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  :البحثملخص 
ة        ة المملك ات سوق          ٢٠٣٠من أھداف رؤی الي ومتطلب یم الع ین مخرجات التعل د الفجوة ب ، س

ة     العمل،   ة المملك ق رؤی ث  ،ویسعى ھذا البحث الى المساھمة في تحقی ى  ی حی دف ال ین   : ھ ة ب المواءم
ق            سعودي وف ات سوق العمل ال سعودیة ومتطلب ات ال ي الجامع تعلم ف ة  جودة مخرجات ال ن الرؤی م

الل سعودي    :خ ل ال وق العم ات س م متطلب د اھ ودة     .تحدی ویر ج ة لتط ائل الالزم ات والوس المتطلب
ة   الت إضافة الى .٢٠٣٠مخرجات التعلم في الجامعات السعودیة وفق رؤیة المملكة     ى وجھ  عرف عل

ة ر الجامع ین( نظ ع ) الممارس ارجي(والمجتم ستفید الخ ات  ) الم ودة مخرج ن ج ائھم ع دى رض وم
ین مخرجات       عالوة على ذلك    .التعلم في الجامعات السعودیة    ة ب ة المواءم رح لكیفی تقدیم تصور مقت

 .  ٢٠٣٠التعلم في الجامعات السعودیة ومتطلبات سوق العمل وفق رؤیة المملكة 
ة    ستخدم الباحثون المنھج الوصفي في تناول موضوع الدراسة،    ا وقد ار عین م اختی ة   وت مالئم

ى       )المریحة( ن   م،١/١/٢٠١٨ من الجامعات الحكومیة الحاصلة على االعتماد المؤسسي حت م  أوم ھ
تنتاجات ث        :االس ة البح ق آراء عین تعلم وف ات ال ودة مخرج ن ج ام ع ا الع ط الرض ادات ( متوس قی

دًا وبمتوسط حسابي     ) س، الخریجین، أرباب العمل   وأعضاء ھیئة تدری   د ج  ).٣٫٥٩(جاء بدرجة جی
ة          : ومن أھم توصیات البحث    ق رؤی سعودي وف ضرورة أخذ الجامعات بأھم متطلبات سوق العمل ال

ة  ث٢٠٣٠المملك ا البح ل الیھ ي توص ویر خطط وت والت اط ا وبرامجھ وء ھ ي ض ذه  ف اتھ  .المتطلب
ا و  ات بم ف الجھ ذ مختل رورة أخ ي  ض تعلم ف ات ال ین مخرج ة ب رح للمواءم صور المقت رد بالت

  .٢٠٣٠الجامعات السعودیة ومتطلبات سوق العمل وفق رؤیة المملكة 
  

  :الفصل األول
  :البحثاإلطار العــــــــام 

  : البحثمقدمة  -١
ا     ك لم ا وذل وض بھ شریة وأدوات النھ ات الب ویر المجتمع ائم تط م دع الي أھ یم الع ل التعل یمث

ن  ھ م صادیة   یحتل ـة االقتـ ـق التنمی ـة لتحقی ـة المؤھل ـة والعلمی ـر الفنی داد األط ة وإع ي تھیئ ة ف مكان
ـاد نظـم          . واالجتماعیـة ث ان اعتم شرھما، وحی ـم ونـ ـة والعل إضـافة إلـى دوره فـي صـناعة المعرف

ـز اإل                ـع وتحفی ـات المجتم ـتجابة لمتطلب ـو إال اس ـا ھ ـامعي م ـیم الج ـي التعل ـق   الجـودة ف ـداع لتحقی ب
  .التنمیـة المـستدامة خدمـة للمجتمـع البشري

د  صعید      وق ى ال ك عل ان ذل واء ك رة س ة األخی ي اآلون ة ف ة خاص ودة أھمی ضیة الج ت ق احتل
د األسواق                م تع ا، فل ساع نطاق عملھ ك الت ات وذل ین المنظم العالمي أو الوطني وتزایدت المنافسة ب

د     ا امت ة وإنم واق المحلی ى األس صر عل الء     تقت ات العم ا احتیاج دت معھ ة، وتزای شمل العالمی ت لت
وافر  وتنوعت متطلباتھم وتركزت على    الجودة في المنتجات والخدمات المقدمة لھم، وھو ما تطلب ت

  .الجودة في أداء المنظمات سواء اإلنتاجیة أو الخدمیة
مـام بـالغ لـدى لقد أصـبح االھتمـام بموضـوع الجـودة فـي المؤسـسات التعلیمیـة یحظى باھت

استراتیجیة "المعنیـین لـدوره الكبیـر فـي التحـسین المـستمر، وتعـرف الجـودة فـي التعلـیم بأنھـا 
عمـل أساسـیة تـسھم فـي تقـدیم المنتجــات والخــدمات إلرضــاء المستفید الــداخلي والخــارجي 

  )Tenner, 1992 & Detoro". (وتلبــي توقعاتــھ الــضمنیة والمعلنــة
الى الجودة في التعلیم على انھا مجموعـة المعـاییر والخـصائص ) م٢٠٠٠(وینظر عشیبة 

التـي ینبغـي أن تتوفر في جمیع عناصر العملیة التعلیمیـة، سـواء منھـا مـا یتعلـق بالمـدخالت أو 
المتعلمـین العملیـات أو المخرجـات والتـي تلبي احتیاجـات المجتمـع ومتطلباتـھ ورغبـات 

  . وحاجـاتھم وتحقیـق تلـك المعـاییر مـن خـالل االسـتخدام الفعال لجمیع العناصر المادیة والبشریة
 الموارد البشریة وإعدادھا للدخول في سوق العمل مسؤولیة مجتمعیة ان عملیة بناء قدرات

العالقة وبطریقة مشتركة تحتاج لتبني المجتمع لرؤیة جدیدة، وان تلتزم بھا كافة الجھات ذات 
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تكاملیة من اجل إحداث النقلة النوعیة المستھدفة وصوًلا للتنافسیة العالمیة، ومن ثم یمكننا االنطالق 
من ھدف استراتیجي واحد یتمحور حول دور التعلیم في إعداد رأس المال البشري وبناء جیل من 

  .)٢٠١٦: طلبة وعبد الھادي. (المحترفین
  

 :واھمیتھالبحث مشكلة  -٢
رت ة عتب ات التنمی یم ومتطلب ات التعل ین مخرج ة ب ضیة الموائم ة   ق صادیة واالجتماعی االقت

ا          ومتطلبات سوق العمل من ابرز القضایا     شكل خاص، كم ة ب شكل عام والمملك الم ب ي تواجھ الع الت
سیاسیة،    ة، ال االت االجتماعی ف المج ي مختل سریعة ف رات ال سبب التغی ستمرة ب شكلة م ل م ا تمث انھ

الي فھي تفرض ضرورة التحسین والت       ویة  االقتصاد ن     ط التربویة، وبالت ي المجال التعلیمي م ویر ف
ن قدرة القطاع الخاص على مواجھة تلك التحدیات تعتمد كثیرًا على إ ف وبالتاليقبل مسؤولي التعلیم،    

ا       ي یحتاجھ ارات والتخصصات الت وفیر المھ : دمنھوري . (الدور الذي تقوم بھ مؤسسات التعلیم في ت
  ) م٢٠١٣

دیھا            و ات واحتیاجات سوق العمل ل تسعى الدول المتقدمة الى موائمة مخرجات التعلیم لمتطلب
ا، و   ستوى مخرجاتھ ع م ذا  ولرف سب ھ ثیكت وض     البح یم والنھ ویر التعل ھ بتط ن ارتباط ھ م  أھمیت

ة     بمستواه لیرقى إلى مستویات التعلیم العالمیة،   ة المملك ذ رؤی ي تنفی  ٢٠٣٠والعمل على المساھمة ف
ل          وتحقیق   ع احتیاجات سوق العم دریب م یم والت أھدافھا، حیث یعتبر ضعف موائمة مخرجات التعل

  .أحد اھم التحدیات التي تواجھ التعلیم ببرنامج التحول الوطني
ة    داف رؤی م أھ الي       ٢٠٣٠إن أھ یم الع ین التعل د الفجوة ب ي س یم، ھ ب التعل ق بجان ا یتعل ، فیم

ل،  وق العم ات س ك ومتطلب ى  بتطوذل عودیة عل ات س س جامع صبح خم ث ت الي بحی یم الع ویر التعل
ة المناسبة،       ٢٠٠األقل بین أفضل     ة والمھنی ارات الوظیفی  جامعة عالمیة، وتوجیھ الطالب نحو الخی

وبین         شاف الموھ ة والریاضیة واكت شطة الثقافی داف ستتحقق    . ودعم وتعزیز ممارسة األن ك األھ وتل
اھج ت  داد من وات، كإع دة خط اع ع رص  بإتب وفر ف ي ت ات الت ع الجھ شراكات م ورة، وال ة متط علیمی

صة،         ات المتخص ي القطاع شریة ف الموارد الب ي ب ي تعن الس الت ذلك المج ریجین، وك دریب للخ الت
شر            ر ن ائج عب ي النت دم ف ستوى التق ة م ى متابع افة إل صیة، باإلض اء الشخ ب وبن ویر المواھ وتط

سیرة       المؤشرات التي تقیس مستوى المخرجات بشكل سنوي،    د م ات شاملة لرص دة بیان داد قاع  وإع
  .الطالب من المراحل المبكرة إلى المراحل المتقدمة

ا            ن الدراسات ومنھ د م دت العدی ستاني  ٢٠٠٠، االنصاري  ١٩٩٨القحطاني  (ولقد اك ، الترك
 أسباب عدم توظیف السعودیین في القطاع الخاص ھو عدم   من الى ان ) ٢٠١٣، الدمنھوري   ٢٠٠٥

شكلة      موائمة مخرجا  ذل اال ان الم ي تب ود الت ت التعلم الحتیاجات سوق العمل، وعلى الرغم من الجھ
ة   زال قائم ا   ، وال ت ن ھن ویر           م ذلت لتط ي ب ود الت ن الجھ رغم م ى ال ھ عل ي أن شكلة البحث ف تظھر م

ات،              ي الجامع دة ف ات والتخصصات الجدی ن الجامع وتحسین التعلیم العالي من خالل افتتاح العدید م
الیة نظام التعلیم العالي ال تزال محدودة نتیجة ضعف مخرجات التعلیم العام، والتي بدورھا   إال أن فع  

ضعف           ك ل ع ذل د یرج زداد، وق ة ت سب البطال ث أن ن امعي، حی یم الج ات التعل ى مخرج رت عل أث
ات سوق العمل،             ى  مخرجات الجامعات السعودیة وعدم تلبیتھا لمتطلب ة    إضافة ال دم وجود موائم  ع

ة الطموحة            بین مخرجات  ة المملك ق رؤی ات سوق العمل وف سعودیة ومتطلب ات ال ي الجامع تعلم ف  ال
 .حلھافریق الدراسة للعمل على سعى یمن ھنا ظھرت مشكلة الدراسة الحالیة والتي و، ٢٠٣٠
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 البحثأھداف  -٣
  :الھدف الرئیس

 السعودي وفق المواءمة بین جودة مخرجات التعلم في الجامعات السعودیة ومتطلبات سوق العمل
  ٢٠٣٠رؤیة 

  :یتفرع من الھدف الرئیس عدد من األھداف الفرعیة
 .٢٠٣٠تحدید اھم متطلبات سوق العمل السعودي وفق رؤیة المملكة  -١
تحدید المتطلبات والوسائل الالزمة لتطویر جودة مخرجات التعلم في الجامعات السعودیة  -٢

 .٢٠٣٠وفق رؤیة المملكة 
ومدى ) المستفید الخارجي(والمجتمع ) الممارسین(عة التعرف على وجھة نظر الجام -٣

 .رضائھم عن جودة مخرجات التعلم في الجامعات السعودیة
تقدیم تصور مقترح لكیفیة المواءمة بین مخرجات التعلم في الجامعات السعودیة ومتطلبات  -٤

 .  ٢٠٣٠سوق العمل وفق رؤیة المملكة 
  
 :البحثتساؤالت  -٤

 ؟٢٠٣٠السعودي وفق رؤیة المملكة ما أھم متطلبات سوق العمل  .١
ما المتطلبات والوسائل الالزمة لتطویر جودة مخرجات التعلم في الجامعات السعودیة وفق  .٢

 ؟٢٠٣٠رؤیة المملكة 
عن جودة مخرجات ) المستفید الخارجي(والمجتمع ) الممارسین(ما مدى رضا الجامعة  .٣

 التعلم في الجامعات السعودیة؟
لمواءمة بین مخرجات التعلم في الجامعات السعودیة ومتطلبات ما ھو التصور المقترح ل .٤

 ؟٢٠٣٠سوق العمل وفق رؤیة المملكة 
  

  :                                                 المصطلحات والمفاھیم -٥
 :مواءمة التعلیم العالي لسوق العمل

 یعزز رسالة ھذا التعلیم ویعظم  انسجام التعلیم العالي مع متطلبات سوق العمل المتغیر بشكل      
من قدرتھ على مواجھة التغییر الحاصل في ھذا السوق والتنبؤ بھ قبل حدوثھ، وتوفیر تسھیالت 
التدریب المالءمة لمتطلباتھ، وتنمیة الوعي لدى قطاع األعمال ومؤسساتھ حول أھمیة أن تكون 

الزھراني، ( الكسب المادي سعادة اإلنسان والمجتمع محورًا لنشاطھ االقتصادي ولیس مجرد
  ).٢١:ه١٤٢٣

 :٢٠٣٠رؤیة المملكة 
العمق العربي : خطة طموحة ومتكاملة للمملكة العربیة السعودیة تتلخص بأن تكون السعودیة       

  )تعریف اجرائي(. الثالثواإلسالمي، قوة استثماریة رائدة، ومحور ربط القارات 
  :مخرجات التعلم

ھو متوقع من الطالب معرفتھ وفھمھ او یكون قادرًا على القیام بھ بعد ھي عبارات تصف ما        
  )تعریف اجرائي(. التعلیميانتھاء الموقف 

  :سوق العمل
ذلك المكان الذي تتوفر فیھ فرص العمل للشخص الذي یبحث عن العمل ولصاحب العمل        

باحث عن العمل، وعروض ال: الذي یطلب العمالة، فسوق العمل یتكون من عنصرین مھمین، ھما
العمل، وعندما تفوق فرص العمل المتاحة عدد الباحثین عن العمل یطلق على سوق العمل مصطلح 
سوق العمل المحكم، وإذا كان العكس أي عدد الباحثین عن العمل یفوق الفرص المتاحة یسمى ذلك 

   )٢٠١٧:موقع موضوع االلكتروني. (الراكدبسوق العمل 
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  :ةاألھداف التعلیمی
ھو الصیاغة التي تعبر بدقة ووضوح عن التغییر المرجو إحداثھ لدى الطالب من خالل خبرة         

  )تعریف اجرائي(. معینةتعلیمیة 
   :البرامج األكادیمیة

 ، ماجستیر،بكالوریوس(ھدف الحصول على درجة علمیة بیتم تنفیذھا في المؤسسات        
واألنشطة التي تكسب الطالب المعرفة والمھارات والقیم ویتضمن المناھج والمقررات ) دكتوراه
 جامعة الھندسةموقع كلیة . (محددتحقیق أھداف تعلیمیة مخططة وفى تخصیص دراسي لالالزمة 

  )٢٠١٤: المنصورة
  :الفصل الثاني

  :اإلطار النظري والدراسات المرتبطة
  اإلطار النظري

 أن تعمل  – ما تواجھھ من تحدیات جّمة  على ضوء–تسعى الجامعات ذات التوّجھ المستقبلي   
ل    ن أج ل م وق العم ات س ة متطلب الل تلبی ن خ ك م ز وذل ودة والتمّی ات الج ى درج ق أعل ى تحقی عل
ًا         ة ووفق اییر العالمی ستویات والمع ى الم ًا ألعل دافھا وفق ق أھ ا وتحقی ف قطاعاتھ ویر أداء مختل تط

  .للممارسات الجیدة في الجامعات العالمیة
سعودیة  رؤیةوتعتبر   سعودیة        ٢٠٣٠ ال ة ال ة العربی نفط للمملك د ال ا بع ي ،  ھي خطة م م  والت  ت

ي      ا ف ل  ٢٥اإلعالن عنھ سلیم         ٢٠١٦ إبری ن ت اء م دد إلعالن االنتھ اریخ المح ع الت زامن م  ٨٠، وتت
 ملیار ٢٠ ملیار ریال وتصل إلى ٣٫٧مشروعا حكومیا عمالقا، تبلغ كلفة الواحد منھا ما ال یقل عن     

ا ف ال، كم اضری رو الری شروع مت ة  . ي م ة برئاس صادیة والتنمی شؤون االقت س ال ة مجل َم الُخطَّ نظَّ
ن   ز آل   األمیر محمد بن سلمان حیث عرضت على مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان ب د العزی  عب

ى  ٢٠١٦ یونیو ٧- ھـ١٤٣٧ رمضان   ٢في  و. سعود العتمادھا  م وافق مجلس الوزراء السعودي عل
  ". ٢٠٣٠رؤیة المملكة "طني أحد برامج برنامج التحول الو

  
  : لجودةافھوم م

ا              ا الصالحیة لالستخدام وعرفھ افس وتعرف الجودة بأنھ م استراتیجیات التن تعتبر الجودة أھ
  :كًال من
o   تیفن تج   ) م١٩٩٦ (Steven،W.Jس درة المن ن ق ر ع ا تعب ة (بأنھ لعة أو خدم ى ) س عل

  .االستجابة لتوقعات العمیل بصفة مستمرة
o زیثمال ویعرف Zeithmal) للمواصفات) الخدمة(الجودة بأنھا مطابقة المنتج ) م١٩٩٦.  
o  جایزرویعرف Gaither، N.L.)ا       ) م١٩٩٦ ة بأنھ ان سلعة أو خدم تج سواء ك جودة المن

  .تتحدد في ضوء درجة إدراك المستفید لجودة المنتج ودرجة مطابقتھا لتوقعاتھ
نتج أو الخدمة التي تشبع حاجات المستفید أو حتى ینظر إلى الجودة على أنھا درجة تمیز الم        

ى     ع إل ة یرج اح أي منظم ا ان نج ة، كم ات أي منظم ن اھتمام ودة م ر الج ھ، فتعتب ن توقعات د ع تزی
  .الجودة الممیزة، ومیزة التنافس بین المنظمات

سلمي  ي ال ح عل ا أوض ذا  ) م١٩٩٥(كم الء وھ ات العم ع متطلب ة م ي المطابق ودة ھ أن الج
  :لحدیث الذي یقوم على خمس محاور رئیسیة ھيالمفھوم ا

 وھي التي تمثل الحاجات /المتطلبات needsالتي یتطلبھا العمیل كي یتسنى إشباعھا . 
 وتعنى التنبؤ /التوقعات forecastبالحاجات المستقبلیة التي تشبع رغبات العمالء . 
 ا    تحدید مواصفات المنتج أو الخدمة ومستوى جودتھا في إط     /المواصفات ا ومطابقتھ ار مالءمتھ

 ".جودة التصمیم" الحتیاجات ورغبات العمالء 
 جودة المطابقة مع التصمیم خالل التنفیذ أي جودة األداء /العملیات performance. 
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           .وتعنى استمراریة الجودة والثقة وھو ما یسمى بفترة الضمان/ االعتمادیة
ي اآلون    ة ف ة خاص ودة أھمی ضیة الج ت ق د احتل صعید   وق ى ال ك عل ان ذل واء ك رة س ة األخی

د األسواق                م تع ا، فل ساع نطاق عملھ ك الت ات وذل ین المنظم العالمي أو الوطني وتزایدت المنافسة ب
الء          ات العم ا احتیاج دت معھ ة، وتزای شمل العالمی دت لت ا امت ة وإنم واق المحلی ى األس صر عل تقت

وافر   الجودة في المنتجات والوتنوعت متطلباتھم وتركزت على   خدمات المقدمة لھم، وھو ما تطلب ت
  .الجودة في أداء المنظمات سواء اإلنتاجیة أو الخدمیة

        فاألحداث السریعة والتغیرات الكبیرة التي یشھدھا العالم في كیفیة إنتاج وتقدیم السلع 
یة واندماج والخدمات، وما نتج عن تحریر التجارة العالمیة واحتدام المنافسة بین الشركات الدول

العدید من الشركات العمالقة وظھور التكتالت االقتصادیة، فقد تطلب ذلك من الشركات العمل على 
مواجھة التحدیات بالتركیز على إشباع رغبات العمالء ورفع مستوى األداء، وتخفیض التكالیف 

سة بین الشركات وبناء منظومة جودة فعالة حیث أصبحت الجودة من أھم العوامل الحاكمة في المناف
  ).٢٠٠٣: شمعة(

      أصـبح االھتمـام بموضـوع الجـودة فـي المؤسـسات التعلیمیـة یحظى باھتمـام بـالغ لـدى 
استراتیجیة "المعنیـین لـدوره الكبیـر فـي التحـسین المـستمر، وتعـرف الجـودة فـي التعلـیم بأنھـا 

خــدمات إلرضــاء المستفید الــداخلي والخــارجي عمـل أساسـیة تـسھم فـي تقـدیم المنتجــات وال
  )م١٩٩٢: Tenner & Detoro". (وتلبــي توقعاتــھ الــضمنیة والمعلنــة

الى الجودة في التعلیم على انھا مجموعـة المعـاییر والخـصائص ) م٢٠٠٠(وینظر عشیبة 
ھـا مـا یتعلـق بالمـدخالت أو التـي ینبغـي أن تتوفر في جمیع عناصر العملیة التعلیمیـة، سـواء من

العملیـات أو المخرجـات والتـي تلبي احتیاجـات المجتمـع ومتطلباتـھ ورغبـات المتعلمـین 
  . وحاجـاتھم وتحقیـق تلـك المعـاییر مـن خـالل االسـتخدام الفعال لجمیع العناصر المادیة والبشریة

لتعلم في تعریفھما لجودة على خصائص ا) م٢٠٠٥ (Dakar & Jomtien ویركز كال من 
إدخـال خـصائص الـتعلم المرغوبـة مـن خـالل عملیـة "التعلیم حیـث أشـارا الـى إنھـا تمثـل 

معالجـة مـستندة علـى أعضاء ھیئة التدریس األكفـاء الملمین بعلم أصول التدریس ومناھج تعلیمیة 
  . متكاملة ومناسـبة فـي ظـل نظـام حوكمـة عـادل ومنصف

فـإن الجـودة فـي التعلـیم ھـي عملیـة اسـتیفاء النظـام ) م٢٠٠٧( وجھة نظر الخمیـسي ومن
التعلیمـي للمعاییر والمستویات المتفق علیھا لكفـاءة النظـام التعلیمـي وفاعلیتـھ بمختلـف عناصـره 

الكفـاءة بمـا یحقـق أعلـى مـستوى مـن القیمـة و) المـدخالت، العملیـات، المخرجـات، البیئـة(
  ). الطلبة، المجتمع(والفاعلیـة لكـل مـن أھـداف النظـام وتوقعـات طالبي الخدمة التعلیمیة 

بأنھـا ) م١٩٩٢ (J، Hixonأما منظومـة إدارة الجـودة الـشاملة فـي التعلـیم فقـد عبـر عنھـا، 
ا مـن المعلومـات وبمـا عملیـة استراتیجیة إداریـة تـستند علـى مجموعـة مـن القـیم تـستمد طاقتھـ"

یمكنھـا مـن توظیـف إمكانــات العــاملین واســتثمار قــدراتھم الفكریــة اســتثمارا إبــداعیا یــضمن 
  . تحقیــق التحــسین المــستمر للعملیــة التعلیمیة

فـإن إدارة الجـودة الـشاملة فـي التعلـیم ) م٢٠٠٨( ومـن وجھـة نظـر سوسـن، والزیـادي 
جملـة الجھـود المبذولـة مـن قبـل العـاملین فـي مجـال التعلـیم لرفـع وتحـسین المنـتج "ـي ھ

وتعتمد معرفة . "التعلیمـي بمـا یتناسـب مـع رغبـات المستفیدین ومع قدراتھم وسماتھم المختلفة
تھا ومن ثم االتجاھات العامة لجودة وتطویر العملیة التعلیمیة ومنھا جودة مخرجاتھا على فھم فكر

مدى تأثیر ذلك على كفاءة وأداء المنظمة التعلیمیة عموما، وتظھر أبرز مبررات تطبیق الجودة 
  : الشاملة في النظام التعلیمي من خالل اآلتي

  .ارتباط الجودة باإلنتاجیة -١
  .ارتباط نظام الجودة بالشمولیة في كافة المجاالت -٢
  . الحدیثعالمیة نظام الجودة وكونھا سمة من سمات العصر -٣
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نجاح تطبیق نظام الجودة الشاملة في العدید من المؤسسات التعلیمیة سواء في القطاع  -٤
  .الحكومي أو القطاع الخاص في معظم دول العالم

 .ارتباط نظام الجودة الشاملة مع التقویم الشامل للتعلیم بالمؤسسات التعلیمیة -٥
ل المفھوم من التركیز على اإلنتاج إن الفحص الدقیق لمحتوى ھذه المبررات یشیر إلى انتقا 

وتحسین المنتج من خالل العملیات وبإجراءات المطابقة للمواصفات والفحص إلى االھتمام بالنظرة 
الشمولیة التي ترى إن الجودة فلسفھ تھم المنظمة ككل بكافة مكوناتھا ولألمد البعید لغرض خلق 

  ) (Evan, 1997سیًا ثقافة تنظیمیة تلعب الجودة والتمیز فیھا دورا أسا
مما الشك فیھ إن أي نظام مھما كان حجمھ ونوعھ یتكون من ثالث مكونات رئیسیة ال یقوم 
بدونھا وھي المدخالت والعملیات والمخرجات، وھكذا ھو الحال في التعلیم أیضا، وألن دراستنا 

الستراتیجیة تركز على دراسة المخرجات فیمكن وصف جودة مخرجات العملیة التعلیمیة بأنھا ا
التي تھدف إلى توظیف المعلومات والمھارات والقدرات لتحقیق التحسین المستمر بما یسھم في 
االرتقاء بقیمة مؤسسات المجتمع، والجودة بذلك تبرز من خالل التفاعل المتكامل ما بین ما تحتویھ 

یات والعملیات مخرجات العملیة التعلیمیة من تخصصات وخبرات ومعارف متراكمة وما بین اآلل
 ) (Haksen & others, 2000التي تؤدیھا المنظمات والقطاعات المختلفة وفقا لتوجھھا 

وفلسفتھا، ومن المعلوم أن مخرجات النظام تتأثر إلـى حـد كبیـر بنوعیـة مـدخالتھا فـضال عـن دور 
 فـإنھ یتوجـب - ھا أي منظمـة مھمـا كانـت طبیعـة نـشاط- العملیـات فـي ذلـك، ولـذا فـإن علـى 

علیھـا أن تـوفر بعـض العناصـر المھمة في مـدخالتھا كمتطلبـات أساسـیة البـد مـن توافرھـا لكـي 
  . یـتم تحویلھـا الـى مخرجـات بـصورة منتجـات أو خدمات

وقد صنفت العدید من الدراسات مؤشرات ومعاییر جودة العملیة التعلیمیـة الـى عـدة 
فـي الــبعض منھــا وتختلــف فــي الــبعض اآلخــر، وھــذا التطــابق تـصنیفات تتطـابق 

واالخــتالف جــاء تبعــا لتوجھــات وآراء البــاحثین والمختصین، ویعتبر أحد أھم أسباب االھتمام 
  .بمؤشرات جودة العملیة التعلیمیـة ھـو لرفـع مـستوى وتحـسین جودة مخرجاتھـا

  
  :مخرجات التعلیم

مؤســسات التعلــیم العــالي مــن المؤســسات ذات المخرجــات المتنوعــة والمتعــددة تعــد 
الــى حــد كبیــر باعتبارھا الوسیلة األساسـیة لتقـدم وازدھـار أي مجتمـع فـي العـالم، كمـا یالحـظ 

 الـسریعة التغیـر ان مخرجـات العملیـة التعلیمیـة تتـسع أطرھـا وفقـا لمتطلبـات البیئـة الخارجیـة
ممـا جعلھـا أكثـر تنوعـا وشـمولیة، والبد من اإلشارة الى أن تنوع مخرجات العملیة التعلیمیة یمكن 
أن یتوقف الى حد كبیر على مدى طبیعة وتنوع أھداف المؤسسات التعلیمیة مع األخذ بعین االعتبار 

ات وكفاءتھا، مما یجعل المؤسسات ظروف ومتطلبات البیئة المحیطة ناھیك عن فاعلیة تلك المؤسس
   )٢٠١٢: ناالكاظمي وآخر(. التعلیمیة تتبنى بعضا من أنواع المخرجات دون غیرھا

یم     و ات وق ارات واتجاھ ارف ومھ ن مع تعلم م سبھ الم ي أن یكت ا ینبغ ي م تعلم ھ ات ال مخرج
  .ة لتقویم الطالبوتعكس المعاییر األكادیمیة وقابلة للقیاس وكذا ترتبط بشكل واضح بالطرق المختلف

ھ          ام ب ى القی ادرًا عل ھ او یكون ق او ھي عبارات تصف ما ھو متوقع من الطالب معرفتھ وفھم
  :ولمخرجات التعلم تطبیقات على مستویات مختلفة .بعد انتھاء الموقف التعلیمي

تزود المتعلم بمعلومات تساعده في اختیار البرامج أو المؤھل، : على مستوى المتعلمین .١
  .من معرفة ماذا سیتعلم ویكون قادر على أدائھوتمكنھ 

التخطیط للبرامج، والمقررات، والوحدات، واألنشطة : على مستوى المؤسسات التعلیمیة .٢
  .التعلیمیة، وسیلة للتطویر

لبنة أساسیة في شفافیة نظام التعلیم العالي والمؤھالت، للتمییز بین : على المستوى الوطني .٣
  .ؤسسات وأرباب العملالمؤھالت، وللتنقل بین الم
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 .االعتراف بالمؤھالت، وتسھیل التنقل بین المؤسسات المختلفة: على المستوى العالمي .٤
 

  :كما ترجع أھمیة مخرجات التعلم في البرنامج األكادیمي، إلى أنھا
 .تمثل ترجمة حقیقیة لغایات البرنامج ومعاییره -
 .ف یشملھا البرنامجالمساقات التي سو/ تمثل أساس الشتقاق معاییر المقررات -
المساقات التي / تعتبر مرجعیة یمكن االستناد إلیھا عند تقییم البرنامج والمقررات -

  .یشملھا
 .تعتبر أساس لضمان جودة البرنامج والتحسین المستمر لمكوناتھ -
تمثل مؤشرات یمكن من خاللھا قیاس مدى تلبیة البرنامج األكادیمي لمعاییر  -

 .األكادیمیة
  

  :تي تواجھ التعلیم العاليالتحدیات ال
مما ال شك فیھ أن التعلیم العالي أصبح یواجھ مسئولیة القیام بدور جدید في عالم یشھد ثورة 
صناعیة لم یشھدھا العالم من قبل وھي مستندة على تقدم علمي یصحبھ تطور تقني یسیر بذات 

ي تبلغھ المجتمعات، ومن السرعة، وكال األساسین یحددان مدى النمو االقتصادي واالجتماعي الذ
  :أبرز ھذه التحدیات

 حیث أدت العولمة إلى تغییر مسار حركة التعلیم العالي :تحدي العولمة والمنافسة العالمیة -
نتیجًة للشروط الجدیدة التي فرضتھا على كل الدول والتي تحدد أولویات العمل االقتصادي 

قدیم خدمات البنیة األساسیة المرغوبة وتشمل الخصخصة ومشاركة القطاع الخاص في ت
وجودة إعداد الموارد البشریة وتأمین المزید من اإلنفاق على االستثمار وتوسیع األسواق 
لمواكبة المنافسة الدولیة واالنفتاح الملزم على األسواق العالمیة والتعاون في خفض 

  .معدالت البطالة وأھمیة إبراز منتج یستطیع المنافسة في السوق العالمي
من المحتمل أن تركز على عملیات وخدمات جدیدة تستلزم معارف : غیرات فرص العملت -

  .ومھارات متخصصة لیست متاحة بعد في مؤسسات التعلیم العالي
وأمام ھذه التغیرات والتحدیات تبرز أھمیة تطویر سیاسات التعلیم العالي التي تحدد 

 :نوال(. موه نحو تحقیق األھداف المنشودةالموجھات المستقبلیة لتطویر ھذا النظام ودفع حركة ن
٢٠١١(  

والذي أصبح بعد ذلك أحد برامج رؤیة المملكة - ٢٠٢٠وقد انطلق برنامج التحول الوطني 
رصد التحدیات وتم  بمشاركة وزارة التعلیم ضمن قطاعات الدولة، ٢٠١٦في بدایة العام  -٢٠٣٠

، ومؤشرات قیاس األداء، وكذلك بناء المبادرة التي تواجھ التعلیم، وبناء األھداف العامة للتعلیم
 :التعلیمیة والتربویة المحققة لبرنامج التحول الوطني على النحو التالي
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ة   ویظھر حدیات التي تواجھ التعلیم في المملكة من الشكل السابق الت   ویتضح    ان ضعف موائم

  )وزارة التعلیم. (ذه التحدیاتمخرجات التعلیم والتدریب مع احتیاجات سوق العمل ضمن ھ
دافھا            م أھ ن اھ ان م سابقة وك دیات ال ي ضوء التح ز  "وقد حددت وزارة التعلیم أھدافھا ف تعزی

  ."قدرة نظام التعلیم والتدریب لتلبیة متطلبات التنمیة واحتیاجات سوق العمل
اك لقد كان سوق العمل في المملكة یستوعب جمیع خریجي التعلیم العالي، بل كانت ھن

خیارات عدیدة للعمل أمام الخریجین، ولكن الوضع تغیر كثیرًا في السنوات األخیرة، حیث بدأت 
. الفرص تضیق في مؤسسات الدولة وأجھزتھا مما جعل الحاجة تقتصر على بعض التخصصات

وكان معظم الخریجین في السنوات الماضیة یستوعبون في منظومة التربیة والتعلیم، ولكن ذلك 
كتفاء المؤسسات التربویة من بعض التخصصات وحصر التوظیف فیھا في مقابلة النمو تغیر با

  )٢٠٠٧:العتـیبي . (الطبیعي واإلحالل للمتقاعدین والمتسربین من ھذه المؤسسات
وفي الوقت الراھن تمثل قضیة توظیف السعودیین ھاجسًا على المستوى الرسمي والشعبي ال 

د الحجم الحقیقي للبطالة ومستواھا بالنسبة للراغبین في العمل من سیما في غیاب آلیة علمیة لتحدی
السعودیین، وتبقى ھذه القضیة أسیرة لعدد من الفرضیات السائدة یأتي في مقدمتھا عدم مالئمة 
مخرجات التعلیم العالي الحتیاجات سوق العمل من جھة وعزوف القطاع الخاص عن توظیف 

دیل األجنبي الذي یمتلك المھارات المطلوبة ویتحلى بااللتزام العمالة السعودیة في ظل وجود الب
  ). م٢٠٠٣ :صائغ(تكلفة الرخیصة من جھة أخرى واالنضباط في العمل ویتمیز بال

التزال مؤسسات التعلیم العالي غیر قادرة على ربط سیاسات القبول وااللتحاق "حیث 
ئف، وتحقیق المواءمة بین التخصصات بمؤسسات التعلیم العالي باحتیاجات سوق العمل من الوظا

  ).ھـ١٤٢٣ :الزھراني(" المتاحة في ھذه المؤسسات ونظیراتھا المطلوبة في سوق العمل
  

   :نیالخریجو  سوق العملاحصائیات
 :احصائیات عن الخریجون حسب مجال الدراسة: أوًال

على توزیع أعداد الطلبة الخریجین، ونسب توزیعھم ) ١(والشكل ) ١(یوضح الجدول 
الصادر عن )  ٢٠١١إسكد ( مجاًال دراسیًا حسب تصنیف ٢٤مجاالت الدراسة، والبالغ عددھا 

معھد الیونسكو لإلحصاء، حیث یالحظ من مراجعة البیانات أن مجموعة مجاالت العلوم والتقنیة 
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من إجمالي الخریجین في % ٢٣٫٢استحوذت على أعلى نسبة من الطلبة الخریجین فقد بلغت نسبة 
، ومجال %١٩٫٣ع المجاالت األخرى، یلیھا مجال األعمال التجاریة واإلدارة بنسبة بلغت جمی

، في حین جاءت أقل نسبة للطلبة الخریجین في مجال خدمات %١٢٫٥الدراسات اإلنسانیة بنسبة 
  .على التوالي% ٠٫٠٤، و %٠٫٠٠٣النقل، ومجال الطب البیطري بنسبة بلغت 

  )١(جدول 
  )٢٠١١إسكد (حسب تصنیف  ب توزیعھم على مجاالت الدراسةأعداد الخریجین ونس

النسبة من  جملة طالبات طالب مجال الدراسة
 اإلجمالي

 %10.4 21,085 11,596 9,489 الدراسات اإلسالمیة

 %7.4 15,158 11,002 4,156 تدریب معلمین

 %7.3 14,878 8,944 5,934 علوم التربیة

 %0.7 1,356 1,087 269 الفنون

 %12.5 25,415 17,971 7,444 الدراسات اإلنسانیة

العلوم االجتماعیة 
 %6.9 13,984 8,986 4,998 والسلوكیة

 %2.1 4,326 1,082 3,244 الصحافة واإلعالم

 %19.3 39,299 15,060 24,239 األعمال التجاریة واإلدارة

 %1.6 3,341 1,228 2,113 القانون

 %2.6 5,249 3,759 1,490 لوم الحیاةع

 %0.6 1,237 812 425 الخدمات االجتماعیة

علوم إنسانیة 
 واجتماعیة

 %1.4 2,836 2,298 538 الخدمات الشخصیة

 %72.7 148,164 83,825 64,339 االجمالي

 %3.5 7,187 4,860 2,327 العلوم الفیزیائیة

 %2.4 4,921 3,038 1,883 الریاضیات واإلحصاء

 %7.0 14,159 6,175 7,984 المعلوماتیة

 علمي

الزراعة والحراجة وصید 
 %0.2 343 76 267 األسماك
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 %0.3 653 3 650 حمایة البیئة

 %13.4 27,263 14,152 13,111 االجمالي

الھندسة والصناعات 
 %5.9 11,960 70 11,890 الھندسیة

الصناعات اإلنتاجیة 
 %0.2 455 242 213 والتحویلیة

 %1.6 3,228 261 2,967 معماریة والبناءالھندسة ال
 ھندسي

 %0.0 6 0 6 خدمات النقل

 %7.7 15,649 573 15,076 االجمالي

 %0.0 78 0 78 الطب البیطري
 طبي

 %6.2 12,550 6,944 5,606 الصحة

 %6.2 12,628 6944 5684 االجمالي
 %100.0 203,704 105,494 98,210  العاماإلجمالي

، احصاءات التعلیم بالتفصیل، وكالة الوزارة للتخطیط والمعلوماتعلیم، وزارة الت: المصدر
   ھـ١٤٣٦/١٤٣٧الطلبة الخریجون حسب مجال الدراسة للعام احصائیات التعلیم العالي، 
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  )٢٠١١إسكد (سب توزیعھم على مجاالت الدراسة حسب تصنیف أعداد الخریجین ون) ١(شكل 
  

توزیع الطلبة الخریجین داخل مجموعات مجاالت الدراسة، ) ١(والشكل ) ١(یبین الجدول 
، فقد جاءت نسبة  الرئیسیةحیث تفاوتت نسب توزیع الخریجین على مستوى مجاالت الدراسة

، یلیھ  بشكل ملحوظباقي المجاالتأعلى من  وھي %72.7مجاالت العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 
، في حین جاءت أعلى نسبة للطالبات %٢٤٫٧مجال األعمال التجاریة واإلدارة بنسبة بلغت 

، یلیھ مجال الدراسات اإلنسانیة %١٧٫٤الخریجات في مجموعة مجاالت العلوم والتقنیة بنسبة 
  %. ١٧بنسبة بلغت 

 المختلفة، تبین أن أعلى نسبة لھم  الفرعیة الدراسیةوبمقارنة توزیع الخریجین بین المجاالت
من إجمالي الطالب الخریجین في جمیع المجاالت، % ٢٩٫٣تركزت في مجموعة العلوم والتقنیة 

، یلیھ المجال %٧٫٧ بنسبة بلغت الھندسيمجال ال، یلیھ %١٣٫٤بنسبة بلغت العلمي مجال الیلیھ 
  %. ٦٫٢الطبي بنسبة بلغت 

  والتوظیفعمل سوق ال: ثانیًا
 یتضح ان معدل التوظیف م٢٠١٦و ٢٠١٥عند مقارنة تطور معدالت التوظیف بین عامي 

م ویمثل التوظیف ٢٠١٥ كان علیة في عام الذي عن المعدل ٢٠١٦في عام % ٣٧انخفض بنسبة 
 موظفا وموظفھ في عام ٣٦٨٤٧٢من ھذا االنخفاض، حیث انخفض العدد من % ٣٧الجدید نسبة 

م ویعزى أسباب االنخفاض في مستوى ٢٠١٦ موظف وموظفة في عام ٢٣٣٫٢٩٨م الى ٢٠١٥
 القطاع على واثرت نشأتم الى الصعوبات والتحدیات التي ٢٠١٦ و٢٠١٥التوظیف بین عامي 

  .  أدى النخفاض نسب التوظیفالذيالخاص في سوق العمل في المملكة االمر 
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  :خاصالأسباب ضعف مشاركة السعودیون في القطاع : ثالثًا
من السعودیین یعملون في القطاع العام % ٦٧ضعف جاذبیة العمل بالقطاع الخاص حیث ان 

  :من الوافدین في القطاع الخاص لعدة أسباب منھا% ٩٣في حین یعمل 
تم األخذ بالحسبان الزمن ( انخفاض أجور القطاع الخاص وارتفاع أجور القطاع العام -أ

  )اتواإلجاز العمل وساعات العمل وأعباء
مة والصحة المھنیة بالقطاع الخاص وتعتبر المملكة العربیة ال غیاب نظام موحد للس- ب 

  السعودیة أكبر موظف للقوى العاملة في القطاع العام في المنطقة
  . ضعف جاھزیة القطاع الخاص لتوفیر بیئة عمل تناسب المرأة-ج
  

  :السعودیون العاطلون عن العمل: رابعًا
 إجمالي ، اجمالي المتعطلون، الباحثون عن عمل، إجمالي المشتغلونل التاليالجدوستعرض ی      

  .معدل المشاركة االقتصادیة للسكان السعودیینو ،قوة العمل للسكان
    )٢(جدول 

إجمالي المشتغلون، الباحثون عن عمل، اجمالي المتعطلون، إجمالي قوة العمل للسكان، ومعدل 
  المشاركة االقتصادیة للسكان 

  الربع األول2017  الربع الرابع2016
2016 Q4 2017 Q1 

 ذكور اناث اإلجمالي ذكور انا ث اإلجمالي
 المؤشرات

)١ (إجمالي المشتغلون 11,880,904 2,008,233 13,889,137 11,935,646 2,009,086 13,944,732

ن السعودیونالمشتغلو 2,021,865 1,017,080 3,038,945 2,042,114 1,019,283 3,061,397
)١( 

المشتغلون غیر  9,859,039 991,153 10,850,192 9,893,532 989,803 10,883,335
 )١ (السعودیین

  السعودیون الباحثون 219,017 687,535 906,552 177,573 739,990 917,563
 )٢(  عن عمل

 اجمالي المتعطلون 359,737 416,257 775,994 291,761 473,064 764,825
 )١(ة فأكثر سن) 15(

725,727 458,803 266,924 722,910 398,038 324,872 
 المتعطلون

سنة ) 15(السعودیون 
 )١(فأكثر 

39,098 14,261 24,837 53,084 18,219 34,865 
المتعطلون غیر 

سنة ) 15(السعودیین 
 )١(فأكثر 

13,568,423 2,222,683 11,345,740 13,449,596 2,053,526 11,396,070 
ي قوة العمل إجمال

سنة ) 15(للسكان 
 )١(فأكثر 

5,877,677 1,329,868 4,547,809 5,714,401 1,205,427 4,508,974 
قوة العمل للسكان 

سنة ) 15(السعودیین 
 )١(فأكثر 

7,690,746 892,815 6,797,931 7,735,195 848,099 6,887,096 
قوة العمل للسكان غیر 

سنة ) 15(السعودیین 
 )١(فأكثر 
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  الربع األول2017  الربع الرابع2016
2016 Q4 2017 Q1 

 ذكور اناث اإلجمالي ذكور انا ث اإلجمالي
 المؤشرات

56.5 22.8 79.5 55.1 20.9 78.0 
معدل المشاركة 

االقتصادیة للسكان 
 )3 (سنة فأكثر) 15(

42.2 19.3 64.6 40.3 17.4 61.9 

معدل المشاركة 
االقتصادیة للسكان 

سنة ) 15(السعودیین 
 )3 (فأكثر

76.2 31.2 94.0 75.6 29.2 94.1 

معدل المشاركة 
االقتصادیة للسكان 

) 15(غیر السعودیین 
 )3 (فأكثرسنة 

  االجتماعیة،المؤسسة العامة للتأمینات ) 1: (المصدر 
  وزارة العمل والتنمیة االجتماعیةالمدنیة،وزارة الخدمة ) ٣(  
مركز ،)ساعد-جدارة،(المدنیة وزارة الخدمة - ،)حافز(البشریة  تنمیة الموارد صندوق) ٢( 

                              المعلومات الوطني                                      
 م من ٢٠١٧أظھرت نتائج نشرة سوق العمل للربع األول المنتھي بنھایة شھر مارس عام 

واقع بیانات السجالت اإلداریة لدى األجھزة الحكومیة أن جملة عدد المشتغلین بلغت 
ویمثلن ، )%٨٥٫٥(فردًا بنسبة بلغت ) ١١٫٨٨٠٫٩٠٤(یمثل الذكور منھم ، فردًا) ١٣،٨٨٩،١٣٧(

من إجمالي المشتغلین كما أظھرت نتائج السجالت ) % ١٤٫٥(بنسبة  ) ٢،٠٠٨،٢٣٣(اإلناث منھم 
 بلغ %)٦٦٫٥ (نسبة الذكور، فردًا) ٣،٠٣٨،٩٤٥(اإلداریة أن إجمالي المشتغلین السعودیین بلغ 

، دًافر ) ١،٠١٧،٠٨٠(بعدد %) ٣٣٫٥(وبلغت نسبة اإلناث منھم ، فردًا) ٢،٠٢١،٨٦٥(عددھم 
 :مع مالحظة ان بیانات السجالت اإلداریة ال یشمل

 العاملون في القطاعات األمنیة والعسكریة .١
والعاملون غیر المسجلین في سجالت المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة ووزارة  .٢

  ) مثل العاملون لحسابھم الخاص(الخدمة المدنیة 
  

ارتفع إجمالي عدد العاطلین السعودیین د فقوحسب السجالت اإلداریة لدى األجھزة الحكومیة 
متعطال ) ٤٦،٧٧٤(وبمقدار % ٧،٢ م بنسبة ٢٠١٦في الربع الثالث من عام ) الذكور واإلناث(

وقد ارتفع عدد المتعطلین .  م٢٠١٥في عام ) ٦٤٧،٠١٠(متعطال مقابل ) ٦٩٣،٧٨٤(لیبلغ عددھم 
 م ٢٠١٦م في الربع الثالث من عام لیبلغ عددھ% ١٠،٢متعطال بنسبة ) ٢٣،٥٣٠(الذكور بمقدار 

لیبلغ % ٥،٦متعطلة بنسبة ) ٢٣،٢٤٤(متعطال كما ارتفع عدد المتعطالت بمقدار ) ٢٥٤،١٠٨(
  . متعطلة) ٤٣٩،٦٧٦(عددھن في نفس الفترة 

من إجمالي السعودیین  % ٦٣،٤ونسبة اإلناث % ٣٦٫٦وقد بلغت نسبة المتعطلین الذكور 
لیبلغ % ٠،٦ العام للبطالة إذا قورن بالسنوات السابقة بنسبة بلغت المتعطلین، لقد ارتفع المعدل

وقد %. ١١،٥ م البالغ ٢٠١٥ م مقارنًا بنفس المعدل في عام ٢٠١٦في الربع الثالث عام % ١٢،١
% ٥،٣ م مقابل ٢٠١٦في الربع الثالث عام % ٥،٧لیبلغ % ٠،٤ارتفع معدل بطالة الذكور بنسبة 

في نفس الفترة مقابل % ٣٤،٥لیبلغ % ٠،٧دل بطالة اإلناث بنسبة  م، وارتفع مع٢٠١٥في عام 
  . م٢٠١٥في عام % ٣٣،٨
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 )الحكومیةحسب السجالت اإلداریة لدى األجھزة (المشتغلون ویستعرض الجدول التالي 
  )  ٣(جدول 

  إجمالي المشتغلون حسب المھن المختلفة
 الجملة
Total 

 غیر السعودیین
Non-Saudi 

 السعودیون
Saudi 

 ذكور إناث جملة ذكور إناث جملة ذكور إناث جملة

Total Female Male Total Female Male Total Female Male 

 المھن
occupations 

215,193 42,702 172,491 68,401 1,979 66,422 146,792 40,723 106,069 
المشرعون 

والمدیرون ومدیرو 
 االعمال

454,688 68,259 386,429 310,219 23,084 287,135 144,469 45,175 99,294 
االختصاصیون في 
المجاالت العلمیة 
 والفنیة واإلنسانیة

735,032 129,657 605,375 532,549 54,715 477,834 202,483 74,942 127,541 
الفنیون في المجاالت 

العلمیة والفنیة 
 واإلنسانیة

 المھن الكتابیة 301,040 205,571 506,611 76,223 8,338 84,561 377,263 213,909 591,172
 مھن البیع 116,586 99,596 216,182 299,086 6,512 305,598 415,672 106,108 521,780

4,391,078 142,861 4,248,217 4,029,633 94,314 3,935,319  مھن الخدمات 312,898 48,547 361,445

104,769 655 104,114 100,471 102 100,369 4,298 553 3,745 
مھن الزراعة وتربیة 

الحیوان والطیور 
 والصید

230,243 14,053 216,190 199,287 6,804 192,483 30,956 7,249 23,707 
مھن العملیات 

الصناعیة والكیمیائیة 
والصناعات الغذائیة

2,824,927 19,760 2,805,167 2,609,460 2,865 2,606,595 ة المھن الھندسی 198,572 16,895 215,467
 االساسیة المساعدة

 مھن أخرى 30,280 1,026 31,306 205,114 4,037 209,151 235,394 5,063 240,457
10,309,339 743,027 9,566,312 8,449,330 202,750 8,246,580 1,860,009  Totalاالجمالي  1,319,732 540,277

                                                                                                                                                                                                                                     .أالجتماعیة المؤسسة العامة للتأمینات :المصدر
  

  :الدراسات المرتبطة -
  :الىبقة تم تصنیف الدراسات السا

  دراسات استھدفت جودة مخرجات التعلم  :اوًال
  موائمة مخرجات التعلم مع سوق العملدراسات استھدفت : ثانیًا

  
  دراسات استھدفت جودة مخرجات التعلم  :اوًال

تھدف الى تفعیل درجات مشاركة الطالب لتكون باًبا  )م٢٠١٧ ( رجاء شاھیندراسة      
التي ترفع قدرات الطالب العلمیة والمھاریة، وتسھم في مواكبة لالستكشاف واإلضافة العلمیة 

التطور العلمي الحدیث، كما تھدف إلى استقراء ورصد إمكانیة مساھمة عنصر المشاركة في 
جودة مخرجات التعلم، وقد قامت الدراسة على فرضیتین، وتم اتباع المنھج الوصفي االرتباطي 

ثم استخدام النسب اإلحصائیة والمئویة، ) SPSS(حصائیة والتحلیل باستخدام برنامج الحزم اإل
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الوسط الحسابي، االنحراف المعیاري واختبار مربع كاي، إلجابات مجتمع الدراسة؛ حیث تم جمع 
إن للمشاركة : وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أھمھا. بیانات الدراسة المیدانیة بواسطة استبانة

جة التحصیل العلمي للطالب، ورفع معدالت النجاح والتفوق رفع در: الطالبیة دوًرا مھما في
الدراسي، ورفع الكفاءة الذھنیة وزیادة الثقة في الذات، ورفع معدل الجاھزیة لسوق العمل، 
االرتقاء بمھارات الطالب البحثیة وزیادة مشاركتھم في المحافل الدولیة، مساندة المقرر الدراسي 

   .في مواكبة التطورات العصریة
تھدف الى التعرف على مخرجات التعلم التي  )م٢٠١٧ (.Hadjianastasis، Mدراسة أما       

في التعلیم العالي البریطاني، من خالل مواقف واراء المھنیین في التعلیم، لبحث كیفیة استخدام 
وھل یدعم بالفعل تعلیم الطالب من خالل بناء نموذج . مخرجات التعلم من المدرسین والطالب

  . محاكاة الذي طرحھ بیغس، ام انھا مجرد اجراء بیروقراطي اخر ال یؤثر على عملیة التعلمال
الدراسة الى تقییم تھدف  )م٢٠١٦. (نجالء مصطفىونوف التمیمي،   لكال مندراسةوفي       

 لنواتج عبد العزیزبجامعة األمیر سلمان بن ) المتوقع تخرجھن(درجة تمثل طالبات كلیة التربیة 
مشكلة وتمثلت . علم التي حددھا اإلطار الوطني للمؤھالت من وجھة نظر أصحاب المصلحةالت

الطالبات المتوقع تخرجھن، (ما واقع تقییم أصحاب المصلحة : الدراسة في التساؤل اآلتي
 اإلطار في ضوء عبد العزیزلنواتج التعلم في كلیات التربیة بجامعة األمیر سلمان ) المدیرات

المعرفة والفھم، المھارات : في المجاالت المختلفة(الت بالمملكة العربیة السعودیة الوطني للمؤھ
اإلدراكیة، مھارات التواصل واستخدام التقنیة، مھارات تحمل المسئولیة والتعامل مع اآلخرین، 

وتوصلت الدراسة الى  الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي، ؟ استخدمت)المھارات النفس حركیة
فأقل بین آراء الطالبات والمدیرات ) ٠٫٠٥( ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة وجود فروق

في كل محاور االستبیان الخمسة الممثلة لنواتج التعلم والتي حددھا اإلطار الوطني للمؤھالت 
بالمملكة العربیة السعودیة، وكذلك على مستوى االستبیان ككل حیث اختلفت آراء المدیرات عن 

ي تقییمھم لدرجة تمثل الخریجات للمھارات المعرفیة، واإلدراكیة فكانت درجة تمثل الطالبات ف
من وجھة " عالیة"بینما كانت " متوسطة"الخریجات لتلك المھارات من وجھة نظر المدیرات 

نظر الطالبات، وكان ھناك اتفاق على أن الطالبات یمتلكن مھارات التواصل واستخدام التقنیة 
یة، ومھارات تحمل المسئولیة والتعامل مع اآلخرین، والمھارات النفس حركیة والمھارات العدد

اال أن اإلجابات أوضحت أن ھناك فروق دالة إحصائیًا بین إجابات كل من " عالیة"بدرجة 
الطالبات والمدیرات في ھذا المحور كانت لصالح إجابات الطالبات، وقد كانت درجة تقییم 

لفة المتالك خریجات كلیات التربیة للمعارف والمھارات التي حددتھا الطالبات في المواقع المخت
  .االستبانة والمشتقة من اإلطار الوطني للمؤھالت

ھدفت إلى التعرف على أثر استخدام فلسفة المعیب بدراسة  )م٢٠١٥ (إدریسجعفر وقد قام       
مخرجات التعلیم الصفري لكروسبي على تطویر وتحسین أداء أعضاء ھیئة التدریس وجودة 

ولتحقیق ھدف الدراسة قام . رینةبالتطبیق على جامعة الطائف فرع . العالي بالجامعات السعودیة
 عضو ھیئة تدریس من المنتسبین لفرع ٧٠تكون من تالباحث باختیار عینة طبقیة عشوائیة 

ون  عضوًا، وتوصلت الدراسة أن معظم أعضاء ھیئة التدریس مقتنع٨٣جمالي إالجامعة من 
بفلسفة المعیب الصفري إال أنھم ال یستخدمونھا، كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق 
ذات داللھ إحصائیة بین أفراد العینة حول استخدام المعیب في خدمات التعلیم العالي وأخرى 

وفي ضوء نتائج الدراسة توصل . تعزي الختالف للجنس، العمر، والدرجة العلمیة، والخبرة
باحث إلى عدد من التوصیات من شأنھا مساعدة أعضاء ھیئة التدریس على تطویر وتحسین ال

  .أدائھم بصورة ذاتیة وینعكس ذلك على جودة المخرجات
انحصرت مشكلة الدراسة في تحدید التصور  )م٢٠١٥(الغامدي  عبد الرحمندراسة       

مجتمع وكان . عربیة السعودیة لتطویر مخرجات التعلیم األھلي في المملكة الاالستراتیجي
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اما .  مشرف٣٥ مدیر، و٤٠٩مدراء ومشرفي التعلیم األھلي في الریاض والبالغ عددھم : الدراسة
استخدم الباحث المنھج : منھج الدراسة وأدواتھاو.  مشرًفا٢٨ مدیًرا، و١٦٧: عینة الدراسة فكانت

 رسوم التعلیم ارتفاع-١:  أھم النتائج.الوصفي التحلیلي باستخدام االستبانة كأداة لجمع البیانات
 الطالب في المدارس األھلیة معدالت-٢. األھلي بما ال یتناسب مع الخدمة التعلیمیة المقدمة

أھم .  قیمة األراضي لبناء مدارس نموذجیةارتفاع-٣. مرتفعة ال تناسب مستواھم العلمي
 جودة العملیة تفعیل-٢. راتیجي المدارس األھلیة لتبني ھذا التصور االستتشجیع-١: التوصیات

 روح المنافسة بین مدارس التعلیم األھلي لتبني بث- ٣. التعلیمیة بإلزام جمیع المدارس بتطبیقھا
  .ھذه التصورات االستراتیجیة في رسم مستقبلھا

ھدفت إلى التعرف على وسائل بدراسة  )م٢٠١٥(بركة مشنان وإلھام یحیاوي وقام كال من       
ة الشاملة وأھمیة استخدامھا في ضمان جودة مخرجات التعلیم العالي من خالل إدارة الجود

استطالع آراء عینة من األساتذة في كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر بجامعة 
وتمت ھذه الدراسة من خالل وضع فرضیتین ومن ثم مناقشتھا وتحلیلھا باستخدام برنامج . باتنة

)SPSS ( الكشف على مدى صدق األداة المستخدمة في الدراسة، وقد خلصت الدراسة من أجل
المیدانیة إلى أن الكلیة ال تستخدم وسائل إدارة الجودة الشاملة لضمان جودة مخرجات التعلیم 

  العالي ألنھا في المراحل األولى لتطبیق نظام ضمان الجودة
 مخرجات التعلم التعرف على لىه الدراسة ا ھذتھدف )م٢٠١٥( حسام شعبان دراسة       

المستھدفة من برامج الحقوق في الجامعات العربیة، وذلك بغرض التوافق مع مخرجات التعلم 
المستھدفة من البرامج المماثلة في الجامعات العالمیة ذات السمعة العریقة في مجال الحقوق، 

 تستضیف البرنامج من حیث وذلك مع الحرص على مراعاة الواقع المحلي واإلقلیمي للدولة التي
اللغة والثقافة الوطنیة، وقد انقسم البحث إلى ثالث مباحث رئیسیة أولھا یتناول المرجعیة التي بناًء 
علیھا یتم تحدید مخرجات التعلم المستھدفة من برامج الحقوق، والثاني یتناول مخرجات التعلم 

 حول مخرجات التعلم المتعلقة العالمیة المرتبطة بالمعارف، بینما خصص ثالثھم للتحري
بالمھارات، لیصل البحث في النھایة الى مجموعة من التوصیات الھامة في إطار تطویر برامج 
الحقوق بالجامعات العربیة على النحو الذي یجعلھا تتوافق مع مخرجات التعلم العالمیة التي 

  .أوردھا البحث
مشروع الوطني للقیاس بإجراء قام المركز  )م٢٠١٣(دراسة المركز الوطني للقیاس 

 بھدف إعداد معاییر المھارات والقدرات، ومعاییر نواتج التعلم "مخرجات التعلیم العالي"
وإعداد االختبارات الالزمة لقیاس ھذه المھارات والقدرات . التخصصیة، وتحدید مؤشرات قیاسھا

  . ا باستمرارونواتج التعلم التخصصیة، وھذا یشمل بناء ھذه االختبارات وتطویرھ
ھدفت الى السعي لتحقیق مخرجات تعلم فعالة وقد ) م٢٠٠٨ (Shephard. K  دراسة     

اشار إلى أن معظم التدریس والتقییم في التعلیم العالي یركزان على المھارات القیادیة للمعرفة 
، فقد سعت ومع ذلك. والفھم بدال من التركیز على النتائج المھاریة للقیم والمواقف والسلوكیات

بعض مجاالت التعلیم العالي بفعالیة إلى تحقیق نتائج مھاریة وھي استخدام أنشطة تعلم وتعلیم معینة 
وتشمل القضایا الرئیسیة التي یجب النظر فیھا تقییم النتائج وتقییم الدورات، وتوفیر . للقیام بذلك

 األدوار وتصمیم نتائج تعلم واقعیة االئتمان األكادیمي للنتائج المھاریة واألدوار الرئیسیة لنماذج
  .ومقبولة في المجال المھارى

 وتوصل  لتقییم مخرجات التعلم في التعلیم العالي، ھدفت)م٢٠٠٨ (Nusche . D دراسة
مؤسسات التعلیم العالي تواجھ ضغوطا متزایدة لتوفیر البیانات والمعلومات ألرباب العمل الى ان 

التقییمات والتصنیفات الحالیة لمؤسسات التعلیم العالي تمیل إلى لكن . عن نوعیة التعلیم والتعلم
وبدال من ذلك، فإنھا تركز على المدخالت واألنشطة . إھمال المعلومات حول مخرجات تعلم الطلبة

في حین ان . والنواتج البحثیة، مثل الموارد المستخدمة، المقررات التي تدرس، والمقاالت المنشورة
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شرات یعد مؤشر على مدى تطور مؤسسات التعلیم العالي في الواقع لمعارف توفر مثل ھذه المؤ
وفي معظم البلدان، ال یكاد یوجد أي معلومات قابلة للمقارنة عن نوعیة التعلیم في . ومھارات طلبتھا

وفي بعض البلدان، وضعت نھج لتقییم مخرجات التعلم في التعلیم . مختلف البرامج والمؤسسات
  .  تتوفر سوى معلومات قلیلة فیما بین البلدان بشأن خصائص األدوات المستخدمةالعالي، ولكن ال

  
  :دراسات استھدفت موائمة مخرجات التعلم مع سوق العمل: ثانیًا

بدراسة تھدف الدراسة الى قیاس ) م٢٠١٦(      قامت كال من منى طلبة وسھیر عبد الھادي 
لتربیة الخاصة مسار اإلعاقة السمعیة من خالل جودة مخرجات التعلیم الجامعي للطالبات بقسم ا

المقررات الدراسیة وعالقتھا بسوق العمل وتحدید نقاط القوة والضعف فیھا، واستخدمت الدراسة 
استبیان لقیاس مدى رضا الطالبات الخریجات من قسم التربیة الخاصة مسار اإلعاقة السمعیة عن 

لمقررات الدراسیة التي تم دراستھا، وتم استخدام مستوى جودة مخرجات عملیة التعلیم من خالل ا
األسالیب اإلحصائیة المناسبة لتحلیل نتائج العینة، وتوصلت الدراسة إلى عدد من االستنتاجات كان 
أھمھا اتفاق آراء العینة على جودة بعض المخرجات وعلى العكس من ذلك في البعض اآلخر، كما 

  . العینة في جودة بعض المخرجات أیضاتبین أیضا أن ھناك اختالف في رؤى فئة
 ھدفت إلى قیاس اتجاھات كل من األكادیمیین )م٢٠١٣(وفي دراسة لھند دمنھوري  

ومسؤولي إدارة الموارد البشریة في القطاع الخاص نحو األسباب التي تؤدي الى عدم المواءمة بین 
باحثة المنھج الوصفي  استخدمت ال.مخرجات التعلیم العالي ومتطلبات سوق العمل السعودي

 مفردة وعینة ٢١٨التحلیلي، وتم اختیار عینة طبقیة من األكادیمیین بكلیتي اآلداب والعلوم قوامھا 
وقد توصلت الدراسة . مفردة) ٢٧٠(طبقیة من مسؤولي إدارة الموارد البشریة بالقطاع بلغ عددھم 
 الملتحقین بالتعلیم العالي، عدم كفاءة الى ان اھم األسباب التي تؤدي لعدم المواءمة ھي زیادة اعداد

االرشاد األكادیمي في توجیھ الطالب للتخصصات التي یحتاجھا سوق العمل، عدم تطویر المناھج 
 .التعلیمیة، عدم اجادة اللغة االنجلیزیة

 بدراسة تھدف الى التعرف إلى دور الجامعات الفلسطینیة )م٢٠١٣(وقد قام زكي مرتجي 
یق لمواءمة مخرجات التعلیم العالي مع متطلبات سوق العمل، الكشف عن مدى في التخطیط والتنس

قدرة مخرجات التعلیم العالي بالجامعات الفلسطینیة على المنافسة في سوق العمل المحلي وتحدید 
أھم سبل تحقیق المواءمة بین مخرجات التعلیم العالي بالجامعات الفلسطینیة ومتطلبات سوق العمل 

خدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي، وتم اختیار عینة الدراسة بالطریقة القصدیة  است.المحلي
لمجموعة من الخبراء في المؤسسات اإلنتاجیة والخدمیة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، 

وقد توصلت الدراسة الى تحدید . خبیرًا) ١٥(ووحدات الجودة في الجامعات الفلسطینیة بلغ عددھم 
  .قیق المواءمة بین مخرجات التعلیم العالي بالجامعات الفلسطینیة ومتطلبات سوق العملاھم سبل تح

 
التعرف على أبرز : تھدف الىبدراسة  )م٢٠١١ (العیدانمنى و عبد الحمیدحسام وقام       

تحدیات عصر المعلوماتیة وانعكاساتھ على مخرجات التعلیم الجامعي للمرأة وایضاح مفھوم االدارة 
راتیجیة واھمیتھا كمدخل لتحقیق المواءمة بین مخرجات التعلیم الجامعي للمرأة ومتطلبات االست

 التعلیم الجامعي والتشغیلي للمرأة في كل من لمخرجاتسوق العمل والتعرف على الوضع الراھن 
باإلضافة الى تحلیل وتشخیص مشكلة عدم المواءمة یبن مخرجات التعلیم . السعودیةومصر 

السعودیة على ضوء متطلبات سوق العمل من وجھھ نظر ومرأة في كل من مصر الجامعي لل
اصحاب االعمال واجراء دراسة مقارنة بین مخرجات التعلیم الجامعي للمرأة في كل من مصر 

السعودیة على ضوء متطلبات سوق العمل في ظل العوامل والقوى الثقافیة التي تكمن وراء ذلك، و
ارة االستراتیجیة لتحقیق المواءمة بین مخرجات التعلیم الجامعي للمرأة وصوال لنموذج مقترح لإلد

   .  لسعودیةواومتطلبات سوق العمل في عصر المعلوماتیة في كل من مصر 
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 مدى قدرة الجامعات على التعرف الىھدفت  فقد )م٢٠١١(دراسة مجدي یونس اما 
لتي تحول دون تحقیق التوافق بین أھم العوامل اوالسعودیة عن الوفاء باحتیاجات سوق العمل، 

خریجي الجامعات السعودیة وسوق العمل، واستخدم الباحث المنھج الوصفي، وكانت أدوات 
من مسئولي التوظیف ببعض شركات ومؤسسات ) ٧٤(الدراسة االستبیان، وكانت عینة الدراسة 

طالبًا من ) ١٠٥(من أعضاء ھیئة التدریس من جامعة الملك سعود، و ) ٧٢(القطاع الخاص، و
طالب الفرقة الرابعة بكلیات الزراعة والطب البشري والبیطري واإلدارة والعلوم، وتوصلت 
الدراسة أن أھم األسباب التي تسھم في عدم مالءمة خریجي الجامعة الحتیاجات سوق العمل یكمن 

سبة في عدم توزیع الطالب بین التخصصات الجامعیة حسب احتیاجات سوق العمل، وعدم منا
المناھج الجامعیة الحتیاجات سوق العمل، وعدم مشاركة مسئولي قطاعات العمل في رسم سیاسة 

سباب األالقبول في الجامعات، وعدم التنسیق بین الجامعة وأجھزة التخطیط للقوى العاملة، وأن أھم 
لخریجین التي تؤدي إلى عدم إقبال مسئولي التوظیف على تعیین الخریجین یتمثل في عدم إلمام ا

اإللمام باستخدامات الحاسب اآللي، وعدم توفر المعلومات والمعارف المتعلقة وباللغة اإلنجلیزیة 
  .المھارات المھنیة الالزمةوبالتأھیل التخصصي 
مدى الموائمة بین على التعرف إلى ھدفت بدراسة  )م٢٠١١(محمد عكة في حین قام 

عمل الفلسطیني في الضفة الغربیة، واستخدم مخرجات الجامعات الفلسطینیة ومتطلبات سوق ال
الباحث المنھج الوصفي، وكانت أداة الدراسة المقابلة مع مدیرو التوظیف في بعض المؤسسات 
وتركزت حول العوامل المحددة لتوظیف خریجي الجامعات، وتوصلت الدراسة إلى إن إجادة اللغة 

حاق بسوق العمل، ومستوى التحصیل الجید، اإلنجلیزیة عنصر أساسي في تحدید أھلیة الخریج لاللت
والتمكن من استخدام الحاسب اآللي واالنضباط وااللتزام، وتمیز الخریجین عن نظرائھم في 
الجامعات األخرى، وقدرة الخریج على أداء العمل بأقل قدر من التوجیھ، واألخالق الجیدة، وبینت 

عاملة في السوق الفلسطیني من مؤسسات الدراسة أن أھم متطلبات المسئولین في المؤسسات ال
التعلیم العالي تعزیز المعارف والمھارات بخبرات میدانیة، وأن یكون ھناك ربط بین القدرات وبین 
المعارف والمھارات، وأن تنقل المؤسسات التعلیمیة االتجاھات الحدیثة في میدان العمل المتوقع 

أن یتجاوز الخریج مرحلة الحفظ واالسترجاع إلى للخریج إلى داخل أروقة المؤسسات التعلیمیة، و
مراحل اإلبداع والتحلیل والتقویم والقدرة على استخدام المخزون المعرفي لحل المشكالت واتخاذ 

  .القرارات والتكیف مع المتغیرات، وأن یطور مھارة التعامل مع الرؤساء والمرؤوسین والزمالء
 األسباب  علىالتعرفإلى  ھدفت الدراسة )م٢٠١١(دراسة فیصل الزعنون، وعماد أشتیھ 

الحقیقة الكامنة وراء ظاھرة بطالة الخریجین، واستمرار معدالت البطالة باالرتفاع وازدیاد أعداد 
الخریجین واإلقبال على التعلیم من الجنسین بمعدالت مرتفعة، واستخدم الباحثان المنھج الوصفي، 

التعلیمیة من حیث كثرتھا وضعف مواكبتھا للتطور وكشفت الدراسة عن مشاكل تتعلق بالمناھج 
العلمي، وعدم مواءمتھا الحتیاجات سوق العمل، إضافة إلى مشاكل تتعلق بالتعلیم المھني واألنشطة 
الالمنھجیة، وضعف التجھیزات والبنیة التحتیة للتعلیم، واستمرار أسالیب التعلیم التلقینیة، وأثر كل 

ي ال تتناسب وال توازي حجم ومتطلبات سوق العمل مما یؤدي إلى ذلك على مخرجات التعلیم الل
عداد كبیرة من الشباب الذین یواجھون مشكالت جدیدة وحقیقیة تتمثل في عدم قدرتھم على أتخریج 

الحصول على عمل أو وظیفة تتناسب مع نوع التأھیل والتدریب الذي تلقوه خالك مرحلة الدراسة 
  .الجامعیة

التعرف على واقع مواءمة : ھدفت الىدراسة  )م٢٠١٠(احد الزھراني عبد الووقد اجرى 
التعلیم العالي السعودي من القوى البشریة المؤھلة كما یراھا مجتمع الدراسة، تحدید ما إذا كان 
ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین فئات مجتمع الدراسة من حیث ادراكھم لواقع ضعف مواءمة 

من القوى البشریة المؤھلة، تحدید األسباب التي أدت الى ضعف مواءمة التعلیم العالي السعودي 
التعلیم العالي السعودي من القوى البشریة المؤھلة، واستخدم الباحث المنھج الوصفي المسحي، 
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ھم األسباب التي أدت الى أواستخدم االستبانة كأداة رئیسیة لجمع البیانات، وقد توصل الباحث الى 
  . التعلیم العالي السعودي من القوى البشریة المؤھلةات مخرجضعف مواءمة

ھدفت إلى وصف وتحلیل وتشخیص مشكلة عدم التي  )م٢٠٠٧(دراسة منیر العتیبي وفي 
المواءمة أو التوافق بین مخرجات التعلیم العالي بالمملكة واحتیاجات سوق العمل، والتعرف إلى 

لي، واتبعت الدراسة المنھج الوصفي للبیانات متطلبات قطاع األعمال من مؤسسات التعلیم العا
والمعلومات التي تم جمعھا من كل من الدراسات المكتبیة والدراسات المیدانیة السابقة وأیضا من 
اإلحصاءات المنشورة، ومقابلة مدیرو التوظیف، وأوضحت نتائج الدراسة أن توجھات القطاع 

كة بالتركیز على مدى مواءمة ھذه المخرجات الخاص نحو خریجي مؤسسات التعلیم العالي بالممل
مع متطلبات سوق العمل، كما بینت ضرورة توفیر التخصصات التي یحتاج لھا السوق مثل 
التخصصات العلمیة والتخصصات في اللغة اإلنجلیزیة والحاسوب، وبمقابلة نتائج الدراسات 

ن ھناك ضعفا نسبیا في مخرجات السابقة بالمؤشرات اإلحصائیة للتعلیم العالي بالمملكة تبین أ
وتأكد ھذه . التعلیم العالي من التخصصات العلمیة التطبیقیة بالمقارنة مع التخصصات النظریة

النتائج من خالل الزیارات المیدانیة لعدد من المشروعات الخاصة ومقابلة مدیرو التوظیف بھذه 
  . مناسبةمھاریةت المشروعات، وخلصت الدراسة إلى أھمیة توفیر كوادر ذات قدرا

بدراسة تناول فیھا سلسلة من الدراسات حول الكفاءات االكادیمیة ) م٢٠٠٦( Mengقام 
والكفاءات ودورھا في دخول سوق العمل، ) القدرة على حل المشاكل والمعرفة النظریة(المكتسبة 

ة كبیرة من ان البیئة التعلیمیة الفاعلة تسمح للطالب باكتساب مجموع: وقد توصلت الدراسة الى
ن اكتساب كفاءة إالقدرات دون التأثیر على كفاءة التدریب الخاص، وبالنسبة لدخول سوق العمل ، ف

التدریب الخاص تكون اكثر أھمیة في الدول التي تكون فیھا المھن والوظائف موجھھ لسوق العمل 
)  المملكة المتحدةمثل(، عنھ في الدول التي یكون فیھا سوق العمل محلي )مثل ھولندا(بشكل عام 

تستخدم لتعدیل التدریب الخاص األكادیمیة ن الكفاءات إوبالنسبة للتدریب للحصول على الوظیفة ف
   .وفقًا لمتطلبات سوق العمل

 ھدفت الدراسة التعرف إلى احتیاجات سوق العمل ) م٢٠٠٣(دراسة سعد الزھراني 
م العالي مع متطلبات سوق العمل، السعودي من القوى البشریة، ومدى موائمة مخرجات التعلی

عدم وجود : واستخدم الباحث المنھج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزھا
قواعد معلومات عن احتیاجات سوق العمل من التخصصات والمھارات والتي یمكن من خاللھا 

اھج التعلیم العالي على توزیع الطلبة على التخصصات المختلفة بالشكل الصحیح، وعدم قدرة من
  .تحقیق الموائمة بین مھارات وقدرات وخبرات الخریجین وبین متطلبات القطاع الخاص
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  :الفصل الثالث
  :اإلجراءات

  :المنھج  -١
الدراسة ، لمناسبتھ لطبیعة )المسحي، التحلیلي(ستخدم الباحثون المنھج الوصفي ا      

بة لدراسة الظواھر دون التدخل في حدوثھا، وباعتباره باعتباره الطریقة العلمیة المناس
  .المناسب لدراسة الوضع الراھن ومحاولة تفسیر ھذا الوضع

  
 :الدراسةمجتمع  -٢

  :علىه ١٤٣٩ – ١٤٣٨في العام الجامعي الدراسة مجتمع اشتمل 
مؤسسي ال عتماداال الحاصلة على الحكومیة المستفید الداخلي وھي الجامعات السعودیة -

  : وھيجامعات) ١٠(وعددھا م، ١/١/٢٠١٨بالمملكة حتى  یئة تقویم التعلیممن ھ
  جامعة الملك سعود .١
  الملك فھد للبترول والمعادنجامعة  .٢
  عبد العزیزالملك جامعة  .٣
  القصیمجامعة  .٤
  الملك خالدجامعة  .٥
  اإلسالمیةالجامعة  .٦
   بن فیصلعبد الرحمناالمام جامعة  .٧
  الملك سعود للعلوم الطبیة .٨

  :اصلة على اعتماد مشروطالجامعات الح
  الملك فیصلجامعة  .٩

  المجمعةجامعة  .١٠
  

  :وھي جھات التوظیف لخریجي الجامعات بالقطاعات التالیةالمستفید الخارجي  -
  قطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنیة -
  قطاع التعلیم -
  قطاع الصحة -
  قطاع االتصاالت وتقنیة المعلومات  -
  القطاع المصرفي -

لقطاعات تمثل اھم قطاعات التوظیف بالمملكة والتي تركز علیھا رؤیة وذلك نظرًا الن ھذه ا
  .٢٠٣٠المملكة 

  
 :الدراسةعینة  -٣

  . الداخليالمستفید-
 حتى الحاصلة على االعتماد المؤسسي  الحكومیةالجامعات السعودیة  استھداف جمیعتم      

 Convenience() المریحة(بطریقة العینة المالئمة   البحث وتم اختیار عینة١/١/٢٠١٨
Sample( الوسائل االلكترونیة المختلفة على جمیع باستخدام تم تعمیم استبانات الكترونیة حیث 

  :منسوبي الجامعات المختارة بالدراسة من الفئات التالیةعینة البحث من 
 .قیادات أكادیمیة -
 . أعضاء ھیئة التدریس -
 .الخریجون -
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 .)أرباب العمل( الخارجي المستفید-
 الجھات ومسؤولي إدارة الموارد ، الشركات،قطاعاتال مدیري ھداف بعضوتم است

 من المستفیدین الخارجیین من جھات التوظیف لخریجي الجامعات المختارة من القطاعات البشریة
  :التالیة

   الطاقة والصناعة والثروة المعدنیةقطاع-١
   التعلیمقطاع-٢
   الصحةقطاع-٣
  ات  االتصاالت وتقنیة المعلومقطاع-٤
   المصرفيالقطاع-٥

 اھم قطاعات التوظیف بالمملكة والتي تركز علیھا رؤیة تعتبر منوذلك نظرًا الن ھذه القطاعات 
  .٢٠٣٠المملكة 

  :تم اختیار الجامعات وفق الشروط التالیةفقد 
 الحاصلة على االعتماد المؤسسي، لضمان  الحكومیة العینة مؤسسات التعلیم العاليشملت 

 لمجتمع الدارسة تمثیًال نوعیًا صحیحًا في الخصائص ذات العالقة بموضوع تمثیل العینة
وأضحت  متطلبات المركز الوطني للقیاس  فإن الجامعات المعتمدة قد استوفت كذلك.البحث
 على أن ٢-٤، حیث تنص معاییر االعتماد، المعیار قدرة على تلبیة متطلبات المركزال لدیھا

، ومع المعاییر "متطلبات المؤھالت الوطنیة" المنشودة معتتوافق مخرجات تعلم الطلبة 
. المقبولة في حقل التخصص، ویشمل ذلك متطلبات المھن التي یتم إعداد الطلبة لممارستھا

ویجب أن یتم التخطیط للبرنامج بشكل یضمن إسھام كل مقرراتھ الدراسیة في تحقیق 
  .مخرجات تعلم البرنامج بصور ة منسقة

 لدارسة في المؤسسات المختارة، لزیادة درجة تجانس مفردات مجتمع البحث تشابھ طبیعة ا
  . من تأثیر خطأ الصدفةیقللوبما 

  من مناطق ٢٠٣٠اختیار اھم قطاعات التوظیف والتي تركز علیھا رؤیة المملكة 
  .الجامعات المختارة

  :ما یليلتحدید حجم العینة وفق بالباحثون  قاموقد 
وفي حدود خطأ معیاري % ٩٥ینة الممثلة لمجتمع البحث عند مستوى ثقة تم تحدید حجم الع      

، حیث یفترض الباحثون أكبر احتمال لنسبة توافر الخصائص  احصائیًاوھي حدود خطأ مقبولة% ٥
 وھذا یعطي أكبر حجم ممكن للعینة، وبالرجوع للجداول اإلحصائیة ٠٫٠٥المطلوب دراستھا وھو 

) ٣٨٤( مفردة ھو ١٠٠٫٠٠٠ العینة في مجتمع تزید مفرداتھ عن فإن حجم% ٩٥عند مستوى ثقة 
) ٤٢٢(الى حجم العینة لزیادة حجمھا تصبح % ١٠، وبإضافة %٥وذلك عند حدود خطأ معیاري 

االمام، (یمثلون القیادات األكادیمیة، أعضاء ھیئة التدریس، والخریجون من الجامعات المختارة 
) ٤(، والجدول التالي )المستفیدون الخارجیون(توظیف یمثلون جھات ال) ٤٢٢(أیضا ). ٢٠٠٦

  .یوضح إجمالي العینة
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   عینةال إجمالي حجم  )٤ (جدول
 النسبة حجم العینة البیان

 ٥٠٫٣ ٤٤٥ المستفید الداخلي 

 ٤٩٫٧ ٤٣٩ المستفید الخارجي
 %١٠٠ ٨٨٤ اجمالي حجم العینة

  

  توصیف العینة  )٥(جدول 
 النسبة لعینةحجم ا البیان  الفئة

  الوظیفة حسب
 ٨٥٫٦ ٢٧٣ عضو ھیئة تدریس

 ١٤٫١ ٤٥ عمید
 ٠٫٣ ١ وكیل جامعة

 %١٠٠ ٣١٩ المجموع
 الجامعةحسب 

 ١٠٫٣ ٣٣ الجامعة االسالمیة
 ١٢٫٥ ٤٠ الملك سعود للعلوم الطبیةجامعة 

 ١٨٫٢ ٥٨ جامعة القصیم
 ١٠ ٣٢ جامعة المجمعة

 ٧٫٥ ٢٤ جامعة الملك خالد
 ١٣٫٥ ٤٣ جامعة الملك سعود

 ١٢٫٩ ٤١ جامعة الملك عبد العزیز
 ٩٫٤ ٣٠ والمعادنجامعة الملك فھد للبترول 

 ٥٫٦ ١٨ جامعة الملك فیصل
 %١٠٠ ٣١٩ االجمالي

 حسب التخصص العلمي
 ٢١٫٣ ٦٨ طبي
 ٣٢٫٦ ١٠٤ علمي

 ٢١٫٣ ٦٨  واجتماعیةعلوم إنسانیة
 ٢٤٫٨ ٧٩ ھندسي

قیادات 
  وأعضاء 

ھیئة 
 تدریس

 %١٠٠ ٣١٩ االجمالي
 الجامعةحسب 

 ٧٫١ ٩ الجامعة االسالمیة
 ٨٫٧ ١١ الملك سعود للعلوم الطبیةجامعة 
 ١٫٦ ٢ االمام عبدالرحمن بن فیصلجامعة 

 ٦٫٣ ٨ القصیمجامعة 
 ١٢٫٧ ١٦ جامعة المجمعة

 ١٢٫٧ ١٦ جامعة الملك خالد
 ١٢٫٧ ١٦ ودجامعة الملك سع

 ٢٠٫٦ ٢٦ جامعة الملك عبد العزیز

 الخریجین

 ٨٫٧ ١١ والمعادنجامعة الملك فھد للبترول 
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 النسبة لعینةحجم ا البیان  الفئة
 ٨٫٧ ١١ جامعة الملك فیصل

 ١٠٠ ١٢٦ االجمالي
 التخصص العلميحسب 

 ١٩٫٠ ٢٤ طبي
 ٢٣٫٨ ٣٠ علمي

 ٣٨٫١ ٤٨  واجتماعیةعلوم إنسانیة
 ١٩٫٠ ٢٤ ھندسي

 ١٠٠ ١٢٦ االجمالي
 نوعالحسب 

 ١٩٫٨ ٢٥ انثى
 ٨٠٫٢ ١٠١ ذكر

 ١٠٠ ١٢٦ االجمالي
 حسب القطاع الوظیفي

 ٨٫٤ ٣٧ أعمال حرة
 ٤٨٫٥ ٢١٣ حكومي
 ٤٣٫١ ١٨٩ خاص

 %١٠٠ ٤٣٩ االجمالي
 حسب المجال الوظیفي

 ١٩٫١ ٨٤ قطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنیة
 ٢٤٫٦ ١٠٨ قطاع التعلیم

 ١٩٫٦ ٨٦ الصحةقطاع 
 ١٥٫٧ ٦٩ قطاع االتصاالت وتقنیة المعلومات

 ٢١٫٠ ٩٢ القطاع المصرفي
 %١٠٠ ٤٣٩ المجموع

 حسب انتساب موظفي المؤسسة للجامعة
 ٧٫١ ٣١ الجامعة االسالمیة

 ٧٫٧ ٣٤ الملك سعود للعلوم الطبیةجامعة 
 ١٦٫٩ ٧٤ االمام عبدالرحمن بن فیصلجامعة 

 ٥٫٢ ٢٣ مالقصیجامعة 
 ٧٫٧ ٣٤ جامعة المجمعة

 ١١٫٦ ٥١ جامعة الملك خالد
 ٩٫٨ ٤٣ جامعة الملك سعود

 ١٢٫١ ٥٣ جامعة الملك عبد العزیز
 ٧٫٥ ٣٣ والمعادنجامعة الملك فھد للبترول 

 ١٤٫٤ ٦٣ جامعة الملك فیصل

ارباب 
 العمل

 ١٠٠ ٤٣٩ االجمالي
اجمالي 

 %١٠٠ ٨٨٤ حجم العینة
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اجمالي حجم عینة الدراسة، وتوزیع العینة وفقًا لعدد من المتغیرات ) ٥، ٤(أوضح الجدولین       
حیث بلغ ) الوظیفة، الجامعة، التخصص العلمي، النوع، القطاع الوظیفي، المجال الوظیفي: (وھي

قیادات (للمستفید الداخلي ) ٥٠٫٣(بنسبة ) ٤٤٥(منھا ) ٨٨٤(اجمالي حجم العینة الكلیة للدراسة 
 ).ارباب العمل(للمستفید الخارجي ) ٤٩٫٧(بنسبة ) ٤٣٩(، و)دریس وخریجینوأعضاء ھیئة ت

 
 أدوات جمع البیانــات -٤

   - : تم استخدام أدوات جمع البیانات اآلتیة
 تحلیل المحتوى  - أ

كذلك وثائق بعض الوزارات مثل الخدمة المدنیة و، ٢٠٣٠حیث تم تحلیل محتوى رؤیة 
  .والعمل

 المقابلة  - ب
للقاءات والمقابالت الشخصیة والھاتفیة مع عدد من مجتمع البحث تم عقد عدد من ا      

طلبات ووسائل جودة بھدف التعرف على متخالل مرحلة اعداد االستبانات، وكذلك وذلك 
  .مخرجات التعلم

  
  استطالعات الرأي  - ت

تم إعداد عدد من االستبانات الستطالع رأي المستفیدین الداخلیین والخارجیین،       
حیث . معامالت العلمیة لالستبانات قبل تطبیقھا على عینة الدراسة بمختلف فئاتھاوإجراء ال

  :ا یليتم تصمیم عدد ثالث استبانات كم
 استبانة القیادات وأعضاء ھیئة التدریس  - أ
 استبانة الخریجین  - ب
 أرباب سوق العملاستبانة   - ت

  : االستبیانات اإلجراءات العلمیة التي اتبعھا الباحثون في بناء 
 . والتي استطاع الباحثون التوصل إلیھاجودة مخرجات التعلم تحلیلیة الستبیانات دراسة .١
تبیانات    .٢ ة الس راءات النظری ل الق ة وتحلی تعلم دراس ات ال ودة مخرج د  ج سنى تحدی ى یت  حت

  .الستبیاناتلالمحاور الرئیسیة 
 : االستبانات على النحو التاليتم تحدید محاور .٣

 : وشملت المحاور التالیةتدریساستبانة القیادات وأعضاء ھیئة ال
 جودة مخرجات التعلم -
 متطلبات ووسائل تجوید مخرجات التعلم -

 :استبانة الخریجین وشملت المحاور التالیة
 ارتباط التخصص الدراسي بمجال الوظیفة -
 تطویر المعارف والمھارات -

  :استبانة المجتمع المحلي وشملت المحاور التالیة
 جودة مستوى الخریجین -
  مع الجامعةالعالقة -

 
  :أثناء خطوات بناء االستبیانوقد تم مراعاة اآلتي 

 :إتباع األسلوب العلمي في صیاغة العبارات كما یلي
 .أن یكون للعبارة معني واحد محدد –
 .أن تكون العبارة مستقلة عن غیرھا من العبارات –
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 .استبعاد العبارات البدیھیة أو المعقدة أو التي تحتمل أكثر من معني –
 .ع العبارات على المحاور وفقًا لمضمونھا ومعناھاتوزی –
 .إجراء التعدیالت المناسبة والمطلوبة لوضع االستبیان في الصورة النھائیة –
ا            – ا م راوح اآلراء علیھ أن تكون العبارة ذات قدرة على استثارة ذھن المستجیب وتت

ًا،   : خماسيبین الموافقة التامة وعدم الموافقة التامة وفقًا لمیزان تقدیر     ق تمام مواف
ق د، مواف ق، محای ر مواف ق ،غی ر مواف ًا  غی ى  تمام درجات عل صیص ال م تخ وت

        ).١، ٢، ٣، ٤، ٥(الترتیب كما یلي 
وتم تحدید درجة .  تحتوي االستبانات على عدد من العبارات، باإلضافة الى سؤال مفتوح      

ت ھي استجابة بدرجة ممتازة، واستجابة االستجابة لكل عبارة من عبارات االستبانة بأربع مستویا
بدرجة جید جدا، واستجابة بدرجة جید، واستجابة بدرجة مقبول، من خالل تقییم المتوسط الحسابي 

  :لكل عبارة كما یلي
، )١(، والحد األدنى ھو )٥(      یتضح أن الحد األعلى لدرجة كل عبارة من عبارات االستبانة ھو 

نجد أن طول الفترة بین كل " عدد مستویات التقییم) "٤(بالقسمة على ، و)٤(والفارق بینھما ھو 
  :، وعلیھ فان)١(مستوى واخر ھو 

  یعكس استجابة بدرجة مقبول) ٢(حصول العبارة على متوسط أقل من  .١
  یعكس استجابة بدرجة جید) ٣(الي أقل من ) ٢(حصول العبارة على متوسط  .٢
  .یعكس استجابة بدرجة جید جدا) ٤(الي أقل من ) ٣(حصول العبارة على متوسط  .٣
  )م٢٠١٧:حسان (.فأكثر یعكس استجابة بدرجة ممتاز) ٤(حصول العبارة على متوسط  .٤

  
وفیما یلي نستعرض المحاور والعبارات لالستبانات الثالث في صورتھا المبدئیة والنھائیة كما یبین 

  )٦(جدول 
  ) ٦(جدول 

  لالستباناتالنھائیةعدد المحاور والعبارات في صورتھا المبدئیة و
 النھائیة المبدئیة النھائیة المبدئیة االستبیان العبارات المحاور

 ١٧ ١٥ ٢ ٣ القیادات وأعضاء ھیئة التدریس: األول
 ١١ ١٧ ٢ ٤ الخریجین: الثاني
 ١١ ١٤ ٢ ٤ ارباب العمل: الثالث

 ٣٩ ٤٦ ٦ ١١ اإلجمالي العام لالستبانات
في صورتھا المبدئیة لالستبانات الثالث لي عدد المحاور والعبارات اجما) ٦(      یوضح الجدول 

  .قبل العرض على الخبراء، وفي صورتھا النھائیة بعد العرض على الخبراء
 
  : المعامالت العلمیة لالستبانات -٥

  :قام الباحثون بحساب المعامالت العلمیة لالستبانات وذلك على النحو التالي
  :صدق بالطرق التالیة تم حساب ال:الصدقأ ـ 

    . صدق المحتوي -
  . صدق االتساق الداخلي -

  :قام الباحثون بحساب الثبات بطریقتین كما یلي: الثبات. ب
   .    التجزئة النصفیة -
  .ثبات ألفا كرونباخ -
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  : صدق المحتوي
سة،                سمة المقی ى ال ل المحاور عل وھو إجراء یھدف لبیان مدي صدق االستبیان في قیاس وتمثی
تخضع آلراء المحكمین المتخصصین، حیث یقومون  ) المحتوي( أن البنود في صدق الخبراء    حیث

  .بترتیبھا وتعدیلھا بما یتناسب والمحور المراد قیاسھ
ویم                اس والتق ي مجاالت القی راء ف ى الخب ن خالل عرض المحاور عل وع م ذا الن دیر ھ م تق وت

اء ووض        دي انتم اد وم ي األبع ارة للمحور   والجودة، إلبداء آرائھم ف رك     وح كل عب ھ وت ة إلی المنتمی
ن  خبراء، وذلك) ٥(، وعددھم  حریة االستبعاد والتعدیل واإلضافة بما یرونھ مناسب        خالل الفترة م

  :م للتأكد من٢٠١٧/ ١٢ /٢٩م، وحتى ٢٠١٧ /١٢/ ١٥
 صالحیة االستبیان لموضوع وأھداف البحث. 
 مدي وضوح وصیاغة العبارات. 
 لمحاورمدي مالئمة العبارات ل. 
 إجراء تعدیالت على العبارات عن طریق الحذف أو اإلضافة أو النقل أو التعدیل. 

احث فقد وعلى ھذا    ى     ونتوصل الب راء إل ى الخب د العرض عل ة،     بع ارات المبدئی  المحاور والعب
  ).٧(كما یتضح من جدول  المحذوفة، المعدلة والنھائیة

  )٧(جدول 
   االستبانات الثالث على التعدیالت التي قام بھا الخبراء
 العبارات المحاور

المبد االستبیان
 ئیة

المحذ
 وفة

المعد
 لة

النھا
 ئیة

المبد
 ئیة

المحذ
 وفة

المعد
 لة

النھا
 ئیة

القیادات وأعضاء : األول
 ١٧ ٣ ١ ١٨ ٢ ١ ١ ٣ ھیئة التدریس

 ١١ ٤ ٦ ١٧ ٢ ١ ٢ ٤ الخریجین: الثاني
 ١١ ٥ ٣ ١٤ ٢ ١ ٢ ٤ ارباب العمل: الثالث

 ٣٩ ١٢ ١٠ ٤٦ ٦ ٣ ٥ ١١ ي العام اإلجمال
قبل والنھائیة المعدلة والمحذوفة واجمالي عدد المحاور والعبارات المبدئیة ) ٧(      یوضح الجدول 

 . لالستبانات الثالثالعرض على الخبراءوبعد 
  :صدق االتساق الداخلي

احث ام الب اس ونق رض المقی ى بع ا  عل تطالعیة قوامھ ة اس ن ) ٥٠( عین ة م ل فئ ن ك ات م  الفئ
ن          ) ١٥٠(المستھدفة بإجمالي    رة م ة االستطالعیة خالل الفت م ٢٠/١/٢٠١٨مبحوث إلجراء التجرب

ین المبحوثین             ،م٥/٢/٢٠١٨ إلى ز ب ى التمیی ادرًا عل تبیان ق ان االس درات  ذوي وذلك للتأكد إذا ك  الق
ذف ا                 م ح ة للمحور وت ارة بالدرجة الكلی اط درجة كل عب ق حساب ارتب ارات  المتفاوتة عن طری لعب

اط           ضمنھ وارتب ا یت ًال فیم اور ك ع المح ارات م اط العب الل ارتب ن خ ك م صائیًا وذل ة إح ر الدال غی
داول  ھو موضح المحاور بالمقیاس ككل من خالل استخراج معامالت االرتباط كما    ) ١٤-٦(في الج

  :على النحو التالي
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ا  : اوًال اس رض دریس   مقی ة الت ضاء ھیئ ادات وأع ات   القی ودة مخرج ن ج ات  ع تعلم بالجامع ال
  .السعودیة المعتمدة من ھیئة تقویم التعلیم

  )٨(جدول 
  "جودة مخرجات التعلم"البعد األول ارتباط العبارة بدرجة 

 ٥٠= ن                                                                                                          
 االرتباط العبارة م

تناسب المعارف والمھارات العملیة التي اكتسبھا خریجي الجامعة مع متطلبات ت ١
 **556. الوظیفیة المرشح لھا

 العمل – التقاریر كتابة-الشفوي "أشعر بالرضا عن مستوي مھارات االتصال مثل  ٢
 **547. لدي خریجي جامعتكم" ضمن فریق

وتقنیة المعلومات بشكل لدي خریجي جامعتكم مھارات استخدام الحاسب االلي  ٣
 **655. مرضي

 **652. یتسم خریجي جامعتكم بحد مقبول من المھارات اإلداریة المرتبطة بالعمل ٤
 **641. ترسخ الجامعة التفكیر المستقل في خریجیھا ٥
 **558. تطور الجامعة قدرات خریجیھا لتحدید وحل المشكالت ٦

ات ارباب العمل وجھات التوظیف في تطویر تبادر الجامعة لالستفادة من آراء وخبر ٧
 **624. خططھا وبرامجھا الدراسیة

 **636. توجد جسور تواصل بین الجامعة وجھات التوظیف ٨
 **630. تحرص الجامعة على تدریب طالبھا خالل فترة دراستھم بجھات تدریب خارجھا ٩

 =*٠٫٠١**=  ، ٠٫٠٥ 
 من مقیاس )جودة مخرجات التعلم ( للبعد األولخليصدق االتساق الدا) ٨(      یوضح الجدول 

ارتباط كل عبارة بدرجة البعد، رضا القیادات وأعضاء ھیئة التدریس، حیث یتضح من الجدول 
   .٠٫٠١داللة إحصائیة  لجمیع العبارات عند مستوى  ارتباطویظھر وجود

  
  )٩(جدول 

  "د مخرجات التعلممتطلبات ووسائل تجوی"البعد الثاني ارتباط العبارة بدرجة 
 ٥٠= ن

 االرتباط العبارة م
 **623. تمتلك الجامعة آلیة واضحة لمراجعة خططھا التعلیمیة بصورة دوریة ١
 **672. تعمل الجامعة علي تحسین خدمات االرشاد األكادیمي لطالبھا ٢

٣ 
- عیادات – مستشفیات –معامل وورش "یتوافر بالجامعة البنیة التحتیة مثل 

التي تواكب "  برامج وأنظمة وحواسب الكترونیة– مكتبات –راسیة قاعات د
 التطور العلمي في كافة التخصصات

.589** 

 **649. یتناسب عدد الطالب الملتحقین بالجامعة مع مرافقھا وتجھیزاتھا ٤
 **630. تعمل الجامعة على استقطاب الكفاءات المتمیزة من أعضاء ھیئة التدریس ٥

 منسوبیھا من أعضاء ھیئة التدریس ببرامج تدریبیة وتنمیة مھنیة تدعم الجامعة ٦
 **581. في مجال التدریس ومستجدات المناھج

 **591. تضمن الجامعة أن ما یقدم من دعم بشطر الطالب یقدم مثلھ في شطر الطالبات ٧
 **615. المناھج تالئم متطلبات سوق العمل ٨

 =*٠٫٠١**=  ، ٠٫٠٥ 
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متطلبات ووسائل تجوید مخرجات ( للبعد الثاني صدق االتساق الداخلي) ٩(ول       یوضح الجد
ارتباط كل عبارة من مقیاس رضا القیادات وأعضاء ھیئة التدریس، حیث یتضح من الجدول ) التعلم

 . ٠٫٠١بدرجة البعد، ویظھر وجود ارتباط لجمیع العبارات عند مستوى داللة إحصائیة 
  )١٠(جدول 

  رضا القیادات وأعضاء ھیئة التدریسمقیاس  بدرجة ارتباط العبارة
 ٥٠= ن

 االرتباط العبارة م

تتناسب المعارف والمھارات العملیة التي اكتسبھا خریجي الجامعة مع متطلبات  1
 **528. الوظیفیة المرشح لھا

 – التقاریر كتابة- الشفوي "أشعر بالرضا عن مستوي مھارات االتصال مثل  2
 **511.  لدي خریجي جامعتكم"العمل ضمن فریق

لدي خریجي جامعتكم مھارات استخدام الحاسب االلي وتقنیة المعلومات بشكل  3
 **639. مرضي

 **605. یتسم خریجي جامعتكم بحد مقبول من المھارات اإلداریة المرتبطة بالعمل 4
 **553. ترسخ الجامعة التفكیر المستقل في خریجیھا 5
 **485.  خریجیھا لتحدید وحل المشكالتتطور الجامعة قدرات 6

تبادر الجامعة لالستفادة من آراء وخبرات ارباب العمل وجھات التوظیف في  7
 **569. تطویر خططھا وبرامجھا الدراسیة

 **619. توجد جسور تواصل بین الجامعة وجھات التوظیف 8

یب تحرص الجامعة على تدریب طالبھا خالل فترة دراستھم بجھات تدر 9
 **618. خارجھا

 **547. تمتلك الجامعة آلیة واضحة لمراجعة خططھا التعلیمیة بصورة دوریة 10
 **634. تعمل الجامعة علي تحسین خدمات االرشاد األكادیمي لطالبھا 11

12 
- عیادات – مستشفیات –معامل وورش "یتوافر بالجامعة البنیة التحتیة مثل 

التي تواكب "  وأنظمة وحواسب الكترونیة برامج– مكتبات –قاعات دراسیة 
 التطور العلمي في كافة التخصصات

.495** 

 **594. یتناسب عدد الطالب الملتحقین بالجامعة مع مرافقھا وتجھیزاتھا 13
 **571. تعمل الجامعة على استقطاب الكفاءات المتمیزة من أعضاء ھیئة التدریس 14

ھیئة التدریس ببرامج تدریبیة وتنمیة مھنیة تدعم الجامعة منسوبیھا من أعضاء  15
 **528. في مجال التدریس ومستجدات المناھج

 **529. تضمن الجامعة أن ما یقدم من دعم بشطر الطالب یقدم مثلھ في شطر الطالبات 16
 **591. المناھج تالئم متطلبات سوق العمل 17

 =*٠٫٠٠١**=  ، ٠٫٠٥ 
 لمقیاس رضا القیادات وأعضاء ھیئة التدریس، ساق الداخليصدق االت) ١٠(      یوضح الجدول 

ارتباط كل عبارة بدرجة المقیاس، ویظھر وجود ارتباط لجمیع العبارات حیث یتضح من الجدول 
  . ٠٫٠١عند مستوى داللة إحصائیة 
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ة        مقیاس رضا الخریجین :ثانیًا دة من ھیئ سعودیة المعتم ات ال تعلم بالجامع  عن جودة مخرجات ال
 یم التعلیمتقو

  )١١(جدول 
  "ارتباط التخصص الدراسي بمجال الوظیفة"البعد األول ارتباط العبارة بدرجة 

 ٥٠= ن                                                                                                   
 االرتباط العبارة م
 **671.  وظیفتياستفدت من تخصصي الدراسي في انجاز مھام ١
 **659. اشعر بالرضا عن مستواي المعرفي والمھارى في مجال وظیفتي ٢

لعبت برامج التدریب المیداني أو سنة االمتیاز خالل دراستي الجامعیة دورًا  ٣
 **645. محوریًا في تطویر مھاراتي العملیة

 **690. لم احتاج الي فترة تدریب أو تأھیل فور توظیفي ٤
 **618. الرضا بشكل عام عن جودة برنامجي الدراسياشعر ب ٥

  
 =*٠٫٠١**=  ، ٠٫٠٥ 

ارتباط التخصص الدراسي بمجال ( للبعد األول صدق االتساق الداخلي) ١١(      یوضح الجدول 
ارتباط كل عبارة بدرجة البعد، من مقیاس رضا الخریجین، حیث یتضح من الجدول ) الوظیفة

  . ٠٫٠١لعبارات عند مستوى داللة إحصائیة ویظھر وجود ارتباط لجمیع ا
  )١٢(جدول 

  "تطویر المعارف والمھارات"البعد الثاني ارتباط العبارة بدرجة 
 ٥٠= ن                                                                                  

 االرتباط العبارة م
 **671. ل المشكالتطورت دراستي من قدراتي على االبتكار وح ٦
 **659. أستطیع العمل بفعالیة مع مجموعات وفرق العمل مع االخرین ٧
 **645. طورت دراستي الجامعیة قدراتي على التفكیر المستقل ٨
طورت دراستي الجامعیة من مھارات التواصل الكتابي والشفھي مع  ٩

 **599. االخرین

ستخدام الحاسب وتقنیة طورت دراستي الجامعیة من مھاراتي في ا ١٠
 **578. المعلومات

ادارة الوقت "اكسبتني دراستي الجامعیة مھارات إداریة مرتبطة بالعمل مثل  ١١
 **690. " دقة وسرعة اإلنجاز–

  
 =*٠٫٠١**=  ، ٠٫٠٥ 

من ) تطویر المعارف والمھارات( للبعد الثاني صدق االتساق الداخلي) ١٢(      یوضح الجدول 
ارتباط كل عبارة بدرجة البعد، ویظھر وجود لخریجین، حیث یتضح من الجدول مقیاس رضا ا

  . ٠٫٠١ارتباط لجمیع العبارات عند مستوى داللة إحصائیة 
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  )١٣(جدول 
  رضا الخریجینمقیاس  ارتباط العبارة بدرجة

 ٥٠= ن                                                                                     
 االرتباط العبارة م
 **671. استفدت من تخصصي الدراسي في انجاز مھام وظیفتي ١
 **618. اشعر بالرضا عن مستواي المعرفي والمھارى في مجال وظیفتي ٢

لعبت برامج التدریب المیداني أو سنة االمتیاز خالل دراستي الجامعیة دورًا  ٣
 **512. محوریًا في تطویر مھاراتي العملیة

 **690. لم احتاج الي فترة تدریب أو تأھیل فور توظیفي ٤
 **509. اشعر بالرضا بشكل عام عن جودة برنامجي الدراسي ٥
 **603. طورت دراستي من قدراتي على االبتكار وحل المشكالت ٦
 **510. أستطیع العمل بفعالیة مع مجموعات وفرق العمل مع االخرین ٧
 **599. جامعیة قدراتي على التفكیر المستقلطورت دراستي ال ٨

طورت دراستي الجامعیة من مھارات التواصل الكتابي والشفھي مع  ٩
 **518. االخرین

طورت دراستي الجامعیة من مھاراتي في استخدام الحاسب وتقنیة  ١٠
 **540. المعلومات

ادارة الوقت "اكسبتني دراستي الجامعیة مھارات إداریة مرتبطة بالعمل مثل  ١١
 **595. " دقة وسرعة اإلنجاز–

 =*٠٫٠٠١**=  ، ٠٫٠٥ 
 لمقیاس رضا الخریجین، حیث یتضح من صدق االتساق الداخلي) ١٣(      یوضح الجدول 

ارتباط كل عبارة بدرجة المقیاس، ویظھر وجود ارتباط لجمیع العبارات عند مستوى داللة الجدول 
 . ٠٫٠١إحصائیة 

  

عن جودة مخرجات التعلم بالجامعات السعودیة المعتمدة من ھیئة ا ارباب العمل  مقیاس رض :ثالثًا
 تقویم التعلیم

  )١٤(جدول 
  "جودة مستوي الخریجین"البعد األول ارتباط العبارة بدرجة 

 ٥٠= ن                                                                                        
 الرتباطا العبارة م

تتناسب المعارف والمھارات العملیة التي اكتسبھا الخریج مع متطلباتكم الوظیفیة  ١
 **847. الحالیة والمستقبلیة

 **807. ال یحتاج الخریجین المنتسبین لدیكم الي أي برامج تأھیلیة في بدایة توظیفھم ٢

 العمل –قاریر  التكتابة-الشفوي "أشعر بالرضا عن مستوي مھارات االتصال مثل  ٣
 **767. لدي الخریجین المنتسبین لدیكم" ضمن فریق

لدي الخریجین المنتسبین لدیكم مھارات استخدام الحاسب االلي وتقنیة المعلومات  ٤
 **736. بشكل مرضي

یتسم الخریجین المنتسبین لدیكم بحد مقبول من المھارات اإلداریة المرتبطة بالعمل  ٥
 **646. "عة اإلنجاز دقة وسر–ادارة الوقت "

 **748. یمتلك الخریجون قدرة على التفكیر المستقل ٦
 **672. الستقصاء وحل مشكالت العملایمتلك الخریجون المقدرة على  ٧
 =*٠٫٠١**=  ، ٠٫٠٥ 
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٧١٤

من مقیاس ) جودة مستوي الخریجین( للبعد األول صدق االتساق الداخلي) ١٤(      یوضح الجدول 
ارتباط كل عبارة بدرجة البعد، ویظھر وجود ارتباط  حیث یتضح من الجدول رضا أرباب العمل،

 . ٠٫٠١لجمیع العبارات عند مستوى داللة إحصائیة 
  )١٥(جدول 

  "العالقة مع الجامعة"البعد الثاني ارتباط العبارة بدرجة 
 ٥٠= ن                                                                                   

 االرتباط العبارة م
 **681. توجد جسور تواصل بینكم وبین الجامعة ٨

تتابع الجامعة مستوي أداء خریجیھا لتحدید جوانب الضعف والعمل على  ٩
 **734. معالجتھا

تستفید الجامعة من آرائكم وخبراتكم في تطویر خططھا وبرامجھا  ١٠
 **680. الدراسیة

 **579. تدریب طالب الجامعة خالل فترة دراستھمتشارك مؤسستكم في  ١١
  

 =*٠٫٠١**=  ، ٠٫٠٥ 
من مقیاس ) العالقة مع الجامعة( للبعد الثاني صدق االتساق الداخلي) ١٥(      یوضح الجدول 

ارتباط كل عبارة بدرجة البعد، ویظھر وجود ارتباط رضا أرباب العمل، حیث یتضح من الجدول 
 . ٠٫٠١وى داللة إحصائیة لجمیع العبارات عند مست

  )١٦(جدول 
  رضا أرباب العملمقیاس ارتباط العبارة بدرجة 

 ٥٠= ن                                                                                            
 االرتباط العبارة م

لباتكم تتناسب المعارف والمھارات العملیة التي اكتسبھا الخریج مع متط 1
 **847. الوظیفیة الحالیة والمستقبلیة

 **752. ال یحتاج الخریجین المنتسبین لدیكم الي أي برامج تأھیلیة في بدایة توظیفھم 2

 – التقاریر كتابة- الشفوي "أشعر بالرضا عن مستوي مھارات االتصال مثل  3
 **716. لدي الخریجین المنتسبین لدیكم" العمل ضمن فریق

ریجین المنتسبین لدیكم مھارات استخدام الحاسب االلي وتقنیة لدي الخ 4
 **627. المعلومات بشكل مرضي

یتسم الخریجین المنتسبین لدیكم بحد مقبول من المھارات اإلداریة المرتبطة  5
 **634. " دقة وسرعة اإلنجاز–ادارة الوقت "بالعمل 

 **600. یمتلك الخریجون قدرة على التفكیر المستقل 6
 **723. یمتلك الخریجون المقدرة على الستقصاء وحل مشكالت العمل 7
 **688. توجد جسور تواصل بینكم وبین الجامعة 8

تتابع الجامعة مستوي أداء خریجیھا لتحدید جوانب الضعف والعمل على  9
 **697. معالجتھا

 **655. سیةتستفید الجامعة من آرائكم وخبراتكم في تطویر خططھا وبرامجھا الدرا 10
 **573. تشارك مؤسستكم في تدریب طالب الجامعة خالل فترة دراستھم 11

  
 =*٠٫٠١**=  ، ٠٫٠٥ 
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٧١٥

 لمقیاس رضا أرباب العمل، حیث یتضح من صدق االتساق الداخلي) ١٦(      یوضح الجدول 
 داللة ارتباط كل عبارة بدرجة المقیاس، ویظھر وجود ارتباط لجمیع العبارات عند مستوىالجدول 

 . ٠٫٠١إحصائیة 
  

  :ب ـ الثبات
  :التالیتینطریقتین الحساب ثبات المقیاس ل ون الباحثاستخدم

 التجزئة النصفیة  -
 كرونباخمعامل ألفا  -

ق  اجراء تجربة استطالعیة لحساب ثبات االستبانات،     تم   ك بتطبی تبانات وذل ة    االس ى عین  عل
ة األساسیة للبحث   خمسون من مجتمع البحث األصلي ومن خارج        ) ٥٠(قوامھا   ك  العین خالل  ، وذل

 طریقة التجزئة النصفیة، (باستخدام ثبات الحساب  وتمم، ١٥/١/٢٠١٨م إلى   ١/١/٢٠١٨الفترة من   
ي         ،  )كرونباخمعامل ألفا   و ا ف ة إحصائیة كم د الوأظھرت معامالت االرتباط درجات ذات دالل  ولاج
)١٧-١٩ (  

  

 یسمقیاس رضا القیادات وأعضاء ھیئة التدر: اوًال
  )١٧(جدول 

  حساب الثبات لمقیاس رضا القیادات وأعضاء ھیئة التدریس
 ٥٠= ن                                                                              

 التجزئة النصفیة ألفا كرونباخ البیان
 ٠٫٧٣٠ ٠٫٧٩٠ جودة مخرجات التعلم: البعد األول

 ٠٫٧٣٠ ٠٫٧٧٠ ئل تجوید مخرجات التعلمالبعد الثاني متطلبات ووسا
 ٠٫٨٢٠ ٠٫٨٧٠ المقیاس ككل

، والتجزئة النصفیة، كرونباخقیاس الثبات باستخدام معامل ألفا ) ١٧(جدول الیتضح من       
   :یليما القیادات وأعضاء ھیئة التدریس، حیث اشارت الى لمقیاس رضا 

ا     امالت ألف اخ ـ تراوحت مع اس رضا   كرونب ا  لمقی دریس    القی ة الت ین   دات وأعضاء ھیئ ا ب  :٠٫٧٧(م
) ٠٫٨٧( بلغ معامل ألفا للدرجة الكلیة للمقیاس وقد إحصائیًا، ارتباط دالة  معامالت   وھي) ٠٫٨٧

  .المقیاسمما یشیر إلى ثبات 
ین  القیادات وأعضاء ھیئة التدریس ـ تراوحت معامالت التجزئة النصفیة لمقیاس رضا    : ٠٫٧٣(ما ب

) ٠٫٨٢(ت ارتباط دالة إحصائیًا، وقد بلغ معامل ألفا للدرجة الكلیة للمقیاس    معامال وھي) ٠٫٨٢
  . مما یشیر إلى ثبات المقیاس

  
 مقیاس رضا الخریجین: ثانیًا 

  )١٨(جدول 
  حساب الثبات لمقیاس رضا الخریجین

 ٥٠= ن                                                                                     
 التجزئة النصفیة ألفا كرونباخ البیان

 ٠٫٧٩١ ٠٫٨٩٢ ارتباط التخصص الدراسي بمجال الوظیفة: البعد األول
 ٠٫٦٧٨ ٠٫٨٠٧ تطویر المعارف والمھارات: البعد الثاني

 ٠٫٨٦٣ ٠٫٩١١ المقیاس ككل
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ة النصفیة، ، والتجزئكرونباخقیاس الثبات باستخدام معامل ألفا ) ١٨(      یتضح من الجدول 
  : ما یليالخریجین، حیث اشارت الى لمقیاس رضا 

ا     امالت ألف ت مع اخـ تراوح ا  كرونب اس رض ریجین   لمقی ین  الخ ا ب ي) ٠٫٩١١: ٠٫٨٠٧(م  وھ
اس             ة للمقی شیر   ) ٠٫٩١١(معامالت ارتباط دالة إحصائیًا، وقد بلغ معامل ألفا للدرجة الكلی ا ی مم

  .إلى ثبات المقیاس
امالت ال   ت مع ا    ـ تراوح اس رض صفیة لمقی ة الن دریس    تجزئ ة الت ضاء ھیئ ادات وأع ین  القی ا ب م

ي) ٠٫٨٦٣: ٠٫٦٧٨( ة   وھ ة الكلی ا للدرج ل ألف غ معام د بل صائیًا، وق ة إح اط دال امالت ارتب  مع
  . مما یشیر إلى ثبات المقیاس) ٠٫٨٦٣(للمقیاس 

 رباب العملأمقیاس رضا : ثانیًا
  )١٩(جدول 

   العمل حساب الثبات لمقیاس رضا أرباب
 ٥٠= ن                                                                              

ألفا  البیان
 التجزئة النصفیة كرونباخ

 ٠٫٩٤٠ ٠٫٩٥٠ جودة مستوي الخریجین: البعد األول
 ٠٫٨٤٦ ٠٫٨٨٨ العالقة مع الجامعة: البعد الثاني

 ٠٫٩٠٢ ٠٫٩٥٨ المقیاس ككل
، والتجزئة النصفیة، كرونباخقیاس الثبات باستخدام معامل ألفا ) ١٩(من الجداول       یتضح 

  : ما یليأرباب العمل، حیث اشارت الى لمقیاس رضا 
ا   امالت ألف ت مع اخـ تراوح ا كرونب اس رض ل  لمقی اب العم ین ارب ا ب ي) ٠٫٩٥٨: ٠٫٨٨٨(م  وھ

اس   معامالت ارتباط دالة إحصائیًا، وقد بلغ معامل ألفا للدرجة          ة للمقی شیر   ) ٠٫٩٥٨( الكلی ا ی مم
  .إلى ثبات المقیاس

ا        اس رض صفیة لمقی ة الن امالت التجزئ ت مع دریس    ـ تراوح ة الت ضاء ھیئ ادات وأع ین  القی ا ب م
ي) ٠٫٩٤٠: ٠٫٨٤٦( ة   وھ ة الكلی ا للدرج ل ألف غ معام د بل صائیًا، وق ة إح اط دال امالت ارتب  مع

  . مما یشیر إلى ثبات المقیاس) ٠٫٩٠٢(للمقیاس 
  المعالجة اإلحصائیة -٦

  :  استخدم الباحثون المعالجات اإلحصائیة المناسبة لطبیعة الدراسة وھي كما یلي
 المتوسط الحسابي.  
 االنحراف المعیاري. 
 التكرارات والنسب المئویة. 
 معامل االرتباط. 
 ألفا كرونباخ .  
 التجزئة النصفیة. 

  
  الدراسة المیدانیة  -٧

في ) ٨٨٤( عینة البحث وقوامھا على في صورتھا النھائیة اتبیانقام الباحثون بتطبیق االست      
 القیادات وأعضاء نایم حیت قام الباحثون بتعمیم استب٢٠١٨ / ١٥/٣م حتى ٢٠١٨ /١/٣الفترة من 

وقد -  ھیئة التدریس بالجامعات المختارة من خالل وكالء وعمداء التطویر والجودة بتلك الجامعات
 من الخریجین، وتعمیم استبیان -  جامعات١٠ات فقط من اجمالي  جامع٩ت عدد ااستجابوصلت 

استبانة أرباب العمل من خالل العالقات العامة خالل وحدات الخریجین بالجامعات المختارة، كذلك 
  .بالجامعات المختارة
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 النتائج: الفصل الرابع

   األولالتساؤلنتائج عرض ومناقشة : أوال
  ؟٢٠٣٠سوق العمل السعودي وفق رؤیة المملكة ما أھم متطلبات  : الذي ینص على

  :وقد تم تحدید أھم متطلبات سوق العمل السعودي وفق عدد من المصادر وھي
  ٢٠٣٠تحدید أھم متطلبات سوق العمل السعودي وفق رؤیة المملكة   
  ووزارة االقتصاد (متطلبات سوق العمل من خالل رؤیة القطاعات الحكومیة أھم

  ) والتخطیط
  بات سوق العمل من خالل رؤیة وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة متطلأھم  

  
  ٢٠٣٠تحدید أھم متطلبات سوق العمل السعودي وفق رؤیة المملكة   

 من خالل تحلیل ٢٠٣٠وقد تم تحدید أھم متطلبات سوق العمل السعودي وفق رؤیة المملكة      
أھم ، وتم التوصل الى ان حرؤیة تحت محوري االقتصاد المزدھر والوطن الطمومحتوى ال

  : ٢٠٣٠متطلبات سوق العمل السعودي وفق رؤیة المملكة 
 كفاءات تعلیمیة  -١
  مجال التجارة الحدیثة وااللكترونیة متخصصین في -٢
 في قطاع تقنیة المعلوماتمتخصصین  -٣
- یورانیوم–فوسفات–ذھب( للعمل في قطاع التعدین والتصنیع نفنیمتخصصین  -٤

 )نحاس-الومنیوم
 مجال الطاقة المتجدّدةفي  متخصصین -٥
 في مجال تجارة التجزئةمتخصصین  -٦
 ) الموارد البشریةإدارة() إدارة االعمال(للعمل في القطاع اإلداري متخصصین  -٧
   في مجال التدریبمتخصصین  -٨
  .ریادة األعمال والمنشآت الصغیرة والمتوسطة -٩

 مشاركة المرأة في سوق العملزیادة  - ١٠
  

 ووزارة االقتصاد والتخطیط( رؤیة القطاعات الحكومیة متطلبات سوق العمل من خالل ( 
ووزارة االقتصاد (وقد تم تحدید اھم متطلبات سوق العمل من خالل رؤیة القطاعات الحكومیة       

  :، وتم التوصل الى ما یلي)والتخطیط
 

 :وتشمللسوق العمل   المطلوبةالمجاالت المھنیة: اوًال
 موظفو القطاع العام والخاص  - أ

 عمال الحرة اال - ب
 أصحاب االعمال   - ت

 

  : المعرفة والمھارات العامة المطلوبة لسوق العمل: ثانیًا
یالحظ أن المعرفة والمھارات العامة المطلوبة لسوق العمل والتي حددت من خالل رؤیة      

والذي یشتمل على خمسة ) سقف(القطاعات الحكومیة تتوافق مع اإلطار الوطني للمؤھالت 
لمعرفة، المھارات المعرفیة، مھارات العالقات الشخصیة وتحمل المسؤولیة، مھارات مجاالت ھي ا

 .االتصال ومھارات تقنیة المعلومات والمھارات العددیة، المھارات النفسیة الحركیة
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التاریخ -مھارات اللغة - اساسیات الریاضیات والعلوم ( وتشمل مھارات أساسیة  - أ
 وتتوافق مع المجال األول والرابع من اإلطار ) بالتقنیة الحدیثةااللمام- والثقافة 

  .الوطني للمؤھالت
 وتتوافق مع )اتخاذ القرار- حل المشكالت - التفكیر الناقد (ویشمل التفكیر والتعلم  - ب

 .المجال الثاني والثالث من اإلطار الوطني للمؤھالت
ماعي مھارات التواصل االجت- مھارات القیادة (وتشمل مھارات حیاتیة واجتماعیة  - - ت

وتتوافق مع المجال الثالث والرابع من ) االلمام باألمور المالیة-العمل ضمن فریق -
  .اإلطار الوطني للمؤھالت

) ضبط النفس-المسئولیة الفردیة -البوصلة األخالقیة (وتشمل االخالقیات والقیم  - ث
 .وتتوافق مع المجال الثالث من اإلطار الوطني للمؤھالت

  

 : رات اإلضافیة المطلوبة لسوق العمل والتي یحددھا نوع المجالالمعرفة والمھا: ثالثًا
  ) إداریة لعمل حر محتملمھارات-مجال تدریب عملي ( وتشمل وظائف مھنیة وفنیة   - أ

 أساسیة في مجال خبرة- محددخبیر متخصص في مجال ( وتشمل وظائف التعلیم الجامعي - ب
  ) إداریةمھارات- خارج المملكة ویفضل منالعمل 

 – التدریس –معرفة عمیقة ومتطورة في مجال التخصص ( تشمل ثیة واكادیمیةوظائف بح - ت
 )البحث
  متطلبات سوق العمل من خالل رؤیة وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة  

  : وھيتخصصات تعاني نقص في اعداد الخریجین 
 الطب  -١
 الصیدلة  -٢
 التقنیة الطبیة  -٣
 التمریض  -٤
 التعلیم  -٥
 لمعلوماتعلوم الكومبیوتر وتكنولوجیا ا -٦
 المحاسبة والمالیة  -٧
 الھندسة بأنواعھا  -٨

 تخصصات تعاني فائض في اعداد الخریجین 
 الشریعة -١
 الدراسات اإلسالمیة -٢
  اللغة العربیة -٣
 العلوم اإلنسانیة -٤

 ومتطلبات سوق ٢٠٣٠    یستعرض الجدول التالي موائمة متطلبات سوق العمل بین رؤیة المملكة 
ومتطلبات سوق العمل من ) وزارة االقتصاد والتخطیط(لحكومیة العمل من خالل رؤیة القطاعات ا

  خالل رؤیة وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة
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  )٢٠(جدول 
   القطاعات الحكومیةوبعض، ٢٠٣٠موائمة متطلبات سوق العمل وفق رؤیة المملكة 

 م
متطلبات سوق العمل 

السعودي رؤیة المملكة 
٢٠٣٠ 

متطلبات سوق العمل من 
قتصاد ووزارة اال

 والتخطیط

متطلبات سوق العمل من 
وزارة العمل والتنمیة 

 االجتماعیة

 التعلیم وظائف التعلیم الجامعي كفاءات تعلیمیة ١
 

متخصصین في مجال  ٢
علوم الكومبیوتر  وظائف مھنیة وفنیة التجارة الحدیثة وااللكترونیة

 وتكنولوجیا المعلومات

متخصصین في قطاع تقنیة  ٣
علوم الكومبیوتر  ظائف مھنیة وفنیةو المعلومات

 وتكنولوجیا المعلومات

٤ 

متخصصین فنین للعمل في 
قطاع التعدین والتصنیع 

-یورانیوم–فوسفات–ذھب(
 )نحاس-الومنیوم

 الھندسة بأنواعھا وظائف مھنیة وفنیة
 

متخصصین في مجال  ٥
 الھندسة بأنواعھا وظائف مھنیة وفنیة الطاقة المتجدّدة

ي مجال تجارة متخصصین ف ٦
 المحاسبة والمالیة وظائف مھنیة وفنیة التجزئة

 

٧ 

متخصصین للعمل في 
إدارة (القطاع اإلداري 

إدارة الموارد ) (االعمال
 )البشریة

موظفو القطاع العام 
 والخاص

 المحاسبة والمالیة
 

متخصصین في مجال  ٨
 - وظائف مھنیة وفنیة التدریب

ریادة األعمال والمنشآت  ٩
 - - .رة والمتوسطةالصغی

زیادة مشاركة المرأة في  ١٠
 - - سوق العمل

 
 :ومن خالل ما سبق تتم اإلجابة على التساؤل األول والذي ینص على

  ؟٢٠٣٠ما أھم متطلبات سوق العمل السعودي وفق رؤیة المملكة 
 

  التساؤل الثانيعرض ومناقشة نتائج : ثانیًا
 الالزمة لتطویر جودة مخرجات التعلم في ما المتطلبات والوسائل :الذي ینص على 

  ؟٢٠٣٠الجامعات السعودیة وفق رؤیة المملكة 
تم تحدید قد و ،مخرجات التعلم فان ھناك عددًا من المتطلبات والوسائل الالزمة لذلكلتطویر       

آراء عینة البحث من قیادات وأعضاء ھیئة تدریس وخریجین تلك المتطلبات والوسائل من خالل 
 حول المتطلبات والوسائل الالزمة مفتوح على سؤال  االستبانات اشتملتحیث. باب عملوار

  ؟٢٠٣٠ في ضوء رؤیة المملكة لتجوید مخرجات التعلم
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وكان ھناك عددا من االستجابات المختلفة من الفئات المستھدفة حول المتطلبات والوسائل 
المتطلبات والوسائل بعد حذف المتشابھات الالزمة لذلك التطویر، تم تجمیع كافة المقترحات حول 

  :كما یلي
  : مقترحات خاصة برأي القیادات الجامعیة وأعضاء ھیئة التدریس 

 .تطویر البرامج والمناھج الدراسیة بما یتواكب مع متغیرات العصر .١
 .تطویر استراتیجیات التدریس .٢
 .تطویر نظم تقویم الطالب ورفع الكفاءة التعلیمیة .٣
 . االعتمادات االكادیمیة للبرامجالسعي للحصول على .٤
 . االرتقاء بقدرات الكلیات والمجتمع األكادیمي الستیعاب التخصصات العلمیة الحدیثة .٥
 .استخدام التقنیات الحدیثة في التعلیم والتعلم والتقویم وإنتاج المواد التعلیمیة .٦
 .تعظیم االستفادة من نظم ومصادر المعلومات والمعامل والبنیة التحتیة .٧
 . شر ثقافة ومتطلبات الجودة في تطویر البرامجن .٨
 .دعم الجامعات مالیا لتطویر برامجھا وبنیتھا المعملیة .٩

 .تطویر المعامل ومتطلباتھا ورفع قدرات الكوادر الفنیة .١٠
 .استقطاب الكفاءات العلمیة بكل تخصص .١١
دین من استقرار الكادر األكادیمي وشعوره باألمان الوظیفي خصوصا فیما یتعلق بالمتعاق .١٢

 . غیر السعودیین
 .تدریب ھیئة التدریس على المستجدات بمجال التدریس والمناھج .١٣
 .التوأمة مع برامج ومعاھد وطنیة في نفس التخصص كجھات مقارنة مرجعیة .١٤
 .التوأمة مع برامج ومعاھد دولیة في نفس التخصص كجھات مقارنة مرجعیة .١٥
 . زء من برنامجھم الدراسيتدریب الطالب المتمیزین في معاھد علمیة دولیة كج .١٦
 .مراجعة وتحدیث البرامج والمقررات الدراسیة .١٧
 .دعم مھارات التعلم الذاتي .١٨
 .تفعیل برامج التدریب المیداني لكافة التخصصات .١٩

  
 : مقترحات خاصة برأي الخریجین 

الطالبة / وفرة المعلومات عن البرامج أو المؤھالت بالمرحلة الجامعیة، التي تمكن الطالب .١
 .رفة ماذا سیتعلم ویكون قادر على أدائھمن مع

حریة اختیار الطلبة للتخصص العلمي، وكذلك حریة االختیار للمقررات الدراسیة داخل  .٢
 .التخصص تبعا ألولویاتھ ورغباتھ االھتمام بالجانب العملي والمیداني

 .وجود قنوات اتصال فعالة مع الھیئات والشركات لتدریب الطلبة والخریجین .٣
 . على الجانب المھارىالتركیز  .٤
 .ربط المناھج الدراسیة بالجانب العملي .٥

 
 :مقترحات خاصة برأي ارباب العمل 

تقویة الروابط والتفاعل بین الجامعات وھیئات المجتمع المدني وارباب العمل والقطاعات  .١
 .الصناعیة وسوق العمل

 .االھتمام باللغة اإلنجلیزیة لدي الخریجین .٢
 . االلي واستخداماتھاالھتمام بمھارات الحاسب .٣
 .ترسیخ مھارات التواصل بكافة اشكالھا الشفویة وكتابة التقاریر ومھارات االتصال الفعال .٤
 .بناء مھارات التفكیر الناقد والمستقل .٥
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 . دعم مھارات حل المشكالت والتعامل مع االزمات .٦
 .اكساب الطلبة مھارات وسلوكیات المھنة .٧
 

ائل تجوید مخرجات التعلم من وجھة نظر المستفیدین وفي األخیر یمكن ایجاز متطلبات ووس
بالتأكید على ضرورة التنمیة الشاملة لشخصیة المتعلمین من خالل تكامل العناصر األساسیة في 
منظومة التعلم والتعلیم وھي التوازن بین المعرفة النظریة والمھارات العملیة واالتجاھات والقیم 

مرتبطة بالتخصص والتي تنعكس جمیعھا على التطبیقات العملیة واالخالقیات المھنیة والسلوكیة ال
ویجب ان . لمختلف المقررات المتضمنة في البرنامج وتؤثر إیجابیا على األداء المھني للخریجین

ینعكس ذلك على طرائق التدریس الجامعیة مثل حل المشكالت، التعلم المبني على التساؤل، 
سات الحالة، التعلم التعاوني، التعلم النشط، لعب األدوار، المشروعات، مجموعات المناقشة، درا

كما یتعین استخدام استراتیجیات التدریس المناسبة مما سبق حسب طبیعة اعداد المتعلمین . المحاكاة
  ).اعداد كبیرة، اعداد صغیرة، تدریس فردي(

  
  : ذلك تتم اإلجابة عن التساؤل الثاني الذي ینص علىب

ائل الالزمة لتطویر جودة مخرجات التعلم في الجامعات السعودیة ما المتطلبات والوس
  ؟٢٠٣٠وفق رؤیة المملكة 

  
  الثالثالتساؤل عرض ومناقشة نتائج : ًالثثا

عن ) المستفید الخارجي(والمجتمع ) الممارسین(ما مدى رضا الجامعة  :الذي ینص على 
  جودة مخرجات التعلم في الجامعات السعودیة؟

  رض ونناقش النتائج التي تم التوصل الیھا من خالل استطالعات الرأيوفیما یلي نستع
 ،قیادات وأعضاء ھیئة تدریس(الممارسین المستفید الداخلي استعراض نتائج رضا  -١

 )وخریجین
  )٢١(جدول 

  القیادات وأعضاء ھیئة تدریسالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لعبارات مقیاس رضا 
   عن مخرجات التعلم

 عبارةال م
موافق 
 بشدة
% 

 موافق
% 

  محاید
% 

غیر 
 موافق

% 

غیر 
موافق 
 بشدة
% 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

١ 

ارف  ب المع تتناس
ي     ة الت ارات العملی والمھ
اكتسبھا خریجي الجامعة 
ة    ات الوظیفی ع متطلب م

 المرشح لھا

32.5 58 7.7 1.8 0 4.21 0.746 ١ 

٢ 

ن   ا ع عر بالرض أش
ھارات االتصال مستوي م

ل   شفوي  "مث ة  -ال كتاب
اریر  من  –التق ل ض  العم

ق  ي   " فری دي خریج ل
  جامعتكم

  
 

28.5 52.1 16.3 2.1 0.9 4.05 0.802 ٦ 
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٧٢٢

 عبارةال م
موافق 
 بشدة
% 

 موافق
% 

  محاید
% 

غیر 
 موافق

% 

غیر 
موافق 
 بشدة
% 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

٣ 

امعتكم    ي ج دي خریج ل
تخدام  ارات اس مھ
ة  ي وتقنی ب االل الحاس
 المعلومات بشكل مرضي

25.2 49.1 21.8 3.7 0.3 3.95 0.783 ١٤ 

٤ 
امعتكم  ي ج سم خریج یت

بول من المھارات بحد مق 
 اإلداریة المرتبطة بالعمل

20.9 50.3 24.5 4.3 0 3.88 0.733 ١٦ 

ر   ٥ ة التفكی خ الجامع ترس
 ١٣ 0.777 3.97 0.6 2.8 22.7 46.6 27.3 المستقل في خریجیھا

٦ 
درات  ة ق ور الجامع تط
ل    د وح ا لتحدی خریجیھ

 المشكالت
23.9 47.9 25.2 2.1 0.9 3.92 0.754 ١٥ 

٧ 

تفادة    تبادر الجا  ة لالس مع
اب       من آراء وخبرات ارب
ف  ات التوظی ل وجھ العم
ا    ویر خططھ ي تط ف

 وبرامجھا الدراسیة

27.3 54.3 15 3.4 0 4.06 0.721 ٥ 

٨ 
توجد جسور تواصل بین  
ات  ة وجھ الجامع

 التوظیف
27.6 46.9 20.9 4.6 0 3.98 0.676 ١١ 

٩ 

ى  ة عل رص الجامع تح
تدریب طالبھا خالل فترة   

ات   تھم بجھ دریب دراس  ت
 خارجھا

32.2 49.1 14.7 3.7 0.3 4.09 0.721 ٤ 

١٠ 
ة   ة آلی ك الجامع تمتل
واضحة لمراجعة خططھا 
 التعلیمیة بصورة دوریة

35.9 48.5 12 3.1 0.6 4.16 0.796 ٢ 

١١ 
ي  ة عل ل الجامع تعم
اد   دمات االرش سین خ تح

 األكادیمي لطالبھا
27.9 51.8 16.6 3.7 0 4.04 0.770 ٧ 

١٢ 

وافر بال ة  یت ة البنی جامع
ل  ة مث ل "التحتی معام

شفیات –وورش   – مست
ادات  یة  -عی ات دراس قاع

ات – رامج – مكتب  ب
ب  ة وحواس وأنظم

ة ب  " الكترونی ي تواك الت
ة    ي كاف ي ف ور العلم التط

 التخصصات

31 54.3 12.6 1.8 0.3 4.14 0.721 ٣ 

١٣ 
الب    دد الط ب ع یتناس
ع  ة م ین بالجامع الملتحق

 مرافقھا وتجھیزاتھا
18.7 61.7 17.2 2.5 0 3.97 0.676 ١٢ 

ى    ١٤ ة عل ل الجامع  ١٠ 0.754 3.99 0.3 2.5 19.6 53.1 24.5تعم
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٧٢٣

 عبارةال م
موافق 
 بشدة
% 

 موافق
% 

  محاید
% 

غیر 
 موافق

% 

غیر 
موافق 
 بشدة
% 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

اءات  تقطاب الكف اس
المتمیزة من أعضاء ھیئة 

 التدریس

١٥ 

سوبیھا   ة من دعم الجامع ت
ة    ضاء ھیئ ن أع م
ة      التدریس ببرامج تدریبی
ال   ي مج ة ف ة مھنی وتنمی
ستجدات  دریس وم الت

 المناھج

24.5 56.1 16.6 2.5 0.3 4.02 0.733 ٩ 

١٦ 

ا    ة أن م ضمن الجامع ت
شطر     م ب ن دع دم م یق
ي   ھ ف دم مثل الب یق الط

 شطر الطالبات

17.8 55.5 21.8 4.3 0.6 3.86 0.777 ١٧ 

ات    ١٧ م متطلب اھج تالئ المن
 ٨ 0.721 4.03 0.3 1.2 19 54.3 25.2 سوق العمل

  0.74 4.02 للمقیاسالمتوسط العام 
رضا القیادات وأعضاء ھیئة تدریس عن لالمتوسط الحسابي ان ) ٢١(ول  یوضح الجد     

) ٤٫٠٢( جاء على المستوى الكلي للمقیاس بدرجة ممتازة بمتوسط حسابي مخرجات التعلم
) ٤٫٢١-٣٫٨٦(، وقد تراوحت المتوسطات الحسابیة للعبارات ما بین )٠٫٧٤(وانحراف معیاري 

تتناسب المعارف والمھارات "از، حیث احتلت العبارة وھي درجات تتراوح من جید جدًا الى ممت
الترتیب األول بین " العملیة التي اكتسبھا خریجي الجامعة مع متطلبات الوظیفیة المرشح لھا

تضمن "، وجاءت العبارة )٠٫٧٤٦(وانحراف معیاري ) ٤٫٢١(عبارات المقیاس بمتوسط حسابي 
في الترتیب االخیر بین " ثلھ في شطر الطالباتالجامعة أن ما یقدم من دعم بشطر الطالب یقدم م

 مما یلقي الضوء حول )٠٫٧٧٧(وانحراف معیاري ) ٣٫٨٦(عبارات المقیاس بمتوسط حسابي 
  .)طالبا وطالبات(أھمیة االھتمام بتماثل الدعم المقدم بكال شطري الجامعات 

لتدریس عینة البحث بالجامعات       وتعتبر ھذه النتائج منطقیة نظرًا الن القیادات وأعضاء ھیئة ا
المعتمدة فَعلوا وطوروا أنظمة ضمان الجودة بالجامعة وقطاعاتھا المختلفة والتي تستوجب تطویر 
البرامج والمناھج ووضع االلیات الالزمة لضمان جودة مخرجات التعلم وتعتبر ھذه الفئة ھي أكثر 

ن من الجدول نفسھ ان اھم أسباب عدم الفئات معرفة بالجھود المبذولة في ذلك الصدد، كما یتبی
قلة اھتمام الجامعة بأن ما یقدم من دعم بشطر الطالب یقدم مثلھ في (في بالترتیب الرضا تمثلت 

شطر الطالبات، ضعف المھارات اإلداریة المرتبطة بالعمل لدى الخریجین، ضعف تطویر الجامعة 
استخدام الحاسب االلي وتقنیة مھارات ضعف لقدرات الخریجین في تحدید وحل المشكالت، 

وبالرغم من  )لدى الخریجینخ الجامعة التفكیر المستقل یترسلدى الخریجین، ضعف المعلومات 
 وھى بذلك تختلف مع معظم نسبة الرضا المرتفعة لدى القیادات وأعضاء ھیئة التدریس عینة البحث

مع ما توصلت الیھ دراسات تتفق  لرضا المرتبطة بأھم أسباب قلة االنتائج، اال ان الدراسات السابقة
  )م٢٠٠٢المنیع وم ٢٠١٠دمنھوري الم، ٢٠٠٧العتیبي ھـ، ١٤٢٣الزھراني (
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٧٢٤

  )٢٢(جدول 
  المتوسط الحسابي لعبارات مقیاس رضا القیادات وأعضاء ھیئة تدریس حسب الجامعات

 العبارة م
الملك 
عبد 
 العزیز

الملك 
 سعود

الملك 
 القصیم فھد

الملك 
  خالد
 

  المیةاإلس
 

الملك 
سعود 
للعلوم 
 الطبیة

الملك 
 المجمعة فیصل

١ 

ارف   ب المع تتناس
ي   ة الت ارات العملی والمھ
ة   ي الجامع سبھا خریج اكت
ة    ات الوظیفی ع متطلب م

 المرشح لھا

4.41 4.58 4.32 4.33 4.04 4.00 3.85 3.78 4.16 

٢ 

أشعر بالرضا عن مستوي  
ل   صال مث ارات االت مھ

اریر  -الشفوي  "  كتابة التق
ق – من فری ل ض "  العم

 لدي خریجي جامعتكم

4.22 4.38 4.52 4.23 3.75 3.62 3.78 4.06 3.63 

٣ 

امعتكم  ي ج دي خریج ل
مھارات استخدام الحاسب    
ات  ة المعلوم ي وتقنی االل

 بشكل مرضي

4.39 4.24 4.45 4.10 3.58 3.62 3.49 3.83 3.50 

٤ 
امعتكم   ي ج سم خریج یت
ارات        ول من المھ بحد مقب

 المرتبطة بالعملاإلداریة 
4.32 4.13 4.32 3.93 3.33 3.53 3.66 3.72 3.56 

ر  ٥ ة التفكی خ الجامع ترس
 3.81 3.83 3.61 3.53 3.54 4.08 4.42 4.27 4.32 المستقل في خریجیھا

٦ 
درات  ة ق ور الجامع تط
ل    د وح ا لتحدی خریجیھ

 المشكالت
4.15 4.24 4.06 3.97 3.63 3.76 3.68 3.67 3.75 

٧ 

ادر الج تفادة   تب ة لالس امع
اب    رات ارب ن آراء وخب م
ف  ات التوظی ل وجھ العم
ا    ویر خططھ ي تط ف

 وبرامجھا الدراسیة

4.34 4.24 4.42 4.10 3.83 2.82 3.78 3.78 3.91 

ین        ٨ ل ب توجد جسور تواص
 3.59 3.72 3.68 3.56 3.79 4.12 4.39 4.27 4.29 الجامعة وجھات التوظیف

٩ 

ى  ة عل رص الجامع تح
ا   رة     تدریب طالبھ  خالل فت

دریب  ات ت تھم بجھ دراس
 خارجھا

4.44 4.38 4.42 4.10 3.88 4.00 3.63 4.06 3.78 

١٠ 
ة  ة آلی ك الجامع تمتل
ا      ة خططھ واضحة لمراجع

 التعلیمیة بصورة دوریة
4.54 4.27 4.35 4.27 4.00 3.94 3.98 3.89 3.88 

١١ 
ي   ة عل ل الجامع تعم
اد   دمات االرش سین خ تح

 األكادیمي لطالبھا
4.41 4.24 4.42 4.23 3.92 3.59 3.76 3.61 3.72 

ة  ١٢ ة البنی وافر بالجامع یت
ل   ة مث ل "التحتی  4.00 4.28 3.95 4.09 3.83 4.12 4.35 4.27 4.32معام
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٧٢٥

 العبارة م
الملك 
عبد 
 العزیز

الملك 
 سعود

الملك 
 القصیم فھد

الملك 
  خالد
 

  المیةاإلس
 

الملك 
سعود 
للعلوم 
 الطبیة

الملك 
 المجمعة فیصل

شفیات –وورش   – مست
 –قاعات دراسیة -عیادات 
ات   ة  –مكتب رامج وأنظم  ب

ة  ب الكترونی " وحواس
ور     ب التط ي تواك الت
ة  ي كاف ي ف العلم

 التخصصات

١٣ 
الب  دد الط ب ع یتناس
ع   ة م ین بالجامع الملتحق

 مرافقھا وتجھیزاتھا
4.22 4.18 4.13 4.03 3.83 3.76 3.83 3.72 3.69 

١٤ 

ى   ة عل ل الجامع تعم
اءات   تقطاب الكف اس
المتمیزة من أعضاء ھیئة    

 التدریس

4.29 4.27 4.10 3.18 3.79 3.71 3.88 3.94 3.38 

١٥ 

سوبیھا    ة من دعم الجامع ت
ھیئة التدریس من أعضاء 

ة   ة وتنمی رامج تدریبی بب
دریس     ال الت مھنیة في مج

 ومستجدات المناھج

4.24 4.33 4.19 4.17 3.83 3.85 3.73 3.83 3.66 

١٦ 

تضمن الجامعة أن ما یقدم 
الب   شطر الط م ب ن دع م
طر    ي ش ھ ف دم مثل یق

 الطالبات

4.05 4.07 4.03 3.98 3.63 3.20 3.54 4.72 2.56 

م م   ١٧ اھج تالئ ات المن تطلب
 3.75 3.67 3.80 3.59 3.79 4.07 4.52 4.33 4.37 سوق العمل

 3.67 3.89 3.74 3.66 3.76 4.06 4.32 4.28 4.31 المتوسط العام
 عن مخرجات القیادات وأعضاء ھیئة التدریسالمتوسط الحسابي لرضا ) ٢٢(      یوضح الجدول 

یاس بدرجة ممتاز الى جید جدًا بمتوسط جاء على المستوى الكلي للمق، حیث الجامعةالتعلم حسب 
والمعادن الترتیب ، وقد احتلت جامعة الملك فھد للبترول )٤٫٣٢–٣٫٦٦(حسابي تتراوح ما بین 

، واحتلت الجامعة االسالمیة الترتیب األخیر بین )٤٫٣٢(األول وفق آراء عینة البحث، بمتوسط 
  ).  ٣٫٦٦(الجامعات عینة البحث بمتوسط 

من الجدول السابق ان المتوسط الحسابي لرضا القیادات وأعضاء ھیئة تدریس عن ویتبین       
مخرجات التعلم حسب الجامعات جاء على المستوى الكلي للمقیاس بدرجة ممتازة الى جید جدًا 

، والذي یظھر رضا القیادات وأعضاء ھیئة )٤٫٣٢–٣٫٦٦(بمتوسط حسابي تراوح ما بین 
  : لم، حیث جاءت الجامعات بالترتیب كما یليالتدریس عن جودة مخرجات التع

 جامعة الملك فھد للبترول والمعادن  .١
 جامعة الملك عبد العزیز  .٢
 جامعة الملك سعود  .٣
 جامعة القصیم  .٤
 جامعة الملك فیصل  .٥
 جامعة الملك خالد  .٦
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٧٢٦

 جامعة الملك سعود للعلوم الطبیة  .٧
 جامعة الملك المجمعة  .٨
 الجامعة االسالمیة  .٩
 والحاصلة على االعتماد منذ فترة طویلة نسبیًا مقارنة ك ان الجامعات العریقةویتضح من ذل      

قي الجامعات میزت بنسبة عالیة من الرضا عن با تبباقي الجامعات الحاصلة على االعتماد حدیثًا،
الملك عبد العزیز، جامعة  ،الملك فھد للبترول والمعادنجامعة  (كل من حیث حصلت عینة الدراسة

على درجة ممتاز وقد حصلت على ھذه الجامعات على ) القصیموجامعة ملك سعود الجامعة 
م، في حین ان باقي الجامعات قد حصلت على اعتماد حدیث ٢٠١٥ –م ٢٠١٢االعتماد منذ العام 

 م٢٠١٧في العام 
ى حدیثًا قد حصلت علنظرًا الن الجامعات المعتمدة الى حد كبیر وتعتبر ھذه النتائج منطقیة        

في د جدًا وفق آراء عینة الدراسة من القیادات وأعضاء ھیئة التدریس، ینسبة رضا عالیة بدرجة ج
لضمان منذ فترة قد ترسخت بھا معاییر الجودة وبدأت تؤتي ثمارھا حین ان الجامعات المعتمدة 

  .جودة مخرجات التعلم
  )٢٣(جدول 

  خریجین عن مخرجات التعلمالا رضالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لعبارات مقیاس 

   م
 العبارة

موافق 
 %بشدة 

موافق 
% 

  محاید
% 

غیر 
موافق 

% 

غیر 
موافق 

 %بشدة 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

١ 
صي   ن تخص تفدت م اس
ام      از مھ الدراسي في انج

 وظیفتي
31.7 28.6 10.3 17.5 11.9 3.51 1.40 ٣ 

٢ 

ن   ا ع عر بالرض اش
ي  ستواي المعرف  م

ال   ي مج ارى ف والمھ
 وظیفتي

26.2 30.2 12.7 19 11.9 3.40 1.37 ٤ 

٣ 

دریب    رامج الت ت ب لعب
المیداني أو سنة االمتیاز    
ة   تي الجامعی الل دراس خ
ویر       ي تط دورًا محوریًا ف

 مھاراتي العملیة

27.8 24.6 11.9 19.8 15.9 3.29 1.46 ٨ 

٤ 
رة   ي فت اج ال م احت ل
ور    ل ف دریب أو تأھی ت

 توظیفي
28.6 19.8 17.5 24.6 9.5 3.33 1.39 ٧ 

٥ 
ام       اشعر بالرضا بشكل ع
امجي    ودة برن ن ج ع

 الدراسي
22.2 33.3 11.1 23 10.3 3.34 1.33 ٦ 

٦ 
ن    تي م ورت دراس ط
ار     ى االبتك دراتي عل ق

 وحل المشكالت
30.2 31 11.1 15.9 11.9 3.52 1.38 ٢ 

٧ 
ة    ل بفعالی تطیع العم أس
رق   ات وف ع مجموع م

 العمل مع االخرین
24.6 38.9 12.7 15.9 7.9 3.56 1.24 ١ 

٨ 
طورت دراستي الجامعیة  
ر   ى التفكی دراتي عل ق

 المستقل
18.3 38.9 15.1 15.1 12.7 3.35 1.29 ٥ 
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٧٢٧

   م
 العبارة

موافق 
 %بشدة 

موافق 
% 

  محاید
% 

غیر 
موافق 

% 

غیر 
موافق 

 %بشدة 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

٩ 

طورت دراستي الجامعیة  
ل   ارات التواص ن مھ م
ع   شفھي م ابي وال الكت

 االخرین

18.3 31 18.3 20.6 11.9 3.23 1.30 ٩ 

١٠ 

طورت دراستي الجامعیة  
 مھاراتي في استخدام من

ة   ب وتقنی الحاس
 المعلومات

23.8 25.4 12.7 18.3 19.8 3.15 1.48 ١١ 

١١ 

تي  سبتني دراس اك
ة     الجامعیة مھارات إداری
ل    ل مث ة بالعم مرتبط

ت  " ة  –ادارة الوق  دق
 "وسرعة اإلنجاز

19 33.3 10.3 19.8 17.5 3.17 1.41 ١٠ 

المتوسط 
العام 

 للمقیاس
3.35 1.37  

ان المتوسط الحسابي لرضا الخریجین عن مخرجات التعلم جاء على ) ٢٣(ح الجدول       یوض
، )١٫٣٧(وانحراف معیاري ) ٣٫٣٥( بمتوسط حسابي جیدة جدًاالمستوى الكلي للمقیاس بدرجة 

 درجات جید جدًا، جمیعھاو) ٣٫٥٦-٣٫١٥(وقد تراوحت المتوسطات الحسابیة للعبارات ما بین 
الترتیب األول " تطیع العمل بفعالیة مع مجموعات وفرق العمل مع االخرینأس" احتلت العبارة وقد

، وجاءت العبارة )١٫٢٤(وانحراف معیاري ) ٣٫٥٦(بین عبارات المقیاس بمتوسط حسابي 
في الترتیب " طورت دراستي الجامعیة من مھاراتي في استخدام الحاسب وتقنیة المعلومات"

  ).١٫٤٨(وانحراف معیاري ) ٣٫١٥(حسابي االخیر بین عبارات المقیاس بمتوسط 
      ویتبین من الجدول السابق ان المتوسط الحسابي لرضا الخریجین عن مخرجات التعلم جاء 

، وھي تقل عن نسبة رضا )٣٫٣٥(على المستوى الكلي للمقیاس بدرجة جیدة جدًا بمتوسط حسابي 
ه النتائج منطقیة نظرًا الن الطالب قد ال القیادات وأعضاء ھیئة التدریس، وتعتبر ھذعینة البحث من 

یشعر بالجھود المبذولة او قد یكون لدیھ بعض من المشكالت او الصعوبات التي واجھتھ اثناء 
دراستھ او بعد تخرجھ والتحاقھ بمجال العمل، كما یتبین من الجدول نفسھ ان اھم أسباب عدم رضا 

 استخدام الحاسب وتقنیة المعلومات، ضعف ضعف تطویر مھارات(الخریجین تمثلت بالترتیب في 
، ضعف " دقة وسرعة اإلنجاز–ادارة الوقت "تطویر المھارات اإلداریة المرتبطة بالعمل مثل 

تدریب المیداني أو سنة برامج الضعف   الكتابي والشفھي مع االخرین،تطویر مھارات التواصل
 ویتفق )فترة تدریب أو تأھیل فور توظیفھي الالخریج  ةاجح العملیة، االمتیاز في تطویر المھارات

ذلك مع آراء ھیئة التدریس من حیث ضعف تطویر مھارات استخدام الحاسب وتقنیة المعلومات، 
وخاصة في اھم -  نسبیًا وتتفق ھذه النتائجاكذلك ضعف المھارات اإلداریة المرتبطة بالعمل، كم

ھـ، العتیبي ١٤٢٣الزھراني ( دراسات  ما توصلت الیھمع- التعلمأسباب قلة الرضا عن مخرجات 
  )م٢٠٠٢المنیع وم ٢٠١٠دمنھوري الم، ٢٠٠٧
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  )٢٤(جدول 
  المتوسط الحسابي لعبارات مقیاس رضا الخریجین حسب التخصص الدراسي

علوم  العبارة م
 طبي علمي ھندسي انسانیة

 4.38 3.60 4.58 2.48 استفدت من تخصصي الدراسي في انجاز مھام وظیفتي ١

ر بالرضا عن مستواي المعرفي والمھارى في مجال اشع ٢
 4.46 3.47 4.33 2.35 وظیفتي

لعبت برامج التدریب المیداني أو سنة االمتیاز خالل  ٣
 4.33 3.33 4.38 2.19 دراستي الجامعیة دورًا محوریًا في تطویر مھاراتي العملیة

 4.38 3.13 4.21 2.50 لم احتاج الي فترة تدریب أو تأھیل فور توظیفي ٤
 4.33 3.30 4.08 2.50 اشعر بالرضا بشكل عام عن جودة برنامجي الدراسي ٥
 4.46 3.77 4.17 2.56 طورت دراستي من قدراتي على االبتكار وحل المشكالت ٦

أستطیع العمل بفعالیة مع مجموعات وفرق العمل مع  ٧
 4.13 3.67 4.13 2.94 االخرین

 4.04 3.53 4.21 2.46 على التفكیر المستقلطورت دراستي الجامعیة قدراتي  ٨

طورت دراستي الجامعیة من مھارات التواصل الكتابي  ٩
 4.08 3.23 4.13 2.35 والشفھي مع االخرین

طورت دراستي الجامعیة من مھاراتي في استخدام الحاسب  ١٠
 3.96 3.30 4.17 2.15 وتقنیة المعلومات

داریة مرتبطة بالعمل اكسبتني دراستي الجامعیة مھارات إ ١١
 4.08 3.13 4.08 2.27 " دقة وسرعة اإلنجاز–ادارة الوقت "مثل 

 4.24 3.41 4.22 2.43 المتوسط العام 
  

 حسب المتوسط الحسابي لرضا الخریجین عن مخرجات التعلم) ٢٤(یوضح الجدول       
في الترتیب طبي التخصص الجاء حیث  ،)علوم إنسانیة، ھندسي، علمي، طبي(التخصص الدراسي 

في  ،)٤٫٢٤ (جة ممتازة وفق أراء عینة البحث من الخریجین، وبأعلى متوسط حسابيربداألول 
حین جاء تخصص العلوم اإلنسانیة في الترتیب األخیر بین التخصصات وفق آراء عینة البحث 

  .)٢٫٤٣(بمتوسط حسابي 
ریجین عن مخرجات التعلم حسب       ویتبین من الجدول السابق ان المتوسط الحسابي لرضا الخ

بین ممتازة الى جید ما التخصص الدراسي، جاء على المستوى الكلي للمقیاس بدرجة تراوحت 
 عن جودة مخرجات الخریجین، والذي یظھر رضا )٤٫٢٤-٢٫٤٣(بمتوسط حسابي تراوح ما بین 

  :  بالترتیب كما یليالتخصصات، حیث جاءت  حسب التخصصالتعلم
 )٤٫٢٤(الطبي بمتوسط  .١
 )٤٫٢٢(الھندسي بمتوسط  .٢
 )٣٫٤١(العلمي بمتوسط  .٣
 )٢٫٤٣(العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة بمتوسط  .٤
ن التخصص الطبي والھندسي حصال على درجة رضا أ  على المستوى العامویتضح من ذلك      

عالیة بنسبة ممتازة، في حین حصل التخصص العلمي على نسبة رضا جید جدًا، واخیرًا 
، وقد یرجع ذلك وفق  اإلنسانیة واالجتماعیة والتي حصلت على نسبة رضا بدرجة جیدالتخصصات

 یتمتعون بنسبة رضا ذاتیة بدرجة )الطبي والھندسي (رأي الباحثون الى ان خریجي التخصصات
 والتي قد تقل نسبة الرضا الداخلي ) اإلنسانیة واالجتماعیةالعلمیة، (عالیة بعكس التخصصات

خریجي ھذه التخصصات تكون نسبتھم اقل وتتوافر لدیھم اإلمكانات والوسائل كما ان  لدیھم،
  .المطلوبة لتطویر مھاراتھم وقدراتھم اثناء الدراسة اكثر من غیرھم
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فیما  ممتاز حصلت علىعبارات التخصص جمیع یتضح أن الطبي       وعلى المستوى التخصص 
ویر الدراسة الجامعیة لمھارات استخدام ضعف تط(وھي جید جدًا، عدا عبارة واحدة حصلت على 

وھي نسبة رضا عالیة اال انھ من منطلق التطویر المستمر فیجب ) الحاسب وتقنیة المعلومات
  .مراعاة ھذا الجانب في عملیات تطویر البرامج الطبیة

جید       أما على مستوى التخصص الھندسي یتضح أن جمیع عبارات التخصص حصلت على 
اال انھ من منطلق التطویر المستمر فیجب مراعاة ھذا الجانب في ،  رضا عالیة وھي نسبجدًا

تنمیة المھارات اإلداریة المرتبطة بالعمل : ( على الترتیبعملیات تطویر البرامج الھندسیة، وھي
  .") دقة وسرعة اإلنجاز–ادارة الوقت "مثل 

 جید جدًاتخصص حصلت على       أما على مستوى التخصص العلمي یتضح أن جمیع عبارات ال
وھي نسب رضا عالیة، اال انھ من منطلق التطویر المستمر فیجب مراعاة ھذا الجانب في عملیات 

ادارة "تنمیة المھارات اإلداریة المرتبطة بالعمل مثل : (تطویر البرامج العلمیة، وھي على الترتیب
ضعف  والشفھي مع االخرین، مھارات التواصل الكتابيتنمیة ، " دقة وسرعة اإلنجاز–الوقت 

  .) على التفكیر المستقلتنمیة القدرة ، استخدام الحاسب وتقنیة المعلوماتتنمیة مھارات
 یتضح أن نسبة رضا الخریجین كانت ة واالجتماعیة اإلنسانی العلوم      أما على مستوى تخصص

ضا لدى خریجي ضعیفة، وان جمیع العبارات حصلت على جید، وقد جاءت اھم أسباب قلة الر
ضعف تنمیة مھارات استخدام الحاسب وتقنیة المعلومات، : (على الترتیبالعلوم اإلنسانیة تخصص 

ضعف تنمیة المھارات اإلداریة عف برامج التدریب المیداني في تطویر مھاراتي العملیة، ض
أھیل فور ، الحاجة الي تدریب أو ت" دقة وسرعة اإلنجاز–ادارة الوقت "المرتبطة بالعمل مثل 

عف المستوي المعرفي ضالتوظیف، ضعف تنمیة مھارات التواصل الكتابي والشفھي مع االخرین، 
ضعف االستفادة من ضعف تنمیة القدرة على التفكیر المستقل، والمھارى في المجال الوظیفي، 

عدم الرضا بشكل عام عن جودة البرنامج التخصصي الدراسي في انجاز المھام الوظیفیة، 
  .)اسيالدر

  
  )ارباب العمل(استعراض نتائج رضا المستفید الخارجي   -٢

  )٢٥(جدول 
  )ارباب العمل(المستفید الخارجي رضا المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لعبارات مقیاس 

  عن مخرجات التعلم 

 العبارة م
موافق 
بشدة 

% 

موافق 
% 

  محاید
% 

غیر 
موافق 

% 

غیر 
موافق 
بشدة 

% 

المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال
 الترتیب المعیاري

١ 

ارات  ارف والمھ ب المع تتناس
ریج       سبھا الخ العملیة التي اكت
ة     اتكم الوظیفی ع متطلب م

 الحالیة والمستقبلیة

14.8 51.3 22.8 9.1 2.1 3.68 0.709 ١ 

٢ 

ال یحتاج الخریجین المنتسبین 
ة   رامج تأھیلی ي أي ب دیكم ال ل

  في بدایة توظیفھم
 

12.3 36.7 30.3 19.4 1.4 3.39 0.978 ٥ 

٣ 

ستوي   ن م ا ع عر بالرض أش
ل   صال مث ارات االت مھ

شفوي " ة-ال اریر كتاب  – التق
ق  من فری ل ض دي " العم ل

 الخریجین المنتسبین لدیكم

13.4 36.7 27.3 21.4 1.1 3.40 1.004 ٤ 
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 العبارة م
موافق 
بشدة 

% 

موافق 
% 

  محاید
% 

غیر 
موافق 

% 

غیر 
موافق 
بشدة 

% 

المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال
 الترتیب المعیاري

٤ 

سبین    ریجین المنت دي الخ ل
تخدام  ارات اس دیكم مھ ل
ة   ي وتقنی ب االل الحاس

 المعلومات بشكل مرضي

13.9 33 30.3 22.1 0.7 3.37 0.999 ٦ 

٥ 

سبین    ریجین المنت سم الخ یت
ن      ول م د مقب دیكم بح ل
ة    ة المرتبط ارات اإلداری المھ

ل  ت  "بالعم ة  –ادارة الوق  دق
 "وسرعة اإلنجاز

12.3 38.5 29.4 18 1.8 3.41 0.980 ٣ 

ى    ٦ درة عل ون ق ك الخریج یمتل
 ١١ 0.931 3.26 2.1 18.7 38.7 31.9 8.7 التفكیر المستقل

٧ 
درة    ون المق ك الخریج یمتل
على الستقصاء وحل مشكالت 

 العمل
10.5 30.3 35.8 22.3 1.1 3.27 0.960 ١٠ 

نكم   ٨ ل بی سور تواص د ج توج
 ٢ 0.937 3.58 1.1 14.8 22.3 48.3 13.4 وبین الجامعة

٩ 

ستوي أداء   ة م ابع الجامع تت
ب  د جوان ا لتحدی خریجیھ
ى    ل عل ضعف والعم ال

 معالجتھا

10.5 35.3 28.9 23.7 1.6 3.29 0.994 ٩ 

١٠ 
م   ن آرائك ة م ستفید الجامع ت
ا        ویر خططھ ي تط وخبراتكم ف

 وبرامجھا الدراسیة
8 36.4 34.9 18.7 2.1 3.30 0.931 ٧ 

١١ 
دریب        ي ت تشارك مؤسستكم ف
رة   الل فت ة خ الب الجامع ط

 دراستھم
8.4 41.2 24.1 24.1 2.1 3.30 0.993 ٨ 

  0.95 3.39 للمقیاسالمتوسط العام 
عن ) ارباب العمل(ان المتوسط الحسابي لرضا المستفید الخارجي ) ٢٥(      یوضح الجدول 

) ٣٫٣٩(مخرجات التعلم جاء على المستوى الكلي للمقیاس بدرجة جیدة جدًا بمتوسط حسابي 
) ٣٫٦٨-٣٫٢٦(، وقد تراوحت المتوسطات الحسابیة للعبارات ما بین )٠٫٩٥٠(وانحراف معیاري 

تتناسب المعارف والمھارات العملیة التي اكتسبھا "ا درجات جید جدًا، وقد احتلت العبارة وجمیعھ
الترتیب األول بین عبارات المقیاس بمتوسط " الخریج مع متطلباتكم الوظیفیة الحالیة والمستقبلیة

 یمتلك الخریجون قدرة على "، وجاءت العبارة )٠٫٧٠٩(وانحراف معیاري ) ٣٫٦٨(حسابي 
وانحراف ) ٣٫٢٦(في الترتیب االخیر بین عبارات المقیاس بمتوسط حسابي " ر المستقلالتفكی

  ).٠٫٩٣١(معیاري 
عن ) ارباب العمل(      ویتبین من الجدول السابق ان المتوسط الحسابي لرضا المستفید الخارجي 

 من مخرجات التعلم جاء على المستوى الكلي للمقیاس بدرجة تقل عن نسبة رضا عینة البحث
القیادات وأعضاء ھیئة التدریس وتقارب نسبة رضا الخریجین، كما یتبین من الجدول نفسھ ان اھم 

حاجة الخریجین الي (تمثلت بالترتیب في ) ارباب العمل(أسباب عدم رضا المستفید الخارجي 
ضعف مھارات الخریجین في استخدام الحاسب االلي وتقنیة ، برامج تأھیلیة في بدایة توظیفھم

ضعف قدرة الخریجون على االستقصاء ، ضعف قدرة الخریجون على التفكیر المستقلمعلومات، ال
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قلة متابعة الجامعة لمستوي أداء خریجیھا لتحدید جوانب الضعف والعمل ، وحل مشكالت العمل
 في تطویر خططھا وبرامجھا الجامعة من آراء وخبرات ارباب العملقلة استفادة ، على معالجتھا

) في تدریب طالب الجامعة خالل فترة دراستھمالمختلفة ت امؤسسال ، ضعف مشاركةیةالدراس
 من حیث ضعف تطویر مھارات استخدام الحاسب  والخریجینویتفق ذلك مع آراء ھیئة التدریس

 ضعف قدرة الخریجون على كذلك ضعف المھارات اإلداریة المرتبطة بالعمل، وتقنیة المعلومات،
 وتتفق ھذه ا كمعف قدرة الخریجون على االستقصاء وحل مشكالت العمل،التفكیر المستقل، ض

ھـ، ١٤٢٣الزھراني ( ما توصلت الیھ دراسات  الكثیر من الدراسات السابقة ومنھاالنتائج مع
  .)م٢٠١١یونس و م٢٠٠٢م، المنیع ٢٠١٠دمنھوري الم، ٢٠٠٧العتیبي 

  )٢٦(جدول 
   حسب المجال الوظیفي للمؤسسةلعملأرباب االمتوسط الحسابي لعبارات مقیاس رضا 

 مصرفي اتصاالت طبي ھندسي تعلیمي العبارة م

١ 
ي       ة الت ارات العملی ارف والمھ تتناسب المع
ة      اتكم الوظیفی ع متطلب ریج م سبھا الخ اكت

 الحالیة والمستقبلیة
3.51 3.64 3.63 3.88 3.60 

ال یحتاج الخریجین المنتسبین لدیكم الي أي  ٢
 3.47 3.66 3.26 3.56 3.30  بدایة توظیفھمبرامج تأھیلیة في

٣ 

أشعر بالرضا عن مستوي مھارات االتصال 
ل  شفوي "مث اریر -ال ة التق ل –كتاب  العم

ق  من فری سبین   " ض ریجین المنت دي الخ ل
 لدیكم

3.21 3.56 3.38 3.70 3.33 

٤ 
ارات     دیكم مھ سبین ل ریجین المنت دي الخ ل
ات     ة المعلوم ي وتقنی تخدام الحاسب االل اس

 بشكل مرضي
3.20 3.57 3.15 3.65 3.13 

٥ 

د   دیكم بح سبین ل ریجین المنت سم الخ یت
ة    ة المرتبط ارات اإلداری ن المھ ول م مقب

ل  ت "بالعم رعة  –ادارة الوق ة وس  دق
 "اإلنجاز

3.25 3.63 3.25 3.63 3.30 

ر   ٦ ى التفكی درة عل ون ق ك الخریج یمتل
 3.77 3.44 3.18 3.57 3.11 المستقل

ك الخری  ٧ صاء   یمتل ى الستق درة عل ون المق ج
 3.12 3.56 3.14 3.44 3.10 وحل مشكالت العمل

 3.53 3.83 3.60 3.71 3.33 توجد جسور تواصل بینكم وبین الجامعة ٨

٩ 
ا   ستوي أداء خریجیھ ة م ابع الجامع تت
ى    ل عل ضعف والعم ب ال د جوان لتحدی

 معالجتھا
3.06 3.50 3.29 3.45 3.23 

ن آرائ  ١٠ ة م ستفید الجامع ي  ت راتكم ف م وخب ك
 3.30 3.48 3.21 3.45 3.20 تطویر خططھا وبرامجھا الدراسیة

تشارك مؤسستكم في تدریب طالب الجامعة   ١١
 3.13 3.53 3.19 3.48 3.11 خالل فترة دراستھم

 3.36 3.62 3.30 3.56 3.22 المتوسط العام 
رجات التعلم حسب عن مخأرباب العمل المتوسط الحسابي لرضا ) ٢٦(      یوضح الجدول 

 جاءت جمیع ، حیث)یمي، ھندسي، طبي، اتصاالت، مصرفيتعل (المجال الوظیفي للمؤسسة
بنسب جیدة جدًا وفق آراء عینة الدراسة من أرباب العمل، و  متقاربةالمتوسطات للمجاالت المختلفة

 القطاع ر، وفي الترتیب االخی)٣٫٦٢( االتصاالت الترتیب األول بمتوسط حسابي  قطاعوقد جاء
  .)٣٫٢٢(التعلیمي بمتوسط حسابي 
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      ویتبین من الجدول السابق ان المتوسط الحسابي لرضا أرباب العمل عن مخرجات التعلم 
حسب المجال الوظیفي للمؤسسة، جاء على المستوى الكلي للمقیاس بدرجة جید جدًا بمتوسط 

لعمل عن جودة مخرجات التعلم ، والذي یظھر رضا أرباب ا)٣٫٦٢-٣٫٢٢(حسابي تراوح ما بین 
  : بالترتیب كما یليالمجاالت الوظیفیة للمؤسسة حسب المجال الوظیفي للمؤسسة، حیث جاءت 

 )٣٫٦٢(قطاع االتصاالت بمتوسط  .١
 )٣٫٥٦(القطاع الھندسي بمتوسط  .٢
 )٣٫٣٦(القطاع المصرفي بمتوسط  .٣
 )٣٫٣٠(الطبي بمتوسط القطاع  .٤
 )٣٫٢٢( بمتوسط ) واالجتماعیةالعلوم اإلنسانیة(  التعلیميقطاعال .٥
قد حصل على اقل نسبة ) العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة(القطاع التعلیمي ومن المالحظ ان       

مما ) قیادات وأعضاء ھیئة تدریس، والخریجین، وأرباب العمل(رضا بین جمیع فئات عینة البحث 
  .صصاتیعني ان ھناك اتفاق على ضعف جودة مخرجات التعلم بتلك التخ

القطاعات فإن قطاع االتصاالت قد احتل المرتبة األولى بین القطاعات األخرى ستوى على م      و
جید جدًا، وقد درجة یتضح أن جمیع عبارات التخصص حصلت على وفق أراء أرباب العمل، و

على أرباب العمل عن مخرجات التعلم لقطاع االتصاالت جاءت اھم أسباب قلة الرضا لدى 
ضعف قدرة الخریجون على التفكیر المستقل، ضعف متابعة الجامعة لمستوي أداء : (بالترتی

خریجیھا لتحدید جوانب الضعف والعمل على معالجتھا، قلة استفادة الجامعة من آراء وخبرات 
  )أرباب العمل بقطاع االتصاالت في تطویر خططھا وبرامجھا الدراسیة

 الھندسي قد احتل المرتبة الثانیة بین القطاعات األخرى       وعلى مستوى القطاعات فإن القطاع
وفق أراء أرباب العمل وقد حافظ ھذا التخصص على ترتیبھ بین القطاعات المختلفة وفق آراء 
جمیع فئات العینة، ویتضح أن جمیع عبارات التخصص حصلت على درجة جید جدًا، وقد جاءت 

: رجات التعلم للقطاع الھندسي على الترتیباھم أسباب قلة الرضا لدى أرباب العمل عن مخ
قلة استفادة ، على االستقصاء وحل مشكالت العملبالقطاع الھندسي ضعف قدرة الخریجون (

الجامعة من آراء وخبرات أرباب العمل بالقطاع الھندسي في تطویر خططھا وبرامجھا الدراسیة، 
عة خالل فترة دراستھم، ضعف قلة مشاركة مؤسسات القطاع الھندسي في تدریب طالب الجام

لتحدید جوانب الضعف والعمل على بالقطاع الھندسي متابعة الجامعة لمستوي أداء خریجیھا 
 ) معالجتھا

 القطاع المصرفي المرتبة الثالثة بین القطاعات األخرى وفق أراء أرباب العمل، ویتضح احتل      
د جاءت اھم أسباب قلة الرضا لدى أن جمیع عبارات التخصص حصلت على درجة جید جدًا، وق

بالقطاع ضعف قدرة الخریجون : (أرباب العمل عن مخرجات التعلم للقطاع المصرفي على الترتیب
ضعف مھارات استخدام الحاسب االلي وتقنیة على االستقصاء وحل مشكالت العمل، المصرفي 

اع المصرفي في تدریب قلة مشاركة مؤسسات القط،  بالقطاع المصرفيالمعلومات لدى الخریجین
بالقطاع ضعف متابعة الجامعة لمستوي أداء خریجیھا طالب الجامعة خالل فترة دراستھم، 

ضعف المھارات اإلداریة المرتبطة ، معالجتھالتحدید جوانب الضعف والعمل على المصرفي 
الجامعة ، تستفید  بالقطاع المصرفيلدى الخریجین"  دقة وسرعة اإلنجاز–ادارة الوقت "بالعمل 

  )  بالقطاع المصرفيمن آرائكم وخبراتكم في تطویر خططھا وبرامجھا الدراسیة
 المرتبة الرابعة بین القطاعات األخرى وفق أراء أرباب فيالقطاع الطبي ھذا وقد جاء       

العمل، وقد حصلت جمیع العبارات على درجة جید جدًا، وجاءت اھم أسباب قلة الرضا لدى 
بالقطاع ضعف قدرة الخریجون : ( مخرجات التعلم للقطاع الطبي على الترتیبأرباب العمل عن

على االستقصاء وحل مشكالت العمل، ضعف مھارات استخدام الحاسب االلي وتقنیة الطبي 
على التفكیر بالقطاع الطبي ، ضعف قدرة الخریجون  بالقطاع الطبيالمعلومات لدى الخریجین
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قطاع الطبي في تدریب طالب الجامعة خالل فترة دراستھم، قلة المستقل، قلة مشاركة مؤسسات ال
استفادة الجامعة من آراء وخبرات أرباب العمل بالقطاع الطبي في تطویر خططھا وبرامجھا 

لدى "  دقة وسرعة اإلنجاز–ادارة الوقت "ضعف المھارات اإلداریة المرتبطة بالعمل الدراسیة، 
 لتحدید  بالقطاع الطبية الجامعة لمستوي أداء خریجیھاضعف متابع،  بالقطاع الطبيالخریجین

  ) جوانب الضعف والعمل على معالجتھا
 بین القطاعات األخرى وفق الخامسة واالخیرة القطاع التعلیمي قد احتل المرتبة وأخیرًا فإن      

الرضا أراء أرباب العمل، وقد حصلت جمیع العبارات على درجة جید جدًا، وجاءت اھم أسباب قلة 
ضعف متابعة الجامعة : (على الترتیبالتعلیمي لدى أرباب العمل عن مخرجات التعلم للقطاع 

ضعف لتحدید جوانب الضعف والعمل على معالجتھا، بالقطاع التعلیمي لمستوي أداء خریجیھا 
ضعف قدرة الخریجون على االستقصاء وحل مشكالت العمل، بالقطاع التعلیمي قدرة الخریجون 

على التفكیر المستقل، قلة مشاركة مؤسسات القطاع التعلیمي في تدریب طالب ع التعلیمي بالقطا
ضعف مھارات استخدام الحاسب االلي وتقنیة المعلومات لدى الجامعة خالل فترة دراستھم، 

في تطویر خططھا التعلیمي الخریجین، قلة استفادة الجامعة من آراء وخبرات أرباب العمل بالقطاع 
"  العمل ضمن فریق–كتابة التقاریر - الشفوي "مھارات االتصال مثل ا الدراسیة، ضعف وبرامجھ

 وتتفق ھذه النتائج مع الكثیر من الدراسات السابقة ومنھا ما ) بالقطاع التعلیميلدي الخریجین
م ٢٠٠٢م، المنیع ٢٠١٠دمنھوري الم، ٢٠٠٧ھـ، العتیبي ١٤٢٣الزھراني (توصلت الیھ دراسات 

  )م٢٠١١یونس و
  )٢٧(جدول  

  متوسط الرضا العام عن جودة مخرجات التعلم وفق آراء عینة البحث
 النسبة الفئة م
 ٤٫٠٢ القیادات وأعضاء ھیئة التدریس ١
 ٣٫٣٥ الخریجین ٢
 ٣٫٣٩ أرباب العمل ٣

 ٣٫٥٩ متوسط
 البحث، متوسط الرضا العام عن جودة مخرجات التعلم وفق آراء عینة) ٢٧(      یوضح الجدول 

وھي نسبة جیدة جدًا، وقد ) ٣٫٥٩(حیث وصلت نسبة الرضا العام عن جودة مخرجات التعلم 
جاء رضا القیادات والمتوسطات بین ممتاز الى جید جدًا وفق آراء عینة الدراسة،  تراوحت

، یلیھ أرباب العمل بمتوسط )٤٫٠٢(وأعضاء ھیئة التدریس بالترتیب األول بمتوسط حسابي 
  .)٣٫٣٥(، یلیھ الخریجین بمتوسط حسابي )٣٫٣٩(حسابي 

      وتعتبر ھذه النتائج منطقیة نظرًا الن القیادات وأعضاء ھیئة التدریس عینة البحث بالجامعات 
المعتمدة فَعلوا وطوروا أنظمة ضمان الجودة بالجامعة وقطاعاتھا المختلفة والتي تستوجب تطویر 

مة لضمان جودة مخرجات التعلم وتعتبر ھذه الفئة ھي أكثر البرامج والمناھج ووضع االلیات الالز
  . بالجھود المبذولة في ذلك الصددالفئات معرفة

  

  : وبذلك تتم اإلجابة على التساؤل الثالث الذي ینص على
عن جودة مخرجات التعلم في ) المستفید الخارجي(والمجتمع ) الممارسین(ما مدى رضا الجامعة 

  الجامعات السعودیة؟
  

  التساؤل الرابع عرض ومناقشة نتائج : بعًارا
ما ھو التصور المقترح للمواءمة بین مخرجات التعلم في الجامعات  :الذي ینص على

  ؟٢٠٣٠السعودیة ومتطلبات سوق العمل وفق رؤیة المملكة 
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 تم وضع تصور مقترح للمواءمة بین البحثمن خالل النتائج السابقة التي توصل الیھا 
 وفیما ٢٠٣٠في الجامعات السعودیة ومتطلبات سوق العمل وفق رؤیة المملكة مخرجات التعلم 

 على ترسیخ مجموعة من ٢٠٣٠عملت رؤیة المملكة العربیة السعودیة  .یلي نستعرض التصور
المبادئ داخل مؤسسات التعلیم والتي تنعكس ایجابیًا بال ریب على تجوید مخرجات التعلم والتي 

  :ةتمثلت في النقاط التالی
من خالل وضوح الرؤي واالستراتیجیات واالھداف داخل المؤسسة : القیادة والحوكمة .١

 .التعلیمیة وتبني التخطیط االستراتیجي كمدخل للتطویر المستمر
من خالل تعزیز المشاركة الفعالة ومراعاة المساواة لجمیع من لھم ارتباط : مشاركة االفراد .٢

احة الفرصة الن یستخدموا كامل إمكاناتھم بمؤسسة التعلیم الجامعي دون تفرقھ وإت
 .وقدراتھم لصالح التعلیم والمجتمع

من خالل جودة العملیات واالھتمام بتحسین األنظمة :  التركیز على النواتج والمردود .٣
 .وصوًال للمخرجات

بإطالق االحكام بشكل منطقي وموضوعي مبني على الحقائق من خالل : اتخاذ القرارات .٤
 .ادلة وشواھد

بالتجاوب مع المتغیرات في ضوء تغیر االحتیاجات أو : لتطویر المستمر والتنافسیةا .٥
ظھور الفجوات او نتائج ومقترحات االعمال الواجب القیام بھا وكذلك في إطار التمیز 

 .اإلقلیمي والدولي مما ینعكس على مدي الجھوزیة وتبوء مكانة محوریة
یم الجامعي على االستقاللیة االكادیمیة بشكل احترام وتشجیع مؤسسات التعل: االستقاللیة .٦

 .عام وفي اختیار المعاییر وتطبیقھا بشكل خاص
  .دعم ال مركزیة التنفیذ لعملیات وأدوات العملیة التعلیمیة: الالمركزیة .٧

 بشكل خاص تجوید مخرجات التعلم ٢٠٣٠ رؤیة المملكة العربیة السعودیة استھدفتكما 
ن جودة وكفاءة نظام التعلیم بالمملكة من خالل تحقیق قدرة بغرض خلق مناخ إیجابي لتحسی

مؤسسیة للجامعات تؤدي الي فاعلیة تعلیمیة تتمیز بتطبیق معاییر مستمدة من رسالة ھذه 
الجامعات ومتوافقة مع معاییر مناظرة على المستویین الوطني والعالمي لتستوفي في النھایة 

 والجھات التوظیفیة بالھیئات الحكومیة أو القطاع الخریجین(توقعات كافة فئات المستفیدین 
وتم تصنیف التصور المقترح لتطویر ). الخاص وكذلك منظمات المجتمع المدني واولیاء األمور

جودة مخرجات التعلم من خالل أربعة مستویات تشمل المتعلمین، المؤسسة التعلیمیة، ھیئات 
ن التفصیل حسب كل مستوي من المستویات األربعة ویمك. التعلیم الوطني، ھیئات التعلیم العالمیة

  :كما یلي
المتعلمین، المؤسسة (وقد تم وضع التصور المقترح من خالل أربعة مستویات تشمل 

ویمكن التفصیل حسب كل ). التعلیمیة، ھیئة تقویم التعلیم الوطنیة، مؤسسات التعلیم العالمیة
  :مستوي من المستویات األربعة كما یلي

 : ن وتشملالمتعلمی 
تحدید الطلبة للتوجھ الدراسي المناسب لمیولھم وقدراتھم ورغباتھم، مما یساعدھم على  .١

 .التفاعل البناء مع التخصص واحتیاجاتھ
حریة اختیار الطلبة للتخصص العلمي، وكذلك حریة االختیار للمقررات الدراسیة داخل  .٢

 . التخصص تبعا ألولویاتھ ورغباتھ
 : شمل المؤسسة التعلیمیة وت 
 متطلبات ترتبط بالمتعلمین: 
تفعیل برامج االرشاد المبكر لطلبة المرحلة الثانویة التي تساعد المؤسسة التعلیمیة على  .١

التعریف بالمرحلة الجامعیة وبرامجھا الدراسیة واھم مجاالت التوظیف المتاحة لكل 
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ي األخیر تخصص وفي نفس الوقت تمكن الطلبة من تحدید توجھم الدراسي بما ینعكس ف
 .علي جودة مخرجات التعلم التي تتمیز بالدافعیة واالستعداد العالي للتعلم

توجیھ طلبة المرحلة الثانویة من خالل برامج االرشاد المبكر الى التخصصات المطلوبة  .٢
 .٢٠٣٠لسوق العمل وفق رؤیة المملكة 

الطالبة / كن الطالبوفرة المعلومات عن البرامج أو المؤھالت بالمرحلة الجامعیة، التي تم .٣
 .من معرفة ماذا سیتعلم ویكون قادر على أدائھ

اتاحة المعلومات الكافیة عن البرامج األكادیمیة من خالل وسائل متعددة لنشر وتداول ھذه  .٤
 .المعلومات

 .اكساب الطلبة مھارات وسلوكیات المھنة .٥
 متطلبات ترتبط بالمنھج: 
ھا الدراسیة، واألنشطة التعلیمیة المصاحبة وفقا التخطیط الجید للبرامج االكادیمیة ومقررات .١

لمتطلبات سوق العمل والمستجدات العلمیة في تلك البرامج بما یضمن مواكبتھا لتلك 
 .التغیرات

التخطیط لمجموعة من األنشطة الالصفیة التي تعزز من مھارات الطلبة العامة والتي ال  .٢
 .شك انھا ستصب مباشرة في جودة مخرجات التعلم

 .ویر تقنیات التعلیم والتوسع في التعلم االلكترونيتط .٣
 .دعم المناھج بنتائج البحوث والدراسات العلمیة .٤
 .االھتمام باللغة اإلنجلیزیة سواء في شكل مقررات دراسیة او برامج تدریبیة .٥
االھتمام بالحاسب االلي ومھارات استخدامھ وخاصة في حال البرامج والتخصصات البعیدة  .٦

 .ج العلوم اإلنسانیةعنھ مثل برام
 .ترسیخ مھارات التواصل بكافة اشكالھا الشفویة وكتابة التقاریر ومھارات االتصال الفعال .٧
 .بناء مھارات التفكیر الناقد والمستقل .٨
 . دعم مھارات حل المشكالت والتعامل مع االزمات .٩
 متطلبات ترتبط بالبنیة التحتیة: 
–ذھب(مل في قطاع التعدین والتصنیع زیادة األقسام التي تؤھل متخصصین فنین للع .١

 .ومجال الطاقة المتجدّدة) نحاس-الومنیوم-یورانیوم–فوسفات
 .تطویر البرامج الدراسیة بشكل مستمر ووفق احتیاجات سوق العمل .٢
دعم المكتبات بالكتب والمراجع والدوریات العلمیة الحدیثة وكذلك باألنظمة االلكترونیة  .٣

 .المتطورة
دوات والكیماویات واألجھزة الحدیثة وغیرھا مما یساعد ویدعم العملیة توفر المعامل واأل .٤

 .التعلیمیة
 .توفیر االحتیاجات المناسبة للقاعات الدراسیة من أدوات العرض وأجھزة الحاسوب .٥
توفیر أماكن مناسبة للتدریب العملي والتدریب المیداني مثل المستشفیات، العیادات، الورش  .٦

 . رج المؤسسةوغیرھا سواء داخل او خا
 .توفر األماكن المناسبة لالستذكار .٧
 .میكنة األنظمة وجودة تقنیة المعلومات .٨
  فنین- أعضاء ھیئة التدریس(متطلبات ترتبط بالكادر البشري :( 
 .استقطاب الكفاءات العلمیة بكل تخصص .١
استقرار الكادر األكادیمي وشعوره باألمان الوظیفي خصوصا فیما یتعلق بالمتعاقدین من  .٢

  .یر السعودیینغ
 .دعم ھیئة التدریس ببرامج تدریبیة وتنمیة مھنیة في مجال التدریس ومستجدات المناھج .٣
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 .تدریب اإلداریین والفنیین على متطلبات العمل وبما یخدم المنظومة التعلیمیة .٤
 

 متطلبات ترتبط بالعمل المؤسسي : 
مي فیما یخص المناھج تطویر ودعم منظومة متكاملة ألعمال الجودة واالعتماد األكادی .١

 .والبرامج
 .التنسیق والتناغم الكامل بین القطاعات اإلداریة بالمؤسسة التعلیمیة .٢
التواصل الفاعل مع ھیئات المجتمع المدني وارباب العمل والقطاعات الصناعیة لرسم  .٣

سیاسات تطویر البرامج والمناھج الدراسیة بما یناسب احتیاجات سوق العمل ووفق 
 .٢٠٣٠ المملكة الطموحة أولویات خطة

تكافؤ الدعم المقدم بین كل من شطري الطالب والطالبات بما یضمن جودة المخرجات على  .٤
 .كال الشطرین

 : ھیئة تقویم التعلیم الوطنیة وتشمل 
 .تطویر البرامج في ضوء متطلبات ھیئة تقویم التعلیم السعودي .١
 .ویم التعلیم السعوديتطویر القیاس لمخرجات التعلم في ضوء متطلبات ھیئة تق .٢
 .التوأمة مع برامج ومعاھد وطنیة في نفس التخصص كجھات مقارنة مرجعیة .٣
 : مؤسسات التعلیم العالمیة وتشمل 

 .التوأمة مع برامج ومعاھد دولیة في نفس التخصص كجھات مقارنة مرجعیة .١
 .تدریب الطالب المتمیزین في معاھد علمیة دولیة كجزء من برنامجھم الدراسي .٢

 
  : ذلك تتم اإلجابة على التساؤل الرابع الذي ینص علىوب

ما ھو التصور المقترح للمواءمة بین مخرجات التعلم في الجامعات السعودیة ومتطلبات سوق 
  ؟٢٠٣٠وفق رؤیة المملكة العمل 

  
  :الفصل الخامس

  االستنتاجات والتوصیات
  
 االستنتاجات  -١

  : ٢٠٣٠ؤیة المملكة أھم متطلبات سوق العمل السعودي وفق ر: اوًال
  .كفاءات تعلیمیة  - أ
 .متخصصین في مجال التجارة الحدیثة وااللكترونیة  - ب
 .في قطاع تقنیة المعلوماتمتخصصین   - ت
-الومنیوم- یورانیوم–فوسفات–ذھب(متخصصین فنین للعمل في قطاع التعدین والتصنیع   - ث

 .)نحاس
 .مجال الطاقة المتجدّدةمتخصصین في   - ج
 .زئةمتخصصین في مجال تجارة التج  - ح
 )إدارة الموارد البشریة) (إدارة االعمال(متخصصین للعمل في القطاع اإلداري   - خ
 .متخصصین في مجال التدریب  - د
  .ریادة األعمال والمنشآت الصغیرة والمتوسطة  - ذ
 .زیادة مشاركة المرأة في سوق العمل  - ر
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 السعودیة وفق  اھم المتطلبات والوسائل الالزمة لتطویر جودة مخرجات التعلم في الجامعات:ثانیًا
  :٢٠٣٠رؤیة المملكة 

  مقترحات خاصة برأي القیادات الجامعیة وأعضاء ھیئة التدریس .١
  مقترحات خاصة برأي الخریجین .٢
  مقترحات خاصة برأي ارباب العمل .٣
ضرورة التنمیة الشاملة لشخصیة المتعلمین من خالل تكامل العناصر األساسیة في منظومة  .٤

ین المعرفة النظریة والمھارات العملیة واالتجاھات والقیم  وھي التوازن ب،التعلم والتعلیم
واالخالقیات المھنیة والسلوكیة المرتبطة بالتخصص والتي تنعكس جمیعھا على التطبیقات 

 على األداء المھني العملیة لمختلف المقررات المتضمنة في البرنامج وتؤثر إیجابیًا
یس الجامعیة مثل حل المشكالت، التعلم ویجب ان ینعكس ذلك على طرائق التدر. للخریجین

المبني على التساؤل، المشروعات، مجموعات المناقشة، دراسات الحالة، التعلم التعاوني، 
كما یتعین استخدام استراتیجیات التدریس المناسبة . التعلم النشط، لعب األدوار، المحاكاة

  ).غیرة، تدریس فردياعداد كبیرة، اعداد ص(مما سبق حسب طبیعة اعداد المتعلمین 
  

  : رضا فئات عینة البحث عن جودة مخرجات التعلم:ثالثًا
متوسط الرضا العام عن جودة مخرجات التعلم وفق آراء عینة البحث جاء بدرجة جید جدًا  .١

  ). ٣٫٥٩(وبمتوسط حسابي 
وجود تفاوت بین فئات عینة البحث في نسبة الرضا عن جودة مخرجات التعلم، حیث كانت  .٢

لرضا لدى القیادات وأعضاء ھیئة التدریس عالیة وبدرجة ممتاز بمتوسط حسابي نسبة ا
، في حین كانت نسبة رضا أرباب العمل والخریجین جید جدًا وبنسب متقاربة )٤٫٠٢(
  .)، على التوالي٣٫٣٥، ٣٫٣٩(

جاء رضا القیادات وأعضاء ھیئة تدریس عن مخرجات التعلم حسب الجامعات بدرجة  .٣
   .)٤٫٣٢–٣٫٦٦( جدًا بمتوسط حسابي تراوح ما بین ممتازة الى جید

حصلت الجامعات العریقة والحاصلة على االعتماد منذ فترة طویلة نسبیًا وھي على  .٤
جامعة الملك الملك عبد العزیز، جامعة  ،الملك فھد للبترول والمعادنجامعة : (الترتیب

معات عینة الدراسة على نسبة رضا عالیة مقارنة بباقي الجا) القصیمجامعة  وسعود
جامعة الملك فیصل، جامعة الملك خالد، جامعة الملك : (الحاصلة على االعتماد حدیثًا وھي

وذلك وفق رأي عینة ) سعود للعلوم الطبیة، جامعة الملك المجمعة، الجامعة االسالمیة
  .الدراسة من القیادات وأعضاء ھیئة تدریس

 بدرجة تراوحت ما لتخصص الدراسيحسب اجاء رضا الخریجین عن مخرجات التعلم  .٥
 .)٤٫٢٤-٢٫٤٣(بین ممتازة الى جید بمتوسط حسابي تراوح ما بین 

حصل التخصص الطبي والھندسي على درجة رضا عالیة بنسبة ممتازة، في حین حصل  .٦
التخصص العلمي على نسبة رضا جید جدًا، واخیرًا التخصصات اإلنسانیة واالجتماعیة 

  .ا بدرجة جید وذلك وفق رأي عینة الدراسة من الخریجینوالتي حصلت على نسبة رض
 .تقارب نسب رضا أرباب العمل عن مخرجات التعلم حسب المجال الوظیفي للمؤسسة .٧
جاء ترتیب المجاالت الوظیفیة للمؤسسة حسب جودة مخرجات التعلم ووفق رأى أرباب  .٨

  : العمل كما یلي
 )٣٫٦٢(قطاع االتصاالت بمتوسط   - أ
 )٣٫٥٦(بمتوسط القطاع الھندسي  - ب
 )٣٫٣٦(القطاع المصرفي بمتوسط  - ت
 )٣٫٣٠(القطاع الطبي بمتوسط  - ث
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 )٣٫٢٢(قطاع العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة بمتوسط   - ج
  
 :التوصیات -٢

 :في ضوء النتائج التي توصل الیھا البحث یوصى الباحثون بما یلي
ة ضرورة أخذ الجامعات بأھم متطلبات سوق العمل السعودي وفق رؤیة المملك  - أ

 والتي توصل الیھا البحث، وتطویر خططھا وبرامجھا في ضوء ھذه ٢٠٣٠
 .المتطلبات

ضرورة االخذ بالمتطلبات والوسائل الالزمة الواردة بالبحث لتطویر جودة   - ب
 .٢٠٣٠مخرجات التعلم في الجامعات السعودیة وفق رؤیة المملكة 

بین مخرجات ضرورة أخذ مختلف الجھات بما ورد بالتصور المقترح للمواءمة   - ت
 .٢٠٣٠التعلم في الجامعات السعودیة ومتطلبات سوق العمل وفق رؤیة المملكة 

بین الجامعات المعتمدة وغیر لجودة مخرجات التعلم اجراء دراسات مقارنة   - ث
 .المعتمدة

 عبر نشر المؤشرات التي تقیس مستوى  الطالبمتابعة مستوى التقدم في نتائج  - ج
 .المخرجات بشكل سنوي

دة بیانات شاملة لرصد مسیرة الطالب من المراحل المبكرة إلى المراحل إعداد قاع  - ح
  .المتقدمة

متخصصین فنین للعمل في التي تؤھل العمل على استحداث التخصصات البینیة   - خ
مجال الطاقة  و)نحاس-الومنیوم- یورانیوم–فوسفات–ذھب(قطاع التعدین والتصنیع 

 .المتجدّدة
 .تطویر مھارات الطالب والخریجینالمستمر و مجال التدریباالھتمام ب  - د
 .زیادة االھتمام بتطویر مواھب الطالب وبناء الشخصیة  - ذ
 .ریادة األعمال والمنشآت الصغیرة والمتوسطةزیادة االھتمام ب  - ر
 .تطویر البرامج الدراسیة بشكل مستمر وفق احتیاجات سوق العمل  - ز
وفق احتیاجات إعادة النظر في برامج العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة وتطویرھا   - س

 .سوق العمل نظرًا ألھمیتھا في تنمیة المجتمعات
ضرورة االھتمام بالجودة النوعیة للطالب بتخریج كوادر ذات قدرات ومھارات   - ش

 .مناسبة
نقل االتجاھات الحدیثة في میدان العمل إلى المؤسسات التعلیمیة لصقل وتجدید   - ص

  .مھارات الخریجین
 من دعم بشطر الطالب یقدم مثلھ في شطر ضرورة اھتمام الجامعة بأن ما یقدم  - ض

 الطالبات
زیادة االھتمام بتنمیة المھارات اإلداریة المرتبطة بالعمل، وتحدید وحل المشكالت،   - ط

واستخدام الحاسب االلي وتقنیة المعلومات، والتفكیر المستقل، والمھارات اإلداریة 
 .دى الخریجینل"  دقة وسرعة اإلنجاز–ادارة الوقت "المرتبطة بالعمل مثل 

متابعة الجامعة لمستوي أداء خریجیھا لتحدید جوانب الضعف والعمل على ضرورة   - ظ
 .معالجتھا

رباب العمل في تطویر خططھا الخریجین وأاستفادة الجامعة من آراء وخبرات   - ع
 وبرامجھا الدراسیة

العمل على زیادة مشاركة المؤسسات المختلفة في تدریب طالب الجامعة خالل   - غ
 .ستھمفترة درا
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  مراجع ومالحق المشروع
  
  المراجع -١
   المراجع العربیة. أ

أثر استخدام فلسفة المعیب الصفري لكروسبي على  :)٢٠١٥(إدریس، جعفر عبد اهللا موسى 
تطویر وتحسین أداء أعضاء ھیئة التدریس وجودة مخرجات التعلیم العالي بالجامعات 

) ٦( المجلد  مجلة أماراباك،، و التكنولوجیاالسعودیة، األكادیمیة األمریكیة العربیة للعلوم
  .١٢١) :١٧( العدد

) إعداد مشروع البحث وكتابة التقریر النھائي: البحث العلمي(): ٢٠٠٦(االمام، رفقي السید 
  .المكتبة العصریة، المنصورة، مصر

علم تقییم أصحاب المصلحة لنواتج الت :)٢٠١٦(مصطفى، نجالء علي والتمیمي، نوف بنت ناصر 
 العدد ،دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس في ضوء اإلطار الوطني للمؤھالت، مجلة

)٤٥٥-٥٠٣): ٧٠  
البطالة بین صفوف خریجي الجامعات الفلسطینیة، ): ٢٠١١(الزعنون، فیصل، واشتیھ، عماد  

  .مجلة مركز تطویر األداء الجامعي، جامعة المنصورة، العدد األول
مواءمة التعلیم العالي السعودي الحتیاجات التنمیة الوطنیة من ): ٢٠٠٣(اهللا الزھراني، سعد عبد 

القوى العاملة وانعكاساتھا االقتصادیة واالجتماعیة واألمنیة، مطابع وزارة الداخلیة، 
  .الریاض

ضعف مواءمة مخرجات التعلیم العالي السعودي من ): ٢٠١٠(الزھراني، عبد الواحد بن سعود 
مصر -، عالم التربیة "الواقع، واألسباب"المؤھلة الحتیاجات سوق العمل القوى البشریة 

  ).٣٠(، العدد )١٠(المجلد 
إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأھیل لألیزو، القاھرة، دار غریب ): م١٩٩٥(السلمي، علي 

 .للطباعة والنشر والتوزیع
یم ــلتعلاي ــشاملة فــلدة اوــلجدارة اإق ــة تطبیــمكانیإ" :)٢٠٠٥(ون رــخ، وآفــیوس، ائيــلطا

د لعدول، األالمجلد ، الكوفةاجامعة د، القتصادارة واإلاة ــمجل"ة ــة تطبیقیــسدراامعي ــلجا
)٢.(  

تحلیل مالءمة مخرجات التعلیم العالي الحتیاجات سوق العمل ): ٢٠٠٧(العتیبي، منیر مطني 
 .السعودي، المجلة التربویة، جامعة الكویت

تصور استراتیجي لتطویر مخرجات التعلیم األھلي في -): ٢٠١٥(مدي، عبد الرحمن بن علي الغا
أطروحة ماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، كلیة العلوم -المملكة العربیة السعودیة

  .االستراتیجیة، قسم الدراسات االستراتیجیة، السعودیة
لتعلیم العالي ت امخرجادة جوس قیا :)٢٠١٢( احمد الكاظمي، محسن، االسدي، افنان واإلمارة،

مجلة اإلدارة واالقتصاد، العدد ) لعملق اسوت بعض مؤسسات ولجامعانظر اجھة ومن 
  .التسعون

متطلبات االرتقاء بمؤسسات التعلیم العالي لتنمیة الموارد  :)٢٠٠٢(المنیع، محمد عبد اهللا 
ر مستقبلي، دراسة تحلیلیة مقدمھ للندوة الدولیة البشریة في المملكة العربیة السعودیة، منظو

ھـ، الریاض وزارة التخطیط، ١٤٤٠حول الرؤى المستقبلیة لالقتصاد السعودي حتى عام 
  . أكتوبر٢٠- ١٩

  .اإلطار الوطني للمؤھالت): ٢٠٠٩(الھیئة الوطنیة للتقویم واالعتماد األكادیمي 
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 أسلوب ستھ سیجما لتحسین أداء أعضاء تطبیق): م٢٠١٧(حسان، محمد عبد اهللا عبدالمقصود 
التقویم في التعلیم الجامعي، : ھیئة التدریس وجودة المخرجات بجامعة الجوف، ندوة
  .مرتكزات وتطلعات، كلیة التربیة جامعة الجوف، السعودیة

نحو التوافق مع مخرجات التعلم العالمیة في برامج الحقوق بالجامعات  :)٢٠١٥(حسام شعبان، 
، المجلد المجلة العربیة لجودة التعلیم، المنظمة العربیة لضمان الجودة في التعلیم العربیة،

  .١- ١٦): ١(عدد ، ال)٢(
 أسباب عدم مواءمة مخرجات التعلیم العالي لمتطلبات سوق :)٢٠١٣(دمنھوري، ھند محمد شیخ 

مجلة جامعة الملك عبد  ،مركز النشر العلمي: جامعة الملك عبد العزیز العمل السعودي، 
  .١٦٩- ٢٢٥): ١(، العدد )٢٧(، المجلد االقتصاد و اإلدارة: العزیز

أثر ضبط مشاركة الطالب العلمیة في العملیة التعلیمیة في رفع ): ٢٠١٧(شاھین، رجاء یوسف 
جودة مخرجات التعلم من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس في درجة التحصیل العلمي و

ینایر ) (١(، العدد )١٩(، المجلد مجلة مجمع. جامعة المجمعة بالمملكة العربیة السعودیة
٢٠١٧.(  
إطار مقترح إلدارة سلسلة تورید المكونات الرئیسیة لصناعة السیارات ): م٢٠٠٣( شمعة، رانیة

جودة الكلیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة عین المصریة في ضوء تطبیق إدارة ال
 .شمس، القاھرة

 قیاس جودة مخرجات :)٢٠١٦(عبد الھادي، سھیر محمد توفیق  طلبة، منى حلمي عبد الحمید،
التعلیم الجامعي لدى الطالبات بقسم التربیة الخاصة مسار اإلعاقة السمعیة من خالل 

 .١-٤٩)٢٧(، مجلة التعلیم المتخصص المجلد ملالمقررات الدراسیة وعالقتھا بسوق الع
 اإلدارة االستراتیجیة كنموذج مقترح :)٢٠١١(منى أحمد  عبد الحمید، حسام حمدي، العیدان،

للمواءمة بین مخرجات التعلیم الجامعي للمرأة ومتطلبات سوق العمل في عصر المعلوماتیة 
ندوة التعلیم الجامعي في عصر  )دراسة مقارنة بین مصر والمملكة العربیة السعودیة(

 جامعة طیبة. "التحدیات والتطلعات"المعلوماتیة 
الموائمة بین مخرجات الجامعات الفلسطینیة ومتطلبات سوق العمل  :)٢٠١١(عكة، محمد إبراھیم 

نحو استثمار أمثل "ي الثاني لتنمیة الموارد البشریة الفلسطینیة الفلسطیني، المؤتمر الفلسطین
للموارد البشریة في القطاع الخاص الفلسطیني، كلیة فلسطین األھلیة الجامعیة، بیت لحم، 

  . أیار٢٤- ٢٣
مدى تلبیة مخرجات التعلیم العالي بالجامعات الفلسطینیة "): ٢٠١٣(مرتجي، زكي رمزي 

أفاق "المؤتمر الدولي للتعلیم العالي في الوطن العربي " يمتطلبات سوق العمل المحل
 .الجامعة اإلسالمیة، غرة فلسطین" مستقبلیة

التوافق بین مخرجات التعلیم العالي ومتطلبات التنمیة المستدامة من "): ٢٠١١(نصر، نوال أحمد 
 المصریة المؤتمر العلمي التاسع عشر للجمعیة" منظور شراكة المجتمع المدني في إفریقیا

 . مصر–) التعلیم والتنمیة البشریة في دول قارة أفریقیا(للتربیة المقارنة واإلدارة التعلیمیة 
مدى مالئمة خریجي الجامعات السعودیة الحتیاجات سوق العمل : )٢٠١١(یونس، مجدي محمد 

  .مجلة البحوث النفسیة والتربویة، كلیة التربیة جامعة المنوفیةالسعودي، 
أھمیة استخدام وسائل إدارة الجودة الشاملة في ضمان -  :)٢٠١٤(، بركة م ومشنانإلھایحیاوي، 

المجلة . دراسة حالة المجلة الجزائریة للتنمیة االقتصادیة-جودة مخرجات التعلیم العالي
  .٢٠١٤دیسمبر  / ٠١ عدد –الجزائریة للتنمیة االقتصادیة 
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