
 السيد و د. محمد  عامر مترك سيافد.                          فعالية برنامج تدريبي قائم على استراتيجية الفصل المعكوس باستخدام تقنية التدوين المرئي

 061    م2102ىـ / إبريل 0441رجب  -2ج -2عدد  – 01المجلد  –لنفسية مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية وا

 
 

 

 

 

 

فعالية برنامج تدريبي قائم على استراتيجية الفصل المعكوس باستخدام تقنية التدوين المرئي في 
 لدى طالب جامعة بيشة واتجاىاتهم نحوه طوعيتتنمية مهارات العمل ال

The Effectiveness of a Training Program Based on Flipped Classroom 

Strategy by Using a video podcasting technology in Developing Skills of 

Voluntary Activities Among students of Bisha University and Their 

Attitudes towards it. 

 

 إعداد
 د/ عامر بن مترك سياف

 جامعة بيشة -كلية الرتبية  - ادلشاركأستاذ تقنيات التعليم 
 د/ محمد أدم احمد السيد

 جامعة بيشة -كلية الرتبية  - أستاذ تقنيات التعليم ادلشارك
 

  



 السيد و د. محمد  عامر مترك سيافد.                          فعالية برنامج تدريبي قائم على استراتيجية الفصل المعكوس باستخدام تقنية التدوين المرئي

 066    م2102ىـ / إبريل 0441رجب  -2ج -2عدد  – 01المجلد  –لنفسية مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية وا

 ملخصال
فعالية برنامج تدريبي قائم على استراتيجية الفصل المعكوس باستخدام تقنية التدوين المرئي في تنمية مهارات العمل 

 بيشة واتجاىاتهم نحوه. طوعي لدى طالب جامعةتال
 

قيدداس اعاليددة بج دداميب تدد ريل قدداام جلددا اسددرتاتيوية التخددم ادلعيدداس باسددتمل ام تقنيددة التدد وي  ادلجادد     ىليهدد ا الث دد  إ
 :طاج  ل ى طالب جامعة بيشة واجتاىاهتم ضلاه. م  خالل اإلجابة ج  األسئلة التاليةتتنمية مهارات العمم ال

 ادلطلاب تنميتها لطالب جامعة بيشة؟طاج  تما مهارات العمم ال -ٔ
 طاج  ل ى الطالب واجتاىاهتم ضلاه؟تالرب اميب الت ريل ادلقرتح لتنمية مهارات العمم ال صارةما  -ٕ

باسددتمل ام تقنيددة التدد وي  ادلجادد    تنميددة مهددارات العمددم اسددرتاتيوية التخددال ادلعيدداس مددا اعاليددة بج دداميب تدد ريل قدداام جلددا  -ٖ
 جامعة بيشة؟طاج  ل ى طالب تال

مدا اعاليددة بج داميب تدد ريل قداام جلددا اسدرتاتيوية التخددم ادلعيداس باسددتمل ام تقنيدة التدد وي  ادلجاد    تنميددة اجتاىدات طددالب  -ٗ
 طاج ؟تجامعة بيشة ضلا العمم ال

وجبدة ولإلجابدة جلدا أسدئلة الث د  اسدتمل م الثااملدان ادلدنهيب التودجيل القداام جلدا التخدميم ،دثة التودجيلا وبعد  تطثيد  الت
وجاداعالية جالية للرب اميب الت ريل القاام جلا اسرتاتيوية التخم ادلعياس :لنتاايب أعلهاالث    تاصموجمم ادلعاجلات االاخااية 

وكذلك وجاد اعالية جالية للرب اميب   تنمية اجتاىات الطالب ضلدا العمدم ا   تنمية مهارات العمم التطاج  لطالب جامعة بيشة
ا كما طاج  ل ى الطالب لخاحل التطثي  الثع ي للمقياستاجوق ذات داللة ااخااية   تنمية مهارات العمم ال وجاد ا التطاج 

 طاج  ل ى الطالب لخاحل التطثي  الثع ي للمقياس.تاجوق ذات داللة ااخااية   تنمية اجتاىات العمم ال تاج 

ضجورة االىتمام بتنمية  اادلسئالني باجلامعات ووزارة التعليم جلا  : أعلها جج الث   بع ة تاصياتخنتاايب الوبناء جلا 
  ية التخددددم ادلعيدددداس اسددددتمل ام اسددددرتاتيو اسدددداتذة اجلامعددددات جلددددأتدددد ري   ،طددددالب اجلامعددددات ىطدددداج  لدددد تمهددددارات العمددددم ال

تنميدة مهدارات العمدم جمدم دراسدة جد  اعاليدة وسداام التااصدم االجتمداج     :منهدامقرتادات  تاصم الث   لعد ةالت ريسا كما 
جينددة مدد  الطالثددات باجلامعددات ومقار ددة  تااوهددا مددة  تدداايب ال راسددة  اتطثيدد  ىددذه ال راسددة جلددا التطدداج  لدد ي طددالب اجلامعددات

 .احلالية
طاج ا اجتاىات العمم تبج اميب ت ريلا اسرتاتيوية التخم ادلعياسا تقنية الت وي  ادلجا ا مهارات العمم ال :الكلمات المفتاحية

 .جامعة بيشة اطاج تال
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Abstract 

The Effectiveness of a Training Program Based on Flipped Classroom Strategy by Using a 

video podcasting technology in Developing Skills of Voluntary Activities Among students of 

Bisha University and Their Attitudes towards it 

 

This research aims to measure the effectiveness of a training program based on flipped 

classroom strategy by using video podcasting technology in developing skills of voluntary 

activities among students of Bisha University and their attitudes towards it through finding  

answers to the following questions: 

1. What are the skills of voluntary activities need to be developed among students of Bisha 

University? 

2. What are the specifications of the proposed training program based on flipped 

classroom strategy in developing skills of voluntary activities among students and their 

attitudes toward it? 

3. What is the effectiveness of a training program based on flipped classroom strategy 

using a video podcasting technology in developing skills of voluntary activities among 

students of  Bisha University. 

4. What is the effectiveness of a training program based on flipped classroom strategy 

using video podcasting technology in developing attitudes among students of Bisha 

University towards voluntary activities? 

In order to answer the research questions, The researcher used experimental 

methodology based on qwazi experimental design.  After the application of the experiment 

and treatment of statistical data, the research came out with the  the following results: 

1. There were statistically significant differences exist in developing skills of voluntary 

activities among students in favor of the post-test measurement. 

2. There were statistically significant differences exist in developing attitudes of voluntary 

activities among students in favor of the post-test measurement. 

Based on the findings, the research came out with several recommendations and 

proposals. It recommended that  university staff  are to be trained in using  the flipped 

classroom strategy in teaching. It, also,  proposed that a simmilar study to be carried out 

among a sample of female university students and compare its results with the results of the 

this study. 

 

Key words: training programme, flipped classroom strategy, video podcasting technology , 

voluntary activity skills, voluntary activity attitudes, Bisha University. 
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 :مشكلة البحث

 و يع  ظاىجة جادليدة صد رت ايدو الع يد  مد  ادلاا يد  أالعادل ا كما ى ادلستا  االعمم التطاج  باالىتمام ادلتزاي  جل اػلظ
ا واقجار اجلمعية العامدة مم ادلت  ةبج اميب متطاج  األادلت  ة م  طجح العادليةا وم  مظاىج ىذا االىتمام ماقامت بو منظمة األمم 

للتطاعا كما اجتم  جام  جادلياً  ديسمري م  كم جام ياماً (٘يام )ن ييان أكما تقجر ا  مم ادلت  ةمم ادلت  ة بج اميب متطاج  األلأل
ىدم ادليتسدثات  دري ادلاديدة أاج  ؽلملدم ن العمم التطدأمم ادلت  ة للمتطاجني لمتطاجني. ويؤك  تقجيج بج اميب األجاماً دولياً ل ٕٔٓٓ

 سددان  ددو يسدداج  جلددا ا،ددثاع ااجددات اإلألجادداه التددجد وا تمددة بهسددجه وىددا الجكيددزة األساسددية الددو تقددام جليهددا منظامددة التنميددةاكما 
ج العمدددم (.  لدددذا  دددجص الددد ول ادلتق مدددة   العدددا  جلدددا إدرا  ٖٕٔٓ)ر،ددد يا وتنميدددة القددد رات الذاتيدددة وتددد جيم القددديم واالجتاىدددات

اجاد ا تمة ومؤسساتو وطدجح متهامدو وأى اادو ورلاالتدو   معات وتق مي ال ورات الت ريثية ألطاج  كعلم ي رس   ادل ارس واجلاتال
 الع ي  م  االص ارات والنشجات العلمية. 

صار التياام االجتماج  الذي ا  جليو اإلسالم وتتاجم   وج ان ادلسلمني اهب جاا ايو جلمداً  اضمطاج  م  أتيع  العمم ال 
 .ضم  بنية احلضارة العجبية واإلسالمية؛ إذ تع دت رلاالتو اخلريية واإل سا ية والتنماية   ا تمة مهماً  وجماًل وأض ا جزءاً 
مليدددة العجبيددة السدددعادية الددو تثندددت ايددجة تيددداي  اجلمعيدددات مدد  ايامدددة ادل واسدددةٍ  طددداج  باىتمددامٍ تالعمددم ال اكمددا ػلظددد

والددو  ٖٕٓٓيدة ادلمليددة التطاجيدة واخلرييددة للمشداركة مدد  قثددم أبنداء ادلمليددة   مسددرية النهضدة والتنميددة الشداملة ويتضدد  ذلددك   رؤ 
ادية م  خالل رؤيتها إىل تطايج طاج    تطايج ا تمةا و قي  أى اا رؤية الاط  اي  تطم  السعتأعلية العمم ال أ،ارت إىل

 مٖٕٓٓألتدددددددداً اقدددددددد  إىل مليددددددددان متطدددددددداع قثددددددددم  ايددددددددة جددددددددام ٔٔرلددددددددال العمددددددددم التطدددددددداج ا وراددددددددة  سددددددددثة جدددددددد د ادلتطدددددددداجني مدددددددد  
(http://vision2030.gov.sa/ar/node/12) مهدددارات  اأعليدددة تددد ري  الشدددثاب جلددد ىلإا وقددد  أ،دددارت جددد د مددد  ال راسدددات

األمري ودراسة  م(ٕٕٓٓ)  راسة الثاز ك طاج تالبخارة اب اجية لت قي  ىذه الجؤية م  خالل تطايج رلال العمم  طاج تالعمم ال
طاجا ل ى طالب اجلامعات م  أىدم األسدس الرتبايدة الدو تسدهم تالعمم ال مهارات تنمية وتع  ه (ا ٖٕٗٔب  سلمان) سلطان

ومسئاليتو جتاىو   وقت مثيج شلا ييدان لدو جظديم األ دج جلدا ىدذا الداط  بشيم اغلايب   خل  مااط  واج  هبايتو داخم الاط  
 احلايل العخج ودلا كان جيم تواراً معجاياً  ومعلاماتياًا ودلا كان ىذا العخج يشه   ارة تقنية ادلعلامات واالتخاالت وا   ادلستقثما

تيويات تد ري  ا يملدة معتمد ة جلدا االتعليميدة مد  خدالل اسدرت ن تقد م لدو الد ورات الت ريثيدة وادلقدجرات أ جيم التقنيدة والبد  ايسم
تقنية  االقاام جل التخم ادلعياس ثتت اعاليتها   التعليم والت ري  اسرتاتيوية أوم  مست   ات التقنية الو ا مست   ات التقنية

  الطدالب مد  اهدم ادلدادة العلميدة وىضدمهاا و الت وي  ادلجا  الو تتي  تق مي ادلااد الت ريثية والتعليميدة   سدياق ذي معدا شلدا ؽليد
 والعملية. تعمم جلا تنمية تتيريىم وتياي  اجتاىات اغلابية ضلا العلم وتطثي  سلججاتو   احلياة العلمية

و  ضدداء مددا سددث  و ددريه  وبظهددار احلاجددة ادلل ددة ل راسددات جتجيثيددة تتندداول تدد ري  الطددالب لتنميددة مهددارات وقدديم العمددم 
م  باستمل ام اسرتاتيويات ت ري  ا يملة قاامة جلا مست   ات التقنيةا اق  جاء ىذا الث   استوابة لسد   ردجة طاج  ل يهتال

خالل بج اميب ت ريل قاام جلا اسرتاتيوية التخم ادلعياس م    مي ان الث   الرتباي والتقين   رلال ت ري  طالب اجلامعات 
 .طاج  ل يهمتت واجتاىات العمم الباستمل ام تقنية الت وي  ادلجا  لتنمية مهارا
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 :أسئلة البحث
 :صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي ويمكن

طدداج  تباسدتمل ام تقنيددة التد وي  ادلجادد    تنميدة مهددارات العمدم الم ادلعيدداس اسددرتاتيوية التخد اجلد مدا اعاليدة بج دداميب تد ريل قدداام
 ؟طالب جامعة بيشة واجتاىاهتم ضلاه ىل 

 :م  السؤال الجايس األسئلة التاليةويتتجع 
 ؟طاج  ادلطلاب تنميتها لطالب جامعة بيشةتما مهارات العمم ال -ٔ
 ؟واجتاىاهتم ضلاه الطالب  ىطاج  لتالرب اميب الت ريل ادلقرتح لتنمية مهارات العمم ال ةر صا ما  -ٕ
لعمدم التد وي  ادلجاد    تنميدة مهدارات ا باستمل ام تقنيدة التخم ادلعياساسرتاتيوية  اما اعالية بج اميب ت ريل قاام جل-ٖ -ٖ

 طالب جامعة بيشة؟ ىطاج  ل تال

جتاىدات طددالب اباسددتمل ام تقنيدة التدد وي  ادلجاد    تنميددة التخددم ادلعيداس اسدرتاتيوية  امدا اعاليددة بج داميب تدد ريل قداام جلدد -ٗ
 ؟طاج تجامعة بيشة ضلا العمم ال

 :بحثفروض ال  
 .طالب جامعة بيشة ىطاج  ل تهارات العمم الدل القياس القثل  والقياس الثع يتاج  اجوق ذات داللة ااخااية بني  ال -ٔ
ضلدددا العمدددم  طدددالب جامعدددة بيشدددة الثعددد ي الجتاىددداتالقيددداس القثلددد  والقيددداس تاجددد  ادددجوق ذات داللدددة ااخدددااية بدددني  ال -ٕ

 .طاج تال

 تتمملم   اآليت:البحث: أىداف   
 طالب اجلامعة. ىتنميتها ل طاج  الو ينثر  ت  ي  قاامة مبهارات العمم ال 

 طاج  تباستمل ام تقنية الت وي  ادلجا  لتنمية مهارات العمم الالتخم ادلعياس تقنية  اميم وبناء بج اميب ت ريل قاام جلتخ
 نماذج العام للتخميم التعليم  للثع  ج  العشاااية   التخميم.الضاء خطاات   ا طالب اجلامعة ىل 

  الطالب ىطاج  ل تمهارات العمم ال   تنميةقياس اعالية الرب اميب الت ريل ادلقرتح.  
  طاج تال تنمية اجتاىات الطالب ضلا العمم  قياس اعالية الرب اميب الت ريل ادلقرتح.   

 :يتاآل تتمملم   -أىمية البحث:
  الددذي ينددادي بنشددج  قااددة التطدداع وزيددادة جدد د    زلددار الدداط  الطمدداح ٖٕٓٓيسددهم ىددذا الث دد     قيدد  رؤيددة ادلمليددة

 ادلتطاجني   الاط .
  وضجورة  جس قيمو ومهاراتو ل ى الطالب. التطاج يع  ىذا الث   استوابة لالجتاىات العادلية احل يملة ادلهتمة بالعمم 
 يب الت ريثية. يااج الث   معلامات متياملةا وأدوات حب  مقننة ج  تاظيف مست   ات التقنية   تخميم الربام 
 طاج ا و جس قيمو ل ى أاجاد ومؤسسات ا تمةتااة العمم ال قالث   بتاصيات ومقرتاات تسهم    شج  خجج. 
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 البحث قد يخرج بتوصيات ومقترحات تفيد الجهات التالية : 
 ادلملططان وادلشجاان جلا بجاميب العمم التطاج    اجلهات التالية:  -ٔ

  .اجلامعات -أ 

 والعمجة.وزارة احليب  -ب 

 وزارة الشؤون االسالمية وال جاة واالر،اد.  -ج 

 وزارة التعليم.  -د 

 .ىيئة الشثاب والجياضة  -ه 

 وزارة العمم والشؤون االجتماجية.  -و 

 وزارة الشؤون الثل ية والقجوية. -ز 

   تخميم الرباميب وادلناىيب الت ريثية والتعليمية. ان  والثااملان ادلملتخ  -ٕ

 التعليم ودميب التقنية   الرباميب الت ريثية والتعليمية.ادلملتخان والثااملان   تقنيات  -ٖ

 اجلهات الو تعمم جلا ت ري  الشثاب والطالب. -ٗ

 .أاجاد واجق العمم التطاج  الجمسية واألىلية   -٘

 مصطلحات البحث:
 واجتاىاهتم ضلاه.طاج  ل ى الطالب ت ج الذي ػل  و الرب اميب الت ريل   تنمية مهارات العمم ال: مق ار األالفاعلية -
ا مق مدة   صدارة ماديداالت تعليميدةا تتضددم  رلماجدة مد  ادلعدارا وادلهدداراتا مقرتاددة : خطدة تعليميدةالبرنـامج التـدريبي -

هت ا إىل تنميدة مهدارات واجتاىدات طدالب جامعدة و  تعتم  جلا الت وي  ادلجا  واأل شطة ادلخممة بطجيقة منظمة ومرتابطة
 طاج . تبيشة ضلا العمم ال

: اسرتاتيوية ت ريثية تقام جلا تاظيف ادلعلم للتقنيات احل يملة لتطايج طجق الت ري  والت تيز والتااصم لفصل المعكوسا -
مشاى ة  مث يطثقان ما تعلماه م  منازذلم  يق م م  خالل مقطة اي يا   يشاى ه الطالب مة الطالب   صارة درس 

شلددا غلعددم الددتعل م  .قدد  ا قلثددت وتثادلددت األدوار نددزل م الخددف وادلجمليًددا داخددم الخددف وبددذلك تيددان مهددامقطددة التيدد يا 
 .وباق األ ج.شلتًعا ومشاقًا والت ري 

يدتم بملهدا جدرب اال رت دتا مد  خدالل  –صداتية ومجايدة  –جثارة جد  رلماجدة مد  ملتدات الاسداا  ادلتعد دة التدوين المرئي:  -
 إىل طالب جامعة بيشة.قناة تعليمية لتق م زلتاى بج اميب ج  العمم التطاج  ماجو 

دون ا تظدددار أربددداح ماديدددة أو طاجددداً مددد  ذات  تسدددوا  التدددجد مددد  خددد مات اغلابيدددة  تمعدددو مدددا يقدددام بدددو العمـــل التطـــوعي: -
 اجتماجية.

ويقخ  بو    ىدذا الث د   اجلهد  الدذي يثذلدو الطالد  اجلدامع  سدااء كدان ذلدك اجلهد   بد   أو ايدجي أو اجتمداج  أو 
 د مايل مقابم ىذا اجله .مادي  دون تاقة دلجدو 
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 المعالجة االحصائية:

( حلسددداب داللدددة التدددجوق بدددني متاسددطات جيندددة الث ددد ا وكدددذلك اسددداب ادلتاسدددطات T-testمت اسددتمل ام اختثدددار ت )
( الجدددجاء ادلعاجلدددات SPSSبج ددداميب احلزمدددة االاخدددااية للعلدددام االجتماجيدددة )مددد  خدددالل  احلسدددابية والتيدددجارات واالضلجاادددات ادلعياريدددة

 .هبذا الث   االاخااية  ولت ليم الثيا ات

 السابقة:النظري والدراسات  اإلطار
الثااملدان منهويدة الث داث األصديلة   كتابدة أدبيدات الث د  مد  خدالل االطدار النظدجي كمججعيدة جلميدة ألدوات اجتم  

 الث   ومتررياتوا مث سجد األدب الساب    ا ال جلا الن ا التايل:
 العمل التطوعي )مفهومو أىميتو. مهاراتو(أواًل: االطار النظري: 

طاج  جلا أ و ذاك اجله  الذي يثذلو اإل سان بيامم إرادتدو واختيداره دون أن ييدان ىنداك إجثدار جلدا تيعجا العمم ال
 وتقاية أساس  لثناء ا تمة التطاج  والعمم أداء ىذا الناع م  األجمال وييان ىذا العمم دون مقابم مادي    ال  األايانا

 جمدم أ،ديال العمدم الخداحل الدو يدؤجج ادلسدلم جلدا القيدام بدوا وقد  اد  اإلسدالم جلدا  بني أادجادها كمدا أ دو يعتدرب أاد  العالقات
وأا ُّ األجماِل )أا ُّ الناِس إىل اِ جزَّ وجمَّ أ تُعهم للناِس  وسلم:  وادلساعلة   تلك األجمالا قال الجسال صلا ا جليو اخلري

يل   ااَجددٍة  إىل اِ سددجوٌر ت ِخلُددُو جلددا مسددِلٍم أو تْيِشددُف جنددو ُكْجبَددًة أو تَدْقِضدد  جنددو ديْدنًددا أْو تطددجُد جنددو جاًجددا وأَلَْن أْمِشددَ  مددَة أخٍ 
 .(أا ُّ إيلَّ ِمْ  أْن أجتِيَف   ىذا ادلسِوِ  ،ْهجًا

 أادد  الاسدداام الددو يددتمي  الشددملم مدد  خالذلددا مدد  مددمء وقتددو مبددا ايددو ااادد ة لددو وللموتمددة مدد  االددوا التطدداج العمددم 
سدمني رايسدينيا األول إىل قوؽليد  تخدنيتها ايهداا  طداعتوياج  الع ي  م  أ،يال وأ ااع العمم التطاج  الو يسدتطية اإل سدان ال

ج  ادلؤّسس ا و  الناع األول اإن ادلتطاع يقام بذلك لاا ه وم  تلقاء التجدّيا والناع الملا  ىا العمم التطاّ  التطاج ىا العمم 
اجاد   دور ادلسنني خل مة كثار الس ا أو تطاع الطثي  لعدالج األ،دملاص  دري أل تسوا وم  األممللة جلا العمم التطاج  تطاع ا

وي الت خيم القليم مقار ة مة  ريىم م   تس ادلقت ري  با انا أو تطاع أا  ادلعلمني لت ريس األ،ملاص األميني أو الطالب ذ
ادلؤسس ا و  ىذا الناع اإن األادجاد يتطاجدان   مؤسسدة أو ىيئدة معيندة وييدان ذلدك  التطاج العمم  اجليما أما الناع الملا  اها

  . قي  األى اا ادلججاة جلا مستاى جايل كما أن العمم ييان منتظماً بشيم أكرب وقادر جلا
 :فيمكن تقسيمها إلىطوعي: تالعمل المجاالت أما 

رجايددة  –إجددادة تهىيددم مدد مين ادلملدد رات  –رجايددة ادلددجأة  –: ويتضددم  )رجايددة الطتالددة المجــال االجتمــاعيالتطــوف فــي 
 مساج ة ذوي الظجوا واالاتياجات اخلاصة(  –رجاية االيتام  –مساج ة ادلشجدي   –االر،اد االسجي  –ادلسنني 

تقد مي التعلديم ادلندزيل  –بدجاميب صدعابات الدتعلم  –التعلديم ادلسدتمج  –مية : ويتضم  )زلا األتربوي التعليميلمجال الاوالتطاع   
ريثيددددة وورش العمددددم وااضددددجات الدددد ورات الت و  ادلشدددداركة   ادلجاكددددز الخدددديتية واليشددددااة واأل شددددطة الالصددددتية –للمتددددهخجي  دراسددددياً 

 ىد(ٕٚٗٔ  احلمي جث مظاىجيا وادلعارض( )مسيات وادلهججا ات واأل
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التيدددد يا و تخدددداميم اال تاججاايددددك  –: ويتضددددم  )ادلشدددداركة   مااقددددة التااصددددم االجتمدددداج  لمجــــال التقنــــياوالتطدددداع   
 .التملقيت (التاجاي 

ـــري واالغـــا ي والتطددداع    –ادلسددداعلة مدددة رجدددال اإلسدددعاا  –: ويتضدددم  )ادلشددداركة   أجمدددال اإل ا دددة المجـــال الخي
 .الياارث الطثيعية ادلشاركة   احلمالت تربع تازية التمار   رمضان تازية اااض احلتالت والاالام(ادلشاركة   أوقات 

 : طوعيتمهارات العمل ال

حبدداث وجدد  الثااملددان أن ىندداك بعددض ادلهددارات الددو غلدد  أن ؽلتليهددا طددالب جامعددة بيشددة أبدداالطالع جلددا دراسددات و 
 وى  كالتايل: م ادلعياس ذلم ج  طجي  الت وي  ادلجا  باستمل ام اسرتاتيوية التخ ادلتطاجني بع  مجورىم باخلربة الو ساا تق م

  .التطاج  ة الالزمة لتاجيو اآلخجي  ضلا العمميييان ل يو ادلهارات القياد القيادة: -ٔ
 تتااج ل يو مهارات التعامم مة اآلخجي ا مملم اإللقاءا واحلاار واإلقناعا والتتاوض.  التعامم مة اآلخجي : -ٕ
   التطاج .التعاون وادلشاركة: ييان متعاو اً ول يو الج ثة   مشاركة اآلخجي    العمم  -ٖ

 ييان ل يو الق رة جلا تنظيم الاقتا وإدارتوا واستملماره ايما يتي .  إدارة الاقت: -ٗ

 العمم ضم  اجي : ل يو الق رة للعمم كوزء م  اجي ا حبي  ييان لو دور زل د.  -٘

 جلا   ي  األى اا واألولايات واالجتماد جليو   القيام بذلك.  ي  األى اا: الق رة  -ٙ
 معوقات العمل التطوعي: 

 . ج م ادلعجاة بهعلية العمم التطاج 

  .إعلال القيام بادلسؤوليات ا دة لو؛ بسث  الشعار بع م اإللزامية 

 .ج م وجاد أوقات كااية للتطاع؛ بسث  السع  وراء طل  الجزق 

  بالتطاّع   مؤسسات بعي ة ج  ميان السي .ج م ر ثة األاجاد 
 .تعارض وقت العمم التطاج  مة وقت ال راسة والعمم 
 . السع  لت قي  مياس  ،ملخية م  وراء اال،رتاك بالعمم التطاج 
  خليتدددة وزلمددد  اخلدددايل زلمددد  )التطددداج . االسدددتهتار بالعمدددم التطددداج  والتسدددي   تيودددة االسدددترالل اخلددداط  دلجو دددة العمدددم

ٕٓٔ٘). 
     طاج    اإلسالم:تلعمم الا

َاَمْ   :﴿التطاع لرة: تَدنَدتََّما أي َتَيلََّف الطاجة. يقال: قام بالعثادة طااًعا سلتارًا دون أن تيان اجًضا  وىف التنزيم احلييم
جًا اَدُهَا َخيدْ   .(ٗٛٔسارة الثقجة: آية )﴾ٌج َلُو َتَطاََّع َخيدْ

اصددطالًاا: العمددم التطدداج  ىددا جمددم يقددام بددو اددجد أو رلماجددات سددااء كددان ذلددك العمددم بدد   أو ايددجي أو اجتمدداج  أو 
التطاج ا مادي أو ديين الثاج  لو ىا ااتساب األجج والملااب م  اليجمي الاىاب. ا  القجان اليجمي والسنة النثاية جلا العمم 

  بدو أاداال العثداد والدثالد كتد  ديد  ود يدا وآخدجةا كتداب يد جا إىل اإلصدالح وإىل الجقد  اليجمي كتاب ا زلو ا تعداىل ليخدل القجان
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وجدم مج ثدا    جدز-لذا املنا ا تعاىل جلا العمم التطاج  وضجب لنا أروع األممللدة جلدا ذلدك يقدال ا  أاجادهاوإىل الرتاب  بني 
ُمااْ ألَ ُتِسُيم مِّْ  َخرْيٍ جتَُِ وُه ِجنَ  الّلِو ِإنَّ الّلَو مبَا تَدْعَمُلاَن َبِخرٌي ﴾ ذلك ﴿ َوأَِقيُمااْ الخَّاَلَة َوآُتااْ الزََّكاَة َوَما   (  ٓٔٔالثقجة: ) ٓتُدَق ِّ

اا ويع د لنا ا تعاىل صار العمم التطاج  ويقج دا باإلؽلدان والتقداى ايقدال سدث ا و ويقدال ا تعداىل: ﴿ لَدْيَس الْدربَّ َأْن تُدَالُّد
 َوالنَِّثيِّددنَي َوآتَدا اْلَمدداَل َجلَدا ُاثِّددِو َذِوي ْم ِقثَددَم اْلَمْشدجِِق َواْلَمْرددِجِب َوَلِيد َّ الْددربَّ َمدْ  آَمددَ  بِاللَّدِو َواْليَدددْاِم اآْلِخدِج َواْلَماَلِاَيددِة َواْلِيتَدابِ ُوُجداَىيُ 

َوِ  الجِّقَاِب َوأَقَاَم الخَّاَلَة َوآَتا الزََّكاَة َواْلُماُااَن ِبَعْهِ ِىْم ِإَذا َجاَىُ وا َوالخَّاِبجِيَ  ِ  اْلُقْجََب َواْلَيَتاَما َواْلَمَساِكنَي َواْبَ  السَِّثيِم َوالسَّااِِلنَي 
  .(  ٚٚٔالثقجة :  )  ُىُم اْلُمتدَُّقاَن ﴾ اْلَثْهَساِء َوالضَّجَّاِء َوِانَي اْلَثْهِس أُولَِئَك الَِّذيَ  َصَ ُقاا َوأُولَِئكَ 

ُلاَن آيَداِت اللّدِو آ َداء اللَّْيدِم َوُىدْم َيْسدُوُ وَن ْ يُدْؤِمنُدويقال  اَن بِاللّدِو َواْليَددْاِم اآلِخدِج ا تعاىل: ﴿ مِّْ  أَْىِم اْلِيَتاِب أُمٌَّة َقآاَِمٌة يَدتدْ
جَاِت َوأُْولَ  َهْاَن َجِ  اْلُمنَيِج َوُيَسارُِجاَن ِ  اخْلَيدْ ِئَك ِمَ  الخَّاحِلِنَي ْ َوَما يَدْتَعُلااْ ِمْ  َخرْيٍ اَدَل  ُيْيَتُجْوُه َواللّدُو َجلِديٌم َويَْهُمُجوَن بِاْلَمْعُجوِا َويَدندْ

 .٘ٔٔ - ٖٔٔبِاْلُمتَِّقنَي ﴾ آل جمجان: 
 (.  ٜاحلشج: )﴾َويُدْؤ ُِجوَن َجَلا أَ ُتِسِهْم َوَلْا َكاَن هِبِْم َخَخاَصٌة  :﴿وم  صار العمم التطاج  اإليملار قال ا تعاىل

  أي: يق مان خ مة اآلخجي  ومخل تهم العامة جلا ادلخل ة الشملخية اخلاصة  

 العربية السعودية:طوعي بالمملكة تالعمل ال   
 الدرب أجمال   التطاع جلا ادلسلمني ا  احلنيف الذي ديننا تعاليم م  السعادية العجبية ادلملية   التطاج  العمم ينطل 

تعاىل ))وتعاو اا جلا الرب والتقاى وال تعاو اا جلدا االمث والعد وان واتقداا ا  يقال ادلشجوجةا مخاحلهمػلق   مبا بينهم ايما والتعاون
 (ٕ :آية ادلاا ةا سارة) (إن ا ، ي  العقاب(

 منها:ىناك جهات متع دة للتطاع بادلملية العجبية السعادية  ذكج  :جهات التطوف بالمملكة
منثملقدددة مددد  رابطدددة العددددا  ا ىيئدددة اإل ا دددة اإلسددددالمية العادليدددة منظمدددة خرييدددة إسدددالمية:  العالميـــةىيئـــة اإلغا ـــة اإلســـالمية  -ٔ

لتملثيتهم جلا اإلسالم ا اإلسالم ا جادلية األداءا تتعاون مة اسنني لتق مي تربجاهتم إلخاا م اتاجني وادلنيابني   العا 
ىدد )ألدف ٜٖٛٔبقدجار ا لدس التهسيسد  للجابطدة   دورتدو العشدجي  جدام وإ ا تهم وراة معا اهتم وتنمية رلتمعاهتما أ شئت 

م وىدد  ٜٜٚٔ/ٔ/ٜٕىددد ادلااادد  ٜٜٖٔ/ٕ/ٖٓوتددداري   ٖٗٚٗو المثااددة ومثا يددة وتسددعني للهوددجة( وبادلاااقددة السددامية رقددم 
 ظامهددددا األساسدددد  ذات ،ملخددددية اجتثاريددددة مسددددتقلةا وذلددددا كيا ددددا التنظيمدددد  واإلداري وادلددددايل اخلدددداص هبددددا   إطددددار أايددددام 

  .ولااا و
www.iirosa.org : ادلاقة جلا اال رت ت  

وتعزيز ا ةيا تمعات العجب قااة العمم التطاج    العا  العجيب وتهصلو    هت ا لنشجمثادرة  ى  ” :عالم التطوف العربي -ٕ
تاادة لإلسدهام   واالسدتتادة مد  الطاقدات وادلداارد الثشدجية ادل العجبيدةادور العمم التطاج    التنميدة الشداملة للموتمعدات 

  :جلا اال رت ت  رلتمعاهتم. ادلاقةخ مة 

www.arabvolunteering.org/corner/forum.php 
سعادية متملخخة  ري رحبية تسعا لنشج  قااة العمم التطاج  وتعزيز متهام  مجعية :التطوعيالجمعية السعودية للعمل  -ٖ

ادلااطنددة الخدداحلة   ادلمليددة العجبيددة السددعادية بددني أاددجاد ا تمددة وذلددك مدد  خددالل تنظدديم اجلهدداد التطاجيددة بددني ادلتطدداجني 
 .ر بادلسئاليةواجلهات ادلستتي ة و شج وتطايج  قااة العمم التطاج  و جس متهام ادلثادرة والشعا 

http://www.iirosa.org/
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http://www.sv.org.sa/saudivolunteer/Default.asp   : راب  ماقة اجلمعية جلا اال رت ت  
وتهىيدم الشدثاب ىد  أاد  بدجاميب إدارة ادلسدؤولية االجتماجيدة ب لدو الربكدة تعمدم جلدا إجد اد أكاديمية دلو للعمل التطوعي  -ٗ

للعمم التطاج  و جس متهام ادلسؤولية االجتماجية وادلااطنة للتجد وا تمة وتزوي  الشثاب بادلهارات الو متينهم م  القيام 
باألجمدال التطاجيددة جلدا أسددس صد ي ة مدد  خدالل إقامددة دورات ت ريثيدة متملخخددة   رلدال التطدداع و د وات وزلاضددجات 

 جمم األكادؽلية والشجاكات مة اجلهات الو تعا بالعمم التطاج . ة م  خالل اجي ختخخية وتااري التجص التطاجي

م وبد أت ٜٙٚٔ –ىدد ٜٖٙٔتهسست اجلمعية التيخلية اخلرييدة النسداية ةد ة جدام    الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية -٘
 علــىتاجددة وزلدد ودة الدد خم. وصل ددت منددذ  شددههتا   تنتيددذ خدد ماهتا االجتماجيددة والخدد ية والملقاايددة والدددتهىيلية لألسددج ا

م ى األجاام ادلاضية    قي  الجيادة م  خالل الع ي  م  ادلشجوجات اخلريية ليس جلا مستاى ادلنطقة ا س  بم جلا 
و دد ا اىل تددااري العدديمي اليددجمي للتئددات الددو  ججاىددا مدد  ا تمددة الدد  و ادلسدداعلة   تنميددة ا تمددة  مسددتاى اخللددييب العددجيب

 وتجباية : قااية  ص يةا اجتماجيةال  م  خالل تق مي خ مات ا

http://www.alfaisalya.org/ar/contact#nav   :ماقة اجلمعية جلا اال رت ت  
 :الفصل المعكوس 

التخددددم )ادلعيدددداس( وقدددد  يُطلدددد  جليددددو مسددددما )التخددددال ال راسددددية ادلقلابددددة( ىدددد  ظلدددداذج تجبدددداي تددددنعيس ايهددددا ااضددددجة 
والااجثات ادلنزلية بيااة أ،ياذلاا ويعترب ،يم م  أ،يال التعليم ادلزييب الذي يشمم استمل ام التقنية لالستتادة م  التعلم الذايت 

ويعتمد  ىدذا الدنم  مد  الدتعلم جلدا جدجض ايد يا قخدري يشداى ه ت داء األ شدطة والااجثداال راسدية ألواسترالل الاقت   التخدال 
الطالب   منازذلم أو   أي ميان آخج قثدم اضدار الد رسا   ادني ؼُلخدم وقدت ااضدجة للمناقشدات وادلشدارية والتد ريثاتا 

ادلعلدم وتجادة جلدا اإل رت دت أو يدتم اختيدار مقطدة ويعترب مقطة التيد يا جنخدج أساسد    ىدذا الدنم  سدااء يدتم تسدويلها مد  ِقثدم 
الدددتعلم بالتخدددم ادلعيددداس يعتمددد  جلدددا متددداىيم    م ( ٕٙٔٓ)أبددداظل ا.ايددد يا مناسددد  ذلدددذا الددد رس ماجددداد مسدددثقاً جلدددا اإل رت دددت

ضجة وق  ال غل  وأسالي  أخجى كالتعلم النش  ومشاركة الطالبا ات  ال روس التقلي ية يعتم  ادلعلم جلا الشجح واإللقاء او اا
 التعلم.وقتاً كااياً لتلق  االستتسارات والنقا،ات مة الطالب وإ جاء معلاماهتم وىنا تيم  ااا ة ىذا الناع م  

 منها:  (ٕ٘ٔٓا السي  ايتميز التخم ادلنعيس بع ة شليزات ) ثيمو 

 (.يضم  االسترالل اجلي  لاقت احلخة )ااضجة 

 يتي  للطالب إجادة ال رس أكملج م  مجة بناءاً جلا اجوقاهتم التجدية. 

  وادلساج ة والت تيزيسترم ادلعلم التخم أكملج للتاجيو. 

   وادلعلميثين جالقات أقاى بني الطال. 

 يشوة جلا االستمل ام األاضم للتقنية احل يملة   رلال التعليم. 

 يت ال الطال  إىل باا  ج  مخادر معلاماتو. 

 بني الطالب والتعاوناخلربات ومهارات التااصم  وبناءالذايت  والتعلمزز التتيري الناق  يع.  
  

http://www.sv.org.sa/saudivolunteer/Default.asp
http://www.alfaisalya.org/ar/contact#nav
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 السابقة:الدراسات  انياً: 

 تنميدة ادلقلابدة   الخدتاا اسدرتاتيوية جلدا قداام ت ريسد  بج داميب م( دراسدة بعنداان ااجليدةٕٓٚٔأجدجت إذلدام الشدلل)

 بج داميب تخدميم إىل تىد ا اإلسدالمية.  سدعاد بد  زلمد  اإلمدام جامعدة ادلعلمدة   /الطالثدة لد ى العقدم وجدادات التقدامي كتايدات

 لد ى وجدادات العقدم ا )األداايدة-ادلعجايدة) التقدامي كتايدات تنميدة   ااجليتدو وقيداس الخدتاا ادلقلابدة اسدرتاتيوية جلدا قاام ت ريس 

 جلا القاام التوجيلا ،ثو ادلنهيب استمل ام مت .والتقامي القياس مساق   اإلسالمية سعاد ب  زلم  اإلمام جامعة   ادلعلمة /الطالثة

   تازجدت جشداااياً  اختيارىدا مت  طالثدة ( ٘ٗ( مد  ال راسدة جيندة تيا دت ا(وضدابطة جتجيثيدة ) مداجتني (الثعد ي -القثل  )التخميم
 مت .إصلليزيدة لردة ختخدم السدابة ادلسدتاى طالثدات مد  طالثدةا ( ٕٙ ) طالثةا والضابطة ) ٕٛ  ( ج دىا وبلغ التوجيثية ؛ رلماجتني

 التقدامي كتايدات دلالاظة تق يج وسال  التقامي ادلعجايةا ليتايات   خيل ر واختثا ادلقلابةا الختاا ضاء   ت ريس  بناء بج اميب

 العقدما أوصدت وجدادات التقداميا كتايدات تنميدة   الرب داميب ااجليدة النتداايب أظهدجت  .لعدادات العقدم مقيداس واسدتمل ام األداايدةا

 ىذه استمل ام جلا وتشويعهم ادلعلمني وت ري  الختاا ادلقلابةا م  مستاااة وأ شطة بنماذج ال راسية ادلقجرات بتخميم الثااملة

 .التعليمية العملية ااجلية يزي  م  شلا االسرتاتيوية؛

)الشثاب والعمم التطاج : دراسة مي ا ية جلا طالب ادلجالة اجلامعية   م ينة  م( دراسة بعناانٕٕٓٓ) الثاز أججى  
والعاامم الو تؤ ج   ر ثة الشثاب    بالتطاعاالجياض( دلعجاة م ى مشاركة الشثاب ور ثتهم   العمم التطاج  والعاامم ادلجتثطة 

 .( مث ا اً ٖٙٔينة م  الشثاب بلرت )استمل ام ادلس  االجتماج  لعق  مت ادلشاركة   العمم التطاج ا و 

أن  الثيددددة الشددددثاب ليسددددت لدددد يهم مشدددداركة   العمددددم التطدددداج ا ر ددددم وجدددداد وقددددت اددددجا  لدددد ى  ال راسددددة إىلوتاصددددلت 
معظمهم. وجرب  الثيدة ادلث دا ني جد  ر ثدتهم   ادلشداركة   العمدم التطداج  وخ مدة رلدتمعهما كمدا تطجقدت ال راسدة إىل معاقدات 

وتثندت  ظجيدة التثدادل االجتمداج    تتسدري العالقددة بدني ر ثدة الشدثاب   ادلشداركة   العمدم التطداج  وجد د مدد  العمدم التطداج ا 
العاامم ادلجتثطة بتلك الج ثة. وكشتت ال راسة ج  وجاد جالقة بني ادلشاركة   العمم التطاج  ومترري اكتساب اخلربة ايد  أاداد 

ىل وجاد جالقة قاية بني ادلشاركة   العمم التطاج  والج ثة   احلخال جلا األجج % م  ادلث ا ني. ودلت ال راسة إ ٕٜبذلك 
 .% م  أاجاد العينةٜٜوالملااب وممللها 

معجادة  ال راسدة إىلت التطاج  وجالقتو بهم  ا تمة( ى ا )العممبعناان   راسة قام ب م (ٕٙٓٓ) الشهجا    اني أن
العالقدددة بدددني العمدددم التطددداج  وأمددد  ا تمدددةا مددد  خدددالل رلددداالت العمدددم التطددداج    ا تمدددة السدددعاديا والتعدددجا إىل خخددداام 
ادلتطاجني ودوااعهم لاللت داق بالعمدم التطداج ا وجالقدة ذلدك بدهم  ا تمدة وسدالمتوا إضدااة إىل بيدان أىدم األدوار األمنيدة للعمدم 

( متطاجاً م  العداملني ٕٕٔمشلت ال راسة جينة قاامها )وق  ديا ودوااعو وأى ااو والقاا ني ادلنظمة لو. التطاج    ا تمة السعا 
  اجلمعيات وادلؤسسات اخلريية مب ينة الجياضا واستمل م الثااد  ادلدنهيب الاصدت  الت ليلد  وتاصدم إىل  تداايب تشدري إىل أن مجيدة 

أدوار ىامة ج اً كاإلسهام   مياا ة التسالا ومساج ة ادلعازي  جلا مااجهدة التقدجا األدوار األمنية الو يقام هبا ادلتطاجني ى  
واإلسهام   وقاية أسج وأطتال  زالء السدوان مد  التشدجد واالضلدجاا والاقايدة مد  اجلجؽلدة وأخطدار ادلملد راتا ومسداج ه ا تمدة   

 .هزة األمنية   تعق  ا جمني واإلبال  ج  ادلشثاىنيمااجهة الياارثا مملم احلجي  والسيال واال تواراتا ومساج ة األج
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دراسدة ظداىجة  إىلت استقطاب ادلتطاجني واال تتاع ةهادىم( ىد ا )وساام دراسة بعناان( مٜٜٚٔ) القعي أججى كما 
التطاع كظداىجة مخدااثو حلجكدة ا تمدة اإل سدا ا مدة الرتكيدز جلدا طدجق اسدتقطاب ادلتطداجني للهيئدات اخلرييدة واجلهدات احلياميدةا 

والثيئدة العمليدة ادلناسدثة دلشداركة  وطجق اااظة جليهم واالستتادة القخاى م  خ ماهتم. وتطجق إىل أعليدة العمدم التطداج  ودوااعدو
جنيا واجتم  جلا ال راسات األجنثية وتاظيتها مبا يااءم مة بيئدة ا تمدة السدعادي مد  ايد  أن أىدم داادة للعمدم التطداج  ادلتطا 

ىا الج ثة   احلخال جلا األجج والملاابا والج ثة    قي  الذاتا والتعلم واكتساب ادلعارا اجل ي ة والنما الشملخ ا والج ثة 
 حلاجة اطجية ل ى اإل سان وى  الج ثة   االتخال باآلخجي ا واارتام الذات وتق يجىا  ،رم أوقات التجا ا وتلثية 

القاجد ة التنظيميددة لأل شددطة التطاجيدة اخلرييددة   ادلمليدة العجبيددة السددعادية(   ب) ادلعنا ددة( ٜٜٗٔجوابدو ) أمدا   دراسددة
م. وأسدتجت  تيودة دراسدتو جد  ٜٜٓٔخطدة التنميدة الجابعدة ما و ايدة ٜٓٙٔادلجالة ما بني  شهة وزارة العمم والشؤون االجتماجية 

 .أن ادلتطاجني كا اا يق مان اخل مات ابتراء مجضاة اا وأن األاجاد واألسج التقرية استتادت م  تلك اخل مات

  تقددد مي اخلددد مات التطاجيدددة   ا دددال  بعنددداان )دور األ  يدددة الجياضددديةدراسدددة  بعمدددم م(ٜٜٚٔ )  كسدددناوي  كمدددا قدددام
التعجا جلا أى اا وواقة اخل مات التطاجية الملقااية واالجتماجية والرتبايدة   األ  يدة  ا إىلت الرتباي والملقا  واالجتماج ( ى ا

ومت التاصم إىل أ و م  ادلميد  لأل  يدة أن تقد م خد مات تطاجيدو اعالدو  .الااج  اتثاجها لزيادة ااجلية العمم التطاج  واألسالي 
وألاجاد ا تمةا خاصة إذا استطاجت االستتادة م  دجم ورجاية الجااسة العامة لججاية الشثاب وا  أص اب ادلدؤىالت دلنسابيها 

العلميددة واخلددربات ادلملتلتددة لالطلددجاط   اخلدد مات التطاجيددة وتددااري اإلميا يددات الالزمددةا واحلددجص جلددا اسددتمجاريو خدد ماهتم بدداحلاااز 
  .ذلك م  منطل  أن األ  ية الجياضية ذلا أدوار  قااية وتجباية واجتماجيةادلعناية واالارتام ادلتثادلا و 

  تنميدة اليتداءة ” الخدف ادلقلداب“إىل معجادة أ دج من دا ال راسدة ( دراسدة ىد اْت مٕ٘ٔٓاحلاسدنية )أججت   اني 
ُجمددانا واسددتمل مْت   ال راسددة الذاتيددة العامددة والت خدديم ال راسدد  دلددادة العلددام لدد ى طالثددات الخددف التاسددة األساسدد  بسددلطنة 

طالثددةا وأ،ددارت النتدداايب إىل وجدداد اددجوق ذات داللددة إاخددااية جندد   ٖ٘ادلددنهيَب ،ددثو التوددجيل؛ ايدد  تياَّ ددْت جيِّنددة ال راسددة مدد  
ة بددني ا ماجددة التوجيثيددة والضددابطة   كددم  مدد  مقيدداس اليتدداءة الذاتيددة واالختثددار الت خدديل  لخدداحل ا ماجدد  (a0.05=)ادلسددتاى
 .التوجيثية

 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة في الدراسة الحالية:
اسددتتاد الثااملددان مدد  ال راسددات السددابقة   تخددميم أدوات الث دد ا واسددتملالص أىددم مهددارات العمددم التطدداج ا و    

استنثاط ظلاذج تخميم الرب اميب الت ريل. كما سيتم استمل ام ال راسات السابقة   مناقشة  تاايب الث   احلايل وإلججاء ادلقار دات 
 العلمية ادلطلابة. 

 :البحثإجراءات 
  ستمل م الث   ادلنهوية التالية:ا: والتصميم التجريبيبحث المنهج 
  وذلك باستعجاض الث اث واألدب الساب    ا ال ودراستها و ليلها. :الوصفيمنهج البحث 
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 دلعجاددة اعاليددة الرب دداميب التدد ريل ا التخددميم ،ددثو التوددجيل ادليددان مدد  رلماجددة جتجيثيددة االقدداام جلدد :مــنهج البحــث التجريبــي
  ه.طالب جامعة بيشة واجتاىاهتم ضلا  ىل  طاج تتنمية مهارات العمم ال  عياس جلا تقنية التخم ادل قاامال

  طالب جامعة بيشة :البحثمجتمع. 

 احلاسدداب   التعلدديممقددجر لددذي  ي رسددان ا  ة بيشددةامعددة:مت اختيددار جينددة جشدداااية مدد  طددالب كليددة الرتبيددة  عينــة البحــث 
ا مددازجني طالثدداً ( ٕ٘ما وقدد  بلددغ رلمدداع العينددة )ٕٔٓٛىددد/ ٖٜٗٔ-ٖٛمدد  العددام اجلددامع  خددالل التخددم ال راسدد  الملددا  

 جلا الن ا التايل:
 (: يوضح وصفاً ألفراد عينة البحث0جدول )

 العدد التخصص م

 ٘ إسالميةدراسات  ٔ
 ٛ جلام ٕ
 ٚ لرة ججبية ٖ
 ٘ رياضيات ٗ
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 ات بيلية الرتبيةخخالتملمجية ( أن جينة الث   ا،تملت جلا ٔض  م  اجل ول )يت
 : : تتمثل أدوات البحث في االتيأدوات البحث:  

 قاامة مبهارات العمم التطاج  الو ينثر  تنميتها ل ى طالب اجلامعة. -

 .مقياس مهارات العمم التطاج  -

 .مقياس اجتاىات الطالب ضلا العمم التطاج  -

 .ل ى طالب اجلامعة التطاج لتنمية مهارات العمم بج اميب ت ريل مقرتح قاام جلا تقنية التخم ادلنعيس  -

 :دوات البحثأ م داة أوصفاً لكل  وفيما يلي
  :طاج تمقياس اجتاىات الطالب ضلا العمم ال : أوالً 

تخددميمو مدد  مت وقدد  ا طدداج تاللت قيدد  أىدد اا الث دد ا قددام الثااملددان بتخددميم مقيدداس اجتاىددات الطددالب ضلددا العمددم 
كادؽليدددة   ىدددذا مباضددداع الث ددد ا وخدددربة الثااملدددان األخدددالل مجاجعدددة األدب السددداب ا واسدددتعجاض ال راسدددات السدددابقة ذات الخدددلة 

رلماجددة مدد  ايمددني مدد  ذوي اخلددربة واالختخدداص   رلددال )تقنيددة التعلدديم  جلددا ادلقيدداس بعددجض انالثااملدد قددامقدد   و .ا ددال
  مدنهم إبد اء لِددارة( ةامعدة بيشدةا وطُ اإلو ا جلدم االجتمداعو ا الرتبيدةوأصدال وادلعلاماتا وادلنداىيب وطدجق التد ريسا وجلدم الدنتسا 

 ألجلدوا وضدعت مدا لقيداس ومالءمتهدا العثدارات وتدجاب  اتداى صد ق مد  للت قد  آرااهدم ومالاظداهتم ادال وضداح التقدجات

 ص قها الثناا  م  للتهك  طالثاً  )ٕٓ ( قاامها جشاااية استطالجية جينة جلا بتطثيقها انالثاامل قام مث ووضااهاا اللراية وسالمتها

 دالدة االرتثداط معدامالت مجيدة وكا دت  اادلقيداس مداع جثدارات  اليليدة وال رجدة جثدارة كم درجة بني بريسان ارتثاط معامم حبساب
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  ثدات معامدم بلدغايد  ( كجوبنداخا ألتدا معادلدة بتطثيد  ال راسدة أداة  ثدات م  انالثاامل تهك  كما ا.ا.(ٔ) مستاى جن  إاخااياً 

 (ا.ٜٔ( ال راسة أداة
وقد  ا،دتمم جلد  ، طداج ت( جثدارة تقديس اجتاىدات الطدالب ضلدا العمدم الٕٗمد  )يتيدان  بخدارتو النهاايدة ادلقيداس وأصدث 

 ومت استمل ام مقياس لييجت اخلماس  وا  الت رج اآليت:  ( جثارة سلثيةا ٔٔوج د)ا ( جثارة اغلابيةٖٔج د)
ادلاااقدة درجدة يدتم تقد يج الد رجات واد  و  .(ٔمل   ) ري مااا  بش ة(. – ري مااا   –زلاي   –مااا   –)مااا  بش ة 

 مااادد  ددري    اددني(. ٖالعالمددة )مددن  اي اايدد  وأمددا(. ٗالعالمددة ) ادلاااقددةتعطدد   و(. ٘ا العالمددة )بشدد ةتعطدد  ادلاااقددة  )حبيدد 
 .وبالعيس بالنسثة للعثارات السلثية االغلابيةا(ا بالنسثة للعثارات ٔالعالمة ) بش ة تعط   ري مااا وأخرياً (. ٕالعالمة ) ػلخم

 :طوعيت: مقياس مهارات العمل ال انياً 

مجاجعدة األدب  طدالب اجلامعدة باالسدتتادة مد ى طاج  الو ينثر  تنميهدا لد تالعمم الان بثناء قاامة مبهارات قام الثاامل
وق  قدام ، وججضها جلا رلماجة م  ايمني ادلملتخني با ال الساب ا واستعجاض ال راسات السابقة ذات الخلة مباضاع الث  

وبع   أخجىا ادلهارات وبعضهم اضاا مهاراتايمني ب ميب بعض ادلهارات   مهارة واا ة وبعضهم اقرتح اذا بعض  بعض
ا و  ضاء ىدذه ادلهدارات ( جنخج اجج ٕٛ) ج دو ( مهارات أساسية ٘ج د ) اصث   القاامة  تاي جلأمني يراء اآمجاجعة 

ساسدديةا و ددس أايدد  تيددان   صددارتو النهاايددة مدد  تسددعة زلدداور  نيس ىددذه ادلهددارات مدد  تخددميم الثددااملمت تخددميم مقيدداس لقيددا
 .(ٕمل   ) .جنخج اجج  وجشجون

قام الثااملان بعجضو   صارتو األولية جلدا رلماجدة مد  ايمدني مد  ذوي  ادلقياسللت ق  م  ص ق  :المقياس صدق
ا جلدم االجتمدداعو ا الرتبيدةوأصدال اخلدربة واالختخداص   رلدال )تقنيدة التعلديم وادلعلامداتا وادلنداىيب وطدجق التد ريسا وجلدم الدنتسا 

ادلن رجددو  تددو. ومت   ددار  اجلامعددةا وطلدد  مددنهم إبدد اء آرااهددم ومالاظدداهتم اددال وضدداح التقددجات ومدد ى مالامتهددا للمدارة( اإلو 
م  اخلدرباء معتمد اً جلدا ماااقدة  ان  ضاء االقرتااات والتاصيات الو اخم جليها الثاامل عناصجاذا وتع يم وإضااة لثعض ال

وتعتدددرب مملدددم ىدددذه اإلجدددجاءات دلدددياًل جلدددا صددد ق أدوات . اور والعناصدددجقثدددال اددد%( لٜٔ الثيدددة أجضددداء ىيئدددة الت يددديم وبنسدددثة )
  .الث  

مد  أادجاد  ( طالثاً ٕٔا قام الثااملان بتطثيقو جلا جينة استطالجية مؤلتة م  )ادلقياس: للت ق  م   ثات المقياس بات 
بددني التطثيدد  وإجادتددو. ومت التهكدد  مدد   ثددات  رلتمددة الث دد  ومدد  خددارج جينتهددا بهسددلاب التطثيدد  وإجددادة التطثيدد  بتاصددم أسددثاجني

 ( وتعترب مملم ىذه القيم مقثالة أل جاض الث  .ٜٓ.ٓاالتساق ال اخل  لألداة باستمل ام معامم )كجو ثاخ آلتا(ا اي  بلغ )

 :متغيرات البحث
 ت ريل قاام جلا اسرتاتيوية التخم ادلعياس باستمل ام تقنية الت وي  ادلجا  : بج اميبالمستقللمتغير ا. 

  طاج تضلا العمم ال واجتاىات الطالب الطالبال ي  طاج تالعمم ال : مهاراتالتابعين ينالمتغير. 

  



 السيد و د. محمد  عامر مترك سيافد.                          فعالية برنامج تدريبي قائم على استراتيجية الفصل المعكوس باستخدام تقنية التدوين المرئي

 012    م2102ىـ / إبريل 0441رجب  -2ج -2عدد  – 01المجلد  –لنفسية مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية وا

 :  دراسة ومناقشتهانتائج ال
 متت اإلجابة جلا األسئلة اس  تجتي  ورودىا   الث   وا  التايل:

 ؟طوعي المطلوب تنميتها لطالب جامعة بيشةتما مهارات العمل ال -ونصو األول السؤال عن إلجابةا :أوالً 
 جلدا ا خدالا طداج تالعمدم ال ادال السدابقة وال راسدات الرتبدايا األدب إىل بدالججاع انالثااملد قدام السدؤال ىذا ج  لإلجابة     

 رلدال     اجلامعدة ادلتملخخدني مد  رلماجدة جلدا بعجضدها وذلدك بت ييمهدا اقامد مث ومد ا طداج تهدارات العمدم الدل أوليدة قاامدة

 طاج  ادلطلاب تنميتها لطالب جامعة بيشةتمبهارات العمم ال  ااية بقاامة اليملجج وجلم االجتماع واالدارة ا التملخخات الرتباية
 :(ٕادلاض ة   اجل ول) وجناصجىا

 .مفصل بشكل الفرعيةعناصرىا  و الرئيسة المهارات يوضح (2)جدول ال
 عدد العناصر المهارة م
 ٛ القيادة والجيادة ٔ
 ٜ التااصم والتعاون وادلشاركة مة االخجي  ٕ
 ٕ التياام ٖ
 ٗ التملطي  وتجتي  األولايات ٗ
 ٘ االغلابية ٘

 ٕٛ ٘ اجلملة
 

ل المقتـر  القـائم علـى اسـتراتيجية الفصـمـا مواصـفات البرنـامج التـدريبي  :ونصـو الثـاني السـؤال عـن اإلجابة : انياً 
 ؟الجامعة  طالبي طوعي لدتلتنمية مهارات العمل الالمعكوس 

بتخدميم الرب داميب   ضداء مدا مت االطدالع جليدو مد  ادبيدات ال راسدة   االطدار ثااملدان ال قدام السدؤال ىدذا جد  لإلجابدة
النظددجي مدد  خددالل االطددالع جلدد  ادلجاجددة والدد وريات العلميددة ادلتملخخددة و الددرباميب الت ريثيددة ادلتااددة ذات الخددلة مبشدديلة ال راسددة 

 اذلييم العام للرب اميب يتيان م  التايل: أصث  
يهد ا الرب داميب التد ريل القداام جلدا اسدرتاتيوية التخدم ادلعيداس إىل  قيد   للبرنامج التدريبي:تحديد األىداف العامة  -أ 

 :األى اا اآلتية
 طالب جامعة بيشة. ىطاج  ل تتنمية مهارات العمم ال -
 طاج . تمية اجتاىات الطالب ضلا العمم التن -

 اختيار المحتوى والخبرات التي تحقق البرنامج التدريبي: -ب 
طداج  الدو يتاقدة مد  الطالد  اكتسداهبا بعد  تنتيدذ تبالعمدم ال دلهاريدة اخلاصدةاخلدربة مجيدة ادلعدارا وجاا د  ا ىاتا تضم  

 الرب اميب.
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 :تحديد الخطة الزمنية لتنفيذ البرنامج  -ج 
( ٛالدددزم  ) ليخدددث ىددد اا وزمددد   قيددد  تلدددك األىددد اا واألى اتدددا جلدددا مت   يددد  ادلددد ة الزمنيدددة للرب ددداميب بعددد  االطدددالع 

  .جلسات
 :تحديد األساليب والطرائق التدريسية )استراتيجية الفصل المعكوس(  -د 

  ااضدجة ن ادلتعلم يقام مبشاى ة التي يا اخلاص بادلادة العلمية للم اضجة قثم زمدأادلتت  جليو   طجيقة التخم ادلعياس 
 .واالجابة جلا األسئلة داخم قاجة ال راسة ىمث تتم مناقشة اتا 

 خطوات تطبيق استراتيجية الفصل المعكوس للمدرب: -ه 
مت   يددد  خطددداات تطثيددد  اسدددرتاتيوية التخدددم ادلعيددداس بعددد  الججددداع ايل اليتددد  والث ددداث ادلتملخخدددة   الدددتعلم ادلددد ميب 

 والتخال ادلعياسة وق  مت تطثي  خطاات اسرتاتيوية التخم ادلعياس كااليت:
 التملطي  ومشم  ليم اتاى و  ي  األى اا وتجمجة ادلهارات ايل أ شطة إ جاءيو   -ٔ
تلملدديم ادلعلامددة ووضددعها   قالدد  مسعدد  بخددجي ،ددي  )ايدد يا( و شددجة جلددا قندداة الياتيدداب الددو خخخددت ومشددم التنتيددذ  -ٕ

 للرب اميب الت ريل 
 التطثي  الخت : مت هتيئة القاجة لتنتيذ األ شطة. -ٖ
التقددامي التيددايين ويشددمم تاجيددو وتيسددري التطثيدد  التخددل  ومالاظددة األداء مدد  ب ايددة ااضددجة وتقيدديم ادلملججددات ومطابقتهددا  -ٗ

 بادلهارات ادلطلابة 
 خطوات تطبيق استراتيجية الفصل المعكوس للمتدرب: -و 

 ( ايل قنداة الياتيداب. ومد  مث تد وي    ادلنزل: يقام ادلت رب مبشاى ة التي يا الت ريل الذي مت ارسالو م  ادل رب )الثاا
القاجة يقام ادلتد رب مبناقشدة األسدئلة وادلالاظدات الدو دو دا أ نداء مشداى ة التيد يا  التي يا  األسئلة وادلالاظات ا ناء مشاى ة 

ة ومبتابعدددة مدددة ادلددد رب )الثااددد (. ومددد  مث يقدددام ادلتددد رب بتطثيددد  مدددا ،ددداى ه أو تعلمدددو مددد  زلتددداى   التيددد يا مددد  خدددالل األ شدددط
 ادل رب.

 أساليب وأدوات التقويم في البرنامج: -ز 
 تتضم  أسالي  التقامي   الرب اميب احلايل ما يل :

التطاج ( ومقياس االجتاه ضلا العمم  –التقامي ادلث ا : ويتمملم   تطثي  أدوات الث   )مقياس مهارات العمم التطاج  
 للمت ربني ايما تضمنو ىذه األدوات.  تنتيذ الرب اميب للاقاا جلا ادلستاى ادلث ا  قثم

ومقياس االجتاه ضلا العمم التطاج (  –التقامي النهاا : ويتمملم   تطثي  أدوات الث   )مقياس مهارات العمم التطاج  
 دلعجاة ااجلية الرب اميب   تنمية مهارات العمم التطاج  و سني اجتاه الطالب ضلا العمم التطاج .

هدا للهد ا الت ريثية جلدا رلماجدة مد  ايمدني ألخدذ آرااهدم ومقرتاداهتم ادال اجللسدات ومد ى  قيقمت ججض اجللسات 
ومقرتادداهتم واتتدد  ايمددان جلددا صددالاية  أراءىددمجددجاء بعددض التعدد يالت ومت تعدد يم اجللسددات واضددااة منهدداا واقددرتح ايمددان إ

 اجللسات للتنتيذ جلا جينة ال راسة احلالية.
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 وجدجض التيد ياىات  التخميم خطاات ا تداج التيد يا التعليمد  اجليد ة  اي  ُروج  ( اي يإٔتخميم ) وبع  ذلكا مت
التعددد يم وادد  مقرتادددات ايمددني باإلضدددااة والقيددام ب اجلددا متملخخددني   تقنيدددات التعلدديم لت ييمهدددا وابدد اء آرااهدددم ومقرتادداهتم

جليهددا ودخددال الطددالب جليهددا واالطددالع جلددا التيدد ياىات اسدد   واحلددذا ومدد  مث ا شدداء قندداة جلددا الياتيدداب لجاددة التيدد ياىات
اجللسة او ااضجة ادلقجرة   ذلك الاقت وم  مث تتم ادلناقشة داخم القاجة ال راسية بع  مشاى ة التي يا ادلملخدم لتلدك اجللسدة 

 .مسثقاً()ااضجة( 
باسـتخدام تقنيـة ل المعكـوس اسـتراتيجية الفصـ ىقـائم علـمـا فعاليـة برنـامج تـدريبي  ونصـو: الثالث السؤال عن اإلجابة - الثاً 

  ؟طوعي لدي طالب جامعة بيشةتالتدوين المرئي في تنمية مهارات العمل ال

حلسدداب   (ت) تداايب اختثدار ( والدذي ياضد ٗتتضد  االجابدة جلدا ىدذا السددؤال مد  خدالل النتداايب ادل و دة   اجلدد ول )
 ات العمم التطاج  ل ى جينة الث  التجق بني القياس القثل  والقياس الثع ي   درجات مقياس مهار 

 طوعيتيوضح متوسط درجات التطبيق القبلي والبعدي لمقياس مهارات العمل ال :(1لجدول )ا

 حجم العينة القياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجات 

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 مربع ايتا
 )حجم التأ ير(

 ٕ٘,ٙ ٗٓ,ٜٕ ٕ٘ القثل 
ٛ,ٔٔ ٕٗ ٓ,ٓٔ 

ٓ,ٖٚ 
 ٓٔ,ٗ ٗٗ,ٔٗ ٕ٘ الثع ي ته ري كثري

بدددني القيددداس القثلددد  والقيددداس  ٔٓ,ٓوجددداد ادددجق دال ااخدددااياً جنددد  مسدددتاى  ( ٖادل و دددة باجلددد ول )مددد  النتددداايب يتضددد  
 الثع ي   درجات مقياس مهارات العمم التطاج  ل ى جينة الث     صاحل القياس الثع ي.

 وىددذا يشددري إىل تدده ري كثددري واعاليددة جاليددة للرب دداميب ٖٚ,ٓوايمددا يتعلدد  حبوددم تدده ري ااجليددة الرب دداميب بلرددت قيمددة مجبددة ايتددا 
طدداج  لدد ي طددالب تالتدد ريل القدداام جلددا اسددرتاتيوية التخددم ادلعيدداس باسددتمل ام تقنيددة التدد وي  ادلجادد    تنميددة مهددارات العمددم ال

وؽلي  تتسدريىذه النتيودة إيل التد ري  الدذي  تدذ مد  خدالل الرب داميب التد ريل وتدااري الترذيدة الجاجعدة ا نداء جلسدات  جامعة بيشة.
ومدد  خددالل مشدداى هتم دلقدداطة التيدد يا والنخداص الددو قدد مت بطجيقددة مجيلددة وجذابددة وخاصددة ان متهددام الرب داميب بقاجددات ال راسددة 

زلاكاة  م  خالل وساا  الخارة واحلجكة والخدات  و ىل ان تق م بخارة مااقفإالتطاع ومهاراتو جثارة متاىيم وقيم رلجدة   تاج 
 .التطاج م  تنمية مهاراهتم ضلا العمم  كما زاد  طاج تشلا ساىم   ا ارة  ا  الطالب و،رتهم ضلا العمم ال

باسدتمل ام تقنيدة التد وي   م ادلعيداس تد ريل قداام جلد  اسدرتاتيوية التخدمدا اعاليدة بج داميب : و خدو الجابدة السدؤال جد  إلجابدةا :رابعداً 
     ؟طاج تجتاىات طالب جامعة بيشة ضلا العمم الاادلجا    تنمية 

حلسدداب  (ت ) تدداايب اختثدداروالددذي ياضدد   (٘السددؤال مدد  خددالل النتدداايب ادل و ددة   اجلدد ول )تتضدد  االجابددة جلددا ىددذا 
 طاج  ل ى جينة الث  :ترجات مقياس االجتاه ضلا العمم الالتجق بني القياس القثل  والقياس الثع ي   د

  



 السيد و د. محمد  عامر مترك سيافد.                          فعالية برنامج تدريبي قائم على استراتيجية الفصل المعكوس باستخدام تقنية التدوين المرئي

 012    م2102ىـ / إبريل 0441رجب  -2ج -2عدد  – 01المجلد  –لنفسية مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية وا

 التطوعييوضح نتائج التطبيق القبلي والبعدي لمقياس االتجاه نحو العمل  (4الجدول )

 حجم العينة القياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجات 

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 مربع ايتا
 )حجم التأ ير(

 ٓٔ,ٚٔ ٕٖ,ٚٛ ٕ٘ القثل 
ٖ,ٜٔ ٕٗ ٓ,ٓٔ 

ٓ,ٖٓ 
 ٕٗ,ٓٔ ٓٔ,ٜٛ ٕ٘ الثع ي ته ري كثري

بني القياس القثل  والقياس الثع ي  ٔٓ,ٓوجاد اجق دال ااخااياً جن  مستاى  (ٗ)  ولاجلب النتاايب ادل و ة يتض  م 
 خاحل القياس الثع ي.لطاج  ل ى جينة الث   ترجات مقياس االجتاه ضلا العمم ال  د

اميب واعاليددة جاليددة للرب ددوىددذا يشددري إىل تدده ري كثددري  ٖٓ,ٓوايمددا يتعلدد  حبوددم تدده ري ااجليددة الرب دداميب بلرددت قيمددة مجبددة ايتددا 
القاام جلا اسرتاتيوية التخم ادلعياس باستمل ام تقنية الت وي  ادلجا    تنميدة اجتاىدات طدالب جامعدة بيشدة ضلدا العمدم  الت ريل

وؽلي  تتسدري ىدذه النتيودة بدان الرب داميب التد ريل ادلقدرتح تضدم  جد د متنداع مد  اخلدربات واال شدطة ادلناسدثة والدو مت ايهدا طاج .تال
طدداج  ا ددجدة ايل مااقددف زلاكدداة  مدد  خددالل قندداة ياتيدداب الددو اددات وسدداا   متعدد دة مملددم الخددارة توقدديم العمددم ال ايددم متدداىيم 

  .واحلجكة والخات شلا  ساىم   زيادة وج  الطالب و تنمية اجتاىاهتم ضلا العمم التطاج 

   التوصيات:
 التالية :م   تاايب ؽلي  تق مي التاصيات إليو الث   احلايل  بناء جلا ماتاصم

 .طالب اجلامعات ىطاج  ل تاالىتمام بتنمية مهارات العمم الضجورة  الني باجلامعات ووزارة التعليم جلا  ادلسئا  -ٔ

ضدددجورة ترعيدددم اسدددرتاتيويات التددد ري  والتددد ريس القاامدددة جلدددا التقنيدددة   تنميدددة مهدددارات واجتاىدددات الشدددثاب بخدددتة جامدددة  -ٕ
 .وتنمية اجتاىاهتم ضلاهطاج  توالطالب بختة خاصة ضلا العمم ال

 .الت ريس   ية  التخم ادلعياس استمل ام اسرتاتيو ااجلامعات جلساتذة أت ري   -ٖ

  .  ية للتطاع باجلامعات السعاديةأشاء إ  -ٗ
 طاج .تة باجلامعات مبقجرات ج  العمم التزوي  اخلط  ال راسي -٘

 المقترحات:
 .الطالب شطة باجلامعات   تنمية مهارات العمم التطاج  ل ي جمم دراسة ج  دور األ -ٔ

 جينة م  الطالثات باجلامعات ومقار ة  تااوها مة  تاايب ال راسة احلالية اتطثي  ىذه ال راسة  جل -ٕ

 .طالب اجلامعات ل ي التطاج جتماج    تنمية مهارات العمم جمم دراسة ج  اعالية وساام التااصم اال -ٖ
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 :لمراجعا

 القران الكريم 

(. أ ج اسدرتاتيوية الخدف ادلقلداب   تد ريس التتسدري   الت خديم ال راسد  واالجتداه ضلدا ادلدادة ٕٙٔٓأباظل ا اه  ب  جث  العزيز)
 ا ٛٗ-ٕٔ(ا صٖٚٔل ى طالب الخف الملا  الملا ايا رللة القجاءة وادلعجاةا الع د)

رللدة الث داث األمنيدة ا ية جلا طالب ادلجالة اجلامعية جلا م يندة الجيداضرا،  سع   الشثاب والعمم التطاج  دراسة مي ا  االثاز
 م ٕٕٓٓمارس ٕٓع

اللقدددداء السددددناي األول للوهددددات اخلرييددددة  -ىددددد (     ضلددددا إدارة مؤسسددددية للعمددددم اخلددددريي ٖٕٗٔبدددد ر بدددد  جثدددد  اللطيددددف )ا اجلدددداىج
 الجياض –.بادلملية

القددداام جلدددا تددد وي  ادلجاددد    تنميدددة مهدددارات تخدددميم االختثدددارات  (. ااجليدددة الدددتعلم ادلعيددداسٕ٘ٔٓاسددد ا  ثيدددم السدددي  زلمددد )
-ٖٔٔ(ا صٔٙاإلليرتو ية ل ى أجضاء ىيئة الت ريس ةامعة أم القجىا دراسات ججبية   الرتبية وجلم النتسا الع د)

    اٙٚٔ

اءة الذاتيددة العامددة   تنميددة اليتدد (Flipped Classroom) أ ددج من ددا الخددف ادلقلدداب“م(. ُٕ٘ٔٓىدد ى جلدد  )ا  احلاسدنية
)رسدددالة ماجسدددتري  دددري منشدددارة(ا جامعدددة السدددلطان ” والت خددديم العلمددد  لددد ى طالثدددات الخدددف التاسدددة بسدددلطنة ُجمدددان

 .قاباسا سلطنة ُجمان

رللة العمدم و الشدئان  االجتماجيدة  ––ىد (   العمم االجتماج  التطاج  ركيزة أساسية للتنمية ٕٓٗٔجاض ب  بنيو )ا  الجدادي
 .جمج د زل –

ادللتقددا األول للومعيددات اخلرييددة  ––ىددد ( اجلهدداد التطاجيددة و سددثيم تنظيمهددا و تتعيلهددا ٖٕٗٔجثدد  الددجزاق بدد   دداد )ا الزىددجا 
 .الجياض –،عثان  العجبية السعادية بادلملية 

 العقدم وجدادات التقدامي كتايدات تنميدة ادلقلابدة   الخدتاا اسدرتاتيوية جلدا قداام ت ريسد  بج داميب م( ااجليدةٕٚٔٓإذلدام )ا الشدلل

   99 ج د ا  13رلل  الرتبايةا العلام   األرد ية ا لة اإلسالمية   سعاد ب  زلم  اإلمام جامعة ادلعلمة   /الطالثة ل ى

ادللتقا األول للومعيات اخلرييدة  ––ه (ا العمم اخلريي و تنمية ا تمة ٖٕٗٔصاا  السما ادللي  األمري سلطان ب  سلمان)
 .بادلملية ،عثان

م(  ااجليددة بج دداميب تدد ريل لتنميددة قدديم العمددم التطدداج  لدد ى طددالب ٕ٘ٔٓمنددال  جلدد   )ا جاليددة زلمدد  خليتددة  و اخلددايل ا جملمددان
اجلامعة ذوى االجتاه ادلضاد للموتمة وادلعلجضني للضراط النتسية  ا لة الرتباية جامعة سداىاج  العد د الملدا  واالربعدان 

 م ٕ٘ٔٓأكتابج 
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دراسددة وسدداام اسددتقطاب ادلتطدداجني واال تتدداع األمملددم ةهددادىم  حبدد  مقدد م للمددؤمتج العلمدد  األول  (ٜٜٚٔإبددجاىيم  دد  )ا لقعيدد ا
 ىد ٛٔٗٔللمل مات التطاجية بادلملية العجبية السعادية ادلنعق  ةامعة ام القجى مية ادليجمة 

خلدد مات التطاجيددة   ا ددال الرتبدداي والملقددا  واالجتمدداج  أحبدداث دراسددة دور األ  يددة الجياضددية   تقدد مي اا كنسدداويا زلمدداد زلمدد 
 ىد ٛٔٗٔواوراق ادلؤمتج العلم  األول للمل مات التطاجية بادلملية العجبية السعادية ادلنعق  ةامعة ام القجى مية ادليجمة 

ما ادلؤمتج العلم  السناي اخلامس جشج (. تاظيف إسرتاتيوية التخم ادلقلاب   جمليو التعليم والتعلمٕ٘ٔٓمتايلا جالء ال ي )
 .للومعية ادلخجية لرتبايات الجياضيات بعناان: تعليم وتعلم الجياضيات وتنمية مهارات القجن احلادي والعشجي 

اقددة العمدددم التطددداج    ادلمليددة العجبيددة السددعادية والدد ور اإلجالمدد  ادلددهمال لتنميتددو دراسددة )و جددامج جث احلميدد    زلمدد ا  مظدداىجي
  ىدٕٚٗٔا ٗرللة جامعة طيثة: العلام الرتبايةا السنة الملا يةا الع د   وصتية  ق ية
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