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دادإـع
 مدرس مساعد بقسم الرتبية املقارنة

 جامعة الزقازيق -كلية الرتبية

أساسية إلى وضع اجراءات مقترحة لإلستفادة منها بجامعة الزقازيق  تهدف الدراسة بصورة
 من خالل خبرة جامعة والية ميتشيجان وجامعة البرتا فى مجال تقويم التعلم الخدمى.

وفى سبيل تحقيق هذا الهدف سارت الدراسة فى مجموعة من الخطوات، بدأت باإلطاار 
م الخدمى، تال ذلك عرض خبرة جامعة والية ميتشيجان العام للدراسة، ثم األسس النظرية لتقويم التعل

وجامعة البرتا، ثم تحليال واقاع تقاويم الاتعلم الخادمى بجامعاة الزقاازيق، وتخامن  الخطاوة األخيارة 
االجراءات المقترحة التى يمكن من خاللها تقويم التعلم الخدمى فى جامعة الزقازيق فى ضوء خبرة 

 .رتا فى هذا المجالجامعة والية ميتشيجان وجامعة الب

   :املفتـــــاحيـــــةات ـــــالكلم
  التعلم الخدمىService-Learning . 

  تقويم التعلم الخدمىEvaluation of Service Learning. 
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" Evaluation of service learning at Michigan State University and Alberta 

University and Possibility of Making use of it in Zagazig University ( A 

comparative study)" 

Abstract 
The main objective of this study is to develop suggested 

procedures for the benefit of Zagazig University through the experience 

of Michigan State University and Alberta University in the field of 

service learning evaluation, In order to achieve this goal, the study 

proceeded in a series of steps, starting with the general framework of the 

study, then the theoretical foundations of evaluating service learning, 

followed by a presentation of the experience of Michigan State 

University and the University of Alberta, then analyzing the reality of 

evaluation of service learning at Zagazig University. Through the 

evaluation of service learning in Zagazig University in the light of the 

experience of the University of Michigan and the University of Alberta 

in this fild. 

Key words:  

 Service-Learning. 

 Evaluation of service learning. 
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مجتمع معرفى تتوافر فيه خدمات يقدمها  يسعى إلى توفير إن التعلم الخدمي مفهوم واسع
الخباارات ماان واقااع الحياااة  هاكساااب، و الطاال  للمجتمااع دون مقاباال مااادق لتحقيااق تنميااة المجتمااع

تتوازن فيه  يضرورة بناء مجتمع ديمقراطوتقوم فلسفته على  ،لعمليةوالجمع بين النظرية والمعرفة ا
قيمة الفرد مع قيمة الجماعة، وهو بذلك يرفض مبدأ االرستقراطية التى تميز طبقة أو فئة معينة 

ال يمكن أن يتحقق فى ظل التميز والتفرقة  يعلى غيرها من الفئات األخرق، فالمجتمع الديمقراط
رورق أن يشعر الطالب بالمجتمع الذق يعيش فيه، فعدم الشاعور باالمجتمع بين األفراد ومن الخ

لذا يجب أن يشعر  ؛من شأنه أن يؤدق إلى العنصرية، والفقر والكثير من المشكالت االجتماعية
 .(1)هذه المتطلبات يالطالب باحتياجات هذا المجتمع ومتطلباته، ويحاول أن يلب

تعلم الخااادمي هاااو مااان أفخااال اإلساااتراتيجيات حيااو وجااادت العدياااد مااان الجامعاااات أن الاا
م، ومناا  تعليماي جياد لتعلايم الطااال ، يتاوفير ساياقات مناساابة للتعلالمواجهاة تحاديات العصار، و 

تلبيااااة حاجاااات المجتمااااع و وتعمياااق خبااارات الااااتعلم لااادق الطااااال ، وتاااوفير بيئاااة تعليميااااة نشاااطة، 
وبناء  مية مهارات البحو العلمي، وتنالحقيقية، وربط حاجات المجتمع بأهداف الفصول الدراسية

 .(2)يمجتمع اكاديمي واجتماع

عخو هيئة التدريس، العديد من المزايا للجامعة والطالب والمجتمع و التعلم الخدمي  كما يقدم
تحسين الجودة التعليمية، وتحسين البحو العلمي، وتقديم أفكار  والتي تتمثل فى: بالنسبة للجامعة:

 تنميةللتعلم، و  مودافعيتههم رغبتية التعليمية، وبالنسبة للطال : زيادة عملالوأساليب جديدة لتعزيز 
وبالنسبة لعخو هيئة  األكاديمي، من أداءهيحستعلى تحمل المسئولية في حل المشكالت، و  مقدرته

باين المهنية، وتنمية لغة التواصال والحاوار  يساعده التعلم الخدمي على إحداث التنمية التدريس:
التعلم  يساعد، وبالنسبة للمجتمع: الطال ، وتقديم أبحاث لخدمة المجتمعو  لتدريسعخو هيئة ا

في تقديم الدعم والمساعدة ألفراد المجتمع المحلي، والمساعدة في تحقيق التنمية والتطوير  الخدمي
 .(3)وبناء عالقات تعاونية بين الجامعة والمجتمع ،للمجتمع المحلي، وتلبية احتياجاته
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ع الجامعة التعرف على أثر التعلم الخدمى على الطال  وعلى المجتمع؛ ال بد ولكى تستطي
يعتبار التقاويم أحاد العناصار األساساية لتحدياد مادق جاودة الاتعلم من تقويم الاتعلم الخادمى، حياو 

الخااادمى فاااى حااال مشاااكالت المجتماااع، وتحسااااين األداء األكااااديمى للطاااال ؛ و يعاااد التقاااويم ماااان 
تم على أساساها معرفاة مادق نجاا  أو فشال الاتعلم الخادمى، ومادق تحقيقاه المعايير الهامة التى ي

لألهاداف التعليميااة، والتعارف علااى نقاا  القااوة والخاعي فااى العملياات التعليميااة، والوقاوف علااى 
 مستوق أداء الطال ، وعلى مدق تحقيقه ألهدافه فى خدمة المجتمع.

جامعااة الزقاازيق لتطبيااق الاتعلم الخاادمي الجهاود والمحاااوالت التاي تباذلها علاى الارغم ماان 
إال أن هاااذه الجهاااود لاام تحقاااق النتاااهخ المرجاااوة منهاااا،  ،ودمااخ خدماااة المجتمااع باااالتعليم األكاااديمي

وذلك نتيجة لوجود الكثير من أوجه القصور والمعوقات التي تقي حاهالا أمام هذا التطوير، وهذا 
 :عديد من الدراسات والبحوث، وأهمها ما يليما أشارت إليه ال

إتاحاة الفرصاة للطااال  لتطبياق المعرفاة والمهاارات التااي تعلموهاا فاي مواقاي الحياااة  نادرة -1
المختلفة من خالل ممارستهم لبعض المشاروعات والبارامخ الهادفاة التاي تلباي احتياجاات 

 المجتمع، أوالمجتماااااع، و هماااااال الجاناااااب العلماااااي، وعااااادم رباااااط الموضاااااوعات العلمياااااة بااااا
 .(4)استفادتهم منها فى حياتهم اليومية

اعتماد الجامعة على طريقة تادريس وحيادة أال وهاي التلقاين، حياو ينحصار دور الماتعلم  -2
فاى الحفاو والتااذنر مان دون أق تعماق فااي مخامون الاتعلم، وأضااحى جاوهر التعلايم هااو 

 .(5)حان ثم نسيانهاتعويد المتعلم تسلم المعلومات وتخزينها مؤقتاا لحين موعد االمت

ناااادرة وجااااود المناااااهخ والطاااار  التعليميااااة التااااي تعااااالخ التعلاااايم معالجااااة ماااان شااااأنها خدمااااة  -3
المجتمع المدني وتحقياق التنمياة، واياا  الر ياة الشااملة النخارا  الشابا  فاي األنشاطة 
المجتمعيااة التااى لهااا أثرهاااا علااى المجتمااع، فمفهااوم االنخااارا  فااي شاائون المجتمااع نماااادة 

 .(6)توجد فى المواد التعليمية التقليدية أساسية، التعليمية 

اعتماد التعليم العالي المصرق على مناهخ ضيقة وجامدة وموغلة في القدم في نثير من  -4
األحيااان، ومرتبطااة بوجهاااة نظاار وحياادة يقااادمها المحاضاار الااذق تشاااكل مذنراتااه محتاااوق 

ا للتقييم البرنامخ الذق يتخذ أساسا
(7) . 
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امليااااة للجامعاااة ماااع قطاعااااات المجتماااع، وانعااادام الثقااااة باااين الجامعااااة اياااا  العالقاااة التك -5
ومراكزها البحثية والمجتمع الخارجي، فأصبح البحاو العلماي بواقعاه الحاالي غيار مارتبط 

 .(8)بعملية التنمية الشاملة للمجتمع

ضعي مكانة الجامعة في المجتمع وافتقادها لهويتها التي عرف  بها، إلى حد يصل إلى  -6
أنها فقدت جانباا نبيراا من دورها القيادق في المجتمعالزعم ب

(9). 

ايا  الفلسفة الواضحة لوظيفة خدمة المجتمع، وضعي قنوات االتصال بين الجامعات  -7
المصاااااارية ومراكزهااااااا المتخصصااااااة ماااااان جهااااااة وبااااااين المؤسسااااااات والهيئااااااات المجتمعياااااااة 

 .(10)واإلنتاجية من جهة أخرق

مان  مقررات وموضوعات دراسية وباين ماا يحادثيدرسه الطال  من  وجود فجوة بين ما -8
 .(11)مشكالت وقخايا اجتماعية في المجتمع المحلي الذق يعيش فيه الطال  ويتفاعلون معه

 وفى ضوء هذا العرض يمكن التعبير عن مشكلة الدراسة فى األسئلة التالية: 

 ما األسس النظرية لتقويم التعلم الخدمى؟ -1

 شيجان وجامعة البرتا فى تقويم التعلم الخدمى؟ما أبعاد خبرة جامعة والية ميت -2

 ما الواقع الراهن لتقويم تقويم التعلم الخدمى فى جامعة الزقازيق؟ -3

ما االجراءات المقترحة التى يمكن من خاللها االستفادة من خبرة جامعة والية ميتشيجان  -4
 وجامعة البرتا فى تقويم التعلم الخدمى فى جامعة الزقازيق؟

 .التعرف على األسس النظرية لتقويم التعلم الخدمى 

 .تحليل خبرة جامعة والية ميتشيجان وجامعة البرتا فى تقويم التعلم الخدمى 

 تقويم التعلم الخدمى فى جامعة الزقازيق. الوقوف على واقع أبعاد 

  جامعاااة الزقااازيق، ماان خاااالل التوصاال إلااى اجاااراءات مقترحااة لتقااويم الاااتعلم الخاادمى فااى
 االستفادة من تجربة جامعة والية ميتشيجان وجامعة البرتا فى هذا المجال.
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  أهميااة تكتساب الدراساة الراهنااة أهميتهاا ماان خاالل تناولهاا موضااوعاا يارتبط ارتباطاااا وثيقااا
ع ممااا ياانعكس بصااورة إيجابيااة علاااى فااي تفعياال المشااارنة بااين الجامعااة والمجتماا لدراسااةا

الطال  وتفعيل دورهم في خدمة مجاتمعهم، وربطهام بالحيااة الواقعياة، و عطااههم الفرصاة 
الحقيقياة لممارساة العدياد مان المشاارنات فاي المجتماع، وأيخااا تفعيال دور أعخااء هيئااة 

 .التدريس لتقديم أبحاث لخدمة المجتمع

خدم  الدراسااااة المااانهخ المقااااارن بأبعاااااده الوصاااي والتحلياااال الثقاااافى والبعااااد المقااااارن اسااات
التفسيرق لتحديد أوجه التشابه وأوجه االختالف للظاهرة التعليمية فى دول البحو، والبعد التنبؤق 

  .(12)إلقترا  اجراءات الظاهرة البحثية فى الدول التى تعانى من مشكالت بشأنها

 Service- Learning ى :ــــدمــــم اخلــــالتعل -1
بأناه  National service Learning Houseيعارف المرناز الاوطني للاتعلم الخادمي 

خبرات تعلم منظمة تجمع بين خدمة المجتمع، وأهداف التعلم المحددة، ويتم فيه مشارنة الطال  
ع بصورة مباشرة، ومعرفة المزيد عن السيا  الاذق سايتم فياه تاوفير من أجل تقديم الخدمة للمجتم

 . (13) الخدمة، و دراك العالقة بين التعلم األكاديمي والخدمة المقدمة
نموذج تعليمي يهدف إلي دمخ خدمة المجتمع والاتعلم األكااديمي بتوحياد يعرف بأنه كما 

عة المتبادلة بين متلقي الخدمة، وهي أهداف التعلم مع أهداف المجتمع بقصد أن يؤدق إلي المنف
 .(14) المؤسسات المجتمعية، والقاهم بها وهم الطال ، وذلك لتقوية الروابط بين الجامعة والمجتمع

 Evaluation of service learning تقويم التعلم اخلدمى: -2
ا يعرف التقويم لغةا على أنه تقدير قيمة الشئ أو الحكم على قيمته وتصحيح وتعديل ما
أعوج، ويعرف اصطالحاا بأنه عملية منظمة ينتخ عنها معلومات تفيد فى اتخاذ القرارات العملياة 
و صدار األحكام القيمية أو هو العمليات التى بواسطتها يتم جمع وتفسير المعلومات الالزمة للحكم 

 .(15)يتهمعين بطريقة منظمة لتكون أساس الحكم العقالني على فاعل أو منتخ على قيمة برنامخ
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فى ضوء هذا التعريف يمكن تعريف تقويم التعلم الخدمى بأنه العملية التى بواسطتها يتم 
جماااع وتفسااااير المعلوماااات المناساااابة بطريقاااة منظمااااة لتكاااون أساااااس الحكااام علااااى فاعلياااة وجاااادارة 
مشااااروعات الااااتعلم الخاااادمى، وماااادق تحقيقهااااا لألهااااداف التعليميااااة، وتلبيااااة احتياجااااات المجتماااااع، 

 على األداء األكاديمي للطال . وتأثيرها 

ياااتم عاااارض الدراسااااات الساااابقة ماااان األحاااادث إلاااى األقاااادم، بدايااااة بالدراساااات العربيااااة ثاااام 
 الدراسات األجنبية، وفيما يلى عرض لهذه الدراسات: 

 :  ةــــربيــــات العــــدراســــال
ألول الثانوى فى ضوو  ماوايير   االجغرافيا للصف تطوير منهج  مروه حسين اسماعيل: -1

 : (16)"2017التالم الخدمى "

هاادف  الدراساااة إلااى تطاااوير ماانهخ الجغرافياااا للصااي األول الثاااانوق ماان خاااالل تخااامين 
معاااايير الاااتعلم الخاااادمى لمعالجاااة القصااااور فاااى ماااانهخ الجغرافياااا، وتحديااااد اساااتراتيجيات وأساااااليب 

ا للعناصر الرهيسية للتعلم الخدمى، وتحديد مصادر التعلم، التدريس المناسبة للمنهخ المطور وفقا 
وأسااليب التقياايم، وعاارض تصاور لكيطيااة ربااط مشااريع الااتعلم الخاادمى المقترحاة بماانهخ الجغرافيااا 
للصااي األول الثااانوق، ولقاااد اسااتخدم  الدراساااة الماانهخ الوصااافى التحليلااى، وتااام إعااداد اساااتبانة 

لمرحلاااة الثانوياااة، وتوصااال  الدراسااة إلاااى ضااارورة تخااامين مفتوحااة لعااادد مااان معلماااى الجغرافيااا با
المنااهخ الدراسااية بصاافة عامااة بمعاايير ومشاااريع الااتعلم الخاادمى، وأهمياة تاادريب المعلمااين علااى 
منهخ التعلم الخدمى، وأساليب تطبيقه فى الفصول الدراسية، وضرورة الربط بين أهداف المناهخ 

 تنمية وعى المتعلمين بقخايا ومشكالت المجتمع. الدراسية، وأهداف التعلم الخدمى من أجل 

عادل رسمى حماد وآخرون: أثر استخدام استراتيجيات الوتالم الخودمى فوى تودري       -2
الدراسوات اججتماعيووت لتنميووت الم وواتيم اج تصواديت لوودى التقميووم الماووا ين سوومايا     

 : (17)"2016القابلين للتالم بالمرحلت اإلعداديت "

قياااااس فاعلياااة اساااتراتيجيات الاااتعلم الخاااادمى فاااى تااادريس الدراسااااات  هااادف  الدراساااة إلاااى
االجتماعيااااة للتالميااااذ المعاااااقين ساااامعياا القااااابلين للااااتعلم بالمرحلااااة االعداديااااة فااااى تنميااااة المفاااااا يم 
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االقتصااادية، والمهااارات الساالونية الالزماااة لهاام، ولقااد اسااتخدم  الدراساااة الماانهخ التجريبااى لبياااان 
لم الخااادمى فاااى تنمياااة المفاااا يم االقتصاااادية لااادق المعااااقين سااامعياا فاااى فاعلياااة اساااتراتيجيات الاااتع

المرحلة االعدادية، وتوصل  الدراسة إلى االهتمام بالتعلم الخدمى بتخمينه فى المناهخ الدراسية 
المختلفة بجميع المراحل من المرحلة اإلبتداهية إلي المرحلة الجامعية، وضارورة تادريب المعلماين 

الااااتعلم الخااااادمى ليتمكنااااوا ماااان تطبيقااااه علاااااى التالميااااذ، و عااااداد أدلااااة لمعلماااااى  علااااى اسااااتراتيجيات
 الدراسات االجتماعية تحتوق على استراتيجيات التعلم الخدمى.

متطلبات نجاح التالم الخدمي كمدخل مااصر فى تربيت المواطنت ال االت  سميت حيدر: -3
 : (18)"2016إطار نظري " -في التاليم 

لتعاارف علااى متطلبااات نجااا  الااتعلم الخاادمي نماادخل معاصاار فاااي ا هاادف  الدراسااة إلااى
تحقياق تربياة المواطناة الفعالاة بالمؤسساات التعليمياة، وأباراز دور المؤسساات التعليمياة علاى أداء 

 اساتخدم  الدراساةدور إيجابي في تحسين المجتمع من خالل توظيف الدراسة األكاديمياة، ولقاد 
ضاارورة أباارز متطلباااات نجااا  ماادخل الاااتعلم  لدراسااة إلاااىتوصاال  االماانهخ الوصاافي التحليلاااى، و 

الخدمي في تحقيق تربية المواطنة الفعالة في المجتمع بشكل عام، وعلى مستوق المدارس بشكل 
خاص نشر ثقافة التعلم الخدمى والمواطنة فى المجتمع نكال، والعمال علاى تطبياق مادخل الاتعلم 

ب تااوفير الاادعم الاااالزم سااواء علااى المساااتوق الخاادمي وفااق معااايير الجاااودة الخاصااة بااه إلاااي جاناا
 الحكومي أو المستوق المجتمعي من خالل تفعيل العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي.

فخرى رشدى خضر: تضمين مشروعات التالم الخدمى فى كتب التربيت الوطنيت والمدنيت  -4
 : (19)"2012فى المرحلت اجساسيت الاليا "

أهم مشروعات التعلم الخدمي الواجب توافرها في نتب التربياة  هدف  الدراسة إلى تحديد
المتاوافرة فعليااا  التعلم الخدمى التعرف على مشروعات، و الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية العليا

الكشي عن االختالف في توزيع مشروعات التعلم الخدمي فى نتب التربية الوطنية ، و فى الكتب
اااااا الخااااتالف الصاااااي الدراساااايوالمدنيااااة للمرحلااااة األساسااااا اسااااتخدم  الدراساااااة ، ولقاااااد ية العليااااا تبعا

وضاع قاهماة  توصال  الدراساة إلاى، و أسالو  تحليال المحتاوقالمنهجياة التحليلياة، حياو اساتخدم 
باأهم مشااروعات الااتعلم الخادمي التااي تناسااب الفئاة العمريااة لطلبااة المرحلاة األساسااية العليااا التااى 

فااى  ةقلااة مشاروعات الاتعلم الخاادمي المتخامن، و وطنيااة والمدنياةيجاب توافرهاا فااى نتاب التربياة ال
 .كتب التربية الوطنية في الصفوف األساسية العليا
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 ة:ــــات األجنبيــــدراســــال
 Debra A.Harking, Kathryn kazak and دراست ديبرا تواركنج وأخورون   -1

Sukanya Ray " (20) "2018: التالم الخدمى: دراست حالت لنتائج الطقب : 

التعارف علاى أثاار الاتعلم الخادمى علااى نتااهخ الطاال ، وتصااوراتهم،  هادف  الدراساة إلااى
ودراسة تأثير عدد من المتغيرات على برامخ التعلم الخدمى، ولقد حددت الدراسة ثالثة متغيرات، 
وهاى )ساااعات الخدماة، وعخااو هيئاة التاادريس، وموقااع الخدماة(، وتوضاايح مادق تااأثير أساااليب 

النقادق علاى تجاار  الطاال  وخبااراتهم، ومهااراتهم الشخصاية، وقادراتهم اإلدراكياة، ولقااد التادريس 
اسااااتبيان لتقيااايم تجااااار  الطاااال  الااااذين شاااارنوا فااااى دورات الاااتعلم الخاااادمى،  اساااتخدم  الدراساااة

أن الاااااتعلم الخااااادمى يااااااؤدق إلاااااى زياااااادة مشااااااارنة الطاااااال  فاااااى التغيياااااار  وتوصااااال  الدراساااااة إلااااااى
ههم األكاديمى، وتطوير مهاراتهم االجتماعية، وتنمية عالقته بالمجتمع، األجتماعى، وتحسين أدا

% من الطال  فى دورات التعلم الخدمى أظهروا تغييراا تحويلياا تجاه المجتمع، 50وأن أكثر من 
 وأن أعخاء هيئة التدريس تقوم بدور نبير لتطوير دورات التعلم الخدمى.

المادة  تقييم -: تازيز  يادة الخدمتCecilia Ma et.al دراست سيسيليا وأخرون -2
 : (21) "2018الدراسيت لتالم الخدمى فى كونج تونج "

هااادف  الدراساااة إلفااااالتعرف علاااى تااااأثير الاااتعلم الخااادمى فااااى تنمياااة مهااااارات القياااادة لاااادق 
إدراك  الطااال  الجااامعيين، وزيااادة انفتااااحهم علااى الثقافااات المختلفااة، وتقيااايم قاادرة الطااال  علاااى

اهخ الااتعلم الخاادمى، وربااط التعلااايم األكاااديمى بالخدمااة وخباارات الطااال ، وتقياايم أثااار محتااوق مناا
المحاضارين، ومحتااوق الماانهخ، والخبارات التعليميااة للطااال  علااى نجاا  تجربااة الااتعلم الخاادمى، 

استبانه لتقييم دورة تدريبية التحق بهاا الطاال  الاذين يعاانون مان مشااكل  ولقد استخدم  الدراسة
الاااادورة ساااااعدت فااااى تحسااااين المهااااارات القياديااااة  ونية، وتوصاااال  الدراسااااة إلااااى أنعاططياااة وساااال

للطاااال ، والمهااااارات المهنياااة، والكفاااااءة االجتماعياااة، ومهااااارات التفكيااار الناقااااد، وسااااعدت الاااادورة 
% مااان الطاااال  علااااى أن يصااابحوا قاااادة خاااادمات نااااجحين، وأصااابح الطااااال  أكثااار وعياااااا 72,7

الخاادمات مااان  مكناااوا ماان تطبيااق المكونااات األساساااية لقيااادةباحتياجااات األشااخاص األخاارين، وت
 خالل تقديم خدمات لالخرين. 
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: التاليم للامل: الوتالم الخودمى    Katherine A.Farber دراست كاثرين فاربر -3
 : (22) "2017كوسيلت لتازيز التنميت الماتيت فى المرحلت المتوسطت "

م الخدمى على النمو الشخصاى الاذاتى التعرف على مدق تأثير التعل هدف  الدراسة إلى
لطاال  المرحلاة المتوساطة مان الصااي الراباع إلاى الصاي الخااامس، والتعارف علاى تاأثير الااتعلم 
الخدمى على األداء االكاديمى لطال  المرحلة المتوسطة، ولقد استخدم  الدراسة أسلو  تحليل 

ة المهاااارات القيادياااة لاااادق إلاااى أن الاااتعلم الخاااادمى ياااؤدق إلاااى زياااااد المحتاااوق، وتوصااال  الدراسااااة
الطاااال ، وتحساااين مهاااارات التواصااال، وياااؤدق دور نبيااار فاااى النماااو الشخصاااى الاااذاتى لطااااال  
المرحلاااة المتوساااطة، وتحساااين عالقاااة الطاااال  باااأقرانهم وبمعلمااايهم، وتحساااين األداء االكاااااديمى، 

 ومستوق التحصيل الدراسى. 

التطوعيت على طقب الجامات فى  : أثر التالم الخدمى واألنشطتNese Boru ني  بورو -4
 :(23)"2017تركيا"

أثااار الاااتعلم الخاادمى، واألنشاااطة التطوعيااة فاااى تنمياااة  هاادف  الدراساااة إلااى التعااارف علااى
المهااارات المهنياااة للطااال ، وتطاااوير التنميااة الشخصاااية، والمشااارنة االجتماعياااة لاادق الطاااال ، 

األكااديمى والمسااتوق الدراسااى وتحساين وجهااة نظارهم وتصااوراتهم عاان المجتماع، وتحسااين األداء 
التعلم الخدمى، واألنشطة  لديهم، ولقد استخدم  الدراسة دراسة الحالة، وتوصل  الدراسة إلى أن

التطوعياة لهاام تااأثير علااى تطااوير المهااارات المهنيااة والشخصااية للطااال ، وزيااادة الثقااة بااالنفس، 
كل إيجاااابى علاااى المعلومااااات، واحتااارام الاااذات، وتاااأثير الاااتعلم الخااادمى، واألنشااااطة التطوعياااة بشااا

والمهارات األكاديمية للطال  حول مجاالت التعلم، ورابة الطال  المشارنة فى التعلم الخادمى، 
 واألنشطة التطوعية، وحاجة الطال ، وأعخاء هيئة التدريس إلى دورات تدريبية، والتعلم الخدمى.

 Alina Simona Rusu, Iulia Aurelia and وأخورون  روسوو  سويمونا  ألينوا  -5

Anna Soos  ::اختبار ك ا ة  تأثير التالم الخدمي في تحسين تدريب المالم الطالب
للمالموين فوى   برنامج مقترح لزيوادة الموا وف المدنيوت والمهوارات والك وا ة الماتيوت       

 :(24)"2015المستقبل"

التعااارف علاااى تاااأثير الاااتعلم الخااادمي فاااي تحساااين تااادريب المعلماااين  هااادف  الدراساااة إلاااى
تقيايم ، و تطوير برامخ التعلم الخدمي المقدمة للطال  لمساعدتهم فى التدريب الترباوق، و الطال 



2020 (5ج)ينايـر  (121)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 363 

مساااتويات الكفااااءة الذاتياااة، والمواقاااي المدنياااة، ومشاااكالت التعامااال ماااع ا خااارين، ومهاااارات حاااال 
المنهخ  ، ولقد استخدم  الدراسةالمشكالت، والتنوع، والرابة االجتماعية لدق الطال  المشارنين

وجاااود عالقاااة ارتبااا  قوياااة باااين الااتعلم الخااادمى وزياااادة األداء  توصااال  الدراساااة إلااىى، و يبااالتجر 
 األكاديمي لدق الطال ، فاألنشطة الخدمية والتعلم الخدمي يؤدق إلى زيادة األداء األكاديمي.

 ة:   ـــابقـــات الســـدراســـق على الـــالتعلي

به  مع الدراسة الحالية فى مجال االهتمام إن الدراسات السابقة العربية واألجنبية قد تشا
باالتعلم الخادمى، ولكان الدراساة الحالياة قاد اختلفاا  عان هاذه الدراساات فاى محاولاة رصادها لواقااع 
تقاويم الااتعلم الخاادمى فاى جامعااة الزقااازيق، واالساتفادة ماان خباارة جامعاة واليااة ميتشاايجان وجامعااة 

 خدمى بجامعة الزقازيق.البرتا فى وضع اجراءات مقترحة لتقويم التعلم ال

 يتم تحقيق أهداف الدراسة من خالل السير وفقًا للخطوات التالية: 

تتنااااول اإلطااار العااام للدراسااة، ويشااامل مقدمااة الدراسااة، مشااكلتها، أسااائلتها،  اخلطــوا األ:ىل:  -1
 والدراسات السابقة ذات العالقة. أهدافها، أهميتها، والمنهخ المستخدم، ومصطلحات الدراسة،

 تتناول األسس النظرية لتقويم التعلم الخدمى. اخلطوا الثانية: -2

 تتناول خبرة جامعة والية ميتشيجان فى مجال تقويم التعلم الخدمى. اخلطوا الثالثة: -3

 تتناول خبرة جامعة البرتا فى مجال تقويم التعلم الخدمى. اخلطوا الرابعة: -4

 تناول واقع تقويم التعلم الخدمى بجامعة الزقازيق.ت اخلطوا اخلامسة: -5

 تتناول تحليل مقارن لتقويم التعلم الخدمى بالجامعات الثالث. اخلطوا السادسة: -6

ــابعة:  -7 ــوا الس تتناااول االجاراءات المقترحااة لتقااويم الااتعلم الخادمى بجامعااة الزقااازيق ماان  اخلط
 لبرتا فى هذا المجال.خالل االستفادة من خبرة جامعة والية ميتشيجان وجامعة ا
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 ويتناول ما يلى:

 أ:اًل: إطار مفاهيمى للتعلم اخلدمى :املفاهيم املرتبطة به: 
 ويمكن توضيح ذلك فيما يلى:

 ىوووودمووووم الخوووووم التالووووم ه -1

ولاا  مفهااوم الااتعلم الخاادمي، فااالبعض وتجاادر االشااارة إلااى تنااوع وجهااات النظاار التااى تنا
تناااول المفهاااوم ماان حياااو الترنيااز علاااى أنااه طريقاااة واسااتراتيجية تدريسااايه، و قدرتااه علاااى تنمياااة 
مهارات الطال ، وفى إطار ذلك يمكن عارض أهام التعريفاات، حياو يعارف الاتعلم الخادمي بأناه 

لمشااكالت وتنميااة معاااارف طريقااة إلثااراء الماانهخ تهاادف إلااى تنميااة التفكياار الناقااد ومهااارات حاال ا
الطاال  مان خاالل مشاارنتهم فاى االساتجابة لحاجاات المجتماع األساساية عان طرياق دماخ خدماة 
المجتمااع فااى الماانهخ المااانظم، حيااو يتخاامن فرصااااا داهمااة للتأماال الاااذاتى والتفكياار فااى الخدماااة، 

 .(25)وتشجيع الطال  على تولى القيادة

ه أنشااااطة ومشااااروعات خدمياااة يقااااوم بهااااا وتنااااول الاااابعض مفهاااوم الااااتعلم الخاااادمي باعتباااار 
مجموعة من اإلجراءات واألنشطة التى يقاوم الطال ، وفى إطار ذلك يعرف التعلم الخدمى بأنه 

لتنمية معاارف  ؛بها الطال  مع أفراد المجتمع المحلى بإشراف وتوجيه من عخو هيئة التدريس
ياة التاى تسامح للطاال  بالتفاعال الطاال  ومهااراتهم واتجاهااتهم مان خاالل تهيئاة المواقاي التعليم
قخاايا والمشااكالت التاى تواجااه لمعااا فاى أثناااء ممارساة األنشاطة المنظمااة المتعلقاة بتقااديم حلاول ل

 .(26)المجتمع الذق يعيش فيه الطال 

 يتعريفاات أخارق رنازت علاى عخاو هيئاة التادريس وعلاى تنمياة مهاارات البحاو العلمااو 
مجموعااة ماان  طااار ذلاك يعاارف الااتعلم الخاادمي بأنااهوفااى إلادق الطااال  وأعخاااء هيئااة التاادريس 

 يالممارسات التى تتم تح  إشراف أعخاء هيئة التدريس وتوجيههم لتنمية مهارات البحو العلم
ومهاارات حال المشاكالت لاادق الطاال  مان خااالل تهيئاة المواقاي التعليميااة التاى تسامح للطااال  

واجهااة قخااايا ومشاكالت البيئااة المحليااة وأعخااء هيئااة التاادريس التعااون والتفاعاال معاااا، وذلاك لم
 .(27)يالتى يعيشون فيها وتقديم حلول لها باستخدام المناهخ وأساليب البحو العلم
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ا ، وهاذا التناوع يجعال يفاى مفهاوم الاتعلم الخادم اواختالفاا ايتخح مما سابق أن هنااك تنوعا
ا يكاااون هاااذا ماان الصاااعب تحدياااد هاااذا المفهاااوم أو اختزالاااه إلااى عناصااار ومكوناااات محاااددة، وربمااا

االختالف هو ما يميزه، فتارة يرنز مفهاوم الاتعلم الخادمى علاى تطاوير التادريس مان خاالل تنمياة 
مهاارات ومعااارف الطااال  األكاديميااة، وتطااوير قاادراتهم ومشااارنتهم الفاعلااة فااى تلبيااة احتياجااات 

نشاااطة وتااااره يرناااز علاااى المشاااروعات واأل مجااتمعهم، ورباااط المقاااررات الدراساااية بخدماااة المجتمااع،
وتاارة أخارق نجاده يهاتم بتطاوير مهاارات  الخدمية، وأنه شكل من أشكال التعلم القاهم على الخبرة،

 يالبحو العلمى وخدمة المجتمع لدق الطال  وأعخاء هيئة التادريس، ودعام التفاعال االجتمااع
حيااو أن  يالاتعلم الخادم باين الطاال  وأعخااء هيئااة التادريس، ويادل هااذا االخاتالف علاى تنااوع

 .يناك تعريفات ربطته بالتدريس والتعلم، وتعريفات أخرق ربطته بخدمة المجتمع والبحو العلمه
نموذج تعلمى يهدف  واستناًدا لما سبق ذكره يمكن تعريف التعلم الخدمي إجرائًيا بأنه:

إلاى تااوفير بيئااة تعلميااة الكتسااا  المعرفااة، وتنميااة معلومااات واتجاهااات الطااال  وأعخاااء هيئااة 
وخدماااة المجتماااع مااان خااااالل  ي كساااابهم مهاااارات مختلفااااة فاااى التااادريس والبحاااو العلمااااالتااادريس و 

ميااة يبحيااو تكاون هااذه المشااارنة مبنيااة علااى خباارات تعل يالمشاارنة الفاعلااة فااى المجتمااع المحلاا
مدروسة لتحقيق احتياجات المجتمع، و يجاد التعاون بين الجامعة والمجتماع مماا يسااعد الجامعاة 

 لمختلفة.على تحقيق وظاهفها ا
 التالم الخدمى وعق ته بالم اتيم األخرى: -2

رغم أن التعلم الخدمي مفهوم مستقل بذاته إال أن هناك خلاط بيناه وباين بعاض المفاا يم 
 األخرق، ويمكن توضيح الفر  بين التعلم الخدمي وهذه المفا يم فيما يلى:

 :Community Serviceخدمة المجتمع أ( 

موجاه إلاى غيار طاال  الجامعاة،  يغيار رسام ينشا  تعليما تعرف خدمة المجتمع بأنها
ويمكن من خالله نشر المعرفة ونتاهخ البحوث واالستفادة منها خارج جدران الجامعة بغية إحداث 

هاى ، فتغيرات إيجابية فى البيئة المحيطة بها ممثلة فى وحاداتها االجتماعياة واإلنتاجياة المختلفاة
مجتمع نحو التغيير متخمنة أنشطة متعددة، وال ترنز على التعامل محاوالت منظمة لمساعدة أفراد ال

مع الحاالت الفردية، ولكنها تتعامل مع القخايا العامة ويقوم بها نافة أفراد المجتمع، فتهدف خدمة 
المجتمع إلى دعم التواصل وتوثيق الروابط بين الجامعة والمجتمع من خالل التعرف على مشكالت 

 .(28)ه حيو تقوم الجامعة باستخدام جميع إمكانياتها لمساعدة أفراد المجتمعالمجتمع واحتياجات
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أوجااه األخااتالف بااين الااتعلم الخاادمي، وخدمااة المجتمااع، أن خدمااة يتخااح ممااا ساابق أن 
، وهاى عباارة عان ال تتخمن أهداف تعليمياة واضاحةو  ،غير قاهمة على المنهخ الدراسىالمجتمع 

تشمل األنشطة التاى المجتمعية، و  بل الجامعة أو المنظماتيمكن ترتيبها من قبرامخ تطوعية، و 
ي، وربطهااا أهاداف التعلايم األكااديم تحقياق علاى يعماالالاتعلم الخادمى ، أماا تحادث خاارج الجامعاة

بخدمة المجتمع، ويعنى ذلاك أن خدماة المجتماع تعاد جازء مان الاتعلم الخادمي ألن نال مان خدماة 
 .شكالت المجتمعالمجتمع والتعلم الخدمى يهدفان إلى حل م

 : Community Participationالمشاركة المجتمعية ب( 

تعارف بأنهاا الجهااود التاى تباذلها الجامعااة فاى ساابيل التعااون والاتالحم مااع قاوق المجتمااع 
والبيئاة المحيطاة بهااا؛ لبنااء جسااور مان العالقاات والثقافااات والمفاا يم المشااترنة والتبادلياة، والتااى 

 .(29)التعليم، وبغرض تفعيل الدور الذق تقوم به الجامعة فى المجتمعتهتم باالرتقاء والنهوض ب
عان خدماة المجتماع والمشاارنة المجتمعياة فاى ناون خدماة  ياختالف الاتعلم الخادم يكمن

؛ وبالتاالى عان أهاداف الاتعلم، وعان تنمياة التفكيار النقاادق يالمجتماع منفصالة عان المانهخ الدراسا
ساااتوق الجامعاااة أو مااان قبااال منظماااات المجتماااع، أماااا لااادق الطاااال ، ناااذلك ياااتم تنظيمهاااا علاااى م

نمااا أن تحقياااق النتااااهخ ، يااتم تنظيمهاااا بالتعااااون بااين الجامعاااة والمجتماااع يمشاااريع الاااتعلم الخااادم
ال تتحقاق مان التجرباة أو الخبارة بحاد ذاتهاا، و نماا بطريقاة تناولهاا مان  يالمرجوة من التعلم الخدم

 .(30)إلى تفسيرات ونتاهخ مناسبة ومنطقيةحيو األهداف التعليمية المحددة والوصول 
 :Field Training يـــدانـــب الميـــدريـــالتج( 

تقدماااه نليااة التربيااة علاااى ماادق فتااارة زمنيااة محااددة تحااا  إشاارافها بهااادف  يبرنااامخ تاادريب
إتاحة الفرصة للطال  المعلمين لتطبيق ما تعلموه نظرياا تطبيقاا عملياا فى أثناء قيامهم بالتدريس 

فى المدرسة األمر الذق يعمل على إكسابهم المهاارات التدريساية المنشاودة، ويحقاق األلفاة  يفعلال
 .(31)بينهم وبين العناصر البشرية والمادية للعملية التعليمية

هو تكامل الخدمة المجتمعية مع  يعن التدريب الميدان يما يميز التعلم الخدم وبهذا فإن
يتخمن أهداف تعليمية واضحة ترنز على تعزيز  يلتعلم الخدمالتدريس فى القاعات الدراسية، فا

، نماااا ياارتبط مباشاارة بالمنااااهخ يرو  االنتماااء للمجتمااع وأيخاااا الترنياااز علااى التحصاايل األكاااديم
الدراسية، ويتيح للطالب الفرصة لالحتكاك المباشر بمجتمعه، وبهذا يصبح التعلم عملية مستمرة، 

فقاط وال يقاادم خاادمات للمجتماع فهااو يهاادف إلااى  يلجانااب األكاااديمفيهاتم با يأماا التاادريب المياادان
 .إكسا  الطال  المهارات التدريسية والمفا يم األساسية ألساليب التدريس المتنوعة
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 ى:   ــــدمــــم اخلــــداف التعلــــثانًيا: أه

تتااااوافر فياااه خاااادمات يقااادمها الطااااال   يخلااااق مجتماااع معرفاااإلاااي  يلاااتعلم الخاااادميهااادف ا
دون مقاباال مااادق لتحقيااق تنمياة المجتمااع، وفااى نفااس الوقا  تنميااة معااارفهم ومهاااراتهم  للمجتماع

 ومن هنا يمكن توضيح أهداف التعلم الخدمي، وهي نما يلى: ، يومستواهم األكاديم

، وتحسااين لاديهمزياادة الثقااة ، و تنمياة المهاارات القياديااة والمسائولية المدنيااة لادق الطااال  -1
 .اتجاهاتهم، وتطوير ذاتهم

توفير فرص تعليمياة حقيقياة للطاال  مان خاالل تعزياز ماا تعلماوه فاى غرفاة الصاي فاى  -2
 .موضوع معين

، ي لاااديهمزياااادة الاااوعى السياسااا، و زيااادة الاااوعى بالمسااائولية تجااااه المجتماااع لااادق الطاااال  -3
 وتشجيعهم على المشارنة الفاعلة.

، وتعليمهم لديهم اإلثار صفةتنمية ي، و قبول الطال  لظاهرة التنوع فى النسيخ االجتماع -4
 .كيطية العمل داخل الجماعة

، وتعليمهم لديهماإلثار  صفةتنمية ي، و قبول الطال  لظاهرة التنوع فى النسيخ االجتماع -5
 .كيطية العمل داخل الجماعة

 .(32)زيادة الدافعية األكاديمية واألداهية لدق الطال ، و تحويل التعليم إلى عملية أكثر متعة -6

مادخالا مهمااا لتحساين جاودة التعلايم  ي: حيو يعاد الاتعلم الخادميلعالتحقيق جودة التعلم ا -7
، ونظاااااراا ألناااااه يااااادعم عملياااااة التعلااااايم والاااااتعلم، ويرناااااز علاااااى ضااااارورة اسااااااتخدام يالجاااااامع

اسااتراتيجيات تدريسااية فعالااة ترنااز علااى الااتعلم النشااط، نمااا يهااتم بإصااال  بنيااة الماانهخ 
 .(33)الدراسى ويربطه بحاجات المجتمع

البااداهل للمشااكالت التعليميااة واالجتماعيااة المنتشاارة فااى العااالم؛ حيااو يهااتم تقااديم بعااض  -8
بالمساااااواة والعدالاااة مقاباااال الطبقيااااة والهرمياااة، والتعاااااون قاباااال التنافسااااية،  يالاااتعلم الخاااادم

 .(34)والمشارنة النشطة
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 ي:ـــدمـــم اخلـــم التعلـــويـــثالًثا: تق
ماادق قااادرة الاااتعلم الخااادمى علاااى تحقياااق  يعتباار التقاااويم أحاااد العناصااار األساساااية لتحدياااد

 األهداف التعليمية، واألهداف المجتمعية؛ وقدرته على التأثير فى المجتمع والطال . 
 ىووودموووم الخوووم التالوووويوووداف تقوووأت -1

 :(35)يهدف تقويم التعلم الخدمى إلى

 هااااتهم أو التعاارف علاااى التغيااارات التااى طااارأت علاااى الطاااال  فااى نماااوهم أو تعاااديل اتجا
 اكتسابهم خصاهص وصفات معينة.

  التعاارف علاااى التغييااارات التاااى طااارأت علاااى المجتماااع ومااادق ماحققتاااه مشاااروعات الاااتعلم
 الخدمى من تأثير على أفراد المجتمع.

  معرفاااة مااااا حققتااااه الجامعااااات مااان أهااااداف فااااى ضااااوء سياسااااتها وماااادق إمكانيااااة التعااااديل
 المجتمع. والتطوير فى البرامخ والخدمات المقدمة ألفراد

 ىوووودمووووم الخووووم التالووووويووووواع تقووووأن -2

وتتمز عملية تقويم التعلم الخدمى بأنها عملية مستمرة وشاملة تشمل تقويم أداء الطال  
وتقويم مشروعات التعلم الخدمى؛ حيو تأخذ عملية تقويم أداء الطالب مجموعة متنوعة من األشكال 

لى اكتسا  المعرفة، والتحليل والترنيب، و صدار األحكام وتطبيق النظرية التى تختبر قدرة الطالب ع
والمفاا يم علاى أرض الواقااع لحال مشااكالت المجتماع مثاال ساجالت التأماال والفرضايات والتقااارير 

)ممثلاااين  المكتوبااة واإلختباااارات الكتابيااة والعاااروض الشااافهية، ويشااارك أعخااااء المجتمااع المحلاااى
ء هيئاة التاادريس فااى عملياة تقااويم أداء الطااال ، وذلاك ماان خااالل المنظماات المجتمعيااة( أعخااا

مالحظة أداء الطال ، وحخور العروض الطالبية، وتقويم الخدمات التى قام بها الطال  وأثرها 
على المجتمع، وتقويم مشروعات التعلم الخدمى تتم عن طريق االستبيانات والمقابالت وذلك لتعرف 

مات على المجتمع، ومدق تحقيقها ألهداف المجتمع وطموحاته، على أثر هذه المشروعات والخد
ومدق مساهمتها فى حل مشكالته وتحقيق احتياجاته، وتعدد أنواع تقويم التعلم الخدمى لتشمل التقويم 

 :(36)القبلى، والتقويم البناهى، والتقويم النهاهى، ويمكن توضيح ذلك نما يلى
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 ى ــــم القبلــــويــــالتقأ( 

ياتم  بل البدء فى مشروعات التعلم الخدمى، ويكون فى شكل استبيانات ومقاابالتويتم ق
توزيعهاااا علاااى الطاااال  قبااال البااادء بتنفياااذ مشاااروعات الاااتعلم الخااادمى، وذلاااك لتعااارف علاااى مااادق 
المعلوماات التاى يمتلكهاا الطاال  عان الاتعلم الخادمى والمجتماع الاذق تقادم لاه الخادمات وتوقعاتاه 

 هم التعلم الخدمى ومدق مساهمته فى تطوير شخصيتهم.والفرص التى سيوفرها ل
 ى(ـــائـــى)البنـــوينـــم التكـــويـــالتقب( 

وياتم ذلااك أثناااء تنفيااذ مشااروعات الااتعلم الخاادمى، وذلااك ماان خااالل المالحظااة، وتكليااف 
 الطال  ببعض األعمال والتكليفات.

 ىـــائـــم النهـــويــــالتقج( 

طالاب بتنفيااذ مشاروعات الاتعلم الخاادمى، وتعتماد عملياة التقااويم وياتم ذلاك بعااد أن يقاوم ال
علااى االسااتبيانات والمقااابالت ، وذلاااك لتعاارف علااى الخباارات التاااى اكتساابها الطااال  ماان خاااالل 
مشاااارنتهم فاااى مشااااروعات الاااتعلم الخااادمى، وماااادق اساااتفادة الطاااال  ماااان أفاااراد المجتماااع، وماااادق 

الخادمى، نمااا ياتم عمال اختبااار نهااهى للطااال ،  التقليديااة عان مقاررات الااتعلم اخاتالف المقاررات
ا استبيانات ومقابالت لتعرف على تأثير التعلم الخدمى على المجتمع،  وتشمل عملية التقويم أيخا

  ويتم اجراءها على أفراد المجتمع المقدم لهم الخدمه.

م ولقااد قامااا  بعااض نلياااات التربيااة بالوالياااات المتحاادة األمريكياااة بإسااتحداث نظاااام لتقاااوي
وهااو عبااارة عاان أداة بحثيااة  Portraiture Systemوتحليال مشااروعات الااتعلم الخاادمى يساامى 

لتحليال مشااروعات الااتعلم الخاادمى، فهاو يااوفر قاعاادة بيانااات عاان الاتعلم الخاادمي ومااا يشاامل ماان 
والتعليمااات وأعخاااء هيئاااة التاادريس وأعخاااء المجتماااع  مااوارد الااتعلم والطااال  ومحتاااوق المناااهخ

يح النظااام تقااديم الاادعم الااالزم ألعخاااء هيئااة التاادريس، ويااوفر لهاام دليااال وردود المحلااي، نمااا يتاا
أفعااال المجتماااع فاااى شاااكل ساااجالت الكترونياااة، نماااا يتاايح لهااام أيخااااا التواصااال ماااع أعخااااء فاااى 
تخصصات مختلفة لإلستفادة من خبراتهم، نما يدعم النظام التحسين والتطوير المستمر للمناهخ 

 .(37)التعلم الخدمي بأهداف ومعايير المناهخ والتأكد من ارتبا  أنشطة
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يعاد هاذا النظاام ماان األنظماة الجيادة التااى تسااعد فاى تقااويم الطاال ، وتقاويم مشااروعات 
وبرامخ التعلم الخدمى؛ حيو يوفر نهخ أكثر دقة لتقييم أثر التعلم الخدمي على الطال ، وتقديم 

طة الخدمياة واإلنجاازات التاى قااموا بهاا، التاى اكتسابها الطاال ، واألنشا تصور للمهارات المعرفية
كما يتخمن النظام عمل تقويم تكوينى للطال  والمشروعات؛ للتأكد مان جاودة الخدماة، ويسااعد 
ذلك فى اجراء التغييرات والتعديالت الالزمة أثناء تنفيذ المشاروعات الخدمياة، وبعاد اإلنتهااء مان 

طال  وأعخاء المجتمع المحلي، وفى نهاية كل مهمة يقوم عخو هيئة التدريس بمناقشتها مع ال
المشاااروع يااااتم تجمياااع التقااااارير مااان الطااااال  وعماااال اساااتبيانات للتعاااارف علاااى ردود أفعااااال أفااااراد 

 . (38)المجتمع ومدق االستفادة من الخدمات

يسااتخدم لقياااس ماادق جاااودة  The Profport Systemفااى ضااوء ذلااك نسااتنتخ أن 
مجتمع، ومدق اتقان الطال  لمحتوق المناهخ، وقدرتهم مشروعات التعلم الخدمى، وأثرها على ال

علااى تنفياااذ المحتاااوق النظااارق علاااى أرض الواقاااع لحااال مشاااكالت المجتماااع، ومااادق تاااأثير الاااتعلم 
   الخدمي على األداء األكاديمي لهم.

يتخح مما سبق أن التعلم الخدمى مفهوم مستقل بذاتاه رغام أن هنااك تاداخل بيناه وباين 
، حياو تعاد هااذه المفاا يم األسااس الااذق يقاوم علياه الااتعلم الخادمى علااى بعاض المفاا يم األخاارق

الااارغم مااان الفاااوار  بيااانهم، حياااو يهااادف الاااتعلم الخااادمى إلاااى تحقياااق الديمقراطياااة وبنااااء مجتمااااع 
ديمقراطى تتوازن فيه قيمة الفرد مع قيماة الجماعاة، وتحقياق التفاعال االجتمااعى والتعااون ورو  

بالمجتمع ومشكالته، وتنمية التفكير النقدق واإلبداعى، وبالتالى لكى العمل الجماعى، واالحتكاك 
نتعرف على قادرة الاتعلم الخادمى علاى تحقياق أهدافاه ؛ الباد مان تقويماه، وذلاك لتعارف علاى أثاره 

  على أداء الطال  وشخصياتهم، وأثره على المجتمع.

 ويمكن توضيح ذلك فيما يلى:

 ورا.ـــى :تطـــدمـــم اخلـــأا التعلـــنش -1
تعد جامعة والية ميتشيجان راهدة فى مجال الاتعلم الخادمي ، فلقاد حصال  الجامعاة علاى 

 The Prestigious Carnegie Classification forتصنيف نارنيجى للمشارنة المجتمعية 
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Community Engagement ع ذلاااك إلااااى تااااريا الجامعااااة الطويااال فااااى تقاااديم باااارامخ ويرجاااا
للمتطوعين، وترنز الخطة االستراتيجية للجامعة على تحويل جميع البرامخ األكاديمية إلى التعلم 

والاتعلم التجريباي % من طال  الجامعة على دورات الاتعلم الخادمي، 100الخدمي، وأن يحصل 
ناز الاتعلم الخادمى بالجامعاة بعمال دليال لمساااعدة ، ودعمااا لهاذه الر ياة قاام مر 2016بحلاول عاام 

أعخاااء هيئااة التاادريس الااذين يقومااون باسااتخدام الااتعلم الخاادمى للماارة األولااى، أو الااذين يقومااون 
بتحاديو وتطااوير الاادورات القاهماة علااى الااتعلم الخادمى، وخدمااة المجتمااع، وسيسااعد هااذا الاادليل 

نظيماا جيداا بالنسبة للطال ، وأعخاء هيئة على ضمان أن تكون تجربة التعلم الخدمي منظمة ت
 .(39) التدريس، ومنظمات المجتمع المحلي، ومتوافقة مع المسارات الدراسية، والبرامخ األكاديمية

فى جامعة والية ميتشيجان من خالل رهايس  أطلق  أول مبادرة فى تاريا التعلم الخدمي
جيع الطال  على تقديم برامخ ؛ لتش1960فى عام  George Romneyالجامعة جورج رومنى 

 1962تطوعية لمساعدة الشبا  فى المدارس، واألطفال فاى مرحلاة ماا قبال المدرساة، وفاى عاام 
استجا  الطال  لهذه المبادرة، وقام طال  نلية التربياة بالجامعاة، وغيرهاا مان الكلياات بالشاروع 

 – 1962وفى الفترة من  فى تقديم أنشطة خدمية قصيرة األجل بدعم من أعخاء هيئة التدريس،
واصال الطاال  تقاديم األنشاطة الخدمياة، وذلااك رداا علاى حرناة الحقاو  المدنياة الوطنيااة  1967

لمكافحاة الفقاار، ومساااعدة الفقااراء، وبادأ الطااال  فااى هااذه الفتارة بالقيااام بخاادمات خااارج الجامعااة، 
ة والية ميتشيجان وافق مجلس أمناء جامع 1967والتوسع فى خدمة المجتمع المحلي، وفى عام 

علااى إنشااااء مكتااب لتقاااديم الباارامخ التطوعياااة، وأصااابح المكتااب مسااائول عاان المباااادرات الخدمياااة 
قصيرة األجل التى يقدمها الطال ، والعمل على استدامة جهود الخدمات واستمراريتها من جانب 

تنسااايق  الجامعااة، وتطااوير والحفاااا علااى العالقااة باااين الجامعااة والمجتمااع، وهاادف المكتااب إلااى:
برامخ المتطوعين مع البرنامخ األكاديمي العام للجامعة، والتنسيق بين برامخ المتطوعين ومكتاب 
شاؤون الطااال ، والعمال مااع ماوظفى الجامعااة ووحاادات الكلياة، وتوضاايح وتحدياد مااوارد الجامعااة 
مان أجاال اسااتخدامها فاى باارامخ المتطااوعين، وتقاديم المشااورة للطااال ، وتحدياد حاجااات المجتمااع 

قاااادم  المؤسسااااة الوطنيااااة لخدمااااة المتطااااوعين بالواليااااات المتحاااادة  1971األساسااااية، وفااااى عااااام 
قامااا  الجامعاااة  1979األمريكياااة اعترافااااا وطنيااااا بمتطاااوعى جامعاااة والياااة ميتشااايجان، وفاااى عاااام 

بتحوياال مكتاااب الباارامخ التطوعياااة إلااى مرناااز للااتعلم الخااادمي، وهااو يعاااد خطااوة الساااتخدام الاااتعلم 
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قاما  الجامعاة بعقاد اتفاقياة ماع الدولاة  1989اهخ الدراساية المعتمادة، وفاى عاام الخدمى فى المن
 Theلمسااااعدة الجامعااااات والكليااااات علااااى اسااااتخدام الااااتعلم الخاااادمي، وتساااامى هااااذه االتفاقيااااة

Michigan Campus Compact قاااام المرناااز بعمااال بااارامخ خدمياااة،  1991، وفاااى عاااام
توساااع  الجامعااة فااى العماال الخااادمى  2000وتشااجيع الطااال  علااى االشاااتراك فيهااا، وفااى عااام 

بشكل نبير، واهتم  بدمخ التعلم الخدمي بالتعليم األكاديمي، والعمال علاى تاوفير خدماة تعليمياة 
أكاديمياة، وتاوفير صاالة قوياة بااين التعلايم الجااامعي والمجتماع، والترنيااز علاى التعلاايم القااهم علااى 

ع فااى المناااهخ الدراسااية واألكاديمياااة، المجتمااع، وأصاابح المرنااز مسااؤول عاان دمااخ خدمااة المجتماا
ودعام أعخاااء هيئاة التاادريس، وعمال مبااادرات المناااهخ الدراساية الخدميااة المشاترنة، وغيرهااا ماان 
المبااادرات التاااى تساااعى إلااى دماااخ التعلااايم األكاااديمي بخدماااة المجتماااع، والتعلاايم المتعلاااق بالعدالاااة 

عقااااد اتفاقياااات مااااع المنظمااااات غياااار  االجتماعياااة والمشااااارنة المدنيااااة والمجتمعياااة، والسااااعى إلااااى
قام  الجامعة باستخافة المؤتمر السنوق للنهوض بالبحوث والمعرفة  2005الربحية، وفى عام 

فااى مجاااال الاااتعلم الخااادمي لتحويلهااا فاااى الميااادان، وناااان الهااادف ماان الماااؤتمر نشااار ثقافاااة الاااتعلم 
طاال  المساجلين فااى زاد عاادد ال 2007الخادمي، وتحويال البحاوث إلااى أرض الواقاع، وفاى عاام 

حصاااال المرنااااز علااااى جااااهزة الرهاسااااة، وبعاااادها قاماااا   2009دورات الاااتعلم الخاااادمي، وفااااى عاااام 
الجامعاااة بتحويااال معظااام مقرراتهاااا الدراساااية إلاااى مقاااررات خدمياااة، ووضاااع  خطاااة لتحويااال نافاااة 

 .(40)المقررات إلى التعلم الخدمي

مليااة تبادليااة، فهااو يقااوم وتنظار جامعااة واليااة ميتشاايجان إلااى الااتعلم الخاادمى علااى أنااه ع
بإشراك الطال  وأعخاء هيئة التدريس فى القخايا االجتماعية الحاسمة والصعبة، ومن ثم يسهل 
التفكير المنظم الكتسا  المفا يم األكثر موضوعية وعمقاا لهذه القخايا، حيو يبدأ التعلم الخدمى 

ة على تحديد القخايا األساسية، مع نداء المجتمع، ودور الجامعة هنا مساعدة المجتمعات المحلي
، وتاارق ماع استشاارة قااادة المجتماع المحلاى وطار  األسائلة الحيوياة، والتعاااون فاى حال المشااكالت

الجامعة ان المجتمعات هى أفخال نمااذج المواطناة للطاال ، ويمكنهاا توجياه العملياات الخاصاة 
ة إلثبات أهمية النظريات بالتدريس والبحو العلمي، نما تعد المجتمعات أفخل الفصول الدراسي

الهامة، وواقع القخايا االجتماعية والسياسية واالقتصادية الهامة، ويهدف التعلم الخادمي بجامعاة 
والية ميتشيجان إلى تنمية مواطنين فعالين ومشارنين فى مستقبل أفخال، ولاديهم مساؤولية تجااه 
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صار الاتعلم الخادمي علاى تثقيااف إيجااد حلاول للقخاايا االجتماعياة التاى تواجااه مجاتمعهم، وال يقت
الطاال  للمشاارنة السياساية بال إشاراكهم فاى التغييار االجتمااعي، ويعادون أنفساهم مساؤولين عاان 
القخايا المجتمعية الهامة، والتأكيد على العدالة والمساواة والتسامح والنزاهة، فهذه القيم تعد جوهر 

الخادمي هاو الوسايلة التاى ساتمكنها مان  المواطنة فى مجتمع ديمقراطي، وترق الجامعة أن الاتعلم
إعاداد طااال  ليكونااوا ماواطنين منتجااين ومسااؤولين ومشااارنين فاى تطااوير المشااروعات السياسااية 

 .(41)واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية التى يسعى مجتمعهم إلى تحقيقها

 أهداف تقويم التعلم اخلدمى جبامعة :الية ميتشيجان. -2
النهاهياااة للطااااال ، واالجتمااااع ماااع شاااارناء المجتماااع ومااااوظفى  جماااع الساااجالت والنتاااااهخ

الجامعااااااة السااااااتخالص النتاااااااهخ النهاهيااااااة، ومناقشااااااة فاااااارص الشااااااراكات المسااااااتقبلية مااااااع الشااااااريك 
المجتمعاااي، وتحدياااد أثاااار الاااتعلم الخااادمى علااااى الطاااال ، وأثااار مشااااروعات الاااتعلم الخااادمى علااااى 

ى تلبيااة حاجاااات المجتمااع، ومااادق المجتمااع، و لااى أق مااادق اسااتطاع  مشااروعات الاااتعلم الخاادم
و عاداد تقرياار نهااهى بمااا تام إنجااازه، ومشااارنة  تحقياق الااتعلم الخادمى ألهااداف المقارر األكاااديمى،

التقارير ومناقشتها مع شرناء المجتمع والممولين والمخيفين والمؤيدين للمشروع الخدمي، و عداد 
 .(42)ادة المواقع، وشرناء المجتمعوجمع التقييمات من الطال ، والمتطوعين وقادة الفر ، وق

 أشكال تقويم التعلم اخلدمى جبامعة :الية ميتشيجان. -3
 :(43)يتميز تقويم التعلم الخدمي بأنه تقويم مستمر، ويتم على النحو التالي

 قب: وووم أدا  الطوووويوووتقأ( 

طال  حيو يحدث تقويم أداء الطالب بشكل منتظم، ويوجد لدق الجامعة طريقتين لتقييم ال
التغذياة الراجعااة للطااال  مان خااالل تقااويم المقااررات  يفخال بعااض أعخاااء هيئاة التاادريس جمااع

العادية، والبعض يفخل استخدام نماذج تقويم الطال ، والشريك المجتمعي، وتسمح هذه النماذج 
يم ، وأيخاا تقو المجتمع حول تجربة التعلم الخدميبجمع تعليقات أكثر عمقاا من الطال  وشرناء 

أثر تجربة التعلم الخدمي على مواقفهم تجاه المشارنة المجتمعية، ومدق فهمهم لقخايا المجتمع، 
وتنمية مهاراتهم الحياتية، والشعور بالمسئولية المدنية، وتنمية قادراتهم األكاديمياة، وهاذا يعناى أن 
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عروضهم ويقيمهم، الطريقة األولى يعتمد فيها عخو هيئة التدريس على تقارير الطال  وأبحاثهم و 
وال يهااتم بتقااويم الشااريك المجتمعااي، والطريقااة الثانيااة يعتمااد عخااو هيئااة التاادريس علااى الشااريك 
المجتمعااى فاااى تقاااويم الطاااال ، نمااا تتخااامن عملياااة التقاااويم انتقااادات الطاااال  ألداههااام، وتقاااويم 

يم أداههااام ألنفسااهم، ونيطياااة تحساااين أداههااام فاااى المساااتقبل، وينقسااام تقاااويم أداء الطاااال  إلاااى تقاااو 
األكاااديمي، والتعاارف علااى مسااتوق تحصاايلهم ماان خااالل االختيااارات، وتقااويم أداههاام المجتمعاااى، 

 % من درجات الطال  النهاهية.30وتمثل أنشطة التعلم الخدمي ما ال يقل عن 
 ي: وودمووم الخوواح دورات التالووم نجووويووتقب( 

 ، والمواظباة، والمثااابرة، ويتخامن مقااييس توضاح معاادل نجاا  الطاال ، ومعاادل التسار 
ونتاااهخ المقارناااة بااين دورات الاااتعلم الخااادمي والاادورات التقليدياااة األخاارق، حياااو أن دورات الاااتعلم 
الخدمي تختلي عان الادورات األخارق لطبيعتهاا التعاونياة، وقادرتها علاى رباط الطاال  بمجاتمعهم 

األسئلة التى تطار  فاى  المحلي، وربط الفصول الدراسية بخدمة المجتمع، لذا يكون هناك بعض
 هذا الصدد، وهى: 

 هل درجات الطال  فى التعلم الخدمي أعلى من نظراههم فى الدورات التقليدية؟ 

  هاااال يجتاااااز الطااااال  دورات الاااااتعلم الخاااادمى بمعاااادالت أعلااااى مااااان غياااارهم فااااى الااااادورات
 التقليدية األخرق؟

 لدق الطال ؟ هل دورات التعلم الخدمى ساهم  فى تحسين مستوق التحصيل الدراسي 

  هااال ساااااهم  دورات الاااتعلم الخاااادمي فااااى تعزياااز المواطنااااة والمساااؤولية المجتمعيااااة تجاااااه
 مجتمعهم بمعدالت أعلى من غيرهم فى الدورات التقليدية األخرق؟

 ي: ووودموووم الخوووج التالووورامووواح بوووم نجوووويوووتقج( 

تعلايم الخادمي علاى الطااال  ويكاون مان خاالل المقاابالت الشخصاية لتقيايم أثار تجرباة ال
والمجتمعاااات المحليااااة وأعخااااء هيئااااة التااادريس، واالسااااتبيانات، والمالحظاااة، والمناقشااااات وطاااار  
األسائلة علاى الطاال ، والتعارف علااى مادق شاعورهم إزاء هاذه التجربااة، ومادق رغباتهم فاى تكاارار 

ى مادق تااأثير هاذه التجرباة، ورغبااتهم فاى انخاامام جمياع الطااال  فاى هاذه التجربااة، والتعارف علاا
الاتعلم الخاادمي علااى فهمهام للمجتمااع ومبادهااه وأخالقياتاه، ومهاااراتهم فااى التواصال عباار الثقااافي، 
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وأيخااااا قيااااس أثاااار الاااتعلم الخاااادمي علاااى المجتمااااع المحلاااى، وهاااال أدق إلاااى تغيياااار ملماااوس فااااى 
المجتماع؟، وساااهم فااى حاال مشاكالته، وهااذه النتاااهخ والتقييمااات تعطاى معلومااات قيمااة ألعخاااء 

 يئة التدريس للتخطيط لبرامخ التعلم الخدمى فى المستقبل.ه

 را.  ــــؤثــــة املــــافيــــل الثقــــوامــــوى :العــــالق -3
 وتتمثل فيما يلى:

 ىوووووواسووول السيووواموووالاأ( 

ويتمثل ذلك فى رابة جامعة والية ميتشيجان ورغبتها فى تحقيق سياسة الواليات المتحد 
ة فى إقامة مجتمع ديمقراطى، وتلبية احتياجات المجتمع وتوفير بيئة آمنه للتعلم والعمل األمريكي

والعيش، وتتمتع الجامعاة بسامعة دولياة لفلسافتها المبنياة علاى تعزياز العالقاات، و شاراك المجتماع 
فاى وضاع اساتراتيجيات للحاد مان الجريماة، وتساعى الجامعاة إلاى مسااعدة المجتماع علاى مواجهاة 

مان خاالل التوعيااة، والبحاوث الجامعياة التاى تخاادم المجتماع، والقياام بكامال مسااؤولياتها  اإلرهاا 
، وبالتاالى وجادت جامعاة واليااة (44)القانونياة والساالمة العاماة المؤسساية واإلخالقياة تجاااه المجتماع

ميتشايجان أن الاتعلم الخادمى ماان أفخال األنماا  التعليمياة التااى تسااعدها علاى تحقياق سياسااتها 
فير بيئااة آمنااه للمجتمااع، و قامااة مجتماااع ديمقراطااى قاااهم علااى تحقيااق العدالااة االجتماعياااة فااى تااو 

والمسااواة، وماان هناا قاماا  الجامعااة بتقاويم أداء الطااال  ودورات الااتعلم الخادمى وبرامجااه، وذلااك 
لتعاارف علااى أثااار الااتعلم الخاادمى علاااى الطااال  وعلاااى المجتمااع، والتعاارف علاااى دوره فااى إعاااداد 

 المسئولية المدنية واالجتماعية تجاه المجتمع المحلى والعالمى. الطال  لتحمل
 ادىوووووول اج تصووووامووووالاب( 

، 2007يشااير التاااريا الحااديو إلااى أن االقتصاااد العااالمى باادأ فااى االنخفاااض فااى عااام 
 وسادت حالة من الرنود العالمى الناتخ عن أزمة السيادة األوربية والتباطؤ فى النماو االقتصاادق
للواليااااات المتحااااادة األمريكيااااة والصاااااين، وهااااذا دفاااااع جامعاااااة واليااااة ميتشااااايجان إلااااى إتخااااااذ بعاااااض 
اإلجااراءات للمسااااهمة فاااى الحاااد مااان األزماااة، مااان خاااالل تجدياااد المباااانى، و نشااااء أحيااااء جديااادة، 
و عطااااء فرصااااه للطاااال  للمساااااهمة فااااى تقاااديم خاااادمات للمجتمااااع األمريكاااى والمجتمااااع العااااالمى، 

رامخ األكاديميااة واألنشاطة التااى تخادم المجتمااع، حياو تااؤمن الجامعاة أن هااذا واالعتمااد علااى البا
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الجيل من الطال  يحتاج إلى مهارات للمشارنة والمساهمة فاى المجتماع العاالمى، وبالتاالى تهاتم 
جامعاة واليااة ميتشايجان بااالتعليم القااهم علااى العمال وخدمااة المجتماع للوصااول إلاى خااريخ مسااتعد 

، ولقاد أثاار ذلاك علاى سياسااة جامعاة والياة ميتشاايجان (45)فاى المجتمااع العاالمى لتحمال دوراا قياديااا
ورغبتهاا فاى المسااعدة فاى مواجهااة األزماة والاتخلص مان القاايم التاى خلفتهاا العوامال االقتصااادية، 
ووجدت الجامعة أن السبيل الوحيد هاو تبناى نماط جدياد يسااعدها فاى تنمياة انتمااء طالبهاا تجااه 

شااكالته ومعايشااتها ومواجهااة قاايم الفرديااة واألنانيااة المساايطرة علااى الشاابا ، المجتماع والشااعور بم
 ونان هذا النمط هو التعلم الخدمى.

 ىوووواعوووول اججتمووووامووووالاج( 

فى مواقي الشبا  وأصبح النجا  مساٍو  2011-2001ما بين  أثرت األحداث العالمية
ا ، وأصاابهم القلاق، وفقادوا العالقاات االجتماعياة للمال، ويدرنون العالقة بين المال والقايم والنجا

فى ظل سيطرة األنانية وقيم الفردية، وأصبحوا يتسألوا عن حاجتهم للتعليم الجامعى فى حين أن 
أشاااقاءهم األكبااار ساااناا حصااالوا علاااى تعلااايم جاااامعى وغيااار قاااادرين علاااى الحصاااول علاااى وظيفاااة، 

شخصاية وقايمهم، وأصابحوا يبحثاوا عان حلااول وارتفااع ملكياة المناازل أثار هاذا نلاه علااى آراههام ال
ساهلة، ومان هناا تااتى مهمااة جامعاة والياة ميتشايجان فاى إعااداد الطاال  للمسااهمة بالكامال نقااادة 
مواطنيين على مستوق العالم، وتبسيط العمليات لهذه المجموعة القادمة للجامعة من جيل األلطية 

رنازت الجامعاة فاى برامجهاا علاى األنشاطة  الجديدة، وتزويدهم بمهارات حل المشكالت، وبالتالى
، (46)الخدمية، و دماج الطال  فى المجتمع، ومعايشة واقع المجتماع مشاكالته مان خاالل التجرباة

ونان السبيل الوحيد أمام الجامعة هاو الاتعلم الخادمى لكاى تساتطيع تزوياد الطاال  بمهاارات حال 
 ومشكالته.المشكالت، والتفكير النقدق، ومعايشتهم لواقع المجتمع 

ولقاد انعكاس ذلاك فاى حارص جامعاة واليااة ميتشايجان علاى إعاداد الطاال  للمشاارنة فااى 
مشااروعات الااتعلم الخاادمي، و يمانااه أن الطااال  هاام األساااس الااذق تقااوم عليااه مشااروعات الاااتعلم 
الخااادمي، وأن هاااذه المشاااروعات وضاااع  مااان أجااال ربطهااام بمجاااتمعهم، وتزويااادهم بمهاااارات حااال 

ليكونوا مواطنين فاعلين فى المجتمع، ومن هنا ناان الباد أن تقاوم الجامعاة المشكالت، و عدادهم 
 بالتعرف على أثر التعلم الخدمى على الطال  وعلى المجتمع وذلك من خالل تقويم التعلم الخدمى.
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 خربا جامعة الربتا فى تقويم التعلم اخلدمى.  اخلطوا الرابعة:

 وره.ــــى :تطــــدمــــم اخلــــأا التعلــــنش -1

، وناااان 2003باادأت جامعاااة البرتاااا فاااى تطبياااق برنااامخ الاااتعلم الخااادمي المجتمعاااي عاااام 
مقتصااراا علااى نليااة األدا  بالجامعااة، ولقااد تخاامن  الساانة األولااى ثااالث مقااررات فااى قساام علاام 

طالب،  40االجتماع، وعلم النفس، وقسم الدراما والمسر ، واشترك بها ثماِن منظمة مجتمعية، و
اا إلاى مؤسساة ماكونيال  2004وفاى عاام   J.W.Mc Connell Familyقادم  الجامعاة مقترحا

Foundation  هى عبارة عن مؤسسة مجتمعية نندية مهتمه بالتعلم الخدمي المجتمعي، وتقوم(
بتوفير التمويل لمؤسساات التعليمياة الكندياة لادمخ الاتعلم الخادمي المجتمعاي فاى مناهجهاا، وبنااء 

هم المحلية، نما تقوم بتمويل اإلهتالف الكندق للتعلم الخدمى المجتمعى، شراكات قوية مع مجتمعات
( تشر  فيه خطتها لتوسيع 2005وقد أطلق  هذه المؤسسة برنامجها للتعلم المجتمعي فى يناير 

برامخ التعلم الخدمي بالجامعة ليشمل جميع الكليات بعد أن نان قاصر على نلياة األدا ، وفاى 
الاتعلم الخادمي المجتمعاي تساع نلياات، وذلاك فاى ضاوء مباادرة الاتعلم  شامل  أنشاطة 2007عاام 

)وهااااو عبااااارة عاااان برنااااامخ لتقااااديم الاااادعم  Learning-Advising Beyondوتقااااديم المشااااورة 
األكاديمى واالستشارات التعليمية الالزمة لدعم فرص التعلم التجريبي بالجامعة، وتقديم بيئة تعليمية 

لى التنقل فى رحالت الجامعة(، ولقد قدم المرنز فى هذا العام ما مناسبة للطال ، ومساعدتهم ع
% منها يرنز على تنمية البيئة، 36موضوع من موضوعات التعلم الخدمي، ونان  2657يقار  

ساعة تطوعية لكل مشروع خدمي،  50-20منظمة مجتمعية، ومن  67حيو قدم الدعم لحوالى 
ة قادم  للمشاروعات البئياة، وذلاك بالتعااون ماع سااعة تطوعيا 19000نتخ عنها ما ال يقل عن 

 . (47) برنامخ التعليم البئيى لتقديم أنشطة تعليمية بيئة تفاعلية

ولقاد اسااتمرت باارامخ الااتعلم الخاادمي فااى التوسااع والتطااور، حيااو شااهد نمااواا هاااهالا حتااى 
شاااااريك  187دورة، و 58إلاااااى  2015وصاااال عااااادد دورات الاااااتعلم الخاااادمي المجتمعاااااي فاااااى عااااام 

% فااى مشاارنة الطاال  علااى 1007طالاب، ويمثال ذلااك نماواا ماذهالا بنسابة  1506عاى، ومجتم
وفاااى معااادل زياااادة عاااادد  %،112، أو بمعااادل نماااو سااانوق يبلاااا  2006مااادق تساااع سااانوات منااااذ 

 .(48)%38%، وفى معدل زيادة الشرناء المجتمعيين 43الدورات 
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م الخادمي المجتمعااي، وتعاد جامعاة البرتااا مان أفخال الجامعااات الكندياة فاى تطبيااق الاتعل
وهذا ما اقره اإلهتالف الكندق للتعلم الخدمي المجتمعى، نما تعد من أواهل الجامعات الكندية فى 
مجاااال الااااتعلم الخاااادمي المجتمعااااي، وتقاااوم فكاااارة الااااتعلم الخاااادمي المجتمعاااي بالجامعااااة علااااى ربااااط 

طاقاتهم ومواهبهم ووقتهم  المناهخ الدراسية األكاديمية بالخبرات المجتمعية، وتقديم الطال  لكافة
للمنظمااااات المجتمعيااااة نجاااازء مااااان دراسااااتهم، وحااااثهم علااااى التفاعااااال مااااع تعلمهاااام بطاااار  جديااااادة، 
واكتشاف العالقة بين النظرية والتطبيق، وتتمياز بارامخ الاتعلم الخادمي المجتمعاي بالجامعاة بأنهاا 

تمعيااااة، ويصاااامم مسااااتمرة وتعاونيااااة، وفيهااااا يصااااي شاااارناء المجتمااااع تطلعاااااتهم واحتياجاااااتهم المج
أعخاء هيئة التدريس مشروعاتهم الخدمية وأهدافهم الدراسية إلدماج هذه الخبرات المجتمعية فى 

 :(49)المناهخ الدراسية للطال ، ويهدف التعلم الخدمي المجتمعي بجامعة البرتا إلى ما يلي

  تطاااااااوير المهااااااااارات الشخصاااااااية، واألكاديميااااااااة، واالجتماعياااااااة للطااااااااال ، ومهاااااااارات حاااااااال
 الت، والمهارات القيادية، وتنمية التفكير النقدق.المشك

 .اكتسا  الطال  الخبرة العملية، وزيادة الوعى العام بالقخايا المجتمعية 

 .تشجيع التعاون بين الجامعة والمجتمع 

  ،اكسااا  عخاااو هيئاااة التااادريس الخباارة مااان خاااالل التعااارف علااى طااار  تدريساااية جديااادة
يدة للتعلم التعاوني، وموضوعات بحثية متعلقة وتعزيز التعلم النشط، واكتشاف طر  جد

 بالواقع المجتمعي.

 .تنمية المجتمع الكندق، وتلبية احتياجاته، وحل مشكالته 

 .تعزيز إحساس الطال  باالنتماء للمجتمع، والشعور بالهوية، والمواطنة 

 أهداف تقويم التعلم اخلدمى جبامعة الربتا. -2

الخدمي المجتمعي لتحقيق عدة أهداف، ومنها المسااهمة تقوم جامعة البرتا بتقويم التعلم 
فااى التعاارف علاااى مجموعااة مااان المعااارف العلمياااة حااول الاااتعلم الخاادمي المجتمعاااي، وغيرهااا مااان 
ممارساات الااتعلم المجتمعياة، وتااوفير فاارص للماوظفين وطااال  الدراسااات العلياا تطااوير مهاااراتهم 

 :(50)ما يلي البحثية، وتتخمن عملية التقويم عدة عناصر، ومنها
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 .استطالعات رأق من جميع المشارنين فى نهاية نل فصل دراسي 

 .دراسات متابعة ا ثار طويلة األجل لمشارنة الطال  فى التعلم الخدمي المجتمعي 

 .دراسات حالة متعلقة لدورات أو مشاريع التعلم الخدمي المجتمعي 

 ل دورات الاتعلم الخاادمي تحليال أشاكال الكتابااة والمهاارات التاى يطورهااا الطاال  مان خااال
 المجتمعي.

 .اإلستكشافات المفا يمية لعلم أصول التدريس والنظرية لتعلم الخدمي 

 أشكل تقويم التعلم اخلدمى جبامعة الربتا. -3

 وتشمل عملية التقويم ما يلى:

األدوات التقييميااة التاى تساتخدم فااى الاتعلم الخاادمي المجتمعاي بجامعااة  تقووويم أدا  الطووقب:أ( 
رتا تتخمن أداء الطالب حيو يتم استخدام المقاييس الوصاطية ألداء الطاال ، والتاى الب

تتخمن ملفات اإلنجاز التى توضح عمل الطالاب علاى مادار الفصال الدراساي، وتشامل 
، نماا تتخامن (51)ملفاات اإلنجااز التكليفاات والواجباات واألبحااث التاى نلاي بهاا الطالاب

ااا األختبااارات عملياة تقياايم الطااال  المشاروعات الخد ميااة التااى نلااي بهاا الطااال ، وأيخا
النهاهياة فاى نهاياة ناال فصال دراساي، وبالنسابة للاادرجات الخاصاة بالمشاروعات الخدميااة 
تكون بالتشاور مع الشريك المجتمعاي، نماا يطلاب مان الطاال  فاى نهاياة مشاروع الاتعلم 

ا  الخاااعي، الخااادمي نتاباااة تقريااار بمالحظااااتهم عااان تجاااربتهم، وتحدياااد نقاااا  القاااوة ونقااا
 .(52)ونتابة اقتراحاتهم للتحسين فى السنوات التالية

وتتخمن مقاييس نمية توضح معدل نجا  الطال ، ومعدل  تقويم دورات التالم الخدمى:ب( 
المواطناااة، والمثااااابرة، والمواظباااة، والتعاااااون، والعدالاااة االجتماعيااااة، ونتااااهخ المقارنااااة بااااين 

ات التقليديااة، والمقارناة بااين الطاال  المشااارنين دورات الاتعلم الخادمي المجتمعااي، والادور 
 .(53)فى دورات التعلم الخدمي المجتمعي وغير المشارنين

تقاوم جامعااة البرتاا نال سانة دراساية بأعاداد تقريار لتقياايم  تقوويم برنوامج الووتالم الخودمي:   ج( 
نقاا  برنامخ التعلم الخدمي المجتمعي بالجامعة، وذلك لمعرفة نقا  القاوة فاى البرناامخ، و 
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الخاااعي، ومجااااالت التحساااين، ويشااامل التقرياااار مااادق رضاااا المشاااارنين عااان البرنااااامخ، 
وفواهاد البرنااامخ ، ومجااالت الااتعلم، والبارامخ المشااارنة، والحاواجز والعقبااات التاى تحااول 
دون المشااااااارنة فاااااااى البرنااااااامخ ، ومجااااااااالت التحسااااااين، وتحصااااااال الجامعااااااة علاااااااى هاااااااذه 

نهاية الفصل الدراسي للطاال  المشاارنين  المعلومات عن طر  عمل استطالع رأق فى
فااى دورات الاااتعلم الخااادمي المجتمعاااي، والطاااال  غياار المشاااارنين، وهااام الطاااال  الاااذين 
يفخاالون عااادم المشاااارنة فاااى دورات الاااتعلم الخااادمي، وهاااذا فاااى حالاااة أن تكاااون الااادورات 

ااا اسااتطال عات اختيارياة؛ أمااا فااى حالاة الاادورات االجباريااة يشااارك جمياع الطااال ، وأيخا
رأق ألعخااء هيئااة التادريس، واسااتطالعات رأق خاصاة لشاارناء المجتماع، وهاام ممثلااين 

 .(54)المنظمات المجتمعية التى تقدم لهم المشروعات الخدمية

 را.ــــؤثــــة املــــافيــــل الثقــــوامــــوى :العــــالق -4

 وتتمثل فيما يلى:

 ىووواسووول السيووواموووالاأ( 

ياسااي علااى الااتعلم الخاادمي، حياو تعااد نناادا دولااة فيدراليااة يحكمهااا نظااام أثار العاماال الس
ديمقراطااي تمثيلاااي وملكياااة دساااتورية، وتهااادف سياساااتها إلااى إقاماااة مجتماااع ديمقراطاااي قاااوق يتسااام 
باالتنوع وتنمياة رأس الماال االجتمااعى، وتعزياز مبادأ تكاافؤ الفارص، حياو اعتبارت جامعاة البرتااا 

تنمياااة المجتماااع وحاال مشاااكالته، وتعزيااز األحاااوال االجتماعياااة  الااتعلم الخااادمى شااكالا مااان أشااكال
واالقتصااااادية والسياساااااية والثقافياااااة، ورباااااط الطاااااال  بمجاااااتمعهم، وتنمياااااة المسااااائولية االجتماعياااااة 

، ولقاااد أثااار ذلاااك علااى جامعاااة البرتاااا وساااع  الجامعااة إلاااى مسااااعدة المجتماااع علاااى (55)والمواطنااة
يو يهادف الاتعلم الخادمى بجامعاة البرتاا إلاى تطاوير تحقيق المساواة من خالل التعلم الخدمى، ح

المهااارات الشخصاااية، واألكاديميااة، واالجتماعياااة للطااال ، ومهاااارات حاال المشاااكالت، والمهاااارات 
القيادياااااة، وتنمياااااة التفكيااااار النقااااادق، واكتساااااابهم الخباااااارة العملياااااة، وزياااااادة الاااااوعى العاااااام بالقخااااااايا 

مجتماع، وتنمياة المجتماع الكنادق وتلبياة احتياجاتاه المجتمعياة، وتشاجيع التعااون باين الجامعاة وال
 وحل مشكالته، وتعزيز إحساس الطال  باالنتماء للمجتمع، والشعور بالهوية، والمواطنة.
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 ادىوووول اج تصووووامووووالاب( 

وُيعاد العامال اإلقتصاادق المتمثال فاى المنافساة، والرياادة العالمياة، والسايطرة علاى الساو  
ار من العوامل المؤثرة ذات العالقة، حيو تمثل نندا ثامن اكبر اقتصاد فى العالم واإلحتك العالمية

ومساتوق المعيشاة بهااا مان أعلاى المسااتويات، وهاى إحاادق أغناى دول العاالم، وعخااو فاى منظمااة 
وحلاي الشامال األطلساى ومجموعاة الادول الادول الصاناعية  االقتصاد والتنمية ومجموعة الثماني

ومنظمة الدول األمريكية ومنظمة التجارة العالمية ودول الكومنولو، وتمر  السبع ومنظمة اإلبيك
بنماو هاهال فاى مجاال التكنولوجيااا المتقدماة، نماا يعتماد اقتصاادها علااى المعرفاة، وأثار ذلاك علااى 
المؤسسات التعليمية الكندية، ورغبتها فى تحقيق التميز والريادة األكاديمية والمؤسسية، ولقد ناتخ 

رنيز على المصلحة الذاتية المادية بدالا من الترنيز على القيم األجتماعية والمواطنة عن ذلك الت
والمسئولية االجتماعية، ونل هذه االتجاهات أثرت على التعليم العالى والجامعى، وظهر ذلك فى 
محاولاة مؤسسااات التعلاايم العاالي الكناادق مواجهااة الخاغو  الخارجيااة لسااو  العمال، والرابااة فااى 

ااا اشاراك الطااال  فاى المجتمااع، ومسااعدتهم فااى ممارساتهم حقااوقهم تحقياق  الريااادة والتمياز، وأيخا
، وأيمانااا مان جامعاة البرتاا أن السابيل لتحساين (56)ومساؤولياتهم االجتماعياة، وتحقياق الديمقراطياة

المجتمع هو التعليم، وحاجتها إلى اختيار طريقة تادريس ترناز علاى غارس اإلحسااس بالمساؤلية 
عية لدق الشبا  الكندق والمواطنة والمشارنة المجتمعية، فكان التعليم الخدمي هو المفتا  االجتما

لتحقيق ذلك من خالل مساعدة الطال  على ربط تجاربهم المجتمعية ببرامجهم األكاديمية، ويكون 
 بذلك ربط التعلم الخدمي بين التعليم األكاديمي وخدمة المجتمع.

 ىوووواعوووول اججتمووووامووووالاج( 

تاادعو الخطااة االسااتراتيجية لجامعاااة البرتااا تشاامل الاادعوة إلاااى تحقيااق التميااز المؤسساااي، 
وذلااك ماان خاااالل االلتاازام بالمساااواة والتناااوع والشاامول، حياااو تسااعى الجامعااة إلاااى تنويااع المعرفاااة 
ت وتحقياق العدالااة فااى المعاملااة لتعزيااز ثقافااة شااملة والترحيااب بالثقافااات المختلفااة واحتاارام وجهااا

النظر العالمية، وتشجيع التبادل الحر لألفكار وتقدير وجهات النظر المختلفة والتعاون والمرونة 
فااى التعاماال، واحتااارام المجتمااع وتقااديم الااادعم لااه، وتتمياااز الجامعااة بأنهااا مختلطاااة وغياار طاهطياااة 

م الخادمي ، ولتحقيق ذلك قام  جامعة البرتا بتبنى مفهاوم الاتعل(57)وتشجع على التعددية الثقافية
وقاما  باساتخدامه لتحقيااق المسااواة والعدالااة ومسااعدة المجتماع وتقااديم الادعم لااه، والتعارف علااى 
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الثقافاات المختلفااة ماان خااالل الااتعلم الخاادمي العااالمي، حيااو تقااوم فكاارة الااتعلم الخاادمي بالجامعااة 
طاقاااااتهم  علاااى ربااااط المنااااهخ الدراسااااية األكاديمياااة بااااالخبرات المجتمعياااة، وتقااااديم الطاااال  لكافااااة

ومواهبهم ووقتهم للمنظمات المجتمعية نجزء من دراستهم، وحثهم على التفاعل مع تعلمهم بطر  
جديدة، واكتشاف العالقاة باين النظرياة والتطبياق، ومان هناا قاما  الجامعاة بتقاويم الاتعلم الخادمى 

 لتعرف على أثر التعلم الخدمى على الطال  والمجتمع.

 وره.  ـــــى :تطـــــدمـــــم اخلـــــأا التعلـــــنش -1

إال أنها  الخدمى،على الرغم أن جامعة الزقازيق حتى األن لم تقم باستخدام مفهوم التعلم 
تقاوم باابعض الجهاود واألنشااطة التاى تناادرج تحا  مساامى الاتعلم الخاادمى، و ذا نانا  الجامعااة لاام 

تخدم الااتعلم الخاادمى بمفهوماااه المتعااارف عليااة، ولكنهاااا لهااا جهااود نبيااارة فااى خدمااة المجتماااع، تساا
حيو قام  الجامعة بإنشاء قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة إيماناا منها أن الجامعة هى مرنز 
اإلشااعاع العلمااى والثقاااافى فااى المجتماااع وبهااا تااارتبط عمليااات التطاااوير والتنميااة، فهاااى التااى تعاااد 

وادر البشاااارية المتخصصااااة، وتسااااهم عاااان طريااااق المراكااااز والوحاااادات التابعااااة لهااااا فااااى دراساااااة الكاااا
 مشكالت المجتمع، وتقديم الحلول المناسبة لها.

باساتحداث وظيفاة ناهاب  1988لسانة  1142لقرار رهيس مجلاس الاوزراء رقام  واستجابة
امعاة بإنشااء قطااع ثالو لرهيس الجامعة يخاتص بشائون خدماة المجتماع وتنمياة البيئاة قاما  الج

ويعكاس القطاااع دور جامعااة الزقاازيق فااى خدماة المجتمااع وتنميااة  خدماة المجتمااع وتنمياة البيئااة،
البيئة، ويقوم القطاع باإلشراف على المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص والمنشاتت الجامعياة 

ت والمااؤتمرات التااى التاى تقاادم خاادماتها للمجتمااع والبيئاة المحيطااة، نمااا يقااوم القطااع بعقااد الناادوا
ا بتنظيم القوافل الخدمية )قوافل طبية، وقوافل بيطرية،  تعمل على رفع الثقافة البيئية، ويقوم أيخا

وقوافااال توعياااة،.......( للتفاعااال المباشااار ماااع المجتمااااع المحااايط، ويهااادف القطااااع إلاااى: توثيااااق 
ه ذات الطاابع الخاااص العالقاة باين الجامعاة والمجتمااع مان خاالل توجياه أنشااطته ووحداتاه ومراكاز 

الخدمية والبحثية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتقديم الخدمات واالستشارات الفنية فى مختلاي 
المجاالت والتخصصات بما يساهم فى تنفياذ خطاط التنمياة التاى تتبناهاا الدولاة وفاق اساتراتيجية 

 .(58)2030التنمية المستدامة مصر 
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لبيئة بجامعة الزقازيق لدعم المسيرة القومية للتنمية ويسعى قطاع خدمة المجتمع وتنمية ا
، وتبناااااى 2030ومشاااااروعاتها العمالقاااااة لتحقياااااق التنمياااااة المساااااتدامة فاااااى دور اساااااتراتيجية مصااااار

األبحااث العلمياة المنتجاة التاى تسااهم فاى دراساة و يجااد الحلااول للمشاكالت والظاواهر البيئاة التااى 
، حيااو تعماال علااى تطااوير الدراسااات والبحاااوث تواجااه المجتمااع علااى المسااتوق القااومى والمحلااى

البيئية من أجل اساتغالل الماوارد المتاحاة وربطهاا باالمجتمع الصاناعى المصارق والعاالمى بحياو 
تكاون قابلااة التنفياذ بمااا يحقاق األهااداف المرجاوة، ويتخااح ذلاك فيمااا تشاهده الجامعااة مان التعاااون 

 .(59)مع المدنى ورجال األعمال والصناعةالمثمر بين الجامعة واإلدارة المحلية ومؤسسات المجت

 ع:  ــة اجملتمــدمــة خــات :أنشطــر:عــم مشــويــتق -2
تعتمد جامعة الزقازيق فى عملية تقويم المشروعات والمبادرات التطوعية لخدمة المجتمع 
علاى المساابقات التااى تعقادها الجامعااة بالتعااون مااع الجمعياات التااى تخادم المجتمااع، ومان أمثلااة 
ذلك ما قام  به الجامعة من خالل تنظيم أكبر مسابقة فى نافة المجاالت واألنشاطة المجتمعياة 

جمعياااة بناااك األفكاااار المصااارق بالزقااازيق، وتتخااامن المساااابقة عااادة مجااااالت منهاااا  بالتعاااون ماااع
المباادرات التطوعيااة فااى خدمااة المجتمااع والبيئاة، والشااعر، واالنشاااد الااديني، والغناااء والموساايقى، 

شااغال اليدويااة، والقصاااة القصاايرة، واألفاااالم القصاايرة، والتصااوير الفاااوتغرافي، ويحصاال الفااااهز واأل
 .(60) األول، والثاني، والثالو على جواهز مالية

 را.ــــؤثــــة املــــافيــــل الثقــــوامــــوى :العــــالق -3
 وتتمثل فيما يلى:

 ىوووواسوووول السيووووووامووووالاأ( 

ااا مخاا  أحاادث تشااوهات، أن العهاد ال سياسااى الساائ الااذق امتااد ألكثاار ماان عشاارين عاما
وتخريااب وفساااد فااى مؤسساااات المجتمااع المصاارق بمااا فيهاااا الجامعااة، واتباااع الحكومااة المصااارية 
سياسااات تتسااام بااابطء اتخااااذ القااارار واللاااين أحيانااااا؛ ولقاااد شاااجع ذلاااك علاااى زياااادة نزعاااات اإلجااارام 

ااااا زياااادة نشااااا  والبلطجاااة حتاااى أصاااابح العناااي ماااان السااامات ا لبااااارزة فاااى الشااااأن السياساااي، وأيخا
الجماعااااااااات األرهابيااااااااة، وأصاااااااااحا  المصااااااااالح، ومبالغااااااااة الشااااااااابا  فااااااااى إسااااااااتعمال المظااااااااااهرات 
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واإلحتجاجاات نوسايلة للخاغط سااعد علااى إثاارة الصاراعات، و حاداث فااتن مان شاأنها تاؤثر علااى 
ى المجتمااع المصاارق إلااى إساتقرار الاابالد، ولقااد أثاار ذلااك علااى إنتقااال ظاااهرة العنااي واإلرهااا  فاا

الجامعااااة عاااان طريااااق قلااااة ماااان الطااااال  والعاااااملين فااااى الجامعااااة الااااذين لهاااام عالقااااة بالجماعاااااات 
اإلرهابياة، وأصابح ذلاك يمثال خطاراا علاى الجامعاة، وعلاى إمكانياة تفشاي ظااهرة العناي واإلرهاا  
باااين طااااال  الجامعاااة، وماااان هناااا اتجهاااا  الجامعاااة إلااااى دماااخ خدمااااة المجتماااع ضاااامن المقااااررات 
الدراساية، وذلاك لتحصاين الطاال  ماان األفكاار المنحرفاة التاى تهاادد المجتماع، والعمال علاى بناااء 
شخصاية متوازناة لمواجهاة العناي واإلرهاا ، و تحقياق االنتمااء للمجتماع وحال مشاكالته، والعمال 

 .(61)ضمن فريق، وتطبيق مفردات المنهخ الدراسي فى تحقيق التنمية للمجتمع
 ادىوووو تصل اجووووامووووالاب( 

يعااني االقتصااد المصارق مان انخفااض معادل نماو النااتخ المحلاي اإلجماالي، وأد  ذلااك 
إلاااى زياااادة معااادالت الفقااار، وارتفاااااع معااادالت البطالاااة، وعااادم العدالااااة فاااى توزياااع الااادخل، وعجااااز 
الموازنااة العامااة للدولاااة، واإلسااتعانة باااالقروض الخارجيااة، باإلضاااافة للعجااز فاااى المياازان التجاااارق 

، ومان منطلااق أن التعلايم الجااامعي (62)يجاة عجاز الصااادرات، وتفااقم حجاام الادين العاام المحلااينت
يااؤدق دوراا محوريااااا فاااى التطااور االقتصاااادق، ويسااااهم فااى التنمياااة بصاااورة مباشاارة مااان خاااالل ماااا 
يقدماة مان قاوق بشارية متعلماة، وماا يغرسااه مان اتجاهاات إيجابياة نحاو العمال والتنظايم، وتحقيااق 

تماع، ومسااعدته فاى حال مشاكالته، اتجها  الجامعاات المصارية إلاى االهتماام بالعمال تنمياة المج
 التطوعي وخدمة المجتمع، وربطهم بالمقررات الدراسية.

 ىوووواعوووول اججتمووووامووووالاج( 

يعاني المجتمع المصرق من مشكلة خطيرة، وهى ضعي االنتماء الاوطني لادق الشابا  
ا  وخاصة بعض شبا  الجامعة للعمل خارج الوطن سواء فى المصرق، وتظهر فى رابة الشب

الدول العربية أو الدول األجنبية أثناء الدراسة أو بعد التخرج، هذا باإلضافة إلاى بعاض الشابا  
الااذين يسااعون للحصااول علااى جنساايات أجنبياااة، ويتفاااخرون بااأن جنساايتهم أجنبيااة، نمااا أصااابح 

اس باا خرين، واإلحجاام عاان المشاارنات السياسااية الشابا  يتصافون بعاادم المباااله، وعادم اإلحساا
واالجتماعية، وهذا يكشي بوضو  عن وجود خلل فى العالقة التى تربط الشبا  بوطنهم، ويعنى 
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هاذا أن هنااك قصاوراا مجتمعيااا تجااه تادعيم االنتمااء الاوطنى لادق الشابا ، األمار الاذق أد  إلاى 
، ومن هنا (63)ى تحقيق طموحاتهم وآمالهمضعي ثقة بعض الشبا  فى وطنهم، وفلى قدرتهم عل

يتخح أن المجتمع المصرق يعاني من العديد من المشكالت االجتماعياة؛ األمار الاذق أدق إلاى 
اتجااااااه الجامعااااااات المصاااااارية إلااااااى األهتمااااااام بخدماااااة المجتمااااااع، و شااااااراك الشاااااابا  فااااااى األنشااااااطة 

ك لمسااعدة المجتمااع علااى والمشاروعات الخدميااة، ودماخ خدمااة المجتمااع باالتعليم األكاااديمي، وذلاا
 تحقيق التنمية، وزيادة انتماء الشبا  الجامعي للمجتمع.

وعلاى الارغم مان هاذه الجهاود التاى تقاوم بهاا جامعاة الزقاازيق إال أن هنااك بعاض األمااور 
 التى يجب توضيحها، وهى أن الجامعة تعاني من:

 جاااه المجتماااع ماااان ضاااعي إرتباااا  المنااااهخ والمقاااررات الدراساااية بااااالواقع الحاااالي، وماااا يوا
 مشكالت، واإلكتفاء بالجانب النظرق دون التطبيقي.

 .ضعي العالقة بين الجامعة والمجتمع، وضعي ثقة المجتمع فى الجامعة 

 .إفتقاد الطال  الجامعيين للهوية، وضعي إنتماههم للمجتمع، والبعد عن مشكالته 

  خدمة المجتمع. عزوف طال  الجامعة عن المشارنة فى األنشطة الطالبية، وأنشطة 

  عزوف أعخاء هيئة التدريس عن تقديم أبحاث لخدمة المجتمع، أو المشارنة فى برامخ
 خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومان هناا يمكان القاول أن جامعاة الزقاازيق فاى حاجاة ماساة إلاى حلاول ومقترحاات جديادة 
يم المواطنة والمشارنة الفعالة تمكنها من إعادة ثقة المجتمع فيها، وتقوية العالقة بينهم، وتعزيز ق

فااى المجتمااع لاادق الشاابا  الجاااامعي، حتااى تكااون قااادرة علاااى تحقيااق التنميااة الشاااملة للمجتماااع، 
 وتحقيق حاجاته، وحل مشكالته.

 :وتتمثل فيما يلى

 ى ــــدمــــم اخلــــأا التعلــــنش -1
فاى دواعااي ومباررات نشاأة الاتعلم الخادمي، ومان هااذه  الجامعاات المختاارة للدراساة تتشاابه

المباااررات راباااة الجامعاااات فاااى مسااااعدة مجاااتمعهم المحلاااي فاااى حااال مشاااكالته، وتلبياااة حاجاتااااه، 
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و شااراك الطاااال  وأعخااااء هيئاااة التااادريس فااى القخاااايا االجتماعياااة، وتنمياااتهم ليكوناااوا ماااواطنين 
نين فاى مساتقبل أفخال للمجتماع، ويكوناوا منتجاين ومساؤولين ومشاارنين فاى نافااة فعاالين ومشاار 

المشروعات المجتمعية، والمشارنة فى نهخة المجتمع وتقدماه، ويمكان توضايح هاذا التشاابه فاى 
 ضوء بعض المفا يم االجتماعية ومنها:

 فااااى أنشااااطتها هاااى التاااازام الجامعااااة نحاااو المجتمااااعالمساااائولية الميتمليااااة لليامعااااات: 
التعليمياااة والبحثياااة والخدمياااة المجتمعياااة بماااا يتخااامنه مااان مسااائوليات تنموياااة وثقافياااة وسياساااية 
واقتصااادية وغيرهااا، حيااو تعماال الجامعااة علااى ممارسااة مجموعااة ماان المباااد  والقاايم ماان خااالل 
وظاهفهاا الرهيسااية، وجااوهر الاادور االجتماااعى للجامعاات يتمثاال فااى االلتاازام بالعدالااة والمصااداقية 

ياز وتعزياز المسااواة المجتمعياة والتنمياة المسااتدامة واالعتاراف بالكراماة والحرياة للفارد وتقاادير والتم
، وهاااذا الااادور االجتمااااعى (64)التنااوع والتعااادد الثقاااافي وتعزيااز حقاااو  اإلنساااان والمسااائولية المدنيااة

 للجامعه ما يسعى التعلم الخدمى إلى تحقيقه. 

ساتخدام الاتعلم الخادمي بجامعاتهاا ألنهاا ونساتخلص مان ذلاك أن الجامعاات اتجها  إلاى إ
تدرك أنه يعزز مشارنة الطال  بمجتمعهم، ويوفر نم نبير من الموارد البشرية لمجتمع، ويساهم 
فاااى تلبياااة احتياجاتاااه، وتحقياااق مشاااروعاته التنموياااة، ويسااااعدها فاااى تحقياااق التنمياااة المسااااتدامة، 

لاااى مسااااعدة مجاااتمعهم فاااى تحقياااق والنهخاااة المجتمعياااة، ألن الاااتعلم الخااادمي يشاااجع الطاااال  ع
 التنمية والنهخة، واستخدام التفكير االبداعي والنقدق فى حل مشكالته.

فااى تااااريا نشااأة الااتعلم الخااادمي، حيااو تعااد جامعاااة  الجامعااات المختاااارة للدراسااة تختلاا 
فاى والياة ميتشايجان أقادمهم تطبيقااا للاتعلم الخادمي بكلياتهاا، أماا جامعاة البرتاا، تعاد جامعاة حديثاة 

مجااال الااتعلم الخاادمي، أماااا جامعااة الزقااازيق لااام تقاام باسااتخدام مفهاااوم الااتعلم الخاادمى حتاااى األن، 
 ولكن تقوم بجهود وأنشطة تندرج تح  مسمى التعلم الخدمى.

ويرجاع هااذا االخاتالف فااى تاااريا النشاأة إلااى تااريا نشااأة الااتعلم الخادمى باادول جامعااات 
ا للاتعلم الخاادمي، ولقاد ظهاار الدراساة، حياو تعااد الوالياات المتحاادة األمر  يكياة أقاادم الادول اسااتخداما

المفهاوم بهاا فاى منتصاي الساتينات، أماا بالنساابة لجامعاة البرتاا يرجاع تااريا نشاأة الاتعلم الخاادمى 
ظهااور مفهااوم الاتعلم الخاادمي بكناادا فااى منتصاي التسااعينات، وجامعااة الزقااازيق المفهااوم  بهاا إلااى

 المفهوم، ولكن تقوم ببعض الجهود. غير منتشر بالجامعات المصرية ولم يطبق
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كما يرجع االختالف إلى سعى جامعة والية ميتشيجان فى تحقيق ر يتها التى تقوم على 
أن المجتمعات هى أفخل نماذج المواطنة للطال ، ويمكنها توجيه العمليات الخاصة بالتدريس 

أهمياااة النظرياااات  والبحااو العلماااي، نماااا تعااد المجتمعاااات هاااى أفخاال الفصاااول الدراساااية إلثبااات
الهامة، وواقع القخاايا االجتماعياة والسياساية واالقتصاادية الهاماة، وتارق جامعاة والياة ميتشايجان 
أن الااااتعلم الخاااادمي هااااو الوساااايلة التااااى سااااتمكنها ماااان إعااااداد الطااااال  ليكونااااوا مااااواطنين منتجااااين 

التعليمياة التاى ومسؤولين ومشارنين فى تطوير المشروعات السياسية واالقتصادية واالجتماعية و 
يساعى مجاتمعهم إلااى تحقيقهاا، و شاراكهم فااى التغييار االجتمااعي، والتأكيااد علاى العدالاة والمساااواة 

 والتسامح والنزاهة، فهذه القيم تعد جوهر المواطنة فى مجتمع ديمقراطي.

 ي:   ــــدمــــم اخلــــم التعلــــويــــتق -2

فى عملية التقويم، حيو يتميز بأنه شامل  جامعة والية ميتشيجان وجامعة البرتا تتشابه
ليشااامل تقاااويم أداء الطااااال ، وتقاااويم نجااااا  دورات الاااتعلم الخاااادمي، وتقاااويم نجااااا  بااارامخ الااااتعلم 
 الخادمي، نمااا تتميااز عملياة التقااويم بأنهااا مسااتمرة، ويمكان تفسااير هااذا التشاابه فااى ضااوء مفهااوم:

ى يااتم مان خاللهااا قياااس درجااة جااودة يعاارف بأنااه تلاك األنظمااة أو المقاااييس التاا، ضامان الجااودة
المؤسسة، وجودة برامجها، ودرجة الرضا المتحاورة حولهاا، أو هاو النظاام الاذق يقاوم باالتحقق مان 
أن مااا تقاااوم بهاااا المؤسساااة ماان أعماااال يتطاااابق ماااع اإلجااراءات والسياساااات التاااى قامااا  بكتابتهاااا 

دة عناصاار العمليااة التعليمياااة و عتمادهااا، وبالنساابة لخاامان جاااودة التعلاايم العااالى يعاارف بأناااه جااو 
المكوناة مان الطالااب، وعخاو هيئاة التاادريس، وجاودة الماادة التعليميااة بماا فيهاا ماان بارامخ ونتااب 
جامعية وطر  تدريس، وجودة مكان الاتعلم، والقاعاات الدراساية، والسياساات والفلسافات اإلدارياة، 

 . (65)تمع وسو  العملوالهياكل التنظيمية، وجودة التقويم، الذق يلبى احتياجات المج
والهدف الرهيس من التقويم هو ضمان جودة العملية التعليمية، ومدق تحقيقها ألهدافها، 
كماا يعاد التقااويم المساتمر شار  ماان شارو  تحقياق الجااودة، ولكاى تحقاق الجامعااة ضامان الجااودة 

التقاويم يعتبار  البد أن تتبع التقويم الشامل الذق يشمل نافة جوانب العملية التعليمية، وذلاك ألن
ا من عناصر الجودة الشاملة الذق يساعد فى تحقيق األهداف والتقدم والتطور، ومن  عنصراا مهما
هنا تسعى برامخ التعلم الخدمي إلى التقويم والتحسين المستمر وذلك لتحقيق الجودة الشاملة، من 

 خالل اعتماد برامخ التعلم الخدمي على التقويم المستمر والشامل.
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جامعاة واليااة ميتشايجان وجامعااة البرتااا وجامعاة الزقااازيق فاى الطاار  المسااتخدمة  تختلاا 
فاى عملياة التقاويم، حياو تعتماد جامعاة فارق ساتي  علاى اإلساتبيانات والمقاابالت فقاط فاى تقاويم 
نجااا  بااارامخ الااتعلم الخااادمي، أماااا جامعااة والياااة ميتشاايجان، وجامعاااة ألبرتاااا تقااوم بإعاااداد تقاااارير، 

ومقاابالت، ومناقشاة، والمالحظاة، وغيرهاا، وجامعاة الزقاازيق تعتماد فاى عملياة وعمال اساتبيانات، 
تقويم األنشطة والمشروعات الخدمياة علاى المساابقات التاى تعقادها بالتعااون ماع الجمعياات التاى 

 تخدم المجتمع، ويمكن توضيح ذلك فى ضوء مفهوم:

ملياات التقاويم، حيو يشكل التحسين المساتمر الهادف الارهيس مان ع التحسين المستمر
وهو عملية داهمة من أجل تحقيق مستوق جودة تدريجي فى نل العمليات والمخرجات، وعلى نل 
المساتويات مااع اإلعتماااد علااى آليااات تقااويم لااألداء مبنيااة فااى ضااوء بيانااات حقيقيااة ونافيااة ماان 
مقااادمى الخدمااااة والمسااااتفيدين منهااااا عاااان مواصااافات الخدمااااة المختلفااااة، وماااادق تحقيقهااااا ألهااااداف 
المتلقى لها، وتحدد عناصر عمليات التحسين المستمر فى عدة عناصر أساساية، وهاى الماتعلم، 
وبيئاااة الااااتعلم، والمحتاااوق ماااان حياااو )التنميااااة المهنيااااة المساااتمرة لعخااااو هيئاااة التاااادريس، والاااادعم 
المستمر له، وتقويم أعخاء هيئة التدرق للمتعلمين، والقيادة الفاعله الداعمه، والتنوع فى عمليتى 
التعلايم والاتعلم(، والمخرجاات ماان حياو )اإلنجااز األكااديمى، ودعاام المشاارنة المجتمعياة لتحقيااق 
نواتخ التعلم، وتنوع مخرجاات الاتعلم، ودعام الممارساات الجيادة لتحقياق الناواتخ، واساتخدام التقيايم 

اا لتحسين أداء المخرج(، ولقد أصبح دور الوزارات والحكومات المسئوله عن التعلايم خلاق اح تياجا
اا ورهايس يتمثاال فاى المعلومااات والبياناات عاان جاودة نظام التعلاايم ومؤسسااته ماان خاالل عاادة  مهما

، ولتحقيااق هااذا المفهااوم نجااد أن (66)آلياات منهااا مؤشاارات األداء ونظاام االعتماااد وضاامان الجااودة
جامعاات المقارناة تعتمااد علاى تنويااع وسااهل التقااويم مان أجاال الحصاول علااى معلوماات وبيانااات 

 ه لتحقق من مدق جودة برامخ التعلم الخدمى، وتحقيق اعتماد وجوده هذه البرامخ. كافي

ويمكان أن تسااتفيد جامعاة الزقااازيق مان أوجااه التشاابه واالخااتالف باين جامعااات المقارنااة 
فاى تقاويم الااتعلم الخادمي، وذلااك مان خااالل تنوياع طار  تقااويم الاتعلم الخاادمي، وأن تكاون عمليااة 

، وتشمل تقاويم الطاال  مان خاالل عخاو هيئاة التادريس ويسااعده شارناء التقويم شاملة ومستمرة
المجتماع، وتقااويم ماادق نجااا  مشاروعات الااتعلم الخاادمى وقياااس أثرهاا علااى المجتمااع بااأكثر ماان 

 طريقه، وقياس مدق نجا  مقرر التعلم الخدمي وتحقيقه لألهداف التى وضع من أجلها
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 ة:ــــدراســــج الــــائــــنت -1
 توصل  الدراسة إلى أن:

   جامعة والية ميتشيجان تعد من الجامعات الراهدة فاى مجاال الاتعلم الخادمى، حياو قاما
الجامعة بتطبيقه فى الستينات، ولها تاريا طويل فى هذا المجال، وتعتمد الجامعة فى عملية 

 تقويم أداء الطال ، وتقويم دورات التعلم الخدمى، وتقويم برنامخ التعلم الخدمى. علىالتقويم 

  جامعة البرتا من الجامعات الكندية الراهد فاى مجاال الاتعلم الخادمى، وتعتماد الجامعاة فاى
عمليااة تقاااويم الاااتعلم الخااادمى علاااى تقاااويم أداء الطاااال ، وتقاااويم دورات الاااتعلم الخااادمى، 

 لم الخدمى.وتقويم برنامخ التع

  جامعاة الزقااازيق لام تقاام بتطبياق الااتعلم الخاادمى حتاى األن، ولكنهااا تقاوم باابعض الجهااود
التاى تنادرج تحا  مفهااوم الاتعلم الخادمى، وبالتاالى ال يوجااد لادق الجامعاة أسااليب لتقااويم 

تنظااايم المسااابقات فاااى نافاااة  الااتعلم الخااادمى، وتعتماااد فااى تقاااويم األنشاااطة الخدميااة علاااى
 ه.األنشطة الخدمي

 ةـــرتحـــراءات املقـــة لإلجـــاكمـــارات احلـــاالعتب -2
تنطلق االجراءات المقترحة من منطلق الجمع ما بين التعلم األكاديمى وخدمة المجتمع، 
أق أن الجامعة تقوم بتطبيق التعلم الخدمى بشكل تدريجى حتى تصل إلى تطبيقه بشكل نامل، 

 مع، وتتمثل االعتبارات فيما يلى:وتقويم أثره على الطال  وعلى المجت
 .الشراكة مع المؤسسات المجتمعية، وتوثيق الصلة بين الجامعة والمجتمع 
 .التعاون بين شرناء المجتمع وأعخاء هيئة التدريس فى تقويم التعلم الخدمى 
  رفااااع جاااااودة ونفاااااءة الخااااادمات التعليميااااة والبااااارامخ التربويااااة المقدماااااة بالجامعااااة، لتصااااابح

 ة على المنافسة والريادة.الجامعة قادر 
 .االستفادة من خبرات الجامعات األجنبية فى تقويم التعلم الخدمى 
 .تطوير معايير قياسية لتقويم التعلم الخدمى بالجامعة 
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 ي  ــدمــم اخلــم التعلــويــة لتقــرتحــراءات املقــا:ر اإلجــحم -3

ى، وتكاااون تابعااة لمرناااز الاااتعلم تقااوم جامعاااة الزقااازيق بإنشااااء وحاادة لتقاااويم الاااتعلم الخاادم
الخاادمى فاااى حالاااة إنشااااءه أو تابعااة لمرناااز القيااااس والتقاااويم بالجامعااة، وتخااام الوحااادة عااادد مااان 
الخبراء فى مجال التعلم الخدمى، وعدد من الخبراء فى مجال التقويم والقياس، وعدد من أعخاء 

وتكون الوحدة مسائولة عان  المجتمع المحلى لتقويم أثر مشروعات التعلم الخدمى على المجتمع،
تزوياااد أعخااااء هيئاااة التااادريس الاااذين قااااموا بتحويااال مقااارراتهم إلاااى الاااتعلم الخااادمى باالسااااتبيانات 
الالزماة لتعارف علاى أثاار الاتعلم الخادمى علاى أداء الطااال ، واتجاهااتهم وقادراتهم، وتقاديم الاادعم 

ون عملياة تقاويم الاتعلم الخادمى الالزم لهم فى مجال تقويم التعلم الخدمى؛ والبد مان مراعااة أن تكا
 عملية شاملة ومستمرة، ويشمل ثالث آليات، وهم: 

 قب:وووم أدا  الطووويووووات تقووووآليأ( 

عمليااة تقااويم أداء الطااال  تنقساام إلااى جاازهين جاازء خاااص بااالمحتوق األكاااديمي للمقاارر 
 ، بالنساابة لتقااويم الدراساي، وجاازء خاااص بتقاويم أنشااطة الااتعلم الخادمى التااى قااام بتنفاذها الطااال

المحتوق األكاديمى سيكون عن طريق اإلختبارات التحريرية والشفوية، أما بالنسبة لتقويم أنشطة 
الااااتعلم الخاااادمي سااااايكون عاااان طريااااق تقاااااارير الطااااال  وأبحاااااثهم وعروضاااااهم التقديميااااة والتااااازامهم 

شااريك بالحخاور إلااى المنظماات المجتمعيااة مان خااالل ساجالت الحخااور والغياا ، وسيشااارك ال
المجتمعى عخو هيئة التدريس فاى عملياة التقاويم وسايكون مسائول عان متابعاة حخاور واياا  
الطاال  ومتابعاة عروضااهم وتقااريرهم وسالونهم، وسااوف تمثال أنشاطة الااتعلم الخادمى ماا ال يقاال 

 % من درجات الطال  النهاهية. 25عن 
 ي:وووودمووووم الخووووم دورات التالووووويووووات تقووووآليب( 

سوف يقوم عخو هيئة التدريس بإستخدام مقاييس نمية لتوضيح معادل نجاا  الطاال  
والمواطنة وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، ومقارنة نتاهخ دورات  والمثابرة وتحصيلهم، ومعدل المواظبة

التعلم الخدمي بنتاهخ الدورات التقليدية األخرق، ومن خالل هاذه المقااييس يساتطيع عخاو هيئاة 
بااالتعرف علااى أثاار دورات الااتعلم الخاادمي علااى إحااداث تغياارات إيجابيااة فااى تحصاايلهم التاادريس 

 األكاديمي، وفى تطوير مهاراتهم الشخصية واالجتماعية.
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 ي:ووودموووم الخوووج التالووورناموووم بوووويوووات تقوووآليج( 

اا أعخااء مان مرناز القيااس  سيقوم فريق عمال خااص بمرناز الاتعلم الخادمي ويخام أيخا
التقااويم بالجامعااة لمسااااعدة الفريااق فاااى تقااويم أثااار الااتعلم الخااادمي علااى الطاااال  وأعخاااء هيئاااة و 

التدريس وعلى أفراد المجتمع، وذلك من خالل المقابالت واإلستبيانات التى تصمم لهذا الغرض، 
والتى سوف يتم توزيعها على الطال  وأعخاء هيئة التدريس وأفراد المجتمع المحلي لتعرف على 

ار التغيرات اإليجابية التى أحدثها التعلم الخدمي، وبعد ذلك يتم إعداد تقرير شامل لمعرفة نقا  مقد
 القوة ونقا  الخعي التى واجه  برنامخ التعلم الخدمي، ومحاولة التغلب عليها فى المستقبل.

 املعوقات التى تواجه تطبيق االجراءات املقرتحة، :سبل التغلب عليها -4

ة مااان المعوقااااات التاااى قاااد تواجهاااه االجااااراءات المقترحاااة لتقاااويم الااااتعلم إن هنااااك مجموعااا
 الخدمي بجامعة الزقازيق، ويمكن عرض هذه المعوقات وسبل التغلب عليها، وهى نما يلى:

  التمويل الالزم لتطبيق مشروعات الاتعلم الخادمي، فهاذه المشاروعات تحتااج إلاى تكااليف
لى التمويل الحكومى، وتتأثر بالموازنة العامة مادية عالية، والجامعات المصرية تعتمد ع

للحكومة وما يصيبها من نقص أو زيادة، وضعي مواردها، وضعي قدرتها على تمويل 
هذه المشروعات، ويمكن التغلب على ذلاك مان خاالل طلاب العاون مان مؤسساات خدماة 

 المجتمع المحلية والدولية، ورجال األعمال المصريين.

خااااادمي إلاااااى وقااااا  فاااااى عملياااااة إعاااااداد المقااااارر الدراساااااي و عاااااداد الوقاااا  يحتااااااج الاااااتعلم ال
مشااروعاته قباال الباادء فاااى الساانة الدراسااية، ويمكااان التغلااب علااى ذلااك مااان خااالل تنظاايم الوقااا ، 
وتخطيف العبء التدريسي على أعخاء هيئة التدريس التى تقوم بتطبيق التعلم الخدمي، والتعاون 

 .د مقررات التعلم الخدمي لتوفير الوق بين أعخاء هيئة التدريس والمسؤلين عن إعدا
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