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حتليل احتياج طلبة السنة األوىل املشرتكة 
للمهارات اجلامعية من وجهة نظر القيادات 

 1األكادميية جبامعة امللك سعود
 *محمد عوض الترتوري

 

  

بجامعة هدفت الدراسة إلى تحديد املهارات الجامعية الالزمة لطلبة السنة األولى املشتركة من وجهة نظر القيادات األكاديمية  -امللخص

 بجامعة امللك سعود، ولتحقيق هدف الدراسة، استخدم الباحث املنهج 48امللك سعود، حيث تكونت عينة الدراسة من )
ً
 أكاديميا

ً
( قائدا

الوصفي التحليلي، كما تم استخدام استبانة املهارات الجامعية وتوجيهها لعينة البحث، إضافة إلى عقد ورشة عمل متخصصة. وأسفرت 

ث إلى أن أبرز املهارات الجامعية الالزمة لطلبة السنة األولى املشتركة من وجهة نظر القيادات األكاديمية بجامعة امللك سعود نتائج البح

تتركز في ثمان مهارات هي: مجاالت البحث عن املعلومات من مصادرها، إدارة الوقت، فنيات كتابة البحث العلمي، عناصر كتابة البحث 

 .عالجة املعلومات، التفكير اإلبداعي، الدافعية للتعلم، وتصميم أدوات البحث العلميالعلمي ومهاراته، م

 

 .: املهارات الجامعية، القيادات األكاديمية في الجامعة، السنة األولى املشتركة، مهارات تطوير الذاتالكلمات املفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اململكة العربية السعودية د _سعو جامعة امللك _  بعمادة السنة األولى املشتركة*أستاذ مساعد في قسم مهارات تطوير الذات 
 .سعود امللك جامعة في املشتركة األولى السنة عمادة في العلمي البحث وحدةمن قبل هذا البحث تم دعم  1
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وجهة نظر تحليل احتياج طلبة السنة األولى املشتركة للمهارات الجامعية من 

 القيادات األكاديمية بجامعة امللك سعود
 املقدمة. 1

يواجه اإلنسان في بداية القرن الحادي والعشرين تحديات متزايدة     

نجمت عن التطورات والتحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

واإلعالمية واملعرفية والعلمية والتكنولوجية، التي أدت جميعها إلى بزوغ 

ما يميز عصر جديد يسمى عصر املعلومات. ويشير الباحثون إلى أن أهم 

هذا العصر الجديد اعتماده على املعلومات كعنصر أساس ي من حيث 

التدفق الالمتناهي والالمحدود ملعرفة األفكار املكثفة، وكذلك العقل 

 .البشري كأساس وركيزة لبناء مجتمع الحاضر واملستقبل

وفي إطار هذه التطورات أولت معظم دول العالم في مطلع هذا القرن     

عنايتها باعتباره العصا السحرية للقضاء على التخلف وللسير  التعليم جل

  –في ركب الحضارة؛ لذا شرعت في مراجعة أنظمتها التعليمية 
ً
أهدافا

 
ً
 وطرقا

ً
لتصبح مخرجاتها قادرة على التكيف مع معطيات مجتمع  –ومنهجا

 ].1الغد ]

ويرى الباحثون أن التعليم الجامعي يعّد الحاضنة الرئيسة للشباب 

لتدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم باملهارات واملعارف واملعلومات في جميع 

صنوف املعرفة لرفد املجتمع بالكفاءات املدربة واملؤهلة للقيام بدورها في 

خدمته وتنميته وازدهاره، وبالتالي البد من وضع الخطط والدراسات من 

 أجل ضمان تحقيق هذه األهداف بفاعلية ودينامية قابلة للتطبيق

 ].2والتطوير ]

 باملعارف واملهارات      
ً
لقد كان يكفي اإلنسان في املاض ي أن يكون ملما

املحدودة التي تعينه على مواجهة متطلبات الحياة البسيطة، ولكنه اليوم 

أصبح في أمس الحاجة إلى املعرفة الواسعة، واملهارات الحياتية املتعددة 

واالبتكار واستشراف التغير كالقدرة على التكيف واملرونة واإلبداع 

واالستعداد له، كي يستطيع مواكبة الحياة املعاصرة املعقدة، ومالحقة 

 .تغيراتها، والتكيف معها، والتغلب على مشكالتها

ويعد تعلـيم املهـارات الحياتيـة، ومن بينها املهارات الجامعية، مـن     

املـنظمات الدوليـة األهـداف الرئيسـة للتربيـة املعـاصرة، حيـث ركـزت 

واإلقليميـة في السنوات األخيرة اهتمامها الشديد على ضرورة تعلـيم هـذه 

املهـارات، وإدماجهـا في املنـاهج الدراسية. وفي مسعى لتقديم التوجيه بشأن 

 
ً
تنفيذ التعليم القائم عـلى املهـارات الحياتيـة، أنشـأت "اليونيسيف" موقعا

 على شبكة اإلنترنـ
ً
ت يعـرض أمثلـة واعـدة مـن التعلـيم املرتكـز عـلى خاصا

ّيمـت 
َ
املهارات الحياتية في مختلف أنحاء العالم، ويوضح الدراسات التي ق

الـبرامج القائمـة عـلى املهارات الحياتية، ويوفر املواد واألدوات العملية 

 للمستعدين لتنفيذ هذه البرامج، حتى يصبح لهذه املهارات مكانة قيمة في

 ].3صدر جداول األعمال التعليمية في كل بلد ]

ولكي تعمل التربية بشكل حقيقي على مسايرة التقدم العلمـي      

 في إكساب املهارات الجامعية الالزمـة 
ً
 كبيرا

ً
والتكنولـوجي، فـإن عليهـا دورا

، إذ أصبح من األهمية دمج املهارات 
ً
 وتكنولوجيـا

ً
للطالب املتنـور علميـا

 ة في املنـاهج التعليميـة إلعـداد الفرد القـادر عـلى املواجهة في كل الجامعي

 ].1الظروف واملستجدات ]

وتساعد املهارات الجامعية الطلبة على فهم األسلوب األمثل لالستفادة      

من املحاضرة من حيث اإلصغاء والتركيز واملشاركة الفعالة وتسجيل 

التلخيص والقدرة على الحوار املالحظات وتدوين النقاط الرئيسية و 

وكذلك مهارات التعامل مع املدرسين والزمالء داخل قاعة الدراسة، وفي 

 .الحرم الجامعي

لذا، يشير مفهوم املهارات الجامعية إلى مجمل "الفنيات واآلليات        

والوسائل التي تساعد الطالب على تحسين أدائه، وزيادة فاعليته في 

مية" ]التحصيل الدراس ي، ور 
ّ
. 36[ ص4فع كفاءته وإنتاجيته التعل

فاملهارات أدوات من يجيدها ويطبقها يجد أثرها في حياته ويرتفع أداؤه 

فيها، ومن ال يمتلكها فإنه يؤدي أنشطته بطريقة عادية وبنسبة متدنية 

 .من الكفاءة

وقد حظي التعليم في اململكـة العربيـة السـعودية بـاهتمام كبـير مـن       

 في الخطط الخمسية للتنمية التي جعلت من ا
ً
لقيادة، وظهـر ذلـك واضحا

التعليم أولويتهـا الرئيسـة، إذ مكنـت زيادة االعتماد املالي للتعليم من 

التوسع في إنشاء املدارس والجامعات، وذلك أدى إلى استيعاب أعداد أكبر 

مات من الطلبة، وتطلب استقطاب أعداد كبيرة من املعلمين واملعل

وأعضـاء هيئـة التـدريس. إال أن تغيرات الـعصر وتحـديات املوجـة الثالثـة 

املتمثلـة في الثـورة املعلوماتيـة والتقـدم التقنـي السريع ألزم املؤسسات 

التعليمية مراجعة وتطوير برامجها ومناهجها من وقت إلى آخر وذلـك 

هـارات الحياتيـة لتحديثها وإضافة ما هو ضروري، بمـا يتفـق مـع امل

 .والجامعية ومتطلبـات سـوق العمـل واحتياجات الجامعة واملجتمع

عد جامعة امللك سعود باململكة العربية السعودية واحدة من أفضل      
ُ
وت

الجامعات العربية، فلقد حازت عدًدا من املراكز املتقدمة عربًيا في إطار 

جامعة عاملية  500ل التصنيفات العاملية للجامعات، فجاءت ضمن أفض

 Academic Ranking of World) 2010حسب تصنيف شانجهاي لعام 

Universities- 2010, 2015) [17] 300، وتقدمت لتصبح بين أفضل 

 Academic Ranking of) 2012جامعة عاملية لنفس التصنيف عام 

World Universities- 2012, 2015) [18] 300، كما جاءت ضمن أفضل 

 .البريطاني (Times QS) ملية حسب تصنيف التايمز كيو اسجامعة عا

وتجدر اإلشارة إلى أن هناك عدًدا من األسس التي جعلت جامعة امللك       

سعود تحقق هذه املكانة العاملية، لعل من بينها: امتالكها خطة تطوير 

إجرائية متعددة املحاور منها ما هو مختص بالتخطيط املستقبلي ووضع 

إستراتيجية جديدة للجامعة، ومنها ما هو مختص بمصادر التمويل 

والتعاون مع الجهات املختلفة، ومنها ما يركز على برامج تطوير األداءات 

واملهارات، ومنها ما يسعى لتعزيز الشراكة املعرفية مع املؤسسات ذات 

العالقة، وآخر يهتم بتفعيل دور تقنية املعلومات في دعم نشاطات 

 ].5عة ]الجام

 وفي إطار تحقيق جامعة امللك سعود ألهدافها الطموحة وخطتها        

وأن يكون طالبها على مستوى اإلنجازات املتوقعة، كانت  االستراتيجية

هناك ضرورة ملحة لتطوير مهارات وقدرات طالب املدارس الثانوية 
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السنة  املتقدمين لاللتحاق بالجامعة، وقد بدأ هذا االتجاه بإنشاء عمادة

م، التي 2007/2008هـ املوافق 1428/1429التحضيرية في العام الدراس ي 

تتمثل رسالتها في "تقديم تعليم نوعي من خالل بيئة محفزة وشراكات 

فاعلة إلكساب الطلبة املهارات الشخصية واألكاديمية للنجاح في الحياة 

 .12 [ ص6الجامعية " ]

رجمت تلك الرسالة في عدد من األ 
ُ
هداف التي تسعى العمادة إلى وقد ت

 :تحقيقها واملتمثلة في

 .تقديم خدمات نوعية للطلبة -

 .تقديم مناهج دراسية متطورة -

 .تطوير البنية التحتية واملحافظة عليها -

 .رفع كفاءة املنسوبين والحفاظ على تميزهم -

 .تحسين كفاءة األداء املؤسس ي -

 .بناء شراكات فاعلة -

 .املاليةإيجاد نظام محكم لالستدامة  -

الناظر في طبيعة السنة األولى املشتركة سيجد أنها تجربة جديدة وتوجه و 

؛ إذ 
ً
تعليمي فريد في إعداد الطالب الجامعي املسلح باملهارة واملعرفة معا

 غير تقليدي يختلف عما هو سائد في 
ً
تأخذ طبيعة الدراسة بالعمادة شكال

الطبيعة في النقاط الكليات الجامعية، ويمكن تحديد أهم مظاهر تلك 

 ]:5اآلتية ]

طبيعة الدراسة بالعمادة التي تتباين في مضمونها عما هو متبع في الكليات 

األخرى؛ إذ إن الدراسة بالعمادة تقوم على تقديم مجموعة من املقررات 

 لإلعداد العام
ً
 .التي تمثل مدخال

ة طبيعة الدارسين بالعمادة الذين ينتمون لعدد من الكليات املختلف

 .الصحية والهندسية والعلمية والتطبيقية

طبيعة أساليب التدريس بالعمادة والتي إن صح التعبير فاألولى أن ُيقال 

التدريب بالعمادة حتى أن القائمين بالعمل في القاعات مع الطالب ُيطلق 

عليهم اسم "مدربون"؛ إذ تقوم معظم اإلجراءات داخل هذه القاعات على 

 .ذاتياألنشطة الفردية والجماعية أو اإلثرائية، أو أنشطة التعلم ال

طبيعة معايير األداء بالعمادة؛ حيث تتجه نحو املعايير العاملية ومنها على 

في اللغة  (IELTS) سبيل املثال معيار حصول الطالب على شهادة

في مادة الحاسب اآللي،  (ICDL) اإلنجليزية، وحصوله على ما ُيعادل شهادة

 مللفات اإلنجاز
ً
 (Portfolio)  وتقييم الطالب وفقا

 لة الدراسةمشك. 2

ُيعّد التعليم الجامعي حجر األساس في عملية التنمية البشرية لجميع       

دول العالم. وتسعى الدول إلى بناء إستراتيجياتها وخططها لتوفير البنية 

التحتية سواء على املستوى املادي أو البشري؛ لضمان البيئة التعليمية 

بة لتأهيلهم ألخذ دورهم في املناسبة التي تضمن عملية إعداد شاملة للطل

 .بناء الدولة من جميع النواحي

فمع ازدياد التحديات وكثرة املشكالت االجتماعية والنفسية، واختالف     

االتجاهات العلمية والثقافية، يتوجب أن ننقل تجاربنا وتجارب اآلخرين 

ممن سبقونا إلى طالبنا لكي يستفيدوا من تجارب من سبقوهم، وهذا لن 

 إال باملثابرة؛ وبالجهد واإلصرار والتسلح باملهارات الالزمة  يكون 
ً
سهال

 .إلتمام نجاحهم وتفوقهم

وفي هذا السياق، وفي إطار تطوير الخطط الدراسية بعمادة السنة      

األولى املشتركة جامعة امللك سعود، حرصت العمادة على إعداد مقرر 

يد الطالب باملهارات جديد يحمل اسم مقرر املهارات الجامعية، لتزو

الجامعية الالزمة لنجاحهم وتفوقهم في حياتهم الجامعية والعملية. 

وعليه، تم االستفادة من نتائج هذه الدراسة لبناء مفردات مقرر املهارات 

 .الجامعية

وعليه، تتحدد مشكلة البحث الحالي في الحاجة إلى تحديد املهارات     

ة األولى املشتركة من وجهة نظر الجامعية التي يحتاجها طلبة السن

القيادات األكاديمية في جامعة امللك سعود، وذلك لتضمينها في مقرر 

املهارات الجامعية املزمع إعداده، لضمان قدر كاف من هذه املهارات لدى 

طلبة السنة األولى املشتركة، مما ينعكس على سلوكياتهم وبما يضمن 

 .نجاحهم وتفوقهم في حياتهم الجامعية

 أسئلة الدراسةأ. 

 :تحاول الدراسة الحالية اإلجابة على التساؤل الرئيس التالي

ما املهارات الجامعية الالزمة لطلبة السنة األولى املشتركة من وجهة نظر 

 لـ  
ً
 :القيادات األكاديمية بجامعة امللك سعود؟ وفقا

 .خصائص الدراسة الجامعية وأهدافها

 .يتها، وخصائصهامفهوم املهارات الجامعية، وأهم

 .مجاالت املهارات الجامعية الالزمة لطلبة الجامعة

 أهداف الدراسةب. 

يتمثل الهدف الرئيس للدراسة في تحديد املهارات الجامعية الالزمة لطلبة 

السنة األولى املشتركة من وجهة نظر القيادات األكاديمية بجامعة امللك 

 لـ  
ً
 :سعود. وفقا

 .ة الجامعية وأهدافهاالتعرف على خصائص الدراس

 .التعرف على املهارات الجامعية وأهميتها وخصائصها

 .التعرف على مجاالت املهارات الجامعية الالزمة لطلبة الجامعة

 ج. أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة الحالية في أهمية املرحلة التعليمية واملوضوع الذي 

األولى املشتركة للمهارات تتصدى له، وهو: "تحليل احتياج طلبة السنة 

الجامعية من وجهة نظر القيادات األكاديمية بجامعة امللك سعود"، 

 :ويتحدد هذا من خالل جانبين مهمين هما

األهمية النظرية: تأتي األهمية النظرية للدراسة من خالل التأصيل 

النظري الذي يقدمه الباحث من معارف ومفاهيم ودراسات سابقة، إذ 

على مفهوم املهارات الجامعية وأهميتها وخصائصها، وتحديد يلقي الضوء 

 إلى 
ً
أنواع ومجاالت املهارات الجامعية الالزمة لطلبة الجامعة، وصوال

املهارات الجامعية الالزمة لطلبة السنة األولى املشتركة من وجهة نظر 

القيادات األكاديمية بجامعة امللك سعود. وقد تكون هذه الدراسة إضافة 

 لنقص األبحاث في مجال املهارات الجامعيةجديد
ً
 .ة للمكتبة العربية نظرا

األهمية التطبيقية: تتمثل األهمية التطبيقية في توفير معلومات عن أبرز 

املهارات الجامعية الالزمة لطلبة السنة األولى املشتركة بجامعة امللك 

امعية سعود. وكذلك تقديم محتوى تعليمي وتدريبي ملقرر املهارات الج

املزمع إعداده لطلبة السنة األولى املشتركة بجامعة امللك سعود، فنتائج 

هذه الدراسة هي التي تم االستفادة منها في بناء موضوعات املقرر وتأليفه. 

إضافة إلى ما تقدمه هذه الدراسة من نتائج يمكن أن تنسحب على عينات 
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 تتمثل أهمية الدراسة من خ
ً
الل ما تقدمه هذه أخرى لالستفادة. وأخيرا

الدراسة من توصيات تربوية يمكن أن تفيد أعضاء هيئة التدريس 

والباحثين واملختصين بهذه املرحلة التعليمية. كما قد تسهم نتائج هذه 

الدراسة في توجيه أنظار املسؤولين بجامعة امللك سعود إلى املهارات 

متغيرات القرن  الجامعية الالزمة لطلبة السنة األولى املشتركة ملواجهة

 .الحالي

 د. مصطلحات الدراسة

 على النحو اآلتي
ً
 :عّرف الباحث املصطلحات الواردة في الدراسة إجرائيا

املهارات الجامعية: تعّرف املهارات الجامعية بالدراسة الحالية على أنها: 

"مجموعة السلوكيات التي ينبغي على طلبة السنة األولى املشتركة بجامعة 

ال مع النظام الجامعي  امللك سعود ممارستها حتى يتسنى لهم التعامل الفعَّ

واملقررات الدراسية؛ للوصول إلى حياة جامعية ناجحة وفعالة، والتعامل 

ال مع املواقف الحياتية املختلفة  ."الفعَّ

السنة األولى املشتركة: السنة األولى املشتركة هي السنة التحضيرية، وهي: 

ملدة عام دراس ي واحد بعد الثانوية العامة لتمكين  "برنامج أكاديمي جامعي

الطالب من بعض الكفايات واملهارات العصرية، والتي تقترن إلى حد كبير 

باحتياجات سوق العمل، وتعمل كمرحلة لتأهيل الطالب للتفاعل 

. فهي سنة دراسية تستهدف 149[ ص7والتكيف مع الحياة الجامعية" ]

القيات عالية وتزوده باملهارات التي تأهيل طالب محترف يتميز بأخ

يحتاجها للنجاح في حياته األكاديمية واملهنية مع التركيز على اإلبداع 

وتطوير الذات، وتجهز فيه الطالب للدراسة الجامعية عن طريق دراسة 

املقررات. وفي جامعة امللك سعود تغّير مسمى عمادة السنة التحضيرية 

تعرف على أنها: السنة األولى في الدراسة إلى السنة األولى املشتركة، و 

الجامعية، ويتوجب على الطالب إنهاء جميع مقرراته فيها في فصلين 

دراسيين وفصل صيفي استثنائي، عدا مسار الكليات اإلنسانية، فيتوجب 

 .على الطالب إنهاؤه في فصل دراس ي واحد

كالء القيادات األكاديمية في الجامعة: يقصد بها مدير الجامعة وو 

الجامعة، وعمداء الكليات والعمادات املختلفة، ومدراء املراكز في 

الجامعة، ومساعدو وكالء الجامعة، وكالء الكليات، ورؤساء األقسام 

 .األكاديمية

 ه. حدود الدراسة

 من عنوان الدراسة املتمثل في تحديد املهارات الجامعية الالزمة 
ً
انطالقا

وجهة نظر القيادات األكاديمية بجامعة  لطلبة السنة األولى املشتركة من

 :امللك سعود، تتمثل حدود الدراسة في

الحدود املكانية: طبقت مفردات البحث بعمادة السنة األولى املشتركة في 

 .جامعة امللك سعود بالرياض

الحدود الزمنية: طبقت مفردات البحث على عينة البحث خالل الفصل 

 2017/  2016ه املوافق  1438/  1437 الدراس ي الثاني من العام الدراس ي

 .م

الحدود البشرية: اقتصر البحث على عينة من القيادات األكاديمية 

 .بجامعة امللك سعود

الحدود املنهجية: اعتمد البحث على املنهج الوصفي، حيث يعتمد املنهج 

 
ً
الوصفي على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا

 ويعبّ 
ً
 دقيقا

ً
 أو كميا

ً
 .ر عنها كيفيا

 :خطوات الدراسة

 للخطوات التالية
ً
 :انتظمت الدراسة وفقا

: مقدمة الدراسة، ومشكلة الدراسة 
ً
تحديد اإلطار العام للدراسة متضمنا

وأسئلتها، وأهداف الدراسة، وأهميتها، وحدود الدراسة، ومصطلحات 

 .الدراسة، وخطوات الدراسة

الجامعية ومفهومها وأهميتها وخصائصها وضع إطار نظري حول املهارات 

 .وأنواعها ومجاالتها

رصد وتحليل استجابات 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 

 .شتركة من وجهة نظر القيادات األكاديمية بجامعة امللك سعودامل

 اإلطار النظري 

تعد مرحلة الدراسة الجامعية من أكثر مراحل الحياة أهمية، ملا لهـا       

مـن دور رئـيس في صـقل شخصـية الطالب، وتحديد مستقبله املنهي، 

ية والشخصـية. باإلضافة إلى تزويده بكم كبير من املهارات العلمية والعمل

ل الدراسة الجامعية في حياة الطالب مرحلة مهمة؛ إذ من خاللها 
ّ
وتشك

تنمو خبراتهم، وتزداد معرفتهم، وتصقل مواهبهم، وتتوجه جهودهم إلى 

 لخوض 
ً
محاولة تحقيق أعلى مستوى من التحصيل والتعلم استعدادا

 .غمار الحياة

الطالب واملشرفين بأن وقد أوضحت بعض الدراسات التي أجريت على       

خريجي الثانوية العامة بشكل عام لديهم بعض الضعف الواضح في أربع 

مهارات تتمثل في: التفكير اإلبداعي، وأسس الدراسات السليمة، واللغة 

الثانية، والتكيف السلوكي مع البيئة الجامعية. وفي الوقت الذي يقبل فيه 

دراسة الفعلية، تبرز بعض الطالب أو الطالبة على الجامعة، وتبدأ ال

 في االستمرار في 
ً
 كبيرا

ً
التحديات األكاديمية التي تشكل مواجهتها منعطفا

الدراسة، وإنجاز املتطلبات بنجاح، أو اإلخفاق املتكرر، ومن ثم 

 ].3االنسحاب من الجامعة بعد ضياع سنوات من العمر ]

ملواجهة تلك  وفي حين يختلف الطالب في مدى استعدادهم أو إعدادهم     

التحديات، فإنهم في نهاية املطاف يتحملون مسؤولية إعداد أنفسهم 

، إذا أرادوا ألنفسهم النجاح والتفوق في الجامعة. 
ً
، ومهاريا

ً
، وعقليا

ً
نفسيا

ومن جهة أخرى، تتحمل الجامعة مسؤولية مساعدة الطالب على مواجهة 

ل توفير املراكز تلك التحديات، وتذليل الصعوبات التي تواجههم من خال

األكاديمية املتخصصة التي تعنى بتقديم البرامج اإلرشادية والتعليمية، 

والتدريب على املهارات الدراسية املعينة على النجاح والتفوق مثل: مهارات 

استخدام املكتبة ومصادر التعلم، ومهارات البحث العلمي، ومهارات 

فة إلى املهارات الشخصية القراءة واالستماع، وتدوين املالحظات،. إضا

مثل: تنظيم الوقت، واالتصال الفعال، وغيرها من املهارات املعينة على 

 ].8النجاح والتفوق في الجامعة ]

 ]:9وتهدف الدراسة الجامعية إلى تحقيق املهام اآلتية ]

 تنمية مواهب الطالب وقدراته وغرس قيمـة االعـتماد عـلى الـنفس، 

يل املعرفة ومجال الحياة العملية، وربط ذلك وبخاصـة في مجـال تحصـ

 .كله بقيم اإلسالم التي هي دعوة للحياة في آفاقها الواسعة

 .تزويد املجتمع بالكوادر البشرية في مختلف التخصصات
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ربط الطالب بمواقع اإلنتاج في املجتمع، ليتسنى له التعرف على مشـاكلها 

 .قبـل الشروع في انتقـاء مجاله البحثي

 .تزويد الطالب بمهارات البحث واالستكشاف والتعلم الذاتي

 .تنمية اإلحساس باالنتماء للمجتمع عند الطالب

وقد أثبتت العديد من الدراسات أن فرص النجاح في املرحلـة       

الجامعيـة تـزداد بنسـبة كبـيرة في حالـة كون الطالب مهيأ لتلك املرحلة وعلى 

املرحلة الثانوية، وما هو مطلوب منه للتأقلم علم بالفروق بينها وبين 

واالنخراط فيها. وقد نـتج عـن ذلـك قيـام بعـض الجامعـات املتميـزة 

باسـتحداث مقـررات تقـدم للطـالب املستجدين بالجامعة تعينهم على 

التكيف واالنتقال إلى املرحلـة الجامعيـة عـن طريـق تعـريفهم بـالنواحي 

 .الجامعية وأساليب النجاح فيهاالرئيسية للدراسة 

إذ تختلف مرحلة الدراسة الجامعية عن مرحلة الدراسة الثانوية، ويمكن 

مالحظة فروق واختالفات مهمة بين املدرسة والجامعة، يمكن تحديدها 

 ]:10في اآلتي ]

، ويتيح هذا القرب معرفة املعلم بإمكانات 
ً
املعلم في املدرسة أكثر قربا

وأحواله الصحية واالجتماعية والنفسية، في حين يغيب الطالب وظروفه 

مثل هذا القرب في الجامعة، حيث يتعامل مدرس الجامعة مع أعداد 

 .كثيرة من الطلبة يتغيرون بين مساق وآخر

تقيم املدرسة عالقات متعددة مع أولياء أمور الطالب مما يتيح للمدرسة 

ال تتوافر ملدرس ي التعرف على ظروف الطالب خارج املدرسة، فيحين 

الجامعات مثل هذه العالقات أو فرص الحصول على معلومات عن 

 .ظروف طالبهم

يظهر البعد اإلنساني في املدرسة بصورة أوضح منه في الجامعة، 

فاملعلمون في املدرسة يتعاملون مع الطلبة بقيم إنسانية في حين تتعامل 

ي مجاالت الجامعة معهم بشكل أكثر موضوعية وحيادية، خاصة ف

االختبارات والنجاح والرسوب والفصل. فمدرسو الجامعة ليسوا على 

 .صلة بما قد يحدث للطلبة نتيجة بعض قراراتهم

-تختلف الجامعة عن املدرسة في مناهج الدراسة وأساليبها، فالجامعة 

 مقررة، أو مادة دراسية محددة، ما يربك الطلبة،  -عادة
ً
ال تحدد كتبا

اتهم الجامعية. كما تختلف متطلبات الدراسة والنجاح خاصة في بداية حي

 عن املدرسة، فالجامعات تطالب بإعداد تقارير وبحوث 
ً
في الجامعة كثيرا

 .ال تتوافر مثلها في متطلبات املدرسة

والدراسة في املدرسة عرضية )أفقية(، تتكون من مواد دراسية      

 للتفوق وتحقيق ا
ً
لذات في بعضها على متنوعة، ما يتيح للطالب فرصا

 ما تكون متخصصة في مجال معين، 
ً
األقل. أما الدراسة الجامعية فغالبا

 .يوميةوهذا قد يسبب تعقيدات دراسية وتوترات 

وفي هذا الصدد، أوضحت الدراسات أن فشل كثير من الطالب ال يرجع      

أو  بالضرورة إلى ضعف قدراتهم العقلية، أو انخفاض مستوى ذكائهم،

لقصور في بعض متغيرات شخصياتهم، وإنما يرجع إلى افتقارهم ملهارات 

االستذكار وعاداته. لذلك فالدراسة الجامعية الناجحة تحتاج بجانب 

القدرات املالئمة للدراسة إلى توافر عادات ومهارات دراسية قد ال يكون 

 اكتسابها وتنميتها في مراحل التعليم املختلفة قبل التعل
ً
يم الجامعي، متاحا

وقد يتعثر بعض الطالب املمتازين في بداية حياتهم الجامعية؛ بسبب قلة 

 ].9وعيهم بمتطلبات الدراسة الجامعية ]

إن النجاح هو الطموح الرئيس خالل املرحلة الجامعية الذي يطمح      

إليـه جميـع الطـالب الجـامعيين، والنجاح في الجامعة أمر قد يستعص ى 

ء الطالب؛ وذلك ألن الدراسة في الجامعة تتطلب العديد على بعض هؤال

 ]:9من املهارات مثل ]

 .تحديد األهداف -

 .مهارة إدارة وتنظيم الوقت -

 .امتالك الدافعية للتعلم -

 .االنتباه والتركيز أثناء الدراسة -

 .امتالك مبادئ التعلم الفعال -

 .وضوح استراتيجيات التعلم -

 .مهارات االستماع الفعال بأنواعه -

هــارات القــراءة بأنواعهــا املتعــددة )القــراءة الناقــدة، القــراءة م -

 (.اإلبداعيــة، القــراءة التحليليــة.... الخ

 .مهارات الكتابة بأنواعها -

 .مهارات املناقشة بأنواعها -

 (.مهارات التفكير )التفكير العلمي، االستداللي، الناقد.... الخ -

 .مهارات استخدام مصادر التعلم -

 .مهارات العمل الجماعي التعاوني -

 .مهارات البحث واالستقصاء -

 .مهارات املراجعة -

 .مهارات التعامل مع االختبارات -

 :مفهوم املهارات الجامعية وأهميتها -

املهارة بأنها: "القدرة على األداء والتعلم الجيد  (Cottrell) يعرف كوتريل       

خالل ممارسة نشاط ما تدعمه وقتما نريد، فهي نشاط متعلم يتم تطويره 

التغذية الراجعة. وكل مهارة من املهارات تتكون من مهارات فرعية أصغر 

منها، والقصور في أي من املهارات الفرعية يؤثر على جودة األداء الكلي" 

 .236 [ ص4]

ويمكن استخالص تعريف للمهارة بأنها: ش يء يمكن تعلمه أو اكتسابه        

تعلم عن طريق املحاكاة والتدريب، وأن ما يتعلمه أو تكوينه لدى امل

يختلف باختالف نوع املادة وطبيعتها وخصائصها والهدف من تعلمها. 

فاملهارة تدل على السلوك املتعلم أو املكتسب الذي يتوافر له شرطان 

 نحو إحراز هدف معين، وثانيهما: أن 
ً
جوهريان، أولهما: أن يكون موجها

 فيؤدي إل
ً
ى إحراز الهدف في أقصر وقت ممكن. وهذا السلوك يكون منظما

 .املتعلم يجب أن يتوافر فيه خصائص السلوك املاهر

وفي ضوء ما سبق، تعد مهارات الدراسة الجامعية: فنيات وآليات       

ووسائل تساعد الطالب على تحسين أدائه، وزيادة فاعليته في التحصيل 

م
ّ
ية. فاملهارات أدوات، من يجيدها الدراس ي، ورفع كفاءته وإنتاجيته التعل

ويطبقها يجد أثرها في حياته ويرتفع أداؤه فيها، ومن ال يمتلكها فإنه يؤدي 

 .أنشطته بطريقة عادية وبنسبة متدنية من الكفاءة

أما عن أهمية تعلم مهارات الدراسة الجامعية، ففي ظل عصر التفجر      

، وفي ظل تغير النظرة إلى املعرفي والتقني، وطوفان املعلومات واملعارف

التعليم من الطرق القديمة القائمة على الحفظ والتلقين والتكرار إلى 

تعليم الطالب كيف يتعلمون بأنفسهم، وكيف يبحثون عن املعارف، 

ويسعون إلى اكتشافها وتطويرها بما يخدم مجتمعاتهم، فقد أصبح 
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، والجامعيون بشكل خاص، بحاجة إلى مهار 
ً
ات التعلم الطالب عموما

واالستذكار تمكنهم من مسايرة هذه التطورات، وتسهل تعلمهم، وتعينهم 

على أداء واجباتهم وما يطلب منهم من قراءات وبحوث وتقارير بالشكل 

الذي يعود عليهم بالنفع والفائدة. وفي هذا الصدد نوه الباحثون إلى أن 

ما أتقن الطالب التعلم مهارة تحتاج إلى معرفة وذاكرة وممارسة، وأنه كل

 أم آلة-مهارة عمل ما 
ً
 أداة أم جهازا

ً
فإن  -سواء كان ذلك العمل مستخدما

العمل يصبح ذا كفاءة عالية، حتى إن الشخص يستطيع أن يقوم بذلك 

العمل بشكل آلي وبدون وعي. واملهارات الدراسية تطور العمل الجامعي، 

وترفع مستوى وتزيد من مستوى الدافعية، وتزيد مستوى االنتباه، 

 ]:11التحصيل األكاديمي ]

[ إلى مجموعة من املهارات الجامعية الالزمة للطالب 4وقد أشار طه ]

 : الجامعي، وهي

 Self – Learning Skills. مهارات التعلم الذاتي

إن امتالك مهارات التعلم الذاتي وإتقانها تمكن املتعلم من التعلم في كل 

الجامعة وداخلها، وهو ما يعرف بالتعلم األوقات وطوال العمر خارج 

املستمر. فيصبح املتعلم هو الذي يقرر متى وأين يبدأ ومتى ينتهي، وأي 

الوسائل يختار، وهو املسؤول عن تعلمه وعن النتائج والقرارات التي 

 .يتخذها

 Thinking Problem Solving مهارات التفكير بأسلوب حل املشكالت

Skills: 

حل املشكالت عن طريق اتخاذ  بأسلوبة مهارات التفكير يمكن تنمي      

 لها ونقطة البداية 
ً
إحدى املشكالت ذات الصلة بموضوع الدراسة محورا

في تدريس املوضوع، فمن خالل التفكير في هذه املشكلة وعمل اإلجراءات 

الالزمة وجمع املعلومات والنتائج وتحليلها وتفسيرها ثم وضع املقترحات 

ها، ويكون الطالب قد اكتسب املعرفة العلمية، وتدرب على املناسبة ل

أسلوب التفكير العلمي مما أدى إلى إحداث التنمية املطلوبة ملهاراته 

 .العلمية والعقلية

ومما سبق نستخلص أن التفكير بأسلوب حل املشكلة عملية       

ف يستخدم فيها الفرد معلوماته السابقة ومهاراته املكتسبة لتلبية موق

غير عادي يواجهه، وعليه أن يعيد تنظيم ما تعلمه سابقا ويطبقه على 

املوقف الجديد الذي يواجهه ومهارة حل املشكالت تتطلب القدرة على 

 .التحليل والتركيب لعناصر املوقف الذي يواجهه الفرد

 Communication Skills. مهارات االتصال

عن طريق تلك -، وتكوين االتصال أساس إلقامة عالقة بين األفراد     

جماعة وقبيلة، وأمة لها مجموعة قيم، ومجموعة مبادئ،  -العالقة

واتجاهات تتناقل من جيل إلى آخر عن طريق عملية االتصال، فنحن 

عندما نتصل باآلخرين يكون الهدف هو إقامة مشاركة فّعالة مع طرف 

 .آخر أو أكثر من طرف في املعلومات، واألفكار، واالتجاهات

 :ويمكن تقسيم مجاالت مهارات االتصال لدى الطالب الجامعي إلى

مهارات االتصال مع الذات: وهي حديث الطالب مع ذاته حول تصوراته 

 ومدركاته عن قدرته ومشاعره واتجاهاته ومعتقداته في املواقف 

 .الجامعية والحياتية املختلفة

رين سواء كانوا مهارات االتصال مع اآلخرين: وهي حديث الطالب مع اآلخ

 أو أساتذة أو أي فرد آخر، ويتم ذلك عن طريق مهارات الحوار 
ً
طالبا

والتفاوض واإلقناع التي تتم بين طرفين أو أكثر، ويتم من خاللها تبادل 

اآلراء واألفكار وتبادل اآلراء والتوافق بين املصالح املشتركة، سواء كان 

 أو غير لفظي
ً
 .لفظيا

 ةستحدثات التكنولوجيمهارات التعامل مع امل

 Technological Inventions Skills 

ويمكن تعريف املستحدثات التكنولوجية على أنها ما يستجد من       

املعارف واملهارات واألساليب واألنماط والطرق والوسائل واألدوات 

التعليمية وغيرها، والتي يظهر دورها في التدريس لتكون بمثابة حلول 

ملشكالت التعليم، فتعمل على زيادة فاعليته، وكفاءة  إبداعية ومبتكرة

املواقف التعليمية املستخدمة فيها عندما يتم توظيفها بطريقة منهجية 

نظامية، ويتم تحديد قائمة ببعض املهارات األساسية الالزمة للتعامل مع 

املستحدثات التكنولوجية بعد إجازتها بعرضها على مجموعة من 

 .املتخصصين

[ إلى أن املهارات الجامعية الالزمة 10بيدات وأبو السميد ]وأشار ع

 :للطالب الجامعي هي

 .مهارات تحديد األهداف -

 .مهارات التخطيط اليومي واالستراتيجي -

 .مهارات إدارة الوقت -

 .مهارات الحوار واالتصال -

 .مهارات التعلم -

 .مهارات إدارة املشروع -

 .مهارات اتخاذ القرار وحل املشكالت -

 .التفكير الناقدمهارات  -

 .مهارات التفكير اإلبداعي -

 .مهارات التأمل -

 .مهارات العصف الذهني -

 .مهارات حل الصراعات والنزاعات -

 .مهارات إدارة التغيير -

 .مهارات البحث العلمي -

 .مهارات إعداد التقارير -

 .مهارات العمل في فريق -

 .مهارات إدارة األزمات -

 .مهارات التحليل -

سواء كانت مدمجة ضمن املساقات الجامعية  –هكذا فإن هذه املهارات و 

هي هدف الجامعة الرئيس واألولوية األولى لوظيفتها.  -أم في مساق مستقل

 .واملتطلب األول لنجاح الخريج الجامعي في حياته العملية

 الدراسات السابقة. 3

 :أجريت مجموعة من الدراسات السابقة املتعلقة بموضوع البحث ومنها

تصور مقترح لبعض املهارات »[ دراسة بعنوان: 12أجرى الصغير ]      

الحياتية الالزمة لطالب كليات التربية في ضوء بعض املتغيرات املجتمعية: 

، وكان الهدف منها التعرف على املتغيرات املجتمعية «دراسة تحليلية

ء املعاصرة املختلفة، وتأثيراتها على مخرجات كليات التربية، وإلقاء الضو

على املهارات الحياتية من حيث: مفهومها، أهميتها، خصائصها، أنواعها 

ومجاالتها، واملهارات الحياتية الالزمة لطالب كليات التربية، ثم وضع 
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تصور مقترح لبعض املهارات الحياتية الالزمة لطالب كليات التربية في 

ضوء بعض املتغيرات املجتمعية، واستخدم الباحث املنهج الوصفي 

التحليلي القائم على جمع البيانات واملعلومات عن طبيعة املتغيرات 

املعاصرة املختلفة، وتأثيرها على مخرجات كليات التربية، وكذلك عن 

مفهوم، وأهمية، وخصائص، وأنواع، ومجاالت املهارات الحياتية، وكذلك 

بعض املهارات الحياتية الالزمة لطالب كلية التربية، ثم تحليل هذه 

يانات واملعلومات وتدقيق النظر فيها ومحاولة تفسيرها وإعطائها معنى، الب

 
ً
 وتطبيقا

ً
من  –وأوصت الدراسة بضرورة إكساب الطالب املعلم نظريا

املهارات الحياتية الالزمة له  –خالل املناهج الدراسية بكليات التربية 

املشكالت للتكليف مع البيئة واملجتمع، وكيفية االستعانة بها في حل كافة 

الحياتية التي تواجهه في عهد أصبحت فيه التغيرات والتطورات تطغيان 

على كافة مناشط حياة املجتمعات، واالستمرارية والتتابع في برامج 

اإلعداد والتدرب بكليات التربية في تدريب الطالب على املهارات الحياتية 

تمام بعمليات حتى يتمكن الطالب املعلم من إتقانها، وكذلك ضرورة االه

التغذية الراجعة لكل مخرجات كليات التربية في ضوء تعقد وتشابك 

 .املتغيرات والتحديات املتضمنة في هذه الدراسة

قياس املهارات »دراسة بعنوان:  [11] كم أجرى إيرلينج وريتشاردسون        

، وكان الهدف منها «األكاديمية لطلبة الجامعة: تقييم إجراء التشخيص

املهارات األكاديمية للطالب الجامعيين من خالل إجراء تم تطويره قياس 

في التسعينيات من القرن العشرين في مركز اللغة في جامعة سيدني 

لتحديد الطالب الذين يحتاجون إلى تطوير الكتابة األكاديمية عن طريق 

تقييم أمثلة من عملهم املكتوب وفقا لخمسة معايير. إذ استعرضت 

دبيات املتعلقة بتطوير اإلجراء مع التركيز على الدراسات التي الدراسة األ 

تستكشف موثوقيتها وصحتها. ثم وصفت دراسة أخرى استخدم فيها فرق 

من خبراء اللغة وخبراء املوضوع هذا اإلجراء لتقييم املهام التي ينتجها 

الطالب الذين تلقوا ثالثة مقررات للتعلم عن بعد. وتوصلت الدراسة إلى 

زيد من التبصر في الخصائص السيكومترية لهذا اإلجراء؛ إذ كانت امل

التصنيفات العامة لالتساق الداخلي واالعتمادية إلعادة االختبار مرضية، 

 بالعالمات املمنوحة للواجبات التي تم تحليلها. ومع 
ً
 وثيقا

ً
وترتبط ارتباطا

 ترتبط بعالقة متبادلة مع بع
ً
ضها ذلك، كانت معدالت التقييم أيضا

البعض، وأسفرت عن عنصر رئيس ي واحد فقط، ما يشير إلى أن نفس 

املقّيمين املهرة كانوا غير قادرين على التفريق بين مختلف جوانب الكتابة 

األكاديمية. وبالتالي استنتجت الدراسة أن هذا اإلجراء هو وسيلة موثوقة 

بة، وصحيحة لتحديد الطالب الذين يحتاجون إلى تطوير مهارات الكتا

 .ولكن ال ينبغي االعتماد عليه لتحديد مجاالت الضعف الخاصة بهم

دور صندوق مكافحة وعالج »[ دراسة بعنوان: 13وأجرى حسن ]        

، «اإلدمان والتعاطي في تنمية املهارات الحياتية لدى الشباب الجامعي

وكان الهدف منها تحديد طبيعـة دور صـندوق مكافحـة وعـالج اإلدمـان 

لتعاطي في تنمية املهارات الحياتية لدي الشباب، من خالل تنفيذ برنامج وا

تدريب الشباب على دليل الوقاية مـن التـدخين والتعاطي، مع الوقوف على 

أهم معوقات تنفيذ هـذا البرنـامج عـلى طـالب املعهـد العـالي للخدمـة 

املعهد االجتماعية بكفر صقر شرقية، وذلك على عينة مكونة من طالب 

العالي للخدمة االجتماعية بكفـر صقر الذين شاركوا في الدورة التدريبية 

التي نفذها صندوق مكافحـة وعـالج اإلدمـان والتعـاطي باملعهد في املدة من 

واستخدم الباحث منهج املسح  م. ٢٠١١ /٣ /٣١إلى  ٢٠٠١ /٣/ ٢٩

في سجالت االجتماعي الشامل لعينة البحث، كما تمثلت أدوات البحـث 

ومطبوعات صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي عـن البرنـامج 

التـدريبى للشباب الجامعى، وفي االستبيان. وأظهرت النتائج الدور الهام 

للبرنامج التدريبي في تنمية معارف ومهارات الشباب الجامعي، كما أظهرت 

درجة كبيرة أن درجة استفادة الشباب الجامعي من البرنامج التدريبي ب

(، كما أظهرت النتائج أن أهم املعوقات والصعوبات التي 76.92بنسبة )

واجهت تنفيذ البرنامج التدريبي لتنمية املهارات الحياتية للشباب الجامعي 

هي الفترة بين إعالم الشباب بالدورة وبدايتها فترة غير كافية، وأن مدة 

تلف أنشطة البرنامج، تنفيذ البرنامج قصيرة وغير كافية الستيعاب مخ

وقلة االعتماد على الوسائل الحديثة في تنفيذ البرنامج. وأوصت الدراسة 

بضرورة تفعيل دور وسائل اإلعالم املختلفة في نشر أهداف البرنامج 

التدريبي، وضرورة التعاون والتنسيق بين صندوق مكافحة وعالج اإلدمان 

يادة فاعلية برامج والتعاطي، ومنظمات املجتمع املحلي كوسيلة لز 

 .الصندوق في تنمية املهارات الحياتية

فعالية استخدام استراتيجية مقترحة »[ دراسة بعنوان: 4وأجرى طه ]       

في التحصيل املعرفي وتنمية بعض  Blended learning للتعلم املدمج

، «مهارات الدراسة الجامعية لدى طالب كلية التربية جامعة كفر الشيخ

وكان الهدف منها تقص ي فاعلية استخدام اإلستراتيجية املقترحة للتعلم 

مقارنة بالطريقة التقليدية املعتادة في  Blended learning املدمج

التحصيل املعرفي وتنمية مهارات الدراسة الجامعية لدى طالب كلية 

 وطالبة 60التربية جامعة كفر الشيخ، وذلك على عينة مكونة من )
ً
( طالبا

من طالب كلية التربية شعبة معلم زراعي بجامعة كفر الشيخ تم 

درست املوضوعات املختارة  تقسيمهم إلى مجموعتين األولى ضابطة

 وطالبة، واألخرى تجريبية 30بالتعلم التقليدى، وتكونت من )
ً
( طالبا

املقترحة للتعلم اإللكتروني  باالستراتيجيةدرست املوضوعات املختارة 

 وطالبة. وأظهرت الدراسة فاعلية 30املدمج، وتكونت من )
ً
( طالبا

ج في التحصيل املعرفي املقترحة للتعلم املدم االستراتيجيةاستخدام 

بمستوياته )التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل، والدرجة الكلية( لدى 

 االستراتيجيةطالب كلية التربية جامعة كفر الشيخ. وفاعلية استخدام 

املقترحة للتعلم املدمج في تنمية مهارات الدراسة الجامعية )التعلم 

تصال، والتعامل مع الذاتى، والتفكير بأسلوب حل املشكالت، واال

املستحدثات التكنولوجية، والدرجة الكلية( لدى طالب شعبة معلم 

زراعي بكلية التربية جامعة كفر الشيخ، وأوصت الدراسة بتحسين 

أساليب التدريس في الجامعات ودعمها باملستحدثات التكنولوجية 

ي مرحلة وتفعيل دور التعلم اإللكتروني املدمج وبيئات التعلم اإللكتروني ف

 التعليم الجامعي مما يساعد على نمو مهارات الدراسة الجامعية 

 .لديهم

أثر التدريب على املهارات »[ دراسة بعنوان: 2كم أجرت عامر ]      

الجامعية في تنمية االتجاهات اإليجابية نحو الدراسة الجامعية لطالبات 

عن أثر ، وكان الهدف منها الكشف «السنة التحضيرية بجامعة حائل

دراسة مادة املهارات الجامعية في تنمية االتجاهات اإليجابية لطالبات 

السنة التحضيرية نحو الدراسة الجامعية بجامعة حائل، وذلك على عينة 

( طالبة من طالبات السنة التحضيرية بكلية العلوم 200مكونة من )
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علومات بجامعة حائل باململكة العربية السعودية، وتتراوح أعمارهن م

( سنة. واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي، كما 19: 18الزمنية من )

استخدمت الباحثة مقياس االتجاهات اإليجابية نحو الدراسة الجامعية 

 بين متوسطي 
ً
من إعدادها، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا

طالبات قبل دراسة مادة املهارات الجامعية وبعدها على كل درجات ال

األبعاد وعلى الدرجة الكلية ملقياس االتجاهات اإليجابية نحو الدراسة 

الجامعية في اتجاه ما بعد دراسة املادة، وأوصت الدراسة بتقديم الدورات 

ل مادة املهارات الجامعية، التي تعم يوالبرامج التدريبية اإلرشادية ملدرس 

على زيادة وتعزيز فرص ومجاالت التعامل والتفاعل مع الطالبات في السنة 

التحضيرية بمختلف أقسام الجامعات على أسس علمية بغرض تنمية 

 .االتجاهات اإليجابية للطالبات نحو الدراسة الجامعية

مدى وعي طلبة الجامعات »[ دراسة بعنوان: 14وأجرى العمري ]     

، وكان «مهارات الحياتية في ضوء االقتصاد املعرفياألردنية الرسمية لل

الهدف منها التعرف على مـدى وعـي طلبـة الجامعات األردنية الرسمية 

باملهارات الحياتية التي يحتاجونها في ضوء مبادئ االقتصاد املعـرفي، وذلك 

( طالب وطالبة من طلبــة الجامعــات األردنيــة 797على عينة تكونت من )

، واستخدم الباحث املنهج الوصفي 2011/  2010لعــام الــدراس ي مــن ا

التحليلي، وللحـــصول عـــلى البيانـــات جـــرى استخدام استبانة خاصة 

( فقرة موزعة على سـت مجـاالت تمثـل بعـض املهارات 40تكونت من )

الحياتية في ضــوء مبــادئ االقتــصاد املعــرفي، وهي مهارات: )مهارات 

التواصل الخاصـة بالعالقـات بـين األشخاص، مهـــارات التفـــاوض/ 

الرفض، التقمص العاطفي )تفهـم الغـير والتعـاطف معـه ُ( التعـاون وعمل 

الفريق، مهارات صنع القرار وحل املـشكالت، مهــارات التفكــير الناقــد، 

ات إدارة مهارات التعامل وإدارة الذات، مهارات إدارة املشاعر، مهار 

التعامل مع الضغوط، مهارات لزيادة املركز الباطني للسيطرة، وجـرى 

اسـتخدام املتوسـطات والنـسب املئوية، واختبار )ت( لإلجابـة عـن أسـئلة 

الدراسـة، وقد أظهرت النتائج أن مهارات العمل الجماعي جاءت في املرتبة 

دالة إحصائيا في األولى من بين املهارات قيد الدراسة، ووجود فروق 

استجابات الطلبة تبعا ملتغير املستوى الدراس ي، فأظهرت النتائج تفوق 

طلبة السنة الرابعة في درجة وعيهم للمهارات الحياتية في ضوء االقتصاد 

املعرفي على الطلبة الذين ال يدرسون املساقات التي تتضمن مهارات 

 أوصت الدراسة بدمج امل
ً
هارات الحياتية االقتصاد املعرفي، وأخيرا

 .لالقتصاد املعرفي بجميع املساقات الجامعية

 مهارات البحث »دراسة بعنوان:  [3] وأجرى توبالوف وبوجانيك      

، وكان الهدف منها تحليل االستبيانات «العلمي األكاديمية لطلبة الجامعة

( طالبا من طالب اللغة اإلنجليزية في جميع 135التي تم تقديمها لـ )

وات األربع مع محاولة تحديد كيفية تطوير مهارات البحث األكاديمية السن

للطالب، والتحقق إذا كانت ترتبط هذه املهارات مع سنوات الدراسة. 

وعالوة على ذلك، تتم مقارنة النتائج مع العادات العامة للطالب املتعلقة 

 .ميةباستخدام اإلنترنت إلثبات أنها ال ترتبط مع مهارات البحث األكادي

مدى توافر املهارات الحياتية »[ دراسة بعنوان: 1وأجرت الصالل ]     

الالزمة لسوق العمل لدى املعلمة خريجة الجامعة من وجهة نظر 

، وكان الهدف منها تحديد املهارات الحياتية الالزمة «املشرفات التربويات

دية، ملتطلبات سوق العمل في التعلم العـام في اململكة العربية السعو 

ومعرفة مدى توافرها لدى املعلمة خريجة الجامعة، وتحديد أهم 

التحديات التي تواجه خريجة الجامعة في ضوء متغيرات العصر، وذلك 

واستخدمت الباحثة املنهج  ( مشرفـة تربويـة.150على عينة مكونة من )

الوصـفي التحلـيلي، كما تمثلت أداة البحـث في اسـتبيان مكـون مـن خمسة 

محاور رئيسة: املهارات العقلية، واملهـارات االجتماعيـة، واملهـارات 

الوظيفيـة، املهـارات التقنية، ومهارات املواطن. وأظهرت النتائج بناء قائمة 

املواطنة، والعقلية، والوظيفية، واالجتماعية، باملهارات الحياتية وهي: )

( مهارة. كما أظهرت النتائج أن 73والتقنية)، وبلغ عدد املهارات الكلي )

املهارات الحياتية متوفرة لدى املعلمة خريجة الجامعـة )بدرجـة متوسـطة( 

وبعـض املهارات لم تتوفر لدى املعلمة الخريجة. وهذا ال يتناسب مع 

العمـل في مجـال التعليم حيث املنافسة العاملية تحتم على متطلبات سوق 

املعلمة أن تتوفر لديها مهارات حياتية بدرجة تمكنها من ممارستها بجدارة 

مما يمكنها من إكسابها للطالبات. كما أن خريجـة الجامعـة تواجهها العديـد 

تعليم مـن التحديات في ضوء متغيرات العصر والتي تلزم الجهات املعنية ب

وتدريب املعلمة خريجة الجامعة بتسليحها باملهارات الحياتية لتتمكن من 

مواجهة تلك التحديات، وأوصت الدراسة بضرورة تضمين املهارات 

الحياتية ضمن مقررات التعليم العام، وببرامج كليات التربية وإعداد 

كن املعلمين لكونها من متطلبات سوق العمل في مجال التعليم، والتي تم

 .من مواجهة تحديات العصر

تصور مقترح لتوظيف بيئات التعلم »[ دراسة بعنوان: 15وأجرت املعيذر ]

، وكان «التشاركية في تنمية املهارات الحياتية لدى الطالبات الجامعيات

الهدف منها التعرف إلى واقع استخدام بيئات التعلم التشاركية من قبل 

لوضع تصور لتوظيف هذه البيئات في طالبات جامعة األميرة نورة؛ وذلك 

( طالبة بجامعة 194تنمية مهاراتهم الحياتية، وذلك على عينة تكونت من )

األميرة نور. واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، وللحصول على 

البيانات تم استخدام االستبانة اإللكترونية، وأظهرت النتائج أن اكثر 

ثم الواتس  (Snap Chat) ا هي سناب شاتالبيئات التشاركية استخدام

، (Instagram) ، ثم االنستجرام(Twitter) ، ثم تويتر(WhatsApp) اب

وفي ضوء النتائج قدمت الدراسة عددا من  (YouTube) واخيرا اليوتيوب

التوصيات أهمها تعزيز الجوانب اإليجابية في التعامل مع شبكات التعلم 

التدريس بتوظيف الشبكات التـشاركية التشاركية، اهتمام أعضاء هيئة 

األكـثر أسـتخداما لـدى الطالبـات في عملية التعلم، وإصدار نشرة جامعية 

إعالمية للتوعية بدور وسائل التواصل االجتماعي في حياة الفرد واملجتمع، 

ودعم البرامج التعليمية والتدريبية التي تستخدم شبكات التواصل 

 .هااالجتماعي في تحقيق أهداف

أثر استخدام إستراتيجيات »[ دراسة بعنوان: 16كم أجرى منصور ]      

امليتا معرفية في تنمية بعض املهارات الحياتية والتفكير اإليجابي لدى 

، وكان الهدف منها «الطالبات املعلمات لرياض األطفال بالوادي الجديد

رات الحياتية قياس مدى فعالية استراتيجيات امليتا معرفية في تنمية املها

والتفكير اإليجابي لدى طالبات كلية التربية "شعبة الطفولة"، وذلك من 

خالل إعداد مقياس ملهارات التفكير اإليجابي الالزمة لطالبات كلية التربية 

شعبة الطفولة، كما هدفت إلى تنمية املهارات الحياتية لدى طالبات كلية 

وتنمية بعض مهارات التفكير التربية من خالل االستراتيجية املقترحة، 
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اإليجابي في ضوء استراتيجيات امليتا معرفية، وذلك على عينة مكونة من 

( طالبة من طالبات كلية التربيـة شـعبة الطفولة خالل العام الدراس ي 80)

. واستخدم الباحث املنهج الوصفي عند إعداد اإلطار 2016/  2015

 عن مستوى النظري للبحث. وأظهرت النتائج أن هناك 
ً
 إحصائيا

ً
 داال

ً
 فرقا

 ( بين متوسطى درجـات مجموعـة البحـث فى التطبيقين القبلى0.01)

، وهذا يدل على أن استخدام والبعدى الختبار مهارات التفكير

استراتيجيات ميتا معرفية لها أثر فعـال فى تنميـة مهارات التفكير ككل 

  االستداللي(. كما أظهرت النتائج أن –)الناقد 
ً
 إحصائيا

ً
 داال

ً
هناك فرقا

( بـين متوسـطى درجـات مجموعـة البحث فى 0.01) عنـد مـستوى داللـة

، وهذا يدل على أن الثقافيالختبار الوعى  والبعدي القبليالتطبيقين 

 فى تنمية الوعى 
ً
 فعاال

ً
استخدام استراتيجيات امليتا معرفيـة كـان لهـا أثـرا

اللي(. وأوصت الدراسة بضرورة تكوين االستد –الثقافى ككل )الناقد 

عالقة بين املعلمين والطفل املعاق وهذا يستلزم توفر سمات شخـصية في 

املعلمـين تـؤهلهم لتقبـل الـدور املنـوط إليهم، واإلعداد التأهيلي التربوي 

واملنهي ملعلمات رياض األطفال وإعداد دورات تدريبية مستمرة ملواكبـة 

 .رة في تعلـم تلك الفئاتاالتجاهـات املعـاص

 :التعقيب على الدراسات السابقة

من خالل استعراض الدراسات السابقة، يتبين أن دراسة الصغير      

[، تشترك 15[، واملعيذر ]1[، والصالل ]14[، والعمري ]13[، وحسن ]12]

مع أهداف الدراسة الحالية في الفئة املستهدفة من الدراسة، وهي فئة 

عيين، رغم أن نتائجها مقتصرة على املهارات الحياتية في الطلبة الجام

لهؤالء الطلبة مرحلة الدراسة الجامعية وليس على املهارات الجامعية 

 .نفسها

فقد انفردت بقياس املهارات  [11] أما دراسة إيرلينج وريتشاردسون        

األكاديمية للطالب الجامعيين، وهي أشبه ما تكون بتصميم مقياس 

لتحديد مستوى الطلبة في مهارات الكتابة األكاديمية. وهذا يشير إلى أن 

هذه الدراسة اقتصرت على عنصر واحد من عناصر املهارات الجامعية 

ملهارات األخرى. والحال وهو مهارات الكتابة األكاديمية، وأغفلت باقي ا

، إذ انفردت باملهارات [3] ذاتها تنطبق على دراسة توبالوف وبوجانيك

 .البحث العلمي من بين باقي املهارات الجامعية

[، فكانت دراسات تجريبية 16[، ومنصور ]2[، وعامر ]4أما دراسة طه ]

، 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

 جراءاتالطريقة وال . 4

 دراسةالمنهج ـأ. 

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، إذ تم جمع وجهات نظر 

وتحليلها، عينة الدراسة في االستبانة وفي ورشة العمل، ومن ثم تصنيفها 

 .ثم جمعها

 وعينته الدراسةب. مجتمع 

( من القيادات األكاديمية 410تكّون مجتمع البحث الحالي من )      

بجامعة امللك سعود، واقتصرت عينة البحث على عدد من هذه القيادات 

 تم اختيارهم بطريقة عشوائية مقصودة، وتم 48األكاديمية بلغ )
ً
( قائدا

ى االستبانة وكذلك لحضور ورشة العمل الخاصة اختيارهم لالستجابة عل

 :باملوضوع. موزعين على النحو التالي

 1 جدول 

 التكرارات والنسب املئوية لعينة البحث حسب املتغيرات

 النسبة املئوية التكرار الفئات املتغير

 النوع
% 62.5 30 ذكر  

% 37.5 18 أنثى  

% 100 48 املجموع   

 النسبة املئوية التكرار الفئات املتغير

 الرتبة األكاديمية

% 6.3 3 أستاذ  

% 14.6 7 أستاذ مشارك  

% 79.1 38 أستاذ مساعد  

% 100 48 املجموع  

 إلى النوع حيث من توزعت البحث عينة أن السابق، الجدول  من يتضح

 كما ؛%37.5 بنسبة أنثى( 18)و ؛%62.5 بنسبة ذكر( 30: )هما فئتين

 أساتذة( 7)و أساتذة،( 3) إلى األكاديمية الرتبة حيث من توزعت

 .مساعدين أساتذة( 38)و مشاركين،

 الدراسة أداة. ج

 في املتمثلة البحث أداة إعداد تم وتساؤالته، البحث أهداف على بناءً     

 تم والتي سعود، امللك بجامعة الجامعيين القادة إلى مقدمة استبانة

  في جاء ما على وباالطالع النظري، األدب في ورد ما على باالعتماد بناؤها

 .السابقة الدراسات

: أساسية محاور  خمسة على موزعة مهارة( 50) في االستبانة جاءت وقد     

 الثاني واملحور  مهارات،( 6) تضمن والذي البحث، مهارات هو األول  املحور 

 هو الثالث واملحور  مهارة،( 11) تضمن والذي التواصل، مهارات هو

 مهارات هو الرابع واملحور  مهارة،( 15) تضمن والذي الشخصية، املهارات

 فهو واألخير الخامس املحور  أما مهارات،( 10) تضمن والذي التعلم،

 .مهارات( 8) تضمن والذي التفكير، مهارات

 :البحث أداة صدق

 لها الظاهري  الصدق على بالوقوف البحث، أداة صدق من التحقق تم

 وذلك التجريبي، والصدق الذاتي، والصدق املحتوى، بصدق ُيعرف فيما

 :التالي النحو على
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 تم لالستبانة الظاهري  الصدق على الوقوف سبيل في: الظاهري  الصدق

 وذلك التربية، أساتذة من املحكمين السادة من مجموعة على عرضها

 العبارات وضوح حيث من عليها املالحظات وإبداء االستبانة فقرات لقراءة

  بمالحظات األخذ وبعد االستبانة، محاور  مع واتساقها

 أخرى، عبارات وإضافة العبارات، بعض حذف تم حيث املحكمين،

 على موزعة مهارة( 50) من مكونة النهائية صورتها في االستبانة أصبحت

 تضمن والذي البحث، مهارات هو األول  املحور : أساسية محاور  خمسة

( 11) تضمن والذي التواصل، مهارات هو الثاني واملحور  مهارات،( 6)

 مهارة،( 15) تضمن والذي الشخصية، املهارات هو الثالث واملحور  مهارة،

 املحور  أما مهارات،( 10) تضمن والذي التعلم، مهارات هو الرابع واملحور 

 .مهارات( 8) تضمن والذي التفكير، مهارات فهو واألخير الخامس

 بالنسبة لالستبانة التجريبية الدرجات صدق وهو: الذاتي الصدق

 وُيقاس القياس، أخطاء شوائب من خلصت التي الحقيقية للدرجات

 تم وقد االستبانة، ثبات ملعامل التربيعي الجذر بحساب الذاتي الصدق

 ألفا كرونباخ معامل باستخدام لالستبانة الثبات معامل حساب

(Cronbach Alpha)، بلغ حيث لالستبانة، الذاتي الصدق من التأكد وتم 

 االستبانة أن يوضح ما وهو ،0.986 = √0.973 لالستبانة الذاتي الصدق

 .الصدق من عالية بدرجة تتمتع

 2 جدول 

 االستبانة صدق معامالت

 قيمة الجذر التربيعي ملعامل كرونباخ ألفا قيمة معامل كرونباخ ألفا محاور االستبانة

 0.986 0.973 أبعاد االستبانة ككل

 :البحث أداة ثبات

 ككل االستبانة ثبات معامل حساب تم البحث أداة ثبات من للتحقق

 بلغ والذي ،(Cronbach Alpha) ألفا كرونباخ معامل باستخدام

 .الثبات من عالية بدرجة تتمتع االستبانة أن يوضح ما وهو ،(0.973)

 :اإلحصائية األساليب. د

 للكشف املعيارية، واالنحرافات الحسابية املتوسطات الباحث استخدم

 .األكاديمية القيادات نظر وجهة من الجامعية املهارات أهمية درجة عن

 نتائجال. 5

 إليها املشار واملحاور  املهارات تضمنت إلكترونية استبانة تصميم تم

،
ً
 الجامعة في األكاديمية القيادات على االستبانة رابط تعميم وتم سابقا

 معّمقة عمل ورشة عقد تم ذلك بعد ثم الجامعي، البريد خالل من

 وتمت الدراسة، مجتمع نفس من مختارة عينة مع املهارات تلك ملناقشة

 .بينهما املشترك واستخالص املهارات تلك مقارنة

 االستبانة نتائج

 :أدناه املوضحة للنتائج التوصل تم االستبانة عن اإلجابة من االنتهاء بعد

 3 جدول 

 (استبانة على) املئوية والنسبة األكاديمية القيادات تفضيالت حسب املهارات ترتيب

 النسبة املئوية املهارات م النسبة املئوية املهارات م

 83.96 تنمية الوعي املجتمعي. 26 93.47 مجاالت البحث عن املعلومات من مصادرها. 1

 83.96 التغلب على التسويف. 27 92.28 إدارة الوقت. 2

 83.76 استراتيجيات تعلم اللغة الثانية. 28 91.29 فنيات كتابة البحث العلمي. 3

 83.37 كتابة املقال العلمي. 29 91.09 ومهاراته.عناصر كتابة البحث العلمي  4

 83.37 القراءة السريعة. 30 91.09 معالجة املعلومات. 5

 82.97 إستراتيجيات القراءة الناجحة. 31 90.89 التفكير اإلبداعي. 6

 82.57 االستماع الفعال. 32 89.90 ترتيب األولويات. 7

 82.38 النمو املعرفي.مراقبة  33 89.11 املسؤولية الشخصية. 8

 82.18 أنماط التعلم. 34 88.91 تحديد األهداف. 9

 81.98 العمل في مجموعات. 35 88.71 التحفيز الذاتي. 10

 81.98 التواصل الثقافي. 36 88.71 الدافعية للتعلم. 11

 81.78 التواصل األسري. 37 88.71 املذاكرة الفعالة. 12

 81.19 تسويق الذات. 38 87.92 تصميم أدوات البحث العلمي. 13

 80.79 بناء الرسالة االتصالية. 39 87.72 إدارة الذات. 14

 80.40 العمل التطوعي. 40 87.72 تعامل الطالب مع االختبارات. 15

 ذات هي جامعية مهارة( 15) إلى التوصل تم أنه السابق الجدول  من يتضح

  أصل من االستبانة على استجاباتهم بحسب األعلى املتوسطات

 :التالي الشكل خالل من املهارات هذه وتتضح ،(مهارة 50)
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 1 شكل

  األعلى املهارات
ا
 (15/50) األكاديمية للقيادات تفضيال

 السنة لطلبة الالزمة الجامعية املهارات أن السابق الشكل من يتضح

 سعود امللك بجامعة األكاديمية القيادات نظر وجهة من املشتركة األولى

 :هي

 .مصادرها من املعلومات عن البحث مجاالت

 .الوقت إدارة

 .العلمي البحث كتابة فنيات

 .ومهاراته العلمي البحث كتابة عناصر

 .املعلومات معالجة

 .اإلبداعي التفكير

 .األولويات ترتيب

 .الشخصية املسؤولية

 .األهداف تحديد

 .الذاتي التحفيز

 .للتعلم الدافعية

 .الفعالة املذاكرة

 .العلمي البحث أدوات تصميم

 .الذات إدارة

 .االختبارات مع الطالب تعامل

  األكاديمية القيادات عمل ورشة نتائج

 عمل ورشة عقد تم الستبانة على االستجابات تلقي من االنتهاء بعد

 املهارات قائمة توزيع وتم سعود، امللك جامعة في األكاديمية للقيادات

 استجابات على للحصول  وذلك عليهم؛ مهارة( 50) بلغت التي الجامعية

 إلى التوصل تم الورشة عمل أوراق من االنتهاء وبعد. نوعية وأخرى  كمية

 :التالي الشكل يوضحها جامعية مهارة( 15)

 
 املهارات بحسب تكراراتها 2شكل 

( النسبة التي حصلت عليها كل مهارة من املهارات التي 2يتضح من الشكل )

تم اإلجابة عنها من قبل القيادات األكاديمية في ورشة العمل التي انعقدت 

 لألق
ً
 حسب لهذا الخصوص، وتم ترتيبها من األعلى تفضيال

ً
ل تفضيال

 :اآلتي
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 .مهارات التواصل في البيئة الجامعية -

 .العرض والتحدث أمام الجمهور  -

 .معالجة املعلومات -

 .التفكير الناقد -

 .التفكير اإلبداعي -

 .عناصر كتابة البحث العلمي -

 .فنيات كتابة البحث العلمي -

 .تصميم أدوات البحث العلمي -

 .امصادرهمجاالت البحث عن املعلومات من  -

 .العمل التطوعي -

 .التكيف الجامعي -

 .إدارة الوقت -

 .التخطيط للمستقبل -

 .الدافعية للتعلم -

  .القبعات الست في التفكير -

بعد مقارنة ما تم التوصل إليه في نتائج االستبانة وما تم التوصل إليه في و 

نتائج ورشة العمل تطابقت تفضيالت القيادات األكاديمية للمهارات 

 :تهم في ورشة العمل وذلك في ثمان مهارات هيباالستبانة مع تفضيال

 .مجاالت البحث عن املعلومات من مصادرها

 .إدارة الوقت

 .فنيات كتابة البحث العلمي

 .عناصر كتابة البحث العلمي ومهاراته

 .معالجة املعلومات

 .التفكير اإلبداعي

 .الدافعية للتعلم

 .تصميم أدوات البحث العلمي

 مناقشة النتائج. 6

مهارة جامعية للطلبة الجامعيين فيما  15أشارت نتائج الدراسة إلى وجود 

يخص نتائج االستبانة املوزعة على القيادات األكاديمية في جامعة امللك 

مهارة أخرى تمخضت عن مناقشات معمقة في ورشة  15سعود، وإلى 

، وكانت التقاطعات بين 
ً
العمل املخصصة لنفس مجتمع الدراسة أيضا

ج الكمية )االستبانة( والنتائج النوعية )ورشة العمل( في ثمان النتائ

لت النواة األساسية للمهارات الجامعية التي ستقدم للطلبة في 
ّ
مهارات شك

هـ في مقرر املهارات الجامعية. ورغم التقاطع 1439-1938عامهم الدراس ي 

لك في ثمان مهارات فقط بين نتائج االستبانة وبين نتائج ورشة العمل وذ

 :مهارة فإن الباحث يفسر عدم تطابق هذا إلى 15من أصل 

       
ً
أن االستجابة لالستبانة كانت فردية، وهي في الغالب تستغرق وقتا

 لالستجابة عليها من املستجيب، أما ورشة العمل فإنها تأخذ طابع 
ً
قصيرا

املناقشات الجماعية والفردية بين املجموعة الواحدة وبين املجموعات في 

 في التحليل والنقاش 
ً
ورشة العمل إضافة إلى الوقت الطويل نسبيا

واالستفادة من وجهات نظر اآلخرين وتبنيها. فبهذا تكون النتائج غير 

 .متطابقة

في ورشة العمل املخصصة للقيادات األكاديمية في الجامعة تم استعراض 

لتدريس أبرز نتائج ورش العمل التي انعقدت مع الطلبة ومع أعضاء هيئة ا

في الجامعة، وهذا أثر على تغيير بعض قناعات عينة الدراسة بتقديم 

 .بعض املهارات وتأخير أخرى 

 التوصيات. 7

 :بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فإن الباحث يوص ي باآلتي

إجراء دراسات أخرى حول املهارات الجامعية التي يحتاجها طلبة السنة 

وجهة نظر الطلبة أنفسهم، وكذلك أعضاء هيئة  األولى الجامعية من

التدريس؛ ومقارنة نتائج هذه الدراسة بنتائج تلك الدراسات وعمل 

 .مقارنات بينهم الستخالص أوجه االتفاق واالختالف بين كل فئة

التوسع في تدريس مقرر املهارات الجامعية لجميع طلبة السنة األولى في 

 .الجامعات السعودية والعربية

الستفادة من نتائج هذه الدراسة في بناء محتوى مقررات املهارات ا 

 .الجامعية في الجامعات األخرى 
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ABSTRACT_ From the perspective of King Saud University academic leaders. The study was aimed to 

identify the required university skills for common first year students. The study sample consisted of 48 

academic leaders from King Saud University and in order to achieve the purpose of the study a 

descriptive analytical method was used by the researcher, also college skills questionnaires was used and 

linked to the research sample. The research results showed that the essential university skills for common 

first year students from the perspective of King Saud University academic leaders concentrated in 8 

major skills: information search fields from its sources, time management, scientific research writing 

techniques, elements of scientific research writing and its skills, data processing, creative thinking, 

motivation to learn and design of scientific research tools.  
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