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 الملخص

التي يجب  ت ا مهارال لتعرف على رؤية أصحاب األعمال ألهم الدراسة إلى اهذه  ف تهد

، ومدى قدرتهم على التوافق  بن فيصل  ناإلمام عبد الرحم  خريجي جامعةتوافرها في 

تم إجراء مجموعة من   ،مع سوق العمل وسبل إحداث هذا التوافق. ولتحقيق هذا الهدف 

االعتماد على المنهج  تم  . و ( مفردة175المقابالت المتعمقة مع أرباب العمل بلغ عددهم ) 

عند اتخاذ قرار  أنه تم التوصل إلى  ؛ ومن خالل التحليل .الوصفي التحليلي للواقع

والخبرة   ، أخالقيات العملوالمتمثلة في ) تهتم الشركات بالمهارات الفنية  التوظيف

أهم خمس سمات شخصية  وأن    .(والتدريب، ومهارات اللغة اإلنجليزية  ، الوظيفية السابقة

  ، الثقة بالنفس  ، التحفيز الذاتي ،فهم المسؤوليات المهنية واألخالقية ) لخريجين هي ل

إدارة   ،المبادرة )أهم خمس مهارات إدارية هي ن  إ  .(واإلبداع  ،مهارات التعامل مع اآلخرين 

ومهارات   ، القدرة على تحديد المشكالت وصياغتها وحلها ، السلوك المهني ، الوقت

هي  أهم الخصائص الشخصية المطلوبة للخريج عند اتخاذ قرارات التوظيف وأن  . (القيادة

الرغبة في الحصول على تدريب أثناء   ، مهارات التعامل مع اآلخرين  ، االعتمادية  ، اإلبداع)

أهم المهارات المطلوبة للخريجين عند اتخاذ قرار  (. وأن وااللتزام بالمواعيد ، العمل 

القدرة على تحديد وصياغة   ، على العمل في فريق القدرة هي )بالتوظيف هي بالترتيب 

 . (والقدرة على تفويض المهام   ،القدرة على تحديد أولويات المهام   ،وحل المشاكل 
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ABSTRACT 

This study aims to identify the vision of business owners with regard to the 

most important skills of the IAU’s alumni; the extent of their ability to cope 

with the labor market; and ways to  reach this consensus. To achieve this 

goal, we conducted  a series  of in-depth interviews with175 individual 

employers. We relied on the descriptive and analytical approach to reality, 

and through the analysis, we conclude from an employment perspective  

that companies are interested in the technical skills represented in Work 

Ethics, Previous job experience, Previous Internship and English Language 

skills. From our research findings, we concluded, also, that Understanding 

professional and ethical responsibilities, Self-motivation, Self-confidence, 

Interpersonal skills and Creativity are the five most important personality 

traits for graduates. In addition, the five most important management 

skills are Initiative, Time management, Professional attitude, Ability to 

Identify, formulate and solve problems and Leadership skills).  Our findings 

show, also, that, when making employment decisions, the most important 

personal characteristics, required from a graduate are Creativity, 

Dependability, Interpersonal skills, Desire to gain on-the job training and 

Punctuality).  Moreover, when making a decision to hire, the most 

important skills, required  from graduates, are in order Ability to Work in 

a team, Ability to Identify, formulate and solve problems, Ability to 

Prioritize tasks and Ability to Delegate tasks. 
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 :تمهيد .1

وبالتالي يجب أن تكون مؤهلة    ،تعتبر الموارد البشرية هي األكثر أهمية أينما وجدت

  أكثر كفاءةً  وتمتلك المهارات والمعرفة والخبرة التي تساعدهم على أداء المهام بشكل  

وبالتالي فإن معرفة   ،دائم يجب تدريب هذا العنصر على أساس   ؛وفعالية. ولتحقيق ذلك

ا  مهارات الخريجين من وجهة نظر صاحب العمل هي نقطة انطالق لرفع كفاءتهم وفقً 

 الحتياجات سوق العمل. 

يواجه خريجو نظام التعليم العالي ظاهرة البطالة وينضم الخريجون إلى صفوف  

 : ما يليالباحثين عن عمل. هناك عدة أسباب أدت إلى هذه الظاهرة. وتشمل  

 تراجع دور الدولة في توظيف الخريجين.  -

 جديدة. تراجع قدرة سوق العمل في القطاع الخاص على خلق فرص عمل   -

تراجع أو غياب القدرة على مواءمة جودة المخرجات التعليمية مع متطلبات المهارة   -

لغياب   ؛في سوق العمل؛ وقلة االهتمام والوعي لدى الخريجين بالعمالة الذاتية

 التوجيه واإلرشاد وضعف مهاراتهم ونقص التمويل الالزم. 

تى يجد مكانه في  ح ؛يشترط على الخريج أن يتم قبوله ضمن القوى العاملة

مؤسسة حكومية أو خاصة. وال يمكن تحقيق ذلك إال إذا كان مؤهاًل علمًيا وعملًيا لخدمة  

سوق العمل ومتطلباته الواقعية. هناك حاجة مشتركة بين سوق العمل والتعليم لتأهيل  

الشباب لالنخراط مباشرة في مجاالت العمل المختلفة والمشاركة في عجلة التنمية  

 في المجتمع. الشاملة 

  الحياة، في عصر المعرفة العلمية المتنامية والتطور السريع في مختلف مجاالت 

 تتطور أساليب التوظيف باستمرار لمواكبة التطورات والتحديات المستقبلية. 
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وبما أن التعليم الجامعي في جميع المجتمعات يرتبط ارتباًطا وثيًقا بالرؤية العامة  

خاص لتلبية متطلبات سوق العمل   بمدى تأهيل الخريجين بشكل   للدولة، فإنه يرتبط أيًضا 

 وقدرة سوق العمل على تحقيق حالة التوازن.

الركائز األساسية للتنمية في مختلف المجاالت   ىحدإيظل التعليم الجامعي 

هناك حاجة مهمة لالستثمار في الموارد   ،االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وفًقا لذلك

يجب   ،البشرية التي ال تزال تمثل مورًدا رئيًسا إذا أردنا تلبية احتياجات سوق العمل. لذلك

 تكييف مخرجاتها لتلبية متطلبات وتطلعات سوق العمل. 

مهارات التوظيف هي واحدة من أهم األدوات لتحسين اإلنتاجية واألرباح. وبالتالي،  

حتى يظلوا    ؛ة إلى نموذج صارم ومتطور يساعد الموظفين على تطوير مهاراتهمهناك حاج

 أفضل.  في وظائفهم أو يحصلوا على وظائف بأجر  

ف مهارات التوظيف على أنها المهارات والمفاهيم والصفات الشخصية التي   ُتعرَّ

 ،لزيادة فرصهم في العمل والنجاح في المهن التي يختارونها  رضةً تجعل الخريجين أكثر عُ 

عمليات تهدف إلى زيادة القدرات   ، أيًضا ،وهذا يفيدهم ويفيد المنظمة والمجتمع. هذه

في   ،وبشكل أكثر تحديًدا ،عام والمهارات والمعلومات لجميع األفراد في المجتمع بشكل  

 المنظمات. 

 ن أهم مهارات التوظيف هي:وبحسب رؤية العديد من الباحثين فإ

 المهارات الشخصية  -1-1

المهارات   - على سبيل المثال  - تسمى المهارات الشخصية بأسماء مختلفة مثل 

:  الشخصية، والمهارات اإلدارية، والمهارات البشرية، ... إلخ. ويتم تعريفها على أنها

وهي   . "والتواصل الفعال وحل المشكالت الجماعية،العوامل  : مثل عامة،مهارات "
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تطوير هذه المهارات يزيد من   في حين  بل األعمال والصناعة كبير من ق   مطلوبة بشكل  

 حصول على وظيفة. قدرة الفرد على ال 

"المهارات األساسية التي ترتبط   :يتم تعريف المهارات الشخصية أيًضا على أنها

وقدرته على    ،مقنع ورائع  وتقديم أفكاره بشكل    اآلخرين،بقدرة الشخص على التعامل مع  

 ،والمبادرة ، التواصل، واستخدام السلوكيات القيادية التي تميز عالقاته مع اآلخرين

 ... إلخ. "   ،والعمل ضمن فريق مشترك  ،ع العمالء أثناء الخدمةوالتفاعل م

 : كما يلي  هي الحالية أهم المهارات الشخصية التي تم تناولها بإيجاز في الدراسة  

مهارات االتصال: مثل مهارات االتصال للعالقات الشخصية والتواصل اللفظي   -

المشاعر وإبداء التعليقات وتلقي  والتواصل غير اللفظي واالستماع الجيد والتعبير عن 

المالحظات والتعليقات. تتجلى أهمية التواصل الفعال من خالل الوظيفة التي تخدمها.  

 على سبيل المثال: 

ومهارات   ، مهارات تأكيد الذات ،مهارات التفاوض: مثل مهارات التفاوض وإدارة الصراع -

 الرفض. 

لى وفهم احتياجات وظروف اآلخرين؛ التعبير  الذكاء العاطفي: مثل القدرة على االستماع إ  -

عن هذا الفهم. إدارة امتصاص الغضب. التعامل مع الحزن والقلق. ومهارات التأقلم  

 للتعامل مع الخسارة وسوء المعاملة والصدمات. 

العمل الجماعي: مثل التعاون والعمل الجماعي. التعبير عن احترام المساهمات   -

ن؛ تقييم قدرات الشخص ومساهمته في المجموعة؛  واألساليب المختلفة لآلخري

 واستراتيجيات التعامل مع الفروق الفردية / المبادرات.   ، مهارات قيادة الفريق

  ،مهارات جمع المعلومات  ،مهارات صنع القرار وحل المشكالت: مثل مهارات صنع القرار  -

تحديد الحلول البديلة   ،تقييم النتائج المستقبلية لألفعال الحالية على الذات واآلخرين
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والذاتية ومواقف اآلخرين عند   ،مهارات التحليل المتعلقة بتأثير القيمة ،للمشاكل

 التحفيز أو التأثير.

توفير العديد  ،مهارات التفكير اإلبداعي والتفكير النقدي: مثل مهارات التفكير اإلبداعي -

االبتعاد عن األسلوب   ،رتجنب عملية المقايضات واالختيا  ،من البدائل لحل المشكالت

  ،تجنب التسلسالت المنطقية ،تعديل االنتباه إلى مسار فكري جديد ،الفكري التقليدي

 والتفكير بطريقة مختلفة / العصف الذهني. 

تحليل االتجاهات والقيم   ،مهارات التفكير النقدي: مثل تحليل تأثير األقران والوسائط -

وتحديد المعلومات ذات    .وامل التي تؤثر عليهم الع  ، والعادات والمعتقدات االجتماعية

 الصلة ومصادر المعلومات. 

تمثل  وتقنيات االسترخاء.  ، يجابياإل تفكير ال ، مهارات إدارة اإلجهاد: مثل إدارة الوقت -

  العمل، تتولد عن األعباء والمهام وبيئة  ؛ضغوط العمل هي مشاعر سلبية غير سارة 

 والتي يمكن أن تؤثر أو تعرقل سير العمل حسب قوة ذلك الشعور. 

 المهارات الفنية  -1-2

والمهارات   القوية،المهارات  : على سبيل المثال مختلفة، أسماء  ايطلق عليه 

 إلخ.  ،والمهارات المهنية ، والمهارات المتخصصة ،التقنية

ومهارات  الحاسوب التعامل مع  : مثل ،تشمل المهارات الفنية المهارات األساسية

 وبرامج قواعد البيانات وتشغيل المعدات. الحاسوب  معالجة النصوص ومهارات طباعة 

وظيفة مهنية. المهارات التقنية  أية  المهارات الشخصية والتقنية ضرورية للنجاح في  

، وبالتالي يمكن تطويرها من خالل التدريب والممارسة  المهامقابلة للتعلم وضرورية ألداء  
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تعتبر مهارات القبول لفرص العمل. ال   الشخصية،في مجال معين. على عكس المهارات 

 بة والخطأ.جر  وبالتالي يمكن تطويرها من خالل الت  الدراسة،يتم تدريس هذه المهارات في  

قام الباحثون باستطالع آراء أصحاب العمل في الفترة    الجامعة،استناًدا إلى أهداف  

لتحديد خصائص الخريجين ووضع أهداف   . 2019أكتوبر  31إلى  2018نوفمبر  4من 

 استراتيجية للخريجين ومركز التطوير الوظيفي. 

 ن لسوق العمل جهود مركز الخريجين والتطوير الوظيفي في إعداد الخريجي -1-3

بأن يدعم أوجه التعاون بين كل    IAUجامعة ب  مركز الخريجين والتنمية المهنيةيسعى  

وذلك من خالل تقديم برامج   ،من الخريجين وأعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات

نوعية لرفع كفاءة طالب وطالبات الجامعة وتهيئة الخريجين للحياة الوظيفية والعملية، كما  

إلى استدامة التواصل مع الخريجين   مركز الخريجين والتنمية المهنيةتهدف برامج 

 وإرشادهم المهني. 

حياة العملية، في  يتفاعل مع متطلبات ال  يعمل المركز على إعداد الخريج بشكل  

إرشاده إلى الفرص الوظيفية المناسبة، وكذلك تعزيز التواصل الحميم والمستدام بينه  

ملتزمًا في ذلك بمبادئ    ؛ شفاف  وبين جامعته، ويحرص المركز على تقديم خدماته بأسلوب  

 السرية، والنزاهة، وتكافؤ الفرص لطالبي خدمات المركز. 

أن يكون حلقَة وصل  أساسيًة بين  في  مية المهنية مركز الخريجين والتنتتمثل رؤية 

الجامعة وخريجيها في جميع أنحاء العالم؛ من أجل جمعهم حول رؤية الجامعة المتعلقة  

 بالتميز والريادة في التعلم والبحث والتطوير المستدام.

إثراء حياة الخريجين  في  مركز الخريجين والتنمية المهنيةفي حين تتمثل رسالة 

هم في البرامج المهنية للجامعة؛ لتعزيز التواصل بين الخريجين والجامعة وزيادة  وإشراك
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من خالل تقديم خدمات معرفية ومهنية إبداعية؛ تثري   ؛الوعي والقدرة المهنية للخريجين

 حياتهم المهنية والشخصية بشراكة مجتمعية فعالة. 

 : فيما يلي مركز الخريجين والتنمية المهنيةتتمثل أهم أهداف  

 .إنشاء مجتمع عالمي بين الخريجين، وتيسير فرص المشاركة المستمرة مع الجامعة -

 النهوض باالحتياجات المهنية للخريجين؛ لمواكبة احتياجات سوق العمل. -

تطوير الوعي بتاريخ الجامعة وإنجازاتها وبرامجها وعروضها؛ لتعزيز الشعور بالفخر   -

 الجامعي بين جميع الخريجين. 

 ت الخريجين مع أعضاء هيئة التدريس والطالب والقيادة الجامعية. تعزيز اتصاال  -

 تعزيز الفخر والوالء بين الطالب الحاليين والطالب السابقين.  -

توفير مزايا ملموسة متنوعة؛ تشمل الخدمات المهنية وفرص التواصل   -

 والمناسبات الخاصة والمحاضرات. 

 .واألهداف المستقبلية إشراك الخريجين في البحوث الجامعية   -

خلق ثقافة العمل الخيري بين الخريجين؛ لضمان استمرارهم في المساهمة بوقتهم   -

 .بالجامعة لالرتقاء ومواهبهم 

والمنبثقة من األهداف   مركز الخريجين والتنمية المهنيةتتمثل أهم مبادرات 

 ستراتيجية للجامعة فيما يلي: الا
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التعاون والتكامل بين الجامعة والخريجين في تطوير الخدمات والشراكات   1-3-1

 : التواصل؛ من خالل ما يلي   واستدامة 

تطوير فعاالياات لقااء الخريجين من خالل برناامج "تالقي"؛ لتغطي كاافاة  -

 أنحاء المملكة وقطاعات العمل.

 رصد بيانات خريجي الجامعة وتواجدهم. -

 "عالم الخريجين".إصدار مجلة الخريجين  -

 زيادة عدد فروع رابطة الخريجين بالمملكة. -

بنماذج النجاح من خالل  واالقتضاااااااءتشااااااجيع طالب الجامعة على التميز  -

 "برنامج خريجي الجامعة البارزين".

مزايا المتعددة من اللالسااتفادة من  ؛تعزيز وتوثيق صاالة الخريج بالجامعة -

 خالل برنامج "بطاقة الخريج".  

شطة التنمية المهنية لخريجي الجامعة، باإلضافة إلى وجود محتوى  تطوير أن  1-3-2

 : إلكتروني تفاعلي موجه للخريجين؛ من خالل ما يلي 

 مشروع حزمة األنشطة المقدمة للخريجين داخل الجامعة. -

 مشروع حزمة األنشطة اإللكترونية المقدمة للخريجين. -

 مشروع االستشارات المهنية. -

 العمل.مشروع مرصد سوق  -
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تطوير معارف الخريجين بالمواقع المهنية العالمية وأهميتها ودورها في   1-3-3

 التوظيف والتسويق الذاتي؛ من خالل ما يلي: 

 ورش تعريفية لخريجي الجامعة بالمواقع المهنية العالمية. -

 توفير مصادر معلومات ذات صلة بالمسارات المهنية المختلفة. -

 تطلبات سوق العمل؛ من خالل ما يلي: رفع كفاءة خريج الجامعة لمواءمة م  1-3-4

 للطالب والخريجين. المهنيتفعيل اإلرشاد  -

 المختلفة داخل المملكة. االقتصاديةعمل برامج شراكة مع القطاعات  -

  2018/2019تمثل األداء الكلي لمركز الخريجين والتنمية المهنية خالل العام الجامعي 

  استشارةً  25، في حين تم عقد اخريجً  6122استفاد منها حوالي  عمل   ورشةَ  164في عقد 

في المجاالت المختلفة لسوق العمل التي تغطي   بل خبراء  للخريجين من ق   موجهةً  مهنيةً 

كافة تخصصات الجامعة. وتوضح األشكال التالية أداء مركز الخريجين والتنمية المهنية سواء  

 طاعات العلمية بالجامعة. على المستوي الكلي أو على مستوى الق
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  رْقم

2019/2020الخريجين والتطوير الوظيفي خالل العام الدراسي  1  رْقمشكل   
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أداء الخريجين ومركز التطوير الوظيفي السنوي العام للقطاعات العلمية لالتحاد خالل العام الدراسي   2  رْقمشكل 
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 2019/2020التشغيلية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الخطة  3شكل رْقم 

 2019/2020التشغيلية الخطة 
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 2020/202/2021  الدراسية الدراسي األول من السنةللفصل الخطة التشغيلية  4شكل رْقم 

اني للعام الدراسي الخطة   2019/2020التنفيذية للفصل الدراسي الث



 أصحاب العمل وجهة نظر  من أهم مهارات خريجي جامعة اإلمام الجامعيين  

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والخريجين إعالنات ورشة عمل مركز التطوير المهني :5 رْقمشكل 
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 : أهداف الدراسة .2

أصحاب العمل حول خصائص  الهدف الرئيس من هذه الدراسة هو فهم آراء 

اع القرار لتحسين خصائص الخريجين.  الخريجين. الهدف الثانوي هو تقديم اقتراحات لصنَّ 

 أهداف هذه الدراسة هي كما يلي: 

الرحمن بن فيصل من وجهة نظر   • الكشف عن خصائص خريجي جامعة اإلمام عبد

 أصحاب العمل. 

 بن فيصل.  الرحمن عبدإلمام • تحديد مدى رضا أصحاب العمل عن خريجي جامعة ا 

 • تقديم مجموعة من التوصيات لصناع القرار لتحسين خصائص الخريجين. 

 تساؤالت الدراسة:   .3

تعد المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل أحد التحديات التي تواجهها جميع  

وتشير جميع البيانات إلى ضعف التوافق بين   ،البلدان في القرن الحادي والعشرين

مخرجات التعليم واحتياجات أسواق العمل المحلية والعالمية ومتطلبات المملكة من  

 . االقتصادياإلنسان والعمالة. النمو 

ما هي الخصائص    : السؤال الرئيس لهذه الدراسة هو "من وجهة نظر أصحاب العمل

 الضرورية للخريجين لشغل الوظائف؟" 

 داف الدراسة: أه .4

ا لمتطلبات سوق  الهدف من هذه الدراسة هو تحديد أهم خصائص الخريجين وفقً 

 العمل من وجهة نظر أصحاب العمل. ولتحقيق ذلك حدد الباحث األهداف الفرعية التالية: 

 • المهارات المهمة في التوظيف. 
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 • مهارات االتصال والمعرفة الهامة للتوظيف.

 نية والحاسوبية الهامة للتوظيف. • المهارات المعرفية والف

 • السمات الشخصية المهمة للتعيين. 

 • المهارات اإلدارية الهامة للتعيين. 

 الدراسة  أهمية  .5

المهارات   ،تستمد هذه الدراسة أهميتها من متغيراتها الهامة مثل )االتصال

وألن هناك العديد    (.الصفات الشخصية والمهارات اإلدارية  ،المعرفية، التقنية والحاسوبية

فإن هذه الدراسة تحاول   ؛ من المحددات الممكنة لرفع فاعلية الخريجين في سوق العمل

الكشف عن طبيعة عمل الخريجين. أهم الصفات المطلوبة من الخريجين من وجهة نظر  

 في اآلتي:  وتتمثل األهمية العلمية والعملية للدراسة   ،أصحاب العمل

 األهمية العلمية  -5-1

إال أن   ،على الرغم من وجود العديد من الدراسات البحثية المعنية بسوق العمل -

الوصول إلى جميع خصائص الخريجين من وجهة نظر أصحاب العمل ال يزال يسير  

ببطء. وقد أدى ذلك إلى أوجه قصور في هيكل إطار المعرفة المرتبط بهذا  

 من الدراسات لعالج هذا النقص.   هناك حاجة إلى مزيد    ،وبالتالي ،الموضوع

ل الوظائف من وجهة نظر  محاولة الكشف عن أهم خصائص الخريجين الالزمة لشغ -

تمثل محاولة الستكمال الدراسات البحثية السابقة في هذا الصدد،    ، أصحاب العمل

 ا في ظل تضارب نتائج الدراسات السابقة. أكثر تحديدً  وبشكل  
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 األهمية العملية  -5-2

بل سوق العمل مهمة،  عتبر دراسة خصائص الخريجين المطلوبة من ق  تُ   ،عام  بشكل   -

لنظر إلى تأثير هذا البعد على تخطيط البرامج العلمية داخل  با  ، واألهم من ذلك

 الجامعة. 

أدت التغييرات التي فرضتها التطورات االقتصادية والتكنولوجية الجديدة والمهن   -

)من حيث الحدود( إلى خلق حاجة مهمة لتوفير الخريجين الذين يضيفون قيمة  

الخريجين في االحتفاظ بالعاملين  للمنظمة. تتمثل التحديات الرئيسية التي تواجه 

 ومواكبة التطورات في سوق العمل. 

رفع مستوى الخريجين من خالل تحديد أهم الخصائص المطلوبة في سوق العمل،   -

مما يساعدهم في الحصول على الوظائف ويزودهم بالقدرة على المنافسة في  

 سوق العمل. 

 

 منهجية الدراسة:  .6

الدراسة والطريقة المستخدمة في قياسها.  يتضمن هذا الجزء ما يلي: متغيرات 

مجتمع الدراسة الطريقة المستخدمة في جمع المعلومات والبيانات؛ األداة المستخدمة  

 في جمع البيانات األولية؛ والطرق اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات. 

   متغيرات الدراسة والطريقة المستخدمة لقياسها  -6-1

خصائص الخريجين من وجهة نظر أرباب العمل الذين  ناقشت هذه الدراسة أهم 

ناقشت هذه الدراسة المتغيرات  كما وظفوا خريجي جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل. 

 التالية: 
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 أهم مهارات التوظيف. -

 أهم مهارات االتصال والمعرفة للتوظيف.  -

 أهم المهارات المعرفية والفنية والحاسوبية للتوظيف.  -

 الشخصية للتعيين. أهم السمات  -

 أهم المهارات اإلدارية للتعيين.  -

 مجتمع وعينة الدراسة:  -6-2

يمثل مجتمع البحث جميع الشركات التي وظفت خريجي جامعة اإلمام عبد الرحمن  

مشاركين تلقوا االستبيان. استبعد   210بن فيصل. كانت عينة الدراسة عينة عشوائية من 

استبانة صالحة. وزعت    175كان هناك ما مجموعه    وبالتالي  ،استبانة لعدم صحتها  35الباحث  

لتحديد أهم خصائص الخريجين   ؛الباحثة االستبانة باستخدام أسلوب المقابلة الشخصية

 حسب احتياجات سوق العمل. 

انات  -6-3  مصدر البي

 الطرق التالية:  الباحثوناعتمد 

 دراسة طريقة المكتبة:   6-3-1

المكتبية. ومن خالل الحصول على المراجع  على أسلوب الدراسة الباحثون  اعتمد

من التعامل مع متغيرات الدراسة  الباحثون تمكن  -العلمية العربية واألجنبية ومراجعتها

بناء اإلطار النظري  وتحقيق هدفهم من بناء البحثية التي شملت الكتب والبحوث العلمية. 

 والفكري لهذه الدراسة.
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 الميدانية: طريقة الدراسة    6-3-2

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ومنهجيات البحث الكمية والنوعية  

ا. ومن ثم تحقيق الهدف  التي تعتمد على جمع الحقائق وتفسيرها الستخالص استنتاجاته 

آراء أصحاب العمل فيما يتعلق بأهم خصائص الخريجين فيما يتعلق  منها في فهم 

 بوظائفهم 

انات األساسية: أداة جمع   -6-4  البي

كانت أداة جمع البيانات األساسية عبارة عن استبيان تم تقديمه إلى أصحاب العمل  

ومديري إدارة الموارد البشرية في الشركات التي توظف خريجي الجامعات. تم توزيع  

 أقسام على النحو التالي:  6 على  سؤااًل  43االستبيان الذي تضمن 

  ، ومدة العمل ،وأنواع الوظائف  ،التي تم توظيفها يتعلق بالدرجات  :الجزء األول -

 وأهم الخصائص المطلوبة للخريجين. 

 يتعلق بمهارات االتصال ومعرفة الخريجين.   : الجزء الثاني -

 ويتعلق بأهم المهارات المعرفية المطلوبة من الخريجين.  : الجزء الثالث -

دارية المطلوبة  المهارات والقدرات الشخصية واإل  : يمثالن الرابع والخامس  الجزآن -

 من الخريجين. 

يحتوي على أسئلة حول درجة الرضا عن الخريجين والمقارنة مع   : الجزء السادس -

 الجامعات األخرى. 

 أداة الدراسة صدق   6-4-1

استبيان رضا أصحاب العمل الذي استخدمته مؤسسات االعتماد   وناستخدم الباحث

 الدولية من قبل والذي أثبت صدقه. 



 أصحاب العمل وجهة نظر  من أهم مهارات خريجي جامعة اإلمام الجامعيين  

 

20 

 

حساب عالقة األبعاد الفرعية لكل متغير بنفس الدرجة الكلية للمتغير. أظهرت  تم 

  صدق . تشير هذه النتائج إلى 0.881إلى  0.622النتائج معامالت ارتباط مهمة تتراوح من 

 وجهات نظر أصحاب العمل.المقياس وفًقا ل

 ثبات أداة الدراسة:  -6-5

وتراوحت معامالت ألفا   ،طريقة ألفا كرونباخ بحساب معامالت ألفاالباحثون اعتمد 

أقصى. تشير هذه النتائج إلى االتساق الكبير   كحد   0.913أدنى و  كحد   0.656كرونباخ بين 

في قياس المتغيرات التي تمت    ثبات أداة الدراسةوتدل أيًضا على    ،لمعامالت المقياس

 مناقشتها. 

 طرق التحليل اإلحصائي  -6-6

( للحصول على  18)   SPSSاستخدم الباحث البرنامج اإلحصائي    ؛لتحقيق أهداف البحث

  ؛ شمل هذه الطرق قياسات االتجاه المركزي والتشتتمجموعة من األساليب اإلحصائية. ت

 ؛ واالنحراف المعياري. المتوسطوهي: 

 قيود الدراسة  -6-7

قام الباحث باستطالع آراء أصحاب العمل في الفترة من   ،بناًء على أهداف الجامعة

. وقد فعل ذلك لتحديد رضا صاحب العمل وخصائص  2019أكتوبر  31إلى  2018نوفمبر  4

 الخريجين ووضع أهداف استراتيجية لمركز الخريجين والتطوير الوظيفي.
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ائج الدراسة الميدانية: .7  نت

ألبعاد هذه الدراسة.   ة لوصفيا ات اإلحصاء يستعرض الباحثون في هذا القسم 

 على النحو التالي. وهي 

 عينة الدراسة: اإلحصاءات الوصفية للدرجات العلمية ب -7-1

  ، بعينة الدراسةاإلحصاءات الوصفية للدرجات العلمية    التالي  (6)  رْقم  يوضح الشكل

 وذلك على النحو التالي:   

 

 اإلحصاءات الوصفية للدرجات العلمية بعينة الدراسة  :6 رْقمشكل 

الدرجات العلمية الشاغلة للوظائف في العينة موضع  كانت النسبة األكبر من 

ثم حملة   ، ٪(17.14يليها حملة الدبلوم )  ، ٪(65.14البكالوريوس )تتمثل في درجة الدراسة 

 ٪(. 1.71ا درجة الماجستير ) وأخيرً  ، ٪(16الدبلوم العالي )

 

17.14

65.14

16.00

1.71
0.00

Diploma Bachelor Higher Diploma Masters PhD
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العينة  الرحمن بن فيصل    شغلها خريجو جامعة اإلمام عبد  التيالمناصب   -7-2 ب

 موضع الدراسة:

عبد  أهم المناصب التي شغلها خريجو جامعة اإلمام  التالي ( 7)  رْقم  شكليوضح ال 

 بن فيصل بالعينة موضع الدراسة.    الرحمن

  

 

العينة موضع الدراسة عبد الرحمنالمناصب التى شغلها خريجو جامعة اإلمام  :7 رْقمشكل   بن فيصل ب

كانت النسبة األكبر من وظائف الدرجات العلمية التي شغلها خريجو جامعة اإلمام  

٪(،  29.1بن فيصل في موضوع الدراسة بالمؤسسات هي المناصب اإلدارية )   عبد الرحمن 

٪(، ثم  13.1ثم وظائف التدريس )  ،٪(18.9)الفنية ٪( والوظائف 19.4)  الدعمتليها وظائف 

الباقي  شغلت  ىووظائف أخر  ٪(5.1)اإلشرافية وظائف ال٪( و12) الفنية المناصب غير 

(2.3 .)٪ 

بن فيصل للوظائف   عبد الرحمنخريجي جامعة اإلمام مدة شغل  -7-3

الشركات موضع الدراسة:    ب

الفترة الزمنية التي استغرقتها المنظمة في  مدة  التالي  ( 8)  رْقم يوضح الشكل 

 .الجامعةتوظيف خريجي 

29.14

12.00

18.86

5.14

19.43

13.14

2.29

Administrative Non-
Professional

Professional Supervisor Support Staff Teaching
Profession

other
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الشركات موضع الدراسة عبد الرحمنمدة شغل خريجي جامعة اإلمام   :8 رْقمشكل   بن فيصل للوظائف ب

 

  5ما بين بن فيصل  عبد الرحمن جامعة اإلمام كانت النسبة األكبر لتوظيف خريجي 

٪(.  9.71سنوات ) 10 أكثر من  اوأخيرَّ   ،٪(10.29سنوات )  4-1تليها   ، ٪(80.57سنوات )  10إلى  

 . بن فيصل عبد الرحمنجامعة اإلمام هذا يعكس درجة ثقة الشركات في خريجي 

 

 موظفين جددتعيين  ها قرار لعند اتخاذمن الشركة  المطلوبة  أهم السمات   -7-4

فهم السمات المهمة التي تؤثر على قرار  يهدف هذا الجزء من االستبيان إلى 

م األجزاء المختلفة للسمات المهمة. النتائج موضحة  قي  التوظيف. يتضمن ستة أسئلة تُ 

 .التالي (9)  رْقم  في الشكل 

 

 أهم السمات المطلوبة من الشركة عند اتخاذها قرار لتعيين موظفين جدد  :9 رْقمشكل 

10.29

80.00

9.71

1- 4 years 5 to 10 years  > 10 years

3.77

1.65

4.02 3.89 3.98
3.77

English Language
skills

Computer skills Technical skills
specific for the

position

Prior Internship Work Ethics Previous job
experience
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كانت أهم السمات    ،أنه عندما تتخذ الشركات قرارات التوظيف  ( 9)   رْقم   الشكليوضح  

  ،(4.02بمتوسط ) بالوظيفة من منظور أصحاب العمل هي المهارات التقنية الخاصة 

مهارة التحدث  ثم  ،(3.89والتدريب السابق/التدريب المهني )  ،(3.89وأخالقيات العمل )

المهارات العامة للحاسب  ا ( وأخيرً 3.77وظيفية السابقة )( والخبرة ال3.77)  باللغة اإلنجليزية

 (. 1.65)  اآللي 

السمات عندما تتخذ  أهم متوسط الردود حول  التالي ( 1)  رْقم  يوضح الجدول

 الشركات قرارات لتوظيف الموظفين. 

 

 اتخاذ قرار التوظيفالسمات عند أهم حول  أرباب العملردود متوسط   :1 رْقم جدول

 المتوسط عدد السؤال  

1. 
 مهارات اللغة اإلنجليزية

175 3.77 

2. 
 الحاسوبمهارات 

175 1.65 

3. 
 مهارات التقنية الخاصة بالوظيفة

175 4.02 

4. 
 التدريب المسبق

175 3.89 

5. 
 أخالقيات العمل 

175 3.98 

6. 
 الخبرة السابقة في العمل 

175 3.77 

 3.51  متوسط  

 

بالتفصيل التقييمات الخاصة بالسمات الست    التالية   15إلى    10توضح األشكال من  

 األكثر أهمية عندما تتخذ الشركات قرارات بتعيين موظفين. 
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 الحاسوبمهارات  مهارات اللغة اإلنجليزية

 
عندما تتخذ الشركات  أهمية مهارات اللغة اإلنجليزية   :10 رْقمشكل 

 قرارات التوظيف 

 
عند اتخاذ الشركات قرارات   الحاسوبأهمية مهارات   :11 رْقمشكل 

 التوظيف 
 

 التدريب المسبق/التلمذة الصناعية المهارات الفنية المحددة للمنصب

 
المهارات الفنية الخاصة بالمنصب عندما  أهمية    :12 رْقمشكل 

التوظيف   تتخذ الشركات قراًرا ب

 
أهمية التدريب / التدريب المهني السابق عندما تتخذ   :13 رْقمشكل 

 الشركات قرارات التوظيف 

  

 

 أخالقيات العمل

 

 خبرة سابقة في الوظيفة

 
أهمية أخالقيات العمل عندما تتخذ الشركات قرارات   :14 رْقمشكل 

 التوظيف 

 
أهمية الخبرة الوظيفية السابقة عندما تتخذ الشركات   :15 رْقمشكل 

 قرار التوظيف 

 

  

29.14

34.29

22.86

12.00

1.71

Very High High medium Low Very Low

0.00 0.00

19.43

26.29

54.29

Very High High medium Low Very Low

14.86

74.86

7.43
2.86 0.00

Very High High medium Low Very Low

12.57

65.71

20.00

1.71 0.00

Very High High medium Low Very Low

12.57

74.29

11.43

1.71 0.00

Very High High medium Low Very Low

14.29

54.29

25.71

5.71

0.00

Very High High medium Low Very Low
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 لسمات الهامة عند اتخاذ قرار التوظيفلالتكرار والنسبة المئوية   :2 رْقمجدول 

 

 السؤال 

 اإلجابة

االنحراف  المتوسط
 المعيارى

مرتفع   االتجاه
 جدا  

 منخفض  متوسط  مرتفع 
منخفض  
 جدا 

1 

مهارات اللغة 

 اإلنجليزية

 3 21 40 60 51 التكرار
 مرتفع 1.05 3.77

 % 29.1 34.3 22.9 12 1.7 

2 
 95 46 34 0.00 0.00 التكرار الحاسوبمهارات 

 منخفض 0.786 1.65
 % 0.00 0.00 9.4 26.3 54.3 

مهارات التقنية  3

 الخاصة بالوظيفة

 0 5 13 131 26 التكرار
 مرتفع 0.582 4.02

 % 4.9 74.9 7.4 2.9 0 

 0 3 35 115 22 التكرار التدريب المسبق 4
 مرتفع 0.620 3.89

 % 12.6 65.7 20 1.7 0 
5 

 0 3 20 130 22 التكرار أخالقيات العمل
 مرتفع 0.556 3.98

 % 12.6 74.3 11.4 1.7 0 
6 

الخبرة السابقة 

 في العمل

 0 10 45 95 25 التكرار
 مرتفع 0.761 3.77

 % 14.3 54.3 25.7 5.7 0 

 الكفاءة المهنية  -7-5

فهم أبعاد الكفاءة المهنية التي تؤثر على قرار  يهدف هذا الجزء من االستبيان إلى 

 م األجزاء المختلفة للكفاءة المهنية. النتائج كما يلي. قي  التوظيف. يتضمن أربعة أبعاد تُ 

 مهارات التواصل   7-5-1

والمهارات التي تؤثر على  التواصل  يهدف هذا الجزء من االستبيان إلى فهم أهمية  

ألجزاء المختلفة للسمات المهمة. النتائج موضحة  ام قي  تُ قرارات التوظيف. يتضمن أسئلة 

 . التالي ( 16)  رْقم  في الشكل 
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 أهمية مهارات التواصل عند اتخاذ الشركة لقرار التوظيف    :16  رْقمشكل 

كانت أهم مهارات   ،أنه عندما تتخذ الشااركات قرارات التوظيف  (16)  رْقميوضااح الشااكل  

 ،( 3.83من منظور أصااحاب العمل هي مهارات إجادة اللغة اإلنجليزية بمتوسااط )التواصاال  

 (.3.7(، أخيًرا مهارات الكتابة )3.77(، ثم مهارة االستماع )3.82ومهارة التحدث )

 

التواصل، وذلك كما  متوسط الردود على مهارات  التالي  (3)  رْقم الجدول يوضح 

 يلي: 

 

 أهم مهارات التواصلمتوسط ردود أرباب العمل حول  3 رْقمجدول 

 نقاط عدد السؤال  

1. 
 إجادة اللغة اإلنجليزية

175 3.83 

2. 
 التحدث

175 3.82 

3. 
 االستماع

175 3.77 

4. 
 كتابهال

175 3.70 

 3.78 متوسط 

 

 

3.83 3.82

3.77

3.7

English language
proficiency

Speaking Listening Writing



 أصحاب العمل وجهة نظر  من أهم مهارات خريجي جامعة اإلمام الجامعيين  

 

28 

 

 

بالتفصيل تقييمات األجزاء األربعة لمهارات   ة التالي 20إلى  17توضح األشكال من 

 عندما تتخذ الشركات قرارات التوظيف. والمعرفة االتصال  

 التحدث إجادة اللغة اإلنجليزية 

 

 

أهمية إتقان اللغة اإلنجليزية عندما تتخذ     :17 رْقم شكل 

 الشركات قرارات التوظيف 

 

أهمية مهارات التحدث عندما تتخذ الشركات   18 رْقم شكل 

 قرارات التوظيف 

 

 االستماع

 

اب  ة كت

 

أهمية مهارات االستماع عندما تتخذ   :19 رْقم شكل 

 الشركات قرارات التوظيف

 

ابة عندما تتخذ الشركات قرار   20 رْقم شكل  أهمية مهارات الكت

 التوظيف 

 

 

11.43

68.00

13.71
6.29

0.57

Very High High medium Low Very Low

11.43

64.57

19.43

4.00
0.57

Very High High medium Low Very Low

9.14

66.29

18.29

5.14
1.14

Very High High medium Low Very Low

9.71

54.86

30.86

4.57
0.00

Very High High medium Low Very Low
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 مهارات االستماع والتواصللُبعد التكرار والنسبة المئوية   : 4 رْقمجدول 

 
 

 السؤال 
 االجابه 

 

 المتوسط 

 

االنحراف  
 المعياري

 

 االتجاه 
مرتفع  
 جدا  

منخفض   منخفض  متوسط  مرتفع 
 جدا 

1 
إجادة اللغة  

 اإلنجليزية

 1 11 24 119 20 التكرار

 مرتفع  0.728 3.83

% 11.4 68 13.7 6.3 0.6 

2 
 1 7 34 113 20 التكرار يتحدث

 منخفض 0.701 3.82

% 11.4 64.6 19.4 4 0.6 

3 
 2 9 32 116 16 التكرار االستماع

 مرتفع  0.730 3.77

% 9.1 66.3 18.3 5.1 1.1 

4 
 0 8 54 96 17 التكرار كتابه

 مرتفع  0.707 3.70

% 9.7 54.9 30.9 4.6 0 

 

 المهارات المعرفية والتقنية والحاسوبية 7-5-2

يهدف هذا الجزء من االستبيان إلى فهم أهمية المهارات المعرفية والتقنية  

م األجزاء المختلفة  قي  التوظيف. يتضمن ستة أسئلة تُ والحاسوبية التي تؤثر على قرار 

 . التالي ( 21)  رْقم   للسمات المهمة. النتائج موضحة في الشكل

 

 المعرفية والتقنية والحاسوبية المهارات أبعاد   :21 رْقمشكل 

3.71 3.7 3.71

3.94

Basic Computer skills Critical analysis Mathematical skills Logical thinking
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كانت أهم   ،أنه عندما تتخذ الشركات قرارات التوظيف ( 21)  رْقم  يوضح الشكل

المهارات المعرفية والتقنية والحاسوبية من وجهة نظر أصحاب العمل هي مهارات التفكير 

،  3.71األساسية والمهارات الرياضية )  الحاسوبثم مهارات  ،(3.94المنطقي بمتوسط ) 

 (. 3.7(، أخيًرا، التحليل النقدي ) 3.71

متوسط االستجابات ألبعاد المهارات المعرفية   التالي  ( 5)  رْقم  الجدول يوضح 

 والتقنية والحاسوبية. 

 

 المهارات المعرفية والمهارات التقنية ومهارات الحاسوب  أبعادمتوسط ردود أرباب العمل حول   :5 رْقمجدول 

 نقاط عدد السؤال  

1. 
 الحاسوب المهارات األساسية الستخدام 

175 3.71 

2. 
 التحليل النقدي

175 3.70 

3. 
 رياضيةالمهارات ال

175 3.71 

4. 
 التفكير المنطقي

175 3.94 

 3.76 متوسط
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تقييمات األجزاء األربعة للمهارات المعرفية   ة التالي 25إلى  22توضح األشكال من 

 والتقنية والحاسوبية عندما تتخذ الشركات قرارات التوظيف. 

 

 

 

 األساسية  الحاسوبمهارات 

 

 التحليل النقدي

 

 

 أهمية مهارات الحاسوب األساسية    :22 رْقمشكل 

 

 أهمية مهارات التحليل النقدي   :23 رْقمشكل 

 

 التفكير المنطقي المهارات الرياضية 

 

 

 أهمية المهارات الرياضية   :24 رْقمشكل 

 

 أهمية التفكير المنطقي  :25 رْقمشكل 

 

 

  

9.71

55.43

31.43

2.86 0.57

Very High High medium Low Very Low

11.43

52.57

31.43

3.43 1.14

Very High High medium Low Very Low

10.86

56.00

27.43

5.14
0.57

Very High High medium Low Very Low

22.29

60.57

12.57

4.00
0.57

Very High High medium Low Very Low
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 الحاسوبوالتقنية، ومهارات  المعرفية لمهاراتلالتكرار والنسبة المئوية   :6 رْقمجدول 

 
 

 السؤال 

 االجابه 
 

 المتوسط 

 

االنحراف  
 المعياري

 

مرتفع   االتجاه 
 جدا  

 منخفض  متوسط  مرتفع 
منخفض  
 جدا 

1 
المهارات األساسية 

 الحاسوبالستخدام 

 التكرار
17 97 55 5 1 

 مرتفع  0.703 3.71

% 9.7 55.4 31.4 2.9 0.9 

 التحليل النقدي 2

 التكرار
20 92 55 6 2 

 مرتفع  0.762 3.70

% 11.4 52.6 31.4 3.4 1.1 

 رياضيةالمهارات ال 3

 التكرار
19 98 48 9 1 

 مرتفع  0.749 3.71

% 10.9 56 27.4 5.1 0.6 

 التفكير المنطقي 4

 التكرار
28 111 34 1 1 

 مرتفع  0.653 3.94

% 16 3.4 19.4 0.6 0.6 

 

 السمات الشخصية  7-5-3

يهدف هذا الجزء من االستبيان إلى فهم السمات الشخصية المهمة التي تؤثر على  

قرار التوظيف. يتضمن ستة أسئلة تقيم األجزاء المختلفة للسمات المهمة. النتائج موضحة  

 . التالي ( 26)  رْقم  في الشكل 

 

 الصفات الشخصيةمهارات أبعاد   :26  رْقمشكل 

3.87

3.69

3.58

3.87
3.81 3.83

3.71

3.83

3.73

3.82
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أنه عندما تتخذ الشااااركات قرارات التوظيف، كانت    (26) رْقميوضااااح الشااااكل 

أهم أبعاد السااااامات الشاااااخصاااااية من وجهة نظر أصاااااحاب العمل هي مهارات  

(، ثم مهااارات الثقااة  3.87التعاااماال مع اآلخرين ومهااارات اإلبااداع بمتوساااااااط )

ا  ( وأخيرً 3.71(، ثم مهااارة االلتزام بااالمواعيااد )3.82بااالنفس والتحفيز الااذاتي )

 (.3.7اتي )االنضباط الذ

 متوسط الردود حول أبعاد السمات الشخصية. ةالتالي  (7)  رْقم الجدوليوضح 

 

 

 الشخصية السماتأبعاد متوسط ردود أرباب العمل حول   :7 رْقمجدول 

 نقاط عدد السؤال  

1. 
 اإلبداع 

175 3.87 

2. 
 االعتمادية

175 3.69 

3. 
 على التدريبالرغبة في الحصول 

175 3.58 

4. 
 مهارات التعامل مع اآلخرين

175 3.87 

5. 
 االلتزام بالمواعيد 

175 3.81 

6. 
 الثقة بالنفس

175 3.83 

7. 
 االنضباط الذاتي 

175 3.71 

8. 
 الدافع الذاتي 

175 3.83 

9. 
 االعتماد على الذات / االستقالل

175 3.73 

10. 
 المهنيةفهم المسئولية واألخالق  

175 3.82 

 3.61 متوسط
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بالتفصيل تقييمات األجزاء العشرة من   ة التالي 36إلى  27توضح األشكال من 

 السمات الشخصية عندما تتخذ الشركات قرارات التوظيف. 

 

 

 

 

 

 بداعإلا

 

 ة االعتمادي

 

 أهمية مهارات اإلبداع  :27 رْقمشكل 

 

 أهمية مهارات االعتمادية  :28 رْقمشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.14

63.43

21.14

2.29 0.00

Very High High medium Low Very Low

9.14

58.29

25.71

6.29
0.57

Very High High medium Low Very Low
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س التدريب على مهارات  كتساباالرغبة في   العملرأ

 

 مهارات التعامل مع اآلخرين

 

أهمية الرغبة في اكتساب مهارات   :29 رْقمشكل 

س العمل  التدريب على رأ

 

 أهمية مهارات التعامل مع اآلخرين   :30 رْقمشكل 

 

 

 

 

 

المواعيد  االلتزام ب

 

 

 

 

 

س النف  الثقة ب

 

المواعيد  31 رْقمشكل   أهمية مهارات االلتزام ب

 

النفس   :32 رْقمشكل   أهمية الثقة ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.71

50.29

29.71

9.14

1.14

Very High High medium Low Very Low

22.29

60.57

12.57

4.00
0.57

Very High High medium Low Very Low

9.71

64.00

24.00

2.29 0.00

Very High High medium Low Very Low

8.57

72.00

15.43

2.29 1.71

Very High High medium Low Very Low
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 االنضباط الذاتي

 

 

 الدافع الذاتي

 

 أهمية االنضباط الذاتي :33 رْقمشكل 

 

 أهمية التحفيز الذاتي :34 رْقمشكل 

 

 

 

 

 ولية المهنية واألخالقية ؤفهم المس االعتماد على الذات/االستقالل

 

 أهمية االعتماد على الذات / االستقالل  :35 رْقمشكل 

 

أهمية فهم المسؤوليات المهنية    :36 رْقمشكل 

 واألخالقية

  

5.71

64.00

26.29

4.00
0.00

Very High High medium Low Very Low

4.00

79.43

13.14

2.29 1.14

Very High High medium Low Very Low

8.00

65.71

17.71

8.00

0.57

Very High High medium Low Very Low

6.86

77.14

8.57 6.29
1.14

Very High High medium Low Very Low
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 بعاد السمات الشخصيةألالتكرار والنسبة المئوية   :8 رْقمجدول 

 
 

 السؤال 

 االجابه 
 

 المتوسط 

 

االنحراف  
 المعياري

 

مرتفع   االتجاه 
 جدا  

 منخفض  متوسط  مرتفع 
منخفض  
 جدا 

 اإلبداع 1

 0 4 37 111 23 التكرار

 مرتفع  0.648 3.87

% 13.1 63.4 21.1 2.3 0 

 االعتمادية 2

 1 11 45 102 16 التكرار

 مرتفع  0.747 3.69

% 9.1 58.3 25.7 6.3 0.6 

3 
الرغبة في الحصول 

 على التدريب

 2 16 52 88 17 التكرار

 مرتفع  0.832 3.58

% 9.7 50.3 29.7 9.1 1.1 

4 
مهارات التعامل مع 

 اآلخرين

 0 3 37 114 21 التكرار

 مرتفع  0.621 3.87

% 12 65.1 21.1 1.7 0 

5 

 االلتزام بالمواعيد
 0 4 42 112 17 التكرار

 مرتفع  0.628 3.81

% 9.7 64 24 2.3 0 

6 
 الثقة بالنفس

 3 4 27 126 15 التكرار

 مرتفع  0.678 3.83

% 8.6 72 15.4 2.3 1.7 

7 
 االنضباط الذاتي

 0 7 46 112 10 التكرار

 مرتفع  0.632 3.71

% 5.7 64 26.3 4 0 

8 
 الدافع الذاتي

 2 4 23 139 7 التكرار

 مرتفع  0.581 3.83

% 4 79.4 13.1 2.3 1.1 

9 
االعتماد على 

 الذات / االستقالل

 1 14 31 115 14 التكرار

 مرتفع  0.746 3.73

% 8 65.7 17.7 8 0.6 

10 
فهم المسئولية 

 واألخالق المهنية

 2 11 15 135 12 التكرار

 مرتفع  0.693 3.83

% 6.9 77.1 8.6 6.3 1.1 

 

، من وجهة نظر أصحاب العمل في اتخاذ قرارات  التالي ( 37)  رْقم  يوضح الشكل 

 التوظيف، أهم السمات الشخصية المطلوبة من الخريجين في سوق العمل. 
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 من وجهة نظر أرباب العمل أهم السمات الشخصية المطلوبة من الخريجين في سوق العمل  :37 رْقمشكل 

أن اإلبداع هو أهم مهارة من وجهة نظر أصحاب العمل.    ( 37)  رْقم  يتضح من الشكل 

يتبع ذلك االعتمادية، ومهارات التعامل مع اآلخرين، والرغبة في الحصول على تدريب أثناء 

 ا االلتزام بالمواعيد.العمل، وأخيرً 

 أهم السمات الشخصية المطلوبة متوسط ردود أرباب العمل حول   :9 رْقمجدول 

 من وجهة نظر أرباب العمل من الخريجين في سوق العمل

 

 السؤال 
 االجابه 

الرغبة في الحصول  االعتمادية  اإلبداع 
 على التدريب على العمل 

 المواعيد  مهارات 

أهم السمات الشخصية  

المطلوبة من الخريجين في  

من وجهة  سوق العمل

 نظر أرباب العمل

 4 19 16 62 74 التكرار

% 42.3 35.4 9.1 10.9 2.3 

 المهارات اإلدارية   7-5-4

يهدف هذا الجزء من االستبيان إلى فهم أهمية المهارات اإلدارية التي تؤثر على  

م األجزاء المختلفة  قي  أصحاب العمل عند اتخاذ قرار التوظيف. يتضمن ستة أسئلة تُ 

 . التالي ( 38)  رْقم   المهمة. النتائج موضحة في الشكلللسمات 

42.29

35.43

9.14
10.86

2.29

Creativity Dependability Desire to gain on-
the job training

Interpersonal skills Punctuality
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 اإلدارية  أبعاد المهارات :38 رْقمشكل 

 

 أبعاد المهارات اإلداريةمتوسط ردود أرباب العمل حول  :10 رْقمجدول 

 نقاط عدد السؤال  

 القدرة على تنظيم المهام .1
175 4.04 

 القدرة على تفويض المهام .2
175 4.05 

 القدرة على تحديد أولويات المهام .3
175 3.86 

 القدرة على العمل ضمن فريق  .4
175 3.98 

 القدرة على تحديد وصياغة وحل المشاكل  .5
175 4.06 

 مهارات العرض  .6
175 3.94 

 مهارات القيادة .7
175 4.05 

 المهني التوجه  .8
175 4.07 

 المبادرة .9
175 4.07 

4.04 4.05

3.86

3.98

4.06

3.94

4.05
4.07 4.07

4.1

4.05

4



 أصحاب العمل وجهة نظر  من أهم مهارات خريجي جامعة اإلمام الجامعيين  

 

40 

 

 إدارة الوقت  .10
175 4.10 

 معرفة الشئون الدولية .11
175 4.05 

 المهنيالجودة الشاملة للعمل  .12
175 4.00 

 متوسط 
4.03 

 

 

بالتفصيل تقييمات األجزاء االثني عشر من   التالية  50إلى  39توضح األشكال من 

 المهارات اإلدارية عندما تتخذ الشركات قرارات التوظيف. 

 

 

 

 القدرة على تنظيم المهام

 

 

 المهام إدارةالقدرة على 

 

 المهام إدارةأهمية القدرة على    :39 رْقمشكل 

 

 أهمية القدرة على تفويض المهام   :40 رْقمشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.71

64.57

9.71
4.00

0.00

Very High High medium Low Very Low

22.29

60.57

12.57

4.00
0.57

Very High High medium Low Very Low
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 القدرة على العمل في فريق القدرة على تحديد أولويات المهام

 

 أهمية القدرة على ترتيب أولويات المهام    :41 رْقمشكل 
 

 أهمية القدرة على العمل ضمن فريق   :42 رْقمشكل 

 

 

 

 

 

 

اغة وحل المشاكل  القدرة على تحديد وصي

 

 

 

 

 

 

 مهارات العرض

 

اغة وحل    :43 رْقمشكل  أهمية القدرة على تحديد وصي

 المشكالت

 

 أهمية مهارات العرض : 44 رْقمشكل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

79.43

13.14

2.29 2.29

Very High High medium Low Very Low

21.14

58.29

17.71

2.86
0.00

Very High High medium Low Very Low

19.43

68.00

11.43

1.14 0.00

Very High High medium Low Very Low

21.14

58.86

14.29

4.57
1.14

Very High High medium Low Very Low
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ادية   الموقف المهني المهارات القي

 

ادية    :45 رْقمشكل   أهمية المهارات القي

 

 أهمية الموقف المهني : 46 رْقمشكل 

  

 

 

ادر   ةمب

 

 

 إدارة الوقت

 

ادرة 47 رْقمشكل   المب
 

 أهمية إدارة الوقت  48 رْقمشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.57

64.00

14.86

0.57 0.00

Very High High medium Low Very Low

22.30

65.10

10.30

2.30 0.00

Very High High medium Low Very Low

17.14

74.29

7.43
1.14 0.00

Very High High medium Low Very Low

22.29

66.86

9.14
1.71 0.00

Very High High medium Low Very Low



 أصحاب العمل  وجهة نظر  من أهم مهارات خريجي جامعة اإلمام الجامعيين  

43 

 

 

 

 

 

 المعرفة بالشؤون الدولية 

 

 الجودة الشاملة للعمل المهنى

 

 أهمية المعرفة بالشؤون الدولية  :49 رْقمشكل 

 

 الجودة الشاملة للعمل المهني 50 رْقمشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.14

66.29

9.14
3.43

0.00

Very High High medium Low Very Low

22.29

60.57

12.57

4.00
0.57

Very High High medium Low Very Low
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   اإلدارية بعاد المهاراتألالتكرار والنسبة المئوية   :11 رْقمجدول 

  

 السؤال

  االجابه

 المتوسط

االنحراف 
 المعيارى

 

 االتجاه
مرتفع 
 جدا  

منخفض  منخفض متوسط مرتفع
 جدا

القدرة على  1

 تنظيم المهام

 مرتفع 0.689 4.04 0 7 17 113 38 التكرار

% 1.7 64.6 9.7 4 0 

القدرة على  2

 تفويض المهام

 مرتفع 0.627 4.05 0 2 24 112 37 التكرار

% 21.1 64 13.7 1.1 0 

القدرة على تحديد  3

 أولويات المهام

 مرتفع 0.825 3.86 4 8 25 109 29 التكرار

% 16.6 62.3 14.3 4.6 2.3 

على  القدرة 4

العمل ضمن 

 فريق

 مرتفع 0.710 3.98 0 5 31 102 37 التكرار

% 21.1 58.3 17.7 2.9 0 

القدرة على تحديد  5

وصياغة وحل 

 المشاكل

 مرتفع 0.594 4.06 0 2 20 119 34 التكرار

% 19.4 68 11.4 1.1 0 

 مرتفع 0.800 3.94 2 8 25 103 37 التكرار مهارات العرض 6

% 21.1 58.9 14.3 4.6 1.1 

 مرتفع 0.614 4.06 0 1 26 112 36 التكرار مهارات القيادة 7

% 20.6 64 14.9 0.6 0 

 مرتفع 0.643 4.07 0 4 18 114 39 التكرار التوجه المهنى 8

% 22.3 65.1 10.3 2.3 0 

 مرتفع 0.536 4.07 0 2 13 130 30 التكرار المبادرة 9

% 17.1 74.3 7.4 1.1 0 

 مرتفع 0.612 4.08 0 3 16 117 39 التكرار إدارة الوقت 10

% 22.3 66.9 9.1 1.7 0 

معرفة الشئون  11

 الدولية

 مرتفع 0.663 4.05 0 6 16 116 37 التكرار

% 21.1 66.3 9.1 3.4 0 

الجودة الشاملة  12

 للعمل المهنى

 مرتفع 0.750 4.00 1 7 22 106 39 التكرار

% 22.3 60.6 12.6 4 0.6 
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، من وجهة نظر أصحاب العمل عند اتخاذ قرارات  التالي ( 51)  رْقم  يوضح الشكل 

 التوظيف، أهم المهارات اإلدارية المطلوبة من الخريجين في سوق العمل. 

 

  أهم المهارات اإلدارية المطلوبة من الخريجين في سوق العمل   :51 رْقمشكل 

 من وجهة نظر أرباب العمل 

، من وجهة نظر أصحاب العمل، أن المهارة اإلدارية األكثر  (51)  رْقم   يتضح من الشكل 

كالت  أهمية هي القدرة على العمل في فريق. ويتبع ذلك القدرة على تحديد المش

 وصياغتها وحلها، والقدرة على ترتيب أولويات المهام، وأخيًرا القدرة على تفويض المهام.

 

 المهارات اإلداريةأهم متوسط ردود أرباب العمل حول  :12 رْقمجدول 

 من وجهة نظر أرباب العمل لخريجين في سوق العملل

 
 السؤال 

 االجابه
القدرة على  
 تفويض المهام

القدرة على  
العمل ضمن  

 فريق

القدرة على العمل في  
 فريق

القدرة على تحديد وصياغة  
 وحل المشاكل 

أهم المهارات اإلدارية  

للخريجين من وجه نظر  

 أرباب العمل 

 39 113 18 5 التكرار

% 2.9 10.3 64.6 22.3 

 

2.9
10.3

64.6

22.3

Ability to Delegate
tasks

Ability to Prioritise
tasks

Ability to Work in a
team

Ability to Identify,
formulate and solve

problems
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عبد لمواصلة توظيف خريجي جامعة اإلمام آراء أصحاب العمل  -7-6

 بن فيصل الرحمن

يهدف هذا الجزء من االستبيان إلى فهم الفرص المتاحة ألصحاب العمل لالستمرار  

  رْقم   . النتائج موضحة في الشكل بن فيصل  عبد الرحمنجامعة اإلمام  في توظيف خريجي  

 . التالي ( 52)

 

احة ألصحاب العمل لمواصلة توظيف خريجي جامعة اإلمام   :52 رْقمشكل   بن فيصل عبد الرحمنالفرص المت

٪ من أرباب العمل في  85.14سيستمر ، (52) رْقم كما هو موضح في الشكل

جامعة اإلمام   ٪ فقط سيتوقفون عن توظيف خريجي 2.29وأن الجامعة،  توظيف خريجي 

 بن فيصل. عبد الرحمن 

 

 استمرار أرباب العمل في توظيف خريجي الجامعة فرص لالتكرار والنسبة المئوية   :13 رْقمجدول 

 

 السؤال 
 االجابه 

منخفض   منخفض  متوسط  مرتفع  مرتفع جدا  
 جدا 

ما هي الفرص التي ستستمر في 

 الجامعة؟توظيف خريجي 

 4 19 16 62 74 التكرار

% 42.3 35.4 9.1 10.9 2.3 

 

23.43

61.71

12.57

2.29 0.00

Very Good Good OK Poor Very Poor
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 ة بتوظيف خريجين من جامعات أخرى مقارنً  -7-7

يهدف هذا الجزء من االستبيان إلى فهم الفرص المتاحة ألصحاب العمل لمواصلة  

  بالمقارنة مع خريجي الجامعات األخرى. النتائج موضحة في الشكل  IAUتوظيف خريجي 

 . التالي (53)   رْقم

 

 

العمل بمقارنة أر :53 رْقمشكل   ىخرألالجامعات اخريجي الجامعة بخريجي لاب ب

 

الفرص المتاحة ألصحاب العمل لمواصلة توظيف خريجين   (53)  رْقم يوضح الشكل

٪ من أرباب العمل  82.29بالمقارنة مع خريجي الجامعات األخرى، فإن  .من جامعات أخرى

٪ فقط لديهم وجهة نظر 2.29هم من بين أفضل الخريجين، وأن  IAUيعتبرون أن خريجي 

 معاكسة. 

 

العمل خريجي الجامعة بخريجي الجامعات اآلخريبلمقارنة أرالتكرار والنسبة المئوية   :14 رْقمجدول   اب ب

 

 السؤال 
 االجابه 

مرتفع  
 جدا  

منخفض   منخفض  متوسط  مرتفع 
 جدا 

بناًء على خبراتك السابقة مع خريجي جامعة 

خريجي اإلمامين الجامعيين، كيف يقارنون مع 

 الجامعات األخرى؟

 0 4 27 104 40 التكرار

% 21.1 64 13.7 1.1 0 

 

22.86

59.43

15.43

2.29 0.00

Very Good Good OK Poor Very Poor
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ائج والتوصيات  النت
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ائج والتوصيات   .8  :والمقترحاتالنت

ائج    -8-1  النت

 أسفرت نتائج الدراسة عما يلي :  

بن فيصل بالشركات    عبد الرحمن جامعة اإلمام    وخريجتمثلت أكثر المناصب التي شغلها   -

٪(، تليها وظائف  29.1المناصب اإلدارية ) بنسبة المناصب اإلدارية محل الدراسة في 

٪(، ثم المناصب غير  13.1٪(، ثم وظائف التدريس )18.9) الفنية  ٪( والوظائف  19.4)  الدعم

 ٪(. 2.3الباقي ) لت شغ ى ووظائف أخر  ٪( 5.1)اإلشرافية  وظائف ال٪( و12)الفنية  

حيث بلغت   ،معظم الشركات محل الدراسة لديها خبرة في توظيف خريجي الجامعة -

  10، أكثر من  ٪80.6سنوات   10  –  5خبرة المنظمات في توظيف خريجي الجامعة من 

 .  ٪9.7سنوات 

الفنية  مهارات ال : عند اتخاذ قرار بالتوظيف تهتم الشركات بالسمات التالية في الخريج -

الخاصة بالوظيفة، أخالقيات العمل، التدريب المسبق، الخبرة السابقة في العمل،  

 مهارات اللغة اإلنجليزية.

تتمثل أهم مهارات التواصل والمعرفة في إجادة اللغة اإلنجليزية، والطالقة في   -

 التحدث، ومهارة االستماع ثم مهارة الكتابة. 

بالترتيب في المهارات الرياضية،   الحاسوبو الفنية تتمثل أهم المهارات المعرفية و -

 ، مهارة التحليل النقدي، مهارة التفكير المنطقي. الحاسوبمهارات استخدام 

ولية واألخالق المهنية،  ؤ فهم المس :تتمثل أهم خمس سمات شخصية للخريجين في -

 ثم الدافع الذاتي، ثم الثقة بالنفس، ثم مهارات التعامل مع األخرين، ثم اإلبداع. 

مهارة المبادرة، إدارة الوقت، التوجه المهني،    :تتمثل أهم خمس مهارات إدارية في -

 القدرة على تحديد وصياغة وحل المشاكل، مهارات القيادة. 

  المطلوبة الشخصية الخصائص أهم تتمثل  ؛ التوظيف قرار  العمل أصحاب يتخذ عندما  -

  في  والرغبة   ، اآلخرين مع  التعامل  ومهارات   واالعتمادية،  اإلبداع،في  للخريجين 

 . بالمواعيد وااللتزام  ،العمل أثناء  تدريب  على الحصول
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  : في  لخريجين ل  المطلوبة  المهارات  أهمتتمثل    ؛التوظيف  قرار  العمل  أصحاب  يتخذ  عندما -

  والقدرة   ،وحلها  وصياغتها  المشكالت   تحديد  على  والقدرة   فريق،  في   العمل  على   القدرة

 . المهام تفويض  على والقدرة   المهام أولويات تحديد  على

  ٪ 85.1حيث هناك رغبة مرتفعة لا    ،IAUمعظم الشركات لديها الرغبة في توظيف خريجي   -

  ٪2.3  ى لد  ة وهناك رغبة ضعيف  ، ٪12.6  ىلد  ة ، وهناك رغبة متوسطIAUلتوظيف خريجي  

 . IAUلتوظيف خريجي 

بالمقارنة بخريجي الجامعات األخرى،   IAUخريجي ارتفاع مستوى معظم الشركات يري  -

،  أداء خريجي الجامعة بالمقارنة بخريجي الجامعات األخرىارتفاع مستوى    ٪ 82.3يرى  حيث  

  ٪ 2.3؛ وأخيرًا يرى خريجي الجامعة بالجامعات األخرى ى مستوتوسط  ٪15.4بينما يرى 

 توى الخريجين. سانخفاض م

 

 

 التوصيات:    -8-2

ا الباحثون؛ يمكن صاااياغة التوصااايات على ي الذي قدمهفي ضاااوء النتائج واإلطار النظر 

 :النحو التالى

واالندماج في   ،باساتخدام ورش العمل  ؛العمل على اساتخدام أسااليب التدريب الحديثة -

 .والتعليم الذاتي ،والمحاكاة ،بيئة العمل

في تسااااهيل ، ويقوم بدور  فعال   ا عاليً  تأهياًل يكون المدرب القائم على التدريب مؤهاًل  -

 .تعلم محتوى التدريب

إلى جااانااب آخر التحااديثااات  ،تتضااااااامن البرامج التاادريبيااة المهااارات والمعااارف التطبيقيااة -

 .المطورة في مجال التدريب

 .لتحسين األداء الفعال للعامل ؛أهمية دعم اإلدارة العليا في عملية التدريب -
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وإزالة الحواجز التي تحول دون االتصاااااال بين المديرين   ،االساااااتماع إلى آراء الموظفين -

وباالتاالي تحقيق التكاامال   ،ودفع مساااااااتوياات صااااااانع القرار إلى اإلدارة  ،والمرؤوساااااااين

 .الوظيفي

والمشاااااااركة الفعالة مع   ،تفاعل المتدربين مع المعلومات الخاصااااااة بالمحتوى التدريبي -

 .المدرب في تطبيق وممارسة األنشطة

من خالل التفكير الجيااد وحاال المشاااااااكالت وإدارة  ؛لمعرفيااة للخريجينزيااادة القاادرات ا -

 .العالقات المنطقية

ألداء  ؛الخريجين الادافع الساااااااتثماار جهودهم في تطوير خبراتهم ومعلومااتهمامتالك  -

 ،وعند االقتضااء   ،في قدرتهم على أداء المهامثقة الخريجين  المهام على أفضال وجه.  

 .على تنفيذ المهام الموكلة إليهم

بحياث يكون هنااك قادر كبير من الحمااس والتفااني في   ،دمج الخريجين في مكاان العمال -

 .القيام بالعمل المنوط بهم

الحاسااوب التركيز على تنمية المهارات الفنية للمتدربين والعمل على إكسااابهم مهارات   -

 .واألنظمة اإللكترونية

من خالل االبتكاار والتطوير في  ؛المهاارات الشاااااااخصاااااااياة للمتادربينالتركيز على تنمياة  -

 .العمل لتحسين التواصل الفعال لديهم

 

 مقترٍح قيد التنفيذ:   -8-3

بسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي   2030انطالقًا من أهداف رؤية المملكة 

الطالب نحو  ستراتيجية للجامعة بتوجيه الومتطلبات سوق العمل، وفي ضوء الخطة ا

وفي ظل مبادرات مركز الخريجين والتنمية المهنية   ،الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة

من خالل الكفاءات التي تجعل الفرد أكثر  ؛بجدارة التوظيف نبضرورة إعداد خريجين يتسمو
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يهدف مركز   -ا في وظيفتها ناجحً وتجعله أيًض  ،دائم   للحصول على العمل بشكل   جدارةً 

وفيما   ريجين والتنمية المهنية بإنشاء سجل المهارات المهنية والشخصية للخريجين. الخ

 يلي نبذة عن السجل المنشود: 

 

 سجل المهارات المهنية والشخصية أواًل: ماهية 

ترصد وتوثق المهارات الشخصية والمهنية  هو وثيقة رسمية معتمدة من الجامعة 

يصدرها مركز الخريجين والتنمية المهنية  غير األكاديمية، خالل مرحلة الدراسة الجامعية، 

المهارات المهنية  تشتمل على كافة  ؛وخدمة المجتمعللدراسات والتطوير بوكالة الجامعة 

 والشخصية التي اكتسبها الخريج خالل دراسته الجامعية.  

 

 : المهارات المهنية والشخصيةسجل  أهداف ا: يً ثان

بوثيقة رسمية توضح المهارات المهنية والشخصية المكتسبة خالل   الخريجين تزويد  .1

 مرحلة الدراسة الجامعية.  

 من خالل دعم وإثراء السيرة الذاتية للطلبة.    ؛تحسين مخرجات الجامعة .2

 .األهلية والحكوميةفي القطاعات الجامعة  خريجي تحسين فرص توظيف  .3

 في تأهيل نفسه في المجاالت اإلضافية غير األكاديمية.  الخريج إبراز جهود  .4

 وجهودهم الشخصية وتفاعلهم مع الحياة الجامعية.  الخريجين  توثيق مشاركات  .5

 لالهتمام بتنمية مهاراتهم غير األكاديمية.  الخريجين  تحفيز  .6
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 الخريجين: أهمية سجل مهارات  ا: ثالثً 

إثبات معتمد وموثق من الجامعة لمهارات الخريجين في المجاالت غير   -

األكاديمية، ويدعم السيرة الذاتية للخريج بما يساعد في تحسين الفرص  

 . الوظيفية له

 . في زيادة التميز لمخرجات الجامعةاإلسهام  -

 .توثيق األنشطة الطالبية -

 تطوير الحياة الجامعية.  -

 الخريج في توثيق المهارات غير األكاديمية المكتسبة. مساعدة  -

 في زيادة الفرص الوظيفية للخريجين. اإلسهام  -

 التحفيز على تطوير الذات خالل الحياة الجامعية. -

 من خالل األنشطة المقدمة أثناء المرحلة الجامعية.   ؛التأثير اإليجابي نحو المجتمع -

 األنشطة التي يتم اعتمادها فى سجل مهارات الخريجين ا: رابعً 

 ،التالي الدورات المعتمدة في سجل المهارات المهنية والشخصية   (54)   رْقم   يوضح الشكل

 وذلك كما يلي:  

 

  األنشطة التي يتم اعتمادها في سجل مهارات الخريجين : 54 رْقمشكل 
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 كما يلي:    ،يمكن توضيح األنشطة التي يتم اعتمادها في سجل مهارات الخريجين

 

اء الشخصية المدرجة في سجل مهارات الخريج  :55 رْقمشكل   مهارات تطوير الذات وبن

 

 

 األساسية والتخصصيةالحاسوب تحديد مهارات : 56 رْقمشكل 
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 آليات تحديد الدورات التدريبية واالستشارات المهنية التي تخدم حقل التخصص: 57 رْقمشكل 

 

 

 

 

 

 في سجل مهارات الخريجين التطوعي وخدمة المجتمعآليات المشاركة في العمل : 58 رْقمشكل 
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 التدريب الطالبي:  -هـ 

من خالل االتفاقيات المبرمة بين مركز الخريجين والتنمية المهنية والشركات على أن يتولى ذلك  

 مكتب التوظيف. 

 

 

 

 

 الخريجينآليات تسجيل المهارات والدورات بسجل : 59 رْقمشكل 

 

 



 أصحاب العمل وجهة نظر  من أهم مهارات خريجي جامعة اإلمام الجامعيين  

 

58 
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 موجز
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 موجز  .9

اج إليها الخريجون    المهارات الشخصية والمهنية التي يحت

التوظيف  لتعزيز جدارتهم ب

 دورات(. 6عن أال تقل  (.مهارات تطوير الذات وبناء الشخصيةأوآًل: 

 القدرات الشخصية:  -1

 التوجه نحو اإلنجاز.  -

 روح المبادرة. -

 التكيف. المرونة والقدرة على  -

 الوعى الذاتي.  -

 أخالقيات العمل.  -

 إدارة الوقت بنجاح.  -

 التعلم المستمر.  -

 القدرات االجتماعية: -2

 بناء عالقات إنسانية جيدة.  -

 مهارات التواصل.  -

 القيادة. -

 مهارات العمل ضمن فريق.  -

 .مهارات العالقات الشخصية -

 المهارات الشخصية: -3

 مهارات حل المشكالت وإتخاذ القرار.  -

 تخطط لحياتك. كيف  -

 مهارات تنظيم المشروع. -

 التفكير االبتكاري. -

 التفكير النقدي. -

 اإلبداع واإلبتكار.  -

 روح المخاطرة.  -

 االهتمام بالتفاصيل. -
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   .األساسية والتخصصية الحاسوبمهارات ا: ثانيً 

وفقًا للكلية والقسم العلمي على أال تقل مدة  الحاسوب دورات على مهارات  3يتم تحديد أهم  -

 ساعات.  3الدورة عن 

ــارات المهنية التي تخدا تقل التخصـــص.  ثالثً  ا: الدورات التدريبية واالســـتشـ

ــية مدة الدورة  2)أال تقل عن  ــصـــ ــاعات معتمدة من  3دورة تخصـــ ســـ

 استشارة مهنية(. 2القسم العلمي، و 

يتم تحديد أهم دورات مهنية وكذلك تقديم االستشارات المهنية من خالل الكلية والقسم  -

 لعلمي.ا

. )أال تـقل ســــــاـعات المشــــــارـكة في العـمل التطوعي وـخدـمة المجتمعرابـعًا: 

 ساعة معتمدة من الجامعة(. 50المشاركة عن 

، ووحدة الخريجين وخدمة المجتمعللدراسات والتطوير بالتنسيق مع كل من وكالة الكلية  -

 والتنمية المهنية بالكلية.

 

 التدريب الطالبي: خامًسا:

من خالل االتفاقيات المبرمة بين مركز الخريجين والتنمية المهنية والشركات على أن يتولى ذلك   -

 مكتب التوظيف. 
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 أهم مهارات خريجي جامعة اإلمامين   57 رْقمشكل  



 أصحاب العمل وجهة نظر  من أهم مهارات خريجي جامعة اإلمام الجامعيين  

 

64 

 

 

 



 أصحاب العمل وجهة نظر  من أهم مهارات خريجي جامعة اإلمام الجامعيين  م

65 
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 شكر وتقدير
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 شكر وتقدير  .11

  الدراسة   هذه  إعداد  في   شارك  من   لكل   والتنمية المهنية بالشكر   الخريجين   مركز   يتقدم

كالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة  و، القرار واتخاذ الدعم  وحدة  ، الجودة لعمادةوذلك 

 : بيانهم يلي فيما و  المقدرة لجهودهم. الهويةالمجتمع، وإدارة 

 

 الجهة  سم الا ا

1 

 وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع بن حسين القاضي. عبد الله أ.د

2 
 الخريجين والتنمية المهنيةمدير مركز أستاذ مشارك،  بنت خليفة البحرأماني د. 

3 
 مركز الخريجين والتنمية المهنيةب مستشار التنمية المهنية أستاذ مشارك،  عبد العاللطفى د. إيهاب 

4 
 .وحدة دعم القرارات النعمان عبد الرحمنالمهندس 

5 
 مكتب إدارة المشاريع. الرحيم احمدالمهندس محمد عبد

6 
 إدارة الهوية إدارة الهوية

7 
 ، عمادة الجودة واالعتماد األكاديميمساعدأستاذ  علي ناصرفضل د. محمد 

8 
 التطبيقية. الطبية أستاذ مساعد، كلية العلوم د. هاني إبراهيم السيلم

9 
 أستاذ مشارك، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع. الضود. كمال الدين حسن 

10 
 مساعد، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع.أستاذ  د. سيد حسن عبد المجيد

11 
 أستاذ مساعد، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع. د. محمد نور الدين سيد
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Second: Basic and Specialized Computer Skills 

-
 

 

Third: Vocational Training Courses and Consultancies that serve the field of 

Specialization. (Not less than 2 specialized courses duration of the course 

3 credit hours from the scientific department and 2 professional 

consultations.). 

-
 

Fourth: Participation in Voluntary Work and Community Service. (Participation 

hours should not be less than 50 credit hours as determined by the 

university). 

-
 

 

Student Training: 

-
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First:  Skills of Self-development and Personal Building. At least 6 sessions 

1. Personal abilities:  
- Orientation towards achievement. 
- Entrepreneurship. 
- Flexibility and adaptability. 
- Self-awareness. 
- Work ethics. 
- Successful time management. 
- Continuous learning. 

2. Social capacities: 
- Building of good human relationships. 
- Communication skills. 
- Driving. 
- Teamwork skills. 
- Personal relationship skills. 

3. Personal skills: 
- Problem-solving and decision-making skills.  
- How to plan your life. 
- Project organization skills. 
- Innovative thinking. 
- Critical thinking. 
- Creativity and innovation. 
- The spirit of risk. 
- Attention to details. 
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 Figure 55 below explains the Self-development and Personal Building Skills 

included in the Graduate Skills Register. 

  
 

 

 

 

 

Figure 56 below details the mechanisms for identifying basic and specialized 

computer skills. 
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- The record documents the graduate’s development of university life. 

- The record helps the graduate in documenting the non-academic skills that 

he has acquired. 

- The record contributes to increasing the graduate’s career opportunities #. 

-  The record motivates the graduate’s self-development during university 

life. 

-  The record helps the graduate to project a positive impact towards society 

through activities provided during university. 

 

Fourth: Activities that are included in the Graduate Skills Register 

Figure 54 below shows the courses included in the professional and personal 

skills register. 
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2. To improve the university's outcomes by supporting and enriching students' 

CVs’.  

3. To improve the employment opportunities of university graduates in the 

local and government sectors. 

4. To highlight each graduate's efforts in qualifying himself in additional non-

academic fields. 

5.  To document the participation of graduates, their personal efforts and their 

interactions with university life. 

6. To motivate graduates to take care of developing their non-academic skills. 

 

 

 

 

Third: The Importance of the Skills Record to Graduates 

 

These are as follows: 

- It is a certified and documented proof of the university graduate’s skills in 

non-academic fields and supports the graduate's CV to help to improve his 

career opportunities.  

- The record contributes to increasing the excellence of the university's 

outputs.  

-  The record documents student activities,  



 9. Conclusion 
 

 

 

Based on the objectives of The Kingdom's Vision 2030 to close the gap between 

the outcomes of higher education and the requirements of the labor market, and 

in light of the university's strategic plan to direct students towards appropriate 

career and career choices. Also, in light of the initiatives of the Graduate Center 

and Professional Development, there is a need to prepare well-qualified graduates 

through competencies that make the individuals more worthy to  secure 

permanent jobs and, also, to make  them successful in  their jobs. The Graduate 

Center for Professional Development aims to create a professional and personal 

skills register for graduates. 

 

First: What is the Professional and Personal Skills Record 

It is an accredited official University document issued by the Center for 

Graduates and Professional Development of the University Agency for Studies, 

Development and Community Service during the university study stage, which 

monitors and documents personal and professional skills that are not academic. 

The record includes, all the professional and personal skills acquired by the 

graduate during his university studies. 

Second: The Objectives of the Professional and Personal Skills Record   

These are as follows: 

1. To provide graduates with an official document explaining the professional 

and personal skills acquired during university studies. 
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Based on your past experiences with IAU 

alumni, how do they compare with 

alumni of other universities? 

R 40 104 27 4 0 

% 21.1 64 13.7 1.1 0 
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What are the opportunities 

that you would continue to 

hire IAU alumni? 

R 74 62 16 19 4 

% 42.3 35.4 9.1 10.9 2.3 

These part of the questionnaire aims to understand the opportunities for 

employers to continue to hire IAU alumni in comparison with alumni from other 

universities. The results are shown in Figure 53 below. 

 

Figure53 illustrates the opportunities for employers to continue to hire alumni 

from other universities. When compared to alumni from other universities, 

82.29% of employers consider that IAU alumni are among the best alumni, and 

that only 2.29% hold the opposite view. 
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The 

importance of 

Punctuality 

skills 

R 5 18 113 39 

% 2.9 10.3 64.6 22.3 

This part of the questionnaire aims to understand the opportunities for 

employers to continuation to hire IAU alumni. The results are shown in Figure 52 

below. 

 

As illustrated in Figure 52, 85.14% of employers will continue to employ IAU 

alumni and that only 2.29% will cease to employ IAU alumni. 
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Time 

management 

% 22.3 66.9 9.1 1.7 0 

11 Knowledge of 
international 
affairs 

R 37 116 16 6 0 4.05 0.663 High 

% 21.1 66.3 9.1 3.4 0 

12 Overall quality 
of professional 
work 

R 39 106 22 7 1 4.00 0.750 High 

% 22.3 60.6 12.6 4 0.6 

Figure 51 below shows, from the employers’ viewpoint when making 

employment decisions, the most important Managerial Skills required of alumni 

in the job market. 

It is clear from Figure 51 that, from the employers' point of view, the most 

important Managerial Skill is the Ability to Work in a team is . This is followed by 

the Ability to Identify, Formulate and Solve problems, Ability to Prioritize Tasks 

and, finally, the Ability to Delegate Tasks. 
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Question 

Answer  

Mean 

 

ST.DEV. 

 

Direction Very 

High 

High Medium Low Very 

Low 

1 Managerial 

Skills 

R 38 113 17 7 0 4.04 0.689 High 

% 1.7 64.6 9.7 4 0 

2 Ability to 

Delegate tasks 

R 37 112 24 2 0 4.05 0.627 High 

% 21.1 64 13.7 1.1 0 

3 Ability to 

Prioritise tasks 

R 29 109 25 8 4 3.86 0.825 High 

% 16.6 62.3 14.3 4.6 2.3 

4 Ability to Work 

in a team 

R 37 102 31 5 0 3.98 0.710 High 

% 21.1 58.3 17.7 2.9 0 

5 Ability to 
Identify, 
formulate and 
solve problems 

R 34 119 20 2 0 4.06 0.594 High 

% 19.4 68 11.4 1.1 0 

6 Presentation 

skills 

R 37 103 25 8 2 3.94 0.800 High 

% 21.1 58.9 14.3 4.6 1.1 

7 Leadership 

skills 

R 36 112 26 1 0 4.06 0.614 High 

% 20.6 64 14.9 0.6 0 

8 Professional 

attitude 

R 39 114 18 4 0 4.07 0.643 High 

% 22.3 65.1 10.3 2.3 0 

9 Initiative R 30 130 13 2 0 4.07 0.536 High 

% 17.1 74.3 7.4 1.1 0 

10 R 39 117 16 3 0 4.08 0.612 High 
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Knowledge of international affairs Overall quality of professional work 
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Leadership skills Professional attitude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiative 

 

 

Time management 
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Ability to Prioritise tasks 

 

 

Ability to Work in a team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ability to Identify, formulate and solve problems 

 

Presentation skills 
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Figures 39 to 50 below detail the assessments of the twelve parts of the 

Managerial Skills when the companies make decisions to hire. 

 

 

Ability to Organise tasks 

 

 

Ability to Delegate tasks 
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1. Ability to Organise tasks 175 4.04

2. Ability to Delegate tasks 175 4.05

3. Ability to Prioritise tasks 175 3.86

4. Ability to Work in a team 175 3.98

5. Ability to Identify, formulate and solve problems 175 4.06

6. Presentation skills 175 3.94

7. Leadership skills 175 4.05

8. Professional attitude 175 4.07

9. Initiative 175 4.07

10. Time management 175 4.10

11. Knowledge of international affairs 175 4.05

12. Overall quality of professional work 175 4.00

Average 4.03 
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Figure 37 below shows, from the employers’ viewpoint in making employment 

decisions, the most important Personal Attributes required of alumni in the labor 

market. 

 

It is clear from Figure 37 that, from the employers' point of view, creativity is 

the most important skill.  This is followed by dependability, interpersonal skills, 

desire to gain on-the job training and, finally, Punctuality. 

Thei mportance  of 

Punctuality skills 
R 74 62 16 19 4 

% 42.3 35.4 9.1 10.9 2.3 

This part of the questionnaire aims to understand the importance of Managerial 

Skills that influence the employers when making employment decision. It includes 

six questions that assess the various parts of the important attributes. The results 

are shown in Figure 38 below.  
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1 Creativity 
R 23 111 37 4 0 

3.87 0.648 High 
% 13.1 63.4 21.1 2.3 0 

2 Dependability 
R 16 102 45 11 1 

3.69 0.747 High 
% 9.1 58.3 25.7 6.3 0.6 

3 
Desire to gain on-

the job training 

R 17 88 52 16 2 
3.58 0.832 High 

% 9.7 50.3 29.7 9.1 1.1 

4 Interpersonal skills 
R 21 114 37 3 0 

3.87 0.621 High 
% 12 65.1 21.1 1.7 0 

5 Punctuality 

R 17 112 42 4 0 

3.81 0.628 High 
% 9.7 64 24 2.3 0 

6 Self confidence 
R 15 126 27 4 3 

3.83 0.678 High 
% 8.6 72 15.4 2.3 1.7 

7 Self discipline 
R 10 112 46 7 0 

3.71 0.632 High 
% 5.7 64 26.3 4 0 

8 Self motivation 
R 7 139 23 4 2 

3.83 0.581 High 
% 4 79.4 13.1 2.3 1.1 

9 
Self reliance/ 

Independence 

R 14 115 31 14 1 
3.73 0.746 High 

% 8 65.7 17.7 8 0.6 

10 

Understanding 

professional and 

ethical 

repsonsbilities 

R 12 135 15 11 2 

3.83 0.693 High 
% 6.9 77.1 8.6 6.3 1.1 
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Self discipline 

 

 

Self motivation 

 

 

 

 

Self reliance/Independence Understanding professional & ethical repsonsbilities 
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Desire to gain on-the job training 

 

Interpersonal skills 

 

 

 

 

Punctuality 

 

 

 

 

Self confidence 
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Figures 27 to 36 below detail the assessments of the ten parts of the Personal 

Attributes when the companies make decisions to hire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creativity 

 

Dependability 
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Figure 26: illustrates that, when companies made employment decisions the 

most important dimensions of Personal Attributes from the employers' 

perspective were interpersonal skills  and creativity skills with an average (3.87), 

then self-confidence and self-motivation skills  (3.82), then punctuality skill (3.71) 

and, finally, self-discipline     (3.7). 

Table 7 below shows average responses about the dimensions of Personal 

Attributes. 

1. Creativity 175 3.87 

2. Dependability 175 3.69 

3. Desire to gain on-the job training 175 3.58 

4. Interpersonal skills 175 3.87 

5. Punctuality 175 3.81 

6. Self confidence 175 3.83 

7. Self discipline 175 3.71 

8. Self motivation 175 3.83 

9. Self reliance/Independence 175 3.73 

10. Understanding professional and ethical repsonsbilities 175 3.82 

Average 3.61 
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1 
Basic Computer 

skills 

R 17 97 55 5 1 
3.71 0.703 High 

% 9.7 55.4 31.4 2.9 0.9 

2 Critical analysis 
R 20 92 55 6 2 

3.70 0.762 High 
% 11.4 52.6 31.4 3.4 1.1 

3 Mathematical skills
R 19 98 48 9 1 

3.71 0.749 High 
% 10.9 56 27.4 5.1 0.6 

4 Logical thinking 
R 28 111 34 1 1 

3.94 0.653 High 
% 16 3.4 19.4 0.6 0.6 

 

This part of the questionnaire aims to  understand the important Personal 

Attributes that influence the employment decision. It includes six questions that 

assess the various parts of the important attributes. The results  are shown in 

Figure 26 below. 

Figure 26:  Dimensions of the Personal Attributes Skills  
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Figure 21 illustrates that, when companies made employment decisions the 

most important Cognitive, Technical and Computer Skills ,from the employers' 

perspective were logical thinking skill with an average (3.94), then basic computer 

skills and mathematical skill (3.71 , 3.71) and, finally, critical analysis (3.7). 

Table 5 below shows the Average responses for the dimensions of Cognitive, 

Technical and Computer Skills. 

 

 Question  Count Score 

1. Basic Computer skills 175 3.71 

2. Critical analysis 175 3.70 

3. Mathematical skills 175 3.71 

4. Logical thinking 175 3.94 

Average 3.76 

 

 

Figures 22 to 25 below detail the assessments of the four parts of the Cognitive, 

Technical, and Computer Skills when the companies make decisions to hire. 
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1 English language 

proficiency 

R 20 119 24 11 1 
3.83 0.728 High 

% 11.4 68 13.7 6.3 0.6 

2 Speaking R 20 113 34 7 1 
3.82 0.701 Low 

% 11.4 64.6 19.4 4 0.6 

3 Listening R 16 116 32 9 2 
3.77 0.730 High 

% 9.1 66.3 18.3 5.1 1.1 

4 Writing R 17 96 54 8 0 
3.70 0.707 High 

% 9.7 54.9 30.9 4.6 0 

 

This part of the questionnaire aims to understand the importance of Cognitive, 

Technical, and Computer Skills that influence the employment decision. It 

includes six questions that assess the various parts of the important attributes. 

The results are shown in Figure 21 below. 
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 Figures 17 to 20 below detail the assessments of the four parts of 

Communication Skills and Knowledge when companies make decisions to hire. 

English language proficiency Speaking 

 

Listening 

 

Writing 

 

 

 



 The most important skills of IAU alumni from the prospective of employers 
 
 

 

Figure16 illustrates that, when Companies made employment decisions, the 

most important Communication Skills and Knowledge and Skills from the 

employers' perspective were English language proficiency skills with an average 

(3.83), speaking skill (3.82), then listening skill (3.77) and, finally, writing skills 

(3.7). 

Table 3 below shows Average responses for Communication, Knowledge Skills. 

 

1. English language proficiency 175 3.83 

2. Speaking 175 3.82 

3. Listening 175 3.77 

4. Writing 175 3.70 
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1 English Language 

skills 

R 51 60 40 21 3 
3.77 1.05 High 

% 29.1 34.3 22.9 12 1.7

2 Computer skills R 0.00 0.00 34 46 95 
1.65 0.786 Low 

% 0.00 0.00 9.4 26.3 54.3 

3 Technical skills 
specific for the 
position 

R 26 131 13 5 0 
4.02 0.582 High 

% 4.9 74.9 7.4 2.9 0 

4 Prior Internship/ 
Apprenticeship 

R 22 115 35 3 0
3.89 0.620 High 

% 12.6 65.7 20 1.7 0 

5 Work Ethics R 22 130 20 3 0 
3.98 0.556 High 

% 12.6 74.3 11.4 1.7 0 

6 Previous job 

experience 

R 25 95 45 10 0 
3.77 0.761 High 

% 14.3 54.3 25.7 5.7 0

This part of the questionnaire aims to understand the dimensions of 

professional competence that influence the employment decision. It includes four 

dimensions that assess the various parts of the professional competence. The 

results are as follows. 

This part of the questionnaire aims to understand the importance of 

Communication, Knowledge, and Skills that influence the employment decisions. 

It includes six questions that assess the various parts of the important attributes. 

The results are shown in Figure 16 below. 
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1. English Language skills 175 3.77 

2. Computer skills 175 1.65 

3. Technical skills specific for the position 175 4.02 

4. Prior Internship/Apprenticeship 175 3.89 

5. Work Ethics 175 3.98 

6. Previous job experience 175 3.77 

Figures 10 to 15 below detail the assessments of the six most important 

attributes when the companies make decisions to hire employees. 
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This part of the questionnaire aims to understand the important attributes that 

influence the employment decision. It includes six questions that assess the 

various parts of the important attributes. The results are shown in Figure 9 below. 

Figure 9 illustrates that, when companies made employment decisions, the 

most important attributes from the  employers' perspective were technical skills 

specific  to the position with an average (4.02), Work Ethics (3.89), Prior 

Internship / Apprenticeship (3.89), then English Language skills (3.77) and 

Previous job experience (3.77) and, finally, English Language skills (1.65). 

Table 1 below shows the average responses about the important attributes 

when the companies make decisions to hire employees. 
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The largest percentage of  the degree positions filled by IAU alumni in the 

institutions’ Subject of Study was Administrative Positions (29.1%), followed by 

Support' Staff Positions (19.4%) and Professional Positions(18.9%), then 

Teaching Profession Positions (13.1%), then Non- Professional or Paraprofessional 

Positions(12%) and, finally, Supervisor Positions (5.1%).  The remainder (2.3%) 

filled the other positions. 

Figure 8 below shows the length of time that organization have been 

employing IAU alumni. 

The largest percentage of recruitment of IAU alumni with common degrees was 

from between 5 to 10 years (80.57%), followed by 1-4 years (10.29%) and, 

finally, >10 years (9.71%). This reflects the degree of corporate confidence in IAU 

alumni. 
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The largest percentage of common degree for positions in the institutions’ 

Subject of Study was bachelor (65.14%), followed by diploma’ holders (17.14%), 

then higher Diploma’s degree holders (16%) and, finally, master's degree 

(1.71%). 

Figure 7 below shows the most common degree positions filled by IAU alumni 

in the Institutions’ Subject of study. 
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To achieve the research objectives, the researcher used the SPSS (18) statistical 

program to obtain a set of statistical methods. These methods include the 

measurements of central tendency and dispersion which are: namely mean; and 

standard deviation. 

Based on the university's objectives, the researcher surveyed the employers' 

opinions in the period from November 4, 2018 to October 31, 2019. He did so 

to identify employer satisfaction and the alumni’s characteristics and to set 

strategic goals for the Alumni and Career Development Centre. 

In this section, the researcher deals with the descriptive statistics of  this study’s 

dimensions. These are as follows. 

Figure 6 below shows the most common degree for positions in the Institutions’ 

Subject of study. 
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The second part relates to the alumni’s communication skills and 

knowledge. 

The third part relates to the most important cognitive skills required of 

alumni. 

The fourth and fifth parts represent the personal and managerial skills and 

abilities required of alumni. 

The sixth part contains questions about the degree of satisfaction with the 

alumni and comparison with other universities. 

The researcher used the employer satisfaction survey which the international 

accreditation institutions had used before and which had proven its sincerity and 

validity. 

The researcher calculated the relationship of the sub-dimensions of each 

variable with the same total degree of the variable. The results show important 

correlation coefficients ranging from 0.622 to 0.881. These results indicate the 

validity of the scale according to the employers’ views. 

The researcher adopted Cronbach's alpha method by calculating alpha 

coefficients, Cronbach's alpha coefficients ranged between a minimum of 0.656 

and a maximum of 0.913. These results indicate the great consistency of the 

scale's coefficients and signify, also, the reliability in measuring the discussed 

variables. 
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The researcher relied on the method of office study. Through obtaining and 

reviewing the Arab and foreign scientific references, the researcher was able to 

deal with the variables of the research study that included, books, scientific 

research. His aim was to build this research study’s theoretical and intellectual 

framework. 

The study relied on the descriptive analytical approach and the quantitative 

and qualitative research methodologies, which rely on gathering facts and their 

interpretation to extract their conclusions. The aim is to understand the 

employers’ opinions regarding the alumni’s most important characteristics  in 

respect of  their careers 

The primary data collection tool was a questionnaire submitted to employers 

and human resource management directors in companies that employed 

university alumni. The questionnaire, which included 43 questions was distributed 

across 6 departments as follows: 

The first part relates to the grades that were employed, the types of jobs, 

the duration of the job, and the most important characteristics required of 

alumni. 
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This study discussed the most important alumni’s characteristics from the 

viewpoint of those employers who employed the Imam Abdul Rahman bin Faisal 

University’s alumni.  This study discussed the following variables: 

The most important skills to hire. 

The most important communication and knowledge skills to hire. 

The most important cognitive, technical and computer skills to hire. 

The most important personal attributes to hire. 

The most important managerial skills to hire. 

 

The research community represents all companies that employed the Imam 

Abdul Rahman bin Faisal University’s alumni. The study sample was a random 

sample of 210 participants who received the questionnaire.  The researcher 

excluded 35 questionnaires because they were not valid and, therefore, there was 

a total of 175 valid questionnaires. The researcher distributed the questionnaire 

by using the personal interview method to determine the alumni’s most important 

characteristics according to the needs of the labor market. 

The researcher adopted the following methods: 
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complete the previous research studies in this regard and, more especially, 

in light of the previous studies’ conflicting results. 

Generally, the study of the alumni’s characteristics, required by the labor 

market, is important and, more so, given the impact of this dimension on 

the planning of scientific programs within the university. 

The changes imposed by new economic and technological developments 

and occupations (in terms of borders) have created an important need to 

provide alumni who add value to the organization. The major challenges 

facing Alumni are the retention of workers and keeping pace with 

developments in the labor market. 

Raising the alumni’s level by identifying the most important characteristics, 

required in the labor market, helps them to obtain jobs and provides them 

with the ability to compete in the labor market. 
 

This part  includes the following: Variables of study and the Method used in their 

measurement; Study population; the Method used in the collection of 

information and data; the tool used for the collection of primary data; and  the 

statistical methods used in data analysis. 
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employers' point of view. To achieve this, the researcher has set the following 

sub-goals: 

The important skills to hire. 

The important communication and knowledge skills to hire. 

The important cognitive, technical and computer skills to hire. 

The important personal attributes to hire. 

The important managerial skills to hire. 

This study derives its importance from its important variables i.e. (communication, 

knowledge skills, cognitive, Technical and computer, personal attributes and 

managerial skills. As there are many possible determinants in raising the alumni’s 

effectiveness in the labor market, this study attempts to reveal the most important 

qualities required of alumni from the employers’ viewpoint. The scientific and 

practical importance of the study is as follows: 

Although there are many research studies concerned with the labor market, 

access to all the alumni’s characteristics from the employers’ point of view 

is still proceeding slowly. This has resulted in deficiencies in the structure of 

the knowledge framework associated with this topic and, therefore, more 

studies are needed to remedy this deficiency. 

Attempting to reveal the most important alumni’s characteristics necessary 

to occupy jobs from the employers’ point of view, represents an attempt to 
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The main objective of this study is to understand employers’ opinions about the 

Alumni's characteristics. The secondary objective is to make suggestions for 

decision makers to improve the alumni’s characteristics. The objectives of this 

study are as follows: 

Revealing the characteristics of the Imam Abdulrahman Bin Faisal 

University’s Alumni from the point of view of employers. 

Determining the satisfaction of employers with Imam Abdulrahman Bin 

Faisal University’s alumni. 

Providing a set of recommendations for decision makers to improve the 

alumni’s characteristics. 

The harmonization of education and labor market outcomes is one of the 

challenges  that all countries face in the twenty-first century, All  the data indicate 

a weak alignment between education outcomes and the needs of the local and 

global labor markets and KSA’s requirements of human and economic 

development. 

This study’s main question is " From the employers' point of view, what are 

the necessary characteristics of Alumni for filling jobs?" 

The objective of this study is to determine the alumni’s most important 

characteristics according to the requirements of the labor market from the 
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addition, experts in various fields of the labor market held, for alumni, 25 

professional consultations that covered all the university's disciplines. The 

following Figures illustrate the Alumni and Career Development Center’s 

performance both at the macro level and at the university's scientific sector level. 
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Encouraging university students to excel and follow the examples of success 

through the University Alumni Program. 

Strengthening the Alumni link to the university so that they can access the 

various benefits provided by the "Graduate Card" program.  

 A project concerned with the package of activities provided to the Alumni 

within the university. 

E-activities package project for Alumni. 

Professional consultancy project. 

Labor market observatory project. 

The introduction of workshops for university alumni on international 

professional sites. 

The provision of information sources relevant to different career paths. 

Activating professional guidance for alumni and students. 

Developing partnership programs with different economic sectors within 

KSA. 

The Alumni and Career Development Center's overall performance during the 

2018/19 academic year represented 164 workshops for some 6,122 Alumni. In 
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Improvement of the alumni’s professional needs to keep pace with the 

needs of the labor market. 

Development of an awareness of the university's history, achievements, 

programs and presentations to enhance the sense of university pride among 

all alumni. 

Strengthening alumni' contacts with faculties, students and university 

leadership. 

Promotion of pride and loyalty among current and former students. 

Providing a variety of tangible benefits including professional services, 

networking opportunities, special events and lectures. 

Involvement of alumni in university research and future goals. 

Creation of a culture of philanthropy among Alumni to ensure that they 

continue to contribute their time and talents to the university. 

The most important alumni and Career Development Center initiatives 

emanating from the university's strategic objectives are as follows. 

Developing alumni meeting events through the "Talaqi" program to cover 

all parts of the Kingdom and the labor sectors. 

Monitoring the data and presence of university alumni. 

The issue of the Alumni magazine "The World of Alumni". 

Increasing the number of branches of the KSA’s Alumni Association. 
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The Center works to prepare the graduate in a way that interacts with the 

requirements of working life. This is done by guiding him to appropriate career 

opportunities and by promoting intimate and sustainable communication 

between him and his university. The Center is keen to provide its services in a 

transparent manner and is committed to the principles of confidentiality, integrity 

and equal opportunities for applicants. 

 The Alumni and Career Development Center's vision is to be a key link 

between the University and its alumni worldwide to bring them together in 

understanding the University's vision of excellence and leadership in learning and 

sustainable research and development. 

 The Alumni and Career Development Center's mission is to enrich the lives of 

alumni and to involve them in the university's professional programs to enhance 

alumni-university communication and to increase the awareness and professional 

ability of alumni. This is done by providing both creative knowledge and 

professional services; and enriching their professional and personal lives through 

an effective community partnership. 

The most important objectives of The Alumni and Career Development Center 

are as follows: 

Creation of a global community among alumni and facilitate opportunities 

for continuous engagement with the University. 
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They are called different names, for example, solid skills, technical skills, 

specialized skills, professional skills, etc.  

Technical skills include basic skills such as computer handling and text 

processing skills, computer printing skills, database programs and operation of 

equipment. 

Both personal and technical skills are necessary to succeed in a professional job. 

Technical skills are learnable and necessary to perform a task and, therefore, can 

be developed through training and practice in a specific field. Unlike personal 

skills, acceptance skills are considered for job opportunities. These skills are not 

taught in the study and, therefore, can be developed through trial and error. 

Based on the university's objectives, the researchers’ surveyed employers' 

opinions  in the period from November 4 2018 to October 31 2019 to identify 

the alumni ‘s characteristics and to set strategic goals for the Alumni and the 

Career Development Center . 

Alumni

IAU's Alumni and Career Development Center seeks to support collaborations 

between alumni,  faculties and students by offering quality programs to raise the 

efficiency of university students and to prepare alumni for careers and careers.In 

this regard,  the Alumni and Career Development Center aims to sustain alumni 

communication and career guidance. 



 The most important skills of IAU alumni from the prospective of employers 
 
 

absorption of anger; deal with grief and anxiety; and coping skills to deal 

with loss, abuse, and traumatic trauma. 

Teamwork: such as collaboration and teamwork; expression of respect for 

the contributions and different methods of others; assessment of a person's 

abilities and contribution to the group; team leadership skills; and strategies 

to deal with individual differences/initiatives. 

Decision-making and problem-solving skills: such as decision-making skills; 

information gathering skills; assessing the future results of current actions 

on oneself and others; identifying alternative solutions to problems; analysis 

skills related to value impact; and subjective and attitudes of others when 

motivated or influential. 

Creative thinking and critical thinking skills: such as creative thinking skills; 

providing many alternatives to solving problems; avoiding the process of 

trade-offs and choice; staying away from the traditional intellectual style; 

adjusting attention to a new intellectual path; avoiding logical sequences; 

and thinking in a different way/brainstorming. 

Critical thinking skills: such as peer and media impact analysis; analysis of 

trends, values, customs, social beliefs; the factors affecting them; and 

identification of relevant information and sources of information. 

Stress management skills: such as time management; positive thinking; and 

relaxation techniques. Work pressures are unpleasant negative feelings, 

generated by burdens, tasks, and work environment, which can affect or 

hinder the functioning of the work depending on the strength of that 

feeling. 
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According to the vision of many researchers, the most important recruitment 

skills are: 

Personal skills are called different names such as, for example, soft skills, 

management skills, human skills, ... etc. They are defined as general skills, such 

as collective factors, effective communication and problem solving, and they are 

needed greatly by businesses and industry. Developing these skills increases the 

individual's ability to obtain a job. 

Personal skills  are defined, also, as "those basic skills that are linked to a 

person's ability to deal with others, present his ideas convincingly and brilliantly, 

his ability to communicate and communicate, to use leadership behaviors that 

characterize his relationships with others, initiative, interaction with clients while 

serving, working within a common team, ... etc.”  

 The most important personal skills, which are addressed briefly in the study, are: 

Communication skills: such as communication skills for interpersonal 

relationships, verbal communication, non-verbal communication, good 

listening, expressing feelings, making comments and receiving feedback 

and comments. The importance of effective and efficient communication is 

demonstrated by the function it serves. For instance: 

Negotiation skills: such as negotiation and conflict management skills; self-

affirmation skills; and rejection skills. 

Emotional intelligence: such as being able to listen to and understand the 

needs and circumstances of others; express this understanding; manage the 



 The most important skills of IAU alumni from the prospective of employers 
 
 

market and education to qualify young people to engage directly in various fields 

of work and to participate in the wheel of comprehensive development in society. 

In an age of growing scientific knowledge and rapid development in various 

areas of life, recruitment methods are evolving constantly to keep pace with 

future developments and challenges. 

Since university education in all societies is linked closely to the  State’s general 

vision, it is linked, also, to the extent to which alumni are particularly qualified to 

meet the requirements of the labor market and the labor market’s ability  achieve 

a state of balance. 

University education remains one of the main pillars of development in various 

economic, social and cultural areas. Accordingly, there is an important need to 

invest in human resources which continue to be a key resource if the needs of the 

labor market are to be met. Therefore, its output must be adapted to satisfy the 

labor market’s demands and aspirations. 

Employment skills are one of the most fundamental tools to improving 

productivity and profits. Consequently, there is a need for a rigorous and 

sophisticated model that helps employees to develop their skills so that they stay 

in their jobs or obtain better paid jobs. 

Recruitment skills are defined as skills, concepts and personal qualities that 

make graduates more likely to increase their employment opportunities and to 

succeed in their chosen professions This benefits them, the organization and 

society. These are, also, processes aimed at increasing the capabilities, skills, and 

information of all individuals in society generally and, more particularly, in 

organizations. 
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The human resources are considered to be the most important wherever it is 

found and, therefore, these must be qualified and possess the skills, knowledge 

and experience that help  them to perform tasks more efficiently and effectively. 

To achieve this, this element must be trained on a permanent basis and, 

consequently, knowing the graduates’ skills from the employer's point of view is 

a starting point to  raising their efficiency  in accordance with the needs of the 

labor market. 

Alumni of the higher education system are faced with the phenomenon of 

unemployment, and Alumni are joining the ranks of job seekers. There are several 

reasons that have led to this phenomenon. These include:  

The decline in the State's role in employing alumni;  

The decline in the private sector labor market’s ability to create new job 

opportunities;  

The decline or absence of the ability to match the quality of educational 

outcomes with the skill requirements of the labor market; and 

The lackof interest and awareness among graduates about self-employment 

due to the absence of guidance and counseling, their weak skill levels, and the 

lack of necessary funding. 

The alumni require to be accepted within the workforce so that he finds his 

place in a governmental or private institution. This cannot be achieved unless he 

has been qualified in education both scientifically and practically to serve the labor 

market and its realistic requirements. There is a mutual need between the labor 
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This study aims to identify the vision of business owners with regard to the 

most important skills of the IAU’s alumni; the extent of their ability to cope 

with the labor market; and ways to  reach this consensus. To achieve this 

goal, we conducted  a series  of in-depth interviews with175 individual 

employers. We relied on the descriptive and analytical approach to reality, 

and through the analysis, we conclude from an employment perspective  

that companies are interested in the technical skills represented in Work 

Ethics, Previous job experience, Previous Internship and English Language 

skills. From our research findings, we concluded, also, that Understanding 

professional and ethical responsibilities, Self-motivation, Self-confidence, 

Interpersonal skills and Creativity are the five most important personality 

traits for graduates. In addition, the five most important management 

skills are Initiative, Time management, Professional attitude, Ability to 

Identify, formulate and solve problems and Leadership skills).  Our findings 

show, also, that, when making employment decisions, the most important 

personal characteristics, required from a graduate are Creativity, 

Dependability, Interpersonal skills, Desire to gain on-the job training and 

Punctuality).  Moreover, when making a decision to hire, the most 

important skills, required  from graduates, are in order Ability to Work in 

a team, Ability to Identify, formulate and solve problems, Ability to 

Prioritize tasks and Ability to Delegate tasks. 
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