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 :املضتدلص

سػتراتيجية الػتعمـ إعمػ   مقتػرح  اػائـبرنػامج تػدريب  تصػميـ  ةالحالي دراسةال تاستيدف        
لعينػػة مػػف معممػػ    لإلنجػػازوالدافعيػػة  تنميػػة ميػػارات العمػػؿ التطػػوع ثيره عمػػ  أوتػػ  المقمػػوب
عػػدـ تحمػػؿ  -)تحمػػؿ الومػػوض المعرفػػ وفًقػػا لسػػموبيـ   بمحافظػػة الطػػائؼ اإلسػػيميةالتربيػػة 

 الوموض(.
لخطػوات  االقيػاس  وفًقػ التجريبيػة  وأدواتواد تـ تصميـ وبناء البرنامج كمادة لممعالجػة       

 دراسػػةال التصػػميـ التعميمػػ   وناػػذت التجربػػة عمػػ  مجمػػوعت  فػػ  ADDIEومراحػػؿ نمػػوذج 
وجػػاءت   0440/ 0441الوؿ لمعػػاـ  الدراسػػ الاصػػؿ  فػػ التجػػريبيتيف لمػػدة ثيثػػة أسػػابي  

 :  إل النتائج لتشير 
عمػػ   اتػـ تػػدريبيم المتػػيف فػػروؽ ذات دةلػة إحصػػائية بػػيف المجمػوعتيف التجػػريبيتيف وجػود -

ولصػال  المجموعػة التجريبيػة  المقمػوب وفًقػا ةسػتراتيجية الػتعمـ   التطػوع ميارات العمػؿ 
كيػب  التر     عند مستوى التحميػؿتحمؿ الوموض المعرف  السموب ذويلفراد مف ا  الول 
   وكذلؾ بالنسبة لدرجات اةختبار ككؿ.التقويـ

عمػػ  المتػػيف تػـ تػػدريبيما د فػػروؽ ذات دةلػة إحصػػائية بػػيف المجمػوعتيف التجػػريبيتيف و وجػ -
ولصػػال  المجموعػػة التجريبيػػة ةسػػتراتيجية الػػتعمـ المقمػػوب  التطػػوع   وفًقػػاميػػارات العمػػؿ 
عمػ  مقيػاس الػداف   الومػوض  لػدرجاتيـتحمػؿ  المعرفػ  السموب ذويمف  الول   الفراد

 .لإلنجاز
وتػأثيره عمػ   المقمػوب فاعميػة الػتعمـ  إلػ واد أرج  الباحػث ىػذه النتػائج مجتمعػة  

  دراسػةالعينػة دافعيػة جانب تأثيره عم   إل  التطوع اكتساب خبرات التدريب المرتبطة بالعمؿ 
 تمؾ النتائج. ف التأثير  تحمؿ الوموضعدـ  -تحمؿ المعرف  السموب كما كاف لدور

مػػػؿ تح عػػػدـ -الومػػػوضتحمػػػؿ -المعرفػػػ  السػػػموب-الػػػتعمـ المقمػػػوب الكممػػػات الماتاحيػػػة:
 .ميارات العمؿ التطوع -الوموض
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A Suggested Training program based on the Flipped Learning and its 

effect on, Its Impact on the Development of Volunteer Work Skills 

among Islamic Education Teachers at Taif Governorate, and Their 

Motivation to Achievement According  
Prof. Mesfer Bin Eideh Al Malki 

Associate Professor of Curriculum and Instruction at Taif University 

to Their Cognitive Style 

Abstract: 

          The current research aimed to design and prepare a proposed training 

program based on the flipped learning strategy, and its impact on developing 

volunteer work skills, as well as the motivation for achievement of a sample of 

Islamic education teachers at Taif Governorate in accordance with their 

cognitive style (Ambiguity Tolerance - Intolerance of Ambiguity). 

The program has been designed and built as a material for experimental 

processing and measurement tools in accordance with the steps and stages of 

the ADDIE model in instructional design. Whereas, the experiment was carried 

out on the two experimental research groups for a period of three weeks in the 

first semester of the year 1440 / 1441 AH. The results indicate: 

- There were statistically significant differences among the two experimental 

groups who were trained on volunteer work skills for the benefit of the first 

experimental group, individuals with a cognitive style tolerate ambiguity, at 

the level of analysis, composition, evaluation, as well as for the test scores 

as a whole. 

- There were statistically significant differences among the two experimental 

groups who were trained on volunteer work skills for the benefit of the first 

experimental group, individuals with a cognitive style tolerate ambiguity, 

for their scores on the motivation for achievement scale. 

        The researcher attributed these results to the effectiveness of flipped 

learning and its effect on the acquisition of training experiences related to 

volunteer work.  

Keywords:Flipped learning - Cognitive method - Tolerate ambiguity - 

Intolerance of ambiguity - Volunteer work skills. 
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 مكدمة:

العمؿ التطوع   اةجتماع   وايـإف الناظر ف  آيات اهلل ليجد أف اإلسيـ أىتـ بالعمؿ        
وف  الحديث  .(058: )البقرة عميـ(تطوع خيرًا فإف اهلل شاكٌر  )ومف إل ااؿ تع
 . رواه البخاري "بعضو بعضا د  لممؤمف كالبنياف يش المؤمفالشريؼ"

ف  التآلؼ  النماذج ضرب أروع  اد -والسيـعميو أفضؿ الصية  -النب  وىذا 
 . ربيف المياجريف والنصا  عندما آخ والتيحـ والتعاضد 
يعد عمًي إنسانيا ومؤشرًا عم  التكامؿ  التطوع   الذيف  العمؿ  مشراةً  ةً ورسـ صور        
طوع  يزيد مف ثقة العمؿ الت   ف  أ إل  .(6116  يشير )يوسؼ  اوف والتآلؼ بيف أفرادهوالتع

عم  التعرؼ عم   مجتمعيـ  ويساعدىـيـ اادروف عم  خدمة ويشعرىـ بأن   بأناسيـ الفراد 
: ميارة العديد مف الميارات مثؿم  لدييـ   كما ينف  حميا سياـشكيت مجتمعيـ واإلم

  مما يشكؿ لدييـ نوعًا مف   والتعاوفاةتصاؿ والتواصؿ  واتخاذ القرار  ومساعدة اآلخريف
 .  واةجتماع اإلشباع الناس

ل   و تسيـ ف  حؿ المشكيت اةجتماعية انتشار ثقافة العمؿ التطوع  ف  إ  استقرار  ا 
ـ صور البناء بؿ يتجم  فيو أعظ ؛لوطنيـ يـ وانتمائيـئالفراد ومحافظتيـ عم  وة 
يثار وزكااةجتماع  مف تعاوف  وتكامؿ  لمناس البشرية.  ة  وا 

حث الجامعات  إل ( 0468)واد أشارت توصية المؤتمر السعودي الثان  لمتطوع  
والت    إجراء الدراسات والبحوث المتعمقة بالعماؿ التطوعية العممية  عم ومراكز البحوث 

 .(www.alriyadh.com) ثار العمؿ التطوع  ف  المجتم  آتشخيص واا  و  إل تيدؼ 
 إل  السعودية  تطم أف المممكة العربية  إل  6101كما أشارت رؤية المممكة  

مميوف متطوع  إل  ألاا فقط 00تطوير مجاؿ العمؿ التطوع  ورف  نسبة عدد المتطوعيف مف 
 .6101ابؿ نياية 

أساس مف المحبة واإلخاء والتعاطؼ  المجتم   عم بناء  اإلسيميةلقد أكدت التربية  
غير ذلؾ مف السس الت  تجعؿ منو  إل والتراحـ والتواصؿ والتااىـ والتكافؿ والتضامف  

  عم  والحم تداع  لو سائر العضاء بالسير  منو عضوجسدًا واحدًا إذا اشتك  
  وموضوعيةالتعاوف ف  العالـ المعاصر يجب أف يأخذ أبعادًا أكثر وأوس  وأكثر جدوى أف   

 . (686 :0996  )السمرلمجتم  اإلسيم  تماسؾ ا إل بحيث يؤدي 

http://www.alriyadh.com/2007/03/15/article233006.html
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زالت الثقافة غير شائعة  إة أنو ما  عم  ما سبؽ مف أىمية لمعمؿ التطوع    وبناء 
الدور التعميم  واإلعيم   عؼَ تم  السعودي واد يكوف سبب ذلؾ ضكعمؿ مؤسس  داخؿ المج

 ف  التوعية بأىميتو وعدـ نشر ثقافة التطوع بيف الطمبة. 
عياتيا باستراتيجية التعمـ المقموب  ف واد ارتبط تصميـ وتنايذ الدراسة الحالية           

تيسر عمميات تنايذ  لكترون   الت اإل يوظؼ تكنولوجيا التعميـ وتطبيقات التعميـ  الذيو 
لممتعمميف  تدريب دوات تضمف توصيؿ المحتوى الأالتدريب مف بعد عبر منصات وتطبيقات و 

تطبيؽ وتنايذ  ف تاكير الباحث موجًيا نحو توظيؼ تمؾ التكنولوجيات  لذا: كاف المتدربيف أو 
تصميـ  ف المناسبة  ةيميـ التعميما  موظًاا لحد نماذج التصالحال الدراسة التجريبية لمبحث 

 .ا لتحقيؽ الىداؼ التدريبيةوتنايذ خطة الدراسة التجريبية ىذه وتطويرىا سعيً 
 ةبحوث التربية عم  أىمية التعمـ المقموب كاستراتيجية فعالواد أكدت العديد مف           

 إل ( Brame, 2013  حيث يشير بريـ )ـ والتدريب وتنايذة بأسموب متميزتقديـ التعمي ف 
كأحد الحموؿ التقنية الحديثة ُيعد فاعًي ف  عيج ضعؼ  المقموباةعتماد عم  التعمـ  ف  أ

اضاء مزيًدا مف الوات ف   يمكف لممعمـ فيوو التعمـ التقميدي وتنمية ميارات التاكير والتعمـ  
التااعؿ والتحاور والمنااشة م  المتعمميف أو المتدربيف ف  الاصؿ بدًة مف إلقاء المحاضرات  

بمشاىدة عروض ولقطات الايديو القصيرة ذات الصمة  حيث يقوـ المتعمـ أو المتدرب
ويبق  الوات الكبر لمنااشة المحتوى   المنزؿبالمحاضرات وموضوعات التدريب والتعمـ ف  

الفراد المتعمميف يحققوف    فإف  لمعمـ. ووفًقا لتصنيؼ بمـوف  ااعات التدريس تحت إشراؼ ا
عرفة واستيعابيا( مالمعرف  )الحصوؿ عم  ال المستوى الدن  مف المجاؿ المقموبف  التعمـ 

بالمنزؿ  والتركيز عم  المستوى العم  مف المجاؿ المعرف  )التطبيؽ  التحميؿ  التركيب  
 التقييـ( بالاصؿ أو ااعة الدرس. 

التعميـ أو   يحقؽ العديد مف المميزات منيا: إتاحة تمق المقموبالتعمـ  ويرى الباحث أف         
التدريب حسب سرعة المتعمميف ف  التعمـ  استثمار أفضؿ لموات داخؿ الاصؿ  تعويد 

الميارات العممية أو  إتقافجانب  إل وحؿ المشكيت  والمنااشة طرح السئمة  مميفالمتع
 الدائية  كما يساىـ ف  تنمية مااىيـ التعمـ بالمشروعات والتعمـ الذات .

تمثؿ الثبات ف  الطريقة الاردية   بمثابة أبعادًا سيكولوجيةرفية وتعد الساليب المع
ةكتساب ومعالجة المعمومات  وبالتال  استخداميا  وبواسطة ىذه الساليب يمكف الكشؼ عف 
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  ولكف كذلؾ ف  المجاؿ المعرف   ادراكالاروؽ الاردية بيف الفراد ليس فقط المجاؿ اإل
 ودراسة الشخصية.  اةجتماع

أنيا تعتبر بمثابة تكوينات ناسية عبر الشخصية ة  إل  .(0996 ي الشرااو )ويشير 
تعتبر   تتجرد بجانب واحد فقط مف جوانبيا  ولكنيا تتضمف الكثير مف العمميات الناسية؛ في

يمكف أف يقـو بو الفراد المختماوف ف   الذيأمرًا أساسيًا يعتمد عميو ف  التنبؤ بنوع السموؾ 
أساليبيـ المعرفية أثناء تعامميـ م  الموااؼ المختماة  سواء كانت ىذه الموااؼ تعممية  

 اجتماعية  أو تاضيؿ نوع مف الدراسة  أو اختيار المينة.
ف  فيـ أساليب  المعرف   يايد السموبمعرفة  أف   إل  .(6116  الخول )كما يشير 

النشاط بمختمؼ جوانبو العقمية أو المعرفية وغير المعرفية الت  يمارسيا الارد ف  معظـ 
 موااؼ حياتو.

وتعد الدافعية لينجاز بمثابة المحاز لمعمم  التربية اةسيمية في  تمعب دورًا ميمًا 
أف دافعية اةنجاز ى  السع   .(0999)الاحؿ يقوؿ ف  رف  مستوى الداء وزيادة اةنتاجية 

مستوى مف التاوؽ واةمتياز وىذه النزعة تمثؿ مكونًا أساسيًا ف  دافعية  إل اتجاه الوصوؿ 
 .عتبر الرغبة ف  التاوؽ واةمتيازوت اةنجاز 

أنيا الرغبة عم  التومب عم  العقبات  والحرص عم  أداء المياـ الصعبة بشكؿ جيد 
اةيجاب  الذي والمرتبط بالسموؾ يعد أحد الدواف  اةجتماعية الذي ةسيما ف  العمؿ التطوع  

 ديمومتو حت  نصؿ لميدؼ. إل نسع  
تحمؿ  عدـ-الوموض)تحمؿ  المعرف  السموبتوظيؼ مدخؿ  إل وتستند الدراسة الحالية 

 الذي السموبمجموعتيف وفًقا ةمتيؾ أفرادىا لنمط  إل بيدؼ تقسيـ العينة لألفراد الوموض( 
 .دراسةالتجربة  ف يختمؼ فيما بيف الفراد المشاركيف 

 الدراصة:مشكلة 

العديػد مػف التجػارب الارديػة والجماعيػة  الحيػاة  ووجػودم  التطور اليائؿ ف  مظػاىر  
دور  والصػػحية  بػػرزوزيػػادة المتويػػرات العالميػػة والسػػكانية واةجتماعيػػة   فػػ  العمػػؿ التطػػوع 

يػػػة والنيػػػوض بػػػو لتنميتػػػو ورا المجتمعيػػػة  كوسػػػيمةالعمػػػؿ التطػػػوع  فػػػ  التعػػػاوف والمشػػػاركة 
العمؿ التطوع  أحػد المؤشػرات الدالػة عمػ  تقػدـ المػـ  ف  إ .(418: 6107  دالحميعبد )يقوؿ

فكممػا ازداد التقػدـ والراػػ  فػ  دولػة معينػة ازداد حجػػـ مشػاركة مواطنييػا فػ  العمػػؿ  وازدىارىػا 
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تنمية ثقافة العمؿ التطوع  ف  المجتم  أصبحت مطمبًا مف متطمبػات الحيػاة  كما أف   التطوع  
  خصوصػػًا كافػػة مجػػاةت الحيػػاة ة التنميػػة والتطػػور السػػري  فػػ المعاصػػرة وحاجػػة ممحػػة لمواكبػػ

التماسػػؾ اةجتمػػاع  بػػيف  المجتمػػ  ونشػػروأنػػو يمثػػؿ أحػػد الركػػائز الساسػػية فػػ  بنػػاء وتنميػػة 
 .المواطنيف

الجيػػود التطوعيػػة فػػ  المممكػػة العربيػػة السػػعودية فإننػػا نجػػدىا دوف  إلػػ وحػػيف ننظػػر  
 .الدعوية واةجتماعية المحدودة المستوي المأموؿ وينحصر ف  بعض المجاةت

معمػػػػػؿ التطػػػػػوع  فػػػػػ  الميػػػػػداف ( مػػػػػف الػػػػػدليؿ التنظيمػػػػػ  ل00و) (06واػػػػػد نصػػػػػت المػػػػػادة )
إعػػداد البرنػامج التطػػوع  الػذي يتناسػػب مػػ  أي   عمػ  دور التعمػػيـ فػ  61ىػػػ 0406 التربػوي

مرحمػػة مػػف مراحػػؿ التعمػػيـ العاـ وتحديػػد النشػػطة والمشػػاري  المناسػػبة لػػذلؾ  وتخطيطيػػا بمػػا 
زيػػادة المػػادة المعرفيػػة لمعمػػؿ التطػػوع  ضػػمف  إلػػ وزارة التعمػػيـ   واػػد دعػػت  يخػػدـ المجتمػػ 

 طيب التعميـ العاـ. مقررات
لتعميـ عمػ  أف تتضػمف ميػارات التعػاوف والمشػاركة المجتمعيػة واد أكدت ىيئة تقويـ ا

 .(6109ىيئة تقويـ التعميـ )العاـ. كأحد معايير مناىج التعميـ 
  البػػاز  و 6106  وزينػػاىـ 6104واػػد اشػػارات العديػػد مػػف الدراسػػات مثػػؿ )الزيػػود والكبيسػػ  

د أو المجتمعػات ووجيػت ىػذه الدراسػات ميػة العمػؿ التطػوع  سػواء عمػ  الفػراأى إل ( 6116
سػػباب ىػػذه ال يـ عػػف العمػػؿ التطػػوع  ومعالجػػةرغبػػة الفػػراد وعػػزوف معرفػػة عػػدـرة ضػػرو  إلػػ 

 واةىتماـ بميارات العمؿ التطوع .وتوفير التدريب المناسب لممعمميف 
وبنػػاء عمػػ  ذلػػؾ جػػاءت ىػػذه الدراسػػة لتتنػػاوؿ جانبػػًا ميمػػًا وحػػديثًا عػػف تنميػػة ميػػارات  

كيايػػة  :فػػ  دراسػػةالولػػذلؾ تحػػددت مشػػكمة   اإلسػػيميةمعممػػ  التربيػػة  ىالعمػػؿ التطػػوع  لػػد
تنميػػة العمػػػؿ  المقمػػوب؛ بيػػػدؼالػػػتعمـ  اسػػتراتيجية تصػػميـ برنػػػامج تػػدريب  مقتػػػرح اػػائـ عمػػػ 

وفًقػػا  لإلنجػػازدافعيػػتيـ  ومعرفػػةبمحافظػػة الطػػائؼ  اإلسػػيميةالتطػػوع  لػػدى معممػػ  التربيػػة 
 .المعرف سموب ألل
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 :أصئلة الدراصة

 :التال  إلجابة عف السؤاؿ الرئيسا إل الباحث   سع 
كيػػؼ يمكػػف تصػػميـ برنػػامج تػػدريب  مقتػػرح اػػائـ عمػػ  الػػتعمـ المقمػػوب لتنميػػة ميػػارات  

وفًقػػػا  لإلنجػػػازبمحافظػػة الطػػػائؼ ودافعيػػتيـ  اإلسػػػيميةمعممػػػ  التربيػػة  العمػػؿ التطػػػوع  لػػدى
 ؟المعرف لسموبيـ 

 :  الرئيس السابؽ السئمة التالية ؿوتارع مف السؤا  
 ؟ اإلسيميةنميتيا لمعمم  التربية ما ميارات العمؿ التطوع  المطموب ت - 
الػيـز لتنميػة ميػارات العمػؿ التطػوع   تػدريب ما التصور المقترح لتصميـ وبناء البرنامج ال -

 ؟اإلسيميةلدى معمم  التربية  لإلنجازوالدافعية 
البرنامج التػدريب  المقتػرح عمػ  تنميػة ميػارات العمػؿ التطػوع  لػدى معممػ  التربيػة  ما أثر -

 ؟المعرف وفًقا لسموبيـ  اإلسيمية
 اإلسػيميةلػدى معممػ  التربيػة  لإلنجػازما أثر البرنامج التدريب  المقترح عم  تنمية الداف   -

 ؟المعرف وفًقا لسموبيـ 
 الدراصة:أٍداف 

 :إل  الدراسة الحاليةىدفت             
 التعميـ والتدريب. ف   وتوظيايا مقموبالتعرؼ عم  كياية تصميـ استراتيجية التعمـ ال -
 ىلػد  التطػوع تنميػة ميػارات العمػؿ  فػ   المقمػوبفاعمية تطبيؽ اسػتراتيجية الػتعمـ  معرفة -

 الطائؼ. بمحافظة اإلسيميةالتربية  معمم 
المػػػرتبط   لإلنجػػػازتنميػػػة الػػػداف   فػػػ   المقمػػػوبفاعميػػػة تطبيػػػؽ اسػػػتراتيجية الػػػتعمـ  معرفػػػة -

 .الطائؼ بمحافظة اإلسيميةالتربية  معمم  التطوع   لديبميارات العمؿ 
 :أٍنٔة الدراصة

 توجيو اةىتماـ بأىمية ميارات العمؿ التطوع . -
 .نظر القائميف عم  التعميـ مف المعمميف بأىمية العمؿ التطوع  توجيو -
تحسيف العمؿ التدريب  مف خيؿ تقديـ برنامج تدريب  متكامؿ يتـ تعميمو عم  مراكز  -

 بالمحافظة.  التعميمية التدريب
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طمػوح الػذي ينػادي بنشػر  ف  محور وطف 6101ف  تحقيؽ رؤية المممكة  دراسةالساىـ ت -
 ثقافة العمؿ التطوع  وزيادة المتطوعيف.

 .ىمية استراتيجية التعميـ المقموبتوجيو نظر التربوييف ل -
 : حدّد الدراصة

 الحدود الموضوعية: تنمية ميارات العمؿ التطوع . -
 .0440/ 0441ف  العاـ  وؿالاصؿ ال  :والحدود الزماني -
 المممكة العربية السعودية.  الحدود المكانية: محافظة الطائؼ -

 : جمنْعة الدراصة

لممرحمػػة الثانويػػة بػػإدارة  اإلسػػيميةمػػف جميػػ  معممػػ  التربيػػة  دراسػػةالمجتمػػ   تكػػوف   
 .معمـ 811التعميـ بمحافظة الطائؼ والبالغ عددىـ 

 .امعمم 06 بموتعم  عينة  ةالحالي دراسةال ف تـ اةعتماد  -
لمجمػوعتيف تجػريبتيف  إحػداىما مػف  البعػدي -القبم تـ اةعتماد عم  التصميـ التجريب   -

المعرفػ   السػموب يمػف المعممػيف ذو  ى  والخػر الومػوض متحمم المعرف   السموب ذوي
 الوموض.  غير متحمم

 :ميَج الدراصة

الباحػػث المػػنيج شػػبو التجريبػػ  الػػذي يسػػتطي  مػػف خيلػػو تحديػػد أثػػر السػػبب  اعتمػػد 
العمػػؿ التطػػوع (  )ميػػاراتالمتويػػر المسػػتقؿ )البرنػػامج التػػدريب ( عمػػ  النتيجػػة المتويػػر التػػاب  

 السػػػموبضػػػوء  فػػػ بضػػػبط المتويػػػرات الخارجيػػػة لمجمػػػوعتيف تجػػػريبيتيف   لإلنجػػػازوالػػػداف  
   .المعرف 

 :أدّات الدراصة

 ميارات العمؿ التطوع .                 مف إعداد الباحثاائمة  -
 .(6105ة  ور الشوا)إعداد  الوموض. ؿتحم عدـ-الوموضمقياس أسموب تحمؿ  -
 مف إعداد الباحث                      .لإلنجازمقياس الدافعية  -
 عداد الباحثإمف                 اختبار بميارات العمؿ التطوع . -
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 :التجزٓيب التصنٔه

المستخدـ  ا   وفًقا لممتوير التصنيلمجموعتيف تجريبيتيفالتصميـ التجريب   يوظؼ -
 .المعرف  السموبوىو  ةالحالي دراسةالب

 :تعزٓف اإلجزائٕ ملصطلحات الدراصةال

 الربىامج التدرٓيب:

تنمية  المصممة  بيدؼمجموعة مف النشطة والمعارؼ والميارات التدريبية واةختبارات  -
 . اإلسيميةمف معمم  التربية  دراسةالعينة  ىلد  ميارات العمؿ التطوع 

 العنل التطْعٕ:

لي  يعرؼ العمؿ التطوع  بأنو الخدمات الت  تقدـ خارج إطار العمؿ  دوف توا         
حيات  ) مناعة أو أي مردود مادي عم  أف تعود ىذه الخدمات بالخير عم  المجتم  ككؿ.

 6101). 
ما يقوـ بو الفراد مف خدمات وعوف ومساعدة لممجتم  دوف ويعرؼ إجرائيًا بأنو:  

  عائد مادي أو مقابؿ.
 مَارات العنل التطْعٕ:

خبرات عممية وعممية يقـو بيا المتطوع مف خيؿ عرؼ ميارات العمؿ التطوع  بأنيا ت
 (http://alwatan.com/details/212122). المناشط الميدانية

خبرات عممية وعممية وأفكار وسموؾ يقـو بيا المتطوع لتقديـ خدمة عرؼ إجرائيًا بأنو: تو     
 لألفراد والمجتم .

 :التعله املكلْب

وشبكة   استخداـ التقنيات الحديثة إل   بأنو نموذج تربوي يرم المقموبيعرؼ التعمـ       
اات الصوتية بطريقة تسم  لممعمـ بإعداد الدروس عف طريؽ مقاط  الايديو أو المم  اإلنترنت

باستعماؿ   أو ف  أى مكاف آخر  ف ف  منازليـو  ليطم  عمييا المتعممأو غيرىا مف الوسائط
موحية ابؿ حضور الدرس  ف  حيف يخصص وات حواسيبيـ أو ىواتايـ الذكية أو أجيزتيـ ال  

 .(6104  الاق والتدريبات )المحاضرة لممنااشات 
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 اإلسيميةتدريب معمم  التربية  إل ييدؼ    تدريب  ويعرؼ إجرائيًا بأنو: نموذج   
لعرض مقاط   لكترون  التااعم  المصاحبجيات التعمـ اإل باستخداـ أدوات وبرم  بالطائؼ

تنايذ المقاءات كاؼ ف  ُتعرض وُتقدـ ابؿ اةنخراط بوات  الت  التعميمية فيديو اليوتيوب 
لكترونية المعدة باستخداـ   ليكونوا أكثر استعدادًا  ف  حيف ُتستوؿ المقاءات اإل التدريبية

" ف  منااشة وتنايذ النشطة والمياـ المتعمقة بتنمة ميارات العمؿ   .التطوع برنامج "زوـو
 :عدـ تحمؿ الوموض -تحمؿ الوموض :المعرف  السموب

القػدرة عمػ  تقبػؿ  فػ الاػروؽ بػيف المتعممػيف  إلػ نػو يشػير أب .(0996  ي  الشرااو )عرفو       
الومػوض ىػـ أفػراد  متحممػ غير مألوؼ  حيث إف  أوكؿ ما ىو غريب أو متنااض أو غامض 

  بػػالعكس أو متنػػااض أو معقػػد أو غيػػر مػػألوؼ لػػدييـ القػػدرة عمػػ  تقبػػؿ كػػؿ مػػا ىػػو غريػػب
ادرتيـ عم  تقبؿ ما ىو جديػد تكػوف منخاضػة بالنسبة لألفراد الذيف ة يتحمموف الوموض فإف 

 فيـ ياضموف الشياء المألوفة ليـ.  وبالتال
التربيػػػة  معممػػػ عػػػف صػػػاة أو سػػػمات لػػػدى  أنيػػػا: عبػػػارة ويعرفيػػػا الباحػػػث إجرائًيػػػا عمػػػ      

التػدريب  فػ تعبر عف تحمػؿ الموااػؼ الوامضػة عنػد اةنػدماج  ةالحاليدراسة العينة  اإلسيمية
فئتػػيف  فئػػة  إلػػ يصػػنؼ الفػػراد  السػػموبىػػذا    وأف  التطػػوع عمػػ  موضػػوعات التطػػوع والعمػػؿ 

  وذلػػؾ مػػف خػػيؿ مجموعػػة لومػػوض وفئػػة لػػيس لػػدييا ىػػذه القػػدرةلػػدييا القػػدرة عمػػ  تحمػػؿ ا
 الاروؽ بينيـ.

 :اإلطار اليظزٖ ّالدراصات الضابكة

فقػد جػاء اإلطػار النظػري فػ  ثيثػة محػاور؛  ةالحاليػالدراسػة ضوء طبيعة وأىداؼ ف  
المحػػور  (  أمػػا  أىميتػػو  مياراتػػو)مايومػػةبعنػػواف: العمػػؿ التطػػوع   المحػػور الوؿ منيػػا جػػاء

  ريػة؛ متضػمًنا نشػأة الػتعمـ المقمػوبوأسسػو النظ التعمـ المقموبموضوع  إل فقد تطرؽ  الثان 
تواجػو تطبيقػو  منتيًيػا بالنظريػات التربويػة  التػ وضوابط تنايػذه  مكوناتػو  مميزاتػو  التحػديات 

   تدعمو. الت 
عػػػدـ تحمػػػؿ الومػػػوض(  -)تحمػػػؿ سػػػاليب المعرفيػػػةال: بعنػػػواف الثالػػػثجػػػاء المحػػػور 

 .المعرف  السموبوسمات الفراد لكؿ فئة مف فئات ىذا 
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 . مَاراتُ( ،، أٍنٔتُ)مفَْمةالعنل التطْعٕ احملْر األّل: 

تبػرع يالتطوع ىػو مػا فػ  ىػداؼ والامسػااتتعرياات العمؿ التطوع  ف  ضوء ال تعددت
 مف ذات ناسو دوف إلزاـ أو فرض. اإلنسافبو 

ماعة بيدؼ و الجيد والعمؿ الذي يقـو بو فرد أو جأن   .(06 :6111  فيرى )الخطيب       
  )المالك    وترىمنو دوف جزاء مادي مقابؿ جيودىـ    أو فئة تقديـ خدماتيـ لممجتم 

   مف الارد ناسو.وبداف  ذات   كاف نوعو دوف مقابؿ مادي   او بذؿ جيد أيأن   .(6101
العمؿ التطوع  ىو ذلؾ العمؿ  يرى الباحث أف  وف  ضوء التعرياات السابقة   

 .يٍ دوف مقابؿ مادنسان  الذات  الذي يقدـ لآلخريف اةختياري اةجتماع  اإل 
 :أٍنٔة العنل التطْعٕ

ركيزة مف ركائز بناء المجتم   عميو؛ لكونواإلسيـ بالعمؿ التطوع  وحث  ن لقد اعت 
المبادرة ف  المسابقة عم  فعؿ  (  أي048: الخيرات( )البقرة )فاستبقوا إل ااؿ تع اإلنسان   

 إل ونورد ىنا طرفًا مف اآليات القرآنية الت  تبيف فضؿ التطوع ااؿ تع .عميو الخير  والتعاوف
ع خيرًا فيو تطو  )فمف  وااؿ سبحانو (058: )البقرة عميـ(اهلل شاكر  تطوع خيرًا فإف   )ومف
 .(084: )البقرة لو( خيرٌ 

 واسعة  وىذا  ومساحة القرآف أعطاه عناية بالوة عم  أف  وف  ىذا دةلة واضحة 
 مما يدؿ عم  مكانة وعمو شأف العامميف ف  العمؿ التطوع . 

: اولو عميو الصية والسيـ نبوية عم  العمؿ التطوع  ومف ذلؾواد دلت الحاديث ال 
 ." أخرجو مسمـاستطاع منكـ أف ينا  أخاه فمياعؿ" مف 

مثؿ المؤمنيف ف  توادىـ وتراحميـ وتعاطايـ كمثؿ ويقوؿ عميو الصية والسيـ "         
 " أخرجو البخاري. اع  لو سائر الجسد بالسير والحم الجسد إذا اشتك  منو عضو تد

وة نجػػد أجمػػؿ مػػف المجتمػػ  اإلسػػيم  الوؿ الػػذي ضػػرب أروع النمػػاذج فػػ  التعػػاوف 
الميػػػاجريف  بػػػيف-والسػػػيـالصػػػية  عميػػػو-النبػػػ آخػػػ   ذلػػػؾ عنػػػدما والمؤخػػػاة  ومػػػفوالتكافػػػؿ 

أف عقد الخوة رابطة بػيف الشخصػيف كعقػد النكػاح بػيف  عمـا .(6110 الوزال )والنصار يقوؿ 
  كذا عقد الخػوة لخيػؾ جب الوفاء بيا ايامًا بحؽ النكاحالزوجيف وكما يقتض  النكاح حقواًا ي

 عميؾ حؽ ف  الماؿ والناس وف  المساف والقمب. 
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 معرفػػػة مايػػػـو العمػػػؿ التطػػػوع  ومػػػدى اىتمػػػاـ إلػػػ ( 0400وتشػػػير دراسػػػة القػػػويام )       
خدمت الباحثػػػػػة المػػػػػنيج اةسػػػػػيـ بػػػػػو وأىميتػػػػػو ومكانتػػػػػو وماأشػػػػػكالو ومعوااتػػػػػو  واػػػػػد أسػػػػػت

الوصا  وكاف مف ابرز النتائج أف العمؿ التطوع  بشت  مجاةتو آثار كثيػرة تعػود بػالنا  عمػ  
الارد والمجتم  وأف ىناؾ معواات لمعمؿ التطوع  منيا معواات اجتماعيػة ومعواػات ااتصػادية 

 ومعواات ناسية ومعواات إدارية. ومعواات دينية
 :ل التطْعٕجماالت العن

عوامػػؿ ومتويػػرات  حيػػث وفًقػػا لعػػدة تتعػػدد مجػػاةت العمػػؿ التطػػوع   يػػرى الباحػػث أف   
 اإلضػافة  بوالػوطن     الاكػرى  و   الصػح   و   البيئ   و  اإلداريو   اةجتماع   و   التربوي  تشمؿ المجاؿ 

 .  وغيرىا واإلعيم    الثقاف    المجاؿ إل 
 ّظائف العنل التطْعٕ: 

  الوظػائؼ التػ  تػدف. بعػض (6105  آخػروفو  الحػازم ) هأورديتاؽ الباحػث مػ  مػا  
 :العمؿ التطوع  وى  كما يم  إل 
 . فيـ أفضؿ لمعالـ مف خيؿ التطوع لبناء  : وى  تسعوظياة المعرفة -
عف ايمة مف خيؿ أعماؿ : الت  تساعد المتطوع عم  التعبير وظياة التعبير القيم  -

 . طوعالت
ب القضايا الشخصية والحقائؽ : وى  الت  تساعد الناس عم  تجنالوظياة الدفاعية لألنا -

 . المرغوبة عف الذاتغير 
  دى المتطوع مف خيؿ : وى  الت  تدعـ التقدير الذات  والكااية لالوظياة التعزيزية لمذات -

 . مشاركتو ف  أعماؿ التطوع       
      تطوع مف خيؿ ارتباط ذلؾ وظياة اةستاادة مف التطوع وى  الت  تيتـ بالنا  الذات  لمم -

 تطوعو  باعتبارىاا مف المتطوع يستخدـ الخبرات الت  حصؿ عميي بالمينة؛ لفالمر 
 .سيرتو الذاتية عمؿ مف خيؿ تطويربسوؽ التساعده ف  اةلتحاؽ خطوة ميمة 

  اةجتماع : وى  الت  مف خيليا يسع  ةكتساب صحبة اجتماعية خيؿ التكيؼ  وظياة -
 . ممارستو أنشطو التطوع       

ضػرورة  اإلسػيميةمػف منظػور التربيػة  ُيعػد العمؿ التطوع أف  إل ىذا ويشير الباحث   
ظيػػار محاسػػف اإلسػػيـ وبيػػاف المكافػػأة واليبػػة  اةجتمػػاع  اجتماعيػػة لبيػػاف التكافػػؿ  الربانيػػة وا 
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  والمسػػاعدة وحػػب يػػة والقصػػد وأعمػػ  مػػف ايمػػة اإليثػػارأحسػػف الن لمػػف إل تعػػ التػػ  أعػػدىا اهلل
 .لخير وغير ذلؾ مف الصاات الحميدةا

 "  أخرجػػػوانطياػػػًا مػػػف اػػػوؿ المصػػػطا  عميػػػو الصػػػية والسػػػيـ " خيػػػر النػػػاس أناعيػػػـ لمنػػػاس
   الطبران .

 :الفْائد الرتبْٓة للعنل التطْعٕ

   :يد مف الاوائدالعدلمارد والمجتم   العمؿ التطوع    يحقؽ 
 .تنمية مايـو الذات لدى الارد 
 . تقوية اةنتماء الدين  والوطن 
 .تنظيـ حياة الارد بما يعزز جوانب اةلتزاـ والتخطيط 
  واةجتماعية.إشباع حاجات الارد الناسية   
 (08 :6116  )البازواةجتماعية  اكتساب الارد الخبرة وتطوير ميارتو العممية.   
 الاراغ شوؿ أواات  . 
 زيادة احتراـ اآلخريف وتقديرىـ  . 
 .تنمية المسؤولية اةجتماعية لدي الارد 
 . تحقيؽ مبدأ الوةء واةنتماء الوطن 
 .تقوية روح الخوة بيف الفراد 
  اد المجتم  وزيادة التماسؾ بينيـالتيحـ بيف أفر. 
 حدوث مشكيت طارئةاء الذات  عند اةكتا  . 

 مَارات العنل التطْعٕ: 

 ديد الىداؼ والقدرة عم  تحقيقياتح. 
 ؽ العمؿ الجماع  والعمؿ ضمف فريؽتحقي. 
 ط ورسـ الخطط الزمانية والمكانيةالتخطي  . 
 لمشاركة وحسف التعامؿ م  اآلخريفالتعاوف وا. 
 .حؿ المشكيت واتخاذ القرار 
 القيادة واإلدارة  . 
   أداء العمؿ التطوع   القدرة عم. 
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 .الثقة ف  الناس 
 .إدارة الوات 
 ولية والقدرة عم  التكيؼؤ المس. 
 وحميا والقدرة عم  اتخاذ القرار تحديد المشكيت. 
 لية اةجتماعيةؤو المس  . 
 . الشعور باةنتماء لممجتم 
 .ميارات تقنية المعمومات واةتصاؿ 
 .التشجي  والثناء 
 التواصؿ م  اآلخريف. 
  اةناعاةت ومواجية الضوط. التحكـ ف 
 .المبادرة الذاتية 
 .توزي  الدوار 
 التأثير واإلاناع  . 

 :معْقات العنل التطْعٕ

إة أنو ما زاؿ ىناؾ  والحث عميو   العمؿ التطوع تشجي  عم   اإلسيميةالثقافة صت حر 
ويورد فجوة بيف النظرية والتطبيؽ وبات العمؿ التطوع  محصورًا عم  العماؿ الخيرية فقط  

 :العمؿ التطوع  عوااتالباحث العديد مف م
 عدـ معرفة أىمية العمؿ التطوع .  -
 ضيؽ الوات لمقياـ بالعمؿ التطوع . -
 نقص الخبرة لدى المتطوع. -
 المتطوع.ضعؼ الدافعية لدى  -
 امة القنوات الرسمية الت  يمكف لمارد اةندراج تحت مظمتيا. -

 :النحو التال عم   تكوف معواات العمؿ التطوع    أف  . (0404)  ويري التويجري     
 عدـ تحديد دور واض  لممتطوع وتعرياو بالمؤسسة التطوعية وأىدافيا. -0
فػػػػ  التعامػػػػؿ مػػػػ   لتطوعيػػػػةغيػػػػاب المصػػػػدااية والشػػػػاافية لػػػػدى بعػػػػض المؤسسػػػػات ا -6

   .توزي  العماؿوالمحاباة ف    المتطوعيف
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 .ؤسسة والتوجيو المستمر لممتطوعيفضعؼ جانب التدريب لدى الم -0
يسػبب ضػعؼ  والمعنويػة  ممػاإغااؿ بعض المؤسسات التطوعية لجانب الحوافز الماديػة  -4

 الحماس لدى المتطوعيف وترؾ العمؿ التطوع .
فػػػ  وضػػػ  البػػػرامج والخطػػػط وطريقػػػة التنايػػػذ والمتابعػػػة  والروتينػػػ    التقميػػػدي   السػػػموب -5

 .  وترؾ العمؿ والتعاوف م  المؤسسة ناورا لدى بعض المتطوعيف مما يسبب والتقويـ؛
غياب اآللية الواضحة لػدى المؤسسػة التطوعيػة فػ  اختيػار المتطػوعيف وتػوجيييـ نحػو  -6

 .  يـالمجاةت الت  تتناسب م  مواىبيـ وتخصصات
 .أعماليـ التطوعية بكؿ يسر وسيولةماكف المناسبة لممتطوعيف لمقياـ بعدـ تييئة ال -7
ضػػعؼ المػػػوارد الماليػػػة لػػػدي بعػػػض المؤسسػػات ممػػػا يجعميػػػا تقمػػػؿ برامجيػػػا وأنشػػػطتيا  -8

 التطوعية.
غاػػػاؿالتطوعيػػػة عمػػػ  اسػػػتويؿ المواسػػػـ عػػػدـ اػػػدرة المؤسسػػػة  -9 الجانػػػب  والحػػػداث  وا 

ب المتطػػػوعيف لمعمػػػؿ والتعػػػاوف اسػػػتقطااإلعيمػػػ  فػػػ  التسػػػويؽ لبرامجيػػػا ومشػػػاريعيا و 
 .  معيا

 .  المتطوعيف بالعماؿ المسندة ليـ خوؼ بعض المؤسسات التطوعية مف عدـ التزاـ -01
أىػػـ المعيقػػات التػػ  تحػػوؿ دوف ايػػاـ العمػػؿ التطػػوع  لػػدى  أف   .(6106  )زينػػاىـويػػرى 

التوعيػػة  فػػ  واإلعػػيـ ضػػعؼ الػػدور الػػذي تقػػـو بػػو مؤسسػػات التعمػػيـ  :الطمبػػة بالجامعػػة ىػػو
طمبػػة والتػػ  بأىميػػة العمػػؿ التطػػوع  فػػ  تنميػػة المجتمػػ  وعمػػـو نشػػر ثقافػػة التطػػوع بػػيف ال

 .  أصبحت مطمبًا عالمياً 
مػػا يتعمػػؽ  بػػالفراد  ومنيػػاوبنػػاء عمػػ  مػػا سػػبؽ فالمعواػػات متعػػددة منيػػا مػػا يتعمػػؽ       

بالمؤسسػات التربويػة ودورىػا فػ  توجيػو اػيـ العمػؿ التطػوع  ومنيػا مػا يتعمػؽ بػالتنظيـ العػػاـ 
عنػػدما تاتقػػد البػػرامج الجاذبػػة  عميػػو  خاصػػةوعػػدـ تقبمػػو لمعمػػؿ التطػػوع  أو الحػػث  لممجتمػػ  

ومػػػف لممتطػػػوعيف أو تاقػػػد اةسػػػتقيلية التطوعيػػػة أو يضػػػعؼ التخطػػػيط والتنظػػػيـ والتوجيػػػو. 
( 6109  سػػياؼ والسػػيد)دراسػػة ؛ التطػػوع تػػرتبط بموضػػوع العمػػؿ  التػػ اسػػات السػػابقة الدر 

باسػتخداـ  المقمػوباياس فاعمية برنامج تدريب  اائـ عم  استراتيجية الاصؿ  إل والت  ىدفت 
واػد اتبػ   (بيشػة)تقنية التدويف المرئ  ف  تنمية ميػارات العمػؿ التطػوع  لػدى طػيب جامعػة 
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ليف فػػ  الجامعػػات ؤو حػػث المسػػوأظيػػرت النتػػائج  ( طالبػػا65)العينػػة المػنيج التجريبػػ  وبموػػت 
 .  عم  ضرورة اةىتماـ بتنمية ميارات العمؿ التطوع   

( لمتعرؼ عم  اتجاىػات طمبػة جامعػة 6104  والكبيس  )الزيودكذلؾ جاءت دراسة       
تبػػاع المػػنيج الوصػػا  مػػف خػػيؿ توزيػػ  ا  واػػد تػػـ راء فػػ  الردف نحػػو العمػػؿ التطػػوع   البتػػ

 أف   إلػػ   واػػد خمصػػت الدراسػػة ( طالبػػا وطالبػػة061الطمبػػة بموػػت ) اسػػتبانة عمػػ  عينػػة مػػف
ىػدفيـ مػف    كمػا تبػيف أف  جػاءت بدرجػة مرتاعػة العمػؿ التطػوع   اتجاىات طمبة الجامعة نحو 

  واػد احتػؿ الجانػب فػ  حػؿ مشػكيتو واإلسػياـ  وتنميتػوىػو خدمػة المجتمػ   العمؿ التطوع   
أىػـ عػائؽ    وأبػرزت النتػائج أف  التطػوع  ثػـ المجػاؿ البيئػ    فػ  العمػؿ ل المرتبة الو  الصح   

حػت عنػواف جػاءت ت التػ ( 6116  البػاز)أما دراسػة  ىو الجانب اةاتصادي  عمؿ التطوع   لم
دراسػػة ميدانيػػة عمػػ  طػػيب المرحمػػة الجامعيػػة فػػ  مدينػػة الريػػاض   الشػػباب والعمػػؿ التطػػوع 

  تطػػػوع  والعوامػػػؿ المرتبطػػػة بػػػالتطوعلمعرفػػػة مػػػدى مشػػػاركة الشػػػباب ورغبػػػتيـ فػػػ  العمػػػؿ ال
والعوامػػؿ التػػ  تػػؤثر فػػ  رغبػػة الشػػباب فػػ  المشػػاركة فػػ  العمػػؿ التطػػوع   واػػد تػػـ اسػػتخداـ 

أف غالبيػة  إلػ وتوصػمت الدراسػة   مبحوثػا (060ة مف الشباب بموت )المس  اةجتماع  لعين
وعبػػر       رغػػـ وجػػود فػػراغ لػػدى معظميػػـت لػػدييـ مشػػاركة فػػ  العمػػؿ التطػػوع الشػػباب ليسػػ

  كمػا تطراػت ف  العمؿ التطوع  وخدمة مجتمعيـ غالبية المبحوثيف ف  رغبتيـ ف  المشاركة
اةجتماع  ف  تاسػير العياػة بػيف   وتبنت نظرية التبادؿ معواات العمؿ التطوع  إل لدراسة ا

   رغبػػة الشػػباب فػػ  المشػػاركة فػػ  العمػػؿ التطػػوع  وعػػدد مػػف العوامػػؿ المرتبطػػة بنسػػبة الرغبػػة
 ؛وكشات الدراسة عف وجود عياة بيف المشػاركة فػ  العمػؿ التطػوع  ومتويػر اكتسػاب الخبػرة

بػيف المشػاركة فػ  وجود عياػة اويػة  إل % مف المبحوثيف ودلت الدراسة 96حيث أفاد بذلؾ 
 .% مف أفراد العينة99ثواب ومثميا العمؿ التطوع  والرغبة ف  الحصوؿ عم  الجر وال

التعػرؼ عمػ  دور المدرسػة فػ  تعزيػز ثقافػة  إل ( 6106دراسة الفندي )واد ىدفت     
 الطيبيػة  نشػطةالعمؿ التطوع  لػدى طػيب المرحمػة الثانويػة مػف خػيؿ المػنيج الدراسػ  وال 

الباحػػػث بأسػػػتخداـ المػػػنيج  ـومعممػػػو  واػػػا ا( معممػػػ004مكونػػػة مػػػف ) زكانػػػت عينػػػة البحػػػث
النتػائج عػدـ وجػود فػػروؽ ذات دةلػة إحصػائية فػ  آراء المعممػػيف  أبػػرزمػف  الوصػا   وكانػت

حػػػوؿ دور المدرسػػػة فػػػ  تعزيػػػز ثقافػػػة العمػػػؿ التطػػػوع  لػػػدى طػػػيب المرحمػػػة الثانويػػػة تعػػػزى 
 لمتويرات الجنس وعدد سنوات الخبرة والمؤىؿ الدراس .



 م6262( 62) -2ج-يونيو...                                     عدد  برنامج تدريبي مقترح قائم على التعلم المقلوب

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 111 - 

 .املكلْب التعله: الجاىٕاحملْر 
يستخدـ التقنية  المزيج  الذي لكترون   مف أشكاؿ التعمـ اإل  شكي المقموبُيعد التعمـ 

 & ,Herreid)الدراس . المحاضرات والموااؼ التعميمية أو التدريبية خارج الاصؿ  لنقؿ
Schiller, 2013 استخداـ التقنيات الحديثة  إل يرم   نموذج تربوي  : (. وُيعرؼ بأنو

مماات عف طريؽ مقاط  فيديو أو    بطريقة تسم  لممعمـ بإعداد الدرس اإلنترنتوشبكة 
   ليطم  عمييا الطيب ف  منازليـ أو ف  أي مكاف آخر ؛ صوتية أو غيرىا مف الوسائط

باستعماؿ حواسيبيـ أو ىواتايـ الذكية أو أجيزتيـ الموحية ابؿ حضور الدرس  ف  حيف 
 التعمـ ف  الطيب  يتمق ي  والتدريبات  حيثُيخصص وات المحاضرة لممنااشات والمشار 

 باستخداـ فيديو مقط  إعداد المعمـ خيؿ مف المنزؿ ف  لمدرس الجديدة المااىيـ المقموب
 ( أوwebالػ ) مواا  أحد ف  ليـ داائؽ  ومشاركتو 01 – 5بيف  مما مدتو مساعدة برامج

 أو الوسائط المتعددة أو الايديو مقاط  لحد مشاركتيـ أو اةجتماع   التواصؿ شبكات
اليوتيوب أو عم  نظـ إدارة التعمـ :مثؿ اإللكترونية المعمومات مصادر مف التعميمية اللعاب
 & Bergmann).   أو غيرىا مف المواا  التعميمية. Blackboardأو  Moodleمثؿ 

Sams,2012) 
 :(املكلْبالتعله ) املكلْبة مكْىات الفصْل

رئيسػة  مكونػات ةثيثػ مػف .(6105  الاقػ ) وفًقا لما أشػار بػو قموبالم التعمـ يتكوف
 والمعمػـ المتعممػيف أناسػيـ بػيف التااعػؿ  الصػؼ غرفػة خػارج تطبيقػو يػتـ تعميمػ    ى : فيديو

 الراجعة. والتوذية الصؼ  الميحظة غرفة داخؿ
مػا  إلػ ؤدي تػالعناصر السابقة ف  تااعميا م  بعضيا الػبعض  أف   إل ويشير الباحث 

الورفػة الصػاية أو أو المتػدرب خػارج  عمػـيتااعػؿ الم المقمػوب؛ حيػثأو  المقمػوبيسم  بالتعمـ 
فػػ  مماػػات ولقطػػات  التػدريب المحػػدد ىرونػػ  وانػػوات اةتصػاؿ بيػػا مػػ  محتػػو لكتبيئػة الػػتعمـ اإل 
الصػاية أو باسػتخداـ أدوات تقػديـ  الورفػة داخػؿ نشػطةال  منااشػات وحػؿو  فيػديو اليوتيػوب

 ".موضوعات التدريب عبر منصة " زوـومحتوى المحاضرات او 
 :املكلْبممٔشات التعله 

 (:6105  الاق ) بمميزات عديدة المقموبالتعمـ  يتميز نظاـ
 لكترونية.مما يتي  واتًا أكبر لألنشطة اإل  لوات المحاضرة  المثؿاةستويؿ    -   
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تسػم  بػالتعرؼ عمػ   التػ الارديػة واسػتخداـ التقييمػات  المتػدربالتأكيد عم  احتياجات  -
 التاكير الخاطئ.

عادة الػدرس أكثػر مػف مػرة بنػاء عمػ  الاػروؽ  أو المتدرب التعمـ متمركز حوؿ المتعمـ - وا 
 الاردية.

 توفير توذية راجعة فورية ف  وات المحاضرة.  -
  رية واةستقصاء.توفير أنشطة تااعمية وتعاونية ف  الاصؿ تركز عم  ميارات اةبتكا -
 فػػ اسػػتويؿ المعمػػـ الاصػػؿ أو المقػػاءات التعميميػػة أكثػػر لمتوجيػػو والتحايػػز والمسػػاعدة و  -

 .بناء عياات أاوى بينو وبيف المتعمـ
باحث عف مصادر معموماتو  مما يعزز التاكيػر النااػد والػتعمـ الػذات   إل يتحوؿ المتعمـ  -

 وبناء الخبرات وميارات التواصؿ والتعاوف بيف المتعمميف.
وذلػػؾ عػػف طريػػؽ تقػػديـ  المحاضػػرة مػػن  المػػتعمـ حػػافز لمتحضػػير واةسػػتعداد ابػػؿ واػػت  -

أو بػدء موضػوع لمنقػاش أو كتابػة  اصػيرة أنشطة الكترونية مختماة مثؿ تقديـ اختبارات 
رشػاد والتوجيػو أو حػؿ أوراؽ عمػؿ مقابػؿ درجػات  مػ  اإل  اإلنترنػتواجبات اصػيرة عمػ  
 .لروابط مماات الايديو

 توفير الحرية الكاممة لممتعمـ ف  اختيار الوات والزماف والسرعة الت  يتعمـ بيا. -
العمػؿ فػ  مجموعػات تعاونيػة او تحايز التواصؿ اةجتماع  والتعميم  بيف المػتعمـ عنػد  -

 تشاركية صويرة.
 ة.الدراسيالمساعدة عم  سد الاجوة المعرفية الت  يسببيا غياب المتعمـ عف الاصوؿ  -
وتنميػػة ميػػارات العمػػػؿ  مػػتعمـ لكػػؿ  تقػػديـ الػػدعـ الاػػردي  ب المقمػػوبكمػػا يتميػػز الػػتعمـ  -

 التشارك  وميارات التاكير.
 : املكلْبالتحدٓات اليت تْاجُ التعله 

 المقمػػوبأنػػو عمػػ  الػػرغـ مػػف اةىتمػػاـ بػػالتعمـ  إلػػ  (6105  الاقػػ )ة تشػػير دراسػػ             
   ىناؾ بعض التحديات الت  تواجيو ومنيا: إة أف   كنموذج تعميم   

يقعػػاف عمػػ  عػػاتؽ الاػػرد أو  عػػادييف تسػػجيؿ المحاضػػرات يتطمػػب جيػػًدا ووعًيػػا غيػػر  أف   -
 تشرع ف  إنتاج ىذه المحاضرات.المؤسسة أو الجية الت  
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  منيػػا العناصػػر المرتبطػػة بأدائيػػا المقمػػوبىنػػاؾ عناصػػر أساسػػية فػػ  نمػػوذج الػػتعمـ  أف   -
خارج حدود الصؼ والعناصر الت  تؤدي داخؿ الصؼ  والت  يجب أف يتكػامي فيمػا بينيمػا 

 لضماف فيـ المتعمميف وزيادة دافعيتيـ لمتعمـ.
يمكػف أف يعنػ  عمػًي إضػافًيا؛ ممػا يتطمػب ميػارات جديػدة  بالمقمػو ف تقديـ نموذج التعمـ أ -

 ف  أداء المعمـ.
عمػ   المقمػوبمف افتقاد المعمػـ وجًيػا لوجػو أمػاميـ  إذ يعتمػد الػتعمـ  وفاد يشكو المتعمم -

مشػػاىدة المحاضػػرة  وة يتػػاح لممتعممػػيف الارصػػة لطػػرح السػػئمة حينيػػا  ويتزايػػد اإلحسػػاس 
ىػذه المحاضػرات المخصصػة ليػـ متاحػة لي شػخص  بيذا الاقػد  ة سػيما إذا شػعروا بػأف  

 .اإلنترنتعم  
غالًبػػا اػػد ة تتػػوافر المعػػػدات ودرجػػة اإلتاحػػة لسػػرعة فػػػ  اسػػتيـ محاضػػرات الايػػػديو أو   -

 ائط.الوس
نظػػرًا لف المحاضػػرات تُبػػث فػػ  بيئػػة تعميميػػة أاػػؿ رسػػمية  فقػػد يكػػوف بعػػض الطػػيب أاػػؿ  -

 انتباىا ويتأثر اةنضباط الذات  بالمقارنة م  التعميـ المباشر الوااع .
واػد  بأناسػيـ ة يزيد عف تػرؾ المتعممػيف يعممػوف أناسػيـ  المقموبالتعمـ  يرى البعض أف   -

خػارج المواػؼ التػدريب   كمسػتم  فقػط ا  يصػب  المػتعمـ سػمبييصعب ذلؾ عم  بعضيـ واد 
 بالمنزؿ.أو 

واختيػار احػد مػف خػيؿ التعمػيـ اإللكترونػ    و يمكف معالجة ىذه التحػدياتويرى الباحث أن   -
 ت  تتي  التااعؿ بيف المدرب والمتدرب.الالتصاميـ المناسبة 

التومب عم  بعض  إل التجريب  لمبحث الحال   اإلطارواد سع  الباحث خيؿ 
توفير أدوات لتقديـ   مف خيؿ المقموبالتعمـ  تنايذ استراتيجية واجيت الت التحديات 

 يستاادة مفل اإلسيميةمعمم  التربية مف  دراسةالالنشطة اإللكترونية  م  تحايز عينة 
؛ لتثير انتباىيـ نحو التااعؿ م  محتوى يـارتباط محتوى التدريب بحاجاتو التدريب  

لكترون  الت  تقدـ محازات التعمـ اإل  إستراتيجياتجانب توظيؼ  إل وموضوعات التدريب  
 .بالدراسة التجريبيةالمشاركيف  اإلسيميةالتربية  معمم مف  دراسةالتدف  عينة 
منيا: نظرية النشاط والت  يحظ  بتأييد نظريات التعمـ؛  المقموبتوظيؼ التعمـ  ف  إ

Activity Theory   ىذه النظرية وتقـو الت  تعد مف النظريات الداعمة لمتعمـ اإللكترون
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تحديد  .(6101  بيكر)وى  كما حددىا  تدريب سبعة عناصر رئيسة لنجاح المواؼ العم  
موضوع النشاط  ثـ اليدؼ مف النشاط  ثـ الدوات المستخدمة ف  تنايذ النشاط  ثـ المجتم  

يحدث فيو التااعؿ حوؿ النشاط  ثـ تحديد اواعد كياية إجراء التااعؿ أو الحوار أو  الذي
النقاش  ثـ تقسيـ المياـ وتحديد دور كؿ عضو ف  مجموعة النشاط ف  إنجاز العمؿ  وأخيرًا 

 يظير ف  صورة منتجات تعميمية.  الذياتج العممية ن
اةتصالية كنظرية تعتمد ف  مايوميا عم   ( عم  أف  044 :6100  ابراىيـيؤكد )و  

 اتوافر العقد والشبكات الت  يستطي  المتعمـ التااعؿ معيا. وبذلؾ تصب  ىذه النظرية انعكاس
 إل لطبيعة التطور المتسارع لتكنولوجيا التواصؿ اةجتماع  عبر الشبكات  كما يشير  اواضح

اةتصالية تصب  أفضؿ نظرية تعمـ ميئمة لمتطبيؽ ببيئات التعمـ اإللكترونية؛ فمف خيؿ  أف  
ىذه النظرية يستطي  المتعمـ التعمـ مف خيؿ مشاركة المتعمميف والتعاوف معيـ ف  بيئة 

 لكترونية.تعممو اإل 
 أثره عم  متويرات متنوعة منيا:  معرفةو  قموبراسات الت  اىتمت بالتعمـ المالد ومف

التعرؼ عم  نموذج التصميم  المستخدـ ف   إل ( والت  ىدفت 6105دراسة )الزيف 
  وعم  أثر أستخداـ استراتيجية التعمـ المقموب ف  التحصيؿ تطبيؽ استراتيجية التعمـ المقموب

فاعمية  إل ية بجامعة الميرة نورة  واد كانت نتائج الدراسة لطالبات كمية الترب الكاديم 
مية التربية بجامعة الميرة نورة  واد التعمـ المقموب ف  التحصيؿ الكاديم  لدى طالبات ك

تاوات المجموعة التجريبية عم  المجموعة الضابطة ف  زيادة تحصيؿ الطالبات وتحقيؽ 
   اةختبارات.نتائج أعم  ف  

فقد ااما بدراسة  (Johnson & Renner, 2012)ورينر"  جونسوف)دراسة وف  
  تجاه لدى المعمميف والطيب نحوهف  التحصيؿ واة  المقموبأثر التعمـ   تقص إل ىدفت 

استخدـ الباحثاف المنيج شبو التجريب  وتـ اختيار شعبتيف بطريقة عشوائية مف مدرسة و 
"Stedy  لـ يظير تحسنا  المقموبالتعمـ  الدراسة أف   أظيرت" الثانية بوةية كنتاك  المريكية

اصور  إل ممموًسا ف  تحصيؿ الطيب ف  مادة الحاسوب التطبيق   وعزى الباحثاف نتائجيما 
والرغبة الاردية عند المعمـ  باإلضافة لدخوؿ مشاكؿ كثيرة حالت دوف  اإلبداعيةالكاايات 

 تحقيؽ الىداؼ أكثر مما تواعا.
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تـ فييا استطيع  Schiller, 2013) &(Herreid  وف  دراسة ىيريد وشيمير   
أنيـ استخدموا  معمـ 611ف  التدريس  وأكد  المقموبرأي معمم  العموـ حوؿ استخداـ التعمـ 

ومنيا: توفير وات  المقموبوذكروا السباب الت  تجعميـ يستخدموف التعمـ  المقموبالتعمـ 
ة فقط  وتمكيف الطيب الدراسيكاؼ لمطالب لمعمؿ عم  الجيزة والمعدات المتوفرة ف  القاعات 

الذيف يتويبوف عف المحاضرة مف اشتراكيـ ف  النشطة ومشاىدة ما فاتيـ  كما يقدـ التعمـ 
عزيز لمتاكير داخؿ وخارج وات الاصؿ لدى الطالب ويزيد مف تااعميـ ف  العممية الت المقموب

 التعميمية بصورة أكبر.
 األصالٔب املعزفٔة ّأٍنٔة دراصتَا: الجالح:احملْر 

 مداخؿ  ةسيما أف ىناؾ التعميمية يعد المدخؿ أو اةتجاه المعرف  مف أىـ المداخؿ
  .ير السموؾعديدة تحاوؿ تاس

المدخؿ أو اةتجاه  أف   .(6106  خ  والشي0986شريؼ  و ؛ 6110 لحمد )ا ويرى
دراؾ والتخزيف واةستدعاء الموااؼ المختماة )كالتاكير واإل استخدامو ف  مكفيالمعرف  

   وأف  ويمارسو ف  حياتو بصاة عامة اإلنسافوالمعرفة(  وتدخؿ ف  جمي  ما يمكف أف يعقمو 
الطريقة الت  يستخدميا الفراد ف  تنظيـ  ى  ظاىرة معرفية  وأف   اإلنسافكؿ ظاىرة لدى 

  وبما أف ىذا Styleالعياات ومعالجة المعمومات ف  الموااؼ المختماة تسم  أسموبا 
  . المعرف   السموبنو يطمؽ عميو إيتضمف فعالية الارد المعرفية واإلدراكية  ف السموب

 أٍنٔة دراصة األصالٔب املعزفٔة:

 فيرى  لدى الفراد كتساب ومعالجة المعموماتىامة ف  االساليب المعرفية  تعد
ىناؾ شبو اتااؽ بيف الباحثيف  أف   .(0996  ي؛ الشرااو 6106 ؛ الشيخ 6115جرادات  )

بمثابة تكوينات ناسية عبر الشخصية ة تتجرد  ف  كونياوالميتميف بالساليب المعرفية 
بجانب واحد فقط مف جوانبيا  ولكنيا تتضمف الكثير مف العمميات الناسية؛ في  تعتبر أمرًا 

يمكف أف يقـو بو الفراد المختماوف ف   الذيأساسيًا يعتمد عميو ف  التنبؤ بنوع السموؾ 
ختماة  سواء كانت ىذه الموااؼ تعممية  أساليبيـ المعرفية أثناء تعامميـ م  الموااؼ الم

 اجتماعية  أو تاضيؿ نوع مف الدراسة  أو اختيار المينة.
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يايد ف  فيـ أساليب  المعرف  السموبمعرفة  أف   إل  .(6116  الخول )يشير و 
النشاط بمختمؼ جوانبو العقمية أو المعرفية وغير المعرفية الت  يمارسيا الارد ف  معظـ 

 .موااؼ حياتو
اةستجابة النيائية لممثيرات أو  عم  أف   .(6116   الشرنوبو تؤكد )الحسين  و 

المعمومات الموجودة ف  المجاؿ اإلدراك  لممتعمـ تعتبر عف الكياية الت  يتـ بيا التعامؿ م  
الساليب المعرفية تعبر عف اةختيفات الاردية ف  أساليب  إفتمؾ المعمومات  وبالتال  ف

التخيؿ والتذكر والتاكير  كما تمثؿ الاروؽ الموجودة بيف المتعمميف أو الفراد عامة ف  
 طريقيـ لمحاظ واستخداـ المعمومات وتوظيايا عند الحاجة.

ف  سمسمة مف  فيعرفياالمعمومات تيمو  يحدد أي   الذيالارد ىو  أف  يرى الباحث و 
تنمية  لؾومف ذ أىدافو  إل لموصوؿ  السابقةومعموماتو العمميات النشطة بناء عم  خبراتو 

 .مجاةت العمؿ التطوع  لديو
 :حتنل الغنْض عدو -حتنل الغنْض املعزيف األصلْب

 كدت معظميا عم  عدد مف النقاط التاليةأ الت العديد مف التعرياات  ىناؾ      
 (:6116  الخول ؛ 6109)البيايضة  

فكار الجديدة وتقبؿ باكرة تقبؿ الارد لأل المعرف  السموبىذا  ف عد التحمؿ ارتباط بُ  -
 الوموض وكؿ ما ىو جديد ومثير بدوف تذمر.

عم  الايـ الجيد والرؤية السميمة بما يمكف الارد مف مواجية المعمومات  يساعد -
 والموااؼ التعميمية الوامضة ويايميا وياسرىا ويجد الحموؿ الممكنة والمناسبة ليا.

بكونو  ضماكف مرغب فييا  ووصؼ الوض  الوامأنيا أماكف الوموض عم  أإدراؾ  -
 مناسب.و بنائو بشكؿ أوض  ة يمكف تحديد تنظيماتو 

 :(2002، ٖ)الفزماّ الغنْض متحنلٕفزاد خصائص األمً      

 ىـ أفراد لدييـ استعداد لتحمؿ الموااؼ الوامضة والموااؼ غير المألوفة. -
 التعصب. ف مرونة وأاؿ  أكثرىـ أفراد  -
 .التعامؿ م  الموااؼ المعقدة كثيرة التااصيؿ ف ادرتيـ  -
 الفراد مرتا .الداف  لمبحث عف المعرفة لدى ىؤةء  -
 عالية. نجازر واإل بتكابداع واإلادرتيـ عم  اإل -
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 :(2012)البٔآضة،  الغنْض متحنلٕفزاد غري خصائص األمً ّ      

 مستويات الداف  لمبحث عف المعرفة. ف لدييـ انخااض  -
 ف الموااؼ العصيبة  فيو شخص يشعر بخطر وامؽ الواوع  ف القمؽ غير الطبيع   -

 ادرتو عم  تحمؿ غير المألوؼ مف الشياء والموااؼ.خطاء لعدـ ال
 .   سموؾ تسمط السموبيظير عم  أصحاب ىذا  -
عدـ مقدرتيـ عم  التعامؿ م  الموااؼ المعقدة كثيرة التااصيؿ والموااؼ الجديدة  -

 تواجييـ ةختيار أنسب البدائؿ. الت بااعمية  وافتقادىـ لمنظرة الكمية لمموااؼ 
ل المنتظمة نسبًيا و استخداـ المسارات  إل يميموف  - التمسؾ بالتقاليد  وييربوف مف  ا 

 الموااؼ الجديدة ويبتعدوف عنيا.
  التاكير ومنومقوا الذىف. ف غموض  ذوو -

  حتنل الغنْض: عدو -املعزيف حتنل الغنْض األصلْبّمً الدراصات اليت اٍتنت 

 السموبالتعرؼ عم  العياة بيف  إل ( والت  ىدفت 6116الساعدي )دراسة 
( طالب وطالب مف الجامعة 011الوموض وشممت العينة ) عدـ تحمؿ ( –تحمؿ  المعرف  )

إلييا الدراسة أنو توجد عياة دالة موجبة بيف المستنصرية  وكانت نتائج الت  توصمت 
عم  تحمؿ  عدـ تحمؿ الوموض(  كما أف عينة البحث ليا القدرة–المعرف  )تحمؿ  السموب

 أكثر تحمًي لموموض مف اةناث. الوموض  وأف الذكور
 السموبالتعرؼ عم  العياة بيف  إل ( والت  ىدفت 6105خميؿ)وف  دراسة 

وعدـ تحمؿ –المعرف  )تحمؿ الوموض  السموب( و والتصمب -المعرف  )المرونة
 وكانت ( طالب وطالبة مف جامة حمواف 684الوموض(الكاديم   وشممت عينة البحث )

 –المعرف  )المرونة  السموبالنتائج الت  توصمت ليا الدراسة  ة توجد عياة أرتباطية بيف 
( الكاديم  وانو ةتوجد فروؽ ذات دةلة المعرف  )تحمؿ الوموض السموبالتصمب( و 
 إل تعزى ف درجات طيب كمية التربية عم  مقياس تحمؿ الوموض الكاديم  إحصائية بي

ل متوير المرحمة الدراسية و     متوير الجنس.  ا 
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  :دراصةفزّض ال

 التحقؽ مف صحة او خطأ الاروض التالية: إل  ةالحالي دراسةال تسع 
متوسػػػط تحصػػػيؿ  فػػػ  (α 1.15≤ ))يوجػػػد فػػػروؽ ذات دةلػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى  .2

ولػػ  بػػيف أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة ال   اختبػػار المعمومػػات القبمػػ فػػ  لدراسػػةمجموعػػة ا
تحمؿ الومػوض( وأفػراد المجموعػة التجريبيػة الثانيػة مػف  المعرف  السموب ي)المعمميف ذو 
   عدـ تحمؿ الوموض( لصال  أفراد المجموعة التجريبية الول . ذوي)المعمميف 

متوسػػػط تحصػػػيؿ  فػػػ  (α 1.15≤ ))وجػػػد فػػػروؽ ذات دةلػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى ت .6
ولػػ  بػػيف أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة ال  ياختبػػار المعمومػػات البعػػد فػػ  الدراسػػةمجموعػػة 
تحمؿ الومػوض( وأفػراد المجموعػة التجريبيػة الثانيػة مػف  المعرف  السموب ذوي)المعمميف 
ضػػوء  فػػ عػػدـ تحمػػؿ الومػػوض( عنػػد مسػػتوى "التحميػػؿ" لتصػػنيؼ بمػػـو  ذوي)المعممػػيف 

 أىداؼ الوحدة التدريبية؟
وسػػػط تحصػػػيؿ مت فػػػ  (α 1.15≤ ))وجػػػد فػػػروؽ ذات دةلػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى ت .0

ولػػ  بػػيف أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة ال  البعػػدياختبػػار المعمومػػات  فػػ  دراسػػةمجموعػػة ال
تحمؿ الومػوض( وأفػراد المجموعػة التجريبيػة الثانيػة مػف  المعرف  السموب ذوي)المعمميف 
ضػػوء  فػػ عػػدـ تحمػػؿ الومػػوض( عنػػد مسػػتوى "التركيػػب" لتصػػنيؼ بمػػـو  ذوي)المعممػػيف 

 أىداؼ الوحدة التدريبية؟
متوسػط تحصػيؿ مجموعػة  فػ  (α2.20≤ ) وجد فروؽ ذات دةلػة إحصػائية عنػد مسػتوىت .4

)المعممػػيف  لولػػ بػػيف أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة ا البعػػدياختبػػار المعمومػػات  فػػ  دراسػػةال
تحمؿ الوموض( وأفػراد المجموعػة التجريبيػة الثانيػة مػف )المعممػيف  المعرف  السموب ذوي
ضػوء أىػداؼ الوحػدة  فػ عدـ تحمؿ الوموض( عنػد مسػتوى "التقػويـ" لتصػنيؼ بمػـو  ذوي

 التدريبية؟
متوسػط تحصػيؿ مجموعػة  فػ  (α2.20≤ ) وجد فػروؽ ذات دةلػة إحصػائية عنػد مسػتوىت .0

 ذويولػ  )مػف ككؿ بيف أفراد المجموعة التجريبية ال  البعدياختبار المعمومات  ف  دراسةال
أسػػموب  ذويتحمػػؿ الومػػوض( وأفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة )مػػف  المعرفػػ  السػػموب

 عدـ تحمؿ الوموض(؟
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متوسػػط درجػػات اختبػػار  فػػ  (α2.20≤ ) توجػػد فػػروؽ ذات دةلػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى .2
 المعرفػ  السػموب ذويولػ  )مػف بيف أفػراد المجموعػة التجريبيػة ال  البعدي لإلنجازالداف  

أسػػػػموب عػػػػدـ تحمػػػػؿ  ذويتحمػػػػؿ الومػػػػوض( وأفػػػػراد المجموعػػػػة التجريبيػػػػة الثانيػػػػة )مػػػػف 
 تحمؿ الوموض. المعرف  السموب ذويالوموض( وذلؾ لصال  الفراد مف 

 ّىتائجَا:إجزاءات الدراصة 

مف ُيعد  الذيو   ADDIEنموذج وىو   التعميم أحد نماذج التصميـ  الباحث استخداـ
عداد البرامج التدريبية  وذلؾ بيدؼ  ف أسيؿ وأبسط النماذج التخصصية  مجاةت تصميـ وا 
تماـ تنايذ تجربة مقترح  وفؽ مراحؿ وخطوات منظمة إل تصميـ وبناء البرنامج التدريب  ال

 :   وذلؾ كما يمالتجريبية بمراحميا المختماةالدراسة 
 :Analysis  التحلٔل -األّىل زحلةامل

  الذى اعتمد عميو الباحثول  مراحؿ نموذج التصميـ التعميم  أ تعد ىذه المرحمة
 : عدة خطوات كما يمعم   تمدعوت

تصميـ وبناء  إل تحديد الىداؼ العامة: تمثؿ اليدؼ العاـ لمبحث ف  الحاجة 
مقترح اائـ عم  التعمـ المقموب وتأثيره عم  تنمية ميارات العمؿ التطوع  لدى  برنامج تدريب   
 .المعرف وفًقا لسموبيـ  لإلنجازبمحافظة الطائؼ ودافعيتيـ  اإلسيميةمعمم  التربية 

عمًي إنسانيا ومؤشرًا عم  و  ىاماً العمؿ التطوع  متطمًبا  : ُتعد مياراتتكدٓز االحتٔاجات -
  النظـ القائمةو الحنيؼ   سيماإلإليو الديف  ادعواد التكامؿ والتعاوف والتآلؼ بيف أفراده 
مف خيؿ آراء بعض خبراء  الحاجة لمبحث الحال   ىلذا كاف اىتماـ الباحث بتقدير مد

موافقة ومؤيدة بشدة لىمية مثؿ ىذه البحوث والت  تيدؼ  ؤىـ  الذيف جاءت آراالتربية
تقافو  التطوع نشر التوعية بأىمية العمؿ  إل   مياراتو. ا 

 اإلسيميةالتربية  معمم مف  ةالحالي دراسةال: عينة ّخلفٔاتَه حتدٓد خصائص املتعلنني -
 كؿ مفإمكانيات وميارات  معرفة خيؿ خم     واد تـ تحديد سموكيـ المدبمحافظة الطائؼ

المعمـ ادرة  إل %  إضافة 011  وىو متحقؽ بنسبة اإلنترنتف  التعامؿ م   المعمميف
 إل إضافة   ف  التااعؿ م  المحتوى الرام  سمعًيا وبصرًيا دراسةالتجربة  ف  المشارؾ

جياز  كؿ معمـ؛ حيث يتوفر م  ىالمحتو  إل لجيزة وأدوات الوصوؿ توفر ا ىمراعاة مد
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أو  اإلنترنتجانب توفر أجيزة الكمبيوتر المتصمة ب إل ىاتؼ محموؿ أو جياز التابمت  
 .لكترونية ومشاركة التطبيقات  لو بالدخوؿ عم  المواا  اإل تسم الت إحدى الطرفيات 

عف طريؽ واد تـ التأكد مف ذلؾ ببطااة رصد  لمتطمبات وجاىزية تنايذ التجربة 
نموذج أعده الباحث عم  جوجؿ درايؼ  يتضمف بعض السئمة واةستاسارات حوؿ امتيؾ 

مف  دراسةالالمشاركة بتجربة  ف م  تأكيد رغبتيـ   متقنية والتجييزات المختماةل المعمـ
 .عدمو

 املكرتح:  بالتدرٓبحتدٓد املَاو اخلاصة  -

؛ كذلؾ تحديد التجربة ف لمشارؾ لممعمـ االمياـ اليـز تقديميا  إل قد تـ التوصؿ ل
خيؿ أياـ وفترات  ادمت الت و المياـ والىداؼ الارعية الت  تندرج تحت كؿ ميمة رئيسة 

حيث تحددت موضوعات ومجاةت التدريب: )مايوـ التطوع   محدد بالدراسة الحاليةالتدريب ال
  .تواصؿ المتطوع م  اآلخريف(  التطوع   صاات المتطوع  ميارات العمؿ التطوع والعمؿ 

المتطمبة لتنمية ميارات العمؿ المياـ الرئيسة اائمة واد تـ عرض وتقديـ ومنااشة 
لتصب  القائمة جاىزة   والعمؿ التطوع التربية  ف م  بعض الخبراء والمتخصصيف  التطوع 

مجاةت رئيسة   ة  بعد تضمينيا ثيثالمقترح البرنامجوتطوير ليستعانة بيا ف  تصميـ وبناء 
 . تنايذىا م  عينة الدراسة التجريبية المطموبلتكوف مادة التدريب 

 المطموبواد خرج الباحث بعدد مف الىداؼ الت  تحقؽ كؿ لقاء مف لقاءات التعميـ 
حيث شممت الىداؼ الارعية عم    On-Lineعم  الخط المباشر  دراسةالتقديميا لعينة 

ثرائ  المدعوـ معالجتو بعد ذلؾ مف خيؿ المحتوى التعميم  أو اإل   تـ اثانوي ا( ىدف66عدد )
 المختماة والمناسبة. اإلنترنتوروابط بالوسائط المتعددة 

  التصنٔه: -املزحلة الجاىٔة

متابعة وض  وصياغة الىداؼ الرئيسية لبرنامج التدريب  إل تيدؼ ىذه المرحمة 
جانب  إل   بالتحكيـ وضبط الىداؼ  التربيةة الخبراء وأساتذة ومراجعتيا مف خيؿ مراجع

 المحتوىإعداد الشروط والمواصاات الخاصة ببرنامج التدريب المقترح مف حيث عناصر 
فا  ضوء مخرجات المرحمة السابقة والحصوؿ   عددة  وأشكاؿ النشطة والتقويـوالوسائط المت

  .التطوع حوؿ ميارات العمؿ  دراسةالعينة  ىعم  اائمة بالمياـ اليـز تنميتيا لد
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  التطْٓز:-الجالجةاملزحلة 

بعض مماات مف استااد   حيث التدريبعناصر ومحتوى  إعدادقد شرع الباحث ف  ل
  مف خيؿ اليوتيوب  وعناصر التعمـ الرامية التدريبالايديو المرتبطة بموضوعات وأىداؼ 

 إل   ف  صورة مماات نصوص أو مماات عروض تقديمية  اإلنترنتالمتوفرة عم  شبكة 
  مراعًيا خصائص التدريب وتحقيؽ أىداؼ دراسةالجانب إنتاج بعضيا لييئـ الطرح بموضوع 

 .ومواؼ التدريب دراسةالوسمات عينة 
ليقدـ مف  "أكادوكس"باستخداـ إمكانيات منصة  يةكترونلإ صاحةوبناء  إعدادكما تـ 

تاحة   المقترح بالتدريبلكترون  لكترونية الجانب اإل خيؿ ىذه المنصة اإل  والمتضمف تقديـ وا 
رائية  والواجبات والتكمياات  اإلث  النشطة  المحتوى العمم التعمـ المحتوى )أىداؼ 

تاحة عدد مف المقموب والتعمـ التدريبواةختبارات( بطريقة تناسب موااؼ    م  تضميف وا 
عم   دراسةالعينة  لحث  إثرائيةروابط لمماات الايديو المناسبة لموضوعات التعمـ كجوانب 

 وأىدافو. دريبالت اتأىمية موضوع
( معالجة تجريبية  ترتبط كؿ منيما بتقديـ وتنايذ أىداؼ 6واد طور الباحث عدد )

غير ف  مقابؿ  الوموض متحمم ) المعرف  السموبوفًقا لسمة  المقموب دريبومحتوى الت
الول    التجريبيتيف دراسةال ت (  حيث تـ توزي  أفراد العينة عم  مجموعالوموض متحمم 
 .والثانية

واد تنوع أسموب وطريقة عرض وتقديـ المحتوى بيف نصوص ومماات نصية  ومماات 
الايديو داخؿ منصة ف  شكؿ عروض تقديمية  وروابط لصاحات  وروابط داخمية لعرض 

  دراسةال  لمجموعتوفًقا ونقؿ خبرات التدريب ث يضمف الباحث تحقيؽ التعمـ ي"أكادوكس"  بح
م  تقديـ ىذا المحتوى وفًقا لنظاـ التعمـ بالموديوؿ أو الوحدات التعميمية المصورة  والت  

وتقديـ  المعمميف  م  تبن  تحايز رض وتقديـ المحتوى وأىداؼ التعمـتضمف تسمسؿ ع
  ليـ.راجعة التوذية ال
: توفر "منصة أكادوكس" عدة دراسةالطريقة إضافة وتسكيف المتعمميف مف أفراد تجربة  -

كمشاركيف عم  مجتم  التعمـ  وكذلؾ إمكانيات إلضافة وتسكيف  المتدربيفطرؽ إلضافة 
لكترون  لكؿ و مساعد معمـ. واد تـ إضافة مساعد معمـ عم  منصة التعمـ اإل أمعمـ 

  كما تـ إضافة المتدربيف وفًقا لسموب م  الباحث أفراد التدريبمجموعة لمتابعة 
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بعد تطبيؽ المقياس  الوموض" متحمم الوموض" مقابؿ "غير  متحمم " إل تصنيايـ 
 اليـز عمييـ ومعالجة النتائج بالارز والتصنيؼ. 

 اإلسيميةالتربية  معمم مف  أو المشاركيف المتدربيفيوض  طريقة دعوة  إل والشكؿ الت  -
 .دريببإحدي مجموعات الت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :التطبٔل -الزابعةاملزحلة 

ضافة أفراد وم         جموعت  بعد اةنتياء مف تصميـ وتطوير مواد التدريب المقترحة  وا 
 ي  تـ اإلعيف عف بدء التجربة بعقد لقاء تمييداإلسيمية  التربية مف معمم دراسةالالتجربة 

يحصؿ عميو  الذيبالموضوعات التدريب وأىدافيا م  توضي  الثر اةيجاب   ا وتعري
  .المشارؾ بعد اةنتياء مف التجربة

  خيؿ فترة حدةواد تـ عقد ستة لقاءات مباشرة م  المتدربيف لكؿ مجموعة عم  
 ارابة ثيثة أسابي  متتالية سبقيا أسبوع لمتجربة اةستطيعية.جاءت التطبيؽ الت  

تضمنت ىذه المقاءات مقدمة تعرياية بأىداؼ ومياـ التدريب  واليدؼ الرئيس مف ىذا 
"أكادوكس" مف منصة  إل يف مف أفراد العينة بكياية الدخوؿ واد تـ تعريؼ المشارك  البرنامج

ضافة المشاركيف  بصيحيات "خيؿ حسابات الدخوؿ معمـ  مساعد-معمـ  حيث يتـ تسكيف وا 
"متدرب". ىذا واد تـ خيؿ المقاءات التعرياية تطبيؽ اةختبارات والمقاييس ابمًيا  وتـ التأكد  –

أو مراجعة المساعديف لحؿ أية مشاكؿ ترتبط بتحقيؽ الىداؼ   ىمف سيولة الوصوؿ لممحتو 

 ( طرَقة إضافة انمعهمُن تمجمىعتً اندراسة داخم منصة "أكادوكس".1شكم)
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رشادىـ وتـ توج متابعة مماات الايديو بداخؿ منصة وموضوعات  أىمية إل يو المتدربيف وا 
موضوعات ترتبط بمادة  المدرب عند اةستاسار عف أي   مـ/المع إل التدريب  والرجوع 

 تتـ عبر منصة وتطبيؽ زووـ. الت و باةستاسارات خيؿ المقاءات أالتدريب  
 ًٓ: أتتكٌْ ٍذِ املزحلة مً جش التكْٓه:- املزحلة اخلامضة

ويتضمف جمي  عمميات تحسيف وتطوير برنامج  التقويـ البنائ  وؿ ىو الجزء ال         
ستراتيجياتىدافو و أالتدريب و  تقويـ دعـ المتعمـ عم  الخط ومتابعتو لتحايزه ف   إل و  إضافة ا 

مواصمة التعمـ واكتساب الخبرات. واد ساعد الباحث ف  ذلؾ الزميء القائميف بالمتابعة 
  والذيف تـ تعينيـ " مساعد معمـ" عم  منصة التعميـ دراسةالالمباشرة م  المعمميف عينة 

 عف ُبعد. "أكادوكس"  وذلؾ لمتابعة الباحث تنايذ التجربة
  م  تطبيؽ اةختبارات عرض نتائج التجربةو  التقويـ النيائ أما الجزء الثان  فيشمؿ 

عف طريؽ تطبيؽ  دراسةال  فؤ مجموعتا  م  التحقؽ مف تكوالمقاييس اليزمة بالدراسة
 . حصائية والحسابية اليزمةجراء العمميات اإلا  الدوات تطبيًقا ابمًيا و 

 الدوات التالية: ةالحالي دراسةال ت: تضمندراصةالتصنٔه أدّات  -

 َا.إتكاىّ التطْعٕاختبار معلْمات لكٔاس مدى متكً املتدربني مً مَارات العنل   -1
تـ تصميـ وبناء اختبار لممعمومات حوؿ أىداؼ برنامج التدريب  جاء اةختبار  

صورتو  ف  ماردة( 46الصواب والخطأ )مف فئة أسئمة السئمة الموضوعية  عددا مفمتضمًنا 
( ماردة 41عم  ) اإلبقاء  تـ التربوييف جراءات ضبط اةختبار بمراجعة الخبراءإ. وبعد الولية

 السئمة.  ( درجة إلجمال41) لتقدر بػ صواب وخطأ
تـ التحقؽ مف صدؽ اةختبار ومارداتو مف خيؿ صدؽ المحكميف  كما تـ التحقؽ  

لمتطبيؽ عم   اجاىز  التجزئة النصاية. ليكوف اةختبارعف طريؽ معامؿ  اةختبار مف ثبات 
 التجريبيتيف. دراسةال  أفراد ومجموعت

 :التطْعٕجمال العنل  يف لإلجناسمكٔاس الدافع  -2
  ليكوف مناسًبا التطوع مجاؿ العمؿ  ف  لإلنجازتـ تصميـ وبناء مقياس الداف         

صيوت وفؽ مقياس  الت ومجالو  جاء المقياس متضمًنا عدد مف الماردات  دراسةاللموضوع 
ضبط المقياس  إجراءاتوبعد   صورتو الولية ف ( ماردة عبارة 46ليكرت الخماس  عددىا )
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عم  ذات الصورة  اإلبقاءعمـ الناس وعمـو التربية  تـ  ف بمراجعة المحكميف والخبراء 
 الولية م  إجراء بعض التعدييت عم  صياغة عدد مف الماردات والعبارات.

تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس ومارداتو مف خيؿ صدؽ المحكميف  كما تـ التحقؽ     
حيث بمغ معامؿ (  Cronbach Alphaألاا كرونباخ )مف ثبات اةختبار عف طريؽ معامؿ 

عدت لقياسو عم  عينة أاياس ما  ف ويعتمد عمييا   ايمة عاليةوى   1.80 الثبات الكم 
 الساسية. دراسةال
 .املعزيفِّ األصلْبمكٔاس   -3

السػاليب  اتعو دبيػات المتعمقػة بموضػتـ إعداد المقياس مف خيؿ مراجعة الدراسات وال
  تحمػػػؿ الومػػػوض  عػػػدـ-الومػػػوضموب تحمػػػؿ سػػػأ وتػػػـ التوصػػػؿ ةسػػػتخداـ مقيػػػاس  المعرفيػػػة
  تػـ تصػميميا عبػارة 09  مكػوف مػف (اإلعػداد)سػابؽ جػاىز مقياس    وىو(6105الشواورة )

عدادىا وفًقا لمقياس ليكرت الخماس   .  بعد التحقؽ مف صداو وثباتووا 
 :ّتفضريٍا دراصةالىتائج 

إحصػػائًيا بػػيف مجمػػوعت   ةالحاليػػ دراسػػةالبلمعالجػػة نتػػائج أدوات القيػػاس المسػػتخدمة 
وذلػػػؾ  SPSSالتجػػػريبيتيف  تػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار )ت( لعينتػػػيف مسػػػتقمتيف ببرنػػػامج  دراسػػػةال

عمػ  اختبػار المعمومػات المػرتبط  دراسػةالمجمػوعت  لحساب الاروؽ بيف متوسط تحصيؿ أفػراد 
والطريقػػة وذلػػؾ لحسػػاب الاػػروؽ بػػيف  السػػموبكمػػا تػػـ اتبػػاع ذات   بميػػارات العمػػؿ التطػػوع   

 .لإلنجازعم  اختبار الداف   دراسةالمتوسط درجات أفراد مجموعت  
فػروؽ ذات دةلػة إحصػائية عنػد  )يوجػد: نص عمػ  الذيو  اختبار صحة الارض الوؿ      

بػيف أفػراد   القبمػ اختبػار المعمومػات فػ  دراسةالمجموعة  درجاتمتوسط  ف ( 1.15مستوى )
( وأفػػػػراد تحمػػػػؿ الومػػػػوض المعرفػػػػ  السػػػػموب ذويالمجموعػػػػة التجريبيػػػػة اةولػػػػ  )المعممػػػػيف 
عػدـ تحمػؿ الومػوض( لصػال  أفػراد المجموعػة  ذويالمجموعة التجريبية الثانية مف )المعممػيف 

 التجريبية الول .
ؤ التكػاف ىولمعرفة النتيجة  تمت معالجة نتائج اةختبار بػيف المجمػوعتيف  لقيػاس مػد  

 :إل كما بالجدوؿ الت
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 : (1جدول )

انمجمىعتُن  أفراداختثار )ت( نعُنتُن مستقهتُن نذساب انفروق تُن متىسطات درجات  َىضخ نتائج

 انتطىعٍ تمهارات انعممانمرتثط  ٍانتجرَثُتُن تاختثار انمعهىمات انقثه

 انعدد انمجمىعة
متىسط 

 دساتٍ

انذراف 

 معُارٌ

د 

 "ح"
 " ت "

 اندالنة مستىي

 االدصائُة

انتجرَثُة 

 األونً
12 1.11 1.11 

11 1.111 1.271 
انتجرَثُة 

 انثانُة
11 1.11 1.11 

نػػو أكثػػر مػػف إ( أى 1.769يتبػػيف مػػف نتػػائج الجػػدوؿ السػػابؽ أف مسػػتوى الدةلػػة يسػػاوى )     
فإنػػو ة توجػػد فػػروؽ ذات دةلػػة إحصػػائية بػػيف   وبالتػػال( 1.15الاػػرض ) فػػ مسػػتوى الدةلػػة 

  التطبيػػؽ القبمػػ فػػ متكافئتػػاف  دراسػػةالمجمػػوعت   المجمػػوعتيف التجػػريبيتيف ممػػا يػػدؿ عمػػ  أف  
 .التطوع ةختبار المعمومات المرتبط بميارات العمؿ 

تحقػػؽ خيليػػا عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات  التػػ تاسػػيره لتمػػؾ النتيجػػة و  ذلػػؾ فػػ ويؤكػػد الباحػػث      
بػػيف أفػػراد المجمػػوعتيف ابػػؿ بػػدء  تكػػافؤدةلػػة إحصػػائية بػػيف المجمػػوعتيف التجػػريبيتيف ووجػػود 

المعالجػة أو  إلػ مرجعيا  فإف   دراسةالتظير فيما بعد إتماـ تجربة الت  اروؽ الأف  إل التجربة 
 اةخرى. دراسةالمتويرات 

وجػػد فػػروؽ ذات دةلػػة إحصػػائية عنػػد تنػػص عمػػ :  الػػذيو   اختبػػار صػػحة الاػػرض الثػػان      
بػيف  البعػدياختبػار المعمومػات  فػ  دراسػةالمجموعػة  درجػاتمتوسػط  فػ  (α2.20≤ ) مستوى

تحمػػؿ الومػػوض( وأفػػراد  المعرفػػ  السػػموب ذوياولػػ  )المعممػػيف أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة ال
مسػػتوى التحميػػؿ  فػػ عػػدـ تحمػػؿ الومػػوض(  ذويالمجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة مػػف )المعممػػيف 

 ضوء أىداؼ الوحدة التدريبية؟ ف لتصنيؼ بمـو 
تحصػػػيؿ  فػػػ وتػػػأثيره ولقيػػػاس نتيجػػػة فاعميػػػة تطبيػػػؽ اسػػػتراتيجية الصػػػؼ المقمػػػوب  

 ؛ تمػػت معالجػػة نتػػائج اةختبػػار بػػيفالتطػػوع العمػػؿ والمػػرتبط بميػػارات   يف المعمومػػاتالمعممػػ
 يوض  تمؾ النتائج:    والجدوؿ التالالتحميؿالمجموعتيف عند مستوى 

 :(7جدول )

نتائج اختثار )ت( نعُنتُن مستقهتُن نذساب انفروق تُن متىسطات درجات أفراد انمجمىعتُن  

 .عند مستىي "انتذهُم" انثعدٌانتجرَثُتُن تاختثار انمعهىمات 

 انعدد انمجمىعة
متىسط 

 دساتٍ

انذراف 

 معُارٌ
 " ت " د "ح"

 اندالنة مستىي

 االدصائُة

 1.17 1.72 12 انتجرَثُة األونً
11 1.17 1.111 

 1.11 1.12 11 انتجرَثُة انثانُة
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أاػػؿ مػػف  إنػػو:( أى 1.110ويتضػػ  مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف مسػػتوى الدةلػػة يسػػاوى )      
فإنػػو توجػػػد فػػروؽ ذات دةلػػػة إحصػػائية بػػػيف  إل ( وبالتػػػ1.15الاػػرض ) فػػػ مسػػتوى الدةلػػة 

 السػػػموب ذويالمجمػػػوعتيف التجػػػريبيتيف ولصػػػال  المجموعػػػة التجريبيػػػة الولػػػ  لألفػػػراد مػػػف 
 .التحميؿ تحمؿ الوموض  عند مستوى المعرف 

وجػػد فػػروؽ ذات دةلػػة إحصػػائية عنػػد تنػػص عمػػ :  الػػذياختبػػار صػػحة الاػػرض الثالػػث و      
بػيف  البعػديالمعمومػات  راختبػا فػ  دراسػةالمجموعػة  درجػاتمتوسػط  فػ  (α2.20≤ ) مسػتوى

تحمؿ الوموض( وأفراد المجموعػة  المعرف  السموب ذوي مفول  )أفراد المجموعة التجريبية ال 
لتصػنيؼ بمػـو  التركيػبمسػتوى  عنػدعػدـ تحمػؿ الومػوض( أسػموب  ذوي مفالتجريبية الثانية )

نتيجة فاعميػة تطبيػؽ اسػتراتيجية الصػؼ المقمػوب  ولمعرفة  ضوء أىداؼ الوحدة التدريبية؟ ف 
؛ تمت معالجػة نتػائج التطوع   تحصيؿ المعمميف المعمومات  والمرتبط بميارات العمؿ  ف وتأثيره 

 يوض  تمؾ النتائج: إل والجدوؿ الت ( التركيباةختبار بيف المجموعتيف عند مستوى )
 : (1جدول )

نتائج اختثار )ت( نعُنتُن مستقهتُن نذساب انفروق تُن متىسطات درجات أفراد انمجمىعتُن 

 ".انتركُةعند مستىي " انثعدٌانتجرَثُتُن تاختثار انمعهىمات 

 انعدد انمجمىعة
متىسط 

 دساتٍ

انذراف 

 معُارٌ

د 

 "ح"

" ت 

" 

مستىي اندالنة 

 االدصائُة

تجرَثُة ان

 ونًاأل
12 1.11 1.17 

11 1.11 1.117 
انتجرَثُة 

 ثانُةان
11 7.11 1.12 

: أاؿ مف نوإ ي( أ1.116الجدوؿ السابؽ أف مستوى الدةلة يساوى ) نتائج مف يتبيف   
فإنو توجد فروؽ ذات دةلة إحصائية بيف   ( وبالتال1.15الارض ) ف مستوى الدةلة 

ذات المتوسط العم     المجموعتيف التجريبيتيف ولصال  المجموعة التجريبية الول 
 .التركيبتحمؿ الوموض  عند مستوى  المعرف  السموب ذويلألفراد مف  (4.05)

وجػػد فػػروؽ ذات دةلػػة إحصػػائية عنػػد تنػػص عمػػ :  الػػذياختبػػار صػػحة الاػػرض الرابػػ  و      
بػػيف  البعػػدياختبػػار المعمومػػات  فػػ  دراسػػةالمجموعػػة  درجػػاتمتوسػػط  فػػ  (α2.20≤) مسػػتوى

تحمؿ الوموض( وأفراد المجموعػة  المعرف  السموب ذويأفراد المجموعة التجريبية اةول  )مف 
أسػموب عػدـ تحمػؿ الومػوض( عنػد مسػتوى التقػويـ لتصػنيؼ بمػـو  ذويالتجريبية الثانيػة )مػف 

ولمعرفة نتيجة فاعمية تطبيؽ استراتيجية الصػؼ المقمػوب .  ضوء أىداؼ الوحدة التدريبية؟ ف 



 م6262( 62) -2ج-يونيو...                                     عدد  برنامج تدريبي مقترح قائم على التعلم المقلوب

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 711 - 

؛ تمت معالجة نتػائج التطوع والمرتبط بميارات العمؿ   تحصيؿ المعمميف المعمومات ف ثيره وتأ
 يوض  تمؾ النتائج: إل   والجدوؿ التالتقويـاةختبار بيف المجموعتيف عند مستوى 

 : (1جدول )

نتائج اختثار )ت( نعُنتُن مستقهتُن نذساب انفروق تُن متىسطات درجات أفراد انمجمىعتُن 

 ".انتقىَمعند مستىي " انثعدٌانتجرَثُتُن تاختثار انمعهىمات 

 انعدد انمجمىعة
متىسط 

 دساتٍ

انذراف 

 معُارٌ
 " ت " د "ح"

مستىي اندالنة 

 االدصائُة

انتجرَثُة 

 األونً
12 7.11 1.11 

11 1.112 1.111 

 1.11 7.17 11 انتجرَثُة انثانُة

نو: أاؿ مف إ( أى 1.406يتبيف مف نتائج الجدوؿ السابؽ أف مستوى الدةلة يساوى )       
فإنو توجد فروؽ ذات دةلة إحصائية بيف  إل ( وبالت1.15مستوى الدةلة ف  الارض )

  ذات المتوسط العم   المجموعتيف التجريبيتيف ولصال  المجموعة التجريبية الول 
 .التقويـالمعرف  تحمؿ الوموض  عند مستوى  السموبلألفراد مف ذوي  (6.48)

وجػػد فػػروؽ ذات دةلػػة إحصػػائية عنػػد تنػػص عمػػ :  الػػذياختبػػار صػػحة الاػػرض الخػػامس و      
ككػؿ  البعػدياختبػار المعمومػات  فػ  دراسػةالمجموعػة  درجػاتمتوسػط  ف  (α2.20≤ ) مستوى

تحمػػؿ الومػػوض( وأفػػراد  المعرفػػ  السػػموب ذويولػػ  )مػػف بػػيف أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة ال 
نتيجػة فاعميػة  ولقيػاس.  أسموب عػدـ تحمػؿ الومػوض(؟ ذويالمجموعة التجريبية الثانية )مف 

تحصػيؿ المعممػيف المعمومػات  والمػرتبط بميػارات  فػ  وتأثيرهتطبيؽ استراتيجية الصؼ المقموب 
 فػػ  اختبػػار المعمومػػات فػػ ؛ تمػػت معالجػػة نتػػائج اةختبػػار بػػيف المجمػػوعتيف التطػػوع العمػػؿ 

 يوض  تمؾ النتائج: إل   والجدوؿ التاةختبار ككؿ
 :(1جدول )

نتائج اختثار )ت( نعُنتُن مستقهتُن نذساب انفروق تُن متىسطات درجات أفراد انمجمىعتُن   

 ".ككم" انثعدٌانتجرَثُتُن تاختثار انمعهىمات 

 انعدد انمجمىعة
متىسط 

 دساتٍ

انذراف 

 معُارٌ
 " ت " د "ح"

مستىي اندالنة 

 االدصائُة

 1.117 7.11 11 1.71 1.11 12 ونًاألتجرَثُة ان

 1.11 2.71 11 ثانُةانتجرَثُة ان

أاؿ  أي أنو:( 1.146يتبيف مف نتائج الجدوؿ السابؽ أف مستوى الدةلة يساوى )     
د فروؽ ذات دةلة إحصائية بيف و وجيثبت فإنو   ( وبالتال1.15مف مستوى الدةلة )
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 السموب ذويالمجموعتيف التجريبيتيف ولصال  المجموعة التجريبية الول  لألفراد مف 
 .اةختبار ككؿ الوموض  لدرجاتتحمؿ  المعرف 

وجد فروؽ ذات دةلة تنص عم :  الذيو السادس اختبار صحة الارض     
بيف أفراد  البعدي لإلنجازالداف   اختبار درجاتمتوسط  ف  (α2.20≤ ) مستوىإحصائية عند 

تحمؿ الوموض( وأفراد المجموعة  المعرف  السموب ذويول  )مف المجموعة التجريبية ال 
 ذويوذلؾ لصال  الفراد مف  أسموب عدـ تحمؿ الوموض( ذويالتجريبية الثانية )مف 

 تحمؿ الوموض. المعرف  السموب
نتيجة فاعمية تطبيؽ استراتيجية الصؼ المقموب    واياسولمتحقؽ صحة الارض 

تمت معالجة نتائج اةختبار فقد ؛ ةالحالي دراسةاللعينة  لإلنجازمعدةت الداف   ف  اوتأثيرى
 يوض  تمؾ النتائج:    والجدوؿ التاللإلنجازمقياس الداف   ف بيف المجموعتيف 

 :(1جدول )

نتائج اختثار )ت( نعُنتُن مستقهتُن نذساب انفروق تُن متىسطات درجات أفراد انمجمىعتُن  

 .انثعدٌ نإلنجازاندافع انتجرَثُتُن تاختثار 

 انعدد انمجمىعة
متىسط 

 دساتٍ

انذراف 

 معُارٌ
 " ت " د "ح"

مستىي اندالنة 

 االدصائُة

 1.17 1.11 12 تجرَثُة أونً
11 1.11 1.112 

 1.12 7.11 11 ثانُة تجرَثُة

 نو:ي إ( أ1.117يتبيف مف نتائج الجدوؿ السابؽ أف مستوى الدةلة يساوى )     
د فروؽ ذات دةلة و فإنو يثبت وج  ( وبالتال1.15الارض ) ف أاؿ مف مستوى الدةلة 

  والت  جاءت إحصائية بيف المجموعتيف التجريبيتيف ولصال  المجموعة التجريبية الول 
تحمؿ  المعرف  السموب ذويلفراد مف مجموعة ا (0.88بمتوسط حساب  أعم  ويعادؿ )

 .لإلنجازعم  مقياس الداف   الوموض  لدرجاتيـ
  اليتائج:تفضري 

تحقػؽ خيليػا مػف وجػود فػروؽ  التػ و   جممة النتػائج الػوارده أعػيه تاسير مباحثمكف لأ      
ذات دةلة إحصائية بيف المجموعتيف التجريبيتيف ولصػال  المجموعػة التجريبيػة الولػ  لألفػراد 

عمػػ  اختبػػار المعمومػػات   المعرفػػ التحصػػيؿ  فػػ تحمػػؿ الومػػوض   المعرفػػ  السػػموب ذويمػػف 
وتطبيقيػا لرفػػ  مسػػتويات التحصػػيؿ فػػ  التػػدريب الػتعمـ المقمػػوب  اسػػتراتيجية ممػا يثبػػت فاعميػػة

التحميػؿ  التركيػب  التقػويـ  اةختبػار ) مستويات ف  اإلسيميةالتربية  معمم مف  دراسةاللعينة 



 م6262( 62) -2ج-يونيو...                                     عدد  برنامج تدريبي مقترح قائم على التعلم المقلوب

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 711 - 

ثيرىػػا أككػػؿ(  ومثممػػا أشػػارت وأثبتػػت البحػػوث والدراسػػات السػػابقة فاعميػػة ىػػذه اةسػػتراتيجية وت
تصميميا وتوظيايا عػف تااعػؿ ومػزيج  ف   حيث تعبر المعرف لتحسيف ورف  التحصيؿ  يالقو 

الفػػراد  تسػػاعد عمػػ  تحايػػز التػػ لكترونيػػة و ة مػػف طرائػػؽ التػػدريس والتقنيػػات اإل مػػف مجموعػػ
 والتعمـ بشكؿ أفضؿ. الرئيسية لمبحث التجربة  ف المشاركيف 

وب وتطبيقيػا ويرى الباحث ايًضػا أف تمػؾ النتػائج مرجعيػا حداثػة اسػتراتيجية الػتعمـ المقمػ      
  التطػػوع مجػػاةت العمػػؿ  فػػ ة ميػاراتيـ يػػحػػوؿ تنم اإلسػػيميةمعممػػ  التربيػة عمػ  عينػػة مػػف 

وزارة التعمػػيـ وأيًضػػا  فػػ مػػ  التوسػػ  لجمػػ  تمػػؾ اةسػػتراتيجية بػػيف التقنيػػة والتػػدريب  اإلضػػافةب
 معممػػ تحمػػس المتػػدربيف مػػف  فػػ الجامعػػات لتوظيايػػا تعميمًيػػا كػػاف لػػذلؾ كمػػو الثػػر الواضػػ  

 عم  اةستاادة منيا عم  مستوى أدائيـ وتحصيميـ المعمومات . اإلسيميةالتربية 
قػػاط  كمػػا أف تصػػميـ وبنػػاء برنػػامج التػػدريب وتضػػمينو عمػػ  وسػػائط متعػػددة وصػػور وم      

 التػ التأكيػد عمػ  الصػورة الذىنيػة والخبػرات المعرفيػة  فػ والاعاؿ  يفيديو كاف لذلؾ تأثيرة القو 
 .تدريب يستيدفيا البرنامج ال

ميػػارات العمػػؿ التطػػوع  يمكػػف تاسػػير النتيجػػة السػػابقة الخاصػػة باكتسػػاب وزيػػادة ىػػذا و      
نظريػة النشػاط  مثػؿ:ضػوء اسػتراتيجية الػتعمـ المقمػوب لمبػادئ عػدة نظريػات  ف لعينة الدراسة 

التاػػاعيت التعميميػػة نػػواع أخػػيؿ تااعمػػو مػػ   لممتػػدرب  مػػف اإليجػػاب تؤكػػد عمػػ  الػػدور  التػػ 
محتػػوى  يتحقػػؽ وتثػػر  التػػ لكترونيػػة المختماػػة  كػػذلؾ مػػف خػػيؿ تنايػػذه لألنشػػطة المختماػػة اإل 
   ي.يحتاجيا المجتم  السعود الت ىداؼ برنامج التدريب وموضوعاتو الحيوية و أو 

لممتػػدرب   ي  ر المحػػو و  ي  الحيػػو  تؤكػػد عمػػ  الػػدور التػػ كمػػا تتاػػؽ ومبػػادئ النظريػػة البنائيػػة      
تركػز عمػ  الػتعمـ مػف بعػد واسػتقيلية المػتعمـ أو  التػ اتااايا ومبػادئ "نظريػة مػور"  ف أيًضا 

  كػػذلؾ تحقيػػؽ اةتصػػاؿ المتبػػادؿ بأنواعػػو التعامػػؿ مػػ  مػػادة الػػتعمـ أو التػػدريب فػػ المتػػدرب 
 تنايذ خطة التدريب. ف طراؼ المشاركة وغير متزامف( بيف ال )متزامفالمختماة 

لمعممػػػ  التربيػػػة  المعرفػػػ  السػػػموب نػػػوع أىميػػػة  إلػػػ وياسػػػر الباحػػػث تمػػػؾ النتيجػػػة       
 المعرفػػ  السػػموب ذوي  حيػػث تسػػتند خصػػائص الفػػراد مػػف ةالحاليػػالدراسػػة  اإلسػػيمية موضػػ 

بعدة سمات  جاءت تمؾ السػمات مػؤثرة   تحمؿ الوموض عف غيرىـ ممف ة يتحمموف الوموض
نشػػطة تعمـ والتػػدريب  ومػػ  ال اػػدًما مػػ  مػػادة الػػ  التااعػػؿ والمضػػاػػدرة ىػػؤةء الفػػراد عمػػ   فػػ 

ف اػدرة الاػرد عمػ  تحمػؿ إحيػث  تحقيؽ تمؾ النتػائج المعرفيػة. ف وتنايذىا مما كاف لو فاعمية 
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حؿ المشكيت والتعامػؿ مػ  الخبػرات  ف الوموض أو عدـ تحمؿ الوموض لو تأثيره عم  نيجة 
 ) ن بشػػكؿ عػػاـ  حيػػث يػػرى القحطػػا المعرفػػ او التدريبيػػة المختماػػة  وعمػػ  أسػػموبو  التعميميػػة
ومسػػتوى اػػدرة الاػػرد  المعرفػػ  السػػموبوجػػود صػػمة وثيقػػة بػػيف   (6117) يالعمػػر و   (6104

عمػػ  تقبػػؿ مػػا يحػػيط بػػو مػػف متنااضػػات ومػػا يتعػػرض لػػو مػػف خبػػرات وموااػػؼ أو موضػػوعات 
حيث يستطي  الفراد تقبؿ ما ىو غير مألوؼ وغيرىـ ة يمكنيـ ذلؾ. ويتاؽ ذلػؾ مػ   ؛غامضو

 (.6119) يالاتيو و الشواورة  ما جاء بدراسة 
 أثبتػػت أف   التػػ و   (6108سػػميماف ) تمػػؾ النتػػائج ونتػػائج دراسػػات كػػؿ مػػف كمػػا وتتاػػؽ      

اسػػتراتيجية الػػتعمـ المقمػػوب بمػػا تضػػمنتو مػػف تااعػػؿ ونشػػاطات زادت مػػف حمػػاس المتػػدربيف 
  كمػػا شػػجعت تمػػؾ اةسػػتراتيجية ةداء وظياػػتيـ التدريسػػيأ فػػ اةسػػتاادة منيػػا  فػػ وفػػاعميتيـ 

جراءاتيا ببػث روح اةرتيػاح والتاضػيؿ ا  خصائصيا و مف مف اةستاادة  اإلسيميةمعمم  التربية 
المػتعمـ ابػؿ حضػوره ااعػة  اةستراتيجية بعد تطبيقيػا نظػرًا لمػا توليػو مػف اىتمػاـ بتجييػزليذه 

 ل يتعػيف عميػو إتماميػا  وبالتػا الت مادة عممية مرتبطة بالنشاطات والتكمياات ئو الدرس باعطا
 اداء وظياتو وتحقيؽ أىدافو. ف مساعدة المعمـ 

 دراسػةالة التعميميػة والمجتمػ  وعينػة ئػاخػتيؼ البيكما تتاؽ تمؾ النتائج عم  الػرغـ مػف       
(  6105(  آؿ فييػد )6106(  أبو الػروس وعمػارة )6106) المعيذر: ونتائج دراسات كؿ مف

 (.6105)  نالزىرا
تحقػؽ خيليػا مػف وجػود فػروؽ  التػ يمكف لمباحث تاسير جممة النتائج الػوارده أعػيه  و و      

ذات دةلة إحصائية بيف المجموعتيف التجريبيتيف ولصػال  المجموعػة التجريبيػة الولػ  لألفػراد 
  حيػػث يػػؤثر نمػػط لإلنجػػازمقيػػاس الػػداف  تحمػػؿ الومػػوض  عمػػ   المعرفػػ  السػػموب ذويمػػف 

وفًقػػػا لمػػػنمط   يجػػػابسػػػواء بالسػػػمب أو اإل لإلنجػػػازعمػػػ  دافعيػػػة الفػػػراد    المعرفػػػ    السػػػموب
  ضالومػػو   فئػػة متحممػػ ذوييجابيػػة مػػ  أفػػراد المجموعػػة مػػف إفقػػد جػػاءت النتػػائج المسػػتخدـ  

التاكيػػر  فػػ كثػػر أكثػػر مرونػػة و أفػػراد بعػػدد مػػف الخصػػائص منيػػا: كػػونيـ حيػػث يناػػرد ىػػؤةء ال
التعامػؿ مػ  الموااػؼ المعقػدة  فػ اػدرتيـ و التعصػب   ف اؿ أ  و التاكير الجامد ف وأاؿ   البنائ

نجػاز  كػؿ ىػذه بتكػار واإل بػداع واإلعف المعرفػة واإل دراسةال ف كثيرة التااصيؿ  وادرتيـ العالية 
وبااعميػة  لإلنجازالسمات والخصائص جعمت ليؤةء الفراد ادرة ليستجابة عم  مقياس الداف  

 الوموض. متحمم غير  ذويفئة كثر مف نظرائيـ بمجموعة التدريب الثانية مف أ
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ودراسػػػػة حسػػػػانيف والشػػػػيري  ( 6108تتاػػػػؽ تمػػػػؾ النتػػػػائج ونتػػػػائج دراسػػػػة الاػػػػال  )و        
وجود فػروؽ دالػة إحصػائًيا بػيف متوسػط  إل أشارت  الت و   (6115زىراف )ودراسة (  6106)

 السػموبأثػر اخػتيؼ  إلػ نجاز يرج  مستوى دافعية اإل  ف درجات أفراد المجموعات التجريبية 
 .  المعرف 
وب( كػاف ليػا مػخصػائص ومزايػا اةسػتراتيجية المسػتخدمة )الػتعمـ المق كما يرى الباحث أف       

بصػاة عامػة والمعممػيف  اإلسػيميةمعممػ  التربيػة  ىلػد لإلنجػازتنميػة الػداف   فػ الثر الاعػاؿ 
سػمات وخصػائص  أف إلػ ويشػير الباحػث   الومػوض  متحممػ ذويالول  مف فئػة مجموعة الب

التعامػؿ مػ  الموااػؼ المعقػدة أو زائػدة التااصػيؿ مػ  القػدرة  فػ ىؤةء الفػراد وخاصػة المرونػة 
 التطػػػوع   عمػػػ  البحػػػث عػػػف الخبػػػرة أو المعرفػػػة المرتبطػػػة بموضػػػوعات التػػػدريب حػػػوؿ العمػػػؿ 

 اتيـ عمػ  مقيػاساسػتجاب فػ تاػوؽ ىػؤةء الفػراد  فػ لػؾ ذبمجاةتو وفروعو المختماة  سػاىـ 
 .لإلنجازالدافعية 

 التْصٔات ّاملكرتحات:

 عدد مف التوصيات والمقترحات التالية: إل بناء عم  ما جاء مف نتائج يتوصؿ الباحث        
 لدى المعمميف. التطوع  تنمية ميارات العمؿاامة العديد مف البرامج والدورات التدريبة لإ -
 خريج  كميات التربية.لتنمية ميارات العمؿ التطوع  لدى  برامج تدريبيةتطبيؽ  -
 .التعميـ والتدريب ف استخداـ استراتيجية التعمـ المقموب  -
و أاةىتماـ بتصميـ الدروس نحو التدريب وبرامج التعميـ المختماة   توعية مصمم -

 .توظيؼ استراتيجية التعمـ المقموبالمقررات التعميمية وتنايذىا مف خيؿ 
 واستكماًة لمجيود البحثية فإف الباحث يقترح إجراء البحوث التالية:     

و تدريب مختماة وم  فئات مختماة أعم  موضوعات تعمـ  الحال دراسة مماثمة لمبحث  -
لتعميـ  ةالحالي دراسةالنتائج يمكف تحميميا ومقارنتيا بنتائج  إل مف الفراد لموصوؿ 

معايير إرشادية يمكف أف تايد القائميف عم  تصميـ المناىج وبناء  إل الاائدة ولموصوؿ 
 برامج ومشروعات التعميـ والتدريب المختماة.

لدى  والقابمية لمتعمـ  تنمية ميارات التعمـ الذات ف دراسة لبحث تأثير التعمـ المقموب   -
 .اإلسيميةمعمم  التربية 
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المرتبطة بيا وفقًا لوجية الضبط الداخم  نجاز والعوامؿ تأثير الدافعية لإل  دراسة لبحث -
 .سيمية/الخارج  وأثرىا عم  دافعية العمؿ لدى معمم  التربية اة

ف  تدريس مواد التربية  المعرف  )المستقؿ والمعتمد ( السموبأثر أستخداـ دراسة  -
 .ماعية لدى طيب المرحمة الثانويةاةسيمية وتنمية بعض الميارات اةجت
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 عاملزاج

 املزاجع العزبٔة:-اًلأّ

التعميمية  لكترونيةاإل (. اختالف حجم المجموعة المشاركة في المناقشات3102) .وليد يوسفإبراىيم، 
المعممين  لدى الطالبحصيل المعرفي والرضا عن المناقشات  الناقد تنمية التفكيروتأثيره عمى 
  (.2)(. العدد 32)المجمد  .الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم. بكمية التربية

 (. فاعمية استراتيجية الفصول المقموبة باستخدام موقع أدمودو3102) .الروس، عادل وعمارة، نوران أبو
المجمة الدولية التربوية . ن نحوهيلدى طالبات كمية التربية واتجاى التحصيل الدراسي في تنمية

  .(01)دد عال (.5المجمد ) . األردن.المتخصصة
معيد  .مجمة المعمم .(. األساليب المعرفية وعالقتيا ببعض متغيرات الشخصية3110) .أمـل، األحمد

 األردن.. التربية التابع لألنروا
 . عمان: دار الفرقان.فمسفة التربية اإلسالمية(. 0992)األسمر، أحمد رجب. 

( دور المدرسة في تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى طالب المرحمة الثانوية 3103)األفندي، إسماعيل 
 جامعة القدس المفتوحة. )رسالة ماجستير(بيت لحم  الحكومية في

 تنمية المتنقمة في األجيزة(. فاعمية استراتيجية الفصول المقموبة باستخدام 3105) ي.آل فييد، م
االنجميزية لطالبات  في مقرر قواعد المغة والتحصيل الدراسياالتجاىات نحو البيئة الصفية 

 .غير منشورةماجستير  رسالةاإلسالمية. البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود 
 .اإلسالميةجامعة اإلمام محمد بن سعود 

عية عمى ( الشباب والعمل التطوعي دراسة ميدانية عمى طالب المرحمة الجام3113)الباز، راشد سعد. 
  .(31) ددعال (.01المجمد) .منيةالبحوث األ مجمةمدينة.  الرياض. 

 مجمة  (. دور الدوافع واالتجاىات في نجاح العاممين بالعمل التطوعي. 3102)بغدادي، مروة. 
 (. 32. جامعة بني سويف. العدد )كمية اآلداب        

عدم تحمل الغموض وعالقتو ببعض -(. األصول بالمعرفي تحمل 3109البيايضة، ربيع غالب. )
. دراسات العموم التربويةسمات الشخصية لدى طمبة المرحمة الثانوية في لواء قصبة الكرك. 

 (.6(. العدد )62الجامعة األردنية. المجمد )
 . الرياض: دار مممكة نجد لمنشر والتوزيع. موثقافتو وتنظي عالتطو (. 0626، صالح بن حمد. )لتويجري  ا

المعرفي  واألسموب أثر التفاعل بين النموذج التدريسي لجانييو (.3115) .محمد موسى محمد، جرادات
غير  رسالة دكتوراه .األساسية العميا رياضي لدى طالبات المرحمةال في التحصيل وتنمية التفكير

 .جامعة عمان العربية لمدراسات العميا .منشورة
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(. 3105)الحازمي، محمد بن عبد اهلل والقحطاني، عواطف بنت يحيي وآل مرعي، محمد بن عبد اهلل. 
دور الجامعة التربوي في نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع السعودي. دراسة ميدانية. 

 .(002(. العدد )39، الكويت. المجمد )المجمة التربوية
 اإللكتروني التكويني (. فعالية استخدام التقويم3102) .، محمد عوضوي، والشير يحسانين، حسن شوق

بجامعة  المعمم لمرياضيات لدى الطالب األكاديميفي خفض قمق االختبار والدافع لإلنجاز 
 (.09المجمد ) .الرياضياتت متربويال الجمعية المصرية .مجمة تربويات الرياضيات .نجران

 .(2) ددالع
باألسموب  نحو الدراسة بالتعميم المفتوح وعالقتو ه(. االتجا3113) .نادية ي،الشرنوبو نادية، ، الحسيني

مجمة  .وطالبات التعميم المفتوح الذات لدى عينة من طمبة المعرفي ومستوى الطموح وتقدير
 (.606) (. العدد3المجمد ) .جامعة األزىر .التربية

ورشة عمل في مجال (. دور آليات التطوع في إدارة الكوارث في السودان . 3101حياتي، عمر أحمد،)
 . جامعة الخرطوم. السودان.االدارة

ورقة عمل (. واقع العمل التطوعي في تحقيق األمن والسالم االجتماعي. 3111). رالخطيب، عبد القاد
 . أكاديمية نايف لمعموم األمنية. العربيمقدمة في مؤتمر العمل التطوعي واألمن في الوطن 

التصمب المعرفي وعالقتو بتحمل الغموض األكاديمي لدى طمبة  –المرونة (. 3105خميل، رانيا أحمد )
 ، جامعة حموان، مصر.كمية التربية

 دار: القاىرة. األساليب المعرفية وضوابطيا في عمم النفس(. 3113) .ىشام عبد الحميدالخولي، 
 الحديث.الكتاب 

 .االيوائية المؤسساتأطفال فاعمية برنامج ارشادى لتنمية الدافع لإلنجاز لدى  (.3115) .زىران، محمد
التنمية في  من اجل نفسي إرشاد .بجامعة عن شمس لإلرشاد النفسيعشر  المؤتمر الثاني

 مصر. .عصر المعمومات
(. فاعمية استراتيجية الفصول المقموبة في تنمية مستوى التحصيل 3105) .نعبد الرحم، يالزىران

مجمة  .زعبد العزيلدى طالب كمية التربية بجامعة الممك اإللكتروني التعميم  المعرفي لمقرر
 .(0) العدد (.023مد )مجال .األزىركمية التربية بجامعة 

مقموب في التحصيل األكاديمي لطالبات كمية (. أثر أستخدام استراتيجية التعمم ال3105الزين، حنان )
، كمية التربية، جامعة األميرة نورة بنت رسالة ماجسيرغير منشورةالتربية بجامعة األميرة، 

 عبدالرحمن.   
(. تصور مقترح لتفعيل دور الجامعة في تنمية ثقافة العمل التطوعي لدى 3102زيناىم، محمد. )

 . جامعة بنيا. سالة دكتوراه غير منشورةر طالبيا في ضوء خبرات بعض الدول. 
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(. اتجاىات طمبة جامعة البتراء نحو العمل التطوعي 3116الزيود، إسماعيل والكبيسي، سناء. )
 (.2(. العدد )2. المجمد )المجمة األردنية لمعموم االجتماعيةباألردن. 

عدم الغموض(  –(. األحباط الوجودي وعالقتو باألسموب المعرفي )تحمل 3119الساعدي، أمجد كاظم)
 الجامعة المستنصرية.   التربية،، كمية رسالة ماجسير غير منشورةلدى طمبو الجامعة، 

 ميارات استخدام(. أثر توظيف استراتيجية التعمم المقموب عمى تنمية 3102) .سميمان، محمد السيد
مجمة  .نحو التعمم المقولب لدى أعضاء ىيئة التدريس واالتجاه        Power pointرنامج ب

 (. 3(. العدد )3. المجمد)المنورة المدينة .العربية والعموم االجتماعية اإلسالمية لمغةالجامعة 
المقموب  فعالية برنامج تدريبي قائم عمى استراتيجية الفصل(. 3109سياف، عامر والسيد، محمد. )

جامعة بيشة  ميارات العمل التطوعي لدى طالب في تنميةالتدوين المرئي  باستخدام تقنية
 (.  3(. العدد )01. جامعة أم القرى. المجمد )مجمة  العموم التربوية والنفسية .واتجاىاتيم نحوه

   
  .األنجمو المصريةمكتبة : القاىرة .عمم النفس المعرفي المعاصر(. 0993أنور محمد )ي، الشرقاو 

مجمة عالم  ي.النفسز وعالقتيا بمفيوم التماي اإلدراكية(. األساليب المعرفية 0923) .اديةشريف، ن
 (. 09)العدد (. 3المجمد ) شمس. جامعة عين .الفكر

 عدم تحمل الغموض وعالقتو –المعرفي تحمل الغموض  األسموب(. 3105). عمار ياسر، ةور الشوا
 ة. كميمنشورةرسالة ماجستير غير  .لمشكالت لدى طمبة جامعة مؤتوا بإستراتيجيات حل

 جامعة مؤتو. .الدراسات العميا
لدى  العددي (. األسموب المعرفي االعتماد مقابل االستقالل وعالقتو بالحس3103) .عبير زىيرالشيخ، 

رسالة  .الكويتفي مادة الرياضيات بدولة  ومنخفضي التحصيلفائقي المرحمة المتوسطة  تالميذ
 .يالعرب الخميج جامعة. كمية الدراسات العميا .غير منشورة ماجستير

(. تصور مقترح لتنمية ثقافة العمل التطوعي في مصر في 3102عبد الحميد، أسماء عبد الفتاح. )
. رابطة مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفسضوء بعض االتجاىات العالمية المعاصرة. 

 (.22. العدد )العرب التربويون
االجتماعية  ئوليةسبالم وعالقتو االندفاع -ي(. األسموب المعرفي الترو 3112) .، منى بنت سعديالعمر 

جامعة  .غير منشورةرسالة ماجستير . التربية لمبنات بمحافظة جدة من طالبات كمية لدى عينة
 .طيبة

 كتبة الصفا.. القاىرة: مإحياء عموم الدين(. 3112)الغزالي، أبو حامد. 
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بيئات  المعرفي في واألسموب(. أثر التفاعل بين الدعم التعميمي 3102) .نعبد الرحمالفالح، مريم بنت 
مجمة كمية ة. الدافع لإلنجاز لدى طالبات جامعة األميرة نور  عمى مستوى اإللكترونيالتعمم 
   (.0(. العدد)29. المجمد )جامعة طنطا. التربية

 تحملعدم  -تحملالمعرفي  باألسموب(. العجز المتعمم وعالقتو 3119)شاكر. ، عمى يالفتالو 
العراق. العدد  .جامعة القادسية. اإلسالمية مجمة كمية التربية .الجامعة لدى طمبةالغموض 

(59). 

لمنشر . األردن. عمان: دار صفاء األساليب المعرفية بين النظرية والتطبيق(. 3119الفرماوي، حمدي. )
 .والتوزيع

(. أثر التفاعل بين نمطين من سقاالت التعمم واألسموب المعرفي عمى تحصيل 3106) .ممدوح، الفقي
العربية لتكنولوجيا  مجمة الجمعية .الدراسات العميا نحو مقرر تكنولوجيا التعميم واتجاىات طالب

 (.33عدد ) .التربية

الفيديو في  وني المصاحب لعرض(. أثر اختالف أدوات تقديم النشاط اإللكتر 3105) .ممدوح، الفقي
 .أعضاء ىيئة التدريس لكترونية لدىاإل تنمية ميارات تصميم االختبارات عمى عكوسالتعمم الم

 (.022(. العدد )3. المجمد )جامعة األزىر .كمية التربية .مجمة التربية

تحمل الغموض وعالقتو  عدم-الغموض(. األسموب المعرفي تحمل 3106)مترك. محمد ي، القحطان
ضوء بعض  اإلسالمية فيمحمد بن سعود  اإلماملدى طالب جامعة  يبالدافع لإلنجاز الدراس

  .(012). العدد. جامعة الكويت. المجمة التربوية  .المتغيرات

( العمل التطوعي تأصيمو وأبعاده التأصيل الشرعي والعممي لمعمل 0622القويفمي، لؤلؤة بنت عبدالحكيم)
،جامعة أم بحث مقدم لندوة العمل التطوعيطوعي دراسة شرعية في ضوء الكتاب والسنة ،الت

 القرى.

(. العمل التطوعي من منظور التربية اإلسالمية. عمان: دار النفائس 0639)الفي، إحسان محمد. 
 لمنشر والتوزيع. 

(. مدي إدراك طالبات الدراسات العميا بجامعة أم القرى لمجاالت العمل 3101المالكي،  سمر. )
. كمية التربية.جامعة أم رسالة ماجستير غير منشورةاالجتماعي لممرأة في المجتمع السعودي. 

 القرى. 

 . بيروت: دار الكتب العممية.أدب الدنيا والدين( 0922الماوردي، أبوالحسن عمى. )
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 ىـ35/3/0632( متاحا بتاريخ www.alriyadh.com)( 0632)لمؤتمر السعودي الثاني لمتطوع ا

األمن  تنمية مفاىيم(. فاعمية استراتيجية الفصول المقموبة في 3105) .أمل، ريم والقحطاني، المعيذر
المجمد  األردن .المتخصصة التربوية المجمة الدوليةي. الجامع لدى طالبات المستوى يلمعموماتا
(. 3109)ىيئة تقويم التعميم، (.2(. العدد)6)

https://www.etec.gov.sa/ar/Pages/default.aspx   6/9152بتاريخ / 51متاحا  
،وكالة الوزارة لمتعميم،المممكة الدليل التنظيمي لمعمل التطوعي في الميدان التربوي(0622وزارة التعميم.)

 العربية  السعودية.

(. فعالية استخدام استراتيجية التعمم الخدمي في تنمية بعض الميارات االجتماعية 3112)يوسف، ىالة. 
 .. كمية التربية. جامعة بنيارسالة ماجستير غير منشورةلدي تالميذ المرحمة االبتدائية. 
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