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ا مة لطالب املرحلة الثانو�ة لتلبية احتياجات سو العمل ومتطلبات رامل�ا قت الال ز
  تطو�ر ا

ي    رإبرا يم بن حس(ن بن دمحم مغفو

لقـسم أصـو ال34بيــة، 5ليـة ال34بيـة، جامعــة 0مـام دمحم بـن ســعود 0سـالمية، اململكــة 
  العر;ية السعودية

 ima2009@gmail.com: ال@3يد <لك34و=ي

  :املOPص

مــة لطــالب املرحلــة الثانو�ــة لتلبيــة احتياجــات ســو �ـدفت الد ات الال قاســة إ#ــ� التعــرف ع�ــ� امل�ــا ز ر ر
وتـــم اســـتخدام املـــن78 الوصـــفي، مـــع 0عتمـــاد ع�ـــ� 0ســـ/بانة واملقابلـــة , العمـــل ومتطلبـــات تطو�ر�ـــا

م  ات ســو العمــل الــال جــال ?عمــال ملعرفــة أ�ــم م�ــا اســة، وقــد تــم إجــراء مقابلــة مــع  زEـأداتCن للد ر ر قر
رجـل أعمــال، وتـم اختيـار عينــة مـن خNــMاء ) 18(وافر�ـا لـدى طــالب املرحلـة الثانو�ـة البــالغ عـدد�م ت

ات طالب املرحلة الثانو�ة والبـالغ , رالMWبية UV اSTامعات السعودية ملعرفة أ�م متطلبات تطو�ر م�ا
خبCــــMا ترZو�ــــا) 30(عــــدد�م 

ً ً
اســــة,  ات ســــو العمــــل الــــال: روZي^ــــت أ�ــــم نتــــائج الد زأن م�ــــا م تطو�ر�ــــا قر
Uـ ة اcTاسـب a#ـU: (لطـالب املرحلـة الثانو�ـة̀  ة اللغـة 0نجلeCيـة، م�ـا رم�ـا لية، , ر ة تحمـل املــسؤ وم�ـا ر

ة التطـــو�ر و0بتjــــار ة فــــن التعامــــل مـــع aخــــر�ن، م�ــــا رم�ـــا ة , ر �ــــة، م�ــــا ة kدا ة اليدو�ـــة، امل�ــــا رامل�ــــا ر ر ر
ة ا ة إتقان وحب العمل، م�ا رالتكيف مع البmئة املتغMCة، م�ا ة حـل , لتفكMCر ة الوقـت، م�ـا ة إدا رم�ا ر ر

ليــا حــسب )املــشكالت ات طــالب املرحلــة الثانو�ــة جــاءت مرتبــة تنا ، وأن أ�ــم متطلبــات تطــو�ر م�ــا
ً

ز ر
Uــــــ�ــــــا، كمــــــا ي�جـــــة تحقق ــــة الوطنيــــــة، تنميــــــة الــــــشعو : (رد رتنميــــــة الــــــشعو باالنتمـــــاء و0عWــــــeاز بال�و�ــ ر

لية لدى الطالب، إكساب  الطالب عادات العمـل Eاctافظـة :  اSTيـدة املؤديـة إ#ـ� kنتاجيـةوباملسؤ
توجيھ ا�تمام الطالب نحو استخدام اcTاسب U#a، إشراك الطالب بأعمال , ع�� الوقت، 0نجاز

ة  التعامــل مــع aخــر�ن �ب الطــالب ع�ــ� م�ــا رتطوعيــة، تــد ات الــتعلم الــذاxي, ر �ــد الطــالب بم�ــا رتز , و
ا~{مل�0تمـام بقيـاس اتجا�ـات وميـو الطـالب لتـوج} xعر�ـف الطــالب , ر{�م نحـو امل�ـن املناسـبة لقـد

ة التنظــــيم والتخطـــــيط �ب الطـــــالب ع�ــــ� م�ـــــا ربــــأبر الوظــــائف املـــــستقبلية، تــــد ر ـــة 0تجا�ـــــات , ز تنميـ
عات, قkيجابية للطالب نحو سـو العمـل اcTـر ات ميدانيـة ألمـاكن العمـل واملـشر �ـا وترتmـب  ر رZـط , ز

�ـــ, املنـــا�7 التعليميـــة باألحـــداث اctليـــة إكـــساب الطـــالب لغـــة ثانيـــة , د الطـــالب بالثقافـــة امل�نيـــةوتز
ة كتابــة الــسMCة الذاتيــة، تفعيــل مقــر الMWبيــة امل�نيــة  �ب الطــالب ع�ــ� م�ــا رإنجلeCيــة أو صــmنية، تــد ر ر

Uـــــ�ل عمjـــــش��ب الطالـــــب , للطـــــالب  ـــد رعقـــــد الـــــشراEات مـــــع الـــــشرEات املتخصـــــصة لقـــــضاء فWـــــMة لتــ
ات اليدو�ةال, ركمتطلب الجتياز مقر الMWبية امل�نية  ). رعناية بامل�ا

ات، سو العمل، 0حتياجات، التعز�ز: الQلمات املفتاحية قامل�ا   .ر
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ABSTRACT: 

The study aimed to identify the skills necessary for secondary 
school students to meet the needs of the labor market and the 
requirements for its development. The descriptive approach was used, 
with reliance on the questionnaire and the interview as study tools. An 
interview was conducted with businessmen to find out the most 
important labor market skills that are necessary for secondary school 
students of (18) businessmen. educationally, The most important 
results of the study showed: that the labor market skills that need to be 
developed for secondary school students are: (English language skill, 
computer skill, the skill of taking responsibility, the skill of the art of 
dealing with others, the skill of development and innovation, the 
manual skill, the administrative skill, the skill of adapting to the 
changing environment The skill of mastery and love of work, thinking 
skill, time management skill, problem solving skill), and that the most 
important requirements for developing the skills of secondary school 
students were arranged in descending order according to the degree of 
their achievement, as follows: (developing a sense of belonging and 
pride in national identity, developing a sense of responsibility among 
students, Providing students with good work habits that lead to 
productivity: such as keeping time, achieving, directing students’ 
attention to the use of computers, engaging students in volunteer work, 
training students in the skill of dealing with others, providing students 
with self-learning skills, paying attention to measuring students’ 
attitudes and tendencies to direct them towards careers Introducing 
students to the most prominent future jobs, training students in the skill 
of organization and planning, developing students’ positive attitudes 
towards the free labor market, arranging MEED visits Real-time for 
workplaces and projects, linking educational curricula with local 
events, providing students with professional culture, providing 
students with a second language in English or Chinese, training 
students in the skill of writing a CV, activating the vocational 
education course for students in a practical way, establishing 
partnerships with specialized companies to spend a period of training 
the student as a requirement To pass the vocational education course, 
taking care of manual skills). 

 Keywords: Skills, Labor Market, Needs, Reinforcement. 
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 :املقدمة

~{ـــــتم اStتمعـــــات بتطـــــو�ر أنظم�{ـــــا التعليميـــــة �ـــــشjل مـــــستمر ؛ لـــــضمان جـــــودة العمليـــــة 
التعليمـــة  وكفاء~{ـــا، وتحـــسCن مخرجا~{ـــا بمـــا يتوافـــق مـــع احتياجـــات املـــستقبل ومتطلباتـــھ، وZنظـــرة 

ن قبـــل ســـر�عة لواقـــع التعلـــيم VـــU اململكـــة العرZيـــة الـــسعودية  يمكـــن أن نلمـــس اcTـــرص املـــستمر مـــ
مـة ؛ لــضمان جـودة التعلـيم، وقـد تمثـل ذلـك VـU تخــصيص  زالدولـة ع�ـ� تـوفE MCافـة 0حتياجـات الال
ســــية ومنــــا�7 حديثــــة  رمeCانيــــات �ــــ�مة لتــــوفE MCــــل مــــا تحتاجــــھ العمليــــة التعليميــــة مــــن مبــــان مد

 .  ومعلمCن أكفاء، وتج�eCات ومعامل حديثة وغ�MCا

�ــة إذ `ــU مرحلــة متــصلة بمــا أن املرحلــة الثانو�ــ) م2013(ىو�ـر العبــاد  رة xعــد مرحلــة عبو
ُ

أن ) م2004(و�ؤكـد الغامـدي . قبل�ا وما �عد�ا، وZالتـا#U تتطلـب دقـة وعنايـة VـU التخطـيط واملتا�عـة
مرحلة التعليم الثانو من أك�M املراحل اقMWابـا مـن املتغCـMات املعرفيـة والتكنولوجيـة ال�ـ� �عmـش�ا، 

ً
ي

ه اcTيو داخل مجتمعھ ملواكبة املتغMCات اcTديثةمما ير�� املتعلم املن/سب ل�ا  سة دو يمن مما ر .  ر
أنـھ ينظـر للمرحلــة الثانو�ـة ع�ـ� أ¡{ـا مرحلــة ) م2017(روالـصقو , واملاجــد, يو�ؤكـد اcTميـد، والـش�ر

0نطــالق العق�ــU والــذ�£� �ــذا مــن الناحيــة العقليــة، كمــا ينظــر ع�ــ� أ¡{ــا تمثــل ¢Sــر ?ســاس، إمــا 
قلتعليم العا#U ا�tتلفة، أو الدخو إ#� سـو العمـل، وVـU كـال ?مـر�ن يحتـاج لاللتحاق بمؤسسات ا ل

س الثانو�ـة عـن طر�ـق  ات ال�� من املفWـMض أن تقـوم املـدا ات وامل�ا رالطالب إ#� مجموعة من القد ر ر
VــــU الــــسلم   برامج�ــــا ا�tتلفــــة بeWو�ــــد�م ¦{ــــا، و�مثــــل طــــالب املرحلــــة الثانو�ــــة عــــدة الــــوطن، وعتــــاده 

Zة UV مجال kنتاج، وا�Tدمات سلما وحرZا  UV عصر ال §عرف إال اSTـودة واcTرب ف�م  القوة الضا
ً ً

ر
ـــا�ي . الــــشاملة VــــE Uــــل منــــتج وخدمــــة ـــر�ن يؤكــــدو ع�ـــــ� ) م2012(و�ـــــشMC اcTقبـ ـــو�Cن املعاصـ نأن الMWبـ

ة توســـيع املــشاركة الفاعلـــة بــCن قطـــاع التعلــيم، وقطـــاع ?عمــال، ودعـــم العمــل املـــشMWك بـــCن  ورضــر
ات ميــدا�ي  ات، وامل�ــا �ب وتطبيــق القــد رالتعلــيم، والعمــل، والــذي ي/ــيح الفرصــة للطــالب ع�ــ� التــد ر ر

U�واقع عم UV اململكة .  ال�� اك/سبو�ا بطر�قة علمية UV ة إليھ أن التعليم الثانو يومما تجدر kشا ر
ى  فقـــا لــــر ات والتحـــديات ع�ـــ� مراحـــل مختلفـــة، و ؤالعرZيـــة الـــسعودية قـــد مـــر بجملـــة مـــن التطــــو و ر

ً

اء عمليـة التطـو�ر ك املـسئولو عـن , روأ�داف �عي{ا س¬� متخـذو القـرار ؛ لتحقيق�ـا مـن و نوقـد أد ر
ســــة الثانو�ــــة ?Eاديميــــة S®xــــز عــــن إعــــداد الطلبــــة  رالتعلــــيم الثــــانو بــــأن الــــصيغة التقليديــــة للمد ي

ت تطبيـق نظـام التعلـيم الثـ يانو رل¯cياة، واStتمع وأ¡{ا تقتـصر ع�ـ� إعـداد الطـالب ل¯Sامعـة، فقـر
ات الـــذي تـــم تطبيقـــھ VـــU عـــام  �ــــ، والـــذي §ـــس¬� إ#ـــ� تطـــو�ر 1426-1425راSTديـــد، و�ـــو نظـــام املقـــر

ات العــصر مــن ناحيــة kعــداد ?Eــادي�³، وتنميــة  رمخرجــات املرحلــة الثانو�ــة بمــا ي/ناســب مــع تطــو
ات ?ساســية ال�ــ� تـؤ�ل�م لاللتحــاق باSTامعــة، وإعـداد�م وفــق حاجــات سـو العمــل حــسب  قامل�ـا ر

غبــــــة الطالــــــبم ريــــــو و ات، . (ل ــــر ــــانو لنظــــــام املقــ ردليــــــل التعلــــــيم الثــ اســــــة ). ه1433ي روقــــــد أكــــــدت د
اµ{ـــم حــــو ) م 2012(اcTقبـــا�ي  غبـــات طــــالب املرحلـــة الثانو�ـــة، وآ لوال�ـــ� �ـــدفت إ#ــــ� الكـــشف عـــن  ر ر

اء  �·يــة xــس¬� إ#ــ� تأ�يــل ا�Tــر�جCن لــسو العمــل، كمــا تــضمنت آ رأولو�ــات إدخــال مــواد وZــرامج تد قر
، ومعلمــــ}{م VــــU معرفــــة أولو�ــــات تلــــك املــــواد والNــــMامجأوليــــاء ? غبــــة .  رمــــو اســــة  روأظ�ــــرت نتــــائج الد ر

ا~{م ؛ لتلبيـة متطلبـات سـو العمـل  ا~{م، وقـد �·ية؛ لتنميـة م�ـا قالطالب UV 0لتحاق بالMNامج التد ر ر ر
سـة للعـب دو أكNـV MـU إ ة تفعيـل املـشاركة مـع املد ر�عد التخرج، كما ير أوليـاء ?مـو ضـر ر ور ر كـساب ى

�·يـــة kضــــافية  ات املطلوZـــة ال�ـــ� xعيـــ{م VـــU اcTيـــاة، و�ـــر املعلمـــو أن الNـــMامج التد رالطـــالب امل�ـــا نر ى
¹ــــ¸� ـــ¸�، واSTــــدو املد ¹ـ �ة للطــــالب ع�ــــ� أن يتــــضم{ا امل{ــــاج املد رضــــر ر لر اســــة الغامــــدي . و روأكــــدت د

قأ�م متطلبات تلبية طالب التعليم الثانو الحتياجات سـو العمـل م{ـا) م2013( فـة الطـالب معر: ي
لية  اك�ــم SºTــم املــسؤ ولكثCـM مــن متطلبــات سـو العمــل، والفــرص ال�ـ� ت^تظــر�م �عــد التخـرج، إد ر ق
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~{م ع�ــــ� اختيــــار الوظــــائف، و?عمــــال اctققــــة  رامللقــــاة ع�ــــ� عــــاتق�م تجــــاه مــــستقبل�م العم�ــــU، قــــد
ات طـالب املرحلـة الثان. لرغبا~{م  وطموحا~{م اسة تطـو�ر م�ـا ريت«� مما تقدم أ�مية د و�ـة لتلبيـة ر

ات لدى مخرجاتھ راحتياجات سو العمل، والتأكد من مدى توفر �ذه امل�ا   .ق

اسة   :رمشQلة الد

يإ#ـ� أن التعلــيم الثــانو ال §عـد الطالــب ألي نــوع مـن أنــواع العمــل، ) م2001( §ـشMC البــدر 
ة، أو م�نـة معينـة بـل ينظـر إ#ـ� اSTامعـة ع�ـ� أ¡{ـا املرحلـة  الالحقـة رو�تخرج منھ و�و ال يجيد أي م�ـا

اسـتھ اSTامعيـة اسـة .  رال�� ال مناص م{ا من 0لتحاق ¦{ا لتعلم م�نـة معينـة، أو إكمـال د روتؤكـد د
ات ال�ــ� تقــود إ#ــ� ) م2000(لمكتــب الMWبيــة العر¼ــي لــدو ا�Tلــيج  ف وامل�ــا رأن إكــساب الطــالب املعــا ر

قبل §عتMN ?ساس UV م�نة معينة تؤمن لھ لقمة العmش، وتحفظ لھ كرامتھ وتفتح لھ مجاالت املست
مة للطالب )م2000القر�ي، (التعلم UV العصر اcTديث  ات الال ر لز�ادة امل�ا ز، ولذلك فمن الضر ر ي و

Zـط الطــالب بــواقع�م ا¹ــ¸�، و تCن الد رxغيCـM الــر ر وذلــك مـن خــالل تــصميم بـرامج xعليميــة VــU شــjل , و
Uـ�عليميـة للتطبيـق العمx ئـاتmسة، و~{يئة ب ش عمل خارج املد رو ب و0, ر رسـتفادة مـا أمكـن مـن تجـا

اسة اSTدي�Á ، )م2001الشر�ف، (لالدو ال�� تطبق �ذا النوع من التعليم  أن ) �ـ1431(روذكرت د
ات اcTياتيـة لـدى طـالب  راملرحلة الثانو�ة تفتقر إ#� أ�شطة علمية وعملية إثرائية xع£Â بتعلـيم امل�ـا

اســـة  الـــش�ر  ت د ياملرحلــة الثانو�ـــة، وأشـــا ر ي التعلــيم الثـــانو لـــم يـــنV �ÃـــU اململكـــة إ#ـــ� أن) م2008(ر
U¬امSTعداد وال�{يئة للتعليم اk س  و�وmدفھ الرئ� UV ية السعوديةZوال يوجد ضمن أ�داف , العر

يالتعلـــيم الثــــانو VـــU اململكــــة kعـــداد للم�نــــة والعمـــل �ــــشjل خـــاص، وkعــــداد ل¯cيـــاة �ــــشjل عــــام، 
ات ال�ــ� تقــدم�ا املنــا�7 ســـة عــن تلــك الــسائدة VــU الــدو املتقدمـــةروتختلــف التقنيــات وامل�ــا ل واملد .  ر

ـــة الــــصاÄغ  اسـ ت د ـــا روأشـ ، ) م2003(ر يأن �نـــــاك ضــــعفا VــــU املواءمــــة بـــــCن مخرجــــات التعلــــيم الثـــــانو ً

اســـة الــــسكران  رواحتياجـــات ســـو العمـــل مـــن حيـــث نوعيـــة ا�tرجــــات، وأكـــدت ع�ـــ� ذلـــك نتـــائج د ق
ـــــ) م2017( ات املرتبطــــــة بــــــالتفكMC متــــــوفرة VــــــU مخرجـ ــــا جــــــة رأن امل�ــ ـــا بد ، ولك{ـــ رات التعلــــــيم الثــــــانو ي

، ال�نـوف القحطـا�ي، أمــا�ي الزZيـدي، شـيخة اcTر¼ــي   �ـد الــش�ر اسـة أغا يضـعيفة، وأكـدت نتــائج د ر ر
  eÅجة متوسطة لدى خر�ج املرحلة ) م2018(ينوف الع رأن معظم متطلبات سو العمل تتوفر بد ق

مــة ات الال زالثانو�ــة، وأن ســو العمــل يتطلــب مجموعــة مــن امل�ــا ر  للنجــاح فيــھ، وأن خــر�ج املرحلـــة ق
 �VـــU النجـــاح VـــU عملـــھ، وZحاجـــة إ#ـــ الثانو�ـــة بحاجـــة إ#ـــ� اك/ـــساب ?خالقيـــات امل�نيـــة ال�ـــ� xـــساعده 

ات اللغو�ة �شjل كبMC ع�� امل�ا eCكMWن التعليم الثانو وسو العمل .  رالCقولعل من أ�م الفجوات ب ي
اســـة اcTميــد وآخـــر�ن  ىنخفــاض املـــستو ?Eــادي�T �³رÇـــU املرحلـــة VـــU ا) م2017(رمــا أكدتـــھ نتــائج د

الثانو�ـــة، وكـــذلك عـــدم تركCـــe العمليـــة التعليميـــة VـــU �ـــذه املرحلـــة ع�ـــ� اSTانـــب التطبيقـــي، وكـــذلك 
�ب قبــل 0لتحـاق �ــسو العمـل، وعــدم وجـود شــراكة  قحاجـة خر�ÈـU �ــذه املرحلـة إ#ــ� نـوع مــن التـد ر

س الثانو�ــة، ومؤســسات ســو العمــل قبــCن املــدا ت د, ر ياســة لي�ــ� الÉ{^ــساو روأشــا أن Eــل ) م2018(ر
املعطيــات xــشMC إ#ــ� ضــعف املواءمــة بــCن نــواتج التعلــيم وحاجــة العمــل اct�ــU والعــال�³، ومتطلبــات 

لــــذا فإنـــھ مـــن خـــالل املعطيــــات .  لالتنميـــة ال·ـــشر�ة و0قتـــصادية VـــU الــــوطن العر¼ـــي والـــدو الناميـــة
الـــسابقة وانطالقـــا مـــن توج�ـــات الدولـــة املتمثلـــة VـــU ر

ً
م، فـــإن 2030ؤ�ـــة اململكـــة العرZيـــة الـــسعودية 

ات طــالب املرحلــة الثانو�ــة  اســة �ــذا املوضــوع، و بنــاء تــصو مقWــMح لتطــو�ر م�ــا راcTاجــة قائمــة لد رر
�ة اململكة  ؤلتلبية احتياجات سو العمل تحقيقا لر

ً ب العاملية2030ق   . رم UV ضوء التجا

اســة VــU اcTاجــة لتحد مــة لطــالب روVــU ضــوء مــا ســبق تتحــدد مــشjلة الد ات الال زيــد امل�ــا ر
 .قاملرحلة الثانو�ة لتلبية احتياجات سو العمل وتقديم املتطلبات ال�� يمكن أن xس�م x UVعز�ز�ا
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اسة   : رأسئلة الد

م تطو�ر�ـا لـدى طـالب املرحلـة الثانو�ـة مـن وج�ـة نظـر عينـة  .1 ات سو العمل الـال زما م�ا قر
اسة؟      رالد

ات طــالب املر .2 قحلـــة الثانو�ــة لتلبيــة احتياجـــات ســو العمــل مـــن رمــا متطلبــات تطـــو�ر م�ــا
اسة؟   روج�ة نظر عينة الد

اسة اسة إ#� :رأ داف الد  : ر �دفت الد

م تطو�ر�ــا لـدى طـالب املرحلـة الثانو�ـة مـن وج�ــة  .1 ات سـو العمـل الـال زالتعـرف ع�ـ� م�ـا قر
اسة   . رنظر عينة الد

ات طـــالب املرحلـــة الثانو�ـــة لتلبيـــة .2 ق احتياجـــات ســـو رالتعـــرف ع�ـــ� متطلبـــات تطـــو�ر م�ـــا
اسة   . رالعمل من وج�ة نظر عينة الد

اسة  :  رأ مية الد

ات طـــالب املرحلـــة الثانو�ــة ال�ـــ� تلÁـــ�  • اســـة أ�مي�{ـــا Eو¡{ــا تتعلـــق بتطـــو�ر م�ــا رxــستمد الد ر
ال القطـــاع العـــام وا�Tــــاص يأمـــل VــــU توظيـــف القــــو  ىاحتياجـــات ســـو العمــــل الـــذي مــــا زق

? �ـــة �ــــشرط أن تتــــوفر لديــــھ ع�ــــ ات ) م2011(قــــل، كمــــا ذكــــر البــــار العاملــــة اctليـ رامل�ــــا
Uو`ـــــ ،UـــــÈلي�Tـــــة لـــــسو العمـــــل اZعـــــة :  قاملطلو�ة ع�ـــــ� متا ـــد رإتقـــــان اللغـــــة kنجلeCيـــــة، القــ

ة ع�� تحليل وZناء الMNامج والنظم  لتخصصات ( رمستجدات تكنولوجيا املعلومات، القد
ـــــــة ــــــا املعلومـــــــــات والMNمجــ ـــــذه). تكنولوجيـــ ــــــة تخـــــــــدم �ــــ ـــة xعليميـــ ـــ ـــــإن تـــــــــوفMC خطـــ ـــــــذلك فــــ  ولــ

ات ال�� يحتاج إل}{ا سو العمل البد وأن xعطى ل�ا  ق0حتياجات، وxعمل ع�� تطو�ر امل�ا ر
  . ?ولو�ة

ف  • رإن تلبيــة احتياجــات ســو العمــل مرتبطــة بمــا يملكــھ خــر�ج املرحلــة الثانو�ــة مــن معــا ق
ات xــــس�م VــــU بنــــاء اStتمــــع، وتحــــاو إيجــــاد فــــرص عمــــل مالئمــــة ل¯�ــــر�ج،   ات وقــــد لوم�ــــا ر ر

اسة محاولة لإلس�ام الفكر UV �ذا اStالولذلك xعد �ذ يه الد   .ر

اسات  • ات طالب املرحلة الثانو�ة –حسب علم الباحث –رقلة الد ر ال�� تناولت تطو�ر م�ا
ب العامليـة، ف�ـو يمثـل إضـافة علميـة VـU أدبيـات التعلـيم الثـانو وعالقتـھ  يUV ضوء التجـا ر

 ق�سو العمل 

ف �عض ط • اسة UV ظل عز وتظ�ر أ�مية �ذه الد الب املرحلة الثانو�ة عن مزاولة العمل، ر
اســــة  ت د ات اcTياتيــــة كمــــا أشــــا روضــــعف الثقافــــة امل�نيــــة لــــدÑ{م، وضــــعف �عــــض امل�ــــا ر ر

ن   )م2017(واcTميد وآخر

ة واقعيـــة للمـــسئولCن  • ســـم صــو  UـــV ســة رقــد xـــس�م �ـــذه الدا ر ل  حـــو كيفيـــة -بمــشmئة هللا-ر
ات طالب املرحلة الثانو�ة لتلبية احتياجات  قسو العمل، وذلك من خالل  ما رتطو�ر م�ا

اسة روصل لھ  التصو املقMWح UV �ذه الد  . ر
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اسة UV تقديم توصـيات، ومقMWحـات إجرائيـة xـساعد مؤسـسات  • رمن املؤمل أن xس�م الد
د ال·ـشر�ة والقــو العاملــة؛  �ــات املـسئولة عــن سـو العمــل VــU تنميـة املــواSTىالتعلـيم، وا رق

 . قياجات سو العمليملواءمة مخرجات التعليم الثانو الحت

اسة اسة ع�� :رحدود الد   : ر اقتصرت حدود �ذه الد

اســة: اXYــدود املوضــوعية • ات طــالب املرحلــة :  رركــزت ع�ــ� أ�ــم متغCــMات الد رتطــو�ر م�ــا
Uات `ـــ ات امل�نيـــة:  (رالثانو�ـــة، و�ـــذه امل�ـــا �ـــة، امل�ـــا ات kدا ات اcTياتيـــة، امل�ـــا رامل�ـــا ر ر ...) ,ر

�ا من  ات تم إقرا رو�ذه امل�ا ة التعليم لطـالب املرحلـة الثانو�ـة باإلضـافة إ#ـ� مـا ر ا رقبل و ز
جال ?عمال ات من وج�ة نظر�م. رسيد#U بھ عينة    .رمن م�ا

اســة: اXYــدود الزمانيــة • ا¹ــ¸� :  روقــت تطبيــق أداة الد رالفــصل ?و مــن العــام الد -1440ل
  . �ـ1441

�ع ا:  اXYدود املQانية • اسة ع�� مناطق xشمل التو زاقتصرت �ذه الد STغراUV للثانو�ـات ر
ــــU, )خمــــس ج�ــــات(VـــU اململكــــة العرZيــــة الـــسعودية  , حائـــل، الر�ــــاض، جــــدة، ?حــــساء: (̀و

ان   ).زجا

اسة   :رمصطXPات الد

  :التطو�ر .1

ي  نقلة نوعية وكمية من وضع إ#� وضع آخر أفضل منھ VـU " بأنھ  ): م2000(زعرفھ اللو
ـــة والثقا ــــصادية والـــــــسياسية و0جتماعيــــ �ـــــــة والـــــــcÕية جميـــــــع اStـــــــاالت 0قتـــ رفيـــــــة والبيÖيـــــــة وkدا

  . والتكنولوجية

 �ــو عمليــة تحــسCن شــاملة لjــل مــدخالت العمليــة الMWبو�ــة : التعر�ــف 0جراaــي للتطــو�ر
د �ـــــشر�ة س املرحلـــــة الثانو�ـــــة مــــــن مـــــوا روالتعليميـــــة VـــــU مـــــدا د ماديـــــة:  ر ـــا�ي، :  رEـــــالطالب، ومـــــوا Eاملبـــ

تقاء بم�... واملنا�7، وتقنيات التعليم ا~{م ال�� xساعد�م ع�� تلبية احتياجات ر¦{دف 0 ا~{م وقد را ر
  . قسو العمل

ة .2 ة ع�ــ� انجــاز امل�ــام: "بأ¡{ــا) م2005(  وعرف�ــا حــسن : رامل�ــا و?�ــشطة �ــسرعة ودقــة , رالقــد
  " وإتقان

ة ة ع�ــــ� القيــــام بم�مــــة، أو عمــــل معــــCن ســــواء :  رالتعر�ــــف 0جراaــــي امل�ــــا بــــد�ي أو (رالقــــد
  .  يMC معينة�سرعة وإتقان وفق معا) ذ�£�

اStــاالت الوظيفيــة املتاحــة VــU القطــاعCن العــام :  ")م2017(يعرفــھ deــاز :  قســو العمــل .3
  "وا�Tاص، وال�� ت/ناسب مع كفايات ا�Tر�جCن من Eليات الMWبية 

سـة الوظيفـة املتاحـة �Tـر�ج التعلـيم :  قالتعر�ف 0جراaي لـسو العمـل راملjـان امل�يـأ ملما
ات ذلك ا�Tر�جيالثانو سواء Eان UV القط   . راع ا�Tاص أو اjcTومي، وال�� ت/ناسب مع كفاءة وم�ا
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  :ي0طار النظر

ة: أوال   : رمف�وم امل�ا

ة الفــــرد ع�ــــ� تنفيـــذ ســــلوك معــــCن بطر�قــــة ) م2001(ذكـــرت Eــــوثر Eوجــــك  ة  قــــد رأن امل�ـــا ر
ة ع�ـــ� أداء عمـــل" بأ¡{ـــا ) م1992(كمـــا عرف�ـــا الـــسل�³ ).  30ص(تناســـب املوقـــف اcTاضـــر   أو رالقـــد

قتنفيـذ إجـراء، أو تحقيــق ن/يجـة باسـتخدام أســاليب وطـر ت/ــسم بالكفـاءة والتمCـe بمــا يحقـق نتــائج 
د وإمjانات    )  52ص(رأع�� وأفضل مما استخدم UV ?داء من موا

ة إجرائيا بأ¡{ا و�عرف الباحث امل�ا
ً

ة ع�� القيام بم�مة، أو عمل معCن سواء : ر بد�ي (رالقد
  .  وفق معايMC معينة�سرعة وإتقان، ) أو ذ�£�

ثانيا
ً

ة:    :  رخصائص امل�ا

�تـــو  نذكـــر  ة أ¡{ـــا xعNــــM عـــن أداء عمـــل، أو عمليــــة ) م1999(ز ّأن مـــن أ�ــــم خـــصائص امل�ـــا ر
ــU العمليــات العمليــةمعينــة، و�ــذا العمــل أو  ن يتjــو VــU الغالــب مــن مجموعــة العمليــات ?صــغر، ̀و

 فتبـــدو مؤتلفـــة �عـــض�ا مـــع �عــــض  ال·ـــسيطة، أو الـــسلوكيات ال�ـــ� تـــتم �ـــشjل م/سلـــسل ومتناســـق،
ة عــادة مــن خلـيط مــن 0ســتجابات، أو الــسلوكيات العقليــة، و0جتماعيــة،  ر?مـر aخــر تتjــو امل�ــا ن

U#النحو التا �ات ع�  : رواcTركية و�مكن تفصيل �ذه ?صناف الثالثة من امل�ا

ات املعرفية • U ال�� §غلب عل}{ا ?داء العق�U، فعندما يواجھ:  رامل�ا  الفرد مشjلة ما، فإنھ ̀و
، ح�ـÂ يــصل إ#ـ� اcTـل املناسـب للمــشjلة،  ليفكـر VـU إيجـاد اcTلـو  ل�ــا، و�جـرب �ـذه اcTلـو ل

ات املعرفيـــة ?خــــر س عـــددا مــــن امل�ــــا ــا يمــــا ىف�ـــو �نــ ر ر
ً

ات اتخــــاذ :   ة 0ستقـــصاء، وم�ــــا رم�ــــا ر
ات التخطيط ات التحدث، و0ستماع والقراءة، وم�ا رالقرار، وم�ا   .  ر

ات اcTياتيـــة ىو�ـــر الباحـــث • �ـــة، وامل�ـــا ات kدا ي امل�ـــا ات متـــضمنة VـــU مقـــر ر أن �ـــذه امل�ـــا ر ر رر
ات التفكCـــــM العليـــــا  ـــا ـــد أساســـــا ع�ـــــ� م�ــ ات ال�ـــــ� xعتمــ روجميـــــع املقـــــر

ً
ــــل، ( ر الMWكيـــــب، التحليـ

 ). التقو�م
ات اXYركية • ات:  رامل�ا ة الكتابة بخط :  رو�غلب عل}{ا ?داء اcTرEي، ومن أمثلة �ذه امل�ا رم�ا

ة الطباعة وال^ÙÚاليد،  ة التمثيل واctاEاة، وم�ا ة التعبMC بلغة اSTسد، وم�ا رم�ا ر   .  ر
ات  �ـــة، وم�ــــا ات إدا ات اcTركيــــة xعتNـــM جــــزء �ـــام VــــU مقـــر م�ــــا رو�ـــر الباحــــث أن امل�ـــا ر ر رر ى
ات  �ن مــن خــالل إكــساب املــتعلم عــدد مــن امل�ــا رحياتيــة، وأحــد ?�ــداف ال�ــ� يرمــي إل}{ــا كــال املقــر ر

ات اcTركيـــة املتعل �ة، ككتابـــة ا�Tطابـــات الرســـمية، وتـــص^يف امللفـــات، وم�ـــا رقـــة بأعمـــال الـــسكرتا ر
 .  ر0تصال الشف�Û ال�� تحتاج إ#� صو حركية مختلفة xساعد ع�� إتقا¡{ا

ات <جتماعيــة • ـU ال�ــ� §غلـب عل}{ــا ?داء اSTمــاUÜ، وال�ـ� ينــدرج تح�{ـا العديــد مــن :  رامل�ـا ̀و
ات الفرعية مثل   : رامل�ا

ات � ة مالئمــة، :   <جتماعيــة الOpــصيةرامل�ــا ة التعبCــM عــن وج�ــة النظــر بــصو رمثــل م�ــا ر
ة غMC عدوانية  .  روالتحدث بصوت يالءم املوقف، والتعبMC بصو

ة التفاعلية � ات املباد رم�ا ات إلقـاء التحيـة ع�ـ� aخـر�ن، والتعر�ـف بـالنفس :  ر روم{ا م�ا
ة باcTديث مع aخر�ن  .  رلآلخر�ن، واملباد

ات  � ات التعبCــــE ،Mاالب/ـــسامة، kصـــغاء لآلخــــر�ن، :  <ســـتجابة التفاعليــــةرم�ـــا روم{ـــا م�ـــا
 .  واحMWام أفjار aخر�ن مع وجود 0ختالف
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ة: ثالثا   : رأسس rعليم امل�ا

ر باملراحل التالية) ه1432(يذكر الغز  �جيا البد من املر ة، وتنÂ³ تد ولjي xعلم امل�ا
ً ُ

ر ر
ّ

  : 
ة-1 ة، أو املالحظة املباشرة ل�ا، أو عـن و�تم :  رالتعر�ف بامل�ا رذلك عن طر�ق الشرح الشف�Û للم�ا

 UV يد عن طر�ق التنو�عSTم املتعلم ا�طر�ق الشرح واملالحظة معا، والبد من التأكد �عد ذلك من ف
ً

�س املناسبة رطر التد   .  ق
ة -2 �ب عuــt امل�ــا رالتــد ة، مــع مراعــاة التــدرج ت:  ر �ب املــتعلم ع�ــ� امل�ــا رو�ــتم تــد عايــة وإشــراف ر رحــت 

�ب � ?خطاء الناجمة أثناء التدVة و�تال راملعلم لjي يتقن املتعلم امل�ا   .  ر
ســة الQافيــة -3 ات :  راملما رو�عتمــد ذلــك ع�ــ� مج�ــود املــتعلم نفــسھ ومــدى دافعيتــھ الك/ــساب امل�ــا

مـــCن املــس�{دفة، و�جــب توضــيح أ�ميـــة القــدوة اcTــسنة مـــن خــالل اctاEــاة مـــن قبــل املعلــم، واملتعل
ة وإتقا¡{ــا، كمــا يجــب مراعــاة  ســة، وال�ــ� ل�ــا أثــر كبCــV MــU اك/ــساب امل�ــا �ب واملما رأثنــاء عمليــة التــد ر ر
 �جانب التحفeC من قبل املعلم، ألن ال/SÞيع يؤدي إ#� xعز�ز ما سبق xعلمھ، وZالتا#U يؤدي ذلك إ#

ة �شjل متقن، وأشار عبد اcTميد  Uإ#� وجود ثالث مرا) م1983(راك/ساب امل�ا ة̀    : رحل لتعلم امل�ا
ة:  مرحلة التقديم • ف حو �ذه امل�ا ة، وتقديم املعا روف}{ا يقدم املعلم بيانا بامل�ا ر لر ً

 .  
ة مع املتا�عة والتوجيھ:  مرحلة 0نماء •   . روف}{ا يقدم الفرد امل�ا
ة مـــع xعـــديل ?خطـــاء VـــU ?داء إن وجــــدت:  مرحلـــة التقـــو�م • .  روف}{ـــا يقـــدم أداء الفـــرد للم�ــــا

ة يمر بخمس مراحل `U) م1984(كد لبmب و�ؤ   :  رإ#� أن xعلم امل�ا
ة -   .  أي تحليل العمل إ#� أقل قدر من املراحل:  رتحليل امل�ا
أي تحديــد مــدى كفايــة الــسلوك ?و#ــU للمــتعلم لتعلــيم :  تقــدير الــسلوك }وzــt للمــتعلم -

ة  . رامل�ا
ات - �ب عtu وحدات عناصر امل�ا رالتد ات }ولية أو، ر و�ذا ¦{دف إتاحة الفرصة ، رالقد

ة ?ولية ات، ولتعلم عناصر امل�ا رللمتعلم لتعلم عناصر امل�ا  .  ر
ة للمتعلم - ة يو�ـ� للمـتعلم كيـف يقـوم ¦{ـا، و�عـد �ـذا :  روصف وعرض امل�ا رعـرض امل�ـا

ا يمكن للمتعلم استخدامھ ل¯cكم ع�� أدائھ ا�Tاص العرض معيا
ً
 . ر

ة - ســــة املــــتعلم للم�ــــا رمما ـــ:  ر ـــة الراجعــــة التــــcÕيحية، وتث·يــــت أي تكــــرار وحـ دوث التغذيـ
ات U من ?جزاء ال�امة x UVعلم امل�ا  . رالتعز�ز، ̀و

�سيو�ي  MCم1986(و�ش (U ة يمر بمراحل، ̀و  :  رإ#� أن xعلم امل�ا
  . مالحظة أداء ��ص ما�ر - 
ة -   . رتقليد العناصر ?ساسية للم�ا
ة مــــــع تقليــــــل ا -  ـــرار تتــــــا�ع عناصــــــر امل�ــــــا ــــد الــــــواUÜ لــــــألداء رالتمـــــر�ن، و�تــــــضمن تكـــ �ــST

�جيا تد
ً

 . ر
ة عنـــد xعلم�ــــا ثالثـــة جوانــــب -  �ــــا، وجانبــــا :  روتتـــضمن امل�ــــا جانبـــا معرفيــــا، وجانبـــا م�ا

ً ً ً ً ً
ر

وجدانيا 
ً

 
مـة ؛ ل�{يئـ�{م  ات الال زو�ر الباحث أ�مية �ذه ?سس x UVعليم الطالب، وإكسا¦{م امل�ا ر ى

�س مناسبة لش رلسو العمل، فع�� املعلم أن §ستخدم طر تد ق ات املس�{دفة، و¼عد ق ررح �ذه امل�ا
ات من قبـل  سة تلك امل�ا قت مناسبCن ملما ات، وترك مجال و �ب املتعلمCن ع�� امل�ا رذلك يتم تد ر ر ور

  .  املتعلمCن ح�Â يتأكد املعلم من  إكسا¦{م  وإتقا¡{م ل�ا
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 : قمف�وم سو العمل

ىإ#� تالUà بCن قو �و النطاق وaليات ال�� تؤدي "قبأن سو العمل ) م2002(§شMC نجيب ُ

ىوقــو الطلـــب ) البــاحثCن عــن فـــرص العمــل(العــرض  ُ
، و�ـــتم بواســطة �ــذه aليـــات )رجــال ?عمــال(

ف xـشغيل العمالـة ، وعـدد سـاعات العمـل، وغ�MCـا مـن ظـر وتحديـد ?جـو ـU .  ر قأي أن سـو العمـل̀ 
  ".البوتقة ال�� تتفاعل ف}{ا كثMC من العوامل املؤثرة UV حالة التوظيف

املؤســــسة التنظيميـــة 0قتــــصادية ال�ــــ� يتفاعــــل ف}{ــــا عــــرض " قســــو العمــــل بأنــــھ و�عـــرف 
العمــل والطلـــب عليـــھ، أي اStـــال الــذي يـــتم فيـــھ بيـــع ا�Tــدمات وشـــراؤ�ا، وZالتـــا#x UـــسعMC خـــدمات 
اتـھ وموقفـھ، ومـن تلـك الـشرائح ?يـدي  رالعمل  وتتحكم UV سو العمل شرائح مختلفة تؤثر UV قرا ق

ات و0ختــــصاصات الــــساعية ل¯cــــصو ع�ــــ� فــــرص عمــــل مناســــبة، وعمليــــة العاملــــة مختلفــــة امل ل�ــــا ر
 UـــــV يــــؤثر UÜتخــــصص ?فــــراد للوظــــائف ال تمثــــل حاجــــة فرديــــة فقـــــط، بــــل حاجــــة ومتطلــــب اجتمــــا

اStتمـــع ســـلبا وإيجابـــا 
ً ً

) ،U#ة )م2014متـــو بأنـــھ عمليـــة التفاعـــل الـــديناميjي ) م2012(ر، و�عـــرف عمـــا
وZـCن الطلـب VـU القطاعـات املـستفيدة مـن �ـذه النـواتج ) م العا#U نواتج التعلي(املستمر بCن العرض 

نUV مجاالت العمل ا�tتلفة، وصوال إ#� حالة التواز بCن العرض والطلب ً
 .  

ذلــك التنظــيم الــذي يâــá لjــل مــن البــاÄعCن، واملــشMWين فــرص " قو�عــرف ســو العمــل بأنــھ 
  )م1986مرطان، ".(ارتبادل السلع وا�Tدمات وعناصر kنتاج، وفيھ تحدد ?سع

�ـــو املjـــان الـــذي تتـــوفر فيـــھ فـــرص العمـــل " قبـــأن ســـو العمـــل) م2017(و�ـــشMC العبـــادي 
  "لل�Þص الذي يبحث عن العمل، ولصاحب العمل الذي يطلب العمالة 

قو�ر الباحـث أن التعر�فـات الـسابقة تؤكـد ع�ـ� أن سـو العمـل �ـو مؤسـسة اقتـصادية  ى
ات (ة 0قتـــصادية �مـــا العـــرض يلتقـــي ف}{ـــا قطÁـــ� التـــأثV MCـــU التنميـــ رخـــر�ج املرحلـــة الثانو�ـــة ذو امل�ـــا

أي يــــتم تحديــــد خــــدمات العمــــل وشــــراؤ�ا، ) رجــــال ?عمــــال(، والطلــــب )قاملتوافقـــة مــــع ســــو العمــــل
، والبطالة(وتتحدد ن/يجة ل^شاط�ا عناصر    ).  رال/شغيل، و?جو

 :قالعالقة ب(ن التعليم وسو العمل

ثـة؛ لتلÁـ� اcTاجــة املeWايـدة للjـوادر ال·ـشر�ة املؤ�لـة، وقــد انطلقـت أنظمـة التعلـيم اcTدي
نــتج عــن �ـــذه اcTاجــة قيـــام اjcTومــات بالتوســـع VــU أنظمــة التعلـــيم نظــرا ؛ألن التعلـــيم �ــو املـــصدر 

ً

اســات ال�ــ� تخــدم  ة لألفــراد إضــافة إ#ــ� أنــھ §ــسمح بــإجراء ?بحــاث، والد رالــذي يــوفر املعرفــة وامل�ــا ر
 أما العمل فإنـھ يـوفر الفـرص الوظيفيـة �tرجـات املؤسـسات التعليميـة رالتطو UV جميع اStاالت،

مــن �نــا �ـــشأت عالقــة قو�ــة بــCن التعلــيم والعمـــل حيــث يــؤثر و�تــأثر Eــل م{مـــا .  بجميــع تخصــصا~{ا
  .  باآلخر

ـــU املؤســـــسات التعليميــــة بحــــسب التطــــو وحاجــــة ســـــو  قومــــن �نــــا ت/نــــوع التخصــــصات Vـ ر
قلتخصــصات ال�ــ� يjــو ســو العمـل �ــو الــس·ب ?ســاس VــU ولــذلك xــستحدث الكثCــM مـن ا.  العمـل ن

دنـا أن نـضرب مثـاال ع�ـ� .  قاستحداä{ا، و�تم التوسع ف}{ا عادة �شjل يل�Á حاجة سو العمل ولـو أ
ً

ر
ة وkعـــالن وkعــالم والتمـــر�ض  رذلــك لوجـــدنا أن تخصــصات مثـــل اcTاســب a#ـــU، واctاســبة وkدا

تباطـــا وث قيقـــا بواقـــع ســـو العمـــل ونمـــوهروغ�MCـــا مـــن التخصـــصات تـــرتبط ا ً
قوذلـــك أن ســـو العمـــل .  

والفـرص الوظيفيـة ال�ـ� يوفر�ـا تـؤثر VـU شــjل كبCـM ع�ـ� املؤسـسات التعليميـة، وع�ـ� ?فـراد الــذين 
ـــو ضـــــغوطا كبCـــــMة ع�ـــــ� املؤســـــسات التعليميـــــة الســـــتحداث التخصـــــصات ال�ـــــ� xـــــسمح ل�ــــــم  ســ يما

ً ن ر
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قبااللتحاق �سو العمل، وغالبا ما يjو سو الع ن ًق
مـل �ـو الـذي يفـرض ع�ـ� املؤسـسات التعليميـة، 
، وقد تضطر �عض املؤسسات التعليمية الكبCـMة  قوع�� ?فراد التخصص UV مجاالت يطلÉ{ا السو
ـــاج إل}{ــــا، وخاصــــة إذا  �·يــــة وتأ�يليــــة للjــــوادر ال·ــــشر�ة ال�ــــ� تحتـ رإ#ــــ� اســــتحداث بــــرامج xعليميــــة تد

ـــيم ال يفــــي باحتياجا~ ـــذه املؤســـــسات أن التعلـ {ـــــا مــــن الjــــوادر ال·ـــــشر�ة املؤ�لــــة باملعرفـــــة، وجــــدت �ـ
ـــا  مــــة حي{ــــا تتجــــھ إ#ــــ� اســــتحداث الNــــMامج التعليميــــة ا�Tاصــــة ¦{ــــا للوفــــاء باحتياجا~{ـ ات الال زوامل�ــــا ر

  ) 19م، ص 2007, يالش�ر.  (ال·شر�ة

مة النخراط طالب املرحلة الثانو�ة �~ سو العمل ات الال قامل�ا ز  :ر

نقـــر اcTـــادي والعـــشر�ن، أ�ميـــة العنايـــة بـــالتعليم يؤكـــد تقر�ـــر اليو�ـــسjو عـــن التعلـــيم لل
 MCمجتمعات سر�عة التغ UV شواmن، (يالثانو من أجل إعداد ?فراد ليعCلE وعليـھ فقـد ) م2001ما

، ففــي محاولـــة  ات لـــدى مخرجــات التعلــيم الثـــانو يتناولــت ?دبيــات الMWبو�ـــة مــدى تــوافر تلـــك امل�ــا ر
Cجـــال ?عمـــال، واملعلمــ ات ال�ـــ� يحتاج�ـــا طـــالب رلتحديــد اتجا�ـــات  رن نحـــو أ�ميـــة واســـتخدام امل�ــا

اســـــة Eاســـــل Wayneاملرحلـــــة الثانو�ـــــة VـــــU أمـــــاكن العمـــــل بواليـــــة وايـــــن  ت نتـــــائج د ر ?مر�كيـــــة، أشـــــا ر
)cassell,1998 (Uــ�ســو العمــل مــا ي UــV ــةZات ?ساســية املطلو قأن مــن أبــر امل�ــا ر ات التفكCــM، :  ز رم�ــا

ة kبــداع  و ات ال�Þــصية، م�ــا رالقــد ة التعامــل مــع ر ة نظــم وتقنيــة املعلومــات، وم�ــا ر0بتjــار، وم�ــا ر
�عـــض الواليـــات ?مر�كيـــة Stتمـــع  UـــV ســة الثانو�ـــة  رaخــر�ن، وللكـــشف عـــن واقـــع إعـــداد طـــالب املد
ت نتــــــائج انقالنــــــد  ـــا ـــة و0نخــــــراط VــــــU ســــــو العمــــــل، أشـــ ــــة اSTامعيـــ اســ ــــة إلعــــــداد�م للد راملعلوماتيــ قر

)England,2001 (عـــــــداد الk أن �ــــ ــــؤ�ل�م إ#ـــ ـــــmس باملـــــــستو الـــــــذي يـــ ــــ� والتكنولـــــــوUÇ للطـــــــالب لــ ىعل³ـــ
 �ة �عــــــض املعلمــــــCن ع�ــــــ ـــة إ#ــــــ� نقــــــص قــــــد اســـ جعــــــت الد ـــة أو ســــــو العمــــــل، وأ رلاللتحــــــاق باSTامعـــ ر ر ق

ات التفكCــM لــدى الطــالب ) م2004(يو�حــدد العمــر .  راســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات، وتنميــة م�ــا
مــة للطلبــة؛ لتمكيـ{م مــن توظيف�ــا  ات الال زامل�ـا VـU اcTيــاة العمليــة، ومواكبـة مــستجداتھ، وتقنياتــھ ر

U�ديثة، وتحدياتھ بما يcTا  :  

ات أساســـية • القـــراءة والكتابــــة، العلميـــات اcTـــسابية، العمليـــات ?ساســــية :  ، وxـــشملرم�ـــا
  ل/شغيل اcTاسوب 

ات <تــصال • ات التقــديم لغايــات:  ، وxــشملرم�ــا ، الكتابــة، م�ــا رالتعبCــM الــشفو اcTــوار، :  ي
ةوالتفا  .  روض، kقناع، التأثMC و0س/شا

ات التفك(3 • ات معرفيـة مثـل:  ، وxشملرم�ا التحليـل، حـل املـشكالت، تقيـيم املواقـف :  رم�ا
ات فـو معرفيــة، مثـل ات، م�ــا قو0قMWاحـات وتوظيف�ــا، اتخـاذ القــرا ر الــضبط، والتوجيــھ، :  ر

نة  .  زواملوا
ات العمل اdYما�~ •  ، العمل مع فر�ق نالتعاو مع aخر�ن:  وxشمل: رم�ا
ات جمــــــع املعلومــــــات • ــــشملرم�ــــــا نـــــــة، :  ، وxــ زتحديــــــد املعلومــــــات، وجمع�ــــــا، وتحليل�ــــــا، واملوا

 . وتنظيم�ا، وعرض�ا
ات الـسلوكية • التكيـف مـع املواقـف املتغCـMة، وتحمـل ا�tـاطر، ألجـل تjـو�ن :  ، وxـشملرامل�ا

لية �ــة معينــة والـــدفاع ع{ــا، و0ســـتقاللية، تحمــل املــسؤ ور ر والتجديــد، و�ـــضيف و0بتjـــا, ؤ
ات الواجب توافر�ا لدى ?فراد UV ضوء التحـديات ) م2000(عمار  رإ#� ما سبق �عض امل�ا

Uـــ�العل³ـــ�، :  املعاصـــرة املـــستقبلية بمـــا ي MـــCاســـتخدام أســـاليب التفك ،Uـــ#a اســـبcTة ا رم�ـــا
ات الــــــتعلم الــــــذاxي، التعلــــــيم املــــــستم ـــا ـــk MبــــــداUÜ، م�ـــ ــــد، التفكCـــ ات التفكCــــــM الناقــ رم�ــــــا ر، ر
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الديمقراطيـة، وحر�ـة التعبCـM عــن الـرأي، إتقـان اللغـة kنجلeCيــة، الMWبيـة مـن أجـل الــسالم، 
تـھ،  راستخدام أساليب التفكMC املنطقي، اcTفاظ ع�ـ� ال�و�ـة الثقافيـة، تنظـيم الوقـت وإدا

 �¸ñــ� ات يحتاج�ــا ســو العمــل تتمثــل VــRouse,1998 (U(وكمــا أضــاف ر قم�ــا الــوUÜ بأ�عــاد :  ر
اء aخــــــر�ن، التحـــــديات ال ة ع�ـــــ� املناقــــــشة واcTـــــوار ونقــــــد آ رتكنولوجيــــــة واملعرفيـــــة، والقــــــد ر

ة ع�ـ� الـتعلم الـذاxي بأ�عـاده ا�tتلفــة، وتطبيـق خطـوات التفكCـM العل³ـ� VـU التعامــل  روالقـد
 . مع القضايا التعليمية واStتمعية

اسات السابقة   :رالد

اســة الغامــدي  .1 يالتعلــيم الثــانو VــU إعــداد التخطــيط لز�ــادة إســ�ام " �عنــوان ) م2000(رد
اسة إ#� التعرف ع�ـ� "و~{يئة العمالة الوطنية للقطاع ?��U السعودي ر، وقد �دفت الد

يمــدى تجــاوب ومالءمــة التخصــصات اcTاليــة VــU التعلــيم الثــانو العــام مــن حيــث تنوع�ــا 
اســـة تـــم  اســـية الحتياجـــات ومتطلبــات ســـو العمـــل؛ ولتحقيــق أ�ـــداف الد رومواد�ــا الد قر

اسـة البــالغ عــدد�م اسـتخدا  معلمــا، 112(رم أداة STمــع املعلومــات مـن أفــراد مجتمــع الد
ً

لول¯cـــصو ع�ـــ� النتـــائج امليدانيـــة .  يبـــالتعليم الثـــانو  العـــام بمنطقـــة الباحـــة) طالـــب300
اسة أن التخصصات :  رتمت معاSTة البيانات باألساليب kحصائية، وقد Eانت نتائج الد

ـــاة ياcTاليــــة VــــU التعلــــيم الثــــانو ا لعــــام ال xــــس�م VــــU إعــــداد الطالــــب للعمــــل بميــــادين اcTيـ
 UـV سـة العمـل �ة ملما ات و0تجا�ـات الـضر د الطالـب بامل�ـا را�tتلفـة، بمع£ـÂ أ¡{ـا ال تـز ر ور و
ياStتمــع الــسعودي، أن التخصــصات اcTاليــة VــU التعلــيم الثــانو العــام تكــسب الطالــب 

ــــالتعليم اSTــــــام¬U فقــــــط ف ومعلومــــــات xعــــــده لاللتحــــــاق بــ ــــو�ر الNــــــMامج رمعــــــا ـــــان تطــ ، إمjـ
يالتعليميــة VــU التعلـــيم الثــانو وتنو�ع�ــا وتفر�ع�ـــا لتــتالءم مــع متطلبـــات اcTيــاة املعاصـــرة 

 .وتتوافق مع احتياجات ومتطلبات أcõاب العمل UV القطاع ا�Tاص

اســـــة  .2 ، (رد VـــــU اململكـــــة " �عنـــــوان ) م2008يالـــــش�ر ــــMح لب^يـــــة التعلـــــيم الثـــــانو  يتـــــصو مقWـ ر
UV ية السعوديةZالوظـائف العر U�ضوء التحديات املـستقبلية  وتقـدير حاجاتـھ مـن شـاغ 
اســة للتعــرف ع�ــ� واقــع ب^يــة التعلــيم الثــانو .  �ـــ1450التعليميــة ح�ــÂ عــام  يو�ــدفت الد ر

اcTـا#V UــU اململكــة العرZيــة الــسعودية، وأ�ــم التحــديات العامليــة واctليــة املــستقبلية ال�ــ� 
��ــــا اStتمــــع الــــسعودي وا�عjاســــ�ا ع�ــــ�ي نظــــام التعلــــيم الثــــانو VــــU اململكــــة العرZيــــة يواج

يالـسعودية، وضـع تــصو مقWـMح لب^يـة التعلــيم الثـانو باململكـة العرZيــة الـسعودية للفWــMة  ر
ـــــام  ــــــة وح�ـــــــÂ عــ ـــة القادمـ ــــساير 1450الزمنيــــ ه وال�ـــــــ� يمكـــــــن أن تلÁـــــــ� حاجـــــــة اStتمـــــــع، وxـــ

اسـةوEانـت أ�ـ.  التحديات العاملية واctلية املتوقع حدوä{ا VـU املـستقبل لـم :  رم نتـائج الد
ييـــن�Ã التعلـــيم الثـــانو VـــU اململكـــة VـــU �دفـــھ الـــرئmس و�ـــو kعـــداد للتعلـــيم اSTـــام¬U، أو 
يال�{يئـة للمرحلــة التاليــة مــن التعلــيم، ال يوجــد ضـمن أ�ــداف التعلــيم الثــانو VــU اململكــة 
kعـــداد للم�نــــة والعمـــل �ــــشjل خـــاص أو kعــــداد ل¯cيـــاة �ــــشjل عـــام، انخفــــاض نوعيــــة 

، ضعف UV مواءمـة بـرامج التعلـيم .يعليم الثانو UV اململكة، وضعف كفاءتھ الداخليةالت
ات ال�ـ� تقـدم�ا  رالثانو UV اململكة مع تحديات العـصر اcTـديث، تخلـف التقنيـات وامل�ـا ي
سة عن تلك السائدة UV الدو املتقدمة، ¢Sم املـادة التعليميـة VـU التعلـيم  لاملنا�7 واملد ر

 كبMCا جدايالثانو UV اململكة
ً ً

.  

اســـــــة  .3 ــــ�(رد ـــــات التعلـــــــيم الثـــــــانو "�عنـــــــوان ) م2009, العتيÁـــ ـــــCن مخرجــ ــــوة بــ يتجـــــــسMC الفجـــ
�س باSTامعـــات  رومتطلبــات 0لتحــاق بـــالتعليم العــا#U مــن وج�ـــة نظــر أعــضاء �يئـــة التــد
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�س "الــــسعودية  ـــات نظــــر أعــــضاء �يئــــة التـــــد اســــة إ#ــــ� التعــــرف ع�ــــ� وج�ـ ر، و�ــــدفت الد ر
�ات ?ساسية املطلوZة UV الطالب امللتحقCن ¦{ا من خر�UÈ باSTامعات السعودية UV امل را

�ة الواجب توافر�ا VـU الطـالب امللتحقـCن .  يالتعليم الثانو ف الضر روالتعرف ع�� املعا ور
كــشف : وقــد توصــل الباحــث إ#ــ� النتــائج التاليــة. يباSTامعــات مــن خر�ÈــU التعلــيم الثــانو

k ن عمليــــةCـــد الفجــــوة بــــ ـــن مــــشjلة تزايـ ــا التعلــــيم الثــــانو البحــــث عـ يعــــداد ال�ــــ� يقــــوم ¦{ــ
ف واتجا�ات ات ومعا رللطالب، وما يطلبھ التعليم العا#UV U �ذا ا�Tر�ج من م�ا   . ر

ـــة بنــــديكت  .4 اسـ �ب )  Benedict,2010(رد ـــل مــــن التـــــد نــــة أثــــر Eــ اســــة إ#ـــــ� مقا ر�ـــــدفت الد ر ر
�ب الـــدو#U ع�ــ� متطلبــات وحاجـــات ســو العمــل مـــن ا�Tــر�جCن مــن طـــالب  قاct�ــU والتــد ر

اسـة بـCن نـوعCن مـن جا رمعـة ب^ـسلفانيا بالواليـات املتحـدة ?مر�كيـة، وقـد فرقـت �ـذه الد
�ب اct�ـــU، و�ـــو مـــا تقدمـــھ اSTامعـــات واملؤســـسات التعليميـــة داخـــل  �ب �مـــا التـــد رالتـــد ر
�ب الـــدو#U و�ـــو مـــا يتفـــق مـــع حاجــــات  رcTاجـــات، ومتطلبـــات ســـو العمـــل اcT�ـــU، والتــــد ق

ؤســسات العامليــة واســعة 0ن/ــشار، فقــد ســعت قومتطلبــات ســو العمــل VــU الــشرEات وامل
ات الطالب اSTامعيCن  رالعديد من اSTامعات UV الواليات املتحدة ?مر�كية إ#� تنمية قد
اسـات  ب، ود �ب العاملية كشjل من أشjال التعلـيم القـائم ع�ـ� التجـا روفقا ملعايMC التد ر ر

ً

تحقيق أ�داف�م UV مجال العمل اcTاالت العاملية، وذلك ¦{دف التنمية امل�نية للطالب، و
�ب الــدو#V UــU وضــع  ة ?عمــال، و�فيــد التــد راملـستقب�U، خــصوصا VــU مجــال ال�ندســة وإدا ر

ً

سـ�ا الطـالب VـU اSTامعـة بمـا ي/ناسـب مـع متطلبـات سـو  قخطط لتدو�ل املنـا�7 ال�ـ� يد ر
ت النتــائج إ#ــ� أ�ميــة تنم اســة املــن78 التحلي�ــU، وقــد أشــا رالعمــل، وقــد اســتخدمت الد يــة ر

ات ا�Tر�جCن، وطالب اSTامعات بأسلوب يتفق مع متطلبات سو العمل ققد   .  ر

اسة الصالل  .5 مة لسو العمل لدى ) م2014(رد ات اcTياتية الال ق�عنوان مدى توافر امل�ا ز ر
اسـة إ#ـ� تحديـد  راملعلمة خر�جة اSTامعـة مـن وج�ـة نظـر املـشرفات الMWبو�ـات �ـدفت الد

UـV ياتيـة لـسو العمـلcTات ا قامل�ـا  التعلـيم العـام VـU اململكـة العرZيـة الـسعودية، ومعرفـة ر
مدى توافر�ا لدى املعلمة خر�جة اSTامعـة، وتحديـد أ�ـم التحـديات ال�ـ� تواجـھ خر�جـة 
اسـة املــن78 الوصـفي التحلي�ــU وأداة  راSTامعـة VــU ضـوء متغCــMات العـصر، اســتخدمت الد

ع ع�ــ� عينــة البحــث  مــشرفة 150وعــدد�ن ) تاملــشرفات الMWبو�ــا(زالبحــث `ــU اســ/بانة و
اســـة ع�ـــ� عينـــة مــن النتـــائج أ�م�ـــا ات اcTياتيـــة متـــوافرة :  رترZو�ــة، وتوصـــلت الد رأن امل�ـــا

ـــة اSTامعــــــة  جـــــــة متوســــــطة(لــــــدى خر�جــــ ــــدى املعلمـــــــة ) ربد ـــــم تتــــــوفر لـــ ات لــ ـــا رو¼عـــــــض امل�ـــ
قا�Tر�جــة، و�ــذا ال ي/ناســب مــع متطلبــات ســو العمــل VــU مجــال التعلــيم حيــث املنافــسة 

ســـ�{ا العامليــة تحـــتم ع جـــة تمك{ـــا مـــن مما ات حياتيـــة بد ر�ـــ� املعلمـــة أن تتـــوفر لـــدÑ{ا م�ـــا ر ر
ة ممــا يمك{ــا مــن إكــسا¦{ا للطالبــات، وكــذلك تواجــھ خر�جــة اSTامعــة العديــد مــن  ربجــدا
�ب املعلمـة  �ـات املعنيـة بتعلـيم، وتـدSTات العصر، وال�� تلزم اMCضوء متغ UV رالتحديات

cTات ا ومن .  ياتية ؛ لتتمكن من مواج�ة تلك التحدياترخر�جة اSTامعة ب/سليح�ا بامل�ا
ات التعليم العام:  أ�م التوصيات ات اcTياتية ضمن مقر ة تضمCن امل�ا رضر رو  . ر

اســة الـــسكران  .6 ات 0قتـــصاد القـــائم ع�ـــ� املعرفـــة VـــU ) 2017(رد ر�عنـــوان مـــدى تـــوافر م�ــا
جـــال يمخرجـــات التعلـــيم الثـــانو باململكـــة العرZيـــة الـــسعودية كمـــا يرا�ـــا خNـــMاء ر الMWبيـــة و

 �ات 0قتــــصاد القــــائم ع�ــــ ـــوافر م�ــــا اســــة إ#ــــ� التعــــرف ع�ــــ� مــــدى تـ ر?عمــــال �ــــدفت الد ر
ــــا،  ياملعرفـــــة VـــــU مخرجـــــات التعلـــــيم الثـــــانو باململكـــــة العرZيـــــة الـــــسعودية، وســـــبل تحقيق�ـ
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ـــة ع�ــــــ� أداتــــــCن STمـــــــع  اســـ ـــــدت الد ـــفي املــــــسUù، واعتمـ رواســــــتخدم الباحــــــث املــــــن78 الوصـــ
ىxي مقابلة إحدا�ما مفتوحة، و?خر مقننة طبقت ع�� خMNاء رالبيانات تمثلت UV استما

ـــال ?عمــــال باململكــــة العرZيــــة الــــسعودية، وEانــــت أ�ــــم النتــــائج جـ ات :  رالMWبيــــة و رأن امل�ــــا
ات مرتبطة باملعرفة، والتفاعل مع�ا،  مة لالقتصاد القائم ع�� املعرفة تتمثل UV م�ا رالال ز

ات مرتبطــــــة بالعمـــــل اSTمــــــاUÜ و0تـــــصا ات رم�ـــــا ـــة بــــــالتفكMC، أن امل�ــــــا ات مرتبطــ رل، م�ــــــا ر
جـة متوسـطة  مـة لالقتـصاد ع�ـ� املعرفـة املرتبطـة باملعرفـة والتفاعـل م�ـا متـوافرة بد رالال ز
ات املرتبطـة بالعمـل اSTمــاUÜ و0تـصال، أمــا  ، وكـذلك امل�ــا رVـU مخرجـات التعلــيم الثـانو ي

ات املرتبطــة بــالتفكMC فإ¡{ــا متــوافرة VــU مخرجــات التعلــ جــة ضــعيفة، رامل�ــا ريم الثــانو بد ي
سة الثانو�ة باململكة العرZية السعودية ع�� إكـساب  روان من kجراءات ال�� xساعد املد

Uـــ�ا ي مـــة لالقتـــصاد القـــائم ع�ـــ� املعرفـــة مـــ ات الال زالطـــالب امل�ـــا �ـــشر ثقافـــة 0قتـــصاد :   ر
¹ــــ¸�،  وتــــضمCن ?�ــــداف العامــــة وا�Tاصــــة ملنـــــا�7 رالقــــائم ع�ــــ� املعرفــــة VــــU اStتمــــع املد

 UـV ـا�فع كفاية املعلمـCن VـU اسـتخدام مبـادئ اقتـصاد املعرفـة وتطبيق ، و رالتعليم الثانو ي
اسية لتتضمن توظيفا مثمرا لتكنولوجيـا املعلومـات  �س، وإعادة �يjلة املنا�7 الد التد

ً ً
ر ر

 . و0تصاالت، وتب£� اسMWاتيجيات للتأكيد ع�� التعلم املستمر

ن  .7 اســة ايفــانز وآخــر ود �ــدف البحـــث إ#ــ� الكــشف عــن اســـتعداد ) Evans,Sonya,2017(ر
نطالب املرحلة الثانو�ة للعمل، واستخدم الباحثو 0س/بانة، واملقابلـة Eـأدوات للبحـث، 

اســة  س الثانو�ــة VــU مدينــة Eا�ــساس 105رحيــث شــملت عينــة الد ر مــدير مــن مــدير املــدا ي
ات سي��، وتوصلت النتائج إ#� أن ا ات، وخاصـة امل�ـا ر�TرجCن بحاجة إ#ـ� املز�ـد مـن امل�ـا ر

Ùـــ ات :  التطبيقيـــة لينcÃـــوا VـــU العمـــل، و ، وم�ـــا ة ع�ـــ� التعـــاو رالتفكCـــM الناقـــد، والقـــد نر
ات التواصـل أ�م�ـا، كمـا أن أõـcاب العمـل بحاجـة إ#ـ� مز�ـد  رالتواصل، حيث Eانـت م�ـا

  .  من املوظفCن امل�رة UV 0قتصاد اct�U والعال�³

اسات السابقةا   :رلتعليق عtu الد

اســـات الـــسابقة VـــU العمـــوم ع�ـــ� الMWبيـــة اcTياتيـــة �tرجـــات التعلـــيم  رركـــزت مـــضامCن الد
�عـض الـدو العرZيـة و?جن·يـة،  UـV ـسو العمـل�س الثانو�ـة  Zط الMWبيـة VـU املـدا ، وكيفية  لالثانو ق ري ر

مة ال�� ت ات العلمية الال ف، وامل�ا زوذلك إلكساب الطالب املعا ر مك{م من القيام باألعمال املناسبة ر
ـــات  ا~{م �عــــد التخــــرج، وVــــU نفــــس الوقــــت تطــــو متطلبــــات ســــو العمــــل املتغCــــMة لتلبيــــة حاجـ قلقــــد ر ر

اســـات الـــسابقة ~{ـــتم, ناStتمـــع الـــذي §عmـــشو VـــU أن الد اســـة اcTاليـــة  روتختلـــف الد بوصـــف واقـــع  ر
اسـة اcTاليـة ~{ـتم، إعـداد طـالب وطالبـات املرحلـة الثانو�ـة ات سـو العمــل ب روالد قتحديـد أبـر م�ـا ر ز

مة لطالب املرحلة الثانو�ة وZيان أ�م املتطلبات ال�� يمكن أن xس�م x UVعز�ز�ا   . زالال

 UـــVاســـة، و اســـات الـــسابقة VـــU تحديـــد مـــشjلة الد اســـة اcTاليـــة مـــن الد رواســـتفادت الد ر ر
k الية، وكذلك معرفة ?ساليبcTاسة ا حصائية املناسبة رصياغة أسئل�{ا وأ�داف�ا، و?دوات للد

  . ل�ا

اسة وإجراءا��ا   :رمن�dية الد

اسة اسة املن78 الوصفي:رمن�� الد م تطو�ر�ـا , راستخدمت الد ات سـو العمـل الـال زملعرفـة م�ـا قر
جـال ?عمـال ات طـالب املرحلـة , رلدى طالب املرحلة الثانو�ة من وج�ة نظـر  رومتطلبـات تطـو�ر م�ـا

 .  ن وج�ة نظر عينة اMN�Tاءقالثانو�ة لتلبية احتياجات سو العمل م
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اسة اسة من:رمجتمع الد ر  يتكو مجتمع الد  :  ن

قجال ?عمال واملعنيCن �سو العمل UV اململكة العرZية السعودية .1   . ر

�س UV اSTامعات السعودية  .2  رخMNاء الMWبية من أعضاء �يئة التد
س الثانو�ة UV مناطق اململكة العرZية السعودية، .3 اسة رمعل�³، وقائدي املدا ر وxشمل الد

�ـــع اSTغراVـــU للثانو�ـــات VـــU اململكـــة العرZيـــة الـــسعودية  خمـــس (زع�ـــ� املنـــاطق حـــسب التو
U, )ج�ات ان, ?حساء, جدة, الر�اض, حائل: (̀و   ). زجا

  ) 1(لجدو 
UVغراSTع ا� اسة حسب التو زأعداد عينة الد  ر

س الثانو�ة املنطقة  عدد معل�³ املرحلة الثانو�ة رعدد قائدي املدا

 2731 104 ر�اضال

 1168 57 ?حساء

 1108 76 حائل

 2329 81 جدة

ان  983 63 زجا

اسة   ):امليدانية(رعينة الد

ــــة ممثلــــــة  ــــار الباحـــــث عينـ اســـــة، وkجابـــــة عـــــن أســــــئل�{ا ســـــوف يختـ رتحقيقـــــا أل�ـــــداف الد
ً

U#النحو التا �  :   للمجتمع ?ص�U ع�

جـــال ?عمـــال باململكـــة العرZيـــة الـــسعودية تـــم اخ .1 �م بالطر�قـــة رعينـــة  ، وقـــد )العمديـــة(رتيـــا
ان، (رجـــل أعمــــال مـــن املنــــاطق التاليـــة ) 18(اختـــار الباحــــث  زالر�ــــاض، جـــدة، ?حــــساء، جــــا

، إلجراء املقابلة مع�م، وقد حدد الباحث �عض الضوابط ال�� xساعده ع�� اختيار )حائل 
U اسة، ̀و ̂ـشآت ?ع�ـ� توطي:  رعينة الد جـل ?عمـال مـن أõـcاب امل رأن يjو  نـا للوظـائف ن

ً

ة العمـــــل باململكــــــة العرZيــــــة – ا ر أي مـــــن النطــــــاقCن ?خـــــضر، أو املمتــــــاز حـــــسب تــــــص^يف و ز
ات طــالب املرحلـــة الثانو�ـــة لتلبيـــة –الــسعودية  ر وZالتـــا#U يjـــو لديـــھ إملــام حـــو تطـــو�ر م�ـــا ل ن

ناحتياجات سو العمل، أن يjو لديھ 0ستعداد للتعاو مع الباحث ن  .ق
ـــن اســــتخدم الب:  عينــــة اN�TــــMاء .2 احــــث اســــ/بانة مفتوحــــة موج�ــــة لعينــــة مــــن خNــــMاء الMWبيــــة مـ

�س VـــU اSTامعـــات الــــسعودية، وقـــد وصـــل عــــدد�م   خبCـــMا ترZو�ــــا، ) 30(رأعـــضاء �يئـــة التــــد
ً ً

MCعـــض املعـــاي�ه N�TـــMاء الMWبيـــة  رمراعيـــا VـــU اختيـــا
ً

اه VـــU أحـــد :   جـــة الـــدكتو راcTـــصو ع�ـــ� د ر ل
ملؤســسات الMWبو�ــة باململكــة العرZيــة التخصــصات الMWبو�ــة، أو غ�MCــا، أن §عمــل VــU إحــدى ا

نالسعودية، أن يjو لديھ 0ستعداد للتعاو مع الباحث  . ن
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س الثانو�ة .3  :  رعينة قائدي ومعل�� املدا

  )2(لجدو 
  عينة قائدي ومعل�³ املرحلة الثانو�ة

 املنطقة
س  رعدد قائدي املدا

 الثانو�ة
العينة بال^سبة 

 املئو�ة
عدد معل�³ املرحلة 

 �ةالثانو
العينة بال^سبة 

 املئو�ة

 273 2731 20 104 الر�اض

 117 1168 11 57 ?حساء

 111 1108 15 76 حائل

 233 2329 16 81 جدة

ان  197 983 19 63 زجا

 1031 8319 81 381 اStموع

اسـة عينــة تjونـت ~{ا VـU رالد مـن قائـدي ومعل³ــ� املرحلـة الثانو�ـة للعــام  ال{ائيـة رصــو
ا¹ـــ¸�  قائـــدا، وعـــدد ) 81(مـــ{م ) 1112(�ــــ والبـــالغ عـــدد�م 1441-1440رالد

ً
معلمـــا وقـــد تـــم ) 1031(

ً

ف الباحـث  �ع 0ست·يانات إلكMWونيا بالطر�قة العشوائية ال·ـسيطة ؛لjو¡{ـا ?ك�ـM مالئمـة لظـر وتو ز
ً

اسة اcTالية   .روطبيعة الد

  )3(لجدو 

 البيان
مجتمع 
اسة  رالد

0ست·يانات 
عة إلكMWونيا املو
ً

 ز
 0ست·يانات
 املس/بعدة

  0ست·يانات املستخدمة

اسة(  )رعينة الد
 ال^سبة

 %12.78 1112 10 1122 8700 اStموع

اسـ/بانة مـن ) 2(اس/بانة، م{م عـدد ) 10(ليت«� من اSTدو أعاله أنھ تم اس/بعاد عدد 
اســة مـن قائــدي ومعل³ـ� املرحلــة ) 8(املـدير�ن، وعـدد  راســ/بانة مـن املعلمــCن، ليـصبح عــدد عينـة الد

أى الباحـــث أن �ـــذا العـــدد مـــن 0ســـ/بانات ) 1112(لثانو�ــة ا رقائـــدا ومعلمـــا، و
ً ً

ً§عـــد جيـــدا، ) 1112(

ـــة، وإكمــــــال  اســ ـــل أداة الد اســـــة، و�ـــــسمح بتحليــ رو�مكـــــن أن §عطـــــي نتـــــائج م�مـــــة حـــــو موضـــــوع الد ر ل
�جة املطلوZة �عو هللا xعا# نمتطلبا~{ا بالد   .ر
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اسة   :رأدوات الد

اء : "بقولھ). 1997. ( كما أكد عبيدات:أداة <س�بانة رإن 0س/بانة xعد أداة مالئمة ل¯cصو ع�� آ ل
ات طالب املرحلة الثانو�ة لتلبية احتياجات سو : للإلجابة عن ال/ساؤ التا#U" أفراد العينة  قما م�ا ر

�ة اململكة  ؤالعمل تحقيقا لر
ً

  .م ومتطلبات تطو�ر�ا من وج�ة نظر عينة اMN�Tاء؟2030
 الباحــث لالســ/بانة وضــع ال{ائيــة الــصيغة إعــداد   �عــد:ســ�بانةإجـراءات تطبيــق أداة <

اسـة، وكيفيـة xعليمـات مـة للتعامـل مـع أداة الد رال VـU  عرضـ�ا 0سـ/بانة، وتـم فقـرات عـن kجابـة ز
~{ا اسة، وقد أفراد ع�� تطبيق�ا UV بالبدء وجھ الذي املشرف سعادة ع�� ال{ائية رصو  تم رعينة الد

�ع �خ  ر~{اصو UV 0س/بانة زتو  .وجمع�ا متا�ع�{ا UV الباحث �ـ، واستمر22/11/1440رال{ائية بتا
أوال

ً
اسة -   ): <س�بانة(ر صدق أداة الد

ــــن اctكمــــــCن مــــــن ذو 0ختــــــصاص؛ :صـــــدق ا�Xكمــــــ(ن  - أ ي عرضــــــت 0ســـــ/بانة ع�ــــــ� مجموعــــــة مـ ُ

اســة جــة مالءم�{ــا أل�ــداف الد ا~{ــا، ود اســة مــدى دقــة صــياغة عبا رلد ر ر  وVــU ضــوء التوج}{ــات. ر
ـــافة أو اcTـــــــذف والتــــــصو�ب؛ قـــــــام الباحـــــــث بـــــــإجراء  ـــو مــــــن حيـــــــث kضــــ نال�ــــــ� أبـــــــدا�ا اctكمــــ
 �أوا أ�مي�{ا، �عد عـرض ذلـك ع�ـ� سـعادة املـشرف ع�ـ رالتعديالت ال�� اتفق عل}{ا اctكمو و ن

~{ا ال{ائية رالرسالة، ومن ثم صممت 0س/بانة بصو ُ . 
ات 0ســ/بانة، قــام الباحــث �عــد التأكـد مــن الــصدق الظــ:   صـدق <rــساق الــداخu~-ب را�ر لعبـا ي

اســـة مـــن )  60(بتطبيق�ـــا ع�ـــ� عينـــة اســـتطالعية، قوام�ـــا  راســـ/بانة مـــن اســـتجابات أفـــراد عينـــة الد
اسـة  رمدير ومعل�³ املرحلة الثانو�ـة؛ وذلـك بقـصد التعـرف ع�ـ� مـدى التجـا�س الـداخ�U ألداة الد ي

تبـــــاط ) 0ســــ/بانة( ـــو(ربحـــــساب معــــامالت ا ـــة ) نبMCسـ جـ ات ربـــــCن د جـــــة الjليــــة لعبـــــا ة والد رEـــــل عبــــا ر ر
ات، ودق�{ا لقياس ما صممت ألجلھ 0ُس/بانة، وكذلك ملعرفة وضوح العبا وجاءت نتائج ذلك وفق . ر

  : xaي
  )4(لجدو 

ات 0س/بانة ن جة الjلية لعبا ة بالد تباط Eل عبا ر معامالت ا ر ر   )60=(ر
ات طالب املرحلة الثانو�ة   رواقع متطلبات تطو�ر م�ا

�ة اململكة لتلبية ؤ احتياجات سو العمل تحقيقا لر
ً

 م2030ق

تباط م تباط م رمعامل 0  رمعامل 0

1 **0.540 14 **0.819 

2 **0.526 15 **0.769 

3 **0.538 16 **0.677 

4 **0.697 17 **0.714 

5 **0.764 18 **0.791 

6 **0.727 19 **0.672 

7 **0.742 20 **0.775 
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8 **0.746 21 **0.755 

9 **0.603 22 **0.808 

10 **0.802 23 **0.552 

11 **0.746 24 **0.817 

12 **0.769 25 **0.840 

13 **0.840   

دالة إحصائيا عند (**)                 
ً

)0,01(  

قم  ري/بCن من اSTدو أعاله  تباط دالھ إحصائيا عنـد مـستو ) 4(ل ىأن جميع معامالت 0 ً
ر

ة ) 0.526 ،0.840(Cن وقد تراوحت ما ب) 0.01( تباط قو�ة بCن Eل عبا ر؛ مما §شMC إ#� وجود عالقة ا ر
 U�ــساق الــداخx0 تفــاع جــة الjليــة لالســ/بانة، و�ـذا §عطــي داللــة ع�ــ� ا ات 0ســ/بانة والد رمـن عبــا ر ر
ات  ة مـن عبـا ات �ذه 0س/بانة، مما §ع£� ذلك وجود مصداقية لبناء 0سـ/بانة، وأن Eـل عبـا رلعبا ر ر

اسـة، ممـا يؤكـد إمjانيـة  وتحقـق, لقياسـھ وضـعت ملـا صـادقة بانة xعتNـ�Mـذه 0سـ/ رال�ـدف مـن الد
ات طالب املرحلة الثانو�ة لتلبية احتياجات سو (0عتماد ع�U اس/بانة  قواقع متطلبات تطو�ر م�ا ر

�ة اململكة  ؤالعمل تحقيقا لر
ً

اسة اcTالية) م2030     .رUV الد
ثانيا
ً

اسة-   :ر ثبات أداة الد

نبــــاخ (الباحــــث معامــــل اســــتخدم  ـــد مــــن ثبــــات أداة )Cronbach Alphaوألفــــا كر ؛ للتأكـ
اسة  اسة)0س/بانة(رالد  . ر، ولقياس مدى دقة نتائج الد

  )5(لجدو 
   يب(ن معامل الثبات لالس�بانة

 را�Xاو م
عدد 

ات  رالعبا
معامل 
 الثبات

ات طالب املرحلة الثانو�ة لتلبية احتياجات  رواقع متطلبات تطو�ر م�ا
�ة اململكة س ؤو العمل تحقيقا لر

ً  م2030ق
25 0.962 

قـــم  ري/بـــCن مـــن اSTـــدو  تفـــاع قيمــــة معامـــل الثبـــات ) 5(ل نبـــاخ(را جـــة الjليــــة ) وألفـــا كر رلد
ات 0ســ/بانة، حيــث بلــغ  ؛ )0.60(�، و`ــU �ــسبة مرتفعــة عــن ال^ــسبة املقبولــة إحــصائيا )0.962(رلعبــا

اســـ/ن ــا §ــــشMC إ#ـــ� إمjانيــــة ثبـــات النتــــائج VــــU د جـــة عاليــــة مــــن رممـ را اcTاليــــة، وأن 0ســـ/بانة تتمتــــع بد
  .قوالوثو ¦{ا النتائج ع�� 0عتماد يمكن الثبات؛ لذلك

 كما xعد املقابلة من أدوات البحث، يتم بموجÉ{ا جمع املعلومات ال�� تمكن الباحث أداة املقابلة
ضـھ، وxعتمـد ع�ـ� مقابلـة الباحـث لل مبحـوث وج�ـا لوجـھ ومن إجابة xساؤالت البحث، أو اختبـار فر

ً

لإلجابـــة عـــن "  �غـــرض طـــرح عـــدد مـــن ?ســـئلة مـــن قبـــل الباحـــث، وkجابـــة عل}{ـــا مـــن قبـــل املبحـــوث
ات طـالب املرحلــة الثانو�ــة لتلبيـة احتياجــات ســو العمــل :الـسؤال الثــا�ي ق مــا متطلبـات تطــو�ر م�ــا ر

اسة  ؟رمن وج�ة نظر عينة الد
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 : إجراءات تطبيق أداة املقابلة

ـــدما اتــــــ«� لل ــــــU أ�ــــــسب أدوات البحــــــث، وأك��Mــــــا مالءمــــــة STمــــــع عنـــ ـــة̀  باحــــــث أن املقابلـــ
اسة اتبع ا�Tطوات التالية   :  راملعلومات ال�� تمكنھ من kجابة عن أسئلة الد

اســــات الــــسابقة، وتـــــم  ، والد رتــــم تــــصميم أداة املقابلــــة بنــــاء ع�ـــــ� مراجعــــة ?دب الMWبــــو ي ً

رتحديد محاو املقابلة بحيث تتضمن اctاو التالية   : ر
•  UـــV ـــا، نـــوع امل^ـــشأة (البيانـــات العامـــة تتمثـــل� 0ســـم اختيا

ً
 – صـــناUÜ – صـــx– Uùعلي³ـــ� (ر

 سنوات 5أقل من (، اMN�Tة UV العمل ) ممتاز–أخضر (، نوع النطاق ) غMC ذلك–يتجار 
، املنطقـــة، فـــرص العمـــل املتـــوفرة �Tـــر�ج )ســـنوات10 أك�ـــM مـــن –ســـنوات 10 أقـــل مـــن –

  )  ال توجد فرص عمل– أك�M من ذلك -% 50أقل من -% 20أقل من (يالتعليم الثانو 
�عــض منـــاطق  • UـــV ــھ لرجـــال ?عمــال�وجــاءت �ــذه املقابلـــة ع�ــ� شـــjل ســؤال مفتـــوح موج

U ان، حائل:  (اململكة العرZية السعودية، ̀و  ). ?حساء, زالر�اض، جدة، الدمام، جا

�عد بناء أداة املقابلة بدأ الباحث بإجراء املقابلة مع Eل واح • UV د من الذين تم تحديد�م
اسة، والضوابط ال�� حدد�ا UV اختيار العينة س¬� الباحث �Tلق جو ودي .  رمجتمع الد

جــــال ?عمــــال، وإشــــعار املقابــــل  َبmنــــھ وZــــCن أفــــراد العينــــة مــــن  بأ�ميــــة موضــــوع ) بــــالفتح(ر
ه VـU تحقيـق أ�دافـھ، وطمأنـة املقابـل بـأن جميـع مـا يـد#U بـھ مـن معلومــ اسـة، ودو َالد ر ات ر

لن xستخدم إال ألغراض البحث العل�³، ثم طلب الباحث من Eل واحد من أفراد العينة 
، والباحث يختار الكتابة ل/SÚيل أ�م ما يد#U بھ املقابل من أفjار  َباإلجابة عن ال/ساؤ ل

�ـــة اململكــــة  ات ســــو العمــــل VــــU ضــــوء ر ؤحـــو م�ــــا ق م تطو�ر�ــــا لــــدى طــــالب 2030رل زم الــــال
�  .  ة نظرهاملرحلة الثانو�ة من وج

اسة   :رنتائج الد

م تطو�ر ــا لطـــالب املرحلـــة :لنتــائج 0جابـــة عــن الـــسؤال }و ات ســـو العمــل الـــال ز مــا م�ـــا قر

اسة؟  رالثانو�ة من وج�ة نظر عينة الد

اء أفـراد عينـة : ولإلجابة عن �ذا السؤال ات وال^ـسب املئو�ـة ؛ لبيـان آ رتم حساب التكـرا ر
م ات سو العمل الال اسة حو م�ا زالد ر قر   .  تطو�ر�ا لطالب املرحلة الثانو�ةل

م تطو�ر�ــا  وتحليــل عــرض ي�ــU وفيمـا ات ســو العمــل الــال اسـة حــو م�ــا زالســتجابات عينــة الد ر قر ل
U#النحو التا �  :لطالب املرحلة الثانو�ة، وذلك ع�

  ) 6(لتب(ن نتائج اdYدو 
م تطو�ر ا لطالب املرحل ات سو العمل الال اسة حو م�ا اء أفراد عينة الد زآ ر ر قر   ة الثانو�ةل

ة  ال^سبة التكرار رامل�ا

ة اللغة kنجلeCية  %83.3 15 رم�ا

U#a اسبcTة ا  %77.8 14 رم�ا

لية ة تحمل املسؤ وم�ا  %66.7 12 ر

ة فن التعامل مع aخر�ن  %61.1 11 رم�ا
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ة  ال^سبة التكرار رامل�ا

ة التطو�ر و0بتjار  %50 9 رم�ا

ة اليدو�ة  %44.4 8 رامل�ا

�ة ة kدا رامل�ا  %44.4 8 ر

ة ال  %38.9 7 تكيف مع البmئة املتغMCةرم�ا

ة إتقان وحب العمل  %33.3 6 رم�ا

MCة التفك  %27.8 5 رم�ا

ة الوقت ة إدا رم�ا  %22.2 4 ر

ة حل املشكالت  %16.7 3 رم�ا

ة % 83.3أن �ــسبة ) 6(ليتــ«� مــن اSTــدو أعــاله  ن أن م�ــا اســة يــر رمــن أفــراد عينــة الد ور
ات سو العمل قاللغة kنجلeCية من أ�م م�ا �ـة اململكـة ر م تطو�ر�ـا لطـالب 2030ؤ UV ضوء ر زم الـال

ات ســو  ة اcTاســب a#ــU مــن أ�ــم م�ــا ن أن م�ــا قاملرحلــة الثانو�ــة، VــU حــCن بلغــت �ــسبة الــذين يــر ر ر و
�ة اململكة  م تطو�ر�ا لطـالب املرحلـة الثانو�ـة 2030ؤالعمل UV ضوء ر ، وZلغـت �ـسبة %77.8زم الال

لية ة تحمل املسؤ ن أن م�ا والذين ير �ـة اململكـة رو ات سـو العمـل VـU ضـوء ر ؤ من أ�م م�ـا ق م 2030ر
م تطو�ر�ا لطالب املرحلة الثانو�ة  ة فن التعامل %66.7زالال ن أن م�ا ر، بmنما بلغت �سبة الذين ير و

�ـــة اململكـــة  ات ســـو العمـــل VـــU ضـــوء ر ؤمـــع aخـــر�ن مـــن أ�ـــم م�ـــا ق م تطو�ر�ـــا لطـــالب 2030ر زم الـــال
ات ، وZلغـــت �ـــ%61.1املرحلـــة الثانو�ـــة  ة التطـــو�ر و0بتjـــار مـــن أ�ـــم م�ـــا ن أن م�ـــا رسبة الـــذين يـــر ر و

�ــة اململكــة  ؤســو العمــل VــU ضــوء ر م تطو�ر�ــا لطــالب املرحلــة الثانو�ــة 2030ق ، وZلغــت %50زم الــال
�ـة اململكـة  ات سو العمل UV ضـوء ر �ة من أ�م م�ا ات اليدو�ة وkدا ن أن امل�ا ؤ�سبة الذين ير قو ر ر ر

م تطو�ر�ــا لطــال2030 ن أن % 44.4ب املرحلــة الثانو�ــة زم الــال ة،  وZلغــت �ــسبة الــذين يــر ولjــل م�ــا ر
�ـة اململكـة  ات سـو العمـل VـU ضـوء ر ة التكيف مع البmئة املتغMCة من أ�م م�ـا ؤم�ا ق ر م 2030ر زم الـال

ة إتقان وحب العمل من %38.9تطو�ر�ا لطالب املرحلة الثانو�ة  ن أن م�ا ر، وZلغت �سبة الذين ير و
ات ســـو ال قأ�ـــم م�ـــا �ـــة اململكـــة ر م تطو�ر�ـــا لطـــالب املرحلـــة الثانو�ـــة 2030ؤعمـــل VـــU ضـــوء ر زم الـــال

ات سو العمل UV ضوء 33.3% ة التفكMC من أ�م م�ا ن أن م�ا ق، UV املقابل بلغت �سبة الذين ير ر ر و
�ة اململكة  م تطو�ر�ا لطالب املرحلة الثانو�ة 2030ؤر ن أن %27.8زم الال و، وZلغت �ـسبة الـذين يـر

ة  ة إدا رم�ـــا �ـــة اململكــــة ر ات ســــو العمـــل VــــU ضــــوء ر ؤالوقــــت مــــن أ�ـــم م�ــــا ق م تطو�ر�ــــا 2030ر زم الــــال
ات %22.2لطالب املرحلة الثانو�ة  ة حل املشكالت من أ�م م�ا ن أن م�ا ر، وZلغت �سبة الذين ير ر و

�ـــة اململكـــة  VـــU ضـــوء ر ؤســـو العمـــل  م تطو�ر�ـــا لطـــالب املرحلـــة الثانو�ـــة 2030ق ، أمـــا %16.7زم الـــال
ن أن �ــة اململكــة والــذين يــر ات ســو العمــل VــU ضــوء ر ة حــل املــشكالت مــن أ�ــم م�ــا ؤ م�ــا ق ر م 2030ر

م تطو�ر�ا لطالب املرحلة الثانو�ة قد بلغت    %.16.7زالال
�ـــة اململكـــة  ؤو�ـــس/نج مـــن ذلـــك أن ســـو العمـــل VـــU ضـــوء ر م يتطلـــب مجموعـــة مـــن 2030ق

م تطو�ر�ا لطالب املرحلة الثانو�ة من أ�م�ا ات الال زامل�ا   :   ر
ة .1    اللغة 0نجلeCيةرم�ا
2. U#a اسبcTة ا  رم�ا
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لية .3 ة تحمل املسؤ وم�ا  ر
ة فن التعامل مع aخر�ن .4  رم�ا
ة التطو�ر و0بتjار .5  رم�ا
ة اليدو�ة .6  رامل�ا
�ة .7 ة kدا رامل�ا  ر
ة التكيف مع البmئة املتغMCة .8  رم�ا
ة إتقان وحب العمل .9  رم�ا

10. MCة التفك  رم�ا
ة الوقت .11 ة إدا رم�ا  ر
ة حل املشكالت .12  رم�ا

ات طــالب املرحلـة الثانو�ــة لتلبيــة :جابــة عـن الــسؤال الثـا=ينتـائج 0 ر مــا متطلبـات تطــو�ر م�ـا
اسة؟ راحتياجات سو العمل من وج�ة نظر عينة الد   ق

ات طــــالب  اســـة مـــن خNــــMاء الMWبيـــة عـــن متطلبــــات تطـــو�ر م�ـــا رتـــم ســـؤال أفـــراد عينــــة الد ر
�ـــة اململ ؤاملرحلـــة الثانو�ـــة لتلبيـــة احتياجـــات ســـو العمـــل تحقيقـــا لر

ً
م، فjانـــت إجابـــا~{م  2030كـــة ق

U#النحو التا �  :ع�
1.  U#a اسبcTتوجيھ ا�تمام الطالب نحو استخدام ا  
 رZط املنا�7 التعليمية باملتغMCات العاملية  .2
 رZط املنا�7 التعليمية باألحداث اctلية  .3
ات اليدو�ة .4  رالعناية بامل�ا
�د الطالب بالثقافة امل�نية  .5  وتز
ات ال .6 �ب الطالب ع�� م�ا رتد  .بحث عن عملر
ة كتابة السMCة الذاتية .7 �ب الطالب ع�� م�ا رتد  . ر
 . زxعر�ف الطالب بأبر الوظائف املستقبلية .8
 . إكساب الطالب لغة ثانية إنجلeCية أو صmنية .9

 .قتنمية 0تجا�ات kيجابية للطالب نحو سو العمل اcTر .10
شادات والقوانCن .11 k 0نضباط واتباع � . رتنمية سلوكيات الطالب ع�
ات التعلم الذاxي .12 �د الطالب بم�ا رتز  . و
ة التعامل مع aخر�ن .13 �ب الطالب ع�� م�ا رتد  . ر
ة التنظيم والتخطيط .14 �ب الطالب ع�� م�ا رتد  . ر
ة التأقلم مع الوظائف اSTديدة .15 �ب الطالب ع�� م�ا رتد  . ر
 . إشراك الطالب بأعمال تطوعية .16
�ب  .17 الطالـب كمتطلـب الجتيـاز رعقد الشراEات مـع الـشرEات املتخصـصة لقـضاء فWـMة لتـد

 . رمقر الMWبية امل�نية
�ادية ت/سم باألصالة و0بتjار .18  .رتصميم نماذج عمل متjاملة ألفjار 
عات .19 ات ميدانية ألماكن العمل واملشر �ا وترتmب  ر  .ز
20. U�ل عمjش� . رتفعيل مقر الMWبية امل�نية للطالب 
ة .21 �ة املتعلقة بوظائف kدا رxعر�ف الطالب باملفا�يم kدا   .ر
لية لدى الطالب  .22 وتنمية الشعو باملسؤ  ر
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  رتنمية الشعو باالنتماء و0عeWاز بال�و�ة الوطنية  .23
Eاctافظـــة ع�ـــ� الوقـــت، :  إكـــساب الطـــالب عـــادات العمـــل اSTيـــدة املؤديـــة إ#ـــ� kنتاجيـــة .24

  kنجاز 
ا~{مل�0تمام بقياس اتجا�ات وميو الطالب .25   .  ر لتوج}{�م نحو امل�ن املناسبة لقد

اسةتوصيات    :ر الد

اسة، فقد أو�¸Â الباحث �عدد من التوصيات Eان من أ�م�ا          : رUV ضوء نتائج الد

ات  • ســــة الثانو�ــــة مــــن حيــــث املقــــر اســــية للمد رالعمــــل ع�ــــ� إعــــادة النظــــر VــــU ا�Tطــــة الد ر ر
اسية، وعدد ساعات Eل مقـر ملواكبـة التحـديات اSTديـدة ال�ـ� تواجـھ طالـب القـر  نالد ر ر

  .اcTادي والعشر�ن

ات تؤ�لــھ للتعــرف ع�ــ� ضــ • ات تكــسب الطالــب م�ــا اســية بمقــر ة تــضمCن ا�Tطــة الد رر ر رر و
 .قسو العمل، وxساعده ع�� 0نخراط فيھ

ـــانو مثـــــل  • ة تطبيـــــق اســـــMWاتيجيات جديــــــدة VـــــU التعلـــــيم الثــ ـــر يالتأكيـــــد ع�ـــــ� ضــ الــــــتعلم (ور
وجعلھ مدخال �Tلق ثقافة إيجابية لدى الطالب...) التعاو�ي

ً
. 

• ��عيـدا عـن التعلـيم لالتأكيد ع�ـ� تنـاو  �Á� ة برنـامج تـد اسـية VـU صـو ات الد عـض املقـر
ً

ر رر ر
 .يالقائم ع�� ?داء املعرUV النظر

ســـة الثانو�ـــة، وZناؤ�ـــا ع�ـــ� التفاعـــل  • رإعـــادة النظـــر VـــU عالقـــة املعلـــم بالطالـــب داخـــل املد
ات واملفا�يم بCن املعلم والطالب  .رkيجا¼ي بCن الطرفCن UV نقل امل�ا

س امل • �عـــض املـــواد رإعطــاء مـــدا UـــV �¸ñــ� نــة VـــU طر�قـــة أداء واجÉ{ـــا التد ررحلـــة الثانو�ـــة مر و
�ب  .ربأسلوب التد

�·يــــة متمCــــeة ذات صــــلة �ــــسو  • س الثانو�ــــة ال�ــــ� تقــــدم بــــرامج تد ـــوافز  للمــــدا قإعطــــاء حـ ر ر
 .العمل

س املرحلـــة الثانو�ـــة، وقطاعـــات ?عمـــال وkنتـــاج لتبـــادل  • رفــتح أبـــواب التواصـــل بـــCن مـــدا
Zط طال¦   .ق{ا �سو العملراMN�Tات و

Zط�ـــــا باملـــــستقبل امل�ـــــ� للطالـــــب وســـــلوكھ  • ـــة لقـــــيم العمـــــل مــــع  رتــــوفMC بـــــرامج ومـــــواد داعمــ
  .قواحتياجاتھ الوظيفية ال�� يتطلÉ{ا سو العمل

ّالعمــل ع�ــ� صـــناعة النمــوذج الـــذي يحتــذى بـــھ VــU ~{يئـــة الطالــب لـــسو العمــل، وتحمـــل  • قٌ
لية 0جتماعية والوطنية UV ذلك   .واملسؤ

�د الطال • ات والسلوكيات ال�� xعي{م لالنخراط UV سو العمل �عد تخـرج�م وتز قب بامل�ا ر
  .من املرحلة الثانو�ة

�ــــة VــــU املرحلــــة الثانو�ــــة ال�ــــ� تلÁــــ�  • راملــــسا�مة واملــــشاركة VــــU تحديــــد املنــــا�7 الفنيــــة وkدا
  .0حتياجات ?ولية واملستقبلية للتوظيف
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• Tع وا�� املعالم لتقدير 0حتياجات ا cالية واملستقبلية من العمالة املؤ�لـة ووضع مشر
Zة من خر�UÈ الثانو�ة العامة إلcTاق�م �سو العمل قواملد  .ر

•  UـــV تنفيـــذ�ا واملـــشاركة �س وال/ـــSÞيع ع�ـــ رxعز�ـــز بـــرامج ســـو العمـــل ال�ـــ� xعقـــد�ا املـــدا ق
 .تقو�م�ا

�É{م VــU 0لتحــاق �ــسو العمـــل،, ي�0تمــام بــالتعليم الثــانو ¦{ــدف تأ�يــل الــراغبCن • قوتــد  ر
 .وفق أفضل املستو�ات العاملية املتاحة

�بات  • �ب ع�� وسائل التكنولوجيا اcTديثة، كذلك �0تمام بالتـد ة �0تمام بالتد رضر ر ور
ا¹¸�  .رالعملية أثناء العام الد

اسة   :  رمق34حات الد

نــة  • اســة مماثلــة ع�ــ� عينــة مــن املعلمــات VــU تخصــصات ومنــاطق مختلفــة ومقا رالقيــام بد ر
اسة اcTاليةنتائج�ا مع نتائج   .ر الد

�ة مقMWحة لرZط التعليم الثانو بالتعليم التق£� وامل�� • ير  .ؤ

�ب امل�ــ� والتق£ــ�، وكيفيــھ 0ســتفادة م{ــا VــU تطــو�ر التعلــيم  • ر0تجا�ــات العامليــة VــU التــد
  .يالثانو

  .يج�ود منظمة اليو�سjو x UVعز�ز التعليم الثانو من أجل العمل •

اسات عن أساليب تمك • س الثانو�ةر إجراء د   .رCن املواطنة الرقمية لدى طلبة املدا

اسة عن دو املؤسسة الMWبو�ـة VـU تنميـة املـسئولية الوطنيـة لـدى طـالب املرحلـة  • رإجراء د ر
 . الثانو�ة

ات التفكMC لدى طالب املرحلة الثانو�ة، وسبل xعز�ز�ا لدى طالب  • اسة عن م�ا رإجراء د ر
اسة ميدانية ترZو�ة  .راملرحلة الثانو�ة د

ات طــــالب املرحلـــة الثانو�ـــة لتلبيــــة  • اســـة عــــن املعوقـــات ال�ـــ� تواجــــھ تطـــو�ر م�ـــا رإجـــراء د ر
 .قاحتياجات سو العمل

  

  

  

  

  

  



 
المهارات الالزمة لطالب المرحلة الثانوية لتلبية احتياجات 

    إبراهيم بن حسين بن دمحم مغفوري/ د  سوق العمل ومتطلبات تطويرها
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  قائمة املراجع

  :املراجع العر;ية

ــــــار ـــات ) م2011(عــــــــدنان مـــــــصطفى , البـ ـــــة املعلومـــــ ــــاع تقنيـــ ـــــال قطـــ ـــــU مجـــ ـــة اليمنيــــــــة Vــ تأ�يــــــــل العمالــــ
ـــــة ومتطلبـــــــات/ والMNمجيـــــــات  ــــــؤتمر العمالــــــــة اليمي^يـــ ــــــل ا�TليÈــــــــU مــ ــــو العمــ  الفــــــــرص –ق ســــ

اسات 0سMWاتيجية2011والتحديات، صنعاء    . رم، مركز سبأ للد

الفجـــوة VـــU التعلــيم، جر�ـــدة الر�ـــاض، صـــفحة اقتـــصادية، التنميـــة ) م2001(البــدر، دمحم بـــن ســـعود 
، الر�ــاض، اململكــة العرZيــة الـــسعودية , 11898ال·ــشر�ة، العــدد  نالــسنة الــسا�عة والثالثـــو

  . يناير20,

ف: القا�رة. املن78 وعناصره). م1986. (�سيو�ي، إبرا�يم   . ردار املعا

، لي�� Eامل عبـد هللا  قاملواءمـة مـا بـCن مخرجـات التعلـيم اSTـام¬U وسـو العمـل ) م2018(يالÉ{^ساو
ـــر�جCن باcTــــضر، مجلــــة Eليــــة aداب، جامعــــة القــــا�رة  اســــة ع�ــــ� عينــــة مــــن ا�Tـ  Eليــــة –رد

  . a97-35داب، ص ص 

ســة الثانو�ــة أملانيــا واStــر ). ســ·تمMN-2011. (ش، حــسن عبــد الباســطاSTــاو� رالتعلــيم املنــتج VــU املد
أنموذجا
ً

  . ال¯Sنة الوطنية القطر�ة للMWبية والثقافة والعلوم. مجلة الMWبية. 

U�أفت دمحم ع  ،�ÁديSTضـوء ). ه1431. (را UـV ياتيـة لـدى طالبـات املرحلـة الثانو�ـةcTات ا رتنمية امل�ـا
ات املعاصرةالتحدي ، مكة املكرمة. رات وامل�ا اه، جامعة أم القر ىسالة دكتو ر   . ر

�س التكنولوجيا ) م 2005( حسن، منMC سليمان  ض العملية UV تد ة العر ربرنامج تق£� لتنمية م�ا ور
, 262-1,رســـالة ماجــــستMC، غـــزة، اSTامعـــة kســــالمية، Eليـــة الMWبيــــة . لـــدى الطالبـــة املعلمــــة

  )لرقمية املكتبة ا( فلسطCن  

قــــة ) م2012(اcTقبـــا�ي، عبـــد الـــرحمن  س الثانو�ـــة  VــــU تلبيـــة احتياجـــات ســـو العمـــل و ردو املـــدا قر ر
دن. مقدمة إ#� مؤتمر تjامل   .28-25. رجامعة البلقاء التطبيقية، ?

مــــدى تنفيــــذ مبـــادئ الــــسياسة التعليميــــة مــــن وج�ــــة نظــــر معل³ــــ� ). �ـــــ1419. (حكـــيم، عبــــد اcTميــــد
اه، جامعة أم القررسا. الثانو�ة العامة ىلة دكتو   . ر

ـــد ـــة ؛ املاجــ �نـ  ، ة؛ الـــــش�ر زاcTميــــد، نــــو ي ، أمــــا�ي  , ر أســـــباب عــــدم مواءمـــــة ) م2017(ر�نــــد ؛ الـــــصقو
قمخرجــات املرحلــة الثانو�ــة لاللتحــاق باSTامعــة وســو العمــل مــن وج�ــة نظــر أعــضاء �يئــة 

�س بجامعة امللك سعود    . 2017يوليو , )1(33رالتد

، وEالة التخطـيط والتطـو�ر، ) م2011(يدليل التعليم الثانو  ة التعليم الثانو ات، إدا ينظام املقر ر ر
ة التعليم، الر�اض، ص ا رو   13,12,9,11: ز

، حسن حسCن ن�تو �ة منظومية، القا�رة). م1999. (ز �س، ر ؤتصميم التد   . عالم الكتب: ر

 �Tا) م2017( الـــــسكران، عبـــــد هللا بــــــن فـــــا �ــــ ات 0قتــــــصاد القـــــائم ع�ــ ملعرفـــــة VــــــU رمــــــدى تـــــوافر م�ـــــا
جـــــال  رمخرجــــات التعلــــيم الثـــــانو باململكــــة العرZيــــة الـــــسعودية كمــــا يرا�ــــا خNـــــMاء الMWبيــــة و ي

  . 333-365، ص ص )3(18, ?عمال، جامعة البحر�ن، Eلية الMWبية
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U�ديد، القا�رة). م1992. (السل�³، عSTة الواقع ا�ة املصر�ة UV مواج   . مكتبة غر�ب: رkدا

، أغـــادير؛ القحطــا� ) م2018(نـــوف , يي، ال�نـــوف؛ الزZيـــدي، أمــا�ي؛ اcTر¼ـــي، شــيخة؛ العÅـــeيالــش�ر
قواقــع مالئمــة مخرجــات التعلــيم VــU املرحلــة الثانو�ــة ملتطلبــات ســو العمــل مــن وج�ــة نظــر 

  . م2018يونيھ , )E .24)6لية الMWبية.  أcõاب العمل

، عبدهللا ظافر يتصو مقMWح لب^ية التعليم الثانو UV ا). م2008. (يالش�ر ململكة العرZية السعودية ر
VـU ضــوء التحــديات املــستقبلية  وتقـدير حاجاتــھ مــن شــاغ�U الوظـائف التعليميــة ح�ــÂ عــام 

اه، جامعة kمام دمحم بن سعود kسالمية، الر�اض. �ـ1450 رسالة دكتو   . ر

، ع�U سليمان لعر¼ي املنتدى ا. العالقة بCن التعليم والعمل UV واقع متغMC). أبر�ل-م2007. (يالش�ر
  .م2007,أبر�ل , للMWبية والتعليم، عمان

مـة لــسو العمــل لـدى املعلمــة خر�جــة ) م2014(الـصالل، منCــMة  ات اcTياتيــة الال قمــدى تـوافر امل�ــا ز ر
ص ) 32(مجلــة جامعـة kمــام دمحم بــن ســعود . اSTامعـة مــن وج�ــة نظـر املــشرفات الMWبو�ــات

  .118-63ص

�ة نقديةا) م2013(العباد، عبدهللا دمحم إبرا�يم  ؤلتعليم الثانو UV اململكة العرZية السعودية ر   . ي

يعمـان، دار مجـدالو لل^ـشر . مف�ومـھ، أدواتـھ، أسـاليبھ: البحـث العل³ـ�) م1997(عبيدات، ذوقان 
�ع   . زوالتو

تجـــــسMC الفجـــــوة بـــــCن مخرجـــــات املرحلـــــة الثانو�ـــــة ومتطلبـــــات ). م2009(العتيÁـــــ�، بـــــدر بـــــن جو�عـــــد 
ابطة الMWبية اcTديثة ,U 0لتحاق بالتعليم العا#   . م2009،  نوفمMN )6(2,رمجلة 

  55-54، 494مجلة العر¼ي الjو�ت، يناير، . نحو xعليم املستقبل) م2000(عمار، حامد 

ة، سامي  ب ) م2012(رعما رتصو مقMWح لتفعيل التعليم الف£� وسو العمـل VـU مـصر VـU ضـوء تجـا ق ر
  ، مصر  )Z80)16ية، مجلة متقبل الMWبية العر. ل�عض الدو املتقدمة

، صــا�T دمحم أمــCن  �ــة 0قتــصاد املعرVــU) م2004( يالعمــر �س اSTغرافيــا وفــق ر ؤتــد املكتبــة : عمــان. ر
  . الوطنية

قمخرجات التعليم الثانو ومدى تلبي�{ا ملتطلبات سو العمل UV ) م2004(الغامدي، عبدهللا مغرم  ي
اسـة ميدانيـة  العلـوم –لميـة STامعـة امللـك فيـصل اStلـة الع. راململكة العرZيـة الـسعودية د

�ة،    .190-131، ص ص )2(5ر�kسانية وkدا

شــيد دمحم  ، رالغــز �ــة " رتقــو�م مقــر ). ه1432. (ي ات إدا رم�ــا يVــU التعلــيم الثــانو القــائم ع�ــ� نظــام " ر
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