كمية التربية

مواصفات مقرر

علم االجتماع الصناعى
الفرقة الثانية عام

الكمية :التربية

القسم :مناهج وطرق تدريس
توصيف المقرر  /عمم االجتماع الصناعى

البرنامج  /البرامج التابع لو المقرر  /إعداد معمم الفمسفة واالجتماع (إعداد تتابعي).
ئيسا.
العناصر الرئيسية والفرعية لمبرنامج  /ر ً

القسم العممي التابع لو المقرر  /قسم االجتماع

القسم العممي المنوط بو تدريس المقرر  /قسم االجتماع -كمية اآلداب.
العام الدراسى  /المستوى  /ثانية فمسفة واجتماع – الفصل الدراسى الثانى
تاريخ الموافقة عمى توصيف المقرر:
أوالً :المعمومات األساسية:

العنوان :عمم االجتماع الصناعى

الكودScol221 :

المحاضرة :أربع ساعات.

الدروس العممية:

المجموع :أربع ساعات

ثانياً :معمومات مهنية:

 )1األهداف العامة لممقرر :

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته ًا
 )1يتعرف عمى نشأة عمم االجتماع الصناعى.

 )2يحدد المفاىيم األساسية فى عمم االجتماع الصناعى.
 )3يتعرف عمى أبرز رواد عمم االجتماع الصناعى.
 )4يحدد الخصائص المميزة لكل نظام من أنظمة اإلنتاج الصناعى .

 )2مخرجات التعمم المستهدفة )(ILOs

أ -المعرفة والفهم

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 )1يتعرف عمى نظم اإلنتاج الصناعى .

 )2يقارن بين أثر العالقات الداخمية والعالقات الخارجية عمى اإلنتاج الصناعى

 )3يتعرف عمى أىم مشكالت العمل الصناعى .

ب -المهارات الذهنية:

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 )1يوضح الدور اليام الذى تقوم بو النقابات العمالية.
 )2يوضح أثر المناخ السائد فى المصنع عمى الكفاءة اإلنتاجية .
 )3يوضح أثر العمل الصناعى فى الحياة األسرية .

 )4يقارن بين نظام اإلنتاج الصناعى فى مصر وغيرة من الدول األخرى .
ج -المهارات العممية و المهنية:
 -1يصمم مشروع لكيفية التسمسل الوظيفى داخل المصنع.

 -2يصمم استبيانا لقياس مدى رضا العمال عن العمل داخل المصنع.
 -3يقترح األساليب المناسبة لمواجية مشكالت العمال.
د -مهارات عامة ولها قابمية النقل :

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 -1يطبققم مققا درسققو فققى إجقراء بحققوث ميدانيققة عققن بعق العمققال داخققل المصققانع ومققدى
رضاىم عن العمل.

 -2يشارك في جمع معمومات وبيانات عن أحد موضوعات المقرر

 -3يستطيع إعداد دراسة تحميمية متعمقة وناقدة لنظام التقدرج القوظيفى والييكقل التنظيمقى
لممؤسسات اإلنتاجية.

 -4يكتسب ميارات بحثية في مجال عمم االجتماع مثل البحقث – االستقصقاء – التحميقل
– النقد  -الفحص.

)3المحتويات:

الموضوع

عدد

 -1عمم االجتماع الصناعى  -نشأتو

8

2

 -2المفاىيم األساسية لعمم االجتماع

8

2

 -3االتجاى ق ققات النظري ق ققة ل ق ققرواد عم ق ققم

4

1

الساعات

محاضرة

االجتماع الصناعى
 -4نظم االنتاج الصناعى

4

1

ساعات إرشاد  /دروس
أكاديمية  /عممية

الموضوع

عدد

 -5البنق ق ق ققاء االجتمق ق ق ققاعى لممنظمق ق ق ققات

12

3

 -6مشكالت العمل الصناعى

4

1

 -7الصناعة واألسرة

4

1

 -8التصنيع فى الدول النامية

4

1

 -9التصنيع فى مصر

4

1

الساعات

الصناعية

محاضرة

ساعات إرشاد  /دروس
أكاديمية  /عممية

 )5أساليب وطرق التعميم والتعمم:
أ .المحاضرة

ب .الحوار والمناقشة
ج .التعميم التعاونى

 )6أساليب تقييم الطمبة.

 -1إعداد بحوث ميدانية عن العمل داخل المصنع .لتقييم :فيم الطالب لممقرر
 -2إعداد أورام بحثية عن الموضوعات المقررة

لتقييم :فيم الطالب ليذه الموضوعات

 -3التكميفات األسبوعية التى يقوم بيا الطالب .لتقييم :استيعاب الطالب لما درسوه
 -4اختبار نصف الفصل الدراسى.
 -5اختبار نياية الفصل الدراسى.
جدول التقييم :

التقييم األول

التقييم الثانى

التقييم الثالث

النسبة المئوية لكل تقييم :

االمتحان النظرى النهائى  /الفصمى

لتقييم :أداء الطالب عمى المقرر

لتقييم :أداء الطالب عمى المقرر

األسبوع :أسبوعيا

األسبوع  :السابع

األسبوع :نهاية الفصل الدراسى

%88

االمتحان العممى

أعمال السنة /الفصل الدراسى
المجموع

%28

%188

 )7قائمة المراجع :
 -1السققيد عبققد عفيفققى ( :)1996بحققوث فققى عمققم االجتم قاع المعاصققر .القققاىرة :دار الفكققر
العربى.

 -2محم ققد ش ققفيم ( :)1997التنمي ققة والمتتيق قرات االقتص ققادية  :قق قراءات ف ققى عم ققم االجتم ققاع
االقتصادى .اإلسكندرية المكتب الجامعى الحديث.

 )8التسهيالت الالزمة لمتعميم والتعمم :
 المكتبة.

 شبكة المعمومات الدولية (االنترنت)
 المجالت والدوريات المتخصصة.
منسق المقرر:

رئيس القسم

