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 ملخص البشح :

التكجيػػو  ورػػكرة /  نمطػػاف لتيػػديـتالؼ أثػػر إ ػػ دراسػػة  ىػػدؼ الب ػػث ال ػػال  إلػػ          
فيػػديك   فػػ  بيلػػة الكاعػػ  المعػػزز كأسػػمكب الػػتعمـ وفػػردم/ جمػػاع   لتنميػػة ميػػارات إنتػػاج 

  طالػب 04 مػف و كتككنت  عينو الب ػث ، األشكاؿ ثالثية األبعاد لدل طالب الدراسات العميا
الػػدبمـك العامػػة فػػب التربيػػة بكميػػة التربيػػة جامعػػة طنطػػا لمعػػاـ الدراسػػ  كطالبػػة مػػف طػػالب 

لمفرػػؿ الدراسػػػ  األكؿ    يػػث تػػػـ تيسػػيـ  العينػػػو إلػػب اربػػػ   مجمكعػػػات  9494/ 9412
فػػػب إ تبػػػار لييػػػاس كتمثمػػػت أدكات الب ػػػث   طالػػػب كطالبػػػة  94يػػػو عػػػدد كػػػؿ منيػػػا وتجريب

 بعػػاد كبطاعػػة مال ظػػو لييػػاساألثالثيػػة شػػكاؿ ال ارػػة بميػػارات إنتػػاج األ الجكانػػب المعرفيػػة
ر تيػػػديـ  أثػػػعػػػاد كتكرػػػؿ الب ػػػث إلػػػب الجانػػػب الميػػػارم ال ػػػاص بكنتػػػاج األشػػػكاؿ ثالثيػػػة األب

بعػاد مػ  كػؿ األ شػكاؿ ثالثيػةميارات إنتاج األنكعيو الركرة  كالفيديك  فب  تنمية التكجيو  ب
 .   أسمكب  التعمـ الفردم  كالجماع مف 

 

 شػكاؿ ثالثيػة األ -أسػاليب الػتعمـ   -الكاع  المعػزز   -نماط التكجيو  أ:  الكممات المفتا يو
 طالب الدراسات  العميا . –عاد األب
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Two modes of providing guidance (photo / video) within the augmented 

reality environment and learning style (individual / group) in order to 

develop the skills of producing three-dimensional shapes for graduate 

students 

Abstract 

This research aimed to study the effect of two different modes of providing 

guidance (image / video) in the augmented reality environment and learning 

style (individual / group) to develop the production of three-dimensional 

shapes skills for graduate students, the research sample consisted of (80) 

male and female students of general diploma students In Education, Faculty 

of Education, Tanta University, for the academic year 2019/2020 for the first 

semester; Where the sample was divided into four experimental groups, each 

of which (20) students and research tools were a test to measure the 

cognitive aspects of the skills of producing three-dimensional shapes and a 

note card to measure the skill aspect of producing three-dimensional shapes. 

The research reached the effect of providing guidance in both the image and 

video types In developing the skills of producing three-dimensional shapes 

with both individual and group learning styles. 

key words : 

Orientation patterns - Augmented reality - learning styles - Three-

dimensional shapes - Graduate Students 
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 :ة مكدم

يعد الفيديك التفاعم  مف االتجاىات ال ديثة لتكنكلكجيا التعميـ باعتباره مف أىـ 
ك رالص الفيديك كالكمبيكتر، كيعتمد كأ دث أدكات التعميـ، كىك نظاـ يجم  بيف إمكانيات 

عمب أساس ال رالص التفاعمية لمكمبيكتر ب يث تككف برامج الفيديك كبرامج الكمبيكتر ت ت 
ت كـ المتعمـ سكاء فب التشغيؿ أك ال ركؿ عمب مرادر التعمـ أك ا تيار التتابعات المطمكبة 

 . مف ليطات الفيديك أك الركت أك النركص أك الرسـك أك الركر
كف  عالـ التعميـ كالتعمـ اليالـ عمب الفيديك متعدد األكجو  يث ركزت الب كث           

السابية الت  تستيدؼ األفراد ذكم اليكية الميمة عمب نمذجة الفيديك، عندما يشاىد 
 ,Mechling, Ayres)المست دمكف النمكذج كيؤدكف ميمة بسيطة أك متعددة المككنات 

Purrazzella, & Purrazzella, 2014)   كليد أدل ىذا التطكر ف  العمـك كمجاؿ التعمـ
الذيف  اإللكتركن  كالتكنكلكجيا إلب تغيير  ياتنا الش رية كمجتمعنا تدريجينا  تب الطالب

كلدكا ف  العرر الرعم  كالتكنكلكجيا أرب ت جزء ال يتجزأ مف  ياتيـ، كيكتسبكف المعمكمات 
عددة، ك إنيـ م اطكف بالتينيات الرعمية كييضكف الكثير بطريية أسرع، باست داـ مرادر مت

 & Yongو مف كعتيـ ف  ترفح اإلنترنت كلعب األلعاب كاست داـ اليكاتؼ الم مكلة
Gates, 2014.  

كيجب أف تتماشب الجامعات  م  ىذه األىداؼ كالتغيرات، كليذا السبب يتـ ت سيف          
برامج التعميـ ك التعمـ كالبنية الت تية عبر اإلنترنت منذ ظيكرىا األكؿ  تب األياـ ال الية، 

، كم اضرات فيديك وتفاعمية   فتراضيةإكيتضمف التعميـ اإللكتركن  المعارر بيلات تعميمية 
، كتست دـ عمب نطاؽ كاس  ألنيا ت ظب  أك بيلات تفاعمية ديك  جديدة كمنراتكمنرات وفي
  Jones & Shao, 2011بتيدير كبير و

كتعد المنرة الرعمية كا دة مف أكثر أنكاع الكسالط إثارة، تجم  بيف عكة الركر          
   (Chen, 2012)المت ركة كعرة الفيديك كعمؽ كثراء المعمكمات الت  تثرييا التفاعمية 

كتعد بيلة عرض فيديك أك فيديك فالؽ، مادة فيديك م سنة بأساليب متنكعة بعنارر تفاعمية 
 تكفر طريية غير  طية لنيؿ المعمكمات، عمب غرار االرتباطات التشعبية لشبكة الكيب العالمية

ؿ التعميـ تيارب العرض التفاعم  م  اإلنترنت الذم يجمب الكثير مف الفكالد ف  مجاالت مث
   Petan & Vasiu, 2013واإللكتركن  
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كمياط  الفيديك التفاعمية عندما يتفاعؿ معيا المست دـ مف  الؿ شاشة الفيديك يتميب 
تعمييات مف البرنامج المستند إلب الفيديك، كاست داـ الفيديك المتضمف ف  برنامج تفاعم  

زيادة تفاعميـ م  المكاد الت  تؤدم متعدد الكسالط يكفر تعميـ عالـ عمب الطالب يؤدم إلب 
مما ال ك  . Mechling & Ortega-Hurndon, 2007إلب ت سيف األداء ف  الميارات و

 ,Lee & Vailشؾ فيو أف بيلة الفيديك التفاعمية مثيرة لالىتماـ كي تاج إلييا المتعممكف و
2005 .  

   مكردا جديدا لمتعميـ كالتعمـكساىمت تكنكلكجيا المعمكمات الرعمية ف  تيديـ            
 يث أربح التعمـ باست داـ التينيات ال ديثة ي ؿ م ؿ الفركؿ التيميدية، كيغير مف طرالؽ 
التدريس المعتادة  كبو يتمكف الطالب مف تعمـ ما يريدكف، كعتما يريدكف، كباليدر الذم 

بينما التعمـ المتمركز يريدكف، كاألكثر مف ذلؾ ىـ يتمكنكف مف تيييـ ما تعممكه بأنفسيـ  
 كؿ المعمـ كالمكاد الدراسية لـ يعد رال ا ألجياؿ االنترنت كتغير الكسالط، لذا ينبغ  عمينا 
السع  إليجاد ريغ كنماذج جديدة لمت كؿ التدريج  مف بيلات التعمـ  كؿ المعمـ إلب 

تكييؼ الميررات  كمف النا ية العممية كمف كجية نظر تعميمية، يتطمبالمتمركز  كؿ المتعمـ، 
عادة ىيكمة م تكاىا بكنتاج الفيديك ليذه المنرات   ,Jermann, Bocquet)كا 

Raimond, & Dillenbourg, 2014)تفاعؿ الفيديك، الذم لـ يتـ تنفيذه عمب نطاؽ  ، ك
كاس   تب الكعت ال اضر، يأت  كتيار  ال ، مكمؿ لممنرة التعميمية، كيكفر "معمكمات 

ارد اإلضافية الت  تنتيؿ مف عنرر فيديك مف النكع المركزم كل مؽ التعمـ معمية" متنكعة المك 
  . Zahn, Krauskopf, Kiener and Hesse ,2014 المتمركز  كؿ المتعمـ و

 
، بدالن مف  مؽ  كعرض نكع الفيديك بالشكؿ التيميدم يكلد الالمباالة ف  التعميـ             

الرليس  لعممية نيؿ المعمكمات الرعمية ىك تطكير مياط  فيديك أنشطة التعمـ النشط ،كالغرض 
تتجاكز التجارب السمبية أ ادية االتجاه مف أجؿ تسييؿ العمميات التعاكنية، كتكجيو انتباه 
الطالب، كاستجكاب الطالب عبر اإلنترنت، كاالنتياؿ التدريج  مف مر مة التعمـ إلب 

مستكل االىتماـ كالرضا الش ر  مف الطالب ما يؤدم إلب زيادة ، ( Pea, 2006)أ رل
 & ,Marchioria, Blanco, Torrente, Martinez-Ortiz).فيما يتعمؽ بالم تكيات

Fernandez-Manjon, 2011).  
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كاست داـ مياط  الفيديك عبر اإلنترنت ممارسة شالعة ف  التعميـ، كيتضح ذلؾ مف كفرة 
ت كالمنظمات التعميمية . كف  معظـ ال االت الميررات عبر اإلنترنت الت  تيدميا الجامعا

تككف مياط  الفيديك المكجكدة ف  المنرات التعميمية  طية دكف أم مجاؿ لمتفاعؿ كف  
ال االت الت  يكجد فييا تفاعؿ، ييترر ىذا بشكؿ أساس  عمب اال تبارات دا ؿ الفيديك، 

األلعاب التفاعمية الت  ت تبر كلذلؾ البد مف زيادة مياط  الفيديك م  العديد مف التماريف ك 
معرفة المتعمميف باست داـ بيلة تعميمية مبنية عمب المفاىيـ المكض ة ككذلؾ كيفية است داـ 

 Kleftodimos,A& Georgios  ىذه البيلة كتيييميا ف  البيلات التعميمية
Evangelidis,G,2018)    

لمكاد كسالط أ رل مضمنة دا ؿ  يث يمكف لمنشئ م تكل الفيديك أف يكفر مكارد إضافية 
الفديك، أك ركابط تشعبيو إلب مكارد  ارجية أك معمكمات تـ ال ركؿ عمييا بناءن عمب مبادئ 
الكيب الدالل ، كىك جزء مف التعمييات التكضي ية لمفيديك كىك ما يطمؽ عميو التفاعؿ م  

   ,Shadbolt, & Wills, 20OmitolaWald ,12الم تكم الدا م  لمفيديك. و
كتتطكر المميزات التفاعمية ف  مياط  الفيديك باستمرار يث أف االتجاه ال ديث ىك           

تيديـ طرؽ الست داـ  دمج العنارر التفاعمية كم تكل الكيب ف  مياط  الفيديك التعميمية، ك
أدكات مفتك ة المردر كمكارد إنترنت مفتك ة لتطكير بيلة تعميمية  يث يتـ تجمي  م تكل 
الفيديك م  العنارر التفاعمية كالم تكل الميدـ مف المعمـ كالم تكل اليادـ مف الكيب ف  
منرة أك بيلة رعمية لسيكلة عرضيا، كت زيف بيانات أنشطة المتعمـ كت ميميا  يث يتـ 

 &Kleftodimos,A )جمعيا ف  بيلة تعميمية لتطكير المعارؼ كالميارات الالزمة لمطالب.
Georgios Evangelidis,G, 2016) 

كالتركيز عمب معرفة المعمميف كالمتعمميف المطمكبة باست داـ الم تكل كالتربية كالتكنكلكجيا 
مف مشاركة الطالب م  التينيات كت ييؽ تعمـ أكثر عمينا مف  الؿ إعطاء ميمة الذم يزيد 
زة لمكاد األنشطة التعميمية مف المالمح العامة كالممي . كتعد(Schwart z, 2014)أك نشاط 

التعمـ عف بعد كالت  ُتساعد عمب التعمـ النشط كتشج  الطالب عمب الب ث كالتفاعؿ أثناء 
عممية التعمـ، فميما كاف طبيعة الم تكل فكنيا ستككف أكثر فاعمية إذا دفعنا الطالب ليككف 

التعمـ،  متعممان نشطان إيجابيان ال مجرد مستيبؿ كتمعب األنشطة دكران جكىريان ف  ت ديد نكاتج
 .في  ُت دد كيؼ سييكـ الطالب باالندماج م  الم تكل التعميم ، كبناء المعرفة
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كلتنمية معارؼ كميارات الطالب كالمعمميف مف  الؿ إطالؽ الطاعات كاليدرات الكامنة لدييـ، 
لمكركؿ بيـ إلب أعمب مستكل، كىذا يتطمب تدريبيـ عمب األنشطة اإللكتركنية المرتبطة 

يررات التعميمية التفاعمية، مما يككف لو تأثير ف  جعؿ المكضكع التعميم  أكثر بكنتاج الم
ثارة لممتعمـ، كيكفر فررة الست دامو عمب نطاؽ أكس  ف  العممية التعميمية، كيؤدم  جاذبية كا 
إلب تطكير تفكير المتعمـ كتنشيطو، كما يشج  المتعمـ عمب است دامو األساليب العممية 

 اىـ بشكؿ فعاؿ ف  تنمية المعارؼ كالميارات لدل كؿ مف المعمـ كالمتعمـ.والم تمفة الت  تس
  43: 9411امؿ سكيداف، 

كىذا يتطمب التركيز عم  االنتياؿ مف أم نشاط اك ميمة فردية إلب البيلة الت  يتـ إنشاؤىا 
التفكير كفؽ ركالز متعمـ اليرف ال ادم كالعشريف كبالتال  تككف بيلة تشج  المعمميف عمب 

التركيز أكثر عمب التغيير التدريج  ف  البيلات  ف  كيفية تأثير تينيتيـ عمب المتعمـ، كألف
ميمة فردية كىك ما يسعب  نشاط أك كتفاعؿ المتعمـ معيا، بدالن مف تيييـ تعمـ المتعمـ ف 

رج  أثر نمطيف لعرض الفيديك التفاعم  و دا ؿ /  ابمعرفة  الب ث ال ال  إلب التعرؼ عمية
نتاج األنشطة اإللكتركنية لدل طالب الدبمـك المينية  منرة رعمية لتنمية ميارات ترميـ كا 

 ت رص تكنكلكجيا التعميـ.
 اإلسشاس مبصكلة البشح :

نبعت مشكمة الب ث مف  بره البا ث كالدراسة االستكشافية الت  عاـ بيا مف  الؿ     
تدريس البا ث ميرر ترميـ الميررات اإللكتركنية إلب لطالب الدبمـك المينية بكمية التربية 
ت رص تكنكلكجيا التعميـ عمب مدار سنكات سابية، كأف طالب الدبمكـ المينية ىـ مف 

كما عاـ بو مف ميابالت غير ميننة ، كعد اتضح لو عدـ إلماـ   مفيات ت ررية م تمفة،
نتاج األنشطة اإللكتركنية عم  الرغـ مف أىميتيا ف  العممية  الطالب بميارات ترميـ كا 
التعميمية ككذلؾ فب الميرر ،كعركر فب الميارات الالزمة إلنتاج األنشطة اإللكتركنية، ك 

ككذلؾ أسفرت نتالج الدراسة تفاعمية، تطبييات أنيـ فب  اجة لمتدريب عمييا باست داـ 
نتاج األنشطة  االستكشافية عمب أف طالب عينة الب ث ال يمتمككف ميارات ترميـ كا 

، كأف الطرؽ المتبعة فب الكركؿ ال ت يؽ الغرض مف أىداؼ الميرر ككانت  اإللكتركنية
 :   نتالج الدارسة االستكشافية ى 

  نتاج األنشطة اإللكتركنية % مف الطالب لدييـ 24أف نسبة  تدنب فب ميارات ترميـ كا 
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  مف الطالب يفضمكف الدراسة مف  الؿ بيلات تعمـ تتيح ليـ التفاعؿ  29أف نسبة %
 كالفيديك التفاعم  

  جراء األنشطة بأشكاليا اإللكتركنية  29أف نسبة % مف الطالب يفضمكف تعمـ تنفيذ كا 
األنشطة كتساعد التعمـ النشط كتعمؿ عمب تشجي  ألنيا تتيح متابعة ت ييؽ تيدميـ فب 

 . الطالب عمب الب ث كالتفاعؿ أثناء عممية التعمـ
،  كاستنادا لما سبؽ كف  ضكء الدراسات الت  تناكلت متغير الفيديك التفاعم            

ر كا تالؼ نتالج الدراسات ف  ت ديد أنماط التفاعؿ لمفيديك دا ؿ المنرة ك ارجيا أييما أكث
نتاج األنشطة اإللكتركنية ، كمف  مناسبة كفاعمية ف  ت سيف معدؿ األداء لميارات ترميـ كا 

 الؿ  بره البا ث ككذلؾ الدراسات السابية ك الدراسة االستكشافية الت  عاـ بيا فيد سعب 
الب ث ال ال  إلب التعرؼ عمب أثر التفاعؿ بيف نمط  عرض الفيديك التفاعم  و دا ؿ / 

نتاج األنشطة اإللكتركنية لدل طالب الدبمـك  ارج  منر ة رعمية لتنمية ميارات ترميـ كا 
 بكمية التربية .المينية تكنكلكجيا التعميـ 

  :مصكلة البشح َأسئلتٌ

تتمثؿ مشكمة الب ث فب :مف العرض السابؽ أمكف البا ث رياغة مشكمة الب ث كما يم 
نتاج األنشطة اإللكتركنية لدل طالب الدبمـك المينية  كجكد تدنب فب ميارات ترميـ كا 

 بكمية التربية .تكنكلكجيا التعميـ 
كلذا يتطمب الب ث ال ال  اإلجابة عف السؤاؿ الرليس  التال : ما أثر نمط  عرض الفيديك 

نتاج األنشطة اإللكتركنية التفاعم  و دا ؿ /  ارج  منرة رعمية ف  تنم ية ميارات ترميـ كا 
 لدل طالب الدبمـك المينية تكنكلكجيا التعميـ بكمية التربية؟
 :  كيتفرع مف ىذا السؤاؿ الرليس  مف األسلمة الفرعية التالية

ما أثر نمط  عرض الفيديك التفاعم  و دا ؿ /  ارج  منرة رعمية عمب تنمية  .1
إنتاج األنشطة اإللكتركنية لدل طالب الدبمكـ المينية الجانب المعرف  لميارات 

 تكنكلكجيا التعميـ بكمية التربية ؟
ما أثر نمط  عرض الفيديك التفاعم  و دا ؿ /  ارج  منرة رعمية عمب تنمية  .9

الجانب األدال  لميارات إنتاج األنشطة اإللكتركنية لدل طالب الدبمكـ المينية 
 بية ؟ تكنكلكجيا التعميـ بكمية التر 
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ما أثر نمط  عرض الفيديك التفاعم  و دا ؿ /  ارج  منرة رعمية عمب جكدة  .4
 المنتج النيال ؟ 

 أيداف البشح :

 : ييدؼ الب ث ال ال  التكرؿ إلب
الكشؼ عف أفضؿ أنماط عرض الفيديك التفاعم  و دا ؿ /  ارج  ف  المنرة  .1

األنشطة اإللكتركنية لدل الرعمية عمب تنمية الجانب المعرف  لميارات ترميـ إنتاج 
 .  طالب الدبمكـ المينية تكنكلكجيا التعميـ بكمية التربية

الكشؼ عف أفضؿ أنماط عرض الفيديك التفاعم  و دا ؿ /  ارج  ف  المنرة  .9
الرعمية عمب تنمية الجانب الميارم لميارات ترميـ إنتاج األنشطة اإللكتركنية لدل 

 .  تعميـ بكمية التربيةطالب الدبمكـ المينية تكنكلكجيا ال
الكشؼ عف أفضؿ أنماط عرض الفيديك التفاعم  و دا ؿ /  ارج  ف  المنرة   .4

 .  الرعمية عمب جكدة المنتج النيال 
 أيمّة البشح :

.تزكيد المرمـ التعميم  كمطكرم المنرات الرعمية كالفيديك التفاعم  كالبا ثيف  .1
لترميـ المنرات الرعمية فب ضكء  فب مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ بالمعايير الالزمة

 التفاعؿ بيف نمط  عرض الفيديك التفاعم  و دا ؿ /  ارج  .
تكجيو أنظار المؤسسات التعميمية إلب تكظيؼ الفيديك التفاعم  فب المنرات  .9

 . الرعمية لدعـ الم تكم االلكتركن  كاألنشطة التعميمية
جديدة كترميمات م تمفة تكجيو نظر الطالب فب الدراسات العميا إلب تينيات  .4

 . لألنشطة االلكتركنية
تزكيد المعمميف كأعضاء ىيلة التدريس بكستراتيجيات كتطبييات لتنمية ميارات  .0

نتاج األنشطة االلكتركنية  . ترميـ كا 
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 سدَد البشح : 
  :اعترر الب ث عمب ال دكد التالية

نتاج األنشطة   دكد المكضكع .1 االلكتركنية فب : المكضكعات ال ارة بترميـ كا 
 . ميرر ترميـ الميررات اإللكتركنية

 طالب الدبمـك المينية ت رص تكنكلكجيا التعميـ . : ال دكد البشرية .9
 كمية التربية جامعة طنطا:  ال دكد المكانية .4
 . 9494/ 9412 الفرؿ الدراس  الثان  لمعاـ الدراس  : ال دكد الزمنية .0

 : مهًر البشح

 : اعتمد الب ث ال ال  عم  
ف  إعداد كاستعراض األدبيات المرتبط بمشكمة الب ث  : المنيج الكرف  الت ميم  .1

، ككذلؾ كض  أسس لممعايير المرتبطة بترميـ التفاعؿ لمفيديك  ككذلؾ متغيراتو
، ككذلؾ التكرؿ إلب عالمت  الميارات كاألىداؼ  باست داـ المنرات الرعمية

نتاج األنشطة   . االلكتركنيةالمرتبطتيف بميارات ترميـ كا 
عرض الفيديك ليياس أثر المتغير المستيؿ كىك نمطب  :المنيج شبة التجريب   .0

نتاج األنشطة التفاعم  و دا ؿ /  ارج   فب منرة رعمية عمب ميارات ترميـ كا 
 .  لدل طالب الدبمكـ المينية تكنكلكجيا التعميـ بكمية التربيةااللكتركنية 

 : التصمّم التذسِيب للبشح

البا ث الترميـ التجريب  ذك المجمكعتيف التجريبيتيف م  اليياس اليبم   است دـ
كالبعدم،  يث تـ ا تيار عينة الب ث، كمف ثـ تطبيؽ أدكات الب ث عبميا عمب المجمكعتيف 
كعد عاـ البا ث بتطبيؽ المعالجة التجريبية ثـ عاـ البا ث بعد ذلؾ بتطبيؽ أدكات الب ث بعديا 

 . )1كض و الجدكؿ وعمب المجمكعة، كما ي
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 (1خذول )

 انتصًُى انتدشَثٍ نهثحث

 O2انمُاس انثؼذٌ  Xانًتغُش انًستمم  O1انمُاس انمثهٍ  انًدًىػاخ

يدًىػتٍُ 

 تدشتتٍُ

اختثاساندىاَة  .1

 انًؼشفُح.

تطالح يالحظح  .2

نمُاس اندىاَة األدائُح 

انًشتثطح تًهاساخ تصًُى 

وإَتاج األَشطح 

 االنكتشوَُح.

نمُاس تطالح تمُُى  .3

اندىاَة األدائُح انًشتثطح 

تًهاساخ إَتاج األَشطح 

 االنكتشوَُح ) تمُُى يُتح(

 

ًَطٍ ػشض 

انفُذَى انتفاػهٍ 

) داخم / خاسج( 

 يُصح سلًُح 

 

اختثاسا ندىاَة  .1

 انًؼشفُح.

تطالح يالحظح نمُاس  .2

اندىاَة األدائُح انًشتثطح 

تًهاساخ تصًُى وإَتاج 

 األَشطح االنكتشوَُح.

تمُُى نمُاس تطالح  .3

اندىاَة األدائُح انًشتثطح 

تًهاساخ إَتاج األَشطح 

 االنكتشوَُح ) تمُُى يُتح(

 

 

 : مصطلشات البشح

 : الفّدُِ التفاعلْ

: بأنو مياط  فيديك تعميمية مسجمة مف  الؿ  يعرؼ البا ث الفيديك التفاعم  إجراليا 
شاشة الكمبيكتر، يتـ ترميميا كنشرىا عبر اإلنترنت، كيتناكؿ كؿ ميط  ميارة م ددة، 

، كتممي ات بررية، Hotspot، كنياط فعالة Links، كركابط  ارجية Quizكيتضمف أسلمة 
دا ؿ إطار الفيديك، كعابمة لمتفاعؿ معيا أثناء العرض، فضالن  Calloutsكشرك ات إضافية 

 عف إمكانية الت كـ ف  العرض بكاسطة كؿ طالب كليا نمطاف ىما:
  الفيديك التفاعم  دا ؿ منرة رعمية:  كيعرفيا البا ث إجراليا: بانو تيديـ م تكم

  moodle interactive video ميرر ترميـ الميررات اإللكتركنية باست داـ 
الت  تتتب   ركة الطالب لمشاىدة الفيديك لتكفير ارتباط مممكس بيف ما يراه طالب 

، Links، كركابط  ارجية Quizالدبمكـ المينية كما يتفاعؿ معو باست داـ أسلمة 
دا ؿ  Callouts، كتممي ات بررية، كشرك ات إضافية Hotspotكنياط فعالة 

ر ك عابمية التكس  كعرض الفيديك عمب منرة إطار الفيديك، مما يؤدم إلب تفاعؿ أكث
 . مكدؿ

 كيعرفيا البا ث إجراليا: بانو تيديـ الم تكم  الفيديك التفاعم   ارج منرة رعمية  :
الت  تتتب   ركة الطالب  WIREWAXميرر ترميـ الميررات اإللكتركنية باست داـ 
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كـ المينية كما يتفاعؿ لمشاىدة الفيديك لتكفير ارتباط مممكس بيف ما يراه طالب الدبم
، Hotspot، كنياط فعالة Links، كركابط  ارجية Quizمعو باست داـ أسلمة 

دا ؿ إطار الفيديك، مما يؤدم إلب  Calloutsكتممي ات بررية، كشرك ات إضافية 
 . تفاعؿ أكثر ك عابمية التكس  كعرض الفيديك عمب منرة مكدؿ

 املهصة السقمّة :

بأنيا منرات تعميمية إلكتركنية ت دـ التعميـ الرسم  كغير :  بأنويعرفو البا ث إجراليا 
 الرسم  تديرىا مؤسسات تعميمية لدعـ  كعرض مناىجيا كمكادىا التعميمية كمياـ التعمـ ك

تساعد المنرة الرعمية طالب الدبمـك المين  تكنكلكجيا التعميـ فب عرض ميارات ترميـ 
نتاج األنشطة باست داـ نمط   يك التفاعم  و دا ؿ /  ارج  منرة رعمية لترميـ الفيدكا 

 . الميررات اإللكتركنية
 تصمّم َإنتاز األنصطة االلكرتَنّة :

يعرفو البا ث إجراليا بأنو: مجمكعة مف اإلجراءات كالممارسات التعميمية التب ييكـ بيا 
المينية بكمية طالب الدبمكـ المينية ك تتضمف جكانب معرفية، كأدالية ينفذىا طالب الدبمكـ 

التربية لتكظيؼ األنشطة االلكتركنية كتتـ ف  ضكء إستراتيجية الفيديك التفاعم  و دا ؿ / 
  ارج  منرة رعمية لترميـ الميررات اإللكتركنية .

 اإلطاز الهظسٓ َالدزاسات الشابكة :

 كسكؼ يتناكؿ البا ث اإلطار النظرم كالدراسات السابية فب الم اكر التالية : 
أىداؼ تعمـ طالبؾ ، فال يكجد كعت مثؿ ال اضر، ك ال يجب أف يككف المعمـ   

العديد مف األدكات كالمنرات ، فيكجد م ترفنا ف  إنتاج الفيديك لجعؿ مياط  الفيديك تفاعمية
الرعمية عبر اإلنترنت الت  يمكف است داميا إلضافة عنارر تفاعمية إلب مياط  الفيديك 

 أك األسلمة الميدمة ليـ كبذلؾ يمكف تكظيفيا بكؿ سيكلة كيسر.ال ارة بم تكم الطالب 
فيـ ىذا األمر ميـ لمغاية لمسماح لممعمميف ببناء مكاد جديدة، كت سيف مياراتيـ،   

 ,Yong & Gatesالت  تتماشب م  المفاىيـ التعميمية ال ديثة و كاست داـ التينيات الجديدة
لت تية عبر اإلنترنت منذ ظيكرىا األكؿ  تب األياـ  ، كليذا السبب يتـ ت سيف البنية ا2014

ال الية، كيتضمف التعميـ اإللكتركن  المعارر بيلات تعميمية افتراضية، كم اضرات فيديك 
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أك عالمة تفاعمية، كتست دـ عمب نطاؽ  MOOCs وتفاعمية  كمنرات وفيديك  جديدة مثؿ
 .  (Jones & Shao, 2011) كاس  كت ظب بتيدير كبير .

 مفًُم الفّدُِ التفاعلْ :

، كيجم  بيف عكة الركر  : أ د أكثر أنكاع الكسالط إثارة يعّرؼ الفيديك التفاعم  بأنو 
  .(Chen, 2012) . المت ركة كعرة الفيديك كعمؽ كثراء المعمكمات الت  يثرييا التفاعؿ

تينية تعتمد عم   رالص الفيديك كال اسكب ف   بأنو  9413عبد العزيز طمبو و ُيعّرفة ك 
تا ة الفررة لمطالب  عرض ليطات الفيديك بشكؿ مجزأ كؿ منيا تمثؿ شاشة مستيمة، كا 
لمت كـ كاال تيار تبعنا لسرعة المتعمـ كعدرتو الذاتية، كيستطي  تكرارىا كمراجعة المشاىد 

 .  كؿ إلب أم إطار ف  البرنامجكالمكضكعات ف  البرنامج أك تثبيت الركرة المعركضة كالكر
 كتعتبر مياط  الفيديك أدكات تعميمية مفيدة لمطالب،  يث أكدت ذلؾ دراسة  

(Grossman, 2019)  ،الذل عدميا ككطار لمشركع يجم  بيف العمكـ المعرفية كالتطبييية
نشاء مياط  فيديك عالية الجكدة لتعمـ الطالب الميارات، كتيديـ  كمنيجية الفيديك لترميـ كا 
لم ة عامة عف التعاكف المشترؾ ف  ترميـ المشركع كتطكيره، كما انيا استعرضت 

ك كشفت أف تيديـ التعميـ بالفيديك كاف سيؿ  رالص مياط  الفيديك الت  تـ إنشاؤىا، 
 . الت ييؽ، كأكرت بضركرة دعـ مشاري  الفيديك التشاركية ف  إعدادات مماثمة

كألف م اضرات الفيديك منتشرة ف  بيلات التعمـ الرسمية كغير الرسمية، فكف أ د  
فة التفاعؿ إلب الت ديات الرليسية الت  تكاجييا ىك اال تفاظ بانتباه الطالب، كتأثير إضا

م اضرات الفيديك عبر اإلنترنت يزيد مف مدل انتباه الطالب، كي سف جكدة التعمـ، كيعد 
إضافة عنارر تفاعمية إلب م اضرات الفيديك عبر اإلنترنت استثمارنا إضافينا لمكارد م تمفة. 

(Geri, Winer, & Zaks, 2017) 
إل  الت يؽ مف  (Geri, Winer, & Zaks, 2017)كفب ضكء ذلؾ سعت دراسة         

تأثير إضافة التفاعؿ إلب م اضرات الفيديك عبر اإلنترنت، كاست دمت ىذه الدراسة نيج 
ت ميالت التعمـ، لدمج العنارر التفاعمية ف  مياط  الفيديك عبر اإلنترنت   كما أنيا سعت 

المتعمميف، كعد  الب التعرؼ عمب تأثير زمف الفيديك   لمعرفة اال تالفات بيف مجمكعتيف مف
 م اضرة إكماؿ نسبةاشارت النتالج إلب أف التفاعؿ يزيد مف أداء المتعمميف، كيياس بمتكسط 
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ت، عبؿ كبعد إضافة التفاعؿ، كم  ذلؾ عندما تككف الم اضرة أطكؿ مف اإلنترن عبر الفيديك
  كال   مسة عشر دعيية تن فض نسب اإلنجاز،  تب بعد إضافة العنارر التفاعمية.

 
  رالص الفيديك التفاعم 

تعتبر البيلات التعميمية التفاعمية اليالمة عمب الفيديك بيلة داعمة لت ميالت التعمـ  
باست داـ تينيات ت رير الركر كأنشطة الفيديك، كمف ال رالص التفاعمية المكجكدة ف  

كمكارد اإلنترنت مياط  الفيديك أنيا تتطكر باستمرار، كتعتمد عم  تينيات مفتك ة المردر 
كفييا يتـ إنتاج الفيديك التعميم   لبناء بيلة تعميمية عالمة عمب الفيديك تدعـ مسح الت ميالت،

نتاج المكاد كالمرادر االلكتركنية. المعارؼ كالميارات لتعميـ الطالب  لترميـ كا 
(Kleftodimos & Georgios Evangelidis,2016). 

تميز الفيديك التفاعم  بمجمكعة مف ال رالص الت  كعد اتفيت الدراسات كالب كث عمب 
)et al.,2007) Chen( ،et  Calandraتميزه عف الفيديك الرعم  العادم كمنيا

al,2008,p137 ) ،(Chen et al,2006) ،(Figg et a,2010,p38).  يث 
 يتميز بال رالص التالية:

 يكفر إمكانية الت كـ ف  العرض بكاسطة المتعمـ . 
  الركابط كاال تبارات كالتممي ات الت  تعرض أثناء تشغيؿ الفيديك التفاعؿ م. 
  تيديـ المزيد مف الشرح كالمعمكمات اإلضافية كالت  يمكف عرضيا  سب تفضيؿ كؿ

 .طالب
 إمكانية التيديـ كاإلرجاع.  
 إمكانية اإليياؼ كالتشغيؿ . 
 إمكانية المكنتاج.  
  التعمـ الذات يكفر بيلة تعمـ ش رية لممتعمـ عالمة عمب.  
  تشكيؽ كجذب انتباه الطالب، كزيادة دافعتييـ ن ك التعمـ مف  الؿ الفيديك التفاعم  
  يعد الفيديك التفاعم  أنسب تينية لمتدريب عمب أداء الميارات الم تمفة، ك ارة

 . الميارات الت ررية لطالب تكنكلكجيا التعميـ
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ىذه ال رالص م  الترميـ مف العرض السابؽ يتضح ضركرة االىتماـ تكظيؼ  
التعميم  المناسب لعرض أفالـ كليطات كميطكعات الفيديك التفاعميو التعميمية مف  الؿ 

كعد  اكلت بعض الدراسات السابية االستفادة مف  رالص  البيلات اإللكتركنية ، كىذا
 دراسة الفيديك التفاعم  ف  تنمية ميارات الطالب، كت ييؽ نكاتج التعمـ الم تمفة، كمنيا

(Ibrahim & Abu Hmaid ,2017)  تدريس الكالت  ىدفت إلب التعرؼ عمب أثر
باست داـ الفيديك التفاعم  عمب ت ريؿ الطالب، كتككنت عينة الدراسة مف مجمكعتيف 
إ داىما تجريبية كاأل رل ضابطة، كأظيرت النتالج تطكرنا مم كظنا ف  أداء المجمكعة 

 . است داـ الفيديك التفاعم التجريبية الت  درست الم تكل ب
كف  م اكلة لمميارنة بيف الفيديك ال ط  كالفيديك التفاعم ، فيد تناكلت دراسة  

،    الرؼ الميمكب بالفيديك الرعم  العادم ميابؿ الفيديك التفاعم 9410وسميماف  رب ،
نتاجو لدل طالبات جامعة  ،  األعربكالت يؽ مف فاعميتو ف  تنمية ميارات ترميـ الفيديك كا 
 . كأظيرت النتالج تفكؽ مجمكعة الطالبات الالت  درسف باست داـ الفيديك التفاعم 

 : ممّزات الفّدُِ التفاعلْ

بأنكاعو الم تمفة تطكران ميمان ف   Interactive Video يعد الفيديك التفاعم  
االست دامات تجعؿ لو مجمكعة مف تكنكلكجيا التعميـ، نظران ال تكالو عمب المميزات الت  

ال ارة الت  ال تتكفر ف  أم أداة تعميمية أ رل،  يث أدت اإلمكانات اليالمة لمكمبيكتر 
مرطمح الفيديك التفاعم  الذم يتضمف است داـ نظاـ عرض لممادة  كالفيديك إلب ظيكر

 التعميمية عف طريؽ الفيديك، كىذا المعنب أكثر ارتباطان بمفيـك الكسالط المتعددة
Multimedia كالتعميـ بمساعدة الكمبيكتر Computer assisted instruction  كىذا

.ك تمتمؾ (Lehman. J,2009)النظاـ مرمـ بطريية تستجيب ال تيارات المست دـ الفردية 
مكانات عديدة جعمت منيا تينيػة فعالة ف  التعميـ الجامع ،  تينية الفيديك التفاعم  مميزات كا 

 :  9414ـ ،وم مد سالأىـ تمؾ المميزات 
نيا ت مؽ فررا أكبر لممناعشة كال ػكار اليادؼ كالفعاؿ بيف الدارسيف كمعممييـ أك أ -

 بيف الدارسيف بعضيـ بعضػا .
يػكفر أرضية رمبة لممشاركة اإليجابية لت رير الدارس مف العمؿ ف  عزلة عػف   -

 .اآل ػريف
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 . يعمؿ عمب زيادة كتكسعة مجاؿ ال برة المشترؾ لمدارسػيف  -
يساعد المتعمميف عمب م اطبة أكثر مف  اسة مف  كاس المتعمميف كىذا ي دـ  -

 .  جمي  فلات المتعمميف متضمنان ذكم اال تياجات ال ارة
  أف إست داـ الفيديك التفاعم  لو 9413كف  ضكء ذلؾ أكدت دراسة وأميمة آدـ ، 

 Kleftodimos,A)، كأيضا أكدت دراسة تأثير عمب األداء المعرف  كالميارل لمطالب
&Evangelidis,G, 2016)  عم  أف البيلات التعميمية التفاعمية اليالمة عمب الفيديك

إلنتاج المكاد  لممعارؼ كالميارات الالزمةتدعـ انشطة تعمـ الطالب كتزيد مف تعمميـ 
 كالمرادر االلكتركنية.

طرؽ لبناء تسجيالت الفيديك التفاعمية لتعميـ  (Tatzl, 2017) كما عدمت دراسة  
الميارات لمطالب، كاست دمت الدراسة منيج الب ث الم تمط كدراسة  الة الممارس التيييم ، 
كأكدت الدراسة إف ميزات الترميـ التفاعمية كالمكجية ن ك الممارسة كالمدعكمة بالفيديك، 

ات العرض مف  الؿ الم تكيات تمكف الطالب مف تطكير ميارتيـ باإلضافة إلب ميار 
المتعمية، كما أكدت الدراسة اف المدرسيف ف  العمـك كالتكنكلكجيا كاليندسة كالرياضيات 

كالسياعات األكاديمية األ رل سيككنكف عادريف عمب تكييؼ المفيـك الكامف كراء  المتشابية،
 . ىذا الميرر م   االت التدريس ال ارة بيـ

 : املهصات السقمّة

 ألف عط  الت كؿ الرعم  نيمة مف  الؿ تجديده لمفيـك المنرات ف  ىذا اليرفأ 
ال اجة إلب امتالؾ البنية الت تية المادية تجعؿ  الفعد تغيرت  (IT) تكنكلكجيا المعمكمات

البناء كتكسي  المنرات أبسط كأر ص إلب  د كبير، مما تسمح بالمشاركة الت  تعزز 
التفاعؿ، كتعزز اليدرة عمب التياط كت ميؿ، كتبادؿ كميات ىالمة مف البيانات الت  تزيد مف 

 (Van Alstyne et al., 2016)عيمة المنرة لمجمي  
تجم  المنرات ال د األعرب مف الجيات الفاعمة ف  إستراتيجية التعاكف، ك  

كتعتبر المنرة ناعؿ ألنماط جديدة مف   Calme, Onnée and Zoukoua, 2016و
 الؿ الشكؿ كالكسيط غير المسبكؽ بكعادة تشكيؿ نماذج األعماؿ مف  الؿ تغيير طريية 

ية الستيالؾ التدريب التعميم ، كدعـ استيالؾ الطالب كنكع ال دمة، كالطريية التيميد
ديناميكيات تطكير ىذا النكع الستكشاؼ العركض الجديدة، كاكتشاؼ مرادر جديدة دا ؿ 
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المنرات اك  ارجيا،  يث تشير األب اث السابية إلب أف المنرات الرعمية يمكنيا أف تغيير 
اكنية التب تعزز التفكير، عمميات االستفسار عبر اإلنترنت، كسياالت ال كار ف  األنشطة التع

اف است داـ عم   ) (Murphy, V; Coiro, J; Kiili, C,2019 يث اكدت دراسة 
المنرات الرعمية المرممة لسيالة االستفسار عبر اإلنترنت يمكف أف تدعـ ال كار المثمر 
عند است داميا بشكؿ تعاكن ، كباست داميا دا ؿ المنرة الرعمية كمرادر متعددة عبر 

عد تـ ت ميؿ تفاعالت كؿ  ، كاإلنترنت، ك ارج المنرة إلكماؿ ميمة االستفسار عبر اإلنترنت
مجمكعة لمت يؽ مما إذا كانت ميزات المنرة الرعمية  فزت ال كار  كؿ االنتاج، كما أف 
است داـ المغة األكاديمية يؤثر عمب فيـ الم تكل، كأشارت النتالج إلب أف معظـ ال كار 

عند است داـ النظاـ األساس  الرعم و دا ؿ المنرة  باإلضافة إلب المناعشات المثمر  دث 
أثناء التفاعؿ م  المنرة الرعمية، ميارنة بالمناعشات عندما يككف عمب مكع  و ارج 

 . المنرة 
كف  المجاؿ التعميم  تمثؿ منيجية التدريب كالتدريس بالمنرات التعميمية طريية  

تينّية الممارسات الميترنة بالت كيؿ إلب عيمة االست داـ لمم تكيات جديدة لإلنتاج  يث تدمج 
التعميمية الت  ت مميا منرات التدريس الرعمية ب مؽ أنماط جديدة لتنظيـ األعماؿ كطرالؽ 

 .  Lehmann-Ortega and Moingeon, 2010التعاكف و
ا اك مدفكع ك عبر اإلنترنت كمكع  كيب متاح مجانن  كتعتبر منرات التدريس الرعمية 

يتـ تطكيره بمكجب من ة مف كزارة التعميـ، ك تتضمف المنرة معمكمات عالمة عمب األدلة 
كتيييمات تككينية تتماشب م  المعايير المينية كتعكس التيييمات المرممة لتعزيز كعياس 
 ميارات المعمـ، كالمياـ اليكمية لمفرؿ الدراس ، مثؿ الت طيط عبؿ التدريس كالتفكير بعد
التدريس كالت  تؤثر عمب تعمـ الطالب، باست داـ التيييمات م  معايير التعمـ األساسية 
المشتركة، كتكفر المنرة كسيمة لمتعمـ كتتب  التيدـ ن ك األىداؼ، كتعتمد بدا ميا عمب 
التعمييات كالعالمات الرعمية، كتزيد المنرة مف التفاعؿ بيف المعمميف كال ريجيف كأعضاء 

يس كتكس  التعاكف ليشمؿ  براء الم تكل ،كتعزيز فعالية المعمـ كعدراتو عمب ىيلة التدر 
 .است داـ الممارسات اليالمة عمب األدلة لضماف تعمـ جمي  الطالب ف  البيلات الشاممة

(Bondie, Rhonda,2015) 
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 ,Ostashewski, N; Dron, J Howell) كف  ضكء ذلؾ أكدت دراسة  
J,2018) كمنيا المرممة لتيديـ كعرض الم تكم  المنرات التعميميةاست داـ عم  أف
، ك منرات Curtin Learning Commons ايج ، كالت  تـ تنفيذىا باسـمنرة 

، كالذم ي مؿ عنكاف MOOCباست داـ أدكات الشبكات االجتماعية تدعـ التعمـ الم رص
المتنكعة مف أدكات ، كتيـك بكشراؾ الطالب ف  األنشطة (PDA) المشاركة ف  العرر الرعم 

الكسالط االجتماعية لمكركؿ إلب الم تكل التعميم ، كتكفير الفيـ المفاىيم  كالفرص 
لممشاركة ف  المياـ الت  تمثؿ المكضكع، كأكدت عم  أف است داـ ىذه األنكاع مف المنرات 

د مف يمكف أف يكفر لمتعمم  التعميـ العال  فرص التعمـ النشط، كمف تكرياتيا إجراء المزي
الب كث  كؿ تكفير دعـ سيالة لتمكيف المتعمميف مف االستفادة مف جكانب إضافية لمتعمـ 

 . المترؿ بالشبكات مثؿ ىذه المنرات الذم مف شأنو تعزيز ىذا االست داـ
الرعمية،  لممنراتاست دـ الطالب   (Stewart, Olivia 2017)كاستكشفت دراسة  

كعدمت ت ديدان لثالث منرات لكسالؿ التكارؿ االجتماع ، كمنرات كتابة متعددة الكسالط 
 Weebly :  رف ات1أثناء إنشاء ممؼ االنجاز االلكتركن  رعمية كىذه المنرات ى  

تطبيؽ مشاركة الركر / الفيديك،  :Instagram (4  مدكنات، ك 9منرة بناء مكع  كيب، 
لكيفية ترميـ الطالب لممؼ االنجاز االلكتركن ، مف  الؿ ف ص الرف ة كأجريت ت ميالن 

الرليسية لػمنرة كؿ طالب باإلضافة إلب ت ميؿ متعمؽ لمنرات كسالؿ التكارؿ االجتماع  
ك االت تكضي ية، كأظيرت النتالج أف الطالب رممكا تركيبات معيدة متعددة الكسالط، كما 

رات سمح ليـ بالتعبير عف األفكار بطرؽ غير تيميدية ال أكدت أف است داـ الطالب لكؿ لممن
لعرض كتاباتيـ بشكؿ  Weebly تكجد غالبنا ف  الفركؿ الدراسية، كاست دـ الطالب رف ات

 عمن ، مما أتاح ليـ فررة لتكسي  كتاباتيـ إلب جميكر أكبر، كاست دـ الطالب والمدكنات 
 .  ف  ربط النص لمتكارؿ بشكؿ غير رسم ، مما سمح ليـ بالتفكير

كتعد مياط  الفيديك التفاعمية مف بيف الطرؽ التعميمية األكثر است دامنا ف  الميررات  
التعميمية الرعمية برفتيا الشكؿ الرليس  السالد اآلف، كالت  تؤثر  الدراسية عبر المنرات

 ينرب التركيزك عمب سمكؾ مشاركة الطالب، بما ف  ذلؾ التفاعؿ م  مياط  الفيديك ،
األساس  لدراسات ت ميالت التعمـ عبر الفيديك عمب ت ميؿ سمكؾ تفاعؿ الفيديك باست داـ 
عكامؿ "رري ة" وأم المشاىدات . أك ت ميالت تعمـ الفيديك "الضمنية" وعمب سبيؿ المثاؿ، 
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 ,Atapattu) اإليياؼ المؤعت، كالب ث، كنكع الم تكل  كتأثيرىا عمب نجاح الطالب .
Thushari; Falkner, Katrina,2018) 

  أف است داـ المياـ  .(El-ahwal, M., Shahin, A. ,2020كعد أكدت دراسة  
المدعكمة بالفيديك تساعد ف  ت سيف أداء الطالب المعمميف بكمية التربية، كتـ إعداد كضبط 
أدكات الب ث الت  تضمنت ا تبار كبطاعة تيييـ كعد كشفت نتالج الب ث عف فعالية است داـ 

ماـ بتكظيؼ المياـ المدعكمة بالفيديك لت سيف المعارؼ كالميارات لمطالب، كأكرت باالىت
 المياـ اليالمة عمب الفيديك كتفعمييا ضمف المناىج الدراسية. 

 املهصات السقمّة َالفّدُِ التفاعلْ ) داخل املهصة السقمّة َخازدًا( :

مف أجؿ إنشاء بيلات تربكية تتماش  م  اليرف ال ادم كالعشريف لت يؽ تجارب  
كالديناميكية الت  نراىا ف  المجتمعات التعمـ الت  تميـ أنماط العمؿ المتفاعمة كالبناءة 

اإلبداعية عبر اإلنترنت، ن تاج إلب التركيز عمب المنرات كالبيلات الت  تستضيؼ تمؾ 
البيلات كت تفظ بيا كتشكؿ العمؿ مف  الليا، ك يمكف لممنرة الجيدة بناء عالعات بيف 

 الؿ األنشطة المست دميف، مما يسمح بكنشاء مجتم  يشج  عمب العمؿ اإلبداع  مف 
 .  (Frank,D ,2018الميدمة 
كتعد رناعة منرات الفيديك رناعة عالمية جديدة نسبينا  يث تجتذب عدد كبير  

مف المست دميف، كيعد الم تكل الذم ينشلو المست دـ ىك أ د أشكاؿ الييمة المشتركة 
ي تاج إلب مناخ أف تساعد عمب ربط المتعمـ، ألنة جكىر منرات الفيديك ك إلنشاء المنرات، 

 .معيف يتـ فيو تشجي  تبادؿ المعرفة كيجب أف يككف لدييـ ال افز مف أجؿ المشاركة
 , 2013)Dalkir( 

كتيديـ المعمكمات لمفيديك التفاعم  أك اليالـ عمب المياـ فب المنرة التعميمية يجب  
 أف يتضمف :

 . رض ميط  الفيديك الذم يتكافؽ م  مكضكع الدراسةييـك الطالب بع -أ 
ييـك الطالب بمشاىدة ميط  الفيديك كتدكيف مال ظات أك كتابة عالمة باألفكار  -ب 

 . كالتفاريؿ األساسية
يتـ كض  المناعشات عمب المنرة التعميمية المرممة  كؿ المعمكمات أك المفاىيـ  -ج 

 . الجديدة الت  تعرؼ عمييا أك استكعبيا الطالب بعد مشاىدة المكاد
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ظاتيـ أك عكالميـ كا تزاؿ األفكار كالتفاريؿ األساسية ف  ييـك الطالب بمراجعة مال  -د 
 . مم ص عف المادة المعركضة

 .  ييـك الطالب بمشاركة مم راتيـ عمب المنرة التعميمية -ق 
 .El-ahwal, M., Shahin, A )ييـك الطالب بمناعشة أكجو الشبو كاال تالؼ -ك 

,2020).  
لمبرامج كاألجيزة اليادرة عمب تسجيؿ كلذا يمكف االستفادة مف االنتشار الكاس   

 ,Cesar, Geerts, & Chorianopolousالفيديك كالمشاركة التفاعمية ك مؽ المعرفة و
  ل مؽ بيلة اجتماعية كمشاركة أفضؿ لممعرفة باست داـ المنرات، كتغذية آلية 2009

 لمشاركة المعرفة الت  تركز عمب تأثير است داـ منرة لعرض فيديك تفاعم  .
ممنرات كاالتجاه المستمر لت سيف م تكل الفيديك والتفاعم  ، كالبنية الت تية ل 

كالجامعات العالمية عمب اإلنترنت تضمف إنشاء تجربة فيديك كاممة م  تفاعؿ مثمر بيف 
نيا  الفيديك نفسو كالمعمكمات المتعمية بالركر كالمكضكع كالمفاىيـ الميدمة ف  الفيديك، كا 

 .  عنارر فيديك تفاعميةتعد طريية تكليد 
 ك (CMS كتكفر أنظمة إدارة منرات التعمـ اإللكتركن  الرليسية لمم تكل التعميم  
LMS ك LCMS ك( VLE  منطية تفاعؿ لمطالب كالمعمميف ككذلؾ طرعنا لتيديـ الم تكل

 التعميم  الذم يتككف مف المكاد المكتكبة كالتسجيالت الركتية لمم اضرات كتسمسؿ الفيديك،
ككميا تأت  لالنضماـ إلب بعض التينيات ال الية مثؿ الشبكات االجتماعية، كالبث، 

 ,Clark & Mayer) كالبكدكاست، كمؤتمرات الركت كالفيديك، كالمنتديات كالمدكناتو
كعد ا تارت الجامعات المرمكعة ف  العالـ التكامؿ الجزل  أك الكامؿ ليذه التينيات  2011

 .  عمب منراتيا التعميمية
ترميـ بيلة التعمـ اليالمة عمب الفيديك كالعرض دا ؿ أك  ارج والمنرة التعميمية : ك  

يتضمف ترميـ المنرة التعميمية نشر األىداؼ كالم تكم كالكاجبات كاألنشطة التعميمية 
جراء المناعشات م  الطالب  كالفيديكىات كالمكارد التعميمية كى  كسيمة أيضا لمتكارؿ كا 

 :   (El-ahwal, Shahin, ,2020، كتتضمف  بعضيـ البعض



 ................................................... نمطين لعرض الفيديو التفاعلي ) داخل / خارج( منصة رقميةأثر 

- 092 - 

مف  الؿ تطبيؽ نظرية التعمـ ذات  التنظيـ تـ ترميـ الفيديك ترميـ كا تيار الفيديك:  .1
نتاجو ب يث ي تكم عمب المياـ الالزمة لت سيف معارؼ كميارات الطالب، كعد يتـ  كا 

 .  نترنتباالستعانة بمرادر كفيديكىات تعميمية إضافية المكجكدة عمب شبكة اال 
نتاج الركر الثابتة  .9 إنتاج العنارر الالزمة لمفيديك: تـ است داـ برنامج إلنشاء الفيديك كا 

رف ات االنترنت ترميـ ك  infographicsكالمت ركة كبرنامج لشرح النص تعتمد عمب 
html ككذلؾ العركض التيدمية كالنركص . 
األدكات األساسية لمشاركة مكاد  (LMS) يكفر نظاـ إدارة التعمـ عبر اإلنترنت ك 
كالمككنات اإلضافية األ رل ذات الرمة بالتعميـ لمتكارؿ م  الطالب كأعضاء ىيلة  الميرر

دارة التيييـ باست داـ منرات مفتك ة المردر كما اف ،  Moodle التدريس لجم  المياـ كا 
إلضافة إلب تسجيؿ ىذه المنرات تكفر آليات لتسجيؿ الفيديك، م  إضافة تفسيرات ركتية با

ا إضافينا،  المزيد مف ك دات المعمكمات المتعمية  كؿ أجزاء مف مكاد الميرر الت  تتطمب شر ن
كيمكنو إضافة التعمييات التكضي ية المكانية التفاعمية أعمب ركرة الفيديك، كربط جمي  ىذه 

كيمكف است دـ الفيديك التفاعم   (Sorin,A, Ligia,P, ,Vasiu,R,2014).الك دات معنا 
 : مف أجؿ
: تدريب الطالب  طكة ب طكة مف  الؿ مشاركة مياط  فيديك تفاعم   دعـ الطالب .1

 . كمكاد الميرر
 . : جذب انتباه الطالب باست داـ مياط  فيديك تفاعمية المكارد البشرية  .9
يف السمبييف : إشراؾ الطالب ف  عممية المشاىدة، كت كيميـ مف المشاىد التفاعؿ  .4

إلب المشاركيف. كيمكف زيادة كعتيـ ف  المنرة كتسييؿ مشاىدة مياط  الفيديك 
 .  تب النياية

: تكفر التعمـ المرف مف  الؿ تيسيـ مادة الفيديك إلب  منرات تعمـ اإللكتركن  .0
ضافة أزرار لمشاركة أجزاء معينة أك تكرارىا أك ت طييا، م  طرح  فركؿ متعددة، كا 

 . ديـ تكضي ات إضافية دا ؿ الفيديكاألسلمة كتي
كتكجد العديد مف المرادر المفتك ة المتا ة الت  يمكف است داميا لتكفير التعميـ  

 ك WordPress ك Joomla ك Moodle كمنرات التعمـ اإللكتركن  مفتك ة المردر ى 
Blckboard ك sakai ك eFront ك totara ك Edmodo ك Drupal ك Canvas. ،
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كتتيح عرض الفيديك التفاعم   تتيح االست داـ السميـ ليا كمنرة تعميمية عبر اإلنترنتكالت  
 بدا ميا أك انيا تساعد عمب ترميـ ذلؾ الفيديك .

 است دـ المنرة   عم  أف(Edwards, Roger,et al,2019أكدت دراسة  
س المستكل، تساعد الطالب عم  مشاركة مياط  الفيديك م  أعرانيـ مف نف Moodle الرعمية

كليا تأثير ت فيزم عم  تعاكف ، كتمكنيـ أيضان مف نشر التعمييات عمب م تكل مياط  الفيديك
الطالب كتشجيعيـ عم  السمكؾ المستيؿ، يث تساعد ف  تطكير استياللية الطالب، كأف 
ـ إستراتيجية التعمـ التعاكن  اليالـ عمب المنرة ليا تأثير كبير عمب ت فيز الطالب كمشاركتي

أثناء المناعشات، كاف تضميف التغذية الراجعة يسمح بيدر أكبر مف التفاعؿ ف  الكعت 
  . ال ييي 
تتنكع أساليب كأنماط كأدكات التعامؿ كاالست داـ كالت كـ ف  أفالـ كليطات الفيديك ك  

المتا ة عبر الكيب، كيمكف اليكؿ إلب أف ىناؾ ثمة ارتباط ما بيف المتغيرات الم تمفة 
ال ارة بالتعامؿ كاالست داـ ك الت كـ ف  عرض الفيديك مف  الؿ الكيب عمب كجو 

عض المتغيرات ال ارة بالت كـ ف  عرض الفيديك عبر الكيب ال ركص، كفيما يم  بياف لب
6246-(6254 ،,2008) , & Bhattacharya,Bhattacharya( ،،(Adcock, & 

Bolick., ,2011,236) ،(Lupshenyuk et al,2011 )   :مف  يث 
ييافيا ، كفينا لرغبة المست دـ أثناء  .1 الت كـ ف  تشغيؿ مياط  الفيديك الرعمية كا 

 . الميطة كالت كـ فييا، نظرنا العتبارات تتعمؽ بيدرات المست دـمشاىدة 
عداداتيـ   .9 الت كـ ف   جـ الميطة عمب الشاشة،  يث ت تمؼ عدرات األفراد كا 

 . كتفاريميـ فيما يتعمؽ ب جـ ميط  الفيديك المعركض عمب الشاشة
لت كـ لمفرد ، ك إعطاء  رية ا الت كـ ف  ا تيار مشغؿ الفيديك، كفيا ل رالص الميطة .4

 . ف  ا تيار تنفيذ المطمكب
تكفير اليدرة عمب تنزيؿ مياط  الفيديك مف  الؿ مكتبات الفيديك ف  مكاع  التعمـ  .0

اإللكتركن  عمب كمبيكتر المتعمـ، ك اليدرة عمب مشاركة المتعمـ مف  الؿ دمج كت ميؿ 
تركن  ف  منرة التعمـ مياط  الفيديك الت  يرغب ف  تكفيرىا لمزمالء ف  بيلة التعمـ اإللك

 .  الرعمية
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 الت كـ ف   ذؼ الميطات المتا ة عمب المكع  التعميم  عبر مكع  المتعمـ عمب اإلنترنت .4
، كفينا لبعض ال رالص كاليدرات كال يارات المتا ة ف  ترميـ الكاجية عمب المكع ، 

 . الكيبإذا كاف المتعمـ ال يرغب ف  عرضيا بشكؿ دالـ عمب المكع  التعميم  عمب 
إضافة تعمييات أك نركص مرا بة لمفيديك المعركض عمب الشاشة : عند النظر ف   .3

اال تالفات ف  األساليب المعرفية بينيما، ي تاج الطالب إلب تكضيح كشرح م تكل 
مياط  الفيديك ف  المنرة الرعمية، كبما أف التعمـ يتـ عف طريؽ الكيب بطريية ذاتية 

تاج المتعمـ إلب تكجيو كشرح م تكل المنبيات المرلية الغنية فردية بدكف المعمـ، عد ي 
بالمعمكمات كالميارات مثؿ مياط  الفيديك الرعمية كاألفالـ، ب يث يمكف إعطاء المتعمـ 

 . الت كـ ف  تطكير تفسيره ال اص كفينا لفيمو كانطباعو كتركره لمرراص
يديـ عمب سبيؿ المثاؿ، أك ترنيؼ مياط  الفيديك ف  ترنيؼ يظير الجديد، العاـ، كال .1

ترنيفيا  سب مستكل الكعت ليذه المياط ، أك ترنيفيا  سب البرامج الت  تيكـ 
بتشغيميا، أك ترنيفات أ رل  سب ما ىك ماللـ ل رالص كتفريالت كاستعدادات 

 . المتعمميف مف كجية نظر كؿ متعمـ
ت تكم عمب ليطات يعرض المكاع  الت  ، ك عرض الركابط بجكار أك أسفؿ ىذه المياط  .0

مماثمة ف  مكضكع ىذه المياط ،  يث عد يككف لدل بعض المتعمميف  برة كيعرفكف 
 . بعض المكاع  الت  تتضمف المزيد مف مياط  الفيديك المتعمية بالم تكل الميدـ

 : مًازات تصمّم َإنتاز األنصطة االلكرتَنّةاحملُز الجانْ :  

 : األنصطة اإللكرتَنّة

فيز الطالب عمب أف يككنكا التعمـ الرعمية تمعب دكرنا إيجابينا ف  ت أف مجتمعات  
ال تعمؿ التكنكلكجيا فيط كأداة تمّكف األفراد مف تتب  مستكيات نشاطيـ ال اص،  كنشطيف، 

ا تربط المست دميف بمجتم  مف األش اص ذكم التفكير المماثؿ الذم يعرؼ بأنو  كلكنيا أيضن
ّكف المست دميف مف التكارؿ م  بعضيـ البعض مف  الؿ منرة رعمية أك تطبيؽ آ ر يم

المنشكرات كالتعمييات كالرسالؿ كالركر كالكسالط المتعددة األ رل، الت  تكفرىا ىذه المكاع  
  .(Ba & Wang ,2013كالمنرات 
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تعرؼ األنشطة بأنيا الطرؽ كاألساليب المتنكعة الت  يرمميا المعمـ لت ييؽ أىداؼ  
تعميمية، كيتـ التعامؿ م  ىذه األنشطة بشكؿ مترابط، كى  ليست أنشطة فردية تشكؿ 
 طكات، كلكف ت تكم كؿ  طكة عمب م تكل كمكارد تعميمية كأساليب التعمـ، كتشارؾ 

يج بطرؽ م تمفة، ابياتو مف  الؿ الب ث عف المعمكمات األنشطة التعميمية المتعمـ كا 
باست داـ مجمكعة العمميات المعرفية، مثؿ المال ظة كاالستنتاج الت  تساعده ف  الكركؿ 

المعمـ، كبالتال  تعتبر األنشطة مف  إلب المعمكمات المطمكبة بنفسو أك بتكجيو مف 
ف دكر المتعمـ كمشاركتو لم ركؿ ضمف اتجاىات كاستراتيجيات التعميـ الفعاؿ الذم يزيد م

 ، وىادم أ مد الفراج ، 9449عمب المعرفة كبناليا بنفسو وتكفيؽ مرع ، م مد ال يمة، 
  10، 9443مكسب أبكسؿ، 

كتعرؼ األنشطة اإللكتركنية بشكؿ عاـ أنيا طرؽ كأساليب متنكعة يرمميا المعمـ  
فب بيلة تعمـ الكتركنية، كفيا ألىداؼ تعميمية متنكعة لك  يتـ مف  الليا تكريؿ الميرر 
العمم ، كلت ييؽ أىداؼ الدركس كيتـ التعامؿ م  ىذه األنشطة ك طكة مرتبطة، ككؿ  طكة 

ر تعمـ أك أساليب تعميمية مناسبة و تكفيؽ مرم، م مد ال ميبة، ت تكم عمب م تكم كمراد
9449  . 
كتأ ذ األنشطة التعميمية ركرا عديدة ترنؼ كفؽ معايير م تمفة منيا ما يتعمؽ  

بطبيعة المكاد كالمكضكعات الدراسية أك طبيعة المعرفة، كما أف ىناؾ ترنيفات تعتمد عمب 
 .  94، 9443الفتالكم، ا مد ىالل ، طبيعة األىداؼ المرجكة منيا وسييمة 

كتكجد معايير عدة لمنشاط فمنيا ما يتعمؽ بالمنيج، اك التمميذ كميكلو كعدراتو  
كيعد النشاط جزءنا ال يتجزأ مف عنارر المنيج كفينا  :بذات النشاط كطبيعتو ، أك كاتجاىاتو

لالتجاىات ال ديثة ف  العممية التعميمية، كمف بيف المعايير الت  يجب استيفاؤىا ف  النشاط 
  :  40: 9440وسعد الرفاع ، المدرس ، كالمتعمية بيذه المعايير عمب الن ك التال  

أنيا تؤدم إلب ت ييؽ أىداؼ يجب أف تككف األنشطة التعميمية ذات مغزل، أم  .1
يجب أف  ، ك ، أم يمكف ا تيار األنشطة كفينا لألىداؼ الم ددة لممنيج المنيج

، كيمكف تأكيد ذلؾ مف  الؿ  تككف ىناؾ أنشطة تعمؿ عمب ت ييؽ جمي  األىداؼ
، كربط كؿ نشاط باليدؼ الذم  تسجيؿ األىداؼ، ثـ تسجيؿ األنشطة الميتر ة
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ذا ظير أف  ي دمو اليدؼ ليس لو نشاط ي دـ ذلؾ، يمكف اعتراح أنشطة أ رل ، كا 
  .ليذا اليدؼ

يجب أف تككف األنشطة التعميمية مناسبة لمم تكل الذم ي طط المعمـ لتدريسو، لذا  .9
 . فكف تنظيـ الم تكل كاألنشطة التعميمية يمكف أف يست دـ أكثر مف طريية لمتعمـ

أك السمكؾ لت ييؽ ىدؼ تعميم   اف يكفر النشاط الفرص لمطالب لممارسة النشاط .4
  .م دد كمرغكب فيو

يجب أف تككف األنشطة مستمرة كتدريجية، ب يث يتـ تراكـ التعمـ كاستدامتو،  .0
ككرفو بأنو ينمك كيتزايد ف  الطبيعة مما يؤدم إلب تجارب أعمؽ كأكثر شمكالن، مما 

 .يساعد الطالب عمب الكركؿ إلب األىداؼ المرجكة
دات ر ية لمطالب، كتعديؿ سمكؾ المتعمميف، كتعطييـ مكاعؼ تساىـ ف  تككيف عا .4

 . كسمككيات سميمة، كتتكافؽ م  نظريات التعمـ
 :خصائص األنصطة اإللكرتَنّة 

فاألنشطة اإللكتركنية تتطمب الب ث ف  اإلنترنت كتتطمب تفاعال كتعاكنا م  اآل ريف  
كد دا و بال رالص اآلتيةكيمكف أف تتنكع األنشطة التعميمية اإللكتركنية كتتميز 

 :   44: 9414،ال مدانب
كجكد أكثر مف كسيط أم تككف ذات كسالط متعددة نص كركرة أك مياط  فيديك،  .1

 . كتميزه بجذب انتباه المتعمميف كاسترجاع ما تـ تعممو بسيكلة
كما أف األنشطة التعميمية يجب أف تككف داعمة لجانب التفاعؿ بأنكاعو،  يث تككف  .9

ىذه األنشطة أداة لتفعيؿ التفاعؿ مف  الؿ ما يتمياه الطالب مف تغذية راجعة كالت  
 .   2004Berge,و تعد ضركرية لمتيدـ ف  عممية تعمـ الفرد 

تأثير إيجاب  عم  التعاكف ف  يجب أف تنم  جانب التعاكف بيف الطالب  يث ليا  .4
 . عممية التعمـ

تيدـ فررا لمطالب لت ييؽ إنجاز يراه ك يجب أف تككف األنشطة التعميمية كاععية،  .0
الطالب  ييييا أك ذا عيمة، كأف تت دل كتشج  الطالب لت مؿ الم اطر كتجاكز 

 . التعييدات الش رية كأف تترؾ ىذه األنشطة أثرا إيجابيا ف   ياة المتعمميف
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األنشطة التعميمية يجب أف ت فز الطالب عمب التعمـ، كتشجعيـ عمب اإلبداع كتثرم  .4
 .  براتيـ الم تمفة

 . كمف أىـ  رالص األنشطة التعميمية اإللكتركنية أف تككف مرنة .3
 :تصمّم َإنتاز األنصطة االلكرتَنّة 

عممية ترميـ أم نظاـ لألنشطة كتطكيرىا البد كأف تيـك المؤسسة بمجمكعة مف  
ي يؽ أىداؼ األنشطة كالبرامج الماللمة لدعـ المياـ كاألنشطة اإللكتركنية كتطكيرىا، كبما 

كتمؾ األنشطة تيـك بربط األبعاد التينية اإللكتركنية باألنشطة الالزمة لمطالب، المؤسسة، 
ف ت ديد أنماط تبادؿ البيانات كالمعمكمات دا ؿ المؤسسة، ك ارجيا كعممياتيا فضال ع

 :  9410،144  ،  نبيؿ  ميؿ كت تاج إلب آليات كى  و
التطبيؽ: مر مة التطبيؽ تثبيت المكارد المطمكبة كالضركرية لكض  إستراتيجية لتنفيذ  .1

ر العمميات األنشطة اإللكتركنية مكض  التطبيؽ و التنفيذ ، إذ يعد التطبيؽ مف أكث
 .  اإللكتركنية تعييدا

االست داـ: إف است داـ األنشطة اإللكتركنية كأسمكب كأداة يمكنيا أف ت يؽ جانبا ميما  .9
مف أىداؼ التربية كىك التعمـ بطريية ذاتية، كمف ثـ في  تساعده كتكفر لو الكسط 

مف أىـ اتجاىات المناسب كالبيلة التعميمية ليككف المتعمـ فعاال، كبيذا تعتبر األنشطة 
كاستراتيجيات التعمـ الفعاؿ الذم يفعؿ مف دكر المتعمـ ف   ركلو عم  المعرفة كبناليا 

 . بنفسو
،  التيييـ: يرتبط التيييـ بالعمميات كال طكات السابية، كالسيما تطبيؽ األنشطة اإللكتركنية .4

 كاألغراض المكضكعةإذ يتـ ف  ىذه المر مة التأكد مف مدل ت ييؽ مجمكعة مف األىداؼ 
، فضال عف التأكد مف أف األنشطة اإللكتركنية عد تطابيت م  ما ىك م طط ليا، كعميو 

، كت ديد المعايير  ت تاج مر مة التيييـ إلب كض  أدكات ليياس اإلنجاز لمطالب
 . المستيدفة
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نتاجيا    فب كأىـ األنشطة اإللكتركنية الت  يجب عمب أف يتمكنكا مف ترميميا كا 
 ميررات الترميـ اإللكتركن  ما يم :

  اليدرة عمب تشغيؿMoodle  .إلدارة الميررات اإللكتركنية 
  اليدرة عمب إضافة  ميرر إلكتركن  جديد دا ؿ نظاـMoodle. 
 نتاج الم تكل باست داـ رف ة نرية  إلب كاجية الميرر اإللكتركن .  ترميـ كا 
  نتاج الم تكل رابط لمكع  كيب إلب  كاجية الميرر اإللكتركن .ترميـ كا 
  مجمد لعرض ممفات المتعمميف بالميرر اإللكتركن .إنشاء 
  است داـ الكتؿBlocks . المتا ة بالميرر اإللكتركن 
 يست دـAssignment .مف نكع ت ميؿ ممؼ كا د، ك مف نكع النص المباشر 
 التالية. المرادر كاألنشطة  يست دـ 
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 RESOURCES 
  Book ينشئ 
  File ينشئ 
  Folder ينشئ 
  IMS content package ينشئ 
  Label ينشئ 
  Page ينشئ 
  URL ينشئ 
 ACTIVITIES 
  Assignment ينشئ 
  BigBlue ButtonBN ينشئ 
  Chat ينشئ 
  Choice ينشئ 
  Database ينشئ 
  External tool ينشئ 
  Feedback ينشئ 
  Forum ينشئ 
  Glossary ينشئ 
  Lesson ينشئ 
  Quiz ينشئ 
  SCORM package ينشئ 
  Survey ينشئ 
  Wiki ينشئ 
  Workshop ينشئ 
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أف است داـ األنشطة باالعتماد عمب إلب   9410دراسة و ناف  ميؿ ، كأشارت 
بيلة متكاممة إلنشاء كت ييؽ كتيييـ أنشطة الطالب كاف التطبييات كالبرامج االلكتركنية يمثؿ 

است داـ التطبييات لمساعدة الطالب  ارة إذا ركع  فييا المعايير الفنية كالتربكية الجيدة 
 في  تساعد عمب تنمية ميارات الترميـ كاإلنتاج لمثؿ ىذه األنشطة. 

عمب المنرة ة ترميـ الميررات اإللكتركنيكسكؼ يعتمد الب ث ال ال  فب ميرر 
Moodel  في  منرة تعمـ رعمية مجانية تساعد عمب إنشاء تجارب تعميـ كتعمـ فعالة عبر

اإلنترنت ف  بيلة تعاكنية،  ارة كأكثر الجامعات كالمدارس المررية تعتمد عمييا فب عرض 
نتاج  الميررات كىب بيلة غنية لعرض م تكم الفيديك التفاعم ، ككذلؾ تساعد عم  ترميـ كا 

 ميررات كاألنشطة االلكتركنية بسيكلو. ال
است داـ منرة عم  أف   (Mpungose, Cedric Bheki,2020كعد أكدت دراسة 
 .(WhatsApp)منرة التعمـ اإللكتركن  غير الرسم  ك ، .Moodle إدارة التعمـ اإللكتركن 

ضافة الكتؿ إلييا غير المكجكدة بيا، كىذا ي مؽ   أف مكدؿ بيلة غنية بتنكع أدكاتيا كا 
 ك Moodle ت ديات أثناء عممية التعمـ،  يث يسعب الطالب إلب ربط بيف كؿ مف

WhatsApp  كعدـ است داـ بشكؿ منفرؿ. 
الت كؿ فيد أكدت عمب ضركرة  (Secret; Ward; Newmark, ,2019)أما دراسة 

ب طكة لتدريس الميررات باالعتماد عمب المنرة اإللكتركنية، كأكدت عمب أىمية   طكة
ممارسات التدريس كاألسس التربكية اليامة المرتبطة بيذا الجيد تمييا ميدمة إلب المنرة 
اإللكتركنية المست دمة ف  الميرر، كاف مف أىـ الممارسات الت  يجب النظر فييا ى  أنشطة 

 لتكنكلكجية باست داـ المنرات االلكتركنية .التدريس كاألدكات ا
 الهظسِات اليت ِستكز علًّا البشح :

ترتبط األنشطة بنظرية النشاط الت  تسعب إلب ت ييؽ أعرب عدر مف المشاركة 
لممتعمـ، كالت  مف أىـ مبادليا: أف النشاط نظاـ يضـ عدة نظـ فرعية بينيا عالعات مترابطة، 

المكضكع الكا د، كالتغير المالـز لمنشاط عبر الفترات الزمنية  ارة كتعدد كجيات النظر ف  
بعد ظيكر اإلنترنت كاالتراالت كالمعرفة، كتؤدم اال تالفات الت  ى  مردر التغيير إلب 

 .(Gary M, 2011) االبتكارات ف  مجاؿ الممارسة
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نشاط ك تتطمب ىذه النظرية مف المتعمـ اليياـ بنشاط لت ييؽ التفاعؿ، كيظير 
المتعمـ أثناء تعمـ الميرر اإللكتركنية مف  الؿ ترفح م تكل الميرر ، كاإلطالع عمية ، 
كعراءة نركص مكتكبة ، كمشاىدة الرسكمات كالركر الم تمفة ، كاالستماع لألركات 
عداد  كالتأثيرات التربكية ، كاليياـ بالمياـ المطمكبة لإلجابة عمب األسلمة الميدمة لو ، كا 

لمطمكبة كرفعيا عمب المكع  ، كالتكارؿ م  زماللو كمعممو ثـ يست دـ المتعمـ أدكات المياـ ا
  Daniels,& Gutierrez, 2009, 10Sannino ,و .االتراؿ كالتفاعؿ اإللكتركن 

كما ترتبط األنشطة بالنظرية المعرفية اليالمة عمب التعمـ المتمركز  كؿ المتعمـ 
كالفعالة، كتأ ذ ف  االعتبار الفركؽ الفردية بيف كالت  تشج  عم  المشاركة النشطة 

المتعمميف، كأىمية أ ذ أسمكب التعمـ ف  االعتبار، كأىمية مراعاة نمط التعمـ ال اص بكؿ 
متعمـ، كاالىتماـ بالعمميات العيمية، كما تعتمد عمب ت زيف المعرفة ف  ذاكرة الطالب 

  9441كاسترجاعيا لممكاعؼ الجديدة وعادؿ سرايا، 
كترتبط األنشطة بالنظرية البنالية   يث ترل أف المعرفة ى  ش ء يبنيو كؿ متعمـ 
ف  إطار فيمو، مف  الؿ ال طكات النشطة ف  العممية التعميمية، كالمتعمـ ف  ىذه ال الة 
يعتمد عمب نفسو ف  بناء المعرفة عف طريؽ ربط المعمكمات الجديدة بما لدييـ مف معرفة 

المعمكمات مف المعمـ، ف  ىذه البنالية االجتماعية يرل أف التعمـ نشاط  سابية بدالن مف عبكؿ
اجتماع ،  يث يجد المتعممكف معنب مف التجارب الفردية لممتعمـ، كمف  الؿ التفاعالت 
االجتماعية، كمف  الؿ عمؿ المتعمميف ف  فرؽ العمؿ الت  تمكنيـ مف االستفادة مف 

  9441 مكد زيتكف، المعمكمات ك برات اآل ريف  وعايش م
كف  ضكء النظريات يظير طبيعة الب ث ال ال  كجكد الداف  لدل المتعمـ لمتعمـ ، 
كالت  تزيد مف رغبتيـ فب اجتياز الميرر مف  الؿ العديد مف كسالؿ التفاعؿ الذم  يكلد 
االىتماـ كالفضكؿ لمتعمـ مف  الؿ تكفر الكسالط المتعددة كتأثيراتيا الركتية كالمرلية 

التفاعؿ ك كفؽ نمط الفيديك بطريية مثيرة لالىتماـ كىذا ماسكؼ بت يؽ مف  الؿ اإلجابة ك 
 :ة عمب الفركض التالي

  بيف متكسط  درجات التطبيؽ 4.44ال يكجد فرؽ ذك داللة إ رالية عند مستكل و .1
 اليبم  كالبعدم لطالب المجمكعة التجريبية األكل  ف  اال تبار الت ريم  .
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  بيف متكسط  درجات التطبيؽ 4.44ذك داللة إ رالية عند مستكل وال يكجد فرؽ  .9
 اليبم  كالبعدم لطالب التجريبية الثانية ف  اال تبار الت ريم  .

  بيف متكسط  درجات التطبيؽ 4.44ال يكجد فرؽ ذك داللة إ رالية عند مستكل و .4
ثر التفاعؿ البعدم لطالب المجمكعتيف التجريبيتيف ف  اال تبار الت ريم ، يرج  أل 

 بيف نمط  عرض الفيديك التفاعم  و دا ؿ /  ارج  منرة رعمية.
  بيف متكسط  درجات التطبيؽ 4.44ال يكجد فرؽ ذك داللة إ رالية عند مستكل و .0

 اليبم  كالبعدم لطالب التجريبية األكل  ف  بطاعة مال ظة األداء الميارم .
بيف متكسط  درجات التطبيؽ   4.44اليكجد فرؽ ذك داللة إ رالية عند مستكل و .4

 اليبم  كالبعدم لطالب التجريبية الثانية ف  بطاعة مال ظة األداء الميارم .
  بيف متكسط  درجات التطبيؽ 4.44اليكجد فرؽ ذك داللة إ رالية عند مستكل و .3

البعدم لطالب المجمكعتيف التجريبيتيف ف  بطاعة مال ظة األداء الميارم، يرج  
 نمط  عرض الفيديك التفاعم  و دا ؿ /  ارج  منرة رعمية. ألثر التفاعؿ بيف

 ثانّا: إدساءات البشح :
  :عّهة البشح

تككنت عينة الب ث مف مجمكعة عشكالية مف طالب الدبمـك المينية ت رص  
الفرؿ الدراس  الثان ،  9412/9494تكنكلكجيا التعميـ بكمية التربية جامعة طنطا، لمجامع  

كطالبة تـ تيسيميـ إلب مجمكعتيف تجريبيتيف المجمكعة التجريبية   طالب 01كعددىـ و
  طالب كطالبة تدرس بنمط الفيديك التفاعم  و ارج  منرة رعمية، 94األكل  عددىا و

  طالب كطالبة تدرس بنمط الفيديك التفاعم  ودا ؿ  91ىا ودكالمجمكعة التجريبية الثانية عد
 منرة رعمية.

 منطْ الفّدُِ التفاعلْ )داخل / خازز( مهصة زقمّة : اَال:بطاقة معاِري تصمّم

نمط  الفيديك التفاعم  ودا ؿ /  ارج  منرة كى  بطاعة لت ديد معايير ترميـ  
 : تاليةال، كعد تضمنت ال طكات  رعمية

ت ديد اليدؼ: استيدفت البطاعة ت ديد المعايير الالـز تكافرىا عند ترميـ الفيديك التفاعم  -أ
نتاج األنشطة االلكتركنية.و دا ؿ /     ارج   منرة رعمية لتنمية ميارات ترميـ كا 
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ت ديد مرادر إعداد البطاعة كرياغة مؤشراتيا: كىب آراء ال براء كالمت رريف ف   -ب
مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ، ككذلؾ االعتماد عم  الدراسات السابية المرتبطة، كفب ضكء ذلؾ 

  0رليسييف :المجاؿ األكؿ المعايير التربكية كيتككف مف وعد تككنت البطاعة مف مجاليف 
  مؤشر، كالمجاؿ الثان  المعايير التين  كالفن  كيتككف مف 99معايير يندرج ت تيا و

   مؤشر ايضا.94  معايير يندرج ت تيا و0و
 :  بكتباع الطرؽ التالية  : كعد عاـ البا ث ب ساب ردؽ البطاعة - -جػ

د مف ردؽ بطاعة المعايير اتب  البا ث طريية ردؽ الم كميف كذلؾ لمتأك ردؽ الم كميف: -
بعرض الركرة المبدلية لمبطاعة عمب مجمكعة م كم  الب ث لالستفادة مف آراليـ ف  تعديؿ 
الركرة المبدلية لمبطاعة كالت يؽ مف مدل ماللمة كؿ عبارة ومؤشر  لممعيار الذم تنتم  

اغة المفظية كالعممية لعبارات البطاعة، كعف مدل إليو، كعف مدل سالمة ككذلؾ دعة الري
كضكح تعميمات البطاعة، لجكانب كمرا ؿ ترميـ الفيديك التفاعم  و دا ؿ /  ارج   منرة 
رعمية، كفب ضكء أراء السادة الم كميف تـ إعادة رياغة بعض العبارات ك ذؼ بعض 

آراء الم كميف ف  ركرتيا  ، كبذلؾ تككف البطاعة رادعة منطييا، كأرب ت ف  ضكء العبارات
 مؤشرا فرعيا كما يم  : 04ك معايير رليسة 0النيالية مككنة مف ك

 ( 2خذول )

 تطالح انًؼاَُش انتشتىَح وانفُُح

 ػذد انًؤششاخ انًؼاَُش انًدال

انًؼاَُش 

 انتشتىَح

 

ػهً  أًَاط انفُذَى انتفاػهٍ )داخم / خاسج( يُصح سلًُحتحتىٌ 

 5 أهذاف تشتىَح صحُحح.

ػهً  أًَاط انفُذَى انتفاػهٍ )داخم / خاسج( يُصح سلًُحأٌ تشاػٍ 

 6 ػشض انًحتىٌ تشكم يُطمٍ يتكايم

أٌ تتُىع أًَاط انفُذَى انتفاػهٍ )داخم / خاسج( يُصح سلًُح ػهً 

 5 ػشض األَشطح وانًهاو.

اٌ تشتًم أًَاط انفُذَى انتفاػهٍ )داخم / خاسج( يُصح سلًُح ػهً 

 6 انشاخؼح وانتمُُى .انتغزَح 

انًؼاَُش 

انفُُح 

 وانتمُُح

أٌ تحتىٌ أًَاط انفُذَى انتفاػهٍ )داخم / خاسج( يُصح سلًُح ػهً 

 5 . اخ انصىس وانشوسىي

اٌ تتضًٍ أًَاط انفُذَى انتفاػهٍ )داخم / خاسج( يُصح سلًُح ػهً 

 6 .نتشىَك واندارتُحا

خاسج( يُصح سلًُح ػهً اٌ تتضًٍ أًَاط انفُذَى انتفاػهٍ )داخم / 

 6 آنُاخ اإلتحاس وانتصفح.

اٌ تحتىٌ أًَاط انفُذَى انتفاػهٍ )داخم / خاسج( يُصح سلًُح ػهً 

 6 انتُىع ػهً أشكال انتفاػم انذاخهٍ .

 انًدًىع
43 
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ك بعد أف انتيب البا ث مف إعداد بطاعة التيييـ بعد جم  أراء السادة الم كميف عاـ  
درجات المييميف عمب كؿ عبارة، ثـ است داـ أسمكب ت ميؿ التبايف لميياسات البا ث بتسجيؿ 

المتكررة لمعرفة مدل اتفاؽ أك ا تالؼ المييميف عمب بطاعة تيييـ تشارؾ المعرفة، فكذا لـ 
يجد البا ث فركعا دالة إ راليا بيف نتالج المييميف فكف ذلؾ يدؿ عمب اتفاؽ المييميف 

إ راليا بيف نتالج المييميف فاف ذلؾ يدؿ عمب  كجكد فركؽ دالةس إذا اتضح لمبا ث كالعك
  مما يدؿ عمب عدـ كجكد فركؽ 4.404ا تالؼ اتفاؽ المييميف كعد كاف مستكل الداللة و

ذات داللة إ رالية بيف المييميف باست داـ ت ميؿ التبايف لميياسات المتكررة كفب ا تبار 
مما يدؿ عمب اف بطاعة التيييـ عمب درجة  Greenhouse-Geisser الدكرية غير مت يؽ

، كبذلؾ أرب ت بطاعة التيييـ ، كأنيا رال ة كأداة لميياس كلما كضعت لو عالية مف الثبات
 رال ة لمتطبيؽ .

 : ثانّا: منُذز التصمّم التعلّمْ

ىك منيجية ترميـ تعميم  تست دـ لممساعدة ف  تنظيـ  الترميـ التعميم  نمكذج 
يتضمف الترميـ التعميم  الت طيط اليادؼ كالمنيج  لمبيلة كتبسيط إنتاج م تكل الميرر، 

المرممة، في  عممية تبدأ عادة بت ميؿ نتالج التعمـ، كت دد استراتيجيات التدريس كأنشطة 
 الترميـ نماذج مف عديد بت ميؿ البا ث عاـ الطالب لتمكيف الطالب مف ت ييؽ النتالج،ك

 االلكتركن  كالتعمـ التعمـ برامج ترميـ ف  النماذج، المت ررة كالسيما التعميم  كالتطكير
 ، 9414و الجزار عبدالمطيؼ نمكذج كمنيا المدمج كالبيلات كالمست دثات التكنكلكجية،

نمكذج م مد الدسكعب ككذلؾ    9441و ميس م مد كنمكذج  9419وابراىيـ الفار كنمكذج
 : التالية الدسكع  لألسباب م مد نمكذج البا ث تبن    فيد9410و

كىب مرا ؿ ميمة فب ميرر  التييلة كمر مة المد م  التيييـ مر مة النمكذج اشتماؿ -أ 
 . ترميـ الميررات االلكتركنية

 . لكتركنيةإل الشاممة كىب مرا ؿ ميمة فب ميرر ترميـ الميررات ا بالجكدة اإللتزاـ -ب 
كما يتمت  النمكذج بالمركنة كالبساطة كالتسمسؿ المنطي  لممرا ؿ كيتضمف المرا ؿ  -ج 

 : التالية فب الشكؿ
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 ( ًَىرج يحًذ انذسىلٍ نهتصًُى انتؼهًٍُ انًستخذو فً انثحث انحان1ٍشكم )

نتاج الدسكع  يمر م مد مف الشكؿ السابؽ يتضح اف نمكذج  المنرة  ترميـ كا 
 : التالية كال طكات بالمرا ؿ ال ال  الب ث ف  المست دـ الرعمية

 : يْ جممُعة مو اخلطُات املسسلة اشتملت َقد :املدخلْ التكّّم مسسلة :أَاًل

المست دمة  التعميمية كالمنظكمة كالمتعمـ المد مة لكؿ مف المعمـ لممتطمبات عممية تيييـ .1
 لمبيلة التكنكلكجية الالزمة كالمتطمبات الت تية البنية فب الميرر، ككذلؾ عممية تيييـ

 : التدريبية
لبناء  الالزمة كالبشرية كالمالية اإلدارية كالتسييالت المكارد جمي  تكافر مف التأكد تـ -

ترميـ  ميارات تنمية ف  ستست دـ كالت  كفؽ نمط الفيديك التفاعم  المنرة الرعمية



 ................................................... نمطين لعرض الفيديو التفاعلي ) داخل / خارج( منصة رقميةأثر 

- 004 - 

نتاج األنشطة االلكتركنية  المستمزمات  جمي  تكافر مف بالتأكد البا ث عاـ لذا فيد، كا 
 الكسالط كتشمؿ :التعميمية كالتال  المتطمبات ككانت كالمادية كالبشرية كالمالية اإلدارية

مكانياتيا، كمنيا معمؿ المتا ة كالمرادر ككذلؾ جياز  LCDبشاشة  مزكد كمبيكتر كا 
 . مترؿ بكافة أجيزة المعمؿ إنترنت  ط عرض بركجكتكر، ك

 : التالّة اخلطُات علْ املسسلة يرٍ َقد اشتملت  :التًّئة مسسلة :ثانًّا

 :املتعلمني خربات حتلّل .2

ككذلؾ مجمكعة الكفايات  الطالب،  رالص ت ميؿ المر مة عمب تمؾ كتشمؿ 
 ، ، كا تياجاتيـ اإلنترنت عبر شبكة يتعممكا لك  فييـ تكافرىا الكاجب الالزمة ك
 كذلؾ لمتأكد لمطالب بعمؿ جمسة تييلة البا ث عاـ عد ككذلؾ، الفعمية ك براتيـ

ككذلؾ تنفيذ الميارات  ، المنرة الرعمية عبر الميرر لدراسة إستعداتيـ مف
أدكات الميرر كأف الطالب لدييـ اليدرة عمب  إست داـ ككيفية المطمكبة لمميرر

لميرر مف نترنت كلكنيـ لـ يدرسكا اإل التعامؿ م  جياز ال اسب كاالتراؿ بشبكة ا
 .  عبؿ

 اإللكرتَنْ التعلم بّئة يف تُافسيا الُادب املتطلبات حتدِد .3
 التعمـ ببيلة المرتبطة المتطمبات عاـ البا ث فب ىذه المر مة بمراجعة 

 اإللكتركن  الم تكم كأدكات  ارة بتأليؼ،  منيا مثؿ البيلة كالتأكد اإللكتركن ،
 . الرعمية ككذلؾ الكاميرات ،

 :التكهُلُدّة التشتّة البهّة حتدِد .4
 الب ث تجربة إلتماـ المطمكبة األجيزة مف جمي  اشتممت ىذه المر مة التأكد 

 . معمؿ ال اسب اآلل  كاالتراؿ بالشبكة جاىز إلجراء التجربة مثؿ
  :للمكسز املعلم أداء متطلبات حتدِد .5

 التعميمية المنظكمة عم  لمتعرؼ م  أفراد العينة ميابالت بكجراء البا ث عاـ 
 المنرة الرعمية باست داـ الفيديك التفاعم  كالتأكد مف جمي  عم  اليالمة

 بكست داـ بالتطبيؽ العمم  مر كبان  التيميدم التدريب عم  اليدرة الطالب لدييـ
 البرامج م  التعامؿ مف تمكنيـ الميارات مف بيدر تمتعيـ ككذلؾ ال اسب اآلل ،
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التعامؿ م  أدكات  إست داـ عم  عدرتيـ عف فضالن  ، الميررات الم تمفة لترميـ
 . كالتكارؿ االتراؿ

 :التشلّل مسسلة :ثالجًا

  :  التالّة املًام علْ املسسلة يرٍ َتصتمل
 : املكسز حملتُٓ العامة األيداف حتدِد .1

 : تـ ت ديد األىداؼ العامة مف  الؿ ال طكات التالية
الرمة بمكضكع الب ث ال ال ، كذلؾ لمتعرؼ اإلطالع عمب األدبيات، كالدراسات ذات  .أ 

 . عمب كيفية إنتاج المكاع  التعميمية
تـ ت ديد األىداؼ التعميمية العامة لمم تكل ك طكة أساسية، كمف ثـ ت ميؿ الم تكل  .ب 

كاست الص المعارؼ كالميارات المتضمنة، كىذا ما يمكف أف يظيره المتعمـ بعد 
، ك الت  تمييا رياغة الم تكل ف  شكمو النيال عممية التعمـ ف  الفترة الم ددة، ك 

كؿ ميارة مف تمؾ الميارات بمثابة ىدؼ مف أىداؼ التعمـ، كعمب ذلؾ يمكف اليكؿ 
عد ك بأف اليدؼ العاـ الميترح يتمثؿ ف  تنمية ميارات إنتاج األنشطة االلكتركنية، 
ألفعاؿ عاـ البا ث بترنيؼ األىداؼ  سب بمكـ لألىداؼ المعرفية كاست داـ ا

كعد عاـ البا ث بترنيؼ األىداؼ المراد ت ييييا  سب بمكـ لألىداؼ : الرعمية
التذكر، الفيـ، التطبيؽ، الت ميؿ، و التعميمية،  يث تـ ت ديد نكع اليدؼ كمستكاه

  التيكيـ، اإلبداع
 حتدِد احملتُٓ التعلّمْ للمكسز. .2

االلكتركن ، كعد عد تـ تيديـ بنمط  عاـ البا ث با تيار الم تكل التعميم  لممير التعميم  
كالت  تعد متغير الب ث المستيؿ،  منرة تعميمية    ارج/  دا ؿو  الفيديك التفاعم 

 . كمكاءمة تيديمو مف  الليا التكميفات كاألنشطة االلكتركنية
 :َخصائصًم املتعلمني إستّادات حتدِد .3

تكنكلكجيا التعميـ بكمية التربية كىـ طالب الدبمكـ المينية : تـ ت ميؿ  رالص المتعمميف
كما أف الطالب يكجد بينيـ ، طالبا ميسميف إلب مجمكعتيف 41 جامعة طنطا كعددىـ

 تجانس مف  يث النضج العيم  كالميارل. 
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لمكركؿ إلب أىـ اال تياجات التعميمية لطالب :  كت ديد ال اجات التعميمية لممتعمميف 
فيما يتعمؽ بميارات إنتاج كترميـ األنشطة االلكتركنية الدبمـك المينية تكنكلكجيا التعميـ 

 : كتتمثؿ ف 
 إلدارة الميررات اإللكتركنية. Moodleلدية الميارات الالزمة لتشغيؿ نظاـ  -أ 
نتاج ميرر إلكتركن  جديد دا ؿ نظاـ  -ب   . Moodleلدية الميارات الالزمة لترميـ كا 
نتاج رف ة كيب إلب -ج   . كاجية الميرر اإللكتركن  لديو الميارات الالزمة لترميـ كا 
كعد تـ ت ديد عالمة  الميرر اإللكتركن .إضافة األنشطة أف يككف لدل الطالب ميارات  -د 

 بتمؾ الميارات كفؽ ما يم  :
اإلطالع عمب األطر النظرية ك الدراسات السابية ف  ذات المجاؿ كعياـ البا ث بت ميؿ  -

 . ب رياغتياميارات إنتاج كترميـ األنشطة االلكتركنية كأسمك 
ت ميؿ م تكم ميرر ترميـ الميررات االلكتركنية لمتعرؼ عمب جمي  األدكات الت  ييكـ  -

 . الطالب بدراستيا
نتاج األنشطة  - عاـ البا ث بكض  الركرة األكلية ليالمة الميارات ال ارة بترميـ كا 

 . فااللكتركنية كفؽ المنرة الرعمية كذلؾ لعرضيا عمب السادة الم كميف كالمت رري
كفب ضكء ذلؾ تمثمت  اجة طالب الدبمـك المينية تكنكلكجيا التعميـ إلب تنمية  

ميارات إنتاج كترميـ األنشطة االلكتركنية باست داـ الفيديك التفاعم  ودا ؿ /  ارج  منرة 
رعمية، كمساعدتيـ عمب التعامؿ م  ىذه الميارات العممية الم تمفة مف  الؿ أنماط بالفيديك 

 . التفاعم 
 : التعلّمّة َاملًام املًازات حتدِد .4

لمجمكعة  البا ث بعمؿ ت ديد لمميرر، فيد عاـ السمككية كفيا لما جاء فب األىداؼ 
ميارات  مستكيات رليسية تتضمف إل  كعد عاـ البا ث بعمؿ تجزلة المطمكبة، المياـ كالميارات

المطمكب بعد دراسة ىذا إل  ت ييؽ  الكركؿ مف الطالب تمكفسكؼ  ، كالت  كمياـ فرعية
 :كتمثؿ الميارات كالمياـ الالزمة ليذا الميرر فب عدرة الطالب مف امتالؾ  الميرر
 إلدارة الميررات اإللكتركنية. Moodleالميارات الالزمة لتشغيؿ نظاـ  -أ 
نتاج ميرر إلكتركن  جديد دا ؿ نظاـ  -ب   .Moodleالميارات الالزمة لترميـ كا 
نتاج رف ة كيب إلب كاجية الميرر اإللكتركن .الالزمة لترميـ الميارات  -ج   كا 
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نتاج  -د   .Moodle باست داـالميرر اإللكتركن  مرادر الميارات الالزمة لترميـ كا 
نتاج األنشطة لمميرر اإللكتركن  باست داـ -ق   الميارات الالزمة لترميـ كا 

Moodle. 
عاـ البا ث باإلطالع عمب الكتب كاألطر النظرية فب ميررات ترميـ الميررات  

 MOODLE TEACHERااللكتركنية ، كعد استعاف أيضا ببعض المرادر األجنبية كمنيا 
GUIDE  نتاج األنشطة  التدريبية الميمات الميارات ك لت ديد الالزمة لمطالب فب ترميـ كا 

 االلكتركنية.
 :مّمالتص مسسلة :زابعًا

   :التعلّمْ للمشتُٓ اإلدسائّة األيداف حتدِد .1

عاـ البا ث برياغة أىداؼ التعمـ مف  الؿ ترجمة  ريطة مياـ التعمـ الت  تـ  
ى    Aو  يث ABCD ىدؼ سمككية نيالية  سب نمكذج  25و التكرؿ إلييا إلب عدد

،  معيار األداءدرجة أك   Dو،  شركط  دكث األداء  Cوالسمكؾ المد م ،   Bوالطالب، 
فيد عاـ البا ث برياغة  ، كم تكاه العامة لمميرر لألىداؼ السابؽ الت ديد عم  تأسيسان ك 

إجرالية لك  يتمكف البا ث مف مال ظتيا ،  بركرة مكضكع بكؿ ال ارة السمككية األىداؼ
لدل كعد عاـ البا ث بت كيميا بيا،  ت ييت الت  الدرجة ، كمعرفة ككذلؾ اليدرة عمب عياسيا

مجمكعة مف الم كميف المت رريف فب تكنكلكجيا التعميـ كمعرفة آراليـ  كؿ: الدعة 
، كعد عاـ  ، ككذلؾ مدل مناسبة كؿ ىدؼ لمسمكؾ التعميم  المراد ت يييو كالرياغة لكؿ ىدؼ

 عبارات ف  األىداؼ ريغت كبذلؾ عد البا ث بكجراء التعديالت الميتر ة كفؽ آراء الم كميف
 عادرا عمب : مكضكع لكؿ دراستيـ بعد الطالب مف المتكع السمكؾ  ترؼ
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 اجلُانب املعسفّة :

 إلدارة الميررات اإللكتركنية. Moodleالميارات الالزمة لتشغيؿ نظاـ ت ديد  .1
نتاج ميرر إلكتركن  جديد دا ؿ نظاـ ت ديد  .9  .Moodleالميارات الالزمة لترميـ كا 
نتاج ت ديد المفاىيـ  .4  رف ة كيب إلب كاجية الميرر اإللكتركن .الالزمة لترميـ كا 
نتاج  .0  .الميرر اإللكتركن  مرادر ترميـ كا 

 الجكانب الميارية :
 إلدارة الميررات اإللكتركنية. Moodleأداء ميارات تشغيؿ نظاـ  .1
نتاج ميرر إلكتركن  جديد دا ؿ نظاـ  .9  .Moodleأداء ميارات ترميـ كا 
نتاج رف ة كيب إلب كاجية الميرر اإللكتركن . مياراتأداء  .4  ترميـ كا 
نتاج انشطة  .0  :  الميرر اإللكتركن  كيتضمفمرادر ترميـ كا 

RESOURCES 
 Book ينشئ 
 File ينشئ 
 Folder ينشئ 
 IMS content package ينشئ 
 Label ينشئ 
 Page ينشئ 
 URL ينشئ 

ACTIVITIES 
 Assignment ينشئ 
 BigBlue ButtonBN ينشئ 
 Chat ينشئ 
 Choice ينشئ 
 Database ينشئ 
 External tool ينشئ 
 Feedback ينشئ 
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 Forum ينشئ 
 Glossary ينشئ 
 Lesson ينشئ 
 Quiz ينشئ 
 SCORM package ينشئ 
 Survey ينشئ 
 Wiki ينشئ 
 Workshop ينشئ 

تـ ف  ىذه المر مة كض  ال طط :  التعميمية المتا ةت ديد كاع  المكارد كالمرادر  
عداد المكاد التعميمية، كالكسالط التعميمية  كالتعرؼ عمب اإلمكانيات لممرادر المتكافرة، كا 

المادية كالبشرية بالكمية كى  تكافر أجيزة  اسب لدل فب معمؿ ال اسكب مترمة باإلنترنت 
  معمؿ لم اسب  ارة 9ل الكمية عمب عدد ولد كؿ الطالب عمب البيلة بسيكلة   يث ت تك 

 لطالب تكنكلكجيا التعميـ.
 تصمّم احملتُٓ التعلّمْ املهاسب : .2

 المتعمية بالجكانب األىداؼ ترنيؼ عمب ما عاـ بو البا ث مف الترميـ مر مة كتأت  
 النظرم الم تكم ُييدـ ب يث لتيديـ الم تكم، األىداؼ ككذلؾ ت ديد كالميارية المعرفية
المجمكعتيف التجريبيتيف، كاعتمد  لميرر ترميـ الميررات االلكتركنية لطالب كالتطبيي 

في  منرة تتيح إنشاء  Moodleالبا ث فب عرض الم تكم عمب منرة التعمـ مفتك ة 
مسا ة تعمـ  ارة عبر اإلنترنت مميلة باألنشطة كالمكاد الجذابة، كتتيح الت كـ الكامؿ ف  

ة الت  ينضـ بيا الطالب عبر النظاـ كعد تـ تضميف م تكم الفيديك جمي  بياناتؾ كالطريي
 التفاعم  بدا ميا كعد اتب  ال طكات التالية لترميـ الم تكم :

 : اجملمُعة التذسِبّة األَلْ

  الفيديك التفاعم  دا ؿ منرة رعمية :عاـ البا ث بترميـ م تكم ميرر ترميـ
الت  تتتب   Moodle interactive video الميررات اإللكتركنية باست داـ الكتمة

ال ركة األش اص كاألشياء كالمشاىد ف  الفيديك لتكفير ارتباط مممكس بيف ما يراه 
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طالب الدبمـك المينية كما يتفاعؿ معو، مما يؤدم إلب تفاعؿ أكثر ك عابمية التكس  
 .كعرض الفيديك 

 ركر اإلضافية كالجداكؿ عد تـ إثراء مياط  الفيديك بالتفاعالت مثؿ التفسيرات كال
كمؿء الفراغ كأسلمة اال تيار مف متعدد، كتدعـ أسلمة اال تبار اليدرة عمب التكيؼ 
نتاج األنشطة االلكتركنية، مما يعن  أنو يمكنؾ االنتياؿ إلب جزء  لم تكم ترميـ كا 
آ ر مف الفيديك بناءن عمب إد اؿ المست دـ، كيمكف إضافة مم رات تفاعمية ف  

 يديك، كتـ إنشاء مياط  الفيديك التفاعمية كت ريرىا باست داـ أداة تأليؼنياية الف
Moodle interactive video  كىب أداة دا ؿ منرةMoodle  كالت  أتاح تيديـ

 : الم تكم بالشكؿ التال 
 أسلمة اال تيار مف متعدد م  إجابة ر ي ة أك أكثر. -
 أسلمة نرية مجانية. -
 امأل األسلمة الفارغة. -
سياط األسلمة.س ب  -  كا 
 مم رات تفاعمية -
 ت ديد أنشطة الكممة. -
 اس ب النص. -
 الركر. -
 .الجداكؿ -
 الممريات. -
 النركص. -
 الركابط. -

كعد تمكف البا ث مف تككيف جمي  أنكاع األسلمة ألداء السمكؾ ، مما يعن  أف  
اإلجابة الر ي ة عد تتسبب ف  ت ط  المست دـ إلب مكاف م دد ف  الفيديك بينما يمكف 
لإلجابة غير الر ي ة أف تأ ذ المست دـ إلب مكاف آ ر ف  الفيديك، كيؤدم إرساؿ اإلجابة 

ـ إلب المكاف ف  الفيديك  يث يتـ تيديـ إجابة السؤاؿ كالشكؿ ال اطلة إلب تكجيو المست د
 التال  يكضح 
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   Moodle interactive video ( َىضح انتفاػم نًُظ انفُذَى تاستخذاو2شكم )

ا إضافة إشارات مرجعية لك  يتمكف الطالب مف الت ط  إلب أعساـ م ددة مف   كيمكف أيضن
الفيديك التفاعم  دا ؿ المنرة عند الطمب كعد تـ تدعيـ المياـ كاألنشطة ال ارة بترميـ 

نتاج األنشطة االلكتركنية كفؽ النمكذج التال    :كا 
 

 
 Moodle interactive( اإلخشاءاخ انتٍ إتثؼها انثاحث فً انًؼاندح األونٍ تاستخذاو 3شكم )

video  وػشضها ػهً يُصحMoodle 

  
  

المحتوي االلكترونً 
تم عرضة فى نفس 
المنصة المستخدمة 

Moodle  

تم تصمٌم الفٌدٌو 
التفاعلًٌ داخل 
 المنصة باستخدام

Moodle 
interactive video 

 المناقشات التقٌٌم الذاتً
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كلتكفير كركؿ مرف إلب م تكل التعمـ باست داـ الفيديك التفاعم  تـ عرض  
   تجربة التعمـ، كإلثراء   الستيعاب أنماط تعمـ متعددة Moodleالم تكم باست داـ منرة 

إلعادة االست داـ كالمشاركة كالتكيؼ، إل داث تعمـ  يث اف التفاعؿ ىك آلية ضركرية 
كأساسية الكتساب المعرفة كالميارات الالزمة لميرر ترميـ الميررات االلكتركنية،ك يشج  

يؽ الطالب ف  التعمُّـ ك يعزز اال تفاظ كفيـ أعمؽ لم تكل التعمـ، كيمّكف الطالب مف الت 
  الذات  مف تيدميـ كتميييـ ف  الكعت الفعم  نتالج كتعمييات

 املعاجلة التذسِبّة الجانّة :

الفيديك التفاعم   ارج منرة رعمية : عاـ البا ث بترميـ الم تكم ميرر ترميـ  
بنفس الم تكم الميدمة فب التجريبية األكل   WIREWAXالميررات اإللكتركنية باست داـ 

، كتـ إنشاء مياط  الفيديك التفاعمية WIREWAXط الترميـ باست داـ كلكف با تالؼ نم
كىب أداة  ارج منرة  WIREWAX interactive video كت ريرىا باست داـ أداة تأليؼ

Moodle  كالت  أتاح تيديـ الم تكم بالشكؿ التال : 
 .التسمية 
 .النص 
 . الجدكؿ 
 . الرابط 
  الركرة 
  العبارات 
 . مجمكعة ا تيار كا د 
 . ا تيار متعدد 
 . سؤاؿ ركاب /  طأ 
 . مؿء الفراغات 
 . الس ب كاإلفالت 
  .تمييز الكممات 
  س ب النص. 
 .نيطة اتراؿ التنيؿ 
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كعد تمكف البا ث مف إتا ة مشاىدة الفيديك إلب تجربة تفاعمية الت  تـ ترميميا  
كبنفس الم تكم كمف  Moodleكعرض الفيديكىات عمب منرة  WIREWAXباست داـ 

 الؿ الفيديك الذم تـ ترميميا  ارج المنرة يمكف لمطالب استكشاؼ مياط  الفيديك 
ببساطة عف طريؽ لمس األشياء الت  تيمو، كبالنير عمييا ي رؿ الطالب عمب جمي  
نتاج األنشطة االلكتركنية كفؽ  المعمكمات كعد تـ تدعيـ المياـ كاألنشطة ال ارة بترميـ كا 

 ذج التال :النمك 

 
 

 interactive video( اإلخشاءاخ انتٍ إتثؼها انثاحث فً انًؼاندح انثاَُح تاستخذاو4شكم )

WIREWAX  وػشضها ػهً يُصحMoodle . 

كلتكفير كركؿ مرف إلب م تكل التعمـ باست داـ الفيديك التفاعم  تـ عرض  
كإلثراء تجربة التعمـ  ،  الستيعاب أنماط تعمـ متعددة Moodleالم تكم باست داـ منرة 

إلعادة االست داـ كالمشاركة كالتكيؼ، إل داث تعمـ  يث اف التفاعؿ ىك آلية ضركرية 
كأساسية الكتساب المعرفة كالميارات الالزمة لميرر ترميـ الميررات االلكتركنية كالشكؿ 

 : التال  يكضح نمط التفاعؿ المست دـ

المحتوي االلكترونً 
تم عرضة فى 

  Moodleمنصة 

محاضرات الفٌدٌو 
التفاعلٌة تم 

تصمٌمها خارج 
 المنصة باستخدام

WIREWAX 
interactive 

video  

 المناقشات التقٌٌم الذاتً
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 نذػى األَشطح االنكتشوَُح   interactive video( انتفاػم تاستخذاو5شكم )

كيشج  ىذا الطالب ف  التعمُّـ ك يعزز اال تفاظ كفيـ أعمؽ لم تكل التعمـ، كيمّكف  
الطالب مف الت يؽ الذات  مف تيدميـ كتميييـ ف  الكعت الفعم  نتالج كتعمييات كالشكؿ 

 التال  يكضح د كؿ الطالب عمب المنرة:
 

 
 .انذخىل نطالب انًدًىػتٍُ ػهً يُصح انؼشض نهفُذَى انتفاػهٍ ح ( واخه6شكم )

ف عاـ البا ث بترميـ مياط  الفيديك التفاعمية المست دمة ف  عمميات التعمـ أبعد  
نتاج األنشطة االلكتركنية  الالزمة لميرر ترميـ الميررات االلكتركنية كتنمية ميارات ترميـ كا 

،  الفيديك التفاعمية است داـ اال تبارات والمضمنة  فيد تضمنت المنرة الرعمية، ك مياط 
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، كما تضمف طرؽ تفاعؿ الفيديك  كركابط متنكعة مف مجاالت التطبيؽ لألنشطة االلكتركنية
ك كض  عالمة عمييا  ، مف  يث إمكانات التعميؽ عمب أجزاء أك كالنات ف  الفيديك

مكانيات التفاعؿ م  المست دميف اآل ري ، لمتفاعؿ م   ف بطريية متزامنة،كترنيفيا، ك كا 
كالنات فردية ف  الفيديك، لدعـ التنيؿ دا ؿ الفيديك، لترفية م تكل الفيديك كإلنشاء عرض 

 :مكجز لمم تكل كالشكؿ التال  يكضح 

 
 ( تحًُم انفُذَى انتفاػهٍ داخم انًُصح انشلًُح7شكم )

التفاعؿ الكظيف  عمب : المستكل األكؿ ىك  كيكجد مستكياف مف تفاعمية التعمـ  
، كالمستكل الثان     تررفات الطالب وعمب سبيؿ المثاؿ التغذية الراجعة بعد إجابة الطالب

يتعمؽ بالتفاعؿ المعرف  الذم يتضمف دعكات الت اذ إجراءات تؤدم إلب عمميات معرفية 
لركابط الت  ، كتيديـ ا كميارية، كذلؾ تـ تضميف المنرة بكمكانية الت كـ ف  السرعة الفردية

مكانية الب ث عف جزء معيف مف الفيديك أك  تساعد عمب تجنب ال مؿ الزالد المعرف ، كا 
، كعد أتا ت المنرة الرعمية  تجاكزه كاليدرة عمب مشاىدة جزء معيف مرة أ رل إذا لـز األمر

الب سيكلة فب عرض الفيديك الذم يكفر سياعنا تعميمينا مفيدنا ذات  التنظيـ  تب يككنكا الط
 . مييليف بما يكف  لتعمـ الم تكل الجديد

 : تصمّم َإعداد الشّهازُِ .3

كعد  لترميـ الم تكمعمؿ البا ث عمب تكفير األسس كالمعايير التربكية كالفنية  
تنظيـ عد تـ ممتعمـ ، ك لدافعية ك إثارة ة ، كعمؿ است دـ أساليب متنكعة لجذب االنتباى

كجكد ، ككذلؾ العمم  بطريية متدرجة مف السيؿ لمرعبعرض الم تكل يتـ اإلطارات ب يث 
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البا ث شكؿ  است داـالنركص كالركر كالرسكـ المت ركة ، كعد عرض تكامؿ كتزامف بيف 
 السيناريك متعدد األعمدة لما يتميز بو مف سيكلة ترميمو كدعتو.

 تصمّم األنصطة َمًام التعلم : .4

كف لممعمـ أف يييـ بسيكلة كسرعة ما ترميـ األنشطة ب يث يمأتا ت تينية الفيديك  
إذا كاف الطالب عد أتينكا المادة بالفعؿ، كي ططكف لت ريص المزيد مف الكعت ليا، إذا لـز 
ا ممارسة لممادة، كلمتأكد مف  األمر، ،كعممية عياس فيـ الطالب ف  كثير مف ال االت ى  أيضن

  تيييمات مرتبطة بالميرر، ك كركؿ الطالب الب التعمـ المطمكب ُيطمب منيـ است داميا ف
طبيعة ىذه التيييمات تدف  التفاعؿ الطالب مف سمبيتيـ بمجرد االستماع إلب م اضرة الفيديك 

عرض لمطالب فيديك بدكف شرح ، كيطمب منيـ كبدالن مف ذلؾ يرب كف منتبييف كمشاركيف، ك
عنيا باست داـ ، كتبرير إجاباتيـ، ككاف يطمب مف الطالب الكتابة  ت ديدىا / شر يا

 . ، أك تسمية العمميات كالمفاىيـ المكض ة لألنشطة االلكتركنية مرطم ات مف الم اضرة
كتـ ترميـ أنشطة كمياـ التعمـ الت  يجب عمب المتعمميف إنجازىا عند دراستيـ لمم تكل 

 ، كذلؾ إلكساب الطالب المعارؼ كالميارات كال برات التعميم  المتاح عبر المنرة الرعمية
نتاج األنشطة االلكتركنية، كيتضمف كؿ مكضكع دا ؿ المنرة عرض  المرتبطة بترميـ كا 

 . الم تكل بمجمكعة مف األسلمة  كؿ مياـ التعمـ الم تمفة كتغذية راجعة لممتعمـ
تيديـ كرؼ  إلبييدؼ كالذم أسمكب ت ميؿ المياـ ،  كما عاـ البا ث باست داـ 

ت مف عناكيف رليسة كفرعية ف  مكضكع التعمـ ىيكم  لمم تكل كما تتضمنو المكضكعا
ب يث ك يمكف عياسيا، لك  تـ ت ميؿ المياـ إلب  طكات رغيرة كعد تـ ، ال ارة بالميرر

تككف كؿ  طكة م ددة ككاض ة، ف  ضكء ذلؾ تـ ت ميؿ الميمات التعميمية المعرفية تسعة 
 :كما فب الشكؿ التال  كى  كالكتؿ الك دات مياـ أساسية يندرج ت تيا ميمات فرعية كترميـ
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 ( َىضح كتهح انتصًُى انًستخذيح فً انًُصح انشلًُح8شكم)

 تصمّم اسرتاجتّات التعلّم َالتعلم اخلاصة : .5

نمط  عرض الفيديك التفاعم  و  بترميـ:ترميـ استراتيجيات كأساليب التعميـ كالتعمـ  
نتاج األنشطة اإللكتركنية كانت إ دل ، دا ؿ /  ارج  منرة رعمية لتنمية ميارات ترميـ كا 

است داـ نمكذج التدريس الشامؿ ،كتـ  اإلستراتيجيات تيسيـ الطالب إلب مجمكعتيف تجريبيتيف
ـن عمب تكفير ميمة تعمـ مشتركة لجمي  الطالب لك  يككف لدل  الطالب عدرات مماثمة اليال

ككانت ميمة التعمـ تتكافؽ م  عدراتيـ كمرا ؿ التطكر، كدكر المعمـ ف  الدرس النمكذج  ىك 
تكفير التعميمات كالمكاد المطمكبة لميمة التعمـ، كمراعبة تيدـ كؿ متعمـ كمساعدة أكللؾ الذيف 

لمضمنة. تتضمف تعتمد اإلستراتيجية عمب  رالص الطالب كالمكاد ا يكاجيكف رعكبات، ك
عممية الترميـ التعميم  المرتبطة بيذا النظاـ ال طكات التالية: جم  معمكمات  كؿ 
نشاء تنظيـ  المتعمميف كمتطمباتيـ، كت ديد األىداؼ التعميمية، كتطكير ىياكؿ الم تكل، كا 

 الميرر .
 تصمّم َادًات التفاعل َالتفاعالت بني املصازكني : .6

الت  تـ است داميا عم  عدة أساليب لمتفاعؿ، كى  التفاعؿ اشتممت المنرة الرعمية  
، MOODLEكفؽ منرة  بيف الطالب كالم تكم عف طريية المرادر كاألنشطة المرممة

كذلؾ باست داـ الركابط الدا مية المكجكدة ف  الم تكم،كالشرح كالعرض كاالستكشاؼ، كلكف 
تنشيط الطالب كزيادة الكع  بم تكل تـ التركيز عمب أنشطة ا تتناسب م  البيلة المرممة ل
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الفيديك، ككذلؾ التفاعؿ بيف الطالب بعضيـ البعض، كتفاعميـ م  المعمـ ال كار كالمناعشة 
عبر المنتدل ،ككذلؾ التفاعؿ بيف الطالب ككاجية التفاعؿ م  المنرة مف  الؿ اإلب ار، 

 النياش : كت ميؿ كرف  الممفات كالشكؿ التال  يكضح النافذة ال ارة بمنتدل

 
 ( كتهح انًُالشاخ فً انًُصح9شكم )

 تصمّم أدَات التكّّم :.  7
اال تبار الت ريمب  :عاـ البا ث بترميـ أدكات الب ث كضبطيا، كالت  تضمنت  

نتاج األنشطة  المعرف  كبطاعة مال ظة األداء الميارل المرتبطيف بميارات ترميـ كا 
 االلكتركنية فب اإلجراءات التالية :

 ا تبار الجكانب المعرفية و الت ريم   -1
 تـ إعداد اال تبار الت ريم  كفؽ اإلجراءات اآلتية :

ت ديد اليدؼ مف اال تبار: كعد تمثؿ اليدؼ مف اال تبار الت ريم  ف  عياس  -
نتاج األنشطة االلكتركنية  . الجكانب المعرفية لممكضكعات الم ددة بترميـ كا 

رياغة مفردات اال تبار: تـ رياغة مفردات اال تبار ف  ركرة أسلمة مكضكعية  -
مف نكع اال تيار مف متعدد، كركع  الشركط الكاجب تكافرىا ف  رياغة كترميـ 
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  94ىذه النكعية مف المفردات ،كبمغ عدد مفردات اال تبار فب ركرتو األكلية و
  . يح ، ك عمة تأثره بعامؿ الت ميفمفردة كىذا النمط مف األسلمة يتميز بسيكلة تر 

ت ديد ردؽ اال تبار الت ريم  : تـ عرض اال تبار فب ركرتو المبدلية عمب  -
مجمكعة مف الم كميف ت رص تكنكلكجيا التعميـ كال اسب اآلل  كمناىج كطرؽ 
التدريس بيدؼ التعرؼ عمب مفردات اال تبار مف  يث ماللمة المفردات ألىداؼ 

ر ة العممية كالمغكية المناسبة لممفردات، كعد عاـ البا ث بعمؿ اال تبار كمدل ال
  عبارة كعدتـ ترميـ اال تبار 94كافة التعديالت المطمكبة كأربح اال تبار و

 . درجة 94، كالدرجة النيالية لال تبار =الكتركنيا
جدكؿ مكارفات اال تبار كاألكزاف النسبية لإل تبار الت ريمب المعرف  : فب ضكء  -

نتاج األنشطة االلكتركنية، تـ اشتياؽ األىداؼ ت م يؿ م تكل مكضكعات ترميـ كا 
السمككية كالت  تـ است داميا فب ترميـ جدكؿ المكارفات، ككذلؾ األكزاف النسبية 

أسلمة لمستكل التذكر ككاف عددىا =  4لإل تبار الت ريمب المعرفب كالذم تضمف 
%، أما 44ككزنيا النسب   19فيـ =% اما المستكل الثان  ال94ككزنيا النسب  2

   %.09عبارة ككزنيا النسب   14مستكم التطبيؽ =
بعد إعداد الركرة النيالية لال تبار، عاـ البا ث بتطبييو عمب عينة التينييف كىب ك  -

عينة استطالعية مف طالب الدبمـك المينية ت رص تكنكلكجيا التعميـ كذلؾ بيدؼ : 
 دعيية. 04كالذم بمغ  الزمف الذم استغراعو اال تبار

عاـ البا ث ب ساب ردؽ االتساؽ الدا م  بيف كؿ فيرة مف فيرات اال تباركاال تبار  -
عمب  4.020ككؿ، باست داـ ال زمة اإل رالية كعد كانت عيمة معامؿ االرتباط 

كذلؾ بتطبيؽ معادلة وكركنباخ الفا  لال تبار فيد اال تبار ككؿ، أما ثبات اال تبار 
كى  عيمة دالو إ راليا كتشير إلب أف اال تبار يتمت  بدرجة عالية  4.101كانت 

 مف الثبات ، كجاىز لمتطبيؽ.
نتاج األنشطة االلكتركنية : -9  بطاعة مال ظة األداء لميارات ترميـ كا 

 كعد مرت البطاعة بال طكات التالية :
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مف البطاعة: استيدفت بطاعة المال ظة عياس األداء الميارل ترميـ  ت ديد اليدؼ -
نتاج األنشطة االلكتركنية لدل طالب الدبمـك المين  فب ميرر ترميـ الميررات  كا 

 االلكتركنية .
كذلؾ مف  الؿ اإلطالع عمب تكريؼ الم تكل العمم ،  الميارات المتضمنة بالبطاعة : -

نتاج األنشطة االلكتركنية،  ككذلؾ اإلطالع عمب المراج  الت  تناكلت ميارات ترميـ كا 
البطاعة كعد اشتممت  كعد عاـ برياغة ميارات البطاعة بطريية سمككية  تب يمكف عياسيا

 عمب الميارات الرليسية لتالية :
 . إلدارة الميررات اإللكتركنية Moodleميارات تشغيؿ نظاـ  .1
نتاج ميرر إلكتركن  جديد دا ؿ نظاـ  .9  . Moodleميارات ترميـ كا 
نتاج رف ة كيب إلب كاجية الميرر اإللكتركن  ميارات .4  . ترميـ كا 
نتاج أنشطة  .0  .  الميرر اإللكتركن مرادر ترميـ كا 
كعد تـ ت ميؿ كؿ ميارة رليسية إل  مجمكعة مف الميارات الفرعية،  يث ريغت ف   

كركع  الشركط التالية ف  رياغتيا : أف تتسـ بالبساطة، كالكضكح،  ركر عبارات إجرالية،
كالدعة، ك أف ترؼ كؿ عبارة الميارة المطمكبة بشكؿ م ترر كيمكف عرض الميارات الرليسة 

 : كالفرعية فب الجدكؿ
 (  3خذول )

 انًهاساخ انشئُسح وانفشػُح فٍ تطالح انتمُُى .

ػذد انًهاساخ  انًهاساخ  و

 انفشػُح

إلداسج  Moodleيهاساخ تشغُم َظاو  1

 9 انًمشساخ اإلنكتشوَُح.

يهاساخ تصًُى وإَتاج يمشس إنكتشوٍَ خذَذ  2

 Moodle. 9داخم َظاو 

تصًُى وإَتاج صفحح وَة إنً واخهح  يهاساخ 3

 11 انًمشس اإلنكتشوٍَ.

انًمشس يصادس تصًُى وإَتاج أَشطح  4

 11 .  اإلنكتشوٍَ

 38 انًدًىع 

تيدير الدرجات : التيدير الكم  لمميارات المتضمنة ف  بطاعة مال ظة ميارات  كض  نظاـ -
نتاج األنشطة االلكتركنية ف  المنرة الرعمية تـ است داـ أسمكب التيدير ، ك  ترميـ كا 

الكم  لبطاعة التيييـ  يث تـ عياس أداء الميارات ف  ضكء درجة مستكل لألداء، كىما : 
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ييترب مف الكركؿ إلب المطمكب، الكركؿ الب الشكؿ ، ك  ودكف المستكل المطمكب
النمكذج  ، كى  كالتال  : أدل الميارة : ودكف المستكل المطمكب = رفر، ك ييترب مف 

  كمف ثـ تـ إعداد تعميمات 9، الكركؿ إلب الشكؿ النمكذج  =1الكركؿ إلب المطمكب =
  13كتـ ت ديد درجة بطاعة المال ظة : كبذلؾ يككف مجمكع درجات اال تبار و .البطاعة
 درجة.

تعميمات بطاعة المال ظة :تـ كض  تعميمات البطاعة ف  بداية البطاعة مف أجؿ تعريؼ   -
اليالـ عمب التيييـ بكرؼ م ترر لمبطاعة، مستكيات األداء كالتيدير الكم  لكؿ مستكم، 

 تيييـ .ككيؼ ت ديد العالمات لم
لمت يؽ مف ردؽ بطاعة المال ظة ردؽ الم كميف: : بطاعة المال ظةردؽ كثبات   

تـ عرضيا عمب مجمكعة مف السادة الم كميف كال براء فب مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ إلبداء 
الرأم ف  مدل ارتباط العبارات بالميارة الت  يتـ عياسيا، فضال عف اإلضافة أك ال ذؼ 

ترتبط باألىداؼ الم ددة كعد أبدم السادة الم كميف بعض المال ظات ككانت  لمعبارات الت  ال
 ذؼ بعض العبارات الت  اتفؽ معظـ الم كميف عمب عدـ أىميتيا، ك إعادة ترتيب بعض 

 الميارات الرليسية.
ل ساب ثبات البطاعة فيد تـ  ساب نسبة االتفاؽ بيف المال ظيف كاست داـ البا ث  

كذلؾ بمساعدة اثنيف مف الزمالء أف طريؽ تسجيؿ أداء الطالب  Cooperمعادلة ككبر، ك
 لتسجيؿ أداء الطالب أثناء أداء المياـ Camtasia Studioالكتركنيا باست داـ برنامج 

،كذلؾ ل ساب ثبات البطاعة م  مراعاة ت ريص بطاعة لكؿ متعمـ كعد كاف متكسط نسبة 
% مما يدؿ عمب أف بطاعة التيييـ عمب درجة عالية 24االتفاؽ بيف المال ظيف كانت نسبتو 

كبمغ  SPSSثـ است داـ معامؿ ثبات ألفا كركنباخ مف  الؿ برنامج مف الثبات، كمف 
اعة التيييـ عمب درجة عالية مف الثبات، كأنيا رال ة كأداة مما يدؿ عمب أف بط 4.049

 لميياس كلما كضعت لو.
 خامشًا: مسسلة اإلنتاز :

البا ث المنرة االلكتركنية لكمية التربية  است دـ كعد تضمنت المرا ؿ التالية : 
اإلنترنت  شبكة عبر إلكتركنيان  الم تكم إلدارة  Moodleجامعة طنطا كالمرممة بالمنرة 
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كعد عاـ البا ث   learningpost.tanta.edu.eg/edu-http://eعمب الرابط التال :
 بترميـ الميرر كالذم تضمف:

الكسالؿ المتعددة: عاـ البا ث ببناء الكسالؿ المتعددة المست دمة بالم تكل  إنتاج .1
منيا مف عنارر سكاء كانت لفظية أك غير لفظية كالنركص المكتكبة، التعميم  بما تتض

 . ،  يث تـ تجمي  ىذه المرادر بطرؽ متعددة الركر الثابتة كالرسكمات المت ركة
نتاج .9  الم تكل ال اص باألنشطة إنتاج الم تكل كاألنشطة التعميمية: عاـ البا ث بترميـ كا 

الركرة، كربط الم تكل كاألنشطة بالميرر التعميم  ، ف  كتابة النص تعميمية كالمتمثؿ
 . Moodle باست داـ الفيديك التفاعم  كتيديمو عبر منرة 

 إنتاج كاجيات التفاعؿ كالتفاعالت لممنرة الرعمية : .4
فيد عاـ البا ث بترميـ كاجيات    بمنرة الرعميةوإنتاج كاجيات التفاعؿ كالتفاعالت البيلية

ككذلؾ اإلعدادات ال ارة  عنارر كأييكنات لكاجيات التفاعؿ التفاعؿ كبما ت تكيو مف
 كالشكؿ التال  يكضح الكاجية الرليسة لممنرة : Moodle بالمنرة الرعمية

 
 واخهاخ انتفاػم وانتفاػالخ نهًُصح انشلًُح( 11شكم )

 سادسا: مسسلة التكُِم

نمط  عرض الفيديك التفاعم  و دا ؿ /  عياس المر مةىذه  البا ث ف  استيدؼ كعد 
نتاج األنشطة اإللكتركنية لدل طالب الدبمـك   ارج  منرة رعمية لتنمية ميارات ترميـ كا 

 ف صلمتأكد مف  ككذلؾ المرجكة، األىداؼ ت ييؽ ف بكمية التربية  المينية تكنكلكجيا التعميـ

http://e-learningpost.tanta.edu.eg/edu
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 لتطكيرىام أ طاء أك عطؿ، ك كتمييدا أل ، الطالب عبؿ مف الفعم  االست داـ بعد البيلة
 :يم  ما مر مة كتشمؿ

التجربة االستطالعية: تـ فييا تطبيؽ أدكات الب ث عمب مجمكعة مف الطالب ومف غير  .1
عينة الب ث كتـ استبعادىا  كذلؾ ل ساب معامالت الردؽ كالثبات ألدكات الب ث،، 

 .كزمف التطبيؽ
 مجمكعة عمب منرة كميو التربيةمف  الؿ الرابط الم ررة لو عمب  المكع  عرض تـ .9

التعميـ كفؽ بطاعة المعايير المرممة لم كـ عم   ف  تكنكلكجيا المت رريف مف
المنرة الرعمية، كعد عدـ السادة الم كميف بعد التعديالت كبعد تنفيذىا أربح الميرر 

 جاىزا لمتطبيؽ عمب المجمكعات التجريبية.
ربة، كت ديد األجيزة كمعمؿ االنترنت بالكمية، تطبيؽ أدكات الب ث عبمينا: اإلعداد لمتج .4

تطبؽ أدكات كاست داـ شاشة العرض، كتطبؽ فييا أدكات الب ث اليبم  عمب العينة، ك 
أفراد عينة الب ث عبؿ إجراء التجربة األساسية  تكافؤالب ث عبميان: كذلؾ لمتأكد مف 

 النتالج  كالجدكؿ التال  يكضح
 (4خذول )

 يدتًغ ػُُح انثحث تكافؤ 

 انًدًىػح انتطثُك

انؼ

 انًتىسظ َُح

االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

دسخح 

 حشَح

لًُح 

 )خ(

يستىي انذالنح ػُذ 

(1.15) 

انمثهٍ 

نالختثاس 

 انًؼشفٍ

انتدشَثُح 

 1.28 7.2 21 األونٍ

 غُش دانح 1.54 39

انتدشَثُح 

 1.64 6.71 21 انثاَُح

انمثهٍ 

نثطالح 

 انًالحظح

انتدشَثُح 

 1.84 12.6 21 األونٍ

 غُش دانح 1.71 38

انتدشَثُح 

 1.17 12.4 21 انثاَُح

  لمتطبيؽ اليبم  ألدكات الب ث كانت غير دالة تكيتضح مف الجدكؿ أف عيـ و 
  4.14   يث جاء مستكل الداللة لال تبار الت ريم  و4.44إ راليان ألنيا أكبر مف و

، كالذم يؤكد عمب الرفرمفرض ال  كبذلؾ يتـ عبكؿ 4.00كمستكل الداللة لبطاعة المال ظة و
 . عبؿ تطبيؽ البرنامجكجكد تكافؤ بيف أفراد عينة الب ث 
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تيديـ مادة المعالجة التجريبية: بعد االنتياء مف التطبيؽ اليبم  ألدكات الب ث عاـ  .0
 . البا ث بتيدـ مادة المعالجة ودراسة الم تكل الميدـ مف  الؿ المنرة الرعمية 

تطبيؽ أدكات الب ث بعديان: بعد االنتياء مف دراسة الك دات الدراسية الذم ييدؼ  .4
التعميمية كالمعرفة لمطالب، كتنفيذ األنشطة التعميمية، عد عاـ إلب تمبية اال تياجات 

 . البا ث بتطبيؽ األدكات عمب عينة الب ث بعديان 
 :التطبّل مسسلة :ثامهًا

بعد التأكد مف رال ية الميرر عمب المنرة لالست داـ تـ إتا تيا لطالب الدبمكـ  
 ت ديد إسـ عم  أشتمؿبعد إجراء التعديالت النيالية كعد  المينية ت رص تكنكلكجيا التعميـ

مف د كؿ الطالب ككذلؾ عدـ  كذلؾ لمتأكد ، الب ث عينة لطالب السر ككممة المست دـ
 : الطالب أفراد العينة مف  الؿ لغير ىؤالء بالد كؿ السماح

االلكتركنية المنرة  است داـ عمب الطالب لتدريب جمسات عيد تـ عيد جمسات تدريبية : .1
 تسجيؿ جمستيف كذلؾ عبؿ تطبيؽ التجربة األساسية ككيفية بكاع  ككيفو التعامؿ معيا،

 . المركر ككذلؾ كممة المست دـ
، كذلؾ فب  ـ9494/ 9412اليياـ بكجراء التجربة ف  الفرؿ الثان  مف العاـ الجامع   .9

 . ـ9494/ 0/ 11ـ إلب السبت9494/ 9/ 14الفترة مف 
بتطبيؽ أدكات اليياس بعديا باست داـ اال تبار اإللكتركن  عمب المنرة عاـ البا ث  .4

 . كتسجيؿ الشاشة كالمست دـ أثناء اإلجابة عمب األسلمة
 :ثالجا: املعاجلة اإلسصائّة

معامالت االرتباط،  SPSSاست دـ البا ث األساليب اإل رالية باست داـ برنامج   
" ل ساب داللة الفركؽ بيف t testكمعامؿ ألفا كركنباخ، كاست دـ البا ث ا تبار "ت" 

 متكسطات لميياسيف اليبم  كالبعدم.
 زابعًا: نتائر البشح َمهاقصتًا:

جراءات الب ث ال ال ، كفيما يم  عرض   بعد أف عاـ البا ث بعرض لإلطار النظرم كا 
ؽ أدكات الب ث عمب عينة الب ث كالمتمثمة ف  المجمكعتيف لمنتالج ال ارة بتطبي

  لمتكرؿ إلب SPSS,v22التجريبيتيف، كعد است دـ البا ث  زمة البرامج اإل رالية و
 : النتالج اإل رالية ال ارة بالب ث فب اإلجابة عمب الفركض التالية
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 أَال: الهتائر اخلاصة باجلانب املعسيف )التشصّل(

 : النتالج المرتبطة بيذا الجانبكفيما يم  عرض  
" ال يكجد فرؽ ذك داللة إ رالية  نو:ألإلجابة عمب الفرض األكؿ الذم ينص عمب  

  بيف متكسط  درجات التطبيؽ اليبم  كالبعدم لطالب المجمكعة 4.44عند مستكل و
 التجريبية األكل  ف  اال تبار الت ريم  .

بعمؿ ت ميؿ لنتالج اال تبار المعرف  كلمت يؽ مف ر ة الفرض فيد عاـ البا ث  
 Pairedو لممجمكعة الكا دة T-test تبارألفراد المجمكعة الكا دة كعد است دـ أسمكب ا

Samples T test  . ال زمة اإل رالية باست داـSPSS for windows (V. 22) 
لتطبيؽ ف  ا المجمكعة التجريبيةدرجات الطالب أفراد داللة الفرؽ بيف متكسط   ل ساب

نتاج األنشطة اليبم  كالبعدم لال تبار الت ريم  لمجكانب المعرفية المتعمية بميارات  ترميـ كا 
 .االلكتركنية 

 ( 5خذول )

نهفشوق تٍُ يتىسطٍ دسخاخ انًدًىػح انتدشَثُح  Paired Samples T testَتائح اختثاس خ 

تصًُى وإَتاج األَشطح األونٍ فٍ انتطثُك انمثهٍ انثؼذٌ نهدىاَة انًؼشفُح انًتؼهمح تًهاساخ 

 .االنكتشوَُح 

 انؼُُح انًدًىػح

 انثؼذٌ انمثهٍ
دسخح 

 حشَح
 لًُح )خ(

 يستىي انذالنح 

ػُذ يستىي 

(1.15) 
 يتىسظ 

اَحشاف 

 يؼُاسٌ
 يتىسظ 

اَحشاف 

 يؼُاسٌ

انتدشَثُح 

 األونٍ
21 7.21 1.28 17.51 1.83 19 35.384 

دانح نهتطثُك 

 انثؼذٌ

مف الجدكؿ السابؽ يتضح أف عيمة وت  تشير إلب كجكد فرؽ داؿ إ رالينا بيف  
-لدرجات اليياسيف و اليبم الطالب أفراد المجمكعة التجريبية األكل  فب اال تبار المعرف  

 كى  عيمة دالة إ راليا عند 44.400البعدم  لممجمكعة التجريبية،  يث بمغت و
 ، مما يشير إلب كجكد فرؽ بيف اليياسيف اليبم  كالبعدم لممجمكعة التجريبية 4.44مستكمو

جكد لرالح اليياس البعدم لال تبار المعرف   كىذا معناه ك الت  تميت المعالجة التجريب  
لمادة المعالجة التجريبية المست دمة ف  الب ث ال ال ، كى  التفاعؿ بنمط الفيديك تأثير 

نتاج األنشطة  التفاعم   ارج المنرة كاف ليا تأثير فعاؿ الجكانب المعرفية لترميـ كا 
االلكتركنية، كبذلؾ يرفض الفرض الرفرم كعبكؿ الفرض الذم ينص عمب كجكد فرؽ ذك 

  بيف متكسط  درجات التطبيؽ اليبم  كالبعدم لطالب 4.44د مستكل وداللة إ رالية عن
المجمكعات التجريبية األكل  ف  اال تبار الت ريم  لرالح التطبيؽ البعدم يرج  ألثر نمط  
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كيمكف تكضيح الفرؽ بيف متكسط  درجات عرض الفيديك التفاعم  و  ارج  منرة رعمية، 
ؽ اليبم  كالبعدم لال تبار المعرف  ف  الرسـ البيان  المجمكعة التجريبية األكلب ف  التطبي

 : كما ىك مكضح بالشكؿ التال 

 
( انفشق تٍُ يتىسطٍ دسخاخ انًدًىػح انتدشَثُح األونً فٍ انتطثُك انمثهٍ وانثؼذٌ 11شكم )

 . ختثاس انًؼشفٍنال

لو مما سبؽ يتضح أف المتغير المستيؿ ونمط الفيديك التفاعم   ارج منرة رعمية   
نتاج األنشطة تأثير داؿ إ رال  عم  المتغير التاب  الجانب المعرف  ول ترميـ كا 

 ، لكنو ال يدؿ عم   جـ التأثير كليياس  جـ تأثير عاـ البا ث باست داـ معادلة االلكتركنية
مرب  إيتا 

. كذلؾ باالعتماد عمب عيـ وت  الناتجة عف الميارنات بيف متكسط  درجات 2
بعد  ساب ميدار  جـ األثر لعينتيف مرتبطتيف لت ديد عكة أثر م  كالبعدل التطبيييف اليب

  كىذه الييمة تعد 11.00المتغير المستيؿ عمب المتغير التاب  كعد بمغت عيمة  جـ األثر و
  جـ أثر كبير كفينا لمستكيات ككىيف .

" اليكجد فرؽ ذك داللة إ رالية  نو:ألإلجابة عمب الفرض الثان  الذم ينص عمب  
  بيف متكسط  درجات التطبيؽ اليبم  كالبعدم لطالب المجمكعة 4.44عند مستكل و

 التجريبية الثانية ف  اال تبار الت ريم  .
كلمت يؽ مف ر ة الفرض فيد عاـ البا ث بعمؿ ت ميؿ لنتالج اال تبار المعرف   

 Pairedو لممجمكعة الكا دة T-test تبارا ألفراد المجمكعة الكا دة كعد است دـ أسمكب
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Samples T test  . ال زمة اإل رالية باست داـSPSS for windows (V. 22) 
لتطبيؽ ف  ا المجمكعة التجريبيةدرجات الطالب أفراد داللة الفرؽ بيف متكسط   ل ساب

نتاج األنشطة اليبم  كالبعدم لال تبار الت ريم  لمجكانب المعرفية المتعمية بميارات  ترميـ كا 
 . اإللكتركن 

 (6خذول )

نهفشوق تٍُ يتىسطٍ دسخاخ انًدًىػح انتدشَثُح  Paired Samples T testَتائح اختثاس خ  

تصًُى وإَتاج األَشطح انثاَُح فٍ انتطثُك انمثهٍ انثؼذٌ نهدىاَة انًؼشفُح انًتؼهمح تًهاساخ 

 .االنكتشوٍَ

 انؼُُح انًدًىػح

 انثؼذٌ انمثهٍ

دسخح 

 حشَح

لًُح 

 )خ(

يستىي انذالنح 

ػُذ يستىي 

(1.15) 
 يتىسظ

اَحشاف 

 يؼُاسٌ
 يتىسظ

اَحشاف 

 يؼُاسٌ

انتدشَثُح 

 21 انثاَُح
6.71 1.64 18.33 1.48 

21 
دانح نهتطثُك  35.38

 انثؼذٌ

مف الجدكؿ السابؽ يتضح أف عيمة وت  تشير إلب كجكد فرؽ داؿ إ رالينا بيف  
البعدم  ، -لدرجات اليياسيف و اليبم الطالب أفراد المجمكعة التجريبية فب اال تبار المعرف  

 ، اليبم  كالبعدم 4.44و   كى  عيمة دالة إ راليا عند مستكم44.40 يث بمغت و
  كىذا معناه كجكد تأثير لال تبار المعرف  لرالح اليياس البعدم لممجمكعة التجريبية الثانية 

لمادة المعالجة التجريبية المست دمة ف  الب ث ال ال ، كى  التفاعؿ بنمط الفيديك التفاعم  
نتاج األنشطة االلكتركنية،  دا ؿ المنرة كاف ليا تأثير فعاؿ الجكانب المعرفية لترميـ كا 

بكؿ الفرض الذم ينص عمب كجكد فرؽ ذك داللة إ رالية كبذلؾ يرفض الفرض الرفرم كع
  بيف متكسطات درجات التطبيؽ اليبم  كالبعدم لطالب التجريبية األكل  4.44عند مستكل و

ف  اال تبار المعرف  لرالح التطبيؽ البعدم يرج  ألثر نمط عرض الفيديك التفاعم  و دا ؿ  
رجات المجمكعة التجريبية الثانية ف  كيمكف تكضيح الفرؽ بيف متكسط  دمنرة رعمية، 

 التطبيؽ اليبم  كالبعدم لال تبار المعرف  ف  الرسـ البيان  كما ىك مكضح بالشكؿ التال  :
 



 ................................................... نمطين لعرض الفيديو التفاعلي ) داخل / خارج( منصة رقميةأثر 

- 031 - 

 
( انفشق تٍُ يتىسطٍ دسخاخ انًدًىػح انتدشَثُح انثاَُح فٍ انتطثُك انمثهٍ وانثؼذٌ 12شكم )

 . نالختثاس انًؼشفٍ

المستيؿ ونمط الفيديك التفاعم  دا ؿ منرة رعمية  لو مما سبؽ يتضح أف المتغير  
نتاج األنشطة االلكتركنيةتأثير داؿ إ رال  عم  المتغير التاب  الجانب المعرف  ول   ترميـ كا 

، لكنو ال يدؿ عم   جـ التأثير كليياس  جـ تأثير عاـ البا ث باست داـ معادلة مرب  إيتا 


تجة عف الميارنات بيف متكسط  درجات التطبيييف . كذلؾ باالعتماد عمب عيـ وت  النا2
بعد  ساب ميدار  جـ األثر لعينتيف مرتبطتيف لت ديد عكة أثر المتغير اليبم  كالبعدل 

  كىذه الييمة تعد  جـ أثر 11.10المستيؿ عمب المتغير التاب  كعد بمغت عيمة  جـ األثر و
 كبير كفينا لمستكيات ككىيف .

الب ث م  الدراسات الت  أكض ت أف الفيديك التفاعم  دا ؿ كتتفؽ نتالج ىذا  
المنرة الرعمية أك  ارجيا لو تأثير عمب زيادة ت ريؿ الطالب كعمؽ كثراء المعمكمات الت  

اف   Petan & Vasiu, 2013و، ككذلؾ (Chen, 2012) دراسة  تثرييا التفاعمية كمنيا
تيارب العرض التفاعم  م  اإلنترنت يجمب الكثير مف الفكالد ف  مجاالت التعميـ، كت مؽ 

  الذم Zahn, Krauskopf, Kiener and Hesse ,2014 التعمـ اليالـ عمب المتعمـ و
 & Kleftodimos )ي رؿ عمب المعمكمات بالسع  ن ك ت سيف أدالو، كدراسة 

Georgios Evangelidis, 2016)  ،أف الفيديك التفاعم    9413،  راسة وأميمة آدـد
 . يساعد عمب ت ييؽ الجكانب المعرفية كيزيد مف أداء الطالب
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" ال يكجد فرؽ ذك داللة إ رالية  لإلجابة عمب الفرض الثالث الذم ينص عمب انو: 
  بيف متكسط  درجات التطبيؽ البعدم لطالب المجمكعتيف التجريبيتيف 4.44عند مستكل و

ف  اال تبار الت ريم ، يرج  ألثر التفاعؿ بيف نمط  عرض الفيديك التفاعم  و دا ؿ / 
 .  ارج  منرة رعمية

لنتالج اال تبار المعرف  كلمت يؽ مف ر ة الفرض فيد عاـ البا ث بعمؿ ت ميؿ  
 Significantؽ وكألفراد المجمكعتيف كعد است دـ أسمكب ا تبار وت  ليياس داللة الفر 

Differenceبيف متكسط  عينتيف مستيمتيف باست داـ و  Independent Samples  
نتاج ف  التطبيؽ البعدم لال تبار الت ريم  لمجكانب المعرفية المتعمية بميارات  ترميـ كا 

 . ألنشطة االلكتركن ا
 :  ، ككانت النتالج كما ى  مبينة ف  الجدكؿ 

 ( 7خذول )

نهفشوق تٍُ يتىسطٍ دسخاخ انًدًىػتٍُ  Independent Samples T . Testَتائح اختثاس خ 

تصًُى وإَتاج األَشطح انتدشَثُتٍُ فٍ انتطثُك انثؼذٌ نهدىاَة انًؼشفُح انًتؼهمح تًهاساخ 

 .ح نكتشوَُاإل

 انًتىسظ انؼُُح انًدًىػح انتطثُك
االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

دسخح 

 حشَح

لًُح 

 )خ(

يستىي انذالنح 

ػُذ يستىي 

(1.15) 

 انثؼذٌ

انتدشَثُح 

 األونٍ
21 17.51 1.83 

39 3.96 

دانح نهتطثُك 

انثؼذٌ 

نهًدًىػح 

انتدشَثُح 

انثاَُح داخم 

 انًُصح

انتدشَثُح 

 انثاَُح
21 18.33 1.48 

عيمة وت  لنمط  الفيديك التفاعم  ودا ؿ،  ارج  منرة  يتضح أفمف الجدكؿ  
بيف طالب  ، كلكف بالنظر 4.44  كى  عيمة دالة إ راليان عند مستكل و 4.23رعمية كانت و

، كالمجمكعة    الفيديك التفاعم   ارج المنرة الرعمية والمجمكعة التجريبية األكل  
لرالح طالب المجمكعة    ا ؿ المنرة الرعميةالفيديك التفاعم  د و التجريبية الثانية
مما يؤكد ف  زيادة ت ريؿ    الفيديك التفاعم  دا ؿ المنرة الرعميةو التجريبية الثانية

نتاج األنشطة اإلكتركنية لدل طالب الدبمـك المينية  الجكانب المعرفية لميارات ترميـ كا 
 ، كبذلؾ يتـ 10.44المتكسط األعمب وت رص تكنكلكجيا التعميـ كيتجو مستكل الداللة ن ك 

 . رفض الفرض الثالث
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التجريبية  كيمكف تكضيح الفرؽ بيف متكسط  درجات المجمكعة التجريبية األكلب كالمجمكعة
 الثانية ف  التطبيؽ البعدم لال تبار المعرف  ف  الرسـ البيان  كما ىك مكضح بالشكؿ التال :

 
انتدشَثُح انثاَُح فٍ  نًدًىػح انتدشَثُح األونً وانًدًىػح( انفشق تٍُ يتىسطٍ دسخاخ ا13شكم )

 . انتطثُك انثؼذٌ نإلختثاس انًؼشفٍ

مف عرض الجدكؿ كالشكؿ يتضح أف المتكسطيف فب التطبيؽ البعدم أعمب  
لممجمكعة التجريبية الثانية عف المجمكعة التجريبية األكل ، كذلؾ يشير إلب فعالية مادة 

المست دمة ف  الب ث ال ال ، كى  التفاعؿ بنمط الفيديك التفاعم  دا ؿ المعالجة التجريبية 
نتاج األنشطة االلكتركنية، كبذلؾ  المنرة كاف ليا تأثير فعاؿ الجكانب المعرفية لترميـ كا 

  4.44يرفض الفرض الرفرم كعبكؿ الفرض يكجد فرؽ ذك داللة إ رالية عند مستكل و
طالب المجمكعات التجريبية ف  اال تبار الت ريم  ، بيف متكسط  درجات التطبيؽ البعدم ل

 يرج  لنمط عرض الفيديك التفاعم  و دا ؿ  منرة رعمية .
 الرعمية است دـ المنرة   أف(Roger,et al,2019كتتفؽ النتالج م  دراسة  

Moodle   لمشاركة مياط  الفيديك لمطالب م  أعرانيـ أفضؿ منرات تعميمية لدعـ م تكم
أكدت أف  (Kleftodimos &Evangelidis, 2016)دراسة الفيديك التفاعم ، ككذلؾ 

تا ة المناعشات كالتعمييات  البيلات التعميمية التفاعمية اليالمة عمب الفيديك كعرض الم تكم كا 
 ء فيط ألنيا تسمح كنظاـ تعمـ ب مؽ إدارة فاعمة لممنرة الرعمية.أفضؿ مف الت  تيكـ باإلنشا

 :املًازٓ ثانّا نتائر األداء
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 كفيما يم  عرض النتالج المرتبطة بيذا الجانب : 
ال يكجد فرؽ ذك داللة إ رالية  : نوة عمب الفرض الراب  الذم ينص عمب ألإلجاب 

  بيف متكسط  درجات التطبيؽ اليبم  كالبعدم لطالب التجريبية األكل  4.44عند مستكل و
 ف  بطاعة مال ظة األداء الميارم .

كلمت يؽ مف ر ة الفرض فيد عاـ البا ث بعمؿ ت ميؿ لنتالج اال تبار المعرف   
 Pairedو لممجمكعة الكا دة T-testا تبارألفراد المجمكعة الكا دة كعد است دـ أسمكب 

Samples T test  . ال زمة اإل رالية باست داـSPSS for windows (V. 22) 
لتطبيؽ ف  ا المجمكعة التجريبيةدرجات الطالب أفراد داللة الفرؽ بيف متكسط   ل ساب

ترميـ لمجكانب الميارية المتعمية بميارات  بطاعة مال ظة األداء الميارماليبم  كالبعدم 
نتاج األنشطة اإلكتركني  ة.كا 

 (8خذول )

نهفشوق تٍُ يتىسطٍ دسخاخ انًدًىػح انتدشَثُح  Paired Samples T testَتائح اختثاس خ 

تصًُى وإَتاج انًتؼهمح تًهاساخ نثطالح يالحظح األداء انًهاسٌ األونٍ فٍ انتطثُك انمثهٍ انثؼذٌ 

 ح.اإلنكتشوَُاألَشطح 

 انؼُُح انًدًىػح

 انثؼذٌ انمثهٍ

دسخح 

 لًُح )خ( حشَح

يستىي انذالنح 

ػُذ يستىي 

(1.15) 
 يتىسظ

اَحشاف 

 يؼُاسٌ
 يتىسظ

اَحشاف 

 يؼُاسٌ

انتدشَثُح 

 األونٍ
21 12.61 1.12 63.71 3.84 19 114.41 

دانح نهتطثُك 

 انثؼذٌ

مف الجدكؿ السابؽ يتضح أف عيمة وت  تشير إلب كجكد فرؽ داؿ إ رالينا بيف  
-لدرجات اليياسيف و اليبم الطالب أفراد المجمكعة التجريبية األكل  فب بطاعة المال ظة 

  كى  عيمة دالة إ راليا عند 110.04البعدم  لممجمكعة التجريبية،  يث بمغت و
 ، مما يشير إلب كجكد فركؽ بيف اليياسيف اليبم  كالبعدم لممجمكعة 4.44مستكمو

ا   كىذبطاعة المال ظة لرالح اليياس البعدم التجريبية األكل  الت  تميت المعالجة التجريبية 
لمادة المعالجة التجريبية المست دمة ف  الب ث ال ال ، كى  نمط الفيديك معناه كجكد تأثير 

نتاج األنشطة  التفاعم   ارج المنرة كاف ليا تأثير فعاؿ الجكانب الميارية لترميـ كا 
االلكتركنية، كبذلؾ يرفض الفرض الرفرم كعبكؿ الفرض الذم ينص عمب كجكد فرؽ ذك 

  بيف متكسط  درجات التطبيؽ اليبم  كالبعدم لطالب 4.44د مستكل وداللة إ رالية عن
المجمكعات التجريبية األكل  ف  لبطاعة مال ظة األداء الميارم لرالح التطبيؽ البعدم يرج  

كيمكف تكضيح الفرؽ بيف ألثر التفاعؿ لنمط عرض الفيديك التفاعم  و  ارج  منرة رعمية، 
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ية األكلب ف  التطبيؽ اليبم  كالبعدم لبطاعة مال ظة متكسط  درجات المجمكعة التجريب
 األداء الميارم ف  الرسـ البيان  كما ىك مكضح بالشكؿ التال  :

 
( انفشق تٍُ يتىسطٍ دسخاخ انًدًىػح انتدشَثُح األونً فٍ انتطثُك انمثهٍ وانثؼذٌ 14شكم )

 . نثطالح انًالحظح

الفيديك التفاعم   ارج منرة رعمية  لو مما سبؽ يتضح أف المتغير المستيؿ ونمط  
نتاج األنشطة االلكتركنيةتأثير داؿ إ راليا عم  المتغير التاب  الجانب الميارم ول  ، ترميـ كا 

لكنو ال يدؿ عم   جـ التأثير كليياس  جـ تأثير عاـ البا ث باست داـ معادلة مرب  إيتا 
2 .

نات بيف متكسط  درجات التطبيييف اليبم  كذلؾ باالعتماد عمب عيـ وت  الناتجة عف الميار 
بعد  ساب ميدار  جـ األثر لعينتيف مرتبطتيف لت ديد عكة أثر المتغير المستيؿ عمب كالبعدل 

  كىذه الييمة تعد  جـ أثر كبير كفينا 41.11المتغير التاب  كعد بمغت عيمة  جـ األثر و
 لمستكيات ككىيف .

ال يكجد فرؽ ذاك داللة إ رالية  نو:ألإلجابة عمب الفرض ال امس الذم ينص عمب  
  بيف متكسط  درجات التطبيؽ اليبم  كالبعدم لطالب التجريبية الثانية 4.44عند مستكل و

 ف  بطاعة مال ظة األداء الميارم .
ف  كلمت يؽ مف ر ة الفرض فيد عاـ البا ث بعمؿ ت ميؿ لنتالج اال تبار المعر  

 Pairedو لممجمكعة الكا دة T-testا تبارألفراد المجمكعة الكا دة كعد است دـ أسمكب 
Samples T test  . ال زمة اإل رالية باست داـSPSS for windows (V. 22) 

لتطبيؽ ف  ا المجمكعة التجريبيةدرجات الطالب أفراد داللة الفركؽ بيف متكسط   ل ساب
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ترميـ لمجكانب الميارية المتعمية بميارات  األداء الميارم بطاعة مال ظةاليبم  كالبعدم 
نتاج األنشطة االلكتركنية   .كا 

 (9خذول )

نهفشوق تٍُ يتىسطٍ دسخاخ انًدًىػح انتدشَثُح  Paired Samples T testَتائح اختثاس خ 

ُى وإَتاج تصًانًتؼهمح تًهاساخ تثطالح يالحظح األداء انًهاسٌ انثاَُح فٍ انتطثُك انمثهٍ انثؼذٌ 

 .األَشطح االنكتشوَُح 

 انؼُُح انًدًىػح

 انثؼذٌ انمثهٍ

دسخح 

 لًُح )خ( حشَح

يستىي انذالنح ػُذ 

 (1.15يستىي )
 يتىسظ

اَحشاف 

 يؼُاسٌ
 يتىسظ

اَحشاف 

 يؼُاسٌ

انتدشَثُح 

 21 انثاَُح
12.38 1.82 67.41 2.26 

21 
114.39 

 دانح نهتطثُك انثؼذٌ

مف الجدكؿ السابؽ يتضح أف عيمة وت  تشير إلب كجكد فرؽ داؿ إ رالينا بيف  
البعدم  -لدرجات اليياسيف و اليبم الطالب أفراد المجمكعة التجريبية فب بطاعة المال ظة 

 ، 4.44 كى  عيمة دالة إ راليا عند مستكمو110.42لممجمكعة التجريبية،  يث بمغت و
مما يشير إلب كجكد فركؽ بيف اليياسيف اليبم  كالبعدم لممجمكعة التجريبية الثانية الت  

ا معناه كجكد تأثير   كىذبطاعة المال ظة لرالح اليياس البعدم تميت المعالجة التجريبية 
لمادة المعالجة التجريبية المست دمة ف  الب ث ال ال ، كى  التفاعؿ بنمط الفيديك التفاعم  
نتاج األنشطة اإللكتركنية ،  دا ؿ المنرة كاف ليا تأثير فعاؿ الجكانب الميارية لترميـ كا 

إ رالية كبذلؾ يرفض الفرض الرفرم كعبكؿ الفرض الذم ينص عمب كجكد فرؽ ذك داللة 
  بيف متكسط  درجات التطبيؽ اليبم  كالبعدم لطالب التجريبية ف  4.44عند مستكل و

لبطاعة مال ظة األداء الميارم لرالح التطبيؽ البعدم يرج  ألثر  نمط عرض الفيديك 
كيمكف تكضيح الفرؽ بيف متكسط  درجات المجمكعة التفاعم  و دا ؿ  منرة رعمية، 

لتطبيؽ اليبم  كالبعدم لبطاعة مال ظة األداء الميارم ف  الرسـ البيان  التجريبية الثانية ف  ا
 : كما ىك مكضح بالشكؿ التال 
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( انفشق تٍُ يتىسطٍ دسخاخ انًدًىػح انتدشَثُح انثاَُح فٍ انتطثُك انمثهٍ وانثؼذٌ 15شكم )

 نثطالح انًالحظح.

دا ؿ منرة رعمية  لو مما سبؽ يتضح أف المتغير المستيؿ ونمط الفيديك التفاعم   
نتاج األنشطة االلكتركنيةتأثير داؿ إ راليا عم  المتغير التاب  الجانب الميارم ول  ، ترميـ كا 

لكنو ال يدؿ عم   جـ التأثير كليياس  جـ تأثير عاـ البا ث باست داـ معادلة مرب  إيتا 
2 .

جات التطبيييف اليبم  كذلؾ باالعتماد عمب عيـ وت  الناتجة عف الميارنات بيف متكسط  در 
بعد  ساب ميدار  جـ األثر لعينتيف مرتبطتيف لت ديد عكة أثر المتغير المستيؿ عمب كالبعدل 

  كىذه الييمة تعد  جـ أثر كبير كفينا 43.11المتغير التاب  كعد بمغت عيمة  جـ األثر و
 لمستكيات ككىيف .

الفيديك التفاعم  دا ؿ المنرة أك تتفؽ نتالج ىذا الب ث م  الدراسات الت  أكدت أف  
 ,Mechling & Ortega-Hurndonت سيف األداء ف  الميارات و  ارجيا لو تأثير عمب

مما ال شؾ فيو أف بيلة الفيديك التفاعمية مثيرة لالىتماـ كي تاج إلييا المتعممكف ك  . 2007
 ,Jermann)ىيكمة الم تكم بكنتاج الفيديك ليذه المنرات كضركرة ، ,Lee & Vailو

Bocquet, Raimond, & Dillenbourg, 2014)كدراسة و ،، Zahn, 
Krauskopf, Kiener and Hesse ,2014 9410وسميماف  رب،  .  كدراسة ، 

اف الفيديك التفاعم  يساعد فب ت سيف الجانب    .(El-ahwal. Shahin,2020كدراسة 
 الميارم لمطالب.
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يكجد فرؽ ذك داللة إ رالية ال : نوألإلجابة عمب الفرض السادس الذم ينص عمب  
  بيف متكسط  درجات التطبيؽ البعدم لطالب المجمكعتيف التجريبيتيف 4.44عند مستكل و

، يرج  ألثر التفاعؿ بيف نمط  عرض الفيديك التفاعم  و  ف  بطاعة مال ظة األداء الميارم
 . دا ؿ /  ارج  منرة رعمية

كلمت يؽ مف ر ة الفرض فيد عاـ البا ث بعمؿ ت ميؿ لنتالج اال تبار المعرف   
 Significantؽ وكألفراد المجمكعتيف كعد است دـ أسمكب ا تبار وت  ليياس داللة الفر 

Differenceبيف متكسط  عينتيف مستيمتيف باست داـ و  Independent Samples  
نتاج األنشطة  األداء الميارملبطاعة مال ظة ف  التطبيؽ البعدم  المتعمية بميارات ترميـ كا 

 االلكتركنية، ككانت النتالج كما ى  مبينة ف  الجدكؿ: 
 (11خذول )

نهفشق تٍُ يتىسطٍ دسخاخ انًدًىػتٍُ    Independent Samples T . Testَتائح اختثاس خ 

 . تصًُى وإَتاج األَشطح االنكتشوٍَنًهاساخ نثطالح يالحظح األداء انتدشَثُتٍُ فٍ انتطثُك انثؼذٌ 

 انًتىسظ انؼُُح انًدًىػح انتطثُك
االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

دسخح 

 حشَح
 لًُح )خ(

يستىي 

انذالنح ػُذ 

يستىي 

(1.15) 

 انثؼذٌ

انتدشَثُح 

 األونٍ
21 67.41 2.26 

 غُش دانه 1.34 39
انتدشَثُح 

 انثاَُح
21 66.29 2.97 

عيمة وت  لنمط  الفيديك التفاعم  ودا ؿ،  ارج  منرة  مف الجدكؿ يتضح أف 
فركؽ  ، ك بالنظر ل4.44  كى  عيمة غير دالة إ راليان عند مستكل و1.40رعمية كانت و

   الفيديك التفاعم   ارج المنرة الرعمية والمتكسطات بيف طالب المجمكعة التجريبية األكل  
  ىك  الفيديك التفاعم  دا ؿ المنرة الرعمية و ، كالمجمكعة التجريبية الثانية  31.04ىك و

مما يؤكد اف نمط الفيديك التفاعم  المتكسط نجد انو متيارب  لب عيمةإ  كبالنظر 33.92و
نتاج األنشطة االلكتركن لميارات األداء دا ؿ ك ارج المنرة يزيد مف فاعمية  لدل . ترميـ كا 

 . كبذلؾ يتـ رفض الفرض السادس طالب الدبمكـ المينية ت رص تكنكلكجيا التعميـ  ،
التجريبية  كيمكف تكضيح الفرؽ بيف متكسط  درجات المجمكعة التجريبية األكلب كالمجمكعة

 الثانية ف  التطبيؽ البعدم لال تبار المعرف  ف  الرسـ البيان  كما ىك مكضح بالشكؿ التال 
: 
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انتدشَثُح انثاَُح فٍ  األونً وانًدًىػح( انفشق تٍُ يتىسطٍ دسخاخ انًدًىػح انتدشَثُح 16شكم )

 . تصًُى وإَتاج األَشطح اإلنكتشوٍَنًهاساخ نثطالح يالحظح األداء انتطثُك انثؼذٌ 

مف عرض الجدكؿ كالشكؿ يتضح أف نسب المتكسطات فب التطبيؽ البعدم  
لممجمكعات التجريبية األكل  كالثانية متياربة،كذلؾ يشير إلب فعالية مادة المعالجة التجريبية 
المست دمة ف  الب ث ال ال ، كى  التفاعؿ بنمط الفيديك التفاعم  دا ؿ ك ارج المنرة كاف 

نتاج األنشطة االلكتركنية، كبذلؾ يرفض الفرض البديؿ ليا تأثير فعاؿ الجكانب  لترميـ كا 
  بيف 4.44كعبكؿ الفرض عمب أنو التكجد فركؽ ذات داللة إ رالية عند مستكل و

متكسطات درجات التطبيؽ البعدم لطالب المجمكعات التجريبية ف  بطاعة مال ظة األداء 
نتاج األنشطة االلكتركن ، يرج  أل لميارات  دا ؿ/ ثر نمط  عرض الفيديك التفاعم  وترميـ كا 

  ارج   منرة رعمية .
 ,Ostashewski, N; Dron, J Howell) ك تتفؽ النتالج السابية م  دراسة  

J,2018) است داـ منرات التعمـ الرعمية المدعمة بالفيديك كعرض الم تكم و دا ؿ إف
إف  (Stewart, Olivia 2017)دراسة  ككذلؾك ارج المنرة   تزيد مف أداء الطالب، 

 . متينيات الرعمية تسمح بت سيف الجكانب الميارية لدييـلاست دـ الطالب 
النتالج السابية إلب أف الفيديك التفاعم  دا ؿ /  ارج المنرة الرعمية ساعد  لكتعز  

ثارة دافعتييـ،  يث تست دـ ليطات الفيديك التفاعمية بشكؿ كظيف  متكامؿ  ف  تعمـ الطالب، كا 
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، لتكضيح المفاىيـ كالميارات الت  لـ يستكعبيا مف  الؿ النص أك الركرة فيط،  المنرةم  
كلذا التعمـ  ارج المنرة كد ميا المدعـ بنمط  الفيديك التفاعم  كاف لو أثر إيجاب  فب كؿ 
مجمكعة عمب  ده كلكف عند ميارنة المجمكعتيف كاف لمفيديك التفاعم  دا ؿ منرة مكديؿ 

 النتالج المتمثمة فب : لو العديد مف
است داـ أدكات األسلمة دا ؿ الفيديك يمكنؾ إنشاء امت انات الفيديك كاال تبارات  .1

ا الجم  بيف ميزات كاالستطالعات، ك العمؿ دا ؿ المنرة ك ارجيا إلضافة  يمكنؾ أيضن
 .درجات كلعب ألعاب لتشجي  اإلنجاز كالمشاركة

الفيديك ال ارة بؾ إلب تكجيو الطالب إلب يمكف أف تؤدم إضافة األزرار إلب مياط   .9
دكف المجكء لترميـ  مكع  جديد أك ميط  فيديك جديد أك أم رف ة ميركدة تريدىا
 الم تكم  ارج المنرة مما يساعد الطالب عمب تنظيـ األفكار .

يعتبر الطالب الذيف يشاىدكف الفيديك بشكؿ تفاعم  اعتادكا المنرة مف  يث الترميـ  .4
التفاعؿ بدا ميا يؤدم إلب نتالج أفضؿ كيجعمو ميزة عكية ف  أم إستراتيجية كلذا فاف 
 .تدريسية

اف منرات التعمـ المدعمة بالفيديك التفاعم  و دا ؿ المنرة   مكنتيـ مف نشر  .0
كليا تأثير ت فيزم لتعاكف الطالب عمب تشجي  ، التعمييات عمب م تكل مياط  الفيديك

لية الطالب، كأف إستراتيجية التعمـ التعاكن  اليالـ عمب السمكؾ المستيؿ، كتتطكر استيال 
 المنرة ليا تأثير

تأت  مياط  الفيديك التفاعمية دا ؿ المنرة بالكثير مف الفكالد  يث تنمح الطالب اليدرة  .4
عمب ت ريص م تكل الفيديك الذم يشاىده لم ركؿ عمب تجربة م ررة لمغاية، 

امرة ال ارة بتينيات متنكعة دا ؿ المنرة لجعؿ كفييا يست دـ نيج أسمكب ا تيار المغ
 .مشاىدة الفيديك أكثر متعة كديناميكية لمغاية لممشاىديف

النير عمب الم تكل كالتفاعؿ معو مباشرة دا ؿ الفيديك نفسو مف الميزات التفاعمية  .3
أدم إلب تفاعؿ األكثر شيكعنا لمنياط السا نة كالبطاعات كعرض الشاشات المتعددة 

 م  الم تكم  الطالب
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إنتاج الفيديك لجعؿ مياط  الفيديك تفاعمية كربطيا بالمنرة يتيح العمؿ دا ؿ المنرة  .1
بشكؿ مباشر دكف ال اجة إلب العديد مف األدكات لربط م تكم الفيديك مف  ارج المنرة 

 المكجكدة دا ؿ المنرة المست دمة لمعرض. 
 :خامشا:تُصّات َمكرتسات

 : ، فكف البا ث يكر  بما يم  نتالج الب ثبناء عمب ما تكرمت إليو  
نتاج األنشطة االلكتركنية   .1 السع  لتدريب المعمميف أثناء ال دمة عمب ميارات ترميـ كا 

 باست داـ المنرات االلكتركنية .
 .تشجي  مرمم  المنرات الرعمية لتكظيؼ الفيديك التفاعم  ف  العممية التعميمية  .9
 Moodle interactiveمنرة رعمية باست داـ و تبن  نمط الفيديك التفاعم  دا ؿ .4

video  ألنيا مف الطرؽ المناسبة الت  يفضميا طالب تكنكلكجيا التعميـ  يث تمثؿ  
 .تياادك أبيلة غنية ب

تكظيؼ الم تكم التفاعم  دا ؿ المنرة ألنو يكفر كـ ىالؿ مف الم تكل الذم تـ  .0
، كتسجيالت   كؿ م تكيات المناعشة إنشاؤه بالمنرة الرليسية كمردرنا غنينا بالبيانات

 ، كمشاركات المناعشة . الم اضرات
، مما  التركيز عمب ت ميالت تعمـ الفيديك ألنو مجاالن فرعينا ناشلنا ألب اث ت ميالت التعمـ .4

 يتيح لممعمميف كالبا ثيف كالمرمميف التعميمييف فيـ الفيديك كت سينو بشكؿ أفضؿ .
 سادسا : البشُخ املكرتسة :

إجراء المزيد مف الب كث كالدراسات لمكشؼ عف العالعة بيف نمط الفيديك التفاعم  فب  .1
 . المنرات كت ميالت التعمـ

إجراء دراسات لمكشؼ عف العالعة بيف ترميـ الفيديك التفاعم  باإلشكاؿ ثنالية كثالثية  .9
 . األبعاد الكتساب الميارات الالزمة أل رالي  تكنكلكجيا التعميـ

سة ال تالؼ نمط عرض األسلمة التفاعمية باست داـ مككدؿ لمتيييمات عبر إجراء درا .4
 . اإلنترنت
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 املسادع

 أَال: املسادع العسبّة :

(: تصللم)ى نامللقمئ  للق ى نشلل   لمتللطي  باستانم)للي نقيللتل  ى  ايللننا   ا س)للي اتمم)للي 3122مللو يللن)  ي أ -
مهللقا إ تمتللقب  انام )للقإ  ات ش)م)للي  اتمقنش)للي ام شمللقإ ا)للقض  لطمللقوم نأمللا  الله  لل  تمم)للي مهللقا إ 

تسمنان )لق  اتان)ليم  ا م )لي  ا ان)لي ا دراسػات كب ػكث، -تكنكلكجيػا التربيػة  اتمس)ا  اممطقل  اططملقوم 
 .4: – 46ص ص 

(  قنش)ي نامقمئ  انيلق ط  امق قلي  ل  تمم)لي  ا قملع  ام ا ل   املاتنط نمهلقا  تيلتل  ى 3127أم)مي آ ى   -
 م م ه  نحنث ن ا يقإ  ا قاى  بيالم م قم ي أى  امقي  اليالم)ي. ، رسالة دكتكراه ام) )ن  اتمقنش 

 .. نمقي:   ا  امي)ا المناىج التربكية ال ديثة(. 3113تن )ن مان م محم   اح)شي   -
تميلل)ا)ي (   -تصللح)ح)ي  -(أمللا  لللتالم أممللقط تقلل )ى  اتا )للي  اا   للي   تنالم)للي 3129حمللقي لش)للو   -

    مظقى ب  ا   ات شى  اتس)م  نش  تمم)ي مهلقا إ تمتلقب  لمتلطي  باستانم)لي ال   طلالع سش)لي  اتان)ليم
 -326م م  ص ص 48م ع ، تكنكلكجيػا التربيػة  دراسػات كب ػكث  اتان)لي ا م )ي  ا ان)ي اتسمنان )ق 

385. 
 ايلل ن )ي. لللن ا ى  –.  اطن للي  امقم)للي.  لل   إجػػراءات النشػػاط الطالبػػ (. 3119يلل   يلل )   اا للقن    -

  ا شم)ي.
( قنش)ي  ات شى  امقشنع نقام) )ن  اا م     ا لق   /  اتملقنش  (  ل  تمم)لي مهلقا إ 3129يش)مقي حاع   -

متق للل  اللل   طقانلللقإ  قم لللي  ل صللل  ناللل  م  المجمػػػة الفمسػػػطينية لمتعمػػػيـ تصلللم)ى  ام)للل )ن  ات ش)مللل  ن ى
 ..89-76 قم ي  اق س  اممتنحيم  ص صم23م ع7مئ مالمفتكح كالتعمـ اإللكتركن 

 المنياج التعميم  كالتكجو اإليػدلكج  :النظريػة كالتطبيػؽى (  3117 امتالن  م أحم  هالا م   يه)شي -
 م نضقي .  لا ي م   ا  اتانن اشمتا ن اتن )ع .

 .م نمقي:   ا ن  و اشمتاالترميـ التعميم  كالتعمـ ذك المعنب(. 3118نق و يا )ق   -
 .ت ا)س  ا شنىم نمقي:   ا  اتانن كاستراتيجياتالنظرية البنالية (. 3118نق)ش محمن   )تني   -
(. تنظ)للم ن للض مظللى نمصللق ا  ات شلل)ى  باستانملل   لل  تطللن)ا 3127ننلل   ا  )لل  طشنلل  ننلل   احم)لل    -

(. تللللللى  بيللللللتا قع مللللللي 3م  قم للللللي  اممصللللللنا م  مجمػػػػػػة التعمػػػػػػيـ اإللكتركنػػػػػػ  امن  للللللم  ات ش)م)للللللي. 
http://emag.mans.edu 

 .(م  اا)قضم  اي ن )ي: مستني  اات 2.  ب . كسالؿ كتكنكلكجيا التعميـ3121محم  يقاى   -
م   ا  ام لللا اشمتلللا إدارة المؤسسػػػات التربكيػػػة فػػػ  بػػػدايات األلفيػػػة الثالثػػػة( 3125من)لللو يللل   لش)لللو  -

 ن اتن )ع م  اققها  

http://emag.mans.edu/
http://emag.mans.edu/
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م نملقي:   ا األنشػطة كالميػارات التعميميػة. (3117هق   أحم   اما   م مني  نن   اسلا)ى أننيلو   -
 .سمن   ام ا ي اشمتا

 ثانّا: املسادع االجنلّزِة:
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- Ba, S. & Wang, L. (2013). Digital health communities: The effect of their 
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- Bondie, Rhonda(2015)A Digital Teaching Platform to Further and Assess 

Use of Evidence-Based Practices,Rural Special Education Quarterly, v34 

n1 p23-29 Mar 2015 

- Calme, I., Onnée, S. & Zoukoua, É. (2016), “Plateformes de crowdfunding 
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