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ح

التعريف بالمجلة:

خالد  امللك  جامعة  »جملة  باسم:  حمكمة  علمية  جملة  خالد  امللك  جامعة  تصدر   
للعلوم الرتبوية«؛ وهي جملة هتدف إىل إتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس والباحثني من 
داخل اململكة أو خارجها لنشر أحباثهم العلمية األصيلة املكتوبة بإحدى اللغتني العربية أو 
اإلجنليزية يف العلوم الرتبوية، اليت مل يسبق نشرها، ومت االلتزام فيها بأخالق البحث العلمي 

واملنهجية العلمية املتعارف عليها. 
باملؤمترات  اخلاصة  والتقارير  العلمية،  البحوث  منها:  أبواب،  عدة  اجمللة  وتشمل 
والندوات وحلقات النقاش يف الرتبية عموًما، وملخصات الرسائل اجلامعية املتميزة اليت متت 

مناقشتها وإجازهتا، ومت التوصية بنشرها، وملخصات الكتب.

رؤية المجلة:

     الريادة يف نشر البحوث العلمية احملكَّمة فـي العلوم الرتبوية، والسعي للتصنيف    
ضمن أشهر قواعد النشر العاملية.

رسالة المجلة:

    نشر البحوث العلمية احملكَّمة فـي العلوم الرتبوية وفق معايري مهنية عاملية.

أهداف المجلة:

تهدف المجلة إلى أن:
1- تصبح ذات ريادة وتصنيف متميز ومعامل تأثري عاٍل حملًيا وإقليمًيا وعاملًيا. 

2- تكون مرجًعا علمًيا للباحثني فـي العلوم الرتبوية.
3- تليب حاجة الباحثني حملًيا، وإقليمًيا، وعاملًيا يف نشر البحوث يف العلوم  الرتبوية.

4- تسهم يف نشر البحوث الرتبوية ذات األصالة اليت تساعد يف تطوير اجملتمع وتقدمه.
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الشروط، والقواعد، والتعليمات، والحقوق، واإلجراءات الخاصة 
بالنشر في المجلة:

أوًل: الشروط والقواعد اخلاصة ابلنشر يف اجمللة:
اخللو من األخطاء  العلمي، مع  والتوثيق  الفكرة واألسلوب واملنهج  1- اجلودة يف 

اللغوية والنحوية.
2- أن يسهم البحث يف تنمية الفكر الرتبوي وتطوير تطبيقاته حملًيا أو عربًيا أو عاملًيا.

3- أن يقع البحث ضمن أحد جماالت العلوم الرتبوية.
الفكرية،  امللكية  العلمي، وحقوق  البحث  بأخالق  حبثه  الباحث يف  يلتزم  أن   -4

وبالشروط والقواعد اخلاصة بالنشر يف اجمللة.
5- ال تتم كتابة اسم الباحث أو الباحثني فـي منت البحث صراحًة، أو بأي إشارة 
تكشف عن  هويته أو هويتهم، وميكن استخدام كلمة الباحث أو الباحثني بداًل من ذلك. 
6- اآلراء الواردة فـي البحوث املنشورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني فقط، وال تعرب 

  بالضرورة عن رأي اجمللة.  
7- ينظم البحث وفق التايل: 

أ( البحوث التطبيقية: 
البحث، ومدى  احلاجة  إليه،  بعرض طبيعة  تبدأ  الباحثون مقدمة  أو  الباحث  يورد 
ختصيص  عنوان  مدمج  دون  بشكٍل  السابقة  الدراسات  متضمنًة  ومتغرياته،  ومسوغاته، 
فرعي هلا. ويلي ذلك استعراض مشكلة البحث، مث حتديد أهدافه، وبعد األهداف تورد 
جمتمع  البحث،  على:  مشتملًة  البحث؛  منهجية  تعرض  مث  فروضه.  أو  البحث    أسئلة 
وعينته، وأدواته،  وإجراءاته، متضمنًة كيفية حتليل بياناته. مث تعرض  نتائج البحث ومناقشتها 

وتفسريها،  والتوصيات املنبثقة عنها.
ب(   البحوث النظرية: 

يورد الباحث أو الباحثون مقدمًة ميهد فيها للفكرة املركزية اليت يناقشها   البحث، مبيًنا 
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فيها: أدبيات البحث، وأمهيته، وإضافته العلمية إىل جماله. مث  يعرض  منهجية حبثه، ومن 
مث يـَُقسَّم البحث إىل أقسام على درجة  من الرتابط  فيما بينها، حبيث يعرض فـي كل منها 
فكرة حمددة تكوِّن جزًءا  من الفكرة املركزية  للبحث. مث خيتم البحث خبالصة شاملة متضمنًة 

أهم  النتائج اليت خلص إليها  البحث.  
ج( يف كال النوعني من البحوث:

توضع قائمة  املراجع فـي هناية البحث باتباع أسلوب التوثيق  املعتمد فـي اجمللة. 
1- أن يكون التوثيق يف منت البحث وقائمة املراجع وفق نظام مجعية علم النفس 

األمريكية (APA) اإلصدار األخري.
رومنة1  (Romanization /Transliteration)توثيق  أو  برتمجة  الباحث  يلتزم   -2
املقاالت املنشورة فـي الدوريات العربية الواردة فـي قائمة املراجع العربية )مع اإلبقاء عليها 

فـي قائمة املراجع العربية(، وفًقا للنظام التايل:
أ( إذا كانت بيانات املقالة املنشورة باللغة العربية الواردة فـي قائمة املراجع )اليت تشمل 
اسم، أو أمساء املؤلفني، وعنوان املقالة، وبيانات الدورية( موجودة باللغة اإلجنليزية فـي أصل 
الدورية املنشورة هبا، فتكتب كما هي فـي قائمة املراجع، مع إضافة كلمة (In Arabic) بني 

قوسني بعد عنوان الدورية.
ب( إذا مل تكن بيانات املقالة املنشورة باللغة العربية موجودة باللغة اإلجنليزية فـي أصل 
الدورية املنشورة هبا، فيتم رومنة اسم، أو أمساء املؤلفني، متبوعة بسنة النشر بني قوسني، مث 
يتبع بعنوان املقالة إذا كان متوافراً باللغة اإلجنليزية فـي أصل املقالة، وإذا مل يكن متوافراً فتتم 
ترمجته إىل اللغة اإلجنليزية، مث يتبع باسم الدورية اليت نشرت هبا املقالة باللغة اإلجنليزية إذا 
كان مكتوباً هبا، وإذا مل يكن مكتوباً هبا فيتم ترمجته إىل اللغة اإلجنليزية. مث تضاف كلمة 

(In Arabic) بني قوسني بعد عنوان الدورية.

ج( توضع قائمة باملراجع العربية بعد املنت مباشرًة، مرتبة هجائًيا حسب االسم األخري 
)1( يقصد بالرومنة: النقل الصويت للحروف غري الالتينية إىل حروف التينية، متكِّن قراء اللغة اإلجنليزية من قراءهتا، أي: 

حتويل منطوق احلروف العربية إىل حروف تنطق باإلجنليزية(.
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للمؤلف األول، وفقاً ألسلوب التوثيق املعتمد فـي اجمللة.
د( يلي قائمة املراجع العربية، قائمة املراجع اإلجنليزية، متضمنًة املراجع العربية اليت مت 
ترمجتها، أو رومنتها، وفق ترتيبها اهلجائي )باللغة اإلجنليزية( حسب االسم األخري للمؤلف 

األول، وفقاً ألسلوب التوثيق املعتمد فـي اجمللة.
وفيما يلي مثال على رومنة بيانات املراجع العربية:

اجلرب، سليمان. )1991م(. تقومي طرق تدريس اجلغرافيا ومدى اختالفها باختالف 
العربية  باململكة  املتوسطة  املرحلة  فـي  وختصصاهتم  وجنسياهتم  املدرسني  خربات 

السعودية. جملة جامعة امللك سعود ــ العلوم الرتبوية، 170 – 143 ،(1)3.
Al-Jabr, S. (1991). The evaluation of geography instruction and the variety 

of its teachingconcerning the experience, nationality, and the field of study at 

intermediate schools in the Kingdom of Saudi Arabia (in Arabic). Journal of 

King Saud University-Education sciences, 3(1), 143-170. 

اثنياً: تعليمات النشر يف اجمللة:
- يلزم تنسيق البحث تبًعا ملا يلي: 

1- ال يتجاوز البحث املقدَّم للنشر )30( ثالثني صفحة، ومبا ال يزيد عن )8000( 
مثانية آالف كلمة.

2- أن يتضمن البحث ملخصني: أحدمها باللغة العربية، واآلخر باللغة اإلجنليزية، بشرط 
أال يزيد أي منهما عن )250( كلمة، وأن يكتب كٌل منهما يف صفحة مستقلة، 

متبوًعا بكلمات مفتاحية ال تزيد عن مخس كلمات تعرب عن حماور البحث.
3- تكون أبعاد مجيع هوامش الصفحة )2.5( سم، ما عدا اهلامش األمين )3.5( سم، 

واملسافة بني األسطر والفقرات »مفرد”
4- اخلط املستخدم يف املنت للكتابة باللغة العربية (Traditional Arabic) حبجم )16(، 
العناوين  وتكون   ،)12( اإلجنليزية (Times New Roman) حبجم  باللغة  وللكتابة 
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.(Bold) الرئيسية يف اللغتني بولد
  (Traditional Arabic)5- يكون نوع اخلط املستخدم يف اجلداول واألشكال باللغة العربية
حبجم )12(، وباللغة اإلجنليزية (Times New Roman) حبجم )10(، وتكون العناوين 

.((Bold الرئيسية يف اللغتني بولد
 6- يلتزم الباحث/ الباحثون يف البحوث املكتوبة باللغة العربية باستخدام األرقام العربية

( … ,3 ,2 ,1)  فـي مجيع ثنايا البحث.

7-يكون ترقيم صفحات البحث يف منتصف أسفل الصفحة، ابتداًء من صفحة امللخص 
العريب مث امللخص اإلجنليزي وحىت آخر صفحة من صفحات البحث ومراجعه.

8- توضع قائمة باملراجع العربية بعد املنت مباشرة، مرتبة هجائًيا حسب االسم األخري 
التوثيق  للمؤلف األول، يليها مباشرة قائمة املراجع األجنبية، وذلك وفًقا ألسلوب 

املتبع يف اجمللة.
اثلثاً: حقوق اجمللة وحقوق الباحث أو الباحثني:

1- تقوم هيئة حترير اجمللة بالفحص األويل للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو االعتذار 
عن قبوله حىت تنطبق عليه شروط النشر، أو رفضه دون إبداء األسباب. 

2- تنتقل حقوق طبع البحث ونشره إىل اجمللة عند إشعار الباحث بقبول حبثه للنشر، وال 
جيوز نشره فـي أي   منفٍذ آخر ورقًيا أم إلكرتونيا، دون احلصول على إذن كتايب من 

رئيس هيئة التحرير.
إبالغهم  إبالغه/  بعد  البحث  لسحب  بطلب  التقدم  الباحثني  للباحث/  حيق  ال   -3

بوصول البحث إىل اجمللة. 
4- هليئة التحرير  احلق  فـي ترتيب البحوث املقدمة عند النشر العتبارات فنية.

5- هليئة التحرير احلق يف اختصار أو إعادة صياغة بعض اجلمل والعبارات ألغراض الضبط 
اللغوي ومنهج التحرير.

6- يبلغ الباحث بعدم قبول حبثه بناًء على تقارير احملكمني دون إبداء أسباب.
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7- ترسل نسخة إلكرتونية للباحث/الباحثني من العدد املنشور فيه حبثه/حبثهم، ونسخة 
إلكرتونية أيًضا ملستلة البحث.

رابًعا: إجراءات النشر يف اجمللة:
والقواعد  للشروط  طبًقا   (PDF) وبصيغة    (word) بصيغة  إلكرتونًيا  البحث  إرسال   -1
والتعليمات اخلاصة باجمللة واملذكورة أعاله، ويرفق مع البحث سرية ذاتية للباحث/ 

الباحثني؛ إن كانت مراسلته/ مراسلتهم اجمللة هي األوىل هلم.
http://www.jes.kku.edu. 2- إرسال البحث إلكرتونًيا من خالل موقع اجمللة اإللكرتوين

.jes@kku.edu.sa أو عرب الربيد اإللكرتوين للمجلة sa ،

3- أن يوقع الباحث/الباحثون إقرارًا يفيد   أن البحث مل يسبق نشره، وأنه غري مقدم ولن 
يقدم للنشر فـي جهة أخرى حىت  تنتهي  إجراءات حتكيمه ونشره فـي اجمللة، أو رفضه، 

وأنه غري مستل من أية دراسة أيًا كان نوعها.
4- إشعار الباحث عرب الربيد اإللكرتوين باستالم حبثه خالل مخسة أيام من تاريخ إرساله 

للمجلة.
أو  األويل  للفحص  اجتياز حبثه  للتحكيم يف حال  البحث  بإرسال  الباحث  إشعار   -5

إعادته للباحث يف حال رفضه.
6- إرسال البحث املقدم للنشر- يف حال اجتيازه للفحص األويل- إىل حمكمنيِّ من ذوي 
االختصاص يتم اختيارمها بسرية تامة، وذلك لبيان مدى أصالته وجدته وقيمة نتائجه 

وسالمة طريقة عرضه ومن مث مدى صالحيته للنشر.
7- بعد التحكيم، ترسل تقارير احملكمني للباحث/ الباحثني إلجراء التعديالت اليت أوصى 

هبا احملكمون.
8- بعد عمل التعديالت، يعاد إرسال النسخ األصلية للبحث والنسخة املعدلة على الربيد 

اإللكرتوين للمجلة ملراجعة البحث يف صورته النهائية من هيئة التحرير.
9- إشعار الباحث بقبول حبثه للنشر إلكرتونًيا على موقع اجمللة.

http://www.jes.kku.edu.sa
mailto:jes@kku.edu.sa
http://www.jes.kku.edu.sa
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ن

مقدمة العدد

   احلمد هلل الذي علم ابلقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، أمحده محد الشاكرين، 
وأثين عليه مبا هو أهله، والصالة والسالم على معلم الناس اخلري، وعلى آله وصحبه 

وكل من دعا بدعوته، واقتفى أثره إىل يوم الدين، أما بعد..
فقد مت - حبمد اهلل وفضله- اكتمال العد الثاين من اجمللد )31(، ديسمرب 2020م، 
ويطيب  خالد،  امللك  جبامعة  الرتبوية  اجمللة  إصدارات  من  1442ه  الثاين  ربيع  املوافق 
يل أن نقدم هذا العدد بني يدي قارئيه الكرام، وحيتوي هذا العدد على جمموعة متميزة 
تربوية خمتلفة، وقد تضمن هذا  والتجريبية يف ختصصات  الوصفية  الرتبوية:  البحوث  من 
العدد عشرة حبوث، تنوعت ما بني الوصفي والتجرييب، وقد تناول البحث األول: فاعلية 
استخدام اسرتاتيجية التعلم اخلدمي لتدريس الدراسات االجتماعية يف تنمية الوعي بالتنمية 
البحث  وتناول  متوسط،  الثالث  الصف  طالبات  لدى  االجتماعية  واملسئولية  املستدامة 
الثاين: دراسة االرتباط بني درجة اكتساب اللغة العربية )كلغة أم( واللغة اإلجنليزية )كلغة 
بنت عبد  نورة  األمرية  الرتبية جبامعة  لدى طالبات كلية  املتغريات  ببعض  ثانية( وعالقته 
الرمحن، أما  البحث الثالث فتناول: انعكاسات احلوكمة الرشيدة على جودة أداء اجلامعات 
السعودية )رؤية مقرتحة(، وكان البحث الرابع عن: درجة ممارسة معلمات االقتصاد املنزيل 
الرتبويات  واملشرفات  املدارس  قائدات  نظر  وجهة  من  والعشرين  احلادي  القرن  ملهارات 
باملرحلة الثانوية مبحافظة بيشة، وتناول البحث اخلامس: أثر استخدام اسرتاتيجية النمذجة 
لتدريس الرياضيات يف تنمية التفكري التوليدي وحل املسائل اللفظية لدى طالب املرحلة 
املتوسطة مبدينة جنران، كما كان البحث السادس عن: أثر برنامج تدرييب على معرفة طالب 
السابع:  البحث  وتناول  تيباك«،  واحملتوى »إطار  التدريس  مع  التقنية  دمج  الرتبية  كلية 
درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة امللك خالد للفصول االفرتاضية يف 
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التدريس يف ظل جائحة كورونا وعالقته مبهارات التدريس اإلبداعي، وكان  البحث الثامن 
عن:  برنامج تعليمي قائم على نظرية معاجلة املعلومات لتدريس اللغة اإلجنليزية وأثره على 
تنمية مهارات التواصل الشفهي وخفض قلق التحدث لدى طالب الصف الثالث الثانوي، 
وجاء البحث التاسع عن: تقومي حمتوى منهج علم األحياء باملرحلة الثانوية يف ضوء جماالت 
اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية، وأخريًا تناول البحث العاشر: تقييم برامج 
تعليم املوهوبني يف والية اخلرطوم يف ضوء املعايري العاملية لرعاية وتعليم املوهوبني من وجهة 

نظر معلمي الرتبية اخلاصة. 
هذه  تكون  وأن  املتخصصة،  ببحوثه  تربوية  فائدة  ذا  العدد  هذا  يكون  أن  ونأمل 
البحوث مرجعية متخصصة يستعني هبا الباحثون يف التخصصات الرتبوية املختلفة، كما 
نأمل أن يستمتع القارىء الكرمي باالطالع على حبوث العدد، وحنن نسعد  بإبداء الرأي 
مبا  منها، واألخذ هبا؛  اجلميع، ونعمل -  جاهدين- على االستفادة  واملالحظات من 

يسهم يف االرتقاء مبجلتنا الرتبوية العريقة.
ويف اخلتام، ال يسعين إال أن أتقدم جبزيل الشكر والتقدير والعرفان لألساتذة احملكمني 
الرتبوية  اجمللة  اختاروا  الذين  الباحثني  املختلفة، وكذلك  التخصصات  العدد من  لبحوث 
جبامعة امللك خالد لنشر حبوثهم، ونأمل أن نكون قد وفقنا يف تقدمي اإلسهامات الرتبوية 
والتيسريات اإلجرائية املناسبة هلم؛ مبا ينفع الباحث، ويفيد البحث ويثريه. كما ال يفوتين 
أن أشكر أعضاء هيئة حترير اجمللة الرتبوية؛ ملا يقدمونه من جمهود مثمر وتعاون كبري؛ أسهم 

يف إخراج هذا العدد هبذا الشكل الالئق باجمللة، واهلَل نسأل التوفيق والسداد.

رئيس هيئة التحرير
  د. مفرح بن سعيد آل كردم 
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 فاعلية استخدام استراتيجية التعلم الخدمي لتدريس الدراسات االجتماعية في تنمية 

الوعي بالتنمية  المستدامة والمسئولية االجتماعية لدى طالبات الصف الثالث متوسط

د. أمل سعيد علي القحطاين
أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك

كلية الرتبية -جامعة األمرية نوره بنت عبد الرمحن

مت استالم البحث بتاريخ: 27/ 4/ 2020م -  مت قبول البحث بتاريخ: 28/ 5/ 2020م
مستخلص البحث:هدف البحث إىل التعرف على فاعلية استخدام اسرتاتيجية التعلم اخلدمي لتدريس 
الدراسات االجتماعية يف تنمية الوعي بالتنمية املستدامة واملسؤولية االجتماعية لدى طالبات الصف الثالث 
املتوسط، فقد مثلت )30(  الثالث  البحث من )60( طالبة من طالبات الصف  املتوسط وتكونت عينة 
منها  طالبة   )30( ومثلت  اخلدمي،  التعلم  اسرتاتيجية  باستخدام  ودرست  التجريبية،  اجملموعة  منها  طالبة 
اجملموعة الضابطة ودرست بالطريقة املعتادة يف التدريس، وتكونت مواد الدراسة من إعداد قائمة باملشروعات 
املناسبة لتدريس وحدة )اخلصائص الطبيعية لوطين( باستخدام اسرتاتيجية التعلم اخلدمي، وتضمنت مخسة 
مشاريع  حكمت واتفق على مناسبتها لتدريس الوحدة، وأعدَّ دليل تدريس الوحدة باستخدام اسرتاتيجية 
التعلم اخلدمي، وتضمن الدليل: )مقدمة، ونبذة خمتصرة عن االسرتاتيجية، ومراحل استخدامه يف تدريس 
الوحدة معدة  الزمين، ودروس  العامة للوحدة، والتوزيع  املعلمة والطالبة، واألهداف  الوحدة، ودور كل من 
البحث فتكونت من مقياس للمسؤولية االجتماعية، اشتمل  أما أدوات  التعلم اخلدمي(،  وفق اسرتاتيجية 
على أربعة أبعاد أساسية يهدف إىل قياسها وهي: )املسؤولية االجتماعية جتاه البيئة، املسؤولية االجتماعية 
جتاه الذات، املسؤولية االجتماعية جتاه الوطن، املسؤولية االجتماعية جتاه اجلماعة(، وأيًضا مقياس للوعي 
بالتنمية املستدامة تضمن ثالثة أبعاد أساسية يهدف إىل قياسها، وهي: )اجملال البيئي، اجملال االجتماعي، 
 (a≤0.05) اجملال االقتصادي(، وتوصلت نتائج البحث إىل وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة
بني متوسطات درجات الطالبات يف اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي يف مقياس املسؤولية 
املسؤولية  تنمية  اخلدمي يف  التعلم  اسرتاتيجية  فاعلية  على  يدل  مما  التجريبية،  اجملموعة  لصاحل  االجتماعية 
 (a≤0.05) االجتماعية. كما أشارت نتائج البحث إىل وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة
البعدي يف مقياس الوعي  التطبيق  بني متوسطات درجات الطالبات يف اجملموعتني التجريبية والضابطة يف 
بالتنمية املستدامة لصاحل اجملموعة التجريبية، ويدل على فاعلية اسرتاتيجية التعلم اخلدمي يف تنمية الوعي 

بالتنمية املستدامة.
الكلمات املفتاحية: التعلم اخلدمي، التنمية املستدامة، املسؤولية االجتماعية، الدراسات االجتماعية.
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 The effectiveness of using the service learning strategy to teach social
 studies in developing awareness of sustainable development and

social responsibility among third-grade middle school students

Dr. Amal Saeed Ali Al-Qahtani ـ
Associate professor of curricula and teaching methods

College of Education-Princess Nora bint AbdulRahman University
 Abstract: The study aimed to  identifying the effectiveness of applying the service-learning 
strategy in teaching social studies in the development of awareness of sustainable development 
and social responsibility of the students of the third-grade students at middle schools.  The 
sample of the study consisted of (60) students of the third grade, divided into  (30) students for 
the experimental group, which studied using the service-learning strategy, and  (30) students 
for the control group, which studied utilizing the traditional method of teaching.  The subject 
matter to be studied was selected from a list of appropriate projects to teach the unit entitled 
(My country’s natural characteristics). The service-learning strategy was adopted in conducting 
the unit. It included five projects that were arbitrated and agreed on their suitability to teach the 
unit. A teacher’s guide about using the service-learning strategy was also prepared. It included 
an introduction, brief summary of the strategy, stages used in teaching the unit, the role of both 
teacher and student, the unit’s general objectives, time distribution, and unit lessons prepared 
according to the service learning strategy. The tools of the study consisted of a scale of social 
responsibility (that included four basic dimensions   aiming at measuring which social respon-
sibility towards the environment, the self,  the homeland, the group), and a scale of awareness 
of sustainable development that included three basic dimensions aimed at assessing(the envi-
ronmental field, the social field, the economic field).  The study results revealed that there was 
a statistically significant difference at (0.05) between the mean scores of the students in the ex-
perimental and control groups in the post application in the social responsibility scale favoring  
the experimental group, which indicated the effectiveness of the service learning strategy in 
developing social responsibility.The rsults also showed that there was a statistically significant 
difference at (0.05a) between the mean scores of the students in the experimental and control 
groups in the post application in the awareness measure of sustainable development favoring 
the experimental group and indicated the effectiveness of the service learning strategy in devel-
oping awareness of sustainable development
Key words: service learning, sustainable development, social responsibility, social studies, 
third intermediate grade

KKU Journal of Educational Siences Vol 31(2) - December 2020



3

 فاعلية استخدام اسرتاتيجية التعلم اخلدمي لتدريس الدراسات االجتامعية يف تنمية الوعي بالتنمية .....     أمل سعيد عيل القحطاين

مقدمة البحث:

واحمللي،  الدويل  الصعيد  بارزة على  أنواعها مكانة  اليوم مبختلف  التنمية  احتلت 
وخاصة يف اآلونة األخرية فقد لوحظ اهتماٌم دويلٌّ متزايٌد موجٌه حنو احلاجة إىل التنمية 
يتجه حنو مسار  العامل  أن كان  بعد  إىل مستقبل مستداٍم، وذلك  للوصول  املستدامة 
لإلحصاء  املركزي  )اجلهاز  احملتملة.  والبيئة  البشرية  الكوارث  جيلب  قد  خمتلف  آخر 

الفلسطيين، 2014، 1(.
إن احلق يف التخلص من الفقر والتدهور البيئي والعنصرية البيئية واجملاعة، واحلق يف 
التعلم والصحة واملساواة، واحلق يف األمن والسالم، واحلق يف التطور والتنمية واحملافظة 
على البيئة ومواردها يف احلاضر واملستقبل، كلها حقوق ظهرت يف السنوات املاضية، اليت 
سادت فيها فكرة التنمية املستدامة Sustainable development واستحوذت على اهتمام 

العمل التنموي البيئي على مستوى العامل. )طويل، 2013، ص78(.
متثلت متطلبات التنمية املستدامة باالعتدال يف استهالك الثروات واملوارد الطبيعية 
وحصر الثروة واملوارد املتاحة يف الوقت احلاضر، ويف سد االحتياجات البشرية مع ترشيد 
االستهالك للتعرف على االحتياجات البشرية القائمة واملستقبلية يف املنطقة وأولوياهتا، 
والعناية بالتنمية البشرية يف اجملتمع والعمل على بناء جمتمع قائم على املعرفة مبا يف ذلك 
على  مبنية  اقتصادية  برامج  تتضمن  اليت  الرشيدة  االقتصادية  وللتنمية  البشرية،  التنمية 

املعرفة، واحلفاظ على البيئة على أساس املعرفة. )علي، 2013، ص55(.
تلبيًة  واستدامتها؛  البيئة  يف  املتعددة  املوارد  "صيانة  بأهنا:  املستدامة  التنمية  فعرفت 
والعلم  التكنولوجيا  بأرض  وإدارهتا  االجتماعية واالقتصادية،  احلاليني  البشر  الحتياجات 
املتاحني، مع ضمان استمرارية املوارد لرفاهية األجيال التالية". )عباس، 2010، ص17(.

تعرتف  اليت  االجتماعية  التنمية  أربعة، هي:  املستدامة يف  التنمية  أهداف  ومتثلت 
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باحتياجات أفراد اجملتمع بالتساوي، واحلماية الفعالة للبيئة واحلفاظ عليها ومحاية صحة 
وسالمة اإلنسان من األضرار البيئية، واالستخدام احلكيم للمصادر الطبيعية الستمرارها 

)Parihar, 2012, p. 54( .دون ضرٍر أو زوال، واحملافظة على منوٍّ اقتصادي
وتعترب مناهج الدراسات االجتماعية عامة ومناهج اجلغرافيا بصفة خاصة من أكثر 
املناهج الدراسية ارتباطًا بالتنمية واملوارد الطبيعية، نظًرا لطبيعة تناوهلا لقضايا البيئة واملوارد 
أو االقتصاد يف قسميها الطبيعي والبشري، فقد أكد إعالن "لوسارن" حول التعلم اجلغرايف من 
أجل التنمية املستدامة: "أن كل حماور العمل الواردة يف عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية 
املستدام والسياحة  الريفية واالستهالك  البيئة واملاء والتنمية  بُعد جغرايف مبا يف ذلك  املستدامة هلا 
املستدامة واحلوار بني الثقافات وتنوعها والتقلبات املناخية والتقليل من الكوارث والتنوع البيولوجي 

)Rein fried, Schleicher, eremPfler, 2007, p. 93( .كاقتصاد السوق
إذن فهناك ارتباط قوي بني اجلغرافيا كفرع من فروع الدراسات االجتماعية والتنمية املستدامة 
على  واجملتمعات  بالبيئة  وطيدة  عالقة  له  األهداف  تلك  حتقيق  وأن  وأهدافها،  الطبيعية  للموارد 
اختالف مستوياهتا، األمر الذي يستوجب البحث عن اسرتاتيجيات وطرق تدريسية تربط بني التنمية 
املستدامة للموارد الطبيعية والبيئة اليت تعيش فيها الطالبات، وبني موضوعات اجلغرافيا يف الدراسات 

االجتماعية اليت تدرس يف التعلم العام، مثل اسرتاتيجية التعلم اخلدمي.
العامل  إليه  دعا  الذي  املشروعات  طريقة  اتباع  فيها  تتطلب  اخلدمي  التعلم  اسرتاتيجية  إن 
األمريكي "ويليم كلو باتريك" يف بداية القرن العشرين، وقصد هلا سلسلة من األنشطة املتنوعة اليت 
يقوم هبا الفرد مع أفراد اجلماعة للتعلم واكتساب كثري من املعلومات واحلقائق واملهارات يف جماالت 
خمتلفة عن طريق تنظيم حمتوى الدرس يف صورة مشروع خيدم اجملتمع، وحتديد حمتواه يف ضوء ميول 
التالميذ ورغباهتم ليبذلوا جهًدا يف سبيل احلصول على املعرفة ومروره خبربات مباشرة وتفاعل فيها مع 

املواقف تفاعاًل مباشرًا وكاماًل. )القضات، 2014، ص178(.
وتعد اسرتاتيجية التعلم اخلدمي إدارة تدريسية يستطيع املتعلم من خالهلا تطبيق املعرفة واملهارات 
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يف مواقف احلياة احلقيقية باعتبار أن اخلربة متثل أساًسا لعملية التعلم اليت تبدأ مبشكلة أو قضية تواجه 
املتعلم وتثري تفكريه مبا ميكنه من استخدام املعلومات املنظمة واالستفادة من املالحظة املوضوعية 

 )Crews, 2000, p. 3) .والتجريبية يف مجع األفكار وتنظيمها حلل املشكلة
ثقتهم  من  وتعزز  املتعلمني،  لدى  التعلم  تعزيز  على  اخلدمي  التعلم  مشروعات  تساعد  كما 
بأنفسهم وتزيد من إحساسهنَّ باملسؤولية جتاه اجملتمع املدين، وتنمي العديد من مهارات التفكري املختلفة 
وتزيد من قدرهتم على حل املشكالت املرتبطة بالقضايا اجملتمعية، كما تنمي لديهم العديد من مفاهيم 
(scales،Roehlkepatain،Ne :املواطنة، وهذا ما أكدته نتائج الدراسات السابقة، ومنها دراسة كل من
Cooper،Cripps,Riesman,2013) ؛(al،kielsmeier،BENSON,2002(؛ )أمحد، 2013(؛ )عمار، 

2015(؛ )العدوان، 2016(؛ )حسن، 2016(؛ )قطاوي، وأبو جاموس، 2017(.
فتنمية  املتعلم،  لدى  االجتماعية  املسؤولية  أيًضا  تنمي  اخلدمي  التعلم  اسرتاتيجية  أن  كما 
على خري وجه؛  هبا  والقيام  أدوارهم  لتحمل  أبنائنا  أساسي إلعداد  مطلب  االجتماعية  املسؤولية 
املسؤولية  تنمية  يف  تسهم  اخلدمي  التعلم  اسرتاتيجية  أن  وتقدمه، كما  اجملتمع  بناء  يف  للمسامهة 
االجتماعية حيث تعدُّ ذات أمهية وطنية وإنسانية، وأمرًا ضروريًّا إلعداد املواطن الصاحل، وهو اهلدف 
األساسي من تدريس الدراسات االجتماعية، فتنمية املسؤولية االجتماعية تساعد األشخاص على 
مواكبة التطور، وتساعد يف إعداد أجيال تتحمل الدور الذي يقع عليها يف بناء جمتمعها وتقدمها 
ورقيها، إذ يقاس منو الفرد ونضجه االجتماعي مبستوى املسؤولية االجتماعية جتاه ذاته وجتاه جمتمعه. 

)قاسم، 2008، ص267(.
مشكلة البحث:

هناك  أصبحت  م،   )2014( العام  بانتهاء  املستدامة  التنمية  عقد  انتهاء  ومع   •
بالتنمية  الوعي  نشر  حنو  الرتبوية  والسياسات  األنظمة  ِقبل  من  أجنز  ما  لتقومي  ضرورة 
املستدامة وأبعادها ومؤشراهتا لدى املتعلمني لتجويد املخرجات التعليمية اليت سوف تتوىل 

مهام حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف املستقبل. )الربعاين، 20،2019(
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اليت  الدراسات  هذه  ملثل  السعودية  العربية  اململكة  يف  األدبيات  وتفتقر   •
تستهدف قياس مستوى الوعي واملعرفة بأبعاد التنمية املستدامة ومؤشراهتا املختلفة.

• لذا ظهرت احلاجة الستخدام اسرتاتيجية تدريسية تربط بني موضوعات مناهج 
املسؤولية االجتماعية  وأبعادها وحتمل  املستدامة  التنمية  الدراسات االجتماعية وقضايا 
تدريس  اخلدمي يف  التعلم  اسرتاتيجية  استخدام  إىل  احلايل  البحث  لذا سعى  اجتاهها، 
وحدة )اخلصائص الطبيعية لوطين( املقررة يف منهج الدراسات االجتماعية للصف الثالث 
املتوسط وقياس فاعليتها يف تنمية الوعي ببعض أبعاد التنمية املستدامة وتنمية املسؤولية 

االجتماعية لديهنَّ.
لذا شعرت الباحثة بوجود مشكلة حتددت يف السؤال الرئيس اآليت:

الدراسات االجتماعية يف  لتدريس  التعلم اخلدمي  استخدام اسرتاتيجية  فاعلية  ما 
الثالث  الصف  طالبات  لدى  االجتماعية  واملسؤولية  املستدامة  بالتنمية  الوعي  تنمية 

املتوسط؟
ويتفرع من السؤال السابق األسئلة الفرعية اآلتية:

االجتماعية  الدراسات  لتدريس  اخلدمي  التعلم  اسرتاتيجية  استخدام  فاعلية  ما   -
يف تنمية الوعي ببعض أبعاد التنمية املستدامة )للموارد الطبيعية( لدى طالبات الصف 

الثالث املتوسط؟
- ما فاعلية استخدام اسرتاتيجية التعلم اخلدمي لتدريس الدراسات االجتماعية يف 

تنمية املسؤولية االجتماعية لدى طالبات الصف الثالث املتوسط؟
أهداف البحث:

هدف هذا البحث إىل الكشف عن:
1-مدى فاعلية استخدام اسرتاتيجية التعلم اخلدمي لتدريس الدراسات االجتماعية 
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يف تنمية الوعي ببعض أبعاد التنمية املستدامة )للموارد الطبيعية( لدى طالبات الصف 
الثالث املتوسط.

2-مدى فاعلية استخدام اسرتاتيجية التعلم اخلدمي لتدريس الدراسات االجتماعية 
يف تنمية املسؤولية االجتماعية لدى طالبات الصف الثالث املتوسط.

أمهية البحث:
يف ضوء ما سبق ميكن تلخيص أمهية البحث يف فيما يلي:

التعليمي باململكة العربية السعودية ألهداف  النظام  - الكشف عن مدى حتقيق 
ومؤشراهتا،  وأبعادها  املستدامة  بالتنمية  الوعي  نشر  يف  املتمثل  املستدامة  التنمية  عقد 
وتوجيه القائمني على تطوير مناهج الدراسات االجتماعية بالرتكيز على تضمني مفاهيم 
لدى  لتنميتها  املناسبة  واالسرتاتيجيات  الطرق  واختيار  فيها،  املستدامة  التنمية  وأبعاد 

املتعلمني.
املستدامة  التعلم اخلدمي، والتنمية  - تقدمي خلفية نظرية عن كلٍّ من اسرتاتيجية 
برامج  على  والقائمني  للمهتمني  يقدم  الذي  األمر  االجتماعية،  واملسؤولية  وأبعادها، 
إعداد وتدريب املعلمني إطارًا نظريًّا قد يساعدهم يف تطوير برامج حتقيق التنمية املهنية 

للمعلمات قبل وأثناء اخلدمة.
الدراسات  تدريس  يف  اخلدمي  التعلم  استخدام  لكيفية  إجرائيٍّ  منوذج  تقدمي   -
االجتماعية، وفق خطوات منظمة ومتسلسلة ميكن االستفادة منها يف تطوير أساليب 

واسرتاتيجيات تدريس الدراسات االجتماعية.
ومقياس  املستدامة،  التنمية  )مقياس  والصادقة  الثابتة  األدوات  بعض  تقدمي   -
املسؤولية االجتماعية( اليت ميكن أن تسهم يف قياس مدى وعي الطالب بأبعاد التنمية 

املستدامة ومدى إحساسهنَّ باملسؤولية االجتماعية.
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حدود البحث:
اقتصر البحث على ما يلي:

1- طالبات الصف الثالث املتوسط مبدرسة )أم سلمة( باحلرس الوطين بالرياض.
2- تدريس وحدة )اخلصائص الطبيعية لوطين( املقررة يف كتاب الدراسات االجتماعية 
للصف الثالث املتوسط للعام الدراسي )1439( هـ باسرتاتيجية التعلم اخلدمي ملناسبتها له.

3- تنمية الوعي لبعض أبعاد التنمية املستدامة )اجملال البيئي، اجملال االجتماعي، 
اجملال االقتصادي( عند طالبات الصف الثالث املتوسط.

البيئة،  جتاه  االجتماعية  )املسؤولية  االجتماعية:  املسؤولية  أبعاد  بعض  تنمية   -4
املسؤولية االجتماعية جتاه الوطن، املسؤولية االجتماعية جتاه الذات، املسؤولية االجتماعية 

جتاه اجلماعة( عند طالبات الصف الثالث متوسط. 
مصطلحات البحث:

Service Learning :1- التعلم اخلدمي
يعرف )زارع ،2015، ص4( التعلم اخلدمي بأنه: "منوذج تعليمي يهدف إىل دمج 
خدمة اجملتمع والتعليم األكادميي بتوحيد التعلم مع أهداف خدمة اجملتمع، بقصد أن 
تؤدي هذه الطريقة إىل املنفعة املتبادلة يف خدمة اجملتمع، أي بقصد أن تؤدي هذه الطريقة 

إىل املنفعة املتبادلة بني املتعلم واخلدمة اليت تؤديها للمجتمع من حوله".
ويعرف إجرائيًّا بأنه: إحدى االسرتاتيجيات التدريسية اليت هتتم من خالل ممارسة 
الطالبات مبنهج الدراسات االجتماعية لبعض املشروعات واألنشطة اهلادفة إىل تطوير 
معارفهنَّ واجتاهاهتنَّ ومهاراهتنَّ باملشاركة الفعالة اليت تليب احتياجات جمتمعهنَّ أو بيئتهنَّ 

احمللية، وذلك من خالل التعاون الفعال بني املدرسة والطالبات واجملتمع.
  Sustainable Development :2- التنمية املستدامة

ملختلف  الشاملة  املتوازنة  "التنمية  بأهنا:   )25 ص   ،2012، )هاشم  عرفتها 
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أنشطة اجملتمع )االقتصادية، االجتماعية، البيئية، والسياسية( باستخدام أفضل الوسائل 
التنمية،  عمليات  يف  والبشرية  املادية  للموارد  األمثل  االستثمار  لتحقيق  التكنولوجية؛ 
لتحقيق الرفاهية جلميع أفراد اجملتمع، دون اإلضرار بالطبيعة أو مصاحل األجيال القادمة".

املشروعات  من  جمموعة  خالل  من  وخمططة  هادفة  عملية  بأهنا:  إجرائيًّا  وتعرف 
املقرتحة تتضمن املعرفة والفهم لإلدارة الرشيدة للموارد الطبيعية والبشرية املتاحة، مبا يسهم 
يف وعي الطالبة بدورها يف املشاركة يف مسؤولية إحداث التنمية االقتصادية واالجتماعية 

والبيئية جملتمعها حاليًّا ومستقبليًّا. 
:Social responsibility 3- املسؤولية االجتماعية

تعرف زهران املسؤولية االجتماعية بأهنا: "مسؤولية الفرد الذاتية عن اجلماعة أمام 
نفسه وأمام اجلماعة وأمام اهلل، وهي الشعور بالواجب االجتماعي والقدرة على حتمله 

والقيام به". )زهران، 2000، ص287(.
الطالبة جتاه نفسها ووطنها  تؤديها  أن  اليت جيب  الواجبات  بأهنا:  وتعرف إجرائيًّا 
وجمتمعها ومهنتها املستقبلية، من خالل ما تكتسبه داخل املدرسة من مشروعات وأنشطة 
لتكون قادرة على حل مشكالت جمتمعها احلالية واملستقبلية، وتقاس بالدرجة اليت حتصل 

عليها الطالبة يف مقياس املسؤولية االجتماعية املعدِّ لذلك.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:

احملور األول: التعلم اخلدمي:
 (Manko, "مانك"  تعريف  أمهها  ومن  اخلدمي،  بالتعلم  اخلاصة  التعريفات  تتعدد 
(33 :2010 بأنه: "اسرتاتيجية تدريس تعمل على دمج اخلربات التعليمية، وخدمة اجملتمع 

يف املقرر الدراسي حبيث تليب احتياجات اجملتمع احمللي وحتقيق أهداف التعلم مًعا".
كما يعرفه "كاترين"  (Kathryn, 2010,p. 9)بأنه: "طريقة للتدريس والتعلم إلشراك 
تواجه  اليت  االجتماعية  والقضايا  للمشكالت  دراستهم  من خالل  التعلم  يف  الطالب 
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اجملتمع الذي يعيشون فيه، واملسامهة الفعالة يف حلها باعتبار أن اجملتمع احمللي مصدر من 
مصادر التعلم الرئيسة".

كما تعرفه )الباز، 2011، ص259( بأنه: "مدخل للتعليم والتعلم يتم من خالله 
املبادئ  وتطبيق  التعلم  عملية  إلثراء  األكادميية؛  الدراسة  مع  اجملتمعية  اخلدمة  تكامل 

العلمية املكتسبة حبجرة الدراسة يف تلبية احتياجات اجملتمع، وحل مشكالته".
ويعرفه "هلمان" (Lahman, 2012,p. 4) بأنه: "اسرتاتيجية تدريسية جتمع بني حتقيق 
ومنو  للطالب،  األكادميية  املهارات  وتنمية  اجملتمع  وخدمة  الدراسي  املنهج  أهداف 

الشخصية وحتقيق املشاركة املدنية".

مراحل مشاريع التعلم اخلدمي أثناء التدريس:
تتمثل مراحل مشاريع التعلم اخلدمي أثناء التدريس فيما يلي:

(Chambers and Lavery, 2012, p129) )العدوان، 2016، ص332-331(.

أوًل: اإلعداد (Preparation): وتتضمن هذه املرحلة اختيار املوضوع أو املشكلة 
الوسائل واملصادر  التعليمية بصورة إجرائية، وحتديد  حمور االهتمام، وصياغة األهداف 
املتضمنة يف كل درس،  املهارات  التعليمية، وحتديد  األنشطة  املناسبة وإعداد  التعليمية 

واختيار اسرتاتيجيات التقومي وأدواته.
اثنًيا: التعاون (Collaboration): يتم التعلم اخلدمي داخل سياق اجتماعي بطريقة 
تفاعلية بني املعلم واملتعلمني، حيث جتمع البيانات واملعلومات حول املشكالت والقضايا 
من  العديد  مباشر إلكساهبم  بشكل  احمللي  اجملتمع  مع  الطلبة  ويعمل  االهتمام،  حمور 

املهارات مثل املقابالت الشخصية، وحل املشكالت واختاذ القرار.
التهيئة للموضوع أو املشكلة حمور  اثلثًا: اخلدمة (Service): تتضمن هذه املرحلة 
االهتمام، وتعرض جمموعة من األنشطة على املتعلمني حتتوي على بعض املشكالت اليت 
يعاين منها اجملتمع ومناقشتهم هبا، من خالل العمل يف جمموعات للوصول إىل حلول 
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لتلك املشكالت اجملتمعية.
رابًعا: تكامل مشاريع التعلم اخلدمي ابملنهاج  (Curriculum Integration): التكامل 
أهداف  تكون  وأن  اجملتمع،  وأهداف  واملنهاج  املتعلمون  هبا  يقوم  اليت  األنشطة  بني 
املشاريع ذات صلة مبحتوى املنهاج املدرسي، وأن تليب مشاريع التعلم اخلدمي حاجات 

الطلبة ورغباهتم وحاجة اجملتمع احمللي.
خامًسا: التأمل والتفكري (Reflection): هتدف هذه املرحلة إىل أن يصبح الطلبة 
أكثر تفهًما وتأماًل بالقضايا واملشكالت اليت يعاين منها اجملتمع، حيث يقوم الطلبة بتأمل 
األنشطة اليت قاموا هبا لكي يدرك الطلبة الفائدة اليت تعود عليهم، وتتم عملية التأمل من 

خالل كتابة تقرير عن القضايا واملشكالت مث العمل على مناقشته مع الطلبة.
سادًسا: الحتفال (Celebration): هتدف هذه املرحلة إىل االحتفال باإلجناز وتقدمي 
شكر لكل من ساهم يف تنفيذ املشروع، وتقدير جهود األفراد الذين سوف يستمرون يف 

العمل مستقباًل خلدمة جمتمعهم، باإلضافة إىل عمل دعاية للمشروع اخلدمي.
بتنفيذ  الطلبة  تعلمه  ما  تقومي  املرحلة  يتم يف هذه   :(Evaluation) التقومي  سابًعا: 
مراحل املشروع وفق األهداف احملددة مسبًقا وإجراء بعض التعديالت يف املشاريع املستقبلية.

مزااي التعلم اخلدمي من خالل موضوعات الدراسات الجتماعية:
يسهم التعلم اخلدمي يف حتقيق موضوعات الدراسات االجتماعية وتفعيل أهدافها 

اليت تتمثل مبا يلي: )زارع، 2014، ص184(.
يف  وضعها  من خالل  وذلك  االجتماعية،  املتعلمني  مهارات  وتطوير  تشكيل   -

العمل امليداين واجملتمعي.
- تنمية مهارات االتصال والشعور باملسؤولية اجملتمعية، وحتقق الكفاءة التعليمية يف 
صورة مشروعات خدمية تساعد اجملتمع احمللي على حل مشكالته وفق طبيعة الدراسات 

االجتماعية.
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- يزيد يف إحساس التالميذ باملسؤولية جتاه جمتمعهم احمللي والقومي، وذلك بتدريبهم 
على مهارات اختاذ القرار يف املواقف اجملتمعية املختلفة.

والثقايف  البيئي  الوعي  نشر  التالميذ من خالل  لدى  االجتماعية  الكفاءة  رفع   -
داخل جمتمعهم.

- تنمية احلس االجتماعي لدى املتعلمني من خالل العمل اجملتمعي واملشاركة يف 
اختاذ القرار.

- تعريض التالميذ ملواقف تزيد من شعورهم بذاهتم من خالل إعطائهم مشكالت 
جمتمعية ليضيفوا هلا جمموعة من املقرتحات.

- خيفض من مستويات االغرتاب مبوضوعات الدراسات االجتماعية اليت يشعرون 
من خالهلا بواقع جمتمعهم الذين يعيشون فيه.

أسس ومبادئ التعلم اخلدمي:
يرتكز التعلم اخلدمي على عدة أسس ومبادئ، ومن أهم هذه األسس ما يلي:

1- بناء مهارات املشاركة والتأمل: يقوم التعلم اخلدمي على مبدأ املشاركة الفعالة 
النشطة للمتعلم يف عملية تعلمه، والتأمل، والتفكري يف تلك األنشطة اليت تساعده على 
 (Molnar, املتعلمني.  نفوس  املهارات يف  تلك  وبناء  للتعلم وصقل  إجيابية  نتائج  حتقيق 

2010,p. 22)

املشاركة يف التخطيط والتنفيذ والتقومي: فقديتضمن املشاركة يف خطوات ومراحل التعلم 
 (Kochanasz, 2008,p. 12).اخلدمي اليت من أبرزها مرحلة التخطيط، ومرحلة التنفيذ والتقومي

2- التعاون والتفاعل االجتماعي: تتم عملية التعلم وفًقا السرتاتيجية التعلم اخلدمي 
يف إطار سياق اجتماعي يدعو إىل حتقيق التعاون والتفاعل االجتماعي بني املتعلمني.

املشكالت  تتحدى  فقد  الدراسي يف صورة مشكالت حياتية:  املقرر  تقدمي   -3
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  (Prentice and Robinson,.قدرات الطالب وتثري تفكريهم لبذل املزيد من اجلهد حللها
2010,p.10)

بأنشطة  املتعلم  ربط  على  اخلدمي  التعلم  يعمل  للمتعلم:  النشطة  املشاركة   -1
خدمة اجملتمع وتشجيعه على املشاركة النشطة يف األنشطة املختلفة سواء أداخل املؤسسة 

(Steinberger, Ford and Hale, 2005,p. 77; Smith, 2010,p. 9) .التعليمية أم خارجها
انية يف عملية التعلم: يهتم التعلم اخلدمي  2- الدمج بني اجلوانب املعرفية والوجدًّ
باجلوانب املتعددة للمتعلم وعدم الرتكيز على جانب واحد فقط، ولذلك فهو يسهم يف 
بناء الشخصية املتكاملة، اليت تؤدي إىل حتقيق حاجات اجملتمع الذي يعيش فيه وحتقيق 

(Wilczenski and Coomey, 2007,p. 3) .األهداف الرتبوية والتعليمية املنشودة
3- التعلم القائم على اخلربة املباشرة والعمل: يعدُّ التعلم اخلدمي شكاًل من أشكال 
التعلم القائم على العمل واخلربة، فيتمكن الطالب من خالله من املشاركة يف األنشطة 
اخلدمية املنظمة واملرتبطة باألهداف التعليمية احملددة؛ ملواجهة احتياجات اجملتمع وإتاحة 

(Abes; Tackson; Vones, 2002,p. 2) .الفرصة للطالب للتفكري يف تلك األنشطة
وقد حظي موضوع استخدام التعلم اخلدمي يف التدريس والتعليم وموضوع الوعي 
بالتنمية املستدامة وأبعادها املختلفة واملسؤولية االجتماعية باهتمام الكثري من الباحثني 
التعلم  استخدام  ففي جمال  الدويل واإلقليمي واحمللي،  املستوى  األخرية على  اآلونة  يف 
اخلدمي كانت  دراسة كل من )قطاوي؛ أبو جاموس، 2017(، واستهدفت استقصاء 
أثر استخدام التعلم اخلدمي يف تنمية مفاهيم املواطنة لدى طلبة الصف العاشر األساسي 
بينما  الدراسة من )64( طالًبا وطالبة من جمموعة جتريبية،  يف األردن، وتكونت عينة 
تكونت اجملموعة الضابطة من )57( طالًبا وطالبة، واعتمدت أدوات الدراسة على إعداد 
التعلم اخلدمي،  املواطنة وفق  املواطنة، كما أعد مشروع  التحصيلي يف وحدة  االختبار 



جملة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد 31، العدد )2( ، ص ص  1-60  ديســمرب  2020 م .

14

وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذي داللة يف تنمية مفاهيم املواطنة لدى طلبة الصف 
العاشر لصاحل اجملموعة التجريبية.

تضمني  درجة  على  التعرف  إىل  هدفت   )2018 والشرمان،  )الفرسان،  ودراسة 
كتب الرتبية الوطنية واملدنية يف املرحلة األساسية ملشروعات التعلم اخلدمي يف األردن، 
وتكونت عينة الدراسة من )7(كتب للرتبية الوطنية واملدنية للصفوف:  الرابع، واخلامس، 
والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع، والعاشر، واعتمدت أداة الدراسة على أداة طورها 
الباحثان تكونت يف صورهتا النهائية من )28( مشروًعا خدميًّا موزعة على )4( جماالت، 
وتوصلت الدراسة إىل أن درجة تضمني كتب الرتبية الوطنية واملدنية ملشروعات التعلم 
الكتب  هذه  اخلدمي يف  التعلم  مشروعات  توزيع  وأن  ا،  جدًّ منخفضة  اخلدمي كانت 

كانت بدرجة متفاوتة.
مكون  إدخال  جتربة  تقومي  إىل  اليت هتدف   )2017 دقة،  )أبو  دراسة  وكذلك 
التعلم اخلدمي (SL) يف ثالثة مساقات جامعية يف اجلامعة اإلسالمية بغزة، وتكونت 
مستوى  يف   )88( منهم  والطالبات،  الطالب  من   )101( من  الدراسة  عينة 
البكالوريوس، و)13( طالًبا وطالبة يف مستوى املاجستري، واعتمدت أدوات الدارسة 
على  استبانة، واستخدم أسلوب املقابلة، وأظهرت النتائج أن التدريس املعتمد على 
باإلبداع  الفكرة  ناجًحا وحقق أهدافه بأشكال متعددة صبغت  التعلم اخلدمي كان 
من  اجلامعة  وضعتها  اليت  األهداف  على  وتقدمت  التوقعات  وفاقت حجم  والتميز 

املشاركني. املدرسني  خالل 
ويف اجملال نفسه كانت دراسة )احلريب، 2016( اليت استهدفت دراسة فاعلية التعلم 
اخلدمي يف إعداد املعلم "الطالب" بكلية الرتبية األساسية بدولة الكويت، وتكونت عينة 
الدراسة من )32( من الطلبة املعلمني بكلية الرتبية اإلسالمية، واعتمدت أدوات الدراسة 
على استبانة، وأظهرت نتائج الدراسة فاعلية التعلم اخلدمي لكل الطالب )املعلمني( يف 
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مجيع الفرق الدراسية؛ وذلك ألن التعلم اخلدمي يساعدهم على حتسني تصوراهتم عن 
اخليارات املهنية، وزيادة الشعور بالفعالية الشخصية.

ودراسة كلٍّ من )محاد وآخرين ، 2016( هدفت إىل التعرف على أثر استخدام 
اسرتاتيجيات التعلم اخلدمي يف تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية املفاهيم االقتصادية 
لدى التالميذ املعاقني مسعيًّا باملرحلة اإلعدادية، وتكونت عينة الدراسة من )25( تلميذة 
من املعاقني مسعيًّا بالصف الثاين اإلعدادي بأسيوط، واعتمدت أداة الدراسة على إعداد 
إىل  الدراسة  وتوصلت  مسعيًّا،  للمعاقني  املناسبة  االقتصادية  للمفاهيم  حتصيلي  اختبار 

فاعلية اسرتاتيجيات التعلم اخلدمي يف تنمية املفاهيم االقتصادية لدى عينة الدراسة.
التعلم  أثر  استقصاء  الدراسة  واستهدفت  2016م(،  )العدوان،  دراسة  وكذلك 
اخلدمي يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي يف مادة اجلغرافيا لدى طلبة الصف التاسع 
طالًبا  طالًبا وطالبة، )78(  الدراسة من )153(  عينة  األردن، وتكونت  األساسي يف 
وطالبة من اجملموعة التجريبية، واألخرى ضابطة بلغت )75( طالًبا وطالبة، واعتمدت 
النتائج وجود  التفكري اإلبداعي، وأظهرت  أدوات الدراسة على إعداد اختبار مهارات 
فروق دالة إحصائيًّا بني املتوسطات احلسابية لدرجات الطلبة يف مجيع مهارات التفكري 

اإلبداعي يف التطبيق البعدي تعزى ملتغري اجملموعة، وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية.
التعرف على فاعلية برنامج مقرتح  وكذلك دراسة )عمار، 2015م(، استهدفت 
على التعلم اخلدمي لتدريس القضايا املعاصرة لطالب شعبة التاريخ بكليات الرتبية يف 
الدراسة من  القضايا، وتكونت عينة  تنمية مهارات حل املشكالت واالجتاه حنو هذه 
(35( طالًبا معلًما بالفرقة الرابعة شعبة التاريخ، واعتمدت أدوات الدراسة على اختبار 
مهارات حل املشكالت ومقياس االجتاه حنو القضايا املعاصرة، وأظهرت النتائج وجود 
القبلي  التطبيق  يف  البحث  عينة  الطالب  درجات  متوسطي  بني  إحصائيًّا  دالة  فروق 
دالة  البعدي، ووجود فروق  التطبيق  املشكالت لصاحل  والبعدي الختبار مهارات حل 
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إحصائيًّا بني متوسطي درجات طالب عينة البحث يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس 
االجتاه حنو القضايا املعاصرة لصاحل التطبيق البعدي.

كما أجرى كل من "يوزوم" و"بيرتون" و"بريج" (Uzum,Petron,Berg,2014) دراسة 
هدفت إىل الكشف عن اجتاهات معلمي اللغة ما قبل اخلدمة حنو دمج مشاريع التعلم 
اخلدمي يف حصصهم الصفية، واعتمدت الدارسة على حتليل مقاالت كتابية ومالحظات 
يومية لعينة من )28( معلًما من معلمي ما قبل اخلدمة يدرسون اللغة اإلجنليزية، وتوصلت 
الدراسة إىل أن املعلمني يدركون أمهية التعلم اخلدمي يف تدريس اللغة، وأن هناك حاجة 
لتكييف دروس اللغة لكي تكون قائمة عن مشاريع التعلم اخلدمي بدرجات متفاوتة مبا 

يتناسب مع أعمار الطالب.
درجة  عن  الكشف  الدراسة  واستهدفت   ،)2012 )طالفحة،  دراسة  كذلك 
التعلم  العليا ملشروعات  الوطنية واملدنية باملرحلة األساسية  الرتبية  توظيف معلمي مادة 
الوطنية واملدنية باملرحلة األساسية العليا ملشروعات التعلم اخلدمي يف التدريس، وتكونت 
استبانة  على  الدراسة  أدوات  واعتمدت  ومعلمة،  معلًما   )131( من  الدراسة  عينة 
موجهة ملعلمي الرتبية الوطنية واملدنية، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة توظيف املعلمني 
ملشروعات التعلم اخلدمي جاءت بدرجة منخفضة، وأن هناك عالقة ارتباطية متوسطة 

بني توظيف مشروعات التعلم اخلدمي وبني معيقات تنفيذها.
 )Cooper, Cnipps and Reisman, "ودراسة كلٍّ من: "كوبر" و"جريس" و"رايسمان
وخماوف  اإليثار  سلوكيات  على  اخلدمي  التعلم  أثر  عن  الكشف  إىل  هدفت   2013)

العدالة االجتماعية لدى الطالب الصمِّ، وتكونت عينة الدراسة من )26( طالًبا جامعيًّا 
بالتعلم  قبل وبعد دراسة مساق خاص  فقرة  الدراسة من )45(  أداة  أصمًّا، وتكونت 
اخلدمي، وتوصلت الدراسة إىل أن خربات التعلم اخلدمي كانت إجيابية يف تغيري سلوكيات 
اجملتمع،  خدمة  سلوكيات  على  املساق  دراسة  بعد  متحورت  فقد  الطالب  واجتاهات 
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 Onavecy Vacobron, Falk, وكذلك دراسة "جاكوسونووارافكز" و"فالك و"اوستنب"، 
التعلم  تعزيز  اخلدمي يف  التعلم  دور  على  التعرف  الدراسة  واستهدفت   Gsteen, 2011)
الدراسات  الدراسة من )143( طالًبا وطالبة يف ختصص  الطلبة، وتكونت عينة  لدى 
االجتماعية األسرية يف جامعة "مرتو وليتان" شرقي الواليات املتحدة، واعتمدت أدوات 
الدراسة على مقياس مسح آثار التعلم اخلدمي، ومشل أربعة أبعاد، وهي: )التحصيل، 
اخلدمي  التعلم  أن مشروع  النتائج  وأظهرت  واملسؤولية(،  والتمكن،  املهنية،  والتطورات 
عمل على تعزيز التعلم لدى الطلبة، كما ظهر حتسن يف تصوراهتم عن اخليارات املهنية 
من حيث مل يكن هناك أثر للمشاركة يف مشروع التعلم اخلدمي فيما يتعلق بالتمكن 

واملسؤولية جتاه اجملتمع املدين.
 (Kielsmeier, Scales, "ودراسة "سكيلزوروهليكبا رتني" و"نيال" و"كلزميياروييستون
(Roehlkepartain, Neal, & Benson, 2006 وهدفت إىل الكشف عن دور التعلم اخلدمي 

وخدمة اجملتمع يف ختفيض فجوة التحصيل األكادميي بني الطالب، وتكونت عينة الدراسة 
من )2002( من طالب الصف السادس حىت الثاين عشر، وتكونت أدوات الدارسة من 
مقياس التعلم اخلدمي املكون من )10( أسئلة عن النمو االجتماعي واألكادميي والبيئة 
املدرسية، وتوصلت الدراسة إىل أن الطالب األكثر خدمة للمجتمع هم األكثر حتصياًل 
وهم الطالب القادمني من عائالت ثرية ومتوسطة، وهناك حاجة لدمج الطالب الفقراء 

يف اخلدمة اجملتمعية عرب التعليم.
 ودراسة "ستيورات" (stewart, 2007) اليت استهدفت تقصي أثر مشاركة طلبة برنامج 
إعداد املعلمني جبامعة "فلوريدا" مبشروعات التعلم اخلدمي يف اجتاهاهتم حنو استخدام 
التعلم اخلدمي مستقباًل عند عملهم كمدرسني، وتكونت عينة الدراسة من )22( طالًبا 
وطالبة، واعتمدت أدوات الدراسة على إجراء مقابالت معهم بعد مشاركتهم يف مشروع 
التعليم اخلدمي، وأظهرت النتائج وجود إجيابية لدى أفراد العينة حنو استخدام مشروعات 
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التعلم اخلدمي يف التدريس مستقباًل؛ ويعزى ذلك إىل أن اشرتاكهم يف مشروعات التعلم 
اخلدمي زاد من معرفتهم باألمهية الرتبوية للتعلم اخلدمي وساعدهم يف الربط بني النظرية 

والتطبيق، كما عزز ثقتهم بأنفسهم.

احملور الثاين: التنمية املستدامة:
أبعاد التنمية املستدامة:

تتمثل أبعاد التنمية فيما يلي: )الشريف، 2012، ص4(
- اجلانب االجتماعي: يكون النظام مستداًما يف حال حققت العدالة يف التوزيع، 
ومت إيصال اخلدمات االجتماعية كالصحة والتعليم إىل حمتاجها وحتقيق املساواة يف النوع 
االجتماعي واحملاسبة السياسية واملشاركة الشعبية لكافة فئات اجملتمع يف عملية صنع القرار.

- اجلانب االقتصادي: النظام املستدام هو النظام الذي يتمكن من إنتاج السلع 
التوازن  قابل لإلدارة من  واخلدمات بشكل مستمر، والذي حيافظ على مستوى معني 
االقتصادي ما بني الناتج العام والدين، والذي مينع حدوث اختالالت اجتماعية ناجتة 

عن السياسات االقتصادية.
من  ثابتة  قاعدة  على  حيافظ  أن  جيب  بيئيًّا  املستدام  النظام  البيئي:  اجلانب   -
املوارد الطبيعية، ويتجنب االستنزاف الزائد للموارد املتجددة، ويشمل ذلك إنتاجية الرتبة 

واالتزان اجلوي واألنظمة البيئية الطبيعية اليت ال تصنف عادة كموارد اقتصادية.

مبادئ التنمية املستدامة:
للتنمية املستدامة جمموعة من املبادئ ميكن أن نذكرها فيما يلي: )عوينان، 2008، 

ص27-26(
1- حتديد األولويات بعناية: اقتضت خطورة املشكالت البيئية وندرة املوارد املالية 
إىل التشدد يف وضع األولويات، وتنفيذ إجراءات العالج على مراحل للمشكالت اليت 
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جيب التصدي هلا بال إبطاء.
1- االستخدام الرشيد للموارد البيئية الناضبة والتوقف عن هدرها واالستثمار يف 

تأمني موارد بديلة.
على  املوارد  هذه  بقدرة  وحيوانًا(  )نباتًا  املتجددة  املوارد  استهالك  االلتزام يف   -2

جتديد نفسها، حىت ال تفىن مع مرور الزمن.
على  القائمة  احلوافز  إن  ممكًنا:  ذلك  يكون  حيثما  السوق  أدوات  استخدم   -3
السوق والرامية إىل خفض األضرار البيئية هي األفضل من حيث املبدأ أو غالًبا من حيث 

التطبيق.
تكون  وبالتايل  البيئية،  للمشكالت  التصدي  يف  للمواطنني  الكامل  اإلشراك   -4

فرص النجاح قوية بدرجة كبرية.
5- االلتزام بقدرة البيئة على التعامل املأمون مع ما بلغته فيها من نفايات وملوثات.

خصائص التنمية املستدامة:
)Grosskurth&Rotmans, 2005,pp 135-150) :تتمثل خصائص التنمية املستدامة فيما يلي
- اخلاصية األوىل: أن التنمية املستدامة عملية حتويل من جيل إىل آخر، وهذا يعين 

أهنا حتدث عرب فرتة زمنية ال تقل عن جيلني، أي ما يرتاوح بني 25 إىل 50 سنة.
- اخلاصية الثانية: يف مستوى القياس، أي أهنا عملية حتدث يف مستويات عدة 
تتفاوت )عاملي، إقليمي، حملي(، فما يعدُّ مستداًما على املستوى القومي ليس بالضرورة 

أن يكون كذلك على املستوى العاملي.
- اخلاصية الثالثة: اجملاالت املتعددة للتنمية، وتتكون من ثالثة جماالت على األقل: 
اقتصادية، وبيئية، واجتماعية ثقافية، والقضية أن تلك اجملاالت تبدو نظريًّا منسجمة؛ 

لكنها ليست كذلك يف الواقع املمارس.
- اخلاصية الرابعة: التفسريات املتعددة للتنمية املستدامة، فمع أن كل تعريف يؤكد 
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على تقدير لالحتياجات اإلنسانية احلالية واملستقبلية وكيفية اإليفاء هبا، إال أنه يف احلقيقة 
ال ميكن ألي تقدير لتلك االحتياجات أن يكون موضوعيًّا.

وقد حظي جمال التنمية املستدامة باالهتمام فقد تناولته العديد من الدراسات، منها 
دراسة كلٍّ من: )الوائلي،  والقرعان، 2018(، اليت هدفت إىل التعرف على مستوى معرفة 
معلمي املرحلة األساسية مبعايري التنمية املستدامة وعالقتها بدافعية طلبتهم حنو االستدامة 
البيئية يف األردن، واعتمدت أداتا الدراسة على استبانة ومقياس دافعية الطلبة حنو االستدامة 
البيئية، وتوصلت الدراسة إىل أن مستوى معرفة املعلمني ملعايري التنمية املستدامة جاء مبستوى 

متوسط، وكذلك دافعية الطلبة حنو االستدامة البيئية جاءت مبستوى متوسط.
وكذلك دراسة كلٍّ من: )األنصاري، وعثمان، 2018(، اليت هدفت إىل الكشف 
عن مفاهيم التنمية املستدامة املطلوب توافرها يف كتب الدراسات االجتماعية والوطنية 
عينة  وتكونت  الوطنية،  التنموية  اخلطط  متطلبات  ضوء  يف  السعودي  العام  بالتعليم 
الدراسة  واعتمدت  العام،  التعليم  يف  االجتماعية  الدراسات  مجيع كتب  من  الدراسة 
على أداتني، مها: بطاقة حتليل احملتوى، واستبانة جلمع البيانات من املعلمني واملعلمات، 
وتوصلت الدراسة إىل أن نسبة توافر مفاهيم التنمية املستدامة ختتلف من مرحلة دراسية 

وأخرى وأهنا غري متوازنة وغري كافية.
اليت هدفت إىل معرفة درجة  كذلك دراسة كلٍّ من: )العدوان، وداود، 2016( 
الدراسة من  عينه  وتكونت  األردن،  املستدامة يف  التنمية  ملعايري  اجلغرافيا  معلمي  وعي 
(25( معلًما ومعلمة، وتكونت أداة الدارسة من إعداد استبانة تكونت من )26( فقرة، 
وأظهرت نتائج الدراسة مدى وعي معلمي اجلغرافيا مبستوى متوسط، فقد جاءت يف 
املرتبة األوىل يف اجملال االقتصادي، مث البيئي، مث االجتماعي، وأظهرت عدم وجود فروق 
لدرجة  اجلغرافيا  معلمي  تقديرات  يف  العلمي  املؤهل  ملتغري  تعزى  إحصائية  داللة  ذات 

وعيهم مبعايري التنمية املستدامة.
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الطلبة  معارف  مستوى  قياس  إىل  هدفت  دراسة  )فعرس، 2016(  أجرى  كما 
اجلامعني املغاربة حول بعض قضايا التغريات املناخية والتنمية املستدامة ومدى إدراكهم 
وتكونت   ، تارة  التخصصات  متعددة  بالكلية  اجلغرافيا  مسلك  طلبة  لدى  خلطورهتا 
عينة الدراسة من )90( طالًبا وطالبة، واعتمدت أداة الدراسة على اختبار للمعارف 
وأساسيات  املناخية،  والتغريات  املفاهيمي،  )اجلانب  رئيسة:  حماور  أربعة  من  متألف 
الدراسة إىل  املستدامة، وتوصلت  التنمية  لتحقيق  املتخذة  والتدابري  املستدامة،  التنمية 
التغري املناخي وأبعاد  أن هناك مستوى معرفيًّا ضعيًفا لدى الطلبة فيما يتعلق بظاهرة 

املستدامة. التنمية 
وكذلك دراسة )مروي، 2016( هدفت إىل قياس فاعلية برنامج مقرتح يف اجلغرافيا 
قائم على بعض أبعاد خطة التنمية املستدامة )2016-2030م( لتنمية مهارات التفكري 
املستقبلي واملسؤولية االجتماعية لدى الطالب املعلم، وتكونت عينة دراسة من )37( 
طالًبا وطالبة، وتكونت أدوات الدراسة من اختبار مهارات التفكري املستقبلي، ومقياس 
املسؤولية االجتماعية. وتوصلت الدراسة إىل فاعلية الربنامج املقرتح القائم على التنمية 
لدى  االجتماعية  واملسؤولية  املستقبلي  التفكري  مهارات  من  تنمية كل  على  املستدامة 

الطالب املعلمني يف جمموعة البحث.
كما أجرى كلٌّ من: )عزب، ومرجتي، 2015( دراسة هدفت إىل الكشف عن 
واقع دور املدرسة الثانوية يف تنمية الوعى مبتطلبات التنمية املستدامة يف حمافظات غزة، 
وتكونت عينة الدارسة من )1600( طالب وطالبة، وتكونت أداة الدراسة من مقياس 
الوعي مبتطلبات التنمية املستدامة، وتوصلت الدراسة إىل أن درجة تقدير إسهام املعلمني 
املستدامة  التنمية  مبتطلبات  الثانوية  باملرحلة  الطالب  وعي  تنمية  يف  املدرسية  واإلدارة 
املدرسة  قيام  الدراسة بضرورة  الطالب متوسطة بوزن نسىب )74(، وأوصت  كمايراها 
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بدور فعال يف تنمية وعى طالهبا بالتنمية املستدامة.
وكذلك دراسة )إبراهيم، 2014(، هدفت الدارسة إىل التعرف على مدى تضمني 
كتب اجلغرافيا بالتعليم العام الثانوي مفاهيم التنمية املستدامة وما يرتبط هبا من عالقات 
معرفية، وتكونت عينة الدراسة من الكتب الثالثة اليت تدرس باملرحلة الثانوية )الصفوف 
لعملية  واجلملة كأسس  الكلمة  وحدات  على  اعتمدت  فقد  والثالث(،  والثاين  األول 
التحليل، وأخذت التنمية املستدامة معيارًا للتحليل، وأظهرت نتائج الدراسة أن حمتوى 
املستدامة  بالتنمية  مباشرة  له صلة  واصطالًحا  مفهوًما   )12( تتضمن  اجلغرافيا  مناهج 

بنسبة )6,4%( يف مجلة املفاهيم الواردة يف الكتب.
ودراسة )أمحد، 2011(: هدفت إىل التعرف على فاعلية تدريس وحدة مقرتحة يف 
التنمية املستدامة للموارد اجلغرافية الطبيعية على تنمية التحصيل وقيم التنمية املستدامة 
التنمية  قيم  مقياس  الدارسة من  أدوات  الثانوي، وتكونت  األول  الصف  لدى طالب 
التنمية املستدامة  الدراسة إىل أن تدريس وحدة  املستدامة واختبار حتصيلي، وتوصلت 
وتنمية  املستدامة  التنمية  قيم  تنمية  يف  فاعلية كبرية  حقق  الطبيعية  اجلغرافية  للموارد 

التحصيل لدى جمموعة البحث للمفاهيم املتضمنة بالوحدة.
وحدة  فاعلية  على  التعرف  إىل  هدفت   :)2011 العايل،  )عبد  دراسة  وكذلك 
عن التنمية املستدامة مبنهج اجلغرافيا قائمة على منوذج "ايزنكرافت" االستقصائي لتنمية 
املفاهيم واالجتاهات حنو ما لدى طالب الصف األول الثانوي، وتكونت عينة الدراسة 
من )41( طالبة جمموعة جتريبية، و)46( طالبة جمموعة ضابطة، وتكونت أدوات الدراسة 
من اختبار حتصيلي ملفاهيم التنمية املستدامة ومقياس اجتاهات حنو التنمية املستدامة، 
وتوصلت الدراسة إىل كفاءة الوحدة املقرتحة يف تنمية مفاهيم التنمية املستدامة واالجتاهات 

حنو التنمية املستدامة.
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احملور الثالث: املسؤولية الجتماعية:
تعددت تعريفات املسؤولية االجتماعية واختلفت باختالف وجهات نظر واضعيها 

واختالف ختصصاهتم هبا:
عرفها )ناصر، 2006، ص196( بأهنا: "التزام املرء حنو الغري، واإلقرار مبا يقوم به 

من أعمال أو أقوال، وما يرتتب عليها من نتائج".
ويعرفها )قاسم، 2008، ص22( بأهنا: "مسؤولية الفرد عن نفسه، ومسؤوليته جتاه 
أسرته، وأصدقائه، وجتاه دينه، ووطنه من خالل فهمه لدوره يف حتقيق أهدافه، واهتمامه 
وحتقيق  اجملتمع،  مشكالت  ومشاركته يف حل  اإلجيابية،  عالقاته  من خالل  باآلخرين 

األهداف العامة".
ويعرفها )برقاوي، 2008، ص7( بأهنا: "اإلحساس والشعور بااللتزام حنو مساعدة 
اآلخرين ورعايتهم، واملسؤولية هنا متبادلة، مسؤولية األفراد حنو جمتمعهم والنهوض به، 
من  يواجهه  ما  على  والتغلب  أفراده،  احتياجات  إشباع  حنو  اجملتمع  مسؤولية  وأيًضا 

مسؤوليات، وتوفري الفرص هلم للنمو والتكيف".
وتشمل  اجلماعة،  ذايت حنو  "التزام  بأهنا:  )عمار، 2015، ص12(  تعرفها  كما 
والتعاون معهم من أجل  باآلخرين  االهتمام  به، كما تشمل  والقيام  بالواجب  الشعور 

مصلحة اجلماعة".
2- عناصر املسؤولية الجتماعية:

تتلخص عناصر املسؤولية االجتماعية يف اآليت: )برقاوي، 2008، ص 10-12(؛ 
)عبد القادر، 2009، ص131(؛ )عمار، 2015، ص 13-12(.

1- الهتمام: تعين ارتباط الفرد عاطفيًّا باجلماعة اليت ينتمي إليها صغرية أم كبرية، 
وحرصه على استمرار تقدمها ومتاسكها، وبلوغها أهدافها، واخلوف من أي ظرف يؤدي 

إىل إضعافها أو تفككها.
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1- الفهم: ويعين فهم الفرد للجماعة والقوى النفسية املؤثرة يف أعضائها، وينقسم 
ومنظماهتا  ملؤسساهتا  الفرد  فهم  أي  للجماعة،  الفرد  فهم  األول:  جزأين،  إىل  الفهم 
وعاداهتا وقيمها ووصفها الثقايف وتارخيها. والثاين: فهم الفرد للمغزى االجتماعي ألفعاله، 

أي أن يدرك الفرد آثار أفعاله وتصرفاته وقراراته على اجلماعة.
2- املشاركة: يعين اشرتاك الفرد مع اآلخرين يف عمل ما، وما يتطلبه الفهم من 
أهدافها،  إىل  والوصول  مشكالهتا  وحل  حاجاهتا،  إشباع  يف  اجلماعة  تساعد  أعمال 
وحتقيق رفاهيتها، واحملافظة على استمرارها، وتظهر املشاركة قدر الفرد وقدرته على القيام 

بواجباته وحتمل مسؤولياته بضمري حي وروح صافية.
3- أمهية تنمية املسؤولية الجتماعية:

وتتمثل أمهية املسؤولية االجتماعية فيما يلي: )عمار، 2015، ص13(
- جيعل الفرد عنصرًا فعااًل يف اجملتمع بعيًدا عن السلبية والالمباالة، مهتمًّا مبشكالت 

جمتمعه اهتماًما يدفعه للمسامهة الفعلية يف حلها.
- املسؤولية االجتماعية من القيم اإلنسانية اليت جيب غرسها داخل الفرد، فقد تعد 
تربية اإلنسان على حتمل املسؤولية االجتماعية جتاه ما يصدر عنه من أفعال وأقوال مسألة 

يف غاية األمهية؛ لتنظيم احلياة داخل اجملتمع اإلنساين.
الشعور  فالفرد ذو  اليت ترتتب على سلوكه كمواطن؛  النتائج  الفرد يدرك  - جتعل 

املرتفع باملسؤولية االجتماعية يقدم املصلحة العامة على مصلحته الشخصية.

4- أنواع املسؤولية:
ميزت )الغزايل، 2000، ص 518( بني أنواع املسؤولية كما يلي:
- املسؤولية القانونية: اليت تعين مراعاة القانون والبعد عما جيرمه.

وعدم  عليها  واحملافظة  اآلخرين  حقوق  مراعاة  وتعين  الجتماعية:  املسؤولية   -
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اإلضرار هبا مبا يف ذلك إزالة الشوكة من الطريق، وحقوق اجلار وحقوق الوالدين واألقارب 
واألرحام.

الوجه  وأقلها طالقة  الناس  مع  األخالق  مكارم  مراعاة  تعين  األخالقية:  املسؤولية   -
والكلمة الطيبة.

والبعد عن  الواجبات  وأداء  ونواهيه،  وأوامره  اهلل  وتعين حدود  الشرعية:  املسؤولية   -
احملرمات، وهي مسؤولية واجبة، واملسؤولية الشرعية ميزان السلوك اإلنساين، فحني يكون 
الدافع داخليًّا وهو ما ينميه اإلخالص ومراقبة اهلل وتقواه، يكون حتمل املسؤولية يف أرقى 

صوره، وقد حرص اإلسالم على ذلك.

5- أصول تربية املسؤولية الجتماعية:
تعددت األصول العامة لرتبية املسؤولية االجتماعية، وهي كالتايل: )خليفة، 2016، 

ص25-24(
- األصل األول: أن املسؤولية االجتماعية ذات طبيعة خلقية اجتماعية دينية؛ ألهنا 

إلزام خلقي حنو اجلماعة بتقوى اهلل.
- األصل الثاين: أن تنمية املسؤولية االجتماعية تنمية للجانب اخلُلقي تتكامل مع 

تنمية الشخصية املسلمة عامة.
- األصل الثالث: أن تنمية املسؤولية االجتماعية حاجة اجتماعية بقدر ما هي 
حاجة فردية فاجملتمع بأسره حباجة إىل الفرد املسؤول اجتماعيًّا، وهي كذلك حاجة فردية، 
فما من فرد تتفتح شخصيته وتتكامل إال هو مرتبط باجلماعة ومنتٍم إليها ومتوحد معها.

- األصل الرابع: املؤسسة املسؤولة عن تربية املسؤولية االجتماعية ورعايتها هي 
املسؤولية  ورعاية  وتنمية  ومتكني  تأصيل  عن  أساًسا  املسؤولة  هي  فاملدرسة  املدرسة، 

االجتماعية عند طالهبا.
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- األصل اخلامس: تؤثر األسرة يف املقام األول إىل جانب مجاعات األقران ووسائل 
اإلعالم وتنظيمات اجملتمع األخرى يف تنمية املسؤولية االجتماعية لدى أفراد اجملتمع إىل 

جانب املدرسة.
- األصل السادس: يستند اجلهد الرتبوي املوجه لتنمية املسؤولية االجتماعية إىل 

احلاسة األخالقية لدى األفراد، فكل فرد لديه استعداد للحاسة األخالقية.
- األصل السابع: تربية املسؤولية االجتماعية حتدث عن عمليات تتم يف وسط 

تربوي مناسب.

6- العتالل األخالقي للمسؤولية الجتماعية:
وهي حالة من العطب واخللل، وهلا مظاهرها لدى الفرد واجلماعة، وهي كما يلي: 

)قاسم، 2008، ص35-34(
ومن مظاهر اعتالل أخالقية املسؤولية االجتماعية عند الفرد:

- التهاون: وهو فتور يف مهة العمل وإرادته على غري الوجه الذي ينبغي أن يكون 
يف  األخالقي  النفسي  البنيان  وهن  على  دليل  وهو  واإلتقان،  والتمام  الدقة  من  عليه 

الشخصية برمتها.
- الالمبالة: وهي برود يعرتي اجلهاز التوقعي التحسيب عند اإلنسان كما يصيب 

سائر األجهزة النفسية مبا يشبه التجمد.
- العزلة: ويقصد هبا العزلة النفسية، وهي أن يكون الفرد يف اجلماعة حاضرًا فيها 
انتماء إىل  إنه يف عزلة من صنعه واختياره، وهي موقف ال  فقط ولكنه غائب عنها، 

اجلماعة واغرتاب عن معايريها وقيمها.
ومن مظاهر اعتالل أخالقية املسؤولية االجتماعية عند اجلماعة:

قيمة  تقدير  والظواهر ويف  األحداث  تفسري  وتردد يف  توجس  وهو  التشكك:   -
األشخاص واألشياء، وهو دليل على فوضى االختيار، ووهن اإللزام، وتزعزع الثقة.
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- التفكك: ويتجلى هذا التفكك االجتماعي فيما يقع فيه اآلخر أو من تنازع 
وتفرق، وهذا التفكك مظهر بالغ الوضوح لوهن وضعف املشاركة القائمة على الفهم 

واالهتمام.
- السلب الغائب: وهو موقف يغلب عليه الرتاجع واالحندار والتخلي عن املسؤولية 
جتاه احلياة وبارئها، وإحساس بال معىن بالضياع واإلحباط، كما يغيب منه اإلحساس 

بالواجب وإلزامه.
الفرار من املسؤولية: وهو التخلي عن املسؤولية وإعالن عن عدم قدرة اجلماعة 

والفرد عن احتمال أعبائها.               
ويف جمال املسؤولية الجتماعية أجرى كلٌّ من: )الديب، وخليفة، 2014( دراسة 
يف  التعاوين  التعلم  مهارات  على  قائم  تدرييب  برنامج  فاعلية  على  التعرف  إىل  هدفت 
تنمية املسؤولية االجتماعية وحتقيق صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية لدى تالميذ 
املرحلة االبتدائية بالطائف، وتكونت عينة الدراسة من )16( طالًبا من ذوي صعوبات 
املسؤولية  ومقياس  الذكاء،  اختبار  الدراسة على  أدوات  واعتمدت  االجتماعية،  التعلم 
إىل  الدراسة  الذايت، وتوصلت  التقومي  التعلم، ومقياس  االجتماعية، ومقياس صعوبات 
اجملموعة  تالميذ  أفراد  درجات  رتب  متوسطي  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
لصاحل  والبعدي  القبلي  القياسيني  يف  االجتماعية  املسؤولية  مقياس  أبعاد  يف  التجريبية 

البعدي.
وهدفت دراسة )عبداجمليد، 2016( إىل التعرف على فاعلية استخدام أبعاد املنهج 
واملسؤولية  املستقبلي،  التفكري  تنمية  على  االجتماع  علم  منهج  تشكيل  يف  التكعييب 
الدراسة من )22( طالًبا من  الثانوية، وتكونت عينة  املرحلة  االجتماعية لدى طالب 
اجملموعة التجريبية، و)22( طالًبا من اجملموعة الضابطة، وتكونت أدوات الدراسة من 
اختبار التفكري املستقبلي، ومقياس املسؤولية االجتماعية، وتوصلت الدراسة إىل فاعلية 
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الثانوية على  استخدام أبعاد املنهج التكعييب يف تشكيل منهج علم االجتماع باملرحلة 
الثالث  الصف  طالب  لدى  االجتماعية  واملسؤولية  املستقبلي  التفكري  مهارات  تنمية 

الثانوي.
وكذلك دراسة )عمارة، 2016( هدفت إىل التعرف على فاعلية برنامج إرشادي 
جامعة  طالب  لدى  االجتماعية  املسؤولية  تنمية  يف  ودوره  الفوضوي  السلوك  خلفض 
أداتا  واعتمدت  اجلامعة،  طلبة  من  طالًبا   )20( من  الدراسة  عينة  وتكونت  الطائف، 
الدراسة على مقياس السلوك الفوضوي ومقياس املسؤولية االجتماعية، وتوصلت الدراسة 
الفوضوي وارتفاع مستوى املسؤولية  السلوك  إىل حدوث اخنفاض ملحوظ يف مستوى 

االجتماعية لدى أفراد اجملموعة التجريبية الذين تعرضوا للربنامج اإلرشادي.
كما أجرى كلٌّ من: )العوضي، الطالفحة، 2018( دراسة هدفت للكشف عن 
املسؤولية  تنمية  املدنية يف  الدولة  مبادئ  على  قائم  مقرتح  تدرييب  برنامج  فاعلية  مدى 
من  الدراسة  عينة  وتكونت  األردن،  يف  االجتماعية  الدراسات  معلمي  لدى  اجملتمعية 
(42( معلًما ومعلمة، واعتمدت أداة الدراسة على مقياس للمسؤولية اجملتمعية تكون 
من )42( فقرة، وتوصلت الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تنمية 

املسؤولية اجملتمعية لدى معلمي الدراسات االجتماعية تعزى للربنامج التدرييب.
التعقيب على الدراسات السابقة:

لدى مراجعة الباحثة العديد من الدراسات السابقة، فقد الحظت ما يلي:
- ال توجد دارسة حملية تناولت قياس مدى معرفة أو وعي الطالب بأبعاد التنمية 

املستدامة يف املراحل املختلفة.
- ال توجد أي دارسة تناولت أثر اسرتاتيجية التعلم اخلدمي يف تنمية الوعي بأبعاد 

التنمية املستدامة. 
- تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة أيًضا يف التأكيد على أمهية التعليم 
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اخلدمي يف تضييق الفجوة بني النظرية والتطبيق، وإسهامه يف تنمية اجتاهات إجيابية عند 
التحصيل.  التفكري وزيادة  وتنمية مهارات  االجتماعية،  والعدالة  املواطنة،  الطالب من 
العدوان،  2013؛  وراسيمان،  وجريس  2007؛ كوبر  ستيورات،  2006؛  )سكيلز، 

.)2016
- كما استفيد من الدراسات السابقة يف بناء اإلطار النظري وما يتضمنه حماور، 
البحث  مناهج  على  االطالع  ويف  أسئلته،  وصياغة  البحث  مشكلة  حتديد  وأيًضا يف 
املسؤولية  ومقياس  املستدامة،  بالتنمية  الوعي  )مقياس  البحث  أدايت  بناء  املناسبة، ويف 
االجتماعية(، وأيًضا يف اختيار األساليب اإلحصائية املناسبة ملعاجلة البيانات وكذلك يف 

طريقة عرض النتائج وتفسريها.
- كما متيزت هذه الدراسة عن غريها من الدراسات السابقة وخاصة العربية منها، 

يف أهنا:
تدريس  يف  اخلدمي  التعلم  اسرتاتيجية  استخدام  فاعلية  معرفة  إىل  هدفت   -1

الدراسات االجتماعية يف تنمية الوعي بالتنمية املستدامة واملسؤولية االجتماعية.
الدراسات  تدريس  أثناء  ممارسته  إىل  واحلاجة  اخلدمي  التعلم  أمهية  أبرزت   -2

االجتماعية.
3- ركزت على دور التعلم اخلدمي يف تنمية كلٌّ من أبعاد التنمية املستدامة واملسؤولية 

االجتماعية مًعا، وهذا ما افتقرت له مجيع الدراسات السابقة.
4- بناء أدوات لقياس أثر مشروعات التعلم اخلدمي يف تنمية الوعي بأبعاد التنمية 

املستدامة واملسؤولية االجتماعية.
فروض البحث:

حاول البحث احلايل اختبار صحة الفرضيتني اآلتيتني:
a( بني متوسطات  1- ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
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درجات الطالبات يف اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي يف مقياس الوعي 
بالتنمية املستدامة. 

بني - 1  )a ( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  فرق  يوجد  ال 
متوسطات درجات الطالبات يف اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي يف 

مقياس املسؤولية االجتماعية.
منهج البحث وإجراءاته:

•  منهج البحث:
مت استخدام املنهجني التاليني:

- املنهج الوصفي: وذلك من خالل االستفادة من الدراسات والبحوث السابقة يف 
إعداد اإلطار النظري وأدوات البحث والدراسات السابقة وتفسري النتائج.

التعلم  )اسرتاتيجية  املستقل  املتغري  فاعلية  لقياس  وذلك  التجرييب:  شبه  املنهج   -
واملسؤولية  املستدامة،  التنمية  أبعاد  ببعض  )الوعي  التابعة  املتغريات  يف  اخلدمي( 

االجتماعية(.
• جمتمع البحث:

املتوسط  الثالث  الصف  العام يف  التعليم  طالبات  البحث من مجيع  تكون جمتمع 
املنتظمات يف الفصل الدراسي األول من العام الدراسي )1439 –1440ه( مبنطقة 

الرياض.
• عينة البحث: 

تكونت عينة البحث من )60( طالبة من طالبات الصف الثالث املتوسط يف )مدرسة 
أم سلمة( باحلرس الوطين بالرياض، الفصل الدراسي األول للعام )1439 -1440هـ(. 
وقد اختريت هذه املدرسة بالطريقة املقصودة )الغرضية(؛ وذلك لتعاون إدارة املدرسة واهتمام 
امليداين على هذه  التدريب  الباحثة يف  باإلضافة إىل إشراف  اجملتمعية،  باخلدمة  املدرسة 
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املدرسة الذي أتاح للباحثة تدريب معلمات الدراسات االجتماعية على اسرتاتيجية التعلم 
اخلدمي وحتسني اجتاهاهتم حنو تطبيقها يف التدريس. وقد عمدت الباحثة إىل اختيار طالبات 
الصف الثالث املتوسط باعتبارهم األكثر نضًجا يف مرحلة التعليم األساسي وقدرهتم على 
حتمل املسؤولية االجتماعية واملشاركة يف التنمية املستدامة. وقد اختريت عينة الدراسة من 
الطالبات داخل املدرسة بالطريقة العشوائية البسيطة، فقد اختري فصالن من فصول الصف 
الثالث املتوسط وقسِّما إىل جمموعتني إحدامها للمجموعة التجريبية قوامها )30( طالبة 

واألخرى للمجموعة الضابطة قوامها )30( طالبة أيًضا.

أدوات ومواد البحث )املواد التعليمية، وأدوات القياس(:
التعلم  اسرتاتيجية  باستخدام  الوحدة  لتدريس  املناسبة  باملشروعات  قائمة  أوًل: 

اخلدمي:
- أعدت قائمة باملشروعات املناسبة لتدريس وحدة )اخلصائص الطبيعية لوطين( 
باستخدام اسرتاتيجية التعلم اخلدمي، وذلك باالستفادة من القراءة يف الكتابات الرتبوية 
مثل:  السابقة،  والبحوث  الدراسات  من  االستفادة  وكذلك  اخلدمي،  التعلم  جمال  يف 
)دراسة قطاوي وأبو جاموس، 2017؛ ودراسة حسن، 2016؛ ودراسة عمار، 2015؛ 
ودراسة طالفحه، 2012( ويف ضوئها مت التوصل إىل املشروعات اليت تتناسب مع كل 

دروس الوحدة كما يتضح يف اجلدول )1(   
جدول )1(: املشروعات املناسبة لدروس الوحدة.

وصف املشروععنوان املشروعالدرس

موقع اململكة العربية السعودية االسرتاتيجي 1
ومميزاهتا األخرى وأمهية احملافظة عليها.

تصميم جملة حائط لتوعية اجملتمع املدرسي بأمهية 
موقع اململكة العربية السعودية، وأمهية احملافظة 
على مميزاهتا األخرى من وجود النفط والغاز 

الطبيعي.
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التنوع التضاريسي للمملكة العربية السعودية، 2
وما نتج عنه من ظاهرات طبيعية.

إقامة معرض صغري يف جمتمع املدرسة حيوي 
مناذج ألهم الظاهرات الطبيعية التضاريسية 
يف اململكة العربية السعودية وصور هلا – 

و”بروشورات” وعرض “بوربوينت” يصف أهم 
هذه الظاهرات.

3
وصف الظروف الطبيعية املؤثرة يف مناخ 
اململكة، وأمهية املياه وأسباب ندرهتا يف 

اململكة.

إعداد “بروشورات” تعريفية عن الظروف 
الطبيعية املؤثرة يف مناخ اململكة، وتصميم جملة 
حائط لتوعية جمتمع املدرسة بأمهية املاء وأسباب 

ندرهتا.

4
تنوع احلياة الفطرية باململكة العربية السعودية، 
والعوامل البشرية اإلجيابية والسلبية اليت تؤثر 

فيها.

محلة توعية بالعوامل البشرية املؤثرة على احلياة 
الفطرية يف اململكة من خالل نشر معلومات 
وملصقات لتوعية طالبات املدرسة ومعلماهتا 

باآلثار املرتتبة على ذلك.

احملافظة على احلياة الفطرية وإمنائها يف اململكة 5
العربية السعودية.

إجراء حبوث مشرتكة بني الطالبات حتت إشراف 
املعلمات توضح فيها أساليب احملافظة على 

احلياة الفطرية يف اململكة وكيفية إمنائها.

ُعرضت القائمة على جمموعة من السادة احملكمني املتخصصني يف املناهج وطرق 
التدريس للدراسات االجتماعية ومعلمات الدراسات االجتماعية يف التعليم العام واتفق 

على مناسبة هذه املشروعات اخلدمية لتدريس الوحدة.
اسرتاتيجية  لوطين( ابستخدام  الطبيعية  )اخلصائص  تدريس وحدة  دليل  اثنًيا: 

التعلم اخلدمي: 
الطبيعية  )اخلصائص  وحدة  تدريس  يف  ويرشدها  ليساعدها  للمعلمة  دليل  أعد 
لوطين( باستخدام اسرتاتيجية التعلم اخلدمي، وقد تضمن الدليل مقدمة، ونبذة خمتصرة 
عن اسرتاتيجية التعلم اخلدمي، ومراحل استخدامها يف تدريس الوحدة، ودور كل من 
ودروس  الوحدة،  لتدريس  الزمين  والتوزيع  للوحدة،  العامة  واألهداف  والطالبة،  املعلمة 
الوحدة ُمعدة وفق اسرتاتيجية التعلم اخلدمي حبيث يشمل كل درس على عنوان املشروع 
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اخلدمي، ووصفه، واألهداف ومواد ومصادر التعلم، وإجراءات التدريس يف كل مرحلة 
من مراحل تنفيذ املشروع، والتقومي.

وبعد االنتهاء من إعداد الدليل عرض على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف 
املناهج وطرق التدريس ومعلمات الدراسات االجتماعية للتأكد من صحته، وقد أعطى 
صورته  يف  الدليل  أصبح  حىت  هبا  أخذ  اليت  والتعديالت  اإلرشادات  بعض  احملكمون 

النهائية.
اثلثًا: إعداد أدوات البحث:

أوًل: مقياس املسؤولية الجتماعية: 
التعلم  اسرتاتيجية  استخدام  فاعلية  على  التعرف  إىل  يهدف  املقياس:  هدف   •
اخلدمي يف تدريس الدراسات االجتماعية يف تنمية الشعور باملسؤولية االجتماعية لدى 

طالبات الصف الثالث املتوسط )عينه البحث(.
• حتديد مصادر بناء املقياس: اعتمدت الباحثة يف بناء املقياس على املصادر اآلتية: 
- الدراسات والبحوث الرتبوية السابقة العربية واألجنبية اليت اهتمت بتنمية املسؤولية 

االجتماعية. 
- بعض املقاييس العربية واألجنبية اليت صممت لقياس املسؤولية االجتماعية. 

- الكتابات النظرية يف جمال املسؤولية االجتماعية: 
• أبعاد املقياس: هي اجلوانب اليت يتضمنها املقياس ويهدف إىل قياسها، ومتثلت يف 
أربعة أبعاد أساسية، وهي: )املسؤولية االجتماعية جتاه البيئة، املسؤولية االجتماعية جتاه 

الوطن، املسؤولية االجتماعية جتاه الذات، املسؤولية االجتماعية جتاه اجلماعة(.
املقياس وفًقا ملقياس "ليكرت"،  املقياس: أعدت مفردات  • حتديد نوع مفردات 
غري  حمايدة،  موافقة،  بشدة،  )موافقة  متدرج:  مستوى مخاسي  على  العبارات  وجاءت 
موافقة، غري موافقة بشدة(، وتقوم الطالبة بوضع عالمة( P )  أمام مستوى االستجابة اليت 
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تتفق مع مستوى إحساسها باملسؤولية االجتماعية. 
• صياغة مفردات املقياس: ركزت الباحثة عند صياغة مفردات املقياس أن تكون وفًقا 
ألسس بناء املقاييس، ولقد وزعت مفردات املقياس على األبعاد اليت يقيسها وفق ما يلي:

جدول )2(: جدول توزيع مفردات املقياس على أبعاد املسؤولية الجتماعية.
النسبة املئويةاجملموعأرقام املفردات اليت يقيسها املقياساألبعادم

املسؤولية االجتماعية 1
جتاه الذات

21,74%10اجملال األول: 10،9،8،7،6،5،4،3،2،1

املسؤولية االجتماعية 2
جتاه اجلماعة

23,91%11اجملال الثاين: 11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1

املسؤولية االجتماعية 3
جتاه البيئة

اجملال الثالث: ،14،13،12،11،10،9،8،7
6،5،4،3،2،1

13%28,26

املسؤولية االجتماعية 4
جتاه الوطن

اجملال الرابع: 
12،11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1

12%26,09

100%48اجملموع

املوجهة  التعليمات  املقياس  يف  األوىل  الصفحة  تناولت  املقياس:  تعليمات   •
حىت  املقياس؛  من  اهلدف  وتبني  ودقيقة  واضحة  تكون  أن  الباحثة  وراعت  للطالبات 

تستطيع الطالبات اإلجابة على بنود املقياس دون غموض أو لبس.
• الدراسة االستطالعية للمقياس: أجريت الدراسة االستطالعية ملقياس املسؤولية 
االجتماعية على عينة من طالبات الصف الثالث املتوسط عددهنَّ )30( طالبة، وبعد تطبيق 

املقياس صحح ورصدت الدرجات لالستفادة من نتائجها يف قياس صدق وثبات املقياس.
• صدق املقياس: 

حتقق من صدق املقياس من خالل:
أ( الصدق الظاهري: 

ُعرض املقياس على جمموعة من السادة احملكمني، ويف ضوء آرائهم ُعدِّل على بعض 
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املفردات اليت اشتملت على تعديالت يف الصياغة. 
ب( صدق التساق الداخلي:

بعد التأكد من صدق احملكمني للمقياس قامت الباحثة بتطبيقه على عينة استطالعية، 
َرَجة الكلية  واستخراج معامل ارتباط "بريسون" لقياس العالقة بني َدَرَجة كل عبارة والدَّ

للُبعد الذي تنتمي إليه، وبني كل بُعد والدرجة الكلية للمقياس، كما باجلدول التايل:
أوًل: اتساق العبارات مع أبعاد املقياس:

جدول رقم )3(: معامالت ارتباط عبارات املقياس ابلدرجة الكلية للُبعد املنتمية إليه:

معامل املفردة
معامل املفردةالرتباط

معامل املفردةالرتباط
معامل الرتباطاملفردةالرتباط

الُبعد األول: املسؤولية الجتماعية جتاه الذات.

1**0,9282**0,9783**0,8934**0,906

5**0,9256**0,9537**0,9408**0,928

9**0,72710**0,955

الُبعد الثاين: املسؤولية الجتماعية جتاه اجلماعة.

11**0,91812**0,89513**0,86714**0,671

15**0,88416**0,90417**0,91018**0,933

19**0,91820**0,95821**0,958

الُبعد الثالث: املسؤولية الجتماعية جتاه البيئة.

22**0,72523**0,91724**0,93925**0,931

26**0,92127**0,95428**0,91629**0,725

30**0,94331**0,86532**0,91733**0,972
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معامل املفردة
معامل املفردةالرتباط

معامل املفردةالرتباط
معامل الرتباطاملفردةالرتباط

34**0,91135**0,85636**0,954

الُبعد الرابع: املسؤولية الجتماعية جتاه الوطن.

37**0,59238**0,90739**0,93740**0,907

41**0,75842**0,75843**0,88944**0,853

45**0,88346**0,90747**0,88948**0,853

** دالة عند مستوى 0.01

يتضح من اجلدول رقم (3( أن قيم معامل ارتباط “بريسون" لكل فقرة من فقرات 
دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة  إليه  تنتمي  الذي  الكلية للُبعد  والدرجة  املقياس 
(0,01( فأقل، وهذا يؤكد أن مجيع عبارات املقياس تتمتع بدرجة صدق أمكن التعويل 

عليها لقياس ما أعدت من أجله .
اثنًيا: اتساق أبعاد املقياس مع الدرجة الكلية للمقياس:

جدول رقم )4(: معامالت ارتباط أبعاد املقياس ابلدرجة الكلية للمقياس.

معامل الرتباطالُبعد

0,998**الُبعد األول: املسؤولية االجتماعية جتاه الذات.

0,995**الُبعد الثاين: املسؤولية االجتماعية جتاه اجلماعة.

0,999**الُبعد الثالث: املسؤولية االجتماعية جتاه البيئة.

0,995**الُبعد الرابع: املسؤولية االجتماعية جتاه الوطن.

** دالة عند مستوى 0.01

يتضح من اجلدول رقم (4( أن قيم معامل ارتباط "بريسون" لكل بُعد من أبعاد املقياس 
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والدرجة الكلية له دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة )0,01( فأقل، وهذا يؤكد أن مجيع 
أبعاد املقياس تتمتع بدرجة صدق أمكن التعويل عليها لقياس ما أعدت من أجله.

• ثبات املقياس:
حلساب ثبات األداة حسبت الباحثة قيم معامل الثبات بطريقة التناسق الداخلي 
معامل   )5( رقم  ويبني جدول   ،Cronbach’s alpha "ألفا كرونباخ"   معامل  باستخدام 

ثبات أبعاد املقياس كما يلي:  
جدول رقم )5(: معامالت ثبات أبعاد املقياس. 

معامل ثبات “ألفا كرونباخ”عدد البنودالُبعد

100,959الُبعد األول: املسؤولية االجتماعية جتاه الذات.

110,974الُبعد الثاين: املسؤولية االجتماعية جتاه اجلماعة.

150,981الُبعد الثالث: املسؤولية االجتماعية جتاه البيئة.

120,971الُبعد الرابع: املسؤولية االجتماعية جتاه الوطن.

480,993الثبات الكلي للمقياس

يتَّضح من اجلدول السابق أن نتائج حساب معامل ثبات املقياس الكلي جاء مرتفًعا 
أخرى،  مرة  تطبيقه  إعادة  عند  املقياس  نتائج  ثبات  إىل  يشري  مما  بنسبة: )0,993(، 
وبذلك تكون الباحثة قد تأكدت من صدق وثبات أداة الدراسة األوىل "مقياس املسؤولية 
االجتماعية" مما جيعلها على ثقة تامة بصحة املقياس وصالحيته جلمع البيانات وحتليل 

النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة.
• الصورة النهائية للمقياس: بعد االنتهاء من املقياس، ُجرِّب يف صورته النهائية، 

وقد اشتمل املقياس على )48( مفردة. 
• تصحيح املقياس: صحح املقياس وفق اجلدول التايل:
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جدول )6(: جدول يوضح طريقة تصحيح مقياس املسؤولية الجتماعية.                    

نوع العبارةم
مستوايت الستجابة ودرجتها

غري موافقة بشدة غري موافقة حمايدة موافقة موافقة بشدة 

54321العبارة املوجبة1

12345العبارات السلبية 2

اثنًيا: مقياس الوعي ابلتنمية املستدامة:
التعلم  اسرتاتيجية  استخدام  فاعلية  على  التعرف  إىل  يهدف  املقياس:  هدف   •
اخلدمي )املشروعات املقرتحة( يف تدريس الدراسات االجتماعية يف تنمية الوعي ببعض 

أبعاد التنمية املستدامة لدى )عينة البحث(.
• حتديد مصادر بناء املقياس: اعتمدت الباحثة يف بناء املقياس على ما يلي:

- البحوث والدراسات العربية واألجنبية السابقة اليت اهتمت بتنمية الوعي بالتنمية 
املستدامة.

املختلفة  أبعادها  ووضحت  املستدامة  التنمية  تناولت  اليت  النظرية  الكتابات   -
وأمهيتها احلالية واملستقبلية.

• أبعاد املقياس: هي اجلوانب اليت يتضمنها املقياس ويهدف إىل قياسها، ومتثلت 
يف ثالثة أبعاد أساسية، وهي: )اجملال البيئي، واجملال االجتماعي، واجملال االقتصادي(.

املقياس وفًقا ملقياس "ليكرت"،  املقياس: أعدت مفردات  • حتديد نوع مفردات 
غري  حمايدة،  موافقة،  بشدة،  )موافقة  متدرج:  مستوى مخاسي  على  العبارات  وجاءت 
موافقة، غري موافقة بشدة(، وتقوم الطالبة بوضع عالمة )√( أمام مستوى االستجابة اليت 

تتفق مع مستوى الوعي بالتنمية املستدامة.
• صياغة مفردات املقياس: ركزت الباحثة عند صياغة مفردات املقياس أن تكون 
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وفًقا ألسس بناء املقاييس، ولقد وزعت مفردات املقياس على األبعاد اليت يقيسها وفق 
ما يلي:

جدول )7(: جدول توزيع مفردات املقياس على أبعاد التنمية املستدامة.

اجملموع أرقام املفردات اليت يقيسها املقياس األبعادم
11اجملال األول: 11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1اجملال البيئي 1
7اجملال الثاين: 7،6،5،4،3،2،1اجملال االجتماعي 2
12اجملال الثالث: 12،11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1اجملال االقتصادي 3

30اجملموع 

املوجهة  التعليمات  املقياس  من  األوىل  الصفحة  تناولت  املقياس:  تعليمات   •
للطالبات، وراعت الباحثة أن تكون واضحة ودقيقة، وبينت اهلدف من املقياس؛ حىت 

تستطيع الطالبات اإلجابة على بنود املقياس دون غموض أو لبس.
التنمية  ملقياس  االستطالعية  الدراسة  أجريت  للمقياس:  االستطالعية  الدراسة   •
الثالث املتوسط وكان عددهن )30( طالبة،  املستدامة على عينة من طالبات الصف 
وبعد االنتهاء من املقياس صحح ورصدت النتائج لالستفادة منها يف حتديد زمن اإلجابة 

على املقياس وصدقة ثباته. 
• صدق املقياس: 

حتقق من صدق املقياس من خالل:
أ( الصدق الظاهري: 

عرض املقياس على جمموعة من السادة احملكمني ويف ضوء آرائهم مت التعديل على 
بعض املفردات اليت اشتملت على تعديالت يف الصياغة. 

ب( صدق التساق الداخلي:
عينة  على  بتطبيقه  الباحثة  قامت  للمقياس  احملكمني  صدق  من  التأكد  بعد 
َدَرَجة كل عبارة  العالقة بني  لقياس  ارتباط "بريسون"  استطالعية، واستخرجت معامل 
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للمقياس، كما  الكلية  بُعد والدرجة  إليه، وبني كل  تنتمي  الذي  للُبعد  الكلية  والَدَرَجة 
باجلدول التايل:

أوًل: اتساق العبارات مع أبعاد املقياس:
جدول رقم )8(: معامالت ارتباط عبارات املقياس ابلدرجة الكلية للُبعد املنتمية إليه.

معامل املفردة
معامل املفردةالرتباط

معامل املفردةالرتباط
معامل الرتباطاملفردةالرتباط

الُبعد األول: اجملال البيئي.

1**0,8632**0,9553**0,9504**0,951

5**0,8836**0,9517**0,8298**0,806

9**0,85210**0,94511**0,895

الُبعد الثاين: اجملال الجتماعي.

12**0,97413**0,97414**0,88615**0,974

16**0,96217**0,96218**0,933

الُبعد الثالث: اجملال القتصادي.

19**0,93520**0,85821**0,85822**0,929

23**0,95824**0,95825**0,92326**0,958

27**0,91528**0,97229**0,95830**0,929

** دالة عند مستوى 0.01

يتضح من اجلدول رقم (8( أن قيم معامل ارتباط بريسون لكل فقرة من فقرات 
املقياس والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة )0,01( 
فأقل، وهذا يؤكد أن مجيع عبارات املقياس تتمتع بدرجة صدق أمكن التعويل عليها 

لقياس ما أعدت من أجله .
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اثنًيا: اتساق أبعاد املقياس مع الدرجة الكلية للمقياس
جدول رقم )9(: معامالت ارتباط أبعاد املقياس ابلدرجة الكلية للمقياس.

معامل الرتباطالُبعد

0,994**الُبعد األول: اجملال البيئي.

0,996**الُبعد الثاين: اجملال االجتماعي.

0,995**الُبعد الثالث: اجملال االقتصادي.

** دالة عند مستوى 0.01

يتضح من اجلدول رقم (9( أن قيم معامل ارتباط “بريسون" لكل بُعد من أبعاد 
املقياس والدرجة الكلية له دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة )0,01( فأقل، وهذا يؤكد أن 

مجيع أبعاد املقياس تتمتع بدرجة صدق أمكن التعويل عليها لقياس ما أعدت من أجله.
• ثبات املقياس:

حلساب ثبات األداة حسبت الباحثة قيم معامل الثبات بطريقة التناسق الداخلي 
باستخدام معامل "ألفا كرونباخ"  Cronbach’s alpha، ويبني جدول رقم )10( معامل 

ثبات أبعاد املقياس كما يلي:  
جدول رقم )10(: معامالت ثبات أبعاد املقياس. 

معامل ثبات “ألفا كرونباخ”عدد البنودالُبعد

110,975الُبعد األول: اجملال البيئي.

70,983الُبعد الثاين: اجملال االجتماعي.

120,985الُبعد الثالث: اجملال االقتصادي.

300,993الثبات الكلي للمقياس

جاء  الكلي  املقياس  ثبات  معامل  حساب  نتائج  أن  السابق  اجلدول  من  يتَّضح 
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مرة  تطبيقه  إعادة  عند  املقياس  نتائج  ثبات  إىل  يشري  مما  بنسبة: )0,993(،  مرتفًعا، 
أخرى، وبذلك تكون الباحثة قد تأكدت من صدق وثبات أداة الدراسة األوىل "مقياس 
الوعي البيئي" مما جيعلها على ثقة تامة بصحة املقياس وصالحيته جلمع البيانات وحتليل 

النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة.
• الصورة النهائية للمقياس: بعد االنتهاء من املقياس، ُجرِّب يف صورته النهائية، 

وقد اشتمل املقياس على )30( مفردة. 
• تصحيح املقياس: صحح املقياس وفق اجلدول التايل:

جدول )11(: جدول يوضح طريقة تصحيح مقياس الوعي البيئي.

مستوايت الستجابة ودرجتها

غري موافقة بشدة غري موافقة حمايدة موافقة موافقة بشدة 

54321

ملخص خطوات البحث: 
خطوات البحث:

لإلجابة عن أسئلة البحث والتحقق من صحة فروضه، اتبعت اإلجراءات التالية:
لتأصيل  الصلة  آلداب  والدراسات  والبحوث  الرتبوي  األدب  وحتليل  دراسة   -1

البحث وبناء أدواته.
2- احلصول على املوافقات الالزمة إلجراء الدراسة.

والقيام  االجتماعية،  واملسؤولية  املستدامة  بالتنمية  الوعي  مقياسي  إعداد   -3
باستخراج دالالت الصدق والثبات هلما.

)اخلصائص  للوحدة  اخلدمي  التعلم  اسرتاتيجية  التدريسية وفق  اخلطط  إعداد   -4
الطبيعية لوطين( من كتاب )الدراسات االجتماعية للصف الثالث املتوسط( وحتكيمها.

5- اختيار وتعيني عينة الدراسة تبًعا للخضوع لطريقة التدريس يف جمموعتني: جمموعة 
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جتريبية )خضعت السرتاتيجية التعلم اخلدمي( وجمموعة ضابطة )للطريقة التقليدية(.
6- عقد لقاءات مع املعلمة اليت قامت بتطبيق اسرتاتيجية التعلم اخلدمي هبدف 
هذه  ألغراض  املعد  اخلدمي  التعلم  باستخدام  التدريس  تطبيق  على  وتدريبها  تعريفها 

الدراسة.
7- القيام بالتطبيق القبلي ألدوات الدراسة )مقياس الوعي بالتنمية املستدامة –

ومقياس املسؤولية االجتماعية( على الطالبات يف اجملموعتني الضابطة والتجريبية ألغراض 
الضبط األخصائي.

8- تنفيذ املعاجلتني التجريبية )التعلم اخلدمي( والضابطة )الطريقة التقليدية(. وقد 
استغرق تطبيق املعاجلتني ثالثة أسابيع تقريًبا، بواقع حصتني أسبوعيًّا.

)مقياس  الدراسة  أدوات  تطبيق  إعادة  مث  املعاجلتني  تنفيذ  من  االنتهاء  بعد   -9
الوعي بالتنمية املستدامة –ومقياس املسؤولية االجتماعية( على الطالبات يف اجملموعتني 

التجريبية والضابطة )التطبيق البعدي(.
10 صححت إجابات الطالبات، وفرغت يف جداول خاصة بذلك، مث أدخلت 
البيانات على احلاسوب وعوجلت إحصائيًّا باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  

.(SPSS)

11- استخراج النتائج وتفسريها ومناقشتها أو تقدمي املقرتحات والتوصيات.
جتانس اجملموعات يف التطبيق القبلي ملقياس الوعي ببعض معايري التنمية املستدامة:

ببعض  الوعي  يف  والضابطة  التجريبية  اجملموعتني  طالبات  جتانس  من  للتحقق   -
معايري التنمية املستدامة قامت الباحثة بتطبيق املقياس قبليًّا على طالبات اجملموعتني، مث 
 Independent Sample T للمجموعات املستقلة t-test )الباحثة اختبار )ت استخدمت 
Test؛ للتحقق من عدم وجود فروق يف متوسطات درجات طالبات اجملموعتني التجريبية 

والضابطة يف مقياس الوعي ببعض معايري التنمية املستدامة ملستوياته الثالثة: )البيئي–
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االجتماعي-االقتصادي( واملقياس ككلٍّ، وجدول )12( يوضح ذلك:
جدول )12(: نتائج اختبار )ت( لدرجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق القبلي ملقياس 

الوعي ببعض معايري التنمية املستدامة.

املتوسط العدداجملموعةاملستوى
احلسايب

الحنراف 
املعياري

درجات 
قيمة قيمة تاحلرية

الدللة

معىن 
الدللة

الوعي البيئي
302,851,276التجريبية

غري دالة580,2060,837
302,901,344الضابطة

الوعي 
االجتماعي

303,011,326التجريبية
غري دالة580,0140,989

302,801,261الضابطة
الوعي 

االقتصادي
302,971,291التجريبية

غري دالة580,0990,922
303,011,329الضابطة

املقياس 
ككلٍّ

302,941,294التجريبية
غري دالة580,0980,923

302,901,308الضابطة

- يتضح من اجلدول )12( أن املتوسط احلسايب لدرجات طالبات اجملموعة التجريبية 
يف  االجتماعية(  الدراسات  تدريس  يف  اخلدمي  التعلم  اسرتاتيجية  باستخدام  )درست 
)البيئي–االجتماعي- الثالثة:  املستدامة ملستوياته  التنمية  معايري  ببعض  الوعي  مقياس 

التوايل: )2,85–3,01–2,97–2,94(،  االقتصادي(، واملقياس ككلٍّ كانت على 
وأن املتوسط احلسايب لدرجات طالبات اجملموعة الضابطة )درست بالطريقة االعتيادية( 
يف مقياس الوعي ببعض معايري التنمية املستدامة ملستوياته الثالثة: )البيئي–االجتماعي-

االقتصادي(، واملقياس ككلٍّ كانت على التوايل: )2,90–2,80–3,01– 2,90(. 
وأن قيمة )ت احملسوبة( كانت على التوايل: )0,206–0,014–0,099–0,098( 
وهي غري دالة عند مستوى أقل من )0,05(، ودرجة حرية )58( مما يشري إىل عدم 
وجود فروق دالة إحصائيًّا، وبذلك يتضح جتانس طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة 

يف الوعي ببعض معايري التنمية املستدامة.
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جتانس اجملموعات يف التطبيق القبلي ملقياس املسؤولية الجتماعية:
- للتحقق من جتانس طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف املسؤولية االجتماعية 
الباحثة  استخدمت  مث  اجملموعتني،  طالبات  على  قبليًّا  املقياس  بتطبيق  الباحثة  قامت 
اختبار )ت( t-test للمجموعات املستقلة Independent Sample T Test، للتحقق من عدم 
التجريبية والضابطة يف مقياس  وجود فروق يف متوسطات درجات طالبات اجملموعتني 
الذات–املسؤولية  جتاه  االجتماعية  )املسؤولية  األربعة:  ملستوياته  االجتماعية  املسؤولية 
االجتماعية جتاه اجلماعة- املسؤولية جتاه البيئة-املسؤولية االجتماعية جتاه الوطن(، واملقياس 

ككلٍّ، وجدول )13( يوضح ذلك:
جدول )13(: نتائج اختبار )ت( لدرجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق

 القبلي ملقياس املسؤولية الجتماعية.

املتوسط العدداجملموعةاملسؤولية
احلسايب

الحنراف 
املعياري

درجات 
قيمة قيمة تاحلرية

الدللة
معىن 
الدللة

جتاه الذات
302,991,347التجريبية

غري دالة580,0670,947 302,931,352الضابطة

جتاه اجلماعة
303,111,392التجريبية

غري دالة580,3860,701 302,741,282الضابطة

جتاه البيئة
303,021,341التجريبية

غري دالة580,2840,777 302,821,324الضابطة

جتاه الوطن
302,971,423التجريبية

غري دالة580,1690,866 302,911,370الضابطة

املقياس ككلٍّ
303,021,372التجريبية

غري دالة580,2260,822 302,851,330الضابطة

اجملموعة  طالبات  لدرجات  احلسايب  املتوسط  أن   )13( اجلدول  من  يتضح   -
الدراسات  تدريس  يف  اخلدمي  التعلم  اسرتاتيجية  باستخدام  )درست  التجريبية 
الذات–جتاه  )جتاه  األربعة:  ملستوياته  االجتماعية  املسؤولية  مقياس  يف  االجتماعية( 
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–2,99( التوايل:  على  واملقياس ككلٍّ كانت  الوطن(،  البيئة-جتاه  -جتاه  اجلماعة 
اجملموعة  طالبات  لدرجات  احلسايب  املتوسط  وأن   )3,02–2,97-3,02–3,11
ملستوياته  االجتماعية  املسؤولية  مقياس  يف  االعتيادية(  بالطريقة  )درست  الضابطة 
واملقياس ككلٍّ كانت  الوطن(،  البيئة-جتاه  اجلماعة-جتاه  الذات–جتاه  )جتاه  األربعة: 
2,82-2,91–2,85(. وأن قيمة )ت( احملسوبة  التوايل: )2,93–2,74–  على 
كانت على التوايل: )0,067–0,386–0,284–0,169– 0,226( وهي غري 
وجود  عدم  إىل  يشري  مما   )58( حرية  ودرجة   ،)0,05( من  أقل  مستوى  عند  دالة 
فروق دالة إحصائيًّا، وبذلك يتضح جتانس طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف 

االجتماعية. املسؤولية 

عرض نتائج البحث ومناقشتها
عرض نتائج السؤال األول ومناقشتها: 

ينص السؤال األول للدراسة على: "ما فاعلية استخدام اسرتاتيجية التعلم اخلدمي 
املستدامة  التنمية  أبعاد  ببعض  الوعي  تنمية  يف  الجتماعية  الدراسات  تدريس  يف 
)للموارد الطبيعية( لدى طالبات الصف الثالث املتوسط؟" ولإلجابة عن هذا السؤال 
صيغت الفرضية الصفرية اليت تنص على: "ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى 
التجريبية  اجملموعتني  يف  الطالبات  درجات  متوسطات  بني   )a  ( الداللة 

والضابطة يف التطبيق البعدي يف مقياس الوعي بالتنمية املستدامة".  
وللتحقق من صحة هذه الفرضية استخدمت الباحثة اختبار )ت( t-test للمجموعات 
املستقلة Independent Sample T Test؛ للتحقق من وجود فروق يف متوسطات درجات 
بالتنمية  الوعي  ملقياس  البعدي  التطبيق  يف  والضابطة  التجريبية  اجملموعتني  طالبات 
املستدامة ملستوياته الثالثة: )البيئي–االجتماعي-االقتصادي( واملقياس ككلٍّ، وجدول 

(14( يوضح ذلك:
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جدول )14(: نتائج اختبار )ت( لدرجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة 
يف التطبيق البعدي ملقياس الوعي ابلتنمية املستدامة.

املتوسط العدداجملموعةاملستوى
احلسايب

الحنراف 
املعياري

درجات 
حجم األثر2(η)الدللةقيمة تاحلرية

أثر كبري303,671,274582,3710,0210,796التجريبيةالوعي البيئي 303,011,349الضابطة
الوعي 

االجتماعي
أثر كبري303,761,146582,2600,0280,785التجريبية 303,021,374الضابطة

الوعي 
االقتصادي

أثر كبري303,701,194582,3070,0250,755التجريبية 302,951,312الضابطة

أثر كبري303,711,203562,3180,0240,831التجريبيةاملقياس ككلٍّ 302,991,342الضابطة

يتضح من اجلدول )14( أن املتوسط احلسايب لدرجات طالبات اجملموعة التجريبية 
يف  االجتماعية(  الدراسات  تدريس  يف  اخلدمي  التعلم  اسرتاتيجية  باستخدام  )درست 
)البيئي–االجتماعي-  الثالثة:  املستدامة ملستوياته  التنمية  معايري  ببعض  الوعي  مقياس 
االقتصادي( واملقياس ككلٍّ كانت على التوايل: )3,67 – 3,76 – 3,70 – 3,71( 
وأن املتوسط احلسايب لدرجات طالبات اجملموعة الضابطة )درست بالطريقة االعتيادية( 
يف مقياس الوعي ببعض معايري التنمية املستدامة ملستوياته الثالثة: )البيئي– االجتماعي-

 –  2,95  –  3,02  –  3,01( التوايل:  على  واملقياس ككلٍّ كانت  االقتصادي(، 
2,99(. وأن قيمة )ت احملسوبة( كانت على التوايل: )2,371 – 2,260 – 2,307 
– 3,318(، وهي دالة عند مستوى أقل من )0,05(، ودرجة حرية )58( مما يشري 
الفرضية  الصفرية احلالية وتقبل  الفرضية  إىل وجود فروق دالة إحصائيًّا، وبذلك ترفض 
البديلة، اليت تنص على: "يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) a( بني 
متوسطات درجات الطالبات يف اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي يف 

مقياس الوعي بالتنمية املستدامة".
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يف  اخلدمي  التعلم  اسرتاتيجية  الستخدام  فاعلية  وجود  على  النتيجة  هذه  وتدل 
التنمية املستدامة )للموارد  أبعاد  تدريس الدراسات االجتماعية يف تنمية الوعي ببعض 
الطبيعية( لدى طالبات الصف الثالث املتوسط. وللتعرف على حجم أثر هذه الفاعلية 
ُحسب معامل حجم األثر "مربع إيتا 2 (η)" الذي بلغ للمستويات الثالثة واالختبار ككلٍّ 
على التوايل: )0,796 – 0,785 – 0,755 – 0,831(، والذي يشري إىل وجود 
حجم أثر كبري وفًقا لتصنيف "كوهني" (Cohen) الذي أشار إىل أن حجم التأثري يكون 

مرتفًعا إذا كانت النتيجة أعلى من القيمة )%70(.
وعلى ذلك أجيب عن السؤال األول بوجود فاعلية الستخدام اسرتاتيجية التعلم 
اخلدمي يف تدريس الدراسات االجتماعية يف تنمية الوعي ببعض أبعاد التنمية املستدامة )للموارد 

الطبيعية( لدى طالبات الصف الثالث املتوسط. والشكل البياين )8( يوضح ذلك:

شكل )8(: املتوسطات احلسابية للمجموعتني التجريبية والضابطة يف أبعاد التنمية املستدامة.

عرض نتائج السؤال الثاين ومناقشتها: 
ينص السؤال الثاين للدراسة على: "ما فاعلية استخدام اسرتاتيجية التعلم اخلدمي 
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يف تدريس الدراسات الجتماعية يف تنمية املسؤولية الجتماعية لدى طالبات الصف 
الثالث املتوسط؟" ولإلجابة عن هذا السؤال صيغت الفرضية الصفرية اليت تنص على: 
"ل يوجد فرق ذو دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) a( بني متوسطات 
درجات الطالبات يف اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي يف مقياس 

املسؤولية الجتماعية".
وللتحقق من صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بتطبيق املقياس قبليًّا على طالبات 
 Independent للمجموعات املستقلة t-test )اجملموعتني، مث استخدمت الباحثة اختبار )ت
Sample T Test؛ للتحقق من عدم وجود فروق يف متوسطات درجات طالبات اجملموعتني 

التجريبية والضابطة يف مقياس املسؤولية االجتماعية البعدي ملستوياته األربعة: )املسؤولية 
البيئة- جتاه  اجلماعة-املسؤولية  جتاه  االجتماعية  الذات–املسؤولية  جتاه  االجتماعية 

املسؤولية االجتماعية جتاه الوطن(، واملقياس ككلٍّ، وجدول )15( يوضح ذلك:
جدول )15(: نتائج اختبار )ت( لدرجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة 

يف التطبيق البعدي ملقياس املسؤولية الجتماعية.

املتوسط العدداجملموعةاملسؤولية
احلسايب

الحنراف 
املعياري

درجات 
قيمة قيمة تاحلرية

الدللة
(η)2 حجم

األثر

جتاه الذات
303,720,964التجريبية

أثر كبري582,1570,0190,715 303,101,245الضابطة

جتاه اجلماعة
303,590,998التجريبية

أثر كبري582,3210,0240,709 302,941,179الضابطة

جتاه البيئة
303,641,148التجريبية

أثر كبري582,3680,0210,837 302,911,235الضابطة

جتاه الوطن
303,960,812التجريبية

أثر كبري582,6490,0100,811 303,211,321الضابطة

املقياس ككلٍّ
303,720,967التجريبية

أثر كبري582,3800,0210,967 303,041,196الضابطة
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يتضح من اجلدول )15( أن املتوسط احلسايب لدرجات طالبات اجملموعة التجريبية 
يف  االجتماعية(  الدراسات  تدريس  يف  اخلدمي  التعلم  اسرتاتيجية  باستخدام  )درست 
مقياس املسؤولية االجتماعية ملستوياته األربعة )جتاه الذات– جتاه اجلماعة-جتاه البيئة- 
 3,96-3,64–3,59– 3,72( التوايل:  على  واملقياس ككلٍّ كانت  الوطن(،  جتاه 
–3,72( وأن املتوسط احلسايب لدرجات طالبات اجملموعة الضابطة )درست بالطريقة 
جتاه  الذات–  )جتاه  األربعة:  ملستوياته  االجتماعية  املسؤولية  مقياس  يف  االعتيادية( 
اجلماعة- جتاه البيئة-جتاه الوطن(، واملقياس ككلٍّ كانت على التوايل: )3,10 – 2,94 
– 2,91 - 3,21 – 3,04(. وأن قيمة )ت احملسوبة( كانت على التوايل: )2,157 
أقل من  2,380(، وهي دالة عند مستوى   – 2,649 – 2,368 – 2,321 –
(0,05(، ودرجة حرية )58( مما يشري إىل وجود فروق دالة إحصائيًّا، وبذلك ترفض 
الفرضية الصفرية احلالية وتقبل الفرضية البديلة اليت تنص على: "يوجد فرق ذو دللة 
a( بني متوسطات درجات الطالبات يف  إحصائية عند مستوى الدللة )
اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي يف مقياس املسؤولية الجتماعية".

يف  اخلدمي  التعلم  اسرتاتيجية  الستخدام  فاعلية  وجود  على  النتيجة  هذه  وتدل 
الصف  طالبات  لدى  االجتماعية  املسؤولية  تنمية  يف  االجتماعية  الدراسات  تدريس 
األثر  حجم  معامل  الفاعلية حسب  هذه  أثر  حجم  على  وللتعرف  املتوسط.  الثالث 
"مربع إيتا 2(η)" والذي بلغ للمستويات الثالثة واالختبار ككلٍّ على التوايل: )0,715 
– 0,709 – 0,837 – 0,811 – 0,967(، والذي يشري إىل وجود حجم أثر 
كبري وفًقا لتصنيف "كوهني" (Cohen) الذي أشار إىل أن حجم التأثري يكون مرتفًعا إذا 

كانت النتيجة أعلى من القيمة )%70(.
وعلى ذلك أجيب عن السؤال الثاين بوجود فاعلية الستخدام اسرتاتيجية التعلم اخلدمي يف 
تدريس الدراسات االجتماعية يف تنمية املسؤولية االجتماعية لدى طالبات الصف الثالث املتوسط. 
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والشكل البياين )10( يوضح ذلك:

شكل )10(: املتوسطات احلسابية للمجموعتني التجريبية والضابطة يف املسؤولية الجتماعية.

مناقشة النتائج:
الدراسات  تدريس  اخلدمي يف  التعلم  اسرتاتيجية  فاعلية  التالية  النتائج  من  يتضح 
طالبات  لدى  االجتماعية  واملسؤولية  املستدامة  بالتنمية  الوعي  تنمية  يف  االجتماعية 

الصف الثالث متوسط وقد يرجع ذلك إىل:
• تنوع مشروعات التعلم اخلدمي، وقد أدى إىل تنوع اخلربات واملصادر التعليمية 
واألنشطة التعليمية، اليت قامت هبا الطالبات يف أثناء دراستها لتلك املشروعات، مما أدى 
إىل منو املعارف والسلوكيات واالجتاهات اإلجيابية حنو التنمية املستدامة للموارد الطبيعية، 
كما أدى إىل رفع مستوى إحساسهنَّ باملسؤولية حنو اجملتمع وحنو املسامهة الفعالة يف بنائه.

• إتاحة الفرصة للطالبات من خالل املشاركة اإلجيابية باستخدام اسرتاتيجية التعلم 
اخلدمي من خالل قيام الطالبات هبذه املشروعات اخلدمية، مما ساهم يف منو املعارف 

واملهارات واالجتاهات اإلجيابية حنو التنمية املستدامة للموارد الطبيعية يف اجملتمع.
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باملسؤولية  الشعور  الطالبات  إكساب  اخلدمي يف  التعلم  مشروعات  ساعدت   •
باملشاركة الفاعلة اجتاه جمتمعها يف كافة الظروف واألحداث مبا يسهم يف تقدم اجملتمع.

• ساعدت مشروعات التعلم اخلدمي على حتقيق التعاون والتواصل بني الطالبات 
واملدرسة واجملتمع مما عزز االنتماء الوطين عندهنَّ جتاه اجملتمع ودورهنَّ يف املشاركة يف 

حل مشكالته.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات اليت توصلت إىل فاعلية اسرتاتيجية التعلم 
اخلدمي، مثل دراسة كلٍّ من: )زعارير؛ عبيدات ، 2017(، ودارسة )عمار، 2015( 

ودراسة )زارع ،2015(.
توصيات البحث:

يف ضوء النتائج اليت توصل إليها البحث، توصي الباحثة مبا يلي:
أبعاد  تنمية  اخلدمة على كيفية  أثناء  املعلمني  برامج إلعداد وتدريب  بناء    – 1

التنمية املستدامة، وتنمية املسوؤلية االجتماعية لدى طالهبم.
2- تدريب املعلمني قبل وأثناء اخلدمة على استخدام التعلم اخلدمي يف التدريس 

لربط املقررات الدراسية بالواقع االجتماعي احمليط بالطالب.
معرفتهم  بتنمية  االجتماعية  الدراسات  معلم  بإعداد  القائمني  اهتمام  3- ضرورة 

ووعيهم بالتنمية املستدامة وأبعادها املختلفة، واملسوؤلية االجتماعية.
4- تزويد خمططي ومطوري املناهج بنتائج الدراسات اليت أثبتت فاعلية استخدام 

التعلم اخلدمي يف التعلم والتعليم حىت يتسىن هلم تطوير املناهج الدراسية يف ضوئها.
5- إتاحة الفرصة للطالبات لبناء األنشطة التعليمية بأنواعها املختلفة أثناء التعلم 
باستخدام التعلم اخلدمي، إلثراء تعليم وتعلم الدراسات االجتماعية، وتشجيعهم على 

حتمل املسوؤلية االجتماعية، بعيًدا عن األساليب التقليدية يف التدريس.
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مقرتحات البحث:
يف ضوء نتائج البحث وتوصياته تقرتح الباحثة إجراء البحوث والدراسات اآلتية:

- برنامج تدرييب ملعلمات املرحلة الثانوية لتنمية مهارهتنَّ التدريسية املتعلقة باستخدام التعلم 
اخلدمي يف تعلم وتعليم الدراسات االجتماعية وأثر ذلك على اجتاه طالباهتنَّ حنو املادة.

على  االجتماعية  الدراسات  تدريس  يف  اخلدمي  التعلم  استخدام  أثر  دراسة   -
التحصيل األكادميي واالجتاه حنو استخدام التعلم اخلدمي لدى طالبات املرحلة الثانوية.

اخلدمي  التعلم  باستخدام  االجتماعية  الدراسات  تدريس  بني  مقارنة  دراسة   -
وتدريسها باستخدام اسرتاتيجيات تدريسية أخرى وأثرها على تنمية الوعي بأبعاد التنمية 

املستدامة.
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