
 دور مقرر مهارات االتصال يف السنة التحضريية جبامعة امللك سعود يف هتيئة الطالب"
  "ملتطلبات سوق العمل 

 

 امللخص
                 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن دور مقرر مهارات االتصال في قسم مهارات تطوير الذات بعمادة        
في تهيئة الطالب لمتطلبات سوق العمل، وتكونت عينة الدراسة  السنة التحضيرية  في جامعة الملك سعود

طالب من طالب قسم مهارات تطوير الذات بعمادة السنة التحضيرية الذين درسوا مقرر مهارات  ( 227) من
االتصال، موزعين على ثالثة مسارات )العلمي الهندسي، الصحي، اإلنساني( تم اختيارهم بشكل عشوائي. 

( مهارة، تمثل مهارات االتصال الالزمة 29دراسة قام الباحثان بإعداد إستبانة مكون من )ولتحقيق هدف ال
لتهيئة الطالب للنجاح في سوق العمل، موزعة على ثالثة محاور هي: )مهارات التواصل مع الذات، مهارات 

ه وثباته. وقد أظهرت تسويق الذات، مهارات التواصل مع اآلخرين (، تم تطبيقه على العينة بعد التاكد من صدق
النتائج بعد تحليل البيانات المتعلقة باستجابات الطالب على االستبانة، أن مقرر مهارات االتصال يسهم بشكل 
فاعل في تلبية توقعات الطالب لإلفادة من مهارات االتصال، حيث أظهرت النتائج وجود تقارب بين قيم 

لسوق العمل، ومجيء مهارة الثقة بالنفس بالمرتبة األولى، المتوسطات الحسابية لمهارات االتصال الالزمة 
يليها كل من مهارة الفهم الجيد للشخصية، ومهارة العمل بنجاح ضمن فريق، ومهارة إقناع الممتحن أثناء 
المقابلة، والقدرة على إجتياز المقابلة بنجاح، كما أظهرت النتائج أيضًا حاجة الطالب لالطالع على واقع سوق 

لتوعيتهم باحتياجات السوق، باإلضافة إلى حاجتهم للتعرف على أنماط الشخصيات وكيفية التعامل  العمل
 معها في حياتهم العملية . 

مصفوفة وبناء على هذه النتائج، أوصى الباحثان بضرورة اهتمام المعنيين بمقرر مهارات االتصال بتحديد   
فتح المزيد من قنوات االتصال مع الكوادر والعمل على للنجاح في سوق العمل،  الالزمة للخريجالمهارات 

ومتطلباته، وتضمين ليات الجديدة لسوق العمل لتعريف الطالب باآلالبشرية التي تعمل في ميدان سوق العمل، 
ذلك عند تطوير محتوى مقرر مهارات االتصال ،كما أوصى الباحثان بضرورة إجراء المزيد من الدراسات 

المحتوى للمقررات الدراسية الجامعية كمقرر مهارات االتصال في ضوء المهارات النوعية التقويمية وتحليل 
 الالزمة لسوق العمل.
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