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مقدمة :
ً
تعتبر الخبرات امليدانية ً
جزء أساسيا من خطة برنامج علم االجتماع التطبيقي حيث تبدأ على شكل خبرات إستكشافية في األعوام
الثالثة األولى من دراسة البرنامج وتنتهي بالتدريب امليداني املكثفة في الفصل األخير .ويهتم مساق التدريب امليداني بمتابعة املتدرب
وتقويمه سواء على املستوى الشخص ي وفي مجال اإلعداد املستمر واملسئوليات املهنية حيث يقوم املتدرب بتوثيق جهوده في ملف
اإلنجاز .وقد أوضح هذا الدليل برنامج التدريب امليداني بما في ذلك أهدافه ومخرجاته وبرنامجه الزمني وآليات املتابعة والتقويم.
وستحدد مهام كل طرف بعد إستكمال إجراءات اإلتفاقيات مع املؤسسات ذات العالقة.
يستهدف هذا الدليل وضع تصور عملي لتطبيق برنامج أو خطة التدريب امليداني في مجال علم االجتماع التطبيقي  ،وذلك ألهميته
املعرفية واملهنية ,حيث يشكل نصف العملية التعليمية التي يتعلمها الطالب في هذا التخصص.

تعريف التدريب امليداني
يعتبر التدريب امليداني من أحد الوس ا ااايل التعليمية التي تس ا اااعد الطالب على مش ا اااهدأ املؤسا ا اس ا ااات االجتماعية على أر
ً
الواقع عن طريق الزيارات امليدانية إلى تلك املؤسسات فى موعد محدد مسبقا ومتفق عليه.
كما إن التدريب امليداني يسا ا اااعد الطالب على مناقشا ا ااة املسا ا ااؤولين على إختالفهم على الواقع من أجل إكتسا ا اااب معلومات
مباشاارأ عن الخدمات التي تقدمها هذه املؤس اسااات ،فهو وساايلة من وسااايل اإلتصااال التي تتيت الفرلااة للطالب إلكتساااب الخبرات
واملعارف من خالل مشا اااهدته للواقع والتعرف على العقايق على الطبيعةال املشا ااكالت االجتماعية على أنواعها من خالل زيارأ بعض
املؤس ا ا اسا ا ااات االجتماعية مثل مصا ا ااتعة ال ا ا ااتون ،دور الرعاية االجتماعية  ،دور األيتام  ،دور املس ا اانين  ،أو املشا ا ااكالت املتعلقة في
قضايا وشؤون تنمية األسرأ ،وبناء على ما تقدم فأن التدريب امليداني في مجال علم االجتماع التطبيقي يكون على النحو التالي :
 -1عملية تعليمية ذات أغرا مختلفة ال علمية ،تربوية ،وإشرافية).
ً
 -2يعد التدريب امليداني أحد املقررات الهامة التي تسهم في إعداد الطالب وتهيئته مهنيا ملتاالت العمل االجتماعي في
املستقبل .
 -3يعتبر مكون أساس ي ومطلب هام إلستكمال اإلعداد العلمي للطالب من خالل الربط بين التانب النظري وبين
مشكالت الواقع.
 -4تعكس فلسفة التدريب امليداني ضرورأ إنفتاح املؤسسات التعليمية على الواقع املختص.
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أهداف التدريب امليداني
يهدف التدريب امليداني لتزويد املتدربين بالخبرات والعقايق امليدانية وتنمية املهارات واألساليب التي تستخدم في املمارسة املهنية
بمختلف املؤسسات االجتماعيه مثل :الإدارأ املؤسسات العقابية وااللالحية  ،والقضايية والتعليمية والصعية ورعاية األسرأ
ومراكز رعاية ذوي االحتياجات الخالة ورعاية األحداث  ،واملدارس العكوميه والخاله وغيرها من املؤسسات االجتماعية)
والتولل إلى تكامل املعارف والنظريات التي درسها الطالب وتطبيقها تطبيقا عمليا واكسابهم االتجاهات السلوكية التي يجب ان
يتصف بها االخصائي االجتماعي لضمان نجاحه في عمله واكساب الطالب القيم املهنية واخالقيات املهنة عن طريق املمارسة
امليدانية ونمو الذات املهنية
حيث يقوم املتدربون بإجراء البحوث واملسوحات االجتماعية وتصميم األدوات املناسبة لعملهم في مساعدأ من هم في هذه
املؤسسات على التكيف االجتماعي من خالل دراسات العاله ،كما يقومون بتقييم املشاريع االجتماعية ،واملساهمة في رسم
السياسات االجتماعية والتخطيط للمساعدأ وتقديم االستشارات االجتماعية.
ويمكن تدريب الطلبة على تطبيق املعرفة واملهارات التخصصية عند ممارستهم للعمل امليداني في املؤسسات االجتماعية ،ويتلقى
ً
ً
ً
الطلبة فيها إرشادا فرديا وجماعيا كل هذا وفق برنامج معين يضعه برنامج علم االجتماع التطبيقي بالتعاون مع املؤسسات
االجتماعية العاملة في دولة االمارات العربية املتحدأ بصفة عامة وإمارأ أبوظبي بصفة خالة وذلك لغر التدريب وتطبيق مهاراتهم
ومعارفهم املتقدمة التي اكتسبوها خالل دراستهم للبرنامج بحيث تؤهلهم للعمل بعد التخرج .ويتم توزيع الطلبة املتدربين بموجبه
على هذه املؤسسات تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس في البرنامج مع تكليفهم بكتابة تقارير يومية وأسبوعية يتضمنها ملف انجاز
كامل عن التدريب في نهاية برنامج التدريب وإنتهاء الفصل الدراس ي ليتم تقييم الطالب ً
بناء على مخرجات ومؤشرات واضعة

مخرجات التدريب امليداني
.1
.2
.3
.4

.5
.6

يحقق الطالب عندما ينهي فترأ التدريب املخرجات التاليه:
يتوالل بفعالية مع التمهور املستهدف وفي الوقت املناسب في موقع التطبيق أو خارجة.
ً
يربط مهارات تخصصه باملشكالت املتتمعية في مكان التدريب كلما كان ذلك ممكنا.
يوظف وسايل التكنولوجيا العديثة والويب في عمله امليداني كلما أمكن ذلك.
يصمم وينفذ البحوث االجتماعية الكمية والنوعية التي تسهم في بناء املعرفة االجتماعية ،من خالل عملية القياس
ولياغة األسئلة ،وتحديد املناهج واألساليب العلمية املناسبة ،واختيار العينات ،وطرق جمع البيانات وأدواتها في البحوث
االجتماعية.
يدرك تأثير قيم الطالب الشخصية ووجهات نظره املتعلقة بأفراد ومجموعات مغايرأ في مواقف التدريب
يعمل كعضو فعال في فريق أو جماعة عمل مواقع التدريب.
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 .7يظهر معرفة باملهام املطلوب انجازها في مراكز التدريب.
 .8يساهم في إيجاد بيئة من االحترام واملودأ في املؤسسة التي يطبق فيها.
 .9يبني ثقافة التشاور واملشاركة االجتماعية.
 .10يدير اإلجراءات واملواقف االجتماعية بفاعلية.
 .11يدير سلوك األفراد املستهدفين اجتماعيا بكفاءأ.
 .12يقدم تغذية راجعة للمستهدفين واملسؤولين في مواقع التدريب.
 .13يحتك بأصعاب الخبرات في مجاله املنهي وفي بيئة العمل بشكل عام مما يسهل عملية التكييف مع بيئة الوظيفة بعد التخرج
حيث :
 oيكتسب الخبرأ العملية التي تؤدي إلى رفع مهاراته وتعزيز الفرص الوظيفية املستقبلية.
 oيتحمل املسئوليات التي تتعلق بالعمل واالنضباط.
 oيتصور بيئة العمل العقيقية وما تتطلبه من مهارات وما تحمله من فرص وعقبات.
 .14يتمكن من زيادأ مهاراته في تحمل ضغوط العمل واملعافظة على القيم والصفات الواجب توفرها في مجال ممارسة مهنة
العمل االجتماعي كالخصولية واألمانة والعيادية وغيرها

أساليب التدريب امليداني
أن أس ا ا ا اااليب التدريب امليداني في علم االجتماع التطبيقي تختلف بإختالف مجاالت املمارس ا ا ا ااة وطبيعة العمل  ،إلى جانب محتوى
ً ً
البرنامج التدريبي والذي يلعب دورا مهما في ترسا ا اايذ مبادل هذا العلم النظرية والعملية من خالل طبيعة املشا ا ااكالت التي سا ا اايتعامل
معها الطالب داخل املؤسسات التدريبية.
من أهم أساليب التدريب في برنامج علم االجتماع التطبيقي -:
 -1املعاضرات
 -2التطبيق العملي.
 -3الندوه.
 -4حلقة النقاش.
 -5املؤتمرات التدريبيه.
 -6دراسة العاله.
 -7تمثيل األدوار.
 -8املالحظة بأنواعها.
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عناصر التدريب امليداني
 -1الطالب.
 -2املؤسسة.
 -3مشرف التدريب امليداني للكلية ال عضو هيئة التدريس ).
 -4مشرف التدريب امليداني في املؤسسة.
 -5معايير إختيار مؤسسات التدريب:
ً
 تنوع املؤسسات وفقا للمجاالت االجتماعية املختلفة توافر قاعدأ من البيانات باملؤسسات توافر املشرفين امليدانيين لتدريب الطالب -قبول وموافقة املؤسسات لتدريب الطالب

شروط القبول في التدريب امليداني
يسمح للطالب بالتسجيل في مساق التربية العملية (التدريب امليداني) بعد استكمال الشروط اآلتية:
 .1أن ينهي الطالب  105ساعة معتمدأ مشتملة على متطلبات التامعة والكلية والتخصص واملساقات
املهنية.
 .2أال يقل معدل الطالب التراكمي عن ال.)2.0

متطلبات التسجيل
 .1الت تيل في مساق التربية العملية الالتدريب امليداني) يجري في فترأ الت تيل املبكر أي في الفصل الذي يسبق
فصل تنفيذ التدريب امليداني.
 .2عدم العذف أو اإلضافة في مساق التدريب امليداني ملا يترتب على ذلك من التزامات كثيرأ مثل اختيار أماكن
التدريب وندب املوجهين واملتدربين املتعاونين وأعضاء هيئة التدريس في التامعاة.
 .3الت تيل في الشعبة املناسبة لتخصص الطالب وأي خطأ في ذلك يتحمل الطالب واملرشد األكاديمي املختص
نتايجه.
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ً
 .4إبراز لورأ من ال تل الدراس ي موضعا فيه جميع املساقات التي أنهاها في الفصول الدراسية السابقة وذلك
قبل حصوله على توقيع املرشد أو املشرف على التدريب امليداني.
 .5تعبئة النموذج املعد للت تيل املبدئي للتدريب امليداني وذلك في الفصل الدراس ي الذي يسبق مباشرأ الفصل
الذي يتم فيه التدريب وتقديمه ملكتب التدريب امليداني.
 .6ملء نموذج اختيار مكان التدريب خالل فترأ الت تيل املبكر وتقديمه ملكتب الخبرات امليدانية.

محتوى خطة التدريب امليداني
تتض ا اامن خطة التدريب امليداني في مجال علم االجتماع التطبيقي جميع النش ا اااطات التي ينباي أن يمارس ا ااها املتدرب ملس ا اااعدته على
ً
تشرب املعارف والخبرات واملهارات الضرورية لصقل شخصيته املهنية وذلك وفقا لألتي --:
 -1مرحلة اإلعداد والتوجيه من خالل :
 التعرف على مجال التدريب بصفة عامة ومؤسسة التدريب بصفة خالة ال األبحاث النظرية املتصلة بميدانالتدريب  ،دراسة التهاز الفني واإلداري داخل املؤسسة).
 التعرف على مؤسسة التدريب ال اإلطالع على اللوايت والقوانين والنظم التي تنظم العمل في املؤسسة). التعرف على دور علم االجتماع التطبيقي ال معرفة نوعية الخدمات التي تقدم للمستفيدين ) -2مرحلة التخطيط:
 عقد لقاء مع الطالب في بداية الفصل. عقد لقاء مع مشرف التامعة في بداية الفصل. يعد الطالب خطه للتدريب باملشاركه مع املشرف املؤسس ي ويناقشها مع املشرف التامعي -مناقشة الخطة العامة للفصل الدراس ي التوزيع املوضوعات على أسابيع الفصل).

 –3مرحلة املمارسة
وتشمل العمل املنهي وإكتساب الخبرات واملهارات الالزمة لتنفيد العمل ،كما تتضمن اإلشراف على الطالب املتدرب.
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 –4مرحلة التقويم:
وتتضا ا ا اامن التقويم املسا ا ا ااتمر مع تقديم تغذية راجعة يومية أي تزويد الطالب املعلم بمعلومات عن مدى تقدمه في التدريب
من خالل-:
 تقديم تغذية راجعة بعد كل مرحلة من مراحل التدريس السابقة. اطالع مشرف التامعة ومدير املؤسسه االجتماعيه عن مدى تقدم الطالب املتدرب. مشاركة مشرف التامعة في التقويم النصفي باستخدام استمارأ التقويم. مشاركة مشرف التامعة في التقويم النهائي باستخدام استمارأ التقويم. -مساعدأ الطالب املتدرب على النمو املنهي وذلك بتشتيعه على حضور اللقاءات املهنية باملؤسسه محل التدريب.

ملخص البرنامج الزمني للتدريب امليداني
يسجل الطالب مساق التدريب امليداني في السنة األخيرة وبو اقع تسع ساعات معتمدة.
يقسم الفصل الدراس ي املخصص للتربية العملية على النحو التالي:
-1

اللقاء التعريفي العام

يعقد في اليوم األول من الفصل الدرس ي لقاء عام في الكلية يحضره املشرفون على التدريب امليداني من
أعضاء هيئة التدريس والطلبة امل تلون في املساق ،لتعريفهم بنظام التدريب امليداني بما في ذلك البرنامج الزمني
وأنظمة املشاهدأ واملتابعة والتقويم ومتطلبات البرنامج.
-2

األسبوعان األول والثاني:

 التعرف على مكان التدريب بما في ذلك الهيئتين اإلداريةوالتدريسية وأطراف املتتمع املعلي واملرافق.
 البدء بالتحضير وإعداد خطة التدريب امليداني القتناء ملف لإلنجاز ومناقشة محتوياته مع الشخص
املتعاون.
 التعرف على ملف اإلنجاز ومناقشة محتوياته مع الشخص املتعاون.
 التعرف على جوانب املمارسة املهنية للشخص املتعاون.
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-3

االسبوع الثالث:

 عمل جوله ميدانيه للتعرف على البيئه املدرسيه أو املؤسساتيه
 تعريف املتدربين بانظمة املؤسسه االجتماعيه محل التدريب واالطالع على اللوايت واالدله الخاله بها
-4

االسابيع من الرابع للرابع عشر

 ممارسة العمل املنهي وإكتساب الخبرات واملهارات الالزمة لتنفيد العمل من خالل التخطيط والقيام
باالنشطه التاليه علي سبيل املثال:
 oاجراء بحوث اجتماعيه
 oاجراء دراسات حاله
 oتمثيل االدوار والقيام بانشطه جماعيه
 oاالرشاد االجتماعي
 oاملساهمه في تنظيم الندوات وورش العمل واملؤتمرات.
 oاملساهمه في تنظيم ورش عمل تثقيفيه وتوعويه للمجتمع.
 oاملشاركه في تقييم اثر املشاريع االجتماعيه.
 oاملساهمه في تنظيم حمالت توعويه
 oاملشاركه في تقييم اثر العمالت التوعويه
 oاملساهمه في تحديد االحتياجات االجتماعيه للعمالء.
 oاملساهمه في حل مشكالت العمالء.
 oاملشاركه في التخطيط او تحليل السياسه االجتماعيه.
 oحضور الندوات واملؤتمرات وورش العمل.
وفي حال التدريب في املؤسسات التعليميه يمكن للطالب ان يمارس ما يلي:
 oدراسة حاالت الطلبه املتعثرين في العمليه التعليميه.
 oدراسة حاالت اضطرابات السلوك مثل العنف والتنمر والتدخين ،الخ.
 oالتوالل مع اولياء االمور ملناقشة العاله.
 oاملساهمه في تنظيم الفعاليات في االعياد واملناسبات االجتماعيه والوطنيه.
 oالقاء املعاضرات التوعويه عن دور االخصائي االجتماعيه في وتنمية املهارات السلوكيه.
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 ممارسة االستقاللية من خالل تحمل املسؤولية الكاملة واحترام خصوليه املؤسسه والعمل.
 إعداد التقارير االسبوعية.
 توظيف وسايل التكنولوجيا العديثة والبحث عن املعلومات للمساعدأ في تقديم العلول
االجتماعية املناسبة للمشكالت.
ً
 يقدم الطالب تقريرا يتناول فيه أحد املوضوعات التي تناولها في تدريبه إلى مشرفه املباشر.

 -4األسبوع الخامس والسادس عشر
ً
ً
 يقدم الطالب ملفا كامال بجميع نشاطاته ومجاالت توالله مع أطراف العمل ولقاءاته اإلرشادية.
 يعر الطالب كامل إنجازاته ومعارفه العملية على شكل تقديم عرض ي أمام املشرف على التدريب
امليداني.

جدول التدريب امليداني خالل الفصل الدراس ي
االسبوع
االول

نوع النشاط
(مؤسسه اجتماعيه)
اللقاءات االرشاديه بالتامعه

الثاني
الثالث

اللقاءات االرشاديه بالتامعه
التعرف على مؤسسات
التطبيق

الرابع للرابع عشر

ممارسة العمل املنهي

الخامس عشر

تقديم امللف

التفاصيل
 تعريف خطوات التدريب امليداني تحديد طرق التوالل مع الطالب أو االدارات املختلفهباملؤسسه واالجتماعات واالشراف
مناقشة الخطه العامه للتدريب واالرشادات
 عمل جوله ميدانيه للتعرف على البيئه املدرسيه أواملؤسساتيه
 تعريف املتدربين بانظمة املدرسه أو املؤسسه االجتماعيهواالطالع على اللوايت واالدله الخاله بها
 ممارسة العمل املنهي وإكتساب الخبرات واملهارات الالزمةلتنفيد العمل من خالل القيام باالنشطه املتفق عليها بالخطه
ً
ً
 يقدم الطالب ملفا كامال بجميع نشاطاته ومجاالت توالله معأطراف العمل ولقاءاته اإلرشادية.
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السادس عشر

عر تقرير االنجاز

 يعر الطالب كامل إنجازاته ومعارفه العملية على شكلعر تقديمي أمام املشرف التامعي واملشرف على التدريب
امليداني باملؤسسه او املدرسه.

تقييم امللف

10

أدوار ومهـ ـ ــام
املشاركيــن في التدريب امليداني
سيتم تحديدها بعد استكمال إجراءات االتفاقيات مع جهات التدريب
مهام املتدرب
ً
ً
يعد املتدرب عضوا مؤقتا في مكان التدريب ،وينباي عليه أن يتصرف بصفة عضو دايم في املكان املتواجد فيه بما ين تم مع اللوايت
ً
واألنظمة املتبعة وطبقا لذلك عليه مراعاأ املهام التالية:
ً
 .1املعافظة على حسن املظهر واظهار السلوك املنهي املطلوب حتى يظل قدوأ لآلخرين ومصدرا الحترامهم وتقديرهم.
 .2االلتزام بالدوام الكامل املخصص واالنصراف عند نهاية الدوام الرسمي ،والتنسيق املستمر مع املسؤول بشأن أية
استثناءات في هذا املتال و إبالغ املشرف التامعي بهذا الشأن.
 .3التعاون والتنسيق الكامل مع أطراف العمل واملشرفين وبذل التهد لالستفادأ من خبراتهم.
 .4التعاون مع الفئة املستهدفة من طالب وغيرهم ،على أسس من االحترام والتدية واالبتعاد عن التعالي أو التبسط الزايد
معهم.
 .5التصرف بمرونة مع اآلخرين بشكل يساعده على التأقلم مع بيئة العمل.
 .6تقبل النقد وعدم إبداء االنزعاج أو القلق عندما يوجه إليه النقد من اآلخرين.
 .7استخدام مدونة خالة لت تيل جميع اللقاءات اإلرشادية التي يجريها.
 .8املشاركة الفعالة في النقاش قبل أو بعد مواقف التدريب ،أو بعد املشاهدأ أو خالل اللقاءات األسبوعية.
ً
 .9التعرف على التهة املضيفة وبرنامج عملها تمهيدا لتولي املسؤولية في التدريب امليداني.
 .10االلتزام بخطة العمل املدونة في الدليل واملشتملة على أعباء الطالب املتدرب خالل التدريب امليداني.
 .11إعداد ملف إنجاز خاص لبرنامج التدريب امليداني.
 .12تقديم تقرير أسبوعي الانظر في األسفل) حول املهام التي قام بها خالل أسبوع وإيداعه ملف املتدرب لدى اإلدارأ بحيث
ً
يكون متوافرا لإلطالع عليه عند زيارأ أي عضو من أعضاء املتابعة والتقويم ،كما يحتفظ بن خة أخرى في ملف اإلنجاز.
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 .13تقديم ملف اإلنجاز ألعضاء فريق املتابعة والتقويم أثناء اللقاء بهم خالل التقويم البنائي الذي يجري في منتصف الفصل
الدراس ي وكذلك خالل التقويم الختامي الذي يجري في نهاية الفصل الدراس ي.

مسؤوليات املتدرب:
حضور االجتماع أو اللقاء التمهيدي الذي يعقده قسم التدريب لتعريف الطالب بأهداف التدريب امليداني وأهميته.
اختيار مجال التدريب واملؤسسة بما يتالءم مع أهداف وطموحات وقدرات الطالب
لياغة العقد التدريبي الذي يوضح ما يريده الطالب تحقيقه من خالل التدريب.
انجاز جميع األعمال والواجبات واملهام بالشكل الصعيت
االلتزام بأنظمة وتعليمات املؤسسة وعدم مخالفتها.

لياغة العقد التدريبي:
يقوم الطالب في بداية كل فصا ا ا اال تدريبي ال مع املشا ا ا اارف) بصا ا ا ااياغة العقد التعليمي الذي يوضا ا ا ااح فيه أهدافه من التدريب امليداني،
وحتم ونوعية املهارات التي يريد اكتسا ا ا ا ااابها من خالل هذه العلمية .ويعتبر هذا العقد بمثابة املوجه لعملية التدريب امليداني كما
يساعد في عملية اإلشراف واملتابعة.

عالقة املتدرب مع املسؤول املتعاون
إذا نجح املتدرب في إقامة عالقة من الود واالحترام مع املسؤول املتعاون فإن ذلك ينعكس بشكل إيجابي على عملية التدريب بكاملها.
ً
وقد تتأثر العالقة الطيبة -هذه بشكل سلبي -إذا أظهر املتدرب نوعا من عدم العماس أو االكتراث بواجباته ومسؤولياته.
وفيما يلي قايمة بأنواع السلوك التي ينباي على املتدرب أن يتبعها:
.1

استشارأ املسؤول املتعاون في جميع األمور التي يجد فيها لعوبة .

.2

أن يسا ااعى لتشا ااكيل شا ااخصا ااية متميزأ فيما يتعلق بسا االوكياته املهنية وأن ينسا ااق مع املسا ااؤول املتعاون بش ا اأن خطوات
العمل.

.3

التعامل مع املستهدفين في جهة التدريب بجدية واحترام مع عالقة ود.
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مهارات التدريب األساسية
يجب أن يتمتع الطالب املتدرب باملهارات التاليه لكي يتقن عملية التدريب العملي:
 .1القدرأ على االنصات واالستماع الهادف
 .2القدرأ على استخراج املعلومات وجمع العقايق ذات الصلة باملشكلة إلعداد التاريذ االجتماعي والقيام بعمليتي التقدير
وكتابة التقرير.
 .3القدرأ على تكوين العالقة املهنية مع العمالء واملعافظة على مبدأ السرية املهنية .
 .4القدرأ على مالحظة السلوك اللفظي وغير اللفظي وتفسيرهما.
 .5القدرأ على استخدام نظريات الشخصية ومناهج التشخيص.
 .6القدرأ على اشراك العمالء في التهود العالجية وكسب ثقتهم.
 .7القدرأ على تحديد حاجات العمالء
 .8القدرأ على اقناع العمالء
 .9القدرأ على إقامة عالقات مع املؤسسات الخارجية ذات الصلة وإيصال حاجات العمالء إلى مصادر التمويل.
 .10القدرأ على قيادأ التماعة واملشاركة في أنشطتها

مهام املشرف الجامعي
ترتكز مهمة املشرف التامعي على قاعدأ أساسية هي االختصاص األكاديمي في علم االجتماع التطبيقي وهو املرجع النظري األكاديمي
الذي يسترشد به الطالب املتدرب في حقل تخصصه كما أنه املصدر الذي يحفز الطالب املتدرب على تقييم أدايه في ضوء اكتشاف
العالقة بين النظرية والتطبيق ويمكن إجمال مهامه في النقاط اآلتية:
 .1يشكل املشرف التامعي حلقة الولل بين التامعة والبرنامج من جهة وبين جهة التدريب واملوجه واملسؤول املتعاون من
جهة أخرى ولذا ،فإن تعاون املتدرب مع القايمين على التدريب في األماكن املضيفة يسهم بشكل كبير في إنجاح برنامج
التدريب امليداني.
 .2يعمل املشرف التامعي على تكوين اتجاهات إيجابية لدى الطالب املتدرب نحو املهنة.
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ً
 .3يزور الطلبة املتدربين في أماكن تدربهم ضمن خطة زيارات يعلنها للطلبة املتدربين مسبقا ،لتزويدهم بالتغذية الراجعة حول
ً
أدائهم كما يتداول مع الطلبة املتدربين بشأن املشاكل التي يواجهونها بصفة عامة محاوال حلها بالتعاون مع املسؤولين.
 .4يطلع على اإلرشادات والتعليمات التي تقدمها جهة العمل واملسؤول املتعاون للطلبة املتدربين خالة املتعلقة باألنظمة.
ً
 .5يتعرف على قضايا التدريب امليداني ومشاكلها في أماكن العمل محاوال معالتتها ما أمكن واطالع مكتب التدريب امليداني
على تلك القضايا.
 .6ينسق مع املسؤولين عبر متابعة وتقييم الطلبة املتدربين الذين يتولى اإلشراف عليهم ،ويودع التقارير األسبوعية ،وبطاقات
التقويم في ملف الطالب املتدرب لدى اإلدارأ املسؤولة ،ويقتض ي ذلك عقد اجتماع ألطراف املتابعة والتقويم مرتين
أحداهما للتقويم البنائي واألخرى للتقويم النهائي.
 .7يجري املشرف التامعي زيارتي متابعة لكل طالب قبل إجراء التقويم البنائي الذي يتم في منتصف الفصل الدراس ي كما
يجري زيارتي متابعة أخريين قبل التقويم الختامي الذي يتم في نهاية الفصل الدراس ي وتوضع كافة تقارير املتاعبة ونماذج
التقويم في ملف الطالب املتدرب لدى اإلدارأ املسؤولة.
ً
 .8يعتبر املشرف التامعي مسؤوال عن تنسيق االجتماعات التي تتم مع املسؤولين والتي تتناول متابعة الطالب املتدرب
ً
وتقييمه ،كما يعتبر مسئوال عن جمع نتايج التدريب امليداني في نهاية الفصل الدراس ي وتقديمها ملكتب التدريب امليداني.

مهام املدي ــراملسؤول
يقوم املدير املسا ا ااؤول بدور هام في إدارأ وتنظيم التدريب ولذا فإن نجاح برنامج التدريب امليداني يعتمد بش ا ااكل كبير على مقدار ما
يقدمه املدير من تسهيالت لفريق التدريب امليداني الذي يشمل الطلبة املتدربين واملشرفين التامعيين واملوجهين.
وفيما يلي أهم هذه املهـام:
 .1اسا ا ا ااتقبااال الطلبااة املتاادربين ومااد يااد العون لهم أثناااء فترأ التاادريااب امليااداني ،وملااا اكاان الطلبااة املتاادربون يتميزون في هااذه
الفترأ من حياتهم العملية بالعس اااس ااية ،فإن االس ااتقبال اإليجابي لهم من قبل مدير املؤسا اس ااة ،يش ااتعهم ،وينمي لديهم
روح االنتماء للمهنة.
 .2تعريف الطلبة املتدربين بمكان العمل ومرافقها وتسهيالتها وأنشطتها املختلفة.
 .3التنسيق مع املشرف التامعي واملوجه بشأن الطلبة املتدربين وأنشطتهم ،لتيسير مهام الطالب املتدرب في مكان العمل.
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 .4حض ااور االجتماع الذي يعقده أعض اااء املتابعة والتقويم إن أمكن لكتابة التقويمين البنائي والنهائي" للطالب املتدرب أو
املساهمة في تيسير عقد االجتماع.
 .5االحتفاا ب ا ا ا اتال دوام خااص بطلباة التادرياب املياداني وتبياان عادد مرات الغيااب خالل الفص ا ا ا اال وتادوين ذلاك في ملف
الطالب.
 .6االحتفا بملف الطالب املتدرب الذي يحتوي على التقارير األس اابوعية ألعض اااء فريق املتابعة والتقويم وإرس اااله ملكتب
التدريب امليداني في نهاية التدريب بالتنسيق مع املشرف التامعي.

إجراءات التقويم واملتابعة
يستند تقويم الطالب املتدرب على اربعة معايير:
املعياراألول :املسؤوليات املهنية الممارسة املهنة)
املعيارالثاني :الطالب
املعيارالثالث :املؤسسة االجتماعيه أو املدرسه
املعيارالرابع :املتتمع ال على سبيل املثال جمهور املستفيدين أو أولياء أمور الطلبه باملدرسه محل التدريب ،الخ)
أنواع التقويم:
يتم تقويم املتدرب وفق ثالثة أنواع من التقويم هي:
 .1التقويم البنائي.
 .2التقويم النهائي.
 .3التقويم الذاتي.
التقويم البنائي:
ً
ويقصد به التقويم املستمر للطالب املتدرب والذي يقوم به كل من املشرف التامعي واملعلم أو املوظف باملؤسسة بناءا
ً
على مالحظة املتدرب أسبوعيا وكتابة تقرير عن أداءأ بهدف متابعة تقويمه وتصعيت مسار تدريبة أوال بأول وتقديم
التغذية الراجعه املناسبة له .يجتمع املشرف التامعي واملعلم املتعاون في منتصف الفصل ملراجعة وتقويم األداء املنهي
للطالب املتدرب حيث يستعر كل منهما التقارير األسبوعية له ثم يقومان بتعبئة استمارأ التقويم والتوضيت عليها .وفي
ً
حالة املستوى الغير مرض ي للطالب املتدرب يضعان له برنامجا عالجيا يساعده على التقدم في املهارات التي تدرب عليها.
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التقويم النهائي:
ويقصد به تقويم الطالب املتدرب في نهاية الفصل الدراس ي حيث يجتمع كل من املشرف التامعي واملتدرب ويستعرضان
التقارير األسبوعية طوال الفصل الدراس ي ونتايج التقويم البنائي لتعكم على مدى تمكن الطالب املتدرب من مستويات
أداء التدريب املعددأ من قبل القسم وتحديد جوانب القوأ والضعف ،ثم تعبئته استمارأ تقويم الطالب املعلم والتوقيع
عليها ورفعها للقسم.
التقويم الذاتي:
يقصد بالتقويم الذاتي أن يصدر الفرد حكم على اداءه بنفسه وفق معايير محددأ يراجااع ويتأمل ما أنجزه ،ويعزز
ً
ممارساته في جوانب القوأ و يعدل جوانب القصور ويطورها ولوال إلى األهداف املرغوب فيها.

مقياس الدرجات:
ً
 لم يتمكن الطالب نهاييا من املتطلبات األساسية لهذا املعك  .ال)0
 يحاول الطالب التمكن من املتطلبات األساسية لهذا املعك  .ال)1
 تمكن الطالب من املبادل األولية لهذا املعك  .ال)2
 يصقل الطالب مهاراته في هذا املعك ال)3
 تمكن الطالب من مهارات هذا املعك وألبت له درجة عالية من التأثير .ال)4

ملف اإلنجـازللتدريب امليداني
يحتوي ملف اإلنجاز الخاص بالتدريب امليداني على أفضل ما يستطيع الطالب املتدرب تجميعه من وثايق في إطار املمارسة املهنية،
باالضافة الى ارفاق رأي الطالب املنهي حول العمل الذي انجزه وتدرب عليه ،ويمكن استخدامه لألهداف التالية:
.1

التفكرالذاتي والتحليل:
ً
يعدتجميع بنود ملف اإلنجاز وسيلة قوية للتفكر املنهي والتحليل .إذ حين يقرر الطالب املتدرب أن يضمن ملفه شريطا

ً
مصورا لتلسة إرشادية معينة يستطيع فعل ذلك بسهولة ويسر.
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.2

تعزيزعالقات اإلشراف والتدريب:

إن تجميع األدوات التي يستخدمها املتدربون يوسع آفاق املناقشات ويوضح املواقف التي يتخذونها .وملف اإلنجاز ال يغني
ُ
ً
عن املالحظة اإلرشادية أو العوار املنهي الذي يشكل لب ما يقام به من عالقات في عملية اإلرشاد والتوجيه ،ولكنه يمثل امتدادا أو
ً
تحسينا لتعوار والنقاش بهدف تغطية كافة جوانب اإلرشاد وليس فقط تلك التوانب التي تمت مالحظتها في جلسة واحدأ.
.3

إثراء السيرة الذاتية:
يمكن للطالب املتدرب أن يستخدم ملف اإلنجاز لدعم موقفه بالوثايق الثبوتية حين يتقدم إلى وظيفة أو منصب في مجال

عمله املستقبلي مجاالت اإلرشاد االجتماعي .إذ إن ملف اإلنجاز يساعد في استكمال جوانب املقابلة.

17

محتويات امللـف
.1

خطة التدريب امليداني

.2

نماذج املعرفة باملستهدفين غيرهم واملوارد.

.3

شريط مصور لتلسة تطبيق.

.4

نماذج من املالحظة التطبيقية.

.5

نماذج من االقتراحات والعلول التي تم تقديمها أثناء عملية تدريبه في املدرسة أو املؤسسة للعمل االجتماعي

.6

نموذج التفكار.

.7

نماذج من ال تالت التالياة:
أ .االتصاالت األسرية.
ب .املساهمة في خدمة مكان العمل.
ج .املساهمة في خدمة املهناة.
د .النمو املهناي.

.8

تحليل ختامي  :يقوم فيها الطالب املتدرب بتحليل فترأ العمل من حيث االستفاده املهنيه والعراقيل التي واجهها ورأيه حول
فترأ التدريب بشكل علمي وتحليلي.

شروط تقديم امللف:
 .1يجب ان يقدم الطالب ملف االنجاز مطبوعا في لورأ كتاب وبدون اي مبالغات
 .2يكون ملف االنجاز في شكل كتاب بلون واحد
 .3عدم ارفاق لندوق يحوي امللف او ورود او اي مبالغات اخرى
 .4يجب ان يخصص التزء االخير من ملف االنجاز كفقرأ تتضمن تحليل ختامي ُيظهر شخصية الطالب املتدرب البحثية
 .5االبتعاد عن ن خ فقرات من ابحاث او كتب دون االشارأ الى املصدر
 .6كل التداول واالشكال املتضمنة في داخل امللف يجب ان ُيشار الى مصدرها
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نماذج املتابعــة والتقوي ــم
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التقريراألسبـوعي للطالب املتدرب

يحتوي هذا التقرير على ول ا ا ااف للمهام التي قام بها الطالب املتدرب في مجاالت اإلعداد والتخطيط واإلرش ا ا اااد واملس ا ا ااؤوليات املهنية
خالل أسبوع كامل:
ايام االسبوع

مهام االعداد والتخطيط التي قام بها
املتدرب

اليوم................... :
التاريذ................ :

اليوم................... :
التاريذ................ :

20

املهام التنفيذيه التي تم تأديتها فعليا

اليوم................... :
التاريخ................ :

اليوم................... :
التاريخ................ :

اليوم................... :
التاريخ................ :
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التقويم البنائي (االسبوعي) للطالب املتدرب في التدريب امليداني
اسم الطالب املتدرب:

الرقم الجامعي

إسم املدرسة  /املؤسسة

تاريخ الزيارة

العام الدراس ي

الفصل الدراس ي

مكان التدريب:

املعياراألول :املسؤوليات املهنية (ممارسة املهنة)
القم بتحديد مربع واحد لكل مؤشر)
املؤشر

1

ً
وضا1اع وتنفيذ برنامج خطة العمل االجتماعي باملؤس اسااة ،وفقا لإلطار
العام لخطة املؤسسة ،وبما يتناسب مع احتياجات املتتمع املعلي.

2

يلتزم برؤية ورسالة املؤسسة والتامعة وعمليات التطوير

3

وضا3ا ا ااع البرامج الخالا ا ا ااة بمتابعة العاالت الفردية للعميل ال غياب،
تأخير ،مشاكل سلوكيه ،الخ).

4

5

مستوى اآلداء
غيرمرض

متا4اابعااة التقاادم المثاال التحصا ا ا اياال الاادراسا ا ا ا ي أو االنتااا ي) لتعااالااة،
واقتراح البرامج العالجيا ااة املنا اااسا ا ا ابا ااة با ااالتعا اااون مع املسا ا ا ااؤولين في
املؤسسة.
ً
تنظيم برامج االرش ا ا ا ا اااد والتوجيا ااة التمعي وفقا ااا لطبيعا ااة املرحلا ااة
5
واحتياجات املتتمع املعلي.

6

يعم ا6ال على تكوين عالق ااات مهني ااة وإيج ااابي ااة مع أفراد املؤسا ا ا اسا ا ا ا ااة
واإلستفادأ منها.

7

رلا ا7اد الظواهر واملشا ااكالت العامة في املؤسا اسا ااة ،وإجراء ما يلزم من
بحوث ومقترحات لعلها.
باملؤسسة.
وضع برامج دعم العالقات اإلنسانية االجتماعية 8
توثيق األعمال املس ا ااندأ إليه واألنش ا ااطة من خالل ا ا ااتالت وأدوات
العمل االجتماعي.
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أساس ي

فعال

متميز

مالحظات

املعيارالثاني :الطالب املتدرب
القم بتحديد مربع واحد لكل مؤشر)
مستوى اآلداء

املؤشر
غيرمرض

أساس ي

فعال

متميز

مالحظات

يتجنب اإلهمال والتقصير في أداء العمل.
1
1
يبذل أقص ى طاقته لتنمية ال العالة) للعميل تنمية شاملة.
2
2
يتعامل مع رؤساءأ بكل إحترام ومودأ.
3
3
4

يفهم إحتياجات العمالء اإلجتماعية والعاطفية والتربوية وتطوير
4
أفضل املمارسات التي تدعم العمالء.
ينظم جلسات فردية وجماعية لإلرشاد اإلجتماعي في املؤسسة.
5

5
يتبادل خبراته املهنية مع زمالية العاملين في املؤسسة.
6
6
7

يزود العمالء باإلسا ا ا ااتراجيات واألس ا ا ا اااليب املاليمة لعل املش ا ا ا اااكل
7
والتعامل معها.

املعيارالثالث :املؤسسة االجتماعيه (مدرسه او جهه اخرى)
القم بتحديد مربع واحد لكل مؤشر)
مستوى اآلداء

املؤشر
غيرمرض
1
2

يحرص على تنفيذ األوامر والتعليمات الصا ا ا ااادرأ إلية من رؤسا ا ا اااءه
1
ويعمل على تطويرها.
ج
يلتزم بااالحترام والتقادير عناد التعاامال مع العمالء وفقاا للتوجيهاات
2
السلوكية املعتمدأ في املؤسسة.
يعد 3امللفات وال تالت للعمالء وتدوين ورلد وتحليل البيانات.

3
يتقبل النقد البناء من مسؤوليه بصدر رحب.
4
يشارك املسؤولين في املؤسسة بحل املشكالت.
5
5
يحرص على سرية البيانات واملعلومات املتعلقة بالعمل.
6
6
24

أساس ي

فعال

متميز

مالحظات

املعيارالرابع :املجتمع
القم بتحديد مربع واحد لكل مؤشر)
مستوى اآلداء

املؤشر
غيرمرض

أساس ي

فعال

متميز

مالحظات

يتحلى بالصبر والعكمه عند التعامل مع أفراد املتتمع.
1
1
يبادر ويساهم في بعض األعمال التطوعية باملتتمع.
2
2
يحرص على التعاون اإليجابي مع أفراد املتتمع املعلي.
3
3
يساعد في توجيه أبناء املتتمع للمصتعة الوطنية
4

املالحظات الفنية على الزيارأ:
 -1نقاط القوأ في أداءالطالب:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -2التوانب التي تحتاج إلى تحسين وتطويرالنقاط القصور):
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

املشرف التامعي:

التوقيع:

االسم:

مشرف املؤسسة:
الطالب املتدرب:

25

26

التقويم النهائي للطالب املتدرب في التدريب امليداني
اسم الطالب املتدرب:

الرقم الجامعي:

اسم املدرسة  /املؤسسة:

تاريخ الزيارة:

الفصل الدراس ي:

العام الدراس ي:

مجال املسؤولية في املؤسسة
االجتماعيه:
املعياراألول :املسؤوليات املهنية (ممارسة املهنة):
القم بتحديد مربع واحد لكل مؤشر)
املؤشر

1

ً
وضا1اع وتنفيذ برنامج خطة العمل االجتماعي باملؤساسااة ،وفقا
لإلطار العام لخطة املؤس ا اس ا ااة ،وبما يتناس ا ااب مع احتياجات
املتتمع املعلي.
يلتزم برؤية ورسالة املؤسسة والتامعة وعمليات التطوير
2

مستوى اآلداء
غيرمرض

2
3
4

5
6

وض3ا ا ا ااع البرامج الخااال ا ا ا ااة بمتااابعااة العاااالت الفرديااة للعمياال
ال غياب ،تأخير ،مشاكل سلوكيه ،الخ).
متابعة التقدم المثل التحصيل الدراس ي أو االنتا ي) لتعالة،
4
واقتراح البرامج العالجية املناسا اابة بالتعاون مع املسا ااؤولين في
املؤسسة.
ً
تنظيم برامج االرشاااد والتوجية التمعي وفقا لطبيعة املرحلة
5
واحتياجات املتتمع املعلي.
يعمل على تكوين عالقات مهنية وإيجابية مع أفراد املؤس اس ااة
6
واإلستفادأ منها.
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أساس ي

فعال

متميز

مالحظات

7

رلا7ا ا ااد الظواهر واملشا ا ا ااكالت االجتماعيه ،وإجراء ما يلزم من
بحوث ومقترحات لعلها.
وضع برامج دعم العالقات اإلنسانية االجتماعية باملؤسسة.
8

8
توثيق األعمال9املس ا ا ااندأ إليه واألنش ا ا ااطة من خالل ا ا ا ااتالت
وأدوات العمل االجتماعي.
8

املعيارالثاني :الطالب املتدرب
القم بتحديد مربع واحد لكل مؤشر)
املؤشر

مستوى اآلداء
غيرمرض

أساس ي

فعال

متميز

مالحظات

يتجنب اإلهمال والتقصير في أداء العمل.
1
1
يبذل أقص ى طاقته لتنمية ال العالة) للعميل تنمية شاملة.
2
2
يتعامل مع رؤساءأ بكل إحترام ومودأ.
3
3
4

يفهم إحتياجات العمالء اإلجتماعية والعاطفية والتربوية وتطوير
4
أفضل املمارسات التي تدعم العمالء.

5

ينظم جلسا ا ااات فردية وجماعية لإلرشا ا اااد النفس ا ا ا ي واإلجتماعي في
5
املؤسسة.
يتبادل خبراته املهنية مع زمالية العاملين في املؤسسة.
6

6
7

يزود العمالء باإلسا ا ا ااتراجيات واألس ا ا ا اااليب املاليمة لعل املش ا ا ا اااكل
7
والتعامل معها.
املعيارالثالث :املؤسسة االجتماعيه (مدرسه او جهه اخرى)
القم بتحديد مربع واحد لكل مؤشر)
املؤشر

1
2

مستوى اآلداء
غيرمرض

يحرص على تنفيذ األوامر والتعليمات الصا ا ا ااادرأ إلية من رؤسا ا ا اااءه
1
ويعمل على تطويرها.
ج
يلتزم بااالحترام والتقادير عناد التعاامال مع العمالء وفقاا للتوجيهاات
2
السلوكية املعتمدأ في املؤسسة.
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أساس ي

فعال

متميز

مالحظات

يعد 3امللفات وال تالت للعمالء وتدوين ورلد وتحليل البيانات.
3
يتقبل النقد البناء من مسؤوليه بصدر رحب.
4
4
يشارك املسؤولين في املؤسسة بحل املشكالت.
5
5
يحرص على سرية البيانات واملعلومات املتعلقة بالعمل.
6
6

املعيارالرابع :املجتمع
القم بتحديد مربع واحد لكل مؤشر)
املؤشر

مستوى اآلداء
غيرمرض

أساس ي

فعال

متميز

مالحظات

يتحلى بالصبر والعكمه عند التعامل مع أفراد املتتمع.
1
1
يبادر ويساهم في بعض األعمال التطوعية باملتتمع.
2
2
يحرص على التعاون اإليجابي مع أفراد املتتمع املعلي.
3
3
يساعد في توجيه أبناء املتتمع للمصتعة الوطنية.
4
4

املالحظات الفنية على الزيارة:
نقاط القوأ في أداء الطالب:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التوانب التي تحتاج إلي تحسين وتطوير:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29

العالمات والتقديرالنهائي(من 100درجة)
املعيار

العالمة املمنوحة

العالمة
(العظمى)

األول :املسؤوليات املهنية
الثاني :الطالب
الثالث :املدرسة الاملؤسسة)
الرابع :املتتمع أو أولياء األمور
الخامس :ملف االنجاز
املشرف الجامعي:

مجموع
الدرجات

24
20
20
16
20
التوقيع:

االسم:

مشرف املؤسسة:
الطالب املتدرب:
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التقدير

نماذج يستعين بها املتدرب اثناء القيام بمهام التدريب
استمارة دراسة الحالة الفردية

البيانات األولية:
مصدر تحويل العميل............................ :
اسم العميل الاختياري)...............................:
املستوى الدراس ي..................................:
السن......................................:
التنس.................................. :
مقر ونوع السكن:
املستوى االقتصادي:

 متوسط  مرتفع

 منخفض

أهم سمات العميل:
السمات التسمية.......................................................................................:
السمات النفسية.........................................................................................:
السمات العقلية.........................................................................................:
السمات االجتماعية...................................................................................:
خصايص أسره العميل:
االسم

للة القرابة
للعميلة

العمر

املستوى
التعليمي

العالة
االجتماعية
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العالة
الصعية

املهنة

مالحظات

املشكلة من وجهة نظر العميل:
............................................................................................................................................................................................................
....................................................................
............................................................................................................................................................................................................
....................................................................
الرأي املنهي حول طبيعة املشكلة الباختصار):
............................................................................................................................................................................................................
....................................................................
............................................................................................................................................................................................................
....................................................................
يمكن تقديم املساعدأ للعميل من خالل:
 املؤسسة

 تحويلها إلى مؤسسة أخرى ،تذكر....................

مصادر الدراسة التي سيتم االعتماد عليها:
مصادر بشريه:
وثايق:
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
مناطق الدراسة التي سيتم االعتماد عليها:
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
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استمارة تسجيل املقابلة
(هذه االستمارة تعبأ عند كل مقابلة)

مكان املقابلة.......................:
املقابلة رقم....................:
تاريذ املقابلة......................:
مدأ املقابله....................:
طرف املقابلة  .......................................... :ال الشخص الذي تمت معه املقابلة )
الهدف من املقابلة........................................................................................:
املوضوعات التي سيتم التركيز عليها أثناء املقابلة :اليجب أن يوضح الطالب ما ينوي مناقشة العميل به ،لضمان أن تكون املقابلة
مخطط لها)
..................................................................................................... .1
..................................................................................................... .2
..................................................................................................... .3
..................................................................................................... .4
..................................................................................................... .5
 املهارات التي اعتمدها األخصائي االجتماعي مع العميل: التعليق

 املالحظة

 التقمص العاطفي

 اإلنصات

 التوالل غير اللفظي

 االستثارأ

 االستفهام

ما تم أثناء املقابلة :ال الت تيل القصص ي)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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ما تم االتفاق عليه مع العميل للمقابلة القادمة:
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
خطة العمل للمقابلة القادمة:
البناء على ما تم أثناء هذه املقابلة يقوم الطالب املتدرب بوضع خطة للمقابلة القادمة يحدد فيها انطباعاته األولية عن العميل
ومشكلته ،وما ينوي القيام به مع العميل في املقابلة التاليه مثل تحديد ملواضيع النقاش املهمة /تطبيق اسلوب عال ي /تحويله/
البحث في مصادر دراسة اخرى /مقابلة أنساق أخرى..إلخ)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

تقييم ذاتي إلدارأ املقابلة:
هنا ي تل الطالب كافة املالحظات على:ال أهم الصعوبات أو املعوقات التي واجهته أثناء إدارأ املقابلة وكيف سيذللها،
واإليجابيات التي الحظها على قدرته في إدراأ املقابلة ،ومشاعر الخوف أو القلق أو الختل التي شعر بها الطالب أثناء إدراأ
املقابلة )
جوانب القوأ:
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
كيفية التحسين

جوانب بحاجة إلى تحسين
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خطة التدخل املنهي مع الحالة
(يقوم الطالب بتعبئة هذا النموذج بعد تشخيصه للحالة ووضوح الرؤية لديه عن مشكلة العميل)
تشخيص املشكلة( :يقوم الطالب بوضع عبارة تشخيصية مفصلة عن الحالة)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
وبناء على التشخيص السابق سيتم العمل مع العالة لتحقيق التالي:
الهدف العام.........................................................................................:
األهداف الفرعية...................................................................................:
سيتم االعتماد على النموذج العال ي ..........................................................:
مبرر استخدام النموذج العال ي................................................................ :
الوقت املتوقع لتحقيق األهداف................................................................. :
جدول توزيع اإلجراءات املتوقع ملرحلة التدخل املنهي:
ما سيتم تحقيقه
املقابلة رقم

نوع العالج الذاتي /بيئي)

تقييم مدى تحقيق أهداف التدخل املنهي املخطط لها:
الهنا يوضح الطالب متخص نهائي ملا تم تقديمه للعميل بحيث يشمل كافة مراحل التدخل املنهي ،وكيف تمت عملية اإلنهاء ،وما
تولياته ملن سيتابع العالة)
مدى تحقيقه
الهدف

بشكل كامل

إلى حد
ما

لم
يتحقق
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التعليق الشرح أسباب التحقق من عدمه)

37

تقريرلبرنامج املجموعه (الجماعه)

أوال  :بيانات عامه :
التاريذ :
اليوم :
نوع النشاط  :التوعوي-تثقيفي-ترفيهي)
نوع املتموعه   :دايمة  مؤقتة
مدأ النشاط :
مكان النشاط :
عدد املتغيبين:
عدد أفراد املتموعه:
سمات أفراد املتموعه:
...........................................................................................................................
الهدف من البرنامج املقدم للمجموعه :
الهدف العام:
...........................................................................................................................
األهداف الفرعية :الأهداف عملية إيجابية يمكن قياسها)
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
اإلعداد :اليجب أن يشمل على تحديد العنالر التالية ،ملا هو متوقع تنفيذه)
 خطوات اإلعداد والتنظيم:
 املعتوى العلمي :
 الوسايل واألساليب:
 خطة التنفيذ مع الوقت املتوقع:
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
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ً
التنفيذ :ال ما تم فعليا)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ً
الجزء التقييمي  :اليجب أن يشمل على تقييم جوانب القوأ والتوانب التي تحتاج إلى تطوير وفقا لثالث عنالر أ:البرنامج ب:
املستفيدين ج :األخصائي) مع التركيز على مدى تحقق األهداف املخطط لها وذكر كيف سيتم تحقيق التطوير في جوانب
الضعف)
أ:البرنامج:
 جوانب القوأ: التوانب التي تحتاج إلى تطويرب :املستفيدون:
 جوانب القوأ الاإليجابيات) -التوانب التي تحتاج إلى تطوير

ج :األخصائي:
 جوانب القوأ الاإليحابيات) التوانب التي تحتاج إلى تطوير التزء التخطيطي  -ال يرتبط التزء التخطيطي بالتماعة الدايمة فقط ):............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
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تقريربرنامج تنظيم املجتمع

بيانات العامه :
نوع النشاط  :التوعوي-تثقيفي-ترفيهي)
الياوم :
مكان النشاط :
التاريذ :
الفئة املستهدفة.............................................................:
الفكرأ العامة للنشاط :
............................................................................................................................................................................................................
....................................................................
الهدف من النشاط:
الهدف العام..............................................................................:
األهداف الفرعية :الأهداف عملية إيجابية يمكن قياسها)
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
اإلعداد :اليجب أن يشمل على تحديد العنالر التالية ،ملا هو متوقع تنفيذه)
 خطوات اإلعداد والتنظيم:
 املعتوى العلمي:
 الوسايل واألساليب:
 املصادر التي اعتمد عليها:
 خطة التنفيذ مع الوقت املتوقع:
ً
التنفيذ :ال ما تم فعليا)
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
ً
التقييم :اليجب أن يشمل على تقييم جوانب القوأ والتوانب التي تحتاج إلى تطوير وفقا لثالث عنالر أ:البرنامج ب :املستفيدين
ج :األخصايية) مع التركيز على مدى تحقق األهداف املخطط لها وذكر كيف سيتم تحقيق التطوير في جوانب الضعف)
أ:البرنامج:
 جوانب القوأ: التوانب التي تحتاج إلى تطويرب :املستفيدين:
 جوانب القوأ الاإليجابيات) التوانب التي تحتاج إلى تطويرج :األخصائي:
 جوانب القوأ الاإليحابيات) التوانب التي تحتاج إلى تطوير التزء التخطيطي  -ال يرتبط التزء التخطيطي بالتماعة الدايمة فقط ):............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
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مالحق

42

كلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

برنامج علم االجتماع التطبيقي
توصيف املساق
 .1اسم املساق ورمزه:
 .2الساعات املعتمدة
ُ
 .3متطلبات سابقة واملز ِامنة:

الخبرات امليدانية رقم املساق0409490 :

9ساعات معتمدة
متطلب إجباري ( 105ساعات ،مهارات املمارسة االجتماعية ،حلقة دراسية في علم االجتماع
التطبيقي)

العام  /الفصل األكاديمي:
وقت املساق وقاعته الدراسية:

 .4بيانات مدرس املساق:
مدرس املساق
البريد اإللكتروني
الساعات املكتبية
رقم الهاتف املباشر
 .5الوصف املختصر للمساق:

يهدف هذا املسا ا ا اااق إلى اإلش ا ا ا اراف واملتابعة للطالب املتدرب بعد توفير األماكن الضا ا ا اارورية ذات العالقة بالتخصا ا ا ااص والتي تتيت للطلبة
ج
ً
تطبيق مهاراتهم األس ا اااس ا ااية التي اكتس ا اابوها خالل دراس ا ااتهم للبرنامج تطبيقا عمليا في املؤسا ا اس ا ااات املتتمعية مثل ال إدارأ املؤسا ا اس ا ااات
العقابية  ،والقض ا ا ا ااايية والتعليمية والص ا ا ا ااعية ورعاية األس ا ا ا اارأ ومراكز رعاية ذوي االحتياجات الخال ا ا ا ااة ورعاية األحداث ،وغيرها من
املؤسسات االجتماعية) حيث يقوم الطلبة بإجراء البحوث وتصميم األدوات املناسبة لعملهم في مساعدأ منهم في هذه املؤسسات على
التكيف االجتماعي ،كما يقوم الطلبة بتقييم املشا اااريع االجتماعية واملسا اااهمة في رسا اام السا ااياسا ااات االجتماعية والتخطيط للمسا اااعدأ
وتقديم االستشارات االجتماعية .
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 .6املخرجات التعلمية التعليمية للمساق:

 .1يتوالل بفعالية مع التمهور املستهدف وفي الوقت املناسب في موقع التطبيق أو خارجة.
ً
 .2يربط مهارات تخصصه،باملشكالت املتتمعية في مكان التدريب كلما كان ذلك ممكنا.
 .3يوظف وسايل التكنولوجيا العديثة والويب في التوالل مع اآلخرين والبحث عن املعلومات بمصادرها املختلفة لتقديم
حلول اجتماعية ناجعة للمشكالت .
 .4يصمم وينفذ البحوث االجتماعية الكمية والنوعية التي تسهم في بناء املعرفة االجتماعية ،من خالل عملية القياس ولياغة
األسئلة ،وتحديد املناهج واألساليب العلمية املناسبة ،واختيار العينات ،وطرق جمع البيانات وأدواتها في البحوث
االجتماعية.
 .5يخلق بيئة من االحترام واملودأ في املؤسسة التي يطبق فيها.
 .6يدير اإلجراءات واملواقف االجتماعية بفاعلية.
 .7يدير سلوك األفراد املستهدفين اجتماعيا بكفاءأ
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.7تسكين املخرجات للمساق
مواءمة مخرجات البرنامج
مع منظومة املؤهالت
الوطنية (املستوى السابع)

أدوات التقييم

الرق
م

مخرجات البرنامج

QFE 1,2,3

ال)1

إظهارمعرفة ً
وفهما للنظريات األساسية في علم االجتماع واملفاهيم املرتبطة بها مثل الثقافة وعالقتها بالبنية االجتماعية،
واألدواروالهياكل االجتماعية ،واملؤسسة االجتماعية ،والتنشئة االجتماعية ،والطبقات ،واألعراق ،والجنس ،والحراك
االجتماعي ،والتنمية ،والحركات االجتماعية ،واملجتمع املدني ،والعدالة االجتماعية ،وحقوق اإلنسان ،والديموغر افيا

QFE, 1,3

ال)2

إظهارمعرفة وفهما لكيفية تأثيرالتغيرات الديموغر افية واالجتماعية وغيرها على الهياكل االجتماعية واألفراد ،وتأثير
املؤسسات االجتماعية على بعضها البعض

QFE 1,3,8

ال)3

وصف أوجه التشابه واالختالف بين نظريات علم االجتماع ،وشرح كيف يسهم علم االجتماع التطبيقي في فهم التجارب
اإلنسانية في سياقها التاريخي والجغرافي ،وهياكلها االجتماعية

QFE 4,6,8

ال)4

شرح كيف تختلف الثقافة والتركيبة االجتماعية باختالف الزمان واملكان ،وكيف تؤثرهذه االختالفات ومعها التغيرات
الديمغر افية واالجتماعية وغيرها على الهياكل االجتماعية واألفراد ،وتأثيراملؤسسات االجتماعية على بعضها البعض ،وتطبيق
ذلك على القضايا االجتماعية ومشكالت املجتمع املحلي

QFE 2,9,10

ال)5

إظهارالقدرة على تحمل املسؤولية من خالل تصميم وتنفيذ البحوث االجتماعية الكمية والنوعية التي تسهم في بناء املعرفة
السوسيولوجية ،من خالل عملية القياس وصياغة األسئلة ،وتحديد املناهج واألساليب العلمية املناسبة،اواختيارالعينات،
وطرق جمع البيانات وأدواتها في البحوث االجتماعية .

QFE 3,9,10

ال)6

القدرة على تطويرالذات من خالل استخدام قواعد البيانات املحوسبة ،والبحث عبراالتصال املباشرعن األبحاث املنشورة،
واستخدام اإلنترنت والبريد اإللكتروني وصفحات الويب للتواصل مع اآلخرين والبحث عن املعلومات بمصادرها املختلفة،
وتطبيق األساليب والتقنيات اإلحصائية املناسبة لتحليل البيانات بما فيها رزم اإلحصاء األلكتروني وبالذات SPSS

5

6

التقارير

ملف إنجاز الطالب

QFE 5,11

()7

QFE 4,6

()8

توضيح اآلثارالناجمة عن تفاعالت املؤسسات االجتماعية على األفراد ،واملجتمع ،من خالل تقييم املشاريع االجتماعية ،ورسم
السياسات املناسبة بما يحقق الدوراالجتماعي

8

اختبار المنتصف

QFE 2,3,5

()9

تحديد املعلومات ذات الصلة بعلم االجتماع وتحديد مو اقعها ومصادرها والقدرة على الحصول عليها بما يساعد على التطوير
املنهي والذاتي

9

االختبار النهائي

QFE 4,7,10

(10
)

وصف أهمية االختالفات بين الفئات االجتماعية وبين الثقافات ،ووصف االتجاهات االجتماعية والثقافية وشرح العالقات
بين املعتقدات والسلوك بما يساعد على تطويرالحس االجتماعي (معامل الحساسية االجتماعية)

1

6

يدير اإلجراءات واملواقف االجتماعية بفاعلية.

7

يدير سلوك األفراد املستهدفين اجتماعيا بكفاءأ.

5

4

المشاريع

ً
إجراء تقييمات ناقدة للبحوث االجتماعية ،وفهم وتطبيق أخالقيات البحوث االجتماعية تحقيقا للدوراالجتماعي

يتوالل بفعالية مع التمهور املستهدف وفي الوقت املناسب في موقع التطبيق أو
خارجة.
يربط مهارات تخصصه باملشكالت املتتمعية في مكان التدريب كلما كان ذلك
ً
ممكنا.
يوظف وسايل التكنولوجيا العديثة والويب في التوالل مع اآلخرين والبحث عن
املعلومات بمصادرها املختلفة لتقديم حلول اجتماعية ناجعة للمشكالت.
يصمم وينفذ البحوث االجتماعية الكمية والنوعية التي تسهم في بناء املعرفة
االجتماعية ،من خالل عملية القياس ولياغة األسئلة ،وتحديد املناهج
واألساليب العلمية املناسبة ،واختيار العينات ،وطرق جمع البيانات وأدواتها في
البحوث االجتماعية.
يخلق بيئة من االحترام واملودأ في املؤسسة التي يطبق فيها.

4

3

العروض

7

مخرجات املساق

3

2

البحث العلمي

اختبار السعي

3 2 1

2

1

التكليفات

4

5

9 8 7 6

√ √

أدوات التقييم
9 8 7 6 5 4 3 2 1 10

√ √

√

√ √ √ √

√ √

√

√ √ √ √

√ √ √ √ √

√

√ √ √ √

√ √ √

√

√

√ √

√
√
√

√
√ √
√ √
√
√

√ √

√

√

√ √
√
√ √

1

√ √
√ √
√ √

 .8الخطة الزمنية للمساق:
األسبوع
4 -1

عنوان الوحدة ومحتوياتها
دارس واملؤسسات التعليمية:
 -متابعة األطفال ذوى املشكالت االجتماعية

القراءات ومصادرالتعلم


والتعليمية:،
-

التقييمات
التقييم البنائي
التقييم النهائي
ملف االنجاز

وضع بطاقات متابعة لكل طالب وتحليلها
،وكتابة تقرير عنها.

-

التوالل مع أولياء األمور حول مشكالت
أبنائهم.

-

التعامل الناجح مع إدارأ املدرسة
املستقبلة بكفاءأ .

-

التعامل مع املعلمين ومساعدتهم في حل
املشكالت الطالبية في املدرسة.

تتخيص التقارير االجتماعية املتعلقة بالدمج الكلي
والتزئي وتأثيرها االجتماعي.
6+5

مراكزرعاية األحداث:
 يتابع النزالء في مواقف متفرقة-

يقوم بتدوين السلوك بكل أنوعه

-

يدعم السلوك االيجابي ويعززه بطرق

التقييم البنائي
التقييم النهائي
ملف االنجاز

مختلفة.
-

يقترح مواقف بديلة وأكثر ايجابية في
تطوير السلوكيات املثالية لفظية أو
مهارية.

-

يمارس سلوكا انضباطيا قايما على الود
والتسامت والتفاني والعرفية في األداء.

يطور أساليب جديدأ ويصمم أدوات
بحثية تجريبية في مجال العمل االجتماعي.

2

األسبوع
9 -7

القراءات ومصادرالتعلم

عنوان الوحدة ومحتوياتها
املراكز العقابية:
 ين ج عالقة تعاونية مع املسؤولين عنالنزالء.

التقييمات
التقييم البنائي
التقييم النهائي
ملف االنجاز

يضع تصورا نسقيا للعمل بشكل نظامي يحقق أهداف
املراكز ويحقق الخدمة االجتماعية اإلنسانية.
11+10

املحاكم :
 يشارك في حل املشكالت االجتماعية بجدواجتهاد.
-

-

دليل التدريب امليداني

-

كابلو ،تيودورال )1993
البحث اإلجتماعي :

يرلد ويدون املالحظات حول كل قضية

األسس النظرية

يساهم في حلها.
-

التقييم البنائي
التقييم النهائي
ملف االنجاز

و الخبرات امليدانية.

يقدم مقترحات وأفكار حديثة لعل

االسكندرية  ،مصر :دار

القضايا األسرية بعد التعرف على األسباب

املعرفة التامعية.

نظريا من خالل التقارير وعمليا من خالل
اللقاءات االجتماعية بحسب توجيهات
السلطة القضايية.
-

يمتلك قدرات عالية في ضبط النفس وكبت
االنفعال الشديد .

يمتلك اللباقة والكياسة وفن العوار
واإلقناع لكل املتقاضين
13+12
دورالرعاية اإلنسانية:
 دراسة العاالت املعددأ من مختلفالتوانب االجتماعية
-

وضع تصور لتعلول املمكنة لكل حالة

-

دليل التدريب امليداني

-

كابلو ،تيودورال )1993
البحث اإلجتماعي :
األسس النظرية
و الخبرات امليدانية.

تقديم العون واملساعدأ املعنوية للنزالء بصفة عامة

االسكندرية  ،مصر :دار

لتعاالت املدروسة بصفة خالة

املعرفة التامعية.

3

التقييم البنائي
التقييم النهائي
ملف االنجاز

عنوان الوحدة ومحتوياتها

األسبوع
15+14

القراءات ومصادرالتعلم

-

دليل التدريب امليداني

-

كابلو ،تيودورال )1993

التقييمات
التقييم النهائي
ملف االنجاز

البحث اإلجتماعي :

التقييم النهائي

األسس النظرية
و الخبرات امليدانية.
االسكندرية  ،مصر :دار
املعرفة التامعية.

 .9مصادرالتعلم:
 .1االستديو

√
√

√

 .2معامل الكمبيوتر

 .4األفالم العلمية والوثائقية

 .5كاميرات تصوير

 .7أجهزة العرض واأللواح الذكية

 .8معامل الصوت

 .3الوسائط املتعددة

√

 .6شبكة االنترنت
 .9تقنيات أخرى

 .10املهام الالصفية للمساق:
#
1

ولف املهمة

 .1عداد ملف إنجاز بكل ما قام به املتدرب من أعمال بحسب التسلسل التاريخي

موعد التسليم
األسبوع الثالث
عشر

لالنجاز.
 .2تضمين امللف ن خة الكترونية عما تم إنجازه مفهرسا.

 .11نظام تقويم أداء الطلبة:
ً
أوال :أدوات التقييم ومواعيده ودرجاته:
أدوات التقويم

الدرجة املخصصة

التوقيت  :األسبوع

التقويم البنائي

20

السادس و السابع

دراسة حالة

20

الثالث عشر

ملف اإلنجاز

20

الرابع عشر
4

الدرجة املخصصة
20

التقويم النهاني

40

املجموع

100

الخامس عشر

ً
ثانيا :نظام احتساب التقدير:
C+: 79-75

B: 84-80

B+: 89-85

A: 100-90

F: < 60

D: 64-60

D+: 69-65

C: 74-70

ً
ثالثا :النزاهة األكاديمية:

ً
ً
سواء عن قصد أو غيرقصد ،متجاهال جهدهم املبذول في ذلك.
تعني أال ينسب الطالب عمل اآلخرين من أفكار و أقوال لنفسه؛
إن التظاهربعدم الدراية بهذه املشـ ــكلة ال يعفي الطالب من املسـ ــؤولية القانونية حسـ ــب القوانين املنصـ ــو عليها في الجامعة في ما
ً
يتعلق بالنزاهة األكاديمية .ولتجنب هذه اآلفة فإنه يتوقع من الطالب بأن يش ـ ــير إرى املص ـ ــدر الذي اعتمد عليه في عمله كتابة و ش ـ ــكل
ً
واضح بما ال يدع مجاال للشك بأن املنتج املقدم ليس لصاحبه .واإلشارة إرى املصدراملستخدم يتم من خالل توثيق املصادر املعتمدة
باس ــتخدام دليل رابطة علم النفس األمريكية ( .)APAو غرض رص ــد أعمال الطلبة وض ــمان أص ــالتها ،يوظف أعض ــاء هيئة التدريس
بالجامعة – إرى جانب خبراتهم العلمية والعملية – برنامج  Turnitinكأداة للكش ـ ـ ـ ــف عن االنتحال ،وبهدف تعزيزاألمانة العلمية لدى
الطلبة في مختلف املجاالت األكاديمية.
 .12طرائق التدريس:

√

 .1الحوارواملناقشة

√

 .2التدريب العملي

√

 .3التعلم باستخدام الحاسوب

√

 .4التعلم التعاوني

√

 .5املشروعات

√

 .6العصف الذهني

√

 .7الخرائط املفاهيمية

√

 .8االستقصاء وحل املشكالت

 .9طرائق أخرى

 .13قائمة املراجع واملصادر:

-

دليل التدريب امليداني

-

كابلو ،تيودورال  )1993البحث اإلجتماعي  :األسس النظرية و الخبرات امليدانية .االسكندرية  ،مصر :دار املعرفة التامعية.

5

6

كلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية
برنامج علم االجتماع التطبيقي
اسم املساق :الخبرات امليدانية
مواءمة مخرجات البرنامج مع
منظومة املؤهالت الوطنية (املستوى
السابع)
QFE 1,2,3

QFE, 1,3
QFE 1,3,8

1
2

رقم املساق0409490:
أدوات التقييم
مخرجات البرنامج

الرقم

()1

إظهار معرفة ً
وفهما للنظريات األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية في علم االجتماع واملفاهيم املرتبطة بها مثل الثقافة وعالقتها بالبنية االجتماعية ،واألدواروالهياكل االجتماعية ،واملؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة
وق
االجتماعية ،والتنش ـ ـ ــئة االجتماعية ،والطبقات ،واألعراق ،والجنس ،والحراك االجتماعي ،والتنمية ،والحركات االجتماعية ،واملجتمع املدني ،والعدالة االجتماعية ،وحق اإلنس ـ ـ ــان،
والديموغر افيا

()2
()3

QFE 4,6,8

()4

QFE 2,9,10

()5

QFE 3,9,10

()6

QFE 5,11

()7

QFE 4,6

()8

التكليفات

1

إظهار معرفة وفهما لكيفية تأثيرالتغيرات الديموغر افية واالجتماعية وغيرها على الهياكل االجتماعية واألفراد ،وتأثيراملؤسسات االجتماعية على بعضها البعض

2

البحث العلمي

وصــف أوجه التشــابه واالختالف بين نظريات علم االجتماع ،وشــرح كيف يســهم علم االجتماع التطبيقي في فهم التجارب اإلنســانية في ســياقها التاريخي والجغرافي ،وهياكلها
االجتماعية
شـ ـ ـ ــرح كيف تختلف الثقــافــة والتركيبــة االجتمــاعيــة بــاختالف الزمــان واملكــان ،وكيف تؤثرهــذه االختالفــات ومعهــا التغيرات الــديمغر افيــة واالجتمــاعيــة وغيرهــا على الهيــاكــل
االجتماعية واألفراد ،وتأثيراملؤسسات االجتماعية على بعضها البعض ،وتطبيق ذلك على القضايا االجتماعية ومشكالت املجتمع املحلي
إظهارالقدرة على تحمل املس ـ ــؤولية من خالل تص ـ ــميم وتنفيذ البحوث االجتماعية الكمية والنوعية التي تس ـ ــهم في بناء املعرفة الس ـ ــوس ـ ــيولوجية ،من خالل عملية القياس
وصياغة األسئلة ،وتحديد املناهج واألساليب العلمية املناسبة،اواختيارالعينات ،وطرق جمع البيانات وأدواتها في البحوث االجتماعية .
القدرة على تطويرالذات من خالل اس ـ ـ ــتخدام قواعد البيانات املحوس ـ ـ ــبة ،والبحث عبراالتص ـ ـ ــال املباش ـ ـ ــرعن األبحاث املنش ـ ـ ــورة ،واس ـ ـ ــتخدام اإلنترنت والبريد اإللكتروني
وصـفحات الويب للتواصـل مع اآلخرين والبحث عن املعلومات بمصـادرها املختلفة ،وتطبيق األسـاليب والتقنيات اإلحصـائية املناسـبة لتحليل البيانات بما فيها رزم اإلحصـاء األلكتروني
وبالذات SPSS
ً
إجراء تقييمات ناقدة للبحوث االجتماعية ،وفهم وتطبيق أخالقيات البحوث االجتماعية تحقيقا للدوراالجتماعي

3

العروض

توض ـ ــيح اآلثار الناجمة عن تفاعالت املؤسـ ـ ـس ـ ــات االجتماعية على األفراد ،واملجتمع ،من خالل تقييم املش ـ ــاريع االجتماعية ،ورس ـ ــم الس ـ ــياس ـ ــات املناس ـ ــبة بما يحقق الدور

4

المشاريع

5

التقارير

6

ملف إنجاز الطالب

7

اختبار السعي

8

اختبار المنتصف

االجتماعي

تحديد املعلومات ذات الصلة بعلم االجتماع وتحديد مو اقعها ومصادرها والقدرة على الحصول عليها بما يساعد على التطويراملنهي والذاتي
()9
QFE 2,3,5
وصف أهمية االختالفات بين الفئات االجتماعية وبين الثقافات ،ووصف االتجاهات االجتماعية والثقافية وشرح العالقات بين املعتقدات والسلوك بما يساعد على تطوير
()10
QFE 4,7,10
الحس االجتماعي (معامل الحساسية االجتماعية)
مخرجات املساق
1
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
)10
)9
)8
)7
)6
)5
)4
)3
)2
)1
√
√
√
√
√
يتواصل بفعالية مع الجمهور المستهدف وفي الوقت المناسب في موقع التطبيق أو خارجة.
√
√
√
√
√
√
يربط مهارات تخصصه بالمشكالت المجتمعية في مكان التدريب كلما كان ذلك ممكنا.

1

االختبار النهائي

9

2

3

أدوات التقييم
6 5
4

√

√

√

√

√

√

√

√

7

8

9

3

يوظف وساااااااكل التينولوجيا الوديوة والويب في التواصاااااال مع ا خريا والووا ا المعلومات بمصااااااا ر ا

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

المختلفة لتقديم حلول اجتماعية ناجعة للمشكالت.
4

يصاااااااامم وينف الوووع ا جتماعية اليمية والنوعية التي تسااااااااهم في تناع المعرفة ا جتماعية ما خالل

√

√

√

√

√

√

√

√

ملية القياس وصاااااايائة ا سااااااالة وتوديد المنا ل وا ساااااااليب العلمية المناسااااااوة واختيار العينات و ر جمع
البيانات وأ واتها في الوووع ا جتماعية.
5

يخلق تياة ما ا حترام والمو ة في المؤسسة التي يطبق فيها.

6

يدير اإلجراعات والمواقف ا جتماعية بفا لية.

7

يدير سلوك ا ف ار المستهدفيا اجتماعيا بكفاعة.

√

√
√
اسم املدرس................................................................. :

2

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

التوقيع............................................................................... :

√

√

√
√

√
√

التاريخ.......................................................... . :

