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المشرف العام
د .فيصل بن عبداهلل آل مشاري آل سعود
المشرف العلمي
د .عبداهلل بن علي القاطعي
مدير المشروع
د .عبداهلل بن صالح السعدوي
فريق العمل
 -1د .حميد بن خليل الشايجي
 -2أ.د .عبدالعزيز بن حمود الشثري
 -3د .عبدالكريم بن سعيد الغامدي
فريق التحكيم
 -1د .خالد بن عبداهلل التركي
 -2أ.د .مشبب بن غرامة األسمري
 -3د .ناصر بن عوض الزهراني
المشرف الفني
د .مشعان بن زبن الحربي

مقدمة:
يأيت مشروع إعداد مخرجات التعليم العايل وقياسها الذي ينفذه املركز الوطين للقياس لصالح وزارة التعليم،
ضمن اهتمامات الوزارة بمراقبة مخرجات اجلامعات السعودية وجتويدها ،السيما بعد التوسع الكبري يف إنشاء
جامعات على املستويني احلكويم واألهلي .ويمثل منىح إعداد نواجت التعلم يف التعليم العايل أحد االجتاهات
العاملية احلديث�ة املعني�ة بضبط جودة التعليم العايل اليت انتشر استخدامها منذ أوائل العقد امليالدي احلايل.
ويمثل مشروع بلوني�ا الذي شاركت فيه أكرث من خمسني دولة معظمها من االحتاد األوريب بداية فعلية لتطبيق
منىح نواجت التعلم يف جميع اجلامعات األوربي�ة وتفعيل استخدامه للعديد من األهداف.
تستخدم نواجت التعلم يف مجال ضمان اجلودة؛ لزتيد من مستوى الشفافية وتهيئ�ة املقارنات بني املؤهالت
اجلامعية ملختلف اجلامعات ،وتمثل مرجعية إلعداد معايري ضبط اجلودة على املستويني املحلي والعاليم،
كما تستخدم نواجت التعلم لتصميم املقررات والتحقق من االتساق بني محتويات الربنامج ،وإيضاح مدى
ً
عموما ،فضال عن ذلك تساعد نواجت التعلم مصميم املقررات الدراسية
التداخل بني محتوى املواد أو املؤهل
على حتديد األهداف الرئيسة للمادة ،والتحقق من مدى مناسبة مفردات المادة ،وتنظم العالقة املهمة بني
التعليم والتعلم والتقويم ،وتساعد على حتسني تصميم املقررات التعليمية وخربات الطالب ،إضافة إىل
التأمل يف التقويم وتطوير معايريه وجعله أكرث ً
تنوعا وفاعلية.
يستفيد املتعلمون من نواجت التعلم لما تقدمه لهم من إيضاحات حول ما ينبغي لهم حتصيله خالل مدة الدراسة
وما هو متطلب إلجناز الربنامج األكادييم ،فهي تزود املتعلمني بمعلومات واضحة تساعدهم على االختي�ار
املناسب سواء على مستوى الربنامج أو املواد أو الوحدات مما يقود إىل تعلم فاعل مبين على خيارات واضحة
للمتعلم .فضال عن ذلك فإن نواجت التعلم تقدم معلومات وافية عن املؤهالت ومدى ارتب�اطها وتلبيتها حلاجات
سوق العمل.
تسهم نواجت التعلم على املستوى املحلي يف حتقيق الشفافية وإمكاني�ة املقارنة بني محتوى الربامج األكاديمية يف
اجلامعات السعودية ،مما يسهل من عمليات االعرتاف املتب�ادل بني اجلامعات وانتقال الطالب من جامعة إىل
أخرى دون فقدان عدد كبري من الساعات اليت درسها.
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مراحل إعداد نواتج التعلم:
مثلت عمليات إعداد نواجت التعلم يف التعليم العايل املرحلة األساسية للمشروع ،سبقها عدد من املراحل ويتبعها
ً
عدد آخر يتن�اول جوانب قياسها وإعداد التقارير كما يبني ذلك شكل( )1وتضمنت بدورها عددا من املراحل
الفرعية روعي فيها االلزتام باملعايري العاملية ذات الصلة ،حبيث تفيض إىل تمثي�ل الربامج الفعلية يف اجلامعات
السعودية من جهة وتتواءم مع املستويات العاملية للجامعات األجنبي�ة من جهة أخرى ،مع مراعاة ضوابط
وصياغة النواجت على مستوى الربامج األكاديمية.
شكل ( )1مراحل مشروع قياس مخرجات التعليم العايل
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وفيما يلي عرض موجز ألهم اخلطوات اليت جرى اتب�اعها إلعداد نواجت التعلم لتخصص علم االجتماع:

املرحلة األوىل :مسح محتوى الربامج األكاديمية
هدفت هذه املرحلة إىل التعرف على محتوى الربامج األكاديمية على املستوى الوطين والعاليم ،وتأسيس نواجت
التعلم للمشروع على واقع الربامج املحلية وأفضل املمارسات العاملية ،مع حتديد مدى تمثي�ل النواجت ملحتوى
الربامج األكاديمية باجلامعات السعودية .ومن أهم خطوات هذه املرحلة ما يلي:

 -1حصر قوائم نواجت التعلم
تم إجراء مسح شامل ملنتجات االقسام العلمية يف ختصص علم االجتماع يف اجلامعات السعودية اليت يدرس فيها
التخصص وفقا لالسم املتعارف عليه أو اسم مشابه.

-2حتليل محتوى الربامج
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بعد جتميع محتوى الربامج جرى حتليلها للتوصل إىل املكونات املشرتكة بني برامج التخصص ،والنواجت اليت تنفرد
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بها برامج بعض اجلامعات ،وذلك كالتايل:

•

•رصد مسميات املكونات األساسية للربنامج يف اجلامعات السعودية وتوحيد تسميتها.

•

•حتديد نسب املكونات األساسية للربامج السعودية بعد توحيد مسمياتها.

•

•حتديد املكونات الفرعية املشرتكة للربنامج محليا وتوحيد تسميتها.

•

•حتديد نسب املكونات الفرعية للربامج السعودية بعد توحيد مسمياتها.
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 -3تكرار اخلطوة السابقة مع نواجت الربنامج يف جامعات أجنبي�ة ،هي:

•

•جامعة مينيسوتا يف الواليات املتحدة األمريكية.

•

•جامعة جورج واشنطن يف الواليات املتحدة األمريكية.

•

•جامعة اكسرت يف اململكة املتحدة.

 -4املقارنة بني محتوى الربامج املحلية واألجنبي�ة وحتديد اجلوانب املشرتكة ،وما ينفرد به كل منها.
املرحلة الثاني�ة :بن�اء النموذج املقرتح لنواجت التعلم
تن�اولت هذه املرحلة بن�اء املكونات العامة للنواجت وحتديد أوزانها النسبي�ة ،وذلك كاآليت:
 ١ .١توصيف التخصص توصيفا شامال ودقيقا؛ لتحديد معامله وتميزيه عن غريه من التخصصات املشابهة.
٢ .٢اقرتاح املكونات العامة للتخصص وفقا لما ُت ِّ
وصل إليه يف املرحلة السابقة مع تعيني نواجت برامج عاملية
متفق على تمزيها للمقارنة .Benchmarks
٣ .٣حتديد الوزن النسيب لكل مكون وفقا ألهميت�ه يف التخصص ،ومن الطرق اليت جرى استخدامها لذلك
تقدير متوسط عدد الساعات لكل مكون مقارنة بمتوسط ساعات الربنامج التخصصية.
٤ .٤توزيع املكونات األساسية إىل عناصره الفرعية وتقدير وزن كل عنصر إىل بقية العناصر يف املكون.
ُّ
٥ .٥بعد تقدير الوزن النسيب لكل مكون ،اتبع نفس اخلطوات مع املكونات الفرعية لكل مكون أسايس يف
الربنامج ،كما يوضح ذلك جدول (.) 1
٦ .٦توصيف املكونات الرئيسة والفرعية لتشكل اخلارطة العامة اليت بين عليها نواجت التخصص.
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جدول ( )1األوزان النسبي�ة للمكونات األساسية والفرعية يف ختصص علم االجتماع
املكون الرئييس

الوزن
النسيب %

أساسيات ونظريات علم االجتماع

27.3

مهارات البحث االجتماعي

21.7

علم االجتماع التطبيقي

36.3

علم اإلنسان (األنرثوبولوجيا)

14.7

املجموع

100

الوزن

املكون الفرعي

النسيب %

مفاهيم وأساسيات علم االجتماع

10.9

نظريات علم االجتماع

10.9

الفكر االجتماعي

5.5

مناهج البحث االجتماعي

11.8

اإلحصاء والقياس

9.9

التغري االجتماعي والتنمية

11.8

اإلدارة والتنظيم االجتماعي

6.6

االحنراف واجلريمة

8.3

األسرة والسكان

9.6

أساسيات علم االنسان

5.9

املجتمعات املحلية

8.8
100
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املرحلة الثالثة :صياغة النواجت
روعي يف صياغة النواجت عدد من املحددات ،هي:
١ .١بن�اء (تركيب�ة ) الصياغة حبيث تراعي الصياغات املتفق عليها يف أدبي�ات صياغة أهداف التعلم.
٢ .٢دالالت على املستوى املعريف املستهدف وفق تصنيف بلوم حبيث تغطي على حنو متوازن املستويات
الثالثة (التذكر ،التطبيق ،التفكري) املوضحة يف إطار العمل.

ً
عددا من العناصر من أهمها:
٣ .٣حتديد املحتوى املستهدف ومستويات تن�اوله ،حبيث تراعي

•

•مستويات النواجت :قسمت نواجت الربامج األكاديمية إىل ثالثة مستويات ،وهي:

املستوى األول :الفرع الذي يمثل أحد املكونات الرئيسة للتخصص.
املستوى الثاين :املجال الفرعي الذي ُي ّ
كون مع املجاالت الفرعية األخرى أحد فروع التخصص.
املستوى الثالث :نواجت التعلم.

•

•املوازنة بني محتوى املستويات :حيتوي كل ختصص على عدد من التخصصات الفرعية ،وهي يف الغالب غري
متساوية فبعضها كبري ومتسع وبعضها اآلخر صغري ومحدود ،وهذا ما يتبني من الوزن النسيب.
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شكل ( )2يوضح مستويات نواجت الربامج االكاديمية يف ختصص علم االجتماع

أساسيات ونظريات
علم االجتماع

املكون الرئيس

نظريات علم االجتماع

املجال الفرعي

يقارن بني االجتاهات
النظرية يف علم االجتماع

النواجت

املرحلة الرابعة :حتكيم النواجت
لضمان جودة العمل والتحقق من استيفائه جلميع املتطلبات اليت تؤهله لبدء استخدامه يف املرحلة الثاني�ة من
كتابة األسئلة ،خضع لثالثة أنواع من التحكيم ،هي كالتايل:

أوال :حتكيم جلان متخصصة
خضعت املنتجات بعد إعدادها للتحكيم من قبل جلان متخصصة ،وجرى التحكيم وفقا لعدد من املحكات ،تم
تن�اولها بالتفصيل يف ثن�ايا اإلطار ُ
ود ّرب املحكمون على استخدامها.

ثاني�ا :حتكيم اجلامعات

ً
ً
لكون اجلامعات شريكا رئيسا يف املشروع ومعني�ة على حنو مباشر بأهدافه ،فقد أرسلت نواجت التعلم جلميع
اجلامعات السعودية لتوجيهه لألقسام األكاديمية يف ختصص علم االجتماع ملراجعة النواجت ،والتحقق من مدى
تغطيتها ملحتوى الربنامج األكادييم يف القسم ،وحتديد أهمية كل مكون من مكونات نواجت التعلم.
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ثالثا :التحكيم اإللكرتوين
باإلضافة إىل النوعني السابقني للتحكيم ،فقد طرحت نواجت التعلم لتخصص علم االجتماع على موقع املركز
الوطين للقياس ملن يرغب من املتخصصني املشاركة يف مراجعتها وحتكيمها ،وأعلن عن ذلك بوسائل إعالمية مختلفة
للحث على املشاركة يف حتكيم النواجت.

املرحلة اخلامسة :تنقيح العمل وفقا لنت�اجئ التحكيم وتقدير مدى مواءمته مع محتوى اجلامعات
السعودية.
جميع نت�اجئ التحكيم السابقة جرى توثيقها وتبويبها من جلان التحكيم ومن ثم أرسلت للجان اإلعداد لدراستها
وتنقيح النواجت على ضوء توصياتها وتقدير مدى مواءمتها وفقا لنت�اجئ االستب�انة املرسلة ،ومن ثم أعيد العمل للجان
التحكيم للتحقق من األخذ باملالحظات والتوصيات واعتماد العمل إلخراجه بصورته النهائي�ة.

املرحلة السادسة :اإلخراج النهايئ لنواجت التعلم
بعد استيفاء تنقيح العمل وفقا لنت�اجئ التحكيم أعدت النواجت يف نسختها النهائي�ة مع إعداد جدول املواصفات؛
لالستعانة بها لبدء املرحلة األساسية الثاني�ة املتمثلة يف بن�اء أدوات قياس النواجت.
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املكونات األساسية
نواجت التعلم ختصص علم االجتماع

 .1أساسيات ونظريات علم االجتماع
وصف املكون األسايس  :يتوقع من اخلريج أن يعرف املفاهيم واملصطلحات األساسية يف علم االجتماع وقضاياه
ونظرياته ورواد علم االجتماع ،وحيلل وينقد املقوالت واألفكار األساسية يف النظريات االجتماعية0
املكون الفرعي

نواجت التعلم
)1

 1.1مفاهيم وأساسيات علم االجتماع
يستعرض أساسيات علم االجتماع
ومصطلحاته ومفاهيمه األساسية )2
باللغتني العربي�ة واإلجنلزيية ,
ويمزي بني املفاهيم واملصطلحات
)3
االجتماعية املرتادفة.

1يعرف املصطلحات واملفاهيم األساسية يف علم االجتماع.
2يوضح املقابل األجنيب ملصطلحات ومفاهيم علم االجتماع .
3يقارن بني مفاهيم ومصطلحات علم االجتماع املرتادفة.

)1

1يذكر النظريات األساسية يف علم االجتماع .

)2

2يقارن بني االجتاهات النظرية يف علم االجتماع .

 2.1نظريات علم االجتماع
يستعرض النظريات األساسية يف
علم االجتماع كالنظرية الوظيفية
)3
والصراعية والتفاعلية الرمزية ,
ويقارن باالجتاهات النظرية احلديث�ة,
وحيلل املقوالت األساسية لكل نظرية )4
من نظريات علم االجتماع ونقدها
)5

3يفرق بني النظريات التقليدية واملعاصرة يف علم االجتماع .
4حيلل القضايا األساسية لكل نظرية من نظريات علم االجتماع .
5ينقد االجتاهات النظرية املختلفة

تخصص علم اإلجتماع

13

نواجت التعلم

املكون الفرعي
 3.1الفكر االجتماعي

)1

1يسيم رواد علم االجتماع.

يعرف رواد علم االجتماع األوائل
وعلماء االجتماع املعاصرين ،ومراحل
تطور الفكر االجتماعي ،ويعرف
إسهامات املفكرين املسلمني يف علم
االجتماع .

)2

2يذكر علماء االجتماع املعاصرين.

)3

3حيدد أهم مراحل تطور الفكر االجتماعي.

)4

4يعرف إسهامات املفكرين املسلمني يف بن�اء علم االجتماع.
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 .2مهارات البحث االجتماعي
وصف املكون األسايس  :يتوقع من اخلريج أن يستعرض مناهج البحث االجتماعي وأساليب�ه وأدواته ويت�درب على
مهارة تعميم وتنفيذ البحوث االجتماعية وحتليل البي�انات الكمية والكيفية
املكون الفرعي

 1.2مناهج البحث االجتماعي
يستعرض املناهج األساسية املستخدمة
يف البحث االجتماعي ,وخصائص املعرفة
العلمية ,ويوظف أهم اإلجراءات العلمية
يف البحث امليداين ،وحيدد العالقة بني
النظرية والبحث ,ويتمكن من التصميم
املنهيج للبحث ,والتحليل العليم للنت�اجئ.

نواجت التعلم
)1

1يسيم املناهج األساسية املستخدمة يف البحث االجتماعي.

)2

2يوضح خصائص املعرفة العلمية.

)3

3يقارن بني املناهج العلمية يف علم االجتماع.

)4

ً
4يوظف أهم اإلجراءات العلمية يف البحث العليم كميا وكيفيا.

)5

5حيدد العالقة بني النظرية والبحث.

)6

 6يصمم خطة البحث وفقا ملتطلبات املنهج املقرتح.

)7

 7يفرق بني أساليب البحث االجتماعي.

)8

 8يتبع الطرق العلمية يف تطبيق البحث وحتليل نت�اجئه.

تخصص علم اإلجتماع
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املكون الفرعي

 2.2اإلحصاء والقياس االجتماعي
يعرف أساليب القياس االجتماعي
والعمليات واالختب�ارات اإلحصائي�ة,
وأنواع املتغريات االجتماعية ومستويات
قياسها وحتليلها ،ويقرأ البي�انات الكمية
والكيفية.

16

مخرجات التعلم

نواجت التعلم
)1

 1يعرف العمليات األساسية يف اإلحصاء االجتماعي.

)2

 2خيتار األساليب اإلحصائي�ة املناسبة ملوضوع الدراسة .

)3

3يمزي بني أساليب القياس والعمليات اإلحصائي�ة املناسبة.

املمــزة للمقاييــس وأنــواع املتغــرات ومســتويات
4 )4حيــدد اخلصائــص ً
قياســها وحتليلهــا إحصائيــ�ا.
)5

 5حيلل الرسوم البي�اني�ة واجلداول التكرارية البسيطة واملركبة.

)6

 6يفسر البي�انات ويربطها بنظريات البحث.

)7

 7يستخدم املهارات الكمية والكيفية يف عرض ورسم البي�انات.

 .3علم االجتماع التطبيقي
وصف املكون األسايس  :يتوقع من اخلريج أن يعرف فروع ومجاالت علم االجتماع وأطرها النظرية وتفسري
الظواهر االجتماعية املرتبطة بها.

املكون الفرعي
 1.3التغري االجتماعي والتنمية
يعرف املفاهيم النظرية لعلم اجتماع
التنمية والتغري االجتماعي ,ويطبق
األطر النظرية االجتماعية يف معاجلة
قضايا املجتمع التنموية واملشكالت
الناجتة عن التغري االجتماعي.

نواجت التعلم
1 )1يعرف املفاهيم النظرية لعلم اجتماع التنمية.
2 )2يفند أهم معوقات التنمية والتغري االجتماعي يف املجتمعات النامية
3 )3يلخــص أهــم مؤشــرات التنميــة و التغــر االجتماعــي وانعكاســاتها علــى
املجتمــع املحلــي.
4 )4يقارن بني أهم أبعاد ومقومات التنمية والتغري االجتماعي.
1 )1يعرف التنظيم اإلداري يف املؤسسات االجتماعية.
2 )2يستدل على أسس إدارة املؤسسات.

 2.3اإلدارة والتنظيم االجتماعي
يفهم التنظيم اإلداري وأسس إدارة
 3 )3يمزي بعض املفاهيم اإلدارية كالبريوقراطية والهياكل التنظيمية.
املؤسسات االجتماعية ,ويعرف
املفاهيم اإلدارية واملداخل النظرية
لدارسة التنظيمات االجتماعية احلديث�ة 4 )4يعــرف املفاهيــم األساســية واملداخــل النظريــة لدراســة التنظيمــات
ا الجتما عيــة .
يف ظل ثورة املعلومات واالتصاالت.
5 )5يقارن بني التنظيمات الرسمية وغري الرسمية.
6 )6يشرح أساليب تقويم التنظيمات االجتماعية.

تخصص علم اإلجتماع
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نواجت التعلم

املكون الفرعي

1 )1يعرف أسس الدراسة العلمية للسلوك اإلجرايم.
2 )2يصف أنواع اجلرائم ويتعرف على أبعادها االجتماعية.

 3.3االحنراف واجلريمة
يعرف أسس الدراسة العلمية للسلوك  3 )3يمزي بني التفسريات املختلفة الرتكاب السلوك اإلجرايم.
اإلجرايم ،واالجتاهات النظرية
التقليدية واحلديث�ة يف تفسري اجلريمة 4 )4يربط بني ظاهرة اجلريمة والظواهر االجتماعية األخرى يف املجتمع.
واملشكالت االجتماعية ،ويربط بني
ظاهرة اجلريمة والظواهر االجتماعية 5 )5يقارن بني أنماط ومعدالت اجلريمة باستخدام إحصاءات اجلريمة.
األخرى ,ويعرف أهم وسائل الضبط
 6 )6يعرف االجتاهات النظرية التقليدية واحلديث�ة يف دراسة ظاهرة اجلريمة.
الرسمية وغري الرسمية.
 7 )7يفسر أسباب االحنراف واجلريمة يف املجتمع السعودي.
 8 )8يقارن بني أساليب ووسائل الضبط االجتماعي الرسمية وغري الرسمية.
 1 )1يعرف املفاهيم األساسية يف علم االجتماع األسري .
2 )2يعرض املفاهيم األساسية لعلم السكان.
 4.3األسرة والسكان
يعرف أساسيات علم االجتماع األسري
وعلم السكان ويلم باألطر النظرية
 4 )4يصف مراحل التنشئة االجتماعية.
يف دراسة االسرة والسكان ,ويفهم
املشكالت األسرية وطرق عالجها ،وأهم
املشكالت السكاني�ة وحلولها ,وأنواع  5 )5يمزي بني اهم املشكالت املتعلقة بالتوزيع والرتكيب السكاين.
الهجرات السكاني�ة.
6 )6حيلل املتغريات املرتبطة بالهرم السكاين.
3 )3يستخدم األطر النظرية يف دراسة األسرة والسكان.

7 )7يوضح أنواع الهجرات السكاني�ة ودوافعها.
)8
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مخرجات التعلم

8يشخص املشكالت السكاني�ة ويقرتح احللول املناسبة لها.

.4علم االنسان (االنرثوبولوجيا)
وصف املكون األسايس  :يتوقع من اخلريج أن يعرف املفاهيم األساسية يف علم االنسان  ,ومكونات الثقافة
المادية واملعنوية والرتاث االجتماعي للمجتمعات املختلفة .

املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1يوضح أهم مجاالت علم اإلنسان (األنرثوبولوجيا)..

 1.4أساسيات علم اإلنسان
(األنرثوبولوجيا)
يلم بأهم مجاالت علم اإلنسان
3 )3يطبق أساليب الدراسات احلقلية يف دراسة التجمعات اإلنساني�ة.
(األنرثوبولوجيا) ومصطلحاته
ومفاهيمه ،ويعرف أساليب
الدراسات احلقلية .ويفسر البي�انات
4 )4يفسر أهم نت�اجئ البحوث الكيفية يف مجال الثقافة وعلم اإلنسان.
األنرثوبولوجية الكيفية.

2 )2يعرف املصطلحات واملفاهيم املستخدمة يف دراسات علم اإلنسان.

5 )5يقارن بني ثقافات املجتمعات املختلفة.
1 )1يعرف أنماط االستيطان املختلفة يف املجتمعات املحلية.
 2.4املجتمعات املحلية
يعرف أنماط االستيطان ,وحيدد
أهم النظم االجتماعية الساندة يف
املجتمعات املحلية ,ومشكالتها
وحلولها املناسبة.

2 )2حيدد أهم النظم االجتماعية السائدة يف املجتمعات املحلية.
3 )3يعــرف مكونــات البنــ�اء االجتماعــي والعوامــل املؤثــرة فيــه يف املجتمعــات
املحليــة.
4 )4يشخص أهم املشكالت اليت تواجه املجتمعات املحلية.
ً
5 )5يقرتح حلوال مناسبة ملواجهة مشكالت املجتمعات املحلية.

تخصص علم اإلجتماع

19

