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Abstract.
This study has been conducted to assess the impact of teaching by using
interactive video on the academic achievement on computer subject of first
year secondary, for Wadi Al Dawasir Province. The study sample consisted
of 48 students divided into two groups. The experimental group studied the
subject using "Interactive Video", while the control group used the "Linear
Video" approach. The researcher has designed the tool of the study of 3 levels
of Bloom's Taxonomy. The research findings indicated no statistically
significant differences between the two groups in the remembering level,
while there were statistically significant differences in the comprehension and
implementation levels, and the overall achievement test was in favor of the
experimental group. The study has made some recommendations for
integrating “Interactive Video” as a method of instruction, and the
development of computer software based on Interactive Video.
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أثر استخدام الفيديو التفاعلي في التدريس على التحصيل العلمي
في مقرر الحاسب اآللي للصف األول الثانوي
سعد بن عبدهللا الدسسر
إدارة التعليم بمحافظة ساد الدساسر – المملكة العربية السعودية
أ.د .أحمد بن زيد آل مسعد
كلية التربية-جامعة الملك سعود – المملكة العربية السعودية

مستخلص البحث
هدفت الدراسةةةةة إلى التعرى على أثر التدريس باسةةةةتخدام الفيديو التفاعلي على التحصةةةةيل
العلمي في مقرر الحاسب اآللي للصف األسل الثانو لعينة من طالب الصف األسل الثانو بمحافظة
ساد الدساسر ،مكونة من 84طالباً ،مقسمة لمجموعتين :تجريبية ،د ُِّر ست باستخدام الفيديو التفاعلي،
ساألخرى ضابطة ،د ُِّرست باستخدام الفيديو الخطي ،سلتحقيق هدى الدراسة اُستخدم المنهج التجريبي
بالتصميم شبه التجريبي ،فأ ُ ِّعدَّت أداة االختبار ،لتحديد مستوى تحصيل الطالب في المستويات الثالثة
األسلى من تصةةةةةةنيف بلوم ،ى حل على حدة ،سفي مج مل االخت بار ،سلمعر فة األثر ُ
طبق اخت بار (ت)
لعينتين مستقلتين.
سقد توصلت الدراسة إلى عدم سجود فرسق دالة إحصائيا ً بين المجموعتين في مستوى التذىر،
ْ
سجدت فرسق دالة إحصةائيا ً في مسةتوى الفهم سالتطبيق ،سفي مجمل االختبار لصةال التجريبية،
بينما
سخلصةةةت الدراسةةةة إلى توصةةةيات سمقترحات :منها ،االسةةةتفادة من الفيديو التفاعلي في تدريس مقرر
الحاسب اآللي في المرحلة الثانوية ،سأهمية تطوير برامج حاسوبية قائمة على الفيديو التفاعلي.

الكلمات المفتاحية :الفيديو التفاعلي؛ التحصيل العلمي؛ التفاعلية.
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سمع تسارع خطا اإلنترنت سبرامج الحاسوب تنوعت أشكال المستحدثات التقنية التي أدت
بدسرها لتنوع أفكار توظيفها في العملية التعليمية ،فاستهدى خبراء التعليم تلك التقنيات التي من شأنها
تحقيق ىثير من أهداى العملية التعليمية سالتربوية بشكل فعال ،إما لكونها تعتمد على مدخل الحواس
المتعددة لدى المتعلم ،أس لكونها تخلق بيئة تفاعلية معه ،أس أنها تساعده على تحقيق تعلم نشط في البيئة
تعليم تفاعلي غير خطي يجعل من المتعلم محور المعملية التعليمية
التعليمية ،ىل ذلك من أجل تقديم
ٍ
(أمين .)4172،سىان من أهم تلك المستجدات التقنية التي تشتمل على المثيرات الحسية ،ستنمي
مهارات التعلم الذاتي لدى المتعلم ،ستجعل تعلمه تعلما ً تفاعليا ً ما يسمى بالفيديو التفاعلي (أحمد،)4172،
فيخاطب الفيديو التفاعلي أىثر من حاسة ،فتعمل على إثارة اهتمام المتعلم فيزيد الترىيز على المعلومات
المراد توصيلها ،سيحقق هذا النوع من الفيديو التفاعل بين المتعلم سالمادة التعليمية ،فيمن المتعلم درجة
ىبيرة من الحرية في التعامل مع المحتوى ،سالتجول داخله حسب قدراته سإمكاناته ،سبذلك يحقق التعلم
األفضل له (إبراهيم.)4172،

مشكلة الدراسة:
رغم المزايا العديدة التي يحققها استخدام الفيديو التقليد في التعليم ىما يتض ذلك في دراسة
أبا الخيل ( )4172سالعمر ( ،)4178إال أنه يلحظ أن مشاهدة الطالب لهذا النوع من الفيديو في عملية
التدريس يسير في اتجاه ساحد ،حيث إن الطالب ال يملك سوى المشاهدة ساالطالع فقط ،سهذا يجعل
دسر الطالب في ظل استخدام الفيديو التقليد دسرا ً سلبياً؛ ألنه يتقدم في مشاهدة الفيديو بشكل منطقي
من البداية إلى النهاية ،سليس تبعا ً لقدراته ،سسرعته الذاتية في التعلم (علي ،)4174،سهذا ما قاد للبحث
عن تقنيات أخرى ،تزيد من دسر الطالب ،ستسم بالتفاعل بينه سبين المحتوى المقدم له؛ لتسير عملية
التعليم في اتجاهين متعاىسين ،بدالً من اتجاه ساحد ،سهذا ما تتفق على تأىيده دراسة دراسة القرني
( ،)4178سدراسة السلولي ( .)4172سمع ظهور سسائل االتصال الحديثة -بما تملكه من أدسات
تفاعلية -أصب باإلمكان استخدام بعض األدسات التي تسم للمتعلم بالمشارىة النشطة األىثر فاعلية
في العملية التعليمية ،ستشير دراسة سالم ( )4172إلى أن تقنية الفيديو التفاعلي إحدى تلك األدسات
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مقدمة الدراسة
يشهد العصر تغيرا ً في أسس البناء الحضار للمجتمعات سعناصره ،فـتعد تقنية المعلومات
رافدا ً مهما ً من رسافد النهضة في المجاالت ىافة عموماً ،سفي المجالين :العلمي ،سالتربو خصوصا ً
(سثيقة منهج الحاسب ستقنية المعلومات للمرحلة الثانوية7841 ،هـ) ،سفي ظل ذلك التغير لجأت دسل
العالم المتقدمة سالنامية إلى االستعانة بالتقنية الحديثة ،سالوسائل التعليمية المتطورة؛ لتحسين التعليم
سالتغلب على ىثير من مشكالته( .عامر سالمصر  .)4172،لذا حرص التربويون على توظيف تقنيات
االتصال المختلفة التي بدأت تظهر هنا سهناك في خدمة العملية التعليمية ،فبدأ االهتمام بوسائل التعليم
حولت
اهتماما ً بالغا ً (العبد هللا ،)4172 ،حتى ىان لهذا االهتمام أثره البارز في العملية التعليمية ،فقد َّ
التقنيات التعليمية بمفهومها الحديث دسر المعلم في العملية التعليمة من مصدر سحيد للمعلومات إلى
موجه سمرشد للمتعلم ،سمساعد له على التعلم الذاتي ،سفي الوقت نفسه عملت على تغيير دسر الطالب
ق للمعلومات إلى ُمحاسر س ُمحلل سناقد سمستنتج للمعلومات ،سقد صاحب هذا التغيير أساليب
من متل ٍ
حديثة ،تستخدم إستراتيجيات ستقنيات تعتمد على التعلم الذاتي ،سالتفاعلية التي تعمل على تقديم التعلم
للمتعلم ،سفقا ً لحاجاته ،سقدراته ،سميوله( .الخطيب.)4172،

أثر استخدام الفيديو التفاعلي في التدريس على التحصيل العلمي

سعد بن عبدهللا الدسسر

املجلة الدولية لألبحاث التربوية  -جامعة اإلمارات العربية املتحدة
المجلد (  ) 43العدد (  ) 2يوليو 9102

تساعد المتعلم في تحصيل المعلومة ،ساىتساب المهارة ،سخلق ىثير من التفاعلية بينه سبين المحتوى
الذ يشاهده ،ستأتي هذه الدراسة استجابة لتوصيات بعض الدراسات :ىدراسة آدم ( ،)4172سدراسة
المالكي ( ،)4172سدراسة العمر ( ،)4178سدراسة العيافي ( )4172بضرسرة استخدام الفيديو
التفاعلي في التعليم؛ لما له من قدرة ىبيرة في زيادة فاعلية الطالب أثناء تعلمه ،سبعد اطالع الباحثين
على ىثير من الدراسات التي تناسلت الفيديو التفاعلي لم يتوصال إلى دراسة قاست أثر استخدام الفيديو
التفاعلي على تحصيل طالب الصف األسل الثانو في مقرر الحاسب اآللي ،سمن هنا رأت الدراسة
استخدام تقنية الفيديو التفاعلي في هذه الدراسة؛ لقياس أثرها على التحصيل العلمي لدى الطالب،
سمعرفة ما إذا ىانت ستعطي نتائج إيجابية ،يمكن تعميمها في المستقبل؛ لتسهم في تطوير العملية
التعليمية ستحسينها.
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أهداف الدراسة
الكشف عن أثر استخدام الفيديو التفاعلي على زيادة
مقرر الحاسب اآللي في مجمل االختبار.
الكشف عن أثر استخدام الفيديو التفاعلي على زيادة
مقرر الحاسب اآللي عند مستوى التذىر.
الكشف عن أثر استخدام الفيديو التفاعلي على زيادة
مقرر الحاسب اآللي عند مستوى الفهم.
الكشف عن أثر استخدام الفيديو التفاعلي على زيادة
مقرر الحاسب اآللي عند مستوى التطبيق.

تحصيل طالب الصف األسل الثانو في
تحصيل طالب الصف األسل الثانو في
تحصيل طالب الصف األسل الثانو في
تحصيل طالب الصف األسل الثانو في

فروض الدراسة
ال توجد فرسق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة
المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي البعد في مجمل االختبار.
ال تو جد فرسق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة
المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي البعد عند مستوى التذىر.
ال توجد فرسق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة
المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي البعد عند مستوى الفهم.
ال توجد فرسق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة
المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي البعد عند مستوى التطبيق.

التجريبية ،سطالب
التجريبية ،سطالب
التجريبية ،سطالب
التجريبية ،سطالب

حدود الدراسة
التزمت هذه الدراسة في إجراءاتها بالحدسد اآلتية:
الحدود الموضوعية
اقتصرت الدراسة الحالية على تدريس سحدة الوسائط المتعددة من منهج الحاسب اآللي
صر في البرامج العملية على برنامج  Gimpفقط.
للصف األسل الثانو (مقررات) .ىما اُقت ُ ِّ
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الحدود البشرية
اقتصر تطبيق الدراسة على شعبتين من الصف األسل الثانو في مقرر (الحاسب اآللي) في
مدرسة ثانوية الخماسين بواد الدساسر بالمملكة العربية السعودية.
مصطلحات الدراسة
الفيديو التفاعلي Interactive video
يعرفه أحمد ( )4172بأنه :برنامج فيديو مقسم إلى أجزاء صغيرة ،هذه األجزاء يمكن أن
تتألف من تتابعات حرىية ،سإشارات ثابتة ،سأسئلة قوائم بينهما ،تكون استجابات المتعلم عن طريق
الكمبيوتر هي المحددة لعدد تتابع مشاهد الفيديو ،سعليها يتأثر شكل العرض سطبيعته.
سيعرى الباحثان الفيديو التفاعلي إجرائيا ً بأنه :فيديو يجمع خصائص الفيديو سالحاسب اآللي،
سيحتو على إرشادات سإثراءات ،ستقويم يشاهده المتعلم سيتفاعل معه ،سيستكمل أسئلته؛ ليزسده
بالتغذية الراجعة الفورية.
التحصيل الدراسي Academic achievement
هو العالمة التي يحصل عليها الطالب في أ امتحان مقنن أس أ امتحان مدرسي في مادة
دراسية معينة ،قد تعلمها مع المعلم من قبل (الجاللي.)4172،
سيعرى الباحثان التحصيل العلمي إجرائيا ً بأنه :الدرجة التي يحصل عليها الطالب في
االختبار التحصيلي المعد لهذه الدراسة.
اإلطار النظري والدراسات السابقة
يتناسل هذا الفصل أدبيات الدراسة ،سدراساتها السابقة المتعلقة بمتغيراتها ،فيشمل اإلطار
النظر على محورين :المحور األسل :يتناسل الفيديو التفاعلي ،أما المحور الثاني فيتناسل التفاعلية في
الوسائط المتعددة ،بينما تشمل الدراسات السابقة على دراسات ،اهتمت بالفيديو التفاعلي ،سأثره على
التحصيل سالدافعية ،ستنمية المهارات سغيرها.
المحور األول الفيديو التفاعلي
تعريف الفيديو التفاعلي.
ُعرى الفيديو التفاعلي :بأنه دمج ما بين الكمبيوتر سالفيديو؛ لتحقيق بيئة تفاعلية ،تسير
ي َّ
سفق تحكم المتعلم ،ستتضمن لقطات فيديو سنصوصا ً سصوراً سصوتا ً (العمر  .)4178 ،سهناك من
فصل في تعريف الفيديو التفاعلي :ىما تعرفه أمين ( )4172بأنه عبارة عن دمج بين تكنولوجيا
الفيديو سالكمبيوتر من المزج بين المعلومات التي تحويها أسطوانات الفيديو سشرائطه ،سالمعلومات
التي يقدمها الكمبيوتر؛ لتوفير بيئة تفاعلية ،تتمثل في تمكين المتعلم من التحكم في برامج الفيديو
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الحدود الزمانية
ُ
طبقت هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 7824 /7821هــ.
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تتناسب مع برمجيات الكمبيوتر باستجاباته ساختياراته سقراراته ،ثم تؤثر في طريقة عمل البرنامج
ساإلبحار فيه.
سرغم اختالى التعريفات السابقة ،ستنوع األجهزة المستخدمة في عرض الفيديو الواردة في
التعريفات أعاله إال أنه يبقى أنها تشترك في ىون المتعلم هو محور االهتمام في هذا النوع من الفيديو؛
سذلك من اعتماده على تفاعل المتعلم ساستجاباته ،سهذه هي النقطة التي تميز الفيديو التفاعلي
 Interactive videoعن الفيديو الخطي .Linear video
خصائص الفيديو التفاعلي.

 -0التفاعلية .Interactivity
سيقصد بها قدرة المتعلم على تحديد المعلومات ساختيار طريقة انسيابها سعرضها :أ أن
الفيديو التفاعلي يتي للمتعلم حرية التحكم في معدل عرض المحتوى المادة ،حسب المعدل الذ يناسبه
(محمود.)4172،
ستعد التفاعلية المحور األساسي الذ تعتمد عليه معظم المستحدثات التكنولوجية في بنائها،
إن لم يكن جميعها ،فتوفر بيئة اتصال ثنائية بين المتعلم سالبرمجية ،من خالل ساجهة المستخدم
الرسومية التي تتي للمتعلم اإلبحار ،سالتحكم في تتابع المحتوى ستسلسل عرضه ،سالخطو سالقفز بين
عناصره ،سسرعة العرض ،أس التحكم في المصادر المتوفرة بالمستحدثات أس اختيار المحتوى أس
أجزاء منه أس تكرار تعلم أ جزء منه سمشاهدته بسهولة سيسر (أمين.)4172،

 -9الجمع بين خصائص كل من الفيديو والحاسب المساعد للتعلم.

حيث يجمع بين خصائص ىل منهما ،لذا يُــت َــغَـلَّـب على نقاط الضعف في ىل سسيلة منفردة،
فعند مشاهدة المتعلم لتتابعات الفيديو تطرح أسئلة بوساطة الحاسب اآللي؛ ليدخل الحاسب بدسره
استجابات المتعلم ستقسيمها ،ثم تقديم تغذية راجعة ستعزيز فور مع االحتفاظ باستجابات المتعلم
(العمر .)4178،

 -3التحكم الذاتي.
يستطيع المتعلم أن يتحكم بنفسه بالعرض للفيديو سالحاسوب أثناء التعلم ،فيمكنه التحكم بوقت
البدء ساالنتهاء  ،سسرعة العرض سطبيعته ،سغير ذلك من االستجابة سالتفاعل مع الفيديو
(أحمد.)4172،
الفوائد التعليمية والتربوية للفيديو التفاعلي.
يمتلك الفيديو التفاعلي ىثيرا ً من المميزات التي تميزه عن غيره من أنواع الفيديوهات
األخرى ،سقد تنوعت تلك المميزات ما بين تعليمية ستربوية ،سنوجزها على شكل نقاط في اآلتي:
 -7لديه القدرة على تنمية تفكير المتعلمين ،سنقل التفكير من الملموس إلى المجرد ،سمن الواقع إلى
الرمز ،لذلك قد يفيد في تعلم البرمجة (آدم.)4172،
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 -2يتي للمتعلم التحكم في عرض المعلومات بنفسه ،سبما يتناسب مع قدراته ،فيسم له بوجود
تفاعل بين المتعلم سالمادة التعليمية المقدمة من الحاسب اآللي (.)Dalal,2014
 -8يمكن المتعلم من الحصول على مستويات أعلى من اإلبداع ،فهو ينقل المتعلم من المستويات
المعرفية الدنيا إلى المستويات المعرفية العليا :ىالتحليل ،سالترىيب ،ساإلبداع (السلولي.)4172،
 -2يمكن استخدامه أداة ً لحل المشكالت ،فيمكن تصميم درسس فيديو تفاعلية تحو مشكلة ما ،يتدرج
الطالب في حل هذه المشكلة سالتعرى على تفاصيلها؛ ليتوصل بعد ذلك لحلها (القرني.)4178،
 -2يساعد الفيديو التفاعلي المتعلم على االحتفاظ بالمعلومة لفترة طويلة ،لذا سيكون فعاالً مع الدرسس
التي يريد المعلم بقاء أثر تعلمها( .السلولي.)4172،
 -1يتشعب اعتمادا ً على استجابة المتعلم؛ بهدى تقديم درسس عالجية للدرسس التي أخفق فيها
المتعلم ،أس إثراء المتعلم ستزسيده ببعض المواضيع سالدرسس اإلضافية التي تعزز المعلومة ،أس
المهارة لديه (الخطيب.)4172،
 -4يكسب المتعلم اتجاهات إيجابية نحو استخدام الحاسب اآللي بشكل جيد (السلولي.)4172،
عيوب الفيديو التفاعلي.
الف يديو التفاعلي ىغيره من التقنيات التي على ىثرة المزايا التي تقدمها إال أنها ال تخلو من
بعض العيوب ،سالمحددات التي ترافق استخدامها ،سمن عيوب استخدام الفيديو التفاعلي في التعليم:
 -7أنه قد يصعب على المعلم ضمان استمرار ترىيز المتعلمين ،ستفاعلهم مع الفيديو التفاعلي ،ال
سيما إن ىان هذا الفيديو يقدَّم عن بعد (.)Dalal,2014
 -4ىثرة حدسث األعطال الخارجية التي تتسبب بعرقلة عملية التعلم؛ لذا يُـفقَد ىثير من الوقت
(أحمد.)4172،
 -2عجز اإلمكانات المادية سالمعملية المتاحة في البيئة عن اإلسهام سالحد من استخدام الفيديو
التفاعلي ،ىما أنه يتطلب خبرة سدراية في تصميمه سإنتاجه ،الذ قد يفتقر له بعض المعلمين؛
بسبب اإلحجام عن تطبيقه في التعليم (السلولي.)4172،
المحور الثاني التفاعلية في الوسائط المتعددة
تعد التفاعلية المحور األساسي الذ تعتمد عليه معظم المستحدثات التقنية في بنائها إن لم
يكن جميعها ،سهي الخاصية المميزة لجميع مصادر التعليم سالتعلم الحديثة ،سىلما زاد نوع التفاعل
سعددها زادت ىفاءة البرنامج ،أس الوسيطة التعليمية؛ لذا تزداد رغبة المتعلم في التعامل معه ،سالتعلم
من خالله (أمين.)4172،
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منها ،ىما يوفر أساليب التقويم الذاتي المختلفة (عامر سالمصر .)4172،
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سرد الفعل بين المتعلم ،سبين ما يعرضه عليه
التفاعل في الوسائط المتعددة يشير إلى الفعلِّ ،
الحاسوب ،سيتضمن ذلك قدرة المتعلم على التحكم فيما يعرضه عليه ،سضبطه عند عد زمن العرض
ستسلسله ستتابعه سالخيارات المتاحة ،من حيث القدرة على اختيارها ،سالتجول فيما بينها
(العياصرة .)4171،سيمكن القول إن التفاعلية تعني الحوار بين طرفي الموقف التعليمي :المتعلم
سالبرنامج ،سيكون التفاعل بين المستخدم سالعرض من ساجهة المستخدم التي يجب أن تكون سهلة؛
حتى تجذب انتباه المستخدم ،فيسير في المحتوى ،سيتلقى تغذية راجعة ،سيبحر في العرض؛ ليكتشف،
سيتوصل بنفسه إلى المعلومات التي يرغب فيها (العرفج سخليل سالشورى سالخصاسنة.)4174 ،
سيراها رمود ( )4174أنها تجاسب المتعلم مع البرنامج ،من اإلبحار داخل خرائط التفاعلية المتضمنة
به؛ ليصل إلى المعلومة التي يريد تعلمها ،سبالترتيب الذ يراعي قدراته ،سخطوه الذاتي ،سيتوقف
عدد التفاعلية ع لى درجة تحكم المتعلم في البرنامج ،سالتغذية الراجعة .ستصف التفاعلية نمط االتصال
في موقف التعلم ،ستوفر بيئة اتصال ثنائية االتجاه على األقل ،فتسم للمتعلم بدرجة من الحرية؛ ليتحكم
في معدل عرض محتوى المادة المنقولة ،حسب المعدل الذ يناسبه ،سىذلك االختيار بين البدائل
المتعددة في موقف التعليم (محمود.)4172،

عناصر التفاعلية.
يرى رمود ( )4174أن للتفاعلية في برامج الوسائط المتعددة ثالثة عناصر أساسية:
 -7تحكم المتعلم  ،Learner Controlسيتمثل في تحديد المسار ساختياره سالسرعة سطرائق البحث
سالتقصي عن المعلومة ،سالتفاعل مع المعلومات عن طريق األنشطة الفعلية.
 -4التحكم الديناميكي  ،Dynamic Controlمن خالل البرنامج في خطيته ،سعدم تفرعه؛ ألنه
يعمل طبقا ً ألسامره.
 -2تحكم المتعلم المصاحب بإشارات  ،Learner Control With Advisesسيتمثل في إتاحة
الفرصة للمتعلم في عرض محتويات البرنامج ،ستكرار عرضها ساختيار التدريبات ،سمستوى
صعوبتها ،سلكن مع تقديم التوجيه ،ساإلرشاد من البرنامج.
مما سبق تتض أهمية إضافة التفاعلية على الوسائط المتعددة المستخدمة في التعليم؛ لينتج
تعرى بأنها عرسض،
لنا ما يسمى بالوسائط المتعددة التفاعلية  Interactive Multimediaالتي َّ
تستخدم جميع سسائط االتصاالت المستخدمة في الوسائط المتعددة من نص مكتوب ،سصوت مسموع
سصورة ثابتة أس متحرىة سرسوم سجداسل سفيديو ،ستمكن المتعلم من التحكم المباشر في تتابع
المعلومات ،فتسم له بالتحكم في اختيار المحتوى سعرضه ،سالخرسج ساالنتهاء من البرنامج من أ
نقطة ،سفي أ سقت شاء( ،إبراهيم.)4172،
يتض من التعريف السابق ،أن الوسائط المتعددة التفاعلية هي في األصل سسائط متعددة
تقليدية ،أضيف إليها التفاعلية؛ لينتج لنا هذا المفهوم الجديد الذ هو خليط بين الوسائط المتعددة
سالتفاعلية ،سيعد الفيديو التفاعلي أحد أنواعها( ،علي ،)4174،سهو في األصل عبارة عن فيديو خطي،
أضيفت له التفاعلية ،فخرج في شكله التفاعلي.
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سأجرى ) Hui, Hoe, Ismail, Azman,& Keat (2016دراسة هدفت لمعرفة مدى
فاعلية التدريس باستخدام ألغاز الفيديو التفاعلي لعينة بلغت ( )42تلميذا ً من طالب الرسضة ،سىانت
أبرز نتائج هذه الدراسة هي سجود فاعلية للتعلم بواسطة الفيديو التفاعلي على األطفال ،سسجود الرغبة
الشديدة لألطفال بالتعلم باستخدام الفيديو التفاعلي ،ستفضيلهم له بكونه طريقة جيدة لتعلمهم سدافعية لها.
أما دراسة ) Evmenova, Graff & Behrmann (2015التي هدفت لقياس أثر الفيديو
التفاعلي في إىساب طالب الثانوية العامة من ذس اإلعاقة الفكرية للمحتوى األىاديمي من مقارنته
بالنصوص سالصور ،فكان أبرز نتائجها فاعلية تدريس مثل هذه النوعية من الطالب من ذس
االحتياجات الخاصة بالفيديو التفاعلي أعلى منه بالنصوص سالصور ،سقد أسصت الدراسة بضرسرة
البحث عن تطوير التدريس باستخدام الفيديو التفاعلي في المستقبل.
سبينت نتائج دراسة ) Yuh,Lin (2012التي أُجريت على طالب من  12ىلية ستخصصا ً
لهدى معرفة أثر الفيديو التفاعلي على النمطية التعليمية في المواد من استخدام االستبانة ساالختبارات
القبلية سالبعدية؛ لقياس األثر على التحصيل سالدافعية ،سجود أثر في التحصيل سالدافعية نحو التعلم
يُعزى للمتغير المستقل (الفيديو التفاعلي)؛ فحصل طالب المجموعة التجريبية على درجات أعلى من
غيرهم ،سأبدسا رضاهم حول التجربة التي تخطت فائدتها الحدسد التعليمية لتصل إلى الحياة اليومية.
سأجرى تايرنان ) )Tiernan ,2014دراسة على عدد ( )74موظفا ً في إحدى الشرىات؛
لهدى معرفة أثر الفيديو التفاعلي على تعزيز التدريب أثناء العمل ،استخدم فيها المنهج الوصفي في
استطالع آراء العينة بعد انتهاء الدراسة من االستبانة ،سىان من أبرز نتائج الدراسة هو قدرة الفيديو
التفاعلي على زيادة الدافعية لتدريب الموظفين في مكان العمل ،سشعور الموظفين بالفاعلية أثناء تطبيق
التجربة ،ىما أشارت النتائج إلى األمر المهم سهو إمكان االستفادة من الفيديو التفاعلي في الحث على
التجديد ساالبتكار للموظفين أثناء العمل.
أما على الصعيد العربي فقد أجرى (المالكي )4172 ،دراسة تهدى إلى التعرى على أثر
برنامج قائم على الفيديو التفاعلي في تنمية المهارات االستيعابية باللغة اإلنجليزية ،سقد استخدم الباحث
المنهج الوصفي سالمنهج التجريبي؛ لتحقيق أهداى الدراسة ،سقد ىانت العينة عبارة عن مجموعتين:
إحداهما تجريبية استخدم الفيديو التفاعلي في تدريسها ،ساألخرى ضابطة د ُِّرست بالطريقة التقليدية.
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الدراسات السابقة
إن المتتبع لألدب التربو المتعلق بموضوع الفيديو التفاعلي يجد أنه محط أنظار ىثير من
الباحثين على الصعيدين :العالمي أس العربي .فهذه دراسة ) Chen (2012التي هدفت إلى معرفة أثر
الفيديو التفاعلي على التحصيل الدراسي سالدافعية نحو التعلم لطالب جامعة التكنولوجيا بجنوب تايوان،
سقد قسمت الدراسة العينة البالغ عددها ( )748طالبا ً إلى ثالث مجموعات؛ بهدى تعليم برنامج أدسبي
فوتوشوب  :Adobe Photoshopالمجموعة األسلى تجريبية د ُِّرست بوساطة الفيديو التفاعلي،
سالمجموعة الثانية ضابطة د ُِّرست بوساطة الفيديو التقليد  ،سالمجموعة الثالثة ضابطة د ُِّرست
باستخدام طريقة التدريس التقليدية .سبعد انتهاء الدراسة ساستخدام االختبار التحصيلي البعد لقياس
التحصيل الدراسي ،ساالستبانة لقياس الدافعية أسضحت نتائج الدراسة سجود فرسق ىبيرة ذات داللة
إحصائية بين المجموعات الثالث في التحصيل سالدافعية لصال المجموعة التجريبية (التي درست
بواسطة الفيديو التفاعلي) ،ىما أسضحت سجود ثقة سدافعية سنشاط أىبر عند طالب المجموعة التجريبية
من باقي المجموعات األخرى.
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سىانت أهم نتائج الدراسة هي فاعلية البرنامج القائم على الفيديو التفاعلي المستخدم سأثره في تنمية
مهارة االستيعاب السمعي المطبق على العينة.
أما دراسة (السلولي )4172 ،التي ىان هدفها معرفة أثر استخدام برمجية تعليمية محوسبة
قائمة على الفيديو التفاعلي في تنمية بعض مهارات استخدام الحاسب اآللي لدى طالب البكالوريوس
فاستخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميمه شبه التجريبي لتطبيق الدراسة على عينتين :تجريبية
سضابطة مكونة من ( )84طالباً ،لكل مجموعة ( )48طالباً .سقد أسفرت نتائج الدراسة عن سجود تأثير
ذ داللة على أداء طالب المجموعة التجريبية.
ىما هدفت دراسة (القرني )4178 ،إلى الكشف عن أثر نمط التلميحات البصرية في الفيديو
التفاعلي على تنمية بعض مهارات تكنولوجيا المعلومات لدى طالب الصف الثالث الثانو  ،سقد
أسفرت نتائج الدراسة عن فرسق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعات الثالث سفقا ً
لنتائج اختبار الفرضيات.
سأجرت (العمر  )4178 ،دراسة هدفت للتعرى على أثر استخدام الفيديو التفاعلي في
تحصيل مادة العلوم لدى طالبات السادس االبتدائي مقارنة بالطريقة التقليدية ،فاستخدم المنهج التجريبي
لعينة من مجموعتين :ضابطة مكونة من ( 44طالبة) د ُِّرسن بالطريقة التقليدية ،ستجريبية مكونة من
( 41طالبة) د ُِّرسن باستخدام الفيديو التفاعلي .سقد دلت النتائج على سجود أثر مرتفع الستخدام الفيديو
التفاعلي في تحصيل مادة العلوم لدى طالبات المجموعة التجريبية عند مستويات التذىر سالفهم سالتحليل
سالمستويات الثالثة مجتمعة.
سجاءت دراسة (العيافي)4172 ،؛ لتكشف عن فعالية استخدام الفيديو التفاعلي في تنمية
مهارات القراءة الجهرية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي بمحافظة قلو ،سقد استخدمت الدراسة
المنهج التجريبي القائم على اختيار مجموعتين :تجريبية مكونة ( )42طالبا ً د ُ ِّرسوا بالفيديو التفاعلي،
سضابطة مكون من ( )42د ُِّرسوا بالسبورة سالقلم .سقد أسفرت نتائج الدراسة عن سجود فرسق دالة
إحصائيا ً بين المجموعتين لصال المجموعة التجريبية .سقد أسصت الدراسة بضرسرة استخدام
المعلمين إلستراتيجيات التعلم القائمة على دمج التدريس بالفيديو التفاعلي ،ىما أسصت بضرسرة العمل
على تطوير برمجيات سبرامج حاسوبية قائمة على الفيديو التفاعلي.
سهدفت دراسة (المصر ساألقرع )4172 ،للتعرى على تأثير الفيديو التفاعلي على األداء
المهار سالمستوى الرقمي لمهارة رمي القرص ،سىانت أهم نتائج الدراسة أن برنامج الفيديو التفاعلي
حسن جميع المتغيرات للمجموعة التجريبية بشكل أىبر من المجموعة الضابطة ،سىانت أبرز توصيات
الدراسة إنشاء معمل للوسائط التعليمية ستعليم ستدريب الطالب على طريقة استخدامها بكلية التربية
البدنية سالرياضية.
أما دراسة (مطرسد سمحمد )4172 ،التي هدفت للكشف عن أثر استخدام الفيديو التفاعلي
في االىتساب ساالحتفاظ بفن أداء رفعة الخطف برفع األثقال فقد ىانت أبرز نتائج الدراسة أن الفيديو
التفاعلي أثبت فاعليته للمجموعة التجريبية في اىتساب ساالحتفاظ بفن أداء رفع الخطف .سقد أسصت
الدراسة بضرسرة استخدام الفيديو التفاعلي في العملية التعليمية خالل تعليم رفعة الخطف ،ىما أسصيا
بإجراء دراسات سبحوث مماثلة سلمراحل دراسية أخرى سمواد أخرى.
استخدم الباحثان المنهج شبه التجريبي لعينة من طالب الصف الثالث المتوسط بلغ عددها
( )41طالبا ً موزعين بالتساس على مجموعتين :ضابطة ستجريبية ،فاألسلى درست بطريقة العرض
سالشرح ،سالثانية بالفيديو التفاعلي،
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أما دراسة (شعير سآخرسن  )4172،فقد هدفت إلى دراسة تأثير برنامج تعليمي بتقنية الفيديو
التفاعلي على تعلم مهارة رىل الكرة بباطن القدم للتالميذ (الصم) بالمرحلة اإلعدادية ،سىانت أبرز
نتائ ج الدراسة من سجهة نظر الباحثين هي أن استخدام برنامج تعليمي بتقنية الفيديو التفاعلي أسهم
بطريقة إيجابية في تحسين مستوى األداء المهار لمهارة رىل الكرة بباطن القدم ألفراد المجموعة
التجريبية.
دراسة (سالم )4172 ،هدفت إلى التعرى على فاعلية استخدام الفيديو التفاعلي في تعلم بعض
الجوانب المهارية سالمعرفية في سباحة اإلنقاذ ،فاستخدمت الباحثة لهذه الدراسة المنهج التجريبي على
عينة قوامها ( )81طالبة ،قُسِّمن لمجموعتين بالتساس  :تجريبية سضابطة .سىانت أهم نتائج الدراسة
فاعلية استخدام الفيديو التفاعلي في تعلم مهارات اإلنقاذ سإتقانها ،سزيادة التحصيل المعرفي لمهارات
اإلنقاذ في السباحة.
أما دراسة (آدم )4172 ،التي هدفت لمعرفة فاعلية الوسائط الفائقة في تنمية الجانب المعرفي
المرتبط بمهارة إنتاج الفيديو التفاعلي لدى طالب الجامعات بقسم تكنولوجيا التعليم من سجهة نظر
األساتذة المختصين .فقد استخدمت فيها الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لعدد ( )27معلما ً سمعلمة.
سقد خلصت الدراسة لمجموعة من النتائج ىان أهمها :أن استخدام الوسائط الفائقة يساعد في نسبة
التحصيل المعرفي لدى الطالب ،سأن استخدام الفيديو التفاعلي يساعد المتعلم في التعليم عن بعد.

التعليق على الدراسات السابقة
بعد االطالع على الدراسات السابقة التي تناسلت الفيديو التفاعلي لحظ الباحثان أن:
 -7جميع الدراسات السابقة استخدمت الفيديو التفاعلي في عمليتي التدريس أس التدريب.
 -4اتفاق أغلب الدراسات السابقة على سجود أثر للفيديو التفاعلي إيجابي على التحصيل الدراسي
ىما في دراسة العمر ( ،)4178سدراسة آدم ( ،)4172سدراسة سالم ( ،)4172سدراسة
) Yuh,Lin (2012سدراسة ).Chen (2013
 -2اتفاق معظم الدراسات السابقة على سجود أثر سفاعلية للفيديو التفاعلي في تنمية المهارات ىما
في دراسة المالكي ( ،)4172سدراسة القرني ( ،)4178سدراسة العيافي ( ،)4172سدراسة
المصر ساألقرع ( ،)4172سدراسة مطرسد سمحمد ( ،)4172سدراسة السلولي (،)4172
سدراسة عبد الباقي سآخرسن ( ،)4178سدراسة شعير سآخرسن ( ،)4172سدراسة سالم
( ،)4172سدراسة .)4178( Tiernan
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ىما هدفت دراسة (عبد الباقي سآخرسن  )4178 ،إلى التعرى على تأثير برنامج تعليمي
باستخدام الفيديو التفاعلي بدرس التربية الرياضية على تعلم مهارة دفع الجلة للمرحلة اإلعدادية
األزهرية ،سقد استخدم في الدراسة المنهج التجريبي على عينة عمدية بلغت ( )21تلميذاً ،قسموا
لمجموعتين :تجريبية سضابطة فاألسلى درست بالفيديو التفاعلي سالثانية بأسلوب الشرح سالنموذج
العملي ،سىانت أهم نتائج الدراسة هي أن البرنامج التعليمي باستخدام الفيديو التفاعلي يؤثر تأثيرا ً
إيجابيا ً على مستوى األداء المهار لمهارة دفع الجلة لتالميذ المرحلة اإلعدادية األزهرية.
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 -8اتفاق هذه الدراسة مع ىل الدراسات السابقة في استخدام المنهج التجريبي باستثناء دراسة آدم
( ،)4172سدراسة ).Tiernan (2014
 -2تميز هذه الدراسة مع دراسة السلولي ( )4172عن الدراسات السابقة التي استخدمت االختبار
التحصيلي أداة ً لها بكونها الدراسة األعلى في عدد العينة ،إذ بلغت عينة هذه الدراسة ( )84طالباً.
 -2اتفاق هذه الدراسة مع دراسة القرني ( ،)4178سدراسة السلولي ( ،)4172سدراسة Chen
) (2012على استهداى مقرر الحاسب اآللي لتطبيق الدراسة.
 -1تنوع عينة الدراسات السابقة التي ُ
ط ِّبق الفيديو التفاعلي عليها ،فنجد عينة ما قبل االبتدائي ىما
في دراسة ) ،Evmenova, Graff & Behrmann (2015سطالب المرحلة االبتدائية ىما
في دراسة العمر ( ،)4178سدراسة العيافي ( )4172سغيرها ،بينما نجد دراسات استهدفت
المرحلة الثانوية ىما في هذه الدراسة ،سدراسة القرني ( ،)4178سدراسة Hui & et.al
) ،(2016سهناك دراسات استهدفت المرحلة الجامعية :ىدراسة المصر ساألقرع (،)4172
سدراسة سالم ( ،)4172سدراسة آدم ( Yuh,Lin (2012) ،)4172سغيرها ،بينما نجد دراسة
سحيدة استهدفت الموظفين هي دراسة ).Tiernan (2014
 -4اتفاق هذه الدراسة مع دراسة ) Chen (2012في استخدام برامج التصميم في التطبيق العملي
للطالب؛ فقد استخدمت دراسة ) Chen (2012برنامج الفوتوشوب ،بينما استخدمت هذه الدراسة
برنامج .Gimp
تميزت هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة بما يلي:
 -7قياس هذه الدراسة أثر الفيديو التفاعلي على التحصيل العلمي في مجمل االختبار سفي مستويات
هرم بلوم الثالثة الدنيا ،سهذا ما لم تتطرق له إحدى الدراسات السابقة السابق ذىرها.
 -4تميُّز هذه الدراسة بتطبيقها على طالب المرحلة الثانوية في مقرر الحاسب اآللي ،فتناسلت
الدراسات السابقة إما المرحلة الثانوية في مقررات أخرى أس مقرر الحاسب اآللي في مراحل
أخرى ،باستثناء دراسة القرني ( )4178التي تناسلت مهارات محددة في الحاسب اآللي ،لكن هذه
الدراسة جمعت بين االثنين في دراسة ساحدة؛ لتناقش سحدة ىاملة ضمن المقرر.
 -2سإذا ما ىان للتقنية تطور سريع قد يكون مؤثرا ً على الخلفية التقنية لمجتمع الدراسات السابقة
جر ْ
يت في عام 4171م ،األمر الذ يجعلها
سعينتها فإن هذه الدراسة تتميز بحداثة تطبيقها؛ فقد أ ُ ِّ
األحدث من بين الدراسات السابقة اآلنف ذىرها.

منهجية الدراسة وإجراءاتها
في هذه الدراسة اُستخدِّم المنهج النوعي بتصميمه شبه التجريبي القائم على مجموعة ضابطة
سغير مكافئة للتجريبية المقارنة بين أداء مجموعتين :ضابطة تدرس بطريقة "الفيديو التقليد "،
ستجريبية خضعت للمعالجة بوساطة المتغير المستقل في هذه الدراسة ،سهو "التدريس باستخدام الفيديو
التفاعلي"؛ لقياس أثره على المتغير التابع سهو "االختبار التحصيلي" ،فأجر االختبار القبلي
للمجموعتين :التجريبية ،سالضابطة قبل إجراء المعالجة؛ للتأىد من تكافؤ المجموعتين التي استمرت
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مجتمع الدراسة ،وعينتها
يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف األسل الثانو في المدارس الثانوية الحكومية
النهارية بمحافظة ساد الدساسر للعام الدراسي 7824-7821هـ ،في الفصل الدراسي الثاني ،البالغ
عددهم ( ،) 282أما عينة الدراسة فكان اختيارها بالطريقة العشوائية اليسيرة باستعمال القرعة فبلغ
عدد أفراد العينة ( )84طالباً ،منهم ( )48طالبا ً في المجموعة التجريبية ،س( )48طالبا ً في المجموعة
الضابطة .سللتأىد من مالءمة حجم العينة لتطبيق الدراسة ا ُ ِّطلع على الدراسات السابقة المشابهة سلُحظ
أن أعداد العينات تتراسح فيها بين ( )81إلى ( )21سأن العدد ( )84هو متوسط تلك األعداد ،فعلى
سبيل المثال نرى أن دراسة المالكي ( )4172ىانت عينة الدراسة فيها تتألف من ( )21طالباً ،بينما
دراسة السلولي ( )4172بلغت عينتها ( )84طالباً ،أما دراسة العمر ( )4178فقد تكونت عينتها من
( )84طالباً ،بينما تكونت عينة دراسة العيافي ( )4172من ( )27طالباً ،سنجد أخيرا ً أن دراسة
المصر ساألقرع ( )4172قد احتوت ( )81طالبا ً يمثلون عينة الدراسة فيها .سهذا يعطي تصورا ً
لمناسبة عدد عينة هذه الدراسة لتطبيقها التي بلغت ( )84طالباً.
أداة الدراسة
اختيرت أداة الدراسة المناسبة بناء على هدفها ،فهدَفت هذه الدراسة إلى قياس أثر التدريس
باستخدام الفيديو التفاعلي على التحصيل العلمي في مقرر الحاسب اآللي للصف األسل الثانو ؛ لذا فإن
األداة المناسبة لقياس تحصيل الطالب؛ هي االختبار التحصيلي ،إذ عمل الباحثان اآلتي:
-

ُح ِّلل محتوى الوحدة الثانية (الوسائط المتعددة)  ،ستحديد المفاهيم سالمهارات المتضمنة.

-

أعدُّ الباحثان جدسل المواصفات لألهداى السلوىية في الوحدة الثانية (الوسائط المتعددة) لمقرر
الحاسب ،ستحديد الوزن النسبي لكل هدى من مستويات بلوم الدنيا.

-

بني اختبار تحصيلي مكون من ( )47فقرة من نوع االختبارات الموضوعية (اختيار من متعدد)
فيطلب من الطالب اختيار اإلجابة الصحيحة من بين أربعة بدائل (أ ،ب ،ج ،د) لكل سؤال من
األسئلة.

-

صيغت مفردات االختبار للوحدة الثانية (الوسائط المتعددة) بناء على المستويات الثالثة األسلى
من تصنيف بلوم ،سهي :مستوى التذىر ،سالفهم ،سالتطبيق.
ُ
ط ِّبقت األداة ملحق رقم ( ،)7ملحق رقم ( )4على عينة خارج عينة الدراسة مكونة من ()42
ً
طالبا من طالب الصف األسل الثانو في مقر الحاسب اآللي ( )7في الوحدة الثانية (الوسائط
المتعددة)؛ للتأىد من صدق األداة سثباتها قبل تطبيقها على عينة الدراسة.

-
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ستة أسابيع دراسية ،ثم بعد إجراء المعالجة أجر االختبار البعد للمجوعتين :الضابطة ،سالتجريبية؛
للتحقق من أثر المعالجة.
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صدق أداة الدراسة وثباتها
تؤىد من صدق االختبار بعرضه على مجموعة من المحكمين المختصين في قسم المناهج
ِّ
سطرق سالتدريس سغيره ،بجامعة الملك سعود بلغ عددهم ( )77محكماً ،سذلك للتأىد من دقة الصياغة
سسضوح الفقرات سمدى مالءمتها للغرض الذ أ ُ ِّعدَّت له ،سجاءت الملحوظات في الجوانب اللغوية،
سمناسبة السؤال لمستوى الهدى ،ستعديل صياغة بعض األسئلة ،سقد أُخذت تلك الملحوظات ساستفيد
منها ،فعُدِّلت بعض الفقرات سفق ما سرد من آراء المحكمين ،ستوجيهاتهم ،فخرج االختبار في صورته
النهائية.
سللتحقق من ثبات األداة المستخدمة في االختبار فقد ُ
طبِّقت األداة على عينة استطالعية من
الطلبة مكونة من ( )42طالبا قبل التطبيق الفعلي للدراسة ،س ُحسِّبت معامل الثبات باستخدام معامل
االتساق الداخلي ىرسنباخ-ألفا (.)Cronbach- Alfa
سقد تراسحت قيم معامالت الثبات بين ( )1.11س ( ،)1.14في حين بلغ معامل الثبات لألداة عموما ً
( ،)1.14سهذه القيمة مقبولة ألغراض الدراسة الحالية.

مراحل تصميم البرنامج التعليمي المستخدم في الدراسة (الفيديو التفاعلي)
مرحلة التحليل
بعد االطالع على الدراسات السابقة سالمشابهة د ُِّرست العينة التي سيطبق عليها البرنامج
التعليمي (الفيديو التفاعلي)؛ سذلك بهدى معرفة خصائص النمو الخاصة بهم ،سقدراتهم التعليمية.
مرحلة تحديد عنوان البرنامج والهدف منه
سقد أُجْ ِّريت في هذه المرحلة الخطوات التالية:
 -7تحديد عنوان البرنامج "تصميم برنامج تعليمي قائم على الفيديو التفاعلي لتدريس الطالب سحدة
الوسائط المتعددة في مقرر الحاسب اآللي للصف األسل الثانو ".
 -4تحديد الهدى من البرنامج التعليمي سهو :إنتاج بيئة تعليمية تفاعلية تمكن الطالب من زيادة
تحصيله العلمي في مقرر الحاسب اآللي لطالب الصف األسل الثانو .
مرحلة تنظيم محتوى البرنامج
بعد قراءة الباحثين محتوى الوحدة الثانية (الوسائط المتعددة) من ىتاب الحاسب اآللي للصف
األسل الثانو  ،سىتاب دليل المعلم الخاص بكتاب الحاسب اآللي للصف األسل الثانو اُستُخلصت
األهداى السلوىية المقرة من فريق تأليف الكتاب بوزارة التعليم ،ستحليلها ،سحصر النقاط الرئيسة
للوحدة استعدادا ً لكتابة السيناريو.
كتابة السيناريو للبرنامج
سفي هذه المرحلة ُىتب سيناريو البرنامج سفق المحتوى الذ ُحدِّد مسبقاً ،فيتكون ىل درس
من درسس الوحدة من فيديو قصير يُشرح فيه الدرس بترىيز دقيق.
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إنتاج الوسائط
نظرا ً لخبرة الباحثين في التصوير سالمونتاج فقد صورا درسس الوحدة التعليمية بواقع فيديو
ساحد لكل درس تعليمي يتراسح طول الفيديو بين  8 – 7دقائق ،فتمثل هذه الفيديوهات المادة الخام التي
ستدرس بها المجموعة التجريبية ،سفي الوقت نفسه تمثل أيضا ً
ستضاى لها التفاعلية مستقبالً التي
َّ
الفيديوهات الخطية ذات االتجاه الواحد التي ستدرس بها المجموعة الضابطة.
ثم تال تلك الخطوة تصميم الفيديوهات سالصور ساألصوات سالنصوص سالرسابط التي
ستثر الفيديو المستخدم لتدريس المجموعة التجريبية.
اختيار أداة التأليف
حصر الباحثان البرامج سالمواقع التي تضيف التفاعلية على الفيديوهات الخطية ،سبعد تقصي
إمكانات تلك المواقع سالبرامج سمزاياها ،سسؤال أهل الخبرة ساالختصاصُ ،ر ِّش موقع edpuzzle؛
ص ِّورت مسبقاً.
ليكون هو األداة التي منها تضاى التفاعلية على فيديوهات البرنامج التعليمي التي ُ
مرحلة التصميم والبناء (برمجة السيناريو التعليمي)
في هذه المرحلة ت ُرجم السيناريو المكتوب إلى برنامج تعليمي قائم على الفيديو التفاعلي سفقا ً
لخصائص الوسائط المتعددة سذلك بكل محتوياته سأجزائه الموضوعة للمحاسر سالمهارات سالتفاعالت
المطلوبة.
فقد أنشأ الباحثان حسابا ً في موقع  edpuzzleالمختص بإضافة التفاعلية على الفيديوهات
ص ِّورت مسبقا ً (التي تمثل الفيديو الخطي الذ تدرس به المجموعة
سمن ثم أضيفت الفيديوهات التي ُ
التجريبية) للموقع سإضافة التفاعلية عليها ،سيقصد بالتفاعلية هنا ما يلي:
 -7أسئلة تقويم مكونة من (اختيار من متعدد ،أس صواب سخطأ) على إثرها يمكن أن يتقدم الطالب
في مشاهدة الفيديو في حال ىانت إجابته صحيحة ،أس العودة للجزئية التي است ُ َّل منها السؤال في
حال ىانت اإلجابة خاطئة.
 -4أسئلة مقالية تمكن الطالب من اإلجابة عنها ،يعرضها الموقع على المعلم ،ثم يعيدها المعلم بعد
االطالع عليها ستصحيحها للطالب فتشكل تغذية راجعة للمعلم سالطالب.
 -2صور سفيديوهات سرسابط إضافية إثرائية توض المفاهيم الصعبة ،ستكسب الطالب معلومات
تساعده في فهم المحتوى المعرسض.
 -8مساحة تمكن الطالب من تقويم ما شاهده سإبداء رأيه سسجهة نظره في الدرس.
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ىما ُحدِّدت أسئلة التقويم التي ستتخلل الفيديوهات التفاعلية التي تحدد استمرارية الطالب في
مشاهدة الفيديو ،أس العودة للفقرة التي ُى ِّتب السؤال عليها ،ىما تمثل هذه األسئلة أيضا ً تغذية راجعة
للطالب سالمعلم.

سعد بن عبدهللا الدسسر

أثر استخدام الفيديو التفاعلي في التدريس على التحصيل العلمي
مرحلة التجريب
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بعد االنتهاء من الخطوات السابقة ع ُِّرض البرنامج على عدد من الخبراء ،سبعد التعديالت
ُ
ط ِّبق البرنامج على عينة خارج عينة الدراسة سلكن مماثلة لها مكونة من ( )72طالباً؛ لهدى التأىد من
ً
ً
سالمة البرنامج سمالءمته للتطبيق .سبعد هذه الخطوة أصب البرنامج مكتمال جاهزا لتنفيذه في الموقف
التعليمي الفعلي الذ أ ُ ِّعدَّ من أجله.
التحقق من تكافؤ عينة الدراسة
جدسل 7

نتائج اختبار(ت) للفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين :التجريبية ،سالضابطة في التطبيق
القبلي لالختبار التحصيلي في مستوياته المختلفة
مستويات
االختبار
مستوى
التذىر
مستوى
الفهم
مستوى
التطبيق
مجمل
االختبار

عدد المتوسط
المجموعة
الطالب الحسابي
4.24
48
التجريبية
4.84
48
الضابطة
7.44
48
التجريبية

االنحراف
المعياري
1..1
7.48
1.44

الضابطة

48

7.28

1..2

التجريبية

48

7..2

7.24

الضابطة

48

7.12

7.4.

التجريبية

48

2.47

2.1.

الضابطة

48

2.17

4.77

درجة
الحرية

قيمة(ت)
المحسوبة

82

1.74

82

7.12-

82

1.8.-

82

1.22-

الداللة
اإلحصائية

الفرسق
غير دالة
إحصائيا

يتض من الجدسل  7أن قيمة اختبار (ت) بلغت ( ،)1.74سهي قيمة غير دالة ،سهذا يعني
عدم سجود فرسق بين متوسطي درجات اختبار الطالب في الصف األسل الثانو في مقرر الحاسب
اآللي في مستوى التذىر ،ىما يتض أن قيمة اختبار (ت) لمستوى الفهم بلغت ( ،)7.12سهي قيمة غير
دالة ،سبذلك ال يوجد فرسق دالة إحصائية بين متوسطي درجات اختبار الطالب في الصف األسل
الثانو في مقرر الحاسب اآللي عند مستوى الفهم ،بينما نرى أن قيمة اختبار (ت) لمستوى التطبيق
بلغت ( ،) 1.8.سهي قيمة غير دالة ،سهذا يدل على عدم سجود فرسق دالة إحصائية بين متوسطي
درجات اختبار الطالب في الصف األسل الثانو في مقرر الحاسب اآللي عند مستوى التطبيق ،ىما
يتض أن قيمة اختبار (ت) لمجمل االختبار بلغت ( ،)1.228سهي قيمة غير دالة ،سهذا يعني عدم
سجود فرسق دالة إحصائية بين متوسطي درجات اختبار الطالب في الصف األسل الثانو في مقرر
الحاسب اآللي في مجمل االختبار.
لذا نستطيع القول إن طالب المجموعتين :التجريبية ،سالضابطة متكافئون في التطبيق القبلي
لمجمل االختبار التحصيلي ،سفي مستوياته المختلفة (التذىر ،سالفهم ،سالتطبيق) ،فيعد مؤشراً على
تكافؤ طالب المجموعتين قبل بداية التجربة األساسية للدراسة.
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اختبار صحة الفرض األول :ينص الفرض األول للدراسة على
ال توجد فرسق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )1012بين متوسط درجات طالب
المجموعة التجريبية ،سمتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي البعد في
مجمل االختبار.
سالختبار صحة هذا الفرض استخدِّم اختبار (ت)  T-Testلفرسق المتوسطات بين
صل إلى النتائج الموضحة في الجدسل .4
المجموعتين :الضابطة ،سالتجريبية ،ست ُ ُو ِّ
جدسل 4

نتائج اختبار (ت) للفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين :التجريبية ،سالضابطة في التطبيق
البعد لالختبار التحصيلي في مجمل االختبار.
المجموعة

عدد
الطالب

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

التجريبية

48

2..24

2.72

الضابطة

48

22..2

74.18

درجة
الحرية

قيمة (ت)
المحسوبة

مستوى
الداللة

الداللة
اإلحصائية

82

2.22-

1.111

دال
إحصائيا ً

يتض من الجدسل  4أن قيمة اختبار (ت) المحسوبة بلغت ( )2.22سهي قيمة دالة إحصائياً؛
مما يدل على سجود فرق حقيقي بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية سالضابطة في
التطبيق البعد لالختبار التحصيلي في مجمل االختبار لصال المجموعة التجريبية .سبذلك يرفض
الفرض الصفر الذ ينص على :ال توجد فرسق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )1012بين
متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية سمتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في االختبار
التحصيلي البعد في مجمل االختبار.
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نتائج الدراسة
نتائج تحليل بيانات المجموعة التجريبية ،سالضابطة في االختبار البعد :
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام الفيديو التفاعلي على التحصيل العلمي لطالب الصف األسل
الثانو في مقرر الحاسب اآللي ،في مجمل االختبار سعند مستويات التذىر ،سالفهم ،سالتطبيق ،في
تصنيف (بلوم)؛ لذا بعد االنتهاء من تطبيق التجربة ،سإجراء االختبار البعد على المجموعتين:
الضابطة ،سالتجريبية ُح ِّللت النتائج باستعمال أساليب اإلحصاء الوصفي بوساطة حزمة البرامج
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSستفسير نتائج التحليل في ضوء الدراسات السابقة ،ساألدبيات
سفق المحاسر التالية :نتائج تحليل بيانات المجموعة التجريبية ،سالضابطة في االختبار البعد  ،ستفسير
النتائج ،سمناقشتها.

أثر استخدام الفيديو التفاعلي في التدريس على التحصيل العلمي

سعد بن عبدهللا الدسسر
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اختبار صحة الفرض الثاني :ينص الفرض الثاني للدراسة على
ال توجد فرسق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )1012بين متوسط درجات طالب
المجموعة التجريبية ،سمتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي البعد عند
مستوى التذىر.
سالختبار صحة هذا الفرض استخدِّم اختبار (ت)  T-Testلفرسق المتوسطات بين
صل إلى النتائج الموضحة في الجدسل .2
ــو ِّ
المجموعتين :الضابطة سالتجريبية ،ست ُ ُ
جدسل 2

نتائج اختبار(ت) للفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين :التجريبية ،سالضابطة في التطبيق
البعد لالختبار التحصيلي (مستوى التذىر).
المجموعة
التجريبية
الضابطة

المتوسط االنحراف درجة قيمة (ت) مستوى الداللة
عدد
الطالب الحسابي المعياري الحرية المحسوبة الداللة اإلحصائية
7..2
1.47
48
غير دال
1.78
7.2182
إحصائيا ً
4.82
2.42
48

يتض من الجدسل  2أن قيمة اختبار (ت) المحسوبة بلغت ( ،)7.21سهي قيمة غير دالة،
سهذا يدل على عدم سجود فرق حقيقي بين متوسطي درجات طالب المجموعتين :التجريبية ،سالضابطة
في التطبيق البعد لالختبار التحصيلي عند مستوى التذىر .سبذلك يُقبَل الفرض الصفر الذ ينص
على :ال توجد فرسق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )1012بين متوسط درجات طالب
المجموعة التجريبية ،سمتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي البعد عند
مستوى التذىر.
اختبار صحة الفرض الثالث :ينص الفرض الثالث للدراسة على
ال توجد فرسق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )1012بين متوسط درجات طالب
المجموعة التجريبية ،سمتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي البعد عند
مستوى الفهم.
سالختبار صحة هذا الفرض استخدِّم اختبار (ت)  T-Testلفرسق المتوسطات بين
صل إلى النتائج الموضحة في الجدسل .8
المجموعتين :الضابطة ،سالتجريبية ،ست ُ ُو ِّ
جدسل 8

نتائج اختبار (ت) للفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين :التجريبية ،سالضابطة
في التطبيق البعد لالختبار التحصيلي (مستوى الفهم).
المجموعة

عدد
الطالب

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

التجريبية

48

77.71

8.72

الضابطة

48

4.24

2.42

درجة
الحرية
82

170

قيمة (ت)
المحسوبة
4.12-

مستوى
الداللة
1.181

الداللة
اإلحصائية
دالة
إحصائيا ً
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اختبار صحة الفرض الرابع :ينص الفرض الرابع للدراسة على
ال توجد فرسق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )1012بين متوسط درجات طالب
المجموعة التجريبية ،سمتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي البعد عند
مستوى التطبيق.
سالختبار صحة هذا الفرض استخدِّم اختبار (ت)  T-Testلفرسق المتوسطات بين
صل إلى النتائج الموضحة في الجدسل .2
المجموعتين :الضابطة ،سالتجريبية ،ست ُ ُو ِّ
جدسل 2

نتائج اختبار (ت) للفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين :التجريبية ،سالضابطة في التطبيق
البعد لالختبار التحصيلي (مستوى التطبيق).
عدد المتوسط االنحراف درجة قيمة (ت) مستوى
المجموعة
الطالب الحسابي المعياري الحرية المحسوبة الداللة
7.78
27.47
48
التجريبية
1.11
1.2482
1.42
2..22
48
الضابطة

الداللة
اإلحصائية
دال إحصائيا ً

يتض من الجدسل  2أن قيمة اختبار (ت) المحسوبة بلغت ( ،)1.24سهي قيمة دالة إحصائياً،
سهذا يدل على سجود فرق حقيقي بين متوسطي درجات طالب المجموعتين :التجريبية ،سالضابطة في
التطبيق البعد لالختبار التحصيلي عند مستوى التطبيق لصال المجموعة التجريبية.
سبذلك يُرفض الفرض الصفر الذ ينص على :ال توجد فرسق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )1012بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية ،سمتوسط درجات طالب
المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي البعد عند مستوى التطبيق.
قياس أثر المتغير المستقل على المتغيرات التابعة
يتض مما سبق سجود فرسق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين
التجريبية سالضابطة في التطبيق البعد لالختبار التحصيلي عند مستوى الفهم سالتطبيق سمجمل
االختبار لصال طالب المجموعة التجريبية ،لذا فقد اعتمدت الدراسة الحالية على حساب الداللة العملية
2
للنتائج التي تم الوصول إليها بتطبيق اختبار مربع إيتا (  ) الذ يستخدم لتحديد درجة أهمية النتيجة
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يتض من الجدسل  8أن قيمة اختبار (ت) المحسوبة بلغت ( ،)4.12سهي قيمة دالة ،سهذا
يدل على سجود فرق حقيقي بين متوسطي درجات طالب المجموعتين :التجريبية ،سالضابطة في
التطبيق البعد لالختبار التحصيلي عند مستوى الفهم في صال المجموعة التجريبية.
سبذلك يُرفَض الفرض الصفر الذ ينص على :ال توجد فرسق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )1012بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية سمتوسط درجات طالب
المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي البعد عند مستوى الفهم.

سعد بن عبدهللا الدسسر
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2
التي ثبت سجودها إحصائيا ،سيوض الجدسل رقم ( )2نتائج تطبيق اختبار مربع إيتا (  ) لنتائج
الدراسة ذات الداللة اإلحصائية.

جدسل 2

نتائج حساب اختبار مربع إيتا ( ) 
2

قيمة

قيمة (ت)

األهمية التربوية

مستويات االختبار المحسوبة درجة الحرية 
( )
2

مستوى التذىر

7.21

82

1.47

مهم

مستوى الفهم

4.12

82

1.44

مهم

مستوى التطبيق

1.24

82

1.12

مهم

مجمل االختبار

2.22

82

1.28

مهم

سيتض من الجدسل  2أن قيمة اختبار مربع (إيتا) (  ) لنتائج المجموعتين :التجريبية،
سالضابطة في درجات التطبيق البعد لالختبار التحصيلي عند مستوى التذىر ( ،)1.47سقد تجاسزت
هذه النتيجة القيمة الدالة على األهمية التربوية للنتائج اإلحصائية في البحوث النفسية سالتربوية،
سمقدارها (( )1078مراد ،)4111 ،سهي تعني أن ( )%47من التباين بين متوسطي درجات طالب
المجموعتين :التجريبية ،سالضابطة يرجع إلى متغير المعالجة التدريسية ،سهو تدريس مقرر الحاسب
اآللي للصف األسل الثانو باستخدام الفيديو التفاعلي :أ أن ( )٪47من التباين بين طالب المجموعتين
في التحصيل عند مستوى (التذىر) يمكن تفسيره؛ بسبب اختالى المعالجة التدريسية التي تعرضت لها
مجموعتا الدراسة 0أ أن هناك فعالية مهمة تربويا الستخدام الفيديو التفاعلي على التحصيل العلمي
في مقرر الحاسب اآللي (عند مستوى التذىر) في مقرر الحاسب اآللي لدى طالب الصف األسل
الثانو .
2

سفيما يتعلق بمستوى الفهم ،فيتض أن قيمة مربع (إيتا) (  ) تساس ( :)1078>1044أ
أن ( )٪44من التباين بين المجموعتين :التجريبية ،سالضابطة في هذا المستوى يمكن تفسيره في ضوء
متغير المعالجة التدريسية ،سعلى هذا يمكن القول بأنه توجد فعالية مهمة تربويا الستخدام الفيديو
التفاعلي على التحصيل العلمي في مقرر الحاسب اآللي (عند مستوى الفهم) في مقرر الحاسب اآللي
لدى طالب الصف األسل الثانو .
2

سفيما يتعلق بمستوى التطبيق فيتض أن قيمة مربع (إيتا) (  ) تساس (:)1078>1012
أ أن ( )٪12من التباين بين المجموعتين :التجريبية ،سالضابطة في هذا المستوى يمكن تفسيره في
ضوء متغير المعالجة التدريسية ،سعلى هذا يمكن القول إنه توجد فعالية ىبيرة سمهمة تربويا الستخدام
2
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أما ما يخص مجمل االختبار التحصيلي فيتض أن قيمة مربع (إيتا) (  ) تساس
( :)1078>1028أ أن ( )٪28من التباين بين المجموعتين :التجريبية ،سالضابطة في هذا المستوى
يمكن تفسيره في ضوء متغير المعالجة التدريسية ،سعلى هذا يمكن القول إنه توجد فعالية ىبيرة سمهمة
تربويا الستخدام الفيديو التفاعلي على التحصيل العلمي في مقرر الحاسب اآللي (عند مستوى التطبيق)
في مقرر الحاسب اآللي لدى طالب الصف األسل الثانو .
2

مناقشة نتائج الدراسة
عند المقارنة بين أداء المجموعة التجريبية سالضابطة ،أظهرت النتائج سجود فرسق دالة
إحصائيا (في مجمل االختبار) ،بين المجموعتين :التجريبية ،سالضابطة لصال المجموعة التجريبية،
فتتشابه هذه النتيجة مع دراسة العمر ( )4178سدراسة ) Chen (2012سدراسة Yuh,Lin
)(2012سدراسة السلولي ( )4172سدراسة سالم). (2016
سهذه النتائج تؤىد أن للفيديو التفاعلي أثرا ً على التحصيل العلمي عموماً ،سيمكن تفسير تلك
النتيجة بأن السبب يعود في ذلك إلى ىون الفيديو التفاعلي يوفر بيئة تعليمية مبنية على المتعة سالتشويق
التي تمكن الطالب من مشاهدة الفيديو التفاعلي بحضور سترىيز أىثر.
ىما يمكن تفسير ذلك أيضا ً بأن التعليم بالفيديو التفاعلي أىسب الطالب ثقة بالنفس سدافعية
الىتساب المفاهيم الجديدة؛ إذ إن الطالب ىان متحفزا ً الىتساب المعلومة في ظل الطريقة التفاعلية التي
له دسر في تقدمها.
ستتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة السلولي ( )4172في أن للفيديو التفاعلي دسراً في احتفاظ
الطالب بالمعلومة لمدة أطول ،ــوهذا يفسر أيضا ً النتائج الماضيةــ لذا سيكون استخدام الفيديو التفاعلي
في تعليم الحاسب اآللي أىثر فاعلية مع الدرسس التي نريد بقاء أثر تعلمها.
ىما يمكن تفسير تلك النتيجة أيضا ً بوجود أثر إيجابي للتغذية الراجعة الفورية التي يحصل
عليها طالب المجموعة التجريبية فور ىتابة استجاباتهم أثناء مشاهدة الفيديو التفاعلي بخالى المجموعة
الضابطة ،سهذا ما تتفق فيه هذه الدراسة مع دراسة المطرسد (.)4172
عند المقارنة بين أداء المجموعة التجريبية ،سالضابطة أظهرت النتائج عدم سجود فرسق دالة
إحصائيا (في مستوى التذىر) بين المجموعتين ،بينما توجد فرسق دالة إحصائيا (في مستوى الفهم)
بين المجموعتين :التجريبية ،سالضابطة لصال المجموعة التجريبية؛ سنظرا ً لقلة الدراسات التي تناسلت
أثر الفيديو التفاعلي على التحصيل العلمي في مستوى التذىر سالفهم ،فلم يتوصل الباحثان لدراسات
تتفق أس تختلف مع نتائج هذه الدراسة ،باستثناء دراسة العمر ( )4178التي تختلف مع هذه الدراسة
(في مستوى التذىر) ،فأثبتت نتائجها سجود فرسق دالة إحصائيا بين المجموعتين لصال المجموعة
التجريبية ،ستتفق مع هذه الدراسة في سجود فرسق دالة إحصائيا ً بين المجموعتين :التجريبية،
سالضابطة لصال المجموعة التجريبية.
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يعزس الباحثان عدم سجود فرسق دالة إحصائيا (في مستوى التذىر) بين المجموعتين لعدة
أسباب منها:
 قلة حجم المحتوى المعرفي في الوحدة التي أُجريت الدراسة عليها (الوسائط المتعددة)؛ ألنها
ترتكز على الجانب العملي بشكل أىبر من الجانب المعرفي؛ لذا يكون من السهولة بمكان على
المتعلم تذىر المعلومة على اختالى طريقة التدريس التي تعلم بها.


طبيعة المحتوى المعرفي في الوحدة (الوسائط المتعددة) ،ففيه نوع من السالسة سالمرسنة
سالتشويق فيسهل على الطالب حفظه ساسترجاعه أىثر من ىون المحتوى يحو مفاهيم معقدة،
سجديدة على المتعلم.



طريقة المجموعة الضابطة في التدريس لم تكن بالطريقة التقليدية ،بل ىانت بوساطة فيديو تقليد
(فيديو خطي) يحو من التشويق ما يدفع المتعلم للتعلم بدافعية أىبر من الطرائق التقليدية.

عند المقارنة بين أداء المجموعة التجريبية سالضابطة ،أظهرت النتائج سجود فرسق دالة
إحصائيا (في مستوى الفهم) ،سفي مجمل االختبار بين المجموعتين :التجريبية ،سالضابطة لصال
المجموعة التجريبية ،فتتشابه هذه النتيجة مع دراسة العمر (.)4178
سيمكن تفسير هذه النتيجة بأن استخدام الفيديو التفاعلي في عملية التعليم ىان له األثر في
مستوى الفهم ،سلعل ذلك يعود لكون الفيديو التفاعلي ال يسرد المعلومات بشكل متالحق فيضعف عملية
الفهم لدى أطالب ،بل يقدم ىل معلومة منفصلة عن األخرى بسؤال أس إيضاح أس إثراء؛ لذا ال تُعرض
المعلومة التالية من الفيديو إال بعد أن يكون لدى الطالب المتسع من الوقت الستيعاب المعلومة السابقة،
إضافة لكون الطالب يعرى مسبقا ً أن المعلم سيطلع على األثر الرجعي الستجاباته من الفيديو التفاعلي؛
لذا يكون أىثر جاهزية سحرصا ً على استيعاب سفهم المعلومة استعدادا ً للتفاعل مع التقويم الذ سيتلقاه
بعد ىل معلومة في الفيديو .ىما يرى الباحثان أن لحداثة التجربة سالتفاعل الموجود فيها دسراً ىبيراً في
ذلك أيضاً.
عند المقارنة بين أداء المجموعة التجريبية سالضابطة أظهرت النتائج سجود فرسق دالة
إحصائيا (في مستوى التطبيق) ،بين المجموعتين :التجريبية ،سالضابطة لصال المجموعة التجريبية،
فتتشابه هذه النتيجة مع دراسة العمر (.)4178
توصلت الدراسة إلى أن للفيديو التفاعلي أثرا ً في الجانب المعرفي ،سلكن أثره يبرز بشكل
أىبر في قدرته على إىساب الطالب القدرة على التطبيق لما تعلمه بشكل جيد ،سهذا يتض في نتائج
هذه الدراسة التي تتفق معها ىثير من الدراسات في أثر الفيديو التفاعلي سفاعليته في التطبيق لما تُـعُ ِّـلم
على مختلف أنواع ذلك التعليم ،فنجد ذلك في استخدام الحاسب اآللي :ىما في دراسة السلولي (،)4172
سدراسة القرني ( ،)4178سدراسة ) ،Chen (2012سفي القراءة الجهرية :ىما في دراسة العيافي
( ،)4178سفي القدرة على االستيعاب السمعي :ىما في دراسة المالكي ( ،)4172سفي التطبيق في
ألعاب التربية الرياضية بمختلف أشكالها (دفع الجلة ،سرفعة الخطف لألثقال ،سرىل الكرة ،سالسباحة
سغيرها) :ىما في دراسة المصر ساألقرع ( ،)4172سدراسة مطرسد سمحمد ( ،)4172سدراسة
عبد الباقي سآخرين ( ،)4178سدراسة شعير سآخرين ( ،)4172سدراسة سالم ( .)4172سفي حل
األلغاز :ىما في دراسة ) ،Hui & et.al (2016سيتعدى األمر ذلك فيما يخص البيئة الخاصة بالعمل
ىما في دراسة ).Tiernan (2014
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ويمكن تفسير نتائج فعالية التدريس باستخدام الفيديو التفاعلي تربويّا ً في ضوء ما يلي:



الحماسة سالرغبة في التعلم لدى المتعلمين الذ ىان ساضحا ً سملحوظا ً من رغبة المتعلمين في
المكوث في مختبر الحاسب اآللي ،حتى بعد انتهاء الحصة الدراسية.



تحقيق تفريد التعليم ،فاستطاع المتعلمون التعلم بالسرعة ،سالنمط الذ يناسبهم.



التغذية الراجعة الفورية التي يحصل عليها المتعلمون ،سأثرها على تحسين عملية التعلم ،سزيادة
الدافعية لها.



إىساب المتعلمين الجرأة على اإلجابة عن األسئلة ،سالمشارىة في األنشطة؛ لكونهم يتعاملون مع
الجهاز دسن سجود قيود للخوى ،أس الخجل.



القضاء على الملل المصاحب للمتعلمين بعد انتهائهم من تطبيق الدرس قبل زمالئهم ،فبإمكان
المتعلم االنتقال للتدريب التالي ،ستلقي شرحه من الفيديو التفاعلي دسن أن يكون مرتبطا ً بانتهاء
زميله من التدريب السابق لتلقي الشرح ىما في الطريقة التقليدية.



أسهم الفيديو التفاعلي في القضاء على مشكلة ضيق سقت الحصة ،سقلة األجهزة ،حيث باإلمكان
إح الل الطالب الذين لم تتوفر لهم أجهزة مكان زمالئهم الذين أتموا تطبيق الدرس في سقت
سجيز؛ لكونهم لم يكونوا مرتبطين بانتهاء المعلم من الشرح للبدء بالتطبيق.

التوصيات والمقترحات
.7

تفعيل التدريس باستخدام الفيديو التفاعلي في مقررات الحاسب اآللي في المرحلة الثانوية.

.4

العمل على تطوير برمجيات سبرامج حاسوبية قائمة على الفيديو التفاعلي بشكل أىثر تفاعلية.

.2

استخدام المعلمين للوسائط المتعددة التفاعلية في تعليم مقرر الحاسب اآللي بشكل أىبر.

.8

إدخال موضوع إنتاج الفيديو التفاعلي في مقررات الحاسب اآللي عموماً ،سفي سحدة الوسائط
المتع ددة بشكل خاص؛ ليتمكن المعلمون من االستعانة بالطالب في إنتاج فيديوهات تفاعلية لمقرر
الحاسب اآللي.

.2

توجيه اتجاهات معلمي الحاسب اآللي نحو استخدام الفيديو التفاعلي في تدريس مهارات التصميم.

.2

تقديم سرش عمل سدسرات تدريبية للمعلمين في طريقة إنتاج الفيديو التفاعلي ،ساستخدامه في
تعليم مقرر الحاسب اآللي.
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تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة ) Chen (2012في فاعلية الفيديو التفاعلي على إىساب
الطالب القدرة على التصميم بوساطة برامج الحاسوب بمختلف صعوبتها ،فاستخدِّم في هذه الدراسة
برنامج  ،Gimpبينما استخدمت دراسة ) Chen (2012برنامج الفوتوشوب ،سىالهما مختصان
بتصميم الصور ستحريرها.
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.1

تدريب أمناء مراىز التعلم على إنتاج الفيديو التفاعلي؛ ليكونوا رافداً للمعلمين في إنتاج الدرسس
بشكل تفاعلي ،يستفيد منه الطالب سالمعلم.

.4

العمل على تنمية المهارات القائمة على التصميم ،سالمونتاج باستخدام الوسائط المتعددة التفاعلية
التي من ضمنها الفيديو التفاعلي.

..

إجراء دراسات مشابهة لقياس أثر الفيديو التفاعلي على إىساب الطالب مستويات هرم (بلوم)
العليا.

 .71إجراء دراسات مشابهة مع زيادة عدد العينة فيها ستوسيعها لتشمل فئات سعينات أخرى من
مدارس محافظة ساد الدساسر.
 .77العمل على إنتاج برمجيات فيديو تفاعلي ،ال تعمد على اإلنترنت في تطبيقها؛ لتتالءم مع المدارس
التي تفتقر لخدمة اإلنترنت في مختبراتها.
المراجع العربية
أبا الخيل ،هناء محمد ( .)4178أثر استخدام فيديو تعليمي في اكتساب المفاهيم الحاسوبية لدى
طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة
االردنية ،عمان.
إبراهيم ،جمعة حسن ( .)4172دمج التكنولوجيا بالتربية والتعليم ،عمان ،األردن :دار اإلعصار
العلمي للنشر سالتوزيع.
أحمد ،ياسر سعد ( .)4172مقدمة في تقنيات التعليم ومبادئ التعلم اإللكتروني ،الدمام ،المملكة العربية
السعودية :مكتبة دار المتنبي.
آدم ،أميمة ( .)4172فاعلية برنامج الوسائط الفائقة في تنمية الجانب المعرفي المرتبط بمهارة
إستخدام الفيديو التفاعلي رسالة دىتوراه غير منشورة ،جامعة أم درمان االسالمية ،أم
درمان.
أمين ،زينب محمد ( .)4172المستحدثات التكنولوجية رؤى وتطبيقات ،القاهرة ،مصر :المؤسسة
العربية للعلوم سالثقافة.
الجاللي ،لمعان ( .)4172التحصيل الدراسي ،عمان ،األردن :دار المسيرة للنشر سالتوزيع.
الخطيب ،لطفي محمد ( .)4172تكنولوجيا التعليم والتعلم الذاتي ،عمان ،األردن :دار سائل للنشر
سالتوزيع.
سالم ،رضا ( .)4172تأثير إستخدام الفيديو التفاعلي على تعلم بعض الجوانب المهارية سالمعرفية
لبعض مهارات اإلنقاذ في السباحة .المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة412 ،)12( ،
 444السلولي ،راج ( .)4172أثر استخدام برمجية تعليمية محوسبة قائمة على الفيديو التفاعلي في
تنمية بعض مهارات استخدام الحاسب اآللي لدى طالب السنة التحضيرية بجامعة الباحة
(رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة الباحة ،الباحة.
شعير ،إبراهيم ،سسالم ،محمد ،بسمه ،محمد ،سالدسوقي ،جمال ( .)4172تأثير برنامج تعلمي بتقنيه
الفيديو التفاعلي على تعلم مهاره رىل الكره بباطن القدم للتالميذ (الصم) بالمرحلة اإلعدادية.
المجلة العلمية لعلوم التربية البدنية والرياضة.272 - 4.. ،)42( ،
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العازمي ،ابتسام دسهان ( .)4172أثر التعلم المدمج بالفيديو في تحصيل طالبات الصف الثالث
االبتدائي بمادة الفقه والسلوك بمحافظة القريات (رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة
اليرموك ،إربد.
عامر ،طارق عبد الرؤسى سالمصر  ،إيهاب عيسى .)4172( .تكنولوجيا التعليم والوسائل
التعليمية ،القاهرة ،مصر :مؤسسة طيبة للنشر سالتوزيع.
عبد الباقي ،أحمد ،سحسن ،أحمد ،سحسين ،نور ،سشلبي ،أحمد ( .)4178تأثير برنامج باستخدام الفيديو
التفاعلي بدرس التربية الرياضية على تعلم مهارة دفع الجلة للمرحلة اإلعدادية األزهرية.
المجلة العلمية لعلوم التربية البدنية والرياضة.21 - 7. ،)42( ،
العبد هللا ،فواز ( .)4172تقنيات التعليم لمرحلة ما قبل المدرسة ،عمان ،األردن :دار اإلعصار العلمي
للنشر سالتوزيع.
العرفج ،عبد اإلله ،سخليل ،زياد ،سالشورى ،محمد ،سالخصاسنة ،منيب ( .)4174تقنيات التعليم،
عمان ،األردن :زمزم ناشرسن سموزعون.
علي ،محمد السيد ( .)4174تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية ،طنطا ،مصر :دار سمكتبة اإلسراء
لطباعة سنشر ستوزيع الكتب الجامعية سالعلمية.
العمر  ،رانيا ( .)4178أثر استخدام الفيديو التفاعلي في تحصيل مادة العلوم لدى طالبات الصف
السادس االبتدائي بمحافظة بلجرشي (رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة الباحة ،الباحة.
العياصرة ،سليد رفيق ( .)4171تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني ،عمان ،األردن :دار أسامة
للنشر سالتوزيع.
العيافي ،أحمد ( .)4172استخدام الفيديو التفاعلي في تنمية مهارات القراءة الجهرية لدى تالميذ
الصف الخامس االبتدائي بمحافظة قلوة (رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة الباحة،
الباحة.
القرني ،محمد ( .)4178أثر نمط التلميحات البصرية في الفيديو التفاعلي على تنمية بعض مهارات
تكنولوجيا المعلومات لدى طالب المرحلة الثانوية (رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة
الباحة ،الباحة.
المالكي ،سالم ( .)4172أثر استخدام الفيديو التفاعلي في تنمية مهارة االستيعاب السمعي بمادة اللغة
اإلنجليزية لدى طالب الصف األول المتوسط (رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة الباحة،
الباحة.
محمود ،حمد أحمد ( .)4172التطبيقات التربوية للحاسوب في المواد الدراسية ،عمان ،األردن:
دار المناهج للنشر سالتوزيع.
مطرسد ،حازم ،سمحمد ،السيد ( .)4172أثر استخدام الفيديو التفاعلي في االىتساب ساالحتفاظ بفن
اداء رفعة الخطف برفع االثقال .مجلة الرافدين للعلوم الرياضية.87 - 41.)27(02 ،
المملكة العربية السعودية ( .)4171رؤية المملكة  .9131تم استرجاعه بتاريخ  44مايو  4171من
موقع رؤية المملكة العربية السعودية /http://vision2030.gov.sa : 4121
سائل ،المصر  ،سهشام األقرع ( .)4172تأثير الفيديو التفاعلي على األداء المهار سالمستوى الرقمي
لمهارة رمي القرص لطالب ىلية التربية البدنية سالرياضة في جامعة األقصى .مجلة الجامعة
اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية.411-422.)7(90 ،
سزارة التربية سالتعليم ( .)7841وثيقة منهج الحاسب وتقنية المعلومات للمرحلة الثانوية في التعليم
العام بالمملكة العربية السعودية .مرىز التطوير التربو  ،اإلدارة العامة للمناهج.

أثر استخدام الفيديو التفاعلي في التدريس على التحصيل العلمي

 تم استرجاعه من موقع سزارة.9102  ميزانية المملكة العربية السعودية.)4171( سزارة المالية
المالية على الرابط
https://www.mof.gov.sa/docslibrary/Budget/Pages/default.aspx
: المملكة العربية السعودية، الدمام، الوسائط المتعددة وتطبيقاتها التربوية.)4178(  سيد شعبان،يونس
.مكتبة دار المتنبي
.
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