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املطتخلص العسبي:
استيدف البحث الحالي تصميم برنامج تعمم مصغر نقال قائم عمى الفيديو التفاعمي
(المتزامن ،وغير المتزامن) ،واختبار فاعميتو في تنمية التحصيل بمقرر تكنولوجيا التعميم(،)2
ذاتيا لدى طالب الفرقة الثانية بكمية التربية .ولقد وظف البحث
وتنمية ميارات التعمم الموجو ً
المنيج الوصفي ،والمنيج التطويري ،والمنيج التجريبي لتصميم وتطوير برنامج التعمم
المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي (المتزامن ،وغير المتزامن) واختبار فعاليتو ،وتم
جمع البيانات الخاصة بالبحث من خالل اختبار تحصيمي في مقرر تكنولوجيا التعميم،
ذاتيا .وتم تطبيق أدوات البحث عمى عينة قواميا ()235
ومقياس ميارات التعمم الموجو ً
طالب وطالبة من الفرقة الثانية بكمية التربية جامعة دمنيور ،و ُحممت النتائج باستخدام

اإلحصاء البارامتري؛ حيث اُستخدم تحميل التباين األحادي One way ANOVA؛ الختبار

داللة الفروق بين متوسطات درجات طالب مجموعات البحث الثالثة ،كما ُوظِّف اختبار
"توكي" Tukey؛ لتوجيو داللة الفروق بين تمك المتوسطات ،وكشفت نتائج البحث عن وجود
بعديا في التحصيل
إحصائيا بين متوسطات درجات طالب المجموعات الثالثة
فرق دال
ً
ً
األكاديمي في مقرر تكنولوجيا التعميم( )2لصالح طالب المجموعة التجريبية األولى ،والتي
استخدمت برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي (المتزامن)؛ كما أشارت
إحصائيا بين متوسطات درجات طالب المجموعات الثالثة
أيضا -إلى وجود فرق دال
النتائج ً -
ً
ذاتيا لصالح طالب المجموعة التجريبية الثانية،
بعديا في نتائج مقياس ميارات التعمم الموجو ً
ً
والتي استخدمت برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي (غير المتزامن).

الكممات المفتاحية:
التعمم المصغر النقال -الفيديو التفاعمي (المتزامن ،وغير المتزامن) -ميارات التعمم

ذاتيا.
الموجو ً
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Designing a Mobile Micro-learning Program Based on Interactive
Video (Synchronous and Asynchronous) and its Effectiveness in
Developing Achievement and Self-Directed Learning Skills Among the
Faculty of Education Students

Abstract
The current research aimed at designing a mobile interactive videobased microlearning program (synchronous and asynchronous) and
investigating its effectiveness in developing achievement in the educational
technology course (1) and developing self-directed learning skills among the
faculty of education sophomores. This research employed the descriptive,
developmental and experimental research designs to design and develop the
mobile interactive video-based microlearning program (synchronous &
asynchronous) and to investigate its effectiveness. The research data was
collected through an achievement test in the educational technology course and
a scale of self-directed learning skills. The research instruments were applied to
a sample of (168) male and female sophomores in the faculty of education,
Damanhour University. Results were analyzed using parametric statistics, since
One-way ANOVA was used to test the significance of the differences between
the mean scores of the three research groups. Tukey test was used to determine
the significance of the differences between these mean scores. The results of
the research showed that there was a statistically significant difference between
the mean scores of the three groups in the academic achievement in the
educational technology course (1) in favor of the first experimental group that
used the mobile interactive video-based microlearning program (synchronous).
The results also indicated that there was a statistically significant difference
between the mean scores of the three groups on the scale of self-directed
learning skills in favor of the second experimental group that used the mobile
interactive video-based microlearning program (asynchronous).

Keywords:
Mobile Micro-learning - Interactive
Asynchronous)- Self-Directed Learning Skills.
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مكدمة:
في ظل ما يمر بو العالم أجمع من التعرض لجائحة "كورونا" المرض الفيروسي
المستجد؛ فقد كان ليذه الجائحة تأثيرات عمى كافة قطاعات الحياة ،وفي مقدمتيا قطاع
التعميم (العام والجامعي) والذي يعتمد في شكمو التقميدي عمى المقاء المباشر بين المعمم
وجيا لوجو بأعداد كبيرة ،وفي ظل اإلجراءات والتدابير االحترازية التي اتخذتيا عديد
والطالب ً
من دول العالم لمتعامل مع ىذه الجائحة؛ كان من الضروري البحث عن آلية مختمفة لتقديم
محتوى التعمم لمطالب ،والتواصل معيم دون اشتراط حضورىم الجسدي في موقف التعمم،
ذاتيا بغرض تمكينيم من القيام بإعداد
فضال عن السعى إلكسابيم ميارات التعمم الموجو ً
مجموعة من الدراسات البحثية في مختمف المقررات الدراسية كبديل عن االمتحانات التقميدية.
وتشكل األجيزة النقالة في عصرنا الحديث وسيمة تكنولوجية أساسية فيما يتعمق
باكتساب المعرفة ،والتدريب عمى الميارات؛ حيث إن الميزة الخاصة بيذه األجيزة  -والتي
تتمثل في إمكانية حركتيا وسيولة تنقميا  -تجعميا مفيدة في تطوير ميارات األفراد ،كما أنيا
أيضا -قد تشجعيم عمى القيام بالعمميات ذاتية التوجيو من خالل استخدام التطبيقات
 ًالمتنوعة ،أو مصادر الوسائط المتعددة التي يمكن الوصول إلييا بحرية تامة .ولكي يكون
ومثمر يجب أن تتوافق مصادر التعمم مع اإلمكانات التي تتمتع بيا ىذه
ًا
جذابا
التعمم النقال
ً
األجيزة ،كما يجب أن تكون مؤىمة لألفراد لموصول السريع إلى مصدر التعمم المحدد.
ولقد أدى إدخال اليواتف الذكية ،واألجيزة الموحية ،وأجيزة الكمبيوتر النقالة في بيئة
*

التعمم إلى فتح قنوات اتصال تفاعمية جديدة تساعد الطالب عمى تطوير المعرفة

) .(Patrikakou, 2016حيث يمكن لمطالب استخدام ىذه األدوات لتطوير قنوات جديدة
لمتواصل ،والتفاعل االجتماعي ،وصنع المعنى ،وتحسين أو تغيير طريقة تذكرىم لممعمومات،
والتفاعل مع اآلخرين ) .(Hsu & Ching, 2013; Reychav et al., 2015فعمى سبيل المثال:
يمكن لمطالب المشاركة في المحادثات عبر اإلنترنت ،ومشاركة العمل مع الزمالء في أي
* اعزخذو انجبحش فٍ انزىصُك وكزبثخ انًشاعغ اإلطذاس انغبدط يٍ َظبو عًؼُخ ػهى انُفظ األيشَكُخ APA
 ، Styleوفُه ثبنُغجخ نهًشاعغ األعُجُخ َكزت اعى انؼبائهخ نهًؤنف أو انًؤنفٍُ صى انغُخ ،صى انظفحخ أو
انظفحبد ثٍُ لىعٍُ ،وَكزت انًشعغ كبيال فٍ لبئًخ انًشاعغ .أيب ثبنُغجخ نهًشاعغ انؼشثُخ فزُكزت األعًبء
كبيهخ كًب هٍ يؼشوفخ فٍ انجُئخ انؼشثُخ.
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مكان ،وفي أي وقت ،أو البحث عن اإلجابات وتحميميا .وتساعد مثل ىذه اإلجراءات الطالب
أيضا -االستماع إلى وجيات نظرىم،
عمى إضفاء الطابع الشخصي عمى تعمميم ،كما يتم ً -
والرد عمييا ،بما يمكنيم من تطوير الفيم (.)Vaughan, 2014
ولقد أدى النمو المتسارع في عصر المعمومات إلى إعادة صياغة الطريقة التي يتعمم
تماشيا مع خصائصيم ،واحتياجاتيم الشخصية،
بيا جيل األلفية الثالثة من الطالب ،وذلك
ً
ورغبتيم في التنافس ،ومواصمة التعمم الذاتي مدى الحياة ).(Drakidou, 2018
ومن بين أىم خصائص جيل األلفية الثالثة من الطالب رغبتيم القوية في الحصول عمى
إجابات سريعة ،ومحددة الستفساراتيم ،إما عن طريق سؤال موجو ،أو عن طريق البحث عن
المعمومات عبر اإلنترنت في صورة مقاطع فيديو ،أو صور ،أو إجابات قصيرة ،ومن غير
المحتمل بالنسبة ليم المشاركة في مقررات تعمم كاممة وشاممة ،أو إجراء بحث عمى األوراق
األكاديمية ،فضال عن أنيم يميمون بقوة إلى التعاون والمشاركة في بناء المعرفة (Murray,

).2011; Sharma, 2016; Thompson, 2016; Weinstein, 2016
كما أن تسارع وتيرة الحياة مع االعتماد المتزايد لمناس عمى أجيزتيم النقالة ،أدى
إلى فكرة استخدام التعمم المصغر Micro learning؛ حيث يجمع التعمم المصغر النقال بين
ميزة التنقل ،فضال عن التكيف مع المواد التعميمية ،ومن ثم تقديم التعمم التفاعمي في كل
مكان ،مما يؤدي إلى النجاح في توفير بيئة تعمم تساعد األفراد عمى مواصمة التعمم مدى
الحياة).(Zhao et al, 2010; Wen & Zhang, 2015; Sun et al, 2017
كما يساعد التعمم المصغر المتعممين عمى االستفادة من كل جزء من الوقت لممشاركة
في أداء أنشطة التعمم .فيذا النوع من التعمم يتم في خطوات صغيرة بدال من التعمم لساعات
طويمة ،كما يساعد عمى تعمم الوحدات ،وأداء األنشطة بشكل أكثر كفاءة .ولذلك يمكن القول:
إن التعمم المصغر ىو تعمم قصير األمد ،ومفيوم ،ومحدد ،وسيل اإلدارة (Kovachev et al.,

).2011
ويتكيف التعمم المصغر مع قيود العقل البشري ،ومساحة االنتباه لديو ،فضال عن أنو
يتماشى مع البحوث التي تثبت أن األفراد يتعممون أفضل عندما ينخرطون في جمسات تعميمية
بدال من الجمسات التعميمية التي تمتد لساعات طويمة ،والتي تتسبب في زيادة
صغيرة ومركزة ً
حجم المعمومات ،أو ما يسمى التخمة المعموماتية ).(Bruck et al., 2012
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ولقد أشار "كوفاتشي" وآخرون ) Kovachev et al. (2011إلى أن التعمم المصغر
يتجسد في القيام بأنشطة تعميمية قصيرة المدى تركز عمى وحدات محتوى التعمم الصغيرة .كما
أوضحت كل من "سو از" و"أمارال" ) Souza & Amaral (2014أن التعمم المص ّغر ىو شكل من

أشكال التعمم يتم توجيو تركيزه عمى المستوى الجزئي ،أو المحتوى الصغير .كما أوضح

"فوكس" ) Fox (2016أن التعمم المصغر ىو صيغة من صيغ التعمم ُيقدَّم في تنسيق صغير
الحجم ،يتيح لألفراد التحكم في ما يتعممونو .مما سبق يتضح أن ىناك اتفاقًا بين الباحثين
عمى أن التعمم المصغر ىو طريقة لمتعمم وليس لمتدريس.

مصغرا؛ حيث إن
تعمما
ً
وتجدر اإلشارة إلى أن استخدام الوسائط المتعددة قد ال ُيمثل ً
مشاركة المتعمم وتفاعمو مع المواد التعميمية المعروضة يجب أن يتم في وقت قصير؛ فمقاطع
الفيديو مثال يجب أال تتجاوز مدتيا عشر دقائق .حيث يجب أن يكون لكل وحدة تعمم غرض
تعميمي محدد ،كما يجب أن تكون ىناك إمكانية لتقديم وحدات التعمم المصغر كوحدات
مستقمة ،فضال عن إمكانية دمجيا مع بقية وحدات التعمم بالمقرر لتكوين مقرر تعمم إلكتروني
متكامل ).(Torgerson, 2016; Omer, 2017; Pappas, 2017
ولقد أشار "بيترسون" ) Peterson (2017نقال عن "ميمر"  Millerإلى أنو عند القيام
"ب تقطيع" المحتوى التعميمي إلى أجزاء ذات معنى ال يزيد حجميا عن سبع وحدات (زائد أو
ناقص وحدتين) ،يتم تقميل العبء المعرفي عمى ذاكرة المتعمم .وبحسب "ميممر" ال يوجد قياس
دقيق لما يشكل "قطعة" أو وحدة محتوى ذات معنى .ويختمف حجم ىذه القطعة باختالف
مدى معرفة كل متعمم وقدرتو عمى االستدعاء .كما أوضح "ميممر" أنو عندما يتم تعمم أجزاء
تمقائيا في الذاكرة العاممة ،واسترجاعيا
صغيرة منفصمة من المحتوى ،يمكن دمجيا الحقًا
ً
الحقًا كقطعة واحدة ،وبالتالي تقميل العبء عمى الذاكرة العاممة لممتعمم بمرور الوقت.
ولقد أدت التطورات الحديثة في وسائل االتصاالت والوسائط المتعددة إلى ظيور

عديدا
األدوات التعميمية المختمفة ،ومنيا الفيديوىات التعميمية .وتوفر الفيديوىات التعميمية
ً

من الفرص واإلمكانيات لتطوير سياقات التعمم الفعال لتقديم محتوى التعمم ،وىو أداة فعالة

لمتدريس والتعمم في مختمف التخصصات (Allen & Smith, 2012; Rackaway, 2012; Hsin

)& Cigas, 2013؛ فالفيديوىات التعميمية تتميز بأنيا متعددة الوسائط ،وتشتمل عمى العناصر
السمعية ،والبصرية ،والنصية التي يمكن أن تعزز فيم المتعمم (.(Gernsbacher, 2015
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ولذا تُعد الفيديوىات التعميمية عبر اإلنترنت إحدى مصادر التعمم الميمة في الوقت
الحاضر .ومع دمج مميزات إضافية لمفيديوىات مثل :التفاعمية ،زادت أىمية وجاذبية ىذه
تأثير في التعميم
ًا
الفيديوىات؛ فمقاطع الفيديو التفاعمية ىي أكثر األدوات
).Mirvan, 2013; Wang, 2014; Kleftodimos & Evangelidis, 2016

;(Shih, 2010

ومن الجدير بالذكر أن الفيديو الخطي التقميدي يتعامل مع الطالب كمشاىد سمبي ،كما
يؤدي إلى سطحية التعمم ،كما أن الطالب ال يستطيعون التفاعل بشكل مباشر مع الفيديو
الخطي ،بينما تتميز الفيديوىات التفاعمية باندماج الطالب في التفاعالت ،وبالتالي ضمان
نشاط الطالب .ويقصد بالتفاعمية االستجابة لمدخالت المستخدم وأوامره (.)Laurillard, 2012
رقميا يحتوي عمى صوت
ويمكن تعريف الفيديو التفاعمي عمى أنو محتوى مسجل
ً
وحركة يمكن تخزينيما وبثيما مباشرة من خالل مجموعة مختمفة من األجيزة .والتفاعل يعني
القدرة عمى بدء عرض الفيديو ،أو إيقافو مؤقتًا ،أو إرجاعو ،والتحكم في محتوى الفيديو.

أيضا -عمى أنو تنسيق يتضمن عناصر تفاعمية ،مثل :االختبارات ،أو
ويمكن تعريفو ً -
بدال من الجموس بشكل سمبي أثناء مشاىدة الفيديو.
الروابط ،أو التعميقات عمى الفيديو ً
والفيديو التفاعمي ىو محتوى فيديو يتم تعزيزه بمميزات تفاعمية إضافية تضمن نقل المعمومات

بطريقة غير خطية ،عمى عكس الفيديوىات التقميدية التي يتم فييا سرد المعمومات بطريقة
خطية .كما أنو يتم فيو تضمين لحظات تعمم تفاعمية تشجع عمى التعمم العميق & (Gedera

).Zalipour, 2018
وتركز نظريات التعميم المعاصرة عمى تعزيز الميارات األساسية لمطالب ،مثل :ميارات
التعمم الموجو ذات ًيا في بيئة تعميمية تحقق متطمبات القرن الحادي والعشرين ( ChanLin,

احدا من بين أفضل الطرق الحديثة لمتعمم؛ حيث إن ىناك
ذاتيا ُيعد و ً
)2008؛ فالتعمم الموجو ً
أدلة مقنعة عمى أن األشخاص الذين يأخذون المبادرة لمتعمم يميمون إلى التعمم أكثر وأفضل
من أولئك الذين ال يفعمون ذلك ()Bagheri et al., 2013؛ فالمتعمم ذاتي التوجيو يمتمك القدرة
عمى تحديد وتحقيق أىداف التعمم من خالل االستخدام الفعال إلستراتيجيات التعمم ،وفيم،
ذاتيا عمى العممية
ومراقبة ،وادارة ،وتقييم ،وتأمل تعممو الخاص؛ حيث يركز التعمم الموجو ً
التي من خالليا يتحكم المتعممون في التعمم الخاص بيم ،ووضع أىداف التعمم الخاصة بيم
لتحديد المصادر المناسبة ،وتحديد طرق التعمم الستخداميا ،وتقييم تقدميم الخاص
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) .(Findley, 2009ف من الضروري أن يكون الطالب متعممين ذاتيين من أجل خمق مجتمع
تعمم جامعي فعال ،فضال عن مواصمة التعمم مدى الحياة ).(Lunyk-Child et al, 2001
ولقد أشار "ىيمسترا" ) Hiemstra (2013إلى أن المعممين يحتاجون إلى بناء القدرة
عمى التعمم الذاتي لدى كل طالب ،ولن يتحمل الطالب مسؤولية التعمم الخاص بيم إذا اتخذ
المعممون جميع ق اررات التعمم بشكل منفرد ،ومن أجل مساعدة الطالب عمى االنتقال إلى التعمم
الذاتي أوصى "ىيمسترا" بضرورة قيام المعمم باألدوار التالية :يكون "مصدر من مصادر
المحتوى ،و ُمحدد لموقع المصادر اإلضافية ،و ُمحاكي لالىتمامات ،و ُمنشئ لممواقف اإليجابية،
ومحاكي لمتقييم.
ومحفز لمتفكير النقديُ ،
ومشجع عمى اإلبداعُ ،
ُ
ذاتيا،
كما يجب أن يكون أعضاء ىيئة التدريس عمى دراية بخصائص التعمم الموجو ً

مستقال عمى
متعمما
والذي يتضمن :الدافع ،والتأمل ،والمشاعر .وتقع مسؤولية أن تصبح
ً
ً
حيويا من خالل تفاعميم مع الطالب ;(Lord et al., 2010
دور
عاتق الطالب ،لكن لممعممين ًا
ً

).Simons et al., 2012; Carson & Domangue, 2013; Mega et al., 2014

من ىنا نبعت الحاجة إلجراء ىذا البحث؛ بغرض توظيف األدوات التكنولوجية الحديثة
والمتاحة لعدد كبير من الطالب ،والمتمثمة في اليواتف النقالة ،مع مراعاة خصائصيم
ذاتيا لدييم.
وطبيعتيم في التعمم ،وذلك بغرض تنمية ميارات التعمم الموجو ً
موضوعا يمثل أحد التوجيات الحديثة في مجال تكنولوجيا
ولقد تناول ىذا البحث
ً
التعميم المتمثل في التعمم المصغر ،والذي يتناسب مع طبيعة متعممي ىذا العصر ،كما تناول

أيضا-
البحث دراسة كيفية تقديم محتوى التعمم المصغر في بيئة التعمم النقال ،والذي يعد – ً

من التوجيات الحديثة في مجال تكنولوجيا التعميم ،فضال عن تصميم برنامج تعمم مصغر
ذاتيا لدى طالب كمية التربية،
نقال ،وتطبيقاتو ،وأداوتو؛ بغرض تنمية ميارات التعمم الموجو ً
جامعة دمنيور.
وركز البحث عمى تقديم محتوى البرنامج بصيغ مختمفة (فيديوىات تفاعمية تزامنية،
فيديوىات تفاعمية ال تزامنية) وذلك بغرض تحديد أنسب الصيغ المناسبة لتقديم موضوعات
مقرر تكنولوجيا التعميم( )2من خالل برنامج التعمم المصغر النقال.
وطبق ىذا البحث عمى طالب كمية التربية ،جامعة دمنيور ،الفرقة الثانية (الشعبة
العامة) بالفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1313/1326م ،وذلك من خالل مقرر
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تكنولوجيا التعميم( ،)2والذي يتناول التعريف باالتصال التعميمي ،وكيفية تحقيقو داخل الفصل
الدراسي ،وتصميم التعميم وأسسو النظرية وخطواتو ،والمحاكاة التعميمية وأنواعيا ،والوسائط
المتعددة اإللكترونية ،ومعايير إنتاجيا ،فضال عن الفيديوىات التعميمية وأدوات إنتاجيا
وتقديميا ،ولقد تم تصميم ىذا المقرر وتطويره بحيث قُدِّم في صيغتين متكافئتين عبر األجيزة

النقالة لمطالب ،سواء في صورة مجموعة من الفيديوىات التفاعمية التزامنية (المجموعة
األولى) أم في صورة مجموعة من الفيديوىات غير التزامنية (المجموعة الثانية).
متغير مستقال ،تمثل في برنامج تعمم مصغر نقال ،قائم عمى الفيديو
ًا
وتضمن البحث
التفاعمي المتزامن ،وغير المتزامن .كما تضمن البحث متغيرين تابعين ،تمثال في :التحصيل،
ذاتيا .ويتضح من ذلك أن العالقة بين المتغير المستقل والمتغيرات
وميارات التعمم الموجو ً
طا وثيقًا باآلخر؛ فاستخدام األجيزة النقالة في
التابعة عالقة تكاممية؛ فكالىما مرتبط ارتبا ً
تقديم موضوعات البرنامج (المتغير المستقل) عن طريق الفيديوىات التفاعمية سواء المتزامنة

أو غير المتزامنة قد ُيسيم في تنمية معارف الطالب المرتبطة بالمقرر الدراسي ،وىو ما يعبر
عنو بالتحصيل األكاديمي لموضوعات المقرر ،مع إمكانية تشجيع الطالب عمى مواصمة التعمم
ذاتيا.
مدى الحياة من خالل ممارستيم لميارات التعمم الموجو ً

وترجع الخمفية النظرية الستخدام الفيديوىات التفاعمية في العممية التعميمية إلى:

نظرية التعمم البنائي  Constructivist learning theoryالتي يمعب فييا المتعممون أدوا ًار
إيجابية لتحفيز عممية التعمم بطريقة أكثر فعالية .فاألفراد يتعممون بشكل أفضل عندما
يكتشفون األشياء بأنفسيم ،ويتحكمون في عممية تعمميم .ولذلك ،يمكن القول :إن التعمم
ذاتيا يمكن أن يحسن من نتيجة التعمم .ويركز البنائيون بشكل كبير عمى
التفاعمي الموجو ً
بدال من مجرد تمقي المعمومات بشكل سمبي دون
ضرورة انخراط الطالب في عممية تعمميمً ،
التفاعل .كما تؤكد البنائية عمى ضرورة استخدام التعمم القائم عمى الويب الذي يشتمل عمى

األنشطة التشاركية ،والتفاعمية واإلبداعية التي تضمن بناء المعرفة ).(Zhang et al., 2006
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مػكلة البخح:
من العرض السابق يتضح أنو حيث إن:


عممية التعمم يمكن إعدادىا ،ولكن ال يمكن ترتيبيا بشكل كامل ،فترتيب خطوات التعمم
في األساس يعتمد عمى ما يقوم بو المتعمم من خطوات مرتبة ومنطقية لتعمم المحتوى
).(Kerres, 2007



ميارات األفراد وخبرتيم الفنية تُطور بشكل أفضل من خالل التعرض المتكرر لتجارب
التعمم الديناميكية القابمة لمتطوير والتخصيص من قبل كل متعمم (Knowles et al.,
).2015



من بين أىم خصائص جيل األلفية الثالثة من الطالب قصر فترات اىتماميم (Sharma,

جيدا ،أو العمل بشكل منتج
) ،2016; Santos, 2017مما يعني أنو ال يمكنيم التعمم ً
عندما يتعاممون مع مقررات التعمم التقميدية التي تتطمب فترات زمنية طويمة.


توصيات دراسة كل من "بمينجيرست" وآخرين ) ،Billinghurst et al (2015ودراسة
"ىوبر" ) Hubber (2016قد أشارت إلى الحاجة إلى إجراء مزيد من األبحاث لتطوير
أفضل الصيغ الخاصة بطرق عرض المحتوى عمى شاشات األجيزة النقالة الشخصية.



عديدا من الدراسات التي أشارت نتائجيا إلى فعالية التعمم المصغر في تحقيق
ىناك
ً
نتائج إيجابية في تنمية معارف وميارات المشاركين (Bruck et al., 2012; Jomah et
).al, 2016; Brebera, 2017; Trowbridge et al., 2017



أساسيا لمتعمم
ذاتيا أىمية خاصة في التعميم بالمرحمة الجامعية؛ كونو ُيعد
ً
لمتعمم الموجو ً
مدى الحياة ،ويساعد في تحقيق أىداف التعميم الجامعي الخاصة بتنشئة الطالب
ذاتيا (وليد
ذاتيا ،وموجيين ً
ليصبحوا مفكرين مستقمين ،وذوي دافعية ذاتية ،ومنظمين ً
شوقي شفيق.)1322 ،
يتضح من كل ما سبق أىمية التوجو نحو استخدام التعميم المصغر القائم عمى

الفيديوىات التعميمية في تقديم الممارسات التعميمية لطالب مختمف المراحل التعميمية وفي
مقدمتيم طالب المرحمة الجامعية.
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 كما أن نتائج الدراسة االستكشافية التي قام بيا الباحث عمى عينة قواميا ()131
طالب وطالبة من طالب الفرقة الثانية بكمية التربية بدمنيور قد كشفت عن النتائج
الموضحة بالجدول التالي:
عذول ()1
َزبئظ انذساعخ االعزكشبفُخ

ً
() 2

نتبئج استجبثبت اىطالة

اىســــــؤاه
عندٍب يطيت ٍنل دراسة أحد ٍىضىعبت اىَقرر
ثشنو ذاتي:
(أ) أتمكن من ذلك بسيولة.
(ب) تواجيني صعوبات وأحتاج لمساعدة أحيانا.
(ج) يصعب عمي ذلك وغالبا ما أتوقف وال أكمل.

() 1

أي ٍن طرق عرض اىَحتىي اىتعييَي تراهب أفضو

(أ)  34طالبا بنسبة %12.9
(ب)  101طالب بنسبة
%38.5
(ج)  125طالب بنسبة

تأثيرًا وأقو تشتيتًب ٍن وجهة نظرك؟
(أ) الفيديو الذي مدتو الزمنية تترواح ما بين ()23-2
دقائق.

(ب) الفيديو الذي مدتو الزمنية تترواح ما بين (-23

 )13دقيقة.

(ج) الفيديو الذي مدتو الزمنية تزيد عن  13دقيقة.

() 0

(أ)  127طالب بنسبة %48.4
(ب)  109طالب بنسبة
%41.6
(ج)  10طالب بنسبة %3.8

أي ٍن أشنبه اىفيديىهبت اىتبىية تراهب أفضو تأثيرًا
في تقديٌ اىَحتىي ٍن وجهة نظرك؟
(أ) الفيديو العادي الذي ال يتضمن محتواه أي أسئمة
لمطالب.

(ب) الفيديو التفاعمي غير المتزامن والذي يحتوى عمى

أسئمة.

(أ)  17طالبا بنسبة %6.4
(ب)  119طالب بنسبة %45.4
(ج)  121طالب بنسبة %46.1

(ج) الفديو التفاعمي المتزامن (البث الحي) والذي
يحتوي عمى أسئمة.

() 1

أي ٍن طرق عرض األسئية أثنبء ٍشبهدتل ىيفيديى
اىتفبعيي أمثر تأثيرًا ٍن وجهة نظرك؟
(أ) األسئمة الموزعة أثناء عرض الفيديو.

(ب) األسئمة المجمعة في نياية عرض الفيديو.
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ويتضح من النتائج الواردة بجدول ( )2السابق أن الطالب لدييم قصور في النواحي
المرتبطة بميارات التعمم الذاتي؛ حيث أقر عدد ( )212بنسبة ( )%14,4بعدم قدرتيم عمى
أيضا-
االعتماد عمى الذات في إكمال موضوعات التعمم بشكل ذاتي ،كما أوضحت النتائج – ً
رغبة الطالب الشديدة في التعمم من خالل الفيديوىات التفاعمية التي تتراوح مدة عرضيا ما

بين ( )23-2دقائق عمى األكثر ،أما فيما يخص طرق تقديم األسئمة أثناء عرض الفيديو
عمى الطالب سوا ء بشكل موزع أثناء عرض الفيديو ،أو كمي في نياية العرض فقد جاءت
نتائج استجابات الطالب المبدئية متقاربة إلى حد كبير ،األمر الذي يؤكد الحاجة إلى إجراء
ىذا البحث من أجل الكشف عن فعالية التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي
ذاتيا لدى
(المتزامن ،وغير المتزامن) في تنمية التحصل األكاديمي ،وميارات التعمم الموجو ً
طالب الفرقة الثانية بكمية التربية.
ولذا يمكن التعبير عن مشكمة البحث في العبارة التالية:
ذاتيا ،ويمكن اقتراح
يوجد قصور لدى طالب كمية التربية في ميارات التعمم الموجو ً
حل ليذه المشكمة عن طريق تصميم برنامج تعمم مصغر نقال قائم عمى الفيديو التفاعمي
(المتزامن ،وغير المتزامن) ،ويسعى البحث الحالي الختبار فعالية ىذا الحل المقترح.

أٍداف البخح:
استيدف البحث الحالي تحقيق األىداف التالية:
 -2تصميم برنامج تعمم مصغر نقال ،مع االستفادة من مميزات التعمم المصغر في تصميم
موضوعات البرنامج المقترح.
 -1تطوير برنامج التعمم المصغر النقال باالعتماد عمى الوسائط التكنولوجية ،وتطبيقات
التواصل الحي (المباشر) الحديثة ،وأدوات إنتاج الفيديوىات التفاعمية؛ وذلك بغرض
تحقيق األىداف التعميمية.
 -0الكشف عن أفضل طرق تقديم برنامج التعمم المصغر النقال ،سواء باالعتماد عمى
الفيدوىات التفاعمية المتزامنة ،أو غير المتزامنة.
 -1تنمية معارف الطالب األكاديمة في مقرر تكنولوجيا التعميم(.)2
ذاتيا لدى طالب كمية التربية.
 -2تنمية ميارات التعمم الموجو ً

أضئلة البخح:
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الطؤال السئيظ :كيف يمكن تصميم برنامج تعلم مصغر نقال قائم علً الفيديى التفاعلي
(المتزامن ،وغير المتزامن)؟ وما فاعليته في تنمية مهارات التعلم المىجه
ذاتيًا لدي طالب كلية التربية؟
األضئلة الفسعية :وتفرع عن السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

ذاتيا الالزمة لطالب الفرقة الثانية بكمية التربية جامعة
 -2ما ميارات التعمم الموجو ً
دمنيور؟
 -1ما معايير تصميم برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي (المتزامن،
ذاتيا لدى طالب كمية التربية؟
وغير المتزامن) لتنمية التحصيل وميارات التعمم الموجو ً
 -0ما التصميم التعميمي لبرنامج المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي (المتزامن،
ذاتيا لدى طالب كمية التربية؟
وغير المتزامن) لتنمية التحصيل وميارات التعمم الموجو ً
 -1ما فعالية برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي المتزامن في تنمية
التحصيل في مقرر تكنولوجيا التعميم( )2لدى طالب الفرقة الثانية بكمية التربية؟
 -2ما فعالية برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي المتزامن في تنمية
ذاتيا لدى طالب كمية التربية؟
ميارات التعمم الموجو ً
 -3ما فعالية برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي غير المتزامن في
تنمية التحصيل في مقرر تكنولوجيا التعميم( )2لدى طالب الفرقة الثانية بكمية التربية؟
 -4ما فعالية برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي غير المتزامن في
ذاتيا لدى طالب كمية التربية؟
تنمية ميارات التعمم الموجو ً

عيية البخح:

تمثمث عينة البحث في ( )235طالب وطالبة من طالب الفرقة الثانية عام ،بكمية
التربية ،جامعة دمنيور ،في الفصل الدراسي الثاني ،لمعام الجامعي 1313/1326م ،وقُسموا
ائيا إلى ثالث مجموعات:
عشو ً
طالبا وطالبة.
 المجموعة التجريبية األولىً )23( :
طالبا وطالبة.
 المجموعة التجريبية الثانيةً )23( :
طالبا وطالبة.
 المجموعة الضابطة (ً )23
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متغريات البخح:
تضمن البحث الحالي المتغيرات التالية:
 المتغير المستقل وتمثل في :برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديو
المتغير تم تقديم محتوى البرنامج من خاللو بصورتين مختمفتين عمى
التفاعمي ،وىذا ُ
النحو التالي:
 صورة فيديوىات تفاعمية متزامنة.
 صورة فيديوىات تفاعمية غير متزامنة.
 المتغيرات التابعة وتمثمت في:
 التحصيل في مقرر تكنولوجيا التعميم(.)2
ذاتيا لدى طالب كمية التربية.
 ميارات التعمم الموجو ً

حدود البخح:

اقتصر البحث الحالي عمى:
 تقديم موضوعات مقرر :تكنولوجيا التعميم()2؛ حيث إن اليدف الرئيس ليذا المقرر
يتمثل في إ كساب الطالب المعارف النظرية الحديثة المرتبطة بأدوات وتطبيقات
تكنولوحيا التعميم ،فضال عن تنمية ميارات الطالب في إنتاج وسائل تعميمية تخدم
أغراض تعميمية محددة في مادة التخصص.

ميَج البخح:
نظر لكون البحث الحالي ُيعد من البحوث التطويرية؛ لذلك فقد استخدم الباحث
ًا
مناىج البحث الثالثة التالية:
 -2المنيج الوصفي :واستخدمو الباحث في تحديد معايير تصميم برنامج التعمم المصغر
النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي (المتزامن ،وغير المتزامن).
 -1منيج تطوير المنظومات التعميمية :واستخدمو الباحث في تصميم وتطوير برنامج التعمم
المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي (المتزامن ،وغير المتزامن) ،وذلك باالعتماد
عمى نموذج عبد المطيف الجزار ) Elgazzar (2014لمتصميم التعميمي.
 -0المنيج التجريبي :واستخدمو الباحث في تنفيذ تجربة البحث.
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التصنيه التجسييب:
اعتمد البحث عمى التصميم التجريبي :تصميم المجموعتين التجريبتين والمجموعة
الضابطة ذات االختبار القبمي-البعدي  ،Pre-test post-test designويمكن التعبير عن
التصميم التجريبي لمبحث بالشكل التالي:
O2

)X(Exper1

O1

R

O2

)X(Exper2

O1

R

O2

Control

O1

R

شكم ( )1انزظًُى انزغشَجٍ نزغشثخ انجحش

حيث تشير:
 )XExper1( إلى المعالجة التجريبية الخاصة بالمجموعة األولى ،والمتمثمة في تقديم
برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي (المتزامن).
 )XExper2( إلى المعالجة التجريبية الخاصة بالمجموعة التجريبية الثانية ،والمتمثمة
في تقديم برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي (غير المتزامن).
 )O1( إلى التطبيق القبمي ألدوات البحث.
 )O2( إلى التطبيق البعدي ألدوات البحث.

أدوات البخح:
لمحصول عمى البيانات قام الباحث بتصميم األدوات التالية:
 االختبار التحصيمي في مقرر تكنولوجيا التعميم(.)2
ذاتيا.
 مقياس ميارات التعمم الموجو ً
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فسوض البخح:
سعى البحث الختبار صحة الفروض التالية:
إحصائيا بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية األولى،
 .1ال يوجد فرق دال
ً
بعديا في نتائج االختبار التحصيمي لمقرر تكنولوجيا
ودرجات طالب المجموعة الضابطة ً
التعميم(.)2

إحصائيا بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية الثانية،
 .2ال يوجد فرق دال
ً
ديا في نتائج االختبار التحصيمي لمقرر تكنولوجيا
ودرجات طالب المجموعة الضابطة بع ً
التعميم(.)2

إحصائيا بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية األولى،
 .3ال يوجد فرق دال
ً
بعديا في نتائج االختبار التحصيمي لمقرر
ودرجات طالب المجموعة التجريبية الثانية
ً
تكنولوجيا التعميم(.)2

 .4ال يوجد فرق دال إحصائ ًيا بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية األولى،
ذاتيا.
بعديا في نتائج مقياس ميارات التعمم الموجو ً
ودرجات طالب المجموعة الضابطة ً
إحصائيا بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية الثانية،
 .5ال يوجد فرق دال
ً
ذاتيا.
بعديا في نتائج مقياس ميارات التعمم الموجو ً
ودرجات طالب المجموعة الضابطة ً
إحصائيا بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية األولى،
 .6ال يوجد فرق دال
ً
بعديا في نتائج مقياس ميارات التعمم الموجو
ودرجات طالب المجموعة التجريبية الثانية ً
ذاتيا.
ً

أٍنية البخح:
تمثمت أىمية البحث في النقاط التالية:
أ -الكشف عن أفضل طرق تقديم المحتوى الخاص بالتعمم المصغر في بيئات التعمم النقال.
ذاتيا.
ب -توجيو أنظار المعممين إلى أىمية اكتساب ميارات التعمم الموجو ً

ج -تصميم برنامج تعمم يعتمد في األساس عمى أحد توجيات تكنولوجيا التعميم الحديثة
المتمثمة في :التعمم المصغر ،وتقديم البرنامج في بيئة التعمم النقال ،األمر الذي يتماشى
مع طبيعة متعمم األلفية الثالثة.
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د– تصميم بيئات تعمم متمركزة حول المتعمم بما يشجعو عمى اكتساب ميارات التعمم الموجو
ذاتيا.
ً

خطوات البخح:
سار البحث وفقًا لمخطوات التالية:

 -2تم مسح الدراسات السابقة واألدبيات ذات الصمة بمتغيرات البحث (المستقمة ،والتابعة).
صممت أدوات البحث المتمثمة في :االختبار التحصيمي في مقرر تكنولوجيا التعميم(،)2
ُ -1
ذاتيا ،وقُننت ىذه األدوات من خالل حساب صدقيا من
ومقياس ميارات التعمم الموجو ً
خالل المحكمين ،وثباتيا عبر التطبيق االستطالعي ليذه األدوات عمى عينة مماثمة

لعينة البحث من طالب الفرقة الثانية بكمية التربية بدمنيور.
صممت أدوات المعالجة التجريبية والمتمثمة في:
ُ -0
 تجييز الصورة األولى لبرنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديوىات التفاعميةالمتزامنة ،بحيث تضمنت ىذه الصورة تقديم محتوى مقرر تكنولوجيا التعميم( )2لطالب
الفرقة الثانية (جميع الشعب) بكمية التربية جامعة دمنيور (المجموعة التجريبية
األولى) من خالل االعتماد عمى أحد تطبيقات البث المباشر (صوت وصورة) وتمثل
ذلك في اختيار تطبيق  ،Jitsi meetمع تضمين كل لقاء مجموعة من األسئمة
التفاعمية تتخمل عرض الفيديو بمعدل سؤال كل ( )23دقائق ،ويتطمب ىذا السؤال
صوتيا مع وجود تغذية راجعة فورية من ميسر التعمم في
كتبايا ،أو
تفاعل الطالب إما
ً
ً
نياية كل عنصر ،وقبل االنتقال لمعنصر التالي.
 تجييز الصورة الثانية لبرنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديوىات التفاعميةغير المتزامنة ،بحيث تضمنت ىذه الصورة تقديم محتوى مقرر تكنولوجيا التعميم()2
لطالب الفرقة الثانية (جميع الشعب) بكمية التربية جامعة دمنيور (المجموعة
التجريبية الثانية) من خالل االعتماد عمى تسجيل مجموعة الفيديوىات التفاعمية التي
ال تزيد الفترة الزمنية الخاصة بكل منيا عن ( )23دقائق ،مع توظيف موقع Ed

 puzzleإلضافة سؤال في نياية كل فيديو ،ويتطمب ىذا السؤال إجابة كل طالب إما
صوتيا ،ويتم إضافة قناة "تميجرام"  Telegramلمبرنامج لرفع ىذه الفيديوىات
كتاب ًيا ،أو
ً
عمييا وارساليا لمطالب لتكون متاحة أماميم في أي وقت ،مع وجود تغذية راجعة
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نيائية من ميسر التعمم عمى كافة إجابات الطالب بشكل كمي في نياية األسبوع
الخاص بالمحاضرة.
 -1اُختيرت عينة البحث وقُسمت بشكل عشوائي إلى ثالث مجموعات(التجريبية األولى،
قبميا عمى المجموعات الثالثة
والتجريبية الثانية ،والضابطة) وطُبقت أدوات البحث ً
بتاريخ :األحد  23فبراير 1313م.

 -2طُبقت تجربة البحث خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي1313/1326 :م،
وتجدر اإلشارة إلى أنو اُستمر في تطبيق تجربة البحث حتى أثناء فترة تعميق الدراسة.

بعديا عمى المجموعات الثالثة بتاريخ بتاريخ :األحد  23مايو
 -3تم تطبيق أدوات البحث ً
1313م.

ُ -4و ِّ
تمييدا لموصول إلى النتائج ،والخروج
إحصائيا
ظف برنامج  SPSSلمعالجة البيانات
ً
ً
بمجموعة من التوصيات ،والمقترحات.

مصطلخات البخح:
تمثمت أىم مصطمحات البحث فيما يمي:
 التعله املصغس :صورة من صور التعمم تحدث عند تقديم المحتوى في صورة وحدات تعمم
صغيرة ،وأنشطة تعمم قصيرة المدى ،وذلك باستخدام مختمف الوسائط الرقمية ،والتي من
بينيا :أدوات الجيل الثاني لمويب ،والفيديوىات التفاعمية؛ وذلك بيدف إكساب الطالب
المعارف والميارات التي تساعدىم عمى بناء المعرفة الجديدة ).(Hanson, 2018
ائيا عمى أنو :تقديم المحتوى التعميمي
 الفيديو التفاعلي املتصامً :يمكن تعريفو إجر ً
باالعتماد عمى الصوت ،والصورة ،والحركة ،مع طرح مجموعة من األسئمة وتمقي إجابات
الطالب ،وذلك من خالل توظيف أحد تطبيقات التواصل الحي ) ،(Jitsi meetوفي حضور
كافة أطراف الموقف التعميمي في نفس توقيت حدوث التعمم.
ائيا عمى أنو :تقديم المحتوى التعميمي
 الفيديو التفاعلي غري املتصامً :يمكن تعسيفُ إجر ً
باال عتماد عمى الصوت ،والصورة ،والحركة مع طرح مجموعة من األسئمة وتمقي إجابات
الطالب ،وذلك من خالل توظيف أحد مواقع تصميم الفيديو التفاعمي ) ،(Edpuzzleدون
اشتراط حضور كافة أطراف الموقف التعميمي في نفس توقيت حدوث التعمم.
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 التعله املوجُ ذاتيًا self - directed learning :ىو العممية التي يكون فييا المتعمم
مسؤوال عن تخطيط ،وتنفيذ ،وتقييم تعممو الخاص ،ويعمل باستقاللية ،أو بمساعدة
اآلخرين؛ لتحقيق أىداف التعمم المحددة مسبقًا (.)Williamson, 2007

اإلطاز اليظسي والدزاضات الطابكة:
يتناول اإلطار النظري والدراسات السابقة مجموعة من المحاور ،تتمثل في :تصميم
ذاتيا ،وفي األخير يتم
التعمم المصغر النقال ،والتعريف بالفيديو التفاعمي ،والتعمم الموجو ً
عرض نموذج التصميم التعميمي المستخدم في ىذا البحث ،وذلك عمى النحو التالي:

احملوز األول :تصنيه التعله املصغس اليكال
يتناول ىذا المحور التعريف بالتعمم المصغر ،والتفريق بينو وبين المحتوى المصغر،
فضال عن الفرق بين التعمم المصغر والتعمم الكمي ،وعرض لمميزات التعمم المصغر ،وتوضيح
لطرق تقديمو ،وأىم أبعاده ،مع توضيح العالقة بين التعمم المصغر وأدوات الجيل الثاني
لمويب ،مع توضيح كيفية ت قديم التعمم المصغر في بيئة التعمم النقال ،وفي األخير تُعرض
مجموعة الدراسات التي تناولت فاعمية التعمم المصغر النقال وذلك عمى النحو التالي:

 - 1تعسيف التعله املصغس:
يرتبط التعمم المصغر ببذل جيد أقل من المتعمم ،وباستيالك أقل لموقت ،وبوحدات
صغيرة من المحتوى ،فيو يرتكز في األساس عمى تحصيل معمومات مختصرة قائمة عمى
جدا & (Kamilali
مصادر اإلنترنت؛ حيث يتم تقديم المحتوى من خالل مصادر قصيرة ً

نظر لحداثة ىذا المفيوم؛ فقد أشار
) .Sofianopoulou, 2015وتتعدد تعريفات التعمم المصغر؛ ًا
"ىج" ) Hug (2005إلى التعمم المصغر عمى أنو أنشطة تعمم تعتمد عمى وحدات التعمم
نسبيا .كما عرف "ليندنر") Lindner (2007التعمم
المصغرة ،والتي تحدث في وقت قصير
ً
المصغر عمى أنو :شكل جديد من أشكال التعمم ،يعتمد عمى المحتوى المصغر ،والوسائط
المتعددة المصغرة .وأضاف "بروك" وآخرون ) Bruck et al.(2012أن التعمم المصغر ىو إحدى
وسائل التعمم التي تركز عمى وحدات تعمم صغيرة في بيئة رقمية .كما عرفو "خروجن"
)Khurgin (2015عمى أنو قيام الفرد بممارسة التعمم مع تطبيق ما تعممو في صورة خطوات
صغيرة مركزة ،وكل خطوة من ىذه الخطوات ليا ىدف تعميمي خاص بيا ،مع مراعاة أن يكون
أشكاال كثيرة ،مثل :فيديو قصير يشرح
قصير قدر اإلمكان ،وتمك الخطوات قد تأخذ
ًا
ذلك اليدف
ً
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قصير يساعد في تذكر ىذا المفيوم ،أو ميمة قصيرة يطبقيا
ًا
اختبار
ًا
احدا ،أو
مفيوما و ً
ً
المتعمم .وفي التعمم المصغر يقرر المتعممون ما يتعممونو ،ووقت التعمم ،والمحتوى ،والمنيج،
والشكل ،والعممية .وىدف التعمم المصغر في النياية  -ميما اختمفت التعريفات -ىو اكتساب
المعارف والميارات التي يمكن أن تحدث بشكل يومي ).(Jomah et al., 2016
 - 2التعله املصغس واحملتوى املصغس :micro-content
يقصد بالمحتوى المصغر :وحدة صغيرة من المعمومات الرقمية ،فيو عبارة عن محتوى
منظم غير قابل لمتجزئة ،يركز عمى شيء واحد ،ولو عنوان مميز ،وبالتالي يجمع المحتوى
المصغر كل المعمومات المتعمقة بشيء معين في إيجاز شديد (Buchem & Hamelmann,

ويستخدم المحتوى المصغر لإلشارة إلى المحتوى الذي
)ُ .2010; Souza & Amaral, 2014
احدا ،ويركز عمى تشجيع المتعممين عمى بناء المعرفة بشكل
يقدم فكرة أساسية أو
مفيوما و ً
ً
مشترك من خالل المشاركة النشطة في قراءة مقال أو منشور عبر إحدى صفحات التواصل

االجتماعي .أما أنشطة التعمم المصغر فيي عبارة عن خبرات تعمم قصيرة يقوم بيا المتعممون
أثناء دراسة المحتوى المصغر ،ويشترط في أنشطة التعمم المصغر :أن تكون متمركزة حول
المتعمم .ومن أمثمة المحتوى المصغر :منشورات المدونات ،وصفحات الويكي ،والرسائل
النصية ،وصفحات الفيس بوك ،وتوتير ،والمصادر الرقمية السمعية ،والبصرية ،والمفظية
المنشورة عبر اإلنترنت .ومن ذلك يتضح أن ظيور مصطمح المحتوى المصغر كان نتيجة
انتشار شبكات التعمم االجتماعية ،وبخاصة المدونات .وييدف المحتوى المصغر إلى مواكبة
الممارسات التربوية المبتكرة ،وتمبية متطمبات الحياة المعاصرة ،وتعدد الميام ،مع ضرورة
إنجاز ىذه الميام في وقت قصير (Souza & Amaral, 2014; Kamilali & Sofianopoulou,

).2015
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 -3التعله املصغس والتعله الكلي :macro- learning
فيما يمي مقارنة بين التعمم المصغر والتعمم الكمي :)Giurgiu, 2017) macro- learning
عذول ()2
يمبسَخ ثٍُ انزؼهى انًظغش وانزؼهى انكهٍ
انزؼهى انكهٍ
انزؼهى انًظغش
وعه انًمبسَخ
و
رؼهى سعًٍ.
رؼهى غُش سعًٍ.
عُبق انزؼهى
1
َجذأ يٍ صىاٍَ لهُهخ وًَزذ إنً 15
دلُمخ.
يحزىي يظغش َزكىٌ يٍ يؼهىيبد
يحذدح رشكض ػهً فكشح أو يىضىع
واحذ.
َزى ثُبء انًحزىي ثشكم اعزًبػٍ يٍ
لجم انًزؼهًٍُ يٍ خالل أدواد انزؼهى
اإلنكزشوٍَ ،وأهًهب أدواد انغُم انضبٍَ
نهىَت .

2

انىلذ انًغزههك
نهزؼهى

3

َىع انًحزىي

4

إَشبء انًحزىي

5

رغًُغ انًحزىي

َزى فهى انًحزىي انًظغش ثذوٌ أٌ
يؼهىيبد أو يظبدس إضبفُخ.

6

شكم /ثُُخ يحزىي
انزؼهى

ثُُخ دَُبيُكُخ ويشَخ رُؼذ ثىاعطخ
انًزؼهًٍُ فٍ ػًهُخ انزؼهى.

7

انغًهىس
انًغزهذف

8

دوس انًزؼهى

9

رفبػالد انًزؼهى

عبػبد ػذَذح.
يىدَىالد رؼهى رزكىٌ يٍ أفكبس
ويىضىػبد ػذَذح ورغًؼهب أهذاف
رؼهى وكبئُبد رؼهى.
َزى وضغ وإَشبء انًحزىي يٍ لجم
خجشاء انًبدح انذساعُخ.
رحزبط أهذاف انزؼهى ػبدح إنً يؼهىيبد
إضبفُخ ويظبدس إضبفُخ نهىطىل نفهى
كبيم نهًحزىي.
ثُُخ هشيُخ ورغهغهُخ ويغجمخ
انزخطُظ ،رزكىٌ يٍ ػذد يٍ انىحذاد
وانذسوط ،وكم يُهب َزكىٌ يٍ
يغًىػخ يٍ يظبدس انزؼهى يضم
انُظىص وانظىس وانظىد وانفُذَى.
انًزؼهًىٌ ثهذف اكزغبة وفهى
انًفبهُى واألفكبس انزٍ َضؼهب انخجشاء.
انًزؼهًىٌ يغزههكىٌ نهًحزىي،
وَغؼىٌ نجُبء رظىساد يشبثهخ ِساء
انخجشاء.

انًزؼهًىٌ ثهذف اعزكشبف انًفبهُى
وحم انًشكالد انؼًهُخ.
انًزؼهًىٌ ثبَىٌ نًؼشفزهى ونهًحزىي
يٍ خالل االعزكشبف وانزفبػم
االعزًبػٍ.
رشكض ػهً انزفبػالد االعزًبػُخ ثٍُ
رشكض ػهً رفبػالد انًزؼهى -انًحزىي.
انًزؼهًٍُ.

 - 4مميصات التعله املصغس:
يتمتع التعمم المصغر بدرجة عالية من المرونة؛ حيث يمكن تنفيذه في ظل مجموعة
متنوعة من األساليب التربوية ،مثل :البنائية ،والترابطية ،والسموكية ،والتعمم القائم عمى
الميام ،أو المشكالت ،مثل ىذه الحقيقة تجعل من الممكن لمتعمم المصغر أن يراعي السياقات
التربوية المختمفة ،واحتياجات التعمم وطرق التدريس المتنوعة ،كما يوفر التعمم المصغر –
أيضا -إمكانية التعمم المستمر والواسع االنتشار  ، ubiquitous learningخاصة عند
ً
تقديمو من خالل األجيزة المحمولة .فمن خالل تعرض الطالب المتكرر لنفس المحتوى
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أيضا -أن المحتوى
المصغر القصير يكتسبون مجموعة من المزايا .كما يطمئن الطالب ً -

متاحا إلعادة العرض مرة أخرى بشكل مج أز ،عند حاجتيم إليو في المستقبل إذا لزم
سيكون
ً
األمر).(Hug & Friesen, 2007; Peschl, 2007; Peterson, 2017
عديدا من المميزات والتي من بينيا ما يمي (Kovachev et
كما أن لمتعمم المصغر
ً
):al., 2011; Zhang & Ren, 2011; Meng & Li, 2016
 أنشطتو غير مقيدة بوقت ،أو مكان ،ولكنيا قد تحدث في أي وقت أو مكان من خالل
وحدات تعمم مصغرة.
 يتمتع بمميزات الراحة ،والمرونة ،والقبول من قبل المتعممين.
ُ ي ِّ
مكن األفراد من الوصول إلى ما يبحثون عنو.
 يتم تنفيذه في فترة زمنية قصيرة.
 يتضمن موضوعات بسيطة ومحدودة.
يحدثون معموماتيم باستمرار.
 ممتع وجذاب ،ويجعل المستخدمين يطورون أنفسيم ،و ِّ
 وسيمة لحل المشكالت التي يواجيا المعممون والطالب بشكل يومي.
 يتميز بالتفاعمية وتعدد الميام.
 يساعد عمى تخفيف العبء المعرفي عمى المتعمم ،ويسيل عميو عمميات معالجة
المعمومات.
 يساعد عمى تدعيم التعمم لإلتقان.
 يساعد عمى التغمب عمى مشكالت اإلنترنت ،والتي عادة ما تقف عائقًا أمام تطبيق
مناسبا
التعمم اإللكتروني؛ ألنو ال يتضمن وسائط كبيرة الحجم؛ مما يجعل ىذا النوع
ً
لمتعمم من خالل األجيزة النقالة ذات المساحة التخزينية المحدودة.

 تكمفتو أقل وأسرع في تطبيقو وانتاج محتواه وتحديثو ،وال يحتاج إلى ميزانيات كبيرة.
كبير.
مجيودا ًا
 مناسب لكل الفئات العمرية؛ ألنو ال يتطمب وقتًا أو
ً
 يعتمد عمى تجزئة المعمومات إلى أجزاء صغيرة من خالل االعتماد عمى المصادر
المتاحة عبر اإلنترنت .وبالمقارنة بأنماط التعمم األخرى الطويمة األمد يتميز التعمم
أشكاال مختمفة ،كما يمكن أن يبدأ في أي وقت
المصغر بالمرونة ،ويمكن أن يأخذ
ً
وينتيي كذلك في أي وقت.
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 - 5طسم تكديه التعله املصغس:
ىناك مجموعة من طرق تقديم التعمم المصغر ،والتي منيا بينيا (Milligan et
)al., 2013
 األسئمة القصيرة.
 الرسوم.
 البطاقات التعميمية.
 األلعاب القصيرة.
 السؤال واإلجابة القصيرة.
كما أن الفيديوىات التفاعمية القصيرة تعد من أىم طرق تقديم أنشطة التعمم المصغر؛
حيث إنيا ذات أىمية كبيرة يمكن توضيحيا بالشكل التالي (:)Khurgin, 2015
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شكم ( )2أهًُخ يمبطغ انفُذَى فٍ انزؼهى انًظغش

 - 6أبعاد التعله املصغس:
ىناك أبعاد كثيرة لمتعمم المصغر ،وفيما يمي بعض منيا & (Hug, 2005; Buchem

):Hamelmann, 2010
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 الوقت  :Timeيتم بذل جيد قصير ووقت قابل لمقياس.
بدال من
جدا وموضوعات عمى نطاق ضيق ً
 المحتوى  :Contentوحدات صغيرة ً
الموضوعات المعقدة.
 المنيج الدراسي  :Curriculumجزء من المنيج الدراسي ومواد تعمم غير
رسمية.
 العممية  :Processالعمميات منفصمة ،ومتكررة ،وموقفية .ويتكون التعمم المصغر
من مجموعة من الجمسات ،وكل جمسة تتكون من  22دقيقة ،وتمر بالخطوات
التالية:

 المقدمة :وتشمل ممخص لمموضوع وتعريف بالمشكمة أو وصف لمميمة.
 النشاط :ويشمل التمارين وحل المشكالت أو كتابة أحد النصوص.
 الخاتمة :ويمكن أن يكون عمى شكل مناقشة ،أو سؤال تفكير ،أو تقديم
التغذية الراجعة.
 اإلستراتيجيات  :strategiesىناك إستراتيجيات عديدة لمتعمم المصغر ،من أىميا:
ذاتيا .self-directed learning
إستراتيجية التعمم الموجو ً
 األنشطة  :activitiesتُصمم أنشطة التعمم لتكون متمركزة حول المتعمم ،وينبغي
أن تشجع البيئة التي يحدث فييا التعمم عمى االستكشاف والمشاركة وانشاء

المحتوى .ويشمل التعمم المصغر مجموعة من األنشطة التعاونية ،مثل :رسم
الخرائط الذىنية ،وتحرير النصوص.
 مواد التعمم  :materialsمواد التعمم عبارة عن وصالت أو روابط  Linksلوحدات
المحتوى المصغر.
وجيا لوجو ،أو من خالل استخدام الوسائط المتعددة.
 الوسيط ً :Modality
ويمر التعمم المصغر بمجموعة من الخطوات التي يطمق عمييا العمميات ،وتتمثل في
(:)Mandelli, 2014


تعمم  :Learnتعمم األفكار األساسية حول التعمم المصغر.



طبق  :Applyقم بتطبيق ما تعممتو في مجال التخصص.



تواصل  :Networkتواصل مع الخبراء واألصدقاء.



اختبر  :Measureقس واختبر النتائج واعرضيا عمى الخبراء واألصدقاء.
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وىذه الخطوات يوضحيا شكل ( )0التالي:

شكم ( )3خطىاد وػًهُبد انزؼهى انًظغش (:)Mandelli, 2014

 - 7التعله املصغس وأدوات اجليل الجاىي للويب:
تسيم مواقع التواصل االجتماعي ومختمف أدوات الجيل الثاني لمويب في تدعيم التعمم
المصغر؛ حيث إنيا تساعد عمى تقديم المحتوى في شكل قصير ،ومرن ،كما تدعم التفاعالت
االجتماعية من خالل تشجيع المتعممين عمى التشارك ،وتحمل مسئولية تعمميم ،وىو ما
يتطابق مع مرتكزات التعمم المصغر الذي يشجع عمى المشاركة النشطة من المتعممين في
عممية بناء المحتوى ).)Souza & Amaral, 2014; Giurgiu, 2017
وقد قام "تروبريدج" وآخرون) Trowbridge et al. (2017بتجميع األدوات المتاحة عبر
اإلنترنت ،والتي تدعم التعمم المصغر؛ حيث اعتبروا أن  You Tubeو TedEdوCanva

و Storylineو Piktochartو Wevideoمن األدوات المفيدة في إنشاء مقاطع الفيديو،
والصور ،والرسوم البيانية والوحدات التفاعمية.
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أفكار لتطبيق التعمم المصغر ،ومن خالل مالحظة الشكل يتضح أن
ًا
ويوضح شكل ()1
معظم األفكار ترتبط بأدوات الجيل الثاني لمويب (:)Jomah et al., 2016

شكم ( )4أفكبس نزطجُك انزؼهى انًظغش ثبعزخذاو أدواد انغُم انضبٍَ نهىَت

 - 8التعله املصغس يف بيئة التعله اليكال
إن طبيعة التعمم المصغر تتناسب مع طبيعة األجيزة النقالة؛ فتطبيقات ىذه األجيزة يتم
فضال عن أن تطبيقاتيا محددة ،وتشجع عمى التفاعل االجتماعي ،وأداء
استخداميا بسرعة،
ً
األنشطة الجماعية والفردية) .(Kamilali & Sofianopoulou, 2015وعمى الرغم من أن كال
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التعمم النقال ،والتعمم المصغر يعتمدان عمى تكنولوجيا االتصاالت النقالة والشبكة الالسمكية
واألجيزة النقالة لدعم عممية التعمم فإن التعمم النقال يركز عمى المرونة في زمان ومكان
عممية التعمم ،بينما يركز التعمم المصغر عمى تقميل الوقت ،وتجزئة محتوى التعمم .ويساعد
الجمع بين التعمم المصغر واألجيزة النقالة عمى االستفادة من مميزات التعمم النقال ،والتعمم
المصغر ،وذلك من خالل تمقي المحتوى المصغر من خالل األجيزة النقالة لمتعمم في أي وقت
ومكان ).(Liao & Zhu, 2012; Souza & Amaral, 2014
ومن أمثمة أنشطة التعمم المصغر التي يمكن تنفيذىا في بيئة التعمم النقال ما يمكن
توضيحو بالشكل التالي (:)Jomah et al., 2016

شكل ( )2أمثمة ألنشطة التعمم المصغر في بيئة التعمم النقال
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 - 9فاعلية التعله املصغس اليكال
تتوافق طبيعة مواد التعمم المصغرة ذات الحجم الصغير التي ال تتطمب من المتعمم
قضاء وقت طويل أمام الشاشة مع الخصائص الرئيسة لألجيزة النقالة ذات الحجم الصغير
نظر ألن التعمم النقال
نسبيا لكل من الشاشة ،ولوحة المفاتيح ( ،(Souza & Amaral, 2014و ًا
ً
غالبا يحدث خارج إطار الفصل الدراسي ،فقد يكون من الضروري أحيا ًنا تنزيل مصادر التعمم
ً
مسبقًا من أجل تسييل الوصول إلييا عندما يكون ىناك غياب لتغطية اإلنترنت بسبب
انخفاض النطاق الترددي أو نقص البيانات ،أو حتى المشكالت المرتبطة بعطل فني في منصة

صغير كمما كان من السيل
ًا
التعمم ،وكمما كانت مساحة ىذه المصادر ووقت عرضيا
استردادىا.
وكشفت نتائج الدراسة التي أجريت بغرض الكشف عن جدوى التعمم المصغر النقال في
تعميم الطالب مفردات المغ ة اإلنجميزية عن سيولة االستخدام وتحقيق التفاعمية في الموقف
التعميمي ،فضال عن شعور الطالب باإلنجاز؛ حيث إن ميزة التنقل والطبيعة المصغرة لمصادر
التعمم سيمت عمى المشاركين الوصول إلى التطبيق أثناء العبور أو أوقات االنتظار ،والتي
كانت أكثر األوقات المفضمة لمتعمم التي أشار إلييا المشاركون (.)Dingler et al., 2017
وفي دراسة حول مدى استخدام األجيزة المحمولة من قبل الطالب ،اتضح أن ىناك
جياز محموًال ألغراض أكاديمية
ًا
أكثر من نصف طالب الجامعات األمريكية قد استخدموا
).(Chen & deNoyelles, 2013
يمكن لمطالب باستخدام األجيزة المحمولة مراسمة بعضيم البعض ،أو االتصال
بمعممييم ،أو المشاركة في شبكات التعمم االجتماعية ،ومشاركة األعمال وتبادليا ،أو إجراء
البحوث ،أو االنخراط في إجراءات أخرى لممساعدة في تعزيز تعمميم (Brito, 2012; Junco,

) .2012; Veletsianos & Navarrete, 2012من خالل ىذه األعمال التشاركية ،يمكن تطوير
المعرفة الخاصة بكل طالب (.)Kuo et al., 2014
أشارت نتائج دراسة "ريتجر" ) Rettger (2017إلى أن الطالب ماىرون في التعامل
مع أجيزتيم المحمولة ،ويتقبمون استخداميا في أغراض التعميم العالي؛ حيث يستخدمونيا
بالفعل في التقاط الصور ،وكتابة المالحظات حول المحاضرات ،فضال عن تسجيل التعميمات
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المكتوبة عمى السبورات البيضاء .كما جاءت استجابات المشاركين إيجابية فيما يتعمق
برغبتيم في استقبال محتوى تعميمي عمى أجيزتيم المحمولة.
ولقد استيدفت دراسة "الفقي ومازده") Elfeky & Masadeh (2016تحديد أثر التعمم
النقال في تطوير التحصيل األكاديمي لمطالب ،وكانت النتائج إيجابية لمغاية ،ومشجعة لمطالب
والمعممين؛ حيث إن التعمم من خالل األجيزة النقالة قد ساعد الطالب في الوصول إلى
دروسيم ،وتسميم واجباتيم عبر مجموعات الياتف النقال الخاصة بيم متي وحيثما تواجدوا.
فضال عن إمكانية قيام المعممين بتحميل المواد التعميمية ،وتعيين األدوار ،واجراء المناقشات،
إلكترونيا بسيولة ويسر.
واستقبال واجبات الطالب
ً
كما أشارت نتائج الدراسة التي قام بيا"ريتجر" ) Rettger (2017إلى أن الطالب
ماىرون في استخدام أجيزتيم النقالة ،ويتقبمون استخداميا في التعميم؛ حيث إنيم
يستخدمونيا بالفعل اللتقاط مالحظات حول المحاضرة ،فضال عن التقاط صور لمتعميمات
المكتوبة عمى السبورات البيضاء .كما استجاب بعض المشاركين بشكل إيجابي لتمقي محتوى
تعميمي عمى أجيزتيم النقالة .وأوصت الدراسة بضرورة قيام المؤسسات التعميمية باتخاذ
الخطوات اإلجرائية لمدمج الفعال لألجيزة النقالة في عمميات التعميم والتعمم.
ولقد أجرت جامعة دريسدن لمتكنولوجيا Dresden University of Technology

دراسة لتقصي ما إذا كانت استجابات الطالب واالحتفاظ بمعارفيم قد تحسنت باستخدام محتوى
التعمم المصغر؛ حيث تم تشكيل ثالث مجموعات ،أجابت المجموعة األولى عمى سؤال بعد
قراءة كل فصل من الفصول الستة عشرة لمقرر التعمم اإللكتروني الخاصة بيم ،وأجابت
المجموعة الثانية عمى أربعة أسئمة بعد كل أربعة فصول ،وأجابت المجموعة الثالثة عمى
ثمانية أسئمة بعد دراسة نصف المادة .وأظيرت نتائج الدراسة أن المجموعة األولى التي
درست باستخدام التعمم المصغر ،كانت بحاجة إلى وقت أقل بنسبة  ، 715وحققت أداء أفضل
بنسبة  75.1من المجموعة الثانية ،كما حققت أداء أفضل بنسبة  713من المجموعة الثالثة
).(Giurgiu, 2017
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احملوز الجاىي :الفيديو التفاعلي
يتناول ىذا المحور التعريف بالفيديو التفاعمي ،مع التفريق بين الفيديو الخطي،
والفيديو التفاعمي ،وعرض ألىم مميزات الفيديو التفاعمي ،وأىم أدوات إضافة التفاعمية
لمفيديوىات ،مع توضيح طرق إضافة العناصر التفاعمية لمفيديوىات ،وتوضيح لطرق عرض
الفيديو التفاعمي (المتزامن ،وغير المتزامن) ،وفي األخير يتم عرض ألىم الدراسات التي سعت
لتقصي فاعمية الفيديو التفاعمي ،وذلك عمى النحو التالي:

 - 1تعسيف الفيديوٍات التفاعلية:
يمكن تعريف الفيديو عمى أنو وسيط إلكتروني لتسجيل ،ونسخ ،وتشغيل ،وعرض
الوسائط المرئية ،والمسموعة ،والمتحركة ،كما أنو وسيمة قوية وثرية تُستخدم في التعمم
اإل لكتروني بيدف عرض المعمومات بطريقة جذابة .وأشار كوالس ) Kolås (2015إلى أن
الفيديو التفاعمي يقصد بو مقاطع الفيديو ذات الروابط واألوامر ،ومقاطع الفيديو ذات الكائنات
ثالثية األبعاد ،ومقاطع الفيديو التي تشمل الخرائط التفاعمية ،ومقاطع الفيديو التي تشتمل
عمى االختبارات التفاعمية .كما أن ال فيديو التفاعمي يجب أن يشتمل عمى عناصر إلشراك
المتعممين وتنشيطيم أثناء مشاىدة الفيديو لتعزيز عممية التعمم .ويمكن تعريف الفيديو
التفاعمي عمى أنو ذلك النوع من الفيديو الذي يجعل المشاىد يعمل أثناء مشاىدة الفيديو .أو
أنو الفيديو الذي يضمن مشاركة المستخدم وتفاعمو أثناء المشاىدة .كما يمكن تعريف الفيديو
ذاتيا في الفصل الدراسي & Papadopoulo
التفاعمي عمى أنو أداة تفاعمية لمتعمم الموجو ً

).)Palaigeorgiou, 2016

 - 2الفسم بني الفيديو اخلطي والفيديو التفاعلي:
الفيديو الخطي ىو ذلك النوع من الفيديو الذي يسمح بالضغط عمى أيقونة "تشغيل"
لبدء تشغيل المحتوى ،وايقاف تشغيمو ،واإلرجاع ،وتقديم العرض ،واعادة تشغيل الفيديو،
ولكن ال يوجد خيارات لمتفاعل مع الفيديو الخطي ،فيو يتيح فقط إمكانية التحكم.
أما الفيديو التفاعمي فيو الذي يمنح المشاىد القدرة عمى التفاعل من خالل مجموعة
من األدوات ،مثل :النقر ،والسحب ،والتمرير ،واإليماءات ،واستكمال اإلجراءات الرقمية األخرى
لمتفاعل مع محتوى الفيديو .وىو أحد تقنيات الفيديو الرقمية غير الخطية التي تسمح لمطالب
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باالىتمام الكامل بالمواد التعميمية ومراجعة كل مقطع من مقاطع الفيديو عدة مرات (Dimou

).et al., 2009

 - 3مميصات الفيديوٍات التفاعلية:
من بين أىم مميزات الفيديوىات التفاعمية ما يمي (Chen, 2012; Pendell et al.,
2013; Papadopoulo & Palaigeorgiou, 2016; Zalipour, 2016; Gedera & Zalipour,

):2018

 تتيح لمطالب فرصة التحكم في المادة المعروضة من خالل إيقاف العرض ،واعادة التشغيل.
 تزيد من فرص تعمم الطالب ،وتحسن من كفاءة العممية التعميمية ،وتزيد من رضا المتعمم.
 تزيد من معدل تفاعل الطالب مع محتوى التعمم.

 تسيم في تحويل دور الطالب من متمقين سمبيين إلى مشاركين نشطين.
ذاتيا.
 تشجع الطالب عمى مواصمة التعمم الموجو ً

 تساعد إمكانية التحكم في عرض الفيديو عمى تقميل العبء المعرفي.
 تعطي الطالب الحرية لتعمم محتوى جديد بدون قمق أو خوف.

 تمكن الطالب من فيم المفاىيم المعقدة من خالل عرض الصور والنصوص.

- 4أدوات إضافة التفاعلية للفيديوٍات:
ومن بين ىذه البرامج ،والتطبيقات واألدوات ما يمي ):(Kolås, 2015; Shahrokni, 2018

 EduCanon و  :EdPuzzleويمكن من خالل ىذه األدوات إضافة التفاعمية لمفيديوىات
المختمفة ،مثل إضافة سؤال أمام الطالب قبل بداية الفيديو أو أثنائو أو في نيايتو .ويجب
عمى الطالب اإلجابة عمى السؤال إلكمال مشاىدة الفيديو.

 :PlayPosit وىو أداة قائمة عمى الويب تسمح بإضافة االختبارات القصيرة لمفيديوىات
التعميمية ،ومنتديات المناقشة ،واستطالع الرأي.

 :YouTube يتميز بقدرة تفاعمية محدودة ،مثل إضافة روابط لفيديوىات جديدة.


 :MediaSiteيمكن من خاللو إضافة استطالع رأي أو تصويت لمفيديو.

 :Camtasia Studio وىو برنامج يسمح بإضافة الروابط لمفيديو ،واالختبارات القصيرة
لمقاطع الفيديو.

 :HapYak وىو أداة قائمة عمى الويب تسمح بإضافة الصور ،والرسوم ،واالختبارات
لمفيديو.
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 :PopcornMaker وىو أداة قائمة عمى الويب تسمح بإضافة الكائنات المتحركة ثالثية
األبعاد لمقاطع الفيديو.

ويمكن التعبير عن تمك األدوات بالشكل التالي:

شكم ( )6أدواد إضبفخ انزفبػهُخ نهفُذَىهبد

 - 5طسم إضافة العياصس التفاعلية للفيديوٍات:
أدوات الفيديوىات التفاعمية ىي برمجيات تساعد المستخدم عمى إثراء مقاطع الفيديو
من خالل إضافة األسئمة والعناصر األخرى ،مثل :الصور ،والنصوص ،والروابط لمصادر
أخرى .ومعظم ىذه األدوات يتم استخداميا لألغراض التعميمية (.)BAKLA, 2017
وىناك عديد من الطرق إلضافة العناصر التفاعمية لمفيديوىات ،ومنيا (:)Zalipour, 2016

 األسئمة المضمنة.
 المناقشات.
 تمقي التغذية الراجعة الفورية.
وىناك تصنيف أخر لمعناصر التفاعمية في الفيديو):(Kazanidis et al., 2018
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 .2األسئمة المضمنة  :Embedded questionsوىي أشير أنواع العناصر التفاعمية؛
حيث تقدم األسئمة لمطالب مع التغذية الراجعة .وتعزز األسئمة مشاركة الطالب ،كما
تُعد في نفس الوقت أداة لمتقويم .وىناك ثالثة أنواع من األسئمة:
 األسئمة البالغية :وتيدف لمكشف عن المعتقدات ،واآلراء ،والمفاىيم الخاطئة حول
دائما إلى إجابة ولكنو يستخدم
موضوع ما .وىذا النوع من األسئمة ال يحتاج ً
لتحفيز التفكير النقدي.
اعتمادا عمى المعرفة السابقة،
 األسئمة االستقرائية :تتطمب تفسير الفرضيات
ً
وتيدف إلى بناء التفسيرات وتعزيز المعرفة.
 األسئمة التقويمية :تيدف إلى تقويم تعمم الطالب.
 .1المالحظات  :Annotationsتسمح لمطالب بترك التعميقات أو المالحظات عند مقاطع
رموز أو رسومات
ًا
صور أو
ًا
معينة من الفيديو .ويمكن أن تكون التعميقات التوضيحية
نصوصا .ومن خالل المالحظات يستطيع الطالب التعبير عن أفكارىم ،ويعزز
أو
ً
شعور المشاىد بممكية الفيديو.
نظر ألن الفيديوىات تكون موجية لجميور متنوع
 .0الشروح التوضيحية ً :Captionsا
من األفراد ،فإن الشروح التوضيحية تساعد عمى تقديم المحتوى لمطالب من خالل
اعتمادا عمى فيميم واحتياجاتيم التعميمية .وبالتالي ،تراعي
مستويات متنوعة
ً

الفروق الفردية بين المتعممين.

 .1التمخيص  :Summarizationوذلك من خالل عرض ممخص لمفيديو في صورة مقطع
صغير أو مخطط نصي لمفيديو كمو .ويساعد ىذا الممخص عمى زيادة تفاعل
المتعممين مع الفيديو ،وتنظيم المعمومات.
 .2الروابط التشعبية  :Hyperlinksويوجد نوعان من االرتباطات التشعبية في الفيديو:
 روابط الفيديو الداخمية :تساعد الطالب عمى تصفح محتوى الفيديو بسرعة.
 روابط الفيديو الخارجية :لمصادر تعميمية أخرى.
ويمكن التعبير عن ىذه العناصر بالشكل التالي:
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شكم ( )7ػُبطش انزفبػهُخ فٍ انفُذَى انزفبػهٍ

 - 6طسم عسض الفيديو التفاعلي (املتصامً ،وغري املتصامً):

ىناك عدة طرق لعرض الفيديوىات التفاعمية ،ومن بين أشير ىذه الطرق ما ُوظِّف

في تقديم موضوعات برنامج التعمم المصغر النقال -موضوع البحث الحالي -وىي طريقة
توضيحا لياتين الطريقتين:
العرض المتزامن ،وغير المتزامن ،وفيما يمي
ً

أ  -الفيديوٍات التفاعلية (املتصامية):

يشير استخدام الفيديوىات التفاعمية المتزامنة (المباشرة) ،إلى تواجد المشاركين في
نفس الوقت ،حتى مع اختالف أماكن تواجدىم .وتتيح ىذه الفيديوىات المتزامنة لممشاركين
التعمم من بعضيم البعض ،فضال عن التعاون مع ميسر التعمم لمحصول عمى المساعدة ،كما
تساعد الطالب في اإلجابة الفورية عن األسئمة المطروحة .ومن أمثمة التطبيقات التي يمكن
توظيفيا في بيئات التعمم النقال لتقديم خدمات الفيديو التفاعمي المتزامن :تطبيق Jitsi
 ،meetوتطبيق  ،Webexوتطبيق  ،Zoomوتطبيق  ،Microsoft Teamsولقد اُختير
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تطبيق  Jitsi meetكأحد تطبيقات التواصل الحي (المباشر) في برنامج التعمم المصغر النقال
لألسباب التالية:


تطبيق مجاني وسيل االستخدام وال يتطمب إجراءات تسجيل معقدة.



متاح عمى جميع أنظمة تشغيل اليواتف الذكية سواء  Androidأو .IOS



يسمح بمشاركة عدد غير محدود من الطالب في وقت واحد.



المساحة الزمنية الخاصة بالمقاء غير محددة بفترة زمنية .Unlimited time



يمكن من خاللو مشاركة مصادر التعمم مع الطالب حال استخدامو الحاسب اآللي.



يتيح فرصة تسجيل المقاء حال استخدام الحاسب اآللي.



يدعم التدريس بمختمف المغات ،ومن بينيا :المغة العربية ،والمغة اإلنجميزية ،والمغة
الفرنسية.



يسمح بالتفاعل بالصوت والصورة عن بعد ،ويتيح إمكانية التحكم في الصوت والصورة
بسيولة لكافة المشاركين.



يسمح بمشاركة ممفات مع الطالب أثناء عرض الموقف التعميمي ،وىذه الممفات قد



عروضا تعميمية لشرح موضوع التعمم.
تتضمن
ً
يتيح لممعمم فرصة التحاور الكتابي  Chattingأثناء التواصل مع الطالب.
ويشير الشكل التالي إلى شاشة تطبيق  Jitsi meetفي بيئة التعمم النقال:

شكم ( )8انشبشخ انخبطخ ثزطجُك  Jitsi meetفٍ ثُئخ انزؼهى انُمبل

وتجدر اإلشارة إلى أنو ُيمكن تسجيل الجمسات المتزامنة ،مما يجعميا مفيدة لألفراد
الذين ال يمكنيم حضور جمسة التعمم المباشر أو الذين يرغبون في مشاىدة الجمسة مرة
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أخرى ،ولكن من الميم مالحظة أن الجمسات المسجمة لم تعد تتضمن التفاعالت الحية في
الوقت الفعمي .ونتيجة لذلك ،ال تحتوي الجمسات المتزامنة المسجمة عمى مميزات التفاعل
الفورية.

ب  -الفيديوٍات التفاعلية (غري املتصامية)
ُيحقق تقديم الفيديوىات التقاعمية غير المتزامنة عنصر المرونة في زمان حدوث
مصحوبا بالصوت ،والصورة ،والفيديو المسجل في
التعمم؛ حيث ُيعرض المحتوى التعميمي
ً
غالبا ما يطمق عمى البرامج المستخدمة في إنشاء ىذه
الوقت الذي يختاره المتعمم بنفسو .و ً
النوعية من الفيديوىات برامج التأليف .ومن أمثمة تمك البرامج :برنامج ،Adobe Premiere

وبرنامج  ،Camtasia Studioوبرنامج  ،Adobe Captivateوبرنامج ،Articulate Studio 13
وبرنامج  .Trivantis Lectoraكما أن ىناك مواقع  Websitesمثل :موقع  Ed puzzleالذي
يمكن من خاللو إضافة أدوات التفاعل لمفيديوىات ،سواء كانت أسئمة ،أو تعميقات ،أو تغذية
راجعة لمطالب تتخمل عرض الفيديو التعميمي ،والشكل التالي يوضح شاشة موقع Ed puzzle

المستخدم في إنشاء مقاطع الفيديو التفاعمي غير المتزامن في برنامج التعمم المصغر النقال:

شكم ( )9انشبشخ انخبطخ ثًىلغ Edpuzzle
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 - 7فاعلية الفيديو التفاعلي:
أجرى تشانج وآخرون ( Zhang et al. (2006دراسة تجريبية لدراسة الفعالية بين
بيئات التعمم المختمفة ،ثالث منيا بيئات تعمم إلكترونية ،والرابعة في بيئة تعمم تقميدية.
ودرست المجموعة األولى من خالل الفيديو التفاعمي ،بينما درست المجموعة الثانية من
خالل الفيديو غير التفاعمي ،أما المجموعة الثالثة فدرست بدون استخدام الفيديو .وقد أشارت
نتائج الدراسة إلى أن الطالب الذين درسوا باستخدام الفيديو التفاعمي قد حققوا أفضل معدل
لمتعمم من أولئك الذين درسوا من خالل السياقات األخرى ،كما حققوا أفضل مستوى لرضا
المتعممين بين المجموعات الثالثة.
ولقد قام كل من "كوليس" وآخرون ) Cullis, et al.(2006بدراسة تأثير روابط
المحاضرات في الفيديوىات التفاعمية عمى تعزيز عممية التعمم ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى
فاعمية الفيديوىات التفاعمية في تعزيز العممية التعميمية ،وتشجيع مشاركة الطالب.
كما أوضحت نتائج دراسة "سيسكو" ) Cisco (2011أن استخدام التكنولوجيا التفاعمية
المتمثمة في الفيديو التفاعمي ،ومختمف أشكال الوسائط المتعددة التفاعمية قد أسفر عن
مزيدا من
تحسين عمميتي التعميم والتعمم لمطالب؛ حيث وفرت المواد التفاعمية لممعممين
ً
الفرص لموصول لمواد تعميمية جديدة ساىمت في إثراء المحتوى التعميمي.
وقام " بابادوبولو" و"باالجورجيو" ) Papadopoulo & Palaigeorgiou (2016بدراسة
ذاتيا من خالل
تأثير بيئة تعمم إلكتروني قائمة عمى الفيديو التفاعمي عمى التعمم الموجو ً
طالبا وطالبة من طالب المرحمة
استخدام أجيزة التابمت .وتكونت عينة الدراسة من 15
ً

الجامعية .وقام الطالب بالدراسة عبر بيئة التعمم اإللكتروني من خالل مسارات التعمم وبدون
أي توجيو .وتم جمع البيانات من خالل االستبيان ،ومالحظة الباحثين ،وآراء الطالب
المشاركين في البحث كمتعممين ومعممين مستقبميين .وقد أشارت نتائج الدراسة إلى فاعمية
بيئة التعمم اإللكتروني والفيديوىات التفاعمية في عممية التعمم ،وأظير الطالب حماسيم

لطريقة التعمم الجديدة.
كما أشارت نتائج دراسة "جديرا" و"زاليبور" ) Gedera & Zalipour (2018إلى أن
استخدام مقاطع الفيديو التفاعمية في التدريس والتعمم يؤدي إلى تحقيق نتائج تعمم إيجابية؛
شعور بالتحكم والسيطرة عمى عممية تعمميم.
ًا
حيث منحت الطالب
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 - 3احملوز الجالح :التعله املوجُ ذاتيًا
ذاتيا ،وأىميتو ،وخصائص الطالب
يتناول ىذا المحور :التعريف بالتعمم الموجو ً
ذاتيا ،وتوضيح العالقة بين التعمم
ذاتيا ،مع تحديد أىم ميارات التعمم الموجو ً
الموجيين ً
ذاتيا واستخدام التكنولوجيا ،وعرض الدراسات التي أشارت إلى فاعمية استخدام أدوات
الموجو ً
ذاتيا ،وذلك عمى النحو التالي:
الجيل الثاني لمويب في تحقيق التعمم الموجو ً

 - 1تعسيف التعله املوجُ ذاتيًا:

أساسيا من عوامل تحسين جودة تعمم الطالب في
ذاتيا عامال
ً
ُيعد التعمم الموجو ً
مرحمة التعميم العالي من أجل إعدادىم بشكل جيد لممستقبل ،فمكي ينجح الطالب في الدراسة
بالمرحمة الجامعية ،يجب أن يطوروا مياراتيم ليصبحوا متعممين ذاتيين .وشممت ىذه
الميارات :تحديد أىداف التعمم ،وتقييم ما إذا كانت أىداف التعمم تتحقق ،واعادة التخطيط
عرف كل من "إنجمش" و"كيتسانتوس" English & Kitsantas
ً
اعتمادا عمى التقييم .ولقد ّ

ذاتيا عمى أنو :مشاركة الطالب في عمميات التعمم التي يحددونيا
) (2013التعمم الموجو ً
متعمما مستقال .كما
بأنفسيم .ويركز ىذا التعريف عمى أىمية الدافع والميارات؛ لكي تكون
ً

ذاتيا عمى أنو :عممية التعمم التي
عرف "كارتر" )ً – Carter (2015
أيضا -التعمم الموجو ً
ّ
يتحمل فييا المتعمم المسئولية األساسية عن تخطيط ،وتنفيذ ،وتقييم مشروع تعميمي ما؛ حيث
أيضا -متى يجب االستمرار،
يقوم المتعمم باختيار ما يجب تعممو ،وكيفية التعمم ،ويقرر – ً
وموعد إنياء مشروع التعمم.

 - 2أٍنية التعله املوجُ ذاتيًا:
طا مسبقًا لمتعمم مدى الحياة
ذاتيا أىمية كبيرة؛ حيث إنو يمثل شر ً
لمتعمم الموجو ً
) .(Loyens et al., 2008كما أنو يتيح لمطالب لعب دور أكبر في تخطيط عممية التعمم
) .(Czabanowska et al., 2012وىو عامل أساسي من عوامل تنمية التفكير الناقد لدى
الطالب ،كما أنو ُي ّمكن الطالب من التحكم في تعمميم من خالل تحديد ماذا ،وكيف يتعممون،
مع أو بدون دعم اآلخرين ) .(Merriam & Bierema, 2014كما يسيم في :تحسين طرق
التعميم والتعمم ،وتمبية احتياجات المتعممين الكبار ،وتوفير فرص التعمم مدى الحياة ،وزيادة
إنتاجية الطالب  ،وزيادة معدل دافعيتيم ،وتشجيع استقالليتيم في التعمم ،فضال عن زيادة
ذاتيا يشير
معدالت احتفاظيم بالمعمومات ) .(Carter, 2015وىذا ال يعني أن التعمم الموجو ً
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أيضا -السماح لمطالب
فقط إلى التعمم الذي يشارك فيو المتعممون بشكل فردي ،بل يتضمن ً -

بفرصة التعمم من خالل التعاون والتشارك مع األقران ،أو الخبراء ،أو المحاضرين
).(Brookfield, 2009; Merriam & Bierema, 2014

 - 3خصائص الطالب املوجَني ذاتيًا:
ذاتيا ،من بينيا (Gibbons,
ىناك عديد من الخصائص التي تميز التعمم الموجو ً

ذاتيا ىم األشخاص الذين
) )2( :2002; Chou & Chen, 2008االستقاللية :المتعممون الموجيون ً
يمكنيم تحميل أنشطة التعمم الخاصة بيم ،وتخطيطيا ،وتنفيذىا ،وتقييميا بشكل مستقل )1( .اإلدارة
ذاتيا تحديد ما يحتاجون إليو أثناء عممية التعمم ،وتحديد أىداف
الذاتية :يمكن لممتعممين الموجيين ً
التعمم الفردية ،والتحكم في وقتيم وجيدىم في التعمم ،وترتيب التغذية الراجعة لعمميم )0(.الرغبة في

التعمم :لغرض اكتساب المعرفة )1( .حل المشكالت :من أجل تحقيق أفضل مخرجات التعمم ،فيستفيد

ذاتيا من مصادر التعمم المتاحة ،واستراتيجيات التعمم الممكنة لمتغمب عمى
المتعممون الموجيون ً
الصعوبات التي تحدث في عممية التعمم.

ذاتيا ،ىو :المتعمم الذي يظير المبادرة ،واالستقاللية ،والمثابرة في
والمتعمم الموجو ً
التعمم ،ويتحمل مسؤولية تعممو الخاص ،ويتعامل مع المشكالت عمى أنيا تحديات وليست
قادرا عمى التنظيم الذاتي ،ولديو درجة عالية من الفضول ،ولديو رغبة قوية
عقبات ،ويكون ً
في التعمم والتغيير ،وواثق من نفسو ،وينظم وقتو بشكل جيد ،ويحدد مدى تقدمو في التعمم
موجيا نحو اليدف (Guglielmino
بشكل مناسب ،ويستمتع بالتعمم ،ولديو الميل ألن يصبح
ً

).& Hillard, 2007

ذاتيا بمسار التعمم learning trajectory؛ فالمتعمم الموجو
كما ييتم التعمم الموجو ً
قادر عمى تحديد ما يجب تعممو ،وكيف يتعمم عمى أكمل وجو ،كما أنو قادر عمى
ذاتيا يكون ًا
ً
تشخيص حاجات التعمم ،وصياغة أىداف التعمم ،ويحدد ويختار مصادر التعمم البشرية
ذاتيا لديو االستعداد ،واإلرادة؛ ليخطط ،وينفذ،
والمادية .كل ىذا يوضح أن المتعمم الموجو ً
ويكمل تعممو باستقاللية ).(Jossberger et al., 2010
ُ

ذاتيا بمجموعة من
كما يتميز الطالب الذين يمتمكون ميارات التعمم الموجو
ً
الخصائص ،من بينيا :أنيم يتميزون باتباع األسموب العممي ،والتفكير بشكل منطقي ونقدي،
فضال عن قدرتيم عمى العمل بشكل تعاوني ،كما أنيم بطبيعتيم فضوليون ،واجتماعيون،
ولدييم وعي ذاتي يجعميم مسؤولين عن تعمميم ) .(Ekinci, 2005كما أضاف "ىول" Hal
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) (2011أن الطالب الذين يمتمكون ميارات التعمم الذاتي ،يدركون مسؤولياتيم في التعمم؛ مما
غالبا ما يكونون فضوليين،
يجعميم يتصرفون بشكل مستقل دون مساعدة اآلخرين ،كما أنيم ً
وحريصين ،وواثقين من أنفسيم ،وينظمون الوقت بفعالية ،ويخططون إلكمال عمميم بدقة.

 - 4مَازات التعله املوجُ ذاتيًا:
الميم
من أساسيات التعمم أن يمتمك الطالب ميارات جيدة لمتعمم الموجو ً
ذاتيا ،ومن ُ
أن يطور الطالب من دورىم في عممية التعمم بالمراقبة المستمرة لتقدم تعمميم ،وتحديد
مجاالت

القصور

لدييم،

وبذل

جيود

واعية؛

لتحسين

الذات.

ولقد

أشار

ذاتيا عمى أنيا :الميارات،
"ويممسون" ) Williamson (2007إلى ميارات التعمم الموجو ً
ذاتيا ،وحددىا في خمس ميارات أساسية تمثمت
والكفايات الالزمة لمطالب؛ كي يوجو تعممو ً

في:

ذاتيا.
 ميارة الوعي :تمثل فيم الطالب لمعوامل التي تساعدىم ليصبحوا متعممين موجيين ً

 ميارة استخدام إستراتيجيات التعمم :تمثل اإلستراتيجيات المتعددة التي يجب أن يتبناىا
ذاتيا في عمميات تعمميم.
الطالب ليصبحوا موجيين ً
 ميارة تنفيذ أنشطة التعمم :تمثل أنشطة التعمم التي يجب أن يندمج فييا الطالب ليصبحوا
ذاتيا في عمميات تعمميم.
موجيين ً
 ميارة التقييم الذاتي :تمثل قدرات الطالب التي تساعدىم في مراقبة أنشطة تعمميم
الخاصة.
 الميارات البينشخصية :تمثل ميارات الطالب في العالقات البيشخصية (ويقصد بيا
ذاتيا.
ميارات التعامل مع األخرين) التي تُعد
أوليا ليصبحوا متعممين موجيين ً
متطمبا ً
ً
ذاتيا لمطالب بالتحكم في تصميم ،وتنفيذ ،وتقييم عممية
كما يسمح التعمم الموجو ً

ذاتيا ،فإن أمور
التعمم الخاصة بكل منيم ( .)Brookfield, 2009كما أنو في ظل التعمم الموجو ً
مثل :ما الذي يجب تعممو؟ وما أىم مصادر التعمم؟ وما اإلستراتيجيات التي يجب استخداميا؟
وما المعايير التي يجب استخداميا لتقييم نتائج التعمم؟ كل ىذه األمور توجو من قبل الطالب؛
لتعمم ميارات ،ومعارف محددة ).(Brookfield, 2009; Kim et al., 2014
وىذه الميارات ال تنمو وتتطور بشكل تمقائي ،ولكنيا تتطمب دعم أعضاء ىيئة
التدريس الذين يوجيون الطالب لتحديد حاجات التعمم ،وصياغة أىداف التعمم ،والتخطيط
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ذاتيا يعتمد عمى مقدار المساعدة والدعم
لتعمميم .وبالتالي فإن مقدار نمو الطالب الموجيين ً

المقدم ليم ،والذي بدوره البد أن يتناسب مع مستوى ىؤالء الطالب (Jossberger et al.,

).2010
أيضا -وضع أىداف التعمم الخاصة ،وتحديد
ذاتيا ً -
ومن بين ميارات التعمم الموجو ً
مصادر التعمم ،واختيار إستراتيجيات التعمم المناسبة ،مع القدرة عمى التمييز بين األجزاء
الميمة وغير الميمة ،وتكامل المادة مع مختمف المصادر ،وادارة الوقت ،ورصد مدى تحقيق
ُ
مخرجات التعمم ).(Yuhui & Homgxin, 2014
ولقد اتفقت عديد من الدراسات عمى تحديد أىم الميارات األساسية لمتعمم الموجو
ذاتيا عمى النحو التالي (Hains & Smith, 2012; Demir & Yurdugul, 2013; Guiffrida
ً
) )2( :et al., 2013; Kim et al., 2014; Mega et al., 2014ميارات الوعي بعممية التعمم،
( )1ميارات تحديد إستراتيجيات التعمم المناسبة )0( ،ميارات اختيار أنشطة التعمم األساسية،
ذاتيا )2( ،ميارات التعامل مع اآلخرين ،وسوف يسعى البحث الحالي
( )1ميارات تقييم األداء ً
من خالل المعالجة التجريبية إلى محاولة تنمية ىذه الميارات لدى أفراد عينة البحث.

 - 5التعله املوجُ ذاتيًا واضتخداو التكيولوجيا:
ذاتيا
إن استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تقديم خبرات التعمم الموجو ً

ُي ّمكن األفراد من التحكم في تخطيط ،وتنفيذ ،وتقييم التعمم الخاص بيم).(Lee et al., 2014
ومن أمثمة الخدمات التي تقدميا تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتسييل عمميات التعمم
ذاتيا :خدمات التعاون بين األفراد ،والوصول السيل والمستمر إلى مصادر المعمومات
الموجو ً
في جميع أنحاء العالم ،وتشجيع العمل التعاوني بين األشخاص من مختمف التخصصات،
وتطوير القدرات اإلبداعية من خالل توظيف التقنيات الرقمية (Karakas & Manisaligil,

) .2012كما يمكن لبيئات التعمم عبر اإلنترنت - ،online learning environmentعمى وجو
ذاتيا؛ حيث تتيح المرونة الخاصة
الخصوص -أن توفر سياقًا
مالئما لعمميات التعمم الموجو ً
ً
بيذه البيئات تمبية احتياجات الطالب الخاصة في الوقت ،والمكان ،والسرعة الخاصة بيم،
وبالتالي تتيح ليم الحصول عمى مزيد من التحكم في التعمم الخاص بيم ). (Beach, 2017
الممكن لبيئة تعمم جيدة التصميم عبر اإلنترنت (بيئة التعمم الشخصية)
نتيجة لذلك ،فإنو من ُ
وتحكما
اختيار،
القائمة عمى التكنولوجيا المساندة النقالة أن توفر بيئة مرنة ،وفرص تعاون ،و ًا
ً
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في التعمم مما يتييح لطالب الدراسات العميا ذوي اإلعاقات البصرية فرصة متابعة عمميات
ذاتيا بفعالية.
التعمم الموجو ً

 - 6فاعلية اضتخداو أدوات اجليل الجاىي للويب يف حتكيل التعله املوجُ ذاتيًا:
أظيرت نتائج عديد من الدراسات قدرة أدوات الويب  1.3عمى تحقيق التعمم الموجو

ذاتيا .فقد أوضح "روبرتسون" ) Robertson (2011أن طالب الجامعات قد استفادوا من الروابط
ً
التعميمية لممدونات اإللكترونية في اتخاذ المبادرة ،وتحمل المسئولية عن جيود التعمم الخاصة
ومعرفيا .كما توصل كل من "تشالينجان" و"باور"
اجتماعيا،
بيم داخل بيئة داعمة
ً
ً
) Callaghan & Bower (2012إلى أن استخدام مواقع الشبكات االجتماعية داخل المدرسة
الثانوية قد شجع الطالب عمى التعمم الذاتي عن طريق تمكينيم من إكمال الميام بشكل
مستقل ،مع إتاحة الفرصة لمدراسة بشكل تعاوني.
وأشارت نتائج الدراسة التي أجراىا كل من "كيم" وآخرون ) Kim et al. (2014إلى أن
ذاتيا من خالل تمكين الطالب من تحديد أىداف تعميمية
نظام  wikiيدعم التعمم الموجو ً
محددة ،والتفكير في تجاربيم التعميمية ،ومراقبة أنشطتيم ،والتعاون مع الطالب اآلخرين .كما
توصمت نتائج دراسة "حميد" وآخرين ) Hamid et al., (2015إلى أن استخدام األنشطة
التعميمية الخاصة بالشبكات االجتماعية عبر اإلنترنت في التعميم العالي ،قد ّمكن الطالب من
ذاتيا.
اكتشاف معارف جديدة بشكل مستقل وتعاوني ،وىذا مؤشر عمى تحقيق التعمم الموجو ً

وبالتالي ،فمن الواضح أن استخدام أدوات الجيل الثاني لمويب يوفر إمكانات كبيرة لتحقيق

ذاتيا.
التعمم الموجو ً
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 - 4احملوز السابع :منوذج التصنيه التعليني املطتخدو يف البخح احلالي
استخدم البحث الحالي نموذج "الجزار" لمتصميم التعميمي ،والذي يمكن التعبير عنو
بالشكل التالي:

شكم (ًَ )11ىرط انغضاس نهزظًُى انزؼهًٍُ )Elgazzar (2014
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إجساءات البخح
استيدف البحث تصميم برنامج تعمم مصغر نقال قائم عمى الفيديو التفاعمي
ذاتيا لدى
(المتزامن وغير المتزامن) وفاعميتو في تنمية التحصيل وميارات التعمم الموجو ً
طالب كمية التربية ،وبالتالي فإن إجراءات البحث تتضمن ما قام بو الباحث من إجراءات
متسمسمة إلخراج العمل ،وانجازه بالصورة المرجوة ،وتمثمت ىذه الخطوات في :اإلجراءات
ذاتيا الالزمة لطالب الفرقة الثانية بكمية التربية
المتبعة في تحديد قائمة ميارات التعمم الموجو ً
جامعة دمنيور ،ثم اإلجراءات المتبعة في تحديد معايير التعمم المصغر النقال ،ثم اإلج ارءات
المتبعة في تصميم وتطوير برنامج التعمم المصغر النقال وفقًا لنموذج الجزار لتصميم التعميم،

ثم وصف ألدوات البحث وآليات اختيار عينة البحث ،ومنيج البحث ،والتصميم التجريبي،

واإلجراءات التي طُبقت تجربة البحث وف ًقا ليا ،فضال عن عرض المعالجات اإلحصائية

المستخدمة والالزمة لتحميل البيانات ،والوصول إلى النتائج والتوصيات والمقترحات ،وفيما
يمي وصف ليذه العناصر:

أوال :حتديد قائنة مَازات التعله املوجُ ذاتيًا الالشمة لطالب الفسقة الجاىية بكلية الرتبية جامعة
دميَوز
ذاتيا وفق المراحل التالية:
أُعدت قائمة ميارات التعمم الموجو ً
ذاتيا.
أ -تحديد مصادر اشتقاق قائمة ميارات التعمم الموجو ً

ذاتيا.
ة -إعداد الصورة المبدئية لقائمة ميارات التعمم الموجو ً

ذاتيا عمى السادة المحكمين
ج -عرض الصورة المبدئية لقائمة ميارات التعمم الموجو ً
إلبداء الرأي حول مدى صالحيتيا.
وفيما يمي عرض لكل مرحمة من تمك المراحل:

أ  -حتديد مصادز اغتكام قائنة مَازات التعله املوجُ ذاتيًا:
ذاتيا الالزمة لطالب الفرقة الثانية بكمية التربية ،قام
لتحديد قائمة ميارات التعمم الموجو ً
الباحث بما يمي:
ذاتيا لطالب المرحمة
 االطالع عمى األدبيات والبحوث في مجال التعمم الموجو ً
الجامعية ،والتي من بينيا  :دراسة وليد شوقی شفيق ( ،)1322ودراسات كل من
;(Williamson, 2007; Hains & Smith, 2012; Demir & Yurdugul, 2013
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& Guiffrida et al., 2013; Mega et al., 2013; Kim et al., 2014; Yuhui
).Homgxin, 2014

 االستعانة بآراء السادة الخبراء والمتخصصين في مجال تكنولوجيا التعميم؛ لالسترشاد
بتوجيياتيم فيما يخص درجة أىمية ىذه الميارات لطالب كمية التربية.

ب  -إعداد الصوزة املبدئية لكائنة مَازات التعله املوجُ ذاتيًا:
 من خالل المصادر السابقة توصمنا إلى صياغة صورة مبدئية لقائمة ميارات التعمم
ذاتيا ،والتي تكونت من ( )03ميارة.
الموجو ً

ج  -عسض الصوزة املبدئية لكائنة مَازات التعله املوجُ ذاتيًا على الطادة احملكنني:
ذاتيا عمى مجموعة من
تم عرض الصورة المبدئية لقائمة ميارات التعمم الموجو ً
السادة المحكمين من المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعميم ،وذلك بيدف التعرف عمى:
 مدى مناسبة الميارات لطالب الفرقة الثانية بكمية التربية. التأكد من صحة ودقة الصياغة المغوية ،والدقة التطبيقية لكل ميارة. تحديد درجة أىمية كل ميارة من الميارات بالنسبة لمطالب (المجتمع المستيدف لمبحثالحالي).
 تعديل أو إضافة أي ميارة جديدة أكثر مناسبة. حذف أي ميارة قد تكون غير مناسبة من وجية نظرىم.وأُجريت كافة التعديالت التي أشار السادة المحكمون إلى ضرورة تعديميا؛ حيث أعيد
صياغة بعض الميارات ،وتم حذف واستبعاد بعض الميارات األخرى ،لعدم مناسبتيا لفئة
مجتمع البحث ،وبعد الحذف ،واإلضافة ،والتعديل بناء عمى آراء السادة المحكمين تم التوصل
إلى الصورة النيائية (ممحق ،)2:والتي تكونت من ( )12ميارةً موزعة عمى خمسة أبعاد
يوضحيا الجدول التالي:
و

عذول ()3
لبئًخ يهبساد انزؼهى انًىعه رارًُب
انجؼذ
يهبساد انىػٍ ثؼًهُخ انزؼهى
يهبساد رحذَذ إعزشارُغُبد انزؼهى
يهبساد اخزُبس أَشطخ انزؼهى
يهبساد انزمُُى انزارٍ
يهبساد انزؼبيم يغ األخشٍَ

.1
.2
.3
.4
.5
حيث اشتمل كل بعد من أبعاد القائمة عمى ( )2ميارات فرعية.
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انًهبساد انفشػُخ
( )5يهبساد
( )5يهبساد
( )5يهبساد
( )5يهبساد
( )5يهبساد
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حطاب ثبات قائنة املفاٍيه التطبيكية:
لبو انجبحش ثحغبة صجبد انمبئًخ ػٍ طشَك حساب معامل االتفاق بين مجموعة من
السادة المحكمين ،وقد تم الحصول عمى قيمة معامل االتفاق = ( )3,54وىي قيمة مرتفعة،
وتشير إلى درجة ثبات عالية لمقائمة.
وبيذا يكون قد أُجيب عن السؤال األول لمبحث والمتمثل في :ما ميارات التعمم الموجو
ذاتيا الالزمة لطالب الفرقة الثانية بكمية التربية جامعة دمنيور؟
ً

ثاىيًا :معايري تصنيه بسىامج التعله املصغس اليكال
بياء الصوزة األولية لكائنة املعايري:

مر بناء الصورة األولية لقائمة المعايير بالمراحل اآلتية:
أ -تحديد مصادر اشتقاق القائمة:
اُشتقت معايير القائمة بعد االطالع عمى المصادر التالية:

 -2الدراسات العربية التي استيدفت تحديد معايير تصميم بيئات التعمم النقال مثل( :جمال
مصطفى الشرقاوي وحسناء عبد العاطي الطباخ۳۱۰۲ ،؛ محمد عطية خميس ،أحمد
محمد نوبي1324 ،؛ بسمة عمى عوض وآخرين.)1325 ،
 -2الدراسات األجنبية التي تناولت تصميم بيئات التعمم النقال مثل:

& (Solvberg

).Rismark, 2012; Cabot et al., 2015; Parsons et al., 2017
 -3األدبيات التي تناولت التعمم المصغر ،وأوجو اإلفادة منيا في تصميم برنامج التعمم
النقال مثل(Liao & Zhu, 2012; Brito, 2012; Junco, 2012; Veletsianos & :
;Navarrete, 2012; Chen &deNoyelles, 2013; Souza & Amaral, 2014

).Kamilali & Sofianopoulou, 2015; Giurgiu, 2017
ب -صياغة مفردات القائمة :صيغت مفردات قائمة المعايير في شكل عبارات إجرائية.
ج -الصورة األولية لمقائمة :في ضوء اإلجراءات السابقة توصمنا إلى الصورة األولية
لقائمة معايير تصميم برنامج التعمم المصغر النقال ،واشتممت تمك القائمة ()23
مؤشرا موزعة عمى ثالثة مجاالت رئيسة ،كما ىو موضح بجدول
معايير ،و()21
ً
( )1التالي:
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عذول ()4
رىصَغ انًؤششاد ػهً يؼبَُش انظىسح األونُخ نمبئًخ انًؼبَُش
و

انًغبل

1

انًؼبَُش
انزشثىَخ

انًؼُـــــــــــــــــبس

ػذد
انًؤششاد

 .1أٌ َمذو ثشَبيظ انزؼهى انًظغش انُمبل أهذافب رؼهًُُخ
واضحخ ،ويحذدح ،ولبثهخ نهمُبط.
 .2أٌ َُظًى يحزىي انجشَبيظ وفك األهذاف انزؼهًُُخ،
6
وأٌ َكىٌ يُبعجب نًغزىَبد انطالة ،وخظبئظهى،
وَزُبعت يغ خظبئض األعهضح انًحًىنخ.
 .3أٌ َزضًٍ ثشَبيظ انزؼهى انًظغش انُمبل أَشطخ
6
رؼهًُُخ يزُىػخ رحمك األهذاف انزؼهًُُخ.
 .4أٌ َزضًٍ ثشَبيظ انزؼهى انًظغش انُمبل أعبنُت
4
رمىَى يزُىػخ ،ويُبعجخ نألهذاف ،وانًحزىي
انزؼهًٍُ انًمذو.
 .5أٌ ركىٌ انشبشخ انشئُغخ فٍ ثشَبيظ انزؼهى انًظغش
6
انُمبل ثغُطخ ،وعزاثخ ،ورحزىٌ ػهً أدواد دػى
انطالة.
 .6أٌ ركىٌ شبشبد ثشَبيظ انزؼهى انًظغش انُمبل
6
ثغُطخ ،وعههخ انزُمم ،ويىحذح انزظًُى.
 .7أٌ ركىٌ انُظىص انًغزخذيخ فٍ ثشَبيظ انزؼهى
4
انًظغش انُمبل واضحخ ،ويزجبَُخ.
 .8أٌ ركىٌ انفُذَىهبد انًزضايُخ فٍ ثشَبيظ انزؼهى
6
انًظغش انُمبل يُبعجخ ،ويشرجطخ ثبألهذاف
وانًحزىي.
 .9أٌ ركىٌ انفُذَىهبد غُش انًزضايُخ فٍ ثشَبيظ
6
انزؼهى انًظغش انُمبل يُبعجخ ،ويشرجطخ ثبألهذاف
وانًحزىي.
 .11أٌ َغًح ثشَبيظ انزؼهى انًظغش انُمبل ثأَىاع
4
يخزهفخ يٍ انزفبػم ثٍُ انطالة وانًؼهى.
( )52يؤششا
انًغًىع انكهً نهًؤشـــــــــــــــشاد
4

انًؼبَُش
2
انزكُىنىعُخ

3

يؼبَُش
انزفبػم
وانذػى
وانزىعُه

تطويس الكائنة والتخكل مً صدم احملكنني:
ُعرضت الصورة األولية لقائمة المعايير عمى عينة استطالعية من السادة األساتذة
المتخصصين في تكنولوجيا التعميم؛ وذلك بيدف إبداء اآلراء والمالحظات عمى بنود وفقرات
االستبانة ،والحكم عمى مالئمة كل عبارة (مؤشر) لممعيار الذي تنتمي إليو ،ومدى سالمة
ودقة الصياغة المغوية والتطبيقية لعبارات القائمة ،ومدى شمول القائمة لجوانب تصميم
برنامج التعمم المصغر النقال ،وتعديل أو حذف أية معايير قد يرونيا غير مناسبة ،واضافة
معايير أخرى قد يرونيا مناسبة ،وقد أسفرت نتائج عممية التحكيم عن التالي:
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 -2تعديل صياغة بعض المعايير والمؤشرات.
 -1حذف عدد ( )3مؤشرات لعدم مالءمتيم لميدف من القائمة ،يوضحيا الجدول التالي:
عذول ()5
انًؤششاد انزٍ حزفذ يٍ لبئًخ انًؼبَُش األونُخ
انًغبل

انًؼُـــــبس

أٌ َُظًى يحزىي انجشَبيظ وفك األهذاف
انزؼهًُُخ ،وأٌ َكىٌ يُبعجب نًغزىَبد انطالة،
وخظبئظهى ،وَزُبعت يغ خظبئض األعهضح
انًؼبَُش انزشثىَخ
انًحًىنخ.
أٌ َزضًٍ ثشَبيظ انزؼهى انًظغش انُمبل أَشطخ
رؼهًُُخ يزُىػخ رحمك األهذاف انزؼهًُُخ.
أٌ ركىٌ انشبشخ انشئُغخ فٍ ثشَبيظ انزؼهى
انًظغش انُمبل ثغُطخ ،وعزاثخ ،ورحزىٌ ػهً
انًؼبَُش
أدواد دػى انطالة.
انزكُىنىعُخ
أٌ ركىٌ شبشبد ثشَبيظ انزؼهى انًظغش انُمبل
ثغُطخ ،وعههخ انزُمم ،ويىحذح انزظًُى
أٌ ركىٌ انفُذَىهبد انًزضايُخ فٍ ثشَبيظ انزؼهى
يؼبَُش انزفبػم
وانذػى وانزىعُه انًظغش انُمبل يُبعجخ ،ويشرجطخ ثبألهذاف
وانًحزىي.
أٌ ركىٌ انفُذَىهبد غُش انًزضايُخ فٍ ثشَبيظ
انزؼهى انًظغش انُمبل يُبعجخ ،ويشرجطخ ثبألهذاف
وانًحزىي.
يغًىع انًؤششاد انزٍ حزفذ

ػذد انًؤششاد
انزٍ ُحزفذ
1

 -0إضافة عدد ( )1مؤشرات لمختمف المعايير يوضحيا الجدول التالي:
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1
1

1
1
1
( )6يؤششاد
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عذول ()6
انًؤششاد انزٍ أضُفذ نمبئًخ انًؼبَُش األونُخ
انًغبل

انًؼُـــــبس

أٌ َمذو ثشَبيظ انزؼهى انًظغش انُمبل أهذاف
رؼهًُُخ واضحخ ،ويحذدح ،ولبثهخ نهمُبط.
انًؼبَُش انزشثىَخ
أٌ َزضًٍ ثشَبيظ انزؼهى انًظغش انُمبل أعبنُت
رمىَى يزُىػخ ،ويُبعجخ نألهذاف ،وانًحزىي
انزؼهًٍُ انًمذو.
أٌ ركىٌ انُظىص انًغزخذيخ فٍ ثشَبيظ انزؼهى
انًؼبَُش
انًظغش انُمبل واضحخ ،ويزجبَُخ.
انزكُىنىعُخ
أٌ َغًح ثشَبيظ انزؼهى انًظغش انُمبل ثأَىاع
يخزهفخ يٍ انزفبػم ثٍُ انطالة وانًؼهى.
يغًىع انًؤششاد انزٍ أضُفذ

ػذد انًؤششاد
انزٍ أُضُفذ
1
1
1
1
( )4يؤششاد

إعادة صياغة بعض المؤشرات حتى تصبح أكثر إجرائية.
وبعد القيام بالتعديالت السابقة في ضوء آراء ومقترحات السادة المحكمين أصبحت القائمة
مؤشرا.
في صورتيا النيائية مكونة من ( )23معايير و()23
ً

تكيني الكائنة:

لتقنين القائمة تم التحقق من الصدق ،وحساب الثبات ،وذلك عمى نتائج تطبيق
القائمة بعد التعديل عمى عينة موسعة من األساتذة المتخصصين في تكنولوجيا التعميم ،وذلك
جدا ،ميم،
بعد صياغتيا في شكل استبانة ذات تقدير ثالثي مكون من ثالث استجابات (ميم ً

جدا) ودرجتين لالستجابة
غير ميم) أمام كل مؤشر ،وتخصيص ثالث درجات لالستجابة (ميم ً
(ميم) ،ودرجة واحدة لال ستجابة (غير ميم) .وبتحميل نتائج التطبيق أمكن حساب كل من:
صدق االتساق الداخمي لمقائمة :وذلك بحساب معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت
االستبانة ومجموع المؤشرات ككل ،ويوضح جدول ( )4قيم معامالت االرتباط.
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و
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

عذول ()7
يؼبيم اسرجبط كم يغبل يٍ يغبالد اعزجبَخ انًؼبَُش ويغًىع انًؤششاد انكهٍ
يغزىي
لًُخ يؼبيم
انًؼُــــــــــــــــــــــــبس
انذالنخ
االسرجبط
أٌ َمذو ثشَبيظ انزؼهى انًظغش انُمبل أهذاف رؼهًُُخ واضحخ،
1911
1991
ويحذدح ،ولبثهخ نهمُبط.
أٌ َُظًى يحزىي انجشَبيظ وفك األهذاف انزؼهًُُخ ،وأٌ
1911
1988
َكىٌ يُبعجًب نًغزىَبد انطالة ،وخظبئظهى ،وَزُبعت يغ
خظبئض األعهضح انًحًىنخ.
أٌ َزضًٍ ثشَبيظ انزؼهى انًظغش انُمبل أَشطخ رؼهًُُخ
1911
1981
يزُىػخ رحمك األهذاف انزؼهًُُخ.
أٌ َزضًٍ ثشَبيظ انزؼهى انًظغش انُمبل أعبنُت رمىَى
1911
1983
يزُىػخ ،ويُبعجخ نألهذاف ،وانًحزىي انزؼهًٍُ انًمذو.
أٌ ركىٌ انشبشخ انشئُغخ فٍ ثشَبيظ انزؼهى انًظغش انُمبل
1911
1987
ثغُطخ ،وعزاثخ ،ورحزىٌ ػهً أدواد دػى انطالة.
أٌ ركىٌ شبشبد ثشَبيظ انزؼهى انًظغش انُمبل ثغُطخ،
1911
1991
وعههخ انزُمم ،ويىحذح انزظًُى.
أٌ ركىٌ انُظىص انًغزخذيخ فٍ ثشَبيظ انزؼهى انًظغش
1911
1982
انُمبل واضحخ ،ويزجبَُخ.
أٌ ركىٌ انفُذَىهبد انًزضايُخ فٍ ثشَبيظ انزؼهى انًظغش
1911
1988
انُمبل يُبعجخ ،ويشرجطخ ثبألهذاف وانًحزىي.
أٌ ركىٌ انفُذَىهبد غُش انًزضايُخ فٍ ثشَبيظ انزؼهى
1911
1986
انًظغش انُمبل يُبعجخ ،ويشرجطخ ثبألهذاف وانًحزىي.
أٌ َغًح ثشَبيظ انزؼهى انًظغش انُمبل ثأَىاع يخزهفخ يٍ
1911
1992
انزفبػم ثٍُ انطالة وانًؼهى.

إحصائيا عند مستوى ( ،)3,32مما يؤكد أن
وقد اتضح أن جميع المعايير دالة
ً
االستبانة تتمتع بدرجة اتساق داخمي عالية.

- 1ثبات الكائنة:
تم التأكد من ثبات قائمة المعايير من خالل حساب قيمة معامل "ألفا كرونباخ"
باستخدام البرنامج اإلحصائي ()SPSS؛ اإلصدار الثاني والعشرون؛ حيث بمغت قيمتو
( )3,52وىذا يعني أن االستبانة تتصف بنسبة ثبات عالية.
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التوصل للصيغة اليَائية لكائنة املعايري:
إحصائيا ،واجراء التعديالت الالزمة سواء
بعد التحقق من صدق وثبات قائمة المعايير
ً
باإلضافة ،أو الحذف ،أوالتعديل في ضوء آراء السادة المحكمين صيغت الصورة النيائية
لقائمة معايير تصميم برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي (المتزامن
مؤشر ،كما يوضحيا
ًا
وغير المتزامن) (ممحق )1:والتي تكونت من ( )23معايير)23( ،
الجدول التالي:
و

انًغبل

1

انًؼبَُش
انزشثىَخ

2

انًؼبَُش
انزكُىنىعُخ

3

يؼبَُش
انزفبػم
وانذػى
وانزىعُه

عذول ()8
رىصَغ انًؤششاد ػهً يؼبَُش انظىسح انُهبئُخ نمبئًخ انًؼبَُش
انًؼُـــــــــــــــــبس

ػذد
انًؤششاد

 .1أٌ َمذو ثشَبيظ انزؼهى انًظغش انُمبل أهذاف رؼهًُُخ
واضحخ ،ويحذدح ،ولبثهخ نهمُبط.
 .2أٌ َُظًى يحزىي انجشَبيظ وفك األهذاف انزؼهًُُخ،
5
وأٌ َكىٌ يُبعجًب نًغزىَبد انطالة ،وخظبئظهى،
وَزُبعت يغ خظبئض األعهضح انًحًىنخ.
 .3أٌ َزضًٍ ثشَبيظ انزؼهى انًظغش انُمبل أَشطخ
5
رؼهًُُخ يزُىػخ رحمك األهذاف انزؼهًُُخ.
 .4أٌ َزضًٍ ثشَبيظ انزؼهى انًظغش انُمبل أعبنُت رمىَى
5
يزُىػخ ،ويُبعجخ نألهذاف ،وانًحزىي انزؼهًٍُ
انًمذو.
 .5أٌ ركىٌ انشبشخ انشئُغخ فٍ ثشَبيظ انزؼهى انًظغش
5
انُمبل ثغُطخ ،وعزاثخ ،ورحزىٌ ػهً أدواد دػى
انطالة.
 .6أٌ ركىٌ شبشبد ثشَبيظ انزؼهى انًظغش انُمبل
5
ثغُطخ ،وعههخ انزُمم ،ويىحذح انزظًُى.
 .7أٌ ركىٌ انُظىص انًغزخذيخ فٍ ثشَبيظ انزؼهى
5
انًظغش انُمبل واضحخ ،ويزجبَُخ.
 .8أٌ ركىٌ انفُذَىهبد انًزضايُخ فٍ ثشَبيظ انزؼهى
5
انًظغش انُمبل يُبعجخ ،ويشرجطخ ثبألهذاف
وانًحزىي.
 .9أٌ ركىٌ انفُذَىهبد غُش انًزضايُخ فٍ ثشَبيظ انزؼهى
5
انًظغش انُمبل يُبعجخ ،ويشرجطخ ثبألهذاف
وانًحزىي.
 .11أٌ َغًح ثشَبيظ انزؼهى انًظغش انُمبل ثأَىاع يخزهفخ
5
يٍ انزفبػم ثٍُ انطالة وانًؼهى.
( )51يؤششا
انًغًىع انكهٍ نهًؤشــــــــــــــــــــــــشاد
5
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وىكذا فقد أجيب عن السؤال الثاني من أسئمة البحث :ما معايير تصميم برنامج التعمم
المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي (المتزامن ،وغير المتزامن) لتنمية التحصيل
ذاتيا لدى طالب كمية التربية؟
وميارات التعمم الموجو ً

ثالجا :تصنيه وتطويس بسىامج التعله املصغس اليكال وفكًا لينوذج اجلصاز:
تصنيه املعاجلات التجسيبية :اعتمد الباحث في تصميم برنامج التعمم المصغر النقال عمى
نموذج عبدالمطيف الجزار ) Elgazzar (2014لمتصميم التعميمي ،والذي ييدف إلى مساعدة
الطالب والمعممين والباحثين عمى تطوير الدروس والوحدات التعميمية كمنظومة فعالة عبر
الويب ،والذي ُحدِّث ليناسب التعمم اإللكتروني والتعميم عن بعد ،ويتكون نموذج عبد المطيف
الج ازر من ست مراحل أساسية تتضمن:
املسحلة األوىل :مسحلة التخليل  :Analysisتُعد مرحمة التحميل أول مرحمة يتم البدء بيا في
برنامج التعمم المصغر النقال وفقًا لنموذج الجزار ،ويندرج تحتيا الخطوات التالية:

 إعداد أو وضع معايير  )ISD) Instructional Systems Developmentلبرنامج التعمم
المصغر النقال :تتمثل بيئة التعمم النقال في البحث الحالي في الفيديو التفاعمي
(المتزامن ،وغير المتزامن)؛ حيث قام الباحث بتصميم بيئة التعمم النقال مع مراعاة معايير
تصميم النشاط.
 تحميل الخصائص األساسية لمطالب المستيدفين ،وتعمميم السابق ،والتعمم المتطمب
تواجده لدييم ،والميارات المعموماتية ،والمعرفية وفعاليتيا :أىم خصائص الطالب التي
روعيت عند تصميم برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي (المتزامن،
وغير المتزامن) ىي:
 المرحمة العمرية :تتراوح أعمارىم بين (.)11 - 13
 عدد الطالب )123( :طالب وطالبة.
 نوعيم :ذكور واناث.
 يتوفر لدى الطالب ميارات استخدام الحاسب اآللي األساسية ،وميارات التعامل مع
األجيزة النقالة  -ومن بينيا اليواتف الذكية -واستخداميا في البحث عن المعمومات
أو التواصل مع بقية الزمالء.
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 جميع الطالب لدييم استعداد عال لتعمم األنشطة التعميمية من خالل الفيديو التفاعمي
في بيئة التعمم النقال.
 التصنيف العقمي المعرفي :تتميز ىذه المرحمة بعدة خصائص جسمية ،وعقمية،
واجتماعية ،وانفعالية ،وقد راعى الباحث ىذه الخصائص في التعمم المصغر النقال؛
حيث إن الطالب عنصر نشط ويتحمل مسؤولية تعممو .وبذلك فقد راعى الباحث أن
ىذه المرحمة تتميز بالنزعة االستقاللية ،وتحمل المسؤولية ،وتأكيد الذات .وكذلك
راعى الباحث أن ىذه المرحمة يميل الطالب فييا إلى تحقيق التوازن بين النشاط
الفكري واالجتماعي والبدني ،ويبدأ اإلحساس بالود واأللفة مع اآلخرين ومشاركتيم
حياتيم ،بأن جعل التعمم من خالل برنامج التعمم المصغر النقال يحتوي عمى بعض
األنشطة التشاركية.

 تحديد النقص في الجوانب المعرفية والميارية والوجدانية لدى الطالب :ال يتوافر لدى
الطالب معرفة بالتطبيقات المستخدمة في إنتاج الفيديوىات التفاعمية أو تقديميا
سواء بشكل متزامن أو غير متزامن ،كما أنيم ال يستخدمون األجيزة النقالة بكثرة -
ومن بينيا اليواتف الذكية -في األغراض التعميمية؛ حيث الحظ الباحث من خالل
إشرافو عمى الدروس التطبيقية لمقرر تكنولوجيا التعميم بكمية التربية جامعة دمنيور
ضعف استخدام الطال ب لألجيزة النقالة في تنفيذ األنشطة التطبيقية الخاصة
بالمقرر .وىو األمر الذي أوضحتو نتائج الدراسة االستكشافية التي قام بيا الباحث،
ومن ىنا ظيرت حاجتيم الكتساب المفاىيم التطبيقية لمقرر تكنولوجيا التعميم من
خالل برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي (المتزامن وغير
المتزامن).
 تحديد الحاجات التعميمية أو الميارات المطموب إكسابيا لمطالب والغرض العام:
ُحددت أىم موضوعات مقرر تكنولوجيا التعميم ( )2وفق أحدث توصيف لممقرر ،كما
ذاتيا الالزمة لطالب الفرقة الثانية بكمية التربية،
صيغت قائمة بميارات التعمم الموجو ً
وفي ضوء ذلك قام الباحث بصياغة اليدف العام لبرنامج التعمم المصغر النقال القائم
عمى الفيديو التفاعمي (المتزامن ،وغير المتزامن) وىو :تنمية الجوانب التحصيمية في

- 2021 -

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

ذاتيا لدى طالب
مقرر تكنولوجيا التعميم ،فضال عن تنمية ميارات التعمم الموجو ً

الفرقة الثانية بكمية التربية.

 تحميل المصادر ،والموارد الرقمية المتاحة ،ونظام إدارة التعمم  ،LMSونظام إدارة
المحتوى ،وكائنات التعمم المتاحة ،والعقبات ،والقيود :تمثمت اإلمكانات ،والتجييزات
التعميمية المتوفرة والمتاحة والتي أمكن استخداميا في اليواتف النقالة الخاصة
بالطالب ،وال توجد حاجة لنظام إدارة محتوى؛ حيث توجد مصادر إلكترونية موثوقة
عمى اإلنترنت تدعم المحتوى .ومن العقبات التي واجيت الباحث :بطئ سرعة
اإلنترنت ،وضعف اإلمكانات الخاصة بيواتف بعض الطالب.
املسحلة الجاىية :مسحلة التصنيه  :Designويندرج تحتيا الخطوات التالية:
 وضع األىداف التعميمية في شكل  ABCDبناء عمى االحتياجات وتحميل األىداف
وترتيبيا :وضع الباحث قائمة باألىداف السموكية المشتقة من اليدف العام المذكور
وعرضت عمى السادة
سابقًا ،وذلك حسب تصنيف "بموم" لمستويات المجال المعرفيُ ،
المحكمين إلبداء اآلراء فييا ،وأجريت التعديالت وفقًا آلرائيم ،ومن ث َّم تم التوصل إلى
قائمة األىداف في صورتيا النيائية.

 تحديد عناصر المحتوى التعميمي لألىداف التعميمية ،وتجميعيا في وحدات أو
دروس :حدد الباحث عناصر المحتوى التي تحقق األىداف التعميمية المرجوة،
وبالرجوع إلى األدبيات والدراسات السابقة الخاصة بتكنولوجيا التعميم ومصادره
الخاصة بطالب المرحمة الجامعية ،تم التوصل إلى المحتوى التعميمي الذي يمكن
تقديمو من خالل المحاضرات النظرية لمقرر تكنولوجيا التعميم ،وقد تم تقسيم
المحتوى التعميمي إلى الموضوعات التالية:
 االتصال التعميمي وأىميتو
 تصميم التعميم وأىم خطواتو
 المحاكاة التعميمية
 الوسائط المتعددة اإللكترونية
 الفيديوىات التعميمية
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ثم عرض الباحث المحتوى عمى مجموعة من السادة المحكمين والخبراء في مجال
تكنولوجيا التعميم بيدف معرفة مدى مالءمة المحتوى لألىداف المحددة ،ودقة
الصياغة التطبيقية والمغوية لممحتوى ،ومدى مالءمة مستوى اليدف لمفئة
المستفيدة ،وفي ضوء آراء السادة المحكمين تم تعديل المحتوى ،ووضعو في
صورتو النيائية.
 تصميم التقييم واالختبارات مرجعية المعيار واالختبارات القبمية :قام الباحث ببناء
االختبار محكي المرجع  -االختبار التحصيمي في مقرر تكنولوجيا التعميم؛ لقياس
مدى تحقق األىداف التعميمية؛ لتطبيقو عمى الطالب ،وقد استعان الباحث بجدول
المواصفات في إعداد االختبار؛ حيث حدد من خاللو عدد الفقرات الخاصة بكل
موضوع ،وبكل ىدف تعميمي ،ثم تحقق الباحث من صدق وثبات االختبار ،ثم قدم
بعديا وفق التصميم التجريبي لمبحث؛ وذلك لقياس
قبميا ثم ً
الباحث االختبار لمطالب ً
ذاتيا ،وق َّنن
مدى تحقق األىداف .كما صمم الباحث مقياس لميارات التعمم الموجو ً
ىذا المقياس من خالل تطبيقو عمى عينة استطالعية مماثمة لعينة البحث ،ومن ثم

جاىز لمتطبيق القبمي ثم البعدي
ًا
تم حساب الصدق والثبات الخاص بالمقياس وأصبح
وفق التصميم التجريبي لمبحث.
 تصميم خبرات المتعممين ،وتتضمن :المصادر ،واألنشطة ،والتفاعل (فردي /جماعي)،
والروابط والمواقع اإللكترونية ،ودور المعمم في كل ىدف :تمثمت خبرات الطالب في
إمكانية البحث في المصادر اإللكترونية المتاحة عمى اإلنترنت والمرتبطة بالمحتوى،
وذلك باستخدام األجيزة النقالة ،والتي تمثمت في اليواتف الذكية الخاصة بكل منيم،
وقد أعد الباحث قائمة بيذه المصادر اإللكترونية ،وقد حرص الباحث عمى فحص
ىذه المصادر لمتأكد من أنيا ستثير اىتمام الطالب وتوسع مداركيم ،وكذلك التأكد
من مدى مالءمتيا لممحتوى ،وتوافر الدقة التطبيقية ،والحداثة ،والشمول ،ومستوى
األمان بيا .وقد تنوعت ىذه المصادر اإللكترونية بين مقاطع فيديو ،وصور ،مواقع،
ورسوم تخطيطية ،وعروض تقديمية .،وجميع األىداف حققت من خالل تفاعل
الطالب داخل برنامج التعمم المصغر النقال ،والذي تمثل في:

- 2023 -

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

أ  -التفاعل مع برنامج التعمم المصغر النقال ،وتم من خالل تفاعل الطالب مع
واجية البرنامج ،وتفاعل الطالب مع المصادر اإللكترونية الخارجية ،وتفاعل
الطالب مع السياق ،والتفاعل البصري مع لقطات الفيديو ،والصور ،والرسوم
التخطيطية ،واألسئمة المتضمنة في كل فيديو.
ب -تفاعل الطالب مع بعضيم البعض (تفاعل األقران) ،حيث يوزع الطالب بشكل
عشوائي ،ويحدث بينيم النقاش والحوار أثناء تطبيق النشاط.
ج -تفاعل الطالب مع الباحث (المعمم) ،بالنسبة لطالب المجموعة التجريبية األولى
والخاصة بالتعمم من برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي
المتزامن فإنو بعد االنتياء من مشاىدة مقطع الفيديوُ ،يدار حوار ومناقشة مع
الطالب لإلجابة عن السؤال الوارد في نياية عرض المقطع .ولقد تمثل دور
الباحث في التوجيو فقط أثناء تنفيذ الطالب لمنشاط ،أما بالنسبة لطالب
المجموعة التجريبية الثانية والخاصة بالتعمم عبر برنامج التعمم المصغر النقال
القائم عمى الفيديو التفاعمي غير المتزامن فإنو بعد انتياء الطالب من مشاىدة
كافة مقاطع الفيديو يقوم كل طالب باإلجابة عن األسئمة الواردة في النياية  ،ثم
يرسميا لمباحث عبر مجموعة "التميجرام"؛ حيث يطمع الباحث عمى إجابات
الطالب ويقدم تغذية راجعة؛ لتأكيد األداء الصحيح ،وتصحيح األداء غير
الصحيح.
 اختيار العناصر البديمة لموسائط المتعددة لمتجارب في المواد واألنشطة التعميمية،
وتحديد االختيار النيائي لموسائط المتعددةُ :حددت في ىذه الخطوة بدائل مصادر
التعمم ،ووسائطو المتعددة بناء عمى أىداف كل عنصر من عناصر المحتوى ،وقد
تنوعت ىذه المصادر بين مقاطع فيديو ،وصور ،ومواقع إلكترونية ،ورسوم
تخطيطية ،وعروض تقديمية ،وقد راعى الباحث أن تكون موثوقة المصدر.
 اختيار عناصر الوسائط والمواد التعميمية :اختيرت في ىذه الخطوة الوسائط والمواد
التي ُحددت مسبقًا؛ حيث اختار الباحث مصادر إلكترونية لتقديم المحتوى الذي
يحقق األىداف التعميمية لألنشطة التطبيقية بشكل مناسب لمفئة المستيدفة ،وتنوعت
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ىذه المصادر بين صور ،ومواقع إلكترونية ،ورسوم تخطيطية ،ومقاطع فيديو،
وعروض تقديمية ،وقد راعى الباحث أن تكون موثوقة المصدر.
 تصميم الرسالة والسيناريو لموسائط المختارة في الموارد واألنشطة :صمم الباحث
سيناريو برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي (المتزامن ،وغير
المتزامن) ،والذي تضمن( :رقم الشاشة ،العنوان ،محتوى الشاشة ،النص المكتوب،
كروكي اإلطار ،أسموب االنتقال) .ثم عرضو عمى مجموعة من السادة المحكمين،
بيدف معرفة مدى مناسبة تقسيم المحتوى والنصوص بين الشاشات ،ومدى مناسبة
تصميم الصفحة ،وتوزيع القوائم ،والعناصر ،ومدى مناسبة أسموب االنتقال بين
الصفحات .وفي ضوء آراء السادة المحكمين ُعدِّل المحتوى ،ووضع المحتوى في
صورتو النيائية ،ثم صمم الباحث برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديو
التفاعمي (المتزامن ،وغير المتزامن).
 تصميم أساليب اإلبحار ،والتحكم ،وواجية المتعمم :روعي في ىذه الخطوة اتباع
أساليب اإلبحار واالنسياب المتشعبة المناسبة لتفاعل الطالب مع برنامج التعمم
المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي (المتزامن ،وغير المتزامن) ،واختيار
أشكال التفاعل مع الموقع ،والتي تتمثل في :الضغط عمى صورة أو أزرار في الموقع،
والكتابة عمى لوحة المفاتيح في مربع نص مخصص لإلدخال ،واختيار عنصر أو أمر
من قائمة منسدلة يتم عن طريقيا التفريع واالختيار ،والتنقل بين أجزاء الموقع
والمصادر اإللكترونية الخارجية من خالل عالمات التبويب في المستعرض.
 تصميم النماذج التعميمية والمتغيرات ونظريات التعمم والتعاون وىيكمة المحتوى
واألحداث الجانبية وأي ابتكارات في التصميم :تصميم اإلستراتيجيات التعممية
والتعميمية عمى النحو التالي (محمد عطية خميس1330 ،؛ وأكرم فتحي مصطفى،
:)1321
 - 2تعريف المتعمم بأىداف التعمم :من خالل صفحة خاصة بأىداف التعمم؛ حيث
ُوضحت أىداف التعمم فييا بطريقة مبسطة ومناسبة لمطالب مع مراعاة
االختصار في تقديميا.
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 -1استثارة الدافعية واالستعداد لمتعميم :من خالل إعداد برنامج التعمم المصغر النقال
القائم عمى الفيديو التفاعمي(المتزامن وغير المتزامن) بشكل جيد ،وتشويق
وتحفيز الطالب ،وذلك بتعريفيم بعناصر المحتوى المزمع تعمميا عبر مجموعة
الفيديوىات التفاعمية سواء بشكل متزامن أو غير متزامن.
معا لتحقيق ىدف
 - 0التعميم التعاوني اإللكتروني :حيث يتعاون كل طالبين ً
تعميمي محدد متمثل في إمكانية مشاىدة الفيديو الخاص بالمحتوى والتفاعل
معو عبر اإلجابة عن األسئمة الواردة بو من خالل استخدام جياز الياتف
النقال المتصل باإلنترنت.
- 1االكتشاف اإللكتروني الموجو :تخمل كل فيديو تفاعمي مجموعة من األسئمة
شعورا بالحيرة والتساؤل ،ودفعيم إلى البحث عن
التي أثارت لدى الطالب
ً
المعمومات ،والحقائق ،والمفاىيم التي تمكنيم من تقديم الحمول الصحيحة
لموضوع الفيديو التعميمي المقدم.
 - 2إستراتيجيات الدراسة النشطة :قام الطالب بمجموعة من األنشطة الخاصة
بمعالجة المعمومات ،والبحث عن اإلجابات واالستنتاج من خالل األسئمة
المتنوعة التي تخممت الفيديوىات التي شكمت األساس في برنامج التعمم
المصغر النقال.
 تصميم برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي (المتزامن وغير
المتزامن) :صاغ الباحث األىداف التعميمية في صورة أسئمة ،بحيث يقوم الطالب
باإلجابة عنيا بعد االطالع عمى فيديو التعزيز الموجود في بيئة التعمم النقال،
والمحدد من قبل الباحث وقراءتو ،واستخراج اإلجابة سواء بشكل متزامن أم غير
متزامن.
 تحديد أدوات االتصال المتزامن وغير المتزامن داخل وخارج البرنامج :االتصال داخل
برنامج التعمم المصغر النقال :قد يكون اتصاال متزامنا؛ حيث يتواصل الطالب مع
بعضيم البعض من خالل تطبيقات التواصل االجتماعي المختمفة لممساعدة في
اإلجابة عن األسئمة التي يطرحيا ميسر التعمم في نياية كل مقطع فيديو قصير،
وجيا لوجو بعد االنتياء من النشاط أثناء
وكذلك اتصال مباشر بين الباحث والطالب ً
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تقديم التغذية الراجعة ،ويوجد اتصال غير متزامن ،وتمثل ذلك فيما يرتبط بتفاعالت
المجموعة التجريببة الثانية والتي تُرسل إلييا مقاطع الفيديو التفاعمي الخاص بكل
محاضرة عبر قناة التميجرام الخاصة بالمقرر.


تصميم نظام تسجيل وادارة وتجميع ودعم الطالب :يتم التسجيل عن طريق توجيو
الطالب بكتابة اسم كل منيم قبل البدء في اإلجابة عن أي سؤال بعد مشاىدة مقطع
الفيديو .وفيما يخص دعم الطالب فقد تم من خالل تصميم إرشادات تساعدىم عمى
كيفية اإلجابة عن األسئمة التي تتخمل مقاطع الفيديو سواء باستخدام غرفة
المحادثات  Chatting roomأثناء التواصل المتزامن أو حتى كيفية اإلجابة عن
األسئمة التي تتخمل الفيديوىات التفاعمية غير المتزامن من خالل استخدام برنامج
.Edpuzzle

 تصميم وتخطيط معمومات وعناصر برنامج التعمم المصغر النقال :وتم ذلك من خالل
ما يمي:
أ-تصميم تخطيط المكونات ،والتنقل ،والدليل ،والمساعدة ،والوصول إلى برنامج
التعمم المصغر النقال (مفتوح /مغمق) :لتصميم برنامج التعمم المصغر النقال القائم
عمى الفيديو التفاعمي (المتزامن وغير المتزامن) ،أُنشئ سيناريو لجميع صفحات
البرنامج ،وىي عبارة عن مخطط لمصفحات ،وكيفية تنسيق العناصر ،وتنظيميا،
صور ،أم غيرىا .وتحديد كيفية الربط بين الصفحات.
ًا
رسوما،
نصوصا،
سواء كانت
ً
ً
وتصميم صفحة لمتواصل؛ حيث يسجل الطالب عنوان البريد اإللكتروني الخاص
بكل منيم ،فضال عن تصميم صفحة إرشادات لمطالب.
ب -تصميم صفحة دليل لممعمم ،وتصميم المعمومات األساسية :االسم ،الشعار،
صمم عنوان لبرنامج التعمم المصغر النقال ،وشعار خاص بيا
الالفتة ،المطورينُ :
باستخدام برنامج "اإللستريتور" ، illustratorويعبر عنيا الشكل التالي:
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شكم ( )11شؼبس ثشَبيظ انزؼهى انًظغش انُمبل

املسحلة الجالجة :مسحلة اإلىتاج واإلىػاء  ، Productionومت ذلك وفل اخلطوات التالية:
 -1إنتاج مكونات برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي (المتزامن وغير
المتزامن):
 الحصول عمى الوسائط المتاحة ،والموارد ،واألنشطة ،وكائنات التعمم :تم الحصول
عمى الصور ،والمصادر اإللكترونية الموثوقة والمنشورة عبر اإلنترنت ،والتي تحتوي
عمى المحتوى العممي من خالل البحث في قواعد البيانات ومصادر المعمومات عبر
اإلنترنت.
 إنتاج فيديوىات التعمم المتزامنة :اُعتمد عمى تطبيق  Jitsi meetفي تقديم فيديوىات
نموذجا
التعمم المتزامنة الخاصة ببرنامج التعمم المصغر النقال ،ويوضح الشكل التالي
ً
لشاشة أحد فيديوىات التعمم المتزامن:

شكم (ًَ )12ىرط ألحذ انفُذَىهبد انزفبػهُخ انًزضايُخ ثبعزخذاو رطجُك Jitsi meet



إنتاج الفيديوىات التفاعمية غير المتزامنة :اُعتمد عمى برنامج Cametasia Studio

) (9و برنامج  Adobe Premier ccإلنتاج مقاطع الفيديو الخاصة بمحتوى المقرر
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في صورتيا األولية ،ومن ثم اُستخدم موقع  Edpuzzleإلنتاج الفيديوىات التفاعمية
نموذجا
غير المتزامنة الخاصة ببرنامج التعمم المصغر النقال ،ويوضح الشكل التالي
ً

إلحدى الشاشات الخاصة بالبرنامج أثناء إضافة األسئمة لمفيديو:

شكم (ًَ )13ىرط نشبشخ ثشَبيظ  Edpuzzleإلَزبط انفُذَىهبد انزفبػهُخ غُش انًزضايُخ

 آلية التواصل غير المتزامن :اُعتمد عمى مجموعة "تميجرام" Telegram؛ إلرسال

نموذجا ألحد الفيديوىات التي
الفيديوىات التفاعمية لمطالب ،ويوضح الشكل التالي
ً
أُرسمت لمطالب عبر تمك القناة:

شكم (ًَ )14ىرط إلحذي شبشبد يغًىػخ "انزهُغشاو" انًغزخذيخ إلسعبل انفُذَىهبد
انزفبػهُخ غُش انًزضايُخ نهطالة

 تعديل أو إنتاج الوسائط المتعددة ،والموارد ،واألنشطة ،وغيرىا من العناصر :يوضح
جدول ( )6المواد المتوفرة ،والتي تحتاج الى تعديل ،وغير المتوفرة وتحتاج إلى
إنتاج.
عذول ()9
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رؼذَم أو إَزبط انىعبئظ انًزؼذدح ،وانًىاسد ،واألَشطخ ،وغُشهب يٍ انؼُبطش
انزغهُالد
األعهضح
انًىاد
يحزىي انزؼهى
انُظىص
يىضىػبد يمشس
 إَزبط عذَذ
 عهبص حبعت آنٍ
ركُىنىعُب انزؼهُى
 ثشَبيظ "أوفُظ" Office
365
 ارظبل ثبإلَزشَذ
انظىس
 الزُبء يٍ يزىفش
 عهبص حبعت آنٍ
  Adobeرؼذَم
 ثشَبيظ
illustrator
 إَزبط عذَذ
 ارظبل ثبإلَزشَذ
انفُذَىهبد
 الزُبء يٍ يزىفش
 عهبص حبعت آنٍ
  Camtasiaرؼذَم
 ثشَبيظ
studio 9
 إَزبط عذَذ
 ارظبل ثبإلَزشَذ
انًىالغ
 إَزبط عذَذ
 عهبص حبعت آنٍ
 يىلغ Edpuzzle
 ارظبل ثبإلَزشَذ
ثُئخ ثشَبيظ
 إَزبط عذَذ
 عهبص حبعت آنٍ
انزؼهى انًظغش  يىلغ appsgeyser.com
انُمبل
 يُظخ Schoology
 ارظبل ثبإلَزشَذ

 رقمنة وتخزين عناصر الوسائط المتعددة:
 ُعدلت النصوص ببرنامج ).Office 365 (Word 365 عدلت الصور ببرنامج الفوتوشوب .Adobe illustrator عدلت الفيديوىات ببرنامج الفوتوشوب  Camtasia studio 9وبرنامج.Adobe Premier cc
ُ -ح ِّول الموقع إلى تطبيق من خالل موقع  ،/https://appsgeyser.comوتم

رفعو عمى منصة Schoology
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 رقمنة وتخزين عناصر الوسائط المتعددة:
 -1إنتاج المعمومات وتخطيط مكونات برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديو
التفاعمي (المتزامن ،وغير المتزامن):
 أُنتجت صفحات التواصل مع الطالب باستخدام نماذج جوجل  ،Google Formsبناء
عمى التصميم المقدم مسبقًا في الخطوة الثانية من التصميم التعميمي.

 أنتجت صفحات برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي (المتزامن،
وغير المتزامن) عن طريق استخدام مواقع جوجل  ،Google Sitesوذلك في ضوء
الرسم التخطيطي لمموقع ،وقد راعى الباحث عند إنتاج صفحات برنامج التعمم
المصغر النق ال القائم عمى الفيديو التفاعمي (المتزامن ،وغير المتزامن) االلتزام
بمعايير تصميم وانتاج المواقع التعميمية التربوية والتكنولوجية.
ُ حولت صفحات مواقع برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي
(المتزامن ،وغير المتزامن) إلى تطبيقات يمكن عرضيا عمى األجيزة النقالة من خالل
موقع  ،/https://appsgeyser.comوتم رفعو عمى منصة  ،Schoologyويوضح الشكل
التالي األيقونة الخاصة بالتطبيقات الخاصة بأدوات البحث عمى شاشات األجيزة
النقالة:

شكم ( )15انزطجُمبد انخبطخ ثأدواد ثشَبيظ انزؼهى انًظغش انُمبل ػهً شبشبد األعهضح انُمبنخ

ولي لبرنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي
 -0إنتاج النموذج األ ّ
(المتزامن ،وغير المتزامن):
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 تحميل أو ربط مكونات برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي
(المتزامن ،وغير المتزامن) واالرتباطات الخارجيةُ :ربطت نماذج جوجل المستخدمة
في برنامج التعمم المصغر النقال بخدمة التضمين بكود  HTMLالمقدمة من خدمات
جوجل.
 إعداد الدروس)وحدات( ،وأدوات االتصال ،وتسجيل وتجميع المتعممينُ :ربطت نماذج
جوجل المستخدمة في التواصل غير التزامني مع برنامج التعمم المصغر النقال بخدمة
التضمين بكود  HTMLالمقدمة من خدمات جوجل.
جاىز لمتقويم التكويني :قام الباحث بعرض وتجريب الروابط
ًا
 استكمال النموذج وجعمو
في برنامج التعمم المصغر النقال ،واستكممت وأصبحت جاىزة لمتقويم التكويني.

املسحلة السابعة :مسحلة التكويه  ،Evaluationومت ذلك وفل اخلطوات التالية:
 -2إجراء مجموعات صغيرة أو أفراد لتقييم برنامج التعمم المصغر النقال بشكل تكويني،
والحكم والموافقة عميو وفقًا لممعايير ،واستخداميا في البحوث التطويرية .وتم ذلك عمى

النحو التالي:

 عرض موقع برنامج التعمم المصغر النقال عمى مجموعة من السادة المحكمين:
عرض الباحث موقع برنامج التعمم المصغر النقال عمى مجموعة من السادة الخبراء
والمتخصصين في تكنولوجيا التعميم وأخصائي تصميم المواقع؛ لمتأكد من مناسبة
الموقع لمعايير تصميم المواقع ،فأبدوا موافقتيم عميو مع إجراء بعض التعديالت؛
حيث تم اقتراح إعادة صياغة بعض العبارات في الصفحة الرئيسة ،كما اُقترح تغيير

عناوين بعض العناصر ،وزيادة حجم الخط الخاص بالعناوين ،فضال عن تعديل
تنسيقات بعض صفحات برنامج التعمم المصغر النقال ،وتعديل صياغة بعض األسئمة
التي تتخمل مقاطع الفيديو بحيث تتناسب مع ما تضمنو الفيديو من محتوى تعميمي.
 تطبيق برنامج التعمم المصغر النقال عمى مجموعة من المتعممين :طُبق برنامج التعمم
طالبا لمتعرف عمى مدى
المصغر النقال عمى عينة استطالعية تكونت من ()03
ً
ورصدت مالحظات الطالب؛
سيولة االستخدام ،ووضوح العناوين ،وسيولة التنقلُ ،
حيث أبدى أفراد العينة االستطالعية عدة مالحظات ،فقد واجيوا صعوبة في البداية

في كيفية اإلجابة عن االسئمة التي تتخمل عرض الفيديو من خالل موقع ،Edpuzzle
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فاعتُمد عمى ما اقترحو السادة المحكمون من إمكانية إضافة عرض توضيحي لكيفية
اإلجابة عن األسئمة.
 -1إجراء تقييم تكميمي (ممخص /نيائي) لالنتياء من التطوير التعميمي :بعد االنتياء من
عمل التعديالت التي أوصى بيا السادة المحكمون ،والتعديالت التي نتجت عن التجريب
االستطالعي أصبح برنامج التعمم المصغر النقال جاى از لمتجريب عمى عينة البحث.

املسحلة اخلامطة :مسحلة االضتخداو  ، Useومت ذلك وفل اخلطوات التالية:
 االستخدام الميداني والتنفيذ الكامل لبرنامج التعمم المصغر النقال :تم في ىذه الخطوة
تقديم مقرر تكنولوجيا التعميم ( )2لطالب الفرقة الثانية بكمية التربية جامعة دمنيور
باستخدام برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي (المتزامن ،وغير
المتزامن) وذلك؛ إلكساب طالب الفرقة الثانية الجوانب المعرفية الخاصة بالمقرر،
ذاتيا لدييم؛ حيث تم تقسيم الطالب بشكل
فضال عن تنمية ميارات التعمم الموجو ً
عشوائي لمجموعات ثالثة في ضوء التصميم التجريبي المقترح ،وقُدِّم البرنامج

باالعتماد عمى الفي ديوىات التفاعمية المتزامنة لطالب المجموعة التجريبية األولى،
وقُدِّم البرنامج في صورة أخرى باالعتماد عمى الفيديوىات التفاعمية غير المتزامنة
لطالب المجموعة التجريبية الثانية ،وتجدر اإلشارة إلى قيام الباحث بمناقشة طالب
المجموعة التجريبية األولى حول األسئمة الواردة في نياية مقطع كل فيديو أثناء
تقديم المقاء ،في حين تم تجميع استجابات طالب المجموعة التجريبية الثانية وتم
جميعا لمفيديوىات كاممة وارسال
الرد عمييا بشكل كمي بعد انتياء مشاىدتيم
ً
االستجابات الخاصة بكل منيم.
 المتابعة ،والدعم ،والتقييم المستمر في برنامج التعمم المصغر النقال :تعد ىذه
المرحمة مرحمة لقياس فاعمية وكفاءة التعميم؛ لما يقدمو من مساعدة في تطوير
تصميم برامج التعميم من خالل استخدام أساليب التقويم التي سبق تصميميا ،ويمكن
تقسيميا إلى:

 التأكد من صالحية الروابط في برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي(المتزامن ،وغير المتزامن) بشكل دوري.
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 تحديد نقاط القوة ونقاط الضعفُ :حددت مواطن القوة والضعف واألخذ بآراء الطالبومعرفة الصعوبات ،ومن ثم التعديل في برنامج التعمم المصغر النقال في ضوء
مالحظاتيم.

املسحلة الطادضة :مسحلة التغرية الساجعة وعنليات املساجعة والتعديل
تعد ىذه المرحمة مالزمة لكل المراحل؛ حيث قام الباحث بالتعديل والتحسين المستمر
عمى كل خطوات المراحل عن طريق التغذية الراجعة المقدمة من قبل السادة المحكمين بعد
عرضيا عمييم ،وكذلك الطالب في بعض األحيان ،ثم عدَّل الباحث في ضوء مالحظاتيم
واقتراحاتيم؛ حتى يمبي برنامج التعمم المصغر النقال احتياجات الطالب ،ويحقق األىداف
المرجوة منو بكفاءة عالية.
وبيذا يكون قد أُجيب عن السؤال الثالث من أسئمة البحث :ما التصميم التعميمي
لبرنامج المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي (المتزامن ،وغير المتزامن) لتنمية
ذاتيا لدى طالب كمية التربية؟
التحصيل وميارات التعمم الموجو ً

أدوات البخح

صممت األدوات التالية:
لمحصول عمى البيانات المرتبطة بتجربة البحثُ ،
أ -اختبار تحصيمي في مقرر تكنولوجيا التعميم
ذاتيا.
ب -مقياس ميارات التعمم الموجو ً

وضبطت ىذه األدوات وقُننت عمى النحو التالي:
ُ

 - 1االختباز التخصيلي يف مكسز تكيولوجيا التعليه:

أُعد االختبار التحصيمي؛ بغرض قياس الجانب المعرفي لمقرر تكنولوجيا التعميم لدى
طالب الفرقة الثانية بكمية التربية جامعة دمنيور .وقد مر إعداد االختبار بعدة مراحل تمثمت
في:
 تحديد اليدف من االختبار :ييدف االختبار إلى قياس درجة التحصيل في مقرر تكنولوجيا
التعميم لدى طالب الفرقة الثانية بكمية التربية جامعة دمنيور.

 إعداد جدول مواصفات االختبار :أُع َّد جدول مواصفات االختبار عمى النحو التالي:
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عذول ()11
يىاطفبد االخزجبس انزحظُهٍ نًمشس ركُىنىعُب انزؼهُى
انًغزىي
انًؼشفٍ
نألهذاف
األوصاٌ
انُغجُخ
نألهذاف
انًىدَىل
االرظبل
انزؼهًٍُ
وأهًُزه
رظًُى
انزؼهُى وأهى
خطىاره
انًحبكبح
انزؼهًُُخ
انىعبئظ
انًزؼذدح
اإلنكزشوَُخ
انفُذَىهبد
انزؼهًُُخ
انًغًىع

انززكش

انفهى

انزطجُك فًب فىله

%5199

%3393

%1696

ػذد
األهذاف

ػذد
األعئهخ

ػذد
األهذاف

ػذد
ػذد
األعئهخ األهذاف

األوصاٌ
انُغجُخ
نهًىدَىل

يغًىع
األعئهخ
انًشرجطخ
ثبنًىدَىالد

ػذد
األعئهخ

4

6

2

2

1

2

%21

11

3

4

2

2

1

2

%21

8

2

4

2

2

1

1

%21

7

4

5

2

2

1

1

%21

8

2

4

2

2

1

1

%21

7

15

23

11

11

5

7

%111

41

 إعداد االختبار في صورتو المبدئية :أُعد االختبار في صورتو األولية ،وقد راعى الباحث
دقة صياغة عبارات االختبار ،ووضوحيا .وقد تضمن االختبار( )13سؤاال من نوعية
األسئمة مقيدة االستجابة (االختيار من متعدد).
 وضع تعميمات االختبار :وضع الباحث تعميمات لالختبار بحيث تكون واضحة ومفيومة،
وذلك عمى النحو التالي:
قبل أن تبدأ في اإلجابة عمى بنود االختبار ،برجاء قراءة التعميمات اآلتية:

 أكمل البيانات الشخصية في المكان المحدد لذلك. يتضمن االختبار  13سؤاال. زمن االختبار  33دقيقة. اق أر كل مفردة قراءة متأنية. اق أر جميع البدائل المكتوبة أسفل كل مفردة في حالة بنود االختيار من متعدد.- 2035 -
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 اختر إجابة واحدة من بين البدائل المطروحة. ال تترك أي سؤال دون اختيار إجابة. تأكد من الضغط عمى زر "إرسال" في نياية االختبار. وضع نموذج إجابة لالختبارُ :وضع نموذج لإلجابة الصحيحة لكل سؤال من أسئمة
االختبار الذي تضمن ( )13سؤاال.
 صدق االختبارُ :حدد صدق االختبار من خالل:
أ -صدق المحكمينُ :عرض االختبار عمى مجموعة من السادة المحكمين في مجال
تكنولوجيا التعميم لمتأكد من:

 مدى دقة الصياغة المغوية ألسئمة االختبار. مدى مالءمة أسئمة االختبار لطالب الفرقة الثانية بكمية التربية. مدى الدقة العممية لألسئمة. مدى مالءمة األسئمة لقياس اليدف منيا. إضافة أي بنود ضرورية لالختبار. حذف أي بنود غير ضرورية.ب -تقدير ثبات االختبار:

تم حساب معامل ثبات االختبار التحصيمي باستخدام معادلة

"كيودر ريتشاردسون" لمثبات ،وذلك من خالل برنامج SPSS؛ حيث بمغ معامل الثبات
( )3.466وىي قيمة مرتفعة ،مما يشير إلى أن االختبار يتميز بدرجة عالية من الثبات
(فؤاد أبوحطب ،وآمال صادق.)2662 ،
 تعديل االختبار ووضعو في الصورة النيائية :تم االطالع عمى آراء السادة المحكمين،
وتعديل االختبار في ضوء مالحظاتيم التي اشتممت عمى إعادة صياغة عبارات االختبار،
وتعديل بعض البدائل ،ثم تمت صياغة االختبار في صورتو النيائية (ممحق،)0 :
وتصميمو من خالل نماذج جوجل  ، Google Formsبحيث يسيل عمى الطالب الدخول
لالختبار في بيئة التعمم المصغر النقال من خالل الضغط عمى الرابط التالي:
، https://forms.gle/bcRG1c963hMzbTBr9

ويعبر الشكل التالي عن االختبار التحصيمي

بعد تحويمة لمصيغة اإللكترونية:
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شكم ( )16انشبشخ األونً نالخزجبس انزحظُهٍ فٍ يمشس ركُىنىعُب انزؼهُى ( )1فٍ طىسره اإلنكزشوَُخ

 تم توظيف موقع  appsgeyser.comلتحويل االختبار من صفحة إنترنت إلى تطبيق
يمكن لمطالب التعامل معو من خالل الياتف في بيئة التعمم المصغر النقال ،ويعبر
الشكل التالي عن نماذج لشاشات االختبار التحصيمي لمقرر تكنولوجيا التعميم ()2
في صورة تطبيق من تطبيقات األندرويد :Android

شكم (ًَ )17برط نشبشبد االخزجبس انزحظُهٍ فٍ يمشس ركُىنىعُب انزؼهُى ( )1ػجش انهبرف انُمبل
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 - 2مكياع مَازات التعله املوجُ ذاتيًا:
ذاتيا من خالل الخطوات التالية:
أُع َّد مقياس ميارات التعمم الموجو ً
 صُنه املكياع يف صوزتُ املبدئية :وتكون من ثالثين ( )03عبارة  ،موزعة عمى خمسة
أبعاد عمى النحو التالي:
و
1
2
3
4
5

عذول ()11
أثؼبد يمُبط يهبساد انزؼهى انًىعه رارًُب فٍ طىسره انًجذئُخ
ػذد انؼجبساد انًزضًُخ
انجؼـــــــذ
 6ػجبساد
انىػٍ ثؼًهُخ انزؼهى
 6ػجبساد
رحذَذ إعزشارُغُبد انزؼهى
 6ػجبساد
اخزُبس أَشطخ انزؼهى
 6ػجبساد
انزمُُى انزارٍ
 6ػجبساد
انزؼبيم يغ اِخشٍَ

 وتم ضبط المقياس :من خالل عرضو عمى مجموعة من السادة المحكمين ،وبإجراء
التعديالت تم الوصول إلى الصورة النيائية لممقياس (ممحق )0:مكوًنا من خمس

ذاتيا لدى طالب الفرقة الثانية
وعشرين ( )12عبارة لقياس ميارات التعمم الموجو ً
بكمية التربية جامعة دمنيور ،وبذلك يكون قد ُحذف ( )2عبارات من النسخة المبدئية

لممقياس ،وتم توزيع ىذه العبارات عمى أبعاد المقياس الخمسة السابق اإلشارة إلييا
بالتساوي ،بحيث تضمن كل بعد ( )2عبارات.
ذاتيا
 حساب ثبات المقياس :تم حساب معامل ثبات مقياس ميارات التعمم الموجو ً

باستخدام معادلة "ألفا كرونباخ" العامة لمثبات ،وذلك من خالل برنامج SPSS؛ حيث

بمغ معامل الثبات ( )3.444وىي قيمة مرتفعة ،مما يشير إلى أن المقياس يتميز
بدرجة عالية من الثبات (فؤاد أبوحطب ،وآمال صادق.)2662 ،
 استخدمت نماذج جوجل

Google Forms

لتحويل المقياس إلى الصيغة اإللكترونية،

والتي تسيل عمى الطالب التعامل معو في بيئة التعمم المصغر النقال ،ويمكن لمطالب
الوصول

لممقياس

من

خالل

https://forms.gle/WxArumMnRDXKwtmE7

الضغط

عمى

ويعبر الشكل التالي عن الشاشة األولى

لمقياس ميارات التعمم الموجو ذاتيا في صورتو اإللكترونية:
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شكم ( )18انشبشخ األونً نًمُبط يهبساد انزؼهى انًىعه رارًُب فٍ طىسره اإلنكزشوَُخ

 تم توظيف موقع  appsgeyser.comلتحويل المقياس من صفحة إنترنت إلى تطبيق
يمكن لمطالب التعامل معو من خالل الياتف في بيئة التعمم المصغر النقال ،ويعبر
الشكل التالي عن نماذج لشاشات مقياس ميارات التعمم الموجو ذاتيا في صورة
تطبيق من تطبيقات األندرويد :Android

شكم (ًَ )19برط نشبشبد يمُبط يهبساد انزؼهى انًىعه رارًُب ػجش انهبرف انُمبل
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عيية البخح
اختيرت عينة البحث بشكل عشوائي من طالب الفرقة الثانية عام (جميع الشعب) من
كمية التربية بدمنيور ،بحيث تكونت من ( )235طالب وطالبة ،ووزعت أفراد العينة بشكل
عشوائي عمى خمس مجموعات ،وذلك عمى النحو التالي:
طالبا وطالبة.
 المجموعة التجريبية األولى ،وعددىا (ً )23
طالبا وطالبة.
 المجموعة التجريبية الثانية ،وعددىا (ً )23
طالبا وطالبة.
 المجموعة الضابطة ،وعددىا (ً )23

ميَج البخح والتصنيه التجسييب

نظر ألن البحث الحالي ُيعد من البحوث التطويرية؛ لذلك فقد استخدم الباحث المناىج
ًا
الثالثة التالية:
 -1المنيج الوصفي :واستخدمو الباحث في تحديد معايير تصميم برنامج التعمم المصغر
النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي (المتزامن وغير المتزامن).
 -2منيج تطوير المنظومات التعميمية :واستخدمو الباحث في تصميم وتطوير برنامج التعمم
المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي (المتزامن وغير المتزامن) ،وذلك باستخدام
نموذج عبد المطيف الجزار ) Elgazzar (2014لمتصميم والتطوير التعميمي.
 -3المنيج التجريبي :واستخدمو الباحث في تنفيذ تجربة البحث .واعتمد البحث عمى
التصميم التجريبي :تصميم المجموعتين التجريبيتين والمجموعة الضابطة ذات االختبار
القبمي -البعدي.

إجساء جتسبة البخح
طُبقت تجربة البحث وفقًا لمتصميم التجريبي الخاص بالبحث؛ حيث طُبقت أدوات

البحث (االختبار التحصيمي في مقرر تكنولوجيا التعميم( ،)2ومقياس ميارات التعمم الموجو

قبميا عمى المجموعات الثالثة ،ومن ث َّم طُبقت مواد المعالجة التجريبية لممجموعتين
ذاتيا) ً
ً
اعتمادا عمى
التجريبيتين (المجموعة التجريبية األولى درست مقرر تكنولوجيا التعميم
ً

الفيديوىات التفاعمية المت زامنة من خالل برنامج التعمم المصغر النقال ،ودرست المجموعة
اعتمادا عمى الفيديوىات التفاعمية غير المتزامنة عبر قناة
التجريبية الثانية نفس المقرر
ً
"التميجرام" من خالل برنامج التعمم المصغر النقال) ،في حين درست المجموعة الضابطة نفس
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المقرر من خالل مجموعة من الفيديوىات غير التفاعمية الخاصة بكل موضوع من موضوعات
المقرر مع أداء بعض التكميفات والميام التعميمية عبر شبكات التواصل االجتماعي (مجموعة
طبقت أدوات البحث
واتس آب  ،(Whats Appوخاصة في فترة تعميق الدراسة ،وفي النياية ُ

بعديا عمى المجموعات الثالثة.
ً

املعاجلة اإلحصائية للبياىات

أولًا  :اإلحصاء الوصفي لليتائج:
أ  -اإلحصاء الوصفي ليتائج تطبيل االختباز التخصيلي يف مكسز تكيولوجيا التعليه(:)1
أسفرت نتائج التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي في مقرر تكنولوجيا التعميم()2
لممجموعات الثالثة :التجريبية األولى ،والتجريبية الثانية ،والضابطة عن النتائج التالية
والموضحة بجدول ( )21التالي:
عذول()12
اإلحظبء انىطفٍ نُزبئظ انزطجُك انجؼذٌ نالخزجبس انزحظُهٍ فٍ يمشس ركُىنىعُب انزؼهُى()1
االَحشاف
انًغًىػخ
انًزىعظ
انحذ األدًَ انحذ األلظً
انؼذد
انًؼُبسٌ
29318
35979
41
31
56
انزغشَجُخ األونً
29197
31996
36
26
56
انزغشَجُخ انضبَُخ
29794
24961
31
21
56
انضبثطخ

ويمكن التعبير عن النتائج السابقة بشكل ( )13التالي:
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شكم ( )21يمبسَخ ثٍُ يزىعطبد دسعبد انًغًىػبد انضالس فٍ انزطجُك انجؼذٌ نالخزجبس انزحظُهٍ
فٍ يمشس ركُىنىعُب انزؼهُى()1

ب  -اإلحصاء الوصفي ليتائج تطبيل مكياع مَازات التعله املوجُ ذاتيًا:
ذاتيا لممجموعات
أسفرت نتائج التطبيق البعدي لمقياس ميارات التعمم الموجو ً
الثالثة :التجريبية األولى ،والتجريبية الثانية ،والضابطة عن النتائج التالية ،والموضحة
بجدول ( )20التالي:
عذول()13
اإلحظبء انىطفٍ نُزبئظ انزطجُك انجؼذٌ نًمُبط يهبساد انزؼهى انًىعه رارًُب
االَحشاف
انًغًىػخ
انًزىعظ
انحذ األدًَ انحذ األلظً
انؼذد
انًؼُبسٌ
49663
118951
121
111
56
انزغشَجُخ األونً
29741
114995
121
118
56
انزغشَجُخ انضبَُخ
29812
76915
85
71
56
انضبثطخ

ويمكن التعبير عن النتائج السابقة بشكل ( )12التالي:
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شكم ( )21يمبسَخ ثٍُ يزىعطبد دسعبد انًغًىػبد انضالصخ فٍ انزطجُك انجؼذٌ نًمُبط يهبساد
انزؼهى انًىعه رارًُب

ثاىيًا اإلجابة عً أضئلة البخح:
ذاتيا
 -2اإلجابة عن السؤال األول :نص السؤال األول عمى :ما ميارات التعمم الموجو ً

الالزمة لطالب الفرقة الثانية بكمية التربية جامعة دمنيور؟ ولقد أُجيب عن ىذا

ذاتيا ،حيث تكونت القائمة من
السؤال من خالل اشتقاق قائمة بميارات التعمم الموجو ً
( )12مياراة (ممحق.)2 :
 -1اإلجابة عن السؤال الثاني :نص السؤال الثاني عمى :ما معايير تصميم برنامج
التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي (المتزامن ،وغير المتزامن)؛ لتنمية
ذاتيا لدى طالب كمية التربية؟ ولقد أُجيب عن ىذا
التحصيل وميارات التعمم الموجو ً
السؤال من خالل اشتقاق قائمة بالمعايير؛ حيث تكونت قائمة المعايير من ()23
مؤشر (ممحق.)1:
ًا
معايير رئيسة و()23
 -0اإلجابة عن السؤال الثالث :نص السؤال الثالث عمى :ما التصميم التعميمي لبرنامج
المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي (المتزامن ،وغير المتزامن)؛ لتنمية
ذاتيا لدى طالب كمية التربية؟ ولقد أجيب عن ىذا
التحصيل وميارات التعمم الموجو ً

- 2043 -

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

السؤال من خالل شرح خطوات نموذج عبدالمطيف الجزار ) Elgazzar (2014لمتصميم
التعميمي لبيئة التعمم النقال.

ثالجا :اختباز صخة فسوض البخح:
أ  -ىتائج اختباز الفسوض (األول ،والجاىي ،والجالح) للبخح ،واملستبطة بالتخصيل يف مكسز
تكيولوجيا التعليه ( :)1طبَّق الباحث تحميل التباين

األحاديWay ANOVA

 ،Oneوذلك

باستخدام الحزمة اإلحصائية  ،SPSSفجاءت النتائج عمى النحو الموضح بجدول()21
التالي:
عذول ()14
َزبئظ رحهُم انزجبٍَ انًشرجطخ ثبنزحظُم فٍ يمشس ركُىنىعُب انزؼهُى ()1
لًُخ "ف"
يزىعظ
دسعخ
يغًىع
يظذس انزجبٍَ
انًشثؼبد
انحشَخ
انًشثؼبد
3119476
17619452
2
ثٍُ انًغًىػبد 35219915
داخم
59859
165
9669714
انًغًىػبد
167
44879619
انًغًىع

انذالنخ
**

ويتضح من جدول ( )21السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )3.32بين متوسط درجات المجموعات الثالثة في اختبار التحصيل في مقرر تكنولوجيا
التعميم ( ،) 2ولتحديد اتجاه ىذه الفروق قام الباحث بتطبيق اختبار "توكي"  Tukeyكاختبار
بعدي لتحديد وجية الفروق ،فجاءت النتائج عمى النحو الموضح بجدول ( )22التالي:
انًغًىػبد
وانًزىعطبد
انزغشَجُخ األونً
35979
انزغشَجُخ انضبَُخ
31996
انًغًىػخ انضبثطخ
24961

عذول ()15
َزبئظ اخزجبس "رىكٍ" انًشرجطخ ثؼًهُبد ثُبء انًؼشفخ
انًغًىػخ انضبثطخ
انزغشَجُخ انضبَُخ
انزغشَجُخ األونً
24961
31996
35979
----

**

**

**

---

**

**

**

---

ويتضح من جدول ( )22السابق ما يمي:



إحصائيا عند مستوى داللة ( )3.32بين متوسط درجات المجموعة
وجود فروق دالة
ً
التجريبية األولى ،ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل في مقرر
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تكنولوجيا التعميم ( )2لصالح المجموعة التجريبية األولى (األكبر في المتوسط)؛ وبرلك
مت زفض الفسض األول للبخح ،وقبول الفسض البديل.


إحصائيا عند مستوى داللة ( )3.32بين متوسط درجات المجموعة
وجود فروق دالة
ً
التجريبية الثانية ،ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل في مقرر

تكنولوجيا التعميم ( )2لصالح المجموعة التجريبية الثانية (األكبر في المتوسط)؛ وبرلك
مت زفض الفسض الجاىي للبخح ،وقبول الفسض البديل.


إحصائيا عند مستوى داللة ( )3.32بين متوسط درجات المجموعة
وجود فروق دالة
ً
التجريبية األولى ،ومتوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية في اختبار التحصيل في
مقرر تكنولوجيا التعميم ( )2لصالح المجموعة التجريبية األولى (األكبر في المتوسط)؛

وبرلك مت زفض الفسض الجالح للبخح ،وقبول الفسض البديل.
ب  -ىتائج اختباز الفسوض (السابع ،واخلامظ ،والطادع) للبخح ،واملستبطة مبَازات التعله املوجُ
ذاتيًا:
طبَّق الباحث تحميل التباين األحادي  ،one way ANOVAوذلك باستخدام الحزمة اإلحصائية
، SPSSفجاءت النتائج عمى النحو الموضح بجدول ( )23التالي:
يظذس انزجبٍَ
ثٍُ انًغًىػبد
داخم
انًغًىػبد
انًغًىع

عذول ()16
َزبئظ رحهُم انزجبٍَ انًشرجطخ ثًهبساد انزؼهى انًىعه رار ًُب
لًُخ "ف"
يزىعظ
دسعخ
يغًىع
انًشثؼبد
انحشَخ
انًشثؼبد
19649473 243319827
2
486639655
21439679

165

517179333

167

انذالنخ
**

129386

ويتضح من جدول ( )23السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()3.32
ذاتيا ،ولتحديد اتجاه
بين متوسط درجات المجموعات الثالثة في مقياس ميارات التعمم الموجو ً
ىذه الفروق طبَّق الباحث اختبار "توكي"  Tukeyكاختبار بعدي؛ لتحديد وجية الفروق؛
فجاءت النتائج عمى النحو الموضح بجدول ( )24التالي:
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عذول ()17
َزبئظ اخزجبس "رىكٍ" انًشرجطخ ثًهبساد انزؼهى انًىعه رارًُب
انًغًىػخ انضبثطخ
انزغشَجُخ انضبَُخ
انزغشَجُخ األونً
انًغًىػبد
76915
114995
118951
وانًزىعطبد
انزغشَجُخ األونً
**
**
---118951
انزغشَجُخ انضبَُخ
**
--**
114995
انًغًىػخ انضبثطخ
--**
**
76915

ويتضح من جدول ( )24السابق ما يمي:



إحصائيا عند مستوى داللة ( )3.32بين متوسط درجات المجموعة
وجود فروق دالة
ً
التجريبية األولى ،ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في مقياس ميارات التعمم
ذاتيا لصالح المجموعة التجريبية األولى(األكبر في المتوسط)؛
الموجو ً

وبرلك مت زفض الفسض السابع للبخح ،وقبول الفسض البديل.


إحصائيا عند مستوى داللة ( )3.32بين متوسط درجات المجموعة
وجود فروق دالة
ً
التجريبية الثانية ،ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في مقياس ميارات التعمم

ذاتيا لصالح المجموعة التجريبية الثانية (األكبر في المتوسط) وبرلك مت زفض
الموجو ً
الفسض اخلامظ للبخح ،وقبول الفسض البديل.


إحصائيا عند مستوى داللة ( )3.32بين متوسط درجات المجموعة
وجود فروق دالة
ً
التجريبية األولى ،ومتوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية في مقياس ميارات

ذاتيا لصالح المجموعة التجريبية الثانية (األكبر في المتوسط)؛ وبرلك
التعمم الموجو ً
يته زفض الفسض الطادع للبخح ،وقبول الفسض البديل.
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مياقػة وتفطري اليتائج:
اليتيجة األوىل :يوجد فسم دال إحصائيًا عيد مطتوى ( )0001بني متوضط دزجات طالب اجملنوعة
التجسيبية األوىل ،ومتوضط دزجات طالب اجملنوعة الضابطة بعديًا يف اختباز التخصيل يف
مكسز تكيولوجيا التعليه ( ،)1وذلك لصاحل اجملنوعة التجسيبية األوىل.
تتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من "الفقي ومازده" Elfeky & Masadeh

) ،(2016ودراسة "دينجمر" وآخرين ) ،Dingler et al.(2017ودراسة "جورجيو"

Giurgiu

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

وميكً تفطري اليتيجة األوىل مبا يلي:
أضَنت الفيديوٍات التفاعلية املتصامية املكدمة مً خالل بسىامج التعله املصغس اليكال يف:
 مساعدة الطالب عمى التعمق في دراسة المحتوى ،فضال عن السماح ليم بالتعبير
الحر عما يجول بأذىانيم من استفسارات أو تساؤالت.
 توفير تغذية راجعة فورية عمى تفاعالت الطالب؛ مما أسيم في إتقانيم لعناصر
المحتوى.
 المساعدة في طرح مجموعة من األسئمة التفاعمية التي ساعدت في استثارة أذىان
الطالب ،وابقائيم في حالة من اليقظة واالنتباه؛ مما انعكس عمى تحصيميم لعناصر
المحتوى بإتقان.
 عرض مجموعة قصيرة من الفيديوىات (الفترة الزمنية الخاصة بكل منيا ال تتجاوز
23دقائق) مما ساعد الطالب عمى التمييز بين عناصر المحتوى بشكل جيد.
 توفير مجموعة من األ سئمة التفاعمية التي تخممت أجزاء الفيديو بما شجع الطالب
عمى الربط بين مختمف عناصر موضوع التعمم؛ مما أسيم في إثارة اىتماميم
وانتباىيم.
 مساعدة الطالب عمى استدعاء المعمومات والخبرات السابقة ذات الصمة بموضوع
التعمم مما ساعدىم عمى تحقيق التعمم ذي المعنى.
سويا ،وتحقيق تعمم األقران؛ مما أسيم
 توفير بيئة تعمم شجعت الطالب عمى التفاعل ً
في إتقان جميع طالب المجموعة التجريبية األولى لعناصر المحتوى.
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 مساعدة الطالب في تحديد أوجو االختالف بين أفكار كل منيم ،وأفكار بقية الزمالء؛
مما ساعدىم عمى البناء الصحيح لمعارفيم الخاصة ذات الصمة بموضوع التعمم.
 توفير بيئة تعمم آمنة شجعت الطالب عمى التفاعل بحرية وبدون قيود ،مما أسيم في
زيادة تفاعالت الطالب ،وانعكس ذلك بشكل واضح عمى تحصيميم األكاديمي.
اليتيجة الجاىية :يوجد فسم دال إحصائيًا عيد مطتوى داللة ( )0001بني متوضط دزجات طالب اجملنوعة
التجسيبية الجاىية ،ومتوضط دزجات طالب اجملنوعة الضابطة بعديًا يف اختباز التخصيل يف مكسز
تكيولوجيا التعليه ( ،)1وذلك لصاحل اجملنوعة التجسيبية الجاىية.
وميكً تفطري اليتيجة الجاىية مبا يلي:

أضَنت الفيديوٍات التفاعلية غري املتصامية املكدمة مً خالل بسىامج التعله املصغس اليكال يف:
 إتاحة الفرصة أمام الطالب لمتعمم في الوقت المناسب لكل منيم ،وبالتالي فقد ساعد
ذلك في تحقيق عنصر المرونة في زمان ومكان التعمم لكل منيم.
 إتاحة الفرصة أمام الطالب إلعادة االطالع عمى محتوى التعمم المعروض من خالل
الفيديو؛ مما أسيم في إتقانيم لمحتوى التعمم الخاص بكل فيديو.
 تشجيع الطالب عمى التعمم وفق الخطو الذاتي الخاص بكل منيم؛ حيث إن عرض
عددا من المرات التي
الفيديوىات بيذه الطريقة أتاح لكل طالب إعادة عرض الفيديو ً
يتناسب مع معدل تعممو.
 توفير مجموعة من األسئمة التفاعمية التي تخممت عرض كل فيديو أسيم في مساعدة
الطالب عمى الكشف عن جوانب القصور لدييم أوال بأول ،مما دفع بعضيم إلعادة
بعض المقاطع عدة مرات.
 إتاحة الفرصة أمام الطالب لمتفاعل من خالل مجموعة "التميجرام" ومساعدة بعضيم
البعض في اإلجابة عن األسئمة الواردة بكل فيديو.
 إتاحة الفرصة أمام م يسر التعمم في تجييز مجموعة من التعميقات عمى إجابات
الطالب ،وارساليا مرة واحدة إلى المشاركين كنوع من التمخيص ،مما ساعد الطالب
في نياية كل لقاء في التركيز عمى النقاط الميمة والجوىرية.
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 تقوية فرص التفاعل بين الطالب سواء في مجموعة "التميجرام" العامة أو من خالل
التواصل الخاص فيما بينيم؛ مما أسيم في تعزيز فرص التواصل بينيم ،فضال عن
تنمية قدرتيم عمى التعاون والتشارك في بناء المعرفة.
اليتيجة الجالجة :يوجد فسم دال إحصائيًا عيد مطتوى داللة ( )0001بني متوضط دزجات طالب اجملنوعة
التجسيبية األوىل ،ومتوضط دزجات طالب اجملنوعة التجسيبية الجاىية بعديًا يف اختباز التخصيل يف
مكسز تكيولوجيا التعليه ( ،)1وذلك لصاحل اجملنوعة التجسيبية األوىل.
وميكً تفطري اليتيجة الجالجة مبا يلي:

ضاعد التواصل املتصامً باضتخداو الفيديوٍات التفاعلية مً خالل بيئة التعله املصغس
اليكال يف:
 إتاحة ال فرصة أمام الطالب لمتواصل السريع والمباشر مع ميسر التعمم؛ مما انعكس
بشكل واضح عمى إتقانيم لعناصر المحتوى المقدم.
 توفير تغذية راجعة فورية من قبل ميسر التعمم عمى إجابات الطالب عن األسئمة
المطروحة؛ أسيم في التصحيح الفوري لألخطاء ومعالجتيا بشكل صحيح.
 توفير بيئة تعمم شجعت الطالب عمى التنافس ،والرغبة في التميز أمام بعضيم ،مما
أسيم في زيادة تحمسيم وتشجيعيم عمى التركيز أثناء تقديم محتوى التعمم.
 السماح لمطالب بالكتابة في غرفة المحادثة  Chattingأثناء متابعة محتوى الفيديو
أسيم في حل المشكالت الخاصة بكل منيم أوال بأول.
 ا ستفادة الطالب من تعميقات بعضيم البعض بشكل فوري؛ مما ساعدىم عمى
التصحيح الذاتي ألخطائيم مقارنة باستجابات الزمالء.
 إتاحة الفرصة أمام الطالب لمتحكم بسيولة في خيارات الصوت والصورة ،وطمب
الكممة  Raise handأثناء عرض محتوى الفيديو ساعدىم عمى التركيز بشكل كبير
عمى محتوى التعمم.
 إتاحة الفرصة أمام ميسر التعمم لمتعزيز الفوري لتفاعالت الطالب سواء من خالل
التعميقات الصوتية ،أو التعميقات الكتابية ،أو حتى استخدام الرموز التعبيرية
 Gesturesقد أسيم في زيادة حماس الطالب لمزيد من التعمم.

- 2051 -

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

 إتاحة الفرصة أمام ميسر التعمم لمتفاعل بشكل يحافظ عمى خصوصية الطالب من
خالل إرسال رسائل خاصة  Private messageأسيم في عالج أخطاء الطالب
وتصحيح مسارىم بشكل فوري.
اليتيجة السابعة :يوجد فسم دال إحصائيًا عيد مطتوى داللة ( )0001بني متوضط دزجات طالب اجملنوعة
التجسيبية األوىل ،ومتوضط دزجات طالب اجملنوعة الضابطة بعديًا يف مكياع مَازات التعله املوجُ
ذاتيًا ،وذلك لصاحل اجملنوعة التجسيبية األوىل.
تتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من "بريتو" ) ،Brito (2012ودراسة
"جانكو") ،Junco (2012ودراسة

كل من "فيميسيانوس" و"نافاريت"

& Veletsianos

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

) ،al. (2014ودراسة "بيتش"). Beach (2017
وميكً تفطري اليتيجة السابعة مبا يلي:
أضَه توظيف الفيديوٍات التفاعلية املتصامية يف بيئة التعله املصغس اليكال يف:
 زيادة وعي الطالب بأبعاد عممية التعمم واعتمادىا األساسي عمى جيد المتعمم.
 تشجيع الطالب عمى الربط بين خبرات تعمميم السابقة وبين المحتويات التعميمية
المقدمة إلييم.
 تنمية ميارات إدارة الوقت لدى الطالب بشكل ساعدىم عمى مواصمة التعمم بدافعية
كبيرة.
 تحفيز الطالب لالطالع عمى مزيد من مصادر التعمم ذات الصمة بموضوع التعمم
المعروض.
 تشجيع الطالب عمى االستفادة من خبرات أقرانيم أثناء التعمم بشكل كبير.
 زيادة فرص التواصل بين الطالب بشكل مباشر من خالل التعميقات الصوتية أو
الرسائل النصية.
 التعامل بشكل سريع مع المشكالت التي واجيتيم في بيئة التعمم وحميا بسرعة.
 زيادة مشاركاتيم ،وطرحيم لألسئمة بشكل فوري عمى ميسر التعمم في محاولة لمتعمم.
 زيادة فرص تعمم الطالب من أخطاء الزمالء ،ومن نقاط قوتيم.
 إتاحة الفرصة أمام الطالب لالستفادة من تعميقات بقية الزمالء عمى إجاباتيم.
- 2050 -

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

اليتيجة اخلامطة :يوجد فسم دال إحصائيًا عيد مطتوى داللة ( )0001بني متوضط دزجات طالب اجملنوعة
التجسيبية الجاىية ،ومتوضط دزجات طالب اجملنوعة الضابطة بعديًا يف مكياع مَازات التعله املوجُ
ذاتيًا ،وذلك لصاحل اجملنوعة التجسيبية الجاىية.
ميكً تفطري اليتيجة اخلامطة مبا يلي:

أضَه توظيف الفيديوٍات التفاعلية غري املتصامية يف بيئة التعله املصغس اليكال يف:
 اختيار الوقت المناسب لتعمميم مما شجعيم عمى التركيز والتفاعل بقوة.
 االستفادة من خبرات التعمم السابقة والربط بينيا وبين موضوعات التعمم الجديد.
 التعمم من األقران من خالل التعميقات التي تصدر عنيم عبر مجموعة "التميجرام".
 تنمية ميارات الطالب في ترتيب خطوات تعمميم بشكل ذاتي فعال.
 زيادة فرص تدريب الطالب من خالل تكرار مشاىدتيم لمفيديوىات التفاعمية غير
المتزامنة.
 تشجيع الطالب عمى تحديد نقاط ضعفيم ونقاط قوتيم فضال عن رصدىم لمدى
اإل نجاز الذي حققوه أثناء التقدم في دراسة محتوى المقرر.
 تشجيع الطالب عمى بناء عالقات إيجابية قوية مع الزمالء في بيئة التعمم.
 تنمية قدرة الطالب عمى التعبير بشكل جيد عن أفكارىم في بيئة تعمم آمنة وخالية من
التيديد.
اليتيجة الطادضة :يوجد فسم دال إحصائيًا عيد مطتوى داللة ( )0001بني متوضط دزجات طالب اجملنوعة
التجسيبية األوىل ،ومتوضط دزجات طالب اجملنوعة التجسيبية الجاىية بعديًا يف مكياع مَازات
التعله املوجُ ذاتيًا ،وذلك لصاحل اجملنوعة التجسيبية الجاىية.
وميكً تفطري اليتيجة الطادضة مبا يلي:

ضاعد التواصل باضتخداو الفيديوٍات التفاعلية غري املتصامية عرب بيئة التعله املصغس اليكال يف:
 تنمية ميارات الطالب في التخطيط الجيد لعممية التعمم من خالل تشجيعيم عمى
تخصيص أوقات تناسبيم لمتفاعل وممارسة أنشطة التعمم المختمفة.
 زيادة فرص تعمم الطالب من خالل تكرارىم ألنشطة التعمم عد ًدا من المرات.

 تنمية قدرة الطالب عمى التحكم الذاتي في معدل تعمميم في الزمان والمكان المناسب،
وبالقدر الذي يتناسب مع الخطو الذاتي الخاص بكل منيم.
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 إتاحة فرصة زمنية كافية أمام الطالب لعالج مشكالتيم والتعمم من أخطائيم في
محاولة لمتصحيح الذاتي لألخطاء.
 تشجيع الطالب عمى اختيار أنشطة التعمم الخاصة بكل منيم بشكل ذاتي ،سواء من
خالل المشاىدة فقط ،أو من خالل التواصل مع األقران ،أو من خالل االطالع عمى
مصادر التعمم ذات الصمة بموضوع التعمم.
 توفير الفرصة أمام الطالب لالستفادة من مختمف التطبيقات في بيئة التعمم النقال
التي يمكن أن تسيم في زيادة فرص تعمميم ،وذلك من خالل إيقاف عرض الفيديو
التفاعمي غير المتزامن ،ثم استخدام أحد التطبيقات مثل :تطبيق الترجمة ،أو
تطبيقات التصفح ،ثم العودة مرة أخرى الستئناف عرض الفيديو التفاعمي غير
المتزامن الخاص بموضوع التعمم.
 إتاحة الفرصة أمام الطالب لتوسيع دائرة التواصل لدييم من النطاق المحمي إلى
النطاق العالمي ،وذلك بيدف تبادل الخبرات والمعمومات مع الميتمين من جميع
أنحاء العالم بموضوعات التعمم المطروحة.

توصيات البخح:
في ضوء ما أسفر عنو البحث من نتائج يمكن التوصية بما يمي:
 -2توظيف برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديوىات التفاعمية المتزامنة في
كميات التربية بغرض تنمية التحصيل األكاديمي لمطالب في مختمف المقررات
الدراسية.
 -1توظيف برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديوىات التفاعمية غير المتزامنة
ذاتيا لدى طالب المرحمة
في كميات التربية بغرض تنمية ميارات التعمم الموجو ً
الجامعية.
 -0تشجيع السادة أعضاء ىيئة التدريس عمى تصميم مجموعة من الفيديوىات التفاعمية
سواء المتزامنة أو غير المتزامنة عند تقديم المقررات الدراسية المختمفة.
 -1تدريب السادة أعضاء ىيئة التدريس عمى ميارات استخدام تطبيقات الفيديوىات
التفاعمية المتزامنة في بيئات التعمم النقال ،ومن بينيا تطبيق .Jitsi meet
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 -2تدريب السادة أعضاء ىيئة التدريس عمى ميارات استخدام مواقع اإلنترنت في إنتاج
الفيديوىات التفاعمية غير المتزامنة ،وتقديميا لمطالب في بيئات التعمم النقال ،ومن
بين ىذه المواقع موقع .Edpuzzle
 -3تدريب السادة أعضاء ىيئة التدريس عمى ميارات استخدام تطبيقات التواصل
االجتماعي في بيئات التعمم النقال ،ومن بينيا تطبيق "التميجرام" .Telegram
 -4تدريب السادة أعضاء ىيئة التدريس عمى ميارات استخدام منصات التعمم اإللكتروني
في بيئات التعمم النقال ،ومن بينيا منصة .Schoolgy
 -5توجيو السادة مصممي التعميم لالعتماد عمى التعمم المصغر القائم عمى الفيديوىات
التفاعمية عند تصميم المواقف التعميمية.
 -6تدريب طالب المرحمة الجامعية عمى ميارات استخدام تطبيقات البث الحي في بيئات
التعمم النقال.
 -23تدريب طالب المرحمة الجامعية عمى ميارات التعامل مع الفيديوىات التفاعمية غير
المتزامنة في بيئات التعمم النقال.

مكرتحات البخح:
في ضوء ما تناولو البحث من متغيرات يمكن اقتراح إجراء البحوث التالية لمكشف عن:
 -2فعالية برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي (المتزامن ،وغير
ذاتيا لدى طالب الدراسات
المتزامن) في تنمية التحصيل ،وميارات التعمم الموجو ً
العميا بكمية التربية.
 -1فعالية برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي (المتزامن ،وغير
ا لمتزامن) في تقميل العبء المعرفي لدى طالب المرحمة الجامعية األولى بكمية
التربية.
 -0فعالية برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي (المتزامن ،وغير
المتزامن) في تقميل العبء المعرفي لدى طالب الدراسات العميا بكمية التربية.
 -1تطوير برنامج تعمم مصغر نقال قائم عمى الرسوم التخطيطية "اإلنفوجرافيك" (الثابت،
والمتحرك).
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 -2فعالية برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الرسوم التخطيطية "اإلنفوجرافيك"
(الثابت ،والمتحرك) في تنمية التحصيل األكاديمي لدى طالب المرحمة الجامعية
األولى بكمية التربية.
 -3فعالية برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الرسوم التخطيطية "اإلنفوجرافيك"
(الثابت ،والمتحرك) في تنمية التحصيل األكاديمي لدى طالب الدراسات العميا بكمية
التربية.
 -4فعالية برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الرسوم التخطيطية "اإلنفوجرافيك"
(الثابت ،والمتحرك) في تقميل العبء المعرفي لدى طالب المرحمة الجامعية األولى
بكمية التربية..
 -5فعالية برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الرسوم التخطيطية "اإلنفوجرافيك"
(الثابت ،والمتحرك) في تقميل العبء المعرفي لدى طالب الدراسات العميا بكمية
التربية.
 -6العالقة بين أسموب التعمم الخاص بالطالب (كمي ،وتحميمي) وطريقة تقديم برنامج
التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي (المتزامن ،وغير المتزامن).
 -23فعالية توظيف برنامج التعمم المصغر النقال القائم عمى الفيديو التفاعمي (المتزامن،
وغير المتزامن) في تدريب الطالب عمى الميارات العممية.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
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