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 2022 مارس 02 ى، الموافقة على النشر ف2022يناير  30 استالم البحث فى

 الملخص العربى
الموارد التعرف على آراء خبراء إدارة البحث ستهدف ي

المطلوبة األساسية  البشرية بالشركات الزراعية لتحديد الجدارات
، وذلك من خالل ، لتأهيلهم لسوق العملالزراعةات يكل لخريجي

الجدارات  استخالص مفهوم( 1) األهداف الفرعية اآلتية:
( تحديد أهم الجدارات 2األساسية من األدبيات العلمية. )

 األساسية المطلوبة في سوق العمل من األدبيات العلمية. 
من  تحديد أهم الجدارات األساسية المطلوبة في سوق العمل (3)

وقد   اعية.وجهة نظر أخصائيو الموارد البشرية بالشركات الزر 
بالشركات  الموارد البشريةائيو كل أخصفي تمثلت شاملة البحث 

الشاملة. وهو األمر الذي يصعب معه تحديد أعداد  .الزراعية
 Microsoft formيمكن اعتبارها جميع الشركات المدرجة في و 

تم ارسال الرابط الخاص د قو  ممن تم ارسال االستبيان لهم.
للشركات  Microsoft formباستمارة االستبيان اإللكتروني 

الزراعية، على البريد اإللكتروني المعلن الخاص بهم، وتم تحديد 
عدد وكان أنه موجه إلى أخصائيو الموارد البشرية في الشركة، 

تم معالجة وتحليل  استجابة. 153االستجابات الصحيحة 
النسبة و  تالتكرارالحساب  Excel برنامجام تخدباسالبيانات 

وقد أظهرت النتائج أن أهم الجدارات األساسية المطلوبة  .المئوية
القدرة جدارة  (1)والتي تمثلت فيما يلي بالترتيب:  ،في الخريجين

( جدارة إدارة الوقت، 3( جدارة المرونة، )2، )على االتصال الجيد
( جدارة 6على اإلنجاز، ) القدرةجدارة ( 5( جدارة االنضباط، )4)

( جدارة التخطيط، 8( جدارة التعلم المستمر، )7حل المشكالت، )
وقد  ( جدارة التفكير التحليلي.10( جدارة العرض والتقديم، )9)

( تضمين الجدارات 1خلصت الدراسة للتوصيات التالية: )
ليمية األساسية العشر المطلوبة في سوق العمل، في البرامج التع

 الزراعة، للحصول على خريج مؤهل لسوق العمل.  لكليات

لضمان  ،أواًل بأولالزراعة ليات كل ةمراجعة البرامج التعليمي( 2)
مواكبته لمتغيرات سوق العمل، ولزيادة الفرصة للخريجين على 

عمل دراسات مستقبلية تضمن ( 3) في سوق العمل. المنافسة
 ج التعليمية لكلياتالجدارات في البرامقياس مدى توافر تلك 

 على مستوى جمهورية مصر العربية.، الزراعة

الموارد البشرية، الشركات إدارة خبراء الكلمات المفتاحية: 
 الزراعية، الجدارات األساسية، خريجي كليات الزراعة.

  البحثيةوالمشكلة  المقدمة
الذي يعتمد  يالشريان الرئيس ويعتبر العنصر البشري ه

الموارد البشرية  نتغذية جميع مجاالته، أل عليه المجتمع في
 يمثلونهي أهم الموارد التي يمكن أن تبني األمة، فالشباب 

، وهي أداة الستغالل الموارد من أجل البناء مهمةثروة بشرية 
لما يتمتع به الشباب من صفات  ، وذلكوالتنمية والتقدم

ان إلى ( 2004ر، وخصائص مهمة، حيث أشار )مط
وارد المنظمات وكما يقول ري يمثل أفضل مالعنصر البش

الخبراء "انه إذا كان من السهل امتالك األموال، فإن من 
الصعب امتالك األفراد األكفاء، ألن العنصر البشري هو 

ويتطلب القطاع الذي يخلف الحركة والحياة في مواقع العمل. 
على القيام بجميع جوانب الزراعي موارد بشرية ماهرة قادرة 

فية، بما في ذلك إنتاج ل في المراكز الزراعية والريالعم
ومعالجة وتسويق المنتجات الزراعية. وتستجيب الجامعات 
ومعاهد التعليم العالي الزراعية، إلعداد الجزء الرئيسي من 
المهندسين الزراعيين، والباحثين، والعاملين في مجال اإلرشاد. 

(FAO, 1997). 
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لعديد من جوانب تعاني الجامعات المصرية من او 
بيات، التي أدت إلى انخفاض قدرتها المؤسسية القصور والسل

التعليمية، وهذه السلبيات متراكمة منذ سنوات  ة برامجهاوفعالي
عديدة، وأدى تجاهلها وعدم التفاعل الجاد معها إلى تدني 

ليم أحوال عناصر المنظومة التعليمية داخل مؤسسات التع
ح صالإلت سريعة ومتعددة تدخالالجامعي كافة، مما يتطلب 

األمر وهذا  (2013 العتيقي،و  ،قرني. )الجامعات المصرية
أصبح بذلك أدى إلى انخفاض وتدني مواصفات الخريج، و 

 هناك فجوة بين متطلبات سوق العمل ومواصفات الخريج. 
فجوة بين متطلبات سوق العمل الولحل هذه المشكلة "

يسمى  العالم، ماعلى مستوى ومواصفات الخريج" ظهر 
، Competenciesبالجدارات أو التعليم المبني على الجدارات 

بل يركز على وهو ما يتعدى مجرد تذكر الطالب للمعلومات، 
تنمية مهارات وقدرات الطالب التي تتوافق مع متطلبات سوق 

وبالتالي تخريج خريج بمواصفات العمل التي يعد لها. 
 تتماشي مع سوق العمل.، مناسبة
نتيجة تعليمية تمكن الخريجين من االنخراط  هيالجدارة و 

في أنشطة مرتبطة بالعمل باستخدام المزيج الصحيح من 
المعرفة والمهارات والمواقف، ويعتبر مفهوم الجدارة هذا أمًرا 

تطيعوا المنافسة في يس حيوًيا إلنتاج خريجين شموليين وأكفاء
فاءة بين . وأن نقص الكGeressu, 2017)سوق العمل. )

عند البحث عن  يجين يجعل الخريجين أقل قابلية للتسويقالخر 
  (Alias & Yahya, 2013)عمل في كل المجاالت 

تاح لخريجي برامج كليات الزراعة على مستوى يو 
ية، الجمهورية فرص للعمل في الشركات: الزراعية، والتجار 

والمنتجات الصيدالنية، ووسائل اإلعالم، ومجاالت التنمية 
الريفية، ومجاالت إعداد الوجبات وتغذية التجمعات الطالبية 

لمستشفيات، ومختبرات التحليل، ومجاالت الترويج والتسويق وا
والمبيعات، والتصدير واالستيراد، ومراقبة الجودة، والعمل في 

 التعليم جودة لضمان القومية يئةھ)ال .مراكز البحوث
 (2009 واالعتماد،

  Shahbaziنقاًل عن Nagel & Movahedi ر كاًل منويذك
 & Alibeigi يحتاجوا لمجموعة من  الزراعة كليات خريجيأن

 ،تلبية متطلبات أسواق العملو لدخول أسواق العمل  الجدارات
وتوقعات المديرين في مختلف القطاعات الزراعية. 

(Movahedi & Nagel, 2012) . الجداراتهذه بحت صاقد و 
م اختيار االفراد عن طريقه هي المحور االساسي الذي يت

صبح حجر الزاوية في اي أو  ،المختلفةلاللتحاق بالوظائف 
الجدارات األساسية مقابالت وظيفية هي اختبار مدي توفر 

  .لوظائفتلك افي االفراد المرشحين ل
وادر كتخريج إلى جامعة االسكندرية كلية الزراعة هدف تو 
 .سوق العملمن شباب الخريجين المؤهلين ل متخصصة فنية

ولكي تزيد فرصة حصول الخريج على الوظيفة المناسبة، البد 
أن يتمتع الخريج ليس فقط بالمؤهل العلمي المناسب، ولكن 

والمؤهلة لسوق بمجموعة من الجدارات األساسية المناسبة 
 علىمحاولة الوقوف الدراسة ل هذه تلذلك كان ،العمل

ات الزراعة الجدارات األساسية المطلوبة في خريج كلي
في المناسبة لسوق العمل  الجداراتتلك  طالب ال إلكساب

يتحول الطالب الي خريجين مؤهلين فنيًا  ىحتالمستقبل، و 
 ومهاريًا.

 البحثهداف أ
 تحديد الجداراتبصفة رئيسية البحث ستهدف هذه ي

لتأهيلهم لسوق  ،الزراعةات كلي المطلوبة لخريجياألساسية 
، وذلك من خالل كات الزراعيةالعمل من وجهة نظر الشر 

 األهداف الفرعية اآلتية:
متتتتتن األدبيتتتتتات  الجتتتتتدارات األساستتتتتية استتتتتتخالص مفهتتتتتوم .1

 .العلمية

األساستية المطلوبتة فتي ستوق العمتل تحديد أهتم الجتدارات  .2
 من األدبيات العلمية.

تحديد أهتم الجتدارات األساستية المطلوبتة فتي ستوق العمتل  .3
الشتتتتركات ب شتتتتريةأخصتتتتائيو المتتتتوارد البوجهتتتتة نظتتتتر متتتتن 

 الزراعية.
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تحديتتتتتتد المتضتتتتتتمنات البحثيتتتتتتة والتوصتتتتتتيات التتتتتتتي يمكتتتتتتن  .4
االستتتتناد إليهتتتا فتتتي تطتتتوير البتتترامج التعليميتتتة فتتتي كليتتتات 

 الزراعة في سياق مفهوم الجدارات األساسية.

 التطبيقيةاألهمية 
الجدارات ترجع األهمية التطبيقية للبحث في التعرف على 

مما يساعد الكلية  ،ليات الزراعةالمطلوبة لخريجي كاألساسية 
وتطوير البرامج بما فيها من أقسام مختلفة على تحسين 

للحصول على خريج مؤهل وقادر على  التعليمية الخاصة بهم
المنافسة والحصول على وظيفة في سوق العمل. كما يمكن 

برنامج االستفادة بالنتائج التي يتم الحصول عليها في تطوير 
لسد النقص الشديد في اعداد ، الزراعي ياإلرشادالتعليم 

 األكفاء. المرشدين الزراعيين
 اإلطار النظري

 Competence: الجدارات مفهوم
الكفتتتاءة أو أو الجتتتدارة إلتتتى  Competencyيشتتتير مصتتتطلح 

ورد  Business Dictionaryففتتتتي المعجتتتتم التجتتتتاري  ،الكفايتتتتة
ف معتتار وال وااللتزامتاتبأنهتتا "مجموعتة القتتدرات  الجتدارةتعريتف 

والمهارات ذات الصلة التي تمكن الشتخص )أو المنظمتة( متن 
 ,Business Dictionary) العمل بفاعلية في وظيفة أو موقف."

2021) 
مزيج من األمم المتحدة الجدارة بكونها "منظمة وقد عرفت 

المهارات والسمات والسلوكيات التي ترتبط مباشرة بالنجاح فتي 
 (United Nations, 1999) ."الوظائف

 للجدارةالمفهوم المتكامل 

جامعتتة نبراستتكا لنكتتولن ذكتتر رمضتتان نقتتال عتتن وقتتد 
مستتخدم بكثترة فتي مجتالي  ،كمصتطلح للجدارةمفهومًا متكاماًل 

اإلدارة وتنمية الموارد البشترية، وتضتمن هتذا المفهتوم مجموعتة 
التتي يجتب أن  ،Core Competenciesاألساستية  الجتداراتمن 

ق البشتتتترية فتتتتي أي تنظتتتتيم يستتتتعى لتحقيتتتت تتتتتتوافر لتتتتدى الكتتتتوادر
لهتتتذا  استتتتعراضاألهتتتداف المحتتتددة، وفيمتتتا يلتتتي مجموعتتتة متتتن 

متتتزيج متتتن المعتتتارف والمهتتتارات " :ةللجتتتدار المفهتتتوم المتكامتتتل 
والقتتتدرات والستتتمات الشخصتتتية التتتتي يمكتتتن مالحظتهتتتا والقابلتتتة 

والتتتي تستتاهم فتتي تحستتين أداء المتتوظفين وتتتؤدي فتتي  ،للقيتتاس
متن المهتتم تحديتتد  الجتتدارةجتتاح التنظيمتي. ولفهتتم النهايتة إلتتى الن

 (2019)رمضان،   مكوناتها المختلفة".
 خصائص الجدارة

 جامعتتتتتة نبراستتتتتكا لنكتتتتتولنأشتتتتتار رمضتتتتتان نقتتتتتال عتتتتتن وقتتتتتد 
 لخصائص الجدارة بأنها:

تهتتتدف إلتتتى تحقيتتتق  الجتتتدارة نأذات هتتتدف محتتتدد: حيتتتث  -1
نجتتاز هتتدف محتتدد، وذلتتك عتتن طريتتق   استتتثمارغايتتة معينتتة، واز

عتتارف والمهتتارات والقتتدرات والستتمات المختلفتتة لتحقيتتق هتتذه لما
 الغاية بشكل كامل. 

ال تولتتتتد متتتتع  الجتتتتدارةمكتستتتتبة: وتعنتتتتي هتتتتذه الخاصتتتتية أن  -2
 والتدريب الموجه. اإلنسان، بل يكتسبها عن طريق التعليم

التتتتتي ال يتتتتتم إدراكهتتتتا ال يمكتتتتن أن  الجتتتتدارةمدركتتتتة: إذ أن  -3
قبل من يمتلكهتا  أن إدراكها من ماك تحقق أي منفعة للمنظمة،

 يساعد على الحفاظ عليها، واالستفادة منها، وتطويرها.
: ويعنتتي ذلتتك أن تحصتتيلها يعتمتتد علتتى التفاعتتل ةديناميكيتت -4

متتتا بتتتين مكوناتهتتتا المختلفتتتة، وعناصتتترها وأبعادهتتتا، كالمعتتتارف 
 والمهارات وغيرها خالل الزمن.

نما ح المفهوم مجرد: حيث ال يمكن رؤيتها و  -5 تى لمسها، واز
تتتتم مالحظتهتتا متتن ختتالل نتتتائج األنشتتطة، وتحليلهتتا، والوستتائل 

 المستخدمة لتحقيق هذه النتائج.

يتتتتتؤدى إلتتتتتى  الجتتتتتدارة استتتتتتخدامن عتتتتتدم إمتقادمتتتتتة: حيتتتتتث  -6
تقادمهتتتا، وفتتتي حتتتال عتتتدم الستتتماح للشتتتخاص التتتذين يشتتتكلون 
مصتتتتدرا لهتتتتتا بإظهارهتتتتا، فتتتتتإن هتتتتذا متتتتتن شتتتتأنه أن يتتتتتؤدي إلتتتتتى 

 (2019)رمضان،  ا.تالشيه

 الجداراتتصنيف 

 األدائية كالتالي: للجداراتتصنيفًا  قدم أرمانيوس



 2022مارس  -يناير( 1العدد  43)مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى 

 

294 

وهتي  Generic Competencies العامةةاألدائيةة  الجدارات -1 
التتتتتي يحتاجهتتتتا الموظفتتتتون فتتتتي مختلتتتتف الوظتتتتائف،  الجتتتتدارات

ومن أمثلتة هتذا النتوع متن  .Key Competenciesويطلق عليها 
توصتتتتتتيل األفكتتتتتتار و المعلومتتتتتتات، : تحليتتتتتتل وتنظتتتتتتيم الجتتتتتتدارات

اآلختترين  متتع العمتتلو تخطتتيط وتنظتتيم األنشتتطة، و والمعلومتتات، 
 الجةةةدارات -2حتتتل المشتتتكالت، والفهتتتم الثقتتتافي، و وفتتتي فريتتتق، 

المطلوبتتة  الجتتداراتوهتتي  Specific Competencies المحةةددة
آلداء مهتتام معينتتة يحتاجهتتا العتتاملون أو فئتتة واحتتدة متتنهم، وقتتد 

العتتتتاملين داختتتتل التنظتتتتيم. وقتتتتد تكتتتتون هتتتتذه ال يحتاجهتتتتا بتتتتاقي 
، أرمتتتتانيوس) مطلوبتتتتة للقيتتتتام بتتتتأدوار فرديتتتتة محتتتتددة. الجتتتتدارات

2001) 

 الجتتداراتقتتد قستتمت منظمتتة األمتتم المتحتتدة بينمتتا نجتتد أن 
 األول: لقستتمينمتتن منظتتور المستتتوى اإلداري، حيتتث قستتمتهم 

 :وتعنتتتي  Core Competenceاألساسةةةية الجةةةداراتبمتعلتتتق 
 لجميتتتتع مهمتتتتة تعتبتتتتر التتتتتي والستتتتلوكيات فاتلصتتتتوا المهتتتتارات

 عتتتتتن النظتتتتتر بغتتتتتض ي مؤسستتتتتة او منظمتتتتتة،أالعتتتتتاملين فتتتتتي 
 يتتم حصترها فت الجتداراتوهتذه  .اإلداري مستتواهم أو وظائفهم
العمتتتتتتتتتتتتتتتل Communication( ،2 ) ( االتصتتتتتتتتتتتتتتتال1) :االتتتتتتتتتتتتتتتتي

 & Planningالتخطيط والتنظيم Team Work( ،3 )الجماعي 

Organizing، (4 )ستتتتتتتتتئولية تحمتتتتتتتتل المAccountability( ،5 )
 Continuousالتتتتتتتعلم المستتتتتتتمر Creativity( ،6 )األبتتتتتتداع 

Learning( ،7 )توجيتتتته العمتتتتالء Client Orientation( ،8 )
: هتو الثةانيو . Technological Awarenessالوعي التكنولوجي 

 وتعنتتتتتتي: Managerial Competenceاإلداريةةةةةةة  الجةةةةةةدارات
يجتتتب ان تكتتتون متتتتوفرة  التتتتي توالستتتلوكيا والصتتتفات المهتتارات

في العاملين متن فئتات المتديرين والمشترفين التذين يكتون لتديهم 
جتدارات يمكتن وهذه ال عاملين اخرين. علىمسئوليات واشراف 

، Vision لرؤيتتتة( ا2، )Leadershipالقيتتتادة ( 1) :حصتتترها فتتتي

 بنتتتاء الثقتتتةEmpowering Others( ،4 )تمكتتتين األختتترين ( 3)
Building Trust ،(5 ) ادارة األداءManaging Performance ،

 / Decision Makingم احكتتاأل واصتتدارتختتاذ القتترارات ا( 6)

Judgment (United Nations, 1999.) 
 Iceberg competencies" نموذج الجدارة جبل الجليد

Model " 

، والذي لماكميالندنموذج جبل الجليد ( 1يظهر شكل )
والدور  والمعرفة،المهارة، : جداراتست يتكون من 

. منقسمة االجتماعي، والصورة الذاتية، والسمات، والدوافع
لجزئين: جزء فوق سطح الماء، واآلخر تحت سطح الماء. 

المهارة والمعرفة على جزء من الجبل الجليدي جدارة  تقعف
الذي يقع فوق مستوى الماء، والذي يمكن رؤيته بسهولة، 

لذلك من السهل  .صالشخ اراتجد٪ من 20ويمثالن حوالي 
يتم وضع الدور االجتماعي والصورة بينما ا. نسبًيا تحديده

الذاتية والسمات والدوافع على الجبل الجليدي تحت مستوى 
%  80تمثل هذه حوالي و  .مخفية عن العين البشرية -الماء 

ن كفاءات الشخص، لكن تقييمها أكثر صعوبة بكثير من م
 .المهارات والمعرفة

 (الجدارات الظاهرة والكامنةارات )مكونات الجد
: اهم مكونات الجدارات عنصرين( أن 1يظهر في شكل )

االول عناصر ظاهرة مثل المعلومات والمعارف والمهارات 
عناصر كامنة مثل القيم والسمات و  ،التي يتمتع بها الفرد

الشخصية واالتجاهات. ومن المالحظ ان هناك صعوبة في 
اهرة. بمعنى آخر ان الجوانب الظالكامن عن  تطوير الجانب

ة منهناك سهولة في تطوير الجوانب الظاهرة عن الجوانب الكا
 (2016)إبراهيم، والتي يصعب تقييمها وتطويرها. 
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 نموذج جبل الجليد للجدارة والجدارات الظاهرة والكامنة .1شكل 

 

 الجدارات الكامنة
ب في القياس ولتوضيح أكثر للجدارات الكامنة كونها األصع

 سوف تناول التعريف والخواص المختلفة لها:والتعديل 

 يمتأصلة فالعميقة و الالجدارة يقصد بالجدارة الكامنة "اواٌل: 
من التنبؤ بالسلوك  تمكن والتي شخصية الفرد بصورة كافية

العديد من الحاالت والمهام الوظيفية وتعتبر الجدارات  في
ق للتصرف أو خواص ضمنية للشخص وتشير إلى طر 

التفكير أو التعميم عبر المواقف وتتميز بثباتها لفترة زمنية 
 ."معقولة

 :هيو الخواص  ثانيا: 
يفكر أو يرغب الفرد فيها  ياألشياء الت هي الدوافع: -1

إقدامه على تصرف ما. وتقوم  فيباستمرار وتتسبب 
الدوافع باختيار السلوك وقيادته وتوجيهه نحو أفعال 

 ية. كما يستفيدون من التغذية المرتدة فوأهداف معين
تحسين العمل بصورة مستمرة. والدوافع والجدارات عوامل 
مؤثرة جوهرية أو صفات أساسية ذاتية التوليد تنبئ عما 

 أعمالهم على المدى الطويل دون رقابة. ييفعله الناس ف
الخصائص المادية واالستجابة للظروف  يه الصفات: -2

المشاعر  يف يأن التحكم الذات أو المعلومات. كما
البد أن يتسم بها المدير  ية من الصفات التوالمبادر 
 الناجح.

أو  ،قيمهأو  ،الفردتوجهات  وهي :يالمفهوم الذات -3
اعتقاد الشخص أن  يالثقة بالنفس أ أو ،صورته الذاتية

حالة تقريبا جزءا من  يأ يبإمكانه أن يكون فعاال ف
م الشخص عبارة عن دوافع قيو  ،للشخص يالمفهوم الذات
يمكنها أن تنبئ عما سيفعله الشخص  استجابةمنعكسة أو 

تكون فيها المسئولية  يالحاالت الت يعلى المدى القريب ف
 .هغير يد  يف

مجال  يلدى الشخص ف يالمعلومات الت يه :المعرفة -4
اختبار  يوالمعرفة جدارة مركبة فالدرجات ف ،معين يمعرف

التنبؤ بمستوى أداء العمل ألنها  يتفشل فالمعرفة عادة ما 
 يتهتم بقياس المعلومات والمهارات ال بالطريقة الت

العمل. ويالحظ أن العديد من  يتستخدمها المعلومات ف
 ياختبارات المعرفة تقيس قدرة الذاكرة على االسترجاع ف

 هم هو القدرة على إيجاد المعلومات.حين أن ما ي
كما  ،همة ذهنية أو ماديةلى أداء مالقدرة ع يه :المهارة -5

 ي)أ ليتشمل الجدارات الذهنية أو العقلية التفكير التحلي
معالجة المعلومات والبيانات وتحديد السبب والنتيجة 

التعرف  يوتنظيم البيانات والتخطيط( والتفكير المفاهيم أ
 بيانات معقدة. فيعلى األنماط 

الجدارات  استخالص مفهومعلى ما سبق يمكن  وبناءاً 
بمراجعة األدبيات  حيث، األساسية من األدبيات العلمية

ولصعوبة قياس والدراسات السابقة التي أمكن االطالع عليها، 
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وتعديل الجدارات الكامنة كما سبق اإلشارة، فقد تم التركيز 
ويمكن تعريف الجدارات على الجدارات الظاهرة األساسية، 

 تعتبر التي والسلوكيات توالصفا األساسية بأنها: المهارات
 بغض في أي مؤسسة او منظمة،العاملين  لجميع مهمة
وتم عمل حصر  .مستواهم اإلداري أو وظائفهم عن النظر

 لهذه الجدارات.
تحديد أهم الجدارات األساسية المطلوبة في ويمكن 

مجموعة  حصر حيث تم، سوق العمل من األدبيات العلمية
بة في أي خريج من خريجي من الجدارات األساسية المطلو 

القدرة على جدارة  (1)  :هي كالتاليو  ة،كليات الزراع
( جدارة 3)القدرة على اإلنجاز، ( جدارة 2)االتصال الجيد، 

( جدارة 5)مواكبة التنوع، ( جدارة 4)التفكير التحليلي، 
( جدارة 8)القيادة، ( جدارة 7)المبادرة، ( جدارة 6)المرونة، 

( 10)مهارات التخطيط، ( جدارة 9)ع، القدرة على اإلقنا
التفكير ( جدارة 11)، جدارة مهارات العرض والتقديم

( جدارة 13) الشخصية المنفتحة،( جدارة 12)اإلبداعي، 
( 15)إدارة الوقت، ( جدارة 14)مهارات حل المشكالت، 

االندماج مع فريق العمل، ة ( جدار 16)الثقة بالنفس، جدارة 
الوعي التكنولوجي، (  جدارة 18) االنضباط،( جدارة 17)
الرؤية، ( جدارة وضع 20)التعلم المستمر، ( جدارة 19)
تحمل ( جدارة 22)القدرة على اتخاذ القرارات، ( جدارة 21)

الثبات ( جدارة 24)التعاون، ( جدارة 23)المسئولية، 
 التحفيز الذاتي.( جدارة 25)االنفعالي، 

 اإلسلوب البحثي
 :يةالتعريفات اإلجرائ -

يقصتتد بهتتا فتتي هتتذا البحتتث الجتتدارات فتتي صتتورتها : الجةةدارات
ي فرد بصرف النظر عتن أو األساسية والتي يحتاجها أالعامة 
 25ن العمل الذي يقوم به. وتم سؤال المبحوثين عتأو وظيفته 
( جتتتتدارة 2( جتتتتدارة القتتتتدرة علتتتتى االتصتتتتال الجيتتتتد، )1)جتتتتدارة 

ة ( جتدار 4تحليلتي، )جتدارة التفكيتر ال (3اإلنجتاز، )القدرة على 
 (7جتتدارة المبتتادرة، ) (6جتتدارة المرونتتة، ) (5مواكبتتة التنتتوع، )

جتتتتدارة  (9جتتتتدارة القتتتتدرة علتتتتى اإلقنتتتتاع، ) (8جتتتتدارة القيتتتتادة، )
مهتتتتارات العتتتتترض والتقتتتتتديم، جتتتتتدارة  (10مهتتتتارات التخطتتتتتيط، )

جتتتتتتتدارة الشخصتتتتتتتية  (12جتتتتتتتدارة التفكيتتتتتتتر اإلبتتتتتتتداعي، ) (11)
جتتدارة  (14، )حتتل المشتتكالت جتتدارة مهتتارات (13المنفتحتتة، )

جتدارة االنتدماج  (16( جدارة الثقة بالنفس، )15إدارة الوقت، )
جدارة التوعي  ( 18جدارة االنضباط، ) (17مع فريق العمل، )

جتدارة وضتع  (20ة التتعلم المستتمر، )جتدار  (19التكنولوجي، )
جتتدارة  (22جتتدارة القتدرة علتتى اتختاذ القتترارات، ) (21الرؤيتة، )
جتتتدارة الثبتتتات  (24جتتتدارة التعتتتاون، ) (23ستتتئولية، )تحمتتتل الم

جتتدارة التحفيتتز التتذاتي(. وقتتد تتتم وضتتع شتترح  (25االنفعتتالي، )
لمعنتتتتى كتتتتل جتتتتدارة عنتتتتد ستتتتؤال المبحتتتتوثين عنهتتتتا، للتأكتتتتد متتتتن 

 المدلول لكل جدارة، ووجود فهم مشترك. على نفس االتفاق 
يقصد بهم كل خريجي كليات الزراعتة  :خريجي كليات الزراعة

 بجامعات جمهورية مصر العربية.
 فيه يتقابل ه المكان الذيأنبالعمل سوق  يعرف :سوق العمل

المهارات والقدرات الالزمتة  فيمتن العرض ممثاًل كتل 
عدد الشركات  فيوالمتاحة من قبل الخريجين والطلب ممثاًل 

تطلب عددًا محددًا من الختريجين بمهارات وقدرات  التي
تحديد  فين قتوة الطلب وقوة العرض خاصة، لتتحكم كل م

ويقصد به في  .(2020)سليم،  .عدد العمالة وأجر كل عامل
تاحة للخريج الزراعي للعمل بعد هذا البحث األماكن الم

 وجدارته. ،ومواصفاته ،وفقًا لمؤهالته ،التخرج
شركات التي تعمل في أعمال الهي  :الشركات الزراعية

 سمدة ومبيداتاألشركات تجارية متعلقة بالزراعة، مثل 
وشركات البذور  وشركات الخدمات الزراعية،اآلفات، 

شركات أعالف اآلالت الزراعية، و والتقاوي، وشركات 
ضافات األعالف. والشركات التي تم  ارسال االستبيان واز

سمدة األشركات  ( مجموعة1)  االلكتروني لهم عبر االيميل،
االستثمار ية للتنمية و السالم الدول، )باسف ليمتد :مبيداتالو 

، جسما، نيو كير، العالميةيارا ، دالتكس روكي، الزراع
مكة للتنمية  ،للكيماويات شورى، ايجيبت كيم انترناشيونال
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شركة ، المروة للتنمية الزراعية واالستيراد والتصدير، الزراعية
برفكت ، العز جروب، أجريماس للزراعة والتوكيالت التجارية

إن ، شركة تريد للتنمية الزراعية جرو، أعيلالستثمار الزرا
شركات الصياد التجارية  مجموعة، نمية الزراعيةفارم للت

والهندسية، أجرين سيرف، بيو ايجيبت، أطياف طيبة، الحياة 
( شركات خدمات 2للمشروعات الزراعية، جيزة تك(، )

تكنوساينس  زراعية: )جرين جروب، عالم الزراعة،
والشحن والتخليص  للتجارةجود فريت  ،للمستلزمات الزراعية

ي، أجرو للتجارة الدولية، األمير الند، مودرن ايجيبت الجمرك
لالستيراد والتصدير، مابا، دلتا لالستيراد والتصدير، اللوتس 
لالستيراد والتصدير، نجوم مصر، تيما لالستيراد والتصدير 

والتصدير، اكستريم فروت والشحن، الغنيمي لالستيراد 
لمصرية لإلدارة المتكاملة للمخلفات بت، سمارت أجرو، اايجي

شركه نهر الحياه ، يكوم(، جرين جولد للمشروعات الزراعية)إ
( شركات البذور والتقاوي: )جرين فورس 3)(، للتنمية الزراعية

الدولية للبذور، الشمال لالستثمار الزراعي، مصر هايتك 
ريد عبد الهادي والجنوب للخدمات والتنمية الزراعية، محمد ف

ارة وشركاه، الشافعي لالستثمار الزراعي، كانزا جروب، جع
ضافات 4الهضبة للتنمية الزراعية(، ) ( شركات أعالف واز

كايرو تريد  ،ات الدواجنهالشركة العربية ألماألعالف: )
جروب، الشرق جروب، مجموعة الوليد لالستثمار الداجني، 

عة دميكس ايجيبت لصنااخوان المرشدي  للتجارة والتنمية، في
 األعالف، المصرية لتكنولوجيا الزراعة، تراي فيت(.

يقصد بهم في : الشركات الزراعيةالبشرية بالموارد خبراء 
الشركات إدارة الموارد البشرية بأخصائيو هذا البحث 

 سنوات.  5خبرة في العمل ال تقل عن لديهم  ممن، الزراعية
الحاصل عليها العلمية ويقصد به الدرجة : المؤهل الدراسي

المبحوث سواء كانت )بكالوريوس، دبلوم الدراسات العليا، 
 ماجستير، دكتوراه(.

ويقصد بها عدد سنوات الخبرة التي قضاها : الخبرة الوظيفية
 المبحوث في عمله.

التحدث يقصد بها جدارة  :الجيد االتصالالقدرة على جدارة 
ألفكار بشكل التعبير عن او والكتابة بمنتهي الوضوح، 

القدرة و القدرة على توضيح أهم النقاط المطلوبة، و واضح، 
 وفهم احتياجات االشخاص االخرين. ،االستماع ىعل

القدرة على تحديد صد بها يق: جدارة القدرة على اإلنجاز
االهداف المطلوبة وتحقيقها، الرغبة في التفوق ورفع 

 .لمستوي وتحسين األداءا
 أكبرالقدرة على استقبال يقصد بها : جدارة التفكير التحليلي

قدر ممكن من المعلومات وتحليلها واستخالص اهم 
 النتائج منها.

التأقلم مع واقعية  علىالقدرة يقصد بها : جدارة مواكبة التنوع
 إدراكالتنوع في االشخاص واالفكار والثقافات، وكذلك 

 قيمة هذا التنوع.
قعة التأقلم مع االحداث غير متو بها يقصد : جدارة المرونة

 واالستجابة لها واالستعداد للتغير لتحقيق النتائج المنشودة.
االوضاع السعي بكل جهد لتغيير يقصد بها : المبادرةجدارة 

 الي األفضل في ظل عدم اهتمام االخرين.
استخدام اساليب التوجيه  ىالقدرة عليقصد بها : جدارة القيادة
فراد نحو تحقيق النتائج، يظهر الشجاعة اال إلرشادوالتأثير 

التخاذ مواقف غير تقليدية، يعمل كنموذج يرغب االخرين 
 في االقتداء به.
مهارة استخدام الطرق يقصد بها : اإلقناعجدارة القدرة على 

واالساليب المناسبة للحصول على موافقة االخرين حول 
 اقتراح محدد.

خطوات ومسار وضع يقصد بها : جدارة مهارات التخطيط
تخصيص  ىعمل بهدف تحقيق اهداف محددة، القدرة عل

ى هذه الخطوات، القدرة عل إلنجاحالوقت والموارد المناسبة 
 المراقبة لضمان تنفيذ الخطط.األشراف و 
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ى القدرة عليقصد بها : جدارة مهارات العرض والتقديم 
تبسيط  لىالتعبير بأسلوب واضح ودقيق، القدرة ع

 المعلومات.
القدرة على تطوير افكار يقصد بها : ارة التفكير اإلبداعيجد

 جديدة وابتكار حلول غير تقليدية للمشاكل.
تفضل التعايش مع يقصد بها : المنفتحةجدارة الشخصية 

اقامة عالقات اجتماعية  علىالعالم الخارجي، القدرة 
 الجماعية. باألنشطةاالستمتاع  ،جيدة

اكتشاف  ىالقدرة علد بها يقص: جدارة مهارات حل المشكالت
القرار  واتخاذوتعريف المشكالت وجمع المعلومات عنها 

 بالحل المناسب.
القدرة على تنظيم المهام يقصد بها  :جدارة إدارة الوقت 

 المطلوبة خالل الوقت المحدد بطريقة مناسبة وفعالة.
 علىااليمان بكفاءته وقدرته يقصد بها : جدارة الثقة بالنفس

هداف، يعمل بشفافية ويبحث عن التحديات تحقيق األ
 واالستقاللية.

يعمل بشكل يقصد بها : فريق العملجدارة االندماج مع 
متوافق مع الزمالء، يقوم بالدعم والتصرف وفقًا لقرار 
المجموعة النهائي، يقبل المسئولية المشتركة عن قصور 

 الفريق.
فاقيات، امات واالتيحترم االلتز يقصد بها : جدارة االنضباط

 العمل وفق القواعد واللوائح التنظيمية.
مواكبة التكنولوجيا يقصد بها : جدارة الوعي التكنولوجي

 اإلمكان،المتاحة، يدرك كيفية تطبيق التكنولوجيا بقدر 
 يظهر القدرات المستفادة من التكنولوجيا.

للتعلم يظهر االستعداد يقصد بها : جدارة التعلم المستمر
 قوم بتطبيق ما تعمله بصفة دورية.بصفة مستمرة، ي
يكون لديه رؤية شخصية يقصد بها : جدارة وضع الرؤية

 ىواضحة حول كيفية تطوير الذات والتغلب عل
 المصاعب.

يصل الي لب يقصد بها : جدارة القدرة على اتخاذ القرارات
المشكلة بسرعة، يحدد القضايا الرئيسية في كل موقف، 

األخرين، اتخاذ القرارات  علىاة تأثير القرارات مراع
 ة عند الضرورة.بالصع

تحمل المسئولية عن يقصد بها : جدارة تحمل المسئولية
القرارات الخاصة به، تحمل مسئولية اي تقصير ناتج عن 

 عمله.
رين المعلومات وفق خيشارك اآليقصد بها : جدارة التعاون

 م والمساندة.متطلبات العمل، يستجيب لطلبات الدع

ي القدرة على التحكم فيقصد بها : ثبات االنفعاليجدارة ال
المشاعر واالنفعاالت والمحافظة على الهدوء واالتزان مهما 

 .كانت الضغوط الخارجية
تشجيع الذات  علىالقدرة بها يقصد : جدارة التحفيز الذاتي

لتغلب على الصعوبات وتحقيق لودفعها باستمرار 
 االهداف.

 :منهج الدراسة

والذي  ،في اجراءاتها البحثية منهج الوصفيلا بحثاتبع ال
يعتمد على وصف الظاهرة المدروسة في الوقت الراهن 

بمنطقة الدراسة الستجالء واستكشاف بعض جوانب موضوع 
 .الدراسة

 :مفردات البحث
 الموارد البشريةكل أخصائيو في تمثلت شاملة البحث 

وهو األمر الذي يصعب معه تحديد  ،الشركات الزراعيةب
شاملة البحث يمكن اعتبارها جميع الشركات و  الشاملة.أعداد 

 ممن تم ارسال االستبيان لهم. Microsoft formالمدرجة في 
االستعانة باالستبيان اإللكتروني كأداة لتجميع بيانات تم وقد 

االستبيان استمارة الرابط الخاص برسال البحث وذلك بإ
على البريد ، اعيةلشركات الزر ل Microsoft form اإللكتروني

وتم تحديد أنه موجه إلى  اإللكتروني المعلن الخاص بهم،
موضح في هو كما و أخصائيو الموارد البشرية في الشركة، 
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( 216تمت االستجابة لالستبيان بعدد )( أنه 1جدول )
ملء الشخص لنفس استجابات لتكرار  9استجابة، وتم حذف 

لعدم توفر شرط  استمارة 54االستبيان، كما تم حذف ايضًا 
وبالتالي أصبح عدد االستجابات   .سنوات فأكثر 5الخبرة 

 استجابة. 153الصحيحة المناسبة 

 يوضح االستجابة لالستبيان االلكتروني  .1جدول 
 عدد االستجابة لالستبيان االلكتروني

 9 التي تم حذفها للتكرار االستجابات
عدم توفر شرط التي تم حذفها ل االستجابات

 برة المحددالخ
54 

 153 التعامل معهاالفعلية التي تم  االستجابات
 216  االستجاباتاجمالي 

 

 :وتجميعهامصادر البيانات 
المصادر الثانوية: تتمثل المصادر الثانوية في الكتب  :أوالً 

والمراجع العربية واألجنبية والمقاالت والدوريات وشبكة 
ات البحثية اإلرشادية المعلومات الدولية )اإلنترنت( والدراس

المرتبطة وغيرها من مصادر المعلومات التي تناولت موضوع 
ادر األولية في المصادر األولية: تتمثل المص :البحث. ثانياً 

البيانات تم تجميع حيث  ،البيانات الميدانية التي تم تجميعها
من خالل الشبكة العنكبوتية االلكتروني االستبيان باستخدام 

خالل شهري مايو  ،Microsoft form في صورة)االنترنت( 
ارسال الرابط الخاص باستمارة  عن طريق، م2021ويونيو 

ت الزراعية على البريد االستبيان اإللكتروني للشركا
مع لصعوبة التواصل وذلك  اإللكتروني المعلن الخاص بهم،

الشركات الزراعية على أصحاب المصالح، والمنتفعين، و كل 
، وقد تم تحكيم مصر العربية وجهًا لوجهمستوى جمهورية 

خمسة وعددهم  ينمالمحكاالستبيان من بعض األساتذة 
، وقد اشتمل االستبيان على مجموعة من األسئلة محكم

 مجموعتين من األسئلة. المجموعة األولى تختصاشتملت 
عن المبحوث من حيث )االسم  المعلومات الشخصيةب

عدد سنوات ف "اختياري"، و "اختياري"، وااليميل، ورقم الهات
لجهة ا، والمؤهل العلمي، والوظيفة الحالية، و الخبرة الوظيفية

جدارة  25عمله. والمجموعة الثانية وتضمن عرض  لها التابع

أساسية وسؤال المبحوث عن أهم الجدارات األساسية 
 المطلوب توافرها في خريج كلية الزراعة. 

 :اسلوب معالجة وتحليل البيانات
لحساب  Excel برنامجباستخدام الجة وتحليل البيانات تم مع
 .النسبة المئويةو  تالتكرارا

 النتائج البحثية
 :خصائص المبحوثينأواًل: بعض 

 :للمبحوثينالمؤهل الدراسي  -1
( أن كتتل المبحتتوثين كتتانوا علتتى 2يظهتتر متتن الجتتدول رقتتم )

قتتدر عتتالي متتن التعلتتيم، فكتتان أقتتل مؤهتتل دراستتي البكتتالوريوس 
، ونسبة المبحوثين الحاصتلين علتى الماجستتير %47.1 بنسبة
يعطتتتتي ثقتتتتة فتتتتي آراء المبحتتتتوثين . األمتتتتر التتتتذي %31.4كتتتتان 

، لكتتتونهم يتميتتتزوا بمستتتتوى ةحتتتول الجتتتدارات األساستتتية المطلوبتتت
 تعليمي جيد.

 يوضح المؤهل الدراسي للمبحوثين .2جدول 
 % تكرارات المؤهل الدراسي

 47.1 72 بكالوريوس
 9.8 15 علياالسات دراالدبلوم 

 31.4 48 الماجستير 
 11.8 18 الدكتوراه 

  100.0 153 االجمالي
 

 وظائف المبحوثين -2
( هتتتتتو ارتفتتتتتاع نستتتتتبة المبحتتتتتوثين 3تشتتتتتير بيانتتتتتات جتتتتتدول )

، باإلضتافة %56.9العاملين بمجال إدارة الموارد البشترية إلتى 
داريتتتتتين بنستتتتتبة  ، وأعضتتتتتاء هيئتتتتتة تتتتتتدريس %19.6متتتتتوظفين واز

. وتتتدل القتتيم %7.8، ومتتديرين بالشتتركة بنستتبة %15.7بنستتبة 
ارتبتاط تلتك الوظتائف بموضتوع السابقة ونوعيتة الوظتائف علتى 

مكانيتتتة الحصتتتول متتتنهم علتتتى آراء ذات قيمتتتة حتتتول ا لبحتتتث، واز
 الجدارات المطلوبة في خريجي كليات الزراعة.
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 المبحوثينالوظائف توزيع يوضح . 3جدول 
 % تكرارات وظائف

 29.4 45 موارد البشريةال اخصائي
 27.5 42 الموارد البشرية رئيس قسم

 19.6 30 )موظفين، إداريين( وظائف متنوعة
)استشاريين  عضو هيئة التدريس
 15.7 24  بالشركات الزراعية(

 7.8 12 مديرين بالشركة
  100.0  153 اإلجمالي

 
 للمبحوثين الوظيفية سنوات الخبرة -3

في  ة المبحوثينوات خبر عدد سن( 4يوضح جدول )و 
سنوات والحد  5كان الحد األدنى لسنوات الخبرة ، و العمل

ويقع سنة خبرة للفرد.  14سنة، بمتوسط  31األعلى 
من المبحوثين في الفئة األولى من الخبرة، وهي من  57.5%

سنة. وهي عدد سنوات ليست بالقليلة  14سنوات ألقل من  5
بحوثين، األمر الذي يؤكد ومع ذلك فهي الفئة األقل بين الم

خبرة الوظيفية القوية بين المبحوثين. وقدرتهم على على ال
 إعطاء آراء سليمة في ظل خبرتهم الوظيفية.

 
 مبحوثينلل يةفيالوظتوزيع الخبرة يوضح  .4جدول 

 % تكرارات الوظيفية* فئات الخبرة
 57.5 88 سنة(  14ألقل من  –سنوات  5من )
 20.9 32 سنة( 23ن ألقل م –سنة  14من )
 21.6 33 سنة( 32ألقل من  –سنة  23من )

  100.0 153 المجموع
  (                31 – 5المدى )

 ( 14المتوسط الحسابي )
 153ن =علمًا بأن مدى                       *تم تقسيم الفئات وفقًا لل

 

أهم الجدارات األساسية المطلوبة للخريجي كليات ثانيًا: 
نظر أخصائيو الموارد البشرية الزراعة من وجهة 

 :بالشركات الزراعية
( مجموعتتتة الجتتتدارات 5أوضتتتحت النتتتتائج التتتواردة بجتتتدول )

األساسية المطلوبتة لتدى ختريج كليتات الزراعتة، وقتد تتم ترتيتب 
الجتتتدارات تنازليتتتًا متتتن أكبتتتر تكتتترار ألقتتتل تكتتترار، حيتتتث جتتتاءت 

بنستتبة  رتبتتة االولتتيفتتي المجتتدارة القتتدرة علتتى االتصتتال الجيتتد 

الصتعوبة ان يجتد ، وهو أمر منطقي حيث متن %66.7تكرار 
أحتد الختريجين وظيفتة مناستبة مهمتا كتان تقتديره الدراستي، وهتتو 
لديتتتتته صتتتتتعوبات فتتتتتي عمليتتتتتة االتصتتتتتال، حيتتتتتث ستتتتتيتم رفضتتتتته 
بالمقابلتتتة الشخصتتتتية متتتن البدايتتتتة وقبتتتل أي اختبتتتتارات توظيتتتتف 

، وهتي جتدارة %60.8سبة تكرار أخرى. يليها جدارة المرونة بن
تتتتأقلم متتتع الظتتتروف مهمتتتة جتتتدا ليستتتتطيع الختتتريج أن يواجتتته وي

المحيطتتة، والمشتتاكل التتتي قتتد يتعتترض لهتتا، والمواقتتف المختلفتتة 
، فقتتد %52.9بنستبة تكترار  االنضتباطيليته جتدارة أثنتاء عملته. 

ن أعلتتتق التتتبعض أن معظتتتم الختتتريجين يفتقتتتدوا لتلتتتك الجتتتدارة، و 
علتتتى عكتتتس  االستتتتهتاروهتتتي  أغلتتبهميوجتتد ستتتمة مشتتتتركة فتتتي 

فتقادهتتا فتتي تبتته متقدمتتة الاالنضتتباط، لتتذا فقتتد حصتتلت علتتى مر 
حتل المشتكالت بتنفس و ثتم تتأتي جتدارتي إدارة الوقتت، الخريج. 

وهي من الجدارات المهمة، والتي قد تفرق  %51نسبة التكرار 
بين شخص ناجح وآخر، فقد يكون سبب لنجاح وتقدم شتخص 

دارة وقتتتتته وطريقتتتتة تعاملتتتته متتتتع فتتتتي حياتتتتته هتتتتي قدرتتتتته علتتتتى إ
فتتتتي  التتتتتعلم المستتتتتمريلتتتتيهم جتتتتدارة  ،المشتتتتكالت التتتتتي تواجهتتتته

متا تتوافرت  إذاالترتيب السابع بين الجدارات، حيتث ان الختريج 
فيه تلك الجتدارة، ستيعني ذلتك تفترده وتفوقته علتى اقرانته، حيتث 
أن التعليم سيسمح له باالطالع على احدث المعارف المرتبطة 

متتتر التتتذي ستتتيعود بتتتالخير والنجتتتاح لتتتيس فقتتتط علتتتى بعملتتته، األ
وتأتي جتدارات  ، بل أيضًا على الشركة التي يعمل بها.الخريج

التفكيتتتتتتتر ، و مهتتتتتتتارات العتتتتتتترض والتقتتتتتتتديم، و مهتتتتتتتارات التخطتتتتتتتيط
وهتتم متتا زالتتوا يحتلتتوا  %45.1بتتنفس النستتبة التكراريتتة  التحليلتتي

بتين مرتبة متقدمة بين الجدارات فهم من العشر جتدارات األهتم 
  مجموعة الجدارات كلها.

الجدارات لنستبة  أحدت عدم تجاوز ولكن يالحظ من البيانا
قتتتتد ف، ، وذلتتتتك قتتتتد يرجتتتتع ألهميتتتتة الجتتتتدارات تقريبتتتتًا كلهتتتتا67%

المبحوثين متن ختالل اجتابتهم علتى ستؤال مفتتوح  %85 أعرب
حتتتتول رأيهتتتتم فتتتتي الكفتتتتاءات األساستتتتية المحتتتتددة لهتتتتم لالختيتتتتار 

 ،ت مهمتتتة ويجتتتب توافرهتتتا فتتتي الختتتريج، بأنهتتتا كلهتتتا جتتتدارابينهتتا
ولكتتتتن تتتتتم االختيتتتتتار وفقتتتتًا ألهميتتتتة كتتتتتل جتتتتدارة بالنستتتتبة لبتتتتتاقي 

معظتتتم الجتتتدارات  الجتتدارات. ولتتتذلك نجتتتد توزيتتتع التكتتترارات بتتتين
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( أيضتتًا تتتتدني النستتتبة 5متتن بيانتتتات جتتتدول ) كمتتتا تبتتتين تقريبتتًا.
فقتتط لجتتدارة التحفيتتز التتذاتي، وقتتد يرجتتع ذلتتك  %5.9التكراريتتة 
امج الدراستتتتتية مبحتتتتتوثين لصتتتتتعوبة تضتتتتتمينها فتتتتتي البتتتتتر لرؤيتتتتتة ال

لكليات الزراعة، وبالتالي صعوبة إكسابها للخريجين. حيث قد 
 تعتبر من الجدارات الكامنة أو الضمنية.

وقتتتتد تتتتتم عتتتترض الجتتتتدارات العشتتتتر األهتتتتم بتتتتين الجتتتتدارات 
المطلوبتتة فتتي خريجتتي كليتتات الزراعتتة علتتى مستتتوى جمهوريتتة 

( وكتتتتان تتتتترتيبهم 1بيتتتتاني رقتتتتم )مصتتتتر العربيتتتتة، فتتتتي الشتتتتكل ال
( جتتتدارة 2، )القتتتدرة علتتتى االتصتتتال الجيتتتدجتتتدارة  (1كالتتتتالي )
 ( جدارة االنضباط،4( جدارة إدارة الوقت، )3المرونة، )

( جتتدارة حتتل المشتتكالت، 6جتتدارة القتتدرة علتتى اإلنجتتاز، )( 5) 
( جتتدارة 9جتتدارة التخطتتيط، )( 8( جتتدارة التتتعلم المستتتمر، )7)

 ( جدارة التفكير التحليلي.10) العرض والتقديم،

 وفقًا للمبحوثين المطلوبة في خريج كليات الزراعةاألساسية جدارات التوزيع يوضح  .5 جدول
 تكرارات الجدارة األساسية الترتيب

 تكرارات الجدارة األساسية الترتيب % 153ن= 
 % 153ن = 

 39.2 60 الثبات االنفعالي 14 66.7 102 القدرة على االتصال الجيد 1
 37.3 57 القيادة  15 60.8 93 المرونة 2
 35.3 54 اإلبداعيالتفكير  16 54.9 84 دارة الوقتإ 3
 33.3 51 تحمل المسئولية 17 52.9 81 االنضباط 4
 29.4 45 المبادرة 18 51.0 78 اإلنجازالقدرة على  5
 27.5 42 مواكبة التنوع 19 51.0 78 حل المشكالت 6
 27.5 42 القدرة على االقناع 20 47.1 72 ستمرالتعلم الم 7
 23.5 36 شخصية منفتحة 21 45.1 69 مهارات التخطيط 8
 21.6 33 اتخاذ القراراتالقدرة على  22 45.1 69 مهارات العرض والتقديم 9

 17.6 27 التعاون 23 45.1 69 التفكير التحليلي 10
 15.7 24 ؤيةالر وضع  24 43.1 66 مع فريق العمل االندماج 11
 5.9 9 التحفيز الذاتي 25 41.2 63 الثقة بالنفس 12
     39.2 60 الوعي التكنولوجي 13

 .2021جمعت وحسبت من بيانات الدراسة عام *
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 لتوصياتا

التي توصل إليها البحث يمكن التوصية بما  جالنتائفي ضوء 
 يلي:

الزراعة على مستوى جمهورية  بكلياتمتخذي القرار  تعرف -1
المطلوبة من سوق األساسية على الجدارات ، مصر العربية

 العمل في خريجيها.
 تضتتمين الجتتدارات األساستتية العشتتر المطلوبتتة فتتي ستتوق العمتتل -2

 ( جدارة المرونة، 2، )لقدرة على االتصال الجيداجدارة  (1)
( جتتدارة القتتدرة 5( جتتدارة االنضتتباط، )4( جتتدارة إدارة الوقتتت، )3)

( جتتتتدارة التتتتتعلم 7( جتتتتدارة حتتتتل المشتتتتكالت، )6علتتتتى اإلنجتتتتاز، )
ة العتتتترض والتقتتتتديم، ( جتتتتدار 9( جتتتتدارة التخطتتتتيط، )8المستتتتتمر، )

امج التعليميتتة فتتي البتتر  ( جتتدارة التفكيتتر التحليلتتي. كحتتد أدنتتى10)
لكليتتتات الزراعتتتة، للحصتتتول علتتتى ختتتريج مؤهتتتل لستتتوق المختلفتتتة 

 العمل.
لضمان  ،أواًل بأولالزراعة ليات كل ةمراجعة البرامج التعليمي -3

مواكبته لمتغيرات سوق العمل، ولزيادة الفرصة للخريجين على 
 والحصول على الوظيفة المناسبة لمؤهلهم الدراسي. ،افسةالمن

المعايير بجدارات األساسية المطلوبة في الخريج تضمين ال -4
، وبالتالي قطاع العلوم الزراعيةل القومية األكاديمية القياسية

 .جمهورية مصر العربيةضمان تطبيقها بجامعات 
قياس مدى توافر تلك لعمل دراسات مستقبلية الحث على  -5

على مستوى ، الجدارات في البرامج التعليمية لكليات الزراعة
، وكيفية ادماجها في البرامج التعليمية مهورية مصر العربيةج

 .ومن ثم المقررات
التوصية بإرسال النتائج البحثية للجنة القطاع  -6

 .بالمجلس األعلى للجامعات الزراعي

 المراجع
االدارة االستراتيجية اليات (: 2016)محمد محمد إبراهيم، 

ة االدارية واعاده الهيكل إلدارةومرجعيات خارطة الطرق 
 ، اإلسكندرية.الدار الجامعية، للمؤسسات

 يمواءمتتة مخرجتتات التعلتتيم العتتال (:2014محمتتد )أحمتتد، نعيمتتة 
 يالحتياجات سوق العمل دراسة تطبيقيتة تحليلية، المؤتمر الدول

القطاع  يتكامل مخرجات التعلتيم متع ستوق العمل ف ث"الثال
مايو، جامعة  1 إلى ابريل 28من  " في الفترةالعتام والختاص

يمية جلتوان للتتدريب البلقاء التطبيقية بالتعاون مع أكاد
 .األردن، نوالدراسات، عما

(: االحتياجات التدريبية المتعلقة 2001أرمانيوس، أحالم أنيس )
بالكفايات األدائية الالزمة إلعداد خطة العمل اإلرشادي 

عيلية، رسالة دكتوراه، غير للمرشدين الزراعيين بمحافظة اإلسما
لية الزراعة، جامعة منشورة، قسم االجتماع اإلرشاد الزراعي، ك

 القاهرة، القاهرة.

المعايير (: 2009الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد )
 .قطاع العلوم الزراعية، القومية األكاديمية القياسية

ترجمة: محمد  ة،هت(: إدارة الموارد البشري1424ديسلر، جاري )
 دية.السيد عبد العال، دار المريخ، المملكة العربية السعو 

(: كفاءات أو قدرات المرشد 2019عبد اهلل عبد الفتاح )ن، رمضا
الزراعي الحالية والمستقبلية المستهدفة ودور البرامج التعليمية 
في اإلرشاد الزراعي بالجامعات المصرية في تحقيق هذه 

جعية مقدمة للجنة العلمية الدائمة لالقتصاد الكفاءات، ورقة مر 
 ي، القاهرة.واإلرشاد والمجتمع الريف

(: نموذج الجدارة الوظيفية وضع 2009رياض، طه كامل )
القياسات وتخطيط السياسات واستخدام األدوات، بحث تأهيلي 
دكتوراه، قسم أدارة األعمال، كلية التجارة، جامعة قناة السويس، 

 االسماعيلية.

(: تعريف سوق العمل، موسوعة أراجيك، 2020يم، سمر )سل
 Online ،Available at: shorturl.at/iBCZ0مفاهيم اقتصادية، 

تقييم (: 2013)إبراهيم مرعي  ،العتيقيو مة محمود، اسأ ،قرني
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معة كفر الشيخ، جا ،سيناريوهات مقترحة، مجلة كلية التربية
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ABSTRACT 
The Opinions of The Experts of Human Resource Management of Agricultural 

Companies in Required Core Competencies for Graduates of The Agricultural 

Faculties 

Asmaa M. Awadalla 

This study aims to identify the opinions of human 

resources management experts in agricultural 

companies to determine the core competencies required 

for graduates of agricultural faculties, to qualify them 

for the labor market, through the following sub-

objectives: (1) Extracting the concept of core 

competencies from the scientific literature. (2) 

Determining the most important core competencies 

required in the labor market from the scientific 

literature. (3) Determining the most important core 

competencies required in the labor market from the 

point of view of human resources specialists in 

agricultural companies. Extensive research was 

represented in all HR professionals in agricultural 

companies. Which makes it difficult to determine the 

overall numbers. The link to the Microsoft form of the 

electronic questionnaire for agricultural companies was 

sent to their announced e-mail, and it was determined 

that it was directed to the human resources specialists in 

the company, and the number of responses was 153. 

Data were processed and analyzed using Excel to 

calculate frequencies and percentage. The results 

showed that the most important core competencies 

required in graduates are: (1) the good communication, 

(2) flexibility, (3) time management, (4) discipline, (5) 

ability to achieve, (6) Problem Solving, (7) continuous 

learning, (8) Planning skills, (9) presentation, (10) 

analytical thinking . The study concluded with the 

following recommendations: (1) inclusion of the ten 

core competencies required in the labor market, in the 

educational programs of agricultural colleges. (2) 

Reviewing the educational programs of the colleges of 

agriculture on a regular basis.  

Key Words: Human Resource Management Experts, 

agricultural companies, Core Competencies, 

Agricultural Graduates. 
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