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متهيد

بــدأ	فــي	اآلونــة	األخيــرة	تســليط	الضــوء	علــى	العالقــة	بــن	املؤسســات	التعليميــة	وخاصــة	اجلامعــات	مــن	جهــة،	واملجتمعــات	احملليــة	مــن	

جهــة	أخــرى،	والتركيــز	علــى	أهميــة	الــدور	الــذي	ميكــن	للجامعــات	أن	تضطلــع	بــه	مــن	أجــل	حتســن	نوعيــة	احليــاة	فــي	تلــك	املجتمعــات	

واالرتقــاء	بهــا.	وال	يقتصــر	هــذا	االهتمــام	علــى	دور	اجلامعــة	التقليــدي	فــي	إعــداد	الشــباب	كمواطنــن	فاعلــن	فــي	املســتقبل		بــل	علــى	

تهيئتهــم	وتفعيــل	املشــاركة	املدنيــة	لــدى	الشــباب	مبــا	يخــدم	مجتمعاتهــم.	واجلديــد	فــي	هــذا	الطــرح	هــو	كيفيــة	دمــج	اخلدمــة	املجتمعيــة	

فــي	التعليــم	وهــو	مــا	يطلــق	عليــه	»التعلــم	املجتمعــي«.		

في	هذا	اإلطار	جاءت	املبادرة	التي	أطلقتها	منظمة	االبتكارات	في	مجال	املشاركة	املدنية	

)	Inovation in Civic Participation	(	بالتعــاون	مــع	مركــز	جــون	د.	ِجرهــارت	للعطــاء	االجتماعــي	واملشــاركة	املدنيــة	التابــع	
للجامعــة	األمريكيــة	بالقاهــرة	وحتالــف	»مًعــا«	للربــط	بــن	عمليــة	تعلــم	الطــالب	واملشــاركة	املجتمعيــة	لتلبيــة	هــذا	االحتيــاج	فــي	املنطقــة	

ــر	قدرتهــا	علــى	تلبيــة	احتياجــات	املجتمــع،	وفــي	الوقــت	نفســه	دعــم	 العربيــة.	وكان	الهــدف	ومــا	زال	هــو	متكــن	اجلامعــات	مــن	تطوي

قدرتهــا	علــى	غــرس	مفهــوم	االلتــزام	باملشــاركة	املدنيــة	فــي	نفــوس	الطــالب	علــى	نحــو	دائــم	ومســتمر.	وقــد	مت	إصــدار	كتيــب	اإلرشــادات	

للتدريــب	علــى	هــذا	املنهــج	التعليمــي	فــي	ســبتمبر	2014	باللغتــن	اإلجنليزيــة	والعربيــة،	ومت	العمــل	علــى	إتاحتــه	لكافــة	أعضــاء	هيئــة	

ــي	 ــج	الدراســية	الت ــج	واملناه ــم	املجتمعــي	داخــل	البرام ــج	األنشــطة	اخلاصــة	بالتعل ــي	دم ــن	ف ــة	الراغب ــي	اجلامعــات	القومي ــس	ف التدري

يقدمونهــا.	

وفــي	مرحلــة	الحقــة	)فبرايــر	2015(	مت	عقــد	لقــاء	مــع	أعضــاء	مــن	هيئــة	التدريــس	فــي	عــدد	مــن	اجلامعــات	املصريــة	للتعــرف	علــى	نتائــج	

تطبيــق	هــذه	اإلرشــادات،	واســتعراض	التحديــات	التــي	واجهتهــم،	وحتديــد	طبيعــة	الدعــم	الفنــي	الــذي	يحتاجــون	إليــه.	وبنــاًء	علــى	نتائــج	

هــذا	اللقــاء	مت	إعــداد	دورة	تدريبيــة	علــى	تطبيــق	التعلــم	املجتمعــي	فــي	اجلامعــة	)أبريــل	2015(	ألعضــاء	هيئــة	التدريــس،	ومت	تصميــم	

الــدورة	بطريقــة	عمليــة	تركــز	علــى	أســاليب	التطبيــق	باســتخدام	أنشــطة	تدريبيــة	وتعتمــد	املشــاركة	الفعالــة	مــن	املتدربــن.	وكانــت	هــذه	

اخلطــوة	هامــة	نظــًرا	للــدور	الرئيســي	ألعضــاء	هيئــة	التدريــس	فــي	مأسســة	التعلــم	املجتمعــي	فــي	اجلامعــات	واملؤسســات	التعليميــة،	

فمســئولية	تصميــم	برامــج	التعلــم	املجتمعــي	مبــا	فــي	ذلــك	احملتــوى	الدراســي	وربــط	اخلدمــة	املجتمعيــة	باألهــداف	التعليميــة	تقــع	علــى	

عاتقهــم		ولهــذا	فــإن	تزويدهــم	باملعرفــة	واملهــارات	الالزمــة	لتطبيــق	التعلــم	املجتمعــي	ومعاجلــة	التفاصيــل	اللوجســتية	املتصلــة	بــه	ضــرورة	

لنجــاح	واســتمرارية	البرنامــج.	كمــا	كان	مــن	املهــم	أيًضــا	معرفــة	منظــور	الطــالب	أنفســهم	حــول	التعلــم	املجتمعــي	واحتياجاتهــم،		ولهــذا	

الغــرض	مت	تنظيــم	ورشــة	عمــل	قصيــرة	مــع	مجموعــة	مــن	طــالب	هــذه	اجلامعــات	فــي	يونيــة	2015.	

وقــد	نتــج	عــن	كل	هــذه	األنشــطة	واملناقشــات	هــذا	الدليــل	التدريبــي،	الــذي	يحتــوي	علــى	إرشــادات	خاصــة	بتطبيــق	التعلــم	املجتمعــي	

	مــن	األســاتذة	والطــالب	بهــدف	تطويــر	برامــج	مــن	شــأنها	 فــي	اجلامعــة،	وكذلــك	أنشــطة	تدريبيــة	وتطبيقــات	عمليــة	تلبــي	احتياجــات	كلٍّ

الربــط	بــن	اجلامعــات	وشــركاء	مــن	املجتمــع	احمللــي	وتقــدمي	فــرص	للتعلــم	املرتبــط	بخدمــة	املجتمــع	مبــا	يعــود	بالنفــع	علــى	كافــة	األطــراف	

مــن	طــالب	وأســاتذة	ومجتمعــات.	وجتــدر	اإلشــارة	هنــا	إلــى	أن	املقصــود	مــن	هــذا	الدليــل	أن	يكــون	نقطــة	انطــالق	حتتــوي	علــى	أساســيات	

تطبيــق	التعلــم	املجتمعــي،	فهــي	بذلــك	نســخة	قابلــة	للتعديــل	واإلضافــة	يقــوم	بهــا	أعضــاء	هيئــة	التدريــس	أنفســهم	كمــا	ميلــي	عليهــم	

ــادل	 ــذي	يتــم	التطبيــق	فيــه	وكمــا	ينتــج	عــن	جتربتهــم	الفعليــة	ميكــن	مشــاركتها	مــع	غيرهــم	بهــدف	تعظيــم	االســتفادة	وتب الســياق	ال

اخلبــرات.	
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حول	هذا	الدليل	

يحتــوي	هــذا	الدليــل	علــى	ثــالث	وحــدات	رئيســية	باإلضافــة	إلــى	جــزء	خــاص	فــي	نهايــة	الدليــل	يحتــوي	علــى	مصــادر	

ــم	املجتمعــي	وميكــن	الرجــوع	إليهــا	عنــد	احلاجــة.	وتشــمل	الوحــدات	الثالثــة:	 وقــراءات	هامــة	حــول	التعل

الوحدة	األولى:	ما	هو	التعلم	املجتمعي؟		

الوحدة	الثانية:	إعداد	دورة	دراسية	للتعلم	املجتمعي.

الوحدة	الثالثة:	التقييم	في	التعلم	املجتمعي.

األهداف	

الهــدف	العــام	مــن	هــذا	الدليــل	هــو	تقــدمي	مفهــوم	التعلــم	املجتمعــي	والســبل	العمليــة	لتطبيقــه	فــي	اجلامعــات	خاصــة	ذات	

ــة	التدريــس	فــي	تصميــم	وتنفيــذ	هــذا	البرنامــج	مــن	خــالل	األهــداف	 الفصــول	كبيــرة	العــدد،	وتقــدمي	الدعــم	ألعضــاء	هيئ

الفرعيــة	التاليــة:

تعميق	وتوضيح	املفاهيم	األساسية	واملصطلحات	اخلاصة	بالتعلم	املجتمعي	وأهمية	دمجه	في	املواد.	 	-1
التعرف	على	االستراتيجيات	املختلفة	للتعلم	املجتمعي.	 	-2

التعرف	على	املهارات	األساسية	لتصميم	برنامج	للتعلم	املجتمعي	وأدوات	التطبيق. 	-3
تقدمي	استراتيجيات	تطوير	الشراكات	لتفعيل	التعلم	املجتمعي. 	-4
	من	الطالب	واملجتمع	احمللي. التعرف	على	أساليب	التقييم	لكلٍّ 	-5

	

منهجية	التدريب

تركــز	منهجيــة	التدريــب	علــى	مبــادئ	املشــاركة	الفعالــة	حيــث	يتــم	االســتفادة	مــن	خبــرات	ورؤى	املشــاركن/	املشــاركات،	

كمــا	يســتخدم	عــدد	مــن	تقنيــات	وأســاليب	التدريــب	مثــل	احملاضــرة	القصيــرة،	واألنشــطة	التفاعليــة،	والعصــف	الذهنــي	

واملناقشــات	اجلماعيــة	ودراســات	احلالــة	وغيرهــا	مبــا	يثــري	عمليــة	التدريــب.	وتركــز	املنهجيــة	علــى	ربــط	موضوعــات	التدريــب	

ــة	التدريــس	وتبنــى	علــى	 باالحتياجــات	الفعليــة	التــي	مت	التوصــل	إليهــا	مــن	خــالل	النقاشــات	الســابقة	مــع	أعضــاء	هيئ

خبــرات	وجتــارب	املشــاركن/	املشــاركات	فــي	الســياقات	املختلفــة	التــي	يعملــون	بهــا.	ومــن	املهــم	اإلشــارة	هنــا	إلــى	دور	

ــال	يســتمع	ويتعلــم	 ــر	الفعَّ ــر/ة	فــي	تســهيل	عمليــة	التعلــم	للمشــاركن	والعمــل	علــى	حتقيــق	أهــداف	التدريــب،	فاملُيسِّ امليسِّ

مــن	املشــاركن	ويتمثــل	دوره	أساًســا	فــي	إدارة	النقــاش	وتقــدمي	املعلومــات	وطرحهــا	للمناقشــة،	وإدارة	النقــاش	مبــا	يســمح	

بطــرح	وجهــات	النظــر	املختلفــة	وحــث	املشــاركن	علــى	التأمــل،	والقــدرة	علــى	خلــق	بيئــة	تعلــم	قائمــة	علــى	الثقــة	واألمــان	

تشــجع	املشــاركن	علــى	التعبيــر	عــن	آرائهــم	واالختــالف	بعضهــم	مــع	بعــض	مبــا	يخــدم	حتقيــق	أهــداف	الورشــة.	



الوحدة	األولى:	ما	هو	التعلم	املجتمعي؟
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الوحدة	األولى:	ما	هو	التعلم	املجتمعي؟

تهدف	هذه	الوحدة	إلى	توضيح	املفاهيم	اخلاصة	بالتعلم	املجتمعي	وتسعى	إلى	توضيح	الفروق	بن	أشكال	التعلم	وأنشطة	

اخلدمة	املجتمعية	األخرى،	فوضوح	املفهوم	ومتثله	يساعد	في	حتقيق	أهداف	التعلم	املجتمعي،	كما	أن	اخللط	بن	هذه	األشكال	

املختلفة	يؤدي	إلى	تطبيقات	غير	ناجحة.

تتناول	هذه	الوحدة:

123
املفاهيم	واملصطلحات	

اخلاصة	بالتعلم	املجتمعي.

حتديد	االختالف	بن	التعلم	

املجتمعي	وأمناط	التعلم	

والتدريب	األخرى.

أهمية	دمج	التعلم	

املجتمعي.

 مفاهمي وتعريفات

نشاط 1-1:  تعريف التعمل املجمتيع

هناك	العديد	من	التعريفات	للتعلم	املجتمعي	بحسب	اجلهة	أو	املؤسسة	التعليمية	

التي	تقدم	التعريف،	ورغم	تعدد	التعريفات	فإنها	تشترك	في	رصد	اخلصائص	

الرئيسية	للتعلم	املجتمعي	كما	سنرى	الحًقا.

الهدف	من	النشاط	حث	املشاركن/	املشاركات	على	وضع	تعريف	للتعلم	املجتمعي	ومقارنته	بالتعريفات	املوجودة.	املطلوب	

كتابة	الكلمات	التالية	على	الورق	القالَّب					

																																

		ثم	ُقْم	بتقسيم	املشاركن	في	مجموعات	صغيرة،	واطلب	من	كل	مجموعة:

وضع	تعريف	لكل	كلمة	 	•

عرض	التعريفات	على	باقي	املشاركن 	•

إيجاد	عالقة	بن	هذه	الكلمات	الثالث	 	•

لتيسير	عملية	النقاش	اسأل	املشاركن:

كيف	تتصل	الكلمات	الثالث	بعضها	ببعض؟ 	•

أعِط	أمثلة	ملا	تتصور	أنه	مشروع	»تعلم	مجتمعي«؟ 	•

   »المجتمع المحلي«                »الخدمة المجتمعية«                »التعلم«  
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التعريفات 

	بعد	النقاش	حاول	تلخيص	مكونات	األساسية	للتعلم	املجتمعي	قبل	تقدمي	التعريف:

نقوم	به	لتحقيق	احتياج	للمجتمع	احمللي. 	•

يتم	من	خالل	مؤسسة	تعليمية. 	•

يزيد	من	انخراط	املشاركن	في	املجتمع.	 	•

له	أهداف	تعليمية.	 	•

يحتوي	على	جتربة	اخلدمة	املجتمعية. 	•

استمع	ملا	لدى	املشاركن	من	تعليقات	ثم	شاركهم	بعًضا	من	التعريفات	املوجودة	فيما	يلي،	مع	التركيز	على	العالقة	بن	املكونات	

األساسية	للتعلم	املجتمعي	في	تلك	التعريفات	وهي:	

األهداف	التعلمية	للخدمة. 	-

املنفعة	املتبادلة	بن	الطالب	واملجتمع	احمللي. 	-

الشراكة	مع	املجتمع	احمللي.	 	-

التأمل	والتفكير	في	اخلدمة	لربطها	باألهداف	التعليمية. 	-

التعلــم	املجتمعــي	هــو	أحــد	املناهــج	املتبعــة	فــي	عمليــة	التدريــس	

ــى	االرتقــاء	مبســتوى	األهــداف	التعليميــة	 ــذي	يهــدف	باألســاس	إل وال

اجلامعــة	 املجتمــع	احمليــط.)	 خــالل	خدمــة	 مــن	 املوضوعــة،	وذلــك	

)The	American	University	 in	Cairo ـرة-	 بالقاـه األمريكيــة	

-	التعلــم	املرتبــط	باخلدمــة	املجتمعيــة	هــو	عمليــة	متكــن	الطــالب	مــن	

املشــاركة	فــي	العمــل	املجتمعــي	الــذي	يســاهم	فــي	إحــداث	تغييــر	

ـراد،	واملنظمــات،	واملجتمعــات	املجــاورة	أو	 إيجابــي	فــي	حيــاة	األـف

ــم	 ــا.	ودع ــات	أو	كليهم ــن	املجتمع ــع	م ــي	مجتم ــر	ف ــات	األكب املنظوم

عليهــم،	 املقــررة	 األكادمييــة	 والبرامــج	 للمــواد	 الطــالب	 اســتيعاب	

ــم	 ــة،	ودعــم	قدرته ــة	املدني ــة	التنمي ــم	ماهي ــى	فه وتعزيــز	قدرتهــم	عل

علــى	التطــور	علــى	املســتوى	الشــخصي	أو	تقويــة	قدرتهــم	علــى	فهــم	

القضايــا	االجتماعيــة	الكبــرى	بصــورة	أعمــق	أو	كالهمــا	مًعــا.	)حتالف	

	Campusاألمريكيــة	املتحــدة	الواليــات	األمريكيــة،	اجلامعــات	رؤســاء

),Compact

-	يعتبــر	التعلــم	املرتبــط	باخلدمــة	املجتمعيــة	أو	التعلــم	املجتمعــي	

أحــد	األمنــاط	األكادمييــة	للتعليــم	التجريبــي	والــذي	يجمــع	مــا	بــن	

خدمــة	املجتمــع	بنــاًء	علــى	أهــداف	تعليميــة	أكادمييــة	واضحــة،	وإعــداد	

الطالــب	وتهيئتــه	للعمــل	املجتمعــي،	وإعمــال	التفكيــر	وطــرح	الــرؤى	

فــي	 املشــاركون	 الطــالب	 يســتطيع	 األفــكار	واملعلومــات.	 وتبــادل	

عمليــة	التعلــم	املجتمعــي	أو	التعلــم	املرتبــط	باخلدمــة	املجتمعيــة	تقــدمي	

خدمــات	مجتمعيــة	مباشــرة	وغيــر	مباشــرة؛	وذلــك	كجــزء	مــن	البرامــج	

والــدورات	األكادمييــة	املقــررة	عليهــم،	وتعلــم	املزيــد	عــن	البيئــة	اخلاصــة	

باملجتمــع	الــذي	يخدمونــه	وطــرح	آرائهــم	اخلاصــة	بشــأن	ذلــك،	باإلضافة	

إلــى	فهــم	العالقــة	بــن	اخلدمــة	املجتمعيــة	والدراســة	األكادمييــة	بصــورة	

ـرات	التعليميــة	مــن	خــالل	التعــاون	بــن	 أعمــق.	وتتكــون	هــذه	اخلـب

املجتمــع	واملؤسســات	التعليميــة	املوجــودة	فيــه،	ويتــم	ذلــك	مــن	خــالل	

إبــرام	شــراكات	تعــود	بالنفــع	علــى	الطرفــن.	ويعــزز	التعلــم	املجتمعــي	

ــج	 ــداف	اخلاصــة	باملناه ــة	األه ــة	املجتمعي ــط	باخلدم ــم	املرتب أو	التعل

	Adapted(.املدنيــة املشــاركة	 عمليــة	 املقدمــة	ويدعــم	 التعليميــة	
	from	 Assessing	 Service	 Learning	 and	 Civic	 Engagement
ــم	املجتمعــي	واملشــاركة	 ــة	التعل ــم	عملي ــن	»تقيي ــول	بتصــرف	م منق

ــة«(. املدني

-	تعــد	طريقــة	التعليــم	املرتبــط	باخلدمــة	املجتمعيــة	أو	طريقة	التعليم	

املجتمعــي	إحــدى	طــرق	التدريــس	والتعلــم	التــي	تتضمــن	إدراًكا	

ملقــدرات	املجتمــع	احمليــط	والتزاًمــا	بخدمتــه	وتلبيــة	احتياجاتــه،	

وتتضمــن	فــي	الوقــت	نفســه	دعًمــا	لقــدرة	الطــالب	علــى	التعلــم	

ـًزا	للبرامــج	األكادمييــة	التــي	يدرســونها؛	وذلــك	مــن	خــالل	 وتعزـي

تشــجيع	الطــالب	علــى	إعمــال	التفكيــر	والتأمــل	وطــرح	الــرؤى	

وتبــادل	األفــكار	واملشــاركة	بشــكل	مســئول	فــي	العمــل	املجتمعــي.	

وتتبــع	طريقــة	التعليــم	املجتمعــي	فــي	ذلــك	أحــد	النمــاذج	التعليميــة	

التأمــل،	والعمــل،	والتفكيــر،	وااللتــزام.)	 CARC	أي:	 املســماة	
Joan	 Kopperud	 and	 Dawn	 Duncan,	 Concordia	 College-

)Moorhead,	 MN

ما الذي ميكن أن نستخلصه من التعريفات 

السابقة؟
 ميكننا القول بأن هناك عدًدا من الخصائص املشرتكة يف كل التعريفات 

وهي:  

التعلم المجتمعي هو أحد المناهج المتبعة في عملية التدريس 
والذي يهدف باألساس إلى االرتقاء بمستوى األهداف التعليمية 

من خالل خدمة المجتمع المحلي.
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وهبذا فهو يعمتد:

شلك 1: أطراف معلية التعمل املجمتيع 

وهذه األطراف متثل أراكن معلية التعمل املجمتيع:

مشاركة	الطالب	في	العمل	املجتمعي	وأعدادهم	لهذا	الغرض. 	•

بناء	عالقة	بن	املجتمع	احمللي	واملؤسسات	التعليمية. 	•

التركيز	على	خدمة	املجتمع	احمللي	واملخرجات	التعليمية	بنفس	القدر. 	•

خدمة	املجتمع	وتلبية	احتياجاته	ومتكينه. 	•

التأمل	وربط	اخلدمة	بالتعلم.	 	•

كما	تؤكد	التعريفات	على	وجود	ثالثة	أطراف	لعملية	التعلم	املجتمعي	تستفيد	من	

هذه	العملية	ولها	دور	فيها	وتقع	عليها	مسئوليات	كما	يبن	الشكل	املوضح	أدناه.

الطالب

املجتمع	

اجلمعية	الشريكة

اجلامعة

	هيئة	التدريس

التعلم	املجتمعي

املؤسسة التعلميية/اجلامعة 	-1
داخل	املؤسسة	التعليمية	ميكننا	أن	منيز	أدواًرا	للجهات	املختلفة	مثل	

اإلدارين	والعاملن	ودورهم	في	عملية	دعم	وتهيئة	املناخ	ملثل	هذه	

االستراتيجية،	ثم	هيئة	التدريس	املنخرطة	بشكل	مباشر	في	عملية	

تصميم	املنهج	وتدريسه	للطالب.

الطالب 	-2
الطالب	يتفاعلون	مع	اجلامعة	من	خالل	الفصول	واحملاضرات	وغيرها	

من	األنشطة	التي	ميارسها	الطالب	في	اجلامعة،	وفي	الوقت	نفسه	

جند	الطالب	منخرطن	في	العمل	في	مجتمع	محلي	أو	أكثر	كسكان	

في	هذا	املجتمع	ومستفيدين	من	اخلدمات	التي	تقدم،	أو	من	خالل	

التطوع	في	أعمال	وأنشطة	داخل	مجتمع	محلي	ما،	وهذا	ما	يطلق	

عليه	»خدمة	مجتمعية«.

املجمتع احمليل  	-3
ا	 أما	املجتمع	احمللي	فقد	يكون	مكاًنا	محدًدا	جغرافّيً

أو	باملعنى	األوسع	للمصطلح	ميثل	مجتمعات	ثقافية،	

وتتفاعل	هذه	املجتمعات	مع	اجلامعة	واملؤسسات	

التعليمية	املختلفة	بطرق	عديدة،	وهذا	ما	نطلق	علية	

املشاركة	املجتمعية،	ونتعامل	داخل	هذه	املجتمعات	مع	

اجلمعيات	واملنظمات	أو	الهيئات	التي	تعمل	فيه.	
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2- التعمل املجمتيع بني التدريب والعمل التطويع

الهدف	هنا	هو	توضيح	الفرق	بن	أشكال	التعلم	وأنشطة	اخلدمة	املجتمعية،	والتي	غالًبا	ما	يتم	اخللط	بينها	أو	

	من	هذه	املصطلحات	لإلشارة	إلى	أي	نشاط	في	املجتمع	احمللي.	 استخدام	أيٍّ

نشاط  1-2: هل خيتلف التعمل املجمتيع عن اخلدمة املجمتعية؟ وكيف؟ 
"عصف ذهين" 

	اطرح	هذا	السؤال	على	املشاركن/	املشاركات،	وغالًبا	ما	ستجد	اإلجابات	متيل	إلى	ربط	التعلم	املجتمعي	بالعمل	التطوعي؛	وذلك	

ألنه	يحتوي	على	خدمة	تقدم	للمجتمع	احمللي،	وجتد	البعض	يتعامل	معه	على	أنه	تطبيق	عملي	ملا	تعلمه	الطالب؛	أي	»تدريب«.	

وفي	النقاش	حاول	طرح	أسئلة	تعيد	املشاركن	إلى	التعريفات	التي	متت	مناقشتها	ومحاولة	استخالص	أوجه	االختالف	من	حيث	

التركيز	على:	

الهدف:	ما	هو	الهدف	الذي	يسعى	كل	شكل	من	هذه	األشكال	إلى	حتقيقه؟ 	.1
مجال	التركيز:	على	ماذا	يركز	كل	شكل	من	هذه	األشكال؟	)	اخلدمة	أم	التعلم( 	.2

بعد	املناقشة	استخدم	شكل	)2(	لتشرح	العالقة	بن	أشكال	التعلم	وأنشطة	اخلدمة	املجتمعية	والتعلم	املجتمعي،	وكيف	يختلف	

ا	عنها.	فالتعلم	املجتمعي	يختلف	عن	التطوع	)Voluntarism(	والتدريب	)Internship(،	بل	ويتقاطع	مع	هذين	املفهومن	 جوهرّيً

ويتعداهما.	عادة	ما	يكون	مجال	التركيز	إما	التعلم	أو	اخلدمة	املجتمعية.	فعندما	نعطي	األهمية	األكبر	لتقدمي	اخلدمة	للمجتمع	على	

ا،	وعندما	نركز	على	املخرجات	التعليمية	يكون	الطالب	يجرون	 حساب	نتائج	التعلم	فإن	الطالب	يقدمون	خدمة	للمجتمع	وعماًل	تطوعّيً

أبحاًثا	ميدانية،	لكن	ولكي	يكون	التعلم	املجتمعي	أكثر	فاعلية	نعطي	نفس	األهمية	لكال	اجلانبن؛	فمن	ناحية	نركز	على	املخرجات	

التعليمية	وكذلك	على	ما	مت	تقدمييه	للمجتمع	احمللي.	لو	نظرنا	إلى	الشكل	)2(	سنجد	أن	التعلم	املجتمعي	يتقاطع	مع	فرص	التدريب	
والتطوع،	لكن	االختالف	عنهما	يأتي	من	حيث	النتيجة	املرجوة	وما	الذي	نقيسه	وكذلك	طبيعة	العالقات	التي	نبني	عليها	هذا	املنهج.	

التعلم	املجتمعي	

CBL

التطبيق	العملي	للتعلم		

Field	Education

التدريب	

Internship
التطوع

Voluntarism

خدمة	املجتمع

	Community Service	

شكل	2:	التعلم	املجتمعي	والتدريب	والتطوع
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في	مجال	التدريب	جند	أن	الطالب	يجد	مكاًنا	سواء	كان	شركة	أو	جمعية	ليختبر	ويطبق	ما	تعلمه	في	مجال	ما،	أما	في	التطوع	

فليس	ما	تعلمه	الطالب	بل	هو	عمل	طوعي	يركز	على	اخلدمة	وتلبية	االحتياج	في	مجتمٍع	ما	مثل	األيتام،	والفقراء،	ومحو	األمية	

	من	الطالب	واجلهة	املوظفة	مستفيدون،	فالطالب	يريد	أن	يضيف	هذه	اخلبرة	 وغيرها	من	املشروعات.	وفي	احلالة	األولى	جند	أن	كاّلً

على	سيرته	الذاتية	ويفتح	لنفسه	عالقات	تساعده	في	املستقبل	على	وجود	فرص	عمل.	وبالنسبة	للشركة	أو	اجلمعية	فهما	يستفيدان	

من	وجود	أشخاص	يعملون	باملجان.	لكن	في	التعلم	املجتمعي	يجمع	اخلبرتن	ويركز	عليهم	سواء	بسواء؛	فمن	ناحية	يربط	املنهج	

الدراسي	باخلدمة	ويصبح	ما	يقدمه	الطالب	هو	تعلم	وتطبيق	على	أمثلة	واقعية	التعلم	التجريبي،	وفي	الوقت	نفسه	ما	مت	تقدميه	

وكيف	مت	متكن	املجتمع	وتلبية	احتياجاته.	ويختلف	أيًضا	أنه	يقوم	أساًسا	على	عالقات	تبادلية	ومشاركة	وشراكة	والتي	ال	جندها	في	

هذا	املنهج	دون	غيره.

لننظر	إلى	مصطلح	»اخلدمة	املجتمعية«	ال	يشير	بأي	شكل	إلى	ارتباطه	بالتعليم	وال	يفترض	وجود	نظريات	وممارسات	ترتبط	بهذه	

النظريات.	كما	أن	املصطلح	بشكله	املجرد	ال	يفترض	عالقات	منفعة	تبادلية	أو	شراكة	بل	يركز	على	تقدمي	خدمة	وتلبية	احتياج	

ملجتمع	مبا	يعود	بالنفع	على	املجتمع	وحتسن	ظروفه	في	وقت	ما،	وتنتهي	املهمة	بانتهاء	تقدمي	اخلدمة	أو	تلبية	االحتياج،	لكن	جتربة	

اخلدمة	املجتمعية	التي	تتطلب	تأمل	وحتقيق	أهداف	تعليمية	هو	ما	نطلق	علية	التعلم	املجتمعي.	

والتعلم	املجتمعي	شكل	من	أشكال	التعلم	التجريبي،	إال	أن	هناك	جوانب	جوهرية	تفصله	عن	منوذج	التعلم	التجريبي	التقليدي.	

فالتعلم	املجتمعي	يولي	أهمية	كبيرة	للشراكة	بن	أطراف	عملية	التعلم	ويعمل	على	تعميق	هذه	الشراكة	واملنفعة	املتبادلة	لكل	

ا،	كما	يركز	التعلم	 األطراف،	ومن	املهم	أن	نفهم	هنا	أن	هذه	الشراكة	حقيقية	وفعالة	بحيث	يكون	املجتمع	احمللي	شريًكا	أساسّيً

املجتمعي	على	تطوير	وتفعيل	املشاركة	املدنية	والتي	قد	تساهم	بدورها	في	عملية	التغير	االجتماعي،	ويركز	على	التأمل	النقدي	

والذي	يتمكن	من	خالله	املتعلم	من	ربط	اخلدمة	باألهداف	التعليمية.	

ويتشابه	التعلم	املجتمعي	مع	التعلم	التجريبي	في	تتبع	املراحل	األربعة	التي	مير	بها	املتعلم	حتى	تتحقق	أهداف	التعلم	املجتمعي	كما	

حددها	كولب	في	نظريته	حول	دورة	التعلم	التجريبي	وتشمل:

	1(	التجربة	الفعلية:	القيام	بالعمل	وخوض	التجربة.
	2(	املالحظة	والتأمل:	مراجعة	التجربة	والتفكير	فيها.

 3(	اخلروج	مبفاهيم	مجردة:	اخلالصة	وماذا	تعلمت	من	التجربة.
	4(	تطبيق	ما	تعلمته	من	التجربة.	
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نشاط  1-3: َمن يستفيد من التعمل املجمتيع؟ وكيف؟

من	خالل	العصف	الذهني	والنقاش	حول	السؤال	املطروح	ملدة	10	دقائق.	اطلب	من	املشاركن	التفكير	في	اجلهات	املختلفة	

واألطراف	الثالثة	وأوجه	االستفادة.	الهدف	هو	تقدمي	فكرة	املنفعة	املتبادلة،	وهي	أحد	أسس	التعلم	املجتمعي	والذي	يعود	بالنفع	

على	كافة	األطراف.	

أظهرت	الكثير	من	الدراسات)1(	فوائد	التعلم	املجتمعي	على	كل	طرف	من	األطراف	املشاركة؛	الطالب	واملجتمع	احمللي	وهيئة	
التدريس.	

بالنسبة	للطالب	هناك	مجاالت	عديدة	للنمو	والتطور	وعلى	مستويات	مختلفة:

حتقيق	نتائج	جيدة	على	املستوى	األكادميي: 	•

تعزيز	القدرة	على	تطبيق	النظريات	التعليمية	ووضعها	حيز	التنفيذ	على	أرض	الواقع. 	•

تعزيز	القدرة	على	ربط	النظريات	بعملية	البحث	أو	التطبيق. 	•

تعزيز	القدرة	على	التفكير	النقدي،	والقدرة	على	حتليل	املشكالت. 	•

حتسن	الكثير	من	املهارات	األكادميية	وتطويرها	مثل	مهارات	الكتابة	على	سبيل	املثال. 	•

حتفيز	الطالب	على	النهل	من	مصادر	العلم	واملعرفة،	وإثارة	شغفهم	باملادة	التي	يدرسونها. 	•

اكتساب	املزيد	من	املهارات	االجتماعية: 	•

تطور	مهارات	العمل	ضمن	فريق	والعمل	اجلماعي. 	•

تطور	مهارات	التواصل	مع	اآلخرين. 	•

اكتساب	مزيد	من	القدرة	على	القيادة. 	•

دعم	الشعور	باملواطنة: 	•

حتقيق	مزيد	من	الفهم	للمشكالت	االجتماعية	التي	تؤثر	بالسلب	على	املجتمع. 	•

تعزيز	اإلحساس	باملسئولية	االجتماعية	والقيم	املدنية. 	•

زيادة	شعور	الطالب	بااللتزام	ناحية	مجتمعاتهم،	وتقوية	شعورهم	بضرورة	خدمة	مجتمعاتهم	في	املستقبل	وأهمية		 	•

املدنية. املشاركة		 	

3-	ملاذا	التعلم	املجتمعي؟	
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فوائد	التعلم	املجتمعي	ألعضاء	هيئة	التدريس:

يعتبر	تدريس	دورة	التعلم	املجتمعي	مفيًدا	ألعضاء	هيئة	التدريس	وذلك	لألسباب	التالية:

يعتبر	مبثابة	فرصة	كبيرة	جلمع	البيانات	واملعلومات،	ويعطي	كثيًرا	من	اإللهام	للباحثن	في	املستقبل. 	•

يعتبر	عاماًل	مساعًدا	في	رفع	نسبة	االلتحاق	بالدورة	الدراسية،	ويؤدي	إلى	رفع	معدل	رضا	الطالب.	عن	الدورة			 	•

الدراسية	بوجه	عام. 	

يؤدي	إلى	تعزيز	مفهوم	الشراكة	والعمل	اجلماعي	والتعاون	مع	منظمات	املجتمع	املدني. 	•

يؤدي	إلى	وجود	نوع	من	تبادل	األفكار	والتعليم	املتبادل	بن	الطالب	وأعضاء	هيئة	التدريس. 	•

تعزيز	فرص	تكوين	شبكات	للعمل	مع	أعضاء	هيئة	تدريس	آخرين	من	تخصصات	أخرى	ومعنين	باألمر. 	•

بالنسبة	للمجتمع	احمللي،	هناك	العديد	من	املنافع	التي	تعود	على	شركاء	املجتمع	من	تبني	عملية	التعلم	املجتمعي)	2(:
النجاح	في	اكتساب	مزيد	من	القوى	البشرية	الالزمة	لتحقيق	األهداف	التي	وضعتها	منظمات	العمل	االجتماعي. 	•

ضخ	دماء	شابة	جديدة	والدفع	بأفكار	ومفاهيم	مبتكرة	من	شأنها	دفع	مسيرة	العمل	االجتماعي	إلى	األمام. 	•

زيادة	حجم	العمل	التطوعي	مبنظمات	العمل	االجتماعي:	فطالب	التعلم	املجتمعي	سيقصون	جتاربهم	بالتأكيد	على		 	•

زمالئهم	وأصدقائهم؛	وذلك	من	شأنه		حث	املزيد 	

	من	الطالب	على	املشاركة	في	اخلدمة	املجتمعية.

زيادة	درجة	الوعي	العام	بالقضايا	االجتماعية	الرئيسية. 	•

الوصول	إلى	قاعدة	الشباب،	وذلك	من	شأنه	دعم	أنشطة	منظمات	العمل	االجتماعي	في	املستقبل. 	•

توعية	الطالب	والشباب	بالقضايا	االجتماعية	املوجودة	على	الساحة،	وتصحيح	أي	مفاهيم	خاطئة	بشأنها. 	•

إعداد	قادة	للمستقبل. 	•

إقامة	شبكة	من	العالقات	متتد	لتشمل	كافة	األطراف	املعنية	في	منظمات	ووكاالت	العمل	املجتمعي. 	•

التعرف	على	اجلديد	من	مصادر	املعلومات	التي	تعتمد	عليها	اجلامعات	وسهولة	الوصول	إليها؛	وإقامة	شبكة	من		 	•

العالقات	مع	أعضاء	هيئة	التدريس	باجلامعات،	والطالب،	والعاملن. 	

The University of  Minnesota Community Service Learning Center
http://www.servicelearning.umn.edu/info/benefits.html
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الوحدة	الثانية:	إعداد	دورة	دراسية	للتعلم	املجتمعي	
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الوحدة	الثانية:	إعداد	دورة	دراسية	للتعلم	املجتمعي	

يبدأ	طرح	األسئلة	حول	كيفية	تطبيق	عملية	التعلم	املجتمعي	مبجرد	االنتهاء	من	تعريف	وتوضيح	مفهوم	»التعلم	

املجتمعي«،	وفيما	يلي	عينة	من	األسئلة	الشائعة	حول	عملية	التطبيق	والتي	ظهرت	أيًضا	خالل	النقاش	الذي	عقدناه	

مع	أعضاء	هيئة	التدريس	ومع	الطالب	أنفسهم:

هل	ميكن	تطبيق	التعلم	املجتمعي	في	كل	املواد؟ 	-1
هل	ميكن	تنفيذه	في	فصول	كبيرة	العدد	وكيف	ميكن	متابعة	الطالب؟ 	-2

هل	نحتاج	إلى	محتوى	دراسي	مختلف	عما	نقدم؟	 	-3
كيف	ندمج	التعلم	املجتمعي	في	احملتوى	الدراسي	املوجود؟ 	-4

أما	الطالب	فتدور	أسئلتهم	حول: 	

كيف	جنمع	بن	اخلدمة	املجتمعية	واملادة	التي	ندرسها؟ 	-1
كيف	يتم	تقييم	جهودنا؟ 	-2

نحاول	في	هذه	الوحدة	اإلجابة	عن	هذه	األسئلة	من	خالل	شرح	تفصيلي	للخطوات	األساسية	الواجب	اتباعها	إلعداد	

دورة	دراسية	للتعلم	املجتمعي.	وقبل	الدخول	في	تفاصيل	إجراءات	التطبيق	واخلطوات	العملية	التي	تستلزمها	

سنعرض	لبعض	املعايير	املبادئ)	3(	التي	تؤدي	إلى	تطبيق	جتربة	التعليم	املجتمعي	بشكل	صحيح:

منح	الطالب	الدرجة	األكادميية	لقدرته	على	التعلم	وليس	على	اخلدمة. 	

اإلصرار	على	تطبيق	معايير	أكادميية	صارمة. 	

وضع	أهداف	تعليمية	للطالب. 	

وضع	معايير	دقيقة	الختيار	أماكن	اخلدمة	املجتمعية. 	

وضع	آليات	صحيحة	لعملية	التعليم.	 	

إعادة	النظر	في	الدور	الذي	يقوم	به	أعضاء	هيئة	التدريس. 	

تعظيم	مفهوم	املسئولية	االجتماعية	والتركيز	عليه	خالل	الدورة	الدراسية. 	
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نشاط	 2-1:	ملاذا	أريد	دمج	التعلم	املجتمعي	في	املادة	التي	أدرسها؟	

الهدف	من	النشاط	حث	املشاركن/	املشاركات	على	استخدام	ما	تعلموه	حول	التعلم	املجتمعي	لتطبيقه	على	املواد	التي	يدرسوها،	

ع	املرفق	على	 ويساعد	النقاش	الذي	سيدور	بعد	العروض	في	االنتقال	إلى	اخلطوات	العملية	لإلعداد	بتطبيق	التعلم	املجتمعي.	وزِّ

املشاركن/	املشاركات	وامنحهم	10	دقائق	ليجيبوا	عن	األسئلة	ثم	ابدأ	النقاش.

مرفق)1(	ملاذا	أريد	دمج	التعلم	املجتمعي	في	املادة	التي	أدرسها؟  

	أجب	عن	األسئلة	التالية	بشكل	فردي:

ملاذا	أريد	دمج	التعلم	املجتمعي	في	املادة	التي	أدرسها؟	 	.1

ما	الذي	أحتاج	إلى	أن	أفعله	لتغيير	أو	تعديل	املادة	لتالئم	التعلم	املجتمعي؟ 	.2

ما	هي	األنشطة	التي	قد	تساعدني	في	حتقيق	األهداف	ونواجت	التعلم	املجتمعي؟ 	.3

ما	هو	دوري	كمدرس/ة	لهذه	املادة؟ 	.4

ما	هي	التحديات	التي	أتوقع	أن	أواجها؟ 	.5

	إعداد	دورة	دراسية	للتعلم	املجتمعي	
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تصممي احملتوى واخلدمة  -1

	من	التخصصات	األكادميية	أو	املواد،	 	من	التأكيد	على	إمكانية	تبني	منهجية	التعلم	املجتمعي	في	أيٍّ بدايًة	ال	ُبدَّ

ويتطلب	األمر	التنسيق	بن	األهداف	والنواجت	التعليمية	للمادة	واخلدمة	التي	ستقدم	وكيفية	تصميم	ذلك	في	دورة	

دراسية.	فالتعلم	املجتمعي	الفعال	يتطلب	دقة	في	التصميم	لربط	اخلدمة	مع	األهداف	التعليمية	املراد	حتقيقها	من	

املادة	التي	تدرس،	واألخذ	باالعتبار	طبيعة	املشاركن	واملجتمع	احمللي،	وفهم	التحديات	التي	ميكن	أن	تواجه	عملية	

التنفيذ.	وتقوم	عملية	التصميم	على	دمج	التعلم	مع	اخلدمة	وليس	إضافة	اخلدمة	لعملية	التعلم.		ويتم	حتقيق	ذلك	

بوجود	عنصر	التفكير	والتأمل	الذي	يربط	بن	اخلدمة/	التجربة	والتعلم	داخل	الفصل	ويرفع	نوعية	التعلم	واخلدمة	

املقدمة.	ويجب	أن	نأخذ	في	االعتبار	أثناء	عملية	التصميم	املدة	الزمنية	لعملية	التعلم	املجتمعي	املتاحة	ألنها	تؤثر	

بشكل	مباشر	على	سير	عملية	التعلم	وعلى	نتائجها.	

)Course	Syllabus(	الدراسي	احملتوى	تصميم
	مواد	التعلم	املجتمعي	أكثر	تعقيًدا	خاصة	بوجود	أطراف	متعددة	داخل	العملية	التعليمية	من	حيث	طبيعة	انتقال	

املعرفة	وتطوير	الكفاءات،	هناك	العديد	من	الشركاء	وجناح	تنفيذ	املادة	يعتمد	بدرجة	كبيرة	ومسئولية	جميع	األطراف،	

وأهداف	التعلم	املجتمعي	متعددة	األوجه،	ويجب	أن	تنعكس	في	احملتوى	الدراسي	بوضوح،	ففي	هذه	املواد	تعلم	

الطالب	يتعدى	موضوع	املادة	ويشمل	أيًضا	بناء	القدرات	واملهارات	التي	يكتسبها	الطالب.

إن	املهمة	األساسية	ألعضاء	هيئة	التدريس	هي	التصميم	اجليد	ملادة	التعلم	املجتمعي؛	وهو	وضع	احملتوى	الدراسي	

والذي	يشرح	ويوضح	العالقة	بن	املادة	العلمية	واحملاضرات	واملتطلبات	واخلدمة	املجتمعية.	يعطي	احملتوى	الدراسي	

معلومات	واضحة	للطالب	حول	اخلدمة	املجتمعية	واملتطلبات	التعليمية	حتى	يتمكنوا	من	اتخاذ	قرارات	مبنية	على	

املعرفة	للتخطيط	جلدولهم	ودمج	اخلدمة	املجتمعية	في	جدولهم.

ما الذي ميزي احملتوى الدرايس اجليد للتعمل املجمتيع؟

يربط	بن	احملتوى	العلمي	ومكون	اخلدمة	املجتمعية. 	-1
يحتوي	على	أهداف	تعليمية	وأخرى	تتعلق	مبكون	اخلدمة. 	-2

يصف	بدقة	متطلبات	اخلدمة	املجتمعية	مبا	في	ذلك	إطارها	الزمني،	وطبيعة	اخلدمة،	وجدول	العمل.	 	-3
يقدم	معلومات	حول	متطلبات	املادة	ويشرحها	مبا	في	ذلك	األنشطة	التأملية.	 	-4
يقدم	وصًفا	دقيًقا	لتقييم	الطالب	وتوزيع	الدرجات	على	املتطلبات	املختلفة. 	-5

	

وسنتناول	بعض	هذه	العناصر	بشيء	من	التفصيل	في	اجلزء	التالي.
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العنارص الرئيسية يف احملتوى الدرايس 

األهداف	والنواجت	التعليمية	وهي	التي	تربط	التعلم	واخلدمة	وتكون	قابلة	للقياس. 	.1
األهداف	التعليمية:	تصف	النتائج	التعليمية	التي	يجب	على	املتعلم	حتقيقها	نتيجة	لدراسته	لهذه	املادة.	

النواجت	التعليمية:	تصف	الفوائد	التي	ستعود	على	الطالب	بعد	دراسة	املادة	وهي	الدليل	على	حتقق	األهداف.	

الكفاءات	)competencies(:	وتشمل	املعرفة،	واملهارات،	والقيم،	والتوجهات	الضرورية	في	مجال	التعلم.	
في	وضع	األهداف	يجب	على	أستاذ	املادة	أن	يكون	في	غاية	الوضوح	حول	ارتباط	العمل	في	املجتمع	احمللي	واحملتوى	العلمي	

للمادة.	فعلى	سبيل	املثال	قد	تتصل	األهداف	بأداء	الطالب:	»فريق	عمل	من	الطالب	سوف	يطور	برنامًجا	لقواعد	بيانات	

استجابة	الحتياجات	اجلمعيات	املختارة	والتي	ستستفيد	من	هذه	اخلدمة«،	وفي	أحيان	تتصل	األهداف	بتحصيل	املعرفة:	»كأن	

يكون	مطلوًبا	من	الطالب	تقدمي	ورقة	بحثية	في	نهاية	الفصل	حتلل	مشكلة	أو	مشاكل	اجتماعية	في	مجتمع	ما	يستخدم	فيها	

الطالب	النظريات	التي	تعلمها	ويحلل	مجال	تطبيقها	باستخدام	األسلوب	البحثي«.	

نشاط		2-2:	ضع	أهداف	ونواجت	تعليمية	للمادة	التي	تدرسها؟

نبدأ	حيث	نريد	أن	ننتهي!

املطلوب	من	املشاركن	أن	تختار	كل	مجموعة	مادًة	معينة	وتقرر	األهداف	التعليمية	

وأهداف	اخلدمة،	ثم	تعرض	نتائج	عملها	على	باقي	املشاركن	للنقاش.	استخدم	

املثال	التالي	لشرح	املطلوب.

مثال:	مادة	التغذية	والصحة

	

هدف	التعلم:	القدرة	على	حتديد	الفوائد	التباع	التغذية	الصحية.	

هدف	اخلدمة:	يتمكن	الطالب	من	وضع	قائمة	غذاء	صحية	لألطفال	في	اجلمعية.	
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أسئلة	استرشادية	لوضع	األهداف	

ألهداف	التعلم،	يجب	أن	نفكر	فيما	يلي:

ما	هي	الكفاءات	التي	يطلبها	القسم	أو	الكلية	حلصول	الطالب	على	الدرجة	أو	النجاح؟	أهداف	املادة	يجب	أن		 	•

										تعكس	ما	الذي	سيفعله	الطالب	لتحقيق	هذه		الكفاءات.

ما	هي	توقعات	اجلمعية	الشريكة	من	مشاركة	الطالب؟	)وميكن	وضع	استمارة	للجمعية( 	•

ما	الذي	يحتاج	الطالب	أن	يتعلمه	لتنفيذ	املهمة/	اخلدمة؟	)مهارات،	قدرات( 	•

كيف	سنقيم	الطالب	وما	تعلمه؟	)كتابة	ورقة	بحث،	امتحان،	كتابة	يوميات،	إلخ( 	•

										لنواجت	التعلم	)outcomes	learning(:	ما	يعرفه	الطالب،	وما	يفكر	فيه	أو	يفعله	بناًء	على	أهداف	املادة،	وأمثلة			

											على	ذلك:

معرفة	باملفاهيم	والنظريات	للمادة. 	•

القدرة	على	جمع	املعلومات	وحتليلها. 	•

مهارات	التفكير	الناقد	والتحليل. 	•

العمل	في	فريق.	 	•

املسئولية	االجتماعية. 	•

مهارات	التواصل. 	•

											ألهداف	اخلدمة،	يجب	أن	نفكر	فيما	يلي:

هل	هي	أهداف	مباشرة	)العمل	على	قضية	معينة	داخل	املجتمع	احمللي(؟ 	•

هل	هي	أهداف	غير	مباشرة	مثل	»إجراء	بحث	حول	املجتمع	وتوفير	املعلومات	للجمعية«؟ 	•

هل	هي	نشاط	للدعوة	وكسب	التأييد	حول	قضية	ما	بهدف	التأثير	على	السياسات	اخلاصة	بها	)مثل	أطفال		 	•

										الشوارع،	املعاقن،	الضرب	في	املدارس،	مياه	الشرب		وغيرها.	



20

2.األنشطة واملهام:
	ما	الذي	سيقوم	به	الطالب،	واملهارات	التي	يحتاجها	الطالب	للقيام	بهذه	املهام	)مثال	سيقوم	الطالب	بعمل	بحث	مجتمعي،	

وبالتالي	سيكون	من	املهارات	التي	يحتاج	تعلمها	كيف	سيقوم	بعمل	مسح،	خارطة	املوارد	املجتمعية	وغيرها(.	

في	هذا	اجلزء،	يتم	تقدمي	وصف	ملتطلبات	اخلدمة،	فعندما	يعرف	الطالب	أن	عليهم	تقدمي	خدمة	مجتمعية	معينة	يحتاجون	

أن	يعرفوا	التفاصيل	حول	هذه	اخلدمة.	ويشمل	وصف	اخلدمة	التالي	كيف	ميكن	دمج	اخلدمة	في	جدول	عملهم	واحملاضرات،	

مة	وكيف	 وكيف	سيتم	احتساب	الدرجات،	وهل	سيحاسبون	على	التواجد	واحلضور	ونسبة	التواجد،	وما	هي	طبيعة	اخلدمة	املقدَّ

سيعملون	عليها،	َمْن	سيقوم	باالتصال	وتنسيق	اجلدول	الزمني	لألنشطة	املتعلقة	باخلدمة	ساعات	العمل،	موعد	انتهاء	اخلدمة	

وما	هو	املطلوب،	وفي	النهاية	كل	هذه	املعلومات	يجب	أن	تكون	موجودة	في	احملتوى	الدراسي	لتعطي	للطالب	فرصة	تنظيم	

وقتهم	وإجناز	املطلوب	منهم.	باإلضافة	إلى	املتطلبات	األخرى	مثل	االمتحانات	وأوراق	أنشطة	التأمل	وهي	نقطة	جوهرية	في	

التعلم	املجتمعي،	كما	أشرنا	سابًقا.	عددها	وطبيعتها	كم	مرة	وهل	سيكون	معها	أسئلة	استرشادية	تساعد	الطالب	في	كتابتها	

مثاًل.	

3.معايير	تقييم	عمل	الطالب	وتوزيع	الدرجات:	
يجب	أن	يضم	احملتوى	الدراسي	جزًءا	يصف	بشكل	محدد	كيف	سيتم	تقييم	كل	نواجت	التعلم	املنصوص	عليها،	مبا	في	ذلك	

املعرفة	واملهارات	وغيرها،	وكيف	سيتم	تقييم	التعلم	واخلدمة،	وهل	سيتم	احتساب	درجات	ألنشطة	التأمل،	وما	نسبة	ذلك	من	

الدرجة	النهائية.	هل	ستقوم	اجلمعية	باملشاركة	في	تقييم	الطالب،	وما	نسبة	ذلك	من	الدرجة	النهائية،	وما	نسبة	العالمة	على	

إكمال	اخلدمة	ومتطلباتها؟

4.القراءات	واملصادر	والوسائط	التعليمية:
•	باإلضافة	إلى	القراءات	واملراجع	املقررة	على	الطالب	للمادة،	يجب	إضافة	مصادر	أخرى	ترتبط	بالنواجت	التعليمية	)عمل		

		بحث	مجتمعي،	تقييم	مؤسسي	للجمعية	وغير	ذلك(.

•	ميكننا	استخدام	وسائط	تعليمية	أخرى	أكثر	إبداًعا	ومرونة،	فالتعلم	القائم	على	التجربة	املجتمعية	يوفر	لنا	فرًصا	الستخدام	

		مثل	هذه	األدوات	والوسائط.	)مثل	األفالم(

•	اختيار	املصادر	والوسائط	التعليمية	يجب	أن	يقوم	على	أساس	أهداف	املادة	مبا	يساهم	في	حتققها،	أمثلة	على	ذلك:	

		استخدام	احلاسوب،	وأشكال	التكنولوجيا	األخرى،	وشبكات	التواصل	االجتماعية.
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مرفق )2( منوذج ملكونات حمتوى درايس

اجلزء	األول:	

اسم	املادة: 		

األستاذ: 	

	املواعيد: 	

	مكان	اللقاء:	 	

ومعلومات	االتصال: 	

اجلزء	الثاني:

وصف	املادة	وما	تغطية	خالل	الفصل	الدراسي.	 	

أهداف	املادة. 	

النواجت	التعليمية	)بنهاية	الفصل	الدراسي	سيتمكن	الطالب	من..(. 	

اجلزء	الثالث:

وصف	للخدمة	املجتمعية. 	

املتطلبات	االمتحانات،	األوراق	البحثية. 	

	األنشطة	التأملية. 	

التقييم	واحتساب	الدرجات	)وميكن	أن	يكون	ذلك	موزًعا	على	األنشطة	واملتطلبات(. 	

اجلزء	الرابع:	

جدول	احملاضرات	وتوزيع	املادة	العلمية	على	الفصل	الدراسي. 	

	

القراءات	واملراجع. 	
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 نشاط   2-3: هل خيتلف احملتوى الدرايس للتعمل املجمتيع عن غريه؟ 
5 دقائق

بعد	عرض	مكونات	احملتوى	الدراسي،	ابدأ	بعصف	ذهني	حول	السؤال	املطروح	في	عنوان	النشاط	ملعرفة	مدى	إدراك	

املشاركن	الختالف	احملتوى	الدراسي	للتعلم	املجتمعي	عن	غيره.	وبعد	املناقشة	اشرح	أن	احملتوى	الدراسي	ملواد	التعلم	

املجتمعي	يحتوي	على	عناصر	أساسية	جتعله	مختلًفا	عن	محتوى	املواد	التقليدية؛	أهم	هذه	العناصر	أن	جزًءا	من	املقرر	يتم	

تطبيقه	خارج	الفصل،	وفي	إطار	املجتمع	احمللي.	هذا	باإلضافة	إلى	أنه:

ال	يتعامل	مع	املجتمع	احمللي	كمكان	للدراسة،	بل	يصبح	مصدًرا	لعملية	التعلم	وأهدافه	التعليمية.	 	

يركز	على	التعلم	واخلدمة	مًعا. 	

		 يشجع	الطالب	على	البحث	واالستقصاء	ويبني	مهاراتهم	في	حل	املشاكل	والتفكير	الناقد،	والذي	بدوره	يكمل	 	

وينقح	املعايير	العامة	في	تقييم	الطالب.	 		

التأمل والتفكري املتعمق: حلقة الوصل بني التعمل واخلدمة املجمتعية  -2

عاد	النظر	فيه	مرة	بعد	أخرى	
َ
َل	الشيَء:	أي	تدبره	وأ مَّ

َ
ل«:	مبعنى	تلَّبث	في	األمر	والنظر.	وَتأ مَّ

َ
ف	اللغة	العربية	فعل	»َتأ تعرِّ

ِليَْسَتْيِقَنه.	وتأتي	أهمية	التأمل	في	التعلم	املجتمعي	أنها	تتيح	الفرصة	والوقت	للمتعلم	لفهم	وفحص	جتربته	الفعلية	في	

املجتمع	احمللي	في	ضوء	النظريات	التي	يتعلمها	في	الفصل،	وميكن	تعريف	التأمل	في	هذا	السياق	بأنه	نشاط	تعليمي	

منظم	لربط	التجربة	املجتمعية	باملادة	العلمية	املوجودة	في	احملتوى	الدراسي	وتفسيرها	وفهمها.	فالتفكير	وإعمال	العقل	في	

هذا	السياق	عمدي،	ألنه	يستدعي	التفكير	بعمق	في	جتربة	التعلم	املجتمعي	وخدمة	املجتمع	والتأمل	فيها	وصواًل	إلى:

حتقيق	نتائج	تعليمية	ملموسة. 	

حتليل	املفاهيم،	وتقييم	التجارب،	وتكوين	اآلراء. 	

فهم	معاٍن	جديدة	واستقاء	معلومات	في	شتى	املجاالت.	 	

وضع	أهداف	لتحويل	النظريات	التعليمية	إلى	واقع. 	

ملاذا حنتاج التأمل؟

بناء	قدرة	الطالب	على	الربط	بن	التجربة	العملية	في	املجتمع	)اخلدمة(	واألهداف	التعليمية.	 	•

يقود	إلى	التفكير	الناقد؛	حيث	يحفز	الطالب	على	التفكير	والبحث	حول	األسباب	اجلذرية	للقضية	أو	املشكلة.	 	•

يعلم	الطالب	كيف	يعبرون	عن	مشاعرهم	)حول	اخلدمة	واملجتمع	احمللي	وفريق	العمل(.	 	•

يحث	الطالب	على	فحص	توجهاتهم	واملعتقدات	والصور	النمطية	السائدة	لديهم	في	ضوء	جتربتهم. 	•

يعلم	الطالب	فحص	النظريات	وإعادة	النظر	بها	بناًء	على	التجربة	املجتمعية. 	•

يوسع	مدارك	الطالب	وفهمهم	ملوارد	واحتياجات	املجتمع	احمللي	وأهمية	املشاركة	املجتمعية. 	•
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أنشطة التأمل والتفكري املتعمق

هناك	العديد	من	األنشطة	اخلاصة	بالتأمل	والتفكير	املتعمق،	والتي	ميكن	تطبيقها	داخل	الفصل	مع	الطالب،	سواء	

كتابية	أو	شفوية	على	سبيل	املثال:	

عقد	مناقشات	منظمة	داخل	الفصل:	يعد	عقد	املناقشات	ضمن	الطرق	التي	يعمل	من	خاللها	أعضاء	هيئة	 	.1
التدريس	على	طرح	أسئلة	بخصوص	موضوع	معن	وفتح	باب	املناقشة	اجلماعية	بشأنه.	وميكن	عقد	تلك	املناقشات	

باستمرار	خالل	احملاضرات	وعلى	مدى	الدورة	الدراسية	بأكملها	)وذلك	في	حالة	اشتراك	كافة	الطالب	في	اخلدمة	

املجتمعية(.	وميكن	للطالب	من	خالل	تلك	املناقشات	معرفة	الكثير	عن	التنوع	في	اخلدمات	وأمناط	السكان،	والوقوف	

على	الروابط	القائمة	بن	السكان	ومنظمات	املجتمع	املدني،	وتبادل	الرؤى	واألفكار	بشأن	النجاحات	التي	حققوها	

والتحديات	التي	واجهوها	أثناء	العمل،	ومعرفة	الكثير	عن	األمناط	االجتماعية	املختلفة.

املقاالت	املصورة:	يعد	ذلك	ضمن	الطرق	البديلة	للتفكير	والتأمل	وطرح	الرؤى،	حيث	يستطيع	الطالب	 	.2
استخدام	حواسهم	األدبية	والتصويرية	لعرض	جتربتهم	في	اخلدمة	املجتمعية	وشرح	كيفية	ارتباطها	بالتجربة	التعليمية	

داخل	الفصل	الدراسي.	ويعتبر	إصدار	املقاالت	املصورة	ضمن	تقنيات	العرض	اجليدة،	فالطالب	يستخدمون	الصور	

لعرض	جتاربهم	في	خدمة	املجتمع،	ويستطيعون	بذلك	نسج	فكرة	أو	موضوع	تعلموه	خالل	الفصل	الدراسي	وحتويله	إلى	

صورة	حية.	وتعد	تلك	املشروعات	من	املشروعات	املمتازة	التي	ميكن	عرضها	وتبادلها	مع	الزمالء	في	حرم	اجلامعة،	

وفي	مواقع	العمل،	وفي	احتفاالت	نهاية	العام،	أو	وضعها	ضمن	اإلصدارات	اخلاصة	بالكلية	أو	أية	إصدارات	عامة	

أخرى.	كما	ميكن	أيًضا	استخدام	التصوير	لتوثيق	التجربة	أو	إعداد	فيلم	وثائقي	قصير	أو	فيديو.	

التمرينات	واألنشطة	اجلماعية:	ميكن	ألعضاء	هيئة	التدريس	استخدام	طريقة	التمرينات	واألنشطة	اجلماعية	 	.3
خالل	الفصل	الدراسي	بأكمله،	وميكن	لهم	إدخال	بعض	التعديالت	والتغييرات	التي	من	شأنها	إشعار	الطالب	بالراحة	

واحلرية	في	التعبير	عن	كل	ما	يعّن	لهم	من	أفكار	ومشاعر	بشأن	محتوى	املادة	وجتربة	اخلدمة	املجتمعية.	

يكون التأمل فعااًل عندما: 

يكون	له	هدف	واضح	ويتم	من	خالل	عملية	منظمة	وموجهة	)أسئلة	استرشادية(. 	•

يحصل	بشكل	متكرر	خالل	الفصل	الدراسي. 	•

يربط	بن	األهداف	التعليمية	والتجربة	املجتمعية. 	•
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مرفق )3( مثال عىل األنشطة امجلاعية: سلسلة القمي 

يستطيع	أعضاء	هيئة	التدريس	استخدام	هذا	التمرين	ملساعدة	الطالب	في	التعبير	عن	القيم	التي	يؤمنون	بها	وتوضيحها	واستكشاف	

مصادر	املعلومات	التي	تستند	إليها	آراء	الطالب.	وميكن	إجراء	هذا	التمرين	في	أي	وقت	خالل	الدورة	الدراسية.	ابدأ	بتسمية	كل	ركن	

من	أركان	الفصل	الدراسي	باسم	معن	مثل:	»أعترض	بشدة«،	و»ال	أوافق«،	و»أوافق«،	و»أوافق	بشدة«.	ُقْم	بتسمية	املنطقة	الواقعة	

وسط	الفصل	الدراسي	باملنطقة	احملايدة.	ُقْم	بقراءة	بعض	اجلمل،	ثم	ُقْم	بتوجيه	الطالب	إلى	اختيار	منطقة	معينة	من	الفصل	يجدون	

أنها	تتواءم	مع	إجاباتهم	وردود	أفعالهم	جتاه	تلك	اجلمل.	ويستطيع	أعضاء	هيئة	التدريس	طرح	بعض	األسئلة	بخصوص	محتوى	املادة	

الدراسية	أو	جتربة	اخلدمة	املجتمعية	أو	كليهما.	فمثاًل	يستطيع	األستاذ	قول	اآلتي:	»أنا	أؤمن	بأن	حقوق	األفراد	تفوق	في	أهميتها	

حقوق	املجتمع	الكبير«،	أو	»أنا	أعتقد	أن	تقدمي	اخلدمة	للمجتمع	هي	مسئولية	جميع	املواطنن«،	أو	»أنا	أعتقد	أنه	تقع	على	احلكومة	

مسئولية	حل	جميع	مشكالت	العالم«.	وُقْم	بعد	ذلك	مبنح	بعض	الوقت	للطالب	بعد	توجههم	إلى	أماكنهم	املختارة	ملناقشة	املجموعات	

األخرى	في	أسباب	اختيارهم	لذلك	املكان	على	وجه	التحديد.	وعندما	ينتهي	كل	فريق	من	شرح	وجهة	نظره	وأسبابه	في	اختيار	املكان	

وأسبابه	في	تبني	اعتقاد	معن،	عندئٍذ	ينبغي	للمعلم	أن	يعطي	الفرصة	آلخرين	لالنتقال	إلى	مجموعة	أخرى	إذا	وجدوا	أنهم	قد	بدأوا	في	

تغيير	وجهة	نظرهم.	وينبغي	للمعلم	أن	يستمر	في	املناقشة	وأن	يعيد	العملية	كلها	من	أولها	إذا	وجد	فسحة	من	الوقت	لفعل	ذلك.

كتابة	ورقة	البحث	التجريبي: 	.4
	تعد	ورقة	البحث	التجريبي	من	األوراق	الرسمية	التي	ُيعتمد	في	إعدادها	على	دورة	Kolb	التعليمية	التجريبية،	والتي	تتطلب	حتديد	

الطالب	لتجربة	معينة	في	موقع	اخلدمة	املجتمعية	الذي	اختاره	وحتليل	تلك	التجربة	من	خالل	رؤية	عامة	للمجتمع	الكبير	وصواًل	إلى	

إصدار	توصيات	بشأن	إدخال	بعض	التغييرات	والتعديالت.	ويبدأ	األستاذ	بحلول	نصف	الفصل	الدراسي	في	تكليف	الطالب	بتحديد	

إحدى	القضايا	االجتماعية	املهملة	التي	قابلوها	في	موقع	اخلدمة	املجتمعية.	ويبدأ	الطالب	عندئٍذ	في	بحث	تلك	القضية	وقراءة	من	ثالثة	

إلى	خمسة	مقاالت	خاصة	بتلك	القضية.	ثم	يبدأ	الطالب	بعد	ذلك	في	إصدار	توصيات	وطرح	مقترحات	ملعاجلة	تلك	القضية،	ويتم	ذلك	

باالعتماد	على	جتربتهم	العملية	في	موقع	اخلدمة	املجتمعية	باإلضافة	إلى	األبحاث	التي	أجروها	في	املكتبة.	ويعتبر	ذلك	النشاط	مفيًدا	

في	حالة	الدورات	الدراسية	التي	ُتعنى	بأكثر	من	فرع	من	فروع	الدراسة	واملعرفة،	ومُينح	الطالب	الفرصة	واملرونة	الكافية	ملعاجلة	قضايا	

ملسوها	بأنفسهم	داخل	موقع	اخلدمة	املجتمعية	وتطبيق	املعلومات	واخلبرة	األكادميية	التي	اكتسبوها	من	خالل	الدراسة	بشكل	عملي.	وتقدمي	

الطالب	ألوراق	البحث	التجريبي	من	شأنه	بث	روح	احلماسة	واحليوية	والنشاط	في	الفصل	الدراسي.

	

ل  تنظمي وتوجيه معلية التأمُّ
ل	من	خالل	وضع	أسئلة	استرشادية	تساعد	الطالب	في	التأمل	والتفكير	حول	التجربة	 يقع	على	عاتق	مدرس	املادة	تنظيم	وضبط	عملية	التأمُّ

وأيًضا	في	وضع	مقياس	متدرج	لتقييم	أنشطة	التأمل.	

:)Kolb	year(	كولب	وضعها	التي	األسئلة	استخدام	خالل	من	التأملية	الكتابة	في	الطالب	توجيه	لألستاذ	ميكن

ماذا	حدث؟	)what(:	وصف	موضوعي	لألحداث	وما	الحظته. 	.1

ماذا	يعني	ذلك؟	)so what(:	ينتقل	من	الوصف	إلى	تفسير	ماذا	تعلمت،	واألفكار،	وما	أعجبك..	إلخ. 	.2

ماذا	ستفعل	بناًء	على	ذلك؟	)then what(:	الدروس	املستفادة	وكيف	ميكن	تطبيقها	في	ظروف	أخرى،	الصورة	 	.3
األكبر	والتخطيط	للمستقبل. 	



25

مرفق )4( منوذج ألسئلة اسرتشادية لكتابة ورقة قصرية 

						قبل	بداية	جتربة	اخلدمة	املجتمعية:	

 

ما	هي	اخلصائص	والسمات	للوضع/	املكان	الذي	أعمل	فيه؟	وملاذا	اخترت	هذه	السمات؟ 	.1

ما	هي	النتائج	التي	أسعى	لتحقيقها؟	وملاذا؟	وما	عالقتها	باملقرر؟ 	.2

ما	هي	اخلطوات	الفعلية	التي	ستأخذها؟	وملاذا؟ 	.3

ما	الذي	ستتعلمه	من	هذه	التجربة؟ 	.4

								بعد	االنتهاء	من	التجربة	

الوصف:	ماذا	حدث؟	ما	الذي	الحظته؟	ما	القضية	التي	تعاملت	معها؟	ما	األحداث	التي	حصلت	خالل	التجربة؟ 	.1

		 	 املعنى:	ما	الذي	تعلمته	عن	هذا	املجتمع/	اجلمعية؟	كيف	أقيم	العمل	الذي	مت؟	ما	القضايا	امللحة	بالنسبة	 	.2
		 للجمعية/	املجتمع؟	في	ضوء	ما	تعلمته	في	الفصل	كيف	ترى	هذه	القضايا؟	وكيف	ستتعامل	معها؟	هل	تعلمت	 	

مهارات	جديدة؟	ما		هي؟	هل	اختلفت	التجربة	عما	توقعت؟	كيف؟ 	

		 اخلطوة	التالية:	ما	الذي	استخلصته	من	التجربة	وكيف	ميكن	تطبيق	هذا	التعلم؟	لو	كنت	ستغير	شيًئا	في	هذه		 	.3
التجربة	فما	هو؟	ماذا	ستفعل	مبا	تعلمته؟ 	
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 نشاط   2-4: أنشطة التأمل يف احملتوى الدرايس 

الهدف	من	هذا	النشاط	هو	حث	املشاركن/	املشاركات	على	تطبيق	ما	مت	تقدميه	حول	أنشطة	التأمل	والتفكير	املتعمق	

واالنتقال	بعد	هذا	النشاط	إلى	طريقة	تقييم	أنشطة	التأمل.

املطلوب	من	كل	مجموعة	من	املشاركن	العودة	إلى	األهداف	التي	متت	صياغتها	في	النشاط	السابق	واملناقشة	حول	األسئلة	

التالية،	ثم	عرض	نتائج	عمل	املجموعة	لباقي	املشاركن.

كيف	ميكن	أن	تدمج	أنشطة	التأمل	في	احملتوى	الدراسي؟ 	-1
ما	هي	األنشطة	التأملية	األكثر	مالءمة	لألهداف	التعليمية؟ 	-2

كيف	ستقيم	أنشطة	التأمل؟ 	-3

تقييم	أنشطة	التأمل	والتفكير	املتعمق	

تقييم	أنشطة	التأمل	في	التعلم	املجتمعي	تتطلب	عناية	بوضع	املعايير،	مع	األخذ	باالعتبار	التفاوت	في	قدرة	الطالب	على	التأمل	

	أن	تكون	أسس	ومعايير	التقييم	واضحة	للطالب	منذ	البداية	 والتفكير	املتعمق،	وكذلك	في	القدرة	على	تطوير	هذه	املهارة،	ولهذا	ال	ُبدَّ

إلتاحة	الفرصة	لهم	لتقييم	أنفسهم	ومتابعة	تطورهم	بناًء	على	التغذية	املرتدة	من	أستاذ	املادة.	

ولكن	ماذا	نقّيم	في	أنشطة	التأمل؟.	

ميكننا	استخدام	معايير	برادلي	)1995Bradley	(	لتقييم	التأمل	في	التعلم	املجتمعي؛	حيث	إنه	يقدم	اإلجابة	عن	هذا	السؤال،	فهو	

يقدم	أفكاره	من	خالل	تقسيم	التأمل	إلى	ثالثة	مستويات	متدرجة	بحيث	يكون	املستوى	الثالث	هو	األفضل،	ويضع	الكاتب	وصًفا	لكل	

مستوى	يساعد	في	عملية	التقييم.	)انظر	املرفق	التالي(
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مرفق )5( معايري براديل لتقيمي مستوى التأملية 

املستوى	األول	–	األضعف
ا	ومييل	إلى	التكرار: غالًبا	ما	يكون	التأمل	وصفّيً

	

يعطي	أمثلة	وحقائق	بناًء	على	مالحظته	سواء	كانت	تتعلق	بسلوكيات	أو	خصائص	أو	ظروف 	-

دون	تقدمي	أي	حتليل	حول	سبب	هذه	الظواهر	والسلوكيات.	 		

يركز	على	جانب	واحد	من	جوانب	املوضوع. 	-

يصدر	أحكاًما	بناًء	على	آراء	شخصية	ومعتقداته	دون	أي	أدلة	علمية. 	-

يظهر	أن	لديه	بدايات	إدراك	لوجود	وجهات	نظر	مختلفة	حول	القضية	التي	يعمل	عليها.	 	-

املستوى	الثاني-	املتوسط

نرصد	بداية	االنتقال	من	الوصف	إلى	التأمل:

	

مالحظاته	متعمقة	وتنم	عن	تفكير،	لكنه	ال	يربطها	بالسياق	األوسع.	 	-

يقدم	بعض	االنتقاد	من	وجهة	نظر	محددة،	ولكن	ال	يدرك	وجود	عوامل	أخرى	تؤثر	على	الوضع	القائم. 	-

يبني	حكمه	بناًء	على	آرائه	الشخصية	واألدلة	العلمية	ولكن	ال	مييز	بينهما	بشكل	جيد. 	-

يدرك	ويرصد	وجهات	النظر	املختلفة	حول	املوضوع.	 	-

جند	لديه	بدايات	حتليل	وتفسير	األدلة	التي	مت	الوصول	إليها. 	-

املستوى	الثالث-	اجليد

	القدرة	على	التأمل	والتفكير	املتعمق:

يرى	األوضاع	والظروف	من	وجهات	نظر	متعددة	والقدرة	على	ربطها	باإلطار	السياق	األوسع. 	-

لديه	القدرة	على	رؤية	وفهم	األهداف	املتضاربة	ببن	األفراد	املوجودين	في	السياق،	ويعرف	 	-

أن	هذه	االختالفات	ميكن	تقييمها. 	

يضع	القضايا	سياقها	األوسع	لفهمها	بشكل	أعمق.	 	-

يأخذ	باالعتبار	العوامل	املختلفة	التي	تؤثر	بالضرورة	على	القضايا	املطروحة،	سواء 	-

كانت	سلوكيات	معينة	أو	خصائص	ويعكس	ذلك	بوضوح	في	حتليله. 		

يبني	أحكامه	بناًء	على	األدلة	العلمية	ويفسرها	للخروج	بنتائج	قيمة	وذات	معنى.	 	-

Bradley, James.  (1995)  “A model for evaluating student learning in academically based service.”   Connecting Cognition and Action: Evaluation of  Student 

Performance in Service Learning Courses, ed. Marie Troppe.  Denver: Education Commission of  the States/Campus Compact.
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تدريس التعمل املجمتيع للفصول الكبرية  -3

)blended	learning	&	Teamwork(	العمل	وفريق	املختلط	التعلم

عندما	تضم	فصول	التعلم	املجتمعي	أعداًدا	كبيرة	من	الطالب	)300+(	ومحاضًرا	واحًدا،	وأحياًنا	قد	يكون	معه	معيد	يصبح	من	

الضروري	استخدام	أساليب	تعليمية	تسمح	باجلمع	بن	األسلوب	التقليدي	في	التدريس	)وجًها	لوجه	داخل	الفصل(	والتكنولوجيا	

احلديثة	خاصة،	ويحتاج	ذلك	إلى	وجود	نظم	إدارة	التعلم	فعالة	في	اجلامعة	لتسهيل	عملية	تطبيق	هذه	األساليب	وتضمن	اإلتاحة	

لكافة	للطالب	وتنظيم	عملية	التواصل	بن	فئات	املستخدمن.	وفي	وقتنا	احلالي	نادًرا	ما	جند	جامعة	ال	تستخدم	نظم	إدارة	التعلم	

وتقنيات	التعليم	احلديثة	مثل	نظام	)بالكبورد(	واسع	االنتشار.	ويصبح	هذا	األسلوب	أكثر	فعالية	إذا	متت	إضافة	التعلم	التعاوني	

أو	فريق	العمل	والذي	يقوم	على	»مجموعات	العمل«	ليس	فقط	في	إجناز	متطلبات	بعينها	مثل	ورقة	بحثية	أو	زيارة	ميدانية	وغير	

ذلك،	بل	يصبح	أسلوب	تعلم	كما	في	»التعلم	من	األقران«،	وتصبح	املتطلبات	الدراسية	واخلدمة	املجتمعية	والتعلم	من	خالل	ذلك	

مسئولية	الفريق.	

ويتناسب	هذا	األسلوب	مع	التعلم	املجتمعي	ألنه	يسمح	بالتوسع	خارج	حدود	الفصل	)حيث	يتعلم	الطالب	داخل	وخارج	الفصل(،	

كما	أنه	يتميز	باملرونة	بالنسبة	للوقت	وأسلوب	التواصل.	ويعرف	هذا	املنهج	في	التدريس	بأنه	مرتكز	على	الطالب	ألن	مسئولية	

حتقيق	األهداف	التعليمية	تقع	على	عاتقه،	وهذا	بدوره	يعني	إتاحة	فرصة	حقيقية	ملشاركته.	ومن	املهم	في	هذا	السياق	التركيز	

على	أهمية	وجود	إرشادات	واضحة	للطالب	حول	طرق	التواصل	مع	األساتذة	خاصة	عندما	يكونون	بحاجة	إلى	تغذية	مرتدة	أو

يكون	لديهم	أسئلة	أو	استفسارات.

ويقتضي	استخدام	هذا	املنهج	خلق	توازن	بن	التعلم	داخل	الفصل	والتعلم	باستخدام	الوسائط	التكنولوجية	والتي	تشمل	غرف	

احلوار،	ومجموعات	على	الفيسبوك،	وتوتير	وغيرها،	ويتم	اختيار	الوسيلة	بناًء	على	األهداف	التعليمية	احملددة	في	احملتوى	

الدراسي	مبا	في	ذلك	املهارات	التي	سيكتسبها	خالل	الفصل	الدراسي.	وميكن	أن	تكون	مواعيد	احملاضرات	داخل	الفصل	منظمة	

منذ	البداية	وتكون	مواعيدها	محددة	في	احملتوى	الدراسي،	كما	ميكن	حتديد	مواعيد	عروض	الطالب	ملشاريعهم	في	نهاية	الفصل	

الدراسي.	أما	فيما	يتعلق	بعمل	املجموعات	على	اخلدمة	املجتمعية	ومتابعة	تقدمهم	فإن	ذلك	ميكن	أن	يتم	باستخدام	الوسائط	

التكنولوجية	املختلفة	مبا	في	ذلك	حتميل	التطبيقات	على	أجهزة	الهواتف	النقالة؛	مما	يزيد	فرص	اإلتاحة	للطالب	ويجعل	التواصل	

أكثر	سهولة	وفعالية.	

ويتم	تقسيم	الطالب	إلى	مجموعات	تشكل	الحًقا	فريق	العمل	)6-8	طالب(	يعملون	مًعا	طوال	الفصل	الدراسي،	ويتم	شرح	طريقة	

التقسيم	واملهام	املوكلة	للفريق	داخل	الفصل،	ويكون	على	الفريق	تقييم	تقدمهم	بالعمل	بناًء	على	معايير	يتم	االتفاق	عليها	مبشاركة	

الطالب.	ومن	املهم	أن	تتدرج	املهام	املوكلة	للفريق	بحيث	يبدأ	باملهام	األسهل	ثم	األصعب	لكي	تتاح	الفرصة	لبناء	فريق	العمل	

والتفاهم	بن	أعضائه	على	املسئوليات	وسبل	حتقيق	األهداف.	ويقدم	الفريق	في	نهاية	الفصل	املنتج	النهائي	للمشروع	والذي	قد	

يكون	ورقة	بحثية،	أو	معرض	صور	وغير	ذلك	حسب	طبيعة	اخلدمة	املجتمعية.	أما	بالنسبة	للتقييم	فمن	املهم	أن	يتم	التقييم	على	

املستوى	الفردي	)امتحانات	حتريرية	أو	شفوية(	وعلى	مستوى	الفريق	املنتج	النهائي	للمشروع	املجتمعي.

ومن	الضروري	أن	يتم	إعداد	الطالب	للتعلم	املجتمعي	ليس	فقط	التركيز	على	اخلدمة	التي	سيقدمونها	واملجتمع	الذي	سيعمل	فيه	

ولكن	كيف	يتعلمون	من	خالل	تقدمي	اخلدمة.	من	هنا	تأتي	أهمية	تقدمي	الشرح	الوافي	للمفهوم	والتركيز	على	بناء	قدرة	الطالب	

	أن	يشتمل	احملتوى	الدراسي	-	كما	ذكرنا	 على	التأمل	والتفكير	املتعمق	مبا	ميكنهم	من	ربط	اخلدمة	باألهداف	التعليمية.	وال	ُبدَّ

آنًفا	-	على	وصف	تفصيلي	ألنشطة	اخلدمة	املجتمعية	املراد	تنفيذها،	واألهداف	املراد	حتقيقها،	واخلطوات	التي	يجب	اتباعها،	هذا	

باإلضافة	إلى	معلومات	تتصل	باخلدمة	املجتمعية	مثل	عدد	ساعات	العمل،	والواجبات	والتكليفات،	ووصف	عملية	التفكير	وطرح	

الرؤى	واملقترحات،	واملواعيد	النهائية	إلجناز	األعمال	املطلوبة،	وكذلك	توفير	معلومات	حول	اجلمعيات	التي	سيعمل	معها	الطالب،	

واملجتمع	احمللي	نفسه.
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الرشاكة مع امجلعيات يف املجمتع احمليل  -4
جزء هام يف عملية اإلعداد لدورة دراسية للتعلم املجتمعي هو بناء رشاكة مع املجتمع املحيل، يف هذا الجزء سنعرض لخطوات بناء عالقة رشاكة فعالة 

بني الجامعة واملجتمع املحيل، ونقدم كذلك املبادئ األساسية التي تقوم عليها مثل هذه الرشاكة والدور الذي يضطلع به أعضاء هيئة التدريس يف 

هذه العملية.

)Partnership( "نشاط  2-5: ماذا نعين "بالرشاكة 
الهدف	من	هذا	النشاط	هو	شرح	طبيعة	الشراكة	في	التعلم	املجتمعي	وأهمية	دور	املجتمع	احمللي	في	هذه	الشراكة.	اطرح	

األسئلة	التالية	على	املشاركن	وأِت	الفرصة	للنقاش	بن	املشاركن	للوصول	إلى	تعريف	للشراكة.

ما	الذي	يتبادر	إلى	ذهنك	عندما	تفكر	في	كلمة	»الشراكة«؟	 	-

وما	شكل	الشراكة	التي	ميكن	أن	تقوم	بن	اجلامعة	واملجتمع	احمللي؟ 	-

في	نهاية	النقاش	خلِّص	ما	تناوله	املشاركون،	وركز	على	أن	الفرق	بن	اجلامعة	كمؤسسة	تعليمية	واملجتمع	احمللي	يجب	أال	

ال	في	عملية	التعلم	املجتمعي؛	 يؤثر	على	طبيعة	الشراكة،	بل	ويجب	التعامل	مع	املجتمع	احمللي	كشريك	مساٍو	ومشارك	فعَّ

ولهذا	فإن	الشراكة	التي	نقصدها	هي:

الشراكة	هي	املفهوم	الذي	يستخدم	في	مجال	املشاركة	املدنية	وتشير	إلى	العالقة	املوجودة	أو	تلك	التي	نسعى	لبنائها	بن	

األفراد	والهيئات	وتستخدم	فيها	جميع	املوارد	سواء	كانت	معرفة،	أو	خبرات،	أو	معلومات	وغيرها	لتحقيق	هدف	أو	أهداف	

بعينها	مبا	يعود	بالنفع	على	جميع	األطراف	في	تلك	الشراكة.	وهذا	املعنى	الذي	نرجع	إليه	في	التعليم	اجلامعي	عند	احلديث	

عن	الشراكة	بن	اجلامعة	واملجتمع	احمللي	خاصة	فيما	يتعلق	باملنفعة	املتبادلة،	ونعني	بذلك	تبادل	اخلبرات	واجلهد	واملعلومات	

واملوارد	املادية	بن	الشركاء	بهدف	حتقيق	نتائج	إيجابية	وجتنب	أي	نتائج	سلبية	من	شأنها	أن	تؤثر	بالسلب	على	أي	طرف	من	

األطراف.

ملاذا	نحتاج	إلى	الشراكة	مع	املجتمع	احمللي؟ 	)1
يقوم	التعلم	املجتمعي	في	جوهره	على	الشراكة	احلقيقية	مع	املجتمع	احمللي	والتعاون	بن	اجلامعة	واملنظمات	أو	الهيئات	

الشريكة	التي	متثل	املجتمع	أو	أفراد	املجتمع.	هذا	التعاون	له	طبيعة	تبادلية	)nature	in	reciprocal(	يبنى	على	خبرات	

ومهارات	جميع	األطراف،	ويعمل	على	انخراطهم	في	جميع	مراحل	العمل،	ويتحقق	ذلك	بتوضيح	أدوار	ومسئوليات	كل	طرف	

من	األطراف.	

وال	ميكن	إعداد	دورة	دراسية	للتعلم	املجتمعي	بدون	بناء	عالقات	مع	املجتمعات	احمللية	واجلمعيات	العاملة	في	تلك	

املجتمعات،	ألن	نقطة	االنطالق	ليست	العمل	»على	الناس	واملجتمعات«	بل	العمل	معهم،	ويعني	ذلك	رؤية	املجتمع	احمللي	

»كشريك«	والعمل	على	متكينه،	ويبدأ	ذلك	من	فهم	مواطن	القوة	واملوارد	املوجودة	في	هذه	املجتمعات	وكذلك	فهم	التحديات	

والعمل	مع	أفراد	املجتمع	على	إيجاد	احللول.	والشراكة	تعطينا	فرًصا	أفضل	لفهم	املجتمع	احمللي	من	خالل	مشاركة	أفراد	

املجتمع	في	حتديد	احتياجاتهم	والعمل	على	تطوير	مجتمعهم.

خطوات	بناء	الشراكة	مع	املجتمع	احمللي	 	)2
الشراكة	ال	تتطور	وحدها	بل	تتطلب	جهًدا	لبنائها	وتطويرها	من	طرفي	العالقة	وتفاهًما	حول	بنود	الشراكة	وأهدافها	واألدوار	

واملسئوليات	لكل	طرف.	وتقع	مسئولية	بناء	هذه	العالقات	على	أعضاء	هيئة	التدريس	أو	قد	يكون	في	اجلامعة	قسم	أو	جهة	

تتحمل	مسئولية	خلق	هذه	الشراكات	مع	املجتمعات	احمللية.	وعند	إعداد	دورة	دراسية	للتعلم	املجتمعي	يكون	على	أعضاء	

هيئة	التدريس	اتباع	اخلطوات	التالية:	
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مراجعة	احملتوى	الدراسي	

يجب	مراجعة	احملتوى	الدراسي	والتأكد	من	أن	اخلدمة	املجتمعية	تتسق	مع	األهداف	التعليمية	للمادة	وأنها	تساهم	في	

حتقيقها،	ويقتضي	ذلك	جمع	معلومات	حول	اجلمعية/	اجلمعيات	للتعرف	عليها	وعلى	مجال	عملها	وأيًضا	معلومات	حول	

املجتمع	احمللي،	وأهم	املوارد	والتحديات	فيه.	ومن	املهم	أن	يبدأ	العمل	قبل	عدة	أشهر	من	التدريس	أو	تصميم	املشروع	

البحثي	حتى	تكون	لديك	رؤية	واضحة	للهدف	من	الشراكة	وكيف	ميكنها	أن	تدعم	األهداف	التعليمية.	

وهذه	بعض	األسئلة	االسترشادية	التي	تساعدك	في	ذلك:

ما	الذي	تريد	أن	يتعلمه	الطالب؟ 	•

ما	هو	موضوع	البحث	الذي	يهمك؟ 	•

ما	الذي	ميكن	أن	يقدمه	الطالب	للمجتمع	احمللي؟ 	•

في	هذه	املرحلة	حتتاج	إلى	أن	تقرر	هل	ستتعامل	مع	جمعية	واحدة	أو	عدة	جمعيات،	ويعتمد	القرار	على	طبيعة	املادة	التي	

تدرسها	واألهداف	التعليمية	التي	تسعى	لتحقيقها	وعدد	الطالب،	فأحياًنا	يكون	األنسب	التركيز	على	شريك	واحد:	جمعية	

أو	منظمة	وموقع	واحد	يعمل	فيه	كل	الطالب،	أو	اختيار	أكثر	من	موقع	وأكثر	من	جمعية	للطالب	ليعملوا	بها.	

جمعية	واحدة	كشريك: 	-1

	العمل	مع	جمعية	أو	منظمة	واحدة	يسهل	عملية	التنظيم	ويعطي	فكرة	أفضل	حول	جتربة	الطالب	في	املجتمع	احمللي.	وحتى	

عندما	يعمل	جميع	الطالب	في	نفس	املوقع	تظهر	التباينات	في	اخلدمة	حيث	يحمل	كل	مجموعة	من	الطالب	جزئية	مختلفة	

من	اخلدمة،	كما	أن	تناولهم	وحتليلهم	والتأمل	للتجربة	أيًضا	يتباين.	ولكن	العمل	مع	جمعية	واحدة	ملدة	طويلة	يخلق	درجة	

عالية	من	الشراكة	ويدعمه،	كما	أنه	يضمن	استمرارية	العمل	والتحسن	األكيد،	خاصة	وأن	فترات	اخلدمة	تنتهي	بانتهاء	

الفصل	الدراسي	واستمرار	اخلدمة	مع	أفواج	جديدة	من	الطالب.

شراكة	متعددة	مع	جمعيات	مختلفة 	-2

	بحيث	يكون	لدى	املدرس	قائمة	باجلمعيات،	وهذا	يتيح	فرصة	أكبر	للطالب	الختيار	مجاالت	مختلفة	تهمهم	في	العمل	في	

املجتمع	احمللي	حسب	نوع	عمل	اجلمعية،	وكذلك	التعرف	على	مجتمعات	أخرى	مختلفة،	وتصبح	املشاركة	وتبادل	اخلبرات	بن	

الطالب	أكثر	ثراًء.

اختيار	املجتمع	احمللي/	اجلمعية	الشريكة 	.2
على	أي	أساس	يقوم	اختيارنا	للجمعيات/	الهيئات	في	املجتمع	احمللي؟

كثيًرا	منا	يكون	لديه	عالقات	شخصية	مع	مجتمعات	بعينها	بسبب	أبحاث	أجريناها	أو	معرفة	تربطنا	بأشخاص	في	ذلك	

املجتمع	أو	جمعيات	تعمل	في	مجتمع	ما،	ميكننا	أن	نبني	على	هذه	العالقات	لبناء	شراكة	مع	املجتمع	احمللي.	قبل	أي	شيء	

	أن	يتصل	بهدفنا	وما	الذي	نريد	حتقيقه	ونسعى	إليه	إذ	إن	عملية	االختيار	 اختيارنا	للمجتمع	أو	اجلمعية	ومجال	عملها	ال	ُبدَّ

ترتبط	بشكل	وثي¬ق	بأهداف	ومخرجات	املادة	التي	ندرسها.	

	من	جمع	معلومات	حول	اجلهة	الشريكة	)كمنظمة	أو	جمعية(	ومجاالت	عملها	واهتماماتها	وما	مت	إجنازه	والتحديات	 ال	ُبدَّ

التي	تواجهها،	وحتديد	ما	طبيعة	العالقة	هل	هي	مستمرة	أو	قصيرة	املدى	تنتهي	بانتهاء	املشروع،	والتأكد	من	درجة	االلتزام	

لدى	اجلمعية،	وشكل	الشراكة	ومدة	هذه	الشراكة؛	مثل	هذه	املعلومات	تكون	مفيدة	عند	اختيار	اجلمعية	مرفق	)6(	يساعدك	

في	حتديد	املجاالت	التي	حتتاج	إلى	أن	جتمع	معلومات	حولها.	وما	هي	املنافع	املشتركة	بينكما	واألهداف	املشتركة.
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مرفق )6(

معلومات حول امجلعية الرشيكة لبناء الرشاكة الفعالة

ما	اسم	اجلمعية/	اجلهة	التي	تريد	أن	تعمل	شراكة	مجتمعية	معها؟ 	.1

ما	الذي	تعرفه	عن	رؤية	اجلمعية	واملهمة،	وأهدافها	االستراتيجية	والهيكل	التنظيمي؟ 	.2

ما	هي	اخلصائص	أو	العوامل	التي	جتعلك	تعتقد	أنه	توجد	فرصة	خللق	شراكة	قوية	وفعالة؟ 	.3

من	هم	األشخاص	املمثلون	للجمعية	وماذا	تعرف	عنهم؟ 	.4

ما	هي	املشاكل/	التحديات	التي	قد	تواجهك	في	العمل	معها؟		وكيف	ميكن	التغلب	عليها؟ 	.5

ما	هي	األهداف	املشتركة	في	هذه	الشراكة؟	وهل	تعتقد	أن	اجلمعية	موافقة	على	هذه	األهداف؟ 	.6

ما	الذي	ميكن	أن	يقدمه	مشروعك	املجتمعي	لهذه	اجلمع 	.7
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التواصل	والتشبيك	 	.3
قد	حتتاج	إلى	التواصل	مع	اجلمعيات	أو	حتى	زياتها	لشرح	مفهوم	التعلم	املجتمعي	وما	هو	املطلوب	منها	بوضوح،	وال	تفترض	

أن	اجلمعية	تعرف	ما	هو	التعلم	املجتمعي	وما	هو	املتوقع	منها،	اشرح	بالتفصيل	املتوقع	من	عمل	الطالب،	وما	هو	املطلوب	

من	اجلمعية	بالنسبة	للطالب،	هل	سيكون	عليها	متابعة	زيارات	الطالب	واإلشراف	عليهم	وهل	لها	دور	في	التقييم،	وهل	

ستضع	معايير	مع	اجلمعية	لتقييم	أداء	الطالب.	

حتديد األدوار واملسوئليات للك طرف   (3
يقع	على	كل	طرف	من	األطراف	مسئوليات	محددة	تتصل	بالدور	املنوط	بها،	ويوضح	اجلدول	التالي	أدوار	ومسئوليات	كل	

طرف	في	مرحلة	تصميم	التعلم	املجتمعي	وفي	مرحلة	التنفيذ.	

مرحلة التنفيذمرحلة التصممياجلهة

أعضاء	هيئة	التدريس

الطالب

اجلمعية	الشريكة

-	وضع	اخلطة.

-	متابعة	الطالب.

-	تقييم	الطالب.

-	يقابل	اجلمعية.

-	ينفذ	املشروع	واألنشطة	

ومتطلبات	املادة.

-	تقييم	العمل	مع	اجلمعية.

-	تنظيم	عملية	تقدمي	اخلدمة.

-	متابعة	عمل	الطالب.

-	دراسة	أثر	اخلدمة	على	املجتمع/	

اجلمعية.

-	تقدمي	تغذية	مرتدة	)نقد	بنَّاء(	

لألستاذ.

يقرر	اخلدمة	التي	تتناسب	مع	األهداف.	

	-	بناء	عالقة	الشراكة	مع	املجتمع										

		واجلمعية.

	-	يحدد	أنشطة	التأمل.	

	-	تنظيم	عملية	اخلدمة.

يساهم	في	اختيار	اخلدمة.

	

فهم	النواجت	التعليمية	املطلوبة.

حتديد	احتياجات	املجتمع/	اجلمعية.

حتضير	الطالب	للعمل.	
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العوامل اليت تؤدي إىل إقامة رشاكة ناحجة )4(  (4

وجود	نوع	من	الفهم	العميق	ملقدرات	وقدرات	كل	شريك	للوصول	إلى	شراكة	ناجحة. 	•

االشتراك	في	عملية	صنع	القرار،	والتخطيط،	وتخصيص	املصادر	واملوارد	)ويدخل	ضمن	ذلك	عامل		 	•

التمويل،	والوقت،	واملعلومات(. 	

وضع	نوع	من	التوقعات	والتصورات	التي	تتسم	بالواقعية	وقابلية	التطبيق. 	•

وجود	حالة	من	الفهم	اجليد	الحتياجات	املجتمع	وأولوياته. 	•

وجود	حالة	من	الفهم	واإلدراك	لقدرات	الطالب. 	•

إعطاء	أهمية	كبرى	لبناء	قدرات	منظمات	العمل	املجتمعي	الشريكة. 	•

اإلعالن	عن	النتائج	باستمرار،	ويكون	ذلك	مصحوًبا	بتقييم	شامل	للعملية	لتحديد	ما	إذا	جنحنا	في		 	•

حتقيق	األهداف	املرجوة	أم	ال. 	

املوارد أو االحتياجات املجمتعية يف التعمل املجمتيع   (5

عندما	نفكر	في	املجتمع	الذي	نريد	أن	نعمل	معه	فإن	التوجه	السائد	هو	التفكير	في	احتياجات	املجتمع	

واملشاكل	التي	تواجهه	والنواقص،	وكيف	ميكن	لتدخلنا	أن	يحل	هذه	املشكالت.	وبالتالي	فاجلامعات	واملؤسسات	

تدخل	املجتمعات	لعالج	املشكلة	أو	املساعدة،	مثل	هذا	التوجه	يهمش	أعضاء	املجتمع	وقيادته	ويقلل	من	

انخراطهم	في	العمل،	ذلك	لعدم	إتاحة	الفرصة	لهم	لتقدمي	وجهة	نظرهم	وما	يحتاجونه	في	مجتمعهم	بل	يتم	فرض	

رؤى	وتصورات	حول	مجتمعهم	من	اخلارج	يفترض	أنها	احلقيقة	وأن	اخلبراء	لديهم	القدرة	على	حل	مشاكلهم.	وفي	

هذا	التصور	مشكلة	ال	تتسق	مع	فكرة	الشراكة	املجتمعية	وال	مع	التعلم	املجتمعي.	وبالتالي	ما	نحتاج	إليه	هو	

منهج	مختلف	في	التعامل	مع	املجتمعات،	منهج	يعطي	ألفراد	املجتمع	صوًتا	ودوًرا	في	العملية	كلها	والشراكة	

في	العمل	من	أجل	تطوير	املجتمع.	ويبدأ	ذلك	من	النظر	للمجتمعات	على	أن	لديها	مواردها،	وأنه	بإمكاننا	فهم	

هذه	املوارد	واستخدامها	مبا	في	ذلك	معرفة	ومهارات	أفراد	املجتمع	)5(.

Building Partnerships With College Campuses: Community Perspectives. By Sally Leiderman, Andrew Furco, Jennifer Zapf  and Megan 
Goss. A Publication of  the Consortium for the Advancement of  Private Higher Education's Engaging Communities and Campuses Grants 
Program. 
The Council of  Independent Colleges
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الوحدة	الثالثة:	التقييم	في	التعلم	املجتمعي	
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الوحدة	الثالثة:	التقييم	في	التعلم	املجتمعي	

التقييم	في	التعلم	املجتمعي

من	أهم	املكونات	في	التعلم	املجتمعي	وضع	خطة	لتقييم	املادة	وتطويرها	بناًء	على	هذا	التقييم.	كما	يتيح	التقييم	في	التعلم	

املجتمعي	الفرص	لتقييم	نتائج	تعلم	الطالب،	وأثر	اخلدمة	املجتمعية	على	املجتمع	احمللي،	وكذلك	انعكاس	دمج	التعلم	

املجمعي	على	اجلامعة	نفسها.	فوضع	خطة	تقييم	شاملة	لكل	أطراف	عملية	التعلم	املجتمعي	تعطي	صورة	أوضح	عن	نتائج	

التعلم	املجتمعي.	تهدف	هذه	الوحدة	إلى	تقدمي	أفكار	ومقترحات	إلجراء	تقييم	لألطراف	املختلفة	في	عملية	التعلم	املجتمعي،	

ولسنا	بصدد	وضع	خطة	تقييم	شاملة،	لكن	سنقدم	بعد	األسئلة	االسترشادية	والتي	تساعد	في	التفكير	وقياس

نتائج	التعلم	املجتمعي.	

ماذا نقميِّ يف التعمل املجمتيع؟

عندما	نفكر	في	أطراف	عملية	التعلم	املجتمعي	يجب	أن	نضع	أسئلة	واضحة	حول	ما	الذي	نريد	أن	نقيمه	لكل	طرف،	وهذا	

يساعدنا	عند	التفكير	في	وضع	خطة	للتقييم:	

ما	الذي	تعلمه	الطالب	في	هذه	املادة؟	 	-1
هل	حققت	الشراكة	النتائج	املتفق	عليها	سواء	للمقرر	أو	للجمعية؟ 	-2

هل	حققت	اخلدمة	املجتمعية	)التجربة(	تغييًرا/	تأثيًرا	على	املجتمع	احمللي؟ 	-3
ما	الذي	أحتاج	إلى	مراجعته	أو	تعديله	لتقدمي	نتائج	أفضل؟	 	-4

نبدأ	باإلعداد	لعملية	التقييم	مع	تصميم	احملتوى	الدراسي،	فالتفكير	مبا	نريد	أن	يتعلمه	الطالب	)نواجت	التعلم(	وما	

سيكتسبونه	من	مهارات	بنهاية	الفصل	الدراسي	هو	ما	نسعى	إلى	قياسه	عند	التقييم،	وينطبق	األمر	على	الشراكات	التي	

نعقدها	مع	املجتمعات	احمللية؛	فما	نريد	أن	نحققه	من	مثل	هذه	الشراكات	هو	ما	نقيمه.	وهذا	أحد	أهم	مناهج	التقييم	والتي	

تركز	على	النتائج	)Outcomes)	وحتدد	وسائل	مختلفة	لقياس	تلك	النتائج.	وفي	أحيان	أخرى	نقرر	أن	نأخذ	مدخالت	من	
ا	في	جناحها،	في	هذه	احلالة	نحتاج	إلى	أن	نحدد	 جميع	األطراف	املعنية	في	عملية	التعلم	املجتمعي	والتي	تلعب	دوًرا	هاّمً

ما	هي	األطراف	والدور	الذي	ستقوم	به	في	عملية	التقييم	ومتثل	األطراف:	اجلامعة،	والقسم،	والكلية،	والشركاء	في	املجتمع	

احمللي،	والطالب	أنفسهم.	

قبل	البدء	بالتقييم	يجب	أن	نأخذ	بعن	االعتبار:

أن	التقييم	وسيلة	وليس	غاية.	 	

األطراف	املتعددة	املشاركة	في	عملية	التعلم	املجتمعي.	 	

النتائج	غير	املخطط	لها	أو	غير	املقصودة.	 	

أهمية	التقييم	لضمان	استمرارية	برنامج	التعلم	املجتمعي.	 	

  Faculty Toolkit for Service-Learning in Higher Education 
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السؤال

ما يه األهداف التعلميية 
للربناجم أو املقرر؟

ما يه النقاط اهلامة 
والسياسات اليت جيب 

مراعاهتا قبل الرشوع يف 
معلية التقيمي؟

ما هو اإلطار الزمين 
للتقيمي؟

كيف سيمت دمع معلية 
التقيمي؟

ما يه األطراف اليت 
ستستفيد من التقيمي؟

من سيقوم بالتقيمي؟ 

َمن سيشارك يف التقيمي وما 
يه مسوئلياهتم؟

ما الدور الذي سيلعبه أعضاء 
وممثلو املجمتع احمليل يف 

معلية التقيمي؟

ما يه األجزاء ذات األولوية 
يف معلية التقيمي؟

ما يه وسائل التحسني والتطوير 
املسمتر اليت ستستخدمها لتحسني 

املقرر والفاعليات؟

ما يه النواجت التعلميية لملقرر؟

مالحظاتاإلجابة
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تقيمي تعمل الطالب
ما	الذي	نريد	أن	نقيسه	من	النتائج:

نواجت	تعليمية. 	-1
نتائج	املهارات	والتطورات	الشخصية. 	-2

التعلم	املجتمعي	واملدني.	 	-3

ميكن	أن	يتم	تقييم	عملية	تعلم	الطالب:

بشكل	مباشر	 	-1
وذلك	عن	طريق	عمل	امتحانات،	وتكليف	الطالب	بإعداد	األبحاث	وعرضها	وتقدميها،	وتكليف	الطالب	بإبداء	

املالحظات	وطرح	املقترحات	بشأن	اخلدمة	املجتمعية	وكتابة	مدونات،	باإلضافة	إلى	تطبيق	بعض	التقنيات	املتبعة	

لتقييم	أداء	الفصول	الدراسية،	وأخيًرا	تكوين	حافظات	وملفات	حتوي	كافة	األعمال	التي	قام	بها	الطالب	والدرجات	

األكادميية	التي	حصل	عليها.

بشكل	غير	مباشر 	-2
		ميكن	إجراؤه	عن	طريق	عمل	دراسات	مسح	للمفاهيم	التي	حتكم	الطالب،	واملواقف	التي	اتخذوها	وتصرفاتهم		حيال	

شيٍء	ما،	والنتائج	التي	مت	الوصول	إليها؛	وذلك	قبل	بدء	اخلدمة	املجتمعية	وأثناءها	وعند	االنتهاء	منها.	وميكن	أيًضا	

إجراء	تقييم	غير	مباشر	عن	طريق	دراسة	اآلراء	واألفكار	واملقترحات	التي	أبداها	الطالب	بخصوص	اخلدمة	املجتمعية.	

ومن	الضروري	تقييم	جودة	اخلدمة	التي	يقدمها	الطالب؛	وذلك	من	خالل	أفراد	من	املجتمع	املدني،	أو	من	خالل	

زمالئهم،	أو	من	خالل	األفكار	واملقترحات	التي	طرحوها.	

نشاط  3-1: تقيمي األنشطة التعلميية واملتطلبات اليت يقدمها الطالب 
من	املهم	أن	يكون	التقييم	في	التعلم	املجتمع	دقيًقا	وملتزًما	باملعايير	العلمية؛	فالتركيز	يكون	على	

قدرة	الطالب	على	دمج	اخلدمة	املجتمعية	في	محتوى	املادة	العلمية	وشرح	ذلك	من	خالل

املتطلبات	واالمتحانات	وغيرها.

	

فما	هي	املعايير	التي	ستحكم	عملية	تقييم	الطالب؟	

في	مجموعة	العمل،	حاول	أن	تضع	املعايير	التي	تساعدك	في	تقييم	الطالب،	بحيث	تركز	فيها	على	التعلم	من	

التجربة،	وفيما	يلي	بعض	األمثلة:

ا من	املمكن	أن	نفكر	في	متطلبات	كتابية	مثل	ورقة	قصيرة	أو	تقارير	أو	كتابة	يوميات،	وهي	مهمة	جّدً 	-1
حتى	تتمكن	من	رؤية	ما	يكتبه	الطالب	وقياس	قدرته	على	الربط	بن	اخلدمة	وأهداف	املادة. 	

رصد	قدرة	الطالب	على	التحليل	بن	رصد	املالحظة	وحتليلها	كما	في	األنشطة	التأملية،	متكن	الطالب	من	حتويل		 	-2
التجربة	اخلدمة	املجتمعية	إلى	خبرة	تعليمية.	 	

ميكن	أيًضا	أن	نفكر	في	املدة	الزمنية	التي	استغرقها	الطالب	في	اخلدمة	املجتمعية. 	-3
ما	الذي	تعلمه	الطالب	من	هذه	التجربة.	 	-4

تقييم	الشراكة

من	املهم	أيًضا	تقييم	الشراكة	وهل	جنحت	في	حتقيق	األهداف	املتفق	عليها؛	ألن	ذلك	سيحدد	استمرارية	الشراكة	أو	نهايتها،	

	من	وجود	معايير	محددة	يتم	التقييم	على	أساسها،	وترتبط	هذه	املعايير	باألهداف	املتفق	عليها	والنتائج	املرغوب	 لهذا	ال	ُبدَّ

في	حتقيقها.	وميكن	تطوير	أداة	بسيطة	تتكون	من	مقياس	متدرج	يحتوي	على	املعايير	التي	نتفق	عليها	لتقييم	الشراكة	مع	

اجلمعية	املختارة.	
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 نشاط  3-2: وضع معايري لتقيمي الرشاكة مع املجمتع احمليل
املطلوب	في	هذا	النشاط	وضع	مقياس	متدرج	لتقييم	الشراكة	مع	اجلمعية/	اجلمعيات	التي	مت	اختيارها.	لوضع	املعايير	للتقييم	

	من	أن	تكون	النتائج	التي	نريد	حتقيقها	من	الشراكة	واضحة،	وخاصة	تلك	التي	تتعلق	بنواجت	تعلم	الطالب.	هناك	 الشراكة؛	ال	ُبدَّ

عدد	من	اخلطوات	لوضع	املقياس	املتدرج:	

حتديد	املعايير	األساسية	للتقييم	)انظر	النموذج	مثل:	استمرارية	التواصل	والعمل	املشترك،	اتخاذ	القرار	وغيرها(. 	.1
لكل	معيار	يجب	أن	نضع	له	بنوًدا	تفصيلية	تشرحه. 	.2

نضع	املقياس،	وميكن	أن	يكون	من	1-3؛	حيث	1=	»ضعيف«،	2=	»متوسط«،	3=	»جيد«.	 	.3
نعطي	الدرجة	املناسبة	لكل	بند.	 	.4

مجموع	الدرجات	لكل	البنود	يعطي	النتيجة	النهائية	للمعيار. 	.5

منوذج ملقياس متدرج لتقيمي الرشاكة 

عملية	التواصل	مع	اجلمعية	الشريكة	 	1
هناك	عدة	طرق	للتواصل	املستمر	مع	اجلمعية 	-1

نعقد	مقابالت	مع	اجلمعية	وتكو	فعالة	ألن	اجلميع	يشارك	في	النقاش	ويوضح	وجهة	نظره. 	-2
العالقة	مع	اجلمعية	جيدة	تقوم	على	الثقة	املتبادلة	واالحترام. 	-3

األدوار	واملسئوليات	 	2
أدوار	ومسئوليات	كل	طرف	واضحة. 	-1

اجلمعية	ملتزمة	باالتفاق	وتنفذ	دورها.	 	-2
اجلمعية	سهلت	للطالب	وقدمت	ما	هو	مطلوب	منها. 	-3

هناك	اتفاق	واضح	حول	النتائج	التي	يريد	كل	طرف	حتقيقها. 	

اتخاذ	القرار	وحتقيق	األهداف	 	3
لدينا	رؤية	مشتركة	واضحة	لكل	األطراف.	 	-1

هناك	اتفاق	واضح	حول	عملية	اتخاذ	القرار.	 	-2
في	اتخاذ	القرارات	نتشارك	مًعا	ونحاول	أن	يكون	هناك	توازن	بن	األطراف. 	-3

متابعة	اخلدمة	وتقييم	الطالب	 	4
نستطيع	احلصول	على	معلومات	حول	تقدم	عمل	الطالب	من	اجلمعية.	 	-1

تشارك	اجلمعية	في	تقييم	الطالب	من	حيث	التزامهم	بالوقت	وتنفيذ	املطلوب.	 	-2
وضوح	املدى	الزمني	للمشروع/	اخلدمة	والنتائج	املتوقعة. 	-3
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تقيمي مدى استفادة املجمتع احمليل من اخلدمة   -3
نحتاج	بالتعاون	مع	اجلمعية	الشريكة	إلى	وضع	معايير	وتطوير	أداة	تساعدنا	في	تقييم	املجتمع،	وميكن	أن	نقيس	مدى	

فعالية	اخلدمة	املقدمة،	وهل	استفاد	املجتمع	احمللي	منها	وكيف؟	أو	هل	حققت	اخلدمة	الهدف	منها؟	أو	هل	حصل

	تغيير	نتيجة	اخلدمة	املقدمة؟	وغالًبا	ما	نحصل	على	هذه	املعلومات	من	اجلمعية/	الهيئة	التي	نعمل	معها	في	املجتمع	احمللي.

رضا	اجلهة	الشريكة	عن	اخلدمة	املقدمة	أمر	يجب	أال	ُيغفل،	ولهذا	يجب	أن	نتأكد	من	حتقق	االحتياجات	أو	املنفعة

	التي	ترغب	اجلهة	الشريكة	في	حتققها.	وتشمل	املعلومات	التي	نريدها	عدد	الساعات	التي	قضاها	الطالب	في	تقدمي	

اخلدمة،	وكما	أنه	من	املهم	احلصول	على	هذه	املعلومات	من	الطالب	أنفسهم	من	خالل	النقاش	داخل	الفصل	أو	املتابعة	

ملجموعات	العمل.	

التحديات اليت قد تواجه تطبيق التعمل املجمتيع   -4
في	تطبيق	التعلم	املجتمعي	على	أرض	الواقع،	هناك	العديد	من	التحديات	التي	قد	تواجه	أعضاء	هيئة	التدريس	

والطالب	أنفسهم،	والتي	يجب	أن	تؤخذ	باالعتبار	عند	التفكير	في	دمج	التعلم	املجتمعي	في	اجلامعات،	والبحث	مبكًرا	

عن	سبل	التعامل	معها	والتغلب	عليها.

التحديات	العامة	

مواجهة	حالة	من	الرفض	املبدئي	أو	التردد	من	جانب	الطالب	وأولياء	أمورهم. 	•

وجود	حالة	من	تثبيط	الهمة	أو	عدم	التشجيع	من	جانب	الزمالء	أو	رئيس	القسم. 	•

وجود	حالة	من	عدم	إمكانية	التكهن	بنتائج	اخلطط،	أو	صعوبة	وضع	خطط	للمستقبل. 	•

مواجهة	صعوبات	تنظيمية،	مثل	تنظيم	عامل	الوقت	)تعارض	في	املواعيد،	وجود	إطارات	زمنية	محددة	إلجناز				 	•

	 										األعمال،	االضطرار	أحياًنا	إلى	االستمرار	في	تقدمي	اخلدمة	املجتمعية	في	أيام	العطالت	الرسمية(،	وتنظيم	عملية		

نقل	الطالب	إلى	موقع	اخلدمة	املجتمعية	واحلصول	على	التمويل	الالزم	لذلك. 			

وجود	عوائق	اجتماعية	سياسية	)مثل	عوائق	من	جانب	احلكومة،	أو	االصطدام	بالسياسات	واللوائح،	إلخ(. 	•
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حتديات خاصة بالطالب
متطلبات	املادة	قد	تكون	كثيرة	على	الطالب	وقد	يجد	صعوبة	في	التأقلم. 	•

بعض	الطالب	قد	يجد	صعوبة	في	العمل	في	مجتمعات	ال	يعرفها. 	•

مشاكل	في	التعامل	مع	اجلمعيات. 	•

ضيق	الوقت.	 	•

عدم	فهم	املطلوب	ومعايير	األداء. 	•

اخلالف	مع	األقران	في	فريق	العمل. 	•

حتديات تواجه أعضاء هيئة التدريس 
حتقيق	احتياجات	كافة	الطالب	خاصة	بالفصول	كبيرة	العدد. 	•

عدم	معرفة	املجتمع	احمللي؛	مما	يصعب	على	احملاضر	معرفة	ما	يختبره	الطالب. 	•

التوقعات	من	املجتمع	احمللي	قد	تكون	أحياًنا	غير	واقعية	وأكثر	مما	تتطلبه	املادة. 	•

مشاكل	مع	اجلمعيات	الشريكة	حول	االحتياجات	وكيفية	التنسيق.	 	•

وجود	مخاوف	بشأن	البقاء	في	الوظيفة	واحلصول	على	فرص	للترقي. 	•

العوامل اليت تساعد أعضاء هيئة التدريس يف النجاح يف مهمهتم:
الدعم	الشخصي	والدعم	املالي	من	جانب	القسم	الذي	يتبعه	عضو	هيئة	التدريس. 	•

احلصول	على	دعم	املكاتب	املوجودة	في	اجلامعة	واملعنية	مبفهوم	التعلم	املجتمعي	)ويدخل	ضمن	ذلك	إمداد	عضو		 	•

		 	 هيئة	التدريس	باملعلومات	والتمويل	الالزم،	وتوفير	أماكن	لالجتماعات	واللقاءات،	باإلضافة	إلى	وجود	 	

مساعدين	للتدريس(. 	

توافر	معلومات	ومصادر	عملية	بشأن	أسلوب	التدريس	اخلاص	بالتعلم	املجتمعي. 	•

أفاكر مفيدة توفر النجاح ألعضاء هيئة التدريس )6(:

ُقْم	مبعرفة	السياسات	واإلجراءات	املؤسسية	وُقْم	باتباعها. 	•

د	دائًما	من	احلصول	على	موافقة	رئيس	القسم،	أو	العميد،	أو	أي	إداري	مختص	قبل	الشروع	في	أي	عمل. تأكَّ 	•

ُقْم	بتحديد	ما	إذا	كانت	هناك	ضرورة	لتلقي	املساعدة	من	مساعدي	التدريس،	أو	متطوعن	من	الطالب،	أو	من		 	•
بعض	العاملن	في	احلرم	اجلامعي،	أو	من	املنظمات	الطالبية،	أو	أي	أشخاص	آخرين	يعملون	في	اجلامعة	وصواًل	إلى	 	

تنفيذ	مشروع	التعلم	املجتمعي. 	

ُقْم	بالتخطيط	لكافة	األمور	التنظيمية	قبل	حلول	موعدها	)مثل	األمور	اخلاصة	بترتيب	زيارة	للموقع،	وتدبير	النفقات(. 	•

تأكد	من	أن	كافة	األمور	اخلاصة	بالشراكة	مع	املجتمع	واضحة	بصورة	كافية	)ويدخل	ضمن	ذلك	املواعيد	 	•

والتوقيتات،	وتوزيع	املسئوليات،	وغيرها(،	وذلك	تفادًيا	لوقوع	أي	ارتباك	في	املستقبل. 	

ُقْم	بتنظيم	لقاء	تعارف	في	بداية	دورة	التعليم	املجتمعي	بن	الشركاء	من	املجتمع	والطالب؛	وذلك	لالتفاق	على	 	•

اخلطط	املزمع	اتباعها. 	

ُقْم	بالبحث	عن	مصادر	متويل	خارجية	من	شأنها	دعم	جتربة	التعلم	املجتمعي،	مثل	مصادر	لتمويل	مشروع	من	مشروعات	الطالب		 	•

مبوقع	اخلدمة	املجتمعية. 	

	تعزيز	 ُقْم	بتحديد	بعض	الوسائل	والطرق	التي	من	شأنها	إظهار	اجلوانب	اإليجابية	في	جتربة	التعلم	املجتمعي	ومن	َثمَّ 	•

فرص	البقاء	في	الوظيفة	والترقي،	ويدخل	ضمن	ذلك	إصدار	مقاالت	توضح	جوانب	التجربة	ككل. 	
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مواقع	مفيدة	على	االنترنت

Campus Compact
(/http://www.compact.org) 

ا	يضم	أكثر	من1000		رئيس	من	رؤساء	الكليات	واجلامعات	التزموا	جميًعا	بتحقيق	هدف	واحد،	أال	 يعتبر	Compact	Campus	ائتالًفا	وطنّيً

وهو	تطوير	التعليم	اجلامعي	وحتقيق	الهدف	االجتماعي	العام	الذي	يهدف	إليه	التعليم	العالي.	ويعتبر	Compact	Campus	هو	الرابطة	الوطنية	

الوحيدة	املخصصة	لدعم	املشاركة	املدنية	للجامعات،	ويعمل	املوقع	على	تعزيز	مفاهيم	اخلدمة	العامة	واخلدمة	املجتمعية؛	وذلك	من	شأنه	تنمية	

الشعور	باملواطنة	داخل	نفوس	الطالب	ودعمه	وتطويره،	ومساعدة	اجلامعات	في	إبرام	شراكات	ناجحة	مع	املجتمع،	وتقدمي	املصادر	والدورات	

التدريبية	ألعضاء	هيئة	التدريس	الباحثن	عن	إدخال	مفهوم	اخلدمة	املدنية	والتعلم	املجتمعي	داخل	املناهج	الدراسية	املقدمة	للطالب.	وجند	من	

بن	أعضاء	املوقع	بعض	املؤسسات	التعليمية	اجلامعية	العريقة	العامة	واخلاصة،	باإلضافة	إلى	مؤسسات	تعليمية	أخرى	يتراوح	عمرها	ما	بن	

اثنتن	إلى	أربع	سنوات	في	مجال	التعليم	اجلامعي.

Campus-Community Partnerships for Health
(/http://ccph.memberclicks.net) 

تأسست	منظمة	Health	for	Partnerships	Campus-Community	أو	منظمة	الشراكة	بن	اجلامعة	واملجتمع	من	أجل	دعم	قطاع	الصحة	في	

1997،	وهي	منظمة	ال	تهدف	إلى	الربح	وتعمل	على	دعم	مفهوم	الكفاية	الصحية	والعدالة	االجتماعية	من	خالل	عقد	شراكات	بن	املجتمعات	

واملؤسسات	األكادميية.	ونحن	نرى	الصحة	مبفهومها	الواسع،	فنحن	نعنى	بصحة	الفرد	البدنية،	والعقلية،	والعاطفية،	واالجتماعية،	وسالمته	

الروحية،	ونحن	نؤكد	على	ضرورة	مشاركة	اجلميع	في	دعم	قطاع	الصحة	وندعم	االجتاهات	الرامية	إلى	تغيير	الظروف	والبيئات	التي	يعيش	فيها	

الناس	ويعملون	ويتعلمون	ويصلون	ويلعبون.	ونحن	نعمل	على	حشد	أكبر	قدر	من	املعلومات	املفيدة،	ونقوم	بتقدمي	برامج	تدريبية	ومساعدات	

تقنية	وفنية،	ونقوم	بإجراء	األبحاث،	وتكوين	االئتالفات،	ونقوم	بالدعوة	إلى	تطبيق	السياسات	املساعدة؛	وذلك	من	شأنه	إثبات	أنه	ميكن	حتقيق	

النظريات	على	أرض	الواقع.

The Community Tool Box
(http://ctb.ku.edu/en) 
(http://ctb.ku.edu/ar)

يعتبر	Box	Tool	Community	The	أو	أدوات	العمل	املجتمعي	من	املواقع	املجانية	املوجودة	على	اإلنترنت،	وهو	مصدر	للمعلومات	يعمل	على	

مساعدة	البشر	في	بناء	مجتمعات	صحية	ويعضد	جهودهم	الرامية	إلى	إحداث	الكثير	من	التغييرات	االجتماعية.	وتتمثل	مهمتنا	األولى	في	

دعم	صحة	وسالمة	املجتمع	والعمل	على	تطويره،	ويأتي	ذلك	من	خالل	الربط	بن	األشخاص	واألفكار	ومصادر	املعلومات.

 The National Service-Learning Clearinghouse
(http://gsn.nylc.org/clearinghouse)

تعتبر	Clearinghouse	املكتبة	الوطنية	األولى	املعنية	باملصادر	اخلاصة	بالتعليم	املجتمعي،	وهي	تقدم	عبر	اإلنترنت	باملجان	آالف	الكتب	واملراجع	

لكافة	املراحل	بدًءا	من	مرحلة	احلضانة	وحتى	نهاية	املرحلة	الثانوية،	وتقدم	أيًضا	املراجع	اخلاصة	بالتعليم	اجلامعي،	والكتب	اخلاصة	مبنظمات	

العمل	املجتمعي،	باإلضافة	إلى	الكتب	اخلاصة	باملجتمعات	القبلية.
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tel 202.2.615.1341

M’aan Arab University Alliance for Civic Engagement


