الوزن 
 النسبي

# % # % # % # % # % 
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عاد
األب

 

 ــاراتالعب
 موافق

 غير  موافق بشدة 
 متأكد

 غير 
 موافق

 غير 
 موافق

 الداللة د.ح. 1كا بشدة 

الوزن 
 النسبي

# % # % # % # % # % 

مل
 الع

رات
مها

 

لـــــــدى خـــــــريج 
جامعــــة الملــــك 
ـــــــدرة  ـــــــد الق خال
علــــــــــى فهــــــــــم 
طبيعــــــة عمــــــل 

 المؤسسة

20 29.4 29 42.6 18 26.5 1 1.5 - - 24.11 3 0.001 6.80 

قـــــوم الخـــــريج ي
بالمهــــــــــــــــــــــــام 
المنوطــــــة بــــــه 

 بكفاءة
16 23.5 38 55.9 13 19.1 1 1.5 - - 42.00 3 0.001 6.82 

يقـــــدم الخـــــريج 
ـــة  ـــارًا إبداعي أفك
تحســــن العمــــل 

 وتطوره
12 17.6 33 48.5 21 30.9 1 1.5 1 1.5 55.23 4 0.001 6.45 

يتقبــــل الخــــريج 
التكليــــــــــــــــــــــف 
بأعمال إضافية 

 في العمل
10 14.7 30 44.1 26 38.2 1 1.5 1 1.5 55.38 4 0.001 6.27 

يقـــــوم الخـــــريج 
بتطـــوير حلـــول 
عملية لتحسين 
 أداء المؤسسة

14 20.6 33 48.5 17 25.0 3 4.4 1 1.5 48.47 4 0.001 6.50 

يشــارك الخــريج 
ــــــي  ــــــة ف بفاعلي
أعمـــــــــــــــــــــــــــال 

 المؤسسة
19 27.9 33 48.5 13 19.1 2 2.9 1 1.5 51.41 4 0.001 6.77 

ـــع الخـــريج  يتمت
القــــــدرة علــــــى ب

االنجــــــاز فـــــــي 
 مجال عمله

 

23 33.8 26 38.2 16 23.5 2 2.9 1 1.5 39.79 4 0.001 6.80 

ـــع الخـــريج  يتمت
بـــــــــــــــــــــــــاحترام 
المواعيـــــــــــــــــــــد 
واالنضـــــــــــــــباط 

19 27.9 28 41.2 17 25.0 3 4.4 1 1.5 38.17 4 0.001 6.62 
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عاد
األب

 

 ــاراتالعب
 موافق

 غير  موافق بشدة 
 متأكد

 غير 
 موافق

 غير 
 موافق

 الداللة د.ح. 1كا بشدة 

الوزن 
 النسبي

# % # % # % # % # % 
 الوظيفي

ـــع الخـــريج  يتمت
ـــــــــــــــــــــدرات  بالق
ـــــــــــــــــــــــة  المهني
 المالئمة لعمله

21 30.9 29 42.6 14 20.6 4 5.9 - - 19.88 3 0.001 6.77 

لـــــدي الخـــــريج 
ـــــــي  القـــــــدرة عل
إدارة الوقـــــــــــــت 

 بكفاءة
16 23.5 28 41.2 20 29.4 4 5.9 - - 17.64 3 0.01 6.50 

لـــــدي الخـــــريج 
اإللمـــام الكـــافي 
بأساســـــــــــــــيات 
الســــــــــــــــــــــالمة 
واألمـــــــان فـــــــي 

 مجال عمله

13 19.1 25 36.8 26 38.2 4 5.9 - - 19.41 3 0.001 6.27 

الخـــــريج لـــــدي 
مهارات اإلبـداع 
والتفكيــــــــــــــــــــــر 
ــــاري فــــي  االبتك

 مجال عمله

15 22.1 30 44.1 19 27.9 3 4.4 1 1.5 42.00 4 0.001 6.47 

لـــــدي الخـــــريج 
مهــــــــــــــــــــــــارات 
المعالجــــــــــــــــــــة 
اإلحصـــــــــــــــائية 

 للبيانات

30 44.1 30 44.1 7 10.3 1 1.5 - - 40.82 3 0.001 7.32 

لـــــدي الخـــــريج 
مهــارات البحــث 
العلمــي والــتعلم 

 الذاتي
 

31 45.6 26 38.2 8 11.8 2 2.9 1 1.5 57.44 4 0.001 7.20 

لـــــدي الخـــــريج 
أخالقيـــــــــــــــــــات 
إيجابيـــــة نحـــــو 
 خدمة المجتمع

17 25.0 26 38.2 19 27.9 5 7.4 1 1.5 31.41 4 0.001 6.42 
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 يتضح من الجدول السابق أن:
( % 7435( و)% 7732( و)% 7435( و)% 5539( و)% 7138) -

( % 7231( و)% 7138( و)% 7231( و)% 3431( و)% 7435و)
( % 3431( و)% 7538( و)% 7732( و)% 7732( و)% 3834و)

)علـــى الترتيـــب( مـــن أفـــراد العينـــة اتفقـــوا علـــى أن خريجـــي الجامعـــة لـــديهم القـــدرة 
ــــام بالمهــــام التــــي  ــــي يعملــــون بهــــا والقي ــــة عمــــل المؤسســــات الت ــــى فهــــم طبيع عل

اعيــــة تحســــن العمــــل وتطــــوره، يكلفــــون بهــــا بكفــــاءة كمــــا يمكــــنهم تقــــديم أفكــــار إبد
أيًضــــا لــــديهم أخالقيــــات قبــــول التكليــــف بأعمــــال إضــــافية فــــي العمــــل والقــــدرة علــــى 
ـــات  ـــي يعملـــون بهـــا، وكـــذا أخالقي ـــول عمليـــة لتحســـين أداء المؤسســـة الت تطـــوير حل
المشـــاركة بفاعليـــة فـــي أعمـــال المؤسســـات التـــي يعملـــون بهـــا، أيًضـــا لـــديهم القـــدرة 

م ولــــديهم أخالقيــــات احتــــرام المواعيــــد واالنضــــباط علــــى االنجــــاز فــــي مجــــال عملهــــ
الـــــوظيفي وكـــــذا القـــــدرات المهنيـــــة المالئمـــــة لعملهـــــم، أيًضـــــا لـــــديهم مهـــــارات إدارة 
الوقـــت بكفـــاءة وأساســـيات الســـالمة واألمـــان فـــي مجـــال عملهـــم ويمتلكـــون مهـــارات 
اإلبـــــداع والتفكيـــــر االبتكـــــاري فـــــي مجـــــال عملهـــــم ومهـــــارات المعالجـــــة اإلحصـــــائية 

ـــذاتي، وأخيـــًرا يمتلكـــون أخالقيـــات إيجابيـــة نحـــو للبيا ـــتعلم ال نـــات والبحـــث العلمـــي وال
 خدمة المجتمع.

 
 
 
 
 
 

 ثانًيا: نتائج الدراسة على مستوى األسئلة: 
 التساؤل األول؛ والذي ينص على:

ما مدي اكتساب خريجي جامعة الملك خالد للمهارات المعرفية، المهارات  -
 ت الشخصية، مهارات العمل من وجهةاإلدراكية، مهارات االتصال، المهارا

 نظرهم ؟
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 -ولإلجابة على هذا التساؤل قامت الباحثة بحساب مستويات مهارات )المعرفة  -
مهارات العمل( من  -المهارات الشخصية  -مهارات االتصال  -المهارات اإلدراكية 

 وجهة نظر الخريجين على النحو التالي:
، وجاءت 1388=  1/3الفترة = تم تقسيم مستويات المهارات بحساب طول 

 المستويات على النحو التالي:
 (23جدول )

 يوضح مدى مستويات المهارات لمقياس الخريجين
 المستوى  المدى

 مهارات منخفضة 2388إلى  2من 
 مهارات متوسطة 1333إلى  2387من 
 مهارات مرتفعة 3إلى  1337من 

خريجين ومقارنتها ثم تم حساب متوسط استجابات عينة الدراسة من ال
 بالمستويات السابقة على النحو التالي:

 (27جدول )
 يوضح مستويات المهارات من وجهة نظر الخريجين

 المستوى  المتوسط المهارة
 متوسط 2.13 المهارات المعرفية 

 متوسط 2.05 المهارات اإلدراكية
 متوسط 1.94 مهارات االتصال

 متوسط 2.22 المهارات الشخصية
 متوسط 2.14 العمل مهارات

 متوسط 2.13 متوسط إجمالي للمهارات
يتضح من الجدول السابق أن جامعة الملك خالد أكسبت خريجيها مهارات 

مهارات  -المهارات الشخصية  -مهارات االتصال  -المهارات اإلدراكية  -)المعرفية 
 العمل( بمستوى متوسط وذلك من وجهة نظرهم.

 والشكل التالي يوضح ذلك:
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 ( يوضح مستويات المهارات من وجهة نظر الخريجين2شكل )

 التساؤل الثاني؛ والذي ينص على:
ما مدي امتالك خريجي جامعة الملك خالد للمهارات المعرفية،  -

المهارات اإلدراكية، مهارات االتصال، المهارات الشخصية، مهارات 
 ؟ى مقبول من وجهة نظر أصحاب العملالعمل، لمستو 

 -لى هذا التساؤل قامت الباحثة بحساب مستويات مهارات )المعرفية ولإلجابة ع -
مهارات  -المهارات الشخصية  -مهارات االتصال  -المهارات اإلدراكية 

 العمل( من وجهة نظر جهات التوظيف على النحو التالي:
تم حساب متوسط استجابات عينة الدراسة من جهات التوظيف ومقارنتها 

 ( على النحو التالي:23جدول )بالمستويات السابقة 
 
 
 
 
 
 
(25جدول )  
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 يوضح مستويات المهارات من وجهة نظر جهات التوظيف

 المستوى  المتوسط المهارة

 متوسطة 2.16 المهارات المعرفية 
 متوسطة 2.24 المهارات اإلدراكية
 مرتفعة 2.36 مهارات االتصال

 متوسطة 2.31 المهارات الشخصية
 مرتفعة 2.35 مهارات العمل

 متوسطة 2.28 متوسط إجمالي للمهارات

يتضح من الجدول السابق أن جامعة الملك خالد أكسبت خريجيها مهارات 
المتوسط الكلي للمهارات(  –المهارات الشخصية  -المهارات اإلدراكية  -)المعرفية 

مهارات العمل( بمستوى مرتفع وذلك  -بمستوى متوسط، بينما أكسبتهم )مهارات االتصال 
 وجهة جهات التوظيف. من

 والشكل التالي يوضح ذلك:

 
 ( يوضح مستويات المهارات من وجهة نظر جهات التوظيف1شكل )

 
 ثالًثا: نتائج الدراسة على مستوى الفروض
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 الفرض األول؛ والذي ينص على:
ال توجد فرق دالة إحصائياً بين متوسطات تقدير خريجي جامعة الملك خالد  -

 -المهارات اإلدراكية  -ستوى المهارات )المعرفة وجهات توظيفهم حول م
مهارات العمل( التي تم اكتسابهم  -المهارات الشخصية  -مهارات االتصال 

 دراستهم في الجامعة؟ لهم من
وللتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة بحساب الفرق بين متوسطات رتب 

 -لمهارات )المعرفة درجات خريجي جامعة الملك خالد وجهات توظيفهم حول مستوى ا
مهارات العمل( التي  -المهارات الشخصية  -مهارات االتصال  -المهارات اإلدراكية 

)وهو  "Zبداللة  Uأكسبتها لهم دراستهم في الجامعة، وذلك باستخدام اختبار "مان ويتني 
أحد االختبارات اإلحصائية الالبارامترية وتم استخدامه لعدم تجانس عينتي الدراسة( 

 لجدول التالي يوضح النتائج:وا
بحساب الفرق بين متوسطات رتب درجات  Z( اختبار مان ويتني بداللة 28جدول )

المهارات  -خريجي جامعة الملك خالد وجهات توظيفهم حول مستوى المهارات )المعرفة 
مهارات العمل( التي أكسبتها لهم  -المهارات الشخصية  -مهارات االتصال  -اإلدراكية 

 تهم في الجامعةدراس
 الداللة U  Z مجموع الرتب متوسط الرتب العدد العينة 

المهارات 
 المعرفية

 7068.00 103.94 68 توظيف جهات غير دالة 0.606 4254.0 13032.00 98.73 132 خريجون 
 المهارات
 اإلدراكية

 7805.50 114.79 68 توظيف جهات 0.05 2.521 3516.5 12294.50 93.14 132 خريجون 
 مهارات
 االتصال

 8948.00 131.59 68 توظيف جهات 0.001 5.481 2374.0 11152.00 84.48 132 خريجون 
 المهارات
 الشخصية

 7442.50 109.45 68 توظيف جهات غير دالة 1.572 3879.5 12657.50 95.89 132 خريجون 
 مهارات
 العمل

 8191.50 120.46 68 توظيف جهات 0.001 3.504 3130.5 11908.50 90.22 132 خريجون 

 7945.00 116.84 68 توظيف جهات 0.01 2.866 3377.0 12155.00 92.08 132 خريجون  اإلجمالي
 يتضح من الجدول السابق:
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات خريجي جامعة  -
المهارات الشخصية(  -مهارات )المعرفة الملك خالد وجهات توظيفهم حول مستوى ال

 غير دالة. zالتي أكسبتها لهم دراستهم في الجامعة حيث جاءت قيم 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات خريجي جامعة الملك  -

مهارات االتصال  -خالد وجهات توظيفهم حول مستوى المهارات )المهارات اإلدراكية 
الدرجة الكلية( التي أكسبتها لهم دراستهم في الجامعة حيث  –مهارات العمل  -

( 0.01 - 0.001 - 0.001 - 0.05دالة عند مستويات داللة ) zجاءت قيم 
على الترتيب، وبالرجوع لمتوسطات الرتب نجد أن الفرق جاء لصالح جهات 

 التوظيف.
 والشكل التالي يوضح ذلك:

 
ة الملك خالد وجهات توظيفهم حول ( متوسطات رتب درجات خريجي جامع3شكل )

المهارات الشخصية  -مهارات االتصال  -المهارات اإلدراكية  -مستوى المهارات )المعرفة 
 مهارات العمل( -
 الفرض الثاني؛ والذي ينص على:

يوجد ارتباط دال إحصائًيا بين متوسطات تقدير خريجي جامعة الملك خالد حول  -
 -مهارات االتصال  -هارات اإلدراكية الم -مستوى المهارات )المعرفة 

اكتسابها لهم من دراستهم في  تم مهارات العمل( التي -المهارات الشخصية 
 الجامعة؟
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وللتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط بيرسون بين 
 -المهارات اإلدراكية  -متوسطات درجات خريجي الجامعة حول مستوى المهارات )المعرفة 

تم اكتسابها لهم من  مهارات العمل( التي -المهارات الشخصية  -هارات االتصال م
 دراستهم في الجامعة، والجدول التالي يوضح مصفوفة االرتباط بين هذه المهارات:

( يوضح معامل ارتباط بيرسون بين متوسطات درجات خريجي الجامعة حول 27جدول )
المهارات الشخصية  -مهارات االتصال  -إلدراكية المهارات ا -مستوى المهارات )المعرفة 

 مهارات العمل( -

 العمل مهارات الشخصية المهارات االتصال مهارات اإلدراكية المهارات المعرفة المهارات

 **572. **539. **544. **566. 1 المهارات المعرفية
 **646. **638. **486. 1 **566. اإلدراكية المهارات
 **587. **631. 1 **486. **544. االتصال مهارات
 **736. 1 **631. **638. **539. الشخصية المهارات
 1 **736. **587. **646. **572. العمل مهارات

 (1312قيم دالة عند مستوى داللة ) **
يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم ارتباط بيرسون بين متوسطات درجات 

مهارات االتصال  -المهارات اإلدراكية  -ت )المعرفية خريجي الجامعة حول مستوى المهارا
مهارات العمل( التي أكسبتها لهم دراستهم في الجامعة، جميعها  -المهارات الشخصية  -

(، مما يؤكد على وجود عالقة ارتباط قوية بين هذه 1312دالة موجبة عند مستوى داللة )
 المهارات وذلك من وجهة نظر خريجي الجامعة.

لثالث؛ والذي ينص على:الفرض ا  
دال إحصائًيا بين متوسطات تقدير جهات توظيف خريجي جامعة  يوجد ارتباط -

مهارات  -المهارات اإلدراكية  -الملك خالد حول مستوى المهارات )المعرفة 
مهارات العمل( التي تم اكتسابها لهم من  -المهارات الشخصية  -االتصال 

 دراستهم في الجامعة.
ذا الفرض قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط بيرسون بين وللتحقق من ه

 -متوسطات درجات جهات توظيف خريجي الجامعة حول مستوى المهارات )المعرفية 
مهارات العمل( التي  -المهارات الشخصية  -مهارات االتصال  -المهارات اإلدراكية 
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االرتباط بين هذه  أكسبتها لهم دراستهم في الجامعة، والجدول التالي يوضح مصفوفة
 المهارات:
( يوضح معامل ارتباط بيرسون بين متوسطات درجات جهات توظيف خريجي 24جدول )

 -مهارات االتصال  -المهارات اإلدراكية  -الجامعة حول مستوى المهارات )المعرفة 
 مهارات العمل( -المهارات الشخصية 

 المهارات المعرفة المهارات
 اإلدراكية

 مهارات
 لاالتصا

 المهارات
 العمل مهارات الشخصية

 **608. **592. **486. **615. 1 المهارات المعرفية
 **587. **611. **591. 1 **615. اإلدراكية المهارات
 **594. **571. 1 **591. **486. االتصال مهارات
 **853. 1 **571. **611. **592. الشخصية المهارات
 1 **853. **594. **587. **608. العمل مهارات

 (1312قيم دالة عند مستوى داللة ) **
يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم ارتباط بيرسون بين متوسطات درجات 

 -المهارات اإلدراكية  -جهات توظيف خريجي الجامعة حول مستوى المهارات )المعرفة 
م دراستهم في مهارات العمل( التي أكسبتها له -المهارات الشخصية  -مهارات االتصال 

(، مما يؤكد على وجود عالقة 1312الجامعة، جميعها دالة موجبة عند مستوى داللة )
 ارتباط قوية بين هذه المهارات وذلك من وجهة نظر خريجي الجامعة.

 ملخص النتائج
ــــم تســــاعدهم % 5331) - ــــى أن دراســــتهم بالجامعــــة ل ــــوا عل ــــة اتفق ــــراد العين ( مــــن أف

 )إذا كان متطلب للعمل(.على إجادة اللغة االنجليزية 
( مــــن أفــــراد العينــــة اتفقــــوا علــــى أن دراســــتهم بالجامعــــة لــــم تســــهم فــــي % 7435) -

 إتقاني استخدام الكمبيوتر وتطبيقاته بفاعلية.
الجامعـــة ذوي مســـتوى خريجـــي ( مـــن أفـــراد العينـــة لـــم يتحققـــوا مـــن أن % 5139) -

ـــة العامـــة كمـــا أن ) ـــم يتحققـــوا مـــن ( مـــن أفـــراد العينـــة % 7732مرتفـــع مـــن الثقاف ل
 إجادة خريجي الجامعة للغة اإلنجليزية. 

( مـــن أفـــراد العينـــة اتفقـــوا علـــى أن خريجـــي الجامعـــة يتقنـــون اســـتخدام % 3937) -
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 الكمبيوتر وتطبيقاته بفاعلية.
 -المهارات اإلدراكية  -أن جامعة الملك خالد اكتسب خريجيها مهارات )المعرفية  -

مهارات العمل( بمستوى متوسط وذلك من  - المهارات الشخصية -مهارات االتصال 
 وجهة نظرهم.

 -المهارات اإلدراكية  -أن جامعة الملك خالد اكتسب خريجيها مهارات )المعرفية  -
المتوسط الكلي للمهارات( بمستوى متوسط من وجهة جهات  –المهارات الشخصية 

 التوظيف.
مهارات العمل(  -ال اكتسب خريجيها مهارات )مهارات االتص أن جامعة الملك خالد -

 بمستوى مرتفع وذلك من وجهة جهات التوظيف.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات خريجي جامعة  -

المهارات الشخصية(  -الملك خالد وجهات توظيفهم حول مستوى المهارات )المعرفة 
 اكتسبوها من دراستهم في الجامعة. التي

حصائية بين متوسطات رتب درجات خريجي جامعة الملك وجود فروق ذات داللة إ -
مهارات االتصال  -خالد وجهات توظيفهم حول مستوى المهارات )المهارات اإلدراكية 

 الدرجة الكلية( التي اكتسبوها من دراستهم في الجامعة. –مهارات العمل  -
وجود ارتباط دال موجب بين متوسطات درجات خريجي الجامعة حول مستوى  -

 -المهارات الشخصية  -مهارات االتصال  -المهارات اإلدراكية  -مهارات )المعرفة ال
اكتسبوها من دراستهم في الجامعة، وذلك من وجهة نظر خريجي  مهارات العمل( التي

 الجامعة.
وجود ارتباط دال موجب بين متوسطات درجات جهات توظيف خريجي الجامعة حول  -

المهارات  -مهارات االتصال  -ارات اإلدراكية المه -مستوى المهارات )المعرفة 
اكتسبوها من دراستهم في الجامعة، وذلك من وجهة  مهارات العمل( التي -الشخصية 

 نظر خريجي الجامعة.
 :التوصيات

أن تقــــوم الجامعــــة بدراســــة وتنفيــــذ بعــــض اإلجــــراءات التــــي مــــن شــــأنها تحســــين  -
 مستوى إجادة اللغة االنجليزية لدى طالبها.

وم الجامعــــة بدراســــة وتنفيــــذ بعــــض اإلجــــراءات التــــي مــــن شــــأنها تحســــين أن تقــــ -
 إتقان استخدام الكمبيوتر وتطبيقاته بفاعلية لدى طالبها.

أن تقـــوم الجامعـــة بدراســـة وتنفيـــذ بعـــض اإلجـــراءات التـــي مـــن شـــأنها رفـــع مســـتوى  -
 -مهــــــارات االتصــــــال  -المهــــــارات اإلدراكيــــــة  -طالبهــــــا فــــــي مهــــــارات )المعرفــــــة 

 مهارات العمل(. -الشخصية المهارات 
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أن تشـــــكل بـــــرامج الجامعـــــة لجـــــان استشــــــارية يـــــتم فيهـــــا تمثيـــــل أربـــــاب العمــــــل  -
 والخريجين والطالب.

أن تســــتقطب الجامعــــة أعضــــاء هيئــــة تــــدريس وفــــق معــــايير محــــددة مــــن جامعــــات  -
 ذات سمعة مرموقة.

 أن تولي البرامج أهمية كبيرة للتدريب الميداني للبرامج المختلفة. -
 لى تطوير المناهج وفقًا لمستجدات العصر وحاجة سوق العمل.العمل ع -
ـــى التخصصـــات  - ـــز عل ـــث التركي ـــة مـــن حي ـــول بالجامع ـــي سياســـة القب إعـــادة النظـــر ف

 التي يحتاجها سوق العمل.
ـــوم الحاســـب  - ـــتعلم باللغـــة اإلنجليزيـــة وعل إدخـــال تخصصـــات جديـــدة لتطـــوير نـــواتج ال

 لتكنولوجيا.اآللي لمالحقة التغيرات السريعة في مجاالت ا
 بحوث ودراسات مقترحة: 

 بعد استعراض نتائج الدراسة تم اقتراح موضوعات للبحث: 
 عمل برامج تأهلي لخريج جامعة الملك خالد لمواكبة سوق العمل.  -2
 دراسة مقارنة لنواتج التعلم للبرامج ذات الصلة بسوق العمل.  -1
  التعلم.إجراء دراسة ميدانية للطالبات لمعرفة مدي تطبيق نواتج  -3
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 المراجع
(، مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي 2992) أبو حطب، فؤاد و صادق، أمال: .2

ص       في العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة،
218 . 

ذاتيا  –(، إستراتيجيات التعلم المنظم 1117) بدوي، مني حسن السيد السيد: .1
بكل من فعالية الذات وتصورات التعلم لدى مرتفعي ومنخفضي التحصيل  وعالقتها

األكاديمي من طالب المرحلة الجامعية في بيئات تعليمية وثقافية مختلفة، مجلة كلية 
 339التربية، ص 

(م: التميز في الجودة 1118بوو دايان م. موين ) –تشارلز دبليو، جولي أ. فيرست  .3
العالي، ترجمة عبد ربه سمة، مكتبة الملك فهد أثناء  النوعية واألداء في التعليم

 .73النشر، الرياض، ص 
(، استخدام إستراتيجية تمثيل األدوار في تدريس 1111) خليل، سالم أحمد محمود: .7

التربية الفنية وعالقتها ببعض نواتج التعلم لدي طالب المرحلة المتوسطة 
  .7،3، ص ص 3لعدد )اإلعدادية(، مجلة كلية التربية، كفر الشيخ، ا

عالقات جديدة بين البحث والمعرفة ( إعادة تشكيل الجامعة )1119) رونالد، بارنيت: .5
والتدريس (، مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، المملكة العربية السعودية، 

 235ص  مجاهد، شكري عبد المنعم. ترجمة، أ.
سات إعداد المعلمين (م: نحو معايير مهنية العتماد مؤس1117) سيتف ليلي .8

(NCATE.نموذج نكاتي ) ترجمة عبد العزيز النصار صالح 
(، تصميم المناهج وقيم التقدم في العالم العربي، الدار 1117) شحاتة، حسن: .7

 211المصرية اللبنانية، الطبعة األولي، يناير، ص 
القاهرة، ( سيكولوجية التعليم وتطبيقاتها التربوية، جامعة د.ت) شريف، نادية محمود: .4

 238ص 
 –(، كيفيات التعليم والتعلم، دار النهضة العربية، بيروت 1121) صباح، أنطوان: .9

  37لبنان، ص 
(، دراسة تقويمية لمحتوى منهج 1117) صالح، نجوى فوزي و صبيح، لينا زياد: .21

العلوم للصف الخامس األساسي في ضوء المعايير العالمية، المؤتمر العلمي التاسع 
مناهج التعليم في ضوء معايير الجودة، جامعة عين شمس، المجلد  عشر، تطوير

  .257يوليو، ص  18 -15(، 7)
(م: إدارة التعليم والجودة الشاملة، دار التعليم 1121فوزي، أحمد بدوي محمود ) .22

 .332الجامعي، اإلسكندرية، ص 
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(م: تطبيق نظام ضمان الجودة التعليمية 1114عبد الراضي حسن ) المراغي، .21
دار الفكر العربي، الطبعة األولي، ، العتماد لتطوير التعليم الجامعي وقبل الجامعيوا

 .13القاهرة، ص 
(م: استخدام بطاقة المتوازن في تقييم أداء 1127البحيري، السيد السيد محمود ) .23

عة مؤسسات التعليم " دراسة تطبيقية علي كلية التربية جامعة الملك خالد"، مجلة جام
 72(، ص 13العدد)لعلوم التربوية، الملك خالد ل

(م: اقتصاديات الجودة التعليمية، دار الجامعة 1123المهدي، مجدي صالح طه ) .27
 137الجديدة، اإلسكندرية، ص 

(، اثر استخدام مدخل مهام الويب في تنمية بعض 1118) الشاعر، حنان محمد: .25
ة، كلية التربية، جامعة نواتج التعلم لدي عينة من طالب الدراسات العليا بكليات التربي

  .111 عين شمس، ص.
( أثر اختالف نظم التفاعل عبر بيئة التعلم اإللكترونية 1114الجزار، مني محمد، ) .28

في تحقيق بعض نواتج التعلم لدي الطالب المعلمين واتجاهاتهم نحو استخدامها، 
 714، ص 27، المجلد 52جامعة القاهرة، مجلة مستقبل التربية العربية، العدد 

(، تقويم نواتج التعلم في مجال القراءة بمرحلة التعلم 1122)  اللبودي، مني إبراهيم: .27
 .178ص         ، القاهرة، 2مجلة القراءة والمعرفة، مجلد ، قبل الجامعي في مصر

الجودة في األداء التدريسي ألساتذة مقررات معايير  :( 1127آل سفران، محمد حسن ) .24
ة الملك خالد ومدى توافرها لديهم من وجهة نظرهم الدبلوم العام في التربية بجامع

 .211ص       ، (12العدد)، ونظر طالبهم، مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية
(، التقييم والتقويم في العملية التدريسية، مكتبة 1123) الجودة، ماجد محمود: .29

 . 15الرشد، المملكة العربية السعودية، الرياض، ص 
(، الجودة الشاملة 1127) ؤف والمصري، إيهاب عيسي:عامر، طارق عبد الرو  .11

واالعتماد األكاديمي في التعليم العام " اتجاهات معاصرة " دار الكتب المصرية، 
 . 113 :312القاهرة، ص ص 

 (، نواتج التعلم، موسوعة التعلم والتدريب 1123) عبادي، عادل: .12
ية الراجعة ومستواها نوع التغذ (:1123) عبد الخالق، حنان محمد ربيع محمود: .11

بالتعليم المدمج وقياس أثرهما علي بعض نواتج تعلم طالبات برنامج الدبلوم التربوي 
، العدد 13بمقرر الحاسوب في التعليم، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، المجلد 

  111، يناير، ص 2
لذكاء (، الو يكس توليفة تكامل الحكمة وا1122عبد الهادي، محمد حسين، )  .13

، في ضوء نظرية الو يكس 11واإلبداع، دار العلوم للنشر والتوزيع، القاهرة، ص 
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للمفكر العالم روبرت ستير نبرج والتي تدور حول التعلم النشط وتنمية مهارات 
 ترجمة عبد الهادي / محمد حسين التفكير.

وراء  (، أثر التدريب على استراتيجيات ما1114) عبد الوهاب، عبد الناصر أنيس: .17
المعرفة في مواقف تعاونية في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى التالميذ ذوى 

  .277صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية، كلية التربية، جامعة المنصورة، ص 
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