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ملخص:
التعلم  من  نوعني  فاعلية  عن  الك�شف  اإىل  البحث  هذا  يهدف 
تنمية  يف  والتفاعلي،  العادي،  وهما:  الرقمي،  بالفيديو  املقلوب 
جامعة  طالبات  لدى  واإنتاجه  التعليمي  الفيديو  ت�شميم  مهارات 

الأق�شى بغزة.
وقد اتبع الباحث املنهج التجريبي، وتكونت عينة البحث من 
جمموعتني جتريبيتني قوام كل واحدة منهما )25( طالبة، وا�شتخدم 
ت�شميم  مهارات  لقيا�س  تقييم  وبطاقة  حت�شليًا  اختباراً  الباحث 
الفيديو التعليمي واإنتاجه. وك�شفت نتائج البحث عن فاعلية التعلم 
املقلوب بالفيديو الرقمي العادي والتفاعلي يف تنمية تلك املهارات، 
الرقمي  بالفيديو  املقلوب  التعلم  بني  اإح�شائيًا  دال  فرق  ووجود 
التعليمي  الفيديو  ت�شميم  مهارات  تنمية  يف  والتفاعلي  العادي 
واإنتاجه، وتفوق التعلم املقلوب بالفيديو الرقمي التفاعلي يف تنمية 
جامعة  طالبات  لدى  واإنتاجه  التعليمي  الفيديو  ت�شميم  مهارات 

الأق�شى بغزة.
الفيديو  الرقمي،  الفيديو  املقلوب،  التعلم  مفتاحية:  الكلمات 

التفاعلي.

The Effectiveness of two Types of Flipped Learn-
ing with Digital Video: (normal and interactive) in 
Developing the Skills of Designing and Producing 
the Educational Video among the Female Students 

at Al-Aqsa University of Gaza

Abstract:

This research aims at identifying the effectiveness 
of two types of flipped learning with digital video: 
(normal and interactive) in developing the skills 
of designing and producing the educational video 
among the female students at Al-Aqsa University 
of Gaza. The researcher followed the empirical 
approach. The sample of the research consisted of two 
experimental groups, 25 girl students for each group. 
The researcher also used achievement test and an 
evaluation card to measure the skills of designing and 
producing the educational video. The results showed 
the effectiveness of flipped learning with digital video 
(normal/ interactive) in developing those skills. It also 
demonstrated the existence of statistically significant 
difference between the flipped learning with digital 
video (normal/interactive) in developing the skills 
of designing and producing the educational video. 
Finally, the results proved the superiority of flipped 
learning with digital video (interactive) in developing 
the skills of designing and producing the educational 
video among the girl students at Al-Aqsa University 
of Gaza.

Key Words: Flipped Learning, Digital Video, 
Interactive Video

املقدمة:
التكنولوجي  التقدم  ت�شعـى جميع املجتمعـات حاليا يف ظل 
التعليمية،  نظمها  يف  تطوير  لإحداث  التكنولوجية  وامل�شتحدثات 
ملراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني، وذلك عن طريق جعل املهمة 
الأ�شا�شية للتعليم هي تعليم املتعلم كيف يتعلم ذاتيا، وكيف يداوم 
على عملية التعلم على مدى فرتات حياته، ولأن تكنولوجيا التعليم 
والطريق نحو متكن  القادمة،  الأجيال  ال�شليم مل�شتقبل  املدخل  هي 

املتعلمني من ال�شتقرار يف الداخل واخلارج. 
وانطالقا مما �شبق جند اأن نقطة البدء يف نه�شة املجتمعات 
وتقدمها تبداأ بتطوير التعليم، بحيث يراعى تنمية قدرات املتعلمني 
ع�رصاً  نعي�س  الآن  ونحن  التعليمية.  حياتهم  فرتات  م�شتوى  على 
ي�شمى بع�رص امل�شتحدثات التكنولوجية التي يت�شارع بها املتعلمون 
املحمولة،  والأجهزة  كاحلوا�شيب،  التكنولوجيا  تلك  امتالك  اإىل 
والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية؛ حتى �شاروا ل يتخيلون احلياة 
التعليمية  العملية  يف  ودجمها  التكنولوجيا  تلك  واأ�شبحت  بدونها، 
�رصورة ع�رصية، وملا لها من دور فعال يف عملية التقدم العلمي، 
واقعهم  حتاكي  كونها  التعلم؛  عملية  نحو  الدافعية  زيادة  وعلى 
واهتماماتهم ومتطلباتهم. لذلك ظهرت عدة ا�شرتاتيجيات واأ�شاليب 
العملية  يف  التكنولوجيا  تلك  توظيف  على  قائمة  مبتكرة  تعليمية 
التعليمية، ومن اأبرزها مفهوم انت�رص موؤخراً يف التعليم، وهو التعلم 

.)Flipped Learning( املقلوب
وتعد ا�شرتاتيجية التعلم املقلوب )Flipped Learning( اإحدى 
عرب  العايل  التعليم  تقليدية  على  للتغلب  احلديثة  ال�شرتاتيجيات 
الو�شول ايل دمج التكنولوجيا ب�شكل فاعل ملا تقدمه من اإمكانات 
على  القائم  والتعليم  وا�شرتاتيجياته،  التعلم  اأ�شاليب  لتغري  هائلة 

 .)Bergmann & Sama, 2012, 25( الويب
�شكل  باأنه:  املقلوب  التعلم   )256  ،2016( الدريبي  وتعرف 
من اأ�شكال التعليم املدمج الذي يوظف التقنية احلديثة بذكاء لتقدمي 
تعليم يتنا�شب مع متطلبات الطالب وحاجاتهم يف ع�رصنا احلايل. 
ا�شرتاتيجية  91( باأنه:  اأبامني )2016(، ومتوىل )2015،  وُيعرفه 
تعليمية تعتمد على ا�شتخدام الو�شائط التكنولوجية احلديثة، و�شبكة 
املحا�رصات  باإعداد  للمحا�رص  ت�شمح  بطريقة  العاملية  املعلومات 
من خالل مقاطع الفيديو وامللفات ال�شوتية وغريها من الو�شائط، 
ليطلع عليها الطالب خارج املحا�رصة )يف املنزل مثاًل(، من خالل 
حني  يف  املحا�رصة،  ح�شور  قبل  الذكية  هواتفهم  اأو  حوا�شيبهم 
وتقدمي  التدريبات،  وحل  للمناق�شات،  املحا�رصة  وقت  يخ�ش�س 

التغذية الراجعة. 
ومن خالل العر�س ال�شابق لتعريفات التعلم املقلوب نالحظ 
املعلومات،  و�شبكة  احلديثة،  التكنولوجيا  توظيف  على  يركز  باأنه 
وحاجات  متطلبات  مع  يتنا�شب  تعليم  لتقدمي  املتعددة  والو�شائط 
ن�شاط  على  ومعتمدة  تفاعلية  اأكرث  تعليمية  بيئة  ولتوفري  املتعلم، 
املحا�رصة من  نطاق  التعليمية خارج  الأهداف  املتعلم يف حتقيق 

خالل ا�شتخدام حوا�شيبهم وهواتفهم الذكية. 
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 )Wei, J., Chen, Jc. & Adawu, A., 2014( فقد اأثبت درا�شة
حيث  التعليم؛  يف  املتعددة  الو�شائط  تكنولوجيا  ا�شتخدام  فعالية 
ول�شتخدام  الذاتي.  والتنظيم  التخطيط  مهارات  تطوير  على  ت�شاعد 

اأربعة  توافر  على  الرتكيز  من  لبد  بفاعلية  املقلوب  التعليم  منط 
اأركان رئي�شه )Hamdan, et al., 2013, 2(، كما يو�شحها املخطط 

بال�شكل )1(.

شكل )1(
األركان األساسية للتعليم المقلوب

اهلل  وعبد   ،)258  -  257  ،2016( الدريبي  من  كل  وي�شري 
والزهراين   ،)97  -  93  ،2015( ومتوىل   ،)282-283  ،2015(
من  اأن  اإىل   )2015( وال�رصمان   ،)Ali, 2015(و  ،)482  ،2015(
مميزات التعلم املقلوب املقدم من خالل الفيديو التعليمي، ما ياأتي: 

اأو الرتكيز  ♦ قدرة الطالب على تكرار م�شاهدة املحا�رصات 
 Hockstader,(.ا�شتيعابها اأكرث من مرة حتى يتم  على نقطة معينة 

 .)2013, 10

مينح املحا�رص الكثري من الوقت مل�شاعدة الطالب وتلقي  ♦
اأ�شئلتهم وا�شتف�شاراتهم. 

مواكبة متطلبات الع�رص الرقمي من خالل ممار�شة التعلم  ♦
مب�شتحدثات التكنولوجيا والو�شائط املتعددة والجتماعية. 

ويف  ♦ املحا�رصة  قبل  مكانني  بني  التعلم  وقت  يف  اجلمع 
اأثنائها. 
وغري  ♦ املتزامن  املدمج  التعليم  من  نوعني  بني  يجمع 

املتزامن. 
يجمع بني ا�شرتاتيجيتني: التعلم الذاتي والتعليم التعاوين.  ♦
وبني  ♦ والطالب،  املحا�رص  بني  والت�شال  التفاعل  زيادة 

الطلبة اأنف�شهم. 
الرتكيز على م�شتويات التعلم العليا من خالل حتول دور  ♦

الطالب ايل باحث عن م�شادر معلوماته.
ولتحقيق هذه املميزات يجب مراعاة املعيقات التي قد تعرت�س 
Ma�( و ،)2015  ططبيق التعلم املقلوب، حيث حدد كل من )اإ�شماعيل،

son et al., 2013(، و)Stone, 2012, 5( باأن اأهم املعيقات تكمن يف: 

بناء منوذج تعليمي وت�شميمه لأن�شطة تعلم فاعلة ل�شتثمار اأوقات 
الإحباط  التعامل مع حالت  الدرا�شية. وكذلك  القاعة  التعلم خارج 
وعدم تقبل بع�س الطالب للتعلم من خالل اأدوات التعلم الإلكرتوين 
القائمة على الإنرتنت. وعجز بع�س املحا�رصين عن توظيف التقنية 
مبهارة لتطوير طرق التدري�س والتحفيز والتوا�شل مع الطالب. ويف 
حماولة للتغلب على مثل هذه التحديات ورفع كفاءة التعلم املقلوب 
يقرتح )اإ�شماعيل،2015(، و)Wagner et al., 2013( حلول عدة من 
خالل تغري ثقافة املحا�رص وروؤيته لتجارب ناجحة يف هذا املجال، 
بالن�شبة  �شواء  للمحا�رصين؛  الكافيني  والتدريب  الدعم  وتقدمي 
اأو  التعليمية،  املواد  اإعداد  يف  ت�شتخدم  التي  الإلكرتونية  للتقنيات 
يف ت�شميم الأن�شطة، ومهام التعلم الن�شطة التي يتم تنفيذها داخل 
القاعة. اإذ يجب على املحا�رص اأن يزود الطالب باأن�شطة تعلم فاعلة 
وجماعية.  فردية  تكون  بحيث  الدرا�شية،  القاعة  داخل  ومتنوعة 
اأن�شطة التعلم الفردية يجب اأن يتم اإجراوؤها عن طريق الطالب نف�شه، 
جداً  مهم  وجودته  التعليمي  الفيديو  طول  اأّن  كما  قدراته.  وح�شب 
اللقطات والتفاعل  اأكرث تفاعاًل وحما�شًا لعر�س هذه  الطالب  جلعل 

معها، مما يحدث تقباًل للتعلم املقلوب. 
 Bergmann & Sams,( و ،)Chevalier, 2013( :وقد اأكد كل من
وموجهًا  منظمًا  ي�شبح  املقلوب  بالتعلم  املحا�رص  دور  اأن   )2012

وحمفزاً للطالب، واأن التعلم والتدريب ي�شبح م�شئولية الطالب، ولكن 
النظام  بني  املقارنة   )2( �شكل  ويو�شح  املحا�رص.  اإ�رصاف  حتت 

التقليدي والتعلم املقلوب )ح�شن، 2015(.
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شكل )2(
مقارنة بين النظام التقليدي والتعلم المقلوب

ل�شتخدام  تدفع  العوامل  من  عدداً  هناك  اأن  الباحث  ويرى 
اإيجاد  التعلم املقلوب يف امل�شاقات الدرا�شية اجلامعية، وهي: عدم 
من يدرب املتعلم على عدم الوقوع يف اخلطاأ مرة ثانية، وهنا تظهر 
اأهمية التعلم املقلوب؛ حيث ي�شاهد وي�شتمع الطالب ملحا�رصة فيديو 
التابعة  الإلكرتونية  التعيينات  البيت، ويوؤدي بع�س  الويب يف  عرب 
Bates & Gal� )هها حتي ي�شل ملرحلة التقان ملهارات املحا�رصة 
احلديثة  للتكنولوجيا  الطالب  ا�شتخدام  ذلك  و�شهل   ،)loway, 2012

فاعليه  اأثبت  التي  الدرا�شات  اإىل  بالإ�شافة  تعلمهم،  يف  واأجهزتها 
ودرا�شة   ،)Degrazia et al., 2012( درا�شة  منها:  املقلوب  التعلم 
الطالب  اأن  على  الدرا�شتان  اتفقت  حيث  )Wagner et al., 2013(؛ 
كانوا اأكرث اإعداداً وا�شتعداداً وتفاعاًل وفهمًا اأثناء وقت املحا�رصات 
الر�شمية بالقاعة الدرا�شية، ودرا�شة )Tune et al., 2013(، ودرا�شة 
)Mason et al., 2013( و درا�شة )Davies, et al., 2013(، ودرا�شة 
الطالب،  تعلم  عمليات  �شهل  املقلوب  التعلم  اأن  اإىل   )Butt, 2014(

حت�شياًل،  اأكرث  وكانوا  بهم،  اخلا�شة  التعليمية  كفاءتهم  من  ورفع 
املقلوب  التعلم  اأن  اإىل  ال�شابقة  الدرا�شات  الباحث من خالل  وي�شري 

ي�شلح يف تعلم م�شاقات العلوم، والرتبية، والتكنولوجيا.

املقلوب  التعلم  تطبيق  فوائد  ال�شابقة  الدرا�شات  من  ويت�شح 
واأهميته، وبخا�شة يف مراحل التعليم العايل واجلامعي؛ حيث اأ�شارت 
والتعليم،  التعلم  عمليات  كفاءة  رفع  يف  ت�شاعد  اأنها  على  جميعها 
وتزيد من حت�شيل الطالب وتفاعلهم مع املقررات الدرا�شية، ومراعاة 
اجلماعي بني  التعاوين  التفاعلي  التعلم  الفردية، من خالل  الفروق 
الفردي املوجه خارج وقت  اأثناء وقت املحا�رصة، والتعلم  الطالب 
املحا�رصة عن طريق م�شاهدة لقطات الفيديو امل�شجلة للمحا�رصات.

لي�س هناك طريقة واحدة لتنفيذ التعليم املقلوب، اإل اأنه ل بد 
مو�شحة  وهي   ،)2015 )متويل،  خطوات  ثالث  اتباع  من  للطالب 

بال�شكل )3(.
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شكل )3(
مقارنة بين خطوات التعليم في التعلم التقليدي والتعليم المقلوب

ومن تكنولوجيات التوا�شل بالتعلم املقلوب: الفيديو التعليمي، 
واملحا�رصات  املطورة،  الإلكرتونية  والكتب  التقدميية،  والعرو�س 
ال�شوتية، التدوين املرئي، والتفاعل مع الطالب الآخرين من خالل 
املنتديات الإلكرتونية، مع اأن الفيديو هو ال�شائع والأكرث ا�شتخدامًا 
.)Johnson et al , 2014, 11( و )يف هذا املجال. )متوىل، 91 ،2015
ويرى الباحث مما �شبق اأن الفيديو التعليمي اأهم اأدوات التعلم 
املقلوب الذي ي�شاعد على تنمية مهارات الطلبة، وزيادة معرفتهم من 
خالل امل�شاهدة يف داخل البيت كال على ح�شب �رصعته، وقد �شاعد 
التطور الذي حدث يف تكنولوجيا اأجهزة احلا�شوب وبراجمها �شهولة 
ودافعية كبرية يف اإنتاج الفيديو التعليمي، وا�شتخدامه لي�س فقط يف 
جمال املعلومات والت�شال؛ بل يف التعليم والتعلم اأي�شا، والفيديو 
التعليمي يعده املحا�رص عن طريق ا�شتخدام بع�س برامج احلا�شوب، 
ويعلق على الفيديو ب�رصحه ومبعلوماته التي يرد تو�شيلها للطالب، 
طريق  عن  �شواء  الإنرتنت،  عرب  لطالبه  املحا�رص  ير�شلها  ثم  ومن 
مواقع  �شفحات  طريق  عن  اأو  باملحا�رص،  خا�س  اإلكرتوين  موقع 
التوا�شل الجتماعي )في�س – ان�شتا – وات�س اأب( اأو عن طريق قنوات 

الفيديو عرب اليوتيوب، اأو عن طريق القوائم الربيدية.
الرقمي  بالفيديو  املقلوب  التعلم  يف  التفاعل  طرق  ومن 
التعليمي بالبحث احلايل منطان: الفيديو الرقمي العادي، والتفاعلي. 
باأنه:  العادي  الرقمي  الفيديو   )Dumova, T., 2008, 63( ويعرف 
يف  الفيديو  �شور  التقاط  من  متكن  الو�شائط  لتكنولوجيا  تطبيق 
من:  كل  ويعرفه  وتوزيعه.  وعر�شه  وتخزينه  وحتريره  رقمي  �شكل 
 (Sadik , 2004)، و (British Educational Communications and

م�شجل  فيديو  عن  عبارة  باأنه:   )Technology Agency, 2003, 1
كبيانات رقمية، اإذ ميكن حتزينها ومعاجلتها وحتريرها على جهاز 

احلا�شوب. 
نالحظ  العادي  الفيديو  لتعريفات  ال�شابق  العر�س  خالل  من 
من  ت�شجيلها  يتم  رقمي  ب�شكل  ت�شجل  لقطات  اأنها  على  تركز  اأنها 
الفر�شة  وتتيح  احلا�شوب،  على  الو�شائط  تكنولوجيا  برامج  خالل 
للمتعلمني متعة م�شاهدتها كاأنها واقعية، يف اأوقات زمنية خمتلفة، 
Sauer et al, 2011, pp513�( ويت�شم منط الفيديو العادي مبا يلي
514 ; Visser, R.D , 2009 ; Ong et al, 2009, pp 103-115; Cher�

 )ry, G.R., 2011; Leonard, 2007, p 16 ; Clark, C.S.W, 2009

املعرفية، . 1 اجلوانب  من  املتعلم  يف  التاأثري  على  يعمل 
بتلك  توؤثر  مثريات  من  يحتويه  ملا  كافة؛  والوجدانية  واملهارية، 

اجلوانب. 
للفيديو بطريقة فعالة وجذابة . 2 التعليمي  عر�س املحتوى 

وموؤثره، وُيخاطب عدة حوا�س يف الوقت نف�شه، ويعالج اأمناط التعلم 
املختلفة، فهو ُيعد اأداة و�شائط متعددة لديها حمتوى �شمعي وب�رصي 
 Ilin, G., Kutlu, O., Kutluay, A., 2013,( ميتاز بالتنوع وال�شهولة

.)273

على . 3 ي�شاعد  فهو  للمتعلمني،  وحمفزة  قوية  تعليمية  اأداة 
لتحقيق  و�شيلة  بل  غاية؛  ا�شتخدامه  يعترب  ل  حيث  الذاتي؛  التعلم 
Ham� )للأهداف التعليمية، ولكت�شاف املتعلمني للمعرفة باأنف�شهم 

.)mond, T.C. & Lee, J., 2009, 32

ي�شمح للمتعلمني عند التعامل معه بت�شغيله واإيقافه وت�رصيعه 
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د. سليمان امحد سليمان حرب فاعلية التعلم املقلوب بالفيديو الرقمي )العادي/ التفاعلي( يف تنمية مهارات تصميم وإنتاج الفيديو التعليمي لدى طالبات جامعة األقصى بغزة

اإىل الأمام، والإعادة اإىل اخللف، وتعليقه، وحتريره، ودجمه، اأو تكرار 
 Calandra, B., Brantley�Dias, L. & Dias, M.,( عر�شه مرات عديده
138 ,2006(. وي�شيف )Wang, J., & Hartley, K., 2003, 112( اأن 

للفيديو التعليمي العادي القدرة على توثيق اأحداث ومواقف التعليم 
للمالحظة  ال�رصورية  باملحتويات  الطالب  وتزود  املركبة،  والتعلم 
والتاأمل، بالإ�شافة اإىل اأنه اأداة توفر توجيه تفكري الطالب بدقة نحو 

حمتوى حمدد للتعليم والتعلم. 
الفيديو  لفاعلية  تو�شلت  التي  الدرا�شات  من  العديد  وهناك 
 ،)Picci, P., Calvani, A. & Bonaiut, G., 2012 الرقمي منها: درا�شة
 ،)Miranda, H., 2011( ودرا�شة   ،)Ongerth, Y., 2012( ودرا�شة 

.)Jones et al., 2010( ودرا�شة
يرى الباحث من خالل العر�س ال�شابق: اأن الفيديو التعليمي له 
فوائد ومميزات يف التعليم، يكون ذات تاأثري فعال عند ا�شتخدامه يف 
ت�شميم املواد التعليمية وتقدميها؛ نظراً لأن احلركة توؤدي اإىل اإعطاء 
املعلومات من خالل  تلقي  بالواقعية واحليوية عند  �شعوراً  املتعلم 
لتفاعل  اإمكانية  هناك  كان  اإذا  بخا�شة  التعليمي؛  الرقمي  الفيديو 
املتعلم مع هذا الفيديو من خالل التحكم يف عر�شها، وم�شاهدتها، 
وحتميلها على جهاز احلا�شوب اخلا�س به، اأو على الهاتف النقال، 
اأو الأجهزة اللوحية الذكية. واأن الفيديو الرقمي التعليمي اأداة رئي�شة 
وموؤثرة يف التعلم املقلوب، واأن العديد من الدرا�شات ممن ا�شتخدمت 
التعلم املقلوب اأكدت على اأن التعلم املقلوب يكون فاعاًل من خالل 
تتوفر جمموعة من  اأن  وينبغي  التعليمي،  الرقمي  الفيديو  ا�شتخدام 
الفيديو  مدة  وهي:  التعليمي،  الفيديو  يف  واملوا�شفات  املعايري 
التعليمي ق�شرية بحيث ل يزيد عن )3 - 5( دقائق، ارتباط الفيديو 
عر�شه،  يف  التحكم  يف  املتعلم  قدرة  املقرر،  مبحتوي  التعليمي 
التزامن بني ال�شوت والفيديو التعليمي، وا�شح وب�شيط قدر  مراعاة 
الإمكان، مالءمة حجم الفيديو التعليمي. )خمي�س واآخرون، 2008(

من  للمتعلم  التعليمي  الرقمي  الفيديو  يف  التحكم  ويعترب 
الأمور املهمة التي ينبغي مراعاتها، واإتاحتها للمتعلم ب�شفة عامة 
عند تقدمي وعر�س الفيديو الرقمي.)Lupshenyuk, D.,2010(، ويتيح 
مع  التعامل  اأثناء  القرار  اتخاذ  يف  التامة  احلرية  للمتعلم  التحكم 
الفيديو الرقمي التعليمي، وكلما زاد كم التحكم ونوعيته زاد اهتمام 
مع  الذهني  والرتكيز  والتفكري  امل�شاهدة  يف  وحت�شناأداوؤه  املتعلم، 
الفيديو التعليمي، وذلك لرتباط التحكم للمتعلم بعدد من العمليات 

.)Frosch, D.L.,2003, p.p 8 � 6 ( العقلية واملعرفية
الفيديو   )2002( وزيتون   ،)2001( اأمني  يعرف  بينما 
الفيديو، واحلا�شوب من خالل  باأنه: دمج بني تكنولوجيا  التفاعلي 
الدمج بني املعلومات، وم�شاهد فيديو يف تفاعلية متكن املتعلم من 
التحكم، والإبحار يف املادة التعليمية ح�شب خطوة الذاتي، ويعرفه 
رخا، وعزت )2013( باأنه: برنامج فيديو مق�شم ايل اأجزاء �شغرية، 
هذه الأجزاء ميكن اأن تتاألف من تتابعات حركية، واأ�شئلة، وقوائم، 
املحددة  هي  الكمبيوتر  طريق  عن  املتعلم  ا�شتجابات  تكون  يحث 

لعدد تتابع م�شاهدة الفيديو، وعليها يتاأثر �شكل وطبيعة العر�س. 
ومن خالل العر�س ال�شابق لتعريفات الفيديو التفاعلي فاإنها 
الفيديو باحلا�شوب،  اأنها تتم عن طريق دمج تكنولوجيا  تركز على 
ويتم فيه التقدم على ح�شب قدرات املتعلم، وتتيح الفر�شة للمتعلمني 

لالأبحار مبحتوى الفيديو التفاعلي على ح�شب �رصعته اخلا�شة.

يتفق كل من زيتون )2002(، وعلي )2002( على اأن الفيديو 
بطريقة  وال�شورة  بال�شوت  معلومات  يعر�س  باأنه  يت�شم  التفاعلي 
يف  املتعلم  حتكم  يف  تتمثل  تفاعلية  بيئة  يوفر  حيث  خطية؛  غري 
حمتوى  بني  بحرية  والنتقال  العر�س،  زمن  يف  الذاتية  �رصعته 
يتبعه،  الذي  امل�شار  يف  املتعلم  حتكم  وكذلك  التفاعلي،  الفيديو 
وحمتوى  اأهداف  من  التعليمية  املادة  عر�س  تتابع  يف  ويظهر 
واأ�شاليب التقومي وامل�شاعدة، والتغذية الراجعة وتظهر يف م�شتويات 
خمتلفة ح�شب م�شتوى املتعلم، ودرجة تفاعله مع الفيديو التفاعلي، 

وهذا ما يفتقده الفيديو العادي.
الفيديو  فاعلية  اأو�شحت  التي  الدرا�شات  من  العديد  وهناك 
وعزت  رخا  ودرا�شة   ،)2016( �شامل  درا�شة  منها:  التفاعلي 
 Brigham,( ودرا�شة ،)2013(، ودرا�شة الرببري وا�شحاق )2010(

.)2007,r,dye

كافة،  والفرعية  الرئي�شة  املهارات  احلايل  البحث  تبنى  وقد 
هذا  لأن  نظراً  Camtasia Studio؛  برنامج  عليها  ي�شتمل  التي 
الربنامج ميكن من خالله ت�شميم لقطات الفيديو الرقمية التي ميكن 
توظيفها لحقًا يف مواقع الويب التعليمية واملنتديات، ويف بع�س 

ا�شرتاتيجيات التعلم الرقمي اجلديدة التعلم املقلوب.
الفيديو  ت�شميم  مهارات   )655  ،2012( ال�رصنوبي  ويعرف 
الرقمي واإنتاجه باأنها ا�شتخدام برامج احلا�شوب احلديثة وتطبيقاته 
املنتج  اإىل  و�شوًل  وتنفيذها  والإنتاج  الت�شميم  عمليات  اإجراء  يف 
النهائي املتمثل يف الفيديو الرقمي، وفق معايري اجلودة املرتبطة، 
املعلومات  �شبكات  على  الرقمي  الفيديو  من  املنتج  هذا  وااإتاحة 

كالويب، اأو تخزينه على اأحد و�شائط التخزين الرقمية احلديثة. 
من خالل التعريف ال�شابق نالحظ اأن تعريف مهارات ت�شميم 
الفيديو الرقمي التعليمي واإنتاجه يركز على جمموعة من املهمات 
التعليمية الرئي�شة والفرعية واملتتابعة واملحددة بدقة، التي حُتدث 
اإيجابيًا يف املعارف واملهارات لدى الطالبات، والتي ينبغي  تغرياً 
القائم  املقلوب  التعلم  خالل  من  الرتبية  بكلية  الطلبة  يكت�شبها  اأن 

على الفيديو الرقمي )العادي/ التفاعلي(.

الشعور مبشكلة البحث:
جاءت فكرة ا�شتخدام التعلم املقلوب من خالل ت�شميم فيديو 
الفيديو  ت�شميم  مهارات  لتنمية  وتفاعلي  عادي  رقمي  تعليمي 
لالأمور  نتيجة  الأق�شى  جامعة  طالبات  لدى  واإنتاجه،  التعليمي 

الآتية: 
الباحث يعمل كمحا�رص بكلية الرتبية، ويدر�س م�شاق حو�شبة 
اأن هناك �شعفًا يف مهارات ت�شميم  املناهج املدر�شية، وقد لحظ 
يف  املتبعة  والطريقة  الطالبات،  لدى  واإنتاجه  التعليمي  الفيديو 
التدري�س الطريقة التقليدية التي تعتمد على �رصح املحا�رص، وتقدمي 
مثال تطبيقي للمهارة، وت�شحيح بع�س الأخطاء العامة؛ الأمر الذي 
ل يراعى الفروق الفردية بني الطالبات، جلعل الطالبات اأكرث فاعلية 
من خالل اإيجاد مواقف اأكرث اإيجابية، فكان لبد من ا�شتخدام التعلم 
التعليمية،  العملية  حمور  الطالب  ي�شبح  حتى  بالفيديو؛  املقلوب 
املهم  الأ�شا�س  واإنتاجه هي  التعليمي  الفيديو  ت�شميم  مهارات  تعد 
لتعلم طالبات اجلامعة طريقة ت�شميم فيديو تعليمي موجه وهادف 

ومنظم ووفق املعايري.
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د. سليمان امحد سليمان حرب فاعلية التعلم املقلوب بالفيديو الرقمي )العادي/ التفاعلي( يف تنمية مهارات تصميم وإنتاج الفيديو التعليمي لدى طالبات جامعة األقصى بغزة

العادي  بالفيديو  املقلوب  التعلم  ل�شتخدام  احلاجة  ولتحديد 
لدى  واإنتاجه  التعليمي  الفيديو  ت�شميم  مهارات  لتنمية  والتفاعلي 
وكانت  ا�شتطالعية،  بدرا�شة  الباحث  قام  الأق�شى،  جامعة  طالبات 
الفيديو  واإنتاج  ت�شميم  مهارات  كرثة  التايل:  النحو  على  نتائجها 
التعليمي، وقلة خربات الطالبات يف التعامل معها نتيجة اأنهن من 
كلية الرتبية، والقت�شار على �رصح مهارات م�شاق حو�شبة املناهج 
باللقاءات التقليدية، عدم مراعاه الفروق الفردية بني الطالبات، قلة 
 Jones( الت�شال والتوا�شل مع بع�شهم البع�س، بالإ�شافة لدرا�شة
et al., 2010( حيث اأو�شت باإجراء املزيد من البحوث حول ا�شتخدام 

الفيديو التفاعلي وتطبيقاته التعليمية والرتبوية. 

حتديد مشكلة البحث:
تتحدد م�سكلة البحث يف ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:

)العادي/  ◄ الرقمي  بالفيدي�  املقل�ب  التعلم  فاعلية  ما 
التفاعلي( يف تنمية مهارات ت�سميم الفيدي� التعليمي واإنتاجه لدى 

طالبات جامعة الأق�سى بغزة؟
الذي يتفرع اإىل الأ�سئلة الآتية:

ما مهارات ت�شميم الفيديو التعليمي واإنتاجه التي ينبغي  ◄
توافرها لدى طالبات كلية الرتبية بجامعة الأق�شى بغزة؟

تنمية  ◄ يف  العادي  بالفيديو  املقلوب  التعلم  فاعلية  ما 
جامعة  طالبات  لدى  واإنتاجه  التعليمي  الفيديو  ت�شميم  مهارات 

الأق�شى بغزة؟
تنمية  ◄ يف  التفاعلي  بالفيديو  املقلوب  التعلم  فاعلية  ما 

جامعة  طالبات  لدى  واإنتاجه  التعليمي  الفيديو  ت�شميم  مهارات 
الأق�شى بغزة؟

درجات  ◄ متو�شطي  بني  اإح�شائيًا  دال  فرق  يوجد  هل 
التعليمي  الفيديو  ت�شميم  مهارات  يف  الأق�شى  جامعة  طالبات 
واإنتاجه يف التطبيق البعدي يعزى ملتغري التعلم املقلوب بالفيديو 

)العادي/ التفاعلي(؟

فروض البحث:
العادي يف . 1 الرقمي  بالفيديو  املقلوب  التعلم  تزيد فعالية 

متو�شط درجات مهارات ت�شميم الفيديو التعليمي واإنتاجه، عن 0.8 
وفق معامل ايتا.

تزيد فعالية التعلم املقلوب بالفيديو الرقمي التفاعلي يف . 2
متو�شط درجات مهارات ت�شميم الفيديو التعليمي واإنتاجه، عن 0.8 

وفق معامل ايتا.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى . 3
)0.05≤∞( بني متو�شطي درجات تنمية مهارات ت�شميم . 4

يف  بغزة،  الأق�شى  جامعة  طالبات  لدى  واإنتاجه  التعليمي  الفيديو 
التطبيق البعدي تعزى للتعلم املقلوب بالفيديو )العادي/التفاعلي(.

أهداف البحث: 
الفيديو  ت�شميم  مهارات  حتديد  اإىل:  احلايل  البحث  يهدف 
التعليمي واإنتاجه التي ينبغي توافرها لدى طالبات جامعة الأق�شى 

بالفيديو  املقلوب  التعلم  فاعلية  عن  والك�شف  بغزة،  الرتبية  بكلية 
التعليمي  الفيديو  ت�شميم  مهارات  تنمية  يف  )العادي/التفاعلي( 

واإنتاجه لدى طالبات جامعة الأق�شى..

أهمية البحث:
ب�رصورة . 1 تنادي  التي  احلديثة  الجتاهات  مع  يتم�شى 

العملية  يف  توظيفها  خالل  من  املقلوب  التعلم  من  ال�شتفادة 
التعليمية والرتبوية ب�شكل �شليم.

عند . 2 للمتعلم  املعرفية  اخل�شائ�س  تطبيق  من  ال�شتفادة 
اإمكانات املتعلم باعتبارها من  التعلم املقلوب ل�شتثمار  ا�شتخدام 

اأهم اأهداف العملية التعليمية.
وال�شمات . 3 والقدرات  ال�شتعدادات  مع  يتفق  تعلم  تقدمي 

ال�شخ�شية التي متيز الأفراد عن بع�شهم البع�س.
من . 4 ملزيد  الباحثني  اأمام  الطريق  البحث  هذا  يفتح  قد 

خالل  من  وتطويره  املقلوب  التعلم  جمال  يف  والدرا�شات  البحوث 
اأدواته املختلفة.

حدود البحث:
مهارات  تنمية  الآتية:  احلدود  على  احلايل  البحث  يقت�رص 
الأق�شى  جامعة  طالبات  لدى  واإنتاجه  التعليمي  الفيديو  ت�شميم 
بغزة يف م�شاق حو�شبة املناهج املدر�شية من خالل التعلم املقلوب 
بالفيديو )العادي/التفاعلي( على موقع Moodle والقوائم الربيدية 
كلية  طالبات  من  عينة  على  البحث  واقت�رص  الإلكرتوين.  والربيد 
املناهج  حو�شبة  م�شاق  امل�شجالت  بغزة  الأق�شى  بجامعة  الرتبية 
 2016 اجلامعي  العام  من  الأول  الدرا�شي  بالف�شل  املدر�شية 

/2017م.

مصطلحات البحث:
املقلوب  � التعلم  يحدثه  الذي  التغيري  مقدار  هي  الفاعلية: 

املعرفية  اجلوانب  يف  )العادي/التفاعلي(  الرقمي  بالفيديو 
واملهارية لدى عينة البحث. 

التقنيات  � توظف  تعليمية  ا�شرتاتيجية  املقل�ب:  التعلم 
غري  املوجه  الفردي  بالتعلم  ت�شمح  بطريقة  احلديثة  التكنولوجية 
)العادي/التفاعلي(  التعليمي  الفيديو  م�شاهدة  طريق  عن  املتزامن 
اإىل  احل�شور  قبل  الطالب  معها  ليتعامل  للمحا�رصات،  امل�شجل 
املحا�رصة من اأي مكان من خالل ا�شتخدام حوا�شيبهم، اأو هواتفهم 
وامل�شاركة  للمناق�شات  املحا�رصة  وقت  يخ�ش�س  حني  يف  الذكية 
الراجعة ب�شكل جماعي  التغذية  الأن�شطة، وتقدمي  بفعالية يف تنفيذ 

ومتزامن اأثناء املحا�رصة.
رقمي  � ب�شكل  ت�شجل  لقطات  العادي:  الرقمي  الفيدي� 

لدى  واإنتاجه  الرقمي  الفيديو  ت�شميم  مهارات  تنمية  ملحا�رصات 
الطلبة، والذي ت�شمح للطالب مب�شاهدة حمتواه اخلا�س كاأنها واقعية 
خالل  من  خمتلفة  زمنية  اأوقات  ويف  مكان  اأي  اأو  منازلهم،  يف 
ح�شور  قبل  اللوحية  الأجهزة  اأو  هواتفهم،  اأو  حوا�شيبهم،  ا�شتخدام 

املحا�رصة. 
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د. سليمان امحد سليمان حرب فاعلية التعلم املقلوب بالفيديو الرقمي )العادي/ التفاعلي( يف تنمية مهارات تصميم وإنتاج الفيديو التعليمي لدى طالبات جامعة األقصى بغزة

لتنميه  � تعليمي  فيديو  هو  التفاعلي:  الرقمي  الفيدي� 
مهارات ت�شميم الفيديو الرقمي واإنتاجه لدى الطلبة مق�شم اإىل اأجزاء 
م�شار  توؤثر يف  التي  ا�شتجابته  بطرح  للطالب  ي�شمح  �شغرية، حيث 
ح�شور  قبل  الطالب،  �رصعة  ح�شب  اأحداثه  وتتابع  الفيديو،  عر�س 

املحا�رصة. 
ودقة،  � و�رصعة  ب�شهولة  الأداء  على  الطالب  قدرة  املهارة: 

من خالل التعلم عن طريق التعلم املقلوب با�شتخدام الفيديو الرقمي 
)العادي/التفاعلي(.

الربامج  � ا�شتخدام  واإنتاجه:  الرقمي  الفيدي�  ت�سميم 
اخلا�شة بت�شميم الفيديو الرقمي، وكذلك التاأثريات املرتبطة باإنتاج 
واإخراج الفيديو الرقمي من خالل توظيف اإمكانيات برامج احلا�شوب 
احلديثة وتطبيقاته يف اإجراء عمليات الت�شميم والنتاج و�شوًل اإىل 
معايري  وفق  التعليمي  الرقمي  الفيديو  يف  املتمثل  النهائي  املنتج 
اجلودة املرتبطة، واإتاحة هذا املنتج للفيديو الرقمي على الويب، اأو 

تخزينه على اأحد و�شائط التخزين الرقمية احلديثة.
طالبات  � قدرة  واإنتاجه:  الرقمي  الفيدي�  ت�سميم  مهارات 

كلية الرتبية بجامعة الأق�شى على ا�شتخدام اأدوات برنامج ت�شميم 
الفيديو الرقمي واأوامره ب�شهولة ودقة و�رصعة.

إجراءات البحث
واإنتاجه  ● التعليمي  الفيدي�  اأولً: حتديد مهارات ت�سميم   

يف البحث احلايل:

يف . 1 والأدبيات  ال�شابقة  الدرا�شات  على  الباحث  اطلع 
جمال املناهج وطرق التدري�س، التي تناولت عمليات اإعداد الفيديو 
 ،)2012( ال�رصنوبي  درا�شة  مثل  واإنتاجه،  وت�شميمه  التعليمي 
115( وا�شت�شارة اخلرباء   - 113 ودرا�شة حممد واآخرين )2016، 
الرتبويني، وذلك باحل�شول على اآرائهم بعد التو�شل ملهارات ت�شميم 
الدرا�شات يف  الباحث من هذه  اأفاد  ولقد  واإنتاجه،  الرقمي  الفيديو 
حتديد قائمة مهارات ت�شميم الفيديو التعليمي واإنتاجه التي يجب 
اأن ا متتلكهاطالبات كلية الرتبية يف جامعة الأق�شى ومتار�شهاعند 

ت�شميم الفيديو الرقمي.
التعليمي . 2 الفيديو  ت�شميم  مهارات  قائمة  اإىل  التو�شل  مت 

اأحد ع�رص جماًل  بلغت  التي  النهائية  واإنتاجه يف �شورتها  الرقمي 
تت�شمن ت�شعني مهارة لطلبة كلية الرتبية.

ثانياً: ت�سميم لقطات الفيدي� التعليمي الرقمي )العادي/ ●
التفاعلي(:

)العادي/ الرقمي  التعليمي  الفيدي�  اأهداف  الباحث  حدد 
التفاعلي( وفق من�ذج خمي�س )2007(:

الرقمي . 1 التعليمي  الفيديو  اىل  العامة  الأهداف  حتديد 
)العادي/التفاعلي( التي ا�شتملت على: مهارات التعامل مع الربنامج 
مهارات  احلا�شوب،  �شا�شة  ت�شجيل  مهارات   ،Camtasia Studio 8

معاجلة  مهارات  التعليمي،  الفيديو  على  ال�رصح  مهارات  املونتاج، 
الفيديو،  لقطات  بني  النتقال  تاأثريات  اإ�شافة  مهارات  ال�شوت، 
مهارات التقريب والتبعيد للفيديو التعليمي، مهارات التعليق الن�شي 
للفيديو التعليمي، مهارات التحكم يف الفيديو التعليمي )ن�شخ وق�س 
ول�شق(، مهارات اإخراج الفيديو التعليمي كمنتج وم�شاركته، مهارات 

رفع لقطات الفيديو املنتجة على )oogle drive 4( مهارات.
العامة . 2 الأهداف  حتديد  بعد  ال�شلوكية:  الأهداف  حتديد 

للفيديو التعليمي الرقمي )العادي/التفاعلي(، متت �شياغة الأهداف 
ال�شلوكية لكل هدف عام، وذلك يف �شوء املهارات التي مت التو�شل 

اإليها عند �شياغة الأهداف التعليمية. 
تنظيم املحتوى، وتتابع عر�شه: مت بناء حمتوى الفيديو . 3

التعليمي الرقمي )العادي/التفاعلي( لتنمية مهارات ت�شميم الفيديو 
اأ�شا�س وا�شح، وهو وجود �شعف  واإنتاجه ي، على  الرقم  التعليمي 
املرحلة  واإنتاجه يف  الرقمي  التعليمي  الفيديو  يف مهارات ت�شميم 
اجلامعية، ويتكون الفيديو التعليمي الرقمي )العادي/التفاعلي( من 
عاما  هدفا  موديول،  كل  يغطي  بحيث  تعليميًا،  موديوًل  ع�رص  اأحد 

واحدا من الأهداف ال�شابقة التي متت �شياغتها. 
دور . 4 متثل  التعليمية:  التفاعالت  ا�شرتاتيجيات  ت�شميم 

املعلم بالأ�شا�س يف التوجيه والإر�شاد املت�شمن بالفيديو التعليمي 
تفاعلية  وو�شائل  فردي  تعلم  وتوفري  )العادي/التفاعلي(،  الرقمي 
بن�شو�س  )العادي/التفاعلي(  التعليمي  الفيديو  تزويد  طريق  عن 

و�شور وتعليقات و�رصوحات. 
التعليمي: . 5 للفيديو  العامة  التعليم  ا�شرتاتيجية  ت�شميم 

وعر�س  للتعلم،  وال�شتعداد  الدافعية  ا�شتثارة  على  الباحث  حر�س 
وت�شجيع  املحدد،  التعليمي  الت�شل�شل  ح�شب  واملعلومات  الأمثلة 
م�شاركة املتعلمني، وتن�شيط ا�شتجاباتهم عن طريق تقدمي تدريبات 

انتقالية موزعة، ثم تقدمي التعزيز والرجع املنا�شب.
�شيناريوهات . 6 بكتابة  الباحث  قام  ال�شيناريوهات:  كتابة 

تت�شم  بحيث  )العادي/التفاعلي(،  الرقمي  التعليمي  الفيديو 
بالب�شاطة، وال�شدق، والتدرج يف العر�س، والرتقيم، والربط بني كل 
والعنا�رص  املكتوبة،  اللفظية  العنا�رص  بني  والتاآلف  �شيناريوهني، 

الب�رصية كما هو مو�شح يف �شكل )4(: 

اأ�سل�ب الربط والنتقالكروكي  الإطارمقطع الفيدي�ال�س�ر الثابتةالن�س املكت�بو�سف حمت�يات ال�سفحةالعن�انرقم �سفحة الفي�س ب�ك

شكل )4(
نموذج سيناريو الفيديو التعليمي )العادي/التفاعلي( 
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ت�شميم �شكل الفيديو التعليمي الرقمي )العادي/التفاعلي(: . 7
التعليمي وت�شميمه واإنتاجه)العادي/ الفيديو  قام الباحث باإن�شاء 
طريقة  ولكن  نف�شه،  التعليمي  املحتوى  يحتويان  اللذين  التفاعلي( 
)العادي/ الرقمي  بالفيديو  مقلوب  تعلم  ناحية  من  تختلف  التعلم 

التفاعلي(.
اإنتاج العنا�رص التعليمية: متت كتابة الن�شو�س با�شتخدام . 8

برنامج )Microsoft word 2003(، واإنتاج ال�شور الثابتة با�شتخدام 
برنامج )Snagit 11( ومن الإنرتنت، واإنتاج مقاطع الفيديو العادي 
الفيديو  مقاطع  واإنتاج   ،)Camtasia Studio 8( برنامج  با�شتخدام 

.)Instant Demo( التفاعلي با�شتخدام برنامج
املونتاج والتنظيم داخل لقطات الفيديو التعليمي الرقمي . 9

للفيديو  الرئي�شة  اخللفية  ت�شميم  طريق  عن  التفاعلي(:  )العادي/ 
.)Corel Draw 8( التعليمي با�شتخدام برنامج

)العادي/. 10 الرقمي  التعليمي  للفيديو  البنائي  التقومي 
الباحث  قام  الأويل،  الإنتاج  عمليات  من  النتهاء  بعد  التفاعلي(: 
بعر�س الن�شخة الأولية على جمموعة من اخلرباء واملتخ�ش�شني يف 
تكنولوجيا التعليم وت�شميم الو�شائط املتعددة، ويف مناهج وطرق 
تدري�س احلا�شوب، وعلى عينة من املحا�رصين والطلبة؛ للتاأكد من 
لالأهداف  )العادي/التفاعلي(  الرقمي  التعليمي  الفيديو  منا�شبة 
املعايري  ومراعاة  منطقية،  ب�شورة  العر�س  وت�شل�شل  منه،  املرجوة 
الفيديو  على  الالزمة  التعديالت  اإجراء  والتكنولوجية. ومت  الرتبوية 

التعليمي الرقمي)العادي/التفاعلي(. 
من . 11 النتهاء  بعد  التعليمي:  للفيديو  النهائي  الإخراج   

الباحث  قام  الالزمة،  التعديالت  واإجراء  البنائي،  التقومي  عمليات 
)العادي/ الرقمي  التعليمي  الفيديو  من  النهائية  الن�شخة  باإعداد 

التفاعلي( وجتهيزه لتطبيقه على الطلبة )عينة البحث(.
ذا  ● التجريبي  املنهج  الباحث  اتبع  البحث:  منهج  ثالثاً: 

للك�شف  والبعدي  القبلي  القيا�س  مع  التجريبيتني  املجموعتني 
)العادي/ الرقمي  التعليمي  بالفيديو  املقلوب  التعلم  فعالية  عن 
الرقمي  التعليمي  الفيديو  ت�شميم  مهارات  تنمية  يف  التفاعلي( 

واإنتاجه لدى طالبات كلية الرتبية بجامعة الأق�شى بغزة.
جميع  ● من  البحث  جمتمع  تكون  البحث:  جمتمع  رابعاً: 

الطلبة امل�شجلني مل�شاق حو�شبة املناهج املدر�شية بجامعة الأق�شى 
يف غزة للف�شل الدرا�شي الأول من العام اجلامعي 2016/ 2017م، 

املوزعني على )10( �شعب، والبالغ عددهم )200( طالبة.
مكونة  ● ع�شوائية  عينة  اختيار  مت  البحث:  عينة  خام�ساً: 

من �شعبتني من جمتمع البحث، وذلك خالل الف�شل الأول من العام 
وتوزعت  طالبة،   )50( عددها  بلغ  وقد   ،2017  /2016 الدرا�شي 

على النحو الآتى:
املقلوب . 1 للتعلم  طالبة   )25( الأوىل:  التجريبية  العينة 

با�شتخدام الفيديو التعليمي العادي.
املقلوب . 2 للتعلم  طالبة   )25( الثانية:  التجريبية  العينة 

با�شتخدام الفيديو التعليمي التفاعلي.
�ساد�ساً: اأدوات البحث: قام الباحث بت�شميم اأدوات البحث،  ●

وهما: 
اختبار حت�سيلي: مت اإعداده وفق اخلطوات الآتية:. 1
اإىل  ♦ التح�شيلي  الختبار  يهدف  الختبار:  اأهداف  حتديد 

واإنتاجه  التعليمي  الفيديو  قيا�س اجلانب املعريف ملهارات ت�شميم 
من  البحث  عينة  لدى   )Camtasia Studio 8( برنامج  با�شتخدام 
طالبات جامعة الأق�شى يف اجلانب املعريف املرتبط باأداء املهارات، 

بذلك الربنامج.
حتديد نوعية اأ�شئلة الختبار: مت ا�شتخدام اأ�شئلة الختيار  ♦

من متعدد وذلك ملا تتمتع من مزايا وخ�شائ�س مثل )املو�شوعية 
التامة، ال�شمولية، والثبات وال�شدق العاليني، �شهولة الت�شحيح(.

 �شياغة اأ�شئلة الختبار: اعتمد الباحث يف �شياغة اأ�شئلة  ♦
التعليمي  الفيديو  ت�شميم  مهارات  قائمة  على  املعريف  الختبار 

الرقمي واإنتاجه التي مت التو�شل اإليها.
تعليمات الختبار: مت كتابة تعليمات الختبار يف بداية  ♦

الأ�شئلة مثل كتابة بيانات الطلبة.
تقدير الدرجات وطريقة الت�شحيح: مت و�شع درجة واحدة  ♦

درجات  جمموع  كان  وبالتايل  الختبار،  اأ�شئلة  من  �شوؤال  لكل 
الختبار التح�شيلي )20( درجة.

�شدق الختبار وثباته: مت التاأكد من �شدق الختبار عن  ♦
جمال  يف  املخت�شني  املحكمني  من  جمموعة  على  عر�شه  طريق 
تكنولوجيا  مبجال  واملهتمني  احلا�شوب،  وعلم  التعليم  تكنولوجيا 
التعليم؛ للتاأكد من �شالمة ال�شياغة لأ�شئلة الختبار، وقام الباحث 
باإجراء التعديالت املطلوبة، وللتحقق من ثبات الختبار مت ح�شاب 
مما   ،)0.90( م�شاوًيا  فكان  كرونباخ  األفا  بطريفة  الثبات  معامل 
واجلدول  الثبات.  من  عالية  بدرجة  يتمتع  الختبار  اأن  اإىل  ي�شري 
الفيديو  ت�شميم  ملهارات  املعريف  الختبار  موا�شفات  يو�شح   )1(

التعليمي الرقمي واإنتاجه. 

جدول )1( 
مواصفات االختبار التحصيلي المعرفي لمهارات تصميم الفيديو الرقمي التعليمي وإنتاجه

الن�سبة املئ�يةجمم�ع اأرقام الأ�سئلةاملجالم.

 Camtasia 15 %13-3مهارات التعامل مع برنامج

15 %43-6مهارات ت�شجيل �شا�شات احلا�شوب

15 %73-9مهارات املونتاج

15 %103-12مهارات ال�رصح على الفيديو التعليمي
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د. سليمان امحد سليمان حرب فاعلية التعلم املقلوب بالفيديو الرقمي )العادي/ التفاعلي( يف تنمية مهارات تصميم وإنتاج الفيديو التعليمي لدى طالبات جامعة األقصى بغزة

الن�سبة املئ�يةجمم�ع اأرقام الأ�سئلةاملجالم.

%131مهارات معاجلة ال�شوت  5

..-مهارات اإ�شافة تاأثريات النتقال بني لقطات الفيديو

%142-15مهارات التقريب والتبعيد للفيديو التعليمي  10

%161مهارات التعليق الن�شي للفيديو التعليمي  5

%172-18مهارات التحكم يف الفيديو التعليمي   10

%191مهارات اإخراج الفيديو التعليمي كمنتج وم�شاركته.  5

google drive 201مهارات رفع لقطات الفيديو املنتجة على%  5

%20املجم�ع الكلي  100

التقومي البنائي لالختبار التح�شيلي: مت تطبيق الختبار  ♦
و�شوح  من  التاأكد  طالبة،   )15( من  مكونة  ا�شتطالعية  عينة  على 
الأ�شئلة و تعليمات الختبار: حيث لوحظ عدم وجود اأية ا�شتف�شارات 

مما يدل على و�شوح التعليمات والختبار لعينة البحث.
على  ♦ الختبار  اإجراء  بعد  لالختبار:  الالزم  الزمن  ح�شاب 

عينة ا�شتطالعية مكونة من )15( طالبة، وذلك لتحديد زمن الختبار 
وحدد املدة الزمنية بـ )30( دقيقة.

النتهاء  ♦ بعد  التح�شيلي:  لالختبار  النهائية  ال�شيغة 
�شدق  من  والتاأكد  املحكمون  اأبداها  التي  التعديالت  اإجراءات  من 
وعدد  النهائية،  �شورته  يف  الختبار  �شياغة  مت  وثباته،  الختبار 

فقراته )20( فقرة، ملحق )1(.
بطاقة تقييم مهارات ت�سميم واإنتاج الفيدي� الرقمي: قام . 2

الفيديو  ت�شميم  مهارات  لقيا�س  التقييم  لبطاقة  بالتو�شل  الباحث 
التعليمي واإنتاجه، وقد مر اإعدادها باخلطوات الآتية:

حتديد اأهداف البطاقة: تهدف البطاقة اإىل قيا�س اأداء عينة  ♦
البحث يف مهارات ت�شميم الفيديو التعليمي الرقمي واإنتاجه. 

�شياغة  ♦ يف  الباحث  اعتمد  البطاقة:  عنا�رص  �شياغة   
التعليمي  الفيديو  ت�شميم  مهارات  قائمة  على  البطاقة  عنا�رص 
البطاقة  ت�شمنت  وقد  اإليها،  التو�شل  مت  التي  واإنتاجه  الرقمي 

املجالت الرئي�شة لتلك املهارات، واملهارات الفرعية.
املنا�شبة  ♦ التعليمات  �شياغة  مت  البطاقة:  تعليمات   

للقيام باملالحظة، مثل: بيانات خا�شة بالطالب املراد مالحظته، 
واإر�شادات للمالحظ تو�شح التقديرات الكمية على النحوالآتي:  )1، 
2، 3(، حيث ي�شري التدرج )1( اإىل املمار�شة املنخف�شة، والتدرج )2( 

اإىل املمار�شة املتو�شطة، والتدرج )3( اإىل املمار�شة املرتفعة.
البطاقة عن  ♦ التاأكد من �شدق  البطاقة وثباتها: مت  �شدق 

وطرق  املناهج  يف  املحكمني  من  جمموعة  على  عر�شها  طريق 
من  للتاأكد  التعليم،  وتكنولوجيا  التكنولوجية  والرتبية  التدري�س 
التعديالت  باإجراء  الباحث  وقام  البطاقة،  لفقرات  ال�شياغة  �شالمة 
املطلوبة، اإىل اأن و�شلت البطاقة يف ال�شورة النهائية اإىل )90( فقرة، 
ح�شاب  يف  املالحظني  اتفاق  طريقة  الباحث  وا�شتخدم   .)2( ملحق 
ثبات البطاقة، عن طريق تقييم ع�رصة طلبة من جمتمع البحث، فكان 

موا�شفات  يو�شح   )2( واجلدول   .)0.84( م�شاويا  التفاق  معامل 
بطاقة تقييم اأداء مهارات ت�شميم الفيديو التعليمي الرقمي واإنتاجه.

جدول )2(
جدول مواصفات بطاقة تقييم أداء مهارات تصميم الفيديو التعليمي الرقمي وإنتاجه

الن�سبة املجم�عالفقراتجمالت الأداءم
املئ�ية

Camta-  ههارات التعامل مع برنامج
 sia Studio

4-14% 4.44 

%513-17مهارات ت�شجيل �شا�شات احلا�شوب  14.4

%1816-33مهارات املونتاج  17.7

%3412-45مهارات ال�رصح على الفيديو التعليمي  13.3

%468-53مهارات معاجلة ال�شوت  8.8

مهارات اإ�شافة تاأثريات النتقال بني 
%543-56لقطات الفيديو  3.3

مهارات التقريب والتبعيد للفيديو 
%5710-66التعليمي  11.1

%678-74مهارات التعليق الن�شي للفيديو التعليمي  8.8

مهارات التحكم يف الفيديو التعليمي 
%758-82)ن�شخ وق�س ول�شق(  8.8

مهارات اإخراج الفيديو التعليمي كمنتج 
%834-86وم�شاركته.  4.44

مهارات رفع لقطات الفيديو املنتجة 
google drive 874-90على%  4.44

%90املجم�ع  100

البحث،  ● اأ�شئلة  عن  لالإجابة  الإح�سائي:  الأ�سل�ب  �سابعاً: 
بالأ�شاليب  البيانات  معاجلة  متت  فرو�شه؛  �شحة  من  وللتحقق 
الإح�شائية الآتية: اختبار )ت( ملجموعتني م�شتقلتني، واختبار »ت« 

.)η2( ملجموعتني معتمدتني، ومربع معامل ايتا
البحث: مت تطبيق اختبار  ● لأدوات  القبلي  التطبيق  ثامناً: 

التح�شيل املعريف وبطاقة تقييم مهارات ت�شميم الفيديو التعليمي 
من  للتاأكد  املجموعتني  يف  متعلم  كل  على  واإنتاجه  الرقمي 

تكافوؤهما، كما يت�شح يف جدول )3(، )4(.
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د. سليمان امحد سليمان حرب فاعلية التعلم املقلوب بالفيديو الرقمي )العادي/ التفاعلي( يف تنمية مهارات تصميم وإنتاج الفيديو التعليمي لدى طالبات جامعة األقصى بغزة

جدول )3(
نتائج اختبار »ت« بين متوسطي درجات المجموعتين قبليًا الختبار التحصيل لمهارات تصميم 

وإنتاج الفيديو 

التعلم 
الدللةتد.حعمالعدداملقل�ب

العادي
25

7.281.13
غري دال480.51

7.081.57التفاعلي

يت�شح من جدول )3( اأن قيمة »ت« بلغت )0.51( عند درجات 
حرية )48(، وهي غري دالة عند م�شتوى دللة )0.05(، وبذلك يت�شح 
لقيا�س  املعريف  التح�شيل  اختبار  يف  متكافئتان  املجموعتني  اأن 
اجلانب املعريف ملهارات ت�شميم واإنتاج الفيديو التعليمي الرقمي؛ 

لأن الفرق بني متو�شطي درجاتها غري دال.
جدول )4(

نتائج اختبار »ت« بين متوسطي درجات المجموعتين قبليًا لبطاقة تقييم أداء مهارات تصميم 
وإنتاج الفيديو 

التعلم املقلوب 
الدللةتد.حعمالعددبالفيديو

العادي
25

116.5242.1
غري دال480.35

117.8839.4التفاعلي

يت�شح من جدول )4( اأن قيمة »ت« بلغت )0.35( عند درجات 
حرية )48(، وهي غري دالة عند م�شتوى دللة )0.05(، وبذلك يت�شح 
اأن املجموعتني متكافئتان يف اأداء مهارات ت�شميم الفيديو التعليمي 

الرقمي واإنتاجه ؛ لأن الفرق بني متو�شطي درجاتها غري دال.

نتائج البحث وتفسريها ومناقشتها

على:  � ين�س  الذي  للبحث  الأول  ال�شوؤال  عن  الإجابة  اأولً: 
ما مهارات ت�شميم الفيديو التعليمي واإنتاجه، التي ينبغي توافرها 
الباحث  قام  بغزة؟  الأق�شى  بجامعة  الرتبية  كلية  طالبات  لدى 
 ،)2012( ال�رصنوبي  ال�شابقة مثل: ها�شم  الدرا�شات  بالطالع على 
والأدب الرتبوي، حيث مت التو�شل اإىل قائمة باأهم املهارات الواجب 
اإتقانها يف ت�شميم الفيديو التعليمي واإنتاجه يف املرحلة اجلامعية 
لدى طالبات كلية الرتبية جامعة الأق�شى، ولقد خل�شت اإىل القائمة 
جماًل،   )11( على  موزعة  مهارٌة   )90( من  تكونت  التي  النهائية 

ملحق )2(.
ثانياً: الإجابة عن ال�شوؤال الثاين للبحث الذي ين�س على:  �

)العادي( يف  الرقمي  التعليمي  بالفيديو  املقلوب  التعلم  فاعلية  ما 
تنمية مهارات ت�شميم الفيديو التعليمي واإنتاجه لدى طالبات كلية 
)ت(  اختبار  بتطبيق  الباحث  قام  بغزة؟  الأق�شى  بجامعة  الرتبية 
املقلوب  )التعلم  الأوىل  التجريبية  للمجموعة  مرتبطتني  لعينتني 
يف  تت�شح  التي  والبعدي،  القبلي  القيا�س  يف  العادي(،  بالفيديو 

جداول )5(: 

جدول )5(
نتائج اختبار »ت« لفحص الفرق بين متوسطي درجات التحصيل المعرفي لمهارات تصميم 

الفيديو التعليمي الرقمي القبلي والبعدي وإنتاجه للمجموعة التجريبية األولى )التعلم المقلوب 
بالفيديو الرقمي العادي(

الدللةتد.حعمالعددالتطبيق

القبلي
25

7.281.60
2425.540.01

15.401.13البعدي

درجات  عند  املح�شوبة  )ت(  قيمة  اأن   )5( جدول  من  يت�شح 
حرية )24( اأكرب من قيمة )ت( اجلدولية عند م�شتوى دللة )0.01(، 
التح�شيل  يف  البعدي  التطبيق  ل�شالح  فرق  وجود  اإىل  ي�شري  وهذا 
واإنتاجه  الرقمي  التعليمي  الفيديو  ت�شميم  ملهارات  املعريف 
من  التعليمي  املحتوى  تعلمت  التي  الأوىل،  التجريبية  للمجموعة 

خالل التعلم املقلوب بالفيديو الرقمي العادي. 
جدول )6(

 نتائج اختبار »ت« لفحص الفرق بين متوسطي درجات مهارات تصميم الفيديو التعليمي 
الرقمي القبلي والبعدي وإنتاجه للمجموعة التجريبية األولى )التعلم المقلوب بالفيديو الرقمي 

العادي(

الدللةتد.حعمالعددالتطبيق

القبلي
25

116.5242.19
2414.220.01

232.6416.88البعدي

درجات  عند  املح�شوبة  )ت(  قيمة  اأن   )6( جدول  من  يت�شح 
حرية )24( اأكرب من قيمة )ت( اجلدولية عند م�شتوى دللة )0.01(، 
لتنميه مهارات  البعدي  التطبيق  اإىل وجود فرق ل�شالح  وهذا ي�شري 
التجريبية  للمجموعة  واإنتاجه  الرقمي  التعليمي  الفيديو  ت�شميم 
املقلوب  التعلم  خالل  من  التعليمي  املحتوى  تعلمت  التي  الأوىل، 

بالفيديو الرقمي العادي. 
العادي،  بالفيديو  املقلوب  التعلم  تاأثري  حجم  ولتحديد 
للمجموعة  التاأثري  وحجم   )η2( و  )ت(  قيمة  بح�شاب  الباحث  قام 
 )7( وجدول  العادي(،  بالفيديو  املقلوب  )التعلم  الأوىل  التجريبية 

يو�شح ذلك.
جدول )7(

 قيمة »ت« و » η 2” وحجم التأثير للمجموعة التجريبية األولى )التعلم المقلوب بالفيديو 

العادي(

حجم )η2)dد.حtt2الأداة
التاأثري

25.54652.29الختبار التح�شيلي
24

كبري0.9610.44

كبري14.22202.200.895.81بطاقة التقييم

* إذا كانت قيمة (0.2( (d) فإن حجم التأثير يكون صغيراً، وإذا كانت (0.5( 
فإنه يكون متوسطاً، وإذا كانت (0.8) فيكون كبيراً.

لالختبار   (η2) ايتا  مربع  قيمة  اأن   :)7( جدول  من  يت�شح 
عن  تعرب  التي   )d) قيمة  بلغت  حني  يف   )0.96( بلغت  التح�شيلي 
لبطاقة   (η2) ايتا  مربع  قيمة  بلغت  كما   ،)10.44( التاأثري  حجم 
التقييم )0.89( يف حني بلغت قيمة (d( التي تعرب عن حجم التاأثري 
)5.81(، وهو اأكرب من )0.8(؛ مما يدلل على اأن حجم التاأثري كبري 
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التي   )d( قيمة  خالل  ومن  التقييم،  وبطاقة  التح�شيلي  لالختبار 
ح�شل عليها الباحث تبني اأن حجم التاأثري للتعلم املقلوب بالفيديو 

الرقمي العادي تزيد عن )0.8( للتح�شيل املعريف ولأدائي.
 Ongerth,( :وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�شلت اإليه درا�شات
Y., 2012 )، (Picci, P., Calvani, A. & Bonaiut, G., 2012)، (Mi�

randa, H., 2011)، (Jones et al., 2010).

ثالثاً: الإجابة عن ال�شوؤال الثالث للبحث الذي ين�س على:  �
مهارات  تنمية  يف  التفاعلي  بالفيديو  املقلوب  التعلم  فاعلية  ما 
ت�شميم الفيديو التعليمي واإنتاجه لدى طالبات كلية الرتبية بجامعة 
الأق�شى بغزة؟ قام الباحث بتطبيق اختبار )ت( لعينتني مرتبطتني 
التفاعلي(،  بالفيديو  املقلوب  )التعلم  الثانية  التجريبية  للمجموعة 

يف القيا�س القبلي والبعدي، التي تت�شح يف جداول )8(: 
جدول )8(

نتائج اختبار »ت« لفحص الفرق بين متوسطي درجات التحصيل المعرفي لمهارات تصميم 
الفيديو التعليمي الرقمي القبلي والبعدي وإنتاجه للمجموعة التجريبية الثانية )التعلم المقلوب 

بالفيديو الرقمي التفاعلي(

الدللةتد.حعمالعددالتطبيق

القبلي
25

7.081.57
2426.850.01

17.480.91البعدي

درجات  عند  املح�شوبة  )ت(  قيمة  اأن   :)8( يت�شح من جدول 
حرية )24( اأكرب من قيمة )ت( اجلدولية عند م�شتوى دللة )0.01(، 
للمجموعة  البعدي  التطبيق  ل�شالح  فرق  وجود  اإىل  ي�شري  وهذا 
التجريبية الثانية، التي تعلمت املحتوى التعليمي من خالل التعلم 

املقلوب بالفيديو التفاعلي.
جدول )9( 

نتائج اختبار »ت« لفحص الفرق بين متوسطي درجات مهارات تصميم الفيديو التعليمي 
الرقمي القبلي والبعدي وإنتاجه للمجموعة التجريبية الثانية )التعلم المقلوب بالفيديو الرقمي 

التفاعلي(

الدللةتد. حعمالعددالتطبيق

القبلي
25

117.8839.42
2415.270.01

247.5613.14البعدي

درجات  عند  املح�شوبة  )ت(  قيمة  اأن   )9( جدول  من  يت�شح 
حرية )24( اأكرب من قيمة )ت( اجلدولية عند م�شتوى دللة )0.01(، 
وهذا ي�شري اإىل وجود فرق ل�شالح التطبيق البعدي يف بطاقة تقييم 
للمجموعة  واإنتاجه  الرقمي  التعليمي  الفيديو  ت�شميم  مهارات 
التعلم  خالل  من  التعليمي  املحتوى  تعلمت  التي  الأوىل  التجريبية 
التعلم  تاأثري  حجم  ولتحديد  العادي.  الرقمي  بالفيديو  املقلوب 
املقلوب بالفيديو التفاعلي:  على مهارات ت�شميم الفيديو التعليمي 
الذي ين�س على: تزيد  الثاين  الفر�س  واإنتاجه، وللتحقق من �شحة 
درجات  متو�شط  يف  التفاعلي  بالفيديو  املقلوب  التعلم  فعالية 
معامل  وفق   0.8 عن  واإنتاجه،  التعليمي  الفيديو  ت�شميم  مهارات 
 ،)η2( اإيتا  التاأثري من خالل مربع  الباحث بح�شاب حجم  ايتا. قام 

كما يت�شح يف جدول )10(. 

جدول )10(
قيمة »ت« و » η 2” وحجم التأثير للمجموعة التجريبية الثانية )التعلم المقلوب بالفيديو 

التفاعلي(

)η2)dد.حtt2الأداة
حجم 
التاأثري

26.85720.92الختبار التح�شيلي
24

كبري0.9610.98

كبري15.27233.170.906.24بطاقة التقييم

لالختبار   (η2) ايتا  مربع  قيمة  اأن   :)10( جدول  من  يت�شح 
عن  تعرب  التي   )d) قيمة  بلغت  حني  يف   )0.96( بلغت  التح�شيلي 
لبطاقة   (η2) ايتا  مربع  قيمة  بلغت  كما   ،)10.98( التاأثري  حجم 
التقييم )0.90( يف حني بلغت قيمة (d(  التي تعرب عن حجم التاأثري 
التاأثري كبري  اأن حجم  اأكرب من )0.8( مما يدلل على  )6.24(، وهو 
التي   )d) قيمة  خالل  ومن  التقييم،  وبطاقة  التح�شيلي  لالختبار 
ح�شل عليها الباحث تبني اأن حجم التاأثري للتعلم املقلوب بالفيديو 

الرقمي التفاعلي تزيد عن )0.8( للتح�شيل املعريف ولأدائي.
وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�شلت اإليه درا�شات: درا�شة �شامل 
)2016(؛ ودرا�شة رخا و عزت )2013(؛ درا�شة الرببري و ا�شحاق 

.)Brigham, 2007) )2010(؛ ودرا�شة 
وللتحقق من �شحة الفر�س الثالث، من البحث الذى ي�شري اإىل 
بني   )α≥ 0.05( م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذو  فرق  يوجد  )ل 
متو�شطي درجات تنمية مهارات ت�شميم الفيديو التعليمي واإنتاجه، 
)العادي/ بالفيديو  املقلوب  للتعلم  تعزى  البعدي  التطبيق  يف 
م�شتقلتني كما  لعينتني  )ت(  قيمة  بح�شاب  الباحث  قام  التفاعلي(، 

يت�شح يف جدول )11(.
جدول )11(

نتائج اختبار »ت« للكشف عن الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين في 
التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي المعرفي لمهارات تصميم وإنتاج الفيديو التعليمي

الدللةتد.حعمالعددالتعلم املقل�ب بالفيدي�

2515.401.60العادي
485.610.01

2517.480.91التفاعلي

عند   )5.61( بلغت  »ت«  قيمة  اأن   )11( اجلدول  من  يت�شح 
وهذا   ،)0.01( دللة  م�شتوى  عند  داله  وهي   )48( حرية  درجات 
ينفي �شحة الفر�س الرابع، ويوؤكد وجود فرق يف متو�شطي درجات 
املقلوب  التعلم  بني  واإنتاجه  التعليمي  الفيديو  ت�شميم  مهارات 
بالفيديو  املقلوب  التعلم  ول�شالح  )العادي/التفاعلي(،  بالفيديو 

التفاعلي. 
جدول )12(

 نتائج اختبار »ت« للكشف عن الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين 
التجريبيتين في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم مهارات تصميم الفيديو التعليمي وإنتاجه 

التعلم املقل�ب 
الدللةتد.حعمالعددبالفيدي�

25232.6416.88العادي
483.480.01

25247.5613.14التفاعلي

عند   )3.48( بلغت  »ت«  قيمة  اأن   )12( اجلدول  من  يت�شح 
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د. سليمان امحد سليمان حرب فاعلية التعلم املقلوب بالفيديو الرقمي )العادي/ التفاعلي( يف تنمية مهارات تصميم وإنتاج الفيديو التعليمي لدى طالبات جامعة األقصى بغزة

وهذا   ،)0.01( دللة  م�شتوى  عند  داله  وهي   )48( حرية  درجات 
ينفي �شحة الفر�س الرابع، ويوؤكد وجود فرق يف متو�شطي درجات 
املقلوب  التعلم  بني  واإنتاجه  التعليمي  الفيديو  ت�شميم  مهارات 
بالفيديو  املقلوب  التعلم  ول�شالح  )العادي/التفاعلي(،  بالفيديو 
التفاعلي  بالفيديو  املقلوب  التعلم  تفوق  الباحث  ويعزو  التفاعلي، 
ت�شميم  مهارات  تنمية  يف  العادي  بالفيديو  املقلوب  التعلم  على 
املحاكاة  خالل  من  املتعلم  تدريب  اإىل  واإنتاجه،  التعليمي  الفيديو 
العملية من خالل املمار�شة العملية قبل اأن يقوم يف التطبيق الفعلي 
دافعيتهم  من  يزيد  وهذا  الفيديو  حمتوى  بني  بحرية  والنتقال 
درا�شة  نتيجة  النتيجة مع  تعلمهم وحت�شيلهم، وتتفق هذه  و�رصعة 
حممد رخا و حممد عزت )2013(، ودرا�شة )Brigham, 2007( حيث 
اأكدت على اأن الفيديو التفاعلي يوفر بيئة تفاعلية تتمثل يف حتكم 
والنتقال بحرية بني  العر�س،  زمن  الذاتية يف  املتعلم يف �رصعته 
الذي  امل�شار  يف  املتعلم  حتكم  وكذلك  التفاعلي،  الفيديو  حمتوى 
يتبعه ويظهر يف تتابع عر�س املادة التعليمية من اأهداف وحمتوى 
واأ�شاليب التقومي وامل�شاعدة، والتغذية الراجعة وتظهر يف م�شتويات 
خمتلفة ح�شب م�شتوى املتعلم ودرجة تفاعله مع الفيديو التفاعلي 

وهذا ما يفتقده الفيديو العادي.
توصيات البحث:

بناًء على النتائج التي مت الت��سل اإليها؛ فاإن الباحث ي��سي 
مبا ياأتي: 

ت�شميم اأمناط خمتلفة من التعلم املقلوب بالفيديو املدمج . 1
والدفعي وتفعيله لينا�شب خ�شائ�س الطالب.

التفاعلي . 2 بالفيديو  املقلوب  التعلم  بتوظيف  الهتمام 
امل�شاعدات،  من  خمتلفة  م�شتويات  تقدمي  اأدوات  كاإحدى  وتفعيله، 
والتوجيه لتنمية بع�س املهارات يف مقررات اأخرى يف �شوء معايري 

تربوية �شليمة.
 تدريب املحا�رصين على ت�شميم الفيديو التعليمي العادي . 3

والتفاعلي وا�شتخدامه للم�شاقات التي يدر�شونها.
املصادر واملراجع: 
أوالً- املراجع العربية:

املقلوب يف . 1 ال�شف  ا�شرتاتيجية  اأثر  العزيز.)2016(.  اأبامني، فهد بن عبد 
تدري�س التف�شري يف

 التح�شيل الدرا�شي والجتاه نحو املادة لدى طالب ال�شف الثاين الثانوي، . 2
جملة القراءة واملعرفة – م�رص، العدد)173(، �س21 - 48.

يف . 3 املعكو�س  التعلم  ا�شتخدام  فعالية   .)2015( ح�شني  مروى  اإ�شماعيل، 
الثانوية.   املرحلة  طالب  لدى  اجلغرايف  البحث  مهارات  لتنمي  اجلغرافيا 
جملة اجلمعية الرتبوية للدرا�شات الجتماعية، م�رص، ع 75، 173 - 218.

مقرتح . 4 برنامج  فاعلية  ح�شن.)2010(.  اإ�شحاق،  و  �شعيد  رفيق  الرببري، 
للتدري�س امل�شغر قائم

 على تكنولوجيا الفيديو التفاعلي يف تنمية املهارات التنفيذية للتدري�س . 5
لدى طالب كلية املعلمني بجامعة جازان، جملة الرتبية العلمية – م�رص، 

مج13، ع 6، �س �س 27 - 59.
وت�شورات . 6 اجتاهات  اإبراهيم.)2016(.  �شالح  بنت  عهود  الدريبي، 

الطالبات اجلامعيات حول
 تطبيق الف�شل املقلوب يف التعليم العايل. جملة بحوث عربية يف جمالت . 7

الرتبية النوعية- رابطة الرتبويني العرب – م�رص، ع 3، �س �س -253
.276

ال�شف . 8 ا�شرتاتيجية  فاعلية  حممد.)2015(.  بن  الرحمن  عبد  الزهراين، 
املقلوب يف تنمية م�شتوى التح�شيل املعريف ملقرر التعليم الإلكرتوين لدى 
طالب كلية الرتبية بجامعة امللك عبد العزيز. جملة الرتبية )جامعة الأزهر( 

.502  - 471 162، �س �س  2، ع  – م�رص، مج 
املعكو�س. . 9 والتعلم  املدمج  التعلم   .)2015( حميد.  اأبو  عاطف  ال�رصمان، 

عمان، دار امل�شرية.
ال�رصنوبي، ها�شم �شعيد.)2012(. فاعلية اختالف بع�س متغريات توظيف . 10

وتنمية  التح�شيل  يف  التعليمية   0.2 الويب  مواقع  ت�شميم  يف  الفيديو 
التعليم  تكنولوجيا  ق�شم  لطال  الرقمي  الفيديو  واإنتاج  ت�شميم  مهارات 
 ،147 2، ع  – م�رص، مج  الأزهر(  الرتبية )جامعة  الرتبية. جملة  بكليات 

�س �س 639 - 751.
اإ�شكالية حول تكنولوجيا التعليم، دار الهدي . 11 اأمني، زينب حممد.)2000(. 

للن�رص والتوزيع، الطبعة الويل.
على . 12 القائم  املعكو�س  التعلم  فاعلية  حممد)2015(.  ال�شيد  نبيل  ح�شن، 

تدوين املرئي يف تنمية
التدري�س . 13 هيئة  اأع�شاء  لدى  الإلكرتونية  الختبارات  ت�شميم  مهارات 

العدد)61(،  النف�س،  وعلم  الرتبية  يف  عربية  درا�شات  القرى،  اأم  بجامعة 
�س113 - 176، ال�شعودية.

الو�شائط . 14 وتكنولوجيا  التعليمي  الكمبيوتر  عطية.)2007(.  حممد  خمي�س، 
املتعددة. القاهرة: دار ال�شحاب.

خمي�س، حممد عطية، واآخرون.)2008(. حتديد كفايات ت�شميم التفاعلية . 15
اجلمعية  التعليم.  تكنولوجيا  اأخ�شائي  لدى  املتعددة  الو�شائط  بربامج 
امل�رصية لتكنولوجيا التعليم. تكنولوجيا التعليم �شل�شلة درا�شات وبحوث 

حمكمة، عدد خا�س لعام 2008.
رخا، حممد ح�شن و عزت، حممد كمال.)2013(. اأثر ا�شتخدام الهيربميديا . 16

البطن  على  الزحف  �شباحة  تعلم  على  واملوبايل  التفاعلي  والفيديو 
للمبتدئني، املجلة العلمية للرتبية البدنية والريا�شة- م�رص، مج 69، �س 

�س 241 - 272.
زيتون، كمال عبد احلميد.)2002(. تكنولوجيا التعليم يف ع�رص املعلومات . 17

والت�شالت، عامل الكتب، القاهرة.
تعلم . 18 على  التفاعلي  الفيديو  ا�شتخدام  تاأثري  حممد.)2016(.  ر�شا  �شامل، 

ال�شباحة،  يف  الإنقاذ  مهارات  لبع�س  واملعرفية  املهارية  اجلوانب  بع�س 
 205 76، �س �س  – م�رص، ع  املجلة العلمية للرتبية البدنية والريا�شة 

.228 -
الكتابة . 19 �شعوبات  على  للتغلب  برنامج  زناتي.)2015(.  رحاب  اهلل،  عبد 

التي تواجه املبتدئني
الناطقني بغري العربية با�شتخدام الف�شل املقلوب الفرتا�شي املعتمد على . 20

ع   ،3 مج  م�رص،   – الأزهر(  )جامعة  الرتبية  جملة  الإلكرتونية.  الألعاب 
.314  - 251 162، �س �س 

دار . 21 التعليمية،  والو�شائل  التعليم  تكنولوجيا   .)2002( ال�شيد.  علي، حممد 
الفكر العربي، القاهرة. 

متويل، عالء الدين �شعد.)2015(. توظيف ا�شرتاتيجية الف�شل املقلوب يف . 22
للجمعية  ع�رص  اخلام�س  ال�شنوي  العلمي  املوؤمتر  والتعلم.  التعليم  عمليتي 
امل�رصية لرتبويات الريا�شيات بعنوان:  تعليم وتعلم الريا�شيات وتنمية 

مهارات القرن احلادي والع�رصين-م�رص. اأغ�شط�س، �س �س 90 - 107.
الرقمي على . 23 الفيديو  ا�شتخدام  اأثر  واآخرون.)2016(.  حممد، مديحة ح�شن 

تنمية مهارات الطالب املعلمني يف ا�شتخدام املواد اليدوية امللمو�شة عند 
 ،5 ع   ،19 – م�رص، مج  الريا�شيات  تربويات  الريا�شيات. جملة  تدري�س 

.160  - 103
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