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  ملخص
في آتب الواجب توافرها  تحديد أهم مشروعات التعلم الخدميهدفت هذه الدراسة إلى 

في المرحلة األساسية العليا في الصفوف الثامن والتاسع والعاشر، وإلى  لتربية الوطنية والمدنيةا
تكونت عينة الدراسة  .التعرف على ما هو موجود فعليًا في هذه الكتب، وعلى آيفية توزيعها فيها

التاسع، الثامن، (من آتب التربية الوطنية والمدنية في المرحلة األساسية العليا في الصفوف 
مشروعًا في ) ٢٧(قدمت الدراسة قائمة احتوت  .٢٠١٠/٢٠١١األساسية للعام الدراسي ) العاشر

مشروعات  ، وبينت بتحليل الكتب الثالثة المتقدمة قلة وإقرارها مراجعتها صورتها النهائية بعد
أظهرت ما آ، مشروعات فقط) ٧(التعلم الخدمي المتضمنة في آتب التربية الوطنية إذ بلغ عددها 

الثالثة،  وجود اختالف في توزيع هذه المشروعات السبعة في هذه الكتب نتائج الدراسة عدم
  .وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات

 -التربية الوطنية والمدنية -مشروعات التعلم الخدمي - التعلم الخدمي :الكلمات المفتاحية
  المرحلة األساسية العليا

 
Abstract 

This study aimed at identifying the most important service learning 
projects that should be emphasized in the national and civic textbooks in 
Jordan in the 8th, 9th and 10th grades at the upper basic cycle; and to 
identify the service learning projects that already exist in these textbooks, 
and how they were distributed. The study suggested a list of 27 service 
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learning projects that were reviewed and approved. After analyzing the 
content of the three textbooks, it was found that they contained very few 
service learning projects in grades 8, 9, and 10 in the national and civic 
education textbooks. The number of these projects was only 7. The 
results of the study revealed no significant differences among the three 
books in terms of presenting the service learning projects. The study 
suggested a number of recommendations. 

Key words: Service Learning, Service Learning Projects, National 
and Civic Education, Upper Basic Cycle 

  
  مقدمة

الناشئة بما يتفق والفلسفة التي يعتنقها  األجيال إعداديؤدي المنهج المدرسي دورًا آبيرًا في 
المجتمع صياغة  أبناءوسيلة التربويين في صياغة المجتمع، والمبادئ والقيم التي يرتضيها، وهو 

غيرات ومت ،ثقافة المجتمع: نأساسيوهذه تتحدد في ضوء متغيرين . خاصة بمواصفات محددة
  .عتبارمع اخذ خصائص الطالب وحاجاتهم في اال العصر،

دراسة الكتب المدرسية وتحليلها من الدراسات المهمة في ميدان المناهج وطرق  تعد
المنهج في  أداةالعناصر المكونة للنظام التعليمي، وهو من  يعدالتدريس، ألن الكتاب المدرسي 

المؤسسات  أولتلذلك  .وخبرات تربوية متنوعة ،بما يوفره من مادة علمية ،أهدافهتحقيق 
 ،من حيث تخطيطها ،التربوية في المجتمعات المتقدمة اهتماما آبيرا بالتربية الوطنية والمدنية

وزيادة  ،تطوير تدريسها إلىوتقويمها، وعقدت المؤتمرات وورش العمل التي تهدف  ،وتنفيذها
المواطنة من القضايا التي تفرض نفسها عند  تعدو ).٢٠٠٦العبد الكريم، والنصار، (فاعليتها 
 اإلصالحشاريع على الخصوص، وبمالشامل  اإلنسانيبالمفهوم  ،التنمية أبعادبعد من  أيمعالجة 

الجماعات بعنى المواطنة باالنخراط في النسيج االجتماعي ، حيث ُتعلى الجملةوالتطوير 
  .بحياة مجتمعاتهموالمنظمات والمؤسسات التطوعية التي تربط المواطنين 

المواطن المفاهيم  إآسابويتلخص هدف المواطنة في . االنتماء والوالء أساسهاوالمواطنة 
تقرر ارتباط الفرد بمجتمعه الذي  ،مواقف سلوآية إلىوالمهارات والقيم التي يمكن ترجمتها 

 مجتمع متماسكالتطوعية لبناء  باألعمالتشجيع الناشئة على القيام  إلىآما تهدف . إليهينتمي 
(Reynolds, Brown& Williams, 2008). ذلك  إلىمفهوم التربية الوطنية والمدنية  يشيرو

وتمثل التربية الوطنية والمدنية . الجزء من التربية الذي يشعر الفرد بصفة المواطنة ويحققها فيه
عبد الرحمن وعبد محافظة و( رىوي، يجابية بين الفرد والمجتمعقة اإلتطوير العال أدواتمن  أداة
على مجموعة من  ،التربية الوطنية والمدنية تنشئة الفرد بأسلوب منظمأن ) ٢٠٠٦ ،الحي

والحقوق  ،فهم النظام السياسي على التي  تجعله أآثر قدره ،المبادئ والمسلكيات والقيم
ر تبّصنية مادة التربية الوطنية والمد آما أن .والدفاع عنه ،وتطويره ،وخدمة مجتمعه ،والواجبات
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والتعاون وتحمل المسؤولية،  وتنمي لديه مهارات المشارآة ،الفرد بحقوقه وواجباته في المجتمع
 تأثيرا، وبدوره الفاعل إليهاالشعور بعضوية الفرد في الجماعة وانتمائه  إحداثفي  وتشارك
خدمة ب لبها، وتعمل على تطوير االتجاهات والمعارف والمهارات التي يحتاجها الطال وتأثرا

  .)٢٠٠٤المعيقل، ( المجتمع

، ة التربية الوطنية والمدنيةأهميم ليؤآد ١٩٨٧جاء مؤتمر التطوير التربوي المنعقد عام 
وتضمنت  المرحلة الثانوية، إلى األطفالويبرزها في المناهج الدراسية بدءًا من مرحلة رياض 
 .فت الكتب التي احتوت هذه المناهجلوُأ ،المناهج الدراسية منذئذ مبحث التربية الوطنية والمدنية

لجميع طلبة الجامعات  ًاإجباريمتطلبًا قر مجلس التعليم العالي تدريس هذه المادة أ ٢٠٠٧ومنذ 
ال تحقق أهدافها دون أن تعتمد على  ،التربية الوطنية والمدنيةو .الرسمية والخاصة األردنية

اع حاجاتهم المعرفية والمهارية والوجدانية، وتعمل على إشب ،األساليب التي تحقق للطالب ذواتهم
إلى  التاستحدوار تجعلهم يفهمون ما يتعلمونه، وإال ودون أن تضع الدارسين في مواقف وأ

 إذا، درجات الفاعلية أقصىالمدرسة تبلغ  أنومما ال شك فيه  .نسىحفظ ثم ُتمعلومات مجردة ُت
إنجل  ، حيث يؤيد(Kahne, 1996) طبيقيةآان هناك تطابق بين مناهجها النظرية وبرامجها الت

 ,Chapin & Messick) شابين وميسك وآذلك ،(Engle & Ochoa,1988) وشواأو
. بمجتمعهم الذي يعيشون فيه ،المواطنة في مدارسهم فيربط ما يتعلمه الطلبة  ضرورة ،(1989
  .بًايكون غير مفيد غالجامدة  أوالتعليم الذي يرآز على حقائق منعزلة  أنويرون 

جعل الطلبة مشارآين فاعلين في  ،من شان التعلم الخدمي نأ (Wade, 2000) ويد ترى
 العملية أهدافوإلى  ،حاجات المجتمع إلىستجابة إلى االالتي تهدف  ،المشروعات الخدمية

يرى و. ر النمط التقليدي داخل غرفة الصفيقدم نمطًا مختلفًا من التعليم غي هالتعليمية، وأن
 أبناءيجابية نحو المعوزين من اتجاهات إ إيجادن التعلم الخدمي يعمل على أ) ٢٠٠٢(القحطاني 
، وتزويدهم واإلفادة من قدراتهم المتنوعةات الطلبة، وذتقدير  نتحسي إلى جانب، المجتمع

للحياة الفاعلة في  الضرورية واالتجاهاتالمفاهيم والمهارات  وإآسابهم ،بخبرات التعلم الحقيقي
يكونوا  أنيساعد المعلمين على ن التعلم الخدمي أ (Boyte, 1991)ويؤآد بويت  .المجتمع

 أآثرل العمل الجماعي لحل مشكالت حقيقية، ويساعد الطلبة على فهم يسّهومبدعين في تعليمهم، 
  .للوظائف التي تنتظرهم بعد التخرج

توظيف  اللمن خ ربط التعليم باحتياجات المجتمع على التعلم الخدمي مشروعات تعمل
، االحتياجاتبهذه التعلم الخدمي في المواد الدراسية، لتعزيز قدرات الطلبة وزيادة معرفتهم 

منح  وعلى لذات والشعور بالمسؤولية المدنية،واحترام ا ،العمليةتطوير المهارات  علىآذلك و
. الدراسيةتوفير فرص للتعلم غير متوفرة في القاعات والمواطن،  إعدادالتعليم شرف مسؤولية 

سهلة التطبيق، وذات صلة و ،الدراسة مفهومة نخدمة المجتمع والتفاعل معه تجعال نإ
 .(Pritchard & Whitehead, 2004 ; Vogelge-sang & Astin, 2000)بالموضوع 
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ترتبط بالمنهج  أنمن فال بد  ،بصورة مقبولة أهدافهاولكي تؤدي مشروعات التعلم الخدمي 
 الذي يعيشون فيه وحاجات المجتمع المحلي ،جات الطالب ورغباتهمتلبي حاأن والمدرسي، 

(Wade, 1997).  

في  األساسيرد في الخطوط العريضة لمنهاج التربية الوطنية والمدنية في مرحلة التعليم و
والمشارآة السياسة واالجتماعية حق للفرد،  .وفئاته أفرادهتقدم المجتمع رهن بتنظيم  أن ،األردن

 أوجهتتضمن عددًا من  أنوأوصى القائمون على صياغة المنهاج . مجتمعه إزاءوواجب عليه 
وتنمية  ،التطوعية التي تدرب الطالب على خدمة مجتمعه واألعمالالنشاط والممارسات العملية، 

  .)١٩٩١، وزارة التربية والتعليم( وتعمق ارتباطه بهما ،بيئته

لم تتناول موضوع  ،ية الوطنية والمدنيةفإن آتب الترب ،رغم وجود هذه الخطوط العريضةو
يخدم المجتمع والطالب والعملية التربوية في  ،التعلم الخدمي وما يترتب عليه من عمل تطوعي

دونما الخوض في آيفية  ،واإلرشادمن باب النصح  آخر إلىمن وقت  إليه أشارتآن واحد، وإن 
 .تخطيطه وتنفيذه وتقويمه

  
  اإلطار النظري للدراسة

. النقدي، ومهارات الحياة التأمليوالتفكير  ،التعلم الخدمي طريقة لتعلم المواطنةيعد 
موجهة لتحقيق حاجات المجتمع  بأنشطةتعلمهم  أثناءوتتلخص هذه الطريقة في انشغال الطلبة 

يختلف عن مفاهيم خدمة نه إوالتعلم الخدمي ليس برنامجًا تطوعيًا لخدمة المجتمع، و .اإلنسانية
رآو ويرى في. (Dudderar & Stover, 2003) والتدريب المقيم، والتربية الميدانية المجتمع،

(Furco, 2007)  أن التعلم الخدمي يتطلب وضع معايير الختيار مواقع الخدمة، ووضع أهداف
للتعلم األآاديمي والمدني، ويجب وضع معايير الختيار الشرآاء في المجتمع، وماهية الخدمة 

والخدمة هنا تكون مع المجتمع  .بأهداف التعلم ها، والتأآد من ارتباطلبةلطالتي سيقوم بها ا
  .وليست للمجتمع أو في المجتمع، وتكون هادفة ومفيدة

  )جون ديوي(بدأت فكرة التعلم القائم على خدمة المجتمع في الدول الغربية منذ عهد 
 John Dewey، هيلدا تابا(و (Hilda Taba ، تعلم الخدميال"لكن استخدام مصطلح "
)Service learning ( ربط  أنذلك  سبب، والتاسع عشرالقرن  أواخرمهمًا في أخذ وضعًا

تعليمهم في خدمة مجتمعهم ب يشارآونجعلهم  ،الذي يعيشون فيه ةبالمدرسي بمجتمع الطل المنهج
دراسة ب ،مجتمعهمعلى أنفسهم و ةبفوائد آبيرة يعود نفعها على الطل يؤدي إلى جنيمما المحلي 

  . (Kinsley, 1990) بهم وبعالقتهمشكالته والمشارآة فيه، واالهتمام بتطويره 

العديد من هذه ودعم  إعدادتم  ونظرًا لالهتمام المتزايد بمشروعات التعلم الخدمي فقد
 برنامجعلى برامج التعلم الخدمي  األمثلةومن  .األمريكيةمشروعات في الواليات المتحدة ال
منحة لطلبة المدارس ) ١٠٠٠(الذي يقدم (Learn & Serve America) " مريكاأتعّلم واخدم "

  "افعل شيئًا"وبرنامج  .ساعة في خدمة المجتمع) ١٠٠( األقلالثانوية الذين ينهون على 
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 (Do Something)  الطلبة المهارات والموارد الضرورية لتحسين  إآساب إلىالذي يسعى
  .اعيةوتعزيز العدالة االجتم ،مجتمعاتهم

  
  مفهوم التعلم الخدمي
تنمية  إلىأنه طريقة تدريسية تهدف ب ،التعلم الخدمي (Chester, 1993)يعرف شستر 

مشارآتهم الفاعلة في المجتمع المحلي، ب ،مهارات مختلفة وإآسابهم ،معلومات واتجاهات الطلبة
احتياجات  لتحقيق ،بحيث تكون هذه المشارآة مبنية على خبرات تعليمية منظمة ومدروسة

 وإيجادالتعاون بين المدرسة والمجتمع، وتكامل المنهج المدرسي،  وإيجادالمجتمع المحلي، 
في  ،جديدة أآاديميةالطلبة مهارات  إلآسابوالتفكير، وتهيئة الفرصة  للمالحظةالوقت المناسب 
دفع ب وتعزيز ما تم تدريسه في غرفة الصف ة تتعلق بحياتهم ومجتمعهم المحلي،مواقف حقيقي

  .باآلخرينخارج المدرسة، وتطوير حس االهتمام والرعاية  إلىعملية التعليم والتعلم 

دمج خدمة المجتمع  إلىيهدف  ،بأنه نموذج تعليمي ،ويمكن تعريف التعلم الخدمي
(Community Service)  األآاديميوالتعلم (Academic Learning)،  أهدافبتوحيد 

المنفعة المتبادلة بين متلقي  إلىتؤدي هذه الطريقة  أن، بقصد خدمة المجتمع أهدافالتعلم مع 
  .(Conrad, & Hedin, 1991) الخدمة والقائم بها

  
  خدميوفوائد التعلم ال أهمية

  :اآلتيةفي الدول التي تتبنى مفهوم التعلم الخدمي الحقائق  أجريتالدراسات التي  أوضحت
(Williams, 1991; Hatch, 1998; Kahne, Westheimer & Rogers, 2000; 
Welch & Billing, 2004).    

وذلك  ،ارتفاعا عما آانوا يحققونه سابقًا أآثرفي حصول الطلبة على درجات  أنه يشارك .١
 .داخل الغرف الصفية تعلموهالتطبيق المفاهيم الدراسية التي  أمامهملوجود الفرصة 

 .واحتكاآه المباشر بمجتمعه تفاعلهب، وذلك باآلخرالطالب  إحساسفي زيادة  أنه يشارك .٢

 أيةثقته بنفسه، ويمنحه الشعور بالقدرة على تقديم  وتأآيد ،يساعد في بناء شخصية الفردأنه  .٣
 .مفيدة لمجتمعه مشارآة أوخدمة 

مواقف عملية  إطارفي  إالومهاراته التي قد ال تظهر  لقدراتهيساعد على اآتشاف الفرد أنه  .٤
 .حقيقية

 .المجتمع أفرادواالجتماعي بين  اإلنسانيواصل يحقق نوعًا من التأنه  .٥
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  :مشروعات التعلم الخدميبالتي يمكن تحقيقها  األهدافومن 

 .تحسين تطوير الذات −

 .تنمية المستويات العليا من التفكير −

 .توفير فرص تعليمية حقيقية −

 .زيادة الوعي بالمسؤولية تجاه المجتمع −

 .تعليم الطالب آيفية العمل داخل الجماعة −

 .واألدائية األآاديميةيادة الدافعية ز −

 .وتعزيز العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي ،تلبية الحاجات الحقيقية للمجتمع −

 .عند الطلبة اإليثارتنمية سمة  −

 .ومهارات حل المشكالت ،والتفكير الناقد ،التأمليالطلبة مهارات التفكير  إآساب −

 .القرارات الحكيمة تطوير االتجاهات الضرورية الآتشاف واتخاذ −

 .زيادة الوعي السياسي وتشجيع المشارآة الفاعلة −

 .قبول ظاهرة التنوع في النسيج االجتماعي −

 .موضوع معين فيتعزيز ما تعلمه الطلبة في غرفة الصف  −
(Ethridge, 2006; Vickers, Harris & McCarthy, 2004; Astin & Sax, 1998; 
Furco, 1966. 

  
  خطوات التعلم الخدمي

والمنهج والمجتمع  ،والطالب ،المعلم: ة هيجوانب رئيس أربعةيقوم التعلم الخدمي على 
القيام بمسح احتياجات  في التعلم الخدمي هي األولىالخطوة و .)٢٠٠٢القحطاني، ( المحلي
ومن ثم عقد اتفاق مع هذه . لمؤسسات في تقديم يد المساعدة لهمن رغبة ا والتأآد ،المجتمع

نجازه تقويم ما تم إ وأخيرًا ،ثم توضيح آيفية تقديم هذه الخدمة للطلبة .تقديم الخدمةفي المؤسسات 
ويمكن تكليف الطلبة . منه أفادتالذي ترآه عند الطلبة، وعند مؤسسات المجتمع التي  األثرب

 أنوآيف يمكن  ما الذي فعلوه؟ وما الذي تعلموه؟: تجربتهم المجتمعية يبينون فيهببكتابة تقرير 
  ؟مستقبًال أفضلون التجربة تك

  :باآلتيبها  األخذخطوات التعلم الخدمي التي يجب ) ٢٠٠٢(وقد لخص القحطاني 
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 ،لهالمشروع، والجدول الزمني المحدد  أهداف إعدادعملية ب األخذبحيث يتم  :اإلعداد
والمواصالت، واالحتياجات الضرورية، وطبيعة المشروع وعالقته بالمنهج المدرسي، وطبيعة 

 .، وتقويم تعلم الطلبةفيهمشارآة الطلبة 

حيث من المهم النظر في مدى قدرات الطلبة ومؤهالتهم للتعامل مع المجتمع  :التعاون
 المقابالتمهارات : والتعاون معه، وطبيعة المهارات التي يحتاجونها وآيفية استخدامها مثل

 .الشخصية، وآيفية اتخاذ القرار

تطيع حتى يس ،ناء االتجاهات والعالقات والوسائل الممكنةوالمقصود بها هنا ب :الخدمة
الخدمة المباشرة، التي تتطلب العمل : وهناك نوعان من الخدمة .الطالب االندماج في المجتمع

. التي يتطلبها المشروع األعمالفي المدرسة والمجتمع المحلي لتنفيذ  اآلخرينوالمشارآة مع 
 .لدعم المطلوب ألي مشروعوالخدمة غير المباشرة، ويقصد بها ا

اختيار المشروعات ذات الصلة ب وهذا يتحقق  :ربط مشروعات التعلم الخدمي بالمنهج
 .حاجات الطلبة والمجتمع المحليل والملبيةبمحتوى مناهج التربية الوطنية والمدنية، 

تهم خبراب ،التي يقوم بها الطلبة األشياءمعنى  إدراكجل من أ ويكونان :والتفكير التأمل
 .يةوممارساتهم الواقع

بل انتهاز الفرصة لعمل دعاية للمشروع، وتقديم الشكر لكل  ،التسليةوال يقصد به  :االحتفال
 .، والحصول على دعم جديد للمشروعات المستقبليةشارك فيهمن 

وبما  ً،المحددة مسبقا األهدافوفق  ،ويتم فيه تقويم ما تعلمه الطلبة من المشروع :التقويم
 .عمل بعض التعديالت المستقبلية للمشاريع وتطويرهابمع المنهج، ويتفق 

يدمج بمنهاج المدرسة وأن يصبح جزءًا  أن من وحتى يكون التعلم الخدمي فعاًال فإنه ال بد
التعليمية والعملية المتوخاة من التعلم الخدمي،  األهدافيحددوا  أنوعلى المعلمين . ال يتجزأ منه

، وهذا يتطلب وضع خطة محددة، األهدافبة للمساعدة في تحقيق هذه وأن يبنوا خبرات الطل
هذه  وتأثيرمن المشروعات لمعرفة معنى  أنجزوهفيما  للتأملالطلبة بعض الوقت  وإعطاء
  .الخدمة

  
  الدراسات السابقة

الدراسات التي والحظ الباحث قلة هذه  ،تمت مراجعة الدراسات التي تناولت التعلم الخدمي
، آتب التربية الوطنية والمدنيةفي  شف عن واقع تضمين مشروعات التعلم الخدميحاولت الك

  :بالقياس إلى غيرها، ومن هذه الدراسات

في هونج آونج وحاولت فحص التطورات النوعية  وأجريت (Chan, 2009)دراسة شان 
، ومدى ربط األخيرةفي مناهج المدارس الثانوية في السنوات  إدخالهللمحتوى التعليمي الذي تم 

 أن إلىالنتائج  أشارتهذه المناهج للعملية التعليمية بالمجتمع المحلي في هونج آونج، وقد 
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ربطا بين العملية التعليمية والمجتمع المحلي، حيث  أآثر أصبحتالتعليمية  األنشطةتصميم 
، ممثلة العمل الخيري بأنشطةجاءت المناهج لترآز على ربط الطالب مجتمعهم، من خالل القيام 

  . بخدمة آبار السن الذين يعيشون في دور المسنين

بورتا -وباربر وتورنيهومانا في الواليات المتحدة وقام بها آًال من  أجريتالدراسة التي 
(Homana, Barber & Torney-Purta, 2006) يم البيئة المدرسية المالئمة هدفت إلى تقو

التحقق من العالقة بين الخصائص التي تعزز ، و(K-12)للصف الثاني عشر  لتربية المواطنة
، وتوصلت المنهج الوصفي إلىالدراسة هذه استندت البيئة المدرسية المناسبة لتربية المواطنة، 

تقوم على تعزيز المهارات التشارآية،  ،البيئة المدرسية المالئمة لتربية المواطنة أن إلىالنتائج 
لتفاعل مع االلتزام بالتعليم وا آالفريق الواحد، إلى جانب تجعل العاملينوالخبرات التعاونية التي 
يجابي بين المدرسة والمجتمع ية المواطنة تقوم على التفاعل اإلن تربالمجتمع الخارجي، حيث إ

  .   الخارجي

 ،إلى تحليل واقع أنشطة التعليم في مقررات التربية الوطنيةهدفت ) ٢٠٠٤(دراسة المعيقل 
اتبع  .أعدادها، وأنواعها، وتوزعها من حيث ،ام بالمملكة العربية السعوديةفي مراحل التعليم الع

للصفوف التي يدرس لها لمحتوى مقررات التربية الوطنية  الباحث أسلوب تحليل المضمون
من الرابع االبتدائي وحتى الثالث (المقرر في المراحل الدراسية الثالث وعددها تسعة صفوف 

نشاطًا تعليميًا في مقررات  ٢٧٧لدراسة في شقها التحليلي وجود وأظهرت نتائج ا). الثانوي
هناك مجموعة  أنوقد بينت النتائج  .التربية الوطنية موزعًة على اثني عشر نوعًا من األنشطة

، وحصلت على منها إعداد الصحف والنشرات ،التعلم الخدمي توفرت في المقررات أنشطةمن 
تكرارات  ٦وف وتقديم الخدمات الميدانية وحصلت على ودعوة الضي %.٢.٨تكرارات بنسبة  ٨

  .لكل منهما% ٢بنسبة 

إلى تحليل محتوى وثيقة المواطنة للصفين الثالث والرابع  تهدف) ٢٠٠٤(الصغير  دراسة
، والوصول إلى فيهااالتجاهات السائدة على تعرف لفي المملكة المتحدة، وذلك ل يناالبتدائي

أن : وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج من بينها  .ابما تضمنته استدالالت واستبصارات صادقة
وتحمل المسؤولية،  ،مقرر المواطنة ينمي لدى الطلبة مهارات المشارآة والتعاون االجتماعي

ويبصر . يعمل على إآساب الطلبة النظام الديمقراطي، واحترام اآلخر، وتنمية قيمة العدلو
  . المجتمعالطلبة بحقوق الفرد وواجباته في 

 أثر مادة التربية الوطنية والمدنيةهدفت إلى تحديد  )Mintrop, 2003(دراسة منتروب 
الدول المشارآة في  في من وجهة نظر المختصين والمعلمين والطالب ،سلوك الطالب في

 IEA"  (International Association for the"الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي 
Evaluation of Educational Achievement)  نتائج وأظهرت، )٢٨(والبالغ عددها 

يرون أن هذه المادة  ،في معظم األقطار%) -٩٠- ٨٠(بية العظمى من المعلمين أن الغالالدراسة 
سنة ال يميلون ) ١٤(آما أظهرت الدراسة أن الطالب في سن  .مجدية للطالب والمجتمع المحلي
يمثل  االنتخاباتمن هذه الفئة يرون أن التصويت في % ٨٠أن  إلى األمور السياسية، في حين
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وفيما يتعلق باألنشطة االجتماعية، فإن أآثر من نصف هؤالء يحبذون جمع  .مشارآتهم السياسية
  .التبرعات ألسباب اجتماعية تعود بالنفع على المجتمع

 ،بية الوطنيةآراء مشرفي ومعلمي الترعلى تعرف الإلى هدفت ) ٢٠٠٢القحطاني، (دراسة 
والصعوبات التي تحول دون استخدامه، آما  ،أهمية التعلم الخدمي في تدريس التربية الوطنية في

المشروعات  عضبهدفت إلى تقصي إمكانية تضمين التعلم الخدمي في منهج التربية الوطنية ب
اعتمدت آما  .لباحث استبانة لمسح آراء العينةوألغراض جمع البيانات استخدم ا .المقترحة

على أهمية % ٨٦الدراسة أسلوب تحليل المحتوى، وقد أظهرت النتائج اتفاق عينة الدراسة بنسبة 
التعلم الخدمي في تدريس التربية الوطنية، آما أظهرت نتائج تحليل المحتوى لكتب التربية 

الوطنية  في منهج التربيةإمكانية تنفيذ مشروعات التعلم الخدمي  ،الوطنية في المرحلة الثانوية
وجود بعض مع  ،تلك المشروعات ذات األهداف التطوعية والتطويرية وعلى الخصوص

الصعوبات التي تحول دون استخدام التعلم الخدمي في الجوانب المتعلقة بالعبء التدريسي عند 
  .وآثرة الموضوعات المراد تدريسها ،المعلمين

  ولــد وشـان واسوالـمولي ابورت تورني التي قـام بها آًال منالدوليـة الدراسة 
 (Torney–purta, Lehman,  Oswald & Schul, 2001)  التربية مناخ دراسة إلىهدفت 

  المشارآة في الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي الدول في الوطنية
 "IEA" (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) 

 بالمواطنة العالقة ذات الطلبة باألنشطة مشارآة توقع إلىآما هدفت  ،)٢٨(غ عددها والبال
 أنماط في العديد من للمشارآة االستعداد لديهم غالبية الطلبة أن الدراسة نتائج وأظهرت .مستقبال

 .السلمية المظاهرات في والمشارآة اجتماعية، ألسباب التبرعات جمع مثل الحياة المدنية،
 يحتمل أن من هم الوطنية، بالتربية المتعلقة بالمعلومات األآثر المعرفة ذوي الطلبة أن واتضح
 بحرية يشعرون الثانوية، من العليا المرحلة طلبة أن وجد آما  .الوطنية الفعاليات في يشارآوا

 نأتبين آما . الرأي عن والتعبير المختلفة األفكار مناقشة عند ،سًنا األصغر أقرانهم من أآثر
وبالمشارآة  بالديمقراطية المعرفة تعزز لدى الطلبة الديمقراطية، فيها مارسُت التي المدارس

  .االجتماعية

حاولت التعرف على دور  (Raskoff & Sundeen, 1998)دراسة راسكوف وسندين 
تشجيع التعلم الخدمي بين  على األمريكيةالثانوية في جنوب والية آاليفورنيا  المدارسمناهج 

التعلم الخدمي  أنشطةتراعي العديد من  أنهاوقد بينت نتائج تحليل المحتوى لتلك المناهج  .لبةالط
التي ترآز على التكافل االجتماعي والشعور بالمسؤولية المجتمعية والمحافظة على الممتلكات 

يع هناك اختالفات بين مناهج  المدارس العامة والخاصة في تشج أنالنتائج  أظهرتالعامة، آما 
 وأنشطةالتعلم الخدمي حيث آانت مناهج المدارس الخاصة الدينية األآثر  ترآيزا على مفهوم 

  .التعلم الخدمي

دراسة تجريبية  (Markus ; Howard & King, 1993) هوس وزمالئمارآ دراسة
 :إلىوزعت  ،Michigan األمريكيةمن طلبة بوالية ميتشغان  مجموعات) ٩(طبقت على 
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 وتضمتجريبية وأخرى  من المجموعات التسع، مجموعات) ٧(تضم مجموعة ضابطة و
ست ّرُد. العلوم السياسية في المرحلة الجامعيةهو والمقرر الدراسي . المتبقيتين مجموعتينال

طريق المشارآة في ست المجموعة التجريبية بّروُدطريق المحاضرة، بالضابطة المجموعة 
لمالجئ ومراآز البيئة ، مثل وضع المشردين في امجموعة من الخدمات المتنوعة في المجتمع

الطلبة الذين مارسوا التعلم الخدمي  أنالدراسة  إليهاالنتائج التي توصلت  أهمومن  .في المجتمع
   .يلمقة المحاضرة في  التحصيل العمن الطلبة الذين تعلموا باستخدام طري أفضلآانوا 

 "ة عند الطالبلعاتعني المواطنة الفماذا "بعنوان ) Dynneson, 1992(داينسن  دراسة
أن أهم خصائص المواطنة الصالحة التي يجب الترآيز  أظهرت  .في الواليات المتحدة األمريكية

معرفة األحداث الجارية، والمشارآة في شؤون المجتمع : عليها في تدريس التربية الوطنية هي
مام بشؤون اآلخرين، وااللتزام بالسلوك والمدرسة، وقبول المسؤولية التي يكلف بها الفرد، واالهت

الحميد واألخالق الجيدة، والتقبل للسلطة بناًء على الشرعية والصالحيات التي تخدم المجتمع، 
والقدرة على مناقشة األفكار واآلراء، والقدرة على اتخاذ القرار الحكيم، ومعرفة الحكومة 

  .وأنظمتها ولوائحها، وإيجاد روح حب الوطن

بوالية  Bloomingtonتوندينة بلومينغفي م أجريتالتي  (Boyte, 1991)يت بو دراسة
، توصلت إلى أن مشروعات التعلم الخدمي أثرت بشكل آبير على الطلبة األمريكيةإنديانا 

الحصول  إمكانيةوتسهيل  ،لديهم الرغبة في العمل وأصبحفي التسامح، موضوع عينة الدراسة 
فائدة التعلم الخدمي لم تقف عند الطلبة  أنالنتائج  أظهرتآما  .على عمل مفيد لهم بعد التخرج

  .فقط بل عمت لتشمل المجتمع المحلي

ن الطلبة الذين شارآوا في برنامج التعلم أظهرت إ (Williams, 1991)ويليامز دراسة 
 ،الذين لم يشارآوا في برنامج التعلم الخدمي بالقياس إلى ،الخدمي زادت مهاراتهم وتحصيلهم

المدارس طلبة أن التي بينت  (Conrad, 1980)آونراد دراسة نتائج مع اتفقت  هذه النتيجةو
حصلوا  ،الذين شارآوا في العمل الخدمي Minnesota األمريكيةالثانوية في والية مينسوتا 

الخدمي،  التعلمبعد دراسة برنامج تعليمي قائم على  ،على درجات عالية في اختبارات التحصيل
  .رآوا في مشروعات التعلم الخدميالذين لم يشا اآلخرينالطلبة مقارنة ب

ن الدراسات التي حاولت الكشف عن واقع تضمي قلةيالحظ من مراجعة الدراسات السابقة 
، بالرغم بالقياس إلى الدراسات األخرى مشروعات التعلم الخدميآتب التربية الوطنية والمدنية 

  . ضمين مشروعات التعلم الخدمي في المناهجت أهميةمن تأآيد معظم الدراسات على 

 ,Chan)شان  مثل دراسة ،تحليل المحتوى أسلوببعض هذه الدراسات اتبع  أنيالحظ و
ودراسة راسكوف وسندين ، )٢٠٠٤(ودراسة الصغير  ،)٢٠٠٤(المعيقل ، ودراسة (2009

(Raskoff & Sundeen, 1998) ، أسلوب إلى جانبالتي اتبعت ) ٢٠٠٢(ودراسة القحطاني 
آل من  ودراسة )Mintrop, 2003( دراسة أما .الوصفي المسحي سلوباأل تحليل المحتوى

(Torney–purta; Lehman; Oswald & Schul, 2001) آل من ، ودراسـة(Homana; 
Barber & Torney-Purta, 2006) . ودراسـة)Dynneson, 1992 ( إلىفقد استندت 
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 Markus; Howard) ودراسة (Boyte, 1991) اسةدر حين أنفي . المنهج الوصفي المسحي
& King, 1993)، ودراسـة (Williams, 1991)، ودراسـة (Conrad, 1980)  اتبعت

 ,Chan)شان تحليل المحتوى آدراسة  أسلوبالدراسة الحالية فقد اتبعت  أما. المنهج التجريبي
 ).٢٠٠٢(قحطاني ودراسة ال) ٢٠٠٤(ر ودراسة الصغي ،)٢٠٠٤(المعيقل ، ودراسة (2009

) ٢٠٠٢(وبالرغم من اتفاقها مع دراسة القحطاني ، (Raskoff & Sundeen, 1998)ودراسة 
دراسة القحطاني تناولت هذا الموضوع من  فإن ،في تناول موضوع مشروعات التعلم الخدمي

تضمين مشروعات التعلم الخدمي في منهج التربية الوطنية، وهو ما يختلف مع  إمكانيةحيث 
في آتب التربية الدراسة التي حاولت الكشف عن واقع تضمين مشروعات التعلم الخدمي  هدف

فقد تناولت موضوع مشروعات التعلم الخدمي  التحليليةباقي الدراسات  أما .الوطنية والمدنية
في دراسة تتعلق بمشروعات التعلم الخدمي  أيةآذلك يالحظ عدم وجود . بشكل غير مباشر
  .  األردنوطنية والمدنية في مناهج التربية ال

  
  مشكلة الدراسة
، ولالهتمام المتزايد من مجتمعهم المحليفي و ،الكبيرمشارآة الطلبة في مجتمعهم  ألهمية

آتب التربية الوطنية والمدنية في  تعزيز دور إلىوسعيها  ،األردنيةوزارة التربية والتعليم 
كون لمجتمعهم الذي يعيشون فيه، و قائمة فيالودمجهم في الفعاليات المحلية  ،مشارآة الطلبة

 إعدادمناهج التربية الوطنية والمدنية في  أهميةعلى  أآدم ١٩٨٧مؤتمر التطوير التربوي لعام 
الخطوط العريضة لمناهج التربية  أآدتهوهذا ما ، المواطن الصالح المنتمي لمجتمعه ووطنه

تتضمن صياغة المنهاج عددًا من  أنة ضرور إلى أشارتالتي  ،األردنالوطنية والمدنية في 
التطوعية التي تدرب الطالب على خدمة مجتمعه  واألعمالالنشاط والممارسات العملية،  أوجه

ال بد من ربط مشروعات التعلم الخدمي بالمنهج المدرسي  وتنمية بيئته وتعمق ارتباطه بهما،
وحاجات  ،الطالب ورغباتهم وتلبي حاجات ،بصورة مقبولة أهدافهالكي تؤدي  ،بصورة واضحة
  .المجتمع المحلي

الطرق  أن التربية والتعليم وفي مجال خدمة المجتمع ميدانالحظ الباحث من عمله في 
وغالبًا ما تعتمد على الحفظ  ،المتبعة في تدريس التربية الوطنية والمدنية تتصف بالتقليدية

المتضمنة في آتب  األنشطة فعاليةآد من للتأ ،القيام بالدراسة الحالية إلى هوالتلقين، مما دعا
 باألعمالوتشجيعهم على القيام  ،في مشارآة الطلبة في مجتمعهم  ،التربية الوطنية والمدنية

لتقدم السؤال  ،الدراسة الحالية على ذلك جاءت وبناًء .األخرىالتعلم الخدمي  وأوجه ،التطوعية
الثامن، ( المدنية في المرحلة األساسية العليا ما مدى تضمين مشروعات التربية الوطنية و: التالي

تتطلب فإنها  كون مادة التربية الوطنية والمدنية تتصف بطبيعة تطبيقيةول ).التاسع، والعاشر
المرحلة العمرية  أن، حيث مشارآة الطلبة مشارآة مباشرة في قضايا المجتمع الذي يعيشون فيه

من المراحل العمرية المناسبة للبدء ) لتاسع، والعاشرالثامن، وا(لطلبة الصفوف األساسية العليا 
  . الدنيا األساسيةما قورنت بصفوف المرحلة  إذاالخدمية في المجتمع  باألعمالفي القيام 

  :آلتيةا األسئلةعن  اإلجابةوبالتحديد حاولت الدراسة 
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في نية الواجب توافرها في آتب التربية الوطنية والمدمشروعات التعلم الخدمي  أهمما  .١
  ؟ في المدارس األردنية العليا األساسية المرحلة

في مشروعات التعلم الخدمي المتوافرة فعليًا في آتب التربية الوطنية والمدنية  أهمما  .٢
 العليا ؟ األساسية المرحلة

في آتب التربية الوطنية والمدنية، توزيع مشروعات التعلم الخدمي  يوجد اختالف فيهل  .٣
 ؟)الثامن، والتاسع، والعاشر( تبعًا الختالف الصف الدراسي ،العليا سيةاألسافي المرحلة 

  
  هدف الدراسة

مشروعات التعلم الخدمي الواجب توافرها في آتب التربية  أهمتحديد  إلىهدفت الدراسة 
، والتعرف على تلك المشروعات المتوافرة في األردن العليا األساسيةللمرحلة الوطنية والمدنية 

الكتب، وآذلك الكشف عن االختالف في توزيع مشروعات التعلم الخدمي في آتب  فعليًا في
  .العليا تبعًا الختالف الصف الدراسي األساسيةللمرحلة التربية الوطنية والمدنية 

  
  الدراسة أهمية

 للطلبة والمعلمين والمشرفين وواضعي مناهج التربية الوطنية والمدنية الدراسة أهميةتتمثل 
  :اآلتيفي 

 آتبتضمين مشروعات التعلم الخدمي في  تبحثالتي  األردنالدراسات في  أوائلمن  تعد −
 .التربية الوطنية والمدنية

في كتب التربية الوطنية والمدنية ب ،والحاجة إلى ممارسته ،أهمية التعلم الخدمي أبرزت −
 .األساسية العليالمرحلة ا

ر آتب التربية منها عند القيام بتطوي فادُي ،مشروعات التعلم الخدميب توصلت إلى قائمة −
 .العليا األساسيةلمرحلة الوطنية والمدنية في ا

 والمدنيةالتربية الوطنية آتب في  ،التعلم الخدمي فيمزيد من الدراسات  إلجراءتعد مقدمة  −
 .المراحل الدراسية مختلففي 

  
  اإلجرائية اتتعريفال

من معلم التربية الوطنية والمدنية هي برامج يتم تحديدها : مشروعات التعلم الخدمي
لمرحلة األساسية، وتتطلب العمل ضوعات التربية الوطنية والمدنية في اوالطلبة، وتتفق مع مو

وتطوير  ،ويلبي تحصيلهم .والمشارآة من الطلبة في مجتمعهم المحلي، بما يخدم هذا المجتمع
ويخضع تنفيذها  .الوطنية والمدنية منهاج التربية ويحقق أهداف ،اتجاهاتهم وقدراتهم التعليمية

 ).٢٠٠٢القحطاني، (التقويم ب وإنتهاءلمجموعة من الخطوات األساسية بدءًا باإلعداد للمشروع، 
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مجموعة المشروعات الواردة :  إجرائياوفي الدراسة الحالية يقصد بمشروعات التعلم الخدمي 
  .العليا األساسيةبالتعلم الخدمي لطلبة المرحلة  ترتبط ،مشروعًا) ٢٧(الدراسة وعددها  أداةفي 

من وزارة التربية والتعليم في  تقّرُأالكتب التي هي : آتب التربية الوطنية والمدنية
ودرسها ، )الثامن، والتاسع، والعاشر( األساسيمن مرحلة التعليم لعليا الطلبة الصفوف  ،األردن

  .م٢٠١١- ٢٠١٠العام الدراسي  الطلبة في

 األساسي وهيمن مرحلة التعليم  األخيرةمل الصفوف الثالثة تش: العليا األساسيةلة المرح
  .وزارة التربية والتعليم في األردن أنظمةحسب ) الثامن، والتاسع، والعاشر(

وصف آمي هادف ومنظم  إلىالذي يهدف البحث العلمي  أساليبحد هو أ: تحليل المحتوى
تحليل آتب  ،ويقصد به في هذه الدراسة). ١٩٨٩، افالعس(مادة من مواد االتصال لمحتوى 

بما تتضمنه  ،)الثامن، والتاسع، والعاشر(العليا  األساسيةفي المرحلة  ،التربية الوطنية والمدنية
  .بهدف التوصل إلى تفسيرات واستنتاجات الدراسة ،مشروعات التعلم الخدمي من

 
  حدود الدراسة

صفوف المرحلة ، في التربية الوطنية والمدنية اقتصرت الدراسة على تحليل محتوى آتب .١
  .فقط) الثامن، والتاسع، والعاشر(العليا  األساسية

الباحث، لذا فإن صدق النتائج يعتمد على  إعدادالمستخدمة في تحليل المناهج من  األداة .٢
  .الدراسة وثباتها أداةمدى صدق 

  
  الطريقة واإلجراءات

  منهجية الدراسة
في آتب التربية الوطنية  ،ت تقصي تضمين مشروعات التعلم الخدميبما أن الدراسة حاول

تحليل محتواها، فإن المنهجية المتبعة في هذه الدراسة هي ب ،العليا األساسيةلمرحلة في اوالمدنية 
  .لكتب الدراسيةخدم أسلوب تحليل المحتوى في احيث اسُت. المنهجية التحليلية

  مجتمع الدراسة 
من جميع آتب التربية الوطنية والمدنية في مرحلة التعليم العام في تكون مجتمع الدراسة 

إلى  األساسي األول للصفوف من ،آتابًا) ١٢(م، وعددها ٢٠١١-٢٠١٠للعام الدراسي  األردن
  .الثانوي، وبما اشتملت عليه تلك الكتب من تضمين مشروعات التعلم الخدمي الثاني

  عينة الدراسة
، في العليا األساسيةلمرحلة في ا ،ب التربية الوطنية والمدنيةتكونت عينة الدراسة من آت

تكون آل وي. م٢٠١١- ٢٠١٠للعام الدراسي  ةاألساسي) الثامن، والتاسع، والعاشر( الصفوف
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على مجموعة من الوحدات الدراسية،  فصل دراسييحتوي آل آتاب من فصلين دراسيين، 
  :النحو اآلتي

 األساسيلصف العاشر آتاب التربية الوطنية والمدنية ل
 - وإعالميةمؤسسات تعليمية : هيدراسية على ثالث وحدات  األوليحتوي الفصل الدراسي 

 ).السياسية األحزاب(ومؤسساتها  األردنيةالدولة  - )المواطنة(ومؤسساتها  األردنيةالدولة 
 -رالتفكير والمنطق والحوا: وحدات دراسية هي أربععلى ويحتوي الفصل الدراسي الثاني 

 . لألردنفي السيرة الحضارية  -الوطني والسالم العالمي األمن -وخصائصها اإلداريةالعملية 

 األساسيآتاب التربية الوطنية والمدنية للصف التاسع 
 التفكير - التغير االجتماعي: وحدات دراسية هي أربععلى  األوليحتوي الفصل الدراسي  

. في تنمية المجتمع المدنيالنقابات ودورها  -تهاومؤسسا األردنيةالدولة  - والمنطق والحوار
 األهمية -االقتصادي األمن: وحدات دراسية هي أربععلى ويحتوي الفصل الدراسي الثاني 

 . لألردنفي السيرة الحضارية  -واالقتصادية اإلداريةالمؤسسات  -للعمل واألخالقيةاالجتماعية 

 ألساسياآتاب التربية الوطنية والمدنية للصف الثامن 
الدولة  - والشباب األسرة: على ثالث وحدات دراسية هي األوليحتوي الفصل الدراسي 

على ثالث ويحتوي الفصل الدراسي الثاني  .لألردنفي السيرة الحضارية  -ومؤسساتها األردنية
 اإلدارة -والمنطق والحوار التفكير -الوطني والسالم العالمي األمن: وحدات دراسية هي

  . والتكنولوجياواالقتصاد 
  

  أداة الدراسة

  إعداد أداة التحليل
في آتب  ،الهدف من بناء أداة التحليل هو الكشف عن تضمين مشروعات التعلم الخدمي

وقد قام . ةاألساسي) الثامن، والتاسع، والعاشر(العليا  األساسيةللمرحلة التربية الوطنية والمدنية 
دمي التي تتناسب وطبيعة طلبة المرحلة األساسية الباحث بإعداد قائمة بمشروعات التعلم الخ

 و  (Bender, 2005) :ومن هذه المراجع .الرجوع إلى الدراسات واألدب التربويبالعليا، 
(Pritchard& Whitehead, 2004) و (Vogelge-sang & Astin, 2000) القحطاني، (و

 األوليةبصورتها  داةاألفي حيث بلغ عدد مشاريع التعلم الخدمي  (Wade, 2000).و) ٢٠٠٢
  .مشروعًا خدميًا) ٣٠(

  صدق األداة
) ٧(بلغت  على لجنة من المحكمين ،تم عرضها بصورتها األولية ،األداةللتأآد من صدق 

إلى وطرق تدريس الدراسات االجتماعية من الخبراء والمتخصصين في مجال مناهج  محكمين
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 ٢٠١٢، )٨( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلبداء  ،في الدراسات االجتماعيةمختصين في مجال الخدمة االجتماعية، وبعض مشر جانب
تمثل مشاريع للتعلم الخدمي، ومدى مناسبة هذه  األداةآانت العبارات الواردة في  إذاآرائهم فيما 

وسالمة الصياغة اللغوية  وضوحالعليا، ومدى  األساسيةالمشاريع للعمر الزمني لطلبة المرحلة 
  .لألداة

مشاريع أجمع المحكمون على  ثالثةحذف وفي ضوء مالحظات المحكمين وتعديالتهم، تم 
) ٢٧(حيث خرجت األداة بصورتها النهائية مكونة من . حذفها، و إعادة الصياغة اللغوية لبعضها

 األساسيةيمكن تضمينها في آتب التربية الوطنية والمدنية في المرحلة  ،مشروعًا للتعلم الخدمي
  .ةاألساسي) الثامن، والتاسع، والعاشر( ،العليا

  ات التحليلثب
زمني  وبفاصل، الدراسة شملتهالتي ا الكتبتحليل جميع  دةعاإتم للتأآد من ثبات التحليل 

 من ثبات التحليل التأآدوقد تم  .والتحليل الثاني األول، بين آل من التحليل أسبوعانمقداره 
  :معادلة اآلتيةال باستخدام

 =معامل الثبات 
 والثاني عدد مرات االتفاق بين التحليل األول 

x ١٠٠ 
 عدد مرات االختالف+ عدد مرات االتفاق 

  .الدراسة الحالية ألغراضوهي قيمة مناسبة ) ٠.٩٠(وقد بلغ معامل الثبات ألداة الدراسة 
  

  العليا األساسيةللمرحلة إجراءات تحليل آتب التربية الوطنية والمدنية 
الوطنية والمدنية في المرحلة بهدف تحليل آتب التربية  اآلتيةقام الباحث بالخطوات 

  :العليا األساسية

وهو التعرف على تضمين مشروعات التعلم الخدمي في  ،تحديد الهدف من عملية التحليل −
) الثامن، والتاسع، والعاشر(العليا  األساسيةلمرحلة لآتب التربية الوطنية والمدنية 

  .ةاألساسي

ي تمثل مشروعات التعلم الخدمي الواجب الدراسة الت أداةتحديد فئات التحليل وهي فقرات  −
  .العليا األساسيةللمرحلة توافرها في آتب التربية الوطنية والمدنية 

تحليل آونها أآثر مناسبة ألغراض هذه وحدة اختيار الفكرة تم  حيث تحديد وحدة التحليل −
  .  الدراسة

اءة متأنية ودقيقة قراءة فقرات الدروس في آل آتاب من آتب التربية الوطنية والمدنية قر −
  .عدة مرات
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الواردة في الفقرات  األفكارفي ) فئات التحليل(البحث عن توافر مشروعات التعلم الخدمي  −
 .وتكرارها

حسب ورود مشروعات التعلم الخدمي المحددة  ،في المكان المخصص) √  (وضع عالمة  −
  .حسب عدد مرات ورودها في الكتب ،في قائمة التحليل وتكرارها

نتائج تحليل آل آتاب من آتب التربية الوطنية والمدنية الثالثة في جدول خاص أعد تفريغ  −
  . لهذا الغرض، بهدف استخراج نتائج التحليل

  
  المعالجة اإلحصائية

مدى تضمين مشروعات  علىمن أجل التعرف  ،تم استخدام التكرارات والنسب المئوية
الثامن، والتاسع، ( ،العليا األساسيةلمرحلة االتعلم الخدمي في آتب التربية الوطنية والمدنية 

لمقارنة الفروق في نسب انتشار مشروعات ) ز(آما تم استخدام اختبار  .ةاألساسي) والعاشر
 .التعلم الخدمي في آتب الصفوف الثالثة

  
  نتائج الدراسة ومناقشتها

وافرها في آتب ما أهم مشروعات التعلم الخدمي الواجب ت: األولالنتائج المتعلقة بالسؤال 
  األساسية العليا ؟لمرحلة في االتربية الوطنية والمدنية 

مشروعات التعلم الخدمي  إلىالدراسة، حيث تم التوصل  بأداةعن هذا السؤال  اإلجابةتتمثل 
من حيث  ،)الثامن، والتاسع، والعاشر(التي تناسب الفئة العمرية لطلبة المرحلة األساسية العليا 

آما تم اختيار مشروعات التعلم  .علياال األساسيةوتنفيذها من طلبة المرحلة  ،لها التخطيط إمكانية
مناهج التربية الوطنية والمدنية في مواضيع مناسبة ل األآثربحيث تكون مواضيعها  ،الخدمي

في وضع  ،واألجنبيةالمراجع العربية وقد استعان الباحث بالعديد من . المرحلة األساسية العليا
في هذه روعات التعلم الخدمي الواجب توافرها في آتب التربية الوطنية والمدنية قائمة مش
 ):١(وآانت القائمة على النحو المبين في الجدول اآلتي رقم  .المرحلة

في أهم مشروعات التعلم الخدمي الواجب توافرها في آتب التربية الوطنية والمدنية : )١(جدول 
  .دنفي األر األساسية العليالمرحلة ا

  مشروعات التعلم الخدمي  الرقم
 .عيادة المرضى في المستشفيات الحكومية والخاصة وتقديم الهدايا لهم    .١
 .زيارة دور المسنين    .٢
 .جمع الهدايا واأللعاب لألطفال الفقراء    .٣
 .القيام والمشارآة بحمالت التبرع بالدم    .٤
 .اء للمحتاجين والمعدمينتوفير مالبس وغذ    .٥



 ١٨٦٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فخري خضر
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 )١(جدول رقم تابع ... 
  مشروعات التعلم الخدمي  الرقم
 .التوعية بالمشارآة في االنتخابات البلدية أو البرلمانية    .٦
 .اء تقشفي بقصد بناء مرافق جديدة للمدرسةغددعوة خريجي المدرسة إلى     .٧
 .جمع آتب ومجالت لمساعدة الطالب المعوزين    .٨
 .في المجتمع المحلي التطوع للمساعدة في الحفريات األثرية الدائرة    .٩
 .المساعدة في تنظيف أماآن العبادة أو األحياء المجاورة    .١٠
 .إعداد بطاقات تهنئة ألطفال المبرات ودور األيتام    .١١
 .إقامة بازار خيري لمساعدة الجمعيات الخيرية    .١٢
 .مساعدة الجمعيات الخيرية في أعمال الدهان والطراشة والنظافة    .١٣
 .ترشيد استهالك المياه أو الكهرباء فيت أو ملصقات عمل آتيبات أو نشرا    .١٤
 .في إعادة تدوير المخلفات الورقية المشارآة    .١٥
 .في احتفاالت الوطن بعيد استقالله مشارآةال    .١٦
 .إنشاء معسكر صيفي لألطفال    .١٧
 .أفنية المدارس أو على أسطحهابناء حدائق في     .١٨
 .في تنظيم حرآة المرور شارآةالم    .١٩
 .في إنشاء الحدائق المرورية رآةشاالم    .٢٠
 .العمل في حملة لجمع المال لمرضى القلب والسرطان    .٢١
 .القيام بحملة توعية بخصوص الكتابة على الجدران    .٢٢
  .األبناءبمواجهة التحديات العصرية التي تواجه  لألسرالقيام بحملة توعية     .٢٣

األساسيةالمحلي بالمهارات  دورة تدريبية في الدفاع المدني لتوعية المجتمع إعداد    .٢٤
  .األولية لإلسعافات

 .إنشاء ممر أو ممشى لعربات المعوقين حرآيا    .٢٥
 .قضية من القضايا التي تهم المجتمع فيتقديم مسرح للعرائس     .٢٦
 .زيارة األحداث في مراآز اإلصالح    .٢٧

فعليًا في آتب  ما أهم مشروعات التعلم الخدمي المتوافرة: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
  األساسية العليا ؟لمرحلة في االتربية الوطنية والمدنية 

في آتب التربية الوطنية والمدنية لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بتحليل محتوى 
، حيث تم حساب في األردن ةاألساسي) الثامن، والتاسع، والعاشر(األساسية العليا لمرحلة ا

وآانت هذه المرحلة، آتب في مشروعات التعلم الخدمي  تضمينلالتكرارات والنسب المئوية 
  ).٢(هو مبين في الجدول  علىنتائج تحليل المحتوى 
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لمتضمنة في آتب التربية لمشروعات التعلم الخدمي االتكرارات والنسب المئوية : )٢(جدول 
  .وى، في ضوء تحليل المحتةاألساسي) الثامن، والتاسع، والعاشر(لصفوف الوطنية في ا

  مشروعات التعلم الخدمي

التاسع األساسيالعاشر 
  المجموعاألساسيالثامن  األساسي
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عيادة المرضى في  .١
المستشفيات الحكومية 

 .والخاصة وتقديم الهدايا لهم
٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠% 

%١٠.٠ ١%٢٠.٠ ١ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ .المسنين زيارة دور .٢
جمع الهدايا واأللعاب لألطفال .٣

 %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ .الفقراء

المشارآة بحمالت التبرع  .٤
 %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ .بالدم

اء توفير مالبس وغذ .٥
%١٠.٠ ١ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠%٣٣.٣ ١ .للمحتاجين والمعدمين

ي التوعية بالمشارآة ف .٦
االنتخابات البلدية أو 

 .البرلمانية
٢٠.٠ ٢ %٠.٠ ٠%٥٠.٠ ١%٣٣.٣ ١%

دعوة خريجي المدرسة إلى  .٧
اء تقشفي بقصد بناء مرافقغد

 .جديدة للمدرسة
٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠% 

جمع آتب ومجالت لمساعدة  .٨
%١٠.٠ ١%٢٠.٠ ١ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ .الطالب المعوزين

التطوع للمساعدة في  .٩
ريات األثرية الدائرة في الحف

 .المجتمع المحلي
٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠% 

المساعدة في تنظيف أماآن  .١٠
 %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ .العبادة أو األحياء المجاورة
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 ٢٠١٢، )٨( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢(تابع جدول رقم ... 

  مشروعات التعلم الخدمي

التاسع العاشر األساسي
  المجموعالثامن األساسي األساسي
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إعداد بطاقات تهنئة ألطفال .١١
 %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ .المبرات ودور األيتام

إقامة بازار خيري لمساعدة .١٢
 %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ .الجمعيات الخيرية

مساعدة الجمعيات الخيرية  .١٣
والطراشة  في أعمال الدهان

 .والنظافة
١٠.٠ ١%٢٠.٠ ١ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠%

عمل آتيبات أو نشرات أو  .١٤
ترشيد استهالك  فيملصقات 

 .المياه أو الكهرباء
١٠.٠ ١%٢٠.٠ ١ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠%

في إعادة تدوير  شارآةالم .١٥
 %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ .المخلفات الورقية

في احتفاالت  شارآةالم .١٦
%٣٠.٠ ٣%٢٠.٠ ١%٥٠.٠ ١%٣٣.٣ ١ .اللهالوطن بعيد استق

إنشاء معسكر صيفي  .١٧
 %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ .لألطفال

أفنية بناء حدائق في  .١٨
 %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ .المدارس أو على أسطحها

في تنظيم حرآة  شارآةالم .١٩
 %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ .المرور

في إنشاء الحدائق شارآةالم .٢٠
 %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ .وريةالمر

العمل في حملة لجمع المال  .٢١
 %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ .لمرضى القلب والسرطان
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 )٢(تابع جدول رقم ... 

  مشروعات التعلم الخدمي

التاسع العاشر األساسي
  المجموعالثامن األساسي األساسي
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القيام بحملة توعية  .٢٢
بخصوص الكتابة على 

 .الجدران
٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠% 

 لألسرالقيام بحملة توعية  .٢٣
بمواجهة التحديات العصرية 

  .األبناءالتي تواجه 
٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠% 

دورة تدريبية في  إعداد .٢٤
الدفاع المدني لتوعية المجتمع

 األساسيةحلي بالمهارات الم
  .األولية لإلسعافات

٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠% 

إنشاء ممر أو ممشى  .٢٥
 %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ .لعربات المعوقين حرآيا

 فيتقديم مسرح للعرائس  .٢٦
قضية من القضايا التي تهم 

 .المجتمع
٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠% 

زيارة األحداث في مراآز  .٢٧
 %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ %٠.٠ ٠ .اإلصالح

لمتضمنة في آتب التربية الوطنية في قلة مشروعات التعلم الخدمي ا إلى) ٢(الجدول  يشير
بلغ عدد مشروعات التعلم الخدمي المتضمنة  إذ، ةاألساسي) الثامن، والتاسع، والعاشر(لصفوف ا

. في الكتب الثالثةت تكرارا) ١٠(مشروعات، وحصلت في مجموعها على ) ٧(في تلك الكتب 
وقد يعود مشروعًا، ) ٢٠(في حين لم يكن هناك ذآر لباقي مشروعات التعلم الخدمي وعددها 

الفرصة  إعطاءيفضلون  ،مؤلفي آتب التربية االجتماعية والمدنية أن إلىالسبب في ذلك 
ة سرالتعلم الخدمي وتنفيذها بما يتالءم مع ظروف المد اتعاختيار مشرو في ،للمعلمين
عدم وجود خلفية آافية لدى مؤلفي آتب التربية االجتماعية  إلى، وربما يعود السبب تهااوإمكان
ما  إلىتعزى هذه النتيجة  أنويمكن  .، وصياغة مشروعاتهالتعلم الخدمي بأسلوب ،والمدنية
مؤلفي الكتب لوجود بعض الصعوبات التي تحول  إدراكمن  ،)٢٠٠٢(القحطاني  إليهتوصل 



 ١٨٦٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فخري خضر

 ٢٠١٢، )٨( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وآثرة الموضوعات المراد  ،في الجوانب المتعلقة بالعبء التدريسي ،دام التعلم الخدميدون استخ
يعد مبررًا آافيًا لعدم  ولكنه ال في دراسته، )٢٠٠٢القحطاني، ( إليههذا ما توصل . تدريسها

 في حصول يشاركالتعلم الخدمي  نإ إذالترآيز على مشروعات التعلم الخدمي في تلك الكتب، 
لتطبيق لوجود الفرصة أمامهم وذلك  ،ما آانوا يحققونه سابقًاى درجات أآثر ارتفاعا مالطلبة عل

دراسة ، حيث بينت نتائج (Hatch, 1998)الغرف الصفية  تعلموها فيالمفاهيم الدراسية التي 
استخدموا أن الطلبة الذين  (Conrad, 1980)،آونراد  ودراسة ،(Williams, 1991)ويليامز 
  .يستخدموهالذين لم  من، الدراسي في التحصيل أعلىحصلوا على درجات  ،الخدمي التعلم

  : في آتب هذه المرحلة السبعة مشروعات التعلم الخدميو

 %).١٠(، وحصل على تكرار واحد فقط، وبنسبة "زيارة دور المسنين) "٢(المشروع رقم  −

ى تكرار واحد ، وحصل عل"توفير مالبس وغذاء للمحتاجين والمعدمين) "٥(المشروع رقم  −
 %). ١٠(فقط، وبنسبة 

، وحصل على "التوعية بالمشارآة في االنتخابات البلدية أو البرلمانية) "٦(المشروع رقم  −
حيث تكرر هذا المشروع في آتابي التربية الوطنية والمدنية %) ٢٠(تكرارين فقط وبنسبة 
 . للصفين التاسع والعاشر

وحصل على تكرار " دة الطالب المعوزينجمع آتب ومجالت لمساع) "٨(المشروع رقم  −
 %).١٠(واحد فقط وبنسبة 

" مساعدة الجمعيات الخيرية في أعمال الدهان والطراشة والنظافة) "١٣(المشروع رقم  −
 %).١٠(وحصل على تكرار واحد فقط وبنسبة 

عمل آتيبات أو نشرات أو ملصقات في ترشيد استهالك المياه ) "١٤(المشروع رقم  −
  %).١٠(وحصل على تكرار واحد فقط وبنسبة " والكهرباء

) ٣(وحصل على " المساهمة في احتفاالت الوطن بعيد استقالله) "١٦(المشروع رقم  −
حيث تكرر هذا المشروع في آتب التربية الوطنية والمدنية  %)٣٠(تكرارات وبنسبة 

  .للصف العاشر والتاسع والثامن

رات في الكتب الثالث في حين لم يرد ذآر تكرا ١٠وبالتالي فقد حصلت هذه المشاريع على 
مشروعًا في آتب التربية الوطنية للصفوف الثامن  ٢٠لباقي مشروعات التعلم الخدمي وعددها 

 . والتاسع والعاشر األساسي

ن آتب التربية الوطنية بأ، )١٦(ويفسر الباحث النتيجة المتعلقة بتوافر المشروع رقم 
المساهمة في  أن إلىيعود السبب وربما  ،لمواضيع السياسةترآز بشكل اآبر على ا ،والمدنية

وفق برنامج  ،بشكل منتظم في آل عام تأتي ،األردنيةاالحتفاالت بعيد االستقالل في المدارس 
آذلك  .يةالتربية الوطنية والمدن آتبالترآيز عليه في محتوى  وبالتالي تم ،معد له في المدارس
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من المواضيع السياسية  ،آة في االنتخابات البلدية أو البرلمانيةالمشارتعد  إذ ،)٦(لمشروع رقم ا
 )Mintrop, 2003(وتنسجم هذه النتيجة مع نتيجة دراسة منتروب  .األردنيالهامة في المجتمع 

مثل مشارآتهم السياسية في ت تفي االنتخابا المشارآةيرون أن  ،من الطالب% ٨٠أن  التي بينت
  .المجتمع

النتيجة بأن مساعدة الجمعيات  يفسر الباحثف ،)٨( ،)٥( ،)١٣( اتعوبخصوص المشرو
نشاطات  أهميعد من  ،والكتب وغيرها الخيرية، وجمع التبرعات للمحتاجين آالمالبس والغذاء

) Mintrop, 2003(مع نتيجة دراسة منتروب  النتيجة هذهوتنسجم العمل الخيري التطوعي، 
بذون جمع التبرعات ألسباب اجتماعية تعود بالنفع من الطالب يح% ٥٠أآثر من  أن بينتالتي 

نشرات الكتيبات أو العمل  أن إلىيعود السبب  أنفيمكن ) ١٤(المشروع رقم  أما .على المجتمع
التي ) ٢٠٠٤(وتنسجم هذه النتيجة مع نتيجة دراسة المعيقل  .مشروع سهل التنفيذ ،ملصقاتالأو 

  .التربية الوطنية آتبلتعلم الخدمي المتضمنة في ا أنشطةبينت أن إعداد الصحف والنشرات من 

توجد فروق في نسب انتشار مشروعات التعلم هل : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
  الخدمي في آتب الصفوف الثالثة؟

توزيع مشروعات التعلم الخدمي  لبيان مدى) ز(اختبارلإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام 
المدنية بالمرحلة األساسية العليا تبعًا الختالف الصف الدراسي في آتب التربية الوطنية و

  .يبين النتائج ) ٣(والجدول رقم  ،)الثامن، والتاسع، والعاشر(

  .الخدمي في الصفوف الثالثة لبيان نسب انتشار مشروعات التعلم) ز(اختبار : )٣(جدول 

  الصف الدراسي
  التاسع
  )ز(اختبار

  )مستوى الداللة(

  الثامن
  )ز(ر اختبا

  )مستوى الداللة(
  ٠.١١  %)٣٠( ٣العاشر 

)٠.٩٩١(  
٠.٤٦  

)٠.٦٨٤(  
    %)٢٠( ٢التاسع 

 --  
٠.٩٤  

)٠.٣٨٤(  
  --   --   %)٥٠( ٥الثامن 

مشروعات ) ٥(آتاب التربية الوطنية للصف الثامن احتوى  أن) ٣(تبين النتائج في الجدول 
حتوى آتاب التربية الوطنية من مجموع التكرارات، في حين ا%) ٥٠(للتعلم الخدمي وبنسبة 

آتاب التربية  أمامن مجموع التكرارات، %) ٣٠(مشروعات وبنسبة ) ٣(للصف العاشر على 
 .من مجموع التكرارات%) ٢٠(الوطنية للصف التاسع فقد احتوى مشروعين اثنين فقط وبنسبة 

التربية الوطنية في آتب توزيع مشروعات التعلم الخدمي  فيآان هناك اختالف  إذاولمعرفة فيما 
وهذه النتيجة تعني  .تطابقالنتيجة وجود  وأظهرت، )ز(استخدم الباحث اختبار  الثالثةوالمدنية 

آتب التربية الوطنية والمدنية  فيمشروعات التعلم الخدمي توزيع  فيوجود اختالف عدم 
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ض هذه مع مالحظة أن بع ).الثامن، والتاسع، والعاشر(لصفوف المرحلة األساسية العليا 
المشروعات العشرة تكررت في أآثر من آتاب حيث تكررت المشارآة في احتفاالت الوطن بعيد 
استقالله في آتب الصفوف الثامن والتاسع والعاشر وتكرر مشروع التوعية في المشارآة في 

  .االنتخابات البرلمانية الصفين التاسع والعاشر

عدم  إلى أدىمما  ،وعات في الكتب الثالثةقلة المشر إلى أوالويعزو الباحث هذه النتيجة 
تشابه  إلىفي ذلك وجود اختالفات في توزيع عدد المشاريع المتضمنة فيها، وربما يعود السبب 
الثامن، والتاسع، (محتوى الوحدات الدراسية في آتب التربية الوطنية والمدنية للصفوف الثالثة 

حدات دراسية تحمل نفس العنوان ونفس الكتب الثالثة احتوت و أنحيث يالحظ  ).والعاشر
الدولة األردنية (المضمون، فمثال آان هناك في آل آتاب من الكتب الثالثة وحدة دراسية بعنوان 

في آتب الصفوف ) التفكير والمنطق والحوار(آذلك هناك وحدة دراسية بعنوان ) ومؤسساتها
، )الحضارية لألردن ةي السيرف(الثالثة، آما احتوت هذه الكتب على وحدة دراسية بعنوان 

األمن (اشر والثامن وحدة دراسية بعنوان للصفين الع التربية الوطنية والمدنية واحتوى آتابا
  ). الوطني والسالم العالمي

  
  التوصيات

  :باآلتيالدراسة الحالية يوصي الباحث  إليهافي ضوء النتائج التي توصلت 

د آتب التربية الوطنية والمدنية في المرحلة ن القائمون على تأليف وإعداضرورة أن يضّم −
مشاريع التعلم الخدمي في هذه الكتب، وعلى العليا، في صفوفها الثالثة،  األساسية

) ٢٠(الخصوص تلك المشاريع التي لم يرد لها ذآر في محتوى الكتب الحالية، وعددها 
 .مشروعًا

والتخطيط والتنفيذ  إلعدادادليل يتعلق بمشروعات التعلم الخدمي يتضمن آيفية  إعداد −
 .والتقويم لهذه المشاريع

آيفية تضمين مشاريع التعلم الخدمي في آتب  فيدورات تدريبية لمؤلفي المناهج  إقامة −
 .التربية الوطنية والمدنية

 .وتنفيذ بعض مشروعات التعلم الخدمي بإعداددورات تدريبية للمعلمين تتعلق  إقامة −

دراسة، تبحث في تضمين مشروعات التعلم الخدمي، في إجراء دراسات مشابهة لهذه ال −
آتب التربية الوطنية والمدنية في المرحلتين األساسيتين الدنيا والمتوسطة، وفي المرحلة 

  .العليا الثانوية، وفي مقرر التربية الوطنية في الجامعات الحكومية واألهلية

ر توظيف مشروعات التعلم تبحث أث آأنمشابهة تتناول متغيرات جديدة،  دراسات إجراء −
 .الوطنيالطلبة انتماء في تنمية الخدمي في التحصيل الدراسي، و
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  واألجنبية المراجع العربية

قراءة تحليلية لمحتوى وثيقة المواطنة للصفين الثالث والرابع "). ٢٠٠٤. (علي ،الصغير −
 ."سس والمنطلقاتاأل: بناء المناهج: "بحث مقدم إلى ندوة. "االبتدائي في المملكة المتحدة

 . الرياض. جامعة الملك سعود. لتربيةآلية ا

التربية الوطنية في مدارس المملكة "). ٢٠٠٦. (صالح ،والنصار .راشد ،العبد الكريم −
 دراسة. "دراسة تحليلية مقارنة في ضوء التوجهات التربوية الحديثة: العربية السعودية

  .المملكة العربية السعودية .الباحة .التربوي مقدمة للقاء السنوي الثالث عشر لقادة العمل

 .مكتبة العبيكان. المدخل إلى البحث في العلوم السلوآية). ١٩٨٩( .صالح ،العساف −
  .الرياض

تضمين التعلم الخدمي ومشروعاته في منهج التربية الوطنية "). ٢٠٠٢. (سالم ،القحطاني −
العلوم  عبد العزيز لة جامعة الملكمج. "بالمرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية

 .١١٤-٥٣ .)١٥( .التربوية

دار  .التربية الوطنية). ٢٠٠٦. (وليد ،وعبد الحي .إسماعيل ،وعبد الرحمن .علي ،محافظة −
  .عمان .جرير

تحليل أنشطة التعلم في مقررات التربية الوطنية بالمملكة "). ٢٠٠٤. (عبد اهللا ،المعيقل −
 .)٣(١٠.مجلة دراسات تربوية واجتماعية. "ظر المعلمين تجاههاوجهة ن .العربية السعودية

١٣٧-٧٩. 

منهاج التربية االجتماعية والوطنية وخطوطه ). ١٩٩١. (وزارة التربية والتعليم في األردن −
  .عمان .المديرية العامة المناهج. العريضة في مرحلة التعليم األساسي
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