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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 تعزيز
نواجت التعلم 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 اخلدمة االجتماعية:

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 اخلدمة االجتماعية يف اجلامعات السعودية اليت
يدرس فيها التخصص وفقا لالسم املتعارف عليه أو اسم مشابه.
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-2حتليل محتوى الربامج

بعد جتميع محتوى الربامج جرى حتليلها للتوصل إىل املكونات املشرتكة بني برامج التخصص ،والنواجت اليت تنفرد

8

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.

9

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 والية اوهايو .Ohio State University
جامعة الينوي .Illinois University
جامعة والية كولورادو .Colorado State University

-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 اخلدمة االجتماعية
املكون الرئييس

الوزن النسيب%

طرق اخلدمة االجتماعية

26

مجاالت اخلدمة
االجتماعية

29

اإلدارة والتخطيط االجتماعي

25

مناهج البحث يف اخلدمة
االجتماعية

20

املجموع

100

املكون الفرعي

الوزن النسيب %

املمارسة املهني�ة مع الوحدات الصغرى

10

املمارسة املهني�ة مع الوحدات الوسطى

10

املمارسة املهني�ة مع الوحدات الكربى

6

اخلدمة االجتماعية يف املجال الطيب

4.5

اخلدمة االجتماعية يف مجال الشباب

4.5

اخلدمة االجتماعية يف مجال األسرة والطفولة

5

اخلدمة االجتماعية يف مجال املسنني

5

اخلدمة االجتماعية يف مجال الفئات اخلاصة

5

اخلدمة االجتماعية يف املجال التعلييم

5

اإلدارة االجتماعية

7

التخطيط االجتماعي

7

الرعاية االجتماعية

6

السياسة االجتماعية

5

اإلحصاء

6

القياس االجتماعي

4

مناهج البحث االجتماعي

10
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 اخلدمة االجتماعية

طرق اخلدمة
االجتماعية

املكون الرئيس

املمارسة املهني�ة مع
الوحدات الوسطى

املجال الفرعي

حيلل البي�انات واملعلومات اليت
حيصل عليها من اجلماعات
لالستفادة منها يف حل مشكالتهم
اليت تواجههم وتنمية مهاراتهم.

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 اخلدمة االجتماعية 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 اخلدمة االجتماعية 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 (خدمة اجتماعية)

 .1طرق اخلدمة االجتماعية
يتوقع من اخلريج أن يلم باملعارف اخلاصة بالنظريات العلمية يف مجال السلوك اإلنساين ،كما حيدد العالقة
ً
التب�ادلية بني طرق اخلدمة االجتماعية وبني التخصصات األخرى يف العلوم االجتماعية ذات العالقة ،معتمدا يف
ذلك على املبادئ املهني�ة اليت ترتبط باملمارسة املهني�ة مع األفراد واجلماعات واملجتمعات املحلية0
نواجت التعلم

املكون الفرعي

1 )1جيمع املعلومات والبي�انات عن مشكلة العميل
2 )2حيلل البي�انات واملعلومات اليت حيصل عليها من العمالء (األفراد).

 1.1املمارسة املهني�ة مع الوحدات
الصغرى

3 )3يســاعد يف حــل املشــكالت الفرديــة بالتعــاون مــع العمــاء يف إطــار
املمارســة املهنيــ�ة.
4 )4خيتــار مــن بــن نمــاذج املمارســة املهنيــ�ة يف اخلدمــة االجتماعيــة مــا
يتن�اســب مــع مشــكالت األفــراد.

يستخدم املهارات الالزمة حلل
5 )5يستخدم املهارات املهني�ة األساسية واحلديث�ة يف العمل مع األفراد.
املشكالت اليت تواجه األفراد
باستخدام نماذج املمارسة املهني�ة
املختلفة ،وتقويم النت�اجئ السلبي�ة 6 )6خيطط لتطوير خطط وبرامج التدخل املهين مع األفراد.
واملخاطر املرتبطة بمشكالت األفراد
7 )7يســتخدم تكنولوجيــا املعلومــات يف العمليــات املهنيــ�ة املســتخدمة مــع
واألسر.
األفــراد.

8 )8يكتب التقارير املهني�ة املتنوعة اخلاصة باألفراد.
9 )9يقــوم النمــاذج والنظريــات العلميــة املســتخدمة للتدخــل املهــي مــع
األفــراد.

تخصص الخدمة االجتماعية
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نواجت التعلم

املكون الفرعي
)1

 2.1املمارسة املهني�ة مع الوحدات
الوسطى
حيلل املعلومات اليت حيصل عليها
من اجلماعات لالستفادة منها
يف حل مشكالتهم اليت تواجههم
وتنمية مهاراتهم ،وحيدد التأثريات
واالنعكاسات االجيابي�ة للممارسة
املهني�ة مع اجلماعات على البيئ�ة
ً
معتمدا يف ذلك على نماذج املمارسة
املهني�ة أثن�اء العمل مع اجلماعات..

)2
)3
)4
)5
)6
)7

1حيلــل البي�انــات واملعلومــات الــي حيصــل عليهــا مــن اجلماعــات لالســتفادة منهــا يف
حــل مشــكالتهم الــي تواجههــم وتنميــة مهاراتهــم.
2خيتــار مــن بــن نمــاذج املمارســة املهنيــ�ة يف اخلدمــة االجتماعيــة مــا يتن�اســب يف
التعامــل مــع اجلماعــات.
3حيــدد التأثــرات واالنعكاســات اإلجيابي ـ�ة للممارســة املهني ـ�ة مــع اجلماعــات علــى
البيئ ـ�ة املحيطــة.
4حيــدد العالقــة التكامليــة بــن املمارســة املهنيــ�ة مــع الوحــدات الوســطى وبــن
مســتويات املمارســة املهنيــ�ة يف التخصصــات األخــرى يف اخلدمــة االجتماعيــة
والعلــوم االجتماعيــة األخــرى ذات العالقــة.
5يعــرف أســس وأســاليب تقييــم جــودة األداء األكاديــي واملهــي للعمــل مــع
الوحــدات الوســطى.
6يتخــذ القــرارات املهنيــ�ة املتعلقــة بشــؤون العمــاء يف مؤسســات العمــل مــع
الوحــدات الوســطى.
7يفنــد النتـ�اجئ الســلبي�ة واملخاطــر الــي قــد ترتتــب علــى الصراعــات بــن فــرق العمــل
يف مؤسســات العمــل مــع الوحــدات الوســطى.

8 )8يطبق مهارات املمارسة املهني�ة يف العمل مع الوحدات الوسطى.
9 )9يستخدم مبادئ وأخالقيات املمارسة املهني�ة يف العمل مع الوحدات الوسطى.
1 )1يعــرف النظريــات العلميــة يف مجــال الســلوك اإلنســاين املرتبطــة باملجتمعــات
واملنظمــات وعالقتهــا بالبيئــ�ة االجتماعيــة والماديــة املحيطــة.
2 )2يعرف نماذج املمارسة املهني�ة اخلاصة بالعمل مع التنظيمات األخرى.
3 )3يستخدم مهارات املمارسة املهني�ة مع الوحدات الكربى.
 3.1املمارسة املهني�ة مع الوحدات الكربى 4 )4حيــدد العالقــة التكامليــة بــن املمارســة املهنيــ�ة مــع املجتمعــات واملنظمــات
وبــن املمارســة املهنيــ�ة مــع الوحــدات األخــرى يف اخلدمــة االجتماعيــة والعلــوم
ً
ً
االجتماعيــة األخــرى ذات العالقــة.
يتقن نطاقا مناسبا من املهارات املهني�ة
5 )5يعــرف أهــم املبــادئ األخالقيــة والقانونيــ�ة الــي ترتبــط باملمارســة املهنيــ�ة مــع
املتخصصة اليت تمكنه من إجراء
املجتمعــات واملنظمــات.
دراسات حبثي�ة للتعمق يف دراسة القضايا

اليت ترتبط بالعمل مع املجتمعات
واملنظمات ،مع قدرته على استخدام
الوسائل التكنولوجية.

6 )6يعرف نماذج التدخل املهين مع الوحدات الكربى.
7 )7يســتخدم شــبكة املعلومــات الدوليــة للحصــول علــى املعــارف واملعلومــات املرتبطة
بالعمــل مــع الوحــدات الكربى.
8 )8يفنــد النتـ�اجئ الســلبي�ة واملخاطــر الــي قــد ترتتــب علــى الصراعــات بــن فــرق العمــل
يف مؤسســات العمــل مــع الوحــدات الكــرى.
9 )9حيلل برامج التخصص املهين أثن�اء العمل مع الوحدات الكربى.
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مخرجات التعلم

 .2مجاالت اخلدمة االجتماعية:
يتوقع من اخلريج أن يعي املشاكل اجلارية والرؤى احلديث�ة بمجاالت اخلدمة االجتماعية  ،مع قدرته على حتديد
املشكالت اليت يعاين منها أنساق العمالء يف كافة مجاالت اخلدمة االجتماعية وإجياد احللول املناسبة لها.
املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1يطبــق أهــداف وإســراتيجيات اخلدمــة االجتماعيــة الطبيــ�ة يف التعامــل مــع
املــرىض.
2 )2يوضح املشكالت املرتتب�ة على املرض.

 1.2اخلدمة االجتماعية يف املجال الطيب3 )3 :يتعــرف علــى أســس العمــل بقســم اخلدمــة االجتماعيــة الطبيــ�ة باملؤسســة
الطبيــ�ة.

يشخص العوامل اليت حتدد معىن
املرض مع بي�ان مسبب�اته وتأثرياته
املختلفة على املريض وأسرته ،ويطبق
النماذج العالجية املناسبة مع األنواع 5 )5يشــخص العوامــل الــي حتــدد معــى املــرض مــع بيـ�ان العوامــل الــي تقرر مســبب�ات
األمراض.
املختلفة من املرىض  .وتقييم األداء املهين
لألخصائيني االجتماعيني العاملني يف
6 )6يعرف بعض االجتاهات احلديث�ة للخدمة االجتماعية يف املجال الطيب.
املجال الطيب.

4 )4حيلــل الصعوبــات الــي تواجــه قســم اخلدمــة االجتماعيــة الطبيــ�ة يف املؤسســة
الطبيــ�ة .

7 )7يطبق النماذج العالجية املناسبة مع األنواع املختلفة من املرىض.
8 )8يقوم األداء املهين لألخصائيني االجتماعيني العاملني يف املجال الطيب.

تخصص الخدمة االجتماعية
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نواجت التعلم

املكون الفرعي

1 )1يطبق أهداف وإسرتاتيجيات اخلدمة االجتماعية يف مجال رعاية الشباب .
2 )2يصنف احتي�اجات ومشكالت الشباب يف املجتمع.
3 )3يشخص العوامل املؤدية ملشكالت الشباب.

 2.2اخلدمة االجتماعية يف مجال
الشباب:
يطبق فلسفة وأهداف واسرتاتيجيات 4 )4يســتنتج العالقــة بــن العوامــل االجتماعيــة والبيئيــ�ة ودروهمــا يف مشــكالت
الشــباب.
اخلدمة االجتماعية يف مجال رعاية
الشباب ،وحيلل احتي�اجات ومشكالت
الشباب يف املجتمع .كما يستنتج العالقة 5 )5يطبق حلوال عملية للتعامل مع مشكالت الشباب.
بني العوامل النفسية والبيئي�ة ودروهما
6 )6يقــارن بــن رعايــة الشــباب يف بعــض دول العالــم حديث ـ�ا وبــن رعايــة الشــباب يف
يف مشكالت الشباب.
اململكــة العربي ـ�ة الســعودية.

7 )7يربز أهمية دور اخلدمة االجتماعية يف التعامل مع مشكالت الشباب.
8 )8يوضح النماذج املهني�ة للتدخل مع الشباب.
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املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1يفرق بني مشكالت األسرة يف املجتمعات العربي�ة واملجتمع السعودي.
2 )2حيلل األسس العامة لقيام األسرة ومقوماتها ووظائفها.

 3.2اخلدمة االجتماعية يف مجال األسرة
والطفولة:

3 )3يبني أهم خصائص األسرة السوية.
4 )4يعــرف دور اخلدمــة االجتماعيــة يف العمــل علــى مســاعدة األســرة علــى مواجهــة
مشــكالتها وإشــباع احتي�اجاتهــا.
5 )5يقارن بني مشكالت الطفولة يف املجتمعات العربي�ة واملجتمع السعودي.

حيلل األسس العامة لقيام األسرة
ومقوماتها ووظائفها ،ويفرق بني
تشكيالت األسرة يف املجتمع ،ويبتكر 6 )6يوضح املهارات املهني�ة للتعامل مع األسرة واألطفال.
ً
حلوال ملواجهة مشكالت األسرة والطفولة
وذلك من خالل تصميم خطط عالجية 7 )7يبتكر حلوال ملواجهة مشكالت األسرة والطفولة.
مبني�ة على أسس مهني�ة.

8 )8يطبــق ً
خططــا عالجيــة ملواجهــة مشــكالت األســرة والطفولــة مــن خــال حتديــد
دور فعلــي للخدمــة االجتماعيــة.

9 )9يفنــد النتــ�اجئ الســلبي�ة واملخاطــر الــي قــد ترتتــب علــى الصراعــات بــن أفــراد
األســرة.

تخصص الخدمة االجتماعية
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املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1يطبق أهداف وفلسفة اخلدمة االجتماعية يف مجال رعاية املسنني.
2 )2يمزي بني املفاهيم األساسية يف مجال رعاية املسنني.

 4.2اخلدمة االجتماعية يف مجال
املسنني:

3 )3يتعرف على سمات وخصائص املسنني.
4 )4يعرف أهم املنظمات املنوط بها رعاية املسنني يف اململكة.

يتعرف على سمات وخصائص املسنني.
ً
ً
ويكون مهيئ�ا مهني�ا لوضع حلول عملية
للتعامل مع مشكالت املسنني ،ويربز
أهمية دور اخلدمة االجتماعية يف التعامل
6 )6يربز أهمية دور اخلدمة االجتماعية يف التعامل مع مشكالت املسنني.
مع كبار السن.

5 )5يقــارن بــن رعايــة املســنني يف بعــض دول العالــم حديث ـ�ا وبــن رعايــة املســنني يف
اململكــة العربي ـ�ة الســعودية.

7 )7يشخص األسباب املؤدية ملشكالت املسنني.
ً
8 )8يضع حلوال عملية للتعامل مع مشكالت املسنني.
9 )9يصمم الربامج واألنشطة الرتوحيية اليت تالئم قدرات املسنني.

18

مخرجات التعلم

املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1يمزي بني أنواع اإلعاقات احلركية واحلسية.
2 )2يعرف الدمج االجتماعي واملشاركة االجتماعية للمعاقني يف املجتمع.

 5.2اخلدمة االجتماعية يف مجال الفئات 3 )3يعرف العوامل املؤدية حلدوث اإلعاقة.

اخلاصة:

4 )4يوضح العالقة بني احتي�اجات املعاقني ومشكالتهم.

يمزي بني أنواع اإلعاقة مع تشخيص
العوامل املؤدية لها ،كما يدرس العالقة
بني احتي�اجات املعاقني ومشكالتهم
5 )5يتعرف على مؤسسات رعاية املعاقني يف اململكة العربي�ة السعودية.
ً
مستعين�ا يف ذلك بنماذج املمارسة املهني�ة،
ويتعرف على مؤسسات رعاية املعاقني 6 )6يتعــرف علــى أهميــة دور اخلدمــة االجتماعيــة يف مجــال األمــراض النفســية
والعقليــة املتعلقــة بالفئــات اخلاصــة.
يف اململكة ،مع إبراز دور اإلسالم يف تأهيل
املعاقني.
7 )7يعرف حقوق املعاقني يف املجتمع.

8 )8يطبــق املهــارات املهنيــ�ة املناســبة للتعامــل مــع مواقــف وحــاالت مرتبطــة
بمشــكالت املعاقــن.
9 )9يشــارك يف رســم اخلطــط والربامــج واألنشــطة الــي تســاعد علــى دمــج ذوي
االحتي�اجــات اخلاصــة مــع املجتمــع.

تخصص الخدمة االجتماعية
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نواجت التعلم

املكون الفرعي

1 )1يوضــح العالقــة بــن املؤسســة التعليميــة والبيئــ�ة املحيطــة وأهميــة التكامــل
بينهمــا.
2 )2يعرف حقوق ومسؤوليات الطالب يف املؤسسات التعليمية.
3 )3يقــارن بــن اخلدمــة االجتماعيــة التعليميــة يف املجتمــع الســعودي واملجتمعــات
األخــرى.

 6.2اخلدمة االجتماعية يف املجال
التعلييم:

4 )4يطبــق فلســفة ومبــادئ وأهــداف وعمليــات طــرق اخلدمــة االجتماعيــة باملؤسســة
التعليميــة.

يدرس العالقة بني املدرسة والبيئ�ة
املحيطة وأهمية التكامل بينهما لتحقيق
مصلحتها ،كما يشخص العوامل الذاتي�ة
6 )6يطبــق العمليــات الفنيـ�ة واملهــارات املهنيـ�ة الــي حيتــاج إليهــا األخصــايئ االجتماعــي
والبيئي�ة املؤدية للمشكالت املدرسية
للعمــل كمرشــد طــايب.
للطالب ،ويصمم خطة عالجية ملواجهة
ً
املشكالت املدرسية للطالب.
7 )7يصمم خططا عالجية ملواجهة املشكالت املدرسية للطالب.
ُ 5 )5يعرف العوامل الذاتي�ة والبيئي�ة املؤدية للمشكالت املدرسية للطالب.

8 )8يتعــرف علــى االجتاهــات احلديثــ�ة يف ممارســة اخلدمــة االجتماعيــة يف املجــال
التعليــي.
9 )9حيلل دور املؤسسات التعليمية.
1010يمزي الظواهر واملشكالت االجتماعية املدرسية.
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 .3اإلدارة والتخطيط االجتماعي
يتوقع من اخلريج أن يكتسب املعارف اخلاصة بالنظريات العلمية يف مجال اإلدارة والتخطيط خلدمات الرعاية
االجتماعية ،وحيدد اآلثار االقتصادية واالجتماعية لتنفيذ سياسات الرعاية االجتماعية على البيئ�ة اخلارجية ،كما
يتقن أساليب تقويم جودة األداء األكادييم واملهين يف اإلدارة والتخطيط االجتماعي.

املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1يعرف أنماط وأشكال اإلدارة يف املؤسسات التعليمية.

 1.3اإلدارة االجتماعية:

2 )2يعــرف املفاهيــم اإلداريــة ووظائــف وعمليــات اإلدارة كالتدريــب والتوظيــف
والتنســيق ،وإعــداد القــادة اإلداريــن.
ً
3 )3جيــري دراســات وأحباثــا إداريــة لتطويــر أســاليب القيــادة يف مؤسســات
الرعايــة االجتماعيــة.
4 )4يطبــق مبــادئ العمــل الفريقــي أثنــ�اء قيادتــه العمــل اإلداري املختــص
خبدمــات الرعايــة االجتماعيــة.

يصنع القرار التخطيطي يف أجهزة
الرعاية االجتماعية بما يساعد على اختاذ
القرار املناسب للممارسة التخطيطية يف 5 )5يطبــق برامــج تدريــب الكفــاءات والقيــادات اإلداريــة يف املؤسســات
ا الجتماعيــة.
مؤسسات الرعاية االجتماعية ،ويلزتم
باملمارسة الديمقراطية والعلمية عند 6 )6يتصــرف بفاعليــة مهنيــ�ة عنــد التعامــل مــع اآلخريــن وخاصــة العاملــن
قيادته لفريق العمل عند التخطيط
معــه.
خلدمات الرعاية االجتماعية.
7 )7حيلــل البي�انــات واملعلومــات الــي حيصــل عليهــا مــن أنســاق العمــل املختلفــة
يف مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة.
8 )8يعرف اإلجتاهات احلديث�ة يف مجال االدارة االجتماعية.
9 )9يقــوم النتــ�اجئ الســلبي�ة واملخاطــر الــي قــد ترتتــب علــى تنفيــذ الربامــج
واألنشــطة داخــل املؤسســة االجتماعيــة.

تخصص الخدمة االجتماعية
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املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1يصمم دراسات اجلدوى االقتصادية واالجتماعية للربامج واملشروعات
االجتماعية.
2 )2يعرف أثر املتغريات املجتمعية يف عملية التخطيط االجتماعي.

 2.3التخطيط االجتماعي:

3 )3يستخدم املهارات األساسية يف مجال التخطيط خلدمات الرعاية االجتماعية.

4 )4يصمم الربامج واملشروعات النوعية ألجهزة الرعاية االجتماعية بمشاركة أهلية يف
يتقن املهارات األساسية يف مجال
مراحل التصميم املختلفة.
التخطيط خلدمات الرعاية االجتماعية،
ويصمم الربامج واملشروعات النوعية 5 )5يضع مؤشرات أداء فريق العمل لتخطيط برامج الرعاية االجتماعية على كافة
املستويات يف ضوء سياسات الرعاية االجتماعية املطبقة.
ألجهزة الرعاية االجتماعية وتمثي�ل

اجلانب الشعيب يف مراحل التصميم
املختلفة ،ويضع مؤشرات لتقويم أداء
فريق العمل أثن�اء التخطيط لربامج
الرعاية االجتماعية على كافة املستويات
7 )7يقوم املداخل والنماذج املهني�ة املستخدمة يف مجال التخطيط خلدمات الرعاية
بما يتلائم مع سياسات الرعاية
االجتماعية.
االجتماعية املطبقة.

6 )6يقرتح الربامج واملشروعات االجتماعية وفق أطر ختطيطية يمكن تنفيذها بيسر
وسهولة.

8 )8يستخدم تكنولوجيا املعلومات بما يزيد من كفاءة وفاعلية املمارسة املهني�ة
ملؤسسات التخطيط خلدمات الرعاية االجتماعية.
9 )9يوظف املوارد املتاحة يف مؤسسات الرعاية االجتماعية املتنوعة بما حيقق أعلى
استفادة واحلفاظ عليها.
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املكون الفرعي

 3.3الرعاية االجتماعية:

نواجت التعلم
1 )1يعــرف األســس املعرفيــة الالزمــة الــي تقــوم عليهــا برامــج الرعايــة
ا الجتما عيــة .
2 )2يــرز التكامــل االجتماعــي كمقــوم للرعايــة االجتماعيــة يف املجتمــع املســلم
وربطــه بــأداء املهنــة .
3 )3يتعرف على مجاالت الرعاية االجتماعية يف املجتمع املعاصر.

يتعرف على مجاالت الرعاية
االجتماعية يف املجتمع املعاصر ،وحيلل
البي�انات املعلومات املتعلقة باملوارد 4 )4يطبق أسس ومبادئ الرعاية االجتماعية.
واإلمكاني�ات المادية والبشرية
5 )5حيلــل البي�انــات املعلومــات املتعلقــة باملــوارد واإلمكانيـ�ات الماديــة والبشــرية
للوقوف على تضمينها برامج الرعاية
لإلســتفادة منهــا يف برامــج الرعايــة االجتماعيــة.
االجتماعية ،كما حيدد أهم األسس
العلمية واملنهجية اليت تقوم عليها برامج 6 )6حيــدد أهــم األســس العلميــة واملنهجيــة الــي تقــوم عليهــا برامــج ومشــروعات
الرعايــة االجتماعية.
ومشروعات الرعاية االجتماعية.
7 )7حيلــل اآلثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة لتنفيــذ برامــج ومشــروعات الرعايــة
االجتماعيــة علــى املجتمــع.
8 )8يكتــب التقاريــر املهنيــ�ة املرحليــة والنهائيــ�ة لتنفيــذ برامــج ومشــروعات
الرعايــة االجتماعيــة.
1 )1يشــرح مفهــوم السياســة االجتماعيــة وأهــم جوانــب تشــريعاتها يف مختلــف
املجــاالت مثــل التعليــم والصحــة وتشــريعات العمــل والضمــان االجتماعــي
والتأمين ـ�ات االجتماعيــة.
2 )2يعــرض املعــارف اخلاصــة بنظــم وسياســات الرعايــة االجتماعيــة علــى
املســتويات املحليــة والوطنيــ�ة.
 4.3السياسة االجتماعية:
3 )3يوظــف مايســتجد مــن معــارف ومعلومــات يف تطويــر النظــم واللــواحئ
يعرض املعارف اخلاصة بنظم
املرتبطــة خبدمــات الرعايــة االجتماعيــة.
وسياسات الرعاية االجتماعية واليت
تهتم بالتعمق يف دراسة احلاجات
4 )4يعمــل مــع اجلهــات ذات العالقــة يف تقويــم وتطويــر السياســات االجتماعيــة
واملشكالت على املستويات املحلية
الــي تســاعد علــى تقديــم أفضــل اخلدمــات يف مجــال الرعايــة االجتماعيــة.
والقومية ،كما يتقن أساليب التقويم
املستمر لسياسات الرعاية االجتماعية 5 )5يســتخدم أســاليب التقويــم املســتمر لسياســات الرعايــة االجتماعيــة
وتعديلهــا بمــا يتــواءم مــع تطلعــات مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة.
وتعديلها بما يتواءم مع تطلعات
6 )6حيــدد مؤشــرات لتقويــم أداء مؤسســات املجتمــع ومــدى تعاونهــا يف تنفيــذ
مؤسسات الرعاية االجتماعية.
برامــج وخطــط الرعايــة االجتماعيــة.
7 )7يقــارن بــن السياســات االجتماعيــة يف املجتمــع الســعودي واملجتمعــات
األخــرى.
8 )8يــوازن بــن خطــط وبرامــج ومشــروعات الرعايــة االجتماعيــة والسياســة
االجتماعيــة الــي تنتهجهــا القيــادة العليــا يف الدولــة.

تخصص الخدمة االجتماعية
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.4مناهج البحث يف اخلدمة االجتماعية
يتوقع من اخلريج أن يعرف أهم األسس واخلطوات العلمية اليت يقوم عليها البحث يف ختصص اخلدمة االجتماعية،
ويتقن مهارات التحليل اإلحصايئ لتقدير العالقات بني املتغريات االجتماعية ،كما يمزي بني مقاييس املتغريات االجتماعية
النوعية والكمية.

املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1يوضــح طبيعــة العالقــات بــن املتغــرات االجتماعيــة باســتخدام األســاليب
اإلحصائيــ�ة النســبي�ة.
2 )2يطبــق بعــض الطــرق اإلحصائيــ�ة املرتبطــة بأســاليب جمــع البي�انــات وتبوبيهــا يف
جــداول إحصائيــ�ة.

 1.4اإلحصاء:

3 )3يقارن بني خصائص املجموعات املختلفة من البي�انات.
اإلحصائي ـ�ة لكشــف وتقديــر العالقــات بــن املتغــرات
4 )4يســتعني ببعــض األســاليب ً
واختب ـ�ار هــذه العالقــة إحصائي ـ�ا.

يفهم طبيعة العالقات بني
املتغريات االجتماعية ويستخدم
املرتبطة
بعض الطرق اإلحصائي�ة
ً
بطرائق جمع البي�انات وتبوبيها يف 5 )5يستخدم الربامج احلاسوبي�ة اإلحصائي�ة يف حتليل نت�اجئ البحوث ورسمها بي�اني�ا.
جداول إحصائي�ة ،كما يفسر النت�اجئ
االحصائي�ة لتحديد مدى تأثري العوامل
6 )6يفسر النت�اجئ اإلحصائي�ة لتحديد مدى تأثري العوامل املسبب�ة للظاهرة االجتماعية.
املسبب�ة للظاهرة االجتماعية.
7 )7يتحقق من الصدق والثب�ات ألدوات جمع البي�انات.

8 )8جييــد اختي ـ�ار االختب ـ�ارات اإلحصائي ـ�ة املناســبة (املعمليــة – الغــر معمليــة) الختب ـ�ار
فرضيــات الدراســة.
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نواجت التعلم
1 )1يبــن طبيعــة العالقــة بــن املتغــرات االجتماعيــة باســتخدام أســاليب القيــاس
االجتماعــي املختلفــة.

 2.4القياس االجتماعي:
يقوم بإعداد املقاييس االجتماعية
بالتعاون مع املختصني لقياس
الظواهر املرتبطة بممارسة اخلدمة
االجتماعية ،ويستخدم املقاييس
النفسية واالجتماعية يف تفسري
العوامل املسبب�ة حلدوث الظاهرة
االجتماعية.

2 )2حيــدد أهــم األســس العلميــة واملنهجيــة الــي تقــوم عليهــا اســتخدامات أدوات القيــاس
االجتماعي.
3 )3حيــدد العوامــل املرتبطــة بالظاهــرة محــل الدراســة باســتخدام مقاييــس االجتاهــات
االجتماعيــة املختلفــة.
4 )4يعــد املقاييــس االجتماعيــة املناســبة لقيــاس الظواهــر املرتبطــة بممارســة اخلدمــة
االجتماعيــة.
5 )5يطبــق املقاييــس النفســية واالجتماعيــة يف تفســر العوامــل املســبب�ة حلــدوث الظاهــرة
االجتماعية.
6 )6يقــارن بــن املقاييــس املختلفــة ملعرفــة مــدى مناســبتها لقيــاس الظاهــرة االجتماعيــة
محــل الدراســة.
7 )7يتقيد بقواعد وأخالقيات البحث العليم عند إعداد املقاييس االجتماعية.

 3.4مناهج البحث االجتماعي:

1 )1يشــرح مفاهيــم البحــث االجتماعــي وعناصــر املنهــج العلــي يف الدراســات البحثي ـ�ة
املتنوعــة يف املجالــن الكــي والكيفــي.
2 )2يعــرف أنــواع ومصــادر املعرفــة املختلفــة عنــد إجــراء البحــوث والدراســات يف اخلدمــة
االجتماعيــة.
3 )3يتعــرف علــى ممــزات وخصائــص املنهجــن الكــي والكيفــي يف حبــوث اخلدمــة
االجتماعيــة.
4 )4حيدد األسس العلمية واملنهجية للبحث العليم يف اخلدمة االجتماعية.

حيدد األسس العلمية واملنهجية
للبحث العليم يف اخلدمة االجتماعية،
كما يقوم خبطوات البحث العليم 5 )5يقوم خبطوات البحث العليم وإجراءاته وتفسري نت�اجئه.
وإجراءاته والتحليل الكيم والكيفي،
ويتقن طرق جمع البي�انات وفني�ات 6 )6يمزي بني أدوات جمع البي�انات املختلفة وفني�ات بن�ائها واستخدامها.
بن�ائها واستخدامها
7 )7جيــري دراســات حبثيـ�ة للتعمــق يف دراســة القضايــا يف ختصــص العمــل مــع املجتمعــات
واملنظمــات.
8 )8يعــد خطــة البحــث مــع الرتكــز علــى البحــث التقويــي وتطبيقــات البحــث العلــي يف
مجــاالت إجتماعيــة متنوعــة.
9 )9يمزي بني أنواع الدراسات ومناهج البحث املختلفة يف العلوم االجتماعية.
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