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نشرة تثقيفية بعنوان

التعلم الخدمي
تأتي هذه النشرة إستكماالً لورشة العمل المممعمنمو مة
”التعليم الجامعي لخدمة المجتمع“ والتي ممممم ما
مركز التميز والتعليم اإللمكمتمرو مي عمالمتمعماو مم
م م مة
وحدة الجودة والمتميمو مرد وممد تمم إ شما
إلمممكمممتمممرو ممميمممة لمممجورا المممممممشممماركمممة والمممجمممدو
والتو يات على الراعط التالي:
http://elearning.iugaza.edu.ps/workshops/eday_3/index.html

لتكو في متناو الجمي لما للموضوع من أهمية.
مركز التميز والتعليم اإللكترو ي

التعلم الخدمي
• عرف شستر ) )Chester, 1993المتمعملمم الم مدمميد عمأ م
طر قة تدر سية ت مدف إلمى تمنممميمة ممعملموممات وإتمجماهمات
اليلبةد وإكساع م م ارات م تل ةد عمشاركت م الم ماعملمة فمي
المجتم الم ليد ع يث تكو هذه الممشماركمة ممبمنميمة عملمى
خبرات تعليمية ممنمممممة وممدروسمةد لمتم مقميم إحمتميما مات
المجتم الم ليد وإ جاد التعاو عين المدرسة والمممجمتممم د
وتكامل المن ج المدرسيد وإ جاد الومت المناسب للمالحممة
والت كيرد وت يئة ال ر ة إلكساب اليلبة م ارات أكاد ممميمة
د دةد في موامف حقيمقميمة تمتمعملم عم ميماتم مم وممجمتمممعم مم
الم ليد وتعز ز ما تم تمدر سم
في غرفة الصف عدفم عممملميمة
الممتممعمملمميممم والممتممعمملممم إلممى خممار
المممجممماممممعمممةد وتممميمممو مممر حمم
اإلهتمام والرعا ة عاآلخر ن.
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التعلم الخدمي
• كما مكن تعر ف التعلم ال دمميد عمأ م مممول تمعملميممميد
دف إلى دمج خدمة الممجمتممم ))Community Service
والممتممعمملممم ا كمماد مممممي ))Academic Learningد عممتمموحمميممد
أهداف التعلم م أهداف خدمة المجتم د عقصد أ تؤدي همذه
الير قة إلى المن عة المتبادلة عين متلقي ال دمة والقائم ع ا


و قوم التعلم ال دمي على أرععة ركائز رئيسة هي:

 المعلم اليالب المن ا -المجتم الم لي
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خصائص التعليم الخدمي
 -1ساعد اليلبة في ال صو على عالمات أعلى مما كا وا
ققو ساعقاًد وللك لتوفر فر ة تيبي الم اهيم الدراسية
التي تعلموها داخل الغرف الص ية عير قة عملية.
 -2ساعد في ز ادة إحساس اليلبة عاآلخر ند وللك من
خال ت اعل م وإحتكاك م عالمجتم عصورة مباشرة.
 -3ساهم في عنا الش صية لدى ال ردد وتأكيد ثقت عن س د
و دعم شعوره عقدرت على تقد م أ ة خدمة أو مساهمة لات
فائدة لمجتمع .
 -4كشف لل رد مدرات وم ارات
التي لم تكن لتت ق إال من
خال موامف عملية حقيقية.
ُ -5نشئ (عير قة أو عأخرى)
وعاً من التوا ل اإل سا ي
واإل تماعي عين أفراد المجتم
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أهداف مشروعات التعلم الخدمي
 −ت سين تيو ر الذات.
 −تنمية المستو ات العليا من الت كير.
 −توفير فرص تعليمية حقيقية.
 −ز ادة الوعي عالمسؤولية تجاه المجتم .
 −تعليم اليالب كي ية العمل داخل الجماعة.
 −ز ادة الدافعية ا كاد مية وا دائية.
 −تلبية ال ا ات ال قيقية للمجتم د وتعز ز العالمة عين الجامعة
والمجتم الم لي.
 −تنمية سمة اإل ثار عند اليلبة.
 −إكساب اليلبة م ارات الت كير التأمليد والت كير النامدد
وم ارات حل المشكالت.
 −تيو ر االتجاهات الضرور ة إلكتشاف وإت ال القرارات
ال كيمة.
 −ز ادة الوعي السياسي وتشجي المشاركة ال اعلة.
 −مبو ظاهرة التنوع في النسيج اإل تماعي.
 −تعز ز ما تعلم اليلبة في غرفة الصف في موضوع معين
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خطوات التعلم الخدمي
اإلعداد :ع يث تم ا خذ عمعممملميمة إعمداد أهمداف المممشمروعد
والجدو الزمني الم دد لم د والممموا مالتد واإلحمتميما مات
الضرور ةد وطبيعة المشروع وعالمت عالممنم مج المممدرسميد
وطبيعة مشارآة اليلبة في د وتقو م تعلم اليلبة.
تقدير اإلمكانيات :حيث من المم مم المنمممر فمي ممدى ممدرات
اليلبة ومؤهالت م للتعاممل مم المممجمتممم والمتمعماو ممعم د
وطبيعة الم ارات التي تا و ا وكي ية إست مدامم ما ممثمل:
م ارات المقاعالت الش صيةد وكي ية ات ال القرار.
الخدمة :والمقمصمود عم ما همنما عمنما اإلتمجماهمات والمعمالممات
والوسائل الممكنمةد حمتمى سمتميميم الميمالمب اإل مدمما فمي
المجتم  .وهناك وعا من ال دمة :ال دمة المباشرةد المتمي
تمتميملمب المعممممل والمممشماركمة مم اآلخمر من فمي المممدرسممة
والممجمتممم الممم ملمي لمتمنم ميمذ
ا عممممما الممتممي ممتمميمملممبمم مما
المممممشممروع .وال م ممدمممة غمميممر
المباشرةد و قصد عم ما المدعمم
الميلوب ي مشروع.
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تابع خطوات التعلم الخدمي
 رعط مشروعات التعلم ال دمي عالمن ج :وهذا ت ق
عإختيار المشروعات لات الصلة عم توى مناهج المسا د
والملبية ل ا ات اليلبة والمجتم الم لي في لات الومت.
التأمل والت كير :و كو ا من أ ل إدراك
معنى ا شيا التي قوم ع ا اليلبةد ع برات م
وممارسات م الوامعية.
اإلحت ا  :وال قصد ع التسليةد عل إستثمار ال ر ة لعمل
دعا ة للمشروعد وتقد م الشكر لكل من شارك في د
وال صو على دعم د د للمشروعات المستقبلية.
التقو م :و تم في تقو م ما تعلم اليلبة من المشروعد وف
ا هداف الم ددة مسبقادً وعما ت م المن جد وععمل ععض
التعد الت المستقبلية للمشار وتيو رها.
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ختاماً
حتى كو التعلم ال دمي فعاالً فإ ال عد من أ دمج عمن ا
المسا وأ صبح ز اً ال تجزأ من  .وعلى المعلمين أ
ددوا ا هداف التعليمية والعملية المتوخاة من التعلم
ال دميد وأ بنوا خبرات اليلبة للمساعدة في ت قي هذه
ا هدافد وهذا تيلب وض خية م ددةد وإعيا اليلبة
ععض الومت للتأمل فيما أ جزوه من المشروعات لمعرفة
معنى وتأثير هذه ال دمة.

المراجع:
 فخري خضر” ,تضمين مشروعات التعلمالخدمي في كتب التربية الوطنية والمدنية في
المرحلة األساسية العليا في األردن“ ,مجلة جامعة
النجاح لألبحاث ,مجلد .6106 )8( 62
 سالم القحطاني" ,تضمين التعلم الخدمي ومشروعاته في منهج التربية الوطنيةبالمرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية" .مجلة جامعة الملك عبد
العزيز العلوم التربوية (.001-15 , 6116 ,)01
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