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 الفجوة بين مخرجات التعلم واحتياجات سوق العمل لتخصص المسكن وإدارة المنزل فى ظل

 2030 المملكة العربية السعودية رؤية

 د/ شيماء الحسيني محمد صقر
 أستاذ مساعد بقسم المسكن و إدارة المنزل

 كلية التصاميم والفنون التطبيقية ـ جامعة الطائف

 المملكة العربية السعودية

 

 ملخص الدراسة
تحديد الفروق بين مخرجات التعلم لدى خريجات تخصص المسكن وإدارة المنزل وبين احتياجات إلى الحالية الدراسة  هدفت

 -استبيان خاص بأرباب سوق العمل يحتوى على )استمارة البيانات األولية  وتضمنت أدوات الدراسة سوق العمل منها ،
استبيان أهم المعارف والسمات والمهارات  - المسكن وإدارة المنزل تخصص اتخريج سوق العمل عن أربابرضا  استبيان

وسلوكيات تحمل المسئولية المطلوبة لدى خريجات تخصص المسكن وإدارة المنزل من وجهه نظر أرباب سوق العمل(، كما 
 -تمارة البيانات األولية خاص بخريجات تخصص المسكن وإدارة المنزل احتوى على)اساستبيان تضمنت أدوات الدراسة 

عن العامالت رضا الخريجات استبيان  -نحو سوق العملالمسكن وإدارة المنزل  استبيان اتجاهات خريجات تخصص
من ( 20)وتضمنت  عمديه بطريقة اتم اختيارهعينتين،العينة األولى على (، وتم التطبيق بوظائفهنمخرجات التعلم المتعلقة 

، أما  ( هيئات خاصة3(هيئة حكومية )17ات التى يمكن أن تعمل بها الخريجات للتخصص منها )أرباب سوق العمل بالمؤسس
من وهن  ( من خريجات تخصص المسكن وإدارة المنزل100وتضمنت )العينة الثانية تم اختيارها بطريقة عشوائية بسيطة 

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى ( منهن غير عامالت، و52( عامالت،)48حاالت اجتماعية وأعمار مختلفة، منهن)
 التحليلى.

خريجات تخصص  ىفروق ذات داللة احصائية بين مخرجات التعلم لد توجد الأنه فى  وتمثلت أهم نتائج الدراسة          
 فروق ذاتبينما توجد  ،احتياجات سوق العمل منهابين والمتعلقة بمحور معارف وسمات الخريجات المسكن وإدارة المنزل 

المتعلقة بكًل من )محور مهارات الخريجات خريجات تخصص المسكن وإدارة المنزل  ىداللة احصائية بين مخرجات التعلم لد
وسلوكيات تحمل مسئولية العمل لدى  مهاراتوال والسماتمحور سلوكيات تحمل الخريجات لمسئولية العمل( والمعارف  -

( على الترتيب لصالح 0.05، 0.01، 0.05عند مستوي داللة احصائية )ا احتياجات سوق العمل منهبين والخريجات عموماً 
منها إضافة بعض المقررات إلى وفى ضوء النتائج قدمت الدراسة عدد من التوصيات الفعالة منها،  احتياجات سوق العمل

ة، و من تلك للمملك 2030الخطة الدراسية حتى ال يكون بها قصور وتتالءم مع متطلبات سوق العمل و وفق رؤية 
العمل التطوعى والمسئولية -الحاسب اآللى-قراءات فى مجال التخصص باللغة االنجليزية -المقررات)التدريب الميدانى 

المجتمعية( ،وأيضاً محاولة تطوير البرنامج للدراسات البينية حتى يتسنى توسيع قاعدة الوظائف التى يمكن أن يلتحق بها 
تفعيلالخريجات بسوق العمل، و والجامعة للمساهمة فى تطوير البرنامج الدراسى وموائمة  العمل سوق أرباب التواصل بين 

 احتياجات سوق العمل.

 

  الكلمات المفتاحية: 

2030 مخرجات التعلم ، احتياجات سوق العمل ، رؤية المملكة العربية السعودية   

 
 

 المقدمة والمشكلة البحثية :

 بين ومن بينها، فيما المتفاعلة المكونات من العديد يحتضن الكبير فالمجتمع بالكل، الجزء عالقة والمجتمع معةالجا بين العالقة تمثل          

واجتماعياً،  ثقافياً، بالمجتمع الرقى إلى تهدف والتى التعليمية، المؤسسات بين الصدارة مركز تتبوأ مازالت التى الجامعة، األساسية مكوناته

 تلبى فهى التنمية، خطط فى لإلسهام المؤهلة البشرية الموارد إعداد فى حيوى بدور الجامعة تقوم المنطلق هذا ومن وتنموياً، واقتصادياً،

 ( .1: 2014)الغنبوصي، ( وKorka,2010: 13)عملية اإلنتاج  تسير على القادرة المتخصصة الكوادر من العمل سوق حاجات
ى الحتياجات سوق العمل وتطلعاته إحدى المطالب األساسية لنجاحه فى تحقيق رسالته وأهدافه، كما وتعد مواءمة مخرجات التعليم العال           

يستدعى أى خلل أو قصور فى هذه الموائمة اتخاذ الخطوات الالزمة لتصحيحها، ولهذا السبب أصبحت المواءمة بين مخرجات التعليم العالى 

ن على التخطيط االستراتيجي فى مؤسسات التعليم العالى، كما نالت اهتماماً منقطع النظير فى واحتياجات سوق العمل قضية جوهرية تشغل القائمي

 (.24: 2015(و )المهدي وآخرون، (Ionescu,2012: 130العديد من المؤتمرات والندوات العالمية واإلقليمية والمحلية 
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 ، االقتصادية التنميةو البشرية الموارد علىز تركأنها  منطلق منى والعالمى لى المستوى المحلععلى اهتمام كبير التشغيل قضايا تحظىحيث          

 مع تامة، بحرية اختياره ويتم منتجاً  العمل هذا يكون بحيث فيه، يرغب شخص لكل العمل ضمانالذى يجب أن يكون هو  االهتمام ذلك صور ومن

)عبد   مؤهالته مع تتناسب ىالت الوظيفة العامل يشغل بحيث العمل سوق ىف منها ةاالستفاد يمكن ىالت الضرورية المؤهالت باكتساب أيضاً  االهتمام
 .(191: 2012الرزاق،
ً  لخريجينوا العمل سوق مؤسسات نظروجهه  تتأثروفى الواقع لكن لألسف و            متطلبات مع العالي التعليم مخرجات تكامل بعدم سلبا

 أن فى يتمثل مرير الخريجين بواقع ، فيصطدمالعمل بيئة ىف المطلوبة المهارات الجامعات ىخريج امتالك عدمذلك نتيجة لو العمل، سوق

( و )الشبة و Stanciu& Banciu, 2012 (821 :متناقصة  درسه الذى التخصص ضمن عمل على حصولهم فرصة
 (.75: 2015حدود،
الذى قامت به إلى أن إجمالى عدد المشتغلين من الذكور ضمن نتائج المسح  (13: 2017الهيئة العامة لالحصاء )ولقد أشارت         

أما اإلناث  2.029.786، ومن ضمنهم بلغ عدد المواطنين السعوديين الذكور 13.841.158بإجمالى  2.033.456أما اإلناث  11.807.702

 612.352من الذكور بلغ عددهم  ، أما الباحثين عن عمل10.788.709والباقي غير سعوديين بإجمالى  3.052.449بإجمالى  1.022.663

% بإجمالى 66.9% واإلناث 92.6سنة فأكثر( للذكور 15، كما بلغ معدل التشغيل للمواطنين )منذ  1.075.933بإجمالى   859.581واإلناث 

نهم عدد % م88.4% لإلناث بإجمالى 96.2% للذكور و 79%، وبلغت نسبة البطالة 99.1% أما غير السعوديين فبلغ إجماليهم  87.2

حاصلين على درجة البكالوريوس ؛ مما يدل على أن المخرجات التعليمية  ال تتالئم مع احتياجات سوق العمل ونشأ عنها الحاجة إلى  370.337

 العمالة األجنبية التى تستنفذ من االقتصاد الوطني. 

إال أنها تواجه  يهاخريج بمستوى لنهوضة لومخلص ةجاد جهودًا تبذل السعودية الجامعاتذلك على الرغم من أن          

 متطلبات مع التوافقو عجزال لسد ؛خاصة فى اللغة األجنبية  العام التعليم مخرجاتصعوبات وتحديات ومنها الضعف فى 

 (.246: 2015)بافضل و الغامدي، العمل سوق
 المحتوى حيث من الجامعية البرامج جودة على دتأكيلل المعنية اإلجراءات أهم من ىالعال التعليم جودة ضبط أصبحولذلك          

 ثباتوإ التنافس على والقدرة ، الجامعات مخرجات وفاعلية كفاءة ، وضمان التعليمية والبيئة التعلم وأساليب التعليم ومناهج

العمل  بيئة ىف بجدارة واالنخراط المستدامة الوظيفة على للحصول ىالجامع الطالب وتهيئة ،العالمية الساحة على الوجود

 (.53: 2016(، و)الحسيني ،Lisievici,2015: 371(،)74: 2010)عبيدات و سعادة ، والمجتمع السوق لحاجة واالستجابة
 التعليم مخرجات يجب أن تتناسب أنه بمعنى العمل؛ سوق مع حاجات وائمتت أو تتطابق عندما تتحققالجامعى  التعليم مخرجات و جودة         

ً  ىالجامع ً  كما  استدامة يحتم والسياسية المتغيرات االقتصادية تفرضه الذى العمل سوق فى الدائم فالتغيير العمل منها ؛ سوق احتياجات مع وكيفا

 مواكبة يستطيع لكى كبيرة بمرونة يتمتع تعليمى نظام وجود الشروط يلزم هذه ولتحقيق اللصيقة، المتابعة تقتضى المواكبة ويجعل المواءمة

 المشاركة حول األعمال قطاع لدى الوعى ويعمل على تنمية المالئم، والتدريب التعليم تسهيالت ويوفر العمل، سوق فى المتالحقة التغييرات

 الشروط تلبية فى التعليمى النظام يخفق بينما عندما المطابقة، لتحقيق السبيل يمهد بما العاملة، القوى وتأهيل تدريب عملية فى والفاعلة اإليجابية

 بين البطالة فى نسبة ارتفاع ذلك عن ويسفر التعليمى، النظام مخرجات عن استيعاب ذاته اإلنتاجي النظام يعجز قد العمل سوق فى مطلوبةال

 (.67: 2017)الربيعي،التعليم  مخرجات
 يمكنهالديها من القدرة ما  ىلتحتى البلدان ذات الدخول المرتفعة ا،مشكلة البطالة مشكلة عالمية تواجه الكثير من الدولوتعد           

امتدت إليها يد القضية ولم تسلم من وجودها, وإن كانت بصورة أقل ،وتلبية ما يحتاجه سكانهافيها،من اإلنفاق على مشاريع التنمية 

ب آثاراً سلبية مواجهتها، مما قد يسب ىالمستقبل،وتظل قائمة طالما أننا مقصرون ف ىخشى أن تتفاقم المشكلة فلذلك ي  ، من مثيالتها

 .(Marekova& Pohlmeier,2017: 1)( و3: 2011)العتيبي،شتى أرجاء البالد  ىوخيمة تعطل مصادر القوة والنشاط ف

 المواءمة جهودتعزيز  بالنسبة لسوق العمل " اقتصاد مزهر وفرصة مثمرة"  على أن يتم  2030رؤية المملكة العربية السعودية  لذلك وضعت          

 بكل خاصة مهنية مجالس وستؤسس ،"طاقات" للعمل الوطنية البوابة إطالق تم حيث العمل، سوق احتياجاتبين  التعليمية و المنظومة رجاتبين مخ

 رصف تركيز مع االقتصادية، التنمية عجلة لدفع المهنى التدريب فى والمعارف،وسيتم التوسع المهارات منالخريجين  يحتاجه ما بتحديد تعنى تنموى قطاع

 التقنيات فى االبتكار على وسيتم التركيز المرموقة، العالمية بالجامعات النوعية التخصصات وفى الوطنى االقتصاد تخدم التى المجاالت على االبتعاث

عليم العام وتوجيه الطالب وتطوير الت المنتجة ودور المرأة االقتصادي، واألسر والمتوسطة والصغيرة الناشئة المنشآت وتدعيمل، األعما ريادة و المتطورة

التنقل بين مختلف المسارات  ىنحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وإتاحة الفرصة إلعادة تأهيلهم والمرونة ف

 .( (http://vision2030.gov.sa/ar/node/8,2017التعليمية
اد األسباب والحلول لمشكلة البطالة حول العالم التى تخلف عنها ونجد أن الكثير من الباحثين قد اتجهوا نحو القيام بدراسات إليج          

حيث وجدوا أن من  (2014( و يوسف و حسانين )2012أمين ) العديد من المشكالت االجتماعية واالقتصادية، ومنها دراسة كًل من

االتصال واتخاذ القرارات والتنظيم أسباب القصور فى مخرجات التعلم هو انخفاض مهارات الخريجين فى الحاسب اآللى واإلنترنت و

 &Marekovaو،  Korka(2010) ، Stanciu & Banciu (2012)  ،Diaconu (2014)كما أكدت دراسة كًل من ،

Pohlmeier (2017)  على أن المعارف النظرية لدى الخريجين أكثر من المهارية أى أن هناك قصور فى المهارات، كما أن هناك

، ومن أهم ما طرحوه من توصيات أنه يجب مشاركة سوق العمل فى وضع استراتيجيات مناسبة مع قطاع  قصور فى نوعية التدريب

التعليم للتدريب المهنى للطالب والتنمية االقتصادية وتعزيز األمان المهني بأجر منتظم، ومراجعة مؤشرات األداء التى تتعلق بكمية 

    . ت ونتائج التعلمونوعية احتياجات سوق العمل من المعارف والمهارا
أن المهارات المحدودة للخريجين من أسباب قلة التوظيف ، وعدم  Dorrer(2016)و    Klosters (2014)وأظهرت دراسة كًل من           

اً وله مردود التطابق بين المهارات المطلوبة للتوظيف ومهارات العامل ألمر ممكن أن يحدث ولكن مكلف ألرباب سوق العمل والمجتمع اقتصادي
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 & Bejakovicنفسى لدى العمال، ولذلك يجب فهم المهارات المطلوبة لسوق العمل لتوجيه االستثمارات التعليمية، كما بينت دراسة كًل من

Mrnjavac (2014) ،Kobayashi, et al (2014)( 2017، واليعقوبى ) أن من أسباب ارتفاع معدل البطالة ندرة المهارات المطلوبة لسوق

ير لعمل ، ويرجع ذلك إلى عدم تعديل التدريب والمهارات وفقاً للحداثة وعدم وجود نظام معلوماتى عن اتجاهات سوق العمل،وأيضاً نتيجة لتأثا

 امجالعوامل الديموغرافية وضغوط المنافسة وإعادة الهيكلة االقتصادية، ولهذا يجب وجود تعاون بين أرباب سوق العمل والجامعات لتطوير البر

 التعليمية لتعزيز المهارات المعرفية والسلوكية، كما يجب علي الطالب التخطيط لمستقبلهم المهنى قبل الدخول للجامعة، ويجب توفر قاعدة

و بافضل و ،  (2014(،أحمد)2013التريكى والنقراط )  معلومات شفافة عن حالة سوق العمل و الخريجين، وتوصلت دراسة كًل من
أن من أسباب البطالة وجود بعض العوامل االجتماعية المؤثرة على الخريجين، ووجود شروط معينة لديهم فى الوظيفة التى  ( إلى2015الغامدى)

غة يبحثون عنها ، كما أوضحوا أن الكفاءات التى يحتاجها سوق العمل تشتمل على كفاءات مهنية واجتماعية ومنهجية وريادة إدارية وإجادة الل

 المعلومات .  اإلنجليزية وتقنية 

(، والحسيني 2014، بوزار)Elasrag(2014) (،2014(،البلعزى)2013والنقراط )التريكى  هذا وقد كشفت دراسة كًل من         
أن من أسباب انتشار البطالة هو زيادة االستعانة بالعاملين األجانب وقلة االستعانة بالعاملين من المواطنين ، باإلضافة إلى قصور  (2016)

من تحديد تدنى األجور كسبب  (2011عودة )وتمكنت دراسة مخرجات من التدريب المهنى لدى الخريجين،واالستياء من العمل اليدوى،ال

 عن الناتجة المعيشة فى مستويات التغيرات االعتبار بعين تأخذ واضحة لألجور أنظمة من أسباب البطالة وعليه يجب علي الدولة اعتماد

 .يتهرب الكثير من االلتحاق بعمل معين نتيجة لتدنى األجر فيه األسعار، حيث تغيرات

 Noland(2017)، و Earle& Analyst(2010)، Palma, et al(2014) بينما أشارت دراسة كًل من           
ً بالتوظيف فى سوق العمل لذلك يقل فرصة حديثى التخرج فى التوظيف، كما  إلى أن الخبرة السابقة ترتبط إيجابيا

أن الشبكات االجتماعية  (2014، وعمر ) Hensvik & Skans(2013) (،2012العجلة)تنتجت دراسة كًل من اس

لها تأثير على إيجاد الوظائف واختيار العاملين وتحديد األجور، وأن خروج المرأة للعمل أدى إلى عدم التماشى 

ة لتركز المرأة فى تخصصات معينة، كما أن النوعى والكمى لمخرجات التعليم العالى مع احتياجات سوق العمل نتيج

 تقاليد بعض المجتمعات يمكن أن تمنع المرأة من العمل .

عن أهمية التدريب التحويلى بالجامعات الذى يتضمن مجموعة من األنشطة الهادفة لتطوير المعارف ( 2014عبد الجليل )وأعربت دراسة          

الجديدة إلعادة تحويل فئة مؤهلة مسبقاً من وظائف ال يوجد عليها طلب فى سوق العمل الى وظائف والمهارات واالتجاهات واكتساب الخبرات 

تطبيق برامج ب (2015( و بيومي )2015نجم )أوصت دراسة كًل من   وفى هذا الصدديتطلبها سوق العمل وذلك للوفاء بحاجات سوق العمل ، 

 خاللمن ووالطبيعية،  األساسيةخرجات ذات جودة عالية مزودة بمعلومات تكاملية مبنية على العلوم إلى مفى الجامعات حيث يؤدى ذلك الدراسات البينية 

ومن هذا المنطلق تحتاج الجامعات ، يطمحون إليه ىالذ المهنىهذه البرامج سيتعلم الدارسون العلوم من منظور متنوع ويختارون ما يناسب مستقبلهم 

تخصصات  ىذات الوقت والبعد عن تركيز هذه البرامج ف ىأكثر من مجال أو تخصص ف ىم وبرامج تعليمية فالسعودية إلى التركيز على تقديم حز

، Andrew, et al(2014)  ،(2013(، رماش )2012(، المولى )2010، عيسى)Korka(2010)كما أوصت دراسة كًل من  ،خاصة
من قبل الجامعات بالتعاون مع الهيئات  التدريبية البرامج تقديمب Eggenberger ,et al(2017)(، و2015المهدى وآخرون) ،(2014البلعزى)

لمساعدة الخريجين على مقاومة صعوبات الحياة والوصول إلى الكفاءة الالزمة على المستوى المهنى، وأيضاً ضرورة وجود تعاون بين الخاصة 

لمتطلبات واتجاهات سوق العمل، و تشجيع انشاء المشروعات  أرباب سوق العمل والجامعة لتطوير البرامج الجامعية و تدريب الطالب وفقاً 

 الصغيرة.

أنه ال يمكن التأكد من مخرجات التعلم المحققة و تقييمها بمعزل عن االستخدام العام لها،  (2014عيواج و بوديار) دراسة وذكرت         

أهمية اتباع   Eggenberger , et al(2017)( ،و2012حسين) وأنه يجب التعلم من تجارب الدول األخرى ، وأضافت دراسة كًل من 

 منهج تحليل المحتوى إلعالنات التوظيف والبرامج التدريبية لمعرفة المهارات المطلوبة واتجاهات سوق العمل. 

ت تخصدص ومن منطلق ما سبق نشأت فكرة الدراسة الحالية وهى للكشف عن الفجوة أو الفروق بين مخرجات التعلم لددى خريجدا         

 المسكن وإدارة المنزل واحتياجات سوق العمل منها ، إيمانا بأهمية الدور الذى يقدمه تخصص المسكن وإدارة المنزل و مدا يعادلده بالكليدات

 أو الجامعات األخرى من بناء خريجات قادرات بالفعل على التنمية االقتصادية واالجتماعية ولهن كيانهن وأدوارهن بالمجتمع، وعليده فدإن

مشكلة الدراسة الحالية تتمثل فى اإلجابة على التساؤالت اآلتية : هل توجد فدروق بدين مخرجدات الدتعلم لددى خريجدات تخصدص المسدكن 

وإدارة المنزل واحتياجات سوق العمل منها ؟ ،وما احتياجات سوق العمل من مخرجات الدتعلم لتخصدص المسدكن وإدارة المندزل الالزمدة 

 لمالئمة المخرجات لمتطلبات سوق العمل؟لتطوير الخطة الدراسية 

 األهداف:
تحديدد الفدروق بدين مخرجدات الدتعلم لددى خريجدات تخصدص المسدكن وإدارة تهدف الدراسة الحالية بصفة رئيسدية إلدى           

 -، وذلك من خالل األهداف الفرعية التالية:المنزل واحتياجات سوق العمل منها 

 تخصص المسكن وإدارة المنزل. اتسوق العمل عن خريج من أربابتحديد مستوى رضا عينة الدراسة  -1

تخصدص المسدكن وإدارة  اتخريجدتحديد قائمة بدأهم المعدارف والسدمات والمهدارات وسدلوكيات تحمدل مسدئولية العمدل المطلدوب توافرهدا لددى  -2

 . سوق العمل المنزل للتوظيف فى سوق العمل من وجهه نظر عينة الدراسة من أرباب

 اتجاهات عينة الدراسة من خريجات تخصص المسكن وإدارة المنزل نحو سوق العمل.الكشف عن  -3

 .بوظائفهنتوضيح مستوى رضا عينة الدراسة من الخريجات العامالت نحو مخرجات التعلم المتعلقة  -4

التحقق من الفدروق بدين مخرجدات الدتعلم لددى خريجدات تخصدص المسدكن وإدارة المندزل وبدين احتياجدات سدوق  -5

 نها. العمل م
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 األهمية:
 ترجع أهمية الدراسة الحالية لالعتبارات اآلتية:

إلقاء الضوء على مشكلة اجتماعية واقتصادية كبرى وهى عدم مالئمة مخرجات التعلم لدى خريجات تخصص المسكن  -1

 وإدارة المنزل مع احتياجات سوق العمل وتضخم نسبة البطالة نتيجة لذلك.

 مية الواجب توافرها لدى الخريجات لموائمة متطلبات سوق العمل.وضع قائمة بأهم المخرجات التعلي -2

تقدم رصد لمستوى رضا أرباب سوق العمل عن خريجات تخصص المسكن وإدارة المنزل،وآرائهم عن أهم المعارف والسمات  -3

خريجات العامالت نحو ات، كما تقدم رصد لمستوى رضا الخريجوالمهارات وسلوكيات تحمل مسئولية العمل المطلوب توافرها لدى ال

وذلك لتحديد واقعى لمصدر الفجوة بين مخرجات التعلم لدى خريجات تخصص المسكن وإدارة المنزل  بوظائفهنمخرجات التعلم المتعلقة 

 واحتياجات سوق العمل.

ق تمكن الدراسة من تحديد لمعايير االختيار للتوظيف فى سوق العمل من واقع دراسة اتجاهات الخريجات نحو سو -4

 العمل. 

 الخروج بتوصيات هامة لتطوير برنامج المسكن وإدارة المنزل بما يالئم احتياجات سوق العمل. -5

 فروض الدراسة 
 الدراسة الحالية بشكل صفري كما يلي:  فرضتم صياغة 

وبددين  تخصددص المسددكن وإدارة المنددزلبددين مخرجددات الددتعلم لدددى خريجددات ال توجددد فددروق ذات داللددة احصددائية  -1

 ت سوق العمل منها. احتياجا

 األسلوب البحثي

 أوالً: المصطلحات والتعاريف اإلجرائية 

 : الفجوة The Gap 

 (  .1675: 2008)عمر ، متسع بين شيئين أو خلل مفاجئ فى استمرارية شيء ما -

 :مخرجات التعلم Learning Outcomes 

يمى، وناتج العملية التعليمية، وال بد لها أن بأنها هى الوجه اآلخر ألهداف النظام التعل (1: 2015الصمادى )يعرفها  -

 تكون مناسبة للمدخالت، ومن نفس نوعها الى حد كبير.

بأنها هى"المعارف والسمات والمهارات وسدلوكيات تحمدل المسدئولية المكتسدبة التدى تحدددها المؤسسدة التعليميدة انطالقداً و تُعرف إجرائياً :  -

  كون قابلة للتحقيق والقياس والتقييم".من احتياجات سوق العمل منها و يجب أن ت

 العمل سوق : Market Labor  

المكان الذى تتفاعل فيه مختلف العوامل التى تؤثر فى عناصر التوظيف أى المكان الذى يبحث فيه أصدحاب العمدل عدن العمدال أو  -

 .(30: 2015)المهدي وأخرون ،يبحث فيه العمال عن العمل 

لمكان الذى تتالقى وتتفاعل فيه قوى العرض مع الطلب على الموارد البشدرية فدى تخصدص المسدكن و بأنه هو " ا يُعرف إجرائياً: -

 المطلوبة ويحتاجها سوق العمل فعلياً. وسلوكيات تحمل المسئولية إدارة المنزل وفقأ للمعارف والسمات والمهارات

 احتياجات سوق العمل  : Labor market needs 

و يتدأثر وفقداً للمعدارف والسدمات  تخصدص المسدكن و إدارة المندزلعلدى خريجدات "مقددار الطلدب  بأنهدا هدى تُعرف إجرائياً : -

 المطلوبة ويحتاجها سوق العمل فعلياً". وسلوكيات تحمل المسئولية والمهارات

 :الفجووة بوين مخرجوات الوتعلم واحتياجوات سووق العمول The Gap Between Learning Outcomes 

and Labor market needs.                                                

 المعارف والسمات ،المهارات) تخصص المسكن وإدارة المنزلمخرجات التعلم لدى خريجات  الفرق بين تعرف إجرائياً :  -

 واحتياجات سوق العمل منها. ( ،سلوكيات تحمل المسئولية

 

 ً  : منهج الدراسةثانيا
هج الوصفى التحليلى، والوصف هنا يقصد به وصف الظاهرة محل الدراسة وقد يكون الوصف كمى أو كيفى ،كمدا يتبع هذا البحث المن          

فدروض أن األبحاث االجتماعية التى تبرهن عن عالقة سببية بين متغيرين قد تكون بحثاً وصفياً خالصاً، أمدا التحليدل فمتعلدق بالنتدائج الخاصدة ب

 .(93، 91: 2016)سالمة وآخرون،البحث 

 ثالثاً: حدود الدراسة

( فرد من أرباب سدوق العمدل بالمؤسسدات التدى 20اشتملت الدراسة على عينتين ،العينة األولى تم اختيارها بطريقة عمديه  وتضمنت)الحدود البشرية:  -

ارهددا بطريقددة عشددوائية بسدديطة ، أمددا العينددة الثانيددة تددم اختي ( هيئددات خاصددة3( هيئددة حكوميددة ،)17يمكددن أن تعمددل بهددا الخريجددات للتخصددص منهددا )
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تدم اختيدارهن مدن  -( منهن عدامالت48( من خريجات تخصص المسكن وإدارة المنزل، وهن من حاالت اجتماعية وأعمار مختلفة، )100وتضمنت)

 (منهن غير عامالت. 52،و)-محالت مالبس( -جمعيات خيرية -دور رعاية -الجامعة -روضات -قوائم العامالت بمؤسسات)مدارس

 .2019تم التطبيق ألدوات البحث على العينة فى الفترة الزمنية من يناير إلى مايو  دود الزمنية:الح -

تددم التطبيددق فددى محافظددة الطددائف بالمملكددة العربيددة السددعودية بددـ )مدارس،روضددات،جمعيات  الحوودود الجغرافيووة: -

 -العددامالت فددتم التطبيددق بددـ)مدارسخيرية،الجامعة(بالنسددبة لعينددة أربدداب سددوق العمل،أمددا بالنسددبة لعينددة الخريجددات 

محالت مالبس(،وبالنسبة لعينة الخريجات غيدر العدامالت فهدن مدن  -جمعيات خيرية -دور رعاية -الجامعة -روضات

 منطقة الطائف وقراها.

 رابعاً: تصميم وبناء وتقنين أدوات الدراسة
 تكونت أدوات الدراسة الحالية مما يلي:

 ويتضمن : إعداد الباحثة استبيان خاص بأرباب سوق العمل -1

 استمارة البيانات األولية ألرباب سوق العمل.  -أ

 استبيان رضا أرباب سوق العمل عن خريجات تخصص المسكن و إدارة المنزل.  -ب

استبيان أهم المعارف والسمات والمهارات وسلوكيات تحمل المسئولية المطلوبة لدى خريجات تخصص المسكن وإدارة  -ج

 .هة نظر أرباب سوق العملالمنزل للتوظيف من وج

 إعداد الباحثة :ويتضمن استبيان خاص بخريجات تخصص المسكن وإدارة المنزل -2

 استمارة البيانات األولية للخريجة . -أ

 استبيان اتجاهات خريجات تخصص المسكن و إدارة المنزل نحو سوق العمل. -ب

 .استبيان رضا الخريجات العامالت عن مخرجات التعلم المتعلقة بوظائفهن -ج

 استبيان خاص بأرباب سوق العمل:   -1

 استمارة البيانات األولية ألرباب سوق العمل : -أ

بعدض المؤسسدات التدى يمكدن أن  تم إعدادها بهدف الحصول من أرباب سوق العمل على معلومات تفيد فدى إمكانيدة تحديدد         

حكوميدة كما تدم تقسديم تلدك المؤسسدات إلدى نوعين)، وهم أربعة )مدارس،روضات،جمعيات خيرية،الجامعة(تعمل بها الخريجات 

 .خاصة( -

 استبيان رضا أرباب سوق العمل عن خريجات تخصص المسكن و إدارة المنزل:  -ب

أعد هذا االستبيان لتقييم مستوى رضا أرباب سوق العمل عدن خريجدات تخصدص المسدكن وإدارة المندزل ، واسدتخدمت            

علدى البحدوث والدراسدات السدابقة التدى تتعلدق بموضدوع اإلطدالع دراسدة، ولبنداء االسدتبيان تدم نتائجه للتحقق من صحة فروض ال

الرضدا عددن  -( عبدارة مقسدمة علدى ثالثدة محاور)الرضدا عدن معدارف وسدمات الخريجدات33البحدث، واشدتمل االسدتبيان علدى )

(عبدارة ، واإلجابدة علدى 11كدل محدور ) الرضا عن سلوكيات تحمل الخريجات لمسئولية العمدل(  بالتسداوى -مهارات الخريجات

( علدى الترتيدب، وقدد 1-2-3غيدر راضدى(، وبتقيديم ) -راضدى بدرجدة متوسدطة  -متصل)راضى بدرجة كبيرةاالستبيان بمقياس 

 روعى عند صياغة العبارات أن تكون مرتبطة بموضوع الدراسة ومحددة وواضحة.

 :  validity** حساب صدق االستبيان 

يهدف إلى الحكم على مدى تمثيل االستبيان للهدف الذى يقيسه ولتحقيق ذلك تم عرض االستبيان و صدق المحكمين: -أ

( محكمين من األساتذة المتخصصين فى مجال إدارة المنزل والمؤسسات، ومجال 11فى صورته األولية على عدد)

ة كل عبارة للمحور الخاص بها العلوم التربوية ومجال الجودة التعليمية، وطلب من سيادتهم الحكم على مدى مناسب

وكذلك صياغة العبارات وإضافة أى مقترحات، وتم حساب نسب االتفاق لدى المحكمين على كل عبارة من عبارات 

 %(.100% إلى97االستبيان فتراوحت نسب تكرار اتفاق المحكمين على العبارات بين)

( أفراد من أرباب 10على عينة استطالعية مكونة من ) تم تطبيق االستبيان صدق محتوى االستبيان )االتساق الداخلى(: -ب

الكلية  والدرجة عبارةسوق العمل ممن تنطبق عليهم نفس شروط العينة األساسية، وتم حساب معامل االرتباط بين كل 

 (: 1ويوضح ذلك جدول )، التابعة له للمحور
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ر الثالثة باستبيان رضا أرباب سوق العمل عن خريجات ( معامالت االرتباط بين عبارات كل محور من المحاو1جدول )

 تخصص المسكن و إدارة المنزل ومجموع درجات المحور التابعة له.

عبارات محور الرضا عن معارف 

 وسمات الخريجات 

عبارات محور الرضا عن 

 مهارات الخريجات 

عن سلوكيات  عبارات محور الرضا 

  تحمل الخريجات لمسئولية العمل

 م
ل معام

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
1 0.623 7 0.573 1 0.297 7 0.727 1 0.379 7 0.489 

2 0.636 8 0.523 2 0.384 8 0.362 2 0.574 8 0.530 

3 0.618 9 0.599 3 0.415 9 0.479 3 0.230 9 0.648 

4 0.523 10 0.724 4 0.224 10 0.599 4 0.066 10 0.440 

5 0.623 11 0.597 5 0.406 11 0.744 5 0.536 11 0.122 

6 0.599   6 0.100   6 0.635   

 0.001كل القيم دالة عند 

ات المحور ( بين عبارات كل محور ومجموع درج0.001: وجود عالقات إرتباطية موجبة عند مستوى داللة )(1يتبين من جدول )          

التابعة له باستبيان رضا أرباب سوق العمل عن خريجات تخصص المسكن وإدارة المنزل بمحاوره الثالثة ، وهذا يدل على أن االستبيان 

 صادق فى قياس المتغيرات الخاصة به.

 : reliability** حساب ثبات االستبيان 

تم استخدام  لعمل عن خريجات تخصص المسكن وإدارة المنزلرضا أرباب سوق ا لحساب معامالت الثبات الستبيان          

 :(2ويوضح ذلك جدول )،  Half-Split اختبار التجزئة النصفية لالستبيانو Alpha-Cronbachمعادلة ألفا كرونباخ 

 ( معامالت ثبات استبيان رضا أرباب سوق العمل عن خريجات تخصص المسكن و إدارة المنزل.2جدول)

 معامل الثبات                                                     

 االستبيان
 معامل ألفا

 التجزئة النصفية

 معادلة جتمان معادلة سبيرمان براون

استبيان رضا أرباب سوق العمل عن خريجات تخصص المسكن و 

 إدارة المنزل.
0.854 0.759 0.851 

فا الستبيان رضا أرباب سوق العمل عن خريجات تخصص المسكن : أن قيمة معامل أل(2يتبين من جدول )          

(، وهى تعتبر قيمة عالية تؤكد اتساق االستبيان للقياس، كما أن قيمة 0.854وإدارة المنزل بمحاوره الثالثة بلغت )

، 0.759لغت )معادلة جتمان( لعبارات االستبيان بمحاوره الثالثة ب -معامالت التجزئة النصفية )معادلة سبيرمان براون

 ( على الترتيب، وهى قيم عالية بالنسبة لهذا النوع من الثبات وتؤكد على االتساق الداخلى لعبارات االستبيان.0.851

 -( عبارة شملت ثالثة محاور)الرضدا عدن معدارف وسدمات الخريجدات33وبذلك أصبح االستبيان فى صورته النهائية مكون من )         

(عبدارة، واإلجابدة علدى العبدارات 11الرضا عن سلوكيات تحمل الخريجات لمسئولية العمل( كل محور) -جاتالرضا عن مهارات الخري

( على الترتيب ، وقدد نصدت تعليمدات 1-2-3غير راضى(، بتقييم ) -راضى بدرجة متوسطة   -باالختيارات التالية )راضى بدرجة كبيرة 

بارة ، وبذلك تكون أعلى درجة يحصل عليها أرباب سوق العمل وفقاً لرضداهم عدن ( أمام إجابة واحدة لكل عاالستبيان بوضع عالمة )

( درجددة، وعلددى هددذا األسداس أمكددن تقسدديم درجددات 33( درجددة، وأقددل درجددة هدى)99خريجدات تخصددص المسددكن وإدارة المنددزل هدى)

سدوق العمدل عدن خريجدات تخصدص مرتفع(وفقداً لرضدا أربداب  –متوسدط  –االستبيان بمحاوره الثالثة إلى ثدالث مسدتويات )مدنخفض 

 (:  3يوضح ذلك جدول) والمسكن و إدارة المنزل ، 

مرتفع( وفقاً لرضا أفراد عينة الدراسة  –متوسط  –( تقسيم درجات االستبيان بمحاوره الثالثة إلى ثالث مستويات )منخفض 3جدول )

 من أرباب سوق العمل عن خريجات تخصص المسكن و إدارة المنزل.

                              

 البيان

 محاور االستبيان

 المستوى المنخفض

بنسبة مئوية أقل 

 %50من

 المستوى المتوسط

:  50بنسبة مئوية من

70% 

 المستوى المرتفع

مئوية أكبر بنسبة 

 %70من

الرضا عن معارف وسمات 

 الخريجات.
 درجة فأكثر 27 درجة 26:  19من  درجة 19أقل من 

 ريجاتعن مهارات الخالرضا 

. 
 درجة فأكثر 27 درجة 26:  19من  درجة 19أقل من 

الرضا عن سلوكيات تحمل 

 الخريجات لمسئولية العمل. 
 درجة فأكثر 27 درجة 26:  19من  درجة 19أقل من 

رضا أرباب سوق العمل عن 

خريجات تخصص المسكن وإدارة 

 المنزل.

 درجة فأكثر 78 درجة 77:  55من  درجة 55أقل من 
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أن الدرجة الكلية لكل محور من المحاور الثالثة باستبيان رضا أرباب سوق العمدل عدن خريجدات تخصدص المسدكن  (:3يتضح من جدول )         

درجددة(،و  26:  19درجددة(، و) مسددتوى متوسددط ل مددن  19)مسددتوى مددنخفضل أقددل مددن وهددىوإدارة المنددزل تددم تصددنيفها إلددى ثددالث مسددتويات 

(درجدة، أمدا الدرجدة الكليدة 33(عبدارة بمجمدوع درجدات )11ثر (؛ حيث يتكون كل محور من المحاور الثالثة من)درجة فأك 27)مستوى مرتفع ل 

درجددة(،  77:  55درجددة(،و) مسددتوى متوسددط ل مددن  55لالسددتبيان ككددل تددم تصددنيفها إلددى ثددالث مسددتويات وهى)مسددتوى مددنخفضل أقددل مددن 

 ( درجة.99(عبارة بمجموع درجات )33ان ككل من)درجة فأكثر (؛ حيث يتكون االستبي 78و)مستوى مرتفع ل 

استبيان أهم المعارف والسمات والمهارات وسلوكيات تحمل المسئولية المطلوبة لدى خريجات تخصص المسكن وإدارة  -ج

 :المنزل للتوظيف من وجهة نظر أرباب سوق العمل

تخصدص  مهارات وسلوكيات تحمل المسدئولية المطلدوب توافرهدا لددى خريجداتأعد هذا االستبيان لتحديد قائمة بأهم المعارف والسمات وال          

، واستخدمت نتائجده للتحقدق مدن صدحة فدروض الدراسدة، ولبنداء االسدتبيان تدم من وجهة نظر أرباب سوق العمل للتوظيف المسكن وإدارة المنزل 

( عبدارة، مقسدمة علدى ثالثدة محاور)معدارف 33االستبيان علدى )اإلطالع على البحوث والدراسات السابقة التى تتعلق بموضوع البحث، و اشتمل 

(عبدارة، واإلجابدة علدى االسدتبيان 11سلوكيات تحمل الخريجات لمسئولية العمدل( بالتسداوى كدل محدور) -مهارات الخريجات -وسمات الخريجات

تيدب، وقدد روعدى عندد صدياغة العبدارات أن تكدون ( علدى التر1-2-3غيدر مطلوبدة(، وبتقيديم ) -مطلوبة إلدى حدد مدا  -بمقياس متصل)مطلوبة جداً 

 مرتبطة بموضوع الدراسة ومحددة وواضحة.

 :  validity ** حساب صدق االستبيان

ويهدف إلى الحكم على مدى تمثيل االستبيان للهدف الذى يقيسه ولتحقيق ذلك تم عرض االستبيان فى صورته األولية على  صدق المحكمين: -أ

تذة المتخصصين فى مجال إدارة المنزل والمؤسسات، ومجال العلوم التربوية ومجال الجودة التعليمية، وطلب من ( محكمين من األسا11عدد)

سيادتهم الحكم على مدى مناسبة كل عبارة للمحور الخاص بها وكذلك صياغة العبارات وإضافة أى مقترحات، وتم حساب نسب االتفاق لدى 

 %(.100% إلى 93.1تبيان فتراوحت نسب تكرار اتفاق المحكمين على العبارات بين)المحكمين على كل عبارة من عبارات االس

( أفراد من أرباب 10تم تطبيق االستبيان على عينة استطالعية مكونة من) صدق محتوى االستبيان )االتساق الداخلى(:  -ب

 الكلية للمحور والدرجة عبارةين كل سوق العمل ممن تنطبق عليهم نفس شروط العينة األساسية، وتم حساب معامل االرتباط ب

 (: 4ويوضح ذلك جدول )،  التابعة له

 

( معامالت االرتباط بين عبارات كل محور من المحاور الثالثة باستبيان أهم المعارف والسمات والمهارات وسلوكيات 4جدول )

وجهة نظر أرباب سوق العمل ومجموع تحمل المسئولية المطلوبة لدى خريجات تخصص المسكن وإدارة المنزل للتوظيف من 

 درجات المحور التابعة له.

عبارات محور أهم المعارف والسمات لدى 

الخريجات للتوظيف من وجهه نظر أرباب 

 سوق العمل 

عبارات محور أهم المهارات لدى 

الخريجات للتوظيف من وجهه نظر 

 أرباب سوق العمل

عبارات محور أهم سلوكيات تحمل الخريجات 

لية العمل للتوظيف من وجهه نظر أرباب لمسئو

 سوق العمل 

 م
معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م معامل االرتباط م

معامل 

 االرتباط

1 0.020 7 0.164 1 0.008 7 0.333 1 0.269 7 0.583 

2 0.175 8 0.785 2 0.003 8 0.604 2 0.441 8 0.474 

3 0.403 9 0.661 3 0.090 9 0.361 3 0.294 9 0.713 

4 0.357 10 0.385 4 0.497 10 0.503 4 0.603 10 0.500 

5 0.414 11 0.721 5 0.325 11 0.423 5 0.071 11 0.221 

6 0.218   6 0.401   6 0.547   

 0.001كل القيم دالة عند 

( بين عبارات كل محور ومجموع 0.001عند مستوى داللة ): وجود عالقات إرتباطية موجبة (4يتبين من جدول )         

درجات المحور التابعة له باستبيان أهم المعارف والسمات والمهارات وسلوكيات تحمل المسئولية المطلوبة لدى خريجات 

تبيان صادق تخصص المسكن وإدارة المنزل للتوظيف من وجهة نظر أرباب سوق العمل بمحاوره الثالثة ،وهذا يدل على أن االس

 فى قياس المتغيرات الخاصة به.

 :  reliability** حساب ثبات االستبيان 

لحساب معامالت الثبات الستبيان أهم المعارف والسمات والمهارات وسلوكيات تحمل المسئولية المطلوبة لدى خريجات تخصص           

واختبار التجزئة  Alpha-Cronbachاستخدام معادلة ألفا كرونباخ  المسكن وإدارة المنزل للتوظيف من وجهة نظر أرباب سوق العمل تم

 :(5ويوضح ذلك جدول )،  Half-Split النصفية لالستبيان
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( معامالت ثبات استبيان أهم المعارف والسمات والمهارات وسلوكيات تحمل المسئولية المطلوبة لدى خريجات 5جدول)

 نظر أرباب سوق العمل. تخصص المسكن وإدارة المنزل للتوظيف من وجهة

معامل                                                                

 الثبات

 االستبيان

 معامل ألفا

 التجزئة النصفية

معادلة سبيرمان 

 براون

معادلة 

 جتمان

أهم المعارف والمهارات والسمات وسلوكيات تحمل المسئولية المطلوبة لدى 

كن وإدارة المنزل للتوظيف من وجهة نظر أرباب خريجات تخصص المس

 سوق العمل.

0.762 0.790 0.845 

أن قيمة معامل ألفا الستبيان أهم المعارف والسمات والمهارات وسلوكيات تحمل المسئولية المطلوبة لدى خريجات  (:5يتبين من جدول )          

(، وهى تعتبر قيمة عالية تؤكد اتساق 0.762بمحاوره الثالثة بلغت ) سوق العملارة المنزل للتوظيف من وجهة نظر أرباب تخصص المسكن وإد

، 0.790معادلة جتمان( لعبارات االستبيان بمحاوره الثالثة بلغت ) -قيمة معامالت التجزئة النصفية )معادلة سبيرمان براون االستبيان للقياس، كما أن

 ا النوع من الثبات وتؤكد على االتساق الداخلى لعبارات االستبيان.( على الترتيب ، وهى قيم عالية بالنسبة لهذ0.845

 -( عبددارة مقسددمة إلددى ثالثددة محدداور )معددارف وسددمات الخريجددات33وبددذلك أصددبح االسددتبيان فددى صددورته النهائيددة مكددون مددن )          

ـاالختيارات التاليدة (عبدارة، واإلجابد11سدلوكيات تحمدل الخريجدات لمسدئولية العمدل( كدل محدور) -مهارات الخريجات ة علدى العبدارات بد

( أمدام ( علي الترتيب ، وقد نصت تعليمدات االسدتبيان بوضدع عالمدة )1-2-3غير مطلوبة(، بتقييم ) -مطلوبة إلى حد ما  -)مطلوبة جداً 

عدارف والسدمات إجابة واحدة لكل عبدارة، وبدذلك تكدون أعلدى درجدة يحصدل عليهدا أربداب سدوق العمدل وفقداً لوجهده نظدرهم فدى أهدم الم

(درجدة، وعلدى هدذا 33( درجدة، واقدل درجدة هدى)99والمهارات وسلوكيات تحمدل المسدئولية المطلوبدة لددى الخريجدات للتوظيدف هدى)

مرتفدع( وفقداً ألهدم المعدارف والسدمات  –متوسط  –األساس أمكن تقسيم درجات االستبيان بمحاوره الثالثة إلى ثالث مستويات )منخفض 

ت تحمل المسئولية المطلوب توافرها لدى خريجات تخصص المسكن وإدارة المنزل للتوظيف من وجهة نظر أربداب والمهارات وسلوكيا

      (:  6يوضح ذلك جدول) و سوق العمل ،

ً  –متوسط  –( تقسيم درجات االستبيان بمحاوره الثالثة إلى ثالث مستويات )منخفض 6جدول ) ألهم المعارف والسمات  مرتفع( وفقا

رات وسلوكيات تحمل مسئولية العمل المطلوب لدى خريجات تخصص المسكن وإدارة المنزل للتوظيف من وجهه نظر أفراد عينة والمها

 الدراسة من أرباب سوق العمل.

                                           

 البيان

 محاور االستبيان

 المستوى المنخفض

بنسبة مئوية أقل 

 %50من

 المستوى المتوسط

:  50بنسبة مئوية من

70% 

 المستوى المرتفع

بنسبة مئوية أكبر 

 %70من

عبووارات محووور أهووم المعووارف والسوومات لوودى 

 الخريجات من وجهة نظر أرباب سوق العمل.
 درجة فأكثر 27 درجة 26:  19من  درجة 19أقل من 

عبووارات محووور أهووم المهووارات لوودى الخريجووات 

 من وجهة نظر أرباب سوق العمل.
 درجة فأكثر 27 درجة 26:  19من  درجة 19 أقل من

عبارات محور أهم سولوكيات تحمول الخريجوات 

لمسئولية العمول مون وجهوة نظور أربواب سووق 

 .العمل

 درجة فأكثر 27 درجة 26:  19من  درجة 19أقل من 

أهم المعوارف والسومات والمهوارات وسولوكيات 

تحمل مسئولية العمل المطلوبوة لودى الخريجوات 

 نظر أرباب سوق العمل.من وجهة 

 درجة فأكثر 78 درجة 77:  55من  درجة 55أقل من 

أن الدرجة الكلية لكل محور من المحاور الثالثة باستبيان أهم المعارف والسمات والمهارات وسلوكيات تحمل  (:6يتضح من جدول )         

من وجهة نظر أرباب سوق العمل تم تصنيفها إلى ثالث المسئولية المطلوبة لدى خريجات تخصص المسكن وإدارة المنزل للتوظيف 

درجة فأكثر (؛  27درجة(،و )مستوى مرتفع ل  26:  19درجة(، و)مستوى متوسط ل من  19مستويات وهى)مستوى منخفضل أقل من 

ن ككل تم تصنيفها إلى ( درجة، أما الدرجة الكلية لالستبيا33(عبارة بمجموع درجات )11حيث يتكون كل محور من المحاور الثالثة من)

درجة فأكثر  78درجة(، و)مستوى مرتفع ل  77:  55درجة(،و) مستوى متوسط ل من  55وهى)مستوى منخفضل أقل من ثالث مستويات 

 ( درجة.99(عبارة بمجموع درجات )33؛ حيث يتكون االستبيان ككل من)(

 استبيان خاص بخريجات تخصص المسكن وإدارة المنزل: -2

 ات األولية للخريجة :استمارة البيان -أ

 تم إعدادها بهدف الحصول على معلومات تفيد فى إمكانية تحديد خصائص العينة، واشتملت على:          

 :سنة وحتى أقل  35سنة(، )من  35سنة وحتى أقل من30سنة (، )من  30سنة وحتى أقل من 22تم تقسيمه إلى خمسة فئات )من العمر

 سنة فأكثر(. 45سنة(، )من 45ل منسنة وحتى أق 40سنة(، )من  40من

 :أرملة(.-مطلقة-غير متزوجة -تم تقسيمها إلى أربعة حاالت)متزوجة  الحالة االجتماعية 

  : تم تقسيمه إلى خمسة  أنواع )مهن تخصصية، مهن إدارية ، أعمال حدرة، ال أعمدل وأبحدث عدن فرصدة عمدل، ال  نوع الوظيفة

 أعمل وال أبحث عن فرصة عمل(.
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  إلدى )نعم،إلدى حدد  االختيداراتتدم تقسديم الوظيفة بمجال التخصص الدراسى )للخريجات العامالت فقط(:  مدي تعلق

 ما ، ال(.

  :)تدم تقسديمها إلدى خمسدة طدرق وهدى مدن خالل)مكتدب التوظيدف، طريقة الحصول على الوظيفة )للخريجوات العوامالت فقوط

 العمل(.الجامعة، مرجعية شخصية، شركة توظيف،التقديم المباشر لجهة 

 :)تدددم تقسددديمها إلدددى أربعدددة اختيارات)صدددعب مووودي صوووعوبة الحصوووول علوووى الوظيفوووة)للخريجات العوووامالت فقوووط

 جداً،صعب،صعب إلى حد ما،سهل(. 

  :)تددم تقسدديم االختيددارات إلددى الوظيفووة موون ضوومن اختيووارات كانووت فووى طموووي الخريجووة)للخريجات العووامالت فقووط

 )نعم،إلى حد ما ، ال(.

  سدنوات 5من سنة وحتدى أقدل مدن   -تم تقسيمها إلى أربعة فئات )أقل من سنةى الحصول على الوظيفة :فترة االنتظار إل- 

 سنوات فأكثر(. 10من  -سنوات  10وحتى أقل من   5من

   :( اختيددارات للخريجددات9وتددم وضددع )ذكوور األسووباب التووى أدت إلووى التووأخر فووى الحصووول علووى الوظيفووة موون وجهووة نظوور الخريجووات 

 مهاراتى محدودة ، لم أجتهدد فدى البحدث عدن وظيفدة، ليس لدى واسطة، غير مطلوب ،عدم رغبة أهلى أو زوجى،التخصص وهى)

 عدم إجادة اللغة اإلنجليزية،عدم توفر الخبرة،عدم إجادة الكمبيوتر،ال أعرف( كما ترك لهم ذكر أسباب أخرى تذكر.

 سوق العمل:استبيان اتجاهات خريجات تخصص المسكن و إدارة المنزل نحو  -ب

أعددد هددذا االسددتبيان لتحديددد اتجاهددات خريجددات تخصددص المسددكن و إدارة المنددزل نحددو سددوق العمددل ، واسددتخدمت نتائجدده للتحقددق مددن صددحة           

عبدارة، ( 36فروض الدراسة، ولبناء االستبيان تم اإلطدالع علدى البحدوث والدراسدات السدابقة التدى تتعلدق بموضدوع البحدث، واشدتمل االسدتبيان علدى )

(عبدارة، 12مخرجات الدتعلم لسدوق العمدل( بالتسداوى كدل محدور ) -نوع الوظيفة والتوظيف -مقسمة على ثالثة محاور )معايير االختيار فى سوق العمل

فقدة موا-و قد روعى عند صياغة العبارات أن تكون مرتبطدة بموضدوع الدراسدة ومحدددة وواضدحة، و اإلجابدة علدى االسدتبيان بمقيداس متصدل)موافقة

 ( للعبارات سالبة االتجاه. 3-2-1( للعبارات موجبة االتجاه، و)1-2-3غير موافقة(، بتقييم )-إلى حد ما

 :  validity** حساب صدق االستبيان 

ى ويهدف إلى الحكم على مدى تمثيل االستبيان للهدف الذى يقيسه ولتحقيق ذلدك تدم عدرض االسدتبيان فدى صدورته األوليدة علد صدق المحكمين: -أ

( محكمين من األساتذة المتخصصين فى مجدال إدارة المندزل والمؤسسدات، ومجدال العلدوم التربويدة ومجدال الجدودة التعليميدة، وطلدب مدن 11عدد)

سيادتهم الحكم على مدى مناسبة كل عبارة للمحور الخداص بهدا وكدذلك صدياغة العبدارات وإضدافة أى مقترحدات، وتدم حسداب نسدب االتفداق لددى 

 %(.100% إلى 95.1ى كل عبارة من عبارات االستبيان فتراوحت نسب تكرار اتفاق المحكمين على العبارات بين)المحكمين عل

( خريجة من تخصص 30تم تطبيق االستبيان على عينة استطالعية مكونة من) صدق محتوى االستبيان )االتساق الداخلى(: -ب

الكلية  والدرجة عبارةة األساسية، وتم حساب معامل االرتباط بين كل المسكن وإدارة المنزل ممن تنطبق عليهم نفس شروط العين

 (: 7ويوضح ذلك جدول )، التابعة له للمحور

( معامالت االرتباط بين عبارات كل محور من المحاور الثالثة باستبيان اتجاهات خريجات تخصص المسكن و 7جدول )

 ابعة له.إدارة المنزل نحو سوق العمل ومجموع درجات المحور الت

عبارات محور اتجاه الخريجات نحو 

 معايير االختيار فى سوق العمل 

عبارات محور اتجاه الخريجات 

 نحو نوع الوظيفة والتوظيف

عبارات محور اتجاه الخريجات نحو 

 مخرجات التعلم لسوق العمل

 م
معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 الرتباطا
 معامل االرتباط م

1 0.492 7 0.257 1 0.229 7 0.565 1 0.494 7 0.305 

2 0.179 8 0.433 2 0.416 8 0.591 2 0.392 8 0.237 

3 0.463 9 0.583 3 0.334 9 0.458 3 0.421 9 0.424 

4 0.571 1

0 

0.653 4 0.184 1

0 

0.187 4 0.179 1

0 

0.429 

5 0.265 1

1 

0.580 5 0506 1

1 

0.399 5 0.317 1

1 

0.444 

6 0.516 1

2 

0.448 6 0.481 1

2 

0.261 6 0.404 1

2 

0.326 

 0.001كل القيم دالة عند 

( بين عبارات كل محور ومجموع درجات المحور 0.001: وجود عالقات إرتباطية موجبة عند مستوى داللة )(7يتبين من جدول )         

مسكن و إدارة المنزل نحو سوق العمل بمحاوره الثالثة، وهذا يدل على أن االستبيان صادق التابعة له باستبيان اتجاهات خريجات تخصص ال

 فى قياس المتغيرات الخاصة به.

 :  reliability** حساب ثبات االستبيان 

-Alphaمعادلة ألفا كرونباخ تم استخدام  اتجاهات خريجات تخصص المسكن و إدارة المنزل نحو سوق العمل لحساب معامالت الثبات الستبيان          

Cronbach واختبار التجزئة النصفية لالستبيان Half-Split  ،( 8ويوضح ذلك جدول): 
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 ( معامالت ثبات استبيان اتجاهات خريجات تخصص المسكن و إدارة المنزل نحو سوق العمل.8جدول)

معامل                                                       

 الثبات

 االستبيان

 معامل ألفا

 التجزئة النصفية

معادلة سبيرمان 

 براون
 معادلة جتمان

اتجاهات خريجات تخصص المسكن وإدارة المنزل نحو سوق 

 العمل.
0.959 0.933 0.851 

بمحاوره الثالثة بلغت  العمل: أن قيمة معامل ألفا الستبيان اتجاهات خريجات تخصص المسكن و إدارة المنزل نحو سوق (8يتبين من جدول )         

معادلة جتمان(لعبارات -(، وهى تعتبر قيمة عالية تؤكد اتساق االستبيان للقياس، كما أن قيمة معامالت التجزئة النصفية )معادلة سبيرمان براون0.959)

من الثبات وتؤكد على االتساق الداخلى لعبارات  ( على الترتيب، وهى قيم عالية بالنسبة لهذا النوع0.851، 0.933االستبيان بمحاوره الثالثة بلغت )

 االستبيان.

( عبدارة شدملت ثالثدة محاور)معدايير االختيدار فدى سدوق 36وبذلك أصبح االستبيان فى صدورته النهائيدة مكدون مدن )          

(عبدارة 7الموجبدة)(عبارة، وبلغ عدد العبدارات 12مخرجات التعلم لسوق العمل( كل محور ) -نوع الوظيفة والتوظيف -العمل

غيدر موافقدة( علدى  -موافقدة إلدى حدد مدا -(عبدارة، واإلجابدة علدى العبدارات بدـاالختيارات التالية)موافقدة29والعبارات السالبة)

( للعبدارات سدالبة االتجداه، وقدد نصدت تعليمدات االسدتبيان بوضدع 3-2-1( للعبارات موجبة االتجاه، و)1-2-3مقياس متصل )

واحدة لكل عبارة، وبذلك تكون أعلى درجة تحصل عليها الخريجات وفقاً لندوع اتجاهداتهن نحدو سدوق  ( أمام إجابةعالمة )

بمحداوره الثالثدة إلدى  (درجة، وعلى هذا األساس أمكدن تقسديم درجدات االسدتبيان36(درجة، وأقل درجة هى)108العمل هى)

ويوضوح  ، ن وإدارة المندزل نحدو سدوق العمدلخريجدات تخصدص المسدك سلبى( وفقاً التجاهدات -محايد -ثالثة أنواع )موجب

 :(9ذلك جدول )

أفراد عينة الدراسة من خريجات  موجب( وفقاً التجاهات –محايد  –( تقسيم درجات االستبيان بمحاوره الثالثة إلى ثالث أنواع )سالب9جدول )

 .نحو سوق العملتخصص المسكن وإدارة المنزل 

                                            

 البيان

 محاور االستبيان

 اتجاه سالب

بنسبة مئوية أقل 

 %50من

 اتجاه محايد

:  50بنسبة مئوية من

70% 

 اتجاه موجب

بنسبة مئوية أكبر 

 %70من

اتجاه الخريجات نحوو معوايير االختيوار فوى سووق 

 العمل.
 درجة فأكثر 29 درجة 28:  20من  درجة 20أقل من 

يفوووووة اتجووووواه الخريجوووووات نحوووووو نووووووع الوظ

 والتوظيف.
 درجة فأكثر 29 درجة 28:  20من  درجة 20أقل من 

اتجوواه الخريجووات نحووو مخرجووات الووتعلم لسوووق 

 العمل.
 درجة فأكثر 29 درجة 28:  20من  درجة 20أقل من 

 درجة فأكثر 85 درجة 84:  60من  درجة 60أقل من  االتجاه نحو سوق العمل.

نحو خريجات تخصص المسكن وإدارة المنزل  الكلية لكل محور من المحاور الثالثة باستبيان اتجاهات أن الدرجة (:9يتضح من جدول )         

درجة(،و)اتجاه  28:  20درجة(، و)اتجاه محايد ل من  20سوق العمل تم تصنيفها إلى ثالث أنواع من االتجاهات وهى)اتجاه سالبل أقل من 

(درجة،أما الدرجة الكلية لالستبيان 36(عبارة بمجموع درجات )12المحاور الثالثة من) درجة فأكثر(؛ حيث يتكون كل محور من 29موجب ل 

درجة(، و)اتجاه موجب ل  84:  60درجة(، و)اتجاه محايد ل من  60ككل تم تصنيفها إلى ثالث أنواع من االتجاهات وهى)اتجاه سالبل أقل من 

 ( درجة.108بمجموع درجات ) (عبارة36درجة فأكثر (؛ حيث يتكون االستبيان ككل من) 85

 استبيان رضا الخريجات العامالت عن مخرجات التعلم المتعلقة بوظائفهن: -ج

،  العامالت عدن مخرجدات الدتعلم المتعلقدة بوظدائفهنأعد هذا االستبيان لتقييم مستوى رضا خريجات تخصص المسكن و إدارة المنزل           

اسة، ولبناء االسدتبيان تدم اإلطدالع علدى البحدوث والدراسدات السدابقة التدى تتعلدق بموضدوع واستخدمت نتائجه للتحقق من صحة فروض الدر

رضدا الخريجدات  -( عبارة، مقسمة على ثالثدة محاور)رضدا الخريجدات عدن مخرجدات الدتعلم المعرفيدة 39البحث، واشتمل االستبيان على )

(عبدارة، و قدد روعدى 13تعلقة بتحمل المسئولية( بالتساوى كل محور )رضا الخريجات عن مخرجات التعلم الم -عن مخرجات التعلم المهارية

إلدى حدد مدا -عند صياغة العبارات أن تكون مرتبطة بموضوع الدراسة ومحددة وواضحة، و اإلجابدة علدى االسدتبيان بمقيداس متصدل )ينطبدق

 ( للعبارات التى جميعها موجبة االتجاه.1-2-3ال ينطبق(، بتقييم )-ينطبق

 :  validityق االستبيان ** حساب صد

ويهدف إلى الحكم على مدى تمثيل االستبيان للهدف الذى يقيسه ولتحقيق ذلدك تدم عدرض االسدتبيان فدي صدورته األوليدة علدى  صدق المحكمين: -أ

ليميدة، وطلدب مدن ( محكمين من األساتذة المتخصصين فى مجدال إدارة المندزل والمؤسسدات، ومجدال العلدوم التربويدة ومجدال الجدودة التع11عدد)

سيادتهم الحكم على مدى مناسبة كل عبارة للمحور الخداص بهدا وكدذلك صدياغة العبدارات وإضدافة أى مقترحدات، وتدم حسداب نسدب االتفداق لددى 

 %(.100% إلى 85.3المحكمين على كل عبارة من عبارات االستبيان فتراوحت نسب تكرار اتفاق المحكمين على العبارات بين)

( خريجة من تخصص 25تم تطبيق االستبيان على عينة استطالعية مكونة من) االستبيان )االتساق الداخلى(: صدق محتوى -ب

الكلية  والدرجة عبارةالمسكن وإدارة المنزل ممن تنطبق عليهم نفس شروط العينة األساسية، وتم حساب معامل االرتباط بين كل 

 (: 10ويوضح ذلك جدول )، التابعة له للمحور
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( معامالت االرتباط بين عبارات كل محور من المحاور الثالثة باستبيان رضا الخريجات العامالت عن 10)جدول 

 مخرجات التعلم المتعلقة بوظائفهن ومجموع درجات المحور التابعة له.

عبارات محور رضا الخريجات 

 العامالت عن مخرجات التعلم المعرفية 

عبارات محور رضا الخريجات 

 مخرجات التعلم المهاريةالعامالت عن 

رضا الخريجات عبارات محور 

مخرجات التعلم المتعلقة العامالت عن 

 بتحمل المسئولية

 م
معامل 

 االرتباط
 م معامل االرتباط م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط

1 0.992 8 0.398 1 0.897 8 0.160 1 0.496 8 0.772 

2 0.882 9 0.531 2 0.714 9 0.281 2 0.952 9 0.731 

3 0.585 1

0 

0.462 3 0.402 1

0 

0.853 3 0.649 1

0 

0.770 

4 0.294 1

1 

0.822 4 0.864 1

1 

0.219 4 0.765 1

1 

0.809 

5 0.805 1

2 

0.670 5 0.810 1

2 

0.639 5 0.800 1

2 

0.653 

6 0.559 1

3 

0.409 6 0.462 1

3 

0.435 6 0.716 1

3 

0.740 

7 0.553   7 0.850   7 0.888   

 0.001كل القيم دالة عند 

( بين عبارات كل محور ومجموع درجات المحور 0.001: وجود عالقات إرتباطية موجبة عند مستوى داللة )(10يتبين من جدول )         

ستبيان صادق فى التابعة له باستبيان رضا الخريجات العامالت عن مخرجات التعلم المتعلقة بوظائفهن بمحاورة الثالثة، وهذا يدل على أن اال

 قياس المتغيرات الخاصة به.

 :  reliability** حساب ثبات االستبيان 

-Alphaلحساب معامالت الثبات الستبيان رضا الخريجات العامالت عن مخرجات التعلم المتعلقة بوظائفهن تم استخدام معادلة ألفا كرونباخ           

Cronbach واختبار التجزئة النصفية لالستبيان Half-Split ،( 11ويوضح ذلك جدول): 

 ( معامالت ثبات استبيان رضا الخريجات العامالت عن مخرجات التعلم المتعلقة بوظائفهن.11جدول)

معامل                                                   

 الثبات

 االستبيان

 معامل ألفا

 التجزئة النصفية

معادلة سبيرمان 

 براون
 نمعادلة جتما

رضا الخريجات العامالت عن مخرجات التعلم المتعلقة 

 بوظائفهن
0.926 0.740 0.731 

: أن قيمة معامل ألفا الستبيان رضا الخريجات العامالت عن مخرجات التعلم المتعلقة بوظائفهن بمحاوره الثالثة بلغت (11يتبين من جدول )         

معادلة جتمان(  -الستبيان للقياس، كما أن قيمة معامالت التجزئة النصفية )معادلة سبيرمان براون(، وهى تعتبر قيمة عالية تؤكد اتساق ا0.926)

( على الترتيب، وهى قيم عالية بالنسبة لهذا النوع من الثبات وتؤكد على االتساق الداخلى 0.731، 0.740لعبارات االستبيان بمحاوره الثالثة بلغت )

 لعبارات االستبيان.

 -( عبارة شدملت ثالثدة محاور)رضدا الخريجدات عدن مخرجدات الدتعلم المعرفيدة 39بذلك أصبح االستبيان فى صورته النهائية مكون من)و          

(عبدارة وجميعهدا 13رضا الخريجات عن مخرجات التعلم المتعلقة بتحمل المسئولية(  كدل محدور ) -رضا الخريجات عن مخرجات التعلم المهارية

ـاالختيارات التاليدة)ينطبقموجبة االتجاه ، واإل ( لجميدع عبدارات 1-2-3ال ينطبدق(على مقيداس متصدل )-إلدى حدد مدا ينطبدق-جابة علدى العبدارات بد

( أمدام إجابدة واحددة لكدل عبدارة، وبدذلك تكدون أعلدى درجدة تحصدل عليهدا الخريجدات االستبيان. وقد نصت تعليمات االستبيان بوضدع عالمدة )

(درجدة، وعلدى هدذا األسداس أمكدن 39(درجة، وأقل درجة هى)117عن مخرجات التعلم المتعلقة بوظائفهن هى)العامالت وفقاً لمستوي رضاهن 

مرتفددع( وفقدداً لرضددا الخريجددات العددامالت عددن مخرجددات الددتعلم المتعلقددة  –متوسددط  –إلددى ثالثددة مسددتويات )مددنخفض  تقسدديم درجددات االسددتبيان

 :(12ويوضح ذلك جدول ) بوظائفهن، 
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عينة الدراسة مرتفع( وفقاً لرضا أفراد  –متوسط  –( تقسيم درجات االستبيان بمحاوره الثالثة إلى ثالث مستويات )منخفض 12جدول )

 .من الخريجات العامالت عن مخرجات التعلم المتعلقة بوظائفهن

                                         

 البيان

 محاور االستبيان

 المستوى المنخفض

ئوية أقل بنسبة م

 %50من

 المستوى المتوسط

:  50بنسبة مئوية من

70% 

 المستوى المرتفع

مئوية أكبر بنسبة 

 %70من

رضا الخريجات عن مخرجات التعلم 

 .المعرفية
 درجة فأكثر 31 درجة 30:  22من  درجة 22أقل من 

رضا الخريجات عن مخرجات التعلم 

 المهارية. 
 رجة فأكثرد 31 درجة 30:  22من  درجة 22أقل من 

رضا الخريجات عن مخرجات التعلم 

 المتعلقة بتحمل المسئولية.
 درجة فأكثر 31 درجة 30:  22من  درجة 22أقل من 

رضا الخريجات عن مخرجات التعلم المتعلقة 

 بوظائفهن.
 درجة فأكثر 92 درجة 91:  65من  درجة 65أقل من 

الخريجات العامالت عن مخرجات الدتعلم المتعلقدة محور من المحاور الثالثة باستبيان رضا  أن الدرجة الكلية لكل (:12يتضح من جدول )         

درجدة(،و )مسدتوى  30:  22درجدة(، و) مسدتوى متوسدط ل مدن  22تم تصنيفها إلى ثالث مستويات وهى)مستوى منخفضل أقل من  بوظائفهن

(درجدة، أمدا الدرجدة الكليدة لالسدتبيان 39(عبارة بمجمدوع درجدات )13من) درجة فأكثر(؛ حيث يتكون كل محور من المحاور الثالثة 31مرتفع ل 

درجدة(، و)مسدتوى مرتفدع  91:  65درجة(،و) مستوى متوسدط ل مدن  65ككل تم تصنيفها إلى ثالث مستويات وهى)مستوى منخفضل أقل من 

 .( درجة117(عبارة بمجموع درجات )39درجة فأكثر (؛ حيث يتكون االستبيان ككل من) 92ل 

  خامساً: أسلوب جمع وتحليل البيانات 

تم الحصول على البيانات عن طريق استخدام االسدتبيان الدذى تدم اسدتيفاؤه بالمقابلدة الشخصدية ألربداب سدوق العمدل والخريجدات 

ة علدى (اسدتمار111( استمارة علدى أربداب سدوق العمدل  و)30لتخصص المسكن وإدارة المنزل)العامالت وغيرالعامالت(، وتم توزيع )

( استمارة من الخريجات ، وتم مراجعتهدا للتأكدد مدن اسدتيفائها بدقدة، 105( استمارة من أرباب سوق العمل و )20الخريجات، وتم استالم )

( اسدتمارة 100(اسدتمارة ألربداب سدوق العمدل و)20(استمارات للخريجات لعدم اكتمال تعبئتها، وبدذلك أصدبح العددد النهدائي )5واستبعد )

 ومراجعتها. اإلكسيلككل )عامالت وغير عامالت( تم تفريغها على برنامج للخريجات 

 سادساً: المعامالت اإلحصائية المستخدمة 

 Statistical Package for Social Sciencesتدم تحليدل البياندات وإجدراء المعالجدة اإلحصدائية باسدتخدام برندامج 

Program (Spss.) البيانات وإدخالهدا علدى الحاسدب ومراجعتهدا مدن أجدل ضدمان صدحة  لتحليل النتائج، حيث تم ترميز وتفريغ

 النتائج ودقتها، وفيما يلى األساليب اإلحصائية المستخدمة:

 حساب معامالت االرتباط بين عبارات كل محور ومجموع درجات المحور التابعة له  لحساب صدق محتوى االستبيان. -1

 لحساب ثبات أدوات الدراسة.معامل ألفا كرونباخ، واختبار التجزئة النصفية  -2

حساب األعداد والنسب المئوية والمتوسط المرجح واألوزان النسدبية وفقداً السدتجابات عينتدى الدراسدة مدن أربداب  -3

 سوق العمل والخريجات على االستبيان الخاص بكل عينة.  

تخصدص يجدات للوقوف على داللة الفدروق بدين متوسدطات درجدات مخرجدات الدتعلم لددى خر )T testاختبار)ت -4

 واحتياجات سوق العمل منها. المسكن وإدارة المنزل

 نتائج الدراسة الميدانية

 أوال: نتائج وصف العينة

( من 100( من أرباب سوق العمل تم اختيارهم بطريقة عمديه، و)20فيما يلى وصف لعينتى الدراسة الميدانية وبلغت)

قة عشوائية بسيطة من منطقة وجامعة الطائف بالمملكة العربية خريجات تخصص المسكن وإدارة المنزل تم اختيارهن بطري

 .(23( إلى )13ويوضح ذلك الجداول من )السعودية، 
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 أ: وصف عينة الدراسة من أرباب سوق العمل :

 المؤسسات التى يعمل بها أرباب سوق العمل: -1

 (.20يعملوا بها )ن =  ( التوزيع النسبى لعينة أرباب سوق العمل وفقاً للمؤسسة التى13جدول )

 النسبة المئوية العدد المؤسسات م

 80 16 مدارس. 1

 5 1 روضات. 2

 10 2 جمعيات خيرية. 3

 5 1 الجامعة. 4

 100 20 المجموع

%( مأخوذة من )المدارس( ، بينما 80أن أعلى نسبة من عينة أرباب سوق العمل وبلغت): (13يتبين من جدول ) 

 %( مأخوذة من كًل من )الروضات ، الجامعة(.5بلغت )أقل نسبة من العينة و

 نوع المؤسسة: -2

 (.20وفقاً لنوع المؤسسة )ن = لعينة أرباب سوق العمل ( التوزيع النسبى 14جدول )

 النسبة المئوية العدد نوع المؤسسة م

 85 17 حكومية . 1

 15 3 خاصة. 2

 100 20 المجموع

%( مددأخوذة مددن مؤسسدددات 85وبلغددت )ن عينددة أربدداب سددوق العمددل مدد: أن أعلددى نسددبة (14يتبووين موون جوودول ) 

 %( مأخوذة من مؤسسات )خاصة(. 15) أقل نسبة من العينة وبلغت)حكومية(، بينما

 

 

 ب : وصف عينة الدراسة من الخريجات لتخصص المسكن وإدارة المنزل:

 العمر : -1

 (.100( التوزيع النسبى لعينة الخريجات وفقاً آلعمارهن )ن= 15جدول ) 

 النسبة المئوية العدد فئات العمر م

 60 60 سنة. 30وحتى أقل من   22من  1

 33 33 سنة. 35وحتى أقل من   30من  2

 4 4 سنة. 40وحتى أقل من   35من  3

 2 2 سنة. 45وحتى أقل من   40من  4

 1 1 سنة فأكثر. 45من  5

 100 100 المجموع

سنة(  30وحتى أقل من  22%( أعمارهن )من 60من عينة الخريجات وبلغت ) أعلى نسبةأن ( :  15يتبين من جدول ) 

 سنة فأكثر(. 45%( وهى لالتى أعمارهن ) من 1،بينما بلغت أقل نسبة منهن )

 

 الحالة االجتماعية : -2

 (.100( التوزيع النسبى لعينة الخريجات وفقاً لحالتهن االجتماعية )ن= 16جدول ) 

 النسبة المئوية دالعد الحالة االجتماعية م

 26 26 متزوجة. 1

 62 62 غير متزوجة. 2

 10 10 مطلقة. 3

 2 2 أرملة. 4

 100 100 المجموع

% ( غير متزوجات ،بينما أقل نسبة 62)  من عينة الخريجات وبلغتأعلى نسبة أن ( :  16يتبين من جدول ) 

 %( أرامل .2منهن وبلغت ) 
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 نوع الوظيفة : -3

 (.100النسبى لعينة الخريجات وفقاً لنوع الوظيفة)ن= ( التوزيع 17جدول ) 

 العدد نوع الوظيفة م
النسبة 

 المئوية

 12 12 مهن تخصصية. 1

 16 16 مهن إدارية. 2

 20 20 أعمال حرة. 3

 46 46 ال أعمل وأبحث عن فرصة عمل. 4

 6 6 ال أعمل وال أبحث عن فرصة عمل. 5

 100 100 المجموع

%( )ال تعملن وتبحثن عن فرصة عمل(،بينما أقل 46أعلى نسبة من عينة الخريجات وبلغت ) أن ( :  17يتبين من جدول ) 

 %( )ال تعملن وال تبحثن عن فرصة عمل(.6نسبة منهن وبلغت )

 مدى تعلق وظيفة الخريجات )العامالت فقط( بمجال التخصص الدراسى: -4

 (.48)ن=لمدى تعلق وظائفهن بمجال التخصص الدراسى فقاً ( التوزيع النسبى لعينة الخريجات العامالت و 18جدول ) 

مدى تعلق الوظيفة بمجال التخصص  م

 الدراسى

 النسبة المئوية العدد

 77.1 37 نعم 1

 14.6 7 إلي حد ما  2

 8.3 4 ال 3

 100 48 المجموع

قط( تعملن %( من عينة الخريجات )العامالت ف77.1أعلى نسبة وبلغت )أن ( :  18يتبين من جدول ) 

%( تعملن بوظائف ليست فى نفس 8.3بوظائف فى نفس مجال تخصصهن الدراسى، بينما أقل نسبة منهن وبلغت )

 مجال تخصصهن الدراسى.

 

 طريقة حصول الخريجات )العامالت فقط( على الوظيفة: -5

 (.48ن=)لطريقة حصولهن على الوظيفة( التوزيع النسبى لعينة الخريجات العامالت وفقاً  19جدول ) 

 النسبة المئوية العدد طريقة الحصول على الوظيفة م

 20.8 10 من خالل مكتب التوظيف . 1

 4.2 2 من خالل الجامعة . 2

 41.7 20 من خالل مرجعية شخصية. 3

 - - من خالل شركة توظيف. 4

 33.3 16 من خالل التقديم المباشر لجهة العمل. 5

 100 48 المجموع

%( حصلن على  وظائفهن من خالل 41.7أعلى نسبة من عينة الخريجات )العامالت( وبلغت)أن ( :  19يتبين من جدول ) 

%( حصلن على  وظائفهن من خالل الجامعة ، وذلك داللة على قلة تواصل قسم 4.2مرجعية شخصية ، بينما أقل نسبة منهن وبلغت )

الخريجات وتحقيق معيار المشاركة المجتمعية، فى حين لم يستخدم أى من المسكن وإدارة المنزل مع سوق العمل و ضئاله دورة فى توظيف 

 الخريجات )العامالت( شركات التوظيف كوسيلة لحصولهن على الوظائف وذلك يتضح من نسبتهن التى بلغت)صفر%(.

 مدي صعوبة حصول الخريجات )العامالت فقط( على الوظيفة بعد تخرجهن: -6

 (.48)ن=مدى صعوبة حصولهن على الوظيفةنة الخريجات العامالت وفقاً ل( التوزيع النسبى لعي 20جدول ) 

مدى صعوبة الحصول على  م

 الوظيفة

 النسبة المئوية العدد

 14.6 7 صعب جدا . 1

 - - صعب . 2

 33.3 16 صعب إلى حد ما . 3

 52.1 25 سهل   . 4

 100 48 المجموع
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%( حصلن على  وظائفهن )بسهولة(، بينما أقل نسبة 52.1الخريجات )العامالت( وبلغت )أعلى نسبة من عينة أن ( :  20يتبين من جدول ) 

%( من الخريجات العامالت واجهن صعوبة إلى حد 33.3منهن و بلغت )صفر%( حصلن على وظائفهن )بصعوبة(، مع العلم أنه يوجد نسبة وبلغت )

 ما فى الحصول على الوظيفة .

 فى طموي الخريجات )العامالت فقط( :الوظيفة من ضمن اختيارات كانت  -7

 (.48)ن=الذا كانت الوظيفة من ضمن اختيارات كانت فى طموحهن ( التوزيع النسبى لعينة الخريجات العامالت وفقاً  21جدول ) 

الوظيفة من ضمن اختيارات كانت فى طموي  م

 الخريجات)العامالت(
 النسبة المئوية العدد

 56.3 27 نعم. 1

 22.9 11  إلى حد ما. 2

 20.8 10 ال. 3

 100 48 المجموع

أعلى نسبة من عينة الخريجات )العامالت( حصلن على  وظائفهن وكانت من ضمن أن ( : 21يتبين من جدول )

%(، بينما أقل نسبة منهن حصلن على  وظائفهن ولكن لم تكن من ضمن 56.3اختيارات فى طموحهن حيث بلغت نسبتهن )

 %( .20.8حهن حيث بلغت نسبتهن )اختيارات كانت فى طمو

 فترة انتظار الخريجات إلى الحصول على الوظيفة : -8

 (.100)ن=إلى الحصول على الوظيفة  ( التوزيع النسبى لعينة الخريجات وفقاً لفترة انتظارهن 22جدول ) 

 النسبة المئوية العدد فترة االنتظار م

 27 27 أقل من سنة. 1

 44 44 وات.سن 5من سنة وحتى أقل من   2

 20 20 سنوات. 10وحتى أقل من   5من  3

 9 9 سنوات فأكثر. 10من  4

 100 100 المجموع

%( من الخريجات انتظرن دون عمل حتى حصولهن على الوظيفة 44أعلى نسبة وبلغت )أن ( :  22يتبين من جدول ) 

انتظرن دون عمل حتى حصولهن على الوظيفة لمدة %( 9سنوات( ، بينما أقل نسبة منهن وبلغت) 5لمدة )من سنة وحتى أقل من 

 سنوات فأكثر (. 10)من 

 األسباب من وجهة نظر الخريجات التى أدت إلى التأخر فى الحصول على الوظيفة : -9

 (.100)ن=تأخرهن فى الحصول على الوظيفة ( التوزيع النسبى لعينة الخريجات وفقاً ألسباب  23جدول ) 

ل على أسباب التأخر فى الحصو م

 الوظيفة

النسبة  العدد

 المئوية

 الترتيب

 1 30 30 التخصص غير مطلوب. 1

 8 6 6 عدم رغبة أهلي أو زوجي. 2

 2 25 25 ليس لدي واسطة. 3

 7 7 7 مهاراتي محدودة. 4

 9 3 3 لم اجتهد في البحث عن وظيفة. 5

 3 16 16 عدم إجادة اللغة اإلنجليزية. 6

 4 15 15 عدم توفر الخبرة. 7

 5 11 11 عدم إجادة الكمبيوتر. 8

 6 8 8 ال أعرف. 9

 9 3 3 أسباب أخري. 10

%( من عينة الخريجات اتفقن على أن من أكثر األسباب التى أدت إلى تأخرهن فى 30أعلى نسبة وبلغت)أن (: 23يتبين من جدول )

%( اتفقن على أنهن )لم يجتهدن فى البحث عن وظيفة( كسبب 3)الحصول على الوظيفة أن )التخصص غير مطلوب(،بينما أقل نسبة منهن وبلغت 

%( من عينة الخريجات أسباب أخرى لتأخرهن فى الحصول 3من األسباب التى أدت إلى تأخرهن فى الحصول على الوظيفة ، كما ذكرت نسبة )

ذكر الخريجات لعدم  الباحثةشروط معينة بالوظيفة(، وتفسر  لديها -العادات والتقاليد -على الوظيفة وهى )الزواج واإلنجاب وعدم وجود الوقت لديها 

%(غير 62أعلى نسبة من عينة الخريجات وبلغت )أن حيث اتضح  (16بجدول )وجود طلب على التخصص فى ضوء النتائج الوصفية للعينة 

التقاليد لبعض األسر بالمجتمع السعودى دون أن وبالتالى ليست لديهن القدرة على الخروج للعمل خارج نطاق المحافظة طبقاً للعادات و متزوجات

عب انتقال تكون متزوجة ، كما أن المسافات كبيرة بين المناطق وبعضها مما يمنع معظم أهالى الفتيات من السفر بهن للعمل خشية الحوادث،كما أنه يص

 ائف شاغرة لهذا النوع من التخصص نتيجة لالكتفاء.  أفراد العائلة مع الفتاة وترك أعمالهم ، مع العلم أن منطقة الطائف لم يعد بها وظ
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الذين أكدوا ارتفاع نسبة البطالة من  Elasrag (2014)، و(2013التريكي والنقراط ) (، 2012العجلة )وتتفق تلك النتيجة مع دراسة كًل من 

ل فى حالة إذا كانت متزوجة، بينما فى حالة إذا كانت الفتاة غير اإلناث بدول الخليج ، وأن من أسباب تدنى مشاركة المرأة فى سوق العمل هو تفرغها للمنز

مع دراسة كًل من متزوجة فعدم جدية البحث عن الوظيفة والعادات والتقاليد تمنعها من السفر للعمل خارج بلدتها إال بعد تزوجها للحفاظ عليها، كما تتفق 

أشاروا إلى أن الواسطة لها تأثير على التوظيف للخريجين ، وأن التقاليد لبعض حيث  (2014، وعمر ) Hensvik & Skans(2013)، (2012العجلة)

 Bejakovic & Mrnjavac (2014) ،Kobayashi, et alالمجتمعات يمكن أن تمنع المرأة من العمل ، وتتفق تلك النتيجة أيضاً مع دراسة كًل من

معدل البطالة محدودية المهارات لدى الخريجين ،وتأثير العوامل الديموغرافية ، ودراسة كلً استنتجوا أن من أسباب ارتفاع حيث  (2017اليعقوبى )، و(2014)

والنقراط التريكى  اكتشفوا أن المهارات المحدودة للخريجين من أسباب قلة التوظيف، ودراسة كًل منالذين  Dorrer(2016)، و Klosters (2014)من 
أوضحوا أن من أسباب انتشار البطالة هو قصور المخرجات حيث  (2016(، والحسيني )2014زار)، بوElasrag(2014) (،2014(،البلعزى)2013)

توصلوا حيث ( 2015بافضل و الغامدى) ، (2014(، وأحمد)2013التريكى والنقراط )  المهارية لدى الخريجين،واالستياء من العمل اليدوى،ودراسة كًل من

ل االجتماعية المؤثرة على الخريجين، ووجود شروط معينة لديهم فى الوظيفة التى يبحثون عنها ، وأن هناك إلى أن من أسباب البطالة وجود بعض العوام

 &Earle و دراسة كلً من كفاءات يحتاجها سوق العمل تشتمل على كفاءات مهنية واجتماعية ومنهجية وريادة إدارية وإجادة اللغة اإلنجليزية وتقنية المعلومات،

Analyst(2010) ،(2014(،عمر )2014أحمد)، Palma, et al (2014) ،Noland(2017) ،وMareckova& Pohlmeier (2017)  حيث

،و (2012أمين ) ودراسة كًل مناستنتجوا أن الخبرة السابقة والواسطة وتوفر المهارات المطلوبة وإجادة اللغة اإلنجليزية والكمبيوتر ترتبط إيجابياً بالتوظيف، 
و دراسة  حيث وجدوا أن من أسباب القصور فى مخرجات التعلم هو انخفاض مهارات الخريجين فى الحاسب اآللى واإلنترنت ، (2014يوسف وحسانين )

حيث تبينوا أن هناك  Marekova& Pohlmeier (2017)و ، Korka(2010) ،Stanciu & Banciu (2012)  ،Diaconu (2014)كًل من

 قصور فى المهارات لدى الخريجين.

 : نتائج الدراسة في ضوء االستجابات علي أدوات الدراسة ثانياً 

 .(39( إلى )24ويوضح ذلك الجداول من )

 التوزيع النسبى ألفراد عينة الدراسة من أرباب سوق العمل وفقاً للرضا عن خريجات تخصص المسكن وإدارة المنزل: -1

ً لرضا أفراد عينة الدراسة من أرباب24جدول ) سوق العمل عن محور معارف وسمات  ( التوزيع النسبى وفقا

 (.20الخريجات)ن=

 البيان م

راضى 

بدرجة 

 كبيرة

راضى 

بدرجة 

 متوسطة

 غير راضى 

المتوس

 ط

المرج

 ي

الوزن 

 النسبى

ترتيب 

العبارا

 ت
 % العدد % العدد % العدد

 1 93.3 2.80 5 1 10 2 85 17 المعارف النظرية األساسية . 1

 2 91.7 2.75 - - 25 5 75 15 المعارف التطبيقية . 2

 7 76.7 2.30 30 6 10 2 60 12 إجادة اللغة اإلنجليزية كتابة وتحدث. 3

 3 88.3 2.65 5 1 25 5 70 14 الذكاء. 4

 3 88.3 2.65 5 1 25 5 70 14 المعلومات العامة والثقافة. 5

 4 86.7 2.60 10 2 20 4 70 14 اإلبداع و االبتكار. 6

7 
ثناء أداء العمل )المرونة أو تحدي المعوقات أ

 التكيف(.
14 70 5 25 1 5 

2.65 88.3 3 

8 
   -القدرة على التصور والتخيل  -إدراك العالقات )التوقع

 ...الخ(.
13 65 6 30 1 5 

2.60 86.7 4 

 5 85 2.55 5 1 35 7 60 12 الطموي والحماس . 9

 8 65 1.95 25 5 55 11 20 4 الحكم على األمور . 10

 6 78.3 2.35 20 4 25 5 55 11 النبساطية و اتساع األفق .ا 11

أن األولوية لرضا أفراد عينة الدراسة من أرباب سوق العمل فى محور معارف وسمات الخريجات (:  24يتبين من جدول )          

(، بينما جاءت )الحكم 93.3ى)( ووزن نسب2.80%( ومتوسط مرجح)85جاءت ـل )المعارف النظرية األساسية لدى الخريجات( بنسبة )

على األمور لدى الخريجات( فى المرتبة األخيرة وفقاً لرضا أرباب سوق العمل أى حصلت على أقل نسبة رضا من قبل أرباب سوق 

(، وهذا يعنى أن ما اكتسبته الخريجات من معارف نظرية أساسية 65( ووزن نسبى)1.95%( ومتوسط مرجح )20العمل حيث بلغت )

لدراسة بمجال تخصص المسكن وإدارة المنزل قد حصل على أعلى نسبة رضا من قبل أرباب سوق العمل فى محور معارف خالل ا

وسمات الخريجات ؛أى أن ما يتضمنه برنامج المسكن وإدارة المنزل من معارف نظرية هى بالفعل مناسبة وكافية لتأهيل الخريجات 

المعارف والسمات الخاصة بالخريجات التى حصلت على أقل نسبة رضا من قبل أرباب لسوق العمل، بينما )الحكم على األمور( من 

ذلك فى ضوء أن الحكم على األمور كسمة مطلوبة لدى الخريجات للوظيفة تتحقق وتكتسب بممارسة العمل  الباحثةسوق العمل وتفسر 

رية فقط ، ولكن الخطة الدراسية للبرنامج ال تحتوى على مقرر الفعلى والخبرة فى العمل والتدريب الميدانى وال تعتمد على المعارف النظ

 التدريب الميدانى وذلك يعد قصور فى الخطة الدراسية. 

،  Korka(2010) ، Stanciu & Banciu (2012) ،Diaconu (2014) وتتفق تلك النتيجة مع دراسة كًل من          

المعارف النظرية لدى الخريجين أكثر من المهارية، كما مستوى حيث وجدوا ارتفاع فى  Mareckova& Pohlmeier(2017)و
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حيث أشاروا إلى أن من السمات  (2014(، وأحمد)2013(،التريكى والنقراط)2012حسين) (،2012أمين )تتفق مع دراسة كًل من 

 لى األمور.المتطلبة التى يحتاجها سوق العمل هى سمات شخصية ومهنية ومنهجية وسمات ذهنية ومنها سمة الحكم ع

 Diaconu (2014)، ( 2012(، أمين)2012المولى )كًل من  تلك النتيجة مع دراسة بينما تختلف         

حيث وجدوا احتياج لتحسين األساس النظرى بمخرجات التعلم لدى الخريجين  Kobayashi, et al (2014)،و

 لتحقيق متطلبات سوق العمل.

 (.20أفراد عينة الدراسة من أرباب سوق العمل عن محور مهارات الخريجات)ن= ( التوزيع النسبى وفقاً لرضا25جدول )

 البيان م

راضى بدرجة 

 كبيرة

راضى 

بدرجة 

 متوسطة

 غير راضى 
المتوس

 ط

المرج

 ي

الوزن 

 النسبى

ترتيب 

العبارا

 ت
 % العدد

العد

 د
 % العدد %

 3 85 2.55 5 1 35 7 60 12 مهارة البحث العلمى و التحليل . 1

 7 78.3 2.35 5 1 55 11 40 8 . مهارة التخطيط و التنظيم للعمل 2

3 
مهارة التفكير الناقد وحل المشكالت واتخاذ 

 القرارات.
11 55 8 40 1 5 2.50 83.3 4 

4 
 -مهارة التعامل مع اآلخرين )اللباقة 

 ...الخ (. -التعاون  –حسن االستماع 
11 55 6 30 3 15 2.40 80 6 

 5 81.7 2.45 15 3 25 5 60 12 دام تكنولوجيا المعلومات .مهارة استخ 5

 1 96.7 2.90 - - 10 2 90 18 مهارة العمل ضمن فريق . 6

7 
مهارة االتصال الكتابي ) كتابة التقارير 

 المطلوبة بشكل واضح (.
12 60 5 25 3 15 2.45 81.7 5 

 8 76.7 2.30 15 3 40 8 45 9 مهارة إدارة الوقت . 8

 2 86.7 2.60 5 1 30 6 65 13 ة إدارة الجهد .مهار 9

 5 81.7 2.45 15 3 25 5 60 12 مهارة فنية فى التنفيذ للعمل . 10

 4 83.3 2.50 10 2 30 6 60 12 مهارة اإلشراف على مجموعات العمل . 11

فى محور مهارات الخريجات جاءت ـل )مهارة  أن األولوية لرضا أفراد عينة الدراسة من أرباب سوق العمل(: 25يتبين من جدول )          

(، بينما جاءت )مهارة إدارة الوقت لدى 96.7( ووزن نسبى)2.90%( ومتوسط مرجح)90العمل ضمن فريق لدى الخريجات( بنسبة )

ث بلغت الخريجات( فى المرتبة األخيرة وفقاً لرضا أرباب سوق العمل أى حصلت على أقل نسبة رضا من قبل أرباب سوق العمل حي

( ، وهذا يعنى أن ما اكتسبته الخريجات من مهارة العمل ضمن فريق خالل الدراسة 76.7( ووزن نسبى)2.30%( ومتوسط مرجح)45)

بمجال تخصص المسكن وإدارة المنزل قد حصلت على أعلى نسبة رضا من قبل أرباب سوق العمل فى محور مهارات الخريجات ؛وتفسر 

ألن معظم المقررات بالخطة الدراسية تتطلب أنشطة جماعية مثل مقرر)البيت التدريبى(ولذلك تدربن الطالبات على  تلك النتيجة نظراً  الباحثة

مهارة العمل ضمن فريق وتميزن بها، بينما)مهارة إدارة الوقت لدى الخريجات ( من المهارات التى حصلت على أقل نسبة رضا من قبل 

لنتيجة فى ضوء أن مهارة إدارة الوقت كمهارة مطلوبة لدى الخريجات للوظيفة تتحقق وتكتسب هذه ا الباحثةأرباب سوق العمل وتفسر 

رنامج ال بممارسة العمل الفعلى والخبرة فى العمل والتدريب الميدانى وال تعتمد على المعارف النظرية التطبيقية فقط ، ولكن الخطة الدراسية للب

 د قصور فى الخطة الدراسية.تحتوى على مقرر التدريب الميدانى وذلك يع

حيث أوضحوا وجود قصور ( 2014(،يوسف وحسانين )2013(،التريكى والنقراط )2012آمين )وتتفق تلك النتيجة مع دراسة كًل من           

، (2012آمين ) الخريجين، بينما تختلف تلك النتيجة مع دراسة كًل منفى بعض المهارات اإلدارية ومنها إدارة الوقت والتنظيم لدى بعض 
 حيث أشاروا إلى وجود قصور فى المهارات االجتماعية والتواصلية. (2015،و بافضل والغامدى) (2014(، أحمد)2013التريكي والنقراط )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Journal of Specific Education and Technology (Scientific and Applied Research) - Issued by Faculty of Specific Education -  Kafrelsheikh University– Egypt   

 380 

( التوزيع النسبى وفقاً لرضا أفراد عينة الدراسة من أرباب سوق العمل عن محور سلوكيات تحمل 26جدول )

 (.20)ن=الخريجات لمسئولية العمل

 البيان م

راضى 

 بدرجة كبيرة

راضى 

بدرجة 

 متوسطة

 غير راضى 

المتوس

 ط

المرج

 ي

الوزن 

 النسبى

ترتيب 

العبارا

 ت
 % العدد % العدد % العدد

 1 93.3 2.80 5 1 10 2 85 17 تقدير المسئولية الوظيفية . 1

2 

فهم رسالة المنظمة تجاه 

المجتمع عند القيام بمهامها 

 الوظيفية .

10 50 7 35 3 15 2.35 78.3 6 

3 
االمانة و الضمير فى إنجاز 

 المهام.
15 75 3 15 2 10 2.65 88.3 3 

4 
إنجاز العمل فى الوقت المناسب 

. 
15 75 4 20 1 5 2.70 90 2 

 4 85 2.55 5 1 35 7 60 12 الصدق و الصراحة فى العمل . 5

6 
تحمل مسئولية األخطاء أثناء أداء 

 العمل.
9 45 8 40 3 15 2.30 76.7 7 

7 
تحمل مسئولية القرارات 

 المتخذة .
12 60 3 15 5 25 2.35 78.3 6 

 4 85 2.55 15 3 15 3 70 14 تحمل ضغوط العمل . 8

9 
المثابرة و الصبر وضبط النفس فى 

 العمل.
11 55 4 20 5 25 2.30 76.7 7 

10 
الحزم فى األمور وتوجيه الذات 

. 
11 55 8 40 1 5 2.50 83.3 5 

 6 78.3 2.35 10 2 45 9 45 9 القيادة و السيطرة . 11

 تحمل الخريجات لمسئولية العملأن األولوية لرضا أفراد عينة الدراسة من أرباب سوق العمل فى محور سلوكيات (: 26يتبين من جدول )          

(، بينما جاء كًل من)تحمل الخريجات 93.3( ووزن نسبى)2.80%( ومتوسط مرجح)85جاءت ـل )تقدير الخريجات للمسئولية الوظيفية( بنسبة )

المثابرة والصبر وضبط النفس لدى الخريجات فى العمل ( فى المرتبة األخيرة وفقاً لرضا أرباب سوق العمل أى  -لمسئولية األخطاء أثناء أداء العمل 

، 76.7( وأوزان نسبية )2.30، 2.30ومتوسطات مرجحة)%( 55% ، 45حصلوا على أقل نسبة رضا من قبل أرباب سوق العمل حيث بلغت )

 ( على الترتيب، وهذا يعنى أن ما اكتسبته الخريجات من سلوك تقدير المسئولية الوظيفية خالل الدراسة بمجال تخصص المسكن وإدارة المنزل76.7

مسئولية العمل؛ أى أن ما يتضمنه برنامج المسكن قد حصل على أعلى نسبة رضا من قبل أرباب سوق العمل فى محور سلوكيات تحمل الخريجات ل

نما كًل وإدارة المنزل من أهداف تعزز سلوك تقدير المسئولية الوظيفية لدى الخريجات هى بالفعل مناسبة وكافية لتأهيل الخريجات لسوق العمل، بي

( من السلوكيات الخاصة بالخريجات التى حصلت على أقل  المثابرة والصبر وضبط النفس فى العمل -من)تحمل مسئولية األخطاء أثناء أداء العمل 

المثابرة والصبر  -هذه النتيجة فى ضوء أن كًل من )تحمل مسئولية األخطاء أثناء أداء العمل الباحثةنسبة رضا من قبل أرباب سوق العمل وتفسر 

ارسة العمل الفعلى والخبرة فى العمل والتدريب الميدانى وال وضبط النفس فى العمل( كسلوكيات مطلوبة لدى الخريجات للوظيفة تتحقق وتكتسب بمم

ادرات تعتمد على المعارف النظرية فقط ، ولكن الخطة الدراسية للبرنامج ال تحتوى على مقرر التدريب الميدانى و كذلك األنشطة الدراسية والمب

 دراسية.الخاصة بالعمل التطوعى والمسئولية المجتمعية وذلك يعد قصور فى الخطة ال

، Kobayashi, et al (2014) ،Bejakovic & Mrnjavac (2014)(،2014أحمد)من دراسة كًل وتتفق تلك النتيجة مع          
Kobayashi, et al (2014)( 2017، واليعقوبى) حيث أشاروا إلى الحاجة إلى تطوير البرامج التعليمية لتعزيز السلوكيات المطلوبة والسليمة لدى

 . الالزمة لسوق العملالخريجين و
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ً لمستوى رضا أرباب سوق العمل عن خريجات تخصص المسكن وإدارة  27جدول)  ( التوزيع النسبى وفقا

 (.20المنزل)ن=

 م

مستوي رضا أرباب سوق                        

 العمل

 البيان

المتوس مرتفع متوسط منخفض

 ط

المرج

 ي

الوزن 

النسب

 ى

الترتي

 % عددال % العدد % العدد ب

 1 93.0 27.85 45 9 35 7 20 4 معارف وسمات الخريجات. 1

 2 91.5 27.45 25 5 45 9 30 6 مهارات الخريجات. 2

3 
سلوكيات تحمل الخريجات لمسئولية 

 العمل.
8 40 7 35 5 25 27.40 91.3 3 

4 
رضا أرباب سوق العمل عن خريجات 

 تخصص المسكن وإدارة المنزل .
11 55 5 25 4 20    

انخفاض نسبة رضا أرباب سوق العمل عن خريجات تخصص المسكن وإدارة المنزل بشكل عام حيث (: 27يتبين من جدول )          

%(، وقد جاء فى المرتبة األولى وفقاً لرضا أرباب سوق العمل عن خريجات تخصص المسكن وإدارة المنزل محور)معارف 55بلغت )

(، يليه 93( و وزن نسبى )27.85ى مستوى الرضا ألرباب سوق العمل المرتفع ومتوسط مرجح )%( ف45وسمات الخريجات( بنسبة )

%( فى مستوى الرضا ألرباب سوق العمل المتوسط ومتوسط 45فى المرتبة المتوسطة أو الثانية محور )مهارات الخريجات( بنسبة )

الثالثة وفقاً لرضا أرباب سوق العمل عن خريجات تخصص  (، بينما جاء فى المرتبة األخيرة أو91.5( ووزن نسبى )27.45مرجح )

%( فى مستوى الرضا ألرباب سوق العمل 40المسكن وإدارة المنزل محور)سلوكيات تحمل الخريجات لمسئولية العمل( بنسبة )

ف وسمات (، أى أن مستوى رضا أرباب سوق العمل مرتفع عن محور معار91.3( ووزن نسبى ) 27.40المنخفض ومتوسط مرجح )

 الخريجات، ومتوسط عن محور مهارات الخريجات ومنخفض عن محور سلوكيات تحمل الخريجات لمسئولية العمل.

 ، Korka(2010) ، Stanciu & Banciu (2012)  ،Diaconu (2014)منوتتفق تلك النتيجة مع دراسة كًل          

أن نظرية لدى الخريجين أكثر من المهارية أى على أن المعارف الحيث أكدوا  Marekova& Pohlmeier (2017)و

،  Elasrag (2014) (،2013التريكي والنقراط )، (2012حسين)كًل من  هناك قصور فى المهارات، كما تتفق مع دراسة
Bejakovic & Mrnjavac(2014)  ،Kobayashi, et al (2014) ،Klosters (2014)، (2015الشبة وحدود،) 

Dorrer(2016) ، حيث وجدوا قصور فى المهارات بمخرجات التعليم العالى (2017واليعقوبي ) ،(2016)الحسيني

وعدم امتالك خريجى الجامعة للمهارات المطلوبة لسوق العمل، وأوصوا بأنه يجب على الجامعة االهتمام بالمهارات 

ً تتفق هذ ً للحداثة فى اتجاهات سوق العمل ، وأيضا ه النتيجة مع دراسة كًل من الالزمة لسوق العمل وتعديلها وفقا

، Kobayashi, et al (2014) ،Bejakovic & Mrnjavac (2014) ،Kobayashi, et al (2014)(،2014أحمد)
حيث أشاروا إلى الحاجة إلى تطوير البرامج التعليمية لتعزيز السلوكيات المطلوبة والسليمة لدى (2017واليعقوبى )

(، 2012أمين)، ( 2012المولى )كًل من  تلك النتيجة مع دراسة تختلف بينما، الالزمة لسوق العملالخريجين و
 حيث اكتشفوا وجود احتياج لتحسين األساس النظرى بنتائج التعلم لدى الخريجين. Kobayashi, et al (2014)و

ط عن محور مهارات الخريجات نستخلص مما سبق أن مستوى رضا أرباب سوق العمل مرتفع عن محور معارف وسمات الخريجات، ومتوس          

وكذلك  لدى الخريجات إال بالتدريب الميدانىالمهارية ولن يتحقق تحسين مخرجات التعلم ومنخفض عن محور سلوكيات تحمل الخريجات لمسئولية العمل . 

وتفعيل األنشطة الدراسية والمبادرات خاصة  ىإال بالتدريب الميدان سلوكيات تحمل الخريجات لمسئولية العمللن يتحقق تحسين مخرجات التعلم المتعلقة ب

بالخطة الدراسية بما المتعلقة بالعمل التطوعى والمسئولية المجتمعية؛ وعليه نقتري بإضافة مقررى التدريب الميدانى و العمل التطوعى والمسئولية المجتمعية 

 رها لدى الخريجات .يحملنه من مخرجات تعليمية ضمن قائمة أهم المخرجات التعليمية الواجب تواف

وجهوة نظورهم فوى أهوم المعوارف والسومات والمهوارات وسولوكيات التوزيع النسبى ألفراد عينة الدراسة مون أربواب سووق العمول وفقواً ل -2

 تحمل المسئولية المطلوبة لدى خريجات تخصص المسكن وإدارة المنزل :
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توافرها لدى الخريجات للتوظيف من وجهه نظر ( التوزيع النسبى وفقاً ألهم المعارف والسمات المطلوب 28جدول )

 (.20أفراد عينة الدراسة من أرباب سوق العمل)ن=

 البيان م

مطلوبة 

 جداً 

مطلوبة إلى 

 حد ما

غير 

 مطلوبة 

المتوس

 ط

المرج

 ي

الوزن 

 النسبى

ترتيب 

العبارا

 % العدد % العدد % العدد ت

 1 91.7 2.75 - - 25 5 75 15 المعارف النظرية األساسية . 1

 5 85 2.55 - - 45 9 55 11 المعارف التطبيقية . 2

 8 75 2.25 15 3 45 9 40 8 إجادة اللغة اإلنجليزية كتابة وتحدث. 3

 4 86.7 2.60 5 1 30 6 65 13 الذكاء. 4

 1 91.7 2.75 - - 25 5 75 15 المعلومات العامة والثقافة. 5

 3 88.3 2.65 5 1 25 5 70 14 اإلبداع و االبتكار. 6

7 
تحدي المعوقات أثناء أداء العمل )المرونة أو 

 التكيف(.
14 70 6 30 - - 2.70 90 2 

8 
القدرة على التصور والتخيل  -إدراك العالقات )التوقع

 ...الخ(.
12 60 4 20 4 20 2.40 80 7 

 6 81.7 2.45 10 2 35 7 55 11 الطموي والحماس . 9

 5 85 2.55 10 2 25 5 65 13 الحكم على األمور . 10

 8 75 2.25 30 6 15 3 55 11 االنبساطية و اتساع األفق . 11

المعلومات العامة والثقافة( لدى الخريجات قد احتللن المركز األول من حيث  -)المعارف النظرية األساسية  أن كًل من(: 28يتبين من جدول )         

لدى الخريجات للتوظيف فى سوق العمل من وجهه نظر أرباب سوق العمل، حيث بلغت نسب األهمية األهمية فى محور المعارف والسمات المطلوبة 

( على الترتيب ، بينما جاءت كًل من )إجادة اللغة اإلنجليزية 91.7، 91.7( واألوزان النسبية )2.75، 2.75%( والمتوسطات المرجحة )%75، 75)

 لخريجات فى المركز األخير أى األقل فى األهمية فى محور المعارف والسمات المطلوبة لدىواتساع األفق( لدى ااالنبساطية  -كتابة وتحدث

، 2.25والمتوسطات المرجحة ) %(55%، 40الخريجات للتوظيف فى سوق العمل من وجهه نظر أرباب سوق العمل، حيث بلغت نسب األهمية )

المعلومات العامة والثقافة( لدى  -من)المعارف النظرية األساسية  حثة أهمية كلً ( على الترتيب، وت رجع البا75، 75( واألوزان  النسبية )2.25

ة النظرية الخريجات إلى أنهم األساس فى نجاح و تسيير األعمال وإدراك العالقات وتقييم البدائل المتعلقة بالعمل فلن تتوفر المهارة بدون المعرف

 والمعلومات العامة .

أن المعارف النظرية حيث أوضحوا  Kobayashi, et al (2014)،و(2012أمين)، ( 2012المولى )  ة مع دراسة كًل منوتتفق تلك النتيج          

 (،و بافضل2014(،أحمد)2013التريكى والنقراط )األساسية مطلوبة جداً فى سوق العمل، بينما تختلف تلك النتيجة مع دراسة كًل من 
 التى يحتاجها سوق العمل اللغة االنجليزية . حيث وجدوا أن من المعارف(2015والغامدى)

( التوزيع النسبى وفقاً ألهم المهارات المطلوب توافرها لدى الخريجات للتوظيف من وجهه نظر أفراد 29جدول )

 (.20عينة الدراسة من أرباب سوق العمل)ن=

 البيان م

مطلوبة 

 جداً 

مطلوبة إلى 

 حد ما

غير 

 مطلوبة 

المتوس

 ط

المرج

 ي

الوزن 

سبالن

 ى

ترتيب 

 العبارات
 % العدد % العدد % العدد

 4 86.7 2.60 5 1 30 6 65 13 مهارة البحث العلمى و التحليل . 1

 1 95 2.85 - - 15 3 85 17 . مهارة التخطيط و التنظيم للعمل 2

 4 86.7 2.60 5 1 30 6 65 13 مهارة التفكير الناقد وحل المشكالت واتخاذ القرارات. 3

4 
حسن  -ارة التعامل مع اآلخرين )اللباقة مه

 ...الخ (. -التعاون  –االستماع 
13 65 6 30 1 5 2.60 86.7 4 

 5 81.7 2.45 10 2 35 7 55 11 مهارة استخدام تكنولوجيا المعلومات . 5

 2 93.3 2.80 5 1 10 2 85 17 مهارة العمل ضمن فريق . 6

7 
ر مهارة االتصال الكتابى ) كتابة التقاري

 المطلوبة بشكل واضح (.
16 80 4 20 - - 2.80 93.3 2 

 3 88.3 2.65 5 1 25 5 70 14 مهارة إدارة الوقت . 8

 5 81.7 2.45 10 2 35 7 55 11 مهارة إدارة الجهد . 9

 5 81.7 2.45 10 2 35 7 55 11 مهارة فنية فى التنفيذ للعمل . 10

 6 80 2.40 10 2 40 8 50 10 مهارة اإلشراف على مجموعات العمل . 11

( لدى الخريجات قد احتلت المركز األول من حيث األهمية فى محور المهارات  أن )مهارة التخطيط والتنظيم للعمل(: 29يتبين من جدول )         

( 2.85لمتوسط المرجح )%( وا85المطلوبة لدى الخريجات للتوظيف فى سوق العمل من وجهه نظر أرباب سوق العمل، حيث بلغت نسبة األهمية )
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( ، بينما جاءت )مهارة اإلشراف على مجموعات العمل( لدى الخريجات فى المركز األخير أى األقل فى األهمية فى محور 95و الوزن النسبى )

 لمتوسط%( وا50الخريجات للتوظيف فى سوق العمل من وجهه نظر أرباب سوق العمل،حيث بلغت نسبة األهمية )المهارات المطلوبة لدى 

أن التخطيط و التنظيم  ( لدى الخريجات إلى أهمية)مهارة التخطيط والتنظيم للعمل الباحثة(، وت رجع 80( والوزن النسبى )2.40المرجح )

 كإحدى خطوات العملية اإلدارية والمهارة بهما سبب فى نجاح التنفيذ لألعمال.

،  (2014يوسف وحسانين ) (،2013التريكى والنقراط)، (2012أمين )وتتفق تلك النتيجة مع دراسة كًل من          
( حيث أوضحوا أن من المهارات المطلوبة لسوق العمل للتوظيف 2015و بافضل و الغامدى)،  (2014أحمد)

، و يوسف وحسانين (2012أمين ) ، Korka(2010)كًل من التخطيط والتنظيم، بينما تختلف تلك النتيجة مع دراسة
إلى أهمية توفر مهارات االتصال واإلشراف على مجوعات العمل لدى الخريجين للموائمة مع متطلبات سوق  حيث أشاروا (2014)

 العمل.

( التوزيع النسبى وفقاً ألهم سلوكيات تحمل مسئولية العمل المطلوب توافرها لدى الخريجات للتوظيف من 30جدول)

 (.20وجهه نظر أفراد عينة الدراسة من أرباب سوق العمل)ن=

 البيان م

مطلوبة 

 جداً 

مطلوبة إلى 

 حد ما

غير 

 مطلوبة 
 المتوسط

 المرجح

الوزن 

 النسبى

ترتيب 

 العبارات
 % العدد % العدد % العدد

 1 98.3 2.95 - - 5 1 95 19 تقدير المسئولية الوظيفية . 1

2 
فهم رسالة المنظمة تجاه المجتمع 

 عند القيام بمهامها الوظيفية .
15 75 4 20 1 5 2.70 90 3 

 2 95 2.85 5 1 5 1 90 18 االمانة و الضمير فى إنجاز المهام . 3

 6 85 2.55 10 2 25 5 65 13 إنجاز العمل فى الوقت المناسب . 4

 2 95 2.85 5 1 5 1 90 18 الصدق و الصراحة فى العمل . 5

 5 86.7 2.60 10 2 20 4 70 14 تحمل مسئولية االخطاء أثناء أداء العمل. 6

 7 83.3 2.50 10 2 30 6 60 12 تحمل مسئولية القرارات المتخذة . 7

 8 80 2.40 15 3 30 6 55 11 تحمل ضغوط العمل . 8

 5 86.7 2.60 5 1 30 6 65 13 المثابرة و الصبر وضبط النفس فى العمل. 9

 4 88.3 2.65 5 1 25 5 70 14 الحزم فى األمور وتوجيه الذات . 10

 4 88.3 2.65 5 1 25 5 70 14 ة و السيطرة .القياد 11

أن )تقدير المسئولية الوظيفية( لدى الخريجات قد احتل المركز األول من حيث األهمية فى محور سلوكيات تحمل (: 30يتبين من جدول )         

%( 95حيث بلغت نسبة األهمية ) مسئولية العمل المطلوبة لدى الخريجات للتوظيف فى سوق العمل من وجهه نظر أرباب سوق العمل،

( ، بينما جاء )تحمل ضغوط العمل( لدى الخريجات فى المركز األخير أى األقل فى األهمية 98.3( و الوزن النسبى )2.95والمتوسط المرجح )

عمل،حيث بلغت نسبة فى محور سلوكيات تحمل مسئولية العمل المطلوبة لدى الخريجات للتوظيف فى سوق العمل من وجهه نظر أرباب سوق ال

أهمية توفر تقدير المسئولية الوظيفية لدى الخريجات من  الباحثة(، وت رجع 80( والوزن النسبى )2.40%( والمتوسط المرجح )55األهمية )

 منطلق أنه يمكنهن من تحقيق باقى سلوكيات تحمل مسئولية العمل.

لمهارات وسلوكيات تحمل المسئولية المطلوبة لدى خريجات تخصص وفقاً ألهم المعارف والسمات واالتوزيع النسبى (  31جدول) 

 (.20)ن=المسكن وإدارة المنزل للتوظيف من وجهة نظر أرباب سوق العمل

 م

 مستوي األهمية    

 

 البيان

المتوس مرتفع متوسط منخفض

 ط

المرج

 ي

الوزن 

النسب

 ى

الترتي

 % العدد ب
العد

 د
% 

العد

 د
% 

 3 93 27.90 25 5 55 11 20 4 .معارف وسمات الخريجات 1

 2 95.7 28.65 20 4 45 9 35 7 مهارات الخريجات. 2

 1 97.7 29.30 45 9 35 7 20 4 سلوكيات تحمل الخريجات لمسئولية العمل. 3

4 

المعارف والسمات والمهارات وسلوكيات 

تحمل مسئولية العمل المطلوب توافرها 

لدى الخريجات للتوظيف من وجهة نظر 

 ب سوق العمل.أربا

3 15 11 55 6 30    

أن المعدارف والسدمات والمهدارات وسدلوكيات تحمدل مسدئولية العمدل المطلدوب توافرهدا لددى الخريجدات للتوظيدف مدن  (:31يتبين من جدول )          

لوكيات تحمدل الخريجدات لمسدئولية %(، فقد جاء فى المرتبة األولدى محدور )سد55وجهة نظر أرباب سوق العمل جاءت فى المستوى المتوسط  بنسبة )

%( فددى المسددتوى المرتفددع ومتوسددط مددرجح 45العمددل( مددن حيددث األهميددة للتوظيددف وفقدداً لوجهددة نظددر أربدداب سددوق العمددل وبلغددت نسددبة األهميددة )

%( 45بنسدبة أهميدة )(، يليه فى المرتبة المتوسدطة أو الثانيدة مدن حيدث األهميدة للتوظيدف محدور )مهدارات الخريجدات( 97.7( ووزن نسبى )29.30)

(، بينمدا جداء فدى المرتبدة األخيدرة أو الثالثدة مدن حيدث األهميدة للتوظيدف محدور 95.7( و وزن نسدبى )28.65فى المستوى المتوسط ومتوسط مرجح )

عدارف (، أى أن ترتيدب الم93( ووزن نسدبى ) 27.90%( فدى المسدتوى المتوسدط ومتوسدط مدرجح )55)معارف وسمات الخريجات( بنسبة أهميدة )
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والسمات والمهارات وسلوكيات تحمل مسدئولية العمدل المطلدوب توافرهدا لددى خريجدات تخصدص المسدكن وإدارة المندزل للتوظيدف مدن وجهدة نظدر 

رة ة االخيدأرباب سوق العمل هو فى المرتبة األولى)سلوكيات تحمل الخريجات لمسئولية العمل(، وفى المرتبة الثانيدة )مهدارات الخريجدات(، وفدى المرتبد

ثدم )معارف وسمات الخريجات(، وبذلك مؤشر نجاح الخريجات فى سوق العمل يبدأ مدن تحمدل الخريجدات لمسدئولية العمدل واإللمدام بمهدامهم الوظيفيدة 

 كيفية تطبيق ما تعلموه من مهارات ومعارف .

المعارف فقاً ألهم نستخلص مما سبق أن سلوكيات تحمل الخريجات لمسئولية العمل فى المرتبة األولى و          

والسمات والمهارات وسلوكيات تحمل المسئولية المطلوبة لدى خريجات تخصص المسكن وإدارة المنزل للتوظيف 

من وجهة نظر أرباب سوق العمل يليها بالمرتبة الثانية مهارات الخريجات و بالمرتبة الثالثة معارف و سمات 

 الخريجات .

 دراسة من الخريجات وفقاً التجاهاتهن نحو سوق العمل:التوزيع النسبى ألفراد عينة ال -3

 (.100)ن=وفقاً التجاهات الخريجات نحو محور معايير االختيار فى سوق العملالتوزيع النسبى  ( 32جدول) 

 البيان م

اه
ج

الت
ا

 

 موافقة

موافقة 

إلى حد 

 ما

غير 

 موافقة

المتوس

ط 

 المرجح

الوزن 

 النسبى

ترتي

ب 

العبارا

 % العدد % ددالع % العدد ت

1 
أشك أن الواسطة ال تتدخل فى معايير االختيار فى 

 الوظائف .
- 49 49 12 12 39 39 1.90 63.3 8 

2 
يعجبني أن من معايير االختيار على حسب التقدير أو المعدل 

 التراكمى.
+ 68 68 28 28 4 4 2.64 88 1 

 10 61.3 1.84 28 28 28 28 44 44 - أقلق ألن من معايير االختيار مهارات الحاسب اآللى . 3

4 
اعزز فكرة إعادة الهيكلة للقوى العاملة )السعوده 

 وشغل الوظائف بمواطنين(.
- 50 50 34 34 16 16 1.66 55.3 11 

5 
أدعو إلى أن إجادة اللغة من أهم المعايير فى االختيار بسوق 

 العمل.
+ 45 45 40 40 15 15 2.30 76.7 3 

 6 68.7 2.06 33 33 40 40 27 27 - أو التدريب العملى ال يعد مقياس لالختيار. أشعر أن الخبرة 6

7 
أعتقد أن مهارات االتصال من أهم المهارات المطلوبة 

 للتوظيف.
+ 47 47 39 39 14 14 2.33 77.7 2 

8 
تضايقني فكرة أن المظهر العام من معايير االختيار 

 للتوظيف.
- 31 31 25 25 44 44 2.13 71 5 

9 
أثق أن المهارات المكتسبة من القسم ال تتالئم مع معايير 

 االختيار.
- 38 38 38 38 24 24 1.86 62 9 

 9 62 1.86 32 32 22 22 46 46 - مقتنعة بتخصصى لكن معايير االختيار مختلة. 10

11 
أمتعض من فكرة أن سوق العمل يختار الرجال أكثر من 

 النساء.
- 35 35 39 39 26 26 1.91 63.7 7 

12 
أكذب أن قرب مكان السكن من العمل من الشروط األساسية فى 

 االختيار.
- 24 24 31 31 45 45 2.21 73.7 4 

أن أعلى نسبة من عينة الخريجات اتجاهاتهن موجبة نحو أحد )معايير االختيار وهو "على حسب (:  32يتبين من جدول )           

( 2.64%( والمتوسط المرجح)68وذلك بمحور معايير االختيار فى سوق العمل حيث بلغت نسبتهن )التقدير أو المعدل التراكمى" ( 

(، بينما أعلى نسبة من عينة الخريجات يتجهن نحو )تعزيز فكرة إعادة الهيكلة للقوى العاملة "السعوده وشغل 88والوزن النسبى)

%( والمتوسط 50مل أى اتجاهاتهن سالبة حيث بلغت نسبتهن)الوظائف بمواطنين"( وذلك بمحور معايير االختيار فى سوق الع

اتجاهات الخريجات السالبة نحو تشغيل العمالة األجنبية فى أن الخريجات  الباحثة (، وت رجع55.3( والوزن النسبى)1.66المرجح)

 يعتبرون أنهن أحق بالوظائف كمواطنين وأصحاب البالد عن العمالة األجنبية. 

التى أوصت بأهمية المعدل التراكمى عند االختيار   Eggenberger , et al(2017)ك النتيجة مع دراسة وتتفق تل         

 ،Elasrag (2014)،(2014(، البلعزي)2013التريكي والنقراط )كما تتفق تلك النتيجة مع دراسة كًل من  للتوظيف.
ة هو زيادة االستعانة بالعاملين األجانب وقلة حيث أوضحوا أن من أسباب انتشار البطال(2016(،والحسيني )2014بوزار)

 االستعانة بالعاملين من المواطنين.
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 (.100( التوزيع النسبى وفقاً التجاهات الخريجات نحو محور نوع الوظيفة والتوظيف فى سوق العمل)ن=33جدول )

 البيان م

اه
ج

الت
ا

 

 موافقة
موافقة 

 إلى حد ما

غير 

 موافقة
المتوس

ط 

 المرجح

الوزن 

 بىالنس

ترتيب 

لعباراا

 ت
العد

 د
 % العدد % العدد %

 9 55.7 1.67 20 20 27 27 53 53 - أتخوف من العمل الحر حيث إمكانية الخسارة عالية. 1

2 
اتمنى العمل بالقطاع الخاص حيث يقدم مرتبات 

 مغرية.
+ 32 32 46 46 22 22 2.10 70 2 

3 
سن  اتحمس للعمل الحكومى نظراً لوجود معاش بعد

 التقاعد.
+ 42 42 41 41 17 17 2.25 75 1 

 11 48 1.44 9 9 26 26 65 65 - يؤلمنى أن التخصص بالنسبة لسوق العمل غير مطلوب. 4

 7 57.3 1.72 14 14 44 44 42 42 - أنفر من فكرة أن يتم التوظيف فى غير التخصص. 5

6 
أشعر أن فرص العمل بالقطاع العام تقتصر على 

 العاملين المتقاعدين.احالل مكان 
- 49 49 34 34 17 17 1.68 56 8 

7 
أهمل التقديم على الوظائف و أفضل العمل كربة أسرة 

 بالمنزل.
- 38 38 26 26 36 36 1.98 66 4 

8 
أقبل فكرة أن اقامة مشروع صغير يحتاج لمال كثير وأنا ال 

 استطيع.
- 35 35 36 36 29 29 1.94 64.7 5 

9 
جد تكليف لنا من قبل الدولة فى أعترض أنه ال يو

 الوظائف.
- 42 42 38 38 20 20 1.78 59.3 6 

10 
آمل تطوير برنامج القسم لتتنوع الوظائف المتاحة 

 للخريجين.
- 50 50 43 43 7 7 1.57 52.3 10 

 3 68 2.04 33 33 30 30 37 37 + أفضل العمل فى مجال الوالد أو الوالدة . 11

12 
ة فى االختبارات التي تقدم أؤيد أن هناك صعوب

 لالختيار بين المتقدمين على الوظيفة.
- 45 45 32 32 23 23 1.78 59.3 6 

)العمل الحكومى  " نظراً لوجود معاش بعد سن التقاعد "( أن أعلى نسبة من عينة الخريجات اتجاهاتهن موجبة نحو (: 33يتبين من جدول )          

(، بينما أعلى نسبة 75( والوزن النسبى)2.25%( والمتوسط المرجح)42ظيف فى سوق العمل حيث بلغت نسبتهن )وذلك بمحور نوع الوظيفة والتو

( وذلك بمحور نوع الوظيفة والتوظيف فى سوق العمل أى أن يؤلمهن أن التخصص بالنسبة لسوق العمل غير مطلوبمن عينة الخريجات )

(؛ وت رجع الباحثة تفضيل الخريجات للعمل بوظيفة 48( والوزن النسبى)1.44سط المرجح)%( والمتو65اتجاهاتهن سالبة حيث بلغت نسبتهن )

غير  حكومية ألنها وظيفة ثابتة و فترة واحدة للعمل إلى سن المعاش و يوجد لها معاش ، أما بالنسبة لالتجاه السالب للخريجات نحو أن التخصص

أيضاً على أن التخصص لم يعد مطلوباً و قد بررت الباحثة تلك النتيجة لالكتفاء فى منطقة بالنتائج الوصفية  (23جدول )مطلوب فقد أكدت نتيجة 

وبالتالى ليست لديهن القدرة على الخروج للعمل خارج نطاق المحافظة  %(غير متزوجات62أعلى نسبة من عينة الخريجات وبلغت )الطائف ، وأن 

عودى دون أن تكون متزوجة ، كما أن المسافات كبيرة بين المناطق وبعضها مما يمنع معظم أهالى طبقاً للعادات والتقاليد لبعض األسر بالمجتمع الس

 الفتيات من السفر بهن للعمل خشية الحوادث،كما أنه يصعب انتقال أفراد العائلة مع الفتاة وترك أعمالهم. 

 Elasrag(،و2014(،عمر )2013التريكي والنقراط )،  Hensvik & Skans(2013)(،2012العجلة ) تتفق تلك النتيجة مع دراسة كًل من         

عمل خارج بلدتها حيث أشاروا إلى أن ارتفاع نسبة البطالة من اإلناث بدول الخليج نتيجة للتقاليد والعادات التى تمنع الفتاة الغير متزوجة من السفر لل (2014)

 Bejakovic & Mrnjavac (2014)  ،Kobayashi, et al ( ،2014أحمد)راسة كًل من إال بعد تزوجها للحفاظ عليها، كما تتفق تلك النتيجة مع د

العوامل الديموغرافية،وأيضاً تتفق مع حيث توصلوا إلى أن ارتفاع نسبة البطالة نتيجة لتأثير( 2017(،واليعقوبى )2015، بافضل و الغامدى)(2014)

 فرصة ألن حيث وجدوا اتجاهات الخريجين سالبة نحو سوق العمل (2015، والشبة و حدود)Stanciu& Banciu (2012)دراسة كًل من

التى أوضحت تفضيل النساء  (2012مركز المعلومات و الدراسات السعودية )متناقصة، و تتفق مع دراسة  التخصص ضمن عمل على حصولهم

 حدة و ليس فترتان مثل القطاع الخاص .السعوديات للعمل بالقطاع الحكومى نتيجة لإلحساس باألمان الوظيفى و الدوام فترة وا
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 (.100( التوزيع النسبى وفقاً التجاهات الخريجات نحو محور مخرجات التعلم لسوق العمل)ن= 34جدول ) 

 البيان م

اه
ج

الت
ا

 

 موافقة
موافقة إلى 

 حد ما
المتوسط  غير موافقة

 المرجح

الوزن 

 النسبى

ترتيب 

 العبارات
 % العدد % العدد % العدد

 9 52 1.56 21 21 14 14 65 65 - أعتقد أن احتياجات سوق العمل مهارية و ليست علمية. 1

2 
أمل تجويد مخرجات التعلم لتلبي رغبات وحاجة القطاعين العام 

 والخاص فى الحصول على نوعية متميزة من الخريجات.
- 51 51 41 41 8 8 1.57 52.3 8 

3 
لخريجى القسم/الكلية لعدم  أعزز إنشاء معاهد أو مراكز تدريبية

 أو قلة فى الساعات التدريبية بالتخصص.
- 64 64 24 24 12 12 1.48 49.3 11 

4 
أتوقع أن معدل الكفاءة لنوعية المخرجات يحتاج إلى 

 تطوير طبقاً الحتياجات سوق العمل .
- 56 56 39 39 5 5 1.62 54 7 

 10 49.7 1.49 8 8 46 46 46 46 - تعامل مع الجمهور بمخرجات التعلم.أعتقد عدم تمكن الخريجات من مهارة اإللقاء وال 5

 4 56.3 1.69 16 16 37 37 47 47 - أميل إلى فكرة زيادة كم ونوع المعارف بمخرجات التعلم لتالئم سوق العمل. 6

 1 74 2.22 19 19 40 40 41 41 + أؤكد على مناسبة المهارات المتناولة بمخرجات التعلم للقسم/الكلية. 7

8 
أختنق من وجود مقررات مخرجاتها ليست هادفة وليست لها 

 عالقة بمتطلبات سوق العمل.
- 50 50 37 37 13 13 1.63 54.3 6 

 2 58 1.74 18 18 38 38 44 44 - أعزز فكرة قلة مجاالت العمل المفتوحة للخريجات طبقاً لمخرجات التعلم. 9

 3 57.7 1.73 15 15 43 43 42 42 - يتعلق باكتساب مهارة جمع المعلومات وجدولتها. لدى فكرة عن قصور بمخرجات التعلم 10

 3 57.7 1.73 17 17 39 39 44 44 - معجبة بفكرة إضافة المهارة فى اللغات األجنبية إلى مخرجات التعلم. 11

 5 56 1.68 18 18 32 32 50 50 - .إضافة المهارة فى استخدام الحاسب اآللى وشبكة اإلنترنت إلى مخرجات التعلم أفضل 12

وذلك بمحور )المهارات المتناولة بمخرجات التعلم للقسم/الكلية( أعلى نسبة من عينة الخريجات اتجاهاتهن موجبة نحو( :  34يتبين من جدول )          

(، بينما أعلى نسبة من عينة الخريجات 74( والوزن النسبى)2.22%( والمتوسط المرجح)41حيث بلغت نسبتهن ) مخرجات التعلم لسوق العمل

لغت نسبتهن )يعززن إنشاء معاهد أو مراكز تدريبية لخريجي القسم/الكلية لعدم أو قلة فى الساعات التدريبية بالتخصص( أى أن اتجاهاتهن سالبة حيث ب

لدى الخريجات نحو عدد ساعات التدريب إلى خلو ذلك االتجاه السالب  الباحثة(، وت رجع 49.3( و الوزن النسبى)1.48%( والمتوسط المرجح)64)

زز خبراتهن خطة قسم المسكن وإدارة المنزل من مقرر التدريب الميدانى كما يخلو أهداف المقررات والبرنامج المهارية من األنشطة الميدانية التى تع

 المهارية  واإلدراكية خاصة فيما يتعلق بفنيات للعمل.

،  Elasrag(2014)، Diaconu (2014) (،2014(،البلعزى)2013والنقراط )التريكى  ة مع دراسة كًل منوتتفق تلك النتيج          
حيث وجدوا قصور فى المخرجات من التدريب الميدانى ونوعية  Marekova& Pohlmeier (2017)و (،2016(، الحسينى )2014بوزار)

 البرامج حيث أوصوا بتقديم Eggenberger, et al (2017)( ، و2015خرون)المهدى وآ،(2014البلعزى)التدريب،كما تتفق مع دراسة كًل من 

 .لمساعدة الخريجين على الوصول إلى الكفاءة المهنية الالزمةمن قبل الجامعات بالتعاون مع الهيئات الخاصة  التدريبية

 .(100عمل)ن=أفراد عينة الدراسة من الخريجات نحو سوق ال(التوزيع النسبى وفقاً التجاهات  35جدول) 

 م
 نوع االتجاه   

 البيان

المتوس موجب محايد سالب

 ط

المرج

 ي

الوزن 

النسب

 ى

الترتي

 % العدد % العدد % العدد ب

 1 82.3 24.70 45 45 40 40 15 15 معايير االختيار فى سوق العمل. 1

2 
نوع الوظيفة والتوظيف فى سوق 

 العمل.
33 33 56 56 11 11 21.95 73.2 2 

 3 67.1 20.14 20 20 60 60 20 20 رجات التعلم لسوق العمل.مخ 3

    14 14 63 63 23 23 االتجاه نحو سوق العمل. 4

وفقاً الستجابات أفراد عينة الدراسة من الخريجات على استبيان )اتجاهات الخريجات نحو سوق العمل( نجد (: 35يتبين من جدول )          

تجاهاتهن موجبة نحو محور)معايير االختيار فى سوق العمل( حيث بلغت نسبتهن من العينة الكلية للخريجات أن نسبة عالية من الخريجات ا

(، بينما نسبة عالية من الخريجات اتجاهاتهن محايدة نحو كًل من محورى )نوع 82.3( والوزن النسبى)24.70%( والمتوسط المرجح)45)

%( 60%، 56علم لسوق العمل( حيث بلغت نسبتهن من العينة الكلية للخريجات )مخرجات الت -الوظيفة والتوظيف فى سوق العمل 

( على الترتيب، و بذلك تبين وفقاً الستجابات عينة الدراسة من 67.1، 73.2( واألوزان النسبية )20.14، 21.95والمتوسطات المرجحة)

سبة من الخريجات اتجاهاتهن محايدة نحو سوق العمل حيث الخريجات على استبيان )اتجاهات الخريجات نحو سوق العمل( ككل أن أعلى ن

ذلك االتجاه المحايد نحو سوق العمل من قبل الخريجات إلى أنهن يرون  الباحثة وت رجع%( من العينة الكلية للخريجات، 63بلغت نسبتهن )

ة وأنهن لم يجتهدن فى البحث عن وظائف وأن أن مهاراتهن وخبراتهن فى العمل محدودة  نتيجة لعدم وجود تدريب ميدانى بالخطة الدراسي

 (. 34، 23السابقين ) الجدولينالعادات و التقاليد والحالة االجتماعية لها تأثيرها عليهن فقد وضح ذلك 

اتجاهواتهن محايودة نحوو نستخلص مما سبق أن اتجاهات الخريجات نحو معايير االختيار فى سوق العمل موجبوة بينموا            

نووع الوظيفوة والتوظيوف فوى سووق العمول و مخرجوات الوتعلم لسووق العمول ،وسووق العمول عمومواً؛ ومموا سوبق عليوه كًل مون 
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نقتري إضافة التدريب الميدانى كمقرر بالخطة الدراسية بما يحمله من مخرجات ضمن قائموة أهوم المخرجوات التعليميوة الواجوب 

 توافرها لدى الخريجات.

 لرضاهن عن مخرجات التعلم المتعلقة بوظائفهن:ة الدراسة من الخريجات )العامالت( وفقاً التوزيع النسبى ألفراد عين -4

 (.48لرضا الخريجات العامالت عن مخرجات التعلم المعرفية)ن=وفقاً التوزيع النسبى  ( 36جدول) 

 البيان م

 ينطبق
الي حد ما 

 ينطبق
المتوس ال ينطبق

ط 

 المرجح

الوزن 

 النسبى

ترتي

ب 

العبارا

 ت
 % العدد % العدد % العدد

 9 86.1 2.58 - - 41.7 20 58.3 28 ساعدتنى دراستى فى إعطائى المعارف الكافية لمهنتى. 1

2 
المعارف التى تم تناولها بدراستى تتميز بالحداثة ومناسبة للحياة 

 المهنية.
33 68.8 15 31.3 - - 2.69 89.6 7 

3 
ى بالتنوع ومناسبة للحياة تتميز المعارف التى تم تناولها بدراست

 المهنية.
43 89.6 5 10.4 - - 2.90 96.5 3 

4 
استطيع تطبيق المعارف و العلوم التى تعلمتها من دراستى فى 

 مهنتى.
27 56.3 16 33.3 5 10.4 2.46 81.9 10 

5 
مهاراتى فى التحدث والكتابة باللغة اإلنجليزية مناسبة لطبيعة 

 عملى.
28 58.3 5 10.4 15 31.3 2.27 75.7 12 

6 
اطلقت المعارف التى تم تناولها بدراستى األفكار 

 اإلبداعية فيما بعد لتطوير العمل.
40 83.3 8 16.7 - - 2.83 94.4 4 

7 
من خالل المعارف التى تلقيتها فى دراستى استطيع 

 اآلن فى عملى الحكم على األمور.
38 79.2 10 20.8 - - 2.79 93.1 5 

8 
التى تم تناولها بدراستي فى إدراك  ساعدت المعارف

 العالقات و تقييم البدائل المتعلقة بالعمل.
46 95.8 2 4.2 - - 2.96 98.6 1 

9 
استطعت من خالل دراستى اإللمام بالنظريات الحديثة فى 

 التخصص.
18 37.5 21 43.8 9 18.8 2.19 72.9 13 

10 
احتوت دراستى على بعض المعارف النظرية 

 ت العالقة والتى ساعدتنى فى عملى.للمجاالت ذا
23 47.9 21 43.8 4 8.3 2.40 79.9 11 

11 
حسن البرنامج الدراسى من خالل المعارف التى 

 .احتواها قدرتى على التخطيط وتحديد األهداف
30 62.5 18 37.5 - - 2.63 87.5 8 

12 
مكنتني معلوماتي التي اكتسبتها من خالل دراستي 

 آلخرين برأيي.علي الحوار وإقناع ا
37 77.1 11 22.9 - - 2.77 92.4 6 

13 
اكتسبت من خالل دراستي القدرة على البحث عن 

 الممارسات الحديثة فى التخصص و المفيدة بالعمل.
44 91.7 4 8.3 - - 2.92 97.2 2 

فى محور مخرجات التعلم المعرفية جاءت عن عبارة )ساعدت  أن األولوية لرضا أفراد عينة الدراسة من الخريجات العامالت(:  36يتبين من جدول )          

( ووزن 2.96%( ومتوسط مرجح)95.8المعارف التى تم تناولها بدراستى فى إدراك العالقات وتقييم البدائل المتعلقة بالعمل( حيث بلغت نسبة رضاهن )

الحديثة فى التخصص( فى المركز األخير أى األقل فى  نسبة الرضا من قبل (، بينما جاءت عبارة )استطعت من خالل دراستى اإللمام بالنظريات 98.6نسبى)

(،وهذا يعنى أن ما اكتسبته الخريجات العامالت من معارف نظرية أساسية 72.9( ووزن نسبى)2.19%( و متوسط مرجح )37.5الخريجات حيث بلغت )

القرارات وحل المشكالت وإدراك العالقات المتعلقة بوظائفهن، بينما لم تشمل خالل الدراسة بمجال تخصص المسكن وإدارة المنزل قد مكنهن من اتخاذ 

ذلك القصور إلى عدم وجود مقرر قراءات باللغة االنجليزية فى مجال   الباحثةالمعارف النظرية على جميع النظريات الحديثة فى التخصص، و ت رجع 

المفاهيم والنظريات الحديثة بالتخصص،كما يرجع إلى القصور من قبل أعضاء هيئة التدريس فى التخصص بالخطة الدراسية الذى يتيح للطالبات التعرف على 

 تحديث المراجع المستخدمة أو توجيه الطالبات إلى البحث على اإلنترنت على النظريات الحديثة بمجال التخصص.

حيث وجدوا أن قصور بمهارات الخريجين فى الحاسب اآللى واإلنترنت، كما  (2014(،و يوسف و حسانين )2012أمين ) وتتفق تلك النتيجة دراسة كًل من         

(حيث توصلوا إلى وجود قصور فى مخرجات التعلم يرجع النخفاض 2015وبافضل والغامدى) ، (2014(، أحمد)2013التريكى والنقراط )  دراسة كلً منتتفق مع 

 إجادة اللغة اإلنجليزية و تقنية المعلومات.
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 (48لرضا الخريجات العامالت عن مخرجات التعلم المهارية)ن=وفقاً  التوزيع النسبى ( 37جدول) 

 البيان م

 ينطبق
الي حد ما 

 ينطبق
المتوس ال ينطبق

ط 

 المرجح

الوزن 

 النسبى

ترتي

ب 

العبارا

 ت
 % العدد % العدد % العدد

1 
طور البرنامج الدراسي مهاراتي فى التفكير الناقد والتحليل 

 ي .المنطق
28 58.3 20 41.7 - - 2.58 86.1 4 

2 
ساعدني البرنامج الدراسي على تحسين مهاراتي فى 

 التواصل الفعال مع اآلخرين.
18 37.5 26 54.2 4 8.3 2.29 76.4 9 

3 
حسن البرنامج الدراسي مهاراتي على العمل 

 بفاعلية ضمن فريق العمل .
40 83.3 8 16.7 - - 2.83 94.4 2 

4 
ستي من استخدام التقنيات التكنولوجية بكفاءة مكنتني درا

. 
28 58.3 10 20.8 10 20.8 2.38 79.2 8 

 6 81.9 2.46 18.8 9 16.7 8 64.6 31 أعانني البرنامج الدراسي فى تنمية الفنيات الالزمة لمهنتي.  5

 3 93.1 2.79 - - 20.8 10 79.2 38 طور البرنامج الدراسي مهاراتي البحثية. 6

7 
البرنامج الدراسي فرص للتواصل والتعاون مع  أتاي

 جهات سوق العمل المناسبة فى التطبيق بسهولة .
18 37.5 16 33.3 14 29.2 2.08 69.4 10 

8 
استطيع من خالل ما تعلمته من خالل البرنامج  حل 

 المشكالت المتعلقة بالعمل واقتراي الحلول المناسبة لها.
12 25.0 27 56.3 9 18.8 2.06 68.8 11 

9 
من خالل دراستي اكتسبت مهارة فى التنظيم وتحديد 

 االولويات.
28 58.3 16 33.3 4 8.3 2.50 83.3 5 

 7 81.3 2.44 16.7 8 22.9 11 60.4 29 اكتسبت مهارات قيادية من خالل دراستي. 10

11 
افادني التدريب الميداني بالبرنامج الدراسي فى التكيّف 

 بسرعة مع بيئة العمل.
5 10.4 16 33.3 27 56.6 1.54 51.4 12 

12 
حفز البرنامج الدراسي المهارات العددية لدي 

 بما يفيدني فى مجال عملي.
21 43.8 24 50.0 3 6.3 2.38 79.2 8 

13 
أفادني الجزء العملي بدراستي فى اكتساب مهارة 

 العمل فى وجود الضغوط المهنية. 
41 85.4 7 14.6 - - 2.85 95.1 1 

أن األولوية لرضا أفراد عينة الدراسة من الخريجات العامالت فى محور مخرجات التعلم المهارية جاءت  (: 37يتبين من جدول )           

%( 85.4عن عبارة )أفادنى الجزء العملى بدراستى فى اكتساب مهارة العمل فى وجود الضغوط المهنية( حيث بلغت نسبة رضاهن )

(، بينما جاءت عبارة )أفادنى التدريب الميدانى بالبرنامج الدراسى فى التكيّف بسرعة مع بيئة 95.1بى)( ووزن نس2.85ومتوسط مرجح)

( ووزن 1.54%( و متوسط مرجح )10.4العمل( فى المركز األخير أى األقل فى نسبة الرضا من قبل الخريجات حيث بلغت )

مهارات خالل الدراسة بمجال تخصص المسكن وإدارة المنزل قد مكنهن من (،وهذا يعنى أن ما اكتسبته الخريجات العامالت من 51.4نسبى)

إدارة االزمات والمشكالت المتعلقة بوظائفهن والعمل تحت وجود ضغوط، بينما لم تمكنهن من التكيف بسرعة مع بيئة العمل ،وت رجع 

يدانى مقتصر للطالبة على ما تقوم به من نشاط ببعض ذلك إلى عدم وجود تدريب ميدانى بالخطة الدراسية للتخصص، والتدريب الم الباحثة

يعد ذلك قصور بالخطة فيجب أن يكون هناك ممارسة  الباحثةالمقررات كالزيارات الميدانية لدور المسنين أو الحضانات ،ومن وجهة نظر 

 بالجدولينآراء أرباب سوق العمل فعلية و تدريب للطالبات على المهارات التى اكتسبناها بالتخصص فى سوق العمل، ويؤكد على ذلك 

حيث احتلت مهارات الخريجات الترتيب الثاني فى درجة الرضا بعد المعارف االساسية النظرية و أيضا احتلت الترتيب الثانى  (31(و)27)

لتدريب من وجهه نظر على قصور فى عدد ساعات ا  (34جدول )فى درجة أهميتها للوظيفة بعد تحمل مسئولية العمل، كما يؤكد أيضاً نتائج 

 الخريجات . 

،  Elasrag(2014)، Diaconu (2014) (،2014(،البلعزى)2013والنقراط )التريكى  وتتفق تلك النتيجة مع دراسة كًل من          
حيث وجدوا قصور فى المخرجات من التدريب الميدانى ونوعية Marekova& Pohlmeier (2017)و (،2016(، الحسينى )2014بوزار)

 البرامج حيث أوصوا بتقديم Eggenberger, et al (2017)( ، و2015المهدى وآخرون)،(2014البلعزى)التدريب،كما تتفق مع دراسة كًل من 

 .لمساعدة الخريجين على الوصول إلى الكفاءة المهنية الالزمةمن قبل الجامعات بالتعاون مع الهيئات الخاصة  التدريبية
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 (.48وفقاً لرضا الخريجات العامالت عن مخرجات التعلم المتعلقة بتحمل المسئولية)ن= التوزيع النسبى ( 38جدول) 

 البيان م

 ينطبق
الي حد ما 

 ينطبق
المتوس ال ينطبق

ط 

 المرجح

الوزن 

 النسبى

ترتي

ب 

العبارا

 ت
 % العدد % العدد % العدد

1 
طور البرنامج قدراتي على تحمل مسئولية 

 د.قراراتى فى العمل دون ترد
19 39.6 20 41.7 9 18.8 2.21 73.6 13 

 6 88.2 2.65 - - 35.4 17 64.6 31 زاد البرنامج من معرفتى بأخالقيات المهنة. 2

3 
شجعنى البرنامج الدراسي على العمل 

 باستقاللية واالعتماد على الذات.
30 62.5 18 37.5 - - 2.63 87.5 7 

4 
 تعلمت من خالل دراستي تقبل النقد البناء

 بطريقه ايجابيه واالستفادة منه.
37 77.1 11 22.9 - - 2.77 92.4 3 

5 
أثار البرنامج الدراسي لدى الرغبة فى تنمية 

 معارفى ومهاراتى لتحقيق مسئولياتى فى العمل.
24 50.0 24 50.0 - - 2.50 83.3 10 

6 
حفز البرنامج الدراسي لدى اهتماماً 

 بالمستجدات الثقافية لتطوير مهنتى.
19 39.6 29 60.4 - - 2.40 79.9 12 

7 
تعلمت من خالل دراستى وجوب انجاز العمل فى الوقت 

 المحدد.
34 70.8 14 29.2 - - 2.71 90.3 5 

8 
ف بمسؤولية  البرنامج الدراسي اكسبنى التصرُّ

 .على مستوى العالقاِت الشخصيِة والمهنية
36 75.0 12 25.0 - - 2.75 91.7 4 

 9 84 2.52 - - 47.9 23 52.1 25 .لدراسى لدى العمل بانضباط وجديةعزز البرنامج ا 9

10 
شجع البرنامج الدراسى لدى حب المبادرة 

 وتقديم المقترحات للتطوير .
38 79.2 10 20.8 - - 2.79 93.1 2 

11 
حث البرنامج الدراسى مسئوليتى نحو المشاركة 

 .المجتمعية واالهتمام بقضايا المجتمع والبيئة
27 56.3 21 43.8 - - 2.56 85.4 8 

12 
اكتسبت من البرنامج الدراسى مسئوليتى نحو 

 .االلتزام بالجودة ومعايير الممارسة المهنية
41 85.4 7 14.6 - - 2.85 95.1 1 

13 
التصميم والحماس والدافعية للعمل من أهداف 

 .البرنامج الدراسى التى أفادتني بحياتي العملية
22 45.8 26 54.2 - - 2.46 81.9 11 

أن األولوية لرضا أفراد عينة الدراسة من الخريجات العامالت فى محور مخرجات التعلم المتعلقة بتحمل  (: 38يتبين من جدول )           

ت نسبة المسئولية جاءت عن عبارة )اكتسبت من البرنامج الدراسى مسئوليتى نحو االلتزام بالجودة ومعايير الممارسة المهنية( حيث بلغ

(، بينما جاءت عبارة )طور البرنامج قدراتى على تحمل مسئولية قراراتى 95.1( ووزن نسبى)2.85%( ومتوسط مرجح)85.4رضاهن )

( 2.21%( و متوسط مرجح )39.6فى العمل دون تردد( فى المركز األخير أى األقل فى نسبة الرضا من قبل الخريجات حيث بلغت )

ى أن ما اكتسبته الخريجات العامالت من مخرجات التعلم المتعلقة بتحمل المسئولية خالل الدراسة بمجال (، وهذا يعن73.6ووزن نسبى)

تخصص المسكن وإدارة المنزل قد مكنهن من االلتزام بمعايير الجودة والممارسة المهنية، بينما لم يمكنهن التخصص من تحمل مسئولية 

إلى عدم وجود تدريب ميداني بالخطة الدراسية للتخصص،  الباحثةرجع ذلك من وجهة نظر القرار المتخذ دون تردد بصورة كبيرة؛ وقد ي

مما يعد ذلك قصور بالخطة فيجب أن يكون هناك ممارسة فعلية وتدريب ميدانى للطالبات فى سوق العمل على سلوكيات تحمل المسئولية، 

احتلت سلوكيات تحمل الخريجات لمسئولية العمل الترتيب األخير فى حيث  (31(و)27بالجدولين )ويؤكد على ذلك آراء أرباب سوق العمل 

 درجة الرضا و أيضا احتلت الترتيب األول فى درجة أهميتها للوظيفة .
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 (.48الخريجات العامالت عن مخرجات التعلم المتعلقة بوظائفهن)ن=( التوزيع النسبى وفقاً لمستوى رضا  39جدول) 

 م

مستوي رضا             

 يجات الخر

 البيان

المتوس مرتفع متوسط منخفض

 ط

المرج

 ي

الوزن 

النسب

 ى

 الترتيب
 % العدد % العدد % العدد

 1 78.5 2.35 22.9 11 18.8 9 58.3 28 مخرجات التعلم المعرفية. 1

 2 70.8 2.13 37.5 18 12.5 6 50.0 24 مخرجات التعلم المهارية . 2

3 
مخرجات التعلم المتعلقة بتحمل 

 مسئوليةال
31 64.6 3 6.3 14 29.2 

2.35 78.5 
1 

    31.3 15 27.1 13 41.7 20 مخرجات التعلم المتعلقة بوظائفهن.  4

المتعلقة  -المهارية -انخفاض مستوى رضا الخريجات العامالت عن كًل من مخرجات التعلم )المعرفية(: 39يتبين من جدول )          

%، 64.6%، 50%، 58.3ائفهن عموماً حيث تركزت أعلى النسب فى المستوى المنخفض وهى )بتحمل المسئولية( والمتعلقة بوظ

%( على الترتيب ، أما عن الترتيب فى درجة الرضا لدى الخريجات العامالت عن مخرجات التعلم المتعلقة بوظائفهن فقد جاء فى 41.7

( و الوزن 2.35بتحمل المسئولية( حيث بلغ المتوسط المرجح ) المتعلقة -المرتبة األولى كًل من محاور مخرجات التعلم )المعرفية

( والوزن 2.13( لكالهما ، يليهم فى المرتبة الثانية واألخيرة محور مخرجات التعلم )المهارية( حيث بلغ المتوسط المرجح )78.5النسبى)

لم هى عن المعارف النظرية ومخرجات (، أى أن أعلى نسبة فى مستوى رضا الخريجات العامالت عن مخرجات التع70.8النسبى )

تلك النتيجة إلى عدم وجود تدريب  الباحثةالتعلم المتعلقة بتحمل المسئولية بينما أقل نسبة كانت عن مخرجات التعلم المهارية ، وأرجعت 

ات كالزيارات الميدانية ميداني بالخطة الدراسية للتخصص، والتدريب الميداني مقتصر للطالبة على ما تقوم به من نشاط ببعض المقرر

يعد ذلك قصور بالخطة فيجب أن يكون هناك ممارسة فعلية و تدريب للطالبات  الباحثةلدور المسنين أو الحضانات ،ومن وجهة نظر 

رات حيث احتلت مها (31(و)27) بالجدولينعلى ذلك آراء أرباب سوق العمل علي المهارات التى اكتسبناها بالتخصص فى سوق العمل، ويؤكد 

 ل مسئولية العمل. الخريجات الترتيب الثانى فى درجة الرضا بعد المعارف األساسية النظرية وأيضا احتلت الترتيب الثانى فى درجة أهميتها للوظيفة بعد تحم

كولً مون مخرجوات نستخلص مما سبق احتول المركوز األول فوى مسوتوى رضوا الخريجوات العوامالت عون مخرجوات الوتعلم المتعلقوة بوظوائفهن           

مخرجات التعلم المتعلقة بتحمل المسئولية ،بينما احتلت المركز األخير فى مسوتوى رضوا الخريجوات مخرجوات الوتعلم المهاريوة ، ومموا  -التعلم المعرفية

عى والمسوئولية المجتمعيوة سبق عليه نقتري إضافة التدريب الميدانى و الحاسب اآللى و قراءات فى مجال التخصص باللغة اإلنجليزيوة والعمول التطوو

 كمقررات بالخطة الدراسية بما يحملنه من مخرجات تعلم ضمن قائمة أهم المخرجات التعليمية الواجب توافرها لدي الخريجات .

 ثالثاً: النتائج فى ضوء فروض الدراسة

 نتائج الفرض  -1

جدات الدتعلم لددى خريجدات تخصدص المسدكن " ال توجدد فدروق ذات داللدة احصدائية بدين مخر على أنوه:الفرض ينص            

وإدارة المنزل وبين احتياجات سوق العمل منها ". وللتحقق من صحة الفدرض إحصدائيا تدم حسداب الفدروق بدين مخرجدات الدتعلم 

ويوضوح ذلوك "،T-TESTلدى خريجات تخصص المسكن وإدارة المندزل وبدين احتياجدات سدوق العمدل منهدا باسدتخدام اختبدار"

 -(:40الجدول )

( داللة الفروق بين مخرجات التعلم لدى خريجات تخصص المسكن وإدارة المنزل وبين احتياجات سوق 40جدول )

 (.20العمل منها)ن=

                                   

 البيان

  

 

 المحاور

مخرجات التعلم 

 لدي الخريجات

احتياجات سوق 

العمل من 

 المخرجات

ن
بي
ق 

رو
لف
ا

 

ت
طا

س
تو

لم
ا

 

قيمة 

 ت

وي مست

 الداللة
المتوس

ط 

الحساب

 ي 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي 

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

 غير دالة 0.59 0.06 - 0.05 - 3.01 27.90 3.59 27.85 معارف و سمات الخريجات.

 دالة 0.05 1.67 - 1.20 - 2.16 28.65 3.24 27.45 مهارات الخريجات .

 سوولوكيات تحمووول الخريجووات لمسوووئولية

 العمل.
 دالة 0.01 2.55 - 1.90 - 2.89 29.30 3.35 27.40

المعوووووووارف والسووووووومات والمهوووووووارات 

وسوولوكيات تحموول مسووئولية العموول لوودى 

 الخريجات عموماً.

 دالة 0.05 1.77 - 3.15 - 6.85 85.85 8.75 82.70

الدراسة من أرباب سوق العمل بكًل من)محور توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات عينة (: 40يتبين من جدول )        

محور سلوكيات تحمل الخريجات لمسئولية العمل( والمعارف والسمات والمهارات وسلوكيات تحمل مسئولية العمل لدى  -مهارات الخريجات

لخريجات لمسئولية العمل( سلوكيات تحمل ا -الخريجات عموماً لصالح احتياجات سوق العمل من المخرجات المتعلقة بـ)مهارات الخريجات 
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( على 1.77-، 2.55-، 1.67-والمعارف والسمات والمهارات وسلوكيات تحمل مسئولية العمل لدى الخريجات عموماً، حيث أن قيمة ت )

ين متوسطات (على الترتيب ، بينما ال توجد فروق ذات داللة احصائية ب0.05، 0.01، 0.05الترتيب وهى قيم دالة احصائياً عند مستوي داللة )

( وهى قيمة  غير دالة احصائياً ؛ بما يعنى أنه يوجد 0.06-درجات أرباب سوق العمل بمحور)معارف وسمات الخريجات( حيث أن قيمة ت )

سلوكيات تحمل مسئولية العمل( والمعارف والسمات والمهارات  -قصور لدى معظم الخريجات فى المخرجات المتعلقة بـكًل من )المهارات

مسئولية العمل لدى الخريجات عموماً ؛ وبالتالى توجد فجوة بين مخرجات التعلم لدى خريجات تخصص المسكن وإدارة ات تحمل وسلوكي

كًل من )المهارات سلوكيات تحمل مسئولية العمل( والمعارف والسمات والمهارات وسلوكيات تحمل مسئولية العمل  -المنزل المتعلقة ـب

حيث احتلت معارف وسمات  (31، 27الجدولين السابقين)احتياجات سوق العمل منها، ويؤكد ذلك نتائج لدى الخريجات عموماً  وبين 

اً الخريجات المرتبة األولى، ومهارات الخريجات المرتبة الثانية، وسلوكيات تحمل الخريجات لمسئولية العمل المرتبة الثالثة واألخيرة وفق

سكن وإدارة المنزل ، بينما احتلت سلوكيات تحمل الخريجات لمسئولية العمل المرتبة لرضا أرباب سوق العمل عن خريجات تخصص الم

األولى، ومهارات الخريجات المرتبة الثانية، معارف وسمات الخريجات المرتبة الثالثة واألخيرة فى درجة األهمية و الطلب عليها 

بب قوى لعزوف الكثير من أرباب سوق العمل عن تشغيل للتوظيف من وجهه نظر أرباب سوق العمل ، ومما سبق ذكره يعد ذلك س

القصور فى مهارات الخريجات إلى عدم وجود مقرر التدريب الميدانى بمقررات الخطة الدراسية ،  الباحثةالخريجات، وقد فسرت 

عدم تحمل الخريجات  الباحثةوالتدريب بسوق العمل ألمر هام لرفع مستوى مهارات الطالبات والتكيف مع بيئة العمل، كما فسرت 

لمسئولية العمل نتيجة للقصور فى تطبيق أهداف البرنامج المتعلقة بسلوكيات تحمل المسئولية بالمقررات من قبل السادة أعضاء هيئة 

 التدريس وأيضاً يرجع إلى عدم وجود تدريب ميدانى بمقررات الخطة الدراسية . 

داللة احصائية بين مخرجات التعلم لدى خريجات تخصص المسكن وإدارة المنزل المتعلقة بمحوور  نستخلص مما سبق أنه ال توجد فروق ذات          

معارف وسمات الخريجات وبين احتياجات سوق العمل منها، بينما توجود فوروق ذات داللوة احصوائية بوين مخرجوات الوتعلم لودى خريجوات تخصوص 

محور سلوكيات تحمل الخريجات لمسئولية العمل( والمعارف والسمات والمهارات  -لخريجات المسكن وإدارة المنزل المتعلقة بكلً من )محور مهارات ا

( علوى 0.05، 0.01، 0.05وسلوكيات تحمل مسئولية العمل لدى الخريجات عموماً وبين احتياجات سوق العمل منها عنود مسوتوى داللوة احصوائية )

 حة الفرض جزئياً.الترتيب لصالح احتياجات سوق العمل منها، وبذلك يتحقق ص

 توصيات الدراسة 

  التوصيات اآلتية: و من قراءات الدراسات السابقة نقدم النتائج توصلت ما ضوء فى          

تدعيم الخطة الدراسية بمجموعة من المعارف والسمات والمهارات وسلوكيات تحمل المسئولية المطلوب  -1

إضافة بعض المقررات بما تحمله من أهداف تعليمية  توافرها لدى الخريجات للتوظيف بسوق العمل من خالل

للمملكة ، و  2030إلى الخطة الدراسية حتى ال يكون بها قصور وتتالءم مع متطلبات سوق العمل و وفق رؤية 

 من تلك المقررات :

ذ والتقييم للعمل والمهارات الذى بدورة يرفع لدى الخريجات مستوى المهارة فى التخطيط والتنظيم والتنفي مقرر )التدريب الميدانى( -

اإلدارية عموماً، كما يرفع مستوى تحمل مسئولية األخطاء أثناء العمل وتحمل مسئولية العمل عموماً وضبط النفس والعمل تحت 

ضغط والمثابرة والصبر فى العمل،وأيضاً يرفع مستوى مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت واتخاذ القرارات والتعامل مع 

رين واإلشراف على المجموعات والعمل ضمن فريق والحكم على األمور،والمهارات العددية، ومهارة إدارة الوقت والجهد اآلخ

 واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال ،والقيادة وتوجيه الذات ،التكيف مع بيئة العمل بسرعة .

ت البحث عن الكتب باللغة اإلنجليزية فى مجال التخصص وترجمتها وتقوية يتيح للطالبا مقرر )قراءات فى مجال التخصص باللغة االنجليزية( -

 وتكوين حصيلة لغوية لديهن،و التعرف على النظريات الحديثة بمجال التخصص.  

ليرفع لدى الطالبات مهارات البحث العلمى والكتابة واالتصال ، كما يمكن إضافته إلى مقرر )الحاسب اآللى(  -

 رفع لدى الطالبات مهارة التصميم الداخلى.مقرر تأثيث المسكن لي

 . ليرفع لدى الطالبات مستوى تحمل المسئولية)العمل التطوعي والمسئولية المجتمعية( مقرر -

 التى تدعم لدى الطالبات تحمل المسئولية .إثراء المقررات الدراسية باألنشطة  -2

ة الوظائف التى يمكن أن يلتحق بها تطوير البرنامج الدراسى للدراسات البينية حتى يتسنى توسيع قاعد -3

 الخريجات بسوق العمل . 

والجامعة للمساعدة فى التطبيق والتدريب الفعلى للطالبات بسوق  العمل سوق أرباب التواصل بين تفعيل -4

 رضا أرباب سوق العمل قياس دراسات العمل وتحقيق لمعيار المشاركة المجتمعية مع الجامعة ، وإجراء

وتطوير البرنامج الدراسى وتحديد االحتياجات من المعارف  ةالتعليم والخطط سياساتال للمساهمة فى رسم

 والسمات والمهارات وسلوكيات تحمل المسئولية المطلوبة لدى الخريجات للتوظيف فى سوق العمل .

عمل تفعيل دور مراكز سيدات األعمال بالغرف التجارية من أجل توعية الخريجات بسبل المشاركة فى سوق ال -5

 ( لتفعيل دور المرأة االقتصادى. 2030السعودى و تحقيقاً لرؤية المملكة )

نشر ثقافة العمل الحر وتشجيع المنتج المحلى وذلك من خالل مقررات الخطط الدراسية، والتوعية بعدم  -6

 النظرة الدونية للعمل اليدوى فال يبدأ اإلنسان حياته إال صغيراً.

ت التعليمية فيما يتعلق بالمكتبات والمعامل وأماكن التدريب المهنى وذلك تطوير البنية التحتية للمؤسسا -7

 للحصول على المهارات المهنية والسلوكية الالزمة لسوق العمل .
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 الدولية التجارب من االستفادة ضرورة إنشاء هيئات متخصصة فى الربط بين مخرجات التعلم ومتطلبات القطاعات الخدمية واإلنتاجية، وضرورة -8

 العالى. التعليم ومخرجات العمل سوق متطلبات بين التنسيق مجال فى رائدةال

 قائمة المراجع
 الدولى مقدمة إلى المؤتمر عمل ورقة .تحليلية  تطبيقية دراسة -العمل سوق الحتياجات العالى التعليم مخرجات مواءمة (.2014محمد. ) أحمد، نعيمه -1

مملكة األردنية ،عمان، ال  جامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع أكاديمية جلوان والخاص(، العام القطاع فى لالعم سوق مع التعليم مخرجات )تكامل الثالث

 .2014مايو 1 – إبريل 28،  الهاشمية

 مقدمة إلى المؤتمر عمل ةورق . الليبى االقتصاد فى قياسية تحليلية دراسة -والتأثر التأثير بين التعليم وناتج العمل سوق(. 2014) . رجب البلعزى، مصطفى -2

مملكة ،عمان، ال  جامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع أكاديمية جلوان والخاص(، العام القطاع فى العمل سوق مع التعليم مخرجات )تكامل الثالث الدولى

 .2014مايو 1 – ابريل 28،  األردنية الهاشمية

( GTZقراءات فى نتائج دراسة خريجى المؤسسات التعليمية والتدريبية ومتطلبات سوق العمل )(. 2013التريكى، مصطفى الصغير و النقراط ، أحمد محمد . ) -3

 .120 -105(، 15)2و األجنبية . المجلة الجامعة، جامعة الزاوية ، دولة ليبيا،  الوطنية الخاصة الشركات دراسة نتائج تحليل خالل من

 -العمل  سوق متطلبات مع العالى التعليم مخرجات تكامل تحقيق طريق عن العالى التعليم برامج فى الجودة مستوى رفع (.2016سالم . ) بن ، سليمان الحسينى -4

المملكة   ،ى ،جامعة الزرقاء العال التعليم جودة لضمان السادس ىالدول ىالعرب المؤتمر .والطلبة آراء األكاديميين وتستطلع التخرج مشاريع تحلل ميدانية دراسة

 .2016فبراير  11 -9، هاشميةاألردنية ال

 ، ركز دراسات الوحدة العربيةمى ،مجلة المستقبل العرب  .ليبيا ىالموائمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل ف تحديات(. 2017) ى .فالي خلف على، الربيع -5

 .95 -66( ، 457) 39اللبنانية، ة يالجمهور

المجلة الجامعة، جامعة  .أسباب عدم التوافق بين مخرجات التعليم العالى ومتطلبات سوق العمل فى ليبيا . (2015مسعود . ) عبدهللا و حدود، مصطفى الشبه، رمضان -6

 .108 -75(، 17)3الزاوية، دولة ليبيا ، 

مجلة جامعة فلسطين  . ىدنسوق العمل األر مواجهة تحديات ىدور اقتصاديات التعليم ف ( .2015 . ) هشام محمد ى،الصماد -7

 .17-1(، 3)5، فلسطين،  ألبحاث والدراساتل

رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم االجتماعية، جامعة نايف العربية للعلوم  .جهود مجلس الشوري فى مواجهه مشكلة البطالة ( .2011العتيبى، تركى بن ذيب ) -8

 سعودية. األمنية،الرياض ،المملكة العربية ال

 ،اإلنسانية العلوم سلسلة األزهر، جامعة مجلة .  والمحددات المؤشرات - الفلسطينية للمرأة االقتصادية المشاركة . (2012 . (صالي العجلة، مازن -9

 .162-129(، 1)14 ،، فلسطينغزة

 العلوم فى األردنية المجلة .األكاديمية  وتخصصاتهم العمانى العمل سوق ىقابوس ف السلطان جامعة خريجى وظائف بين التطابق مدى ( .2014الغنبوصى ، سالم بن سليم . ) -10

 .13-1( ، 1) 10 ، المملكة األردنية الهاشمية  اليرموك ، أربد، التربوية ،جامعة

ت التربية واحتياجات سوق المواءمة بين مخرجات كليا ( .2015المهدى، ياسر فتحى الهنداوى والبوصافى ، ماجد و الحبسية، مياء بنت سيف بن سالم . ) -11

 .39-23(، 7)4، المملكة األردنية الهاشميةالمجلة الدولية التربوية المتخصصة، عمان،  .دراسة تحليلية -العمل التربوى فى سلطنة عمان

 .ات سوق العمل فى العراق دور مخرجات التعليم والتدريب التقنى والمهنى فى االستجابة لمتطلب.  (2012المولى ، عبد الستار رائف حسن حمادى . ) -12

 .424-406(،9)4جمهورية العراق ، مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية،كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة األنبار، الرمادى ،

ة ،المملكة العربي https://www.stats.gov.saالربع الثاني،   -نشرة سوق العمل ( . 2017الهيئة العامة لإلحصاء . ) -13

 السعودية .

 ، العمل سوق احتياجات مع التعليم مخرجات لمواءمة ىالوطن المشروع تستعرض قابوس السلطان جامعة . (2017).  بن سالم عيسىى ، اليعقوب -14

http://alwatan.com   ،2017مايو  18، ، سلطنة عمان  الوطن جريدة. 

المؤتمر الخامس للجمعية االقتصادية العمانية،  . عمان سلطنة تجربة :العمل سوق ومتطلبات العالى التعليم( . 2012. ) محمد بنت هناء أمين ، -15

 .2012يناير  8 -7مسقط ،  سلطنة عمان ،  

كليات وحاجات لمواءمة بين مخرجات تعليم قسم اللغة العربية بجامعة الملك عبد العزيز فرع الا( . 2015. ) حنان عبد هللا سحيم ،ى الغامد و صباي عبد هللا محمد،  بافضل -16

، جدة ، المملكة العربية العزيز  جامعـة الملك عبد، لخدمة اللغة العربية بالشـراكة مع قسـم اللغة العربية وآدابها  ىالعزيز الدول هللا بن عبد مركـز الملك عبدندوة علمية ،  . سوق العمل

 هـ .1436صفر 18السعودية ، 

من  اإلقاللحول تقييم سياسات  ىالملتقى الدول . (2014-1990)  الفترة خالل الجزائر فى والفقر البطالة على التشغيل سياسات وانعكاسات فعالية . (2014بوزار ، صفية . ) -17

الجمهورية الجزائرية  الجزائر،، جامعة العلوم التجارية وعلوم التسيير قسم كلية العلوم االقتصادية، ، مخبر العولمة والسياسات االقتصاديةالعولمة ، ظل  فيالدول العربية  فىالفقر 

 .2014ديسمبر  9 – 8،  الديمقراطية الشعبية

 االجتماعيةالبينية بين العلوم  )العالقاتالثالث  ىالمؤتمر الدول .جتماعية دراسة ميدانية العلوم اال ىتفعيل الدراسات البينية ف ( .2015. )محمد سيد أحمد معوقاتى ، بيوم -18

 .2015ديسمبر 17-15االجتماعية ،جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان ، والعلوم  اآلدابكلية  (،لعاتتجارب وتط -األخرىوالعلوم 

دراسة مسحية علي مكتبات جامعة  -احتياجات سوق العمل من اختصاصى المكتبات والمعلومات فى مكتبات الجامعات المصرية ( . 2012حسين ، إيمان رمضان محمد . ) -19

 .2012مايو  17-16 مى التاسع لقسم المكتبات والوثائق والمعلومات، كلية اآلداب ، جامعة القاهرة ، جمهورية مصر العربية ،المؤتمر العل .القاهرة 

رسالة دكتوراه ، كلية العلوم االقتصادية  .اتفاق الشراكة األورو جزائرية وسوق العمل في الجزائر ( .2013رماش ، هاجر ) -20

 ، قسم العلوم االقتصادية، جامعة قسنطينية ، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .والعلوم التجارية وعلوم التسيير

معهدد الجمهوريدة لمنهجيدات مقدمدة فدى منداهج البحدث العلمدى االجتمداعى ،الطبعدة األولدى ، (. 2016.)يوسوف ،فخور الودين و غريوب ميورزا، سالمة،يوسف و  -21

 .مركز دراسات الجمهورية الديمقراطيةالجمهورية العربية السورية، ى،البحث العلم

مجلة العلوم  .دراسة تحليلية  -دور الجامعة فى تفعيل التدريب التحويلى لتلبية احتياجات سوق العمل فى ضوء خبرات بعض الدول ( . 2014عبد الجليل ، رباي رمزى . ) -22

 .712-697(،4)1التربوية ، كلية التربية ، جامعة أسيوط ، جمهورية مصر العربية ، 

 االقتصادية العلوم كليةمجلة الباحث،   .2011: 2000 الجزائر ىف الشغل سياسات أداء تقييم( . 2012. ) لخضر ىموالعبد الرزاق ،  -23

 .204 - 191(،10)1،  الديمقراطية الشعبية الجزائرية لجمهوريةا،  ورقلة مرباح، ىقاصد جامعة، التسيير وعلوم والتجارية

المجلة العربية لضمان جودة  .المهارات المتوفرة في مخرجات التعليم العالى األردنى بما يتطلبه سوق العمل المحلى  ( .2010سعادة ، سائدة تيسير . ) عبيدات، أسامة محمد و -24

 .95-74(، 5)3،  الجمهورية اليمنية، صنعاءالتعليم الجامعى ،جامعة العلوم والتكنولوجيا، 

 غة العربية المعاصرة،الطبعة األولى ،القاهرة،جمهورية مصر العربية ،عالم الكتب. معجم الل (.2008عمر، أحمد مختار .) -25

 القطاع فى العمل سوق مع التعليم مخرجات )تكامل الثالث الدولي الجزائر"، المؤتمر في البطالة معدل على العالى التعليم تأثير قياس ( .2014عمر، جنينة . )  -26

 .2014مايو 1 – إبريل 28،  مملكة األردنية الهاشمية،عمان، ال  بيقية بالتعاون مع أكاديمية جلوانجامعة البلقاء التط والخاص(، العام
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 .الديمقراطية الشعبية الجزائرية لجمهوريةالشلف ، ا – بوعلى بن حسيبة إحصاء ، جامعةو تطبيقي االقتصادية تخصص اقتصاد

رسالة  .انعكاسات وأفاق اقتصادية واجتماعية  -سياسة التشغيل فى ظل التحوالت االقتصادية بالجزائر ( .2010عيسى، آيت عيسى )  -28
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ABSTRACT 
         This current study aims to identify the differences between the learning outcomes of female Graduates 

specializing in housing and home management and between the needs of the labor market from these 

outcomes  , and The study tools included a special questionnaire for employers of the labor market It 

contains (preliminary data form - questionnaire Satisfaction of the labor market employers about female 

graduates specializing in housing and home management - questionnaire of the labor market employers 

views on the knowledge, attributes, skills and behaviors of bearing responsibility required from female 

graduates' for employment in the labor market), also study tools included a special questionnaire for female 

graduates specializing in housing and home management contains (Preliminary data form - questionnaire of 

female Graduates' attitudes specializing in housing and home management towards the labor market- 

questionnaire of female graduates' satisfaction with learning outcomes related to their jobs), The application 

was applied on two samples, the first sample was selected in a deliberate manner and  included (20) of labor 

market employers in organizations where the female Graduates in the specialize can work in it included 

(17)Governmental organization(3) Private organization, while the second sample was randomly selected 

and included (100) of female Graduates specializing in housing and home management , They are from 

different social cases and ages, and of them (48) workers, (52) non workers, and The study was based on the 

descriptive analytical method. 

          The most important results of the study in that There are no statistically significant differences 

between the learning outcomes of female Graduates specializing in housing and home management 

related to the axis of knowledge and attributes of female graduates and between the needs of the labor 

market from this axis, while there are statistically significant differences between learning outcomes of 

female graduates specializing in housing and home management related to with each(axis of the female 

graduates skills - axis of the behaviors of bearing female graduates responsibility for work) and 

knowledge, attributes, skills and behaviors of bearing responsibility to female graduates generally and 

between the needs of the labor market from these axis and knowledge, attributes, skills and behaviors of 

bearing responsibility to female graduates generally at a statistical significance level (0.05, 0.01, 0.05) 

respectively in favor of the needs of the labor market from these axis In the light of the results the study 

presented a number of effective recommendations Including add some courses to the study plan so as not 

to be deficient and suitable to the requirements of the labor market and according to the vision 2030 of the 

Kingdom, and from those courses (field training - Readings in the field of specialization in English 

language - Computer - volunteerism and community responsibility), And also try to develop the study 

Program to Interdisciplinary Studies to expand the base of jobs which can be joined by female graduates 

in the labor market ,and activating communication between the employers of the labor market and the 

university to contribute In the develop the study Program and to meet the needs of the labor market. 
Key words: learning outcomes, labor market needs Saudi Arabia Kingdom's vision 2030.  


