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الحالي إلى التعريـف بمـدخل الـتعلم الخـدمي وعالقتـه بتعزيـز المواطنـة الفعالـة لـدى الطلبـة يهدف البحث 

في كلية التربية, وتعرف مستوى حاجات طلبـة كليـة التربيـة بجامعـة دمشـق للمشـاركة بمـدخل الـتعلم الخـدمي 
ن, الســـنة فـــي إطـــار تعزيـــز المواطنـــة الفعالـــة لـــديهم، كـــذلك الكشـــف عـــن تـــأثير المتغيـــرات (الجـــنس, الســـك

الدراســية, التخصــص, عــدد الفعاليــات التطوعيــة التــي تمــت المشــاركة فيهــا بــالمجتمع) علــى اســتجابات عينــة 
البحث. لتحقيق هذه األهداف اتبع البحـث المـنهج الوصـفي التحليلـي, واعتمـد علـى أداة االسـتبانة التـي تـم 

دمشـق حـول مسـتوى حاجـاتهم للمشــاركة تصـميمها السـتطالع آراء عينـة مـن الطلبـة فـي كليــة التربيـة بجامعـة 
بمدخل التعلم الخـدمي فـي إطـار تعزيـز المواطنـة الفعالـة لـديهم, وتـم اختيـار عينـة البحـث بصـورة عرضـية مـن 

مـــن المجتمـــع  %1,98) طالبـــاً وطالبـــة بنســـبة 203طـــالب كليـــة التربيـــة مـــن التخصصـــات كافـــة, وبلغـــت (
يـــة التربيـــة بجامعـــة دمشـــق المســـجلين خـــالل العـــام األصـــلي, أمـــا المجتمـــع األصـــلي فشـــمل جميـــع طلبـــة كل

)، وتــم تطبيــق االســتبيان خــالل الفصــل الثــاني مــن العــام 10251البــالغ عــددهم ( 2014-2013الدراســي 
، على عينة البحث فـي كليـة التربيـة بجامعـة دمشـق،  وكـان مـن أبـرز النتـائج التـي  2014 -2013الدراسي 

الحسـابي لالسـتبانة كافـة جـاءت بدرجـة متوسـطة, كمـا ظهـرت فـروق  تم التوصل إليها: أن النسـب والمتوسـط
دالة احصائياً بين متوسطات درجات استجابات أفراد عينة البحـث علـى االسـتبانة تبعـاً لمتغيـر السـكن, وكـان 
ــنفس, كــذلك أظهــرت النتــائج عــدم  لصــالح الريــف, وتبعــاً للتخصــص الدراســي, وكــان لصــالح طــالب علــم ال

حصـــائياً بـــين متوســـطات درجـــات اســـتجابات أفـــراد عينـــة البحـــث علـــى االســـتبانة تبعـــاً وجـــود فـــروق دالـــة ا
  للمتغيرات األخرى.

  الكلمات المفتاحية:  التعلم الخدمي،  المواطنة الفعالة
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  مقدمة -1
فيه من التعليم العايل أن يقوم بأدوار متعددة جتاه األفراد واتمع  نعيش اليوم يف جمتمع يتوقع

تمع واحلكومات على حد سواء ينظرون إىل التعليم العايل كوسيلة لتحقيق أهداف عامة مبا فاواالقتصاد، 
ها يف ذلك تعزيز االندماج االجتماعي وحتسني مستويات التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية ودعم

  على املستوى احمللي والوطين.
غري أنه يف ظل العوملة وما أفرزته من حتوالت تكنولوجيه وجيوسياسية واقتصادية ومعرفية، يواجه   

التعليم العايل اليوم حتديات كثرية تتمثل بإعداد الشباب للمواطنة على املستوى الوطين والعاملي، هذا ما 
 Bolongandالعايل يف البلدان املشاركة بندوة (عملية بولونيا)  أكده البيان الصادر عن وزراء التعليم

process   الذي أشار إىل أن" التعليم العايل يف العقد الثاين من القرن احلادي والعشرين مطالب بإعداد
 الشباب ليصبحوا مواطنني فعالني يف جمتمع دميقراطي فضًال عن إعدادهم ملهنهم املستقبلية املتغرية باستمرار
ومتكينهم من النمو الشخصي، إىل جانب حتفيز مهارات االبداع واالبتكار والتفكري النقدي لديهم". 
حيث أن ما يشهده التعليم العايل اليوم من حتديات وحتوالت مل يعد كافيًا أن تقتصر أهدافه على رصد 

تسع هذه األهداف جناح الطلبة ومراقبتهم يف اكتساب املعارف واملهارات والكفاءات، بل جيب أن ت
لتشمل حتفيز الفضول والتفكري النقدي عند الطلبة والتأكد من أنه مت بالفعل تشكيل معارف حقيقية 
لديهم. يف حني جند على أرض الواقع أنه يف كثري من األحيان يتم التعامل مع املعرفة داخل مؤسسات 

د من البحوث أن هذا الشكل يف التعليم العايل كسلعة ميكن نقلها من شخص آلخر، وقد كشفت العدي
نقل املعرفة يعيق التعلم الفعال واملبتكر. وعليه فإن استمرار التعليم العايل باجتاه نقل املعرفة سيحول دون 
ختريج كوادر منتجة ومبدعة، لديها الفضول للحصول على املعرفة الوظيفية، وبالتايل سيكون هذا التعليم 

تحديات العاملية عاجزاً عن حتقيق تطلعات الطلبة داخله، وتطلعات اتمع على املدى املنظور، ويف إطار ال
بالتايل باتت مؤسسات التعليم ) Pre Vadovic, Boras, Lauc, 2012, p1-2احمليط فيه أيضاً.(

العايل واملسؤولون عنها معنية بإنشاء املعرفة على املستوى الشخصي واتمعي, األمر الذي يشكل حتدياً 
ملؤسسات وألعضاء اهليئة التدريسية فيها من أجل مساعدة الطلبة على جعل معارفهم وظيفية هلذه ا

فأضحى اهلدف الرئيس ألغلب نظم التعليم العايل يف العامل إعداد  ).Jacoby, 1996,p.5وانتاجية. (
وتأكيد القيم الطلبة كي يكونوا مواطنني فعالني على اعتبار أن املؤسسات التعليمية املكان األفضل لغرس 

واملعارف واملهارات املرتبطة باملواطنة، الالزمة إلنتاج مشاركة فعالة يف احلياة املدنية والسياسية داخل اتمع 
)Education Commission of the States, 2013, p.1 .( فالتعليم العايل من شأنه مشاركة األفراد
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 النقدي والتأمل والقدرة على تطبيق املهارات خارج يف اتمع من خالل تطوير قدرة الطلبة على التفكري
جماالم الدراسية املختارة، بذلك يستطيع التعليم العايل تزويد الطلبة بأحد أهم الكفاءات الالزمة للتغلب 
على التعقيدات املتزايدة يف اتمع املعاصر من خالل حتسني املهارات واألفكار الالزمة للمشاركة باحلياة 

  ).Ryan,2008,31ة احلديثة. (املدني
وهذه األدوار اجلديدة للتعليم العايل ال تتحقق بصورة عفوية لكن من خالل اعتماد مداخل وأساليب 
جديدة من شأا مساعدة هذا التعليم على حتقيق تعلم فعال وشراكات حقيقية مع اتمع ومواطنة فعالة، 

ة واحدة. ولعل من أبرز هذه املداخل املعاصرة مدخل التعلم فالتعليم الفعال واملواطنة الفعالة وجهان لعمل
الذي يساعد على غرس الشعور باملسؤولية املدنية لدى الطلبة والوعي ). Service Learningاخلدمي (

اتمعي لديهم، وتشجيعهم على التفكري النقدي واإلبداع واالكتشاف للقضايا احليوية بالنسبة للمجتمع. 
)Grassel,2006,p.10(.  

ينطلق التعلم اخلدمي بشكل رئيسي من إشراك اتمع املدين يف التعلم مما يساعد على تفعيل التعلم 
داخل اجلامعات املعتمدة هلذا املدخل من خالل ربط املناهج النظرية بالتطبيق العملي هلا داخل اتمع 

  نون فعالون يف جمتمعهم.احمللي، األمر الذي يعمل على حتفيز التفكري لدى الطلبة أم مواط
فاهلدف الرئيسي للتعلم اخلدمي يكمن جبعل مجيع املستفيدين منه على وعي مبسؤوليام وحقوقهم،    

وتطوير قدرام من أجل املشاركة يف اتمع وتعزيز املهارات الالزمة للمواطنة الفعالة، وحتسني اتمع 
عالة من خالل حماضرات أكادميية لكن من خالل العمل على املدين. فالتعلم اخلدمي ال يعزز املواطنة الف

مشاركة الطلبة يف حتسني جمتمعهم، وتطبيق معارفهم األكادميية يف الواقع مبا يليب احتياجات هذا الواقع، 
ويسهم يف النهوض به حنو األحسن، هذا إىل جانب إتاحة الفرصة أمام الطلبة للتفاعل مع العمالء 

  ). Ryan,2008,p.32مهارات التعامل مع اآلخرين يف حيام املهنية املستقبلية. ( احلقيقيني، واكتساب
وانطالقًا من أمهية التعلم اخلدمي يف متكني التعليم العايل من حتقيق التعلم الفعال واملواطنة الفعالة 

من التعليم  لدى الشباب داخل جمتمعهم تعد أمريكا من الدول السباقة لتبين هذا املدخل، وقد مثل جزءاً 
 National Society for(التجرييب الذي حظي بدعم من اجلمعية الوطنية للتعلم التجرييب 

Experiential Education (NSEE).(  اخنرطت هذه اجلمعية بتطوير مدخل  1971ومنذ عام
للتعلم التعلم اخلدمي، وتشجيع األحباث يف جمال التعلم التجرييب. بعد ذلك كلفت اجلمعية األمريكية 

بالشراكة مع مؤسسة  )American Association for Higher Education (AAHE)العايل (
بتكليف ) Corporation for National and Community Serviceاخلدمة الوطنية واتمعية  (
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ا داخل  كبار الباحثني بدراسة أمهية التعلم اخلدمي يف التعليم العايل، وتقييم الربامج اليت كان معموالً 
مت الرتكيز على الربط بني تربية املواطنة الفعالة والتعلم اخلدمي، وباتت برامج  1990اجلامعات. ومنذ عام 

 ,Denby, 2008التعلم اخلدمي منوذجاً هاماً من أجل متكني التعليم العايل يف حتقيق تربية مواطنة فعالة (
p.10(  التعلم اخلدمي يف التعليم العايل إجراء أحباث . املالحظ أن أمريكا اعتمدت يف إدخال مدخل

حول جدواه الفعلية، وعلى مشاركة فعالة بني مؤسسات التعليم العايل من جانب ومؤسسات جمتمعية من 
  جانب أخر.

أما يف كندا فلم ينتشر مدخل التعلم اخلدمي إال مع بداية األلفية الثالثة، وكانت باكورة االهتمام ذا    
 The Canadian Alliance forس االحتاد الكندي للتعلم اخلدمي اتمعي (املدخل تأسي

Community Service-Learning(  ومتثل اهلدف الرئيس هلذا االحتاد رعاية املشاركة الفعالة للطلبة
واملعلمني واتمع يف التعلم اخلدمي، ومن خالل حتديد أفضل املمارسات وتوجيهها وتقدمي احللول 

  الشائعة، وتسهيل إنشاء شبكات عمل لألفراد على املستوى احمللي والوطين والعاملي.للتحديات 
وقد انطلق هذا اهلدف من رؤية االحتاد اليت متثلت بضرورة حتفيز الطلبة والرتبويني واتمع احمللي 

إىل "املشاركة للعمل معاً من أجل الوصول ملشاركة أقوى وإحساس باملسؤولية املدنية لدى الطلبة اليت تشري 
  .)Denby,2008, p.41(النشطة والفعالة للفرد يف احلياة العامة للمجتمع مع الرتكيز على املصاحل العامة"

ورأى االحتاد الكندي أن التعلم اخلدمي جيب أن يكون جزءًا ال يتجزأ من التعليم األكادميي داخل 
  اجلامعات.

التعلم اخلدمي على نطاق واسع يف اجلامعات  مت التوجه إىل األخذ مبدخل 2004وعليه ومنذ عام 
اليت قامت بتقدمي التعلم اخلدمي التطوعي بشكل إلزامي يف برنامج ضم  FXالكندية، وكان أوهلا جامعة 

طالبًا وطالبة، فقام الطلبة بالتطوع يف املدارس احمللية ودور التمريض  400طالبًا وطالبة من أصل  90
  ارين يف ضوء دراستهم.ومالجئ النساء، وعملوا كمستش

العام نفسه إلدخال برنامج التعلم  University Guelphبنفس السياق اجتهت جامعة غيلف    
اخلدمي يف السنة الثالثة، ختصص علوم وفنون مبعدل ساعة ونصف أسبوعياً، يتاح من خالهلا الفرصة 

 ,Denby(إحدى املدارس الثانوية للطلبة لتقدمي برنامج قراءة للمراهقني ولألطفال املعرضني للخطر يف 
2008, p10-11.(  
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يتبني مما سبق أن التعلم اخلدمي يعد جزءًا من برامج التعلم األكادميي يف اجلامعات الكندية اليت 
أخذت به، ويتشارك فيه الطلبة واجلامعات واالحتاد الكندي للتعلم اخلدمي اتمعي إىل جانب املؤسسات 

  اتمعية.
ومع بداية األلفية الثالثة اجتهت احلكومة الربيطانية إىل دعم البحث يف جمال التعلم اخلدمي  ويف بريطانيا،

 Found for the ،على مستوى التعليم العايل، فتم إنشاء صندوق ملشاريع التنمية والتعلم
Development and Teaching Project  من أجل متويل مشاريع التعلم اخلدمي مثل مشروع التعلم

 Community Based Learningتعليم القائم على اتمع يف جامعة برمنغهام وليفربول.وال
Teaching Project in University of Birmingham and Liverpool.  ،يف نفس السياق

ومن أجل تعزيز قدرة التعليم العايل الربيطاين على املواطنة الفعالة والتعلم اخلدمي مت حتقيق شراكة أكثر من 
برنامج من برامج مؤسسات التعليم العايل مع اتمع احمللي. ويتوقع يف هذا اإلطار أن يكون التعلم  200

  اخلدمي وتربية املواطنة الفعالة السمة الرئيسية للتعليم العايل الربيطاين يف املستقبل.
تعلم بإطالق مشروع إقامة مركز لل 2010وعلى مستوى الدول العربية قامت األردن منذ عام 

ألف  880اخلدمي يف اجلامعة اهلامشية املدعوم من برنامج منح التبادل األوريب للدراسات اجلامعية بكلفة 
يورو بالتعاون مع جامعات عربية وأجنبية، وذلك حتقيقًا لرسالة التعليم العايل وأهدافه يف ربط تعلم الطلبة 

ساقات الدراسية اجلامعية لتعزيز قدرات الطلبة خبدمة اتمع من خالل توظيف مدخل التعلم اخلدمي يف امل
  وزيادة معرفتهم باحتياجات اتمع.

http://assawsana.com/protal/pages.pages.php?newsid=14798 
العربية إلطالق مشروع التعلم اخلدمي يف التعليم كذلك اجتهت العديد من اجلامعات يف مجهورية مصر     

العايل مثل جامعة الفيوم اليت مت فيها تطبيق مدخل التعلم اخلدمي على طلبة دبلوم بكلية الرتبية ختصص 
  )1، ص 2011. (جامعة  الفيوم، 2011-2010مواد فلسفية خالل العام الدراسي 

لى مستوى كافة املراحل التعليمية، ومنها على ويف سورية، تشكل تربية املواطنة اهلدف الرئيس ع
مستوى التعليم العايل، كذلك بدأ العمل التطوعي يشق طريقه ببطء بني الشباب يف اجلامعات السورية مع 
بداية األلفية الثالثة، كشكل من أشكال التفاعل بني الشباب واتمع الذي يعيشون فيه، دف تقدمي 

هذا اتمع، لكن هذا االجتاه مل يتطور ليأخذ شكل شراكة حقيقية  خدمات ميكن أن تساهم بتحسني
فعالة بني مؤسسات التعليم العايل واتمع احمللي مبا يعود باملنفعة على هذه املؤسسات والطلبة واتمع 
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 احمللي أيضاً، وقد يرتبط ذلك بنمطية االجتاه التقليدي يف التدريس داخل اجلامعات الذي يركز على رصد
  جناح الطلبة باالمتحانات األكادميية، وبنمط إدارة مؤسسات التعليم العايل من جانب آخر. 

  مشكلة البحث وتساؤالته: -2
يف ظل األزمة احلالية اليت تعيشها اجلمهورية العربية السورية يتكشف للجميع الدور السليب للشباب 

ذي احلرب الكونية املفروضة على هذا البلد، وكلنا الذين غرر م إعالمياً ومادياً، حيث مثلوا الوقود اليت تغ
يسمع األصوات من عامة الناس أو على مستوى املتخصصني الرتبويني والسياسيني اليت تطالب بسد 
الفجوة الكامنة يف تربية املواطنة سواء على مستوى األسرة أو على مستوى املنظمات اتمعية املقصرة ذا 

بوية املعنية مباشرة بإعداد املواطن الفعال داخل اتمع، سيما وأن اتمع اخلصوص أو املؤسسات الرت 
  السوري يف هذه الظروف احلالكة اليت مير ا أحوج ما يكون إليقاد نور املواطنة عند كل صغري وكبري.

ورية هنا يربز دور مؤسسات التعليم عموماً والتعليم العايل بوجه اخلصوص داخل اجلمهورية العربية الس
لتنهض مبسؤولية تربية املواطن الفعال القادر على التفكري النقدي وحتليل مشكالت جمتمعه، وعلى لعب 
دور إجيايب يف حتسني هذا اتمع ال سيما من خالل توظيف دراسته األكادميية داخل اجلامعات يف هذا 

التقليدية للتدريس القائمة يف أغلب اإلطار، وعلى اعتبار أن هذا اهلدف ال ميكن حتقيقه باملداخل النمطية 
اجلامعات السورية من جانب، وعلى اعتبار أن كلية الرتبية جبامعة دمشق تشهد بالوقت احلايل جهودًا يف 
إعادة هيكلتها وتطويرها، ويف ضوء ما أشارت إليه العديد من الدراسات السابقة مثل دراسة كاهن وآخرين 

)Kahen and others,2000 () وجريومJerom,2013 () ودينيبDenby,2008 ( وغراسيل
)Grassel, 2006(  عن الدور اإلجيايب ملدخل التعليم اخلدمي يف مؤسسات التعليم العايل بإعداد املواطن

الفعال الذي بات اهلدف الرئيس ألغلب نظم التعليم  يف العامل انطالقاً من أن املؤسسات التعليمية املكان 
يم واملعارف واملهارات املرتبطة باملواطنة الالزمة إلنتاج مشاركة فعالة يف احلياة األفضل لغرس وتأكيد الق

  .)Education Commission of the States, 2013,p.1املدنية والسياسية يف اتمع. (
وأن جناح ذلك يتوقف على درجة حاجة الطلبة ملشاركتها ذا النمط من التعليم تربز ضرورة تعرف  

ت الطلبة عينة الدراسة احلالية حنو املشاركة بالتعليم اخلدمي داخل كلية الرتبية، وعليه تتحدد مستوى حاجا
  مشكلة البحث احلايل بالسؤال الرئيس التايل:

ما مستوى حاجات طلبة كلية التربية بجامعة دمشق من وجهة نظرهم لألخذ بمدخل التعلم الخدمي 
  في إطار تعزيز المواطنة الفعالة؟

  عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:ويتفرع 
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  ما هو مدخل التعلم اخلدمي من حيث املفهوم واألهداف واألمهية ومتطلبات النجاح؟ -
  ما دور التعلم اخلدمي يف تعزيز املواطنة الفعالة؟ -
ما مستوى حاجات طلبة كلية الرتبية جبامعة دمشق لألخذ مبدخل التعلم اخلدمي يف إطار تعزيز  -

  املواطنة الفعالة لديهم؟
  أهداف البحث:  -3

  يسعى البحث احلايل لتحقيق األهداف التالية:
  تعرف مدخل التعلم اخلدمي من حيث املفهوم واألهداف واألمهية ومتطلبات النجاح. -3-1
  تعرف دور مدخل التعلم اخلدمي يف تعزيز املواطنة الفعالة لدى عينة طلبة التعليم العايل. -3-2
تعرف مستوى حاجات الطلبة يف كلية الرتبية جبامعة دمشق من وجهة نظرهم لألخذ مبدخل  -3-3

  التعلم اخلدمي يف إطار تعزيز املواطنة الفعالة لديهم.
حتديد تأثري املتغريات املستقلة (اجلنس, السكن, السنة الدراسية, التخصص, عدد الفعاليات  -3-4

 تمع,) على استجابات عينة البحث احلايل.فيها با التطوعية اليت متت املشاركة
  أهمية البحث: -3
  تنبع أمهية البحث احلايل من االعتبارات التالية: 

من أمهية جمال التعلم اخلدمي كمدخل جترييب يف التعلم يساعد على حتقيق املواطنة الفعالة، واجتاه  -4-1
  باتمع بصورة فعالة ومنهجية. معاصر تأخذ به الدول يف إطار ربط املؤسسات الرتبوية والتعليمية

احلاجة املاسة لتحسني تربية املواطنة جبميع مؤسسات التعليم عموماً, وعلى مستوى التعليم العايل  -4-2
  بوجه اخلصوص.

  عدم تناول دراسة تناولت جمال التعليم اخلدمي واملواطنة الفعالة يف اجلمهورية العربية السورية. -4-3
ه البحث يف نتائجه من فائدة للقائمني على إعادة هيكلة التعليم العايل يف ما ميكن أن يقدم -4-4

اجلامعات السورية، سيما على مستوى كليات الرتبية يف جمال ربط التعليم األكادميي داخل اجلامعة بالتطبيق 
  الوظيفي له داخل اتمع مبا يعود بالفائدة على الطلبة واجلامعة واتمع.

أمام الباحثني إلجراء دراسات وأحباث عملية جديدة حول التعلم اخلدمي وإمكانية  فتح اال -4-5
  تضمينه باملناهج الدراسية على كافة مستويات املراحل التعليمية.
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  فرضيات البحث: -5
  يقوم البحث على الفرضيات التالية:

ى إىل متغري اجلنس بني متوسطات استجابات عينة البحث تعز إحصائية ال توجد فروق ذات داللة  -5-1
 ( ذكر/ أنثى).

بني متوسطات استجابات عينة البحث تعزى إىل متغري إحصائية ال توجد فروق ذات داللة  -5-2
 السكن ( ريف/ مدينة).

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات عينة أفراد البحث تعزى إىل متغري  -5-3
 / الثالثة الرابعة ).السنة الدراسية (األوىل/ الثانية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات عينة أفراد البحث تعزى إىل متغري  -5-4
 التخصص(رياض أطفال/ معلم صف/ تربية خاصة/ مناهج/ علم نفس/ إرشاد).

متغري  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات عينة أفراد البحث تعزى إىل -5-5
فعاليات  3فعالية/  2- 1عدد الفعاليات التطوعية اليت متت املشاركة فيها باتمع ( وال فعالية/ من 

  فأكثر).
  متغيرات البحث: -6

  تتضمن متغريات البحث اآليت: 
املتغريات املستقلة املمثلة بـ (اجلنس, السكن, السنة الدراسية, التخصص, عدد الفعاليات التطوعية  -6-1

  .فيها باتمع) ت املشاركةاليت مت
طلبة كلية الرتبية حباجات املتغريات التابعة ممثلة باستجابات أفراد العينة على بنود االستبيان اخلاصة  -6-2

  عينة البحث للمشاركة بالتعلم اخلدمي يف إطار تعزيز املواطنة الفعالة لديهم.
  منهج البحث: -7

حتقيق أهدافه واإلجابة عن الفرضيات اليت طرحها، حيث يعد  اتبع البحث املنهج الوصفي التحليلي بغية   
هذا البحث من قبيل األحباث الوصفية التحليلية ألنه يدرس مستوى حاجات الطلبة ملدخل التعلم اخلدمي 
يف إطار تعزيز املواطنة الفعالة لديهم، ويتبع البحث احلايل األسلوب امليداين يف مجع البيانات حول املوضوع 

س عن طريق تطبيق االستبانة اليت مت تصميمها هلذا الغرض، ومن مث حتليل البيانات واملعطيات املدرو 
  باستخدام القوانني اإلحصائية املناسبة، واستخالص النتائج وتفسريها.
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  أدوات البحث:  -8
  من أجل حتقيق األهداف البحثية اعتمد البحث احلايل استبانة الستطالع أراء عينة من الطلبة يف
كلية الرتبية حول مستوى حاجام للمشاركة مبدخل التعلم اخلدمي يف إطار تعزيز املواطنة الفعالة لديهم، 
وقد مت تصميم هذه االستبانة يف ضوء مراجعة الدراسات السابقة اليت تناولت التعلم اخلدمي واملواطنة 

ن األدب النظري اخلاص مبجال الفعالة على مستوى التعليم العايل، كذلك يف ضوء مراجعة ما تيسر م
  البحث.

  تتألف االستبانة من قسمين:
  القسم األول: يضم جمموع البيانات الشخصية للطلبة عينة البحث.

  ) بنداً.35القسم الثاين: ويضم بنود االستبانة اليت بلغ عددها ( 
  حدود البحث:  -9

  تشتمل حدود البحث على اآليت:
  .2014-2013الدراسي  احلدود الزمانية: متثلت بالعام -9-1
  احلدود املكانية: ممثلة بكلية الرتبية جامعة دمشق. -9-2
احلدود العلمية: وتتضمن التعلم اخلدمي يف إطار تعزيز املواطنة الفعالة، ومستوى حاجات الطلبة  -9-3

 يف كلية الرتبية لألخذ مبدخل التعلم اخلدمي يف إطار تعزيز املواطنة الفعالة لديهم.
  البحث:مصطلحات  - 10

  تتضمن مصطلحات البحث اآليت: 
 )Service Learningالتعلم الخدمي: ( - 1- 10

تعددت وجهات نظر الرتبويني فيما يتعلق مبصطلح التعلم اخلدمي، عرفه ويلس زينزسكي 
Wikzeneski  وكوميCommy   أنه مدخل جترييب يف التدريس، يتضمن مشاركة الطلبة  2007عام

يات حقيقية داخل اتمع اليت تستطيع النهوض بأهداف املناهج ببعدها بأنشطة ذات معىن، وبفعال
  .)Le Jerome, 2011, p. 59(االجتماعي والوجداين واملهين واألكادميي. وتقدم فائدة للمجتمع أيضاً. 

أنه اسرتاتيجية إدماج اخلدمة اتمعية يف التعلم والتدريس،  2012عام   Ryanيانر كذلك عرفه 
  .)Ryan,2012, p.5التعلم، وتعلم املسؤولية املدنية، وتعزيز اتمعات احمللية. ( وإثراء خربة

التعلم اخلدمي أنه شكل من أشكال التعلم التجرييب الذي يقوم  )Jacoby,1996وعرفه جاكويب (
للطلبة على مشاركة الطلبة يف األنشطة اليت تتبادل احتياجات اتمع الفرد إىل جانب إتاحة الفرص املناسبة 
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من أجل تعزيز تعلمهم وتطورهم. ويعد التفكري النقدي وتبادل األفكار من املفاهيم األساسية اليت يقوم 
    .)Jacoby,1996,p.96(عليها التعلم اخلدمي. 

املالحظ أن هذه التعاريف تتفق على أن التعلم اخلدمي ميثل مدخًال يف التعلم، ويقوم على مشاركة 
تمع احمليط بصورة مباشرة، وأنه يفيد بتعزيز التفكري النقدي، وحتمل املسؤولية املدنية الطلبة بأنشطة تفيد ا

  لدى الطلبة وبتحقيق أهداف املنهج ببعدها االجتماعي والوجداين واملهين واألكادميي.
أما التعلم اخلدمي مبفهومه اإلجرائي يف البحث ميثل مدخًال يف التعلم والتدريس، ويسمح للطلبة يف  

لية الرتبية جبامعة دمشق باملشاركة يف أنشطة عملية تفيد اتمع يف ضوء الدراسة األكادميية اليت يتم ك
تقدميها داخل اجلامعة، وأن هذا املدخل يقوم على املشاركة والتنسيق للفعاليات بني الطلبة واجلامعة واتمع 

  احمللي.
   Active Citizenship المواطنة الفعالة: -10-2
 Advisoryدت وجهات النظر حول مفهوم املواطنة الفعالة، فقد حددته اموعة االستشارية تعد
Group   ا تتضمن  1998يف تقرير كريك عامتمعية واألخالقية، إيف اجنلرتا أدراك الطلبة للمسؤولية ا

  ).(.Kerr, 2000, p 3والقدرة على االخنراط يف الفعاليات اتمعية، والوعي السياسي 
شري إىل مصطلح املواطنة الفعالة على أنه اكتساب املعارف واملواقف واملهارات املستندة على كذلك أ
  ).Lead Development Education Center, 2007,p.12قيم اتمع. (

بنفس السياق، يشري مصطلح املواطنة الفعالة إىل القدرة على التفكري كمواطنني فاعلني، مستعدين 
   ). (.DFEE, 1998, p50 أن يكون هلم تأثري يف احلياة العامة وقادرين على

املواطنة الفعالة بثالث جوانب هي املعرفة السياسية، واملسؤولية    Lee Jeromوحدد يل جريوم 
  .(.Jerom, 2013, p 62 )اتمعية واألخالقية، واملشاركة اتمعية.

عالة تكمن بقدرة  األفراد على اختاذ أن املواطنة الف  Max A . Hopeورأى ماكس أ. هوب 
القرارات اخلاصة، وحتمل املسؤولية جتاه حيام اخلاصة وجتاه جمتمعهم الذي يعيشون فيه من خالل تطوير 
املهارات واملعارف والقيم اخلاصة باملسؤولية اتمعية واألخالقية واملعرفة السياسية واملشاركة اتمعية. 

(Hope, 2013,p 97).  
الحظ على التعاريف السابقة تأكيدها على أن املواطنة الفعالة تتضمن ادراك الفرد حلقوقه اخلاصة امل

  مبمارسة دور فاعل داخل اتمع والعمل على التأثري يف هذا اتمع بصورة إجيابية.
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ة الرتبية أما بالنسبة لتعريف املواطنة الفعالة بصورا اإلجرائية فيمكن حتديدها بقدرة الطلبة يف كلي
جبامعة دمشق على تعرف حقوقهم اخلاصة داخل الكلية واتمع وممارسة مسؤوليام اتمعية والسياسية 

  واألخالقية واملشاركة يف حتسني اتمع.
  الدراسات السابقة: - 11

مشلت الدارسات السابقة بعض الدراسات العربية والعديد من الدراسات األجنبية اليت تناولت مدخل 
  لتعلم اخلدمي، ومت ترتيبها من القدمي إىل احلديث وفق اآليت:ا

  
 (Kahen, Westheimer,2000)التعلم الخدمي والمواطنة: اتجاه للبحث  - 1- 11

Service Learning and Citizen Ship: Direction for Research  

  هدفت الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:
  تعددة للتعلم اخلدمي واملفاهيم املتعددة للمواطنة اجليدة.إظهار العالقة بني االجتاهات امل -11-1-1
توضح احلاجة إىل ربط البحوث املتعلقة بالتعلم اخلدمي يف املسائل العلمية وخمتلف  -11-1-2

  التخصصات األكادميية.
إظهار احلاجة إىل اختبار العالقة بني الرسالة املدنية ملؤسسات التعليم العايل وبني تصحيح  -11-1-3

  وأثره على األهداف املدنية اإلضافية.املنهج وتنفيذه 
 ولتحقيق هذه األهداف استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، كان من أبرز النتائج اليت مت
التوصل إليها األثر اإلجيايب للتعلم اخلدمي على املواطنة الفعالة من حيث اكتساب الطلبة للمعارف وحتمل 

التعاطف مع احملرومني وااللتزام بأخالقيات اخلدمة وقبول التنوع. من املسؤولية الشخصية واالجتماعية، و 
جانب آخر دعت الدراسة إىل ضرورة تقدمي املنح الالزمة للدراسات املرتبطة بالتعلم اخلدمي وضرورة تقييم 

واملواطن  الرسالة املدنية ملؤسسات التعليم العايل والرتكيز على مفاهيم املواطنة اجليدة مثل املواطن املسؤول
  املشارك واملصلح االجتماعي.

  Why Service Learning?   (Speck,2001)لماذا التعلم الخدمي؟:   - 11-2
خذ مبدخل التعلم اخلدمي يف التوجه يف التعليم العايل إىل األهدفت هذه الدراسة إىل تعرف أسباب 

ن من أبرز النتائج اليت مت التعليم، ولتحقيق هذا اهلدف اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي, وكا
التوصل إليها أن األخذ مبدخل التعلم اخلدمي يف التعليم العايل له مربرات كثرية، فهو يساعد هذه 

تدريس الاملؤسسات على حتقيق رسالتها املتضمنة البحث والتدريس واخلدمة، كذلك أن النمط التقليدي يف 
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طلبة من جانب وبني املشاركة يف احلياة العامة من جانب ال يساعد على متكني الطلبة، وأنه يفصل بني ال
  آخر.

وبنفس السياق فقد أكدت الدراسة أن جناح مدخل التعلم اخلدمي يف التعليم العايل يتطلب من 
  أعضاء اهليئة التدريسية منح الطلبة حرية اختيار مشاريع التعلم اخلدمي.

المجتمع من خالل مشروعات التعلم ربط منهج التربية الوطنية في المرحلة الثانوية ب  - 11-3
  )2004الخدمي. (الوهابي، 

هدفت الدراسة إىل تعرف أهم مشروعات التعلم اخلدمي اليت ميكن اقرتاحها من حمتوى كتب الرتبية 
الوطنية للمرحلة الثانوية، ولتحقيق هذا اهلدف اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي بالرجوع إىل 

ت السابقة املتعلقة بالتعلم اخلدمي وكيفية ربطه باتمع، كذلك مت اعتماد أسلوب حتليل البحوث والدراسا
  احملتوى لكتب الرتبية الوطنية يف التعليم الثانوي باململكة العربية السعودية، ومت التوصل إىل النتائج التالية:

الوطنية للمرحلة  إمكانية تنفيذ مشروعات التعلم اخلدمي املقرتحة من خالل منهج الرتبية  -11-3-1
   أوصت ا األدبيات الرتبوية.يتالثانوية حسب خطوات واسرتاتيجيات التعلم اخلدمي ال

  إمكانية تنفيذ مشروعات التعلم اخلدمي ذات األمهية التطوعية والتطويرية.  -11-3-2
  (Meeropol,2006)التأثير اإليجابي للتعلم الخدمي على االحتفاظ بطلبة الكليات.  - 11-4

The Positive Impact of Service Learning on College Students 

Retention.   
هدفت هذه الدراسة إىل تعرف التأثري اإلجيايب للتعلم اخلدمي على االحتفاظ بالطلبة يف السنة األوىل 
داخل الكلية، وعلى جناحهم إىل السنة الثانية. ولتحقيق هذا اهلدف استخدمت املنهج الوصفي التحليلي، 

ليل العديد من األحباث اليت تناولت التعلم اخلدمي بالنسبة لطلبة التعليم العايل، وتوصلت إىل حيث مت حت
  العديد من النتائج كان من أمهها اآليت:

أن التعلم اخلدمي يساعد الطلبة يف النجاح داخل الكلية من خالل قدرته على حتسني  -11-4-1
خلربات الكلية، ومن خالل تعزيز نوعية التفاعل بني الطلبة وأعضاء اهليئة التدريسية يف ا

 األكادميية اإلجيابية يف تكيفهم مع الكلية يف السنة الدراسية األوىل.
يساعد التعلم اخلدمي الطلبة يف حتقيق التكامل بني اخلربات النظرية األكادميية والتطبيق  -11-4-2

 العملي فيها.



  د. ناصيف –د. منصور ......... لألخذ بمدخل التعلم الخدمي جامعة دمشقب كلية التربية طلبة اتحاج مستوى

  

 

 281

على سهولة اختاذ يساعد على التكامل االجتماعي، وعلى االلتزام املؤسسايت الالحق, و  -11-4-3
 القرارات.

 اتاحة الفرصة للطلبة للعمل التعاوين مع اآلخرين. -11-4-4
 تعزيز ثقة الطلبة بقدرام على إحداث تغري داخل أسرم وجمتمعهم. -11-4-5
التعلم الخدمي وأهميته على تعليم طلبة المرحلة الثانوية من حيث المسؤولية المدنية   - 11-5

  )Grassel, 2006والوعي المجتمعي. (
Service Learning and its Importance on Teaching Secondary 

Students Civic Responsibility and Community Awareness 

هدفت هذه الدراسة إىل تعرف التعلم اخلدمي وتأثريه على تدريس طلبة التعليم الثانوي يف تنمية 
ستخدام املنهج الوصفي التحليلي، املسؤولية املدنية والوعي اتمعي لديهم. ولتحقيق هذا اهلدف مت ا

ىل توظيف معارفهم األكادميية ومهارام إوأظهرت يف نتائجها أن التعلم اخلدمي مدخل تعليمي يقود الطلبة 
يف حتسني مدرستهم وجمتمعهم احمللي والعامل، كذلك يساعد الطلبة يف بناء املهارات الالزمة للعمل واملواطنة 

ة أن التعلم اخلدمي ينعكس على سعادة اآلباء بصورة إجيابية كوا تساعد الفعالة، كذلك أظهرت الدراس
على حتسني املستوى األكادميي ألبنائهم. وتعزيز تقبلهم للتنوع وتقديرهم للرتاث ومصاحل األخرين، والتقدير 

  للعمل التشاركي، وفهم الطلبة ألدوارهم كمواطنني داخل جمتمعام احمللية والعاملية.
 )Deny, 2008(تعلم الخدمي على إحساس الطلبة بالمسؤولية المدنية. تأثير ال - 11-6

The Impact of Service Learning on the Students’ Sense of Civic 
Responsibility. 

هدفت الدراسة إىل تعرف أثر برامج التعلم اخلدمي على إحساس الطلبة باملسؤولية املدنية يف جامعة 
وعي والتعاطف جتاه األفراد واحتياجام يف اتمع، ومن حيث الشعور أونتاريو بكندا من حيث ال

باملسؤولية الشخصية واإلحساس بالقدرة على املشاركة بتغيري اتمع، والفهم للقضايا السياسية 
  واالجتماعية اليت تؤثر على اتمع.

االستبيان كأداة حبثية، ومت ولتحقيق هذا اهلدف اعتمد البحث املنهج الوصفي التحليلي، ومت اعتماد 
  / طلبة.4طالباً، كذلك مت إجراء مقابالت مع / /67/تطبيقه على عينة مؤلفة من 

  وكان من أبرز النتائج اليت مت التوصل إليها االيت:
 أن الطلبة أظهروا وعياً كبرياً وتعاطفاً جتاه األفراد يف اتمع وجتاه احتياجام.  -11-6-1
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 اً باحلاجات اهلامة يف اتمع.بات الطلبة أكثر وعي -11-6-2
 حساساً باملسؤولية جتاه جمتمعهم.إأن الطلبة باتوا أكثر  -11-6-3
  أن الطلبة أصبحوا أكثر ثقة بقدرم على التأثري يف التغيري االجتماعي. -11-6-4
   )Brudney, Mackey, 2008تأثير التعلم الخدمي على المواطنة ( - 11-7

Service Learning Impacting Citizenship 

ذه الدراسة إىل تعرف أثر برنامج التعلم اخلدمي على حتسني املواقف واملهارات واملعارف هدفت ه
املرتبطة باملواطنة لدى طلبة املدارس الثانوية يف أمريكا، ولتحقيق هذه األهداف مت اعتماد املنهج شبه 

مدرسة خالل  100لى طالبًا وطالبة، موزعني ع 1978التجرييب، ومت تطبيق اختبار على عينة مؤلفة من 
طالباً  1054، يف عشر مراكز تطوعية، حيث مت تطبيق اختيار قبلي على 2006-2005العام الدراسي 

طالباً وطالبة، وبعد مرور عام على اية الربنامج مت تطبيق اختبار بعدي  854وطالبة، واختبار بعدي على 
  طالباً وطالبة. 70أخر على عينة مؤلفة من 

برز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة األثر اإلجيايب لربنامج التعلم اخلدمي على املواطنة وكان من أ
لدى عينة الدراسة، من حيث السلوك املدين متضمنًا سلوك املشاركة املدنية والسلوك السياسي واملشاركة 

مع املنظمات  بالنوادي املدرسية ومشاركة الطلبة اآلخرين، كذلك من حيث السلوك التطوعي، سواء
اتمعية أو مع األهل واجلريان، ومن حيث الرتكيز على القضايا احلالية اتمعية واملعارف املدنية واملواقف 
املدنية املتمثلة بالثقة بالنفس والثقة بالدميقراطية من جانب آخر. كذلك أن الطلبة أظهروا وعيًا أكرب 

اتمع، وأصبحوا أكثر قدرة  على إجياد الوقت الالزم من أجل  بالقضايا السياسية واالجتماعية اليت تؤثر يف
  إحداث تغيري إجيايب يف اتمع.

العالقة بين التعلم الخدمي والعدالة المجتمعية والحساسية للثقافات المتعددة والمشاركة  - 11-8
  )Einfeld, 2008المدنية. (

The Relationship Between Service Learning Social justice, Mufti 
cultural Competence and Civic Engagement 

هدفت هذه الدراسة إىل تعرف العالقة بني التعلم اخلدمي يف اجلامعة وبني العدالة االجتماعية 
  واحلساسية للثقافات املتعددة واملشاركة املدنية.

ة مع اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت كذلك أسلوب املقابالت الشخصي
 Americorpsالذين شاركوا بربنامج تعلم خدمي هو برنامج أمري كوربس  1101عينة من الطلبة عددها 
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. وقد 2005يف جامعة متوسطة احلجم يف الشرق األوسط. كانت تأخذ بالتعليم اخلدمي منذ عام 
الوعي مبفهوم  أظهرت هذه الدراسة يف نتائجها أن التعلم اخلدمي يساعد الطلبة يف اجلامعة على زيادة

املساواة وااللتزام بالعدالة االجتماعية وكذلك يف اكتساب املهارات الالزمة للتعامل مع األفراد من ثقافات 
متعددة مثل الصرب والتعاطف واملعاملة برفق والثقة واالحرتام. وبنفس السياق أظهرت الدراسة الرغبة لدى 

  ية بعد انتهاء الربنامج.مجيع الطلبة املشاركني مبواصلة املشاركة املدن
 ,Hughes(التعلم من الحياة خبرة جامعة أوانين في جامعة مدينة دبلن بإيرلندا.   -11-9

Redmond, 2009(  
Learning form Life: Unseen Experience in Dublin City University 
(DCU) 

سليط الضوء على هدفت هذه الدراسة إىل إظهار مراحل تطور خربة جامعة دبلن بالتعلم اخلدمي، وت
حتديات هذا التطور، اعتمدت على املنهج الوصفي التحليلي، مت حتليل الوثائق, والقوانني والتقارير اخلاصة 
ذا النموذج، وكان من أبرز ما توصلت إليه الدراسة يف نتائجها أن منوذج التعلم اخلدمي يف جامعة دبلن، 

ية دورية، وأنه كان يركز على النشاط غري األكادميي كان يشهد مراجعة تقومي  2001الذي بدأ منذ عام 
من خالل األنشطة املنهجية اإلضافية يف ااالت املدنية واالجتماعية والرياضة، وأنه انطلق برعاية رمسية 

شراف الالزم، وانتهت الدراسة بتقدمي توصيات أكدت فيها على ضرورة ويل والتنظيم واإلأمنت له التم
لنجاح هذا اق التكامل بني اجلانب األكادميي والتطبيقي، وتوفري التمويل الالزم الستمرار االستمرار بتحقي

  النموذج مع زيادة مشاركة الطلبة.
 ?Hadha, 2009 (Service Learning So What(التعلم الخدمي: ماذا بعد؟   -11-10

ف خربة إيرلندا بالتعلم هدفت الدراسة إىل تعرف مفهوم التعلم اخلدمي، وعالقته بالتفكري النقدي، وتعر   
  اخلدمي يف التعليم العايل.

لتحقيق ذلك اعتمدت الدارسة املنهج الوصفي التحليلي واعتمدت كذلك منهج دراسة احلالة.  
توصلت الدراسة يف نتائجها إىل أن التعلم اخلدمي خيتلف عن العمل التطوعي كونه ميثله جزء من التعليم 

والعمل املخربي والقراءة و.......،  كذلك أن التعلم اخلدمي يساعد األكادميي مثله مثل االمتحانات 
الطلبة على التفكري التأملي والنقدي الذي جيعلهم قادرين على رؤية البعد األوسع الذي حتدث فيه اخلدمة، 
ويساعدهم على ربط احملتوى املعريف بالواقع االجتماعي من خالل حتويل املعارف األكادميية إىل خربات 
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ملية، وأنه ميكن الطلبة من أن يكون هلم املعىن اخلاص م جتاه كل التفسريات اليت يواجهوا يف اخلربات ع
  العملية.

وقد أوصت الدراسة بضرورة إفادة إيرلندا من اخلربات العاملية على مستوى التعليم العايل فيما يتعلق 
  .قليمي والدويلكات فعالة مع اتمع احمللي واإلبتحقيق شرا 

  )Casey, 2009(التعلم الخدمي: تعزيز الوعي الثقافي لدى طلبة التمريض بالجامعة   -11-11

Service Learning: Facilitating Cultural Awareness in Under Graduate 
Nursing Students 

هدفت هذه الدراسة إىل تعرف دور التعلم اخلدمي بتعزيز الوعي الثقايف لدى طلبة التمريض جبامعة 
بإيرلندا، ولتحقيق هذا اهلدف مت األخذ باملنهج الوصفي التحليلي، ومت  Galway university لوي غا

إجراء مقابالت مع عينة من عشرين طالبًا ممن شاركوا بربامج التعلم اخلدمي، وكان من أبرز النتائج اليت 
تنمية الوعي الثقايف، والرغبة توصل إليها التأكيد على أن التعلم اخلدمي ساعد الطلبة املشاركني فيه على 

بالعمل على مساعدة األفراد من ثقافات خمتلفة، وعلى اكتساب املعارف، وعلى التعلم بصورة أفضل 
مقارنة بالشكل التقليدي للتعليم، كذلك أظهر الطلبة املشاركني انفتاحاً على املعارف اجلديدة، وقدرة على 

ما أظهر الطلبة من خالل حتليالم اليومية حساسيتهم جتاه مناقشة كل ثقافة بسلبياا وإجيابياا. ك
  حاجات األفراد يف اتمع، وعرب أغلب الطلبة عن رغبتهم مبتابعة التعلم اخلدمي بعد خترجهم.

تضمين مشروعات التعلم الخدمي في كتب التربية الوطنية والمدنية في المرحلة  - 11-12
  )2012األساسية العليا في األردن. (خضر، 

هذه الدراسة إىل حتديد أهم مشروعات التعلم اخلدمي الواجب توافرها يف كتب الرتبية الوطنية  هدفت
واملدنية يف املرحلة األساسية العليا، يف صفوف الثامن والتاسع والعاشر، وإىل تعرف ما هو موجود فعًال من 

اف مت اعتماد أسلوب حتليل املشاريع اخلدمية يف هذه الكتب، وكيفية توزيعها فيها، ولتحقيق هذه األهد
مشروع خدمي يف صورا النهائية بعد مراجعتها وإقرارها، وتبني يف  27احملتوى. ومت إعداد قائمة فيها 

نتائج الدراسة وبعد حتليل كتب الرتبية الوطنية واملدنية املختارة أن درجة توافر مشاريع التعلم اخلدمي قليلة 
، كما أظهرت الدراسة عدم وجود اختالف يف توزيع هذه املشاريع جداً، اذ بلغ عددها سبعة مشاريع

  السبعة يف الكتب الثالثة عينة البحث، وانتهت الدراسة بتقدمي عدة توصيات:
ضرورة أن يضمن القائمون على تأليف كتب الرتبية الوطنية واملدنية يف املرحلة األساسية    -11-12-1

 العليا بصفوفها الثالثة مشاريع التعلم اخلدمي.
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إعداد دليل يتعلق مبشروعات التعلم اخلدمي يتضمن كيفية اإلعداد والتخطيط والتقومي  -11-12-2
 والتنفيذ هلذه املشاريع.

  إقامة دورات تدريبية للمعلمني تتعلق بإعداد وتنفيذ وتقومي بعض مشاريع التعلم اخلدمي. -11-12-3
    )Jerome, 2013(التعلم الخدمي وتربية المواطنة الفعالة.   - 11-13

Service Learning and Active Citizen Ship Education 

هدفت هذه الدراسة إىل إجراء مقارنة بني اجتاه التعلم اخلدمي الذي تقدمه املدارس الثانوية يف 
أمريكا، واجتاه تربية املواطنة الفعالة يف املدارس الثانوية يف اجنلرتا، اعتمدت الدراسة منهج املقارن، وتوصلت 

  زها:إىل عدة نتائج كان من أبر 
وجود اختالف بني االجتاهني ناجم يف األصل عن االختالف يف فهم مصطلح اخلدمة    -11-13-1

نتيجة اختالف السياق االجتماعي بني أمريكا واجنلرتا، حيث ينظر يف أمريكا للخدمة  
 كعمل عام أما يف اجنلرتا فتعين الوطنية.

ما يعمالن على تنمية يتشابه التعلم اخلدمي يف أمريكا وتربية املواطنة يف اجنلرتا, كو  -11-13-2
املهارات اخلاصة باملواطنة الفعالة لدى الطلبة، ال جمرد الوقوف عند إعداد املواطن، 
ويتشاان كذلك يف اجتاهها أن هدف املواطنة الفعالة ال يتحقق بصورة عفوية, لكن من 

 خالل التجربة املباشرة املتمحورة حول مهارات املواطنة الفعالة.
  دمي بدأ يف أمريكا قبل البدء برتبية املواطنة الفعالة يف اجنلرتا.أن التعليم اخل -11-13-3

  تعليق على الدراسات السابقة:
  يتبني من خالل مراجعة للدراسات السابقة اآليت:

  أا تعكس االهتمام الدويل املعاصر مبدخل التعلم اخلدمي. -
  فعالة.أن أغلب الدراسات السابقة ربطت بني التعلم اخلدمي واملواطنة ال -
معظم الدراسات السابقة تعكس أمهية مدخل التعلم اخلدمي يف حتقيق التعلم الفعال الذي يف مضمونه  -

  يستطيع املتعلم ربط ما تعلمه داخل قاعات الدراسة بتحقيق منفعة للمجتمع احمللي.
اسة , ودر (Speck,2001)أغلب الدراسات السابقة اعتمدت املنهج الوصفي التحليلي مثل دراسة  -

(Grassel,2006)ودراسة , (Denby, 2008).  
 ,Brudney, Mackey(وأن بعض الدراسات اعتمدت على املنهج شبه التجرييب مثل دراسة 

2008.(  



  2016 – الرابعالعدد  - المجلد الرابع عشر ....................……. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  
 

 286

يتشابه البحث احلايل مع الدراسات السابقة من حيث املنهجية، حيث اعتمد املنهج الوصفي  •
 على مستوى التعليم العايل. التحليلي، وأنه تناول موضوع التعلم اخلدمي واملواطنة

طلبة كلية عينة من خيتلف البحث احلايل عن الدراسات السابقة كونه يتمحور حول تعرف درجة حاجة  •
الرتبية للمشاركة يف برامج التعلم اخلدمي يف إطار تعزيز املواطنة الفعالة، كذلك ختتلف عنها من حيث 

 ورية العربية السورية.احلدود املكانية، فالبحث يتناول موضوعه يف اجلمه
استفاد البحث احلايل من الدراسات السابقة جبوانب كثرية، لعل أبرزها تعرف جوانب التعلم اخلدمي  •

واملواطنة الفعالة، كذلك يف الرجوع إىل مراجع أخرى اعتمدا تلك الدراسات، ويف بناء االستبيان 
 الذي مت اعتماده كأداة للبحث احلايل.

  اإلطار النظري:  - 12
  فهوم التعلم الخدمي:م - 12-1

إن التعلم اخلدمي كنموذج للتعلم التجرييب له جذوره يف نظرية جون ديوي اليت تنص على أن 
  )Rebecca, Denby,2008,p.3("التفاعل بني املعارف واملهارات والتجربة هو مفتاح عملية التعلم". 

لتعلم اخلدمي على مستوى التعليم تعد الواليات املتحدة االمريكية من الدول السباقة لألخذ مبدخل ا
العام والتعليم اجلامعي يف إطار العمل على متكني التعليم من حتقيق أهدافه املرتبطة بالفرد واتمع على حٍد 

  سواء.
يقوم مفهوم التعلم اخلدمي على ثالثة جوانب أساسية, هي: املنهج, والطالب, واتمع احمللي، وميثل طريقة 

تنمية معلومات واجتاهات الطلبة، وإكسام مهارات متعددة من خالل مشاركتهم  تدريسية دف إىل
الفاعلة يف جمتمعهم احمللي، حبيث تكون هذه املشاركة مبنية على خربات تعليمية منظمة, ومدروسة لتحقيق 

كادميي، وإجياد احتياجات اتمع احمللي، وإجياد التعاون بني املؤسسة التعليمية واتمع، وتكامل املنهج األ
الوقت الالزم للمالحظة والتفكري وقيام الطالب بكتابة ما رآه أو نفذه من نشاطات مصاحبة يتطلبها 
املشروع اخلدمي، ويئة الفرصة الكتساب الطلبة مهارات أكادميية جديدة يف مواقف حقيقة تتعلق 

ن دفع عملييت التعلم والتعليم إىل خارج مبجتمعهم احمللي، وتعزيز ما مت تدريسه داخل املؤسسة التعليمية ع
  ).Chester, 1990, p.9(قاعات الدراسة وتطوير حس االهتمام والرعاية لآلخرين 

التخطيط, وحتديد  أما جتسيد التعلم اخلدمي على أرض الواقع فيقوم على ثالث مراحل, هي
 Center for(تقومي األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها، مث تنفيذ اخلدمة، بعد ذلك التأمل وال

Innovation in Teaching and Learning, 2003, p.1 ،(  هذا يظهر أن التعلم اخلدمي ميكن أن
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يساعد املؤسسات التعليمية يف حتقيق أهدافها املرتبطة باجلانب األكادميي, واملهارات الوظيفية, وأيضاً 
  شراكة حقيقية مع هذا اتمع. األهداف املرتبطة بتنمية اتمع احمللي احمليط ا, وحتقيق

بنفس السياق خيتلف التعلم اخلدمي مبفهومه هذا عن برامج خدمة اتمع اليت ميكن أن تقدمها 
بعض املؤسسات التعليمية، وعن اخلربات التطوعية من حيث كونه يقوم على االدماج املتعمد للخدمة 

األكادميي، ويساعده على تطبيق معارفه يف مواقف  واتمع, وعلى املشاركة املتبادلة بني الطالب ملنهجه
حقيقة داخل اتمع، ذلك بالتشارك مع أعضاء من اتمع احمللي، وحتت إشراف أعضاء اهليئة التدريسية 

  ).Rebecca, Denby,2008,p.3(يف اجلامعة، واهليئة التعليمية يف املدارس. 
النفسي بكلية الرتبية بتقدمي املساعدة واإلرشاد  صص اإلرشاديف ختكأن يتم التخطيط لقيام الطلبة 

النفسي لألطفال وذويهم يف مدارس ومراكز اإليواء، ذلك باملشاركة بني الطلبة، واألساتذة املتخصصني يف 
  الكلية، وبني منظمات اتمع احمللي املعنية يف هذا اال.

  أهداف التعلم الخدمي: - 12-2
  مجلة من األهداف، لعل من أبرزها:يسعى مدخل التعلم اخلدمي إىل حتقيق 

 تعزيز املواطنة الفعالة واملسؤولية املدنية. -12-2-1
 تنمية قدرة الطلبة على حتقيق خيارات مهنية تناسب حاجام واستعدادام. -12-2-2
 حتقيق التنمية على املستوى الشخصي للطلبة املشاركني. -12-2-3
و أعضاء اهليئة التدريسية, أو حتقيق املنفعة جلميع املشاركني يف التعلم اخلدمي, سواء الطلبة أ -12-2-4

 اتمع احمللي.
حتسني تعلم الطلبة, وتطوير قدرام من خالل املشاركة الفعالة خبربات خدمية منظمة تليب  -12-2-5

 حاجات اتمع احلقيقية، وترتبط مباشرة باملنهج األكادميي.
ليشمل تعزيز ما يتعلمه الطلبة داخل القاعات الدراسية من خالل توسيع نطاق التعلم  -12-2-6

 اتمع احمللي، وتنمية االحساس لديهم برعاية اآلخرين.
 توطيد العالقة بني اتمع احمللي واملؤسسات التعليمية. -12-2-7
اكساب الطلبة مهارات التفكري النقدي والتأمل, ومهارات حل املشكالت بصورة فردية،  -12-2-8

  وبالتشارك مع اآلخرين.
-ncyclopediahttp://www.answers.com/Library/Education/E

13576087 
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إن هذه األهداف تتوافق متامًا مع مفهوم التعلم اخلدمي، وتعمل على جتسيده على أرض 
الواقع بصورة جيدة من حيث كوا مشلت املتعلم واتمع احمللي واجلانب اخلاص باملواطنة 

ل املشكالت، الفعالة, وما يرتبط ا من مسؤولية مدنية, ومهارات التفكري النقدي, ومهارة ح
وعليه ميكن القول إن التعلم اخلدمي بأهدافه الشاملة حيقق التعلم الفعال جبميع جوانبه، وهو 

  ليس حبد ذاته إمنا وسيلة لتحقيق هذه الفعالية.
  

  ميزات األخذ بمدخل التعلم الخدمي - 12-3
  حيقق األخذ مبدخل التعلم اخلدمي العديد من امليزات مثل:

 املال البشري.أنه يساهم  بتطوير رأس   -12-3-1
 حتسني مواقف الطلبة جتاه اآلخرين. -12-3-2
 اكتساب الطلبة ملهارات التعاون والعمل مع خمتلف أطياف اتمع. -12-3-3
 يساعد الطلبة على حتسني املهارات املرتبطة بتنظيم املشاريع البحثية القائمة على اتمع. -12-3-4
 يساهم بصورة مباشرة يف توجيه االنتباه حنو أهداف اجتماعية أوسع. -12-3-5
يعزز تربية املواطنة الفعالة من خالل املهارات املرتبطة باملواطنة الفعالة اليت يساعد الطلبة  -12-3-6

 .)Jerome, 2011, p.61على اكتساا. (
يساعد على بناء شخصية الفرد، وتأكيد ثقته بنفسه ومينحه القدرة على تقدمي أية خدمة  -12-3-7

 مفيدة للمجتمع.
ى عما كانوا حيققونه باألساليب التقليدية يف يساعد الطلبة يف احلصول على درجات أعل -12-3-8

التدريس، لوجود فرصة أمامهم من أجل تطبيق املفاهيم الدراسية اليت تعلموها داخل قاعات 
 ).1852، 2012الدراسية. (خضر،

يساعد املدرسني على حتسني أدائهم، ومتكينهم من إثارة اإلبداع والرغبة بالتعلم لدى  -12-3-9
(املصلح الرتبوي والرائد يف علم  Horasmanهوراس مان  الطلبة، وهذا يتفق مع رأي

الرتبية املقارنة) عندما قال: "إن املعلم الذي حياول التعليم دون القدرة على إثارة الرغبة 
 .)Dowen, 2005, p. 14بالتعلم لدى الطلبة يبقى على حديد بارد". (

دميية واملعارف يف مواقف يوفر الفرصة املناسبة للطلبة من أجل اكتساب املهارات األكا -12-3-10
 حقيقية داخل جمتمعهم.
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تعزيز ما مت تعلمه داخل الكلية، وتوسيع نطاق التعلم إىل اتمع احمللي الذي من شأنه  -12-3-11
 مساعدة الطلبة يف تعزيز وتنمية االحساس باآلخرين.

يث يوفر الوقت الالزم للطلبة للتعبري عن خربام أثناء تأدية النشاط اخلدمي، سواء باحلد -12-3-12
 والكتابة أو التأمل والتفكري النقدي.

مساعدة الطلبة يف تقدمي مسامهات فعالة للمجتمع من خالل املشاركة بأنشطة وخربات  -12-3-13
  منظمة بالتنسيق بني الكلية واتمع.

)Center for Innovation in Teaching and Learning, 2003, p.1(  
عاد التعلم اخلدمي، وأهدافه اليت يقوم عليها، وهي يرتتب على هذه األمهية القول أا تغطي كافة أب

تتوافق مع جانب آخر مع النتائج الفعلية اليت أفضت إليها جتربة كلية الرتبية جبامعة الفيوم جبمهورية مصر 
العربية اليت طبقت مدخل التعلم اخلدمي على طلبة الدبلوم العام ختصص فلسفة يف تدريس موضوعات 

كة السياسية ذلك ضمن أنشطة مشروعات التعلم اخلدمي، وذلك ضمن شراكة بني على االجتماع واملشار 
جامعة الفيوم املصرية وجامعة مرييالند بأمريكا، وقد بنيت جامعة الفيوم أن هذا املدخل كان تطبيقه جمدياً 

  ).10، ص 2011يف حتقيق اآليت: (جامعة الفيوم،
طبيق مدخل التعلم اخلدمي أثناء عملية اكتساب الطلبة للمهارات التدريسية الالزمة لت -

  التدريس يف الرتبية العملية، ويف التدريس الفعلي داخل املدارس.
  تنمية االجتاه اإلجيايب حنو مهنة التدريس. -
  حتقيق األهداف االجتماعية يف خدمة اتمع املتمثلة بـ: -

 ربط موضوعات املقرر الدراسي بالواقع االجتماعي احمليط بالطالب. •
 املسامهة يف تنمية الوعي االجتماعي، واحلث على املشاركة االجتماعية والسياسية. •
تدريب معلمي املدارس على كيفية استخدام االسرتاتيجيات التدريسية اليت تساعد  •

 املدرسة واملعلم يف رفع مستوى العملية التعليمية.
  دور التعلم الخدمي في تعزيز المواطنة الفعالة لدى الطلبة:  - 12-4

ساعد التعلم اخلدمي يف تعزيز املواطنة الفعالة لدى الطلبة داخل املؤسسات التعليمية من خالل ي
  مساعدة الطلبة على اكتساب املهارات واملعارف واالجتاهات اليت تتطلبها هذه املواطنة الفعالة.

تمع احمللي من إن مشاركة الطلبة بالتعلم اخلدمي يوفر الفرصة املناسبة هلم للمشاركة الفعالة مع ا
خالل تنفيذ مشاريع خدمية ميكن أن تساعد يف تطوير وعيهم اخلاص بالقضايا اتمعية، وتعزز شعورهم 
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باملشاركة يف جمتمعهم، وازدياد ثقتهم بقدرة أفراد اتمع احمللي على حل مشاكل هذا اتمع. إىل جانب 
رام الشخصية فيما يتعلق بالتعامل مع خمتلف أن مشاركة الطلبة بالتعلم اخلدمي يساهم بتنمية مها

اجلماعات العرقية داخل اتمع، ومينحهم قدرة أكرب على التفاهم الثقايف، وتنمية اهلوية الوطنية والنمو 
الروحي، ويساعدهم ألن يكونوا أكثر ثقة خبيارام املهنية، وعلى استعداد أكرب للعمل مقارنة مبن مل 

  .)Bowen, 2005, p.14مي. (يشاركوا بالتعلم اخلد
مما سبق نالحظ أن التعلم اخلدمي يتمحور بصورة رئيسة حول املواطنة من خالل ما ميكن أن حيققه 

  من معارف ومهارات واجتاهات على املستوى الشخصي للطلبة وعلى مستوى اتمع.
  متطلبات نجاح التعلم الخدمي: - 12-5

عايل اجلامعي على توافر العديد من الشروط لعل من يتوقف جناح مدخل التعلم اخلدمي يف التعليم ال
  أبرزها اآليت:

توفر قيادة على مستوى اجلامعة، قادرة على توفري املوارد الالزمة والشراكات املناسبة مع   -12-5-1
 اتمع.

 التقومي املستمر، والتحسني بصورة مستمرة يف ضوء نتائج تقومي املشاركة ذا املدخل. -12-5-2
 اختيار مشاريع التعلم اخلدمي. مراعاة رغبة الطلبة يف -12-5-3
 التنمية املهنية املستمرة للقائمني على التعلم اخلدمي داخل مؤسسات التعلم اخلدمي. -12-5-4
 وجود شراكة جمتمعية قوية. -12-5-5
 .)Ryan, 2012, p. 5شر ثقافة التعلم اخلدمي داخل املؤسسات التعليمية ويف اتمع. (ن -12-5-6
  اإلطار الميداني: - 13
  إجراءات البحث:  - 13-1

  جراءات الميدانية للبحث مايلي:تتضمن اإل
  المجتمع األصلي وعينة البحث وأدواته: وتتحدد بـ:

ويشـــمل طـــالب كليـــة الرتبيـــة جبامعـــة دمشـــق, ويبلـــغ عـــددهم حســـب ماجـــاء يف مجتمـــع البحـــث:  •
  ) طالباً وطالبة من التخصصات مجيعها.10251( 2014-2013الدليل اإلحصائي لعام 

, بنسـبة ) طالبـاً وطالبـة203على عينة عرضـية، بلـغ عـدد العينـة (مت تطبيق البحث عينة البحث:   •
ـــــذين حيضـــــرون  1,98% ـــــل عـــــدد الطلبـــــة املســـــجلني يف الكليـــــة ال إىل اتمـــــع األصـــــلي، وهـــــي متث

  ).1حماضرام وفق اجلدول الدراسي، موزعني حسب اجلدول رقم (
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  )1الجدول رقم (
  مدروسةيبين توزع عينة البحث بالنسبة إلى  المتغيرات ال

  النسبة  العدد  المتغيرات

  الجنس

  % 17.7 36  ذكور
 % 82.3 167  إناث

 %  100 203  المجموع

  السكن

 % 64.0 130  مدينة
 % 36.0 73  ريف

 % 100 203  المجموع

  السنة الدراسية

 % 80.3 163 األولى
 % 1.5 3 الثانية
 % 12.8 26  الثالثة
 % 5.4 11  الرابعة

 % 100 203  المجموع

  التخصص

  % 4.9 10  رياض أطفال
 % 15.8 32 معلم صف
 % 29.6 60  تربية خاصة

  % 1.5 3  مناهج
  % 25.1 51  علم نفس

     23.2 %   47  إرشاد نفسي
 % 100 203  المجموع

عدد الفعاليات التطوعية التي 
  شاركت فيها بالمجتمع

  % 55.2 112 ال شيء
 % 31.5 64 فعالية 2-1من 

 % 13.3 27 ثالث فعاليات فاكثر
 % 100 203  المجموع

لإلجابة عن أسئلة البحث مت تصميم أداة االستبانة ـدف تعـرف مسـتوى حاجـات عينـة أداة البحث:  -
من طلبة كلية الرتبية جبامعة دمشق للمشاركة بالتعلم اخلدمي يف إطار تعزيز املواطنة الفعالة، بصورا األولية 

) بنــــداً, وبعــــد حتكــــيم االســــتبانة, مت إضــــافة ثالثــــة بنــــود بنــــاء علــــى رأي 32داة علــــى (حيــــث اشــــتملت األ



  2016 – الرابعالعدد  - المجلد الرابع عشر ....................……. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  
 

 292

) 35) فباتـت االسـتبانة  بصـورا النهائيـة مكونـة مـن (35و 34و 33احملكمني, وهـي البنـود ذات الـرقم (
  ).2بنداً، ميكن مراجعة امللحق رقم (

 ) لالستبانة:التحقق من الشروط السيكومترية (الصدق والثبات -1- 1- 13
من أجل التحقق من الشروط السيكومرتية لالستبانة مت تطبيقها على عينة استطالعية من خارج عينة 

) اآليت يوضح توزع أفراد العينة 2وطالبة من كلية الرتبية، واجلدول ( اً ) طالب21الدراسة مؤلفة من (
  االستطالعية

  )2الجدول رقم (
  عيةيبين توزع أفراد العينة االستطال

  النسبة  العدد  المتغيرات

  الجنس

 % 42.9 9  ذكور
  % 57.1 12  إناث

 %  100 21  المجموع

  السكن

 % 71.4 15  مدينة
 28.6 %  6  ريف

 %100 21  المجموع

  السنة الدراسية

  % 38.1 8 األولى
 % 19.0 4 الثانية
 % 23.8 5  الثالثة
 % 19.0 4  الرابعة

 % 100 21  المجموع

  صالتخص

 % 14.3 3  رياض أطفال
 % 14.3 3 معلم صف
 % 14.3 3  تربية خاصة

 % 14.3 3  مناهج
  % 23.8 5  علم نفس

 % 19.0 4  إرشاد نفسي
 % 100 21  المجموع

 % 57.1 12 ال شيءعدد الفعاليات التطوعية التي 



  د. ناصيف –د. منصور ......... لألخذ بمدخل التعلم الخدمي جامعة دمشقب كلية التربية طلبة اتحاج مستوى

  

 

 293

 % 33.3 7 فعالية 2-1من   شاركت فيها في المجتمع
 % 9.5 2 ثالث فعاليات فاكثر

 % 100 21  المجموع
املقصود بصدق االستبانة هو أن تقيس األداة السمة أو القدرة أو الشيء اليت صدق االستبانة:  - 2- 1- 13

، 2006تدعي أا تقيسه، وذا فإن الصدق يشري إىل مدى صالحية االستبانة وصحتها، (دويدار، 
  ), وقد جرى التحقق من صدق االستبانة بطريقتني.171ص

للتأكد من صدق األداة مت عرضها على جلنة من احملكمني دق المحكمين (صدق المحتوى) : ص
من أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة دمشق, بلغ عددهم سبعة كما هو موضح بامللحق رقم 

ملوضوع  ), حيث طلب منهم التفضل بإبداء الرأي يف الصياغة اللغوية للفقرات, ومدى انتماء الفقرات1(
االستبانة، وابداء أية مالحظات أخرى، ويف ضوء مالحظات احملكمني مت إضافة البنود الثالث األخرية منها 

  ).35، 34، 33ذات األرقام ( 
ويُقصد به قدرة االستبانة على التمييز بني اموعات املختلفة، أو األفراد اليت تقع الصدق التمييزي: 

ومن أجل التحقق من هذا النوع من الصدق مت استخراج دالالت الفروق بني  درجام على طريف املنحىن،
متوسطات الدرجات اليت حصلت عليها العينة االستطالعية من خالل مقارنة درجات الفئة العليا (أعلى 

), 9.188)، حيث تبني أن قيمة اختبار(ت ستودنت) هي (%25) بدرجات الفئة الدنيا (أدىن25%
), وبالتايل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني درجات 0,01) وهي دالة عند (0,00مبستوى داللة (

الفئة العليا ودرجات الفئة الدنيا, وهذا يشري إىل صدق قوي يف نتائج االستبانة، واجلدول اآليت يوضح 
  ذلك:

 
  )3الجدول (

  يبين الصدق التمييزي لالستبانة

  االنحراف المعياري  المتوسط  العدد   الفئة 
) Tقيمة (

  ستيودنت
مستوى داللة 

  االختبار
  القرار

2
1  

 4.3931 122.400  5  عليا
 0.01دال عند  0.00  9.188

 5.7706  92.600  5  دنيا
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حيسب الصدق الذايت من خالل حساب اجلذر الرتبيعي ملعامل ثبات االستبانة، ومعامل الصدق الذاتي: 
), وهو 0.906وبذلك يكون الصدق الذايت هو ( ),0.822ثبات االستبانة كما سيتضح الحقًا هو (

  معامل صدق عال.
  0.906  =Self Validity    

املقصود بثبات االستبانة أي أن تعطي االستبانة نفس النتائج كلما ثبات االستبانة:  -3- 1- 13
، 2006دويدار، أعيد تطبيقه على نفس األفراد حتت نفس الظروف اليت طبق عليهم يف املرة األوىل (

  ).166ص
  ومن أجل التأكد من ثبات أداة الدراسة (االستبانة) مت اتباع الطرق التالية: 

) 21حيث جرى تطبيق االستبانة على عينة من خارج عينة الدراسة مؤلفة من(طريقة الثبات باإلعادة: 
حوايل ثالثة أسابيع على نفس ) ، مث أعيد التطبيق مرة أخرى بعد 2طالبًا وطالبة من كلية الرتبية اجلدول (

أفراد العينة، وقد جرى حساب الرتابط بني نتائج التطبيق األول ونتائج التطبيق الثاين بوساطة معامل 
)، وهذا الثبات إجيايب وقوي عند مستوى 0,953االرتباط بريسون، حيث بلغ معامل الثبات لالستبانة (

  )0,01الداللة (
حلساب معامل االتساق الداخلي، وتفيد يف حتديد مدى جتانس مفردات  وهي طريقة كرونباخ:طريقة ألفا  

). ووفقًا هلذه الطريقة بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ لالستبانة 144، ص2002االستبانة،(عالم، 
  ) مما يؤكد درجة الثبات العالية لالستبانة.0.822(

  تفريغ النتائج والقوانين اإلحصائية المستخدمة: -4- 1- 13
 تفريغ إجابات عينة الدراسة باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية والرتبوية  متSPSS ،

  حيث مت استخدام مقياس ليكرت اخلماسي يف تفريغ النتائج من خالل مفتاح التصحيح اآليت:
  

  ) 4الجدول رقم (
  يوضح مفتاح التصحيح الستجابات أفراد العينة

  منخفضة جدا  منخفضة  متوسطة  مرتفعة  مرتفعة جداً   االستجابة
  1  2  3  4  5  التقدير

أصغر قيمة يف االستبانة  –ومت حساب طول الفئة على النحو اآليت: تقسيم املدى (أكرب قيمة يف االستبانة 
(وهو طول الفئة), وبعد إضافة طول الفئة إىل أصغر  0.8= 5)÷ 1-5) على أكرب قيمة يف االستبانة (



  د. ناصيف –د. منصور ......... لألخذ بمدخل التعلم الخدمي جامعة دمشقب كلية التربية طلبة اتحاج مستوى

  

 

 295

), مث مت حتديد الفئة الثانية بإضافة طول الفئة إىل 1.79إىل 1انة مت حتديد الفئة األوىل (من قيمة يف االستب
, وبناء على ذلك مت حتديد مخس مستويات  للتعامل مع متوسطات الدرجات احلد األعلى من الفئة األوىل

  بناًء على قاعدة التقريب الرياضي واجلدول اآليت يوضح ذلك:
  ) 5الجدول رقم (

  يبين فئات قيم المتوسط الحسابي والقيم الموافقة لها
  التقدير في األداة  فئات قيم المتوسط الحسابي

  درجة املوافقة منخفضة جداً   1.79إىل 1من 
  درجة املوافقة منخفضة  2.59إىل  1.8من 
  درجة املوافقة متوسطة  3.39إىل  2.6من 
  درجة املوافقة مرتفعة  4.19إىل  3.4من 

  درجة املوافقة مرتفعة جداً   5إىل  4.2من 
ومن أجل حتقيق أهدف البحث مت استخدام األساليب اإلحصائية التالية بواسطة برنامج احلزم 

  :  SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية والرتبوية 
  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية. •
  ). Person Correlationمعامل االرتباط بريسون ( •
  ستيودنت) للمقارنات الثنائية. -اختبار (ت •
ملقارنة املتوسطات ألكثر من ) One Way Anova حتليل التباين األحادي انوفا ( •

 ) للمقارنات البعدية املتعددة.(Scheffeجمتمعني واختبار  
  

  اإلجابة عن سؤال البحث: - 13-2
علم الخدمي من أجل تعزيز "ما مستوى حاجات عينة من طلبة كلية التربية للمشاركة بالت

  المواطنة الفعالة؟"
دف اإلجابة عن سؤال مشكلة الدراسة مت حساب النسب املئوية واملتوسطات احلسابية 
واالحنرافات املعيارية لدرجات إجابات أفراد عينة البحث، كذلك مت حتديد مرتبة كل عبارة يف 

  يت يوضح ما مت التوصل إليه من نتائج.االستبانة حسب درجة املوافقة عليها, واجلدول اآل
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  ) 6الجدول رقم (
يبين النسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات إجابات أفراد 

  عينة الدراسة  ومرتبة كل عبارة في االستبانة

  المرتبة 
 

رقـــــــــــم 
 الفقرة

 

  البند
 

متوســــــــط  النسبة المئوية
  حسابي

 

انحــــــــراف 
 معياري

 

درجـــــــــــــــة 
 الموافقة

منخفضـــة  
  جداً 

  مرتفعة متوسطة منخفضة
ــــة  مرتفع

  جداً 

1 1 
تعزيـــــــــــــــز انتمـــــــــــــــائي 
الشخصـــــي داخــــــل 

 اتمع
 مرتفعة 0.816 3.458 8.4 40.4 40.9 9.4 1.0

2 2 

تعـــــــــــــــــــــــــــرف وإدراك 
أمهيـــــــــــة مســـــــــــؤولييت 
ودوري يف حتســــــــني 

  اتمع.

 مرتفعة 0.754 3.404 6.9 35.0 50.7 6.4 1.0

3 35 
حتفيـــــــــــــــــزي علـــــــــــــــــى 
التفكــــــري بالقضــــــايا 

  الدولية.
 متوسطة 0.940 3.325 7.9 37.4 38.4 11.8 4.4

4 31 

تنحيـــــــة اهتمامـــــــايت 
الشخصـــــــية جانبـــــــاً 
مقابـــــــــل االهتمـــــــــام 

 بقضايا أهم.

 متوسطة 0.833 3.320 4.4 39.4 42.9 10.3 3.0

5 3 

اكتســاب املهـــارات 
التدريســــــــــــــــــــــــــــــــية يف 
التــــــــدريس الفعلــــــــي 

 داخل املدارس.

 متوسطة 0.838 3.315 5.4 37.9 40.9 14.3 1.5

6 30 

حتفيـــــــــــــــــزي علـــــــــــــــــى 
مناقشـــــــــة القضـــــــــايا 
الوطنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف 

 اتمع.

 متوسطة 0.873 3.315 6.4 37.4 39.4 14.8 2.0

7 10 
الــــتعلم مــــن خــــالل 
اجلدل ومـن خـالل 

 التجريب.
 متوسطة 0.994 3.310 14.3 24.1 42.4 16.7 2.5

8 12 
إدراك أمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
إســـــــــــــــــــــــــــــــــهامايت يف 

 متوسطة 0.835 3.281 5.9 34.0 43.3 15.8 1.0
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 اتمع.

9 27 

تــــــــــــــــــوفر الفرصــــــــــــــــــة 
إلمكانيـــــــــــــة تــــــــــــــويل 
القيــــــــــادة وممارســــــــــة 
األدوار يف 
املنظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

 اتمعية.

 متوسطة 0.909 3.281 5.9 38.9 35.0 17.7 2.5

10 21 
زيــــــــــــــــــــــادة الثقــــــــــــــــــــــة 

 خبيارايت املهنية.
 متوسطة 0.938 3.266 6.9 37.4 33.5 19.7 2.5

11 22 
املشــــــــــــــــاركة حبـــــــــــــــــل 

ت العامــــة املشــــكال
 يف اتمع.

 متوسطة 0.925 3.256 5.9 37.4 36.5 16.7 3.4

12 11 

تقـــــــــــــــــدير التنـــــــــــــــــوع 
داخــــــــــــــل اتمــــــــــــــع 
.وبنـــاء جســـور مـــع 

 اجلميع.

 متوسطة 0.848 3.241 5.4 33.0 43.3 16.7 1.5

13 25 

أن أدرك 
مســــــــــــــؤولييت حنــــــــــــــو 
االهتمـــــــام بقضـــــــايا 
وطـــــــــــين وجمتمعـــــــــــي 

 احمللي.

 متوسطة 0.912 3.232 4.9 36.9 38.4 15.8 3.9

14 18 

تعــــــــــرف األنشــــــــــطة 
اليت جيـب االخنـراط 
فيهـــــــــــــــــــــا داخـــــــــــــــــــــل 

 اتمع.

 متوسطة 0.943 3.227 6.9 33.5 38.9 16.7 3.9

15 28 

ربــــــــــــــــط أهـــــــــــــــــداف 
التعلــــيم األكــــادميي 
باحتياجــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

 اتمع.

 متوسطة 0.869 3.217 4.4 34.0 43.8 14.3 3.4

16 8 

تعرف ما ميكـن أن 
أقدمـــــــــــــــــــه لتلبيـــــــــــــــــــة 
 حاجــــات هامــــة يف

 جمتمعي.

 متوسطة 0.815 3.197 2.0 37.4 40.4 18.7 1.5
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17 9 
توظيــف املعلومــات 
النظريــــــــة بتحســــــــني 

 اتمع احمللي.
 متوسطة 0.963 3.192 9.4 26.1 42.4 18.7 3.4

18 20 
تعــــــــــــرف إمكانيــــــــــــة 
تـــــــــــــــــــأثريي علـــــــــــــــــــى 

 حتسني جمتمعي.
 متوسطة 0.877 3.192 5.4 30.5 44.8 16.3 3.0

19 6 

تعـــــــــــــــــرف اجلهــــــــــــــــــة 
لة عـــــــــــــــــن املســـــــــــــــــؤو 

اخنـــــراط اجلميـــــع يف 
 اتمع.

 متوسطة 0.946 3.187 7.4 28.1 45.8 13.3 5.4

20 19 

حتفيـــــــــــــــــزي علـــــــــــــــــى 
مناقشـــــــــة القضـــــــــايا 
االجتماعيـــــــــــــــــــــــة يف 

 اتمع.

 متوسطة 0.898 3.187 4.9 33.0 41.4 17.2 3.4

21 34 

حتفيـــــــــــــــــزي علـــــــــــــــــى 
مناقشـــــــــة القضـــــــــايا 
السياســــــــــــــــــــــــــــــــــية يف 

 اتمع.

 متوسطة 0.864 3.187 3.9 32.5 45.8 13.8 3.9

22 23 
منحي القدرة علـى 

  التفاهم الثقايف.
 متوسطة 0.925 3.172 4.9 34.5 36.9 20.2 3.4

23 33 

تعـرف أثــر اخنراطــي 
بقضــــــــــــــايا وطنيــــــــــــــة 
علــــــــــــــــــى حتســــــــــــــــــني 

 اتمع.

 متوسطة 0.887 3.172 3.4 34.5 42.4 15.3 4.4

24 32 
تعـرف أثــر اخنراطــي 
بقضايا عاملية علـى 

 حتسني اتمع.
 متوسطة 0.915 3.158 4.4 32.5 42.4 15.8 4.9

25 29 

تعـرف أثــر اخنراطــي 
يف قضــــايا جمتمعيــــة 
علــــــــــــــــــى حتســــــــــــــــــني 

 اتمع.

 متوسطة 0.921 3.133 3.9 32.5 41.9 16.3 5.4

26 13 
تنميـــــــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــــــيم 
التعــاطف والشــعور 

  باملسؤولية.
 متوسطة 0.973 3.094 5.9 27.6 43.3 16.3 6.9
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27 24 
تنميــــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــــيم 

 الوطنية.
 متوسطة 0.931 3.094 3.4 33.5 36.5 22.2 4.4

28 26 

اختبار قـدريت علـى 
املســــــــامهة يف حــــــــل 
مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكالت 

 جمتمعي.

 متوسطة 0.947 3.059 3.0 33.5 35.5 22.7 5.4

29 17 
تعـــــــــرف حاجـــــــــات 

  اتمع العامة.
 متوسطة 0.847 3.005 4.4 18.7 53.7 19.2 3.9

30 5 

حتفيـــــــــــــــــزي علـــــــــــــــــى 
تشـــــــجيع اآلخـــــــرين 
للمشـــــــــــــــــــــــــــــــــاركة يف 

 ة اتمع.خدم

 متوسطة 0.957 2.842 6.4 12.3 47.8 26.1 7.4

31 14 

حتفيـــــــــــــــــزي علـــــــــــــــــى 
احملاولــــــــــــــة إلجيــــــــــــــاد 
وقـــــــت مــــــــن أجــــــــل 

 حتسني اتمع.

 متوسطة 1.001 2.818 4.4 20.2 36.9 29.6 8.9

32 16 
تعــــــــــــــــــرف فوائــــــــــــــــــد 
املســـــــامهة مبشـــــــاريع 
 خدمية للمجتمع.

 متوسطة 0.980 2.729 4.4 14.3 41.4 29.6 10.3

33 15 

كتســـاب مهــــارات ا 
التعامــــــــل احلقيقيــــــــة 
مــــــــــع اآلخــــــــــرين يف 
احليــــــــــــــــــاة املهنيــــــــــــــــــة 

 املستقبلية.

 متوسطة 0.982 2.700 3.4 13.8 45.3 24.1 13.3

34 4 
تنميـــــــــــــة مهـــــــــــــارات 
التفكــــــــــــــري الناقــــــــــــــد 

 لدي.
 منخفضة 0.990 2.438 4.4 6.4 34.5 37.9 16.7

35 7 
إدراك درجــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
تـــــــــــــــــــأثريي علـــــــــــــــــــى 

 حتسني اتمع.
16.3 40.9 29.1 10.3 3.4 2.438 0.995 

مــــــــــــــنخف
 ضة

  3.1 5.5 30.0 41.0 18.6 4.9 الدرجة الكلية
متوســــــط

 ة
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من خالل قراءة اجلدول السابق يتبني أن النسب املئوية واملتوسط احلسايب للدرجة الكلية لالستبانة 
جاءت متوسطة, أي أنه يوجد حاجة لدى الطلبة عينة البحث لألخذ مبدخل التعلم اخلدمي بدرجة 

طة، وهذه النتيجة طبيعية يف ظل غياب ثقافة التعلم اخلدمي داخل الربامج اجلامعية اخلاصة بكلية متوس
الرتبية جبامعة دمشق من جانب، وكذلك يف ظل البداية اخلجولة لربامج العمل التطوعي على مستوى 

ة اليت فرضت نفسها اجلامعة يف سوريا, وقد باتت أكثر نشاطا يف السنتني األخريتني يف ظل األزمة احلالي
على اتمع السوري عامة, وعلى طلبة اجلامعات بصورة خاصة، األمر الذي يربز أمهية التوجه لنشر ثقافة 
مدخل التعلم اخلدمي ليس فقط على مستوى برامج التعليم اجلامعي, لكن أيضاً على مستوى كافة مراحل 

اإلطار من جانب، ويف ضوء ما تشري إليه كل ا ذالتعليم ما قبل اجلامعي أسوة بالتوجه العاملي يف ه
الدراسات السابقة اليت تناوهلا البحث احلايل من أمهية كبري هلذا املدخل يف تعزيز قيم املواطنة بالربامج 
التعليمية، هذه القيم اليت ال تنفصل عن التعليم اجليد الذي تتطلع إليه املؤسسات التعليمية السورية عامة 

امعة دمشق بصورة خاصة، الذي يقوم على تنمية مهارات اإلبداع واالبتكار لدى الطلبة، وكلية الرتبية جب
وربط تعلمهم بامليدان التطبيقي له داخل اتمع، ومتكينهم من تعرف أدوارهم يف النهوض باتمع السوري 

سسات التعليمية األحوج يف الوقت احلايل ملثل هذه اجلهود، وحتقيق أعلى مستوى للمشاركة بني هذه املؤ 
  من جانب وبني اتمع من جانب آخر.

بنفس السياق، تمثلت البنود الخمسة التي سجلت أعلى درجة موافقة لدى الطلبة عينة البحث 
  فيما يلي:

جاء يف املرتبة األوىل، حصل على  "تعزيز انتمائي الشخصي داخل المجتمع) وهو "1البند رقم (  
, وهذا يعكس درجة الوعي لدى الطالب  0,816راف معياري قدره, واحن3,458متوسط حسايب قدره 

امج التعلم اخلدمي اليت ميكن أن تساعدهم على اكتساب املعلومات رب عينة البحث لضرورة املشاركة ب
واملهارات واالجتاهات اليت تتطلبها املواطنة الفعالة فيما يتعلق برفع مستوى درجة انتمائهم للبلد على 

  الصعيد الشخصي.
" جاء يف تعرف وإدراك أهمية مسؤوليتي ودوري في تحسين المجتمع) بعنوان "2والبند رقم (

, وهذا يعكس  0,754, واحنراف معياري قدره3,404املرتبة الثانية، حصل على متوسط حسايب قدره  
األمر الذي رغبة الطالب وحاجتهم بتطوير مهارام ورغبتهم بتنمية اجتاهام اإلجيابية بتحسني جمتمعهم. 

يتطلب منهم زيادة معارفهم الشخصية ليستطيعوا تطبيقها يف تفعيل مهارام يف جمال التعلم اخلدمي لتعزيز 
  قيم املواطنة لديهم. 
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" جاء يف املرتبة الثالثة، حصل  تحفيزي على التفكير بالقضايا الدولية ") بعنوان 35والبند رقم (
، وتعكس هذه النتيجة وعي  0,940اف معياري قدره واحنر  ),3,325على متوسط حسايب قدره (

من تأثريها على البعد الوطين, كذلك تعكس  الطلبة عينة البحث ألمهية عدم جتاهل القضايا الدولية انطالقاً 
الوعي لدى أغلب الطلبة عينة البحث للعالقة بني فهم الطالب للقضايا العاملية مثل قضية الفقر واألمية 

  أن تطول اإلنسان يف أي بقعة من بقاع األرض على قدرته يف املسامهة بتحسني جمتمعه.  وغريها اليت ميكن
". جاء يف تنحية اهتماماتي الشخصية جانباً مقابل االهتمام بقضايا أهم ) بعنوان "31والبند رقم (

النتيجة تبني , هذه 0.833واحنرافًا معياريًا قدره , 3,320املرتبة الرابعة، وسجل متوسطًا حسابيًا قدره 
  وعي الطلبة عينة البحث ألمهية وأولوية قضايا ترتبط باملواطنة وضرورة تقدميها على قضايا شخصية. 

 اكتساب المهارات التدريسية في التدريس الفعلي داخل المدارس." ") بعنوان 3و البند رقم (
, وهذا يعكس 0,838ه واحنراف معياري قدر ، 3,315جاء يف املرتبة اخلامسة، مبتوسط حسايب قدره 

رغبة الطلبة باكتساب املهارات الوظيفية يف التدريس مبعىن أال تقتصر على اجلانب النظري بل اختبار 
  تطبيقها على أرض الواقع بصورة فعلية أيضاً، كذلك الرغبة باالخنراط الفعال داخل اتمع.

  لى التوالي:أما بالنسبة للبنود الخمسة التي سجلت أخفض درجة موافقة كانت ع
جاء  " تحفيزي على المحاولة إليجاد وقت من أجل تحسين المجتمع" ) بعنوان14البند رقم (

, هذه النتيجة 1,001واحنراف معياري قدره , 2,818يف املرتبة احلادية والثالثني،  مبتوسط حسايب قدره 
يتهم عن حتسني اتمع تعكس ضعفًا وقصورًا يف مفهوم املواطنة لدى الطلبة سيما ما يتعلق مبسؤول

  واملشاركة فيه، األمر الذي يعكس بدوره ضعف ثقافة املشاركة اتمعية على مستوى كلية الرتبية بدمشق.  
يف املرتبة الثانية  " تعرف فوائد المساهمة بمشاريع خدمية للمجتمع" ) بعنوان16جاء البند رقم (

, وهذه النتيجة تعكس ضرورة 0,980ياري قدرهواحنراف مع, 2,729والثالثني, مبتوسط حسايب قدره 
نشر ثقافة املشاركة يف حتسني اتمع من خالل توظيف التعليم األكادميي مبشاريع خدمية، وتوضيح ما 
ميكن أن يكتسبه الطلبة من مهارات متعددة على البعد الشخصي, والوطين, واتمعي جراء مشاركتهم 

  م اخلدمي.مبثل هذه املشاريع, وهو جوهر التعل
اكتساب مهارات التعامل الحقيقية مع اآلخرين في الحياة المهنية  " ) بعنوان15جاء البند رقم (

، 0,982واحنراف معياري قدره , 2,700يف املرتبة الثالثة والثالثني مبتوسط حسايب قدره  "المستقبلية.
على النجاح باالمتحانات اخلاصة وميكن تفسري ذلك يف ضوء تركيز جل اهتمام أغلب الطلبة عينة البحث 

باملواد األكادميية، األمر الذي يعكس ضرورة األخذ مبدخل التعلم اخلدمي يف كلية الرتبية من أجل تعزيز 
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اكتساب الطلبة ملهارات متعددة يف التفكري النقدي, وحل املشكالت, والتواصل الفعال مع اآلخرين سيما 
  يف احلياة املهنية املستقبلية. 

باملرتبة الرابعة والثالثني، مبتوسط   "تنمية مهارات التفكير الناقد. " ) بعنوان4البند رقم (جاء 
، وهذه النتيجة تعكس ضعف اهتمام الطلبة عينة 9,990, واحنراف معياري قدره 2,438حسايب قدره 

الطلبة يف  ميكن تفسري ذلك يف ضوء متركز جل اهتمام البحث بتنمية مهارات التفكري الناقد لديهم، و
حتصيل أعلى درجة باالمتحانات اجلامعية بغض النظر عن مدى وظيفية حتصيلهم الدراسي يف حيام 

ويف   املهنية واالجتماعية، األمر الذي يعكس بدوره احلاجة الكبرية لتطوير برامج الدراسة اجلامعية عموماً 
طار مثل مدخل التعلم اخلدمي اليت توفر كلية الرتبية بصورة خاصة, واألخذ باملداخل احلديثة يف هذا اإل

فرصة للطلبة الكتساب املعارف واملهارات الالزمة  فيما يتعلق بالتفكري النقدي وتبادل األفكار اليت تعد من 
املفاهيم األساسية اليت يقوم عليها التعلم اخلدمي يف ظل التحديات اليت تواجه التعليم العايل الذي مل يعد 

هدافه على رصد جناح الطالب ومراقبتهم يف اكتساب املعارف واملهارات, بل جيب أن كافيًا أن تقتصر أ
تتسع هذه األهداف لتشمل حتفيز الفضول والتفكري النقدي عند الطالب, والتأكد من أنه مت بالفعل 

  تشكيل معارف حقيقية لديهم.
يف املرتبة األخرية،  "ادراك درجة تأثيري على تحسين المجتمع. " ) بعنوان7وجاء البند رقم (

, وهذه النتيجة تعكس ضعف اهتمام الطلبة 0,995واحنراف معياري قدره  2,438مبتوسط حسايب قدره 
مبمارسة تأثري يف اتمع، الذي يعد حتصيل حاصل لالجتاه التقليدي املعتمد يف التدريس إىل جانب ضعف 

تعليم العايل يف سورية رغم التطور الذي شهده ثقافة التطوع واملشاركة اتمعية على مستوى مؤسسات ال
ماسة لألخذ باجتاهات معاصرة يف ربط اجلامعة  ، األمر الذي يعكس بدوره حاجةً هذا االجتاه مؤخراً 

  باتمع يف إطار تفعيل دورها يف تربية املواطنة  لدى الطلبة.
  

  فرضيات البحث:  - 13-3
ابات عينة البحث تعزى بين متوسطات استج ةال توجد فروق ذات داللة إحصائي -1- 13-3

 لمتغير الجنس (ذكر وأنثى).
الختبار هذه الفرضية مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة على 
االستبانة, ومت استخدام االختبار اإلحصائي (ت ستيودنت), ويلخص اجلدول اآليت ما مت التوصل إليه 

  من نتائج:
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  ) 7ول رقم (الجد
  يبين داللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة البحث على االستبانة تبعاً لمتغير الجنس

  العينة
متوسط 
  حسايب

احنراف 
  معياري

درجة 
  احلرية

  قيمة (ت)
  ستيودنت

الداللة 
  االحصائية

  القرار 

 12.022 112.722  36  ذكور
  غري دالة 0.103  1.639 2.1

 13.476  108.736  176  إناث

) نالحظ أن املتوسط احلسايب لدرجات أفراد العينة من الذكور بلغ 7من قراءة اجلدول رقم (
), باحنراف معياري 108,736), واإلناث بلغ (12,022), باحنراف معياري (112,722(
)، وهي غري دالة, وبالتايل 0,103), مبستوى داللة (1,639), وقيمة (ت ستيودنت) (13,476(

  الفرضية الصفرية.نقبل 
وميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء أن احلاجة لتفعيل مدخل التعلم اخلدمي للذكور واإلناث يف عينة 
البحث على السواء، وإدراكهم ملا ميكن أن يساعدهم ليكونوا مواطنني فعالني يف جمتمع دميقراطي, وينمي 

م املعارف واملهارات يف جمال املشاركة لديهم قيم املواطنة على املستوى الشخصي واتمعي, وإكسا
الفاعلة يف جمتمعهم لتحقيق حاجات اتمع احمللي من خالل تنفيذ مشاريع حبثية تنمي لديهم الوعي 

  لألخذ ذا املدخل. 
بين متوسطات استجابات عينة البحث تعزى  ةال توجد فروق ذات داللة إحصائي -2- 13-3

 لمتغير السكن (ريف ومدينة).
الفرضية مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة على  الختبار هذه

االستبانة, ومت استخدام االختبار اإلحصائي (ت ستيودنت), ويلخص اجلدول اآليت أبرز ما مت التوصل 
  إليه من نتائج:
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  )8الجدول رقم (
  جابات أفراد عينة البحث على االستبانة تبعاً لمتغير السكنيبين داللة الفروق بين متوسطات درجات است 

  العينة
متوسط 
  حسايب

احنراف 
  معياري

درجة 
  احلرية

  قيمة (ت)
  ستيودنت

الداللة 
  االحصائية

  القرار 

 13.236 107.861 130  مدينة
 

- 
2.287-  

  0.05دالة عند  0.023
  13.003  112.260 73  ريف

), 107,861املتوسط احلسايب لدرجات أفراد العينة مدينة ( ) نالحظ أن8من قراءة اجلدول (
), وقيمة (ت 13,003), باحنراف معياري (112,260), وريف (13,236باحنراف معياري (

), وبالتايل هي دالة. لذلك 0,05)، وهي أصغر من (0,023), مبستوى داللة (2,287ستيودنت) (
اليت تنص على وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات نرفض الفرضية, الصفرية ونقبل الفرضية البديلة 

), ومن خالل مقارنة 8استجابات عينة البحث تعزى ملتغري السكن (ريف ومدينة), وبقراءة اجلدول (
  املتوسطات احلسابية نالحظ أن هذه الفروق لصاحل الريف.

يقه بشكل أوسع يف يف ضوء هذه النتيجة ميكن القول إن األخذ مبدخل التعلم اخلدمي ميكن تطب
األرياف نظرًا للتقارب الثقايف واجلغرايف واالجتماعي الذي يتيح الفرصة لالندماج مع أفراد اتمع بشكل 

عن التواصل مع املؤسسات اخلدمية والتنسيق معها يف اال التطوعي, ويف تقدمي خدمات  مباشر, فضالً 
ق مفهوم املواطنة وقوا فيما يتعلق باالرتباط يف اجتماعية على نطاق أوسع من املدينة, وذلك بسبب عم

  اتمع. 
  فيما يتعلق باألثر اإلجيايب للتعلم اخلدمي يف تعزيز املواطنة على ثقافات متعددة

بين متوسطات استجابات عينة البحث تعزى ة ال توجد فروق ذات داللة إحصائي -3- 13-3
 بعة).لمتغير السنة الدراسية (األولى, الثانية, الثالثة, الرا

للتأكد من صحة الفرضية, والكشف عن الفروق وداللتها بني متوسطات درجات استجابات أفراد 
عينة البحث  على االستبانة تبعًا ملتغري السنة الدراسية، مت حساب املتوسطات احلسابية, واالحنرافات 

  املعيارية, واجلدول اآليت يوضح النتائج:
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  الوصفي لعينة الدراسة حسب متغير السنة الدراسيةيبين اإلحصاء   )9الجدول رقم (
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العينة  السنة الدراسية

 13.087 110.454 163  السنة األوىل
 13.453 111.000 3 السنة الثانية
 12.732 104.730 26 السنة الثالثة
 16.023 105.181 11 السنة الرابعة

) يتبني وجود فروق ظاهرية بني متوسطات درجات استجابات أفراد عينة 9(ومن خالل قراءة اجلدول 
البحث على االستبانة، تبعًا ملتغري السنة الدراسية، وإلظهار داللة هذه الفروق مت استخدام حتليل التباين 

  ) للمقارنات املتعددة واجلدول اآليت يوضح ذلك:Anovaاألحادي اجلانب (أنوفا 
لدرجات عينة  ANOVAبين تحليل التباين أحادي االتجاه (أنوفا) ) ي10الجدول رقم (

  الدراسة حسب متغير السنة الدراسية

  جمموع املربعات  مصدر التباين
درجة 
  احلرية

  متوسط املربعات
  (التباين)

 Fقيم 
الداللة 
  االحصائية

  القرار

 316.981 3 950.942  بني اموعات
 174.518 199 34729.157  داخل اموعات  غري دالة 0.154 1.816

   202 35680.099  اموع
), وهي 0,154), ومستوى الداللة (F )1,816من قراءة اجلدول السابق يتبني أنه قد بلغت قيمة 

  ), وغري دالة إحصائياً, بالتايل نقبل الفرضية الصفرية.0,05أكرب من (
لدراسية كافة إىل تفعيل برامج التعلم اخلدمي مما يعين حاجة مجيع الطلبة عينة الدراسة يف السنوات ا

لتعزيز مفاهيم املواطنة كاكتساب مهارات العمل مع خمتلف أطياف اتمع, وحتسني مهارام املرتبطة 
بتخطيط املشاريع البحثية القائمة على اتمع وتنظيمها لتحقيق األهداف االجتماعية األخرى, وإبراز 

مات مفيدة للمجتمع من خالل املشاركة بأنشطة وخربات منظمة بني الكلية ثقتهم بقدرم على تقدمي خد
واتمع كمواطنني فاعلني, وتتفق هذه النتيجة مع دراسة، وهذا طبيعي يف ضوء غياب مثل هذا املدخل 

  اجلديد عن الربامج الدراسية اخلاصة بعينة الدراسة.
The Bositive Impact of Service Learning on College Students 
Retention.  

  فيما يتعلق بالتأثري اإلجيايب للتعلم اخلدمي على متغري السنوات الدراسية. 
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بين متوسطات استجابات عينة البحث تعزى  ةال توجد فروق ذات داللة إحصائي -4- 13-3
لمتغير التخصص (رياض أطفال, معلم صف, تربية خاصة, مناهج, علم نفس، إرشاد 

 نفسي).
فرضية, والكشف عن الفروق وداللتها بني متوسطات درجات استجابات أفراد للتأكد من صحة ال

عينة البحث  على االستبانة تبعًا ملتغري التخصص، مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية, 
  واجلدول اآليت يوضح النتائج:

  ) 11الجدول رقم (
  تخصصيبين اإلحصاء الوصفي لعينة الدراسة حسب متغير ال

  االنحراف معياري  المتوسط حسابي  العينة  السنة الدراسية
 15.883 110.400 10  رياض أطفال
 13.833 103.938 32 معلم صف
 12.710 111.150 60 تربية خاصة

 13.229 113.000 3  مناهج
 12.409 113.765 51  علم نفس

 12.476 105.894 47 إرشاد نفسي
ني وجود فروق ظاهرية بني متوسطات درجات استجابات أفراد عينة ) يتب11ومن خالل قراءة اجلدول (

البحث على االستبانة، تبعًا ملتغري التخصص, وإلظهار داللة هذه الفروق مت استخدام حتليل التباين 
  األحادي اجلانب (أنوفا) للمقارنات املتعددة, واجلدول اآليت يوضح ذلك:

  ) 12الجدول رقم (
لدرجات عينة الدراسة حسب متغير  ANOVAحادي االتجاه (أنوفا) يبين تحليل التباين أ

  التخصص

  جمموع املربعات  مصدر التباين
درجة 
  احلرية

  متوسط املربعات
  (التباين)

 Fقيم 
الداللة 
  االحصائية

  القرار

 547.306 5 2736.529  بني اموعات
3.273 0.007 

دالة عند 
0,01 

 167.226 197 32943.570  داخل اموعات
   202 35680.099  اموع
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), وهي أصغر 0,007), ومستوى الداللة (1,816( F) يتبني أنه قد بلغت قيمة 12من قراءة اجلدول (
), ومن أجل معرفة مصدر الفروق بني متوسطات درجات 0,01), وبالتايل هي دالة عند(0,01من (

) للمقارنات البعدية  Scheffeم اختبار شيفيه (استجابات أفراد عينة البحث على االستبانة، مت استخدا
  املتعددة, واجلدول اآليت يوضح نتائج هذا االختبار:

  )13الجدول رقم (
) لمعرفة مصدر الفروق بين متوسطات درجات استجابات أفراد  Scheffeيبين نتائج اختبار ( 

  عينة البحث على االستبانة
  االختصاص

 )I(  
  االختصاص

 )J(  
سط اختالف المتو 

  )J) و  (Iبين (
  القرار  قيمة الداللة

  رياض أطفال

  دالة غري 0.862 6.463 معلم صف
 غري دالة 1.000 0.750- تربية خاصة

 غري دالة 1.000 2.600- مناهج
 غري دالة 0.989 3.365- علم نفس

 غري دالة  0.962 4.506 إرشاد نفسي

 معلم صف

  دالة غري 0.862 6.463- رياض أطفال
بية خاصةتر   غري دالة 0.266 7.213- 

 غري دالة 0.929 9.063- مناهج
 0.05دالة عند  0.049 *9.827- علم نفس

 غري دالة  9940. 1.956- إرشاد نفسي

 تربية خاصة

  دالة غري 1.000 0.750 رياض أطفال
 غري دالة 0.266 7.213 معلم صف

 غري دالة 1.000 1.850- مناهج
 غري دالة 0.951 2.615- علم نفس

 غري دالة  0.502 5.256 إرشاد نفسي

 مناهج

  دالة غري 1.000 2.600 رياض أطفال
 غري دالة 0.929 9.063 معلم صف
 غري دالة 1.000 1.850 تربية خاصة
 غري دالة 1.000 0.765- علم نفس
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 غري دالة  9730. 7.106 إرشاد نفسي

 علم نفس

الةغري د 0.989 3.365 رياض أطفال  
0.05دالة عند  0.049 *9.827 ,معلم صف  
 غري دالة 0.951 2.615 تربية خاصة

 غري دالة 1.000 0.765 مناهج
 غري دالة  0.112 7.871 إرشاد نفسي

  إرشاد نفسي

 غري دالة 0.962 4.506- رياض أطفال
 غري دالة 0.994 1.956 ,معلم صف
 غري دالة 0.502 5.256- تربية خاصة

هجمنا  غري دالة 0.973 7.106- 
 غري دالة  0.112 7.871- علم نفس

) يتضح أن مصدر الفروق بني متوسطات درجات استجابات أفراد عينة البحث 13من قراءة اجلدول (
  على االستبانة هو بني طالب علم النفس وطالب معلم الصف, وذلك لصاحل طالب علم النفس.

ص علم النفس يرون بأم أكثر حاجة من غريهم لألخذ وقد يعود ذلك إىل أن الطالب يف ختص
مبدخل التعلم اخلدمي الذي يعزز من إحساسهم باملسؤولية املدنية من حيث الوعي والتعاطف جتاه األفراد, 
وحاجام يف اتمع, والقدرة على التأثري يف التغيري االجتماعي, وحتسني مواقفهم جتاه اآلخرين, وكما 

شخصيتهم وتأكيد ثقتهم بأنفسهم, ومينحهم القدرة على تقدمي أي خدمة مفيدة  يساعدهم يف بناء
للمجتمع, كتقدمي املساعدة واالستشارة النفسية لألفراد يف املؤسسات الرتبوية واملدنية كاملدارس ومراكز 

ا اال. وكما اإليواء باملشاركة مع األساتذة املتخصصني يف الكلية وبني منظمات اتمع احمللي املعنية ذ
أن األخذ مبدخل التعلم اخلدمي يعزز لدى الطالب تقدير الذات, وتقدير العمل التشاركي, وفهم أدوارهم  

 BRASSEPكمواطنني, وإحساسهم باملسؤولية داخل جمتمعهم, وتتفق مع نتائج دراسة 
تمع وفيما يتعلق بالتعاون واالندماج مع األسرة واDENBY , ودراسة  MEEROPOLودراسة

  ومفهوم التقدير للذات واتمع.
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بين متوسطات استجابات عينة البحث تعزى لمتغير الفعاليات  ةال فروق دالة إحصائي -5- 13-3
 فأكثر). 3, 2-1(ال شيء, من

للتأكد من صحة الفرضية والكشف عن الفروق وداللتها بني متوسطات درجات استجابات أفراد عينة 
تغري الفعاليات ، مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية البحث  على االستبانة تبعًا مل

  واجلدول اآليت يوضح النتائج:
 

  ) 14الجدول رقم (
  يبين اإلحصاء الوصفي لعينة الدراسة حسب متغير عدد الفعاليات

  االنحراف معياري  المتوسط حسابي  العينة  الفعاليات
 13.916 109.304 112  ال شيء

 12.721 108.703 64 2-1من
 12.097 111.778 27 ثالث فعاليات فأكثر

) يتبني وجود فروق ظاهرية بني متوسطات درجات استجابات أفراد عينة البحث 14ومن خالل قراءة اجلدول (
على االستبانة، تبعًا ملتغري الفعاليات، وإلظهار داللة هذه الفروق مت استخدام حتليل التباين األحادي اجلانب 

  نوفا) للمقارنات املتعددة واجلدول اآليت يوضح ذلك:(أ
  ) 15الجدول (

لدرجات عينة الدراسة حسب متغير  ANOVAيبين تحليل التباين أحادي االتجاه (أنوفا) 
  الفعاليات

  جمموع املربعات  مصدر التباين
درجة 
  احلرية

  متوسط املربعات
  (التباين)

 Fقيم 
الداللة 
  االحصائية

  القرار

 92.197 2 184.394  عاتبني امو 
0.519 
 

0.596 
 

 177.479 200 35495.705  داخل اموعات  غري دالة
  202 35680.099  اموع

), وهي أكرب 0.596), ومستوى الداللة (0.519بلغت ( Fمن قراءة اجلدول السابق يتبني أن  قيمة 
  ), وهي غري دالة, بالتايل نقبل الفرضية الصفرية.0.05من (

هذه النتيجة تظهر حاجة كافة الطلبة عينة البحث سواء كان لديهم فعاليات مرتبطة خبدمة اتمع, و 
أم مل يكن لديهم مثل هذه الفعاليات لألخذ بربامج التعلم اخلدمي، ألم يفتقرون إىل ثقافة التعلم اخلدمي 
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كتساب املعارف واملهارات الالزمة اليت تساعد الطلبة على تقدير أمهية املشاركة مبثل هذه الفعاليات يف ا 
اليت تتيح هلم فرصة املشاركة مع مؤسسات اتمع املدين لتفعيل قيم املواطنة لتحسني جمتمعهم بصورة 

  مستمرة.
 ملخص نتائج البحث:  - 14

  تتمثل أبرز النتائج اليت خلص إليها البحث احلايل باآليت:
14-1- تمعية يف التعلم والتدريس، وإثراء خربة التعلم، أن التعلم اخلدمي ميثل اسرتاتيجية إدماج اخلدمة ا

 وتعلم املسؤولية املدنية، وتعزيز اتمعات احمللية.
أن التعلم اخلدمي يساهم من خالل ما حيققه من أهداف يف تعزيز املواطنة الفعالة لدى الطلبة  -14-2

 املنخرطني فيه.
 أن جناح التعلم اخلدمي يف اجلامعة يتطلب: -14-3
  ستوى اجلامعة، قادرة على توفري املوارد الالزمة والشراكات املناسبة مع اتمع.توفر قيادة على م - 
 التقومي املستمر، والتحسني بصورة مستمرة يف ضوء نتائج تقومي املشاركة ذا املدخل. - 
 مراعاة رغبة الطلبة يف اختيار مشاريع التعلم اخلدمي. - 
 دمي داخل مؤسسات التعلم اخلدمي.التنمية املهنية املستمرة للقائمني على التعلم اخل - 
 وجود شراكة جمتمعية قوية.  - 
 .)Ryan, 2012, p. 5نشر ثقافة التعلم اخلدمي داخل املؤسسات التعليمية, ويف اتمع. ( - 

أن النسبة املئوية واملتوسط احلسايب الستجابات عينة البحث اخلاصة مبستوى حاجتهم  -13-4
  ية الرتبية جبامعة دمشق جاءت متوسطة.للمشاركة مبدخل التعلم اخلدمي يف كل

 أن البنود اخلمسة اليت سجلت أعلى مستوى موافقة كانت على التوايل: -14-5
 حتفيزي على التفكري بالقضايا الدولية. - 
 تعرف وإدراك أمهية مسؤولييت ودوري يف حتسني اتمع.  - 
  حتفيزي على التفكري بالقضايا الدولية. - 
 جانباً مقابل االهتمام بقضايا أهم.تنحية اهتمامايت الشخصية  - 
 اكتساب املهارات التدريسية يف التدريس الفعلي داخل املدارس. - 
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 أن البنود اخلمسة اليت سجلت أدىن درجة موافقة كانت على التوايل: -14-6
 حتفيزي على احملاولة إلجياد وقت من أجل حتسني اتمع. - 
 تعرف فوائد املسامهة مبشاريع خدمية للمجتمع. - 
 اكتساب مهارات التعامل احلقيقية مع اآلخرين يف احلياة املهنية املستقبلية. - 
 تنمية مهارات التفكري الناقد. - 
 ادراك درجة تأثريي على حتسني اتمع. - 
  أثر متغري السكن على استجابات أفراد العينة وجاءت الفروق لصاحل الريف. -14-7
اد العينة وجاءت الفروق لصاحل طالب علم كذلك أثر متغري التخصص على استجابات أفر   -14-8

 النفس.
مل تظهر فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات أفراد عينة البحث تبعا ملتغري  -14-9

  اجلنس والسنة الدراسية وعدد الفعاليات التطوعية اليت مت املشاركة فيها من قبل الطلبة عينة البحث.
  بحوث مقترحة:  - 15

  حلايل ميكن اقرتاح العديد من البحوث مثل:يف ضوء البحث ا
أثر برنامج تدرييب يف جمال التعلم اخلدمي على اجتاهات الطلبة يف كلية الرتبية حنو املشاركة ذا  -15-1

 املدخل.
 متطلبات جناح األخذ مبدخل التعلم اخلدمي يف كلية الرتبية جبامعة دمشق. -15-2
دمشق يف إطار تعزيز املواطنة الفعالة لدى  تصور مقرتح للتعلم اخلدمي يف كلية الرتبية جبامعة -15-3

 الطلبة بضوء خربات بعض الدول.
  دراسة مقارنة الجتاهات بعض الدول يف تفعيل تربية املواطنة على مستوى التعليم العايل. -15-4
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