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Teaching Experience based on Service Learning (SL) at the Islamic University in Gaza:
the Pros and Obstacles
Sanaa I. Abu -Dagga,* Iyad A. Al Dajani, Abdelraouf A. Elmanama, & Farid Al-Qeeq
Islamic University of Gaza, Palestine
_____________________________________________

Abstract: This research aims to evaluate the introduction of the Service Learning (SL) component in three
university courses in Islamic University of Gaza. The study focused on the following questions: 1) What
are the steps followed to implement teaching that is based on service learning from the perspective of
involved faculty members? 2) What are the advantages and the obstacles associate with the
implementation of service learning? 3) To what extent was student involvement in this experience
beneficial to students' academic, personal, societal and professional domains from their
perspectives? The study sample consisted of 101 students, of whom -88- at the bachelor's level. It was
distributed as follows: Department of Architecture, Urban Planning course (16 students), and the
Department of Medical Laboratory Sciences, Medical Microbiology course (72 students). The MA
students were from the Department of Educational Administration: Educational Management course.
Researchers relied on a questionnaire completed by the students, in addition to the interviews conducted
with the three (3) faculty members involved in those courses. Results of the analysis showed that
teaching based on service learning was successful and has achieved its objectives in various
forms. Results exceeded expectations and were ahead of the targets set by the university. It appears
through the university has benefited from the experience in a direct way in terms of strengthening the
reputation, and in making a positive difference in the lives of the beneficiaries.
Keywords: Service learning, community based learning, teaching and community service.
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جتربة التدريس املستند للتعلم اخلدمي ( )SLيف اجلامعة اإلسالمةة بزة :اإلاجابةا ااملعقاا
سناء أبق داه اآخران

ًٜعب ايتعً ِٝايعاي ٞزٚضا َُٗا يف سٝا ٠األفطاز ٚايؿعٛب

إْؿا ٘٥زٚضا َُٗا ٚفعاال يف تعٜٚس أبٓا ٤ايؿعب ايفًػطٝين

ٚاألَِ باعتباض ٙضافع ١سكٝك ١ٝتػِٗ يف بٓا ٤ايؿدك١ٝ

بايفطم ٚاحملفعات ملتابع ١ايسضاغ ١ايعًُٚ ١ٝايتكٓ١ٝ

املتهاًَٚ ١ايكازض ٠عً ٢خسَ ١فتُعٗا ٚأَتٗا ٚاإلْػاْ١ٝ

ٚإخكاب األفهاض َٔ خالٍ تبازٍ املعًَٛات َع اجملتُع

مجعاٚ .٤تعترب َؤغػات ايتعً ِٝايعاي َٔ ٞأِٖ احملانٔ

األنازمي ٞايسٚيٚ ٞتطٜٛط إَهاْٝات اإلْتاز ايفهطٟ

اييت تُٓ ٛفٗٝا قسضات املتعًِ ٚتٓكٗط فٗٝا اغتعسازات٘

ٚاالقتكاز .ٟنُا قاّ برتغٝذ "اهل ١ٜٛايفًػط ١ٝٓٝمما

فُؤغػات ايتعً ِٝايعايٚ ٞيٝس٠

غاعس عً ٢احملافع ١عً ٢بكا ٤ايؿعب عً ٢أضن٘" (نً،١

اجملتُع ٚدعٚ َ٘ٓ ٤دست يه ٞتعٌُ َع املؤغػات

ٚ ،)2005غاِٖ بسضدَ ١ا يف تطٜٛط ٚخسَ ١اجملتُع

االدتُاع ١ٝاألخط ٣عً ٢تًب ١ٝسادات٘ ٚتكس ِٜاـسَات

ايفًػطٝين ٚغس استٝادات٘ يف غٛم ايعٌُٚ .بتكٚ ِٝٝاقع

اييت وتاز إيٗٝا عٝح تػِٗ يف ايٓٗا ١ٜيف عًُ ١ٝايتُٓ١ٝ

ايتعً ِٝايعاي ٞايفًػطٝين ٚايتشام َا ٜعٜس عٔ 283,850

بأبعازٖا االقتكازٚ ١ٜاالدتُاع َٔ ١ٝخالٍ أزٚاضٖا

طايبا ٚطايب ١يف َؤغػات٘ يف ايهف ١ايػطبٚ ١ٝقطاع غع٠

احملسزٚٚ ٠ظا٥فٗا (ايطؾٝس ،2005 ،م.)48

(ٚظاض ٠ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝايعاي ،)2015 ،ٞتتهح اؿاد٘

ٚقس أقبشت ٚظٝف ١املؤغػ ١ايتعً ١ُٝٝيٝػت قكٛض ٠يف

يتطٜٛط املُاضغات ايتعً ١ُٝٝيف ايتعً ِٝايعاي ٞبؿهٌ

ٚتته ٕٛاػاٖات٘.

"االْتعاض" يطًب اـسَ ،١بٌ خطٚدٗا بٓفػٗا يًُذتُع
َٔ خالٍ نفا٤اتٗا ٚقسضاتٗا يتكسَ ِٜاٖ ٛممهٔ

َػتُط يتتالَ ّ٤ع استٝادات اجملتُع املتعاٜسٚ ٠ايتطٛضات
ايعًُٚ ١ٝايعامل.١ٝ

يًُػاُٖ ١ف ٢اجملتُع ٚتطٜٛطٖ َٔٚ .ٙصا املٓطًل ظٗط

َ َٔٚساخٌ تطٜٛط ٚتفع ٌٝايتعً ِٝيف َؤغػات ايتعًِٝ

community engagement

ايعايٚ ٞضبط٘ غسَ ١اجملتُع ٜأتَٛ ٞنٛع "ايتعًِ

يف َؤغػات ايتعً ِٝايعاي ٞأَ ٚا أطًل عً ٘ٝايبعض َفّٗٛ

اـسَ (SL( (Service Learning(( ٞأ ٚايتعًِ اجملتُعٞ

املؿاضن ١املسْٚ civic engagement ١ٝايصٜ ٟعس َٔ أبطظ

) ،"(Community-Based Learningايصٜ ٣عطف عً ٢أْ٘

املفاٖ ِٝاملعاقط ٠يف ن ٤ٛتطٛض أُٖ ١ٝايسٚض ايص ٟميهٔ

اغرتاتٝذ ١ٝتعًٚ ِٝتعًِ ٚايصٜ ٟشاَ ٍٚهاًَٚ ١زَر

إٔ تًعب٘ َؤغػات ايتعً ِٝايعاي ٞيف تطٜٛط اجملتُعات مبا

خسَ ١اجملتُع َع املٓٗاز األنازميCelio, Durlak, & ( ٞ

ٜتٓاغب َع َتطًبات ايعكط ٜٚهُٔ هلا االغتُطاض١ٜ

 )Dymnicki, 2011, p. 165سٝح ٜػتطٝع ايطالب

ٚايتُٝعٜٚ .ككس باملؿاضن ١اجملتُع" ١ٝايعٌُ ظس١ٜ

املؿاضن ٕٛايتعًِ َٔ خالٍ تكس ِٜخسَات فتُع١ٝ

إلسساخ فطم يف اؿٝا ٠املسْ ١ٝاـاق ١باجملتُعات،

َباؾطٚ ٠غري َباؾطٚ ٠شيو نذع َٔ ٤ايرباَر

ٚايعٌُ عً ٢تطٜٛط ْٛع َٔ اإلْسَاز بني املعًَٛات

األنازمي ١ٝاملكطض ٠عًِٗٝ

ٚاملٗاضات ٚايكٚ ِٝايسٚافع ٚقٛال إىل إسساخ شيو ايفطم

ٚ .)Cairo, AUC, 2014ميهٓٓا ايك ٍٛبإٔ ايتعًِ اـسَٞ

ٖٚصا ٜعين تععٜع ْٛع ١ٝاؿٝا ٠يف اجملتُع غٛا َٔ ٤خالٍ

َكاضْ٘ بططم ايتسضٜؼ األخطٜ ٣تُٝع بأْ٘ ٜععظ تعًِ

(American

ْفؼ ايٛقت ايصٜ ٣تِ ف ٘ٝخسَ ١اجملتُع ( Said,

َفٗ ّٛاملؿاضن ١اجملتُع١ٝ

ايعًُٝات ايػٝاغٚ ١ٝغري ايػٝاغ"١ٝ

ايطًب ١يف

(American University In

)ٚ .University In Cairo (AUC), 2014; p. 4املؿاضن١

.)Ahmad, Mansor, & Awang, 2015

اجملتُع ١ٝيطًب ١اؾاَعات تطنع عً" ٢املؿاضن ١ايٛاع١ٝ

نُا ٜٚعترب ايتعًِ اـسَ )SL( ٞاغرتاتٝذ ١ٝتطب١ٜٛ

يًطًب ١يف نٌ أ ٚأ َٔ ٟدٛاْب اؿٝا ٠ايعاَ ١يًُذتُع:
ايؿ ٕٛ٦االدتُاع ١ٝأ ٚايػٝاغ ١ٝأ ٚاالقتكاز ١ٜأ ٚغريٖا
مما ٜؤثط عً ٢سٝا ٠األفطاز يف اجملتُع ٚشيو َٔ خالٍ
األْؿط ١ايتاي :١ٝايعٌُ ايتطٛع ،ٞايتعًِ اـسَ،ٞ

تهاٌَ ايتعًِ األنازمي ٞغسَ ١اجملتُع ٚايتأٌَ ايٓاقس.
ٚبؿهٌ َشسز ،فإٕ ايتعًِ اـسَٜ ٞعٚز ايطالب
بايفطق ١يًتفاعٌ َع ايٓاؽ َٔ ايص ٜٔال ٜشتٌُ إٔ ٜهٕٛ
عٓسِٖ ايفطق ١يًكٝاّ بصيو ،بُٓٝا ٜؿذع ٕٛيف ْفؼ

ايبشٛخ اجملتُع( ١ٝايؿطفا ،2016 ،م.)23

ايٛقت عً ٢االْعهاؽ ايصاتٞ

ٚبايٓعط إىل ٚاقع ايتعً ِٝايعاي ٞيف فًػطني لس أْ٘ أز٣

ٚ .)2014, p. 2عازَ ٠ا ٜتِ تٓفٝص ٖصا ايٓٛع َٔ ايتعًَٔ ِٝ

بهاف ١أؾهاي٘ (اؾاَعات ٚايهًٝات ٚاملعاٖس) َٓص

( Garciam & Harkins,

خالٍ ايتعا ٕٚايٛثٝل بني َؤغػات اجملتُع ٚاملؤغػ١

ايتعً.١ُٝٝ

ٜٚػتٓس ايتعًِ اـسَ ٞألفهاض د ٕٛزٟٜٛ

املعطف ١عٔ ططٜل تكس ِٜخسَات يًُذتُع إىل داْب

َٚفٗ َ٘ٛعٔ ايتعًِ املٛقف ،experiential learning ٞسٝح

ايتأٌَ ايصات ٞفُٝا ٜتِ إلاظ.ٙ

وسخ ايتعًِ ْتٝذ ١ايتفاعٌ بني ايفطز ٚايبَٚ ،١٦ٝا ميهٔ

ٜٚعتُس ايتعًِ اـسَ ٞعً ٢أضبع ١دٛاْب ضٝ٥ػ:ٖٞ ١

إٔ تٛفط ٙاـربات اـسَ َٔ ١ٝعًُٝات النتػاب َعاضف
دسٜس َٔ ٠خالٍ ايتأٌَٚ ،نصيو فطم ملعٜس َٔ
االغتككا ٤يف غٝام املٛاقف املكسَ ١يًُتعًِ

Gilesand

).)and Eyler, 1994

ٜٗٚسف ايتعًِ

اـسَ ٞإىل متهني ايطالب َٔ

املؿاضن ١يف ايعٌُ اجملتُع ٞايصٜ ٟػاِٖ يف إسساخ
تػٝري إهاب ٞيف سٝا ٠األفطاز ٚاجملتُع ٚتععٜع قسضتِٗ
عً ٢فِٗ َاٖ ١ٝايتُٓ ١ٝاجملتُعٚ ١ٝزعِ قسضتِٗ عً٢
ايتطٛض عً ٢املػت ٣ٛايؿدكٚ ٞتك ١ٜٛقسضتِٗ عً ٢فِٗ
ايكهاٜا االدتُاع ١ٝايهرب ٣بكٛض ٠أعُل أ ٚنالُٖا
َعا.

ٜٗٚسف ؼسٜسا اىل )1 :تععٜع فِٗ املتعًُني

ألزٚاضِٖ نأعها ٤فاعًني يف اجملتُع ٚايطبط بني
أٖساف املٓٗر ايسضاغٚ ٞأٖساف ايرتب َٔ ١ٝأدٌ ايتُٓ١ٝ
املػتساَ )2 ،١تُٓ ١ٝاالػاٖات اإلهاب ١ٝم ٛقهاٜا
اجملتُع َٚؿهالت٘ )3 ،تُٓٚ ١ٝع ٞاملتعًُني بايكهاٜا
األخالقٚ ١ٝقهاٜا املٛاطٓ )4 ،١تُٓ ١ٝاملػٛ٦ي ١ٝاالدتُاع١ٝ
َٗٚاضات اؽاش ايكطاض يس ٣املتعًُني )5 ،تَُٓٗ ١ٝاضات
املتعًُني االدتُاعٚ ١ٝايجكافٚ .١ٝال ٜعترب ٖصا ايٓٛع َٔ
ايتعًِ بطْافا تطٛعٝا ـسَ ١اجملتُع ،بٌ ىتًف عٔ
َفاٖ :ِٝخسَ ١اجملتُعٚ ،ايتسضٜب املكٚ ،ِٝايرتب١ٝ
املٝساْ١ٝ

(American University In Cairo (AUC),

).2014

ٚايتعًِ اـسَ ٞمنٛشز تعًٜ ُٞٝسَر خسَ١

اجملتُع يف ايتعًِ األنازميٜٛٚ ٞسس أٖسافُٗا يتشكٝل
َٓفعَ ١تبازي ١بني َتًك ٞاـسََٓٚ ١فصٖآٖٚ ،ا ال تُٓح
فطم ايتعًِ ألغطاض أنازمي ١ٝفكط بٌ تٓؿأ عٔ ايعٌُ
ايطبٝعٚ ،ٞيف ٖص ٙاؿاي ١ال ٜعس ايعٌُ عٓكطا قكٛضا
بصات٘ أَٓ ٚفكال عٔ ايسضاغ ١األنازمي ١ٝبٌ ٖ ٛاألغاؽ
ايصٜ ٟك ّٛعً ٘ٝاملٓٗر (آؾ ,2010 ،ٜٔٛمٚ .)55ميهٓٓا
ايك ٍٛبإٔ ايتعًِ اـسَ ٖٛ ٞاغرتاتٝذ ١ٝتعًِ ٚتعًِٝ
تػتدسّ يف َؤغػات ايتعً ِٝايعاي ٞتٓػذِ َع َبسأ
ايتعًِ َٔ خالٍ اـربٚ ٠ايعٌَُ ،بٓ ١ٝعً ٢ايسَر
ٚايتهاٌَ بني املعطف ١اييت ٜهتػبٗا ايطًب َٔ ١خالٍ
املٛاز ايتعً ١ُٝٝبططٜكْ ١عطٚ ،١ٜايتطبٝل ايعًُ ٞيتًو

املعًِٚ ،ايطايبٚ ،املٓٗر ٚاجملتُع احملً( ٞطالفش،١
 ،2012م( )346ايكشطاْٚ .)2002 ،ٞتتهُٔ اـط٠ٛ
األٚىل يف ايتعًِ اـسَ ٞايكٝاّ بإدطاَ ٤ػح الستٝادات
اجملتُعٚ ،ايتأنس َٔ ضغب ١املؤغػات املعٓ ١ٝيف تكسِٜ
ٜس املػاعس ٠هلا َٔٚ .ثِ عكس اتفام َع ٖص ٙاملؤغػات
يتػٗ ٌٝتكس ِٜاـسَ َٔٚ .١ثِ ايتٛنٝح يًطًب ١نٝف١ٝ
تكسٖ ِٜص ٙاـسَٚ ،١أخريا تكَ ِٜٛا مت إلاظ َٔ ٙخالٍ
ايتأثريات اييت أسسثتٗا خرب ٠ايتعًِ اـسَ ٞعٓس ايطًب،١
ٚنصيو َؤغػات اجملتُع اييت اغتفازت َٓ٘ٚ .ميهٔ
تهًٝف ايطًب ١بهتاب ١تكطٜط بتذطبتِٗ اجملتُعٜ ١ٝبٕٛٓٝ
فَ :٘ٝا ايص ٟفعًٙٛ؟ َٚا ايص ٟتعًُٙٛ؟ ٚنٝف ميهٔ إٔ
ته ٕٛايتذطب ١أفهٌ َػتكبال؟ (ايكشطاْ.)2002 ،ٞ
ٚميهٔ تًدٝل أُٖٚ ١ٝفٛا٥س ايتعًِ اـسَ( ٞخهط،
 َٔ )2012سٝح سك ٍٛايطًب ١عً ٢زضدات أعً ٢مما
ناْٛا وكك ْ٘ٛغابكاٚ ،شيو يٛدٛز ايفطق ١أَاَِٗ
يتطبٝل املفاٖ ِٝايسضاغ ١ٝاييت تعًُٖٛا زاخٌ قاعات
احملانط .٠نُا ٜٚػِٗ يف ظٜاز ٠إسػاؽ ايطايب
باألؾدام اآلخطٚ ٜٔشيو بػبب تفاعً٘ ٚاستهان٘
املباؾط مبذتُعٜ٘ٚ ،ػاعس يف بٓا ٤ؾدك ١ٝايفطز،
ٚتأنٝس ثكت٘ بٓفػ٘ٚ ،ميٓش٘ ايؿعٛض بايكسض ٠عً ٢تكسِٜ
أ ١ٜخسَ ١أَ ٚؿاضنَ ١فٝس ٠جملتُع٘ .باإلناف ١إىل إٔ
ايتعًِ اـسَٜ ٞػاعس عً ٢انتؿاف ايفطز يكسضات٘
َٗٚاضات٘ اييت قس ال تعٗط إال يف إطاض َٛاقف عًُ١ٝ
سكٝك.١ٝ

نُا ٚوكل ْٛعا َٔ ايتٛاقٌ اإلْػاْٞ

ٚاالدتُاع ٞبني أفطاز اجملتُع ٜٛٚغع َفٗ ّٛايتعًِ
ٚهعً٘ يٝؼ فكط زاخٌ ايكاعات ايسضاغ ١ٝبٌ أٜها
خاضدٗاٚ ،بٗصا ٜكبح ايتعًِ عًَُ ١ٝػتُط ٠تؤز ٣إىل
تك ١ٜٛايعالقات بني املؤغػات ايتعًٚ ١ُٝٝباق ٞاملؤغػات
اجملتُع ١ٝإناف ١إىل تًب ١ٝاستٝادات َُٗ ١يًُذتُع،
نإ اجملتُع يف أَؼ اؿاد ١إيٗٝا.
ٚقس أٚنشت ايعسٜس َٔ ايسضاغات ايعًُ ١ٝايٛاضز ٠يف
األزب ايرتب ٟٛيف ٖصا اجملاٍ

(Chan, 2012; Deeley,

2010; Dewoolkar et al, 2011; Eyler, Giles,
Stenson, & Gray, 2001; Kearney, 2013; Kilgo et
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جتربة التدريس املستند للتعلم اخلدمي ( ) SLيف اجلامعة اإلسالمةة بزة :اإلاجابةا ااملعقاا
سناء أبق داه اآخران

;al, 2014; Mariappan et al, 2005; Wilson, 2008
ٚ )Yorio & Ye, 2012أظٗطت فاعً ١ٝتطبٝل ايتعًِ

اـسَٚ ٞأُٖٝت٘ يف ؼػني كطدات ايعًُ ١ٝايتعً١ُٝٝ
ٚضبطٗا اؿكٝك ٞباجملتُع ٚايتعاٌَ َع ؼسٜات سكٝك١ٝ
ٚغري َأيٛف .١نُا بٓٝت عسز َٔ ايسضاغات ايعطب١ٝ
(ظاضع;  ،2014عبس اهلاز ;2012 ،ٟعُاض )2015 ،فاعً١ٝ
اغتدساّ بطاَر تعً ١ُٝٝقا ١ُ٥عً ٢ايتعًِ اـسَ ٞيف
تُٓ ١ٝايتشك ٌٝاملعطيف ٚاملػٛ٦ي ١ٝاالدتُاعٚ ١ٝاؽاش
ايكطاض ٚايعٌُ اجملتُعٚ ٞفِٗ ايكهاٜا االدتُاع١ٝ
ٚايتٛاقٌ املٗين ٚايهفا ٠٤ايجكاف( ١ٝظاضع ;2014 ،عبس
اهلاز ;2012 ،ٟعُاض2015 ،

;Yorio and Ye, 2012

;.)Kearney, 2013

ٚقس ب ٔٝتكطٜط ايتعً ِٝايعاي( ٞزضاغَ ١طادع ١ؼً)١ًٝٝ
ايص ٣مت فَ ٘ٝطادع٘ ايعسٜس َٔ ايسضاغات اييت ْؿطت يف
ايفرتَ ٠ا بني 2000- 1993

& (Eyler, Giles, Stenson,

)ٚ ،Gray, 2001دٛز فُٛع٘ َٔ ايفٛا٥س يعًُ ١ٝايتعًِ
اـسَ ٞاييت تعٛز عً ٢طالب اؾاَعات ٦ٖٝٚات ايتسضٜؼ
ٚاملؤغػات ٚاجملتُعات َٓٗا :إٔ ايتعًِ اـسَ )SL( ٞي٘
تأثري عً ٢ايتعً ِٝاألنازمي ٞيًطالب يهٜ ْ٘ٛطٛض قسض٠
ايطالب عً ٢تطبٝل َا مت تعًُ٘ يف ايعامل اؿكٝك( ٞخاضز
أغٛاض املؤغػ ١ايتعً.)١ُٝٝ

ٚنصيو أظٗطت زضاغ١

ٖٛيػابٌ ( )Holsapple, 2012اييت غعت يفشل
كطدات ايتعًِ اـسَْٚ )SL( ٞتا٥ر تٓٛع ايطًبٚ ،١مت
فٗٝا َطادع )55( ١زضاغ ١عًُ ١ٝسَٛ ٍٛنٛع ايتعًِ
اـسَ )SL( ٞعسز َٔ ايتشسٜات اييت هب إٔ تؤخص بعني
االعتباض عٓس تطبٝل ٖصا ايٓٛع َٔ ايتعًِ َٗٓٚا أُٖ١ٝ
تٛثٝل إدطا ٤ػاضب ايتعًِ

اـسَٚ )SL( ٞنٝف١ٝ

تطبٝكٗا يالغتفاز َٔ ٠شيو يف ايبٓا ٤املعطيف هلصا اجملاٍ.
ٖصا ٚقس بٓٝت ْتا٥ر ايتشًٚ ٌٝدٛز ( )33زضاغ ١اغتدسَت
املٓٗر ايٓٛع )11(ٚ ،ٞزضاغ ١اغتدسَت املٓٗر ايهُ،ٞ
ٚزضاغ ١اغتدسَت املٓٗر املدتًط (نُْٛٚ ٞعٚ .)ٞبٓٝت
ايسضاغ ١إٔ أغًب املدطدات يتذطب ١ايتعًِ اـسَٞ

()SL

ناْت تسٚض س ٍٛفُٛع٘ َٔ املعاَْٗٓ ٞا" :املعطف ١عٔ

اـسَٜ )SL( ٞعٌُ عً ٢ظٜاز ٠كطدات ايتعًِ بس ٕٚإٔ
ٜتأثط بايططٜك ١اييت ٜتِ فٗٝا قٝاؽ ايتعًِ.
ٚأدطت غٝفري ٚظَالؤٖا

& (Sevier, Chyung, Callaha,

) Schrader, 2012زضاغ ١ؾب٘ ػطٜب ١ٝيفشل فعاي١ٝ
اغتدساّ ططٜك ١ايتعًِ اـسَ )SL( ٞعً ٢األثط عً٢
زافع ١ٝطالب َػام َكسَ٘ يف اهلٓسغْٚ ١تا٥ر ايربْاَر
املعتُس ؾاَع٘ بٜٛػ ٞيًٗٓسغ ١ايتهٓٛيٛد١ٝ

((ABET

بٛال ١ٜأٜساٖ ٛاألَطٜهَ ،١ٝكاضْ ١بفعاي ١ٝاغتعُاٍ ططٜك١
ايتعًِ ايتكًٝس ٟغري اـسَٚ .)NSL( ٞتهْٛت ع٘ٓٝ
ايسضاغ )214( َٔ ١طايب َػذٌ يف َػام َكسَ ١يف
اهلٓسغ ١يف داَع ١بٜٛػ .ٞسٝح أنٌُ ( )96طايبا
َؿاضٜع ايتعًِ اـسَ )SL( ٞبُٓٝا أنٌُ  145طايبا
َؿاضٜع غري َطتبط ١بايتعًِ اـسَٚ .)NSL( ٞمت قٝاؽ
زافع ١ٝايطالب تبعا ملؤؾطات االْتبا( ٙامل ،)ٍٛٝايكً،١
ايجك ١يف عًَٚ ّٛعاضف اهلٓسغ ،١ايجك ١يف ايتعًِ ايتعا،ْٞٚ
ٚايطناٚ .قٝػت قسضات ايطًب ١اهلٓسغ ١ٝاملك ١ُٝشاتٝا َٔ
خالٍ ْتا٥ر ايربْاَر

(.(ABET

ٚأظٗطت ايٓتا٥ر إٔ

اغتدساّ ططٜك ١ايتعًِ اـسَ )SL( ٞناْت أنجط فعاي١ٝ
بسضد ١زاي٘ َٔ ْاس ١ٝايتأثري إهابٝا عً ٍَٛٝ ٢ايطالب،
ٚمتٝٝعِٖ ٚتكسٜطِٖ يًكًٚ ،١ايطنا يف ايتعًِ ٚقسضاتِٗ
اهلٓسغ ١ٝاملك ١ُٝشاتٝا يف ثالث َٔ ١أقٌ ( )11كطدا َٔ
كطدات  ABETايتعً.١ُٝٝ
ٚقس بٓٝت ػاضب ايتعًِ اـسَ ٞيف عسز َٔ ز ٍٚايعامل
ي٘ إٔ تطبٝل ايتعًِ اـسَ ٞيف ايٛالٜات املتشس٠
األَطٜه ١ٝنإ فعاال يف تطٛض ايتعًٚ ِٝاجملتُع ٚإٔ
تطبٝك٘ يف عسز َٔ ز ٍٚايعامل نإ ي٘ َعٝكات تطدع اىل
اختالف ْعِ َؤغػات ايتعً ِٝايعايٞ

(Umpleby and

) Rakicevik, 2007أ ٚنًفت٘ ايعاي ١ٝنرب سذِ اؾٗس
املبص ٍٚفٚ ٢قت قسٚز أ ٚعسّ اَتالى اعها ٤اهل١٦ٝ
ايتسضٜػ ١ٝيًُٗاضات ٚاملعاضف ايالظَ ١يتطبٝل ٖصا ايٓٛع
َٔ ايتعًِ ٚؼسٜسا إشا مل ٜهٔ يس ِٜٗاـرب ٠ايهاف١ٝ
ست ٢إ ايبعض ٜط ٣ف ٢تطبٝل ٖصا ايٓٛع َٔ ايتعًِ "عٌُ

ايػهإ ايصٜ ٜٔتِ خسَتِٗ" َٛ"ٚادٗ٘ ايكٛض ٠ايُٓط."١ٝ

إناف "٢بسال َٔ إٔ ٜه ٕٛططٜك ١دسٜس ٠يتعًِ فعاٍ

ٖصا ٚقس السغ ٚضإ ) َٔ )Warren, 2012خالٍ َطادعت٘

Holland, 2003; Said, Ahmad, Mansor & Awang,
).)2015

ٍ ( )11زضاغَ ١تعًك ١باغتدساّ ايتعًِ اـسَ)SL( ٞ
ٚظٜاز ٠كطدات ايتعًِ يًعسٜس َٔ ايسضاغات إٔ ايتعًِ

مما غبل ٜتهح إٔ األزب ايرتب ٟٛيف فاٍ ايتعًِ اـسَٞ

.3

َا َس ٣ايفا٥س ٠املتشكك ١يس ٣ايطالب املػذًني يف

َتٓٛع ٜٚبني فاعًٝت٘ ٚأُٖٝت٘ يف تطٜٛط ؾدك ١ٝايطًب١

املػاقات اؾاَع ١ٝايجالث( ١األسٝا ٤ايسقٝك،١

ٚعالقت٘ بسٚض ايطايب يف اجملتُع املسْٚ ٞيف ضبط ايتعًِٝ

ايتدطٝط ايعُطاْٚ ،ٞاإلزاض ٠ايرتب )١ٜٛاملعتُس٠

اؾاَع ٞغسَ ١اجملتُع بؿهٌ سكٝكٚ .ٞبايٓعط إىل

عً ٢ايتعًِ اـسَ ٞيف اجملاالت األضبع ١ايتاي:١ٝ

سادات ايتعً ِٝايفًػطٝين اـاق ١يف ظٌ االستالٍ

األنازمي ،ٞايؿدك ،ٞاجملتُع ،ٞاملٗين َٔ

ٚمماضغات ايعسٚإ املتهطضٚ ،٠اؿكاض املطبل عً٢

ٚدٗ٘ ْعط ايطًب ١املػتفٝسٜٔ؟

ناف ١دٛاْب اؿٝا ٠االقتكازٚ ١ٜايتعًٚ ١ُٝٝايجكاف١ٝ
ايفًػطٚ ١ٝٓٝايصٜ ٟهعف َٔ فطم ايتُٓٚ ١ٝايتطٜٛط يف
اجملتُعٜ ،كته ٢املٓطل ايتفهري عػٔ اغتػالٍ املٛاضز

أُٖ ١ٝايسضاغ١
تتشس أُٖ ١ٝايسضاغ ١يف فايني أغاغٝني ُٖا:

ايكًٚ ١ًٝتُٓ ١ٝايعٓكط ايبؿط ٣بؿهٌ سكٝك ٞايصٖٛ ٟ

اؾاْب األٜ :ٍٚتُجٌ يف األُٖ ١ٝايٓعط ١ٜسٝح إٕ ايسضاغ١

أغاؽ تكسّ اجملتُعات ٚاالغتفاز َٔ ٠دٗٛز طًب١

تًك ٞايه ٤ٛعًَٛ ٢نٛع دسٜس  َِٗٚيف قطاع ايتعًِٝ

اؾاَعات يف املػاقات ايسضاغ ١ٝاملدتًفٚ ١اغتجُاض

ايعايَٛ ٖٛٚ ٞنٛع ايتعًِ اـسَٚ ٞعالقت٘ بتطٜٛط َٓاٖر

طاقاتِٗ ٚتٛدٗٗٝا يف املػاُٖ ١اؿكٝك ١ٝيف خسَ١

ايتعً ِٝايعايٚ ٞضبطٗا باجملتُع .فايسضاغات ايفًػط١ٝٓٝ

اجملتُع احملًٚ ٞتطٜٛط ٙمبا ٜٓعهؼ إهابا عً ٢تطٜٛط

ٚايعطب ١ٝيف ٖصا اجملاٍ َاظايت قسٚز – ٠عً ٢ايطغِ َٔ

ايب ١٦ٝاملعٝؿٚ ١ٝاؿٝا ٠ايهطمي ١هلِ ٚيًُٛاطٓني.

نجطتٗا يف ايعامل ايػطب- ٞسػب عًِ ايباسجني مما

َؿهً ١ايسضاغٚ ١أغً٦تٗا
ْعطا ألَُٖ ١ٝؿاضن ١طًبَ ١ؤغػات ايتعً ِٝايعاىل
ايفًػط ١ٝٓٝيف خسَ ١املؤغػات اجملتُع ١ٝايفًػط ١ٝٓٝملا
ٜعٛز عًٚ ِٗٝعً ٢اجملتُع َٔ فا٥سٚ ,٠ألُٖ ١ٝؼكٝل
اؾاَع ١اإلغالَ ١ٝبػع ٠يطغايتٗا ف ٢فاٍ املؿاضن١
اجملتُعٚ ١ٝاييت تطنع عً ٢غطؽ َبازئ املٛاطٓ١
ٚاملػؤٚي ١ٝاجملتُع ١ٝيطالب اؾاَعٚ ١خطهٗٝا َٛٚظفٗٝا
يتطٜٛط اـربات ْٚكٌ املعطفٚ ١املػاُٖ ١يف خًل فتُعات
ق ١ٜٛعرب إسساخ تهاٌَ بني اؿٝا ٠األنازمي١ٝ
ٚاـسَات ايتطٛعٚ ١ٝايبشٛخ ايعًُٚ ١ٝايؿطانات
اجملتُع( ١ٝاؾاَع ١اإلغالَ ،)2015 ،١ٝيصيو فإٕ
ايسضاغ ١تػع ٢إىل اإلداب ١عً ٢األغ ١ً٦ايتاي:١ٝ
.1

.2

َاٖ ٞاـطٛات اييت اتبعت يتطبٝل ايتسضٜؼ

ٜػتسع ٞزضاغ ١فعاي ١ٝايتعًِ اـسَ ٞيف ايب ١٦ٝايعطب١ٝ
ؼسٜسا ايب ١٦ٝايفًػطٚ- ١ٝٓٝايهؿف عٔ أِٖدٛاْب٘ اإلهابٚ ١ٝاييت ؼتاز إىل تطٜٛط.
اؾاْب ايجاْٜ :ٞتُجٌ يف األُٖ ١ٝايتطبٝك ١ٝيًسضاغ ١سٝح
إْٗا َٔ أٚا ٌ٥ايسضاغات اييت تٗتِ بسضاغ ١ايتعًِ اـسَٞ
يف اؾاَع ١اإلغالَ ١ٝبػعٚ ٠اييت تعس َٔ اؾاَعات
ايهرب ٣يف فًػطنيٖٚ ،صا ٜعٓ ٢إٔ ْتا٥ر ايسضاغ١
غتػاِٖ بإعطا ٤تكٛض ٚانح يًكاُ٥ني عً ٢فعايٖ ١ٝصا
ايٓٛع َٔ ايتعً ِٝيف ضبط َٓاٖر ايتعً ِٝاؾاَع ٞغسَ١
اجملتُع غٛا ٤يف اؾاَع ١اإلغالَ ١ٝأ ٚاؾاَعات
ايفًػط ١ٝٓٝمما قس ٜػِٗ يف ؼػني ايرباَر ٚكطداتٗا
ٚتطٜٛطٖا يتتالٚ ّ٤استٝادات اجملتُع ايفًػطٝين.
َكطًشات ايسضاغ١

املعتُس عً ٢ايتعًِ اـسَ ٞيف ثالثَ ١ػاقات

َػام ٜػتٓس يًتعًِ اـسَٜٚ :ٞككس ب٘ ثالثَ ١ػاقات

داَع( ١ٝاألسٝا ٤ايسقٝك ،١ايتدطٝط ايعُطاْ،ٞ

داَع( ١ٝاألسٝا ٤ايسقٝك ،١ايتدطٝط ايعُطاْٚ ،ٞاإلزاض٠

ٚاإلزاض ٠ايرتب )١ٜٛيف اؾاَع ١اإلغالَ ١ٝبػعَٔ ٠

ايرتب )١ٜٛيف اؾاَع ١اإلغالَ ١ٝيف ايفكٌ ايسضاغٞ

ٚدٗ٘ ْعط َسضغٖ ٞص ٙاملػاقات؟

.2015- 2014

َاٖ ٞاإلهابٝات ٚاملعٛقات اييت ٚادٗت تطبٝل

اؾاَع ١اإلغالَ – ١ٝغعَ :٠ؤغػ ١أنازمي ١ٝعاَ١

ايتعًِ اـسَٚ َٔ ٞدٗ٘ ْعط َسضغ ٞاملػاقات

يًتعً ِٝايعاي ٞتعٌُ بإؾطاف ٚظاض ٠ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝايعايٞ

اؾاَع ١ٝايجالثٚ ١ايطًب ١املػتفٝسٜٔ؟

ايفًػط .١ٝٓٝتهِ اؾاَع )11( ١نً :ٖٞ ١ٝايطب،
اهلٓسغ ،١ايعً ،ّٛايعً ّٛايكش ،١ٝايتُطٜض ،تهٓٛيٛدٝا
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املعًَٛات ،اآلزاب ،أق ٍٛايس ،ٜٔايؿطٜعٚ ١ايكاْ،ٕٛ

ٚطايبَٛ ١ظعني نايتاي :ٞقػِ اهلٓسغ ١املعُاض)16( ١ٜ

ايتذاض ،٠ايرتبٜٚ .١ٝبًؼ عسز طًب ١اؾاَع ١سٛاي20.000 ٞ

طايبا ٚقػِ ايعً ّٛايطب ١ٝاملدرب )72( ١ٜطايبٚ .١مت

طايب ٚطايب ١يف َػتٜٛات ايبهايٛضٜٛؽ ٚايسبً ّٛايعايٞ

تطبٝكٗا أٜها عً )13( ٢طايبا ٚطايب٘ َٔ طًب ١املادػتري

ٚاملادػتري ٚايسنتٛضا( ٙاؾاَع ١اإلغالَ.)2015 ،١ٝ

املًتشكني بربْاَر َادػتري أق ٍٛايرتب ١ٝيف نً ١ٝايرتب.١ٝ

ايطًب ِٖٚ :١فُٛع َٔ ١ايطًب ١ايصنٛض ٚاإلْاخ.

َٓٗر ايسضاغ١

ايفٛا٥س املتشكك ١يتػذ ٌٝايطالب يف َػام ٜػتٓس يًتعًِ

مت اغتدساّ املٓٗر املدتًط  Mixed Designايصٜ ٣عتُس

اـسَٚ :ٞتعطف إدطاٝ٥ا تبعا يًسضد ١اييت ٜػذًٗا

عً ٢أنجط َٔ َٓٗر عًُ ٞعٓسَا ٜه ٕٛيس ٣ايباسح

املفشٛم َٔ أفطاز ع ١ٓٝايسضاغ ١بأغًٛب ايتكسٜط ايصاتٞ

بٝاْات نُٚ ١ٝبٝاْات نٝفَ ١ٝعا; سٝح إٕ اغتدساَٗا َعا

ملػتٜٛات ايفٛا٥س املٓذع ٠يس ٜ٘عً ٢األزا ٠املػتدسَ ١يف

ٜػاعس عًٚ ٢نٛح ايبٝاْات ٚفِٗ أنجط ملؿهً ١ايبشح

ايسضاغ ١اؿاي ١ٝيف اجملاالت ايتاي :١ٝاألنازميٞ

(أب ٛعالّٚ .)2010 ،املٓطل األغاغ ٞهلصا ايتكُ ٖٛ ِٝإٔ

ٚايؿدكٚ ٞاجملتُعٚ ٞاملٗين.

ٚاسسا َٔ أؾهاٍ مجع ايبٝاْات ٜعط ٞق ٠ٛتػاعس عً٢

قسزات ايسضاغ١

اغتبعاز ْٛاس ٞايهعف يف ايؿهٌ اآلخط .إٕ األغاؽ ايصٟ

تتشسز إَهاْ ١ٝتعُْ ِٝتا٥ر ايسضاغ ١اؿاي ١ٝتبعا يعس٠
ؾطٚط نُا  :ًٜٞاـكا٥ل ايسميٛغطافٚ ١ٝايتشك١ًٝٝ
ألفطاز ع ٘ٓٝايسضاغ ١اييت تهُٓت ثالخ فُٛعات َٔ
ايطًب( ١ايصنٛض ٚاإلْاخ) يف َػتٜٛات ايبهايٛضٜٛؽ
ٚاملادػتري يف َػاقات قسز ٠تعتُس ايتعًِ اـسَ ٞيف
ايتسضٜؼ يف اؾاَع ١اإلغالَ ١ٝبػع ٠خالٍ ايعاّ ايسضاغٞ
ٚ ،2015- 2014نصيو اـكا٥ل ايسميٛغطاف ١ٝيجالث١
َٔ أعها ٤اهل ١٦ٝايتسضٜػ ١ٝايص ٜٔقاَٛا بتسضٜؼ املػاقات
شات ايعالق.١

ايططٜكٚ ١إدطا٤ات ايسضاغ١

تك ّٛعً ٘ٝايسضاغ ١ايٓٛع ٖٛ qualitative study ١ٝمجع
ايبٝاْات بؿهٌ َباؾط َٔ ع ١ٓٝقسٚزٚ َٔ ٠اغتدساّ
املٓٗر ايٓٛعٜ ٞطنع عً ٢ايٛق ٍٛإىل ايٓتا٥ر بططم غري
إسكا ١ٝ٥أ ٚنُ ١ٝيًهؿف عٔ املعاْ ٞايسقٝكٚ ١ايعُٝك١
يًُٛنٛعٚ ،ضغِ َٓعٛض املؿاضنني اـام َٔ خالٍ
ايهًُات أ ٚاألفعاٍ .فاملؿاضن ٕٛعاز ٙيف ايبشح ايٓٛعٞ
ٜتشسث ٕٛعٔ ػاضبِٗ ،ؾعٛضِٖ ،أفهاضِٖ ..اخلٖٚ .صا
غالف ايسضاغ ١ايهُ quantitative study ١ٝاييت ؼسز
ايٓتا٥ر يف فُٛع َٔ ١املتػريات أ ٚايٓكاط.
أزٚات ايسضاغٚ ١تطبٝكٗا
اغتدسّ

ايباسجٕٛ

أزاتني

ُٖا:

أٚال:

اغتباْ١

ع ١ٓٝايسضاغ١

()Questionnaire

اغتٗسفت ايسضاغ ١فُٛعتني َٔ املؿاضنني; ايع١ٓٝ

ؾاضنٛا يف َػام ٜعتُس ايتعًِ اـسَ ٞيف ْٗا ١ٜايفكٌ

األٚىل تهُٓت ثالخ فُٛعات َٔ ايطًب ١يف َػتٜٞٛ

ايسضاغ ٞايجاْ ٞيًعاّ .2015- 2014

ثاْٝا :املكابً١

(ايبهايٛضٜٛؽ ٚاملادػتري) املػذًني يف ثالثَ ١ػاقات

ايؿدكٚ (Interview( ١ٝاييت متت َع أعها ٤اهل١٦ٝ

كتًف ١يف ايتدككات اإلْػاْٚ ١ٝايعًُٚ ١ٝايتطبٝك.١ٝ

ايتسضٜػ ١ٝاملؿاضنني يف ايتسضٜؼ املعتُس عً ٢ايتعًِ

ٚايع ١ٓٝايجاْ ١ٝنُت ع ١ٓٝأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚتأيفت

اـسَٚ ٞشيو بعس االْتٗا َٔ ٤عًُ ١ٝايتسضٜؼ.

َٔ ثالث َٔ ١األغاتص َٔ ٠محً ١ايسنتٛضا ٙايص ٜٔبازضٚا

ٚغكٛم االغتباْ ١اييت أعست يكٝاؽ َس ٣ايفا٥س٠

باغتدساّ "ايتعًِ اـسَ "ٞنذع َٔ ٤املػاقات اييت
ٜسضغْٗٛاٚ .قس أدطٜت ايسضاغ ١يف اؾاَع ١االغالَ١ٝ
بػع ٠خالٍ ايعاّ ايسضاغ 2015- 2014 ٞسٝح مت تطبٝل
ايتسضٜؼ املعتُس عً ٢ايتعًِ اـسََ ٞع بسا ١ٜايعاّ
ايسضاغ ٞيف َػت ٣ٛايبهايٛضٜٛؽ عً )88( ٢طايبا

ٚظعت عً ٢فُٛع ايطًب ١ايصٜٔ

املتشكك َٔ ١اؾرتاى ايطالب يف َػام ٜػتٓس يططٜك١
ايتعًِ اـسَ ٞفكس تهْٛت األزا َٔ ٠أضبع )4( ١قاٚض
ٖ :ٞاجملاٍ األنازميٜٚ ،ٞته َٔ ٕٛمثاْ )8( ٞفكطات،
اجملاٍ ايؿدكٜٚ ،ٞته َٔ ٕٛأضبع ( )4فكطات ،اجملاٍ
اجملتُعٜٚ ،ٞته َٔ ٕٛأضبع ( )4فكطات ،اجملاٍ املٗين،

ٜٚته َٔ ٕٛأضبع ( )4فكطات .نُا استٛت االغتباْ١

االغتباْ ،١فكس مت سػاب قَ ُ٘ٝعاٌَ ايجبات نطْٚبار

عً ٢ثالث ١أغ ١ً٦بٓٗاٜات َفتٛس ١نُا ٜٗ )1 :ًٜٞتِ ايتعًِ

أيفا يالغتباْٚ ١ناْت = .0,92

اـسَ ٞبايعٌُ َع ف٦ات اجملتُع احملً ٞش ٟٚايعالق ١ؿٌ

ٚيتشسٜس احملو املعتُس يف ايسضاغ ،١مت ؼسٜس طٍٛ

املؿانٌ اييت تَُِٗٗ ،ا ٖ ٞأِٖ إهابٝات اؾرتانو
يف ٖصا ايٓٛع َٔ ططم ايتعًِ؟ َ )2اٖ ٞيف اعتكازى أِٖ
اـربات ٚاملٗاضات املهتػب َٔ ١األْؿط ١اييت ٚانبت
تطبٝل ٖصا ايٓٛع َٔ ايتعًِٚ ،نٝف ميهٔ بطأٜو
ؼػٗٓٝا؟  َٔ )3خالٍ ػطبتو يف املػام ،قف نٝف
غاعس ٖصا ايٓٛع َٔ ايتعًِ عً ٢تػٝري ططٜكْ ١عطتو

اـالٜا يف َكٝاؽ يٝهطت اـُاغ َٔ ٞخالٍ سػاب
املس ٣بني زضدات املكٝاؽ ( َٔٚ )4=1- 5ثِ تكػُ٘ٝ
عً ٢أنرب ق ١ُٝيف املكٝاؽ يًشك ٍٛعً ٢ط ٍٛاـً١ٝ
أٚ ،)0,80=5/4( ٟبعس شيو مت إنافٖ ١ص ٙايك ١ُٝإىل أقٌ
ق ١ُٝيف املكٝاؽ (بسا ١ٜاملكٝاؽ ٚ ٖٞٚاسس قشٝح
ٚشيو يتشسٜس اؿس األعً ٢هلص ٙاـً١ٝ

(Thorndike,

يًكهاٜا اجملتُع١ٝ؟

(ٖٚ ،1997هصا أقبح ط ٍٛاـالٜا نُا َٖٛ ٛنح

خطٛات بٓا ٤أزٚات ايسضاغ١

يف اؾس ٍٚايتاي:ٞ

قاّ ايباسج ٕٛبإعساز أزا ٠ايسضاغ- ١االغتباْ- ١يًتعطف
عً ٢ايفٛا٥س اييت سككٗا ايطًب ١عرب َؿاضنتِٗ يف عسز
َٔ املػاقات اييت تتبع أغًٛب ايتعًِ اـسَ )SL( ٞيف
تطبٝل اؾع ٤ايعًُٚ .ٞاتبع ايباسج ٕٛاـطٛات ايتاي ١ٝيف
إعساز االغتباْ :١االطالع عً ٢األزب ايرتبٚ ٟٛايسضاغات
املتعًك ١بايتعًِ اـسَٚ ٞاالغتفازَٗٓ ٠ا يف بٓا ٤االغتباْ١
ٚقٝاغ ١فكطاتٗا  َٔٚأُٖٗا زضاغات

;(Davis, 2013

) ،Kearney, 2013; Sevier et al, 2012ؼسٜس اجملاالت
ايطٝ٥ػ ١اييت مشًتٗا االغتباْٚ ،١ؼسٜس ايفكطات اييت تكع
ؼت نٌ فاٍ ،تكُ ِٝاالغتباْ ١يف قٛضتٗا األٚي،١ٝ
ؼه ِٝاالغتباْ ١ثِ تطٜٛطٖا ٚتعسًٜٗا يف ن ٤ٛخربات

جدول 1

المحك المعتمد في الدراسة
طول الخمية

الوزن النسبي المقابل لو

درجة الموافقة

من 1,5-1

من %63 - %02

منخفضة جدا

أكبر من -1,5

أكبر من %20- 63%

منخفضة

أكبر من -0,3

أكبر من % 35- 20

معتدلة

0,32
6,,2

أكبر من -6,,2

أكبر من %5,-%35

مرتفعة

أكبر من 2-,,02

أكبر من%122-%5,

مرتفعة جدا

,,02

ٚيتفػري ْتا٥ر ايسضاغٚ ١اؿهِ عًَ ٢ػت٣ٛ
االغتذاب ،١اعتُس ايباسج ٕٛعً ٢تطتٝب املتٛغطات

ايباسجني يتػتكط االغتباْ ١يف قٛضتٗا ايٓٗا.١ٝ٥

اؿػاب ١ٝعًَ ٢ػت ٣ٛاحملاٚض يألزا ٠نهٌ َٚػت٣ٛ

ٚيًتشكل َٔ قسم االغتباْ ١مت عطنٗا عً ٢ثالث١

ايفكطات يف نٌ قٛضٚ ،قس سسز ايباسج ٕٛزضد١

قهُني َٔ ش ٟٚاـرب ٠يف فاٍ ايسضاغٚ ،١مت األخص
بآضاٚ ِٗ٥إدطا ٤ايتعسٜالت اييت اقرتست.

ٚمت تطبٝل

االغتباْ ١املعسي ١عً ٢ع ١ٓٝاغتطالعَ ١ٝه)16( َٔ ْ٘ٛ
طايبا ،ثِ أزخًت ايبٝاْات يف اؿاغٛب َٔ خالٍ بطْاَر
ايطظّ اإلسكا ١ٝ٥يًعً ّٛاالدتُاعٚ .(SPSS) ١ٝمت إدطا٤
بعض ايتشًٝالت اإلسكا ١ٝ٥ايٛقف ١ٝاألغاغ ١ٝيًتأنس
َٔ قشٚ ١زق ١ايبٝاْات املسخً.١

ٚقس اغتدطدت

َعاَالت االتػام ايساخً ٞيهٌ قٛض َٔ قاٚض
االغتباْٚ ١نصيو يهٌ فكط َٔ ٠خالٍ سػاب ايعالق١
بني ايسضد ١ايهً ١ٝيهٌ قٛض ٚايفكطاتٚ ،بني ايسضد١
ايهً ١ٝيألزاٚ ٠ايفكطاتٚ ،بني زضد ١احملٛض ٚايسضد١
ايهً ١ٝيألزاٚ ٠ناْت مجعٗٝا دٝس .٠أَا بايٓػب ١يجبات

املٛافك ١سػب احملو املعتُس يًسضاغ.١
ٚبايٓػب ١يًُكابً ١ايؿدكَ ١ٝع َسضغ ٞاملػاقات ،فكس
مت ايرتتٝب يعكس يكا٤ات َٚكابالت ؾب٘ َٓعُ١

(Semi-

َ )structured interviewsع نٌ َسضؽ عٝح تططح
أغ ١ً٦بٓٗاٜات َفتٛس )Open-ended questions( ١تسٚض
س ٍٛطبٝع ١ػطبتِٗ يف ايتسضٜؼ املبين عً ٢ايتعًِ
اـسََ ٞع بٝإ اإلهابٝات ٚايػًبٝات ٚتٛقٝاتِٗ.
َٚتابع٘ يصيو ٚيًتأنٝس عًْ ٢تا٥ر املكابً ،١طًب َِٓٗ
َٔ خالٍ ايربٜس اإليهرت ْٞٚنتاب ١ػطبتِٗ َٔ خالٍ
اإلداب ١عً ٢األغ ١ً٦ايتاي :١ٝنٝف مت تطبٝل ايتسضٜؼ
املعتُس عً ٢ايتعًِ اـسَ َٔ ٞسٝح (االغتعساز
ايؿدك – ٞايتدطٝط يًتذطب – ١اغتدساّ ايُٓاشز –

مجلد  11عدد  1يناير0211 ،

جتربة التدريس املستند للتعلم اخلدمي ( ) SLيف اجلامعة اإلسالمةة بزة :اإلاجابةا ااملعقاا
سناء أبق داه اآخران

إقٓاع ايطًبَ – ١تابع ١ايتذطب – ١تك ِٝٝايتذطب)١؟ َا أِٖ

ٚايتطٜٛط سَٛ ٍٛنٛع ايتعًِ اـسَ :ٞاألٚىل

املعٛقات اييت قازفت تطبٝل ايتذطب( ١إزاض،١ٜ

تعطٜفٚ ١ٝايجاْ ١ٝتفك ١ًٝٝس ٍٛآيٝات ايتعاٌَ َع

فتُع ،١ٝؾدك ،١ٝأنازمي)١ٝ؟ َا أِٖ اإلهابٝات؟

َٛنٛع ايتعًِ اـسَ.ٞ

ٌٖ تٛدس قكل لاسات ممٝع٠؟ إشا ناْت اإلداب١
بٓعِ اشنطٖا؟ َٚاٖ ٞتٛقٝاتهِ غكٛم ٖصا ايٓٛع

.2

ايتدطٝط يعًُ ١ٝايتطبٝل قبٌ بس ٤ايفكٌ
ايسضاغٚ ٞتهُني َٛنٛع ايتعًِ اـسَ ٞنُٔ

َٔ ايتعًِ؟

خط ١تسضٜؼ نٌ َٔ املػاقات ايجالث١
ايتدكك:١ٝ

املعاؾ ١االسكا١ٝ٥
َٔ أدٌ َعاؾ ١ايبٝاْات

ايسقٝكَٚ ١ػام اإلزاض ٠ايرتب ١ٜٛاييت ترتاٚح عسز

ايهُ ١ٝإسكاٝ٥ا ،مت

غاعات نٌ َٓٗا  3غاعات َعتُسٚ .ٙنصيو

اغتدساّ بطْاَر ايطظّ اإلسكا ١ٝ٥يًعً ّٛاالدتُاع١ٝ

مت ػٗٝع منٛشز "ٚقف تفك "ًٞٝيهٝف ١ٝتٓفٝص

)ٚ ،(SPSSشيو باغتدساّ املعاؾات اإلسكا١ٝ٥

خط ١ايتعًِ اـسَٚ ٞؾطس٘ يًطًب ١سٝح تهُٔ

ايٛقفٚ .١ٝقس مت َعاؾ٘ ايبٝاْات ايٓٛع ١ٝايت ٢مجعت

ايُٓٛشز فهط ٠املؿطٚع ٚأٖساف٘ َٚتطًبات٘

َٔ خالٍ ؼًْ ٌٝتا٥ر املكابالت ؼًٝال شا طبٝع١

املازٚ ١ٜايعَٓٚ ١ٝططم ايكٝاؽ ايكبً ٞيًُٗاضات

تفػري ،١ٜسٝح مت تكػ ِٝاملعًَٛات إىل عس٠

ثِ األْؿطٚ ١ططم ايكٝاؽ ايبعس.ٟ

َٛانٝع/قاٚض  themesضٝ٥ػٚ ١اييت قػُت إىل
َٛانٝع فطع ٚ .subthemes ١ٝيتػٗ ٌٝعًُ ١ٝايتشًٌٝ

ايتدطٝط

ايعُطاْٞ

ٚاألسٝا٤

.3

تٓفٝص ظٜاضات اغتطالع ١ٝملؤغػات اجملتُع شات

أعط ٞنٌ َٛنٛع ضَع (َجٌ  ٚ )A, B, ..نٌ َٛنٛع

ايعالقٚ ١اييت تك ّٛبتكس ِٜخسَات َطتبط١

فطع ٞضَع آخط ٜتعًل بطَع املٛنٛع ايطٝ٥ؼ (َجٌ A1,

مبٛنٛع املػام ٚعكس االتفاقات املٛنش١

 )A2,….ثِ مت تٛظٜع ٖص ٙايطَٛظ نٌ ضَع َكابٌ

يألزٚاض املطًٛبَ( ١جاٍ :ايتكَ ٢سضؽ َػام

ايفكط ٠اييت تالٖٚ ُ٘٥هصا ثِ مت مجع املٛنٛعات

ايتدطٝط ايعُطاْ ٞبطٝ٥ؼ بًس" ١ٜخعاع"١

املتؿابٗ ١ثِ عطنٗا ٚاغتدالم َعاْٗٝا.

ٚأعها ٤اجملًؼ ايبًس ٟيعطض َٛنٛع املػام
عًٚ ِٗٝتطتٝب اإلدطا٤ات اييت تتطًب َػاعس٠

ايٓتا٥ر ٚاملٓاقؿ١

ايطًب ١يف إعاز ٠ؽطٝط َسٜٓتِٗ اييت مت تسَري

ْتا٥ر ايػؤاٍ االَ :ٍٚاٖ ٞاـطٛات اييت اتبعت يتطبٝل

دع ٤نبري َٓٗا خالٍ اؿطب األخري ٠عً ٢غع٠

ايتسضٜؼ املعتُس عً ٢ايتعًِ اـسَ ٞيف ثالثَ ١ػاقات

يف قٝف ٚ .)2014قس مت إعساز مناشز خاق١

داَع( ١ٝاألسٝا ٤ايسقٝك ،١ايتدطٝط ايعُطاْٚ ،ٞاإلزاض٠

بايتدطٝط يًُؿاضٜع اـسَ ١ٝسٝح قاّ ايطًب١

ايرتب )١ٜٛيف اؾاَع ١اإلغالَ ١ٝبػعٚ َٔ ٠دٗ٘ ْعط

بتعب٦تٗا ٚنتاب ١عٓٛإ املؿطٚع ٚاملؤغػ١

َسضغٖ ٞص ٙاملػاقات؟

املػتٗسف١

اغتٗسفت ايتذطب ١ثالخ فُٛعات َٔ ايطًب ١املػذًني

ايؿطٜه ١اييت غتٓفص املؿطٚع َع ايطًب١

يف ثالثَ ١ػاقات كتًف :ٖٞ ١ايتدطٝط ايعُطاْ ٞيف

ٚنُاْات ؼكٝل اغتساَ ١املؿطٚع.

نً ١ٝاهلٓسغ( ١بهايٛضٜٛؽ) َٚػام األسٝا ٤ايسقٝك١
(بهايٛضٜٛؽ) يف نً ١ٝايعً ّٛايكشَٚ ١ٝػام اإلزاض٠
ايرتبَ( ١ٜٛادػتري) يف نً ١ٝايرتبٚ .١ٝقس بسأ ايتطبٝل يف
اؾاَع َٔ ١خالٍ عس ٠خطٛات ْٛدعٖا فُٝا :ًٜٞ
.1

.4

َٔ

اـسَ١

ٚآيٝات

ٚاؾٗات

عكس املسضغ ٕٛعس ٠ادتُاعات يتؿذٝع ايطًب١
عً ٢خٛض ٖص ٙايتذطبٚ ١ؾهًٛا "فُٛعات
َٔ ايطًب "١تعٌُ عًَٛ ٢نٛع قسز َٔ
َٛنٛعات املػام ؽسّ اجملتُعٚ ،غًٗٛا

املبازض ٠ايؿدك ١ٝيجالثَ َٔ ١سضغ ٞاؾاَع١

عًُٝات تٛاقًِٗ َع املؤغػات شات ايعالق،١

ٚاالغتعساز ايٓفػ ٞـٛض ٖص ٙايتذطب ١بعس

نُا تابعٛا عًُ ١ٝايتٓفٝص ،سٝح مت ؽكٝل

سهٛض ٚضؾيت عٌُ عكستٗا عُاز ٠اؾٛز٠

ٚقت يهٌ فُٛع ١ملٓاقؿ ١ػطبتٗا خالٍ

َطاسٌ تٓفٝص املؿطٚع َع تٛدٗٗٝا ،بٌ قاّ

اجملاٍ ٚإٕ اختًفت بعض ايؿ ٤ٞيتتُاؾَ ٢ع

املسضغ ٕٛمبؿاضن ١ايطًب ١يف بعض أْؿطتِٗ

خكٛق ١ٝاجملتُع.

ٚظٜاضاتِٗ املٝساْٚ .١ٝيتؿذٝع ايطًب ١عً ٢اإللاظ
املتُٝع مت ؼفٝع ايطًب َٔ ١خالٍ اإلعالٕ عٔ
تكسٜط خام ألفهٌ املؿاضٜع املكسَ َٔ ١خالٍ
ايسضدات اييت غتُٓح  َٔٚخالٍ عطض األعُاٍ
املُٝع ٠عرب ايكفشات ايؿدك ١ٝيًُسضغني
ٚقفش ١ايتعًِ اـسَ ٞايتابع ١يعُاز ٠اؾٛز٠
ٚايتطٜٛط.
.5

قاّ

بعض

َسضغٞ

املػاقات

باغتدساّ

ايتهٓٛيٛدٝا يف تٓفٝص ػطب ١ايتعًِ اـسَٞ
سٝح قاّ َسضؽ َػام األسٝا ٤ايسقٝك ١ايطب١ٝ
ايتؿدٝك ١ٝبإْؿا ٤فُٛع٘ خاق٘ عً٢
ايفٝػبٛى  Facebookهلصا ايٓؿاط ملتابع١
تكسّ ايطًب ١أثٓا ٤ايتطبٝل ٚايتٓفٝص ٚايتفاعٌ َع
ايطًبٚ ١ايطز عً ٢اغتفػاضاتِٗ بؿهٌ َػتُط
أثٓا ٤تطبٝل ػطب ١ايتعًِ اـسَ.ٞ
.6

ٚيًتأنس َٔ ؼكٝل أٖساف ايتعًِ اـسَ ٞيف
املػاقات ايػابك ،١سح َسضغ ٛاملػاقات ايطًب١
عً ٢أُٖ ١ٝتٛثٝل املؿاضٜع اـسَٚ ١ٝنٌ
ايتفاق ٌٝاملتعًك ١بٗا ٚايطًب َِٓٗ عطنٗا
َٓٚاقؿتٗا َٔ خالٍ منٛشز أعس يتك ِٝٝاملؿاضٜع
بٓا ٤عًَ ٢عاٜري مت ؼسٜسٖا َػبكا ٚإعالْٗا
يًطًبٚ ١تهُٓت (فهط ٠ايتذطب/١املؿطٚع –
ايتدطٝط يًُؿطٚع – األْؿط ١املٓفص – ٠اؾٗات
ايؿطٜه – ١ططٜك ١عطض ٚتٛثٝل املؿطٚع –
اغتساَ ١املؿطٚع – ايٓتا٥ر اييت تطتبت عً٢
املؿطٚع – ضأٚ ٟتك ِٝٝاؾٗات املػتٗسف١
ٚايؿطٜهٚ .)١يف ْٗا ١ٜايفكٌ مت إدطا ٤عطٚض
جملُٛعات ايطًبٚ ١مت تكُٗٝٝا َٔ َسضغٞ
املػاقات ٚفل املعاٜري اييت مت ؼسٜسٖا.

.7

ْٚالسغ مما غبل إٔ عًُ ١ٝاالغتعساز
ٚايتدطٝط اؾٝس يتذطب ١ايتعًِ املػتٓس إىل
ايتعًِ اـسَ َٔ ٞقبٌ َسضغ ٞاملػاقات ناْت
َتػًػً٘ َٓٚعُٚ ١تتفل َع خطٛات تطبٝل ٖصا
ايٓٛع َٔ ايتعًِ يف ايتذاضب اييت طبكت يف ٖصا

ْتا٥ر ايػؤاٍ ايجاَْ :ٞاٖ ٞاإلهابٝات ٚاملعٛقات اييت
ٚادٗت تطبٝل ايتعًِ اـسَٚ َٔ ٞدٗ٘ ْعط َسضغٞ
املػاقات اؾاَع ١ٝايجالثٚ ١ايطًب ١املػتفٝسٜٔ؟
يكس سككت ايتذطب ١لاسات َتكسَٚ ١سككت أٖسافٗا
بأؾهاٍ َتعسز ٠قبػت ايفهط ٠باإلبساع ٚايتُٝع ٚفاقت
سذِ ايتٛقعات ٚتكسَت عً ٢األٖساف اييت ٚنعتٗا
اؾاَع َٔ ١خالٍ املسضغني املؿاضنني يف ايتذطب.١
ٚميهٔ إمجاٍ ٖص ٙاإلهابٝات َٔ ٚدْٗ ١عط ايطًب١
ٚاملسضغني املؿاضنني عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
إهابٝات عًَ ٢ػت ٣ٛايطًب ،١اْعهػت ايتذطب ١عً٢
ايطًبَٓ َٔ ١اح عس ٠بؿهٌ َباؾط عً ٢أزا ِٗ٥سٝح
لاح ايتذطب ١بٓػب َتفاٚت ١يف مجٝع املؿاضٜع اييت قسَٗا
ايطًبٚ ١انتػابِٗ يًُٗاضات ايعًُ ١ٝيف املػام بططٜك١
دسٜس ٠متهِٓٗ َٔ مماضغتٗا نكاز ٠يف اجملتُع إناف١
إىل َٗاض ٠ايتٛثٝل ٚعطض اإللاظات ،نُا غطغت
ايتذطب ١ايجك ١يس ِٜٗعٝح أقبح يس ِٜٗايكسض ٠عً٢
ايطبط بني املعً ١َٛايٓعطٚ ١ٜايتطبٝل ايعًُ ٞعً ٢أضض
ايٛاقع ٚإٔ مبكسٚضِٖ فعٌ ايهجري ٚايٓذاح ضغِ سساث١
ايتذطبٚ ١قً ١اـرب ،٠نُا بجت ايتذطب ١ضٚسا دسٜس ٠يف
ايطًبٚ ١ععظت يس ِٜٗبعض املٗاضات يف ايتعًٚ ِٝايعٌُ
بطٚح ايفطٜل ٚتععٜع ايتعاٚ ٕٚايعٌُ اؾُاعٚ ٞايكسض ٠عً٢
اختٝاض َٛانٝع شات أُٖٚ ١ٝإسساخ تػٝري دصض ٟيف
ؾدكٝات املؿاضنني َٔ خالٍ ايتعاٌَ فَٛ ٢نٛعات
ايتدكل َع ايعامل اـاضد" ٞخاضز أغٛاض اؾاَع."١
إهابٝات عًَ ٢ػت ٣ٛاؾاَع ،١اغتفازت اؾاَعَٔ ١
ايتذطب ١بططٜكَ ١باؾط َٔ ٠سٝح تععٜع مسع ١اؾاَع١
نُؤغػ ١ضا٥س ٠ؼا ٍٚاالغتفاز َٔ ٠فٗٛز طالبٗا
يتكس ِٜخسَ ١سكٝك ١ٝيًُذتُع احملًٚ ،ٞتؿبٝو عالقات
إهاب ١ٝبني اؾاَعَٚ ١ؤغػات اجملتُع احملً ،ٞمما أبطظ
اغِ اؾاَع ١يس ٣ؾطا٥ح َتعسز ٠يف اجملتُعٚ ،ميهٔ
ايك ٍٛإٔ نجريا َٔ ؾٗازات ايجٓاٚ ٤اإلعذاب اييت غذًٗا
اجملتُع احملً ٞنُٔ ايتكاضٜط ايٛضقٚ ١ٝايؿٗازات املػذً١
عرب األفالّ ايتٛثٝك ١ٝاييت قسَتٗا ايتذطب ١تسٍ بؿهٌ
ٚانح عً ٢ايٓذاح املُٝع يًتذطب ١يف ؼػني قٛض٠
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اؾاَعٚ ١ػػٝس زٚضٖا اـسَ .ٞنُا غذًت ايتذطب١

َجُط ٠متجًت يف ْكٌ األٜتاّ َٔ َطبع االْػالم عً ٢ايصات

منصد٘ ٚانش ١يًعٌُ ٚتٛثٝكا ميهٔ ايبٓا ٤عًٚ ٘ٝاإلفاز٠

ٚنعف ايجك ١بايٓفؼ إىل َطبع االْفتاح ٚاملبازضٚ .٠ميهٔ

َٓ٘ يف َػاقات أخط ٣نُا سسخ يف نٌ نً ١ٝايعًّٛ

تًدٝل ٖص ٙايتذطب ١نايتاي :ٞمت اختٝاض أٜتاّ َٔ عُط

ايكش ١ٝسٝح تبٓت تٓفٝص ػطب ١ايتعًِ اـسَ ٞيف عسز

 18- 15غٓٚ ،١مت إدطاَ ٤كابالت َعِٗ س ٍٛأِٖ

َٔ َػاقات ايهً.١ٝ

املؿهالت اييت ٜعاَْٗٓ ٕٛا.

إهابٝات عًَ ٢ػت ٣ٛاجملتُع ،سٝح أغُٗت ايتذطب ١يف

ايتهٝف َع اجملتُع اـاضد ٞنأِٖ املؿهالت

تععٜع ايتفاعٌ ايهبري َٔ األٖايٚ ٞممجً ٞاجملتُع احملًٞ
ٚؾعٛضِٖ بايفدط مبؿاضنتِٗ اإلهاب ١ٝيف بٓا ٤اجملتُع،
نُا أفازت ايتذطب ١يف إسساخ فطم إهاب ٞيف سٝا٠
املػتفٝس َٔ ٜٔايؿطا٥ح اجملتُع ١ٝنُا أٚضزت ػطب١
ايتأثري ايكٝاز ٟيف ؾطا٥ح األطفاٍ يف املساضؽ ايصٜٔ
تعطنٛا يفكس عا٥التِٗ ٚؾطا٥ح األٜتاّ ٚأضاٌَ ايؿٗسا،٤
ٚنصيو األثط ايتٛع ٟٛيف ايب ١٦ٝايكش ١ٝيؿطا٥ح األطبا٤
ٚاملُطنني ٚعُاٍ ايٓعافٚ ،١نصيو َا أسسث٘ َػام
ايتدطٝط ايعُطاْ َٔ ٞتٛفري َػح ؾاٌَ ٚؽطٝط إلعاز٠
إعُاض بًس ٠خعاع.١
قكل لاسات ممٝع ٠يف ػطب ١ايتعًِ اـسَ :ٞبطظت
ايعسٜس َٔ قكل ايٓذاح اييت غذًٗا ايطًب ١أثٓا٤
مماضغ ١ايتعًِ اـسَٚ ٞاييت دػست قسضات ايطًب ١يف
قٝاز ٠ايصات ٚاآلخطَٚ ٜٔتابعتِٗ ٚإقطاضِٖ عً ٢ايٓذاح.
يكس أبطظت ايتذطب ١إٔ ايطًب ١قازض ٕٚعً ٢كاطبِٖ َٔ ١
أعًَ َِٗٓ ٢ػتٚ ٣ٛثكافٚ ١زضد ١عًُ ١ٝنُا يف ايتجكٝف
ايكش ٞايص ٟقازت٘ فُٛع َٔ ١ايطايبات يف٦ات األطبا٤
ٚاالغتؿاضٜني يف املػتؿفٝاتٚ ،ايتدطٝط املعُاض ٟملس١ٜٓ
مل ٜبل َٓٗا االستالٍ غ ٣ٛأثط بعس عني يته ٕٛضؤٜتِٗ
أَال دسٜسا يف اؿٝاَٛ ٠ثكا عرب خطا٥طِٗ املعُاض.١ٜ
نُا بطظت َعامل ايٓذاح يًتذطب ١يف بعسٖا اإلْػاْ ٞيف
َػام ايكٝاز ٠سني اغتٗسفت إسس ٣طايبات املادػتري
ؾطو َٔ ١األٜتاّ َٔ "َعٗس األٌَ يألٜتاّ" ٚايص ٟأْؿأ
عاّ  1949إلٜٛا ٤األٜتاّ بعس ْهبٜٚ .1948 ١بًؼ عسز
األٜتاّ ايصٜ ٜٔعٝؿ ٕٛعً ٢أضض املعٗس قطابٜ 100 ١تِٝ
تؿهٌ ايبٓات قطاب ١ايجًح ٚترتاٚح أعُاض األٜتاّ َا بني 5
اىل  18غٜٓٚ .١كسّ املعٗس اإلٜٛاٚ ٤ايطعا ١ٜايؿاًَ ١ايؿب٘
أغط ١ٜعً ٢املػت ٣ٛاالدتُاعٚ ٞايٓفػٚ ٞايتعًُٞٝ
ٚايكشٚ ٞايػصاٚ ٞ٥ايهػاَ( ٞ٥عٗس األٌَ يألٜتاّ،
 .)2016ػطبَ ١عٗس األٜتاّ ػطب ١ممٝعٚ ٠قك ١لاح

ٚقس دا٤ت َؿهً١

ايباضظ ،٠سٝح عرب األٜتاّ أِْٗ ال ٜػتطٝعَ ٕٛبازي١
أقطاِْٗ َٔ أقاضبِٗ اؿسٜح نُا أِْٗ ال ٜػتطٝعٕٛ
ايتعاٌَ َع األَٛض املػتكبً( ١ٝاؿٝا ٠اؾاَعٚ ١ٝاؿٝا٠
ايعٚدٚ )...١ٝيس ِٜٗؽٛف َٔ زخٖ ٍٛص ٙايتذاضب
اؾسٜسٚ .٠نإ ٖسف املؿطٚع ايص ٟمت ايرتنٝع عًٖٛ ٘ٝ
إنػابِٗ َٗاضات قٝاز ١ٜسٝات ١ٝميتًو َٔ خالهلا ايٝتِٝ
يٝؼ ايكسض ٠عً ٢ايتهٝف َٗٚاضات ايتٛاقٌ بٌ ايتأثري يف
اجملتُع َٔ خالٍ غطؽ ثك ١ايٝت ِٝبٓفػ٘ٚ .يتشكٝل ٖصا
اهلسف قٝػت ايعسٜس َٔ األْؿط ١خالٍ فرت ٠أضبع ١أؾٗط
بايتعاَ ٕٚع َؤغػات ؾطٜه ١ناهل ١٦ٝاألًٖ ١ٝيطعا١ٜ
األغطٚ ٠إزاض ٠املعٗس يألٜتاّ ٚاؾاَع ١اإلغالَ ١ٝمما
أعطْ ٢تا٥ر َبٗط ٠عربت عٓٗا إسس ٣ايفتٝات ايٝتُٝات
بايؿهٌ ايتاي" :ٞيكس أقبشت اآلٕ قازض ٠عًَٛ ٢ادٗ١
اؿٝا ،٠يكس فُٗت اآلٕ أَٛضا نجري ،٠إْين أًَو ععمي١
قٚ ١ٜٛقسض ٠فا٥ك ١عً ٢ايتعاٌَ َع ايعسٜس َٔ األَٛض،
ميهٓين إٔ أْاقـ أغاتص ٠اؾاَعٚ ١أقاضب ،ٞيكس
أقبشت أَتًو ٖسفا ٚانشا ؿٝات ٞبٌ يكس قُت بٛنع
خط ١ؾاًَ ١ملا أضغب إٔ أن ٕٛعً ٘ٝيف املػتكبٌ"َٔٚ .
َؤؾطات ايٓذاح هلصا املؿطٚع تبين إزاضَ ٠عٗس األٜتاّ
يفهطٚ ٠آيٝات ٚأْؿط ١املؿطٚع يتطبٝك٘ َٓٗذا تطبٜٛا
يًتػًب عًَ ٢ؿانٌ األٜتاّ ايٓفػٚ ١ٝاالدتُاع.١ٝ
ٚقس نإ ٖٓاى عسز َٔ املعٛقات اييت ٚادٗت تطبٝل
ٚتٓفٝص ايتعًِ اـسَْٛ ٞدعٖا فُٝا :٢ًٜ
يكس قاّ أعها ٤اهل ١٦ٝايتسضٜػ ١ٝاملؿاضن ٕٛيف ايتذطب١
بعٌُ ايرتتٝبات ٚاإلدطا٤ات املال ١ُ٥يهُإ لاح ػطب١
ايتعًِ اـسَ .ٞإال إٔ تٓفٝص ايتذطب٘ نُبازضٚ ٙادٗٗا
ايعسٜس َٔ املعٝكات ٚايتشسٜات ٚاييت تتفل َع األزبٝات
فٖ ٢صا اجملاٍ

( Said, Ahmad, Mansor, & Awang,

ٚ ،)2015; Umpleby and Rakicevik, 2007فُٝا ًٜٞ
تًدٝل ألِٖ املعٝكات:





سساث ١ايتذطب ١يس ٣ايطًبٚ ١املسضغني عً ٢سس

ايرتب ،١ٜٛاألسٝا ٤ايطب ١ٝايسقٝك )١تطاٚست َا بني (;93

غٛاٚ ،٤سادتٗا يٛقت ٚدٗس نبري يف املتابع١

 )83,3 ;90,6عً ٢ايتٛايَ ،ٞا ٜؿري إىل إٔ ٖٓاى َٛافك١

اإلزاضٚ ١ٜايفٓ.١ٝ

بسضدَ ١طتفع ١دسا َٚطتفع َٔ )١قبٌ ايطالب عًٖ ٢صا

تطزز ايطًبٚ ١ؽٛفِٗ َٔ عسّ ايٓذاح يف

احملٛضٚ ،بايتاي ٞفإٕ االغتفاز ٠األنازميٖ َٔ ١ٝصا ايٓٛع

ايتذطب ١ال غُٝا أْٗا ايتذطب ١األٚىل اييت ٜٓتكٌ
فٗٝا ايطًب َٔ ١ايتعًِ ايٓعط ٟإىل االنطاط يف
املٝسإ ايعًُ ٞيًُذتُع خاضز اؾاَعَٔ ١
خالٍ َػام ٜسضغ.ْ٘ٛ


نعف ثكاف ١اجملتُع إظاَ ٤فٗ ّٛايتعًِ اـسَٞ
مما أز ٣إىل ضفض أ ٚقسٚز ١ٜايتذاٚب اييت
ٚادٗٗا بعض ايطًبَ ١ع بعض املؤغػات ،مما
أز ٣إىل تػٝري عسز َٔ املؿاضٜع أ ٚبصٍ دٗس
إنايف إلقٓاع املؤغػات اييت تػتكبٌ ايطًب١
يًتعاَ ٕٚعِٗ.



عسّ ٚدٛز ٚسس ٠إزاض ١ٜكتك ١زاخٌ اؾاَع١
تعٓ ٢بايتٓػٝل َع املؤغػات اـاضدٚ ١ٝتكسّ
ايتػٗٝالت اإلزاض ١ٜإناف ١إىل ايسعِ املازٟ



ٚاإلزاض ٠ايرتبٚ ١ٜٛأبًػٛا عٔ ؼكٝل ايتعًِ اـسَ ٞيعسٜس
َٔ ايفٛا٥س ٚاملهاغب املتعًك ١بتعًُِٗ األنازمي ٞبسضد١
أعً َٔ ٢طًبَ ١ػام األسٝا ٤ايطب ١ٝايسقٝك.)83,3=ّ( ١
ٚتتفل ٖص ٙايٓتٝذَ ١ع ايٓتا٥ر اإلهاب ١ٝاييت غذًتٗا بعض
ايسضاغات ايػطبَ ١ٝجٌ زضاغ ١آًٜط ٚآخطٜٔ

)et

(Eyler

.al., 2001

ٜٚالسغ َٔ إدابات ايطًب ١عً ٢فكطات ٖصا اجملاٍ،
ٚدٛز تفاٚت يف ايتكسٜطات بني املػاقات ٖٚصا َطتبط
بطبٝع ١نٌ َػام ٚاملعاضف ايعًُٚ ١ٝاملٗاضات ٚايكِٝ
املتٛقع انتػابٗا َع َالسع٘ إٔ املتٛغط ايٓػيب يًفكط٠
املتعًك ١بايبٓس ايتاي" :ٞأْكح بإٔ ٜتِ اغتدساّ ٖصا ايٓٛع
َٔ األْؿط ١يف تسضٜؼ ايطًب ١اآلخط ٜٔايص ٜٔغًٝتشكٕٛ

ٚاملٗين.
شات ١ٝايتُٚ ٌٜٛايتهًف ١ايهبري ٠عً ٢ايطًب١

َػام األسٝا ٤ايسقٝكٜٚ ،١فػط ٖصا بػبب سذِ ايعٌُ

ايٛقت املدكل يًُػام ٚسذِ املٓٗر ٚايعسز
ايهبري يًطًب ١يف بعض ايؿعب ٜكًٌ َٔ فطم
ايٓذاح ٚايكسض ٠عًَ ٢تابع ١ايطًبٚ ١تفاقٌٝ
ػاضبِٗ.



َتفاٚت ١ؿس َا فكس متٝع طًبَ ١ػام ايتدطٝط ايعُطاْٞ

بٗصا املػام يف املػتكبٌ" نإ األقٌ بايٓػب ١يطًب١

َع ايٛنع االقتكاز ٟايكعب يف غع.٠


َٔ ايتعًِ قس ؼككت بؿهٌ ٚانح ،يهٔ بٓػب

قعٛب ١املٛا ١ُ٥بني غاعات ايسضاغٚ ١غاعات
ايعٌُ يف ٖصا ايٓٛع َٔ ايتعًِ.

ْتا٥ر ايػؤاٍ ايجايحَ :ا َس ٣ايفا٥س ٠املتشكك َٔ ١اؾرتاى
ايطالب يف أغًٛب َػام ٜعتُس عً ٢ايتعًِ اـسَ ٞيف
اجملاالت ايتاي :١ٝاألنازمي ،ٞايؿدك ،ٞاجملتُع،ٞ

ايص ٣نإ َطًٛبا َٔ ايطًب ١يف ٖصا املػام ٚايػايب عً٘ٝ
ايتجكٝف ايكش ٞفكس "نإ نبريا" سػب تعبريِٖ إىل
داْب اؾٗس ايص ٣بصٍ َٔ قبًِٗ خالٍ االْسَاز بف٦ات
كتًف َٔ ١اجملتُع ٚقاٚي٘ إقٓاعِٗ ببعض َفاِٖٝ
املػام األغاغٚ ١ٝاييت تالَؼ سٝاتِٗ اي ١َٝٛٝايعًُ.١ٝ
ٚبايٓػب ١يٓتا٥ر ؼً ٌٝفكطات اجملاٍ ايؿدك ٞفكس بٓٝت
ايٓتا٥ر يف اؾس 3 ٍٚإٔ املتٛغط اؿػاب ٞايٓػيب
يًفكطات بؿهٌ عاّ "عايٖٚ "ٞصا ٜعين إٔ ٖٓاى َٛافك١
بسضد ١نبري ٠دسا ٚضن َٔ ٢قبٌ ايطالب يف املػاقات
ايجالث ١عً ٢ايبٓٛز املتعًك ١باالغتفاز ٠ايؿدك َٔ ١ٝتطبٝل
ايتذطبٜٚ .١فػط ٖصا بانطاط ايطًب ١بؿهٌ سكٝكَ ٞع

املٗين؟

ف٦ات كتًف َٔ ١اجملتُع مما غاِٖ تًُػِٗ يبعض

بايٓػب ١يٓتا٥ر ؼً ٌٝفكطات اجملاٍ األنازمي ،ٞفكس

ايكهاٜا اجملتُع ١ٝاييت ٜػُع ٕٛعٓٗا ٚضمبا ال ٜعطفٕٛ

بٓٝت ايٓتا٥ر (نُا ٜٛنشٗا دس )2 ٍٚإٔ املتٛغطات
اؿػاب ١ٝايٓػب ١ٝيفكطات األزا ٠ايهً ١ٝيس ٣ايطًب ١يف
املػاقات اؾاَع ١ٝايجالث( ١ايتدطٝط ايعُطاْ ،ٞاإلزاض٠

نٝف ١ٝايتعاٌَ َعٗاٜ .السغ إٔ تكسٜطات طًب ١املادػتري
يف َػام اإلزاض ٠ايرتب ١ٜٛناْت عاي ١ٝيف ٖصا اجملاٍ َٔ
سٝح انتػاب ٚتععٜع َٗاضات ايتٛاقٌ يس ِٜٗيطبٝع١

مجلد  11عدد  1يناير0211 ،

جتربة التدريس املستند للتعلم اخلدمي ( ) SLيف اجلامعة اإلسالمةة بزة :اإلاجابةا ااملعقاا
سناء أبق داه اآخران

َؿاضٜعِٗ اـسَ ١ٝاييت تتطًب ايتٛاقٌ ٚقس أخصت

) Ye, 2012اييت بٓٝت أُٖٖ ١ٝصا ايٓٛع َٔ ايتعًِ يف

ايفكط ٠ايتاي ١ٝأعً ٢ايتكسٜطات "فعايٝات املؿطٚع غاعستين

ؼػني كطدات ايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝضبطٗا اؿكٝكٞ

يف ؼػني َٗاضات ايتٛاقٌ يس."ٟ

باجملتُع ٚايتعاٌَ َع ؼسٜات سكٝكٚ ١ٝغري َأيٛف.١

جدول 3
المتوسط الحسابي النسبي لفقرات المحور األكاديمي
اإلدارة
األحياء
التخطيط
البند
الحضري

فعاليات المشروع ساعدتني في

62

الدقيقة

56,0

التربوية
62,3

إدراك كيف يمكن لمفاىيم المساق

أن تطبق لحل مشاكل واقعية

من إيجابيات المشروع الذي

62

55,3

62,3

"أْؿط ١املؿطٚع غتػاعسْ ٞعً ٢ايتكطف مبػٛ٦ي١ٝ
أنرب اػا ٙايكهاٜا اجملتُع" ،"١ٝأْؿط ١املؿطٚع
املؿطٚع غاعستين عً ٢تفِٗ ٚدٗات ايٓعط االخط"٣
ٖٚصا َؤؾط َِٗ يسٚض ٖصا ايٓٛع َٔ ايتعًِ يف ضبط
ايطايب مبذتُع٘ ٚتععٜع َفٗ ّٛاملٛاطٓ٘.

تذكر المعمومات واستخداميا

بشكل أفضل في المستقبل

أنشطة المشروع ساعدتني عمى

احملٛض َٛافكتِٗ بسضد ١عاي ١ٝعً ٢ايعباضات ايتاي:١ٝ

أٚدست عٓس ٟإزضاى أفهٌ ؿكٛم املٛاطٔ"" ،أْؿط١

أنجزناه أننا سنكون قادرين عمى

فيم المبادئ األساسية لموضوع

ٜٚالسغ َٔ تكسٜطات ايطًب ١يف املػاقات ايجالث ١يف ٖصا

61,3

50,0

جدول 3

53.3

المتوسط الحسابي النسبي لفقرات المحور الشخصي
البند

المساق

األنشطة التي أنجزتيا خالل ىذا

المساق أوجدت عندي دافعية

62

52

61,0

أكثر اىتماما لممساعدة في حل

أكبر لممشاركة في المحاضرات

فعاليات المشروع أعطتني شعو ار
جيدا بقدرتي عمى حل المشاكل

62

51,0

61,0

أنشطة المشروع جعمت موضوع

62

52,5

55,5

أنصح بأن يتم استخدام ىذا النوع

65

44

61,0

من األنشطة في تدريس الطمبة

الكمي

أنشطة المشروع ساعدتني عمى

تعزيز الرؤى الشخصية

الحضري

الدقيقة

التربوية

66,0

52,5

55,5

56,0

52,5

64,5

56,0

55

66,,

والتطوير الذاتي

كنتيجة ألنشطة المشروع الذي

56,0

52,0

66,,

بقدرة أفضل عمى التعامل مع

المساق في المستقبل

أىمية العمل ضمن فريق

فعاليات المشروع ساعدتني في

قمنا بإنجازه أصبحت أشعر

اآلخرين الذين سيمتحقون بيذا

أنشطة المشروع جعمتني أدرك

مشاكل تتعمق بالمجتمع المحمي

تحسين ميارات التواصل لدي

المتعمقة بموضوع المساق

المساق أكثر متعة واثارة

ىذا المساق ساعدني كي أكون

التخطيط

األحياء

اإلدارة

62

51,0

5,,,

66

56,6

62,3

ٚبايٓػب ١يٓتا٥ر ؼً ٌٝفكطات اجملاٍ اجملتُع ،ٞتبني
ايٓتا٥ر يف اؾس 4 ٍٚإٔ املتٛغط اؿػاب ٞايٓػيب
يًفكطات بؿهٌ عاّ "عايٖٚ "ٞصا ٜعين إٔ ٖٓاى َٛافك١
بسضد ١نبري ٠دسا عً ٢ايبٓٛز املتعًك ١باالغتفاز٠
اجملتُع َٔ ١ٝسٝح إٔ األْؿط ١اـاق ١مبؿاضٜع ايتعًِ
اـسَ ٞغاعست ايطالب عً ٢فِٗ ايكهاٜا اـاق١
باملٛاطٓني ٚغاعستِٗ عً ٢إزضاى َػٛ٦يٝاتِٗ ػاٙ
اجملتُع ٚخاق ١يس ٣طًبَ ١ػام ايتدطٝط ايعُطاْٞ
َٚػام اإلزاض ٠ايرتبٖٚ ١ٜٛصا ٜتفل َع زضاغات

(Chan,

;2012; Deeley, 2010; Dewoolkar et al., 2011
Mariappan et al, 2005; Wilson, 2008; Yorio and

ناس من بيئات اجتماعية
متنوعة

الكمي

52,4

53,0

66,,

ٚبايٓػب ١يٓتا٥ر ؼً ٌٝفكطات اجملاٍ املٗين ،تبني ايٓتا٥ر
يف اؾس 5 ٍٚإٔ املتٛغط اؿػاب ٞايٓػيب يًفكطات
بؿهٌ عاّ "عايٖٚ "ٞصا ٜعين إٔ ٖٓاى َٛافك ١بسضد١
نبري ٠دسا عً ٢ايبٓٛز املتعًك ١باالغتفاز ٠املٗٓ َٔ ١ٝدطا٤
تطبٝل َؿاضٜع ايتعًِ اـسَٚ ٞخاق٘ يطًبَ ١ػام
ايتدطٝط ايعُطاْ ٞسٝح بٓٝت تكسٜطات ايطًب ١عً٢
ايعباض ٠ايتاي" :١ٝبعس اْتٗا َٔ ٞ٥املؿطٚع ؾعطت بجك١
أنرب يف إٔ اختٝاض ٟيًتدكل نُٗٓ ١املػتكبٌ نإ
اختٝاضا َٛفكا" يف إٔ اختٝاضِٖ طبٝع ١املؿطٚع اـسَٞ

غاِٖ بسضد ١عاي ١ٝيف تععٜع ثكتِٗ بأْفػِٗ ٚبكسضتِٗ

ٚانش ١دسا عً ٢ايطًب ١يف احملاٚض األضبع ١ايػابكَ ١ع

عً ٢خٛض غُاض املَٗٓ ١ػتكبال.

َالسعٚ ١دٛز تفاٚت يف تكسٜطات ايطًب ١يف املػاقات

جدول 4

ايجالث ١نُا ٜٛنح دسٖٚ .6 ٍٚص ٙايٓتٝذ ١تؤنس أُٖ١ٝ
اغتدساّ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتعًِ يف تععٜع ضبط املفاٖ ِٝيف

المتوسط الحسابي النسبي لفقرات المحور المجتمعي
البند
أنشطة المشروع أعطتني القدرة

عمى فيم القضايا الخاصة

التخطيط

األحياء

اإلدارة

الحضري

الدقيقة

التربوية

66,0

52,0

61,0

املػاقات املدتًف ١بكهاٜا اجملتُع ٚإتاس ١ايفطق ١يًطًب١
يف خٛض ايتذطب ١ؼت إؾطاف املسضؽ خالٍ فرت ٠زضاغ١
املػاقات املدتًف.١
جدول 6

بالمواطنين وادراك مسئوليتي
تجاه المجتمع

أنشطة المشروع ستساعدني عمى

مقارنة بين المتوسط الحسابي النسبي للمحاور االربعة
62

5,,,

البند

53,3

التصرف بمسئولية أكبر اتجاه

التخطيط

الحضري

اإلدارة

األحياء الدقيقة

التربوية

المحور األكاديمي

66

56,6

62,3

أنشطة المشروع أوجدت عندي

53

56,,

5,,,

المحور الشخصي

52,4

53,0

66,,

أنشطة المشروع ساعدتني عمى

53

53

53,3

المحور الميني

52,5

5,,3

53,1

55,5

5,,5

54,0

القضايا المجتمعية

إدراك أفضل لحقوق المواطن

تفيم وجيات النظر األخرى
الكمي

المحور المجتمعي

المتوسط الحسابي النسبي لفقرات المحور المهني
البند
من خالل المشروع ،تمكنت

من اكتساب خبرات عممية

التخطيط

األحياء

اإلدارة

الحضري

الدقيقة

التربوية

56,0

52,5

53,3

ايتعًِ اـسَ ٞيف تُٓٝتٗا َع ؽكٝل َػام أ ٚدع٤
َٔ َػام يف نٌ بطْاَر هلصا املٛنٛع.

االستٝادات يتهَ ٕٛطدعا يًُسضغني ٚايطًب ١يف

مستقبال

عمى تطوير الميارات

56,0

5,,3

53,3

املػاقات املدتًفَٚ ١طؾسا يتشسٜس عٓاَ ٜٔٚفٝس٠
ملؿاضٜعِٗ ايبشجٚ ١ٝايعًُ.١ٝ

المتعمقة بالتعاون مع

اآلخرين

بعد انتيائي من المشروع
شعرت بثقة أكبر في أن

61,3

5,

50,0

.3

أشعر بثقة أكبر بأنو

يًُؤغػات

اجملتُع١ٝ

ٚعٛا٥سٙ

املتٛقع١

عً٢

َؤغػاتِٗ ٚاجملتُع.
52

5,

55,5

يمكنني إنجاز مشاريع

.4

ؼفٝع أعها ٤اهل ١٦ٝايتسضٜػ ١ٝملجٌ ٖصا األغًٛب يف
ايتعً َٔ ِٝخالٍ اإلعالٕ عٔ دٛا٥ع عًَ ٢ػت٣ٛ

تتطمب عمل جماعي بشكل
جيد في المستقبل
الكمي

ايكٝاّ عًُ ١تٛع ١ٝسَٛ ٍٛنٛع ايتعًِ اـسََٔ ٞ
خالٍ آيٝات َتعسز( ٠ظٜاضات – ٚضف عٌُ – ْؿطات)

اختياري لمتخصص كمينة

المستقبل كان اختيا ار موفقا

سكط استٝادات ايف٦ات اجملتُع ١ٝاييت تطغب يف تًكٞ
خسَات قسز َٔ ٠اؾاَعٚ ١إعساز قا ١ُ٥بٗصٙ

بالنسبة لجيات التوظيف
أنشطة المشروع ساعدتني

تهُني كطدات ايتعًِ يًرباَر األنازميَٗ ١ٝاضات
عًُ ١ٝتطبٝكَٝ ١ٝساْٚ ١ٝبٝإ إَهاْ ١ٝاالغتفازَٔ ٠

.2

يمكن أن تكون مفيدة

5,,5

تٛقٝات ايسضاغ١
.1

جدول 5

55,5

54,0

52,5

5,,3

اؾاَع ١أ ٚست ٢عً ٢املػت ٣ٛايٛطين ألفهٌ املؿاضٜع

53,1

ٚعٓس َكاضْ ١املتٛغطات ايٓػب ١ٝيتكسٜطات ايطًب ١يف
اجملاالت األضبع :١األنازمي ،ٞايؿدك ،ٞاجملتُع،ٞ
املٗين ،ميهٓٓا اغتدالم إٔ َؿاضن ١ايطًب ١يف
َػاقات تعتُس عً ٢ايتعًِ اـسَ ٞنإ ي٘ فٛا٥س

يًُسضؽ ٚايطايب.
.5

ؽفٝض األعبا ٤األنازمي ١ٝيًُسضغني ايصٜ ٜٔطبكٕٛ
ٖصا ايٓٛع َٔ ايتعً ِٝأ ٚؽكٝل َػاعس كتل
يتكس ِٜايسعِ يًطًب.١
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جتربة التدريس املستند للتعلم اخلدمي ( ) SLيف اجلامعة اإلسالمةة بزة :اإلاجابةا ااملعقاا
سناء أبق داه اآخران

.6

.7

تطٜٛط مناشز خاق ١يًتعًِ اـسَ ٞعٝح ميهٔ

ايتُ ،ُٞٝفٛاظ ( .)2004فاعً ١ٝاغتدساّ ْعاّ إزاض٠

سٛغبتٗا ٚاالغتفاز َٔ ٠قٛاعس ايبٝاْات اييت تػٌٗ

اؾٛز ٠آٜع 9001 ٚيف تطٜٛط أزا ٤ايٛسسات اإلزاض١ٜ

عً ٢ايطًب ١اؿك ٍٛعً ٢ايبٝاْات ايالظَ ١يًتٛاقٌ .

يف ٚظاض ٠ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝيف األضزٕ َٔ ٚدْٗ ١عط

ٖٝهً ١خسَات ايتعًِ اجملتُع ٞأغ ٠ٛبايتسضٜب
املٝساْ ٞيف ايتعًٚ ِٝايكش ١عًَ ٢ػت ٣ٛاالزاض.٠

.8

تٛثٝل ايتذاضب ايٓادشٚ ١عكس اٜاّ زضاغ ١ٝأَ ٚؤمتط
يعطض ايتذاضب ايٓادش ١يالغتفازَٗٓ ٠ا ٚإعساز
َؿاضٜع يتُ ٌٜٛأْؿط ١ايتعًِ اـسَٞ

.9

ضغاي ١زنتٛضا ٙغري َٓؿٛض .٠داَع ١عُإ ،األضزٕ.
ايؿطفا ،ضٜٗاّ ( .)2016زٚض اؾاَعــات ايفًػــط١ٝٓٝ
مبشافعــات غــع ٠يف تفعٝــٌ املؿــاضن ١املسْٝــ١
يس ٣طًبتٗا ٚغـــبٌ تطٜٛـــــط .ٙضغايَ ١ادػتري غري
َٓؿٛض ،٠اؾاَع ١اإلغالَ ١ٝبػع ،٠فًؿطني.

تعُ ِٝايتذطبَ ١ا أَهٔ ٚتسضٜب َسضغَ ٞؤغػات
ايتعً ِٝايعاي ٞيف فًػطني عً ٢نٝف ١ٝتطبٝل ٖصا
ايٓٛع َٔ ايتعًِ .

ايكشطاْ ،ٞغامل ( .)2002تهُني ايتعًِ اـسَٞ
َٚؿطٚعات٘ يف َٓٗر ايرتب ١ٝايٛطٓ ١ٝيف املطسً١
ايجاْ ١ٜٛيف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز .١ٜفً ١داَع١

املطادع

املًو عبس ايععٜع يًعً ّٛايرتب ،١ٜٛايعسز - 53 ،15
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