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ــة   إلــــى درجــــةالتعــــرف الدراســــة الحاليــــة فت هــــد :ملخــــص تضــــمين كتــــب التربيــ
ــالوطنيــــــ ــي ة والمدنيــــ ــة األساســــ ــي المرحلــــ ــتعلّ ة فــــ ــروعات الــــ ــدمية لمشــــ  .م الخــــ

لصـــــفوف ة ة والمدنيـــــتربيـــــة الوطنيـــــللكتـــــب  )7( مـــــن ة الدراســـــةوتكونـــــت عينـــــ
ــع والعاشـــــــر   ،والتاســـــــع  ،والثـــــــامن  ،والســـــــابع  ،والســـــــادس  ،والخـــــــامس  ،الرابـــــ

 ة. ولتحقيــــــق أهــــــداف الدراســــــة   األساســــــي،  اســــــتخدام   تــــــم المــــــنهج الوصـــــــفي 
ــي ــتعلّ     التحليلـ ــروعات الـ ــة لمشـ ــى قائمـ ــول إلـ ــة الوصـ ــت الدراسـ ــدمي، وحاولـ ، م الخـ

ــة الوطنيــــ     ــاج التربيــ ــاء منهــ ــد بنــ ــا عنــ ــل مراعاتهــ ــي يفضــ ــالتــ ــأليف ة والمدنيــ ة، وتــ
ــا ــو  .كتبهـ ــد طـ ــ روقـ ــة انالباحثـ ــورتها النهائيـــ   ، أداة الدراسـ ــي صـ ــت فـ ــث تكونـ ة حيـ
أظهــــــرت نتــــــائج و ت.) مجـــــاال 4ى (عــــــة علــــــا، موزا خـــــدمي ) مشــــــروع28مـــــن ( 

ــة أن ــة الوطنيـــ    الدراسـ ــب التربيـ ــمين كتـ ــة تضـ ــدرجـ ــتعلّ ة والمدنيـ ــروعات الـ م ة لمشـ
 الخــدمي،    كانــت منخفضــة جــدتوزيـــع مشــروعات الــتعلّ   ا، وأن فــي كتـــب   م الخــدمي

ــة الوطنيــ  ــل هــذه الكتــب تبــين       .ة جــاءت متفاوتــة ة والمدنيــ التربي ومــن خــالل تحلي
 ــــ أنــاك نقص ــهنــ ــتعلّ ا فــ ــروعات الــ ــمين مشــ ــدميي تضــ ــفوف   م الخــ ــب الصــ ــي كتــ فــ

 ــي ــع، العاشــــر األساســ ــوى أن   .ةالثــــامن، التاســ ــل المحتــ ــرت نتــــائج تحليــ  كمــــا أظهــ
ــتعلّ    ــروعات الـ ــب لمشـ ــمين الكتـ ــة تضـ ــدمي،م درجـ ــب اآلتـــي:     الخـ ــى الترتيـ ــاء علـ جـ

المجـــــال  ، ثــــم فــــي المرتبـــــة األولــــى، تــــاله المجـــــال البيئــــي     جتمــــاعي المجــــال اال 
ــردياالقتصـــــا ــال، وأخيـــ ــافي ا المجـــ ــان   الثقـــ ــرى الباحثـــ ــائج يـــ ــوء النتـــ ــي ضـــ . وفـــ
ــرورة  فــــي كتــــب التربيــــة     م الخــــدمي ع فــــي تضــــمين مشــــروعات الــــتعلّ    التوســــ ضــ
ــية والمدنيـــــالوطنيـــــ ــامس،  :وبخاصـــــة كتـــــب صـــــفوف ،ةة للمرحلـــــة األساســـ (الخـــ

  .نة بنسب متدنيةالتي جاءت مضم ،الثامن، التاسع، العاشر)

 ).مشروعات التعّلم الخدمي، كتب التربية الوطنية والمدنية :يةالكلمات المفتاح(
  

  

حيٌث  ،القوة ألي أمة تريد التقدم أحد مصادر تعد المناهج: مقدمة
تعد إحدى أهم األدوات التي يسعى المجتمع من خاللها إلى إكساب الطلبة 

م على جاهات المرغوبة التي تساعد المتعّلواالّت ،والمهارات ،المعلومات
  التفاعل بنجاح مع بيئته ومجتمعه.

 شخصية وإذا كان للمناهج الدراسية المختلفة دور كبير في تنمية
ومنهاج التربية الوطنية  ،عامةالطلبِة، فإن لمناهج الدراسات االجتماعية 

من لمجال، من خالل طبيعتها الواسعة في هذا ا ًاكبير ًاوالمدنية خاصة دور
ن ببيئته الطبيعية، ومن خالل أهدافها التي تسعى إلى عالقة اإلنساحيث 

إيجاد المواطن القادر على فهم واقع بيئته ومجتمعه الذي يعيش فيه، 
وتحمل مسؤولياته تجاه ذلك المجتمع، وفهم مشكالته وحّلها 

   ).2006(خضر،
ويشير مفهوم التربية الوطنية إلى ذلك الجانب من التربية الذي يشعر 

جبه بصفة المواطنة ويحققها فيه، وتزويد الطلبة بالمعلومات التي الفرد بمو
تشتمل على القيم والمبادئ واالتجاهات الحسنة، وتربيته إنسانيا، ليصبح 
مواطًنا صالحا، يتحلى في سلوكه وتصرفاته باألخالق الطيبة، ويملك من 

مجتمعه المعرفة القدر الذي يمكنه من تحمل مسؤولية خدمة دينه ووطنه و
  ).2004(المعيقل، 
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  .، األردنوزارة التربية والتعليم* 
  .جامعة اليرموك، األردن كلية التربية، **
  ربد، األردن.إحقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، © 

 

  
The Degree of Inclusion of Service Learning Projects in 
the Textbooks of National and Civic Education in the 
Primary Stage in Jordan 
 
Mohammad Al- Fursan, Ministry of Education, Jordan. 
Muneera Al-Shurman, Educational Administration and 
Foundations, Yarmouk University, Jordan. 

Abstract: The current study aimed to identify the degree of 
inclusion of service learning projects are included in the 
textbooks of national and civic education in the primary stage. 
The sample of the study consisted of (7) textbooks of national 
and civic education for the fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, 
ninth and tenth grades. In order to achieve the aims of the 
study, the analytical descriptive approach was used. The study 
attempted to reach to a list of service learning projects that are 
preferred to be considered when constructing the national and 
civic education curriculum. The researchers developed the 
study instrument, which was formed in its final form from (28) 
service projects, it was distributed on (4) domains.The Results 
of the study showed that the degree of inclusion of service 
learning projects in the textbooks of national and civic 
education was very low, and that the distribution of service 
learning projects in the national and civic education textbooks 
was uneven. The analysis of these textbooks shows that there 
is a lack of inclusion in the service learning projects in the 
eighth, ninth, and tenth grades.  The results of the content 
analysis also showed that the degree of inclusion of the service 
learning projects in the textbooks was as follows: Social field 
ranked first, followed by the environmental field, then the 
economic field, and finally the cultural field, and finally the 
researcher presented the recommendations related to the 
results. The resarcher presented the recommendation realated 
to its results, including: Expanding the inclusion of service 
learning projects in the textbooks of national and civic 
education for the primary stage, especially the books of grades 
(fifth, sixth, seventh, eighth, ninth and tenth), which were 
included in low rates.  

(Keywords Service Learning Projects, National and Civic 
Education Textbooks). 

  

  
  

ويتلخص هدف المواطنة في إكساب المواطن المفاهيم والمهارات 
والقيم التي يمكن ترجمتها إلى مواقف سلوكية، تقرر إرتباط الفرد بمجتمعه 
الذي ينتمي إليه، كما تهدف إلى تشجيع الطلبة على القيام باألعمال 

  ,Reynolds, Brown,  & Williams)مع متماسك التطوعية لبناء مجت
2008(.
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تقوم على أساس  Wade, 2008)( ويد فالمواطنة كما تشير       
العمل في المجتمع المدني، وبالتالي فإن تدريس التربية الوطنية 
والمدنية لن يكون ذا معًنى دون المشاركة المدنية؛  لذلك ترى 

يق التربيِة الوطنيِة والمدنية لغرضها ) أن تحقBlaser, 2011بالسر (
الرئيس " ايجاد المواطن الصالح" سيكون صعب المنال دون 

تؤدي دورا  ألنهاتوظيف مشروعات التعلم الخدمي في التدريس؛ 
جوهريا في تعزيز الكفاءة المدنية، والمشاركة المجتمعية، وتعويد 

مع بعضهم، ومع بعض  الطلبة على صنع القرارات الواعية، والتعاون
الشركاء في مجتمعهم المحلي. ومما ال شك فيه أن المدرسة تبلغ 

بين مناهجها النظرية  ت الفاعلية، إذا كان هناك تطابقأقصى درجا
نجل وآشوا إ). حيث يؤيد Kahne, 1996وبرامجها التطبيقية (

)Engle & Ochoa, 1988) وكذلك شابين وميسك (Chapin & 
Messick, 1989 المواطنة في  عن) ضرورة ربط ما يتعّلمه الطلبة

مجتمع الذي يعيشون فيه، ويرون أن التعليم ، ونقله للمدارسهم
  الذي يركز على حقائق منعزلة أو جامدة يكون غير مفيد غالبا.

وقد شهد القرن الحالي اهتماما متزايدا باستخدام مشروعات 
اسات االجتماعية بعامة، التعلم الخدمي في تدريس مناهج الدر

والتربية الوطنية والمدنية بخاصة؛ كونها تساعد على تلبية 
الكتساب  ،وّفر الفرصة للطلبةتاحتياجات المجتمع المحلي، و
عزز لديهم تزيد ثقتهم بأنفسهم، وتالمعرفة، والمهارات األكاديمية، و

ة، والكفاءة الشخصية االجتماعيةالشعور بالمسؤولي )Waterson & 
Hass, 2010(.  

 ة األمريكي لذا أصدر المجلس الوطنيللدراسات االجتماعي
)National Councle for the Social Studies: NCSS, 2000 (

التعلم "بياًنا حول موقف المجلس من التعّلم الخدمي  بعنوان : 
وأشار البيان إلى ضرورة  ".الخدمي مكون جوهري لتربية المواطنة

المعلمين على مشروعات التعلم الخدمي، التي شهدت تراجعا تركيز 
ملحوًظا بسبب تركيز المعلمين على المحتوى النظري للعلوم 

  االجتماعية، وإهمال المهارات، وتقديم الخدمات للمجتمع.

  األمريكي إلى المربي ة للتعلم الخدمية األساسيوترجع النظري
 ،ح منذ بداية القرن العشرين) الذي اقترJohn Dewyجون ديوي (

ضرورة التركيز على خبرات المتعلم الشخصية، وتكوين خبرات 
مما يساعد على تحقيق التعّلم كما وكيًفا، وقد  ،تعليمية جديدة له

تمثلت أفكار " ديوي" في ضرورة احتواء المتعلمين داخل الموقف 
سوار المدرسة التعليمي، من خالل الخبرات الحسية المباشرة داخل أ

وخارجها، ومن ثم يمكن اإلسهام في إعدادهم لعالم سريع، ومتغير 
  ).2016(عبيد،  يعيشونه اآلن ومستقبًلا

أّنه طريقة  التعّلم الخدميChester, 1993( ويعرف شستر (
تدريسية، تهدف إلى تنمية معلومات واّتجاهات الطلبة، وإكسابهم 

لة في المجتمع المحلي، بحيث مهارات مختلفة، بمشاركتهم الفاع
تكون هذه المشاركة مبنيًة على خبرات تعليمية منظمة ومدروسة؛ 
لتحقيق احتياجات المجتمع المحلي، وإيجاد التعاون بين المدرسة 

،ل المنهج المدرسييجاد الوقت  المناسب وإ والمجتمع، وتكام
ت أكاديمية للمالحظة والتفكير، وتهيئة الفرصة إلكساب الطلبة مهارا

 ،ة، تتعّلق بحياتهم ومجتمعهم المحليجديدة في مواقف حقيقي
 ,Furcoوتطوير حس االهتمام والرعاية باآلخرين. وأشار فيركو (

التعلم الخدمي، مثل : زيادة الدافعية  ) إلى مجموعة من مزايا2007
  الطالب.للتعّلم، وتنمية المشاركة االجتماعية، وبناء شخصية 

) إلى أن مخرجات التعلم الخدميButin,2006 بوتين ( ويشير
ويعزو ماكسويل  .ال تحقق النتائج المرجوة في تعّلم الطلبة

)Maxwell,2009 ذلك إلى عدم التواُفق بين محتوى المناهج (
، أو لعدم ةوبين الخبرات المرتبطة بمشروعات التعلم الخدمي المنّفذ

لمشروعات، أو بسبب األخطاء رغبة الطلبة في المشاركة في تلك ا
. ولتالفي أوجه وتنفيذها تلك المشروعاتتصميم التي تقع عند 

القصور التي قد تعترض مشروع التعلم الخدمي تقترح ويد 
)Wade, 2008 ة التي يجب مراعاتهاجملة من العناصر األساسي (

عند تصميم مشروعات التعلم الخدمي، منها: أن يّتفق المشروع 
 ة للطلبة، للالخدمياحتياجات المجتمع وتلبية خصائص النمائي

وخدمية واضحة  المحلي الحقيقية، وتحديد أهداف تعليمية
للمشروع، وتكامل الخدمة مع المهارات التربوية والمحتوى 
 التعليمي، وتوضيح مسؤوليات جميع األطراف المعنية بالمشروع

في صنع القرار، وإيجاد للممارسة  ، وتوفير الفرص للطلبةومهامهم
  بداعية للمشكالت.الحلول اإل

لقد جاءت المؤتمرات والتشريعات التربوية األردنية: (المؤتمر 
 ل للتطوير التربوياألو 1987الوطني ومشاريع االقتصاد المعرفي ،

واإلطار العام، والنتاجات العامة والخاصة لمناهج التربية االجتماعية 
استجابة  )، وما تالها؛2005مرحلة التعليم األساسي والوطنية في 

لطموحات المجتمع األردني نحو تحقيق التفوق واإلنجاز المميز 
على  تجعل الطلبة قادرينالتربوي، متمثال في نواتج تعليمية  للنظام

مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، وعلى استيعاب متغيرات 
 ،وإحداث نقلة نوعية مميزة في التعليم،العصر في المجتمع األردني 

وذلك بربط النظريات العلمية بالتطبيقات والمواقف العملية؛ لترسيخ 
المفاهيم والقيم المرغوب فيها، وتعميق معاني االنتماء والمواطنة 

). ورغم وجود هذه الخطوط 2005الصالحة (وزارة التربية والتعليم 
ة والمدنية لم تهتم بالشكل الكافي فإن كتب التربية الوطني العريضة،

توظيف التعّلم الخدمي؛ وما يترتب عليه من عمل تطوعي يخدم ب
ن أشارت إو، المجتمع والطلبة؛ والعملية التربوية في آن واحد

رشاد دون من وقت آلخر من باب النصح واإل إليهالمؤتمرات السابقة 
  ).2012خضر، (الخوض في كيفية تخطيطه وتنفيذه وتقويمه 

مراجعة الدراسات السابقة التي تناولت التعّلم الخدمي،  وبعد
قّلة هذه الدراسات، التي حاولت الكشف عن درجة  انالحظ الباحث

 تضمين مشروعات التعلم الخدمي في كتب التربية الوطنية والمدنية،
  االطالع عليها ما يلي: تمومن بين تلك الدراسات التي 
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 التي & Streb, 2001 ( Morgan( بيان وسترغمور دراسة
تأثير التعّلم الخدمي على مفهوم الذات، إلى هدفت التعرف 
 .اسية، والتسامح لدى طلبة المرحلة الثانويةيوالمشاركة الس

) طالب وطالبة من طلبة المرحلة 200وتكونت عينة الدراسة من (
رة، ) فق50واستخدم مقياس لمفهوم الذات مكون من ( .الثانوية

وأظهرت النتائج تحسن مفهوم  .ومقياس الكفاءة االجتماعية للطلبة
الذات، والمشاركة السياسية لدى الطلبة الذين اشتركوا في أنشطة 

المتعلم في المواقف التعليمية  ةالتعلم الخدمي، وزيادة إيجابي
المختلفة، بخاصة فيما يتعلق بتحمل الطلبة مسؤولية اّتخاذ 

باإلضافة إلى أن  المشروعات وتنفيذها.لخاصة بتخطيط القرارات ا
 أنشطة التعّلم الخدمي ساهمت في تحسين الكفاءة االجتماعية

  مع باقي أفراد العينة. للطلبةوالتفاعلية 

) Melchior & Bailis, 2002وهدفت دراسة ملكيور وبايلز (
المدنية، من درجة  فعالية التعّلم الخدمي في المشاركة إلى التعرف 

 خالل مقارنة نتائج تقييم المشاريع التي تم تجريبها، مثل: برنامج
وبرنامج"تعلم وأخدم" وبرنامج"المواطنة بالموقع  خدم أمريكا"،ا"

اليوم"، وكان الطلبة المشاركون في هذه البرامج من المدارس 
 .المتوسطة والثانوية في جميع أنحاء الواليات المتحدة االمريكية

تعّلم "، و"خدم أمريكاا" من برنامج الارت النتائج إلى أن كوأش
،كان لهما تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية في اّتجاهات،  "خدماو

وسلوكيات الطلبة المدنية، وال سيما في مجاالت المسؤولية 
والمسؤولية  من أجل مساعدة اآلخرين، الشخصية واالجتماعية؛
مشاركة المجتمع المحلي، والقيادة، وقبول ل  الشخصية واالجتماعية؛

  التنوع، ومهارات االّتصال.

آراء  إلىدراسة هدفت  التعرف   (2002)أجرى القحطاني كما 
مشرفي ومعّلمي التربية الوطنية في السعودية حول أهمية التعّلم 

تحقيق أهداف  الخدمي في تحقيق أهداف تدريس التربية الوطنية في
، والصعوبات التي تحول دون استخدامه، كما ية الوطنيةتدريس الترب

هدفت إلى تقصي إمكانية تضمين التعّلم الخدمي في منهج التربية 
الوطنية، من خالل بعض المشروعات المقترحة، وألغراض جمع 

ن نة؛ لمسح آراء العينة المكونة ماستخدم الباحث استبا ،البيانات
كما  .لما بالمرحلة الثانويةمع (68)، وثالثة مشرفين تربويين

وقد أظهرت النتائج أن  .اعتمدت الدراسة أسلوب تحليل المحتوى
ألهمية التعّلم الخدمي في  تقديرات مشرفي ومعّلمي التربية الوطنية

تدريس التربية الوطنية، كانت مرتفعة، وأظهرت أيضا عدم وجود 
ت النتائج إلى أن كما أشار .فروق بين تقديرات المشرفين والمعّلمين

هناك صعوبات عديدة تواجه تطبيق التعّلم الخدمي في تدريس 
التربية الوطنية، حيُث كانت هذه الصعوبات مرتفعة من وجهة نظر 

  المعلمين.

) إلى تحليل واقع أنشطة 2004وهدفت دراسة المعيقل (
التعليم في مقررات التربية الوطنية، في مراحل التعليم العام في 

مملكة العربية السعودية، من حيث إعدادها، وأنواعها، وتوزيعها. ال
اّتبع الباحث أسلوب تحليل المضمون لمحتوى مقررات التربية 

الوطنية للصفوف التي يدرس لها المقرر في المراحل الدراسية 
الثالث، وعددها تسعة صفوف: (من الرابع االبتدائي وحّتى الثالث 

وجود وأظهرت نتا .الثانوي (277)ئج الدراسة في شقها التحليلي 
نشاًطا تعليميا في مقررات التربية الوطنية موزعة على اثني عشر 
نوعا من األنشطة. وقد بينت النتائج أن هناك مجموعة من أنشطة 

الصحف  إعدادالتعّلم الخدمي، توفرت في المقررات، منها: 
ودعوة  ، (2.8 %)بةتكرارات بنس (8)حصلت على ووالنشرات، 

على كل منهما حصل قد الضيوف، وتقديم الخدمات الميدانية، و
  لكّل منهما. (2%)تكرارات بنسبة   (6)

إلى تقصي أثر  (Stewart, 2007)وهدفت دراسة ستيوارت 
مشاركة طلبة برنامج إعداد المعّلمين بجامعة فلوريدا بمشروعات 

دام التعّلم الخدمي مستقبال التعلم الخدمي، في اّتجاهاتهم نحو استخ
 طالبا وطالبة،  (22)وبلغ عدد أفراد العينة  .عند عملهم كمدرسين

و تم إجراء مقابالت معهم بعد مشاركتهم في مشروع التعّلم 
ة لدى أفراد العينة،  .الخدميوأظهرت النتائج وجود اّتجاهات إيجابي

 ،س مستقبالتعّلم الخدمي في التدرينحو استخدام مشروعات ال
بسبب اشتراكهم بمشروعات التعلم الخدمي، و زاد من معرفتهم 
باألهمية التربوية للتعّلم الخدمي، وساعدهم في الربط بين النظرية 

 والتطبيق، كما عزز ثقتهم بأنفسهم.

دراسة هدفت الكشف عن درجة  (2012)وأجرى طالفحة 
مرحلة األساسية العليا توظيف معّلمي التربية الوطنية والمدنية بال

في األردن لمشروعات التعّلم الخدمي في التدريس، ومعرفة أهم 
الدراسة من جميع وتكونت عينة  .التي تحول دون تنفيذها وقاتالمع

معّلمي ومعّلمات مادة التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية 
عددهم  بلغ حيثالعليا في مدارس مديرية إربد األولى والثانية، 

تم إعداد أداة مكونة من  ،معّلما ومعّلمة. وألغراض الدراسة (131)
جزئين: األول لقياس درجة توظيف المعّلمين لمشروعات التعلم 

 .التي تحول دون تنفيذها وقاتالخدمي، والثاني لقياس المع
وأظهرت النتائج أن درجة توظيف المعّلمين لمشروعات التعّلم 

التي تحول  وقاتت بدرجة منخفضة، وأن درجة المعالخدمي، جاء
  دون تنفيذ تلك المشروعات كبيرة.

دراسة هدفت إلى  (2012)أجرى خضر  ،وفي المجال نفسه
تحديد أهم مشروعات التعّلم الخدمي الواجب توافرها في كتب 
التربية الوطنية والمدنية في المرحلة األساسية العليا باألردن، 

ى ما هو موجود فعليا، وكيفية توزيعها في كتب التربية والتعرف إل
الوطنية والمدنية للصفوف: الثامن، والتاسع، والعاشر. وقدمت 

مشروعا بصورتها النهائية، وبينت نتائج  (27)الدراسة قائمة احتوت 
تحليل الكتب الثالثة قّلة مشروعات التعلم الخدمي المتضمنة فيها؛ 

تكرارات في  (10)مشروعات فقط، حصلت على   (7)إذ بلغ عددها
كما أظهرت  .)27الكتب الثالثة، ولم يرد ذكر لباقي المشروعات ال (

في توزيع مشروعات التعّلم الخدمي  تبايننتائج الدراسة عدم وجود 
في كتب التربية الوطنية والمدنية لصفوف المرحلة أالساسية العليا : 

  الثامن، التاسع، العاشر.
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هدفت التعرف 2015) (دراسة أجراها قطاوي، وجاموس  وفي
إلى أثر استخدام التعّلم الخدمي في تنمية الكفاءة الذاتية لدى طلبة 

وتكون  .الصف العاشر في تدريس مبحث التربية الوطنية في األردن
طالبا وطالبة، وتم إعداد أداة لقياس  (121)أفراد عينة الدراسة من 

ةالكفاءة الذاتية والمدنيالتحّقق من تم و .ة في مبحث التربية الوطني
، وتم إعداد خطط تعليمية وفق إستراتيجية اوثباته األداة صدق

أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق في تنمية الكفاءة  .التعّلم الخدمي
الذاتية لدى طلبة الصف العاشر األساسي، يعزى إلى طريقة التعّلم 

  جموعة التجريبية.الخدمي لصالح الم

بدراسة هدفت إلى استقصاء أثر التعلم  2016)وقام العدوان (
الخدمي في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في مادة الجغرافيا لدى 
طلبة الصف التاسع األساسي في األردن. ولتحقيق أهداف الدراسة، 

) 153تم إعداد اختبار التفكير اإلبداعي. تكونت أفراد الدراسة من (
طالبا وطالبة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، إحداهما تجريبية وبلغت 

طالبا وطالبة. وتم تدريس وحدة  75)واألخرى بلغت ( 78)(
مشكالت بيئية معاصرة من مادة الجغرافيا بإستراتيجية التعلم 
الخدمي للمجموعة التجريبية، وتدريس المجموعة الضابطة بالطريقة 

الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية  االعتيادية. أظهرت نتائج
بين المتوسطات الحسابية لدرجات الطلبة في جميع مهارات التفكير 
اإلبداعي في التطبيق البعدي تعزى لمتغير المجموعة، ولصالح 

  المجموعة التجريبية.

أهداف الدراسات  وبناء على ما سبق، يمكن القول بتباين
لية استخدام مشاريع التعّلم السابقة، فبعضها تناولت أثر وفعا

الخدمي في تنمية المعارف والمهارات واالّتجاهات للطلبة كدراسة 
 &Morgan؛ 2015قطاوي، وجاموس ؛ 2016العدوان كّل من (

Strep, 2001 ؛Melchior &Bailis, 2002؛Stewart, 2007  ،(
وبعضها تناول درجة توظيف مشروعات التعّلم الخدمي في التدريس 

)، ودراسة واحدة بحثت درجة تضمين 2012ة (طالفحه، كدراس
مشروعات التعّلم الخدمي في كتب التربية الوطنية والمدنية للمرحلة 

  ).2012األساسية العليا (خضر، 

من حيث تحليل  تتفق هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة، -
محتوى كتب الدراسات االجتماعية، كدراسة كّل من (المعيقل، 

  ).2012؛ خضر، 2004

الدراسات السابقة التي بحثت درجة تضمين مشروعات التعّلم  قلة -
الخدمي، من خالل تحليل محتواها  في المناهج والكتب 

. جاءت الدراسة الحالية محاولة لسد هذه الثغرة المدرسية
  .المعرفية

  وأسئلتها مشكلة الدراسة

لتصدي لبعض لمشاريع التعّلم الخدمي أهمية كبيرة في ا
المجتمع المحلي، األمر  أفرادمظاهر ضعف المواطنة لدى بعض 

الذي يدعو ألهمية مشاركة الطلبة في مجتمعهم الكبير، ودمجهم في 

الفعاليات المحلية القائمة في مجتمعهم، الذي يعيشون فيه، وينسجم 
) ذلك مع برنامج تطوير التعليم نحو االقتصاد المعرفيERfKE (

)، وكان من أهم 2003لقته الحكومة األردنية في العام (الذي أط
أهدافه: تزويد المجتمع بخبرات تعليمية مستمرة مدى الحياة، ذات 
صلة وثيقة بحاجات المجتمع الراهنة والمستقبلية، وإعداد جيل من 

  الطلبة يتمتع بمهارات حياتية تسهم في تطور نفسه ومجتمعه.

 المدرسي الكتاب عدأداًة من أدوات التعليم، وهو انعكاس وي
للمنهاج؛ لذا ينبغي أن يكون جيدا وصالحا في يد المعّلم والمتعّلم، 

ينبغي أن يعنى بتوفير فرص كافية ومتعددة للطالب؛ لمراعاة و
  ).2002ميولهم واّتجاهاتهم، وإشباع حاجاتهم ورغباتهم (اإلبراهيم، 

زارة التربية والتعليم؛ من خالل عمله في و األول الحظ الباحث
عدم تركيز المعلمين في التدريس على لمادة التربية الوطنية  ومعلما

الدراسة الحالية؛ ا سهم في إجراءأمما  مشروعات التعلم الخدمي،
األنشطة المتضمنة في كتب التربية الوطنية درجة للتأكد من 

القيام والمدنية في مشاركة الطلبة في مجتمعهم، وتشجيعهم على 
  .باألعمال التطوعية، وأوجه مشاريع التعّلم الخدمي األخرى

  اإلجابة عن األسئلة التالية: الحالية وبالتحديد حاولت الدراسة

السؤال األول: ما أهم مشروعات التعّلم الخدمي التي ينبغي 
تضمينها في كتب التربية الوطنية والمدنية لصفوف المرحلة 

  ؟األساسية في األردن

السؤال الثاني: ما مشروعات التعّلم الخدمي المتضمنة في كتب 
  التربية الوطنية والمدنية لصفوف المرحلة األساسية في األردن؟

السؤال الثالث: كيف توزعت مشروعات التعّلم الخدمي المتضمنة في 
كتب التربية الوطنية والمدنية في المرحلة األساسية، في األردن 

  الت التعّلم الخدمي؟على مجا

السؤال الرابع: ما مشروعات التعلم الخدمي المتضمنة في كتب 
التربية الوطنية والمدنية حسب الصف والمرحلة األساسية 

  مجتمعة؟

  أهداف الدراسة

قائمة بمشروعات التعّلم إلى  الوصولتسعى الدراسة إلى 
مدنية في الخدمي التي ينبغي تضمينها في كتب التربية الوطنية وال

  كتب.األردن، ثم الكشف عن درجة تضمينها في تلك ال

  ةأهمية الدراس

  األهمية النظرية

 من أوائل الدراسات في األردن التي الدراسة الحالية ُتعد
تضمين مشروعات التعّلم الخدمي في كتب التربية الوطنية  في تبحث

لتعليم األردنية وزارة التربية وا أجرتهبعد التعديل الذي  والمدنية،
على جميع كتب التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية، والتي 

) 2016/2015بدأ العمل بتدريسها من العام.(  
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  األهمية العملية

قائمة بمشروعات التعّلم الخدمي، حيث  الحالية الدراسة تقدم
 في أن تستفيد منها ادارة المناهج في وزارة التربية والتعليميمكن 
كما  كتب التربية الوطنية والمدنية في المرحلة األساسية. تطوير

توّفر الدراسة لمعّلمي ومشرفي مواد الدراسات االجتماعية والوطنية 
درجة تضمين كتب التربية الوطنية والمدنية لمشروعات بيانات حول 

.التعّلم الخدمي  

مشابهة  جراء دراسات أخرىإبوقد تعزز نتائج هذه الدراسة 
حول تضمين مشروعات التعّلم الخدمي في مواد تعليمية أخرى، 

  ولمختلف المراحل الدراسية.

  التعريفات اإلجرائية

ا: بأنها مشروعات  مشروعات التعّلم الخدميتعرف إجرائي
التعّلم الخدمي، الواردة في أداة الدراسة، والتي تناسب طبيعة 

تربية الوطنية والمدنية للمرحلة الموضوعات الدراسية في كتب ال
  األساسية في األردن.

كتب التربية الوطنية والمدنية: هي الكتب المقرر تدريسها 
طلبة الصفوف (الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، ل

للعام  العاشر) األساسي من مجلس التربية والتعليم في األردن
  .(2016/2015)الدراسي 

  ات الدراسةمحدد

تعميم نتائج الدراسة على كتب التربية الوطنية  يقتصر
والمدنية للصفوف من الصف الرابع األساسي وحّتى الصف العاشر 

كما ).2017/2016العام الدراسي ( التي تم تحليلها في األساسي 
تتحدد نتائجها باألداة التي تم تطويرها، والخصائص السيكومترية 

  .، وما توفر لها من دالالت الصدق والثباتالتي تتمتع بها

  الطريقة 

اشتمل هذا الجزء على منهجية الدراسة، والمجتمع ، والعينة، 
وأداة الدراسة، ودالالت صدقها وثباتها، وإجراءات تحليل المحتوى، 

  والمعالجة اإلحصائية.

  منهجية الدراسة

ى الذي المنهج الوصفي بأسلوب تحليل المحتو اناّتبع الباحث
يعد أحد أساليب البحث العلمي؛ لمناسبته في الكشف عن مشروعات 
التعّلم الخدمي المتضمنة في كتب التربية الوطنية والمدنية في 

  المرحلة األساسية في األردن.

  مجتمع الدراسة وعينتها

تكون مجتمع الدراسة من مناهج التربية الوطنية والمدنية، 
وزارُة  هاالتعليم األساسي في األردن التي أقرْتوكتبها في مرحلة 

التربية والتعليم تدريسها للطلبة من الصف األول األساسي إلى 
.العاشر األساسي الصف  

  أما عينة الدراسة فقد تكونت من:

 والخامس الرابع وفالتربية االجتماعية والوطنية للصف بكت -ا
بدًءا من  اربية والتعليم تدريسهقررت وزارُة الت التياألساسي؛ 

 م. 2016/2015العام الدراسي  

كتاب التربية الوطنية والمدنية للصف السادس األساسي؛ حيث  -ب
 ًءا من العام الدراسيده بقررت وزارُة التربية والتعليم تدريس

  م.2016/2015

لتاسع والثامن واالسابع  وفالتربية الوطنية والمدنية للصف بكت -ج
 اقررت وزارُة التربية والتعليم تدريسه التياألساسي؛ والعاشر 

 ًءا من العام الدراسيدم. 2017/2016ب  

  أداة الدراسة

لتحديد مشروعات التعّلم الخدمي التي ينبغي توافرها في كتب 
التربية الوطنية والمدنية في المرحلة األساسية في األردن؛ قام 

من خالل الرجوع إلى األدب التربوي الدراسة داة بتطوير أ انالباحث
والدراسات السابقة التي بحثت في موضوع التعّلم الخدمي، كدراسة 

)، ودراسة القحطاني 2012)، ودراسة طالفحة (2012خضر (
أعد  ،. وبناًء على ذلك)Wade, 2000)، ودراسة ويد (2002(

عددها بصورتها بلغ  قائمة بمشروعات التعّلم الخدمي انالباحث
مشروعا خدميا موزعة على أربعة مجاالت، بعد أن 28) النهائية من (

تم عرضها على مجموعة من األساتذة المحكمين المتخصصين 
) محكمين، وتم طرح سؤال مفتوح 9بالموضوع، وقد كان عددهم (

على مجموعة من الخبراء والمتخصصين، إلبداء الرأي بمشروعات 
  رح تضمينها في أداة الدراسة.التعلم الخدمي المقت

  صدق األداة

على مجموعة من  تم عرضهاللتأكد من صدق األداة؛ 
محّكمين من أساتذة الجامعات األردنية في  (9)المحّكمين عددهم 

مجال مناهج الدراسات االجتماعية، وأساليب تدريسها، وعلم النفس 
راسات الد /التربوي، والقياس والتقويم، وبعض مشرفي التربية

المحّكمين إبداء آرائهم بالقائمة، من  إلىوقد طلب  .االجتماعية
حيث شموليتها لمشروعات التعّلم الخدمي الالزم تضمينها في 
محتويات كتب التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية، ومدى 

متها لطلبة المرحلة األساسية، ومدى وضوح وسالمة الصياغة ءمال
وقد  . عن إضافة أو حذف ما يرونه مناسباالداة، فضاللغوية لأل

) مشروعا خدميا موزعة 33تكونت األداة في صورتها المبدئية من (
تم آراء المحّكمين ومالحظاتهم  مراجعةوبعد . على أربعة مجاالت

) 5التعديالت الضرورية على األداة، والتي تمّثلت في حذف ( إجراء
ات التعّلم الخدمي؛ بسبب عدم مناسبتها مشروعات من قائمة مشروع

للفئة العمرية للطلبة، حيث ظهرت األداة بصورتها النهائية مكونة من 



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

148 
 

(المجال موزعة على أربعة مجاالت هي:  ،) مشروعا خدميا28(
 ،والبيئي ،والمجال االجتماعي ،المجال والمجال االقتصادي
.(الثقافي  

  التحليلثبات 

بإجراء  انعن ثبات تحليل األداة؛ قام الباحث من أجل الكشف
التحليل األولي، من خالل اختيار عينة من كتب التربية الوطنية 
والمدنية عينة الدراسة، ثم تقديم األداة والعينة التي تم اختيارها 

وقد  .إلى ثالثة محللين ممن لهم الخبرة في مجال تحليل المحتوى
ليل العينة المختارة بعد توضيح الطريقة تحإليهم  انطلب الباحث

مع  نيالمتبعة في التحليل، من أجل معرفة ثبات تحليل الباحث
أزاروف  -المحللين، بحساب نسبة الثبات حسب طريقة سولزير

  ) اآلتية:Sulzer-Azaroff & Mayer, 1977وماير (

  %100×                   عدد اإلجابات المّتفق عليها=   تفاقنسبة اال

  +عدد اإلجابات المختلف عليهاق عليهاعدد اإلجابات المتّف         

%، ونسبة 87.6فكانت نسبة االّتفاق مع المحّلل األول: 
، ونسبة االّتفاق مع المحّلل 89.3%االّتفاق مع المحّلل الثاني: 

، 87.1%، أما معدل نسبة االّتفاق مع المحّللين: %84.4الثالث: 
  افية لثبات األداة. هذه النسبة ك وتعد

تم تحليل عينة الدراسة مرتين من  ،وبنفس المعادلة السابقة
نفسه مع وجود  األول ، لحساب الثبات مع الباحثينقبل الباحث

فاصل زمني بين المرة األولى والثانية، وقد كانت نسبة االّتفاق للمرة 
ا معدل %، أم97,5%، ونسبة االّتفاق للمرة الثانية = 95,3األولى 

  %.96,4مع نفسه =  األول نسبة االّتفاق للباحث

  وحدة تحليل

بهدف تحليل محتويات كتب التربية الوطنية  اناستخدم الباحث
والمدنية لصفوف المرحلة االساسية أداة تحليل المحتوى، التي 

 .اشتملت على قائمة لمجاالت التعّلم الخدمي المقترحة ومشروعاته
وفئات وعينة التحليل،  .ف من عملية التحليلكما اشتملت على الهد

التحليل، ووحدة التحليل، وضوابط عملية التحليل، باإلضافة إلى 
رصد تكررات مشروعات التعّلم الخدمي، وتوزيعها على مجاالت  أداة

التعلم الخدمي؛ بهدف تحقيق درجة عالية من الموضوعية والدّقة، 
ات السابقة في هذا المجال، مستفيدا من األدب التربوي والدراس

في التعليم المدرسي. وقد بنيْت هذه األداة األول وخبرة الباحث 
  :اآلتيةباّتباع الخطوات 

مشروعات  عن لكشفوالمتمثل با ،تحديد الهدف من التحليل -1
التعّلم الخدمي المتضمنة في محتويات كتب التربية الوطنية 

  سي وحّتى العاشر األساسي.والمدنية للصفوف من الرابع األسا

  تحديد عينة التحليل.  -2

  .وهي مشروعات التعلم الخدمي تحديد فئات التحليل  -3

تحديد وحدة التحليل : وهي التي تدور حولها جملة أو فقرة  -4
الفكرة الرئيسة من  ان)، إذ اختار الباحثThemeأو عدة فقرات (

  .دف عملية التحليلالمحتوى وحدة التحليل؛ نظرا لمناسبتها ه

  تحديد تكرارات ظهور وحدة التحليل.  -5

تحديد ضوابط عملية التحليل: تم التحليل في إطار المحتويات،  -6
والتعريف اإلجرائي لمشروعات التعّلم الخدمي، وشمل التحليل 
محتويات كتب التربية الوطنية والمدنية من الصف الرابع 

ي بأجزائها األربعة عشر، األساسي وحّتى العاشر األساس
 كّل وحدة،لواستخدام االستمارة المعدة لرصد النتائج، وتكرار 

  وفئة تحليل.

 على النحو اآلتي تحديد خطوات عملية التحليلوقد تم:  

أوال: تحديد الصفحات التي خصصت لعملية التحليل في كل كتاب، 
ناء قائمة ، حيث تم إعتماد الكتاب كامال باستثمع قراءتها جيدا

  المحتويات في الكتاب.

ثانيا: تقسيم كّل صفحة إلى عدة فقرات؛ لتشمل كل فقرة، أو عدة 
  فقرات صغيرة فكرة واحدة.

.نت مشروعات التعّلم الخدميثالثا: تحديد األفكار التي تضم  

رابعا: تصنيف كّل فكرة إلى إحدى فئات التحليل المحددة بأداة 
  تحليل المحتوى المذكورة.

حساب تكرارات مشروعات التعّلم الخدمي، ونسبها  د تموق
اعتماد النسب المئوية كما تم  المئوية في كل فئة من فئات التحليل.

%) فما فوق نسبة 80التالية في تفسير نتائج الدراسة؛ وهي: ( 
%) نسبة 69.9-%60%) نسبة عالية، (79.9-%70عالية جدا، (
%) نسبة 50ة، وأقل من () نسبة منخفض59.9-%50متوسطة، (

منخفضة جدا، في تضمين كتب التربية الوطنية لمشروعات التعّلم 
.الخدمي  

  المعالجة اإلحصائية

تم استخدام التكرارات، والنسب المئوية في معالجة تحليل 
  كتب التربية الوطنية والمدنية عينة الدراسة؛ لإلجابة عن أسئلتها.

  نتائج الدراسة ومناقشتها

ما أهم " : النتائج المتعّلقة باإلجابة عن السؤال األول:أوال

مشروعات التعّلم الخدمي التي ينبغي تضمينها في محتويات  

كتب التربية الوطنية والمدنية لصفوف المرحلة األساسية في 

  ومناقشتها. األردن؟"
بمراجعة األدب التربوي  انهذا السؤال؛ قام الباحث عنلإلجابة 

اسات السابقة ذات الصلة بالدراسة الحالية، وطرح سؤال والدر
؛ إلبداء الرأي المتخصصينمفتوح على عدد من الخبراء، و

بمشروعات التعّلم الخدمي المقترح تضمينها في أداة الدراسة؛ 
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) مشروعا خدميا 28فتكونت أداة الدراسة في صورتها النهائية من (
المجال االجتماعي، والبيئي،  لموزعة على أربعة مجاالت هي (المجا

  يوضح ذلك. 1)الثقافي)، والجدول ( المجالو المجال االقتصادي،و

  مشروعات التعّلم الخدمي المقترح تضمينها في كتب التربية الوطنية والمدنية. :1)( الجدول
  مشروعات التعلم الخدمي  الرقم  المجال

  
  
  

  المجال  البيئي

  المشاركة في حمالت غرس األشجار في المناطق الحرجية.  1

  المشاركة في إنشاء الحدائق المرورية.  2

  المساهمة في إعادة تدوير المخلفات.  3

  المشاركة في إنشاء وتجميل الحدائق المدرسية.  4

  المشاركة في حمالت التوعية المرورية.  5

  عمل نشرات لحماية البيئة من التلوث.  6

  القيام بحمالت النظافة لألماكن السياحية والصحية والترفيهية واألحياء المجاورة.  7

  النظافة.أو مساعدة الجمعيات الخيرية في أعمال الدهان   8

المجال             
  األجتماعي

  المشاركة في االحتفاالت الوطنية، واالجتماعية ؛ كعيد االستقالل وغيرها.  9

  ونات، وتوزيعها على الفقراء.جمع المع 10

  دور األيتام وتقديم المساعدة والعون لهم.أو زيارة دور المسنين  11

  زيارة األحداث في مراكز اإلصالح. 12

  زيارة المرضى في المستشفيات. 13

  إعداد تقرير إرشادي؛ لتوعية الشباب من مخاطر اإلنحراف. 14

  بات البلدية أو البرلمانية.التوعية بالمشاركة في االنتخا 15

  مواجهة التحديات العصرية التي تواجه األبناء.لالقيام بحملة توعية لألسر  16

  المجال  االقتصادي

  عمل نشرات،أو ملصقات حول طرائق ترشيد االستهالك الماء والكهرباء، والطاقة. 17

  .المشاركة في إنتاج األعمال اليدوية  18

  حمالت المحافظة على الموارد الطبيعية، والممتلكات العامة. المشاركة في  19

20  إعداد دراسة حول اآلثار المترتبة على العمالة الوافدة في المجتمع األردني.   

  نتجات المحلية وشرائها.لملنشر الوعي عن أهمية دعم ا ؛زيارة المصانع  21

22 ؛ لمساعدة الجمعيات الخيرية.إقامة بازار خيري  

  المجال
  االثقافي

  إنشاء معسكر صيفي لألطفال. 23

  القيام بحملة توعية بخصوص الكتابة على الجدران. 24

  ستخدام الحاسوب.ا إعداد دورة تدريبية إلبناء المجتمع المحلي في مهارات 25

26 .ة لدى أبناء المجتمع المحليالمشاركة في برنامج محو األمي  

  ور يبين اإلنجازات العلمية والثقافية األردنية.إقامة معرض للص 27

  .إعداد ندوة حول التأثيرالسلبي لتطبيقات التكنولوجيا الحديثة 28

) قائمة مشروعات التعّلم الخدمي التي تم 1يوضح الجدول (
مشروعا خدميا موزعة على أربعة  28)التوصل إليها، إذ تمّثل (

ينها في كتب التربية الوطنية والمدنية مجاالت رئيسة مقترح تضم
هذه النتيجة لألهمية الكبيرة  انويفسر الباحث .للمرحلة األساسية

لمشروعات التعلم الخدمي في إكساب الطلبة في تنمية المشاركة 
االجتماعية، وتعزيز المهارات والقيم والسلوكيات المرتبطة بالمواطنة 

وقد اّتفقت نتيجة هذه الدراسة مع  .ةالنشطة، وتنمية الكفاءة الذاتي
  .Stewart,  2007)؛  2015(قطاوي، وجاموس  

ما " ثانيا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني:

كتب التربية الوطنية  مشروعات التعّلم الخدمي المتضمنة في

ومناقشتها. والمدنية لصفوف المرحلة األساسية في األردن؟"  

بتحليل كتب التربية  انهذا السؤال؛ قام الباحثلإلجابة عن 
الوطنية والمدنية المقررة للصفوف من الرابع وحّتى العاشر من 

وتم استخراج مشروعات التعّلم  .المرحلة األساسية في األردن
 ،وجمع التكرارات ،وبيان تكراراتها ،الخدمي المتضمنة فيها

وتم التعليق على  ،ّل مشروعواستخراج نسبها المئوية، وبيان رتبة ك
  .)2( نتائج هذا السؤال بشكل متكامل بعد عرض الجدول
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  الكتب عينة الدراسةع مشروعات التعلم الخدمي في يتوز :2)جدول (ال

  مشروعات التعلم الخدمي الرقم
 

  مجموعال الصف العاشر الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع الصف السادس الصف الخامس الصف الرابع

 التكرارات
  النسبة

 المئوية
الرتبة 

في 

 المجال

الرتبة 

  على

األداة  

 كلها

النسبة التكرارات
% 

النسبة التكرارات
% 

النسبة التكرارات
% 

النسبة التكرارات
% 

النسبة التكرار
% 

النسبة التكرار
% 

النسبة التكرار
% 

    أوال: المجال البيئي
في المشاركة في حمالت غرس األشجار  1

  .المناطق الحرجية
0 00.00 1 1.56 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 1 1.56 4 8 

القيام والمشاركة في إنشاء الحدائق  2
 .المرورية

0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 5 9 

 7 3 03.12 2 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 1.56 1 00.00 0 1.56 1 المشاركة في اعادة تدوير المخلفات. 3
تجميل الحدائق إنشا والمشاركة في  4

 المدرسية.
1 1.56 0 00.00 1 1.56 1 1.56 0 00.00 0 00.00 0 00.00 3 04.68 2 6 

 7 3 03.12 2 00.00 0 1.56 1 00.00 0 00.00 0 1.56 1 00.00 0 00.00 0 المشاركة في حمالت التوعية المرورية. 5
 6 2 04.68 3 00.00 0 1.56 1 1.56 1 1.56 1 00.00 0 00.00 0 00.00 0 .عمل نشرات لحماية البيئة من التلوث 6
القيام بحمالت النظافة لألماكن السياحية  7

 والصحية والترفيهية واألحياء المجاورة.
2 03.12 2 03.12 1 1.56 1 1.56 1 1.56 0 00.00 0 00.00 7 10.93 1 3 

مساعدة الجمعيات الخيرية في أعمال الدهان  8
 .والنظافة

0 00.00 0 00.00 1 1.56 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 1 1.56 4  

   29.68 19 00.00 0 03.12 2 03.12 2 04.68 3 07.81 5 04.68 3 06.25 4 مجموع المجال األول
 اإلجتماعي مجالثانيا: ال

 2 2 14.06 9 1.56 1 00.00 0 1.56 1 04.68 3 03.12 2 1.56 1 1.56 1 لوطنية.المشاركة في اإلحتفاالت ا 9
 6 3 04.68 3 1.56 1 00.00 0 00.00 0 00.00 0 1.56 1 00.00 0 1.56 1 جمع المعونات، وتوزيعها على الفقراء. 10
زيارة دور المسنين ودور األيتام وتقديم  11

 المساعدة والعون لهم.
0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 4 9 

 9 4 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 زيارة األحداث في مراكز اإلصالح. 12
 9 4 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 .زيارة المرضى في المستشفيات 13
إعداد تقريرإرشادي لتوعية الشباب من  14

 مخاطر األنحراف.
0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 4 9 

التوعية بالمشاركة في اإلنتخابات البلدية أو  15
 البرلمانية.

2 03.12 1 1.56 0 00.00 4 06.25 4 06.25 1 1.56 1 1.56 13 20.31 1 1 

ام بحملة توعية لألسر بمواجهة التحديات القي 16
 العصرية التي تواجه األبناء.

0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 4  9  

   39.06 25 04.68  3 1.56 1 07.81 5 10.93 7 04.68 3 03.12 2 06.25 4 مجموع المجال الثاني 
 اإلقتصادي مجالثالثا: ال
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  مشروعات التعلم الخدمي الرقم
 

  مجموعال الصف العاشر الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع الصف السادس الصف الخامس الصف الرابع

 التكرارات
  النسبة

 المئوية
الرتبة 

في 

 المجال

الرتبة 

  على

األداة  

 كلها

النسبة التكرارات
% 

النسبة التكرارات
% 

النسبة التكرارات
% 

النسبة التكرارات
% 

النسبة التكرار
% 

النسبة التكرار
% 

النسبة التكرار
% 

شرات أو ملصقات حول طرائق ترشيد عمل ن 17
 األستهالك للماء والكهرباء والطاقة.

4 06.25 1 1.56 1 1.56 1 07.14 0 00.00 2 03.12 0 00.00 9 14.06 1 2 

 9 4 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 .المشاركة في إنتاج األعمال اليدوية 18
حمالت المحافظة على الموارد المشاركة في  19

 الطبيعية والممتلكات العامة.
2 03.12 1 1.56 1 1.56 1 1.56 0 00.00 0 00.00 0 00.00 5 07.81 2 4 

إعداد دراسة حول اآلثار المترتبة على  20
العمالة الوافدة في المجتمع األردني. 

0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 1 1.56 0 00.00 1 1.56 3 8 

لنشر الوعي عن أهمية دعم  ؛زيارة المصانع 21
 نتجات المحلية وشرائها.لما

0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 4 9 

إقامة بازار خيري لمساعدة الجمعيات  22
 الخيرية.

0  0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 4 9 

   23.43 15 00.00 0 00.00 0 00.00 0 03.12 2 03.12 2 03.12 2 09.37 6 جموع البعد الثالثم
 الثقافيا رابعا: المجال

 2 3 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 إنشاء معسكر صيفي للطالب. 23
القيام بحملة توعية بخصوص الكتابة على  24

 الجدران.
0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 3 9 

إعداد دورة تدريبية إلبناء المجتمع المحلي  25
 .في مهارات إستخدام الحاسوب

0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 3 4 

المشاركة في برنامج محو األمية لدى أبناء  26
 تمع المحلي.المج

0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 00.00 3 8 

إقامة معرض للصور يبين اإلنجازات العلمية  27
 والثقافية األردنية.

1 1.56 1 1.56 0 00.00 1 1.56 1 1.56 0 00.00 0 00.00 4 6.25 1 9 

إعداد ندوة حول التأثيرالسلبي لتطبيقات  28
 .لوجيا الحديثةالتكنو

0 00.00 0 00.00 0 00.00 1 1.56 0 00.00 0 00.00 0 00.00 1 1.56 2 9 

   7.81 5 00.00 0 00.00 00.00 1.56 1 03.12 2 00.00 0 1.56 1 1.56 1 مجموع البعد الرابع
   100 64 04.68 3 09.37 6 12.50 8 21.87 14 15.62 10 12.50 8 23.43 15 المجموع الكلي
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) أن مجموع تكرارات مشروعات التعّلم 2ضح من الجدول (يّت
ّ  في كتب التربية الوطنية والمدنية للصفوف من الرابع،  الخدمي

 ،) تكرارا64وحّتى العاشر من المرحلة األساسية في األردن، بلغ (
) مشروعا خدميا لكّل صف؛ إذ 28موزعة على أربعة مجاالت بواقع (

ميا من مجموع المشروعات الخدمية، ) مشروعا خد48ورد (
ذلك  انويعزو الباحث .%)24.48وبنسبة مئوية منخفضة جدا بلغت (

أن اهتمام هذه الكتب تركز على الجانب النظري أكثر من الجانب  إلى
علما بأن التوجهات الحديثة في مناهج الدراسات ،العملي التطبيقي

وقد  ذه المشروعات،االجتماعية تؤكد ضرورة تضمين الكتب على ه
  .)2012اّتفقت هذه النتيجة مع دراسة خضر (

وقد حّل المشروع الخدمي "التوعية بالمشاركة في االنتخابات 
البلدية أو البرلمانية" المنتمي للمجال االجتماعي بالمرتبة األولى 
بين مجموع مشروعات التعّلم الخدمي المتضمنة في كتب التربية 

 ) تكرارا،13الدراسة، وعلى األداة كّلها بمجموع (الوطنية عينة 
هذه النتيجة للدور  ان). ويعزو الباحث%20.31وبنسبة مئوية بلغت (

الذي تلعبه المشاركة السياسية في تحقيق الوحدة والتماسك بين 
رؤى مع ذلك أيضا  يتفقوقد  .المواطنين، وتحقيق المواطنة الفاعلة

ي بن الحسين في ورقته النقاشية الثالثة جاللة الملك عبدالله الثان
بتأكيده على  .التي تحمل عنوان (أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا)

أهمية المشاركة السياسية في بناء مجتمع ديمقراطي سليم، من 
واجبهم االنتخابي في المجالس البرلمانية لطنين خالل ممارسة الموا

من  3)المادة ( معنسجم هذه النتيجة وت .والبلدية والنقابات وغيرها
الفصل الثاني (فلسفة التربية وأهدافها) من قانون وزارة التربية 

واّتفقت هذه النتيجة مع دراسة منتروب 1994). لسنة ( 3)والتعليم (
)(2003 ) التصويت 80التي أشارت إلى أن من الطالب يرون أن (%

باإلضافة إلى ما توصلت  في االنتخابات يمّثل مشاركتهم السياسية.
التي أشارت إلى تحسن مفهوم  )2001( مورغان وستريبإليه دراسة 

الذات، والمشاركة السياسية لدى الطلبة الذين اشتركوا في أنشطة 
.التعّلم الخدمي  

وقد حّل بالتساوي كّل من المشروع الخدمي: "المشاركة في 
اعي والمشروع : "عمل االحتفاالت الوطنية" المنتمي للمجال االجتم

نشرات أو ملصقات حول طرائق ترشيد االستهالك للماء والكهرباء 
والطاقة" المنتمي للمجال االقتصادي بالمرتبة الثانية بين مجموع 
مشروعات التعّلم الخدمي المتضمنة في كتب التربية الوطنية عينة 

منهما، ) تكرارات لكّل 9الدراسة، وعلى األداة كّلها بمجموع (
هذه النتيجة إلى  انويعزو الباحث .)%14,06وبنسبة مئوية بلغت (

حتفاالت الوطنية كونها ن يهتمون بالمشاركة بااليأن الطلبة والمعلم
لذلك تم  ،من األنشطة التي تقام سنويا بجميع المدارس تقريبا
  التركيز عليها في محتويات كتب التربية الوطنية والمدنية.

روع "عمل نشرات أو ملصقات حول طرائق وبالنسبة للمش
النتيجة  انالباحث عزوفي .ستهالك للماء والكهرباء والطاقة"ترشيد اال

تفقت هذه ا، وتصميم الكتاب المتعلقة بتوافر هذا المشروع إلى

مشروع  فراإلى تو لتي أشارتا) 2004النتيجة مع دراسة المعيقل (
  ية.إعداد الصحف والنشرات في المقرارات الدراس

ماكن "القيام بحمالت النظافة لأل المشروع الخدمي وقد حّل
ةالسياحي، والصحةي، حياء المجاورة" المنتمي ة واألوالترفيهي

بالمرتبة الثالثة بين مجموع مشروعات التعّل للمجال البيئيم الخدمي 
المتضمنة في كتب التربية الوطنيها؛ وعلى األداة كّل، نة الدراسةة عي

ويعزو  ،)%10.93ة بلغت (وبنسبة مئوي ،) تكرار7موع (بمج
ات لكثرة الحمالت التي تقوم بها الجمعي ؛الباحث هذه النتيجة

ةالخيري، ةوالمؤسسات البيئي، والتي  ،ات في هذا المجالوالبلدي
فتلجأ ؛ تستدعي توفير عدد كبير من المشاركين في هذه الحمالت

لى إا يضأالسبب  ما يعودلحملة، وربنجاح الى المدارس المجاورة إلإ
ة عالية لى تكلفة ماديإهذا النوع من المشروعات ال يحتاج  نأ

ا للدور الكبير الذي تلعبه هذه الحمالت في غرس يضألتنفيذه، و
فقت هذه النتيجة ة لدى الطلبة، واّتوالمشاركة المدني ،روح التعاون

 يجابيثير اإلألى التإ شارتأالتي  )2002مع دراسة ملكيور وبايلز(
  .لمشاركة الطلبة مع المجتمع المحلي ؛م الخدميّللمشروعات التع

"المشاركة في حمالت المحافظة  المشروع الخدمي وقد حّل
ممتلكاتة والعلى الموارد الطبيعي ة" المنتمي للمجال العام

بالمرتبة الرابعة بين مجموع مشروعات التعّل االقتصاديم الخدمي، 
المتضمنة في كتب التربية الوطنيها؛ وعلى األداة كّل ،نة الدراسةة عي

 يعزو . و)%7.81ة بلغت (وبنسبة مئوي ،) تكرار5بمجموع (
ة في لتنامي ظاهرة االعتداء على المرافق العام ذلك انالباحث

أو  ،ةنتيجة المشاجرات العشائري ،ردنخيرة في األالسنوات األ
  الطالبية وغيرها.

ن يبي ،قامة معرض للصورإ" المشروع الخدمي د حّلوق
 ،ة المنتمي للمجال االعلميردنية األوالثقافي ،ةنجازات العلمياإل

بالمرتبة الخامسة بين مجموع مشروعات التعّل والثقافيم الخدمي 
المتضمنة في كتب التربية الوطنيها؛ وعلى األداة كّل، نة الدراسةة عي

ن أيمكن و). %6.25ة بلغت (وبنسبة مئوي ،ار) تكر4بمجموع (
حيث جرت العادة على إقامة هذا  ؛لسهولة تنفيذه ؛يعود السبب

ظهار ر إلوبشكل متكر ،خالل العام الدراسي ،النوع من المشروعات
  ة.ردنية األوالثقافي ،ةنجازات العلمياإل

، 18، 16، 14، 13، 12، 11، 2وبخصوص المشروعات (
ت بالمرتبة األخيرة بين ) التي حّل26، 25، 24 ،23، 22، 19

ة نة في كتب التربية الوطنيالمتضم ،م الخدميمشروعات التعّل
والمدنيبمجموع تكرارت بلغ  ،هاوعلى األداة كّل ،نة الدراسةة عي

)0(، وبنسبة مئوي) هذه النتيجة  ان). فيفسر الباحث00.00ة بلغت
إلى أن مؤلفي كتب التربية الوطنيةة والمدني، هذه  يعتقدون أن

المشروعات قد يتم تضمينها في باقي الكتب المدرسيما ة، أو رب
) من إدراك مؤلفي 2002( توصل إليه القحطاني كمايكون السبب 

التي تحول دون تنفيذ مشروعات  الكتب لوجود بعض الصعوبات
رة ، وكثفي الجوانب المتعلقة بالعبء الدراسي م الخدميالتعّل
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أظهرت  التي ،)2012دته دراسة طالفحة (وهذا ما أّك .الموضوعات
درجة توظيف المعلمين لمشروعات التعّل أنجاءت  ،م الخدمي

التي تحول دون تنفيذ تلك  المعوقاتدرجة  منخفضة، وأن
  المشروعات كبيرة.

كيف " ثالثا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث:

لتعّلم الخدمي المتضمنة في كتب التربية توزعت مشروعات ا

الوطنية والمدنية في المرحلة األساسية، في األردن على مجاالت 

  ومناقشتها. التعّلم الخدمي؟"

ل مجال من التكررات والنسب المئوية لدرجة تضمين كتب التربية الوطنية والمدنية للصفوف عينة الدراسة لمشروعات التعلم الخدمي في ك 3):الجدول (
  المجاالت األربعة وللمجاالت مجتمعة

  المجال

 الصف

 المجاالت مجتمعة الثقافي اإلقتصادي اإلجتماعي البيئي

 %الكلية النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 %100 15 %6.66 1 %40 6 %26.66 4 %26.66 4 الرابع

 %100 8 %12.50 1 %25.00 2 %25.00 2 %37.50 3 الخامس

 %100 10 %0 0 %20.00 2 %30.00 3 %50.00 5 السادس

 %100 14 %14.28 2 %14.28 2 %50.00 7 %21.42 3 السابع

 %100 8 %12.50 1 %00.00 0 %62.50 5 %25.00 2 الثامن

 %100 6 %00.00 0 %50.00 3 %16.66 1 %33.33  2 التاسع

 %100 3  %00.00  0  %00.00  0  %100  3  %00.00 0  العاشر

 %100 64 %07.81 5 %23.43 15 %39.62 25 %29.68 19  المجموع

م مجموع التكررات لمشروعات التعّل ) أن3ضح من الجدول (يّت
الخدمي المتضمنة في كتب التربية الوطنية للمرحلة ة والمدني
األساسية، من الصف الرابع األساسي ال إلى الصفعاشراألساسي، 

  جاءت على النحو اآلتي: 

- المجال اال الرابع: احتّل كتاب الصفحيث  ؛المرتبة األولى قتصادي
ة بلغت )، وبنسبة مئوي6بلغت تكرارت هذا المجال (

والمجال  ،من المجال البيئي )، في حين تساوى كّل%40.00(
4حيث بلغت تكراراتهما ( ؛االجتماعيغت ة بل)، وبنسبة مئوي

)%26.66ثم ،( ؛المجال الثقافي ) 1حيث بلغت تكراراته ،(
06.00%ة بلغت (وبنسبة مئوي.(  

- الخامس: احتّل كتاب الصف حيث  ؛المرتبة األولى المجال البيئي
ة بلغت )، وبنسبة مئوي3( بلغت تكرارات هذا المجال

 ،من المجال االقتصادي )، في حين تساوى كّل%37.50(
ة )، وبنسبة مئوي2حيث بلغت تكراراتهما ( ؛جتماعيوالمجال اال

)، 1حيث بلغت تكراراته ( ؛المجال الثقافي )، ثم25.00%بلغت (
12.50ة بلغت (وبنسبة مئوي%.(  

- المجال السادس: احتّل كتاب الصف حيث  ؛المرتبة األولى البيئي
ة بلغت )، وبنسبة مئوي5بلغت تكرارت هذا المجال (

)، 3حيث بلغت تكراراته ( ،جتماعيالمجال اال م)، ث%50.00(
30.00ة بلغت (وبنسبة مئويالمجال اال )، ثمحيث  ؛قتصادي

المجال  )، ثم20.00%ة بلغت ()، وبنسبة مئوي2بلغت تكراراته (
0حيث بلغت تكراراته ( ؛الثقافي0.00ة بلغت ()، وبنسبة مئوي.(  

- المجال اال السابع: احتّل كتاب الصف؛المرتبة األولى جتماعي 
ة بلغت )، وبنسبة مئوي7حيث بلغت تكرارات هذا المجال (

)%50.00ثم ،( حيث بلغت تكرارات هذا المجال  ؛المجال البيئي
)3من  في حين تساوى كّل، )%21.42ة بلغت()، وبنسبة مئوي

حيث بلغت تكراراتهما  ؛الثقافيالمجال و ،قتصاديالمجال اال
  ).14.88%ة بلغت (مئوي)، وبنسبة 2(

حيث  ؛المرتبة األولى جتماعيالمجال اال كتاب الصف الثامن: احتّل -
ة بلغت )، وبنسبة مئوي5بلغت تكرارات هذا المجال (

)%62.50ثم ،( ؛المجال البيئي ) 2حيث بلغت تكراراته ،(
25.00%ة بلغت (وبنسبة مئويثم ،( حيث بلغت  ؛المجال الثقافي
المجال  )، ثم12.50%ة بلغت ()، وبنسبة مئوي1تكراراته (

ة بلغت )، وبنسبة مئوي0حيث بلغت تكراراته ( قتصادي؛اال
)00.00 .(  

- التاسع: احتّل كتاب الصف ؛األولى المرتبة المجال االقتصادي 
ة بلغت )، وبنسبة مئوي3حيث بلغت تكرارات هذا المجال (

)%50,00ثم ،( المجال حيث ب ؛البيئي) 2لغت تكراراته ،(
33.33ة بلغت (وبنسبة مئوي%ثم ،( حيث  ؛المجال االجتماعي

المجال  )، ثم16.66%ة بلغت ()، وبنسبة مئوي1بلغت تكراراته (
  ). 00.00ة بلغت ()، وبنسبة مئوي0حيث بلغت تكرارته ( ؛الثقافي

- المجال اال العاشر: احتّل كتاب الصف؛المرتبة األولى جتماعي 
ة بلغت )، وبنسبة مئوي3( ث بلغت تكرارات هذا المجالحي
  البيئي من المجال )، في حين تساوى كّل%100,00(

و ،واالقتصادي0( احيث بلغ تكراراته ؛الثقافية )، وبنسبة مئوي
  ).00.00بلغت (

 :عن هذا السؤال ةقة باإلجابالكتب مجتمعة: أظهرت النتائج المتعّل -
عات التعّلدرجة توافر  مشرو أنفي كتب التربية  م الخدمي

الوطنية و المدنيجاءت متفاوتة، فقد  ،ةة في المرحلة األساسي
المرتبة  م الخدميلمشروعات التعّل جتماعيالمجال اال حتّلا

ة بلغت )، وبنسبة مئوي25حيث بلغت تكراراته ( ،األولى
)39.06%ثم ،( ؛المجال البيئي ) 19حيث بلغت تكراراته،( 
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29.68%ة بلغت (وبنسبة مئويالمجال اال )، ثمحيث  ؛قتصادي
)، في حين 23.43%ة بلغت ()، وبنسبة مئوي15بلغت تكراراته (

)، 5حيث بلغت تكراراته ( ؛الثقافي جاء بالمرتبة األخيرة المجال
07.81%ة بلغت (وبنسبة مئوي.(  

 على جتماعيالسبب في حصول المجال اال أن انالباحث يرىو
طي ومؤلفي مناهج التربية يعود إلى إيمان مخّط ؛المرتبة األولى

الوطنية في هذه الصفوفة والمدني، م وجود مشروعات التعّل بأن
اال الخدمية تسهم في إيجاد اإلنسان الصالح القادر على فهم جتماعي

وهذا ما  .رهواقع بيئته ومجتمعه الذي يعيش فيه، ويسهم في تطو
ة في (أهميتها وأهداف جتماعيات الدراسات االبيأجمعت عليه أد

تسعى إلى  كهدف نهائي؛ مراحلها) على إيجاد اإلنسان الصالح
ويسهم في تطوير  ،تحقيقه، ذلك المواطن الواعي الذي يفهم ذاته

نفسه ومجتمعه، ويمتلك القدرات والمهارات التي تسهم في بناء 
  .ي يعيش فيهليتالءم وروح العصر الذ ؛وتطويره ،مجتمعه

ق بحصول المجالا فيما يتعّلأم ؛ على المرتبة األخيرة الثقافي
ة بتضمين ة والمدنيهتمام كتب التربية الوطنيامن حيث ندرة 

؛مشروعاته في محتواها التعليمي مشروعات هذا  فيفسر ذلك بأن
من حيث اإلعداد والتنفيذ،  ؛ة طويلةالمجال تحتاج إلى فترة زمني

ا أوأيضن ة عالية تعجز الكثير هذه المشروعات تحتاج إلى تكلفة مالي
 )2012فق مع دراسة طالفحه (وهذا يّت ،من المدارس من تنفيذها

التي أشارت نتائجها أن درجة المعوقات التي تحول دون تنفيذ 
  مشروعات التعّلم الخدمي كبيرة.

ما  قة باإلجابة عن السؤال الرابع:"رابعا: النتائج المتعّل

ة نة في كتب التربية الوطنيم الخدمي المتضممشروعات التعّل

ةوالمدني، حسب الصف ة مجتمعة؟"والمرحلة األساسي 

  ومناقشتها

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية 
  ).4كما في الجدول (

نة الدراسة مجتمعة ولكتب الصفوف عي ،ة والمدنيةكتب التربية الوطنيكتاب من  ة لدرجة تضمين كّلالتكررات والنسب المئوي :4)الجدول (
  .م الخدميلمشروعات التعّل

 الرتبة النسبة المئوية عدد التكرارات الكتاب
 1 23.43  15 الرابع ة للصفة والوطنيجتماعيالتربية اال
 4 12.50 8 الخامسف للص ةوالوطني ةجتماعيالتربية اال

 3 15.62 10 السادس ة للصفة والمدنينيالتربية الوط
 2 21.87 14 السابع ة للصفة والمدنيذالتربية الوطني
التربية الوطنية والمدني4 12.50 8 الثامن ة للصف 
التربية الوطنية والمدني5 09.37 6 التاسع ة للصف 
التربية الوطنية والمدني6 04.68 3 العاشر ة للصف 

  100 64 المجموع
في كتب  م الخدمي) توزيع مشروعات التعّل4يظهر الجدول (

التربية الوطنية والمدنية، وتضمنة الدراسة لكتب التربية نت عي
الوطني64)ة (ة والمدني من حيث  ؛بالمرتبة األولى ا، وحّلتكرار

مجموع التكرارات كتاب الصف 15بمقدار ( ؛الرابع األساسي (
وبنسبة ،اتكرار وجاء بالمرتبة الثانية كتاب  .)23.43%ة بلغت (مئوي
14السابع بمجموع تكرارات ( الصف(، ة بلغت وبنسبة مئوي

)%21.87(. السادس بمجموع  وجاء بالمرتبة الثالثة كتاب الصف
وجاء بالمرتبة  .)%15.62ة بلغت () وبنسبة مئوي10تكراراتهما (

حيث  ؛الثامن خامس والصفال من كتاب الصف الرابعة بالتساوي كّل
وجاء  .)12.50%ة بلغت (وبنسبة مئوي ،)8بلغت تكراراتهما (

6التاسع بمجموع تكرارات ( بالمرتبة الخامسة كتاب الصف(، 
وحّل .)%09.37ة بلغت (وبنسبة مئوي بالمرتبة األخيرة كتاب الصف 

3بمجموع تكرارات ( العاشر األساسي(، ة بلغت وبنسبة مئوي
)%04.68.(  

في كتب التربية  م الخدميويظهر توزيع مشروعات التعّل
الوطنية والمدنيوقد يعزو  .ها جاءت متفاوتةنة الدراسة أّنة عي
تأليفها  قد تم ،ةة والمدنيكتب التربية الوطني ذلك إلى أن انالباحث

(الرابع، الخامس، السادس) : في فترتين مختلفتين، فكتب الصفوف
إقرار تد تمريسها من وزارة التربية والتعليم بًءدا من العام الدراسي 

(2016/2015)الثامن،  :إقرار تدريس كتب الصفوف ، في حين تم)
 ا من العام الدراسيًءدمن وزارة التربية والتعليم ب ،التاسع، العاشر)

2017/2016.  

ة ا أن أكثر كتب التربية الوطني) أيض4ويظهر الجدول (
ا ةوالمدنيا بتضمين مشروعات التعّلهتمامجاء لصالح  ،م الخدمي

(الرابع، الخامس، السادس، السابع) بمجموع  :كتب الصفوف
في حين  .)73.43%ة بلغت (وبنسبة مئوي ،ا) تكرار47تكرارات بلغ (

الثامن، التاسع،  :ةحصلت كتب الصفوف العليا من المرحلة األساسي)
فق وتّت .)26.56%ة بلغت (نسبة مئويوب ،ا) تكرار17العاشر) على (

ة لتي أشارت إلى قّلا .)2012هذه النتيجة مع دراسة خضر (
ة نة في كتب التربية الوطنيالمتضم م الخدميمشروعات التعّل

والمدنيويمكن عزو حصول كتب  ة العليا.ة في المرحلة األساسي
ات إلى أن التربية الوطنية والمدنية للصف الرابع على أعلى التكرار

كتسابا ألي أمر يريد واضع اطلبة هذا الصف هم في مرحلة أكثر 
  المنهاج غرسها لديهم.
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اتالتوصي  

  :ان بما يأتييوصي الباحث ،في ضوء نتائج الدراسة

- ع في تضمين مشروعات التعّلالتوسفي كتب التربية  م الخدمي
الوطنية والمدنيوبخاصة كتب صفوف ،ةة للمرحلة األساسي: 

نة بنسب التي جاءت مضم ،(الخامس، الثامن، التاسع، العاشر)
  .متدنية

التعّلم ة مشروعات ة والمدنيتضمين كتب التربية الوطنيزيادة  -
 في المجال االالخدمي.والثقافي قتصادي   

م إجراء دراسات مشابهة تبحث في تضمين مشروعات التعّل -
الخدمية والم، في كتب التربية الوطنية للصفوف الثالث دني
ة في ر التربية الوطنية، وفي مقرمن المرحلة األساسي ،األولى

ةالجامعات الحكومي، وةوالخاص ،في مقرة أخرىرات دراسي ،

والعلمي يوفي مجاالت أخرى كالمجال الصح.   
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