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 العربي: املستخلص

 تصميم برنامج تعلم مصغر نقال قائم على الفيديو التفاعليالحالي  البحث استهدف
، (1)في تنمية التحصيل بمقرر تكنولوجيا التعليم، واختبار فاعليته )المتزامن، وغير المتزامن(

ولقد وظف البحث . طالب الفرقة الثانية بكلية التربيةلدى وتنمية مهارات التعلم الموجه ذاتًيا 
برنامج التعلم المنهج الوصفي، والمنهج التطويري، والمنهج التجريبي لتصميم وتطوير 

وتم  ،واختبار فعاليته )المتزامن، وغير المتزامن( القائم على الفيديو التفاعلي المصغر النقال
من خالل اختبار تحصيلي في مقرر تكنولوجيا التعليم، ومقياس  بالبحثجمع البيانات الخاصة 

وطالبة  ( طالب  168على عينة قوامها ) البحثوتم تطبيق أدوات . مهارات التعلم الموجه ذاتًيا
؛ البارامتريالنتائج باستخدام اإلحصاء  ُحللت، و نهورالفرقة الثانية بكلية التربية جامعة دممن 

بين ق والختبار داللة الفر  ؛One way ANOVAين األحادي باتحليل الت مستخد  حيث اُ 
لتوجيه  ؛Tukey اختبار "توكي" ُوظِّفكما  ،ةمجموعات البحث الثالثطالب متوسطات درجات 

وجود فرق دال إحصائًيا بين  عن البحثنتائج  كشفتو داللة الفروق بين تلك المتوسطات، 
في التحصيل األكاديمي في مقرر تكنولوجيا  بعدًيا ةالمجموعات الثالثطالب متوسطات درجات 

والتي استخدمت برنامج التعلم المصغر  ،ة األولىيالمجموعة التجريبطالب لصالح  (1)التعليم
إلى وجود فرق  -أيًضا-النتائج كما أشارت ؛ المتزامن()الفيديو التفاعلي  النقال القائم على

مقياس مهارات نتائج  في بعدًيا ةالمجموعات الثالث طالب ا بين متوسطات درجاتدال إحصائيً 
ة الثانية، والتي استخدمت برنامج التعلم يالمجموعة التجريبطالب التعلم الموجه ذاتًيا لصالح 

 . غير المتزامن()المصغر النقال القائم على الفيديو التفاعلي 

 فتاحية:الكلمات الم  
مهارات التعلم  -الفيديو التفاعلي )المتزامن، وغير المتزامن( -التعلم المصغر النقال 

 .الموجه ذاتًيا
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Designing a Mobile Micro-learning Program Based on Interactive 

Video (Synchronous and Asynchronous) and its Effectiveness in 

Developing Achievement and Self-Directed Learning Skills Among the 

Faculty of Education Students 

Abstract 
The current research aimed at designing a mobile interactive video-

based microlearning program (synchronous and asynchronous) and 

investigating its effectiveness in developing achievement in the educational 

technology course (1) and developing self-directed learning skills among the 

faculty of education sophomores. This research employed the descriptive, 

developmental and experimental research designs to design and develop the 

mobile interactive video-based microlearning program (synchronous & 

asynchronous) and to investigate its effectiveness. The research data was 

collected through an achievement test in the educational technology course and 

a scale of self-directed learning skills. The research instruments were applied to 

a sample of (168) male and female sophomores in the faculty of education, 

Damanhour University. Results were analyzed using parametric statistics, since 

One-way ANOVA was used to test the significance of the differences between 

the mean scores of the three research groups. Tukey test was used to determine 

the significance of the differences between these mean scores. The results of 

the research showed that there was a statistically significant difference between 

the mean scores of the three groups in the academic achievement in the 

educational technology course (1) in favor of the first experimental group that 

used the mobile interactive video-based microlearning program (synchronous). 

The results also indicated that there was a statistically significant difference 

between the mean scores of the three groups on the scale of self-directed 

learning skills in favor of the second experimental group that used the mobile 

interactive video-based microlearning program (asynchronous). 

Keywords: 

 Mobile Micro-learning - Interactive Video (Synchronous & 

Asynchronous)- Self-Directed Learning Skills. 

  

 

  



 ......................................................... تصميم برنامج تعلم مصغر نقال قائم على الفيديو التفاعلي

- 4 - 
 

 مقدمة:

رونا" المرض الفيروسي و في ظل ما يمر به العالم أجمع من التعرض لجائحة "ك
طاع قفقد كان لهذه الجائحة تأثيرات على كافة قطاعات الحياة، وفي مقدمتها  ؛المستجد

معلم ين الالتقليدي على اللقاء المباشر ب ام والجامعي( والذي يعتمد في شكلهالتعليم )الع
يد ذتها عدي اتخجراءات والتدابير االحترازية التا لوجه بأعداد كبيرة، وفي ظل اإلوالطالب وجهً 

 تقديملكان من الضروري البحث عن آلية مختلفة  ؛من دول العالم للتعامل مع هذه الجائحة
، حضورهم الجسدي في موقف التعلممحتوى التعلم للطالب، والتواصل معهم دون اشتراط 

 إعدادبفضال عن السعى إلكسابهم مهارات التعلم الموجه ذاتًيا بغرض تمكينهم من القيام 
 دية.لتقليامجموعة من الدراسات البحثية في مختلف المقررات الدراسية كبديل عن االمتحانات 

فيما يتعلق  وسيلة تكنولوجية أساسية النقالة في عصرنا الحديثتشكل األجهزة و 
لتي وا - ةزة الخاصة بهذه األجهز ي  حيث إن الم   ؛والتدريب على المهارات ،باكتساب المعرفة
نها د، كما أاألفرا تطوير مهاراتفي تجعلها مفيدة  -تها وسهولة تنقلها حركتتمثل في إمكانية 

 يقاتذاتية التوجيه من خالل استخدام التطب اتعمليعلى القيام بال تشجعهم قد -أيًضا-
يكون  لكيو . تامة الوصول إليها بحرية يمكنالوسائط المتعددة التي  مصادرأو  المتنوعة،
 ذههتمتع بها تاإلمكانات التي مع  التعلممصادر يجب أن تتوافق  جذاًبا ومثمًرا النقالالتعلم 

 د.التعلم المحد مصدرللوصول السريع إلى لألفراد األجهزة، كما يجب أن تكون مؤهلة 
النقالة في بيئة  وأجهزة الكمبيوتر ،واألجهزة اللوحية ،أدى إدخال الهواتف الذكيةلقد و 

 *التعلم إلى فتح قنوات اتصال تفاعلية جديدة تساعد الطالب على تطوير المعرفة
(Patrikakou, 2016) . يمكن للطالب استخدام هذه األدوات لتطوير قنوات جديدة حيث

تحسين أو تغيير طريقة تذكرهم للمعلومات، و  ،للتواصل، والتفاعل االجتماعي، وصنع المعنى
 :على سبيل المثالف. (Hsu & Ching, 2013; Reychav et al., 2015)والتفاعل مع اآلخرين 

مع الزمالء في أي المشاركة في المحادثات عبر اإلنترنت، ومشاركة العمل يمكن للطالب 
                                                             

*
 APAاستخدم الباحث في التوثيق وكتابة المراجع اإلصدار السادس من نظام جمعية علم النفس األمريكية  

Style وفيه بالنسبة للمراجع األجنبية يكتب اسم العاائلة للمؤلف أو المؤلفين ثم السنة، ثم الصفحة أو ،

بة للمراجع العربية فتُكتب األسماء الصفحات بين قوسين، ويكتب المرجع كامال في قائمة المراجع. أما بالنس

 كاملة كما هي معروفة في البيئة العربية.
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تساعد مثل هذه اإلجراءات الطالب و في أي وقت، أو البحث عن اإلجابات وتحليلها. و  مكان،
 ،وجهات نظرهم االستماع إلى -أيًضا-كما يتم على إضفاء الطابع الشخصي على تعلمهم، 

 .(Vaughan, 2014)ير الفهم تطو من يمكنهم بما والرد عليها، 
يتعلم  الطريقة التيإعادة صياغة في عصر المعلومات إلى المتسارع لقد أدى النمو و 

 شخصية،واحتياجاتهم ال وذلك تماشًيا مع خصائصهم،، الثالثة من الطالب بها جيل األلفية
 .(Drakidou, 2018) مدى الحياةالذاتي التعلم ومواصلة  ،التنافسورغبتهم في 

لى ة من الطالب رغبتهم القوية في الحصول عثاأللفية الثال جيلومن بين أهم خصائص 
ومحددة الستفساراتهم، إما عن طريق سؤال موجه، أو عن طريق البحث عن  ،إجابات سريعة

من غير و  ،أو إجابات قصيرة ،أو صور ،مقاطع فيديو صورةالمعلومات عبر اإلنترنت في 
كاملة وشاملة، أو إجراء بحث على األوراق ركة في مقررات تعلم المشاالمحتمل بالنسبة لهم 

 ,Murray)بناء المعرفة والمشاركة في  لتعاونفضال عن أنهم يميلون بقوة إلى ا ،األكاديمية

2011; Sharma, 2016; Thompson, 2016; Weinstein, 2016). 
 دى أالة، وتيرة الحياة مع االعتماد المتزايد للناس على أجهزتهم النقتسارع  كما أن

ين ب النقال المصغريجمع التعلم حيث  ؛Micro learning إلى فكرة استخدام التعلم المصغر
كل  علي فيالتكيف مع المواد التعليمية، ومن ثم تقديم التعلم التفافضال عن  ،ميزة التنقل

 مدى لمفي توفير بيئة تعلم تساعد األفراد على مواصلة التع نجاحالمكان، مما يؤدي إلى 
 .(Zhao et al, 2010; Wen & Zhang, 2015; Sun et al, 2017)الحياة

كما يساعد التعلم المصغر المتعلمين على االستفادة من كل جزء من الوقت للمشاركة 
بدال من التعلم لساعات في أداء أنشطة التعلم. فهذا النوع من التعلم يتم في خطوات صغيرة 

طويلة، كما يساعد على تعلم الوحدات، وأداء األنشطة بشكل أكثر كفاءة. ولذلك يمكن القول: 
 ,.Kovachev et al)إن التعلم المصغر هو تعلم قصير األمد، ومفهوم، ومحدد، وسهل اإلدارة 

2011) . 
ه ن أنعومساحة االنتباه لديه، فضال  ،ويتكيف التعلم المصغر مع قيود العقل البشري

ة عليميتيتماشى مع البحوث التي تثبت أن األفراد يتعلمون أفضل عندما ينخرطون في جلسات 
يادة ز ب في صغيرة ومركزة بداًل من الجلسات التعليمية التي تمتد لساعات طويلة، والتي تتسب

 . (Bruck et al., 2012)أو ما يسمى التخمة المعلوماتية  ،حجم المعلومات
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المصغر التعلم إلى أن  Kovachev et al. (2011)ولقد أشار "كوفاتشي" وآخرون 
ما ك. غيرةالقيام بأنشطة تعليمية قصيرة المدى تركز على وحدات محتوى التعلم الصيتجسد في 

ن التعلم المصّغر هو شكل مأن  Souza & Amaral (2014)" أمارال"و "سوزاأوضحت كل من "
ضح . كما أو المحتوى الصغيرأو المستوى الجزئي،  علىأشكال التعلم يتم توجيه تركيزه 

ير في تنسيق صغ ُيق دَّم صيغة من صيغ التعلمالتعلم المصغر هو أن  Fox (2016)"فوكس" 
ن ياحثلبا ينب ا. مما سبق يتضح أن هناك اتفاقً يتيح لألفراد التحكم في ما يتعلمونه ،الحجم
 للتعلم وليس للتدريس. طريقةهو  المصغرأن التعلم على 

ن إحيث  ا؛مصغرً تعلًما  قد ال ُيمثلاستخدام الوسائط المتعددة وتجدر اإلشارة إلى أن 
 مقاطعف ؛قصير وقتفي  التعليمية المعروضة يجب أن يتم المواد وتفاعله مع مشاركة المتعلم

 رضغ تعلميجب أن يكون لكل وحدة . حيث يجب أال تتجاوز مدتها عشر دقائق مثال الفيديو
 كوحدات التعلم المصغروحدات هناك إمكانية لتقديم يجب أن تكون كما  ،دمحد تعليمي

ي إلكترون تعلممقرر تكوين ها مع بقية وحدات التعلم بالمقرر لدمجفضال عن إمكانية مستقلة، 
 .  (Torgerson, 2016; Omer, 2017; Pappas, 2017)كاملمت

ام عند القيأنه إلى  Miller" ميلرنقال عن "  Peterson (2017)ولقد أشار "بيترسون" 
و ائد أتقطيع" المحتوى التعليمي إلى أجزاء ذات معنى ال يزيد حجمها عن سبع وحدات )ز ب"

 وجد قياسال ي "ميللر"بحسب . و المتعلمذاكرة المعرفي على  العبءناقص وحدتين(، يتم تقليل 
 باختالفحجم هذه القطعة  ختلف ويدقيق لما يشكل "قطعة" أو وحدة محتوى ذات معنى. 

زاء لم أجأنه عندما يتم تع "ميللر. كما أوضح "مدى معرفة كل متعلم وقدرته على االستدعاء
عها ترجاواس ،صغيرة منفصلة من المحتوى، يمكن دمجها الحًقا تلقائًيا في الذاكرة العاملة

 .لوقتابمرور  للمتعلم الحًقا كقطعة واحدة، وبالتالي تقليل العبء على الذاكرة العاملة
ولقد أدت التطورات الحديثة في وسائل االتصاالت والوسائط المتعددة إلى ظهور 

 اومنها الفيديوهات التعليمية. وتوفر الفيديوهات التعليمية عديدً  ،األدوات التعليمية المختلفة
وهو أداة فعالة  ،من الفرص واإلمكانيات لتطوير سياقات التعلم الفعال لتقديم محتوى التعلم

 Allen & Smith, 2012; Rackaway, 2012; Hsin)للتدريس والتعلم في مختلف التخصصات 

& Cigas, 2013)وتشتمل على العناصر  ،فالفيديوهات التعليمية تتميز بأنها متعددة الوسائط ؛
 .Gernsbacher, 2015))والنصية التي يمكن أن تعزز فهم المتعلم  ،والبصرية ،السمعية
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عد الفيديوهات التعليمية عبر اإلنترنت إحدى مصادر التعلم المهمة في الوقت تُ  اولذ
زادت أهمية وجاذبية هذه  ،التفاعلية :الحاضر. ومع دمج مميزات إضافية للفيديوهات مثل

 ;Shih, 2010)فمقاطع الفيديو التفاعلية هي أكثر األدوات تأثيًرا في التعليم  ؛تالفيديوها

Mirvan, 2013; Wang, 2014; Kleftodimos & Evangelidis, 2016) . 
ما ك ،بيومن الجدير بالذكر أن الفيديو الخطي التقليدي يتعامل مع الطالب كمشاهد سل

يديو كما أن الطالب ال يستطيعون التفاعل بشكل مباشر مع الف ،يؤدي إلى سطحية التعلم
ان لي ضموبالتا ،ندماج الطالب في التفاعالتتتميز الفيديوهات التفاعلية بابينما  ،الخطي

 . (Laurillard, 2012) نشاط الطالب. ويقصد بالتفاعلية االستجابة لمدخالت المستخدم وأوامره
على أنه محتوى مسجل رقمًيا يحتوي على صوت  التفاعلي ويمكن تعريف الفيديو

وحركة يمكن تخزينهما وبثهما مباشرة من خالل مجموعة مختلفة من األجهزة. والتفاعل يعني 
والتحكم في محتوى الفيديو.  ،أو إرجاعه ،أو إيقافه مؤقًتا ،القدرة على بدء عرض الفيديو

أو  ،االختبارات :مثل ،عليةعلى أنه تنسيق يتضمن عناصر تفا -أيًضا-ويمكن تعريفه 
أو التعليقات على الفيديو بداًل من الجلوس بشكل سلبي أثناء مشاهدة الفيديو.  ،الروابط

والفيديو التفاعلي هو محتوى فيديو يتم تعزيزه بمميزات تفاعلية إضافية تضمن نقل المعلومات 
د المعلومات بطريقة على عكس الفيديوهات التقليدية التي يتم فيها سر  ،بطريقة غير خطية

 & Gedera)يتم فيه تضمين لحظات تعلم تفاعلية تشجع على التعلم العميق كما أنه خطية. 

Zalipour, 2018). 

 مهارات :، مثلللطالب تعزيز المهارات األساسية المعاصرة على التعليم نظريات وتركز
 ,ChanLin)القرن الحادي والعشرين  تحقق متطلباتفي بيئة تعليمية  ًياذاتالموجه التعلم 

هناك  حيث إن ؛للتعلم الحديثة أفضل الطرق بين من اواحدً ُيعد ا التعلم الموجه ذاتيً ف ؛(2008
أدلة مقنعة على أن األشخاص الذين يأخذون المبادرة للتعلم يميلون إلى التعلم أكثر وأفضل 

القدرة  يمتلكتعلم ذاتي التوجيه فالم ؛(Bagheri et al., 2013) من أولئك الذين ال يفعلون ذلك
 ،وفهم ،ستراتيجيات التعلمتعلم من خالل االستخدام الفعال إلعلى تحديد وتحقيق أهداف ال

دارة ،ومراقبة ا على العملية يركز التعلم الموجه ذاتيً حيث  ؛تعلمه الخاصوتأمل  ،وتقييم ،وا 
ووضع أهداف التعلم الخاصة بهم التي من خاللها يتحكم المتعلمون في التعلم الخاص بهم، 

المناسبة، وتحديد طرق التعلم الستخدامها، وتقييم تقدمهم الخاص  المصادرلتحديد 
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(Findley, 2009). خلق مجتمع من الضروري أن يكون الطالب متعلمين ذاتيين من أجل ف
 .(Lunyk-Child et al, 2001) التعلم مدى الحياة، فضال عن مواصلة فعالعي جامتعلم 

يحتاجون إلى بناء القدرة  إلى أن المعلمين Hiemstra (2013)"هيمسترا"  أشارولقد 
لن يتحمل الطالب مسؤولية التعلم الخاص بهم إذا اتخذ و  لدى كل طالب،على التعلم الذاتي 

لتعلم ن أجل مساعدة الطالب على االنتقال إلى ا، ومم بشكل منفردالمعلمون جميع قرارات التعل
مصدر من مصادر "يكون دوار التالية: األبقيام المعلم  "هيمسترا" بضرورة  أوصى الذاتي

لمواقف اإليجابية، لنشئ مُ و الهتمامات، لحاكي مُ و ، المصادر اإلضافيةموقع لحدد مُ و لمحتوى، ا
 . لتقييملحاكي ومُ  ،لتفكير النقديلحفز ، ومُ وُمشجع على اإلبداع

 ،ادراية بخصائص التعلم الموجه ذاتيً يجب أن يكون أعضاء هيئة التدريس على كما 
تقع مسؤولية أن تصبح متعلًما مستقاًل على و . مشاعروال ،والتأمل ،الدافع :والذي يتضمن

 ;Lord et al., 2010)دوًرا حيوًيا من خالل تفاعلهم مع الطالب  للمعلمينعاتق الطالب، لكن 

Simons et al., 2012; Carson & Domangue, 2013; Mega et al., 2014) . 
 ديثةبغرض توظيف األدوات التكنولوجية الح ؛من هنا نبعت الحاجة إلجراء هذا البحث

صهم ثلة في الهواتف النقالة، مع مراعاة خصائ، والمتموالمتاحة لعدد كبير من الطالب
 وطبيعتهم في التعلم، وذلك بغرض تنمية مهارات التعلم الموجه ذاتًيا لديهم.

ا يمثل أحد التوجهات الحديثة في مجال تكنولوجيا البحث موضوعً تناول هذا ولقد  
اول ما تنكالتعليم المتمثل في التعلم المصغر، والذي يتناسب مع طبيعة متعلمي هذا العصر، 

 -اأيضً – دوالذي يع ،النقالبيئة التعلم البحث دراسة كيفية تقديم محتوى التعلم المصغر في 
غر مصبرنامج تعلم فضال عن تصميم  ،كنولوجيا التعليممن التوجهات الحديثة في مجال ت

 ،لتربيةلية اا لدى طالب كتنمية مهارات التعلم الموجه ذاتيً بغرض  ؛، وتطبيقاته، وأداوتهنقال
 .جامعة دمنهور

، منيةتفاعلية تزا وركز البحث على تقديم محتوى البرنامج بصيغ مختلفة )فيديوهات
 ضوعاتوذلك بغرض تحديد أنسب الصيغ المناسبة لتقديم مو ( تزامنية فيديوهات تفاعلية ال

 .النقال المصغر ( من خالل برنامج التعلم1مقرر تكنولوجيا التعليم)
)الشعبة  الثانيةالفرقة ، جامعة دمنهور ،طبق هذا البحث على طالب كلية التربيةو 
م، وذلك من خالل مقرر 2019/2020من العام الجامعي  بالفصل الدراسي الثاني العامة(



 ......................................................... تصميم برنامج تعلم مصغر نقال قائم على الفيديو التفاعلي

- 9 - 
 

وكيفية تحقيقه داخل الفصل  ،التصال التعليميباالتعريف  والذي يتناول ،(1)تكنولوجيا التعليم
والمحاكاة التعليمية وأنواعها، والوسائط  وتصميم التعليم وأسسه النظرية وخطواته، ،الدراسي

ومعايير إنتاجها، فضال عن الفيديوهات التعليمية وأدوات إنتاجها  ،المتعددة اإللكترونية
عبر األجهزة  تينمتكافئ صيغتين في  ُقدِّموتطويره بحيث  ولقد تم تصميم هذا المقرر وتقديمها،

)المجموعة  مجموعة من الفيديوهات التفاعلية التزامنيةسواء في صورة  ،ة للطالبالنقال
 )المجموعة الثانية(. في صورة مجموعة من الفيديوهات غير التزامنية أماألولى( 

و دييفقائم على ال ،نقال مصغر تعلم تمثل في برنامج ،تضمن البحث متغيًرا مستقالو 
، لتحصيلا :في تمثال ،ينتابع ين. كما تضمن البحث متغير المتزامنوغير  المتزامن،التفاعلي 

 تاالمتغير المستقل و  المتغيرالعالقة بين يتضح من ذلك أن و . التعلم الموجه ذاتًيامهارات و 
ة في قالالنزة ستخدام األجهمرتبط ارتباًطا وثيًقا باآلخر؛ فافكالهما  ؛عالقة تكاملية ةالتابع

 امنةالمتز  عن طريق الفيديوهات التفاعلية سواءتقديم موضوعات البرنامج )المتغير المستقل( 
عبر يهو ما و  ،تنمية معارف الطالب المرتبطة بالمقرر الدراسي سهم فييُ قد  المتزامنةأو غير 

لم التع ع الطالب على مواصلةيشجمع إمكانية ت ،عنه بالتحصيل األكاديمي لموضوعات المقرر
 .ذاتًيا مهارات التعلم الموجهمن خالل ممارستهم ل مدى الحياة

لى: إمية ترجع الخلفية النظرية الستخدام الفيديوهات التفاعلية في العملية التعليو 
ًرا او التي يلعب فيها المتعلمون أد Constructivist learning theoryنظرية التعلم البنائي 

ا عندم ون بشكل أفضلملطريقة أكثر فعالية. فاألفراد يتعإيجابية لتحفيز عملية التعلم ب
 تعلمن الإ :يمكن القول ،ويتحكمون في عملية تعلمهم. ولذلك ،اء بأنفسهميكتشفون األشي

بير على كويركز البنائيون بشكل  التفاعلي الموجه ذاتًيا يمكن أن يحسن من نتيجة التعلم.
 ي دونبداًل من مجرد تلقي المعلومات بشكل سلب ،ضرورة انخراط الطالب في عملية تعلمهم

لى عشتمل يعلى ضرورة استخدام التعلم القائم على الويب الذي  التفاعل. كما تؤكد البنائية
 .(Zhang et al., 2006)والتفاعلية واإلبداعية التي تضمن بناء المعرفة  ،األنشطة التشاركية
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 :مشكلة البحث

 :حيث إن من العرض السابق يتضح أنه 
 فترتيب خطوات التعلم  ،ترتيبها بشكل كامل يمكن، ولكن ال هاعملية التعلم يمكن إعداد

 في األساس يعتمد على ما يقوم به المتعلم من خطوات مرتبة ومنطقية لتعلم المحتوى

(Kerres, 2007). 
 بشكل أفضل من خالل التعرض المتكرر لتجارب  ُتطورالفنية  تهمخبر و  مهارات األفراد

 ,.Knowles et al) التعلم الديناميكية القابلة للتطوير والتخصيص من قبل كل متعلم

2015). 

  هم فترات اهتمام الثالثة من الطالب قصرجيل األلفية ن أهم خصائص بيمن(Sharma, 

2016; Santos, 2017)أو العمل بشكل منتج  ،، مما يعني أنه ال يمكنهم التعلم جيًدا
 طويلة.التي تتطلب فترات زمنية التقليدية مقررات التعلم عندما يتعاملون مع 

 من "بلينجهرست" وآخرين  توصيات دراسة كلBillinghurst et al (2015) ودراسة ،
ير مزيد من األبحاث لتطو إجراء  إلى حاجةإلى القد أشارت  Hubber (2016) "هوبر" 

 ة الشخصية. النقالاألجهزة شاشات المحتوى على  أفضل الصيغ الخاصة بطرق عرض
  ًمن الدراسات التي أشارت نتائجها إلى فعالية التعلم المصغر في تحقيق  اهناك عديد

 Bruck et al., 2012; Jomah et)نتائج إيجابية في تنمية معارف ومهارات المشاركين

al, 2016; Brebera, 2017; Trowbridge  et  al., 2017) . 

 لم ا للتعأساسيً  دع؛ كونه يُ المرحلة الجامعيةب أهمية خاصة في التعليما تعلم الموجه ذاتيً لل
 البمدى الحياة، ويساعد في تحقيق أهداف التعليم الجامعي الخاصة بتنشئة الط

وليد ) ايً ا، وموجهين ذاتليصبحوا مفكرين مستقلين، وذوي دافعية ذاتية، ومنظمين ذاتيً 
 (.2015شوقي شفيق، 

من كل ما سبق أهمية التوجه نحو استخدام التعليم المصغر القائم على  يتضح
وفي  ليميةالفيديوهات التعليمية في تقديم الممارسات التعليمية لطالب مختلف المراحل التع

 مقدمتهم طالب المرحلة الجامعية.
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 (262ها )ماقام بها الباحث على عينة قو نتائج الدراسة االستكشافية التي  كما أن 
ائج لنتعن ا قد كشفت وطالبة من طالب الفرقة الثانية بكلية التربية بدمنهور طالب  

 الموضحة بالجدول التالي:
 (1جدول )

 نتائج الدراسة االستكشافية 

 جابات الطالبستنتائج ا ؤالــــــالس م

عندما يطلب منك دراسة أحد موضوعات المقرر  (1)

 بشكل ذاتي:

 .أتمكن من ذلك بسهولة)أ( 
 .تواجهني صعوبات وأحتاج لمساعدة أحيانا)ب( 
 .يصعب علي ذلك وغالبا ما أتوقف وال أكمل)ج( 

 

أي من طرق عرض المحتوى التعليمي تراها أفضل  (2)

 ؟من وجهة نظرك تأثيًرا وأقل تشتيًتا

 (10-5الفيديو الذي مدته الزمنية تترواح ما بين ))أ( 
 .دقائق

-10الفيديو الذي مدته الزمنية تترواح ما بين ))ب( 
 .دقيقة (20

 .دقيقة 20الفيديو الذي مدته الزمنية تزيد عن )ج( 

 

ا من أشكال الفيديوهات التالية تراها أفضل تأثيرً  أي (3)

 ؟في تقديم المحتوى من وجهة نظرك

الفيديو العادي الذي ال يتضمن محتواه أي أسئلة )أ( 
 .للطالب
 الفيديو التفاعلي غير المتزامن والذي يحتوى على)ب( 
 .أسئلة

المتزامن )البث الحي( والذي الفديو التفاعلي )ج( 
 .أسئلة ي علىيحتو 

  
 

أي من طرق عرض األسئلة  أثناء مشاهدتك للفيديو  (4)

 ك؟التفاعلي أكثر تأثيًرا من وجهة نظر

 .األسئلة الموزعة أثناء عرض الفيديو)أ( 
  .األسئلة المجمعة في نهاية عرض الفيديو)ب( 

 

 %48.4طالب بنسبة  127)أ( 

 %41.6طالب بنسبة  109)ب( 

 %3.8طالب بنسبة  10)ج( 

 %6.4بنسبة  اطالب   17)أ( 

 %45.4بنسبة  طالب 119)ب( 

 %46.1بنسبة  طالب 121)ج( 

 %60.3طالب بنسبة  158 )أ(

 %38.9طالب بنسبة  102)ب( 

 %12.9بنسبة  اطالب   34)أ( 

 %38.5بنسبة  طالب 101)ب( 

 %47.7بنسبة  طالب 125)ج( 



 ......................................................... تصميم برنامج تعلم مصغر نقال قائم على الفيديو التفاعلي

- 12 - 
 

واحي ( السابق أن الطالب لديهم قصور في الن1ويتضح من النتائج الواردة بجدول )
على م ( بعدم قدرته%47,7( بنسبة )125حيث أقر عدد ) ؛المرتبطة بمهارات التعلم الذاتي

 -اضً أي–االعتماد على الذات في إكمال موضوعات التعلم بشكل ذاتي، كما أوضحت النتائج 
ا ما عرضه رغبة الطالب الشديدة في التعلم من خالل الفيديوهات التفاعلية التي تتراوح مدة

ديو ( دقائق على األكثر، أما فيما يخص طرق تقديم األسئلة أثناء عرض الفي10-5بين )
ت ء بشكل موزع أثناء عرض الفيديو، أو كلي في نهاية العرض فقد جاءعلى الطالب سوا

جراء إإلى  نتائج استجابات الطالب المبدئية متقاربة إلى حد كبير، األمر الذي يؤكد الحاجة
ي تفاعلال هذا البحث من أجل الكشف عن فعالية التعلم المصغر النقال القائم على الفيديو

ا لدى ذاتيً  ي تنمية التحصل األكاديمي، ومهارات التعلم الموجه)المتزامن، وغير المتزامن( ف
 طالب الفرقة الثانية بكلية التربية.  

 ولذا يمكن التعبير عن مشكلة البحث في العبارة التالية:
 قتراحا، ويمكن مهارات التعلم الموجه ذاتًيالية التربية في كدى طالب يوجد قصور ل

علي نقال قائم على الفيديو التفاتصميم برنامج تعلم مصغر  عن طريقلهذه المشكلة  حل
 . ترحويسعى البحث الحالي الختبار فعالية هذا الحل المقوغير المتزامن(،  ،)المتزامن

 أهداف البحث:

 استهدف البحث الحالي تحقيق األهداف التالية: 
ميم المصغر في تصالستفادة من مميزات التعلم امع  ،مصغر نقالتصميم برنامج تعلم  -1

 موضوعات البرنامج المقترح.

 تطبيقاوت ،عتماد على الوسائط التكنولوجيةالمصغر النقال باالتطوير برنامج التعلم   -2
 غرضب وذلك ؛وأدوات إنتاج الفيديوهات التفاعلية ،الحديثة التواصل الحي )المباشر(
 تحقيق األهداف التعليمية.

على  عتمادسواء باال ،النقالالكشف عن أفضل طرق تقديم برنامج التعلم المصغر  -3
 .المتزامنةأو غير  المتزامنة،الفيدوهات التفاعلية 

 (.1تنمية معارف الطالب األكاديمة في مقرر تكنولوجيا التعليم) -4

 .التعلم الموجه ذاتًيا لدى طالب كلية التربيةتنمية مهارات  -5
 أسئلة البحث:
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ي للتفاعايديو على الف برنامج تعلم مصغر نقال قائمكيف يمكن تصميم  الرئيس: السؤال

مهارات التعلم الموجه تنمية )المتزامن، وغير المتزامن(؟ وما فاعليته في 

 ذاتًيا لدى طالب كلية التربية؟ 

 تالية:وتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية ال  األسئلة الفرعية:
 ؟ورمعة دمنهة جاكلية التربيالموجه ذاتًيا الالزمة لطالب الفرقة الثانية بما مهارات التعلم  -1
 ،امن)المتز  الفيديو التفاعليقائم على المصغر النقال التعلم برنامج الما معايير تصميم  -2

 ؟ربيةالت طالب كليةلتنمية التحصيل ومهارات التعلم الموجه ذاتًيا لدى  وغير المتزامن(
 ،الفيديو التفاعلي )المتزامنقائم على لبرنامج المصغر النقال الما التصميم التعليمي  -3

 ؟طالب كلية التربيةلتنمية التحصيل ومهارات التعلم الموجه ذاتًيا لدى  وغير المتزامن(
نمية  تامن في الفيديو التفاعلي المتز قائم على النقال البرنامج التعلم المصغر  فعاليةما  -4

 ؟بيةلدى طالب الفرقة الثانية بكلية التر  (1)في مقرر تكنولوجيا التعليم التحصيل
نمية تامن في الفيديو التفاعلي المتز قائم على النقال الالمصغر  التعلم برنامج فعاليةما  -5

 ؟مهارات التعلم الموجه ذاتًيا لدى طالب كلية التربية
في  لمتزامنالفيديو التفاعلي غير اقائم على النقال البرنامج التعلم المصغر  فعاليةما  -6

 ؟ية التربيةلدى طالب الفرقة الثانية بكل (1)تنمية  التحصيل في مقرر تكنولوجيا التعليم
في  لمتزامنالفيديو التفاعلي غير اقائم على النقال البرنامج التعلم المصغر  فعاليةما  -7

 ؟تنمية مهارات التعلم الموجه ذاتًيا لدى طالب كلية التربية
 ينة البحث:ع

ية بكل ،عام الثانيةوطالبة من طالب الفرقة  ( طالب  168البحث في ) تمثلث عينة
 ُقسمواو م، 2019/2020للعام الجامعي  ،في الفصل الدراسي الثاني ،جامعة دمنهور ،التربية

 :ثالث مجموعاتعشوائًيا إلى 
  وطالبة. ا( طالبً 56األولى: )التجريبية المجموعة 
  وطالبة. ا( طالبً 56الثانية: )التجريبية المجموعة 

 ( طالبً 56المجموعة الضابطة )وطالبة. ا 
 متغريات البحث:

 يرات التالية:غتضمن البحث الحالي المت
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  :يو الفيدقائم على المصغر النقال التعلم برنامج الالمتغير المستقل وتمثل في
لى ع فتينبصورتين مختل محتوى البرنامج من خالله تغير تم تقديموهذا المُ  التفاعلي،

 النحو التالي:

  تزامنة.مفيديوهات تفاعلية صورة 
  فيديوهات تفاعلية غير متزامنة.صورة 

  ت في:وتمثلة التابع اتالمتغير 

 (1التحصيل في مقرر تكنولوجيا التعليم.) 

  التعلم الموجه ذاتًيا لدى طالب كلية التربيةمهارات. 

 حدود البحث:

 :على اقتصر البحث الحالي
  مقرر حيث إن الهدف الرئيس لهذا ال ؛(1)تكنولوجيا التعليم :مقررتقديم موضوعات

ت كساب الطالب المعارف النظرية الحديثة المرتبطة بأدوات وتطبيقاإيتمثل في 
تخدم  في إنتاج وسائل تعليميةمهارات الطالب فضال عن تنمية  ،تكنولوحيا التعليم

 .تعليمية محددة في مادة التخصصأغراض 
 منهج البحث:

احث لذلك فقد استخدم الب ؛نظًرا لكون البحث الحالي ُيعد من البحوث التطويرية
 مناهج البحث الثالثة التالية:

غر برنامج التعلم المصالمنهج الوصفي: واستخدمه الباحث في تحديد معايير تصميم  -1
 .  )المتزامن، وغير المتزامن(النقال القائم على الفيديو التفاعلي 

 لتعلمبرنامج امنهج تطوير المنظومات التعليمية: واستخدمه الباحث في تصميم وتطوير  -2
العتماد باك وذل المصغر النقال القائم على الفيديو التفاعلي )المتزامن، وغير المتزامن(،

 .للتصميم التعليمي Elgazzar (2014)اللطيف الجزار  نموذج عبدعلى 

 تنفيذ تجربة البحث.  نهج التجريبي: واستخدمه الباحث فيالم -3
 التصميم التجرييب:
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عة التجريبتين والمجمو اعتمد البحث على التصميم التجريبي: تصميم المجموعتين 
 يمكن التعبير عنو  ،Pre-test post-test designالبعدي -ذات االختبار القبليالضابطة 

 :التاليالتصميم التجريبي للبحث بالشكل 
 

   R         O1       X(Exper1)  O2 

 

R   O1       X(Exper2)  O2 

 

R     O1       Control         O2 

 

 ( التصميم التجريبي لتجربة البحث1شكل )

 حيث تشير: 
 (Exper1Xإلى المعالجة التجريبي )قديم تالمتمثلة في الخاصة بالمجموعة األولى، و  ة

 التفاعلي )المتزامن(. النقال القائم على الفيديو برنامج التعلم المصغر
 (Exper2Xإلى المعالجة التجريبي )ة متمثلالالخاصة بالمجموعة التجريبية الثانية، و  ة

 زامن(.المت برنامج التعلم المصغر النقال القائم على الفيديو التفاعلي )غيرفي تقديم 
 (1O إلى التطبيق القبلي )البحث ألدوات. 
 (2O ) البحث.  ألدواتالتطبيق البعدي إلى 

  :أدوات البحث

 :التالية واتقام الباحث بتصميم األدلحصول على البيانات ل
 (1االختبار التحصيلي في مقرر تكنولوجيا التعليم.) 
 مهارات التعلم الموجه ذاتًيا مقياس. 
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  :فروض البحث

 سعى البحث الختبار صحة الفروض التالية:
 ى،إحصائًيا بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية األولال يوجد فرق دال  .1

يا نولوجودرجات طالب المجموعة الضابطة بعدًيا في نتائج االختبار التحصيلي لمقرر تك
 (. 1التعليم)

ية، ال يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية الثان .2
يا نولوجدًيا في نتائج االختبار التحصيلي لمقرر تكودرجات طالب المجموعة الضابطة بع

 (.1التعليم)

ى، ال يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية األول .3
رر ي لمقودرجات طالب المجموعة التجريبية الثانية بعدًيا في نتائج االختبار التحصيل

 (.1تكنولوجيا التعليم)

ى، ًيا بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية األولال يوجد فرق دال إحصائ .4
 ا.ذاتيً  ودرجات طالب المجموعة الضابطة بعدًيا في نتائج مقياس مهارات التعلم الموجه

ية، ال يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية الثان .5
 ا.ذاتيً  مهارات التعلم الموجهاس ودرجات طالب المجموعة الضابطة بعدًيا في نتائج مقي

ى، ال يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية األول .6
وجه لم الممهارات التع نتائج مقياسطالب المجموعة التجريبية الثانية بعدًيا في درجات و 

 ذاتًيا.

 أهمية البحث: 

 تمثلت أهمية البحث في النقاط التالية:
 .نقالالبيئات التعلم  المحتوى الخاص بالتعلم المصغر في ميتقدطرق أفضل الكشف عن  -أ
 .اكتساب مهارات التعلم الموجه ذاتًياأهمية توجيه أنظار المعلمين إلى  -ب
ثة الحديتكنولوجيا التعليم برنامج تعلم يعتمد في األساس على أحد توجهات تصميم  -ج

 ىيتماشي ر الذاألم ،النقالالتعلم المصغر، وتقديم البرنامج في بيئة التعلم  :المتمثلة في
 .مع طبيعة متعلم األلفية الثالثة
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 الموجه اكتساب مهارات التعلمتصميم بيئات تعلم متمركزة حول المتعلم بما يشجعه على  –د
 .ذاتًيا

 طوات البحث:خ

 سار البحث وفًقا للخطوات التالية:
 .(بعةالتاو  ،المستقلة)الدراسات السابقة واألدبيات ذات الصلة بمتغيرات البحث  تم مسح -1
(، 1عليم)االختبار التحصيلي في مقرر تكنولوجيا التالبحث المتمثلة في:  واتأد ُصممت -2

من  هاحساب صدقمن خالل  األدواتهذه  وُقننت، مهارات التعلم الموجه ذاتًيا ومقياس
اثلة على عينة مم األدواتالتطبيق االستطالعي لهذه  عبر، وثباتها خالل المحكمين

 بدمنهور.بكلية التربية  الثانيةالفرقة لعينة البحث من طالب 
 والمتمثلة في: ةأدوات المعالجة التجريبي ُصممت -3

اعلية التف لبرنامج التعلم المصغر النقال القائم على الفيديوهاتتجهيز الصورة األولى  -
طالب ل( 1تضمنت هذه الصورة تقديم محتوى مقرر تكنولوجيا التعليم)ث يبح ،المتزامنة

يبية )المجموعة التجر  بكلية التربية جامعة دمنهور )جميع الشعب(الفرقة الثانية 
 وتمثل (صوت وصورة) تطبيقات البث المباشر أحدمن خالل االعتماد على  األولى(

مع تضمين كل لقاء مجموعة من األسئلة  ،Jitsi meetتطبيق ذلك في اختيار 
 هذا السؤال يتطلب، و ( دقائق10كل )سؤال التفاعلية تتخلل عرض الفيديو بمعدل 

في  ملتعلاتفاعل الطالب إما كتباًيا، أو صوتًيا مع وجود تغذية راجعة فورية من ميسر 
 .وقبل االنتقال للعنصر التالي ،نهاية كل عنصر

لبرنامج التعلم المصغر النقال القائم على الفيديوهات التفاعلية تجهيز الصورة الثانية  -
( 1بحيث تضمنت هذه الصورة تقديم محتوى مقرر تكنولوجيا التعليم) ،غير المتزامنة

لطالب الفرقة الثانية )جميع الشعب( بكلية التربية جامعة دمنهور )المجموعة التجريبية 
وعة الفيديوهات التفاعلية التي ال تزيد الثانية( من خالل االعتماد على تسجيل مجم

 Ed puzzleموقع ع توظيف م ،( دقائق10الفترة الزمنية الخاصة بكل منها عن )
ًيا، أو باإجابة كل طالب إما كت هذا السؤال يتطلب، و كل فيديوإلضافة سؤال في نهاية 

 يهاالفيديوهات علرفع هذه للبرنامج ل Telegramإضافة قناة "تليجرام"  تميو  ،صوتًيا
رسالها للطالب لتكون متاحة أمامهم في أي وقت، مع وجود تغذية راجعة نهائية من  وا 
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األسبوع الخاص بشكل كلي في نهاية  جابات الطالبإميسر التعلم على كافة 
 .بالمحاضرة

ى، )التجريبية األولثالث مجموعاتبشكل عشوائي إلى  ُقسمتو عينة البحث  ُاختيرت -4
 ةلثالثوعات امالمجقبلًيا على أدوات البحث  وُطبقت (، والضابطةالثانيةوالتجريبية 
 م.2020فبراير  16 األحدبتاريخ: 

، م2019/2020من العام الجامعي:  الثانيتجربة البحث خالل الفصل الدراسي ُطبقت  -5
 ة.لدراسافترة تعليق  أثناءفي تطبيق تجربة البحث حتى  ُاستمروتجدر اإلشارة إلى أنه 

 مايو 10 األحدبتاريخ:  بتاريخ ةوعات الثالثمعلى المجا بعديً  أدوات البحثتم تطبيق  -6
 م.2020

 والخروج ،جلمعالجة البيانات إحصائًيا تمهيًدا للوصول إلى النتائ SPSSبرنامج  ُوظِّف -7
 والمقترحات. ،بمجموعة من التوصيات

 مصطلحات البحث:

 تمثلت أهم مصطلحات البحث فيما يلي:
  صورة من صور التعلم تحدث عند تقديم المحتوى في صورة وحدات تعلم : املصغرالتعلم

من التي صغيرة، وأنشطة تعلم قصيرة المدى، وذلك باستخدام مختلف الوسائط الرقمية، و 
 الطالبوذلك بهدف إكساب  ؛والفيديوهات التفاعلية ،أدوات الجيل الثاني للويب :بينها
 .  (Hanson, 2018)تساعدهم على بناء المعرفة الجديدة  التي مهاراتالو  معارفال

 تقديم المحتوى التعليمي ئًيا على أنه: يمكن تعريفه إجرا :الفيديو التفاعلي املتزامن
جابات سئلة وتلقي إمن األمع طرح مجموعة  ،عتماد على الصوت، والصورة، والحركةباال

 ، وفي حضور(Jitsi meet) الحيالطالب، وذلك من خالل توظيف أحد تطبيقات التواصل 
 كافة أطراف الموقف التعليمي في نفس توقيت حدوث التعلم.

 تقديم المحتوى التعليمي  : ائًيا على أنهر جإ تعريفهيمكن  زامن:تالفيديو التفاعلي غري امل
ابات عتماد على الصوت، والصورة، والحركة مع طرح مجموعة من األسئلة وتلقي إجباال

ن ، دو(Edpuzzle)الطالب، وذلك من خالل توظيف أحد مواقع تصميم الفيديو التفاعلي 
 اشتراط حضور كافة أطراف الموقف التعليمي في نفس توقيت حدوث التعلم.
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 التعلم املوجه ذاتًيا: self - directed learning لية التي يكون فيها المتعلم هو العم
دة مسؤوال عن تخطيط، وتنفيذ، وتقييم تعلمه الخاص، ويعمل باستقاللية، أو بمساع

 . (Williamson, 2007)ا لتحقيق أهداف التعلم المحددة مسبقً  ؛اآلخرين
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 ميمتص :تتمثل في ،السابقة مجموعة من المحاور توالدراسايتناول اإلطار النظري 
ير يتم ي األخوف، والتعلم الموجه ذاتًيا، والتعريف بالفيديو التفاعلي، التعلم المصغر النقال

 وذلك على النحو التالي: ،نموذج التصميم التعليمي المستخدم في هذا البحثعرض 
  لالتعلم املصغر النقااحملور األول: تصميم 

، لمصغروالتفريق بينه وبين المحتوى ا هذا المحور التعريف بالتعلم المصغر،يتناول 
وتوضيح  فضال عن الفرق بين التعلم المصغر والتعلم الكلي، وعرض لمميزات التعلم المصغر،

 لثانيالطرق تقديمه، وأهم أبعاده، مع توضيح العالقة بين التعلم المصغر وأدوات الجيل 
 رضُتعر قديم التعلم المصغر في بيئة التعلم النقال، وفي األخيللويب، مع توضيح كيفية ت

 الي:وذلك على النحو التمجموعة الدراسات التي تناولت فاعلية التعلم المصغر النقال 
 تعريف التعلم املصغر:  -1

وبوحدات  ،وباستهالك أقل للوقت ،يرتبط التعلم المصغر ببذل جهد أقل من المتعلم
قائمة على   مختصرةمعلومات تحصيل على  يرتكز في األساسفهو  ،صغيرة من المحتوى

 & Kamilali)تقديم المحتوى من خالل مصادر قصيرة جًداحيث يتم  ؛مصادر اإلنترنت

Sofianopoulou, 2015). أشار فقد  ؛نظًرا لحداثة هذا المفهوم ؛تعريفات التعلم المصغر دوتتعد
أنه أنشطة تعلم تعتمد على وحدات التعلم إلى التعلم المصغر على  Hug (2005)"هج" 
التعلم  Lindner (2007)والتي تحدث في وقت قصير نسبًيا. كما عرف "ليندنر" ،المصغرة

يعتمد على المحتوى المصغر، والوسائط  ،المصغر على أنه: شكل جديد من أشكال التعلم
إحدى أن التعلم المصغر هو  Bruck et al.(2012)وأضاف "بروك" وآخرون  المتعددة المصغرة.

   كما عرفه "خروجن" وسائل التعلم التي تركز على وحدات تعلم صغيرة في بيئة رقمية.

Khurgin (2015) خطوات صورة علمه في تطبيق ما ت  مع التعلم قيام الفرد بممارسة على أنه
أن يكون مع مراعاة  ،وكل خطوة من هذه الخطوات لها هدف تعليمي خاص بها ،صغيرة مركزة
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مثل: فيديو قصير يشرح  ،وتلك الخطوات قد تأخذ أشكااًل كثيرة ،قدر اإلمكان اذلك الهدف قصيرً 
أو مهمة قصيرة يطبقها  ،أو اختباًرا قصيًرا يساعد في تذكر هذا المفهوم ،مفهوًما واحًدا

 ،والمنهج ،والمحتوى ،ووقت التعلم ،المتعلم. وفي التعلم المصغر يقرر المتعلمون ما يتعلمونه
هو اكتساب  -مهما اختلفت التعريفات -والعملية. وهدف التعلم المصغر في النهاية  ،والشكل

  (Jomah et al., 2016).المعارف والمهارات التي يمكن أن تحدث بشكل يومي 
  :micro-content التعلم املصغر واحملتوى املصغر -2

هو عبارة عن محتوى ف ،وحدة صغيرة من المعلومات الرقمية :محتوى المصغريقصد بال
وبالتالي يجمع المحتوى  ،وله عنوان مميز ،يركز على شيء واحد ،منظم غير قابل للتجزئة

 ,Buchem & Hamelmann)المصغر كل المعلومات المتعلقة بشيء معين في إيجاز شديد

2010; Souza & Amaral, 2014) .غر لإلشارة إلى المحتوى الذي المحتوى المص وُيستخدم
ويركز على تشجيع المتعلمين على بناء المعرفة بشكل  ،اواحدً  ايقدم فكرة أساسية أو مفهومً 

صفحات التواصل  ىحدفي قراءة مقال أو منشور عبر إ مشترك من خالل المشاركة النشطة
م بها المتعلمون أما أنشطة التعلم المصغر فهي عبارة عن خبرات تعلم قصيرة يقو  االجتماعي.

أن تكون متمركزة حول  :ويشترط في أنشطة التعلم المصغر ،أثناء دراسة المحتوى المصغر
والرسائل  ،وصفحات الويكي ،منشورات المدونات :ومن أمثلة المحتوى المصغر المتعلم.
واللفظية  ،والبصرية ،والمصادر الرقمية السمعية ،وتوتير ،الفيس بوكصفحات و  ،النصية

نتيجة كان المحتوى المصغر  ومن ذلك يتضح أن ظهور مصطلحالمنشورة عبر اإلنترنت. 
ويهدف المحتوى المصغر إلى مواكبة  خاصة المدونات.بو  ،االجتماعية التعلم انتشار شبكات

مع ضرورة  ،وتعدد المهام المعاصرة، وتلبية متطلبات الحياة ،الممارسات التربوية المبتكرة
 ,Souza & Amaral, 2014; Kamilali & Sofianopoulou)المهام في وقت قصير هذهنجاز إ

2015) . 
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  :macro- learning الكلي والتعلمالتعلم املصغر  -3
 :((macro- learning Giurgiu, 2017 فيما يلي مقارنة بين التعلم المصغر والتعلم الكلي
 (2جدول )

 بين التعلم المصغر والتعلم الكلي مقارنة 

 التعلم الكلي التعلم المصغر وجه المقارنة م

 .تعلم رسمي .تعلم غير رسمي سياق التعلم 1

2 
الوقت المستهلك 

 للتعلم

 15يبدأ من ثواني قليلة ويمتد إلى 

 .دقيقة
 .ساعات عديدة

 نوع المحتوى 3

مصغر يتكون من معلومات  محتوى

محددة تركز على فكرة أو موضوع 

 .واحد

موديوالت تعلم تتكون من أفكار 

وموضوعات عديدة وتجمعها أهداف 

 .تعلم وكائنات تعلم

 إنشاء المحتوى 4

يتم بناء المحتوى بشكل اجتماعي من 

قبل المتعلمين من خالل أدوات التعلم 

ي وأهمها أدوات الجيل الثان ،اإللكتروني

 .للويب 

يتم وضع وإنشاء المحتوى من قبل 

 خبراء المادة الدراسية.

 تجميع المحتوى 5
يتم فهم المحتوى المصغر بدون أي 

 .إضافية مصادرمعلومات أو 

تحتاج أهداف التعلم عادة إلى معلومات 

إضافية للوصول لفهم  ومصادرإضافية 

 .كامل للمحتوى

6 
شكل/ بنية محتوى 

 التعلم

بواسطة  تُعدديناميكية ومرنة  بنية

 المتعلمين في عملية التعلم.

بنية هرمية وتسلسلية ومسبقة 

تتكون من عدد من الوحدات  ،التخطيط

وكل منها يتكون من  ،والدروس

التعلم مثل  مصادرمجموعة من 

 .النصوص والصور والصوت والفيديو

7 
الجمهور 

 المستهدف

المتعلمون بهدف استكشاف المفاهيم 

 .المشكالت العملية وحل

المتعلمون بهدف اكتساب وفهم 

 .المفاهيم واألفكار التي يضعها الخبراء

 دور المتعلم 8

 لمعرفتهم وللمحتوى ونالمتعلمون بان

من خالل االستكشاف والتفاعل 

 .االجتماعي

 ،ن للمحتوىالمتعلمون مستهلكو

مشابهة آلراء  تصوراتويسعون لبناء 

 .الخبراء

 المتعلم تفاعالت 9
تركز على التفاعالت االجتماعية بين 

 .المتعلمين
  .المحتوى -تركز على تفاعالت المتعلم

 مميزات التعلم املصغر:  -4

مجموعة ظل حيث يمكن تنفيذه في  ؛ة عالية من المرونةدرجب المصغرالتعلم  يتمتع
والتعلم القائم على  ،والسلوكية ،والترابطية ،البنائية :متنوعة من األساليب التربوية، مثل

أن يراعي السياقات  المصغرمثل هذه الحقيقة تجعل من الممكن للتعلم  ت،المشكال وأ ،المهام
–يوفر التعلم المصغر كما ، المتنوعةالتدريس المختلفة، واحتياجات التعلم وطرق التربوية 

خاصة عند ،  ubiquitous learningوالواسع االنتشار إمكانية التعلم المستمر  -أيًضا
 المتكرر لنفس المحتوى الطالب من خالل تعرضف. األجهزة المحمولة تقديمه من خالل
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أن المحتوى  -أيًضا-الطالب مزايا. كما يطمئن ون مجموعة من اليكتسب المصغر القصير
في المستقبل إذا لزم  حاجتهم إليهعند  ،مجزأ مرة أخرى بشكلإلعادة العرض  سيكون متاًحا

 . (Hug & Friesen, 2007; Peschl, 2007; Peterson, 2017)األمر
 Kovachev et)ما يليوالتي من بينها من المميزات  اكما أن للتعلم المصغر عديدً 

al., 2011; Zhang & Ren, 2011; Meng & Li, 2016): 
 الل ولكنها قد تحدث في أي وقت أو مكان من خ ،أو مكان ،أنشطته غير مقيدة بوقت

 وحدات تعلم مصغرة.
 والقبول من قبل المتعلمين. ،والمرونة ،يتمتع بمميزات الراحة 
 .ُيمكِّن األفراد من الوصول إلى ما يبحثون عنه 
 .يتم تنفيذه في فترة زمنية قصيرة 
 .يتضمن موضوعات بسيطة ومحدودة 
 رار.ثون معلوماتهم باستميحدِّ يطورون أنفسهم، و ويجعل المستخدمين  ،ممتع وجذاب 
  ن والطالب بشكل يوميولحل المشكالت التي يواجها المعلموسيلة. 
 .يتميز بالتفاعلية وتعدد المهام 
 ويسهل عليه عمليات معالجة  ،يساعد على تخفيف العبء المعرفي على المتعلم

 المعلومات. 
  على تدعيم التعلم لإلتقان.يساعد 
 طبيقوالتي عادة ما تقف عائًقا أمام ت ،التغلب على مشكالت اإلنترنت يساعد على 

اسًبا ع منمما يجعل هذا النو  ؛ألنه ال يتضمن وسائط كبيرة الحجم ؛التعلم اإللكتروني
 للتعلم من خالل األجهزة النقالة ذات المساحة التخزينية المحدودة.

 نتاج محتواه وتحديثه  .بيرةكيات وال يحتاج إلى ميزان ،تكلفته أقل وأسرع في تطبيقه وا 
 اكبيرً  اأو مجهودً  األنه ال يتطلب وقتً  ؛مناسب لكل الفئات العمرية . 
 ر يعتمد على تجزئة المعلومات إلى أجزاء صغيرة من خالل االعتماد على المصاد

التعلم  تميزالمتاحة عبر اإلنترنت. وبالمقارنة بأنماط التعلم األخرى الطويلة األمد ي
وقت  كما يمكن أن يبدأ في أي ،ويمكن أن يأخذ أشكااًل مختلفة ،بالمرونةالمصغر 

 وينتهي كذلك في أي وقت. 
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  طرق تقديم التعلم املصغر:  -5

 Milligan  et) بينها  والتي منها ،هناك مجموعة من طرق تقديم التعلم المصغر

al., 2013) 
 .األسئلة القصيرة 
 .الرسوم 
 .البطاقات التعليمية 
 القصيرة. األلعاب 
 جابة القصيرة. السؤال واإل 

 ؛رلمصغاطة التعلم شتعد من أهم طرق تقديم أن الفيديوهات التفاعلية القصيرةكما أن 
 (:Khurgin, 2015حيث إنها ذات أهمية كبيرة يمكن توضيحها بالشكل التالي )
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 ( أهمية مقاطع الفيديو في التعلم المصغر2شكل )

 أبعاد التعلم املصغر:  -6

 & Hug, 2005; Buchem) منها وفيما يلي بعض ،هناك أبعاد كثيرة للتعلم المصغر

Hamelmann, 2010): 
  الوقتTime.يتم بذل جهد قصير ووقت قابل للقياس : 
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  المحتوىContent وحدات صغيرة جًدا وموضوعات على نطاق ضيق بداًل من :
 الموضوعات المعقدة.

  المنهج الدراسيCurriculum المنهج الدراسي ومواد تعلم غير : جزء من
 رسمية.

  العمليةProcessلمصغر وموقفية. ويتكون التعلم ا ،ومتكررة ،: العمليات منفصلة
وتمر بالخطوات  ،دقيقة 15وكل جلسة تتكون من  ،من مجموعة من  الجلسات

 : التالية
 .المقدمة: وتشمل ملخص للموضوع وتعريف بالمشكلة أو وصف للمهمة 
 ل التمارين وحل المشكالت أو كتابة أحد النصوص.النشاط: ويشم 
 أو تقديم  ،أو سؤال تفكير ،الخاتمة: ويمكن أن يكون على شكل مناقشة

 التغذية الراجعة.
 ستراتيجيات اإلstrategies همهامن أ ،ستراتيجيات عديدة للتعلم المصغرإ: هناك: 

  .self-directed  learningستراتيجية التعلم الموجه ذاتًيا إ
  األنشطةactivities : ُنبغي وي ،أنشطة التعلم لتكون متمركزة حول المتعلم صممت

نشا ء أن تشجع البيئة التي يحدث فيها التعلم على االستكشاف والمشاركة وا 
رسم  :مثل ،المحتوى. ويشمل التعلم المصغر مجموعة من األنشطة التعاونية

  .وتحرير النصوص ،الخرائط الذهنية
  مواد التعلمmaterials مواد التعلم عبارة عن وصالت أو روابط :Links ات لوحد

 المحتوى المصغر.  
  الوسيطModalityأو من خالل استخدام الوسائط المتعددة. ،: وجًها لوجه 

في  تتمثلو  ،ويمر التعلم المصغر بمجموعة من الخطوات التي يطلق عليها العمليات
(Mandelli, 2014): 

  تعلمLearn األفكار األساسية حول التعلم المصغر.: تعلم 
  طبقApply.قم بتطبيق ما تعلمته في مجال التخصص : 
  تواصلNetwork.تواصل مع الخبراء واألصدقاء : 
 اختبر Measure :النتائج واعرضها على الخبراء واألصدقاء.  ق س واختبر 
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 التالي: (3وهذه الخطوات يوضحها شكل )

 
 (:Mandelli, 2014) التعلم المصغر ( خطوات وعمليات3شكل )

   يب:التعلم املصغر وأدوات اجليل الثاني للو -7

لتعلم تدعيم ا فيلويب الجيل الثاني لأدوات ومختلف مواقع التواصل االجتماعي  تسهم
الت التفاع تدعمكما  ،ومرن ،ساعد على تقديم المحتوى في شكل قصيرت حيث إنهاالمصغر؛ 

ا وهو م ،وتحمل مسئولية تعلمهم، المتعلمين على التشارك تشجيعمن خالل االجتماعية 
في  المشاركة النشطة من المتعلمين الذي يشجع على التعلم المصغريتطابق مع مرتكزات 
 .((Souza & Amaral, 2014; Giurgiu, 2017عملية بناء المحتوى 

بر عالمتاحة تجميع األدوات ب Trowbridge et al. (2017)وقد قام "تروبريدج" وآخرون
 Canvaو TedEdو You Tube عتبروا أناحيث  ؛التي تدعم التعلم المصغرو  ،اإلنترنت

 ،إنشاء مقاطع الفيديوفي مفيدة الدوات من األ Wevideoو Piktochartو Storylineو
 والرسوم البيانية والوحدات التفاعلية. ،والصور
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ن أ يتضحومن خالل مالحظة الشكل  ،المصغر( أفكاًرا لتطبيق التعلم 4ويوضح شكل )
 :(Jomah et al., 2016) لويبالجيل الثاني لمعظم األفكار ترتبط بأدوات 

 

 
 ستخدام أدوات الجيل الثاني للويب( أفكار لتطبيق التعلم المصغر با4شكل )

   التعلم املصغر يف بيئة التعلم النقال -8

يتم ة األجهز هذه ؛ فتطبيقات النقالةطبيعة التعلم المصغر تتناسب مع طبيعة األجهزة  نإ
وأداء  ،تشجع على التفاعل االجتماعيو  ،فضاًل عن أن تطبيقاتها محددة ،استخدامها بسرعة

وعلى الرغم من أن كال  .Sofianopoulou, 2015) &(Kamilali األنشطة الجماعية والفردية
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التعلم المصغر يعتمدان على تكنولوجيا االتصاالت النقالة والشبكة الالسلكية و  النقال،التعلم 
التعلم النقال يركز على المرونة في زمان ومكان ن فإ واألجهزة النقالة لدعم عملية التعلم

وتجزئة محتوى التعلم. ويساعد  ،الوقت تقليلالتعلم المصغر على يركز بينما  ،ملية التعلمع
والتعلم  ،المصغر واألجهزة النقالة على االستفادة من مميزات التعلم النقال الجمع بين التعلم

وذلك من خالل تلقي المحتوى المصغر من خالل األجهزة النقالة للتعلم في أي وقت  ،المصغر
 .  (Liao &  Zhu, 2012;  Souza  & Amaral, 2014)ومكان 

كن ا يممأمثلة أنشطة التعلم المصغر التي يمكن تنفيذها في بيئة التعلم النقال  ومن
  :(Jomah et al., 2016توضيحه بالشكل التالي )

 
 ( أمثلة ألنشطة التعلم المصغر في بيئة التعلم النقال5شكل )
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   النقالالتعلم املصغر فاعلية  -9

علم من المتال تتطلب التي  ذات الحجم الصغير التعلم المصغرةمواد طبيعة تتوافق 
غير الحجم الصالنقالة ذات  لألجهزةة ئيسالر مع الخصائص أمام الشاشة  قضاء وقت طويل 

النقال م نظًرا ألن التعلو  ،Souza & Amaral, 2014))ولوحة المفاتيح  ،لشاشةلكل من انسبًيا 
 ر التعلممصادتنزيل  أحياًناالضروري  فقد يكون منيحدث خارج إطار الفصل الدراسي، غالًبا 

بسبب اإلنترنت  الوصول إليها عندما يكون هناك غياب لتغطيةتسهيل مسبًقا من أجل 
ة ي منص، أو حتى المشكالت المرتبطة بعطل فني فانخفاض النطاق الترددي أو نقص البيانات

من السهل كلما كان  اوكلما كانت مساحة هذه المصادر ووقت عرضها صغيرً  ،التعلم
  .هااسترداد

في  وكشفت نتائج الدراسة التي أجريت بغرض الكشف عن جدوى التعلم المصغر النقال
قف ي المو وتحقيق التفاعلية ف ة اإلنجليزية عن سهولة االستخداممفردات اللغ الطالب تعليم

لمصادر  المصغرةميزة التنقل والطبيعة حيث إن  ؛باإلنجازفضال عن شعور الطالب ، التعليمي
ي ار، والتإلى التطبيق أثناء العبور أو أوقات االنتظ الوصول  المشاركينسهلت على  التعلم

 .(Dingler et al., 2017) كانت أكثر األوقات المفضلة للتعلم التي أشار إليها المشاركون
 اتضح أن هناك، من قبل الطالب استخدام األجهزة المحمولة مدى في دراسة حولو 

 ديميةجهاًزا محموال ألغراض أكا األمريكية قد استخدموا طالب الجامعات أكثر من نصف
(Chen & deNoyelles, 2013). 

االتصال  مراسلة بعضهم البعض، أوستخدام األجهزة المحمولة بايمكن للطالب 
االجتماعية، ومشاركة األعمال وتبادلها، أو إجراء  التعلم بمعلميهم، أو المشاركة في شبكات

 ,Brito, 2012; Junco)أو االنخراط في إجراءات أخرى للمساعدة في تعزيز تعلمهم  البحوث،

2012; Veletsianos & Navarrete, 2012) ر ي، يمكن تطو التشاركيةعمال هذه األ. من خالل
 .(Kuo et al., 2014)الخاصة بكل طالب المعرفة 

 في التعامل إلى أن الطالب ماهرون Rettger (2017)أشارت نتائج دراسة "ريتجر" 
يستخدمونها  حيث ؛التعليم العاليأغراض ويتقبلون استخدامها في  ،مع أجهزتهم المحمولة

التعليمات ات، فضال عن تسجيل المحاضر  حول مالحظاتال ، وكتابةصوراللتقاط في ابالفعل 
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ة فيما يتعلق بيالمشاركين إيجا كما جاءت استجاباتالمكتوبة على السبورات البيضاء. 
 محتوى تعليمي على أجهزتهم المحمولة. برغبتهم في استقبال

م التعل أثرتحديد  Elfeky & Masadeh  (2016)"الفقي ومازده" دراسةولقد استهدفت 
طالب جعة للومش ،كانت النتائج إيجابية للغايةو  ،تطوير التحصيل األكاديمي للطالب في النقال

لى الوصول إفي لطالب قد ساعد ا النقالة األجهزة من خاللالتعلم  حيث إن ؛والمعلمين
. جدواتوا حيثمامتي و الخاصة بهم  النقالعبر مجموعات الهاتف  واجباتهموتسليم  ،دروسهم

جر تحميل المواد التعليمية، وتعيين األدوار، فضال عن إمكانية قيام المعلمين ب ، مناقشاتال اءوا 
 .بسهولة ويسر الطالب إلكترونًيا واجباتواستقبال 

ب إلى أن الطال Rettger (2017)كما أشارت نتائج الدراسة التي قام بها"ريتجر" 
 حيث إنهم ؛ويتقبلون استخدامها في التعليم ،أجهزتهم النقالة استخدام ماهرون في

ت لتعليمالصور لتقاط فضال عن ا ،المحاضرة حول يستخدمونها بالفعل اللتقاط مالحظات
حتوى ماستجاب بعض المشاركين بشكل إيجابي لتلقي كما المكتوبة على السبورات البيضاء. 
تخاذ بالمؤسسات التعليمية وأوصت الدراسة بضرورة قيام اتعليمي على أجهزتهم النقالة. 

 .والتعلم التعليم عمليات لدمج الفعال لألجهزة النقالة فيات اإلجرائية لالخطو 
 Dresden University of Technology عة دريسدن للتكنولوجياأجرت جامولقد 

 ما إذا كانت استجابات الطالب واالحتفاظ بمعارفهم قد تحسنت باستخدام محتوى لتقصيدراسة 
األولى على سؤال بعد المجموعة تم تشكيل ثالث مجموعات، أجابت حيث  ؛المصغر التعلم

 وأجابت ،التعلم اإللكتروني الخاصة بهم لمقرر ةقراءة كل فصل من الفصول الستة عشر 
المجموعة الثانية على أربعة أسئلة بعد كل أربعة فصول، وأجابت المجموعة الثالثة على 

أظهرت نتائج الدراسة أن المجموعة األولى التي و نصف المادة.  دراسةثمانية أسئلة بعد 
أفضل  وحققت أداء ٪ ،28 ، كانت بحاجة إلى وقت أقل بنسبةالمصغرباستخدام التعلم  د رست
 ٪ من المجموعة الثالثة20حققت أداء أفضل بنسبة ، كما ٪ من المجموعة الثانية8.4بنسبة 

(Giurgiu, 2017) . 
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 حملور الثاني: الفيديو التفاعلي  ا

 ،خطييتناول هذا المحور التعريف بالفيديو التفاعلي، مع التفريق بين الفيديو ال
 فاعليةأهم أدوات إضافة التو والفيديو التفاعلي، وعرض ألهم مميزات الفيديو التفاعلي، 

رض وتوضيح لطرق عللفيديوهات، مع توضيح طرق إضافة العناصر التفاعلية للفيديوهات، 
ي سعت ات التوفي األخير يتم عرض ألهم الدراسالفيديو التفاعلي )المتزامن، وغير المتزامن(، 

 وذلك على النحو التالي: ،ة الفيديو التفاعليلتقصي فاعلي
 تعريف الفيديوهات التفاعلية: -1

وعرض  ،وتشغيل ،ونسخ ،يمكن تعريف الفيديو على أنه وسيط إلكتروني لتسجيل
 في التعلم ُتستخدمكما أنه وسيلة قوية وثرية  ،والمتحركة ،والمسموعة ،الوسائط المرئية

أن إلى  Kolås (2015)كوالس  أشاربطريقة جذابة. و لكتروني بهدف عرض المعلومات اإل 
ومقاطع الفيديو ذات الكائنات  ،الفيديو التفاعلي يقصد به مقاطع الفيديو ذات الروابط واألوامر

ومقاطع الفيديو التي تشتمل  ،ومقاطع الفيديو التي تشمل الخرائط التفاعلية ،ثالثية األبعاد
فيديو التفاعلي يجب أن يشتمل على عناصر إلشراك أن ال . كماعلى االختبارات التفاعلية

المتعلمين وتنشيطهم أثناء مشاهدة الفيديو لتعزيز عملية التعلم. ويمكن تعريف الفيديو 
التفاعلي على أنه ذلك النوع من الفيديو الذي يجعل المشاهد يعمل أثناء مشاهدة الفيديو. أو 

. كما يمكن تعريف الفيديو ةه أثناء المشاهدأنه الفيديو الذي يضمن مشاركة المستخدم وتفاعل
 & Papadopouloالتفاعلي على أنه أداة تفاعلية للتعلم الموجه ذاتًيا في الفصل الدراسي 

Palaigeorgiou, 2016)). 
 :ليالفرق بني الفيديو اخلطي والفيديو التفاع -2

ل" أيقونة "تشغيالفيديو الخطي هو ذلك النوع من الفيديو الذي يسمح بالضغط على 
يقاف تشغيله ،لبدء تشغيل المحتوى عادة تشغيل ال ،وتقديم العرض ،واإلرجاع ،وا   ،فيديووا 

 فهو يتيح فقط إمكانية التحكم. ،ولكن ال يوجد خيارات للتفاعل مع الفيديو الخطي
أما الفيديو التفاعلي فهو الذي يمنح المشاهد القدرة على التفاعل من خالل مجموعة 

واستكمال اإلجراءات الرقمية األخرى  ،واإليماءات ،والتمرير ،والسحب ،النقر :مثل ،األدواتمن 
للتفاعل مع محتوى الفيديو. وهو أحد تقنيات الفيديو الرقمية غير الخطية التي تسمح للطالب 
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 Dimou)باالهتمام الكامل بالمواد التعليمية ومراجعة كل مقطع من مقاطع الفيديو عدة مرات 

et al., 2009). 
 مميزات الفيديوهات التفاعلية: -3

 ,.Chen, 2012; Pendell et al) مميزات الفيديوهات التفاعلية ما يليبين أهم من 

2013; Papadopoulo & Palaigeorgiou, 2016; Zalipour, 2016; Gedera & Zalipour, 

2018): 
  عادة الت ،العرضإيقاف في المادة المعروضة من خالل  التحكمتتيح للطالب فرصة  شغيل.وا 
 متعلمرضا ال تزيد منو  ،كفاءة العملية التعليميةتحسن من و  ،تزيد من فرص تعلم الطالب. 
 زيد من معدل تفاعل الطالب مع محتوى التعلمت. 
 الطالب من متلقين سلبيين إلى مشاركين نشطين تسهم في تحويل دور. 
 التعلم الموجه ذاتًيا مواصلة علىالطالب جع تش. 
 تساعد إمكانية التحكم في عرض الفيديو على تقليل العبء المعرفي. 
 .تعطي الطالب الحرية لتعلم محتوى جديد بدون قلق أو خوف 
 وصتمكن الطالب من فهم المفاهيم المعقدة من خالل عرض الصور والنص. 

 أدوات إضافة التفاعلية للفيديوهات:-4

  : (Kolås, 2015; Shahrokni, 2018)والتطبيقات واألدوات ما يلي ،هذه البرامجبين ومن 
 EduCanon  وEdPuzzle ويمكن من خالل هذه األدوات إضافة التفاعلية للفيديوهات :

ويجب  ايته.مثل إضافة سؤال أمام الطالب قبل بداية الفيديو أو أثنائه أو في نه ،المختلفة
 مشاهدة الفيديو.على الطالب اإلجابة على السؤال إلكمال 

 PlayPosit هات : وهو أداة قائمة على الويب تسمح بإضافة االختبارات القصيرة للفيديو
 واستطالع الرأي. ،ومنتديات المناقشة ،التعليمية

 YouTubeمثل إضافة روابط لفيديوهات جديدة. ،: يتميز بقدرة تفاعلية محدودة 
 MediaSite تصويت للفيديو.: يمكن من خالله إضافة استطالع رأي أو 
 Camtasia Studioة واالختبارات القصير  ،: وهو برنامج يسمح بإضافة الروابط للفيديو

 لمقاطع الفيديو. 
 HapYakواالختبارات  ،والرسوم ،: وهو أداة قائمة على الويب تسمح بإضافة الصور

 للفيديو. 
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 PopcornMaker المتحركة ثالثية: وهو أداة قائمة على الويب تسمح بإضافة الكائنات 
 .األبعاد لمقاطع الفيديو

 ويمكن التعبير عن تلك األدوات بالشكل التالي:

 
 ( أدوات إضافة التفاعلية للفيديوهات6شكل )

 طرق إضافة العناصر التفاعلية للفيديوهات: -5

يو لفيداالفيديوهات التفاعلية هي برمجيات تساعد المستخدم على إثراء مقاطع  أدوات
ر والروابط لمصاد ،والنصوص ،الصور :مثل ،من خالل إضافة األسئلة والعناصر األخرى

 .(BAKLA, 2017)أخرى. ومعظم هذه األدوات يتم استخدامها لألغراض التعليمية 
 (:Zalipour, 2016) ومنها ،التفاعلية للفيديوهاتوهناك عديد من الطرق إلضافة العناصر 

 .األسئلة المضمنة 
 .المناقشات 
 .تلقي التغذية الراجعة الفورية 
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 :(Kazanidis et al., 2018)وهناك تصنيف أخر للعناصر التفاعلية في الفيديو
 ؛: وهي أشهر أنواع العناصر التفاعليةEmbedded questionsاألسئلة المضمنة  .1

ما ك ،بئلة مشاركة الطالب مع التغذية الراجعة. وتعزز األسحيث تقدم األسئلة للطال
 عد في نفس الوقت أداة للتقويم. وهناك ثالثة أنواع من األسئلة:تُ 
 ل وطئة حوالمفاهيم الخا ،واآلراء ،األسئلة البالغية: وتهدف للكشف عن المعتقدات

خدم دائًما إلى إجابة ولكنه يستموضوع ما. وهذا النوع من األسئلة ال يحتاج 
 لتحفيز التفكير النقدي.

 بقة، األسئلة االستقرائية: تتطلب تفسير الفرضيات اعتماًدا على المعرفة السا
 وتهدف إلى بناء التفسيرات وتعزيز المعرفة.

 .األسئلة التقويمية: تهدف إلى تقويم تعلم الطالب 
طع عليقات أو المالحظات عند مقا: تسمح للطالب بترك التAnnotationsالمالحظات  .2

ومات رس أو اأو رموزً  امعينة من الفيديو. ويمكن أن تكون التعليقات التوضيحية صورً 
ويعزز  ،. ومن خالل المالحظات يستطيع الطالب التعبير عن أفكارهماأو نصوصً 

 شعور المشاهد بملكية الفيديو. 
ع تكون موجهة لجمهور متنو : نظًرا ألن الفيديوهات Captionsالشروح التوضيحية  .3

ل من األفراد, فإن الشروح التوضيحية تساعد على تقديم المحتوى للطالب من خال 
عي ترا ،مستويات متنوعة اعتماًدا على فهمهم واحتياجاتهم التعليمية. وبالتالي

 الفروق الفردية بين المتعلمين.
ورة مقطع : وذلك من خالل عرض ملخص للفيديو في صSummarizationالتلخيص  .4

صغير أو مخطط نصي للفيديو كله. ويساعد هذا الملخص على زيادة تفاعل 
 وتنظيم المعلومات.  ،المتعلمين مع الفيديو

 يديو:ن من االرتباطات التشعبية في الف: ويوجد نوعاHyperlinksالروابط التشعبية  .5
 رعةروابط الفيديو الداخلية: تساعد الطالب على تصفح  محتوى الفيديو بس. 
 .روابط الفيديو الخارجية: لمصادر تعليمية أخرى 

 ويمكن التعبير عن هذه العناصر بالشكل التالي:
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 ( عناصر التفاعلية في الفيديو التفاعلي7شكل )

 امن(:ملتزا طرق عرض الفيديو التفاعلي )املتزامن، وغري -6

 ف  ُوظِّ عدة طرق لعرض الفيديوهات التفاعلية، ومن بين أشهر هذه الطرق ما  هناك 
 وهي طريقة -موضوع البحث الحالي-في تقديم موضوعات برنامج التعلم المصغر النقال 

 وفيما يلي توضيًحا لهاتين الطريقتين: ،العرض المتزامن، وغير المتزامن
 الفيديوهات التفاعلية )املتزامنة(: -أ

ن في يالمشارك إلى تواجد، (مباشرة)ال ةالمتزامن ديوهات التفاعليةيالفاستخدام يشير 
المتزامنة للمشاركين  هذه الفيديوهاتتتيح و . تواجدهمماكن حتى مع اختالف أ نفس الوقت،
كما  ،لحصول على المساعدةميسر التعلم لالتعاون مع  بعضهم البعض، فضال عنالتعلم من 

ومن أمثلة التطبيقات التي يمكن . المطروحةاألسئلة ة الفورية عن تساعد الطالب في اإلجاب
 Jitsiتوظيفها في بيئات التعلم النقال لتقديم خدمات الفيديو التفاعلي المتزامن: تطبيق 

meet،  وتطبيقWebex،  وتطبيقZoom،  وتطبيقMicrosoft Teams،  ُاختيرولقد 
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كأحد تطبيقات التواصل الحي )المباشر( في برنامج التعلم المصغر النقال  Jitsi meetتطبيق 
 لألسباب التالية:

 وسهل االستخدام وال يتطلب إجراءات تسجيل معقدة. تطبيق مجاني 
 سواء   ل الهواتف الذكيةيمتاح على جميع أنظمة تشغAndroid  أوIOS. 
  في وقت واحد الطالبيسمح بمشاركة عدد غير محدود من. 
 المساحة الزمنية الخاصة باللقاء غير محددة بفترة زمنية Unlimited time. 
 لحاسب اآللياالتعلم مع الطالب حال استخدامه  مشاركة مصادر خالله يمكن من. 
  اآللي الحاسبيتيح فرصة تسجيل اللقاء حال استخدام. 
 غة اللو  ،ةاإلنجليزياللغة و  ،العربيةاللغة  :ومن بينها ،يدعم التدريس بمختلف اللغات

 .الفرنسية
  لصورة ويتيح إمكانية التحكم في الصوت وا ،ن بعدعيسمح بالتفاعل بالصوت والصورة

 .بسهولة لكافة المشاركين
  د قملفات مع الطالب أثناء عرض الموقف التعليمي، وهذه الملفات بمشاركة يسمح

 موضوع التعلم.تتضمن عروًضا تعليمية لشرح 
 التحاور الكتابي يتيح للمعلم فرصةChatting  أثناء التواصل مع الطالب. 

 في بيئة التعلم النقال:  Jitsi meetويشير الشكل التالي إلى شاشة تطبيق 

 
 في بيئة التعلم النقال  Jitsi meet( الشاشة الخاصة بتطبيق8شكل )
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 لألفرادمكن تسجيل الجلسات المتزامنة، مما يجعلها مفيدة يُ وتجدر اإلشارة إلى أنه  
رة مأو الذين يرغبون في مشاهدة الجلسة  التعلم المباشر الذين ال يمكنهم حضور جلسة

ي فالحية  تفاعالتالأخرى، ولكن من المهم مالحظة أن الجلسات المسجلة لم تعد تتضمن 
 تفاعلال مميزاتالوقت الفعلي. ونتيجة لذلك، ال تحتوي الجلسات المتزامنة المسجلة على 

 الفورية.
 الفيديوهات التفاعلية )غري املتزامنة( -ب

دوث المرونة في زمان حغير المتزامنة عنصر  وهات التقاعليةيتقديم الفيد ُيحقق
في  لوالفيديو المسج ، والصورة،الصوتب المحتوى التعليمي مصحوًبا ُيعرضحيث  ؛التعلم

ذه هنشاء ستخدمة في إالمغالًبا ما يطلق على البرامج الوقت الذي يختاره المتعلم بنفسه. و 
 ،Adobe Premiereبرنامج  ومن أمثلة تلك البرامج:برامج التأليف.  النوعية من الفيديوهات

، Articulate Studio 13 برنامجو ، Adobe Captivate ، وبرنامجCamtasia Studio وبرنامج
الذي  Ed puzzleوقع مثل: م Websitesكما أن هناك مواقع  .Trivantis Lectora برنامجو 

أو تغذية  لتفاعل للفيديوهات، سواء كانت أسئلة، أو تعليقات،يمكن من خالله إضافة أدوات ا
  Ed puzzleراجعة للطالب تتخلل عرض الفيديو التعليمي، والشكل التالي يوضح شاشة موقع

  لنقال:صغر االمستخدم في إنشاء مقاطع الفيديو التفاعلي غير المتزامن في برنامج التعلم الم

 
 Edpuzzle( الشاشة الخاصة بموقع 9شكل )
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 فاعلية  الفيديو التفاعلي: -7

 دراسة تجريبية لدراسة الفعالية بين Zhang et al. (2006)تشانج وآخرون  أجرى
دية. لم تقليوالرابعة في بيئة تع ،منها بيئات تعلم إلكترونيةثالث  ،بيئات التعلم المختلفة

ة من بينما درست المجموعة الثاني ،التفاعلي الفيديوودرست المجموعة األولى من خالل 
شارت أ. وقد أما المجموعة الثالثة فدرست بدون استخدام الفيديو ،غير التفاعلي الفيديوخالل 

معدل  أفضل تفاعلي قد حققوانتائج الدراسة إلى أن الطالب الذين درسوا باستخدام الفيديو ال
 رضالكما حققوا أفضل مستوى  ،للتعلم من أولئك الذين درسوا من خالل السياقات األخرى

 . ةالمتعلمين بين المجموعات الثالث
بدراسة تأثير روابط  Cullis, et al.(2006) نوآخرو"كوليس" كل من  قاملقد و 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى  ،المحاضرات في الفيديوهات التفاعلية على تعزيز عملية التعلم
 وتشجيع مشاركة الطالب. ،فاعلية الفيديوهات التفاعلية في تعزيز العملية التعليمية

اعلية استخدام التكنولوجيا التف أن Cisco (2011) "سيسكوأوضحت نتائج دراسة "كما 
سفر عن التفاعلية قد أ المتعددةالوسائط ومختلف أشكال  ،المتمثلة في الفيديو التفاعلي

ا من دً لمعلمين مزيلالمواد التفاعلية  حيث وفرت ؛التعلم للطالبتي التعليم و تحسين عملي
 يمي.التعل المحتوىإثراء  ساهمت في جديدة تعليمية مواد ل للوصول الفرص

بدراسة  Papadopoulo & Palaigeorgiou (2016)بابادوبولو" و"باالجورجيو"  قام "و 
تأثير بيئة تعلم إلكتروني قائمة على الفيديو التفاعلي على التعلم الموجه ذاتًيا من خالل 

طالًبا وطالبة من طالب المرحلة  48 استخدام أجهزة التابلت. وتكونت عينة الدراسة من
بيئة التعلم اإللكتروني من خالل مسارات التعلم وبدون  عبرالجامعية. وقام الطالب بالدراسة 

وآراء الطالب  ،ومالحظة الباحثين ،ستبياناالأي توجيه. وتم جمع البيانات من خالل 
ائج الدراسة إلى فاعلية المشاركين في البحث كمتعلمين ومعلمين مستقبليين. وقد أشارت نت

بيئة التعلم اإللكتروني والفيديوهات التفاعلية في عملية التعلم, وأظهر الطالب حماسهم 
 لطريقة التعلم الجديدة.

إلى أن Gedera & Zalipour  (2018) و"زاليبور"  دراسة "جديرا" نتائجأشارت كما 
 جابية؛لم إيدي إلى تحقيق نتائج تعاستخدام مقاطع الفيديو التفاعلية في التدريس والتعلم يؤ 

 حيث منحت الطالب شعوًرا بالتحكم والسيطرة على عملية تعلمهم.
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 التعلم املوجه ذاتًيا :الثالثاحملور  -3

الب ، وأهميته، وخصائص الطالتعريف بالتعلم الموجه ذاتًيايتناول هذا المحور: 
علم التين بتوضيح العالقة ذاتًيا، و ن ذاتًيا، مع تحديد أهم مهارات التعلم الموجه الموجهي

دوات أخدام استلدراسات التي أشارت إلى فاعلية ، وعرض االموجه ذاتًيا واستخدام التكنولوجيا
 وذلك على النحو التالي:، لويب في تحقيق التعلم الموجه ذاتًياالجيل الثاني ل

 تعريف التعلم املوجه ذاتًيا: -1

جودة تعلم الطالب في  تحسينعامال أساسًيا من عوامل التعلم الموجه ذاتًيا ُيعد 
الدراسة كي ينجح الطالب في فل ،مرحلة التعليم العالي من أجل إعدادهم بشكل جيد للمستقبل

ليصبحوا متعلمين ذاتيين. وشملت هذه  هم، يجب أن يطوروا مهاراتبالمرحلة الجامعية
عادة التخطيط  تحديد أهداف التعلم، وتقييم ما إذا كانت :المهارات أهداف التعلم تتحقق، وا 

 English & Kitsantasولقد عّرف كل من "إنجلش" و"كيتسانتوس" اعتماًدا على التقييم.

نها و دحدالتي يتعلم عمليات الطالب في اله: مشاركة ا على أنالتعلم الموجه ذاتيً   (2013)
كما . مستقال اتكون متعلمً لكي  ؛الدافع والمهاراتعلى أهمية تعريف ويركز هذا ال. بأنفسهم
عملية التعلم التي التعلم الموجه ذاتًيا على أنه:  -أيًضا – Carter (2015) "كارترعّرف "

 ما؛ حيث وتقييم مشروع تعليمي ،تنفيذ، و ولية األساسية عن تخطيطئيتحمل فيها المتعلم المس
 ،متى يجب االستمرار -أيًضا –وكيفية التعلم، ويقرر  ،يقوم المتعلم باختيار ما يجب تعلمه

 وموعد إنهاء مشروع التعلم.

 التعلم املوجه ذاتًيا:أهمية  -2

إنه يمثل شرًطا مسبًقا للتعلم مدى الحياة حيث  ؛أهمية كبيرة لتعلم الموجه ذاتًيال
(Loyens et al., 2008) .لعب دور أكبر في تخطيط عملية التعلم للطالبيتيح  كما أنه 

(Czabanowska et al., 2012). لدى لتفكير الناقد وهو عامل أساسي من عوامل تنمية ا
نه ُيّمكن الطالب من التحكم في تعلمهم من خالل تحديد ماذا، وكيف يتعلمون، كما أ ،الطالب

طرق تحسين كما يسهم في: . (Merriam & Bierema, 2014)مع أو بدون دعم اآلخرين 
زيادة ، و مدى الحياة ، وتوفير فرص التعلمالكباراحتياجات المتعلمين التعليم والتعلم، وتلبية 

، وزيادة معدل دافعيتهم، وتشجيع استقالليتهم في التعلم، فضال عن زيادة بالإنتاجية الط
يشير التعلم الموجه ذاتًيا وهذا ال يعني أن . (Carter, 2015)معدالت احتفاظهم بالمعلومات 
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السماح للطالب  -أيًضا-بل يتضمن  ،فردي فقط إلى التعلم الذي يشارك فيه المتعلمون بشكل
ن األقران، أو الخبراء، أو المحاضريبفرصة التعلم من خالل التعاون والتشارك مع 

(Brookfield, 2009; Merriam & Bierema, 2014). 
 ذاتًيا: نياملوجهالطالب خصائص  -3

 ,Gibbons)من بينها  ،عديد من الخصائص التي تميز التعلم الموجه ذاتًيا هناك

2002; Chou & Chen, 2008)( :1 )ا هم األشخاص الذين ن ذاتيً ون الموجهوالمتعلم ية:االستقالل
اإلدارة ( 2) وتقييمها بشكل مستقل. ،وتنفيذها ،وتخطيطها ،يمكنهم تحليل أنشطة التعلم الخاصة بهم

ملية التعلم، وتحديد أهداف ا تحديد ما يحتاجون إليه أثناء عيمكن للمتعلمين الموجهين ذاتيً  :الذاتية
الرغبة في ( 3)لعملهم. الراجعةالتعلم الفردية، والتحكم في وقتهم وجهدهم في التعلم، وترتيب التغذية 

يستفيد فمن أجل تحقيق أفضل مخرجات التعلم،  :حل المشكالت( 4) لغرض اكتساب المعرفة. :التعلم
ستراتيجيات التعلم الممكنة للتغلب على ا  و  المتاحة،التعلم  مصادرا من المتعلمون الموجهون ذاتيً 

 الصعوبات التي تحدث في عملية التعلم.
والمثابرة في  ،المتعلم الذي يظهر المبادرة، واالستقاللية :ا، هووالمتعلم الموجه ذاتيً 

 تالمشكالت على أنها تحديات وليس مع التعلم، ويتحمل مسؤولية تعلمه الخاص، ويتعامل
ولديه رغبة قوية ، ا على التنظيم الذاتي، ولديه درجة عالية من الفضولعقبات، ويكون قادرً 

تقدمه في التعلم  دىفي التعلم والتغيير، وواثق من نفسه، وينظم وقته بشكل جيد، ويحدد م
 Guglielmino)ا نحو الهدف ويستمتع بالتعلم، ولديه الميل ألن يصبح موجهً  بشكل مناسب،

& Hillard, 2007) . 
الموجه  ؛ فالمتعلمlearning trajectoryا بمسار التعلم يهتم التعلم الموجه ذاتيً كما 

لى ع قادر ، كما أنههعلى أكمل وجيتعلم ا على تحديد ما يجب تعلمه، وكيف ا يكون قادرً ذاتيً 
 تشخيص حاجات التعلم، وصياغة أهداف التعلم، ويحدد ويختار مصادر التعلم البشرية

ينفذ، خطط، و لي ؛ا لديه االستعداد، واإلرادةكل هذا يوضح أن المتعلم الموجه ذاتيً  والمادية.
 .(Jossberger et al., 2010) باستقاللية تعلمهكمل ويُ 

كما يتميز الطالب الذين يمتلكون مهارات التعلم الموجه ذاتًيا بمجموعة من  
منطقي ونقدي، بشكل  والتفكير ،األسلوب العلمي باتباعأنهم يتميزون  :من بينها ،الخصائص

 ،وناجتماعيو ، ونفضولي، كما أنهم بطبيعتهم العمل بشكل تعاونيفضال عن قدرتهم على 
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 Halكما أضاف "هول" .(Ekinci, 2005) همعن تعلم نيمسؤوليجعلهم  ولديهم وعي ذاتي

مما مهارات التعلم الذاتي، يدركون مسؤولياتهم في التعلم؛ يمتلكون الطالب الذين  أن (2011)
، يينفضول كما أنهم غالًبا ما يكونون يتصرفون بشكل مستقل دون مساعدة اآلخرين، يجعلهم

 . بدقة ويخططون إلكمال عملهم ،من أنفسهم، وينظمون الوقت بفعالية ينواثقو ، ينحريصو 
 مهارات التعلم املوجه ذاتًيا: -4

هم مُ ن الا، وممهارات جيدة للتعلم الموجه ذاتيً  الطالبأساسيات التعلم أن يمتلك  من
تحديد في عملية التعلم بالمراقبة المستمرة لتقدم تعلمهم، و  ممن دوره الطالبطور يأن 

. ولقد أشار لتحسين الذات ؛ذل جهود واعيةبلديهم، و  القصورمجاالت 
 ،المهاراتمهارات التعلم الموجه ذاتًيا على أنها:  إلى  Williamson (2007)"ويلمسون"

ة تمثلت تعلمه ذاتًيا، وحددها في خمس مهارات أساسيوجه ي كي ؛للطالبوالكفايات الالزمة 
 في:
  ا.ذاتيً  مين موجهينعلللعوامل التي تساعدهم ليصبحوا مت الطالبفهم  ثلتمالوعي: مهارة 
  ها ن يتبناالتي يجب أ المتعددةاإلستراتيجيات  مثل: تالتعلمستراتيجيات إمهارة استخدام

 تعلمهم.في عمليات  ذاتًياموجهين  ليصبحوا الطالب
  حوا ليصب بالطال: تمثل أنشطة التعلم التي يجب أن يندمج فيها التعلمتنفيذ أنشطة مهارة

 ا في عمليات تعلمهم. موجهين ذاتيً 
 لمهم م في مراقبة أنشطة تعتساعدهالتي  الطالب قدرات: تمثل الذاتي مهارة التقييم

 الخاصة.
  ويقصد بها في العالقات البيشخصية الطالبالمهارات البينشخصية: تمثل مهارات( 

 ا. اتيً ذين موجه نيا ليصبحوا متعلما أوليً متطلبً  عدالتي تُ  مهارات التعامل مع األخرين(
ملية ع، وتقييم حكم في تصميم، وتنفيذالتعلم الموجه ذاتًيا للطالب بالتيسمح كما 

، فإن أمور التعلم الموجه ذاتًياكما أنه في ظل  .(Brookfield, 2009)التعلم الخاصة بكل منهم 
ها؟ ستخدامستراتيجيات التي يجب اأهم مصادر التعلم؟ وما اإل مثل: ما الذي يجب تعلمه؟ وما

 ؛طالببل القمن  توجهوما المعايير التي يجب استخدامها لتقييم نتائج التعلم؟ كل هذه األمور 
 . (Brookfield, 2009; Kim et al., 2014)لتعلم مهارات، ومعارف محددة 
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، ولكنها تتطلب دعم أعضاء هيئة بشكل تلقائيوهذه المهارات ال تنمو وتتطور 
لتحديد حاجات التعلم، وصياغة أهداف التعلم، والتخطيط  الطالب ونيوجه نالتدريس الذي

ا يعتمد على مقدار المساعدة والدعم الموجهين ذاتيً  الطالبفإن مقدار نمو  لتعلمهم. وبالتالي
 ,.Jossberger et al)هؤالء الطالبمستوى مع سب تنا، والذي بدوره البد أن يمالمقدم له

2010) . 
تحديد و وضع أهداف التعلم الخاصة،  -اأيضً -التعلم الموجه ذاتًيا  مهاراتبين ومن 
اء ين األجز القدرة على التمييز بمع إستراتيجيات التعلم المناسبة، واختيار  ،مصادر التعلم

 تحقيق مدىالوقت، ورصد  ةدار ا  مصادر، و مع مختلف الهمة وغير المهمة، وتكامل المادة المُ 
 .(Yuhui & Homgxin, 2014)مخرجات التعلم 

ه ولقد اتفقت عديد من الدراسات على تحديد أهم المهارات األساسية للتعلم الموج
 Hains & Smith, 2012; Demir & Yurdugul, 2013; Guiffrida)ذاتًيا على النحو التالي 

et al., 2013; Kim et al., 2014; Mega et al., 2014)( :1( ،مهارات الوعي بعملية التعلم )2 )
 (4( مهارات اختيار أنشطة التعلم األساسية، )3مهارات تحديد إستراتيجيات التعلم المناسبة، )

( مهارات التعامل مع اآلخرين، وسوف يسعى البحث الحالي من 5مهارات تقييم األداء ذاتًيا، )
 خالل المعالجة التجريبية إلى محاولة تنمية هذه المهارات لدى أفراد عينة البحث.

 :ياالتعلم املوجه ذاتًيا واستخدام التكنولوج -5

التعلم الموجه ذاتًيا استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تقديم خبرات  إن
 .(Lee et al., 2014)ّمكن األفراد من التحكم في تخطيط، وتنفيذ، وتقييم التعلم الخاص بهميُ 

التعلم ومن أمثلة الخدمات التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتسهيل عمليات 
خدمات التعاون بين األفراد، والوصول السهل والمستمر إلى مصادر المعلومات  :ذاتًياالموجه 

في جميع أنحاء العالم، وتشجيع العمل التعاوني بين األشخاص من مختلف التخصصات، 
 ,Karakas & Manisaligil)وتطوير القدرات اإلبداعية من خالل توظيف التقنيات الرقمية 

على وجه -، online learning environmentالتعلم عبر اإلنترنت . كما يمكن لبيئات (2012
حيث تتيح المرونة الخاصة  ؛التعلم الموجه ذاتًيالعمليات  توفر سياًقا مالئًما أن  -الخصوص

بهذه البيئات تلبية احتياجات الطالب الخاصة في الوقت، والمكان، والسرعة الخاصة بهم، 
.  (Beach, 2017)وبالتالي تتيح لهم الحصول على مزيد من التحكم في التعلم الخاص بهم 



 ......................................................... تصميم برنامج تعلم مصغر نقال قائم على الفيديو التفاعلي

- 43 - 
 

التعلم الشخصية(  نتيجة لذلك، فإنه من الُممكن لبيئة تعلم جيدة التصميم عبر اإلنترنت )بيئة
 ا، وتحكمً اة أن توفر بيئة مرنة، وفرص تعاون، واختيارً النقالالقائمة على التكنولوجيا المساندة 

في التعلم مما يتييح لطالب الدراسات العليا ذوي اإلعاقات البصرية فرصة متابعة عمليات 
 بفعالية.التعلم الموجه ذاتًيا 

 ًيا:لم املوجه ذاتيق التعحتق يف لويباجليل الثاني ل فاعلية استخدام أدوات  -6

وجه التعلم المعلى تحقيق  2.0أظهرت نتائج عديد من الدراسات قدرة أدوات الويب 
لروابط اأن طالب الجامعات قد استفادوا من   Robertson (2011). فقد أوضح "روبرتسون"ذاتًيا

 الخاصة لتعلماالتعليمية للمدونات اإللكترونية في اتخاذ المبادرة، وتحمل المسئولية عن جهود 
" بهم داخل بيئة داعمة اجتماعًيا، ومعرفًيا. كما توصل كل من "تشالينجان" و"باور

Callaghan & Bower (2012) ات االجتماعية داخل المدرسة إلى أن استخدام مواقع الشبك
شكل شجع الطالب على التعلم الذاتي عن طريق تمكينهم من إكمال المهام بقد الثانوية 

 مستقل، مع إتاحة الفرصة للدراسة بشكل تعاوني. 
ى أن إل   Kim et al. (2014)وأشارت نتائج الدراسة التي أجراها كل من "كيم" وآخرون

ليمية من خالل تمكين الطالب من تحديد أهداف تع ذاتًيا التعلم الموجهيدعم  wikiنظام 
ن. كما آلخريامحددة، والتفكير في تجاربهم التعليمية، ومراقبة أنشطتهم، والتعاون مع الطالب 

إلى أن استخدام األنشطة   ,.Hamid et al)2015( نوآخري "حميدتوصلت نتائج دراسة "
 طالب منكن الالتعليمية الخاصة بالشبكات االجتماعية عبر اإلنترنت في التعليم العالي، قد مّ 

 .اتًياالتعلم الموجه ذاكتشاف معارف جديدة بشكل مستقل وتعاوني، وهذا مؤشر على تحقيق 
قيق لتح كانات كبيرةلويب يوفر إمالجيل الثاني ل وبالتالي، فمن الواضح أن استخدام أدوات

 . التعلم الموجه ذاتًيا
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 احلالي ثالبح يفتخدم سامل منوذج التصميم التعليمي :الرابعاحملور  -4

نه ير ع، والذي يمكن التعبللتصميم التعليمي "الجزاراستخدم البحث الحالي نموذج "
 بالشكل التالي:

 
 Elgazzar (2014)( نموذج الجزار للتصميم التعليمي 10شكل )
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 إجراءات البحث

استهدف البحث تصميم برنامج تعلم مصغر نقال قائم على الفيديو التفاعلي 
لدى  اتًيا)المتزامن وغير المتزامن( وفاعليته في تنمية التحصيل ومهارات التعلم الموجه ذ

 اءاتإجر  من الباحث به قام ماإجراءات البحث تتضمن  فإن وبالتالي ،طالب كلية التربية
نجازه ،العمل إلخراج متسلسلة  اءاتفي: اإلجر  لخطواتهذه ا وتمثلت ،المرجوة بالصورة وا 
ية ة التربثانية بكليلطالب الفرقة القائمة مهارات التعلم الموجه ذاتًيا الالزمة تحديد  في المتبعة

ءات جرام اإلجامعة دمنهور، ثم اإلجراءات المتبعة في تحديد معايير التعلم المصغر النقال، ث
 لتعليم،اصميم المتبعة في تصميم وتطوير برنامج التعلم المصغر النقال وفًقا لنموذج الجزار لت

 ،بيوالتصميم التجري ،البحث منهجو  البحث، عينةالبحث وآليات اختيار  ألدوات وصفثم 
 ةحصائياإل المعالجاتفضال عن عرض  ها،ا لوفقً تجربة البحث  ُطبقت التي جراءاتاإلو 

 يلي وفيما ،اتالنتائج والتوصيات والمقترح لىإ والوصول ،البيانات لتحليل والالزمة المستخدمة
 :لعناصرلهذه ا وصف

لثانية بكلية الرتبية جامعة طالب الفرقة اللالزمة ا  تًياقائمة مهارات التعلم املوجه ذاأوال: حتديد 

 دمنهور 

 :التالية مهارات التعلم الموجه ذاتًيا وفق المراحل قائمة ُأعدت

 .مهارات التعلم الموجه ذاتًيا قائمة اشتقاق مصادر تحديد -أ

 .مهارات التعلم الموجه ذاتًيا لقائمة المبدئية الصورة إعداد -ب

 كمينالمح السادة مهارات التعلم الموجه ذاتًيا على لقائمة المبدئية الصورة عرض -ج
 .صالحيتها مدى حول إلبداء الرأي

 :المراحل تلك من مرحلة لكل عرض يلي وفيما

  اتًيا:ذجه املو مهارات التعلمحتديد مصادر اشتقاق قائمة  -أ

 مقا بية،ة التر قائمة مهارات التعلم الموجه ذاتًيا الالزمة لطالب الفرقة الثانية بكلي لتحديد
 :يلي بما الباحث

 المرحلة التعلم الموجه ذاتًيا لطالب  مجال في والبحوث األدبيات على االطالع
(، ودراسات كل من 2015) قيشف یشوقوليد دراسة  :، والتي من بينها الجامعية

(Williamson, 2007; Hains & Smith, 2012; Demir & Yurdugul, 2013; 
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Guiffrida et al., 2013; Mega et al., 2013; Kim et al., 2014; Yuhui & 

Homgxin, 2014). 

 السترشاد ل ؛التعليم تكنولوجيا مجال في والمتخصصين السادة الخبراء بآراء االستعانة
 .بتوجيهاتهم فيما يخص درجة أهمية هذه المهارات لطالب كلية التربية

 ا:ه ذاتًيوجعلم املمهارات الت لقائمة املبدئية الصورة إعداد -ب

 علم مهارات الت لقائمة مبدئية صورة صياغة إلى توصلنا السابقة المصادر خالل من
 .( مهارة30من ) تكونت والتي الموجه ذاتًيا،

 :حملكمنيا السادة على اجه ذاتًيملوم امهارات التعلعرض الصورة املبدئية لقائمة  -ج

ن م مجموعة مهارات التعلم الموجه ذاتًيا على لقائمة المبدئية عرض الصورة تم
 :ىعل التعرف بهدف وذلك التعليم، تكنولوجيا مجال في المحكمين من المتخصصين السادة

 .المهارات لطالب الفرقة الثانية بكلية التربية مناسبة مدى  -

 .مهارة لكل التطبيقية والدقة اللغوية، ودقة الصياغة صحة من التأكد  -

 لبحثالمستهدف ل للطالب )المجتمع بالنسبة مهارة من المهارات كل أهمية درجة تحديد  -
 الحالي(.

 .جديدة أكثر مناسبة مهارة أي أو إضافة تعديل  -

 .نظرهم وجهة من ةغير مناسب قد تكون مهارة أي حذف  -

 أعيد ثحي تعديلها؛ إلى ضرورة المحكمون أشار السادة التي كافة التعديالت وُأجريت
ئة األخرى، لعدم مناسبتها لف المهارات بعض واستبعاد وتم حذف المهارات، صياغة بعض
 م التوصلت المحكمين السادة آراء على والتعديل بناء واإلضافة، الحذف، وبعد مجتمع البحث،

بعاد موزعة على خمسة أ ( مهارةً 25) من تكونت والتي ،(1)ملحق:  النهائية الصورة إلى
 يوضحها الجدول التالي:

 (3جدول )

 مهارات التعلم الموجه ذاتيًاقائمة  
 المهارات الفرعية البعد م
 ( مهارات 5) مهارات الوعي بعملية التعلم  .1
 ( مهارات5) ستراتيجيات التعلمتحديد إ مهارات  .2
 ( مهارات5) مهارات اختيار أنشطة التعلم  .3
 ( مهارات5) مهارات التقييم الذاتي  .4
 ( مهارات5) مهارات التعامل مع األخرين  .5

 ( مهارات فرعية.5كل بعد من أبعاد القائمة على ) اشتملحيث 
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 قائمة املفاهيم التطبيقية: ثبات حساب

 من مجموعة بين االتفاق معامل حساب طريق عن القائمة ثبات بحساب الباحث قام
 ،تفعة( وهي قيمة مر 0,87) = االتفاق معامل تم الحصول على قيمة وقد ،المحكمين السادة

 وتشير إلى درجة ثبات عالية للقائمة.

ما مهارات التعلم الموجه عن السؤال األول للبحث والمتمثل في:  ُأجيبوبهذا يكون قد 
 ؟كلية التربية جامعة دمنهورذاتًيا الالزمة لطالب الفرقة الثانية ب

 اللنقغر اتصميم برنامج التعلم املص معايريا: ثانًي

 بناء الصورة األولية لقائمة املعايري:

 مر بناء الصورة األولية لقائمة المعايير بالمراحل اآلتية:
 :القائمة اشتقاق مصادر تحديد -أ

 :التالية المصادرمعايير القائمة بعد االطالع على  ُاشتقت
جمال )العربية التي استهدفت تحديد معايير تصميم بيئات التعلم النقال مثل:  دراساتال -1

محمد عطية خميس، أحمد ؛ ۲۰۱۳ ،حسناء عبد العاطي الطباخو  مصطفى الشرقاوي
 (.2018ن، وآخري بسمة على عوض؛ 2017، محمد نوبي

 & Solvberg)الدراسات األجنبية التي تناولت تصميم بيئات التعلم النقال مثل:  -2

Rismark, 2012; Cabot et al., 2015; Parsons et al., 2017). 

األدبيات التي تناولت التعلم المصغر، وأوجه اإلفادة منها في تصميم برنامج التعلم  -3
 & Liao & Zhu, 2012; Brito, 2012; Junco, 2012; Veletsianos)النقال مثل: 

Navarrete, 2012; Chen &deNoyelles, 2013; Souza & Amaral, 2014; 

Kamilali & Sofianopoulou, 2015; Giurgiu, 2017). 

  .إجرائية عبارات شكل في المعايير قائمة مفردات صيغت: القائمة مفردات صياغة -ب
 وليةاأل  الصورة إلى توصلنا السابقة اإلجراءات ضوء في :للقائمة األولية الصورة -ج

( 10) ، واشتملت تلك القائمةتصميم برنامج التعلم المصغر النقالمعايير  لقائمة
جدول كما هو موضح ب ،ا موزعة على ثالثة مجاالت رئيسة( مؤشرً 52)و، معايير

 ( التالي:4)
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 (4جدول )

 توزيع المؤشرات على معايير الصورة األولية لقائمة المعايير 

 المعيـــــــــــــــــار المجال م
عدد 

 المؤشرات

1 
المعايير 

 التربوية

 يةتعليم اأن يقدم برنامج التعلم المصغر النقال أهداف .1

 واضحة، ومحددة، وقابلة للقياس.
4 

يُصمم محتوى البرنامج وفق األهداف التعليمية،  أن .2

لمستويات الطالب، وخصائصهم،  اوأن يكون مناسب

 ويتناسب مع خصائص األجهزة المحمولة.

6 

أن يتضمن برنامج التعلم المصغر النقال أنشطة  .3

 تعليمية متنوعة تحقق األهداف التعليمية.
6 

يتضمن برنامج التعلم المصغر النقال أساليب  أن .4

تقويم متنوعة، ومناسبة لألهداف، والمحتوى 

 التعليمي المقدم.

4 

2 
المعايير 

 التكنولوجية

ة في برنامج التعلم المصغر أن تكون الشاشة الرئيس .5

النقال بسيطة، وجذابة، وتحتوي على أدوات دعم 

 الطالب.

6 

تكون شاشات برنامج التعلم المصغر النقال  أن .6

 بسيطة، وسهلة التنقل، وموحدة التصميم.
6 

أن تكون النصوص المستخدمة في برنامج التعلم  .7

 المصغر النقال واضحة، ومتباينة.
4 

3 

معايير 

التفاعل 

والدعم 

 والتوجيه

تكون الفيديوهات المتزامنة في برنامج التعلم  أن .8

المصغر النقال مناسبة، ومرتبطة باألهداف 

 والمحتوى.

6 

أن تكون الفيديوهات غير المتزامنة في برنامج  .9

التعلم المصغر النقال مناسبة، ومرتبطة باألهداف 

 والمحتوى.

6 

يسمح برنامج التعلم المصغر النقال بأنواع  أن .10

 مختلفة من التفاعل بين الطالب والمعلم.
4 

 ا( مؤشر52) المجموع الكلى للمؤشـــــــــــــــرات 

 : والتحقق من صدق احملكمني القائمة تطوير

من السادة األساتذة  عينة استطالعية على المعايير لقائمة األولية الصورة ُعرضت
بهدف إبداء اآلراء والمالحظات على بنود وفقرات  وذلك ؛المتخصصين في تكنولوجيا التعليم

مالئمة كل عبارة )مؤشر( للمعيار الذي تنتمي إليه، ومدى سالمة  االستبانة، والحكم على
تصميم لجوانب  القائمة، ومدى شمول القائمةوالتطبيقية لعبارات  لغويةودقة الصياغة ال
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ضافة ، و رونها غير مناسبةي قد تعديل أو حذف أية معاييرو  ،المصغر النقال برنامج التعلم ا 
 التالي: عن ميالتحك عمليةنتائج  أسفرت وقد، رونها مناسبةقد يمعايير أخرى 

 والمؤشرات. معاييربعض ال صياغة تعديل -1
 لي:يوضحها الجدول التا ،( مؤشرات لعدم مالءمتهم للهدف من القائمة6حذف عدد ) -2

 (5)جدول 

 من قائمة المعايير األولية حذفتالمؤشرات التي  

 المعيـــــار المجال
عدد المؤشرات 

 ُحذفتالتي 

 المعايير التربوية

أن يُصمم محتوى البرنامج وفق األهداف 

لمستويات الطالب،  االتعليمية، وأن يكون مناسب

وخصائصهم، ويتناسب مع خصائص األجهزة 

 المحمولة.

1 

يتضمن برنامج التعلم المصغر النقال أنشطة  أن

 تعليمية متنوعة تحقق األهداف التعليمية.

1 

المعايير 

 التكنولوجية

ة في برنامج التعلم تكون الشاشة الرئيسأن 

المصغر النقال بسيطة، وجذابة، وتحتوي على 

 أدوات دعم الطالب.

1 

تكون شاشات برنامج التعلم المصغر النقال  أن

 بسيطة، وسهلة التنقل، وموحدة التصميم
1 

معايير التفاعل 

 والدعم والتوجيه

 أن تكون الفيديوهات المتزامنة في برنامج التعلم

المصغر النقال مناسبة، ومرتبطة باألهداف 

 والمحتوى.

1 

تكون الفيديوهات غير المتزامنة في برنامج  أن

 التعلم المصغر النقال مناسبة، ومرتبطة باألهداف

 والمحتوى.

1 

 ( مؤشرات6)    حذفتمجموع المؤشرات التي 

 يوضحها الجدول التالي: ( مؤشرات لمختلف المعايير4إضافة عدد ) -3
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 ( 6جدول )

 لقائمة المعايير األولية أضيفتالمؤشرات التي 

 ارـــــالمعي المجال
عدد المؤشرات 

 أُضيفتالتي 

 المعايير التربوية

أن يقدم برنامج التعلم المصغر النقال أهداف 

 تعليمية واضحة، ومحددة، وقابلة للقياس.
1 

أن يتضمن برنامج التعلم المصغر النقال أساليب 

تقويم متنوعة، ومناسبة لألهداف، والمحتوى 

 التعليمي المقدم.

1 

المعايير 

 التكنولوجية

أن تكون النصوص المستخدمة في برنامج التعلم 

 المصغر النقال واضحة، ومتباينة.
1 

أن يسمح برنامج التعلم المصغر النقال بأنواع  

 مختلفة من التفاعل بين الطالب والمعلم.
1 

 ات( مؤشر4)    أضيفتمجموع المؤشرات التي 

 تصبح أكثر إجرائية. ة بعض المؤشرات حتىغإعادة صيا
ائمة ت القوبعد القيام بالتعديالت السابقة في ضوء آراء ومقترحات السادة المحكمين أصبح  

 ( مؤشًرا. 50( معايير و)10في صورتها النهائية مكونة من )
 تقنني القائمة: 

الثبات، وذلك على نتائج تطبيق حساب التحقق من الصدق، و تم لتقنين القائمة  
ذلك و ليم، من األساتذة المتخصصين في تكنولوجيا التع د التعديل على عينة موسعةائمة بعالق

، ، مهمبعد صياغتها في شكل استبانة ذات تقدير ثالثي مكون من ثالث استجابات )مهم جًدا
 تجابةوتخصيص ثالث درجات لالستجابة )مهم جًدا( ودرجتين لالس ،غير مهم( أمام كل مؤشر
 ل من:ستجابة )غير مهم(. وبتحليل نتائج التطبيق أمكن حساب  ك)مهم(، ودرجة واحدة لال

الت صدق االتساق الداخلي للقائمة: وذلك بحساب معامل االرتباط بين كل مجال من مجا 
 ( قيم معامالت االرتباط.7االستبانة ومجموع المؤشرات ككل، ويوضح جدول )
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 ( 7جدول )

 المعايير ومجموع المؤشرات الكليمعامل ارتباط كل مجال من مجاالت استبانة 

 المعيــــــــــــــــــــــــار م
قيمة معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

، ضحةأن يقدم برنامج التعلم المصغر النقال أهداف تعليمية وا 1

 ومحددة، وقابلة للقياس.
0,91 0,01 

أن يُصمم محتوى البرنامج وفق األهداف التعليمية، وأن  2

لمستويات الطالب، وخصائصهم، ويتناسب مع  ايكون مناسبً 

 خصائص األجهزة المحمولة.

0,88 0,01 

أن يتضمن برنامج التعلم المصغر النقال أنشطة تعليمية  3

 متنوعة تحقق األهداف التعليمية.
0,81 0,01 

يتضمن برنامج التعلم المصغر النقال أساليب تقويم  أن 4

 متنوعة، ومناسبة لألهداف، والمحتوى التعليمي المقدم.
0,83 0,01 

ل ة في برنامج التعلم المصغر النقاأن تكون الشاشة الرئيس 5

 بسيطة، وجذابة، وتحتوي على أدوات دعم الطالب.
0,87 0,01 

تكون شاشات برنامج التعلم المصغر النقال بسيطة،  أن 6

 وسهلة التنقل، وموحدة التصميم.
0,90 0,01 

أن تكون النصوص المستخدمة في برنامج التعلم المصغر  7

 النقال واضحة، ومتباينة.
0,82 0,01 

 تكون الفيديوهات المتزامنة في برنامج التعلم المصغر أن 8

 النقال مناسبة، ومرتبطة باألهداف والمحتوى.
0,88 0,01 

أن تكون الفيديوهات غير المتزامنة في برنامج التعلم  9

 المصغر النقال مناسبة، ومرتبطة باألهداف والمحتوى.
0,86 0,01 

 يسمح برنامج التعلم المصغر النقال بأنواع مختلفة من أن 10

 التفاعل بين الطالب والمعلم.
0,92 0,01 

ن (، مما يؤكد أ01,0) ا عند مستوى دالة إحصائيً  المعاييروقد اتضح أن جميع 
 عالية. داخليمتع بدرجة اتساق تت االستبانة

 :القائمةثبات  -1
 "ألفا كرونباخ"من خالل حساب قيمة معامل  قائمة المعاييرالتأكد من ثبات  تم

( 0,85)حيث بلغت قيمته اإلصدار الثاني والعشرون؛  ؛(SPSS)اإلحصائي باستخدام البرنامج 
 .عاليةتتصف بنسبة ثبات  االستبانةوهذا يعني أن 
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 التوصل للصيغة النهائية لقائمة املعايري:
جراء التعديالت الال قائمة المعايير صدق وثبات التحقق من بعد  ء زمة سواإحصائًيا، وا 

ئية الصورة النهاصيغت راء السادة المحكمين فة، أو الحذف، أوالتعديل في ضوء آباإلضا
تزامن )الم ديو التفاعلييتصميم برنامج التعلم المصغر النقال القائم على الفلقائمة معايير 
ا كما يوضحه ،( مؤشًرا50، )( معايير10)من ( والتي تكونت 2)ملحق: وغير المتزامن( 
 الجدول التالي:

 ( 8جدول )

 توزيع المؤشرات على معايير الصورة النهائية لقائمة المعايير

عدد  المعيـــــــــــــــــار المجال م

 المؤشرات

1 
المعايير 

 التربوية

ية أن يقدم برنامج التعلم المصغر النقال أهداف تعليم .1

 واضحة، ومحددة، وقابلة للقياس.
5 

أن يُصمم محتوى البرنامج وفق األهداف التعليمية،  .2

لمستويات الطالب، وخصائصهم،  اوأن يكون مناسبً 

 ويتناسب مع خصائص األجهزة المحمولة.

5 

أن يتضمن برنامج التعلم المصغر النقال أنشطة  .3

 تعليمية متنوعة تحقق األهداف التعليمية.
5 

يم يتضمن برنامج التعلم المصغر النقال أساليب تقو أن .4

متنوعة، ومناسبة لألهداف، والمحتوى التعليمي 

 المقدم.

5 

2 
المعايير 

 التكنولوجية

ة في برنامج التعلم المصغر أن تكون الشاشة الرئيس .5

النقال بسيطة، وجذابة، وتحتوي على أدوات دعم 

 الطالب.

5 

تكون شاشات برنامج التعلم المصغر النقال  أن .6

 بسيطة، وسهلة التنقل، وموحدة التصميم.
5 

أن تكون النصوص المستخدمة في برنامج التعلم  .7

 المصغر النقال واضحة، ومتباينة.
5 

3 

معايير 

التفاعل 

والدعم 

 والتوجيه

تكون الفيديوهات المتزامنة في برنامج التعلم  أن .8

المصغر النقال مناسبة، ومرتبطة باألهداف 

 والمحتوى.

5 

لم أن تكون الفيديوهات غير المتزامنة في برنامج التع .9

المصغر النقال مناسبة، ومرتبطة باألهداف 

 والمحتوى.

5 

فة يسمح برنامج التعلم المصغر النقال بأنواع مختل أن .10

 من التفاعل بين الطالب والمعلم.
5 

 ا( مؤشر50) للمؤشــــــــــــــــــــــــرات  مجموع الكليال
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تعلم برنامج الما معايير تصميم البحث:  أسئلةمن  الثاني السؤالعن  أجيبفقد وهكذا 
لتنمية التحصيل  التفاعلي )المتزامن، وغير المتزامن(الفيديو قائم على المصغر النقال ال

 ؟طالب كلية التربيةومهارات التعلم الموجه ذاتًيا لدى 
 :اجلزارلنموذج  اوفًق لنقار البرنامج التعلم املصغثالثا: تصميم وتطوير 

على  قالعلم المصغر الننامج التبر يم اعتمد الباحث في تصم :تصميم املعاجلات التجريبية
دة والذي يهدف إلى مساع ،للتصميم التعليمي Elgazzar (2014)نموذج عبداللطيف الجزار 

 لة عبرالمعلمين والباحثين على تطوير الدروس والوحدات التعليمية كمنظومة فعاو الطالب 
للطيف عبد ا ويتكون نموذج ،ليناسب التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد ُحدِّثالويب، والذي 

 مراحل أساسية تتضمن:  ستر من الجزا
مرحلة التحليل أول مرحلة يتم البدء بها في  دعتُ : Analysis مرحلة التحليل املرحلة األوىل:

 : تاليةالخطوات ال ويندرج تحتها ،ا لنموذج الجزاروفقً برنامج التعلم المصغر النقال 
 اد أو وضع معايير دعإISD) Instructional Systems Development ) لبرنامج التعلم

اعلي الفيديو التففي  الحالي في البحث النقالتتمثل بيئة التعلم  المصغر النقال:
 معايير راعاةمع م بيئة التعلم النقالحيث قام الباحث بتصميم  )المتزامن، وغير المتزامن(؛

 تصميم النشاط. 

  ب المتطل والتعلم ،وتعلمهم السابق ،المستهدفين للطالبخصائص األساسية التحليل
تي ال بالطالوالمعرفية وفعاليتها: أهم خصائص  ،والمهارات المعلوماتية ،تواجده لديهم

امن، )المتز  برنامج التعلم المصغر النقال القائم على الفيديو التفاعليعند تصميم  روعيت
 : وغير المتزامن( هي

 (. 22 - 20بين ) مالمرحلة العمرية: تتراوح أعماره 

  وطالبة طالب   (250): الطالبعدد . 

  :ناثنوعهم  . ذكور وا 

  ل مع ومهارات التعام ،مهارات استخدام الحاسب اآللي األساسية الطالبيتوفر لدى
ات معلومواستخدامها في البحث عن ال -ومن بينها الهواتف الذكية -األجهزة النقالة 

 . أو التواصل مع بقية الزمالء
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  لي و التفاعمن خالل الفيديم األنشطة التعليمية لتعل استعداد عال   ملديه الطالبجميع
 في بيئة التعلم النقال.

  :وعقلية ،تتميز هذه المرحلة بعدة خصائص جسميةالتصنيف العقلي المعرفي، 
 ؛نقالالتعلم المصغر الالباحث هذه الخصائص في  ىوانفعالية، وقد راع ،واجتماعية
الباحث أن ى راعفقد نشط ويتحمل مسؤولية تعلمه. وبذلك  الطالب عنصرحيث إن 

ك كذلو  .وتأكيد الذات ،وتحمل المسؤولية ،هذه المرحلة تتميز بالنزعة االستقاللية
شاط فيها إلى تحقيق التوازن بين الن الطالبالباحث أن هذه المرحلة يميل  ىراع

م اركتهمع اآلخرين ومشالفكري واالجتماعي والبدني، ويبدأ اإلحساس بالود واأللفة 
عض ببرنامج التعلم المصغر النقال يحتوي على حياتهم، بأن جعل التعلم من خالل 

 . األنشطة التشاركية
  دى لفر اتو ال ي :الطالبتحديد النقص في الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية لدى

 يمهاأو تقد معرفة بالتطبيقات المستخدمة في إنتاج الفيديوهات التفاعلية الطالب
- كثرةبسواء بشكل متزامن أو غير متزامن، كما أنهم ال يستخدمون األجهزة النقالة 

ل في األغراض التعليمية؛ حيث الحظ الباحث من خال  -ومن بينها الهواتف الذكية
منهور عة دإشرافه على الدروس التطبيقية لمقرر تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جام

ب لألجهزة النقالة في تنفيذ األنشطة التطبيقية الخاصة ضعف استخدام الطال
، حثالبا وهو األمر الذي أوضحته نتائج الدراسة االستكشافية التي قام بها بالمقرر.

م من المفاهيم التطبيقية لمقرر تكنولوجيا التعلي الكتساب مومن هنا ظهرت حاجته
ير ن وغخالل برنامج التعلم المصغر النقال القائم على الفيديو التفاعلي )المتزام

 .المتزامن(
  والغرض العام: للطالبتحديد الحاجات التعليمية أو المهارات المطلوب إكسابها 

أحدث توصيف للمقرر، كما ( وفق 1أهم موضوعات مقرر تكنولوجيا التعليم ) ُحددت
 بمهارات التعلم الموجه ذاتًيا الالزمة لطالب الفرقة الثانية بكلية التربية،قائمة  صيغت

لبرنامج التعلم المصغر النقال القائم الهدف العام  بصياغةقام الباحث وفي ضوء ذلك 
يلية في تنمية الجوانب التحصوهو:  على الفيديو التفاعلي )المتزامن، وغير المتزامن(
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فضال عن تنمية مهارات التعلم الموجه ذاتًيا لدى طالب  ،مقرر تكنولوجيا التعليم
 . الفرقة الثانية بكلية التربية

 إدارة التعلم نظام و  ،والموارد الرقمية المتاحة ،تحليل المصادر LMS ،م إدارة ونظا
يزات التجهو  ،اإلمكاناتتمثلت والقيود:  ،والعقبات ،وكائنات التعلم المتاحة ،المحتوى

لخاصة الهواتف النقالة امكن استخدامها في أالتعليمية المتوفرة والمتاحة والتي 
 ثوقةحيث توجد مصادر إلكترونية مو  ؛ال توجد حاجة لنظام إدارة محتوىبالطالب، و 

بطئ سرعة  :العقبات التي واجهت الباحثومن على اإلنترنت تدعم المحتوى. 
 . مكانات الخاصة بهواتف بعض الطالب، وضعف اإلاإلنترنت

 :الخطوات التالية ويندرج تحتها :nDesig مرحلة التصميم املرحلة الثانية:
  وضع األهداف التعليمية في شكلABCD  بناء على االحتياجات وتحليل األهداف

 لمذكورمن الهدف العام ا المشتقةقائمة باألهداف السلوكية  وضع الباحثوترتيبها: 
 ادةالس على وُعر ضتالمعرفي،  المجال لمستويات "بلوم"ا، وذلك حسب تصنيف سابقً 

إلى  توصلتم ال مَّ ث  ومن ا آلرائهم، التعديالت وفقً  وأجريت، افيه راءالمحكمين إلبداء اآل
 قائمة األهداف في صورتها النهائية.

 وتجميعها في وحدات أو ،تحديد عناصر المحتوى التعليمي لألهداف التعليمية 
عناصر المحتوى التي تحقق األهداف التعليمية المرجوة،  حدد الباحثدروس: 

ه در ومصا بتكنولوجيا التعليموبالرجوع إلى األدبيات والدراسات السابقة الخاصة 
ن يمكإلى المحتوى التعليمي الذي  ، تم التوصلالخاصة بطالب المرحلة الجامعية

م ، وقد تم تقسيتكنولوجيا التعليمتقديمه من خالل المحاضرات النظرية لمقرر 
 المحتوى التعليمي إلى الموضوعات التالية: 

 االتصال التعليمي وأهميته               
       تصميم التعليم وأهم خطواته   
 المحاكاة التعليمية        
  الوسائط المتعددة اإللكترونية 

 الفيديوهات التعليمية        



 ......................................................... تصميم برنامج تعلم مصغر نقال قائم على الفيديو التفاعلي

- 56 - 
 

 السادة المحكمين والخبراء في مجالالباحث المحتوى على مجموعة من  عرض ثم
ة بهدف معرفة مدى مالءمة المحتوى لألهداف المحددة، ودق تكنولوجيا التعليم

الصياغة التطبيقية واللغوية للمحتوى، ومدى مالءمة مستوى الهدف للفئة 
ووضعه في  المحكمين تم تعديل المحتوى،السادة المستفيدة، وفي ضوء آراء 

 صورته النهائية. 
 بناء باحث تصميم التقييم واالختبارات مرجعية المعيار واالختبارات القبلية: قام الب

ياس لق ؛التحصيلي في مقرر تكنولوجيا التعليمختبار الا - االختبار محكي المرجع
ول وقد استعان الباحث بجد الطالب،لتطبيقه على  ؛مدى تحقق األهداف التعليمية

حيث حدد من خالله عدد الفقرات الخاصة بكل  ؛اصفات في إعداد االختبارالمو 
، ثم قدم االختباروبكل هدف تعليمي، ثم تحقق الباحث من صدق وثبات  ،موضوع
اس لقيلك وذ ؛وفق التصميم التجريبي للبحثا ا ثم بعديً قبليً  للطالب االختبارالباحث 

 نق نَّ و رات التعلم الموجه ذاتًيا، الباحث مقياس لمهاصمم كما  مدى تحقق األهداف.
م ثومن  ،هذا المقياس من خالل تطبيقه على عينة استطالعية مماثلة لعينة البحث

ي لبعدتم حساب الصدق والثبات الخاص بالمقياس وأصبح جاهًزا للتطبيق القبلي ثم ا
 وفق التصميم التجريبي للبحث.  

 ي(، جماع /)فردي واألنشطة، والتفاعلالمصادر، وتتضمن:  ،تصميم خبرات المتعلمين
في  بالطالدور المعلم في كل هدف: تمثلت خبرات و ، والمواقع اإللكترونيةروابط وال

 ،ىالمحتو متاحة على اإلنترنت والمرتبطة بال اإللكترونيةمصادر إمكانية البحث في ال
، همل منبكوالتي تمثلت في الهواتف الذكية الخاصة  ،وذلك باستخدام األجهزة النقالة

 الباحث قائمة بهذه المصادر اإللكترونية، وقد حرص الباحث على فحص أعدوقد 
تأكد لا، وكذلك موتوسع مداركه الطالبهذه المصادر للتأكد من أنها ستثير اهتمام 

ى ستو وم ،والشمول ،والحداثة ،فر الدقة التطبيقيةامن مدى مالءمتها للمحتوى، وتو 
 ،واقعم، وصور، مقاطع فيديو المصادر اإللكترونية بيناألمان بها. وقد تنوعت هذه 

من خالل تفاعل  حققتجميع األهداف و . ورسوم تخطيطية، وعروض تقديمية،
 ، والذي تمثل في: برنامج التعلم المصغر النقالالطالب داخل 
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ع م الطالبم من خالل تفاعل ت، و برنامج التعلم المصغر النقالالتفاعل مع  -أ 
فاعل مع المصادر اإللكترونية الخارجية، وت الطالب، وتفاعل البرنامجواجهة 

م الرسو و  ،والصور ،الطالب مع السياق، والتفاعل البصري مع لقطات الفيديو
 التخطيطية، واألسئلة المتضمنة في كل فيديو.

 )تفاعل األقران(، حيث يوزع الطالب بشكل بعضهم البعضمع الطالب تفاعل  -ب 
 النقاش والحوار أثناء تطبيق النشاط. مث بينه، ويحدعشوائي

 ألولىاجريبية بالنسبة لطالب المجموعة الت، )المعلم( تفاعل الطالب مع الباحث -ج 
علي التفا برنامج التعلم المصغر النقال القائم على الفيديو من والخاصة بالتعلم
 قشة معحوار ومنا ُيدار ،مشاهدة مقطع الفيديو بعد االنتهاء منالمتزامن فإنه 

 دورولقد تمثل . الطالب لإلجابة عن السؤال الوارد في نهاية عرض المقطع
ب أما بالنسبة لطاللنشاط، تنفيذ الطالب لالباحث في التوجيه فقط أثناء 

نقال غر الالمجموعة التجريبية الثانية والخاصة بالتعلم عبر برنامج التعلم المص
ة مشاهد من بعد انتهاء الطالبر المتزامن فإنه القائم على الفيديو التفاعلي غي

، ثم  نهايةكل طالب باإلجابة عن األسئلة الواردة في ال قومديو ييكافة مقاطع الف
على إجابات  ؛ حيث يطلع الباحثللباحث عبر مجموعة "التليجرام" يرسلها

غير  األداءوتصحيح  ،الصحيح األداءتأكيد ل ؛تغذية راجعة ويقدمالطالب 
 . حالصحي

 اختيار العناصر البديلة للوسائط المتعددة للتجارب في المواد واألنشطة التعليمية، 
في هذه الخطوة بدائل مصادر  ُحددتللوسائط المتعددة:  وتحديد االختيار النهائي

وقد ، عنصر من عناصر المحتوىووسائطه المتعددة بناء على أهداف كل  ،التعلم
إلكترونية، ورسوم  مواقع، وصور، و بين مقاطع فيديو هذه المصادر تنوعت

 الباحث أن تكون موثوقة المصدر. ى، وقد راعوعروض تقديمية تخطيطية،

  :في هذه الخطوة الوسائط والمواد  اختيرتاختيار عناصر الوسائط والمواد التعليمية
الذي يحقق م المحتوى يقدلتالباحث مصادر إلكترونية  اختارحيث  ؛امسبقً  ُحددتالتي 

هذه  تنوعتو بشكل مناسب للفئة المستهدفة،  لألنشطة التطبيقية األهداف التعليمية
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وعروض  ،ومقاطع فيديو إلكترونية، ورسوم تخطيطية، مواقعصور، و بين  المصادر
 الباحث أن تكون موثوقة المصدر. ى، وقد راعتقديمية

  احث الب صممواألنشطة: تصميم الرسالة والسيناريو للوسائط المختارة في الموارد
وغير  زامن،برنامج التعلم المصغر النقال القائم على الفيديو التفاعلي )المتسيناريو 
وب، )رقم الشاشة، العنوان، محتوى الشاشة، النص المكت :تضمن، والذي المتزامن(

المحكمين، السادة على مجموعة من  عرضهكروكي اإلطار، أسلوب االنتقال(. ثم 
ومدى مناسبة  ،دى مناسبة تقسيم المحتوى والنصوص بين الشاشاتبهدف معرفة م
ن ومدى مناسبة أسلوب االنتقال بي ،والعناصر ،وتوزيع القوائم ،تصميم الصفحة

 المحتوى، ووضع المحتوى في ُعدِّلالمحكمين السادة ضوء آراء  وفيالصفحات. 
لفيديو القائم على ابرنامج التعلم المصغر النقال الباحث صمم صورته النهائية، ثم 

 . التفاعلي )المتزامن، وغير المتزامن(

 اع في هذه الخطوة اتب روعيوواجهة المتعلم:  ،والتحكم ،تصميم أساليب اإلبحار
تعلم الطالب مع برنامج الأساليب اإلبحار واالنسياب المتشعبة المناسبة لتفاعل 
ار اختي، و وغير المتزامن(المصغر النقال القائم على الفيديو التفاعلي )المتزامن، 

ع، لموقالضغط على صورة أو أزرار في ا :والتي تتمثل في ،أشكال التفاعل مع الموقع
مر والكتابة على لوحة المفاتيح في مربع نص مخصص لإلدخال، واختيار عنصر أو أ

 وقعالم أجزاء من قائمة منسدلة يتم عن طريقها التفريع واالختيار، والتنقل بين
  .إللكترونية الخارجية من خالل عالمات التبويب في المستعرضوالمصادر ا

  تصميم النماذج التعليمية والمتغيرات ونظريات التعلم والتعاون وهيكلة المحتوى
ستراتيجيات التعلمية واألحداث الجانبية وأي ابتكارات في التصميم: تصميم اإل

مصطفى، كرم فتحي ؛ وأ2003خميس، محمد عطية )على النحو التالي والتعليمية 
2014 :) 

حيث  ؛تعريف المتعلم بأهداف التعلم: من خالل صفحة خاصة بأهداف التعلم - 1
مع مراعاة  للطالبأهداف التعلم فيها بطريقة مبسطة ومناسبة  ُوضحت

 االختصار في تقديمها. 
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النقال  لمصغربرنامج التعلم ااستثارة الدافعية واالستعداد للتعليم: من خالل إعداد  -2
ويق بشكل جيد، وتشالقائم على الفيديو التفاعلي)المتزامن وغير المتزامن( 

وعة ع تعلمها عبر مجممبعناصر المحتوى المز  موذلك بتعريفه الطالب،وتحفيز 
 .الفيديوهات التفاعلية سواء بشكل متزامن أو غير متزامن

 تعليمي ا لتحقيق هدفمعً  طالبينتعاون كل ي التعليم التعاوني اإللكتروني: حيث - 3 
بر عإمكانية مشاهدة الفيديو الخاص بالمحتوى والتفاعل معه محدد متمثل في 

لمتصل امن خالل استخدام جهاز الهاتف النقال اإلجابة عن األسئلة الواردة به 
 .باإلنترنت

 سئلةاألتخلل كل فيديو تفاعلي مجموعة من االكتشاف اإللكتروني الموجه: - 4 
ن ا بالحيرة والتساؤل، ودفعهم إلى البحث عشعورً  الطالبلدى  التي أثارت
 الصحيحة والمفاهيم التي تمكنهم من تقديم الحلول ،والحقائق ،المعلومات

 . لموضوع الفيديو التعليمي المقدم
بمجموعة من األنشطة الخاصة  قام الطالبستراتيجيات الدراسة النشطة: إ - 5

من خالل األسئلة جابات واالستنتاج والبحث عن اإل ،المعلوماتمعالجة ب
المتنوعة التي تخللت الفيديوهات التي شكلت األساس في برنامج التعلم 

 . المصغر النقال
  ير ن وغ)المتزام برنامج التعلم المصغر النقال القائم على الفيديو التفاعليتصميم

لب بحيث يقوم الطا ،الباحث األهداف التعليمية في صورة أسئلة صاغ: المتزامن(
نقال، االطالع على فيديو التعزيز الموجود في بيئة التعلم البعد  عنهاباإلجابة 

ر غي أمسواء بشكل متزامن  واستخراج اإلجابة ،المحدد من قبل الباحث وقراءتهو 
 متزامن.

 االتصال داخلالبرنامجداخل وخارج متزامن ال تحديد أدوات االتصال المتزامن وغير : 
يتواصل الطالب مع حيث  ؛امتزامن اتصاال قد يكون :برنامج التعلم المصغر النقال

بعضهم البعض من خالل تطبيقات التواصل االجتماعي المختلفة للمساعدة في 
 ،اإلجابة عن األسئلة التي يطرحها ميسر التعلم في نهاية كل مقطع فيديو قصير

أثناء ا لوجه بعد االنتهاء من النشاط وجهً  والطالبال مباشر بين الباحث وكذلك اتص



 ......................................................... تصميم برنامج تعلم مصغر نقال قائم على الفيديو التفاعلي

- 60 - 
 

وتمثل ذلك فيما يرتبط بتفاعالت  ،متزامنغير ويوجد اتصال  ،التغذية الراجعة تقديم
مقاطع الفيديو التفاعلي الخاص بكل  إليها ُترسل المجموعة التجريببة الثانية والتي

  الخاصة بالمقرر. محاضرة عبر قناة التليجرام
   دارة وتجميع ودعم ه عن طريق توجي يتم التسجيل: الطالبتصميم نظام تسجيل وا 

قطع مأي سؤال بعد مشاهدة  عناإلجابة قبل البدء في اسم كل منهم بكتابة الطالب 
 على متم من خالل تصميم إرشادات تساعدهفقد  الطالبدعم وفيما يخص . الفيديو
 ةستخدام غرفالتي تتخلل مقاطع الفيديو سواء بالة األسئن ع إلجابةكيفية ا

 نع اإلجابةأثناء التواصل المتزامن أو حتى كيفية  Chatting roomالمحادثات 
ج رنامستخدام بااألسئلة التي تتخلل الفيديوهات التفاعلية غير المتزامن من خالل 

Edpuzzle . 

  الل وتم ذلك من خ :النقال المصغر التعلم برنامجتخطيط معلومات وعناصر و تصميم
 ما يلي:

مج برناوالوصول إلى  ،والمساعدة ،والدليل ،والتنقل ،تصميم تخطيط المكونات-أ 
ائم قال القبرنامج التعلم المصغر النلتصميم  :مغلق( /مفتوحالتعلم المصغر النقال )

فحات صسيناريو لجميع ُأنشئ ، على الفيديو التفاعلي )المتزامن وغير المتزامن(
 ،وتنظيمها ،وكيفية تنسيق العناصر ،، وهي عبارة عن مخطط للصفحاتالبرنامج

. لصفحاتغيرها. وتحديد كيفية الربط بين ا أم ،ا، رسوًما، صوًراسواء كانت نصوصً 
الطالب عنوان البريد اإللكتروني الخاص سجل يحيث  ؛وتصميم صفحة للتواصل

 صفحة إرشادات للطالب.بكل منهم، فضال عن تصميم 

 االسم، الشعار، وتصميم المعلومات األساسية: ،تصميم صفحة دليل للمعلم -ب 
ص بها خا لبرنامج التعلم المصغر النقال، وشعارعنوان  ُصمم :نيالالفتة، المطور 

 ويعبر عنها الشكل التالي:، illustrator "اإللستريتور"باستخدام برنامج 
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 ( شعار برنامج التعلم المصغر النقال11شكل )

 ة: ومت ذلك وفق اخلطوات التالي ، roductionP مرحلة اإلنتاج واإلنشاء املرحلة الثالثة:

غير و زامن تلمديو التفاعلي )ايالمصغر النقال القائم على الف التعلمبرنامج إنتاج مكونات  -1
 :المتزامن(

 صولحتم ال :على الوسائط المتاحة، والموارد، واألنشطة، وكائنات التعلم الحصول 
ي تحتو  التيو  ،اإلنترنت والمنشورة عبروالمصادر اإللكترونية الموثوقة  ،على الصور

بر انات ومصادر المعلومات عالبحث في قواعد البيالمحتوى العلمي من خالل على 
 .رنتاإلنت

  :على تطبيق  ُاعتمدإنتاج فيديوهات التعلم المتزامنةJitsi meet وهات ييدفي تقديم ف
 اموذجً نالي ويوضح الشكل الت ،الخاصة ببرنامج التعلم المصغر النقال ةالتعلم المتزامن

 لشاشة أحد فيديوهات التعلم المتزامن:

 
 Jitsi meetتطبيق  استخدام( نموذج ألحد الفيديوهات التفاعلية المتزامنة ب12شكل )
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 برنامج  على ُاعتمدالتفاعلية غير المتزامنة:  إنتاج الفيديوهاتCametasia Studio 

إلنتاج مقاطع الفيديو الخاصة بمحتوى المقرر  Adobe Premier ccو برنامج   (9)
إلنتاج الفيديوهات التفاعلية  Edpuzzleموقع  ُاستخدمومن ثم  ،في صورتها األولية

ا ويوضح الشكل التالي نموذجً  ،غير المتزامنة الخاصة ببرنامج التعلم المصغر النقال
 مج أثناء إضافة األسئلة للفيديو:الشاشات الخاصة بالبرنا ىحدإل

 
 نةالفيديوهات التفاعلية غير المتزام إلنتاج Edpuzzle( نموذج لشاشة برنامج 13شكل )

  :على مجموعة "تليجرام"  ُاعتمدآلية التواصل غير المتزامنTelegramإلرسال ؛ 
لتي ات األحد الفيديوه اويوضح الشكل التالي نموذجً  ،الفيديوهات التفاعلية للطالب

 للطالب عبر تلك القناة: ُأرسلت

 
شاشات مجموعة "التليجرام" المستخدمة إلرسال الفيديوهات  ىحد( نموذج إل14شكل )

 التفاعلية غير المتزامنة للطالب
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 وضح ي : رتعديل أو إنتاج الوسائط المتعددة، والموارد، واألنشطة، وغيرها من العناص
إلى  وغير المتوفرة وتحتاج ،والتي تحتاج الى تعديل ،المتوفرة( المواد 9جدول )
 إنتاج.

 (9جدول )

 تعديل أو إنتاج الوسائط المتعددة، والموارد، واألنشطة، وغيرها من العناصر 

 التسهيالت األجهزة المواد محتوى التعلم

موضوعات مقرر 

 تكنولوجيا التعليم

 جهاز حاسب آلي  النصوص

   "برنامج "أوفيسOffice 

365 

 اتصال باإلنترنت 

 إنتاج جديد 

 جهاز حاسب آلي  الصور

  برنامجAdobe 

illustrator 

 اتصال باإلنترنت 

 اقتناء من متوفر 

 تعديل 

 إنتاج جديد 

 جهاز حاسب آلي  الفيديوهات

   برنامجCamtasia 

studio 9 

 اتصال باإلنترنت 

 اقتناء من متوفر 

 تعديل 

 إنتاج جديد 

 حاسب آلي جهاز  قعاالمو

   موقعEdpuzzle 

 اتصال باإلنترنت 

 إنتاج جديد 

بيئة برنامج 

التعلم المصغر 

 النقال

 جهاز حاسب آلي 

   موقعappsgeyser.com 

  منصةSchoology 

 اتصال باإلنترنت 

 إنتاج جديد 

  :رقمنة وتخزين عناصر الوسائط المتعددة 

 . Office 365  (Word 365)النصوص ببرنامج   ُعدلت -
 .Adobe illustratorالصور ببرنامج الفوتوشوب  عدلت -
وبرنامج Camtasia studio 9 ببرنامج الفوتوشوب  الفيديوهات عدلت -

Adobe Premier cc. 
ل - ، وتم /https://appsgeyser.comالموقع إلى تطبيق من خالل موقع  ُحوِّ

 Schoologyرفعه على منصة 
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 وتخزين عناصر الوسائط المتعددة:  رقمنة 

فيديو برنامج التعلم المصغر النقال القائم على الإنتاج المعلومات وتخطيط مكونات  -2
  :التفاعلي )المتزامن، وغير المتزامن(

 نماذج جوجل  صفحات التواصل مع الطالب باستخدام ُأنتجتGoogle Forms بناء ،
 الثانية من التصميم التعليمي.ا في الخطوة على التصميم المقدم مسبقً 

 امن، المتز صفحات برنامج التعلم المصغر النقال القائم على الفيديو التفاعلي ) أنتجت
، وذلك في ضوء Google Sitesمواقع جوجل  وغير المتزامن( عن طريق استخدام
برنامج التعلم الباحث عند إنتاج صفحات  ىالرسم التخطيطي للموقع، وقد راع

ام لتز اال ال القائم على الفيديو التفاعلي )المتزامن، وغير المتزامن( المصغر النق
نتاج المواقع التعليمية التربوية والتكنولوجية.  بمعايير تصميم وا 

 اعليصفحات مواقع برنامج التعلم المصغر النقال القائم على الفيديو التف ُحولت 
ل ن خال مألجهزة النقالة )المتزامن، وغير المتزامن( إلى تطبيقات يمكن عرضها على ا

ويوضح الشكل ، Schoology، وتم رفعه على منصة /https://appsgeyser.comموقع 
زة على شاشات األجه ات الخاصة بأدوات البحثالتالي األيقونة الخاصة بالتطبيق

 النقالة:

 
 لنقالةابرنامج التعلم المصغر النقال على شاشات األجهزة الخاصة بأدوات طبيقات الت( 15شكل )

ي لتفاعلالبرنامج التعلم المصغر النقال القائم على الفيديو  وليّ إنتاج النموذج األ  -3
 :)المتزامن، وغير المتزامن(
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  برنامج التعلم المصغر النقال القائم على الفيديو التفاعلي تحميل أو ربط مكونات
نماذج جوجل المستخدمة  ُربطتواالرتباطات الخارجية: )المتزامن، وغير المتزامن( 

المقدمة من خدمات  HTMLبخدمة التضمين بكود برنامج التعلم المصغر النقال في 
 جوجل. 

 ماذج ن ُرب طت :، وأدوات االتصال، وتسجيل وتجميع المتعلمين)وحدات(إعداد الدروس
 بخدمة برنامج التعلم المصغر النقالتزامني مع الجوجل المستخدمة في التواصل غير 

 المقدمة من خدمات جوجل. HTMLمين بكود التض

  ًابط لرو اض وتجريب عر قام الباحث ب :يم التكوينيو للتق ااستكمال النموذج وجعله جاهز
  .يم التكوينيو للتق ةجاهز  توأصبحاستكملت ، و برنامج التعلم المصغر النقالفي 

 :يةومت ذلك وفق اخلطوات التال ،tionEvalua مرحلة التقويم  املرحلة الرابعة:

يني، تكو برنامج التعلم المصغر النقال بشكل إجراء مجموعات صغيرة أو أفراد لتقييم  -1
ك على م ذلوت لمعايير، واستخدامها في البحوث التطويرية.لا الحكم والموافقة عليه وفقً و 

 النحو التالي:
  المحكمين: السادة على مجموعة من موقع برنامج التعلم المصغر النقال عرض

اء السادة الخبر على مجموعة من موقع برنامج التعلم المصغر النقال الباحث عرض 
بة المتخصصين في تكنولوجيا التعليم وأخصائي تصميم المواقع؛ للتأكد من مناسو 

 ؛يالتتهم عليه مع إجراء بعض التعدالموقع لمعايير تصميم المواقع، فأبدوا موافق
 غييرت ُاقترحكما لصفحة الرئيسة، بعض العبارات في اإعادة صياغة  تم اقتراححيث 
 وزيادة حجم الخط الخاص بالعناوين، فضال عن تعديل، اوين بعض العناصرعن

لة بعض صفحات برنامج التعلم المصغر النقال، وتعديل صياغة بعض األسئتنسيقات 
 يمي.نه الفيديو من محتوى تعلالتي تتخلل مقاطع الفيديو بحيث تتناسب مع ما تضم

  برنامج التعلم  ُطبقعلى مجموعة من المتعلمين: برنامج التعلم المصغر النقال تطبيق
للتعرف على مدى  طالًبا (30تكونت من )على عينة استطالعية المصغر النقال 

 ؛الطالبمالحظات  وُرصدتوسهولة التنقل،  ،ووضوح العناوين ،ستخداماالسهولة 
البداية صعوبة في وا واجهفقد  ،عدة مالحظات فراد العينة االستطالعيةى أأبد حيث

، Edpuzzleاالسئلة التي تتخلل عرض الفيديو من خالل موقع  عنفي كيفية اإلجابة 
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على ما اقترحه السادة المحكمون من إمكانية إضافة عرض توضيحي لكيفية  مدفاعتُ 
 اإلجابة عن األسئلة.

تهاء من لالنتهاء من التطوير التعليمي: بعد االن (نهائي /ملخص)إجراء تقييم تكميلي  -2
تجريب المحكمون، والتعديالت التي نتجت عن الالسادة عمل التعديالت التي أوصى بها 

 ث. للتجريب على عينة البح زاجاه برنامج التعلم المصغر النقال االستطالعي أصبح

 :ومت ذلك وفق اخلطوات التالية ، eUsمرحلة االستخدام  املرحلة اخلامسة:

  لخطوة اهذه  تم في :لبرنامج التعلم المصغر النقالاالستخدام الميداني والتنفيذ الكامل
 امعة دمنهور( لطالب الفرقة الثانية بكلية التربية ج1مقرر تكنولوجيا التعليم ) تقديم

ن، وغير زامي )المتباستخدام برنامج التعلم المصغر النقال القائم على الفيديو التفاعل
 ،لمقررإلكساب طالب الفرقة الثانية الجوانب المعرفية الخاصة با ؛المتزامن( وذلك

شكل ب الطالبم يقستم تحيث  ؛فضال عن تنمية مهارات التعلم الموجه ذاتًيا لديهم
ج البرنام وُقدِّم في ضوء التصميم التجريبي المقترح، ةعشوائي لمجموعات ثالث

ولى، األ  ديوهات التفاعلية المتزامنة لطالب المجموعة التجريبيةيعلى الف باالعتماد
منة لمتزااعلى الفيديوهات التفاعلية غير  باالعتمادالبرنامج في صورة أخرى  وُقدِّم

 ة طالببمناقشالباحث إلى قيام  لتجريبية الثانية، وتجدر اإلشارةلطالب المجموعة ا
 ثناءأألسئلة الواردة في نهاية مقطع كل فيديو المجموعة التجريبية األولى حول ا

وتم ة طالب المجموعة التجريبية الثانيتم تجميع استجابات  في حين ،تقديم اللقاء
 رسالا  ا للفيديوهات كاملة و عليها بشكل كلي بعد انتهاء مشاهدتهم جميعً  الرد

 . االستجابات الخاصة بكل منهم

  هذه د: تعبرنامج التعلم المصغر النقال فيالمتابعة، والدعم، والتقييم المستمر 
ير لما يقدمه من مساعدة في تطو  ؛المرحلة مرحلة لقياس فاعلية وكفاءة التعليم

 يمكنو تصميم برامج التعليم من خالل استخدام أساليب التقويم التي سبق تصميمها، 
 تقسيمها إلى: 

تفاعلي ديو الالقائم على الفي برنامج التعلم المصغر النقالتأكد من صالحية الروابط في ال -
 بشكل دوري.)المتزامن، وغير المتزامن( 
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 بالطالمواطن القوة والضعف واألخذ بآراء  ُحددت: لضعفنقاط االقوة و  نقاطتحديد  -
في ضوء  في برنامج التعلم المصغر النقالومن ثم التعديل  ،ومعرفة الصعوبات

 مالحظاتهم.
 عة والتعديلاملراج ياتعملومرحلة التغذية الراجعة  املرحلة السادسة:

مر لمستاحيث قام الباحث بالتعديل والتحسين  ؛تعد هذه المرحلة مالزمة لكل المراحل
بعد  المحكمينالسادة على كل خطوات المراحل عن طريق التغذية الراجعة المقدمة من قبل 

 مالحظاتهمالباحث في ضوء عدَّل في بعض األحيان، ثم  الطالبوكذلك  ،عرضها عليهم
هداف حقق األي، و الطالباحتياجات برنامج التعلم المصغر النقال لبي يحتى  ؛واقتراحاتهم

 المرجوة منه بكفاءة عالية. 
يمي ما التصميم التعلالبحث:  أسئلةمن  الثالث السؤالعن  ُأجيبكون قد يوبهذا 

ية ( لتنمالفيديو التفاعلي )المتزامن، وغير المتزامنقائم على لبرنامج المصغر النقال ال
 ؟طالب كلية التربيةالتحصيل ومهارات التعلم الموجه ذاتًيا لدى 

 أدوات البحث

 األدوات التالية: ُصممتالمرتبطة بتجربة البحث،  البياناتللحصول على 
 اختبار تحصيلي في مقرر تكنولوجيا التعليم -أ
 ذاتًيا.مقياس مهارات التعلم الموجه   -ب

 على النحو التالي: وُضبطت هذه األدوات وُقننت
 :معلييف مقرر تكنولوجيا التاالختبار التحصيلي  -1

ى لدليم لمقرر تكنولوجيا التعبغرض قياس الجانب المعرفي  ؛التحصيلياالختبار  ُأعد
 تمثلتل مراح كلية التربية جامعة دمنهور. وقد مر إعداد االختبار بعدةطالب الفرقة الثانية ب

 :في
  ا نولوجيقياس درجة التحصيل في مقرر تكتحديد الهدف من االختبار: يهدف االختبار إلى

 كلية التربية جامعة دمنهور. طالب الفرقة الثانية ب لدى التعليم
  :دَّ إعداد جدول مواصفات االختبار  الي:التعلى النحو فات االختبار جدول مواص ُأع 

 ( 10جدول )

 مواصفات االختبار التحصيلي لمقرر تكنولوجيا التعليم
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المستوى 

المعرفي 

 لألهداف

 التطبيق فما فوقه الفهم التذكر

األوزان 

النسبية 

 للموديول

مجموع 

األسئلة 

المرتبطة 

 بالموديوالت

األوزان 

النسبية 

 لألهداف

50,9% 33,3% 16,6% 

 الموديول
عدد 

 األهداف

عدد 

 األسئلة

عدد 

 األهداف

عدد 

 األسئلة

عدد 

 األهداف

عدد 

 األسئلة

االتصال 

التعليمي 

 وأهميته

4 6 2 2 1 2 20% 10 

تصميم 

التعليم وأهم 

 خطواته      

3 4 2 2 1 2 20% 8 

المحاكاة 

 التعليمية
2 4 2 2 1 1 20% 7 

الوسائط 

المتعددة 

 اإللكترونية

4 5 2 2 1 1 20% 8 

الفيديوهات 

 التعليمية
2 4 2 2 1 1 20% 7 

 40 %100 7 5 10 10 23 15 المجموع

  :باحث ال ىعوقد را ،االختبار في صورته األولية ُأعدإعداد االختبار في صورته المبدئية
ة ( سؤاال من نوعي40)االختبار تضمنووضوحها. وقد  ،دقة صياغة عبارات االختبار

 االستجابة )االختيار من متعدد(.األسئلة مقيدة 
  :مةالباحث تعليمات لالختبار بحيث تكون واضحة ومفهو  وضعوضع تعليمات االختبار، 

 :ذلك على النحو التاليو 
 برجاء قراءة التعليمات اآلتية: ،االختبارقبل أن تبدأ في اإلجابة على بنود     
 .لذلكالبيانات الشخصية في المكان المحدد  أكمل -
 .سؤاال 40يتضمن االختبار  -
 دقيقة. 60زمن االختبار  -
 اقرأ كل مفردة قراءة متأنية. -
 .من متعدد االختياراقرأ جميع البدائل المكتوبة أسفل كل مفردة في حالة بنود  -
 .المطروحةاختر إجابة واحدة من بين البدائل  -
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 ال تترك أي سؤال دون اختيار إجابة. -
 نهاية االختبار. تأكد من الضغط على زر "إرسال" في -
 أسئلةمن  سؤالنموذج لإلجابة الصحيحة لكل  ُوضعختبار: وضع نموذج إجابة لال 

 .( سؤاال40)تضمن االختبار الذي 
 :صدق االختبار من خالل: ُحدد صدق االختبار 
المحكمين في مجال السادة االختبار على مجموعة من  ُعرضصدق المحكمين:  -أ 

 من:تكنولوجيا التعليم للتأكد 
 الصياغة اللغوية ألسئلة االختبار. دقةمدى  -
 كلية التربية.الفرقة الثانية ب لطالبمدى مالءمة أسئلة االختبار  -
 مدى الدقة العلمية لألسئلة. -
 مدى مالءمة األسئلة لقياس الهدف منها. -
 ختبار.إضافة أي بنود ضرورية لال -
 حذف أي بنود غير ضرورية.  -
لة معادتم حساب معامل ثبات االختبار التحصيلي باستخدام   ختبار:الا تقدير ثبات -ب

 ؛ حيث بلغ معامل الثباتSPSSللثبات، وذلك من خالل برنامج "كيودر ريتشاردسون" 
 لثباتوهي قيمة مرتفعة، مما يشير إلى أن االختبار يتميز بدرجة عالية من ا( 0.799)

  (.1991)فؤاد أبوحطب، وآمال صادق، 
  طالع على آراء السادة المحكمينووضعه في الصورة النهائية: تم االتعديل االختبار، 

 ،وتعديل االختبار في ضوء مالحظاتهم التي اشتملت على إعادة صياغة عبارات االختبار
 (،3)ملحق:  االختبار في صورته النهائيةت صياغة ثم تم ،وتعديل بعض البدائل

حيث يسهل على الطالب الدخول ب  ، Google Formsوتصميمه من خالل نماذج جوجل 
لالختبار في بيئة التعلم المصغر النقال من خالل الضغط على الرابط التالي: 

https://forms.gle/bcRG1c963hMzbTBr9 ،  ويعبر الشكل التالي عن االختبار التحصيلي
 اإللكترونية:بعد تحويلة للصيغة 

https://forms.gle/bcRG1c963hMzbTBr9
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 اإللكترونية ( في صورته1( الشاشة األولى لالختبار التحصيلي في مقرر تكنولوجيا التعليم )16شكل )

  توظيف موقع تمappsgeyser.com   لتحويل االختبار من صفحة إنترنت إلى تطبيق
 يعبرو يمكن للطالب التعامل معه من خالل الهاتف في بيئة التعلم المصغر النقال، 
( 1م )الشكل التالي عن نماذج لشاشات االختبار التحصيلي لمقرر تكنولوجيا التعلي

 : Androidفي صورة تطبيق من تطبيقات األندرويد 

 
 ف النقال( عبر الهات1لشاشات االختبار التحصيلي في مقرر تكنولوجيا التعليم )( نماذج 17شكل )
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 مقياس مهارات التعلم املوجه ذاتًيا: -2

دَّ   من خالل الخطوات التالية: مقياس مهارات التعلم الموجه ذاتًيا ُأع 
 موزعة على خمسة، ( عبارة 30ثين )ن ثال : وتكون ماملقياس يف صورته املبدئية ُصمم 

 أبعاد على النحو التالي:
 ( 11جدول )

 في صورته المبدئية مهارات التعلم الموجه ذاتيًاأبعاد مقياس 

 عدد العبارات المتضمنة البعـــــــد م

 عبارات 6 الوعي بعملية التعلم 1

 عبارات 6 ستراتيجيات التعلمإتحديد  2

 عبارات 6 اختيار أنشطة التعلم 3

 عبارات 6 التقييم الذاتي 4

 عبارات 6 خرينالتعامل مع اآل 5

  ياس: من خالل عرضه على مجموعة من السادة المحكمين، وبإجراء ضبط المقوتم
س ( مكوًنا من خم3التعديالت تم الوصول إلى الصورة النهائية للمقياس )ملحق:

ة لثاني( عبارة لقياس مهارات التعلم الموجه ذاتًيا لدى طالب الفرقة ا25) ينوعشر 
لمبدئية ( عبارات من النسخة ا5) ُحذفبكلية التربية جامعة دمنهور، وبذلك يكون قد 

ليها رة إالسابق اإلشا ةوتم توزيع هذه العبارات على أبعاد المقياس الخمس ،للمقياس
 عبارات.( 5بحيث تضمن كل بعد ) ،بالتساوي

  :ا تم حساب معامل ثبات مقياس مهارات التعلم الموجه ذاتيً حساب ثبات المقياس
؛ حيث SPSSباستخدام معادلة "ألفا كرونباخ" العامة للثبات، وذلك من خالل برنامج 

يز وهي قيمة مرتفعة، مما يشير إلى أن المقياس يتم( 0.777)بلغ معامل الثبات 
  (.1991أبوحطب، وآمال صادق، )فؤاد  بدرجة عالية من الثبات

 نماذج جوجل  استخدمتGoogle Forms لتحويل المقياس إلى الصيغة اإللكترونية، 
ب لتعلم المصغر النقال، ويمكن للطالوالتي تسهل على الطالب التعامل معه في بيئة ا

الوصول للمقياس من خالل الضغط على الرابط التالي: 
https://forms.gle/WxArumMnRDXKwtmE7  ويعبر الشكل التالي عن الشاشة األولى

 لمقياس مهارات التعلم الموجه ذاتيا في صورته اإللكترونية: 

https://forms.gle/WxArumMnRDXKwtmE7
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 ( الشاشة األولى لمقياس مهارات التعلم الموجه ذاتيًا في صورته اإللكترونية18شكل )

  تم توظيف موقعappsgeyser.com   لتحويل المقياس من صفحة إنترنت إلى تطبيق
 يعبرو يمكن للطالب التعامل معه من خالل الهاتف في بيئة التعلم المصغر النقال، 

 الشكل التالي عن نماذج لشاشات مقياس مهارات التعلم الموجه ذاتيا في صورة
 : Androidتطبيق من تطبيقات األندرويد 

 
 ( نماذج لشاشات مقياس مهارات التعلم الموجه ذاتيًا عبر الهاتف النقال19شكل )
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 عينة البحث

من  الفرقة الثانية عام )جميع الشعب(عينة البحث بشكل عشوائي من طالب  اختيرت
بشكل  أفراد العينة ووزعتوطالبة،  ( طالب  168، بحيث تكونت من )بدمنهوركلية التربية 

 على النحو التالي: عشوائي على خمس مجموعات، وذلك
 ا وطالبة( طالبً 56وعددها ) ،المجموعة التجريبية األولى. 
 وطالبة ا( طالبً 56وعددها ) ،المجموعة التجريبية الثانية. 
 ( 56المجموعة الضابطة، وعددها ) ًوطالبة. اطالب 

 منهج البحث والتصميم التجرييب

اهج المن لذلك فقد استخدم الباحث ؛ألن البحث الحالي ُيعد من البحوث التطويرية نظًرا
 الثالثة التالية:

غر المنهج الوصفي: واستخدمه الباحث في تحديد معايير تصميم برنامج التعلم المص -4
 النقال القائم على الفيديو التفاعلي )المتزامن وغير المتزامن(.  

 لتعلماتطوير المنظومات التعليمية: واستخدمه الباحث في تصميم وتطوير برنامج  منهج -5
تخدام ك باسالمصغر النقال القائم على الفيديو التفاعلي )المتزامن وغير المتزامن(، وذل

 للتصميم والتطوير التعليمي. Elgazzar (2014)نموذج عبد اللطيف الجزار 

 واعتمد البحث علىتنفيذ تجربة البحث.  فيالمنهج التجريبي: واستخدمه الباحث  -6
ر ختبااال والمجموعة الضابطة ذات ينيتالتصميم التجريبي: تصميم المجموعتين التجريب

 البعدي.     -القبلي

 إجراء جتربة البحث

أدوات  ُطبقتتجربة البحث وفًقا للتصميم التجريبي الخاص بالبحث؛ حيث  ُطبقت
(، ومقياس مهارات التعلم الموجه 1البحث )االختبار التحصيلي في مقرر تكنولوجيا التعليم)

المعالجة التجريبية للمجموعتين  مواد ُطبقتذاتًيا( قبلًيا على المجموعات الثالثة، ومن ث مَّ 
لى ع التجريبيتين )المجموعة التجريبية األولى درست مقرر تكنولوجيا التعليم اعتماًدا

زامنة من خالل برنامج التعلم المصغر النقال، ودرست المجموعة تالفيديوهات التفاعلية الم
على الفيديوهات التفاعلية غير المتزامنة عبر قناة  التجريبية الثانية نفس المقرر اعتماًدا
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"التليجرام" من خالل برنامج التعلم المصغر النقال(، في حين درست المجموعة الضابطة نفس 
من خالل مجموعة من الفيديوهات غير التفاعلية الخاصة بكل موضوع من موضوعات لمقرر ا

)مجموعة  عبر شبكات التواصل االجتماعي التعليميةمع أداء بعض التكليفات والمهام  المقرر
بحث أدوات ال ُطبقتوخاصة في فترة تعليق الدراسة، وفي النهاية  ،Whats App)واتس آب 
 .ةالمجموعات الثالثبعدًيا على 

 املعاجلة اإلحصائية للبيانات

 اإلحصاء الوصفي للنتائج::  ًلاأو

 :(1لتعليم)ر تكنولوجيا ايف مقر يليتحصاالختبار الاإلحصاء الوصفي لنتائج تطبيق  -أ

 (1م)أسفرت نتائج التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي في مقرر تكنولوجيا التعلي
لية ئج التاالتجريبية األولى، والتجريبية الثانية، والضابطة عن النتا: ةالثالثللمجموعات 

 ( التالي:12والموضحة بجدول )
 ( 12جدول)

 (1اإلحصاء الوصفي لنتائج التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي في مقرر تكنولوجيا التعليم)

 المجموعة
 المتوسط الحد األقصى الحد األدنى العدد

االنحراف 

 المعياري

 2,318 35,79 40 30 56 التجريبية األولى 

 2,097 30,96 36 26 56 التجريبية الثانية 

 2,794 24,61 30 20 56 الضابطة 

 ( التالي:20ويمكن التعبير عن النتائج السابقة بشكل )
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 لتحصيليفي التطبيق البعدي لالختبار ا الثالث( مقارنة بين متوسطات درجات المجموعات 20شكل )

 (1في مقرر تكنولوجيا التعليم)

 جه ذاتًيا:لم املولتعاات اإلحصاء الوصفي لنتائج تطبيق مقياس مهار -ب

ات أسفرت نتائج التطبيق البعدي لمقياس مهارات التعلم الموجه ذاتًيا للمجموع
وضحة ، والموالضابطة عن النتائج التالية: التجريبية األولى، والتجريبية الثانية، ةالثالث

 ( التالي:13بجدول )
 (13جدول)

 اإلحصاء الوصفي لنتائج التطبيق البعدي لمقياس مهارات التعلم الموجه ذاتيًا  

 المجموعة
 المتوسط الحد األقصى الحد األدنى العدد

االنحراف 

 المعياري

 4,663 108,50 120 100 56 التجريبية األولى 

 2,740 114,95 120 108 56 التجريبية الثانية 

 2,812 76,05 85 70 56 الضابطة 

 ( التالي:21ويمكن التعبير عن النتائج السابقة بشكل )
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ارات ( مقارنة بين متوسطات درجات المجموعات الثالثة في التطبيق البعدي لمقياس مه21شكل )

 التعلم الموجه ذاتيًا

 أسئلة البحث:اإلجابة عن  ثانًيا 

ذاتًيا  ما مهارات التعلم الموجه: على األولنص السؤال األول: عن السؤال  ةاإلجاب -1
هذا  عن ُأجيبولقد  ؟كلية التربية جامعة دمنهورالالزمة لطالب الفرقة الثانية ب

مة من لقائحيث تكونت ا ،خالل اشتقاق قائمة بمهارات التعلم الموجه ذاتًيا السؤال من
 (. 1)ملحق:  ( مهاراة25)

ج برنامما معايير تصميم الثاني: نص السؤال الثاني على:  عن السؤال  ةاإلجاب -2
لتنمية  ؛زامن(الفيديو التفاعلي )المتزامن، وغير المتقائم على المصغر النقال التعلم ال

ذا ه عن جيبأُ ولقد  ؟طالب كلية التربيةالتحصيل ومهارات التعلم الموجه ذاتًيا لدى 
( 10) المعايير منقائمة حيث تكونت  ؛بالمعاييرالسؤال من خالل اشتقاق قائمة 

 . (2( مؤشًرا )ملحق:50)وة رئيس معايير

لبرنامج ما التصميم التعليمي  :على الثالثنص السؤال الثالث: عن السؤال  ةاإلجاب -3
لتنمية  ؛المتزامن(الفيديو التفاعلي )المتزامن، وغير قائم على المصغر النقال ال

عن هذا  أجيبولقد  ؟طالب كلية التربيةالتحصيل ومهارات التعلم الموجه ذاتًيا لدى 
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للتصميم  Elgazzar (2014)عبداللطيف الجزار شرح خطوات نموذج السؤال من خالل 
 لبيئة التعلم النقال. التعليمي

 :ثالثا:  اختبار صحة فروض البحث

حصيل يف مقرر املرتبطة بالت، ولبحثلث( الثال)األول، والثاني، وض ونتائج اختبار الفر -أ

، وذلك One Way ANOVAن األحاديالباحث تحليل التبايط بَّق  :(1تكنولوجيا التعليم )
( 14فجاءت النتائج على النحو الموضح بجدول) ،SPSSباستخدام الحزمة اإلحصائية 

 التالي:
 ( 14جدول )

 (1المرتبطة بالتحصيل في مقرر تكنولوجيا التعليم )نتائج تحليل التباين 

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 الداللة قيمة "ف"

 ** 300,476 1760,452 2 3520,905 بين المجموعات

   5,859 165 966,714 داخل المجموعات

    167 4487,619 المجموع

( السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 14ويتضح من جدول ) 
يا في اختبار التحصيل في مقرر تكنولوج ةالثالث( بين متوسط درجات المجموعات 0.01)

كاختبار  Tukey(، ولتحديد اتجاه هذه الفروق قام الباحث بتطبيق اختبار "توكي" 1التعليم )
 ( التالي:15فجاءت النتائج على النحو الموضح بجدول ) ،بعدي لتحديد وجهة الفروق

 (15جدول )

 نتائج اختبار "توكي" المرتبطة بعمليات بناء المعرفة 

المجموعات 

 والمتوسطات

 التجريبية األولى

35,79 

 التجريبية الثانية

30,96 

 المجموعة الضابطة

24,61 

 التجريبية األولى

35,79 
---- ** ** 

 التجريبية الثانية

30,96 
** --- ** 

 المجموعة الضابطة

24,61 
** ** --- 

 ( السابق ما يلي:15ويتضح من جدول )
 ( بين متوسط درجات المجموعة 0.01وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )

التجريبية األولى، ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل في مقرر 
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 وبذلكاألولى )األكبر في المتوسط(؛  لصالح المجموعة التجريبية( 1تكنولوجيا التعليم )

 فض الفرض األول للبحث، وقبول الفرض البديل.مت ر

 ( بين متوسط درجات المجموع0.01وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى داللة ) ة
قرر مالتجريبية الثانية، ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل في 

 وبذلكوسط(؛ الثانية )األكبر في المت ( لصالح المجموعة التجريبية1لوجيا التعليم )تكنو 

 .لبديلا، وقبول الفرض للبحثالثاني الفرض  مت رفض

 ( بين متوسط درجات المجموع0.01وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى داللة ) ة
في  حصيلي اختبار التالتجريبية األولى، ومتوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية ف

لمتوسط(؛ ااألولى )األكبر في  ( لصالح المجموعة التجريبية1مقرر تكنولوجيا التعليم )
 .بديلال لفرضوقبول ا ،للبحث الثالثالفرض  مت رفض وبذلك

رات التعلم املوجه املرتبطة مبها، ولبحثلس( السادو)الرابع، واخلامس، ض ونتائج اختبار الفر -ب

 :ذاتًيا

 ، وذلك باستخدام الحزمة اإلحصائية one way ANOVAالباحث تحليل التباين األحادي ط بَّق 
   SPSS،( التالي:16فجاءت النتائج على النحو الموضح بجدول ) 

 ( 16جدول )

 نتائج تحليل التباين المرتبطة بمهارات التعلم الموجه ذاتيًا

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 الداللة قيمة "ف"

 ** 1964,473 24331,827 2 48663,655 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات
2043,679 165 12,386 

 
 

    167 50707,333 المجموع

( 0.01( السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )16ويتضح من جدول )
اتجاه  تحديدبين متوسط درجات المجموعات الثالثة في مقياس مهارات التعلم الموجه ذاتًيا، ول

وق؛ كاختبار بعدي؛ لتحديد وجهة الفر  Tukeyالباحث اختبار "توكي"  ط بَّقهذه الفروق 
 ( التالي:17بجدول )فجاءت النتائج على النحو الموضح 
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 ( 17جدول )

 نتائج اختبار "توكي" المرتبطة بمهارات التعلم الموجه ذاتيًا

المجموعات 

 والمتوسطات

 التجريبية األولى

108,50 

 التجريبية الثانية

114,95 

 المجموعة الضابطة

76,05 

 التجريبية األولى

108,50 
---- ** ** 

 التجريبية الثانية

114,95 
** --- ** 

 المجموعة الضابطة

76,05 
** ** --- 

 ( السابق ما يلي:17ويتضح من جدول )
 ( بين0.01وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى داللة ) ة متوسط درجات المجموع

 التجريبية األولى، ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في مقياس مهارات التعلم
 الموجه ذاتًيا لصالح المجموعة التجريبية األولى)األكبر في المتوسط(؛ 

 .يللبدالفرض وقبول ا ،للبحث الرابعالفرض مت رفض  وبذلك
 ( بين متوسط درجات المجموع0.01وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى داللة ) ة

م التجريبية الثانية، ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في مقياس مهارات التعل
فض رمت  وبذلكالموجه ذاتًيا لصالح المجموعة التجريبية الثانية )األكبر في المتوسط( 

 .وقبول الفرض البديل ،للبحث اخلامسالفرض 

 ة ( بين متوسط درجات المجموع0.01اللة )وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى د
رات التجريبية األولى، ومتوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية في مقياس مها

 وبذلكسط(؛ التعلم الموجه ذاتًيا لصالح المجموعة التجريبية الثانية )األكبر في المتو 

 .ديلالب وقبول الفرض ،للبحث السادسيتم رفض الفرض 
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 :النتائج مناقشة وتفسري

( بني متوسط درجات طالب اجملموعة 0,01)وى مست يوجد فرق دال إحصائًيا عندالنتيجة األوىل: 

ار التحصيل يف عدًيا يف اختببلضابطة اوعة مالتجريبية األوىل، ومتوسط درجات طالب اجمل

 .ألوىلجملموعة التجريبية اا(، وذلك لصاحل 1مقرر تكنولوجيا التعليم )

  Elfeky & Masadehتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من "الفقي ومازده"

 Giurgiu  ودراسة "جورجيو"، Dingler et al.(2017) ينودراسة "دينجلر" وآخر  ،(2016)

حيث أشارت نتائج هذه الدراسات إلى فعالية  ؛  Rettger (2017)"ريتجر" ودراسة  ،(2017)
 التعلم المصغر المحمول في تنمية التحصيل األكاديمي لدى الطالب. 

 مبا يلي:النتيجة األوىل وميكن تفسري 

 يف: ملصغر النقالارنامج التعلم بن خالل مدمة ملقوهات التفاعلية املتزامنة ايأسهمت الفيد

 ر الطالب على التعمق في دراسة المحتوى، فضال عن السماح لهم بالتعبي مساعدة
 الحر عما يجول بأذهانهم من استفسارات أو تساؤالت.

  لعناصر إتقانهمتوفير تغذية راجعة فورية على تفاعالت الطالب؛ مما أسهم في 
 المحتوى.

  ن رة أذهافي استثا ساعدتالمساعدة في طرح مجموعة من األسئلة التفاعلية التي
بقائهمالطالب، و  ر عناص؛ مما انعكس على تحصيلهم لالنتباهفي حالة من اليقظة وا ا 

 المحتوى بإتقان.
 اوز ديوهات )الفترة الزمنية الخاصة بكل منها ال تتجيعرض مجموعة قصيرة من الف

 يز بين عناصر المحتوى بشكل جيد.يدقائق( مما ساعد الطالب على التم10
 طالبسئلة التفاعلية التي تخللت أجزاء الفيديو بما شجع التوفير مجموعة من األ 

على الربط بين مختلف عناصر موضوع التعلم؛ مما أسهم في إثارة اهتمامهم 
 وانتباههم.

 مساعدة الطالب على استدعاء المعلومات والخبرات السابقة ذات الصلة بموضوع 
 المعنى. يالتعلم مما ساعدهم على تحقيق التعلم ذ
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 سهم ما أبيئة تعلم شجعت الطالب على التفاعل سوًيا، وتحقيق تعلم األقران؛ م توفير
 في إتقان جميع طالب المجموعة التجريبية األولى لعناصر المحتوى.

 ء؛ لزمالمساعدة الطالب في تحديد أوجه االختالف بين أفكار كل منهم، وأفكار بقية ا
 ات الصلة بموضوع التعلم.مما ساعدهم على البناء الصحيح لمعارفهم الخاصة ذ

 ي هم فتوفير بيئة تعلم آمنة شجعت الطالب على التفاعل بحرية وبدون قيود، مما أس
 ذلك بشكل واضح على تحصيلهم األكاديمي. انعكسو  ،زيادة تفاعالت الطالب

 ( بني متوسط درجات طالب اجملموعة0,01) لةى دالمستو يوجد فرق دال إحصائًيا عند :الثانيةالنتيجة 

ر التحصيل يف مقرر عدًيا يف اختبالضابطة بة اموعالتجريبية الثانية، ومتوسط درجات طالب اجمل

 نية.ة التجريبية الثا(، وذلك لصاحل اجملموع1تكنولوجيا التعليم )

 :النتيجة الثانية مبا يليوميكن تفسري 

 يف: ملصغر النقالالتعلم ا رنامجبن خالل ة ماملقدم منةاملتزاغري وهات التفاعلية يالفيدأسهمت       

 اعد قد سإتاحة الفرصة أمام الطالب للتعلم في الوقت المناسب لكل منهم، وبالتالي ف
 ذلك في تحقيق عنصر المرونة في زمان ومكان التعلم لكل منهم.

 الل طالع على محتوى التعلم المعروض من خحة الفرصة أمام الطالب إلعادة االإتا
 إتقانهم لمحتوى التعلم الخاص بكل فيديو.الفيديو؛ مما أسهم في 

  تشجيع الطالب على التعلم وفق الخطو الذاتي الخاص بكل منهم؛ حيث إن عرض
ي لتت اا من المراالفيديوهات بهذه الطريقة أتاح لكل طالب إعادة عرض الفيديو عددً 

 يتناسب مع معدل تعلمه.
 عدة ل فيديو أسهم في مساسئلة التفاعلية التي تخللت عرض كتوفير مجموعة من األ

ة ، مما دفع بعضهم إلعادالطالب على الكشف عن جوانب القصور لديهم أوال بأول
 بعض المقاطع عدة مرات.

 عضهمإتاحة الفرصة أمام الطالب للتفاعل من خالل مجموعة "التليجرام" ومساعدة ب 
 البعض في اإلجابة عن األسئلة الواردة بكل فيديو.

 يسر التعلم في تجهيز مجموعة من التعليقات على إجاباتإتاحة الفرصة أمام م 
رسالها مرة واحدة إلى المشاركين كنوع من التلخيص، مما ساعد ال  طالبالطالب، وا 

 التركيز على النقاط المهمة والجوهرية. فيفي نهاية كل لقاء 
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  الل ختقوية فرص التفاعل بين الطالب سواء في مجموعة "التليجرام" العامة أو من
 فضال عن ،التواصل الخاص فيما بينهم؛ مما أسهم في تعزيز فرص التواصل بينهم

 تنمية قدرتهم على التعاون والتشارك في بناء المعرفة.
بني متوسط درجات طالب اجملموعة  (0,01لة )ى دالمستو يوجد فرق دال إحصائًيا عند :الثالثةالنتيجة 

 اختبار التحصيل يف ثانية بعدًيا يفريبية اللتجاعة اجملموالتجريبية األوىل، ومتوسط درجات طالب 

 وىل.موعة التجريبية األ(، وذلك لصاحل اجمل1مقرر تكنولوجيا التعليم )

 مبا يلي: النتيجة الثالثةوميكن تفسري 

تعلم املصغر خالل بيئة ال من عليةلتفااهات التواصل املتزامن باستخدام الفيديوساعد 

 النقال يف:

 نعكسامما  ؛فرصة أمام الطالب للتواصل السريع والمباشر مع ميسر التعلمإتاحة ال 
 بشكل واضح على إتقانهم لعناصر المحتوى المقدم.

  ة األسئل عنتوفير تغذية راجعة فورية من قبل ميسر التعلم على إجابات الطالب
 المطروحة؛ أسهم في التصحيح الفوري لألخطاء ومعالجتها بشكل صحيح.

 ا مم ،بيئة تعلم شجعت الطالب على التنافس، والرغبة في التميز أمام بعضهم توفير
 أسهم في زيادة تحمسهم وتشجيعهم على التركيز أثناء تقديم محتوى التعلم.

  السماح للطالب بالكتابة في غرفة المحادثةChatting فيديو أثناء متابعة محتوى ال
 أول.أسهم في حل المشكالت الخاصة بكل منهم أوال ب

 ستفادة الطالب من تعليقات بعضهم البعض بشكل فوري؛ مما ساعدهم على ا
 ستجابات الزمالء.امقارنة ب ألخطائهمالتصحيح الذاتي 

  إتاحة الفرصة أمام الطالب للتحكم بسهولة في خيارات الصوت والصورة، وطلب
ير أثناء عرض محتوى الفيديو ساعدهم على التركيز بشكل كب Raise handالكلمة 

 على محتوى التعلم.
  الل خإتاحة الفرصة أمام ميسر التعلم للتعزيز الفوري لتفاعالت الطالب سواء من

 يريةة، أو حتى استخدام الرموز التعبات الصوتية، أو التعليقات الكتابيالتعليق
Gestures  .قد أسهم في زيادة حماس الطالب لمزيد من التعلم 
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 الفرصة أمام ميسر التعلم للتفاعل بشكل يحافظ على خصوصية الطالب من إتاحة 
أسهم في عالج أخطاء الطالب  Private messageخالل إرسال رسائل خاصة 
 وتصحيح مسارهم بشكل فوري.

بني متوسط درجات طالب اجملموعة  (0,01) اللةدستوى ميوجد فرق دال إحصائًيا عند  :الرابعةالنتيجة 

ارات التعلم املوجه ا يف مقياس مهطة بعدًيلضاباوعة األوىل، ومتوسط درجات طالب اجملمالتجريبية 

 .وىلذاتًيا، وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية األ

ودراسة ، Brito (2012)تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من "بريتو" 
 & Veletsianos" نافاريت"و "فيليسيانوس، ودراسة  كل من "Junco (2012)"جانكو"

Navarrete (2012)ودراسة "كو" وآخرين ،Kuo et al.(2014) ينخر آ، ودراسة "لي" و Lee et 

al. (2014)، " بيتشودراسة" Beach (2017). 
 مبا يلي:النتيجة الرابعة وميكن تفسري 

 يف:  املصغر النقال ة التعلمبيئ يف الفيديوهات التفاعلية املتزامنةأسهم توظيف 

  م.عتمادها األساسي على جهد المتعلاالطالب بأبعاد عملية التعلم و زيادة وعي 
  ية ات التعليمخبرات تعلمهم السابقة وبين المحتويتشجيع الطالب على الربط بين

 المقدمة إليهم.
 فعيةتنمية مهارات إدارة الوقت لدى الطالب بشكل ساعدهم على مواصلة التعلم بدا 

 كبيرة.
 مزيد من مصادر التعلم ذات الصلة بموضوع التعلمطالع على تحفيز الطالب لال 

 المعروض.
 .تشجيع الطالب على االستفادة من خبرات أقرانهم أثناء التعلم بشكل كبير 
  زيادة فرص التواصل بين الطالب بشكل مباشر من خالل التعليقات الصوتية أو

 الرسائل النصية.
 م في بيئة التعلم وحلها بسرعةهالتعامل بشكل سريع مع المشكالت التي واجهت. 
 م.لتعلزيادة مشاركاتهم، وطرحهم لألسئلة بشكل فوري على ميسر التعلم في محاولة ل 
  ،ومن نقاط قوتهمزيادة فرص تعلم الطالب من أخطاء الزمالء. 
 هم.إتاحة الفرصة أمام الطالب لالستفادة من تعليقات بقية الزمالء على إجابات 
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( بني متوسط درجات طالب اجملموعة 0,01لة )ى دالمستو فرق دال إحصائًيا عند يوجد :اخلامسةالنتيجة 

هارات التعلم املوجه مدًيا يف مقياس ضابطة بعة الوعالتجريبية الثانية، ومتوسط درجات طالب اجملم

 ة.نيذاتًيا، وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية الثا

 مبا يلي: النتيجة اخلامسةميكن تفسري 

 ل يف: م املصغر النقائة التعل بييف نةالفيديوهات التفاعلية غري املتزامأسهم توظيف 

 .اختيار الوقت المناسب لتعلمهم مما شجعهم على التركيز والتفاعل بقوة 
 جديداالستفادة من خبرات التعلم السابقة والربط بينها وبين موضوعات التعلم ال. 
  رام".عبر مجموعة "التليج عنهمالتعلم من األقران من خالل التعليقات التي تصدر 
 .تنمية مهارات الطالب في ترتيب خطوات تعلمهم بشكل ذاتي فعال 
 ر ديوهات التفاعلية غييزيادة فرص تدريب الطالب من خالل تكرار مشاهدتهم للف

 المتزامنة.
 قاط قوتهم فضال عن رصدهم لمدى تشجيع الطالب على تحديد نقاط ضعفهم ون

 أثناء التقدم في دراسة محتوى المقرر.نجاز الذي حققوه اإل 
 .تشجيع الطالب على بناء عالقات إيجابية قوية مع الزمالء في بيئة التعلم 
 ة من خاليالتعبير بشكل جيد عن أفكارهم في بيئة تعلم آمنة و  لىتنمية قدرة الطالب ع

 التهديد.
بني متوسط  درجات طالب اجملموعة  (0,01لة )ى دالمستو يوجد فرق دال إحصائًيا عند :السادسةالنتيجة 

 مقياس مهارات يفلثانية بعدًيا اتجريبية ال وعةالتجريبية األوىل، ومتوسط درجات طالب اجملم

 انية.يبية الثتجرال التعلم املوجه ذاتًيا، وذلك لصاحل اجملموعة

 مبا يلي: النتيجة السادسةوميكن تفسري 

 تعلم املصغر النقال يف:عرب بيئة ال ةملتزامن ااعلية غريالتواصل باستخدام الفيديوهات التفساعد     

 ى تنمية مهارات الطالب في التخطيط الجيد لعملية التعلم من خالل تشجيعهم عل
 مارسة أنشطة التعلم المختلفة.تخصيص أوقات تناسبهم للتفاعل وم

 المرات. من ادً عد التعلم ألنشطة همتكرار  خالل من الطالب تعلم فرص زيادة 
 اسب،لمنا والمكان الزمان في تعلمهم معدل في الذاتي التحكم على الطالب قدرة تنمية 

 منهم. بكل الخاص الذاتي الخطو مع يتناسب الذي وبالقدر
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 يف همئأخطا من والتعلم مشكالتهم لعالج الطالب أمام كافية زمنية فرصة إتاحة 
 لألخطاء. الذاتي للتصحيح محاولة

 نم سواء ،ذاتي بشكل منهم بكل الخاصة التعلم أنشطة اختيار على الطالب تشجيع 
 لىع طالعاال خالل من أو ،األقران مع لتواصلا خالل من أو ،فقط المشاهدة خالل

 التعلم. بموضوع الصلة ذات التعلم مصادر
  ل لنقااتوفير الفرصة أمام الطالب لالستفادة من مختلف التطبيقات في بيئة التعلم

 زيادة فرص تعلمهم، وذلك من خالل إيقاف عرض الفيديو التي يمكن أن تسهم في
و التفاعلي غير المتزامن، ثم استخدام أحد التطبيقات مثل: تطبيق الترجمة، أ

ستئناف عرض الفيديو التفاعلي غير ات التصفح، ثم العودة مرة أخرى التطبيق
 المتزامن الخاص بموضوع التعلم.

 لىإ المحلي النطاق من لديهم التواصل ةدائر  توسيعإتاحة الفرصة أمام الطالب ل 
 جميع من المهتمين مع والمعلومات الخبرات تبادل بهدف وذلك ،العالمي النطاق
 المطروحة. التعلم  اتموضوعب العالم أنحاء

 توصيات البحث:

 البحث من نتائج يمكن التوصية بما يلي: هفي ضوء ما أسفر عن
نة في تزامالتعلم المصغر النقال القائم على الفيديوهات التفاعلية الم توظيف برنامج -1

كليات التربية بغرض تنمية التحصيل األكاديمي للطالب في مختلف المقررات 
 الدراسية.

تزامنة الم توظيف برنامج التعلم المصغر النقال القائم على الفيديوهات التفاعلية غير -2
حلة رات التعلم الموجه ذاتًيا لدى طالب المر في كليات التربية بغرض تنمية مها

 الجامعية.
لية تشجيع السادة أعضاء هيئة التدريس على تصميم مجموعة من الفيديوهات التفاع -3

 سواء المتزامنة أو غير المتزامنة عند تقديم المقررات الدراسية المختلفة.
وهات يالفيدتدريب السادة أعضاء هيئة التدريس على مهارات استخدام تطبيقات  -4

 .Jitsi meetومن بينها تطبيق  التفاعلية المتزامنة في بيئات التعلم النقال،
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 نتاجإتدريب السادة أعضاء هيئة التدريس على مهارات استخدام مواقع اإلنترنت في  -5
ل، ومن لنقاالفيديوهات التفاعلية غير المتزامنة، وتقديمها للطالب في بيئات التعلم ا

 .Edpuzzle قعموبين هذه المواقع 
تدريب السادة أعضاء هيئة التدريس على مهارات استخدام تطبيقات التواصل  -6

 . Telegramاالجتماعي في بيئات التعلم النقال، ومن بينها تطبيق "التليجرام"
ي ترونتدريب السادة أعضاء هيئة التدريس على مهارات استخدام منصات التعلم اإللك -7

 .Schoolgyينها منصة في بيئات التعلم النقال، ومن ب
ات يديوهعتماد على التعلم المصغر القائم على الفتوجيه السادة مصممي التعليم لال  -8

 ة.يقف التعليماالتفاعلية عند تصميم المو 
 يئاتتدريب طالب المرحلة الجامعية على مهارات استخدام تطبيقات البث الحي في ب -9

 التعلم النقال.
ير لية غمهارات التعامل مع الفيديوهات التفاع تدريب طالب المرحلة الجامعية على -10

 المتزامنة في بيئات التعلم النقال.
 مقرتحات البحث:

 :للكشف عن اقتراح إجراء البحوث التاليةيمكن ما تناوله البحث من متغيرات في ضوء 
فعالية برنامج التعلم المصغر النقال القائم على الفيديو التفاعلي )المتزامن، وغير  -1

المتزامن( في تنمية التحصيل، ومهارات التعلم الموجه ذاتًيا لدى طالب الدراسات 
 العليا بكلية التربية.

وغير  امن،فعالية برنامج التعلم المصغر النقال القائم على الفيديو التفاعلي )المتز  -2
ية لمتزامن( في تقليل العبء المعرفي لدى طالب المرحلة الجامعية األولى بكلا

 التربية.
وغير  امن،فعالية برنامج التعلم المصغر النقال القائم على الفيديو التفاعلي )المتز  -3

 ية.المتزامن( في تقليل العبء المعرفي لدى طالب الدراسات العليا بكلية الترب
بت، الثا)ة "اإلنفوجرافيك" يقال قائم على الرسوم التخطيطتطوير برنامج تعلم مصغر ن -4

 والمتحرك(.
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فيك" جراة "اإلنفو يفعالية برنامج التعلم المصغر النقال القائم على الرسوم التخطيط -5
ية )الثابت، والمتحرك( في تنمية التحصيل األكاديمي لدى طالب المرحلة الجامع

 األولى بكلية التربية.
يك" جرافة "اإلنفو يالتعلم المصغر النقال القائم على الرسوم التخطيطفعالية برنامج  -6

لية ا بك)الثابت، والمتحرك( في تنمية التحصيل األكاديمي لدى طالب الدراسات العلي
 التربية.

افيك" وجر ة "اإلنفيفعالية برنامج التعلم المصغر النقال القائم على الرسوم التخطيط  -7
ى ألولالعبء المعرفي لدى طالب المرحلة الجامعية ا )الثابت، والمتحرك( في تقليل

 بكلية التربية..
فيك" جراة "اإلنفو يفعالية برنامج التعلم المصغر النقال القائم على الرسوم التخطيط -8

لية )الثابت، والمتحرك( في تقليل العبء المعرفي لدى طالب الدراسات العليا بك
 التربية.

 نامجبين أسلوب التعلم الخاص بالطالب )كلي، وتحليلي( وطريقة تقديم بر  العالقة -9
 (.زامنالتعلم المصغر النقال القائم على الفيديو التفاعلي )المتزامن، وغير المت

 متزامن،ي )الفعالية توظيف برنامج التعلم المصغر النقال القائم على الفيديو التفاعل -10
 ى المهارات العملية. وغير المتزامن( في تدريب الطالب عل

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 
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