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املستخلص
هددد ت الدراسددة الحاليددة تلد التحقد مددن اعليددة توفيد
عبر اليوتيوب ي تنمية مهارات تنتاج مقا

مقددا

الفيددديوهات التشددار ية

الفيدديو التعليميدة ،وتحديدد موافدفات ايتيارهدا،

من وجهة نفر البات شدعبة التربيدة اليافدة بجامعدة األميدرة ندورة وتفدوراتهن نحوهدا ،و دد
استيدمت الدراسة المدنه الوفدفي التحليلدي ،والمدنه شدب التجريبدي ذا المجموعدة الواحددة
لإلجابة عن أسئلة الدراسة ،وت ونت عيندة الدراسدة مدن مئدة والد و وعشدرين البدة ،وتماللدت
أدوات الدراسددة :ائمددة بمعددايير جددودة الفيددديو التعليمددي ،اسددتبانة للتحق د مددن مددد تسددهام
مقا

الفيديوهات التشار ية عبر اليوتيوب دي تحسدين تعلدم البدات جامعدة األميدرة ،و ائمدة

بالموافدفات الواجددب توا رهددا عندد ايتيددار مقددا

الفيدديو التعليميددة عبددر اليوتيدوب مددن وجهددة

نفددر ال البددات .وتوفددلت نتددائ الدراسددة تل د  :وجددود ددر داإ تحفددائياد عنددد مسددتو د لددة

( ).0.0بين متوس ي درجات البات جامعة األميرة نورة ي ائمة معايير الفيدديو التعليمدي
بإ وبعد توفي

الفيديوهات التشار ية عبر اليوتيوب ي تنمية مهارات تنتاج مقدا

التعليمية لفالح الت بي البعدي ،ما أن معايير التقييم

الفيدديو

إ دد تدوا رت بدرجدة (مرتفعدة) دي

الفيديوهات المفممة من بإ ال البات .و د جاءت المعدايير التربويدة دي المرتبدة األولد مدن
حيددو درجددة التدوا ر ،بينمددا المعددايير الفنيددة ددي المرتبددة الالانيددة وبدرجددة تدوا ر (مرتفعددة) ،و ددد
أسهم أن مقا

الفيديوهات التشار ية عبدر اليوتيدوب بدرجدة (مرتفعدة جدداد) دي تحسدين تعلدم

ال البددات ،مددا أن الموافددفات الواجددب توا رهددا عنددد ايتيددار مقددا

الفيددديو عبددر اليوتيددوب

المستيدمة ي التعليم من وجهة نفر ال البات انت تجما د متوا رة بدرجدة بيدرة .و دد تمدت
اإل ادة من هذه النتائ ي التوفيات والبحوو المقترحة.

لمات مفتاحية
التعليمي

اليوتيو ووو  -مه و و ا

إنت و و

مق و و لف الويو ووريوة الت صي و و ال
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Abstract:
The study aimed at verifying the effectiveness of employing
YouTube clips in the development of video production skills and
determining their selection specifications from the point of view of the
female students of the Special Education Division at Princess Nora
University. The study used the semi-experimental approach of one group
to answer the study questions by (123) students. The tools of the study
were: a list of video educational quality criteria, a questionnaire to verify
the contribution of YouTube in improving the learning of Princess
University students and a list of specifications to be available when
choosing videos on YouTube. The results of the study: The evaluation
criteria as a whole were available to a high degree in the videos designed
by students. The educational standards ranked first in terms of
availability, while the technical standards ranked second with high
availability, and that the use of the YouTube has contributed very highly
in improving the learning of students. Also, the must be available
specifications when choosing YouTube videos for education from the
students point of view were largely available. These findings were utilized
for the recommendations and proposed studies.

Key words
YouTube - Video Production Skills, Special Education, Video quality
standards
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مقدمة
تن نجددا ب درام تعددداد معلمددات التربيددة اليافددة يعتمددد عل د تنميددة ال البددات المعلمددات
شددعبة التربيددة اليافددة للمعددار  ،والمهددارات ،وا تجاهددات التددي تم ددنهن مددن تنميددة ال فايددات
ال زمددة لددذوي ا حتياجددات اليافددة ،باإلضددا ة لتوفي د

التقنيددات والمسددتحدالات ددي ب درام

تعدادهن ب ليات التربية ،وتم ينهن من تتقان مهارات توفيفها م ذوي ا حتياجدات اليافدة؛
بهددد

الوفددوإ إلعددداد المعلمددات ال دد ء ،القددادرات علدد تحمددإ مسددئولية العمددإ مدد ذوي

ا حتياجات اليافة بميتل

ئاتهم.

و ددد أفددبح ا هتمددام بدعددداد معلددم التربيدة اليافددة ددي العددالم العربددي ضددرورة مددن يد إ
تعددداد دوادر متيففددة تتمت د بال فايددات المهنيددة ال زمددة (تمددام)22 ،2.02 ،؛ لددذا يجددب
ت ددوير محتددو المقددررات الدراسددية المقدمددة ل البددات التربيددة اليافددة؛ بحيددو تدددعم التدددريب
عل د

يفيددة توفي د

التقنيددات التعليميددة م د ذو ا حتياجددات اليافددة ،ويافددة و ددد أالبتددت

الدراسدددات اعليدددة توفيددد

مقدددا

الفيدددديو التعليميدددة دددي تنميدددة الجواندددب المهاريدددة لدددذوي

ا حتياجددات اليافددة منهددا :دراسددة زيدددان والحلفدداوي ( ،)2.00ودراسددة عيس د والحفندداوي
( ،)2.07ودراسدة أحمدد و الشديراوي واليميسدي ( ،)2.07ودراسددة داردون ( Cardon,
.)2010
ويعد مقرر تقنيات التعليم من المقررات الرئيسدة لل البدات شدعبة التربيدة اليافدة ب ليدات
ا ة األسد

والتففدي ت اليافدة بتفدميم وانتداج

نفر ألن هذا المقرر يشتمإ عل
التربية؛ دا
برام الفيديو التعليمية ضمن محتو المقرر ،ما أن هناك حاجدة ملحدة تلد ضدرورة تيدري

دوادر ملهلددة مددن معلمددات التربيددة اليافددة لددديهن المهددارات ال زمددة لعمليددة تفددميم وانتدداج
الفيددديو التعليمددي وتوفيف د
النفر تل

ددي تحسددين ميرجددات الددتعلم لددذوي الفئددات اليافددة .ومددن ي د إ

يفية تقديم هذا المقرر ب ليدات التربيدة ي حدف أن الجاندب النفدري يددر

ددي المحاضددرة ،والجانددب العملددي يدددر

لل البدات

ددي معمددإ الحاسددب ا لددي ب ريقددة العددرل والبيددان

العملي بالنم التقليدي ،م عرل العديد من األماللة لنماذج ولق ات الفيدديو التعليميدة ،و دد
حفت الباحالة عضو هيئة تدري
مهددارات تنتدداج مقددا

ي جامعدة األميدرة ندورة بندت عبددالرحمن ،تددني مسدتو

الفيدددديو المقدمددة مددن بدددإ ال البددات ،وذلددك مدددن يدد إ تقيدديم أعمددداإ

ال البات ي الجاندب العملدي إل نتداج مقدا

الفيدديو التعليميدة دي مقدرر تقنيدات التعلديم ،و دد
- 477 -

فاعلية توظيف الفيديوهات التشاركية عبر اليوتيوب في تنمية مهارات إنتاج مقاطع الفيديو التعليمي ........

يرج ذلدك لعددة أسدباب مدن بينهدا ضدي و دت المحاضدرة ،د يتدو ر متسد مدن الو دت ي فدي
الفيددديو؛ لددذلك

لتدددريب جمي د ال البددات ،باإلضددا ة لعدددم وجددود معددايير مقننددة إل نتدداج مقددا

أفبح هناك أهمية لت وير أساليب و ر تقديم الجانب العملي إل نتاج الفيديو التعليمدي الدذي
يق ضمن مقرر تقنيات التعلديم ،وذلدك مدن يد إ بنداء وحددة تعليميدة يافدة بتفدميم وانتداج
مقددا

الفيددديو التعليميددة ،وتفددميمها بحيددو يم ددن تقددديمها ددي ضددوء تم انددات أدوات الجيددإ

الالاني من اإل نترنت (.).02
بعد حدوو ت دور بيدر دي العقدد األوإ مدن القدرن الحدالي دي ت نولوجيدات التعلديم عبدر
اإل نترندددت ،وفهدددور مدددا يسدددم بالجيدددإ الالددداني مدددن الويدددب  20.والجيدددإ الالددداني مدددن التعلددديم
اإلل تروندي  ،E-Learning 2.0و دان دي ذلدك تشدارة تلد الت دور والتقددم الهائدإ الدذي
حدددو ددي تم انددات ويدددمات اإل نترنددت والتعلدديم اإلل ترونددي ،ممددا يلفددت األنفددار تل د ضددرورة
ا ستفادة من اإلم انات الحديالة لإل نترنت ي ت وير موا

التعليم اإلل تروندي عبدر اإل نترندت،

وتتمالددإ تلددك ا سددتفادة ددي تعددادة الهي لددة واإلبدددات وا بت ددار ددي الفددميم ،والتقددديم لموا د
التعلدديم اإلل ترونددي عبددر اإل نترنددت ،ددي ضددوء تم انددات و دددرات ويفددائ

ومت لبددات الجيددإ

الالاني من اإل نترنت والتعليم اإلل تروني التفاعلي (الشرنوبي.)772 ،2.02 ،
ويعتبر اليوتيوب أحد ت بيقدات الويدب  20.التدي يم دن توفيفهدا دي دعدم مقدررات تعدداد
ال البددات ب ليددات التربيددة ،ويمالددإ اليوتيددوب مو دد الفيددديو األ الددر شددهرة ددي العددالم واأل الددر
اسدددتيداماد مدددن ددد ب الجامعدددة (الشددداي  ،ب يشدددة ،)2.02 ،حيدددو يسدددمح بمشدددار ة ور ددد
ومشاهدة مجموعة متنوعدة مدن مقدا

الفيدديو الميزندة عبدر اإل نترندت والتدي يم دن الوفدوإ

تليهدا مددن يد إ المدددونات ،واألجهددزة المحمولددة ،وموا د الويددب الميتلفددة ( & Hansen
 ،)Erdley, 2009دددذلك يم دددن للمسدددتيدمين تحميدددإ وعدددرل والتعليددد علددد مقدددا
الفيددديو .ويعددرل المو د مجموعددة واسددعة مددن محتددو الفيددديو التددي تددم تحميلهددا مددن بددإ
المستيدمين ،بما ي ذلك مقا

من األ م أو التلفزيدون أو األاداني المفدورة ،ضد د عدن

المحتو الذي ييرج ويحمل الهدواة مالدإ تددوين الفيدديو أو األ د م القفديرة .قدد تدم تحميدإ
معفم المحتو عل مو

يوتيوب من بإ األ راد .بإ ت

اليوتيوب دي  ،2..0لدم ت دن

تتو ر ر سهلة لمستيدمي ال مبيوتر العداديين للمشدار ة بمقدا
م واجهة يوتيوب البسي ة من المم ن ألي شي
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يددديو للجمهددور ددي جميد أنحدداء العددالم ددي اضددون د ددائ (العييددد والشدداي  .)2.00 ،و ددد
أفهدددرت دراسدددة زيتدددو وشدددين وهدددون ( )Szeto, Cheng& Hong, 2016أن
اليوتيوب ان أ الر وسائإ التوافإ ا جتماعي استيداماد لألارال التدريسية.

الفيدديو مدن يد إ بيئدات الدتعلم

وتعددت الدراسات السابقة التي أالبتت أن عرل مقا

اإلل تروندي أو أحددد ت بيقدات الويددب  20.سديجعلها أ الددر ائددة و اعليددة ومدن هددذه الدراسددات:
دراسة تشانغ ) (Zhang, 2002,42التي تل دد أن توفيد

الفيدديو دي التعلديم،

مقدا

وتزويدد ال د ب بددرواب أو وفد ت تل ترونيددة ل ا ددة المقددررات الدراسددية ،يم ددن ال د ب مددن
التجدوإ واإلبحددار دايدإ م تبددات يدديو تددرتب بدالمقرر الددذي يدرسد  ،مد أهميدة أن يددتم تنتدداج
مقددا
بينها و

الفيددديو بحيددو تجددز المحتددو الدراسددي لمقددا

ف د يرة ،تتدديح لل د ب ا يتيددار مددن

حاجاتهم؛ وذلك ألن لق دات الفيدديو تقددم محتدو مرئيداد ومتحر داد وبفدرياد ومقرونداد

بالملالرات الفوتية ،وتتيح لل

ب الوفوإ تل المزيد من لق ات الفيدديو التدي تتفدإ بدنف

الموضدوت والمحتدو  .و دد امدت دراسدة ندي (  )Ni et al, 2005بتنداوإ مت يدرات نشدر
مقددا

الفيددديو التعليميددة عل د شددب ة اإل نترنددت إل تاحددة مقددا

الفيددديو للمتعلمددين للمقددررات

الدراسية تل ترونية ،والت لب عل التحديات والمعو ات اليافة بنشر مقدا

الفيدديو واتاحتهدا

عبددر شددب ة اإل نترنددت ،و ددد توف دلت الدراسددة لتحديددد بعددل المت ي درات اليافددة بتحميددإ ونقددإ
وزمن العرل وجودة مقا

الفيديو المعروضة عبر شب ة اإل نترنت ،ما امت دراسدة بريددج

( )Bridge et al , 2009بدالتحق مدن اعليدة نشدر مقدا

الفيدديو دي بيئدات التعلديم

اإلل تروندددي القائمدددة علددد اإل نترندددت بدددالتعليم الجدددامعي ،وأالدددره علددد نقدددإ المنددداه والمقدددررات
الدراسددية التددي تشددتمإ عل د المفدداهيم والمعلومددات والمهددارات العمليددة ،ل د ب ليددات التعلدديم
ال بي ،و د اشتملت عينة الدراسة عل عددد ( )0427البداد و البدة مدن د ب ليدة التعلديم

ال بددي بدحددد الو يددات األمري يددة ،و ددد أشددارت نتددائ الدراسددة تل د

اعليددة توفي د

مقددا

الفيددديو ددي بيئددات التعلدديم اإلل ترونددي القائمددة عل د اإل نترنددت عل د تنميددة الجوانددب المعر يددة
والمهاريددة .مددا يضددي

بروبو يددو ( )Procopio,2011,26-27أن ال ددر واألنش د ة

المتعلقة باستيدام الفيديوهات التشار ية عبدر مو د اليوتيدوب تدو ر لل د ب الفدر

لتحسدين

مهدداراتهم ددي تحفدديإ المقددرر المدرسددي ،مددا تسدداعدهم علد التفاعددإ وتنميددة مهددارات سددو
العمإ.
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قدددد أ ددددت نتدددائ العديدددد مدددن الدراسدددات اعليدددة اليوتيدددوب دددي تنميدددة الجواندددب األدائيدددة
الت نولوجيدة لدد ال د ب ،مالدإ تنميدة مهدارات التندور الر مدي مدا دي دراسدة تدان (Tan,
) ، 2013وتنميددددة مهددددارات اسددددتيدام الوسددددائإ التعليميددددة (يلدددد

ا  ،)2.07 ،وتنميددددة

الجواندب المهاريدة للحاسدب ا لدي ( ،)Ebied Kahuf & Rahman, 2016وانتداج
الفدور ( رواندة ،)2.02 ،وانتداج ال د ب لمقدا

الفيدديو ( Fralinger & Owens,

 ،)2009وبددذلك يم ددن لل البددات مددن يد إ دراسددة هددذه الوحدددة توفيد
التشار ية عبر اليوتيوب ي مهارات تفميم وانتاج مقا

مقددا

الفيددديوهات

الفيديو التعليمية.

لمددا ددان لزام داد عل د المعلددم أن يتددزود بمهددارات التفددميم التعليمددي ل ددي يسددت ي تفددميم

المدادة الدراسدية التدي يدرسدها وتنفيمهدا واعددادها (عبيدد ،)247 – 240 ،2..7،يتبدين أن
مقدا

هناك حاجة ماسة لتوفيد

الفيدديوهات التشدار ية عبدر اليوتيدوب دي تددري

الجاندب

العملددي ،ضددمن وحدددة تنتدداج الفيددديو التعليمددي يم ددن مددن ي له دا العمددإ عل د تنميددة بعددل
مهارات تفميم وانتاج مقا

الفيديو التعليميدة ل البدات شدعبة التربيدة اليافدة ب ليدة التربيدة

جامعة األميرة نورة ،ويعتبر تنمية البات لية التربية لمهارات تفميم وانتداج مقدا

الفيدديو

التعليميددة ذا أهميددة بال ددة؛ ألنهددا ستسدداعدهن ددي تعددداد دروسددهن التعليميددة ،يافددة البددات
شعبة التربية اليافة ،وال تد يمارسدن هدذه المهدارات عندد التحدا هن بمهندة التددري  .ومد
وجود فعوبة تحوإ دون تنمية ال البات شعبة التربية اليافة لبعل مهارات تفميم وانتداج
مقددا

الفيددديو التعليمددي ،يعتقددد أندد باسددتيدام الفيددديوهات التشددار ية عبددر اليوتيددوب التددي

تتناوإ هذه المهارات ،يتم الت لب عل معو ات ا تسابها؛ ومن هنا جاءت رة الدراسدة والتدي
تعددد محاولددة للتعددر عل د
مهارات تنتاج مقا

اعليددة توفي د

الفيددديوهات التشددار ية عبددر اليوتيددوب ددي تنميددة

الفيديو التعليمي لد

البات سم التربية اليافدة بجامعدة األميدرة ندورة

والتعر عل تفوراتهن نحوها.

مشكلة الدراسة:
استعرضددنا للمقدمددة السددابقة نسددت ي أن نفددإ تل د مش د لة الدراسددة الحاليددة
ا
مددن ي د إ
والتي تتمالإ ي :ضع

ال البدات دي الجاندب العملدي (لمهدارات تنتداج يدديو تعليمدي) والتدي

تقد ضددمن مقددرر تقنيددات التعلدديم الددذي يدددر

ل البددات شددعبة التربيددة اليافددة ب ليددة التربيددة

جامعة ا ميرة نورة.
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ومددن الددم يم ددن تحديددد مش د لة الدراسددة ددي الس دلاإ الددرئي

التددالي :مددا اعليددة توفي د

الفيدديوهات التشددار ية عبددر اليوتيددوب ددي تنميددة مهدارات تنتدداج مقددا

الفيددديو التعليمددي لددد

البات سم التربية اليافة بجامعة األميرة نورة وتفوراتهن نحوها ؟ و د ت لب ذلك اإلجابدة
عن األسئلة ا تية:
 .0مددا اعليددة توفيد

الفيددديوهات التشددار ية عبددر اليوتيددوب ددي تنميددة مهددارات تنتدداج مقددا

الفيديو لل البات شعبة التربية اليافة بجامعة األميرة نورة؟
 .2ما مد توا ر معايير الفيديو التعليمدي دي الفيدديوهات المفدممة مدن بدإ البدات جامعدة
األميرة نورة؟
 .2ما تفورات البات شعبة التربية اليافدة بجامعدة األميدرة ندورة نحدو توفيد

الفيدديوهات

التشار ية عبر اليوتيوب ي العملية التعليمية؟
 .7ما المواففات الواجدب توا رهدا عندد ايتيدار مقدا

الفيدديو عبدر اليوتيدوب المسدتيدمة دي

التعليم من وجهة نفر البات شعبة التربية اليافة بجامعة األميرة نورة؟

فروض الدراسة:
يوجددد ددر داإ تحفددائياد عنددد مسددتو د لددة ( ).0.0بددين متوسدد ي درجددات البددات

جامعة األميرة نورة ي ائمة تقييم المنت النهائي للفيديو التعليمدي المرتب دة بقيدا
المهدداري بددإ وبعددد توفي د
مقا

الجاندب

الفيددديوهات التشددار ية عبددر اليوتيددوب ددي تنميددة مهددارات تنتدداج

الفيديو التعليمية لفالح الت بي البعدي.

أدوات الدراسة:
 .0ائمة مقترحة بمعايير جودة الفيديو التعليمي( .تعداد الباحالة)
 .7ائمدددة مقترحدددة لتقيددديم مندددت الفيدددديو التعليمدددي (تدددم بنالهدددا و ددد معدددايير جدددودة الفيدددديو
التعليمي)( .تعداد الباحالة)
 .4اسددتبانة للتحق د عددن تفددورات البددات شددعبة التربيددة اليافددة جامعددة األميددرة نددورة نحددو
توفي

الفيديوهات التشار ية عبر اليوتيوب ي العملية التعليمية( .تعداد الباحالة)

أهداف الدراسة:
-

تنمية مهارات تنتاج مقا

الفيديو التعليمية لد

األميرة نورة.
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-

التحق من اعلية توفي
مقا

-

الفيديوهات التشار ية عبر اليوتيوب ي تنمية مهدارات تنتداج

الفيديو لل البات شعبة التربية اليافة جامعة األميرة نورة.

التحق د مددن مددد ت دوا ر معددايير الفيددديو التعليمددي ددي الفيددديوهات المفددممة مددن بددإ
البات شعبة التربية اليافة بجامعة األميرة نورة.

-

التعر عل تفورات البات شدعبة التربيدة اليافدة بجامعدة األميدرة ندورة نحدو توفيد
الفيديوهات التشار ية عبر اليوتيوب ي العملية التعليمية.

-

تحديد المواففات الواجب توا رها عند ايتيار مقا

الفيدديو عبدر اليوتيدوب المسدتيدمة

ي التعليم من وجهة نفر البات شعبة التربية اليافة بجامعة األميرة نورة.

أهمية الدراسة:
تبرز أهمية الدراسة الحالية ي أنها د تسهم ي إ مما يأتي:
-

تزويدد القدائمين علد تفدميم وانتداج مقدا

الفيدديو التعليميدة بمجموعدة مدن اإلرشدادات

المعيارية تليذ بعين ا عتبار عند تفميم وانتاج مقا
-

تسدددل الدراسدددة الضدددوء علددد أهميدددة و يفيدددة توفيددد

الفيديو التعليمية.
ت بيقدددات الويدددب  20.و سددديما

الفيديوهات التشار ية عبر اليوتيوب ي التعليم الجامعي.
-

تالدراء المقددررات التعليميددة عامددة وتقنيددات التعلدديم يافددة بمفددادر تعلددم تراعددي اهتمامددات
المتعلمين وميولهم مالإ مو

-

اليوتيوب.

مسددداعدة المعلمدددين وأعضددداء هيئدددة التددددري

علددد ايتيدددار مقدددا

لمقرراتهم من ي إ ائمة المواففات المقترحة يتيار مقا

الفيدددديو المناسدددبة

الفيديو عبر اليوتيوب.

حدود الدراسة:
ا تفددرت الدراسددة الحاليددة عل د الحدددود الزمانيددة :الففددإ الدراسددي األوإ للعددام الدراسددي
(0727 -0724هد) ،والحدود الم انية :جامعة األميرة نورة ،والحدود البشدرية :البدات ليدة
التربية جامعة األميرة نورة ،والحدود الموضوعية :مقرر تقنيات التعليم.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
يبدددأ اإل ددار النفددري والدراسددات السددابقة بمقدمددة عددن الفيددديو التعليمددي وأهميت د لددذوي
ا حتياجددات اليافددة ،وتحديددد ا عتبددارات التددي يجددب األيددذ بهددا عنددد تفددميم وانتدداج يددديو
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تعليمدي لددذوي ا حتياجددات اليافددة ،الددم يتنداوإ توفيد

الفيددديوهات التشددار ية عبددر اليوتيددوب

ي التعليم.

أهمية استخدام الفيديو لذوي االحتياجات اخلاصة:
تن اسددتيدام التقنيددات ددي تعلدديم ذوي ا حتياجددات اليافددة لهددا العديددد مددن الفوائددد التددي
تعددود علدديهم س دواء مددن الناحيددة النفسددية أو األ اديميددة أو ا جتماعيددة أو ا تفددادية ،حيددو
تتو ر برمجيات تتضمن العديد من البرام المسلية واأللعاب التعليمية التي تديإ السدرور دي
نفو

هل ء المتعلمين ،وبالتدالي تيفد

دا عيتهم للتعلم وا تساب سلو يات جديدة.
ومما

شك ي أن توفي

اليدر مدن حددة التدوتر والقلد النفسدي لدديهم ،وتزيدد
دا

الفيدديو التعليمدي ،و الدرة المشداهدة للسدلوك الجيدد ،المدراد تنميتد

أو ت ساب لد المتعلم من ذوي ا حتياجدات اليافدة ،والم حفدة يزيدد مدن تم انيدة التفدر
والسددلوك اإليجددابي ويزيددد الالقددة ددي الددنف  ،مددا أن السددلوك المسددتهد

مددن يد إ التي ددي

الددواعي للسدددلو يات المسدددتهد ة والمندددوي ت ويرهدددا وزيادتهدددا لدددد ذوي ا حتياجدددات اليافدددة
يافة أ فاإ التوحد ،تم ن المتعلم من أداء المهدارة بددون مسداعدة ،سدواء أ اندت المسداعدة
لففيدة أم جسدددية؛ أل ن الهددد

األساسددي مددن النمذجددة بالفيددديو هددو الوفددوإ بددالمتعلم لدرجددة

مدددن ا سدددتق لية دددي السدددلو ات ،مدددا ارتب دددت النمذجدددة بالفيدددديو بتحسدددين البيئدددة الفدددفية،
وتيفديل السدلو يات ايدر المراوبدة ) .(Kehle, et al, 2007و دد أالبتدت العديدد مدن
الدراسددات اعليددة الفيددديو التعليمددي ددي تنميددة الجوانددب المهاريددة لددذوي ا حتياجددات اليافددة،
مالدددإ دراسدددة زيددددان والحلفددداوي ( )2.00التدددي أوفدددت بضدددرورة ا هتمدددام بت دددوير الماليدددرات
البفرية الر مية عبر الويب ،بمدا يدت ءم مد

ئدة المتعلمدين مدن الفدم ،مد ا هتمدام بدراسدة

مت يرات الفيديو وع تها بندوات الدتعلم لل د ب الفدم ،وتوفيد
ي ت وير موا

معدايير الوفدوإ أو اإلتاحدة

الويب التعليميدة .مدا أ ددت نتدائ دراسدة عيسد والحفنداوي ( )2.07علد

اعليدة اسدتيدام تلميحدات الفيددديو الر مدي المرئيدة ،والفدوتية ،ددي تنميدة مهدارتي ا سددتمات،
والتحدو لد األ فاإ ضعا

السم بمرحلة ريال األ فاإ؛ حيو تعد تلدك المرحلدة مدن أهدم

المراحإ المعنية ببرام التديإ المب ر والتأ يد عل دور تلميحدات الفيدديو الر ميدة دي توجيد
الحاجدددات المعر يدددة ،والمهاريدددة لأل فددداإ ضدددعا
والشدديراوي واليميسددي ( )2.07تل د

السدددم  ،مدددا توفدددلت نتدددائ دراسدددة أحمدددد

اعليددة ددإ مددن برنددامجي (النمذجددة المتبادلددة والنمذجددة
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بالفيديو) ي تعليم ال فإ التوحدي مهارة التقليد الحر دي ،مدا أن أ فداإ العيندة ازدادت لدديهم
القدرة عل التقليد الحر ي عندد تعرضدهم للبرندام

دي المجمدوعتين ،أمدا دي القيدا

قد أفهرت النتائ أن مجموعة الفيديو انت األعلد

التتبعدي

دي الحفداف علد مهدارة التقليدد الحر دي

وتعميمها.
وتعتمددد النمذجددة مددن يد إ الفيددديو علد التقليددد والمحا دداة للمهددارات ذاتيداد ،ومددن يد إ

النمذجة بالفيديو التدي تعتبدر مدن نيدات تعدديإ السدلوك الفعالدة التدي تحددو ت ييد ار دي سدلوك
الفددرد ،والتددي بدددورها تزيددد مددن اعليددة الددذات وزيددادة الالقددة بددالنف  ،مددن ي د إ المشدداهدات
المت ررة لذوي ا حتياجات اليافة ( واسمة.)2.07 ،
عنددد النفددر تلد توفيد

الفيددديو التعليمددي لددذوي ا حتياجددات اليافددة سددنجد أند يعتمددد

عل د حاسددة السددم وحاسددة البفددر ،لددذا هددي

تفددلح لميا بددة جميدد الفئددات اليافددة،

ون حف من ي إ اسدتعرال الدراسدات السدابقة أن الفدم وضدعا
الفئددات اليافددة األ الددر اسددتفادة مددن توفي د

مقددا

السدم وأ فداإ التوحدد هدم

الفيددديو التعليميددة ،باإلضددا ة للمعددا ين

حر ياد وذوي اإلعا ات ا نفعالية والوجدانية وفعوبات التعلم ومش ت التيا ب.

اعتبارات جيب األخذ بها عند تصميم وإنتاج فيديو تعليمي لذوي االحتياجات اخلاصة:
ادرد علد تنميدة المهدارات المتنوعدة لدد المتعلمدين ،و دد يرجد
يعتبر الفيديو التعليمي ا

ذلك تلد اعتمداد تعلديم المهدارات العمليدة علد نمداذج األداء الشدار للمهدارة ،والتدي تسدتهد

عرل المهارة ب ا ة جوانبها المعر ية ،األدائية والوجدانية ،حيو يتم تحليإ المهدارة وتنفيمهدا
ي ي وات متسلسلة بد ة ،وشر هذه الي وات ،وعرل األداء الفحيح ،وتوضديح األي داء
التددي يم ددن الو ددوت يهددا و يفيددة تجنبهددا ،وهددو مددا تسددت ي تتابعددات الفيددديو الر مددي تنفيددذه
وعرضددد علددد المتعلمدددين؛ بحيدددو يم دددنهم اسدددتيعاب جميددد جواندددب المهدددارة ومتابعدددة جميددد
تفافدديلها بد ددة (زيدددان والحلفدداوي ،)2.00 ،وهندداك العديددد مددن األدوار والفوائددد التددي تلديهددا
لق دددات ومقدددا

الفيدددديو التقليديدددة أو الر ميدددة دددي ت دددوير العمليدددات والممارسدددات التربويدددة

والتعليمية ،والتي من بينها ما يلي (الشرنوبي:)777 ،2.02 ،
 عرل المعلومات المتنوعة ب ريقة عالة وملالرة.
 تيسير استيعاب المتعلم للمعلومات الفعبة والمجردة.
 تعادة عرل األحداو التي تمت منذ ترة و أنها أحداو تتم ي نف
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نفدر لمدا تشدتمإ
 التأالير ي المدتعلم مدن ا دة الجواندب المعر يدة ،والمهاريدة ،والوجدانيدة؛ دا
علي تلك اللق ات ومق وعات الفيديو عامة من ماليدرات تدلالر دي تلدك الجواندب الميتلفدة
للمتعلم.
 ترميز المعلومات ي ذهن المتعلم مما يساعد المتعلم عل ا حتفاف بها ي ذا راتد لفتدرة
ويلة ،واستدعائها بسهولة عند الحاجة تليها.
 جددذب انتبدداه المددتعلم تجدداه لق ددات الفيددديو المعروضددة؛ لمددا تشددتمإ عليد مددن ترميددز تالددارة
سمعية وبفرية.
 عدددرل ا دددة أندددوات األعمددداإ المتحر دددة النا قدددة سدددواء أ اندددت أعمدددا د دراميدددة ،أم بدددرام
تر يهية ،أم أحداالاد رياضية ،أو اير ذلك من األعماإ.

 استيدام تقنيات التفوير وزوايدا التفدوير ،وأحجدام اللق دات وأنواعهدا ،والحر دة وتدأاليرات
العرل اليافة بالفيديو ،مما يشعر المشاهد بالحيوية والوا عية لما يشاهده.
 يم ن توفي

الفيديو بفاعلية ي تحقي وتنفيدذ األهددا

واألعدرال التربويدة والتعليميدة،

المرتب ة ببرام التعليم عن بعد ،والتعليم المفتو  ،والتعليم المبرم .
تسدددارعت الت دددورات التقنيدددة دددي السدددنوات األييدددرة سدددتيدام وتفعيدددإ تقنيدددات ووسدددائإ
ا تفدداإ ددي المجدداإ التربددوي ،وا ددب ذلددك ت ددور يددر ددي م ونددات عنافددر المحتددو الر مددي
التفاعليددة المتعددددة ،حيددو ت ددور اسددتيدام الددن

الفددائ  ،والفيددديو الر مددي ،والفددور ال اليددة

األبعاد التفاعلية وتدم العمدإ علد الوسدائ المتعدددة النا لدة للمحتدو الر مدي لتلدك المقدررات؛
لمواجهددة الفددرو الفرديددة لل د ب ،ممددا أد تل د تفعيددإ المقددررات لتتناسددب م د

دددرات ذوي

ا حتياجات اليافة (عيس والحفناوي.)422 ،2.07 ،
عددت الدراسات واألدبيات أهم المت يرات الفنية والتربوية والت نولوجية التدي يجدب األيدذ
بها عند تفميم يديو (الشرنوبي )777-772 ،2.02 ،وهي:
 الماليرات المفداحبة للق دات الفيدديو :سدواء أ اندت هدذه الماليدرات بالنفدو  ،أم الفدور،
أم التلميحات ،أم الرواب  ،أم ازرار التفاعإ ،أم ايرها من الماليرات البفرية والسمعية.
 تم انددات عددرل وتقددديم الفيددديو :وي ددون ذلددك مددن ي د إ الييددارات والبدددائإ المتاحددة عنددد
عرل لق ات الفيديو مالإ وجود العديد والمزيد من الوف ت والرواب المتشعبة.
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 نم اللون ي لق ات الفيديو :حيدو تن اللدون يعدد مدن بدين العوامدإ المعر يدة التدي تدلالر
ددي تددذ ر المعلومددات ،ب ددرل جددذب ا نتبدداه؛ حيددو تن األلدوان المتعددددة للق ددات ومقددا
الفيديو هي السمة المميزة لها ا ن.
 التح م ي الحجدم مدن حيدو الت بيدر والتفد ير للق دة وبنسدب متبايندة ،ممدا يجعدإ القددرة
عل اتياذ القرار ي تحديد الحجم المناسب للق ة الفيديو بيد المتعلم.
 زمن لق ة الفيديو :حيدو تن معفدم لق دات الفيدديو التدي تعدرل مدن يد إ موا د التعلديم
اإلل تروني ت ون ذات زمن فير ،قد تتراو ما بين بض د ائ  ،تل أ إ من د يقة.
 الددتح م ددي تشد يإ اللق ددات :حيددو تن الددتح م ددي العددرل يددلدي تلد تالدراء التفاعددإ بددين
المدددتعلم والمحتدددو الدددذي تقدمددد وتحملددد لق دددات الفيدددديو الر ميدددة ،و قددددا لرابدددة المدددتعلم
وحاجات .

 التلميحددات المفدداحبة للق دة وتددلدي هددذه التلميحددات بالضددرورة تل د تنبي د المددتعلم أو
اإلشارة ل للتر يز عل جزء معين ي اللق ة ،أو ت ادت بمعلومات أيدر تدرتب بموضدوت
العرل للفيلم أو اللق دة ،و دد ت دون هدذه التلميحدات بالنفدو  ،أو اإلضداءة أو األسدهم
أو ايرها من أنما التلميحات البفرية.
 مو

لق ة الفيديو من المحتو والشاشة :يجب ايتيدار الموضد األمالدإ للق دات الفيدديو

عندددما ت ددون مقترنددة بددبعل النفددو

المفدداحبة لهددا ددي فددفحات الموا د تل ترونيددة،

أيضا.
وذلك م مراعاة المت يرات اليافة بالتفميم البفري للففحات د

 التهيئددة المعر يددة للمددتعلم ل سددتفادة مددن اللق ددة :بعددل لق ددات الفيددديو ،تلتددزم بالمعددايير
المالالية للتهيئة المعر ية للمتعلم وتشويق واالارت معر ديا ،من أجإ ا نتبداه للق دة الفيدديو
عنددد عرضددها علد الشاشددة ،و ددد ت ددون هددذه التهيئددة أو التمهيددد بالنفددو التددي تسددب
عددرل لق ددات الفيددديو أو تفدداحبها ،و ددد ت ددون الفددور الفوتوا ار يددة الالابتددة ،و ددد ت ددون
أيضا.
ببعل لق ات الفيديو ف يرة الحجم د

 تحديد مفدر اللق ة للمتعلم :حيو يفيد تحديد مفدر لق دات الفيدديو للمدتعلم تلد انتقداإ
المتعلم تل المفدر األساسي الذي د يجد ي العديد مدن أ د م ولق دات الفيدديو األيدر
ذات الفلة.
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النظريات اليت يقوم عليها الفيديو التعليمي:
يشير الشرنوبي ( )77.-747 ،2.02تل مجموعة من النفريات التي يقوم عليهدا
الفيديو التعليمي بوج عام ،ومن أهمها:
 نظريةة اممةا املعةر  : Cognitive Load Theoryوذلدك حيدو تن لق دات الفيدديو تقددم
للمددتعلم المشدداهد الحقيقي دة للحدددو عل د نحددو يسددتالير القدددرات العقليددة للمددتعلم ،ويجددذب
ا نتباه ،ما يساعد المتعلم علد الدتعلم القدائم علد الفهدم ،والدتعلم القدائم علد المعند  ،تذ
أن ا نتباه هنا

يض أية يود أو أعباء عل عمإ العقدإ والتف يدر ،و يرهد العقدإ دي

هددم واسددتيعاب المعلومددات؛ ممددا يعنددي أن الحمددإ المعر ددي يقددإ بالنسددبة لعقددإ المددتعلم مددن
ناحيدددة الجهدددد المبدددذوإ مدددن العقدددإ للدددتعلم ،مدددا أن معددددإ الدددتعلم للمعدددار والمعلومدددات
بالمتعددة والتشددوي

أيضددا عل د نحددو يتف د
والمهددارات يددزداد د
احتفاف المتعلم بالمعلومات ي ذا رت لفترة ويلة.
 النظريةةة املعرفيةةة للوسةةاعد املتعةةددم التعليميةةة

ددي الددتعلم ،ممددا يددلد تل د

Cogitive Theory of Multimedia

ددأالير دددي المدددتعلم
ددر ألن الفيدددديو يعدددد مدددن أ دددو الوسدددائ التعليميدددة تد دا
 : Learningنفد دا
أيضدا ،وهدذان العنفدران يعددان
شتمال عل الحر ة والحيوية ،وا شتمالية عل الفدوت د
مدن بدين أهدم عنافدر الماليدرات والوسددائ التعليميدة التفاعليدة ،وجددير بالدذ ر أن الوسددائ

المتعددددة تعتمددد عل د عدددد مددن الر ددائز الفلسددفية والنفريددات التعليميددة ،والتددي مددن بينهددا
النفريددة المعر يددة للوسددائ المتعددددة التعليميددة  CTMLالتددي تشددير تل د ددوة وتددأالير
الوسائ المتعددة ،والتي من بينها الفيديو التعليمي.
 نظرية معاجلة وجتهيز املعلومات  : Theory Information- Processingيتضح هدذا جليداد
ي ون الفيديو وسيلة ومادة تعليمية تل ترونية ور ميدة تقددم مدن يد إ الويدب التدي هدي

أيضا وسيلة تل ترونيدة ،و شدك أن هدذه الماليدرات تت لدب مدن العقدإ عدادة عندد اسدتقبالها
د
القيددام بالعديددد مددن المهددام والعمليددات العقليددة؛ لمعالجددة وتجهيددز المعلومددات التددي تشددتمإ
عليهددا لق ددات الفيددديو المتحر ددة ،ويددتم ذلددك مددن ي د إ المعالجددة والترميددز لتلددك المالي درات
جميعددا ددي
السددمعية والبفددرية المعروضددة ددي لق ددة الفيددديو ،وتيددزين تلددك المعلومددات
د
الذا رة؛ ستدعائها بعد ذلك عند الضرورة.
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 النظريةةةات اخلاصةةةة بتنميةةةة الة ةتفكري اإلبةةةداعي واالبتكةةةاري :تن الهدددد
واستيدام الت نولوجيات التعليمية ي موا

األسدددم مدددن توفيددد

التعليم والتدريب يعد هو تعليم التف يدر ،الدذي

يلدي بالتالي تل ا تساب الفرد لقدرات ومهارات وعمليات التف يدر العليدا ،والتدي مدن بينهدا
التف يددر اإلبددداعي والتف يددر ا بت دداري  ،حيددو تن عمليددة تفددميم وانتدداج الفيددديو التعليمددي
تت لدب عدددة أنمدا مددن العمليددات المتعدددة والمرنددة مدن التف يددر ،ولددذلك ددن محددور تنميددة
مهما أالناء تفميم تنتاج الفيديو والوسائ والماليرات األير .
اإلبدات وا بت ار يعد دا
أمر د

اخلدمات اليت تقدمها الفيديوهات التشاركية عرب اليوتيوب

العملية التعليمية:

يعر دو ي ) (Duffy,2008, 123اليوتيوب بأند  :أ الدر موا د مشدار ة الفيدديو شدهرة،
الفيدددديو ،ويسدددت ي

والتدددي تم دددن المسدددتيدمين مدددن تحميدددإ ومشددداهدة ،ومشدددار ة مقدددا

اليوتيدوب أن يقدددم العديددد مددن اليدددمات مالددإ تتاحدة المشدداهدة المجانيددة لمقددا
المو

الفيددديو علد

مباشدرة دون الحاجدة تلد تحميلهدا علد أجهدزتهم ،مدا يشد إ رفدة للمعلمدين للعمدإ

يم دن
بش إ بير عل توسي ن ا جمهورهم التعليمدي والوفدوإ تلد المسدتويات الدوليدة .و ّ
أعضاء هيئة التدري وال ب مدن الوفدوإ تلد المحتدو الدراسدي ،وموا د وت بيقدات مدن
وا د الحيدداة ،وعددرول للمهددارات التددي يم ددن ت بيقهددا جددزء مددن المحاض درات التددي تتضددمنها
المقررات الدراسية وذلك ي ش إ مقا

يديو ).(Burke, Snyder & Rager 2009

و مددا يقدددم اليوتيددوب يدمددة ر د  ،وتنزيددإ ،ومشدداهدة ومشددار ة مقددا
اليوتيددوب بتبددادإ وجهددات النفددر والمقترحددات بشددأن مقددا

الفيددديو .ويسددمح

الفيددديو المعروضددة ،ويعمددإ أيضداد

قندداة لنشددر المحاض درات وو ددائ المددلتمرات ،مددا يسددمح بتقددديم سلسددلة مددن مقددا
لشددر المهددارات واليب درات التعليميددة ،ويعمددإ الددتعلم مددن ي د إ مقددا

الفيددديو

الفيددديو المقدمددة عبددر

اليوتيددوب عل د تحقي د ن دوات أ ضددإ ددي مهددارات الحاسددب ا لددي؛ نف د ارد ألن اليوتيددوب يجعددإ
مقا

الفيديو متاحة ي أي و ت ومن أي م ان بدرجة عالية من الجودة ،ما يتديح تم انيدة

تعددادة تش د يإ مقددا

الفيددديو أو تيقا هددا واسددت مالها حق داد ،مددا يسدداهم ددي تنميددة مهددارات

الدددتعلم البفدددري ،و دددراءة الفدددور والرسدددوم البيانيدددة علددد نحدددو أسدددرت وأسدددهإ بددددون أي ددداء
مفاهيميددة .وباإلضدددا ة تلددد ذلدددك يم دددن أن يدددتم اسدددتيدام اليوتيدددوب وعددداء لملفدددات األعمددداإ
تل ترونية بالنسبة لل

ب والمعلمين عل حدد سدواء؛ حيدو يم دن للمعلمدين ا حتفداف بأعمداإ
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ال د ب وتقدديم رفدة لتقدويم ال د ب بمسدتو عداإ مدن الشدفا ية ( & Ebied Kahuf
.)Rahman, 2016

مميزات الفيديوهات التشاركية عرب اليوتيوب التعليم:
تشدددددير العديدددددد مدددددن الدراسدددددات تلددددد مميدددددزات اليوتيدددددوب دددددي التعلددددديم مدددددا يلدددددي :
(  (Duffy,2008و ()Snyder ,Burke :2008
 تشج عل اإلبدات ،ونها منفة لل لبة للتفاعإ و لي

مجرد مشاهدة المحتو .

 يعتبددر مدددن أ ضددإ الموا ددد تل ترونيددة دددي الدراسددة عدددن المعلومددات عدددن ريدد مقدددا
الفيديو.
 يعتبر مو

اليوتيوب أ بر مو

 يقدم المو

يدمة عمإ نوات مستقلة ل إ حساب مستيدم.

 يسددداعد دددي عمليدددة الدراسدددة وا
نتشار المو

ددد ت علددد أحددددو ا يتراعدددات واأل دددار وا تشدددا ات؛

ي أ بر شريحة ي العالم.

 سهولة استيدام وادارت لمقا
 يتميز المو

يديو من حيو عدد الزوار والمستيدمين .

الفيديو والتعليقات عليها.

بتعدُّد الل ات ،يفيد المستيدمين ي جمي أنحاء العالم.

 يسمح اليوتيوب با ستفادة المالل من وسائإ اإلع م الجديدة لنقإ المعلومات والمعر ة.
 يعتبر وسيلة تعليمية مشو ة وجذابة.
 يساهم ي تعزيز رو المنا شة الفاعلة بين المتعلمين.
 ييل مجتمعداد تعليميداد حد ارد يسدت ي المشدار ة و التقيديم ،و يعمدإ علد بنداء المحتدو و
نشره لزم ئ .

 مناسب لتعليم المتعلمين بمراحلهم الميتلفة و سيما بار السن ،حيدو يم دن اسدتيدام
ي التعلم مد الحياة.
 يعتبدددر أحدددد مدددوارد التعلددديم المجانيدددة ،سدددهولة اسدددتيدام روابددد اليوتيدددوب دددي العدددرول
التقديمية البوربوينت( ،)Power Pointو ي منفات التعلم اإلل تروندي دالب ك بدورد
(.)Black Board
 تم انية تنشاء نوات تش يإ منففلة ي القناة الواحدة ،مما أتدا تم انيدة تنفديم مقدا
الفيديو وتفنيفها بش إ جيد.
- 407 -

فاعلية توظيف الفيديوهات التشاركية عبر اليوتيوب في تنمية مهارات إنتاج مقاطع الفيديو التعليمي ........

 تم انية تحرير الفيديو مباشرة علد اإل نترندت ،وهدذا يشدمإ  :حدذ
األفلي باستيدام يافية ا ت ات ،واضا ة تأاليرات عل المق

توظيف الفيديوهات التشاركية عرب اليوتيوب

أي جدزء مدن الفيدديو
.

العملية التعليمية:

يم ددن حفددر اسددتيدامات اليوتي دوب ددي التعلدديم حيددو تنهددا متنوعددة ومتعددددة ،دديم ن
استيدامها ي ميتل
 تعلدديم ميتل د

الموضوعات الدراسية ومن هذه ا ستيدامات :

أن دوات التعلدديم  :حيددو يم ددن اسددتيدام اليوتيددوب ددي تعلدديم ميتل د

العلوم و عرل التجارب العلمية التي

أن دوات

يم ن ت بيقها ي الميتبر ،أو التدي تحتداج تلد
ب (.)Bloxx,2010

و ت لتنفيذها ،أو لدواعي الحفاف عل س مة ال
 تش دراك ال د ب :حيددو تن عددرل ال اليددر مددن مقددا
ويشدر هم دي العدالم الر مدي بمدا يحقد األهددا

الفيددديو ذات القيمددة يددديإ ال د ب

التعليميدة ،مدا أن هدذه المقدا

تشددرك

أ الر من حاسة ي التعليم ،وهذا يزيد من تد ار هم للموضوت التعليمي )(Smith,2014
 دعددم التف يددر العلمددي :هددد ت دراسددة يحيددي ( )2.00تلدد التحق د مددن اعليددة التعلدديم
اإلل تروندي الموجد بدداليوتيوب دي تنميددة التف يددر العلمددي ،وا تجاهدات نحددوه لددد

د ب

الجامعة ميتلفي الجن  ،ت ونت عينة الدراسة مدن ( )77البدا و البدة مدن د ب ليدة
التربية جامعة األ فد  ،اسدتيدمت الدراسدة مقيدا

التف يدر العلمدي ومقيدا

ا تجاهدات

نحو التعليم الموج باليوتيوب ،واستيدمت المنه التجريبي للتوفدإ تلد نتائجهدا ،التدي
توفلت تل تفو ال

ب الذين استيدموا التعليم الموج بداليوتيوب دي التف يدر العلمدي

وا تجاهات نحو التعليم باليوتيوب.
مفدرد متعدد الوسائ للتعلم يعمدإ علد
ا
 تو ير مفادر تعليمية متنوعة  :يعتبر اليوتيوب
الت امددإ بددين اإلم انيددات الفددوتية والبفددرية ،ويم ددن أن تسدداعد مقددا
عبر يوتيوب ال

الفيددديو المقدمددة

ب عل تذ ر المفداهيم  ،وعلد وزيدادة ددرة ال د ب علد اسدتدعائها،

و هم القضايا واأل دار المعقددة ب ريقدة أ الدر اعليدة ،مدا يم دن للمعلمدين تنشداء ندوات
عل اليوتيوب ،و يها يم نهم ر محتو مقا
يقومون بتدريسها ).(Albaddi, 2013
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 التعزيز :تن تنوت وتعدد مقا
من دا عية ال
تعزيزها بمقا

الفيديو التعليمية التي يم دن اسدتيدامها دي الددر

يزيدد

ب تلد التعلديم ،و ذلدك باعتبدار أن الحاجدة تلد معلومدات تضدا ية يم دن
يديو ذات فلة مما يفتح ا التعلم لد ال

ب )(Smith,2014

 دا عيددة اإلنجدداز وا تجدداه نحددو مجتم د الددتعلم :قددد هددد ت دراسددة عمددر ( )2.02وض د
تفور مقتر لتوفي

اليوتيوب ي التعلم وأالدره دي زيدادة دا عيدة اإلنجداز وا تجداه نحدو

التعلم ،وت ونت عينة الدراسة من ( )07البة من البات لية التربية للبندات جامعدة أم
القددر  ،اسددتيدمت الدراسددة ايتبددار الدا عيددة لإلنجدداز وايتبددار ا تجاهددات نحددو الددتعلم مددن
ي إ شب ة اليوتيوب ،واستيدمت الدراسة المنه الوفدفي التحليلدي دي وضد التفدور
المقتددر لتوفيد

هددذه الشددب ة ددي التعلدديم ،مددا اسددتيدمت المددنه التجريبددي ددي تحديددد

اعلية اليوتيوب ي الدا عية لإلنجاز وا تجاهات لد أ دراد العيندة ،و دد توفدلت النتدائ
تل

اعلية استيدام اليوتيوب دي الدا عيدة لإلنجداز وا تجاهدات لدد أ دراد العيندة .بينمدا

هد ت دراسة العنزي ( )2.02التحق من اعلية استيدام اليوتيدوب دي تحفديإ العلدوم
البددات الف د

وا تجدداه نحددو مجتم د المعر ددة لددد

الالالددو المتوس د بالمدينددة المنددورة،

ت وندددت عيندددة الدراسدددة مدددن ( )72البدددة ،واسدددتيدمت الدراسدددة ايتبدددار تحفددديإ معر دددي
ومقيدددا

ا تجددداه نحدددو مجتمددد المعر دددة ،واسدددتيدمت المدددنه التجريبدددي للتوفدددإ تلددد

نتائجهددا ،التددي أفهددرت تفددو مجموعددة التعلدديم عبددر اليوتيددوب ددي التحفدديإ المعر ددي
وا تجاهات نحو مجتم المعر ة.
 دعدم اسدتق لية تعلدم ال د ب  :دد أجدري شدين ( )Chen, 2013دراسدة مسدحية لتنداوإ
تم انية توفي

اليوتيوب لدعم استق لية تعلم ال د ب .و دد وففدت هدذه الدراسدة مقدا

الفيديو دي ت دار مدديإ الدتعلم اليبدري والمدديإ التعداوني للتددري
أسدددد

النفريددددة البنائيددددة ،مدددد توفيدددد

والدتعلم المسدتند تلد

مفهددددوم المعلددددم متعدددداون يتسددددم بيفددددائ

ا ستقفددداء ،والتي دددي  ،والم حفدددة والتيسدددير التعليمدددي .و دددد بيندددت نتدددائ الدراسدددة أن
اليوتيوب د ساعد عل دعم استق لية ال

ب ي التعلم ،مدا أر ال د ب أن اسدتيدام

اليوتيوب د ساهم ي تنمية دراتهم عل تعلم الل ة اإلنجليزية.
 انيد ار ال د ب ددي الددتعلم :دددم روود ( )Roodt, 2013دراسددة وفددفية مسددحية ائمددة
عل ا ستبيان م بقة عل عينة من

مقدررد دي
ا
ب المرحلة الجامعية ،الذين يدرسون
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أنفمددة المعلومددات ددي جنددوب ت ريقيددا ،وعددددهم  72الب داد و البددة .و ددد أسددفرت نتددائ

الفيديو المستمدة من اليوتيدوب دد سداهم دي ر د المسدتو

الدراسة أن استيدام مقا

اإلجمالي لمشار ة واني ار ال

ب ي التعلم.

 تقددديم الت ذيددة الراجعددة بمسدداعدة األ دران  :اسددتناداد لنتددائ دراسددة هيددوي وراجددا وماذندداه
( )Huey & Raja Maznah, 2009اتضح أن استيدام اليوتيدوب يم دن أن يسداعد
علد تقددديم الت ذيددة الراجعددة بمسدداعدة األ دران ويسددمح بتحويددإ د ددة الددتح م ددي عمليددة
المتضدمنة دي اليوتيدوب ،مالدإ

التعلم تلي يد ال

ب؛ وذلك من يد إ عددد مدن الوفدائ

نفام تقدير مقا

الفيديو ،وعدد المشاهدات ،والتعليقات النفية علي مقا

الفيديو.

 مهددارات التنددور الر مددي :تناولددت دراسددة تددان ) (Tan, 2013يفيددة تفاعددإ ال د ب م د
بعضددهم الددبعل باسددتيدام أدوات تعلددم ايددر رسددمية ،والدددور الددذي لعب د محتددو مقددا
الفيددديو عبددر اليوتيددوب ددي بندداء مجتمد للددتعلم ودعددم تعلددم األ دران مددن بعضددهم الددبعل
بش إ اير رسمي .وذلك

تساب مهارات التنور الر مي ي إ التعلم عبر اإل نترنت.

 تعلدددم مفددداهيم جيدددإ الويدددب الالددداني :عملدددت دراسدددة مددداجيهي وشددديرجون وماهاراندددا وبانددددا
( )Majhi, Chirgun, Maharana & Panda, 2016عل د تقيدديم اليوتيددوب
مفدر مم ن لتعلم مفاهيم جيإ الويب الالاني ،وذلك من ي إ تحليدإ أعلد  0..مق د
يديو علد اليوتيدوب حدوإ هدذا الموضدوت .و دد أبدرزت نتدائ الدراسدة أن اليوتيدوب يعدد
مفدر معلومات جيد لتعلم ما يتعل بموضوت جيإ الويب الالداني مالدإ مفهومد  ،وأدواتد ،
وت بيقات .
 تنميددة مهددارات اسددتيدام الوسددائإ التعليميددة :دراسددة يل د

ا

( )2.07هددد ت الدراسددة

التحق من اعلية برنام عبر اليوتيدوب بالتوافدإ الالداني مقابدإ التوافدإ المتعددد علد
تحفدديإ وأداء واتجاهددات الدارسددين بالتأهيددإ التربددوي بجامعددة األزهددر مرتفعددي الدا عيددة،
مقابددإ الدارسددين منيفضددي الدا عيددة ددي مقددرر الوسددائإ التعليميددة ،اسددتيدمت الدراسددة
ايتبددار تحفدديإ لقيددا

الجانددب المعر ددي المددرتب بمهددارات اسددتيدام الوسددائإ التعليميددة،

وب ا ة م حفة األداء العملي لمهارات استيدام الوسدائإ التعليميدة ،ومقيدا
نحو الدتعلم مدن يد إ اليوتيدوب ،و دد توفدلت النتدائ تلد

ا تجاهدات

اعليدة البرندام المقددم عبدر

اليوتيددوب ددي تنميددة التحفدديإ واألداء لددد عينددة الدراسددة ،و ددي ا تجاهددات نحددو الددتعلم
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باليوتيوب ،ب ل النفر عدن نمد التوافدإ ومسدتو الدا عيدة ،مدا توفدلت النتدائ تلد
تفو مجموعة التوافدإ (المتعددد) عبدر اليوتيدوب علد مجموعدة التوافدإ (الالندائي) دي
التحفيإ واألداء وا تجاهات.
 تنمية الجوانب المعر ية والمهارية الحاسب ا لي :أجر عبيد و هو

ورحمن ( Ebied

 ) Kahuf & Rahman, 2016دراسددة شددب تجريبيددة عل د عينددة وامهددا  77مددن
ب الذين يدرسون المستو الالداني مدن الددبلوم العدام دي التربيدة والملتحقدين بمقدرر

ال

الحاسب ا لي ي التعليم ي جامعة نجدران .و دد بيندت نتدائ الدراسدة وجدود درو ذات
د لدددة تحفدددائية بدددين ددد ب المجمدددوعتين التجريبيدددة والضددداب ة دددي الت بيددد البعددددي
ل يتبددار التحفدديلي وب ا ددة م حفددة مهددارات الحاسددب ا لددي لفددالح د ب المجموعددة
يدديو مدن اليوتيدوب ،مقارندة ب د ب المجموعدة

التجريبية الذين درسوا باستيدام مقدا

الضاب ة الذين درسوا بال ريقة التقليدية ،و دذلك دد هدد ت دراسدة (Chtouki, et.al,
)  2012تلد

يدا

أالدر اسدتيدام اليوتيدوب دي تعزيدز تعلدم ال د ب ،وتقدويم مهداراتهم

المعر يددة ددي مقددرر مقدمددة ددي علددوم الحاسددب ا لددي ل لبددة مددن تيففددات أيددر  ،وتددم
اسددتيدام المددنه التجريبددي ددي هددذه الدراسددة ،و انددت عينددة الدراسددة م ونددة مددن 00.
الددب و البددة ،مددوزعين عل د عينددة تجريبيددة درسددت باسددتيدام مقدا
تل ترونيددداد علددد المو ددد العدددالمي اليوتيدددوب ،وتناولدددت هدددذه المقدددا

يددديو تددم نشددرها
المفددداهيم النفريدددة

للمقدددرر ،دددي حدددين درسدددت المجموعدددة الضددداب ة باسدددتيدام مفدددادر عاديدددة يددددمت أداة
ا ستبانة وا يتبدار ال تدب والمحاضدرات النفريدة ،للحفدوإ علد نتدائ الدراسدة ،والتدي
تفو ت يها المجموعة التجريبية عل الضداب ة دي ا يتبدار المعر دي والدذي بد علد
تحد أ الر موضوعات المقرر فعوبة ،حيو نجح  %70من أ دراد العيندة التجريبيدة دي
ا يتبدددار مقابدددإ  %0.مدددن أ دددراد العيندددة الضددداب ة ،مدددا ويدددر ال ددد ب أن اسدددتيدام
اليوتيدددوب دددي التعلددديم يزيدددد مدددن دا عيدددتهم للدددتعلم ،ويزيدددد معدددار هم ،وأوفدددت الدراسدددة
باستيدام اليوتيوب ي العملية التعليمية.


ا سدتيدام المدنيفل ال لفدة  :هدد ت دراسدة سديمو وزم ئد
عرل نتائ ا ستيدام منيفل ال لفة لموا

( )Simo, et.al, 2011تلد

نشر الفيديو تل ترونية ،و انت العينة م ونة من

( )774الباد ملتحقين ي مقررات ومستويات ميتلفة ،با عتماد عل مو ) (Moodleلنشدر
مقا

الفيدديو لل لبدة ،حيدو اسدتيدم البداحالون المدنه الوفدفي ،وتدم ت بيد اسدتبانة تعدرل
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األبعدداد الميتلفددة للت نولوجيددا الحديالددة ددي التدددري  ،ددي ضددوء تفددورات المحاضددرين ووجهددة
نفددرهم عددن ال لفددة العامددة سددتيدام تلددك الموا د  ،و انددت نتددائ الدراسددة تشددير تلد زيددادة ددي
ب نحو التعلم نتيجة استيدام موا

دا عية ال

لعملية التدري  ،باإلضا ة تل أن موا

نشر الفيديو دون زيادة بيرة ي ال لفة العامة

نشدر الفيدديو تشدج العمدإ التعداوني ،وتقددم  67نفدرة

شاملة لل لبة ،باإلضا ة تل تحداو نوت من الت امدإ دي المعر دة بدين المقدررات الدراسدية حيدو

يم ددن ا سددتفادة مددن مقددا

مقددررات أيددر  ،مددا أوفددت الدراسددة

بعددل المقددررات ددي تدددري

باستيدام نوات اليوتيوب  YouTubeمن بإ المعلمين وذلك لدورها دي تسدهيإ عمليدة تعلدم
ال

ب.

ت :هددد ت دراسددة الر دداعي ( )2.02تل د التحق د مددن أالددر المنا شددات -

 حددب ا سددت

تعليميدددة مدددن مو ددد اليوتيدددوب -حدددوإ مقدددرر الرياضددديات وأالدددره علددد

باسدددتيدام مقدددا

التحفدديإ ،وحددب ا سددت

ت لددد

د ب الب درام التحضدديرية -مسددار العلددوم اإلنسددانية

بجامعددة اإلمددام محمددد بددن سددعود اإلس د مية .وأفهددرت النتددائ وجددود ددر داإ تحفددائياد
ب المجموعة التجريبية دي درجدات ايتبداري التحفديإ الالداني والالالدو و ائمدة

لفالح

حب ا ست

ت ،بينما لم ت ش

الدراسة عن ذات النتيجدة دي بقيدة ايتبدارات التحفديإ.

ولقددد تحسددن أداء د ب المجموعددة التجريبيددة ددي ايتبددارات تحفدديإ الرياضدديات السددتة
و ائمددة حددب ا سددت

ت لفددالح الت بيدد البعدددي ،مددا أ دددت دراسددة حسددن ومرسددي

( )2.02عل بناء مقرر مدعوم بالفيديوهات التشار ية عبر اليوتيدوب العلميدة ،و يدا
اعليت

ي تنمية الالقا ة العلمية ،وحب ا ست

ت لد ال د ب المعلمدين شدعبة التربيدة

اليافدددة ب ليدددة التربيدددة بجامعدددة جدددازان ،وتدددم اسدددتيدام أداتدددي الدراسدددة (ايتبدددار الالقا دددة
العلمية -مقيدا

حدب ا سدت

الالقا ة العلمية وحب ا ست


تعلم الل ة :تن المو

ت) ،وأالبتدت نتدائ الدراسدة اعليدة اليوتيدوب علد تنميدة
ت عند ال

ب المعلمين.

العالمي اليوتيوب يتيح تم انية تعلم الل ات مدن مفددرها الحقيقدي ،وهدذا

يزيددد مددن نسددبة تتقددان المتعلمددين لل ددة األجنبيددة تذا اسددتعان المعلددم بددبعل المقددا

التعليميددة

المعدة يفيفاد لذلك ،هد ت دراسة يونيتا ( (Yunita, 2015تل تقويم اعليدة اليوتيدوب دي
تنمية القدرة عل التحدو لد عينة من

ب الفد

الالداني دي أندونيسديا .و دد أبدرزت نتدائ

الدراسة وجود رو ذات د لة تحفائية ي ا يتبار البعدي للقدرة عل التحدو ،ومدن الدم قدد

اسددتيل

الباحددو أن مقددا

الفيددديو المقدمددة عبددر اليوتيددوب تعددد بمالابددة أداة عالددة لتنميددة
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مهدددارات التحددددو لدددد ال ددد ب ،مدددا أوضدددحت الدراسدددة التجريبيدددة التدددي أجراهدددا ورنيدددأواتي
( )Kurniawati, 2015عل عينة من ال
اليوتيددوب ددأداة عالددة لتدددري

ب الذين يدرسون واعد الل ة اإلنجليزية اعليدة

واعددد الل ددة اإلنجليزيددة لل د ب األ ندونيسدديين مقارنددة بال ريقددة

التقليدية المعتمدة عل ال تب الدراسدية دي تددري

القواعدد ،وبشد إ مشداب و دي دراسدة شدب

تجريبيددددة أجراهددددا الددددوهيبي ) )Alwehaibi,2015باسددددتيدام تفددددميم المجموعددددة التجريبيددددة

والضدداب ة ،م د ايتبددار بلددي وبعددد عل د عينددة وامهددا  77مددن البددات الفر ددة الالانيددة ممددن
يدرسددن ددي سددم المندداه و ددر التدددري

ب ليددة التربيددة بجامعددة األميددرة نددورة ددي الريددال

بالممل ة العربية السعودية ،بينت نتائ الدراسة تفو ال البات ال تدي درسدن باسدتيدام مقدا

الفيدديو المقدمددة عبدر اليوتيددوب جنبداد تلد جنددب مد المنا شددة علد ال البدات ال تددي اسددتيدمن
ال ريقة التقليدية ي تعلم محتو الل ة اإلنجليزية ل ة أجنبية.


تنتدداج الفددور الر ميددة :قددد هددد ت دراسددة روانددة ( )2.02التعددر علدد
اليوتيدددوب دددي تنميدددة مهدددارات تفدددميم الفدددور الر ميدددة لدددد

اعليددة اسددتيدام

البدددات ليدددة التربيدددة بالجامعدددة

اإلس مية ب زة ،وت ونت عينة الدراسة من ( )0.البة ،و د استيدمت الدراسة ايتبار تحفديإ
معر ددي وب ا ددة م حفددة أداء المهددارات وب ا ددة تقيدديم المنددت  ،واسددتيدمت المددنه التجريبددي

للتوفددإ تلدد نتائجهددا ،التددي أفهددرت تفدددو التعلدديم بدداليوتيوب علدد مسددتو الجانددب العملدددي

للمهارات و ي ب ا ة تقييم المنت  ،بينما لم تتوفإ الد ارسة لوجود ر بين مجموعدة اليوتيدوب
والمجموعة الضاب ة ي التحفيإ.



تنتدداج ال د ب لمقددا

الفيددديو وتلبيددة احتياجددات تعلمهددم :تناولددت دراسددة رالينجددر وأوينددز

( )Fralinger & Owens, 2009التحقد مدن اعليدة ت بيد برندام ماي روسدو ت
مو ي مب ر (برنام تحرير مقا

الفيديو الر مية) ي حجرة الدراسة .و دي هدذا الدراسدة

تددم اسددتيدام برمجيددة تفددميم مددو ي مي ددر مجموعددة مددن مقددا
أعدها ال
ال

ب حوإ المحتدو التعليمدي الدذي درسدوه دي حجدرة الدراسدة ،و دد رأي بعدل

ب أن هذا المشروت دد سداعد دي تدو ير در

همهم للمادة العلمية ،ما ساعد ال
مقا

الفيددديو التعليميددة التددي

حسدن
دي أن ي وندوا مبددعين ،مدا ّ

ب ي الوفوإ تل مفادر جيدة للدتعلم مدن بيدإ

الفيدديو الجديددة والوالائقيدات ،مدا سداعد ال د ب دي الو داء باحتياجدات تعلمهدم.

مددا ر ددزت دراسددة جددوردان و يددرين ) (Jordan, et. al, 2015علد مقارنددة اعليددة
اسددتيدام مقددا

الفيددديو دددأداة لتدددري

ال يميدداء العضدددوية مقارنددة باسددتيدام مسددداعد

التدري  .وتوفلت هذه الدراسدة تلد أن مقدا
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تجهيددز ال د ب للمعمددإ بفددورة أ الددر اعليددة ،ضد د عددن أند و قداد للم حفددات المباشددرة
لت احتمالية حاجة ال د ب لمسداعد التددري

مقا

أالنداء الدراسدة المعمليدة حينمدا تدم عدرل

الفيديو عليها ،ما بينت نتائ الدراسة أن بالمتوسد

دان هنداك نسدبة  %04أو

أ الدر مدن ال د ب الدذين أجددابوا عدن األسدئلة بشد إ فددحيح بعدد مشداهدة مقدا

الفيددديو

مقارنة بالتعلم من ي إ مساعد التدري .
ومن ي إ العرل الساب نجد أن اليوتيوب يعتبر وسدي

عداإ دي نشدر مقدا

الفيدديو

التعليميددة وجعلهددا أ الددر تفاعليددة س دواء ددي تنميددة الجوانددب المعر يددة ،قددد أالبت دت العديددد مددن
الدراسات اعلية توفي
عند ال

مقا

الفيديو التشار ية عبر اليوتيوب ي تنميدة الجواندب المعر يدة

ب ما ي دراسة روود ( ،)Roodt, 2013ودراسة هيوي وراجا وماذنداه ( Huey

 ،)& Raja Maznah, 2009ودراسدة مداجيهي وشديرجون وماهاراندا وبانددا ( Majhi,
ورحمدن ( Ebied

 ،)Chirgun, Maharana & Panda, 2016ودراسة عبيد و هدو

 ، )Kahuf & Rahman, 2016دراسة جوردان و يدرين ) ،(Jordan, et. al, 2015أو
ي تنمية الجوانب الوجدانية مالإ دا عية اإلنجاز وا تجداه نحدو مجتمد الدتعلم مدا دي دراسدة
عمر ( ،)2.02واني ار ال د ب دي الدتعلم مدا دي دراسدة روود ( ، )Roodt, 2013ودعدم
اسددتق لية تعلددم ال دد ب مددا ددي دراسددة شددين ( ، )Chen, 2013و ددذلك تنميددة الجوانددب
المهاريددة مالددإ مهددارات تعلددم الل ددة اإلنجليزيددة ويافددة التحدددو وا سددتمات مالددإ دراسددة يونيتددا
( ،(Yunita, 2015ودراسدددة ورنيدددأواتي ( ، )Kurniawati, 2015مدددا ر دددزت بعدددل
الدراسددات عل د تنميددة تدددري
و(يلد

الجوانددب المهاريددة التقنيددة مددا ددي دراسددة )، (Tan, 2013

ا  ،)Ebied Kahuf & Rahman, 2016( ،)2.07 ،و( رواندة،)2.02 ،

و(.)Fralinger & Owens, 2009

حتديات توظيف الفيديوهات التشاركية عرب اليوتيوب العملية التعليمية:
هنددددداك مجموعدددددة مدددددن التحددددددديات تواجددددد مسدددددتيدم اليوتيددددددوب نجملهدددددا يمدددددا يلددددددي
( )Syder,Burke,2008تفتقددر ال اليددر مددن المقددا

تل د المفدددا ية والد ددة العلميددة ،و بددد

من تحديد د ي للمحتو المراد الدراسة عن وا يفعب الوفوإ تلي
يحتوي المو

ي و دت مناسدب ،مدا

عل مواد تع نية و تعليقات اير ئقة لبعل المستيدمين .
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و ددد أجددر بددورك وسددنيدر وراجددر ) (Burke, Snyder & Rager 2009دراسددة
مسددحية عل د عينددة مددن أعضدداء هيئددة التدددري

بدحددد الجامعددات األمري يددة باسددتيدام أداة

ا سددتبيان .و ددد أبددرزت نتددائ الدراسددة أن الجوانددب السددلبية المرتب ددة باسددتيدام اليوتيددوب ددي
العمليددة التعليميددة هددي :تهدددار الو ددت ددي تعددداد أو تيجدداد مقددا
مفدا ية بعل مقا
أن يواج المعلمون وال

الفيددديو المناسددبة ،وعدددم

الفيديو المنشورة عل اليوتيوب وفعوبة التحق من ذلدك ،مدا يم دن
ب فعوبات ي ا تفاإ مو

تناوإ تميم ( )Tamim, 2013بالدراسة وا

بداليوتيوب.

الويب اليا

استيدام المعلمدين لليوتيدوب دي اإلمدارات

العربيددة المتحدددة .و ددد أجريددت هددذه الدراسددة باسددتيدام مددنه الدراسددة الوفددفي عددن ري د
المسدددح با سدددتبيان ،و دددد أوضدددحت نتدددائ الدراسدددة أن أبدددرز التحدددديات :ا تفددداإ باإل نترندددت،
الفيدديو لمحتدو الدتعلم

والقضايا التقنية الميتلفة ،ومد م ءمة المحتو المقدم ي مقدا

وتددوا ر الدددعم اإلداري .وهددد ت دراسددة يددوين ( )Yuen, 2015تلدد ال شدد
المعلمددين وال د ب حددوإ اسددتيدام اليوتيددوب ددي تدددري

الل ددة اإلنجليزيددة وأبددرزت النتددائ

الدراسددة أن المعلمددين وال دد ب عددادة مددا يقومددون بتشدد يإ مقددا
التددري

عددن تفددورات

الفيددديو وحدددها ألاددرال

المباشددر أو تقددديم معلومددات تضددا ية ،وتعددد مالددإ هددذه الممارسددة ايددر عالددة ددي حدد

ذاتها .ما وفّد
المعلمين من

الفيدديو دي ت دار المنا شدات الددائرة ،و لدب بعدل

بعدل المعلمدين مقدا

بهم تابة التعليقات عل مقا

المعلمددين مددن ال دد ب تعددداد مقددا

الفيدديو المقدمدة لهدم ،و لدب عددد أ دإ مدن

يددديو لمشددار تها عبددر اليوتيددوب .و ددد ددان مددن بددين

التحدددديات التدددي واجهدددت اسدددتيدام اليوتيدددوب دددي العمليدددة التعليمدددة :تيجددداد مقدددا
المناسبة ،وجود عدد من المش ت التقنية ،ونق

الفيدددديو

التأمإ  reflectionي اسدتيدام مقدا

الفيديو .بينما بينت الدراسة المسحية التدي أجراهدا البدادي (  )Albaddi, 2013علد عيندة
وامهددا  027مددن المعلمددين ددي

درابل

ت بيقات اليوتيوب أداة مفيدة للتدري
المعلمددين لت بيقددات اليوتيددوب
المعلمون وجود نق

ددي ليبيددا وجددود اتجاهددات تيجابيددة نحددو اسددتيدام
واستعداد المعلمدين سدتيدامها .ت أن مسدتو ألفدة

تتوا د مد اتجاهدداتهم اإليجابيددة بشددأن اليوتيددوب .و ددد أبددرز

ي مهاراتهم الحاسوبية وأ ددوا علد حاجداتهم لتددريب يدا

أن ي ونوا ادرين عل توفي

مدن أجدإ

اليوتيوب بفاعلية ي العملية التعليمية.

املواصفات الواجب توافرها لتوظيف الفيديوهات التشاركية عرب اليوتيوب العملية التعليمية:
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تلق بعل الدراسات الضوء علد بعدل المحداذير المرتب دة بفاعليدة اسدتيدام اليوتيدوب
ي العملية التعليمية .عل سبيإ المالاإ ير بريددج ( )Bridge et al , 2009أهميدة تقدديم
الفيددديو التعليميدة التددي تقدددم مدن يد إ بيئدات الددتعلم اإلل ترونددي دي فدديغ وامتدددادات

مقدا
ويفائ

تتناسب م

بيعدة وموافدفات وام اندات شدب ة اإل نترندت والشدب ات الدايليدة ،مدن

حيو السرعة والسعة ،و ددرات وام اندات النقدإ ،وو دت النقدإ مدن البدايدة تلد النهايدة ،أو مدن
الجهدددة القائمدددة علددد المو ددد وانتهددداء بالمسدددتيدم ،مددد الوضددد

دددي ا عتبدددار لليفدددائ

واإلم انددات اليافددة بالفيددديو مددن حيددو الددتح م وعدم د  ،واتاح د وف د ت أو رواب د أيددر أو
الفيددديو الفددائ  ،أو الفددور الفائقددة أو الددن

الفددائ  ،أو الفددوت الفددائ  ،أو ايددر ذلددك مددن

الماليرات والعنافر التي يم ن تفميم رواب ووف ت لهدا عبدر الويدب ،و دذلك مدد الوضدو
والد ددة لمشدداهدة لق ددات أو ملفددات الفيددديو ددي بيئددة التعلدديم اإلل ترونددي ،مددا أجددر شددينيإ
) )Chenail, 2011دراسددت بهددد

الفيددديو

تقددديم تحليددإ مددي و يفددي لعدددد مددن مقددا

منشددورة علد اليوتيددوب وعددددها  277تتندداوإ تعلددم تشددريح القلددب .و ددد تددم اسددتيدام مقيددا
تقدير أداء متدرج  rubricلتقييم جودة مقا

الفيديو المتعلقة بدتعلم تشدريح القلدب المتاحدة

عل اليوتيوب .و د أبرزت نتائ الدراسة أن أالب مقا

الفيديو يد التحليإ لم تد

بمعدايير

الجودة المحددة .ومن الم أوضحت الدراسة أن يتعين عل ال د ب أن ي وندوا انتقدائيين حينمدا
يبحالددون ددي واعددد البيانددات العامددة لمقددا

الفيددديو نفدد ارد ألنهددا ددد ت ددون ماليددرة للتحدددي،

ومضيعة للو دت ،وربمدا تقددم معلومدات مضدللة نفد ارد لعددم وجدود ليدة لمراجعدة محتواهدا ،مدا

يتعددين عل د الملسسددات التعليميددة تعددداد م دواد تعليمددة عاليددة الجددودة واتاحتهددا عبددر اإل نترنددت
لل

ب.
وعل نحو مشاب أجر

إ من بورك وسنيدر وراجر (Burke, Snyder & Rager

) 2009دراسددة لتقيدديم محتددو عدددد  220مددن مقددا

الفيددديو المنشددورة عبددر اليوتيددوب مددن

حيو تقديمها معلومات واليقة الفلة ومفيدة لدتعلم التشدريح السد حي ،و دد تدم تفدني
الموا

دي ئتدين رئيسدتين تحدداهما مقدا

هدذه

الفيدديو المفيددة ،واأليدري ايدر المفيددة ،اسدتناداد

تلد عدددد مددن المعددايير الفنيددة والمتعلقددة بددالمحتو وعدددد مددن المعددايير التربويددة .و ددد أسددفرت
نتائ الدراسة عن لدة نسدبة المقدا

الفيدديو المفيددة لدتعلم التشدريح السد حي ،مدا أسدفرت
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مفددرد ايدر دا
ا
النتائ عن أن اليوتيوب يعد
لل

ب والمعلمين بدضا ة عدد من مقا

للدتعلم دي هدذا المجداإ وتوجدد حاجدة بالنسدبة

الفيديو المفيدة عل اليوتيوب.

و د هد ت دراسة تييك و ين وديفيد (  )Eick & King, David 2012تلد ال شد
عن تفورات عينة من ال

ب الجامعين بالو يدات المتحددة األمري يدة ايدر المتيففدين دي

ضدإ ال د ب مقدا
العلوم عن استيدام مقا الفيديو عل اليوتيوب لدعم تعلمهم للعلدومّ ،
الفيديو الف يرة ذات الجودة العالية واأل الر ارتبا اد بالمحتو الذي يدرسون .
وأجدر جدوو و ديم وروبدين ) (Guo, Kim & Rubin, 2014دراسدة لل شد

العوامددإ المرتب ددة بدنتدداج مقددا

الفيددديو المنشددورة عل د اليوتيددوب والمسددتيدمة ددي العمليددة

التعليميددة ،و ددد تضددمنت هددذه الدراسددة توفيدد
مشدداهدة لمقددا

عدن

البيانددات المسددتمدة مددن  7،7مليددون جلسددة

يددديو ددي ت ددار أربع دة مددن مقددررات مددووك (المقددررات تل ترونيددة المفتوحددة

واسدعة الن دا ) ) .Massive Open Online Course (MOOCو دد تضدمنت الدراسدة
يا

تفاعإ واني ار ال

يدديو ،ومدا

ب من ي إ تقدير مقددار مشداهدة ال د ب ل دإ مق د

تذا ددانوا ددد ح داولوا اإلجابددة عددن مش د ت التقيدديم بعددد مشدداهدة الفيددديو .و ددد أبددرزت نتددائ
الدراسددة أن مقددا

الفيددديو األ فددر تعددد أ الددر تش د ار ا لل د ب ،و ددذلك مقددا

تسددتيدم ل ددة ايددر رسددمية ،ونف د
بش إ سري

األمددر بالنسددبة لمقددا

لي د والتي تع دي تحسدا

الفيددديو التددي يتحدددو يهددا المعلددم

بدرجدة أعلد مدن الدتحم  .مدا تعدد مقدا

التددي يددتم تنتاجهددا ددي فددإ سدديا يع ددي تحساسداد أ الددر شيفددية بمالابددة مقددا
مسداعدة للمتعلمددين علد ا نيد ار

الفيددديو التددي

ددي الددتعلم مقارندة بمقددا

الفيدديو

الفيددديو أ الددر

الفيددديو التددي يددتم تسددجيلها ددي

ا ستوديوهات ذات ال لفة العالية.
ما يت لب ا ستيدام الفعاإ لددليوتيوب لألادرال التعليمدة مدن المعلمدين تيفدي
واسددتيدام مهددارات التف يددر النا ددد ددي ايتيددار مقددا
واأل الر م ءمة ألهدا

و دت

الفيددديو األ الددر ارتبا داد بالمددادة الدراسددية

التدري  .باإلضا ة لرب هذه المقا

وارشادات ل ستمات ،وأيذ الم حفات أالناء مشاهدة ال

بمحتو دروسهم واعدداد أدلدة

ب لمقا

الفيديو ،وتوفيد

أسدئلة

لتحفيز التف يدر النا دد ،واالدارة النقدات ،وتقدديم امتحاندات فديرة وايرهدا مدن المهدام المحدددة
األير  .وت من المش لة هنا ي أن لي

إ المعلمين معدين لتحقي ا ستفادة القفدو مدن
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تقدارهم للمهدارات التربويدة والتقنيدة التدي تم دنهم مدن أن ي وندوا مسدتيدمين

اليوتيوب نفد ارد

عالين ).(Albaddi, 2013

تصورات الطالب حول توظيف الفيديوهات التشاركية عرب اليوتيوب التعليم:
هد ت دراسة ) (Snyder, Burke, 2007تل تحديد وجهة نفر ال د ب مدن اسدتيدام
اليوتيوب ي ار ة الدراسدة و دأداة تعليميدة اعلدة ،واسدتيدم الباحالدان المدنه الوفدفي حيدو
شددملت عينددة الدراسددة  70.الب داد يدرسددون مقددرر الفددحة العامددة ،و ددد اسددتيدمت الدراسددة
البداد ،و انددت نتددائ الدراسددة تشددير تلد أن ال د ب

اسددتبانة تددم نشددرها تل ترونيداد علد 77

يستيدمون اليوتيوب ) (YouTubeبمعدإ مرتف ويرابدون مدن المعلمدين أن يسدتيدموا هدذه
الت نولوجيدددا دددي ار دددة الدراسدددة ،وأوفدددت الدراسدددة بضدددرورة اسدددتيدام اليوتيدددوب دددي ار دددة
التددري  ،وتحديدد سياسدة لت ددوير ددرات المعلمدين سدتيدام

ددي التعلديم ،ضدرورة أن تددزود

األ سددام والوحدددات ددي الجامعددة بعليددات لدددعم اسددتيدام اليوتيددوب دي اعددات الدراسددة ،أمددا
دراسة ) (Bridge, et.al, 2009هد ت تل تحديد عالية موا د نشدر الفيدديو علد تعلديم
لبددة ال ددب ،واسددتيدم الباحددو المددنه التجريبددي مسددتيدماد عينددة م ونددة مددن ( )0427مددن
لبة السنة األول والالانية ،وتم تقسيمهم تل الد و مجموعدات أساسدية ،وتدم تفدميم ايتبدار

بلدي وبعددي ومقارندة نتدائ تلدك المجموعدات ،و انددت نتدائ الدراسدة تشدير تلد وجدود ددرو
دالددة تحفدددائياد لفدددالح المجموعدددة الالالالدددة التددي در

ال ددد ب يهدددا مدددن المسدددتويين (السدددنة

الجامعيددة األول د والالانيددة) باسددتيدام موا د نشددر الفيددديو ،لل لبددة ،وأوفددت ددي تشددارة تل د
التدددأالير اإليجدددابي لتلدددك الموا ددد التدددي أفدددبحت أ الدددر جاهزيدددة وتدددو ارد  .مدددا أوفدددت الدراسدددة
بضدددرورة اسدددتيدام ت نولوجيدددا نشدددر الفيدددديو دددأداة تراعدددي احتياجدددات ال ددد ب وتقددددم ييدددارات
ميتلفة لمواجهة تحديات المرحلة التأسيسية ل لبة ال ب.

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة :استيدمت الدراسة المدنه الوفدفي والتحليلدي (لبنداء أدوات الدراسدة ،والتحقد
من توا ر معايير الفيديو التعليمي ،وتفورات البات شدعبة التربيدة اليافدة نحدو اليوتيدوب،
المواففات الواجب توا رها عند ايتيار مقا

الفيديو ،مدا اسدتيدمت المدنه شدب التجريبدي

ذا المجموعددة الواحدددة ذات ا يتبددار القبلددي -البعدددي ددي تجربددة الدراسددة لل شد
توفي

مقا

الفيديوهات التشار ية عبر اليوتيوب.
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جمتمة الدراسةة وعينتة  :يت دون مجتمد الدراسدة مدن جميد

البدات جامعدة األميدرة ندورة بندت

عبدالرحمن.عينة الدراسة :ايتيرت العينة من ال البات الدراسات لمقدرر تقنيدات التعلديم بشدعبة
التربيددة اليافددة وال تددي تقددوم الباحالددة بتدريسددهن و ددد بلددغ عدددد أ دراد العينددة النهائيددة 022
البة.

بناء أدوات الدراسة:
أوالً :قاعمة مبعايري جودم الفيديو التعليمي .مرت القائمة بعدة مراحإ هي :
 /0تطةةوير قاعمةةة مبدعيةةة مبعةةايري جةةودم الفيةةديو التعليمةةي :تددم اشددتقا أبعدداد وعبددارات ا سددتبانة ددي
فورتها األولية ي ضوء البحوو والدراسات السابقة ي مجاإ الفيدديو التعليمدي ،ومدا يتناسدب
مد أهددا

الدراسدة الحاليدة ،مالدإ دراسدة ( (Guo, Kim & Rubin, 2014); (Burke,

)،Snyder & Rager 2009); (Chenail, 2011); ( Eick & King, David 2012
وايرهددا .وت ونددت القائمددة األوليددة للمعددايير مددن محددورين رئيسدديين ،تضددمنت ( )2.ملش د ارد ،الددم
عرضددت الباحالددة هددذه القائمددة علد اليبدراء والمح مددين ددي مجدداإ تقنيددات التعلدديم للتحقد مددن
مددد د ددة بنددود القائمددة معددايير لتقيديم المنددت  ،باإلضددا ة للح ددم علد مددد د ددة بنددود القائمددة
علميداد ،ول ويداد .الددم امددت الباحالدة بعمددإ التعدددي ت ال زمددة واعتبدرت نسددبة اتفددا ( )%7.مددن

المح مددين عل د بنددود القائمددة ،معيددا ارد للفددد الفدداهري لقائمددة معددايير تقيدديم المنددت النهددائي
للفيديو التعليمي.

 /2إعداد قاعمة تقييم منتج الفيديو التعليمي :تم بناء ائمة تقييم المنت و

معايير جدودة الفيدديو

التعليمي بعد الوفوإ للفورة النهائية لقائمة تقييم منت الفيديو التعليمي.
 /2صياغة الصةورم األوليةة لقاعمةة تقيةيم الفيةديو التعليمةي :بعدد تعدداد الفدورة األوليدة لقائمدة تقيديم
المنت  ،ما وضعت أمام إ مهارة رعية عدد أرب ياندات ووضد بهدا أر دام تعبدر عدن ايتبدار
موا

متدرج ،و يما يلي توضيح لها:

-

تحفإ ال البة عل  2درجة تذا توا ر بالفيديو عنافر التقييم بدرجة بيرة.

-

تحفإ ال البة عل  2درجتين تذا توا ر بالفيديو عنافر التقييم بدرجة متوس ة.

-

تحفإ ال البة عل  0درجة واحدة تذا توا ر بالفيديو عنافر التقييم بدرجة ضعيفة.

-

تحفإ ال البة عل  .درجة تذا لم تتوا ر بالفيديو عنافر التقييم أو انت منعدمة.

 /4صدق قاعمة معايري جودم الفيديو التعليمي:
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امت الباحالة بالتحق من فد

ائمة معايير جودة الفيديو التعليمي من ي إ:

 الصدق الظاهري :امت الباحالة بعرل قرات ائمة المعايير المقترحدة دي فدي تها األوليدة
عل مجموعة من اليبراء من ذو اليبرة وا يتفا
قرات القائمة ،م تضا ة أو تعدديإ أو حدذ

لتقدير مد ف حية إ قرة مدن

مدا يروند مناسدباد ل بيعدة الدراسدة وأهددا ها

ول بيعددة العينددة الت دي سددي ب عليهددا القائمددة .و امددت الباحالددة بالتعددديإ و د توجيهددات
السادة المح مين ،وبدذلك حفدلت علد الفدورة النهائيدة مدن ائمدة معدايير جدودة الفيدديو
التعليمي.

 صةةةدق االتسةةةاق الةةةداخلي :امدددت الباحالدددة باسدددتيدام معامدددإ ارتبدددا بيرسدددون ( Person
 )Correlationلحساب ا رتبا بين درجة إ قدرة والدرجدة ال ليدة علد
وذلددك عل د عينددة اسددت

ائمدة المعدايير

عية م ونددة مددن ( )22البددة مددن ايددر المشددار ات ددي العينددة

األساسية للبحو ،ويوضح الجدوإ التالي ديم معدام ت ارتبدا

قدرات ائمدة معدايير جدودة

الفيديو التعليمي بالدرجة ال لية لها ما موضح جدوإ (:)0
الجدول  1معامالت االترباا بين دترجة كل فقرة والدترجة الكلية قائمة معايير جودة الفيديو التعليمي
(ن= )32
الداللة
معامل
ترقم
الداللة
معامل
ترقم
المحوتر
اإلحصائية
االترباا
اإلحصائية الفقرة
االترباا
الفقرة
.0.0
.05.3
5
.0.0
.0050
0
.0.0
.00.0
0
.0.0
.005.
3
المحوتر األول :المعايير
التربوية
.0.0
.0750
7
.0.0
.00.0
2
.0.0
.0.03
.
.0.0
.0700
0
.0.0
.0052
7
.0.0
.0.35
0
.0.0
.0223
.
.0.0
.00.0
3
.0.0
.0.27
.
.0.0
.00.0
2
المحوتر الثاني :المعايير
الفنية
.0.0
.0270
0.
.0.0
.0..3
0
.0.0
.000.
00
.0.0
.0077
5
.0.0
.07..
03
.0.0
.0700
0

(القيمة الجدولية لمعامإ ا رتبا (ر) عند مستو الد لة  .0772 = .0.0وعند
مستو الد لة ).0027 = .0.0
يتضددح مدددن الجدددوإ ( )0أن معدددام ت ا رتبددا بدددين درجدددة ددإ قدددرة والدرجددة ال ليدددة لقائمدددة
المعايير تراوحت ما بين ( ،).07.2 -.0072وجاءت جميد هدذه القديم ذات د لدة تحفدائية
عند مستو ( ،).0.0ويدإ معامإ ا رتبا المرتف عل
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عل اتسا جمي

قرات ائمة معايير جودة الفيديو التعليمي ،وبالتالي تمتعها بدرجدة مناسدبة

من الفد الدايلي.
 /5ثبةةات قاعمةةة معةةايري جةةودم الفيةةديو التعليمةةي :و امددت الباحالددة بددالتحق مددن البددات ائمددة معددايير
جودة الفيديو التعليمي من ي إ:
 الثبةةةات بطريقةةةة ألفةةةا كرونبةةةا  :تدددم حسددداب معامددددإ الالبدددات ألفدددا رونبدددا (

Alpha

 )Cronbach'sباسدددددتيدام برندددددام الدددددرزم اإلحفدددددائية للعلدددددوم ا جتماعيدددددة )(SPSS
للبيانددات التددي تددم الحفددوإ عليهددا مددن العينددة ا سددت

عية ،وجدداءت النتددائ

مددا يوضددح

الجدوإ ( )2التالي:
الجدول  3معامل الثاات العام لقائمة معايير الفيديو التعليمي بطريقة ألفا كرونااخ (ن= )32
معامل الثاات
االنحراف
بااين دترجات قائمة
متوسط دترجات قائمة
عدد فقرات
العام ()α
المعياتري
المعايير
المعايير
القائمة
.0..7
000.
050.0
..000
3.

يتضح من الجدوإ ( )2أن معامإ الالبات العام لقائمة معدايير جدودة الفيدديو التعليمدي
بلغ ( ،).07.4وهو معامدإ البدات مرتفد يل دد علد أن ائمدة معدايير جدودة الفيدديو التعليمدي
تتمت بدرجة مرتفعة من الالبات؛ حيو يعد معامإ الالبات مرتفعاد تذا بلغ ( ).07.أ الر.
 الثبةةات بطريقةةةة التازعةةةة النصةةةفية :(Split-Half) :امدددت الباحالددة بت بيددد
الفيديو التعليمي عل العينة ا ست

ائمدددة معدددايير

عية ،الم سمت قرات القائمدة تلد نفدفين :الفقدرات

الفردية ي مقابإ الفقرات الزوجية ،و امت بجم درجات الفقرات الفرديدة ودرجدات الفقدرات
الزوجية ،وجاءت النتائ

ما يوضح الجدوإ التالي:

الجدول  2معامل الثاات لقائمة معايير جودة الفيديو التعليمي بطريقة التجزئة النصفية (ن= )35
عدد فقرات
معامل
معامل الثاات
قائمة
قائمة معايير جودة الفيديو التعليمي
االترباا
المعايير
.0.70
.0.37
3.
معايير الفيديو التعليمي

يتضح من الجدوإ ( )2أن معامإ البات ائمة معايير جودة الفيدديو التعليمدي ب ريقدة
التجزئدددة النفدددفية بلدددغ ( ،).0740وهددد

يمدددة تل دددد علددد أن ائمدددة معدددايير جدددودة الفيدددديو

التعليمدي تتمتد بدرجدة مرتفعددة مدن الالبددات .وبالتدالي دند يم دن ا عتمدداد عليهدا دي الت بيد
الميداني للدراسة.

ثانياً :استبانة للتحقق عن تصورات طالبات شعبة الرتبية اخلاصة جامعة األمريم نورم حنو توظيف
الفيديوهات التشاركية عرب اليوتيوب

العملية التعليمية .مرت ا ستبانة بعدة مراحإ هي :
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 /0تددم اشددتقا أبعدداد وعبددارات ا سددتبانة ددي فددورتها األوليددة ددي ضددوء البحددوو والدراسددات
السابقة دي مجداإ اليوتيدوب ،ومدا يتناسدب مد أهددا

الدراسدة الحاليدة واألسدئلة التدي تحداوإ

الدراسددة اإلجابددة عنهددا ،مالددإ دراسددة ( ،)Tamim, 2013و & (Burke, Snyder
) ،Rager, 2009و( ،)Yuen, 2015و ( ،)Albaddi, 2013و( McAlister
 ،)2014وايرها.
 /2عددرل ا سددتبانة عل د بعددل الميتفددات والميتفددين ددي مجدداإ تقنيددات التعلدديم ،واج دراء
التعدي ت ال زمة ي ضوء ملحوفات المح مين ،ومن الم تعدادة فديااة الفقدرات التدي تحتداج
تلددد تعدددادة فددديااة وحدددذ

الفقدددرات ايدددر الفدددالحة ،وبهدددذا أفدددبحت ا سدددتبانة تشدددتمإ دددي

فورتها النهائية عل  00قرة ،تقي

مد تسهام اليوتيوب ي تحسين تعلم ال البات

صةةدق االسةةتبانة :امددت الباحالددة بددالتحق مددن فددد اسددتبانة تفددورات البددات شددعبة التربيددة
اليافددة جامعددة األميددرة نددورة نحددو توفيد

الفيددديوهات التشددار ية عبددر اليوتيددوب ددي العمليددة

التعليمية ،من ي إ:
 الصدق الظاهري :امت الباحالة بعرل قرات ا ستبانة ي فدي تها األوليدة علد مجموعدة
مددن اليب دراء مددن ذو اليبددرة وا يتفددا

؛ لتقدددير مددد ف د حية ددإ قددرة مددن ق درات

ا سددتبيان ،م د تضددا ة أو تعددديإ أو حددذ

مددا يرون د مناسددباد ل بيعددة الدراسددة وأهدددا ها،

ول بيعددة العينددة التدي سددي ب عليهددا ا سددتبيان .و امددت الباحالددة بالتعددديإ و د توجيهددات
السادة المح مين ،وبذلك حفلت عل الفورة النهائية من ا ستبانة.

 صةةةدق االتسةةةاق الةةةداخلي :امدددت الباحالدددة باسدددتيدام معامدددإ ارتبدددا بيرسدددون ( Person
 )Correlationلحسدداب ا رتبددا بددين درجددة ددإ قددرة والدرجددة ال ليددة عل د ا سددتبانة،
ويوضح الجدوإ التالي يم معام ت ارتبا
ترقم
الفقرة
0
3
2
0
5

الجدول  0معامالت االترباا
ترقم
الداللة
معامل
الفقرة
اإلحصائية
االترباا
0
.0.0
.0730
7
.0.0
.07..
.
.0.0
.00.7
.
.0.0
.070.
0.
.0.0
.0075

قرات ا ستبانة بالدرجة ال لية لها:

بين دترجة كل فقرة والدترجة الكلية لالستاانة (ن= )35
معامل
ترقم
الداللة
معامل
االترباا
الفقرة
اإلحصائية
االترباا
.0733
00
.0.0
.0055
.07..
03
.0.0
.0522
.070.
02
.0.0
.00.0
.075.
00
.0.0
.0520
.0025
05
.0.0
.0750

الداللة
اإلحصائية
.0.0
.0.0
.0.0
.0.0
.0.0

يتضدددح مدددن الجددددوإ ( )7أن معدددام ت ا رتبدددا بدددين درجدددة دددإ قدددرة والدرجدددة ال ليدددة
ل سدددتبانة تراوحدددت مدددا بدددين ( ،).0477 -.0022وجددداءت جميددد هدددذه القددديم ذات د لدددة
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تحفائية عندد مسدتو ( ،).0.0ويددإ معامدإ ا رتبدا المرتفد علد
يل ددد عل د اتسددا جمي د

دوة ارتبدا الفقدرة ،ممدا

ق درات ا سددتبانة ،وبالتددالي تمتعهددا بدرجددة مناسددبة مددن الفددد

الدايلي.
ثبةةات االسةةتبانة :و امددت الباحالددة بددالتحق مددن البددات اسددتبانة تفددورات البددات شددعبة التربيددة
اليافددة جامعددة األميددرة نددورة نحددو توفيد

الفيددديوهات التشددار ية عبددر اليوتيددوب ددي العمليددة

التعليمية  ،من ي إ:
 الثبات بطريقة ألفا كرونبا  :يع

معامإ ألفا درجة اتسا ما بدين الفقدرات ،ويددإ الالبدات

ي هذا النوت عل اتسا استجابات األ راد ي جمي
متوس المعام ت الناتجة من تجزئة المقيا

قدرات المقيدا  ،ويمالدإ معامدإ ألفدا

تل أجزاء ميتلفة وبذلك دن يمالدإ معامدإ

ا رتبا بين أي جزئين مدن أجدزاء المقيدا  ،ويعدد معامدإ ألفدا معدام د مناسدباد للالبدات دي
ايتبارات الشيفية التي تحتو عل عدة بددائإ لإلجابدة ،وتدم حسداب معامدإ الالبدات ألفدا

رونبا ( )Alpha Cronbach'sباستيدام برنام الدرزم اإلحفدائية للعلدوم ا جتماعيدة
) (SPSSللبيانات التي تم الحفوإ عليها من العيندة ا سدت

عية ،وجداءت النتدائ

مدا

يوضح الجدوإ التالي:
الجدول  5معامل الثاات العام ألداة الدتراسة بطريقة ألفا كرونااخ (ن= )35
معامل الثاات العام ()α
اإلنحراف
بااين دترجات
متوسط دترجات
عدد فقرات االستاانة
المعياترى
االستاانة
االستاانة
00000

05

20000

50.0

.0.00

يتضددح مددن الجدددوإ ( )0أن معامددإ الالبددات العددام ل سددتبانة بلددغ ( ).0707وهددو معامددإ
البات مرتف يل د عل أن ا ستبانة تتمت بدرجة مرتفعة من الالبات؛ حيو يعدد معامدإ الالبدات
مرتفعاد تذا بلغ ( ).07.أ الر.
 الثبات بطريقة التازعة النصفية(Split-Half) :
امت الباحالدة بت بيد ا سدتبيان علد العيندة ا سدت

عية ،الدم سدمت قدرات ا سدتبيان

تلدد نفددفين :الفقددرات الفرديددة ددي مقابددإ الفقددرات الزوجيددة ،و امددت بجمدد درجددات الفقددرات
الفردية ودرجات الفقرات الزوجية ،ونتيجة لعدم تسداو تبداين مجمدوت درجدات الفقدرات الفرديدة
مدددد تبدددداين مجمددددوت درجددددات الفقريددددة الزوجيددددة قددددد اسددددتيدمت الباحالددددة معادلددددة جتمددددان
( ،)Guttmanوجاءت النتائ

ما يوضح الجدوإ التالي:

الجدول  0معامل الثاات لالستاانة بطريقة التجزئة النصفية (ن= )35
معامل
عدد فقرات
االستاانة
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االستاانة
05

إسهام اليوبيوب في بحسين بعلم الطالاات

االترباا
.0.02

.0...

يتضدددح مدددن الجددددوإ ( )7أن معامدددإ البدددات ا سدددتبانة ب ريقدددة التجزئدددة النفدددفية بلدددغ
( ،).077.وه د

يمددة تل ددد عل د أن ا سددتبانة تتمت د بدرجددة مرتفعددة مددن الالبددات .وبالتددالي

دن يم ن ا عتماد عليها ي الت بي الميداني للدراسة.

ثالثاً :قاعمة مواصفات الواجب توافرها عند اختيةار مقةاط الفيةديو عةرب اليوتيةوب املسةتخدمة
التعليم من وجهة نظر طالبات جامعة األمريم نورم.
امددت الباحالددة ببندداء ائمددة مبدئيددة بالموافددفات الواجددب توا رهددا عنددد ايتيددار مقددا
الفيديو عبر اليوتيوب المستيدمة ي التعليم ،واعتمدت ي اشتقا ها لقائمة الموافدفات علد
عدة مفادر من ال تب واألدبيات التي تناولت توفيد

اليوتيدوب دي التعلديم .وت وندت القائمدة

األولية من ( )2.بندداد ،الدم عرضدت الباحالدة هدذه القائمدة علد اليبدراء والمح مدين دي مجداإ

تقنيددات التعلدديم ،للتحق د مددن مددد د ددة بنددود القائمددة موافددفات يجددب تو رهددا عنددد ايتيددار
مقا

الفيديو عبر اليوتيوب ،باإلضا ة للح م عل مد د ة بنود القائمة علمياد ،ول ويداد .الدم

امت الباحالة بعمإ التعدي ت ال زمة واعتبرت نسبة اتفا ( )%7.من المح مين عل بندود
القائمة ،معيا ارد للفد الفاهري.
صدق االستبانة :امت الباحالة بالتحق من فد ا ستبانة من ي إ:
 الصدق الظاهري :امت الباحالة بعرل قرات ا ستبانة ي فدي تها األوليدة علد مجموعدة
مددن اليبدددراء مددن ذو اليبدددرة وا يتفددا
ا سدتبيان مد تضدا ة أو تعدديإ أو حدذ

لتقددددير مددد فددد حية ددإ قدددرة مددن قدددرات
مدا يروند مناسدباد ل بيعدة الدراسدة وأهددا ها أو

ل بيعددة العينددة الت دي سددي ب عليهددا ا سددتبيان .و امددت الباحالددة بالتعددديإ و د توجيهددات
السادة المح مين وبذلك حفلت عل الفورة النهائية من ا ستبانة.
 صةةدق االتسةةاق الةةداخلي :يعددد أسددلوب ا تسددا الدددايلي مددن الوسددائإ الد يقددة ددي اسددتيراج
القددوة التمييزيددة لفق درات األداة؛ ألند يهددتم بمعر ددة مددا تذا انددت ددإ قددرة مددن ق درات األداة
تسير ي نف

المسار الذي تسير ي األداة

إ ،ولهذا امدت الباحالدة باسدتيدام معامدإ

ارتبا بيرسون ( )Person Correlationلحساب ا رتبا بين درجدة دإ قدرة والدرجدة
ال ليددة عل د ا سددتبانة ،وذلددك عل د عينددة اسددت
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المشددار ات ددي العينددة األساسددية للبحددو ،ويوضددح الجدددوإ التددالي دديم معددام ت ارتبددا
قرات ا ستبانة بالدرجة ال لية لها:
الجدول  7معامالت االترباا بين دترجة كل فقرة والدترجة الكلية االستاانة (ن= )32
الداللة
معامل
الداللة
معامل
ترقم
ترقم الفقرة
اإلحصائية
االترباا
اإلحصائية
االترباا
الفقرة
.0.0
.0570
00
.0.0
.077.
0
.0.0
.0700
03
.0.0
.07.0
3
.0.0
.0007
02
.0.0
.0723
2
.0.0
.000.
00
.0.0
.00..
0
.0.0
.00.5
05
.0.0
.073.
5
.0.0
.070.
00
.0.0
.0730
0
.0.0
.000.
07
.0.0
.0000
7
.0.0
.0705
0.
.0.0
.072.
.
.0.0
.07.3
0.
.0.0
.07.0
.
.0.0
.0723
3.
.0.0
.0057
0.

(القيمة الجدولية لمعامإ ا رتبا (ر) عند مستو الد لة  .0772 = .0.0وعند مستو الد لة = .0.0
).0027

يتضح من الجدوإ ( )4أن معام ت ا رتبا

بين درجة إ قرة والدرجة ال لية

ا ستبانة تراوحت مابين ( ،)470 -.0047وجاءت جمي هذه القيم ذات د لة تحفائية
عند مستو ( ،).0.0ويدإ معامإ ا رتبا المرتف عل
عل اتسا جمي

وة ارتبا الفقرة باألداة مما يل د

قرات ا ستبانة ،وبالتالي تمتعها بدرجة مناسبة من الفد الدايلي.

ثبات االستبانة :و امت الباحالة بالتحق من البات ا ستبانة من ي إ:
 الثبات بطريقة ألفا كرونبا  :يع

معامإ ألفا درجدة اتسدا مدا بدين الفقدرات ويددإ الالبدات

ي هذا النوت عل اتسا استجابات األ راد ي جمي
متوس المعام ت الناتجة من تجزئة المقيا

قدرات المقيدا  ،ويمالدإ معامدإ ألفدا

تل أجزاء ميتلفة وبذلك دن يمالدإ معامدإ

ا رتبا بين أي جزئين مدن أجدزاء المقيدا  ،ويعدد معامدإ ألفدا معامدإ مناسدب للالبدات دي
ايتبارات الشيفية التي تحتو عل عدة بددائإ لإلجابدة ،وتدم حسداب معامدإ الالبدات ألفدا
رونبا ( )Alpha Cronbach'sباستيدام برنام الرزم اإلحفائية للعلوم ا جتماعيدة
) (SPSSللبيانات التي تم الحفوإ عليها من العيندة ا سدت

عية ،وجداءت النتدائ

يوضح الجدوإ التالي:
الجدول  .معامل الثاات العام ألداة الدتراسة بطريقة ألفا كرونااخ (ن= )32
معامل الثاات
االنحراف
بااين دترجات
متوسط دترجات
عدد فقرات
العام ()α
المعياتري
االستاانة
االستاانة
االستاانة
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الجدول  .معامل الثاات العام ألداة الدتراسة بطريقة ألفا كرونااخ (ن= )32
معامل الثاات
االنحراف
بااين دترجات
متوسط دترجات
عدد فقرات
العام ()α
المعياتري
االستاانة
االستاانة
االستاانة
.0..0
00.7
02057
.705.
3.

يتضددح مددن الجدددوإ ( )7أن معامددإ الالبددات العددام ا سددتبانة بلددغ ( ).0770وهددو معامددإ
البات مرتف يل د عل أن ا ستبانة تتمت بدرجة مرتفعة من الالبات؛ حيو يعدد معامدإ الالبدات
مرتفعاد تذا بلغ ( ).07.أ الر.

 الثبات بطريقة التازعةة النصةفية (Split-Half) :امدت الباحالدة بت بيد اسدتبيان موافدفات
مقا

الفيديو عبر اليوتيوب المستيدمة ي التعليم عل العينة ا سدت

عية ،الدم سدمت

قرات ا ستبيان تل نفدفين :الفقدرات الفرديدة دي مقابدإ الفقدرات الزوجيدة ،و امدت بجمد
درجددات الفق درات الفرديددة ودرجددات الفق درات الزوجيددة ،وجدداءت النتددائ

مددا يوضددح الجدددوإ

التالي:
الجدول  .معامل الثاات االستاانة بطريقة التجزئة النصفية (ن= )32
معامل
معامل
عدد فقرات
االستاانة
الثاات
االترباا
االستاانة
مواصفات مقا ع الفيديو عار
.0.0.
.07.0
3.
اليوبيوب المستخدمة في التعليم

يتضدددح مدددن الجددددوإ ( )7أن معامدددإ البدددات ا سدددتبانة ب ريقدددة التجزئدددة النفدددفية بلدددغ
( ،).0777وه د

يمددة تل ددد عل د أن ا سددتبانة تتمت د بدرجددة مرتفعددة مددن الالبددات .وبالتددالي

دن يم ن ا عتماد عليها ي الت بي الميداني للدراسة.

التاريب امليداني:
تم ت بي تجربة الدراسة من ي إ يدام الباحالدة بتددري

وحددة الفيدديو التعليمدي والتدي

تق د ضددمن مقددرر تقنيددات التعلدديم لل البددات شددعبة التربيددة اليافددة ،وتفددميم مجموعددة مددن
األنش ة التعليميدة المدعمدة بمقدا

الفيدديو التشدار ية لتنميدة مهدارات تنتداج مقدا

الفيدديو

التعليمدي ،و دد امدت الباحالدة با سدتفادة مددن المعدايير المقترحدة إل نتداج الفيدديو التعليمدي ددي
بناء األنش ة التعليمية وت ليفات أو واجبات ال البدات بوحددة الفيدديو التعليمدي ،وبدذلك ي دون
اليوتيوب داعماد لعمليدة الدتعلم وجهداد لوجد بالمحاضدرة وبالمعمدإ ،مدا حرفدت علد التفدميم
الجيددد للفيددديوهات التشددار ية التددي تددم نشددرها مددن ي د إ ندداة عبددر اليوتيددوب يافددة بمقددرر
تقنيات التعليم ،و د تدم تقيديم منتجدات ال البدات النهائيدة مدن الفيدديوهات التعليميدة مدن يد إ
ائمدددة تقيددديم مندددت الفيدددديو التعليمدددي التدددي تدددم بنالهدددا و ددد معدددايير الفيدددديو التعليمدددي ،و دددد
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اسدتفادت الباحالدة مدن الي دوات التدي حدددها دإ مدن سدنايدر وبريدك ( Snyder ,Burke
 ):2008و بيرك ) )Berk, 2009التي تساعد المعلدم دي تفدميم در

تعليمدي لد علد

اليوتيوب ،هي :
 تنشاء ناة يافة عل اليوتيوب للمقرر ،راب القناة :
https://www.youtube.com/channel/UC0QkOca1poBG7UqcWNXAY
4q
 تحديد المحتو التعليمي المراد تدريس لل

ب ،ومن الم ايتيار مق د الفيدديو المناسدب

للمحاضرة.
 ترجمة بعل مقا


الفيديو المناسبة لل ة العربية.

بإ إ محاضرة يدتم تحميدإ مقدا

الفيدديو اليافدة بالمحاضدرة و تابدة وفد

ميتفدر

للمق .

 ايتيددار مق دد

يددديو معددين يهددد

تلدد تنميددة معددايير تنتدداج الفيددديو :يقدددم المحتددو

التعليمي أو يشر مفهوماد أو مبدأ معيناد لل

ب.

 تعددداد ترشددادات محددددة لل د ب أو أسددئلة للمنا شددة ومددن الددم يددتم تددوجيههم بشددأن مددا
يرون  ،أو مدا يسدمعون  ،أو مدا يبحالدون عند  .وهندا يجدب أن يدتم توضديح بدلرة ا هتمدام
ي مق

 تقديم مق
 تش يإ مق
 تيقددا
مق

الفيديو المقدم.
الفيديو بايتفار لل

ب لتعزيز التر يز عل الهد

من .

الفيديو.

مق د الفيددديو ددي أي مشددهد إللقدداء الضددوء علد نق ددة معينددة أو تعددادة تشد يإ
الفيديو لتوضيح يبرة معينة ي حجرة الدراسة.

 تحديد و ت للتأمإ يما تمت مشاهدت .
 المنا شة م ال البات :بحيو تقوم األستاذة بمنا شة ال البات حوإ مدد ا سدتفادة مدن
الفيددديو الددذي تمددت مشدداهدت  ،وت ددر علدديهم مزيددداد مددن األسددئلة للتأ ددد مددن اسددتيعابهن
للدر

ولمق

الفيديو.

 تحميإ بعل مقا
 ت لي ال البات بدنتاج مقا

اليوتيوب اليافة بتفميم وانتاج الفيديو .
يديو مناسبة.
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 التحق بواس ة أدوات الدراسة لإلجابة عن أسئلة الدراسة .

خطوات التدريس باستخدام الفيديوهات التشاركية عرب اليوتيوب:
هنداك مجموعددة مدن الي دوات حدددها ددإ مدن سددنايدر و بريدك ( Snyder &Burke
 ),2008التي تساعد المعلم ي تفميم در

تعليمي ل عل اليوتيوب يما يلي :

 تجهيزات يافة بالمعلم  :وتشدمإ هدذه الي دوة تحديدد المحتدو التعليمدي المدراد تدريسد
لل د ب ،وتجهيددزه لي ددون مناسددباد لتسددجيل

فيددديو ر مددي ينشددر عل د اليوتيددوب ،وهندداك

ريقتدددان همدددا :تمدددا أن يقدددوم المعلدددم بتفدددوير نفسددد باسدددتيدام ال دددامي ار و يلقدددي درسددد

بال ريقة المعتادة ،أو باستيدام برام العدرول التقديميدة البوربويندت ( MS Power
.)Point
 تجهي دزات ميتبددر الحاسددوب :وهنددا يتأ ددد المعلددم مددن وفددوإ شددب ة اإل نترنددت تل د ميتبددر
المدرسددة و تم انيددة مشدداهدة اليوتيددوب ددي الميتبددر ،حيددو يم ددن أن ي ددون ل ددإ الددب
جهداز حاسددوب يشداهد مددن ي لد

ندداة اليوتيدوب التعليميددة،أو يم دن تقسدديم ال د ب تلد

مجموعددات تعليميددة تن ت لددب الدددر
أهدا

الدر .

 منا شة الدر
ال

عمددإ مشددار ة تعاونيددة بددين ال دد ب ددي تحقيدد

م ال

ب :بعد عرل الدر

باستيدام اليوتيوب ،يقوم المعلم بمنا شدة

ب حوإ مد ا ستفادة من الفيديو الذي تمت مشداهدت  ،وي در علديهم مزيدداد مدن

األسئلة للتأ د من استيعابهم للدر .

 تقيدديم ال د ب :وهنددا يقددوم المعلددم بدع دداء لمحددة عددن الدراسددة الم لددوب تنجازهددا بش د إ
ددردي أو جمدداعي ،حيددو يم ددن تسددليم هددذه الدراسددة علد شد إ يددديو يددتم تحميلد علد
اليوتيدددوب ،حيدددو يسدددت ي ال ددد ب تنشددداء عدددرل تقدددديمي يوضدددح مشدددروعهم ،مسدددجإ
فيديو ،وتتم معالجت باستيدام برام معالجة الفيديو ،ويتم نشره عل اليوتيوب.

أسلوب التعلم الذاتي باستخدام الفيديوهات التشاركية عرب اليوتيوب:
تددم ت بي د تسددتراتيجية الددتعلم الددذاتي ،ددالتعلم الددذاتي يعتمددد عل د جعددإ المددتعلم محددور
العملية التعليمية ويل د عل استق إ وحرية المتعلم ي تقريدر مدا يريدد تعلمد وتعزيدز رابتد
بالتعلم عن ري ا ستمتات بلذة ا تشا

ي عملية التعلم).(Ferlazzo, 2013

- 447 -

فاعلية توظيف الفيديوهات التشاركية عبر اليوتيوب في تنمية مهارات إنتاج مقاطع الفيديو التعليمي ........

ويعد التعلم الذاتي أسلوب الدتعلم األ ضدإ ألند يحقد ل دإ مدتعلم الدتعلم المناسدب لقدراتد
وسددرعت الذاتيددة ددي الددتعلم ويعتمددد عل د دا عيت د ولددذا دددن ل د عديددداد مددن الممي دزات منهددا

)Dembo & Seli, 2012؛ :(Nilson, 2013
 للمتعلم دور تيجابي ونشي

ي عملية التعلم.

 ا تساب مهارات وعادات التعلم المستمر لموافلة التعلم الذاتي.
 يتحمإ المتعلم مسئولية تعليم نفس بنفس .
 تعداد المتعلم للمستقبإ بتعويده تحمإ مسوللية تعلم .
 تدريب المتعلم عل حإ المش ت.
 تيجاد بيئة تعليمية يفبة لإلبدات.
 المساهمة ي عملية التجديد الذاتي للمجتم لبناء مجتم دائم التعلم.
 مراعداة الفدرو الفرديددة بدين األ دراد ،ددإ مدتعلم يدتعلم و قداد لقدراتد واسدتعدادات وأهدا د
وسرعت .

 ديمومة المعلومة ي الذا رة أل وإ مدة ل ستفادة منها مستقب د.

 تو ير تح ّ م أ الر ي و ت التعلم للفرد وم ان وأدوات وأسداليب ومحتدواه ،مدا يعندي تعلّمدا
مفيدا.
اع د
د

 يعتبددر أسددلوب الددتعلم األ ضددإ؛ ألند يحق د للمددتعلم الددتعلم األمالددإ و قدددا لقدراتد وام انات د
وميول ورابات .

 المسدداعدة ددي م ار بددة أداء المددتعلم لنفسد  ،وتقيدديم أدائد  ،وتقيدديم ا يددرين وتددوجيههم لد
الوالدين أو المعلم.
المتعلمددة تشدداهد مقددا

الفيددديو المحملددة علدد

ندداة المقددرر ،وتفهمهددا وتتحمددإ مسددئولية

أيضدا تندت
تعلمها بنفسها ،ومن الم تعل عليها وتشدارك دي الحدوارات الددائرة مد زمي تهدا ،و د
مق د يددديو حسددب المعددايير الم لوبددة ،ويددتم تحميلد علد القندداة ،وتتلقد ت ذيددة راجعددة مددن
األستاذة والزمي ت.

نتاعج الدراسة:

اإلجابة عل السلاإ األوإ :ما اعلية توفيد
مهارات تنتاج مقا

الفيديو التعليمية لد

الفيدديوهات التشدار ية عبدر اليوتيدوب دي تنميدة

البات سم التربية اليافة بجامعة األميرة نورة ؟
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ولإلجابة عن هذا التسالإ تم فيااة الفرل اإلحفائي التالي :يوجدد در داإ تحفدائياد

عند مستو د لة ( ).0.0بين متوس ي درجات البات جامعة األميدرة ندورة دي ب ا دة تقيديم
المنددددت النهددددائي للفيددددديو التعليمددددي المرتب ددددة بقيددددا

الجانددددب المهدددداري بددددإ وبعددددد توفيدددد

الفيديوهات التشار ية عبر اليوتيوب دي تنميدة مهدارات تنتداج مقدا

الفيدديو التعليميدة لفدالح

الت بي البعدي.
امت الباحالة ببناء ب ا ة تقييم المنت النهائي للفيديو التعليمي المرتب ة بقيدا

الجاندب

المهددداري للتأ دددد مدددن فدددحة هدددذا الفدددرل ،و اندددت القائمدددة دددي شددد لها النهدددائي تحتدددو علددد
محورينرئيسددديين يتفدددرت منهدددا ( )2.بندددداد لقيدددا

الجاندددب المهددداري المدددرتب بدنتددداج الفيدددديو

التعليمي من بإ البات عينة الدراسة ،وتم ت بي الب ا ة بلياد وبعدياد.

و يتبددار فددحة هددذا الفددرل امددت الباحالددة باسددتيدام أسدداليب اإلحفدداء ا سددتد لي المتماللددة
ددي ايتبددا ارت لمجمددوعتين مددرتب تين  Paired T-testوجدداءت النتددائ

مددا يبددين الجدددوإ

التالي:
جدول ()0.
المحوتر
المعايير التربوية
المعايير الفنية
الدترجة اإلجمالية

نتائج اختااترات لداللة الفرق بين متوسطي دترجات الاات جامعة األميرة نوترة في
التطايقين القالي والاعدي لقائمة معايير الفيديو التعليمي
المتوسط االنحراف دترجات
الداللة اإلحصائية
قيمة ت
التطايق
الحسابي المعياتري الحرية
00..5 0.0...
قالي
دالة عند مستوى
200300 033
().0.0
00..0 300.22
بعدي
3003. 3.0075
قالي
دالة عند مستوى
0703.0 033
().0.0
3020. 200200
بعدي
20250 0.0773
قالي
دالة عند مستوى
2.0.50 033
().0.0
30... 530270
بعدي

ويتضددح مددن الجدددوإ السدداب وجددود ددر داإ تحفددائياد عنددد مسددتو د لددة ( ).0.0بددين

متوسدد ي درجددات ال البددات ددي الت بيقددين القبلددي والبعدددي لقائمددة معددايير الفيددديو التعليمدددي
( درجة تجمالية ومحاور رعية) لفالح الت بي البعدي.
و ي ضوء هذه النتائ  ،يتم بدوإ الفدرل اإلحفدائي الدذي ند

علد

 :يوجدد در داإ

تحفددائياد عنددد مسددتو د لددة ( ).0.0بددين متوسد ي درجددات البددات جامعددة األميددرة نددورة ددي
ائمددة تقيدديم المنددت النهددائي للفيددديو التعليمددي المرتب ددة بقيددا

توفي

الجانددب المهدداري بددإ وبعددد

الفيديوهات التشار ية عبر اليوتيوب ي تنميدة مهدارات تنتداج مقدا

لفالح الت بي البعدي.
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وتتفددد نتدددائ الدراسدددة الحاليدددة مددد نتدددائ الدراسدددات التاليدددة :دراسدددة رالينجدددر وأويندددز
( ،)Fralinger & Owens, 2009ودراسددة زيدددان والحلفدداوي ( )2.00دراسددة روانددة
( ،)2.02دراسددة )  ،(Chtouki, et.al, 2012ودراسددة شددين ( ،)Chen, 2013ودراسددة
روود ( ،)Roodt, 2013ودراسدددة عيسددد والحفنددداوي ( ،)2.07ودراسدددة جدددوردان و يدددرين
) ،(Jordan, et. al, 2015ودراسدة أحمدد والشديراوي واليميسدي ( ،)2.07ودراسدة عبيدد
و هو

ورحمن (.)Ebied Kahuf & Rahman, 2016

اإلجابة عل السلاإ الالاني :ما مد تدوا ر معدايير الفيدديو التعليمدي دي الفيدديوهات المفدممة
من بإ البات جامعة األميرة نورة؟

لإلجابددة عددن هددذا التسددالإ امددت الباحالددة بتقيدديم المنددت النهددائي للفيددديوهات التعليميددة

المفممة من بإ البات جامعة األميرة نورة بعد ا نتهاء من دراسة المقرر للتحق مدن مدد
تدددوا ر معدددايير الفيدددديو التعليمدددي المقترحدددة ،تدددم تبويدددب البياندددات دددي جدددداوإ مرتبدددة ،وحسددداب
الت د اررات والنسددب المئويددة والمتوس د ات الحسددابية وا نح ار ددات المعياريددة ل ددإ عبددارة ،وترتيددب
النتددائ حسددب دديم المتوس د ات الحسددابية للعبددارات .وتددم تفسددير النتددائ با عتمدداد عل د

يمددة

المتوس الحسابي؛ حيو تدم تحديدد معيدار للح دم عندد منا شدة نتدائ الجدداوإ وتفسديرها وذلدك
عل النحو التدالي :المدد = (أ بدر يمدة لفئدات اإلجابدة -أ دإ يمدة لفئدات اإلجابدة) = =0-7
 ،2وعدددد الفئددات =  7ئددات ،و ددوإ الفئددة= المددد ÷ عدددد الفئددات =  .040 =7÷2وعل د
ذلك تم استيدام المعيار ( ).040عند منا شة نتائ الجداوإ وتفسيرها ،وذلك ما هدو موضدح
بالجدوإ (.)00
الجدول  00معياتر الحكم على المتوسطات الحسابية عند مناقشة
وبفسير النتائج
م

المتوسط الحسابي

معياتر الحكم

من

إلى

0

.

.075

منعدمة

3

.070

005.

ضعيفة

2

0050

3035

متوسطة

0

3030

20..

مربفعة
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و يما يلي عرل النتائ التي تم التوفإ تليها:
الجدول  03النتائج المتعلقة بمدى بوافر معايير الفيديو التعليمي في الفيديوهات المصممة من قال
الاات جامعة األميرة نوترة
معايير الفيديو التعليمي
المتوسط االنحراف دترجة
الرباة
المحوتر األول :المعايير التربوية:
الحسابي المعياتري التوافر
0
 .0000 307..مربفعة
يدعم بحقيق األهداف التعليمية
0
يتناسب مع خصائص المتعلمين (الفئة
3
 .0070 30773مربفعة
3
المستهدفة)
0
 .0707 305.5مربفعة
يادأ مقطع الفيديو بتهيئة للدترس
2
2
 .050. 30750مربفعة
ينتهي مقطع الفيديو بخابمة للدترس
0
7
 .072. 30002مربفعة
خال من األخطاء العلمية بالمحتوى المقدم
5
.
 .0757 3025.مربفعة
خال من االخطاء اللغوية
0
خلو الفيديو من التفاصيل الكثيرة التي بشتت
5
 .0722 300.3مربفعة
7
انتااه المتعلم
0
 .05.. 30705مربفعة
مضاو بما يناسب خصائص الايئة المصرية
.
بدترجة مربفعة
3003.
المتوسط الحسابي للمحوتر األول
المتوسط االنحراف دترجة
الرباة
المحوتر الثاني :المعايير الفنية:
الحسابي المعياتري التوفر
0
 .0700 300.3مربفعة
سرعة االنتقال بين مشاهد الفيديو مناساة
0
5
 .00.. 300..مربفعة
تربط مشاهد الفيديو بطريقة منطقية
3
7
 .0733 305.2مربفعة
التزامن بين التعليق الصوبي والمشاهد
2
بوفر مؤثرات صوبية بتناسب مع الغرض من
مربفعة
0
0
.00.. 30700
الفيديو
2
 .0007 30730مربفعة
بوفر أنما اللون المناساة في لقطات الفيديو
5
االختياتر الوظيفي للمثيرات المصاحاة للقطات
مربفعة
0
00
.07.7 302.3
الفيديو
.
 .0700 305.5مربفعة
لقطات الفيديو ذات جودة عالية
7
0
 .05.. 30705مربفعة
القدترة على التحكم في بشغيل اللقطات
.
زمن لقطة الفيديو مناسب مع بحقيق أهداف
مربفعة
.
03
.0.00 30270
الدترس
.
 .0707 30577مربفعة
 0.الصوت واضح وذو جودة
 .07.. 3050.مربفعة 0.
 00يشتمل المقطع على فكرة ماتكرة
3
 .00.5 30750مربفعة
 03المقطع مشوق ويثير االهتمام
بدترجة مربفعة
30003
المتوسط الحسابي للمحوتر الثاني
بدترجة مربفعة
3003.
المتوسط الحسابي العام

يتضددح مددن الجدددوإ ( )02أن المتوس د الحسددابي العددام لتقيدديم الفيددديوهات المفددممة مددن بددإ
ال البات د بلدغ ( ،)2072.وهد

يمدة مرتفعدة وتددإ علد أن معدايير التقيديم

دإ دد تدوا رت

بدرجدددة (مرتفعدددة) دددي الفيدددديوهات المفدددممة مدددن بدددإ ال البدددات .و دددد جددداء المحدددور األوإ:
"المعايير التربوية" ي المرتبة األول من حيدو درجدة التدوا ر بمتوسد حسدابي عدام ()20727
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وبدرجة توا ر ( بيرة) ،بينما جاء المحور الالاني" :المعايير الفنيدة" دي المرتبدة الالانيدة بمتوسد
حسابي عام ( )20702وبدرجة توا ر (مرتفعة) أيضاد .و د ترج هذه النتيجة تل :
 ا يتيددار الجيددد لمقددا الفيددديو والددرواب والوف د ت والتفريعددات تل تروني دة التددي تتندداوإ
مهددارات تنتدداج مقددا

الفيددديو المناسددبة لل ددة

الفيددديو ،باإلضددا ة لترجمددة بعددل مقددا

در ألن هددذه اللق ددات تددم انتقالهددا بد ددة لتعبددر بفددورة واضددحة عددن مهددارات
العربيددة .نفد دا
تفميم وانتاج الفيديو من ي إ المحتو اإلل تروني

 أمدت هذه الرواب والوف ت والتفريعات تل ترونية لل البدات بالمزيدد مدن لق دات الفيدديو
الفيددديو؛ ممددا سدداعد ال البددات علدد تتقددان أداء

المرتب ددة بددأداء مهددارات تنتدداج مقددا

المهددارات الرئيسددة والفرعيددة المرتب ددة بتفددميم وانتدداج الفيددديو ،قددد توفددلت ال البددات
لمفددادر تل ترونيددة أيددر  ،والتددي تقدددم العديددد مددن الشددرو تل ترونيددة لمهددارات تفددميم
وانتاج الفيديو

 تعددداد ترشددادات محددددة لل البددات أو أسددئلة للمنا شددة ومددن الددم يددتم تددوجيههم بشددأن مددا
يرون أو ما يسمعون أو ما يبحالون عن .

 ت لي

ال البات بأداء بعل األنش ة التعليميدة وممارسدة ال البدات لهدذه األنشد ة ،أد

تل د تحددداو تددأالير تيجددابي ددي ا تسددابهن للمهددارات ،مددن يدد إ الت درار والالددراء والددو رة
والتنددوت ددي نم د ومحتددو و بيعددة هددذه األنش د ة المرتب ددة بت بي د مددا تددم تناول د مددن
مهارات تفميم وانتداج الفيدديو؛ ممدا أدي تلد تم دن ال البدات واتقدائهن لمهدارات تفدميم
وانتاج الفيديو ،وهو ما يتف م نتائ ب ا ة م حفة أداء المهارات للبحو.
اإلجابددة علد السدلاإ الالالددو :مددا تفددورات البددات شددعبة التربيددة اليافددة جامعددة األميددرة نددورة
نحو توفي

الفيديوهات التشار ية عبر اليوتيوب ي العملية التعليمية؟
التكراترات والنسب

ال أوافق إ القا

ال أوافق

محايد

أوافق

أوافق بماما

3

.

50

50
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202

705

050.

0200

دترجة اإلسهام

ت

0

.

55

53

الرباة

يساعد اليوبيوب الطالاات على:
فهم المعلومات
النظرية في
0
%
المقرتر.
ت
بنمية المهاترات
3

.
.0
.
.

م

الفقرات

االنحراف المعياتري

الجدول  02النتائج المتعلقة بتصوترات الاات شعاة التربية الخاصة جامعة األميرة نوترة نحو بوظيف الفيديوهات التشاتركية عار اليوبيوب في
العملية التعليمية (ن= )03.
دترجة الموافقة

003.

.075

مربفعة
جدا

00

0027

.00.

مربفعة

7
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التكراترات والنسب

.
0.

المشاتركة
الصفية مع
أستاذة المقرتر.
االنفتاح
والتواصل مع
اآلخرين.

00

بسهيل عملية
التعلم.

03

جعل العملية
التعليمية ممتعة.

02

إثراء العملية
التعليمية.

00
05

حرية التعلم في
الوقت والمكان
المناسب.
إنتاج مقا ع
فيديو مناساة
للمقرتر.

ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%

ال أوافق إ القا

.

بعزيز عملية
التعلم

%

.0
.

ال أوافق

7

ت

محايد

0

%

أوافق

5

االستمتاع
بدتراسة مواضيع
المقرتر.
معرفة
المستجدات في
المقرتر.
السيطرة على
عملية التعلم من
خالل التحكم في
بقديم وإترجاع
الفيديو.

ت

أوافق بماما

0

التفاعل مع
أستاذة المقرتر.

%

007

050.

0705

2.0.

0

02

53

50

202

0.0.

0200

0305

2

.

55

50

305

007

050.

050.

2

0

5.

53

305

50.

0.02

0200

0

2

00

7.

.0.

305

2.02

5.00

0

7

00

50

50.

5.0.

0300

02

03

03

0.0.

5007

250.

.

0.

07

705

5.0.

2.03

5

05

0.

003

2705

5705

0

0.

00

50.

0.0.

5200

0

52

5.

50.

0003

0.00

3

00

77

007

2003

0000

0

00

07

50.

2007

550.

.
.0
.0.
.
2
.
.0
305
.
0
.
.0
202
.
0
.
.0
.0.
.
0
.
.0
.0.
.
3
.
.0
007
.
.
.
.0
.0.
.
2
.
.0
305
.
المتوسط الحسابي العام

المتوسط الحسابي

2

التفاعل مع
المتعلمات.

ت

.

0.

57

27

جدا
00.3

.0.0

مربفعة

05

0035

.07.

مربفعة
جدا

02

0022

.070

مربفعة
جدا

.

0020

.075

مربفعة
جدا

0.

0050

.05.

مربفعة
جدا

3

0025

.002

مربفعة
جدا

.

000.

.072

مربفعة

00

0035

.070

مربفعة
جدا

03

0053

.003

مربفعة
جدا

2

0007

.002

مربفعة
جدا

0

0000

.007

مربفعة
جدا

0

0003

.053

مربفعة
جدا

0

0002

.0.0

مربفعة
جدا

5

0020
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العملية في
المقرتر.

%

.0
.
.
.0
.
.
.0
.
.
.0
.
0
.0
.
.

007

007

050.

0000

الرباة

م

الفقرات

االنحراف المعياتري

الجدول  02النتائج المتعلقة بتصوترات الاات شعاة التربية الخاصة جامعة األميرة نوترة نحو بوظيف الفيديوهات التشاتركية عار اليوبيوب في
العملية التعليمية (ن= )03.
دترجة الموافقة

بدترجة مربفعة جدا
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يتضددح مددن الجدددوإ ( )02أن المتوس د الحسددابي العددام ل سددتبانة بلددغ ( ،)7027وه د
يمة تل د عل أن استيدام برنام اليوتيوب د أسهم بدرجة (مرتفعة جداد) دي تحسدين تعلدم
البات جامعة األميرة نورة ،وذلك من وجهة نفر ال البات أنفسدهن .وهدذه النتيجدة تتفد مد

دراسدة )  ،(Chtouki, et.al, 2012ودراسدة ) (Bridge, et.al, 2009ال البدات يدرون
أن اسدددتيدام اليوتيدددوب دددي التعلددديم يسددداعدهن علددد

هدددم المعلومدددات النفريدددة ،ويزيدددد مدددن

معار هن ،ودا عيتهن للتعلم ،ويجعإ العملية التعليمية ممتعة ،ومشو ة.
تروحددت متوسد ات اسددتجابات عيندة الدراسددة مدن البددات جامعدة األميددرة ندورة حددوإ
و دد ا
تقديرهن لمد تسهام برنام اليوتيوب ي تحسدين تعلمهدن مدا بدين ()7072 -70.2؛ حيدو
احتلددت الفقددرة ر ددم (" :)07حريددة الددتعلم ددي الو ددت والم ددان المناسددب" .المرتبددة األول د بددين
ق درات ا سددتبانة بمتوس د حسددابي دددره ( )7072وبدرجددة تسددهام (مرتفعددة جددداد) ،ددي حددين

ش لت الفقرة ر م (" :)4السي رة عل عملية الدتعلم لددي مدن يد إ الدتح م دي تقدديم وارجدات
الفيدديو" .المرتبدة الالانيدة بمتوسد حسدابي ددره ( )7007وبدرجدة (مرتفعدة جدداد) ،و دد جداءت

الفقرة ر م (" :)00تسهيإ عمليدة الدتعلم" .دي المرتبدة الالالالدة بمتوسد حسدابي ددره ()7002
وبدرجة (مرتفعة جداد) ،بينما جداءت الفقدرة ر دم (" :)02جعدإ العمليدة التعليميدة ممتعدة" .دي

المرتبددة الرابعددة بمتوسد حسددابي دددره ( )7074وبدرجددة (مرتفعددة جددداد) ،وشددوهدت الفقددرة ر ددم

(" :)00تنتدداج مقددا

يددديو مناسددبة للمقددرر" .ددي المرتبددة اليامسددة بمتوس د حسددابي دددره

( )7072وبدرجة (مرتفعة جداد) ،ي حين لوحفت الفقرة ر م (" :)02تالراء العملية التعليميدة".
ي المرتبة السادسة بمتوس حسابي دره ( )7070وبدرجة (مرتفعة جداد) ،و دازت الفقدرة ر دم

(" :)2تنمية مهداراتي العمليدة دي المقدرر" .بالمرتبدة السدابعة بمتوسد حسدابي ددره ()7024
وبدرجددة (مرتفعددة جددداد) ،بينمددا حددازت الفقددرة ر ددم (" :)7تعزيددز عمليددة الددتعلم" .عل د المرتبددة

الالامنددة بمتوسد حسددابي دددره ( )7020وبدرجددة (مرتفعددة جددداد) ،و ددد جدداءت الفقددرة ر ددم (:)0

"ا سددتمتات بدراسددة مواضددي المقددرر" .ددي المرتبددة التاسددعة بمتوس د حسددابي دددره ()7022
وبدرجة (مرتفعة جداد) ،ي حين جاءت الفقرة ر م (" :)7معر دة المسدتجدات دي المقدرر" .دي

المرتبددة العاشددرة بمتوس د حسددابي دددره ( )7020وبدرجددة (مرتفعددة جددداد) ،بينمددا جدداءت الفقددرة
ر م ( " :)0هم المعلومدات النفريدة دي المقدرر" .دي المرتبدة الحاديدة عشدر بمتوسد حسدابي
دره ( )7027وبدرجة مرتفعة جداد) ،و د ترج هذه النتائ تل  :ضب المسئولة عن تددري
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المقددرر والتشد يإ والددتح م بعنايددة وم حفتهددا الجيدددة لل البددات أالندداء التفاعددإ معداد ،وا يتيددار
الجيد للفيديوهات التعليمية التي تم تناولها بالمقرر الدراسي ،وا يتيار الجيدد لمقدا

والرواب والوف ت والتفريعات تل ترونية التي تتناوإ مهارات تنتاج مقا

الفيدديو

الفيدديو والتدي أدت

إلالدددراء العمليدددة التعليميدددة ،باإلضدددا ة للتعدددر علددد مسدددتجدات المقدددرر ،واسدددتمتات ال البدددات
بدددالمقرر يرجددد تلددد انددددماجهم وان ماسدددهم دددي الدددتعلم ،باإلضدددا ة ل يتيدددار الجيدددد لمحتدددو
الفيددديوهات التددي دعمددت الجانددب النفددر والعملددي للمقددرر المقدددم لل البددات ،ممددا تس دبب ددي
استيعاب و هم ال البات لمحتو المقدرر ،بينمدا جداءت الفقدرة ر دم (" :)0.ا نفتدا والتوافدإ
م د ا يددرين .:ددي المرتبددة الالانيددة عشددر بمتوس د حسددابي دددره ( )7020وبدرجددة (مرتفعددة
جداد) ،و د حفلت الفقدرة ر دم (" :)7التفاعدإ مد أسدتاذة المقدرر" .علد المرتبدة الالالالدة عشدر

بمتوس د حسددابي دددره ( )7020وبدرجددة (مرتفعددة جددداد) ،ددي حددين حفددلت الفقددرة ر ددم (:)7

"المشددار ة الفددفية م د أسددتاذة المقددرر" .عل د المرتبددة الرابعددة عشددر بمتوس د حسددابي دددره
( )7007وبدرجددة (مرتفعددة) ،وجدداءت الفقددرة ر ددم (" :)2التفاعددإ م د المتعلمددات" .ددي المرتبددة
اليامسة عشر واألييرة بدين قدرات ا سدتبانة بمتوسد حسدابي ددره ( )70.2وبدرجدة تسدهام
(مرتفعة) ،وذلك من وجهة نفر عيندة الدراسدة مدن البدات جامعدة األميدرة ندورة .و دد حفدلت
العبددارات األربعددة السددابقة عل د أ ددإ الدددرجات ددي ا سددتبيان؛ و ددد يرج د ذلددك لفددعوبة ضددب
التفاعددإ والددتح م عبددر اليوتيددوب بددين ال البددات وبعضددهن الددبعل وبددين ال البددات والمعلمددة
المسئولة عن تدري

المقرر.

وتتف د نتددائ الدراسددة الحددالي م د نتددائ الدراسددات السددابقة ،عل د سددبيإ المالدداإ دراسددة
سددنيدر وبددورك ) ،(Snyder, Burke, 2007ودراسددة ) ،(Bridge, et.al, 2009بينمددا
ايتلفددددددددت مدددددددد نتددددددددائ بعددددددددل الدراسددددددددات السددددددددابقة مالددددددددإ دراسددددددددة سددددددددنيدر وبددددددددورك
( ،)Syder,Burke,2008ودراسة بورك وسدنيدر وراجدر (Burke, Snyder & Rager
) 2009ودراسدة تمديم ( ،)Tamim, 2013و دراسدة يدوين ( ،)Yuen, 2015بينمدا جداءت
نتددائ دراسددة البددادي (  )Albaddi, 2013متفقددة م د نتددائ الدراسددة الحالي دة ددي وجددود
اتجاهات تيجابية نحو استيدام ت بيقات اليوتيوب ،ت أنها ايتلفدت دي وجدود بعدل الجواندب
السددلبية ددي تفددورات المعلمددين ،ترجد لتدددني مسددتو ألفددة المعلمددين بت بيقددات اليوتيددوب،
تتوا

م اتجاهاتهم اإليجابية بشأن اليوتيوب.
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اإلجابددة علد السدلاإ الرابد  :مددا الموافددفات الواجددب توا رهددا عنددد ايتيددار مقددا
اليوتيوب المستيدمة ي التعليم من وجهة نفر البات جامعة األميرة نورة؟

الفيددديو عبددر

ولإلجابددة عددن هددذا التسددالإ تددم تبويددب البيانددات ددي جددداوإ مرتبددة ،وحسدداب الت د اررات

والنسددب المئويددة والمتوس د ات الحسددابية وا نح ار ددات المعياريددة ل ددإ عبددارة ،وترتيددب النتددائ
حسب يم المتوس ات الحسابية للعبارات .وتدم تفسدير النتدائ با عتمداد علد

يمدة المتوسد

الحسددابي؛ حيددو تددم تحديددد معيددار للح ددم عنددد منا شددة نتددائ الجددداوإ وتفسدديرها وذلددك عل د
النحو التدالي :المدد = (أ بدر يمدة لفئدات اإلجابدة -أ دإ يمدة لفئدات اإلجابدة) = ،2 =0-2
وعدد الفئات =  2ئات ،و وإ الفئدة= المدد ÷ عددد الفئدات =  .074 =2÷2وعلد ذلدك
تم اسدتيدام المعيدار ( ).074عندد منا شدة نتدائ الجدداوإ وتفسديرها ،وذلدك مدا هدو موضدح
بالجدوإ (.)07
الجدول  00معياتر الحكم على المتوسطات الحسابية عند مناقشة
وبفسير النتائج
م

المتوسط الحسابي

معياتر الحكم

من

إلى

0

0

0007

ضعيفة

3

000.

3020

متوسطة

2

3025

20..

كايرة

و يما يلي عرل النتائ التي تم التوفإ تليها:
الجدول  05النتائج المتعلقة بالمواصفات الواجب بوافرها عند اختياتر مقا ع الفيديو عار اليوبيوب
المستخدمة في التعليم من وجهة نظر الاات جامعة األميرة نوترة
دترجة
االنحراف
المتوسط
مواصفات مقا ع الفيديو عار اليوبيوب
الرباة
م
التوافر
المعياتري
الحسابي
المستخدمة في التعليم
بدعم بحقيق أهداف الدترس (المعرفية
0
كايرة
.0350
30.50
0
والمهاترية والوجدانية).
.
كايرة
.0207
30..0
بيسر شرح المفاهيم الصعاة والمجردة.
3
بوظف بقنيات بصوير الفيديو في عرض
2
كايرة
.007.
30.07
2
المعلومات بطريقة مشوقة وجذابة.
بوفر لغة مناساة للمتعلمين وبرجمة في
00
كايرة
.02.0
30.03
0
حالة أن الفيديو بلغة غير لغة المتعلمين.
بخلو من التفاصيل الكثيرة التي بشتت
0.
كايرة
.02.2
30.7.
5
االنتااه.
قصر المدة الزمنية لعرض المقطع :أال
5
كايرة
.0202
30.37
0
بزيد عن خمس دقائق.
بقدم معلومات وثيقة الصلة بالدترس المراد
3
كايرة
.0037
30..0
7
بعلمه.
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الجدول  05النتائج المتعلقة بالمواصفات الواجب بوافرها عند اختياتر مقا ع الفيديو عار اليوبيوب
المستخدمة في التعليم من وجهة نظر الاات جامعة األميرة نوترة
دترجة
االنحراف
المتوسط
مواصفات مقا ع الفيديو عار اليوبيوب
الرباة
م
التوافر
المعياتري
الحسابي
المستخدمة في التعليم
بتمتع المعلومات المقدمة بالمصداقية
02
كايرة
.0030
30075
.
والدقة العلمية.
بتمتع بعنوان مناسب يٌسهل الحصول عليه
7
كايرة
.0220
30..0
.
عند الدتراسة.
07
متوسطة
.00..
3007.
بحتوي على ترسوم كربونية.
0.
سرعة التحدث بها معقولة (متوسطة
03
كايرة
.0070
307..
00
السرعة) بثير حماس المتعلمين.
بستخدم اللغة غير الرسمية المألوفة
05
كايرة
.0003
30003
03
للمتعلمين.
بتيح إمكانية حفظها للمشاهدة offline
.
كايرة
.0275
30.7.
02
 videoمع عدم بوفر اإلنترنت.
00
كايرة
.050.
3053.
بتيح بحميلها على الجوال.
00
0
كايرة
.023.
30.0.
بوفر إمكانية المناقشة وكتابة بعليق.
05
0.
متوسطة
.0000
3002.
ال بحتوى على مواد إعالنية مزعجة.
00
ال بحتوى على بعليقات غير الئقة لاعض
0.
متوسطة
.0070
30070
07
المستخدمين.
بستخدم األسلوب القصصي في تربط
00
كايرة
.0037
3005.
0.
األفكاتر الرئيسية.
بحقق المعاير الفنية لجودة مقا ع الفيديو
0
كايرة
.0...
30..3
0.
 :كوضوح الصوت والصوترة واأللوان.
بتمتع بخاصية الكتابة على الشاشة
3.
متوسطة
.05..
300.0
3.
بخطو واضحة.
بدترجة كايرة
300..0
المتوسط الحسابي العام

ومددن الجدددوإ ( )07يتضددح أن الموافددفات الواجددب توا رهددا عنددد ايتيددار مقددا

الفيددديو

عبر اليوتيوب المستيدمة ي التعليم من وجهة نفر البات جامعة األميرة نورة اندت تجمدا د
متوا رة بدرجة بيرة حيو بلغ المتوس الحسابي العام (.)207777
و دددد جددداءت أهدددم يمددد

موافدددفات الواجدددب توا رهدددا عندددد ايتيدددار مقدددا

الفيدددديو عبدددر

اليوتيدوب المسدتيدمة ددي التعلديم مددن وجهدة نفددر ال البدات جامعددة األميدرة نددورة بدرجدة تددو ر
بيدرة مددا يلددي :دي الرتبددة األولد
"تحق المعاير الفنيدة لجدودة مقدا

دأعل العبددارات تددو ارد وبدرجدة ( بيددرة) العبددارة ر ددم (:)07
الفيدديو  :وضدو الفدوت والفدورة واأللدوان" .بمتوسد

حسابي ( ،)20772تلتها ي الرتبة الالانيدة وبدرجدة ( بيدرة) العبدارة ر دم (" :)4تقددم معلومدات
واليقددة الفددلة بالدددر

الم دراد تعلم د " .بمتوس د حسددابي ( ،)20777تلتهددا ددي الرتبددة الالالالددة

وبدرجة ( بيرة) العبارة ر م (" :)2توف

تقنيات تفوير الفيديو ي عرل المعلومدات ب ريقدة
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مشو ة وجذابة" .بمتوس حسابي ( ،)20774تلتها ي الرتبة الرابعدة وبدرجدة ( بيدرة) العبدارة
ر ددم (" :)0تدددعم تحقيد أهدددا

الدددر

(المعر يددة والمهاريددة والوجدانيددة)" .بمتوس د حسددابي

( ،)20700تلتهددا ددي الرتبددة اليامسددة وبدرجددة ( بيددرة) العبددارة ر ددم ( )7فددر المدددة الزمنيددة
لعرل المق  :أ تزيد عن يم

د ائ  .بمتوسد حسدابي ( .)20724و دد تفسدر الباحالدة

ذلددك :أن ال البددات تددر أن الفيددديو التعليمددي يجددب أن يتمت د

ددي البدايددة بجودت د الفنيددة مددن

حيددو الفددوت والفددورة واأللدوان ،الددم أن ي ددون لد ع ددة واليقددة بتحقيد أهدددا
جمي المستويات المعر ية والمهارية والوجدانية ،الم توفي
الدر

باإلضا ة لقفر مدة الفيدديو حتد

المتضمنة ي الدر .

الدددر

ددي

تقنيدات الفيدديو دي دعدم محتدو

دزد علد المعلومدات
يدلدي للملدإ بحيدو ي دون مر ا

بينما حفلت أرب عبارات عل أ دإ درجدة تدو ر للموافدفات الواجدب توا رهدا عندد ايتيدار
مقا

الفيديو عبر اليوتيوب المستيدمة ي التعليم مدن وجهدة نفدر ال البدات جامعدة األميدرة

نددورة بدرجددة تددو ر متوس د ة وهددي :العبددارة ر ددم ( )0.تحتددوي عل د رسددوم رتونيددة بمتوس د
حسددابي ( )20047جدداءت ددي الرتبددة السددابعة عشددر وبدرجددة (متوس د ة) ،تلتهددا ددي الرتبددة
الالامنة عشر وبدرجة (متوس ة) العبارة ر م ()04

تحتو عل تعليقات ايدر ئقدة لدبعل

المستيدمين بمتوس حسابي ( ،)20040تلتها ي الرتبة التاسدعة عشدر وبدرجدة (متوسد ة)
العبدددارة ر دددم ( " :)07تحتدددو علددد مدددواد تع نيدددة مزعجدددة" .بمتوسددد حسدددابي (،)20027
وجاءت ي الرتبة األييرة أ إ العبارات ت بيقاد وبدرجدة (متوسد ة) العبدارة ر دم (" :)2.تتمتد

بيافية ال تابة عل الشاشة بي و واضحة" .بمتوسد حسدابي ( .)200.7وتفسدر الباحالدة

ذلك بأن هذه المواففات مالإ الرسوم ال رتونية مال د د

ت ون أ الر مناسبة ل د ب الجامعدة

وربما ت دون مناسدبة لل د ب دي المرحدإ التعليميدة بدإ الجامعيدة ،باإلضدا ة أن مدن الفدعب

ضب والتح م دي التعليقدات ايدر ال ئقدة لدبعل المسدتيدمين يافدة تذا دان الفيدديو متاحداد
للمشاهدة لجمي الزائرين ،وبالمالإ بالنسبة لوجود تع نات مزعجدة ،ويافدة أن المسدتيدمين

اعتادوا علد وجدود اإلع ندات وتي يهدا ،بينمدا جداءت يافدية ال تابدة علد الشاشدة بي دو
واضحة ي الرتبة األييرة؛ ربما ألن ال البات تفضإ الفيديوهات التعليمية التدي تسدتيدم الل دة
األم أ الر من المترجمة أو التي تستيدم ل ة الانية اير ل تهن األم.
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وتتفددد نتدددائ هدددذا الدراسدددة مددد نتدددائ بعدددل الدراسدددات السدددابقة مالدددإ دراسدددة شدددينيإ
) ،)Chenail, 2011ودراسددة بددورك وسددنيدر وراجدر (Burke, Snyder & Rager
) ،2009ودراسة (زيدان والحلفاوي ،)2.00،ودراسدة (الشدرنوبي2.02 ،م ،)777 ،ودراسدة
تييدك و يدن وديفيدد (  ،)Eick & King, David 2012ودراسددة جدوو و ديم وروبددين
).(Guo, Kim & Rubin, 2014

التوصيات
ي ضوء النتائ التي توفلت تليها الدراسة الحالية ،توف الباحالة بما يلي:
-

نشددر الددوعي لددد أعضددداء هيئددة التدددري
وا ست شددا

تيفدد

تقنيدددات التعلدديم ،بضددرورة الدراسدددة

للمزيددد مددن المت ي درات المرتب ددة بتفددميم وانتدداج مقددا

الفيددديو التعليمددي

در للدددور المدلالر للفيددديو ددي التعلديم والددتعلم ،يافددة ددي الجوانددب العمليددة
لل البددات ،ونفد دا
المرتب ة بالمهارات.
-

التوفي

األمالإ لليوتيوب؛ من أجإ ت وير المقررات الدراسية المقدمة لل البدات المعلمدات

ي ليات التربية.
-

ا سدددتفادة مدددن نددداة اليوتيدددوب التدددي تدددم اعددددادها بالدراسدددة الحاليدددة ،وذلدددك دددي تددددري
المقددررات التعليميددة ذات الع ددة بتفددميم وانتدداج الفيددديو بأ سددام تقنيددات التعلدديم ب ليددات
التربية ،والتيففات ذات الفلة.

-

ا سددتفادة مددن الموافددفات المقترحددة الواجددب توا رهددا عنددد ايتيددار مقددا

الفيددديو عبددر

اليوتيددوب المسددتيدمة ددي التعلدديم عنددد تنشدداء ندوات اليويتددوب التعليميددة اليافددة ب د ب
الجامعة.

املقرتحات
ي ضوء النتدائ التدي توفدلت تليهدا الدراسدة الحاليدة ،تقتدر الباحالدة تجدراء عددد مدن البحدوو
المرتب دددة بمجددداإ تقنيدددات التعلددديم بفدددفة عامدددة ،و دددي مجددداإ تفدددميم وانتددداج الفيدددديو لدددذوي
ا حتياجات ليافة بففة يافة ،وهي ما يلي:
-

تجراء بحوو تتنداوإ بنداء معدايير لتفدميم وانتداج الفيدديو و د احتياجدات ويفدائ
ئة من ئات ذوي ا حتياجات اليافة.
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-

تجدراء بحدوو تسدتهد

التحقد مدن اعليدة توفيد

الفيدديو الر مدي علد تنميدة الجوانددب

المعر ية ،والمهارية.
-

بحدددو أالدددر بعدددل المت يدددرات اليافدددة بتفدددميم ونشدددر الفيدددديو الر مدددي مدددن يددد إ مو ددد
اليوتيوب ،وتقنيات التعلم المتنقإ ،وأالر ذلدك علد تنميدة األداء المعر دي ،واألداء المهداري
لد

-

ب ليات التربية.

بحو أالر توفي

الفيديوهات التشار ية عبر اليوتيوب ي تنشاء مجتمعات تعلم مهنية.
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املراج العربية
أصووو ح ووو ة يحيووي محم وور .)1122( .ف علي و التعلوويت انل ت ونووي المو ووي ص لوي ووريو فووي تنميوو التو ي و
العلمووي واجت ت و

(.281 -231 )5

نحوووط لوورل للص و ال مع و  .الم ل و الوليووليني للت صي و الموتوح و ع و صعوورة 3

أحمورة وور يعقوو ة والشوي او،ة مو يت عييو،ة وال مييوية اليوير يوعر  .)1121( .فع ليو ص نو م ي
ص يت رات النمذ

المتص رل والنمذ

ص لويريو في تنمي مه ا

ليف التوحرة م ل اللوول الع صي – ال وي .61-12 .)16(28 .

اضل ا

إم تة محمور محمور .)1121( .ؤيو مع

حمورو أحمر حي ة وح تت م يوي .)1123( .ف عليو مقو
 Tubeفي تنمي الرق ف العلمي وح

فوي العلووت مورعوت صمقو لف اليوتيوو You-

اجيتلالع لرل اللوال

ع صي في الت صي وعلت النوس – اليعوري .36-2 .

لف اهللة محمر

ص  .)1122( .ف علي ا تالف أنم ل التوا

الرافعي للتعلت (م توع  -من وض ) في تقريت مق

اليعوري ة (.211-21 .)51

ال فو و عية أحم وور محم وور .)1123( .إرو و ا المن قشو و
اليوتيووو حووو مقو

ت صوي

ال ي ضي

-م

و.

المعلموي شوعص الت صيو ال

( رن ئي  -متعرر) عصو اليوتيوو و

الويو ئ التعليميو للرا يوي ص لتيتيو الت صوو،

ص معو اهرتو لتنميو التح ووي واهرا واجت تو  .ر ايو

ال ي ضووي

و ة م لو التلووي الت صوو- ،

و و نعورار معلوت الت صيو ال

يللن عم 31-31 .)18( .

ر اي

التقلير الح ي لرل اجلوو

ذو،

ع صيو فووي الت صيو وعلووت الوونوس -

ال ي ض ووي ص ي ووت رات مقو و لف تعليميو و مو و موق ووف

علوو ،التح ووي وحو اجيووتلالع لوورل لووال ال معو  .م لو

ة .281-235 .)1(21

ريرا ة أش ف أحمر عصرالعريرة والحلو و،ة ولير ي لت محمر .)1122( .أر التو ع صي نمل الو وو
ونمل التت صف الم ئي لمق لف الويريو عص الوي

ت نولو ي التعليت– م

في تنمي المهو ا

.121-255 .)3(12 .

الشوو يفة ح و ؛ وصليش و ة موو وو .)1123( .مقتوو

العمليو لورل اللوال
الويوو

لتو ي ووف ايووت رات أروا

 1.1ل وورل لووال

الم حل ال معي ص لممل و الع صيو اليوعوري قو ئت علو ،واقوف ايوت رامه لهو  .م لو
مع اهرت )255( .ة أ توص .151-126 .

الشو نوصية ت شوت يوعير إصو اتيت .)1121( .ف عليو ا وتالف صعو
مواقف الوي

 1.1التعليمي في التح ي و تنمي مهو ا
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متغيو ا

ال وتة

ليو الت صيو ة

تو يوف الويوريو فوي ت وميت

ت وميت وانتو

الويوريو ال قموي للوال
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قيوت ت نولو يو التعلويت ص ليو
.152

الت صيو ة م لو الت صيو

معو اهرتو  -م و )221( .ة -136

عصيرة م ن محمر .)1111( .المعلت إعرارط – تر يصي – و ي تية عم  :را

عم ة أم يليم .)1123( .ت و مقت
المش و وع

لتو يف شص

التوا

اج تم عي في التعلت القو ئت علو،

وأر و ط فووي ري و رو رافعي و انن و ر واجت و ط نحووو الووتعلت عص و الوي و  .صحووق مقوورت إلوو،

المؤتم الرولي الر لق للتعلت انل ت وني والتعليت ع صعرة ال ي

العن وور،ة و ووات محم وور )1123( .ف عليو و اي ووت رات ش ووص

ة  1 -2فص اي .

التوا و و اج تمو و عي ف ووي تح ووي العل وووت

ال وف الر لوق المتويول .يو ل ر توو اط ريو منشوو وة

واجت ط نحو م تمف المع ف لرل ل لصو
لي الت صي

و للنش والتوريف.

مع أت الق ل.

عيي،ة ي مي عصرالحمير محمرة الحون و،ة أحمر محمر محمر اليير .)1122( .أر ايت رات تلميحو
الويريو ال قمي في ضو المع يي وح

مه تي اجيتم ع والتحرق لريهتة ر اي
العييرة أفن

و الش يفة ح

اهلو

ضع ف اليمف صم حل ي

ت صوي وا تم عي – م

.111-132 .)2(11 .

 )1125( .ت نولو ي التعلويت :اهيوس والتلصيقو  .ال يو

ال شر.

ف وان ة أ ت عصر الق ر ة ( )1121فع لي ايت رات مواقف الويريو إل ت ونيو فوي ا تيو
ال و ال قمي لرل ل لص
ال مع انيالمي .

ووال الويووريو لوورل عينو م و

م لو اللوولو والت صيو ( ليو يو

.232

مهو ا

ة م تصو
ت وميت

لي الت صي ص ل مع انيالمي صغرو -ي ل م يوتي ة ليو الت صيو

قوايم ة ور عصور صوي  .)1122( .أرو ص نو م تور يص ،لتنميو المهو ا
مو

اهلو

لتنمي

اج تم عيو ص يوت رات النمذ و

ووال الويووريو لوورل عين و م و اهلو و

اهلوو

-

ذول اضوول ا

التوحوورة

معو انيو نر ي )  -م و ة -82 .)11(1
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