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  برامج التعليم اجلامعي وتنمية مهارات إدارة املستقبل

  )دراسة على طالبات جامعة امللك عبد العزيز(

  )اجلزء الثاين(

 ً  ): هؤالتاإلجابة على تسا(لتساؤالت البحث  اعرض النتائج وفق

  ؟يبرامج التعليم اجلامع يفميكن تضمينها  اليتما مهارات إدارة املستقبل : إجابة التساؤل األول

ً (هلا جابة على التساؤل األول بتحديد مهارات إدارة املستقبل واألبعاد اليت تنتمي متت اإل ا ملا مت وفق
ً إشارة اإل   :تايلوقد حتددت املهارات كال ،)ا قبل عرض النتائجليه سابق

التذكر والفهم والتعبري، النقد (و متثلت مهارات هذا البعد يف : واألسري واالجتماعيالبعد الشخصي : والً أ
والتفسري املنطقي، التحليل واالبتكار، ضبط االنفعاالت، حتمل املسؤولية جتاه النفس، التفاعل األسري، االتصال 

تمعوالتفاعل مع اآلخرين، التعامل مع االختالفات، الت   ). كيف مع املتغريات السريعة، املبادرة خبدمة البيئة وا
جناز العملي، وضع الرؤية املستقبلية، اإل(ومتثلت مهارات هذا البعد يف  :التخصصياملهين البعد : اثاني 

حتديد األولويات، التخطيط االسرتاتيجي، اختاذ القرارات، العمل اجلماعي، حل املشكالت، التعامل مع 
  ).ات، كتابة السرية الذاتية، تطوير النمو املهيناألزم

الفهم القرائي، الكتابة العلمية، البحث (ومتثلت مهارات هذا البعد يف  ):املعريف والتكنولوجي(البعد : اثالثً 
ا، تنظيم وبناء املعرفة،  عن املعرفة ومتييز مصدرها، مجع البيانات واملعلومات، تفسري البيانات ومعرفة مدلوال

ملحق ، )لتعامل مع برامج احلاسب اآليل املختلفة، توظيف احلاسب يف احلياة العملية، االطالع والتعلم الذايتا
)١(.  

ما درجة احتياج طالبات جامعة امللك عبد العزيز جبدة ملهارات إدارة املستقبل يف  :الثاينالتساؤل إجابة 
  :يف البعد برنامج التعليم اجلامعي من وجهة نظرهن؟

 .الشخصي واألسري واالجتماعي -أ 
  .املهين التخصصي - ب
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  .املعريف والتكنولوجي -ج

   :مت حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل بعد وذلك على  

 .مستوى الكليات -١
 .قساممستوى األ -٢
 .مستوى العينة ككل -٣

   :على أساس مستوى الكليات :أوالً 

  )١٣(جدول رقم 

  البعد املعريف   تخصصي البعد ال  البعد الشخصي  الكلية
املتوسط 
  احلسايب 

االحنراف 
  املعياري

الرتتيب 
  التنازيل

املتوسط 
  احلسايب 

االحنراف 
  املعياري

الرتتيب 
  التنازيل

املتوسط 
  احلسايب 

االحنراف 
  املعياري

الرتتيب 
  التنازيل

  ٤  ١,٣٧  ٢,٣٦  ٤  ١,٠٣  ٢,١  ٤  ٠,٩١  ١,٨  العلوم 
  ٣  ١,٠١  ٣,١٣  ١  ١,١٨  ٣,٤  ٢  ١,٠٣٥  ٣,٢٥  اآلداب

  ٢  ١,١٥  ٣,٢٤  ٣  ١,١١  ٣,٢٤  ٣  ٠,٩٥  ٣,١٣  دارةاالقتصاد واإل
  ١  ١,٢٣  ٣,٤٤  ٢  ٠,٩٥  ٣,٣٥  ١  ١,١٨  ٣,٤٥  االقتصاد املنزيل

   - :من اجلدول السابق يتضح ما يلي

فقد جاءت كلية االقتصاد املنزيل يف املركز األول من حيث درجة احتياج  :بالنسبة للبعد الشخصي/ ١
كلية اآلداب مبتوسط   -من حيث درجة االحتياج-مث جاءت يف املركز الثاين  ،٣,٤٥تقبل مبتوسط ملهارات املس

خري من حيث درجة ويف املركز األ ،٣,١٣دارة يف املركز الثالث مبتوسط بينما جاءت كلية االقتصاد واإل ،٣,٢٥
  .١,٨االحتياج جاءت كلية العلوم مبتوسط 

ت كلية اآلداب يف املركز األول من حيث درجة احتياج ملهارات فقد جاء :بالنسبة للبعد التخصصي/ ٢
 ،٣,٣٥مث جاءت يف املركز الثاين من حيث درجة االحتياج كلية االقتصاد املنزيل مبتوسط  ،٣,٤املستقبل مبتوسط 
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حتياج خري من حيث درجة االويف املركز األ ،٣,٢٤دارة يف املركز الثالث مبتوسط بينما جاءت كلية االقتصاد واإل
  .٢,١توسط جاءت كلية العلوم مب

فقد جاءت كلية االقتصاد املنزيل يف املركز األول من حيث درجة  :بالنسبة للبعد املعريف والتكنولوجي/ ٣
مث جاءت يف املركز الثاين من حيث درجة االحتياج كلية االقتصاد  ،٣,٤٤احتياج ملهارات املستقبل مبتوسط 

خري من حيث ويف املركز األ ،٣,١٣جاءت كلية اآلداب يف املركز الثالث مبتوسط  بينما ،٣,٢٥مبتوسط  دارةواإل
  .٢,٦درجة االحتياج جاءت كلية العلوم مبتوسط 
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   :قسامعلى أساس مستوى األ:  اثاني 

  )١٤(جدول رقم 

  البعد املعريف   البعد التخصصي   البعد الشخصي  القسم
املتوسط 
  احلسايب 

االحنراف 
  املعياري

تيب الرت 
  التنازيل

املتوسط 
  احلسايب 

االحنراف 
  املعياري

الرتتيب 
  التنازيل

املتوسط 
  احلسايب 

االحنراف 
  املعياري

الرتتيب 
  التنازيل

  ١٥  ١,٨  ٢,٣  ١٦  ٠,٩٨  ٢  ١٦  ٠,٧٩  ١,٦٩  رياضيات 
  ١٤  ١,٥  ٢,٥  ١٥  ١,٠٥  ٢,١٣  ١٧  ٠,٦٤  ١,٦  كيمياء
  ١٧  ١,٤  ٢  ١٤  ١,٩  ٢,٤٠  ١٤  ١,٥  ٢,١  فيزياء
  ١٦  ١,٢٤  ٢,٢  ١٧  ٩٣.  ١,٩٦  ١٥  ٠,٨٢  ١,٧٨  أحياء

  ١٠  ١,١٧  ٣,١  ١٠  ١,٢٣  ٣,١١  ١٠  ١,١١  ٣,٠٣  دراسات اجتماعية 
  ٦  ٠,٥٣  ٣,٣٥  ٢  ٠,٥٥  ٤٠١  ٣  ٠,٢٧  ٣,٩٣  عالم إ

  ٨  ٠,٦٣  ٣,٢٣  ١  ٠,٧٥  ٤,١٣  ٤  ٠,٣٤  ٣,٩  دراسات إسالمية
  ٣  ١,١  ٣,٧  ٦  ١,١  ٣,٤  ٩  ٠,٨١  ٣,٣٢  حماسبة 

  ١٣  ١,١٧  ٢,٧٥  ١٢  ١,١  ٢,٩٦  ١٢  ٠,٩٩  ٢,٧٦  إدارة أعمال 
  ٥  ١,١  ٣,٥٢  ٩  ١,١٥  ٣,٢٥  ٦  ٠,٧٣  ٣,٦٠  إدارة عامة 

  ٩  ٠,٩١  ٣,١٣  ٧  ١,١٨  ٣,٣٥  ٨  ٠,٩٤  ٣,٢٦  نظم معلومات 
  ١  ٠,٦٠  ٤,٣  ٣  ٠,٨٢  ٤,١  ١  ٠,٦٩  ٤,٤  دراسات طفولة

  ٧  ١,١٨  ٣,٣  ٥  ١,١  ٣,٤٣  ٧  ٠,٩٥  ٣,٤  دارة منزلإسكان و إ
  ٤  ١,١٣  ٣,٧  ٤  ٠,٨٤  ٣,٨  ٥  ١,١  ٣,٧  الغذاء والتغذية 
  ١١  ١,١٤  ٢,٩٩  ٨  ٠,٩٥  ٣,٣  ١١  ٠,٩١  ٢,٩  املالبس والنسيج

  ٢  ١,٦  ٣,٩٨  ١٣  ٠,٩  ٢,٨٤  ٢  ١,٤  ٤,٢  سالميةإفنون 
  ١٢  ٠,٦٤  ٢,٨٣  ١١  ٠,٣٦  ٣  ١٣  ٠,٦٧  ٢,٤٤  تربوي

من اجلدول السابق يتضح أنه بالنسبة للبعد الشخصي جاء يف املركز األول من حيث درجة االحتياج قسم 
ما بالنسبة للبعد التخصصي جاء يف املركز األول أبينما جاء يف املركز األخري قسم الكيمياء،  ،لطفولةدراسات ا
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ما بالنسبة للبعد أبينما جاء يف املركز األخري قسم األحياء،  ،من حيث درجة االحتياج قسم الدراسات اإلسالمية
  .املركز األخري جاء قسم الفيزياء يفبينما  ،املعريف فقد جاء يف املركز األول قسم دراسات الطفولة

     :على أساس مستوى العينة ككل: اثالثً 

  )١٥(جدول رقم 

  بعادجممل األ  البعد املعريف   البعد التخصصي   البعد الشخصي    
املتوسط 
  احلسايب 

االحنراف 
  املعياري

املتوسط 
  احلسايب 

االحنراف 
  املعياري

املتوسط 
  احلسايب 

االحنراف 
  املعياري

سط املتو 
  احلسايب 

االحنراف 
مستوى العينة   املعياري

  ككل
١,٠٤١٤٧ ٣,١٢٢٩ ١,٢١٤٧١ ٣,١٥١٨ ١,١٦١٩٥ ٣,١٤٦٥ ١,١٣٩٤٩ ٣,٠٧٠٣ 

 ،٣,١٥حيث درجة االحتياج مبتوسط  من ؛األوليتضح من اجلدول السابق أن البعد املعريف جاء يف املركز 
ويف املركز األخري جاء البعد  ،٣,١٤حتياج مبتوسط حيث درجة اال ؛بينما جاء البعد التخصصي يف املركز الثاين

  .٣,٠٧الشخصي من حيث درجة االحتياج مبتوسط 

ما مدي توافر مهارات إدارة املستقبل يف برنامج التعليم اجلامعي من وجهة نظر  :لثالتساؤل الثاإجابة 
  :يف البعد؟ طالبات جامعة امللك عبد العزيز

 .الشخصي واألسري واالجتماعي -أ
  .املهين التخصصي - ب
  .املعريف والتكنولوجي -ج

   :وذلك على ،مت حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل بعد

 .مستوى الكليات -١
 .قسام مستوى األ -٢
 .مستوى العينة ككل -٣
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  :على أساس مستوى الكليات :أوالً 

  )١٦(جدول رقم 

  البعد املعريف   البعد التخصصي   البعد الشخصي  الكلية
وسط املت

  احلسايب 
االحنراف 
  املعياري

الرتتيب 
  التنازيل

املتوسط 
  احلسايب 

االحنراف 
  املعياري

الرتتيب 
  التنازيل

املتوسط 
  احلسايب 

االحنراف 
  املعياري

الرتتيب 
  التنازيل

  ٤  ١,٢٥  ٢,٢  ٤  ١,٧  ٢,١  ٤  ٠,٨١  ١,٧٣٥  العلوم 
  ٣  ٠,٨٩  ٢,٩٠  ٢  ١,٠٧  ٢,٩٥  ١  ٠,٧٥  ٢,٩٥  اآلداب

  ٢  ٠,٨٤  ٢,٩٥  ١  ٠,٧٩  ٣,١  ٣  ١,١٤  ٢,٨٥  ةدار االقتصاد واإل
  ١  ٠,٨٨  ٣,١  ٣  ٠,٧٣  ٢,٨٩  ٢  ٠,٨١  ٢,٨٥  االقتصاد املنزيل

   - :من اجلدول السابق يتضح ما يلي 

يف يف املركز األول من حيث درجة توافر املهارات  اآلداببالنسبة للبعد الشخصي فقد جاءت كلية / ١
بربامج  من حيث درجة توافر املهارات-ت يف املركز الثاين مث جاء ،٢,٩٥مبتوسط عداد اجلامعي برامج اإل

دارة يف املركز الثالث مبتوسط بينما جاءت كلية االقتصاد واإل ،٢,٨٥كلية االقتصاد املنزيل مبتوسط   -عداداإل
  .١,٧٣٥جاءت كلية العلوم مبتوسط  عداديف برامج اإل خري من حيث درجة توافر املهاراتويف املركز األ ،٢,٨٥

دارة يف املركز األول من حيث درجة توافر بالنسبة للبعد التخصصي فقد جاءت كلية االقتصاد واإل/ ٢
يف برامج  مث جاءت يف املركز الثاين من حيث درجة توافر املهارات ،٣,١مبتوسط  عداديف برامج اإل املهارات

ويف  ،٢,٨٩  املركز الثالث مبتوسطبينما جاءت كلية االقتصاد املنزيل يف ،٢,٩٥كلية اآلداب مبتوسط   عداداإل
  .٢,١خري من حيث درجة التوافر جاءت كلية العلوم مبتوسط املركز األ

بالنسبة للبعد املعريف والتكنولوجي فقد جاءت كلية االقتصاد املنزيل يف املركز األول من حيث درجة / ٣
يف برامج  ثاين من حيث درجة توافر املهاراتمث جاءت يف املركز ال ،٣,١مبتوسط  عداديف برامج اإل توافر املهارات

ويف  ،٢,٩٠يف املركز الثالث مبتوسط  اآلدابجاءت كلية  بينما ،٢,٩٥مبتوسط  دارةكلية االقتصاد واإل  عداداإل
  .٢,٢جاءت كلية العلوم مبتوسط  عداديف برامج اإل خري من حيث درجة توافر املهاراتاملركز األ
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   :قسامعلى أساس مستوى األ: اثاني 

  )١٧(جدول رقم 

  البعد املعريف   البعد التخصصي   البعد الشخصي  الفسم
املتوسط 
  احلسايب 

االحنراف 
  املعياري

الرتتيب 
  التنازيل

املتوسط 
  احلسايب 

االحنراف 
  املعياري

الرتتيب 
  التنازيل

املتوسط 
  احلسايب 

االحنراف 
  املعياري

الرتتيب 
  التنازيل

  ١٥  ١,٣٠  ٢,٢٤  ١٥  ١,١٥  ٢,٢  ١٦  ٠,٦٩  ١,٦  رياضيات 
  ١٤  ١,٤٥  ٢,٤٠  ١٤  ١,٢  ٢,٣  ١٧  ٠,٣٩  ١,٥٥  كيمياء
  ١٦  ١,٥٥  ٢,١٠  ١٧  ١,٢٧  ١,٩  ١٤  ١,٢  ١,٨٥  فيزياء
  ١٧  ١,١٨  ٢,٠٩  ١٦  ١,١  ٢,١  ١٥  ٠,٨١  ١,٧٥  أحياء

  ١٣  ٠,٩٠  ٢,٦٨  ١٣  ٠,٩٠  ٢,٦  ١٣  ٠,٩٠  ٢,٥  دراسات اجتماعية 
  ٢  ٠,٤٦  ٣,٥٩  ٢  ٠,٨٧  ٣,٨  ٢  ١,١  ٣,٨  عالم إ

  ٣  ٠,٣٤  ٣,٤٠  ١  ١,٢  ٤  ١  ١,١  ٤,٣  إسالمية دراسات
  ٨  ٠,٧٥  ٢,٩٧  ٣  ٠,٧٢  ٣,٣  ٥  ٠,٨٢  ٣,١  حماسبة 

  ١٢  ٠,٩٥  ٢,٨١  ١٠  ٠,٧٤  ٢,٨٠  ٧  ٠,٧٢  ٢,٩٤  إدارة أعمال 
  ٥  ٠,٩٢  ٣,١٠  ٩  ٠,٧٧  ٢,٨٥  ٦  ٠,٨٧  ٣,٠٠  إدارة عامة 

  ٦  ٠,٧٦  ٣,٠٧  ٦  ٠,٧١  ٣,١  ١١  ٠,٦٤  ٢,٨٠  نظم معلومات 
  ١  ٠,٧٤  ٣,٨٠  ٥  ٠,٩١  ٣,١٢  ٣  ٠,٦٨  ٣,٤٢  دراسات طفولة

دارة إسكان و إ
  منزل

٩  ٠,٩٠  ٢,٩٣  ٤  ٠,٩١  ٣,١٣  ١٢  ٠,٨٠  ٢,٩٠  
  ٧  ٠,٩٢  ٢,٩٨  ١٢  ٠,٨٠  ٢,٦  ٤  ٠,٨٦  ٢,٦١  الغذاء والتغذية 
  ١٠  ٠,٦٥  ٢,٩٠  ٨  ٠,٩٨  ٣,٠٠  ١٠  ١,١  ٣,٣٠  املالبس والنسيج
  ٤  ٠,٩٧  ٣,٢٢  ١١  ٠,٤٠  ٢,٦٦  ٩  ٠,٤٠  ٢,٨٠  فنون اسالمية

  ١١  ٠,٤٩  ٢,٨٢  ٧  ٠,٩٧  ٣,٠١١  ٨  ٠,٨٩  ٢,٨٤  تربوي
 من اجلدول السابق يتضح أنه بالنسبة للبعد الشخصي جاء يف املركز األول من حيث درجة توافر املهارات

قسم دراسات اسالمية بينما جاء يف املركز األخري قسم الكيمياء ، اما بالنسبة للبعد التخصصي يف برامج االعداد 
بينما جاء يف  ،قسم الدراسات اإلسالمية عداديف برامج اإل درجة توافر املهارات جاء يف املركز األول من حيث
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بينما يف  ،ما بالنسبة للبعد املعريف فقد جاء يف املركز األول قسم دراسات الطفولةأاملركز األخري قسم الفيزياء، 
  .حياءاملركز األخري جاء قسم األ

    :على أساس مستوى العينة ككل:  اثالثً 

  )١٨(قم جدول ر 

  بعادجممل األ  البعد املعريف   البعد التخصصي   البعد الشخصي    
املتوسط 
  احلسايب 

االحنراف 
  املعياري

املتوسط 
  احلسايب 

املتوسط 
  احلسايب 

املتوسط 
  احلسايب 

االحنراف 
  املعياري

املتوسط 
  احلسايب 

االحنراف 
  املعياري

مستوى العينة  
  ككل

٨٣٥١٧. ٢,٨٢٦٧ ٩٥٧٩١. ٢,٨٦٤٠ ٩٥٨٠٥. ٢,٨٦٥٠ ٩٥٩٣٩. ٢,٧٥١١ 

من حيث درجة مدي توافر املهارات  جاء يف املركز األول يتضح من اجلدول السابق أن البعد التخصصي
يف بينما جاء البعد املعريف يف املركز الثاين حيث درجة مدي توافر املهارات  ،٢,٨٦٥٠مبتوسط  عداديف برامج اإل

مبتوسط  ركز األخري جاء البعد الشخصي من درجة مدي توافر املهاراتويف امل ،٢,٨٦٤٠مبتوسط  عدادبرامج اإل
٢,٧٥١١. 

ما درجة اكتساب طالبات جامعة امللك عبد العزيز ملهارات إدارة املستقبل من وجهة  :الرابعالتساؤل إجابة 
  :يف البعد ؟نظرهن

 .الشخصي واألسري واالجتماعي - أ
  .املهين التخصصي - ب
  .ياملعريف والتكنولوج -ج 
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   :على أساس مستوى الكليات :أوالً 

  )١٩(جدول رقم 

  البعد املعريف   البعد التخصصي   البعد الشخصي  
املتوسط 
  احلسايب 

االحنراف 
  املعياري

الرتتيب 
  التنازيل

املتوسط 
  احلسايب 

االحنراف 
  املعياري

الرتتيب 
  التنازيل

املتوسط 
  احلسايب 

االحنراف 
  املعياري

الرتتيب 
  التنازيل

  ٤  ٠,٧٨  ٢,٢٣  ٤  ٠,٩٨  ٢,٠٢  ٤  ١,٠١  ١,٩٤  علوم ال
  ٣  ٠,٨٨  ٢,٧٧  ٣  ٠,٩٩  ٢,٨٠  ٣  ٠,٩٥  ٢,٦٧  اآلداب

  ٢  ٠,٧٥  ٢,٨٠  ٢  ٠,٧٢  ٢,٨٨  ٢  ٠,٦٩  ٢,٩١  دارةاالقتصاد واإل
  ١  ٠,٨٣  ٣,٠٧  ١  ٠,٩٣  ٢,٩٤  ١  ٠,٧٧  ٣,٠١  االقتصاد املنزيل

   -:من اجلدول السابق يتضح ما يلي

يف مجيع أبعاد  وكذلك ،املهارات  املركز األول من حيث درجة اكتسابيف االقتصاد املنزيلجاءت كلية 
دارة يف وقد جاءت كلية االقتصاد واإل ،"البعد الشخصي، البعد التخصصي، والبعد املعريف والتكنولوجي" :الدراسة

فقد جاءت يف املركز  كلية العلوم اأم ،أما كلية اآلداب فقد جاءت يف املركز الثالث ،بعاداملركز الثاين يف مجيع األ
  .األخري
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 ً    :قسامعلى أساس مستوى األ: اثاني

  )٢٠(جدول رقم 

  البعد املعريف   البعد التخصصي   البعد الشخصي  قسمال
املتوسط 
  احلسايب 

االحنراف 
  املعياري

الرتتيب 
  التنازيل

املتوسط 
  احلسايب 

االحنراف 
  املعياري

الرتتيب 
  التنازيل

املتوسط 
  احلسايب 

ف االحنرا
  املعياري

الرتتيب 
  التنازيل

  ١٥  ١,٤  ٢,٢٩  ١٦  ١,١  ٢,٠٥  ١٦  ١,١  ١,٩١  رياضة 
  ١٤  ١,٤٩  ٢,٤٥  ١٥  ١,١١  ٢,١٣  ١٧  ١  ١,٨٢  كيمياء
  ١٧  ١,٤٠  ٢,٠٠  ١٤  ٢,٠٥  ٢,٤٥  ١٤  ١,٨  ٢,٣٠  فيزياء
  ١٦  ١,٢٠  ٢,١١  ١٧  ٠,٩٠  ١,٩٨  ١٥  ١  ١,٩٨  أحياء

  ١٢  ٠,٩٢  ٢,٦٢  ١٣  ٠,٩٠  ٢,٥٣  ١٣  ٠,٩٠  ٢,٥٦  دراسات اجتماعية 
  ٢  ٠,٥٦  ٣,٢٩  ٢  ٠,٧٦  ٣,٤٦  ٧  ١  ٢,٩٣  عالم إ

  ٣  ٠,٦٩  ٣,٢٠  ١  ١,١  ٣,٦٧  ٢  ١,١٥  ٣,٣٣  دراسات إسالمية
  ١٠  ٠,٧٠  ٢,٨١  ٤  ٠,٥٥  ٣,١٧  ٣  ٠,٦٠  ٣,١٥  حماسبة 

  ١٣  ٠,٧٤  ٢,٦٠  ١٢  ٠,٨١  ٢,٥٥  ١٢  ٠,٧٩  ٢,٦٧  إدارة أعمال 
  ٦  ٠,٨٠  ٣,١١  ٩  ٠,٦٧  ٢,٨٨  ٨  ٠,٦٨  ٢,٩٢  إدارة عامة 

  ٨  ٠,٧٧  ٢,٩٠  ٧  ٠,٦٦  ٢,٩٣  ١٠  ٠,٥٥  ٢,٨٧  ات نظم معلوم
  ١  ٠,٥٥  ٣,٨٠  ٣  ٠,٨٢  ٣,٢٧  ١  ٠,٧١  ٣,٧٥  دراسات طفولة

  ٤  ٠,٩٦  ٣,١٥  ٥  ١,١٦  ٣,٠٤  ٦  ٠,٩٥  ٢,٩٦  دارة منزلإسكان و إ
  ٥  ٠,٨٩  ٣,١٤  ١٠  ٠,٧٤  ٢,٨٧  ٩  ٠,٧٦  ٢,٩٢  الغذاء والتغذية 
  ١٠  ٠,٤١  ٢,٨٠  ١١  ٠,٣٦  ٢,٧٥  ١١  ٠,٤٦  ٢,٨٥  املالبس والنسيج

  ٩  ٠,٧٢  ٢,٨٤  ٦  ٠,٦٩  ٢,٩٤  ٤  ٠,٦٢  ٣,١١  سالميةإفنون 
  ٧  ٠,٧٧  ٣,١  ٨  ٠,٦٨  ٢,٩٠  ٥  ٠,٧٣  ٣,٠٢  تربوي

من اجلدول السابق يتضح أنه بالنسبة للبعد الشخصي جاء يف املركز األول من حيث درجة اكتساب 
ما بالنسبة للبعد أيمياء، بينما جاء يف املركز األخري قسم الك ؛قسم دراسات الطفولةإدارة املستقبل  مهارات

 ،قسم الدراسات اإلسالميةإدارة املستقبل  التخصصي جاء يف املركز األول من حيث درجة اكتساب مهارات
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ما بالنسبة للبعد املعريف فقد جاء يف املركز األول قسم دراسات الطفولة أحياء، بينما جاء يف املركز األخري قسم األ
  .م الفيزياءبينما يف املركز األخري جاء قس

    :على أساس مستوى العينة ككل:  اثالثً 

  )٢١(جدول رقم 

  بعادجممل األ  البعد املعريف   البعد التخصصي   البعد الشخصي    
املتوسط 
  احلسايب 

االحنراف 
  املعياري

املتوسط 
  احلسايب 

االحنراف 
  املعياري

املتوسط 
  احلسايب 

االحنراف 
  املعياري

املتوسط 
  احلسايب 

االحنراف 
  عياريامل

مستوى العينة  
  ككل

٧٩٠٣٥. ٢,٧٧٣٢ ٩١٦١٩. ٢,٧٩٠١ ٨٩٩٤٤. ٢,٧٧٠٧ ٨٩٢٠٩. ٢,٧٥٩٧ 

إدارة هارات الطالبات ملدرجة اكتساب  أنه بالرغم من أن الفرق بني متوسطات من اجلدول السابق نالحظ
إدارة هارات بات ملالطالأن البعد املعريف جاء يف املركز األول من حيث درجة اكتساب إال  ،املستقبل طفيفة

 يف املركز األخريأما  ،يف املركز الثاين بينما جاء البعد التخصصي ،)٢,٧٩٠١( وقدره مبتوسط وذلك ،املستقبل
وجند  ،)٢,٧٥٩٧(مبتوسط وقدره  البعد الشخصيملهارات  إدارة املستقبل فقد كان درجة اكتساب مهارات

ن برنامج التعليم أ يعود إيل البعد املعريفإدارة املستقبل يف هارات الطالبات ملالسبب يف ارتفاع متوسط اكتساب 
وتوظيفها يف عملية اجلامعي يف جامعة امللك عبد العزيز يركز علي التعامل مع برامج احلاسب اآليل املختلفة 

رها، تدعم عملية البحث عن املعرفة، ومتييز مصادالتعليم والتعلم للمقررات املختلفة، إضافة إيل وجود مقررات 
  . ومجع البيانات واملعلومات

من  ملهارات إدارة املستقبل جامعة امللك عبد العزيز طالبات ما مصدر اكتساب :اخلامسالتساؤل إجابة 
 :البعديف  وجهة نظرهن؟

 .الشخصي واألسري واالجتماعي - أ
  .املهين التخصصي - ب
  .املعريف والتكنولوجي -ج
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 )٢٢(جدول رقم 

 واألسري البعد الشخصي  
  واالجتماعي

   والتكنولوجي البعد املعريف  التخصصي املهين البعد 

الرتتيب   %النسبة  العدد 
  التنازيل

الرتتيب   %النسبة  العدد 
  التنازيل

الرتتيب   %النسبة  العدد 
  التنازيل

  ١  ٦٥  ٢٧١  ١  ٧٠  ٢٩٢  ١  ٦٣  ٢٦٥  مقررات جامعية
  ٣  ١٧  ٧١  ٣  ١٠  ٤٢  ٢  ١٩  ٨١  دورات جامعية
  ٢  ١٨  ٧٥  ٢  ٢٠  ٨٣  ٣  ١٧  ٧١  عةدورات خارج اجلام

مث الدورات  ،فقد جاء يف املركز األول املقررات اجلامعية :واألسري واالجتماعي بالنسبة للبعد الشخصي
التخصصي جاء يف املركز األول  املهين خارج اجلامعة، أما بالنسبة للبعد بينما يف املركز األخري الدورات ،اجلامعية

 أما بالنسبة للبعد املعريف ،بينما يف املركز األخري الدورات اجلامعية ،ورات خارج اجلامعةمث الد ،املقررات اجلامعية
بينما يف املركز األخري الدورات  ،مث الدورات خارج اجلامعة ،جاء يف املركز األول املقررات اجلامعية والتكنولوجي

جامعة امللك عبد العزيز تسعى إيل بناء  النتيجة تؤكد أن مقررات برنامج التعليم اجلامعي يفوهذه  ،اجلامعية
مث تفاوتت مصادر ، مجاع من أفراد العينة على ذلكإحيث كان هناك  ؛مهارات إدارة املستقبل لدى الطالبات

وهي تلك املتعلقة بالبعد الشخصي -  ما بني مهارات مكتسبة من دورات داخل اجلامعة اكتساب هذه املهارات
تمع والتعليم املستمر يف اجلامعة بالتعاون  -واألسري واالجتماعي مت توفريها من خالل ما تقدمه عمادة خدمة ا

لكن جند أن مصادر اكتساب مهارات البعد املهين  ،مع اهليئة األكادميية لدورات وورش عمل لالرتقاء بالطالبات
تسعي ) ، احلاسب اآليلكمهارات العمل اجلماعي، حل املشكالت(التخصصي والبعد املعريف والتكنولوجي 

كفاية املتاح منها مما يقدم داخل الطالبات للحصول عليها من خالل التحاقهن بدورات خارج اجلامعة لعدم  
  .اجلامعة

 ً   :لفروض البحث اعرض النتائج وفق

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجات احتياج طالبات جامعة امللك عبد العزيز  :الفرض األول
البعد املعريف  –البعد املهين التخصصي  –واالجتماعي  الشخصي واألسريرة املستقبل يف البعد ملهارات إدا

   .الختالف الكلية ىوالتكنولوجي تعز 
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وهو بديل  ،يةموهو أحد االختبارات الالمعل "كروسال واالس"الختبار هذا الفرض مت استخدام اختبار 
إحصائية بني  هل هناك فروق ذات داللة :ار الفرض ملعرفةوهو مناسب الختب ،حادي االجتاهألتحليل التباين 

درجات احتياج طالبات جامعة امللك عبد العزيز ملهارات إدارة املستقبل يف البعد الشخصي واألسري واالجتماعي 
  .الكلية الختالف ىتعز 

  )٢٣(جدول رقم 

البعد املهين   البعد الشخصي واألسري واالجتماعي  القيم
  التخصصي

عريف البعد امل
  والتكنولوجي

 ٢٤,٧٨٩ ٤٦,٨١١ ٧١,٣٥١  احملسوبة ٢كا
 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠٠  قيمة الداللة

  توجد فروق   توجد فروق   توجد فروق   الفروق اإلحصائية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية لدرجات احتياج طالبات جامعة  الفرض أنهواجلدول السابق يثبت صحة 
 –البعد املهين التخصصي  –ملستقبل يف البعد الشخصي واألسري واالجتماعي امللك عبد العزيز ملهارات إدارة ا

  :حسب التوضيح التايلالختالف الكلية  ىالبعد املعريف والتكنولوجي تعز 

  يوضح اجتاه الفروق) ٢٤( جدول رقم 

البعد الشخصي واألسري   الكلية
  واالجتماعي

البعد املهين 
  التخصصي

البعد املعريف 
  والتكنولوجي

الرتتيب   توسط الرتب م
 التنازيل

متوسط 
  الرتب 

الرتتيب 
 التنازيل

متوسط 
  الرتب 

الرتتيب 
 التنازيل

 ٤ ١٣٧,٢٩ ٤ ١٠٧,٢٠ ٤ ٨٣,٩٩  العلوم 

 ٣ ٢١٠,٢٤ ١ ٢٣٩,٧٧ ٢ ٢٣١,٠٦  اآلداب
  ٢ ٢١٤,٧٠  ٣ ٢١٥,٦٣  ٣ ٢١٤,٦٦  دارةاالقتصاد واإل

  ١ ٢٣٦,١٠  ٢ ٢٢٤,٥٥  ١ ٢٤٥,٩٢  االقتصاد املنزيل

  



)دراسة على طالبات جامعة الملك عبد العزیز(برامج التعلیم الجامعي وتنمیة مهارات إدارة المستقبل   

  

  
١٢٣ 

 
باروم ھاشمسمیرة . د العدد الثالث -جلة مجمع م   

   - :جلدول السابق يتضح ما يليمن ا

فقد جاءت كلية االقتصاد املنزيل يف املرتبة  :بالنسبة للبعد الشخصي واألسري واالجتماعي -١
ً  ،مث كلية االقتصاد واإلدارة ،مث تلتها كلية اآلداب ،األويل يف حيث درجة االحتياج   .ا كلية العلوموأخري

 يف املرتبة األويل يف حيث درجة آلدابفقد جاءت كلية ا: بالنسبة للبعد املهين التخصصي -٢
ً  ،مث كلية االقتصاد واإلدارة ،مث تلتها كلية االقتصاد املنزيل ،االحتياج  . ا كلية العلوموأخري
فقد جاءت كلية االقتصاد املنزيل يف املرتبة األويل يف  :بالنسبة للبعد املعريف والتكنولوجي - ٣

ً  ،مث كلية اآلداب ،دارةواإلمث تلتها كلية االقتصاد  ،االحتياج حيث درجة   . ا كلية العلوموأخري

عداد اجلامعي طالبات جامعة مدي توافر يف برنامج اإل جد فروق ذات داللة إحصائية بنيتو  :الفرض الثاين
 –البعد املهين التخصصي  – واألسري واالجتماعيالبعد الشخصي  :امللك عبد العزيز ملهارات إدارة املستقبل يف

  .الكلية الختالف ىتعز  ؛ والتكنولوجيالبعد املعريف

وهو بديل  ،وهو أحد االختبارات الالمعلمية "كروسال واالس"الختبار هذا الفرض مت استخدام اختبار 
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني  :وهو مناسب الختبار الفرض ملعرفة ،حادي االجتاهألتحليل التباين 

واألسري الشخصي البعد  :عبد العزيز ملهارات إدارة املستقبل يف درجات التوافر طالبات جامعة امللك
  .ةالكلي الختالف ىتعز  ،البعد املعريف والتكنولوجي –البعد املهين التخصصي  – واالجتماعي

  يوضح اجتاه الفروق) ٢٥( جدول رقم 

  البعد املعريف   البعد التخصصي  البعد الشخصي  القيم

 ٢٣.٥٥٦ ٣٧,٧٠٩ ٦٣,٢٣٣  احملسوبة ٢كا
 ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠  قيمة الداللة

  توجد فروق   توجد فروق   توجد فروق   الفروق اإلحصائية 



)دراسة على طالبات جامعة الملك عبد العزیز(برامج التعلیم الجامعي وتنمیة مهارات إدارة المستقبل   

  

  
١٢٤ 

 
باروم ھاشمسمیرة . د العدد الثالث -جلة مجمع م   

واجلدول السابق يثبت صحة الفرض أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مدي التوافر يف برنامج 
واألسري الشخصي البعد  :طالبات جامعة امللك عبد العزيز ملهارات إدارة املستقبل يفل عداد اجلامعياإل

    .الكلية الختالف ىتعز  ،البعد املعريف والتكنولوجي –البعد املهين التخصصي  – واالجتماعي

  يوضح اجتاه الفروق) ٢٦( جدول رقم 

البعد الشخصي واألسري   الكلية
  واالجتماعي

البعد املهين 
  التخصصي

البعد املعريف 
  والتكنولوجي

الرتتيب   متوسط الرتب 
 التنازيل

 متوسط
  الرتب 

الرتتيب 
 التنازيل

متوسط 
  الرتب 

الرتتيب 
 التنازيل

 ٤ ١٣٦,٢٩ ٤ ١٢١,٩٢ ٤ ٩٠,٤١  العلوم 

 ٢ ٢١٦,٧٦ ٢ ٢٢٠,٤٨ ١ ٢٣٧,٥٧  اآلداب
  ٣ ٢١٥,٦٩  ١ ٢٣٥,٣٢  ٣ ٢١١,٦٩  دارةاالقتصاد واإل

  ١ ٢٢٩,٢٩  ٣ ٢٠١,١٨  ٢ ٢٢١,٦٧  االقتصاد املنزيل

  : من اجلدول السابق يتضح ما يلي

فقد جاءت كلية اآلداب يف املرتبة األويل  :للبعد الشخصي واألسري واالجتماعيبالنسبة  -١
ً  ،مث كلية االقتصاد واإلدارة ،مث تلتها كلية االقتصاد املنزيل ،التوافر يف حيث درجة  . ا كلية العلوموأخري

 دارة يف املرتبة األويل يففقد جاءت كلية االقتصاد واإل :بالنسبة للبعد املهين التخصصي -٢
ً  ،مث كلية االقتصاد املنزيل ،مث تلتها كلية اآلداب ،حيث درجة التوافر  . ا كلية العلوموأخري

فقد جاءت كلية االقتصاد املنزيل يف املرتبة األويل يف  :بالنسبة للبعد املعريف والتكنولوجي -٣
ً  ،دارةمث كلية االقتصاد واإل ،مث تلتها كلية اآلداب ،التوافر حيث درجة   .العلوما كلية وأخري

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجة االكتساب لطالبات جامعة امللك عبد العزيز  :الفرض الثالث
البعد املعريف  –البعد املهين التخصصي  –البعد الشخصي واألسري واالجتماعي  :ملهارات إدارة املستقبل يف

   .الختالف الكلية ىتعز  ،والتكنولوجي



)دراسة على طالبات جامعة الملك عبد العزیز(برامج التعلیم الجامعي وتنمیة مهارات إدارة المستقبل   

  

  
١٢٥ 

 
باروم ھاشمسمیرة . د العدد الثالث -جلة مجمع م   

وهو بديل  ،وهو أحد االختبارات الالمعلمية "كروسال واالس"خدام اختبار الختبار هذا الفرض مت است
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني  :وهو مناسب الختبار الفرض ملعرفة ،حادي االجتاهألتحليل التباين 

البعد الشخصي واألسري  :درجات اكتساب طالبات جامعة امللك عبد العزيز ملهارات إدارة املستقبل يف
  .الكلية فالختال ىتعز  ،البعد املعريف والتكنولوجي –البعد املهين التخصصي  –االجتماعي و 

  يوضح اجتاه الفروق) ٢٧(جدول رقم 

واألسري البعد الشخصي   القيم
  واالجتماعي

البعد املعريف   البعد املهين التخصصي
  والتكنولوجي

 ٢٤,٤٥٥ ٤١,٩٠٩ ٣٦,٠٢٤  احملسوبة ٢كا
 ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠  قيمة الداللة

  توجد فروق   توجد فروق   توجد فروق   الفروق اإلحصائية 
واجلدول السابق يكشف صحة الفرض أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مدي االكتساب يف برنامج 

البعد الشخصي واألسري  :يف ،طالبات جامعة امللك عبد العزيز ملهارات إدارة املستقبلل عداد اجلامعياإل
  .الكلية الختالف ىالبعد املعريف والتكنولوجي تعز  –البعد املهين التخصصي  –عي واالجتما

   



)دراسة على طالبات جامعة الملك عبد العزیز(برامج التعلیم الجامعي وتنمیة مهارات إدارة المستقبل   

  

  
١٢٦ 

 
باروم ھاشمسمیرة . د العدد الثالث -جلة مجمع م   

  يوضح اجتاه الفروق) ٢٨( جدول رقم 

واألسري البعد الشخصي   الكلية
  واالجتماعي

البعد املهين 
  التخصصي

البعد املعريف 
  والتكنولوجي

الرتتيب   متوسط الرتب 
 التنازيل

متوسط 
  الرتب 

الرتتيب 
 التنازيل

متوسط 
  الرتب 

الرتتيب 
 التنازيل

 ٤ ١٤١,٣٩ ٤ ١١١,٧٩ ٤ ١٢٦,٤٧  العلوم 

 ٢ ٢١١,٩٤ ٣ ٢١١,٠٢ ٣ ١٩٧,٣٤  اآلداب
  ٣ ٢٠٨,٤٩  ٢ ٢٢٥,٩٦  ٢ ٢٢٠,٩٨  دارةاالقتصاد واإل

  ١ ٢٤١,٠١  ١ ٢٣٠,٢٢  ١ ٢٤٢,٦٨  االقتصاد املنزيل
  : من اجلدول السابق يتضح ما يلي

فقد جاءت كلية االقتصاد املنزيل يف املرتبة  :االجتماعيبالنسبة للبعد الشخصي واألسري و  -١
ً  ،مث كلية اآلداب ،مث تلتها كلية االقتصاد واإلدارة ،االكتساب األويل يف حيث درجة  . ا كلية العلوموأخري

يف املرتبة األويل يف حيث  فقد جاءت كلية االقتصاد املنزيل :بالنسبة للبعد املهين التخصصي -٢
ً  ،مث كلية اآلداب ،دارةتلتها كلية االقتصاد واإلاالكتساب مث  درجة  . ا كلية العلوموأخري

فقد جاءت كلية االقتصاد املنزيل يف املرتبة األويل يف  :بالنسبة للبعد املعريف والتكنولوجي -٣
ً  ،دارةمث كلية االقتصاد واإل ،مث تلتها كلية اآلداب ،التوافر حيث درجة   .ا كلية العلوموأخري

  :النتائج املتعلقة بآراء اخلرجيات حول فسري ومناقشةت

   :ملهارات إدارة املستقبل درجة االحتياج

 :اجلامعة ككلدرجة االحتياج على مستوى  -١
) ٣,١٥( قدره توسطمب والتكنولوجي إىل البعد املعريفاحلاجة  متوسطكشفت النتائج على ارتفاع 

حث عن املعرفة ومتييز مصادرها، مجع البيانات الفهم القرائي، الكتابة العلمية، الب(والذي ارتبط مبهارات 
ا، تنظيم وبناء املعرفة، التعامل مع برامج احلاسب اآليل املختلفة، وتوظيفه يف  واملعلومات وتفسري مدلوال

  .)احلياة العملية، واالطالع والتعلم الذايت



)دراسة على طالبات جامعة الملك عبد العزیز(برامج التعلیم الجامعي وتنمیة مهارات إدارة المستقبل   

  

  
١٢٧ 

 
باروم ھاشمسمیرة . د العدد الثالث -جلة مجمع م   

وضع الرؤية (رات والذي ارتبط مبها )٣,١٤( قدره توسطمبالتخصصي املهين البعد احلاجة إىل مث 
املستقبلية، االجناز العملي، حتديد األولويات، التخطيط االسرتاتيجي، اختاذ القرارات، العمل اجلماعي، حل 

، وهو متوسط يقل بقدر قليل عن )املشكالت، التعامل مع األزمات، كتابة السرية الذاتية، تطوير النمو املهين
  . البعد السابق

والذي ارتبط مبهارات  )٣,٠٧( وقدره مبتوسطواألسري واالجتماعي ي البعد الشخصاحلاجة إىل مث 
التذكر والفهم والتعبري، النقد والتفسري املنطقي، ضبط االنفعاالت، حتمل املسؤولية جتاه النفس، التفاعل (

رة خبدمة األسري، االتصال والتفاعل مع اآلخرين، التعامل مع االختالفات، التكيف مع املتغريات السريعة، املباد
تمع   .)البيئة وا

 البعد املعريف(وبالرغم أنه ال توجد فروق عالية بني متوسطات احلاجة إىل أبعاد مهارات إدارة املستقبل 
اخنفاض  إال أن النتائج تكشف) واألسري واالجتماعيالبعد الشخصي و  املهين التخصصي،البعد والتكنولوجي، و 

الشخصي (ملهارات البعد كما عربن عنها ) التخرجطالبات ( -عينةأفراد ال- لطالبات حساس باحلاجة لاإل
  .التايلما سبق يف التفصيل علي مستوي الكليات ويأيت تفسري  ).واالجتماعي واألسري

  :على مستوي الكلياتملهارات إدارة املستقبل درجة االحتياج  -٢
  )٢٩(جدول رقم 

واألسري  البعد الشخصي
  واالجتماعي

  البعد املعريف والتكنولوجي  صيالتخصاملهين البعد 

ً  أكثر ً  أقل  ااحتياج ً  أكثر  ااحتياج ً  أقل  ااحتياج ً  أكثر  ااحتياج ً  أقل  ااحتياج   ااحتياج
كلية االقتصاد 
املنزيل متوسط 

)٣,٤٥(  

كلية العلوم 
  )١,٨(متوسط 

كلية اآلداب 
  )٣,٤(مبتوسط 

كلية العلوم 
  )٢,١(متوسط 

كلية االقتصاد 
املنزيل متوسط 

)٣,٤٤(  

لية العلوم ك
  )٢,٦(مبتوسط 

 ً واألسري  الشخصيملهارات البعد  اوضح اجلدول السابق أن طالبات كلية االقتصاد املنزيل األكثر احتياج
 ً عكسن احلاجة  كلية اآلدابملهارات هذا البعد، وطالبات   اواالجتماعي، وطالبات كلية العلوم هن األقل احتياج

ً األكرب ملهارات البعد املهين التخصصي ملهارات البعد املهين  ا، أما طالبات كلية العلوم كن األقل احتياج



)دراسة على طالبات جامعة الملك عبد العزیز(برامج التعلیم الجامعي وتنمیة مهارات إدارة المستقبل   

  

  
١٢٨ 

 
باروم ھاشمسمیرة . د العدد الثالث -جلة مجمع م   

ّ  ،التخصصي احلاجة إىل مهارات البعد املعريف والتكنولوجي أظهرت النتائج أن طالبات كلية االقتصاد  أما ما خيص
ً  ااملنزيل أيضً  ً ملهارات البعد املعريف والتكنولوجي، وطالبات كلية العلوم هن ا ااألكثر احتياج ملهارات  األقل احتياج

  .اهذا البعد أيضً 

 حسب استجابات كامل تكانواألسري واالجتماعي يف برامج التعليم اجلامعي   البعد الشخصيمهارات 
ً هي املهارات العينة  أفراد ً ااألقل احتياج ً ا، واألقل توافر   .ا، واألقل اكتساب

ملرحلة البكالوريوس تفتقر إىل مهارات  )ثيف الكليات موضع البح( وهذا يعين أن برامج التعليم اجلامعي
الفهم والتعبري، والنقد والتحليل، وضبط االنفعاالت وحتمل (البعد الشخصي واألسري واالجتماعي كمهارات 

وهذه نتائج . )والتفاعل األسري واالتصال والتفاعل مع اآلخرين، والتعامل مع االختالفاتاملسئولية جتاه النفس، 
واليت تسعى لتكون جودة التعليم العايل يف اململكة هليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي ال حتقق متطلبات ا

العربية السعودية مساوية ألعلى املعايري العاملية، وهذا يتحقق عندما تكون توقعات التعلم اخلاصة باملؤهالت العليا 
حت دراسات عديدة من شىت أقطار العامل أن وقد أوض ،ما هو أبعد بكثري من جمرد اكتساب املعرفة إىلترمي 

  .وتشمل هذه السمات الشخصية ،هناك حاجة ملحة ملدى أوسع من نواتج التعلم

البعد الشخصي واألسري (وكذلك تشري النتائج إىل أن أفراد العينة أنفسهن ال تدرك أمهية مهارات 
البحثية حول سبل تطوير برامج التعليم  والنتائج على هذا النحو تثري العديد من التساؤالت ،)واالجتماعي

  .اجلامعي مبا حيقق التوازن يف جوانب إعداد اخلرجيني واخلرجيات

  :ملهارات البعد املعريف والتكنولوجي ومهارات البعد املهين التخصصي جند احتياج أفراد العينةأما ما خيص 

كانت أكرب من حاجتهن   ،)٣,١٥( أن متوسط حاجة أفراد العينة ملهارات البعد املعريف والتكنولوجي
أما  ،واألكثر حاجة لتلك املهارات طالبات كلية االقتصاد املنزيل ،)٣,١١(ملهارات البعد املهين التخصصي 

ورمبا تكون بعض مقررات اإلعداد  ،)البعد املهين التخصصي(طالبات كلية اآلداب فكن األكثر حاجة ملهارات 
  .هلا دخل يف ذلك
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/ الشخصي واألسري واالجتماعي(كن األقل حاجة ملهارات البعد  ن طالبات كلية العلوموأظهرت النتائج أ
عداد اجلامعي وخلوه مما يدعم ورمبا يرجع ذلك اىل طبيعة برنامج اإل ،)واملهين التخصصي/ املعريف والتكنولوجي
  .مثل تلك املهارات

  :مهارات إدارة املستقبل بربنامج اإلعداد اجلامعي مدى توافر

  :امعةعلي مستوي اجلى التوافر مد -١

وضع الرؤية (واليت متثلت يف  ،)٢,٨٦٥٠(التخصصي مبتوسط املهين البعد ب املهارات املرتبطة وافرتت
املستقبلية، االجناز العملي، حتديد األولويات، التخطيط االسرتاتيجي، اختاذ القرارات، العمل اجلماعي، حل 

  .)السرية الذاتية، تطوير النمو املهيناملشكالت، التعامل مع األزمات، كتابة 

الفهم (واليت متثلت يف  ،)٢,٨٦٤٠(مبتوسط  والتكنولوجي البعد املعريفب ت املهارات املرتبطةمث توافر 
ا، تنظيم  القرائي، الكتابة العلمية، البحث عن املعرفة ومتييز مصادرها، مجع البيانات واملعلومات وتفسري مدلوال

  .)عامل مع برامج احلاسب اآليل املختلفة، وتوظيفه يف احلياة العملية، واالطالع والتعلم الذايتوبناء املعرفة، الت

ً أو  واليت متثلت  ،)٢,٧٥١١(مبتوسط واألسري واالجتماعي البعد الشخصي ب ت املهارات املرتبطةا توافر خري
ل املسؤولية جتاه النفس، التفاعل التذكر والفهم والتعبري، النقد والتفسري املنطقي، ضبط االنفعاالت، حتم(يف 

األسري، االتصال والتفاعل مع اآلخرين، التعامل مع االختالفات، التكيف مع املتغريات السريعة، املبادرة خبدمة 
تمع    .)البيئة وا

والتكنولوجي  البعد املعريفب تقاربت متوسطات توافر مهارات البعد املهين التخصصي مع املهارات املرتبطة
ويأيت  .واألسري واالجتماعيالبعد الشخصي ب رنامج اإلعداد اجلامعي وفاقت درجة توافر املهارات املرتبطةيف ب

  .مستوي الكليات التايلتفسري ما سبق يف التفصيل علي 

  

  

  



)دراسة على طالبات جامعة الملك عبد العزیز(برامج التعلیم الجامعي وتنمیة مهارات إدارة المستقبل   

  

  
١٣٠ 

 
باروم ھاشمسمیرة . د العدد الثالث -جلة مجمع م   

 :علي مستوى الكلياتمدي التوافر  - ٢
  )٣٠(جدول رقم 

واألسري  البعد الشخصي
  واالجتماعي

  يف والتكنولوجيالبعد املعر   التخصصي املهين البعد

ً  أكثر ً  أقل  اتوافر ً  أكثر  اتوافر ً  أقل  اتوافر ً  أكثر  اتوافر ً  أقل  اتوافر   اتوافر
كلية اآلداب 

متوسط 
)٢,٩٥(  

كلية العلوم 
متوسط 

)١,٧٣٥(  

كلية االقتصاد 
واإلدارة مبتوسط 

)٣,١(  

كلية العلوم 
  )٢,١(متوسط 

كلية االقتصاد 
املنزيل متوسط 

)٣,١(  

كلية العلوم 
  )٢,٢(مبتوسط 

واألسري واالجتماعي تتوافر أكثر يف برنامج االعداد اجلامعي  البعد الشخصييوضح اجلدول أن مهارات 
 ً عداد اجلامعي لكلية االقتصاد يف برنامج اإل الكلية اآلداب، أما مهارات البعد املهين والتخصصي فهي أكثر توافر

 ،املنزيل هو األكثر توافر ملهارات البعد املعريف والتكنولوجيواإلدارة، وتشري النتائج إال أن برنامج كلية االقتصاد 
البعد الشخصي واألسري، ومهارات البعد املهين  األقل ملهاراتوحقق برنامج اإلعداد اجلامعي بكلية العلوم التوافر 

  . التخصصي، ومهارات البعد املعريف والتكنولوجي

وضع الرؤية املستقبلية، (هين التخصصي مثل مهارات حسب آراء أفراد العينة عن توافر مهارات البعد امل
االجناز العملي، حتديد األولويات، التخطيط االسرتاتيجي، اختاذ القرارات، العمل اجلماعي، حل املشكالت، 

بصورة أكرب ) ٢,٨٦٥٠(يف برامج التعليم اجلامعي ) التعامل مع األزمات، كتابة السرية الذاتية، تطوير النمو املهين
والتقارب الشديد واضح بني متوسطات توافر مهارات  ،)٢,٨٦٤٠(توافر مهارات البعد املعريف والتكنولوجي من 

عداد اجلامعي، وقد يرجع ذلك إىل تسارع البعد املهين التخصصي والبعد املعريف والتكنولوجي يف برامج اإل
مل ) ٢٠٠٥باينز وآخرون، (ديدة كما أورد التغريات التكنولوجية مما جيعل احلاجة مستمرة ملهارات ج) التحوالت(

ا   . تستطع برامج التعليم اجلامعي جمارا

يف توافر مهارات البعد املهين ) ٣,١(وحقق الربنامج اجلامعي لكلية االقتصاد واإلدارة املتوسط األكرب 
ي، اختاذ القرارات، وضع الرؤية املستقبلية، االجناز العملي، حتديد األولويات، التخطيط االسرتاتيج(التخصصي 
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عن بقية ) العمل اجلماعي، حل املشكالت، التعامل مع األزمات، كتابة السرية الذاتية، تطوير النمو املهين
   .الكليات بالرتتيب االقتصاد املنزيل، كلية اآلداب، كلية العلوم

ررات تسهم يف تنمية عداد اجلامعي لكلية االقتصاد واإلدارة بطبيعته حيتوي مقوتفسري ذلك أن برنامج اإل
، التحليل الكمي، دارة االسرتاتيجيةة، اإلياإلدار نظم املعلومات (مقررات مهارات البعد املهين التخصصي مثل 

....... إعداد التقارير، نظم مساندة القرارات، القيادة، نظام إدارة املعرفة  ،، حتليل وتصميم النظمارة العملياتدإ
  ).وغريها

  :إدارة املستقبل مهارات درجة اكتساب

  :امعةعلى مستوى اجلدرجة االكتساب  -١

ً  والتكنولوجي البعد املعريفكشفت النتائج على أن املهارات املرتبطة ب مبتوسط ا هي األكثر اكتساب
الفهم القرائي، الكتابة العلمية، البحث عن املعرفة ومتييز مصادرها، مجع البيانات (واليت متثلت يف  )٢,٧٩٠١(

ا، تنظيم وبناء املعرفة، التعامل مع برامج احلاسب اآليل املختلفة، وتوظيفه يف احلياة واملعلومات و  تفسري مدلوال
  .)العملية، واالطالع والتعلم الذايت

وضع الرؤية (واليت متثلت يف  ،)٢,٧٧٠٧(التخصصي مبتوسط املهين البعد املهارات املرتبطة بمث اكتساب 
يد األولويات، التخطيط االسرتاتيجي، اختاذ القرارات، العمل اجلماعي، حل املستقبلية، االجناز العملي، حتد

  .)املشكالت، التعامل مع األزمات، كتابة السرية الذاتية، تطوير النمو املهين

ً أو  واليت  ،)٢,٧٥٩٧(مبتوسط  واألسري واالجتماعي البعد الشخصياملهارات املرتبطة باكتساب  اخري
والتعبري، النقد والتفسري املنطقي، ضبط االنفعاالت، حتمل املسؤولية جتاه النفس، التذكر والفهم ( :متثلت يف

التفاعل األسري، االتصال والتفاعل مع اآلخرين، التعامل مع االختالفات، التكيف مع املتغريات السريعة، املبادرة 
تمع   ).خبدمة البيئة وا

ملهارات املتوافرة يف برامج اإلعداد اجلامعي تقارب كشفت نتائج استجابات أفراد العينة يف درجة اكتساب ا
، التخصصياملهين البعد والتكنولوجي، باملهارات املرتبطة ب املعريفالبعد متوسطات اكتساب املهارات املرتبطة ب
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 ،واألسري واالجتماعي حسب وجهة نظر عينة البحث البعد الشخصياملهارات املرتبطة باكتساب واليت فاقت 
  .الكليات التايل ىمستو  ما سبق يف التفصيل علي ويأيت تفسري

 :علي مستوى الكلياتدرجة االكتساب  - ٢
  )٣١(جدول رقم 

واألسري  البعد الشخصي
  واالجتماعي

  البعد املعريف والتكنولوجي  التخصصياملهين البعد 

ً  أكثر ً  أقل  ااكتساب ً  أكثر  ااكتساب ً  أقل  ااكتساب ً  أكثر  ااكتساب ً  أقل  ااكتساب   ااكتساب
القتصاد املنزيل ا

مبتوسط 
)٣,٠١(  

كلية العلوم 
املتوسط 

)١,٩٤(  

كلية االقتصاد 
املنزيل متوسط 

)٢,٩٤(  

كلية العلوم 
)٢,٠٢(  

كلية االقتصاد 
املنزيل املتوسط 

)٣,٠٧(  

كلية العلوم 
املتوسط 

)٢,٢٣(  
ً كلية االقتصاد املنزيل طالبات   بأن )٣١(أوضح اجلدول رقم  يف   إدارة املستقبل ملهارات اهن األكثر اكتساب

مبتوسط  واألسري واالجتماعي الشخصي، والبعد )٣,٠٧(البعد املعريف والتكنولوجي مبتوسط ( كافة األبعاد
   .)٢,٩٤(توسط ، والبعد املهين التخصصي مب)٣,٠١(

ً هن طالبات كلية العلوم أن و  واالجتماعي واألسري  الشخصي(ملهارات األبعاد الثالثة  ااألقل اكتساب
  ).رات البعد املهين التخصصي وكذلك ملهارات البعد املعريف والتكنولوجيومها

ضم سبعة أقسام علمية ت فهي ،االقتصاد املنزيلكلية عداد التخصصي لطبيعة برنامج اإلإيل وذلك يرجع 
ا العلمية، الصحية، األقسامهذه تسعى  ،املعرفةولكنها متكاملة  ،ذات طبيعة خمتلفة  من خالل تعدد ختصصا

دفالتقنية لتحقيق اجلودة الشاملةو الرتبوية، التطبيقية، البحثية  فاخلطة  ،عداد املتميز للفتاة السعوديةاإل ، 
التنوع يف املقررات اليت تدرسها الطالبة  مما أدى إيلالدراسية لكل قسم علمي مبنية علي األقسام األخرى، 

ا مهارا ،انعكس علي تأهيلها العلمي كذلك وجود القسم الرتبوي من  ،ت إدارة عمل املستقبلوبالتايل الكتسا
الكلية ساعد هذا القسم بقية أقسام  يضم متخصصات يف املناهج وطرق التدريس ضمن أقسام االقتصاد املنزيل

ً  ؛وكيفية التدريس بتقدمي دورات وورش عمل عن طرق التدريس الفعالة ا ال يوجد أضفي ذلك على هذه الكلية متيز
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يف عملية التعليم والتعلم، كل ذلك  نشطة استخدام التكنولوجياأذلك زيادة ك،  )يات عينة البحثكل(يف بقية 
  .استجابة الطالبات ىانعكس عل

  :مهارات إدارة املستقبل اكتسابمصادر 

بينما يف املركز  ،مث الدورات اجلامعية ،فقد جاء يف املركز األول املقررات اجلامعية :بالنسبة للبعد الشخصي
مث الدورات  ،جاء يف املركز األول املقررات اجلامعية :خارج اجلامعة، أما بالنسبة للبعد التخصصي خري الدوراتاأل

جاء يف املركز األول املقررات  :أما بالنسبة للبعد املعريف ،بينما يف املركز األخري الدورات اجلامعية ،خارج اجلامعة
  . املركز األخري الدورات اجلامعيةبينما يف ،مث الدورات خارج اجلامعة ،اجلامعية

  :مجاليةمناقشة النتائج اإل

  )٣٢(جدول رقم 

  درجة االكتساب  مدى التوافر  درجة احلاجة  األبعاد
الشخصي األسري 

  واالجتماعي
) ٣,٤٥(األكثر حاجة 

  كلية االقتصاد املنزيل
ً األقل  ) ١,٨( ااحتياج

  كلية العلوم

 ً   )٢,٩٥( ااالكثر توافر
  كلية اآلداب

ً األ ) ١,٧٣٥( اقل توافر
  كلية العلوم

ً األ ) ١,٩٤( اقل اكتساب
  كلية العلوم

ً األ ) ٣,٠١( اكثر اكتساب
  االقتصاد املنزيل

) ٣,٤(كثر حاجة األ  املهين التخصصي
  كلية اآلداب
كلية ) ٢,١(األقل حاجة 

  العلوم

ً األ كلية ) ٣,١( اكثر توافر
  االقتصاد واإلدارة

 ً كلية ) ٢,١( ااألقل توافر
  العلوم

ً األ ) ٢,٠٢( اقل اكتساب
  كلية العلوم

ً األ ) ٢,٩٤( اكثر اكتساب
  االقتصاد املنزيل

) ٣,٤٤(األكثر حاجة   املعريف والتكنولوجي
  كلية االقتصاد املنزيل

كلية ) ٢,٦(األقل حاجة 
  العلوم

 ً ) ٣,١( ااألكثر توافر
  االقتصاد املنزيل

 ً كلية ) ٢,٢( ااألقل توافر
  العلوم

ً األ ) ٢,٢٣( اقل اكتساب
  كلية العلوم

ً األكثر  ) ٣,٠٧( ااكتساب
  االقتصاد املنزيل 

   :يالحظ )٣٣(و ) ٣٢(من اجلداول رقم و ) ٢١/ ١٨/ ١٥(رقم  للنتائج واجلداول السابقة ااستنادً 
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) ٢,٨٦٥٠(يف برامج التعليم اجلامعي ) البعد املهين التخصصي(توافر مهارات  أنه بالرغم من أن متوسط
إال أن حاجة أفراد العينة كانت أكرب  ،)٢,٨٦٤٠) (البعد املعريف والتكنولوجي(مهارات أكرب من متوسط توافر 

درجة  وكذلك ،)٣,١١(عن مهارات البعد املهين التخصصي ) ٣,١٥(ملهارات البعد املعريف والتكنولوجي 
 البعد(ارات مهمن اكتساب ) ٢,٧٩٠١البعد املعريف والتكنولوجي (اكتساب أفراد العينة كانت أكرب ملهارات 

  .)٢,٧٧٠٧التخصصي  املهين

  )٣٣(جدول رقم 

  االكتساب  التوافر  احلاجة  البعد
اقتصاد   

  منزيل
اقتصاد   علوم

  دارةإو 
اقتصاد   دابآ

  منزيل
اقتصاد   علوم

  دارةإو 
اقتصاد   دابآ

  منزيل
اقتصاد   علوم

  دارةإو 
  دابآ

الشخصي 
األسري 

  واالجتماعي

األكثر 
)٣,٤٥(  

 قلاأل
)١,٨(  

قل األ      
ً تو   اافر
)١,٧٣٥(  

كثر األ  
 ً  اتوافر

)٢,٩٥(  

كثر األ
)٣,٠١(  

قل األ
 ً  ااكتساب

)١,٩٤(  

    

املهين 
  التخصصي

قل األ  
)٢,١(  

كثر األ  
 حاجة

)٣,٤(  

قل األ  
 ً  اتوافر

)٢,١(  

كثر األ
 ً ا توافر

)٣,١(  

األكثر   
)٢,٩٤(  

قل األ
 ً  ااكتساب

)٢,٠٢(  

    

املعريف 
  والتكنولوجي

األكثر 
)٣,٤٥(  

االقل 
)٢,٦(  

كاأل    
ثر 
)٣,١(  

قل األ
 ً  اتوافر

)٢,٢(  

األكثر     
)٣,٠٧(  

قل األ
 ً  ااكتساب

)٢,٢٣(  

    

األكثر حاجة ملهارات البعد املعريف  كلية االقتصاد املنزيلأن طالبات ) ٣٣(أوضح اجلدول رقم 
ً أ، بالرغم من )٣,٤٥(والتكنولوجي   وحققت ،)٣,١(هلذه املهارات  ان برناجمها للتعليم اجلامعي كان األكثر توافر

ا ملهارات هذا البعد ) ٣,٠٧(املتوسط األعلى  الفهم (واليت تتمثل يف  ،)املعريف والتكنولوجي(يف اكتساب طالبا
ا،  القرائي، الكتابة العلمية، البحث عن املعرفة ومتييز مصدرها، مجع البيانات واملعلومات وتفسريها ومعرفة مدلوال

، وقد يعود )مج احلاسب وتوظيفها يف احلياة العملية، واالطالع والتعلم الذايتوتنظيم وبناء املعرفة، والتعامل مع برا
ا كلية حتوي  ً سبب ذلك أ  ذات طبيعة تطبيقية، إضافة إىل وجود القسم الرتبوي يف هذه الكلية أثراها اأقسام
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) ً ا ملهارات البع ،)اكما ذكر سابق ا الكلية األعلى يف اكتساب طالبا د املعريف والتكنولوجي ولكن بالرغم من أ
  .عداد اجلامعيإال أن املكتسب ال يليب االحتياج، فهناك احتياج متزايد هلذه املهارات يف برامج اإل

عداد طالبات االقتصاد املنزيل بصورة تساعد على تنمية مهارات إوهو ما يدلل على أمهية تطوير برنامج 
ذه االمكانات يسامهن  ،ات وخلفيات ومعارف خمتلفةحبيث تتمتع خرجياته مبواهب ومهار  ؛إدارة املستقبل

  ).٢٠٠٧ليفني، (الشخصية يف االرتقاء بالعمل 

  :التايلبكلية العلوم  كشفت النتائج اخلاصة

من الكلية األقل يف احلاجة والتوافر واالكتساب ملهارات كل  فهيأضعف النتائج وردت من كلية العلوم 
ما يعين حاجة كلية وهو ) ي، املهين التخصصي، واملعريف والتكنولوجيالشخصي األسري واالجتماع(بعاد األ

عداد يف بعض من ضرورة توفري فرص اإل) ٢٠١٢ عبد الباقي،(وهذا ما يؤيده  ،العلوم لتطوير برناجمها
 سهام يف مواجهة توفري متطلبات إدارة املستقبل يف اخلرجينيجودة التعليم واإل وذلك ملقابلة ،العلمية التخصصات

  .واخلرجيات

  :التايللنتائج كلية اآلداب نرى بالنسبة 

/ األعالم/ علم االجتماع/ علم النفس(يف كلية اآلداب مثل  نالحظ أن طبيعة مقررات بعض األقسام
حيث   ؛)الشخصي األسري واالجتماعي(تسهم يف معظمها يف تنمية مهارات البعد ) سالميةالدراسات اإل

عداد اجلامعي لكلية اآلداب من وجهة نظر الطالبات اإلت هذا البعد يف برنامج كشفت النتائج عن توافر مهارا
الفهم والتعبري، والنقد والتحليل، وضبط االنفعاالت وحتمل املسئولية جتاه النفس، (كمهارات ؛  على وشك التخرج

لكلية  عداد اجلامعياإلامج نلكن بر  ؛)والتفاعل األسري واالتصال والتفاعل مع اآلخرين، والتعامل مع االختالفات
وضع الرؤية املستقبلية، االجناز العملي، حتديد األولويات، (فتقر إىل مهارات البعد املهين التخصصي مثل اآلداب ي

التخطيط االسرتاتيجي، اختاذ القرارات، العمل اجلماعي، حل املشكالت، التعامل مع األزمات، كتابة السرية 
  .كثر حاجة ملهارات هذا البعداأل أن كلية اآلداب يث أظهرت النتائجح) الذاتية، تطوير النمو املهين
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  :التايل فنالحظدارة كلية االقتصاد واإلأما  

يف توافر مهارات البعد ) ٣,١(عداد اجلامعي لكلية االقتصاد واإلدارة حقق املتوسط األكرب أن برنامج اإل 
، حتديد األولويات، التخطيط االسرتاتيجي، اختاذ وضع الرؤية املستقبلية، االجناز العملي(املهين التخصصي 

عن ) القرارات، العمل اجلماعي، حل املشكالت، التعامل مع األزمات، كتابة السرية الذاتية، تطوير النمو املهين
  .بقية الكليات بالرتتيب االقتصاد املنزيل، كلية اآلداب، كلية العلوم

ة االقتصاد واإلدارة حيتوي يف معظمه على مقررات تساعد وتفسري ذلك أن برنامج اإلعداد اجلامعي لكلي
ً ( على تنمية مهارات البعد املهين التخصصي   .)اكما ذكر سابق

أن النتائج النهائية تكشف أنه من املتعذر اإلشارة إىل متيز برنامج اإلعداد اجلامعي لكلية دون أخرى 
ا بتوافر مهارات إدارة املستقبل باأل )الكليات موضع البحث( بعاد موضع الدراسة يف برناجمها، واكتساب طالبا

  .خرىبعاد األللمهارات احملددة لكل بعد فكل برنامج متيز يف بعد على حساب األ

من أن خمرجات معظم اجلامعات غري مكتملة، إال ) ٢٠١٢عرب، (والنتائج السابقة تتفق مع ما يسوقه 
ميكن إجراء حتول كبري يف نوعية اخلرجيني وخمرجات التعلم وتقليل  أنه باالستمرار يف تطوير برامج التعليم اجلامعي

وهذا يؤكد على أمهية إعادة النظر يف برامج  ،الفجوة بني ما حيمله اخلريج وبني مهارات إدارة العمل يف املستقبل
اول على اكتساب املهارات، وأن يتن -)٢٠٠٧كولويل، (كما أورد - ن يركز بشكل أكربأو  ،إعداد اخلرجيني

تضمني املنهج التعليمي وبرامج التعليم احلاجات واملهارات األوسع للشباب كأفراد، ويثري تساؤالت حول كيفية 
املؤمتر "وهذا ما أكده ، عداد اجلامعي مبا حيقق التوازن يف بناء شخصية اخلرجينيمهارات إدارة املستقبل يف برامج اإل

نشاء وحدات يف اجلامعات إوذلك من خالل  ،"ة مهارات الطلبةتنمي"بضرورة " ٢٠١٢الدويل للتعليم العايل، 
تم بوضع وتنفيذ خطط لتطوير مهارات وقدرة الطلبة على مواصلة  وتنمية  ،التعلم وحل املشكالتالسعودية 

مهارات التفكري لديهم، وتطوير مهارات اخلرجيني املهنية واالجتماعية والشخصية، ومتكني الطلبة من توسيع 
م وضع آلية "تضمني املهارات يف اخلطط الدراسية اجلامعية، و  -كما ذكر املؤمتر-وهذا يستدعي  ،املعرفية قاعد

  ."لتقصي املهارات املستجدة وادراجها بشكل فوري
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ضرورة النظر لكافة العوامل واملتغريات اليت تؤثر على سري العملية  -)٢٠١٢الزين، (كما ذكر - وكذلك 
رجات التعليم وتكوين موارد بشرية ذات جودة عالية قادرة على مواكبة احتياجات التعليمية بقصد حتسني خم
تمع   .املستقبل ومتطلبات ا

  :التوصيات

توجيه االهتمام حنو مهارات إدارة املستقبل واليت تعد بعد من أبعاد بناء اخلربة املتكاملة يف  -
  .برامج التعليم اجلامعي

ة حتقق أقصى تأثري ممكن يف جمموعة واسعة من نواتج تصميم برامج التعليم اجلامعي بطريق -
 .التعلم

بالربامج التعليمية يف األقسام  حتديد منهجية لتضمني مهارات إدارة العمل يف املستقبل -
 .العلمية

 .جراء األحباث اليت ترتبط مباشرة ببناء خربات ومهارات اخلرجيني يف برامج التعليم اجلامعيإ -
  .جلامعة لتطوير مهارات الطلبةنشاء مركز أو وحدة يف اإ -
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  :املراجع

، "تنمية املهارات للقرن احلادي والعشرين: اململكة املتحدة: "باينز، جون وآخرون  .١
لد  جملة   .٢٠٠٥/ سبتمرب) ٣(العدد ) ٣٥(مستقبليات، مكتب الرتبية الدويل، جنيف، ا

" للتنميةصالح اجلامعات سبيل لبناء القدرات املطلوبة إ: "بدران، إبراهيم .٢

EDARA MAGAZINE ،م٢٠١١بريل، إ. 
صالح اجلامعي اجلزائري يف جتسري الرهانات األساسية لتفعيل اإل: "الزين، منصوري .٣

، املؤمتر العريب األول اسرتاتيجيات التعليم العايل وختطيط املوارد "الفجوة بني التعليم وسوق العمل
 .م٢٠١٢/ بريلإ/ ٢٦- ٢٤البشرية، اجلامعة اهلامشية، عمان، 

" التعليم العايل ومتغريات ما بعد االقتصاد العاملي اجلديد: "عبد الباقي، مصطفي أمحد .٤
املؤمتر العريب األول اسرتاتيجيات التعليم العايل وختطيط املوارد البشرية، اجلامعة اهلامشية، عمان، 

 .م٢٠١٢/ بريلإ/ ٢٦- ٢٤
طيطها للتعليم اجلامعي، املؤمتر جتربة اململكة العربية السعودية يف خت: عرب، فهد أمحد .٥

/ ٢٦-٢٤العريب األول اسرتاتيجيات التعليم العايل وختطيط املوارد البشرية، اجلامعة اهلامشية، عمان، 
 .م٢٠١٢/ بريلإ

مواصفات اخلريج ومصفوفات منو اخلربات املتكاملة يف : عمران، تغريد، سرور، إيناس .٦
ب بناء املقررات الدراسية جبامعة امللك عبد العزيز، املؤمتر برامج التعليم اجلامعي منوذج لتطوير أسالي

/ ٢٦-٢٤العريب األول اسرتاتيجيات التعليم العايل وختطيط املوارد البشرية، اجلامعة اهلامشية، عمان، 
 .م٢٠١٢/ بريلإ

رؤية تطويرية ملؤسسات التعليم العايل يف ختطيط املوارد البشرية : القداح، حممد ابراهيم .٧
 ٢٠١٢اء واالنتاجية، اجلامعة اهلامشية، عمان األد –

إعداد منهج تعليمي للقرن احلادي والعشرين : "كولويل، أيان، جاالجر،كارميل .٨
، جملة مستقبليات، مكتب الرتبية الدويل، "التجارب واخلربة يف كل من اجنلرتا وايرلندة الشمالية

لد   .٢٠٠٧ديسمرب ) ٤(العدد ) ٣٧(جنيف، ا
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ر الفاروق توقف عن اإلدارة وابدأ القيادة، مهارات اإلدارة احلديثة، دا :ليفني، تريي .٩
 .٢٠٠٧القاهرة،  لالستثمارات الثقافية،

، ٢٠١٢/ ٤/ ٢٠- ١٧هـ املوافق ١٤٣٣/ ٥/ ٢٨- ٢٥املؤمتر الدويل للتعليم العايل،  .١٠
 .، اململكة العربية السعوديةالرياضوزارة التعليم العايل، 

 هـ١٤٣٥ – ١٤٣١انية جلامعة امللك عبد العزيز اخلطة االسرتاتيجية الث .١١
اإلطار الوطين للمؤهالت للتعليم العايل : طار الوطين للتقومي واالعتماد األكادميياإل .١٢

 .م٢٠٠٩/ يف اململكة العربية السعودية، مايو
 .هـ جلامعة امللك عبد العزيز١٤٣١/١٤٣٢دليل اخلرجيات  .١٣

  :مراجع أجنبية

١٤- Australian Learning& teaching Council: Understanding Academic 
Staff believes about graduate attributes, Australia, ٢٥/٨/٢٠٠٨  ِ◌.  

١٥- Bird, Gloria, Melville, Keith: Families and Intimate Relationships, 
McGraw-Hill, Inc., New york ١٩٩٤ 

١٦- Scott, Bill: The Skills of Communicating, Nicholas publishing 
Company: New York (without)  

١٧- Sternberg, Robert J.: Human Abilities, W. H. Freeman and company, 
new York (without) 

 :مواقع الكرتونية

 (The Institute for the future IFTF)املستقبل من أجل "معهد  -١٨

 org.iftf.www://http 
Skills we need ٢٠٢٠, Jillian Kordus-٤٢ ;١١ ١٢/١٣/٢٠١١ Am 
١٩- http://slaconnections.typepad.com/info_center_bleg/٢٠١١/٠٦/skills-

we-all-need.html. 
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 )١(ملحق 

  ارات يف الصورة النهائيةقائمة امله

  :البعد الشخصي واألسري واالجتماعي: أوالً 

  .التذكر والفهم والتعبري

  .النقد والتفسري املنطقي

  .التحليل واالبتكار

  .ضبط االنفعاالت

  .حتمل املسؤولية جتاه النفس

  .التفاعل األسري

  .االتصال والتفاعل مع اآلخرين

  .التعامل مع االختالفات

  .غريات السريعةالتكيف مع املت

تمع   .املبادرة خبدمة البيئة وا

 ً   :البعد املهين التخصصي: اثاني

  .وضع الرؤية املستقبلية

  .جناز العملياإل

  .حتديد األولويات

  .التخطيط االسرتاتيجي
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  .اختاذ القرارات

  .العمل اجلماعي

  .حل املشكالت

  .التعامل مع األزمات

  .كتابة السرية الذاتية

  .ينتطوير النمو امله

  :البعد املعريف والتكنولوجي: اثالثً 

  الفهم القرائي، الكتابة العلمية، البحث عن املعرفة ومتييز مصادرها، مجع البيانات واملعلومات

ا   .تفسري البيانات ومعرفة مدلوال

  .تنظيم وبناء املعرفة

  .شكالالتفاعل مع البيئة االفرتاضية بكافة األ

  .املختلفةالتعامل مع برامج احلاسب اآليل 

  .توظيف احلاسب يف احلياة العملية، االطالع والتعلم الذايت
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  )٢(ملحق 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  :عزيزيت الطالبة

نود التعرف على رأيك حول برنامج التعليم اجلامعي ودورة يف تنمية مهارات إدارة املستقبل من خالل 
  .اليت تعرب عن الرأي يف املكان املناسب مةبداء الرأي بوضع العالإاالستبيان التايل، فربجاء 

  معلومات شخصية

  : االسم

  : التخصص

  :املستوي الدراسي

 :الكلية

  

دور اجلامعة يقتصر على تنمية  .١

  مهارات التخصص

  ال  نعم

      

      

  ال  نعمبرنامج التعليم اجلامعي يسهم  .٢



)دراسة على طالبات جامعة الملك عبد العزیز(برامج التعلیم الجامعي وتنمیة مهارات إدارة المستقبل   

  

  
١٤٣ 

 
باروم ھاشمسمیرة . د العدد الثالث -جلة مجمع م   

  يف تنمية املهارات الشخصية

      

      

      

      

      

      

جلامعة يسهم يف التفاعل داخل ا .٣

  تنمية املهارات االجتماعية

  ال  نعم

التعليم اجلامعي يساعد على منو  .٤

  املهارات الذهنية

  ال  نعم

  ال  نعمسري تنمو مهارات التواصل األ .٥



)دراسة على طالبات جامعة الملك عبد العزیز(برامج التعلیم الجامعي وتنمیة مهارات إدارة المستقبل   

  

  
١٤٤ 

 
باروم ھاشمسمیرة . د العدد الثالث -جلة مجمع م   

  برامج التعليم اجلامعي يف

بور   ورد  برامج احلاسب اليت جتيدينها .٦

  بوينت

فرونت   أكسس  اكسل

  بيج

 املعارف اليت تلقى اهتمامك .٧

  ذكريهاا أخري

  دبيةأ    إدارية    علمية

ال الثقايف الذى حتتاجني .٨  ا

 لتنميته

  ذكريهااخري أ

التواصل   سرةاأل

  االجتماعي

النمو   العمل اإلداري

 الشخصي

ا املهينالقطاع  .٩  اليت تفضلني العمل 

  ذكرياأخري 

  خاص    حكومي    أكادميي

 املهارات اليت متتلكينها .١٠

  ذكريهااأخري 

  إدارية  أسرية  عيةاجتما  عقلية  يدوية



)دراسة على طالبات جامعة الملك عبد العزیز(برامج التعلیم الجامعي وتنمیة مهارات إدارة المستقبل   

  

١٤٥ 

 

  أمام اخلانة اليت تعرب عن رأيك) √(ابنيت الطالبة برجاء وضع عالمة 

  العبارة  الرقم  احملاور
  مهارات إدارة املستقبل

  

مدى التوافر يف برنامج   درجة االحتياج
  عداد اجلامعياإل

  مصدر االكتساب  درجة االكتساب

مقررات   
  جامعية

  دورات 
يف اجلامعة

  دورات 
  خارج

  جلامعة 

الً 
أو

 :
صي

شخ
د ال

البع
 

عي
تما

الج
ي وا

سر
واأل

 

          
        التذكر والفهم والتعبري  ١
        النقد والتفسري املنطقي  ٢
        التحليل و االبتكار  ٣
        ضبط انفعاالت  ٤
        حتمل املسؤولية جتاه النفس  ٥
        التفاعل األسري  ٦
        االتصال والتفاعل مع اآلخرين  ٧
        التعامل مع االختالفات  ٨
        التكيف مع املتغريات السريعة  ٩



)دراسة على طالبات جامعة الملك عبد العزیز(برامج التعلیم الجامعي وتنمیة مهارات إدارة المستقبل   

  

١٤٦ 

 

تمع املبادرة خبدمة  ١٠         البيئة وا
            

يً 
ثان

: ا
بعد

ال
صي  

خص
ين الت

امله
  

        وضع الرؤية املستقبلية  ١
        االجناز العملي  ٢
        حتديد األولويات  ٣
        التخطيط االسرتاتيجي  ٤
        القراراتاختاذ   ٥
        العمل اجلماعي  ٦
        حل املشكالت  ٧
        التعامل مع األزمات  ٨
        كتابة السرية الذاتية  ٩
        تطوير النمو املهين ١٠

  



)دراسة على طالبات جامعة الملك عبد العزیز(برامج التعلیم الجامعي وتنمیة مهارات إدارة المستقبل   

  

١٤٧ 

 

  العبارة  الرقم  احملاور
  دارة املستقبلمهارات إ

  

مدى التوافر يف برنامج   درجة االحتياج
  عداد اجلامعياإل

  مصدر االكتساب  درجة االكتساب

مقررات 
  جامعية

  دورات 
يف اجلامعة

  دورات 
  خارج

  جلامعة 

لثً 
ثا

: ا
بعد

ال
جي  
ولو

تكن
 وال

ريف
املع

  

        الفهم القرائي  ١
        كتابة العلميةال  ٢
البحث عن املعرفة ومتييز   ٣

  مصادرها
      

        مجع البيانات واملعلومات  ٤
ا  ٥         تفسري البيانات ومعرفة مدلوال
        تنظيم وبناء املعرفة  ٦
اضية التفاعل مع البيئة االفرت   ٧

  بكافة االشكال
      

التعامل مع برامج احلاسب اآليل   ٨
  املختلفة

      

      توظيف احلاسب يف احلياة   ٩



)دراسة على طالبات جامعة الملك عبد العزیز(برامج التعلیم الجامعي وتنمیة مهارات إدارة المستقبل   

  

١٤٨ 

 

  العملية
        االطالع والتعلم الذايت  ١٠

  

  :تعليق عام

  يف ثالث مجل عربي عن رأيك يف التعليم اجلامعي

-  

-  

- 

 

  

  



)دراسة على طالبات جامعة الملك عبد العزیز(برامج التعلیم الجامعي وتنمیة مهارات إدارة المستقبل   

  

١٤٩ 

 

  قائمة احملتويات

  الصفحة    املوضوع
  ٩١    صفحة الغالف

  ٩٢   املستخلص بالعريب
  ٩٣    املستخلص باإلجنليزي

  ٩٤    تقدمي
  ٩٦    مشكلة البحث

  ٩٦    تساؤالت البحث
  ٩٦    أهداف البحث

  ٩٧    أمهية البحث
  ٩٧    جراءاتهإالبحث و  خطة

  ٩٨    مصطلحات البحث
  ٩٩    فروض البحث

  ٩٩    حثمنهجية الب
  ٩٩    حدود البحث
  ١٠٠    عينة البحث

  ١٠٠  وصف خصائص عينة البحث: أوالً   
  ١٠٠  وصف عينة البحث حسب الكلية/ ١  
  ١٠١  وصف عينة البحث حسب أقسام كلية العلوم/ ٢  
وصف عينة البحث حسب أقسام كلية / ٣  

  اآلداب
١٠١  

وصف عينة البحث حسب أقسام كلية / ٤  
  االقتصاد واإلدارة

١٠٢  

  ١٠٢وصف عينة البحث حسب أقسام كلية / ٥  



)دراسة على طالبات جامعة الملك عبد العزیز(برامج التعلیم الجامعي وتنمیة مهارات إدارة المستقبل   

  

١٥٠ 

 

  االقتصاد املنزيل
  ١٠٢    دوات البحثأ

  ١٠٣  صدق أداة البحث   االستبانةبناء 
  ١٠٣  ثبات أداة البحث   

  ١٠٤    تطبيق االستبانة
  ١٠٤    املعاجلات االحصائية

  ١٠٤    نتائج البحث
عرض نتائج اآلراء العامة لعينة البحث حول : أوالً   

  التعليم اجلامعي برنامج
١٠٤  

   ً   ١٠٩  هم النتائج عرض موجز أل: اثاني
  ١١٠    اجلزء الثاين من البحث

عرض النتائج وفقا لتساؤالت البحث 
  )جابة على تساؤالتهاإل(

  ١١٠  

  ١١٠    اجابة التساؤل األول
  ١١٠    جابة التساؤل الثاينإ

  ١١١  على أساس مستوي الكليات: أوالً   
   ً   ١١٣  ستوي األقسامعلى أساس م: اثاني
  ١١٤  على أساس مستوي العينة ككل: اثالثً   

  ١١٤    إجابة التساؤل الثالث
  ١١٥  على أساس مستوي الكليات: أوالً   
  ١١٦  على أساس مستوي األقسام: اثاني   
  ١١٧  على أساس مستوي العينة ككل: اثالثً   

  ١١٧    إجابة التساؤل الرابع
  ١١٨  على أساس مستوي الكليات: أوالً   
  ١١٩  على أساس مستوي األقسام: اثاني   



)دراسة على طالبات جامعة الملك عبد العزیز(برامج التعلیم الجامعي وتنمیة مهارات إدارة المستقبل   

  

١٥١ 

 

  ١٢٠  على أساس مستوي العينة ككل: اثالثً   
  ١٢٠    إجابة التساؤل اخلامس

  ١٢١    عرض النتائج وفقا لفروض البحث
  ١٢١  اختبار الفرض األول  
  ١٢٣  اختبار الفرض الثاين  
  ١٢٥  اختبار الفرض الثالث  

راء تفسري ومناقشة النتائج املتعلقة بآ
  :اخلرجيات حول

  ١٢٦  

  ١٢٦  درجة االحتياج ملهارات إدارة املستقبل   
عداد مدى توافر مهارات إدارة املستقبل بربنامج اإل  

  اجلامعي
١٢٦  

  ١٣١  درجة اكتساب مهارات إدارة املستقبل   
  ١٣٣  اكتساب مهارات إدارة املستقبل  مصادر  

  ١٣٣    مجاليةمناقشة النتائج اإل
  ١٣٧    التوصيات

  ١٣٨    املراجع
  ١٤٠    املالحق

  ١٤٩    قائمة احملتويات
 

 


