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 المستخلص
على الرغم من أهميةة التعلةيم  ةم جميةح أنحةاء العةالم العربةم بشةكل عةام وعلةى الةرغم مةن 

مألتلةةةة  المبةةةةالض ال ةةةةألمة مةةةةن األمةةةةوال التةةةةم تنكاهةةةةا الحكومةةةةات لر ةةةةح مكانةةةةة المةةةةوا نين عبةةةةر 
إال أن الكثيةةر مةةن االنتاةةادات تشةةير إلةةى تةةدنم جةةودة ومسةةتو  التعلةةيم ، مسةةتويات بةةرامت التعلةةيم

وعدم مناسبة ناتت التعلةيم مةح أل ة  التنميةة وسةو   ،ات التعليمية  م هذه الدولجونوعية المألر 
 ،العمةةل وارتكةةال تكلكةةة التعلةةيم  ةةم  ةةوء المسةةتو  العلمةةم المةةنألكل  ةةم الم سسةةات التعليميةةة

هةةم الترجمةةة الكعليةةة لولةةائ  الجامعةةة مةةن أجةةل إعةةداد ال لبةةة  وتعةةد ألدمةةة الجامعةةة للمجتمةةح
وتعتبةةةر وليكةةة الألدمةةةة المجتمعيةةةة ، السةةتيعاا المتريةةةرات السةةريعة  ةةةم عةةالم العلةةةم والتكنولوجيةةا

وتهد  هذه ، إحد  الولائ  الرئيسية الثالثة للتعليم العالم الى جانا التدريس والبحث العلمى
راسة الى ت وير ألدمات التعليم العالى بالجامعات المصرية  ةى  ةوء مكهةوم الةتعلم الألةدمى الد

والذ  يهد  الةى دمةت ألدمةة المجتمةح والتعلةيم األكةاديمم معةا ور ةح مسةتو  األهةدا  التعليميةة 
التةةةى مةةةن شةةةقنها تحايةةة  التكاعةةةل والتكامةةةل بةةةين ال الةةةا والمعلةةةم والبيئةةةة مةةةن ألةةةالل الم سسةةةة 

لتةى تهةد  الةى الو ةو  علةى إحتياجةات المجتمةح و حة    ةاياه والو ةاء بمت لبةات التعليميةة ا
سو  العمل، ولتحاي  أهةدا  الدراسةة  ةام البةاحثون بالدراسةة النلريةة ووصة  المشةكلة وتحليةل 
أبعادها وأسةبابها باسةتألدام االسةلوا االسةتارائم واالسةتنتان المن اةم مةن ألةالل تجميةح البيانةات 

صائيات التى تةرتب  بمو ةول الدراسةة مةن ألةالل الكتةا والمراجةح والمة تمرات والمعلومات واالح
عةداد  ائمةة استاصةاء ، تت ةمن دراسةة  العلمية واألبحاث المنشورة والمجالت وموا ح االنترنت وا 

ال الا و أع اء هيئة التدريس ومد   نةاعتهم  رأي عينة لمعر ة 396إست العية تتكون من 
و ةةد ألهةةرت ، الألةةدمى  ةةم الجامعةةة الةةتعلم التعليميةةة مةةن ألةةالل ت بيةة ت ةةةةةوير الألةةدمات  عةةن

نتائح الدراسة أن هناك عال ة  ردية ذات داللة إحصائية بين التعلم الألدمى وبين كل بعةد مةن 
والاائمين بالتدريس والمةنهت الدراسةى والمجتمةح (، و ةد أوصةت  أبعاد العملية التعليمية ) ال الا

عليمى موحد للتعلم الألدمى  من الماررات الدراسية األكاديميةة وربة  الدراسة بت مين نموذن ت
 0األبحاث العلمية بألدمة المجتمح و رورة تدريا الألريجين ببرامت غير تاليدية لسو  العمل
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 مقدمة البحث
يعانى النلام التعليمى المصر  لكثير من المشاكل والتحديات والتى تمثل عائاا أمام 

باستألدام  ال الا تشتكى من أسلوا التدريس ان وال يألكى علينا ت ورهاالعملية التعليمية و 
التاليدية المملة إلعتمادها على السرد والتلاين  م عملية توصيل المعلومة، وا  تاار  ال ر 

ورسالة أ  جامعة هو النهول بالمستو  العلمى والثاا ى ، التعاون بين ال الا واألستاذ
الحديثة  ى التعليم العالى والت ور التكنولوجى وتشجيح البحث والح ار  ومواكبة اإلتجاهات 

الحاجة الى نماذن تعليم جديدة تمد  ومن هنا لهرت، العلمى  ى بناء األجيال وتنمية المجتمح
المعلمين بآ ا  تعليمية متادمة تساعد ال لبة على إثراء معلوماتهم وتحسين وصال مهارتهم 

واالرتااء بمستو  األهدا  التعليمية  مجال العمل بكل يسروالمساهمة  ى تيسير دألولهم الى 
من ألالل المشاركة المجتمعية لتنمية الوعى للموا نة ورب  ال الا بحاجات المجتمح الذين 

ورب  الدراسة األكاديمية بالمجتمح وال  يعيشون  يه ويكون لهم دور  عال  ى عالن مشكالتهم
الذ  يعتبر من الموا يح الحديثة التى حازت  ،يتحا  ذلك إال عن  ري  التعلم الألدمى

إعجاا الكثير وشرلت عاولهم وأصبحت لا النلام التربو   ى الجامعات األجنبية وياصد به 
اإلسهامات واألنش ة التى يادمها ال الا لتنمية المجتمح وحل بعل مشكالته كقع اء 

ويعر  ، ،حتياحات سو  العمل اعلين  ى المجتمح للرب  بين أهدا  المنهت الدراسى ورب ه بإ
التعلم الألدمى بقنه  ( National Service Learning House )المركز الو نى بقمريكا 

ويتم  يه ، ألبرات منلمة من التعلم تجمح بين تعلم ألدمة المحتمح وأهدا  التعليم الممنهحة
دراك العال ة بين التعليم جمشاركة بين ال الا والم كاديمى والألدمة األتمح بصورة مباشرة وا 

دراك دور ال الا كموا نين ( التعلم الألدمى 2001)، ويعر  سالم بن على سالم، المادمة وا 
بقنه يستند على  رورة إتاحة الكرصة للتعلم للمشاركة بكاعلية  ى المو   التعليمى ومعايشة 

تمح المحلى جالألبرة عن  ري  التعلم الاائم على العمل والتعلم الاائم على إستألدام مصادر الم
سترالل الوسائل والمصادر المتاحة  ى البيئة المحلية ان  (2006) ، و الت هالة الشحات، وا 

التعلم الألدمى يعتمد على التقمل حيث يتاح لل الا الكرصة ليككروا ويكتبوا ويتحدثوا عن ما 
بير عن تعلموه أثناء ممارستهم لألنش ة المألتلكة  ى المو   التعليمى بما يسمح لهم بالتع

تحاهاتهم وتايمهم لألنش ة التى  اموا بتنكيذها  0مشاعرهم الشألصية وا 
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 مشكلة البحث
بالرغم أن بعل الدول  د أل ت أل وات كبيرة لجعل الجامعة  م ألدمة المجتمح 

كلية  500حوالم  junior collegesاليابان حيث تادم الكليات المتوس ة  المحلى، كما  ى
وهذه البرامت ، ميادين تتصل بتنمية المجتمح والعمل على ألدمتهبرامت تسترر  عامين  م 

والتربية  م ريال األ كال والتصوير  اد جاء  م أحد ، تتمثل  م تعليم األ راد حكل ال عام
التاارير الصادرة عن دور الجامعات اليابانية  م المجتمح المحلى أن الادر المتحا   م 

ن الجامعات العامة والألاصة محدود و ئيل للراية اإلسهام  م أنش ة المجتمح بين كل م
 0(  1986كروسون )  -وذلك على الرغم من  ألامة أبحاثها التاليدية باترشيا هة 
ويحدد ، ( على ألدمة المجتمح1987و ى مصر ين   انون تنليم الجامعات لسنة )

الذي تاوم به  وليكة الجامعة بقنها تألت  بكل ما يتعل  بالتعليم الجامعم والبحث العلمم
وبذلك استحدثت الجامعات ، كلياتها ومعاهدها  م سبيل ألدمة المجتمح واالرتااء به ح اريا

وكيل الكلية لنكس الررل  وكذلك، وليكة نائا رئيس الجامعة لشئون البيئة وألدمة المجتمح
، مما يدل على مد  أهمية تحاي  هد  ألدمة المجتمح على مستو  الجامعات المصرية

( ألدمة المجتمح بقنها " الجهود التم ياوم بها األ راد 2002جدي محمد مص كى )وعر  م
أوالجماعات أو المنلةةمات أو بعةل م سةسات المجتمةح لتحسةةةين األو ةةةال االجتةماعيةةةة أو 

ألدمة المجتمح بقنها تحديد  (2002عر  إيهاا السيد أحمد )  كما، اال تصةةاديةةة أولسيةةةةاسيةةة
وتصميم األنش ة والبرامت التم تلبى ، ياجات المجتمعية لأل راد والجماعات والم سساتاالحت

ريرات هذه االحتياجات عن  ري  الجامعة وكلياتها، ومراكزها البحثية المألتلكة برية إحداث ت
 .تنموية وسلوكية مرغوا  يها

( 2000كما أشارت أي ا وحدة البحوث االجتماعية والتربوية  م عمادة البحث العلمم )
تلك العملية التم يتم من ألاللها تمكين أ راد المجتمح وجماعاته وم سساته  وعر ت بقنها "

وهيئاته من تحاي  أ صى استكادة ممكنة من الألدمات المألتلكة التم تادمها الجامعة بوسائل 
الاومية  عة تتناسا مح لرو  المستكيد وحاجاته الكعلية، كما تعر  المجالسوأساليا متنو 
( ألدمة المجتمح بقنها " كل ما تادمه كليات الجامعة ومراكزها من  1998المتألصصة )
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أنش ة وألدمات تتوجه بها إلى غير  البها النلامين أو أع اء هيئة التدريس بها، من أ راد 
كما عر  كل  0ترييرات سلوكية وتنموية  م البيئة المحي ةالمجتمح وم سساته بهد  إحداث 

( الألدمة التم تادمها الجامعة 1965)  SHOEFELDوشونكليد  SHANONمن شانون 
ويمكن عن ، لمجتمعاتها على أنها " نشا  ونلام تعليمم موجه إلى الرير  الا الجامعة

رات سلوكية وتنموية  م  رياة نشر المعر ة ألارن جدران الجامعة وذلك بررل إحداث تري
والبد أن تكون الجامعات  م ، البيئة المحي ة بالجامعة ووحدتها اإلنتاجية واالجتماعية المألتلكة

مجتمعاتها مراكز لنشر الوعى والككر المستنير لحل مشكالت هذه المجتمعات وتكون  وة دا عة 
( 2002السيد أحمد محمد )وأشار إيهاا ، نحو التادم والتنمية المستدامة لكل نواحى الحياة

مكانيات كل جامعة على حدة وكذلك  بتنول مجاالت ألدمة المجتمح وتعددها  باا للرو  وا 
ولذلك نجد هناك تباينا وا حا بين ما تادمه الجامعات  م ،  باا للرو  المجتمح المتريرة

  التنمية هذا المجال وأيا كانت تلك المجاالت  إنها عبارة عن أنش ة وممارسات بهد  تحاي
وذلك ، الشاملة للمجتمح  م جوانبها المألتلكة ) اال تصادية واالجتماعية والسياسية والبيئية (

عن  ري  استرالل كل الادرات الكعلية والمصادر المادية لم سسات التعليم العالم لتحسين 
 أحوال المجتمعات.

ت ألدمة المجتمح يهةد  الةى دم وتكمن مشكةلة الدراسة  ى إيجاد نمةوذن استرشادي
كسابهم  والةتعليةم األكاديمى عن  ري  التعلم الألدمى بهد  تنمية معةلومات واتجاهات ال لبة وا 
مهارات أكاديمية جديدة مألتلكة  ةى موا   حاياية تتعل  بحياتهم ومجتمعهم بمشاركتهم  ى 

ةي  احتياجات المجتمح بحيث تكون المشاركة مبنية على ألبرات تعليمية منلمةة ومدروسةة لتحا
عاصرة ومهارات التككير ور ح مستو  الوعى بالا ايا الم، المجتمح وتحسين جةودة الحةياة

 .المستابلى
 

 أسئلة البحث
 ؟ما هو مكهوم التعلم الألدمى –1
 ما أهمية ت وير ألدمات العملية التعليمية عن  ري  التعلم الألدمى؟ –2
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 أهداف البحث
التعليم العالى بالحامعات المصرية  ى  وء مكهوم يهد  البحث الى ت وير ألدمات 

 0التعلم الألدمى بما يحا  التكاعل والتكامل بين ال الا والمدرس والبيئة المحي ة 
 

 فروض البحث  
بين التعلم الألدمى وتنمية .‚.α ( =5 )يوجد  ر  ذو داللة إحصائية عند مستو  معنوية 

كساب هم مهارات أكاديمية حديدة تتعل  بمحتمعهم وبين مهارات ال لبة و دراتهم على التواصل وا 
 0التعلم الألدمى ورب  المنهح التعليمى بألدمة المحتمح

 

 حدود البحث
 ( 2019وحتى  2017) من سنة الحدود الزمنية:

سو  تت ب  هذه الدراسة على عينة من  لبة الكر ة الرابعة بالجامعة  الحدود المكانية:
اثلها من م سسات العمالية وبعل أع اء هيئة التدريس، ويمكن ت بي  البحث على ما يم

 .التعليم الجامعى
 ية البحثجمنه

 هو المنهت الوصكى األول :يسى للبحث سو  تعتمد على أسلوبينبناء على الهد  الرئ
الجانا النلر  باعتباره مجموعة من اإلجراءات البحثية التى تتكامل لوص  المو ول لتر ية 

ومعالجتها وتحليلها الستألال   أو اللاهرة محل الدراسة اعتمادا على جمح البيانات وتصنيكها
المصادر العربية واألجنبية والكتا والدوريات  دالالتها والوصول لنتائت عنها عن  ري ،

، واألسلوا الثانى يعتمد على منهح البحوث االست العية من ألالل استبانة وشبكة اإلنترنت
البيانات إحصائيا  أما  يما يتعل  بالمعالجة اإلحصائية  تم معالجة ) ALFA)ماياس 

 0(SPSSباستألدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
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 أهمية البحث
الاائمين على ى وأهميته مما ينمى اتجاهات تساعد الدراسة الحالية على تكهم التعلم الألدم -1

 .التعليم نحو ت بياه
 .ألدمى  ى ت وير الألدمات التعليميةالتقكيد على أهمية التعلم ال -2
مهارات  باا أهمية ت وير م سسات التعليم العالى ور ح ككاءة الألريجين وتزويدهم ب -3

 .الحتياجات سو  العمل
 

 الدراسات السابقة  
تطوير منهج الجغرافيا  بعنوان : (2017مروة حسين إسماعيل " )دراسة " طه، 

، تتناول هذه الدراسة ت وير منهت للصف األول الثانوي في ضوء معايير التعلم الخدمي
الجررا يا للص  األول الثانوي من ألالل ت مين معايير التعلم الألدمم لمعالجة الاصور  م 

ستبانة مكتوحة لعدد اإعداد  وتم ت الوصكم التحليلم،منهت الجررا يا، كما اتبعت الدراسة المنه
ة مناهح جمعلمين للتعر  على مد  معال 6هم من معلمى الحررا يا بالمرحلة الثانوية بلض عدد

الحررا يا لمشروعات التعلم الألدمى ومد  إدراك ه الء المعلمين ألهمية ت مين إستراتيحية 
ى البحث على ت مين معايير التعلم الألدمم و د أوص، التعلم الألدمى  ى الكصول الدراسية

 م أهدا  ومحتو  مناهت الجررا يا  م المراحل التعليمية المألتلكة، وأي ًا التنول  م مشاريح 
التعلم الألدمم لتنمية المهارات المألتلكة التم تلبم احتياجات المجتمح، وكذلك الرب  بين منهت 

 .الجررا يا والتدريبات المهنية  م التعليم
متطلبات نجاح التعلم الخدمى كمدخل  بعنوان (2016راسة " منصور، سمية حيدر" )د

معر ة وتهدف هذه الدراسة الى  معاصر فى تربية المواطنة الفعالة فى التعليم : إطار نظرى
المت لبات التى تساعد  ى ت بي  التعلم الألدمى كقتحاه معاصر  ى تعليم الموا نة لد  

كسابهم  مهاراة التككير لحل المشكالت والتكاعل مح االألرين والتعايش معهم ال الا وا 
وممارسة دورهم كموا نين  اعلين  ى الحياة المحتمعية وعلى المستو  الشألصى اي ا وهذا 
عن  ري  الم سسات التعليمية وأداء دور أكاديمى إيحابى للتعلم الألدمى و د توصلت الدراسة 

الألدمى من أبرز المداألل المعاصرة الكعالة  ى تربية الموا نة الى عدة نتائح أهمها أن التعلم 
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وان من مت لبات نحاحه هو نشر ثاا ته  ى المحتمح بشكل عام وعلى المدارس والم سسات 
عدادهم ب ر  تدريسية معاصرة كالتعلم  التعليمية بشكل ألا  وكذلك تدريا المعلمين وا 

 0الألدمى 
التعلم " :بعنوان :Terence lovat and Neville Clement(2016)دراسة 

أو حت هذه الدراسة  يمة التعلم الألدمى كهد  من أهدا   الخدمى كتربية شاملة للقيم"
التربية وتحاي  تنمية الوعى للموا نة ورب  ال الا بحاجات المجتمح الذين يعيشون  يه ورب  

يزة أساسية  ى تعلم الدراسة األكاديمية بالمجتمح، وأكدت على أن التعلم الألدمى يعد رك
ال الا  يم المسئولية والموا نة وت وير الذات والشألصية لد  ال الا، ألن تعلم الألدمة 
تتك  مح مكاهيم المسئولية اإلحتماعية والتعلم الكعال بين البيئة المادية واإلحتماعية وبالتالى 

ذا يرتب  ارتبا ا وثياا علم الألدمة يساعد على تنمية الشباا وتعليمهم اإلنألرا   ى المحتمح وه
 0تمعهم جبتعلم الايم والوعى المدنى والموا نة وبالتالى التحسين اإليحابى نحو أنكسهم ونحو م

: تشحيع اإلنخراط المدنى من خالل  بعنوان Wee,Zakaria (2012) "دراسة 
 Promoting Civic Engagement Through A Service خبرات التعلم

Learning Experience  
التعر  على السلوكيات المدنية للمشاركة المدنيةة لل ةالا  ى برامح  هدفت هذه الدراسة الى

التةةةةعلم الألدمى، ومعر ة نوعية الألبرة المكتسبة من برامةح التعةةةةةلم الألةةدمى، وتحةةديد العوامةةل 
رة عةةةلى المشةةةةةاركة المةةةةةدنية، ولتةةحاي  هذه األهةةةةةةةدا  أتبعت الدراسةةةةةة المنهح الوصكى الم ث

التحليلى، واعتمدت الدراسة  ى أدواتها على اإلستبيان  ى إ ار جمح المعلومات، وتم ت بياه 
وماليزيا  من ألريحى وأع اء الهيئة التدريسية  ى جامعات  يتنام، 39على عينة م لكة من 

وتايالند وسنرا ورا ممن شاركوا  ى برامح التعلم الألدمى وكان من أبرز ما توصلت اليه 
الدراسة  ى نتائحها : أن المشاركة ببرامح التعلم الألدمى أنعكست بصورة إيحابية على ال الا 

يمية  يما يتعل  بإكتساا المعر ة المدنية، وتعزيز روح المشاركة، وعلى رب  معار هم األكاد
داألل الم سسات الحامعية والممارسة لهذه المعار   ى الحياة الحاياية، و د أشارت الدراسة 
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الى  رورة تةةةعزيز المشةةةاركة المدنيةةة داألةةةةةةةةةل الم سسات التعليمية بصورة مستمرة مد  الحياة 
 0والعمل على التأل ي  والتنكيذ الحيد لمشاريح التعلم الألةةةةةةدمى

 

 ر النظرى  اإلطا
لما كان هذا البحث يهد  الى ت وير ألدمات التعليم العالى  ى  وء مكهوم التعلم 

ألدمة المجتمح مح التعليم و االرتااء بمستو  األهدا  التعليمية بما يحا   الألدمى بهد  دمةت
 الةةةتكاعل والتكامل بين ال الا والمدرس والبيئة المحي ة من ألالل الم سسة التعليمية والتى

 البد  تهد  الى الو و  على احتياجات المجتمح ودراسة   اياه وتلبية م الا سو  العمل،
أن نتعر  على بعل المكاهيم والتى تساعدنا على معر ة ما نصبوا اليه من تحاي  هذا 

ولإلجابة عن الس ال األول للبحث وهو ما هو مكهوم التعلم الألدمى ؟  هناك تعريكات ، الهد 
 الألدمى نذكر بعل منها:كثيرة للتعلم 

  تعر  جمعية التربية والتدريا والبحث بالواليات المتحدة األمريكية، التعلم الألدمى بقنه
إستراتيجية تعليم وتعلم، تدمت ألدمة المجتمح مح التعليم والتامل إلثراء تجربة التعلم وتعلم 

يتعلمونه  ا   ى المسئولية المدنية وتاوية المجتمعات المحلية حيث يستألدم ال الا ما 
الت بياات العملية بل يصبحون موا نبن مساهمين  ى بناء المجتمح من ألالل الألدمة 

 ( 2014التى ي دونها ) صالح العدو ، 
  يعر هMari,Watkins and Linda Braun (2005) .  بقنه شكل من أشكال التعلم

ش ة التى ياوم بها الاائم على الألبرة حيث تحدث عملية التعلم من ألالل سلسلة من األن
ال الا مح زمالئهم لت بي  المعر ة التى تعلموها  ى حل المشكالت األجتماعية والتامل 
 ى ألبراتهم بإعتبارهم يبحثون لتحاي  إحتياجات المجتمح المحلى وأهدا  المنهت 

 0الدراسى
  ويعر هHanrahan, ( 2008 )  بقن التعلم الألدمى ياوم على المنكعة المتبادلة بين

ل الا والمجتمح على حد سواء، كما أنه يتيح للمتعلم المشاركة بكاعلية  ى المو   ا
التعليمى، ومعايشة الألبرة عن  ري  التعلم الاائم على إسترالل الوسائل والمصادر المتاحة 

  0بالمجتمح المحلى
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  ويعر هLahman , Mary ( 2012 )   بقنه إستراتيجية تدريسية تجمح بين تحاي  أهدا
نهت الدراسى وألدمة المجتمح وتنمية المهارات األكاديمية لل الا ونمو الشألصية الم

 وتحاي  المشاركة المدنية 
 ى أوائل  ولهر التعلم الألدمى كككرة للتعلم الاائم على ألدمة المجتمح  ى الدول الرربية

حيث أعتبر التعلم ما هو إال نتيجة  John Dewey , Hilda Tabaالتسعينات على يد العالم 
التجربة والتككير  ى حل  التكاعل بين الكرد والبيئة كما ركز على أهمية التعلم بالألبرة من ألالل

وتزايد اإلهتمام ، وأعتبر ان التعلم أحد أشكال التعليم التحريبى، المشكالت ألارن غر ة الدراسة
، ( Learn and Serve America )كا بمشروعات التعلم الألدمى مثل برنامت إألدم أمري

دوالر منحة لحوالى مليون  الا من المدارس الثانوية الذين ياومون  1000الذ  كان يادم 
ومجلس ، ( Youth Service America )وبرنامت شباا ألدمة أمريكا ، بألدمات لمجتمعهم

تعلم وشبكة ال ( National Youth Leadership Council )الايادة الو نى للشباا 
ال الا المهارات  الذ  يسعى أن يكتسا، ( Do Something )الألدمى وبرنامت إ عل شيئا 

 0( 2014، العدو )والمواد ال رورية لتحسين مجتمعاتهم وتعزيز العدالة اإلجتماعية
ومن وجهة نلر الباحثين ياوم التعلم الألدمى على  لسكة إتاحة الكرصة لل الا للألرون 

سترالل إمكانيات البيئة المحي ة لرب  المنهت بالعملية التعليمية  ألارن إ ار جدران الجامعة وا 
 0التعليمى بألدمة المجتمح مما ي د  للمنكعة المتبادلة بينهم

ولإلجابة على الس ال الثانى للبحث وهو ما أهمية ت وير العملية التعليمية عن  ري  
يساعد على تحسين التحصيل التعلم الألدمى ؟ أكدت معلم الدراسات أن التعلم الألدمى 

واإلتصال من ألالل  التعليمى األكاديمى لتنمية مهارات التككير والتامل و تنمية مهارت التعاون
العمل الجماعى و غرس روح اإلنتماء والموا نة  ى نكوس ال لبة و تنمية المسئولية 

و تحاي  الهد   ( 2012، اإلجتماعية ومهارات إتألاذ الارار مثل دراسات ) آمال عبد الكتاح
تنمية وزيادة الدا ح لد  ال الا لتحمل المسئولية  من المنهت األكاديمى وأهدا  المجتمح و

، وير  الباحثون أن التعلم Lopes and PereiraK ( 2012 ) )وتنمية مهارات ال لبة 
 الألدمى يألتل  عن الألدمة المجتمعية  ى أن التعلم الألدمى يرتب  بالمنهت الدراسى مباشرة
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ثارة  بتكامل وتكاعل بينهم من ألالل أهدا  وا حة ترب  المتعلم بانش ة تألدم المجتمح وا 
وبالتالى البد من ت وير الألدمات التعليمية  ى الم سسات التعليمية ، تككيرهم لحل المشكالت

لتشتمل على الألدمات األجتماعية ونال مشكالت البيئة الى داألل الم سسات التعليمية وتدريا 
 .على مهارات التواصل ال الا

 

 إجراءات البحث
( ي د  الى التقثير اإليجابى تم األتيار أثر التعلم الألدمى) كمترير مستال -

كسابهم  -أ المتريرات التابعة له ( وهى: ى) تنمية مهارات ال لبة و درتهم على التواصل وا 
تنمية المجتمح  –ا مهارات أكاديمية جديدة  ى موا   حاياية تتعل  بحياتهم ومجتمعهم.

ر ح ككاءة أداء الاائمين  -والبيئة المحي ة بمساعدة ال الا  ى مشاريح الألدمة الو نية. ن
بالتدريس و رب  المنهت التعليمى بمجتمح ال لبة الذين يعيشون  يه وجعلهم يشاركون بتعليمهم 

ة المناهت ت وير ور ح ككاء – ى ألدمة مجتمعهم المحلى ودراسة مشكالته والمشاركة  يه د 
 0الدراسية وتعزيز ما تم تدريسه  ى المحا رة بد ح عملية التعلم والتعليم ألارن الجامعة 

 ام الباحثين بعمل أستبيان إلست الل رأ  ال الا وأع اء هيئة التدريس عن ت وير 
الألدمات التعليمية  ى الجامعة من ألالل ت بي  التعلم الألدمى أ  وجود ألريت جامعة متوا   

حيث تعد المشاركة المجتمعية واحدة من  عل ومشارك  ى حلول مشكالت مجتمعهومتكا
التوجهات الحديثة التم تتبناها م سسات التعليم العالم لت وير أداءها وتحسين مألرجاتها 

من  لبة  396 عينة مكونة من وتم ت بياه على، )التعليمية والبحثية  م مجال ألدمة المجتمح
بهد  التقكد من ألالل وجهة  ئة التدريس  ى الجامعة العمالية بالااهرةوأع اء هي السنة الرابعة

لت بي  التعلم الألدمى  ى نلر ال الا وع و هيئة التدريس عن مد  الاناعة لديهم 
  .جامعتهم

 النتائج
لثبات للمااييس المستألدمة  ى   ى الدراسة الميدانية  ام الباحثين باألتبار اإلعتمادية

حيث ألهرت  وألهرت نتائت التحليل أنه )مرتكح وموجا ( ألكا كرونباخ " ،" ب رياة  الدراسة
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وهو م شر على  و943=  األستبيان كلها نسبة معامل الثبات لعبارات نتائت تحليل اإلعتمادية
   و60هى  والمتعار  عليه درجة عالية من اإلعتمادية حيث أن الحدود المابولة

 ألتبار اإلعتماديةا :(1)جدول
 معامل الفا عدد العبارات كود الترميز المتغيرات

 A 10 .775 التعلم الألدمى
 Y1 10 .919 تنمية مهارات ال لبة

 Y2 10 .924 ر ح ككاءة الاائمين بالتدريس
 Y3 10 .858 ت وير المناهت
 943. 40  الماياس الكلى

الحسابى واالنحرا  ) المتوس   " اإلحصاءات الوصكية " ثم  اموا الباحثين بعرل
( لجميح متريرات الدراسة ، وكذلك تم عمل الجداول التكرارية لمجموعة االسئلة  المعيار 

 ب رياة لتحديد عدد مرات التكرار والنسبة المئوية ، وذلك بالت بي  على آراء المستاصى منهم
رات ال لبة ( ) تنمية مها المترير وبعد دراسة الجداول تبين أن " ماياس ليكارت الألماسى"

) ر ح ككاءة  والمترير،  باا لماياس ليكارت الألماسى أ  "موا   بشدة " 4و62 حصل على
" موا   بشدة " والمترير ) ت وير المناهت (  اي ا 4و63العاملين بالتدريس ( حصل على 

 "موا   بشدة "  اي ا 4و74حصل على 
 لجميح متريرات الدراسة لحساا المتوس  الحسابى واالنحرا  المعيار  :(2)دولج

 Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation كود الترميز أسم المتغير

 A 396 3.43 .292 التعلم الألدمى
 Y1 396 4.62 .325 تنمية مهارات ال لبة

 Y2 396 4.63 .336 ر ح ككاءة الاائمين بالتدريس
 Y3 396 4.74 .252 ت وير المناهح

أن الكادر العلمى الذ  تحصل  من عبارات أسئلة اإلستبيان مثل عبارة )و د تبين اي ا 
أنحصرت اإلجابات بين ال أوا    ،( عليه م هل لتألريت جيل  ادر على التميز  ى سو  العمل

) التانيات الحديثة والمناهت التى تدرسها  ى جامعتك مواكبة   مثل كذلك عبارة وال أوا   بشدة
وأي ا  اإلجابات ال أوا   وال أوا   بشدة ( أألذت نكس بسو  العمل للت ور العلمى ومرتب ة
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عبارة ) هل تعتاد ان هناك مجاالت للعمل الألدمى  ى جامعتك ( تنحصر بين ال أوا   وال 
 :التالى وهذا يدل على، أوا   بشدة

 ال تتناسا مح إحتياجات سو  العمل  أن المناهت والماررات الدراسية -
 بين م سسات التعليم العالى وم سسات المجتمح المدنى ع  العال ة  -
 ال يوجد برامت تدريبية متألصصة مرتب ة بسو  العمل  -
 ويتلااه ال الا من مهارات وبين مت لبات سو  العمل هناك  جوة بين ما يدرسه -
 ال يوجد تصور لد  ال لبه عن مستابل حياتهم بعد التألرن -
 تمكن ال الا من اإلنألرا   ى المجتمحال يوجد بيئة تعليمية مناسبة  -
 زيادة التألصصات النلرية عن العملية والت بياية   -
 المناهت الدراسية ال تنمى مهارات ال الا الككرية  -

يمكن التوصية بت بي  التعلم الألدمى لألستكاده منه  ى تنمية مهارات ال لبه  وبالتالى
  0لتعليمى بألدمة المجتمحور ح ككاءة العاملين بالتدريس ورب  المنهت ا
 "Pearsonلحساا معامل االرتبا  " بيرسون  وللتقكد من النتائت أكثر أنتال الباحثين

بين متريرات الدراسة وذلك للتعر  على  وة واتجاه ومعنوية العال ة بين متريرات الدراسة، 
لم الألدمى وجميح وتبين وجود عال ة ارتبا   ردية ذات داللة إحصائية عالية ومعنوية بين التع

وأنها  0،01وجميعها دالة احصائيا عند مستو  معنوية أ ل من  متريرات الدراسة التابعة
 ، مرتب ة ارتبا ًا حايايًا غير راجح للصد ة

 (Enter" ب رياة ) Linear Regressionثم استألدم الباحثون تحليل "االنحدار الأل ى 
المصاحبة  ترير مستال  ى أبعاد المتريرات التابعة ،كم لادرته على التنب  وتقثير التعلم الألدمى

 ألساليا تحليل االنحدار ، واأليرا ،  امت الباحثة بتناول نتائت األتبارات  رول الدارسة التى
 :ر  ت  رل العدم و بول الكرل البديل الاائل

وتنمية بين التعلم الألدمى .‚.α = (5 ) يوجد  ر  ذو داللة إحصائية عند مستو  معنوية -
كسابهم مهارا  ت أكاديمية حديدة تتعل  بمحتمعهممهارات ال لبة و دراتهم على التواصل وا 

بين التعلم الألدمى ور ح .‚.α ( =5 ) يوجد  ر  ذو داللة إحصائية عند مستو  معنوية -
   المنهت التعليمى بألدمة المجتمحككاءة الاائمين بالتدريس ورب
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 Pearsonلحساا معامل االرتبا  " بيرسون  :(3)دولج
Correlations 

التعلم  
 الخدمى

تنمية مهارات 
 الطلبة

رفع كفاءة 
القائمين 
 بالتدريس

تطوير 
 المناهح

 التعلم الألدمى
Pearson 

Correlation 
1 .362** .363** .285** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 
N 396 396 396 396 

تنمية مهارات 
 ال لبة

Pearson 
Correlation 

.362** 1 .818** .629** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 
N 396 396 396 396 

ر ح ككاءة الاائمين 
 بالتدريس

Pearson 
Correlation 

.363** .818** 1 .754** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 
N 396 396 396 396 

 ت وير المناهح
Pearson 

Correlation 
.285** .629** .754** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 396 396 396 396 

ويت ح من الجدول الساب ، وجود عال ة ارتبا   ردية ذات داللة إحصائية عالية 
ومعنوية بين التعلم الألدمى وتنمية مهارات ال لبة وكذلك وجود عال ة  ردية معنوية بين التعلم 

وجميعها دالة  ور ح ككاءة العاملين بالتدريس ورب  المنهح التعليمى بألدمة المحتمح الألدمى
 .وأنها مرتب ة ارتبا ًا حايايًا غير راجح للصد ة 0،01حصائيا عند مستو  معنوية أ ل من إ

 مجموعة من النتائج أهمها مايلى: لىإوصل الباحثين وت
التعليمية ومناهت التعليم الجمعى  ى الجامعات التعلم الألدمى يعتبر مدألال لت ويرالألدمات  -1

 األكاديمية للتعلم بصورة  عالة المصرية ويحا  األهدا 
 التعلم الألدمى يعمل على ت يي  الكجوة بين الدراسة النلرية والت بي  العملى  -2
اإلجتماعية لد  التعلم الألدمى يعمل على تنمية الوعى بالمجتمح وتنمية  يم الموا نة والعدالة  -3

 ال الا 
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يساعد التعلم الألدمى  ى إتاحة الكرصة لل الا للتقمل الذاتى  ى الموا   الحياتية المألتلكة حيث  -4
أنه  رياة للتدريس تشتمل على ت مين أنش ة ألدمة المجتمح المحي   من المنهت األكاديمى 

 الذ  يدرسونه
 مشجعة للتعلم يساهم التعلم الألدمى  ى تو ير بيئة محكزة و  -5
يمكن التعلم الألدمى ال الا من التعر  على المهن المستابلية المتاحة  ى المجتمح مما يساعد  -6

 على تحديد رغباتهم وتكوين إتجاهاتهم نحو المجتمح
 الخ0000تعزير  درة ال الا على  هم الا ايا اإلجتماعية والمسئولية المدنية والموا نة  -7
الألدمى يتم تدريا ميدانى وهذا بدوره يكسا ال لبه مهارات التواصل والثاة  ى عن  ري  التعلم  -8

  دراتهم على مزاولة العمل بعد التألرن 
التعلم الألدمى يحا  التوازن بين أهدا  التعليم والتعلم واهدا  الألدمة  ى نكس الو ت  هو تعلم  -9

 تبادلى يحا  المنكعة للجميح 
اديمى بجانا ألدمة مجتمعية وبالتالى  ليس كل عمل او ألدمة تعلم ياوم على منهت أك -10

مجتمعية تصلح تكون تعلم ألدمى ألن التعلم الألدمى مرتب  بمنهت أكاديمى تعليمى تعاونى بين 
 الجامعة والمجتمح 

ألهرت الدراسة أن هناك وجود عال ة  ردية ذات داللة إحصائية بين التعلم الألدمى وبين كل  -11
 العملية التعليمية ) ال الا والاائمين بالتدريس والمنهح الدراسى والمجتمح ( بعد من أبعاد

إن ت وير العملية التعليمية عن  ري  التعلم الألدمى أصبح  لبا ملحا للمستجدات واإلحتياجات  -12
المجتمعية وتألريت جيل  ادر على هذه المت لبات وال يكون عبئا على المجتمح حتى تتمكن 

عليمية من تدريبهم تمهيدا إلنتاالهم من الدراسة األكاديمية الى سو  العمل وتكون الم سسة الت
تجاهات ال لبه   المناهت والماررات  ادرة على تنمية مهارات وا 
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 التوصيات
 ى  وء نتائت الدراسة الساباة  اموا الباحثين بتاديم مجموعة من التوصيات  باا لما 

  ى التالم: توصلت اليه والتم يمكن تو يحها
مراجعة ر ية ورسالة الجامعة والم سسات التعليمية وأهدا ها األستراتيحية لتت من التعلم الألدمى  -1

وتو ير اإلمكانيات والتسهيالت التعليمية الآلزمة لذلك، بحيث يكون هناك نموذن تعليمى موحد 
 مى  من ماررات التعليم األكاديمىيهد  الى ت مين التعلم الألد

 بألدمة المجتمح والمنا   المحي ة األبحاث والرسائل العلميةرب   -2
مزاولة المهن   رورة التدريا الميدانى إلكساا ال لبة مهارات التواصل والثاة بالنكس والادرة على -3

 والعمل بعد التألرن
 ية لتلبية سو  العمل ح غير تاليدإنشاء جامعات جديدة ببرام -4

 

 مقترحات ببحوث أخرى
بحثية لو ح نموذح لت وير اللوائح الدراسية بالحامعات المصرية بما إعداد دراسة 

تمح المدنى  ى  وء األساليا العلمية للتعلم الألدمى جيت من التعاون بين م سسات الم
 يسها  ى  وء مكهوم التعلم الألدمىوت وير الماررات الدراسية وأسلوا تدر 
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ABSTRACT 

Despite the critical significance of education all over the Arab 

world in general and despite the huge sums of money spent by 

governments to raise and elevate citizens’ position through different 

various levels of education’s programs, Lots of criticisms are referring 

to low quality and level of educational output in these states. The output 

of education doesn’t cope with development plans, labor market, and 

high cost of education in light of the scientific low level in educational 

institutions. University service for society is the actual translation of the 

university jobs . 
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This present research drives at developing high Education Services 

In Egyptian Universities According to Service Learning concept its 

target’s is to merge the society service with education and elevating the 

level of educational objectives which would achieve interaction and 

integration between student, teacher, and the environment through 

educational institution which purpose is to stand on society’s needs, 

examining its issues, and fulfilling the labor market’s demands. 

In order to achieve the objectives of the study, the analytical 

descriptive approach was followed. The researchers studied the theory 

and described the problem and analyzed its dimensions and causes 

using the inductive method and the logical conclusion by collecting 

data, information and statistics related to the subject of the study 

through books and references, scientific conferences, published 

researches, , And draw conclusions. he study showed that there is a 

statistically significant relationship between service learning and every 

dimension of the educational process teaching and teaching 

community) The study recommended the inclusion of a unified 

educational model for service learning within academic curricula, 

linking scientific research to community service and the need to train 

graduates with non-traditional labor market programs. 


