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درجة توافر معايير التعلم الخدمي في مدارس محافظة 

الداخلية بسلطنة ُعمان من وجهة نظر المشرفين 

 التربويين

 

 
 

 
 

 

 الخالصة

التعلم الخدمي في مدارس محافظة الداخلية بسلطنة  هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على  درجة توافر معايير

ُعمان من وجهة نظر المشرفين التربويين ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، كما استخدمت االستبانة في جمع 

. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة مشرفاً وُمشرفة (67البيانات والمعلومات وتم تطبيقها على عينة مكونة من )

معايير التعلم الخدمي في مدارس محافظة الداخلية بسلطنة ُعمان من وجهة نظر المشرفين التربويين جاءت  توافر

الخدمة الهادفة، واالتصال  بدرجة متوسطة بشكل عام، كما جاءت متوسطة في جميع معايير الدراسة وهي:

التقدم ، واالنتشار واالستدامة ، كما  بالمنهج،  والتفكير والتأمل، والتنوع، وصوت الطلبة، والشراكات، ومتابعة

 المشرفين التربويين  من استجابات أفراد عينة الدراسة بينكشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

( تُعزى إلى متغيرات الجنس ، والمؤهل العلمي، والتخصص، أما ٌمتغير سنوات α≤0.05) الداللة عند مستوى

عدم وجود فروق في جميع المعايير ما عدا معيار صوت الطلبة حيث وجدت الفروق  إلى فتوصلت النتائج الخبرة

 لصالح سنوات الخبرة ألقل من عشر سنوات. 
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  ABSTRACT 

The present study aimed to identify  The availability dgree of service learning standards 

in the schools of the governorate of the aldakhilia in the Sultanate of Oman From the 

point of view of educational supervisors, study used a descriptive method also used the 

questionnaire to collect data and information were applied to a sample of (76) 

supervisors. The findings of the study showed that identify  The availability dgree of 

service learning standards in the schools of the governorate of the aldakhilia in the 

Sultanate of Oman From the point of view of educational supervisors was came 

Medium degree In all standards in general;  and medium in standards Meaningful 

Service, Link to Curriculum, Reflection, Diversity, student Voice, Partnerships, 

Progress Monitoring and Duration and Intensity.Results also showed that there were no 

significant differences at (α ≤ 0.05) in the study variables which are gender, academic 

level, Specialization, The results of the years of experience revealed that there were no 

differences in all standards except for the students' voice standard, where differences 

were found for years of experience of less than 10 years.  
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المقدمة:
 

 
هذا التحسين  ويركزتهتم النظم التعليمية الُمعاصرة بتحسين وتطوير العملية التعليمية بصورة ُمستمرة،  

والتطوير في المقام األول على تنمية وتطوير معارف ومهارات واتجاهات الطلبة، وذلك من خالل برامج 

ومشروعات وأنشطة صفية والصفية يُساهم فيها كافة الُمهتمين والٌمشاركين في العملية التعليمية من طلبة وٌمعلمين 

 بما يتضمنه من أفراد وُمنظمات ومؤسسات ووكاالت. وإدارة وأخصائيين وأولياء أمور والمجتمع المحلي

أحد مداخل تحسين وتطوير العملية التعليمية في المدارس الُمعاصرة حيث إنه استراتيجية  ويٌعتبر التعلم الخدمي

تعليمية تربط بين ما يتم تدريسه في الفصول الدراسية من مفاهيم وأفكار ودروس نظرية في المناهج الدراسية 

بالجانب العملي التطبيقي القائم على الٌممارسات والخبرات والتجارب وتضمينها في برامج ومشروعات موجه إلى 

-Kinloch&et.al., 2015, 40) ترتبط باحتياجاته الضرورية.  خدمات تُعالج قضايا ومشكالت مجتمعية واقعية

41)  

بة، والمسئوليات والمهام واألدوار المدنية التي يمكن ويركز التعلم الخدمي على التمية الشخصية واالجتماعية للطل

أن يقوموا بها، والتعلم األكاديمي وزيادة التحصيل واإلنجاز، واالستكشاف والتطلعات المهنية، وتطوير العملية 

  (Chambers & Lavery, 2018, 8) التعليمية بالمدارس، وتنمية المجتمع المحلي الُمحيط بالمدارس. 

م الخدمي إلى الُمساهمة في تنمية شخصية الطلبة بصورة شاملة وٌمتكاملة في كافة الجوانب، وإثراء ويهدف التعل

وتنمية معارف الطلبة ومهاراتهم وقدراتهم واتجاهاتهم وقيمهم، وتعزيز المواطنة بما تضمنه من االنتماء والوالء 

صة بالمجتمع المحلي الُمحيط بالمدارس والُمشاركة للمجتمع، كما يُمكن الطلبة من اإللمام بالقضايا والُمشكالت الخا

الفعالة في حلها من خالل برامج وأنشطة عملية تطبيقية، فضالً عن اكتساب مهارات ُمتعددة تُمكنهم وتساعدهم في 

  (Gregorová& et.al., 2016, 368) التوظيف المهني في المستقبل.

اكة بين المدرسة والمجتمع، حيث تُساهم المدرسة بصورة فعالة في كما يٌعد التعلم الخدمي  آلية ٌمهمة لتفعيل الشر

حل مشكالته، من خالل استخدام برامج جديدة وتكنولوجية ٌمتطورة وتجارب عملية، ويٌساعد التعلم الخدمي في بناء 

ؤسسات، القدرات التنظيمية لدى الطلبة مثل: التوظيف في الخدمة العامة التطوعية، والتواصل مع األفراد والم

والبحث والتقصي وجمع البيانات والمعلومات وتحليلها، واإلبداع واالبتكار، والتقييم والتقويم، وكتابة التقارير، 

والتخطيط والتنفيذ.
 

(Cronley& et.al, 2015, 275-276) 

نه من الُمشاركة  الفعالة في العملية التعليمية كما يحقق التعلم الخدمي فوائد للمجتمع والمعلمين، فبالنسبة للمجتمع يمك ِّ

وتدعيمها والٌمساهمة في تطويرها، ويزيد من وعي المدرسة بالمجتمع بما يتضمنه من قضاياها ومؤسسات 

وُمنظمات ووكاالت، كما يُعد فرصة لتعرف الُمجتمع على جودة الخدمة التعليمية الموجودة في المدارس، فضالً 

احتياجات المجتمع وتقديم حلول لُمشكالته على المدى البعيد. أما بالنسبة  عن ُمشاركة المدرسة الفعالة في تحديد

للمعلمين فيكون التعلم الخدمي مصدر إلهام وإبداع لهم في استخدام وتوظيف طرائق واستراتيجيات التدريس، 

لُمتمركز حول الطلبة، وتوثيق العالقات والروابط اإلنسانية بين الُمعلمين والطلبة، وتمكينهم من تحقيق فكرة التعلم ا

وتعميق فهمهم للعملية التعليمية واتجاهات التحسين والتطوير بها، ونمو شعورهم بالتجديد الشخصي والمهني.
 

(Central Piedmont Community College,2018,8)  

تكامل في ويعتمد التعلم الخدمي على مجموعة من المبادئ أهمها: وجود خدمة عالية الجودة مقدمة للمجتمع، وال

التعلم بين نشاط الخدمة وقاعات الدروس، ودمج خبرات تعلم الطلبة مع بعضهم البعض، وتعزيز دور الطلبة في 

تخطيط وتنفيذ أنشطة التعلم الُمرتبطة للخدمة، والتعاون الفعال لضمان تحقيق الفوائد والمنافع للجميع الطلبة 

 &Hildenbrand)و أهداف التعلم والخدمة الُمجتمعية. والمعلمين والمجتمع، وتقويم التقدم الذي تحقق نح

Schultz,2015,262)  

ويمر التعلم الخدمي بخمس مراحل رئيسة، األولى االستكشاف حيث يقوم المعلمون والطلبة باستكشاف القضايا أو 

األكاديمية وأنشطة التعلم تحديد األهداف  الُمشكالت الٌمجتمعية التي سيُعالجونها، والثانية التخطيط واإلعداد حيث يتم

الخدمي التي تحققها، وتحديد الُمتطلبات اإلدارية والتنظيمية الالزمة لألنشطة، ووضع خطة تنفيذية تتضمن كيفية 

القيام بالمهام والمسئوليات، والجدول الزمني للتنفيذ؛ أما المرحلة الثالثة فتتضمن تنفيذ ما تم التخطيط له من خالل 

بة والُمعلمين والمجتمع المحلي، وتشتمل المرحلة الرابعة على التأمل والتفكر فيما تم تنفيذه فرق عمل تجمع الطل

وتقديم األفكار والُمقترحات بشأنها، في حين تتضمن المرحلة الخامسة التقويم للتعرف على جوانب القوة وتدعيمها، 

فة الُمشاركين في الخدمة.وجوانب الضعف وعالجها واالحتفال باإلنجاز وتقديم الجوائز بحضور كا
 

(Silver& 

Harris ,2018, 2 ) 
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لألطفال المعوقين، والُمسنين، والذين  تقديم المساعداتوتتنوع األنشطة التي يتضمنها التعلم الخدمي حيث تتضمن 

 ال يجدون مأوى في الُمجتمع، وتقديم الخدمات لمؤسسات رعاية الطفولة، وتنظيم مهرجانات القراءة في المكتبات

والتجارب العلمية للمحافظة على نظافة المياه وصالحيتها للشرب،  المجتمعية، وتقديم التوجيهات واإلرشادات

وتوفير مالجئ آمنه للحيوانات اآلليفة في المجتمع المحلي، وجمع المخلفات وإعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات 

المجتمعية عبر أنشطة الموسيقى والغناء وتوظيفها في دعم  مفيدة مثل األسمدة الزراعية، والُمشاركة في االحتفاالت

السياحة، فضالً عن تنظيم اللقاءات والُملتقيات والندوات الُمجتمعية لدعم قيم الحوار والنقاش والديمقراطية في 

 (Zentner,2011,2) المجتمع.

ً ويتطلب التعلم الخدمي ُمناخ ومتفهمة لثقافة التعلم الخدمي، ومعلمون  مدرسيياً وبيئة داعمة وثقافة تنظيمية مؤثرة  ا

يهتمون ، وطالب يشاركون في كافة العمليات، ودعم هيئة العاملين واإلدارة، واللجان والمجالس ، وتنمية ومشاركة 

الزمالء، وتكامل المناهج الدراسية، وتعاون المجتمع، ودعم ومشاركة اإلدارة، وتطوير البرامج وإدارتها وتقييمها،  

 نة في الجداول الدراسية،  واالحتياجات األخرى  للتعلم الخدمي، ومشاركة ودعم السلطات التعليمية.والمرو

(Jeandorn &Ropinson,2010, 6-23 ; Lennon,2009, 5-6 )
 

 

ونظراً ألهمية التعلم الخدمي كمدخل واتجاه ٌمعاصر في تحسين وتطوير العملية التعليمية بالمدارس وما يحققه من 

 اهتمت به كثير من المؤسسات والٌمنظمات التعليمية الُمعاصرة مثل المركز القومي لقيادات الشبابفوائد 

National Youth Leadership Council  بوالية مينوستا في الواليات الُمتحدة األمريكية حيث وضع هذا

 Link toواالتصال بالمنهج  ،Meaningful Serviceالمركز ثمانية معايير للتعلم الخدمي وهي: الخدمة الهادفة 

Curriculumوالتفكير والتأمل ، Reflection  ،والتنوع Diversity  وصوت الطلبة ،student Voice  ،

 Duration and، واالنتشار واالستدامة Progress Monitoring ومتابعة التقدم، Partnerships والشراكات

Intensity  .(National Youth Leadership Council,2008, 1-4 )
 

 

للتعلم الخدمي الخدمة الهادفة أي وجود أنشطة هادفة وذات مغزى ومعنى وفائدة  للطلبة  ويتضمن المعيار األول

جذابة ومثيرة لالهتمام؛ واشتمل المعيار الثاني  والمجتمع، وتالئم أعمار الطلبة وقدراتهم ومهاراتهم، وتوفير أنشطة

على اتصال التعلم الخدمي بالمناهج الدراسية من خالل أهداف واضحة ومحددة، وتتوائم مع المنهج أو البرنامج 

  الدراسي، وٌمساعدة المشاركين على تعلم كيفية نقل المعارف والمهارات وتوظيفها في المواقف المختلفة.

 (Harriman,2015, 179)
 

 

أما المعيار الثالث التفكير والتأمل فيتضمن أنشطة شفوية، مكتوبة، وفنية متعددة للتعلم الخدمي تعكس فهم 

المشاركين والتغيرات في معارفهم ومهاراتهم وسلوكياتهم، وتحفيز المشاركين على التفكير بعمق وتحليل وتفسير 

البديلة لها، ومساعدتهم في استكشاف وفهم أدوارهم ومسؤولياتهم ونقد القضايا المجتمعية المعقدة وطرح الحلول 

التنوع على واالحترام المتبادل بين جميع المشاركين في أنشطة وبرامج التعلم  كمواطنين؛ واشتمل المعيار الرابع

مع  الخدمي، وذلك للوصول إلى فهم أفضل لوجهات النظر المتعددة، ودعم المشاركين في  تطوير مهارات تعامل

اآلخرين مما يساعدهم على حل النزاعات والخالفات وصناعة القرارات بشكل جماعي، وفهم وتقدير الخلفيات 

 المتنوعة ووجهات نظر من يوفرون أو يحتاجون الخدمة. 

 (Arkansas Department of Human Services,2016, 5)  

وتناول المعيار الخامس صوت الطلبة حيث يوفر التعلم الخدمي للطلبة صوت قوي في تخطيط وتنفيذ وتقويم 

يٌمكن خبرات وممارسات التعلم الخدمي بتوجيه وإرشاد من الُمعلمين وغيرهم من الُمشاركين اآلخرين، وهذا  

؛ أما المعيار ممارسات وخبرات الخدمةالطلبة من الُمشاركة الفعالة في عمليات ُصنع واتخاذ القرارات خالل 

وُمستمرة تٌلبي احتياجات الُمجتمع المحلي، يشارك الشراكات فتضمن بناء شراكات تعاونية ومفيدة وهادفة  السادس

واإلدارة  واألخصائيين وأولياء األمور وأعضاء الُمجتمع المحلي ورجال األعمال وممثلين عن  الطلبة والمعلمين

  ووكاالت وهيئات المجتمع.مؤسسات وُمنظمات 

 (South Dakota Department of Education, 2012, 14; Thomas&et.al.,2010,9 )  

ُمتابعة التقدم حيث يعتمد التعلم الخدمي على قيام المشاركين بالٌمتابعة الٌمستمرة لتقويم جودة  وتضمن المعيار السابع

يتم توظيف النتائج في عمليات التحسين والتطوير الُمستمر، ويستخدم التنفيذ والتقدم نحو تحقيق األهداف الٌمحددة، و

من مصادر ُمتعددة لتحسين تجارب التعلم الخدمي؛ أما المعيار الثامن واألخير االنتشار  الٌمشاركون األدلة

الُمجتمع  والتعمق لتلبية احتياجات باالنتشار واالستدامة واالستمرارية واالستدامة حيث إن التعلم الخدمي يتسم

المحلي والوفاء بمتطلباته، وتحقيق النتائج الُمحددة، وذلك خالل فترات زمنية ُمحددة وُمكثفة.
 

 

(Missouri Department of Elementary and Secondary Education, 2012, 17-18)  



 

 
922 

 

 

 الدراسات السابقة:
 :تم تقسيم الدراسات السابقة إلى دراسات عربية وأخرى أجنبية كما يأتي

 أوالً الدراسات العربية:

عسير بالمملكة العربية  ( إلى اتفاق مشرفي ومعلمي التربية الوطنية بمنطفة9229أشارت نتائج دراسة القحطاني )

السعودية على أهمية التعلم الخدمي في تدريس مادة التربية الوطنية بالمرحلة الثانوية حيث يتطلب تدريسها العمل 

والممارسة في المجتمع وهذا جوهر التعلم الخدمي، ووجود بعض الصعوبات تواجه تطبيق التعلم الخدمي مثل: 

لمين وكثرة الموضوعات المراد تدريسها، وكثرة ٌمتطلبات التعلم الخدمي من إعداد كثرة األعباء التدريسية عند الُمع

 وتنفيذ وُمشاركة في المجتمع. 

( إلى أن مشروعات التعلم الخدمي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية بمحافظة 9222وتوصلت نتائج دراسة الشربيني )

لطلبة، وتدريبهم على عمليات ُصنع واتخاذ القرارات، وتنمية الدقهلية بمصر تساهم في تنمية المسئولية االجتماعية ل

المواطنة لديهم من خالل تقديرهم للمنتجات الوطنية، وترشيد االستهالك، وزيادة الوعي بالنظم والقواعد والعادات 

لحة في والتقاليد المجتمعية وال سيما في التعامل مع أعضاء المجتمع المحلي،  وتحديد الحاجات الضرورية والمٌ 

المجتمع، وكذا مشكالته، وتوظيف الموارد البيئية البسيطة في عالج هذه المشكالت، وأن من أهم ُمتطلبات التعلم 

الخدمي وجود بيئة آمنة وممتعة وجاذبة وغير تقليدية، وتحفيز الطلبة وتشجيعهم باستمرار على االندماج في 

ل آرائهم وأفكارهم محل احترام واهتمام في جميع مراحل مشروعات التعلم الخدمي، وتقدير ٌمشاركة الطلبة وجع

التعلم الخدمي، وتنميية بعض القيم الشخصية لدى الطلبة مثل االلتزام واالنضباط والصبر والُمثابرة والتركيز 

 واالنتباه، واستمرار المحاوالت في مواجهة الصعوبات والفشل. 

معلمي مادة التربية الوطنية والمدنية بالمرحلة األساسية ( أن درجة توظيف 9229وكشفت نتائج دراسة طالفحة)

العليا بمديرية إربد في األردن لمشروعات التعلم الخدمي في التدريس جاءت بدرجة ُمنخفضة في جميع مجاالت 

الدراسة وهي المجال الصحي والبيئي، والمجال االجتماعي، والمجال االقتصادي، والمجال العلمي والثقافي،  

( في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى إلى متغيرات α ≤ 0.05فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى )ووجود 

  الجنس ولصالح الذكور ، والخبرة أقل من خمس سنوات، والمؤهل العلمي لصالح أعلى من البكالوريوس.

التربية الوطنية والمدنية  ( قلة مشروعات التعلم الخدمي الُمتضمنة في منهج9229وأبرزت نتائج دراسة خضر)

 بالمرحلة األساسية العليا باألردن، باإلضافة إلى وجود تفاوت في تضمين هذه المشروعات في الصفوف الدراسية. 

( وجود أثر فعال بدرجة عالية الستخدام التعلم الخدمي في تنمية 9222وأظهرت نتائج دراسة قطاوي وأبو جاموس)

ف العاشر في تدريس مبحث التربية الوطنية والمدنية في األردن، ووجود فروق ذات الكفاءة الذاتية لدى طلبة الص

( في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى إلى متغيرات الجنس ولصالح α ≤ 0.05داللة إحصائية  عند مستوى )

  اإلناث.

خل معاصر في تربية ( وجود كثير من المتطلبات لنجاح التعلم الخدمي كمد9227وبينت نتائج دراسة حيدر )

المواطنة الفعالة في التعليم في المدارس السورية أهمها: نشر ثقافة التعلم الخدمي في المجتمع المدرسي، ووجود 

معايير للتعلم الخدمي ومشروعاته وبرامجه، وتوفير الدعم المادي والبشري له، ووجود شراكة فعالة مع المجتمع 

النقدي والمناقشات والحوارات الفعالة، ومعرفة األدوات المقناسبة لتقويم  المحلي، وتشجيع الطلبة على التفكير

 الطلبة، والتعاون الفعال مع كافة الُمشاركين والُمساهمين في برامج ومشروعات التعلم الخدمي. 

( أن فاعلية التعلم الخدمي في تدريس علم االجتماع لتنمية قيم المواطنة 9226وأوضحت نتائج دراسة محمود)

والكفاءة االجتماعية لدى طالب المرحلة الثانوية في مدينة حلوان بمصر جاءت بدرجة مرتفعة، وساعدهم على 

تحسين تطوير الذات، كما أتاح المعلمون الفرص للطلبة في ُمناقشة القضايا االجتماعية الُمختلفة وطرح أفكارهم 

ته ، فضالً عن قيام المعلمين بتقوية العالقات بين ورؤيتهم مما ساعد على تنمية المجتمع المحلي وحل بعض ُمشكال

الطلبة بعضهم البعض وتنمية قيم التعاون والُمشاركة والود والحب بينهم مما ساعد على تنمية قيم المواطنة لديهم. 
 

 

 ثانياً: الدراسات األجنبية:

إلى أن التعلم الخدمي في مدارس مدينة شيكاغو بوالية إلينويز في  (Conlon,2001)أشارت نتائج دراسة كولون 

الواليات الُمتحدة األمريكية يقوم على أهداف واضحة، ووجود اهتمام بتقويم المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها، 

العمرية، ودمج الطلبة في المشروعات، وتناسب المشروعات مع ميولهم وقدراتهم واهتماماتهم وكذا مراحلهم 

ومشاركة الطلبة بفعالية في التخطيط والتنفيذ والتقويم، واألبنية والتجهيزات المدرسية ، واحترام قدرات المعلمين، 
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واعتماد المشروعات على أنشطة هادفة، وإتاحة الفرص للعمل التعاوني بين المعلمين والطلبة وارتباط المشروعات 

 بالواقع الحقيقي والمشكالت المجتمعية.

إلى أن أحد دعائم نجاح مشروعات التعلم الخدمي في  (Oldfield,2008)وتوصلت نتائج دراسة أولدفيلد 

مؤسسات التعليم بجنوب أفريقيا هو الٌمشاركة الفعالة من قبل مؤسسات ومنظمات المجتمع، وقيام المجتمع بتوفير 

ان في المناطق الجغرافية المختلفة التي تتم كافة المباني والتجهيزات للمشروعات، وكذا توفير عوامل األمن واألم

فيها المشروعات، واستكشاف البيئات المجتمعية المختلفة، وتعرف الطلبة على خصائصها المتنوعة، ونقل هذه 

 وتدعيم عالقات الطلبة بالمجتمع وتعرف حاجاته ومشكالته الحقيقية والواقعية. المعارف للزمالء وأولياء األمور، 

االيجابية للطلبة في  ( أن التعلم الخدمي له دور فعال نحو المواقفMoss,2009دراسة موس )وبينت نتائج 

المسئوليات المدنية بالمدارس الثانوية في والية فلوريدا األمريكية وذلك في كثير من الجوانب أهمها الوعي 

ت القيادة، وتحمل المسئوليات ، السياسي، والعدالة االجتماعية، واحترام التنوع، والتواصل مع اآلخرين، ومهارا

 وحل الُمشكالت. والتقويم الذاتي، 

ومشروعات التعلم الخدمي في الفنون  أن من عوامل نجاح برامج (Molnar,2010)وكشفت نتائج دراسة مولنار 

بالمدارس الثانوية بوالية أريزونا األمريكية  وجود دافعية للطلبة للمشاركة ، وتمكينهم من اختيار األنشطة التي 

تتوافق مع ميولهم، ومناسبة المشروعات ألعمار الطلبة، والتعلم التعاوني من خالل تشكيل فرق عمل، ومشاركة 

 توفير المباني والتجهيزات الالزمة لتنفيذ المشروعات. المجتمع المحلي في

إلى أن التعلم الخدمي في المدارس المعتمدة  وعضو مجلس  (Driskill,2010)وُخلصت نتائج دراسة دريسكيل 

التربية الروحية واألخالقية بواشنطن ، يتم تدعيمه من قبل اإلدارة المدرسية، ووجود مسهلين وميسرين لتنفيذ 

ئة ، واالنتشار الواسع لثقافة التعلم الخدمي في البيبرامجه وأنشطته، وتكامل المناهج مع مشروعات التعلم الخدمي

المدرسية، وتشجيع اإلدارة الطلبة لتنمية اإليثار والمسئولية االجتماعية،  وأن التعلم الخدمي زادة من معرفة وفهم 

الطلبة للقضايا التي تؤثر على الُمجتمع، وتحقيق االندماج بين المواد الدراسية وحاجات المجتمع الحقيقية، وتنمية 

 ة . العاطفية واإلدراكية لدى الطلبالمهارات 

أن التعلم الخدمي في المدارس الثانوية في هونج  (Ngai& et.al. ,2010)وأبرزت نتائج دراسة نغاي وزمالئه 

كونج  يٌدعم الشراكة بين المدرسة والمجتمع المحلي ، ووجود شبكة للتواصل االجتماعي تدعم برامجه، ووجود 

شكال الدعم المادي والبشري.شركاء لديهم وعي ومعرفة بالتعلم الخدمي ويوفرون له كافة أ
 

 

أن التعلم الخدمي مكن الطلبة الُمعرضين للخطر في مدارس  (Gamino,2013)وأظهرت نتائج دراسة جامينو 

كاسا باسيفيكا غير الحكومية بوالية كاليفورنيا األمريكية من تحسين مستوياتهم ومعدالتهم في التحصيل الدراسي 

لوكيات السلبية لديهم ، وزيادة معدالت حضورهم وقلة الغياب، وأن من أهم واإلنجاز األكاديمي، كما خفضت الس

متطلباته وجود تمويل كاف للمشروعات والبرامج الخاصة بالتعلم الخدمي من المنح والتبرعات من المؤسسات 

رات والوكاالت المجتمعية، والتعاون الفعال بين المؤسسات والمنظمات في المجتمع، ووجود أنشطة تناسب قد

 الطلبة، ووضع أهداف تعلم خاصة بهم. 

وجود مشاركة فعالة من مديري المدارس والمعلمين في دعم  (Acuña,2013)وبينت نتائج دراسة أكيونا 

، ووجود عدد من العوامل تؤثر على دعمهم التعلم الخدمي بالمدارس المتوسطة في المكسيك مشروعات وبرامج 

بالُملكية للمدرسة، وامتالك إحساس وشعور قويين بالرعاية واالهتمام، ولديهم معرفة للتعلم الخدمي مثل: الشعور 

.كافية باستراتيجية التعلم الخدمي، ولديهم الصالحيات والسلطات والتمكين لتنفيذ مشروعاته
 

أن أهم عوامل نجاح التعلم الخدمي وجود التعاون المتبادل  (Holmes,2013) هولمزوأوضحت نتائج دراسة 

من مديرين ومعلمين وطلبة وأولياء أمور  واالندماج الفعال بين المشاركين في برامج ومشروعات التعلم الخدمي

وأعضاء مجتمع محلي في المدارس المتوسطة بوالية ميسوري األمريكية ، إعطاء الطلبة ومنحهم الفرصة 

شروعات التي تتناسب مع ميولهم ورغباتهم للمشاركة الفعالة في عمليات التخطيط والتنفيذ والتقويم، واختيار الم

واهتماماتهم وقدراتهم، كما أوضحت النتائج أن التعلم الخدمي ساهم في تنمية كثير من المهارات الحياتية لدى الطلبة 

الصراع، وصنع والمرتبطة بالعمل والمهن المجتمعية مثل: القيادة، والتواصل الفعال، والتفكير الناقد، وإدارة 

 لقرارات، والتفاوض، والعمل مع االخرين، واحترام التنوع، وااللتزام، وتحمل المسئوليات. واتخاذ ا

المتوسطة والعٌليا  أن من أهم عوامل نجاح التعلم الخدمي في المدارس (Coble,2014)وبينت نتائج دراسة كوبل 

تمكين الطلبة ومنحهم صالحيات وسلطات في تنفيذ مشروعات التعلم الخدمي ، في والية كاليفورنيا األمريكية هي 

وإتاحة لهم الفرص للمشاركة في جميع العمليات، واالختيار بما يتناسب مع قدراتهم واستعدادتهم وميولهم 

، كم أن ورغباتهم، واحترام آرائهم وأفكارهم وجعلها موضع احترام وتقدير وعدم تجاهلها أو التقليل من شأنها
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مشاركة الطلبة في المشروعات تنمي عندهم المهارات الشخصية، والمهارات القيادية، والوعي المهني، والتنمية 

األكاديمية، والجانب اآلدائي واألخالقي في الشخصية، باإلضافة إلى إحداث التأثير اإليجابي في المجتمع والتعرف 

. على مشكالته الحقيقية وحلها، وزيادة ارتباطهم
 

عملية مؤسساتية في المدارس األرجنتينية وتعتمد أن التعلم الخدمي  (Ierullo,2016)وأكدت نتائج دراسة ليرولو 

على المشاركة الفاعلة من عدة أطراف مثل: فريق القيادة المدرسية، ومديري المدارس، والمعلمين المساعدين 

، كما تتطلب موارد مالية لتنفيذ المشروعات ونقل لزمالئهم الُمنفذين للمشروعات، ومؤسسات الُمجتمع المحلي

الطلبة إلى مواقع العمل الُمجتمعية، كما يتطلب وقتاً لتنفيذ المشروعات وفق جدول زمني محدد ال يتعارض مع 

التعليم والتعلم في قاعات الدروس، وزيادة التواصل بين المدرسة والمجتمع ، واستقبال المدارس مزيد من الدعم 

 البشري، وزيادة فهم الطلبة للمهن المجتمعية ومعرفتهم بها. المادي و

ويتضح من عرض الدراسات السابقة إلى وجود اهتمام من النظم التعليمية في كثير من دول العالم بالتعلم الخدمي 

ج كاستراتيجية تعليمية تربط بين المناهج الدراسية وخدمة المجتمع، وذلك من خالل مجموعة متنوعة من البرام

 والمشروعات واألنشطة والفعاليات تحقق فوائد متنوعة للطلبة والُمعلمين والمدارس والمجتمع.  

 

 مشكلة الدراسة :
أشارت نتائج كثير الدراسات السابقة إلى وجود مشكالت بالمدارس العُمانية تتعلق بمعايير التعلم الخدمي منها ما 

أن المعلمات ال يمتلكن المعرفة الكافية والالزمة ( إلى 9229مي)المقييتعلق بالُمعلمين حيث توصلت نتائج دراسة 

لمفهوم التفكير الناقد ومهاراته.
 

( قصور المعلمات في ربط األنشطة المنهجية 9227وكشفت  نتائج دراسة جبارة )

مع أولياء  بالحياة العملية للطالب، والتجديد والتهيئة للمناخ المدرسي المساعد على االبتكار، والتواصل الفعال

األمور.
 

 

( إليى أن مجيالس 9229كما توجد ُمشكالت تتعلق بصوت الطلبة فيي الميدارس حييث أبيزت نتيائج دراسية المعيولي )

اإلدارة الطالبية في مدارس التعليم ما بعد األساسي في سلطنة عمان تواجه مجموعة من المشكالت تحد من فعاليتهيا 

قلة وجود وقت كاٍف للمجلس للقيام بمهامه، وقلة وضوح أدوار المجليس ليدى ومن القيام بأدوارها المنوطة لها مثل: 

أعضاءه  ، وقلة تحفيزهم وتشجيعهم من قبل إدارات المدارس والمعلميين ، وخيوف الطلبية المتفيوقين مين المشياركة 

في المجلس حرصاً على دروسهم وعدم ضياع وقتهم.
 

 

قصور دور مجالس اإلدارة الطالبيية فيي تنميية المواطنية ليدى  (9226وأظهرت نتائج دراسة إبراهيم والبوسعيدي )

طلبيية المييدارس العُمانييية فييي مجيياالت تعييريفهم بحقييوقهم التييي كفلتهييا لهييم الدوليية فييي الحصييول علييى تعليييم متميييز، 

وتبصيييرهم بحقييوقهم فييي ممارسيية األنشييطة المدرسييية،  وتعييريفهم بحقييوقهم فييي المشيياركة فييي انتخابييات مجييالس 

وتركيييزه علييى حرييية تعبييير الطلبيية عيين أفكييارهم وآمييالهم وتطلعيياتهم نحييو مسييتقبلهم الدراسييي والمهنييي، الفصييول،  

وتمثيلهم في المجالس المدرسية ، والمساعدة في إيجاد حلول لمشكالت الطلبية السيلوكية مثيل الهيروب مين المدرسية 

القضايا التعليمية التي تهم الطلبية، وتنميية والتدخين وعدم الُمحافظة على األثاث المدرسي، والمناقشة والحوار حول 

شخصيات الطلبة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.
  

 

وتوجد أيضاً ُمشكالت تتعلق باإلدارة المدرسية والتي تُعد داعم رئيس لمشروعات وبرامج التعلم الخدمي حيث بينت 

يم المواطنة لدى طلبة مدارس ( وجود قصور في دور اإلدارة المدرسية في تنمية ق9222البراشدية ) نتائج دراسة

( ضعف اهتمام ُمديري المدارس بحل ٌمشكالت 9229التعليم ما بعد األساسي . وأوضحت نتائج دراسة الحارثي )

 المجتمع المحلي، وندرة االهتمام بتنظيم زيارات ميدانية إليه إلكساب الطلبة الخبرات الحياتية. 

( قصور ُمراعاة المناهج 9222يث أبرزت دراسة عيسى وجوارنه )كما توجد مشكالت تتعلق بالمناهج الدراسية ح

الدراسية حاجات المجتمع ، وقلة مراعاة المحتوى المهارات الحياتية للطلبة، وندرة تركيز أنشطته على الزيارات 

لطلبة، وقلة الميدانية للبيئة الٌمحيطة بالمدرسة، وقلة اهتمامه بتنمية مهارات التفكير العلمي واإلبداعي والناقد ل

 اهتمامه أيضاً بالعمل اليدوي واإلعالء من شأنه.  

(  إليى 9222عاشور ) في حين توجد أيضاً ُمشكالت تتعلق بالشراكة الٌمجتمعية للمدرسة حيث خلصت نتائج دراسة 

ُعميان ، كما أكد مجليس التعلييم بسيلطنة ضعف ثقة المجتمع المحلي في المدرسة، وقلة وضوح أهداف المدرسة لديه 

( ضييعف قناعيية بعييض الجهييات ب مكانيييات المييدارس لخدميية المجتمييع ، وضييعف قيميية العمييل التطييوعي فييي 9229)

 المجتمع.
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 وفي ضوء ما سبق يمكن أن تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤالت اآلتية:

المشيرفين ما درجة توافر معايير اليتعلم الخيدمي فيي ميدارس محافظية الداخليية بسيلطنة ُعميان مين وجهية نظير  .2

 التربويين ؟

فييي اسييتجابات أفييراد عينيية الدراسيية ميين  ( α ≤ 0.05)هييل توجييد فييروق ذات دالليية إحصييائية  عنييد مسييتوى  .9

 ؟ وسنوات الخبرة،  والتخصص  المعلمين تُعزى إلى متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي،

  

 أهداف الدراسة : 
 هدفت هذه الدراسة إلى:

التعلم الخيدمي فيي ميدارس محافظية الداخليية بسيلطنة ُعميان مين وجهية نظير التعرف على درجة توافر معايير  -2

 المشرفين التربويين.

(  في استجابات أفراد عينة الدراسة من α ≤ 0.05استكشاف وجود فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى ) -9

 المعلمين تُعزى إلى متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة،  والتخصص.

 

 أهمية الدراسة : 
 تمثلت أهمية الدراسة في كونها: 

يمكيين أن تفيييد طلبيية المييدارس والمعلمييين واإلدارة المدرسييية وغيييرهم ميين الُمشيياركين فييي العملييية التعليمييية   -2

بسلطنة ُعمان في التعرف على معايير التعلم الخيدمي فيي الميدارس الُمعاصيرة ومين ثيم بيذل الجهيود والتعياون 

اء األميور والمجتميع المحليي وميا بيه مين الفعال لتوفير هذه المعايير من خيالل شيراكات تعليميية فعالية ميع أوليي

 أفراد ومؤسسات.

يمكن أن تساعد السلطات التعليمية على مستوى وزارة التربيية والتعلييم والُميديريات التعليميية فيي تيوفير كافية   -9

 الُمتطلبات المادية والبشرية لتحقيق معايير التعلم الخدمي.

سييتوى وزارة التربييية والتعليييم مثييل: مركييز التييدريب يمكيين أن تسيياعد الجهييات المسييئولة عيين التييدريب علييى م -2

الرئيسي بالوزارة والمركز التخصصي للُمعلمين،  ومراكز التدريب على مستوى الُمديريات فيي تيوفير بيرامج 

 تدريبية للُمعلمين وغيرهم من الُمشاركين في العملية التعليمية في مجال معايير التعلم الخدمي.

 

 حدود الدراسة:
 ود الدراسة في اآلتي:تمثلت حد 

واالتصييال  : حيييث اقتصييرت علييى معييايير الييتعلم الخييدمي وهييي: الخدميية الهادفيية،الحدددود الموعددوعية -1

 واالنتشار واالستدامة. ومتابعة التقدم ، والشراكات، وصوت الطلبة، والتفكير والتأمل، والتنوع، بالمنهج، 

 : حيث اقتصرت على المشرفين التربويين.  الحدود البشرية -2

: حييث اقتصيرت عليى ميدارس التعلييم األساسيي وميا بعيد األساسيي فيي محافظية الداخليية الحدود المكانية -3

 بسلطنة ُعمان. 

 م.   9222-9228: حيث أجريت في الفصل الثاني في العام الدراسي الحدود الزمنية -4

 مصطلحات الدراسة:
 التعلم الخدمي:  -1

(  على أنه شكل من أشكال التعلم التجريبي الذي يعتمد على الربط Brail,2013,242بريل التعلم الخدمي ) عرف

بين المناهج الدراسية داخل قاعات الدروس وخدمة المجتمع المحلي الٌمحيط بالمدرسة، ويركز على تنمية مهارات 

لٌمقارنة، والتقويم، واإلعداد والتخطيط، الطلبة مثل: التفكير، واالستكشاف، والتحليل، وحل المشكالت، وا

والتصميم.
 

 

على أنه خبرة تعليمية ٌمعتمدة  (Gerstenblatt and Gilbert, 2014, 1039)كما عرفه جيرستنبالت وجيلبيرت

يٌشارك فيها الطلبة في أنشطة خدمية ٌمنظمة تهدف إلى زيادة فهم المناهج الدراسية واستيعابها بشكل عملي تجريبي، 
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ية احتياجات المجتمع ، وتعزيز الشعور بالمسئولية المدنية، وتعتمد على أنشطة التفكير والتأمل، والعمل وتلب

 الفريقي، والعروض الٌمختلفة، وكتابة التقارير.

فعرفوا التعلم الخدمي على أنه استراتيجية تربوية توفر  (Kinloch et.al, 2015, 40-41)أما كينلوتش وزمالؤه 

مين وسيلة تواصل فعالة بينهم وبين أولياء األمور والمجتمع المحلي، وتربط بين ما يتم في قاعات للطلبة والمعل

الدروس من دروس نظرية الدراسية بالجانب العملي التطبيقي القائم على التجارب، وتقديم خدمات تُعالج قضايا 

 ُمجتمع وتنميته وتطويره.ومشكالت مجتمعية، مما يُزيد شعور الطلبة بأهميتهم وقيمتهم في خدمة ال

ً على أنه استراتيجية تعليمية يستخدمها  المعلمون في المدارس  وبناًء على ما سبق يُعرف التعلم الخدمي إجرائيا

بسلطنة ُعمان ترتكز على ربط المناهج الدراسية بخدمة المجتمع المحلي من خالل برامج ومشروعات تساهم في 

 حل ُمشكالته وتنميته وتطويره.

 معايير التعلم الخدمي:  -2

بوالية مينوستا في الواليات الُمتحدة األمريكية، وتضمنت ثمانية  هي معايير وضعها المركز القومي لقيادات الشباب

،  والشراكات، وصوت الطلبة ،  والتنوعمجاالت هي: الخدمة الهادفة ، واالتصال بالمنهج ، والتفكير والتأمل، 

 (Kielsmeier & et.al, 2015, 10-11شار واالستدامة. )، واالنت ومتابعة التقدم

 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة:
 ما يأتي:تلك اإلجراءات في توتمثل

 منهج الدراسة:

البحث والتقصي حول الظواهر التعليمية كما هي  اتبع الباحثان في هذه الدراسة المنهج الوصفي الذي يعتمد على

قائمة في الحاضر، ووصفها وصفاً دقيقاً، وتشخيصها، وتحليلها، وتفسيرها، بهدف اكتشاف العالقات بين عناصرها 

أو بينها وبين الظواهر التعليمية األخرى، والتوصل من خالل ذلك إلى تعميمات ذات معنى بالنسبة لها.
 

)جابر 

.(72-79، 9222وكاظم، 
 

 

 مجتمع الدراسة:

( 299تكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين بمحافظة الداخلية بسلطنة ُعمان والذي بلغ عددهم )  

مشرفا ومشرفة وفق إحصاء دائرة التخطيط والمعلومات التربوية بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية 

 م .9222/  9228للعام الدراسي 

 عينة الدراسة:

مشرفا ومشرفة ، وبلغ عدد االستبانات المسترجعة  (22تم أخذ عينة عشوائية من مجتمع الدراسة بلغت )

% ( من مجتمع 22.2( أي بنسبة )67( لعدم اكتمال البيانات، وأصبحت العينة النهائية )7(، وتم استبعاد )89)

 متغيرات الدراسة:( يوضح العينة حسب 2الدراسة  ، والجدول )

 

 (1جدول )

 عينة الدراسة حسب متغيراتها

 

 االجمالي النسبة العدد المستوى المتغير

 74 %6..4 44 ذكور  النوع االجتماعي

 %6..3 .3 إناث

 74 %2..6 46 بكالوريوس المؤهل 

 %6..3 31 ماجستير فأكثر

 74 % 6,3 4 سنوات .1أقل من  الخبرة

 %4.7. 72 سنوات  .1أكثر من 

 74 %4..4 62 علوم إنسانية التخصص

 %31.4 24 علوم تطبيقية
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 أداة الدراسة:

من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان ب عداد أداة الدراسة باالعتماد على معايير التعلم الخدمي التي أعدها  

بوالية مينوستا في الواليات الُمتحدة  National Youth Leadership Council المركز القومي لقيادات الشباب

م  وتكونت من ثمانية معايير، وكل معيار يندرج تحته عدد من المؤشرات،  حيث تكونت 9228األمريكية  عام 

( يوضح المعايير الثمانية 9(،  والجدول )27وبعد التحكيم وصلت أيضاً إلى) ( فقرة قبل التحكيم،27االستبانة من )

 ونسبتها المئوية. وعدد فقرات كل منها

 (2جدول )

 توزيع محاور الدراسة و فقرات كل منها و النسب المئوية للفقرات

 النسبة المئوية عدد الفقرات  المعيار  م 

 % 17 4 الخدمة الهادفة 1

 %11 4 االتصال بالمنهج 2

 %14 6 التفكير والتأمل  3

 %11 4 التنوع 4

 %14 6 صوت الطلبة 6

 %14 6 الشراكات 4

 %11 4 متابعة التقدم  7

 %. 3 االنتشار واالستدامة .

 %..1 34 المجموع للفقرات                      

 

 صدق األداة:
للتحقق من صدق األداة تم عرضها على مجموعة من الُمحكمين من ذوي الخبرة والمختصين في المحاور    

التربية جامعة السلطان قابوس وقسم التربية  ةاإلدارة التعليمية، وبلغ عددهم ثمانية ُمحكمين، وذلك في كلي

والدراسات اإلنسانية بجامعة نزوى في سلطنة ُعمان تخصصات مناهج وطرائق تدريس ، وإدارة تربوية ، وعلم 

النفس، وقد عادت االستبانات المحكمة جميعها، وأجمع المحكمون على صدقها، ومالئمتها لقياس المعايير التي 

بعد إجراء التعديالت المناسبة في ضوء مالحظات المحكمين وتوجيهاتهم، إما بالحذف، أو  وضعت من أجلها، وذلك

 اإلضافة، أو إعادة الصياغة، أو إعادة الترتيب.

 ثبات أداة للدراسة:

 ( توضح ذلك.2قام الباحثان باستخدام معامل ألفا كرونباخ الستخراج معامل الثبات ونتائج الجدول )

 

 (3جدول )

 الدراسة لمعاييرثبات تبعاً معامالت ال

 عدد الفقرت  معامل الثبات  المعيار  م 

 4 %2... الخدمة الهادفة 1

 4 %76.2 االتصال بالمنهج 2

 6 %6... التفكير والتأمل  3

 4 %..3. التنوع 4

 6 %4.1. صوت الطلبة 6

 6 %7. الشراكات 4

 4 %6.3. متابعة التقدم  7

 3 %3.3. االنتشار واالستدامة .

 34 %6.7. المجموع الكلي                       

      

(، وذلك %6.7.( أن جميع محاور الدراسة تتمتع بقيمة ثبات عالية حيث بلغ الثابت العام لألداة )9يوضح الجدول )

 يدل على أن أداة الدراسة تتمتع بقيمة ثبات عالية.
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 المعالجات اإلحصائية:

( مع استخدام المعالجات اإلحصائية SPSSالحاسب اآللي على البرنامج االحصائي )تم ادخال البيانات في 

 التالية:

 التوزيعات التكرارية، والنسب المئوية للتعرف على تكرار اإلجابات لدى أفراد عينة الدراسة. -

 ألفا كرو نباخ لحساب معامل الثبات. -

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري . -

 الفروق بين متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة. اختبار )ت( لدراسة -

 

 نتائج الدراسة: 
أوالً:النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول الذي نصه: ما درجة توافر معايير التعلم الخدمي في مدارس 

 محافظة الداخلية بسلطنة ُعمان من وجهة نظر المشرفين التربويين ؟

فقد تم تصنيفها وفقا ألسئلة الدراسة بحيث تمت اإلجابة عن كل سؤال على  تسهيال لعرض نتائج الدراسة

المعيار اآلتي لتفسير النتائج، حيث تم  حده، وفيما يلي عرض لتلك النتائج و البيانات اإلحصائية المتعلقة بها وفقا

ً لمقياس ليكرت الثالثي ، وتم حساب المدى ) يمه على أكبر قيمة في ( ومن ثم تقس9=2-2تحديد طول الخاليا وفقا

(، وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس 2.77=2÷9المقياس للحصول على طول الخلية أي )

 ( يوضح ذلك.9وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، والجدول)

 (4جدول )

 الحدود الدنيا والعليا لمقياس ليكرت الثالثي

 بي)طول الخلية(المتوسط الحسا درجة الموافقة

 1.44إلى أقل من           1من        قليلة

 2.33إلى أقل من       1.44من     متوسطة

 3إلى      2.33من    كبيرة

بعد تطبيق االستبانة على مجتمع الدراسة، وتفريغ االستجابات تم حساب المتوسطات الحسابية لدرجة توافر     

 ( أدناه يوضح ذلك.  2المعايير السبعة للدراسة، والجدول )

 

 (6جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعايير الدراسة

االنحراف  المتوسط الحسابي المعيار  م الرتبة

 المعياري

 درجة التوافر

 متوسطة 44.. ...1 الخدمة الهادفة 1 3

 متوسطة 47.. 6..1 االتصال بالمنهج 2 2

 متوسطة .6.. 1..1 التفكير والتأمل  3 6

 متوسطة 64.. 4..1 التنوع 4 1

 متوسطة 62.. ...1 صوت الطلبة 6 4

 متوسطة 62.. 1.74 الشراكات 4 4

 متوسطة 64.. .1.4 متابعة التقدم  7 7

 متوسطة 64.. .1.4 االنتشار واالستدامة . .

 متوسطة 42.. 3..1 المجموع الكلي                 

( أن درجة توفر معايير التعلم الخدمي في مدارس محافظة الداخلية بسلطنة ُعمان من وجهة 2يتضح من الجدول )  

نظر المشرفين التربويين بالنسبة لمعايير الدراسة ككل كانت ضمن الدرجة المتوسطة حيث بلغ المجموع الكلي 

واالنحراف  ( ،2.78( و)2.27حاور بين)( ، كما تراوح المتوسط الحسابي للم2.82للمتوسطات الحسابية )

( وجاء في المرتبة األولى معيار التنوع بدرجة توافر متوسطة وبمتوسط حسابي 2.27( و )2.97المعياري بين) 

(، وفي المرتبة الثانية جاء معيار االتصال بالمنهج بدرجة توافر 2.27( وانحراف معياري قدره  )2.27بلغ )

(، أما معيار الخدمة الهادفة فقد جاء في 2.96( وانحراف معياري قدره  )2.22)متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ 
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( ، في حين 2.97( وانحراف معياري قدره  )2.82المرتبة الثالثة بدرجة ممارسة متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ)

حراف ( وان2.88جاء في المرتبة الرابعة معيار صوت الطلبة بدرجة توافر متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ )

( ، وفي المرتبة الخامسة جاء معيار التفكير والتأمل بدرجة توافر متوسطة وبمتوسط حسابي 2.29معياري قدره  )

( ، وجاء معيار الشراكات في المرتبة السادسة بدرجة توافر متوسطة 2228( وانحراف معياري قدره  )2.82بلغ)

، بينما جاء معيار متابعة التقدم في المرتبة السابعة ( 2.29( وانحراف معياري قدره  )2.67وبمتوسط حسابي بلغ)

( ، وجاء في المرتبة الثامنة 2.29( وانحراف معياري قدره  )2.78بدرجة توافر متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ)

( وانحراف معياري 2.78واألخيرة معيار االنتشار واالستدامة بدرجة توافر متوسطة أيضاً وبمتوسط حسابي بلغ)

   (.2.27قدره  )

 ولمزيد من التعمق في نتائج السؤال األول للدراسة سوف يتم تناول كل معيار على حده وذلك كما يأتي:

 المعيار األول: الخدمة الهادفة:

  ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لهذا المعيار.7ويوضح الجدول )

 

 (4جدول )

 ودرجة التوافر لفقرات معيار الخدمة الهادفةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

المتوسط  المعيار  م الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوافر

 متوسطة 2.97 2.82 التعلم الخدمي أعمار المشاركين وقدراتهم التنموية.  أنشطةتناسب  2 9

 متوسطة 2.96 2.22  .شخصيدمي قضايا تتعلق بالمشاركين بشكل يتناول التعلم الخ 9 7

2 2 
يُركز التعلم الخدمي على تنمية القضايا المرتبطة بالجوانب 

 الشخصية للطلبة.
2.82 2.22 

 متوسطة

 متوسطة 2.27 2.27 مثيرة لالهتمام. جذابة أنشطة للمشاركين يقدم التعلم الخدمي 9 9

2 2 
يحفز التعلم الخدمي المشاركين لفهم تجاربهم الخدمية  في سياق 

 القضايا االجتماعية.
2.88 2.29 

 متوسطة

2 7 
قابلة للتقييم وذات قيمة لمن تمت و يحقق التعلم الخدمي نتائج واضحة

  خدمتهم.
2.67 2.29 

 متوسطة

 متوسطة 2.97 2.82 المجموع الكلي              

بسلطنة ُعمان من وجهة  ( أن درجة توفر معايير التعلم الخدمي في مدارس محافظة الداخلية7يتضح من الجدول )

نظر المشرفين التربويين بالنسبة لمعيار الخدمة الهادفة كانت ضمن درجة التوفر المتوسطة حيث تراوح المتوسط 

( ، وحصلت الفقرة " يحفز التعلم 2.69( و )2.22(، واالنحراف المعياري بين)  9.22( و)2.69الحسابي بين)

في سياق القضايا االجتماعية التي يتناولونها." على أعلى متوسط حسابي   الخدمي المشاركين لفهم تجاربهم الخدمية

( وبدرجة ممارسة متوسطة،  بينما حصلت الفقرة" يتناول التعلم 2.72( وبانحراف معياري قدره )9.22بلغ )

دره  (  وانحراف معياري ق 2.69الخدمي قضايا تتعلق بالمشاركين بشكل شخصي. " على أقل متوسط حسابي بلغ ) 

 ( وبدرجة توفر متوسطة أيضاً. 2.72) 

 

 المعيار الثاني: االتصال بالمنهج:
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لهذا المعيار6ويوضح الجدول )

 (7جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التوافر لفقرات معيار االتصال بالمنهج

المتوسط  المعيار  م الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوافر

 متوسطة 2.78 9.22 تتسم أهداف التعلم الخدمي بأنها واضحة ومحددة. 2 9

 متوسطة 2.79 2.82 تتماشى أنشطة التعلم الخدمي مع المنهج أو البرنامج الدراسي. 9 2

2 2 
يساعد التعلم الخدمي المشاركين على تعلم كيفية نقل المعرفة 

 والمهارات من موقف إلى آخر.

 متوسطة 2.79 9.29
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9 9 
يُعترف التعلم الخدمي بشكل رسمي في سياسات المجالس المدرسية 

 والطالبية.

 متوسطة 2.72 2.78

 متوسطة 2.96 2.22 المجموع الكلي              

 

الخدمي في مدارس محافظة الداخلية بسلطنة ُعمان من وجهة  ( أن درجة توفر معاييرالتعلم6يتضح من الجدول )

نظر المشرفين التربويين بالنسبة لمعيار االتصال بالمنهج كانت ضمن درجة التوفر المتوسطة حيث تراوح 

( ،  وحصلت الفقرة " 2.78( و )2.72(، واالنحراف المعياري بين)  9.29( و)2.78المتوسط الحسابي بين)

خدمي المشاركين على تعلم كيفية نقل المعرفة والمهارات من موقف إلى آخر" على أعلى متوسط يساعد التعلم ال

( وبدرجة ممارسة متوسطة،  بينما حصلت الفقرة" يُعترف 2.79( وبانحراف معياري قدره )9.29حسابي بلغ )

(   2.78سابي بلغ ) التعلم الخدمي بشكل رسمي في سياسات المجالس المدرسية والطالبية." على أقل متوسط ح

 ( وبدرجة توفر متوسطة أيضاً. 2.72وانحراف معياري قدره  ) 

 

 التفكير والتأمل:المعيار الثالث: 
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لهذا المعيار8ويوضح الجدول )

 

 (.جدول )

 معيار  التفكير والتأملالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التوافر لفقرات 

المتوسط  المعيار  م الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوافر

2 2 

تتضمن أنشطة التفكُّر الخاصة بالتعلم الخدمي أنشطة شفوية، 

مكتوبة، وفنية متعددة لتعكس فهم المشاركين والتغيرات في 

 معرفتهم، مهاراتهم أو سلوكياتهم.

2.82 2.72 

 متوسطة

 متوسطة 2.62 2.69 تحدث أنشطة التفكُّر قبل، أثناء وبعد تجربة الخدمة. 9 2

9 2 
تحفز أنشطة التفكُّر الخاصة بالتعلم الخدمي المشاركين على التفكير 

 بعمق حول القضايا المجتمعية المعقدة والحلول البديلة لها.

 متوسطة 2.72 2.68

9 9 

الخدمي المشاركين على تساعد أنشطة التفكُّر الخاصة بالتعلم 

التعرف أكثر على أفكارهم المسبقة وافتراضاتهم من أجل استكشاف 

 وفهم أدوارهم ومسؤولياتهم كمواطنين.

 متوسطة 2.78 2.82

2 2 

تحفز أنشطة التفكُّر الخاصة بالتعلم الخدمي المشاركين على االطالع 

قة على مجموعة متنوعة من القضايا االجتماعية والمدنية المتعل

 بتجربة التعلم الخدمي. 

 متوسطة 2.62 2.29

 متوسطة 2.22 2.82 المجموع الكلي              

 

الخدمي في مدارس محافظة الداخلية بسلطنة ُعمان من وجهة  ( أن درجة توفر معاييرالتعلم8يتضح من الجدول )

نظر المشرفين التربويين بالنسبة لمعيار التفكير والتأمل كانت ضمن درجة التوفر المتوسطة حيث تراوح المتوسط 

(، وحصلت الفقرة " تحفز أنشطة 2.62( و )2.72(، واالنحراف المعياري بين)  2.29( و)2.69الحسابي بين)

ر الخاصة بالتعلم الخدمي المشاركين على االطالع على مجموعة متنوعة من القضايا االجتماعية والمدنية التفكُّ 

( وبدرجة 2.62( وبانحراف معياري قدره )2.29المتعلقة بتجربة التعلم الخدمي. " على أعلى متوسط حسابي بلغ )

أثناء وبعد تجربة الخدمة." على أقل متوسط ممارسة متوسطة،  بينما حصلت الفقرة" تحدث أنشطة التفكُّر قبل، 

ً  2.62(  وانحراف معياري قدره  )  2.69حسابي بلغ )   ( وبدرجة توفر متوسطة أيضا

 

 التنوع:المعيار الرابع: 
 

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لهذا المعيار2ويوضح الجدول )
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 (.جدول )

 المعيارية ودرجة التوافر لفقرات معيار التنوعالمتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 الفقرة م الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوافر

9 2 
ف على وتحليل 2.27يساعد التعلم الخدمي المشاركين على التعر

 آراء مختلفة للوصول إلى فهم أفضل لوجهات نظر متعددة.

2.82 2.72 
 متوسطة

2 9 

الخدمي المشاركين على تطوير مهارات تعامل مع يساعد التعلم 

اآلخرين تساعدهم في حل النزاعات والخالفات وصناعة قرارات 

 بشكل جماعي.

 متوسطة 2.62 9.27

9 2 
يساعد التعلم الخدمي المشاركين على السعي لفهم وتقدير الخلفيات 

 المتنوعة ووجهات نظر من يوفرون أو يحتاجون الخدمة.

 متوسطة 2.69 9.22

2 9 
يساعد التعلم الخدمي المشاركين على التعرف على الصور النمطية 

 .والتغلب عليها

 متوسطة 2.72 2.88

 متوسطة 2.27 2.27 المجموع الكلي

الخدمي في مدارس محافظة الداخلية بسلطنة ُعمان من وجهة  ( أن درجة توفر معاييرالتعلم2يتضح من الجدول )

نظر المشرفين التربويين بالنسبة لمعيار التنوع كانت ضمن درجة التوفر المتوسطة حيث تراوح المتوسط الحسابي 

(،   وحصلت الفقرة " يساعد التعلم الخدمي 2.69( و )2.72واالنحراف المعياري بين)  (، 9.27( و)2.82بين)

اركين على تطوير مهارات تعامل مع اآلخرين تساعدهم في حل النزاعات والخالفات وصناعة قرارات بشكل المش

( وبدرجة ممارسة متوسطة،  2.62( وبانحراف معياري قدره )9.27جماعي." على أعلى متوسط حسابي بلغ )

ل آراء مختلفة للوصول إلى ف على وتحلي2.27بينما حصلت الفقرة" يساعد التعلم الخدمي المشاركين على التعر

(  2.72(  وانحراف معياري قدره  )  2.82فهم أفضل لوجهات نظر متعددة." على أقل متوسط حسابي بلغ ) 

 وبدرجة توفر متوسطة أيضاً.

 

 صوت الطلبة:المعيار الخامس: 
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لهذا المعيار22ويوضح الجدول )

 (.1جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التوافر لفقرات معيار  صوت الطلبة

 الفقرة م الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوافر

2 2 
في توليد األفكار أثناء مراحل  الطلبةيُشرك التعلم الخدمي 

 .والتقويم، ، والتنفيذالتخطيط

9.22 2.72 
 متوسطة

9 9 
في صناعة القرار طوال تجربة التعلم الطلبة يُشرك التعلم الخدمي 

 الخدمي. 

 متوسطة 2.79 2.82

2 2 
الطلبة وغيرهم من الُمهتمين بالعملية يُشرك التعلم الخدمي 

 عن األفكار. بحريةبيئة تدعم الثقة والتعبير  إيجادفي  التعليمية

 متوسطة 2.72 2.22

9 9 
الطلبة على اكتساب المعرفة والمهارات يشجع التعلم الخدمي  

 لتحسين مهاراتهم  القيادية.

 متوسطة 2.62 2.27

2 2 
في تقييم جودة وفعالية تجربة التعلم الطلبة يشرك التعلم الخدمي 

 الخدمي

 متوسطة 2.72 2.67
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 متوسطة 2.29 2.82 المجموع الكلي

الخدمي في مدارس محافظة الداخلية بسلطنة ُعمان من  ( أن درجة توفر معاييرالتعلم22يتضح من الجدول )     

وجهة نظر المشرفين التربويين بالنسبة لمعيار صوت الطلبة كانت ضمن درجة التوفر المتوسطة حيث تراوح 

(، وحصلت الفقرة " يُشرك 2.62( و )2.79، واالنحراف المعياري بين)  ( 9.22( و)2.67المتوسط الحسابي بين)

. " على أعلى متوسط حسابي بلغ التخطيط والتنفيذ، والتقويمفي توليد األفكار أثناء مراحل الطلبة التعلم الخدمي 

( وبدرجة ممارسة متوسطة،  بينما حصلت الفقرة" يشرك التعلم الخدمي 2.72( وبانحراف معياري قدره )9.22)

(  وانحراف معياري  2.67بلغ )  في تقييم جودة وفعالية تجربة التعلم الخدمي "على أقل متوسط حسابيالطلبة 

 ( وبدرجة توفر متوسطة أيضاً. 2.72قدره  ) 

 

 الشراكات:المعيار السادس: 
 

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لهذا المعيار22ويوضح الجدول )

 (11جدول )

 الشراكاتة التوافر لفقرات معيار المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرج

 الفقرة م الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوافر 

2 2 

مثل:الطلبة، يتضمن التعلم الخدمي العديد من الشركاء 

المؤسسات المجتمعية وأعضاء المجتمع، و، واألسر المعلمين، و

 الشركات الربحية.و، 

2.82 2.69 

 متوسطة

2 9 
بالتواصل المستمر والمتكرر للتأكد تتميز شراكات التعلم الخدمي 

 من أن جميع األطراف على إطالع جيد باألنشطة والتقدم.

 متوسطة 2.28 2.72

2 2 
يتعاون شركاء التعلم الخدمي على تحقيق رؤية مشتركة وتحديد 

 أهداف مشتركة تختص باحتياجات المجتمع..

 متوسطة 2.78 2.66

9 9 
تطوير وتطبيق خطط عمل يتعاون شركاء التعلم الخدمي على 

 لتتماشى مع أهداف معينة.

 متوسطة 2.72 2.62

9 2 

يتشارك شركاء التعلم الخدمي بالمعرفة وفهم ممتلكات 

واحتياجات المدرسة والمجتمع وينظرون إلى بعضهم كمصادر 

 ثمينة. 

 متوسطة 2.72 2.82

 متوسطة 2.29 2.66 المجموع الكلي

( أن درجة توفر معاييرالتعلم الخدمي في مدارس محافظة الداخلية بسلطنة ُعمان من 22يتضح من الجدول )     

وجهة نظر المشرفين التربويين بالنسبة لمعيار الشراكات كانت ضمن درجة التوفر المتوسطة حيث تراوح المتوسط 

(، وحصلت الفقرة " يتضمن التعلم 2.69و ) (2.72(، واالنحراف المعياري بين)  2.82( و)2.72الحسابي بين)

الشركات ولمؤسسات المجتمعية ،وأعضاء المجتمع، او، واألسرالمعلمين، و، مثل:الطلبة الخدمي العديد من الشركاء

( وبدرجة ممارسة متوسطة،  2.69( وبانحراف معياري قدره )2.82الربحية." على أعلى متوسط حسابي بلغ )

ميز شراكات التعلم الخدمي بالتواصل المستمر والمتكرر للتأكد من أن جميع األطراف على بينما حصلت الفقرة " تت

( وبدرجة  2.28(  وانحراف معياري قدره  )  2.72إطالع جيد باألنشطة والتقدم." على أقل متوسط حسابي بلغ ) 

 توفر متوسطة أيضاً.
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 ُمتابعة التقدم:المعيار السابع: 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لهذا المعيار( 29ويوضح الجدول )

 

 (12جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التوافر لفقرات معيار ُمتابعة التقدم

 

 الفقرة م الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوافر

2 2 

على التقدم تجاه تحقيق يجمع المشاركون في التعلم الخدمي أدلة 

أهداف ومخرجات تعلم محددة من مصادر متعددة طوال تجربة 

 التعلم الخدمي.

2.66 2.79 

 متوسطة

2 9 
التعلم الخدمي أدلة عن جودة تطبيق التعلم المشاركون في يجمع  

 الخدمي من مصادر متعددة طوال تجربة التعلم الخدمي.

 متوسطة 2.76 2.72

9 2 
التعلم الخدمي األدلة لتحسين تجارب المشاركون في يستعمل  

 التعلم الخدمي. 

 متوسطة 2.78 2.62

9 9 
يجمع المشاركون في التعلم الخدمي أدلتهم على التقدم نحو 

 األهداف مع المجتمع بمن فيهم صانعي القرار وقياديي التعليم.

 متوسطة 2.72 2.72

 متوسطة 2.29 2.78 المجموع الكلي

( أن درجة توفر معاييرالتعلم الخدمي في مدارس محافظة الداخلية بسلطنة ُعمان من وجهة 29يتضح من الجدول )

نظر المشرفين التربويين بالنسبة لمعيار متابعة التقدم كانت ضمن درجة التوفر المتوسطة حيث تراوح المتوسط 

(، وحصلت الفقرة " يجمع 2.78و ) (2.72واالنحراف المعياري بين)  (، 2.66( و)2.72الحسابي بين)

المشاركون في التعلم الخدمي أدلة على التقدم تجاه تحقيق أهداف ومخرجات تعلم محددة من مصادر متعددة طوال 

( وبدرجة ممارسة 2.79( وبانحراف معياري قدره )2.66تجربة التعلم الخدمي." على أعلى متوسط حسابي بلغ )

يجمع المشاركون في التعلم الخدمي أدلتهم على التقدم نحو األهداف مع المجتمع متوسطة،  بينما حصلت الفقرة " 

( 2.72(  وانحراف معياري قدره  ) 2.72بمن فيهم صانعي القرار وقياديي التعليم." على أقل متوسط حسابي بلغ ) 

 وبدرجة توفر متوسطة أيضاً.

 

 المعيار الثامن: االنتشار واالستدامة:

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لهذا المعيار (22ويوضح الجدول )

 

 (13جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التوافر لفقرات معيار االنتشار واالستدامة

 الفقرة م الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوافر

2 2 

تتضمن تجارب التعلم الخدمي مراحل التحقيق في حاجات 

توضيح التعلم والتفكُّر، والعمل، والمجتمع، التحضير للخدمة، 

 التأثير واالحتفال.

2.76 2.26 

 متوسطة

2 9 
يطبق التعلم الخدمي خالل مدد زمنية محددة ومكثفة تمتد على 

 مدار عدة أسابيع أو شهور.

 متوسطة 2.62 2.62
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9 2 
تجارب التعلم الخدمي لوقت كاٍف للتعاطي مع حاجات  تستمر

 المجتمع التي تم التعرف عليها وتحقيق مخرجات التعلم.

 متوسطة 2.79 2.78

 متوسطة 2.27 2.78 المجموع الكلي

 

الخدمي في مدارس محافظة الداخلية بسلطنة ُعمان من وجهة  ( أن درجة توفر معاييرالتعلم22يتضح من الجدول )

نظر المشرفين التربويين بالنسبة لمعيار االنتشار واالستدامة كانت ضمن درجة التوفر المتوسطة حيث تراوح 

(،  وحصلت الفقرة " يطبق 2.62( و )2.26واالنحراف المعياري بين)  (، 2.62( و)2.76المتوسط الحسابي بين)

الخدمي خالل مدد زمنية محددة ومكثفة تمتد على مدار عدة أسابيع أو شهور." على أعلى متوسط حسابي بلغ التعلم 

تتضمن تجارب التعلم ( وبدرجة ممارسة متوسطة،  بينما حصلت الفقرة " 2.62( وبانحراف معياري قدره )2.62)

التفكُّر، وتوضيح التعلم التأثير الخدمي مراحل التحقيق في حاجات المجتمع، التحضير للخدمة، والعمل، و

( وبدرجة توفر متوسطة  2.26(  وانحراف معياري قدره  )  2.76." على أقل متوسط حسابي بلغ ) واالحتفال

 أيضاً.

 

(  في α ≤ 0.05لإلجابة عن السؤال الثاني الذي نصه: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى )

من المعلمين تُعزى إلى متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة،  استجابات أفراد عينة الدراسة 

 والتخصص ؟

 وسوف يتم عرض نتائج كل ُمتغير على حده على النحو اآلتي:

 أوالً: متغير الجنس :

تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لجميع المجاالت وفقا لمتغير الجنس )ذكر، انثى(، وتم 

 (.29( لمجموعتين مستقلتين حسب ما يشير إليه الجدول )T-testراء اختبار ت )إج

 

 ( 14جدول )

 ( للكشف عن أثر الجنس على وجهات نظر أفراد عينة الدراسةT-testنتائج اختبار ت)

 

 

 المعيار

مستوى  قيمة )ت( النوع

 الداللة
داللة )ت( 

 إحصائيا
 انثى ذكر

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الخدمة 

 1.106- 0.44 1.97 0.47 1.85 الهادفة

 

0.272 

 

 غير دالة

االتصال 

 غير دالة 0.468 0.730- 0.53 2.00 0.44 1.92 بالمنهج

التفكير 

 غير دالة 0.343 0.955- 0.48 1.89 0.52 1.77 والتأمل 

 التنوع
 غير دالة 0.939 0.076 0.59 1.97 0.55 1.96

 صوت الطلبة
 غير دالة 0.899 0.127 0.54 1.88 0.51 1.89
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 الشراكات
 غير دالة 0.741 0.332- 0.58 1.79 0.49 1.75

 متابعة التقدم 
 غير دالة 0.602 0.524- 0.57 1.72 0.53 1.66

االنتشار 

 غير دالة 0.892 0.136 0.53 1.67 0.58 1.69 واالستدامة

بين استجابات (  α ≤ 0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( 29يتضح من الجدول )

أفراد عينة الدراسة من المشرفين التربويين لدرجة توافر معايير التعلم الخدمي في مدارس محافظة الداخلية بسلطنة 

مما يعني اتفاق عينة الدراسة على أنه ال تأثير للجنس إنثى(،  -ُعمان في جميع المعايير تُعزى لُمتغير الجنس)ذكر

 في استجاباتهم.

 

 ثانياً: متغير سنوات الخبرة:

،  سنوات 22تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لجميع المجاالت وفقا سنوات الخبرة )أقل من 

 (22) مستقلتين حسب ما يشير إليه الجدول( لمجموعتين T-testسنوات فأكثر(، وتم إجراء اختبار ت ) 22من 

 

 (16الجدول )

 ( للكشف عن أثر سنوات الخبرة على وجهات نظر أفراد عينة الدراسةT-testنتائج اختبار ت)

 

 

 المعيار

مستوى  قيمة )ت( سنوات الخبرة

داللة )ت(  الداللة

 إحصائيا

 سنوات فأكثر .1من  سنوات .1أقل من  

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الخدمة 

 الهادفة
 غير دالة 2.992 2.99 2.97 2.88 2.29 9.27

االتصال 

 بالمنهج
 غير دالة 2.228 2.28 2.96 2.22 2.99 9.22

التفكير 

 والتأمل 
 غير دالة 2.229 2.222 2.22 2.82 2.92 2.22

 غير دالة 2.292 2.228 2.27 2.22 2.22 9.29 التنوع

صوت 

 الطلبة
 دالة 2.292 9.22 2.22 2.87 2.92 9.92

 غير دالة 2.222 2.92 2.22 2.66 2.92 2.82 الشراكات

 غير دالة 2.927 2.22 2.29 2.76 2.78 9.22 متابعة التقدم 

االنتشار 

 واالستدامة
 غير دالة 2.922 2.892 2.22 2.76 2.69 2.22

بين استجابات  (α ≤ 0.05)( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 22يتضح من الجدول )

أفراد عينة الدراسة من المشرفين التربويين لدرجة توافر معايير التعلم الخدمي في مدارس محافظة الداخلية بسلطنة 

سنوات فأكثر( ، ما عدا معيار  22من  -سنوات  22ُعمان في جميع المعايير تُعزى لُمتغير سنوات الخبرة ) أقل من 

لح سنوات الخبرة ألقل من عشر سنوات ، مما يعني اتفاق عينة الدراسة صوت الطلبة فقد أظهر وجود فروق لصا

 في وجود تأثير محدود وقليل للغاية لسنوات الخبرة في استجاباتهم. 
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 ثالثاً: متغير المؤهل العلمي:

وس، تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لجميع المجاالت وفقا لمتغير المؤهل العلمي )بكالوري

 (.27( لمجموعتين مستقلتين حسب ما يشير إليه الجدول )T-testماجستير فأعلى(، وتم إجراء اختبار ت )

 

 ( 14جدول )

 ( للكشف عن أثر المؤهل العلمي على وجهات نظر أفراد عينة الدراسةT-testنتائج اختبار ت)

 

 

 المعيار

مستوى  قيمة )ت( المؤهل

داللة )ت(  الداللة

 إحصائيا

 ماجستير فأعلى بكالوريوس

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الخدمة 

 الهادفة
 غير دالة 2.722 2.982 2.98 2.82 2.99 2.22

االتصال 

 بالمنهج
 غير دالة 2.292 2.729 2.96 2.22 2.92 2.29

التفكير 

 والتأمل 
 غير دالة 2.229 2.222 2.22 2.82 2.96 2.89

 غير دالة 2.229 2.228 2.26 2.29 2.26 2.22 التنوع

صوت 

 الطلبة
 غير دالة 2.692 2.299 2.98 2.86 2.22 2.22

 غير دالة 2.299 2.262 2.27 2.67 2.22 2.66 الشراكات

 غير دالة 2.989 2.622 2.92 2.72 2.27 2.62 متابعة التقدم 

االنتشار 

 واالستدامة
 غير دالة 2.882 2.222 2.26 2.78 2.27 2.72

بين استجابات أفراد (α ≤ 0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( 27يتضح من الجدول )

عينة الدراسة من المشرفين التربويين لدرجة توافر معايير التعلم الخدمي في مدارس محافظة الداخلية بسلطنة 

ماجستير فأعلى (، مما يعني اتفاق عينة  -المعايير تُعزى لُمتغير المؤهل العلمي )بكالوريوسُعمان في جميع 

 على أنه ال تأثير للمؤهل العلمي في استجاباتهم. الدراسة

 

 رابعاً: التخصص:

 تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لجميع المجاالت وفقا لمتغير التخصص )علوم إنسانية ،

 (. 26( لمجموعتين مستقلتين حسب ما يشير إليه الجدول )T-testعلوم تطبيقية(، وتم إجراء اختبار ت )

 

 ( 17جدول )

 ( للكشف عن أثر التخصص على وجهات نظر أفراد عينة الدراسةT-testنتائج اختبار ت)

 

 

 المعيار

مستوى  قيمة )ت( التخصص

داللة )ت(  الداللة

 إحصائيا

 علوم تطبيقية علوم إنسانية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الخدمة 

 الهادفة
 غير دالة 2.922 2.27 2.22 2.82 2.92 2.22

االتصال 

 بالمنهج
 غير دالة 2.282 2.22 2.22 2.22 2.97 2.26
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التفكير 

 والتأمل 
دالةغير  2.999 2.82 2.22 2.62 2.92 2.82  

 غير دالة 2.972 2.69 2.28 9.22 2.26 2.22 التنوع

صوت 

 الطلبة
 غير دالة 2.282 2.22 2.22 2.82 2.92 2.82

 غير دالة 2.622 2.97 2.29 2.62 2.22 2.62 الشراكات

 غير دالة 2.222 2.72 2.22 2.62 2.27 2.72 متابعة التقدم 

االنتشار 

 واالستدامة
 غير دالة 2.229 2.76 2.27 2.79 2.22 2.62

بين استجابات (  α ≤ 0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( 26يتضح من الجدول )

أفراد عينة الدراسة من المشرفين التربويين لدرجة توافر معايير التعلم الخدمي في مدارس محافظة الداخلية بسلطنة 

علوم تطبيقية(، مما يعني اتفاق عينة  --التخصص العلمي )علوم إنسانية ُعمان في جميع المعايير تُعزى لُمتغير 

 على أنه ال تأثير للتخصص في استجاباتهم. الدراسة

 

 مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها: 

ما درجة توافر معايير التعلم الخدمي في مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول الذي نصه:  أوالً:

 ؟مدارس محافظة الداخلية بسلطنة ُعمان من وجهة نظر المشرفين التربويين 

خلصت نتائج الدراسة إلى أن درجة توفر معايير التعلم الخدمي في مدارس محافظة الداخلية بسلطنة ُعمان من 

ككل كانت ضمن الدرجة المتوسطة، كما جاءت متوسطة وجهة نظر المشرفين التربويين بالنسبة لمعايير الدراسة 

ً في جميع المعايير وهي: التنوع، واالتصال بالمنهج، الخدمة الهادفة، وصوت الطلبة، والتفكير والتأمل،  أيضا

 والشراكات، ومتابعة التقدم، واالنتشار واالستدامة على الترتيب.

مين وإدراكهم ألبعاد استراتيجية التعلم الخدمي، وتوظيفهم وجود بعض القصور في فهم الُمعل وقد يُعزى ذلك إلى 

للمناهج الدراسية في أنشطة وبرامج تخدم المجتمع المحلي وتساهم في تنميته وحل ُمشكالته، باإلضافة إلى ندرة 

عليمية برامج التنمية المهنية الموجهة للمعلمين في مجال التعلم الخدمي سواء داخل المدارس أو في الُمديريات الت

ووزارة التربية والتعليم، فضالً عن كثرة المهام والمسوليات واألعباء الوظيفية الخاصة بالُمعلمين والتي ال توفر 

الوقت الكافي لديهم لتنفيذ أنشطة وفعاليات التعلم الخدمي. وربما يُعزى ذلك إلى وجود نوع من القصور في الشراكة 

المجتمع المحلي، باإلضافة إلى قصور ُمشاركة الطلبة في اإلدارة المدرسية الفعالة بين المدرسة وأولياء األمور و

حيث ال تتضمن مجالس أولياء أمور الطلبة ومجالس إدارات المدارس وغيرها من اللجان في عضويتها ممثلين عن 

وقد يُعزى ذلك  الطلبة، كما يوجد قصور في عمل مجالس اإلدارة الطالبية واهتمامها بالطلبة وقضاياهم ومشكالتهم.

إلى قصور تضمين بعض المناهج الدراسية موضوعات وقضايا يُمكن تحويلها لبرامج ومشروعات للتعلم الخدمي، 

 وافتقار أدلة الُمعلمين ألنشطة تُمكنهم من تطبيق استراتيجية التعلم الخدمي بكفاءة وفعالية.        

( ،وقطاوي وأبو 9222(، والشربيني )9229ني )وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من القحطا  

، وأولدفيلد  (Conlon,2001)( ،وكولون 9226( ،ومحمود)9227( ،وحيدر )9222جاموس)

(Oldfield,2008) ( وموس ،Moss,2009 ومولنار ، )(Molnar,2010)  ودريسكيل ،(Driskill,2010)  ،

، وهولمز  (Acuña,2013)، وأكيونا  (Gamino,2013)، وجامينو  (Ngai& et.al. ,2010)ونغاي وزمالئه 

(Holmes,2013)  وكوبل،(Coble,2014)  وليرولو ،(Ierullo,2016)  والتي كشفت نتائجها عن  توافر ،

كما تختلف هذه النتيجة مع نتائج دراستي كل من  توفر معايير التعلم الخدمي في مدارس بدرجة كبيرة.

نتائجها عن توافر توفر معايير التعلم الخدمي في مدارس بدرجة  (،والتي أظهرت9229(، وخضر)9229طالفحة)

 قليلة.
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 ً هدل توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية  عندد النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني الذي نصده: : مناقشة ثانيا

فدي اسدتجابات أفدراد عيندة الدراسدة مدن المعلمدين تُعدزى إلدى متغيدرات الجدنس، والمؤهدل  ( α ≤ 0.05)مسدتوى 

 ؟  وسنوات الخبرة،  والتخصص العلمي،

 

 وسوف يتم ُمناقشة كل ُمتغير على حده كما يأتي:

 :ُمتغير الجنس -1

بين استجابات أفيراد  ( α ≤ 0.05أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

عينة الدراسية مين المشيرفين التربيويين لدرجية تيوافر معيايير اليتعلم الخيدمي فيي ميدارس محافظية الداخليية بسيلطنة 

إنثى(، مما يعني اتفياق عينية الدراسية عليى أنيه ال تيأثير للجينس  -ُعمان في جميع المعايير تُعزى لُمتغير الجنس)ذكر

ليى أن المشيرفين التربيويين سيواء أكيانوا ذكيوراً أم إناثياً يعمليون فيي منياخ تنظيميي في استجاباتهم. وقد يٌعزى ذليك إ

واحد، ولديهم ثقافة تنظيمية إشرافية متشابهة إلى حد كبير في كثير من الجوانب ، ويوجه عملهم مجموعة واحدة من 

 ثائق وتقارير ونماذج.   أدلة وو اللوائح والتشريعات والقوانين والقرارات الوزارية فضالً وما تتضمنها من

(  حيث بينيت وجيود فيروق ذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوى 9229وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة طالفحة)

(  بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُعزى لُمتغير الجنس ولصالح الذكور، كما تختلف أيضاً α ≤ 0.05الداللة )

 التي أوضحت وجود فروق لصالح اإلناث.( و9222مع نتيجة قطاوي وأبو جاموس)

 

 :ُمتغير سنوات الخبرة -2

بين استجابات أفراد    ( α ≤ 0.05)أبرزت نتائج الدراسةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

بسلطنة عينة الدراسة من المشرفين التربويين لدرجة توافر معايير التعلم الخدمي في مدارس محافظة الداخلية 

سنوات فأكثر( ، ما عدا معيار  22من  -سنوات  22ُعمان في جميع المعايير تُعزى لُمتغير سنوات الخبرة ) أقل من 

صوت الطلبة فقد أظهر وجود فروق لصالح سنوات الخبرة ألقل من عشر سنوات ، مما يعني اتفاق عينة الدراسة 

وقد يٌعزى ذلك إلى أن جميع المشرفين  ي استجاباتهم.في وجود تأثير محدود وقليل للغاية لسنوات الخبرة ف

وظيفية يقومون بنفس األدوار المهام والمسئوليات والواجبات ال التربويين على تنوع سنوات الخبرة لديهم واختالفها

معيار صوت الطلبة والذي أظهر وجود فروق لصالح سنوات الخبرة ألقل من عشر أما وفقاً لتخصصاتهم العلمية. 

ات، فقد يُعزى ذلك إلى أن هذه الفئة درست في برامج إعدادها كمعلمين في المؤسسات التربوية االستراتيجيات سنو

 في التدريس ومنها التعلم الخدمي.الحديثة 

( والتي توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 9229وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة طالفحة) 

بين استجابات أفراد عينة الدراسة تُعزى لُمتغير سنوات الخبرة ولصالح أقل من خمس (  α ≤ 0.05الداللة )

 سنوات.

 

 :ُمتغير المؤهل العلمي -3

بيين اسيتجابات أفيراد  (α ≤ 0.05نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسيتوى الداللية  ) كشفت

معيايير اليتعلم الخيدمي فيي ميدارس محافظية الداخليية بسيلطنة  عينة الدراسية مين المشيرفين التربيويين لدرجية تيوافر

ماجسييتير فييأعلى (، ممييا يعنييي اتفيياق عينيية  -ُعمييان فييي جميييع المعييايير تُعييزى لُمتغييير المؤهييل العلمييي )بكييالوريوس

 على أنه ال تأثير للمؤهيل العلميي فيي اسيتجاباتهم. وقيد يٌعيزى ذليك إليى أن جمييع المشيرفين التربيويين عليى الدراسة

تنييوع مييؤهالتهم العلمييية يخضييعون لبييرامج تنمييية مهنييية مسييتمرة تراعييي احتياجيياتهم المهنييية المتنوعيية سييواء علييى 

 مستوى الوزارة أو الُمديريات التعليمية . 

( والتي توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 9229وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة طالفحة)

ين استجابات أفراد عينة الدراسة تُعزى لُمتغير المؤهل العلمي ولصالح أعلى من (  بα ≤ 0.05الداللة )

 البكالوريوس.

 

 :ُمتغير التخصص -4

(  بيين اسيتجابات α ≤ 0.05أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصيائية عنيد مسيتوى الداللية )

أفراد عينة الدراسة من المشرفين التربويين لدرجة توافر معايير التعلم الخدمي في مدارس محافظة الداخلية بسلطنة 

عليوم تطبيقيية(، مميا يعنيي اتفياق عينية  -ُعمان في جمييع المعيايير تُعيزى لُمتغيير التخصيص العلميي )عليوم إنسيانية 
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فييي اسييتجاباتهم. وقييد يٌعييزى ذلييك إلييى أن المشييرفين التربييويين علييى تنييوع الدراسيية علييى أنييه ال تييأثير للتخصييص 

تخصصاتهم يعملون في مناخ تنظيمي واحد وتجمعهم ثقافة تنظيمية ُمتقاربية، ويوجيه عملهيم سياسية تعليميية واحيدة، 

طليق مين ومجموعة واحدة من نظيم وإجيراءات العميل، كميا أن المنياهج الدراسيية التيي يُشيرفون عليهيا بالميدارس تن

 فلسفة تعليمية واحدة.  

 

 توصيات الدراسة:

 في ضوء نتائج الدراسة ومناقشاتها توصي باآلتي:

اهتمام برامج إعداد المعلمين في سلطنة ُعمان بالتعلم الخدمي ضمن مواد المناهج وطرائق التدريس في  -

 مؤسسات اإلعداد.

اهتمام السلطات التعليمية المسئولة عن برامج التنمية المهنية للمعلمين سواء على مستوى وزارة التربية  -

 والتعليم أو الُمديريات التعليمية التابعة لها أو المدارس  بأن يكون التعلم الخدمي محوراً رئيساً في هذه البرامج. 

ت وقضايا يُمكن تحويلها إلى مشروعات وبرامج تطوير المناهج الدراسية بحيث يتضمن محتواها موضوعا -

 وأنشطة لخدمة المجتمع المحلي الُمحيط بالمدارس.

قيام المسئولين عن المناهج الدراسية بوزارة التربية والتعليم بتضمين أدلة الُمعلمين بقوائم أنشطة للتعلم الخدمي  -

 في جميع المواد الدراسية.    

 م في تصميم وتنفيذ مشروعات التعلم الخدمي بالمدارس. تعاون المعلمين الفعال مع زمالئه -

قيام اإلدارة المدرسية بتخفيف األعباء الوظيفية وال سيما اإلدارية منها على المعلمين الذين يقومون  -

 بمشروعات التعلم الخدمي بالمدارس. 

ة بالعملية التعليمية وال سيما ما اهتمام الُمعلمين باالطالع على كافة الُمستجدات والُمستحدثات التربوية الُمتعلق -

 يتعلق بالتعلم الخدمي لتحسين وتطوير أدائهم المهني.

سواء على مستوى وزارة التربية والتعليم أوالُمديريات التعليمية  تشجيع كافة المسئولين عن العملية التعليمية -

 التابعة لها أو المدارس المعلمين للقيام بأبحاث ترتبط بالتعلم الخدمي.

ام المسئولين عن العملية التعليمية بالمدارس بتوفير كافة الموارد المادية والبشرية للقيام بأنشطة ومشروعات قي -

 التعلم الخدمي.

سواء على مستوى وزارة التربية والتعليم أو الُمديريات التعليمية التابعة  توفير المسئولين عن العملية التعليمية -

وعة لحضور الندوات والمؤتمرات والُملتقيات العلمية التي يكون لها أو المدارس للمعلمين فرص متن

 موضوعاتها عن التعلم الخدمي لتنمية معارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم المهنية في هذا المجال. 

االهتمام بصوت الطلبة في المدارس من خل تمثيل الطلبة في كافة أشكال العمل الجماعي مثل: المجالس  -

فضالً عن تفعيل مجالس اإلدارة الطالبية وإتاحة الفرص لها في عرض أفكارها تجاه تطوير واللجان والفرق، 

 وتحسين العملية التعليمية.

تفعيل الشراكة بين المدارس وأولياء األمور والمجتمع المحلي بما يتضمنه من ُمؤسسات وُمنظمات وهيئات  -

 .   ووكاالت، وذلك لدعم برامج ومشروعات وأنشطة التعلم الخدمي
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