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ملخص: 

اخلدمي  التعلم  ا�ضتخدام  اأثر  ا�ضتق�ضاء  الدرا�ضة  هدفت هذه 
يف تنمية مفاهيم املوطنة لدى طلبة ال�ضف العا�رش الأ�ضا�ضي يف 
الأردن. وتكّون اأفراد الدرا�ضة من )121( طالبًا وطالبة من طلبة 
ال�ضف العا�رش الأ�ضا�ضي من مدار�س منطقة �ضمال عمان التابعة 
لوكالة الغوث الدولية يف الأردن للعام الدرا�ضي 2013/ 2014، 
وقد تكونت املجموعة التجريبية التي خ�ضعت للتعلم اخلدمي من 
التي  ال�ضابطة  املجموعة  تكونت  بينما  وطالبة،  طالبًا   )64(
ولتحقيق  وطالبة،  طالبًا   )57( من  التقليدية  للطريقة  خ�ضعت 
اإعداد الختبار التح�ضيلي يف وحدة املواطنة  اأهداف الدرا�ضة مت 
يف مبحث الرتبية الوطنية واملدنية. ومت التحقق من �ضدق وثبات 
اخلدمي،  التعلم  وفق  املواطنة  م�رشوع  اإعداد  مت  كما  الختبار، 
املجوعتني  على  قبليًا  تطبيقا  التح�ضيلي  الختبار  تطبيق  ومت 
مت  امل�رشوع،  تنفيذ  من  النتهاء  وبعد  وال�ضابطة.  التجريبية 
تطبيقًا  الدرا�ضة  جمموعتي  على  التح�ضيلي  الختبار  تطبيق 
تنمية  يف  دللة  ذي  اأثر  وجود  الدرا�ضة  نتائج  واأظهرت  بعديًا. 
ل�ضالح  الأ�ضا�ضي  العا�رش  ال�ضف  طلبة  لدى  املواطنة  مفاهيم 
املجموعة التجريبية، كما اأظهرت النتائج وجود اأثر ذي دللة يف 
التح�ضيل ككل ويف م�ضتويي  تنمية مفاهيم املواطنة يف اختبار 
بني  التفاعل  اإىل  ُيعزى،  الطلبة  لدى  وال�ضتيعاب،  والفهم  التذكر 
اأثر ذي  الطالبات، وعدم وجود  ول�ضالح  التعلم اخلدمي واجلن�س 
التح�ضيل مب�ضتوى  اختبار  املواطنة يف  تنمية مفاهيم  دللة يف 

التطبيق ُيعزى اإىل التفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س. 
مفاهيم  تنمية،  اخلدمي،  التعلم  املفتاحية:  الكلمات 

املواطنة.  

The Impact of Using Service Leaning in Develop-
ing the Concepts of Citizenship among the Tenth 

Grade Students in Jordan

Abstract: 

This study aims to investigate the impact of 
using service learning in developing the concepts 
of citizenship of the tenth grade students in Jordan. 
The study sample consists of (121) tenth grade - male 
and female students chosen from UNRWA schools, 
North Amman Area, Jordan during the scholastic 
year 2013/ 2014. The experimental group undergone 
the service learning consists of (64) male and female 
students; meanwhile the control group undergone the 
traditional method of learning and it consists of (57) 
male and female students. To achieve the objectives 
of the study, learning test has been prepared on the 
citizenship unit in the National and Civil Education 
subject. The reliability and credibility of the test 
has been verified accordingly. A citizenship project 
based on service learning has been prepared and 
the learning test has been first applied on the two 
groups of the study sample: the experimental and 
the controlling group. After the project has been 
implemented, the learning test has been later applied 
on the two groups. The results of the study have shown 
that there is a significant difference in developing the 
concepts of citizenship of the tenth grade students in 
favor of the experimental group. The results of the 
study have also indicated that there is a significant 
difference in developing the concepts of citizenship in 
the learning test as a whole in relation to the levels of 
remembering and understanding & comprehension 
of the students attributed to the interaction between 
the service learning and gender in favor of the female 
students and there is no significant difference in 
developing the concepts of citizenship in the learning 
test in relation to the application level attributed to 
the interaction between pedagogy and gender. 

Keywords: Service Leaning, Developing the 
Concepts of Citizenship. 
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مقدمة: 
حتر�س  اأن  يجب  التي  املعامل  اأبرز  من  املواطنة  تعد 
وجه  على  الرتبوية  واملوؤ�ض�ضات  عامة  ب�ضفة  املجتمع  موؤ�ض�ضات 
ال�ضغر ملا يرتتب  منذ  اأبنائها  نفو�س  غر�ضها يف  اخل�ضو�س على 
تنمية  اأن  كما  و�رشورية،  مهمة  و�ضلوكيات  ممار�ضات  من  عليها 
كالنتماء  القيم  من  بالعديد  كبري  حد  اإىل  يرتبط  املواطنة  روح 
والعطاء وحب الوطن والت�ضحية من اأجله والدفاع عنه.كما تعد من 
الق�ضايا التي تفر�س نف�ضها عند معاجلة اأي بعد من اأبعاد التنمية 
الإ�ضالح  وم�ضاريع  خا�ضة،  ب�ضفة  ال�ضامل  الإن�ضاين  باملفهوم 
والتطوير ب�ضفة عامة، حيث تعني املواطنة بالنخراط الإيجابي 
يف الن�ضيج الجتماعي من خالل اجلماعات واملوؤ�ض�ضات التطوعية 

التي تربط املواطنني بحياة جمتمعاتهم.
�ضواء  العامل،  بها  مير  التي  املت�ضارعة  التغريات  �ضوء  ويف 
والتحديات  املجتمعي،  امل�ضتوى  على  اأم  العاملي  امل�ضتوى  على 
على  كبري  اأثر  لها  �ضوية  غري  �ضلوكية  اأناط  وظهور  املعا�رشة 
امل�ضتويات  جميع  وعلى  احلديث،  املجتمع  يف  العالقات  ن�ضيج 
الوطنية  الأدوار  مراجعة  اإىل  الرتبويني  دفع  الذي  الأمر  عد،  وال�ضُ
خربات،  من  للمتعلمني  يقدم  فيما  النظر  واإعادة  جمتمع  كل  يف 
 Kerr,( ومراجعة للمفاهيم واملمار�ضات التي تقوم عليها املواطنة
مناح  من  املا�ضي  القرن  يف  الوطنية  الرتبية  ُدّر�ضت  .لقد   )2003

متعددة ت�ضمنت قيما متلفة، لكنها الآن حتتاج اإىل اأن يعاد النظر 
فيها لتحديد مدى منا�ضبتها للحاجات املتجددة واملتغرية ملواطن 
القرن احلادي والع�رشين )MacDonald، 2003( .وقد اأظهرت درا�ضة 
كل من الزيود واخلوالدة )2007( اأن هناك ق�ضوراً يف بع�س اأدوار 
بحلول  الطالب  وعي  تعميق  يف  الجتماعية  الدرا�ضات  معلمي 
امل�ضكالت التي يعاين منها املجتمع الأردين، وتنمية روح امل�ضاءلة 
الطلبة. لدى  الذاتي  والنقد  النقد  تقبل  روح  وتنمية  الطلبة  لدى 
انت�ضار ظواهر غري �ضحية  اإىل  الأردن  الباحثني يف  واأ�ضار بع�س 
بني �ضفوف الطلبة ومنها العنف اجلامعي واملجتمعي، وتدين قيم 

الولء والنتماء و�ضعف مفهوم املواطنة )الطراونة، 2012( .
والوطنية  الجتماعية  الرتبية  مبنهاج  الهتمام  زاد  ولقد 
ملا له من دور يف بناء �ضخ�ضية الفرد وتنمية العتماد على الذات 
بعيداً  العقالنية،  القرارات  اتخاذ  على  واملقدرة  بالنف�س،  والثقة 
عن التحيز والتع�ضب؛ وذلك لتنمية املجتمع وزيادة مقدرته على 

. )Parker, 2001( املناف�ضة يف ظل الثورة التكنولوجية
وت�ضعى الرتبية الوطنية يف الأردن لتن�ضئة املواطن ال�ضالح 
للوطن  والولء  والنتماء  العتزاز  منها:  �ضفات  بعدة  املت�ضف 
واللتزام  الأردين  الد�ضتور  واحرتام  والإ�ضالمية،  العربية  والأمة 
واأنظمتها، واللتزام مببادئ احلرية والدميقراطية  الدولة  بقوانني 
واكت�ضاب  والتحيز،  التع�ضب  من  والتحرر  الجتماعية  والعدالة 
الثقافة ال�ضيا�ضية املنا�ضبة التي متكن املواطن من ممار�ضة اأدواره 

على اأكمل وجه )اأبو �ضل والعمايرة وو�ضاح والروا�ضية، 2001( .

بقوة  نف�ضها  تعر�س  التي  الق�ضايا  من  املواطنة  وتعد 
واملواطنة  عامة،  ب�ضفة  التنمية  اأبعاد  من  بعد  اأي  معاجلة  عند 
التي يقيم فيها  الفرد والدولة  ال�ضلة بني  الوا�ضع تعني  مبفهومها 
ب�ضكل ثابت، ويرتبط بها جغرافًيا وتاريخًيا وثقافًيا، ويعد ازدياد 
اأهم  من  التي  الأ�ضا�ضية  املدنية  التوجهات  من  باملواطنة  ال�ضعور 
واملوقف  العام،  والنظام  القانون  احرتام  من  املوقف  موؤ�رشاتها 
والت�ضامح  الإن�ضان،  الفردية، واحرتام حقوق  من �ضمان احلريات 
وقبول الآخر وحرية التعبري وغريها من املوؤ�رشات التي متثل القيم 
الأ�ضا�ضية للمواطنة مهما اختلفت املنطلقات الفكرية واملرجعيات 

الفل�ضفية لهذا املجتمع اأو ذاك )اأبو ح�ضي�س، 2010، �س: 251( .
ويعرف اللقاين واجلمل )1999، �س: 75( الرتبية من اأجل 
املواطنة، باأنها "عملية غر�س جمموعة من القيم واملبادئ واملثل 
على  قادرين  �ضاحلني  يكونوا  اأن  على  لت�ضاعدهم  املتعلمني  لدى 

امل�ضاركة الفعالة والن�ضطة يف جميع ق�ضايا الوطن وم�ضكالته".
على  وقادرة  ناجحة  الوطنية  الرتبية  عملية  تكون  وحتى 
اأ�ضا�ضية  مرتكزات  ثالثة  على  تقوم  اأن  من  بد  ل  اأهدافها  حتقيق 
وال�رشورية  الأ�ضا�ضية  الوطنية  باملعرفة  املواطن  وتزويد  فكرية 
اإح�ضا�س  وتعميق  تنمية  على  تعمل  والتي  الوجدانية  والناحية 
به  تزرع  عاطفة  بكل  وتغذيته  مواطن  كل  عند  املواطنة  و�ضعور 
حب الوطن ال�ضادق والعتزاز بجميع عنا�رش هويته الثقافية )اأبو 

�ضنينه، 2010( .
وتعد تنمية مفاهيم املواطنة لدى املتعلمني من وجهة نظر 
تاأكيدها  ينبغي  التي  التعلم  نتاجات  من  مهمًا  نتاجًا  الباحثني 
واملدنية؛  الوطنية  الرتبية  مادة  تدري�س  خالل  من  م�ضتمر  ب�ضكل 
امل�ضوؤولية  وحتمل  والنتماء  الولء  قيم  تنمية  يف  لأهميتها  نظراً 
ال�ضيا�ضية  القيم  من  وغريها  الآخر،  مع  والتعاون  واللتزام 
التعامل  املتعلمني  اإك�ضاب  يف  مهُم  دور  لها  والتي  والجتماعية 

بثقة واقتدار مع متغريات وحتديات الع�رش.
ونظراً لأهمية الرتبية الوطنية واملدنية، كان ل بد من تبني 
املو�ضوعات  نحو  الطلبة  تفكري  اإثارة  على  تعمل  تدري�س  طرائق 
الوطنية التي تهم الوطن ككل )عودات، 2006( .ويف هذا املجال 
اأن  اإىل  اأبو النور وعبد الفتاح وعبد الفتاح )2012(  اأ�ضار كل من 
�ضاأنه يعزز املواطنة لدى املتعلمني من خالل  التعلم اخلدمي من 
واقت�ضادية  اجتماعية  م�ضكالت  تعالج  مب�رشوعات  الطلبة  قيام 
اأفراد املجتمع املحلي وموؤ�ض�ضاته. وبيئية و�ضيا�ضية وتربوية مع 

2012؛  وخ�رش،  2012؛  طالفحة،  اأمثال  املربني  بع�س  واقرتح 
يف  الفعال  التعلم  لتحقيق  تدري�ضية  طرائق   )2002 والقحطاين، 

املادة، ومن بني هذه الطرائق التعلم اخلدمي.
التعلم  با�ضتخدام  متزايداً  اهتمامًا  احلايل  القرن  و�ضهد 
اخلدمي يف تدري�س الدرا�ضات الجتماعية بعامة، والرتبية الوطنية 
املجتمع  احتياجات  تلبية  على  ت�ضاعد  كونها  بخا�ضة،  واملدنية 
واملهارات  املعرفة  لكت�ضاب  للطلبة  الفر�ضة  وتوفر  املحلي، 
لذا  الجتماعية،  بامل�ضوؤولية  ال�ضعور  لديهم  وتعزز  الأكادميية، 
(NCSS) (Nation� الجتماعية للدرا�ضات  الوطني  املجل�س   أأ�ضدر 

موقف  حول   (al Council for the Social Studies,2000بيانًا 
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املجل�س من التعلم اخلدمي بعنوان " التعلم اخلدمي: مكون جوهري 
لرتبية املواطنة " واأ�ضار البيان اإىل �رشورة تركيز املعلمني على 
ب�ضبب  ملحوظًا  تراجعًا  �ضهدت  التي  اخلدمي  التعلم  م�رشوعات 
تركيز املعلمني على املحتوى النظري للعلوم الجتماعية، واإهمال 

املهارات، وتقدمي اخلدمات للمجتمع.
باأنه  اخلدمي  التعلم   )58 �س:   ،2002( القحطاين  ويعرف 
"طريقة تدري�س ترتبط مبحتوى املنهج املدر�ضي تهدف اإىل خدمة 
امل�رشوعات  لبع�س  الطلبة  تنفيذ  خالل  من  املحلي  املجتمع 
الذاتية،  وقدراتهم  واجتاهاتهم  معارفهم  تطوير  على  تعمل  التي 
وم�ضاركتهم الفاعلة يف تلبية احتياجات بيئتهم املحلية، وحتقيق 

التعاون والتوا�ضل بني الطلبة واملدر�ضة واملجتمع".
باأنه  اخلدمي  التعلم   )12 �س:   ،2006( يو�ضف  وتعّرف 
"جمموعة من املمار�ضات التي تتم حتت اإ�رشاف املعلم وتوجيهه 
لتنمية وتطوير مهارات الطلبة من خالل تهيئة املواقف التعليمية 
ممار�ضة  اأثناء  يف  معًا  والتفاعل  بالتعاون  للطلبة  ت�ضمح  التي 
الأن�ضطة اخلدمية املنظمة املتعلقة بالدرا�ضات الجتماعية؛ وذلك 
ملواجهة ق�ضايا وم�ضكالت تواجهها املدر�ضة والبيئة املحلية التي 

يعي�س فيها املتعلم".
وغيث  وال�ضمادي  وطوالبه  حما�ضنة  من  كل  اأ�ضار  وقد 
 Mahasneh and Tawalbeh and Al � Smadi and( والدجاين 
التعلم اخلدمي يف تعزيز  اأهمية  اإىل   )Ghaith and Dajani, 2012

وتنمية  الطلبة،  لدى  الت�ضال  مهارات  وتنمية  املحتوى،  تعلم 
الإح�ضا�س بامل�ضوؤولية الجتماعية والتنمية املهنية.

واأ�ضار فريكو )،Furco 2007( اإىل وجود جمموعة من املزايا 
ذات ال�ضلة بالتعلم اخلدمي، مثل ارتفاع املعدل الرتاكمي، وزيادة 
للتعلم،  الدافعية  وزيادة  الجتماعية،  للق�ضايا  والفهم  الوعي 

وتنمية امل�ضاركة الجتماعية.
من  كل  حددها  كما  اخلدمي  التعلم  م�ضاريع  وتتاألف 
وخ�رش،  2006؛  القحطاين،  2002؛Wade, 2000؛  )القحطاين، 
2006( من �ضل�ضلة من اخلطوات اأو املراحل التي  2012؛ يو�ضف، 
تّتبع يف اأثناء التدري�س تبداأ مبرحلة التخطيط حيث يعد التخطيط 
والإعداد اأوىل اخلطوات الأ�ضا�ضية لأي م�رشوع يف التعلم اخلدمي، 
ال�ضياق  خالل  من   :  )Collaboration( التعاون  الثانية:  واخلطوة 
ذلك  اأكان  �ضواء  امل�ضاركة  اأو  التعاون  اإىل  يدعو  الذي  الجتماعي 
ب�ضفة  البع�س  بع�ضهم  املتعلمني  بني  اأم  واملتعلمني  املعلم  بني 
خطوة  وتوجيهه.وثالثهما  املعلم  اإ�رشاف  حتت  جماعية  اأم  فردية 
اأهم مراحل  : حيث تعد هذه اخلطوة من   )Service( تقدمي اخلدمة 
م�ضاريع اأو ا�ضرتاتيجية التعلم اخلدمي اإذ تتعلق بعملية تنفيذ املهام 
والأن�ضطة التي مت حتديدها م�ضبقًا يف مرحلة الإعداد اأو التخطيط، 
اخلدمي  التعلم  م�ضاريع  تكامل  ربط/  هي:  اخلطوات  ورابع   ،
اخلطوة  هذه  ت�ضتهدف  اإذ   :  )Curriculum integration( باملنهاج 
التكامل بني الأن�ضطة التي يقوم بها املتعلمون واملنهاج املدر�ضي 
بالتطبيق. النظرية  ربط  يف  ي�ضهم  مما  املجتمع  واأهداف  واأهدافه 

تلك  تتعلق  اإذ   :  )Reflection( والتفكري  التاأمل  اخلطوات:  وخام�س 
اأن�ضطة حتى يدرك  املرحلة بتاأمل املتعلمني فيما يقومون به من 
املتعلمون القيمة اأو الفائدة التي تعود عليهم من امل�ضاركة يف تلك 
بالإجناز.  )Celebration( الحتفال  اخلطوات  و�ضاد�س  الأن�ضطة، 
و�ضابع اخلطوات التقومي )Evaluation( : وهذه مرحلة �رشورية يف 
واحل�ضول  ومدى جناحه  اأهدافه  من  التحقق  يراد  كل عمل  نهاية 

على الفائدة املرجوة منه، وللتقومي جمموعة من املهام.
يخل�س  اخلدمي  للتعلم  املتعددة  التعريفات  خالل  من 
الباحثان اإىل اأن التعلم اخلدمي: جمموعة من الإجراءات والأن�ضطة 
التي يقوم بها الطلبة مع اأفراد املجتمع املحلي باإ�رشاف وتوجيه 
والبيئة  املدر�ضة  تواجه  وم�ضكالت  لق�ضايا  حلول  لتقدمي  املعلم 

املحلية واملجتمع الذي يعي�س فيه املتعلم.

مشكلة الدراسة 
يف �ضوء ما �ضبق، ونظراً لأهمية الرتبية على املواطنة، ودور 
والقيم  باملعارف  املتعلمني  تزويد  يف  واملدنية  الوطنية  الرتبية 
ومواجهة  املتغريات  مع  التكيف  على  ت�ضاعدهم  التي  واملهارات 
تعد  التي  اليجابية  القيم  التحديات وامل�ضكالت، وتعزيز منظومة 
م�ضتق�ضية  الدرا�ضة  هذه  تاأتي  وروحيا،  ووطنيا  فكريا  الإن�ضان 
اأثر ا�ضتخدام التعلم اخلدمي يف تنمية مفاهيم املواطنة لدى طلبة 

ال�ضف العا�رش الأ�ضا�ضي يف الأردن.

أسئلة الدراسة
حتاول الدرا�صة احلالية الإجابة عن ال�صوؤالني الآتيني: 

مفاهيم  ● تنمية  يف  اخلدمي  التعلم  ا�ضتخدام  اأثر  ما 
املواطنة لدى طلبة ال�ضف العا�رش الأ�ضا�ضي يف الأردن؟ 

طلبة  ● لدى  املواطنة  مفاهيم  تنمية  يف  اأثر  هناك  هل 
التعلم  ا�ضتخدام  بني  التفاعل  اإىل  يعزى  الأ�ضا�ضي  العا�رش  ال�ضف 

اخلدمي واجلن�س؟ 

فرضيات الدراسة
ل يوجد فرق ذو دللة اإح�ضائية )α = 0.05( يف تنمية  ●

اإىل  ُيعزى  الأ�ضا�ضي  العا�رش  ال�ضف  طلبة  لدى  املواطنة  مفاهيم 
طريقة التدري�س )التعّلم اخلدمي، الطريقة التقليدية( .

ل يوجد اأثر ذو دللة اإح�ضائية )α = 0.05( يف تنمية  ●
اإىل  ُيعزى  الأ�ضا�ضي  العا�رش  ال�ضف  طلبة  لدى  املواطنة  مفاهيم 

التفاعل بني التعلم اخلدمي واجلن�س.

أهداف الدراسة
ا�ضتخدام  اأثر  ا�ضتق�ضاء  اإىل  تهدف  الدرا�ضة  هذه  كانت  ملا 
التعلم اخلدمي يف تنمية مفاهيم املواطنة لدى طلبة ال�ضف العا�رش 

الأ�ضا�ضي يف الأردن، لذا ميكن عر�س اأهدافها على النحو الآتي: 
تنويع  ♦ �رشورة  وكذلك  املتعلمني،  لدى  املواطنة  تعزيز 

معلمي الدرا�ضات الجتماعية يف طرائق التدري�س يف تعليم الرتبية 
الوطنية واملدنية وتعلمها.
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أهمية الدراسة
وتتمثل اأهمية هذه الدرا�صة يف الآتي: 

التعلم  ● على  قائمة  تدري�س  طرائق  توظيف  يف  الإ�ضهام 
الن�ضط من خالل قيام الطلبة مب�رشوعات تعلم خدمي تربط الطالب 

باملنهاج واملجتمع.
حت�ضني تدري�س مادة الرتبية الوطنية واملدنية من قبل  ●

معاجلة  على  الطلبة  وت�ضجيعهم  الجتماعية  الدرا�ضات  معلمي 
امل�ضكالت املجتمعية.

الوطنية  ● الرتبية  كتب  موؤلفي  تب�ضري  يف  ت�ضهم  قد 
كمنحى  املنهاج  يف  اخلدمي  التعلم  ت�ضمني  باأهمية  واملدنية 

تعليمي - تعلمي.

حمددات الدراسة 
ينبغي النظر اإىل الدرا�صة احلالية ونتائجها ومن َثَم تعميم 

نتائجها يف �صوء املحددات الآتية: 
ال�ضف  � طلبة  من  جمموعة  على  الدرا�ضة  هذه  اقت�رشت 

�ضمال  منطقة  يف  الها�ضمي  جممع  مدار�س  يف  الأ�ضا�ضي  العا�رش 
خالل  الأردن  يف  الدولية  الغوث  لوكالة  التابعة  التعليمية  عمان 

الف�ضل الدرا�ضي الأول من العام الدرا�ضي 2013/ 2014م.
تتحدد نتائج هذه الدرا�ضة بدرجة �ضدق وثبات الختبار  �

التح�ضيلي الذي اأعد خ�ضي�ضًا لأغرا�س هذه الدرا�ضة.
اقت�رشت الدرا�ضة على تدري�س الوحدة الثانية واملعنونة  �

الوطنية  الرتبية  كتاب  "من  )املواطنة(  وموؤ�ض�ضاتها  "الدولة 
تدري�ضها  املقرر  الأول  اجلزء  الأ�ضا�ضي/  العا�رش  لل�ضف  واملدنية 
لل�ضف العا�رش يف الأردن الف�ضل الأول من العام الدرا�ضي 2013/ 

2014م.

التعريفات اإلجرائية
الإجرائية  التعريفات  ا�صتخدام  مت  الدرا�صة  هذه  لأغرا�س 

الآتية: 
عن  ◄ عبارة   :  )Service learning( اخلدمي  التعلم 

باملنهاج  املتعلم  تربط  التي  والإجراءات  الأن�ضطة  من  جمموعة 
املحلي  واملجتمع  واملدنية(  الوطنية  الرتبية  )منهاج  املدر�ضي 
التي  الهادفة  امل�ضاريع  بع�س  بتنفيذ  الطلبة  قيام  خالل  من 
احتياجات  تلبي  والتي  ومقدراتهم،  واجتاهاتهم  معارفهم  تطور 
بني  والتوا�ضل  التعاون  وحتقق  املحلية،  بيئتهم  اأو  جمتمعهم 

الطلبة، واملدر�ضة، واملجتمع مبا يحقق املواطنة ال�ضاحلة.
طلبة  ◄ عليه  ح�ضل  ما  متو�ضط  املواطنة:  مفاهيم  تنمية 

الختبار  يف  املواطنة  مفاهيم  من  الأ�ضا�ضي  العا�رش  ال�ضف 
والتطبيق(  وال�ضتيعاب  والفهم  )التذكر  وم�ضتوياته  التح�ضيلي 
الأردنية  "الدولة  واملعنونة  الثانية  الوحدة  يف  والبعدي  القبلي 
الوطنية  الرتبية  كتاب  يف  الواردة   " املواطنة  وموؤ�ض�ضاتها" 
اأعد  الذي  العا�رش  لل�ضف  تدري�ضه  املقرر  الأول  اجلزء  واملدنية 

خ�ضي�ضًا لأغرا�س هذه الدرا�ضة.
يجل�ضون  ◄ الذين  الطلبة  الأ�صا�صي:  العا�رش  ال�صف  طلبة 

على مقاعد الدرا�ضة يف ال�ضف العا�رش الأ�ضا�ضي يف مدرا�س اأفراد 
الدرا�ضة يف مدار�س وكالة الغوث الدولية الذين ترتاوح اأعمارهم ما 

.2013 بني )14 – 15( �ضنة خالل العام 2012/ 

الدراسات السابقة
 Melchior and Bailis,( وبايلز  ملكيور  من  كل  اأجرى 
يف  اخلدمي  التعلم  فعالية  درجة  ا�ضتق�ضاء  هدفت  درا�ضة   )2002
التي  امل�ضاريع  تقييم  نتائج  املدنية، من خالل مقارنة  امل�ضاركة 
واخدم،  تعلم  وبرنامج  اأمريكا،  اإخدم  برنامج  مثل  جتريبها،  مت 
وبرنامج املواطنة باملوقع اليوم )ACT( وكان الطلبة امل�ضاركون 
يف هذه الربامج من املدار�س املتو�ضطة والثانوية يف جميع اأنحاء 
الوليات املتحدة، والطلبة امل�ضاركون يف التعلم اخلدمي.واأ�ضارت 
النتائج اإىل اأن ُكالًّ من برنامج اخدم اأمريكا وتعلم واخدم كان لهما 
تاأثري اإيجابي ذو دللة اإح�ضائية يف اجتاهات و�ضلوكيات الطلبة 
املدنية، ول �ضيما يف جمالت امل�ضوؤولية ال�ضخ�ضية والجتماعية 
والجتماعية  ال�ضخ�ضية  وامل�ضوؤولية  الآخرين،  م�ضاعدة  اأجل  من 
ومهارات  التنوع،  وقبول  والقيادة،  املحلي،  املجتمع  مل�ضاركة 

الت�ضال.
 Wade and Yarbrough,( وياربرو  ويد  من  كل  واأجرى 
2005( درا�ضة حول دمج التعلم اخلدمي يف الدرا�ضات الجتماعية 
يف النتاجات الوطنية من ال�ضف الثالث حتى ال�ضف الثاين ع�رش، 
وقد �ضملت الدرا�ضة اأكرث من )3000( طالٍب من طلبة ال�ضف الثالث 
اإىل ال�ضف الثاين ع�رش الذين �ضاركوا يف برنامج التعلم اخلدمي يف 
املهارات  الدرا�ضة من وراء ذلك تعزيز  املتحدة، وهدفت  الوليات 
والقيم وال�ضلوكيات املرتبطة باملواطنة الن�ضطة، ودمج ال�ضتق�ضاء 
اأن  الدرا�ضة  نتائج  اأظهرت  وقد  املجتمع،  خدمة  مع  التاريخي 
واكت�ضاب  الذات،  تطوير  اإىل  الطلبة  لدى  اخلدمي  التعلم  برنامج 

املعرفة املدنية، والرغبة يف امل�ضاركة يف تطوير املجتمع.
فعالية  ا�ضتق�ضاء  هدفت  درا�ضة   )2006( يو�صف  واأجرت 
املهارات  بع�س  تنمية  يف  اخلدمي  التعلم  ا�ضرتاتيجية  ا�ضتخدام 
الجتماعية لدى طلبة املرحلة البتدائية، واقت�رشت الدرا�ضة على 
مروان  كفر  مبدر�ضتي  البتدائي  الرابع  ال�ضف  طلبة  من  جمموعة 
القليوبية يف  البتدائية، وكفر ت�ضفا البتدائية اجلديدة مبحافظة 
الدرا�ضة مت  ولأغرا�س   ،2005  /2004 الدرا�ضي  العام  م�رش من 
اإعداد قائمة باملهارات الجتماعية مت التحقق من �ضدقها وثباتها، 
واإعداد اختبار املواقف لقيا�س م�ضتوى مقدرة الطلبة على الت�رشف 
يف بع�س املواقف التي يت�ضمنها حمتوى الوحدتني، واإعداد بطاقة 
الأدائي للمهارات الجتماعية، واأظهرت  املالحظة لتقومي اجلانب 
التعلم اخلدمي  ا�ضرتاتيجية  التدري�س با�ضتخدام  اأن  الدرا�ضة  نتائج 
اجلانب  وتنمية  الجتماعية  املهارات  تنمية  على  كبري  تاأثري  له 
البتدائي،  الرابع  ال�ضف  لدى طلبة  الجتماعية  للمهارات  الأدائي 
وهذا ما اأ�ضارت اإليه نتائج التطبيق البعدي لكل من اختبار املواقف 

وبطاقة املالحظة.
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أثر استخدام التعلم اخلدمي في تنمية مفاهيم املواطنة لدى طلبة الصف العاشر األساسي في األردن.
د. محمد إبراهيم قطاوي
أ. د. عبد الكرمي محمود أبو جاموس

اأهم  حتديد  هدفت  بدرا�ضة   )2012( خ�رش  قام  حني  يف 
الرتبية  كتب  يف  توافرها  الواجب  اخلدمي  التعلم  م�رشوعات 
الوطنية واملدنية للمرحلة الأ�ضا�ضية العليا يف الأردن، وتعرف تلك 
امل�رشوعات املتوافرة فعليًا يف الكتب، وكذلك الك�ضف عن الختالف 
لختالف  تبعًا  الكتب  يف  اخلدمي  التعلم  م�رشوعات  توزيع  يف 
ال�ضف الدرا�ضي، ومت بناء قائمة مب�رشوعات التعلم اخلدمي الواجب 
الأ�ضا�ضية  للمرحلة  واملدنية  الوطنية  الرتبية  كتب  يف  توافرها 
حتكيمها،  بعد  النهائية  ب�ضورتها  م�رشوعًا   )27( احتوت  العليا 
اخلدمي  التعلم  م�رشوعات  قلة  تبني  الثالثة  الكتب  حتليل  وبعد 
والتا�ضع،  )الثامن،  لل�ضفوف  الوطنية  الرتبية  كتب  يف  املت�ضمنة 
اأظهرت النتائج عدم وجود اختالف بني  والعا�رش( الأ�ضا�ضي، كما 
توزيع م�رشوعات التعلم اخلدمي يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية 

ل�ضفوف املرحلة الأ�ضا�ضية العليا )الثامن، والتا�ضع، والعا�رش( .
درجة  عن  الك�ضف  هدفت  درا�ضة   )2012( طالفحه  واأجرى 
توظيف معلمي الرتبية الوطنية واملدنية باملرحلة الأ�ضا�ضية العليا 
مل�رشوعات التعلم اخلدمي يف التدري�س، ومعرفة اأهم املعيقات التي 
الدرا�ضة من جميع معلمي ومعلمات  اأفراد  حتول تنفيذها، وتكون 
يف  العليا  الأ�ضا�ضية  للمرحلة  واملدنية  الوطنية  الرتبية  مادة 
)131( معلمًا  والثانية، وبلغ عددهم  الأوىل  اربد  مدار�س مديرية 
ومعلمة، ولأغرا�س الدرا�ضة مت اإعداد اأداة مكونة من جزاأين: الأول 
لقيا�س درجة توظيف املعلمني مل�رشوعات التعلم اخلدمي، والثاين 
الأداة  متتعت  وقد  تنفيذها،  دون  حتول  التي  املعيقات  لقيا�س 
توظيف  درجة  اأن  النتائج  مقبولني.واأظهرت  وثبات  �ضدق  بدللة 
منخف�ضة،  بدرجة  جاءت  اخلدمي  التعلم  مل�رشوعات  املعلمني 
امل�رشوعات  تلك  تنفيذ  دون  حتول  التي  املعيقات  درجة  واأن 
اأثر ملتغريات: اجلن�س واملوؤهل  النتائج وجود  اأظهرت  كبرية، كما 
مل�رشوعات  املعلمني  توظيف  درجة  يف  اخلربة  و�ضنوات  العلمي 
توظيف  بني  متو�ضطة  ارتباطية  عالقة  هناك  اخلدمي.واأن  التعلم 

م�رشوعات التعلم اخلدمي وبني معيقات تنفيذها.
 Edward  ،2013( واإدوارد  ورالف  جوناثان  من  كل  واأجرى 
الفاعلة  املواطنة  بعنوان  درا�ضة   )Ralph and and Jonathan
املواطنة  كيفية  عن  الك�ضف  اإىل  هدفت  اخلدمي،  والتعلم  والتعليم 
يف  والعمل  التعليم  خالل  من  ت�ضجيعها  ميكن  وكيف  الفاعلة 
العمل  على  الرتكيز  باإعادة  اخلدمي  التعلم  ويقرتح  املجتمع، 
العرقية  اجلماعات  بني  الجتماعي  التما�ضك  لتعزيز  التطوعي 
واللتزام  ال�ضكان  بني  اأف�ضل  فهم  وحتقيق  املختلفة،  والثقافية 
اخلدمة  برامج  على  الدولية  الأدلة  املدنية.ومبراجعة  بالثقافة 
الدرا�ضة  اأظهرت  اأن�ضئت حديثا يف اململكة املتحدة،  للمواطن التي 

�رشورة اإعطاء دور اأكرب للتعلم اخلدمي يف الرتبية الوطنية.

التعقيب على الدراسات السابقة 
فقد  ال�ضابقة،  الدرا�ضات  من  للعديد  الباحثني  مراجعة  لدى 
لحظا قلة الدرا�ضات املحلية والعربية التي تناولت التعلم اخلدمي 
 ،  )2006 ويو�ضف،  2012؛  )طالفحة،  من  كل  درا�ضة  با�ضتثناء 
ربط  اأهمية  على  تاأكيدها  ال�ضابقة  الدرا�ضات  خالل  من  ويالحظ 
اأداة  باعتباره  املجتمع  وم�ضكالت  باحتياجات  اخلدمي  التعلم 

املواطنة  حتقق  الدميقراطية؛  اأ�ضكال  من  و�ضكاَل  تعليميا،  ومنحى 
درا�ضة  يف  جاء  كما  املتعلم  لدى  املتكاملة  ال�ضخ�ضية  وتنمية 
 Melchior and Bailis 2002; Wade and Yarbrough,;( من  كل 
الدرا�ضات  معظم  اأن  .كما   )2012 خ�رش،  2006؛  يو�ضف،  2005؛ 

يف  اخلدمي  التعلم  م�ضاريع  فعالية  اإىل  التعرف  تناولت  الأجنبية 
والدميقراطية  واملدنية  الجتماعية  وامل�ضوؤولية  املواطنة  تنمية 
 (Melchior and Bailis2002؛ Wade and Yar� نثثل درا�ضة كل م

راأي  يف  الأردن  يف  الدرا�ضة  هذه  اأهمية  تعود   (brough,2005.و 

اأثر ا�ضتخدام التعلم اخلدمي يف تنمية مفاهيم  الباحثني بتناولها 
املواطنة.

املنهج وإجراءات الدراسة

منهجية الدراسة 

املنهج امل�ضتخدم يف الدرا�ضة هو املنهج �ضبه التجريبي، ومن 
وجهة نظر البحث العلمي فاإن هذا املنهج يتطلب وجود جمموعتني 
اأو  اأثر متغري م�ضتقل  )�ضابطة وجتريبية( من الأفراد، يعالج فيها 
اأكرث على متغري تابع اأو اأكرث، والت�ضميم يف املنهج �ضبه التجريبي 
ل يتطلب التوزيع الع�ضوائي لالأفراد )املبحوثني( على املجموعتني 
ال�ضابطة والتجريبية، بل يتم فيه تخ�ضي�س اأو تعيني املجموعات 
كال�ُضعب وال�ضفوف الدرا�ضية اإىل �ضابطة وجتريبية )اجلادري واأبو 

حلو، 2009( .

اجملتمع والعينة

يف  العا�رش  ال�ضف  طلبة  جميع  من  الدرا�ضة  جمتمع  تكوّن 
وقد  الدولية،  الغوث  لوكالة  التابعة  عمان  �ضمال  منطقة  مدار�س 
العا�رش  ال�ضف  طلبة  من  الدرا�ضة  اأفراد  باختيار  الباحثان  قام 
درا�ضية،  �ضعب  اأربع  اختيار  وقد مت  الق�ضدية،  بالطريقة  الأ�ضا�ضي 
وبواقع �ضعبتني من �ضعب ال�ضف العا�رش الأ�ضا�ضي يف كل مدر�ضة 
ع�ضوائيًا )�ضعبتني للذكور و�ضعبتني لالإناث( ، حيث وقع الختيار 
على �ضعبتني من �ضعب العا�رش الأ�ضا�ضي يف مدر�ضة اإناث الها�ضمي 
الإعدادية الثانية: فيها �ضعبة العا�رش الأ�ضا�ضي )اأ( وعدد الطالبات 
 )31( فيها  الطالبات  وعدد  )ج(  الأ�ضا�ضي  والعا�رش  طالبة،   )28(
طالبة، كما وقع الختيار على �ضعبتني من �ضعب العا�رش الأ�ضا�ضي 
العا�رش  �ضعبة  هما:  الأوىل،  الإعدادية  الها�ضمي  ذكور  مدر�ضة  يف 
الأ�ضا�ضي )ب( وعدد الطالب فيها )33( طالبًا، والعا�رش الأ�ضا�ضي 
التعيني  ا�ضتخدام  مت  وقد  طالبًا،   )29( فيها  الطالب  وعدد  )ج( 
التجريبية  املجموعتني  يف  الأربعة  ال�ضعب  لتوزيع  الع�ضوائي 
وال�ضابطة، بحيث حتتوي كل جمموعة على �ضعبة للذكور و�ضعبة 
و�ضعبة  )ج(  الأ�ضا�ضي  العا�رش  اإناث  �ضعبة  جاءت  حيث  لالإناث، 
ذكور العا�رش الأ�ضا�ضي )ب( يف املجموعة التجريبية، بينما تكونت 
و�ضعبة  )اأ(  الأ�ضا�ضي  العا�رش  اإناث  �ضعبة  من  ال�ضابطة  املجموعة 

ذكور العا�رش الأ�ضا�ضي )ج( .

أداة الدراسة

الختبار  باإعداد  الباحثان  قام  الدرا�ضة  اأهداف  لتحقيق 
واملدنية  الوطنية  الرتبية  مبحث  يف  املواطنة  لوحدة  التح�ضيلي 
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ثالثة  وفق  املوا�ضفات  جدول  وفق  الختبار  اإعداد  خطوات  وفق 
حيث   ، والتطبيق(  وال�ضتيعاب،  والفهم  )التذكر،  هي  م�ضتويات 
تكون الختبار التح�ضيلي يف �ضورته الأولية من )25( فقرة على 
املوا�ضفات  جدول  يو�ضح   )1( متعدد.واجلدول  من  اختيار  �ضكل 

لالختبار التح�ضيلي.
الجدول )1( 

جدول المواصفات الختبار التحصيل للوحدة الثانية )الدولة األردنية ومؤسساتها 
"المواطنة"( من كتاب التربية الوطنية والمدنية للصف العاشر األساسي

الأوزان 
الن�صبية 

وعدد الفقرات

م�صتويات الختبار

الفهم التذكر
املجموعالتطبيقوال�صتيعاب

مفهوم املواطنة 
ومقوماتها

28 %4 %12 %12 %الوزن الن�ضبي

3317عدد الفقرات

املواطنة: اأهدافها 
وواجباتها 

وحقوقها

44 %12 %20 %12 %الوزن الن�ضبي

35311عدد الفقرات

مفهوم املواطنة 
ومقوماتها

28 %12 %12 %4 %الوزن الن�ضبي

1337عدد الفقرات

املجموع
711725عدد الفقرات

100 %28 %44 %28 %الوزن الن�ضبي

صدق االختبار التحصيلي 

للوحدة  التح�ضيلي  الختبار  �ضدق  من  التحقق  لأغرا�س 
الثانية )الدولة الأردنية وموؤ�ض�ضاتها "املواطنة"( من كتاب الرتبية 
الختبار  عر�س  مت  الأ�ضا�ضي،  العا�رش  لل�ضف  واملدنية  الوطنية 
ب�ضورته الأولية على جمموعة من املحكمني من ذوي الخت�ضا�س 
يف مناهج الدرا�ضات الجتماعية واأ�ضاليب تدري�ضها يف اجلامعات 
الأردنية، بعد ا�ضتعادة ن�ضخ الختبار الأول من املحكمني مت تفريغ 
واإجراء  املحكمني  باآراء  والأخذ  ودرا�ضتها،  الواردة،  املالحظات 
التي  التعديالت  اإجراء بع�س  ال�رشورية.وبناًء عليه مت  التعديالت 
متحورت حول تعديل ال�ضياغة اللغوية لبع�س الفقرات، وبذلك بقي 

الختبار يف �ضورته املعّدلة مكونًا من )25( فقرة.

تطبيق االختبار التحصيلي على العينة االستطالعية

ال�ضتطالعية  العينة  على  التح�ضيلي  الختبار  تطبيق  مت 
املكونة من )50( طالبًا وطالبة يف ال�ضف العا�رش الأ�ضا�ضي، يف 
الإعدادية  النزهة  واإناث  الأوىل،  الإعدادية  نّزال  ذكور  مدر�ضتي 
الأوىل، وذلك للتحقق من حتديد زمن الختبار التح�ضيلي املنا�ضب 
بـ )35( دقيقة، وح�ضاب معاملي ال�ضعوبة والتمييز له، وا�ضتخراج 
لفقرات  ال�ضعوبة  معامالت  قيم  له.وتراوحت  الثبات  معامل 
الختبار التح�ضيلي املطبق على العينة ال�ضتطالعية بني )0.26 
– 0.60( ، وتراوحت قيم معامالت التمييز بني )0.28 – 0.72( 
تربويًا  مقبولة  والتمييز  ال�ضعوبة  ملعامالت  القيم  هذه  وُتعد   ،
ثبات  من  احلالية.وللتحقق  الدرا�ضة  يف  الختبار  هذا  ل�ضتخدام 
الختبار التح�ضيلي مت ا�ضتخدام معادلة كودرريت�ضارد�ضون - 20 

الثبات على  الثبات وقد بلغت قيم معامالت  )K,R � 20( حل�ضاب 
النحو الآتي: م�ضتوى التذكر )0.872( وم�ضتوى الفهم وال�ضتيعاب 
)0.893( وم�ضتوى التطبيق )0.856( ولالختبار الكلي )0.902( 
بثبات  يتمتع  الختبار  اأن  على  وتدل  منا�ضبة،  القيم  هذه  وتعد 
مرتفع.وبهذا يكون الختبار التح�ضيلي للوحدة ب�ضورته النهائية 

مكونًا من )25( فقرة.

فقرات االختبار التحصيلي للوحدة

على  موزعة  للوحدة  التح�ضيلي  الختبار  فقرات  جاءت 
امل�ضتويات املعرفية كما يف اجلدول )2( .

الجدول )2( 
توزيع فقرات االختبار التحصيلي للوحدة الثانية والمعنونة "الدولة ومؤسساتها )المواطنة( 

" وفق المستويات المعرفية الثالثة

امل�صتويات 
املعرفية

عدد 
العالمة اأرقام الفقراتالفقرات

العظمى

17، 2، 3، 4، 10، 15، 716التذكر

الفهم 
511، 7، 11، 12، 13، 17، 19، 21، 22، 23، 1124وال�ضتيعاب

67، 8، 9، 14، 18، 20، 725التطبيق

الختبار 
2525الكلي

تصحيح االختبار التحصيلي للوحدة

تكّون الختبار من )25( فقرة، اأعطي كل طالب درجة واحدة 
عن كل اإجابة �ضحيحة، فيما اأعطيت الدرجة �ضفراً عن كل اإجابة 
مدى  فاإن  فقرة،   )25( الختبار  هذا  فقرات  عدد  اأن  ومبا  خطاأ، 
اإىل  )�ضفر(  ما بني  عليها حم�ضور  احل�ضول  التي ميكن  الدرجات 

)25( درجة.

اخلطط الدراسية وفق التعلم اخلدمي 

اخلطط  اإعداد  مت  احلالية،  الدرا�ضة  هدف  حتقيق  لغر�س 
الدرا�ضية وفق التعلم اخلدمي يف تدري�س الوحدة الثانية واملعنونة 
"الدولة وموؤ�ض�ضاتها )املواطنة( "من كتاب الرتبية الوطنية واملدنية 
والدرا�ضات  النظري  الأدب  الأ�ضا�ضي.مبراجعة  العا�رش  لل�ضف 
ال�ضابقة ذات العالقة بتوظيف التعلم اخلدمي يف التدري�س بعامة، 
عليه  وبناًء  بخا�ضة،  الجتماعية  الدرا�ضات  مبحث  تدري�س  ويف 
متت اإعادة �ضياغة م�رشوع التعلم اخلدمي وفق نوذج ويد )،2000 

. )Wade

صدق خطط التعلم اخلدمي 

للتاأكد من ال�ضدق الظاهري )�ضدق املحتوى( خلطة م�رشوع 
املواطنة وفق التعلم اخلدمي يف تدري�س الوحدة الثانية، مت عر�س 
املحكمني  من  جمموعة  على  الأولية  ب�ضورته  امل�رشوع  خطة 
الدرا�ضات  تدري�س  واأ�ضاليب  مناهج  يف  الخت�ضا�س  ذوي  من 
الها�ضمية،  واجلامعة  الريموك  جامعة  من  كل  يف  الجتماعية 
وجامعة موؤتة، وجامعة اآل البيت، وجامعة ال�رشق الأو�ضط، وجامعة 
الغوث  لوكالة  التابعة  والآداب  الرتبوية  العلوم  وكلية  البرتاء، 
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أثر استخدام التعلم اخلدمي في تنمية مفاهيم املواطنة لدى طلبة الصف العاشر األساسي في األردن.
د. محمد إبراهيم قطاوي
أ. د. عبد الكرمي محمود أبو جاموس

اخلربة  ذوي  ومعلميها  الجتماعية  الدرا�ضات  وم�رشيف  الدولية، 
يف التخ�ض�س يف وكالة الغوث الدولية.وبعد ا�ضتعادة ن�ضخ اخلطط 
ودرا�ضتها  الواردة،  املالحظات  تفريغ  مت  املحكمني  من  الأولية 
بدقة، والأخذ باآراء املحكمني واإجراء التعديالت ال�رشورية حيثما 
الظاهري واملنطقي  ال�ضدق  اأن ذلك يحقق  اعتبار  الأمر، على  لزم 
اأن�ضطة يف  ملحتوى امل�رشوع.وقد تركزت املالحظات على اقرتاح 
اأدوار  الأن�ضطة، وحتديد  الزمني لبع�س  التوزيع  امل�رشوع، وحتديد 
متت  ما  وهو  امل�رشوع  كل  يف  واملتعلم  املعلم  من  لكل  وا�ضحة 

مراعاته عند التعديل.

إجراءات الدراسة
لتحقيق الأهداف املرجوة من الدرا�صة، مت القيام بالآتي: 

احل�ضول على املوافقات الالزمة لإجراء الدرا�ضة.. 1
با�ضتخراج . 2 والقيام  للوحدة،  التح�ضيلي  الختبار  اإعداد 

دللت ال�ضدق والثبات لهما، كما مّر �ضابقًا.
لطريقة . 3 للخ�ضوع  تبعًا  الدرا�ضة  عينة  وتعيني  اختيار 

للتعلم  )خ�ضعت  جتريبية  جمموعة  جمموعتني:  يف  التدري�س 
اخلدمي( وجمموعة �ضابطة )للطريقة التقليدية( .

بتنفيذ . 4 قاما  اللذين  واملعلمة  املعلم  مع  لقاءات  عقد 
التدري�س  تطبيق  على  وتدريبهما  تعريفهما  بهدف  اخلدمي  التعلم 

با�ضتخدام التعلم اخلدمي املعّد لأغرا�س هذه الدرا�ضة.
القيام بالتطبيق القبلي لالختبار التح�ضيلي على الطلبة . 5

يف املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية لأغرا�س ال�ضبط الإح�ضائي.
تنفيذ املعاجلتني التجريبية )التعلم اخلدمي( وال�ضابطة . 6

اأ�ضابيع   )6( املعاجلتني  ا�ضتغرق تطبيق  .وقد  التقليدية(  )الطريقة 
تقريبا بواقع )6( ح�ض�س اأ�ضبوعيًا.

تطبيق . 7 اإعادة  مت  املعاجلتني  تنفيذ  من  النتهاء  بعد 
التجريبية  املجموعتني  يف  الطلبة  على  التح�ضيلي  الختبار 

وال�ضابطة )التطبيق البعدي( .
مت ت�ضحيح اإجابات الطلبة، وتفريغها يف جداول خا�ضة . 8

بذلك، ثم مت اإدخال البيانات على احلا�ضوب ومعاجلتها اإح�ضائيًا 
. )SPSS( "با�ضتخدام "الرزمة الإح�ضائية للعلوم الجتماعية

وتقدمي . 9 ومناق�ضتها،  وتف�ضريها  النتائج  ا�ضتخراج 
املقرتحات والتو�ضيات.

تصميم الدراسة
 - قبلي  وت�ضميم  التجريبي،  �ضبه  املنهج  الدرا�ضة  اتبعت 
بعدي ملجموعتني غري متكافئتني، وعليه مت اتباع الت�ضميم الآتي 

يف هذه الدرا�ضة: 
 EG: O1                 X              O1

 CG: O1                 X              O1

حيث متثل: 
)EG( = املجموعة التجريبية.
)CG( = املجموعة ال�ضابطة.

التح�ضيلي  لالختبار  والبعدي  القبلي  التطبيق   =  )O1(
للوحدة الثانية.

)X( = املعاجلة التجريبية )التعلم اخلدمي( .

متغريات الدراسة
Ú  :التدري�س، ولها م�ضتويان اأول: املتغري امل�ضتقل: طريقة 

التعلم اخلدمي، والطريقة التقليدية.
Ú  ،ذكر م�ضتويان:  وله  اجلن�س،  الت�ضنيفي:  املتغري  ثانيا: 
واأنثى.
Ú  ثالثا: املتغري التابع، وهو تنمية مفاهيم املواطنة لدى

طلبة ال�ضف العا�رش يف مبحث الرتبية الوطنية واملدنية.

املعاجلة اإلحصائية
لالإجابة عن اأ�ضئلة الدرا�ضة واختبار فر�ضياتها، مت ا�ضتخراج 
املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية لدرجات الطلبة يف 
الختبار  على  واإناثًا(  )ذكوراً  وال�ضابطة  التجريبية  املجموعتني 
وموؤ�ض�ضاتها  "الدولة  واملعنونة  الثانية  للوحدة  التح�ضيلي 
العا�رش  لل�ضف  واملدنية  الوطنية  الرتبية  كتاب  "يف  )املواطنة( 
  (Twoالأ�ضا�ضي، كما مت ا�ضتخدام حتليل التباين الثنائي امل�ضرتك

.Way ANCOVA) 

النتائج ومناقشتها
الأول  ◄ ال�ضوؤال  عن  بالإجابة  املتعلقة  النتائج 

دللة  ذو  فرق  يوجد  "ل  على  وتن�ّس  عنه  املنبثقة  والفر�ضية 
طلبة  لدى  املواطنة  مفاهيم  تنمية  يف   )α =  0.05( اإح�ضائية 
ال�ضف العا�رش الأ�ضا�ضي ُيعزى اإىل طريقة التدري�س )التعّلم اخلدمي، 

الطريقة العتيادية( ".
احل�ضابية  املتو�ضطات  ا�ضتخراج  مت  الفر�ضية  هذه  لختبار 
والنحرافات املعيارية لدرجات الطلبة يف املجموعتني: التجريبية 
للطريقة  )التي خ�ضعت  للتعّلم اخلدمي( وال�ضابطة  )التي خ�ضعت 
والبعدي  القبلي  للوحدة  التح�ضيلي  الختبار  على  التقليدية( 
مب�ضتوياته الثالثة )التذكر، الفهم وال�ضتيعاب، التطبيق( ، وكانت 

النتائج كما يف اجلدول )3( .
الجدول )3( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة في المجموعتين التجريبية 
والضابطة على االختبار التحصيلي )القبلي والبعدي( 

م�صتويات 
املجموعةالختبار

الختبار البعديالختبار القبلي

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

التذكر
2.141.175.311.17التجريبية

2.191.374.391.10ال�ضابطة
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م�صتويات 
املجموعةالختبار

الختبار البعديالختبار القبلي

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الفهم 
وال�ضتيعاب

3.811.458.551.44التجريبية

4.091.537.211.63ال�ضابطة

التطبيق
1.811.185.081.38التجريبية

1.911.343.791.33ال�ضابطة

الختبار 
الكلي

7.772.4918.943.44التجريبية

8.193.2515.393.17ال�ضابطة

يبني اجلدول )3( وجود فرق ظاهري بني متو�ضطي درجات 
طلبة املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف التطبيق القبلي لالختبار 
التح�ضيلي للوحدة وم�ضتوياته الثالثة )التذكر، الفهم وال�ضتيعاب، 
التطبيق( ، وقد مت �ضبط هذا الفرق اإح�ضائيا با�ضتخدام حتليل التباين 

. )One Way ANCOVA( الأحادي امل�ضرتك
بني  ظاهريًا  فرقًا  هناك  اأن  اإىل   )3( اجلدول  ي�ضري  كما 
يف  وال�ضابطة  التجريبية  املجموعتني  طلبة  درجات  متو�ضطي 
التطبيق البعدي لالختبار التح�ضيلي وم�ضتوياته الثالثة )التذكر، 
اأن هناك فرقا  النتائج  ت�ضري  ، حيث  التطبيق(  الفهم وال�ضتيعاب، 
م�ضتوى  على  املجموعتني  بني  احل�ضابي  املتو�ضط  يف  )ظاهريًا( 
)ظاهري(  فرِق  وجود  اإىل  ت�ضري  .كما   )0.92( مقداره  التذكر 
الفهم  م�ضتوى  على  املجموعتني  بني  احل�ضابي  املتو�ضط  يف 
بلغ  فقد  التطبيق  م�ضتوى  على  .اأما   )1.34( مقداره  وال�ضتيعاب 
الفرق )الظاهري( يف املتو�ضط احل�ضابي بني املجموعتني )1.29( 
التجريبية  املجموعتني  يف  الطلبة  درجات  ملتو�ضطي  .وبالن�ضبة 
املتو�ضط  بلغ  فقد  الكلي،  التح�ضيلي  الختبار  على  وال�ضابطة 
احل�ضابي لدرجات طلبة املجموعة التجريبية )18.94( وبانحراف 
لدرجات طلبة  املتو�ضط احل�ضابي  )3.44( يف حني كان  معياري 
املجموعة ال�ضابطة )15.39( وبانحراف معياري )3.17( اأي اأن 
هناك فرقا )ظاهريًا( يف املتو�ضط احل�ضابي بني املجموعتني على 
كان  اإذا  ما  .وملعرفة   )3.55( مقداره  الكلي  التح�ضيلي  الختبار 
الفرق يف املتو�ضط احل�ضابي لدرجات طلبة املجموعتني التجريبية 
وم�ضتوياته  التح�ضيلي  لالختبار  البعدي  التطبيق  يف  وال�ضابطة 
اإح�ضائية  دللة  ذا  التطبيق(  وال�ضتيعاب،  الفهم  )التذكر،  الثالثة 
عند م�ضتوى )α = 0.05( وبهدف عزل الفروق بني املجموعتني يف 
التطبيق القبلي لالختبار التح�ضيلي اإح�ضائيًا، ا�ضتخدم الباحثان 
 ، )One Way ANCOVA( اختبار حتليل التباين الأحادي امل�ضرتك

وكانت النتائج كما يف اجلدول )4( .
الجدول )4( 

نتائج تحليل التباين األحادي المشترك لدرجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة 
على االختبار التحصيلي البعدي

بار
خت

 ال
ات

وي
�صت

م

م�صدر 
التباين

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة ف 
املح�صوبة

م�صتوى
الدللة

 η2

حلجم 
تاأثري 

الربنامج

كر
لتذ

القيا�س ا
5.19715.1974.1550.044القبلي

بار
خت

 ال
ات

وي
�صت

م

م�صدر 
التباين

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة ف 
املح�صوبة

م�صتوى
الدللة

 η2

حلجم 
تاأثري 

الربنامج

كر
لتذ

طريقة ا
0.0000.152*26.378126.37821.093التدري�س

147.5661181.251اخلطاأ

179.140120الكلي

اب
تيع

ل�ض
 وا

هم
القيا�س الف

12.031112.0315.4190.022القبلي

طريقة 
0.0000.184*59.184159.18426.660التدري�س

261.9581182.220اخلطاأ

333.174120الكلي
يق

طب
القيا�س الت

14.341114.3418.3160.005القبلي

طريقة 
0.0000.204*52.310152.31030.332التدري�س

203.4981181.725اخلطاأ

270.149120الكلي

لي
الك

ار 
ختب

القيا�س ال
201.9061201.90622.4650.000القبلي

طريقة 
0.0000.286*425.0991425.09947.299التدري�س

1060.5321188.988اخلطاأ

1687.537120الكلي

* دالة إحصائياً

تظهر النتائج يف اجلدول )4( وجود فرِق داّل اإح�ضائيا بني 
والتجريبية  ال�ضابطة  املجموعتني  يف  الطلبة  درجات  متو�ضطي 
الفهم  )التذكر،  الثالثة  وم�ضتوياته  التح�ضيلي  الختبار  على 
لها  املح�ضوبة  )ف(  قيم  تراوحت  حيث   ، التطبيق(  وال�ضتيعاب، 
اإح�ضائيًا عند  ما بني )21.093( و )47.299( وهذه القيم دالة 
اإح�ضائية  دللة  ذو  فرق  يوجد  اأنه  اأي   ،  )α =  0.05( م�ضتوى 
التح�ضيل  اختبار  يف  املواطنة  مفاهيم  تنمية  يف   )α =  0.05(
اإىل  ُيعزى  الأ�ضا�ضي  العا�رش  ال�ضف  طلبة  لدى  الثالثة  مب�ضتوياته 

طريقة التدري�س امل�ضتخدمة.
اكت�ضاب  يف  التدري�س  طريقة  متغري  تاأثري  حجم  وملعرفة 
لدى  الثالثة  مب�ضتوياته  التح�ضيل  اختبار  يف  املواطنة  مفاهيم 
ايتا  مربع  قيمة  بلغت  وقد   ،(η2)  ايتا مربع  ح�ضاب  مت  الطلبة 
القول  ميكننا  وبذلك   ،  )0.286( الكلي  التح�ضيلي  الختبار  على 
املجموعتني  طلبة  بني  التح�ضيل  يف  التباين  من   %  28.6 اأن 
امل�ضتخدمة،  التدري�س  طريقة  ملتغري  يرجع  وال�ضابطة  التجريبية 
)التذكر،  الثالثة  الختبار  مل�ضتويات   (η2) ايتا  مربع  كان  كذلك 
الفهم وال�ضتيعاب، التطبيق( ، وعلى التوايل )0.152( )0.184( 
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أثر استخدام التعلم اخلدمي في تنمية مفاهيم املواطنة لدى طلبة الصف العاشر األساسي في األردن.
د. محمد إبراهيم قطاوي
أ. د. عبد الكرمي محمود أبو جاموس

طلبة  درجات  متو�ضطي  بني  الفرق  قيمة  .ولتحديد   )0.204(
التح�ضيلي  الختبار  على  والتجريبية  ال�ضابطة  املجموعتني 
التطبيق(  وال�ضتيعاب،  الفهم  )التذكر،  الثالثة  مب�ضتوياته  البعدي 
اأثر  ، مت ا�ضتخراج املتو�ضطات احل�ضابية املعّدلة الناجتة عن عزل 
لالختبار  البعدي  التطبيق  يف  الطلبة  اأداء  على  القبلي  التطبيق 

التح�ضيلي، وكانت النتائج كما يف اجلدول )5( .
الجدول )5( 

المتوسطات الحسابية المعّدلة لدرجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة على 
االختبار التحصيلي البعدي، بعد عزل أثر التطبيق القبلي

اخلطاأ املعياري املتو�صط املعّدل املجموعة م�صتويات الختبار

0.14 5.32 التجريبية
التذكر

0.15 4.38 ال�ضابطة

0.19 8.58 التجريبية
الفهم وال�ضتيعاب

0.20 7.17 ال�ضابطة

0.16 5.09 التجريبية
التطبيق

0.17 3.77 ال�ضابطة

0.38 19.04 التجريبية
الختبار الكلي

0.40 15.27 ال�ضابطة

الطلبة  لدرجات  املعّدلة  احل�ضابية  املتو�ضطات  نتائج  ت�ضري 
التح�ضيلي  الختبار  على  وال�ضابطة  التجريبية  املجموعتني  يف 
بعد   ، التطبيق(  وال�ضتيعاب،  الفهم  )التذكر،  الثالثة  وم�ضتوياته 
املجموعة  طلبة  ل�ضالح  كان  الفرق  اأن  القبلي،  الختبار  اأثر  عزل 
على  ح�ضلوا  حيث  اخلدمي(  للتعلم  خ�ضعت  )التي  التجريبية 
متو�ضطات ح�ضابية معّدلة اأعلى من املتو�ضطات احل�ضابية املعّدلة 
لطلبة املجموعة ال�ضابطة )التي خ�ضعت للطريقة التقليدية( .ولهذا 
ترف�س الفر�ضية الإح�ضائية التي تن�ّس على عدم وجود فرق ذي 
دللة اإح�ضائية )α = 0.05( يف تنمية مفاهيم املواطنة لدى طلبة 
ال�ضف العا�رش الأ�ضا�ضي ُيعزى اإىل طريقة التدري�س )التعّلم اخلدمي، 
تفوق  تظهر  التي  البديلة  الفر�ضية  .وُتقبل  التقليدية(  الطريقة 
طلبة  لدى  املواطنة  مفاهيم  تنمية  يف  اخلدمي  التعّلم  ا�ضتخدام 

ال�ضف العا�رش الأ�ضا�ضي، مقارنة با�ضتخدام الطريقة التقليدية.
با�ضتخدام  املواطنة  م�رشوع  خطة  باأن  ذلك  تف�ضري  وميكن 
التعلم اخلدمي قد عملت على توفري التعلم الن�ضط الذي يتيح للطلبة 
على  اإقبالهم  وزيادة  التعلم،  عملية  اأثناء  معًا  والتفاعل  التعاون 
اأثناء تنفيذ الأن�ضطة بحما�س وفاعلية،  العمل بفاعلية ون�ضاط يف 
يقومون  التي  والأن�ضطة  للمهام  ومقرتحات  حلول  اإىل  والتو�ضل 
الواردة  املفاهيم  وفهم  التعلم  تعزيز  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  بها، 
التعلم  ارتبط  حيث  اأف�ضل؛  ب�ضكل  وتذكرها  التعليمة  الوحدة  يف 
التعلم  مبا�رش من خالل  ب�ضكل  التعلم  وا�ضتخدام م�ضادر  بالعمل، 

يح�ضن  اخلدمي  التعلم  مب�رشوع  الطلبة  م�ضاركة  املجتمع.واأن  مع 
من م�ضتواهم للمفاهيم ويبدون قدرة اأكرب يف الحتفاظ بها وهذا 
ما اأ�ضارت اإليه درا�ضة كل من )يو�ضف، 2006؛ وطالفحة، 2012( 
.كما قد تعود هذه النتيجة اإىل ما مت توفريه من م�ضادر تعلم ذات 
عمل،  واأوراق  املواطنة،  عن  علمية  ن�رشات  مثل  باملفاهيم  �ضلة 
تنفيذ  اأثناء  يف  الطلبة  على  وزعت  قد  وقرطا�ضية  اإجناز،  وملف 

امل�رشوع، وهذا ما اأ�ضارت اإليه درا�ضة )يو�ضف، 2006( .
قد  الطلبة  حياة  بواقع  �ضلة  لها  التي  الأن�ضطة  تنفيذ  ولعل 
يكون من العوامل التي اأ�ضهمت يف �ضعور الطلبة باأهمية امل�رشوع 
القيم  التعلم وغر�س  ت�ضهيل  اأي�ضًا على  يتم تعلمها و�ضاعدت  التي 
التعلم  م�رشوع  اأن  اإىل  بالإ�ضافة  الإيجابية.هذا  والجتاهات 
الرتبية  درو�س  عادة  ي�ضاحب  الذي  امللل  اأبعدت  رمبا  اخلدمي 
قيمة  الطلبة  يتعلمها  التي  املوا�ضيع  وتعطي  واملدنية،  الوطنية 
درو�ضهم،  مبتابعة  لالهتمام  الطلبة  يدفع  مما  حقيقية،  وظيفية 
اخلدمي  التعلم  م�رشوعات  عدد  قلة  هناك  اأن  عرفنا  اإذا  وخا�ضة 
املت�ضمنة يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية يف املرحلة الأ�ضا�ضية 
العليا وهذا ما اأظهرته درا�ضة )خ�رش، 2012( .وتتفق هذه النتيجة 
وياربرو  ويد  ودرا�ضة   )2006( يو�ضف  من  كل  درا�ضة  نتيجة  مع 
التعلم  اأهمية  على  بتاأكيدهما   )Wade and Yarbrough, 2005(
اخلدمي يف اإك�ضاب املتعلمني للخربة وتطبيقها يف مواقف احلياة 

املختلفة يف مادة الدرا�ضات الجتماعية.
كما قد تعود هذه النتيجة اإىل الدور اجلديد ملعلم الدرا�ضات 
اأثناء تطبيق م�رشوع التعلم اخلدمي والذي يتمثل  الجتماعية يف 
بدور املي�رش واملنظم واملوجه واملعزز وامل�ضاند وامل�ضجع للتعلم، 
درا�ضة  عليه  اأكدت  ما  وهذا  �ضابقًا،  الطلبة  ياألفه  مل  الذي  الأمر 
اإىل  التعرف  اإىل  املعلمني  حاجة  اأظهرت  التي   )2007( الكرا�ضنة 

طرائق وا�ضرتاتيجيات غري تقليدية واأهمية تلقي التدريب عليها.
النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�ضوؤال الثاين والفر�ضية  ◄

اإح�ضائية  دللة  ذو  اأثر  يوجد  "ل  اأنه  على  وتن�ّس  عنه  املنبثقة 
)α = 0.05( يف تنمية مفاهيم املواطنة لدى طلبة ال�ضف العا�رش 

الأ�ضا�ضي ُيعزى اإىل التفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س".
دللة  ولختبار  الفر�ضية  هذه  �ضحة  من  التحقق  بهدف 
املواطنة   " التح�ضيلي  الختبار  على  الطلبة  درجات  يف  الفروق 
اخلدمي،  )التعّلم  التدري�س  طريقة  متغريي  بني  للتفاعل  وفقًا   ،"
الطريقة التقليدية( واجلن�س )ذكر، اأنثى( ، مت ا�ضتخراج املتو�ضطات 
الختبار  على  الطلبة  لدرجات  املعيارية  والنحرافات  احل�ضابية 
وال�ضتيعاب،  الفهم  )التذكر،  الثالثة  مب�ضتوياته  التح�ضيلي 
التطبيق( ، يف التطبيقني القبلي والبعدي، وكانت النتائج كما يف 

اجلدول )6( .
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الجدول )6( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على االختبار التحصيلي )القبلي والبعدي( ، تبعًا لمتغيري طريقة التدريس )التعّلم الخدمي، الطريقة التقليدية( والجنس

الإح�صاءات الو�صفيةالتطبيقم�صتويات الختبار
املجموعة ال�صابطةاملجموعة التجريبية

املجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

التذكر

القبلي
2.122.162.142.342.042.19املتو�ضط احل�ضابي

1.171.191.171.491.231.37النحراف املعياري

البعدي
4.975.685.314.484.294.39املتو�ضط احل�ضابي

1.131.111.171.151.051.10النحراف املعياري

الفهم وال�ضتيعاب

القبلي
3.883.743.814.313.864.09املتو�ضط احل�ضابي

1.411.501.451.631.411.53النحراف املعياري

البعدي
8.069.068.557.347.077.21املتو�ضط احل�ضابي

1.411.291.441.761.511.63النحراف املعياري

التطبيق

القبلي
1.851.771.811.901.931.91املتو�ضط احل�ضابي

1.350.991.181.371.331.34النحراف املعياري

البعدي
4.945.235.083.833.753.79املتو�ضط احل�ضابي

1.371.411.381.341.351.33النحراف املعياري

الختبار الكلي

القبلي
7.857.687.778.557.828.19املتو�ضط احل�ضابي

2.712.292.493.612.863.25النحراف املعياري

البعدي
17.9719.9718.9415.6615.1115.39املتو�ضط احل�ضابي

3.403.223.443.313.063.17النحراف املعياري

لالختبار  القبلي  التطبيق  يف  الطلبة  لدرجات  احل�ضابية  املتو�ضطات  يف  ظاهرية  فروق  وجود   )6( اجلدول  يف  النتائج  تبني 
الطريقة  اخلدمي،  )التعّلم  التدري�س  طريقة  ملتغريي  تبعًا  وذلك   ، التطبيق(  وال�ضتيعاب،  الفهم  )التذكر،  الثالثة  مب�ضتوياته  التح�ضيلي 
. )Two Way ANCOVA( حيث مت �ضبط هذه الفروق اإح�ضائيا با�ضتخدام حتليل التباين الثنائي امل�ضرتك ، )التقليدية( واجلن�س )ذكر، اأنثى

كذلك تظهر النتائج يف اجلدول )6( وجود فروق ظاهرية يف املتو�ضطات احل�ضابية لدرجات الطلبة يف التطبيق البعدي لالختبار 
التح�ضيلي مب�ضتوياته الثالثة )التذكر، الفهم وال�ضتيعاب، التطبيق( تبعًا ملتغريي طريقة التدري�س )التعّلم اخلدمي، الطريقة التقليدية( 
واجلن�س )ذكر، اأنثى( ، وملعرفة ما اإذا كانت تلك الفروق الظاهرية يف املتو�ضطات احل�ضابية على التطبيق البعدي لالختبار التح�ضيلي 
مب�ضتوياته الثالثة )التذكر، الفهم وال�ضتيعاب، التطبيق( ذات دللة اإح�ضائية وفقًا للتفاعل بني متغريي طريقة التدري�س )التعّلم اخلدمي، 
الطريقة التقليدية( واجلن�س )ذكر، اأنثى( اأم ل، وبهدف عزل الفروق على التطبيق القبلي لالختبار التح�ضيلي مب�ضتوياته الثالثة )التذكر، 
الفهم وال�ضتيعاب، التطبيق( ، مت اإجراء اختبار حتليل التباين الثنائي امل�ضرتك )Two Way ANCOVA( عند م�ضتوى )α = 0.05( ، وكانت 

النتائج كما هو مو�ضح يف اجلدول )7( .
الجدول )7( 

نتائج تحليل التباين الثنائي المشترك للكشف عن داللة الفرق بين درجات الطلبة على االختبار التحصيلي البعدي، تبعًا للتفاعل بين متغيري طريقة التدريس والجنس

م�صتوى الدللةقيمة ف املح�صوبةمتو�صط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�صدر التباينم�صتويات الختبار

التذكر

5.19715.1974.3240.040القيا�س القبلي

26.378126.37821.9480.000طريقة التدري�س

2.78012.7802.3130.131اجلن�س
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دللة  ذات  فروق  وجود   )7( اجلدول  يف  النتائج  تبني 
، بني املتو�ضطات احل�ضابية   )α = 0.05( اإح�ضائية عند م�ضتوى
وعلى  البعدي  الكلي  التح�ضيلي  الختبار  على  الطلبة  لدرجات 
م�ضتويي )التذكر، الفهم وال�ضتيعاب( ، تعزى للتفاعل بني متغريي 
واجلن�س  التقليدية(  الطريقة  اخلدمي،  )التعّلم  التدري�س  طريقة 
بني  للتفاعل  املح�ضوبة  )ف(  قيم  تراوحت  .حيث  اأنثى(  )ذكر، 
)التذكر،  وم�ضتويي  الكلي  التح�ضيلي  الختبار  على  املتغريين 
القيم  وهذه   )5.086( و   )4.468( بني  ما  وال�ضتيعاب(  الفهم 
دالة اإح�ضائيا عند م�ضتوى الدللة )α = 0.05( .يف حني اأظهرت 
النتائج يف اجلدول )8( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية عند 
م�ضتوى )α = 0.05( ، بني املتو�ضطات احل�ضابية لدرجات الطلبة 
للتفاعل  تعزى  التح�ضيلي،  الختبار  من  )التطبيق(  م�ضتوى  على 

التقليدية(  التدري�س )التعّلم اخلدمي، الطريقة  بني متغريي طريقة 
واجلن�س )ذكر، اأنثى( .

والتي  جزئيًا،  الثانية  الإح�ضائية  الفر�ضية  ترف�س  ولهذا 
= α( يف   0.05( اإح�ضائية  دللة  اأثر ذي  على عدم وجود  تن�ّس 
تنمية مفاهيم املواطنة لدى طلبة ال�ضف العا�رش الأ�ضا�ضي ُيعزى 
اإىل التفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س.با�ضتثناء اجلزء املتعلق 
الفر�ضية  وُتقبل  التطبيق،  مب�ضتوى  الدرا�ضي  التح�ضيل  يف  بالأثر 
 )α = 0.05( البديلة جزئيًا مبعنى اأن هناك اأثراً ذا دللة اإح�ضائية
والفهم  التذكر  م�ضتويي  ويف  ككل،  املواطنة  مفاهيم  تنمية  يف 
وال�ضتيعاب لدى طلبة ال�ضف العا�رش الأ�ضا�ضي ُيعزى اإىل التفاعل 
بني طريقة التدري�س واجلن�س.وعدم وجود اأثر ذي دللة اإح�ضائية 
)α = 0.05( يف تنمية مفاهيم املواطنة مب�ضتوى التطبيق ُيعزى 

اإىل التفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س.

م�صتوى الدللةقيمة ف املح�صوبةمتو�صط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�صدر التباينم�صتويات الختبار

التذكر

x طريقة التدري�س
0.037*5.37015.3704.468اجلن�س

139.4151161.202اخلطاأ

179.140120الكلي

الفهم وال�ضتيعاب

12.031112.0315.7120.018القيا�س القبلي

59.184159.18428.0970.000طريقة التدري�س

6.90216.9023.2770.073اجلن�س

x طريقة التدري�س
0.026*10.714110.7145.086اجلن�س

244.3421162.106اخلطاأ

333.174120الكلي

التطبيق

14.341114.3418.2410.005القيا�س القبلي

52.310152.31030.0590.000طريقة التدري�س

0.45010.4500.2590.612اجلن�س

x طريقة التدري�س
1.17911.1790.6780.412اجلن�س

201.8681161.740اخلطاأ

270.149120الكلي

الختبار الكلي

201.9061201.90623.6420.000القيا�س القبلي

425.0991425.09949.7770.000طريقة التدري�س

31.375131.3753.6740.058اجلن�س

x طريقة التدري�س
0.036*38.514138.5144.510اجلن�س

990.6431168.540اخلطاأ

1687.537120الكلي

* دالة إحصائيا 
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تدري�س مبحث الرتبية الوطنية واملدنية مبا يعزز اجلانب املعريف 
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املجالت املختلفة.
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