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 ممخص البحث  
ىدفت الدراسة تقديم تصور مقترح لتطوير ميارات طالب المرحمة الثانوية لتمبية احتياجات 

م، ولتحقيق ىذا اليدف تم استخدام المنيج 0202سوق العمل في ضوء رؤية المممكة 
وتم االعتماد عمى االستبانة في جمع البيانات، وتم اختيار عينة عشوائية من  الوصفي،

قائدي ومعممي المرحمة الثانوية لمعرفة واقع متطمبات تطوير ميارات طالب المرحمة 
( معممًا تمثل ما 8208%، و)4.0( قائدًا, تمثل ما نسبتو 58الثانوية، والبالغ عددىم )

( قائدًا ومعممًا؛ وبينت أىم نتائج 5422البالغ عددىم ) % من مجتمع الدراسة60.4نسبتو 
الدراسة: أن واقع متطمبات تطوير ميارات طالب المرحمة الثانوية لتمبية احتياجات سوق 

وانتيت الدراسة بالتوصل ، م تحقق بدرجة )متوسطة(0202العمل تحقيقًا لرؤية المممكة 
رحمة الثانوية لتمبية احتياجات سوق إلى تصور مقترح ييدف إلى تطوير ميارات طالب الم

  .العمل في ضوء التجارب العالمية
  .0202سوق العمل، تطوير الميارات، رؤية المممكة : الكممات المفتاحية
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Abstract 

The study aimed to present a proposed scenario for developing the 

skills of secondary school students to meet the needs of the labor 

market in the light of the Kingdom’s 2030 vision. To achieve this 

goal, the descriptive approach was used. The questionnaire was 

relied on in collecting data, and a random sample of secondary 

school leaders and teachers was selected to know the reality of the 

requirements for developing the skills of secondary school students, 

who numbered (81) leaders, representing 7.3%, and (1031) teachers, 

representing 92.7% of The study population of (8700) leaders and 

teachers; The most important results of the study showed: that the 

reality of the requirements for developing the skills of secondary 

school students to meet the needs of the labor market in order to 

achieve the Kingdom’s 2030 vision has been achieved to a 

(medium) degree. 

 

Keywords: Labor Market, Skills Development, Saudi Vision 2030 
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 مقدمة 
في ظل التغيرات المتالحقة التي يمر بيا العالم اليوم، والتي جعمت من إكساب األفراد 
الخبرات والميارات العالية شرطًا أساسيًا لمدخول في سوق العمل، يأتي التعميم الجامعي 
عمى رأس أولويات االىتمامات التعميمية في مختمف الدول، حيث يقوم بدور ميم في 

كسابيم القيم والسموكيات السميمة، وتزويدىم بالميارات التي تتناسب مع إعداد الطالب  وا 
 (.026، 0282اتجاىات خطط التنمية ومتطمبات سوق العمل )حنفي، 

وفي سياق متصل فإن طبيعة سوق العمل والتي تتأثر بشكل مباشر بالتطورات التكنولوجية 
ت سوق العمل أدى إلى وجود واإلنتاجية وكذلك العولمة التي ساىمت في تغير متطمبا

اختالف بين مستويات التعميم والتدريب ومتطمبات سوق العمل كنتيجة الرتفاع مستويات 
جودة األداء والمعرفة التقنية والمينية ومستويات التدريب والخبرة المطموبة ألغراض 
التوظيف، فعمى الكميات أن تقدم تخصصات مطموبة لسوق العمل وتدرب الخريجين قبل 

 (.  0282إنياء الدراسة ليسددوا حاجات سوق العمل )الميدي وآخرون، 
والمتتبع لواقع سوق العمل بالمنطقة العربية غالبا ما يالحظ وجود طمبات عمل صادرة عن 
عديد القطاعات االقتصادية ال تجد من يستجيب ليا وذلك بالرغم من وجود أعداد ىائمة 

بقى بعض الطمبات غير ممباة لمدة طويمة. ويبقى وقد ت ،من العمالة العاطمة عن العمل
السؤال المطروح بإلحاح لماذا، وفي ظروف تزايد العمالة المتدفقة عل سوق العمل 

( )إحصائيات المنظمة % 81واستقرار معدالت البطالة في مستويات مرتفعة )أكثر من 
 (.0208العربية لمعمل، 

األكبر عمى المؤسسة التعميمية بما أن الطالب في التنسيق بين التعميم والعمل يقع الدور و 
يقضي فييا أغمب أوقات حياتو وتصنع بذلك ميول الطالب وسموكو، وال نغفل عن 
مسؤولية قطاع األعمال كذلك فاستفادتو من القوى العاممة عالوة عمى األسرة ميمة التوجيو 

 (.           0286 والتشجيع )الشميوب،
لمتطمبات سوق العمل لم تكن قضية مطروحة لممداولة عندما  ومواءمة التعميم السعودي

كان سوق العمل السعودي يستوعب جميع خريجي مؤسسات التعميم ويضمن ليم الوظيفة 
التغيرات والتحوالت التي حدثت في السنوات األخيرة في المجاالت  أنالمناسبة، إال 
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مة قضية جوىرية. وترجع االقتصادية وسوق العمل السعودي قد جعمت مثل ىذه المواء
الدراسات واألبحاث ضعف المواءمة ما بين مخرجات التعميم واحتياجات التنمية الوطنية 
في المممكة إلى: انخفاض الكفاءة الداخمية النوعية لمؤسسات التعميم التي من مؤشراتيا 

التحصيل المعرفي والتأىيل التخصصي وضعف القدرات التحميمية واالبتكارية  )تدني
انخفاض الكفاءة الخارجية   والتطبيقية، والقصور في تعزيز القيم واالتجاىات اإلنتاجية(،

من الخريجين في تخصصات ال يحتاجيا  اً الكمية والنوعية، ويتمثل ذلك في تخريج أعداد
 (.0284سوق العمل مع وجود عجز وطمب في تخصصات أخرى )العتيبي، 

مع سوق العمل، فإن السعودي اء بمواءمة التعميم وعمى الرغم من الجيود المبذولة لالرتق
( تمثل ىاجسًا عمـى المسـتوى 00، 0220قضية توظيف السعوديين كما يذكرىا صائغ )

الرسـمي والشعبي ال سيما في غياب آلية عممية لتحديد الحجم الحقيقـي لمبطالـة ومسـتواىا 
قضية أسيرة لعدد من الفرضيات بالنسـبة لمراغبين في العمل من السعوديين، وتبقى ىذه ال

السائدة يـأتي في مقدمتيا عدم مالئمة مخرجات التعميم الحتياجات سوق العمل من جيـة 
وعـزوف القطاع الخاص عن توظيف العمالة السعودية في ظل وجود البـديل األجنبـي 

التكمفة الـذي يمتمـك الميارات المطموبة ويتحمى بااللتزام واالنضباط في العمل ويتميز ب
 الرخيصة من جيـة أخرى. 

كما أظيرت نتائج اإلحصاءات التي تم جمعيا من الييئة العامة لإلحصاء لربع الثاني من 
%( 00.0%( الذكور، )3.8ن نسبة العاطمين عن العمل تصل إلى )إم( ف0208العام )

ادات اإلناث، وحيث أوضحت النتائج معدل البطالة بين السعوديين كانت من حاممين الشي
%(، كما أن ىناك معدل البطالة أصحاب الشيادات 81.0الجامعية حيث بمغ عددىم )
.%( )الييئة العامة لإلحصاء، 2.0بنسبة ) ودكتوراه%( 1.2العميا ماجستير بمغ نسبتيم )

 م(0208حسب الربع الثاني، 
ى ولذا فإن تحقيق التوافق بين احتياجات سوق العمل وتسييل ميمة حصول الخريجين عم

السعودية  مؤسسات التعميميةفرص عمل أمر يتطمب ضرورة التنسيق الدائم بين ال
الحكومية والقطاع الخاص بما يتناسب مع متطمبات سوق العمل، وىذا ما دفع البعض إلى 
المطالبة بضرورة مراجعة مناىج التعميم وتطويرىا واستحداث التخصصات المطموبة في 
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العديد من التخصصات التقميدية، مع التفكير جديًا سوق العمل، وأن نعيد النظر في 
مكانيات استيعابيم في سوق بعد التخرج، مع ضرورة إنشاء لجان  بمصير خريجييا وا 
استشارية يشارك فييا ممثمون عن القطاع الخاص عند العب التخطيط لتحديث ىذه 

 (032، 0282التخصصات. )حمزة، 
 مشكمة الدراسة:

م. مستقباًل تنمويًا مزدىرًا  يظير فيو تكامل 0202بية السعودية رسمت رؤية المممكة العر 
م. بقطاع التعميم بشكل 0202التنمية االقتصادية  والبشرية معًا, وقد اىتمت رؤية المممكة 

عام والثانوي بشكل خاص اىتمامًا كبيرًا، ورسمت معالمو االقتصادية والبشرية، والتعميم 
المال البشري الذي يتم ضخو سنويًا لسوق العمل، ولذلك  الثانوي ُيعد من أىم مصادر رأس

 م( في اليدف االستراتيجي0283م )0202فقد نصت وثيقة برنامج التحول الوطني 
الخامس عمى " تعزيز القيم والميارات األساسية لمطمبة ", ويرتبط ىذا اليدف بأىداف 

مستقمة ألبناء الوطن، من خالل: "ترسيخ القيم اإليجابية وبناء شخصية  0202الرؤية 
وتزويد المواطنين بالمعارف والميارات الالزمة لموائمة احتياجات سوق العمل المستقبمية ". 
كما ورد في اليدف االستراتيجي السادس:" تعزيز قدرة نظام التعميم عمى تمبية متطمبات 

خالل: " من  0202التنمية واحتياجات سوق العمل ", ويرتبط ىذا اليدف بأىداف الرؤية 
تزويد المواطنين بالمعارف والميارات الالزمة لموائمة احتياجات سوق العمل ". كما ورد 
في اليدف االستراتيجي الثالث عمى: " تحسين البيئة التعميمية المحفزة لإلبداع واالبتكار " 

من خالل: " تنمية ميارات الشباب وحسن  0202ويرتبط ىذا اليدف بأىداف الرؤية 
(. 30منيا، وترسيخ القيم اإليجابية وبناء شخصية مستقمة ألبناء الوطن " )ص  االستفادة

م(  في المممكة العربية السعودية في اليدف 8652) وما أكدتو المجنة العميا لسياسة التعميم
( من األىداف العامة لمتعميم عمى ربط التربية والتعميم في جميع المراحل بخطط 82)

عميم الثانوي عمى "تييئة سائر الطالب لمعمل في ميادين الحياة التنمية  وفي أىداف الت
م( عمى أىمية توافر المعارف والميارات 0226بمستوى الئق" وتشير دراسة العتيبي  )

الالزمة لطالب المرحمة الثانوية حتى يتاح ليم فرص وظيفية مالئمة في الجامعة وفي 
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بين عممية اإلعداد التي يقوم بيا التعميم سوق العمل، وأظيرت نتائج دراستو تزايد الفجوة 
 الثانوي لمطالب، وما يتطمبو التعميم العالي من معارف وميارات واتجاىات.

وفي ضوء ما سبق تتحدد مشكمة الدراسة في الحاجة لتطوير ميارات سوق العمل لدى 
عى ، وىو ما تس0202طالب المرحمة الثانوية في ضوء رؤية المممكة العربية السعودية 

 إليو الدراسة الحالية بتقديم تصور مقترح لذلك.
 أسئمة الدراسة:

ما واقع توفر متطمبات تطوير ميارات طالب المرحمة الثانوية لتمبية احتياجات سوق  .8
 م من وجية نظر قائدي ومعممي المرحمة الثانوية؟0202العمل تحقيقًا لرؤية المممكة 

رحمة الثانوية لتمبية احتياجات سوق ما التصور المقترح لتطوير ميارات طالب الم .0
 م في ضوء التجارب العالمية؟0202العمل تحقيقًا لرؤية المممكة 

 أهداف الدراسة:
واقع متطمبات تطوير ميارات طالب المرحمة الثانوية لتمبية احتياجات  التعرف عمى .1

م. من وجية نظر قائدي ومعممي المرحمة 0202سوق العمل تحقيقًا لرؤية المممكة 
  لثانويةا
تقديم تصور مقترح لتطوير ميارات طالب المرحمة الثانوية لتمبية احتياجات سوق  .2

 م في ضوء التجارب العالمية. 0202العمل تحقيقًا لرؤية المممكة 
 تتضح أىمية الدراسة من خالل النقاط التالية: أهمية الدراسة:

 التجارب  وضع إطار نظري لتطوير ميارات طالب المرحمة الثانوية في ضوء
العالمية، قد يسيم في إثراء الجانب المعرفي حول التعميم الثانوي، وأىم مشكالتو، 

 وكذلك أسباب عدم مسايرتو لألدوار والتوقعات المطموبة منو.  
  م، 0202تأتي الدراسة الحالية تحقيقًا لمتطمبات رؤية المممكة العربية السعودية

ى مواصمة االستثمار في التعميم وبرنامج التحول الوطني، والتي أشارت إل
 .والتدريب، وتزويد الطمبة بالمعارف والميارات الالزمة لموظائف المستقبمية
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  من المؤمل أن تسيم  ىذه الدراسة في إبراز واقع متطمبات تطوير ميارات طالب
المرحمة الثانوية  لتمبية احتياجات سوق العمل، واالستفادة من التجارب العالمية 

 لمجال. في ىذا ا
  من المؤمل أن تسيم نتائج ىذه الدراسة في سد الفجوة بين التعميم الثانوي، وسوق

العمل واالستفادة من التجارب العالمية في ذلك من خالل النظام التكاممي الذي 
ييدف إلى ربط التعميم بسوق العمل أي أن تتحول المؤسسات التعميمية تابعة 

 ، كما في التجربة األمريكية. لألنشطة االقتصادية داخل المجتمع
  يؤمل أن تسيم نتائج ىذه الدراسة في تبصير صانعي، وواضعي المناىج في وزارة

التعميم حول كيفية تطوير ميارات طالب المرحمة الثانوية ؛ لتييئتيم لسوق العمل، 
وكذلك  في توعية العاممين في الميدان التربوي من قائدي ومعممي مدارس، 

 حول ما توصمت إليو من نتائج. وأولياء أمور 
 حدود الدراسة:

  الحدود الموضوعية: ركزت عمى تقديم تصور مقترح لتطوير ميارات طالب
)الميارات الحياتية، الميارات اإلدارية،  المرحمة الثانوية، وىذه الميارات ىي:

 .0202الميارات المينية,...( في ضوء رؤية المممكة العربية السعودية 
  مانية: وقت تطبيق أداة الدراسة:  الفصل األول من العام الدراسي الحدود الز

 ىـ.  8112-8118
  الحدود المكانية:  اقتصرت ىذه الدراسة عمى مناطق تشمل التوزيع الجغرافي

لمثانويات في المممكة العربية السعودية )خمس جيات(, وىي: )حائل، الرياض، 
 جدة، األحساء, جازان(.

 مصطمحات الدراسة:  
التغيير الكيفي المقصود، والمنظم في بنية النظام ومكوناتو، يعرف بــــ:  " التطوير .1

  م(8663بيدف تحسين كفاءتو، وزيادة فاعميتو" )المطمس، 
ىو عممية تحسين شاممة لكل مدخالت العممية التربوية  التعريف اإلجرائي لمتطوير:

ة:  كالطالب، وموارد مادية:  والتعميمية في مدارس المرحمة الثانوية من موارد بشري
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كالمباني، والمناىج، وتقنيات التعميم... بيدف االرتقاء بمياراتيم وقدراتيم التي تساعدىم 
 عمى تمبية احتياجات سوق العمل. 

ىي سموكيات يظيرىا الفرد أثناء ممارستو لعممو ؛ وىي عمى ذلك تحوي  المهارة:  .0
ا بحيث يمكن أن يقال أن الفرد إذا أتى مجموعة من األفعال يمكن تحديدىا، وتمييزى

بيا أنو ماىر، وقد يصل إلى نتائج مطموبة سمفًا؛ وتمك الميارات قابمة لالكتساب، 
ولمتطوير بجانب استفادتيا كثيرًا من االستعداد الفطري لدى الفرد )القحطاني، 

 م( 0226
سواء )بدني أو ذىني(  التعريف اإلجرائي الميارة: القدرة عمى القيام بميمة، أو عمل معين

تقانبسرعة   وفق معايير معينة.   وا 
:  "يقصد بو تمبية احتياجات المؤسسات التنظيمية االقتصادية في سوق العمل .0

القطاعات المختمفة الحكومية والخاصة والمؤسسات األىمية بالكوادر المؤىمة عمميًا 
ويتالءم مع الفرص ومياريًا وفنينًا، وتشغيميم فييا بما يتوافق مع تخصصاتيم، 

 م(0283الوظيفية المتاحة".  )الدلو، 
التعريف اإلجرائي لسوق العمل:  المكان المييأ لممارسة الوظيفة المتاحة لخريج التعميم 
الثانوي سواء كان في القطاع الخاص أو الحكومي، والتي تتناسب مع كفاءة وميارات ذلك 

 الخريج. 
 احتياجات سوق العمل: .1

سوق العمل جميع الخبرات والكفاءات والقدرات والمؤىالت التي يتطمبيا تمثل احتياجات 
سوق العمل لتحقيق أىدافو، وبالتالي يتوجب تأىيل طالب التعميم الجامعي المتالكيا بما 
يتناسب مع الحاجات المتغيرة والمتجددة في سوق العمل ومتطمبات الحياة باعتبار الكوادر 

ا دور أساسي في نمو وتقدم العممية االقتصادية )العودة، البشرية ثروة حيوية وقومية لي
0202.) 

ويمكن تعريف احتياجات سوق العمل إجرائيًا بأنيا كل ما يفتقر إليو سوق العمل من 
كفاءات وقدرات وخبرات يتطمبيا لتحقيق أىدافو التي رسميا لو المجتمع ويتمكن من تمبية 

ختمف من وقت آلخر ومن مجتمع آلخر الطمب االجتماعي عميو، وىذه االحتياجات ت
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حسب طبيعة كل مجتمع وما يحيط بو من متغيرات وما يسعى لتحقيقو من أىداف، كما 
أنيا تشمل مجموعة التغيرات المطموب إحداثيا في الفرد، والمتعمقة بمعارفو، ومياراتو 

لحالية وخبراتو، وسموكو، واتجاىاتو؛ لجعمو مؤىال ألداء اختصاصات وواجبات وظيفتو ا
 بكفاءة عالية، أي تحديد الفجوة مابين تطمعات الدور وواقع الممارسات الحالية.

 اإلطار النظري:
 مفهوم التعميم الثانوي: 
م( بأن التعميم الثانوي:  ىو ذلك التعميم المجاني وغير 0283يشير الحربي، الميدي )

( ويقبل طالبو من عاماً 85-82المختمط، ويغطي ثالث سنوات، ويتسع لمفئة العمرية )
الحاصمين عمى شيادة الكفاءة المتوسطة، تبدأ الدراسة بالصف األول لجميع الطالب ثم 
تتشعب ىذه الدراسة في الصفين الثاني والثالث إلى قسمين أدبي، وعممي، ويتقدم الطالب 
في نياية المرحمة امتحان وزاري عام يحصل الناجح فيو عمى شيادة الدراسة الثانوية 

 مة، ويمكن تمييز ثالثة أنماط من المدارس الثانوية في المممكة ىي:  العا
 وقد أنشئت بيدف التخصص والتعمق في الشريعة اإلسالمية، الثانويات الدينية  :

 والمغة العربية، وتقتصر عمى البنين دون البنات وعمى الشعب األدبية دون العممية. 
 ات، والدراسة في السنة األولى عامة، :  وىي متاحة لمبنين والبنالثانويات العامة

ويتخصص الطالب والطالبات اعتبارًا من السنة الثانية، إما في الشعب األدبية أو 
الشعب العممية، وفي نياية الثالثة يعقد امتحان عام لمطالب تحت إشراف وزارة 

ؤىل المعارف )سابقا(، ويمنح الناجحون والناجحات فيو شيادة الثانوية العامة التي ت
 لاللتحاق بالجامعة.  

  :ومنيا المدارس الصناعية والتجارية والزراعية التي تقبل  الثانويات الفنية
الحاصمين عمى الكفاءة المتوسطة، وتقدم ليم برنامجًا تعميميًا ثقافيًا، ونظريًا وعمميًا 
لمدة ثالث سنوات، وأطمق عمييا المعاىد الثانوية الفنية وىي متاحة لمطالب 

 ديين دون الطالبات. السعو 
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  :ىي مدارس تسير عمى نظام الساعات المعتمدة،  المدرسة الثانوية الشاممة
أسبوعًا وفصل صيفي  82وتنقسم السنة الدراسية فييا إلى فصمين دراسيين كل منيا 

 أسابيع، ومدة الدراسة في ىذه المدرسة ستة فصول دراسية. 82اختياري مدتو 
ه( تقسيم فترة التعميم الثانوي في معظم النظم التربوية 8103) ويذكر الغامدي، عبد الجواد

 إلى مرحمتين ىما: 
المرحمة األولى:  ويطمق عمييا في بعض البمدان مرحمة التعميم المتوسط، أو اإلعدادي، أو 

 الثانوية الدنيا، وتمتد الدراسة بيا لمدة ثالث سنوات في الغالب.  
مرحمة الثانوية، أو الثانوية العميا، وتمتد فييا الدراسة كذلك المرحمة الثانية:  ويطمق عمييا ال

 لمدة ثالث سنوات. 
 جهود وزارة التعميم في تضمين بعض المهارات لدى طالب المرحمة الثانوية.

قامت وزارة التعميم بجيود ممموسة في التعميم الثانوي إذ أعدت كتابًا خاصًا بالميارات 
المينية، وىي مناىج تربوية تعممية تقدم لطالب المرحمة الثانوية  الحياتية، واإلدارية، التربية

)نظام المقررات(  ويضاف إلى ذلك ما يقدم لطالب المرحمة الثانوية في مجال المعارف، 
والميارات األساسية بشكل عام، وىذه الميارات تشكمت عمى ىيئة مقررات تعميمية ىي 

 كاآلتي:
 : المهارات اإلدارية مقرر أواًل:

تعرف الميارات اإلدارية بأنيا " ما يصدر عن الفرد من سموك لفظي أو مياري، وىذا 
األداء عادة يكون عمى مستوى معين يظير في القدرة عمى أداء عمل معين " )ىدى 

م( بأنيا أعمى مستوى من أداء مدير 0226م(.  كما عرفيا بامرحول )0284الروسان، 
اإلدارية اليامة لممدرسة مثل:  التخطيط والتنظيم  المدرسة لتأدية عممو وفقًا لموظائف

واالتصال والتوجيو واتخاذ القرار والتعامل مع المجتمع"  التي تيدف إلى إكساب الطالب 
بعض  التي تتناسب وخصائص المرحمة الدراسية، وتمبي احتياجات الطالب، وأىداف 

مشكالت واتخاذ القرارات، المجتمع.. .، وىذه الميارات ىي:  ميارة التخطيط وتحميل ال
م(، 0285كنة العمل المكتبي، ميارة البيع والشراء.  )وزارة التعميم، يميارة السكرتارية وم

حداث 8660الرحيم ) كما عرف عبد م( الميارات اإلدارية بأنيا " القدرة عمى التنسيق، وا 
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يارات ىـ( الم8100التكامل بين جميع مصالح وأنشطة المنظمة ". كما عرف الغزي )
اإلدارية بأنيا " مجموعة الميارات المختارة، والتي تتناسب مع حاجات وخصائص 
المتعممين في المرحمة الثانوية، والتي تساعدىم عمى االستفادة منيا في حياتيم الخاصة 

م( أن ىذه 8660ويؤكد السممي ) في ىذه المرحمة، وفي حياتيم العممية في المستقبل ",
ا مكتسبة وليست فطرية أي أن اإلنسان يكتسبيا، ويطورىا بالتدريب الميارات تتميز بأني

 والممارسة والتجربة والخبرة.  
ويعرف الباحث الميارات اإلدارية بأنيا " مجموعة من الميارات الحركية والذىنية التي 
يرثيا الفرد، أو يكتسبيا وتمكنو من المشاركة الفعمية في الحياة االجتماعية واالقتصادية 

كفاءة عالية، وتمبي متطمبات المجتمع، ويمكن تحسينيا وتطويرىا من خالل التدريب ب
 والتعميم في المدارس الثانوية. 
 أهداف مقرر المهارات إدارية: 

يقوم مقرر " ميارات إدارية " عمى مجموعة من األىداف المعرفية والوجدانية والميارية 
والقيم والميارات بالشكل الذي يجعمو قادرًا  التي تساعد المتعمم عمى اكتساب ىذه المعارف

عمى حل مشكالتو ومشكالت مجتمعو، مزودًا بميارات الحد األدنى التي تؤىمو لاللتحاق 
 بسوق العمل 

وتتوزع ىذه األىداف عمى موضوعات المقرر في الوحدات الثالث التي حواىا كتاب 
 الطالب، وىي:  

 . القرارات مهارات التخطيط، وحل المشكالت، واتخاذ .8
 وتيدف ىذه الوحدة إلى تمكين الطالب من:  

  اكتساب ميارة التخطيط 
  .تطبيق الخطوات العممية لحل المشكالت 
   .تطبيق خطوات صنع القرار 
   .اتخاذ القرار المناسب وفق المعطيات 

 كنة العمل المكتبييمهارات السكرتارية وم .0
 مل المكتبي ومنيا:  الطالب مجموعة من ميارات الع إكسابوتيدف إلى 
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  .التعرف عمى ميام السكرتير التنفيذي 
  .إدراك صفات السكرتير الناجح 
 ميارة ترتيب محتويات المكتب  إكساب 
 ميارة إدارة الممفات  إكساب 
  اكتساب ميارة تداول وحفظ المراسالت 
  اكتساب ميارة إدارة البريد اإللكتروني 
  اكتساب ميارة إدارة االتصاالت 
  ميارة االتصال الكتابي. اكتساب 

 مهارات البيع والشراء   .3
 المتعمم مجموعة من ميارات وسموكيات البيع والشراء مثل:   إكسابوتيدف إلى 

  .تقدير أىمية االستيالك الرشيد 
  اكتساب الميارات األولية لمشراء 
   .التعرف عمى الصفات الشخصية لرجل البيع 
   .اكتساب الميارات األولية لمتسويق 
  التعرف عمى االحترازات الواجب اتخاذىا عند الشراء عن طريق اإلنترنت. )وزارة

 ىـ (8106التربية والتعميم، 
 وتتعدد المهارات اإلدارية إلى:   

  الميارات الذاتية:  ويقصد بيا السمات والقدرات الذاتية التي يحتاجيا الفرد لبناء
 ط النفس واالبتكار.  الشخصية، ومنيا القدرات العقمية، والمبادة، وضب

  ،الميارات اإلنسانية:  وتكون ذات عالقة وثيقة بالفيم الجيد لمذات واآلخرين
 ولمطالب العاممين، وحاجاتيم الشخصية واالجتماعية والنفسية.  

  الميارات اإلدراكية:  وتكون ذات صمة وثيقة بابتكار األفكار، واإلحساس
يجاد الحمول المناسبة ليا.    بالمشكالت وا 

  الميارات الفنية:  وىذه الميارات تتمثل في رسم السياسات، والتخطيط وتنظيم
 م(.0284األعمال.  )ىدى الروسان، 
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م( أن ىناك نماذج رائعة في اإلدارة حول كيفية عمل المدير 0224)Alajmiويذكر 
، وقد توصل إلى أن ىناك ثالث ميارات مطموبة لنجاح katzالناجح، ومن أىميا نموذج 

 مدير:  ال
 ( الميارات الفنيةTechnical Skills وىي المتعمقة بأداء الميمة التي بين يدي )

 الفرد.  
  ( الميارات اإلنسانيةHuman Skills وىي تمك الميارات التي تساعد عمى )

 العمل الجماعي، وتسييل االتصال بين أفراد الجماعة.  
 ( الميارات التصوريةConceptual Ckillsوىي الم  :) يارات التي تتطمب قدرة

المدير القائد عمى رؤية الصورة الكمية لممؤسسة، وعالقة أجزائيا ببعضيا ومن ثم 
  .عالقة المؤسسة بالبيئة الخارجية

 ( الميارات التي يحتاجيا الفرد في اآلتي: ىـ8100) آل داورويذكر 
  مهارة صنع واتخاذ القرارات -أ 

العمميات اإلدارية، حيث يتوقف نجاح أو فشل تعتبر عممية صنع واتخاذ القرار من أىم 
م( أن 8663كثير من المنظمات عمى ىذه العممية اليامة، وتشير إيمان عبد الرحمن )

ىناك فرق بين صنع القرار واتخاذ القرار حيث ينظر الميتمين إلى تقسيم مراحل اتخاذ 
المراد تحقيقيا، ويعبر  القرار باعتباره يتم في مرحمتين متكاممتين األولى:  تحديد الغاية

عنيا بمرحمة )صنع القرار(، والثانية متمثمة في تحديد الوسيمة التي سوف تستخدم ؛ 
 لتحقيق ىذه الغاية، ويعبر عنيا بعممية اتخاذ القرار. 

 :  مهارة تحديد األهداف -ب 
م( أن تحديد اليدف من أولى خطوات عممية التخطيط، وىو األساس 0222يشير زاكور)

وجود  ى عميو باقي مراحل العممية اإلدارية، فبدون ىدف واضح محدد، فإنو الالتي تبن
 لمرحمة التخطيط القادمة من الوجية العممية.  

 مهارة التخطيط:   -ج 
م( أن التخطيط مفيوم قديم مارستو البشرية بأشكال، وأنماط 0280يشير آل ناجي )

ع وظروفو، فمورست أنواعو مختمفة لمواجية الكوارث، والتحديات بحسب مقتضيات الواق
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البدائية بصورة عفوية، وتمقائية، وظيرت معاني بديمو ىي التدبير، والتوقع، واالستعداد، 
والحيطة  وكميا مدلوالت لعمميات، ممارسات تتم في المستقبل ؛ لتجنب المخاطر، 

م م( أن التخطيط أمر الزم لزيادة فاعمية النظ8663ومواجية المشكالت، ويؤكد عالقي )
التعميمية التي تعتمد التنمية في جميع مجاالتيا عمى مخرجاتيا من القوى البشرية المؤىمة، 
لذلك نجد ازدياد االىتمام بتحديد التخصصات والتدريب حسب متطمبات القوة البشرية 

 (835المطموبة في سوق العمل. )ص
األشياء  م( التخطيط بأنو:  عممية ذكية وتصرف ذىني لعمل0280ويعرف آل ناجي )

بطريقة منظمة فيو التفكير قبل العمل، والعمل في ضوء الحقائق بداًل من التخمين، 
فالتخطيط ىو التدابير واإلجراءات لموصول إلى أىداف معينة, وىو بذلك وسيمة وليس 
غاية، وعند الحديث عن التخطيط يجب التفريق بين مجموعتين من العناصر المكونة 

تتعمق بتصور األىداف التي تسعى الخطة إلى تحقيقيا، والثانية لمفيوم التخطيط األولى 
 تتعمق باتخاذ مجموعة التدابير واإلجراءات المحددة التي تتخذ ؛ لتحقيق تمك األىداف. 

 ومفيوم التخطيط يتضمن الخصائص العامة التالية:  
  التخطيط محاولة واعية الستشراف المستقبل والتنبؤ باتجاىاتو 
  ب عممي يتجو إلى تحقيق أىداف محددة التخطيط أسمو 
  .التخطيط السميم يتسم بالواقعية، والشمول، والمرونة، واالستمرارية 
  .التخطيط يسير في االتجاه المحدد سمفًا، ووفقًا لجدول زمني مقدر 
  الخطة ىي وضع التخطيط في صورة برنامج محدد بمراحل وخطوات، وتحديد

 احة، واألىداف.  الزمان، والمكان، والموارد المت
  التربية المهنية:   : نياً ثا

تعتبر التربية المينية أحد الموضوعات التي أثارت اىتمام الكثير من الباحثين في الوقت 
الحالي كونيا عممية تساعد األفراد من جميع األعمار، وفي مختمف المستويات التعميمية 

إكسابيم مجموعة من الخبرات والتكوينية عمى رسم معالم مستقبميم الميني، وذلك ب
والكفاءات والخاصيات التي تسمح ليم بالتعرف عمى العمل، ومسارات االلتحاق بو في 

 المستقبل والتكيف معو.
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وتختمف تعريفات التربية المينية باختالف طبيعة نظرة المجتمعات والفمسفات المختمفة 
حدى أشكاليا، ونظرتيا لمعمل اليدوي، لممفيوم الشمولي لمتربية، التي تعتبر التربية المينية إ

وبناء عميو نجد ىناك بعض التفاوت في أىداف ووظائف التربية المينية وعمى الرغم من 
 اختالف تعريفات التربية المينية إال أننا في النياية نجد أنيا تنطوي عمى بعض األبعاد

التعريفات (. وعميو فإننا سنستعرض بعضًا من 15م، ص0220)الطويسي، المشتركة.
 التي سطرتيا أدبيات التربية المينية:  

م( التربية المينية بأنيا " العممية التي تختص بتنمية الميارات، 8662فقد عرف أبو سل)
والقدرات واالتجاىات وعادات العمل، وتقديره وتشمل المعارف والخبرات التي يحتاجيا 

م فيو في تنمية المواطن الصالح عن العامل لاللتحاق بالعمل، والتقدم في الوقت الذي تسي
طريق تنمية كفاءتو وصالحيتو الجسمية واالجتماعية والقومية والثقافية واالقتصادية".)ص 

111) 
م( بأنيا "التربية التي تيدف إلى تمكين الطمبة من اكتساب 8665كما عرفيا الحيمة )  

مينية متعددة تخدم برامج  الميارات العممية والمفاىيم المعرفية المرتبطة بيا في جوانب
إعداد الطمبة ليكونوا مواطنين منتجين لدييم قاعدة عريضة من الميارات التي تمكنيم من 

 (00التكيف مع واقع الحياة ومتطمباتيا".) ص
وعميو فإن التربية المينية بمعناىا الواسع تمثل سمسمة من الخبرات المختارة المنظمة 

اد الطمبة لحياة مينية منتجة ال تخرج عن نطاق البرامج والمرتبة ترتيبًا يؤدي إلى إعد
ىي إال  الدراسية في المدارس ؛ألنيا من عناصر التربية ذاتيا، فالمناىج الدراسية ما

خبرات إلعداد الطمبة لممجتمع الذي يعيشون فيو والتربية المينية يجب أن تكون جزءًا ال 
معو فيي تيدف إلى إتاحة الفرص لمطمبة يتجزأ من منيج الدراسة مندمجة فيو، ومتكاممة 

الكتساب الخبرات التي تؤىميم الكتساب الميارة الالزمة إذا ما احترفوا حرفة من الحرف، 
أو دخموا مينة من المين وبما أن المرونة العقمية، واتساع دائرة ميول الفرد وىواياتو من 

أن تتحمل ىذه الميمة وتكون أىم العوامل المؤدية إلى النجاح الميني وجب عمى المدرسة 
 (.852ص  ،0226 برامجيا أساسًا سميمًا لإلعداد الميني السميم.)السيد،
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م( أن التربية المينية تستمد أىميتيا من أىدافيا التي تسعى في 0226يوضح عايش )و 
الصالح المؤمن باهلل المنتمي لوطنو، وأمتو العربية واإلسالمية  اإلنسانمجمميا إلى بناء 

غب في خدماتيا ،والتربية المينية تحقق ذلك من خالل الدور العام الذي تقوم بو,  الرا
 والذي يتجسد في الجوانب التالية:

  تجسير الفجوة بين النظرية والتطبيق من خالل تناول الموضوعات الدراسية تناواًل
عمل نظريًا معززًا بالعمل والتجريب والتطبيق، وىو بذلك يسيم في تقديم العمم، وال

 في ميادين اإلنتاج المختمفة كالصناعة والتجارة والزراعة والصحة.
  الحد من النظرة الدونية لبعض المين والقضاء عمى ثقافة العيب في امتيان بعض

المين المفيدة لمفرد والمجتمع، وبما يحقق التكامل في تمبية احتياجات المجتمع من 
من ناحية، والحد من ظاىرة البطالة  المين المختمفة وصواًل إلى االكتفاء الذاتي

من ناحية أخرى، وبذلك فإن التربية المينية تمد المجتمع باأليدي العاممة التي 
تمتمك الميارة والمعرفة واالتجاه، وبما يحقق المواطنة الصالحة التي تقمل من 

تقان.  اليدر لممقدرات والمكتسبات من خالل تنفيذ األعمال بأمانة وميارة وا 
 ة المشكالت النفسية، أو السموكية لفئات من الطمبة: إذ تعمل التربية المينية معالج

عمى تعزيز السموكيات الحسنة، وتجعل من تنفيذ األنشطة المينية مدخاًل مناسبًا 
لمعالجة بعض الجوانب السموكية أو النفسية ،ومن ذلك الحث عمى التعاون 

لطمبة، ومن ذلك أيضًا تعزيز ثقة فتتالشى مظاىر األنانية واالستحواذ لدى بعض ا
الطمبة بأنفسيم من خالل االعتماد عمى الذات في تنفيذ بعض الميارات فتتالشى 

 (00مظاىر الخوف، أو اإلحساس بالضعف أو العجز. )ص
 م( مجاالت التربية المينية وفق اآلتي:0224يبين الرومي وآخرون)و 
التي ترتقي بثقافة الطمبة نحو  يتضمن ىذا المجال الكفايات مجال البعد الوظيفي: -أ 

عالم العمل، ومجاالتو والميارات الوظيفية المؤىمة لاللتحاق بو، ويتضمن ىذا البعد 
 الخريج لمكفايات التالية:

 .اكتساب ثقافة العمل من خالل فيم متطمبات عالم العمل 
 .التفاعل مع مجموعات العمل بنجاح 



 ظايؼح طنطا. يعهح كهْح انرشتْح 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

م2222 أكتوبر(88المجمد )  

 

 
666 

 

 تو وسموكياتو.التحمي بتطبيق قيم وقوانين العمل وأخالقيا 
 إتقان كتابة السيرة الذاتية وتعبئة النماذج المختمفة بطريقة عممية صحيحة 
 .التمكن من إجراء المقابالت الشخصية 
  اكتساب ميارات التعامل مع االختبارات الشخصية المتنوعة والمؤىمة لمتقدم

 لموظيفة والمينة.
 .اكتساب اتجاىات ايجابية نحو حب العمل والمين 
  عمى مجاالت العمل في المجتمع السعودي.التعرف 
 .إعداد خطة عمل وافية لمشروع ما 
 .إتقان كتابة التقارير الفنية عن العمل ونتائجو 
 .الوعي بأساليب التعامل مع ضغوط العمل المختمفة بأساليب عممية 

يحتوي ىذا المجال عمى الكفايات التي تنمي قدرة  مجال البعد التقني والمعموماتي: -ب 
في استخدام معطيات التقنية واستيعاب منظومة العمل التقني واكتساب اتجاىات الفرد 

ايجابية نحو التقنية واالستفادة منيا ويتضمن. ىذا البعد امتالك الخريج الكفايات 
 التالية:

 .توظيف التقنية لموصول إلى المعرفة بأسموب عممي في خدمة دينو ووطنو وأمتو 
  من مصادر البحث عن الوظيفة المالئمة وفقا تفعيل استخدام التقنية كمصدر

 لممؤىالت والخبرات.
 إجادة توظيف ميارات البحث والتعامل مع الشبكة العنكبوتية)اإلنترنت(، والبريد 

 لكتروني في التعرف عمى مجاالت واتجاىات العمل داخل المجتمع السعودي.اإل
تتعمق ببعض الجوانب يشتمل ىذا المجال عمى الكفايات التي  مجال البعد الشخصي: -ج 

الشخصية واالجتماعية لمفرد، التي تمثل سموكو واتجاىاتو والتي تساعده في اكتمال 
النمو الميني والوظيفي لمتعامل مع أجواء العمل بإيجابية. ويتضمن ىذا البعد امتالك 

 الخريج الكفايات التالية:
 .التعاون مع اآلخرين لتحقيق أىداف مجموعة العمل 
 ت التفاعل والتواصل االجتماعي.ميارا إتقان 
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 .امتالك ميارات التفكير المختمفة وخاصة فيما يتعمق بالتفكير التقني 
 .اكتساب ثقافة وميارات التطوير الذاتي 
 .اكتساب الميارات الخاصة باالرتقاء بكفاءات العمل 
 .تحمل مسؤولية العمل المنوط بو 
 .(4-3)ص امتالك ميارات تغيير األدوار في الحياة العممية 

  :واقع سوق العمل السعودي
م( أن من أىم القضايا التي تؤرق التربويين ورجال 0285تشير أغاريد الشيري وآخرون )

األعمال ىي مواءمة مخرجات التعميم الثانوي لمتطمبات سوق العمل، وقد يكون الباعث 
االجتماعية أو  وراء ىذا القمق متطمبات سوق العمل المتغيرة بتغير العوامل االقتصادي أو

غيرىا، مما يجعل ضرورة مواكبة التعميم لمتغيرات سوق العمل، وسد الفجوة بينيما تفاديًا 
لظيور العديد من المشاكل االقتصادية واالجتماعية، كظاىرة البطالة.  إلى جانب ذلك 
أظيرت نتائج نشرة سوق العمل من واقع بيانات السجالت اإلدارية لدى األجيزة الحكومية 

( 642.006م أن إجمالي السعوديين الباحثين عن عمل بمغ )0285لمربع الرابع من عام 
( حيث 464.510( فردًا، ويمثمن اإلناث منيم )840.054فردًا، يمثل الذكور منيم )

%( من إجمالي السعوديين الباحثين عن 50.0%( واإلناث )84.5بمغت نسبة الذكور )
 عمل. 

 عن عمل حسب الجنس ( السعوديون الباحثون1جدول )
 الباحثون عن عمل من السعوديين  الجنس 
 Male 840.054ذكور 
 Female 464.510إناث 

 Total 642.006اإلجمالي 
نشرة سوق العمل لمربع الرابع من عام م(.  0285المصدر:  الييئة العامة لإلحصاء. )

 16صالقوى العاممة.  إحصاءات.  م في المممكة العربية السعودية2218
كما بينت النتائج أن أعمى نسبة لمسعوديين الباحثين عن عمل كانت في الفئة العمرية 

%(، وكانت ىذه الفئة األعمى من حيث عدد 00.3( سنة، وذلك بنسبة بمغت )02-06)
( لإلناث 06-02%( بينما كانت الفئة العمرية )03.2الباحثين عن عمل، وذلك بنسبة )



 ظايؼح طنطا. يعهح كهْح انرشتْح 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

م2222 أكتوبر(88المجمد )  

 

 
665 

 

ن حيث عدد الباحثات عن عمل. كما أوضحت النتائج %( ىي النسبة األعمى م00.2)
أن أغمب السعوديين الباحثين عن عمل يحممون الشيادة الجامعية )بكالوريوس( حيث 

%( من إجمالي السعوديين الباحثين عن عمل يمييم الحاصمون عمى 22.0بمغت نسبتيم )
تعطمين كانوا من حممة %( وأن أعمى نسبة لمم04.4الشيادة الثانوية أو ما يعادليا بنسبة )

%(, أما أقل نسبة كانت لمحاصمين عمى التخصص 42.1التخصص العممي بواقع )
%(, في حين كانت نسبة الدكتوراه 2.28التجاري، وتخصص الصحي والتمريض بواقع )

م, 0285%( )الييئة العامة لإلحصاء سوق العمل الربع الرابع )2.20األقل حيث بمغت )
 ( 23ص

 وديون الباحثون عن عمل حسب الجنس والمستوى التعميمي( السع2جدول )
 اإلجمالي إناث ذكور المستوى التعميمي

 01.588 000.603 8.552 أمي
 80.880 82.366 8.181 يقرأ ويكتب
 21.806 11.151 6.322 االبتدائية
 32.585 12.524 82.288 المتوسطة

 036.820 853.800 50.202 الثانوية أو ما يعادليا
 5.685 2.342 0.010 بموم دون الجامعةد

 203.246 14.852 24.061 بكالوريوس أو ليسانس
 0.210 0.504 482 دبموم عالي / ماجستير

 824 824 22 دكتوراه
 972.229 797.842 172.387 اإلجمالي

نشرة سوق العمل لمربع الرابع من عام م(.  0285المصدر:  الييئة العامة لإلحصاء. )
 15القوى العاممة. ص إحصاءات.  المممكة العربية السعودية م في2218

السابقة يتضح لمباحث أن نسبة المتعطمين من حممة شيادة  اإلحصائياتمن خالل 
%( من إجمالي السعوديين الباحثين عن 04.4الثانوية، أو ما يعادليا كانت مرتفعة بواقع )

ية إلى مين تناسب قدراتيم، عمل، ويعزو ذلك إلى قمة توجيو طالب المرحمة الثانو 
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ومحاولة تطوير مياراتيم التي تمبي احتياجات سوق العمل، وقمة نشر ثقافة حب العمل 
ىمال الجوانب  لدى الطالب، واالكتفاء بالجوانب النظرية فيما يتعمق بتدريس الميارات، وا 

التي  التطبيقية التي تتيح الفرصة لمطالب عمى التدريب، وتطبيق القدرات والميارات
 اكتسبوىا بطريقة عممية في واقع عممي. 

وما زالت تنمية القوى العاممة تحتل موقع الصدارة في سمم أولويات خطط التنمية الخمسية 
بالمممكة العربية السعودية، والتي يحرص وبشكل مستمر عمى االرتقاء بالكوادر البشرية، 

تأىيل الفني والميني والحرص عمى وتنمية قدراتيا من خالل التوسع الكمي في التدريب وال
معالجة كافة القضايا المتعمقة بكفاءة أداء سوق العمل في المستجدات المحمية والعالمية، 
ولقد لعبت العوامل االقتصادية، والسكانية دورًا بارزًا في تحديد طبيعة مشكمة انتشار 

لتنمية الشاممة بخطى العمالة في االقتصاد السعودي، فقد دخل االقتصاد السعودي مرحمة ا
متسارعة تزيد من إمكانيات النمو في القوى العاممة الوطنية، وبدرجة أكبر من قدرة السوق 
المحمي لمعمالة عمى مواكبتيا، األمر الذي أدى إلى استقدام الماليين من العمالة الوافدة 

ة، من مختمف الجنسيات لسد ىذه الفجوة بين احتياجات التنمية من القوى العالم
 م(0285غاريد الشيري وآخرون، أوالمعروض منيا في سوق العمل المحمي. )

م( أن العمالة الوافدة تشكل الغالبية في سوق العمل السعودي حيث 0224ويؤكد القثمي )
%( ثم بدأت 33.4ىـ )8182بمغ عدد العمالة الوافدة في نياية خطة التنمية الرابعة عام 

 %(.  22.5تمثل ) ىـ حتى أصبحت8102بالتراجع عام 
مالمح تطوير مهارات طالب المرحمة الثانوية لتمبية احتياجات سوق العمل في رؤية 

 :م2232المممكة العربية السعودية 
رؤية المممكة العربية السعودية في جنباتيا العديد من مالمح التطوير في جل شؤون تحمل 

لمتعمق بتطوير ميارات طالب الحياة لموطن والمواطن ولعل موضوع الدراسة الحالية، ا
المرحمة الثانوية يحتم االقتصار عمى تناول العبارات المتعمقة في التعميم والتعمم، وعالقتو 

م.  بأن ميارات أبنائنا وقدراتيم من 0202بسوق العمل حيث ذكرت وثيقة رؤية المممكة 
ى من طاقاتيم من أىم مواردنا  وأكثرىا قيمة لدينا، وسنسعى إلى تحقيق االستفادة القصو 

تاحةخالل تبني ثقافة الجزاء مقابل العمل،  كسابيمالفرص لمجميع،  وا  الميارات الالزمة  وا 



 ظايؼح طنطا. يعهح كهْح انرشتْح 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

م2222 أكتوبر(88المجمد )  

 

 
663 

 

 التي تمكنيم من السعي نحو تحقيق أىدافيم، وتم التأكيد عمى ذلك في اليدف االستراتيجي
الرؤية  الخامس عمى " تعزيز القيم والميارات األساسية لمطمبة", ويرتبط ىذا اليدف بأىداف

من خالل: "ترسيخ القيم اإليجابية وبناء شخصية مستقمة ألبناء الوطن، وتزويد  0202
المواطنين بالمعارف والميارات الالزمة لموائمة احتياجات سوق العمل المستقبمية". كما ورد 
في اليدف االستراتيجي السادس:" تعزيز قدرة نظام التعميم عمى تمبية متطمبات التنمية 

من خالل: "تزويد  0202جات سوق العمل ", ويرتبط ىذا اليدف بأىداف الرؤية واحتيا
المواطنين بالمعارف والميارات الالزمة لموائمة احتياجات سوق العمل ". كما ورد في 
اليدف االستراتيجي الثالث عمى: " تحسين البيئة التعميمية المحفزة لإلبداع واالبتكار " 

من خالل: "تزويد المواطنين بالمعارف  0202رؤية ويرتبط ىذا اليدف بأىداف ال
والميارات الالزمة لموائمة احتياجات سوق العمل المستقبمية، تنمية ميارات الشباب وحسن 

 االستفادة منيا، وترسيخ القيم اإليجابية وبناء شخصية مستقمة ألبناء الوطن".
آلن في خضم تحول م( أن المممكة العربية السعودية ا0286وتشير لورا الكثيري )

اقتصادي كبير، ولعل نطاق ىذا التغيير وحدتو تتيح لنا أن نصفو بأنو تحول اقتصادي " 
غير مسبوق " في التاريخ الحديث لممممكة.  تأتي ىذه اإلصالحات كجزء من استراتيجية 

" وخطة التحول الوطني 0202اقتصادية طويمة المدى أطمق عمييا اسم " رؤية المممكة 
ى إنياء حالة اعتماد االقتصاد السعودي عمى النفط ؛مما يساعد المممكة عمى تيدف إل

الحفاظ عمى قدرتيا عمى التنافس في االقتصاد العالمي حتى لو انخفضت أسعار النفط.  
وتشتمل خطط المممكة الطموحة عمى زيادة عائداتيا من األنشطة غير النفطية بثالثة 

أف فرصة عمل، باإلضافة إلى زيادة 122ن , وخمق ما يزيد ع0202أضعاف بحمول 
مشاركة المرأة في سوق العمل والسيما في القطاع الخاص.  وتأمل السعودية أن يقوم 
القطاع العام الذي يعمل فيو أكثر من ثمثي القوة العاممة المحمية بالحد من فاتورة األجور، 

مر يبدأ من التعميم، % من موازنة الحكومة.  وال شك أن األ12والتي تستنفذ أكثر من 
وحقيقة أن المممكة قد استثمرت بشكل متواصل في قطاع التعميم، ولكن المال ال يضمن 
الجودة بالضرورة.  إن تنمية التفكير النقدي، والقدرة عمى االبتكار باإلضافة إلى رفع 
توقعات المجتمع، مماىو مطموب من األفراد ؛كي يجتيدوا من أجل تحصيل العالمات 
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دة، والعمل بجد لكسب المال، ىو أمر ما يزال مفقودًا إلى حد كبير في المدارس الجي
 . وخاصة الثانوية

 الدراسات السابقة:
بعنوان " مخرجات التعميم الثانوي العام ومدى تمبيتيا  هـ(2224دراسة )الغامدي،  .8

ف لمتطمبات سوق العمل في المممكة العربية السعودية "، وىدفت الدراسة إلى التعر 
عمى " مدى تمبية مخرجات التعميم الثانوي لمتطمبات سوق العمل في المممكة العربية 

( ألف ومائتين طالب 8022السعودية " وقد قام الباحث لتحقيق ىذه الدراسة باستفتاء )
اختيروا بطريقة عشوائية من أربعة وعشرين مدرسة ثانوية حكومية من كل من:  

ان مدارس ثانوية حكومية من كل مدينة.  وقد كانت الرياض، جدة، الدمام، بواقع ثم
النتائج كما يمي:  مستوى المعرفة الجيد لدى طالب الثانوية العامة بمتطمبات سوق 
العمل.  أن طالب الثانوية العامة يدركون إلى حد كبير المسئولية الممقاة عمى عاتقيم 

درون عمى االختيار نحو عمميم وأسرىم ومجتمعيم.  أن طالب الثانوية العامة قا
الصحيح لألعمال المناسبة لقدراتيم بعد التخرج، و تشير إلى إدراك طالب الثانوية 

 العامة لممعوقات التي يمكن أن تواجييم بعد التخرج، وأنيم قارون عمى تخطييا 
بعنوان دور المدارس الثانوية  في تمبية احتياجات سوق   م(2212دراسة الحقباني ) .0

مة إلى مؤتمر تكامل, وىدفت الدراسة إلى الكشف عن رغبات طالب العمل ورقة مقد
المرحمة الثانوية وآرائيم حول أولويات إدخال مواد، وبرامج تدريبية تسعى إلى تأىيل 
الخريجين لسوق العمل، كما تضمنت الدراسة آراء أولياء أمور الطالب ومعممييم في 

الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، كما معرفة أولويات تمك المواد والبرامج، واستخدمت 
 األداةأن الباحث استخدم أدوات مختمفة لجمع المعمومات، وكانت االستبانة ىي 

الرئيسة، والمقابمة الشخصية مع عدد من أفراد العينة، واقتصرت الدراسة ما يمي:  
ية متطمبات لتنمية مياراتيم وقدراتيم لتمب التدريبيةرغبة الطالب في االلتحاق بالبرامج 

سوق العمل بعد التخرج، كما يرى أولياء األمور تفعيل المشاركة مع المدرسة لمعب 
الطالب الميارات المطموبة التي تعينيم في الحياة، ويرى  إكسابدور أكبر في 
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المعممون أن البرامج التدريبية اإلضافية ضرورية لمطالب عمى أن يتضمنيا المنياج 
 .  الدراسي والجدول المدرسي

( أسباب عدم مواءمة مخرجات المرحمة الثانوية م2217دراسة الحميد وآخرون ) .3
لاللتحاق بالجامعة وسوق العمل من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك 
سعود ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أسباب عدم موائمة مخرجات المرحمة الثانوية 

نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك  لاللتحاق بالجامعة وسوق العمل من وجية
( من أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود، 822سعود، وتكونت الدراسة من )

واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي، واستخدمت االستبانة، كأداة ليا، وتوصمت 
الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أىميا:  أن أىم أسباب عدم موائمة مخرجات 

ة الثانوية لاللتحاق بالجامعة ىي:  انخفاض المستوى األكاديمي لخرجي المرحم
لغاء االختبارات الوزارية، واستبداليا باالختبارات عمى مستوى  المرحمة الثانوية، وا 
المدرسة، وبناء المناىج في ضوء المواد المنفصمة، وكذلك عدم تركيز العممية 

يقي، وكذلك لحاجة خريجي ىذه المرحمة التعميمية في ىذه المرحمة عمى الجانب التطب
إلى نوع من التدريب قبل االلتحاق بسوق العمل، ومن نتائج الدراسة كذلك عدم وجود 

 شراكة بين المدارس الثانوية ومؤسسات سوق العمل. 
( ىدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين Markussen,2017دراسة ماركسون ) .1

سنة في  02إلى  82طالبَا من سن  6410ة من التعميم، وسوق العمل وتكونت العين
سبع مقاطعات في جنوب شرق النرويج واستخدم الباحث األسموب المسحي، وتسجيل 
البيانات من خالل تحميل االنحدار الموجستي وتوصمت النتائج إلى أن دخول الطالب 

مبة في سوق العمل في وقت مبكر يزيد من احتمالية فرص العمل المستقبمية، وأن الط
الذين أكمموا مرحمة التعميم الثانوي العالي ىم في وضع أقوى من أولئك الذين يعممون 

 في المنازل. 
م( بعنوان " واقع مالءمة مخرجات التعميم في المرحمة 0285دراسة الشيري وآخرون ) .2

الثانوية لمتطمبات سوق العمل السعودي من وجية نظر أصحاب العمل " ىدفت 
عمى واقع مالءمة مخرجات التعميم في المرحمة الثانوية لمتطمبات  الدراسة إلى التعرف
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سوق العمل، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي المسحي، واستخدمت االستبانة كأداة 
( من أصحاب العمل في مدينة الرياض، 22ليا، وتكونت عينة الدراسة من )

العمل تتوفر بدرجة وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج:  أن معظم متطمبات 
متوسطة لدى خريجي المرحمة الثانوية، وأن خريج المرحمة الثانوية بحاجة إلى التركيز 
بشكل أكبر عمى الميارات المغوية، وأنيم بحاجة إلى المزيد من التييئة والفيم لسوق 
العمل لتحقيق الرضا الوظيفي، كما توصمت نتائج الدراسة إلى أن سوق العمل يتطمب 

من الميارات الالزمة لمنجاح فيو، وأن خريج المرحمة الثانوية بحاجة إلى  مجموعة
 اكتساب األخالقيات المينية التي تساعده في النجاح في عممو.

تعرف واقع ومعوقات تمبية مخرجات التعميم إلى (: ىدفت 0202دراسة عبد القادر ) .3
قبمية لتحسين جودة العالي السعودي الحتياجات سوق العمل، ومن ثم تقديم رؤية مست
، واستخدمت 0202تمك المخرجات لتمبية احتياجات سوق العمل تحقيقا لرؤية المممكة 

 03الدراسة المنيج الوصفي الوثائقي، وأسموب دلفاي بجوالتو الثالث، وطبقت عمى 
وتوصمت الدراسة إلى ضعف تمبية مخرجات التعميم العالي السعودي  خبيرا،

جود عدد من المعوقات تحد من ذلك أىميا: عدم مشاركة الحتياجات سوق العمل، وو 
قطاع األعمال في تحديد سياسة القبول بالجامعات، إضافة إلى التغيرات السريعة 
والمتالحقة في احتياجات سوق العمل، ومن ثم توصمت الدراسة إلى رؤية مستقبمية 

ل لتمبية مقترحة من وجية نظر الخبراء في مؤسسات التعميم العالي وسوق العم
 احتياجات سوق العمل.

التعرف عمى مدى التوافق بين مخرجات العممية إلى (: ىدفت 0208الرضي ) دراسة .4
التعميمية في كميات الخدمة االجتماعية واحتياجات سوق العمل وفق رؤية المممكة 

( وسبل تعزيزىا. واتبع البحث المنيج الوصفي التحميمي، وتم تطبيق االستبانة 0202)
بنت عبد عمى كل من: طالبات كمية الخدمة االجتماعية في جامعة األميرة نورة 

الرحمن، وموظفين من وكالة التمكين لتنمية فرص العمل في وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية، وتوصمت الدراسة إلى عدة من النتائج منيا: أن الدرجة الكمية 
الستجابات عينة الطالبات عمى محور "مدى التوافق بين مخرجات التعميم بجامعة 
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درجة كبيرة، والدرجة الكمية الستجاباتين عمى محور األميرة نورة وسوق عمل" 
"الميارات التي توفرىا جامعة األميرة نورة لطالباتيا لتالئم سوق العمل" عمى درجة 

 كبيرة من الموافقة عمى فقرات تمك الميارات.
(: ىدفت الدراسة إلى مالئمة مخرجات التعميم الجامعي مع 0208دراسة )أحمد،  .5

والتعرف عمى الوسائل واإلجراءات التي تعمل عمى تطوير  متطمبات سوق العمل،
مخرجات التعميم لمواكبة مستجدات متطمبات سوق العمل، وقد اتبعت الدراسة المنيج 
الوصفي والتاريخي والتطبيقي والتحميمي لمتعميم العالي وسوق العمل، واعتمدت عمى 

من أعضاء  822تقد ب  االستبانة كأداة لجمع البيانات وتم اختيار عينة عشوائية
ىيئة التدريس وخرجت بالنتائج التالية: موافقة مخرجات التعميم العالي مع متطمبات 
سوق العمل، وأن كفاءة الكادر التدريسي يعمل عمى زيادة االىتمام بالمخرجات، 
ووجود عالقة إيجابية بين استطالع رأي أرباب العمل ومشاركتيم بوضع الخطط 

لكي تالئم احتياجات سوق العمل، وقد أوصت الدراسة بالتالي: والمناىج الدراسية 
إجراء دراسات تحميمية بشكل متجدد لمتطمبات سوق العمل باستمرار، وتطوير المناىج 
الدراسية لمعمل عمى إكساب الخريج خبرة عممية من أجل التطوير، وابتكار الجامعات 

 ألساليب جديدة تواكب احتياجات سوق العمل. 
 عمى الدراسات السابقة: التعميق

ركزت مضامين الدراسات السابقة في العموم عمى التربية الحياتية لمخرجات التعميم 
الثانوي، وكيفية ربط التربية في المدارس الثانوية بسوق العمل في بعض الدول العربية 

من واألجنبية، وذلك إلكساب الطالب المعارف، والميارات العممية الالزمة التي تمكنيم 
القيام باألعمال المناسبة لقدراتيم بعد التخرج، وفي نفس الوقت تطور متطمبات سوق 
العمل المتغيرة لتمبية حاجات المجتمع الذي يعيشون, وتختمف الدراسة الحالية في أن 

والدراسة ، بوصف واقع إعداد طالب وطالبات المرحمة الثانوية الدراسات السابقة تيتم
صور مقترح لتطوير ميارات الطالب لتمبية احتياجات سوق العمل في ببناء ت الحالية تيتم

 . 0202ضوء رؤية المممكة العربية السعودية 
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واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد مشكمة الدراسة، وفي صياغة 
لمناسبة أسئمتيا وأىدافيا، واألدوات لمدراسة الحالية، وكذلك معرفة األساليب اإلحصائية ا

 ليا. 
جراءاتها:  منهجية الدراسة وا 

, لمكشف عن واقع متطمبات تطوير استخدمت الدراسة المنهج الوصفي منهج الدراسة:
ميارات طالب المرحمة الثانوية لتمبية احتياجات سوق العمل من وجية نظر عينة قائدي 

مقترح لتعزيزىا في  ومعممي المرحمة الثانوية في المممكة العربية السعودية  وتقديم تصور
 .  0202ضوء رؤية المممكة العربية السعودية 

معممي، وقائدي المدارس الثانوية في مجتمع الدراسة: يتكون مجتمع الدراسة من:  
مناطق المممكة العربية السعودية، وتشمل الدراسة عمى المناطق حسب التوزيع الجغرافي 

جيات(, وىي: )حائل، الرياض، جدة،  لمثانويات في المممكة العربية السعودية )خمس
 األحساء, جازان(. 

( من قائدي ومعممي المرحمة 8880عينة الدراسة: طبقت الدراسة عمى عينة بمغت )
 الثانوية، موزعين عمى النحو التالي:

 ( يبين توزيع عينة الدراسة وفق نوع المنطقة3جدول )
 انُغجخ انزكشاس َٕع انًُطمخ

 %2..3 392 انشٚبع

 %88.1 831 حغبءاإل

 %2..3 .33 حبئم

 %33.4 349 جذِ

 %89.4 .38 جبصاٌ

 %..8 8883 انًجًٕع

( من أفراد عينة الدراسة يمثمون ما نسبتو 060( أن )88يتضح من الجدول رقم  )
% من إجمالي أفراد عينة الدراسة من منطقة الرياض وىم الفئة األكثر من أفراد 03.0

% من إجمالي أفراد عينة 00.1( منيم يمثمون ما نسبتو 016)عينة الدراسة، في حين أن 
% من إجمالي أفراد عينة 02.0( منيم يمثمون ما نسبتو 003الدراسة من منطقة جدة، و)

% من إجمالي أفراد 86.1( منيم يمثمون ما نسبتو 083الدراسة من منطقة حائل، بينما )
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% من 88.2مثمون ما نسبتو ( منيم ي805عينة الدراسة من منطقة جازان، مقابل )
إجمالي أفراد عينة الدراسة من منطقة اإلحساء، وىم الفئة األقل في عينة الدراسة، ويالحظ 
من الجدول السابق أن أكثر أفراد عينة الدراسة من مديري  ومعممي المرحمة الثانوية 

 .دراسةال مجتمع أفراد من األكثر باعتبارىم الفئة طبيعي أمر بمنطقة الرياض، وىذا
 ( يبين توزيع عينة الدراسة وفق العمل الحالي4جدول )

 انُغجخ انزكشاس انؼًم انحبنٙ

 %3.2 18 لبئذ

 %93.3 8.28 يؼهى

 %..8 8883 انًجًٕع

% 60.4( من أفراد عينة الدراسة يمثمون ما نسبتو 8208( أن )1يتضح من الجدول رقم )
مة الثانوية وىم الفئة األكثر من أفراد عينة من إجمالي أفراد عينة الدراسة من معممي المرح

% من قائدي المرحمة الثانوية، 4.0( منيم يمثمون ما نسبتو 58الدراسة، في حين أن )
 ويالحظ من الجدول السابق أن أكثر أفراد عينة الدراسة من معممي المرحمة الثانوية، وىذا

 .سةالدرا مجتمع أفراد من األكثر باعتبارىم الفئة طبيعي أمر
(. بقولو: "إن االستبانة تعد أداة 8664كما أكد عبيدات. ) أداة الدراسة: أداة االستبانة

مالئمة لمحصول عمى آراء أفراد العينة " لإلجابة عن التساؤل التالي:  ما متطمبات تطوير 
م 0202ميارات طالب المرحمة الثانوية لتمبية احتياجات سوق العمل تحقيقًا لرؤية المممكة 

وجية نظر عينة الخبراء  ؟، والكشف عن واقع متطمبات تطوير ميارات طالب من 
 المرحمة الثانوية من وجية نظر قائدو ومعمو المرحمة الثانوية. 

 الباحث لالستبانة وضع النيائية الصيغة إعداد بعد  :إجراءات تطبيق أداة االستبانة - أ
 االستبانة، وتم فقرات عن بةاإلجا الزمة لمتعامل مع أداة الدراسة، وكيفية تعميمات
 عمى تطبيقيا في بالبدء وجو الذي المشرف سعادة عمى النيائية في صورتيا عرضيا

النيائية بتاريخ  صورتيا في االستبانة توزيع تم عينة الدراسة، وقد أفراد
 وجمعيا. متابعتيا في الباحث ىـ، واستمر00/88/8112
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 صدق أداة الدراسة )االستبانة(:  -أواًل 
ُعرضت االستبانة عمى مجموعة من المحكمين من ذوي  دق المحكمين:ص - أ

االختصاص؛ لدراسة مدى دقة صياغة عباراتيا، ودرجة مالءمتيا ألىداف الدراسة. 
وفي ضوء التوجييات التي أبداىا المحكمون من حيث اإلضافة أو الحذف والتصويب؛ 

ورأوا أىميتيا، بعد عرض  قام الباحث بإجراء التعديالت التي اتفق عمييا المحكمون
 ذلك عمى سعادة المشرف عمى الرسالة، ومن ثم ُصممت االستبانة بصورتيا النيائية. 

بعد التأكد من الصدق الظاىري لعبارات االستبانة، قام صدق االتساق الداخمي:   -ب
(  استبانة من استجابات أفراد عينة 32الباحث بتطبيقيا عمى عينة استطالعية، قواميا )

الدراسة من مديري ومعممي المرحمة الثانوية؛ وذلك بقصد التعرف عمى مدى التجانس 
الداخمي ألداة الدراسة )االستبانة( بحساب معامالت ارتباط )بيرسون( بين درجة كل عبارة 
والدرجة الكمية لعبارات االستبانة، وكذلك لمعرفة وضوح العبارات، ودقتيا لقياس ما 

 ائج ذلك وفق اآلتي: ُصممت ألجمو. وجاءت نت
 (62( معامالت ارتباط كل عبارة بالدرجة الكمية لعبارات االستبانة ن=)5جدول )
 نرهثْح اؼرْاظاخ سٌق انؼًم  ش يياساخ طالب انًشؼهح انصانٌّح ًالغ يرطهثاخ ذطٌّ

 يؼبيم االسرجبط  و يؼبيم االسرجبط  و

1 **..14. 84 **..189 

2 **..13. 81 **..3.9 

3 **..121 8. **...33 

4 **...93 83 **..384 

5 **..3.4 81 **..398 

6 **..333 89 **...33 

7 **..343 3. **..331 

8 **..34. 38 **..311 

9 **....2 33 **..1.1 

11 **..1.3 32 **..113 

11 **..34. 34 **..183 

12 **..3.9 31 **..14. 

13 **..14.   

 (2,28ة إحصائيًا عند ))**( دال
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( أن جميع معامالت االرتباط دالو إحصائيًا عند مستوى 2يتبين من الجدول أعاله رقم )
(؛ مما يشير إلى وجود عالقة ارتباط قوية 2.512، 2.203( وقد تراوحت ما بين )2.28)

 بين كل عبارة من عبارات االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة، وىذا يعطي داللة عمى
ارتفاع االتساق الداخمي لعبارات ىذه االستبانة، مما يعني ذلك وجود مصداقية لبناء 

لقياسو،  وضعت لما صادقة االستبانة، وأن كل عبارة من عبارات ىذه االستبانة تعتبر
اليدف من الدراسة، مما يؤكد إمكانية االعتماد عمي استبانة )واقع متطمبات تطوير  وتحقق

ة الثانوية لتمبية احتياجات سوق العمل تحقيقًا لرؤية المممكة ميارات طالب المرحم
   م( في الدراسة الحالية.0202
(؛ Cronbach Alphaاستخدم الباحث معامل )ألفا كرونباخ  ثبات أداة الدراسة: -ثانياً 

 لمتأكد من ثبات أداة الدراسة )االستبانة(، ولقياس مدى دقة نتائج الدراسة. 
 ل الثبات لالستبانة( يبين معام6جدول )

عدد  المحاور م
 العبارات

معامل 
 الثبات

واقع متطمبات تطوير ميارات طالب المرحمة الثانوية لتمبية 
 م0202احتياجات سوق العمل تحقيقًا لرؤية المممكة 

02 2.630 

( ارتفاع قيمة معامل الثبات )ألفا كرونباخ( لدرجة الكمية لعبارات 3يتبين من الجدول رقم )
(؛ 2.32(، وىي نسبة مرتفعة عن النسبة المقبولة إحصائيًّا )2.630ستبانة، حيث بمغ )اال

مما يشير إلى إمكانية ثبات النتائج في دراستنا الحالية، وأن االستبانة تتمتع بدرجة عالية 
 والوثوق بيا. النتائج عمى االعتماد يمكن من الثبات؛ لذلك
 نتائج الدراسة:

ل األول: ما واقع متطمبات تطوير مهارات طالب المرحمة الثانوية نتائج اإلجابة عن السؤا
 م ؟2232لتمبية احتياجات سوق العمل تحقيقًا لرؤية المممكة 

ولإلجابة عمى ىذا السؤال: تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 
حول واقع متطمبات تطوير  واالنحرافات المعيارية لبيان آراء قائدو ومعممو المرحمة الثانوية
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ميارات طالب المرحمة الثانوية لتمبية احتياجات سوق العمل تحقيقًا لرؤية المممكة 
 م. 0202
الستجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع متطمبات تطوير  وتحميل عرض يمي وفيما

كة ميارات طالب المرحمة الثانوية لتمبية احتياجات سوق العمل تحقيقًا لرؤية الممم
 م، وذلك عمى النحو التالي:0202

مهارات  ( آراء أفراد عينة الدراسة حول واقع متطمبات تطوير7تبين نتائج الجدول )
 طالب المرحمة الثانوية لتمبية احتياجات سوق العمل

 انًرطهثاخ و

 آساء

ِ
ات

س
ؽ

ان
ظ 

س
رٌ

نً
ا

 ُ
اس

ؼْ
نً

 ا
ف
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ؽ
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ة 
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ًر
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ؽم

 ذ
ظح
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ة
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ان

 

ٛخ
ػبن
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ثذ

 
ك

حم
يز

 

ًذا
ج

 

ٛخ
ػبن

خ 
ج

س
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طخ
ع
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س
ثذ

 

فخ
ؼٛ

ض
خ 

ج
س
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ًذا
ج

خ 
ٛف

ضؼ
خ 

ج
س
ثذ

 

1 
ذنًْح انشؼٌس تاالنرًاء 

 ًاالػرضاص تانيٌّح انٌطنْح.

4.2 239 32. 8. 34 
4.88 ..931 

تذسظح 

 ػانْح
1 

48..% 24.8% 3..3% 8.4% 3.3% 

2 
ذنًْح انشؼٌس تانًسؤًنْح نذٍ 

 انطالب.

834 291 43. 3. 44 
2.13 ..9.1 

تذسظح 

 ػانْح
2 

81..% 21.1% 23.1% ..1% 4% 

3 

ذنًْح سهٌكْاخ انطالب ػهَ 

االنضثاط ًاذثاع اإلسشاداخ 

 ًانمٌانْن.

818 483 248 82. 41 
2.49 8..2 

تذسظح 

 ػانْح
3 

8..2% 23.8% 2..3% 88.3% 4.2% 

4 

إكساب  انطالب ػاداخ انؼًم 

 انعْذج انًؤدّح إنَ اإلنراظْح:

 كانًؽافظح ػهَ انٌلد، االنعاص.

819 398 413 834 1. 

2.21 8..1 
يرٌسط

 ج
4 

83% 3.% 4...% 88.3% 1% 

5 
ذٌظْو اىرًاو انطالب نؽٌ 

 اسرخذاو انؽاسة آنِ.

8.9 293 42. 822 41 
2.24 ..919 

يرٌسط

 ج
5 

9.1% 21.2% 21.3% 83% 4.2% 

 إششان انطالب تأػًال ذطٌػْح. 6
813 394 433 891 2. 

2.2. 8..8 
يرٌسط

 ج
6 

84.8% 3..4% 21.4% 83.1% 2.3% 

7 
ذذسّة انطالب ػهَ يياسج  

 انرؼايم يغ آخشّن.

82. 229 488 831 41 
2.2. 8..3 

يرٌسط

 ج
7 

83.3% 2..1% 23% 8.% 4.2% 

8 
ذضًّذ انطالب تًياساخ انرؼهى 

 انزاذِ.

14 2.4 294 33. 44 
2.89 ..93. 

ٌسطير

 ج
8 

3..% 23.3% 21.4% 3..2% 4% 

 9يرٌسط 8.88 1..2 ..8 343 .24 233 8.1االىرًاو تمْاط اذعاىاخ ًيٌْل  9
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انطالب نرٌظْييى نؽٌ انًين 

 انًناسثح نمذساذيى.
9.3% 39% 2...% 38.1% 9% 

 ج

11 
ذؼشّف انطالب تأتشص انٌظائف 

 انًسرمثهْح.

8.9 3.3 4.. 323 91 
2..4 8..9 

يرٌسط

 ج
11 

9.1% 32..% 2..1% 38.2% 1.1% 

11 
ذذسّة انطالب ػهَ يياسج 

 انرنظْى ًانرخطْظ.

883 339 431 311 11 
2..8 8..3 

يرٌسط

 ج
11 

8..8% 3...% 21.3% 32.3% 3.9% 

12 
ذنًْح االذعاىاخ اإلّعاتْح 

 نهطالب نؽٌ سٌق انؼًم انؽش.

18 313 2.8 21. .1 
3.92 8..2 

سطيرٌ

 ج
12 

3.2% 33.3% 23.1% 28.1% ..8% 

13 
ذشذْة صّاساخ يْذانْح ألياكن 

 انؼًم ًانًششًػاخ.

18 32. 444 322 834 
3.93 8..3 

يرٌسط

 ج
13 

3.2% 3..3% 29.9% 38% 88.3% 

14 
ستظ انًناىط انرؼهًْْح تاألؼذاز 

 انًؽهْح.

.4 339 423 391 93 
3.19 8..8 

يرٌسط

 ج
14 

1.1% 3...% 21.1% 3..1% 1.2% 

 ذضًّذ انطالب تانصمافح انًينْح. 15
49 331 483 2.2 83. 

3.1. 8..2 
يرٌسط

 ج
15 

4.4% 3..1% 23.8% 33.3% 8..1% 

16 
ذذسّة انطالب ػهَ يياسج 

 انرألهى يغ انٌظائف انعذّذج.

1. 893 29. 2.3 823 

3.1. 8..1 
يرٌسط

 ج
16 

3.3% 83.3% 21..% 33..% 88.9% 

17 
إكساب انطالب نغح شانْح 

 إنعهْضّح أً صْنْح.

33 894 29. 2.8 844 
3.31 8..9 

يرٌسط

 ج
17 

..9% 83.4% 21..% 33.8% 83.9% 

18 
ستظ انًناىط انرؼهًْْح 

 تانًرغْشاخ انؼانًْح.
41 81. 439 219 9. 

3.31 ..93. 
يرٌسط

 ج
18 

4.2% 8..3% 21..% 23.2% 1..% 

19 
ذذسّة انطالب ػهَ يياساخ 

 انثؽس ػن ػًم.

11 3.. 3.4 421 831 
3.38 8.83 

يرٌسط

 ج
19 

3..% 81% 32.3% 29.8% 88.1% 

21 
ذذسّة انطالب ػهَ يياسج كراتح 

 انسْشج انزاذْح.
32 8.1 2.. 218 813 

3..1 8..9 
يرٌسط

 ج
21 

...% 84.1% 23.9% 28..% 84.8% 

21 

فاىْى ذؼشّف انطالب تانً

اإلداسّح انًرؼهمح تٌظائف 

 اإلداسج.

.9 838 4.1 4.3 883 
3..3 8..8 

يرٌسط

 ج
21 

..3% 8..9% 2..3% 2..3% 8..8% 

22 
ذفؼْم يمشس انرشتْح انًينْح 

 نهطالب تشكم ػًهِ.

.. 834 249 241 814 
3..3 8..9 

يرٌسط

 ج
22 

1.4% 81..% 28.4% 28% 8..1% 

23 

يركايهح  ذصًْى نًارض ػًم

ألفكاس سّادّح ذرسى تاألصانح 

 ًاالتركاس.

.8 883 22. 29. 3.1 
3.41 8..1 

تذسظح 

 ضؼْفح
23 

1.1% 8..1% 39.3% 21..% 81.3% 

24 

ػمذ انششاكاخ يغ انششكاخ 

انًرخصصح نمضاء فرشج نرذسّة 

انطانة كًرطهة الظرْاص يمشس 

 انرشتْح انًينْح.

31 831 2.. 223 3.1 

3.43 8..3 
تذسظح 

 ضؼْفح
24 

3% 88.1% 33.1% 39.9% 34.8% 
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25 
 .33 ..4 233 .83 41 انؼناّح تانًياساخ انْذًّح.

3.42 8..1 
تذسظح 

 ضؼْفح
25 

4% 8..1% 39.4% 2.% 89.1% 

 يرٌسطح .31.. 3.99 انًرٌسظ انؽساتِ انؼاو

 درجات  5* المتوسط الحسابي العام من 
واقع متطمبات تطوير ميارات طالب المرحمة الثانوية لتمبية  يالحظ من الجدول السابق

م كما يراىا مديرو ومعممو المرحمة 0202احتياجات سوق العمل تحقيقًا لرؤية المممكة 
الثانوية، وقد جاءت العبارات مرتبة حسب األىمية بناء عمى المتوسط الحسابي واالنحراف 

 المعياري كما يمي:  
 ( 00جاءت العبارة رقم) وىي )تنمية الشعور باالنتماء واالعتزاز باليوية الوطنية( في ،

(، وبدرجة 2.605(، وانحراف معياري )1.88المرتبة األولى، وذلك بمتوسط حسابي )
 "عالية".

 ( في المرتبة 00جاءت العبارة رقم )( وىي)تنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطالب
 (، وبدرجة "عالية".2.635ف معياري )(، وانحرا0.20الثانية، وذلك بمتوسط حسابي )

 ( (، وىي)تنمية سموكيات الطالب عمى االنضباط واتباع 88جاءت العبارة رقم
(، وانحراف 0.16اإلرشادات والقوانين( في المرتبة الثالثة، وذلك بمتوسط حسابي )

 (، وبدرجة "عالية".8.20معياري )
 ( لعمل الجيدة المؤدية إلى (، وىي)إكساب  الطالب عادات ا01جاءت العبارة رقم

اإلنتاجية: كالمحافظة عمى الوقت، االنجاز( في المرتبة الرابعة، وذلك بمتوسط حسابي 
 (، وبدرجة "متوسطة".8.22(، وانحراف معياري )0.05)

 ( في 8جاءت العبارة رقم )(، وىي)توجيو اىتمام الطالب نحو استخدام الحاسب اآللي
(، 2.626( وانحراف معياري )0.01سابي )المرتبة الخامسة، وذلك بمتوسط ح

 وبدرجة "متوسطة".
 ( في المرتبة السادسة، 83جاءت العبارة رقم )(، وىي)إشراك الطالب بأعمال تطوعية

 (، وبدرجة "متوسطة".8.28( وانحراف معياري )0.02وذلك بمتوسط حسابي )
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 ( في (، وىي)تدريب الطالب عمى ميارة  التعامل مع ا80جاءت العبارة رقم )آلخرين
(، وبدرجة 8.20( وانحراف معياري )0.02المرتبة السابعة، وذلك بمتوسط حسابي )

 "متوسطة".
 ( في المرتبة 80جاءت العبارة رقم )(، وىي)تزويد الطالب بميارات التعمم الذاتي

(، وبدرجة 2.643( وانحراف معياري )0.86الثامنة، وذلك بمتوسط حسابي )
 "متوسطة".

  (، وىي)االىتمام بقياس اتجاىات وميول الطالب لتوجيييم نحو 02قم )جاءت العبارة ر
( وانحراف 0.25المين المناسبة لقدراتيم( في المرتبة التاسعة، وذلك بمتوسط حسابي )

 (، وبدرجة "متوسطة".8.88معياري )
 ( في المرتبة 5جاءت العبارة رقم )(، وىي)تعريف الطالب بأبرز الوظائف المستقبمية

(، وبدرجة 8.26( وانحراف معياري )0.21وذلك بمتوسط حسابي ) العاشرة،
 "متوسطة".

 ( في 81جاءت العبارة رقم )(، وىي)تدريب الطالب عمى ميارة التنظيم والتخطيط
(، 8.24( وانحراف معياري )0.28المرتبة الحادية عشر، وذلك بمتوسط حسابي )

 وبدرجة "متوسطة".
 ( االتجاىات اإليجابية لمطالب نحو سوق العمل (، وىي)تنمية 82جاءت العبارة رقم

( وانحراف معياري 0.60الحر( في المرتبة الثانية عشر، وذلك بمتوسط حسابي )
 (، وبدرجة "متوسطة".8.20)

 ( في 86جاءت العبارة رقم )(، وىي)ترتيب زيارات ميدانية ألماكن العمل والمشروعات
(، 8.24( وانحراف معياري )0.60المرتبة الثالثة عشر، وذلك بمتوسط حسابي )

 وبدرجة "متوسطة".
 ( في المرتبة 0جاءت العبارة رقم )(، وىي)ربط المناىج التعميمية باألحداث المحمية

(، وبدرجة 8.28( وانحراف معياري )0.56الرابعة عشر، وذلك بمتوسط حسابي )
 "متوسطة".
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 ( في2جاءت العبارة رقم )المرتبة الخامسة  (، وىي)تزويد الطالب بالثقافة المينية
 (، وبدرجة "متوسطة".8.20( وانحراف معياري )0.52عشر، وذلك بمتوسط حسابي )

 ( (، وىي)تدريب الطالب عمى ميارة التأقمم مع الوظائف 82جاءت العبارة رقم
( وانحراف معياري 0.52الجديدة( في المرتبة السادسة عشر، وذلك بمتوسط حسابي )

 (، وبدرجة "متوسطة".8.25)
 (، وىي)إكساب الطالب لغة ثانية إنجميزية أو صينية( في 6ءت العبارة رقم )جا

(، 8.26( وانحراف معياري )0.45المرتبة السابعة عشر، وذلك بمتوسط حسابي )
 وبدرجة "متوسطة".

 ( في المرتبة 0جاءت العبارة رقم )(، وىي)ربط المناىج التعميمية بالمتغيرات العالمية
(، وبدرجة 2.642( وانحراف معياري )0.42وسط حسابي )الثامنة عشر، وذلك بمت

 "متوسطة".
 ( في 3جاءت العبارة رقم )(، وىي)تدريب الطالب عمى ميارات البحث عن عمل

(، 8.80( وانحراف معياري )0.48المرتبة التاسعة عشر، وذلك بمتوسط حسابي )
 وبدرجة "متوسطة".

 ( في (، وىي)تدريب الطالب عمى مي4جاءت العبارة رقم )ارة كتابة السيرة الذاتية
(، وبدرجة 8.26( وانحراف معياري )0.35المرتبة العشرين، وذلك بمتوسط حسابي )

 "متوسطة".
 ( (، وىي)تعريف الطالب بالمفاىيم اإلدارية المتعمقة بوظائف 08جاءت العبارة رقم

 ( وانحراف0.34اإلدارة( في المرتبة الحادية والعشرين، وذلك بمتوسط حسابي )
 (، وبدرجة "متوسطة".8.28معياري )

 ( في 02جاءت العبارة رقم )(، وىي)تفعيل مقرر التربية المينية لمطالب بشكل عممي
(، 8.26( وانحراف معياري )0.30المرتبة الثانية والعشرين، وذلك بمتوسط حسابي )

 وبدرجة "متوسطة".
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 ( ريادية تتسم  (، وىي)تصميم نماذج عمل متكاممة ألفكار85جاءت العبارة رقم
( 0.15باألصالة واالبتكار( في المرتبة الثالثة والعشرين، وذلك بمتوسط حسابي )

 (، وبدرجة "ضعيفة".8.25وانحراف معياري )
 ( (، وىي)عقد الشراكات مع الشركات المتخصصة لقضاء فترة 84جاءت العبارة رقم

بة الرابعة والعشرين، لتدريب الطالب كمتطمب الجتياز مقرر التربية المينية( في المرت
 (، وبدرجة "ضعيفة".8.20( وانحراف معياري )0.14وذلك بمتوسط حسابي )

 ( في المرتبة الخامسة 1جاءت العبارة رقم )(، وىي)العناية بالميارات اليدوية
(، وبدرجة 8.22( وانحراف معياري )0.10والعشرين، وذلك بمتوسط حسابي )

 "ضعيفة".
لسابق أن واقع متطمبات تطوير ميارات طالب المرحمة ونستنتج من نتائج الجدول ا

م تحقق بدرجة 0202الثانوية لتمبية احتياجات سوق العمل تحقيقًا لرؤية المممكة 
)متوسطة( حيث بمغ المتوسط الحسابي العام الستجابات أفراد عينة الدراسة من قائدي 

ثالثة لمقياس ليكرت ( وىو متوسط يقع ضمن الفئة ال0.66ومعممي المرحمة الثانوية )
 الخماسي, وىي الفئة التي تشير إلى )متوسطة(. 

وىذا يبين الواقع الفعمي لمتطمبات تطوير ميارات طالب المرحمة الثانوية لتمبية احتياجات 
 م. 0202سوق العمل تحقيقًا لرؤية المممكة 

ن الميارات م( التي توصمت إلى أ0281وقد اتفقت ىذه النتيجة جزئيًا مع دراسة الصالل )
الحياتية الالزمة لسوق العمل لدى المعممة خريجة الجامعة متوفرة بدرجة متوسطة من 

 وجية نظر المشرفات التربويات.
( التي توصمت إلى أن الميارات 0284كما اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة السكران )

 يفة. المرتبطة بالتفكير فإنيا متوافرة في مخرجات التعميم الثانوي بدرجة ضع
( التي توصمت إلى أىمية تنمية Benedict,2010واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة بنديكت )

 قدرات الخريجين, وطالب الجامعات بأسموب يتفق مع متطمبات سوق العمل. 
م( في أن معظم متطمبات 0285واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة الشيري وآخرون )

 ج المرحمة الثانوية. العمل تتوافر بدرجة متوسطة لدى خري
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ما التصور المقترح لتطوير مهارات طالب المرحمة نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني: 
م في ضوء التجارب 2232الثانوية لتمبية احتياجات سوق العمل تحقيقًا لرؤية المممكة 

 العالمية؟
قبمي م( بأن التصور المقترح "تخطيط مست0285يذكر الخضر )مفهوم التصور المقترح: 

مبني عمى نتائج فعمية ميدانية، من خالل أدوات منيجية كمية أو كيفية ؛ لبناء إطار 
 فكري عام يتبناه فئات الباحثين أو التربويين "

تنطمق فمسفة التصور من الرؤية اإلسالمية لمعمل وأىميتو فمسفة التصور المقترح: 
المممكة العربية السعودية  وضرورتو لممجتمع، ومن السمة الوطنية المتمثمة في تطمعات

نحو الوطن لالرتقاء بو نحو مصاف الدول المتقدمة، وذلك بتحقيق برامج رؤية المممكة 
التي تشير إلى تعزيز القيم والميارات األساسية لمطمبة، وترسيخ  0202العربية السعودية 

عارف والميارات القيم اإليجابية وبناء شخصية مستقمة ألبناء الوطن، وتزويد المواطنين بالم
الالزمة لموائمة احتياجات سوق العمل المستقبمية، وتعزيز قدرة نظام التعميم عمى تمبية 
 متطمبات التنمية واحتياجات سوق العمل من طالب التعميم العام والسيما المرحمة الثانوية. 

ول أن وتنطمق فمسفة التصور من الخبرة األجنبية )التجارب العالمية(، فأغمب الدول تحا
تستفيد من تجارب الدول المتقدمة في رسم سياستيا التعميمية، وذلك باستجالء األمثل منيا 

 وفقًا لشروط االستعارة التربوية التي تراعي االعتبارات الحضارية لممجتمعات المحمية.  
إن أي تصور مقترح البد لو من االرتكاز عمى عدد من    منطمقات التصور المقترح:

تساعد في بنائو، ومن بين ىذه األسس التي تم االعتماد عمييا في بناء ذلك  األسس التي
 التصور المقترح ما يمي:  

  نتائج البحوث والدراسات التي أكدت بعضيا تدني ميارات طالب المرحمة الثانوية
 المييأة لسوق العمل، وضرورة تكاتف الجيود لرفع مستوى الميارات.  

 لمال البشري، وعوائده االجتماعية واالقتصادية لمفرد قيمة االستثمار في الرأس ا
 والمجتمع. 

  .التحديات المعاصرة والتي تتطمب مزيد من الجيد واإلعداد لألفراد 
  م 0202واقع المجتمع السعودي، وتطمعاتو المستقبمية المتمثمة في رؤية المممكة 
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 ة. ضرورة االستغالل األمثل لمموارد المتاحة خاصة الموارد البشري 
  .المحافظة عمى الطاقات البشرية وعدم إىدارىا 
  .الفجوة المتزايدة بين التعميم العام وسوق العمل 

توجد مجموعة من المتطمبات الالزم توافرىا لتطوير ميارات  متطمبات التصور المقترح:
م في 0202طالب المرحمة الثانوية لتمبية احتياجات سوق العمل تحقيقًا لرؤية المممكة 

 التجارب العالمية، والتي يمكن توضحييا فيما يمي: ضوء
  متطمبات بشرية: متمثمة في األفراد األكفاء القادرين عمى تنفيذ ىذا التصور بصورة

فعالة؛ باإلضافة إلى تعاون الجيات المسئولة التي من شأنيا المساعدة عمى 
 تطبيق ىذا التصور ونجاحو.

 المادية التي سيتم االعتماد عمييا في  متطمبات مادية: متمثمة في كافة األشياء
تنفيذ التصور من: توفير األجيزة الحديثة، والقاعات والغرف المناسبة، وتخصيص 

 الميزانية المناسبة.
  المتطمبات التكنولوجية: المتمثمة في توفير الوسائل التكنولوجية التي يجب

ات الحديثة، استخدام االستعانة بيا لتوفير الوقت، وجذب انتباه، ومواكبة التغيير 
 الطرق واألساليب العممية الحديثة في التدريب.

في ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج، ومن خالل    أهداف التصور المقترح:
االطالع عمى األدبيات التربوية والتجارب العالمية تم صياغة األىداف التالية لمتصور 

 تمثل في جانبين ىما:المقترح، ولذا فإن أىداف التصور المقترح ت
:  تطوير ميارات طالب المرحمة الثانوية لتمبية احتياجات سوق العمل أواًل الهدف العام

 في ضوء التجارب العالمية. 
 ثانيًا  األهداف الخاصة  في التصور المقترح: 

   .توفير بيئة تعميمية داعمة لتطوير ميارات الطالب داخل المدرسة الثانوية 
 رحمة الثانوية بالمعارف والميارات التي تجعميم قادرين عمى تزويد طالب الم

 استيعاب، واستخدام تكنولوجيا العصر. 
  .بناء فمسفة التحسين المستمر لممرحمة الثانوية 
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  إعطاء فرصة ممارسة تعمم طالب المرحمة الثانوية من خالل االنخراط في مواقع
 العمل. 

جراءات تنفيذ التصور المقترح  :آليات وا 
جراءات تنفيذ8ول )جد  التصور المقترح أهداف ( آليات وا 

   رٕفٛش ثٛئخ رؼهًٛٛخ داػًخ نزطٕٚش يٓبساد انطالة داخم انًذسعخ انضبَٕٚخ.انيذف األًل:  

 يؤشش األداء ظيح انرنفْز انفؼانْاخ ًاألنشطح انًمرشؼح األىذاف انفشػْح و

1 

َشش انٕػٙ فٙ أٔعبط 

انًذاسط انضبَٕٚخ حٕل 

ٕق انؼًم انٕاجت يٓبساد ع

رٕافشْب نطالة انًشحهخ 

 انضبَٕٚخ

ػمذ دٔساد رذسٚجٛخ نًُغٕثٙ  -

انًشحهخ انضبَٕٚخ حٕل أْى يٓبساد 

عٕق انؼًم ٔكٛفٛخ طمهٓب، 

ٔرضًُٛٓب فٙ انًُبْج ٔاألَشطخ 

 انزؼهًٛٛخ.

 ٔصاسح انزؼهٛى -

 انجبحضٌٕ انًخزظٌٕ -

انغشف انزجبسٚخ  -

 ٔانظُبػٛخ فٙ انًُبطك

زؼهٛى يًضهخ فٙ إداساد ان -

 انزذسٚت انزشثٕ٘

 انذٔساديذٖ إلبيخ  -

انزذسٚجٛخ انًٕضحخ ألْى 

يٓبساد عٕق انؼًم 

 انٕاجت رٕافشْب نهطالة. 

2 

رحذٚذ ٔاضح نًزطهجبد 

رطٕٚش يٓبساد طالة 

انًشحهخ انضبَٕٚخ نزهجٛخ 

 احزٛبجبد عٕق انؼًم

رٕضٛح َزبئج ْزِ انذساعخ -

فٙ إداساد انزؼهٛى  نهًغئٕنٍٛ

ذاسط انضبَٕٚخ انًزؼهمخ ٔانً

ثًزطهجبد رطٕٚش يٓبساد طالة 

 انًشحهخ انضبَٕٚخ. 

رٕفٛش اإليكبَبد انًبدٚخ ٔانًؼُٕٚخ  -

نزطجٛك ْزِ انًزطهجبد انذاػًخ 

 نزطٕٚش يٓبساد انطالة

 ٔصاسح انزؼهٛى -

يذٖ ٔجٕد ٔطف ٔاضح  -

نًزطهجبد رطٕٚش يٓبساد 

طالة انًشحهخ انضبَٕٚخ 

 انًهجٛخ الحزٛبجبد عٕق

 انؼًم.

يذٖ رٕفش اإليكبَبد -

انًبدٚخ ٔانًؼُٕٚخ انذاػًخ 

 نزطجٛك انًزطهجبد. 

3 

رفؼٛم لُٕاد انزٕاطم ثٍٛ 

يذٚش٘ انًذاسط انضبَٕٚخ 

 ٔانششكبد ٔسجبل األػًبل

رُٕٚغ لُٕاد االرظبل )كزبثٛخ،  -

شفٕٚخ، ٔرمُٛخ( ثٍٛ لبئذ٘ 

انًذاسط انضبَٕٚخ ٔأسثبة 

انؼًم عٕاء ششكبد أٔ سجبل 

 أػًبل

 صاسح انزؼهٛىٔ -

انمطبع انخبص  -

 ثبنًُبطك ٔانًحبفظبد

يذٖ رٕفش لُٕاد  -

ارظبل يُبعجخ ثٍٛ 

لبئذ٘ انًذاسط، ٔثٍٛ 

انمطبع انخبص 

سجبل  –)ششكبد 

 أػًبل(

 

4 

رٕفٛش انذػى انكبفٙ نزؼضٚض 

لذساد ٔيٓبساد طالة 

 انًشحهخ انضبَٕٚخ

رخظٛض يٛضاَٛخ خبطخ  -

نزفؼٛم ثشايج رطٕٚش يٓبساد 

 انضبَٕٚخطالة انًشحهخ 

 ٔصاسح انزؼهٛى -

 انجٓبد انحكٕيٛخ -

يذٖ رضًٍ يٛضاَٛخ  -

ٔصاسح انزؼهٛى نجضء 

يخظض نزطجٛك 

ثشايج ٔأَشطخ نزطٕٚش 

يٓبساد طالة 

 انًشحهخ  انضبَٕٚخ. 
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 ؼظش. رضٔٚذ طالة انًشحهخ انضبَٕٚخ ثبنًؼبسف ٔانًٓبساد انزٙ رجؼهٓى لبدسٍٚ ػهٗ اعزٛؼبة ٔاعزخذاو ركُٕنٕجٛب انانيذف انصانِ:  

 يؤشش األداء جٓخ انزُفٛز انفؼبنٛبد ٔاألَشطخ انًمزشحخ األْذاف انفشػٛخ و

8 

رطٕٚش يٓبساد طالة انًشحهخ 

انضبَٕٚخ فٙ يجبل انزمُٛخ انحذٚضخ 

 )انحبعت اٜنٙ(

إػذاد ثشايج رذسٚجٛخ يزخظض فٙ  -

 رطجٛمبد انحبعت اٜنٙ 

رُظٛى ٔسػ ػًم داخم انًذاسط -

ْى انجشايج انضبَٕٚخ نهطالة حٕل أ

انزمُٛخ انًشرجطخ ثغٕق انؼًم 

 انفٕرٕشٕة.. .(  –أكغظ  –)األكغم 

 ٔصاسح انزؼهٛى -

إداساد انزؼهٛى  -

يًضهخ فٙ انزذسٚت 

 انزشثٕ٘

انزذسٚجٛخ  انذٔساديذٖ إلبيخ  -

انزٙ ٚحظم ػهٛٓب انطالة فٙ 

 يجبل انزمُٛخ انحذٚضخ. 

ػذد ٔسػ انؼًم انزٙ رزؼهك  -

اٜنٙ ثزطجٛك ثشايج انحبعت 

 انًشرجطخ ثغٕق انؼًم 

 
رطٕٚش يٓبساد طالة انًشحهخ 

انضبَٕٚخ فٙ يجبل انزمُٛخ انحذٚضخ 

 ) انزغٕٚك االنكزشَٔٙ (

ػًم ثشَبيج رذسٚجٙ حٕل كٛفٛخ  -

 انزغٕق اإلنكزشَٔٙ

 ٔصاسح انزؼهٛى -

إداساد انزؼهٛى  -

يًضهخ فٙ انزذسٚت 

 انزشثٕ٘

ػذد ٔسػ انؼًم انزٙ رزؼهك 

 اإلنكزشَٔٙثزطجٛك انزغٕق 

 
 انيذف انصانس:   تناء فهسفح انرؽسْن انًسرًش نهًشؼهح انصانٌّح. 

 يؤشش األداء جٓخ انزُفٛز انفؼبنٛبد ٔاألَشطخ انًمزشحخ األْذاف انفشػٛخ و

8 
رجُٙ انزحغٍٛ انًغزًش ػهٗ 

 يغزٕٖ لبئذ٘ انًذاسط 

رذسٚت لبئذ٘ انًذاسط انضبَٕٚخ  -

ػهٗ يٓبساد رطٕٚش طالة 

ضبَٕٚخ نزهجٛخ احزٛبجبد انًشحهخ ان

 عٕق انؼًم 

ػمذ يؤرًشاد َٔذٔاد ٔٔسػ  -

ػًم رزؼهك ثغجم انزحغٍٛ انًغزًش 

 داخم انًذسعخ انضبَٕٚخ 

إػذاد لٕائى ٔنٕائح ػًم ثًشبسكخ  -

رٓزى ثزجُٙ انمبئذ  انًذاسطلبئذ٘ 

نهزحغٍٛ انًغزًش يٍ انُٕاحٙ 

 انُظشٚخ ٔانزطجٛمٛخ 

ٔضغ يؼبٚٛش ٔاضحخ الخزٛبس  -

ذاسط فٙ انًشحهخ لبئذ٘ انً

انضبَٕٚخ ثبالػزًبد ػهٗ يب نذٚٓى يٍ 

لذساد ٔاعزؼذاداد فٙ انزحغٍٛ 

ٔانزطٕٚش نًٓبساد طالة انًشحهخ 

 انضبَٕٚخ 

 ٔصاسح انزؼهٛى  -

كهٛبد انزشثٛخ  -

ٔاإلداسح انزشثٕٚخ 

فٙ انجبيؼبد 

 انغؼٕدٚخ 

لبئذ٘ انًذاسط  -

 انضبَٕٚخ 

انزٙ ٚزهمبْب  انذٔسادػذد  -

ٕٚخ فٙ لبئذٔ انًذاسط انضبَ

يجبل رطٕٚش يٓبساد 

 طالة انًشحهخ انضبَٕٚخ 

ػذد انُذٔاد ٔٔسػ انؼًم  -

انزٙ رمًٛٓب يشاكض انجحٕس 

ٔانجبيؼبد انغؼٕدٚخ 

ٔانجٓبد انًخزظخ حٕل 

انزحغٍٛ انًغزًش ألداء 

 انًذسعخ انضبَٕٚخ ٔلٛبدرٓب 

يذٖ ٔجٕد لٕائى ٔنٕائح  -

ػًم رزؼهك ثزجُٙ انزحغٍٛ 

انًغزًش ػهٗ يغزٕٖ 

 انمبدح 

يذٖ يُبعجخ انًؼبٚٛش فٙ  -

 اخزٛبس لبدح انًذاسط. 

 

3 

رجُٙ انزحغٍٛ انًغزًش ػهٗ 

يغزٕٖ أْذاف انًشحهخ 

 انضبَٕٚخ 

رضًٍٛ ػذداً يٍ األْذاف نهزؼهٛى -

انضبَٕ٘ انؼبو ػهٗ انُحٕ انز٘ ٚخذو 

يجبل يٕاءيخ يخشجبرّ يغ عٕق انؼًم 

يضم:  أٌ ٚظجح انطبنت فٙ َٓبٚخ 

خ يٓٛأ َفغٛبً دساعزّ ثبنًشحهخ انضبَٕٚ

ٔرُْٛبً إيب نالنزحبق ثغٕق انؼًم، أٔ 

إكًبل دساعزّ انجبيؼٛخ، رًُٛخ انفكش 

 ٔصاسح انزؼهٛى  -

يذٖ رضًٍٛ أْذاف نهزؼهٛى  -

انضبَٕ٘ رخذو يجبل انًٕاءيخ 

ثٍٛ يخشجبد انزؼهٛى انضبَٕ٘ 

 ٔعٕق انؼًم 
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انًغزمجهٙ نذٖ طالة انًشحهخ انضبَٕٚخ 

انؼبيخ رجبِ انًزغٛشاد انًًكُخ فٙ ػبنى 

انؼًم فٙ انًجزًغ انغؼٕد٘، ٔكٛفٛخ 

 انزكٛف يغ يمزضٛبرٓب 

2 
رجُٙ انزحغٍٛ انًغزًش ػهٗ 

 يغزٕٖ انطهجخ

إلبيخ َذٔاد حٕل عجم رؼضٚض  -

 يٓبساد انطهجخ

 خهك فشص رؼهى نكبفخ انطهجخ. -

ػشع أفكبس جذٚذح حٕل طشائك  -

 ٔاعزشارٛجٛبد انزؼهٛى انفؼبنخ.

رٕفٛش ٔعبئم رؼهى رمُٛخ فٙ  -

 انضبَٕٚخ. انًذاسط

 ٔصاسح انزؼهٛى -

 انًذاسط انضبَٕٚخ -

ػذد انًؤرًشاد انًزؼهمخ ثغجم -

 رؼضٚض يٓبساد انطهجخ

يذٖ حظٕل كبفخ انطهجخ  -

 ػهٗ فشص جٛذح نهزؼهٛى

يذٖ اػزًبد انًذسعخ  -

انضبَٕٚخ ػهٗ طشائك 

ٔاعزشارٛجٛبد انزؼهٛى 

 انفؼبنخ

 أعبنٛت انزمٕٚى.  -

 

 

 

 عخ رؼهى طبنت انًشحهخ انضبَٕٚخ يٍ خالل االَخشاط فٙ يٕالغ انؼًم.:  إػطبء فشطخ يًبسانيذف انشاتغ

 يؤشش األداء جٓخ انزُفٛز انفؼبنٛبد ٔاألَشطخ انًمزشحخ األْذاف انفشػٛخ و

رفؼٛم أَشطخ رؼُٗ ثبنًٓبساد  8

انًُٓٛخ داخم انًذاسط 

 انضبَٕٚخ

إلبيخ ٔسػ ػًم داخم انًذاسط ٚشبسن فٛٓب -

ْٔٙ ػجبسح ػٍ طالة انًشحهخ انضبَٕٚخ، 

حهمبد دساعٛخ حشح رزًٛض ثحشٚخ انًُبلشخ، 

ٔرجبدل ٔجٓبد انُظش ثبنزطجٛك انؼًهٙ، ْٔٙ 

يٕلغ يٍ يٕالغ انزؼهى ٔيضٔد ثئيذاد شبيم يٍ 

أدٔاد انزؼهى، يضم انًكزجخ، ٔانًؼبيم، 

ٔاألنؼبة ٔانًضٛشاد نإلثذاع َٔشبط انزٕاطم، 

ٔأجٓضح انكًجٕٛرش، ْٔٙ راد فبئذح كجٛشح 

ى انفشد٘ فٙ إطبس انزؼهى انًُزج ؛ ألَٓب نهزؼه

رذػى انًشبسكٍٛ فٙ ثحضٓى يٍ أجم إٚجبد 

ٔعبئم ٔطشق نهزؼهى، ٔفٙ َفظ انٕلذ رًذْى 

ثبنذػى اإلسشبد٘ يٍ انًشثٍٛ، ٔرؼزجش ٔسػ 

 انؼًم شكالً يٍ أشكبل انؼًم.

إَشبء لبػبد يُٓٛخ رحذ يغًٗ  )األَشطخ -

خ أٔ انًُٓٛخ( ٚؼًم فٛٓب يزخظظٌٕ يٍ انطهج

انًؼهًٍٛ ٚمذيٌٕ دٔساد رذسٚجٛخ نهطالة فٙ 

 حظض انُشبط.

 ٔصاسح انزؼهٛى -

 إداساد انزؼهٛى -

انًذاسط  -

 انضبَٕٚخ

يذٖ إلبيخ أَشطخ -

حشح  داخم انًذاسط 

انضبَٕٚخ انًؤدٚخ 

نزطٕٚش يٓبساد 

 انطالة انًُٓٛخ

رشجٛغ انًجبدساد ٔانششاكبد  3

 يغ يؤعغبد انًجزًغ انًحهٙ

اد ٔٔسػ ػًم يشزشكخ ثٍٛ إلبيخ َذٔ-

انًذسعخ انضبَٕٚخ، ٔيؤعغبد انًجزًغ انًحهٙ 

 رزؼهك ثزٓٛئخ انطالة نغٕق انؼًم

ػمذ يجبنظ ألٔنٛبء األيٕس ٔيُبلشخ  -

يٕضٕػبد رزؼهك ثزطٕٚش يٓبساد انطالة 

 نالَخشاط فٙ  عٕق انؼًم

- 

يجبنظ أٔنٛبء  -

 األيٕس

 لبئذٔ انًذاسط-

يؤعغبد انًجزًغ -

 انًحهٙ.

ػذد انُذٔاد  -

ٔٔسػ انؼًم انزٙ 

رؼمذْب انًذسعخ 

انضبَٕٚخ يغ يؤعغبد 

 انًجزًغ انًحهٙ.

ػذد انهمبءاد انزٙ  -

رؼمذْب انًذسعخ 
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 ألٔنٛبء األيٕس.

رشرٛت صٚبساد يٛذاَٛخ  2

أليبكٍ انؼًم ٔانًششٔػبد، 

 ٔػمذ انششاكخ يؼٓى

ٚزى رؼٍٛ أخظبئٙ نهشؤٌٔ انًُٓٛخ فٙ كم  -

ًخ ثئػذاد انطالة يذسعخ صبَٕٚخ، يٓز

نهؼًم,  ٔيؼبَٔزٓى فٙ االرظبل ثأطحبة 

األػًبل، ٔحم يب ٚظٓش نٓى يٍ 

يشكالد، فٛزى رٓٛئزٓى ألحذٖ انٕظبئف 

انزٙ رُبعت لذسارٓى فٙ ثذاٚخ انفظم 

األٔل يٍ انظف انضبنش انضبَٕ٘ ػهٗ أٌ 

ٚزى رٕظٛفٓى ثشكم جضئٙ فٙ انفظم 

انضبَٙ، ٔٔظبئف كبيهخ فٙ انظٛف، 

ٚحشص انًؼهًٌٕ ػهٗ سثظ  ٔثبنزبنٙ

انًبدح انذساعٛخ ثخجشاد انطبنت فٙ يٕلغ 

 انؼًم.

 ٔصاسح انزؼهٛى -

 يذاسط انضبَٕٚخ -

انششكبد  -

 ٔانًؤعغبد

يذٖ رٕفش  -

أخظبئٙ 

نهشؤٌٔ انًُٓٛخ 

ٚمٕو ثًًٓخ 

إػذاد انطالة 

نغٕق انؼًم، 

حظٕل انطالة 

ػهٗ شٓبدح 

انخجشح يٍ 

أسثبة انؼًم فٙ 

انًؤعغبد 

 ٔانششكبد.

 

ىناك بعض المعوقات التي قد تحول دون تطبيق التصور المقترح الحالي، معوقات التنفيذ: 
 والتي قد تتمثل فيما يمي: 

  عدم توفير برامج ومواد داعمة لقيم العمل مع ربطيا بالمستقبل الميني لمطالب
 .وسموكو واحتياجاتو الوظيفية التي يطمبيا سوق العمل

 انوية التي تقدم برامج تدريبية متميزة ذات صمة ضعف نظام الحوافز لممدارس الث
 بسوق العمل. 

  عزوف بعض المعممين عن إقامة برامج تدريبية تطور من ميارات طالب المرحمة
 الثانوية، والسيما في مجال التييئة لسوق العمل.  

   م  0202قمة إلمام المعنيين في الميدان التربوي ببرامج  وأىداف رؤية المممكة
 ة  بالتعميم.  المتعمق

  قمة توفر بعض المتطمبات المادية، المتمثل في عدم توفير أماكن مناسبة لمتدريب
 العممي أو، قمة توفر المتطمبات التكنولوجية. 

 .ضعف األنشطة التي تعنى بالميارات المينية داخل المدارس الثانوية 
 ال.ضعف التواصل بين قائدي المدارس الثانوية، والشركات ورجال األعم 
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يقترح الباحث الحمول اآلتية ؛لمتغمب عمى بعض معوقات تنفيذ التصور الحمول المقترحة:  
 المقترح:
  توضيح متطمبات تطوير ميارات طالب المرحمة الثانوية لتمبية احتياجات سوق

 العمل.
   م الخاصة بقطاع 0202توضيح أىداف وبرامج رؤية المممكة العربية السعودية

 ميم الثانوي. التعميم ومنو التع
  إعطاء األولوية في الحوافز لممدارس الثانوية التي تقدم برامج تدريبية متميزة ذات

 .صمة بسوق العمل
  توفير برامج ومواد داعمة لقيم العمل، مع ربطيا بالمستقبل الميني لمطالب

 .وسموكو واحتياجاتو الوظيفية التي يتطمبيا سوق العمل
 والتكنولوجية الالزمة لتطبيق البرنامج المقترح قبل  توفير كافة المتطمبات المادية

 الفعمي في عمميات التطبيق. البدء
 .تفعيل أنشطة تعنى بالميارات المينية داخل المدارس الثانوية 
 .تشجيع المبادرات والشراكات مع مؤسسات المجتمع المحمي 
 عمال.تفعيل قنوات التواصل بين قائدي المدارس الثانوية والشركات ورجال األ 
  تم تحديد موضوعات وبرامج مقترحة لتطوير ميارات طالب المرحمة الثانوية، كما

 تم تحديد الساعات لكل برنامج، ومكان تنفيذه موضحة في الجدول التالي.
 ( ٌّضػ يٌضٌػاخ انثشايط ًانساػاخ انًخصصح نكم تشنايط9ظذًل )

 انسنح انذساسح اسى انثشنايط و
ػذد ساػاخ انرذسّة 

 نًذسسحداخم ا

ػذد ساػاخ انرذسّة خاسض 

 انًذسسح )انرطثْك انًْذانِ(
 اإلظًانِ

 14 4 11 أًل شانٌُ يثادئ فِ اإلداسج 1

 18 8 11 أًل شانٌُ كْف ذنشئ يششًػاً ذعاسّاً ًذذّشه تنعاغ 2

 15 5 11 شانِ شانٌُ يياساخ انرؼايم يغ آخشّن 3

 15 5 11 شانِ شانٌُ فن انرسٌق 4

 15 5 11 شانس شانٌُ نًؽاسثحيثادئ فِ ا 5

 15 5 11 شانس شانٌُ فن انثْغ 6

 92 32 61 انًعًٌع

 92 انًعًٌع انكهِ نهثشنايط
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 المراجع
(. مدخل إلى التربية المينية. دار الفكر 8665أبو سل، محمد عبد الكريم.) -

 لمطباعة والنشر، األردن.  
يم الجامعي لمتطمبات موائمة مخرجات التعم (.0208) أحمد، رقية الطيب عمي. -

. مجمة اإلدارة والقيادة اإلسالمية، 0202 سوق العمل وانعكاساتيا عمى رؤية
 .(0) العدد (3) المجمد

ىـ(.  دراسة لتحديد آليات مقترحة لتضمين 8100آل داود، إبراىيم بن محمد. ) -
 بعض الميارات الحياتية في مناىج التربية اإلسالمية بالمرحمة الثانوية من وجية
نظر المختصين والممارسين.  رسالة دكتوراه في المناىج، جامعة أم القرى، مكة 

 المكرمة
م(. اإلدارة التعميمية والمدرسية نظريات 0280اهلل. ) آل ناجي، محمد عبد -

 وممارسات في المممكة العربية السعودية.  الرياض: رافد.
ة لمديري المدارس م(. الميارات اإلدارية الالزم0226بامرحول، عمر صالح.  )  -

 الثانوية في محافظة عدن.  رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عدن باليمن.  
م( الفجوة في التعميم، جريدة الرياض، صفحة 0228البدر، محمد بن سعود ) -

, السنة السابعة والثالثون، الرياض، 88565اقتصادية، التنمية البشرية، العدد 
 ناير. ي02المممكة العربية السعودية، 

م( دور المدارس الثانوية  في تمبية احتياجات سوق 0280الحقباني، عبد الرحمن ) -
-02العمل ورقة مقدمة إلى مؤتمر تكامل.  جامعة البمقاء التطبيقية، األردن. 

05. 
(.  المواءمة بين مخرجات الجامعات واحتياجات سوق 0202حمزة،  أحمد. ) -

،  10دية، مجمة اإلرشاد األسري،  عالعمل: رؤية مستقبمية بالجامعات السعو 
 م(. 0282،  )068-032جامعة عين شمس،  ص 
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م( أسباب 0284الحميد، نورة ؛ الشيري، زينة ؛ الماجد, ىند ؛ الصقور، أماني  ) -
عدم مواءمة مخرجات المرحمة الثانوية لاللتحاق بالجامعة وسوق العمل من وجية 

 . 0284(، يوليو 8)00 نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود
دور كميات المجتمع األمريكية في تمبية  (.0282. )حنفي، محمد ماىر محمود -

متطمبات سوق العمل وكيفية االستفادة منيا في مصر، مجمة كمية التربية ببور 
 .014 - 025  يناير، 4 سعيد، ع

سيرة (.التربية المينية وأساليب تدريسيا.  دار الم8665الحيمة، محمد محمود.) -
 لمنشر والتوزيع والطباعة، عمان.

م (.  تصور مقترح لتنمية ميارات طرح المشكالت 0285الخضر، نوال محمد. ) -
-022(، ص ص0)8الرياضية لدى طالبات المرحمة الثانوية، العموم التربوية، 

002. 
م( استراتيجية مقترحة لمواءمة مخرجات التعميم 0283الدلو، حمدي أسعد )  -

جات سوق العمل في فمسطين، رسالة ماجستير في القيادة واإلدارة، العالي باحتيا
 جامعة األقصى بغزة 

(. الميارات الالزمة لتحقيق التوافق بين 0208الرضي، جيان بنت صالح. ) -
( لخرجي كمية 0202مخرجات التعميم واحتياجات سوق العمل وفق رؤية المممكة )

معة اإلسالمية لمدراسات التربوية الخدمة االجتماعية وسبل تعزيزىا, مجمة الجا
 . 32-02والنفسية، فمسطين, ص 

م(.  دور إدارة المعرفة في تنمية الميارات 0284الروسان، ىدى محمد.  ) -
اإلدارية لدى أعضاء الييئة التدريسية واإلدارية بكمية التربية لمبنات بالجبيل. إدارة 

 (. 8)00البحوث والنشر العممي ) المجمة العممية (، 
(.توصيف مادة التربية 0224الرومي، نايف وحسين، أسامة والثويني، طارق.) -

 المينية في الخطط الدراسية الجديدة لمتعميم الثانوي، الرياض: مطابع وزارة التعميم.
م( مدى توافر ميارات االقتصاد القائم عمى 0284اهلل بن فالح )  السكران، عبد -

لمممكة العربية السعودية كما يراىا خبراء المعرفة في مخرجات التعميم الثانوي با
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-032(، ص ص 0)85التربية ورجال األعمال، جامعة البحرين، كمية التربية ، 
000 . 

م(.  اإلدارة المصرية في مواجية الواقع الجديد، القاىرة: 8660السممي، عمي. )  -
 مكتبة غريب. 

ات التدريس والتقويم (. التربية المينية: مبادئيا واستراتيجي0226السيد، مريم.) -
 ،عمان: دار وائل لمنشر والتوزيع.

(. العالقة بين التعميم و سوق 02،أبريل،0286الشميوب، صالح بن فيد.) -
العمل.صحيفة االقتصادية 

.htmlhttps://www.aleqt.com/2019/04/20/article_1583976 
الشيري، أغادير؛ القحطاني، الينوف ؛ الزبيدي، أماني ؛ الحربي، شيخة ؛  -

م ( واقع مالئمة مخرجات التعميم في المرحمة الثانوية 0285العنزي، نوف )
(, 3)01لمتطمبات سوق العمل من وجية نظر أصحاب العمل .  كمية التربية.  

 م. 0285يونيو 
(. التعميم وسوق العمل في 0220د. )الرحمن بن أحمد بن محم صائغ،  عبد -

("،  الجمعية 0202ىـ )12/8118المممكة العربية السعودية "رؤية مستقبمية لمعام 
السعودية لمعموم التربوية والنفسية "جستن" كمية التربية جامعة الممك سعود،  

 الرياض،  أبريل. 
سوق العمل لدى م( مدى توافر الميارات الحياتية الالزمة ل0281الصالل، منيرة ) -

 اإلمامالمعممة خريجة الجامعة من وجية نظر المشرفات التربويات.  مجمة جامعة 
 .885-30( ص ص00محمد بن سعود )

(. أساسيات في التربية المينية. دار الشروق 0220الطويسي، أحمد عيسى) -
 لمنشر، عمان.

وتطبيقاتيا (.التربية المينية ماىيتيا وأساليب تدريسيا 0226عايش أحمد جميل.) -
 التربوية. عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

https://www.aleqt.com/2019/04/20/article_1583976.html
https://www.aleqt.com/2019/04/20/article_1583976.html
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(. رؤية مستقبمية لتحسين جودة 0202عبد القادر، رمضان محمود عبد العميم. ) -
مخرجات التعميم العالي السعودي لتمبية احتياجات سوق العمل تحقيقا لرؤية 

، ص 82ع (، المجمة العربية لمدراسات التربوية واالجتماعية، 0202المممكة )
810-866  . 

( البحث العممي: مفيومو، أدواتو، أساليبو.  8664عبيدات، ذوقان وآخرون ) -
 عمان، دار مجدالوي لمنشر والتوزيع.  

(.  تحميل مالءمة مخرجات التعميم العالي 0284العتيبي،  منير بن مطني.  ) -
 الحتياجات سوق العمل السعودي،  كمية التربية،  جامعة الممك سعود. 

م(. تجسير الفجوة بين مخرجات المرحمة الثانوية 0226العتيبي، بدر بن جويعد ) -
 (،  نوفمبر. 3)0ومتطمبات االلتحاق بالتعميم العالي، مجمة رابطة التربية الحديثة، 

دور الجامعات السعودية في تمبية .. (0202العودة، ابتسام عبد الكريم.) -
( 0معموم التربوية والنفسية، المجمد )مجمة جامعة الفيوم ل احتياجات سوق العمل.

 (.1العدد )
ه(. تطور نظام التعميم 8103الغامدي، حمدان أحمد ؛ عبد الجواد، نور الدين. ) -

 في المممكة العربية السعودية.  الرياض: مكتبة الرشد.  
م( مخرجات التعميم الثانوي ومدى تمبيتيا 0221اهلل مغرم ) الغامدي، عبد -

ل في المممكة العربية السعودية دراسة ميدانية.  المجمة لمتطمبات سوق العم
(، ص ص 0)2واإلدارية،  اإلنسانيةالعموم  –العممية لجامعة الممك فيصل 

808-862. 
ه(. تقويم مقرر " ميارات إدارية " في التعميم الثانوي 8100الغزي، رشيد محمد. ) -

 سالمية بالمدينة المنورة.  القائم عمى نظام المقررات.  رسالة ماجستير. الجامعة اإل
م(. برامج التدريب التحويمي المنفذة في مراكز 0225القثمي، أسامة سميمان.  ) -

خدمة المجتمع والتعميم المستمر بالجامعات وكميات التقنية السعودية وقدرتيا عمى 
تحقيق المواءمة بين مخرجات المؤسسات التعميمية ومتطمبات سوق العمل 

 كتوراه.  جامعة أم القرى.  السعودي.  دراسة د
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م(.  برامج تدريب المعممين والتعمم 0226القحطاني، عبد المحسن عايض. )  -
التنظيمي.  ورقة بحث مقدمة لمؤتمر العممي الثاني، كمية العموم التربوية، جامعة 

 جرش األىمية، األردن.  
: م(. السعودية وتحديات سوق العمل.  مسترجع من0286الكثيري، لورا.  ) -

https://hbrarabic.com/ 
م( المناىج التعميمية وواقعيا في اليمن، 8663المطمس، عبده محمد غانم، ) -

 صنعاء: دار المنار لمطباعة.  
 .0208(. إحصائيات المنظمة العربية لمعمل، 0208منظمة العمل العربية. ) -
ن الميدي، ياسر فتحي الينداوي، البوصافي، ماجد، والحسية، مياء بنت سيف ب -

(. المواءمة بين مخرجات كميات التربية واحتياجات سوق العمل 0282سالم.)
التربوي في سمطنة عمان.المجمة الدولية التربوية المتخصصة، عمان، المممكة 

 األردنية الياشمية. 
م(.  نشرة سوق العمل لمربع الرابع من عام 0285الييئة العامة لإلحصاء. ) -

 القوى العاممة.   إحصاءاتودية.  م في المممكة العربية السع0285
أىداف ومفردات مقرر ميارات إدارية في  ىـ(.8106. )وزارة التربية والتعميم -

 التعميم الثانوي لنظام المقررات، التطوير التربوي. 
- Alajmi,s.(2007).Managerial skills for industrial managers in 

the state of Kuwait Unpublished doctoral dissertation ،the 
University of Portsmouth, England. 

- Benedict, A(2010) The Impact of International Internships on 
Undergraduate College Students career Development ،ph.D 
Dissertation, University of Pennsylvania,proQuest llc ،[ERIC 
N:ED523898] 

 


