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قياس االحتياجات للمهارات اجلامعية الالزمة
لطلبة السنة األوىل املشرتكة من وجهة نظر
الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والقيادات
األكادميية يف جامعة امللك

سعود1

عادل إبراهيم العسكر*
امللخص -هدفت الدراسة الحالية إلى قياس اإلحتياجات لتحديد املهارات الجامعية الالزمة كأحد خطوات التصميم التعليمي بهدف
تصميم مقرر املهارات الجامعية لطلبة السنة األولى املشتركة في جامعة امللك سعود ،من وجهة نظر الطلبة وأعضاء هيئة التدريس
والقيادات األكاديمية ،وللتوصل إلى نتائج الدراسة تم إعداد ثالث استبانات تضمنت  50مهارة جامعية ،وتم عقد ثالث ورش عمل لكل من
الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية ،وأسفرت نتائج الدراسة عن االتفاق على ثالثة عشر مهارة ،هي :مهارة معالجة املعلومات
واالستذكار الفعال ،التواصل في البيئة الجامعية ،التلخيص والخريطة الذهنية ،أدوات البحث العلمي ،عناصر كتابة البحث العلمي ،فنيات
كتابة البحث العلمي وأخالقياته ،مجاالت البحث عن املعلومات ،مهارات العرض والتحدث أمام الجمهور ،التخطيط للمستقبل ،التفكير
الناقد ،التفكير اإلبداعي ،قبعات التفكير الست ،واكتشاف الذات وتسويقها.
الكلمات املفتاحية :قياس اإلحتياجات التعليمية ،التصميم التعليمي ،املهارات الجامعية  ،الطالب ،أعضاء هيئة التدريس ،القيادات
األكاديمية في الجامعة ،السنة األولى املشتركة ،مهارات تطوير الذات.

*أستاذ مساعد في قسم مهارات تطويرالذات بعمادة السنة األولى املشتركة _ جامعة امللك سعود _ اململكة العربية السعودية
1يتقدم الباحث بالشكرالجزيل لوحدة البحث العلمي في عمادة السنة األولى املشتركة في جامعة امللك سعود على دعمها هذا البحث
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قياس االحتياجات للمهارات الجامعية الالزمة لطلبة السنة األولى املشتركة من وجهة نظر
الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية في جامعة امللك سعود
املهارات في الكتب واملؤلفات املطبوعة ،واملواقع اإللكترونية املختصة،
وكذلك الدورات والبرامج التدريبية.
ُّ
واتضح أن هناك حاجة ماسة إلى تعرف الطالب على املهارات األساسية
للنجاح والتفوق ،وضرورة اكتسابهم لها وتطبيقها في دراستهم وحياتهم .
تمثلت مشكلة الدراسة في الحاجة إلى تحديد املهارات الجامعية التي
يحتاجها طلبة السنة األولى املشتركة من وجهة نظر الطلبة وأعضاء هيئة
التدريس والقيادات األكاديمية  ،وذلك لتضمينها في مقرر املهارات
ً
ً
ً
الجامعية ،ليكون مرجعا نافعا للطالب ومساعدا لهم على النجاح والتميز
في دراستهم.
أ .أسئلة الدراسة
يتحدد السؤال الرئيس للدراسة في:
ما املهارات املستخدمة في تصميم مقرر املهارات الجامعية لطلبة السنة
األولى املشتركة في جامعة امللك سعود؟
يتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة التالية:
 -1ما أبرز املهارات الجامعية الضرورية لطلبة الجامعات؟
 -2ما املهارات الجامعية الالزمة لطلبة السنة األولى املشتركة من وجهة
نظر الطلبة؟
 -3ما املهارات الجامعية الالزمة لطلبة السنة األولى املشتركة من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة امللك سعود؟
 -4ما املهارات الجامعية الالزمة لطلبة السنة األولى املشتركة من وجهة
نظر القيادات األكاديمية في جامعة امللك سعود؟
 -5ما املهارات املستخدمة في تصميم مقرر املهارات الجامعية لطلبة السنة
األولى املشتركة في جامعة امللك سعود؟
ج .أهداف الدراسة
هدفت الدراسة الحالية إلى:
 -1التعرف على أبرز املهارات الجامعية الالزمة لطلبة السنة األولى في
الجامعات.
 -2التعرف على املهارات الجامعية الالزمة لطلبة السنة األولى املشتركة من
وجهة نظر الطلبة.
 -3التعرف على املهارات الجامعية الالزمة لطلبة السنة األولى املشتركة من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة امللك سعود.
 -4التعرف على املهارات الجامعية الالزمة لطلبة السنة األولى املشتركة من
وجهة نظر القيادات األكاديمية في جامعة امللك سعود.
 -5تحديد املهارات املستخدمة في تصميم مقرر املهارات الجامعية لطلبة
السنة األولى املشتركة في جامعة امللك سعود.
د .أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة الحالية في أهمية املرحلة التعليمية واملوضوع الذي
تتصدى له ،وهو :قياس االحتياجات للمهارات الجامعية الالزمة لطلبة
السنة األولى املشتركة من وجهة نظر الطلبة وأعضاء هيئة التدريس و

 .1املقدمة
في ظل العصر الحالي والذي يتسم بالتغير والتطور املستمر أصبحت
املهارات الحياتية بمثابة الوسائل التي يحتاجها الفرد إلدارة حياته،
وتكسبه االعتماد على النفس ملواجهة العديد من املشكالت ،كما أن
اكتساب تلك املهارات تكسب الفرد الثقة بالنفس في مواكبة تغيرات
املجتمع خاصة إذا ما تم تنميتها في مراحل تعليمية مبكرة من حياة
الطالب ،ويتم ذلك بمعاونة بعض الجهات املسئولة عن حياة الطالب
ونموه مثل األسرة وما تسهم به في تربية أبنائها ،واألصدقاء داخل وخارج
املدرسة ،وأفراد البيئة املحيطة بالطالب.
وتعد مرحلة الدراسة الجامعية من أكثر مراحل الحياة أهمية ملا لها من
دور رئيس في تنمية شخصية الطالب وتحديد حياته املهنية ،باإلضافة إلى
تزويدها بكم هائل من املهارات املتنوعة ،وفي الواقع إن مرحلة الدراسة
الجامعية بالنسبة للكثيرين يمكن من خالل تحقيق النجاح أو الفشل،
وتواجه الطالب مجموعة من التحديات واإلنجازات وشعور الطالب بأنها
مرحلة االستكشاف والتعلم والبحث عن الذات.
وتعد املهارات الدراسية بمثابة استراتيجيات تساعد الطالب على تحسين
أدائه وزيادة فاعليته في التحصيل الدراس ي ورفع كفاءته وإنتاجيته
التعليمية ،فتعلم املهارات يساعد على تقليل الفجوة بين متطلبات
الدراسة الجامعية والحياة العامة ،وتساعد املهارات الجامعية للطلبة على
التكيف النفس ي وتعمل على عالجه كما تعمل املهارات على مساعدة
الطالب على التكيف مع الحياة الجامعية.
يجب إعداد الطلبة لسوق العمل في القرن الحادي والعشرين الذي
يتطلب تنمية مهارات املبادرة والتوجيه الذاتي من خالل تدربهم على
استراتيجيات التعلم والعمل بفاعلية وإبداع مع أعضاء فريق وزمالء
العمل  .وتعد هذه املهارات من املهارات التي يحتاجها املتعلمون ليصبحوا
ً
ماهرين اجتماعيا ومتعلمين ومواطنين متمكنين من فهم اآلخرين وأكثر
ً
تعاونا معهم ].[1
في القرن الحادي والعشرين ستصبح االبتكارية واالبداع من املهارات
األساسية وستعمل األفكار الجديدة واملنتجات املبتكرة والخدمات
املألوفة والحلول الحديثة ملشكالت محلية وكونية على تقوية اندماجنا
على نحو متزايد في عصر االبداع وعلى الرغم من انه سيكون هناك طلب
متزايد على مهارات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات سيكون هناك
طلب أعلى على االبتكار واالبداع وحل املشكالت وتطوير الذات ].[1
 .2مشكلة الدراسة
ً
يعد تعلم املهارات واكتسابها مسألة ذات أهمية قصوى نظرا ملا تحققه
من زيادة في التطوير وتحسين الكفاءة واألداء و إلى العائد الكبير املتحقق
منها للفرد واملجتمع .وإذا كانت جميع املهارات ذات أهمية ،فإن املهارات
الجامعية تأتي في مقدمة املهارات التي يحتاجها اإلنسان في حياته ملا تحدثه
من تأثير عليه على املدى البعيد .وقد تنوعت مصادر اكتساب هذه
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ً
• تحديد اإلطار العام للدراسة متضمنا :مقدمة الدراسة ،ومشكلة
الدراسة وأسئلتها ،وأهداف الدراسة ،وأهميتها ،وحدود الدراسة،
ومصطلحات الدراسة ،وخطوات الدراسة.
• وضع إطار نظري حول املهارات الجامعية ومفهومها وأهميتها وخصائصها
وأنواعها ومجاالتها.
• رصد وتحليل استجابات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس و القيادات
األكاديمية بجامعة امللك سعود حول املهارات الجامعية الالزمة لطلبة
السنة األولى املشتركة من وجهة نظرهم.
• رصد نتائج البحث وطرح املهارات الجامعية الالزمة لطلبة السنة األولى
املشتركة من وجهة نظر الطلبة و أعضاء هيئة التدريس والقيادات
األكاديمية بجامعة امللك سعود.
 .3اإلطارالنظري
تعد املرحلة الجامعية من املراحل املقلقة للطالب الجامعي حيث
يواجه الطالب العديد من املتطلبات والتحديات النفسية واالجتماعية
واألكاديمية التي قد تؤدي لشعوره بالضغط النفس ي األمر الذي قد يؤثر
عليه في دراسته الجامعية األمر الذي يتطلب تدريب هؤالء الطلبة على
املهارات التي تساعدهم على التكيف والتوافق النفس ي واالجتماعي
والعقلي واألكاديمي داخل الجامعة ،وعليه البد من تدريب وتنمية املهارات
الجامعية لدى الطلبة مثل مهارات التعلم والتواصل والتفكير والبحث
وهي من املهارات الالزمة للطالب في مرحلته الجامعية والتي تخاطب جميع
جوانب شخصية الطالب النفسية والعقلية واألكاديمية والشخصية
واالجتماعية والتي ستساعده فيما بعد على التكيف مع حياته الجامعية
والعملية فيما بعد.
مفهوم املهارات الجامعية:
تعرف املهارات الدراسية بأنها "فنيات وآليات ووسائل تساعد الطالب
على تحسين أدائه ،وزيادة فاعليته في التحصيل الدراس ي ،ورفع كفاءته
ّ
وإنتاجيته التعلمية ،فاملهارات أدوات من يجيدها ويطبقها يجد أثرها في
حياته ويرتفع أداؤه فيها ،ومن ال يمتلكها فإنه يؤدي أنشطته بطريقة
عادية وبنسبة متدنية من الكفاءة" [ ]3وتعرف مهارات الدراسة الجامعية
بأنها " مجموعة السلوكيات التي ينبغي على طالب كلية التربية ممارستها
حتى يتسنى له التعامل الفعال مع النظام الجامعي واملقررات الدراسية؛
للوصول إلى حياة جامعية ناجحة وفعالة ،والتعامل الفعال مع املواقف
الحياتية املختلفة " ].[3
كما تعرف املهارات الجامعية بأنها" :مجموعة املهارات التي تقدم للطلبة
الجدد من خالل تكيفه واتقانه للمهارات الحياتية ذات الصلة بالتكيف
والتفوق الشخص ي والدراس ي في الجامعة ومن أمثلتها مهارة التخطيط
وتحديد األهداف ومهارات التعلم والتفكير ومهارات البحث العلمي
والحوار واالتصال" ].[4
وعرف [ ]5املهارات الجامعية بأنها املهارات التي يحتاجها طلبة
الجامعات على اختالف تخصصاتهم متمثلة في االستعداد لالمتحان
وتنظيم الوقت والتأمل والثقة بالنفس ومهارة التحفيز الذاتي والتعامل مع
عثرات الحياة وكيفية االستفادة من عقلك الباطن والتخطيط للمستقبل
ومهارات التواصل مع اآلخرين وتقدير الذات والبحث العلمي ومهارات

القيادات األكاديمية بجامعة امللك سعود" ،ويتحدد هذا من خالل جانبين
مهمين هما:
• األهمية النظرية :تأتي األهمية النظرية للدراسة من إلقاء الضوء على
مفهوم املهارات الجامعية وأهميتها وخصائصها ،وتحديد أهم املهارات
الجامعية التي يحتاجها الطالب الجامعي منذ أيامه األولى في الجامعة
لتحسين أدائه األكاديمي وزيادة تحصيله وكفاءته في الدراسة.
• األهمية التطبيقية :تتمثل األهمية التطبيقية في تحديد أبرز املهارات
الجامعية الالزمة لطلبة السنة األولى املشتركة بجامعة امللك سعود .و
كذلك تفيد الدراسة الحالية القائمين على إعداد مقرر املهارات الجامعية
في االستفادة من نتائج الدراسة الحالية في تحديد قائمة أهم املهارات التي
يحتاجها طلبة السنة األولى املشتركة بجامعة امللك سعود ،فنتائج هذه
الدراسة هي التي تم االستفادة منها في تصميم موضوعات املقرر وتأليفه
لطلبة السنة األولى املشتركة في جامعة امللك سعود.
ه .مصطلحات الدراسة
ً
ّ
عرف الباحث املصطلحات الواردة في الدراسة إجرائيا على النحو اآلتي:
• املهارات الجامعية:
ً
تعرف املهارات الجامعية إجرائيا :بأنها مجموعة من املهارات األكاديمية
والتواصلية والشخصية والبحثية والعقلية التي يحتاج طلبة السنة األولى
املشتركة في جامعة امللك سعود  ،وتقاس بالدرجة التي يتم الحصول عليها
في استبانة املهارات الجامعية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس و القيادات
الجامعية في جامعة امللك سعود املستخدمة في الدراسة الحالية.
• طلبة السنة األولى املشتركة :طلبة السنة األولى املشتركة املقبولين في
جامعة امللك سعود باملسار العلمي واالنساني والصحي في العام الجامعي
 1438 – 1437ه ،والتي تتراوح أعمارهم ما بين .22-17
• أعضاء هيئة التدريس :أعضاء هيئة التدريس في كليات جامعة امللك
سعود (املعيدين – املحاضرين – األساتذة املساعدين – األساتذة
املشاركين – األساتذة) باختالف تخصصاتهم .
• القيادات األكاديمية :وكالء الكليات والعمداء والقيادات األكاديمية في
جامعة امللك سعود باختالف تخصصاتهم.
و .حدود الدراسة
● الحدود املوضوعية :قائمة املهارات الجامعية التي تم إعدادها
وتحكيمها والتي تضمنت خمس محاور رئيس (مهارات التعلم – مهارات
التفكير – مهارات البحث – مهارات التواصل – مهارات الشخصية ).
● الحدود املكانية :عمادة السنة األولى املشتركة – جامعة امللك سعود.
● الحدود الزمانية :الفصل الدراس ي األول من العام الجامعي -1437
1438ه.
● الحدود البشرية :اقتصر البحث على عينة من طلبة وأعضاء هيئة
التدريس والقيادات األكاديمية بجامعة امللك سعود.
● الحدود املنهجية :اعتمد البحث على املنهج الوصفي ،وذلك ملالءمته
لطبيعة الدراسة و غرضها.
ي .خطوات الدراسة
ً
انتظمت الدراسة وفقا للخطوات التالية:
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 )5تستهدف مساعدة الفرد على التفاعل الناجح مع الحياة وتطوير
أساليب معايشته وما يتبع ذلك من ضرورة التفاعل مع مواقف الحياة
بأساليب جديدة.
 )6تكسب الفرد القدرة على تحمل املسئولية وأداء األعمال في سهولة
ويسر و القدرة على اتخاذ القرار.
وعليه يمكن تحديد الخصائص التي تتميز بها املهارات الجامعية :
أ .تهدف لتنمية جوانب الشخصية املختلفة للطالب الجامعي.
ب .تساعد على تنمية الجوانب العقلية للطالب الجامعي.
ت .تشكل شخصية الطالب الجامعي عند مواجهة املواقف واملشكالت
الحياتية.
ث .تساعد الطالب الجامعي على تحمل املسؤولية والقدرة على اتخاذ
القرار.
تصنيف املهارات الجامعية:
صنف [ ]7املهارات التدريسية بأنها تتضمن (الدافعية لإلنجاز -إدارة
الوقت  -االستعداد لالختبارات  -التكيف مع الضغوط(.
وصنف [ ]8مهارات القرن الحادي والعشرين إلى أربع مجاالت رئيسة
كالتالي:
(املهارات األساسية ،املهارات املعرفة الرقمية ،املهارات املهنية والحياتية،
مهارات التعلم واالبتكار).
كما صنف [ ]9املهارات الحياتية الالزمة للطلبة كما يأتي:
(املسؤولية االجتماعية ،حل املشكالت ،التوجيه الذاتي ،االتصاالت،
االبداع).
كما أشار [ ]10لجوانب مختلفة من املهارات تتراوح بين القدرات
الفكرية للمهارات التقنية باستخدام وسائل االتصال املمكنة حيث اقترح
تبني قائمة جامعة كامبريدج للمهارات الدراسية التي تتضمن :
املهارات الفكرية (مهارات النقد والتحليل وحل املشكالت) ،املهارات
التنظيمية مثل تنظيم الوقت أخذ املبادرة والعمل نحو مستقبل ،مهارات
االتصال املكتوب والشفهي ،مهارات التعامل مع اآلخرين ،املهارات
البحثية ،مهارات الحساب ،مهارات محو األمية املعلوماتية ،مهارات اللغة
األجنبية.
كما صنفت جامعة امللك فهد للبترول املهارات الجامعية إلى املهارات
الرئيسة التالية:
(مهارات التعلم الذاتي ،مهارات التفكير بأسلوب حل املشكالت ،مهارات
االتصال ،مهارات التعامل مع املستحدثات التكنولوجية).
وصنفت [ ]11مهارات الحياة للطالب الجامعي إلى:
(مهارات حل املشكالت واتخاذ القرار ،مهارات الوعي الذاتي والتعاطف،
مهارات التفكير الناقد واإلبداعي ،مهارات إدارة االنفعاالت ومواجهة
الضغوط) ،مهارات التواصل مع اآلخرين.
كما صنفت [ ]12املهارات من خالل:
أ .مهارات التواصل والعالقات بين األشخاص ،وتشمل( :مهارات التواصل
الخاصة بالعالقات بين األشخاص  -التواصل اللفظي/غير اللفظي،
اإلصغاء الجيد ،التعبير عن املشاعر ،وإبداء املالحظات
والتعليقات ،وتلقيها).

التفكير وكيفية تعلمها ،وعلى الطالب الجامعي أن يتقن هذه املهارات
ويتدرب عليها.
أهمية املهارات الجامعية:
يرى املختصون في مجال التعليم أن املهارات الجامعية تمثل في النظرية
الحديثة للتعليم أحد العناصر األساسية التي يحتاجها الطالب إلى جانب
املنهج املعرفي وبناء التصورات الصحيحة .وتصنف املهارات إلى عدة
أنواع ،منها ما يتعلق بالجوانب النفسية واالجتماعية ،أو الجدارات
الشخصية ،أو بناء الذات ،أو طرق التحصيل الدراسية الفاعلة ،وغيرها،
يحتاج إليها املرء في كل حياته سواء في األسرة أو الجامعة أو العمل أو في
العالقات مع اآلخرين ومن ثم يمكن القول أن الفرد في حاجة إلي إمتالك
مهارات يستطيع أن يمارسها في كافة مجاالت الحياة.
وعليه فإن اكتساب املهارات الجامعية أصبح ضرورة ال غنى عنها في
مختلف املجتمعات وذلك ملا يعود بالفائدة على الفرد نفسه وعلى
املجتمع ،وهذا يؤكد على أن التطور في املجتمعات مرتبط بقدرات األفراد
على اكتساب املهارات التي تؤهلهم للتفاعل الناجح مع املتغيرات ،وأن
اكتساب املهارات يكون ملختلف جوانب الشخصية (الجانب الجسمي،
الجانب العقلي ،الجانب النفس ي ،الجانب االجتماعي).
وحدد [ ]2أهمية تعلم وتعليم املهارات الجامعية واكتسابها من خالل:
 )1تجسير الفجوة بين متطلبات الدراسة والحياة الجامعية ومراحل
الدراسة السابقة.
 )2تأدية األعمال واألنشطة املطلوبة من الطالب بطرق منهجية وعملية
ً
بدال من عادات تعود عليها قد تكون خاطئة أو غير فاعلة.
 )3زيادة اإلنتاجية والفاعلية في األداء ورفع مستوى التحصيل الدراس ي.
 )4أداء املهمات في الوقت املحدد والجهد املناسب ،واستثمار الوقت،
وبذل الجهد بشكل أمثل.
 )5زيادة القدرة التنافسية لدى الطالب والسعي الدائم نحو للتميز
والتفوق.
 )6تعويد الطالب على االستمرار في تطوير الذات ،وتنمية القدرات
واكتساب املهارات.
كما تتضح أهمية املهارات الجامعية في أن الطلبة الجامعيين بشكل خاص
في حاجة ملهارات التعلم والدراسة واالستذكار وتمكنهم من مسايرة
التطورات التي يمر بها العصر الحالي وتسهل عملية تعلم الطلبة وتعينهم
على أداء واجباتهم وما يطلب منهم من قراءات وبحوث وتقارير ،فاملهارات
الدراسية تطور العمل الجامعي وتزيد من مستوى الدافعية وتزيد مستوى
االنتباه وترفع مستوى التحصيل األكاديمي للطلبة ].[6
خصائص املهارات الجامعية:
تتميز املهارات الجامعية بمجموعة من الخصائص نذكر منها ما أشار إليه
كال من ].[4,5,6
 )1يعتمد تعلم املهارات على املنطق العلمي الصحيح والتدريب الفني
الجاد.
 )2التأكيد على سرعة األداء والدقة عند ممارسة املهارة.
 )3تشمل جوانب مختلفة مرتبطة بأساليب إشباع الفرد الحتياجاته
للتفاعل بإيجابية مع متطلبات الحياة.
ً
 )4تختلف من مجتمع آلخر تبعا لطبيعة كل مجتمع ودرجة تقدمه.
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ب .مهارات التفاوض ،الرفض :وتشمل (مهارات التفاوض وإدارة النزاع،
مهارات توكيد الذات ،مهارات الرفض(.
ت .التقمص العاطفي (تفهم الغير والتعاطف معه) وتشمل( :املقدرة على
االستماع الحتياجات اآلخر وظروفه وتفهمها والتعبير عن هذا التفهم(.
ث .التعاون والعمل كفريق ،وتشمل( :التعبير عن االحترام إلسهامات
اآلخرين وأساليبهم املختلفة  -تقييم الشخص لقدراته واسهاماته في
املجموعة).
ج .مهارات الدعوة لكسب التأييد ،وتشمل( :مهارات التأثير على اآلخرين
وإقناعهم).
ح .مهارات صنع القرار والتفكير الناقد ،وتشمل( :مهارات صنع القرار
وحل املشكالت ،مهارات جمع املعلومات ،تقييم النتائج املستقبلية
لإلجراءات الحالية على الذات واآلخرين ،تحديد الحلول البديلة
للمشكالت ،مهارات التحليل املتعلقة بتأثير القيم والتوجهات الذاتية
وتوجهات اآلخرين عند وجود الحافز أو املؤشر).
خ .مهارات التفكير الناقد ،وتشمل( :تحليل تأثير األقران ووسائل اإلعالم،
تحليل التوجهات ،القيم ،األعراف ،املعتقدات االجتماعية والعوامل التي
تؤثر فيها ،تحديد املعلومات ذات الصلة ومصادر املعلومات).
د .مهارات التعامل وإدارة الذات ،وتشمل( :مهارات لزيادة املركز الباطني
للسيطرة ،مهارات تقدير الذات /بناء الثقة ،مهارات الوعي الذاتي بما في
ذلك معرفة الحقوق ،والتأثيرات ،والقيم والتوجهات ،ومواطن القوة
ومواطن الضعف ،مهارات تحديد األهداف ،مهارات تقييم الذات/
التقييم التقديري للذات ومراقبة الذات).
ذ .مهارة إدارة املشاعر ،وتشمل( :إدارة امتصاص الغضب ،التعامل مع
الحزن والقلق ،مهارات التعامل مع الخسارة ،اإلساءة ،الصدمات املؤملة).
ر .مهارة إدارة التعامل مع الضغوط ،وتشمل( :إدارة الوقت ،التفكير
اإليجابي ،تقنيات االسترخاء).
 .4الدراسات السابقة
هدفت دراسة الحلواني [ ]13إلى التعرف على العالقة بين عمليات ما
وراء املعرفة واملهارات الدراسية في مواقف الحياة اليومية لدى عينة من
ً
طلبة الجامعة ،وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة دالة احصائيا
بين العمليات ما وراء املعرفة واملهارات الدراسية وعدم وجود داللة
احصائية بين املهارات الدراسية والتغذية الراجعة التي تم قياسها في
اختبار العمليات ما وراء املعرفية ،ووجود عالقة ارتباطية إيجابية بين
املهارات الدراسية واملعدل التراكمي في مرحلتي الدراسة الثانوية
والجامعية ووجود عالقة بين املهارات الدراسية وبين التحصيل الدراس ي
لدى طلبة الجامعة حيث أشارت املعدالت التراكمية في املرحلة الجامعية
لضرورة وأهمية املهارات الدراسية.
دراسة الشيراوي [ ]14وهدفت للكشف عن وجود فروق ذات داللة
ً
احصائية في كل من نوعية الحياة والتحصيل األكاديمي تبعا ملستوى
مهارات الحياة لدى طلبة املرحلة الجامعية ،وتكونت عينة البحث من
 152طالب جامعي تراوحت أعمارهم ما بين  ،26-17واتبعت الباحثة
املنهج الوصفي املقارن وتمثلت أدوات البحث في مقياس للمهارات
الحياتية ومقياس لنوعية الحياة وتوصل البحث لوجود فروق دالة في
نوعية الحياة بين كل من مرتفعي ومنخفض ي مستوى مهارات الحياة
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لصالح مجموعة املرتفعين في ستة أبعاد والدرجة الكلية وداللة الفروق
ً
بينهم في كل من إدارة الوقت ودافعية االنجاز لصالح املتفوقين تحصيليا
والتوصل لوجود فروق ذات داللة احصائية بين الذكور واإلناث في
مستوى مهارات الحياة في أبعاد إدارة الوقت والكفاءة االجتماعية ودافعية
االنجاز والثقة بالنفس والدرجة الكلية لصالح اإلناث.
دراسة النعيمي [ ]11والتي هدفت إلى تعرف على املهارات الحياتية لدى
طلبة الجامعة ،والفروق في املهارات الحياتية وبحسب متغير الجنس
(ذكور إناث) والتخصص الدراس ي (إنساني-علمي) ،ولتحقيق هدفي البحث
تم بناء مقياس املهارات الحياتية باالعتماد على تصنيف منظمة الصحة
العاملية (وقد تحققت الباحثتان من الخصائص السيكومترية للمقياس إذ
تم استخراج الصدق بطريقتين وهما :الصدق الظاهري ،وصدق البناء،
كما استخرجت الثبات بالطرق اآلتية :إعادة االختبار والفاكرونباخ،
وتكون املقياس بصورته النهائية من ( )68فقرة صالحة لقياس املهارات
ً
الحياتية .ثم طبق املقياس على عينة البحث البالغة ( )748طالبا وطالبة،
اختيروا بالطريقة العشوائية الطبقية من طلبة جامعة ديالى وبعد تحليل
ً
البيانات ومعالجتها إحصائيا باستخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية:
االختبار التائي لعينة واحدة ،وتحليل التباين الثنائي .توصلت الباحثتان
إلى النتائج اآلتيةِ :إن طلبة جامعة ديالى لديهم مستوى جيد من املهارات
الحياتية ،وال يوجد فرق َدال إحصائيا بين الذكور واإلناث والتخصص
العلمي واالنساني في مستوى املهارات الحياتية.
دراسة العمري [ ]15وهدفت الدراسة التعرف إلى مدى وعي طلبة
الجامعات للمهارات التي يحتاجونها في ضوء مبادئ االقتصاد املعرفي،
حيث تكونت عينة الدراسة من ( )797طالب وطالبة من طلبة الجامعات،
من العام الدراس ي  2011/ 2010وتم استخدام استبانة خاصة تكونت من
( )40فقرة موزعة على ست مجاالت تمثل بعض املهارات الحياتية في ضوء
مبادئ االقتصاد املعرفي وهي مهارات( :مهارات التواصل الخاصة
بالعالقات بين األشخاص ،مهارات التفاوض/الرفض ،التقمص العاطفي
(تفهم الغير والتعاطف معه) التعاون وعمل الفريق ،مهارات صنع القرار
وحل املشكالت ،مهارات التفكير الناقد ،مهارات التعامل وإدارة الذات،
مهارات إدارة املشاعر ،مهارات إدارة التعامل مع الضغوط مهارات لزيادة
املركز الباطني للسيطرة ،وجرى استخدام املتوسطات والنسب املئوية
واختبار (ت) لإلجابة عن أسئلة الدراسة وقد أظهرت النتائج أن جاءت
مهارات العمل الجماعي في املرتبة األولى من بين املهارات قيد الدراسة.
أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في استجابات الطلبة تبعا ملتغير
املستوى الدراس ي فأظهرت النتائج تفوق طلبة السنة الرابعة في درجة
وعيهم للمهارات املتعلقة باالقتصاد املعرفي ،وتوص ي الدراسة بدمج
ملهارات الحياتية االقتصاد املعرفي في جميع املساقات الجامعية.
دراسة طه [ ]3هدفت هذه الدراسة إلى تقص ي فاعلية استخدام
االستراتيجية املقترحة للتعلم املدمج  Blended learningمقارنة بالطريقة
التقليدية املعتادة في التحصيل املعرفي وتنمية مهارات الدراسة الجامعية
ً
لدى طالب كلية التربية .وتكونت عينة الدراسة من ( )60طالبا وطالبة من
طالب كلية التربية شعبة معلم زراعي بجامعة كفر الشيخ تم تقسيمهم إلى
مجموعتين األولى ضابطة درست املوضوعات املختارة بالتعلم التقليدى،
وتكونت من (ً )30
طالبا وطالبة ،واألخرى تجريبية درست املوضوعات
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تحليل التغاير للقياس القبلي والبعدي على متغير مستوى التحصيل لدى
طالبات السنة األولى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعتين.
وأظهرت نتائج تحليل التغاير للقياس القبلي والبعدي على متغير مستوى
الدافعية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعتين على خمسة
أبعاد من أصل ثمانية ،وكذلك بالنسبة للمهارات الدراسية فقد أظهرت
نتائج تحليل التغاير وجود فروق ذات داللة بين املجموعتين .وتشير هذه
النتائج إلى فاعلية البرنامج التدريبي في تحسين مستوى دافعية اإلنجاز
وتحسين مستوى التحصيل الدراس ي وكذلك تحسين مستوى املهارات
الدراسية ألفراد املجموعة التجريبية.
التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة ،يتبين أن دراسة الحلواني
[ ،]13الشيراوي [ ،]14النعيمي [ ،]11العمري [ ،]15غنيمات وعليمات
[ ]17تشترك مع أهداف الدراسة الحالية في الفئة املستهدفة من الدراسة،
وهي فئة الطلبة الجامعيين ،رغم أن نتائجها مقتصرة على املهارات
الحياتية في لهؤالء الطلبة مرحلة الدراسة الجامعية وليس على املهارات
الجامعية نفسها.
أما دراسة طه [ ،]4شيا [ ،]16فكانت دراسات تجريبية تهدف كل
واحدة منها إلى الكشف عن فاعلية متغير تابع بمتغير مستقل ،تكون
املهارات الجامعية في إحداها .وهذا يعني ابتعاد هذه الدراسات عن
أهداف دراستنا الحالية.
كما أفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في:
 .1إعداد استبانات املهارات الجامعية الالزمة لطلبة السنة األولى
املشتركة.
 .2تحليل النتائج التي تم التوصل إليها من تطبيق االستبانات.
 .3تميزت الدراسة الحالية بأنها من الدراسات القليلة التي تناولت موضوع
املهارات الجامعية في الجامعات السعودية ،وعلى حد علم الباحث تعبر
من أوائل الدراسات املطبقة على الجامعات الحكومية في اململكة العربية
السعودية.
 .5الطريقة واإلجراءات
أ .مجتمع البحث وعينته
ّ
تكون مجتمع البحث الحالي من (  )1145من الطلبة وأعضاء هيئة
التدريس و القيادات األكاديمية بجامعة امللك سعود تم اختيارهم بطريقة
عشوائية مقصودة ،وتم اختيارهم لالستجابة على االستبانة وكذلك
لحضور ورشة العمل الخاصة باملوضوع .موزعين على النحو التالي:
أعداد ونسب الطلبة املشاركين في االستبانة حسب الفرع والنوع:

املختارة باإلستراتيجية املقترحة للتعلم اإللكتروني املدمج ،وتكونت من
ً
ً
( )30طالب وطالبة .واستخدم الباحث اختبارا تحصيليا ومقياس
التصرف في املواقف الجامعية ،وبعد تطبيق الدراسة وتحليل النتائج
توصلت الدراسة إلى وجود فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )0.001بين متوسطي درجات طالب املجموعتين التجريبية والضابطة في
التطبيق البعدي الختبار التحصيل املعرفي بمستوياته (التذكر ،والفهم،
والتطبيق ،والتحليل) ،وهذا الفرق لصالح طالب املجموعة التجريبية،
وجود فروق داله عند مستوى ( )0.001بين متوسطي درجات طالب
املجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي ملقياس التصرف في
املواقف الجامعية ملهارات (التعلم الذاتى ،التفكير بأسلوب حل
املشكالت ،واالتصال ،والتعامل مع املستحدثات التكنولوجية ،والدرجة
الكلية) وهذا الفرق لصالح طالب املجموعة التجريبية.
دراسة شيا [ ]16وهدفت الستكشاف مستوى املهارات الحياتية والكفاءة
الذاتية بين الطلبة الذين يعانون من صعوبة في القراءة ،وأشارت النتائج
أن املشاركين في البرنامج يمتلك وجهات نظر إيجابية إلى حد معقول من
الكفاءة الذاتية في مجاالت التنمية األكاديمية والشخصية واالجتماعية
ً
واملهنية واملواهب ،وتبين أن هناك انخفاضا في الكفاءة الذاتية للمهارات
الحياتية عن املشاركين في البرنامج.
دراسة غنيمات وعليمات [ ]17وهدفت إلى إعداد برنامج إرشاد
للتدريب على املهـارات الدراسـية املناسبة ،واستقصاء فاعلية هذا البرنامج
في تحسين دافعية اإلنجاز والتحصيل الدراس ي واملهارات الدراسية لدى
طالبات السنة األولى الجامعية .وتألفت عينة الدراسة من ( )28طالبة من
طالبات السنة األولى في كلية األميرة رحمة الجامعية التابعة لجامعة
ً
البلقاء التطبيقية ،وقد قسمت عينة الدراسة عشوائيا إلى قسمين
متساويين ،يمثل القسم األول منها أفراد املجموعة الضابطة بعدد ()14
طالبة ،فيما تمثل طالبات القسم الثاني أفراد املجموعة التجريبية بعدد
ً
( )14طالبة أيضا .وعملت الباحثة على تدريب طالبات املجموعة
التجريبية على البرنامج التدريبي الذي استغرق ( )12جلسة ،مدة كل منها
ساعة واحدة ،في حين لم يتلق أفراد املجموعة الضابطة أي تدريب.
ولتحقيق أهداف الدراسة الحالية فقد قامت الباحثة باستخدام مقياس
الدافعية لإلنجاز واستخدمت مقياس العادات الدراسية ،كما استخدمت
معدالت الطالبات في نهاية الفصلين الدراسيين األول والثاني للعام
ً
2009/2008م وقد تم تحليل البيانات إحصائيا لقياس أثر البرنامج
التدريبي املقترح على مستوى دافعية اإلنجاز ،ومستوى التحصيل
الدراس ي ،ومستوى املهارات الدراسية لعينة الدراسة .وقد أظهرت نتائج
جدول 1
الفروع
عدد الطلبة
النسبة

درعية
795
78.62%

عليشة
208
20.49%

مزاحمية
2
0.1% 9

ملز
10
0.98%

59

املجموع
1015
100 %

الذكور
798
78.62%

اإلناث
217
21.37%
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شكل 1
مجموعة من طلبة السنة األولى املشتركة في جامعة امللك سعود بلغت ()1015

 -2عدد أعضاء هيئة التدريس حسب النوع والفرع والدرجة العلمية:
جدول 2
املجموع
82

ذكور
63

إناث
19

الدرعية
53

عليشة
18

امللز
9

املزاحمية
2

دكتوراه
39

ماجستير
41

بكالوريوس
2

شكل 2
مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة امللك سعود بلغت ()82

 -3عدد القيادات األكاديمية حسب الدرجة العلمية:
جدول 3
أستاذ
3

أستاذ مساعد
38

أستاذ مشارك
7

مجموعة من القيادات األكاديمية في جامعة امللك سعود بلغت (48
ب .أدوات الدراسة
● استبانة املهارات الجامعية لطلبة السنة األولى املشتركة في جامعة امللك
سعود.
● استبانة املهارات الجامعية ألعضاء هيئة التدريس في جامعة امللك
سعود.
● استبانة املهارات الجامعية للقيادات األكاديمية في جامعة امللك سعود.
لإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق منها تم إتباع اآلتي:
استعراض مصادر تحديد املهارات الجامعية من خالل رؤية اململكة
.2030

املجموع
48

استعراض نماذج من الجامعات املحلية والعاملية التي تناولت املهارات
الجامعية.
استعراض الكتب واملؤلفات العربية واألجنبية ،واستعراض األبحاث
والدراسات العربية واألجنبية التي تناولت املهارات الجامعية.
التوصل إلى ( )50مهارة جامعية لطلبة الجامعات.
إعداد استبانة املهارات الجامعية لطلبة السنة األولى املشتركة في جامعة
امللك سعود وعرضها على املحكمين للتأكد من صدقها.
إعداد استبانة املهارات الجامعية ألعضاء هيئة التدريس في جامعة امللك
سعود وعرضها على املحكمين للتأكد من صدقها.
إعداد استبانة املهارات الجامعية للقيادات األكاديمية في جامعة امللك
سعود وعرضها على املحكمين للتأكد من صدقها.
60

التوصل للصور النهائية لالستبانات (الطلبة – أعضاء هيئة التدريس –
القيادات األكاديمية) حيث بلغت عدد مهارات كل استبانة ( )50مهارة
جامعية.
توزيع االستبانات على مجموعات الدراسة لإلجابة عنها.
عقد ثالث ورش عمل للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والقيادات
األكاديمية لتحديد املهارات.
تفريغ بيانات االستبانات وورش العمل وعمل التحليالت اإلحصائية
املناسبة لتحديد نتائج الدراسة.
 .1صدق االستبانة:
الصدق الظاهري :تم التحقق من صدق استبانة املهارات الجامعية من
خالل صدق املحكمين حيث تم عرض االستبانة على مجموعة من الخبراء
واملتخصصين لتحديد مدى مناسبة املهارات لطلبة السنة األولى
املشتركة ،ومدى ارتباط املهارة الفرعية باملحور الرئيس ،وحذف أو إضافة
أو تعديل بعض املهارات ،وصحة الصياغة اللغوية .وقد جاءت نتائج
املحكمين متفقة إلى حد كبير حيث تم تعديل بعض املهارات وإضافة
مهارات أخرى وتعديل بعض الصياغات اللغوية وانتهت للتوصل إلى ()50
مهارة جامعية.
 .2ثبات االستبانة:
لحساب ثبات االستبانات تم استخدام طريقة التجزئة النصفية
لجوتمان ( )Guttman Split-Half Coefficientوتتمثل هذه الطريقة في
تطبيق األداة مرة واحدة ،ثم تجزأ االداة إلى نصفين متكافئين ،ويتم
حساب معامل االرتباط بين درجات هذين النصفين ،وبعد ذلك يتم التنبؤ
بمعامل ثبات األداة إذا عرف معامل ثبات نصفه أو جزء منه بشرط أن
تكون األجزاء متكافئة ،وتوجد عدة معادالت لحساب معامل الثبات

بطريقة التجزئة النصفية ومن أشهرها معادلة سبيرمان /بروان
وجوتمان ،ومعادلة سبيرمان براون من خالل املعادلة التالية:
ر 2 = 11ر
 +1ر
حيث ر =11معامل الثبات.
ر= معامل االرتباط بين درجات النصف الفردي والنصف الزوجي
لالستبانة.
وعليه فقد تم حساب معامل الثبات لالستبانات بطريقة التجزئة
النصفية لجوتمان ،حيث بلغت نسبة الثبات ( )0.84وهي نسبة ثبات
عالية وتشير لثبات االستبانات.
ج .األساليب اإلحصائية:
استخدم الباحث املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،للكشف
عن درجة أهمية املهارات الجامعية من وجهة نظر الطلبة وأعضاء هيئة
التدريس و القيادات األكاديمية.
 .6النتائج
ً
أوال :النتائج املتعلقة بالسؤال األول للبحث الذي نصه" :ما أبرز املهارات
الجامعية الضرورية لطلبة الجامعات؟" .تم تحديد ( )50مهارة جامعية،
ً
كما تم توضيحه سابقا في إجراءات الدراسة.
ً
ثانيا :النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني للبحث الذي نصه" :ما املهارات
الجامعية الالزمة لطلبة السنة األولى املشتركة من وجهة نظر الطلبة؟".
بالنسبة لنتائج االستبانة:
بعد االنتهاء من اإلجابة عن االستبانة وتفريغ البيانات تم التوصل للنتائج
املوضحة أدناه:
 -1ترتيب املهارات حسب إجابات الطلبة والنسبة املئوية:

جدول 1
املهارات الجامعية للطلبة ونسبة كل مهارة
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

املهارات
إدارة الوقت.
ترتيب األولويات.
التحفيز الذاتي.
التخطيط للمستقبل.
املسؤولية الشخصية.
تعامل الطالب مع االختبارات.
إدارة الذات.
املذاكرة الفعالة.
التفكير اإلبداعي.
تقدير الذات.
اكتشاف الذات.
التكيف الجامعي.
تحديد األهداف.
الدافعية للتعلم.
عناصر كتابة البحث العلمي.
فنيات كتابة البحث العلمي.
معالجة املعلومات.
التواصل األسري.

م
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

النسبة املئوية
90.66
89.93
89.36
89.32
89.24
89.22
89.04
88.79
88.57
88.45
88.43
88.24
88.16
87.67
87.31
87.21
87.13
87.01
61

املهارات
إستراتيجيات القراءة الناجحة.
تسويق الذات.
التغلب على التسويف.
العرض والتحدث أمام الجمهور.
تصميم أدوات البحث العلمي.
أنماط التعلم.
التفكير الناقد.
االتصال اللفظي وغير اللفظي.
مراقبة النمو املعرفي.
كتابة املقال العلمي.
القراءة السريعة.
التواصل الثقافي.
إدارة بيئة االتصال.
التفكير ُ
الح ّجي.
التواصل اإللكتروني.
العمل التطوعي.
التفكير ما وراء املعرفي.
العمل في مجموعات.

النسبة املئوية
85.24
84.35
83.55
83.19
82.70
82.70
82.56
82.44
82.25
82.09
81.83
81.48
80.89
80.51
80.10
80.08
79.98
79.80

7

19
20
21
22
23
24
25

مجاالت البحث عن املعلومات.
الحل االبتكاري للمشكالت.
إستراتيجيات تعلم اللغة الثانية.
االستماع الفعال.
التواصل في البيئة الجامعية.
تنمية الوعي املجتمعي.
االستمتاع باإلجازات.

86.44
86.31
86.25
85.58
85.38
85.32
85.28

ً
املهارات األعلى تكرارا للطلبة (بحسب االستبانة):
بالنسبة لنتائج ورشة عمل الطلبة:
تم عقد ورشة عمل لطلبة السنة األولى املشتركة في جامعة امللك سعود

44
45
46
47
48
49
50
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إستراتيجيات التأمل.
القبعات الست في التفكير.
عجلة الحياة.
بناء الرسالة االتصالية.
برنامج كورت في التفكير.
برنامج سكامبير في التفكير.
االقتصاد املعرفي.

79.31
79.17
78.74
78.72
78.62
77.18
75.51

شكل 2

وتم توزيع قائمة املهارات الجامعية التي بلغت  50مهارة ،وبعد االنتهاء من
أوراق عمل الورشة تم التوصل إلى ( )15مهارة جامعية يوضحها الشكل
التالي:

شكل 3

يتضح من الجدول ( )1النسب املئوية التي حصلت عليها كل مهارة من
املهارات التي تم اإلجابة عنها من قبل الطلبة وتم ترتيبها من األعلى
62

ً
ً
ً
تكرارا لألقل تكرارا ،كما يتضح من شكل ( )2و( )3املهارات األعلى تكرارا
من خالل تطبيق االستبانة وورشة العمل ،وعليه جاءت نتائج االستبانة
متفقة مع نتائج ورشة العمل في ثمان مهارات ،وهي:
 .1مهارات إدارة الوقت.
 .2التخطيط للمستقبل.
 .3التفكير الناقد.
 .4عناصر كتابة البحث العلمي.
 .5العرض والتحدث أمام الجمهور.
 .6اكتشاف الذات.

 .7التفكير اإلبداعي.
 .8فنيات كتابة البحث العلمي.
ً
ثالثا :لإلجابة عن السؤال الثالث للبحث الذي نصه" :ما املهارات الجامعية
الالزمة لطلبة السنة األولى املشتركة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
في جامعة امللك سعود؟".
● بالنسبة لنتائج استبانة أعضاء هيئة التدريس:
ً
 -1ترتيب املهارات حسب األعلى تكرارا من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس:

جدول 2
املهارات الجامعية من وجهة نظرأعضاء هيئة التدريس والنسب املئوية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

املهارات
فنيات كتابة البحث العلمي.
التفكير اإلبداعي.
عناصر كتابة البحث العلمي ومهاراته.
التفكير الناقد.
معالجة املعلومات
تصميم أدوات البحث العلمي.
العرض والتحدث أمام الجمهور.
مجاالت البحث عن املعلومات.
الدافعية للتعلم.
تحديد األهداف.
التواصل في البيئة الجامعية.
إدارة الذات.
القبعات الست في التفكير.
التحفيز الذاتي.
إدارة الوقت.
الحل االبتكاري للمشكالت.
التخطيط للمستقبل.
اكتشاف الذات.
املذاكرة الفعالة.
ترتيب األولويات.
االتصال اللفظي وغير اللفظي.
تقدير الذات.
العمل في مجموعات.
تنمية الوعي املجتمعي.
أنماط التعلم.

النسبة املئوية
95.12
92.93
92.20
91.71
91.22
90.73
90.73
90.24
89.02
88.78
88.29
88.05
88.05
88.05
87.56
87.32
86.59
86.34
84.63
84.39
84.39
83.66
83.17
82.44
82.20

ً
 -2املهارات األعلى تكرارا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس (بحسب

م
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

االستبانة):

63

املهارات
التكيف الجامعي.
املسؤولية الشخصية.
التواصل األسري.
تعامل الطالب مع االختبارات.
تسويق الذات.
العمل التطوعي.
التواصل الثقافي.
االستماع الفعال.
برنامج كورت في التفكير.
إدارة بيئة االتصال.
إستراتيجيات القراءة الناجحة.
التواصل اإللكتروني.
كتابة املقال العلمي.
مراقبة النمو املعرفي.
إستراتيجيات تعلم اللغة الثانية.
بناء الرسالة االتصالية.
التفكير ما وراء املعرفي.
التفكير ُ
الح ّجي.
التغلب على التسويف.
القراءة السريعة.
برنامج سكامبر في التفكير.
إستراتيجيات التأمل.
االقتصاد املعرفي.
عجلة الحياة.
االستمتاع باإلجازات.

النسبة املئوية
82.20
81.22
81.22
80.98
80.49
79.27
79.27
78.29
77.80
77.80
77.32
77.32
77.07
76.59
76.34
75.85
75.85
75.61
75.61
74.88
72.20
69.76
69.76
69.51
62.44
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شكل 4

من أوراق عمل الورشة تم التوصل إلى ( )15مهارة جامعية يوضحها
الشكل التالي:

بالنسبة لنتائج ورشة عمل أعضاء هيئة التدريس:
تم عقد ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس في جامعة امللك سعود وتم
توزيع قائمة املهارات الجامعية التي بلغت  50مهارة عليهم ،وبعد االنتهاء

شكل 5

يتضح من الجدول ( )2النسب املئوية التي حصلت عليها كل مهارة من
املهارات التي تمت اإلجابة عنها من قبل أعضاء هيئة التدريس ،وتم ترتيبها
ً
ً
من األعلى تكرارا لألقل تكرارا ،كما يتضح من شكل ( )4و( )5املهارات
ً
األعلى تكرارا من خالل تطبيق االستبانة وورشة العمل .وعليه جاءت نتائج
االستبانة متفقة إلى حد كبير مع نتائج ورشة العمل ،وتطابقت في إحدى
عشر مهارة هي:
 .1التواصل في البيئة الجامعية.
 .2مهارات إدارة الوقت.

 .3التفكير الناقد.
 .4التفكير اإلبداعي.
 .5العرض والتحدث أمام الجمهور.
 .6معالجة املعلومات.
 .7عناصر كتابة البحث العلمي ومهاراته.
 .8فنيات كتابة البحث العلمي.
 .9تصميم أدوات البحث العلمي.
 .10مجاالت البحث عن املعلومات.
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 .11القبعات الست في التفكير.
ً
رابعا :لإلجابة عن السؤال الرابع للبحث الذي نصه" :ما املهارات الجامعية
الالزمة لطلبة السنة األولى املشتركة من وجهة نظر القيادات األكاديمية في
جامعة امللك سعود؟".

● بالنسبة لنتائج تحليل استبانة القيادات األكاديمية:
ً
 -1ترتيب املهارات حسب األعلى تكرارا من وجهة نظر القيادات األكاديمية:

جدول 3
ترتيب املهارات من وجهة نظرالقيادات األكاديمية والنسب املئوية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

املهارات
مجاالت البحث عن املعلومات.
إدارة الوقت.
فنيات كتابة البحث العلمي.
عناصر كتابة البحث العلمي ومهاراته.
معالجة املعلومات.
التفكير اإلبداعي.
ترتيب األولويات.
املسؤولية الشخصية.
تحديد األهداف.
التحفيز الذاتي.
الدافعية للتعلم.
املذاكرة الفعالة.
تصميم أدوات البحث العلمي.
إدارة الذات.
تعامل الطالب مع االختبارات.
الحل االبتكاري للمشكالت.
العرض والتحدث أمام الجمهور.
التفكير الناقد.
التكيف الجامعي.
تقدير الذات.
التواصل في البيئة الجامعية.
التواصل اإللكتروني.
التخطيط للمستقبل.
اكتشاف الذات.
االتصال اللفظي وغير اللفظي.

النسبة املئوية
93.47
92.28
91.29
91.09
91.09
90.89
89.90
89.11
88.91
88.71
88.71
88.71
87.92
87.72
87.72
87.13
86.93
86.93
86.34
86.14
85.94
85.74
85.74
85.54
83.96

شكل 6
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م
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

املهارات
تنمية الوعي املجتمعي.
التغلب على التسويف.
إستراتيجيات تعلم اللغة الثانية.
كتابة املقال العلمي.
القراءة السريعة.
إستراتيجيات القراءة الناجحة.
االستماع الفعال.
مراقبة النمو املعرفي.
أنماط التعلم.
العمل في مجموعات.
التواصل الثقافي.
التواصل األسري.
تسويق الذات.
بناء الرسالة االتصالية.
العمل التطوعي.
إدارة بيئة االتصال.
برنامج كورت في التفكير.
القبعات الست في التفكير.
إستراتيجيات التأمل.
التفكير ُ
الح ّجي.
عجلة الحياة.
التفكير ما وراء املعرفي.
االستمتاع باإلجازات.
برنامج سكامبر في التفكير.
االقتصاد املعرفي.

النسبة املئوية
83.96
83.96
83.76
83.37
83.37
82.97
82.57
82.38
82.18
81.98
81.98
81.78
81.19
80.79
80.40
80.40
80.40
80.00
79.01
78.61
77.82
77.23
76.44
75.64
72.67
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ً
 -2املهارات األعلى تكرارا من وجهة نظر القيادات االكاديمية (بحسب
االستبانة):
بالنسبة لنتائج ورشة عمل القيادات األكاديمية:

10

2018

تم عقد ورشة عمل للقيادات األكاديمية في جامعة امللك سعود وتم توزيع
قائمة املهارات الجامعية
التي بلغت  50مهارة عليهم ،وبعد االنتهاء من الورشة تم التوصل إلى ()15
مهارة جامعية هي يوضحها الشكل التالي:

شكل 7

يتضح من الجدول ( )3النسب املئوية التي حصلت عليها كل مهارة من
املهارات التي تم اإلجابة عنها من قبل القيادات األكاديمية وتم ترتيبها من
ً
ً
األعلى تكرارا لألقل تكرارا ،كما يتضح من شكل ( )6و( )7املهارات األعلى
ً
تكرارا من خالل تطبيق االستبانة وورشة العمل .وعليه جاءت نتائج
االستبانة متفقة إلى حد كبير مع نتائج ورشة العمل ،وتطابقت في ثمان
مهارات هي:
 .1التفكير الناقد.
 .2التفكير اإلبداعي.
 .3معالجة املعلومات.
 .4عناصر كتابة البحث العلمي ومهاراته.
 .5فنيات كتابة البحث العلمي.
 .6تصميم أدوات البحث العلمي.
 .7مجاالت البحث عن املعلومات.
 .8مهارات إدارة الوقت.
ً
خامسا :لإلجابة عن السؤال الخامس للبحث الذي نصه" :ما املهارات
املستخدمة في تصميم مقرر املهارات الجامعية لطلبة السنة األولى
املشتركة في جامعة امللك سعود؟".
ً
بعد تحديد املهارات الجامعية األكثر تكرارا من قبل الطلبة في االستبانة
ً
وورشة العمل ،واملهارات األكثر تكرارا من قبل أعضاء هيئة التدريس في
ً
االستبانة وورشة العمل ،واملهارات األكثر تكرارا من قبل القيادات
األكاديمية في االستبانة وورشة العمل ،تم حصر املهارات الجامعية
ً
املتطابقة أو األكثر تكرارا فيما بينها ،وتتلخص في ( )13مهارة ،هي:
 .1مهارة معالجة املعلومات واالستذكار الفعال.
 .2التواصل في البيئة الجامعية.
 .3التلخيص والخريطة الذهنية.
 .4أدوات البحث العلمي.

 .5عناصر كتابة البحث العلمي.
 .6فنيات كتابة البحث العلمي وأخالقياته.
 .7مجاالت البحث عن املعلومات.
 .8مهارات العرض والتحدث أمام الجمهور.
 .9التخطيط للمستقبل.
 .10التفكير الناقد.
 .11التفكير اإلبداعي.
 .12قبعات التفكير الست.
 .13اكتشاف الذات.
وعليه فقد تم تصميم مقرر املهارات الجامعية للسنة األولى املشتركة في
جامعة امللك سعود وفق هذه املهارات وترتيبها حسب رؤية القسم.
 .7التوصيات
في ضوء املعالجة و النتائج التي تم التوصل إليها نوص ي باآلتي:
 تأليف مقررات دراسية لطلبة الجامعة وفق املهارات التي تم التوصلإليها.
 تدريب طلبة السنة األولى املشتركة على املهارات الجامعية. عمل برامج تدريبية للطلبة لتنمية املهارات الجامعية. إقامة ورش عمل للتعرف على املهارات الجامعية الالزمة لطلبةالجامعات.
 االستفادة من نتائج هذه الدراسة في بناء محتوى مقررات املهاراتالجامعية في الجامعات األخرى.
 ضرورة التأكيد على األساتذة الجامعين على تفعيل استراتيجيات التعلمالنشط.
مقترحات الدراسة:
● برامج تدريبية لطلبة السنة األولى املشتركة لتنمية بعض املهارات
الجامعية.
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NEEDS ASSESSMENT OF UNIVERSITY SKILLS
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COMMON YEAR FROM THE PERSPECTIVE OF
STUDENTS, FACULTY MEMBERS AND
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ABSTRACT_ The current study aimed to identify the required skills for undergraduate students in
order to design “University Skills Course” for the first common year students at King Saud
University. Therefore, needs assessment procedure was conducted as the first instructional design
process phases. Thus, multiple data collection instruments were employed to the research questions
from the perspective of students, Faculty members and academic leaders. Three questionnaires were
developed. Each questionnaire contains 50 items related to academic skills. Additionally, three
workshops were conducted for students, Faculty members and academic leaders. The outcomes of
study led to an agreement on 13 skills: data processing and effective memorization, communication in
the university environment, summarization and mind mapping, scientific research tools, elements of
scientific research writing, techniques of scientific research writing and its ethics, information
research fields, presentation skills and public speaking, future planning, critical thinking, creative
thinking, The Six Thinking Hats and self-discovery marketing.
KEY WORDS: Needs assessment, Instructional Design, University Skills, Students, Faculty Members,
Academic Leaders, Common First Year, Self-Development Skills.
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