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 ملخص الدراسة:

لمكفايات الؾعيفية لخخيجات العمؾـ  ةاألبعاد الفمدفيعمى الجراسة التعخؼ  ىجفت
اإلندانية في ضؾء أىجاؼ التعميؼ الجامعي، كتحجيج ميارات القخف الحادي كالعذخيؽ 

ألقداـ في مشاىج التعميؼ الجامعي  ىحه السياراتكاقع  لكذف عؽكاحتياجات سؾؽ العسل، كا
كاالستفادة مشيسا في  العخبية الدعؾدية، ةدانية بجامعة السمػ فيرل بالسسمكالعمـؾ اإلن

في ضؾء احتياجات سؾؽ خخيجات مصياغة اإلجخاءات السقتخحو لالرتقاء بالكفايات الؾعيفية ل
من عينة الدراسة كونت وتحيث تؼ استخجاـ السشيج الؾصفي بأسمؾبو التحميمي ،  . العسل
الجراسات كالبحؾث كالسخاجع ذات الرمة تؼ بشاء استبانة لتحجيج كبعج مدح ، خريجة  052

لسيارات ا الشتائج عؽ ، كبعج تحميل البيانات أسفختكتظبيقيا  ميارات القخف الحادي كالعذخيؽ
ما  تخاكح األكثخ اكتدابا لسيارات القخف الحادي كالعذخيؽ كحرمت عمى قيؼ كزف ندبي مختفع

 وترجعاكالتكشؾلؾجية ك  كالسيشيةالسيارات الدمؾكية  كتسثمت في %8857% إلى7554بيؽ 
الجراسة إلى سياسة السسمكة كانعكاسيا عمى السشاىج الجراسية كتظبيقاتيا كربط الكفايات 

 الفخعيةالسيارات ، ك  السعخفية بالتجخبة العسمية تحكيقا ألىجاؼ الجامعة بأقداميا اإلندانية
% مؽ السيارات االجتساعية 2585-%2599التي حرمت عمى متؾسط استجابة تخاكح بيؽ 

الؾقت  )إدارةاإلدارية كتؾعيفيا(، ك السدتججات  الفعاؿ(، كالؾعيفية )متابعةالتؾاصل  – )الكتابة
 كاإلبجاعي(الشاقج  كاألكاديسية )التفكيخ األجيدة(،إدارة كالتكشؾلؾجية ) االستخاتيجي(،التخظيط  –

-% 2،92التي حرمت عمى أدنى متؾسظات االستجابة تخاكح بيؽ الفخعية ميارات كأما 
 )السبادرة(كالسيشية  الشجكات(إقامة  السقابالت، )إجخاء% مؽ السيارات االجتساعية 2582

)إدارة األزمات، إدارة السذاريع إدارة االجتساعات كالمجاف كتؾزيع السياـ، التفاكض كاإلدارية 
 كالتظؾيخ(في التعمؼ  )الخقسيةكالتكشؾلؾجية  األجشبية( )المغةكاألكاديسية  كاإلقشاع(كالتفؾيض 

و الجراسة إلى نسظية اإلجخاءات كالخظط كالسشاىج الجراسية في عل متظمبات بيئات ترجعاك 
لالرتقاء بالكفايات الؾعيفية  وسقتخح، تمى ذلػ بشاء صياغة اإلجخاءات الالستغيخةالتؾعيف 

مياراتيؽ كزيادة خبخاتيؽ لمؾصؾؿ لسدتؾى الكفاية الؾعيفية التي  سدتقبل لتشسيةال خخيجاتل
، كالسختكدات ، كالسكؾنات )  تذخيعية كتشفيحية ( ، األىجاؼ  تؤىميؽ لدؾؽ العسل تزسؽ

إنذاء مخكد اإلرشاد السيشي كالجعؼ كمعؾقات تشفيح ىحه اإلجخاءات ، كأكصت الجراسة ب
الؾعيفي، كالحي يعسل عمى بشاء شخكات مع السؤسدات الخائجة في القظاعيؽ الحكؾمي 
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كالخاص كمع مؤسدات السجتسع بيجؼ إيجاد أفزل الخيارات لتشسية كفاءات خخيجات 
الجامعة لزساف حرؾليؽ عمى أفزل الفخص الؾعيفية التي تحقق طسؾحاتيؽ السيشية 

ترسيؼ استخاتيجيات إلصالح التعميؼ تتزسؽ تحديؽ جؾدة ، كسا أكصت بافق مع ميؾليؽكتتؾ 
التجريذ كالتجريب تذتسل عمى السيارات الحىشية كالسعخفية كالسيشية كالسيارية، ككضع إطار 

رياغة استخاتيجية مبشية ، كأكصت أيزا ب2232عسل ججيج لمكميات في ضؾء رؤية السسمكة 
سل تذتسل عمى التجريب عمى السيارات الكيادية كاإلدارية كاألكاديسية عمى متظمبات سؾؽ الع

)التفكيخ الشاقج كاإلبجاعي، كالمغة اإلنجميدية( كالتكشؾلؾجية، كإجخاء الجراسات البيشية بيؽ أكثخ 
مؽ اختراص لسؾاجية تقمب فخص العسل كالؾفاء بستظمباتو، كالعسل عمى استحجاث 

 .السسمكةالتشسية في  التخررات في ضؾء متظمبات خظط
 

 الكلنات املفتاحية: 

 العسل. كالعذخيؽ، سؾؽ ميارات القخف الحادي  الؾعيفية،الكفاية 
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Suggested Procedures for Promoting Occupational Competencies of 

Graduates of Humanities in Shadow of Requirements of Labor Market 

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

  

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

competencies of female graduates of humanities in the light of university 

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

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

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

departments at King Faisal University in the Kingdom of Saudi Arabia 

and benefit from them in formulating procedures proposed to upgrade the 

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

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

study sample consisted of 141 graduates. After a survey of relevant 

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

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

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

the twenty-first century which obtained high relative weight values 

ranging between 14837 to .18.7 in behavioral, vocational and 

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

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

competencies to practical experience to achieve the goals of the university 

in its human departments. 

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

response ranged between 18227 - 18.47 0) social skills (writing - effective 

communication), 1) functional skills (following and adopting new 

procedures),  2) administrative skills (time management - strategic 

planning), 3) technological skills (technical management), and 4) academic 

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

response averages ranged between 08217 - 18.17 are presented in the 

following 0) social skills (conducting interviews, holding seminars), 1) 

vocational skills (initiative), 2) administrative skills (crisis management, 

project management, meeting and committee management, assignment of 

tasks, negotiation, delegation, and persuasion), 3) academic skills (foreign 

language) and 4) technological skills (digital methods in learning and 

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

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

employment environments.  This was followed by the formulation of the 

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

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

include objectives, foundations, and components (legislative and 

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

recommended the establishment of the Career Guidance and Career 

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

leading institutions in the governmental and private sectors and with 

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

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

best job opportunities that achieve their professional aspirations and are 

consistent with their tendencies.  

It also recommended designing educational reform strategies that 

include improving the quality of teaching and training that includes 

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

framework for colleges in light of the Kingdom's 1121 vision. 

It also recommended the formulation of a strategy based on the 

requirements of the labor market that includes training in leadership, 

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

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

more than one discipline to confront job volatility to meet its 

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

requirements of development plans In the Kingdom of Saudi Arabia. 

 

Keywords: 

Job adequacy, 10st century skills, job market. 
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  الدراسة: مكدمة
العخبية تغييخات متالحقة في كافة السياديؽ العمسية كالتقشية كالتي تؾاجو الجامعات في البمجاف 

االتجاه نحؾ العؾلسة، لكدخ الحؾاجد بيؽ نغؼ التعميؼ العالي في مختمف دكؿ  افخضت عميي
العالؼ كجعميا أكثخ إنتاجية كمؾاكبة لدؾؽ العسل. كذلػ باعتبار مؤسدات التعميؼ الجامعي 

تسج مشو مجخالتو الكسية كالشؾعية، كبالتالي تتأثخ نغاما عزؾيا داخل كل مجتسع تد
، فكاف لداما عمى مؤسدات التعميؼ الجامعي العسل عمى إحجاث تغييخات السحيظة بيابالتظؾرات 

معيشة مؽ الخخيجيؽ  عشو تخخيج نؾعية يدفخمسا  التظؾرات،ىحه في أنغستيا بسا يدايخ 
 العسل.مؾاصفات كمؤىالت تتشاسب مع متظمبات سؾؽ  كالخخيجات ليؼ

أكلت السسمكة العخبية الدعؾدية اىتساما بالغا بالتعميؼ الجامعي إيسانا مشيا بزخكرة 
ع كتحقق أىجافو كلحاجتيا لكؾادر بذخية مؤىمة تديؼ في بشاء السجتسمؾاطؽ، إتاحتو لكل 

 التشسؾية ليا. 
 زيادة :اآلتية الدياسات ق إلى تظبيق 2432/ 25ىجفت خظة التشسية الثامشة  لحا

 التشسية االقترادية كمتظمبات يتساشى بسا العالي، التعميؼ لسؤسدات االستيعابية الظاقة
 العالي التعميؼ مؤسدات نغؼ كتظؾيخالسختمفة،  السسمكة مشاطق كحاجات كاالجتساعية

 الجاخميةالكفاءه  كتحديؽالعسل،  سؾؽ  كمتظمبات كاحتياجات يتفق بسا كبخامجيا، كمشاىجيا
العالي، تظبيق نغاـ االعتساد األكاديسي لجسيع بخامج مؤسدات  التعميؼ لشغاـ كالخارجية

( كسا ىجفت خظة التشسية التاسعة 445:ق2425، كزارة االقتراد كالتخظيطالتعميؼ العالي. )
ع كالتجريب كالتؾس: رفع مدتؾى التعميؼ  إلى تظبيق الدياسات اآلتية ػى35/2436-ػ32/ 32

كزارة ، )مثل لتقشية السعمؾمات كاالتراالت، كالتؾعيف األفي السدارات العمسية كالتقشية
 -36/2437( كسا أكضحت خظة التشسية العاشخة 386 : ػى2432،االقتراد كالتخظيط 

 أىسية  تحقيق السؾاءمة بيؽ مخخجات التعميؼ، كمتظمبات سؾؽ العسل، ػى42/2442ق
عؽ طخيق العسل الجدئي، خبخة عسمية خالؿ الجراسة؛ ب عةطالب الجام خكرمكالعسل عمى 

كبخامج التجريب التعاكني، كبخامج خجمة السجتسع، كالسذخكعات التظؾعية، كاستيعاب مخخجات 
االبتعاث الخارجي كالجامعات السحمية في سؾؽ العسل، كتظؾيخ مشاىج التعميؼ؛ بسا يحفد عمى 

أعقب خظط  كقج (72:ػ ى2437،كزارة االقتراد كالتخظيطكاالبتكار. )البحث، كاالكتذاؼ، 
حيث بمغ الساضية دشؾات التؾسع الكسي في مؤسدات التعميؼ الجامعي خالؿ التباعا التشسية 
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 أىمية،جامعة  22 حكؾمية،جامعة  35عجد الجامعات في السسمكة العخبية الدعؾدية حؾالي 
ألف  4245294ـ 2224ػ/ ى2425 عاـبمغ في التعميؼ العالي بالسسمكة  عجد السقيجيؽك 

ػ / ى2432طالب كطالبة ، كفي عاـ 7575772ـ 2222/ ػى2432، كفي عاـ طالب كطالبة
طالب  252265232ـ 2222/ ػى2433، كفي عاـ ألف طالب كطالبة 9235567ـ 2222

 -ػى35/2436كفي عاـ ،  ( 29: ـ2223/ػ ى2434كزارة التعميؼ العالي ،كطالبة ) 
ـ 2226/ ػ ى2437، كفي عاـ طالب كطالبة2528252323ـ 24/2225

قج تختب عمى ىحا ك  .(228: ـ2229/ػ ى2442، ) محبؾبطالب كطالبة 254255599
السؾاءمة بيؽ مخخجات التعميؼ كاحتياجات سؾؽ العسل،  ضعفانتذار عاىخة  الكسي؛التؾسع 

بطء  أكجسؾد مشاىج التعميؼ تؾصمت إلييا الجراسات كالبحؾث؛  كسامؽ عؾامميا التي ك 
، الخمل في التخظيط سخعة تغييخ احتياجات التشسية كسؾؽ العسلتفؾؽ  التيالتغييخات 

اللتحاؽ بيا قجرة مؤسدات التعميؼ العالي عمى ربط سياسات القبؾؿ كا انخفاض، كاإلدارة
السظمؾبة في ، كتحقيق السؾاءمة بيؽ التخررات الستاحة كنغيخاتيا باحتياجات سؾؽ العسل
صعؾبة الحرؾؿ عمى يشجؼ عشو ىجًرا في مؾارد التعميؼ كطاقات الذباب سؾؽ العسل مسا يسثل 

ـ(، الحبيب 2224-ػى2435)كزارة التعميؼ العالي،سيارات السشاسبة(، الخخيج الستقؽ لم
. كلحا 2222سات كالبحؾث االستخاتيجية، الجرا مخكد اإلمارات،  2225، الكثيخي 2226

مؽ خالؿ إلى االىتساـ باالرتقاء بكفايات التعميؼ العالي بالسسمكة تدعى كزارة التعميؼ العالي 
إكداب الظالب القجرات السعخفية كالسيشية كاالجتساعية، كتقبل الخؤي الججيجة كالسدتقبمية 

الؾعيفية دعؾة لمتفكيخ السختبط بالؾاقع التخبؾي كالحي يبجأ لقزايا التعميؼ باعتبار أف الكفاية 
مؽ االحتياجات الفعمية لدؾؽ العسل األمخ الحي يعؾد بالفائجة عمى بيئة التعميؼ ككياف 
متكامل، كتظؾيخ نغؼ مؤسدات التعميؼ العالي كمشاىجيا كبخامجيا بسا يتفق كمتظمبات سؾؽ 

 (.32، 2228العسل، )األنراري، 
قا مؽ اىتساـ كزارة التخبية كالتعميؼ بالسسمكة العخبية الدعؾدية االرتقاء كانظال  

 جراسةال مؾاءمتو لستظمبات سؾؽ العسل، تدعىبالكفايات الؾعيفية لمظالب الجامعي كمجى 
 جامعة- العمـؾ اإلندانيةلخخيجات لالرتقاء بالكفايات الؾعيفية  ومقتخحإجخاءات إلى كضع 

 ضؾء احتياجات سؾؽ العسل. في- عخبية الدعؾديةبالسسمكة الالسمػ فيرل 
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 :مشكلة الدراسة 

تسثل الجامعة الكيادة الفكخية كالعمسية في السجتسع كذلػ بسا تعجه كتؾفخه مؽ كؾادر 
، لحا زاد الظمب سيارات التي تؤىل لسداكلو السيشةعمسية مدكده بالقجرات كالسعارؼ كال

، صاحبو التؾسع الكسي في التعميؼ امجتسعي امظمبامعي كأصبح االجتساعي عمى التعميؼ الج
كزيادة  والعالي في القظاعيؽ الحكؾمي كاألىمي، كنجؼ عؽ ذلػ زيادة متشامية في مخخجات

اىتست بالكؼ دكف الكيف  ) ف مسا مثل ضغظا عمى الجامعة حيث الزغط عمى التؾعي
السؾاءمة بيؽ خخيجي  ضعف (، األمخ الحي عجل بغاىخة24:ـ 2222/ ػى 2423الدىخاني ، 

مة بيؽ التخررات مؤسدات التعميؼ العالي كسؾؽ العسل كمتظمباتو كأيزا إمكانية السؾاء
السظمؾبة في سؾؽ العسل ) مخكد اإلمارات لمجراسات السؤسدات كنغيخاتيا الستاحة في ىحه 

العسل  ؽ، كقج أدى ىحا االنفراؿ إلى تخاكؼ أعجاد الخخيجيؽ العاطميؽ ع(3 :2222، كالبحؾث
مالءمة قجراتيؼ لستظمبات  ضعف، ك الحيؽ يخفزيؼ قظاع العسل؛ نغخا النخفاض  نؾعياتيؼ

 سؾؽ العسل.  كعميو تتزح مذكمة البحث في الدؤاؿ الخئيدي التالي: 
العمـؾ اإلندانية بجامعة السمػ فيرل في  خخيجاتكيف يسكؽ االرتقاء بالكفايات الؾعيفية ل-

 ضؾء احتياجات سؾؽ العسل؟
 األسئمة الفخعية التالية:  الخئيذكيتفخع مؽ الدؤاؿ 

العمـؾ اإلندانية في ضؾء أىجاؼ  خخيجاتمكفايات الؾعيفية لل األبعاد الفمدفية ما  -2
 التعميؼ الجامعي؟

 سؾؽ العسل؟ كاحتياجاتما ميارات القخف الحادي كالعذخيؽ   -2
قداـ العمؾـ اإلندانية ألفي مشاىج التعميؼ  ت القخف الحادي كالعذخيؽ كاقع مياراما    -3

 الدعؾدية؟بالسسمكة العخبية  بجامعة السمػ فيرل
اإلندانية بجامعة  لخخيجات العمؾـلالرتقاء بالكفايات الؾعيفية  السقتخحة اإلجخاءاتما  -5

 السمػ فيرل في ضؾء احتياجات سؾؽ العسل؟ 
  الدراسة:أٍداف 

العمؾـ  خخيجاتمكفايات الؾعيفية لل ةاألبعاد الفمدفيعمى الجراسة التعخؼ  ىجفت
اإلندانية في ضؾء أىجاؼ التعميؼ الجامعي، كتحجيج ميارات القخف الحادي كالعذخيؽ 

ألقداـ في مشاىج التعميؼ الجامعي  ىحه السياراتكاقع  لكذف عؽكاسؾؽ العسل،  كاحتياجات
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كاالستفادة مشيسا في  العخبية الدعؾدية، ةالعمـؾ اإلندانية بجامعة السمػ فيرل بالسسمك
 لخخيجات العمـؾ اإلندانية بجامعةالؾعيفية و لالرتقاء بالكفايات السقتخح جخاءاتاإل صياغة
 .في ضؾء احتياجات سؾؽ العسل فيرلالسمػ 

 :الدراسةأٍنية 

كاقع ميارا ت القخف الحادي كالعذخيؽ في  أىسية الجراسة مؽ التخكيد عمى انظمقت
بالسسمكة العخبية  بجامعة السمػ فيرلالعمؾـ اإلندانية  ألقداـ مشاىج التعميؼ الجامعي

يات الؾعيفية لخخيجات العمؾـ لالرتقاء بالكفا صياغة إجخاءات مقتخحةمؽ أجل  كذلػ الدعؾدية
دكارىؽ السيشية بالذكل السشاسب ليؾاكب أيديج مؽ فخص أدائيؽ  مسابالجامعة اإلندانية 

سؾؽ العسل، كيسكؽ صانعي الدياسات التعميسية مؽ  احتياجاتمدتججات التخرص ك 
تظؾيخ التعميؼ في ل استخاتيجياتعشج صياغة  خخيجاتال اياتالتخظيط كالتشغيؼ لالرتقاء بكف

 ضؾء السذخكعات التشسؾية.
 وخطواتُ:ميَج الدراسة 

تعخؼ الكفايات الؾعيفية لالتحميمي بأسمؾبو عمى السشيج الؾصفي  الجراسة تاعتسج
العمـؾ اإلندانية في ضؾء أىجاؼ التعميؼ الجامعي بجامعة السمػ فيرل، كتحجيج  خخيجاتل

كالكذف عؽ كاقع ميارات القخف  ،سؾؽ العسل كاحتياجاتميارات القخف الحادي كالعذخيؽ 
ة بجامعة السمػ فيرل الجامعي لخخيجات العمـؾ اإلنداني الحادي كالعذخيؽ في مشاىج التعميؼ

بسا يتالءـ مع  لمخخيجو.لالرتقاء بالكفايات الؾعيفية  كذلػؾدية بالسسمكة العخبية الدع
 سؾؽ العسل. احتياجات

 الدراسة:مصطلحات 

"عسمية مخظظة كمشغسة مؽ التجريبات تيجؼ إلى تحديؽ معارؼ  الوظيفية:الكفاية   -
 كميارات كسمؾكيات األفخاد بغخض تحديؽ مدتؾى أداء األدكار كالسدئؾليات السيشية"

Gillet,2986:27) ، ) السقجرة كالججارة كجؾدة أداء العسل عمى الؾجو السظمؾب،  كىى"
، الفيخكز آباديمى سمؾؾ الفخد ") مؽ خالؿ األداء السيشي الحي يغيخ ع ياكيسكؽ قياس

الجامعية مؽ حيث قجراتيا  ظالبةكفاية الإجخائيا " بياالجراسة قرج كت( 22: 2427
 التي تؤىميا لدؾؽ العسل كتحجياتو.ك السعخفية، الثقافية، السيشية، 
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السيارات التي يحتاجيا األفخاد لمسذاركة بفاعمية  والعشريً: ٍىَارات الكرٌ احلادي م  -
كنجاح في الحياة، كالتي تدكدىؼ بسفاتيح السعخفة كتكدبيؼ ميارات التؾاصل كالحرؾؿ 

السعمؾمات كالتعامل معيا بكفاءة، كتعمسيؼ كيف يفكخكف كيبتكخكف ليؾاكبؾا عمى 
 قرج(، كت.Kay2222: 29kمدتحجثات العرخ كيديسؾا في بشاء مدتقبل أفزل. )

قجرات عمى  الخخيجاتجخائيا " مجسؾعة السيارات السفتاحية التي تكدب بيا إالجراسة 
كيفية إدارة السؾاقف كصشع التؾاصل كالحرؾؿ عمى السعمؾمات كالتعامل معيا بكفاءة ك 

 لدؾؽ العسل. ؽكمؾاكبة الستغيخات مسا يؤىميالقخار 
يقرج بو تمبية احتياجات القظاع الحكؾمي كاألىمي مؽ الكؾادر السؤىمة  العنل:سوق    -

ع الفخص الؾعيفية الستاحة الءـ مبسا يتك كتذغيميؼ فيسا يتؾافق مع تخرراتيؼ 
عؽ الؾعائف ادي يبحث فييا األفخاد ىؾ دائخة لمتبادؿ االقتر ( "25: 2222 )العتيبي

 كيبحث فييا أصحاب األعساؿ عؽ األفخاد السؤىميؽ الحيؽ يسكشيؼ شغل الؾعائف الذاغخة
تي حيا جخائيا " الفخصة الؾعيفية التي ي  إ والجراسة ب (، كتقرج243: 2225 ")جايل،

ؾء ضاإلندانية بجامعة السمػ فيرل في  العمـؾ لخخيجاتالقظاعيؽ الحكؾمي كاألىمي 
 كالعذخيؽ.ميارات القخف الحادي 

 السابكة:الدراسات 

( بعشؾاف " ترؾر مقتخح قائؼ عمى  2227اىتست دراسة الجيشي ك أبؾ الفزل ) 
سؾؽ العسل لتحقيق أىجاؼ مجى الحياة لدج الفجؾة بيؽ مخخجات التعميؼ العالي كمتظمبات 

كمتظمبات سؾؽ العسل كتحقيق بعض  العالي " بدج الفجؾة بيؽ مخخجات التعميؼ2232رؤية 
( في مجاؿ التعميؼ ، كتؾصمت الجراسة إلى أحسية تدكيج الخخيجيؽ  2232أىجاؼ رؤيى ) 

ؽ كالستجربيؽ بسعارؼ كميارات كسمؾكيات مظمؾبة في حياتيؼ العسمية كتمبي احتياجات سؾ
العسل ، ككحلػ دكر عسادات حجمة السجتسع في سج ىحه الفجؾة مؽ خالؿ ثالثة عسميات 
التخظيط كالتشفيح كالتقؾيؼ ، كلحا تؾصي الجراسة بتحجيث الخظة االستخاتجية لمجامعات كتقؾيسيا 

 فيسا يتعمق باحتياجات سؾؽ العسل لمخخيجيؽ .
تجريبي مقتخح في كفايات معمؼ القخف  بعشؾاف " بخنامج (2226دراسة غانؼ ) ىجفت

الحادي كالعذخيؽ القائسة عمى االحتياجات التجريبية السعاصخة لسعمسي العمـؾ في السخحمة 
ترسيؼ بخنامج تجريبي مؽ أجل  إلى "االبتجائية كأثخه في تشسية بعض الكفايات السعخفية لجييؼ



 ........................................... هح  لراتققءء لالفاءتات الظيفاف  رخراجءت اللوظ  انإساءسف إجراءات مقت 

- 22 - 

معمؼ القخف  بتجائية في ضؾء كفاياترفع الكفايات السعخفية لجى معمؼ العمؾـ في السخحمة اال
، كتؾصمت الجراسة إلى أف البخنامج لو أثخ كبيخ في اكتداب الكفايات الحادي كالعذخيؽ

، كلحا تؾصي الجراسة بزخكرة تظؾيخ السشاىج الجراسية فية لسعمؼ القخف الحادي كالعذخيؽالسعخ 
ة تدسح لمسعمؼ بتشسي تؾفيخ بيئة مشاسبةميارات القخف الحادي كالعذخيؽ ك في ضؾء دمج 

 .رسة كالسجتسعجتظؾيخ نغاـ التقؾيؼ كأدكار السعمؼ في السك كفايات القخف الحادي كالعذخيؽ 
دكر مؤسدات التعميؼ بعشؾاف "  (2226كالفؾاعيخ )  دراسة التؾبي جاءتكسا 

العالي في سمظشة عساف في إكداب خخيجييا ميارات كمعارؼ القخف الؾاحج 
تحجيج دكر مؤسدات التعميؼ العالي في سمظشة عساف في إكداب خخيجييا  مؽ أجل كالعذخيؽ

سة إلى أف دكر ىحه السؤسدات أقل ميارات كمعارؼ القخف الحادي كالعذخيؽ، كتؾصمت الجرا
، كلحا تؾصي بزخكرة ترسيؼ العامة كميارات التعمؼ كاالبتكارسيارات لمفي إكداب خخيجييا 

تظمبات الدؾؽ السحمي كدرجة تابعة مجى اتداقيا مع مالبخامج الجامعية بذكل مدتسخ لس
 .لقخف الحادي كالعذخيؽ في بخامجياجمج ميارات كمعارؼ اكب، تسدكو

إلى معخفة كيف يشغخ الظالب الفيتشاميؾف إلى   Tran ( 2225 )كسا تظخقت دراسة  
لخخيجؾف كا، كأيزا ماذا يجرؾ الظالب الفيتشاميؾف لجامعات في تعديد تؾعيف الخخيجيؽدكر ا

الخخيجيؽ ىي ، ككحلػ معخفة إمكانية  تؾعيف تؾعيف الخخيجيؽكأصحاب العسل حؾؿ أصؾؿ 
، كتؾصمت الجراسة إلى أف األصؾؿ الالزمة لمتؾعيف تتسثل في السعخفة قزية التعميؼ العالي

 ،اتية كالذخرية كالسيارات الشاعسةالسيشية كالسيارات العامة كالمغة األجشبية كالسيارات الحي
كسا تؾصمت إلى غياب مشغؾمة التؾعيف مؽ التجريذ الجامعي كأنذظة السشاىج الجراسية 

، كتؾصمت كحلػ إلى أف تؾعيف عمى التعامل مع الدؾؽ في تعميسيؼكضعف قجرة الجامعات 
، كلحا تؾصي بأىسية دعؼ الحكؾمة ذتخكة بيشيا كبيؽ التعميؼ العاليالخخيجيؽ قزية م

 HES، ككضع دعؼ الظالب كأحج شخكط  االعتساد في ذخاكة بيشيساكدية سياسة تعديد الالسخ 
 .مسا يعظى أعمى السؤسدات التعميسية السديج مؽ الدمظة

إطار مقتخح لجمج ميارات القخف الحادي بعشؾاف "( 2224كسا جاءت دراسة شمبي )  
الحادي مؽ أجل تحجيج ميارات القخف " كالعذخيؽ في مشاىج العمـؾ بالتعميؼ األساسي في مص

كالعذخيؽ التي يسكؽ دمجيا في مشاىج العمـؾ بالتعميؼ األساسي في مرخ، كتقؾيؼ محتؾى 
إلى  كتب العمؾـ الحالية في ىحه السخحمة في ضؾء تؾافخ ىحه السيارات ، كتؾصمت الجراسة
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، كسا تؾصمت إلى تجني ىحه السيارات ح يتكؾف مؽ ميارات أساسية كفخعيةإطار مقتخ كضع 
، كلحا تؾصى بجمج ميارات القخف الحادي كالعذخيؽ في معاييخ مشاىج العمؾـ في كتب العم ـؾ

ميارات القخف الحادي  ، كبشاء أنذظة لتشسيةتسييجا لؾركدىا في الكتب السظؾرةبالتعميؼ العاـ 
 .ى طالب التعميؼ العاـكالعذخيؽ لج

لتجديخ استخاتيجية مقتخحة " بعشؾاف  ( 2224)سؾيمؼ السيجي ك كسا اىتست دراسة 
الفجؾة بيؽ مخخجات التعميؼ الجامعي كاحتياجات سؾؽ العسل بسرخ في ضؾء بعض 

بؾضع إطار فكخي حؾؿ االتجاىات العالسية السعاصخة لتجديخ  "االتجاىات العامية السعاصخة،
، كتؾصمت الجراسة إلى ارتكاز كاحتياجات سؾؽ العسلالفجؾة بيؽ مخخجات التعميؼ الجامعي 

، كحجد لكل جانب ادي كالفشي كاإلداري كالتكشؾلؾجياالستخاتيجية عمى الجانب االقترأىجاؼ 
، ثؼ حجد مؤشخات األداء بيا الجامعة لتحقيق ىحه األىجاؼ مشيسا األعساؿ التشفيحية التي تقـؾ

أي تحجيج الجالئل حؾؿ تحقيق ىحه األىجاؼ ككيفية تقييؼ الشجاح كاستخجاـ أسمؾب العرف 
 . السدتيجفةؿ إلى ىحه السؤشخات ثؼ تحجيج السعاييخ أك الكيؼ الحىشي لمؾصؾ

تحميل التعميؼ مؽ أجل Kottmann & Egbert(2223 )كجاءت دراسة
، كتؾصمت الجراسة إلى أف عجـ فخص في سؾؽ العسل في غخب البمقافالعالي كال

 سلتؾافخ الخبخة كالتجريب لمخخيجيؽ يعج حاجدا رئيديا أماـ انتقاليؼ إلى سؾؽ الع
غخب البمقاف في تدكيج الظمبة في  انخفاض مدتؾى فاعمية نغؼ التعميؼ ككحلػ 

كلحا تؾصي برياغة الجامعات  ،العسل كالتي يحتاجيا سؾؽ بالسيارات الالزمة 
إضافية  محتؾاه إدخاؿ بخامج ججيجة أك ،تؾكؾؿ يجسع بيشيا كبيؽ أصحاب العسلك بخ 

يتزسؽ نيج حل السذاكل العسمية كليدت لتؾفيخ التجريب لكل مؽ الظالب كالخخيجيؽ 
ككسا تؾصي أيزا بتحدؽ بخامج الجراسة مؽ خالؿ  ،الشغخية كالسيارات التفاعمية

تذجيع التعاكف بيؽ مؤسدات التعميؼ العالي كأرباب العسل في ترسيؼ السشاىج 
 ، كتسثيل أرباب العسل في مجالذ الكمياتفخص اكتداب خبخة العسل كالتجريب كتؾفيخ

 .في ربط السشاىج بدؾؽ العسل يديؼ
دكر مخخجات التعميؼ كالتجريب  " بعشؾاف: (2222دراسة السؾلى )تشاكلت  كسا  

أىسية إبخاز  إلى" التقشي كالسيشي في االستجابة لستظمبات سؾؽ العسل في العخاؽ
خخجات التعميؼ كالتجريب السيشي كالتقشي عمى سؾؽ العسل، كزيادة الؾعي م
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إلى أف  تؾصمتاالجتساعي بأىسية ىحه السشغؾمة التعميسية كدكرىا في التشسية، كقج 
مخخجات التعميؼ ىي أبعج ما تكؾف عؽ احتياجات سؾؽ العسل كتتدؼ ىحه السخخجات 
بالعذؾائية كانعجاـ الكفاءة السيشية. كضعف الكفاءة الجاخمية لمعسمية التعميسية الحي 

مؼ، السجرب، الكتاب، الؾسائل( كعجـ التؾازف بيؽ يعدي إلى ضعف مجخالتيا )السع
 .الجؾانب الشغخية كالتظبيكية

بعشؾاف: " دراسة ( 2222تشاكؿ مخكد اإلمارات لمجراسات كالبحؾث االستخاتيجية )كسا 
العالقة بيؽ مخخجات التعميؼ  لتعخؼ مخخجات التعميؼ كسؾؽ العسل في دكؿ مجمذ التعاكف"

تعميؼ العالي التعاكف، كتؾصمت إلى كجؾد فجؾة بيؽ مخخجات الكسؾؽ العسل في دكؿ مجمذ 
الجراسة إلى أف متظمبات التؾعيف تغيخت بفعل تغييخ بيئات كمتظمبات سؾؽ العسل؛ كتخجعو 

كصارت السؤىالت الذخرية مثل ، ت تعجدية مفتؾحة لمتشافذ عالسياالعسل كتحؾليا إلى بيئا
تخاذ القخار كحل السذكالت كتفيؼ الثقافات ة عمى اات التحميل كالتفديخ كالقجر التستع بسيار 

الستشؾعة ال تقل أىسية عسا يحرمو الظالب الجامعي خالؿ عسمية تعميسو مؽ معمؾمات في 
 .تخرص معيؽ

دكر عزؾ ىيئة التجريذ بعشؾاف : "  (  2222كسا جاءت دراسة قشاديمي ) 
مؽ أجل التعخؼ " ي الجامعي في تحقيق كفاءة خارجية تتالءـ كسؾؽ العسل الدعؾد

مع عمى الجكر الحي يدتظيع عزؾ ىيئة التجريذ الكياـ بو لتييئة كفاءة خارجية تتالءـ 
تقاف ه في مداعجة الظالب الجامعي عمى إ، كتؾصمت الجراسة إلى أىسية دكر سؾؽ العسل

التعميؼ دكره في تجريب الخخيج عمى طخؽ ىسية أ، ك التقشية الحجيثة، كتعمؼ المغة اإلنجميدية
 التعامل كتجريبو عمى متظمبات ثقافة العسل ككيفية ، تعاكنيالسدتسخ كتشسية ميارات التعميؼ ال

، كلحا تؾصي بتؾجيو التخررات نحؾ سؾؽ العسل كالتؾسع في كاقتحاموسؾؽ العسل  مع
، كسا تؾصي بالتخكيد دية عؽ طخيق بخنامج خجمة السجتسعالتجريب عمى السيارات العمسية الفخ 

كبشاء شخاكة مجتسعية بيؽ مؤسدات ؽ العسل ى بشاء القجرات الفخدية التي يحتاجيا سؾعم
 . التعميؼ كالقظاعات اإلنتاجية الحكؾمية كاألىمية

أطخ السشاىج الجكلية  مقارنة ,Voogt & Roblin (2222)يجفت دراسة استكسا 
 في ضؾء كل مؽ األطخي كالعذخيؽ، كقج تؼ مقارنة مؽ ناحية تزسيشيا لكفايات القخف الحاد

تعخيفيا لسيارات القخف الحادي كالعذخيؽ، كاالستخاتيجيات السقتخحة لتشفيح ك الفمدفة كاألىجاؼ، 
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بيؽ  اً كبيخ  اً أف ىشاؾ اتداقجراسة ال تؾصمتكتقييؼ ىحه السيارات في السسارسات التخبؾية. كقج 
مشيا الزالت بعيجة عؽ القخف الحادي كالعذخيؽ، كلكؽ السسارسات  ياراتأطخ السشاىج كم

 .التشفيح
إلي كصف القجرات الزخكرية لقجرات القخف  Robert ،(2222) ىجفت دراسة كسا  

الحادي كالعذخيؽ كعالقتيا بتحجيات القخف، كتؾصمت الجراسة إلى أنو إذا أردنا مؾاجية 
التفكيخ ف الجيل القادـ يجب أف يستمػ ميارات القخف الحادي كالعذخيؽ بفاعمية فإتحجيات 

 .الشاقج، التفكيخ العمسي، االستجالؿ العسمي، االبتكار كالتخيل
جؾدة مخخجات الجامعات الدعؾدية " بعشؾاف: (2222)كسا استعخضت دراسة الدعبي   

االحتياجات ك  الجامعات الدعؾديةعشاصخ الفجؾة بيؽ مخخجات كاحتياجات سؾؽ العسل " 
، كحاجات سؾؽ الجامعات الدعؾديةمخخجات  الفجؾة بيؽيق ؛ لتزالقائسة في سؾؽ العسل

قباؿ الظالب عمى التخررات في ة إلى أف عشاصخ الفجؾة تتسثل في إكتؾصمت الجراسالعسل 
، كلحا تؾصي الجراسة التخررات في العمؾـ التكشؾلؾجية العمـؾ اإلندانية عمى حداب

ة كمع االىتساـ بزخكرة تؾاصل الجامعات مع سؾؽ العسل بظخيقة مشغسة عبخ ىيئات متعجد
 اإلنجميدية.بالمغة 

مجى مالءمة مخخجات التعميؼ العالي "  بعشؾاف:( 2222كسا ىجفت دراسة العتيبي )
 السؾاءمة عجـ مذكمة كتذخيص كصف كتحميل إلى"الحتياجات سؾؽ العسل، دراسات تحميمية 

 قظاع متظمبات عمى التعخؼك العسل  سؾؽ  كاحتياجات بالسسمكة العالي التعميؼ بيؽ مخخجات
 قجرات ذات كؾادر تؾفيخ أىسية إلى تؾصمت الجراسة العالي، كقج التعميؼ مؤسدات مؽ األعساؿ

 سؾؽ  متظمبات العالي مع التعميؼ مخخجات مؾاءمة التخكيد عمى بزخكرة ميارية. كلحا تؾصي
 كضخكرةكالحاسؾب،  اإلنجميدية المغة في كالتخررات العمسية العسل كاالىتساـ بالتخررات

بفعاليات التشسية الحاتية كالجكرات التجريبية بحيث تدسح لمظمبة بالتفاعل  الكياـ
 .كالسذاركة مؽ مختمف السشاطق

بعشؾاف : " (2222لغالسى، محدؽ كاألسجي، أفشاف)دراسة ا ستيجفتكسا ا  
قياس مخخجات التعميؼ العالي مؽ كجية نغخ الجامعات كبعض مؤسدات سؾؽ 

قياس جؾدة مخخجات التعميؼ " العسل، دراسة تحميمية في مشظقة الفخات األكسط 
العالي لتحجيج نقاط القؾة كالزعف فييا مؽ كجية نغخ كل مؽ الجامعة )السشتج( 
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خخجات التعميؼ العالي، كالسجتسع )السدتفيج الخارجي( كمجى رضائيؼ عؽ جؾدة م
مخخجات أف لتريغ كسائل تظؾيخه كاالرتقاء بسخخجاتو، كتؾصمت الجراسة إلى 

عو ، كتخجسؾؽ العسل اىا مجيخك كمدؤكلؾمؤسدات التعميؼ العالي متجنية كسا يخ 
قخارات التجريدييؽ كل مؽ الجامعات نفديا كعمى الجراسة إلى العؾامل السؤثخة عمى 

تقييؼ رضا تقريخ الجامعة عؽ قياس ك  مت الجراسة إلىتؾصكسا في الجامعات 
 يا بذكل دكري كتعج الجراسة ىحا مؤشخا سمبيا تجاه جؾدةمؤسدات السجتسع عؽ أدائ

، العسل لؼ تدتثسخ مخخجات الجامعات، كسا تؾصمت أيزا إلى أف مؤسدات مخخجاتيا
مع احتياجات  لحا تؾصي الجراسة بتخكيد السؤسدات التعميسية عمى مؾاءمة مخخجاتيا

، كلزساف حرؾؿ الخخيجيؽ العسل لدج تمػ االحتياجات مؽ جيةكمتظمبات سؾؽ 
 .ة أخخى مؽ جيعمى فخص العسل السشاسبة لتخرراتيؼ 

التعميؼ العالي بعشؾاف : "  (  2229) ك جسجؾـ كسا ىجفت دراسة الحامج  
إلقاء الزؾء عمى إلى  في السسمكة العخبية الدعؾدية( لمفتاة كمؾاءمتو لدؾؽ العسل 

، اة الدعؾدية الحتياجات سؾؽ العسلإشكالية مؾاءمة مخخجات التعميؼ العالي لمفت
، كتؾصمت الجراسة إلى أف السؾاءمةالتعميؼ العالي لتحقيق  كالتعخؼ عمى جيؾد كزارة

، كلحا تؾصي الجراسة بإعادة ليكمة كؿ العالؼمذكمة السؾاءمة تعاني مشيا كثيخ مؽ د
العالي لمفتاة بسا يتؾافق مع احتياجات سؾؽ العسل كالتي يجب الكذف عشيا التعميؼ 

تغار كفق حاجة كل خسذ سشؾات كإعادة تأىيل الخخيجات الستخاكسات عمى قؾائؼ االن
، كسا تؾصى بتزسيؽ السشاىج في الكميات الجامعية بكافة سؾؽ العسل الفعمية

كسا جاءت دراسة  .جيا سؾؽ العسلالسيارات األساسية كالتقشيات الحجيثة التي يحتا
كإستخاتيجية فعالة  دكر ميارات القخف الحادي كالعذخيؽبعشؾاف "  (2229صجقي كحدؽ )

كضع استخاتيجية تحقق مجسؾعة مؽ األىجاؼ مشيا تحجيج  مؽ أجل" في خمق فخص عسل
السيارات السؤدية إلى زيادة اإلنتاج في القظاعات السختمفة مؽ خالؿ الذخاكة السجتسعية بيؽ 

كإعجاد الخخيج لمسيشة إلى جانب  ية،سالالسؤسدات التخبؾية كالقؾى العاممة كاالتحادات الع
كضع استخاتيجية مبشية عمى حاجات  ضخكرةراسة إلى تحقيق اإلشباع الحاتي، كلحا تؾصمت الج

، في تحقيق أىجاؼ أكثخ طسؾًحا ـ السيارات الخاصة بالقخف الحادي كالعذخيؽاالعسل، كاستخج
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ربط التعميؼ بالجكرات التجريبية لمعامميؽ كأصحاب العسل، ك زيادة دعؼ مدتؾى السيارات العميا ك 
 .شتسي إليوأكلؾيات القظاع الحي ت لجى التقشييؽ كفق

السيارات السظمؾبة لمقظاع الخاص بعشؾاف " ( 2226كسا ىجفت دراسة الباحديؽ )  
التعخؼ عمى مجى مالئسة " الدعؾدي كدكر التعميؼ العالي في تؾفيخىا، "دراسة ميجانية"

مخخجات التعميؼ العالي بالسسمكة العخبية الدعؾدية الحتياجات سؾؽ العسل الخاص، كالسيارات 
السظمؾبة لمقظاع الخاص الدعؾدي، كتؾصمت الجراسة إلى ضخكرة إكداب طالب  األساسية

الجامعات كالكميات السيارات السختمفة لدؾؽ العسل الخاص كمشيا السيارات الدمؾكية 
بالسدئؾلية،  )اإلخالص كالججية في العسل، االنزباط كالتقيج بسؾاعيج نغاـ العسل، الذعؾر

القجرة عمى العسل ضسؽ فخيق العسل، الخغبة في التعميؼ  كالخؤساء،التعاكف مع الدمالء 
بجاع ، القجرة عمى اتخاذ القخارات، اإلشباعكالسيارات األساسية )التحميل كاإلكالتظؾيخ(، 

تفاكض كاإلقشاع، كتابة كاالبتكار، التعامل مع السذاكل ككضع الحمؾؿ السشاسبة ليا، ال
 .نجميدية(كالمغة اإل التقاريخ، 

التجخبة الكؾيتية لتحقيق السؾاءمة  "بعشؾاف :  ( 2225لت دراسة العؾضي ) كسا تشاك   
الخبخة الكؾيتية في  " بيؽ مخخجات التعميؼ التظبيقي كالتجريب السيشي كمتظمبات سؾؽ العسل

تحقيق السؾاءمة بيؽ مخخجات التعميؼ التظبيقي كالتجريب السيشي كمتظمبات سؾؽ العسل 
ىسا ىجر كسي يتسثل في  تيؽأىؼ عؾاىخ اليجر التخبؾي عاىخ ؽ كتؾصمت الجراسة إلى أف م

 ، كىجر نؾعي يتسثل فيإتساـ دراستيؼرسؾب الظالب كتدخبيؼ مؽ مخاحل التعميؼ السختمفة قبل 
؛ مسا يؤثخ سمبا عمى سسات ي أقل مؽ السفتخض أف يكؾنؾا عميوبسدتؾى تعميستخخيج الظالب 

بحلت الجكلة جيؾدىا مؽ أجل إعادة التؾازف في كلحا ، تعميؼ لمدكاف كسؾؽ العسل كقؾتوال
تحديؽ تؾزيع العشاصخ الؾطشية عمى قظاعات الشذاط الحكؾمي كغيخ عؽ طخيق سؾؽ العسل 

 .كتذجيعيا عمى العسل السيشي كاإلنتاجيالحكؾمي  
كفاءة التعميؼ الجامعي في ضؾء بعض  بعشؾاف : " (2225دراسة دمحم ) ىجفت كسا 

لخفع كفاءة نغاـ التعميؼ بجامعة أسيؾط في ضؾء  استخاتيجيتخظيط  ع"كض العرخيةالستغيخات 
الستغيخات السعاصخة كتؾصمت إلى انخفاض كفاءة السقخرات الجراسية كالسيارات العسمية 

ما تختب عميو ارتفاع ندبة جامعة ك ال جرات التي يجب أف يتستع بيا خخيجؾكالعمسية كالق
في  2:29، كسا تؾصمت أيزا إلى زيادة أعجاد الظالب بالشدبة لعزؾ ىيئة التجريذالخسؾب
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كلحا تؾصي الجراسة بزخكرة تؾثيق العالقة بيؽ ، الشغخية عشو في الكميات العمسية الكميات
 .الخجماتاؿ اإلنتاج  أك التعميؼ الجامعي كسؾؽ العسل في مج

يؼ كسؾؽ العسل في السسمكة العخبية التعم بعشؾاف: " (2223جاءت دراسة صائغ ) كسا  
كضع رؤية مدتقبمية لمعاـ مؽ أجل  "(2222ىػ )42/2442الدعؾدية: رؤية مدتقبمية لمعاـ 

كالدياسات التعميسية في السسمكة العخبية  االستخاتيجياتـ تتزسؽ أىؼ 2222ػ  ػى2442 /42
في سج احتياجات سؾؽ عتسج عمييا تعميؼ أحج السرادر األساسية التي ي  الدعؾدية بؾصف ال

إلى أف ىشاؾ حالة مؽ الخمل كعجـ التؾازف كعجـ  ت الجراسةالعسل مؽ الكؾادر السؤىمة، كتؾصم
إلى ضخكرة كضع  يزاكتؾصمت أ، جات التعميؼ كاحتياجات سؾؽ العسلالسؾاءمة بيؽ مخخ 

مؾاصفات بتكؾيؽ مخخجات ذات الحكؾمي كاألىمي ( )الدياسات التي تمـد القظاع التعميسي 
كأكج عمى أىسية تفعيل شخاكة  ،سمؾكية كعمسية كميشية تتشاسب مع احتياجات سؾؽ العسل

العسل عمى زيادة تؾعيف السخخجات التعميسية، مج  القظاع الخاص في التعميؼ مؽ خالؿ
جدؾر العسل السذتخؾ مع مؤسدات التعميؼ كاتخاذ بعض اإلجخاءات اليادفة إلى إيجاد حمؾؿ 

 .تجني مخخجات التعميؼعسمية لقزية 
  

جخاء مبادرة في جامعة ( بإ2222) Fallows & Christineكسا اىتست دراسة   
 نتيجة ذلػـ ك 2999-98تتزسؽ ميارات التؾعيف في جسيع البخامج الجامعية  بإنجمتخالؾتؽ 

جساع أعزاء ىيئة التجريذ بإ، ك الخخيجيؽلسخاكؼ أرباب العسل السحمييؽ كالؾطشييؽ بذأف 
الظالب بحاجة إلى تظؾيخ السيارات الستعمقة بالؾعيفة مشيا ميارات االتراؿ كالتؾاصل أف 

السعمؾمات  ، كنفحت السبادرة عمى أربع خظؾات جسعمل كحل السذكالت كميارة اإلرادةكالتعا
، كتؾصمت كتدميط الزؾء عمى تشسية السياراتمعمؾمات الؾحجة ، كالتحقق مؽ السعمؾمات

 .درة السيارات ليا تأثيخ إيجابي عمى أداء الظالب الجراسة إلى أف مبا
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 السابكة:تعكيب على الدراسات 

 ؛دابقة في تجعيؼ مذكمة الجراسةاستفادت الجراسة الحالية مؽ نتائج الجراسات ال  
العخبية األجشبية ك  أجسعت الجراسات الدابقة أف السشاىج التعميسية في بعض الجامعاتحيث 

الجامعات الدعؾدية برفة خاصة ال تتشاسب مع احتياجات سؾؽ العسل برفة عامة، كبعض 
الدعؾدي، كأف الجامعات ما تداؿ مشعدلة عؽ السجتسع بسشاىجيا، كال تتالءـ مع طبيعة العسل 

فخة في الجامعات، كبحلػ يسكؽ ت السظمؾبة لمقظاع الخاص غيخ متؾ الخاص، كأف التخررا
امال أساسيا يجخل ضسؽ األسباب التي تذكل مؾقف عمؽ جانب اعتبار العؾامل األكاديسية 

ضعف الكفاءة السيشية كالكفاءة  كتتسثل تمػ العؾامل في : سؾؽ العسل مؽ مخخجات التعميؼ، 
بيؽ الجؾانب الشغخية كالتظبيكية  كضعف السؾازنة الجاخمية كالخارجية لمعسمية التعميسية ، 

،  كارتفاع ندبة الظالب ي كالقظاع الخاصلتعميؼ العالكتجني مدتؾى التفاعل بيؽ مؤسدات ا
ية كالقجرات انخفاض كفاءة السقخرات الجراسية كالسيارات العسمية كالعمسك لعزؾ ىيئة التجريذ 

الذخاكة السجتسعية لمجامعات مع  كمؽ ناحية أخخى ضعف، الجامعة التي يتستع بيا خخيجؾ
الالزمة لمتؾعيف متسثمة في السعخفة غياب األصؾؿ ككحلػ الؾحجات االقترادية في السجتسع 

الحالية مؽ اآلليات  الجراسةاستفادت  كسا .السيشية كالحياتية كالذخرية مؽ مشاىج التعميؼ
مبشيو عمى مقتخحة  استخاتيجياتالدابقة متسثمة في بشاء كتخظيط  طخحتيا الجراسات تيال

رتقاء بالكفايات لال كمؤشخات األداء العسل كميارات القخف الحادي كالعذخيؽ  احتياجات سؾؽ 
 الؾعيفية لخخيجات الجامعات.

اإلىساىية يف ضوء  خلرجيات العلووكفايات الوظيفية األبعاد الفلسفية لل: لاحملور األو

 أٍداف التعليه اجلامعي.

خخي كتظبيقاتو بيؽ فتخة كأ  امعخفي اف انفجار يذيج القخف الحادي كالعذخك
لكدؾ ( كغيخىا مؽ السشغسات ، كاأل الجيؾد ) مشغسة اليؾندكؾ ت؛ كمعيا بحلالتكشؾلؾجية

كنؾعية  ،اسية كالبخامج التقشيةالجكلية كالسؤسدات التخبؾية مؽ أجل تظؾيخ السشاىج الجر 
جـ العمسي ، بسا يشدجؼ مع التظؾر الحي أحجثة التقالعمـؾ اإلندانيةكتفعيل بخامج  ،مخخجاتو

، كالحي فتح خفية كالتقشية في مختمف السجاالتبالقؾة السع؛ الحي يتدؼ كالتكشؾلؾجي في العالؼ
ييخ السجاؿ إلى ربط حخكة التعميؼ بالكفايات التي تيتؼ بتحجيج األىجاؼ كطخؽ تشفيحىا كالسعا

، الخخيجة، كالكفايات الستؾقع أف تغيخىا التي يتؼ التقؾيؼ عمى أساسيا، كتحجد األنذظة
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السعارؼ تعخؼ ؛ لتتسكؽ مؽ يؼ الكفايات لجيياعتسادىا في تقؾ كالسعاييخ التي يسكؽ ا
ضؾء ذلػ  يالعسل. كفي يظمبيا سؾؽ السيارات  كتشسية االتجاىات الت كتدابكالسعمؾمات كا

أعيخت أدبيات التخبية اىتساًما كاضحا بالكفايات لسا ليا مؽ دكر فاعل كمؤثخ في تحديؽ 
تقاف ، تحكيقا لسخخجات تعميسية بجرجة إنؾعية التعميؼ كسا ككيفا، كاالرتقاء بو كزيادة فعاليتو

لجراسة الكفاية مؽ حيث عالية، مظابقة لألىجاؼ السعتسجة كالسحجدة، كلحا سؾؼ تتشاكؿ ا
 سديا، أىجافيا، أنؾاعيا، ترشيفيا.ىسيتيا، أمفيؾميا، أ

  الوظيفية:مفَوو الكفايات  أوال:
سابقا كالتي عبخ عشيا ف مفيـؾ الكفايات ىؾ أحج السفاليؼ العمسية الججيجة، إ

كاالستعجادات كالسيارات كالقجرات كالسيؾؿ كسسات الذخرية، عمى اعتبار أنيا اإلمكانات ب
يحل محل تمػ السفاليؼ  تسثل الخرائص الشفدية التي تسيد األفخاد، كلكؽ بجأ مفيـؾ الكفايات

باألمخ كاضظمع بو" ، كرد مفيـؾ الكفاية في لداف العخب " كفى يكفي كفاية إذا قاـ أك يكسميا
قجرات  تعبخ عشيا " كىى  ،(225: 2424، ميسة ما عمى أفزل كجو )ابؽ مشغؾرإنجاز  أي

، كججانية ( تكؾف األداء الشيائي ية تذسل مجسؾعة مؽ ) مياـ معخفية، مياريةبعبارات سمؾك
الستؾقع إنجازه بسدتؾى معيؽ مخضي مؽ ناحية الفاعمية كالتي يسكؽ مالحغتيا كتقؾيسيا 

كيقرج بيا " امتالؾ الستعمؼ  ،( 24:2223، بؾسائل السالحغة السختمفة ") الفتالكي 
، كالتي تغيخ في ةالسترمة بأدكاره كميامو السيشي السعارؼ كالسيارات كاالتجاىات اإليجابية

سكؽ مالحغتيا ف، كيكتؾجو سمؾكو في السؾاقف التعميسية بسدتؾى محجد مؽ اإلتقا ئوأدا
كالكفاية ىي " األىجاؼ التي تشظمق مؽ السداريؽ (، 29:  2222،  األزرؽ كقياسيا " ) 

كالسدار  كالتي يسكؽ مالحغتيا كقياسيا آنيا، السجدأةالسختمفيؽ األكؿ ييتؼ بالدمؾكيات 
، كالكفاية في (55: 2992بعيجة السجى كالقابمة لمتحؾيل " )غخيب، الثاني ييتؼ بالقجرات 

شكميا الكامؽ ىي القجرة التي تتزسؽ مجسؾعة مؽ السيارات كالسعارؼ كالسفاليؼ كاالتجاىات 
تظمبيا عسل ما، بحيث يؤدى أداء مثاليا، كىحه القجرة تراغ في شكل أىجاؼ ترف يالتي 

ؾؾ السظمؾب، أما في شكميا الغاىخ فيي األداء الحي يسكؽ مالحغتو كتحميمو كتفديخه ، الدم
، كتتكؾف دسح بالدمؾؾ كالعسل في سياؽ معيؽكالكفايات السيشية يقرج بيا " قجرات مكتدبة ت

، كيؾعفيا لسؾاجية مذكمة ما قجرات كاتجاىات مشجمجة بذكل مخكبمؽ معارؼ كميارات ك 
( أف 22:  2429يخى) السغخبي ،كسا ، ك  (26:  2225،) الجريجكحميا بذكل معيؽ " 
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ف ىسا: " بعج معخفي كبعج أدائي، كسا تتزسؽ بعجيؽ: كسي يذيخ إلى الكفاءة السيشية ليا بعجا
كاالكتفاء"، كالكفاية  الشدبة بيؽ السجخالت كالسخخجات ككيفي يعبخ عؽ دالالت الجؾدة 

، دكالسيارات كاإلجخاءات التي يفتخض أف يستمكيا الفخ ىي " محرمة السعارؼ الؾعيفية 
كبحلػ تختبط اَء متقشا أي بكفاءة كفعالية كيدتظيع مسارستيا بيجؼ تأدية ميامو الؾعيفية أد

محجدة،  الكفاية بسرظمح الفاعمية كالحي يعشي تحقيق اليجؼ السحجد، في ضؾء معاييخ
يستمػ السعخفة كالسيارات السيشية، كالكيؼ األدكار عمى الفخد أف كإلثبات الكفاءة في أداء 

كيتزح مؽ التعخيفات الدابقة .( IFAC, 2222 :27-22كاألخالؽ كاالتجاىات السيشية )
ف مدار كامؽ؛ القجرة عمى أداء الستعمؼ العسل، فتراغ في كفايات؛ أف الكفاية ليا مدارالم

فعمي لمعسل، كقياس قجرة شكل أىجاؼ تسكشو مؽ األداء السظمؾب، كمدار عاىخي؛ األداء ال
الستعمؼ كتسكشو مؽ أداء العسل. كنغخا ألىسية السداريؽ لمكفايات )الكامؽ، الغاىخي( فدؾؼ 

اعيا كترشيفاتيا كالعؾامل كأىجافيا كأىسيتيا كأسبابيا كأنؾ تتشاكؿ الجراسة الكفايات الؾعيفية 
 عمييا.السؤثخة 
  :أىجاؼ الكفايات ثانيا:

الكفاية ال تتؾقف عشج حجكد تحقيق أىجاؼ معخفية بل تتجاكز ذلػ إلى إكداب القجرة 
كإدماجيا لسؾاجية كضعيات السختمفة (  االستخاتيجياتمؽ خالؿ )عمى تعبئة ىحه السعارؼ 

زيادة كتشسية السخدكدية : مشيا الجامعية بدؾؽ العسلدائل ججيجة كمتشؾعة تخبط الخخيجة كم
، تحديؽ األداء الكسي لمسؤسدة عؽ طخيق تحديؽ أدائيا، كالسدتقبمية لمخخيجةية العمس

إكدابيا ميدة تشافدية مقارنة بالسشافديؽ، زيادة درجة التشافدية لمسؤسدة القائسة عمى 
يخات البيئية ياإلبجاع، تييئتيا كتحزيخىا لتؾلي مشاصب مدتقبمية لتفادي االصظجاـ بالتغ

 ،ا يرظمح عميو بالكفاءات الستعجدة()كىؾ معمؾماتية كالتكشؾلؾجية لستدارعة خاصة مشيا السا
ف مع كل الحاالت كفي جسيع دفعيا إلى التعمؼ كالتكي ،فيخ الجكافع الحاتية ليا لمعسلتحفيد كتؾ 

-322: 2224)سالمي، صائبة كدقيقة.  استخاتيجيةية اتخاذ قخارات ، تعميسيا كيفالغخكؼ
324.) 
 :الؾعيفيةأىسية الكفايات  ثالثا:

أصبحت  ،الدخيع في بيئة العسلالستدؼ بالتغيخ في عل التحجيات التي يفخزىا العالؼ 
، خظخ فقجاف الؾعيفة نغًخا لستظمبات السشافدة أىسية كبخى بالشدبة لمفخد؛ لديادةالكفاية تذكل 
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و عمى كعيفة  حرؾلكفاءة معيشة عمى نحؾ جيج يعدز مؽ فخص  وكدابإك كىحا مؽ ناحية 
كبالشدبة  ،ج االجتساعيسب مع طسؾحو،  كسا أنيا تجفع بو نحؾ االستقالؿ الحاتي كاالنجماتتشا

خاصة بسا يتعمق بفاعمية التدييخ داخل السؤسدة  دكًرا ىاماً لمجساعة تؤدي الكفاية 
كتزسؽ بحلػ ؽ األفخاد دكف المجؾء لمدمظة، حل بعض الرخاعات كالشداعات بيك كنذاطاتيا، 

كتديؼ في تشسية العسل الجساعي ، ثيخ الستبادؿ ما بيؽ الكفاءات الستكاممة إقامة عالقات التأ
في سبيل تحقيق أىجاؼ السؤسدة، كتعج ىحه الكفايات بسثابة الفيرل لمعسل في عرخ 

ضساف الجؾدة، كاألماف، كاإلنتاجية، في ، ك لسعمؾمات بسا يزسؽ الدخعة كالسرجاقيةالسعخفة كا
، كسا تدسح بإدماج مشظق تشسية الديخكرات  سيشية كإداراتياضؾء تعقج السياـ كاألدكار ال

 السعخفية  العقمية أي ليكمة السعارؼ .
 الؾعيفية:أسذ الكفايات  رابعا:

حجدىا كؾبخ كالتي بجرجة كبيخة عمى بعض األسذ، يعتسج تحجيج الكفايات، 
(Cooper,2973; 27-22 ) ( 2222 ، جامل، ك 69: 2222،ىالؿكاتفق معو كل مؽ :

الستعمؼ الحي يخاد  الترؾر العاـ عؽ كيقرج بو األساس الفمدفي (23: 2223، الفتالكي،23
ؼ كطبيعة ىحا عؽ دكر السؤسدة التي تعج ىحا الستعمك  ،إعجاده، كمقجار العظاء الستؾقع مشو

، مؽ خالؿ تحجيج السشظمقات التي تتشاسب مع قيؼ السجتسع كفمدفتو الجكر الحي تقؾـ بو
، الكفايات اإلدارية السظمؾبة، ك ا لمعسمية التخبؾيةالشتاجات السخغؾب فيييا ليتحجد في ضؾئ

 ا؛ ألف كثيخ خبخة كالتجخبةالاألساس التجخيبي كيقرج بو ربط الكفايات بالسعخفة القائسة عمى 
دراكو لسفيـؾ معيؽ كيبجي قجرتو عمى بياف ت تتظمب مؽ الستعمؼ أف يغيخ مجى إمؽ الكفايا

األساس األدائي كيقرج بو تحجيج ،فيؾـ في مؾاقف حكيكية في حياتو السكيفية حجكث ىحا 
مؽ خالؿ ذكي الخبخة في  و الستعمؼ السظمؾب إعجاده كتجريبوالكفايات استشادَا إلى ما سيؤدي

ء ىيئة التجريذ أعزايا استظالع رأي األساس الؾاقعي كيقرج ب ، كمدتؾاهمؾقع العسل 
 السقخرات(. )البخامج،ات لتحجيج الكفاي كالظمبة كالخبخاء

  الؾعيفية:أنؾاع الكفايات  خامدا:
السعمؾمات السعخفية  كىىتتشؾع الكفايات حدب مكؾناتيا كمشيا الكفايات السعخفية 

في شتى السجاالت كاألنذظة السترمة بيحه  امياميلخخيجو كالقجرات العقمية الزخكرية ألداء ا
السؤسدة التعميسية في الجانب  استخاتيجيةعمى  ية السعمؾماتالسياـ، كيعتسج مجى كفا
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كتتزسؽ السيارات  خخيجةغيخىا التالسعخفي، الكفايات األدائية كتذيخ إلى كفايات األداء التي 
التكشؾلؾجيا في استخجاـ ؛ كالتي تقتزي التسكؽ مؽ كية في حقؾؿ السؾاد التكشؾلؾجيةالشفذ حخ 

؛ كالتي تقتزي التسكؽ مؽ أداء البجني كالحخكيلسترمة  بالتكؾيؽ ، كالسؾاد ااالتراؿ كالتؾاصل
تسكؽ  كىى، الكفايات التؾاصمية ؾعيفية كاإلدارية بكفاءة كفاعميةالا كميامي امدؤكلياتي

التسكؽ مؽ أنؾاع الخظاب ) األدبي، العمسي، الفشي ( ، ك مؽ التؾاصل االجتساعي الخخيجة
كداب إ كىى، الكفايات السشيجية سقابالتكإقامة الشجكات كال، السخاطبات ( كالكتابة ) التقاريخ

 ا، كتظؾيخ مجاركيمشيجية التفكيخ ) الشاقج، اإلبجاعي، حل السذكالت، اتخاذ القخار ( لخخيجةا
 اكسمؾكي اكمعتقجاتي اكقيسي اكاتجاىاتي الخخيجةالكفايات الذخرية تذيخ إلى آراء ، العقمية

نتاجية  تذيخ إلى أثخ أداء الكفايات اإل ك ، يةاإلندان امع اآلخخيؽ كعالقاتي ااالجتساعي كتعاكني
 ( .2223) التحزيخي ، لمكفايات الدابقة  خخيجةال

مؽ الخخيجة الكفايات تيجؼ إلى إفداح السجاؿ أماـ ما لجى  سبق أفكيتزح مسا 
إلى حل  اعمى كفاءات التفكيخ عشج سعيي خخيجةتجرب الك قجرات لتغيخ كتعبخ عؽ ذاتيا، 

عمى إدراؾ تكامل السعخفة كالتبرخ بالتجاخل كاالنجماج بيؽ  خخيجةمذكمة، كتديج مؽ قجرة ال
الحقؾؿ السعخفية السختمفة، كسيخ الحقائق كدقة التحقيق كجؾدة البحث كحجة االستشتاج، 

تعخض الجراسة ترشيف كفايات القخف الحادي كالعذخيؽ لتكؾف بسثابة اإلطار السخجعي الحي ك 
 تظمبيا سؾؽ العسل.عجد مؽ الكفايات الؾعيفية التي ي كؽ الجراسة مؽ كضعيس

 الؾعيفية:ترشيف الكفايات  سادسا:
لدكايا البحثية في كافة تعجدت ترشيفات القخف الحادي كالعذخيؽ؛ نغخا الختالؼ ا

: 2223)بؽ فاطسة،  مشجاش، كمشيا: كفايات القخف الحادي كالعذخيؽ التي اعتسجتيا فالسجاالت
التحميمي كالسشغؾمي، ذكالت، التفكيخ الشاقج، كالتفكيخ )حل الس فايات ذات صمة بالتفكيخك( 36

السعمؾمات، )جسع  بظخائق العسل، كالتفاعل مع الغيخالتفكيخ السبجع(، كفايات ذات عالقة 
عتساد عمى الحات كاال، اكض، كإدارة الؾقتالسذاركة كالتفتحميميا، كاستخجاميا، كالتؾاصل ك ك 

)كفاية ذات يات متعمقة بالجساليات كاإلبجاع: التأقمؼ مع التغييخات(، كفا، ك يات تكشؾلؾجيةكفا
ة، أىمية التخظيط كاإلنتاج، كفاية اإلبجاع(، كفايات ذات صمة بالسذاركة التعبيخ، صمة بقؾ 

السجى الظؾيل،  قبؾؿ التشؾع كالخأي السخالف، االستبرار عمىكاتخاذ السبادرة كالسبادأة:)
بالحات  كفايات مترمة بالؾعي فايات ذات عالقة بؾسائل االتراؿ(السبادأة كالكيادة، ك
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ؾعي ال كفاية الدمؾؾ بأدب)الترخؼ مع االلتداـ بأخالقيات مدئؾلة،  كبالذخرية الحاتية
( ميارات 2225) كسشغسة" اليؾنيدف ترشيف  السشغسات العالسية ،بالحات، ككفاية التفكيخ(

ل كالعالقات بيؽ األشخاا الرحة  ترشيف مشغسةص، مياراِت التعاكف كعسل الفخيِق، لتؾاص 
، كحل السذكالت، التفكيخ اإلبجاعي، التفكيخ الشاقج، خارالق صشاعةميارة  (2993) العالسية

 (287: 2225) الجيؽ نزي تصنيف ،ت الذخرية، الؾعي بالحاتالعالقا اؿ،االتراؿ الفع  
التعميؼ اإللكتخكني: كفايات متعمقة بالثقافة الحاسؾبية، كفايات متعمقة بسيارات  مكفايات
مع بخامج كخجمات كفايات التعامل الحاسب، كفايات متعمقة بالثقافة السعمؾماتية،  استخجاـ

 كيذسلالقخف الحادي كالعذخيؽ لسيارات Crahay (2995 )، ترشيف الذبكة العالسية
إدارة الؾقت، التشغيؼ كالتخظيط صل مع الغيخ، التؾاصل بمغات مختمفة، التحميل، السخكنة، التؾا

 Fourez، ترشيف (22: 2223ابؽ فاطسة، ) لمسذاريع، السبادرة، العسل ضسؽ فخيق
اعتساد طخيقة العسل عبيخ )التؾاصل(، تحميل البيانات، الت ىسا(كيزؼ سبع ميارات 2222)

يف التفكيخ كالتقشيات التكشؾلؾجية الحجيثة، تؾعالسثمى، إنجاز السذاريع، استخجاـ الؾسائل 
، ميارات (22) السخجع الدابق : ، التؾاصل مؽ أجل الحياة مع اآلخخيؽ كالعسل معيؼ الشاقج

( تتسثل في القخاءة، الكتابة، (Trilling, B2225 إليياالقخف الحادي كالعذخيؽ التي أشار 
لكتخكنية، في الثقافي، التؾاصل، السعخفة اإل عخ ، التشؾع الس الحداب، التفكيخ الشاقج، االبتكار

كتدتشج الجراسة مؽ ترشيف الكفايات بأنيا كفايات حياتية؛ يخ السيشي كالتعمؼ الحاتي. التظؾ 
ايات تتظمب كىي كف العسل،ظمبيا سؾؽ تتقاف الكفايات الؾعيفية التي يعمى إ الخخيجة تداعج

 .نتاج()السعخفة، األداء، اإل 
 الؾعيفية:العؾامل السؤثخة في الكفاية  سابعا:

، األسؾاؽ ككسائل اإلنتاج كاالتراؿالتحجيات العالسية التي فخضتيا عؾلسة في عل 
إلى التخكيد عمى كفاءة األداء لمحفاظ  إدارة السؾارد البذخية اتجيتالتججد السعخفي عرخ ك 

البذخية عالية الجؾدة، ات كالعقؾؿ يمتالؾ الكفاالك ، عمى سسعة السشغسة كدعؼ شيختيا 
السجى في تدييخ الخأسساؿ البذخي كخفض األعباء الخاصة  ةاستخاتيجية البشاء بعيج تكضع

مدؤكلية تثسيؽ  عرخكسا فخض عمييا ىحا ال، افة باألعساؿ كالؾعائف التي ال تحقق إض
كالؾصؾؿ  القجرات الحىشية كالفكخية لمعامل بالذكل الحي يخجـ مرمحتو الؾعيفية كالسشغسة معا

، كالتشافدية الؾعيفية التي في كاإلتقاف السيشيإلى مدتؾيات عالية مؽ االنجماج الؾعي
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تقتزييا كل مخحمة مؽ مخاحل التظؾر االقترادي، فخض عمى السؤسدات كالذخكات كالييئات 
االستفادة مؽ العقؾؿ الستسيدة كالتخظيط لمؾعائف كتشؾيع أساليب العسل ، كىحا يتظمب تجعيؼ 

في أنغسة السؤسدات،  إدماج التكشؾلؾجيات الحجيثةك .ء العقؾؿ الحكيةجرات السعخفية كبشاالق
تشامي ك  .عسلالمؽ االرتقاء في مدتؾى الكفاءات السؾجؾدة، كإعادة تشغيؼ  و ذلػكما يتظمب

إلى كجؾد  الحاجةكىؾ ما يفخض  التشافدية،حجة الزغؾط األسؾاؽ كما رافقو مؽ ازدياد  تجكيل
 سؾؽ العسل كالتظؾرات التكشؾلؾجية احتياجاتك  السؾاجية.ات تديؼ بفعالية في تمػ كفاء

ثقافتيا صياغة استخاتيجية لتظؾيخ اليياكل كالظخؽ السدتعسمة كفق  عمى السؤسدةيفخض 
تكؾيؽ اإلنداف  يتظمب تعجد التججيجات كاالختخاعات كمجاالت تظبيقيا ،(2225الحبيب، )

كلحا أطمقت السسمكة العخبية الدعؾدية البؾابة .متعجد السيارات القادر عمى التعميؼ الحاتي
 الؾطشية" طاقات "يحجد فييا كل قظاع تشسؾي ما يحتاجو مؽ السيارات .

في عل سباؽ التشافدية السعخفية، كاتجاه إدارة السؾارد البذخية التخكيد عمى كفاءة ك 
معة السمػ لمرسؾد أماـ عالؼ تشافدي يسثل تحجيا كبيخا لالقتراد، اىتست جااألداء كزساف 

ات الحىشية مؽ دكر في تشسية القجر  اأقداـ العمؾـ اإلندانية؛ لسا ليفيرل بالتعميؼ العالي 
يحقق الكفاية بأنؾاعيا عمسيا كثقافيا كاجتساعيا كديشيا عجادا كالفكخية لظالباتيا كإعجادىؽ إ

 ـ2232رؤية السسمكة العخبية الدعؾدية  تجمى ذلػ فيك ؾؽ العسل الدعؾدي. كالتي يظمبيا س
كإتاحة الفخصة إلعادة تأىيميؼ  ،السيارات األساسية " إعجاد مشاىج تعميسية متظؾرة تخكد عمى

كتظؾيخ السؾاىب كبشاء الذخرية  كالسخكنة في التشقل بيؽ مختمف السدارات التعميسية ،
كتؾفيخ  ،كمؾائسة مخخجات التعميؼ العالي مع متظمبات سؾؽ العسل بتأىيل السعمؼ،  كاإلرتقاء

 تعميسي، كتظؾيخ السعاييخ الؾعيفية الخاصة بكل مدار فخص التجريب لمخخيجيؽ محميا كدكليا
، كتذجيع السبجعيؽ كالسبتكخيؽ ، كزيادة الجؾدة كإعجاد خخيجيؽ مؤىميؽ لمعسل ، االىتساـ 

)  ، كتشسية ميارات كقجرات الظمبة في جسيع السخاحل التعميسية . ية كتظبيقياباألبحاث العمس
لكل جامعة ككمية أىجاؼ خاصة تتسيد بيا عؽ غيخىا  كسا أف( .  42، 2232رؤية السسمكة 

رتقاء بالكفايات الؾعيفية لال  مؽ الجامعات األخخى كتتسذى مع األىجاؼ العامة لمتعميؼ العالي
ة عامة لتظبيق الجؾدة في ستخاتيجيامعة السمػ فيرل تتسثل في : كضع إجأىجاؼ ، لظالباتيا 

، كتعديد الجؾدة كاالعتساد األكاديسي ق أىجاؼ الجامعة الستعمقة بقزايا، كتحقيالجامعة
، عات السحمية كاإلقميسية كالجكليةالجيؾد لشقل الجامعة أكاديسيًا كميشيًا لسراؼ أفزل الجام
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، كتشفيح الجراسات كالسؤتسخات ككرش العسل شتدبي الجامعة كعسلكنذخ ثقافة الجؾدة بيؽ م
ؾيؼ األداءات كضساف جؾدة ، كتقعمقة بالجؾدة الذاممة في الجامعةالدياسات العامة الست

تأىيل كفاءات متسيدة في مجاؿ الجؾدة ك ، معةاألكاديسية كاإلدارية لكافة كحجات الجا الذؤكف 
كأىجاؼ كمية التخبية  ،)  //: sawww.kfuhttps.(األكاديسي في التعميؼ الجامعي كاالعتساد

جامعة السمػ فيرل تتسثل في إعجاد الكفاءات الؾطشية تخبؾيًا كأكاديسيًا في إطار العقيجة  –
، كإعجاد مختمف مخاحل التعميؼ في السسمكة اإلسالمية الدسحة لمكياـ بسياـ التجريذ في

كتأىيميا لمعسل في مجاؿ اإلدارة التعميسية كالتخظيط التخبؾي كالخجمات  الكفاءات الؾطشية
، ظبيكية لمشيؾض بالعسمية التعميسة، إجخاء البحؾث الشغخية كالتكالشفدية كغيخىااالجتساعية 

غيخ ة كالتعميؼ بؾجو عاـ كالسجرسيؽ كرفع السدتؾى السيشي كالثقافي لمعامميؽ في ميجاف التخبي
، كالسداىسة في خجمة السجتسع في السجاالت التخبؾية السختمفة مؽ تألياًل كافياً السؤىميؽ 

خالؿ أقداـ كمخاكد الكمية كالبخامج الستعجدة التي تقجميا الكمية، كمتابعة التظؾرات العمسية 
 ( //: sa. www.kfu.eduhttpsكالتقشية في مياديؽ السعخفة كبثيا في مشاىج التعميؼ )

جامعة السمػ فيرل  : بشاء كفاءات متسيدة في تخررات  –كسا تسثمت أىجاؼ كمية اآلداب 
ربط السجتسع بتخاثو كثقافتو ك ، ف مع السدتججات السحمية كالجكليةالكمية قادرة عمى التكي

سي في مجاالت االرتقاء بالبحث العمك ، خخى لجعؼ التؾاصل اإليجابي معياكتعخيفو بالثقافات األ
إعجاد باحثيؽ في مجاالت التخرص ك ، و في عالج السذكالت بكفاءة عاليةالتخرص كتؾعيف

يستمكؾف ميارات التفكيخ العمسي الشاقج، كتعيج متظمبات التشسية مؽ خالؿ التظؾيخ الشؾعي 
 .(  https://www.kfu.art..SAلمسشاىج كالبخامج التخررية 

اإلندانية تدعى إلى تحقيق قداـ العمؾـ ؽ مسا سبق أف جامعة السمػ فيرل بأكيتبي
ة كجؾىخىا التسيد العالي )في عل سياستيا التي تيتؼ بتشسية آليات التفكيخ يت الؾعيفالكفايا

الخصيج السعخفي االجتساعية لجى عسالئيا، كتؾعيف  كاإلحداس بالسدؤكليةالسشغؾمي، 
اىتست ، كامتالكيا قيادة إدارية ناجحة تتسيد بخكح السخاطخة كالتسيد(؛ لعسالئياالستججد 

لسؾاجية السجتسع السعخفي  عمسيا كثقافيا كفكخيا كاجتساعيا مؤىالت كفؾءات بإعجاد طالبات
  كالعذخيؽ.و مؽ ميارات القخف الحادي شستمكجخؾؿ في تشافدية سؾؽ العسل؛ بسا يلم كمؤىالت

 

  

http://www.kfu.edu/
https://www.kfu.art./
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 سوق العنل. احتياجاتٌ احلادي والعشريً والثاىي: مَارات الكر احملور

تسثل قزية التسيد كالتشافذ العالسي محؾر اىتساـ الشغؼ التعميسية الستقجمة في 
عرخ أصبحت الحاجة ممحة بذكل متدايج لتحقيق التشسية الذاممة، كانعكذ ذلػ عمى سؾؽ 

كالقجرات الستاحة لجى الخخيجات، كالظمب العسل )العخض كالظمب( تسثل العخض في السيارات 
كىحا ما ىجفت  ،قجرات معيشة ًدا مؽ الخخيجات ليؽيعبخ عشو بسؤسدات العسل التي تتظمب عج

مؽ خالؿ  الجاعسة لدؾؽ العسل بالسيارات والقؾمية مؽ تدكيج الخخيج االستخاتيجياتو إلي
 ،كالتسكؽ ،أدبيات التخبية بأنيا الكفايةفي ردت مفاليؼ السيارة قج ك ليحه السيارات، ك  اتجريدي

بجقة نجاز ميسة بكيفية محجدة ك تعخؼ السيارة بأنيا" التسكؽ مؽ إك  ،كالجؾدة، كالكفاءة كالقجرة
 كىي القجرة أي يكؾف الفخداءة كالجؾدة في األداء" الكف نيامتشالية كسخعة في التشفيح "، "كأ

، ية، كىى الكفاى التحميل كالتخكيب كالسقارنة "، كالقجرة عممتسكشا مؽ الشجاح في إنجاز معيؽ
، كيتكؾف محتؾاىا مؽ معارؼ دسح بالدمؾؾ كالعسل في سياؽ معيؽأي قجرات مكتدبة ت

مذكمة ما كحميا في  ةقرج مؾاجيبكميارات كقجرات كاتجاىات مشجمجة بذكل مخكب كتؾعيفيا 
بأنيا  P22 كسا عخفتيا الذخاكة مؽ أجل ميارات القخف الحادي كالعذخيؽ ، كضعية محجدة

بجاع الفخدي، التعاكف، االبتكار، استخجاـ أدكات حل السذكالت، اإل ميارات تتزسؽ
تذيخ ،ك (227:  2222) زىخاف ، "السذكالت  التكشؾلؾجيا، القابمية لمتكيف كالقجرة عمي حل

في خخيجة السيارات؛ حيث تؾفخ إطارا مشغسا يزسؽ انخخاط السفاليؼ إلى أىسية ىحه ىحه ال
عسمية التعمؼ كيداعجىا عمى بشاء الثقة، كأيزا يسثل إطارا لمتشسية السيشية ليا، كسا أنيا 
تعجىا لالبتكار، كالكيادة في القخف الحادي كالعذخيؽ كالسذاركة بفاعمية في الحياة السجنية، 

مؽ  االجارسيؽ عجد مجسؾعة مؽ  الحادي كالعذخيؽ أعج كانظالقا مؽ أىسية ميارات القخف 
 األطخ السفاليسية الستشؾعة لسيارات القخف الحادي كالعذخيؽ عمى الشحؾ التالي: 

 ((Metiri Group & NCREL,2223: 2:السختبخ التخبؾي إلقميؼ الذسالي السخكدي  إطار : أكال
       Literacy Age Digitalخقسيميارات العرخ ال

     Thinking Inventiveميارات التفكيخ اإلبجاعي
 Effective Communication      االتراؿ ميارات

 High Productivityنتاجية العالية     ميارات اإل 
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ثانيا: إطار ميارات القخف الحادي كالعذخيؽ لمذخاكة مؽ أجل ميارات القخف الحادي كالعذخيؽ 
) 2252226(P skills: for centuryPartnership  

 ميارات التعمؼ كاالبتكار.
 .ميارات السعمؾمات

 ميارات الحياة كالعسل. 
 التكشؾلؾجية.الؾسائط 

 Theثالثا : ترشيف ميارات القخف الحادي كالعذخيؽ لمجسعية األمخيكية لمكميات ك الجامعات 
American Association of Colleges and Universities   كضعت

الجسعية األمخيكية لمكميات كالجامعات إطارا لسؾاصفات الخخيج في القخف الحادي 
العالؼ الظبيعي الثقافات البذخية ك ب معخفتو خيؽ في صؾرة نؾاتج التعمؼ كتتزسؽكالعذ

العمـؾ كالخياضيات كالعمـؾ االجتساعية كاإلندانيات، ) كالفيديقي كذلػ مؽ خالؿ دراسة 
االستقراء عقمية كتتزسؽ )العسمية ك ال سياراتكمعخفتو بال، (  كالفشؾف التاريخ، المغات 

قافة ، ثالثقافة الكسية، ي الذفيي كالتحخيخ  التؾاصل-التفكيخ الشاقج كاالبتكاري - كالتحميل
 السدئؾلية االجتساعيةكمعخفتو كحلػ ب (العسل في فخيق كحل السذكالت، السعمؾمات

كالسعخفة متشؾعة  ،كاالنخخاط السحمى كالعالسي سجنيةالسعخفة الكالذخرية كتتزسؽ )
سذ التعمؼ مجى الحياة، سيارات كأب معخفتوك  ،(التفكيخ كالعسل األخالقي  ،الثقافات

 .(الستقجـ عبخ دراسات عامة كمتخررة  بجاع كاإلنجازاإل) كالتعمؼ التكاممي كيتزسؽ
 (.4-3-2 :2224)شمبي،
 (:22 :2223بؽ فاطسة، ا( كيذسل تدع ميارات )2995) Crahayرابعا: ترشيف

التحميل، السخكنة، التؾاصل مع الغيخ، التؾاصل بمغات مختمفة، إدارة الؾقت، السبادرة، 
 فخيق.لتحمي بالجافعية، العسل ضسؽ التشغيؼ كالتخظيط لمسذاريع، ا

 :3R ،7Csتتسثل في  ( أنيا2225)  .Trilling، Bميارات القخف الحادي كالعذخيؽ التي أشار 
  Reading 

 Writing 
 Arithmetic 

3R 
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 التفكيخ الشاقج 
 االبتكار 
  التعاكف 
 التشؾع السعخفي الثقافي 
 التؾاصل 
  لكتخكنيةالسعخفة اإل 
  التظؾيخ السيشي كالتعمؼ

 الحاتي

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

7Cs 

 
( ميارات القخف الحادي كالعذخيؽ التي يفتخض أف 2222حجد الدىخاني كإبخاليؼ )

كرابظة  22استشاًدا لسا قجمتو مشغسة الذخاكة مؽ أجل ميارات القخف  ةستمكيا الظالبت
 ت:شزستالسجارس اإللكتخكنية: 

 السدئؾلية كالتؾافق  كالفزؾؿ الفكخي بجاع اإل 
 ميارات التؾاصل  التفكيخ الشقجي كفكخ الشغؼ 
 ثقافة السعمؾمات ككسائل اإلعالـ  السيارات االجتساعية كالتعاكنية 
 تحجيج السذكمة كصياغة الحل  التؾجيو الحاتي 
 السدئؾلية االجتساعية  

حجدت بعض الجراسات الدابقة ميارات القخف الحادي كالعذخيؽ كستظمبات لدؾؽ 
متظمبات سؾؽ العسل  كالخاص عؽمع قظاع التؾعيف الحكؾمي العسل مؽ كاقع مقابالت 

تخكدت حؾؿ عؾامل أكاديسية، كعؾامل ميشية، كعؾامل  ( كالتي2222الدعؾدي )العتيبي 
التسكؽ مؽ استخجاـ الحاسب اآللي،  ،لمغة اإلنجميديةإجادة ا)؛ العؾامل األكاديسية اجتساعية

االنزباط السيشية )، العؾامل اإلبجاعي(، التفكيخ لشاقج، حل السذكالت، التفكيخ ااتخاذ القخار
،  الجيجة(، األخالؽ سؾح في التظؾر كاالرتقاء الؾعيفي، الظكااللتداـ، البخنامج التظبيقي

لقاء كالعخض كالتعبيخ كالحؾار، كإدارة الؾقت، كتحسل السدؤكلية اإل العؾامل االجتساعية ) 
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، كلمتعخؼ عؽ كثب أجخت الجراسة الحالية مقابمة مع (، كتشسية الزسيخ السيشي كالتفؾيض
حداء عؽ السيارات التي يحتاجيا سؾؽ العسل في تب التعميؼ بالسبخز في محافغة اإلمجيخة مك

خؽ ) أفخاد متعجدي السؾاىب يعالجؾف السذكالت بظسدتقبل مشيا حل السذكالت التكيفيال
) مفكخكف عالسيؾف قادركف عمى إعيار أنفديؼ بفعالية كيعسمؾف ، االتراؿ التعاكنيإبجاعية (

عساؿ أذكياء في التقشية يدتخجمؾف نحاء العالؼ (  الظاقة الخقسية )مع األشخاص في كل أ
، مدتكذفؾف استقرائيؾف ) تظؾيخ ي (رقسيا كتقشيا في عسميؼ اليؾم السيارات اإلعالمية

ميارات البحث كاستخجاـ التقشية إليجاد الحمؾؿ ( قخاء متعجدك السؤىالت ) التعمؼ عؽ العالؼ 
كثيخك السؾارد ) بشاء أساسي قؾي مؽ السيارات  ف كفق ترؾر خيالي ككتابات كاقعية ( متعمسؾ

ضيع السعقجة ( التؾاصل اإلبجاعي  كالتؾسع في القجرات سشؾيا ( مفكخكف ناقجكف ) تحميل السؾا
) دراسة كجيات الشغخ السختمفة كاستخجاـ البخاىيؽ لإلثبات كالتعبيخ عؽ األفكار ( حل 

ظمبات سؾؽ العسل مؽ السذكالت اإلبجاعية، كسا أعخبت نتائج الجارسات الدابقة عؽ مت
             الذخرية ارات ميارات االتراؿ ككتابة التقاريخ، السي التجريب عمىالجامعة مشيا خخيجة 

، ذكالت كتفيؼ الثقافات الستشؾعة () التستع بسيارات التحميل كالتفديخ كاتخاذ القخار كحل الس
لتسكؽ مؽ ميارات ، استجالؿ العمسي كاالبتكار كالتخيلميارات التفكيخ الشاقج كالعمسي كاال ك

العسل، االنزباط كالتقيج بسؾاعيج ، السيارات الدمؾكية )اإلخالص كالججية في التقشية الحجيثة
مى العسل ضسؽ نغاـ العسل، الذعؾر بالسدئؾلية، التعاكف مع الدمالء كالخؤساء، القجرة ع

، القجرة عمى شباعكالسيارات األساسية )التحميل كاإلفخيق العسل، الخغبة في التعميؼ كالتظؾيخ(،
ككضع الحمؾؿ السشاسبة ليا، التفاكض بجاع كاالبتكار، التعامل مع السذاكل اتخاذ القخارات، اإل

مؽ ترشيفات الحالية كقج استفادت الجراسة ،كالمغة االنجميدية(كاإلقشاع، كتابة التقاريخ، 
ميارات القخف الحادي كالعذخيؽ الدابقة في إعجاد صؾرة مبجئية لقائسة ميارات القخف الحادي 

 ت ميارات اجتساعية، كميشيةة، شسمستة محاكر أساسيكالتي بمغ عجد محاكرىا ، كالعذخيؽ
. كتؼ تحميل كل محؾر إلى ، كأكاديسية، كسمؾكية )شخرية(كإدارية، كتكشؾلؾجية ()كعيفية

( محكًسا لمخخكج بالرؾرة الشيائية 25ميارات فخعية. كمؽ ثؼ عخضت ىحه القائسة عمى )
 (2ججكؿ رقؼ ) لقائسة ميارات القخف الحادي كالعذخيؽ، كبيانيا يؾضحوا
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 ميارات القخف الحادي كالعذخيؽ الخئيدة كالفخعية ( يؾضح2)ججكؿ 
 السيارات الفخعية السحػؾر  السيارات الفخعية رالسحػؾ 

2
عية

تسا
الج

ت ا
يارا

الس
 .

 

 الكتابة )التقاريخ، السخاطبات، ...(. .2
 االستساع. .2
 االتراؿ الذفؾي.  .3
 إجخاء السقابالت. .4
 إقامة الشجكات. .5
 التؾاصل الفعاؿ. .6

 4
رات

سيا
. ال

 
جية

ؾلؾ
تكش

ال
 

 الحؾسبة. .22
 إدارة األجيدة. .22
 الخقسية في التعمؼ كالتظؾيخ. .23
استخجاـ التكشؾلؾجيا في االتراؿ  .24

 كالتؾاصل.

2
ية(

عيف
الؾ

ة )
يشي

الس
ت 

يارا
الس

 .
 

 نتاجية.اإل  .7
 تحسل السدئؾلية. .8
 الكيادة. .9

 العسل ضسؽ فخيق. .22
 السدتججات كتؾعيفيا. متابعة .22
 السبادرة. .22
 التؾجيو الحاتي. .23

 
5

رات
سيا

. ال
 

سية
ادي

ألك
ا

 
 التفكيخ الشاقج كاإلبجاعي. .25
 اتخاذ القخار. .26
 حل السذكالت. .27
 بالتخرص  لتظبيكية كا الشغخية السعخفة .28
 ميارات لغة أجشبية. .29

3
رية

إلدا
ت ا

يارا
الس

 .
 

إدارة االجتساعات كالمجاف كتؾزيع  .24
 السياـ.

 التفاكض كالتفؾيض كاإلقشاع. .25
 إدارة األزمات. .26
 إدارة الؾقت. .27
 تحجيج األكلؾيات. .28
 التخظيط االستخاتيجي. .29
 إدارة السذاريع. .22

 6
ية(

خر
لذ

 )ا
كية

دمؾ
ت ال

يارا
الس

 .
 

التدامح كاالىتساـ بالعالقات  .32
 .اإلندانية

 األمانة كالشداىة كالذفافية. .32
اإلخالص كالتفاني في العسل  .32

 كاالنزباط.
 التسدػ بالكيؼ اإلسالمية. .33
 التعاكف مع الدمالء. .34
 تقبل الشقج. .35

 
 تعخيفاتالجراسة العذخيؽ لدؾؽ العسل؛ تعخض القخف الحادي ك كنغخا ألىسية ميارات 

( مع تؾضيح 2السيارات الفخعية لكل ميارة مؽ السيارات الدت السجرجة في ججكؿ رقؼ )
الذافي  (،)عبج2224 ،)شمبيسيارات كستظمبات لدؾؽ العسل ال ىحه مؤشخات أداء

  ،(Radja. ,et al 2222(، )2222،  (،)درباس2222 ،كعبج الحسيج (،)عكاشة2223،
 (Metz,s.2222 ) (،2229، ) صجقي كحدؽ (Ananladon,k.&m.claro2229،)            
 ((Jerald,d.2229  2225(، )2226) سعيج ،Trilling (، )2223 ،Burkhardt, 
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G., et، ) ( ، 2222) عسارة (ICT 2223 ) ،EtS) 2225)2223) Hodgkinson ، )
 (CHI,S2222 ، )Dede ,c.2227) .، )( 2كسا ىؾ مبيؽ في ججكؿ رقؼ.) 
 

 مؤشخات أداء السيارة تعخيف السيارة الفخعية  السيارات الفخعية 

 
 
 :لسيارات االجتساعيةا

 لدمؾكياتمؽ ا مجسؾعة
تعشى بإكداب الفخد  التي  

ميارات التفاعل السقبؾؿ 
شو كبيؽ غيخه مؽ األفخاد بي

 إطار السعظياتفي 
لمسجتسع العامة الثقافية 

 كتقتزي مشو استجابات
 مالئسة كإيجابية كفعالة.

التقاريخ، الكتابة )
 (السخاطبات

نذاط يسارس في مجاؿ مؽ مجاالت 
كيتزسؽ نقل السعمؾمات  التفكيخ،

كاألفكار كتحميميا كتقجيؼ االقتخاحات 
كالتؾصيات التي تتساشى مع نتائج 

 التحميل. 
 

 يحدؽ التعبيخ كالرياغة. 
 يقـؾ باالستشتاج كالخبط. 
 يقجـ تفديخ كتبديط األفكار. 
  يعج تقخيخ عؽ مجى التقجـ

 .األكاديسي الحي أنجده

عسمية إندانية تعتسج عمى القرج  االستساع -2
كاإلرادة لفيؼ السادة السدسؾعة 
كتحميميا كتفديخىا ثؼ نقجىا كالحكؼ 

 عمييا. 
 

  يفدخ السحتؾى الدسعي
كيدتسع بفعالية لمؾصؾؿ 

 .السعشى إلى
  يرشف السعمؾمات كيبؾبيا

 .كيقارف كيخبط بيشيا
أك  مباشخبذكل التفاعل الذفيي  االتراؿ الذفؾي -3

مسا يتيح فخصة تبادؿ  غيخ مباشخ
كار كالسعمؾمات في سياقات األف

بيؽ السخسل كالسدتقبل مسا  متعجدة
ؾفخ كثيخ مؽ الؾقت كالجيج ي

 .اؿكالس
 

 

  يحجد اليجؼ مؽ عسمية
 .التؾاصل

  يشغؼ األفكار كيؾجو أسئمة
 .عمسية

  يدتجيب بحىؽ متفتح
 .لألفكار الججيجة

  يدتخجـ حقائق كأدلة
 .كافية

 
يعبخ عؽ أفكاره بؾضؾح كفعالية،  إجخاء السقابالت-4

يتؾاصل بفعالية في مؾاقف متشؾعة، 
يحجد األفكار األساسية في أمخ ما 

 عشيا.كيتخيخ كسائل التعبيخ 

 يخظط لتظؾيخ اإلجخاءات. 
  يحجد االحتياجات كيقتخح

 الحمؾؿ.

القجرة عمى تؾفيخ فخصة اتراؿ  إقامة الشجكات-5
مباشخ بيؽ األفخاد لظخح اآلراء 

  عمسية تعبخ يشغؼ مشاقذات
 عؽ حاجة األفخاد
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 مؤشخات أداء السيارة تعخيف السيارة الفخعية  السيارات الفخعية 
 السختمفة كتشسية لغة الحؾار. 

 
سمؾؾ يؤدي إلى تبادؿ السعمؾمات  التؾاصل الفعاؿ-6

بيؽ شخريؽ أك أكثخ، كذلػ عؽ 
اىؼ بيؽ السخسل كالسخسل طخيق التف

 إليو. 

  يعبخ عؽ أفكاره
في مؾاقف  بؾضؾح كفعالية

 .متشؾعة
  يحجد األفكار األساسية في

أمخ ما كيتخيخ كسائل التعبيخ 
 .عشيا

 
 
 
 
 
 
 

السيارات السيشية 
 )الؾعيفية(: 

 
حريمة أفعاؿ كأنذظة، 
مع قجرة ذىشية تسكؽ مؽ 

 األداء الؾعيفي أك 
السيشي في إطار الكيؼ 
األخالقية كالسؾاقف 
السيشية التداًما بالسدئؾلية 

 السيشية

القجرة عمى ابتكار مشتج باستخجاـ  .االنتاجية7
إجخاءات تحجيج األكلؾيات كتظبيق 
السعخفة كاتخاذ القخارات التي تؤدي 
إلى نتائج جيجة في بيئة دائسة 

 .التغييخ

  يشتج مشتج معخفي ججيج
 .زمشي محجدكفق إطار 

  يدتخجـ أدكات لتظبيق
 إجخاءات الؾصؾؿ إلى مشتج

  .متسيد
 

السدئؾلية  .تحسل8
 كالسحاسبية

القجرة عمى ضبط العسميات السختمفة 
التي يقـؾ بيا الفخد كفق مبادئ 

يدتؾجب  معيشة لحاكمعاييخ 
مدتؾى األداء ى سحاسبية عمال

 .كالجافعية كالقابمية لإلنجاز

  أثشاء يترخؼ بسدئؾلية
  .أداء السياـ

  يتحسل مدئؾلية إجخاءات
 .كنتائج عسمو

  يخاجع كيكيؼ عسمو في
 .ضؾء أىجافو

قجرة الفخد عمى التأثيخ كالتؾاصل  .الكيادة9       
بيشو كبيؽ مخؤكسيو مؽ أجل 
تحقيق أىجاؼ مذتخكة في حجكد 

 الستاحة.السؾارد 

  يتحسل السدئؾلية عؽ
 .اآلخخيؽ في العسل الجساعي

  يقجر السداىسات الفخدية
 .لفخيق عسمو كيبخزىا

  يدتسع باىتساـ كصبخ
 آلراء اآلخخيؽ

القجرة عمى التشديق كالتفاعل  .العسل ضسؽ فخيق22
كالتكامل مع مجسؾعة أفخاد لتحقيق 

 ىجؼ أك ميسة محجدة. 
 

  يذارؾ في األعساؿ
 .الجساعية بفاعمية

  يعسل بكفاءة في مختمف
 فخؽ العسل
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 مؤشخات أداء السيارة تعخيف السيارة الفخعية  السيارات الفخعية 
  يحتـخ االختالؼ في

كجيات نغخ كيدتفيج مشيا 
 أداءه.لتظؾيخ 

السدتججات .متابعة22
 كتؾعيفيا.

قجرة الفخد عمى متابعة كل ما ىؾ 
ججيج في مياديؽ السعخفة ليتسكؽ 

الحياتية  تمؽ تظؾيخ ميارا
 .كالسيشية

  يكيؼ السعمؾمات بفاعمية
 .ككفاءة

  لسعمؾمات بجقة ايدتخجـ
 لسعالجة قزايا كحل

 .مذكالت
  سعمؾمات مؽ اليرل إلى
 رادر متشؾعة كيتذاركيام

عسل ما يقخره  القجرة أك السيل لبجء .السبادرة22
، الفخد، كارتفاع مدتؾى الظسؾح

كتحجيج  التحميل،كالقجرة عمى 
األكلؾيات، لحا تعج السبادرة داعسة 

 لتسكيؽ كرفع السقجرة التشافدية.

   ذات  يرؾغ أىجاؼ
 معاييخ نجاح ممسؾسة.

  يحجد األكلؾيات كيحمميا
 كيختبيا.

  يدتظيع استيعاب
مدتججات السعخفة الخقسية 

 لكتخكنية.اإل 
القجرة عمى كضع أىجاؼ، كالتخظيط  .التؾجيو الحاتي23

لتحقيق تمػ األىجاؼ، كتقييؼ جؾدة 
 الشتائج بذكل مدتقل. 

 

  يشسى معارفو في مجاالت
 عامة. أكاديسية كثقافية

  يجيخ مياـ العسل السكمف
، كيقـؾ أدائو بو بفاعمية

 .ذاتيا
  ةيحجد مؾاطؽ القؾ 

كالزعف لجيو في ضؾء نتائج 
 .التقييؼ

 السيارات اإلدارية: 
 

السيارات التي تسكؽ 
القائج مؽ فيؼ عسمو 

 .داخل الفخيق الحي يقؾده

.إدارة االجتساعات 24
 .كالمجاف كتؾزيع السياـ

القجرة عمى االستفادة مؽ  
االمكانيات البذخية الستاحة لمتذاكر 
كتبادؿ الخأي كتؾليج األفكار 
كالؾصؾؿ إلى قخارات، كتحجيج السياـ 

  يحجد أنغسة االجتساع
 .كالتفاعل بيؽ أفخاد السجسؾعة

  يدتخمص نتائج بعج
 .السشاقذات

  يتؾصل إلى قخارات جساعية
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 مؤشخات أداء السيارة تعخيف السيارة الفخعية  السيارات الفخعية 
 كالتشديق بيؽ األعزاء. 

 
 .بالسؾضؾعية تتدؼ

التفاكض كالتفؾيض -25
 .كاإلقشاع

التفاكض ىؾ القجرة عمى عخض 
كتقخيب كجيات الشغخ كتكيفييا 
لمؾصؾؿ إلى مشفعة ألحج األطخاؼ 

 أك جسيعيؼ. 
القجرة عمى نقل  أما التفؾيض ىؾ

الدمظات أك االختراصات السؾكمة 
لمقائج إلى أفخاد آخخيؽ قادريؽ عمى 

 الترخؼ. 
القجرة عمى تغييخ أك  كاإلقشاع ىؾ

تعديد السؾقف أك الدمؾؾ لمظخؼ 
 .السخاد إقشاعو

  ةاألدلة السشظكييدتخجـ 
 في اإلقشاع.

  يقارف نتائج التفاكض
 .باألىجاؼ السحجدة مدبًقا

  يتؾصل إلى حل يخضي
 .جسيع األطخاؼ

  يذخؾ اآلخخيؽ في كضع
 .األىجاؼ كحل السذكالت

رئة إجخاءات طاالقجرة عمى اتخاذ  .إدارة األزمات-26
مذاكل معيشة  ضغؾط لحلتحت 

 لتقميل مخاطخ حجكث األزمة.ك 
 

  كيزع يحمل كيكيؼ الحقائق
 حؾؿ قزية ماالبجائل 

  يبتكخ خيارات تحقق حل
 .قزية ما

االستفادة القرؾى مؽ الؾقت في  إدارة الؾقت-27
ما  تحقيق األىجاؼ كخمق التؾازف 

 بيؽ الؾاجبات كالخغبات كاألىجاؼ. 

  أىجاؼ كخظط يحجد
 .لمسياـ

  يزع ججكؿ زمشي لمسياـ
 .كفق األىجاؼ كاألكلؾيات

 
كضع األشياء أك األمؾر في تختيب  تحجيج األكلؾيات-28

معيؽ حدب أىسيتيا بغخض تحديؽ 
 األداء. 

 

  يقارف السياـ كيحجد
 .األكلؾية حدب األىسية

 يرشف األىجاؼ زمشًيا. 
  يعجؿ ججكؿ السياـ كفق

 .السدتججات
التخظيط -29

 .االستخاتيجي
القجرة عمى تحجيج مؾاطؽ القؾة 
كمؾاطؽ الزعف إليجاد أساس 
التخاذ قخارات تؤدي إلى االستفادة 

  يرؾغ أىجاؼ معيارية
كيحجد السياـ  محجدة بدمؽ

 .في ضؾئيا
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 مؤشخات أداء السيارة تعخيف السيارة الفخعية  السيارات الفخعية 
مؽ الفخص الستاحة كتجشب 
السخاطخ، أي ترسيًسا لمسدتقبل 
السخغؾب كتحجًيا لمؾسائل الكفيمة 

 بإحجاثو. 
 

  يحمل السحجدات الجاخمية
مع  كالخارجية حؾؿ السياـ

تحقيق الشتائج  يحجد إجخاءات
 .السدتيجفة

  يقارف نتائج تقييؼ السياـ
 .مع األىجاؼ

القجرة عمى االستفادة مؽ السرادر  .إدارة السذاريع-22
السشاسبة بظخيقة مشغسة كمشزبظة 
مؽ أجل تحقيق أىجاؼ محجدة في 

 فتخة زمشية معيشة.
 

 االحتياجات  يحمل
السياـ األساسية إلنجاز 

 .اكيتابعي
  يشجد السياـ في الؾقت

 .السحجد ليا
 يتعاكف مع فخؽ العسل 
 العؾائق.خظط لسؾاجية كي

 
  التكشؾلؾجيةالسيارات 

جيج القجرة عمى تحىي  
 كاستخجاـ التكشؾلؾجيا

كفاءة كأداة لمؾصؾؿ إلى ب
السعخفة كتشغيسيا 

 .كتقييسيا كتذاركيا

القجرة عمى استخجاـ تقشية   .الحؾسبة-22
الحاسؾب كتذسل تحميل البيانات 

 كالشسحجة العمسية الستقجمة. 

  يدتخجـ األجيدة كالبخامج
 .اإللكتخكنية في تشفيح السياـ

 
القجرة عمى تذغيل كاستخجاـ   .إدارة األجيدة-22

 .لتعميسيةااألجيدة كإنتاج السؾاد 
  يتعامل مع األجيدة

اإللكتخكنية كتظبيقاتيا 
 .بكفاءة

 
الخقسية في التعمؼ -23

 .كالتظؾيخ
القجرة عمى استخجاـ األدكات  

 .السعمؾماتاإللكتخكنية لسعالجة 
 

  لكتخكنًيا إيجيد السعمؾمات
كيخدنيا في مختمف صؾرىا 

 كأكعية حفغيا
  يدتخجـ التكشؾلؾجيا

 السعخفة.الخقسية في إدارة 
 

استخجاـ التكشؾلؾجيا -24
 .في االتراؿ كالتؾاصل

ة عمى تؾعيف االتراؿ القجر  
كنذخ السؾاد االترالية  اإللكتخكني
 كتبادليا. 

  يؾعف كسائل االتراؿ
اإللكتخكني في نذخ السؾاد 

 االترالية كتبادليا
 ية السعمؾمات في يؾعف تقش
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 مؤشخات أداء السيارة تعخيف السيارة الفخعية  السيارات الفخعية 
 .نتخنت(التؾاصل )عبخ اإل 

 

: ألكاديسيةالسيارات ا
ميارات تدسح  مجسؾعة

بالدمؾؾ كالعسل في سياؽ 
معيؽ، كيكؾف محتؾاىا 
معارؼ كميارات كقجرات 
كاتجاىات مشجمجة بذكل 
مختب؛ يقـؾ الفخد 
بتؾعيفيا بقرج مؾاجية 
ما حؾلو في كضعية 

 .محجدة

الشاقج  التفكيخ-25
 كاإلبجاعي.

القجرة عمى اختبار الجعاكي كالحجج 
صجار األحكاـ. كالتفكيخ إبغخض 

اإلبجاعي ميارة تتزسؽ التؾصل إلى 
نؾاتج أصيمة لؼ تكؽ معخكفة سابًقا، 
تشظؾي ىحه السيارة عمى عشاصخ 
معخفية كانفعالية كأخالقية تذكل 
حالة ذىشية )الظالقة كاألصالة، 
كالسخكنة، كاإلفاضة، كالحداسية 
لمسذكالت(. ككضع أفكار ججيجة 

 اآلخخيؽ.ى كتظبيقيا كتؾصيميا إل

  يشقج السكتدبات العمسية
 .كالسيارية في ضؾء األىجاؼ

  يعخض الحجج كاألدلة حؾؿ
 .كجيات الشغخ

  يحمل البيانات لتحجيج مجى
كفايتيا في معالجة مؾضؾع 

 .ما
  يظؾر األفكار كيؾلج أفكار

 .خالقة
 

أفزل البجائل أك الحمؾؿ  اختيار  .اتخاذ القخار-26
الستاحة في مؾقف معيؽ، مؽ أجل 
 الؾصؾؿ إلى تحقيق اليجؼ السخجؾ.

 السعمؾمات  يحمل 
إلى  لالشؾعية كالكسية كيتؾص

 .استشتاجات مشيا
  يقجـ تغحية راجعة عؽ

اإلجخاءات التي اتبعيا في 
 .تشفيح السياـ

الفخد عمى استخجاـ ما لجيو مؽ  قجرة .حل السذكالت-27
معارؼ كميارات مؽ أجل االستجابة 

 لستظمبات مؾقف ليذ مألؾًفا لجيو. 
 
 
 
 

  يزع خظة لحل تشاقض
 .يتزسشو مؾقف ما

  يكؾف ارتباطات بيؽ
السعخفة كاألدلة لمؾصؾؿ إلى 

 ؽ لمسذكالت بظخحمؾؿ 
 .إبجاعية

 
الشغخية  السعخفة-28

 كالتظبيكية بالتخرص
ندق مؽ ىى السعخفة الشغخية 

السبادئ كالقؾانيؽ مختبط بسجاالت 
السعمؾمات  إلىخاصة؛ كالؾصؾؿ 

كإدارتيا كدمجيا كتقييسيا كإنذائيا 
في ىيئة صؾر مختمفة مؽ األشكاؿ 

  يقجـ تفديخات عمسية
 .مشاسبة لمسؾضؾع

  يؾجو أسئمة عمسية
 .تخررية

  يعخض معمؾمات عمسية
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 مؤشخات أداء السيارة تعخيف السيارة الفخعية  السيارات الفخعية 
كالؾسائط. أما السعخفة التظبيكية 
ىي القجرة عمى تظبيق السعخفة 

 الشغخية لحل مذاكل عسمية. 
 

 .تخررية

التسكؽ مؽ ميارات لغة أجشبية  .ميارات لغة أجشبية-29
كؾنيا ىي لغة العمـؾ كالتكشؾلؾجيا 

سيمة ىى ك كالبحث العمسي، ك 
االتراؿ مع اآلخخ كالتعخؼ عمى 
ثقافتو، مسا يديؼ في السذاركة 

 السعخفي.الفاعمة في االقتراد 
 

  يمؼ بأساسيات المغة
 .نجميدية كمغة ثانيةاإل 
 نجميدية يدتعيؽ بسخاجع إ

 .في عسل األبحاث كالتكميفات

السيارات الدمؾكية 
تعج ميارات  )الذخرية(

خاصة بالتعامل مع األفخاد 
كفيؼ سمؾكيؼ كتؾجييو، 
كالتعامل مع دكافع 
اآلخخيؽ كشخرياتيؼ 
كاالتراؿ بيؼ كفيؼ 
العالقات بيشيؼ ككيفية 

 .التأثيخ فييؼ

التدامح كاالىتساـ -32
 .بالعالقات اإلندانية

 ىؾ احتخاـ كقبؾؿ التشؾع  التدامح
كاالختالؼ عبخ االنفتاح كالسعخفة 
كحخية الفكخ. أما االىتساـ بالعالقات 

الحخص عمى  قرج بواإلندانية ي
السعاممة الظيبة التي تقـؾ عمى 

 الفزائل األخالقية.

  يحتـخ كيقبل التشػؾع
 .كاالخػتالؼ في الخأي

 يحتـخ االختالفات الثقافية. 

األمانة كالشداىة -32
 .كالذفافية

األمانة ىي أداء الحقؾؽ كالسحافغة 
 عمييا. 

كالشداىة: ىي الحفاظ عمى معاييخ 
 أخالقية معيشة. 

أما الذفافية: فيي مبجأ تشسؾي ميؼ 
يعشي ضخكرة اإلعالف كاإلعالـ عؽ 

 األنذظة كاإلجخاءات. 
 

 الستعمقة  يظبق القؾانيؽ
بالؾصؾؿ إلى السعمؾمات 

 .)السمكية الفكخية(
  يخاعي الشداىة كاألخالقيات

 .أثشاء التعامل كالعسل
  يشجد السياـ دكف إشخاؼ

 .مباشخ

اإلخالص كالتفاني -32
 .في العسل كاالنزباط

  اإلخالص كالتفاني صفة الزمة
بشقاء بالسذاركة مع  الفخدتؾجو 

جل أخيؽ لتحقيق التقجـ مؽ خاآل
حالة عقمية  العسل، كاالنزباط

كنفدية، تجعل االلتداـ بالظاعة 

  يدتجيب لخدكد األفعاؿ
 .اؿعمى نحؾ فع  

  يمتـد بالقؾاعج كاألنغسة
 .الستفق عمييا
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 مؤشخات أداء السيارة تعخيف السيارة الفخعية  السيارات الفخعية 
كالدمؾؾ الرحيح أمًخا غخيدًيا في 

 الشفذ.
بالكيؼ التسدػ -33

 .اإلسالمية
تحجد معاييخ  اإلسالمية ىحه الكيؼ

الدمؾؾ كآداب التعامل بيؽ األفخاد 
كسا تشتغؼ العالقات بيشيؼ عمى 

 .أساس التعاكف، كاإلخاء، كالذؾرى 
 

  يغيخ الدمؾكيات اإلسالمية
)التعاكف، الذؾرى، حدؽ 

 .الخمق، ...(

في مجاؿ اإلنتاج كالعسل  التعاكف  .التعاكف مع الدمالء-34
بخكح الفخيق، أك مؽ خالؿ تدييل 
انديابية األداء بتفاعل مخف في 
تحقيق لألىجاؼ كاستذعار الؾاجب 

 بسشغؾر كاسع.
 

  يتفاعل مع مختمف
 .مجسؾعات العسل

  يفعل السخكنة في تقجيؼ
التشازالت لتحقيق ىجؼ 

 .مجسؾعة العسل

عسمية تتعمق بإصجار حكؼ  الشقج تقبل الشقج-35
اليجؼ مشو ىؾ التقييؼ السؾضؾعي 
كالسحايج لألفكار كالدمؾكيات، كتقبل 
الشقج ىؾ التآلف مع الشقج مؽ خالؿ 
تقميص األخظاء كاالنتقاؿ إلى 

 مؾاقف كمحاكالت إبجاعية.

 خخيؽ يتقبل كجيات نغخ اآل
 .حؾؿ أفكاره

 ج مؽ التؾجييات في يدتفي
 .وتظؾر أدائ

   
ضؾء مؤشخات أداء ميارات القخف الحادي كالعذخيؽ كالتي تع جىا الجراسة مؽ  كفي

متظمبات سؾؽ العسل، في عرخ أثخت ثؾرة تكشؾلؾجيا االتراالت كالسعمؾمات عمى خرائص 
السيؽ كنؾعية التعميؼ، فتغيخت متظمبات التؾعيف بفعل تغييخ بيئات العسل كتحؾليا إلى بيئات 

في الؾقت  الحي تذيخ الجراسات الدابقة أف فخص العسل في السيا. تعجدية مفتؾحة لمتشافذ ع
مؤسدات السسمكة كأجيدتيا أصبحت في نظاؽ ضيق ، األمخ الحي جعل قزية التؾعيف 
الدعؾدي تسثل ىاجدا عمى السدتؾى الخسسي كالذعبي ، حيث بمغ إجسالي الستعظميؽ حدب 

، كتجمت 985228إناث كذكؾر  4235247الجشذ كالسدتؾى التعميسي لحسمة البكالؾريؾس 
راسات اإلندانية كالفشؾف بؾاقع ى تخرص الجأعمى ندبة لمعاطميؽ مؽ الحاصميؽ عم
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، أما أقل ندبة كانت فأعمىالدعؾدييؽ الحيؽ يحسمؾف دبمـؾ % مؽ إجسالي الستعظميؽ 28.2
% ) الييئة العامة لإلحراء 252لمحاصميؽ عمى تخرص الدراعة كالظب البيظخي بؾاقع 

 كالتي تجدجت مالمحو في( .كبتذخيص كاقع سؾؽ العسل في السسمكة 2228 -ق2439
بيؽ مخخجات نغؼ السالءمة  ضعفكجؾد اختالالت ليكمية كميشية في سؾؽ العسل يعكديا 

تظمعات الخخيجيؽ كالباحثيؽ عؽ  كمجى مشاسبة، يؼ كالتجريب كاحتياجات سؾؽ العسلالتعم
عائف السعخكضة لعسل خاصة فيسا يتعمق بشؾعية الؾ عسل كاألكضاع الدائجة في سؾؽ اال

ض مداىسة انخفاك ، (7،  2222دبة البظالة ) العتيبي ارتفاع ن ،كمسيداتيا كشخكطيا
 65ـ: 2227-ػى2428، ) القثسي الشقص في شبكة السعمؾماتك ، السؾاطشيؽ في سؾؽ العسل

استخاتيجية عسل مشغسة بيؽ مؤسدات التعميؼ ، كإلدارة العرخ التشافدي يدتمـد صياغة (
في مؽ خالؿ ؛ مجتسع ييتؼ بإدارة مجتسعو السعخ اإلنتاجية. كالسجتسع الدعؾديكالقظاعات 

ؼ كالعسل كتظبيق مبجأ التخبية لمعسل" يسياستو التعميسية مؤكًجا عمى "أىسية الخبط بيؽ التعم
ة عقمية ججيجة كتعميؼ ججيج يتشاسب (، كلحا تغيخ الحاجة إلى تخبي423:  2222الذيؾاف ، )

معيا، لتحقيق االندجاـ بيؽ سياسات التعميؼ العالي كسياسات تشسية القؾى البذخية الؾطشية 
كإدراكا  ،يعة عمى السدتؾى الؾطشي كالعالسيكاحتياجات سؾؽ العسل لسؾاجية التحؾالت الدخ 

دياسات كالبخامج التي ترقل ألىسية العشرخ البذخي في تقجـ األمؼ تبشت الخظط التشسؾية ال
ميارات القؾى العاممة الؾطشية كتحدؽ كفاءتيا اإلنتاجية لتديؼ بفعالية في تعديد القجرات 

ا التشافدية لالقتراد الدعؾدي كتييئتو لمتحؾؿ نحؾ االقتراد القائؼ عمى السعخفة كمؾافيً 
: تظؾيخ بخامج التأىيل كقج تسثمت ىحه الستظمبات فيسا يمي، لستظمبات سؾؽ العسل كاحتياجاتو

السعخفة ،تظؾيخ مشاىج  ؾة العسل الؾطشية إلى مدتؾى عساؿ)العمسي كالعسمي( لمؾصؾؿ بق
، نتاج كمالئسة احتياجات سؾؽ العسلالتعميؼ كالتجريب كمخخجاتيسا لسؾاكبة تظؾر تقشيات اإل 

سؾؽ العسل،  دعؼ التعميؼ كالتجريب السدتسخ )عمى رأس العسل( لمتسكؽ مؽ السشافدة بقؾة في
، ظؾيخىا لخصج الحخكة في سؾؽ العسلتأسيذ قاعجة معمؾمات إلكتخكنية بؾزارة العسل كت

العسل كالجراسة ما بعج  تحديؽ ميارات الظمبة في المغة اإلنجميدية، كرفع استعجادىؼ لدؾؽ 
، كتسمػ الظالب ميارات القخف الحادي كالعذخيؽ كفًقا لمسخاحل العسخية، كالجمج الثانؾية

، لستكامل لسيارات الحياة في القخف الحادي كالعذخيؽ في السشاىج كاألنذظة الالمشيجية ا
خظة التشسية تًقع  ،  كخاصة مع مؤسدات السجتسع كجؾدة مخخجاتو كىحا يتظمب فمتخة
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% 552قدره متؾسط سنًي ؿ ي المرحمة الجامعية بمعدػخريجالتاسعة أثشاء عسميا" بشسؾ 
." %خالؿ السجة3256% إلى  2455 سالي قؾة العسل الؾطشية مؽتختفع  حرتيؼ في إجبحيث 

سؾؽ العسل سؾؼ تتشاكؿ  ضؾء احتياجات كفي (،2432:378كزارة االقتراد كالتخظيط، )
 بالسسمكة. لجامعيمشاىج التعميؼ ا كالعذخيؽ فيالحادي  خف كاقع ميارات القالجراسة الحالية 

 

مَارات الكرٌ احلادي والعشريً يف مياٍج التعليه اجلامعي باملنلكة العربية  احملور الثالث: واقع

 السعودية:

يخ مؽ كث ت، كعسجلسسمكة العخبية الدعؾدية بالجؾدةالتعميؼ الجامعي في ا اىتؼ
، البخامجي( نحؾ تحقيق اءات االعتساد كالتقؾيؼ )السؤسديإلجخ الكميات إلى إخزاع بخامجيا 

كإيسانًا بكيسة التعميؼ في خمق فخص عسل أصجرت كزارة التعميؼ  ،كالفاعمية الكفاءة كالشؾعية
استخاتيجيات كرؤى مدتقبمية تسكشيا مؽ مؾاجية سياسات ك  ؾغالعالي خظط التشسية لتر

(  ىػ32/2432 -ىػ24/2425)سياسة الكؼ أماـ سياسة الكيف كمشيا خظة التشسية الثامشة 
كالتي اىتست بالتؾسع الكسي كالشؾعي في الخجمات التعميسية تمبية لخغبات الظالب فقج تؼ 

أىمية يجرس  كمية (29)،  أىميةجامعات (8( كمية ججيجة )252)، جامعة ججيجة( 22)إنذاء 
ـ( 2224ىػ 2424) ؽ في عاـحيث بمغ عجد الخخيجي، ألف طالب كطالبة (26بيا أكثخ مؽ )

جؿ الشسؾ الدشؾي لمخخيجيؽ كمع 96274حؾالي  (ـ2228 -ىػ2428 ) ، كفي عاـ64423
عزؾًا في  28362كارتفع بالتالي عجد أعزاء ىيئة التجريذ في الجامعات مؽ ،  22.57

 ـ (2229-ىػ 32/2432)عزؾًا في عاـ  32536إلى  (ـ 2224-ىػ 2425/ 24)عاـ 
% ، )كزارة 59.65عؾديؾف مشيؼ نحؾ يذكل الد 22.42بسعجؿ نسؾ سشؾي متؾسط قجره 

 ػى34/2435 -32/2432، كخظة التشسية التاسعة ) (382ق: 2425،كالتخظيط االقتراد
، كأماـ إناث262875، ذكؾر 267822طالبًا  329696بمغ أف عجد الظالب إلى تذيخ  (

( 25جامعة ) 33جد الجامعات ىحا اإلقباؿ تؾسعت السسمكة نحؾ إنذاء الجامعات حيث بمغ ع
) كزارة االقتراد كالتخظيط ، أىمي  45( حكؾمي ، 498كمية ) 453، أىمي 8حكؾمي، 

ىػ إلى 42/2442 -ىػ35/2436كسا تذيخ تقجيخات خط التشسية العاشخة ، (385: ػى2432
ألف 832.4قجر حؾالي يأعجاد الظالب السمتحقيؽ كالخخيجيؽ في التعميؼ العالي حدب الجشذ 

لعالي نحؾ كخخيجات التعميؼ ا % ، كيقجر خخيجؾ55.8ث مشيؼ حؾالي طالب كطالبة يسثل اإلنا
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، كسا تذيخ تؾقعات أعجاد السؤسدات التعميسية كشاغمي الؾعائف ألف طالب كطالبة 92
% 22.244% مؾزعيؽ بيؽ اإلناث 35.727لسعاىج كالكميات بمغ اف إجسالي عجد التعميسية أ

% مؾزعيؽ بيؽ 682.342السعمسيؽ كأعزاء ىيئة التجريذ  % كإجسالي25.563كذكؾر 
( 82ق : 2437،  التخظيطالقتراد ك اكزارة ) % ، 287.23% ، كذكؾر 393.239اإلناث 

خجات التعميؼ العالي كسًا كفي إطار الجيؾد السبحكلة إليجاد نؾع مؽ التؾازف بيؽ مجخالت كمخ
بإنذاء ، السعخفي السجتسعجيا بسا يتؾاكب مع ، اىتست كزارة التعميؼ العالي بتظؾيخ بخامككيفاً 

ؾؿ في جؾدة التعميؼ مؽ حيث تظؾيخ معاييخ القبلالسخكد الؾطشي لمكياس كالتقؾيؼ  كزساف 
 يقجمو الحي تحديؽ مجخالتيا مؽ خالؿ اختبار القجرات كاالختبار التحريمي، ك الجامعات

، كقج تسكشت الؾزارة الثانؾية العامةنتائج امتحانات  السخكد مكياسًا لمقبؾؿ جشبًا إلى جشب مع
تحجيث األدكات  كتظؾيخ آليات القبؾؿ مؽ خالؿ ؽ تزييق الفجؾة بيؽ العخض كالظمب،م

لزساف الجؾدة صاغت خظة التشسية التاسعة استخاتيجيات كرؤى مدتقبمية ك  السعتسجة لمقبؾؿ،
السجتسع السعخفي كيمبي ، كيديؼ في بشاء ي تعميؼ جامعي يشافذ عمى الخيادةليا تتسثل ف

متظمبات التشسية كصاغت أىجاؼ عامة لخؤيتيا السدتقبمية تتسثل في زيادة الكفاءة الجاخمية 
كلتحقيق ذلػ كضعت الدياسات كالبخامج التي تخبط بخامج الخارجية لتحقيق متظمبات التشسية ك 

العالي في سؾؽ ت ذات الظمب التؾسع في التعميؼ العالي بالتخكيد عمى البخامج كالتخررا
لعسل مؽ معارؼ كميارات ، كتزسيؽ مشاىج كمقخرات التعميؼ العالي احتياجات سؾؽ االعسل

، كتحجيج السيارات السظمؾبة مؽ خخيجي التعميؼ العالي لدؾؽ العسل سؾاء أكاف كاتجاىات
 ، كمخاجعة الخظطذلػ في خظط تظؾيخ التعميؼ العاليمحميًا أك إقميسيًا أك عالسيًا كتزسيؽ 

، كتظؾيخ السخخجات كالسشاىج كالبخامج الجراسية دكريًا في ضؾء ربط العسمية التعميسية بجؾدة
كسا  (،387: ػى2432،كزارة االقترادكالتخظيط).كاديسيًا كتقشياً نؾعية مخخجات التعميؼ العالي أ

 الجامعي،التقؾيؼ السدتسخ لسشاىج التعميؼ  في:السدتقبمية تتسثل  محجدة لخؤيتيا اصاغت أىجاف
عمى خفض متؾسط عجد الدشؾات التي  العالي العسلتظؾيخ الكفاءة الجاخمية بسؤسدات التعميؼ 

سشة لمكميات ذات األربع  4.5يقزييا الظالب في تمػ السؤسدات حتى سؽ التخخج إلى 
سشة لمكميات ذات الدت  6.5كإلى  سشؾات،سشة لمكميات ذات الخسذ  5.5سشؾات كإلى 

في السجاالت  22: 2تظؾيخ السعجالت الخاصة بسعجؿ أستاذ/ طالب إلى   الجراسة،سشؾات 
في السجاالت الظبية . كخررت خظة التشسية  5:  2في السجاالت العمسية  27: 2الشغخية 
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كتجشبًا لديادة سياسة الكؼ عمى سياسة الكيف ) رياؿبميؾف  222.2ميدانية تقجر بػ التاسعة 
اءة الكسية الجاخمية مؽ خالؿ اإلسياـ بفاعمية في تظؾيخ بحلت الجامعات جيؾًدا لخفع الكف

كتذيخ بعض الجراسات  السالي،العسمية التعميسية سعيًا مشيا إلى التخفيف مؽ ندب اليجر 
البحثية إلى أف بعض األفؾاج في الجامعات يتدخب مشيؼ ندبة ترل في متؾسظيا إلى 

ل ميات ذات األربع سشؾات يرب في الككأف عجد الدشؾات التي يسزييا الظال %(،32)
كلديادة الكفاءة  %(،37( سشة أي بديادة عؽ السجة السقخرة بشدبة )5.5متؾسظيا إلى )

 سشؾيًا،كمتابعة نتائج الظالب  األكاديسي،اإلرشاد  )الجاخمية فإف الجامعات تدعى بالستابعة 
إيجاد مشاخ عمسي كاجتساعي جاذب ك  لتجاكزىا،كدراسة حاالت التعثخ كمداعجة الظالب 

كتحديؽ  كالتدخب،مسا يؤدي إلى خفض ندب الخسؾب  ،(الجامعةكمذجع لالنتساء إلى 
، فقج قامت أما الكفاءة الشؾعية الجاخمية الجامعات.معجالت الكفاءة الكسية الجاخمية في 

لجراسية ا ا، ككحلػ تظؾيخ خظظيمعجالت جيجة مؽ التأىيل لظالبيا الجامعات عمى تحقيق
، كتحخص السعمؾماتية كالتظؾر العمسي، بسا يتؾاكب مع الثؾرة كبخامجيا برفة مدتسخة

، كبشاء شخرية شسؾلية السشيج )اءة الشؾعية الجامعات عمى الكثيخ مؽ معاييخ تحقيق الكف
، كتذيخ الجراسات الشؾعية لبعض (مظمؾبًا في العجيج مؽ القظاعات الظالب ليربح خخيجاً 

تي تتسيد ىي تمػ البخامج ال ةذات الكفاءة الشؾعية العاليامج البكالؾريؾس ف بخ الجامعات أ
سؾؽ العسل، كحاجة الظالب أنفديؼ، ككفاءة أساليب  احتياجالسجتسع، ك  حتياجاتبتمبيتيا ال

، ككفاءة أساليب السخاجعة ككفاءة الؾسائل كاألجيدة البحثية، كأساليب تقؾيؼ الظالب التعميؼ
الجراسية، ككفاءة استخجاـ التقشيات اإللكتخكنية في التجريذ كاالتراؿ السعخفي  كالتقييؼ لمخظط

الجكلي كسا اىتست كزارة التعميؼ العالي كالجامعات بالكفاءة الخارجية مؽ حيث تؾجيو األعجاد 
الستدايجة مؽ السمتحقيؽ بالتعميؼ العالي إلى التخررات التي يحتاجيا القظاعاف العاـ كالخاص 

كقج شخعت الؾزارة في الدشؾات  ،ءمة في مخخجات البخامج الجامعيةتحكيقًا لمسؾا، كذلػ 
التي تشاسب لكميات كاألقداـ افتتاح ا حجاث تغييخ ليكمي مؽ خالؿ التخكيد عمىالساضية في إ

تحؾيل مخاكد خجمة السجتسع ك ، خررات ججيجة في الجامعات القائسةفتتاح تكاسؾؽ العسل ، 
جة سشتيؽ تخررات لسالكالتعميؼ السدتسخ إلى كميات لمجراسات التظبيكية كخجمة السجتسع في 

، دعؼ كميات السجتسع كالكميات التقشية التي تييئ الخخيجيؽ بذكل أك أكثخ تخجـ سؾؽ العسل
ؽ بالخغؼ مؽ ( . كلك56، 55، 54: ىػ2434كزارة التعميؼ العالي مباشخ لدؾؽ العسل ) 
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 التظبيكية،طسؾحات خظط التشسية في محاكلة تمبية احتياجات سؾؽ العسل كفقًا لمتخررات 
فإف ليكل التخررات في التعميؼ العالي كسا كرد في التشسية التاسعة يؾضح الفارؽ بيؽ 

 (.384:ىػ 2432كالتخظيط االقتراد  )كزارة( 3السأمؾؿ كالؾاقع في الججكؿ رقؼ )
 لتعميؼ العالي بسخاحمو السختمفةيؾضح ليكل التخررات في ا (3ججكؿ رقؼ )

 الجراسات العميا البكالؾريؾس الجبمؾـ الستؾسط مجاؿ الجراسة

 مجسؾع إناث ذكؾر مجسؾع إناث ذكؾر مجسؾع إناث ذكؾر 

 22.2 28.2 8.7 28.2 27.6 29.2 22.5 44.2 26.3 العمـؾ

 3.5 2.2 5.5 2.2 2.2 5.2 26.5 2 22.2 اليشجسة

 2.2 - 2.9 2.2 2.5 2.9 2.9 - 2.2 الدراعة

 3.9 6.5 2.4 3.4 2.9 4.4 26.2 28.2 22.8 الرحة

 29.2 25.6 32.3 3.2 3.7 2.3 2.8 2.6 2.9 التخبية

 29.2 32.4 26.9 46.6 57.5 29.5 2.9 2.7 2.2 اإلندانيات

 العمؾـ االجتساعية

 كالتجارة كالقانؾف 

32.3 23.9 27.5 23.3 23.4 23.4 22.6 22.2 22.2 

 الخئيدية البخامج
 )تحزيخية(

22.8 5.2 22.3 5.9 2.3 3.2 - - - 

 9.2 6.3 22.7 9.2 2.9 28.4 2.4 6.4 2.2 أخخى 

 222 222 222 222 222 222 222 222 222 السجسؾع

كيتبيؽ مؽ الججكؿ الدابق كجؾد ميل كبيخ لمظالب نحؾ دراسة التخبية 
-% 2955% )ذكؾر 46.6كاإلندانيات بشدبة %( 357إناث -% 253 %)ذكؾر352بشدبة
كاليشجسة بشدبة  3.9في التؾجو نحؾ التخررات الظبية بشدبة  فكضع%(  5755إناث 
 (،% كتختب عميو تكجس في التخررات )اإلندانيات كالتخبية22.2% كالعمـؾ بشدبة 3.5

ًا مؽ الخمل في الكفاءة الجاخمية كنجرة كجؾد الظالب في التخررات التظبيكية مسا أحجث نؾع
كزيادة ندبة الظالب/ لعزؾ ىيئة  كالتقؾيسية.كالشؾعية مؽ حيث كفاءة األساليب التعميسية 

كانعكاس ذلػ عمى  كالعذخيؽ،التجريذ كالحي يؤثخ بالدمبية في إكدابو ميارات القخف الحادي 
األمخ الحي يكذف  ل،العسمدتؾى الكفاءة الخارجية كنؾعية الخخيج الحي يحتاجو سؾؽ 
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الدعؾدي الحتياجات التشسية الؾطشية مؽ القؾى  العاليالتعميؼ  انخفاض ضعفالغظاء عؽ 
خجع ذلػ إلى أف التعميؼ العالي الدعؾدي يؾاجو تحجيات تعؾقو عؽ تحقيق يك  العاممة،

كمؽ ىحه  كالشغخية،كالتخررات التظبيكية  الدعؾدي السؾاءمة بيؽ احتياجات سؾؽ العسل
 الدعؾدي.حجيات كالتي ليا انعكاساتيا عمى سؾؽ العسل الت
خكة التججيج كالتظؾيخ في السجتسع تيتؼ ح العسل:تحجيج االحتياجات الستغيخة لدؾؽ  -

مؽ تحؾالت سخيعة، مسا يتظمب مؽ  تغيخات السدتقبمية كما تشظؾي عميوالدعؾدي بالس
فالتعميؼ ىؾ  العسل؛كزارة التعميؼ العالي مخاجعة ليكمية التعميؼ بسا يتشاسب مع سؾؽ 

كزارة التغييخ )حجخ الداكية في تذكيل القجرات الفكخية كالسيارات التي يدتشج إلييا في 
 .(384: ػى2432 كالتخظيط،االقتراد 

تيجؼ خظط التشسية تؾسيع إسياـ السخأة  كتشؾيعيا:تؾسيع السذاركة االقترادية لمشداء  -
في الشذاط االقترادي كلكؽ تؾجياتيا التخررية )التخبية كالعمـؾ اإلندانية( يحؾؿ دكف 

 كاإلدارية(التعميسية  )الؾعائفحيث تتخكد السذتغالت الدعؾديات في قظاع التعميؼ  ذلػ،
ذلػ قظاع الرحة كالعسل  يمي السذتغالت،مؽ مجسؾع  %(8558)الحي بمغت ندبتو 

 :ق2425تراد كالتخظيط كزارة االق) %(. 454)% كاإلدارة العامة 6522)االجتساعي 
372) . 

اتداع قاعجة اليـخ السيشي بالسيارات  كالسيارى:العقالنية اليخمية في التؾزيع السيشي  -
يؽ األقل ميارة أك األقل احتياجا، السبالعميا التي يحتاجيا سؾؽ العسل، كيزيق في قستو 

% في 46582كلكؽ كاقع التؾزيع القظاعي كالسيشي لمسذتغميؽ )حيث يذغل الحكؾر 
الة مؽ ؤكج ح%( كلمسذتغالت ي2452تعميؼ بشدبة القظاعات الخجمية، يمييا نذاط ال
مسا يذيخ إلى حالة مؽ الخمل  كاحج، كنذاط قظاعيالتسخكد في مجسؾعة ميشية كاحجة 

 (372 السخجع الدابق:)في التخكيبة السيشية لمعسالة 
نتج عؽ العقمية اليخمية التقميجية لمسيؽ،  العسل:االختالالت الييكمية كالسيشية في سؾؽ  -

مسا تختب عمى كاحتياجات سؾؽ العسل، كالتجريب التعميؼ نغؼ عجـ االتداؽ بيؽ مخخجات 
 لسخخجاتو.ذلػ رفض سؾؽ العسل 

يتظمب  : الدعؾديالتي يحتاجيا سؾؽ العسل القجرة التشافدية القؾى العاممة كبشاء  -
تكؾيؽ  مجتسع اقتراد السعخفة مدتؾيات عالية مؽ السيارة كالتخرص كالحي يدتشج عمى
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تظؾيخ العمسي ، كتعديد الالسؾارد البذخية السعخفية، كإيجاد السؤسدات الستخررة
، كتؾفيخ التسؾيل بأنؾاعو يئة التشغيسية كاإلدارية الالزمة، كإيجاد البكالتقشي كاالبتكاري 

حيث تتؾقع خظة التشسية التاسعة نسؾ خخيجي السخحمة الجامعية بسعجؿ سشؾي السختمفة، 
 % ( بحيث يختفع حرتيؼ في إجسالي قؾة العسل الؾطشية مؽ 5.2) متؾسط قجره 

 (.55 : دابقالسخجع )التيجية خظة التشسية خالؿ مجة استخا%  3256%  إلى  2455
: يعج تظؾيخ الكفاءة الجاخمية لشغاـ التعميؼ  الكفاءة الجاخمية لشغاـ التعميؼ الجامعي -

عجـ مالءمة العالقات الستبادلة بيؽ  تؾاجيو مشياالجامعي مؽ أبخز التحجيات التي 
مكؾنات الشغاـ التعميسي في كمياتو أك جدئياتو كاختالؿ العالقة بيؽ السحتؾى كطخائق 

دارية التجريذ كأثخ ذلػ عمى نسؾ ميارات ككفايات الظالبات السيشية كاألكاديسية كاإل
نخفاض ندبة عجد الدشؾات السقخرة لمتخخج، كا ، كتجاكزكالتكشؾلؾجية كاالجتساعية

الخخيجيؽ كتأثيخه الكبيخ عمى قجرة الشغاـ عمى تمبية الظمب الستشامي عمى االلتحاؽ بو 
السخجع الجاخمية )مؽ خخيجي الثانؾية العامة، كل ذلػ يعج مؽ أسباب انخفاض الكفاءة 

 (. 438: الدابق
ج قزية السؾاءمة كالتؾافق بيؽ مخخجات : ت عَ  الكفاءة الخارجية لشغاـ التعميؼ الجامعي -

الشغاـ التعميسي كمتظمبات التشسية االقترادية كاالجتساعية كاحتياجات سؾؽ العسل مؽ 
الكفاءة الجاخمية لشغاـ التعميؼ الجامعي  )تعديدأبخز قزايا التشسية في السجتسع الدعؾدي 

عسل عؽ تؾفخ سؾؽ فزال  العسل،ضؾء احتياجات سؾؽ  يكالكفاءة الخارجية لمشغاـ ف
كسحفد لمسمتحقيؽ في نغاـ التعميؼ الجامعي الختيار  دكره مؽ العكبات التي تعيق  خاؿ  

مجاالت التخرص التي يحتاجيا سؾؽ العسل، كالسدتؾى العاـ لمخكاتب كاألجؾر 
 ( . 439 السخجع الدابق :( ) كالحؾافد

ارتفاع معجؿ الشسؾ  : العاليعمى التعميؼ  ( كالظمب الدكانية األكضاع الجيسؾغخافية ) -
كتخبؾيًا، الدكاني في السسمكة العخبية الدعؾدية يسثل تحجيًا اقترادًيا كاجتساعيًا كثقافيًا 

ف إجسالي عجد حراء بالسسمكة العخبية الدعؾدية فإحدب إحرائيات الييئة العامة لإلك 
ة )الييئة العام ندسة،مميؾف  32.742.328ـ بمغ 2226ىػ/2437الدكاف عاـ 

عجد ىػ أف 2438ارة التخظيط كاالقتراد ىػ( كسا تذيخ تقجيخات كز 2437 لإلحراء،
% 3.3ـ بشحؾ 2222مميؾف ندسة بحمؾؿ عاـ  37.2نحؾ يبمغ الدكاف في السسمكة 
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فخض ذلػ ضخكرة تحقيق تشسية ـ ( ، 2226  -ق2434 االقترادية،جخيجة سشؾيًا )
، ستيعابية لسؤسدات التعميؼ العاليظاقة االتؾسيع الك ؛ في عل زيادة الكؼ لمسؾارد البذخية

حيث بمغ عجد الظالبات كالظالب  مختمف القظاعات االقترادية كإيجاد فخص العسل في 
طالب  55.499.37ـ 2225عاـ السقيجيؽ في مؤسدات التعميؼ العالي بالسسمكة ل

 39( تحتزشيؼ 2.4966.688) ـ2226 -ػى2437، كبمغ عجدىؼ في عاـكطالبة
 ىػ(2438جخيجة الخياض ،  السختمفة ) اتغظي جسيع مشاطق السسمكة في مخاحميجامعة 

كىحه الظاقة االستيعابية في التعميؼ الجامعي ال يراحبيا تؾفيخ السدتمدمات ، 
 كالتجييدات كتحديؽ الجؾانب الشؾعية في العسمية التعميسية كتظؾيخ في األساليب

خفاض ندبة الكفاءات كنجؼ عؽ ذلػ ان كتقميل ندبة الظالب في السحاضخةالتعميسية 
 .مالءمتيا لدؾؽ العسل كانخفاض ميدانية التعميؼ البذخية كمجى 

الشسظية : تعتبخ الشسظية مؽ معؾقات تزسيؽ السشاىج الجراسية لسيارات القخف الحادي  -
كالعذخيؽ كتغيخ الشسظية في الخظط كالسشاىج الجراسية كالدشؾات الجراسية كالداعات 

االنتغاـ  قتزيالجراسة السشتغسة لجسيع الظمبة التي تك ، السعتسجة السؾحجة لجسيع الظمبة
اعتساد تدمدل ك ، الجانب السعخفي كأساليب التمقيؽ التأكيج عمىك ، الكامل في الجراسة

عالمات الظمبة في شيادة الجراسة الثانؾية معيارًا أساسيًا ككحيجًا في حاالت كثيخة لمقبؾؿ 
، متظمبات الشجاح كالتخخج مؾحجة ميات كالبخامج الجراسية السختمفةمبة عمى الككتؾزيع الظ

، ج تختب عمى نسظية التعميؼ العالي، كقجسيعاً  لجسيع الظمبة في الكميات كالبخامج الجراسية
جمتيا الحاسبات معاناة األنغسة التعميسية في تغييخ التقشية التعميسية في التجريذ كفي مق

 (. 22: ىػ2424نتخنت )كزارة التخبية كالتعميؼ اإل اآللية كشبكات 
نجميدية مؽ التحجيات الثقافية تعتبخ المغة اإل  العسل:المغة اإلنجميدية كسظمب لدؾؽ  -

كالحزارية التي تؾاجو نغاـ التعميؼ في البمجاف العخبية الحي غمبت تخررات المغة 
 لخخيجيؽ باعتبارىا المغة السظمؾبةالعخبية، كاإللساـ بيا يعتبخ مؽ أىؼ عؾائق تؾعيف ا

 في مجاالت العسل السختمفة لجى السؤسدات.  
لمتشسية  حت التقشية عشرخًا أساسياً صبألقج  :  عخفي كالتقجـ التكشؾلؾجيالنفجار السا -

 ستخاتيجيًا لمسحافغة عمى األمؽ الؾطشي كالسكانةاالقترادية كاالجتساعية، كسالحًا إ
، كاستسخار افدة العالسية في التعميؼ العاليالجخؾؿ في حمبة السش ، محتساً الجكلية لمجكؿ
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في إمكانات مؽ تظؾر ىائل الت كما يشتج الثؾرة التقشية في مجاؿ السعمؾمات كاالترا
معالجة البيانات كالسعمؾمات كتخديشيا كاستخجاعيا كنقميا كتجفقيا محميًا كعالسيًا بدخعة 

قشيات سمكة العخبية الدعؾدية ألف استيعاب التسمفائقة كتكمفة معقؾلة يسثل تحجيًا ل
 بسدتؾى تظؾر مؾاردىا البذخية ككفاءتيا.  الستظؾرة يختبط 

كفي ضؾء التحجيات التي تؾاجو التعميؼ الجامعي الدعؾدي، كالتي تحؾؿ دكف تحقيق 
رتقاء بالكفايات الؾعيفية لخخيجات أقداـ العمؾـ اإلجخاءات السقتخحو لال  الجراسة ترؾغ أىجافو،

 الدعؾدي.اإلندانية في ضؾء احتياجات سؾؽ العسل 
 

 الدراسة امليداىية: الرابع:احملور 

كعيشة  )االستبانة( كأداة الجراسة السيجانية،يتشاكؿ ىحا الجدء السيجاني أىجاؼ الجراسة 
 الشتائج.السعالجة اإلحرائية كتفديخ ك  الجراسة،

  إلى: تىجفالسيجانية: الجراسة  أىجاؼ
 العسل.في ضؾء احتياجات سؾؽ  ميارات القخف الحادي كالعذخيؽتحجيج   -
الجامعة ألقداـ العمـؾ اإلندانية بجامعة السمػ عخؼ ما إذا كانت مشاىج تل استبانة؛ ظبيقت  -

 ميارات القخف الحادي كالعذخيؽ. لخخيجييا الكتدابالفخصة تتيح فيرل 
  الجراسة:عيشة 

بالسسمكة  السمػ فيرل اإلندانية جامعةالعمـؾ  أقداـ طالبة مؽ252مؽعيشة التكؾنت    
 الدعؾديةالعخبية 

  الجراسة:أداة 
الجراسة بعج االطالع عمى أدبيات البحث العمسي كالجراسات الدابقة الستعمقة بسذكمة 

طالبات الجامعي بأقداـ التعميؼ  تعخؼ عمى كاقع مشاىجل انةاستب فأف الباحثة قامت بإعجاد
، كتكؾنت االستبانة مؽ لظالباتيا اكتداب ميارات القخف الحادي كالعذخيؽ فيلمعمـؾ اإلندانية 

الجدء األكؿ: اشتسل عمى مقجمة تعخيفية عؽ عشؾاف الجراسة كأىسيتيا كبيانات عامة  جدأيؽ:
ة بالسؤىل، كالسيشة، الستسثم الديكؾ متخيةكخرائريؼ لسدتجيبيؽ اا عؽ يتظمب جسعي

العبارات السترمة بسيارات القخف الحادي كالعذخيؽ كفق محاكرىا،  الثاني:كالتخرص. الجدء 
فكخة كاحجة محجدة  مفخدةبظخيقة تقخيخية كاضحة كمباشخة، كتشاكلت كل  صياغتيا تتس
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( مؽ 25عؽ طخيق صجؽ السحتؾى بعخضيا عمى ) انةاالستبكتؼ حداب صجؽ  السعشي.
، بعج إجخاء التعجيالت السقتخحةحكيقو السدتيجؼ ت حققسحكسيؽ أجسعؾا عمى أف بشؾدىا تال

( مفخدة. 35مؽ ) يتكؾف تبانة أصبحت فخدة مكخرة في السعشى، كبحلػ االسححؼ م تؼ حيث
كسا تؼ حداب صجؽ االتداؽ الجاخمي مؽ خالؿ حداب عامل االرتباط بيؽ االستبانة 

الجتساعية، السيارات السيشية اسيارات ال( لكل مؽ 2.99، ككجج أنو يداكى )كمحاكرىا
، كالسيارات األكاديسية، كالسيارات الؾعيفية، كالسيارات اإلدارية، كالسيارات التكشؾلؾجية

كتؼ حداب معامل الدمؾكية الذخرية. كجسيعيا قيؼ دالة إحرائًيا كترمح كأساس لمتظبيق. 
( طالًبا كطالبة مؽ طمبة أقداـ العمؾـ 23تظبيقيا عمى عيشة استظالعية قؾاميا )ك ثباتيا 

لحداب معامل  Cronbachكخكنباخ اإلندانية بجامعة السمػ فيرل. كاستخجمت معادلة ألفا 
( كتعج قيسة مشاسبة كترمح كأساس لمتظبيق. كركع ي في 2.83الثبات، كجاء مداكًيا )

ال تتحقق  إلىتتجرج مؽ تتحقق بجرجة كبيخة  ،(2: 4رج مؽ )قجيخ االستجابات أف تتجججكلت
". كلحا تحرل أعمى ال تتحققكسا يمي: "بجرجة كبيخة، بجرجة متؾسظة، بجرجة ضعيفة، 

 ( درجة. 35( درجة، بيشسا تحرل أقل االستجابات عمى )242االستجابات عمى )
  إجخاءات التظبيق:

تسػػت إجػػخاءات يائيػػة، برػػؾرتيا الش االسػػتبانة()الجراسػػة بعػػج االنتيػػاء مػػؽ بشػػاء أداة 
 :عمى الشحؾ التالي التظبيق

 .عمى مجسؾعة الجراسة االستبانةتظبيق -
 .رصج الشتائج كتحميميا كمعالجتيا إحرائًيا، كمشاقذتيا، كتفديخىا   -
الؾعيفية لخخيجات العمـؾ اإلندانية  بالكفايات لالرتقاء جخاءات السقتخحةاإلصياغة   -

 سؾؽ العسل. احتياجاتضؾء  فيرل فيبجامعة السمػ 
 السعالجة اإلحرائية:

لحدػػػاب ( 22اإلصػػػجار )SPSSالبخنػػػامج اإلحرػػػائي  ةالحاليػػػاسػػػتخجـ فػػػي الجراسػػػة 
التكخارات كالشدبة السئؾية الستجابات أفخاد العيشة لكل مفخدة مؽ مفخدات استبانة ميػارات القػخف 

دة؛ كذلػػ لإلجابػة الحادي كالعذخيؽ، لكل بجيل مػؽ بػجائل االسػتجابة، كالػؾزف الشدػبي لكػل مفػخ 
 مؽ أسئمة الجراسة.عؽ الدؤاؿ الثاني كالثالث 

 الشتائج كتفديخىا:
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عمى أدبيات  االطالعتؼ  .العسل كاحتياجات سؾؽ ميارات القخف الحادي كالعذخيؽ 
كالكفايات  ميارات القخف الحادي كالعذخيؽفي مجاؿ الدابقة البحث العمسي كالجراسات 

 كالتي بمغ عجد، صؾرة مبجئية لقائسة ميارات القخف الحادي كالعذخيؽ الؾعيفية إلعجاد
(، كإدارية )كعيفية ستة محاكر أساسية، شسمت ميارات اجتساعية كميشية محاكرىا

. كتؼ تحميل كل محؾر إلى ميارات فخعية. كمؽ ثؼ )شخرية( ، كأكاديسية كسمؾكيةكتكشؾلؾجية
( محكًسا لمخخكج بالرؾرة الشيائية لقائسة ميارات القخف 25عخضت ىحه القائسة عمى )

 (:4جكؿ )كالعذخيؽ، كبيانيا يؾضحو ج الحادي
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 القخف الحادي كالعذخيؽ الخئيدة كالفخعية يؾضح ميارات (4ججكؿ )
 السيارات الفخعية السحػؾر  السيارات الفخعية السحػؾر

2
عية

تسا
الج

ت ا
يارا

الس
 .

 

 ...(.الكتابة )التقاريخ، السخاطبات. 2
 االستساع..2
 االتراؿ الذفؾي. .3
 إجخاء السقابالت..4
 إقامة الشجكات..5
 التؾاصل الفعاؿ..6

 4
جية

ؾلؾ
تكش

ت ال
يارا

الس
 .

 

 الحؾسبة..22
 إدارة األجيدة..22
 الخقسية في التعمؼ كالتظؾيخ..23
استخجاـ التكشؾلؾجيا في االتراؿ .24

 كالتؾاصل.

2
ية(

عيف
الؾ

ة )
يشي

الس
ت 

يارا
الس

 .
 

 نتاجية.اإل .7
 تحسل السدئؾلية..8
 الكيادة..9

 العسل ضسؽ فخيق..22
 كتؾعيفيا.متابعة السدتججات  .22
 السبادرة..22
 التؾجيو الحاتي..23

 
5

سية
ادي

ألك
ت ا

يارا
الس

 .
 

 التفكيخ الشاقج كاإلبجاعي..25
 اتخاذ القخار..26
 حل السذكالت..27
السعخفة الشغخية كالتظبيكية .28

 بالتخرص.
 ميارات لغة أجشبية..29

3
رية

إلدا
ت ا

يارا
الس

 .
 

 إدارة االجتساعات كالمجاف كتؾزيع السياـ..24
 التفاكض كالتفؾيض كاإلقشاع..25
 إدارة األزمات..26
 إدارة الؾقت..27
 تحجيج األكلؾيات..28
 التخظيط االستخاتيجي..29
 إدارة السذاريع..22

 6
ية(

خر
لذ

 )ا
كية

دمؾ
ت ال

يارا
الس

 .
 

 .التدامح كاالىتساـ بالعالقات اإلندانية.32
 األمانة كالشداىة كالذفافية..32
اإلخالص كالتفاني في العسل .32

 كاالنزباط.
 التسدػ بالكيؼ اإلسالمية..33
 التعاكف مع الدمالء..34
 تقبل الشقج..35

 
بأقدػاـ العمػـؾ  كاقػع ميػارات القػخف الحػادي كالعذػخيؽ فػي مشػاىج التعمػيؼ الجػامعيما 

)االجتساعيػة، كالسيشيػة الؾعيفيػة،  بالسسمكػة العخبيػة الدػعؾديةفيرػل  السمػػاإلندانية بجامعػة 
لإلجابػة عػؽ ىػػحا الدػؤاؿ طبقػػت  كاإلداريػة، كالتكشؾلؾجيػة، كاألكاديسيػػة، كالدػمؾكية الذخرػػية(؟

استبانة ميارات القخف الحادي كالعذخيؽ عمى عيشة الجراسة األساسية التي بمغ قؾاميػا  الجراسة
( فخد، كتؼ حداب التكخارات كالشدبة السئؾية السػتجابات أفػخاد العيشػة لكػل مفػخدة، كدرجػة السفػخدة 252)

ككزنيػػػا الشدػػػبي. كسػػػا تػػػؼ حدػػػاب مجسػػػؾع درجػػػات كػػػل بعػػػج كالشدػػػبة السئؾيػػػة كالستؾسػػػط الحدػػػابي 
 (.6، 5)الججاكؿ كالتي تؾضحيا ري كالؾزف الشدبي ألبعاد االستبياف لسعيااكاالنحخاؼ 
: التكخارات كالشدبة السئؾية الستجابات أفخاد العيشة لكل محؾر، كدرجة السحؾر (5)ججكؿ 
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؛ ف = 2222الستبانة ميارات القخف الحادي كالعذخيؽ )الجرجة العغسى  ككزنيا الشدبي
 فخد( 252

عجد  السحػػػػػػػػػػػػػػػػػؾر
 السفخدات

التكخار 
 كالشدبة

بجرجة 
 كبيخة

بجرجة 
 متؾسظة

بجرجة 
 ضعيفة

 ال
 تتحقق

درجة 
 السحؾر

الستؾسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

الؾزف 
 الشدبي

. السيارات 2
 6 االجتساعية

 224 325 668 423 التكخار
4362 27.44 2.98 72.67 

 7.6 22 44.5 26.9 الشدبة
. السيارات 2

السيشية 
 )الؾعيفية(

7 
 88 332 722 628 التكخار

5372 22.48 4.46 76.72 
 5 29 42.2 35.9 الشدبة

. السيارات  3
 7 اإلدارية

 232 543 622 454 التكخار
4899 29.62 4.57 69.99 

 7.5 32 35.5 26 الشدبة
. السيارات 4

 4 التكشؾلؾجية
 83 276 378 363 التكخار

3222 22.28 3.25 75.53 
 8.3 27.6 37.8 36.3 الشدبة

. السيارات 5
 األكاديسية

5 
 239 288 492 332 التكخار

3526 24.26 3.26 72.32 
 22.2 23 39.3 26.6 الشدبة

. السيارات 6
الدمؾكية 

 )الذخرية(
6 

 52 278 528 763 التكخار
4983 29.93 3.42 83.25 

 3.4 22.8 33.9 52.9 الشدبة

السجسػػػػػػػػػػػػػػػػؾع 
 الكمي

35 
 626 2832 3369 2943 التكخار

26249 224.6 27.96 74.72 
 6.9 22 38.5 33.6 الشدبة

 
كيسثػػل اسػػتجابة )بجرجػػة كبيػػخة،  % فػػأكثخ75ندػػبي  ( كزف 3) الجراسػػة أفكاعتبػػخت 

كتسثػػل اسػػتجابة )بجرجػػة  3( أقػػل مػػؽ 3عػػؽ تػػؾافخ السيػػارات، كأف )  بجرجػػة متؾسػػظة( يعبػػخ
فخعيػػة ميػػارة  (29فػػإف ىشػػاؾ )ضػػعيفة، ال تتحقػػق( تعبػػخ عػػؽ عػػجـ تػػؾافخ السيػػارات، كمػػؽ ثػػؼ 

 .( 6)الججكؿ % فسا فؾؽ يؾضحيا 75ندبي  عمى كزف  حرمت
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: التكخارات كالشدبة السئؾية الستجابات أفخاد العيشة لكل مفخدة، كدرجة السفخدة (6)ججكؿ 
 الستبانة ميارات القخف الحادي كالعذخيؽ  ككزنيا الشدبي

 فخد( 252ف =  ؛2222)الجرجة العغسى =

ف  ز
الؾ

 
بي

شد
ال

خدة 
لسف

ة ا
درج

 

قق
تتح

ال 
 

يفة
ضع

جة 
بجر

ظة 
ؾس

 مت
رجة

بج
 

بيخة
ة ك

جرج
ب

  السفخدة 

بي
شد

ف ال
ؾز

ال
خدة 

لسف
ة ا

درج
 

قق
تتح

ال 
 

يفة
ضع

جة 
بجر

ظة 
ؾس

 مت
رجة

بج
 

بيخة
ة ك

جرج
ب

 السفخدة 

72.5 725 
 التكخار 62 225 69 24

29  74.3 743 
 التكخار 55 239 52 6

2 
 الشدبة 22 55.6 22 2.4 الشدبة 24.8 42 27.6 5.6

65.5 655 
 التكخار 52 79 94 26

22  84.7 847 
 التكخار 222 229 29 2

2 
 الشدبة 48 43.6 7.6 2.8 الشدبة 22.4 32.6 37.6 22.4

76.2 762 
 التكخار 88 222 44 26

22  82.5 825 
 التكخار 99 227 44 2

3 
 الشدبة 39.6 42.8 27.6 2 الشدبة 35.2 42.8 27.6 6.4

74.9 749 
 التكخار 73 229 42 26

22  65.4 654 
 التكخار 34 227 88 22

4 
 الشدبة 23.6 42.8 35.2 8.4 الشدبة 29.2 47.6 26.8 6.4

72.6 726 
 التكخار 79 82 55 34

23  57.7 577 
 التكخار 27 222 72 59

5 
 الشدبة 6.8 42.8 28.8 23.6 الشدبة 32.6 32.8 22 23.6

82.4 824 
 التكخار 223 75 35 27

24  73.4 734 
 التكخار 78 224 42 26

6 
 الشدبة 32.2 42.6 26.8 22.4 الشدبة 49.2 32 24 6.8

73.8 738 
 التكخار 62 233 42 25

25  76.9 769 
 التكخار 84 228 32 27

7 
 الشدبة 33.6 47.2 22.4 6.8 الشدبة 24 53.2 26.8 6

78.2 782 
 التكخار 75 234 37 4

26  82.5 825 
 التكخار 99 229 42 2

8 
 الشدبة 39.6 43.6 26 2.8 الشدبة 32 53.6 24.8 2.6

76.2 762 
 التكخار 85 226 44 25

27  78.2 782 
 التكخار 92 225 32 23

9 
 الشدبة 36 46 22.8 5.2 الشدبة 34 42.4 27.6 6

75.7 757 
 التكخار 94 86 53 27

28  82.9 829 
 التكخار 228 74 27 22

22 
 الشدبة 52.2 29.6 22.8 8.4 الشدبة 37.6 34.4 22.2 6.8

48.2 482 
 التكخار 28 32 222 88

29  72.6 726 
 التكخار 68 222 68 22

22 
 الشدبة 27.2 42.8 27.2 4.8 الشدبة 7.2 22.8 44.8 35.2

83.4 834 
 التكخار 233 72 42 4

32  72.5 725 
 التكخار 65 87 86 22

22 
 الشدبة 26 34.8 34.4 4.8 الشدبة 53.2 28.8 26.4 2.6

83.3 833 
 التكخار 227 88 26 9

32  77.4 774 
 التكخار 94 97 48 22

23 
 الشدبة 37.6 38.8 29.2 4.4 الشدبة 52.8 35.2 22.4 3.6

83.2 832 
 التكخار 228 98 32 4

32  66.5 665 
 التكخار 53 89 78 32

24 
 الشدبة 22.2 35.6 32.2 22 الشدبة 47.2 39.2 22 2.6

88.7 
 887 

 التكخار 272 54 23 22
33  69.2 692 

 التكخار 66 79 85 22
 

 الشدبة 26.4 32.6 34 8 الشدبة 68.8 22.6 5.2 4.4
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تتح

ال 
 

يفة
ضع

جة 
بجر

ظة 
ؾس

 مت
رجة

بج
 

بيخة
ة ك

جرج
ب

 السفخدة 

84.5 845 
 التكخار 222 224 22 3

34  65.2 652 
 التكخار 44 88 93 25

26 
 الشدبة 27.6 35.2 37.2 22 الشدبة 48.8 42.6 8.4 2.2

75.4 754 
 التكخار 92 92 47 22

35 
 

74.3 743 
 التكخار 82 92 66 22

27 
 الشدبة 32.4 36.8 26.4 4.4  الشدبة 36.4 36.8 28.8 8

         
77.9 779 

 التكخار 97 92 58 5
28 

 الشدبة 38.8 36 23.2 2         

 
% فسا 75(: السحاكر كمتؾسط االستجابة لكل مفخدة، كدرجتيا ككزنيا الشدبي )7ججكؿ )

 .فؾؽ كيسثل استجابة بجرجة كبيخة، كمتؾسظة(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ المحور

خدة
لسف

ة ا
درج

ابة 
ستج

 اال
سط

متؾ
 

بي
شد

ف ال
ؾز

ال
 

 
 

 المهارات االجتماعية

2 847 3.39 84.7 

3 825 3.22 82.5 

 المهارات المهنية )الوظيفية(

22 829 3.24 82.9 
8 825 3.22 82.5 
9 782 3.23 78.2 

23 774 3.22 77.4 
7 769 3.28 76.9 

 77.9 3.22 779 28 المهارات اإلدارية

 المهارات األكاديمية
26 782 3.22 78.2 
27 762 3.24 76.2 
28 757 3.23 75.7 

 المهارات التكنولوجية
24 824 3.22 82.4 
22 762 3.25 76.2 

 المهارات الدموكية )الذخرية(

33 887 3.55 88.7 
34 845 3.38 84.5 
32 834 3.34 83.4 
32 833 3.33 83.3 
32 832 3.32 83.2 
35 754 3.22 75.4 
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( أف السيارات األكثخ اكتدابا لسيارات القخف 7( ك ججكؿ ) 6كيتبيؽ مؽ ججكؿ ) 
السيارات الدمؾكية كالسيارات مختفع قيؼ كزف ندبي عمى الحادي كالعذخيؽ كالتي حرمت 

التكشؾلؾجية حيث بمغ قيؼ الؾزف الشدبي لمسيارات الدمؾكية كالسيارات  )الؾعيفية(السيشية 
إلى كؾف السسمكة العخبية  الجراسة خجعو% كت8857% إلى 7554)الذخرية( ما بيؽ 

الذخيعة اإلسالمية في جسيع مجاالتيا ، كسياستيا تظبيق ميبط األماكؽ السقجسةالدعؾدية 
كالحي يعكذ سياستيا في جسيع السشاىج الجراسية األمخ الحي في التعميؼ  الحياتية كخاصة

الشداىة كالذفافية كالتدامح  ) األخالقيات الحسيجة في سمؾكياتيؽ رسخ  في نفؾس الظالبات 
سخكنة لتحقيق ىجؼ مجسؾعة ، كالتعاكف مع الخأي كالخأي اآلخخ كقبؾؿ االختالؼكتقجيخ ال

% إلى 76.9بيؽ ما  الؾعيفية()سيارات السيشية كسا بمغ قيؼ الؾزف الشدبي لم. ( العسل 
ا العسل ضسؽ فخيق، تحسل السدؤكلية، الكيادة، التؾجيو الحاتي، اإلنتاجية( كتخجعي)% 8259

إلكداب الظالبات الكفايات الؾعيفية التي  بخامج التعميؼ بالجامعة تفدح السجاؿ الجراسة إلى
كالتشديق كالتفاعل تو كتحسل مدؤكلي العسل،كضع األىجاؼ كالتخظيط إلنجاز تسكشيؽ مؽ 

كتقييؼ األداء كىحا ما أكجت عميو خظط التشسية في السسمكة كالتكامل مع مجسؾعات العسل 
رؾؿ الظالب عمى خبخة سؾؽ العسل، كح بستظمبات)أىسية السؾاءمة بيؽ مخخجات التعميؼ 

% إلى 76،2ما بيؽ عسمية خالؿ دراستو(. كسا بمغ قيؼ الؾزف الشدبي لمسيارات التكشؾلؾجية 
بخامج  الجراسة إلىالحؾسبة( كتخجعو  كالتؾاصل،التكشؾلؾجيا في االتراؿ  )استخجاـ% 8254

لظالباتيا مؽ خالؿ ربط الكفايات التعميؼ بالجامعة تدعى إلى بشاء ىحه السيارات التكشؾلؾجية 
 (26)كججت  اإلندانية. كلكؽالسعخفية بالتجخبة العسمية تحكيقا ألىجاؼ الجامعة بأقداميا 

%   كسا 75أقل مؽ  حرمت عمىحيث  في السشاىج الجراسية ميارات غيخ متؾفخة مفخده تسثل
 التالي:الججكؿ يؾضحيا 
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% 75السحاكر كمتؾسط االستجابة لكل مفخدة، كدرجتيا ككزنيا الشدبي )أقل مؽ  (:8)ججكؿ 
 كتسثل استجابة بجرجة ضعيفة، ال تتحقق(

 

خدة السحؾر
لسف

ؼ ا
رق

خدة 
لسف

ة ا
درج

 

ابة
ستج

 اال
سط

متؾ
 

بي
شد

ف ال
ؾز

ال
 

 السيارات االجتساعية

2 743 2.97 74.3 
6 734 2.94 73.4 
4 654 2.62 65.4 
5 577 2.32 57.7 

 السيارات السيشية )الؾعيفية(
22 726 2.92 72.6 
22 725 2.82 72.5 

 السيارات اإلدارية

27 743 2.97 74.3 
29 725 2.85 72.5 
25 692 2.76 69.2 
24 665 2.66 66.5 
22 655 2.62 65.5 
26 652 2.62 65.2 

 السيارات األكاديسية
25 738 2.95 73.8 
29 482 2.92 48.2 

 السيارات التكشؾلؾجية
22 749 2.99 74.9 
23 726 2.82 72.6 

 
( مفخدات حرمت عمى متؾسط استجابة 7كسا ىؾ مبيؽ في الججكؿ الدابق يؾجج )

كتخاكح كزنيا مؽ السيارات االجتساعية ( 6، 2% كىي السفخدات )2585-% 2599تخاكح بيؽ 
اؿ، كالسفخدة التؾاصل الفع  -الكتابة )التقاريخ، السخاطبات(  % 74.3-% 7354الشدبي بيؽ

) متابعة السدتججات % 7256لمسفخدة ( مؽ السيارات الؾعيفية بمغ الؾزف الشدبي 22)
-% 7255بيؽالؾزف الشدبي  اإلدارية كتخاكح( مؽ السيارات 29، 27كالسفخدة )كتؾعيفيا ( 

 ( مؽ السيارات التكشؾلؾجية22كالسفخدة ) ،() إدارة الؾقت ، التخظيط االستخاتيجي 7453%
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( مؽ السيارات 25، كالسفخدة )) إدارة األجيدة ( %7459بمغ الؾزف الشدبي لمسفخدة 
 .) التفكيخ الشاقج كاإلبجاعي ( %7358الشدبي لمسفخدة   األكاديسية بمغ الؾزف 

% 2592( مفخدات حرمت عمى متؾسط استجابة تخاكح بيؽ 8كسا لؾحع في الججكؿ الدابق )
مؽ السيارات  (4،5)السفخدة  التالية:%كىي أدنى متؾسظات االستجابة في السيارات  2582-

-% 6554ليسا بيؽ  الؾزف الشدبيتخاكح )إجخاء السقابالت، إقامة الشجكات( االجتساعية 
بمغ الؾزف الشدبي  ية()السبادرة()الؾعيفمؽ السيارات السيشية  (22)كالسفخدة  %،5757

اإلدارية )إدارة األزمات، مؽ السيارات  (22، 26، 25 ،24)كالسفخدات  %،7255لمسفخدة 
إدارة السذاريع إدارة االجتساعات كالمجاف كتؾزيع السياـ، التفاكض كالتفؾيض كاإلقشاع( حيث 

األكاديسية )المغة  ( مؽ السيارات 29، كالسفخدة )  %69،2 -% 6552بمغ الؾزف الشدبي 
( مؽ السيارات التكشؾلؾجية  23% ، كالسفخدة ) 4852األجشبية ( بمغ الؾزف الشدبي لمسفخدة 

% 46% ، أي ما يقخب مؽ 7256خ ( بمغ الؾزف الشدبي لمسفخدة ي) الخقسية في التعمؼ كالتظؾ 
سشاىج الجامعية المؽ ميارات القخف الحادي كالعذخيؽ كالتي تزسشتيا االستبانة غيخ متؾفخة  ب

، كىحا يتفق مع العجيج مؽ الجراسات الدابقة التي أشارت إلى تجني قداـ العمـؾ اإلندانيةأل
شسميو أ)شمبي، دراسة  مشياتزسيؽ ميارات القخف الحادي كالعذخيؽ في مشاىج التعمؼ 

 الباحديؽ،، الحامج، العتيبي، Voogt & Robin، ، السؾلي، أميؽ، قشاديمي كالظخلي
 (. 2225ي العؾض

ستظمبات عؽ الؾفاء بأقداـ العمـؾ اإلندانية بالجامعة  إلى ضعف الشتائجىحه تذيخ 
متسيدة في مجاؿ  الييئة الؾطشية لمتقؾيؼ كاالعتساد األكاديسي كالتي تيجؼ إلى تأىيل كفاءات

كالتخظيط دارة التعميسية ، كإعجاد الكفاءات الؾطشية كتأىيميا لمعسل في مجاؿ اإلالتعميؼ الجامعي
كالتكيف مع السدتججات السحمية كالجكلية  ، كرفع السدتؾى السيشي كالثقافي لمظالبالتخبؾي 

 لجراسة ، كتخجعو امياديؽ السعخفة كبثيا في السشاىجكمتابعة التظؾرات العمسية كالتقشية في 
خيؽ ميارات القخف الحادي كالعذ اتزسؽ مشاىجيعجاد الجامعي في معغسيا ال تى بخامج اإلإل
 ، كذلػ لشسظية الخظط كالسشاىج الجراسية في علت إدارة السدتقبل السيشي لمخخيجةميارا–

مالءمة العالقات الستبادلة بيؽ مكؾنات  ضعف، كأيزا متظمبات بيئات التؾعيف الستغيخة
، فزال عمى كالسحتؾى العالقة بيؽ األىجاؼ  كاختالؿأك جدئياتو كميتو الشغاـ التخبؾي في 

ما تفتقخ إليو السشاىج  كىحاالتخكيد عمى الجانب الكسي لمسعخفة دكف الشؾعي كالتظبيقي 
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 لالكتفاءدفع  الظالبات مساال عؽ قرخ الؾقت الستاح لجراستيا، كزيادة عجد ، فزالجامعية
 الجراسة غؾ سؾؼ تر السعخفة. كلحادكف الؾصؾؿ إلى تؾعيف بالحج األدنى مؽ التعميؼ 

لخخيجات أقداـ العمـؾ اإلندانية بجامعة  بالكفايات الؾعيفية لالرتقاء السقتخحة ءاتجخااإل
 في ضؾء احتياجات سؾؽ العسل. السمػ فيرل

رتكاء بالكفايات الوظيفية خلرجيات أقساو العلوو اإلجراءات املكرتحة لال اخلامس:احملور 

 :فيصلاإلىساىية جبامعة امللك 
إلى درجة  كاالرتقاء بيؽ خخيجاتالشغخ في تأىيل ال فخض سؾؽ العسل الستغيخ إعادة

بالسيارات االجتساعية كالسيارات السيشية  لؾعيفية، لحا يقتزي األمخ تعديدىؽالكفاية ا
)الؾعيفية( كالسيارات اإلدارية كالسيارات التكشؾلؾجية كالسيارات األكاديسية كالسيارات الدمؾكية 

ة كصشفتيا بشاء عمى آراء ؾء الجراسات الدابقض الجراسة في صاغتيا)الذخرية( كالتي 
لخخيجات السدتقبل لتشسية جخاءات السقتخحة صياغة اإلؽ، كفي ضؾئيا يتؼ إعجاد الستخرري

 العسل.لدؾؽ  ؽؤىميتلمؾصؾؿ لسدتؾى الكفاية الؾعيفية التي  مياراتيؽ كزيادة خبخاتيؽ
 جخاءات السقتخحة: أكال: أىجاؼ اإل

 سؾؽ العسل.احتياجات ربط الجامعة ب  -
 تظؾيخ السقخرات الجراسية بسا يتشاسب مع متظمبات سؾؽ العسل.  -
 العسل.استحجاث أقداـ نغخية كعمسية كفشية يدتؾعبيا سؾؽ  -
قيػػػاس احتيػػػاج سػػػؾؽ العسػػػل مػػػؽ خخيجػػػات أقدػػػاـ العمػػػـؾ اإلندػػػانية بسؤشػػػخات األداء   -

 كالكميات( )السؤسدي
 

 السقتخحو:جخاءات ثانيا: مختكدات اإل
فػػي تحقيػػق أىجافػػو،  ة عمػػى مجسؾعػػة مػػؽ السختكػػدات تدػػيؼالسقتخحػػ تاإلجػػخاءاتختكػػد 

 ىي: السختكداتكىحه 
العمػػـؾ بػػالتظؾر الدػػخيع، كتيػػتؼ بتؾعيػػف تكشؾلؾجيػػات  األكاديسيػػة: تترػػفطبيعػػة العمػػـؾ   -

ككسػػائط االترػػاؿ الحجيثػػة فػػي التعمػػيؼ كالػػتعمؼ، بغػػخض تحدػػيؽ األداء كتحقيػػق األىػػجاؼ 
القػػخف الحػػادي كالعذػػخيؽ لتحقيػػق  ميػػارات الخخيجػػاتبػػامتالؾ كذلػػػ السشذػػؾدة مػػؽ الػػتعمؼ 

 مفيـؾ السعاصخة في التعميؼ كالؾعيفية في االستخجاـ.
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ة عمػػى إحػػجاث التظػػؾر، بسػػا قػػادر  يحتػػاج السجتسػػع إلػػى مػػؾارد بذػػخية كاىتساماتػػو:السجتسػػع   -
 تكيػفستمكو مؽ خبخات كميارات، ككحلػ ربط التخررات الجامعية باحتياجات السجتسع، ك ت

ت السخخجػػػات مػػػع سػػػؾؽ العسػػػل كالتؾسػػػع لتذػػػسل احتياجػػػات القظػػػاع الخػػػاص. لػػػحا ىػػػجف
عمػػى  لكػػي تكػػؾف قػػادرة بالكفايػػات الؾعيفيػػة لمخخيجػػاترتقػػاء اال إلػػى  والسقتخحػػ جػػخاءاتاإل

 بيشيسا. لجرء الفجؾةالشؾعية كالكسية  ة الحتياجات سؾؽ العسل بستظمباتواالستجاب
لعجيػج ا خخيجػاتمػع متظمبػات سػؾؽ العسػل امػتالؾ ال التكيفيدتمـد  العسل:متظمبات سؾؽ   -

كاإلدارية، كالتكشؾلؾجيػة، كاألكاديسيػة كالتػي مؽ السيارات االجتساعية، كالسيشية، كالدمؾكية، 
 يؾضحيا الذكل اآلتي:

 

 

 (: السيارات الستظمبة لدؾؽ العسل.2شكل )
العؾلسػػة كأثخىػػا عمػػى الشغػػاـ التعميسػػي: تذػػكل العؾلسػػة تحػػجيات عمػػى التعمػػيؼ عبػػخ الغػػدك   -

السجتسػػػع الثقػػػافي الشػػػاتج عػػػؽ كسػػػائل التؾاصػػػل العالسيػػػة، مسػػػا يسثػػػل خظػػػؾرة عمػػػى ثقافػػػة 
 كمعتقجاتو كأىجافو كقيسو.
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 جخاءات السقتخحو: ثالثا: مكؾنات اإل
رتقاء بالكفايات التي تديؼ في اال السقتخحو مجسؾعة مؽ اإلجخاءات  جراسةتزع ال

سؾؽ  جامعة السمػ فيرل في ضؾء احتياجاتالعمـؾ اإلندانية ب الؾعيفية لخخيجات أقداـ
 :  العسل، عمى الشحؾ التالي

  تذخيعية: مكؾنات
 تزع الجامعة الخؤى كالدياسات الستحجاث كتظؾيخ البخامج التعميسية السظمؾبة لعسميات -2

 التحؾؿ مؽ التعميؼ العالي لدؾؽ العسل.

 االستخاتيجي،كالقجرة عمى التخظيط تؤسذ إدارة الجامعة إدارة مؤسدية تتستع بالكفاءة -2
تتفاعل مع السؤسدات السشفتحة كالستفاعمة مع مجتسعيا كبيئتيا مؽ أجل تظؾيخ التعميؼ 

 العسل.يق الفجؾة بيشو كبيؽ سؾؽ يالجامعي كتز
الظالبات عمى  اتبؾضع خظط لتظؾيخ ميارات كقجر تيتؼ إنذاء كحجات في الجامعة -3

كاالجتساعية ات اإلدارية مؾاصمة التعمؼ كتشسية التفكيخ اإلبجاعي كالشاقج، كتشسية السيار 
 كاألكاديسية كالتكشؾلؾجية.كالسيشية 

مجالذ ميشية متخررة في كل أقداـ الجامعة بذكل دكري لتحجيج مخخجاتيا  تأسيذ-4
التعميسية كفق الستغيخات العالسية الدخيعة كالستظمبات الحجيثة، كمتابعة العسميات التعميسية 

 كفق مؾاصفات مخخجاتيا كقياس مخخجاتيا كمجى مالءمتيا لدؾؽ العسل.
ؾعيف مؽ خالؿ تظؾيخ السعاييخ الؾعيفية الخاصة تفعيل السشغؾمة التذخيعية الستعمقة بالت-5

 .جل تقؾيؼ مخخجات التعميؼ كتحديشوبكل مدار تعميسي مؽ أ
تؾسيع الشظاؽ التعاكني التكاممي بيؽ القظاع االجتساعي كالتعميسي لتحقيق االستجابة -6

 السظمؾبة بيؽ مخخجات التعميؼ الجامعي كسؾؽ العسل.
طبيعة الفتاة كتؾاكب حخكة التشسية تالئؼ إنذاء كميات كأقداـ كبخامج جامعية ججيجة -7

 لعسل لزساف مداىستيا في السجتسع.كاحتياجات سؾؽ ا
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 تشفيحية: مكؾنات
تزع المجشة العميا لمدياسات التعميسية صيغ مخنو كمتظؾرة لتحقيق مؾاءمة التعميؼ   -2

ظؾيخ بخامج البحث التي تخجـ االقتراد في السجتسع كتالعالي كاحتياجات سؾؽ العسل 
الجامعة االفتخاضية، الجامعة السشتجة، الجامعة السفتؾحة، جامعة بال ججراف، السحمي )

تشغيؼ كرش عسل كنجكات كبخامج حؾؿ السؾاضيع ذات  السؾازي،التعميؼ  اليؾاء،جامعة 
 .لمسجتسع(األىسية 

لسالءمتو مع في ضؾء مؤشخات األداء ة الستحجاث كتظؾيخ التعميؼ الجامعي لجش تذكيل -2
تعسل في مجاؿ األىجاؼ  ،(التعميسيةكالبيئة  ةساسياأل كالكفايات )السشاىجسؾؽ العسل 

عمى: ربط التعميؼ بدؾؽ العسل كتكؾيؽ العقمية الشقجية كاإلبجاعية، التجريب عمى 
 كالسعمؾمات،جاـ تقشيات الحاسؾب كاالتراالت السيارات اإلدارية التكشؾلؾجية، استخ

في مجاؿ السشاىج تعسل عمى: تظؾيخ تحجيث السشاىج  األكاديسيةك سيارات االجتساعية الك 
خات التي تظخأ يبسا يحقق أقرى قجر مؽ السخكنة في التعجيل كاإلضافة كالححؼ كفق التغي

تذكيل فخيق قيادي يسيج لتزسيؽ ميارات القخف الحادي  خالؿ:عمى سؾؽ العسل مؽ 
مؽ  اً ساسية باعتباره جدءأكالعذخيؽ ضسؽ إطار سياسات البخنامج الجراسي كستظمبات 

ترسيؼ البخامج التي تعتسج عمى تزسيؽ  الجامعة،عسمية التحؾؿ كالتظؾيخ الذامل في 
تديؼ في تكؾيؽ العسل كتقشيات مبتكخة كحجيثة تتدق مع متظمبات سؾؽ  استخاتيجيات

، استحجاث بخامج ججيجة  متعجدة التخررات  الشاقجة القادرة عمى حل السذكالتالعقمية 
ترسؼ البيئة التعميسية بسا يؾفخ تجييدات  السيارات في مجاؿ البيئة التعميسية ) ةتشسيل

البيئة التفاعمية، كالفرؾؿ االفتخاضية بسا يعدز التكامل بيؽ الجؾانب الشغخية كالتظبيكية 
في مجاؿ تقشيات التعمؼ  لتخررات لتحجيثيا، ككحلػ مخاجعة البخامج كا(في مؾاقع العسل

ي معالجة مزسؾف أك محتؾى التجريب عمى استخجاـ األدكات اإللكتخكنية ف)  كالتعميؼ
نتاج البخمجيات عاؿ لتبادؿ السعخفة، كالتؾسع في إكإدارة السعمؾمات في عل مشاخ ف

ستخاتيجيات تقييؼ ميارات القخف تزسيؽ إكفي مجاؿ التقؾيؼ تعسل عمى )  ،(الحاسؾبية
 ستخاتيجيةكإالحادي كالعذخيؽ كسكؾنات أساسية في تقييؼ البخامج كالسشاىج الجامعية 

السدتسخ، كالتقؾيؼ السعتسج السشيج، كالتقؾيؼ باستخجاـ لتقؾيؼ التكؾيشي أك البشائي ا
 . ( سجالت األداء، كتقؾيؼ الجؾانب السيارية بسا يحقق مدتؾيات عميا في الجانب العقمي
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بسا يتفق مع  تظؾيخ معاييخ كأسذ اختيار الييكل اإلداري بسؤسدات التعميؼ الجامعي -3
كفاءاتيؼ اإلدارية كمجى إجادتيؼ كتؾعيفيؼ لتقشيات السعمؾمات كاالتراؿ مؽ أجل تحقيق 
السؾاءمة بيؽ مؤسدات التعميؼ الجامعي كمؤسدات السجتسع األخخى كتأىيميؼ مؽ أجل 

 كالعذخيؽ.الشيؾض باألنذظة السشيجية كالالمشيجية في تشسية ميارات القخف الحادي 

أعمى لمتعميؼ كالعسل يختص بسخاجعة أنغسة كتذخيعات كخظط التعميؼ  ذمجمتذكيل  -4
 كالسدتقبمية.مجى مالءمتيا لستظمبات سؾؽ العسل الحالية  لمتأكج مؽكالتجريب 

ق القظاعات الحكؾمية كاألىمية مع إدارة الجامعة الجيؾد إلنذاء كحجات تجخيبية في يتشد -5
تخررات الجامعة كيانات خجمية تيجؼ االستفادة مؽ  مؾاقع العسل كتحؾيل بعزيا إلى

 اإلدارية كالسيشية كالتكشؾلؾجية في كافة السجاالت
تذكيل مجمذ ميشي كطشي يزع السؾاصفات كالكفايات الالزمة لسخخجات العسمية  -6

مع التحقق مؽ اتراؼ  العالي في ضؾء مؤشخات األداءالتعميسية لسؤسدات التعميؼ 
  التالية:ت الخخيجة بالكفايا

 مػ ميارات التؾاصل كالسبادرة بستابعة السدتججات في السجتسع السعخفي كتؾعيفيا.ست- أ
كالمجاف كتؾزيع السياـ، سيارات اإلدارية التي تسكشيا مؽ إدارة االجتساعات السمػ ت-ب

 كالتفؾيض كاالقشاع، كإدارة األزمات كإدارة السذاريع كالتخظيط االستخاتيجي.كالتفاكض 
ميارات التفكيخ الشاقج كالتفكيخ اإلبجاعي في تحميل البيانات؛  التسكؽ مؽ تؾعيف-ج

 لتحجيج مجى كفايتيا في معالجة السؾضؾعات، كفي نقج السكتدبات العمسية كالسيارية.
يج أساسيات المغة اإلنجميدية التي تسكشيا مؽ االتراؿ باآلخخ كمعخفة ثقافتو تج  -د

 راد السعخفي.قتعل اكالسذاركة الفاعمة في 
سمػ السيارات االجتساعية التي تسكشيا مؽ اكتداب ميارات التفاعل بيشيا كبيؽ ت-ػى

سة ع كالتي تقتزي مشيا استجابات مالئغيخىا في إطار السعظيات الثقافية لمسجتس
جخاء السقابالت، كإقامة كإ السخاطبات( )التقاريخ،الة مشيا الكتابة كإيجابية كفع  

 اؿ. كالتؾاصل الفع  الشجكات، 
 تحسل مدؤكلية اتخاذ القخارات )السدار التعميسي، الخيارات الؾعيفية السيشية(.-ز
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يج-ح البيشية، العمؼ الحي يعتسج في أساليبو عمى مشيج الجراسات  السدتقبل؛عمـؾ  تج 
حيث يدتفيج مؽ التظؾرات الستدارعة في مياديؽ العمؾـ االجتساعية كاإلندانية 

 كالبيئية كعمؾـ الحاسؾب ... كالجيسؾجخافيا
متقشة لتخرريا األكاديسي، كلجييا ثقافة عامة تداعجىا عمى التعمؼ مؽ أجل الفيؼ -ط

 كالتظبيق كتظؾيخ السيارات الحياتية لجييا.
السخاحل التالية لمتخخج، كمدتؾاىؽ العمسي تتؾلى لجشة متابعة الخخيجات أدائيؽ في   -7

كمؾاطؽ القؾة كالزعف التي يدتفاد مشيا في ترحيح كتظؾيخ  السيشي، كتأىيميؽ
السشاىج كاألساليب الستعجدة كالؾقؾؼ عمى مدتؾى الكفاءة الجاخمية لشغاـ التعميؼ 

 الجامعي الدعؾدي.
تؾسيع رقعة االختيارات التخررية لمظالبات في التعميؼ العالي لتأىيميا كإعجادىا لجكر  -8

 الدعؾدي.ذاط االقترادي في السجتسع أكثخ فاعمية كتشؾعا في الش
 

  السقتخحو:جخاءات عؾقات تشفيح اإلمرابعا: 
القاعجة السعمؾماتية بيؽ مؤسدات التعميؼ العالي كقظاعات سؾؽ العسل يؤدي  نجرة تؾافخ -2

 دقيق.السدتقبل بذكل بإلى ضعف القجرة عمى التشبؤ 
 اإلندانية.اختالؼ العخض كالظمب كمدتؾى الخخيجة في التخررات  -2
العسل، مسا يتختب انفراؿ بيؽ مخظظي الدياسة التعميسية لمتعميؼ العالي كقظاعات سؾؽ  -3

 عجاد كمتظمبات التؾعيف.خامج اإلعميو كجؾد فجؾة بيؽ ب
غياب مداىسات رجاؿ األعساؿ في تجعيؼ بخامج التأىيل كالتجريب أثشاء الجراسة كبعج  -4

 التخخج.
 التخكيد عمى الجؾانب الشغخية دكف التظبيكية عشج تشفيح السقخرات الجراسية. -5
قباؿ خخيجات الثانؾية العامة عمى أقداـ العمـؾ اإلندانية عؽ نغيختيا مؽ األقداـ إ -6

 األخخى. 
 كاحج.عسل الخخيجات في تخرص معيؽ كفي قظاع  حرخ-7
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 السقتخحو:جخاءات تؾصيات عامة لشجاح تشفيح اإل خامدا:
معمؾمات دقيقة عؽ االحتياجات الفعمية لدؾؽ العسل بذكل كاضح كمختكد عمى  تؾافخ -2

قاعجة البيانات عمى القظاعات كالسشاطق كتحجيثيا عؽ طخيق التحميل الستؾاصل عؽ القؾى 
 العاممة كنذخىا دكريا.

البخامج كالتخررات التي اكتفى مشيا سؾؽ العسل كاستبجاليا بأخخى تؾاكب  إيقاؼ-2
السدتججات العالسية كمتظمبات خظط التشسية الدعؾدية، إذ إف ذلػ سيديج مؽ ندبة 

 تؾعيف الخخيجات كبشاء االتجاىات اإليجابية لجى جسيع الظالبات نحؾ سؾؽ العسل.
سعمؾمات عؽ احتياجات القظاع الحكؾمي كالخاص التي تستمػ ال-التشديق بيؽ كزارة العسل -3

كالجامعة، مؽ أجل تؾجيييا الفتتاح البخامج التي تذغميا كذلػ لالرتقاء -مؽ السيؽ 
 بسخخجات التعميؼ في السسمكة كالتأكج مؽ مالءمتيا لدؾؽ العسل. 

مجتسعية بيؽ قظاعات العسل السختمفة كالجامعة تدتيجؼ تأىيل كتجريب  بشاء شخاكة-4
لظالبات لفخص العسل الستاحة في القظاعيؽ الحكؾمي كالخاص، كتعخيف ىحه القظاعات ا

 بالسيارات السختمفة التي تستمكيا الخخيجة.
ية كالخاصة في يـؾ السيشة بيجؼ تدتقظب الجامعة مسثمي الذخكات كالسؤسدات الحكؾم-5

ريبية كمدايا تعخيف بشذاطاتيا كمجاالت عسميا كطخح ما لجييا مؽ فخص كعيفية كتجال
لخخيجات كطالبات الجامعة الستؾقع تخخجيؽ، كالتعخيف بستظمبات التؾعيف كالخيارات 

 السيشية الستاحة في سؾؽ العسل.
إنذاء مخكد اإلرشاد السيشي كالجعؼ الؾعيفي، كالحي يعسل عمى بشاء شخكات مع -6

يجؼ إيجاد السؤسدات الخائجة في القظاعيؽ الحكؾمي كالخاص كمع مؤسدات السجتسع ب
الجامعة لزساف حرؾليؽ عمى أفزل الفخص  زل الخيارات لتشسية كفاءات خخيجاتأف

 الؾعيفية التي تحقق طسؾحاتيؽ السيشية كتتؾافق مع ميؾليؽ.
تتزسؽ تحديؽ جؾدة التجريذ كالتجريب تذتسل عمى صالح التعميؼ إل استخاتيجياتترسيؼ -7

ككضع إطار عسل ججيج لمكميات في ضؾء  كالسيارية،السيارات الحىشية كالسعخفية كالسيشية 
 .2232رؤية السسمكة 

مبشية عمى متظمبات سؾؽ العسل تذتسل عمى التجريب عمى السيارات  استخاتيجيةصياغة -8
، اإلنجميدية( كالتكشؾلؾجيةكالمغة  كاإلبجاعي،الشاقج  )التفكيخالكيادية كاإلدارية كاألكاديسية 
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كالؾفاء الجراسات البيشية بيؽ أكثخ مؽ اختراص لسؾاجية تقمب فخص العسل  كإجخاء
كالعسل عمى استحجاث التخررات في ضؾء متظمبات خظط التشسية في  بستظمباتو،

 السسمكة.
تذكيل لجاف لتظؾيخ السشاىج كل خسذ سشؾات بتظبيقات عسمية تخبط السشيج الجراسي -9

الؾضع التشافدي لسشغؾمة  أجل تحديؽمؽ  احتياجات سؾؽ العسلك بسؤشخات األداء 
 التؾعيف.

كالعسل عمى خفض متؾسط عجد الدشؾات  العالي،الكفاءة الجاخمة بسؤسدات التعميؼ  تظؾيخ-ي
سشة لمكميات ذات  (455)التي تقزييا الظالبة في تمػ السؤسدات حتى سشة التخخج إلى 

كإلى  دراسية،( سشة لمكميات ذات الخسذ سشؾات 555)كإلى  األربع،الدشؾات الجراسية 
 دراسية.ذات الدت سشؾات  ( لمكميات655)
 ( في السجاالت الشغخية.22: 2سعجالت الخاصة بسعجؿ أستاذ / طالب إلى )التظؾيخ -22
القجرات العمسية كالتقشية كالسعخفية مؽ خالؿ تظؾيخ البخامج كاألنذظة الفاعمة  تظؾيخ-22

 تشفيحىا.لمتشفيح كالسؤشخات السشاسبة لستابعة 
تبشي الدياسات السشاسبة لتعديد مذاركة الخخيجات في سؾؽ العسل بسا يتساشى مع -22

 طبيعة الثقافة الدائجة في السجتسع الدعؾدي.
خجمات التعميؼ كالتجريب مؽ  كتفعيليؽ نغؼ التعميؼ كالتجريب كتظؾيخىا االستسخار في تحد-23

السيشي كالتؾسع في مؤسدات التجريب  الجامعي،خالؿ قياس أداء مؤسدات التعميؼ 
 متسيدة.كؾادر  إلعجاد
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 قائسة السخاجع:
 المغة العخبية:أكال: 

كثيقة مخجعية حؾؿ كفايات القخف الحادي كالعذخيؽ،   .(2223ابؽ فاطسة، دمحم ) .2
التعمؼ. البخنامج العخبي لتظؾيخ مشاىج التجريذ كتؾعيف تقشية السعمؾمات كاالتراؿ في 

 .الؾطشي لمتكشؾلؾجيات في التخبية تؾنذ: السخكد
 لبشاف دار، العخب بيخكت(. لداف 2424مشغؾر، أبي الفزل جساؿ الجيؽ دمحم ) ابؽ .2

 .25السجمج  صادر،
(. عمؼ الشفذ التخبؾي لمسعمسيؽ. لبشاف: 2222سؽ صالح )ح، عبج الخ األزرؽ  .3

 دار الفكخ العخبي.
 الذباب،مؽ التعميؼ إلى العسل. تجريب كتؾعيف  (.2228األنراري، عيدى حدؽ ) .4

 : السؤسدة العخبية لمجراسات كالشذخ.. بيخكتلبشاف
(. السيارات السظمؾبػة لمقظػاع الخػاص الدػعؾدي كدكر 2226، سامي عبج هللا )الباحديؽ .5

 (.2)22، مجمة العمـؾ االقترادية كاإلداريةالتعميؼ العالي في تؾفيخىا، "دراسة ميجانية"، 
التعميسي. في الفعل التعمسي  كأىسيتياالكفاءة  ـ(. مفيؾ 2223رحاب ) التحزيخي،- .6

  .//dz. Com.-www.Rihabhttpsمؽ  عمدتخج

(. دكر مؤسدات 2226 سيف كالفؾاعيخ، أحسج دمحم جالؿ )التؾبي، عبج هللا .7
التعميؼ العالي في سمظشة عساف في إكداب خخيجييا ميارات كمعارؼ القخف 

 ( فبخايخ.2) 2، مجمة السعيج الجكلي لمجراسة كالبحثالؾاحج كالعذخيؽ، 
 https://wwweleqt.com   7254ىػ، العجد 2434الجخيجة االقترادية الدعؾدية،  .8
 عمى قائؼ مقتخح ترؾر ( . 2227الجيشي ، خالج عميثو كأبؾ الفزل ، مجاىج دمحم )  .9

 لتحقيق العسل سؾؽ  كمتظمبات العالي التعميؼ مخخجات بيؽ الفجؾة لدج الحياة مجى
 http:// www dr-alameri.com، مدتخجع مؽ  2232 رؤية أىجاؼ

، فاطسة بكخ ) .22 (. التعميؼ العالي لمفتاة كمؾاءمتو 2229الحامج، دمحم معجب كجسجـؾ
نحؾ فزاء عخبي  –لدؾؽ العسل في السسمكة العخبية الدعؾدية، السؤتسخ اإلقميسي العخبي 

السجتسعية، مشغسة األمؼ الستحجة لمتخبية لمتعميؼ العالي التحجيات العالسية كالسدؤكليات 
، يؾنيؾ.  كالثقافة كالعمـؾ

http://www.rihab-/
https://wwweleqt.com/
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تظؾيخ الكفاءات كتشسية السؾارد البذخية: التحجي األساسي (. 2225الحبيب، ثابتي ) .22
كرقة عسل قجمت إلى السؤتسخ العمسي الجكلي حؾؿ األداء الستسيد ،  الججيجةلمتشافدية 

 مارس. 9ػ  8لمسشغسات الحكؾمات، جامعة كرقمة، 

ي في السسمكة العخبية الدعؾدية، (. مدتقبل التعميؼ العال2226الحبيب، فيج إبخاليؼ ) .22
ستخاتيجية مقتخحة، السؤتسخ العخبي األكؿ، استذخاؽ مدتقبل التعميؼ، السشغسة العخبية إ

 إبخيل. 22-27لمتشسية اإلدارية، 
لمسشاىج السشجمج،  (. الكفايات في التعميؼ مؽ أجل تأسيذ عمسي2225الجريج، دمحم ) .23

 الخباط: مشذؾرات رمديذ.
جؾدة مخخجات الجامعات الدعؾدية كاحتياجات (. 2222الدعبي، أحسج فايد مظمق ) .24

 .(72)الدقازيق، جامعة  كمية التخبية ترجرىا العسل مجمةسؾؽ 
كالدياسات السعاصخة لتظؾيخ كإصالح التعميؼ  (. االتجاىات2999الدميع، عمي فيج )  .25

الجامعي في دكؿ الخميج العخبية، السؤتسخ العالسي لميؾندكؾ حؾؿ التعميؼ العالي بيؽ 
 الؾاقع 

 .ديدسبخ. 7ػػ  5كالتفعيل في دكؿ الخميج العخبي، قظخ،  .26
(. كثيقة سياسة التعميؼ في السسمكة العخبية 2222، عبج العديد شيؾاف )الذيؾاف .27

 .سبتسبخ(، 3)23دعؾدية مؽ كجية نغخ السذخفيؽ التخبؾييؽ، ال
(. قيػػػاس مخخجػػػات 2222الغػػػالسى، محدػػػؽ كاألسػػػجي، أفشػػػاف كاإلمػػػارة، أحسػػػج ) .28

التعمػػيؼ العػػالي مػػؽ كجيػػة نغػػخ الجامعػػات كبعػػض مؤسدػػات سػػؾؽ العسػػل، دراسػػة 
ممتقى )مخخجات التعميؼ العػالي كسػؾؽ العسػل فػي  تحميمية في مشظقة الفخات األكسط "

السشغسة العخبية لمتشسيػة اإلداريػة  –اآلليات(  –الدياسات  –الجكؿ العخبية: االستخاتيجيات 
 السشامة. –البحخيؽ  –

(. مجى مالءمة مخخجات التعميؼ العالي الحتياجات 2222العتيبي، مشيخ بؽ مظشي ) .29
 (.94)24، الكؾيت، السجمة التخبؾيةسؾؽ العسل، دراسات تحميمية، 

التجخبة الكؾيتية لتحقيق السؾاءمة بيؽ مخخجات  (.2225العؾضي، بجرية عبج هللا ) .22
كرقة عسل مقجمة لمشجكة   التعميؼ التظبيقي كالتجريب السيشي كمتظمبات سؾؽ العسل

 .الجكلية، القاىخةالقؾمية حؾؿ متظمبات سؾؽ العسل العخبية في ضؾء الستغيخات 
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دار  :أداء. األردف –تجريب  –(. الكفايات التجريدية مفيؾمو 2223الفتالكي، سييمة ) .22
 الذخكؽ لمتؾزيع كالشذخ.

 :(. بيخكت2(. القامؾس السحيط )ط .2427بادي، مجج الجيؽ دمحم بؽ يعقؾب )الفيخكز آ .22
 مؤسدة بيخكت.

خاكد بخامج التجريب التحؾيمي السشفحة في مق(. 2428القثسي، أسامة سميساف ) .23
خجمة السجتسع كالتعميؼ السدتسخ بالجامعات ككميات التقشية الدعؾدية كقجرتيا 
عمى تحقيق السؾاءمة بيؽ مخخجات السؤسدات التعميسية كسؾؽ العسل 

 ، جامعة أـ القخى.كمية التخبية" رسالة دكتؾراه غيخ مشذؾرة"، الدعؾدي
عخبيػػػػة سمكػػػػة البػػػػخامج التعمػػػػيؼ العػػػػالي فػػػػي الس(. 2225الكثيػػػػخي، راشػػػػج حسػػػػج ) .24

األكؿ:  "السػػػؤتسخ السدػػػتقبلعسػػػل "استذػػػخاؼ  لإلصػػػالح كرقػػػةالدػػػعؾدية ػػػػػ رؤيػػػة 
، مدػػػػتقبل التعمػػػػيؼ )التعمػػػػيؼ العػػػػالي، التعمػػػػيؼ العػػػػاـ، التعمػػػػيؼ الفشػػػػي( استذػػػػخاؼ

 بخيل. إ 22ػػ 27ؾرية مرخ العخبية، شـخ الذيخ، جسي
لتجديخ (. استخاتيجية مقتخحة 2224) غشيؼ اليشجاكي كسؾيمؼ، دمحم فتحي ياسخ السيجي، .25

الفجؾة بيؽ مخخجات التعميؼ الجامعي كاحتياجات سؾؽ العسل بسرخ في ضؾء بعض 
السخكد العخبي لمتعميؼ  ،مجمة مدتقبل التخبية العخبيةاالتجاىات العامية السعاصخة، 

 (.89)22كالتشسية،
التعمػيؼ  (. دكر مخخجػات2222الدػتار رائػف حدػؽ جسػادي ) عبجالسؾلى، مجرس  .26

مجمػة كالتجريب التقشي كالسيشي في االستجابة لستظمبات سؾؽ العسػل فػي العػخاؽ، 
 (.9) 4 جامعة األنبار لمعمؾـ االقترادية كاإلدارية،

 .https://www.stats.gov.saىػ   2437الييئة العامة لإلحراء  .27
  //:www.stats.gov.sqhttpsـ2228/  ق2439الييئة العامة لإلحراء  .28
 مدتخجع مؽ (. السيارات الحياتية. 2225اليؾنيدف ) .29

 www.unicef.orghttps: //  . 
(. التخظيط االستخاتيجي لتشسية ميارات خخيجي التعميؼ 2225جايل، عفاؼ دمحم ) .32

 مدتقبلالسعخفة، الجامعي لسؾاجية الستظمبات الستججدة لدؾؽ العسل في ضؾء اقتراد 
 (.9، )22السخكد العخبي لمتعميؼ كالتشسية، ،التخبية العخبية

https://www.stats.gov.sa/
http://www.stats.gov.sq/
http://www.unicef.org/
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 .https:// www. Alriyadh.com   27346ىػ، العجد 2438جخيجة الخياض،  .32
(. مجى تسكؽ مجيخي السجارس مؽ ميارة إدارة األزمات في 2222درباس، أحسج سعيج ) .32

 .22، جامعة الدؾداف لمعمؾـ كالتكشؾلؾجيا، مجمة العمؾـ كالتقانة ة،مجيشة جج
في التعميؼ كريادة األعساؿ  3232(.أىجاؼ رؤية 2228،)2232رؤية السسمكة  .33

 . /https://www.mosoah.comمدتخجع مؽ 
فع الكفاءة الؾعيفية لمظالب السعمؼ في خ بخنامج مقتخح ل(. 2222زىخاف، ىشادي مختار ) .34

"رسالة دكتؾراه غيخ مشذؾرة "، جامعة عيؽ شسذ،  ضؾء مفاليؼ التشسية الذاممة،
 القاىخة.

التعميؼ كسؾؽ العسل في السسمكة العخبية الدعؾدية: (. 2223صائغ، عبج الخحسؽ أحسج ) .35
دراسة مقجمة لمقاء الدشؾي الحادي  .(2222ىػ )42/2442رؤية مدتقبمية لمعاـ 

لسشعقج في جامعة السمػ االجسعية العخبية الدعؾدية لمعمـؾ التخبؾية كالشفدية،  عذخ،
ض، السسمكة ، الخيا32/4/2223- 29ىػ السؾافق 28/2/2424- 27سعؾد في الفتخة 

 العخبية الدعؾدية.
إطػػار مقتػػخح لػػجمج ميػػارات القػػخف الحػػادي كالعذػػخيؽ فػػي مشػػاىج  (.2224، نػػؾاؿ دمحم )شػػمبي-36

 (.22، )3 السجمة الجكلية التخبؾية الستخررة،العمـؾ بالتعميؼ األساسي في مرخ، 
ميارات القخف الحادي  (. دكر2229، سخية عبج الخزاؽ كحدؽ، ديشا عادؿ )صجقي.37

"السؤتسخ الدشؾي كإستخاتيجية فعالة في خمق فخص عسل، بحث مقجـ إلى  كالعذخيؽ
 إبخيل. 9ػػ  8الجكلي األكؿ" العخبي الخابع، في مرخ كالعالؼ العخبي )الؾاقع كالسأمؾؿ(. 

 
ئيػة (. فعاليػة بخنػامج مقتػخح لتشسيػة السيػارات اإلمال 2997عبج الذافي، رحاب أحسج سػيج).38

 السجمػػةالتخبيػػة. الالزمػػة لتالميػػح الحمقػػة الثانيػػة مػػؽ التعمػػيؼ األساسػػي لػػجى طػػالب كميػػة 
 .األكؿ، يشايخ الجدء (2)، الججيجكمية التخبية بدؾىاج، جامعة جشؾب الؾادي  التخبؾية،

تشسية السيارات  (.2222عكاشة، محسؾد فتحي كعبج السجيج، أماني فخحات ).39
السجمة العخبية االجتساعية لألطفاؿ السؾىؾبيؽ ذكي السذكالت الدمؾكية السجرسية، 

 (.4) 3كمية التخبية، جامعة دمشيؾر، ،لتظؾيخ التفؾؽ 
تجريبي مقتخح في كفايات معمؼ القخف  بخنامج (.2226غانؼ، تقيجه سيج أحسج ).42

https://www.mosoah.com/
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التجريبية السعاصخة لسعمسي العمـؾ في السخحمة الحادي كالعذخيؽ القائسة عمى االحتياجات 
، السؤتسخ الجكلي األكؿ لكمية االبتجائية كأثخه في تشسية بعض الكفايات السعخفية لجييؼ

تحجيات  –التخبية، بجامعة عيؽ شسذ بعشؾاف "تؾجيات استخاتيجية في التعميؼ 
 مرخ –السدتقبل 

( 2السقاربة الدمؾكية لبيجاغؾجيا األىجاؼ )ط.  (.2992لكخيؼ )غخيب، عبج ا.42
 مظبعة الشجاح الججيجة. التخبية: البيزاء،(، سمدمة عمؾـ 5)

دكر تدييخ الكفاءات في تحقيق السيدة (. 2223/2224، سالمي)فتيحة. 42
 " بالبؾيخةالتراالت الجدائخ  العسمياتية دراسة حالة السجيخيةلمسؤسدة التشافدية 

البؾيخة" استخجعت مؽ  –جامعة أكمي محشج أك لحاج  ،"ماجدتيخرسالة 
http//www.univ-bouira dz. 

دكر عزؾ ىيئة التجريذ الجامعي في تحقيق (. 2222قشاديمي، جؾاىخ أحسج ).43
، جامعة عيؽ كمية التخبية الدعؾدي مجمةكفاءة خارجية تتالءـ كسؾؽ العسل 

 .4(، جدء 36) شسذ،
ق(. مؽ الخيع إلى الخفاه، السسمكة العخبية الدعؾدية في 2442)محبؾب، عبج الحفيع .44

طؾر التحؾالت )الفرل الخابع، دكر الجامعات في دعؼ التحؾؿ االقترادي(، شخكة 
 :https:// books . مدتخجع مؽ7563224بخيظانية مدجمة في انجمتخا بخقؼ 

google.com  
التعميؼ الجامعي في ضؾء بعض الستغيخات  كفاءة (.2225دمحم، ماىخ أحسج حدؽ ).45

 غيخ مشذؾرة "، كمية التخبية، جامعة أسيؾط. رسالة دكتؾراه" العرخية
 : دار خؾارـز لمشذخ.اإللكتخكني، ججة(. كفايات التعميؼ 2227، زيؽ الجيؽ دمحم )محسؾد. 46

كسؾؽ العسل  مخخجات التعميؼ(. 2222كالبحؾث االستخاتيجية ) مخكد اإلمارات لمجراسات. 47
 االمارات.مظابع مخكد  عبي:أبؾ  التعاكف،في دكؿ مجمذ 

دراسة تقؾيسية لبعض كفايات تجريذ التاريخ في (. 2429، فاطسة عبيج أحسج )مغخبي.48
 مشذؾرة". كمية التخبية، جامعة أـ القخى. " رسالة ماجدتيخ غيخ السخحمة الثانؾية

 .https :// wwwمدتخجع مؽ  .الحياتيةالسيارات (. 2993مشغسة الرحة العالسية ). 49
.Alukah.net 



 ........................................... هح  لراتققءء لالفاءتات الظيفاف  رخراجءت اللوظ  انإساءسف إجراءات مقت 

- 72 - 

التجريدية الالزمة لسعمسي المغة العخبية في ضؾء  الكفايات(. 2222ىالؿ، عمي أحسج ). 52
غيخ  دكتؾراه أطخكحة“البحخيؽالتقييؼ البجيل كبشاء بخنامج تجريبي لتشسيتيا في دكؿ 

 .بغجاد العخاؽمشذؾرة ". جامعة 
ق(. حاؿ التعميؼ العالي في السسمكة العخبية الدعؾدية، 2434التعميؼ العالي )كزارة . 52

 اإلدارة العامة لمتخظيط كاالحراء.
(. خظة التشسية الثامشة، الفرل العذخكف، تشسية ػى2425كزارة االقتراد كالتخظيط ). 52

 السؾارد البذخية )التعميؼ العالي(.
خظة التشسية التاسعة، الفرل الثاني كالعذخكف،  (.ػى2432كزارة االقتراد كالتخظيط ). 52

 تشسية السؾارد البذخية )التعميؼ العالي(.
التشسية العاشخة كأكلؾياتيا، سياسات ظة ق(. مؾجد خ2437كزارة االقتراد كالتخظيط ). 53

 .بذخية )التعميؼ العالي كالتجريب(تحديؽ ىجؼ السؾارد ال
 اإلنجميدية:ثانيا: المغة 

43.Ananladon, K. & M. Claro, (1112): 10
st
 Century Skills and 

Cometences for Dew Millennium Learners in OECD Countries, 

Paris, OECD Publishing (OECD Education Working Papers No 30) 

44.Burkhardt، Gina، et al (1112): en Gauge 10
st
 Century Skills: Literacy 

in the Digital Age، Illinois, the North Central Regional Educational 

Laboratory and the Metiri Group.Available at:Retrieve 

fromhttp://www.ncrel.org/engauge 

45. Chi, S. (1110)8 A Trait Model of Decision Making: Examining the 

Effect of Goal Orientation. Genetic, Social & General Psychology 

Monografs, V. 011 (2)8 

 Cooper, J.M. (0212) et.aL.Specifying Teacher Competencies3- 

41.Dede, Chris (1111)8 Transforming Education for 10
st
 Century: New 

Pedagogies that help All Students Allain Sophisticated learning 

Outcomes, Commissioned by the NCSU Friday Institute, Harvard 

University. 

4..ETS, Education Testing Services (1114): Beyond Technical 

Competence: Literacy in Information and Communication 

Technology, Washington, D., C., the Education Testing Services. 

42.Fallows, Stephen, and Christine Steven (1111). "Building 

employability skills into the higher education curriculum: A 

university-wide initiative." Education+ training 3181: 14-.2 

51. Hodgkinson، G. (1112)8 The interface of cognitive and industrial, 



 ........................................... هح  لراتققءء لالفاءتات الظيفاف  رخراجءت اللوظ  انإساءسف إجراءات مقت 

- 72 - 

work and organizational psychology. Journal of Occupational & 

Organizational Psychology, V. 15 (0), 0 ;(AN22.1545) 

50.http://www .kfu.sa. 

51. https:// www. Kfu.edu.sa. 

52.https://www.kfu.art. Sa. 

53.ICT، Information & Communication Technology (1112): Succeeding 

in the 10
st
 Century: What Higher Education Must Do To Address 

the Gap in Information and Communication Technology 

Proficiencies، Washington، D.، C., the Education Testin Services. 

Available at: Retrieve fromhttp://www.ets.org/icliteracy/succeding 

l.html. 

54.IFAC,(1101).Handbook of International Education Pronouncements 

55-Kay, K. (1101). 10
st
 Century Skills: Why They Matter, What They 

Are, and How We Get There, 10
st
 Century Skills: Rethinking How 

Students Learn, Solution Tree, Press, October. 

51.Kottmann, Andrea, and Egbert de Weert (1102). "Higher education 

and the labour market: international policy, 

5..Metiri Group & NCREL (1112). EnGauge 10st century skills: 

Literacy in the digital age. Chicago, IL: NCREL. 

pict.sdsu.edu/engauge10st.pdf [04 

52.Radja, Katia; Hoffmann, Ann Haria; and Bakhshi, Parul (1100): 

Education and the Capabilities Approach: Life Skills Education as a 

Bridge to Human Capabilities.Availabl at: Retrieve from 

http://www.ethique.perso.sfr.fr/Hoffmann-Radja-Bakhshi.pdf. 

11.Stevens, Robert (1101). Identifying 10st CenturyCapabilities, 

International Journal of Learning and Change, 5(2), 

10.Tran, Tuyet. (1104)”Is graduate employability the whole –of – 

higher –education –issue? “Journal of education and work 

1.82 

11.The Partnership for 10st Century Skill (1115a). Framework for 10st 

Century 

12.Trilling, Bernle (1114)8 Toward Learning Societies and Global 

Challenges for earning-with ICT. California.Available at Retrieve 

from http://www.ets.techlearning.com 

13.Voogt, Joke; Roblin, Natalie Parej (1101). A Comparative Analysis of 

International rameworks for 10st Century Competences: 

Implications for National Curriculum Policies. Journal of 

Curriculum Studies, 33(2), 

 

http://www/
https://www.kfu.art./
http://www.ets.org/icliteracy/succeding%20l.html
http://www.ets.org/icliteracy/succeding%20l.html
http://www.ets.techlearning.com/

