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تقويم نواتج التعلم خلرجيي كلية إدارة االعمال يف 
 )2030(جامعة شقراء يف ضوء رؤية اململكة 

 

 

 *عيس ى بن فرج العزيزي 

 

  

من خالل تحديد 2030هدف البحث الحالي إلى تقويم نواتج التعلم لخريجي كلية إدارة االعمال في جامعة شقراء في ضوء رؤية اململكة  _امللخص

معيارية لنواتج تعلم البرنامج واستطالع راي أعضاء هيئة التدريس والطلبة حول مدى تحقق هذه النواتج. استخدمت الدراسة املنهج قائمة 

( من الخريجين، توصلت الدراسة إلى تحقق نواتج التعلم 160( من أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج و)22الوصفي املسحي باختيار عينة مقدارها )

 بمتوسط ) لدى خريجي البرنامج بدرجة كبيرةاملعيارية 
ً

 ( من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وبدرجة كبيرة من وجهة نظر الطلبة4.22جدا

 في درجة تحقق نواتج التعلم لدى الخريجين من وجهة نظر الطالب 3.71بمتوسط )
ً

(، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة احصائيا

ما توجد فروق دالة احصائيا في درجة تحقق نواتج التعلم لدى الخريجين بين الطلبة واعضاء هيئة التدريس والطلبة لصالح وطالبات البرنامج بين

 أعضاء هيئة التدريس. 

 .2030رؤية  ،برنامج إدارة األعمال ،نواتج التعلم ،: تقويمالكلمات املفتاحية
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 2030تقويم نواتج التعلم لخريجي كلية إدارة االعمال في جامعة شقراء في ضوء رؤية اململكة 
 قممة. امل1

والجامعات املحرك الرئيس لتنمية الدول  العاليتعد مؤسسات التعليم     

ال البشرى إنتاج رأس امل املسوؤلة األول عن يواملجتمعات الحديثة فه

أبدت  الذى يقع على عاتقه بناء الوطن وتحقيق أهدافه املستقبلية ولذلك

 ااململكة العربية السعودية 
ً
 ملحوظا

ً
ذلك في  هذا الجانب شأنها فيهتماما

شأن الكثير من الدول حيث حرصت على رفع مستوى كفاءة املؤسسة 

ن تحقيق وذلك لتمكينها م واملعنوي  املاديالتربوية من خالل الدعم 

 [.1تنمية املجتمع ]في  مخرجات تعليمية تسهم بفعالية

 السنوات القالئل املاضية هناك في  ومن املالحظ أنه   
ً
  اتجاها

ً
في  متزايدا

مما أدى  عاليمؤسسات التعليم الفي  الجودة وبرامجها وتوظيفها اتجاهات

نواتجه  ومخرجاته أو إلى تغير سياسات التعليم وتركيزها على جودة التعليم

 ومالئمتها ألدوات التقويم املستخدمة وفق نظريات التعلم.

 كما أن هناك 
ً
 بالجودة وتوكيدها اهتماما

ً
مؤسسات التعليم في  متواصال

، والتوسع عاليعتبارات كنمو الطلب على التعليم الاعالي تفرضه عدة ال

 عدد وأنواع املؤسسات وطبيعة املناهج ومقررات التدريس،في  والتنوع

ملراجعة الدورية للبرامج وعمليات التدريس والتقويم وجميع األنشطة وا

 [. 2] عاليواملتطلبات املتزايدة ملؤسسات التعليم ال

[ أن تمكين 3وقد أكدت املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ]    

يقوم  التييقتض ى مراجعة التوجهات  العربيالتعليم بالوطن في  الجودة

جودة املدخالت والعمليات واملخرجات، ولكى في  ومنها التحكمعليها التعليم 

يعمل النظام بجودة يجب أن توافق املخرجات حاجات النظام للعمل 

 للمواصفات.
ً
 بكفاءة وتؤدى العمليات األهداف املطلوبة منها طبقا

فسعى الدول املتقدمة إلى موائمة مخرجات التعليم ونواتجه ملتطلبات     

لعمل لديها ولرفع مستوى مخرجاتها، ويكتسب هذا سوق ا واحتياجات

بتقييم نواتج التعلم والنهوض بمستواه ليرقى إلى  ارتباطهالبحث أهميته من 

 2030تنفيذ رؤية في  مستويات التعليم العاملية، والعمل على املساهمة

للمملكة وتحقق أهدافها حيث يعتبر نواتج التعلم وتقييمها من أهم 

 .الوطنياجه التعليم برنامج التحول تو  التيالتحديات 

  الجامعيكما أصبحت عملية تقويم برامج التعليم     
ً
 وملحا

ً
 ضروريا

ً
في  أمرا

، التقنياملجتمعات املعاصرة ملا يمتلكه من مقومات التطور والتقدم 

 العلميالتقدم  مواكبة يؤهله إلىما  التاريخيفالتقويم له من التطور 

تشغل  التيالكبرى  الوطنيةكاد تكون القضية ذا أهمية كبيرة ت والتقني

املؤسسات التعليمية العاملية ملا تواجهه من تحديات داخلية ومخرجات 

تتطلب إعادة النظر فيما تقدمه من البرامج التعليمية وتكويناتها البنائية 

العديد من دول العالم املتقدمة والنامية بمؤسسات التعليم  اهتمامولعل 

تطوير برامجها املتنوعة يدل على حرصها وتأكيدها على  من خالل عاليال

ضمان جودة مخرجات التعليم ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل 

 [.4] واملتغيرةوحاجات املجتمعات املتجددة 

وباعتبار التقويم أحد أهم مداخل التطوير والجودة للبرامج التعليمية    

صادق وموثوق به على مدى  فبدون تقييم والعالمي اإلقليميعلى املستوى 

والتعرف على حقيقة ما تعلمه الطالب وما  املستخدمةتحقق نواتج التعلم 

اكتسبوه من خبرات خالل املرحلة الجامعية ال يمكن تحديد جودة تلك 

املؤسسة ومدى تحقيقها لرسالتها وكل ذلك لن يتم إال إذا كان هناك تقييم 

ويحدد تأثير  عاليت التعليم اليعكس التغيير الحادث داخل مؤسسا حقيقي

 [.5هذا التغيير على النواتج التعليمية أو مخرجات التعلم لتلك املؤسسة ]

ولتحقيق ذلك تعددت الخطط واملشاريع الهادفة إليجاد آليات تقييم  

بإطالق مبادرة  2008صادقة حيث قامت منظمة التعاون والتنمية عام 

التدابير  اتخاذتهدف إلى  والتي عاليالتقويم نواتج التعلم بمؤسسات التعليم 

على املستوى  عاليالالزمة لتقييم وقياس نواتج التعلم ملؤسسات التعليم ال

 [. 6وتمكين تلك املؤسسات من قياس أداء طالبهم مقارنة بأقرانهم ] العالمي

 الهتمام كثير من الدول العالم بجودة التعليم ومخرجات وقياس   
ً
ونظرا

 االرتقاءه فقد سعت اململكة العربية السعودية إلى نواتجه ومخرجات

بداية من البنى التحتية  عاليمؤسسات التعليم الفي  بمستوى الجودة

 بالبرامج التعليمية  االهتمامومستلزماتها املادية إلى 
ً
بالكوادر البشرية مرورا

الدراسية واملقررات وطرق التدريس واألنشطة  املناهجوما تتضمنه من 

 الدراسية وعمليات التقويم . والبائيةل التعليمية والوسائ

فيما يتعلق  ،2030حيث كان من أهم اهتمامات وأهداف رؤية اململكة      

 ومتطلبات سوق العمل، عاليبجانب التعليم هو سد الفجوة بين التعليم ال

وسد الفجوة  االقتصاددفع عجلة في  والتزمت الرؤية بتقديم تعليم يسهم

ومتطلبات سوق العمل مع إتاحة الفرصة  عاليعليم البين مخرجات الت

التنقل بين مختلف املسارات التعليمية وما أولته في  إلعادة التأهيل واملرونة

بالجامعات حيث وضعت من أهدافها أن تصبح خمس جامعات  اهتماممن 

 م مع تمكين2030جامعة بحلول عام  200سعودية على األقل من أفضل 

في  تائج متقدمة والحصول على تصنيف متقدمالطالب من إحراز ن

مؤكدة على أن ذلك يمكن تحقيقه  التعليمياملؤشرات العاملية للتحصيل 

تعليمية متطورة تركز على املهارات األساسية  من خالل إعداد مناهج

باإلضافة إلى تطوير املواهب وبناء الشخصية وتعزيز دور املعلم ورفع تأهيله 

تقيس  التيهذا الجانب ونشر نتائج املؤشرات في  ومتابعة مستوى التقدم

 [.7] سنوي مستوى مخرجات التعليم بشكل 

تمر بها اململكة العربية  التيوالتطورات الحديثة  لالتجاهات واستجابة     

وخاصة ما يتعلق  عاليال مجال تطوير مؤسسات التعليمفي  السعودية

  والتيبالجودة 
ً
 مهما

ً
أنشئت بها هيئة  تيالمعظم الدول في  تعد عنصرا

 واالعتمادللتقويم  الوطنيةوتوكيدها الجودة فقد تم إنشاء الهيئة  لالعتماد

 National Commission for األكاديمية باململكة العربية السعودية

Academic Accreditation &Assessment (NCAAA)  بناًء على املوافقة

بإنشائها  عاليعليم اله، على قرار مجلس الت1424السامية الكريمة عام 

تحت  واملالي اإلداري  واالستقاللوتتمتع هذه الهيئة بالشخصية املعنوية 

 االعتمادوهى السلطة املسؤولة عن شؤون  عاليإشراف مجلس التعليم ال

  فوق الثانوية واالرتقاء بجودة  عاليمؤسسات التعليم الفي  االكاديمي

فير معايير مقننة لألداء وضمان الوضوح والشفافية وتو  عاليالتعليم ال

 .[8] األكاديمي

بصياغة نواتج التعلم  عاليوبناًء على ما سبق تهتم مؤسسات التعليم ال     

متطلبات املجتمع  استيفاءاملطلوبة وذلك إلعداد الخريجين القادرين على 

ضوء متغيرات املستقبل وما تتضمنه في  وتطويره وما يتطلبه سوق العمل
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 ينبغي االعتمادولتحقيق متطلبات  فايات نوعية،من معارف ومهارات وك

على املؤسسة التعليمية أن توفر مواصفات معينة للخريج وفق معايير 

تعرف باملعايير  والتي NCAAA األكاديمي االعتمادالهيئة الوطنية للتقويم 

للبرامج التعليمية وما تتضمنه من نواتج  Academic Standardsاألكاديمية 

ويعتمد منح االعتماد أو عدمه للمؤسسة  Learning Outcomesتعلم 

لهذه  خريقيها اكتسابتضمن بها املؤسسة  التيالتعليمية على العمليات 

 من هذه املواصفات ]
ً
 [.8املواصفات وعلى مقدار ما يمتلكه الخريج فعال

 والتي عاليالتعليم الفي  الحديثة االتجاهاتوتقييم نواتج التعلم يعد من   

يها التعلم نحو الطالب بحيث تكون معارف الطالب وما اكتسبه يتمحور ف

  واتجاهاتمن مهارات 
ً
 كبيرا

ً
 وقيم وعناصر ضمان الجودة ويعد هذا تحوال

من التركيز على املدخالت )ما يتعلمه الطالب( إلى التركيز  عاليالتعليم الفي 

 .[9] على املخرجات )ما يستطيع الطالب القيام به(

 التي[ أن تقويم نواتج التعلم يعد من أهم القضايا 10]ويؤكد دندرى      

تركز عليها مداخل الجودة حيث يعتمد على أطر نظرية جديدة للتعلم 

والتقييم، تساعد على تطوير أساليب مناسبة تغطى املعارف واملهارات 

 
ً
 فعاال

ً
 له في  املطلوبة للمتعلم، وتجعل التقييم عنصرا

ً
التعلم وليس تابعا

 تعنى الجمع املنظم واملراجعة والتحليل وأن تقييم 
ً
نواتج التعلم تحديدا

للبيانات واألدلة الكمية والكيفية لنواتج التعلم الختبار مدى  واالستخدام

أو  أو البرنامجمع األغراض واألهداف التربوية املعلنة للمؤسسة  اتفاقها

 اتيالذوإلعطاء تغذية راجعة ذات معنى تحفز التجديد  الدراس ياملقرر 

 تحقيق تعلم الطلبة.في  ولتحسين فعالية املؤسسة والبرنامج

يعتمد عليها  التيلقد أصبحت نواتج التعلم من املقومات األساسية     

املعايير املهنية والتعليمية، واملناهج، ومعايير التقييم في  بشكل كبير 

 لمللمؤهالت، ويتم تحديد نتائج التع الوطنيةاألطر في  ومواصفات املؤهالت

من التفاصيل ولخدمة  متفاوتةمستويات في  كل من هذه الوثائقفي 

أغراض مختلفة كوضع التوقعات حول قدرات الشخص بعد االنتهاء من 

 [.11التأهيل، وتوجيه عملية التدريس، وتوجيه عملية التقييم ]

هذا ما اعتمده نظام ضمان الجودة باململكة العربية السعودية والذى     

ن املعايير ومقاييس التقويم املؤسسية والبرامجية ، لتقييم حدد مجموعة م

ية وجودة دباململكة العربية السعو  عاليال عمل جودة مؤسسات التعليم

تلك املقاييس أن تكون نواتج التعلم الطلبة  اشترطتمخرجاتها وقد 

حتى يكون هناك فهم  للمؤهالت" الوطنيمحددة بدقة ومتسقة مع" اإلطار 

يطورها الطالب الحاصلين على  التيللمعرفة واملهارات واضح ومشترك 

مؤهالت علمية متوافقة مع مؤسسات تعليمية مختلفة ويكون الطالب 

التعلم  مجاالتفي  قادرين على معرفته وفهمه وما يستطيعون عمله

وتحمل  مهارات التعامل مع اآلخرين، املهارات اإلدراكية، املختلفة )املعرفة،

وتقنية املعلومات، واملهارات العددية،  ت التواصل،مهارا املسؤولية،

 [.12واملهارات الحركية النفسية( ]

ومن أجل تحسن أداء الطالب وتحقيق أهداف نواتج التعلم يجب أن     

تخريج طالب توافق معارفهم ومهاراتهم في  تحقق املناهج وبرامجها وأهدافها

مناهج ومقررات  سوق العمل ومن الضرورة امللحة تصميم احتياجاتمع 

بطريقة تسمح باكتساب الطالب املهارات املالئمة لسوق العمل واملعروف 

 في  أن التعليم يصعب أن ينجح
ً
تحقيق أهدافه إذا لم يكن وظيفيا

 املهارات  واكتساب يـالعلمة التفكير ـــم طريقـــلديه ىــب أن تنمـــــالب يجـــوالط

 [. 13تعلم ]وقيمة العمل وهذا كله يستدعى التركيز على جودة نواتج ال

ويتوقف نجاح البرامج األكاديمية بالكليات على وجود نظام فعال لقياس   

 هيوتقييم نواتج التعلم لكل برنامج ولكل مقرر واإلجابة عن سؤال مهم، ما 

 التياألهداف  هيتحققت بعد تنفيذ مقررات البرنامج ؟ وما  التياألهداف 

تساعد على تطوير  التيايا فتقييم نواتج التعلم من أهم القض لم تتحقق؟

أساليب مناسبة تغطى املعارف واملهارات املطلوبة للمتعلم وتجعل التقييم 

 
ً
 فعاال

ً
التعلم وليس تابعا له، ومن هذا املنطلق جاءت هذه في  عنصرا

تقويم نواتج التعلم لخريجي كلية إدارة االعمال في  الدراسة للكشف عن

 .2030 عربية السعوديةجامعة شقراء في ضوء رؤية اململكة ال

 مشكلة المراسة. 2

بمرحلة من املراحل التعليمية،  دراس يإن تقويم نواتج التعلم لبرنامج     

يمكن التعويل عليها في الحكم على جودة  التييعد من أهم املؤشرات 

أن الغاية التي تصب نحوها جميع  إذ منظومة التعليم بهذا البرنامج؛

تخريج أجيال من املتعلمين  هيوير التعليم، مجال تطفي  الجهود املبذولة

الذين يمتلكون املعرفة واملهارات ما يمكنهم من التعامل بكفاءة مع 

. 
ً
 وعامليا

ً
 متطلبات العصر والصمود أمام املنافسة محليا

 استخدامبضرورة  عاليوينادى القائمون على منظومة التعليم ال    

القياس القائم على  التعلم ومنهاتكفل إصالح عملية التعليم و  التياملداخل 

النواتج ويشير هذا املدخل إلى صياغة نواتج تعلم محددة حيث إنه مع 

تمثل أداءات الطالب املستهدفة يمكن  التيالتحديد الواضح لهذه النواتج 

التقويم ألغراض تشخيصية وتكوينية وتجميعية على نحو  استخدامه

  ضوء نواتج التعلمفي  أفضل ويكون القياس
ً
املرجع يركز على  محكيقياسا

 لذا يستخدم التعليم 
ً
 كبيرا

ً
املتقدم لهذا النوع من  الجامعيالكفاءة تركيزا

 .[14] القياس لضمان النهوض بمستوى الخريجين إلى معايير األداء املرجوة

 الجامعيتواجه التعليم  التيوتمثل جودة نواتج التعلم أهم التحديات   

والتركيز املتزايد من قبل املؤسسات العاملية  ماماالهتوالسيما مع وجود 

والوطنية ببناء معايير دقيقة لضمان جودة املخرجات التعليمية لتحقيق 

[ وقد 15وتوقعات املستفيدين من العملية التعليمية محمد ] احتياجات

سهل تحديد نواتج التعلم للبرامج األكاديمية واملقررات الدراسية إلى معرفة 

أساليب التقويم الحديثة للتحقق من  واختيار ريس املناسبة طرائق التد

 .[14] اكتساب املتعلمين لنواتج التعلم املقصودة

وبالنظر إلى أساليب تقويم نواتج التعلم نجد أنها ال زالت تقتصر على     

يغلب عليها قياس  والتيالجامعية املوحدة لجميع الطالب  االمتحانات

 املعرفة ويستغرق إع استدعاء
ً
 كبيرا

ً
 ويتطلب جهدا

ً
 طويال

ً
دادها وقتا

وتعتمد على مقارنة أداء الفرد بغيره وليس على ما حققه من نواتج تعلم 

واألهمية  النسبيال تراعى الوزن  االختبار منشودة للمقرر، كما أن الكثير من 

النسبية لكل موضوع من موضوعات املحتوى واألهداف التعليمية وتوزيع 

 [.16على املحتوى ] االمتحاناتأسئلة 

رسم السياسات والقرارات في  وعلى الرغم من أهمية تقدير نواج التعلم    

اإلدارية املتعلقة بتطوير أداء املؤسسات التعليمية إال أن الكثير من 

 تعرف القليل عن تقدير نواتجها 
ً
 وبالتالياملؤسسات التعليمية األكثر تقدما

 من طرق أو
ً
تحقيق النتائج في  التربية املختلفةوسائل  فإنها تجهل كثيرا

على مختلف مستوياته  ليميالتعاملتوقعة أو األهداف املتوخاة من النظام 

 التعليم يتطلب تقويم مدخالتها  أن تقويم منظومةمن رغم بالو ، هــــواعـــوأن
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 .وعملياتها

من العرض السابق فإن برنامج إدارة األعمال بكلية إدارة  وانطالقا  

 ء بما يتضمنه من نواتج التعلم يتطلب املراجعةاألعمال بجامعة الشقرا

املجتمع، وما  واحتياجاتاملستمرة للبرنامج وفق متطلبات العصر الحاضر 

من متطلبات ومعايير  عاليمؤسسات التعليم الفي  تفرضه نظم الجودة

فبالرغم من أن تقويم التعلم يتطلب تقويم لنواتج  .األكاديمي االعتماد

وبقية مجاالت التعلم، إال أن ذلك  واالتجاهاتاملهارات التعلم من املعارف و 

بالرغم من  ومنهجي علميلتطبيقه بشكل  السعيلم يتم التطرق إليه أو 

 عن عدم مطابقة أساليب  وجود محاوالت،
ً
التعلم  واستراتيجياتفضال

برامج إدارة األعمال بكليات إدارة في  وطرق التقويم لجميع نواتج التعلم

 األعمال.

 للنهوض و      
ً
بعملية تقويم التعلم باعتباره أحد املكونات  واالرتقاءسعيا

ضوئها يتم تقويم في  والتي أكاديميبرنامج  أيفي  الرئيسة للمعايير األكاديمية

هذا البرنامج أو ذلك ومن أجل توفير البيانات واملعلومات املوثوق بها 

من أعضاء هيئة املؤسسة التعليمية وباعتبار الباحث في  القرار  ملتخذي

برنامج إدارة األعمال تسعى هذه الدراسة إلى تقويم في  التدريس العاملين

 بجامعة الشقراء برنامج إدارة األعمال بكلية إدارة األعمالفي  نواتج التعلم

 .2030ضوء رؤية اململكة في 

  أسئلة المراسةأ. 

امج إدارة ما نواتج التعلم املعيارية التي يجب أن يكتسبها خريجي برن (1

 ؟ 2030 األعمال في ضوء رؤية

ما درجة تحقق الخريجين لنواتج تعلم برنامج إدارة األعمال بجامعة  (2

 شقراء من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

ما درجة تحقق الخريجين لنواتج تعلم برنامج إدارة األعمال بجامعة  (3

 شقراء من وجهة نظر الطالب بالبرنامج؟

 في درجة تحقق الخريجين لنواتج التعلم  هل توجد فروق (4
ً
دالة احصائيا

الطلبة  –املعيارية لبرنامج إدارة األعمال باختالف )الطالب والطالبات 

 وأعضاء هيئة التدريس(؟

ما املقترحات التي يمكن أن تسهم في تطوير برنامج إدارة األعمال  (5

 بجامعة شقراء؟

 أهماف المراسةب. 

املعيارية التي يجب أن يكتسبها خريجي برنامج إدارة تحديد نواتج التعلم  -

 .2030األعمال في ضوء رؤية 

الكشف عن درجة تحقق الخريجين لنواتج تعلم برنامج إدارة األعمال  -

 .بجامعة شقراء من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

الكشف عن درجة تحقق الخريجين لنواتج تعلم برنامج إدارة األعمال  -

 .اء من وجهة نظر الطالب بالبرنامجبجامعة شقر 

مقترحات تطويرية التي يمكن أن تسهم في تطوير برنامج إدارة  تقديم -

 .األعمال بجامعة شقراء

 أهمية المراسةج. 

 :تستمد هذه الدراسة أهميتها من االعتبارات التالية

 أ. األهمية النظرية:

لم و حداثته وهو ما أهمية املوضوع الذي تناولته الدراسة وهو نواتج التع-1

 يعرف بالتقويم املستند على نواتج التعلم.

على  األكاديمي االعتمادأهم معيار من معايير في  تستهدف الدارسين -2

"وما  وهو املعيار الرابع "التعليم والتعلم والبرامجياملستويين املؤسس ى 

يتضمنه من مكونات أساسية مثل حصيلة تعلم الطلبة وغيرها من 

ملؤسسات التعليم  األكاديمي واالعتمادت وفق معايير ضمان الجودة املكونا

 .عاليال

عمليات ضمان الجودة في  املشاركة الفعليةفي  تكفل حق الدارسين -3

 .برامجهاعالي في مؤسسات التعليم ال تنتهجهالذى 

لدراسة تقويم نواتج  -حسب علم الباحث –تعتبر من املحاوالت القليلة -4

تطبقها الهيئة  والتياألعمال  إدارةكلية في  امج إدارة األعمالبرنفي  التعلم

 .( باململكة العربية السعوديةNCAAA) األكاديمي واالعتمادللتقويم  الوطنية

 األهمية التطبيقية: -ب

كلية إدارة األعمال ووكاالت التطوير في  املعنيينتساعد نتائج الدراسة  -1

تحسين وتطوير برنامج إدارة في  سهمقرارات مناسبة ت اتخاذفي  والجودة

 .األكاديمي االعتمادالكلية بما يتوافق مع متطلبات ومعايير في  األعمال

التدريس والطالب حيث تعريفهم بنواتج تعلم  هيئةتساعد أعضاء  -2

محّدثة لبرنامج إدارة األعمال تساعدهم على بيان مدى تحقق نواتج 

 تعلمهم.

األعمال حيث تمدهم بقائمة معيارية لنواتج يفيد مطوري برامج إدارة  -3

 .التعلم التي يمكن تطوير البرنامج في ضوئها

من خالل التعرف على تقويم نواتج التعلم  عمليتقديم تصور في  تسهم -4

 .وفق املجاالت األربع لبرنامج إدارة األعمال

التعرف على نواحي القوة والضعف ببرنامج إدارة األعمال بجامعة  -5

 حمود المراسةد. راء .الشق

 الحدود املوضوعية : تقتصر الدراسة على التعرف على تقويم نواتج التعلم

كلية إدارة األعمال بجامعة الشقراء وهى النواتج في  برنامج إدارة األعمالفي 

مهارات االتصال ومهارات تقنية –املهارات اإلدراكية –التالية: )املعارف

مهارات العالقات الشخصية وتحمل  -املعلومات واملهارات العددية

 املسؤولية(.

بجامعة شقراء  كلية إدارة االعمالفي  الحدود املكانية: تم تطبيق الدراسة

 باململكة العربية السعودية.

الحدود البشرية : تم تطبيق الدراسة على امللتحقين ببرنامج إدارة األعمال 

األعمال بجامعة  من طالب وطالبات وأعضاء هيئة التدريس بكلية إدارة

 .شقراء

األول من العام  الدراس يالحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة خالل الفصل 

 .ه1439/1440 الجامعي

 مصطلحات المراسةه. 

 :نواتج التعلم

  التيمجموعة من املعارف واملهارات والقدرات 
ً
يحققها املتعلم ويكون قادرا

نهاية في  الخبرات التعليمية مجموعة معينة من الكتسابهعلى أدائها، نتيجة 

  الدراس يالتحصيل في  معين وتؤدى إلى تغير  تعليميدراسته ملقرر أو برنامج 

 .[8] واالتجاهاتأو املوقف 

 تقويم نواتج التعلم 

للبيانات أو األدلة  واالستخدامهو الجمع املنتظم واملراجعة والتحليل 

مع األغراض واألهداف  قهااتفامدى  الختبار الكمية والكيفية لنواتج التعلم 
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وإلعطاء تغذية  الدراس يللمؤسسة أو للبرنامج أو للمقرر  العلنيةالتربوية 

، ولتحسين فعالية املؤسسة الذاتيراجعة ذات معنى تحفز التجديد 

 .[10] تحقيق تعلم الطالبفي  والبرنامج

[ نواتج 17] األكاديمي واالعتمادوتعرف الهيئة القومية لضمان الجودة       

 على  ينبغيالتعلم بأنها عبارات تصف ما 
ً
أن يعرفه الطالب ويكون قادرا

أو برنامج  دراس ينهاية دراسته ملقرر في  أدائه ويتوقع من الطالب إنجازه

 .محدد تعليمي

ويقصد بها الباحث في هذا البحث :" تحديد نواتج التعلم املعيارية التي      

 2030ي ضوء رؤية اململكة يجب ان يكتسبها خريج برنامج إدارة األعمال ف

 والكشف عنها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وطالب وطالبات

 ."البرنامج

 :البرنامج

مجموعة منظمة من الخبرات التعليمية تصمم لتطوير معلومات      

يأخذها  التيومهارات محددة ويشمل البرنامج كل املقررات الدراسية 

 ن الخبرات التعليمية وفقالطالب والطالبات وتحقق فيهم مجموعة م

املواصفات القياسية للخريج حسب متطلبات السوق وتعطى الطالب 

[. ومن وجهة نظر الباحث ولكي نحقق جميع 8شهادة معتمدة شاهين ]

نواتج التعلم املستهدفة للبرنامج فإنه من الضرورة بمكان أن يشتمل 

قيق مخرجات البرنامج على مجموعة من األنشطة التطبيقية التي تدعم تح

 :التعلم املنشودة في املقررات الدراسية

 :2030رؤية اململكة 

خطة طموحة ومتكاملة تبنتها اململكة العربية السعودية تتلخص بأن      

رائدة ومحور ربط  استثمارية، قوة واإلسالمي العربيتكون السعودية العمق 

في  ميةجميع مجاالت التنفي  القارات الثالث، وهى رؤية تناولت التطوير 

 (.إجرائياململكة العربية السعودية )تعريف 

 :خلفية النظرية والدراسات السابقةال

والجامعات املحرك الرئيس لتنمية  عاليتعد مؤسسات التعليم ال      

والثقافية  واالجتماعية االقتصاديةامليادين في  الدول واملجتمعات الحديثة

الذى يقع على عاتقه بناء  املسئول األول عن إنتاج رأس املال البشرى  فهي

الوطن وتحقيق أهدافه املستقبلية، ومن هنا بدأت اململكة العربية 

  اهتماماالسعودية 
ً
ذلك شأن الكثير من في  هذا الجانب شأنهافي  ملحوظا

الدول حيث حرصت على رفع مستوى كفاءة تلك املؤسسات التربوية من 

تحقيق مخرجات تعليمية  ، وذلك لتمكينها منواملعنوي  املاديخالل الدعم 

الرئيس للنظم  التحديتنمية املجتمع حيث لم يعد في  تسهم بفعالية

التعليمية املعاصرة تقديم التعليم فقط ، ولكن التأكد من أن التعليم 

املقدم يتسم بجودة عالية تتناسب مع توقعات املستفيدين وتلبى 

 [. 18] احتياجاتهم

رات البرنامج أو الخطة الدراسية ومن هنا فليست العبرة بجودة مقر      

املقدمة للطالب فحسب بل يجب أن يقدم للطالب بأساليب ووسائل 

 .تتناسب مع قوة البرنامج نفسه

 من أن التعليم    
ً
يمثل أمل املجتمع وقاطرته نحو املستقبل  وانطالقا

 من االهتمام حيث تنظر 
ً
 كبيرا

ً
ولذلك توليه اململكة العربية السعودية قدرا

ملوارد املجتمع البشرية واملادية ووسيلته  استثمار باعتباره أفضل  إليه

 2030للتنمية الشاملة ، ومن هذا املنطلق اعتبرت الرؤية الوطنية للمملكة 

إنشاء في  هذه الرؤية إلى التوسع بالتعليم قضية وطنية ،وتسعى االهتمام

ية الطلب مراحلها وأنواعها من أجل تلب اختالفاملؤسسات التعليمية على 

 [.19املتزايد على التعليم ]

خارطة طريق أعدت لتسير باململكة العربية  هي 2030إن رؤية اململكة      

جميع املجاالت التنموية حيث اشتملت في  السعودية نحو مستقبل مشرق 

 والتيوالتنموية  االقتصاديةعلى العديد من الخطط والبرامج واملشروعات 

لة ما بعد النفط، متضمنة ثالث أهداف تجهيز السعودية ملرح تستهدف

اإلسالمية  املبادئ، يعيش فيه أبناؤه وفق حيوي بناء مجتمع  هيرئيسة 

 الثقافيمعتزين بهويتهم الوطنية وفخورين بإرثهم  واالعتدالومنهج الوسطية 

رفع جودة في  املزدهر من خالل تفعيل التنافسية االقتصادالعريق وبناء 

مع تركيز الجهود على تحسين بيئة األعمال  تصاديةاالق الخدمات والتنمية

شخصية بناء في  وبناء الوطن الطموح من خالل ترسيخ القيم اإليجابية

مكوناتها لتكون  يجمعالوطن عن طريق تطوير املنظومة التعليمية والتربوية 

لتدعيم  2030تحتاجها رؤية  والتيوأسس تربية املواطنة  مبادئقائمة على 

 [.20أهدافها ]

لقد حلت األلفية الثالثة وحلت معها معطيات ومتغيرات متعددة ،أدت     

 إلى زيادة تعقيد الحياة وتشابك جوانبها، وظهور تحديات كثيرة تواجه األمم

مجاالت الحياة كافة محملة بأفكار وثقافات متنوعة، وفى ظل هذه في 

تحقيق لتستهدف  2030املعطيات جاءت رؤية اململكة العربية السعودية 

 .قيم راسخة ذي حيوي مجتمع 

في  لتطلعات اململكة العربية السعودية واستجابةومن هذا املنطلق      

األلفية الثالثة في  التغيرات املعاصرة خططها التنموية املستدامة ملواكبة

تشكيل  فيبتقييم نواتج التعلم وذلك ملا لها من أهمية بالغة  االهتمامجاء 

ون أكثر قدرة على مواجهة التحديات وصنع وقياس تحصيل الطالب ليك

 [. 20] 2030مستقبل أفضل للمجتمع الطموح الذى تنادى به رؤية 

برفع مخرجات  االهتمامأشارت إلى ضرورة  2030كما أن الرؤية      

 وتعزيز 
ً
 وثقافيا

ً
 وفنيا

ً
 اإليجابيةالعمل  مبادئالتعليم وتأهيل الطالب علميا

 إلى ليتمكن الطالب من تلبية متطلب
ً
ات قطاعات العمل الحكومية سعيا

وبناء  ومتطلبات سوق العمل عاليتقليص الفجوة بين نواتج التعليم ال

البحوث العلمية كما أن في  مع الجامعات العاملية استراتيجيةشراكات 

الرؤية أكدت على موضوع مهم يتعلق بإعادة تأهيل الطالب وتوجيههم نحو 

ناسبة مع إتاحة الفر  لهم للتنقل بين الخيارات الوظيفية واملهنية امل

 
ً
 .[21] الفعلية لسوق العمل لالحتياجات املسارات التعليمية طبقا

إلى تحقيق أفضل  تربوي نظام  أيفي  ويسعى كل دارس أو متعلم     

مستوى من التحصيل الجيد والوصول إلى أعلى مستوى ممكن من املعرفة 

 ومحقاتربوية بناء مستويات واكتساب املهارة وهذا يقتض ى من النظم الت

للتعلم يتوقع من الطالب الوصول إليها من حيث الحد األقص ى لنواتج 

 للنتائج وإعادة تقييم األداء وتقييم املعلم 
ً
التعلم مما يتطلب بالطبع فحصا

 [.22وتوفير أدوات التقويم ومتطلباته ] واملتعلم،

 ر والجودة للبرامجوبناًء على ما سبق فالتقييم أحد أهم مداخل التطوي     

، فبدون تقييم مدى تحقق والعالمي اإلقليميالتعليمية على املستوى  

نواتج التعلم املستهدفة والتعرف على حقيقة ما تعلمه الطالب وما 

اكتسبوه من خبرات خالل املرحلة الجامعية ال يمكن تحديد جودة تلك 

 هيحد ذاتها ي ف املؤسسة ومدى تحقيقها لرسالتها فلم تعد جودة املناهج
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التدريس أو حتى وجود طالب موهوبين في  األهم وكذلك ال يهم وجود خبراء

ولكن األهم أن نعرف ماذا تعلم طالبنا أثناء املرحلة الجامعية وماذا 

  –يحتاجون ألن يعرفوه 
ً
 ونوعا

ً
يكونوا قوة فاعله يمتلكون املعارف  كي-كما

ت حياة مليئة بالتحديات واملهارات الالزمة للتعامل بنجاح مع متطلبا

األمم ومستقبلها وذلك لن  اقتصادبناء في  الفعالة قادرين على املشاركة

يعكس التغيير الحادث داخل  حقيقييتم إال أن يكون هناك تقييم 

ويحدث تأثير هذا التغير على نواتج ومخرجات  عاليمؤسسات التعليم ال

 [.5التعلم ]

تقويم فعالة قائمة  راتيجياتاستالحديث  بمنهجهويتضمن التقويم      

على أسس علمية ومنهجية تركز على حقيقة وواقع ما تعلمه الطالب بشكل 

يضمن جودة العملية التربوية ومخرجاتها من حيث بلوغ املتعلم ألغراض 

التعلم ونتائج تمكنه منه وإتقانه لها ويستفيد كل من الطالب واألساتذة 

في  قويم نواتج التعلم ألداء الطالبوإدارة الجامعة وكلياتها من نتائج ت

تحسين مستوى مدخالت وعمليات املنظومة التربوية األمر الذى ينعكس 

أداء في  تتمثل التيبدوره على تطوير مخرجات ونواتج هذه املنظومة 

الطالب وبما أن الطالب هو املستفيد األول من الخدمات التعليمية وعليه 

تعرف على وجهة نظره حول فعالية أن ن الضروري تقع نواتجها كان من 

 [.23] أساليب التقويم املتبعة

 انتشرت تربوي وبهذا جاءت نواتج )مخرجات( التعلم نتاج حركة إصالح      

 على نطاق واسع
ً
عرفت بالتربية القائمة على  عاليمجال التعليم الفي  دوليا

املخرجات وقد تبنتها كثير من الجامعات منذ وقت طويل ولذلك فإن 

ممارسات التعليم في  الوقت الراهن أصبحت متأصلةفي  جات التعلممخر 

البرامج األكاديمية في  وعالمة بارزة مميزة للتعليم والتعلم والتقييم عاليال

 [.24كثير من دول العالم ]في  قدمتها الجامعات التيواملهنية 

ويشير مفهوم نواتج التعلم أو مخرجات التعلم إلى معنى واحد وهو     

مقرر أو برنامج معين وهو في  ارف واملهارات الناتجة من املشاركةاملع

مصطلح شائع يقصد به التعلم الناتج عن املشاركة في برنامج أو مقرر 

نتيجة لعملية التدريس أو التدريب  هييتلقاه الطالب ونواتج التعلم  دراس ي

 ما تكون اإلشارة إلى مخرجات التعلم املتوقعة وه
ً
ى نتائج و األنشطة وكثيرا

 [.8يستهدف البرنامج أو املقرر تنميتها ] التيالتعلم 

كما أن تقييم نواتج التعلم هو عملية منظمة لتحديد ما الذى يعرفه      

 من مهارات نتيجة إلكماله 
ً
الطالب وما الذى يستطيع القيام به فعال

 هو تحسين جودة  األساس يمتطلبات الدراسة فالهدف 
ً
لهذه العملية إذا

 .[25وضمان مستوى معين من الكفاءة والقدرة لدى خريجيها ] التعليم

وضع وإتباع خطة قياس ال تحدد فقط  كما ينظر إلى نواتج التعلم بأنها     

 مسئولية األفراد
ً
 نواتج التعلم املرغوبة وتوجهات القياس ولكن تحدد أيضا

بها  يتم اإلعالن التيتطبيق وتفسير القياس باإلضافة إلى تقرير الكيفية في 

كما  املؤسس يهذه النتائج للتحسين  استخدامعن النتائج وكيف يمكن 

 من الخطة ]
ً
 [.26يجب أن يكون الجدول الزمنى جزءا

 على أدائه  ينبغيوتمثل نواتج التعلم ما       
ً
 أن يعرفه الطالب ويكون قادرا

معين وتسعى مؤسسات التعليم  تعليميأو برنامج  دراس يبعد دراسته ملقرر 

بغية إعداد طالب قادرين  جاهدة إلى صياغة نواتج التعلم املنشودة، عاليال

في  متطلبات املجتمع وتطويره وإلى ما يتطلبه سوق العمل استيفاءعلى 

  .[27] ضوء متغيرات املستقبل وما تتضمنه معارف ومهارات متطورة

منظومة  أيفي  وتمثل عمليات تقويم نواتج التعلم أحد العناصر املؤثرة    

يتم من خاللها إصدار حكم على مستوى اكتساب الدارس  والتييمية تعل

أدائه وتدعيمها وكذا في  لنواتج التعلم املقصودة وتشخيص جوانب القوة

 ينبغي التيجوانب الضعف وعالجها وهو ما يمثل محكات ضمان الجودة 

 على 
ً
لتحقيق رؤية املؤسسة  اكتسابهاأن يصل إليها الدارس ويكون قادرا

 ضوء نواتج التعلم الطالب. في  تهاورسال

ويعتبر تقييم نواتج التعلم خطوة هامة للوصول إلى الحوكمة و      

في  املحاسبية أو املساءلة كما يخدم تركيز املؤسسة على تحسين الجودة

. وهذا القياس يتضمن ليس فقط التحقق ما إذا كان عاليالتعليم ال

 
ً
القياس لتحسين التعلم نتائج  استخدام الطالب تعلموا ولكن أيضا

والتدريس فقياس نواتج تعلم الدارسين يتضمن خطوات عدة، كل منها 

 من رزمة أدوات يستخدمها الباحثين داخل املؤسسة 
ً
يجب أن يكون جزءا

 [.26التربوية ]

 [ 10] ويرى درندرى      
ً
 أساسيا

ً
نظم في  أن تقويم نواتج التعلم يعتبر عنصرا

التعليم وعلى في  ها تؤكد على إسهام التقويمالعاملية املتقدمة ألن الجودة

والتغذية الراجعة ومراجعات الزمالء على مستوى املقرر و  الذاتيالتقويم 

ال تغطى  والتيالتقويم في  البرنامج كما لم تعد تعتمد على الطرق التقليدية

 جميع نواتج التعلم ،ومن أبرز أهداف تقويم نواتج التعلم ما يلى:

لطلبة :حيث يدعم التقويم تعلم الطالب وال يعكس املتعلم تحسين تعلم ا -

قدرات الطالب في  فقط بل يظهر التحسن الحاليواملعلم مستوى التحصيل 

 زيادة الثقة والدافعية لديهم. وبالتالي

 واالعتمادبحيث يتولى جهات املراجعة  تحسن جودة البرامج والخريجين: -

 لوضع نواتج التعلم وتق اهتماما
ً
ويمها عند مراجعة واعتماد البرامج خاصا

 واملؤسسات التعليمية.

ويصاحب هذا كله تحسين جودة العمليات داخل البرنامج واألنشطة 

 .واملشاريع املصاحبة

ويعتبر تقييم نواتج التعلم عملية منهجية تتألف من سلسلة من الخطوات 

 :[18] املتصلة تشتمل على املراحل اآلتية

وصف واضح للمهارة أو نواتج التعلم املراد قياسها التخطيط: هو تقديم  -

وتتضمن تحديد رسالة البرنامج وأهدافه، ونواتج تعلم الطالب واضحة 

قابلة للقياس وربط نواتج التعلم باملقررات واملؤشرات الدالة على مدى 

تحققه نواتج تعلم الطالب وأساليب وإجراءات قياس نواتج تعلم الطالب 

 ومواصفاتها .

 يشمل إعداد أدوات القياس وتطبيق  تنفيذ: هوال -
ً
ا تنفيذيا

ً
وضع مخطط

وجمع البيانات واملعلومات وتلخيص  استراتيجياتاألدوات وتحديد 

 معلومات التقييم.

أو يقدم  يبرهن أوأن يظهر عضو هيئة التدريس  هي: املراجعة والتحليل -

العمليات ذلك تقويم  أمثلة على تحقيقها معايير جودة األداء ويضمن

األداء أثناء تنفيذها وتقويم النواتج النهائية وتقدير مستوى في  املتضمنة

 ضوء مقاييس التقدير املحددة.في  جودتها

 النتائج لتحسين استخدامتحديد كيف يمكن  هيالخطط التصحيحية:  -

 مستوى تعلم الطالب. 

عملية إصدار حكم على مستوى اكتساب  هيوتقويم نواتج التعلم      

أدائه في  الب لنواتج التعلم املقصودة وتشخيص جوانب القوةالط
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وتعميمها وكذلك جوانب الضعف وعالجها وتشير الهيئة القومية لضمان 

 .[17] واالعتمادجودة التعليم 

 أن تقويم نواتج التعلم يتطلب:

أن  ينبغي التيتوافر نواتج تعلم محددة تمثل محكات ضمان الجودة  -

 يصل إليها الطالب وي
ً
 على بلوغها وتطبيقها فعال

ً
 .كون قادرا

توافر مهام أو أدوات تقويم لجميع البيانات واملعلومات الالزمة إلصدار  -

 ملؤشرات 
ً
الحكم على مستوى تحقيق الطالب لنواتج التعلم املستهدفة وفقا

 .محددة وواضحة

فسير املقارنة بين املستوى الراهن ألداء الطالب ونواتج التعلم املنشودة وت -

 .قرارات مناسبة بشأنه اتخاذالنتائج بغية 

 ب.الطال ، وتقدير مستويات Rubrics توافر مقاييس تقدير -

 توافر شواهد ومؤشرات وأدله مساندة لألداء.  -

وهناك أغراض متعددة لتقييم نواتج التعلم لدى طالب األقسام      

 يلى: التعرف يتمثل أهمها فيما عاليوالبرامج العلمية بمؤسسات التعليم ال

على مستوى تحقيق املعايير األكاديمية املنشودة وتوثيق ما تعلمه الطالب 

شغل وظائف متعددة والتعرف على معدل نمو أداء في  به واالستفادة

املؤسسة التعليمية من خالل املقارنة بين مستوى أداء الطالب السابق 

املين فيها والالحق وتقدير مؤشرات محاسبية الجامعة والكليات والع

اتقنها الطالب  التيتحديد نواتج التعلم في  ومساعدة عضو هيئة التدريس

  التيوتلك 
ً
 اعتمادقرارات بشأن  واتخاذتتحقق  إضافيا حتىتتطلب جهدا

وتزويد الطالب بتغذية راجعة  االعتمادالجامعة أو الكلية من قبل هيئة 

وزيادة الدافعية أدائه في  تحديد جوانب القوة والضعففي  حتى تساعده

املستدامة لدى الطالب وتحفيزهم ملزيد من التعليم والتعلم وتقديم رخصة 

مقررات دراسية معينة  اختبار الطالب إلى فرقة دراسية أعلى أو  النتقال

مرحلة معينة الباز في  دراسة مقررات دراسيةفي  والتنبؤ بنجاح الطالب

األكاديمية املنشودة  [ وعقد مقارنات بين مستوى تحقيق املعايير 14]

قرارات بشأن تحقيق أقص ى  واتخاذ الجامعيومقدار اإلنفاق على التعليم 

 .[28] استفادة

أنها تنظم أعماله في  وينظر ألهمية تقويم نواتج التعلم بالنسبة للمعلم     

 عن العشوائية، 
ً
بما ييسر اكتساب طالبه لنواتج التعلم املقصودة بعيدا

 واختبار  الطالب، واحتياجاتت املهمة بما يتناسب والتركيز على األولويا

التعليم والتعلم وتحديد  استراتيجياتواستخدام  ،الدراس يمحتوى املقرر 

نواتج التعلم  اكتسابيمكن الطالب من  التياألنشطة التعليمية 

واختبار أساليب التقويم  املستهدفة، و تحقق األهداف املنشودة،

الطالب لنواتج التعلم  اكتسابمن مدى املوضوعية واملالئمة للتحقق 

املعلم بزمالئه ومناقشة نواتج التعلم  اتصالوزيادة فر   املقصودة،

 والتنمية املستهدف اكتسابها لطالب الكلية بما يحقق رؤيتها ورسالتها،

 ضوء نتائج تقويم النواتج التعلم لدى الطالب.في  املستدامة

  فهيعلم وأما أهمية تقويم نواتج التعلم للمت     
ً
 مهما

ً
في  تلعب دورا

العملية التعليمية ألنه يعبر عن مدى تعلم الطالب ومدى تحقيقهم 

السنوات األخيرة الدعوة إلى إعادة في  لألهداف التربوية ولقد تزايدت

تصميم أساليب تقويم جديدة وإلى تجريب أشكال تقويمية بديلة مثل 

والتقويم عن طريق املالحظة  للمهارات واملعرفة العمليالتطبيق في  التقويم

امللفات  باستخدامألداء الطلبة وفق قواعد معيارية إضافة إلى التقويم 

 بحيث تساهم التي
ً
 الطالب محوريا

ً
عملية التعليم وتدعم في  تجعل دورا

كما  [.23تعلم فعالة ومثالية ] استراتيجياتفكرة التفكير الناقد إليجاد 

كون جهود القيادة وهيئة التدريس تعمل على تحقيق تعلم أفضل حيث ت

والتعلم  ،الطالب نواتج التعلم املقصودة ابالكتسباملؤسسة موجهة 

واملهام  ة فالطالب يتخير األنشطةدضوء أهداف واضحة ومحدفي  الذاتي

 مليوله
ً
والتعاون النشط بين  ،واستعداداته لتحقيق هذه األهداف وفقا

والتقويم املستمر  ،املقصودة النواتج اباكتسإطار في  الطالب واملعلم

 بأول 
ً
  .[14,24,29,30,31ضوء قواعد واضحة محددة ]في  وتطوير األداء أوال

 وخاصة       
ً
 سهال

ً
إن تحديد نواتج التعلم والعمل على صياغتها أصبح أمرا

مع الجهود التعليمية و التربوية من قبل املختصين ولعل تصنيف بلوم 

ة وقائمة من املجاالت و الكلمات لألهداف التعليمية يوفر بنية جاهز 

. وتصنف نواتج [32] واألفعال للمساعدة على صياغة نواتج التعلم كينيدى

 من الجوانب
ً
 التي التعلم إلى ثالثة مجاالت رئيسة يقابل كل مجال جانبا

إلى بناءها وتكوينها لدى املتعلمين  التربويةتسعى املنظومة التعليمية و 

[ وعرفات وحسن 33كر عبدالحميد وأبو هدرة ]وتتمثل هذه ملجاالت كما ذ

 [ فيما يلى:53]

 نواتج التعلم املعرفية  -1

 نواتج التعلم الوجدانية  -2

 نواتج التعلم املهارية -3

إلى شروط نواتج التعلم  [34] وهاشم [14] ويشير كال من قاسم وحسن    

 :كالتاليالجيدة وهى 

 وكلمات واضحة الوضوح والتحديد: تتضمن نواتج التعلم ألف -1
ً
اظا

 ومحددة حتى ال تختلف قراءتها أو فهمها من شخص إلى آخر.

تتضمن  ،(عضو هيئة التدريس) التركيز على سلوك الطالب وليس املعلم -2

 هيئة 
ً
نواتج التعلم القائم باألداء املنشود وهو الطالب وليس عضوا

 التدريس.

 .أفعال إجرائية قابلة للمالحظة والقياس استخدام -3

4-  
ً
 يمكن مالحظته  يتضمن كل ناتج من نواتج التعلم فعال

ً
 .وقياسهإجرائيا

أن  وهناك عدة مواصفات لنواتج التعلم البد أن تتوفر فيها ومنها:      

والقابلية  تكون مرتكزة حول املتعلم، والتركيز على ناتج عملية التعلم،

دة أفعال محد باستخدامللمالحظة والقياس، ووضوح املعنى واللغة 

وواضحة تعبر عن مستوى األداء، وتجنب اإلطناب والتكرار، وتجنب أن 

تجمع الجملة الواحدة بين أكثر من ناتج تعلم ال يمكن قياسها بنفس 

الطريقة، وأن تتنوع األهداف ما بين معرفية ومهارية ووجدانية وتنموية، 

واتج وأن تراعى نواتج التعلم متطلبات الخريج وأرباب العمل، وأن تكون ن

التعلم واضحة بالنسبة لكال من املعلم واملتعلم وأولياء األمور، وأن تركز 

 [.1للمتعلم ] والتطبيقي النظري النواتج على الجانبين 

 من الدراسات بنواتج التعلم املقدمة  اهتمتهذ املجال  يوف     
ً
عددا

ودراسة [ 35] تقدمها الجامعات ومنها دراسة بيردين ليثى التيللبرامج 

مداخل تقدير في  تناولت نواتج التعلم والفروق التي[ 36فافرا وآخرون ]جال 

 وتحسين الفعالية املؤسسية والعالقة بين تقدير نواتج التعلم  نواتج التعلم،

 املؤسسات التعليمية.في  االستراتيجيوالتخطيط 

 عاليالتعليم الفي  نواتج التعلم [37] وتناولت دراسة ليو وآخرون      

ائج أن مستوى تقدير نواتج التعلم متوسط لدى أعضاء وأوضحت النت
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هيئة التدريس من وجهة نظر الطالب وأنه ال توجد فروق بين مستويات 

في  الكفاءة الذاتية لدى أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر الطالب

[ بدراسة حول تقييم نواتج التعلم 10وقامت درندرى ] تقدير نواتج التعلم.

[ 38] ية معاصرة لتقييم نواتج التعلم وأجرى كيشافارز هدفت إلى تقديم رؤ 

دراسة حول نواتج التعلم للمقررات الدراسية والبرامج األكاديمية وتم 

التوصل إلى أنه يختلف تقدير نواتج التعلم لدى أعضاء هيئة التدريس 

 .األكاديميالتخصص  باختالف

ج التعلم هدفت إلى التحقق من مدى تغطية نوات[ 39]ودراسة محمد       

ضوء مواصفات الخريجين في  برامج كلية التربية بجامعة امللك سعود

 االختباراتومستوى تحقق هذه النواتج من هذه  ياملفاهيموعناصر اإلطار 

من نواتج معرفية ومهارية وتحديد مستوى تحققها وفق تنظيم بلوم وقد 

أظهرت نتائج تحليل املحتوى أن هناك تركيًزا على عدد قليل من نواتج 

الكفاءة  باختالفنواتج التعلم في  اختالفاتالبرنامج وأنه ال توجد 

 [40وتناولت دراسة أبو ناجى ومهدى] التدريسية لعضو هيئة التدريس،

عرف على واقع تقدير نواتج التعلم لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الت

بناًء على تحقيق  األكاديمي االعتمادعمان وتم التوصل إلى أنه تم تحقيق 

تقدير نواتج التعلم وأن مستوى تقدير نواتج التعلم لدى أعضاء هيئة 

.
ً
 التدريس بجامعة عمان كان مرتفعا

اقع أساليب تقويم نواتج التعلم لدى [ بدراسة حول و 41وقام عثمان ]      

 واالعتمادطلبة السنة التحضيرية بجامعة الدمام وفق متطلبات الجودة 

املواد العلمية في  وتم التوصل إلى أن واقع أساليب نواتج التعلم األكاديمي

أساليب تقويم في  متوسط كما أنه ال توجد فروق ذات دالله إحصائية

دراسة عن [ 23] لتخصص. وأجرى أبو عيشنواتج التعلم تعزى ملتغير ا

ضوء معايير في  أساليب تقويم نواتج التعلم لدى طلبة جامعة الطائف

الجودة وتوصلت الدراسة إلى أن الغالبية من مؤشرات أساليب تقويم 

 املستوى املتوسط إلى املرتفع،في  نواتج التعلم لدى الطلبة والطالبات تقع

ز، وتقويم الطلبة من قبل زمالئهم ملف اإلنجا ومن هذه املؤشرات:

 عمل عروض توضيحية، الكتاب املفتوح، وعمل تقارير جماعية، واختبارات

 وعمل مشاريع جماعية وأسئلة االختبارات من نوع املزاوجة )املطابقة(.

البحث  استراتيجياتقدمت مجموعة  [42] دراسة هاموند وآخرون     

ستانفورد لتعليم املعلم وخلصت  املستخدمة لتقييم نواتج برنامج والتقييم

بيانات تعلم الطالب وحدة كمقياس لفعالية املعلم  استخدامالدراسة إلى 

توجيه القرارات املتعلقة بتحسين البرنامج ومطلوب مجموعة في  ال تساعد

تقويم  [43] كما ناقشت دراسة إبراهيم من النهج يكون التقييم أكثر دقة.

جامعة عدن وأظهرت النتائج عن في  ديميةمخرجات التعلم للبرامج األكا

ال تنسجم مع متطلبات  والتيمستويات متدنية ملخرجات التعلم بشكل عام 

البرامج األكاديمية في  سوق العمل وأوصت بضرورة تطوير مخرجات التعلم

 املجتمع وظروف العصر. احتياجاتوتحسينها لتتوافق مع 

خرجات التعلم لكليات هدفت التعرف على م [18] التميميودراسة      

 التربية بجامعة األمير سلمان وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة

الخمسة  االستبياناتكل محاور في  إحصائية بين أراء الطالبات واملديرات

للمؤهالت باململكة العربية  الوطنيحددها اإلطار  والتيالتعلم  جاملمثلة لنوات

تقييمهم لدرجة في  ديرات عن الطالباتأراء امل اختلفتالسعودية كما 

[ 44ودراسة هاميش كوتش ] تمثل الخريجات للمهارات املعرفية واإلدراكية.

وأهميتها فىقياس نواتج التعلم  االختباراتركزت على  التيومن الدراسات 

هدفت إلى التعرف على مستوى توفر معايير وكان  والتي[ 45] دراسة حماد

، االختباراتبمعايير جودة  االختباراتزام معدى من أهم نتائجها عدم الت

األسئلة على مستويات التذكر وعدم اقتصارها على عمليات  واشتمال

[ أن هناك بعض املمارسات ال 46وأوضحت دراسة الرشبين ] التفكير العليا

تتم على الوجه األكمل مثل عدم االعتماد على نظام امللفات اإللكترونية 

بطاقات املالحظة لتقويم أداء الطالب  استخدامدرة في التقويم وكذلك ن

كما أوضحت النتائج وجود قصور واضح في إتمام أفراد عينة الدراسة 

للمرحلتين الثالثة و الرابعة لعملية القياس والتقييم وهما مرحلة املراجعة 

 ومرحلة اإلجراءات التصحيحية.

 العتيبياسة ودر [ 47] وتؤكد بعض الدراسات ومنها الشدوح وآخرون     

املؤسسات التعليمية في  تقويم نواتج التعلم القائمة إجراءات[ أن 48]

تقوم على معايير علمية واضحة وإنما تستند على  الجامعات الفي  والسيما

خيارات ورؤى األساتذة دون العمل وفق معايير وأطر موحدة كما أن 

ب أدلة تحصيله من مهارات ومعارف بحس ينبغيالتقويم ال يقيس ما 

هدفت إلى معرفة أثر نواتج  [49] الجامعات والكليات، ودراسة عبدالعزيز

ة نظرهم هالتعلم على أداء طالب الجامعة ملواكبة سوق العمل من وج

وأصحاب التوظيف وتوصلت الدراسة إلى أن جامعة امللك خالد اكتسب 

املهارات  –مهارات االتصال -املهارات االدراكية-)املعرفية  ها املهاراتو خريج

وأن  مهارات العمل( بمستوى متوسط وذلك من وجهة نظرهم،–الشخصية

املهارات  –)املعرفية املهارات جامعة امللك خالد اكتسب خريجوها

املهارات الشخصية( بمستوى متوسط من وجهة نظر جهات  –اإلدراكية

 التوظيف.

 منهجية الدراسة وخطواتها

املسحي "ويعتمد املنهج الوصفي على تتبع هذه الدراسة املنهج الوصفي      

جمع البيانات والحقائق وتصنيفها وتبويبها، باإلضافة إلى تحليلها التحليل 

الدقيق املتعمق ويتضمن أيضا قدرا من التفسير لهذه النتائج، لذلك يتم 

استخدام أساليب القياس والتصنيف والتفسير بهدف استخراج 

إلى تعميمات بشأن الظاهرة  االستنتاجات ذات الداللة، ثم الوصول 

 [.50موضوع الدراسة ]

والبحث املسحي فيعرف بأنه "هـو ذلك النوع من البحوث الذي يتم      

بواسطته استجواب جـميع أفراد مجـتمع البحث أو عينة كبيرة منهم ، وذلك 

، من حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقطبهدف وصف الظاهرة املدروسة 

 .[51العـالقة أو استنتاج األسباب" ]دون أن يتجـاوز ذلك دراسة 

 :إجراءات الدراسة

 االطالع على األدبيات العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع البحث. -

 دليل مواصفات خريجي برنامج إدارة األعمال في بعض الجامعات.  -

والتي اشتملت  بناء قائمة بنواتج التعلم املعيارية لبرنامج إدارة األعمال -

 (املهارات ع أبعاد )املعارف،على أرب

بناء استبانة الستطالع رأي أعضاء هيئة التدريس ببرنامج أدارة األعمال  -

 والطلبة حول درجة تحقق نواتج التعلم املعيارية التي يجب أن يكسبها 

 .البرنامج للطلبة

التحقق من صدق أداة الدراسة من خالل عرض القائمة على عدد من  -

 ل نواتج التعلم وإضافة ما يرونه ـــإدارة األعمال لتعديي مجال ــاملحكمين ف
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 ناتج 44وقد أقر املحكمين بنواتج التعلم التي تحتويها القائمة وعددها 

 .للتعلم موزعة على األبعاد األربعة

التحقق من ثبات األداة عن طريق تطبيق أداة الدراسة على عينة  -

اب معامل ألفا طالب وحس 30استطالعية من طالب البرنامج عددهم 

 ( 1كرونباخ كما يوضحها جدول )

 معامل ثبات أداة المراسة 1جمول 

 معامل ألفا كرونباخ عمد العبارات املحور 

 0.788 16 املحور األول 

 0.873 19 املحور الثاني

 0.751 4 املحور الثالث

 0.85 5 املحور الرابع

 0.929 44 معامل ثبات االستبانة

وهو  0.929( أن معامل ثبات أداة الدراسة بلغ 1) ل تضح من جدو    

معامل ثبات مرتفع يفي بمتطلبات البحث كما أن معامالت ثبات املحاور 

 ( مما يشير إلى ثبات أداة الدراسة.0.873 -0.751األربعة تقع في الفترة )

 :مجتمع و عينة البحث

لدراسة يمثل منسوبي برنامج إدارة األعمال بجامعة شقراء مجتمع ا   

عينة البحث كل أعضاء هيئة تدريس ببرنامج  اشتملتالحالية هذا وقد 

( 160( و)22إدارة األعمال بكلية إدارة األعمال جامعة شقراء وعددهم )

 .( وصف لعينة الدراسة2طالبة وطالبة من طالب البرنامج ويوضح جدول )

 2جمول 

 عينة المراسة من أعضاء هيئة التمريس والطلبة

 عينة الطلبة عضاء هيئة التمريسعينة أ 

 الجنس عمد سنوات الخبرة المرجة العلمية الجنس

أستاذ  إناث ذكور 

 مساعم

أستاذ 

 مشارك

 3من سنة إلى 

 سنوات

 5سنوات إلى  3من 

 سنوات

 5أكثر من 

 سنوات

 طالبات طالب

 83 77 18 3 1 1 21 8 14 العدد

 %51.87 %48.13 %81.8 %13.6 %4.5 %4.5 %95.5 %36.4 %63.6 النسبة

 نتائجال. 4

ما نواتج التعلم املعيارية التي يجب أن يكتسبها خريجي برنامج إدارة  -

 ؟ 2030 األعمال في ضوء رؤية

لإلجابة على السؤال قام الباحث باالطالع على نواتج التعلم لعدد من برامج 

دولية إدارة األعمال في بعض الجامعات املرموقة املحلية واإلقليمية وال

وتوصل إلى قائمة نواتج التعلم املعيارية التي يجب أن يكتسبها خريجي 

( هذه النواتج بعد أن تم عرضها 3برنامج إدارة األعمال ويوضح جدول )

املتخصصين في إدارة األعمال إلبداء رأيهم حول  على عدد من املحكمين

 .ها للخريجهذه النواتج ومدى ارتباطها بالبعد الذي تنتمي له ومدى أهميت

 3جمول 

 القائمة املعيارية لنواتج التعلم التي يجب أن يكتسبها خريج برنامج إدارة األعمال

 ناتج التعلم م

 املحور األول : املعارف                 

 في البرنامج أن يعرف الخريج نظريات اإلدارة املقررة 1

 أن يذكر الخريج املبادئ األساسية في اإلدارة 2

 إعداد الخططأن يعرف الخريج أسس  3

 أن يعرف الخريج البرامج والسياسات وفقا ملتطلبات املؤسسات 4

 أن يوضح كيفية الدخول لألسواق الدولية 5

 أن يشرح اهداف ادارة العمليات واإلنتاج 6

 أن يوضح ماهية االستثمارات الخالية من املخاطر 7

 أن يذكر مطالب املستثمرون في االسهم 8

 الالزمة إلعداد املوازنة الرأسمالية أن يوضح الخطوات 9

 أن يذكر أنواع الصناعات املختلفة 10

 أن يوضح أثر زيادة اإلنتاجية على املنظمة 11

 أن يميز بين الرموز التي تبين العالقات في التجارة االلكترونية 12

 أن يوضح القواعد القانونية واملعايير األخالقية واملهنية 13

 ات اإلدارة الحديثة مثل الجودة الشاملة ، وإعادة هندرة العمليات .أن يوضح فلسف 14

 أن يوضح مبادئ التكاليف واملحاسبة اإلدارية 15
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 ناتج التعلم م

 أن يوضح مبادئ الفانون املرتبطة بإدارة األعمال 16

 املحور الثاني : املهارات                 

 أن يستخدم األساليب املنهجية في حل املشكالت اإلدارية 1

 يج القرارات املتنوعة في مستويات اإلدارةأن يتخذ الخر  2

 أن يصمم الهياكل التنظيمية 3

 أن ينظم أدلة إدارة األعمال لألنشطة املختلفة 4

 أن يعيد هندسة العمليات في مجال إدارة األعمال 5

 أن يكتشف الفر  التطبيقية في مجال إدارة األعمال 6

 ألعمالأن يستخدم مبادئ القيادة في مجال إدارة ا 7

 أن يستخدم الخريج قواعد االتصاالت التنظيمية في مجال إدارة األعمال 8

 أن يطبق قواعد عالقات العمل في مجال إدارة األعمال 9

 أن يستخدم أسس التخطيط االستراتيجي 10

 أن يستخدم التخطيط لتلبية توقعات األطراف ذوي العالقة باملنظمة 11

 ير في حل مشكالت العملأن يستخدم مهارات التفك 12

 أن يستخدم الخريج سياسات املزيج التسويقي املناسبة في تسويق السلع 13

 أن يقيم األداء في مجال التخصص للشركات واملنشآت والهيئات 14

 أن يقيس العائد واملخاطرة عند تقييم املشروعات 15

 أن يحلل املشاكل اإلدارية 16

 عمالأن يمتلك مهارات رائد األ  17

 نات في تنظيم األعمالاأن يستخدم قواعد البي 18

 أن يخطط ملوارد املنشأة 19

 املحور الثالث                

 أن يتواصل مع األخرين بكفاءة وفعالية 1

 بكفاءة مختلفة من البشر أن يتعامل مع أنماط 2

 أن يستخدم الحاسب االلي وتكنولوجيا املعلومات في إدارة األعمال 3

 ائل التأثير في اآلخرينأن يستخدم وس 4

 املحور الرابع                 

 أن يعمل ضمن فريق وبما يتالءم وطبيعة الوحدات االقتصادية واملنشآت 1

 أن يستخدم وسائل تنمية الدافعية لدى اآلخرين 2

 أن يطبق مبادئ القيادة في مجموعة العمل 3

 نيةواملعاييراألخالقيةواملهنيةأن يتحملمسئوليةوأنجازاألعماالملسندةاليهبمايتفقمعالقواعدالقانو  4

 أن يتحمل حجم املخاطر في إدارة املشاريع 5

ما درجة تحقق الخريجين لنواتج تعلم برنامج إدارة األعمال بجامعة شقراء 

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

 لإلجابة عن السؤال تم استطالع رأي أعضاء هيئة التدريس ببرنامج إدارة 

شقراء حول درجة تحقق نواتج تعلم التي يجب أن األعمال بجامعة 

يكتسبها خريجي برنامج إدارة األعمال وتم حساب متوسط وانحراف 

 :(4) املعياري لكل ناتج من النواتج كما يوضحها جدول 

 4جمول 

 ريس بالبرنامجدرجة تحقق نواتج التعلم التي يجب أن يكتسبها خريجي برنامج إدارة األعمال من وجهة نظر أعضاء هيئة التم

 االستجابة االنحراف املعياري  املتوسط العمد ناتج التعلم

  74001. 4.5000 22 في البرنامج أن يعرف الخريج نظريات اإلدارة املقررة
ً
 بدرجة كبيرة جدا

  67098. 4.5455 22 أن يذكر الخريج املبادئ األساسية في اإلدارة
ً
 بدرجة كبيرة جدا

 بدرجة كبيرة 78542. 4.0455 22 الخطط أن يعرف الخريج أسس إعداد

 بدرجة كبيرة 63960. 4.1364 22 أن يعرف الخريج البرامج والسياسات وفقا ملتطلبات املؤسسات

 بدرجة كبيرة 88884. 3.8636 22 أن يوضح كيفية الدخول لألسواق الدولية

  بدرجة كبيرة 76730. 4.2727 22 أن يشرح اهداف ادارة العمليات واإلنتاج
ً
 جدا

 بدرجة كبيرة 66450. 4.1818 22 أن يوضح ماهية االستثمارات الخالية من املخاطر

 بدرجة كبيرة 81118. 3.9091 22 أن يذكر مطالب املستثمرون في االسهم
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 االستجابة االنحراف املعياري  املتوسط العمد ناتج التعلم

 بدرجة كبيرة 84771. 3.6364 22 أن يوضح الخطوات الالزمة إلعداد املوازنة الرأسمالية

 بدرجة كبيرة 78542. 3.9545 22 لفةأن يذكر أنواع الصناعات املخت

  64633. 4.3182 22 أن يوضح أثر زيادة اإلنتاجية على املنظمة
ً
 بدرجة كبيرة جدا

 بدرجة كبيرة 1.04550 3.9545 22 أن يميز بين الرموز التي تبين العالقات في التجارة االلكترونية

 بدرجة كبيرة 94089. 4.1364 22 أن يوضح القواعد القانونية واملعايير األخالقية واملهنية

 بدرجة كبيرة 93513. 3.7273 22 .لشاملة ، وإعادة هندرة العملياتأن يوضح فلسفات اإلدارة الحديثة مثل الجودة ا

 بدرجة كبيرة 1.01929 4.0909 22 أن يوضح مبادئ التكاليف واملحاسبة اإلدارية

 بدرجة كبيرة 84387. 4.0455 22 أن يوضح مبادئ الفانون املرتبطة بإدارة األعمال

 بدرجة كبيرة 59898. 4.0824 22 املتوسط العام للمحور األول 

 :املحور الثاني

  80043. 4.4545 22 أن يستخدم األساليب املنهجية في حل املشكالت اإلدارية
ً
 بدرجة كبيرة جدا

  71623. 4.3182 22 أن يتخذ الخريج القرارات املتنوعة في مستويات اإلدارة
ً
 بدرجة كبيرة جدا

 بدرجة كبيرة 86914. 3.7727 22 أن يصمم الهياكل التنظيمية

 بدرجة كبيرة 77432. 4.1364 22 أن ينظم أدلة إدارة األعمال لألنشطة املختلفة

 بدرجة كبيرة 85280. 3.8182 22 أن يعيد هندسة العمليات في مجال إدارة األعمال

 بدرجة كبيرة 86790. 4.0909 22 إدارة األعمال أن يكتشف الفر  التطبيقية في مجال

  65795. 4.3636 22 أن يستخدم مبادئ القيادة في مجال إدارة األعمال
ً
 بدرجة كبيرة جدا

  67098. 4.4545 22 أن يستخدم الخريج قواعد االتصاالت التنظيمية في مجال إدارة األعمال
ً
 بدرجة كبيرة جدا

  74001. 4.5000 22 مجال إدارة األعمالأن يطبق قواعد عالقات العمل في 
ً
 بدرجة كبيرة جدا

  76730. 4.2727 22 أن يستخدم أسس التخطيط االستراتيجي
ً
 بدرجة كبيرة جدا

 بدرجة كبيرة 68376. 4.0909 22 أن يستخدم التخطيط لتلبية توقعات األطراف ذوي العالقة باملنظمة

  75162. 4.2273 22 لأن يستخدم مهارات التفكير في حل مشكالت العم
ً
 بدرجة كبيرة جدا

 بدرجة كبيرة 89853. 4.0455 22 أن يستخدم الخريج سياسات املزيج التسويقي املناسبة في تسويق السلع

 بدرجة كبيرة 66450. 4.1818 22 أن يقيم األداء في مجال التخصص للشركات واملنشآت والهيئات

  88273. 4.2727 22 روعاتأن يقيس العائد واملخاطرة عند تقييم املش
ً
 بدرجة كبيرة جدا

  76730. 4.2727 22 أن يحلل املشاكل اإلدارية
ً
 بدرجة كبيرة جدا

 بدرجة كبيرة 83355. 4.1364 22 أن يمتلك مهارات رائد األعمال

  76730. 4.2727 22 نات في تنظيم األعمالاأن يستخدم قواعد البي
ً
 بدرجة كبيرة جدا

  71623. 4.3182 22 شأةأن يخطط ملوارد املن
ً
 بدرجة كبيرة جدا

  56821. 4.2045 22 املتوسط العام للمحور الثاني
ً
 بدرجة كبيرة جدا

 املحور الثالث

  73855. 4.4545 22 أن يتواصل مع األخرين بكفاءة وفعالية
ً
 بدرجة كبيرة جدا

 بدرجة كبي 77989. 4.3182 22 بكفاءة مختلفة من البشر أن يتعامل مع أنماط
ً
 رة جدا

  73855. 4.4545 22 أن يستخدم الحاسب االلي وتكنولوجيا املعلومات في إدارة األعمال
ً
 بدرجة كبيرة جدا

 بدرجة كبيرة 73266. 4.1818 22 أن يستخدم وسائل التأثير في اآلخرين

  64853. 4.3523 22 املتوسط العام للمحور الثالث
ً
 بدرجة كبيرة جدا

 املحور الرابع

 بدرجة كبيرة 76730. 4.2727 22 ضمن فريق وبما يتالءم وطبيعة الوحدات االقتصادية واملنشآتأن يعمل 

 بدرجة كبيرة 72225. 4.0455 22 أن يستخدم وسائل تنمية الدافعية لدى اآلخرين

  79637. 4.4091 22 أن يطبق مبادئ القيادة في مجموعة العمل
ً
 بدرجة كبيرة جدا

القانونية واملعايير األخالقية  األعمال املسندة اليه بما يتفق مع القواعدنجاز إأن يتحمل مسئولية و 

 واملهنية

22 4.4091 .79637  
ً
 بدرجة كبيرة جدا

 بدرجة كبيرة 79501. 4.1818 22 أن يتحمل حجم املخاطر في إدارة املشاريع

  61840. 4.2636 22 املتوسط العام للمربع الرابع
ً
 بدرجة كبيرة جدا

  55722. 4.2272 22 لعام لدرجة تحقق نواتج التعلم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريساملتوسط ا
ً
 بدرجة كبيرة جدا
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 متوسط استجابة أعضاء هيئة التمريس حول درجة تحقق نواتج تعلم في خريجي البرنامج 1شكل 

( أن متوسط تحقق نواتج التعلم التي يجب أن 4يتضح من جدول )     

ج إدارة األعمال من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يكتسبها خريجي برنام

 ( )4.2272) بلغت
ً
 .(بدرجة كبيرة جدا

بنواتج تعلم مهارات االتصال  ويتضح أيضا أن املحور الثالث والخا      

ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية في املرتبة األولى بمتوسط 

( يليه املحور ال4.352)
ً
رابع والخا  ب" مهارات ( )بدرجة كبيرة جدا

( )بدرجة كبيرة 4.263العالقات الشخصية وتحمل املسؤولية" بمتوسط )

)
ً
وفي املرتبة الثالثة جاء املحور الثاني والخا  باملهارات بمتوسط  جدا

( )بدرجة كبيرة( وفي املرتبة الرابعة جاء املحور األول والخا  4.210)

 بدرجة كبيرة( ( )4.082) باملعارف بمتوسط

ومن هنا يتضح أن برنامج إدارة األعمال عمل على إكساب الطلبة       

لنواتج التعلم بما تحتويه من معارف ومهارات االتصال ومهارات تقنية 

املعلومات واملهارات العددية و مهارات العالقات الشخصية وتحمل 

 
ً
 .املسؤولية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بدرجة كبيرة جدا

لخريجين لنواتج تعلم برنامج إدارة األعمال بجامعة شقراء ما درجة تحقق ا

 من وجهة نظر الطالب بالبرنامج؟

لإلجابة عن السؤال تم استطالع رأي طالب برنامج إدارة األعمال      

درجة تحقق نواتج تعلم التي يجب أن يكتسبها خريجي  بجامعة شقراء حول 

اري لكل ناتج من برنامج إدارة األعمال وتم حساب متوسط وانحراف املعي

 ( 5النواتج كما يوضحها جدول )

 5جمول 

 درجة تحقق نواتج التعلم التي يجب أن يكتسبها خريجي برنامج إدارة األعمال من وجهة نظر طالب البرنامج

 االستجابة االنحراف املعياري  املتوسط العمد نواتج التعلم

 بدرجة كبيرة 0.97096 3.525 160 في البرنامج أن يعرف الخريج نظريات اإلدارة املقررة

 بدرجة كبيرة 0.96265 3.7813 160 أن يذكر الخريج املبادئ األساسية في اإلدارة

 بدرجة كبيرة 1.04609 3.5063 160 أن يعرف الخريج أسس إعداد الخطط

 بدرجة متوسطة 1.03333 3.3375 160 أن يعرف الخريج البرامج والسياسات وفقا ملتطلبات املؤسسات

 بدرجة متوسطة 1.15225 3.175 160 أن يوضح كيفية الدخول لألسواق الدولية

 بدرجة كبيرة 1.00234 3.6187 160 أن يشرح اهداف ادارة العمليات واإلنتاج

 بدرجة متوسطة 1.16277 3.2625 160 أن يوضح ماهية االستثمارات الخالية من املخاطر

 بدرجة متوسطة 1.24598 3.0312 160 أن يذكر مطالب املستثمرون في االسهم

 بدرجة متوسطة 1.18102 2.9625 160 أن يوضح الخطوات الالزمة إلعداد املوازنة الرأسمالية

 بدرجة كبيرة 1.05656 3.5563 160 أن يذكر أنواع الصناعات املختلفة

 بدرجة كبيرة 1.08853 3.6 160 أن يوضح أثر زيادة اإلنتاجية على املنظمة

 بدرجة متوسطة 1.10486 3.3438 160 ين الرموز التي تبين العالقات في التجارة االلكترونيةأن يميز ب

 بدرجة كبيرة 1.07339 3.7062 160 أن يوضح القواعد القانونية واملعايير األخالقية واملهنية

 بدرجة كبيرة 1.20974 3.3563 160 أن يوضح فلسفات اإلدارة الحديثة مثل الجودة الشاملة ، وإعادة هندرة العمليات .

 بدرجة كبيرة 1.12139 3.4812 160 أن يوضح مبادئ التكاليف واملحاسبة اإلدارية

 بدرجة كبيرة 1.02791 3.75 160 أن يوضح مبادئ الفانون املرتبطة بإدارة األعمال

 بدرجة كبيرة 0.63178 3.4371 160 متوسط العام للمحور األول 

 :املحور الثاني

 بدرجة كبيرة 0.98087 3.8625 160 األساليب املنهجية في حل املشكالت اإلدارية أن يستخدم

 بدرجة كبيرة 0.97903 3.6 160 أن يتخذ الخريج القرارات املتنوعة في مستويات اإلدارة

 بدرجة متوسطة 1.04036 3.3437 160 أن يصمم الهياكل التنظيمية
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 االستجابة االنحراف املعياري  املتوسط العمد نواتج التعلم

 بدرجة كبيرة 3.46773 3.4938 160 فةأن ينظم أدلة إدارة األعمال لألنشطة املختل

 بدرجة متوسطة 1.05195 2.9686 159 أن يعيد هندسة العمليات في مجال إدارة األعمال

 بدرجة متوسطة 0.96948 3.3313 160 أن يكتشف الفر  التطبيقية في مجال إدارة األعمال

 بدرجة كبيرة 1.08041 3.45 160 أن يستخدم مبادئ القيادة في مجال إدارة األعمال

 بدرجة كبيرة 1.12503 3.4312 160 أن يستخدم الخريج قواعد االتصاالت التنظيمية في مجال إدارة األعمال

 بدرجة كبيرة 1.11303 3.6375 160 أن يطبق قواعد عالقات العمل في مجال إدارة األعمال

 بدرجة كبيرة 1.06414 3.5723 159 أن يستخدم أسس التخطيط االستراتيجي

 بدرجة كبيرة 3.29221 3.7813 160 أن يستخدم التخطيط لتلبية توقعات األطراف ذوي العالقة باملنظمة

 بدرجة كبيرة 1.019 3.825 160 أن يستخدم مهارات التفكير في حل مشكالت العمل

 كبيرةبدرجة  1.03333 3.6625 160 أن يستخدم الخريج سياسات املزيج التسويقي املناسبة في تسويق السلع

 بدرجة كبيرة 1.05059 3.4438 160 أن يقيم األداء في مجال التخصص للشركات واملنشآت والهيئات

 بدرجة متوسطة 1.11998 3.3313 160 أن يقيس العائد واملخاطرة عند تقييم املشروعات

 بدرجة كبيرة 1.10158 3.5812 160 أن يحلل املشاكل اإلدارية

 بدرجة كبيرة 1.15443 3.525 160 الأن يمتلك مهارات رائد األعم

 بدرجة كبيرة 1.09881 3.5125 160 أن يستخدم قواعد البيأنات في تنظيم األعمال

 بدرجة متوسطة 0.79265 3.275 160 أن يخطط ملوارد املنشأة

 بدرجة كبيرة 0.67403 3.5075 160 املتوسط العام للمحور الثاني

 :املحور الثالث

  0.98415 4.25 160 رين بكفاءة وفعاليةأن يتواصل مع األخ
ً
 بدرجة كبيرة جدا

 بدرجة كبيرة 1.09307 4.0125 160 بكفاءة مختلفة من البشر أن يتعامل مع أنماط

 بدرجة كبيرة 1.14485 3.9 160 أن يستخدم الحاسب االلي وتكنولوجيا املعلومات في إدارة األعمال

 بدرجة متوسطة 1.10999 3.975 160 أن يستخدم وسائل التأثير في اآلخرين

 بدرجة كبيرة 0.86851 4.0344 160 املتوسط العام للمحور الثالث

 املحور الرابع

 بدرجة كبيرة 1.15681 4.0875 160 أن يعمل ضمن فريق وبما يتالءم وطبيعة الوحدات االقتصادية واملنشآت

 بدرجة كبيرة 1.01056 3.8125 160 أن يستخدم وسائل تنمية الدافعية لدى اآلخرين

 بدرجة كبيرة 0.97852 3.8687 160 أن يطبق مبادئ القيادة في مجموعة العمل

 بدرجة كبيرة 1.14443 3.8688 160 أن يتحملمسئوليةوإنجازاألعماالملسندةاليهبمايتفقمعالقواعدالقانونيةواملعاييراألخالقيةواملهنية

 بدرجة كبيرة 1.21687 3.7313 160 أن يتحمل حجم املخاطر في إدارة املشاريع

 بدرجة كبيرة 0.86544 3.8738 160 املتوسط العام للمحور الرابع

 بدرجة كبيرة 0.5882 3.7132 160 املتوسط العام لالستبانة

 

 
 2شكل 

 متوسط استجابة الطالب على درجة تحقق نواتج تعلم البرنامج لميهم
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لتعلم التي يجب أن ( أن متوسط تحقق نواتج ا5يتضح من جدول )     

بلغت  يكتسبها خريجي برنامج إدارة األعمال من وجهة نظر طالب البرنامج

 .[52بدرجة كبيرة( .وتفق هذه النتيجة مع دراسة ])( 3.7132)

بنواتج تعلم مهارات االتصال  ويتضح أيضا أن املحور الثالث والخا      

تبة األولى بمتوسط ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية في املر 

بدرجة كبيرة( يليه املحور الرابع والخا  ب" مهارات العالقات )( 4.034)

وفي املرتبة  ( )بدرجة كبيرة(3.873الشخصية وتحمل املسؤولية" بمتوسط )

( )بدرجة 3.507الثالثة جاء املحور الثاني والخا  باملهارات بمتوسط )

ول والخا  باملعارف بمتوسط كبيرة( وفي املرتبة الرابعة جاء املحور األ 

 .(بدرجة كبيرة)( 3.437)

 في درجة نحقق الخريجين لنواتج       
ً
هل توجد فروق دالة احصائيا

 –الطالب والطالبات )التعلم املعيارية لبرنامج إدارة األعمال باختالف 

 ؟(الطلبة واعضاء هيئة التدريس

بين درجة لإلجابة عن هذا السؤال تم إجراء اختبار ت لداللة الفروق و      

نحقق الخريجين لنواتج التعلم املعيارية لبرنامج إدارة األعمال باختالف 

الطلبة واعضاء هيئة التدريس كما يوضحها جدول  –الطالب والطالبات )

 :(7)وجدول  (6)

 6جمول 

 اختبار ت لماللة الفروق بين الطالب والطالبات حول ممى تحقق نواتج التعلم من وجهة نظرهم

 SIG قيمة ت االنحراف املعياري  الوسط الحسابي العمد املجموعة

 0.205 1.272 24.21 159.64 77 الطالب

 24.82 154.71 83 الطالبات

عند أقل داللة بلغت  1.272( أن قيمة ت بلغت 6يتضح من جدول )     

 أي أنه ال توجد فرق دال احصائيا بين الطالب  0.05وهي أكبر من  0.205

 :تحقيق نواتج تعلم البرنامجوالطالبات في 

 7جمول 

 اختبار ت لماللة الفروق بين الطلبة وأعضاء هيئة التمريس حول ممى تحقق نواتج التعلم من وجهة نظرهم

 SIG قيمة ت االنحراف املعياري  الوسط الحسابي العمد املجموعة

 0.000 4.828 24.21 184.04 22 أعضاء هيئة التدريس

 24.82 157.08 160 الطالب

عند أقل داللة بلغت  4.828أن قيمة ت بلغت  (7)يتضح من جدول     

أي أنه توجد فرق دال احصائيا بين الطالب  0.05وهي أصغر من  0.000

لصالح أعضاء  وأعضاء هيئة التدريس حول تحقيق نواتج تعلم البرنامج

  .[18] يتفق هذه النتيجة مع دراسة التميمهيئة التدريس وت

التي يمكن أن تسهم في تطوير برنامج إدارة األعمال بجامعة  ما املقترحات

 شقراء؟

مراجعة نواتج التعلم املستهدفة في برامج إدارة األعمال حتى تتماش ى مع  -

 .2030عمال واقتصاد السوق ورؤية التطورات الحادثة في قطاع األ 

األخذ عند تطوير برامج إدارة األعمال وجهة نظر الطالب حول درجة  -

 كنهم من نواتج التعلم املستهدفة.تم

برنامج إدارة األعمال بحيث  تقنين أدوات مناسبة لقياس نواتج تعلم -

 .تائجتتالءم مع هذه الن

 .قابل كل نواتج التعلم املستهدفةتنوع أدوات قياس نواتج التعلم بحيث ت -

 تطوير محتوى برامج إدارة األعمال لتقابل نواتج التعلم . -

 راج امل

 ملراج  العربيةأ. ا

نواتج  (.2018) سماح زكريا محمد زغارى، أماني بنت خلف، [ الغامدي،1]

 التربية بجامعة اإلمام عبد كليةفي  التعلم واختبارات املنتصف

للدراسات التربوية  الحكمة مجلة تحليلية، :دراسةالرحمن بن فيصل

 .36-8. 16عوالنفسية، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع .

من  عاليالتعليم الفي  (. إدارة الجودة2007) جون، وشاه تارال [ برينان،2]

ترجمة دالل النصير،  والتغيير، يعن التقويم املؤسس  يمنظور دول

 معهد اإلدارة العامة. الرياض:
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ABSTRACT_The current study aims to evaluate the learning outcomes of the graduates of College of 

Business Administration at Shaqra University in the light of Saudi Vision 2030 through defining a 

standard list for the program's learning outcomes and to survey the view of faculty members and students 

on the extent to which these learning outcomes were achieved. The study utilized the survey descriptive 

method and the sample consisted of (22) faculty members and (160) graduates. The results showed very 

high achievement with a mean (4.22) for the standard learning outcomes among the graduates of the 

program from the perspective of the faculty members and high achievement from the perspective of the 

students with a mean (3.71). The results also revealed that there were no statistically significant 

differences in degree of achievement of learning outcomes for graduates from the perspective of students, 

while there were statistically significant differences in the degree of achievement of learning outcomes 

among graduates between students and faculty members and students in favor of faculty members. 

KEYWORDS: Evaluation, learning outcomes, Business Administration, Vision 2030. 

 

 

 

 

 

 

 


