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نماط تلميحات الفيديو وزمن العرض في بيئة للتدريب المصغر أالتفاعل بين 

تصميم التعليمي للفصل المعكوس واالتجاه الالنقال وأثره في تنمية مهارات 

 خفض العبء المعرفي لدي المعلميننحو بيئة التدريب، و

 إعداد

 د/ السيد عبد المولى السيد أبو خطوة

 تكنولوجيا التعليم ساعدأستاذ م

 جامعة اإلسكندرية–كلية التربية 

drsayedtech@alexu.edu.eg 

 الكلمات الرئيسية:

 صغغ لفل التدريب المصغغ ر النلا م مرارات التصغغميم التعليميأنماط التلميحات وزمن العرض في 

 .م العبء المعرفيالتدريب م االتجاه نحو المعكوس

 مستخلص البحث:

يردف  البحث الحالي إلى الكشف عن التفاع  بين أنماط تلميحات الفيديو )السمعيةم البصريةم 

السغغمعبصغغريةزم وزمن عرض  الفيديو)،صغغيرم طوي ز في بيدة للتدريب المصغغ ر النلا م و،ياس 

األدائي لمرارات التصغميم التعليمي للفصغ  المعكوسم واالتجاه وفيم المعرين أثره في تنمية الجانب

ز معالجات 6نحو بيدة التدريبم وخفض العبء المعرفي لدى عينة من المعلمينم وأعد الباحث )

تجريبية ألنماط تلميحات الفيديوم وزمن عرض الفيديوم واسغغغغغغغتندج المنري الولغغغغغغغفيم والمنري 

ز معلًما ومعلمة تم 90وتكونت عينة البحث من )،  2 × 3عاملي التجريبيم والتصغغغميم التجريبي ال

اختيارهم من ثماني إدارات تعليمية بمحافظة اإلسغغغكندريةم و،وسغغغموا إلى سغغغت مجموعات بل  عدد 

ا ومعلمغغةم وأعغغدت أدوات البحغغث المتمالغغة فيح اختبغغار تحصغغغغغغغيغغ  الجغغانغغب 15كغغ  منرغغا ) ز معلمغغً

رات التصغغميم التعليمي للفصغغ  المعكوسم وملياس االتجاه المعرفيم واختبار الجانب األدائي لمرا

 نحو بيدة التدريبم وملياس العبء المعرفي.

ز بين 0.05و،د أظررت نتائي البحث وجود فروق ذات داللة إحصغغغغغغغائية عند مسغغغغغغغتوى   )

متوسغغغغدات درجات مجموعات البحث التجريبية في تحصغغغغي  الجانب المعرفيم والجانب األدائي 

يم التعليمي للفصغغغغغغغ  المعكوسم وخفض العبء المعرفي لصغغغغغغغال  التلميحات لمرارات التصغغغغغغغم

د،ائقزم كما كشفت النتائي عدج وجود أثر  4-2لال  زمن العرض اللصير )من والسمعبصريةم 

السغغغغغغغمعبصغغغغغغغريةز وزمن عرض   –البصغغغغغغغرية  –سغغغغغغغمعية الللتفاع  بين أنماط تلميحات الفيديو )

المصغغ ر النلا م في جميا المت يرات التابعة لر ا البحث  طوي ز في بيدة التدريب  -الفيديو)،صغغير

د،ائقز في  4-2وأولغغي البحث باسغغتنداج التلميحات السغغمعبصغغريةم وزمن الفيديو اللصغغير )من 

مما يحلق نتائي أفضغغغ  في التدريبم ويحسغغغن اتجاهات المعلمين   بيدات التدريب المصغغغ ر النلا 

المص ر النلا  في تنمية معارف المعلمين ومراراترم  باستنداج التدريب  البحث م كما أوليهنحو

 مشكالت التدريب التلليدي.لت لب على ل



 

 =382 = 

 2020 يونيو -( 15مسلسل العدد ) - األول العدد - الثامنالمجلد 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي مجلة

 مقدمة البحث:
تشرد نظم التعليم في اللرن الحادي والعشرين تحوالً ج ريًا في توظيف تكنولوجيا المعلومات 

يم وأدوات اإللكترونلتعلم واالتصغغغغغغغاالتم وما نتي عنرا من برمجيات وتلنيات واسغغغغغغغتراتيجيات ل

للتفاع  والتوال  المتزامن وغير المتزامنم وغيرها من مستحدثات تكنولوجية متدورةم تناسب 

خصغغغغغغغائل المتعلمين و،دراترمم وتراعي الفروق الفردية بينرم  مما يظرر الحاجة إلى تدريب 

 المعلمين لتوظيف ه ه المستحدثات واالستراتيجيات في العملية التعليمية.

والمرارات واالتجاهات التي تمكنه من مسايرة الت ير ارف لمعلم الكتساب المعوتزداد حاجة ا

والتدور ومواكبة التلدج المعرفي والتكنولوجي  وذلك لكي يؤدي األدوار الجديدة  والمسغغغغغغغتلبلية 

المنوط به تنفي ها على أكم  وجه ممكن  ل ا أضغحى من الالزج تدريب المعلمين بصغغورة مسغغتمرة 

ت التعليم الحدياةم التي تمكنرم من مسغغغغغغغاعدة متعلميرم على اكتسغغغغغغغاب المفاهيم على اسغغغغغغغتراتيجيا

والمرارات واالتجاهات التي يحتاجونرا لمواجرة التحديات اآلنية والمستلبليةم فكلما أدى المعلمون 

مراج مرنترم بكفاءة أثر ذلك تأثيًرا إيجابيًا على متعلميرم سغغواء أكان ذلك في تحصغغيلرم المعرفي أج 

م ص 2017م  ميسغغغغغر خلي  م إبراهيم أحمد م وجما  أبو الوفاي اكتسغغغغغابرم المرارات المدلوبة )ف

 . 1ز112

ميسغغغغغغر خلي م إبراهيم أحمد م زم و2017) فات  الدين شغغغغغغنين  تيأظررت نتائي دراسغغغغغغ و،د

العالمية والاورة ال تسغغغغغغغاير التدورات  2ديةأن أسغغغغغغغاليب التدريب التلليز 2017) وجما  أبو الوفا

ز أن نواتي 2012) هيام ،شغغغدةعرفية والتكنولوجيةم و ال تحلق الردف منرام وأظررت دراسغغغة الم

برامي األكغغاديميغغة المرنيغغة للمعلمين تتحلق بغغدرجغغة ضغغغغغغغعيفغغةم كمغغا أنرغغا ال توظف تلنيغغات التعلم 

  ل ا يجب االتجاه نحو أسغغغغغغغلوب جديد في التدريب يسغغغغغغغتفيد من معديات التكنولوجيا اإللكتروني

حمزة عوضم وأمجد أولغغغغغغت دراسغغغغغغة ويوظف ما تتيحه من أدوات  وفي ه ا الصغغغغغغدد الحدياة 

الهتمغغاج بغغاسغغغغغغغتنغغداج تكنولوجيغغا التعلم النلغغا  وتدبيلغغاتغغه في برامي التغغدريغغب ز بغغا2013)محمغغد

اإللكتروني  نظًرا النتشارها وأهميترام وأن التدريب اإللكتروني يزيد من ،درة المتدربينم ويوسرم 

 التدريبم وينمي مراراترم و يعد  اتجاهاترم.في زيادة تمتعرم ب

را ويرتم مجا  تكنولوجيا التعليم بتدوير بيدات التعليم والتدريب ودراسغغغغغة مت يرات تصغغغغغميم

لكي تناسغغغب احتياجات المتدربين وخصغغغائصغغغرمم و ظروف عملرمم وتسغغغم  لرم   لزيادة فاعليترا

عن الليغغاج  إعغغا،ترملرمم دون  نيبغغالتغغدريغغب في موا،ا العمغغ م وفي الزمغغان والمكغغان المنغغاسغغغغغغغب

  .بمسدولياترمم وتحميلرم أعباء إضافية

منظوًرا تربويًا  ال ي يعد Microtraining و،د ظرر حدياًا مصغغغغدل  التدريب المصغغغغ ر

 التعليم و لصغغغغيرة المسغغغغتندمة في سغغغغياقال المناشغغغغ  وحدات التعلم الصغغغغ يرة وب جديدًا الرتباطه

.كمغغا يعغغد أحغغد االتجغغاهغغات (Jomah, Masoud, Kishore, & Aurelia, 2016)التغغدريغغب 

لليود ا الر،مية  مما ال ينضعه التكنولوجيعلى  يعتمدالحدياة للبحث في تكنولوجيا التعليمم وال ي 

اننفاض  فضغغغالً عن الزمان والمكانم وال يسغغغتوجب االلتلاء المباشغغغر بين المتدربين والمدربينم 

 . Friedler, 2018)) تكلفته

                                         
راجا العربية في المتن ليكون ز اإللدار السادس  ما توثيق المAPAاتبا الباحث في التوثيق نظاج الجمعية األمريكية لعلم النفس ) 1

 )اسم المؤلف والللبم سنة النشرم أر،اج الصفحاتز.
 يلصد بالتدريب التلليدي أنه التدريب وجًرا لوجه في ،اعات لفيةم وزمن محددم وهو المتبا حاليًا في التنمية المرنية للمعلمين.  2
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تعالي الحدياة التي يمكن أن التدريب أسغغغغغاليب  من    Microtrainingمصغغغغغ رالفالتدريب 

 فلسغغغغفة التعلم مدى الحياة من أج  تنمية مرنية مسغغغغتدامة مشغغغغكالت التدريب التلليدي  الندال،ه من

م المرنيةم والشغغغغغغغنصغغغغغغغيةم واالجتماعيةلالحتياجات  ةالتدور العلمي والتكنولوجيم وتلبي تسغغغغغغغاير

ما م وتزداد فاعلية التدريب المصغغغغغ ر عند دمجه بعد يوج التي تسغغغغغتحد  يومً مرارات اإكسغغغغغابًا للو

من يدعم و مويضغغفى عليرا الدابا الشغغنصغغي وظيفيةمحيث إنه يجعلرا   تكنولوجيا الرواتف النلالة

 في و،ت ،صغغير للتدريب على موضغغوعات لغغ يرة  العم  موا،االتعلم المسغغتمر في خاللرا فكرة 

Avery, 2016).ز 

التدريب المصغغ ر النلا  على أسغغاس أن األفراد لديرم احتياجات كايرة للتعلمم ولكنرم ويلوج  

ال يملكون الو،ت الكافي ل لكم ولكن ما تجزئة المحتوى العلمي إلى وحدات لغغغ يرة يمكن دمجرا 

 & ,Edirisingheفي موا،ا عملرم وفي حياترم اليومية  مما يوفر لرم التعلم في الو،ت المناسغغغب

Rajulu, 2018)م على األجرزة النلالة المناسغغغغبة لرمم كما أنه لتعلم بالسغغغغرعة التي تناسغغغغبرمزم و ا

 ,Hurix ) آفاً،ا جديدة من المعرفة. متمركز حو  المتدربينم و أ،  اسغغغغغغغترالًكا للو،تم ويفت  

2019)      

في أي  أن يتدربوا بسغغغغغغغرولة ومرونة المصغغغغغغغ ر النلا دريب الت ويمكن للمعلمين عن طريق

 ما ويتوالغغغغغغلوا ويتفاعلوابسغغغغغغرولةم  يحملوهامصغغغغغغادر التدريب و واصغغغغغغفحيت،ت وأي مكانم وو

ماديةم ودون تجشغغغغغغغم عناء االنتلا  إلى مكان التدريب وب   مزيد من الو،ت  المدربين دون تكلفة

ز بضغغغغغرورة توظيف التعلم النلا  في 2017أحمد عويس)و أولغغغغغى محمد خلف  م،د و والجردم

لديم البرامي  ية إلكسغغغغغغغاب الجوانب النظرية واألداءت تدريب ي اتالتعليمية وال دة التعلم  ةالعمل في بي

   .النلا 

وتشير دراسات عديدة إلى أن التدريب المص ر النلا  يعتمد على استنداج الفيديو التعليمي 

 ,Jomah,  Masoud, Kishore, and  Aureliaكأحد أهم مصادر التدريبم فلد كشفت دراسة

ت األفراد% من  80أن    .(2016) % 72 و مدريبيفضغغغغغغغلون اسغغغغغغغتنداج األجرزة ال كية في ال

م كما % الصغغغور والرسغغغومات65يفضغغغلون اسغغغتنداج الفيديو اللصغغغير في التدريبم بينما يفضغغغ  

أن المتدربين في التدريب المصغغ ر ،ادرون على االحتفاظ   Freeman, (2016)كشغغفت دراسغغة 

منرم يفضغغغلون التعلم من خال  ملاطا الفيديو اللصغغغيرةم كما ٪ 95بالمعلومات بشغغغك  فعا  م وأن 

سر  الولو  أنه من  Pandey,(2018) م وSouza, and Amaral, (2014)يؤكد ك  منح  ال

 ة النلالة.جرزاأل باستنداجأي مكان ولتعلم في أي و،ت فيديوهات اإلى 

أثناء  مشغغغغغغغاهدترا في م حيث يمكنج ابًا اتعليمً  المصغغغغغغغ ردريب الت فيالفيديو  وتوفر ملاطا

زيادة مشغغغغاركة  السغغغغابلةدراسغغغغات التوظرر كما أنرا مركزة وسغغغغريعةم وم م وفي موا،ا العم التنل 

علم من خال  الدروس الصغغغغغغ يرة ومشغغغغغغاهدة ملاطا الفيديو دريب المصغغغغغغ ر والتفي الت تدربينالم

 زGöschlberger & Bruck, 2017 ;Pandey, 2018اللصيرة )

والنظريغغغة المعرفيغغغة للتعلم  مDual Coding Theoryالانغغغائي الترميز نظريغغغة  وتغغغدعم

اسغغغتنداج الفيديو في     Theory Cognitive of multimedia learningبالوسغغغائ  المتعددة 

التعليم والتدريب  وذلك ألنه يعتمد على توظيف اللناتين السغغغغغغغمعيةم والبصغغغغغغغرية في اسغغغغغغغتلبا  

ز أن الجما الوظيفي 142ص م2003)محمد خميس  المعلوماتم واالنتباه لرام وإدراكرام وي كر

معًام ينشغغ  نظاج الترميز لدى السغغمعيةم والبصغغرية والفعا  لمعالجة المعلومات من خال  اللناتين 

 الفردم ويحسن تعلمه.
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لغغغغغغاحب النظرية المعرفية للتعلم  Mayer, (2009, pp.267-268)وفي ه ا الصغغغغغغدد فلد حدد 

عدة مبادئ لتصغغغغميم   Cognitive theory of multimedia learning  بالوسغغغغائ  المتعددة 

ويلصغغغد به أن األفراد م Signaling Principleالوسغغغائ  المتعددةم منرا مبدأ اإلشغغغارة أو التلمي  

يتعلمون بشغغك  أفضغغ  عند اسغغتنداج التلمي  وتسغغلي  الضغغوء على المعلومات المرمةم وك لك مبدأ 

به أن األفراد يتعلمون بشغغغك  أفضغغغ  عندما توعرض ويلصغغغد  Segmenting Principleالتلسغغغيم 

م وهو ب لك يرب  بين استنداج التلميحات في الوسائ  المتعددة الوسائ  المتعددة في ملاطا ،صيرة

   عرضرا.زمن أي )الفيديوز م وبين تجزئترا 

فالتصغغمي غغغغغغغغم الفعا  للرسغغالة التعليمية هو ال ي يج ب انتباه المتعلم للنصغغائل المرمة في 

لموضوعم ويشتم  على تلميحات مسموعة أو مكتوبة أو مصورة  لتركيز االنتباه على العنالر ا

 ز15م ص2013)محمد خميسم .المرمة في الموضوعم ويعتمد أكار على العروض البصرية

وتعد التلميحات طريلة لج ب انتباه المتعلمين للعنالر األساسية بالمادة التعليمية من خال  

علومات الضغغغغغغغرورية دون غيرها و يمكنرا أن تلل  من العبء المعرفي وتعزز التركيز على الم

ز إلى أن التعلم ال ى يتي  Dwyer  (1978كما أشغغغغغغغار  زLiu, Lin, & Paas, 2013)التعلم 

ل ى يتي  رؤية  ية من التعلم ا فاعل ،ائم على التلميحات يعد أكار  للدالب رؤية عرض بصغغغغغغغرى 

   .العرض البصرى دون تلميحات

حات السغغغغغغغمعية وتتنوع حات إلى التلمي ماط التلمي حات البصغغغغغغغريةم والتلمي مأن حات والتلمي

هي المايرات البصغغرية الاانوية التي تلود    Visual Cuesالسغغمعبصغغريةم فالتلميحات البصغغرية 

هي  Audio Cuesالمتعلمين نحو المعلومات المرمة لتحليق الفرم والتفكيرم والتلميحات السغغمعية 

سغغمعبصغغرية فري الناتجة عن الكالج لج ب انتباه المتعلمم أما التلميحات ال اللفظية الاانويةالمايرات 

  .التي تجما بينرما

و،د كشغغغفت نتائي  دراسغغغات عديدة عن فاعلية اسغغغتنداج التلميحات البصغغغرية في الوسغغغائ  

أو  ألوانمأو خدوطم أو المتعددة بشغغغغغغك  عاج )ب ض النظر عن نوع التلمي  البصغغغغغغريح أسغغغغغغرمم 

أسغغغغغغغامة  ك  منح  اتزيادة الحجمز وذلك في تنمية نواتي التعلم المنتلفة ما  دراسغغغغغغغ أو حركةم

  Linزم و Huk, Steinke and Floto  (2010زم و 2008هنغداويم ولغغغغغغغبري الجيزاوي )

زم 2017) م و أحمد فنري .Van Gog, (2014)زم و 2013ز م و إيمان لغغالا الدين )2011)

 ,Alpizarزم و2018زم  و حنغان حسغغغغغغغن )2018و عبغدالعزيز الشغغغغغغغرافين م وإبراهيم الكب  )

Adesope,  and Wong, (2020)    دراسة سابلة في  29لتحلي  البعدي لعدد التي استردفت ا

التلميحات البصريةم وأظررت نتائجرا أن التلميحات البصرية مفيدة في العروض التلديمية لتحليق 

 نواتي التعلم ب ض النظر عن أنواعرا.

يالحظ من نتائي الدراسغغات السغغابلة التي ا،تصغغرت على دراسغغة تأثير التلميحات البصغغريةم 

 –اعرام وجود اتفاق على التأثير اإليجابي لنم  التلميحات البصغغغرية بشغغغك  عاج والملارنة بين أنو

في نواتي التعلمم وهي ب لك اعتمدت على توظيف التلميحات البصغغغغرية  -ب ض النظر عن أنواعرا

نظرية الترميز  لمعديات ك  منح ومن ثم لم تسغغغتند  التي يتم ترميزها من اللناة الحسغغغية البصغغغرية

م أو النظرية المعرفية للوسغغائ  المتعددة اللتان تفترضغغان الترميز الانائي المتكام   Paivioالانائي 

Integrate dual coding ينل على أن ال اكرة العاملة برا ،نوات سغغغغغغمعية  ال يAuditory م

يحسغغغن من واالنتباه للمعلومات وإدراكرا بينرما يعم  على وأن التكام   Visualو،نوات بصغغغرية 

 لمم ويلل  العبء المعرفي على ال اكرة العاملة.نواتي التع
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سمعيةم أخري ومن ناحية  سابلة الملارنة بين تأثير التلميحات ال سات  ستردفت عدة درا فلد ا

 ,Rowlandوالتلميحات البصغغغغغغريةم والتلميحات السغغغغغغمعبصغغغغغغرية م فلد أظررت نتائي دراسغغغغغغة 

 ,Lupyanم و أظررت دراسة  تعليميفاعلية استنداج التلميحات السمعية في الفيديو الم (2004)

and Spivey, (2010)      أن التلميحات السغغغمعية أفضغغغ  من التلميحات البصغغغرية في الوسغغغائ

المتعددة وأن التلميحات السغغمعية تاير انتباه المشغغاركين ب ض النظر عن المو،ف ال ي يظرر على 

لمي  السغغمعي النصغغي على ز عن تفوق نم  الت2019الشغغاشغغةم وكشغغفت دراسغغة هويدا عبدالحميد )

التلمي  السمعي فل  في تكنولوجيا التحريك الجرافيكي في تنمية التفكير البصري والدافعية للتعلمم 

ز أفضلية التلميحات البصرية على التلميحات السمعية 2018) إبراهيمبينما أظررت دراسة فاطمه 

لمرارات إنتاج موا،ا الويبم وكشفت في برامي المحاكاة لتنمية التحصي  المعرفي واألداء العملي 

أن التلميحات البصغغرية أفضغغ  من التلميحات السغغمعية في الوسغغائ   Dilnoza, (2019)دراسغغة 

المتعددةم ووفلًا لنتائي ه ه الدراسغغغات لم تتفق على أفضغغغلية نم  محدد من التلميحات  ومن ثم ف ن 

بناًء على موضغغوع التعلم وخصغغائل  تأثير أنماط التلميحات ،د ينتلف من مو،ف تعليمي إلى آخر

 المتعلمين م ونوع الوسي م ونم  التلمي  المستندج.

كما أجريت عدة دراسغغغات لتعرف أثر التلميحات السغغغمعبصغغغرية في الوسغغغائ  المتعددةم فلد 

عدج تأثير التلميحات السمعبصرية في الوسائ  المتعددة ) Steffey 2001أظررت نتائي دراسة )

م في حين أظررت ماعيم والدافا والرضغغغغام واإلنجاز لدى طالب الجامعاتعلى الحضغغغغور االجت

أن التلميحات السغغمعبصغغرية أفضغغ  من التلميحات  Choe and Stanton, (2010)نتائي دراسغغة 

أن التلميحات   Wu, Lin, Wang, Lin, and Chen (2010)دراسغغغغة كشغغغغفت  السغغغغمعيةم و

سمع سمعبصرية الكاملة أفض  من التلميحات ال بصرية المحدودة في تنمية المرارات الحركية و ال

أن التلميحات السغغغغغغمعبصغغغغغغرية في الفيديو  Milner (2015)أظررت دراسغغغغغغة  الدافعية للتعلمم و

دراسة توللت التعليمي ذات فائدة أكبر للدالب من التلميحات البصريةم والتلميحات السمعية م و

ى وجود فروق دالغة إحصغغغغغغغغائيغا بين ز  إل2017منغا  مبغارزم و مجغدي سغغغغغغغغالمم و أحمغد فنري)

متوسغغغغغغغدات درجات الدالب في التحصغغغغغغغي  ترجا الي أثر نم  التلمي  في الكتاب اإللكتروني  

م وتكشف نتائي ه ه الدراسات عن لصال  نم  التلمي  الب    صري الم    صاحب بتلمي  ل    وتي

   في التعلم.أن الجما بين التلميحات السمعية والبصرية يمكن أن يحلق نتائي أفض

اسغغغغغغغتنغغداج التلميحغغات   Theory SummationCuesنظريغغة تجميا التلميحغغات تغغدعم و

السمعبصرية  حيث ترى أنه كلما ازداد عدد التلميحات كان التعلم أفض  بشرط أن يكم  ك  منرا 

والتي ترى أن   Dual Coding Theoryاآلخرم ويتفق ذلغغغغك ما نظريغغغغة الترميز الانغغغغائي

والجما بين اللناتين ينشغغغغغغغ  نظاج الترميز لدى المتعلم م رميزها لفظيا وبصغغغغغغغرياالمعلومات يتم ت

البصغغغغريةم إلى تحسغغغغين وومن ثم يمكن أن يؤدي الجما بين التلميحات السغغغغمعية   ويحسغغغغن التعلم

 Cognitive Theoryالنظرية المعرفية للتعلم بالوسغغغغائ  المتعددة  ما ك لكتتفق نواتي التعلمم و

of Multimedia learning    المزدوجة  افتراض اللنواتوالتي تسغغتند إلىDual Channel 

assumption اللناة  حوهما الحسغغغغغغغيةمال اكرة  فيتعالجان المعلومات  تينمنفصغغغغغغغل ين،نات وجود

 .(Mayer,2014,pp.46-49)التصويرية اللناة المرئية / و اللفظيةمالسمعية / 

أنماط  دراسغغغغغات السغغغغغابلة فيما يتعلق بتأثيريالحظ مما سغغغغغبق عدج وجود اتفاق بين نتائي ال 

خالة فيما يتعلق بأنماط تلميحات الفيديو التعليميم كما أنرا واتي التعلمم والتلميحات المنتلفة في ن

لكشغغغف عن من البحث والدراسغغغة ل ايتدلب مزيدً لم تتناولرا في بيدة التدريب المصغغغ ر النلا   مما 
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ومن جرة أخري ف ن زمن  .ي في التدريب المصغغغغغغغ ر النلا فيديو التعليمتأثير أنماط تلميحات ال

عرض الفيديو يعد من المت يرات المرمة في تصغغغغغميم بيدات التدريب المصغغغغغ ر النلا م و،د أكدت 

 Segmenting أو التجزئة مبدأ التلسيممن خال   النظرية المعرفية للتعلم بالوسائ  المتعددةعليه 

Principle  م ومن ثم ،د يحد  تفاع  بين أنماط في أزمنة ،صغغغغغغيرةلتصغغغغغغميم الوسغغغغغغائ  المتعددة

تلميحات الفيديو وزمن العرضم فلد تكون التلميحات السمعبصرية ما زمن العرض اللصير أكار 

تأثيًرا في المت يرات التابعة من المجموعات األخرى  وذلك وفًلا لمبادئ النظرية المعرفية للتعلم 

فأنماط تلميحات الفيديو يمكن أن ينتلف ثم الانائي  ومن بالوسغغغغغغغائ  المتعددةم ونظرية التشغغغغغغغفير 

 .باختالف زمن عرض الفيديوفي نواتي التعلم تأثيرها 

أن تجزئة المعرفة Event Segmentation Theory افترضغغت نظرية تجزئة الحد  فلد

إلى أجزاء لغغغ يرة يسغغغر  عمليات تشغغغفيرها وترميزها في ال اكرة العاملة  مما يؤدي إلى حدو  

 .(Kurby& Zacks, 2010, p.24)تعلم أفض  

 بينباسغغتنداج  زمن عرض الفيديو في التدريب المصغغ ر    Pandey,(2019)و،د أولغغي 

سة   د،ائق م ز2-5 ) م  .Giannakos, Konstantinos, and Nikos, (2015)   وكشفت درا

 5 -3 بينةً ما تكون )أن ملاطا الفيديو التعليمية الماالية عاد Van der Meij , (2014)ودراسة 

أنه ينب ي أن تست رق    Kamilali and Sofianopoulou ,(2015دارسة )م وأوضحت د،ائقز

 ةالتعليمي فاألهدامما يسغغغغغاعد الدالب على تحليق   د،ائق أو أ،   ز4)مصغغغغغ رالفيديوهات التعلم 

 ,Kasenbergم ودراسغغة  Guo, Kim, and Rubin, (2014)بينما كشغغفت دراسغغتا م مباشغغرة

(2015, p.24)  وذلغك نظرا  د،غائق ز6)ن ع ال تزيغد للمتعلمين كار جغاذبيغةاألملغاطا الفيغديو أن

لحدود مدي االنتباه واسغغغتيعاب ال اكرة العاملةم ويتضغغغ  من نتائي الدراسغغغات السغغغابلة أنرا لم تتفق 

حاجة ز د،ائقم ومن ثم تظرر ال6-2على أفضغغغغلية زمن محدد لعرض الفيديوم وأنرا تراوحت بين )

 إلى الكشف عن الزمن المناسب لعرض الفيديو في بيدات التدريب المص ر النلا .

و تؤكد النظرية المعرفية للتعلم بالوسغغغغغائ  المتعددة العال،ة بين المت يرات المسغغغغغتللة للبحث 

)أنماط تلميحات الفيديوم وزمن العرضز والمت يرات التابعة لهم من خال  مبدأ اإلشارة أو التلمي  

Signaling  م ومبدأ التجزئة أو التلسغغغغيموال ي يعبر عن أنماط تلميحات الفيديو Segmenting 

م وتفترض أن ذلك يعم  على تحسغغغغغغغين نواتي التعلمم ويلل  العبء وال ي يعبر عن زمن العرض

م كما يؤكد (Mayer, 2009, p p.267-268 ;Mayer, & Fiorella, 2014,p.282) المعرفي

لك نظرية  لاء اذ لاء المعلومات لمعلومات انت عد المتعلم في انت حات تسغغغغغغغا التي تفترض أن التلمي

تلسغغيم ملاطا عن فاعلية  Brame (2016)د كشغغفت نتائي دراسغغة و، المرمة في المو،ف التعليمي.

الفيديو التعليمية إلى أجزاء ل يرة في مساعدة الدالب على التعلم واالحتفاظ بالمعلومات وخفض 

في تنمية  أنماط تلميحات الفيديوم وزمن العرضثم يمكن حدو  تفاع  بين  م ومنالعبء المعرفي

 .لر ا البحث المت يرات التابعة

ز الغغغعغغغغبء الغغغمغغغعغغغرفغغي Sweller, Ayres, and Kalyuga (, p. 6 2011عغغغرف ويغغغ

Cognitive load ال اكرة العاملة فيتم معالجترا ت"إجمالي العنالغغغغغغغر والمعلومات التي  حبأنه 

هو ال ي و) بعض العنالغغر األخرى التي تنتي عن العبء المعرفي الدخي  فضغغالً عنم أثناء التعلم

الجوهري ) وهو ال ي يرتب  بء المعرفي عوال م زضعف تصميم المادة العلمية وتنظيمرا عننتي ي

 )Brame ) p.3,2016ويؤكد م زملدار عنالغغغغغر المحتوى ومدى ترابدرا وتفاعلرا ما بعضغغغغغراب

خفض العبء داج التلميحات في الفيديوم وزمن العرضم ب كره أنه يمكن وجود عال،ة بين اسغغغغغغغتن
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ج التلميحات لتمييز المعلومات المرمة وتسغغغغغلي  الضغغغغغوء عليرا االدخي  من خال  اسغغغغغتندالمعرفي 

تلسغغغغغغغيم  من خال خفض العبء الجوهري كما يمكن  وعلى الكلمات الرئيسغغغغغغغة على الشغغغغغغغاشغغغغغغغةم

ومن هنا تتضغغغ  العال،ة بين المت يرات المسغغغتللة ،صغغغيرة م إلي ملاطا فيديو الالمعلومات وملاطا 

 للبحث )أنماط تلميحات الفيديوم وزمن العرضز وخفض العبء المعرفي )الدخي  والجوهريز.

و،د دلت نتائي بعض الدراسغغغغغغغات على أثر التلميحات في خفض العبء المعرفيم في حين 

 de)   المعرفي فاض العبءكشغغغغغغغفت نتائي دراسغغغغغغغات أخرى عن أداء تعليمي أفضغغغغغغغ  دون انن

Koning, Tabbers, Rikers, &Paas,2009; Mayer, 2009, p.112).  لغغ لغغك يحتغغاج  

مو التعليم االهتماج بالعبء المعرفي عند تصغغميم مواد التعلمم والتحكم في الجرد العللي ال ى  موصغغممو

- 350ص م ص 2012يب له المتعلم في معالجة المعلومات. )موريسغغغغغغغون م  روسم وكيمب م 

 Van Ostendorp (2007)و م  Steffey,  (2001)تي ك  منحوأكدت ذلك نتائي دراسزم 357

and Beijersbergen  أن التلميحات لم تحلق تعلًما أفضغغ  من عدج اسغغتندامرام وأنه توجد حاجة

 لمزيد من البحث لتحديد ذلك.

وتللي   عرفيالمالعبء خفض  ز إلى أن Zhang (2013دراسغغة و في ه ا الصغغدد أشغغارت 

التعلم منرجغغات جودة  فيتؤثر  التيلغغ اكرة العغغاملغغة من العوامغغ  المرمغغة الجرغغد الغغ ي تبغغ لغغه ا

 التصميم التعليمي.االعتبار عند  في أخ هل لك البد من  اإللكتروني 

ويعغغد اتجغغاه المتغغدرب نحو بيدغغة التغغدريغغب من األمور المرمغغة التي تؤخغغ  في االعتبغغار عنغد 

ب المصغغغغ ر النلا   حيث يؤثر االتجاه في درجة اهتماج المتدرب بموضغغغغوع تصغغغغميم بيدات التدري

نموذج ،بو  التدريبم واللياج بالمراج المدلوبة منهم وتوظيفه في عملهم ويوضغغغغغغغ  ه ه العال،ة 

يفترض وم Davis ز   1989وال ي ،دمه)   Technology Acceptance Modelالتكنولوجيا 

يه  ب  ف م  المؤثرة في تل عة تتما  فياألفراد ألى مسغغغغغغغتحد  تكنولوجي أن العوا ئدة المتو، فا ح ال

م  Perceived Ease of Use هستندامالسرولة المتو،عة الم و  Perceived Usefulnessمنه

  ل ا يتأثر اتجاه المتدرب نحو المسغغغغغغغتحد  التكنولوجيدرب وه ه العوام  تؤثر على اتجاه المت

 .يرا في عملهم ومدى سرولة استندامه لبيدة التدريبب دراكه ألهمية المرارات التي يتدرب عل

و،د اسغغغغتردف البحث الحالي تنمية مرارات ضغغغغرورية بالنسغغغغبة للمعلمينم تعم  على تدوير 

لد أدائرم التعليمي في توظيف اسغغغغغغغتراتيجيات التعلم اإللكترونيم وتتفق ما احتياجاترم التدريبيةم ف

تكنولوجيغغا  ز في مصغغغغغغغرم أن2030-2014معي )أكغغدت الندغغة االسغغغغغغغتراتيجيغغة للتعليم ،بغغ  الجغغا

المعلومات واالتصغاالت تحت  مركًزا محوريًا في برامي إلغالا التعليم في دو  العالمم باعتبارها 

وسغيلة االنتلا  إلى ا،تصغاد المعرفة ومجتما التعلمم وحاجة المعلم إليرا ملحة  حيث يسغتندمرا في 

اسية بفعالية والتوال  ما الدالب وأولياء أمورهم تندي  دروسه وتنفي هام وإدارة الفصو  الدر

ز. فتدريب 108م ص 2014خارج حدود الفصغغغغغغغ  الدراسغغغغغغغي التلليدي )وزارة التربية والتعليمم 

المعلمين على دمي تكنولوجيغغغا المعلومغغغات واالتصغغغغغغغغغاالت يزيغغغد من وعيرم وفرمرم لتدبيلغغغات 

 أوضغغغغغغغ م كما  (Ihmeideh, & Al-Maadadi,2018)تكنولوجيا المعلومات واالتصغغغغغغغاالت 

الدالب أن استنداج المعلمين للتكنولوجيا داخ  الفص  يؤدي إلى تحسين تعلمرم وأدائرم في الحياة 

.(Hoffmann, & Ramirez, 2018) 

ومن المرارات التي يسغغعى البحث لتنميترا لدى المعلمين مرارات التصغغميم التعليمي للفصغغ  

اسغغغغتراتيجيات من  Flipped Classroomلمعكوس المعكوس  حيث توعد اسغغغغتراتيجية الفصغغغغ  ا

والتي تلوج على الدمي بين التعلم التلليدي في الصغغغغغغغفم والتعلم اإللكتروني خارج التعلم الحدياةم 
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أظررت نتائي دراسغغغغغغات عدة فاعليترا في تعليم المناهي الدراسغغغغغغية المتنوعة م ما  الصغغغغغغفم و،د 

  ز2018) الراضي عبد الدين عالء و زم2018) م  وداد األنصاري ال امدى مرادراسات ك  منح 

 عليو البرمجةم تعليم في ز2019) سغغغغغغغعد الشغغغغغغغررانيو االجتماعيةم الدراسغغغغغغغات مناهي تعليم في

 في ز2018) عائشة السنانيةم وريمه البلوشيةو الفلهم تعليم في ز2019) السدحان غازي عدويم

 بتدريب جميعرا الدراسغغغغغغات ه ه لغغغغغغتأو ل لك ونتيجة نحوها  االتجاه وتنمية الرياضغغغغغغيات تعليم

 التعليم. في المعكوس الفص  استراتيجية استنداج على المعلمين

 ,Jdaitawiم و   Chen and Faichney (2019)ك  منح  تيكما أظررت نتائي دراسغغغ

فاعلية الفص  المعكوس في تنمية نواتي التعلم المستردفة وتحسين رضا المتعلمين عن    (2019)

 -   Cheng, Ritzhaupt and Antonenko (2019) ك أظررت نتائي دراسغغغغغةتعلمرم م ك ل

وجود حجم تأثير مرتفا للفصغغغغغغ   -ز دراسغغغغغغة سغغغغغغابلة55والتي اسغغغغغغتردفت التحلي  البعدي لعدد )

المعكوس في مجاالتح الرياضغغغغغغغياتم والعلوجم والدراسغغغغغغغات االجتماعيةم والرندسغغغغغغغةم والفنونم 

دراسات جميعرا بتوظيف استراتيجية الفص  المعكوس والصحةم واألعما م م كما أولت ه ه ال

 في التعليم.

واتسا،ًا ما ما أظررته نتائي الدراسات السابلة من فاعلية استراتيجية الفص  المعكوس في 

لد نالت ه ه االستراتيجية اهتماج وزارة التربية والتعليم التعليمم وتولياترا بتدبيلرا في التعليمم ف

التربية والتعليم بضغغغغغرورة تدبيق الفصغغغغغ  المعكوس في التعليم  في مصغغغغغر حيث لغغغغغرا وزير

 ز.2017)وزارة التربية والتعليمم  وتدريب المعلمين على تنفي ها

ز مليون معلم ومعلمغغة في 1.2ونظًرا ألعغغداد المعلمين الكبيرة في مصغغغغغغغر والتي تتجغغاوز )

ًرا لوجه ال يصغغغغغغغل  ما ه ه الكاافة العددية  منتلف المراح  التعليمية  ف ن التدريب التلليدي وج

ويتدلب كايًرا من الو،ت والجرد والتكاليف المالية الباهظةم ويسغغغغغغغتلزج عددًا كبيًرا من ،اعات 

التدريب المجرزة بالوسائ  المتعددةم وك لك إتاحة عدد كبير من المدربينم فضالً عن المشكالت 

إلى أمغغاكن التغغدريغغب وتوفير التكغغاليف البغغاهظغغة  النغغاجمغغة عن انتلغغا  المعلمين من موا،ا عملرم

المرتبدة ب تاحة ،اعات مجرزة للتدريبم وانتلا  المتدربين إلي أماكن التدريبم وأجور األعداد 

الكبيرة من المدربين   ل ا يسعى الباحث إلى تنمية ه ه المرارات من خال  بيدة للتدريب المص ر 

لمتدربين من أي مكانم ويسغغم  لرم بمرونة التدريب في النلا  تسغغتوعب أكبر عدد من المعلمين ا

م ويوفر فرص التفاع  االجتماعي -حفاًظا على سغغغغغغغير العم -أي و،ت دون ترك أماكن عملرم 

المتزامن وغير المتزامن ما مدربيرمم و بين بعضرم بعًضام وك لك الحصو  على مواد التدريب 

وير برامي التنمية المرنية المسغغغغغغغتدامة وزيادة في أي و،تم وتكرار تعلمرا  مما ،د يؤدي إلى تد

 فاعليترا في تحليق أهدافرام وزيادة إ،با  المتدربين على المشاركة فيرا.

يتض  مما سبق وجود حاجة للبحث في المت يرات البنائية لتصميم الفيديو التعليمي للتدريب 

شات األجرزة شا النلالة ذات المساحات  المص ر النلا   حيث إن طريلة عرض الفيديو من خال  

الصغغ يرة يتدلب الكشغغف عن أثر ك  من أنماط التلميحات )السغغمعية والبصغغرية والسغغمعبصغغريةزم 

طوي زم والكشغغغغغغف عن أثر التفاع  بينرما في تنمية  -وزمن العرض المناسغغغغغغب للفيديو )،صغغغغغغير 

عبء المعرفي وخفض ال مواالتجاه نحو بيدة التدريبم لفص  المعكوسالتعليمي لتصميم مرارات ال

 .لدي المعلمين
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 مشكلة البحث:اإلحساس ب

منرجاترام ة المنافسغغغغغغغة العالمية في تحليق جود إلىتسغغغغغغغعي نظم التعليم المحلية والدولية 

فائلةم  ومواكبة التدورات ية ال المعالغغغغغغغرة التي تجما بين الاورة التكنولوجية والاورة المعلومات

لتعلم وال يمكنرغغا تحليق ذلغغك إال من خال  ا ه ادظرور مجتما المعرفغغة وا،تصغغغغغغغغ إلىوالتي أدت 

مرارات اللرن الحادي والعشغغغغرين  التي تكسغغغغبرملتنمية المرنية المسغغغغتدامة للمعلمين المسغغغغتمرم وا

 جودة  مما ينعكس على المسغغغتحدثات التكنولوجية في التعليموالتي من أهمرا ،درترم على توظيف 

 تعلم طالبرم.

ا على ما سغغبق عرضغغه ف ي ملدمة البحث ف ن العوام  التي أدت إلى اإلحسغغاس بمشغغكلة وتأسغغيسغغً

 البحث يمكن تحديدها فيما يليح

وجود حاجة لبيدات تدريب متدورة تعالي مشغغغغغغغكالت التدريب التلليدي للمعلمينم من خال   -1

 توظيف تكنولوجيا التعليم الحدياة.

يب المصغغغغغغغ ر النلا م لم تتعرض الدراسغغغغغغغات السغغغغغغغابلة في البيدة العربية لتدوير بيدات التدر -2

أنماط تلميحات والبحث في مت يرات تصغغغغميمرا)في حدود علم الباحثزم وخالغغغغة فيما يتعلق ب

 -الفيديو )السغغغمعية والبصغغغرية والسغغغمعبصغغغريةزم  والزمن المناسغغغب لعرض الفيديو )،صغغغير 

  طوي ز. 

 تولغغغيات عديد من الدراسغغغات بضغغغرورة البحث في مت يرات تصغغغميم بيدات التعلم المصغغغ ر -3

للت لغغب على ،يود   مزيغغد من البحو بغغ جراء   Malamedز ,2015)النلغغا م فلغغد أولغغغغغغغي 

ب جراء  Slemmons,et,al, (2018) أولغغي  كما م التعلم المصغغ رم وزيادة فاعليته توظيف

  .تعلمالللكشف عن زمن عرض الفيديو األما  للتعلمم وتأثير ذلك على  دراسات 

على أفضغغغغغلية نم  محدد من أنماط تلميحات الفيديوم أو  عدج اتفاق نتائي الدراسغغغغغات السغغغغغابلة -4

مناسغغغغغبة زمن معين لعرض الفيديو في بيدات التعلمم فضغغغغغالً عن أنرا لم تتناو  دراسغغغغغة بيدات 

 التدريب المص ر النلا   مما يؤكد وجود حاجة للبحث للكشف عن ذلك.

الجمعية الدولية م وصغغرز في م2030-2014الندة االسغغتراتيجية للتعليم ،ب  الجامعي )تأكيد   -5

 International Society for Technology inز 2019للتكنولوجيغغغغا في التربيغغغغة )

Education (ISTE) تنميغغة مرغغارات المعلمين في توظيف مسغغغغغغغتحغغدثغغات  ةعلى ضغغغغغغغرور

 في التعليم. تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

لكابن معيزة عبدالحليم م وعبدالعزيز عبتا ك  منح دراسغغغغغغغأظررت  -6 ما يد  زم و2018) دال زا

وجود لغغغغغعوبات تواجه المعلمين في تدبيق تكنولوجيا التعليمم وأنرم بحاجة  ز2019) العنزي

ز 2018) سغغغعدي الفرداويم كما أولغغغت دراسغغغة مرارات التعلم اإللكترونيإلى التدريب على 

منح  م وأوضغغغحت دراسغغغات ك ب عداد برامي تدريب للمعلمين على مرارات التعلم اإللكتروني

 نضغغغغغغغغا  األحمغغد م و نوره الملبغغ م وز2015) إبراهيم األسغغغغغغغدغغ م وز2011) رامي راغغغب

أثناء  في دريب المعلمينزم أن ت2017) فات  الدين شنينو زم2017) مراد عبيدات م وز2016)

كفاءته وتنمية مراراته ورفا   وذلك لالرتلاء بمسغغغغتوى المعلم اضغغغغروريً  امدلبً ألغغغغب  الندمة 

  .  مرنته إلى أ،صى حد يمكن تحليله ألحسن عائد وأفض  مردوداألدائية في مجا

وتدريب المعلمين  تدبيق الفصغغغغغ  المعكوس في التعليم العم ب وزير التربية والتعليم تصغغغغغري  -7

م وتوليات الدراسات السابلة بتدريب  ز2017مالمصرية ) وزارة التربية و التعليمعلى تنفي ه

مرا اسغغغغغتراتيجية الفصغغغغغ  المعكوس في التعليم ما  دراسغغغغغات ك  منح المعلمين على توظيف 
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غازي السدحان م زم علي عدوي2019زم و سعد الشرراني )2018ال امدىم وداد األنصاري)

 . Chen and Faichney,(2019)و ز م2019)

  حيث 3مالحظات الباحث الميدانيةم من خال  مشغغغغغغغاركته في برامي تدريب وتأهي  المعلمين -8

دج تحمس المتدربين لبعض برامي التدريبم وشغغغكوى الكايرين منرم من عدج مناسغغغبة الحظ ع

و،ت ومكان التدريب لرمم كما أبدي بعضرم عدج مناسبة بعض البرامي التدريبية الحتياجاترمم 

 واإلللاء. المحاضرةوعدج االستفادة منرا نظًرا لتنفي ها بأساليب تلليدية تعتمد على 

معلًما ومعلمةز ب دارتي  50لتعرف آراء عدد )الباحث  التي أجراها شافيةستكاالدراسة نتائي ال -9

ومغغدى توافلرغغا ما احتيغغاجغغاترمم  مللتغغدريغغب الحغغاليغغةفي البرامي شغغغغغغغرقم ووسغغغغغغغ  التعليميغغة 

 ز.1أثناء التدريبم والتي يوضحرا جدو  )المشكالت التي تواجررم في و

 ليةالحا برامي التدريبوا،ا المعلمين في آراء ز 1جدو  )

 ال أوافق أوافق العبارات

رف والمرارات الالزمة لتوظيف التعلم االمعب تزودني برامي التدريب الحالية

 .اإللكتروني

14% 86% 

اسغغغغغتراتيجية الفصغغغغغ  المعكوس في توظيف  تدربني البرامي الحالية على كيفية

 .التعليم

14% 86% 

 %84 %16 التدريسي. في تدوير أدائي باستمرار توسرم برامي التدريب الحالية

 %88 %12 .)وجًرا لوجهز الحاليةأرغب في تكرار المشاركة في برامي التدريب 

 %80 %20 مكانرا وو،ترا.من حيث عملي ظروف ما ناسب برامي التدريب الحالية تت

للتغغغدريغغغب مجرزة للتدبيق الفوري لمرغغغارات  ،غغغاعغغغاتتوفر البرامي الحغغغاليغغغة 

 تكنولوجيا التعليم.

14% 86% 

 %84 %16  .ناسب برامي التدريب الحالية احتياجات المتدربينت

 %82 %18 تراعي برامي التدريب الحالية الفروق الفردية بين المتدربين.

 %88 %12 برامي التدريب الحالية التدورات الحدياة في تكنولوجيا المعلومات تواكب

  درة برامي التدريب الحالية،اتفلوا على عدج من المعلمين  % 86ز أن 1يالحظ من جدو  )

م كما في التعليم التعلم اإللكتروني أدواتتوظيف ل الالزمة مراراتعلى إكسغغغغغغغغابرم المعارف وال

مرارات اسغغغغتراتيجية الفصغغغغ  المعكوس بالرغم من سغغغغعي  تلليرم أي تدريب علىعلى عدج وا اتفل

% منرم على عدج اسغغتفادترم 84 م كما اتفقفي التعليم ه ه المرارات لتدبيقوزارة التربية والتعليم 

% منرم عن عدج رغبترم في 88أعرب في تدوير أدائرم التدريسغغغيم و من برامي التدريب الحالية

% 83ذكر م والتدريبية احتياجاترمب ألنرا ال تفيالحالية  التلليدية المشغغغغغغغاركة في برامي التدريب

را  ناسغغغغغغغب ظروف عملرم من حيث المكان والزمانممنرم أن  عدج توافر % منرم 86كد و أ ال ت

% من 84م كمغغغا ذكر على توظيف تكنولوجيغغغا المعلومغغغات في التعليم مجرزة للتغغغدرب ،غغغاعغغغات

                                         
، ومدرب معتمد في مركز )IT(برنامج تكنولوجيا المعلومات الباحث مدرب معتمد في األكاديمية المهنية للمعلمين في مصر ل 3

 في برنامج التأهيل التربوي للمعلمين. جامعة اإلسكندرية  الخدمات التربوية بكلية التربية
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أنرا ال تراعي % منرم 84أعرب المعلمين أن برامي التدريب الحالية ال تتناسغغب ما احتياجاترمم و

لتدورات الحدياة م  على عدج مواكبة تلك البرامي ل% منر88 ما بينرم من فروق فرديةم و اتفق

 في مجا  تكنولوجيا المعلومات.

 مشكلة البحث: -

وجود حاجة للكشف عن أثر التفاع  بين في الحالي مشكلة البحث تتحدد ما سبق تأسيًسا على 

 -)،صغغغير الفيديو وزمن عرض مالسغغغمعبصغغغريةز–البصغغغرية  –أنماط تلميحات الفيديو )السغغغمعية 

 متنمية مرارات التصميم التعليمي للفص  المعكوسعلى طوي ز في بيدة للتدريب المص ر النلا م 

يمكن معالجة مشغغغكلة البحث م وواالتجاه نحو بيدة التدريبم وخفض العبء المعرفي لدي المعلمين

 من خال  اإلجابة عن السؤا  الرئيس التاليح

يديو تلميحات الف أنماطبين ،ائمة على التفاع   النلا  للتدريب المص ربيدة كيف يمكن تدوير 

مرارات طوي زم لتنمية  -،صغغغير)وزمن عرض الفيديو  سغغغمعبصغغغريةزال–بصغغغرية ال –سغغغمعية ال)

واالتجاه نحو بيدة التدريبم وخفض العبء المعرفي لدي لفصغغغغغغغ  المعكوس لالتصغغغغغغغميم التعليمي 

 .التاليةالمعلمين. ويتفرع عن ه ا السؤا  أسدلة البحث 

 ومعالجاترا التجريبيةريب المصغغغغغغغ ر النلا  بيدة التد تدويرمعايير وما مراح  وإجراءات  -1

واالتجاه  مالمعرفي واألدائي لمرارات التصغغغغغغميم التعليمي للفصغغغغغغ  المعكوس ينلتنمية الجانب

 وخفض العبء المعرفي لدي المعلمين ؟ منحو التعلم

سمعبصريةز في بيدة التدريب المص ر ال–بصرية ال –سمعية الما أثر أنماط تلميحات الفيديو ) -2

 ك  منح في  النلا

 تنمية الجانب المعرفي لمرارات التصميم التعليمي للفص  المعكوس لدى المعلمين؟  -

 لمرارات التصميم التعليمي للفص  المعكوس لدى المعلمين؟ األدائيالجانب تنمية   -

 لدي المعلمين ؟النلا   التدريب المص ربيدة االتجاه نحو تنمية  -

 خفض العبء المعرفي لدي المعلمين ؟ -

 ك  منح فيطوي ز في بيدة التدريب المص ر النلا   –ا أثر زمن عرض الفيديو ) ،صير م -3

 تنمية الجانب المعرفي لمرارات التصميم التعليمي للفص  المعكوس لدى المعلمين؟  -

 لمرارات التصميم التعليمي للفص  المعكوس لدى المعلمين؟ األدائيالجانب تنمية   -

 لدي المعلمين ؟النلا   ب المص رالتدريبيدة االتجاه نحو تنمية  -

 خفض العبء المعرفي لدي المعلمين ؟ -

سغغغغمعبصغغغغريةز وزمن ال–بصغغغغرية ال –سغغغغمعية الأنماط تلميحات الفيديو )ما أثر التفاع  بين   -4

 ك  منح فيطوي ز في بيدة التدريب المص ر النلا   –) ،صير  الفيديو عرض

 للفص  المعكوس لدى المعلمين؟ تنمية الجانب المعرفي لمرارات التصميم التعليمي  -

 لمرارات التصميم التعليمي للفص  المعكوس لدى المعلمين؟ األدائيالجانب تنمية   -

 لدي المعلمين ؟النلا   التدريب المص ربيدة االتجاه نحو تنمية  -

 خفض العبء المعرفي لدي المعلمين ؟ -
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 فروض البحث:  -

 ح نحو التاليعلى السعيًا لإلجابة عن أسدلة البحث لي ت فروضه 

بين متوسغغغدات درجات المجموعات  0.05 ≥توجد فروق ذات داللة إحصغغغائية عند مسغغغتوى  -

التجريبية في التدبيق البعدي الختبار تحصغغغغي  الجانب المعرفي لمرارات التصغغغغميم التعليمي 

 –بصغغرية ال –سغغمعية التلميحات الفيديو ) ألنماط األسغغاسغغي ثراأللفصغغ  المعكوس ترجا إلى ل

 ريةز في بيدة التدريب المص ر النلا .سمعبصال

تين درجات المجموع يبين متوسغغغغغغد 0.05 ≥يوجد فرق ذو داللة إحصغغغغغغائية عند مسغغغغغغتوى  -

في التدبيق البعدي الختبار تحصي  الجانب المعرفي لمرارات التصميم التعليمي  تين التجريبي

في بيدة  ز طوي -،صغغغير) لزمن عرض الفيديورجا إلى األثر األسغغغاسغغغي يلفصغغغ  المعكوس ل

 التدريب المص ر النلا .

بين متوسغغغدات درجات المجموعات  0.05 ≥داللة إحصغغغائية عند مسغغغتوى فروق ذات وجد ت -

التجريبية في التدبيق البعدي الختبار تحصغغغغي  الجانب المعرفي لمرارات التصغغغغميم التعليمي 

–بصغغغرية ال –ية سغغغمعاللفصغغغ  المعكوس ترجا إلى أثر التفاع  بين أنماط تلميحات الفيديو )ل

 .في بيدة التدريب المص ر النلا طوي ز  -،صير)وزمن عرض الفيديو  سمعبصريةزال

بين متوسغغغدات درجات المجموعات  0.05 ≥توجد فروق ذات داللة إحصغغغائية عند مسغغغتوى  -

لفصغغ  للمرارات التصغغميم التعليمي  األدائيالجانب لبدا،ة تلييم التجريبية في التدبيق البعدي 

–بصغغغغغغغرية ال –سغغغغغغغمعية النماط تلميحات الفيديو )ألرجا إلى األثر األسغغغغغغغاسغغغغغغغي المعكوس ت

 سمعبصريةز في بيدة التدريب المص ر النلا .ال

تين درجات المجموع يبين متوسغغغغغغد 0.05 ≥يوجد فرق ذو داللة إحصغغغغغغائية عند مسغغغغغغتوى  -

،ة تلييم في التدبيق البعغدي  تين التجريبي نب لبدغا تعليمي لمرغارات التصغغغغغغغميم ال األدائيالجغا

في بيدة طوي ز  -،صغغغير) لزمن عرض الفيديورجا إلى األثر األسغغغاسغغغي يلفصغغغ  المعكوس ل

 التدريب المص ر النلا .

بين متوسغغغدات درجات المجموعات  0.05 ≥داللة إحصغغغائية عند مسغغغتوى فروق ذات وجد ت -

لفصغغ  لمي لمرارات التصغغميم التعلي األدائيالجانب لبدا،ة تلييم التجريبية في التدبيق البعدي 

–بصغغغغغغغريغغة ال –سغغغغغغغمعيغغة الالمعكوس ترجا إلى أثر التفغغاعغغ  بين أنمغغاط تلميحغغات الفيغغديو )

 .في بيدة التدريب المص ر النلا طوي ز  -،صير)وزمن العرض  سمعبصريةزال

بين متوسغغغدات درجات المجموعات  0.05 ≥توجد فروق ذات داللة إحصغغغائية عند مسغغغتوى  -

ترجا إلى النلا   التدريب المصغغغغغغغ ربيدة االتجاه نحو اس لمليالتجريبية في التدبيق البعدي 

 سمعبصريةز.ال–بصرية ال –سمعية النماط تلميحات الفيديو )ألاألثر األساسي 

تين درجات المجموع يبين متوسغغغغغغد 0.05 ≥يوجد فرق ذو داللة إحصغغغغغغائية عند مسغغغغغغتوى  -

رجا إلى النلا  ي لمصغغغغغ رالتدريب ا بيدة االتجاه نحولملياس في التدبيق البعدي  تين التجريبي

 .طوي ز -،صير) لزمن عرض الفيديواألثر األساسي 

بين متوسغغغدات درجات المجموعات  0.05 ≥داللة إحصغغغائية عند مسغغغتوى فروق ذات وجد ت -

ترجا إلى أثر النلا   التدريب المصغغغ ر بيدة االتجاه نحولملياس التجريبية في التدبيق البعدي 
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وزمن عرض  سغغغغمعبصغغغغريةزال–بصغغغغرية ال –سغغغغمعية اليديو )التفاع  بين أنماط تلميحات الف

 طوي ز. -،صير)الفيديو 

بين متوسغغدات درجات المجموعات  0.05 ≥توجد فروق ذات داللة إحصغغائية عند مسغغتوى   -

نماط ألالعبء المعرفي ترجا إلى األثر األسغغغغغغغاسغغغغغغغي لملياس التجريبية في التدبيق البعدي 

 سمعبصريةز في بيدة التدريب المص ر النلا .ال–بصرية ال –سمعية التلميحات الفيديو )

تين درجات المجموع يبين متوسغغغغغد 0.05 ≥وجد فرق ذو داللة إحصغغغغغائية عند مسغغغغغتوى ي  -

لزمن رجا إلى األثر األسغغغغغغغاسغغغغغغغي يالعبء المعرفي لملياس في التدبيق البعدي  تين التجريبي

 في بيدة التدريب المص ر النلا .طوي ز  -،صير) عرض الفيديو

بين متوسغغغدات درجات المجموعات  0.05 ≥داللة إحصغغغائية عند مسغغغتوى فروق ذات  وجدت -

العغغبء المعرفي ترجا إلى أثر التفغغاعغغ  بين أنمغغاط لمليغغاس التجريبيغغة في التدبيق البعغغدي 

في طوي ز  -،صغغير)وزمن العرض  سغغمعبصغغريةزال–بصغغرية ال –سغغمعية التلميحات الفيديو )

 .بيدة التدريب المص ر النلا 

 

 -يردف البحث الحالي إلى ما يليح  اف البحث:أهد

في بيدة التدريب  سغغغمعبصغغغريةزال–بصغغغرية ال –سغغغمعية التلميحات الفيديو )أنماط الكشغغغف عن أثر  -1

لفص  لالتعليمي  تصميمالمعرفيم و األدائي لمرارات ال ينالنلا  في تنمية الجانب المص ر

 معرفي لدى المعلمين. وخفض العبء ال ماالتجاه نحو بيدة التدريبو مالمعكوس

النلا  في تنمية  في بيدة التدريب المص رطوي ز  -،صير)زمن عرض الفيديو الكشف عن أثر  -2

االتجاه نحو و ملفصغغ  المعكوسلالتعليمي  تصغغميمالمعرفيم و األدائي لمرارات ال ينالجانب

 وخفض العبء المعرفي لدى المعلمين.  مبيدة التدريب

وزمن  سغغغمعبصغغغريةزال–بصغغغرية ال –سغغغمعية التلميحات الفيديو )أنماط أثر التفاع  بين الكشغغغغف عن  -3

المعرفيم و  ينفي تنمية الجانب في بيدة التدريب المصغغغغ ر النلا طوي ز  -،صغغغغير)عرض الفيديو 

تدريبو ملفصغغغغغغغ  المعكوسلالتعليمي  تصغغغغغغغميماألدائي لمرارات ال دة ال جاه نحو بي  ماالت

 وخفض العبء المعرفي لدى المعلمين. 

 ة البحث:أهمي

للمتنصصين في مجا  تكنولوجيا التعليمم والمعلمينم ومؤسسات التنمية  تكمن أهمية ه ا البحث 

 فيما يليح  المرنية للمعلمينم

نتائي متعللة بمت يرات تصغغغغميم الفيديو التعليميم من حيث أنسغغغغب أنماط تلميحات تلديم  -1

التدريب المص ر  رامييمكن في ضوئرا تصميم وإنتاج بوالتي  الفيديو وزمن العرضم

في مجا  التنمية المرنية المسغغتدامة للمعلمين في منتلف التنصغغصغغاتم كما يمكن  النلا 

 توظيفرا للعاملين في مجاالت أخري.

 المسغغغتمر في التعلموالرؤى المسغغغتلبلية التجاهات العالمية المعالغغغرة مسغغغايرة البحث ل -2

تدوير الت التدريب التلليدي ومعالجة مشغغغغغغغكوالعم  على والتنمية المرنية للمعلمينم 

 بيدات تدريب تلوج على التكنولوجيا الحدياة.

توجيغغه أنظغغار البغغاحاين والمتنصغغغغغغغصغغغغغغغين في تكنولوجيغغا التعليم والتنميغغة البشغغغغغغغريغغةم  -3

التدريب المصغغ ر النلا م توظيف بيدات المسغغؤولين عن التنمية المرنية للمعلمينم نحو و

 .اوالتي تزيد من فاعليتر ام  المؤثرة فيروإجراء مزيد من األبحا  الكتشاف العوا
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تنمية مرارات ضغغغغغغغرورية لدي المعلمين في توظيف التعلم اإللكترونيم وفًلا لمتدلبات  -4

توجرات وزارة التربية والتعليم السابلةم و لتوليات الدراساتالعصر الحالي واستجابة 

 .ر الر،ميم وتحليلًا للمعايير الدولية الواجب توافرها في معلم العصفي مصر

 البحث: محددات

 -،تصر البحث الحالي على ما يليح ا 

 .2019فبراير  27- 5نيح طبلت تجربة البحث في الفترة من احد زم -1

طبلغغت تجربغغة البحغغث على عينغغة من المعلمين والمعلمغغات في محغغافظغغة  حغغد بشغغغغغغغريح -2

يارهم من  ،د تم اخت يةم و مانلا تعليميةالدارات اإلاإلسغغغغغغغكندرية بجمرورية مصغغغغغغغر العرب ية ا

 ومعلمة. از معلمً 90بل  عددهم )و الموجودة في المحافظةم

 تصغغغغغغغميمالمعرفي واألدائي لمرارات ال ينالجانبموضغغغغغغغوعيح ا،تصغغغغغغغر البحث على  حد -3

 مالجوهري لعغغبء المعرفيالبحغغث على خفض اا،تصغغغغغغغر م كمغغا لفصغغغغغغغغ  المعكوسلالتعليمي 

 والعبء المعرفي الدخي م و،ياسرما.

 يحمله المتدربونوال ي   Moodle cloudتدبيقلمصغغغ ر النلا   من خال  بيدة التدريب ااسغغغتنداج  -4

 .Google Playمن  ةالنلال هواتفرمعلى 

 متغيرات البحث:

 اشتم  البحث الحالي على المت يرات التاليةح

  :البصرية  –أنماط تلميحات الفيديو )السمعية  ك  منح ويتحدد فيالمتغير المستقل– 

 .طوي ز في التدريب المص ر النلا  -لفيديو )،صيرزمن عرض ام والسمعبصريةز

  :وتتما  فيحالمتغيرات التابعة 

  التعليمي للفص  المعكوس. تصميملمرارات التحصي  الجانب المعرفي 

  التعليمي للفص  المعكوس.  تصميملمرارات الالجانب األدائي تنمية 

  التدريب المص ر النلا . بيدةاالتجاه نحو 

  لدي المعلمين في التدريب المص ر النلا . العبء المعرفيخفض 

 عينة البحث:

الامانية بمحافظة تعليمية الدارات اإل جمياومعلمة من  از معلمً 90تكونت عينة البحث من )

  ز.2والتي يوضحرا جدو  ) 4اإلسكندرية

 ز توزيا المعلمين عينة البحث على اإلدارات التعليمية لمحافظة اإلسكندرية2جدو  )

 عدد المعلمين اإلدارة التعليمية عدد المعلمين التعليميةاإلدارة 

 9 غرب 11 وس 

 9 العجمي 15 شرق

 8 العامرية 14 المنتزه

 10 برج العرب 14 الجمرك

 

                                         
دة من ؛ لتحقيق الفائجميع اإلدارات التعليمية وجود متدربين منتم ترشيحهم بواسطة مديرية التربية والتعليم بمحافظة اإلسكندرية، و  4

 التدريب المصغر النقال، وللقيام بتدريب زمالئهم فيما بعد.
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 المعالجات التجريبية للبحث:

ز معالجات تجريبية 6دريب المصغغغغغغغ ر النلا  و )تلللتحليق أهداف البحث طور الباحث بيدة      

 -زمن عرض الفيديو )،صغغيرم والسغغمعبصغغريةز –البصغغرية  –حات الفيديو )السغغمعية نماط تلميأل

 على النحو التاليحطوي ز 

 بنم  التلميحات السمعية وزمن عرض الفيديو اللصير. دريب المص ر النلا  تللبيدة  .1

 بنم  التلميحات البصرية وزمن عرض الفيديو اللصير.دريب المص ر النلا  تللبيدة  .2

 بنم  التلميحات السمعبصرية وزمن عرض الفيديو اللصير.ب المص ر النلا  دريتللبيدة  .3

 بنم  التلميحات السمعية وزمن عرض الفيديو الدوي .دريب المص ر النلا  تللبيدة  .4

 بنم  التلميحات البصرية وزمن عرض الفيديو الدوي .دريب المص ر النلا  تللبيدة  .5

 ات السمعبصرية وزمن عرض الفيديو الدوي .بنم  التلميحدريب المص ر النلا  تللبيدة  .6

  :بحثالأدوات 

 دوات التاليةحاألالباحث  أعدلتحليق أهداف البحثم والتحلق من لحة فروضهم 

 التعليمي للفص  المعكوس. تصميملمرارات الاختبار تحصي  الجانب المعرفي  -

 التعليمي للفص  المعكوس.  تصميملمرارات الاختبار الجانب األدائي  -

 التدريب المص ر النلا . بيدة ياس االتجاه نحومل -

 ملياس العبء المعرفي لدي المعلمين في التدريب المص ر النلا . -

 -ح منهج البحث 

تدوير في  وذلك  نظراً لدبيعة البحث الحالي واألهداف التي يسغعى لتحليلرام اسغتندج الباحث المنري الولغفي

–بصرية ال –سمعية التلميحات الفيديو ) أنماطبين فاع  ،ائمة على الت النلا  للتدريب المص ربيدة 

لفصغغ  لمرارات التصغغميم التعليمي طوي زم لتنمية  -،صغغير)وزمن عرض الفيديو  سغغمعبصغغريةزال

م وإعداد أدوات البحث  واالتجاه نحو بيدة التدريبم وخفض العبء المعرفي لدي المعلمين مالمعكوس

 سات السابلة م والكتابات التربوية ذات الصلة بموضوع البحث. من خال  التحلي  النظري للبحو  والدرا

سمعية التفاع  بين المنري التجريبي  للكشف عن أثر كما أوستندج   البصرية  –أنماط تلميحات الفيديو )ال

النلا   بيدة التدريب المصغغغغغ رطوي ز في  -زمن عرض الفيديو )،صغغغغغيرم والسغغغغغمعبصغغغغغريةز –

لفصغغغغغغ  لالتعليمي  تصغغغغغغميمالمعرفيم واألدائي لمرارات ال ينالجانبفي تنمية  مسغغغغغتللةز ات)كمت ير

. )كمت يرات تابعةز المعلمينالمعكوسم واالتجاه نحو بيدة التدريبم وخفض العبء المعرفي لدى 

 -ح للبحث التصميم التجريبي

تندج  لتحليق أهداف البحث   Factorial Experimental 2×  3العاملي  التجريبي التصغغغغميماسغغغو

 gnDesi ز.1) الشك ال ي يوضحه  5ما التدبيق اللبلي والبعدي ألدوات البحث 

                                         
تجربة األدائي لمهارات التصييييميم التعليمي للفصييييل المعكوف قبل تنفي  بطاقة اختبار الجانب و  ،لجانب المعرفيُطبق اختبار تحصيييييل ا 5

عناصيييييير التصييييييميمأ مال كتابة  هدا  الدرف، ت مهارابعص تتعلق بأداء نظًرا لوجود خبرات سييييييابقة لدي المعلمين  ؛األسيييييياسييييييية البحث
 .والتقويم، والتغ ية الراجعة
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 ز معلًماح15ز التوزيا التالي لمجموعات البحثم وتتكون ك  مجموعة من )1يتض  من الشك  )

زح تسغغغتندج بيدة التدريب المصغغغ ر النلا  بنم  التلميحات السغغغمعية وزمن عرض 1مجموعة ) -

 الفيديو اللصير. 

ستندج بيدة التدريب المص ر النلا  بنم  التلميحات البصرية وزمن عرض   زح2مجموعة ) - ت

 الفيديو اللصير.

بيدة التدريب المصغغغغ ر النلا  بنم  التلميحات السغغغغمعبصغغغغرية وزمن تسغغغغتندج زح 3مجموعة ) -

 عرض الفيديو اللصير.

رض بيدة التدريب المصغغغ ر النلا  بنم  التلميحات السغغغمعية وزمن ع تسغغغتندج زح4مجموعة ) -

 الفيديو الدوي .

بيدة التدريب المصغغ ر النلا  بنم  التلميحات البصغغرية وزمن عرض تسغغتندج زح 5مجموعة ) -

 الفيديو الدوي .

بيدة التدريب المصغغغغ ر النلا  بنم  التلميحات السغغغغمعبصغغغغرية وزمن تسغغغغتندج زح 6مجموعة ) -

 عرض الفيديو الدوي .

  مصطلحات البحث:

اإلطار النظري للبحث من تعريفات تتعلق بمت يرات البحث  في ضغغوء اطالع الباحث وما ورد في

 المستللة والتابعةم أمكن تحديد مصدلحات البحث إجرائيًا على النحو التاليح

التعليميةم واألنشغغغدة  منظومة تتضغغغمن مجموعة من النبرات يه النقال: بيئة التدريب المصغغغر -

رات المعلمين في التصميم التعليمي بردف تنمية معارف ومرادويرها الفيديوهاتم التي تم تو

بيدة التدريب المصغغغغغغغ ر النلا م وخفض العبء للفصغغغغغغغ  المعكوسم وتنمية اتجاهاترم نحو 

م ما توفير التفاع  بين المدرب والمتدربينم وبين المتدربين بعضرم بعضاًم وإدارة المعرفي

م من خال  انعمليغغات التعلم والتلويم بغغاسغغغغغغغتنغغداج األجرزة النلغغالغغة في أي و،غغت وأي مكغغ

 .Moodle Cloudتدبيق
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  سمعبصرية(ال–بصرية ال –سمعية التلميحات الفيديو )أنماط  -

هي مايرات ثانوية تسغغغغغغغتندج في بيدة التعلم بردف توجيه انتباه المتدرب نحو المعلومات التي لرا 

 . يةسمعبصرم أو بصريةم أو تلميحات سمعية أهمية عالية في الرسالة التعليميةم و،د تكون 

ستندج في الفيديو التعليمي  : Audio Cuesالتلميحات السمعية  - هي مايرات ثانوية ت

في بيدة التدريب المصغ ر النلا   لتوجيه االنتباه السغمعي للمتدربين نحو المعلومات المرمة 

التعليمي من خال  الكلمغغات المندو،غغة ماغغ ح )ركز معي في هغغ ه النلدغغةم هغغ ا  في الفيغغديو

 ل اية.... زالمفروج مرم ل

هي مايرات ثانوية تسغغتندج في الفيديو التعليمي  :Visual Cuesالتلميحات البصغغرية  -

في بيدة التدريب المص ر النلا   لتوجيه االنتباه البصري للمتدربين نحو المعلومات المرمة 

 .  Zoomفي الفيديو التعليمي من خال  زيادة حجمرا 

هي مايرات ثانوية تسغغغغتندج في  : Audiovisual Cues التلميحات السغغغغمعبصغغغغرية -

الفيديو التعليمي في بيدة التدريب المصغغغغ ر النلا   لتوجيه االنتباهين السغغغغمعي والبصغغغغري 

يديو مات  للمتدربين نحو المعلومات المرمة في الف التعليمي من خال  زيادة حجمرام والكل

 .المندو،ة

 :لنقالفي بيئة التدريب المصغر اطويل(  -قصير)زمن عرض الفيديو  -

م وتتراوا ه ه المدة في  في بيئة التدريب المصغغغغر النقال يلصغغغد برا المدة الزمنية لعرض الفيديو التعليمي

ز د،ائقم والتي تم تحديدها بناًء على نتائي 6-4ز د،ائقم وفي الفيديو الدوي  من )4-2الفيديو اللصغغغير من )

 الدراسات السابلة.

هي المعارف واإلجراءات التي يلوج برا المعلم في ح كوسمهارات التصغغغميم التعليمي للفصغغغل المع -

والمتمالة في ك  منح تحديد عنالغغغغر محتوى الدرسم  لتصغغغغميم التعليمي للفصغغغغ  المعكوسا

وتحديد خصغغغغغغغائل المتعلمينم وتحديد متدلبات تنفي  الدرس والتكنولوجيا المناسغغغغغغغبة ل لكم 

درس ،ب  الحصةم وفي أثنائرام  محتوى المصادر تعلم م وولف األهداف التعليمية ةاغيلو

م والمتعلمم وكتابة دور المعلم،ب  الحصةم وفي أثنائرام وبعدهام وتحديد أنشدة التعلم وكتابة 

المناسغغغبةم و تلاس مرارات التصغغغميم التعليمي  الت  ية الراجعةتحديد لتلويم النرائي وأسغغغدلة ل

 لجانب األدائي.للفص  المعكوس باختبار تحصي  الجانب المعرفيم واختبار ا

واسغغغتجابته الموجبة والسغغغالبة نحو  المتدربهو مو،ف التدريب المصغغغغر النقال:  بيئةاالتجاه نحو  -

متوسغغغ  مجموع اسغغغتجابات عينة البحث من المعلمين بيدة التدريب المصغغغ ر النلا م ويلاس ب

 ملياس االتجاه المعد لر ا ال رض. على

ال اكرة ال اكرة ،صغغيرة المدي ) الوا،ا على كليمال هو مسغغتوى الجرد العللي المعرفي: العبء -

أثناء التعلم ويلاس بمتوسغغغغغغغ  درجات عينة البحث في ملياس العبء المعرفي المعد  زالعاملة

 م ويتضمن محورين هماحلر ا ال رض

ب له  العلليهو الجرد وح  الجوهري المعرفيالعبء  - ل ى ي ناء ا مرارات تعلم المتدرب في أث

بيدة التدريب المصغغ ر مدى لغغعوبة محتوى رتب  بم ويلفصغغ  المعكوسالتصغغميم التعليمي ل

 .النلا 

 



 

 =398 = 

 2020 يونيو -( 15مسلسل العدد ) - األول العدد - الثامنالمجلد 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي مجلة

في أثناء تعلم مرارات التصميم  المتدربالدخي ح هو الجرد العللي ال ي يب له  المعرفيالعبء  -

 التعليمي للفص  المعكوس نتيجة التصميم التعليمي غير الفعا  لبيدة التدريب المص ر النلا .

 -إجراءات البحث:

 اآلتيةحباإلجراءات  الحاليمر البحث     

البحث االطالع على األدبيات والدراسغغغغغغغات والبحو  السغغغغغغغابلة وثيلة الصغغغغغغغلة بمت يرات  .1

 المستللة والتابعة.

وذلك من  توافرها في بيدة التدريب المصغغغ ر النلا مإعداد ،ائمة معايير التصغغغميم الواجب  .2

النالة بنظريات التعلم ونماذج التصميم خال  االطالع على األدبيات والدراسات السابلة 

 التعليمي.

التعليمي وفق ،ائمة المعايير ونموذج التصميم بيدة التدريب المص ر النلا  تصميم وإنتاج  .3

 ال ي أعده الباحث.

اختبار الجانب و ماختبار تحصغغي  الجانب المعرفي حكٍ  من فيإعداد أدوات البحث المتمالة  .4

بيدة التدريب لياس االتجاه نحو م ومتعليمي للفصغغغغ  المعكوسال تصغغغغميملمرارات الاألدائي 

 .وثباتراوالتحلق من لد،را م ملياس العبء المعرفيالمص ر النلا م و

االسغغتدالعية للتحلق من ثبات أداوت البحث وتلويم بيدة التدريب المصغغ ر إجراء التجربة  .5

 النلا .

أدوات البحث ،بليًام وبعديًا عدا وإجراء التجربة األسغغغغاسغغغغية ما تدبيق تحديد عينة البحث   .6

ا فل  الرتبغغاطرمغغا بغغالمرور ببيدغغة  مليغغاس االتجغغاهم ومليغغاس العغغبء المعرفي يدبق بعغغديغغً

 التدريب المص ر النلا .

 إجراء المعالجة اإلحصائية والتول  إلى النتائي ومنا،شترا وتفسيرها. .7

 ه نتائي البحث.ضوء ما أسفرت عن فيمستلبلية لبحو   تلديم التوليات والملترحات .8

 اإلطار النظري

سابلة يتناو  اإلطار النظري المت يرات المستللة والتابعة  سات ال لر ا البحثم وفلاً للمحاور والدرا

 التاليةح

المحور األو ح التدريب المصغ ر النلا م خصغائصغهم ومميزاتهم وأسغاسغه النظريم ومصغادره  

 التعليمية.

 لفيديو التعليميم وزمن عرض الفيديوم وأسسرما النظرية.المحور الاانيح أنماط التلميحات في ا

 التعليمي للفص  المعكوس. تصميمالمحور الاالثح مرارات ال

 المحور الراباح االتجاه نحو التدريبم والعبء المعرفي.

 المحور النامسح العال،ة بين المت يرات المستللة والتابعة للبحث.
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نقال، خصغغائصغغم، وممي،اتم، وأسغغاسغغم النظري، المحور األول: التدريب المصغغغر ال

 ومصادره التعليمية
فة  لا  نتيجة التدور المسغغغغغغغتمر في المعارف المنتل تدريب المصغغغغغغغ ر الن ظررت الحاجة لل

وتكنولوجيا المعلومات واالتصغغغغغغاالتم وزيادة حاجة المعلمين في التنصغغغغغغصغغغغغغات المنتلفة للتعلم 

ة التدورات المعرفية والتكنولوجية في تنصغغصغغاترم  المسغغتمر والتنمية المرنية المسغغتدامة  لمواكب

ل لك ألبحت هناك حاجة لنوع من التدريب يؤسس على المرونة في زمان ومكان التعلمم وسرولة 

وسغغغغرعة الولغغغغو  لمحتوى التعلم باسغغغغتنداج األجرزة النلالةم وإمكانية التدريب في موا،ا العم م 

األو،ات التي يكون المعلم المتدرب مستعدًا فيرا  وأو،ات االستراحةم والموالالتم وغير ذلك من

 لتللي التدريب المص ر.

 مفهوم التدريب المصغر النقال: 1-1
 م منراح التعلم المص ر Microtraining توجد عدة مصدلحات ترتب  بالتدريب المص ر

Micro-learningم والملرر المصغغغ ر Micro-courseم والتعلم لغغغ ير الحجم Bite-sized 

learning م والغغتغغعغغلغغم الغغمصغغغغغغغغ غغر الغغمغغحغغتغغويMicro content learning م(Buchem, 

&Hamelmann, 2010)   م ويعد التعلم المصغغغغغغغ ر طريلة مبتكرة للتعلم واكتسغغغغغغغاب المعارف

والمرارات في أي و،ت وأي مكانم و يشغغجا على اسغغتيعاب المعلومات بشغغك  سغغريا  مما يجعله 

 (Kasenberg,2018) أكار إمتاعا وجاذبية.

يعتمد التدريب المص ر على وحدات التعلم الص يرة باستنداج الفيديو ما النلم والصورم 

والصوتم وأنشدة التعلم ،صيرة المدى المستندمة في سياق التعليم والتدريب من منظور تربوي 

م فرو يلدج المحتوى التعليمي  (Jomah, Masoud, Kishore, & Aurelia, 2016 )جديد.

 م و،صير  بحيث يسر  فرمه واستيعابه.بشك  مركزم ومبس 

وتزداد فاعلية التدريب المصغغغغ ر بدمجه ما تكنولوجيا األجرزة النلالةم فلد أظررت دراسغغغغة 

Jomah,  Masoud, Kishore, and  Aurelia, (2016)    من المتدربين يفضلون  80أن %

المتكام  ما  نظم إدارة  % منرم التدريب المص ر81استنداج األجرزة ال كية في التعلم م ويفض  

التعلم  ومن ثم ف ن اسغغغغغغغتنداج األجرزة النلالة يعد من الوسغغغغغغغائ  المحببة لدي كاير من المتعلمينم 

حيث يتدربون عبر اإلنترنت باسغغغغغغغتنداج األجرزة النلالةم ما ح األجرزة اللوحية والرواتف ال كية 

 بيلات النلا .زمان و مكان من خال  تد  أيللحصو  على المحتوى المتاا في 

ويعرف الباحث التدريب المص ر النلا  بأنه منظومة تعليمية تتضمن مجموعة من النبرات 

المنددة والمنظمة والتي تلدج في فيديوهات تعليمية ،صغغغيرة ما األنشغغغدة والتدريبات اللصغغغيرةم 

رف والمرارات والتفاعالت التزامنية وغير التزامنية باسغغغغتنداج األجرزة النلالة  بردف تنمية المعا

 واالتجاهات المدلوبة لدى مجموعة من األفراد في مجا  معين وفلًا الحتياجاترم.  

 خصائص التدريب المصغر النقال: 1-2
 ,Ozdamli, & Cavusالتدريب المصغغغغ ر النلا  له خصغغغغائل عدة يمكن تحديدها فيما يليح

 زح(2011

  واسا االنتشارUbiquitousانم وهو ما أتاحته التلنيات م حيث يوفر التدريب في أي مك

 الالسلكية للرواتف المحمولة .
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   الحجم المحموPortable Size م تتميز أدوات التدريب النلا  بصغغ ر حجمرام وإمكانية

 حملرا في أي مكان.

  مدميBlended تدريب ماط أخرى من ال لا  ما أن تدريب المصغغغغغغغ ر الن م يمكن دمي ال

 كالتدريب التلليدي عند الحاجة.

  خاصPrivate م فلك  متدرب أداته النالغغغة التي يسغغغتديا هو فل  اسغغغتندامرام وعندما

يرغب المتدربون في الحصغغغو  على المعلومات فيسغغغتديعون تحميلرا بشغغغك  مسغغغتل  عن 

 اآلخرين.

  التفاعليةInteractive م توفر بيدات التدريب النلا  تفاع  المتدرب ما عنالغغغغغغغر بيدة

 التدريب ومحتوياترا.

  التشغغغاركيةCollaborativeاألجرزة النلالة هي دعم للتوالغغغ  بين المتدربين بعضغغغرم  ح

 بعًضام وبينرم و بين المدربين.

  فورية المعلوماتInstant Information  م حيث يتي  اسغغغغغغغتنداج األجرزة الجوالة نل

 المعلومات بصورة فورية.

  المرونة Flexibility.م حيث يتدرب المعلمون بالسرعة التي تناسبرم 

 للتعلم أ،  و،ت Less Time.م يستندج و،ت أ،  في التدريب 

 ممي،ات التدريب المصغر النقال:  1-3
 ;Job & Ogalo, 2012; Avery, 2016)يتميز التغغدريغغب المصغغغغغغغ ر النلغغا  بمغغا يليح 

Jomah, Masoud, Kishore, & Aurelia, 2016 ; Yousef & Hamideh ,2013, 
p.97-98)  

 ل  البشغغغغغري فيما يتعلق بمدى االنتباه  فالتدريب على فترات يناسغغغغغب حدود اسغغغغغتيعاب الع

زمنية ،صغغغغغغغيرة ومركزة أفضغغغغغغغ  من التدريب على فترات زمنية طويلة تؤدى إلى زيادة 

 العبء المعرفي.

  يتمكن المتدربون من التحكم في فيديوهات التعلم اللصغغغغغغيرة المجزأةم واختيار ما يرغبون

 يةم وإمكانية تكراره أكار من مرة.في التدرب عليه وفلًا لسرعترم ال ات

  يناسب التدريب اللائم على احتياجات العم م ويوفر مزيدًا من فرص التدرب ب ض النظر

 عن المكان والزمان.

  يمكن اسغغغغغتنداج أنواع متعددة من الوسغغغغغائ  بشغغغغغرط أن يتم تلديمرا على أجزاء لغغغغغ يرة

 وخالة الفيديو.

 نلالة أ،  بكاير من أجرزة الكمبيوتر الشغغنصغغية مننفض التكلفة  حيث إن تكلفة األجرزة ال

 وأجرزة الكمبيوتر المحمولة.

  تدعم األجرزة النلالة وتدبيلاترا المتعددة سغغغغغرولة التوالغغغغغ  بين المتدربينم ما الشغغغغغعور

 بالنصولية.

  .تدعم التكنولوجيا النلالة التعلم التفاعليم وال تتدلب خبرة سابلة الستندامرا 

 م ويعم  على دمي عملية التدريب في الحياة اليومية للمتدربين.يدعم التعلم المستمر 

  يما  التدريب المص ر مستلب  عملية التعلم والتدريبم حيث يمكن دمجه ما استراتيجيات

 وطرق تعليمية حدياه كالتعلم متعدد الفوال م والتعلم الشنصي.
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  ًعن سرولة ت كرها  وحدات التدريب ل يرة الحجم يمكن استيعابرا بسرعة وكفاءةم فضال

 واستندامرا في المستلب . 
يتضغغغغ  مما سغغغغبق أهمية التدريب المصغغغغ ر النلا  في التنمية المرنية نظًرا لما يوفره من مزيا 
ًلا لظروف المتدربينم وك لك فورية  تدريب في أي و،ت وأي مكانم وف متعددة خالغغغغغغغة ال

لي  زمن التدريبم ويسم  الحصو  على المحتوي والتوال  ما اآلخرينم كما يعم  على تل
 بالتدريب في موا،ا العم   مما يجعله بديًال مناسبًا للتدريب التلليدي.

 األسس النظرية للتدريب المصغر النقال: 1-4
يؤسس التدريب المص ر النلا  على بعض مبادئ النظريات التربوية ما ح النظرية السلوكيةم 

 رفيم و يمكن توضي  ذلك فيما يليح ونظرية معالجة المعلوماتم ونظرية العبء المع
يؤسغغغغغس التدريب المصغغغغغ ر النلا  على بعض المبادئ األسغغغغغاسغغغغغية للنظرية  النظرية السغغغغغلوكية:

 ز وهيح11م ص  2013  محمد خميسم 2003السلوكية )أنور الشر،اويم 
 التحديد المد،ق لألهداف التعليمية بدريلة ،ابلة للمالحظة واللياس. -
ي وتنظيمه بدريلة متدرجة من السغغر  إلى الصغغعبم ومن تجزئة المحتوى التعليم -

 .البسي  إلى المعلد
 تمكين المعلم من التدريب في األو،ات المناسبة له وفلًا لندوه ال اتي. -
تعزيز اسغغغغتجابات المعلمين وإمدادهم بالت  ية الراجعة لضغغغغمان موالغغغغلترم تنفي   -

 .المراج واألنشدة
ل  المعلم خال  سغغغغلسغغغغلة من العمليات ترتيب األنشغغغغدة بتسغغغغلسغغغغ  مندلي حتى ينت -

 .المتدرجة من السر  إلى الصعب
حدد سلفًا. -  تلويم المعلم على أساس أداء السلوك المو

وتما  ه ه المبادئ أسغغغسغغغا للتصغغغميم التعليمي لبيدات التدريب المصغغغ ر النلا م والتي اسغغغتفاد منرا 
 لبحث الحالي.الباحث في تدوير بيدة التدريب المص ر النلا  المستندمة في ا

تركز ه ه النظرية على العمليات العللية التي يجريرا المعلم لمعالجة نظرية معالجة المعلومات: 

وسعة ال اكرة ،صيرة المدىم   Chunkingالمعلومات التي يستلبلرا م وتعتمد على مفروج التكنيز

ون أر،اًمام أو والتكنيز هو تلسيم المعلومات إلى وحدات أو أجزاء ل يرة ذات معنىم ،د تك

 .(Gobet, et al, 2001) كلماتم أو لوًرام أو فيديو

وهي نظريغغة تلوج على مبغغدأ تنفيف العغغبء  :Cognitive Load نظريغغة العغغبء المعرفي  
إلى أنرا ذات  ز16م ص2013التي يشغغغغير محمد خميس)  المعرفي عن ال اكرة ،صغغغغيرة المدىم

تلبلرا وعدد عنالغغغغغغرهام وفي عدد العمليات التي إمكانيات محدودة في َكممو المعلومات التي تسغغغغغغ
لا  ما معديات ه ه النظرية في  تدريب المصغغغغغغغ ر الن را على ه ه المعلوماتم ويتفق ال تجري
اسغغتنداج وحدات التدريب والفيديوهات المصغغ رة والتي تعم  على تنفيف العبء المعرفي عن 

 ال اكرة العاملة.
أن التعلم هو عملية   Siemens, (2005)يرى  :Connectivism Theory النظرية االتصغغغالية

لتكوين الرواب  بين الفكر والمفاهيم ويحد  باسغتنداج أدوات التوالغ  التكنولوجي م فرو يلوج على 
ترب  بينرمغغا ولغغغغغغغالت  Nodes   التي تتكون من عغغدة علغغد  Networksمفروج الشغغغغغغغبكغغات 

Connections ى شغغغغغغغبكغغة الويغغبم و،غغد تكون تلغغك م وتماغغ  هغغ ه العلغغد المعلومغغات والبيغغانغغات عل
بين العلد م والتعلم  Linksالمعلومات نصية م أو بصرية م أو مسموعةم أما الولالت فري رواب  

ومن ثم فكلما كانت  (Goldie, 2016)هو الجرد المب و  لرب  ه ه العلد ما بعضرا وتكوين المعنى
الجرد العللي و العبء المعرفي  الرواب  بين أجزاء وحدات التدريب المص ر واضحة وبسيدةم ، 

 المب و  في فرمرا.
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يتضغغغغ  مما سغغغغبق أن التدريب المصغغغغ ر النلا  يتفق ما مبادئ النظرية السغغغغلوكيةم ونظرية 
معالجة المعلوماتم ونظرية العبء المعرفي في تجزئة المحتوى التعليمي إلى وحدات لغغغغغغغ يرة 

اتيم وفي الو،ت والمكان المناسغغغغغغغبين لهم ذات معنىم وتمكين المتدرب من التعلم وفًلا لندوه ال 
وك لك يتفق ما النظرية االتصالية في التعلم عبر الشبكاتم وتماي  المعلومات في وسائ  متعددة 

 م والعم  على وجود رواب  بينرا.   Nodesتما  العلد 

خ ها توجد مجموعة من المبادئ التي ينب ي أمبادئ التصميم التعليمي للتدريب المصغر النقال: 

 ,Job & Ogalo) في االعتبار عند تصميم التدريب المص ر النلا م تناولترا بعض الدراسات  

2012; Mohammed, Wakil, & Nawroly, 2018)  يمكن بيانرا فيما يليح 

 تحديد األهداف التعليمية لوحدات التدريب المص ر. -1

والمملةم ويفضلون  ح ف المحتوى اإلضافي  فالمعلمون ال يحبون الملدمات الدويلة   -2

 االتجاه مباشرة نحو هدف التدريب.

تحديد استراتيجيات التدريب التي سيتم استندامرا ما  النلاش أو الحوار أو االكتشاف أو  -3

 االستدال  أو غير ذلك.

تحديد محتوى التدريب )المعارف والمراراتز م وتجزئته في حدات ل يرةم وموضوعات  -4

 بسيدة.

 التي سيلوج برا المتدربون علب ك  مرارة. تحديد المراج واألنشدة -5

 توفير الت  ية الراجعة الستجابات المتدربين وتلديم أشكا  متنوعة منرا . -6

 .سرولة ولو  المعلمين إلي محتوى التدريب المص ر -7

 استندج الفيديو التعليمي اللصير في التدريب  حيث يفضله المعلمون كمصدر للتدريب.  -8

 دريب المصغر النقال: مصادر التعلم في الت 1-5
يمكن اسغغغغتنداج مصغغغغادر منتلفة للتدريب المصغغغغ ر النلا م والتي تعتمد على المحتوي المصغغغغ رم 

   (Freeman, 2016; Mohammed, Wakil, & Nawroly, 2018) حوهي
يمكن تصغغغميمرا ورفعرا على مو،ا أكار المصغغغادر اسغغغتنداًمام والفيديوهات التعليميةح وهي  .1

اليوتيوب  حتى يتمكن المتدربون من الولغغغغو  إليرا في أي و،ت ومن  على ويب تعليمي أو
 أي مكان ويناسب ذلك شرا مرارة أو مرمة محددة.

يار العرض  .2 ية بين المتدربينم و يمكن للمعلم اخت لديميةح تراعي الفروق الفرد العروض الت
 التلديمي ال ي يناسبه.

ر اإلنترنت من تلنيات التدريب تعد األلعاب الص يرة عب  :ألعاب اإلنترنت المص رة  .3
 المص ر التي تحلق تدريب أكار فعالية. 

هي ،اعدة بيانات ر،مية تحتوى على تسجيالت لوتية للمحتوى   :التسجيالت الصوتية  .4
 التعليمي.

المحاكاةح هي طريلة فعالة جدًا في التعليم  ألنرا تومكن المتدربين من بناء المرارات أو فرم    .5
عديرم الفرلة لممارسة المرارات في البيدة االفتراضيةم أو في موا،ف مشكلة مام كما تو 
 .الحياة الحليلية

المدونة السرلة واللابلة للفرم والبسيدة يمكن أن تندج أنشدة التدريب   :المدونات التعليمية .6
 المص رم ويستديا المعلمون زيارترا وجما المعلومات التي يحتاجونرا..

المسابلات عبر اإلنترنتح وتستندج في التلييمم وهى مصدر جيد االختبارات اللصيرة م و .7
 للتحفيز وتحسين األداءم وإعداء المدربين الفرلة للياس مستوى المرارة والفرم .
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و،د اعتمد البحث الحالي على اسغغغغتنداج الفيديو اللصغغغغير كمصغغغغدر أسغغغغاسغغغغي في التدريب على 

سمعية بصرية تتصف  مرارات التصميم التعليمي للفص  المعكوس  وذلك ألن الفيديو وسيلة 

بتعدد الوسغغائ   فرو يجما بين النلم والصغغوتم والصغغورم والمؤثرات الصغغوتيةم والحركة  

 مما يساعد في توضي  المعلومات وعرضرا بدرق ج ابة للمتعلمين 

 ز.Göschlberger & Bruck, 2017 ;Freeman, 2016كما تتميز ملاطا الفيديو بما يليح )

 م ج اب في التدريب المص ر. تلديم تعلي -

 يمكن مشاهدترا أثناء التنل م وتكون مركزة على معلومات محددة وسريعة. -

 متوفرة في أثناء عم  المتدربم ويمكن استندامرا وفلًا الحتياجاته. -

مدة التدريب اللائم على الفيديو ل يرة  مما يلل  العبء المعرفيم وتكون المعلومات  -

 السترجاع.سرلة الفرم واالحتفاظ ا

ساعة م  72معد  االحتفاظ بالتعلم من الفيديو كبير   فوفلًا لنتائي البحو  أنه في خال   -

 ٪ من الفيديو.95٪ من الصور و 65٪ من النل و 10يمكن لإلنسان العادي االحتفاظ ب  

% 72أن    Jomah,  Masoud, Kishore, and  Aurelia, (2016)و،د أظررت دراسة 

% منرم الرسومات  ومن 65ضلون استنداج الفيديو اللصير في التعلمم بينما يفض  من المتعلمين يف

 ثم فالفيديو التعليمي من الوسائ  المناسبة المحببة لدي كاير من المتدربين.

وب ية تحليق أ،صى فائدة من ملاطا الفيديو التعليميةم والعم  على خفض العبء المعرفي يمكن 

 Cigas, 2013 ) & Smith, 2012 ; Hsin &. (Allen استنداج ما يليح

 استنداج ملاطا الفيديو الموجزة والموجرة نحو أهداف التدريب. -

استنداج العنالر السمعية والبصرية لنل  األجزاء المناسبة من المحتوىم وجع  ه ه  -

 العنالر مكملة وليست زائدة عن الحاجة.

 يم المرمة.استنداج التلميحات لتسلي  الضوء على الفكر أو المفاه -

 استندج أسلوب المحادثة والحماس لتعزيز المشاركة. -

يتض  مما سبق أهمية الفيديو التعليمي كوسيلة للتدريب المص ر النلا م والتي يفضلرا كاير 

من المتدربين  نظًرا لسرولة عرضه على األجرزة النلالةم وسرعة مشاهدتهم وإمكانية التحكم في 

دة مراتم و،د أكدت عدة نظريات على أهمية توجيه انتباه المتدرب إيلافهم وتشغغ يلهم ومشغغاهدته ع

في وسغغائ  التعلم البصغغرية )ما  الفيديوز نظًرا ألن انتباه اإلنسغغان انتلائيم وينج ب إلى التلميحات 

ز CTMLالمتضغغمنة في المو،ف التعليميم ويؤكد ذلك النظرية المعرفية للتعلم بالوسغغائ  المتعددة)

theory Cognitive of multimedia learning  م ونظرية انتلاء المعلوماتThe Filter 

Theory  م ونظرية معالجة المعلوماتInformation processing theory  ويري الباحث م

ضغغرورة اسغغتنداج التلميحات السغغمعية والبصغغرية في الوسغغائ  التعليمية لبيدات التدريب المصغغ ر 

تندامرا أثناء الحركة والتنل   مما يسغغغغتلزج اسغغغغتنداج النلا   نظًرا لصغغغغ ر حجم الشغغغغاشغغغغةم واسغغغغ

 التلميحات لتوجيه انتباه المتدرب نحو المعلومات المرمةم وتم تناو  ذلك في المحور التالي.
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المحور الثاني: أنماط التلميحات في الفيديو التعليمي، وزمن عرض الفيديو، 

 النظرية هماوأسس

ا المصمم التعليمي في بيدة التعلم بردف توجيه انتباه المتعلم التلميحات هي مايرات ثانوية يستندمر

 نحو المعلومات التي لرا أهمية كبيرة في الرسالة التعليمية.

 أنماط التلميحات في الفيديو التعليمي: 2-1

م أسامة هنداوي م ولبري Dwyer,1978, p. 160ح ) وتصنف التلميحات وفقًا لألنماط التالية

 زح643ص م 2008الجيزاوي م 

ح وتضغغغغغغم التلمي  باللونم واألسغغغغغغرمم والندوطم والتظلي م Visual Cuesتلميحات بصغغغغغغرية  -

 والتباينم والحركةم والحجمم والوضا في إطارم والمنظمات المتلدمة.

ح وتضم الموسيلىم والت ير في شدة الصوتم والمنظم المتلدج  Audio Cuesتلميحات سمعية  -

والكلمات المندو،ة الموجرة لالنتباه السغغغغغغغمعي ما ح "ه ه النلدة  إذا كان من النوع المسغغغغغغغموعم

 مرمة".

ح وهي حركات الجسغغغغغغغد التي يمكن اسغغغغغغغتندامرا أو تمايلرا  Gestural Cuesتلميحات إيمائية  -

 لج ب انتباه المتعلم.

ح وهي اسغغغغغغغتنداج البيدة المحيدة واألشغغغغغغغياء الحليلية   Environmental Cuesتلميحات بيدية  -

 جودة برا للتأثير على فرم المتعلمين لموضوع التعلم .المو

ز التلميحات البصرية بأنرا مايرات ثانوية لتوجيه 5م ص 2000و يعرف علي عبد المنعم ) 

االنتباه إلى الماير األللي أو على جزء معين منه  بردف تسري  التمييز وتحليق خصائل التعلم 

 ما  تلميحاتح اللونم والتحديدم واألسرمم والندوط.الجوهرية في الرسالة التعليمية المرئية 

بأنرا إثارة انتباه المتعلمين نحو موضوع التعلم ب رض   Friesen, (2004, p.25)و،د عرفرا 

 .راإكسابرم بعض المعارف والمعلومات المعينة م وذلك بوضا خ  تحت الكلمة أو تلوين

التلميحات و التي يمكن استندامرا في  مجموعة من أنماط  Dwyer, (1978, p. 160)و،د حدد  

باه تتما  في ح األلوان  ي  Linesم والندوط Arrowsم واألسغغغغغغغرم Colorsتوجيه االنت م والتظل

Shading م والتبغاينContrast م والحركغةMotion م والتغأثير البصغغغغغغغريOptical Effect م

في إطغغغار م والوضغغغغغغغا Sizeم و نبرات الصغغغغغغغوتم والتحكم في الحجم Musicوالموسغغغغغغغيلى 

Bordering م  والمنظمات المتلدمةAdvanced Organization م بينما التلميحات السغغغغغغغمعية

تضم الموسيلىم والت يير في شدة الصوتم والكلمات الموجرة لالنتباه السمعي ما ح "ه ه النلدة 

 "عليك أن تت كر" م " "تحتاج إلى مالحظة" م "عليك أن تفرم" م "عليك أن تعرف" م  مرمة"م 

أنت في حاجة للتأكيد" م" أنت في حاجة للتفكير"م "ه ا مرم"م "اسغغغتما بعناية"م "اسغغغمحوا لي أن 

 أؤكد"م "اسمحوا لي أن أوض ".

ويلتصر البحث الحالي على استنداج التلميحات السمعيةم والتلميحات البصريةم والتلميحات 

ليميم وك لك مناسبترم لبيدة التدريب السمعبصرية  حيث إنرم األكار استنداًما ومناسبة للفيديو التع

المص ر النلا م وأكار مالءمة لموضوع البحث وهو تنمية مرارات التصميم التعليمي للفص  

 المعكوس.
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 أهمية التلميحات في التعلم: 2-2
تعد التلميحات طريلة لج ب انتباه المتعلمين للعنالر األساسية بالمادة التعليميةم من خال  التركيز 

معلومات الضرورية دون غيرها و يمكنرا أن تلل  من العبء المعرفي وتعزيز ،درة المتعلم على ال

 . زAlberta, 2011)على اللياج بمرمة معينة أو استنداج مجموعة من المرارات

م على التلميحات ز إلى أن التعلم ال ى يتي  للدالب رؤية عرض بصرى ،ائDwyer  (1978و أشار 

يعد أكار فاعلية من التعلم ال ى يتي  للدالب رؤية العرض البصرى بدون تلميحات  وذلك ألن عدج 

 deوجود التلميحات يمكن أن يجع  الدالب ال يتفاع  ما أجزاء المحتوى األكار أهمية. و،د حدد 

Koning, Tabbers, Rikers, and Paas (2009ز ثال  وظائف للتلميحات هيح 

 االختيارح حيث توجه التلميحات انتباه المتعلمين إلى المعلومات األساسية. -

التنظيمح تعم  التلميحات على تنظيم البنية المعرفية لمساعدة المتعلمين على فرم مواد التعلم  -

 المعلدة بشك  فعا .

 التكام ح ترب  التلميحات عنالر المحتوى ذات الصلة ما بعضرا. -

تركيز انتبغغاه المتعلم على الجوانغغب المرمغغة للتعلم أو المعلومغغات  وتعمغغ  التلميحغغات على

الملدمة  ألنه يلل  من الحاجة إلى البحث البصغغغغغغغري عن المعلوماتم وبالتالي يوفر الجرد العللي 

 & ,Van Merriënboer) لبناء المنددات المعرفيةم كما أن لرا آثار إيجابية في نواتي التعلم.

Kester, 2014)  

ت نتائي الدراسات السابلة األثر اإليجابي للتلميحات في تنمية المعارف والمرارات و،د أظرر

واالتجاهات في التنصصات المنتلفةم فلد استردفت دراسة أسامة هنداوي ولبري الجيزاوي 

)اللونم اللون والحركة م واللون ز التعرف على فاعلية اختالف عدد التلميحات البصرية 2008)

ببرامي الكمبيوتر التعليمية في تنمية مرارات ،راءة النرائ م وأشارت نتائجرا  زوالحركة واألسرم

إلى أن استنداج  التلميحات البصرية ب ض النظر عن عددها أدي إلي ارتفاع مستوى التحصي  

المعرفي واألداء العملي لدى عينة البحثم كما أشارت النتائي أيضاً إلى أن المعالجة التي استندمت 

الانائي )اللون و الحركةز هي أفض  المعالجات على اإلطالق في ه ه الدراسةم وذلك في  التلمي 

 جانبي التحصي  المعرفي واألداء العملي للمرارات. 

ز تعرف أثر استنداج التلميحات Huk, Steinke & Floto  (2010و استردفت دراسة 

البصرية )التلمي  باألسرم/ التلمي  باللونز ما الرسوج ثنائية وثالثية األبعاد  وأظررت نتائجرا تفوق 

طالب المجموعتين التجريبيتين اللتين استندمتا التلميحات البصرية فى تصميم الرسوجم كما 

الكشف عن Wu, Lin, Wang, Lin, Chen, and Chung-Lin  (2010)استردفت دراسة 

أثر التلميحات البصرية والتلميحات اللفظية في الوسائ  المتعددة على تنمية دافا التعلمم والمرارات 

ز طالب في ثال  مجموعاتم تللت المجموعة التجريبية 130الحركيةم وتكونت عينة البحث من )

م وتللت المجموعة التجريبية الاانية تلميحات بصرية األولي تلميحات بصرية ولفظية كاملة بالفيديو

ولفظية محدودةم بينما كانت المجموعة الضابدة بدون تلميحات  وأظررت النتائي أن الدالب في 

المجموعة التجريبية األولى حصلوا على درجات أعلى بكاير من طالب المجموعة التجريبية الاانية 

 التعلم و المرارات الحركية . والمجموعة الضابدة فيما يتعلق بدافا
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ز التي استردفت التعرف على أثر استنداج التلميحات البصرية )األسرمز Lin  (2011ودراسة 

في الوسائ  المتعددة في اكتساب المتعلمين المفاهيم العلميةم و،د أشارت نتائجرا إلى أن التلميحات 

اعدت المتعلمين فى اكتساب المفاهيم واالحتفاظ برا لو،ت أطو م ودراسة إيمان لالا البصرية س

ز التي استردفت التعرف على أثر التفاع  بين التلميحات البصرية )التلمي  2013الدين )

باألسرم/التلمي  باللونز واألسلوب المعرفي في الكتاب اإللكتروني على التحصي  وأداء المرارة 

تنداجم وأشارت نتائجرا إلى أن التلميحات البصرية جعلت المتعلمين يركزون على وسرولة االس

 المحتوى التعليمي وزادت من دافعيترم. 

ز التي استردفت الكشف عن أثر نم  التلميحات البصرية بالفيديو 2017)  ودراسة أحمد فنري

لمرارات بملرر البحث في التظلي ز باستراتيجية التعلم المللوب في تنمية التحصي  وا -)الندوط

طالب وطالبة ،سموا  30تكنولوجيا التعليم لدى طالب الدبلوج الناصم وتكونت مجموعة البحث من 

على مجموعتين تجريبيتين  وتوللت النتائي إلى وجود فرق دا  إحصائيا بين متوس  درجات 

جريبية الاانية )التلمي  طالب المجموعة التجريبية األولى )التلمي  بالندوطز وطالب المجموعة الت

 بالتظلي ز في التدبيق البعدي ألدوات البحث وذلك لصال  المجموعة التجريبية الاانية.

ز  التعرف على أثر نم  2017وهدفت دراسة منا  مبارزم و مجدي سالمم و أحمد فنري)

مادة العلوج التلمي  في الكتاب اإللكتروني ومستويات تجريز المعلومات على التحصي  الدراسي في 

لدى تالمي  المرحلة اإلعدادية. وتوللت النتائي إلى وجود فرق دا  إحصائًيا بين متوسدات درجات 

تالمي  المجموعات التجريبية الاال  في اختبار التحصي  الدراسي يرجا الي األثر األساسي لنم  

  إحصائيا ألثر التفاع  التلمي  الب    صري الم    صاحب للتلمي  الص    وتيم وعدج وجود فرق دا

تلمي  ل    وتي/ تلمي  ب    صري  /بين نم  التلمي  في الكتاب اإللكتروني )تلمي  ب صري

م    صاحب لتلمي  ل    وتيز ومستويات تجريز المعلومات )سدحي/ عميقز على التحصي  

  .الدراسي ف ي م ادة العل وج ل دى تالمي  الصف األو  اإلعدادي

ز الكشغغف عن أثر اختالف أنماط التلميحات )السغغمعيةم 2018) إبراهيمطمه وهدفت دراسغغة فا

البصغغغغريةز ببرنامي المحاكاة على ك  من التحصغغغغي  المعرفي وتنمية مرارات إنتاج موا،ا الويبم 

نة البحث من) تدائيم وتكونت مادة المعالجة 124وتكونت عي ز من تالمي  الصغغغغغغغف النامس االب

اة احتويا على التلميحات السغغمعية )الموسغغيلى التنبيرية وندق أسغغماء التجريبية من برنامجين محاك

الحركةز  و،د أسغغغغغفرت نتائي البحث عن وجود  –اللوائم واألوامرز والتلميحات البصغغغغغرية )اللون 

الحركةز بصغغغرف النظر عن األسغغغلوب المعرفي  –أثر إيجابي ألنماط التلميحات البصغغغرية )اللون 

عدج وجود تفاع  بين  اء العملي لمرارات إنتاج موا،ا الويبم وعلى التحصغغغغغغغي  المعرفي واألد

أنماط التلميحات )السغغغغغغمعيةم البصغغغغغغريةزم واألسغغغغغغلوب المعرفي )الترويم االندفاعز على ك  من 

 التحصي  المعرفي واألداء العملي لمرارات إنتاج موا،ا الويب.

ز الكشغغغف عن فاعلية 2018كما اسغغغتردفت دراسغغغة عبدالعزيز الشغغغرافينم و إبراهيم  الكب  )

بدون تلمي  حات البصغغغغغغغرية ) باللون-نم  التلمي بالحركةز في تنمية بعض مرارات -تلمي   تلمي  

ز طالبًا من طالب الصغغف الاالث الاانوي  و،سغغموا ٦٠الحوسغغبة السغغحابيةم وبل ت عينة الدراسغغة )

الاغانيغة إلى ثال  مجموعغاتم المجموعغة األولى ضغغغغغغغغابدغة وتغدرس بغدون تلميحغاتم المجموعغة 

تجريبية تدرس باسغغغغتنداج التلمي  البصغغغغري باللونم والمجموعة الاالاة تجريبية تدرس باسغغغغتنداج 

التلمي  البصغغغغغغغري بالحركة  وكشغغغغغغغفت النتائي عن تفوق المجموعتين التجريبيتين على المجموعة 

الضغغغابدةم وعدج وجود فرق ذي داللة إحصغغغائية بين متوسغغغدي درجات المجموعتين التجريبيتين 
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ي ك  من االختبار التحصغغغغيلي للمفاهيم النظرية المرتبدة بمرارات الحوسغغغغبة السغغغغحابيةم وبدا،ة ف

 مالحظة مرارات الحوسبة السحابية .

يتض  مما سبق أن الدراسات السابلة بينت وجود عال،ة وثيلة بين استنداج التلميحات وتنمية 

زم 2018) إبراهيمب في دراسة فاطمه المعارف والمرارات المنتلفة ما  مرارات إنتاج موا،ا الوي

ز  وذلك 2018ومرارات الحوسبة السحابية في دراسة عبدالعزيز الشرافينم و إبراهيم  الكب  )

ألنرا توجه انتباه المتعلم نحو المعلومات المرمة فال يتشتت انتباهه فيما يعرض عليهم ولكن ه ه 

البصريةم والسمعبصرية في الفيديوهات الدراسات لم تتناو  دراسة أثر التلميحات السمعيةم و

التعليميةم أو عال،ترا بزمن عرض الفيديوم وه ا ما يسعي البحث الحالي للكشف عنهم و،د ا،تصر 

البحث على استنداج التلمي  البصري بزيادة الحجم  نظًرا لمناسبته لألجرزة النلالة ذات الشاشات 

وجيه االنتباه البصري للمتدرب نحو المعلومات الص يرة  التي تتدلب استنداج تلميحات بصرية لت

المرمةم كما ا،تصر البحث على استنداج التلميحات السمعية بالكلمات المندو،ة الموجرة لالنتباه 

 السمعي للمتدرب ما ح "استما بعناية"م "ه ه المعلومة مرمة"م أوكد على أنز.

 األسس النظرية للتلميحات:  2-3
 : لتي تؤسس عليرا التلميحات منراهناك عديد من النظريات ا

وتفترض ه ه النظرية أنه كلما : Cues Summation Theoryنظرية تجميع التلميحات  -

ز 2002زاد عدد التلميحات في المو،ف التعليمي ازداد حدو  التعلمم و يوض  علي عبد المنعم )

لمناسب من التلميحات أن الملصود بزيادة عدد التلميحات هو استنداج العدد الكافي والنوع ا

لتوجيه االنتباه. وتدعو ه ه النظرية إلى تكام  التلميحات الملدمة للمتعلم في و،ت واحد من خال  

،نواته الحسية  فعند الدمي بين المايرات السمعية والبصرية يتم تماي  المعلومات بصورة أكار 

 .(Dotterer,2011, pp. 67-68)فاعلية 

تفترض ه ه النظرية  :Information Processing Theoryت نظرية معالجة المعلوما -

ال اكرة الحسية  أن نظاج معالجة المعلومات لدى اإلنسان يتكون من ثالثة مكونات هيح

Sensory Memory  اللمسية  –السمعية  –وهي المستلب  األو  للمدخالت الحسية )البصرية

تفسير جميا المدخالت واستنالص  م...ز من العالم النارجيم ويصعب في ال اكرة الحسية

 المعاني لألسباب التاليةح

عدج اللدرة على االنتباه الى جميا المدخالت الحسية معا نظًرا لكارترا و،صر زمن بلائرا  -

 في ال اكرة.

كاير من المدخالت الحسية غير مرم بالنسبة للفرد  مما يدفعه إلى تجاهلرا وعدج  ،د يبدو -

 االنتباه لرا.

 ت الحسية ،د تبدو غامضة أو غير واضحة  ول لك تتالشى بسرعة. بعض المدخال -

ح وتستلر فيرا بعض المعلومات التي Short-term memory (STM) ال اكرة ،صيرة المدىو 

يتم استلبالرا من ال اكرة الحسية بضا ثوان وتتصف ال اكرة ،صيرة المدي بأنرا تستلب  المعلومات 

و،درترا االستيعابية محدودة جدًام كما أنرا تحتفظ بالمعلومات لفترة زمنية التي يتم االنتباه إليرا فل م 

ح يتم فيرا تنزين المعلومات Long-term memory (LTM) وجيزةم وال اكرة طويلة المدى

 على شك  تمايالت عللية بصورة دائمةم وذلك بعد ترميزها ومعالجترا في ال اكرة ،صيرة المدى.

(Jomah, Ma soud, Kishore, & Aurelia,2016) 
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ونستنلل من نظرية معالجة المعلومات أن بيدة التدريب يجب أن تعم  على توجيه انتباه المتدرب  

نحو المعلومات المرمة في المحتوي  لمساعدته على إدراكرام ونللرا لل اكرة طويلة المدي  حيث 

دة التعلم  ومن ثم يكون دور إن ال اكرة ،صيرة المدي ال تنتبه لجميا المايرات الموجودة في بي

التلميحات السمعية والبصرية مرًما في توجيه انتباه المتدربم كما نستنتي أنه كلما كانت وحدات 

 التعلم ،صيرة ومركزة ساعدت على سرولة معالجة المعلومات واالحتفاظ برا.

 theory Cognitive of( CTMLالنظرية المعرفية للتعلم بالوسائط المتعددة) -

multimedia learning   تستند ه ه النظرية على أن المتعلمين يبنون رواب  ذات معنى بين

   (Mayer,2014,pp.46-49) الكلمات والصور ويعالجونرا بنشاط في ال اكرة طويلة المدى. 

 وبناًء على ذلك فلد اعتمدت ه ه النظرية على ثالثة افتراضاتم هيح

ح أي وجود ،ناتين منفصلتين Dual Channel assumptionافتراض اللنوات المزدوجة  -

تعالجان المعلومات في ال اكرة الحسية م وهماح اللناة السمعية / اللفظية م واللناة المرئية / 

 التصويرية .

ح كما في نظرية العبء The limited capacity assumptionافتراض السعة المحدودة  -

ن معالجترا في ذاكرترم العاملة م في ك  ،ناة المعرفي م ف ن المعلومات التي يمكن للمتعلمي

محدودة   ل لك ف نه يتم تنزين األلوات في نموذج عللي لفظي وتنزين الصور في نموذج 

 عللي بصري .

ح يلوج المتعلمون The active processing assumptionافتراض المعالجة النَّشدة  -

لمعرفة السابلة المستمدة من ذاكرترم بتحديد وتنظيم الكلمات والصورم ثم دمجرم معًا ما ا

ز كيفية معالجة المعلومات طبلًا للنظرية المعرفية للتعلم 2و يوض  الشك  ) طويلة المدى.

 بالوسائ  المتعددة.

 (Mayer,2014,p.66 )ز النموذج المدور للنظرية المعرفية للتعلم بالوسائ  المتعددة  2شك  )

فظية )كلماتز وغير اللفظية )لورز يتم استلبالرا من خال  ز أن المعلومات الل2يتض  من الشك  )

ال اكرة الحسيةم وتمر بعد ذلك بمرحلة االنتلاء حيث يتم انتلاء المعلومات التي يرغب برا الفرد 

دون غيرهام ثم يتمم معالجترا في ال اكرة العاملةم ويتم بناء عال،ات بين المعلومات اللفظية وغير 

 .(Mayer, 2014,p.54)لمعرفة السابلةم وحفظرا في ال اكرة طويلة المدي. اللفظيةم وربدرا ما ا
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يظرر دور التلميحات في مساعدة المتدرب على االنتباه إلي المعلومات المرمة في الفيديو  و 

ويلصد به  Signaling Principleبمبدأ اإلشارة أو التلمي   Mayerالتعليميم والتي عبر عنرا 

بشك  أفض  عند استنداج التلمي  وتسلي  الضوء على المعلومات المرمة لتللي   أن األفراد يتعلمون

    );p.274 Van Gog, 2014, Mayer, & Fiorella, 2014,p.282(العبء المعرفي.

أن هناك  Broadbentيري    :The filter information theoryنظرية انتقاء المعلومات  -

ود الفرد على االنتباه لرام فال يستديا أن يجرز ويعالي عديدًا من المايرات التي تتجاوز حد

المعلومات التي يستلبلرا عبر اللنوات الحسية في الو،ت نفسه   ألن ال اكرة العاملة لرا سعة محدودة  

ل لك ف ن هناك حاجة النتلاء وتحديد مايرات معينة  ليتم معالجترا دون المايرات األخرى األ،  

 ز 3الشك  )ذلك يوض   و  (Lachter, Forster, & Ruthruff, 2004, p. 881).أهمية

 
    نظرية انتلاء المعلوماتل Broadbentزح نموذج 3شك  )

أنَّ عملية االنتلاء للمعلومات تتمم ،ب  تنزين المعلومات في ال اكرة طويلة  ز3)يتض  من الشك      

التي يستلبلرا  ل لك يلوج بعملية انتلاء األمدم وأن الفرد ال يستديا معالجة وتنزين ك  المعلومات 

لبعض المعلومات دون غيرهام وهنا يأتي دور التلميحات في مساعدة المتعلم على انتلاء المعلومات 

 المرمة في المحتوي واالنتباه لرا.

نظرية من النظريات الداعمة ه ه التعد  :   Dual Coding Theoryنظرية الترمي، الثنائي  -

ي من التلميحاتم حيث تري أن المعلومات يستلبلرا الفرد بلناتينم األولىح تعالي الستنداج مزي

المعلومات اللفظيةم والاانيةح تعالي المعلومات المصورةم وأن الجما الوظيفي والفعا  لمعالجة 

المعلومات خال  اللناتين معًام ينش  نظاج الترميز لدى الفردم ويحسن التعلم )محمد 

 ز.(Rieber, 2000, p. 127 م ز142م ص2003خميسم

 Representationalويلوج الفرد بنوعين من المعالجات هماح المعالجة التمايلية     

processing   وهي تفعي  التماي  اللفظي أو البصري من خال  المايراتم فالكلمة تنش  تماياًل

وتعني   Referential processingلفظيًا م والصورة تنش  تماياًل بصريًام والمعالجة المرجعية 

 تفعي  أي نظاج من ،ب  النظاج اآلخرم أي أن الصور تستدعي الكلمات م والعكس بالعكس

(Paivio, 2014,p. 146) 

تتمحور ه ه النظرية حو  ال اكرة  :Cognitive Load Theoryنظرية العبء المعرفي  -

ه ه النظرية يجب على  ،صيرة المدي ذات السعة المحدودة في عمليات التعلمم و على ضوء

ال اكرةم ودمجرا ما المعرفة ه ه المتعلمين أن يلوموا باختيار المعلومات ذات الصلةم وتنظيمرا في 

 ,Sweller)السابلةم وه ه العملية هي جوهر التعلمم ثم نللرا إلى ال اكرة طويلة المدى فيما بعد 

2005). 
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لنظرية المعرفية للتعلم بالوسائ  المتعددةم يستنتي مما سبق اتفاق نظرية تجميا التلميحاتم وا

ونظرية الترميز الانائيم ونظرية انتلاء المعلوماتم ونظرية العبء المعرفيم في أهمية وجود 

التلميحات لمساعدة المتعلم على تركيز انتباهه للمعلومات المرمة في المحتوي المعروضم ويزيد 

طويلة المدى  لر ا فلد يكون الجما بين التلميحات من ،درته على معالجترام ونللرا إلى ال اكرة 

السمعية والبصرية في الفيديو التعليمي أكار فائدةم وذا أثر إيجابي في تحسين نواتي التدريب 

الدراسات السابلة على أفض  أنواع ه ه التلميحاتم وأكارها تأثيًرام عدج اتفاق يتض  م والمستردفة

ناو  التلميحات السمعيةم والتي يمكن أن تكون مفيدة في التدريب كما يالحظ ندرة الدراسات التي تت

المص ر النلا   وذلك لص ر حجم الشاشةم واستنداج النلا  في أثناء الحركة  فلد يكون للتلميحات 

ومن ثم يردف البحث الحالي إلى  السمعية دور مرم في ج ب انتباه المتعلم للمعلومات المرمة 

 .دريب المص ر النلا لفيديو التعليمي األكار تأثيًرا في تحليق نواتي التالكشف عن نم  تلميحات ا

 زمن عرض الفيديو التعليمي:  2-4
يوعد زمن عرض الفيديو من العوام  التي تؤثر في مدى انتباه المتعلمينم ومدى اللدرة على 

م بالوسغغغغغائ  المتعددة االحتفاظ بر ا االنتباه حتي نراية الفيديوم فلد أولغغغغغت النظرية المعرفية للتعل

Theory of multimedia learning. Cognitive صغغغميمرا في بتجزئة الوسغغغائ  المتعددة وت

م وذلك يما  مبدأ التلسغغغغغغيم  وتنفيف العبء المعرفي على ال اكرة العاملة للمتعلمم أزمنة ،صغغغغغغيرة

Segmenting Principle (Mayer, 2009)  

أن تجزئة Event Segmentation Theory وك لك افترضغغغغغغغت نظرية تجزئة الحد 

المعرفة إلى أجزاء لغغ يرة يسغغر  عمليات تشغغفيرها وترميزها في ال اكرة العاملة  مما يؤدي إلى 

 .(Kurby& Zacks, 2010, p.24)حدو  تعلم أفض  

وسعة ال اكرة ،صيرة المدىم   Chunkingمفروج التكنيزوقدمت نظرية معالجة المعلومات 

سيم المعلومات إلى وحدات أو أجزاء ل يرة ذات معنىم ،د تكون أر،اًمام والتكنيز هو عملية تل

 أو كلماتم أو لوًرام أو فيديو.

التعرف على المدة الزمنية المالى التي يلضغغغيرا   Guo (2013)و،د اسغغغتردفت دراسغغغة جو

الدالب في مشغغغاهدة ملاطا الفيديو على شغغغبكة اإلنترنتم ومشغغغاركترم لرام وشغغغملت أزمنة ملاطا 

 - ۱٠ز د،ائق م ) ۱۲ - ۹ز د،ائق م و)9-6ز د،ائق م و) 6- ۳د،ائق مو )   (0-3)لفيديو بالد،ائق ا

ز د،يلة  و،د تولغلت نتائي الدراسغة بعد تحليالت اسغتنداج الفيديو في تعلم 40 - 15ز د،ائق م )12

لصغغغغيرةم الرياضغغغغيات والعلوج إلى أن الدالب أكار مشغغغغاركة واهتماج وتفاع  ما للدات الفيديو ال

وتل  المشغغغاركة واالهتماج والتفاع  ما للدات الفيديو األطو م وأن متوسغغغ  الزمن األما  لملدا 

ز د،يلة  مما يعني أن ۱۲ - ۳ز د،ائق م و،د تراوحت األزمنة األكار مشاهدة ما بين )6الفيديو هو )

 ،صر الزمن يعدى حافًزا للتعلم.

أثر حجم محتوى التعلم المصغغغغغغغ ر  ز إلى معرفغغة2016وهغغدفغغت دراسغغغغغغغغة إبراهيم محمغغد )

)لغغغغغغغ يرم متوسغغغغغغغ م كبيرز وفًلا لعدد األهداف التعليمية في تنمية التحصغغغغغغغي  المعرفي الفوري 

ز بين متوسغغغغدات 0.05≥ )والمؤج م وأظررت النتائي وجود فروق دالة إحصغغغغائيًا عند مسغغغغتوى 

في الفوري درجغغات طالب المجموعغغات الاالثغغة في الليغغاس البعغغدي الختبغغار التحصغغغغغغغيغغ  المعر

والمؤج  ترجا إلى األثر األسغغغغغغاسغغغغغغي لحجم محتوى التعلم )لغغغغغغ يرم متوسغغغغغغ م كبيرز لصغغغغغغال  

المجموعة التي اسغغغتندمت حجم المحتوى الصغغغ يرم ثم المجموعة التي اسغغغتندمت حجم المحتوي 

 المتوس .
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و،د أولغغي وتشغغير الدراسغغات السغغابلة إلى أن الفيديوهات اللصغغيرة تج ب المتدربين إليرام 

Pandey,(2019)    د،ائق م وال  5-2باسغغغتنداج  زمن عرض الفيديو في التدريب المصغغغ ر بين

م ودراسغغغغغغغغة  Guo, Kim, & Rubin, (2014)د،غغائقم بينمغغا كشغغغغغغغفغغت دراسغغغغغغغغة  7يتجغغاوز 

Kasenberg, (2015)  م للمتعلمين د،ائق أكار جاذبية 6أن ملاطا الفيديو اللصغغغغغغغيرة األ،  من

 ,van der Meij , 2014; Giannakos, Konstantinos, & Nikos)بينما كشفت دراسة م 

م و أظررت دارسغغغغغغة د،ائقز 5 -3أن ملاطا الفيديو التعليمية الماالية عادةً ما تكون )بين  .(2015

(Kamilali& Sofianopoulou ,2015  ز أنه ينب ي أن تسغغت رق فيديوهات التدريب المصغغ ر

 يق األهداف التعليمية مباشرة.د،ائق أو أ،   مما يساعد المتدربين على تحل 4

ز 6يتضغغغ  من بعض الدراسغغغات السغغغابلة أنرا أولغغغت بعدج زيادة زمن عرض الفيديو عن )

ز 5-2د،ائق للحفاظ على انتباه المتدربينم وهناك دراسغغغغات أخري أولغغغغت بأن يكون الزمن من )

الحالي للكشغغغف ز د،ائقم ل ا يسغغغعي البحث  6- 2د،ائق  ومن ثم فالمدي الزمني للعرض يلا بين )

ز 4-2اللصغغغغير من ) العرض عن أنسغغغغب أزمنة عرض الفيديو في التدريب المصغغغغ ر النلا م زمن

  ز.  6-4الدوي  من )العرض د،ائقم أج زمن 

 المحور الثالث: مهارات التصميم التعليمي للفصل المعكوس:
ا التعليم لدمي تعد اسغغغغغغتراتيجيغة الفصغغغغغغغ  المعكوس أحد أبرز التوجرات الحدياة في مجا  تكنولوجي

التكنولوجيا في التعليم بشغغغغغك  فعا م وتعتمد ه ه االسغغغغغتراتيجية على نل  عملية التعلم المبدئية خارج الصغغغغغفم 

م 2017وتنصغغغغغغيل و،ت الصغغغغغغف ألنشغغغغغغدة التعلم اإلثرائية وتنمية المرارات لدى الدالب )هيام حسغغغغغغن م

الحصغغغغة شغغغغرا الدرس من خال  وفي اسغغغغتراتيجية الفصغغغغ  المعكوس يشغغغغاهد الدالب ،ب  موعد  ز. 26ص

فيديوهات أو عروض تعليميةم أو كتب إلكترونية ناطلةم أعدها لرم المعلمم ويتم داخ  الحصغغغغغغة اللياج بعدد من 

عاطف   35م ص2015م  ابتسغغغاج الكحيليالنشغغغاطات ما  ح  المشغغغكالتم والمنا،شغغغاتم وح  الواجبات )

 ز.160م ص2015م  الشرمان

معكوسغغغغة على تللى الدالب شغغغغرا الدرس في المنز  من خال  إعداد وتلوج فكرة الفصغغغغو  ال     

ز د،ائقم أو ملفات لغغغغوتيةم أو غيرها من 10 – 5المعلم ملاطا فيديو تتراوا مدة عرضغغغغرا بين )

الوسغغغائ  ليدلا عليرا الدالب في منازلرم أو في أي مكان آخر باسغغغتعما  حواسغغغيبرمم أو هواتفرم 

  حضغغور الدرسم كما يمكن للمعلمين اختبار فرم الدالب من خال  ال كيةم أو أجرزترم اللوحية ،ب

(Quiz هيام  ز لمفاهيم الدرس الجديدة  مما يسغغغغاعد المعلم في تعرف نلاط الضغغغغعف واللوة لديرم(

 ز.32م ص2017حسنم

ز  أن 38م ص2017زم وهيام حسغغغغن )190م ص2015و،د أكد ك  منح عاطف الشغغغغرمان )       

يجية تجما بين التعلم التلليدي والتعلم اإللكترونيم فري تزيد التفاع  بين التعلم المعكوس إسغغغغغغغترات

ا على فغغاعليغغة العمليغغة التعليميغغةم فغغالتعلم المعكوس يوحو  زمن  المعلم والمتعلم   ممغغا يؤثر إيجغغابغغً

المحاضغغغغغغغرة الى بيدة تفاعلية تزيد من اندماج الدالب في التعليمم كما أنه يوظف التكنولوجيا في 

 التفاع  الصفي وتنمية المرارات.إثراء 

ز أن المعلم يلوج بأدوار 2015) عاطف الشغغغرمانز م و164م ص 2015الكحيلي )و ت كر ابتسغغغاج    

 مرمةم في إستراتيجية الفصو  المعكوسةم يمكن تلنيصرا فيما يليح

 لياغة المعارف والمرارات المستردفة في الوحدة الدراسيةم أو الدرس المراد شرحه للدالب. 

 .تحديد األساليب التعليمية التي يمكن تدبيلرا في النشاطات أو العروض أو بيدة التعلم 
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  شغغغرا المحتوى في فيديوهات تعليميةم ونشغغغرها عبر اإلنترنتم و غغغغغغغغتحديد رواب  تعليمية لموضغغغوع

 الدرس.

 لة أو تحفيز المتعلمين لمشغغغغغغاهدة المحتوى التعليميم والتأكد من اطالعرم عليهم عن طريق طرا أسغغغغغغد

 منا،شات.

 .مالحظة األداء وتلييم المنرجات ومدابلترا ما الكفاءات المدلوبة 

 .مساعدة المتعلمين على االرتلاءم واإلبداعم والتميز 

 .تيسير تعلم المتعلمين خارج الحصة الدراسيةم من خال  توفير الفيديو التعليمي المناسب لرم 

 عشغغغغغغرين  ما ح العم  الجماعيم والعم  بروا إكسغغغغغغاب المتعلمين بعض مرارات اللرن الحادي وال

 الفريق.

 .إيجاد بيدة مناسبة للمتعلم لتدبيق ما تم تعلمهم تحت إشراف المعلم وتوجيره 

 أعلى من التفكيرم  تعميق فرم المتعلمين للمادة التعليميةم وتلييمرمم والعم  ع  انتلالرم إلى مسغغغغغتويات

 والفرم.

والتي اسغغتردفت التحلي  البعدي لعدد  -   Karagöl, and Esen, (2019)دراسغغة  و،د كشغغفت نتائي

دراسة سابلة استندمت الفص  المعكوس       وجود تأثير إيجابي للفصو  المعكوسة في التحصي   55

 الدراسي ملارنة بالتلليدية.

تتسغغغم اسغغغتراتيجية الفصغغغ  المعكوس بما يلي من خصغغغائل  حخصغغغائص اسغغغتراتيجية الفصغغغل المعكوس

 ;Eltahir, 2017) 36-35م ص ص 2015مانم )عاطف الشر

  عكس نظاج التعليمح حيث يتم عكس و،ت المنز  المنصغغغغغغل للواجبات المنزلية لشغغغغغغرا المحتوى

واكتساب المعلوماتم وو،ت الصف المنصل لشرا المحتوى للتدريب والممارسة وتنفي  األنشدة 

 التعليمية وح  الواجبات وتنفي  التكليفات.

  عكس دور المعلم من مللن للمحتوى ونغغا،غغ  للمعلومغغاتم إلى موجغغهم ومرشغغغغغغغد عكس األدوارح يتم

ومالحظم وداعمم ومنسغغغغغق لكافة مكونات العملية التعليميةم ومصغغغغغمم ومنتي لمصغغغغغادر التعلم الر،ميةم 

وعكس دور المتعلم من متلق سغغغغغغلبي للمعلومات إلى متدرب إيجابيم وفاع م وناشغغغغغغ م ومتعاون ما 

 ء المحتوى.زمالئهم ومشارك في بنا

  توظيف مصادر التعلم الر،ميةح تووظف مصادر التعلم الر،مية جميعرا سواء أكانت جاهزة أج منتجة من

،ب  المعلم وعلى رأسغغغغرا الفيديو التعليمي كمصغغغغدر رئيس في نل  المعلومات وشغغغغرا المحتوىم ويلدج 

 للمتعلمين ،ب  و،ت الحصة.

 م ال ي يتللى فيه المتعلم المحتوى التعليمي في زيادة الو،ت المنصغغغغغل للدراسغغغغغةح يضغغغغغاف و،ت التعل

المنز  لو،ت الدراسغغغغغة بحيث يند  له من ،ب  المعلمم ويتم توظيفه بالكام  في التدريب والممارسغغغغغغة 

 العملية لما تم تعلمه في المنز .

 ى الصغغف التفاعليةح تعتمد االسغغتراتيجية على تفاع  المتعلم ما المحتوى التعليمي في المنز م ثم ينتل  إل

ليتفاع  ما المعلم وزمالئه عبر األنشغغغغغغدة التعليمية المتنوعة والتدريبات والمراج المنتلفة التي تردف 

 لليامه بالتدبيق العملي لما درسه وتعلمه. 

 .است ال  و،ت المنز  المنصل للواجبات المنزلية لتعلم المحتوى واكتساب المعلومات 

  اج باألنشدة فى الفص م ويكون دور المعلم توجيريا وتنسيليا .تلسيم الدالب الى مجموعات أثناء اللي 

 يستندج ما الفصو  ذات األعداد المتوسدة الى الكبيرة 

 مناسب للمراح  المتوسدة إن كان انتل  حدياا الى التعلم الجامعي 
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 Pardo م وز2015)الشغغرمانعاطف ومن خال  مراجعة عديد من األدبيات والدراسغغات السغغابلة ما ح 
and Mirriahi     (2017)  م وEltahir   (2017)  التي تناولت التصغغميم التعليمي للفصغغ  المعكوسم حدد

 الباحث مرارات التصميم التعليمي فيما يليح 
 تحديد عنالر محتوى الدرس بوضوا. -
 تحديد خصائل المتعلمين المرتبدة بتعلم الدرس. -
  لك.تحديد متدلبات تنفي  الدرس والتكنولوجيا المناسبة ل -
 تحديد األهداف التعليمية للدرس بصورة لحيحة. -
تحديد مصادر تعلم محتوى الدرس ،ب  الحصةم وفي أثناء الحصةم وحدد طرق  -

 ولو  المتعلمين لرا.
 تحديد أنشدة التعلم ،ب  الحصةم وفي أثنائرام وبعدها. -
 تحديد بوضوا دور المعلمم والمتعلم في ك  إجراء للفص  المعكوس. -
 للتلويم النرائي وتحديد الت  ية الراجعة المناسبة. تحديد أسدلة -

 International Society forز 2019وتؤكغغغد الجمعيغغغة الغغغدوليغغغة للتكنولوجيغغغا في التربيغغغة )

Technology in Education (ISTE)  نه من المعايير التكنولوجية التي ينب ي أن تتوافر أ

بيدات التعلم الر،مي المبتكرةم وهو ما  لدى المعلمين تدبيق مبادئ التصغغغغغغغميم التعليمي إلنشغغغغغغغاء

زايد  زم و2018) ابن معيزة عبدالحليم م وعبدالعزيز عبدالمالك أولغغغغغغغت به دراسغغغغغغغتا ك  منح

حيغغث أظررتغغا ضغغغغغغغرورة تغغدريغغب المعلمين على مرغغارات التعلم اإللكتروني زم 2019) العنزي

التعليم  ل لك تعد تنمية وتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصغغغغاالت في  واسغغغغتراتيجيات تعليمهم

مرارات المعلمين في التصغغغميم التعليمي للفصغغغ  المعكوس اسغغغتجابة لتولغغغيات عديدةم ومواكبة 

 للتدور المعالر في استراتيجيات التعليم.

 :االتجاه نحو التدريب، والعبء المعرفيالمحور الرابع: 

بأ431م ص  2010يعرف شغغغغغغغريف حماد م وعبد المعدي األغا)  جاه  لة من ز االت نه حا
االسغغغتعداد العللي والنفسغغغي لدى الفرد تنتي عن خبراته السغغغابلة  وتؤدي إلى توجيه اسغغغتجابته في 

ز أن االتجاه 81-80م ص ص 2015الموا،ف المرتبدة بر ه الحالةم ويوضغغغغغغ  يوسغغغغغغف ،دامى )
د من يتكون من ثالثة مكونات مترابدة ومتكاملة وهيح المكون المعرفي ال ي يرتب  بما لدى الفر

معغغارف ومعتلغغداتم والمكون الوجغغداني أو االنفعغغالي ويرتب  بغغالجوانغغب االنفعغغاليغغة ذات العال،غغة 
بالمشغغغغغغاعر كالحب والكراهيةم والمكون السغغغغغغلوكي أو األدائي ويرتب  بالتعبيرات واالسغغغغغغتجابات 

 الواضحة التي يلدمرا الفرد في مو،ف ما بعد إدراكه ومعرفته وانفعاله في ه ا المو،ف. 

ز بعض العوام  التي تسرم في تكوين االتجاه من خال  ما ،دمه  Davis (1989و ،د حدد   

م و ال ي افترض من خالله    Technology Acceptance Modelمن نموذج ،بو  التكنولوجيا 

أن هناك بعض العوام  المؤثرة في تلب  األفراد ألى مستحد  تكنولوجي يتعرضون له وهي ح 

وتعبر عن مدى ا،تناع الفرد بالفائدة التي تعود   Perceived Usefulnessمنهالفائدة المتو،عة 

 Perceivedعليه من استندامه للمستحد  التكنولوجيم و سرولة االستنداج المتو،عة للمستحد  

Ease of Use   وتعبر عن تو،ا الفرد الستنداج المستحد  بسرولة أو مشلةم وه ه العوام  تؤثر

 نحو المستحد  التكنولوجي. على اتجاه المتعلم

ويلدج التدريب المصغغغغغغغ ر النلا  للمتدرب الجانب المعرفي واألدائي الكتسغغغغغغغاب المرارات 
المسغغغغغغغتردفة وفق احتياجاتهم والعم  على تلديم المسغغغغغغغاعدات والت  ية الراجعة الفورية ألداء 

مكونات االتجاه المتدربم كما يمكنه من التدريب في الظروف المناسبة له  ومن ثم يمكن تحسن 
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وتنميته لدي المتدربين في بيدة التدريب المصغغغ ر النلا م و،د أظررت نتائي دراسغغغات ك  منح و 
Jdaitawi, (2019)  م وKirmizi and Kömeç (2019).    م أن التعلم اإللكتروني يعمغغ

أن  Freeman (2016)على تحسغغغغغين رضغغغغغا المتعلمين عن التعلمم كما أظررت نتائي دراسغغغغغة 
يب المصغغغغ ر جع  المتدربين متحمسغغغغين للتعلمم ويرغبون في اكتسغغغغاب مزيد من المعرفة  التدر

ل لك فكلما كان التدريب مناسبًا الحتياجات وخصائل المتدربينم ومتضمنًا لمحتوى هادف أدى 
إلى نمو معارفرم ومراراترم  وتحسغغغغين أداءاترمم و زيادة شغغغغعورهم بأهمية ما تعلموه في نموهم 

 يكون اتجاهات إيجابية لديرم نحو ما تعلموه والدريلة التي تدربوا برا.المرني  مما 
 Cognitive Loadالعبء المعرفّي  4-1

ز العبء المعرفي Sweller, Ayres, and Kalyuga (, p. 6 2011 ك  من  عرف
Cognitive load   خ را دا نهح "إجمالي العنالغغغغغغغر والمعلومات التي يجب أنع يتم معالجت بأ

لعاملةم فضغغغغغغغالً عن بعض العنالغغغغغغغر األخرى التي تنتي عن العبء المعرفي الدخي م ال اكرة ا
ز بأنهح "الملدار الكليم 211م ص 2013يوعرفه محمد خميس )  بء المعرفي الجوهريم وعوال

ز 2013) يوسف ،دامييوعرفه للنشاط العللي المب و  في ال اكرة العاملة في لحظة معينة"م بينما 
معين أثناء التعلم  ول لك عندما يتسبَّب و،ت ي المب و  في ال اكرة العاملة خال  بأنه النشاط العلل

عة ذاكرة األمد  ي  سغغغغغغغ ئد على المتعلم يتم تلل تصغغغغغغغميم المواد التعليمية بفرض عبء معرفيم زا
ا يجع  تعلمم المواد أكار لغغغغغعوبة. ويعرفه حلمى الفي ) ز بأنه إجمالي الدا،ة 2015اللصغغغغغير  ممَّ

لتي يسغغغترلكرا المتعلم أثناء معالجة موضغغغوع تعلم أو ح  مشغغغكلة ما أو أداء مرمة معينةم العللية ا
 .وه ه الدا،ة العللية تنتلف من موضوع تعلم آلخر ومن مرمة ألخرى ومن متعلم آلخر

 Cognitive Loadنظرية العبء المعرفّي  4-2 
يات محدودة في َكممو تلوج ه ه النظرية على أسغغغغغغغاس أن ال اكرة ،صغغغغغغغيرة المدي ذات إمكان 

المعلومات وعدد العنالر التي تستلبلرام وفي العمليات التي تجريرا على ه ه المعلوماتم ويشير 

ز إلى أن المجا  الرئيس لر ه النظرية هو البحث عن طرائق لزيادة 16م ص 2013محمد خميس)

دوير طرق التعليم سغغغغغغغعغغة التنزين في هغغ ه الغغ اكرة  ومن ثَمَّ اهتمغغت نظريغغة العغغبء المعرفيم بت

 المبتكرةم التي تستندج بكفاءة ،درةَ األفراد على المعالجة المعرفية من أج  تحفيز التعلمم.

 Van)  357م ص  2012ويوجد ثالثة أنواع للعبء المعرفيم هيح )موريسغغغغغغون وأخرونم 

Sweller, ; ; 40-Kalyuga, 2008, pp. 37; Merrienboer & Ayres, 2005,p.6

, Ayres&, alyugaK   ;2011 .    

 Intrinsic Cognitive Loadالعبء المعرفّي الجوهرّي  -

وهو ملدار المعالجة المعرفية الالزمة لفرم المحتوىم ويعتمد على ملدار عنالغغغغغغغر المحتوى 

ام ويتحدد العبء المعرفي الجوهري بملدار التفاع   ومدى ترابدرا وتفاعلرا ما بعضغغغغغرا بعضغغغغغً

يتم تعلمرغغام ومسغغغغغغغتوى خبرة المتعلمم فغغالمواد التي يرتفا التفغغاعغغ  بين  بين طبيعغغة المواد التي

  عنالرها يصعب فرمرا.

 Extraneous cognitive loadالعبء المعرفّي الدخيل  -

وهو عغغبء معرفي يلا على الغغ اكرة العغغاملغغة وينتي من ضغغغغغغغعف تصغغغغغغغميم المغغادة العلميغغة 

والتي تتدلب من المتعلم جردًا إضغغافيًام وماتم وتنظيمرام واسغغتنداج أسغغاليب غير فعالة لتلديم المعل

فالعمليات المعرفية التي تشغغغغ   سغغغغعة ال اكرة العاملة وال ترتب  بصغغغغورة مباشغغغغرة بمحتوى المادة 

م وينب ي التنلل من ه ا التعليمية وال بردف التعلم تشغغغك  عبدا معرفيًا دخيالً على ال اكرة العاملة

 المستداع  وذلك لتعزيز عملية التعلم.  النوع أو خفضه إلى أ،  حد ممكن ،در
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لة  -  Germane Cognitive Loadالعبء المعرفّي وثيق الّصِّ

التي يلوج برا المتعلم عندما ينرمك في معالجة المعلومات  المفيدةوهو مجموع العمليات المعرفية 

م  ورب  المعغارف الملغدمة بعضغغغغغغغرغا ببعض  ومن ثم تكوين ال حدا  تنظيم وتكغا ج  إ بنى من أ

 .المعرفيةم ويوعد ه ا عبدًا معرفيًا فعاالً ووثيق الصلة بالموضوع الدراسي

  العال،ة بين أنواع العبء المعرفي . ز4ويوض  الشك  ) 

 

 Moreno & Park, 2010,p.9)ز نموذج نظرية العبء المعرفي )4شك  )

من خال  خفض  فارغة من ال اكرة العاملة يمكن زيادترا سغغعةز أن هناك 4يتضغغ  من الشغغك  )

ية لمعالجة  يات المعرف ناء التعلم  ومن ثم اسغغغغغغغت ال  ه ه المسغغغغغغغاحة في العمل العبء المعرفي أث

 المعلومات وترميزها وتحسين التعلم.

أنغغغه يمكن خفض العغغغبء المعرفي ز Sweller, Ayres, and Kalyuga (2011ويرى 

ت الزائدةم وعدج اسغغغغغغغتنداج الدخي  من خال  توفير تعليمات واضغغغغغغغحة للدالبم وتللي  المعلوما

مصغغغغغادر تعلم ال عال،ة لرا باألهداف التعليميةم وتلديم المعلومات بصغغغغغريًا وسغغغغغمعيًا  مما يسغغغغغم  

 للدالب بتعلم العنالرم ومساعدترم على الولو  المباشر للمعلومات.

يتضغغغ  مما سغغغبق أن خفض العبء المعرفي يرتب  بعدة عوام م أهما تبسغغغي  محتوى التعلم 

رمهم وزمنهم وعدد عنالره التي تعالجرا ال اكرة ،صيرة المدي في و،ت واحدم وتنظيم وسرولة ف

عنالغغغر المحتوى وتتابعرا بصغغغورة واضغغغحة للمتعلمم وه ه العوام  ترتب  بنصغغغائل التدريب 

 المص ر النلا م ال ي يعتمد على تجزئة المحتوي في وحدات تعليمية ل يرة. 

لعبء المعرفي الدخي م والعبء المعرفي الجوهريم ويلتصغغغغغغغر البحث الحالي على معالجة ا

حيث إنرما يرتبدان بمت يرات البحث المسغغغتللةم فلد أشغغغارت الدراسغغغات السغغغابلة إلى أن اسغغغتنداج 

التلميحات وتللي  زمن عرض الفيديو يمكن أن ينفض العبء المعرفي الدخي م والعبء المعرفي 

 الجوهري.
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 Measurement of cognitive loadقياس العبء المعرفّي  4-3

تعغغغددت وجرغغغات نظر العلمغغغاء فيمغغغا يتعلق بكيفيغغغة ،يغغغاس العغغغبء المعرفي  فرنغغغاك الملغغغاييس 

 وفيما يلي توضيحرماح ال اتيةمالفسيولوجيةم والملاييس 

  المقاييس الفسيولوجيةPhysiological measures: 

م Eye movementالعين  تسغغغغغغتند ه ه الملاييس إلى الحالة الفسغغغغغغيولوجية للفردم ما ح حركة

م وأحدا  ذات لغغغغغغغلة Electro encephalography ( EEG )والتندي  الكرربائي للدماغ 

عغغغد  ضغغغغغغغربغغغات الللغغغب Event related potential ( ERP )محتملغغغة   Heart rateم ومو

variability عد  ض   الدج  Blood pressure. (Yin & Chen, 2007)م وك لك مو

 المقاييس الذاتية measures Self: 

وتسغغغغغغغتند ه ه الملاييس على افتراض أن األفراد ،ادرون على التأم  وفرم عملياترم المعرفيةم 

للجرد العللي أحد أهم ملاييس  Passويوَعد ملياس ، والتعبير عن ملدار الجرد العللي ال ي تمم ب له

ن من ) تويات مرتبة ز مسغغغغغغ9العبء المعرفيم التي اسغغغغغغتندمت المدى المتدرج  لليكرتم و المكوم

ز في حين يد  أعلى مستوى 1تدريجيًّام حيث يد  أدنى مستوى على جرد عللي مننفض جدًّا جدًا )

 زTakir & Aksu, 2012, p.232ز على جرد عللي مرتفا جدًّا جدًّا. )9)

وتوجد عدة ملاييس ذاتية اسغغغغغغغتندمترا الدراسغغغغغغغات السغغغغغغغابلة في ،ياس العبء المعرفي  نظًرا 

الملاييس الفسغيولوجيةم ول لك يسغتندج الباحث طريلة الملاييس ال اتية في ،ياس لصغعوبة اسغتنداج 

العبء المعرفي لدي المتدربينم والتي تعتمد على تلييم المتدربين أنفسرم للجرد العللي المب و  في 

 أثناء التدريب.

 العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة للبحثالمحور الخامس: 
من العرض السابق أن فلسفة التدريب المص ر النلا  تكمن في توفير فرص التدريب يتض  

في أي و،ت وأي مكان وفًلا للظروف الحياتية للمتدرب باسغغغغغغغتنداج األجرزة النلالة  ومن ثم فرو 

يعتمد على تجزئة المحتوي إلى وحدات تعليمية لغغ يرةم و،د أوضغغحت نتائي عديد من الدراسغغات 

ديو التعليمي من مصغغغغادر التعلم التي يفضغغغغلرا كاير من المتدربين في التعلم النلا م السغغغغابلة أن الفي

فالتدريب المصغغغغ ر النلا  يلوج على اسغغغغتنداج المحتوي المصغغغغ رم واألنشغغغغدة  ويناسغغغغغب األجرزة النلالة.

ء المعرفي اللصغغغغغغيرةم ومن ثم فرو يلل  الجرد المب و  على ال اكرة العاملة لدي المتدربين  مما ،د ينفض العب

 لديرم.

و تؤكد النظرية المعرفية للتعلم بالوسائ  المتعددة العال،ة بين المت يرات المستللة للبحث )أنماط 

تلميحات الفيديوم وزمن عرض الفيديوز ومت يراته التابعةم من خال  بعض مبادئرا المتمالة في 

م وتفترض أن  Segmenting م ومبدأ التجزئة أو التلسيم Signalingمبدأ اإلشارة أو التلمي  

استنداج التلميحات في الوسائ  المتعددةم وتلسيمرا أو تجزئترا إلى وحدات ل يرة يعم  على 

 & ,Mayer, 2009, p p.267-268 ;Mayer) تحسين نواتي التعلمم ويلل  العبء المعرفي

Fiorella, 2014,p.282)جود حاجة م كما يؤكد ذلك نظرية انتلاء المعلومات التي تفترض  و

ضرورية النتلاء المتعلم مايرات تعليمية محددة ليتم معالجترا دون المايرات األخرى األ،  أهميةم 

 .Lachter, Forster, & Ruthruff, 2004, p)وذلك نظًرا للسعة المحدودة لل اكرة العاملة.

لمعلومات المرمةم وهي ب لك ترب  بين استنداج التلميحات التي تساعد المتعلم على انتلاء ا   (881

  Brame (2016,p.3)وبين تللي  العبء المعرفي الوا،ا على ال اكرة العاملةم ويتفق ما ذلك 
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ال ي يرى أنه يمكن خفض العبء المعرفي الدخي  من خال  استنداج التلميحاتم كما يمكن خفض 

 ،صيرة.العبء المعرفي الجوهري من خال  تلسيم المعلومات وملاطا الفيديو  إلي ملاطا 

أن األفراد يتعلمون بعمق أكبر من الوسائ  المتعددة  .Van Gog (2014, p.274)كما يري  

عند إضافة تلميحات توجه انتباهرم إلي العنالر المرمة ذات الصلة بأهداف التعلمم و،د أظررت 

ات ستنداج التلميحات في تنمية المعارف و المرارنتائي عدة دراسات سابلة األثر اإليجابي ال

زم ومرارات 2018) إبراهيمالمنتلفة ما  مرارات إنتاج موا،ا الويب كما في دراسة فاطمه 

  ومن ثم يمكن  ز. 2018الحوسبة السحابية كما في دراسة عبدالعزيز الشرافينم و إبراهيم  الكب  )

عليمي تنمية مرارات التصميم التعليمي للفص  المعكوس من خال  توظيف التلميحات في الفيديو الت

 ببيدة التدريب المص ر النلا .

وتوض  نظرية معالجة المعلومات العال،ة بين زمن عرض الفيديوم والعبء المعرفي من 

وسعة ال اكرة ،صيرة المدىم حيث ترى أن تلسيم المعلومات إلى   Chunkingخال  مفروج التكنيز

يديوز يؤدي إلى تحسين وحدات أو أجزاء ل يرة ذات معنى )أر،اجم أو كلماتم أو لورم أو ف

ز أن حجم محتوى التعلم المص ر له أثر كبير 2016دراسة إبراهيم محمد )نواتي التعلمم و،د كشفت 

 في تنمية التحصي  المعرفي الفوري والمؤج .

وتظرر العال،ة بوضغغغوا بين أنماط تلميحات الفيديوم وزمن العرض في التدريب المصغغغ ر 

نظرية العبء المعرفي التي تفترض أن ال اكرة العاملة سغغغغغغعترا النلا  والعبء المعرفي من خال  

محدودة  ل ا ،د يسغغغغغغغبب زيادة محتوى التعلم في فلد كاير من المعلومات التي يتم تعلمرا  ف ذا تم 

)يوسغغغغغف ،داميم  .تجاوز سغغغغغعة ال اكرة العاملة في حجم المعلومات ف ن التعلم يصغغغغغب  غير فعا 

ز  فلد يؤدي التلمي  إلى سغغغغعة Blayney, Kalyuga, & Sweller, 2015  564م ص 2013

ي  العبء المعرفي  عاملة للمتعلم  ومن ثم تلل ل اكرة ال ية التي تتم في ا يات المعرف ية للعمل إضغغغغغغغاف

ومن أج  تحليق أ،صى فائدة من ملاطا .(Roberson, & Davidoff, 2000, p. 977) عليرا. 

تبار العبء المعرفي والعنالغغغغغغغر التي تؤثر على الفيديو التعليميةم من المرم أن يوضغغغغغغغا في االع

التفاع  وتعزز التعلم النشغغغغ م من خال  اسغغغغتنداج التلميحات لتسغغغغلي  الضغغغغوء على المعلومات أو 

 &   ( Cigas, 2013 المفاهيم المرمةم وجع  ملاطا الفيديو موجزة وموجرة نحو أهداف التعلم

(Allen& Smith, 2012 ;  Hsin 

 

ن بيدة التدريب المص ر النلا  التي توظف أنماط التلميحات وتستندج وتتض  العال،ة بي 

المحتوى المص رم  واالتجاه نحو بيدة التدريبم من خال   نموذج ،بو  التكنولوجيا 

Technology Acceptance Model  م ال ي يوض  أن هناك بعض العوام  المؤثرة في تلب

ح الفائدة المتو،عة و التي سوف تعود على الفرد  األفراد ألى مستحد  تكنولوجي يتعرضون له وهي

من استندامه للمستحد م ودرجة السرولة أو المشلة التي يتو،عرا الشنل عند استنداج المستحد   

م ويمكن من خال  مزايا (Davis, 1989) .مما يؤثر على اتجاه المتعلم نحو استنداج المستحد 

تلدمه من سرولةم ومرونة في زمان ومكان التدريبم  استنداج بيدة التدريب المص ر النلا م وما

وما تلدمه من معارف ومرارات يحتاجرا المعلم  أن تسرم في تكوين اتجاهات إيجابية لديرم نحو 

 بيدة التدريب.

و،د اسغغغغغتفاد الباحث من العرض السغغغغغابق في إعداد ،ائمة معايير بيدة التدريب المصغغغغغ ر النلا م وتدوير 

 ة للبحثم وك لك في إعداد أدوات البحثم ومنا،شة نتائي البحث وتفسيرها.المعالجات التجريبي
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  إجراءات البحث
 فيما يلي عرض لإلجراءات التي اتبعت في ك  منح

 أوالًح تدوير بيدة التدريب المص ر النلا .

 ثانيًاح إعداد أدوات البحث. 

 ثالاًاح التجربة األساسية للبحث.

صغر النقال: معاييرها، ومراحلها وإجراءاتها، ومعالجاتها تطوير بيئة التدريب المأوالً: 

التجريبية؛ لتنمية الجانب المعرفي واألدائي لمهارات التصميم التعليمي للفصل المعكوس، 

 واالتجاه نحو بيئة التدريب وخفض العبء المعرفي لدي المعلمين.
واسغغغغتراتيجياته نظًرا لحداثة التدريب المصغغغغ ر النلا  وخصغغغغولغغغغيته في تصغغغغميم محتواه 

وأنشغغغدته  لم يجد له الباحث نموذًجا للتصغغغميم التعليمي بعد اسغغغتلرائه لألدبيات المعنية ب لك  مما 

دفعه لالسغغتعانة ببعض نماذج التصغغميم التعليمي  المسغغتندمة في التعلم اإللكترونيم والتعلم النلا  

عاج    Stantonوذج زم ونم2015م ونموذج محمد خميس )ADDIEما ح نموذج التصغغغغغغغميم ال

and Ophoff  (2013)ونموذج ) مFigueredo and Villamizar  (2015 و بناًء على ذلك  

خمس مراح  لتدوير بيدة التدريب المصغغغ ر   ADDIEنموذج التصغغغميم العاج وفق حدد الباحث 

يلي ز وفيما 5النلا  هيح التحلي م و التصغغميمم و اإلنتاجم والتنفي م والتلويمم كما يوضغغحرا شغغك  )

 ولف ذلك تفصيالًح

 ز نموذج التصميم التعليمي لبيدة التدريب المص ر النلا  )للباحثز5شك ) 
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 في ه ه المرحلة نف ت اإلجراءات التاليةح مرحلة التحليل:-1

وهم مجموعغة من المعلمين بمحغافظغة اإلسغغغغغغغكنغدريغة في ، تحغديغد خصغغغغغغغغائص المتغدربين 1-1 

نجليزيةز في الحللة الاانية من مرحلة التعليم تنصغغغغصغغغغات )العلوجم والرياضغغغغياتم والل ة اإل

األساسيم ولم يسبق لرم التدريب على مرارات تصميم الفص  المعكوسم ويعملون في ثماني 

تتوفر لديرم إدارات تعليمية منتلفة تما  جميا اإلدارات التعليمية في محافظة اإلسغغغغكندريةم و

  .Moodle Cloudليأجرزة جوا  تناسب التدبيق المستندج في البحث الحا

ددت احتياجات المعلمين التدريبية تأسيًسا على توجيه وزارة تحديد االحتياجات التدريبية -1-2 ح حو

 م فيالتربية والتعليم نحو تدبيق اسغغتراتيجية الفصغغ  المعكوسم وتولغغيات الدراسغغات السغغابلة

 الحاجة إلي تنمية مرارات المعلمين في التصميم التعليمي للفص  المعكوس.

ددت األهداف العامة في تنمية يد األهداف العامة لبيئة التدريب المصغغغغغغغغر النقال: تحد -1-3 حو

معارف المعلمين ومراراترم في التصغغغغغميم التعليمي للفصغغغغغ  المعكوسم واتجاهاترم نحو بيدة 

 التدريب المص ر النلا م وخفض العبء المعرفي الناتي عن التدريب.

يتدلب تنفي  بيدة التدريب المصغغ ر احة للتنفيذ: تحديد متطلبات التدريب واإلمكانيات المت -1-4

 النلا  توافر ما يليح

م لكتغغغغابغغغغة PowerPointم وبرنغغغغامي Wordاإلنتغغغغاج والتحرير ماغغغغ ح برنغغغغامي برامي  -

إلعداد ملفات  Audacityو برنامي  م   Camtasia Studio 9.0النصغغغغوصم وبرنامي 

وله تدبيق متاا وسغغغغغغغر    Moodle Cloudالفيديوم ونظاج إدارة التدريب اإللكتروني 

م ويمكن تحميله IOS, Android االسغغغغغغغتنداج من خال  األجرزة النلالة م ومتاا على  

 .Google playبسرولة من 

 تحديد المشكلة وطريقة معالجتها، واألسس النظرية لها: -1-5

رام وعرض ذلك  ية واألسغغغغغغغس النظرية ل تم تحديد مشغغغغغغغكلة البحثم والمعالجات التجريب

 ملدمة البحثم ومشكلتهم واإلطار النظري.بالتفصي  في 

 تحديد معايير تطوير بيئة التدريب المصغر النقال: -1-6

ددت معايير تدوير  بيدة التدريب المصغ ر النلا م من خال  االطالع على األدبيات والدراسغات  حو

منح  التي تناولت معايير تصميم برامي التدريب المص رم والتعلم النلا م ما  دراسات ك السابلة 

زم و سفر 213-198مص ص 2011زم ندى العجمي )203-194م ص ص2011وليد الحلفاوي )

زم و حمزة عوضم وأمجغغد محمغغد 426-413م ص ص2015زم وزينغغب أمين )2012المغغدرع )

  ,Jahnkeز و 2017ز م ولف    ا عب  د اللدي  ف م وحنان الشاعر م وأميرة المعتصم )2016)

Lee, YM., Pham,  He, Hao & Austin, (2019) ,  م  و،د تكونت ،ائمة المعايير المبدئية

تدريب   مؤشغغغغغغغًرا ز47ز معاييرم و)6من ) دة ال را لبي لائمة ومدى مالءمت وللتحلق من لغغغغغغغدق ال

المصغغ ر النلا م عورضغغت على مجموعة من المحكمين في تنصغغل تكنولوجيا التعليمم و،د أبدوا 

رم تعدي  بعض الصغغغغغياغاتم وإضغغغغغافة ثالثة موافلترم على المعايير ومؤشغغغغغراترا وا،ترا بعضغغغغغ

ز 6مؤشغغغغغغغرات للمعيار السغغغغغغغادسم وبعد إجراء التعديالت المدلوبة تكونت اللائمة النرائية من )

 ز. 3ز مؤشًرام كما يوضحرا جدو  )50معاييرم و)
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 النلا  بيدة التدريب المص رمعايير تصميم ،ائمة ز  3جدو )

 

 المؤشرات المعايير م

التدريب المص ر النلا  بسرولة التش ي م واالستنداجم والتنل  بين تصف بيدة ت 1

 .ام والتفاع  ما الواجرة الرئيسة لراموضوعاتر

9 

 اتضمن بيدة التدريب المص ر النلا  المعلومات الضرورية التي توض  أهدافرت 2

 م والجدو  الزمني للتدريب.  االعامةم ومحتواه

5 

النلا  أهدافًا تعليمية واضغغغغغحة ومحددة لنواتي تضغغغغغمن بيدة التدريب المصغغغغغ ر ت 3

 م وموزعة على موضوعاتهم ومناسبة لنصائل المتدربين.دريبالت

5 

يناسغغغغغغغب محتوى بيدة التدريب المصغغغغغغغ ر النلا  األهداف التعليمية ويعم  على  4

 تحليلرام ويتسم بالصواب العلمي والل وي.

12 

ستندج تضمن بيدة التدريب المص ر النلا  وسائ  مت 5 سبة للتدريبم وت تعددة منا

 للدات الفيديو بشك  وظيفي حسب الحاجة.

13 

تضمن بيدة التدريب المص ر النلا  أدوات لتلويم معارف ومرارات المتدربينم ت 6

 وتلديم الت  ية الراجعة المناسبة لرم.

6 

 50 المجموع

 في ه ه المرحلة اإلجراءات التاليةحنف ت  مرحلة التصميم: -2

األهداف التعليمية لبيدة التدريب المص ر النلا ح على ضوء ما تم في مرحلة التحلي  تحديد  2-1

األهداف التعليمية لبيدة التدريب المص ر النلا م حيث تضمنت األهداف المعرفيةم  لي تفلد 

بيدة التدريب المص ر م وتنمية االتجاه نحو التصميم التعليمي للفص  المعكوسواألدائية لمرارات 

ا موزعغغغة على 59 م وخفض العغغغبء المعرفي لغغغدى المعلمينم وبل  عغغغددهغغغا )النلغغغا ز هغغغدفغغغً

 ز2)ملحق الموضوعات الامانية للتدريب.

المحتوى المناسغغغغغغغب لك  هدف  حددتحديد المحتوي وتنظيمم في وحدات تعلم مصغغغغغغغغرة:  2-2

 ذلك  و لتحديد تعليميم ومصادر التعلمم ومراج التدريبم وأنشدتهم وأسلوب التدريب والتلويم

عاطف ) ح ما  األدبيات والدراسغغغغات السغغغغابلة في الفصغغغغ  المعكوسببعض  اسغغغغتعان الباحث

  و  2017حسغغغغغغغغغن م  وهغغغيغغغاغغغم  2015 مالغغغكغغغحغغغيغغغلغغغي  وابغغغتسغغغغغغغغغغاج 2015الشغغغغغغغغغرمغغغغان م 

Young, & Moran,  2017 بيدة التدريب المصغغغ ر النلا روعي عند اختيار محتوى م وز 

 لعينة البحثم ود،ته العلمية والل وية.ارتباطه باألهداف المرجو تحليلرام ومناسبته 

المحتوي في لورة موضوعات ،صيرةم  نوظمتنظيم محتوى بيدة التدريب المص ر النلا ح  -

تبت حسغغغغغبو وفلًا لترتيب األهداف التعليميةم و،د بل  عدد والتسغغغغغلسغغغغغ  المندلي للتدريبم  رو

ب المصغغ ر ثمانية موضغغوعاتم موضغغحة في خريدة موضغغوعات بيدة التدريالموضغغوعات 

 حهيزم و3النلا  )ملحق

 ملدمة عن الفص  المعكوس ومميزاته وخصائصه. 

 دواعي تدبيق الفص  المعكوس ودعائمه وتحدياته. 

 المعلم والمتعلم في الفص  المعكوس. 

 مرحلة التحلي  في استراتيجية الفص  المعكوس. 
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 مرحلة التصميم في استراتيجية الفص  المعكوس. 

 ية في استراتيجية الفص  المعكوستصميم األنشدة التعليم. 

 مرحلة اإلنتاج في استراتيجية الفص  المعكوس. 

 مرحلة التنفي  والتلويم في استراتيجية الفص  المعكوس. 

 آرائرم   إلبداءتكنولوجيا التعليم في تنصغغغلوعورض المحتوى على مجموعة من المحكمين 

واتفق المحكمون  لياغته ةم ووضوا مناسبة محتوى الوحدات لتحليق األهداف التعليمي في مدى

لزيادة  المناشغغ  على مناسغغبة المحتوى وكفايته لتحليق األهداف التعليمية  وأولغغوا ب ضغغافة بعض

بيدة التدريب المصغ ر النلا  في ضغوء الملحوظات التي  تو،د عدل للمراراتم المتدربينممارسغة 

 .أولي برا المحكمون

 

 ة:تصميم المعالجات والوسائط المتعدد  2-3

   ددت مصغغادر التعلم ا على ما ورد في األدبيات والدراسغغات المناسغغبة حو لك  هدف تعليمي تأسغغيسغغً

يج ب انتباه  فرو   في التدريب المصغغغ ر النلا ومفضغغغالً  ارئيسغغغً  االفيديو مصغغغدرً  وكان مالسغغغابلة

فال  لا النالمتدربين من خال  المؤثرات السمعية والبصرية المتضمنة فيهم كما أنه مناسب للتعلم 

يحتاج المتدرب لللراءة من شغغاشغغة الجوا  الصغغ يرةم وإنما يمكنه االسغغتماع للتعليق الصغغوتي ما 

،د اعتمد الباحث على الفيديو كمصغغغدر رئيس لتلديم محتوى التعلمم باإلضغغغافة ومشغغغاهدة الفيديوم 

النلا م لبعض الموا،ا اإلثرائيةم وتم توظيف ك  منرا في تحليق أهداف بيدة التدريب المصغغغغغغ ر 

 ما مراعاة التنوع في طرق التفاع م والمصادر التعليمية المتاحة  لتناسب جميا المتدربين.

  بصرية ال –سمعية التلميحات الفيديو )تضمن البحث ست معالجات تجريبية للتفاع  بين أنماط–

وتحددت  في بيدة التدريب المصغغغغغ ر النلا طوي ز  -،صغغغغغير)وزمن العرض  سغغغغغمعبصغغغغغريةزال

ات السغغغغغغغمعية في الكلمات المندو،ة التي تج ب انتباه المتعلم ما ح أؤكد على ه ه النلدة التلميح

م بينما تمالت التلميحات ركز هنا معي عزيزي المعلمالمرمةم البد أن تأخ ها في عين االعتبارم 

وذلك بتكبير العنالغغغر المرمة في الشغغغاشغغغةم و،د اتفلت  Zoomالبصغغغرية في اسغغغتنداج خالغغغية 

الجات في ك  شغغيء باسغغتاناء نم  التلمي  المسغغتندج وزمن عرض الفيديوم وذلك كما جميا المع

 يليح

 د،ائقز. 4-2نم  التلميحات السمعية وزمن عرض الفيديو اللصير )المعالجة التجريبية األوليح  -

 د،ائقز. 4-2نم  التلميحات البصرية وزمن عرض الفيديو اللصير ) المعالجة التجريبية الاانيةح -

 د،ائقز. 4-2)نم  التلميحات السمعبصرية وزمن عرض الفيديو اللصيرلجة التجريبية الاالاةحالمعا -

 د،ائقز. 6-4نم  التلميحات السمعية وزمن عرض الفيديو الدوي  )المعالجة التجريبية الرابعةح  -

 د،ائقز. 6-4نم  التلميحات البصرية وزمن عرض الفيديو الدوي  ) المعالجة التجريبية النامسةح -

 6-4نم  التلميحات السمعبصرية وزمن عرض الفيديو الدوي  ) المعالجة التجريبية السادسةح -

 د،ائقز.
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 تصميم األنشطة والتفاعالت التعليمية.  2-4

  وضغغغغغعت األنشغغغغغدة التعليمية وفلًا ألهداف التعلمم و،د اسغغغغغتندمت أنشغغغغغدة متنوعة ما ح

م االطالع على مصادر التعلم اإلثرائيةم االختبارات اللصيرةم تنفي  مراج للتدريب على المرارات

 والمشاركة في منا،شات المجموعة.

  وحددت التفاعالت التعليمية في التفاع  ما عنالغغغر بيدة التدريب والمتمالة في فيديوهات

التعلم وأنشغغغغغغغدتهم وك لك التفاع  بين المتدربين في مجموعات النلاش عبر تدبيق الواتس آب 

WhatsAppت م أوعبر المحادثاChat  والمنتدياتForum ما مشغغغغغغغاركة  في تدبيق مود م

 المدرب للمتدربين في تلك التفاعالت.

 تحديد استراتيجية التعلم وتصميم أساليب التواصل والدعم: 2-5

   وفلاً للندوات التاليةح حددت خدوات استراتيجية التدريب المص ر النلا 

 مية للمرارةم والتعريف بالمرارة من يتضغغغغغمن األهداف التعلي ال ي فيديولمشغغغغغاهدة المتدربين ل

 حيثح أهميترام ومعايير تنفي ها.

  موضوعي ،صير عن محتوى الفيديو.إلكتروني ح  اختبار 

  لراعرض أمالة للمرارة وموا،ا إثرائية. 

  المتدربين لزيادة الفرم وتوضي  األفكار والمعلومات المتعللة به. بينمنا،شة محتوي الفيديو 

 وتللي الت  ية درب وتلييم األداء من الم مممارسغغغة أداء المرارة بشغغغك  أوليتكليف المتدربين ب

 الراجعة.

 تنصصاترم. تتكليف المتدربين بتدبيق المرارة على أحد الدروس في مجاال 

ددت أساليب التوال  بين المدرب والمتدربينم وبين المتدربين بعضرم بعًضا من خال   تدبيق حو

م وال ي فضغغغغ  WhatsAppتكوين مجموعات على تدبيق   م حيث تم WhatsAppالواتس آب 

 Chatدثات المتدربون اسغغغغغتندامه عن الوسغغغغغائ  األخرى المتاحة في بيدة التعلم النلا  ما ح المحا

في تدبيق مود م ويتم تللي الدعم والمسغغاعدة من خال  المدربم ومن خال   Forumوالمنتديات 

 الزمالء في المجموعات. 

 حتوي واإلبحار:وضع مخطط بنية الم 2-6

تم تنظيم وحدات التدريب المصغغغغغغغ ر في بنية واحدة لتحليق األهداف العامة والتعليمية لبيدة 

التدريب المص ر النلا م وإتاحة الفرلة للمتدربين لحرية التنل  في الموضوعات التي سبق 

موضغغوعات لرم تعلمرا بينما الموضغغوعات الجديدة ال ينتل  إليرا إال بعد دراسغغة ما ،بلرا من 

لمراعاة التسغغغغغغلسغغغغغغ  المندلي في تعلم المرارات  فيجب أن يتعلم مرارات مرحلة التحلي  ثم 

 ينتل  إلى مرارات مرحلة التصميم.

ح تم التلويم وفق ثال  مراح  هيح التلويم اللبليح تصغغغغغغميم أسغغغغغغاليب تقويم نواتج التدريب 2-7

لمرارات تصغغغغغغغميم  األدائياختبار الجانب وذلك بتدبيق اختبار تحصغغغغغغغي  الجانب المعرفيم و

 الفص  المعكوس للتحلق من تكافؤ مجموعات البحثم والتعرف على خبراترم السابلة.

 التلويم التكوينيح وذلك من خال  االختبارات اللصيرةم ومراج التدريب على المرارات.

د التلويم النرائيح وذلك بتدبيق أدوات البحث على المتدربينم وسيأتي تفصي  إجراءات إعدا

 أدوات البحث الحلًا. 
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 كتابة السيناريو. 2-8

بعد االنتراء من تصغغميم عنالغغر ومكونات بيدة التدريب المصغغ ر النلا  تم كتابة السغغيناريو 

 وفق النموذج التاليح
وحغغدات التغغدريغغب  األهداف التعليمية

 المصغرة

األنشغغغغغغغغغغغغغغغغغطغغغغغغغغغغغة 

 والتدريبات

الغغغغغغتغغغغغغفغغغغغغاعغغغغغغالت  التصميم البصري

 التعليمية
     

 ج كتابة سيناريو بيدة التدريب المص ر النلا ز نموذ6) شك 

و،د عرض السيناريو على مجموعة من المحكمين المتنصصين في تكنولوجيا التعليم لتعرف 

آرائرم في مدي مناسغغغغغغغبة المحتوي التعليمي ومصغغغغغغغادر التعلم واألنشغغغغغغغدة التعليمية لألهداف 

يمي لبيدة التدريب المصغغغ ر التعليميةم ولنصغغغائل المتدربينم وك لك مناسغغغبة التصغغغميم التعل

النلا م و،د اتفق المحكمون على مناسغغغبة المحتوى لألهداف التعليميةم وأولغغغوا ب ضغغغافة مزيد 

 من األمالة على المرارات المرجو تنميترام ومراعاة الفروق الفردية بين المتدربين.

 في ه ه المرحلة اإلجراءات التاليةحنوف ت  مرحلة اإلنتاج: -3

 إلنتاج والنشر والتطبيق النقال:تجهي، نظام ا 3-1

وهو نظاج مجاني مفتوا المصدرم وله ح Moodle cloud   نظاج إدارة التعلم اإللكتروني استنداج •

تدبيق منتشر على الرواتف النلالةم ويتميز بسرولة االستنداج وسرعة تحمي  الملفاتم وإدارة 

وج برا المتدربونم كما أنه منتشر في سجالت المتدربينم وتحلي  نتائي األنشدة والمراج التي يل

بيدة التدريب المص ر النلا  عليهم  ومو،عرا  تدويرتم المؤسسات األكاديمية العربية واألجنبيةم و

drelsayed.moodlecloud.com  فيديوهات عينة البحثم وتوفير  معلميوتم تسجي  جميا م

ويوض   ممجموعةك  نلاش لالنشاء منتدى م كما تم إوربدرا بلناة اليوتيوب المص ر النلا  دريبالت

من  Moodle cloudز ناف ة تصميم وإنتاج بيدة التدريب المص ر النلا  على نظاج 7الشك  )

شاشة الكمبيوترم والتي توض  موضوعات بيدة التدريب المص ر النلا م واألنشدة التي يلوج برا 

 ك  متدرب بعد مشاهدة الفيديو

 Moodle cloudتاج بيدة التدريب المص ر النلا  على نظاج ناف ة تصميم وإن ز7الشك  )
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 لإلنتاج:المنصات المعاونة  3-2

ورفا ملفات فيديوهات التعلم عليرام ما ربدرا  YouTube،ناة تعليمية على اليوتيوب  تم إنشغغغغغاء

 م ومو،عرا Moodle cloud بنظاج إدارة التدريب النلا 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLE3y1dvSKI0t- 8pfXrKB6yYp 

MwtF_DpgX  

وذلك لتنفيف المساحة المش ولة على النظاج م واالستفادة من مو،ا اليوتيوب في سرولة وسرعة 

اسغغتنداج خالغغية غير مدرج لعدج السغغماا تحمي  ملفات الفيديو فضغغالً عن أنه منصغغة مجانيةم ما 

 ز4م كما في جدو  ) مشاهدة الفيديوهاتبل ير عينة البحث 
 ز استنداج خالية غير مدرج لعدج السماا ل ير مجموعة البحث بالدخو  ومشاهدة الفيديوهات4جدو  )

 
ط انمأ المجموعات

 تاالتلميح

عدد  زمن العرض

 الفيديوهات

 رابط القناة

 د،ائق 4 -2 سمعية  .1
16 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL

E3y1dvSKI0ujtwAv40qQE6xjxKpI_gzL 

 د،ائق 4 -2 يةبصر  .2
16 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL
E3y1dvSKI0t-8pfXrKB6yYpMwtF_DpgX 

 د،ائق 4 -2 سمعبصرية  .3
16 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL

E3y1dvSKI0uiRY9Fjq5Nw_kGpHFCcruh 

 د،ائق 6 -4 سمعية  .4
9 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL
E3y1dvSKI0tXrhYFL1x1bMZEoflXGoeN 

 د،ائق 6 -4 بصرية  .5
9 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL

E3y1dvSKI0uhk4JIAyuU0vgfAkix15uT 

 د،ائق 6 -4 سمعبصرية  .6
9 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL

E3y1dvSKI0s6e_3dnVXs5drV5VPjM7ST 

 

 ت عليه ست مجموعات.وأنشدم WhatsAppتدبيق  كما تم استنداج 

 إنتاج عناصر المحتوي والوسائط المتعددة المصغرة. 3-3

تعليميغغة لموضغغغغغغغوعغغات بيدغغة التغغدريغغب المصغغغغغغغ ر النلغغا  بغغاسغغغغغغغتنغغداج العروض ال نتغغاجإ •

 .Microsoft PowerPoint 201 الباوربوينت

إلنتاج    Camtasia Studio 9.0رنامي استنداج بب لمحتوي التعلممملفات الفيديو  نتاجإ •

    .تسجي  التعليق الصوتيل  Audacity 2.0.3ديوم وبرنامي  الفي

 

 ح تنظيم بنية المحتوي واإلبحار وفق التحكم التعليمي   3-4

نوظم محتوي بيدة التدريب في ثمانية موضغغغغغوعات متتالية وفلًا للتسغغغغغلسغغغغغ  المندلي للمحتوى من 

لجميا المتدربين بنظاج محتويات بيدة التدريب المصغغغغغغغ ر النلا  المعلوج إلى المجرو م وأوتيحت 

الندو ال اتيم حيث ال يسغغغغغغغم  للمتدرب االنتلا  إلى الموضغغغغغغغوع التالي إال بعد اجتياز تكليفات 

ومراج الموضوع السابق لهم وذلك في إطار خدة زمنية عامة للمجموعات  ومن ثم فلك  متدرب 

 مساره الناص به في التدريب .
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 ة:إنتاج األنشطة واالختبارات اإللكتروني 3-5

أعدت أنشغغغغغغغدة للتدريب على مرارات التصغغغغغغغميم التعليمي للفصغغغغغغغ  المعكوسم وإعداد اختبار 

ز شاشة للت  ية الراجعة الفورية التي توض  8إلكتروني ،صير لك  موضوعم ويوض  الشك  )

والشغغغغغغاشغغغغغغة الاانية تلدج  Falseللمتدرب خدأ اسغغغغغغتجابتهم وأن اإلجابة الصغغغغغغحيحة هو االختيار 

 جعة على استجابته وتأكيد لحترا.للمتدرب ت  ية را

  
 في بيدة التدريب المص ر النلا االختبارات اللصيرة ز شاشات عرض 8) شك 

تم تنظيم عنالر التعلم في واجرة التفاع  بحيث  تطوير واجهة التفاعل وتنظيم عناصرها: 3-6

 زح9تكون بسيدة وواضحة وسر  التجو  بين عنالرها كما يوضحرا الشك  )

 بيدة التدريب المص ر النلا عنالر شات عرض ز شا9) شك 
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 :Moodle cloudتحميل وحدات التدريب المصغرة على نظام  3-7

بحيث تعرض  Moodle cloudتم رب  ،نوات فيديوهات التعلم الموجودة على اليوتيوب بنظاج 

من خاللهم وذلك لسغغرولة تحمي  الفيديوهات وعرضغغرا بسغغرعةم واالسغغتفادة من منصغغة اليوتيوب 

ويوض  م  Moodle cloudي تنزين ملفات الفيديو عليرام وتوفير المساحة التنزينية في نظاج ف

 ز شاشات عرض وحدات التدريب و فيديوهات التعلم.10الشك  )

 ز شاشات عرض فيديوهات التعلم في بيدة التدريب المص ر النلا 10)شك                         

 

 التي تعمل عليها بيئة التدريب المصغر النقالتحديد مواصفات األجه،ة النقالة  3-8

على  Moodle Pty Ltdتدبيق مود  يتدلب تشغغغغغغغ ي  بيدة التدريب المصغغغغغغغ ر النلا  توافر 

ميجغغا بغغايغغتم  13م ويبل  حجمغغه  Google Playيمكن تحميلغغه من الغغ ي  أجرزة المتغغدربين و

ندرويد  ية أو مسغغغغغغغغاحة  منهم وال يتدلب ذاكرة  أو األحد  Android 4.4ويعم  على أ عال

 تنزينية كبيرة ل لك فالتدبيق مناسب لمعظم األجرزة النلالة.

 نفيذ: أجري في هذه المرحلة ما يلي: مرحلة الت -4
 .تريدة التدبيق النلا م وتسجي  جميا المتدربين على بيدة التدريب 4-1

ز مجموعاتم وتجريب 6تم تسجي  أسماء المجموعات التجريبية على بيدة التدريب في )

 .على أكار من جراز نلا  Moodle Pty Ltdد بيق موتد

 ز مجموعات وفلًا للتصميم التجريبي للبحث.6توزيا المتدربين على ) 4-2

 تعريف المتدربين بالتدبيق النلا  وكيفية استندامه. 4-3

 التدبيق اللبلي الختبار تحصي  الجانب المعرفي واختبار األداء.  4-4

لمند  الزمنيم ما اإلرشاد والتوجيه التعليمي تدبيق بيدة التدريب المص ر النلا  وفق ا 4-5

 والفني.

 التدبيق البعدي ألدوات البحث.  4-6

 وسوف يرد تفصي  ه ه المرحلة الحلًا في إجراءات تنفي  تجربة البحث.  
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ر مرحلة التقويم: 5 لا م تم عرضغغغغغغغ تدريب المصغغغغغغغ ر الن دة ال عداد بي على  ابعد االنتراء من إ

للتدبيق على  اللتأكد من لغغغغغالحيتر ولوجيا التعليممجموعة من المتنصغغغغغصغغغغغين في مجا  تكن

و،د أبدى  ز 1في ضغغغغغغغوء ،ائمة معايير برامي التدريب المصغغغغغغغ ر النلا  )ملحق عينة البحث

المحكمون موافلترم على محتوى بيدة التدريب المصغغغغ ر النلا  ومناسغغغغبته لألهداف التعليميةم 

تصغميم ارسغة المتدربين لمرارات ضغمن ممتوالتدريبات التي ت األمالةوأولغوا ب ضغافة بعض 

 الفص  المعكوس.  

معلًما ومعلمة في إدارة ز 20)نوف ت التجربة االسغغغغتدالعية لبيدة التدريب المصغغغغ ر النلا  على  -

لرم للدخو  على بيدة التدريب المص ر إعداد الحسابات الشنصية المنتزه التعليمية   حيث تم 

م وذلك  29/1/2019-12الفترة من ا  عليرم في النلا م وتدبيق بيدة التدريب المصغغغغغغغ ر النل

والتعرف على آرائرم في بيدغغة  مالبحغغث م وزمن التدبيق ألدواتالابغغات معغغامالتلحسغغغغغغغغاب 

رام ووضوا الفيديوهات التعليميةم مسرولة استنداالتدريب المص ر النلا  بشك  عاجم ومدى 

،بولرم المتدربون ام وأظرر افرومدى إمكانية تنفي  بيدة التدريب المصغغغغغغغ ر النلا  وتحليق أهد

وسغغغرولة اسغغغتندامرام وظررت بعض مشغغغكالت تشغغغ ي   محتوى بيدة التدريب المصغغغ ر النلا ل

إلغغغغغدار أحد  للتدبيق  جبيدة التدريب على بعض أجرزة المتدربينم و،د تم عالجرا باسغغغغغتندا

Moodle cloud عينة  للتدبيق علىالنلا  جاهزة  بيدة التدريب المصغغ ر تألغغبح   ومن ثم

 البحث األساسية.

 تدوير ومعايير ما مراح  وإجراءاتوب لك تمت اإلجابة عن السؤا  األو  من أسدلة البحث وهو 

المعرفي واألدائي لمرارات  ينلتنمية الجانبم ومعالجاترا التجريبية بيدة التدريب المص ر النلا 

خفض العبء المعرفي لدي التصميم التعليمي للفص  المعكوس واالتجاه نحو بيدة التدريب  و

 .المعلمين 

 

 ً التصميم التعليمي للفصل  الجانب المعرفي لمهاراتاختبار تحصيل  إعداد-ثانيا

 : المعكوس
وفلاً لما  الجانب المعرفي لمرارات التصميم التعليمي للفص  المعكوستم إعداد اختبار تحصي  

 يليح

  :تحديد األهداف التعليمية التي يقيسها االختبار 

،ياس الجانب المعرفي لمرارات التصميم التعليمي للفص  المعكوس ردف من االختبار هو ال

التدريب المصغغغغغغغ ر النلا م والتي تضغغغغغغغمنت  بيدةم وذلك وفلاً لألهداف التعليمية للدى عينة البحث

 ز.2ثالثة مستويات لألهداف المعرفية هيح المعرفةم والفرمم والتدبيقم والمبينة في ملحق )

 ول مواصفات االختبار:إعداد جد 

ضغغا جدو  موالغغفات االختبار التحصغغيلي في ضغغوء األهداف التعليمية للجانب  المعرفي وو

ز سغغغغؤاالً موزعة على 62م و،د تضغغغغمن االختبار )لمرارات التصغغغغميم التعليمي للفصغغغغ  المعكوس

تدبيقم وتم لغغياغة رمم الفم ومسغغتوياترا المعرفية الاالثةح المعرفةم البيدة التعلماألهداف التعليمية ل

جميا مفردات االختبار في لغغورة االختيار من متعددم و،د روعي عند لغغياغة مفردات االختبار 

 المبادئ التي ينب ي مراعاترا في لياغترا.
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 :التحقق من صدق االختبار 

للتحلق من لغغغغغغدق االختبارم تم عرضغغغغغغه بصغغغغغغورته المبدئية على مجموعة من المحكمين 

وذلك للتأكد من ارتباط مفردات االختبار بالمرارات المرجو   جيا التعليمالمتنصغغغصغغغين في تكنولو

د،ة لألهداف التعليميةم وخصغغغغغائل المتدربينم ومدى االلتزاج بالتنميترام ومدي مناسغغغغغبة مفرداته 

العلمية والل وية في لغغغغغغياغة مفردات االختبارم و،د أولغغغغغغى المحكمون بتعدي  لغغغغغغياغة بعض 

بالنسغغغغغغغبة للمتدربم وح ف سغغغغغغغؤا  واحد نظًرا لتكرار  اكار وضغغغغغغغوحً مفردات االختبار لتكون أ

ز 61ويتكون من) امضمونه في سؤا  آخرم وبعد إجراء التعديالت المدلوبة ألب  االختبار لاد،ً 

سرولةم والتمييزية ألسدلة  سؤاالًم ولالحاً للتدبيق على العينة االستدالعية  لحساب معامالت ال

 اتم والزمن المناسب لإلجابة عن االختبار.حساب معام  الابو االختبارم

 :حساب معامالت السهولة، والتميي،ية ألسئلة االختبار 

تم حسغغغاب معامالت السغغغرولةم والتمييزية ألسغغغدلة االختبار بعد تدبيق االختبار على العينة 

م ريةالتعليمية في محافظة اإلسغغكند ومعلمة ب دارة وسغغ  از معلمً 20االسغغتدالعية التي بل  عددها )

م ومعام  التمييزية الملبو  لك  سغغغغغؤا   ]0,75 -0,25[واعتبر معام  السغغغغغرولة الملبو  يلا بين

م و،د تبين أن جميا معامالت السغغغغرولة ملبولة فيما عدا سغغغغؤا  واحد بل   ]0,40 -0,20[يلا بين 

الملبولةم ز و،د تم استبعادهم بينما جاءت جميا معامالت التمييزية في الحدود 0,85معام  سرولته)

 ز سؤاالً. 60وب لك ألب  االختبار يتكون من )

 :حساب معامل ثبات االختبار 

تم التحلق من ثبات االختبار باسغغتنداج معادلة " كيودرو ريتشغغاردسغغون"م وبل ت ،يمة معام        

 .على أن االختبار على درجة عالية من الابات ازم ويعد ذلك مؤشرً 0.89الابات )

  االختبار:عن ة إلجاباتحديد زمن 

دد زمن   مالعينة االستدالعيةمتدرب من زمن اإلجابة لك  وذلك بتسجي   إلجابة عن االختباراحو

َ  اإلرباعيم اتصاعديً  اترتيبً  األزمنة ومعلمةم ورتبت از معلمً 20التي بل  عددها )و  األعلى وفوصو

 ز د،يلة.45)وال ي بل   اإلرباعين%زم واإلرباعي األدنىم وحوسب متوس  أزمنة 27)

ز 60ز مفردةم والدرجة العظمى له )60وب لك ألغغب  االختبار في لغغورته النرائية يشغغتم  على ) 

موالغغفات اختبار تحصغغي  الجانب ز 5) د،يلةزم ويوضغغ  جدو ز 45درجةم وزمن اإلجابة عنه )

 .المعرفي لمرارات التصميم التعليمي للفص  المعكوس
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 ي  الجانب المعرفي لمرارات التصميم التعليمي للفص  المعكوسز موالفات اختبار تحص5جدو  )

 ج
 المستوى المعرفي للسؤال                     

 الموضوعات
 التطبيق الفهم المعرفة

المجمو

 ع

الوزن 

النسبي لكل 

 موضوع

1 
ملدمة عن الفص  المعكوس ومميزاته 

 وخصائصه
3 3 2 8 13.3% 

2 
ئمه دواعي تدبيق الفص  المعكوس ودعا

 وتحدياته
1 3 1 5 8.3% 

 %13.3 8 3 3 2 المعلم والمتعلم في الفص  المعكوس 3

 %8.3 5 1 2 2 إجراءات مرحلة التحلي  للفص  المعكوس 4

 %  11.8 7 2 3 2 إجراءات مرحلة التصميم للفص  المعكوس 5

6 
تصغغغغميم األنشغغغغدة التعليمية في اسغغغغتراتيجية 

 الفص  المعكوس
3 6 4 13 21.6% 

7 
إجراءات مرحلتي اإلنتاج والتنفي  للفصغغغغغغغ  

 المعكوس
3 4 3 10 16.7% 

8 
التلويم والت غغ يغغة الراجعغغة في اسغغغغغغغتراتيجيغغة 

 الفص  المعكوس
2 1 1 4 6.7% 

 %100 60 17 25 18 المجم    وع 

 %28 %42 %30 الوزن النسبي لك  مستوى في االختبار 
100

% 
 

 ز4ملحق)البحث. لنرائية لالًحا للتدبيق على عينة وب لك ألب  االختبار التحصيلي في لورته ا

 :التصميم التعليمي للفصل المعكوساً: إعداد اختبار أداء مهارات ثالث

تكون اختبار األداء من لفحة أسدلة االختبارم والتي تتضمن المراج المدلوب من المتدربين 

في حد الدروس أباختيار  ك  متدربم وتضغغغغغغغمنت المراج تكليف تعليمات تنفي  المراجتنفي هام و

ستراتيجية الفص  المعكوسم بحتنصصه سه با ث تتضمن المراج يم ووضا تصميم تعليمي لتدري

في التصغغغغغغميم  لمتدربينييم أداء اتلت ،ائمة لزم كما أوعد5جميا مرارات عمليات التصغغغغغغميم )ملحق

و،د ومؤشراترام  والتي تتضمن المعايير الالزج توافرها في ك  مرارة التعليمي للفص  المعكوسم

م وروعي في لياغة المؤشرات از مؤشرً 32)وم اييرز مع8تضمنت اللائمة في لورترا المبدئية )

 أن تكون د،يلة وواضحة وتصف األداء المدلوب تنفي ه. 

  أداء المهارات تقويمنظام التقدير لوضع: 

التصميم مرارات يم الجانب األدائي لياستندج الباحث أسلوب التلدير الكمي بالدرجات في تل

مستويات لمدى توافر مؤشر المعيار في  ثالثةم ووزعت الدرجات على التعليمي للفص  المعكوس

 المرارةم وه ه المستويات هيح

م لحيحةلة وكامبصورة درب للمرارة المؤشر في أداء المتتحلق متوفر بدرجة كبيرةم ويعني  -

  ويأخ  ثال  درجات.

م ةغير كاملبصورة درب للمرارة المؤشر في أداء المت تحلقمتوفر بدرجة متوسدةم ويعني  -

 . ويأخ  درجتينم ولكنه مدبق بصورة لحيحة

وبه  ةغير كاملبصغغغغورة درب للمرارة المؤشغغغغر في أداء المت تحلقمتوفر بدرجة ،ليلةم ويعني  -

 واحدة.  ويأخ  درجةخدأم 
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 :التحقق من صدق اختبار األداء 

على مجموعغغة من  عورضم )المرغغاج و،غغائمغغة التلييمز ءبعغغد االنترغغاء من إعغغداد اختبغغار األدا

لتعرف آرائرم في مغغدى كفغغايغغة المرغغاج لليغغاس مرغغارات   المحكمين في مجغغا  تكنولوجيغغا التعليم

را بيدة التدريب المصغغ ر النلا  م ومدى مناسغغبة تالتصغغميم التعليمي للفصغغ  المعكوس التي تضغغمن

لمتدربينم والد،ة العلمية والل وية في كتابة المعايير لتلدير أداء ا راومؤشغغغغغغغراتتلييم األداء معايير 

 ومؤشراترا.

را اللائمةم تو،د اتفق المحكمون على المراجم ومعايير األداءم والمؤشغغغغغغغرات التي تضغغغغغغغمن

وطلبوا التعدي  في لغغغغغغياغة بعض المعاييرم واالختصغغغغغغار في بعض العباراتم وإضغغغغغغافة بعض 

ومن ثم ألغغبحت اللائمة لغغاد،ةم وتضغغمنت اللائمة   التعديالت المدلوبة أجريتالمؤشغغراتم و،د 

من ثم ألغغغغغغبحت الدرجة العظمى لللائمة م واز مؤشغغغغغغرً 35)وم معاييرز 8في لغغغغغغورترا النرائية )

 ز. 6ز درجةم كما في جدو  )105)

 ومؤشراترامرارات التصميم التعليمي للفص  المعكوس م أداء ييمعايير تل ز 6جدو  )

 المؤشرات التصميم التعليمي للفصل المعكوس مهاراتيم أداء يمعايير تق م

 3 حدد عنالر محتوى الدرس بوضوا. 1

 3 حدد خصائل المتعلمين المرتبدة بتعلم الدرس. 2

 3 حدد متدلبات تنفي  الدرس والتكنولوجيا المناسبة ل لك. 3

 5 .صورة لحيحةلاغ األهداف التعليمية للدرس ب 4

ب  الحصةم وفي أثناء الحصةم محتوى الدرس ،مصادر تعلم ولف  5

 وحدد طرق ولو  المتعلمين لرا.

5 

 6 ،ب  الحصةم وفي أثنائرام وبعدها.أنشدة التعلم كتب  6

 3 للفص  المعكوس. في ك  إجراء م والمتعلمدور المعلمحدد بوضوا  7

 7 المناسبة. الت  ية الراجعةحدد لتلويم النرائي وكتب أسدلة ل 8

 35 المجموع 

  لقائمة تقييم أداء المهاراتثبات المعامل حساب: 

سغغغغغغب معام  ثبات ،ائمة التل يم باسغغغغغغتنداج نسغغغغغغبة االتفاقح حيث طبق الباحث اللائمة على أداء يحو

طوبلت اللائمة مرة العينة االسغغغغغتدالعيةم ورلغغغغغد نتائجرمم وبعد مرور أسغغغغغبوعين  المتدربين في

سغغغبت و نفسغغغرامالمجموعة  أداء علىأخرى  اق بين نتائي التدبيلينم و،د بل  متوسغغغ  نسغغغبة االتفحو

 .ز5)ملحق .مما يعنى أن اللائمة تتصف بالاباتم ولالحة للتدبيق  ز0.95نسب االتفاق )

 المصغر النقال:اً: إعداد مقياس االتجاه نحو بيئة التدريب رابع

 نلا .التدريب المص ر البيدة اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو  ،ياس إلى ه ا الملياس يردف

  االتجاهات: مقياس محاور تحديد  

ددت محاور ملياس االتجاه نحو  على التدريب المصغغغغغغغ ر النلا  من خال  االطالع بيدة حو

ددتوم  النلا األدبيات والدراسغغغات السغغغابلة التي تناولت ،ياس االتجاهات نحو التعلم والتدريب   حو

التدريب المصغغغغغغغ ر النلا  في التنمية ثالثة محاور للملياس هيح المحور األو ح الشغغغغغغغعور بأهمية 
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والمرغغارات المحور الاغغانيح إسغغغغغغغرغغاج التغغدريغغب المصغغغغغغغ ر النلغغا  في تنميغغة المعرفغغة والمرنيغغةم 

التدريب المص ر النلا م وتضمن برامي المحور الاالثح التوجه نحو المشاركة في و التكنولوجيةم

 ارة.ز عب24ومن ثم تكون ملياس االتجاه من )  ز عبارات8ك  محور )

 االستجابة شدة قياس:  

ضغغغغعت  علي الملياس والتي تعتمد عبارات من عبارة ك  على لالسغغغغتجابة احتماالت خمسغغغغة وو

 ز.7جدو  )كما في  مالنماسيةLikert  طريلة

 Likert ليكرت لدريلة اتلدير االستجابة لعبارات ملياس االتجاه وفلً   ز 7جدو  )

 ال أوافق بشدة فقال أوا محايد موافق موافق بشدة العبارات

 1 2 3 4 5 العبارة الموجبة

السالبةالعبارة   1 2 3 4 5 

 :صدق المقياس 

للتحلق من لغغغدق الملياسم تم عرضغغغه على مجموعة من المتنصغغغصغغغين في مجا  علم  

حةم غير  لب منرم تحديد درجة وضغغغغغغغوا ك  عبارة )واضغغغغغغغ النفسم وتكنولوجيا التعليمم و،د طو

كفايترا للياس  دىا  ال ي وردت فيه )مالئمةم غير مالئمةزم ومواضغغغغغغغحةز ومدى مالءمترا للمج

االتجاهم و،د اتفق المحكمون على مناسغغغغغبة المحاور والعبارات لملياس االتجاهم وأولغغغغغوا بتعدي  

 لياغة بعض العبارات التي تدلبت ذلك.

  مثباتوحساب شدة االنفعالية لعبارات المقياس: 

بولة إذا كانت النسغغغغغغغبة المدوية لالسغغغغغغغتجابة على البدي  تعد شغغغغغغغدة االنفعالية للعبارة غير مل

%زم و،د تم حسغغغغغغغاب تلك النسغغغغغغغبة بعد تدبيق ملياس االتجاه على العينة  25"محايد" أكبر من )

االسغغغتدالعيةم و،د بل ت النسغغغبة المدوية لالسغغغتجابة علي البدي  "محايد" لجميا عبارات الملياس 

 لية لعبارات الملياس ملبولة.%زم وب لك تكون شدة االنفعا 25أ،  من )

سغغغغب ال ز باسغغغغتنداج Coronbach's Alpha ( " ألفا كرونباخ "تدبيق معادلة بابات وحو

ز وهو معام  0.93م و،د بل  معام  الابات )(SPSS) 22ة اإللغغغغغدار حزمة البرامي اإلحصغغغغغائي

 .مرتفا

 المصغر النقالاالتجاه نحو بيئة التدريب   الصورة النهائية لمقياس: 

الملياس وثباتهم و،بو  شغغغغغدة االنفعالية لك  عبارةم ألغغغغغب  الملياس في  لغغغغغدق التحلق من دبع

 ز.8ز عبارةم موزعة على محاور ملياس االتجاهم كما في جدو  )24لورته النرائية يتكون من )
 التدريب المص ر النلا  بيدة عدد العبارات في ك  محور من محاور ملياس االتجاه نحوح ز8جدو  )

 المحور وانعن ج
عـدد 

 العبارات
 السالبةالعبارات  العبارات الموجبة

1 
التدريب المص ر بيدة الشعور بأهمية 

 النلا  في التنمية المرنية.
 8م  7م  4م  2 6م  5م  3م  1 8

2 
التدريب المص ر النلا  في بيدة إسراج 

 .والمراراتتنمية المعرفة 
 16م  15م  13 14م  11م  10م  9 8

3 
بيدات جه نحو المشاركة في التو

 التدريب المص ر النلا 
8 

 21م 19م  17

 22م24م
 23م 20م  18

 10 14 24 المجمــــوع:
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ز محاور الملياسم وعدد العبارات لك  محور وأر،امرا في ملياس 8يتضغغغغ  من الجدو  )

للمتدرب سم  م والتي ال ت Google Formsاالتجاهم و،د تم تحويله لصورة الكترونية باستنداج 

ز 120ومن ثم ألبحت الدرجة اللصوى للملياس هي )  باختيار أكار من استجابة للعبارة الواحدة

 ز6)ملحقدرجة. 

 ملياس العبء المعرفي وفلًا لإلجراءات التاليةح أوعد :المعرفيإعداد مقياس العبء خامًسا: 

 المعرفي:تحديد الهدف من مقياس العبء  -

التغغدريغغب بيدغغة النغغاتي عن  الجوهريم والغغدخيغغ  س العغغبء المعرفييرغغدف هغغ ا المليغغاس إلى ،يغغا  

 .المص ر النلا  لدى عينة البحث من المعلمين والمعلمات

 صياغة عبارات مقياس العبء المعرفي: - 

البحو  والدراسات السابلة على من خال  االطالع  المعرفيتم لياغة عبارات ملياس العبء     

ز وأيضغغغا Krell (2015ما  ملياس  التعلم المصغغغ ر النلا فى  عرفيالمالعبء  ،ياستناولت  التي

ية للعبء  الفي  حلمي ز م وملياس 2014) بدوي زينب ما  المعرفياالطالع على ملاييس عرب

و،د      Schmeck, Opfermann,  Van Gog,   Paas, & Leutner, (2015) ز.2015)

ةم وموجزةم و،صغغغغغيرةم وواضغغغغغحةم روعي عند لغغغغغياغة العبارات أن تكون بسغغغغغيدة غير مركب

 ومباشرة وتحتوي على فكرة واحدة فل .

 تحديد مستويات تقدير االستجابة على المقياس:-

ال ى يعتمد على تحديد بدائ  االسغغتجابة في ضغغوء  Likertه ا الملياس وفلًا لبدائ  ملياس  أوعد    

ستجابات وعلى المز5-1)ملياس متص  خماسي  √وضا عالمة  تدرب  حيث لك  عبارة خمسة ا

 ز9كما في جدو  )أماج االستجابة التي تعبر عن حالته 
 ملياس العبء المعرفيمستويات تلدير االستجابة على ز 9جدو  )

 صغير جدا صغير متوسط كبير كبير جدا العبارة

زمن عرض  العبغغغارات الموجبغغغةم ماغغغا ح

 فيديوهات التعلم مناسب لي بشك .

1 2 3 4 5 

الو،غغت الغغ ي ةم ماغغا ح العبغغارات السغغغغغغغلبيغغ

 .فيديوهات التدريب،ضيته في فرم محتوى 

5 4 3 2 1 

لدرجة ز أن 9يتضغغغغغغغ  من جدو  ) لدرجة معرفيالعبء اننفاض العلى تد   المننفضغغغغغغغةا م وا

 .المرتفعة تد  على ارتفاع العبء المعرفي
 إعداد الصورة األولية لمقياس العبء المعرفي: -

 لعبء المعرفياعبارة موزعة على محاور  ز12)على اشغغغغغغغتم  الملياس في لغغغغغغغورته األولية  

 ز10كما في جدو  ) والعبء المعرفي الدخي م مالجوهري

 العبء المعرفيعدد العبارات في ك  محور من محاور ملياس ز 10جدو  )

 العبارات اسم المحور المحور

 10م12م 8م  7م 3 العبء المعرفي الجوهري األول

 11م 9 م6 م 5م  4م  2م 1  الدخيالعبء المعرفي  الثاني

 12 المجمــــوع
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 من صدق مقياس العبء المعرفي: التحقق-

في مجا  من المتنصغغغغصغغغغين تم التحلق من لغغغغدق الملياس عن طريق عرضغغغغه على مجموعة   

ل ي تندرج تحتهم يتكنولوجيا التعل بالمحور ا باط العبارة  م وعلم النفس إلبداء الرأي في مدى ارت

في لغغغغغغغياغة العباراتم ومدى مناسغغغغغغغبة عبارات الملياس لعينة البحثم وح ف أو والد،ة الل وية 

 عادة بلتحليق الردف من الملياسم و،د أولغغغغغغغى المحكمون  اتعدي  أو إضغغغغغغغافة ما يرونه مناسغغغغغغغبً 

لغغغغغغغياغة بعض العبارات حتى تكون أكار وضغغغغغغغوًحا لعينة البحثم و،د أوجريت التعديالت التي 

 عبارة. 12  الملياس يتكون من أولى برا المحكمونم وب لك ألب

 :المعرفيلمقياس العبء  الداخلياالتساق ، وشدة االنفعالية -

سغغبت     زم وتبين عدج زيادة ه ه النسغغبة  متوسغغ النسغغبة المدوية للمعلمين ال ين اختاروا البدي  ) حو

سغغبم كماومن ثم فجميا عبارات الملياس لرا شغغدة انفعالية ملبولة  % 25عن   يالداخلاالتسغغاق  حو

لمحاور الملياس عن طريق حسغغغغغغغاب معام  االرتباط بين درجة ك  محور من محاور الملياس 

م ز0.82م  0.79و،د تراوحت معامالت االرتباط لمحاور الملياس على الترتيب ) موالدرجة الكلية

سغغغغغغغب كما  معام  االرتباط بين درجة ك  عبارة من عبارات الملياس والدرجة الكلية للملياسم حو

ز م وهى معامالت ارتباط 0.84 - 0.79) من،د تراوحت معامالت االرتباط لعبارات الملياس و

مما يد  على وجود اتسغغاق داخلي بين   0.05  مرتفعة وذات داللة إحصغغائية عند مسغغتوى داللة 

 عبارات ملياس العبء المعرفي.

 ثبات مقياس العبء المعرفي: -

سب م و،د  Coronbach Alphaمعادلة ألفا كرونباخ "  ثبات ملياس العبء المعرفي باستنداج حو

في الملياس  ألب     و بناًء عليه درجة ملبولة من الابات  و هي 0.79بل  معام  الابات للملياس 

عبارة موزعة على  12تضغغمن يلغغورته النرائية لغغالًحا للتدبيق على عينة البحث األسغغاسغغية م و

ز م وهي أ،  درجة 12م ومن ثم فالدرجة )لدخي لعبء المعرفي اوالعبء المعرفي الجوهريم ا

 .ز تد  على ارتفاع العبء المعرفي60م والدرجة )معرفيالعبء اننفاض العلى للملياس تد  

 اً: تنفيذ تجربة البحث.سابع

م في مدرسغغغة الشغغغريد  ج28/2/2019-6التجربة األسغغغاسغغغية للبحث خال  الفترة من  نوف ت

دة التعلم  والتدبيق اللبلي ألدوات البحثم وذلك م أحمد بدوي اإلعدادية بمحرج بك  للتعريف ببي

 للندوات التاليةح اوفلً 

الحصغغغغغغو  على موافلة مديرية التربية والتعليم في محافظة اإلسغغغغغغكندرية بتنفي  بيدة التدريب  .1

المص ر النلا  على عينة من المعلمين من تنصصات منتلفة موزعة على اإلدارات التعليمية 

ز معلم 15ز مجموعغغات تجريبيغغة بل  عغغدد كغغ  منرغغا )6عرغغام وتوزيعرغغا على )للمحغغافظغغة جمي

 ومعلمة.

باللاعة الصغينية بمدرسغة المشغير أحمد ج 7/2/2019-6علد للاء مبدئي ما عينة البحث يومي  .2

باإلسغغغغغغغكندرية اانوية  دة بدوي ال جاه نحو بي ياس االت عدا مل   للتدبيق اللبلي ألدوات البحث 

 المعرفي ألنرما يدبلا بعد استنداج بيدة التدريب. التدريبم وملياس العبء

لمرغغارات التصغغغغغغغميم التعليمي التحلق من تكغغافؤ المجموعغات في الجغغانغب المعرفي واألدائي  .3

)نظًرا لوجود خبرات سغغابلة لدي المعلمين ببعل عنالغغر ،ب  تنفي  التدريب للفصغغ  المعكوس 

التباين أحادي  من خال  تحلي ة الراجعةز التصميمح ما  كتابة أهداف الدرسم والتلويمم والت  ي

 .ز12زم و )11االتجاهم كما هو موض  في الجدولين )
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الجانب االتجاه لمتوسدات درجات التدبيق اللبلي الختبار تحصي   أحادي التباين تحلي  ز11) جدو 

 ثالمعرفي لمرارات التصميم التعليمي للفص  المعكوس في التدبيق اللبلي على مجموعات البح

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 3.831 5 19.156 بين المجموعات

0.762 

0.579 

 5.025 84 422.133 داخل المجموعات غير دالة

  89 441.289 المجموع

 ز عدج وجود فروق ذات داللة إحصغغغغغغغائية بين متوسغغغغغغغدات درجات11) يتضغغغغغغغ  من جدو 

نب المعرفيفي التدبيق اللبلي  مجموعات البحث جا ي  ال بار تحصغغغغغغغ كافؤ   مما يالخت ؤكد ت

 مجموعات البحث في التحصي  ،ب  تنفي  تجربة البحث.

لمرارات التصغغغغغغغميم التعليمي تكافؤ المجموعات في الجانب األدائي ز 12ويوضغغغغغغغ  جدو  )

 في التدبيق اللبلي.للفص  المعكوس 

 
لمرارات التصميم األداء االتجاه لمتوسدات درجات التدبيق اللبلي الختبار  أحادي ينالتبا تحلي  ز12) جدو 

 التعليمي للفص  المعكوس في التدبيق اللبلي على مجموعات البحث

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 1.520 5 7.600 بين المجموعات

0.414 

0.838 

 3.671 84 308.400 داخل المجموعات ير دالةغ

  89 316.000 المجموع

ز عدج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسدات درجات 12) يتض  من جدو 

مرارات التصميم التعليمي للفص  المعكوس  الختبار أداء في التدبيق اللبلي  مجموعات البحث

 ب األدائي ،ب  تنفي  تجربة البحث.ؤكد تكافؤ مجموعات البحث في الجانمما ي

تش ي  تدبيق بيدة التدريب المص ر النلا  م واوأهدافر دريببيدة التمجموعة البحث ب تعريف .4

من خال  تابيت تدبيق وتشغغ ي  بيدة التدريب المصغغ ر النلا   المحمولةمعلى أجرزة المتدربين 

مشغغغغغغغكالت التي واجرترم على أجرزة المتدربين المحمولةم وح  ال Moodle Pty Ltdمود  

 User Nameأثناء تشغغغغ يلرا على أجرزترمم وتوزيا اسغغغغم المسغغغغتندج وكلمة السغغغغر لك  منرم 

and Password للدخو  برما على بيدة التدريب. 

توفير محتويات بيدة التدريب لجميا المتدربين بنظاج الندو ال اتي في التعلمم حيث ال يسغغغم   .5

تالي إال بعد اجتياز تكليفات ومراج الموضغغغغغوع السغغغغغابق لهم للمتدرب االنتلا  إلى الموضغغغغغوع ال

  ومن ثم فلك  متدرب ز13يوضغغغغغغغحرا جدو  ) وذلك في إطار خدة زمنية عامة للمجموعات

 .مساره الناص به في تعلم موضوعات بيدة التدريب
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 الجدو  الزمني لدراسة موضوعات بيدة التدريب المص ر النلا  ز13جدو  )

 إتاحتها للمتدربين ختاري الموضوعات م

 ج 8/2/2019 .ملدمة عن الفص  المعكوس  .1

 ج 10/2/2019 .دواعي تدبيق الفص  المعكوس ودعائمه  .2

 ج 12/2/2019 .المعلم والمتعلم في الفص  المعكوس  .3

 ج 14/2/2019 .الفص  المعكوساستراتيجية مراح    .4

الفصغغغغغغ   اسغغغغغغتراتيجيةإجراءات مرحلة التصغغغغغغميم في   .5

 .المعكوس

 ج 16/2/2019

 ج 18/2/2019 الفص  المعكوساستراتيجية األنشدة التعليمية في   .6

الفصغغغغغغغغ   اسغغغغغغغتراتيجيغغةالتلويم والت غغ يغغة الراجعغغة في   .7

 المعكوس

 ج 22/2/2019

 ج 24/2/2019 الفص  المعكوس استراتيجيةمرحلة اإلنتاج في   .8

 ج 26/2/2019 الفص  المعكوس استراتيجية والتلويم فيالتنفي   امرحلت  .9

 Moodleمود  عدج اسغغغغتداعترم تشغغغغ ي  تدبيق لة في مشغغغغك،د واجرت بعض المتدربين و .6

Pty Ltd ندرويد على أجرزترمم وتبين أن نظاج أAndroid  على أجرزترم الجوالة يحتاج إلى

 .  Androidندرويد تحديثم وتم تش ي  التدبيق بعد تحديث األ

لف ك  متدرب بتدبيق مرارات التصغغغغغميم كو بيدة التدريب موضغغغغغوعات بعد االنتراء من تنفي   .7

تم التدبيق البعدي ألدوات البحث وم التعليمي للفص  المعكوس على أحد الدروس في تنصصه

وذلك  –م وملياس العبء المعرفي التحصي  المعرفيم واختبار األداءم وملياس االتجاه اختبار-

لغغغغغغغغغدتج  28/2/2019 -27ين النميس الموافلي األربعغغاء وفي يوم النتغغائي وعولجغغت  ورو

 .ام وسوف يرد تفصي  ه ه النتائي وتفسيرها الحلً   SPSSإحصائيًا باستنداج برنامي 

و ،د الحظ الباحث تحمس عدد كبير من المتدربين في المشاركات والتفاع  المستمر وإنجاز   .8

المدلوب منرم بسغغغغغغغرعغغةم و،غغد طلغغب عغغدد منرم المشغغغغغغغغاركغغة في برامي تغغدريغغب ممغغاثلغغة على 

 خري.موضوعات أ

 نتائج البحث وتفسيرها:

للت النتائي إحصغغغغغغائيا  فيبعد رلغغغغغغد درجات المتدربين  التدبيق البعدي ألدوات البحثم حو

 األساليب اإلحصائية التاليةحبم SPSS (22)باستنداج برنامي 

  ية في التدبيق البعدي لدرجات مجموعات البحث التجريب فات المعيارية  المتوسغغغغغغغدات واالنحرا

 ألدوات البحث.

  التباين ثنائي االتجاه  تحليTwo way analysis of variance   م و اختبار توكى للملارنات

   .  Tukey Post Hoc Testالمتعددة 

 مربا إيتا (η2squared , -Eta  ²وإذا كانت ،يمة  لحسغغغغغاب حجم التأثيرم  زη   ≤0.01  ف نرا

 ²η  ≤0.15≥  0.06أما إذا كانت  تد  على تأثير ضغغغغدي  للمت ير المسغغغغتل  على المت ير التابا م

ف نرا تد  على تأثير كبير.)عزت  ²η≥  0.15ف نرا تد  على تأثير متوسغغغغغغغ  م بينما إذا كانت 

 .ز2011حسنم
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  نسغغغغبة الكسغغغغب المعدلة لبالكBlake Modified Gain Ratio   لتحديد فاعلية بيدة التدريب

المعكوس)ب ض النظر عن  المصغغغغغغغ ر النلغا  في تنميغة مرغارات التصغغغغغغغميم التعليمي للفصغغغغغغغغ 

 المت يرات المستللةز

تمت اإلجابة عن السغغغغغغغؤال األول في إجراءات البحث، ولإلجابة عن أسغغغغغغغئلة البحث: الثاني، 

 والثالث، والرابع، تم اختبار فروض البحث التالية:

 أوالً: اختبار فروض البحث )األول، والثاني، والثالث( المتعلقة بتنمية تحصغغغغيل الجانب المعرفي

ز المتوسغغغدات واالنحرافات 14) جدو يوضغغغ  لمهارات التصغغغميم التعليمي للفصغغغل المعكوس: 

المعيارية لدرجات تحصغغغغي  الجانب المعرفي لمرارات التصغغغغميم التعليمي للفصغغغغ  المعكوس في 

 التدبيق البعدي على مجموعات البحث.

لمرارات التصميم التعليمي للفص  ز المتوسدات واالنحرافات المعيارية لتحصي  الجانب المعرفي 14جدو  )

 المعكوس في التدبيق البعدي على مجموعات البحث

 زمن الفيديو
اإلحصاء 

 الوصفي

 أنماط تلميحات الفيديو 
المتوسط 

 البصري السمعي الكلي
السمعي 

 والبصري

 ،صير

ز 2-4)

 د،ائق

 51.5556 55.6000 48.7333 50.3333 م

 4.98888 3.01899 5.73793 2.91956 ع

 45 15 15 15 ن

 طوي 

ز 4-6)

 د،ائق

 47.8667 51.4667 45.2667 46.8667 م

 6.05505 4.17247 7.38209 4.59606 ع

 45 15 15 15 ن

المتوس  

 الكلي

 49.7111 53.5333 47.0000 48.6000 م

 5.81985 4.15006 6.73130 4.17381 ع

 90 30 30 30 ن

 ز درجة49.71لكلي لمجموعات البحث في التحصي  ) ز أن المتوس  ا14يتض  من جدو  )

م ومتوس  درجات التدبيق اللبلي في التحصي  )ب ض النظر عن المت يرات المستللةز

  Blake Modified Gain Ratio ز درجةم وبل ت نسبة الكسب المعدلة لبالك8.688هو)

اعلية كبيرة في تنمية زم وه ا يد  على أن لبيدة التدريب المص ر النلا  بصفة عامة ف4.66)

أن أعلي متوس  جاء التصميم التعليمي للفص  المعكوسم كما يتض  الجانب المعرفي لمرارات 

لمجموعة نم  التلميحات السمعبصريةم يليه نم  التلمي  السمعيم ثم نم  التلمي  البصريم كما 

ولكشف داللة  يتض  ارتفاع متوس  مجموعة البحث التي استندمت زمن عرض الفيديو اللصيرم

 الفروق بين متوسدات درجات المجموعات التجريبية في التحصي  اختبرت الفروض التاليةح

 Twoاالتجاه  اختبار فروض البحثح األو م والاانيم والاالث باسغغغغتنداج تحلي  التباين ثنائي -

way analysis of variance  بصرية –م ألثر التفاع  بين أنماط تلميحات الفيديو )سمعية – 

طوي ز في بيدة التدريب المص ر النلا  في تنمية تحصي   -سمعبصريةز وزمن العرض )،صير

 ز. 15الجانب المعرفي لمرارات التصميم التعليمي للفص  المعكوسم كما يوضحه جدو  )
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تحصي  بين متوسدات درجات   Two way analysis of varianceالتباين ثنائي االتجاه  تحلي  ز15) جدو 

 انب المعرفي لمرارات التصميم التعليمي للفص  المعكوس في التدبيق البعدي على مجموعات البحث.الج

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

2η 

  0.257 *0.000 14.538 347.911 2 695.822 ط التلميحاتانمأ

 0.132 *0.001 12.794 306.178 1 306.178 زمن العرض

× أنماط التلميحات  

 زمن العرض
2.222 2 1.111 0.0460 0.955  

    23.932 84 2010.267 الخطأ

     90 225422.0 المجموع

  0.05≥ )*ز دالة إحصائيًا عند مستوى 

≥ ح توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى اختبار الفرض األول والذي ينص علي أنم -1

دات درجات المجموعات التجريبية في التدبيق البعدي الختبار تحصي  الجانب بين متوس 0.05

المعرفي لمرارات التصميم التعليمي للفص  المعكوس ترجا إلى األثر األساسي ألنماط تلميحات 

 سمعبصريةز في بيدة التدريب المص ر النلا . –بصرية  –الفيديو )سمعية 

بين متوسغغدات  0.05≥ ة إحصغغائية عند مسغغتوى ز وجود فروق ذات دالل15يتضغغ  من جدو  )

درجات المجموعات التجريبية في التدبيق البعدي الختبار تحصغغغغغغغي  الجانب المعرفي لمرارات 

 –التصميم التعليمي للفص  المعكوس ترجا إلى األثر األساسي ألنماط تلميحات الفيديو )سمعية 

ز وهي 14.538يث إن ،يمة " ف " )سمعبصريةز في بيدة التدريب المص ر النلا   ح –بصرية 

 ²ηز   ممغغغا يعني ،بو  هغغغ ا الفرضم  كمغغغا يتضغغغغغغغ  أن ،يمغغغة0.000دالغغغة عنغغغد مسغغغغغغغتوي )

تأثير كبير ألنمغاط تلميحغات الفيغديوم ولمعرفة اتجغاه 0.2570تسغغغغغغغغاوي) تد  على حجم  ز وهي 

نائية للملارنات الا  Tukeyالفروق بين متوسغغغغدات المجموعات وداللترا اسغغغغتندج اختبار توكي 

التدبيق البعدي الختبار التحصغغغغغي   المتعددة بين متوسغغغغغدات درجات المجموعات التجريبية في

 ز16المعرفي كما في الجدو  )

مجموعات البحث في درجات للملارنات الانائية بين متوسدات  Tukey ز نتائي اختبار 16) جدو  

 –تأثير أنماط  تلميحات الفيديو )سمعية نتيجة التحصي  المعرفي لمرارات التصميم التعليمي للفص  المعكوس 

 سمعبصريةز  –بصرية 

 

 

 

 

 

 0.05≥ * دالة عند مستوي

بين متوسدات  0.05≥ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ز 16) جدو  يتض  من

لمرارات التصغغغغغغغميم التعليمي للفصغغغغغغغ  مجموعات البحث في تحصغغغغغغغي  الجانب المعرفي درجات 

المعكوس لصغغغغال  التلميحات السغغغغمعبصغغغغريةم بينما الفرق بين متوسغغغغدي درجات نم  التلميحات 

 يا.السمعيةم ونم  التلميحات البصرية غير دا  إحصائ

 

 السمعبصرية البصرية السمعية المتوسط ن أنماط تلميحات الفيديو

 0*001. 0.418  48.6000 30 السمعية

 0*000.   47.0000 30 البصرية

    53.5333 30 السمعبصرية
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≥ يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ح اختبار الفرض الثاني والذي ينص على أنم  -2

بين متوسدي درجات المجموعتين التجريبيتين  في التدبيق البعدي الختبار تحصي  الجانب  0.05

المعرفي لمرارات التصميم التعليمي للفص  المعكوس ترجا إلى األثر األساسي لزمن عرض 

 طوي ز في بيدة التدريب المص ر النلا . -،صيرالفيديو )

بين متوسدي  0.05≥ ذات داللة إحصائية عند مستوى ز وجود فروق 15يتض  من جدو  ) 

درجات المجموعتين التجريبيتين في التدبيق البعدي الختبار تحصي  الجانب المعرفي لمرارات 

طوي ز  -لزمن عرض الفيديو )،صيرالتصميم التعليمي للفص  المعكوس ترجا إلى األثر األساسي 

ز وهي دالة عند مستوي 12.794في بيدة التدريب المص ر النلا    حيث إن ،يمة " ف " )

 0.05≥ ز  مما يعني ،بو  ه ا الفرض أي أنه يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى 0.001)

الجانب المعرفي  بين متوسدي المجموعتين التجريبيتين في التدبيق البعدي الختبار تحصي 

لمرارات التصميم التعليمي للفص  المعكوس ترجا إلى األثر األساسي لزمن عرض الفيديو 

طوي ز في بيدة التدريب المص ر النلا    وذلك لصال   المجموعة ذات المتوس  األعلى  -)،صير

تض  كما يد،ائقزم  4-2ز وهى المجموعة التي استندمت زمن الفيديو اللصير )من 51.5556)

 .ز وهي تد  على حجم تأثير متوس  لزمن عرض الفيديو اللصير1320.تساوي) ²ηأن ،يمة

≥ ح توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى اختبار الفرض الثالث والذي ينص على أنم -3

بين متوسدات درجات المجموعات التجريبية في التدبيق البعدي الختبار تحصي  الجانب  0.05

التصميم التعليمي للفص  المعكوس ترجا إلى أثر التفاع  بين أنماط تلميحات  المعرفي لمرارات

طوي ز في بيدة التدريب  -سمعبصريةز وزمن العرض )،صير –بصرية  –الفيديو )سمعية 

 المص ر النلا .

بين  0.05≥ ز عدج وجود فروق ذات داللة إحصغغغغغغغائية عند مسغغغغغغغتوى 15يتضغغغغغغغ  من جدو  )

التجريبية في التدبيق البعدي الختبار تحصغغي  الجانب المعرفي متوسغغدات درجات المجموعات 

لمرارات التصغغغغميم التعليمي للفصغغغغ  المعكوس ترجا إلى أثر التفاع  بين أنماط تلميحات الفيديو 

طوي ز في بيدة التدريب المصغغ ر  -سغغمعبصغغريةز وزمن العرض )،صغغير –بصغغرية  –)سغغمعية 

غير دالة إحصغغغغائيًا  مما يعني رفض ه ا الفرض  ز وهي 0.046النلا    حيث إن ،يمة " ف " )

بين  0.05≥ و،بو  الفرض الصغغغفريم أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصغغغائية عند مسغغغتوى 

متوسغغدات درجات المجموعات التجريبية في التدبيق البعدي الختبار تحصغغي  الجانب المعرفي 

لتفاع  بين أنماط تلميحات الفيديو لمرارات التصغغغغميم التعليمي للفصغغغغ  المعكوس ترجا إلى أثر ا

طوي ز في بيدة التدريب المصغغ ر  -سغغمعبصغغريةز وزمن العرض )،صغغير –بصغغرية  –)سغغمعية 

ز عدج وجود تفاع  بين أنماط تلميحات الفيديو وزمن العرض في 11ويوضغغغغغ  الشغغغغغك  ) النلا .

عليمي للفصغغغغ  بيدة التدريب المصغغغغ ر النلا  في تنمية تحصغغغغي  المعرفي لمرارات التصغغغغميم الت

 المعكوس
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تحصي  المعرفي البين أنماط تلميحات الفيديو وزمن العرض في  تنمية عدج وجود تفاع  ز 11شك  )

 لمرارات التصميم التعليمي للفص  المعكوس

ز عدج وجود تفاع  بين أنماط تلميحات الفيديو وزمن العرض في  تنمية 11يتضغغغغ  من الشغغغغك  )

يم التعليمي للفصغغ  المعكوسم كما يوضغغ  ارتفاع متوسغغدات تحصغغي  المعرفي لمرارات التصغغم

درجات مجموعة التلميحات السمعبصرية عن با،ي المجموعاتم وك لك ارتفاع متوس  درجات 

مجموعة زمن العرض اللصغغغغغغغير عن متوسغغغغغغغ  درجات مجموعة زمن العرض الدوي  للفيديو 

 مي للفص  المعكوس.التعليميم وذلك في التحصي  المعرفي لمرارات التصميم التعلي

ثانًيا: اختبار فروض البحث )الرابع، والخامس، والسغغغغغغغادس( المتعلقة بتنمية الجانب األدائي 

 لمهارات التصميم التعليمي للفصل المعكوس:

ز المتوسدات واالنحرافات المعيارية لدرجات تلييم الجانب األدائي لمرارات 17) جدو يوض  

 في التدبيق البعدي على مجموعات البحثالتصميم التعليمي للفص  المعكوس 

ز المتوسدات واالنحرافات المعيارية لدرجات تلييم لجانب األدائي لمرارات في التدبيق البعدي على 17جدو  )

 مجموعات البحث

 زمن الفيديو
اإلحصاء 

 الوصفي

 أنماط تلميحات الفيديو 
المتوسط 

 البصري السمعي الكلي
السمعي 

 والبصري

 قصير

(2-4 )

 دقائق

 85.9111 88.5333 84.0667 85.1333 م

 4.85622 4.91160 5.10555 3.50238 ع

 45 15 15 15 ن

 طويل

(4-6 )

 دقائق

 83.2667 86.2667 82.4000 81.1333 م

 4.72132 4.06143 4.96847 3.68136 ع

 45 15 15 15 ن

المتوسط 

 الكلي

 84.5889 87.4000 83.2333 83.1333 م

 4.94440 4.57580 5.02191 4.07459 ع

 90 30 30 30 ن
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ز 84.5889ز أن المتوس  الكلي لمجموعات البحث في الجانب األدائي )17يتض  من جدو  )

زم وه ا يد  4.419زم و،د بل ت نسبة الكسب المعدلة لبالك )9.000)  هو ومتوس  التدبيق اللبلي

كبيرة في تنمية الجانب األدائي لمرارات على أن للتدريب المص ر النلا  بصفة عامة فاعلية 

متوس  جاء لمجموعة نم  التلميحات  التصميم التعليمي للفص  المعكوسم كما يتض  أن أعلى

السمعبصريةم كما يتض  ارتفاع متوس  مجموعة البحث التي استندمت زمن عرض الفيديو 

ريبية اختبرت لحة اللصيرم ولمعرفة اتجاه داللة الفروق بين متوسدات المجموعات التج

 الفروض التالية.

 Twoاالتجاه  اختبار فروض البحث )الرابام والنامسم والسادسز باستنداج تحلي  التباين ثنائي -

way analysis of variance   بصرية  –ألثر التفاع  بين أنماط تلميحات الفيديو )سمعية– 

ص ر النلا  في تنمية الجانب طوي ز في بيدة التدريب الم -سمعبصريةز وزمن العرض )،صير

األدائي لمرارات التصميم التعليمي للفص  المعكوس في التدبيق البعدي على مجموعات البحثم 

 ز. 18كما يوضحه جدو  )
بين متوسدات درجات تلييم   Two way analysis of varianceالتباين ثنائي االتجاه  تحلي  ز18) جدو 

 التعليمي للفص  المعكوس في التدبيق البعدي على مجموعات البحثلمرارات التصميم  الجانب األدائي

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

2η 

 0.178 *0.000 9.107 177.878 2 355.756 التلميحاتأنماط 

 0.088 *0.006 8.056 157.344 1 157.344 زمن العرض

× اتأنماط التلميح  

 زمن العرض
22.022 2 11.011 0.564 0.571  

    19.532 84 1640.667 الخطأ

     90 646151.0 المجموع

  0.05≥ )*ز دالة إحصائيًا عند مستوى 

≥ فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى توجد  ح اختبار الفرض الرابع والذي ينص على أنم -4

في التدبيق البعدي لبدا،ة تلييم الجانب األدائي  بين متوسدات درجات المجموعات التجريبية 0.05

لمرارات التصميم التعليمي للفص  المعكوس ترجا إلى األثر األساسي ألنماط تلميحات الفيديو 

 سمعبصريةز في بيدة التدريب المص ر النلا . –بصرية  –)سمعية 

ين متوسدات ب 0.05≥ ز وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  18 يتض  من جدو  )

درجات المجموعات التجريبية في التدبيق البعدي لبدا،ة تلييم الجانب األدائي لمرارات التصميم 

 –بصرية  –التعليمي للفص  المعكوس ترجا إلى األثر األساسي ألنماط تلميحات الفيديو )سمعية 

عند مستوي  ز دالة9.107سمعبصريةز في بيدة التدريب المص ر النلا   حيث إن ،يمة " ف " )

ز وهي تد  على 1780.تساوي) ²ηكما يتض  أن ،يمةم ز   مما يعني ،بو  ه ا الفرض0.000)

ولمعرفة اتجاه ه ه الفروق وداللترا م الجانب األدائي فيحجم تأثير كبير ألنماط تلميحات الفيديو 

جموعات للملارنات الانائية المتعددة بين متوسدات درجات الم  Tukeyاستندج اختبار توكي 

 ز19التدبيق البعدي كما في الجدو  ) التجريبية في
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مجموعات البحث في الجانب درجات للملارنات البعدية بين متوسدات  Tukey ز نتائي اختبار  19) جدو 

 –بصرية  –تأثير أنماط  تلميحات الفيديو )سمعية نتيجة األدائي لمرارات التصميم التعليمي للفص  المعكوس 

 سمعبصريةز

نماط تلميحات أ

 الفيديو
 السمعبصرية البصرية السمعية المتوسط ن

 0*001. *0.996  83.1333 30 السمعية

 0*001.   83.2333 30 البصرية

    87.4000 30 السمعبصرية

 0.05≥ * دالة عند مستوي

بين مجموعات  0.05≥ ز وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي19)  جدو  يتض  من

لمرارات التصغغغغغغغميم التعليمي للفصغغغغغغغ  المعكوس لصغغغغغغغال  مجموعة الجانب األدائي البحث في 

التلميحات السغغمعبصغغريةم بينما ال يوجد فرق  دا  إحصغغائيا بين متوسغغدي درجات مجموعة نم  

 التلميحات السمعيةم ومجموعة نم  التلميحات البصرية.

 

إحصائية عند مستوى  ح يوجد فرق ذو داللة اختبار الفرض الخامس والذي ينص على أنم -5

بين متوسدي درجات المجموعتين التجريبيتين  في التدبيق البعدي لبدا،ة تلييم الجانب  0.05≥

األدائي لمرارات التصميم التعليمي للفص  المعكوس ترجا إلى األثر األساسي لزمن عرض الفيديو 

 طوي ز في بيدة التدريب المص ر النلا . -)،صير

بين متوسدي  0.05≥ ود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى ز وج18يتض  من جدو  ) 

درجات المجموعتين التجريبيتين في التدبيق البعدي لبدا،ة تلييم الجانب األدائي لمرارات 

طوي ز  -التصميم التعليمي للفص  المعكوس ترجا إلى األثر األساسي لزمن عرض الفيديو )،صير

ز   0.006ز دالة عند مستوي )8.056ن ،يمة " ف " )في بيدة التدريب المص ر النلا    حيث إ

وذك لصال   المجموعة التي استندمت زمن الفيديو اللصير ذات المتوس  األعلى  مما يعني 

ز وهي تد  على حجم تأثير متوس  0880.تساوي) ²ηكما يتض  أن ،يمةم ،بو  ه ا الفرض 

 .تصميم التعليمي للفص  المعكوسلزمن عرض الفيديو اللصير في الجانب األدائي لمرارات ال

 

ح توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى اختبار الفرض السادس والذي ينص على أنم -6

بين متوسدات درجات المجموعات التجريبية في التدبيق البعدي لبدا،ة تلييم الجانب  0.05≥

  بين أنماط تلميحات األدائي لمرارات التصميم التعليمي للفص  المعكوس ترجا إلى أثر التفاع

طوي ز في بيدة التدريب المص ر  -سمعبصريةز وزمن العرض )،صير –بصرية  –الفيديو )سمعية 

 النلا .

بين متوسدات  0.05≥ ز عدج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  18يتض  من جدو  )

دائي لمرارات التصميم درجات المجموعات التجريبية في التدبيق البعدي لبدا،ة تلييم الجانب األ

 –بصرية  –التعليمي للفص  المعكوس ترجا إلى أثر التفاع  بين أنماط تلميحات الفيديو )سمعية 

طوي ز في بيدة التدريب المص ر النلا    حيث إن ،يمة "  -سمعبصريةز وزمن العرض )،صير

فرض الصفريم رفض ه ا الفرض و،بو  المما يعني ز وهي غير دالة إحصائيًا   0.564ف " )

بين متوسدات درجات المجموعات  0.05≥ أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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التجريبية في التدبيق البعدي لبدا،ة تلييم الجانب األدائي لمرارات التصميم التعليمي للفص  

عبصريةز سم –بصرية  –المعكوس ترجا إلى أثر التفاع  بين أنماط تلميحات الفيديو )سمعية 

 طوي ز في بيدة التدريب المص ر النلا . -وزمن العرض )،صير

ز عدج وجود تفاع  بين أنماط تلميحات الفيديو وزمن العرض في  تنمية الجانب 12يوضغغ  شغغك  )

 األدائي لمرارات التصميم التعليمي للفص  المعكوس

 
في  تنمية الجانب األدائي لمرارات تفاع  بين أنماط تلميحات الفيديو وزمن العرض عدج وجود ز 12شك  )

 التصميم التعليمي للفص  المعكوس

ز عدج وجود تفاع  بين أنماط تلميحات الفيديو وزمن العرض في  تنمية 12يتضغغغغغ  من الشغغغغغك  )

الجانب األدائي لمرارات التصغغغغميم التعليمي للفصغغغغ  المعكوسم كما يوضغغغغ  ارتفاع متوسغغغغدات 

ة عن با،ي المجموعاتم وك لك ارتفاع متوسغغ  درجات درجات مجموعة التلميحات السغغمعبصغغري

مجموعة زمن العرض اللصغغغغغغغير عن متوسغغغغغغغ  درجات مجموعة زمن العرض الدوي  للفيديو 

 التعليميم وذلك في الجانب األدائي لمرارات التصميم التعليمي للفص  المعكوس.

ية االتجاه نحو بيئة ثالثًا: اختبار فروض البحث )السغغغغغغغابع، والثامن، والتاسغغغغغغغع( المتعلقة بتنم

 التدريب المصغر النقال:

ز المتوسغغغغغغغدات واالنحرافات المعيارية لدرجات االتجاه نحو بيدة التدريب 20) جدو يوضغغغغغغغ  

 المص ر النلا  في التدبيق البعدي على مجموعات البحث
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النلا  في التدبيق  ز المتوسدات واالنحرافات المعيارية لدرجات االتجاه نحو بيدة التدريب المص ر20جدو  )

 البعدي على مجموعات البحث

زمن 

 الفيديو

اإلحصاء 

 الوصفي

 أنماط تلميحات الفيديو 

 المتوسط الكلي
 البصري السمعي

السمعي 

 والبصري

 ،صير

ز 2-4)

 د،ائق

 106.6444 108.2667 105.1333 106.5333 م

 6.12059 5.95779 6.82293 5.51448 ع

 45 15 15 15 ن

 طوي 

ز 4-6)

 د،ائق

 101.8889 103.0000 101.6667 101.0000 م

 7.93503 8.29802 6.75771 7.45335 ع

 45 15 15 15 ن

المتوس  

 الكلي

 104.2667 105.6333 103.4000 103.7667 م

 7.44085 7.58621 6.90127 7.85947 ع

 90 30 30 30 ن

 

االتجاه نحو بيدة التدريب حث في ز أن المتوس  الكلي لمجموعات الب20يتض  من جدو  ) 

%ز من الدرجة النرائية 87وهو يعاد  نسبة )ز 104.2667)المص ر النلا  في التدبيق البعدي 

ز درجةم وه ا يد  على أن التدريب المص ر النلا  بصفة عامة أدى 120للملياس والتي تساوي)

جاء لمجموعة نم  التلميحات إلى تنمية االتجاه نحو بيدة التدريبم كما يتض  أن أعلي متوس  

السمعبصريةم ويتض  ارتفاع متوس  درجات مجموعة البحث التي استندمت زمن العرض 

الفيديو اللصيرم ولمعرفة اتجاه داللة ه ه الفروق اختبرت لحة الفروض السابام والاامنم 

 والتاسا.

 Twoاالتجاه  ن ثنائياختبار فروض البحثح السابام والاامنم والتاسا باستنداج تحلي  التباي  -

way analysis of variance   بصرية  –م ألثر التفاع  بين أنماط تلميحات الفيديو )سمعية– 

طوي ز في بيدة التدريب المصغغ ر النلا  في تنمية االتجاه  -سغغمعبصغغريةز وزمن العرض )،صغغير

 ز. 21نحو بيدة التدريب  المص ر النلا م كما يوضحه جدو  )

بين متوسدات درجات االتجاه   Two way analysis of varianceالتباين ثنائي االتجاه  تحلي  ز21) جدو 

 نحو بيدة التدريب  المص ر النلا  في التدبيق البعدي على مجموعات البحث

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

2η 

    - 0.436 0.838 43.033 2 86.067 التلميحاتأنماط 

 0.106 *0.002 9.909 508.844 1 508.844 زمن العرض

أنماط   

زمن × التلميحات

 العرض

18.956 2 9.478 0.185 0.832  

    51.354 84 4313.733 الخطأ

     90 983366.0 المجموع

  0.05≥ )*ز دالة إحصائيًا عند مستوى 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  اختبار الفرض السابع والذي ينص على أنم: -7

بين متوسدات درجات المجموعات التجريبية في التدبيق البعدي لملياس االتجاه نحو  0.05≥ 

بصرية  –بيدة التدريب  المص ر النلا  ترجا إلى األثر األساسي ألنماط تلميحات الفيديو )سمعية 

 سمعبصريةز. –

بين  0.05≥ ذات داللة إحصغغغغغغغائية عند مسغغغغغغغتوى ز عدج وجود فروق  21يتضغغغغغغغ  من جدو  ) 

متوسغغغغغغغدات درجات المجموعات التجريبية في التدبيق البعدي لملياس االتجاه نحو بيدة التدريب 

سغغغمعبصغغغريةز في بيدة  –بصغغغرية  –ترجا إلى األثر األسغغغاسغغغي ألنماط تلميحات الفيديو )سغغغمعية 

مما يعني غير دالة إحصغغغغغغائيًا    ز وهي0.838التدريب المصغغغغغغ ر النلا   حيث إن ،يمة " ف " )

رفض ه ا الفرض و،بو  الفرض الصغغغغغغغفريم أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصغغغغغغغائية عند 

بين متوسغغغغغغغدات درجات المجموعات التجريبية في التدبيق البعدي لملياس  0.05≥ مسغغغغغغغتوى 

حات الفيديو االتجاه نحو بيدة التدريب  المصغغغغغغ ر النلا  ترجا إلى األثر األسغغغغغغاسغغغغغغي ألنماط تلمي

 سمعبصريةز. –بصرية  –)سمعية 

 0.05≥ يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  اختبار الفرض الثامن والذي ينص على أنم: -8

بين متوسدي درجات المجموعتين التجريبيتين  في التدبيق البعدي لملياس االتجاه نحو بيدة التدريب  

 طوي ز. -عرض الفيديو )،صيرالمص ر النلا  ترجا إلى األثر األساسي لزمن 

بين متوسدي درجات  0.05≥ ز وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  21يتض  من جدو  )

المجموعتين التجريبيتين في التدبيق البعدي لملياس االتجاه نحو بيدة التدريب  المص ر النلا  ترجا 

تدريب المص ر النلا    حيث طوي ز في بيدة ال -إلى األثر األساسي لزمن عرض الفيديو )،صير

ز  مما يعني ،بو  ه ا الفرض  وذك 0.002ز وهي دالة عند مستوي )9.909إن ،يمة " ف " )

 ²ηكما يتض  أن ،يمة لصال   المجموعة التي استندمت زمن الفيديو اللصير ذات المتوس  األعلىم

في تنمية االتجاه  ز وهي تد  على حجم تأثير متوس  لزمن عرض الفيديو اللصير1060.تساوي)

 .نحو بيدة التدريب  المص ر النلا 

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  اختبار الفرض التاسع والذي ينص على أنم: -9

بين متوسدات درجات المجموعات التجريبية في التدبيق البعدي لملياس االتجاه نحو بيدة  0.05≥

 –بصرية  –  بين أنماط تلميحات الفيديو )سمعية التدريب  المص ر النلا  ترجا إلى أثر التفاع

 طوي ز. -سمعبصريةز وزمن العرض )،صير

ية عند مسغغغغغغغتوى 21يتضغغغغغغغ  من جدو  ) بين  0.05≥ ز عدج وجود فروق ذات داللة إحصغغغغغغغائ

متوسغغغغغغغدات درجات المجموعات التجريبية في التدبيق البعدي لملياس االتجاه نحو بيدة التدريب 

سغغغغغمعبصغغغغغريةز وزمن  –بصغغغغغرية  –بين أنماط تلميحات الفيديو )سغغغغغمعية ترجا إلى أثر التفاع  

ز وهي  0.185طوي ز في بيدة التدريب المص ر النلا    حيث إن ،يمة " ف " ) -العرض )،صير

غير دالة إحصغغغائيًا  مما يعني رفض ه ا الفرض و،بو  الفرض الصغغغفري أي أنه ال توجد فروق 

بين متوسغغغغغدات درجات المجموعات التجريبية في  0.05≥ ذات داللة إحصغغغغغائية عند مسغغغغغتوى 

التدبيق البعدي لملياس االتجاه نحو بيدة التدريب  المصغغغغغغغ ر النلا  ترجا إلى أثر التفاع  بين 

طوي زم  -سغغغغمعبصغغغغريةز وزمن العرض )،صغغغغير –بصغغغغرية  –أنماط تلميحات الفيديو )سغغغغمعية 

 ز.13ويوض  ذلك الشك  )
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بين أنماط تلميحات الفيديو وزمن العرض في  تنمية االتجاه نحو بيدة التدريب تفاع  عدج وجود ز  13شك  ) 

 المص ر النلا 

ز عدج وجود تفاع  بين أنماط تلميحات الفيديو وزمن العرض في تنمية االتجاه 13يوض  شك  ) 

نحو بيدة التدريب المصغغغغغغ ر النلا  م كما يوضغغغغغغ  ارتفاع متوسغغغغغغ  درجات مجموعة التلميحات 

ية عن با،ي المجموعاتم وك لك ارتفاع متوسغغغغغغ  درجات مجموعة زمن العرض السغغغغغغمعبصغغغغغغر

اللصغغغغير عن متوسغغغغ  درجات مجموعة زمن العرض الدوي  للفيديو التعليميم وذلك في االتجاه 

 نحو بيدة التدريب المص ر النلا .

 رابعًا: اختبار فروض البحث )العاشغغغر، والحادي عشغغغر، والثاني عشغغغر( المتعلقة بخفض العبء

 المعرفي في بيئة التدريب المصغر النقال:

ز المتوسدات واالنحرافات المعيارية لدرجات العبء المعرفي في التدبيق 22يتض  من جدو  )

 البعدي على مجموعات البحث
ز المتوسدات واالنحرافات المعيارية للتحصي  لدرجات العبء المعرفي في التدبيق البعدي على 22جدو  )

 مجموعات البحث 

من ز

 الفيديو

اإلحصاء 

 الوصفي

 أنماط تلميحات الفيديو 

 المتوسط الكلي
 البصري السمعي

السمعي 

 والبصري

 ،صير

ز 2-4)

 د،ائق

 16.5556 15.7333 18.8000 15.9333 م

 3.33409 3.08143 3.76070 2.81493 ع

 45 15 15 15 ن

 طوي 

ز 4-6)

 د،ائق

 18.5111 16.0667 19.6000 19.8667 م

 5.11069 2.86523 5.60357 5.73045 ع

 45 15 15 15 ن

المتوس  

 الكلي

 17.5333 15.9000 18.8000 17.9000 م

 4.40174 2.92846 4.75902 4.86614 ع

 90 30 30 30 ن
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ز أن أ،  عبء معرفي كان لمجموعة نم  التلميحات السغغغمعبصغغغريةم كما 22يتضغغغ  من جدو  )

لدي يديو  يتضغغغغغغغ  اننفاض العبء المعرفي  مجموعة البحث التي اسغغغغغغغتندمت زمن عرض الف

اللصغغغغير  ولكشغغغغف اتجاه داللة ه ه الفروق اختبرت فروض البحثح )العاشغغغغرم والحادي عشغغغغرم 

م   Two way analysis of varianceاالتجاه  والااني عشغغغغرز باسغغغغتنداج تحلي  التباين ثنائي

سغغغغغمعبصغغغغغريةز وزمن العرض  – بصغغغغغرية –ألثر التفاع  بين أنماط تلميحات الفيديو )سغغغغغمعية 

 ز. 23طوي ز في بيدة التدريب المص ر النلا  في العبء المعرفيم كما يوضحه جدو  ) -)،صير

بين متوسدات درجات   Two way analysis of varianceالتباين ثنائي االتجاه  تحلي  ز23) جدو 

  العبء المعرفيلملياس في التدبيق البعدي مجموعات البحث 

 اينمصدر التب
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

2η 

 0.084 *0.025 3.849 104.711 2 209.422 التلميحاتأنماط 

 0.058 *0.025 5.215 141.878 1 141.878 زمن العرض

× أنماط التلميحات  

 زمن العرض
55.022 2 27.511 1.011 0.368  

    27.208 84 2285.467 الخطأ

     90 31243.00 المجموع

  0.05≥ )*ز دالة إحصائيًا عند مستوى 

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  اختبار الفرض العاشر والذي ينص على أنم: -10

بين متوسدات درجات المجموعات التجريبية في التدبيق البعدي لملياس العبء المعرفي  0.05≥ 

سمعبصريةز في بيدة التدريب –بصرية  –تلميحات الفيديو )سمعية  ترجا إلى األثر األساسي ألنماط

 المص ر النلا .

بين متوسدات  0.05≥ ز وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 23يتض  من جدو  )

درجات المجموعات التجريبية في التدبيق البعدي لملياس العبء المعرفي ترجا إلى األثر 

سمعبصريةز في بيدة التدريب المص ر  –بصرية  –ديو )سمعية األساسي ألنماط تلميحات الفي

ز   مما يعني ،بو  ه ا الفرض 0.025ز دالة عند مستوي )3.849النلا   حيث إن ،يمة " ف " )

ز وهي تد  على حجم تأثير متوس  ألنماط تلميحات 0840.تساوي) ²ηأي أنهم كما يتض  أن ،يمة

ة اتجاه ه ه الفروق وداللترا استندج اختبار توكي ولمعرفم خفض العبء المعرفيفي الفيديو 

Tukey  التدبيق  للملارنات الانائية المتعددة بين متوسدات درجات المجموعات التجريبية في

 زح24البعدي لملياس العبء المعرفي كما في الجدو  )
حث في العبء مجموعات البدرجات للملارنات البعدية بين متوسدات  Tukey ز نتائي اختبار 24) جدو 

 سمعبصريةز  –بصرية  –المعرفي ترجا لتأثير أنماط  تلميحات الفيديو )سمعية 

أنماط تلميحات 

 الفيديو
 السمعبصرية البصرية السمعية المتوسط ن

 0.303 0.406  17.9000 30 السمعية

 0*019.   18.8000 30 البصرية

    15.9000 30 السمعبصرية

 0.05≥ * دالة عند مستوي



 

 =447 = 

 2020 يونيو -( 15مسلسل العدد ) - األول العدد - الثامنالمجلد 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي مجلة

بين مجموعات  0.05≥ ز وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي24)  جدو  ض  منيت

البحث في خفض العبء المعرفي لصغغغال  مجموعة التلميحات السغغغمعبصغغغريةم بينما ال يوجد فرق  

دا  إحصغغائيا بين متوسغغدي درجات مجموعة نم  التلميحات السغغمعيةم ومجموعة نم  التلميحات 

 البصرية.

ح يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الحادي عشر والذي ينص على أنم اختبار الفرض -11

بين متوسدات درجات المجموعتين التجريبيتين  في التدبيق البعدي لملياس العبء  0.05≥ 

طوي ز في بيدة التدريب المص ر  -المعرفي ترجا إلى األثر األساسي لزمن عرض الفيديو )،صير

 النلا .

بين متوسدي درجات  0.05≥ ز وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى 23يتض  من جدو  ) 

المجموعتين التجريبيتين في التدبيق البعدي لملياس العبء المعرفي يرجا إلى األثر األساسي 

طوي ز في بيدة التدريب المص ر النلا    حيث إن ،يمة " ف "  -لزمن عرض الفيديو )،صير

ز   مما يعني ،بو  ه ا الفرض أي أنه توجد فروق ذات داللة 0.025ز دالة عند مستوي )5.215)

بين متوسدي المجموعتين التجريبيتين في التدبيق البعدي لملياس  0.05≥ إحصائية عند مستوى 

طوي ز في بيدة التدريب  -العبء المعرفي يرجا إلى األثر األساسي لزمن عرض الفيديو )،صير

 ²ηكما يتض  أن ،يمةم التي استندمت زمن الفيديو اللصير المص ر النلا   وذك لصال   المجموعة

العبء خفض  ز وهي تد  على حجم تأثير متوس  لزمن عرض الفيديو اللصير في0580.تساوي )

 .المعرفي

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  اختبار الفرض الثاني عشر والذي ينص على أنم: -12

التجريبية في التدبيق البعدي لملياس العبء  بين متوسدات درجات المجموعات 0.05≥ مستوى 

سمعبصريةز وزمن –بصرية  –المعرفي ترجا إلى أثر التفاع  بين أنماط تلميحات الفيديو )سمعية 

 طوي ز في بيدة التدريب المص ر النلا . -العرض )،صير

بين  0.05≥ ز عدج وجود فروق ذات داللة إحصغغغغغغغائية عند مسغغغغغغغتوى  23يتضغغغغغغغ  من جدو  )

ت درجات المجموعات التجريبية في التدبيق البعدي لملياس العبء المعرفي ترجا إلى متوسغغغغدا

 -سمعبصريةز وزمن العرض )،صير –بصرية  –أثر التفاع  بين أنماط تلميحات الفيديو )سمعية 

ز وهي غير دالغة  1.011طويغ ز في بيدغة التغدريغب المصغغغغغغغ ر النلغا    حيغث إن ،يمغة " ف " )

رفض ه ا الفرض و،بو  الفرض الصغغفري أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصغغائيًا  مما يعني 

بين متوسدات درجات المجموعات التجريبية في التدبيق البعدي  0.05≥ إحصائية عند مستوى 

–بصغغغغرية  –لملياس العبء المعرفي ترجا إلى أثر التفاع  بين أنماط تلميحات الفيديو )سغغغغمعية 

طوي ز في بيدة التدريب المصغغغ ر النلا .م كما يوضغغغحه  -سغغغمعبصغغغريةز وزمن العرض )،صغغغير

 ز.14الشك  )
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 تفاع  بين أنماط تلميحات الفيديو وزمن العرض في  خفض العبء المعرفيعدج وجود ز 14شك  ) 

ز عدج وجود تفاع  بين أنماط تلميحات الفيديو وزمن العرض في  خفض  14يوضغغغغغغغ  شغغغغغغغك  )

كما يوض  اننفاض العبء المعرفي لدي التلميحات السمعبصرية العبء المعرفي لدى المعلمينم 

 عن با،ي المجموعاتم وك لك اننفاض العبء المعرفي لدى مجموعة زمن العرض اللصير.

 ملخض نتائج البحث: أظهرت نتائج البحث ما يلي:

بين متوسدات درجات المجموعات  0.05≥ توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -1

في التدبيق البعدي الختبار الجانب المعرفيم والجانب األدائي لمرارات التصميم  التجريبية

التعليمي للفص  المعكوسم وملياس العبء المعرفي في بيدة التدريب المص ر النلا  ترجا إلى 

سمعبصريةزم لصال  التلميحات  –بصرية  –األثر األساسي ألنماط تلميحات الفيديو )سمعية 

 السمعبصرية.

بين متوسدات درجات المجموعات  0.05≥ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى عدج  -2

التجريبية في التدبيق البعدي لملياس االتجاه نحو التدريب المص ر النلا  ترجا إلى األثر األساسي 

 سمعبصريةز. –بصرية  –ألنماط تلميحات الفيديو )سمعية 

بين متوسدي درجات المجموعتين  0.05≥ توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -3

التجريبيتين في التدبيق البعدي الختبار الجانب المعرفيم والجانب األدائي لمرارات التصميم 

التعليمي للفص  المعكوسم وملياس االتجاه نحو التدريبم وملياس العبء المعرفي في بيدة 

طوي زم لصال   -ديو )،صيرالتدريب المص ر النلا  ترجا إلى أثر األساسي لزمن عرض الفي

 زمن عرض الفيديو اللصير.

بين متوسغغغغغغغدغات درجغات  0.05≥ عغدج وجود فروق ذات داللغة إحصغغغغغغغغائيغة عنغد مسغغغغغغغتوى  -4

المجموعات التجريبية في التدبيق البعدي الختبار الجانب المعرفيم والجانب األدائي لمرارات 

ريب وملياس العبء المعرفي ترجا التصميم التعليمي للفص  المعكوسم وملياس االتجاه نحو التد
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سغغغغمعبصغغغغريةز وزمن العرض –بصغغغغرية  –إلى أثر التفاع  بين أنماط تلميحات الفيديو )سغغغغمعية 

 طوي ز في بيدة التدريب المص ر النلا . -)،صير

 تفسير نتائج البحث ومناقشتها:

–ية البصغغغغغغغر –أوالً: تفسغغغغغغغير نتائج البحث الخاصغغغغغغغة بأثر أنماط تلميحات الفيديو)السغغغغغغغمعية 

السغغغمعبصغغغرية(  في بيئة التدريب المصغغغغر النقال في تنمية مهارات التصغغغميم التعليمي للفصغغغل 

 المعكوس واالتجاه نحو بيئة التدريب، وخفض العبء المعرفي لدي المعلمين.

السغغمعبصغغريةز في تنمية مرارات –البصغغرية  –بالنسغغبة ألثر أنماط تلميحات الفيديو)السغغمعية  -1

ز  وجود فروق ذات داللة 18م 15ص  المعكوسم يتض  من الجدولين )التصميم التعليمي للف

بين متوسغغغغدات درجات المجموعات التجريبية في التدبيق  0.05≥ إحصغغغغائية عند مسغغغغتوى 

البعدي لك  منح اختبار تحصي  الجانب المعرفيم واختبار الجانب األدائي لمرارات التصميم 

سغمعية  –بصغرية  –ط تلميحات الفيديو )سغمعية التعليمي للفصغ  المعكوس ترجا إلى أثر أنما

للملارنات الانائية البعدية  بين متوسدات مجموعات  Tukey بصريةزم وتشير نتائي اختبار 

ز أن ه ه الفروق لصغغغغال  مجموعة التلميحات السغغغغمعبصغغغغرية 19م 16البحث  في الجدولين )

في ك  من تحصغغغغغغي   ملاب  مجموعة التلميحات السغغغغغغمعيةم ومجموعة التلميحات البصغغغغغغرية

الجانب المعرفيم و الجانب األدائي لمرارات التصغغغغغغغميم التعليمي للفصغغغغغغغ  المعكوسم كما 

بين متوسغغغغغغغ   0.05≥  أظررت النتائي عدج وجود فرق ذي داللة إحصغغغغغغغائية عند مسغغغغغغغتوى 

 مجموعة التلميحات السمعية ومتوس  مجموعة التلميحات البصرية. 

 ,Wu, Linم و   Choe, and Stanton, (2010)ح وتتفق ه ه النتيجة ما دراسغغغغغغغة ك  من

Wang, Lin, and Chen (2010)   م و Milner, (2015)  م و منا  مبارزم و مجدي سالمم

ز  في أن التلميحات السمعبصرية ذات فائدة أكبر من التلميحات البصريةم 2017و أحمد فنري)

 والتلميحات السمعية. وتفسر ه ه النتيجة وفلًا لما يليح

التي تدعو إلى  Cues Summation Theoryادًا على معديات نظرية تجميا التلميحات ناست -

  فلد  (Dotterer,2011, pp 67-68)تكام  التلميحات السغغمعية والبصغغرية في مصغغادر التعلم 

أدى التكام  بين التلميحات السغغغغغمعية والتلميحات البصغغغغغرية في الفيديو التعليمي إلى ج ب انتباه 

ي  المتدربي لة المديم وتوظيفرا في تنف رام وحفظرا في ال اكرة طوي ن للمعلومات المرمةم وتمايل

مراج التدريبم وح  االختبارات اللصيرة في بيدة التدريب  مما أدى إلى تنمية الجانبين المعرفي 

 و األدائي لمرارات التصميم التعليمي للفص  المعكوس.

فلد ساعدت التلميحات    The Filter theory و تأسيًسا على نظرية انتلاء المعلومات -

السمعبصرية المتدربين على انتلاء المعلومات المرمة في الفيديو التعليميم واالنتباه السمعي 

نظرية الترميز والبصري لرا ومعالجاترام ومن ثم تحسن تعلم المرارات المستردفةم كما تؤيد 

تنداج اللناتين السمعية والبصرية معًا في و،ت واحد الانائيم ونظرية التعلم بالوسائ  المتعددةم اس

  مما يعني أن التلميحات السمعبصرية ساعدت إلدراك المعلومات وفرمرا وأكدت أنه يحسن التعلم

على عملية الترميز الانائي للمعلومات اللفظية والبصرية  مما أدى إلى تنمية الجانبين المعرفي 

 عكوس لدي مجموعة التلميحات السمعبصرية.واألدائي لمرارات تصميم الفص  الم
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بين متوس  مجموعة التلميحات  0.05≥  ويفسر عدج وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى  -

السمعية ومجموعة التلميحات البصريةم في ضوء نظرية الترميز الانائيم ونظرية التعلم 

البصري الستلبا  المعلومات بالوسائ  المتعددةم حيث يفترضان أن النظاج اللفظيم والنظاج 

يعمالن بشك  منفص   ومن ثم ف ن كال النمدين من التلميحات السمعية أو البصرية اعتمد على 

،ناة حسية واحدة )سمعية أو بصريةز مما كان له تأثير شبه متساو في المت يرات التابعة للبحث  

لمعلومات المرمةم كما عملت فلد عملت التلميحات السمعية على توجيه االنتباه السمعي نحو ا

التلميحات البصرية على توجيه االنتباه البصري إلى المعلومات المرمة نفسرا  ل لك لم يظرر بين 

 متوسديرما فرق ذو داللة إحصائية.

السمعبصرية( في تنمية االتجاه –البصرية  –بالنسبة ألثر أنماط تلميحات الفيديو)السمعية  -2

زم عدج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 21الجدو  )م يتض  من نحو بيئة التدريب

بين متوسغغغدات درجات المجموعات التجريبية في التدبيق البعدي لملياس االتجاه نحو  0.05≥ 

 –بصغغغغغغغرية  –بيدة التدريب ترجا إلى األثر األسغغغغغغغاسغغغغغغغي ألنماط تلميحات الفيديو )سغغغغغغغمعية 

لتدريب المصغغغ ر النلا  بصغغغورة متلاربة بين السغغغمعيبصغغغريةز  مما يد  على نمو االتجاه نحو ا

السغغمعبصغغريةز م حيث بل  المتوسغغ   –البصغغرية  –مجموعات أنماط تلميحات الفيديو )السغغمعية 

ز أي حد  104.2667الكلي لمجموعات البحث في االتجاه نحو بيدة التدريب المصغغغغغ ر النلا  )

عديد من الدراسغغغات ه ه النتيجة ما  % وهو ما يعد نمًوا كبيًرام وتتفق87نمو في االتجاه بنسغغغبة 

ية  نداج التعلم الجوا  في العمل لدي المتعلمين نحو اسغغغغغغغت ية  جاب هات إي جا التي أظررت وجود ات

 Park, Nam, & Cha (2012) ; Nguyen & Barton التعليمية ما  دراسغغغغغغة كٍ  منح

Nguyen  (2015) كما أظررت نتائي دراسغغات ك  منح  مChenand Faichney,(2019)  

م أن التعلم اإللكتروني يعم    .Kirmizi and Kömeç (2019)م و  Jdaitawi, (2019)م و

 على تحسين رضا المتعلمين عن التعلم.

تدريبم وما تلدمه لرم من يتكون و دة ال عاترم عن بي ناًء على اندبا لدي المتعلمين ب االتجاه 

سغغغغتنداج في الزمانم والمكان  معارف ومرارات مرتبدة باحتياجاترمم وك لك سغغغغرولة ومرونة اال

و،د وفرت ذلك بيدة التدريب المصغغ ر النلا   مما أدى إلى تكوين اتجاهات إيجابية لدي المتدربين 

في جميا المجموعات ب ض النظر عن أنماط تلميحات الفيديو المسغغغغغغغتندمةم والتي كان لرا تأثير 

 في الجانبين المعرفي والمراري.

 لًا لما يليحويمكن تفسير ه ه النتيجة وف

وال ي يفترض  Technology Acceptance Modelفي ضوء نموذج ،بو  التكنولوجيا    -

 Perceived Usefulnessأن تلب  األفراد ألى مستحد  تكنولوجي يرتب  بالفائدة المتو،عة منه

م و،د تحلق ذلك في بيدة التدريب المص ر   Perceived Ease of Useموسرولة استندامه 

التي ،دمت محتوى تدريبيًا بناًء على احتياجات المتدربين  ومن ثم فرم ملتنعون بأهمية النلا م و

تعلم مرارات التصميم التعليمي للفص  المعكوس و دوره في تدوير أدائرم التعليميم كما أدي 

استندامرم لبيدة التدريب من خال  أجرزترم النلالة في أي و،ت وأي مكان بشعورهم بسرولة 

لمستحد  التكنولوجيم و،د عبر عديد من المعلمين المتدربين عن أهمية المرارات استنداج ا

وسرولة استنداج بيدة التدريب من خال  رسائلرم للمدربم و أدي ذلك إلى نمو اتجاهاترم نحو 

 بيدة التدريب.
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روعي في بيدة التدريب المصغغ ر النلا  خصغغائل المتدربينم واحتياجاترمم وظروف عملرم   -

لرم بحرية التدريب في أي و،ت وأي مكان دون الحاجة إلى االنتلا  لمكان محددم  حيث سغغم 

فضغغالً عن توفير مصغغادر التدريب بصغغورة مسغغتمرة  مما أدي إلى تحسغغين شغغعورهم النفسغغي 

 تجاه بيدة التدريب المص ر النلا  وتكوين اتجاه إيجابي نحو التدريب.

نمو االتجاه نحو بيدة التدريب المصغغغغ ر  أدى نمو معرفة المتدربين وزيادة تحصغغغغيلرم إلى

النلا   حيث إن المعرفة أحد العوام  األسغغغغغغغاسغغغغغغغية في تكوين االتجاهم كما يتأثر اتجاه المتدربين 

بنبراترم الشغغغغغغنصغغغغغغية عن التدريبم وتفاعالترم االجتماعية  ومراعاة ل لك فلد تضغغغغغغمنت بيدة 

نية  سغغاعدت في التفاع  االجتماعي التدريب المصغغ ر النلا  وسغغائ  اتصغغا  تزامنية وغير تزام

ز التي تؤكد أن التدريب 2013بين المتدربينم ويتفق ذلك ما دراسة حمزة عوضم وأمجد محمد)

م وينمي مراراترم و اإللكتروني يضغغاعف من ،درة المتدربينم ويوسغغرم في زيادة تمتعرم بالتدريب

 يعد  اتجاهاترم.

السغغغغمعبصغغغغرية( في خفض –البصغغغغرية  –عية بالنسغغغغبة ألثر أنماط تلميحات الفيديو)السغغغغم  -3

ز وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 24م  23يتض  من الجدولين ) العبء المعرفي

ية في التدبيق البعدي لملياس العبء  0.05≥  بين متوسغغغغغغغدات درجات المجموعات التجريب

سغغغغغمعية  –ة بصغغغغغري –المعرفي ترجا إلى األثر األسغغغغغاسغغغغغي ألنماط تلميحات الفيديو )سغغغغغمعية 

بصغغغغريةزم و أن ه ه الفروق كانت لصغغغغال  مجموعة التلميحات السغغغغمعبصغغغغرية م كما أظررت 

بين متوسغغغغغغدي مجموعة  0.05≥  النتائي عدج وجود فرق ذي داللة إحصغغغغغغائية عند مسغغغغغغتوى 

 .ومجموعة التلميحات البصرية التلميحات السمعية

أظررت أن اسغغغتنداج التلميحات التي   Paas et al  (2003)وتتفق ه ه النتيجة ما دراسغغغة 

ز م 2014في الوسائ  المتعددة يمكن أن يلل  العبء المعرفيم ودراسات ك  منح ماريان ميالد )

ز في أن توظيف المسغغغغغغغتحدثات التكنولوجية 2014زم و حلمي الفي  )2015و هالة عبد العاطي)

 يعم  على خفض العبء المعرفي.

التي تفترض  Cognitive Load Theory ويفسر ذلك في ضوء نظرية العبء المعرفي

أن ال اكرة ،صيرة المدي للمتعلم ذات سعة محدودة )من خم سة إل ى تس عة أج زاء فل  ز  في 

في ج ب ساعد معالجة المعلومات في و،ت واحد   ومن ثم ف ن استنداج التلميحات السمعبصرية 

جرد الوا،ا على ال اكرة العاملة في وتوجيه انتباه المتدربين نحو المعلومات المرمة مما ،ل  ال

البحث عن المعلومات وإدراكرا   ول لك فلد أدي جما التلميحات السمعية والبصرية إلى تركيز 

االنتباه السمعي والبصري للمتدربين نحو المفاهيم والمرارات ذات الصلة باألهداف التعليميةم 

لى خفض العبء المعرفي الدخي  ال ي وخفض العبء اإلدراكي على ال اكرة العاملةم مما أدى إ

 ,Sweller, Ayresينتي عن التصميم التعليمي غير المناسب لمصادر التعلمم ويتفق ذلك ما 

and Kalyuga (2011 ز  ال ي يرى أن تلديم المعلومات بصريًا وسمعيًا وتوفير تعليمات واضحة

 )Brame ) p.3,2016ما   وتتفق ه ه النتيجة أيًضايعم  على خفض العبء المعرفي الدخي . 

خفض العبء المعرفي الدخي  من خال  استنداج التلميحات لتمييز المعلومات ال ي يري أنه يمكن 

المرمةم كما يمكن خفض العبء المعرفي الجوهري من خال  تلسيم المعلومات وملاطا الفيديو 

 إلي ملاطا ،صيرة.
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دلي م إلى وجود رواب  بينرا أدى عرض فيديوهات التعلم بصورة منظمة وفق تسلس  من -

ساعدت المتدربين على فرم محتوياترا وإيجاد التراب  بينرا بسرولة  مما أدي إلى خفض العبء 

التي ترى أنه Connectivism Theory المعرفي الجوهريم ويتفق ذلك ما النظرية االتصالية

ة ،  الجرد العللي وحدات التعلم واضحة وبسيد Nodesبين أجزاء  Linksكلما كانت الرواب  

 .المب و  في فرمرا

طويل( في بيئة للتدريب  -ثانياً: تفسغغغغير نتائج البحث الخاصغغغغة بأثر زمن عرض الفيديو )قصغغغغير

المصغغغغغغغغر النقال في تنمية مهارات التصغغغغغغغميم التعليمي للفصغغغغغغغل المعكوس واالتجاه نحو بيئة 

  التدريب، وخفض العبء المعرفي لدي المعلمين.

بين  0.05≥ ز وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى 23م 21م 18م 15) يتض  من الجداو 

متوسغغغغدي درجات المجموعتين التجريبيتين في التدبيق البعدي لك  منح اختبار تحصغغغغي  الجانب 

المعرفيم و،ائمة تلييم الجانب األدائي لمرارات التصغغغغغغغميم التعليمي للفصغغغغغغغ  المعكوسم وملياس 

وخفض العبء المعرفيم ترجا إلى األثر األسغغغغغغغاسغغغغغغغي لزمن عرض  االتجاه نحو بيدة التدريبم

ز 4-2طوي ز لصال  المجموعة التجريبية التي استندمت زمن العرض اللصير ) -الفيديو )،صير

 د،ائق.

 ,Giannakos, Konstantinos م و  van der Meij (2014)وتتفق ه ه النتيجة ما دراستي 

and Nikos, (2015) د،ائقزم  5 -3لاطا الفيديو الماالية عادةً ما تكون )بين اللتان أظررتا أن م

التي أولت بعدج زيادة فيديوهات   Kamilali and Sofianopoulou ,(2015ودارسة )

ز التي كشفت تفوق مجموعة 2016م ) ز  د،ائقم ودراسة إبراهيم محمد4التدريب المص ر عن )

يميةملاب  الحجم المتوس  والكبير للمحتوى في حجم محتوى التعلم الص ير وفلًا لعدد األهداف التعل

التي أولت  باستنداج  زمن  Pandey,(2019)التحصي  المعرفي الفوري والمؤج  م ودراسة  

 د،ائق. 5-2عرض الفيديو في التدريب المص ر بين 

 ويفسر ذلك وفلًا لما يليح

 بالوسغغغغغغغائ  لمللنظرية المعرفية للتع  Segmenting Principleفي ضغغغغغغغوء مبدأ التلسغغغغغغغيم  -

ن األفراد يتعلمون بشغغغغغغغك  ف  theory of multimedia learning Cognitiveالمتعددة 

أفضغغ  عندما تعرض الوسغغائ  المتعددة في ملاطا ،صغغيرة تعم  على تنفيف العبء المعرفي 

ز د،ائق 4-2على ال اكرة العاملة للمتعلمم وبناًء على ذلك فلد أدت ملاطا الفيديو اللصغغغغغغغيرة )

تنمية معارف المتدربين ومراراترم في التصغغغميم    مما سغغغاعد علىالعبء المعرفي خفضإلى 

ا ما نظريغغغة تجزئغغغة األحغغغدا   و مبغغغدأ  التعليمي للفصغغغغغغغغغ  المعكوس. ويتفق ذلغغغك أيضغغغغغغغغغً

لنظرية معالجة المعلومات والتي ترى أن  تلسغغغغغغغيم المعلومات يؤدي إلى  Chunkingالتكنيز

 المدي وتحسين التعلم.  خفض العبء المعرفي عن ال اكرة ،صيرة

التي تلوج على مبدأ تنفيف   theory Load    Cognitive وفي ضوء نظرية العبء المعرفي -

د،ائقز  4-2العبء المعرفي عن ال اكرة ،صيرة المدى  فلد أدت الفيديوهات التعليمية اللصيرة )

ة ،صيرة المدي المعرفي على ال اكر الحم إلى تلديم محتوى تعليمي ،لي  يعم  على تنفيف 

  ومن ثم توفرت سعة ال اكرة العاملة لدي المتدربين إلدراك المعلومات وفرمرام )العاملةز

م وهو ما أدي إلى خفض العبء المعرفي الدخي  م وتنمية مرارات المتدربين في وتدبيلرا

 التصميم التعليمي للفص  المعكوس.
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 Intrinsicبء المعرفي الجوهري  ساعدت أيًضا فيديوهات التعلم اللصيرة على خفض الع -

cognitive load  ال ي ينتي عن لعوبة محتوى التعلمم وطريلة عرضهم ومدى تراب  العنالر

ما بعضرا بعًضا  ومن ثم فلد أدت فيديوهات التعلم اللصيرة وتنظيمرا في وحدات تعلم متتابعة 

وإمكانية تكرارها  مما  من المعلوج إلى المجرو   إلى سرولة الولو  لرام وسرعة مشاهدترا

عم  على خفض العبء المعرفي الجوهريم وإتاحة الفرلة للمتدربين لللياج بمعالجة المعارف 

 والمرارات والتدرب عليرام وتحسين نواتي التعلم.

 

 م فلد أدىالتجاه نحو بيدة التدريب المص ر النلا تنمية اثر زمن عرض الفيديو في ألوبالنسبة  -

م وبساطة محتواها إلى شعور المتدربين باالرتياام د،ائقز  4-2) اللصيرت عرض الفيديوهامن ز

إ،بالرم على من ثم و وتمكنرم من مشاهدة الفيديوهات في و،ت ،صيرم وتجدد نشاطرم باستمرارم

التدريبم وهو ما أدي إلى نمو اتجاهات المجموعة التي استندمت زمن العرض اللصير نحو بيدة 

  م بصورة أكبر من المجموعة التي استندمت زمن عرض الفيديو الدوي . التدريب المص ر النلا

 4-2)أدى تصغغغغميم محتوى بيدة التدريب المصغغغغ ر النلا  في لغغغغورة فيديوهات تعلم ،صغغغغيرة  -

إلى تحمس المتدربين لمشغغغغاهدترا دون ضغغغغياع و،ترمم واالنتباه إليرا دون تشغغغغتتم ودون د،ائقز 

م و،د أبدي كاير تحفيزهم لمشغغغغغغغاهدترا عدة مراتأدي إلى   مما  الحاجة للجلوس لفترات طويلة

منرم سعادته بمشاركته في تجربة البحثم وأظرروا رغبترم في تكرارها في موضوعات أخري  

مما يد  على تكوين اتجاه إيجابي نحو التدريب المصغغ ر النلا م و،د ظرر ذلك واضغغًحا في الللاء 

حضغغور  ز 6التربية والتعليم بمحافظة اإلسغغكندرية)   حيث طلبت ،يادات مديريةتدريبالنتامي لل

و،د  و،دموا شغغغرادات تلدير للمتدربينم ه ا الللاء لتعرف تفالغغغي  بيدة التدريب المصغغغ ر النلا م

عبروا عن رغبترم في تغدريغب معلمي المغديريغة على مرغارات أخري بنفس أسغغغغغغغلوب التغدريغب 

 المص ر النلا .

 

 –البصرية  –ثر التفاعل بين أنماط تلميحات الفيديو )السمعية ثالثًا: تفسير النتائج الخاصة بأ 

طويل( في بيئة للتدريب المصغر النقال في تنمية مهارات  -السمعبصرية( وزمن العرض )قصير

التصميم التعليمي للفصل المعكوس واالتجاه نحو بيئة التدريب، وخفض العبء المعرفي لدي 

 المعلمين.

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى عدج ز 23م 21م 18م 15يتض  من الجداو  )

بين متوسدات درجات المجموعات التجريبية في التدبيق البعدي لك  منح اختبار  0.05≥ 

تحصي  الجانب المعرفيم و،ائمة تلييم الجانب األدائي لمرارات التصميم التعليمي للفص  

التفاع  العبء المعرفيم ترجا إلى أثر المعكوسم وملياس االتجاه نحو بيدة التدريبم وخفض 

 -السمعبصريةز وزمن عرض الفيديو )،صير –البصرية  –بين أنماط تلميحات الفيديو )السمعية 

ز 2016) وتتفق ه ه النتيجة ما دراسة إبراهيم محمد طوي ز في بيدة التدريب المص ر النلا  .

 ر )ل يرم متوس م كبيرزم عدج وجود تفاع  بين حجم محتوي التدريب المصالتي أظررت 

مرتفازم و دراسة منا  مبارزم و مجدي سالمم و أحمد  –العللية )مننفض ومستوى السعة 

                                         
في إداراترم التعليمية عن إيجابيات التدريب ومدى استفادترم منهم فلد حضر السيد   -عينة البحث-نظًرا لما تبادله المعلمون ز 6)

العاجم والسيدة مديرة إدارة الجودة بالمديريةم والسيدة مديرة وكي  وزارة التربية والتعليم بمحافظة اإلسكندريةم والسيد مدير التعليم 

 إدارة وس  التعليميةم وبعض العاملين في المديرية.
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تلمي   /ز  التي أظررت عدج وجود تفاع  بين أنماط التلمي  )تلمي  ب صري2017فنري)

تجريز المعلومات  ومستوياتل    وتي/ تلمي  ب    صري م    صاحب لتلمي  ل    وتيز 

 سدحي/ عميقز على التحصي  الدراسي ف ي م ادة العل وج ل دى تالمي  الصف األو  اإلعدادي. )

 ويمكن تفسير ذلك كما يليح  

ستة في المت يرات  - على الرغم من وجود فروق بين متوسدات مجموعات البحث التجريبية ال

ما يشغغير إلى وجود التابعة  إال أن ه ه الفروق كانت لغغ يرةم ولم تكن لرا داللة إحصغغائية  م

أن أنماط تلميحات الفيديو تفاع  ضغغغغغغعيف غير دا  إحصغغغغغغائيًام و،د يكون السغغغغغغبب في ذلك  

طوي ز في بيدة  -السغغغغغمعبصغغغغغريةز وزمن عرض  الفيديو)،صغغغغغير –البصغغغغغرية  –)السغغغغغمعية 

عن اآلخر في المت يرات التابعةم بدون  سغغغغغغتل للتدريب المصغغغغغغ ر النلا  لك  منرما تأثيره الم

نرمم خالغغغغغغغة في العمليات المعرفية وتماي  المعلومات وترميزها  ومن ثم لم يظرر تفاع  بي

في المت يرات التابعة لر ا  أنماط تلميحات الفيديوم وزمن العرض بين دا  إحصغغغغغغغائًياتفاع  

وجود فروق من التأثير المنفصغغ  م و،د اتضغغ  ذلك المجموعات التجريبية السغغتة  لدى البحث

ن متوسغغغغغدات درجات المجموعات التجريبية في التدبيق البعدي لك  بيذات داللة إحصغغغغغائية 

منح اختبار تحصي  الجانب المعرفيم و،ائمة تلييم الجانب األدائي لمرارات التصميم التعليمي 

سمعبصرية م كما وجدت  للفص  المعكوسم والعبء المعرفي لصال  نم  تلميحات الفيديو ال

درجات المجموعات التجريبية في التدبيق البعدي  بين متوسغغداتذات داللة إحصغغائية فروق 

 ز د،ائق. 4-2)من مجموعة زمن عرض الفيديو اللصير ألدوات البحث لصال  

سغغغغمحت بيدة التدريب المصغغغغ ر النلا  للمتدربين إمكانية مشغغغغاهدة المحتوى في أي و،ت وأي  -

الفردية بينرمم مكانم وتكرار المشغغغغغغغاهدة أي عدد من المرات  مما أدي إلى مراعاة الفروق 

ومراعاة سغغغغرعترم ال اتية في التعلم  وسغغغغاعدهم في فرم المرارات وتعلمرا ونللرا من ال اكرة 

،صيرة المدى إلى ال اكرة طويلة المدى  ومن ثم االحتفاظ برام وربدرا ببنيترم المعرفية  مما 

 أسرم في تحسين نواتي التعلم لدى جميا المجموعات التجريبية.

لنظرية السغغلوكية في تصغغميم محتوي بيدة التدريب المصغغ ر النلا  وتنظيمه  مبادئ اتوظيف  -

التحغغديغغد الغغد،يق لألهغغداف التعليميغغة بدريلغغة ،غغابلغغة للمالحظغغة والليغغاسم وتجزئغغة من حيغغث  

وتبا ذلك اختبار ،صغغغغغغير لك  المحتوى وتنظيمه بدريلة متدرجة وفلًا للتسغغغغغغلسغغغغغغ  المندليم 

ت  ية الراجعة الفورية المناسغغغغغغبة إلكترونيًا  فلد أدي ال ويتللىموضغغغغغغوع يجيب عنه المتدرب 

التصغغغغميم التعليمي للفصغغغغ  المعكوس لدى جميا معلمي مجموعات ذلك إلى نمو معارف ومرارات 

 .البحث

 توصيات البحث:

 بناًء على نتائي البحث يمكن التولية بما يأتيح

ر برامي التنمية المرنية اإلفادة من نتائي البحث الحالي على المستوى التدبيلي عند تدوي -1

 المستدامة للمعلمين .

اسغغغتنداج بيدات التدريب المصغغغ ر النلا  في برامي التنمية المرنية المسغغغتدامة للمعلمين  نظًرا  -2

لما حللته من فاعلية )ب ض النظر عن أنماط التلميحات وزمن العرضز في تنمية مرارات 

 التصميم التعليمي للفص  المعكوس.

لتلميحات السغغغمعبصغغغرية في فيديوهات التعلم في بيدات التدريب المصغغغ ر اسغغغتنداج ايفضغغغ   -3

 النلا .
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ز في فيديوهات التدريب في بيدات التدريب د،ائق 4-2) اسغغغغغغغتنداج زمن العرض اللصغغغغغغغير -4

 المص ر النلا   لتحسين نواتي التدريبم واالتجاه نحوهم وخفض العبء المعرفي.

مية المرنية للمعلمين بيدة التدريب المصغغغغغغغ ر النلا  تبني مديريات التربية والتعليمم واألكادي -5

الملترحة في ه ا البحث والعم  على تدوير برامي مشغغغغغغغابرة لتنمية مرارات المعلمين في 

م أو نظغغاج Moodleمجغغاالت منتلفغغةم بغغاسغغغغغغغتنغغداج نظم إدارة التعلم المجغغانيغغة ماغغ  نظغغاج

Schoolgoy م أو نظغغاجEdmodoنلغغالغغةم ولرغغا تدبيق م وهي نظم متوافلغغة ما األجرزة ال

 .خاص برا يمكن تحميله على النلا م وتتميز بدعمرا لل ة العربية وسرولة االستنداج

إنشغغاء وحدة خالغغة للتدريب المصغغ ر النلا  باألكاديمية المرنية للمعلمينم تضغغم فريلًا لتحديد  -6

تدريب االحتياجات التدريبية للمعلمين في التنصغغغغغصغغغغغات المنتلفةم وفريلًا لتصغغغغغميم برامي ال

وإنتاجرام وفريًلا لتنفي  تلك البرامي وتلويمرا في ضغغغغغغغوء معايير التدريب المصغغغغغغغ ر النلا  

 المحددة في ه ا البحث.

تالفيًا لبعض المشغغغغغغكالت التي يمكن ظرورها في التدريب المصغغغغغغ ر النلا م ينب ي التأكد من  -7

دامرم لهم وتزويدهم تش ي  تدبيق بيدة التدريب المص ر النلا  على أجرزة المتدربينم واستن

 بمحتوى التدريب وفيديوهات التعلم وفق خدة زمنية محددة للتدريب.

 مقترحات البحث: 

 استكماالً لما تول  إليه الباحث من نتائي يمكن ا،تراا ما يليح

إجراء بحو  للكشغغغغغغف عن أثر اسغغغغغغتنداج أنماط التلميحات في ك  منح المحاكاةم واأللعاب  -1

كم والرسغغغغغغغوج المتحركةم في بيدات التدريب المصغغغغغغغ ر النلا  على التعليميةم واالنفوجرافي

 .م وعال،ة ذلك بزمن التعلمتنمية معارف ومرارات واتجاهات المتدربين

إجراء بحو  للكشف عن أثر مت يرات التصميم البنائية للوا،ا المعززم ومحفزات األلعابم  -2

لا  على تنمية معارف ومرارات  تدريب المصغغغغغغغ ر الن دات ال م واتجاهات المتدربينفي بي

 .وعال،ة ذلك بتنصصاترم

التشغغغغغغغاركيز  –إجراء بحو  للكشغغغغغغغف عن أثر التفاع  بين اسغغغغغغغتراتيجيتي التعلم )الفردي  -3

لا  في تنمية المعارفم والمراراتم  تدريب المصغغغغغغغ ر الن دات ال يب التعلم في بي وأسغغغغغغغغال

 واالتجاهات لدي عينات منتلفةم ومراح  دراسية منتلفة.

دات إجراء بحو  مل -4 ارنة بين أنواع التفاع  )المتزامنم وغير المتزامنم والمنتل ز في بي

التدريب المصغغ ر النلا  على اتجاهات المتدربين واننراطرم في التدريبم وتنمية معارفرم 

 ومراراترم.

وتدبيق المتدربين المص ر النلا  إجراء بحو  تتبعية للكشف عن مدى انتلا  أثر التدريب  -5

م وعال،ة ذلك باتجاهاترم نحو بيدات العملية التعليميةمعارف ومرارات في لما اكتسغغغبوه من 

 التدريب.
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في تنمية مرارات التوثيق العلمي لدى طالب الدبلوج الناص بكلية الدراسات العليا 

م  32ع التربيةم لتكنولوجيا العربية الجمعية وبحو ح دراسات - التربية تكنولوجيا. للتربية
41-92.  

ز. فاعلية اختالف عدد 2008أسغغغغغغغامة سغغغغغغغعيد علي هنداوي م و لغغغغغغغبري إبراهيم الجيزاوي. )  

لدى التلميحا ت البصغغغغغغغرية ببرامي الكمبيوتر التعليمية في تنمية مرارات ،راءة النرائ  

تدائي ي  الصغغغغغغغف الرابا االب ماعيةح تربوية دراسغغغغغغغغات. تالم ية - حلوان جامعة واجت  كل
 .635 – 686زم 2)14التربيةم

ماللغغاهرة ح مكتبغغة األنجلو علم النفس المعرفي المعغغالغغغغغغغرز.  2003أنور محمغغد الشغغغغغغغر،غغاوى.) 

 ة.المصري

أثر التفاع  بين التلميحات البصرية واألسلوب المعرفي في الكتاب  .ز2013).إيمان لالا الدين 

اإللكتروني على التحصغغغغغغغي  المعرفي واألداء المرارة وسغغغغغغغرولة االسغغغغغغغتنداج لدى تالمي  

ز م 1)23م مجلة الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليمالمرحلة الاانية من التعليم األساسيم 

3-45. 

م اللاهرةح مكتبة األنجلو ال كاء المنظومي في نظرية العبء المعرفيز. 2015) حلمى محمد الفي .

 .المصرية

ز. نموذج ملترا لبيدة تعلم إلكترونية للتعلم 2016حمزة عبد الفتاا عوضم أمجد محمود محمد. ) 

للعلوج  المجلة الدوليةالجوا  في جامعة الشغغرق األوسغغ  في ضغغوء معايير التعلم الجوا م 
 .39-12زم1)3. التربوية والنفسية

ز. فاعلية برنامي ،ائم على التفاع  بين نوع التلميحات في بيدة 2018حنان عبدالسغغغغغغالج حسغغغغغغن. )

التعلم ونموذج تدوير المراكز في الج رافيا لتنمية بعض عادات العل  لدى تالمي  المرحلة 

 للدراسغغغغغغغات التربوية الجمعية اعيةحاالجتم للدراسغغغغغغغات التربوية الجمعية مجلة. االبتدائية
 .     205-180م  97ع االجتماعيةم
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 التعليم معلمي لغغدى اإللكتروني التعليم كفغغايغغات توافر درجغغةز. 2011. )محمغغد راغغغب رامي

م رسغغغغالة نحوه باتجاهاترم وعال،ترا ب زة ال و  مدارس وكالة في المحوسغغغغب التفاعلي

 زة.ماجستيرم كلية التربيةم جامعة األزهر ب 

ز. االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضغغيات بالمرحلة االبتدائية في 2019زايد مديران العنزي. )

مدينة تبوك في ضغغغغغغغوء متدلبات تحليق المعايير المرنية المعالغغغغغغغرة من وجرة نظرهم 

 .  73-57زم 3)35م جامعة أسيوطم مجلة كلية التربيةوالمشرفين التربويينم 

 .دار الكتاب الحديث حاللاهرةم ملياس العبء المعرفيز. 2014)زينب عبد العليم بدوي. 

م اللاهرةح المؤسسة العربية المستحدثات التكنولوجية رؤى وتدبيلاتز. 2015زينب محمد أمين. )

 للعلوج والالافة.

ز. أثر اسغغتنداج اسغغتراتيجية التعلم المللوب في الدافعية نحو 2019سغغعد عبود عبد   الشغغرراني. )

مجلة المنارة للدراسغغغغغات رمجة الحاسغغغغغوب لدى طالب المرحلة الاانوية بمدينة أبرام تعلم ب
 .225-193يونيوم  26م عاللانونية واإلدارية

مدى امتالك مدرسغغغغغي الل ة العربية في العراق لكفايات التعليم ز. 2018سغغغغغعدي عبيد الفرداوي. )
جامعة آ  البيت -التربوية م رسغغالة ماجسغغتيرم كلية العلوجاإللكتروني ومعو،ات اسغغتندامرا

 األردن.

تصور ملترا لمعايير البعد التلني في بيدة توظيف التعلم ز. 2012سفر بن بنيت محمد المدرع. )
المتنل  بجامعات المملكة العربية السغغغغغغعودية وأثره في إثراء كفايات اسغغغغغغتندامه واالتجاه 

لية التربيةم جامعة أج م رسغغغغغغغالة دكتوراهم كنحوه جامعة سغغغغغغغلمان بن عبد العزيز أنموذجا

 اللرى. المملكة العربية السعودية.

ز. مستوى معرفة الدارسين في برنامي 2010شريف علي حماد م وعبد المعدي رمضان األغا. )

مجلة الجامعة اإلسغغغغغغغالمية التربية بجامعة اللدس المفتوحة لمفرومي الليم واالتجاهاتم 
 .446-429زم 2)18مفتوحةم م جامعة اللدس ال)سلسلة الدراسات اإلنسانيةز

تدوير  ز.2017لف    ا محم   د عب  د اللدي  ف م حنان محمد الشاعر م وأميرة محمد المعتصم.) 

 البحث مجلة بدا،ة لتلييم بيدات التعلم النلا  في ضوء المعايير العالمية لتكنولوجيا التعليمم
 .238-203زم6)18جامعة عين شمسم  التربيةم في العلمي

 . عمانح دار المسيرة.التعلم المدمي والتعلم المعكوس ز.2015و حميد الشرمان. )عاطف أب

ز. فاعلية نموذج الفصغغغ  المللوب في 2018عائشغغغة خميس السغغغنانية م وريمه سغغغعي البلوشغغغية. ) 

التحصغغغغغي  الدراسغغغغغي في مادة الرياضغغغغغيات التدبيلية واالتجاهات نحو الرياضغغغغغيات لدى 

ظة شغغغغغما  الباطنة بسغغغغغلدنة عمانم مجلة تربويات طالبات الصغغغغغف الحادي عشغغغغغر بمحاف

 .  304-261زم 7)21م الجمعية المصرية لتربويات الرياضياتالرياضياتم 

ز. فاعلية التلميحات البصغغغرية في 2018عبدالعزيز نالغغغر الشغغغرافين م و إبراهيم عبد  الكب . )

ب المرحلة العروض التعليمية على تنمية بعض مرارات الحوسغغغغغغغبة السغغغغغغغحابية لدى طال

 .   90-66م  ز9) ,34 التربيةم كلية - أسيوط جامعة التربيةح كلية مجلة. الاانوية

ز فاعلية اسغغغغتنداج منصغغغغة فيديو ،ائمة على التعلم المصغغغغ ر في 2019عبد  سغغغغعيد محمد بافليه )

 يةمجلة كلية التربمتنمية التنور التلني المعرفي لدى أمناء مصغغغغادر التعلم بالمدينة المنورة 
 . 370-395, 35 ز4),جامعة أسيوط
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اإلحصاء النفسي والتربويح تدبيلات باستنداج برنامي  ز.2011عزت عبد الحميد حسن. )
SPSS 18. .اللاهرةح دار الفكر العربي 

فاعلية اسغغغتنداج الفصغغغ  المللوب في الدراسغغغات االجتماعية  ز.2018) الراضغغغي. عبد الدين عالء

جامعة  مالتربية كلية مجلةيني لدى تالمي  المرحلة اإلعداديةم لتنمية مرارات التفكير التار

  .557-518زم 6)34أسيوطم 

 م اللاهرةح النعناني للدباعة والنشر.الالافة البصريةز. 2000) .علي محمد عبد المنعم 

فاعلية اسغغغغغتنداج اسغغغغغتراتيجية   ز.2019) السغغغغغدحان. العزيز عبد بن غازي عدويم محمد علي 

مجلة كلية على تحصغي  طالب الصغف الاالث متوسغ  واتجاهاترم نحوهم  الفصغ  المللوب
 .400-366زم 7)35م جامعة أسيوط مالتربية

ز. وا،ا االحتياجات التدريبية لمعلمي المدارس االبتدائية من وجرة  2017فات  الدين شغغغغغغغنين. )

 .116- 109زم 30م )مجلة العلوج اإلنسانية واالجتماعيةنظرهم. 

نم  التلمي  )سغغغغغغمعي /بصغغغغغغرىز فى برامي المحاكاة على ز. أثر 2018) .براهيمفاطمه مرزوق ا
م  تنمية مرارات إنتاج موا،ا الويب لدى تالمي  المرحلة االبتدائية المندفعين والمترويين

 م  كلية التربية جامعة عين شمس .رسالة ماجستير

ية على تنمية مرارات زح أثر اسغغغغغغتنداج خرائ  التدفق االفتراضغغغغغغ2014ماريان ميالد منصغغغغغغور )

التفكير البصغغري وخفض العبء المعرفي لدى طالب الدبلوج المرنية تنصغغل تكنولوجيا 

 .210-150ز. 4) 30م جامعة أسيوطم مجلة كلية التربيةالتعليمم 

أثر اسغغغتنداج التلميحات البصغغغرية في الملرر اإللكتروني عبر ز. 2012محمد أبو اليزيد مسغغغعود )
م رسالة خداء النحوية الشائعة في كتابات تالمي  المدرسة االبتدائيةاإلنترنت لتصويب األ

 ماجستير غير منشورةم كلية التربيةم جامعة حلوان.

ز. أثر التفاع  بين نوع الوسغغغغغغغائ  فى بيدة 2017محمد جابر خلف  م و أحمد فرحات عويس.)

تنداج تدبيلات التعلم النلا  ومسغغغغغتوى السغغغغغعة العللية على التحصغغغغغي  وأداء مرارات اسغغغغغ

ح مجلة كلية التربيةالحوسغغغغغغبة السغغغغغغحابية فى التعليم لدى طالب شغغغغغغعبة تكنولوجيا التعليمم 

 477-3زم 1)175جامعة األزهر, 

 م اللاهرة ح مكتبة دار الحكمة.عمليات تكنولوجيا التعليمز. 2003محمد عدية خميس )

لاهرةح دار   .وجيا التعليمالنظرية والبحث التربوي في تكنولز.  2013محمد عدية خميس. )  ال

 السحاب للدباعة والنشر والتوزيا.

لاهرةح دار مصغغغغغغغغادر التعلم اإللكترونيح األفراد والوسغغغغغغغغائ ز. 2015محمد عدية خميس. ) . ال

 السحاب للدباعة والنشر والتوزيا.

 م األردنح األكاديميون للنشر والتوزيا.السلوك التنظيميز. 2015محمد يوسف اللاضي. )

ز. وا،ا اسغغتنداج وسغغائ  تلنيات التعليم اإللكتروني لدى معلمي العلوج 2017. )عبيدات أحمد مراد

زم 10)6 مالمتنصغغغغغصغغغغغة التربوية الدولية المجلة في مندلة بني كنانة من وجرة نظرهمم 

94-116. 

عا  مبارزم و مجدي إبراهيم التفاع  بين ز. 2017فنري.) سغغغغغغغالمم و أحمد محمود منا  عبدال

لكتاب اإللكتروني ومسغغتويات تجريز المعلومات وأثره على التحصغغي  المعرفي تلميحات ا

 العربية الجمعية وبحو ح دراسغغغغغغغات - التربية تكنولوجيا ماالبتدائيةلتالمي  المدرسغغغغغغغة 
 .350-311م  30ع التربيةم لتكنولوجيا
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تيجية ز. فاعلية توظيف اسغغغترا2018م  وداد بنت مصغغغل  واألنصغغغاري. ) ال امدى بنت سغغغعيد مرا

التعلم المللوب في تنمية مرارات التعلم ال اتي والتحصغغغغغي  المعرفي في ملرر الدراسغغغغغات 

المجلة االجتماعية والوطنية لدى طالبات المسغغغغغغغتوى األو  والاانوي فى مدينة الدائفم 
 .236-196زم 3)42م جامعة اإلمارات العربية المتحدةم الدولية لألبحا  التربوية

)ترجمةح  تصغميم التعليم الفعا ز . 2012) .سغتيفنم وكيمبم جيرولد أيموريسغونم غارم روسم 

 أماني الدجانيزم الرياضح مكتبة الملك فرد الوطنية.  

ز. مح  ددات التنمي  ة المرني  ة 2017ميسر يوسف خلي  م إبراهيم أحمد م جما  محمد أبو الوفا. )

مجلة كلية التربية ية ورؤية عصريةم للمعلمي  ن ف  ي ظ    األلفي  ة الاالا  ة دراسة تحليل
 .262-211م 110ز 1م )ببنرا

المعايير التربوية والفنية لتوظيف التعلم المتنل  في برامي ز. 2011ندى فالا سغغغغغغغالم العجمي. )
م رسغغغغغغالة ماجسغغغغغغتير غير منشغغغغغغورة. اللاهرةح كلية التدريب اإللكتروني في دولة الكويت

 التربيةم جامعة حلوان.

ز. احتياجات النمو المرني لمعلمات 2016حمد م و نوره بنت لغغغغال  الملب . )نضغغغغا  شغغغغعبان األ

لادج يات معلم األحياء للجي  ال اانوية في ضغغغغغغغوء كفا ية األحياء للمرحلة ال لدول . المجلة ا
 .19 – 1زم 9)5م التربوية المتنصصة

ا التحريك ز. نم  التلمي  )سغمعي / سغمعي نصغيز داخ  تكنولوجي2019هويدا سغعيد عبدالحميد. )

الجرافيكي وعال،ته باللدرة المكانية )مننفضغغغغغغغة / مرتفعةز في تنمية التفكير البصغغغغغغغري 

 لتكنولوجيغغا العربيغغة الجمعيغغة وبحو ح دراسغغغغغغغغات - التربيغغة تكنولوجيغغا. والغغدافعيغغة للتعلم
 .   233-175م  39ع التربيةم

مية المرنية للمعلمين بمصغغر دراسغغة تحليلية للبرامي التدريبية لألكاديز. 2012هيام أحمد ،شغغدة. )
 م رسالة ماجستيرم كلية التربيةم جامعة طندا.في ضوء االحتياجات التدريبية للمعلمين

 . اللاهرةح دار السحاب للنشرالتعليم المعكوسز. 2017هيام عاطف حسن. )

لمصغغغغغغغغريغغغغة.)  يم ا ل ع ت ل تربيغغغغة وا ل ،بغغغغ  ز. 2014وزارة ا يم  ل ع ت ل ل جيغغغغة  ي ت ترا ندغغغغة االسغغغغغغغغ ل ا

 تم الحصغغغغغغغو  عليرغغا من ملمصغغغغغغغرالمشغغغغغغغروع اللومي  التعليم 2014 -2030 الجغغامعي
 http://moe.gov.eg/ccimd/pdf/strategic_plan.pdfح

م وزير التربية والتعليمح تدبيق فكرة الفصغغ  المللوبز. 2017. )المصغغرية وزارة التربية والتعليم

  http://emis.gov.eg/home.aspx تم الحصو  عليرا من

م اللاهرةح دار 1م ط التعليم اإللكتروني تدبيلات مسغغغغغتحدثةز. 2011حلفاوي. )وليد سغغغغغالم محمد ال

 الفكر العربي.

 .عمانح دار المسيرةالنظرية المعرفية في التعلمم ز . 2013،دامى. ) محمود يوسف
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The Interaction between video cue patterns and its display time in         
a mobile micro-training environment and its effect on the 

development of instructional design skills for flipped classroom, the 

attitude towards the training environment, and the reduction of 

cognitive load for teachers 

Abstract: 
The current research aims to uncover the interaction between the patterns of 

video cues (audio, visual, audiovisual), and video display time (short, long) in 

a mobile microtraining environment, and to measure its effect on the 

development of the achievement and the performance aspects of the 

instructional design skills of the flipped classroom and the attitude towards the 

micro training environment, and the reduction of the cognitive load of a sample 

for teachers. The researcher has prepared (6) experimental treatments for video 

cues patterns and its display time. Moreover, the researcher has used the 

experimental and the descriptive approach and factorial experimental design 2 

× 3. The research sample consists of (90) teachers who were chosen from eight 

educational administrations in Alexandria Governorate. They were divided into 

six groups of (15) male and female teachers. The research tools were an 

achievement test for cognitive aspect, performance test for instructional design 

skills of flipped classroom, tendency scale towards the training environment and 

scale for cognitive load. 

 

The results of the research have showed that there are statistically 

significant differences at the level <(0.05) between the mean scores of the 

experimental research groups regarding the cognitive aspect, and the 

performance aspect of the instructional design skills for the flipped classroom, 

and reducing the cognitive load in favor of audiovisual cue and short time 

display (2-4 minutes) while there were no statistically significant differences of 

the interaction between video cue patterns (audio- visual- audiovisual) and the 

display time(short-long) in the micro training environment in all the dependent 

variables. Therefore, the research recommends using audiovisual cue and short 

video time (2-4) minutes in the micro mobile training environments. This 

achieves the best results in training and improves the teachers’ tendencies 

towards it. The research also recommends using micro mobile training in 

developing teachers’ knowledge and skills to overcome traditional training 

programs.  

 

Keywords: Video Cue Patterns , Video Display Time , Mobile micro-training 

Environment, Cognitive Load, Instructional Design Skills of the Flipped Classroom. 


