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ونوع النشر بمحاضرات  التفاعل بين أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية
وحل  الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب وأثره في تنمية ميارات البرمجة الييكمية

 داريةالمشكالت الحاسوبية لدى طالب نظم المعمومات اإل
 :المستخمص

ىدف البحث إلى تنمية ميارات البرمجة الييكمية وحل المشكالت الحاسوبية لدى 
طالب نظم المعمومات اإلدارية من خالل الكشف عن أثر التفاعل بين أنماط التوجيو 
اإللكتروني لممواقف التعميمية ونوع النشر بمحاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل 

 واستخدم البحث المنيج الوصفي، والمنيج التجريبي،ىذه الميارات،  المقموب في تنمية

( طالبا من طالب الفرقة األولى بقسم نظم المعمومات 120وتكونت عينة البحث من )
اإلدارية، وتمثمت أدوات القياس في استخدام اختبار التحصيل المعرفي وبطاقة مالحظة 

وجود  :ة، وتوصمت نتائج البحث إلىاألداء المياري ومقياس حل المشكالت الحاسوبي
فروق بين متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية في التطبيق البعدي لمقياس 
حل المشكالت الحاسوبية واالختبار التحصيمي وبطاقة المالحظة المرتبطة بميارات 
البرمجة الييكمية من خالل محاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب ترجع 

تأثير األساسي لمتفاعل بين أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية )المرئي/ لم
الصوتي( ونوع النشر )المباشر مقابل المسجل( لصالح المجموعة التجريبية الرابعة 

، وأوصي البحث ()التوجيو اإللكتروني الصوتي لممواقف التعميمية ونوع النشر المسجل
يبية وورش العمل ألعضاء ىيئة التدريس في جميع المراحل بضرورة إقامة الدورات التدر 

عداده.  الدراسية نحو توظيف واستخدام محاضرات الفيديو الرقمية وطريقة تصميمو وا 

التوجيو  -محاضرات الفيديو الرقمي -: بيئة الفصل المقموبالكممات المفتاحية
 -ت الفيديو الرقميةنوع نشر محاضرا -اإللكتروني لممواقف التعميمية من قبل المعمم

 .حل المشكالت الحاسوبية -ميارات البرمجة الييكمية
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The Interaction between the Patterns of E- Guidance for 

Educational Situations and the Type of Broadcasting in 

Digital Video Lectures in the Flipped Classroom Environment 

and Its Impact on Developing Structural Programming Skills 

and Computational Thinking among MIS Students 

Abstract: 

The aim of the research is to develop structural programming 

skills and solve computer problems for students of management 

information systems by revealing The effect of the interaction 

between patterns of electronic guidance for educational situations 

and the type of publication in digital video lectures in the flipped 

classroom environment in developing these skills, The research 

used the descriptive method, and the experimental method, The 

research sample consisted of (120) first-year students in the 

Department of Management Information Systems, and the 

measurement tools were the use of the cognitive achievement test, 

the skill performance observation card, and the computer 

problem-solving scale,  The results of the research found: There 

are differences between the mean scores of the experimental 

groups students in the post application of the computer problem 

solving scale, achievement test and the observation card related to 

structural programming skills through: digital video lectures in the 

flipped classroom environment due to the main effect of the 

interaction between the Patterns of electronic guidance for 

educational situations (visual/audio), and the type of broadcasting 

(direct versus recorded) in favor of the fourth experimental group 

(the teacher’s voice-guided presence and the type of recorded 

publication), The research recommended the necessity of holding 

training courses and workshops for faculty members at all levels 

of study towards employing and using digital video lectures and 

the method of its design and preparation. 

Key words: Flipped classroom environment - digital video 

lectures - teacher guidance attendance - digital video 

lecture publication type - structural programming skills 

- computational thinking. 



 

1061 

 0202نوفمبرـ الحادي والثالثون ـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 مقدمة:

التعميمية التكنولوجية التي تستيدف  تعد بيئة الفصل المقموب أحد التطورات
تحقيق مبادئ التعمم النشط، من خالل جعل عممية التعمم أكثر جاذبية لمطالب، والعمل 
عمى تحول الطالب من متمقي سمبي إلى عضو نشط وفاعل تتمركز حولو العممية 

وب الفصل الدراسي التقميدي بتحويمو إلى بيئة غنية التعميمية، وتييئ بيئة الفصل المقم
عادة النظر في أدوار و  باألنشطة والميام التعميمية لتحقيق األىداف التعميمية المنشودة، ا 

الطالب من أجل االستخدام التعميمي الفعال، كما يوفر فرصة لتحويل طريقة التدريس 
كز تجربة التعمم، إلى توظيف التقميدية األساسية التي يكون فييا المعممين في مر 

محاضرات الفيديو لمطالب خارج الفصل الدراسي، مما يتيح ليم االستفادة القصوى من 
الوقت في الفصل من خالل تطبيق مجموعة واسعة من استراتيجيات وأساليب 

 & Şahin & Fell-Kurban, 2019; Bergmann)وتكنولوجيا التعمم النشط 

Sams, 2014). 

م الفصل المقموب إلى تكوين انطباع إيجابي بين الطالب، مما ويؤدي استخدا
يؤدي إلى زيادة الرضا واإلنجاز مقارنة بالمحاضرة التقميدية، ويرجع ذلك إلى استخدام 

(، ويتطمب الفصل Peterson, 2016محاضرات الفيديو مما يعزز من تجربة التعمم )
راراتيم التعميمية قبل وأثناء وبعد المقموب كنموذج أن يتولى الطالب مسؤولية تعمميم وق

، وذلك من خالل مساعدة (Prust, Kelnhofer & Petersen, 2015)الصف 
الطالب في االشتراك في األنشطة التعميمية المختمفة داخل الفصل الدراسي 

(Schwartz, 2014.) 

ويستخدم الفصل المقموب في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي وتوجيو الطالب 
 ,McLaughlin, Roth, Glatt, Gharkholonarehe)لمحتوى التعميميإلى ا

Davidson, Griffin, Mumper, 2014) ،وتعزز ميارات ما وراء المعرفة ،
 & Van Vliet, Winnips)وتوظيف استراتيجات التعمم التعاوني المختمفة 

Brouwer, 2015) توفير مستوى أعمق في العممية التعميمية ، و(Saulnier, 

2015). 

 ,Birgili, Seggie & Oğuz) وقد اىتمت دراسة بيرجيل وسيجاي وأوجوز
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بتحميل التكنولوجيا المستخدمة في بيئة الفصل المقموب في الدراسات الصادرة   (2020
( وتوصمت الدراسة إلى أن محاضرات الفيديو جاءت 2018 -2012في الفترة من )

وتتضح نتائج الدراسة في الشكل  مةفي المركز األول بالنسبة لمتكنولوجيا المستخد
 :التالي

 
نتائج دراسة في بعد تحميل التكنولوجيا المستخدمة في الفصل المقموب لمدراسات بين  (1شكل )

 (0218 -0210عامي )

وتعرف محاضرات الفيديو بأنيا: محتوى مسجل رقميًا لو صوت وحركة ويمكن 
 ,Woolfitt)متنوعة من األجيزة  تخزينة أو تسمميو مباشرة، ويمكن بثو عبر مجموعة

وتعد محاضرات الفيديو من العناصر المرئية الميمة التي تعمل عمى بناء . (2015
روابط عقمية بين الكممات والصور داخل الذاكرة العاممة، حيث تستخدم في توجيو 
االنتباه نحو الجوانب الميمة وعرض حركة األجسام، باإلضافة إلى أنيا تمثل وسيمة 

مية قوية ليا أثر إضافي ألنيا تساعد الطالب عمى أداء العمميات المعرفية التي ال تعمي
 .(sshnotz, 2005)يستطيع أدائيا دون مساعة من أحد 

 ,Chauhan & Goel)وتوفر محاضرات الفيديو إمكانية التعمم الذاتي 

ات ، وتساعد محاضرات الفيديو الطالب عمى فيم الحقائق والمفاىيم التعميم(2017
، 2015التي يصعب فيما بطرق مختمفة مثل النصوص والرسوم فقط )محمد خميس، 

، كما تعد محاضرات الفيديو محاضرات غنية وجذابة وتعمل عمى تحفيز (138 ص
 ،(Traphagan, Kucsera & Kishi, 2010)الطالب وتزيد من فعالية التعمم 
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يؤمنون أنيا تعزز مشاركتيم وكذلك فإن تأثير محاضرات الفيديو يرجع إلى أن الطالب 
 ,Evans & Cordova)وتوفر ليم فرصًا تعميمية إضافية تزيد من دافعيتيم لمتعمم 

2015). 

وتناولت عديد من الدراسات الفاعمية التعميمية لمحاضرات الفيديو، حيث كشفت 
أن الطالب  (Mendoza, Caranto & David, 2015)دراسة ميندوزا وكارنتو وديفيد

كنولوجيا محاضرات الفيديو سابقة التجييز ألنيا تساعدىم عمى تعزيز دوافعيم يقدرون ت
التعميمي، وساعدتيم عمى تعمم المفاىيم بشكل أفضل، وتوصمت دراسة فيميبس 

(Phillips, 2015)  إلى تفوق المجموعة التجريبية التي استخدمت محاضرات الفيديو
لنسبة لمتحصيل المعرفي، وأن إتجاىات عبر الويب بالمقارنة بالمحاضرات التقميدية با

الطالب نحو محاضرات الفيديو عبر الويب كانت إيجابية، كما توصمت دراسة ترفجان 
إلى أن محاضرات  (Traphagan, Kucsera & Kishi, 2010) وكوسيرا وكيرشي

 الفيديو تساعد في زيادة رضا الطالب، المساعدة في فيم موضوعات التعمم الصعبة،

 ,Vajoczki)محاضرات الفيديو سيولة الوصول إلى الطالب ذوي اإلعاقات  كما تتيح

Watt, Marquis, Liao, Vine, 2011) وتساعد الطالب منخفضي التحصيل ،
عمى رفع تحصيميم من خالل إتاحة الفرصة ليم إلعادة مشاىدة الفيديو أكثر من مرة 

 .(Owston, Lupshenuyk & Wideman, 2011)لرفع تحصيميم الدراسي 

ورغم الفاعمية التعميمية لمحاضرات الفيديو في بيئة الفصل المقموب إال أن أحد 
 عمى اإلحتفاظ بانتباه التحديات األساسية التي تواجييا ىذه المحاضرات تتمثل في القدرة

الطالب،  الطالب، وتأثير إضافة التفاعل إلى محاضرات الفيديو بما يزيد من انتباه
، كما أن إضافة عناصر تفاعمية إضافية إلى محاضرات الفيديو وتحسين جودة التعمم

 ,Geri, Winer & Zaks)يعد أيضًا إستثمارًا إضافيًا لمموارد التعميمية المختمفة 

أن التعمم من خالل مشاىدة الفيديو فقط  (Siegle, 2013)سيجل ، ويوضح (2017
 .الطالب دون حضور المعمم ال تثير انتباه

ات حضور المعمم في بيئات الفصل المقموب يشمل )الحضور ورغم تنوع مستوي
المرئي/ السمعي/ الكتابي(، ويعد الحضور المرئي والصوتي األكثر إنتشارًا في بيئات 
الفصل المقموب، حيث يعتمد المعمم في تسجيل محاضراتو عمى توافر أحد النوعين أو 
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المتطمبات األساسية وجودىما معًا، والحضور المرئي في محاضرات الفيديو أحد 
عمى التفاعل  محاضرات فيديو فعالة، وبكون حضور المعمم يشجع الطالب لتحقيق

 ,Clark & Mayer, 2016; Mayer)ويؤدي إلى تعميق معالجة اإلدراك أثناء التعمم 

، فإنو يزيد التوجيو اإللكتروني المرئي لممواقف التعميمية من قبل المعمم من 2014
مادة العممية التي يعرضيا عمى الطالب، ويتيح دمج األسئمة في تحكمو في محتوى ال

(، وىذا ما أكدتو دراسة 2007محاضرات الفيديو عبر الفصل المقموب )أحمد نظير، 
عمى أن حضور  (Day, Foley & Catrambone, 2006)داي وفولي وكترمبون 

لمعمومات وذلك المعمم المرئي في مقاطع الفيديو يؤدي إلى زيادة احتفاظ الطالب با
 .PowerPointبالمقارنة بحضور المعمم في الصوتي في محاضرات الفيديو المتضنة 

 ,Li, Kizilcec)ويتفق ذلك مع ما أكدتو دراسة لي وكيزليك وبيونسمن وجو 

Bailenson & Ju, 2016)  في أن مقدار استرجاع الطالب لممعمومات يعتمد عمى
( إلى 2017ما توصمت دراسة أحمد نظير )حضور المعمم المرئي في المحاضرات، ك

أن استخدام التوجيو اإللكتروني المرئي لممواقف التعميمية من قبل المعمم في بيئة 
الفصل المقموب ساعد عمى تنمية التحصيل واإلنخراط في التعمم والفيم العميق لدى 

 طالب تكنولوجيا التعميم.

مواقف التعميمية من قبل المعمم وبالنسبة لمستوى التوجيو اإللكتروني المرئي لم
فإنو يرتبط بوجود صوت لممعمم أثناء عرض المحتوى التعميمي عبر محاضرات الفيديو، 
 ىذا الصوت يرتبط بتعميق المعمم عمى المحتوى أو مالحظاتو حول المحتوى التعميمي.

 وتظير النتائج أن التوجيو اإللكتروني المرئي لممواقف التعميمية من قبل المعمم
 ,Wu & Chen) المرافق لمعرض التقديمي يولد عبء معرفي أقل عمى الطالب

( أن المحاضرين (Pereira, et al., 2014 ، وتوضح دراسة بريرا وآخرون(2015
وقامت دراسة يفضمون إنشاء مقاطع فيديو باستخدام الميكروفون بداًل من كاميرا الويب، 

عن أثر استخدام  بالكشف  (Lents & Cifuentes, 2009) لينتس وسينفيوتس
( بالمقارنة بالمحاضرات التقميدية PowerPoint+ محاضرات الفيديو )صوت المعمم

 وتوصمت الدراسة إلى ساىمت في زيادة التحصيل الدراسي في مقرر عمم األحياء.

ورغم فاعمية مستوي حضور المعمم )المرئي/ الصوتي( إال أن الدراسات  



 

1065 

 0202نوفمبرـ الحادي والثالثون ـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

حيث يوضح فيورال ر فاعمية بالنسبة لبيئات الفصل المقموب، أكث السابقة لم تحسم أييما
أن وجود وجو المعمم في محاضرات الفيديو قد  (Fiorella & Mayer, 2018) ومياير

أثناء  يكون لو جانب سمبي يتمثل في ال يبني إتصال فعال بين الطالب وبين المعمم
 ,Andrade, Huang & Bohn) وتوصمت دراسة أندراد وىونج وبوىنالعرض، 

إلى أن التوجيو اإللكتروني المرئي لممواقف التعميمية من قبل المعمم المصاحب  (2014
لمعروض التقديمية عبر محاضرات الفيديو يعد أفضل من وجود صورة )حضور المعمم 
المرئي( المصاحب لمعروض التقديمية عبر محاضرات الفيديو وذلك بالنسبة لمحمل 

 المعرفي والجيد العقمي.

ومما سبق فإن ىناك حاجة لتحديد مستوى التوجيو اإللكتروني لممواقف 
حيث ان تقديم مستوى  التعميمية )المرئي/ الصوتي( األنسب لبيئات الفصل المقموب،

التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية )المرئي/ الصوتي( يرتبط بطريقة بثو عبر 
بث مباشر )عند الطمب(، أو في في شكل  و تتنوع أشكال البث محاضرات الفيديو،

 & aranov)صورة مؤتمرات الفيديو، أو في صورة محاضرة مسجمة مسبقًا 

Pivovarov, 2018; Hansen, 2006) ويقتصر البحث الحالي عمى بث ،
المحاضرات المباشرة والمسجمة نظرًا ألنيما أكثر أشكال البث إنتشارًا في بيئات الفصل 

 .المقموب

التفاعل مع الطالب صوتيًا أو كتابيًا أو  ات المباشرة يتيحواستخدام المحاضر 
)Islam, Kim & Kwon ,من أجل تحسين التفاعل وتحصيل المعمومات  مرئيًا مع

إلى فاعمية محاضرات الفيديو المباشرة  (Kim, 2020)، وتوصمت دراسة كيم (2020
كما توصمت دراسة في تنمية ميارات الفيم القرائي والتحصيل في المغة اإلنجميزية، 

في تعميم المغة  zoomإلى فاعمية البث المباشر عبر برنامج  (Ayoub, 2019)أيوب 
المحاضرات التي يسجميا المعمم  اإلنجميزية، بينما المحاضرات سابقة التسجيل بكونيا

، ويمكن mp4خارج الفصل الدراسي ويشاركيا مع الطالب بتنسيق رقمي، مثل: 
 .(Shah, Cox, & Zdanowicz, 2013)أي مكان  الوصول إليا من بعد في

عمى أن الطالب  (Patel, et al., 2019)وقد أكدت دراسة بيتل وآخرون 
يحصمون عمى درجات أعمي في حالة إعادة مشاىدة محاضرات الفيديو أكثر من مرة، 
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وساعدت محاضرات الفيديو سابقة التجييز عمى أن يشعر الطالب بقمق أقل بشأن 
ات داخل الفصل الدارسي، ويمكن لو الرجوع إلييا ومشاىدتيا وقت الحاجة تذكر مالحظ

(Holland, 2014, p268) كما ساعدت محاضرات الفيديو سابقة التجييز عمى أن ،
بقمق أقل بشأن تذكر مالحظات داخل الفصل الدارسي، ويمكن لو  يشعر الطالب

 .(Holland, 2014, p268)الرجوع إلييا ومشاىدتيا وقت الحاجة 

دراسة إلى  )Islam, Kim & Kwon(2020 ,وتوصمت اسالم وكيم وكون 
%( 7.7%( من الطالب يفضمون المحاضرات سابقة التجييز بينما يفضل )53.8أن )

%( كال النوعين، كما توصمت إلى تفوق 30.8المحاضرات المباشرة، في حين يفضل )
رات سابقة التجييز عمى متوسط درجات المجموعة التجريبية التي استخدمت المحاض

متوسط درجات الطالب الذين يستخدمون المحاضرات المباشرة بالنسبة لمتحصيل 
 الدراسي.

( إلى وجود أثر لمفيديو التفاعمي 2020في حين توصمت دراسة محمد والي )
)المباشر( مقابل )المسجل( في التحصيل وميارات التعمم موجو ذاتيًا لصالح الفيديو 

 Griffin, Mitchell)سجل(، وتوصمت دراسة جريفن وميتشل وثمسون التفاعمي )الم

& Thompson, 2009)  إلى تفوق المجموعة التجريبية التي استخدمت نمط البث
 المباشر مقارنة بالمجموعة التجريبية التي استخدمت نمط البث المسجل.

 ,Schnee, Ward, Philips, Torkos)وقارنت دراسة شيني وآخرون 

Getzik, 2019)-y, Tataronis & FelixMullakar  بين استخدام محاضرات
الفيديو المسجمة وبين حضور المحاضرات في الفصل الدراسي في التحصيل والميارات 
اآلدائية، وتوصمت إلى تفوق الطالب الذي حضروا المحاضرات في الميارات اآلدائية 

مة في التحصيل الدراسي، في حين تفوق الطالب الذي شاىدوا محاضرات الفيديو المسج
 ,Leinonen, Laitala)وذلك يختمف مع ما توصمت إليو دراسة دراسة لينون وآخرون 

Pirttilahti, Niskanen, Pesonen & Anttonen, 2020)  بين محاضرات الفيديو
المسجمة والمباشرة بالنسبة لتحصيل الطالب، وتوصمت الدراسة إلى عدم وجود فروق 

 يو المسجمة والمباشرة بالنسبة لمتطبيق البعدي لالختبار التحصيمي.بين محاضرات الفيد

( أنو ىناك مشكمة توجو الطالب 338، 2008وقد حدد وليد يوسف إبراىيم )
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في تعمم الميارات اآلدائية وذلك لعدم توافر معممين مؤىمين بشكل كاٍف وقمة اإلمكانات 
وتفاصيل دقيقة لمميارة، حيث ال  المتاحة، خاصة تمك الميارات التي تحتوي عمى أجزاء

يتمكن الطالب مع تزايد عددىم في العرض العممي من مشاىدة واستيعاب ىذه األجزاء 
والتفاصيل الدقيقة ليذه الميارة، كذلك فإن األمر يحتاج إلى ممارسة الطالب ليذه 
عادة المحاولة حتى يصل  الميارات عممًيا، وتعرف أخطائيم خالل ىذه الممارسات وا 

 األداء إلى مستوى اإلتقان.

وتكمن أىميتيا في وبكون ميارات البرمجة الييكمية تعد أحد الميارات اآلدائية 
كونيا طريق إليصال األفكار من اإلنسان الذى يتكمم ويفكر بمغة غنية فى الييكل 
مبيمة فى المعنى إلى جياز الكمبيوتر الذى يستعمل لغة عديمة الييكل دقيقة المعنى، 

البرمجة قواعد محددة بالمغة التي اختارىا المبرمج، وكل لغة ليا خصائصيا التي  وتتبع
عمرو تميزىا عن األخرى وتجعميا مناسبة بدرجات متفاوتة لكل نوع من أنواع البرامج )

 (.35، 2009القشيرى، 

وينظر إلى البرمجة الييكمية بكونيا المفتاح األساسي لتنمية ميارات حل 
ية، وأيضًا ميارات القرن الحادي والعشرين، مثل: اإلبداع، والتفكير المشكالت الحاسوب

الناقد، وحل المشكالت، والتواصل، والتعاون، والميارات اإلجتماعية بين الثقافات، 
 .(Yıldız, Durak & Güyer, 2018)واإلنتاجية والقيادة والمسؤولية 

ت منفصمة، لكن وتعتبر البرمجة الييكمية والتفكير الحسابي عموًما ميارا
البرمجة الييكمية تتطمب استخدام حل المشكالت الحاسوبية وغالًبا ما تستخدم لتعميميا 

(Lye & Koh 2014 والبرمجة ىي عممية كتابة التعميمات البرمجية التي توّجو ،)
الكمبيوتر ألداء بعض اإلجراءات، في حين أن حل المشكالت الحاسوبية ىو "منيجية 

 .(Barr & Stephenson 2011, 47)لحل المشكالت" 

الطالب األنشطة أثناء تدريس البرمجة الييكمية والمنتجات التي  ويمارس
يطورنيا بعد تعمم البرمجة تساىم في تطوير قدراتيم عمى حل المشكالت وبالتبعية 

 ,.Denner, Et Al)لدييم  تساعد في تطوير ميارات حل المشكالت الحاسوبية

ام األدوات والبرامج البرمجية المختمفة يساىم في تطوير ، لذلك فإن استخد(2012
ميارات حل المشكالت وحل المشكالت الحاسوبية، حيث تساعد تمك األدوات في تعبير 
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الطالب عن أفكارىم بشكل إبداعي وتطوير ميارات في استخدام تكنولوجيا المعمومات 
(Fields, Et Al., 2014.) 

قة لمتفكير عبر المشاكل لموصول إلى ويعد حل المشكالت الحاسوبية طري
الخطوات األساسية التي يمكن أن تؤدي إلى الحل، بحيث تساعد في تطوير قدرات 

فيي مدخل لحل المشكالت , ((McClelland & Grata, 2018 وحدود الطالب
بطريقة تعتمد عمى استخدام الكمبيوتر، بحيث يمكن تطبيق منيج حل المشكالت إلى 

 .(Barr & Stephenson, 2011, 51)تعمم" جميع موضوعات ال

وجوىر حل المشكالت الحاسوبية يتضمن تقسيم المشكالت المعقدة إلى 
مشكالت فرعية مألوفة يمكن التحكم فييا )تحميل المشكمة(، باستخدام سمسمة من 
الخطوات )الخوارزميات( لحل المشكالت، ومراجعة كيفية يمكن استخدام ىذا الحل في 

مماثمة )التجريد(، وأخيًرا تحديد ما إذا كان الكمبيوتر يمكنو مساعدتنا في المشكالت ال
 & Yadav, Hong) حل ىذه المشكالت بكفاءة أكبر )التشغيل اآللي(

Stephenson, 2016). 

ويساعد حل المشكالت الحاسوبية في بناء الميارات التي يحتاجيا الطالب 
امل مع المشكالت المعقدة، والمثابرة في بجميع مستوياتو، بما في ذلك "الثقة في التع

التعامل مع المشكالت الصعبة، وتحمل الغموض، والقدرة عمى التعامل مع المشكالت 
المفتوحة، والقدرة عمى التواصل والعمل مع اآلخرين، لتحقيق أىداف معينة أو إيجاد 

ية ، كما يمكن لمطالب استخدام حل المشكالت الحاسوب(Wing, 2016)حل مشترك" 
لتوسيع تفكيره أو تفكيرىا إلى ما وراء الحل الواضح، بحيث تتاح الفرصة لمتفكير خارج 
إطار الفصول الدراسية، وىذا من شأنو تشجيع الطالب عمى المبادرة واإلبتكار 

(Sanford & Naidu, 2016). 

وتؤدي ميارات حل المشكالت الحاسوبية بما تشتمل عميو من ميارات دورًا 
وير الميارات األساسية المستخدمة في المواد العممية المختمفة كالعموم ميًما في تط

والرياضيات، مثل حل المشكالت والتفكير المنطقي والتفكير التحميمي والتفكير اإلبداعي 
حل المشكالت الحاسوبية عمى إمتالك الطالب األدوات الالزمة  وكذلك تساعد ميارات

 & Barr, Harrison)ة المعمومات بسيولة ويسر الستخدام المفاىيم األساسية لمعالج

Conery, 2011). 
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وتظير الدراسات السابقة اإلتجاه المتزايد نحو حل المشكالت الحاسوبية، حيث 
( إلى اإلتجاه (Tang, Chou & Tsai, 2020أشارت دراسة تانج وشاو وتاسي 

السنين، حيث اشارات المتزايد لممقاالت العممية المتعمقة بحل المشكالت الحاسوبية عبر 
 246( بمغت المقاالت )2012وحتى  2006إلى أنو في خالل الفترة الزمنية من )

مقالة(، في حين أنو بمغت عدد المقاالت العممية الميتمة بحل المشكالت الحاسوبية في 
مقالة( وىذا يظير مدى اإلىتمام المتزاد نحو  469( )2018وحتى  2013الفترة بين )

 . لحاسوبيةحل المشكالت ا

متالك الطالب لميارات حل المشكالت الحاسوبية سوف يساعدىم عمى  وا 
اإللمام بميارات القرن الحادي والعشرين، لذك فإن من الضروري أن يتم تدريس ميارات 

 .Buitrago-Florez, Et Alحل المشكالت الحاسوبية في المراحل التعميمية المختمفة 

2017).) 

عمى  ديد من الدراسات عمى ضرورة تدريب الطالبوفي ضوء ذلك فقد أكدت ع
عمى  (Wing, 2014)ميارات حل المشكالت الحاسوبية، حيث أشارت درسة وينج 

ضرورة تعميم ميارات حل المشكالت الحاسوبية لجميع الطالب تمامًا مثل القراءة 
 ,Kongوالكتابة والميارات الرياضية األساسية، وكذلك أكدت دراسة كوند وشيو ولي )

Chiu & Lai, 2018 عمى ضرورة تدريب الطالب عمى ميارات حل المشكالت )
الحاسوبية وذلك لضمان تحقيق تعميم يتوافق مع متطمبات القرن الحادي والعشرين بما 
يمكنيم من حل المشكالت باستخدام التكنولوجيا واإلبداعي، وكذلك تشير دراسة إلى 

لحاسوبية من شأنو أن يتذكر الطالب ما تدريب الطالب عمى ميارات حل المشكالت ا
تعمموه من األنشطة السابقة، والبناء عمى عمميم وعمل اآلخرين في إبتكار شىء جديد 

 (.(Kong, 2016أكثر تعقيدًا وأفضل تصميًما 

ومن منطمق وجود اختالف اآلراء حول تحديد أفضل مستوى لمتوجيو 
حاضرات الفيديو في بيئة الفصل اإللكتروني لممواقف التعميمية )صوتي/ مرئي( بم

مسجل/ مباشر( وعدم تعرض ىذه الدراسات ) وتفاعميا مع نوع البث المقموب
الستخداميم في إطار تفاعميا معًا، وذلك فيما يتعمق بتأثيرىما عمى كل من التحصيل 
الدراسي وميارات حل المشكالت الحاسوبية، ومن ىنا نبعت مشكمة البحث وبالتالي 
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اء البحث الحالي بيدف الوقوف عمى النمط األنسب مستوى لمتوجيو الحاجة إلجر 
وتفاعمو مع  اإللكتروني لممواقف التعميمية بمحاضرات الفيديو في بيئة الفصل المقموب

 .المالئم لحضور المعمم نوع البث

 مشكمة البحث:

الباحث الثاني كمدرس بقسم نظم  من خالل الخبرة التخصصية لمباحثين، وعمل
مات اإلدارية وتدريسو لمقرر أساسيات البرمجة الييكمية المقررة عمى طالب المعمو 

الحظ تدني درجات الطالب في االختبارات  الفرقة األولى بقسم نظم المعمومات،
التكوينية خالل المحاضرات، ووجود شكوى من عدم قدراتيم عمى أداء الميارات العممية 

ام الباحثان بعمل دراسة استكشافية طبقت المحددة، ولمتأكد من وجود ىذه المشكمة ق
بقسم نظم المعمومات اإلدارية وذلك في صورة  طالبا من طالب الفرقة األولى( 02) عمى

مقابالت غير مقننة مع الطالب، بيدف قياس مدى تحقيق أىداف المقرر، وأتضح من 
مية الييك خالل الدراسة االستكشافية وجود ضعف لدى الطالب في ميارات البرمجة

وبالتالي أنعكس ذلك عمى درجاتيم في مقياس حل المشكالت الحاسوبية الذي قام 
الباحثان بتطبيقو عمي الطالب في المحاضرات، وجاءت نتائج الدراسة االستكشافية 

 كالتالي:

 ( من أفراد العينة اإلسكتشافية عمى لدييم مشكمة في تعمم ميارات 18أجمع )%
 البرمجة الييكمية.

 ( 92أشار)%  من الطالب عمى عدم كفاية الوقت المخصص لمتدريب عمى ىذه
 .الميارات

 ( من الطالب عمى أىمية استخدام محاضرات الفيديو عبر بيئة 18أكد )%
 الفصول المقموبة.

واتفقت نتائج المقابالت والدراسة اإلستكشافية مع ما توصمت إليو الدراسات 
في ميارات البرمجة، ومنيا دراسة  السابقة من وجود ضعف لدى طالب نظم المعمومات

وقد  (2016؛ أحمد عبد المنعم، 2017؛ إسماعيل حجاج، 2020)أحمد األلفي، 
أوصوا بضرورة العمل عمى تنمية ميارات البرمجة الييكمية من خالل المستحدثات 

 التكنولوجية المختمفة.
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من  وفي ضوء ما توصمت إليو الدراسات السابقة من فاعمية الفصول المقموب
 ,Van Vliet, et al., 2015; Saulnier)تنمية المعارف والميارات اآلدائية، ومنيا: 

2015; McLaughlin, et al., 2014) ونظرًا ألن الفصول المقموبة تعتمد بشكل ،
أساسي عمى تقديم محاضرات الفيديو، والتي تؤكد الدراسات السابقة، ومنيا: 
(Vajoczki, et al., 2011; Owston, et al., 2011; Luna & Cullen, 

2011; Traphagan, et al., 2010) 

ونظرًا ألن محاضرات الفيديو تشتمل عمى متغيرات ىامة تؤثر في اكتساب 
الميارات، ومنيا المرتبطة بأنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية في ىذه 

( 2017نظير )المحاضرات، ومنيا )المرئي/ والصوتي(، حيث توصمت دراسة أحمد 
إلى أن استخدام التوجيو اإللكتروني المرئي لممواقف التعميمية من قبل المعمم في بيئة 
الفصل المقموب ساعد عمى تنمية التحصيل واإلنخراط في التعمم والفيم العميق لدى 

عمى وجود  (Li, et al., 2016)طالب تكنولوجيا التعميم، وتوصمت دراسة لي وأخرون 
جيو اإللكتروني المرئي لممواقف التعميمية من قبل المعمم في اإلحتفاظ أثر كبير لمتو 

عمى وجود أثر  (Day, et al., 2006)بالمعمومات، كما توصمت دراسة داي وأخرون
كبير لمتوجيو اإللكتروني المرئي لممواقف التعميمية من قبل المعمم يؤدي إلى زيادة 

حضور المعمم في الصوتي في محاضرات احتفاظ الطالب بالمعمومات وذلك بالمقارنة ب
 & Lents) ، وأكدت دراسة لينتس وسينفيوتسPowerPointالفيديو المتضنة 

Cifuentes, 2009)  أثر كبير استخدام لمتوجيو اإللكتروني المرئي لممواقف عن وجود
التعميمية من قبل المعمم بالمقارنة بالمحاضرات التقميدية وتوصمت الدراسة إلى ساىمت 

 زيادة التحصيل الدراسي في مقرر عمم األحياء. في

كما أن محاضرات الفيديو الرقمية ببيئة الفصل المقموب يتم نشرىا )مباشرة/ 
مسجمة( فإن ىناك اختالف حول أنسب نوع لنشر محاضرات الفيديو، حيث توصمت 

( فقد توصمت إلى وجود أثر لمفيديو التفاعمي )المباشر( 2020دراسة محمد والي )
قابل )المسجل( في التحصيل وميارات التعمم موجو ذاتيًا لصالح الفيديو التفاعمي م

إلى أن  ).Islam, et al(2020 ,)المسجل(، كما توصمت دراسة اسالم وأخرون 
%( 7.7%( من الطالب يفضمون المحاضرات سابقة التجييز بينما يفضل )53.8)

نوعين، وأيضًا توصمت دراسة %( كال ال30.8المحاضرات المباشرة، في حين يفضل )
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إلى تفوق الطالب الذي حضروا  (Schnee, et al., 2019)شيني وآخرون 
المحاضرات في الميارات اآلدائية في حين تفوق الطالب الذي شاىدوا محاضرات 
الفيديو المسجمة في التحصيل الدراسي، وكذلك توصمت دراسة جريفن وأخرون 

(Griffin, et al., 2009)  ق مجموعة التجريبية التي استخدمت نمط البث إلى تفو
 المباشر بالمقارنة بالمجموعة التجريبية التي استخدمت نمط البث المسجل.

 & Hsin)كما أن ىذا البحث يأتي إستجابة لما أكدتو دراسة ىوسن وسيجاس

Cigas, 2013)  من ضرورة إجراء مزيد من الدراسات حول محاضرات الفيديو وذلك
ندرة في الدراسات التي تناولت تأثيرىا عبر بيئة الويب، وتأسيسًا عمى ما نظرًا لوجود 

سبق ارتكزت مشكمة البحث الحالي في وجود قصور في الجوانب المعرفية واألدائية 
لميارات البرمجة الييكمية وحل المشكالت الحاسوبية لدى طالب نظم المعمومات 

خالل تحديد النمط األنسب لمتوجيو  اإلدارية، ويحاول البحث معالجة ىذا القصور من
نوع النشر )مسجل/  اإللكتروني لممواقف التعميمية )مرئي/ صوتي( في إطار تفاعمو مع

بداللة الجوانب المعرفية مباشر( بمحاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب 
 .واآلدائية لميارات البرمجة الييكمية وحل المشكالت الحاسوبية

 لمتصدي لمشكمة البحث فإنو يحاول اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:ث: أسئمة البح

)مرئي/  ما أثر التفاعل بين أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية
صوتي( ونوع النشر )مسجل/ مباشر( بمحاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل 

ت الحاسوبية لدى طالب وحل المشكال المقموب في تنمية ميارات البرمجة الييكمية
 ؟نظم المعمومات اإلدارية

 ويتفرع من السؤال الرئيس السابق األسئمة الفرعية التالية:

 اإلدارية؟ المعمومات نظم ما ميارات البرمجة الييكمية الواجب توافراىا لدى طالب .8

ما المعايير الالزمة لتصميم محاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب  .0
 النشر ونوع( صوتي/ مرئي) ألنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية وفقاً 

وحل المشكالت الحاسوبية  مباشر( في تنمية ميارات البرمجة الييكمية/ مسجل)
 اإلدارية؟ المعمومات نظم لدى طالب

 ما التصميم التعميمي لمحاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب وفقاً  .3
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/ مسجل) النشر ونوع( صوتي/ مرئي) و اإللكتروني لممواقف التعميميةألنماط التوجي

 وحل المشكالت الحاسوبية لدى طالب مباشر( في تنمية ميارات البرمجة الييكمية

 اإلدارية؟ المعمومات نظم

)مرئي/ صوتي(  ما أثر التفاعل بين أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية .8
( بمحاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب ونوع النشر )مسجل/ مباشر

في تنمية الجانب المعرفي لميارات البرمجة الييكمية لدى طالب نظم المعمومات 
 اإلدارية؟

)مرئي/ صوتي(  ما أثر التفاعل بين أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية .5
بيئة الفصل المقموب  ونوع النشر )مسجل/ مباشر( بمحاضرات الفيديو الرقمي في

في تنمية الجانب األدائي لميارات البرمجة الييكمية لدى طالب نظم المعمومات 
 اإلدارية؟

)مرئي/ صوتي(  ما أثر التفاعل بين أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية .8
ونوع النشر )مسجل/ مباشر( بمحاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب 

 ميارات حل المشكالت الحاسوبية لدى طالب نظم المعمومات اإلدارية؟ في تنمية

وحل المشكالت  ىدف البحث إلى تنمية ميارات البرمجة الييكمية أىداف البحث:
 اإلدارية من خالل ما يمي: المعمومات نظم الحاسوبية لدى طالب

 تحديد قائمة بميارات البرمجة الييكمية الواجب توافراىا لدى طالب نظم .1
 المعمومات اإلدارية.

تحديد قائمة بالمعايير الالزمة لتصميم محاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل  .0
 ونوع( صوتي/ مرئي) ألنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية المقموب وفقاً 

وحل المشكالت  مباشر( في تنمية ميارات البرمجة الييكمية/ مسجل) النشر
 .اإلدارية المعمومات نظم الحاسوبية لدى طالب

 تحديد التصميم التعميمي لمحاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب وفقاً  .3

/ مسجل) النشر ونوع( صوتي/ مرئي) ألنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية

 وحل المشكالت الحاسوبية لدى طالب مباشر( في تنمية ميارات البرمجة الييكمية

 .اإلدارية ماتالمعمو  نظم
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)مرئي/  الكشف عن أثر التفاعل بين أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية .8
صوتي( ونوع النشر )مسجل/ مباشر( بمحاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل 
المقموب في تنمية الجانب المعرفي لميارات البرمجة الييكمية لدى طالب نظم 

 .المعمومات اإلدارية

)مرئي/  أثر التفاعل بين أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية الكشف عن .5
صوتي( ونوع النشر )مسجل/ مباشر( بمحاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل 
المقموب في تنمية الجانب األدائي لميارات البرمجة الييكمية لدى طالب نظم 

 .المعمومات اإلدارية

)مرئي/  التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية أنماط الكشف عن أثر التفاعل بين .8
صوتي( ونوع النشر )مسجل/ مباشر( بمحاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل 

لدى طالب نظم المعمومات  المقموب في تنمية ميارات حل المشكالت الحاسوبية
 .اإلدارية

 تكمن أىمية البحث الحالي في: موجية إلى جيات أىمية البحث:

  بطريقة  أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية عرض الحالي البحث يتناول
الطالب ومساعدتيم عمى تنمية  جديدة تتناسب مع نوع النشر وذلك لتمبية احتياجات
 تحصيميم ومياراتيم في ميارات البرمجة الييكمية.

 رفع مستوى حل المشكالت الحاسوبية لطالب نظم المعمومات اإلدارية من خالل 
تزويد مصممى ومطوري محاضرات الفيديو الرقمي ببيئة الفصول المقموب 
بإرشادات فيما يتعمق بأنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية ونوع النشر 

 .األنسب لتنمية ميارات البرمجة الييكمية 

 واضحة لتحسين ميارات البرمجة الييكمية  إرشادات وتوجييات يقدم البحث الحالى
 .نظم المعمومات اإلدارية عبر محاضرات الفيديو ببيئة الفصول المقموبة لطالب

   اإلستفادة من مقياس حل المشكالت الحاسوبية الذي أعده الباحثان في البحث
 .الحالي، نظرًا لندرة ىذا المقياس في مجال تكنولوجيا التعميم

 األخيرة السنوات في التربوية والدراسات المؤتمرات من العديد لتوصيات االستجابة 

فتح المجال أمام دراسات بحثية أخرى تيتم بأساليب تصميم الفصول المقموبة ب
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تعزيز اإلفادة منيا في الواقع التعميمي وزيادة وعي المجتمع األكاديمي بمتغيرات 
 . محاضرات الفيديو الرقمية ببيئة الفصول المقموبة

 حاضرات الفيديو الرقمية تبني مؤسسات التعميم الجامعي بأنماط متنوعة من م
تناسب بيئة الفصول المقموبة لإلرتقاء بالمستوى المعرفي والمياري لطالب التعميم 

 الجامعي.

 التربوي والمجال التكنولوجي المجال في المتخصصين بو ينادى لما االستجابة 

 التطورات لمواكبة التعميم في التكنولوجية المستحدثات دمج ضرورة من

 .التكنولوجية

 سعى البحث الحالي إلى التحقق من الفروض التالية: روض البحث:ف

( بين متوسطات درجات 0.05ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ) .8
طالب المجموعات التجريبية األربعة يرجع إلى أثر التفاعل بين أنماط التوجيو 

مباشر( )مرئي/ صوتي( ونوع النشر )مسجل/  اإللكتروني لممواقف التعميمية
بمحاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب عمى االختبار التحصيمي في 

 التطبيق البعدي.

( بين متوسطات رتب درجات 0.05ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ) .0
طالب المجموعات التجريبية األربعة يرجع إلى أثر التفاعل بين أنماط التوجيو 

)مرئي/ صوتي( ونوع النشر )مسجل/ مباشر(  لتعميميةاإللكتروني لممواقف ا
عمى بطاقة المالحظة في  بمحاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب

 التطبيق البعدي.

( بين متوسطات رتب درجات 0.05ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ) .3
ين أنماط التوجيو طالب المجموعات التجريبية األربعة يرجع إلى أثر التفاعل ب

)مرئي/ صوتي( ونوع النشر )مسجل/ مباشر(  اإللكتروني لممواقف التعميمية
بمحاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب عمى مقياس حل المشكالت 

 الحاسوبية في التطبيق البعدي.

 أقتصر البحث الحالي عمى:حدود البحث: 

لى بقسم نظم المعمومات اإلدارية بمعيد عينة من طالب الفرقة األو حدود بشرية:  -1
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 .المدينة العالي لإلدارة والتكنولوجيا

محافظة  -شبرامنت -معيد المدينة العالي لإلدارة والتكنولوجياحدود مكانية:  -0
 .الجيزة

ميارات البرمجة الييكمية بمقرر أساسيات البرمجة الييكمية لمفرقة حدود موضوعية:  -3
 ومات اإلدارية.األولى بقسم نظم المعم

تم تطبيق تجربة البحث في الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي حدود زمنية:  -4
0281/0282. 

 استخدم الباحثان المنيجين التاليين:منيج البحث: 

لمعالجة اإلطار النظري ونتائج الدراسات والبحوث  :الوصفي المنيج المسح .8
لقاء الضوء عمى  السابقة لمتعرف بالمتغيرات محل البحث ووصفيا وتشخيصيا وا 

جوانبيا وجمع البيانات الالزمة عنيا ودراستيا وتحميميا، وصواًل إلى ميارات 
وفقًا  تصميم محاضرات الفيديو ببيئة الفصل المقموبالبرمجة الييكمية، ومعايير 

)مرئي/ صوتي( ونوع النشر )مسجل/  لمتوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية
 .مباشر(

أنماط  : لمتعرف عمى أثر التفاعل بين المتغيرين المستقمينالتجريبيالمنيج  .0
)مرئي/ صوتي( ونوع النشر )مسجل/  التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية

عمى المتغيرات التابع  مباشر( بمحاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب
دائي وحل المشكالت )ميارات إنتاج البرمجة الييكمية بجانبييا المعرفي واآل

 . الحاسوبية( لدى طالب نظم المعمومات اإلدارية

 متغيرات البحث:

 يشتمل ىذا البحث عمى متغيرين مستقمين ىما:المتغير المستقل:  -أ

 :متغير أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية، ولو نمطان ىما 

o مرئي 

o صوتي 

 النشر، ولو نوعان ىما: متغير نوع 

o المباشر. 
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o المسجل. 

 المتغيرات التابعة:  -ب

 التحصيل المعرفي المرتبط بميارات البرمجة الييكمية. 

 األداء المياري المرتبط بميارات البرمجة الييكمية. 

 حل المشكالت الحاسوبية. 

 التصميم شبو التجريبي لمبحث:

في ضوء المتغيرين المستقمين لمبحث تم استخدام التصميم شبو التجريبي 
وذلك في ضوء  (Factorial Design 2*2)سم التصميم العاممي المعروف با

 ( التصميم شبو التجريبي لمبحث.1المتغيرات المستقمة لمبحث، ويوضح جدول )

 (2*2 العاممي التصميم) لمبحث التجريبي التصميم( 1) جدول

  اإللكتروني التوجيو أنماط 

 

 النشر نوع 

 المرئي اإللكتروني التوجيو

 ميةالتعمي لممواقف

 الصوتي اإللكتروني التوجيو

 التعميمية لممواقف

 (3) مجموعة (1) مجموعة المباشر

 (4) مجموعة (2) مجموعة المسجل

 :وىي تجريبية مجموعات أربع عمى يحتوى البحث ىذا أن( 1) جدول من ويتضح

 (.مباشر) ونوعو التعميمية لممواقف المرئي اإللكتروني التوجيو(: 1) المجموعة 

  (.مسجل) ونوعو التعميمية لممواقف المرئي اإللكتروني التوجيو(: 2) عةالمجمو 

 (.مباشر) ونوعو التعميمية لممواقف الصوتي اإللكتروني التوجيو(: 3) المجموعة 

 (.مسجل) ونوعو التعميمية لممواقف الصوتي اإللكتروني التوجيو(: 4) المجموعة 

 تم إعداد األدوات التالية: أدوات البحث:

 :تمثمت فيما يمي: وات جمع البياناتأد )أ(

وفقًا لمتوجيو اإللكتروني  قائمة معايير محاضرات الفيديو ببيئة الفصل المقموب .8
 .لممواقف التعميمية )مرئي/ صوتي( ونوع النشر )مسجل/ مباشر(

 .قائمة ميارات البرمجة الييكمية .0

 :تمثمت فيما يمي :أدوات المعالجة التجريبية( ب)
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و ذات التوجيو اإللكتروني المرئي لممواقف التعميمية من قبل محاضرات الفيدي .8
 المعمم تنشر بشكل مباشر.

محاضرات الفيديو ذات التوجيو اإللكتروني المرئي لممواقف التعميمية من قبل  .0
 المعمم تنشر بشكل مسجل.

محاضرات الفيديو ذات التوجيو اإللكتروني الصوتى لممواقف التعميمية من قبل  .3
 ر بشكل مباشر.المعمم تنش

محاضرات الفيديو ذات التوجيو اإللكتروني الصوتى لممواقف التعميمية من قبل  .8
 المعمم تنشر بشكل مسجل.

 :تمثمت فيما يمي )ج( أدوت القياس: 

اختبار تحصيمي موضوعي إلكتروني لقياس الجانب المعرفي لميارات البرمجة  .8
 (.الييكمية )إعداد الباحثان

 (.المياري لميارات البرمجة الييكمية )إعداد الباحثانبطاقة مالحظة األداء  .0

 (.إعداد الباحثان) مقياس حل المشكالت الحاسوبية .3

 البحث وفق الخطوات اآلتية: سارت إجراءات: إجراءات البحث

اىتمت  ياإلطالع عمى األدبيات والدراسات السابقة ذات الصمة بالبحث، والت -8
 . بمتغيرات البحث

؛ تصميم محاضرات الفيديو الرقمية في بيئة الفصل المقموب قائمة بمعايير إعداد -0
جراء التعديالت الالزمة. مجموعة من الخبراء والمتخصصين ىوعرضيا عم  ، وا 

وعرضيا ؛ إعداد قائمة بميارات البرمجة الالزمة لطالب نظم المعمومات اإلدارية -3
جراء التعديالت الالزمة.مجموعة من الخبراء والمتخصصين ىعم  ، وا 

نتاج أدوات المعالجة التجريبية )محاضرات الفيديو ذات التوجيو ت -8 صميم وا 
اإللكتروني المرئي لممواقف التعميمية من قبل المعمم تنشر بشكل مباشر، 
محاضرات الفيديو ذات التوجيو اإللكتروني المرئي لممواقف التعميمية من قبل 

إللكتروني المرئي تنشر بشكل مسجل، محاضرات الفيديو ذات التوجيو ا المعمم
لممواقف التعميمية من قبل المعمم تنشر بشكل مباشر، محاضرات الفيديو ذات 
التوجيو اإللكتروني المرئي لممواقف التعميمية من قبل المعمم تنشر بشكل مسجل(، 
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جراء التعديالت الالزمة.   وعرضيما عمى مجموعة من الخبراء والمتخصصين، وا 

عمى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال إعداد أدوات البحث؛ وعرضيا  -5
جراء  المناىج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعميم لمتأكد من صالحيتيا لمتطبيق، وا 

 التعديالت الالزمة، والتحقق من الصدق والثبات بيا.

 إجراء التجربة األساسية لمبحث وفق الخطوات اآلتية:  -8

 .اختيار عينة البحث 

 لتصميم شبو التجريبي لمبحث.تقسيم عينة البحث وفق ا 

 .تطبيق أدوات البحث قبمًيا 

 .تنفيذ التجربة األساسية لمبحث 

 .تطبيق أدوات البحث بعدًيا 

( صوتي/ مرئي) أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية بين قياس أثر التفاعل -7

 المقموب الفصل بيئة في الرقمي الفيديو بمحاضرات( مباشر/ مسجل) النشر ونوع

 نظم طالب لدى وحل المشكالت الحاسوبية الييكمية البرمجة ميارات تنمية في وأثره

 .اإلدارية المعمومات

 مناقشة النتائج وتحميميا وتفسيرىا. -1

 تقديم التوصيات والمقترحات. -2

 مصطمحات البحث:

  :يمكن تعريفيا إجرائيًا بأنيا: الوعاء اإللكتروني الذي يتم فيو بيئة الفصول المقموبة
لدى طالب نظم المعمومات  تدريب طالب تبدال إجراءات المحاضرة بعممياتاس

عمى الميارات األدائية لمبرمجة الييكية وحل المشكالت الحاسوبية،  اإلدارية
باستخدام محاضرات الفيديو الرقمية القائمة عمى التوجيو اإللكتروني لممواقف 

مية المعارف والميارات )المرئي/ الصوتي( بيدف تن التعميمية من قبل المعمم
 .األدائية لمبرمجة الييكمية وحل المشكالت الحاسوبية

  :يمكن تعريفيا إجرائيًا بأنيا: مجموعة لقطات فيممية يتم محاضرات الفيديو الرقمي
ويعالجيا رقميًا باستخدام برامج مونتاج وتسجيل الفيديو، ويستخدميا  يمتقطيا المعمم

إلى المحتوى المناسب لتنمية المعارف والميارات في توجيو طالب نظم المعمومات 
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بثيا و األدائية المرتبطة بميارات البرمجة الييكمية وحل المشكالت الحاسوبية
 )مسجل/ مباشر(.

 يمكن تعريفيا إجرائيًا بأنيا: التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية من قبل المعمم :

الفيديو بحيث يقوم بإرشادىم  أسموب تفاعل وتواصل المعمم مع الطالب من خالل
إلى المحتوى المناسب لتنمية المعارف والميارات اآلدائية المرتبطة بميارات 
البرمجة الييكمية وحل المشكالت الحاسوبية، ويكون ىذا الحضور في نمط مرئي 

 أو صوتي.

 ب يمكن تعريفيا إجرائيًا بأنيا: أسمو : التوجيو اإللكتروني المرئي لممواقف التعميمية
من خالل  مع الطالب في صورة مرئية بحيث يوجييم تفاعل المعمم وتواصمو

الفيديو إلى المحتوى المناسب لتنمية المعارف والميارات اآلدائية المرتبطة بميارات 
 .البرمجة الييكمية وحل المشكالت الحاسوبية

 نيا: يمكن تعريفيا إجرائيًا بأ: التوجيو اإللكتروني الصوتي لممواقف التعميمية
أسموب تفاعل وتواصل المعمم مع الطالب في صورة صوتية بحيث يوجو المعمم 
من خالل )صوت+ عرض تقيديمي( بحيث يقوم بإرشادىم إلى المحتوى المناسب 
لتنمية المعارف والميارات اآلدائية المرتبطة بميارات البرمجة الييكمية وحل 

 .المشكالت الحاسوبية

  :المرتبط بالمعارف  التعميمي المحتوىا إجرائيًا بأنيا: يمكن تعريفيالنشر المباشر
والميارات اآلدائية المرتبطى بيا لميارات البرمجة الييكمية وحل المشكالت 

 وتقديميا فيديو لقطات شكل في نشره مباشره عبر شبكة الويب يتم الحاسوبية الذي

 لطالب نظم المعمومات في نمط مرئي أو صوتي. المعمم بواسطة

 المرتبط بالمعارف  التعميمي المحتوىيمكن تعريفيا إجرائيًا بأنيا: المسجل:  النشر
 يتم الذي والميارات اآلدائية لميارات البرمجة الييكمية وحل المشكالت الحاسوبية

لطالب نظم المعمومات في  المعمم بواسطة وتقديميا فيديو لقطات شكل في تسجيمو
 نمط مرئي أو صوتي.

  حل  يمكن تعريفيا إجرائيًا بأنيا: قدرة الطالب عمى: بيةحل المشكالت الحاسو
 وتخزين وتحميل تفسير المشكالت المرتبطة بميارات البرمجة وذلك من خالل
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 مع جنب إلى جنبا وتنظيميا إلييا والوصول المتاحة والبيانات المعمومات واستخدام

 .فكيروالتكامل الميارات الكمبيوترية وميارات الت المعمومات من غيرىا

  :يمكن تعريفيا إجرائيًا بأنيا: قدرة الطالب عمى التعامل ميارات البرمجة الييكمية
بسرعة وسيولة ويسر مع العمل عمى  vb.netمع برنامج فيجول بيسك دوت نت 

 حل المشكالت من خالل التعامل مع خرائط التدفق والخورازميات.

 اإلطار النظري لمبحث:

مس محاور، حيث المحور األول: دور يتضمن اإلطار النظري لمبحث خ
بيئة التعمم المقموب في تنمية ميارات البرمجة الييكمية وحل المشكالت الحاسوبية، 
ويتناول المحور الثاني: دور محاضرات الفيديو في تنمية ميارات البرمجة الييكمية وحل 

جيو التو المشكالت الحاسوبية، في حين يتناول المحور الثالث: تأثير مستويات 
بمحاضرات الفيديو لتنمية  اإللكتروني لممواقف التعميمية من قبل المعمم )مرئي/ صوتي(

ميارات البرمجة الييكمية وحل المشكالت الحاسوبية، وكذلك فإن المحور الرابع: يتناول 
لتنمية ميارات البرمجة الييكمية  نشر محاضرات الفيديو )المسجمة/ مباشرة(تأثير أنماط 

ت الحاسوبية، وأخيرًا يتناول المحور الخامس: العالقة بين ميارات وحل المشكال
 :البرمجة الييكمية وحل المشكالت الحاسوبية

المحور األول: دور محاضرات الفيديو ببيئة الفصل المقموب في تنمية ميارات 
 :البرمجة الييكمية وحل المشكالت الحاسوبية لدى طالب نظم المعمومات اإلدارية

 يمي:ويتضمن ما 

لدى طالب نظم المعمومات  أوال ـ توظيف محاضرات الفيديو ببيئة الفصل المقموب
 :اإلدارية

تسجيالت محتوى المحاضرة التي قام بيا المعمم  تتمثل محاضرات الفيديو في
)وليس شرط أثناء النشر الحي لممحاضرة( والتي يحتوى عمى جوانب تعميمية من 

، أو ىي عبارة عن (Meehan & McCallig, 2019) المحتوى التعميمي المقرر
مجموعة من المقطات الرقمية المتتالية التي تم تسجيميا لمشاىدتيا الحقًا عبر استخدام 

(، في حين أنيا قد تمثل وسيمة لنشر 2018األجيزة الرقمية النقالة )سميمان حرب، 
افة محتوى المحاضرات المسجمة، وتشتمل عمى صوت المعمم، وجانب مرئي، باإلض
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ترجمة النصوص(  -معمومات عن المحتوى -إلى وجود نص )أنماط توجيو ـ تمميحات
، أو تستخدم لتسجيل فيديو (Chauhan & Goel, 2017)وذلك في حزمة واحدة 

لمحاضرة أو مؤتمر أو عرض تقديمي يقدمو أستاذ المقرر بيدف تقديم المفاىيم 
 Scagnoli, McKinney) الطالباألساسية والمعمومات واألمثمة وذلك لتعزيز تعمم 

& Moore-Reynen, 2015) أو يمكن انتاجيا في صورة التسجيالت الصوتية ،
تحميميا ومشاىدتيا وقت فراغيم  من والمرئية لممحاضرات الحية، بما يمكن الطالب

(Yoon, et al., 2014) . 

مكانية  وتتسم محاضرات الفيديو بإمكانية التحكم في محتواىا وتجزئتيا، وا 
التحكم في السرعة واأللوان، وأساليب اإلنتقال، كذلك إدراج أو حذب مؤثرات حركية أو 

الطالب لممعمومات الخفية نتيجة سرعة وتيرة  بصرية أو صوتية أخري، بما يمفت انتباه
 (.2017حركة الصور والرسوم )طارق غيث، زينب حامد، محمد خميس، 

 Chen)بما يمي: ات اإلداريةوتختص محاضرات الفيديو لطالب نظم المعموم

&Thomas, 2020; Robertson & Flowers, 2020; Ou, Joyner, Goel, 

2019; Andrew, Ruth & Christiaan, 2014, 67) : إمكانية الوصول المباشر
إلى أي جزء من محتويات المحاضرة، إمكانية تحزين مقاطع الفيديو وحفظيا 

يب المقاطع التي تم تحزينيا وعرضيا والتغيير واستدعائيا بطريقة فورية، إمكانية تجر 
ضافة التأثيرات االنتقالية عمييا، إمكانية التقديم واإلرجاع، إمكانية اإليقاف  فييا، وا 
والتشغيل، إمكانية المونتاج، إمكانية إضافة تذييالت لمحاضرات الفيديو، إمكانية إضافة 

التعميمية، العرض  معمومات إضافية يمكن لمطالب عرضيا في ضوء تفضيالتو
الديناميكي: حيث يتصف بأنو متعدد الحواس، حيث يشتمل محتوى الفيديو عمى 
نصوص وصور، ورسوم متحركة ومقاطع فيدي متغيرة عبر خط الزمن )محمد عطية، 

(، التفاعمية: حيث يتيح لمطالب التحكم في المحتوى والتواصل مع اآلخرين، 2018
، التذييالت: (Baldwin & ching, 2017)منتج  ويساعدىم في بناء معارفيم بشكل

حيث يمكن لممعمم ترك مالحظات تحتوى عمى معمومات إثرائية حول الفيديو التعميمي، 
 تقييم/  والتصويت ومناقشتيا بحرية الفيديو مقاطع عمى التعميق لمطالب كما يمكن

 &Mitrovic, Dimitrova, Lau, Weerasinghe)التوضيحية  التعميقات

Mathews, 2017). 
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 التنقل في محاضرات الفيديو في إتاحة إمكانية التحكم عناصر وبذلك تساعد

 السرعة تقميل/ وزيادة واإليقاف المؤقت واإليقاف التشغيل طريق عن المحتوى وعرض

وبذلك فإنيا تتيح لطالب نظم المعمومات  الشاشة ملء وضع إلى والتبديل الصوت وحجم
 أيًضا االتصال، ويمكن عدم وضع في وعرضو مختمفة تنسيقاتب الفيديو تنزيل اإلدارية

 مواقع عبر المحتوى التعميمي في المسجمين غير لمطالب الفيديو محاضرات إتاحة

تساعد محاضرات الفيديو , كما (Chauhan & Goel, 2017) األخرى الفيديو مشاركة
ة الطالب عمى أداء عمى تنمية نواتج التعمم وزيادة معدالت األداء وتعمل عمى مساعد

 ,Breneiser, Rodefer & Tost, 2018; Green)مياميم التعميمية بشكل فعال 

Pinder-Grover & Millunchick, 2012)، 

إلى أن إضافة  (Luzón & Letón, 2015) وأوضحت دراسة لوزون وليتون
يديو النص المتحرك عمى محاضرات الفيديو أكثر فائدة لمتعمم بالمقارنة بمحاضرات الف

 (Ozan & Ozarslan, 2016)غير متضمنة النصوص المتحركة، وتوصمت دراسة 
إلى الطالب يستكممون فقط محاضرات الفيديو القصيرة، في حين أنو عند تقديم 
محاضرات الفيديو الطويمة فإنو ال يستكممون مشاىدتيا ويستخدمون استراتيجية )تمرير 

األمام( وبالتالي ال يحصمون عمى كامل  المحتوى بالضغط عمى زر إلى الخمف أو إلى
التي أكدت  (Kim, et al., 2014) معمومات المحاضرة، وىذا ما توصمت إليو دراسة

عمى تقديم مقاطع محاضرات الفيديو طويمة المدة أدت إلى إرتفاع تسرب الطالب من 
 مشاىدة المحاضرة، حيث أغمق الطالب الفيديو وتوقفوا عن مشاىدتو.

إلى: محاضرات الفيديو المصممة بأسموب ع محاضرات الفيديو وتتعدد أنوا
صورة داخل صورة، حيث تكون الصورة األساسية لمسبورة وتكون الصورة المشتقة منيا 

محاضرات الفيديو القائمة عمى تصوير الجزء األعمي من ، و لممعمم وىو يقوم بالشرح
فيديو عن قرب لموحة الرسم مع ، ومحاضرات الفيديو القائمة عمى إلتقاط المعمم )الرأس(

 .(chan & wu, 2015)ظيور صوت المعمم فقط 

 ـ نظريات التعمم المرتبط بمحاضرات الفيديو لطالب نظم المعمومات اإلدارية: ثانيا

 :وتتضمن النظريات التالية

، وىي نظرية ترتبط بفيم العمميات النظرية المعرفية لتعمم الوسائط المتعددة -أ
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 ,Clark & Mayer)رق التي قد يساعد بيا الفيديو التعمم أو يعيقوالمتضمنة والط

2016; Mayer, 2014) بدمج نموذج  ، وبتطبيق مبادئ النظرية الثالثة يقوم الطالب
عقمي لمادة جديدة مدمجة مع معارفيم السابقة. يحدث "التعمم اليادف" من خالل 

أجل أن يحدث التعمم، ال نحتاج المشاركة المناسبة في جميع ىذه العمميات الثالث، من 
فقط إلى تخزين المعرفة في ذاكرتنا طويمة المدى ولكن أن نكون قادرين عمى استعادتيا 

 .(Clark & Mayer, 2016) وتطبيقيا

وىناك عالقة قوية تجمع بين محاضرات الفيديو وبين النظرية المعرفية لتعمم 
سمعية لمفيديو قنوات المعالجة الوسائط المتعددة، حيث تحفز الطبيعة المرئية وال

المزدوجة لتعزيز التعمم؛ ويتم تخفيف قيود الذاكرة العاممة من خالل القدرة عمى اإليقاف 
المؤقت واإلرجاع ومشاىدة الفيديو بشكل متكرر؛ بما يوفر الفيديو فرًصا لمتفاعل مع 

أن يكون  المواد الجاذبة، من خالل التفاعل اليقظ مع محتوى الفيديو، والذي يمكن
 .(Schreiber, Fukuta & Gordon, 2010)منظًما ومتكاماًل مع الفيم السابق 

توضح نظرية معالجة المعمومات أن التعمم محكوم نظرية معالجة المعمومات:  -ب
بطريقة استقبال المعمومات، وكيفية استرجاعيا، فالتعمم المنبي عمى المعنى يدوم، وليذا 

بخبراتو السابقة، وأن تميل المعمومات الجديدة إلى األمور يجب ربط ما يتعممو الطالب 
(، ويتم 2007الحسية التي يسيل عميو أن يدركيا، وأن تربط بالواقع )عبداهلل األسمري، 

 Sensoryمعالجة المعمومات لدى الطالب بثالثة مكونات ىي: الذاكرة الحسية 

Memory  الممسية،  –السمعية  –وىي المستقبل األول لممدخالت الحسية )البصرية
....( من العالم الخارجي ويصعب في الذاكرة الحسية تفسير جميع المدخالت 

عدم القدرة عمى  (:2020واستخالص المعاني لألسباب التالية )السيد أبو خطوة، 
االنتباه الى جميع المدخالت الحسية معا نظًرا لكثرتيا وقصر زمن بقائيا في الذاكرة، 

المدخالت الحسية غير ميم بالنسبة لمفرد مما يدفعو إلى تجاىميا  وقد يبدو كثير من
وعدم االنتباه ليا، وبعض المدخالت الحسية قد تبدو غامضة أو غير واضحة، ولذلك 

 تتالشى بسرعة.

التي يتم تنميتيا من خالل محاضرات الفيديو ببيئة  ميارات البرمجة الييكميةـ  ثالثا
 :يوتتضمن ما يم:  الفصل المقموب



 

1085 

 0202نوفمبرـ الحادي والثالثون ـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

تعتمد ميارات البرمجة عمى قدرة المبرمج عمى كتابة برنامج كمبيوتر معين 
بدرجة عالية من السرعة والدقة واإلتقان بحيث يعطى ىذا البرنامج النتائج الصحيحة 

(، وتيدف البرمجة الييكمية كما يراىا خالد 2009المطموبة منو )محمود األسطل، 
نشاء ( إلى محاكاة الطبي23-22، 2010يونس ) نشاء واجية رسومية بسرعة، وا  عة، وا 

وتمر كتابة البرنامج بمغة البرمجة بعدة مراحل تشمل التالى العديد من التطبيقات، 
مرحمة البرمجة المرئية، ومرحمة كتابة الشفرة،  :(2007)محمد قاوجى، محمد عطرى، 

 .ومرحمة االختبار

)مسمم يوسف، إسالم  ويمكن تقسيم لغات البرمجة إلى مستويين أساسيين وىما
( ىما: لغات البرمجة ذات المستوى المنخفض، وليا نوعين أساسيين، 2019جابر، 

، والمغة الرمزية أو لغة التجميع، أما المستوى  (Machine Language) لغة اآللة
وىي لغات قريبة من لغات اإلنسان، والبد أن يتم  الثاني: المغات العالية المستوى:

عد كتابتيا إلى لغة اآللة حتى يتسنى لمحاسب اآللي فيميا، وتتم عممية تحويل برامجيا ب
 .(Compiler) التحويل بواسطة مترجم خاص بالحاسب

ويتم توظيف البرمجة فى إيصال األفكار من اإلنسان الذى يتكمم ويفكر بمغة 
غنية فى الييكل مبيمة فى المعنى، إلى الحاسب الذى يستعمل لغة عديمة الييكل 

ة المعنى، وتوظف قدرات الكمبيوتر وممحقاتو، كأن يسيل حل المسائل وعمل دقيق
تنمية قدرات وميارات التفكير ، باإلضافة إلى النمذجة وتطوير وحدات نسقية لمتدريس

المنطقى لدى الطالب نتيجة مرورىم بخطوات تشبو خطوات حل المشكالت أو خطوات 
 .(Kirsten, 2006, p83)؛ (David, 2012, p 68) تنمية التفكير

وأكدت عديد من الدراسات عمى فاعمية استخدام محاضرات الفيديو في تنمية 
 الفيفي ميارات البرمجة وحل المشكالت الحاسوبية، حيث توصمت دراسة سمطان

 تنمية في الرقمية المنصات عبر التشاركية الفيديو إلى وجود أثر كبير لمقاطع (0202)

إلى وجود أثر  (0282) عبداهلل توصمت دراسة عبداهللالروبوت، كما  برمجة ميارات
البرمجة، كما توصمت  ميارات بعض تنمية في" متصل -مجزأ" الرقمي كبير لمفيديو
 تنمية ( إلى فاعمية الفيديو التفاعمي في0281) مصطفى أحمد وأحمد دراسة عمرو

 الشيئية. البرمجة ميارات
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ي يتم تنميتيا من خالل محاضرات الت حل المشكالت الحاسوبيةميارات ـ  رابعا
 :وتتضمن ما يمي:  الفيديو ببيئة الفصل المقموب

في " مجموعة من ميارات التفكير  ميارات حل المشكالت الحاسوبية تتمثل
العميا، تعتمد عمى خطوات يمكن إتباعيا لحل المشكالت من خالل خمس ميارات 

والتقويم، والتعميم، والمحاكاة، ولكل فرعية، وىي: ميارة التفكير الخوارزمي، والتحميل، 
 (.5، 2020ميارة ما يدل عمييا من مؤشرات" )المشيراوي، صيام، 

بكونيا: مدخل لحل المشكالت يركز  وتحدد ميارات حل المشكالت الحاسوبية
 ,Rodríguez)عمى التكامل بين التفكير الناقد ومفاىيم الكمبيوتر والتكنولوجيا الرقمية 

Et Al., 2020, p2) وفييا يتم حل المشكالت الصعبة من خالل تقسيميا إلى ،
يدل  بما, وذلك  (Mcclelland & Grata, 2018, p32)مشكالت صغيرة يسيل حميا

التوظيف لمتفكير الحاسوبي، كما ترجع أىمية حل المشكالت الحاسوبية إلى كونيا من 
وسائل متنوعة مثل السيل تنميتيا من خالل انخراط الطالب في برمجة الحاسوب عبر 

 Lye & Koh)تصميم المواقع والنمذجة وأدوات تحميل البيانات في العموم والروبوتات 

ويساعد حل المشكالت الحاسوبية في بناء الميارات التي يحتاجيا الطالب , (2014
بجميع مستوياتيا، بما في ذلك: الثقة في التعامل مع الميام المعقدة، والمثابرة في 

المشكالت الصعبة، وتحمل الغموض، والقدرة عمى التعامل مع المشكالت التعامل مع 
 ,Barr المفتوحة، التواصل والعمل مع اآلخرين لتحقيق ىدف أو حل مشترك

Harrison& Conery, 2011)) كما يساعد إمتالك الطالب لميارات حل ،
نشاء تكنولوجيا ي أي مجال وأنظمة وأدوات حديثة ف المشكالت الحاسوبية عمى تصميم وا 

لى (Yadav, Gretter, Good, & Mclean, 2017من مجاالت المستقبل ) ، وا 
تغيير آراء المعممين نحو عموم الحاسب ويساعدىم عمى استخدامو في حل المشكالت 

 (Morreale & Joiner, 2011)الصعبة 

من خالل العديد من الدراسات  ميارات حل المشكالت الحاسوبية  وحددت
؛ ودراسة المشيراوي وصيام  (Ansu & Cansu, 2019)زو وكانزو مثل: دراسة ان

 & Barr)(، ودراسة بار وسيفنسون 2018(، ودراسة الجويعد والعبيكان )2019)

Stephenson, 2011) :ويمكن توضيح ىذه الميارات كالتالي ، 
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وىي عممية تجعل من السيل التفكير في مشكمة : Abstractionميارة التجريد  -1
نظام معين من خالل تقميل التفاصيل واألرقام والمتغيرات غير الميمة، وبالتالي ما أو 

 . يؤدي ذلك إلى الوصول إلى حل أفضل وبشكل مباشر لمشكمة ما

وتيدف ىذه الميارة إلى  :Problem Decompositionميارة تقسيم المشكمة  -2
أصغر وأكثر قابمية تحميل المشكمة، بحيث يتم تفكيك المشاكل وتقسيميا إلى مكونات 

لمفيم، وترتبط بميارة حل المشكمة، والتي توضح أنو ولكي يتم حل المشكمة ينبغي القيام 
 (.Spector & Park, 2012بمستويات عالية من التفكير واالستجابة )

 & ,Pretz, Naples)وتتضمن عممية حل المشكالت سبعة مراحل، وىي 

Sternberg, 2003)( :1( تحديد المشكمة )3( التعريف والتمثيل العقمي لممشكمة، )2 )
( 5( تنظيم المعرفة فيما يتعمق بالمشكمة، )4تطوير إستراتيجية لحل المشكمة، )

( 7( مراقبة التقدم نحو اليدف، )6تخصيص الموارد المعنوية والمادية لحل المشكمة، )
 التقييم الدقيق لحل المشكمة.

وىو سمسمة من الخطوات : Algorithmic Thinkingميارة التفكير الخوارزمي  -3
التي يجب إتباعيا بترتيب معين لحل مشكمة ما، فعندما تتبع اإلرشادات الموجودة في 
وصفة ما، فأنت في جوىرىا تنفذ خورازمية، وذلك من خالل التعبير عن حل لمشكمة 
في شكل خوازمية، والتي تجعل العممية قابمة لمتكرار، وتشمل ميارات التفكير 

تحديد الخطوات الالزمة وتنظيميا في خطة لحل  خوارزمي عمى المؤشرات التالية:ال
مشكمة ما، التظيم المنطقي لمبيانات والمعمومات، وتحديد الحمول الممكنة واختبارىا 

 وتنفيذىا.

والتعميم ىي عممية تكييف الحمول أو : Generalizationميارة التعميم  -4
ول لمشاكل مختمفة، حتى لو كانت المشاكل مختمفة، الخوارزميات المصاغة لتقديم حم

تحديد التعميم الذي تم التوصل إليو،  وتشمل ميارات التعميم عمى المؤشرات التالية:
واختبار التعميم من اجل التحقق من صحتو، والقدرة عمى تطبيق تفسير معين عمى 

 ظواىر أو مواقف أخرى مشابيو.

لخوارزميات المشكمة عمى أجيزة الكمبيوتر ىي تكوين ا :Automationاآللية  -5
 والموارد التكنولوجية لتكون قابمة لمتطبيق بكفاءة عمى المشكالت األخرى.
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وتعني القدرة عمى تقييم العمميات، من حيث الكفاءة  :Evaluationالتقييم  ميارة -8
 واستخدام الموارد، والقدرة عمى التعرف عمى النتائج وتقييميا.

التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية من قبل المعمم ني: مستويات المحور الثا 
بمحاضرات الفيديو لتنمية ميارات البرمجة الييكمية وحل المشكالت  )مرئي/ صوتي(

 :الحاسوبية لدى طالب نظم المعمومات اإلدارية

 لطالب نظم  أىمية مستوى التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية من قبل المعمم -1
 في محاضرات الفيديو: المعمومات اإلدارية

التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية ىو أسموب تفاعل وتواصل المعمم، وتكرار 
، (Kassinger, 2004) مساىماتو في مناقشات الفصل وفي التواصل مع الطالب

و إلى وينقسم التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية من قبل المعمم في محاضرات الفيدي
ثالثة مكونات أساسية، التصميم، وتسييل المناقشات والمعرفة التوجييية، بالنسبة لمكون 
التصميم، من المتوقع أن يقوم فيو المعمم بإنشاء أنشطة صريحة وضمنية تتوافق 
وأىداف التعمم المستيدفة، وبالنسبة لمكون تسييل المناقشات ففيو يقوم المعمم باستخدام 

وتعزيزه،  ة لمحفاظ عمى التواصل مع طالب نظم المعمومات اإلداريةاإلشارات المفظي
ويعمق مباشرة عمى مناقشات الطالب أثناء التعمم بيدف تحفيزىم الستكمال التعمم، أما 
المكون الثالث التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية من قبل المعمم )المعرفة 

مباشرة لمطالب ويشارك معارفو مع الطالب، التوجييية(، وفيو يقوم المعمم بتوجيو رسالة 
ويستخدم فيو المعمم عديد من وسائل االتصال المباشر سواء الصوتي أو النصي أو 

 ,Kuznetcova, Lin & Glassman, 2020; Anderson, Liam)المرئي 

Garrison & Archer, 2001). 

 (Zilka, Cohen & Rahimi, 2018) في حين يوضح زيمك وكوىين ورىيمي

أن مفيوم التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية من قبل المعمم يتضمن ثالثة أبعاد، 
شخصية المعمم، والتي تشمل أسموب الكتابة والتعميقات التي قد تكون جذابة أو بعيدة، 
أو نقض، وتشمل الشخصية أيًضا خصائص المعمم كقائد، وأسموب االتصال، 

لمعمم في محاضرات الفيديو وفي المشاركات والخصائص اإلجتماعية التي يخمقيا ا
العامة؛ حيث تعمل تمك الخصائص عمى تشجيع التفاعل بين الطالب؛ واستخدام 
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المنتدى إلجراء مناقشة مع الطالب وبين بعضيم البعض؛ وتمك الخصائص تناسب 
المعمم كقائد اجتماعي، وأسموب تدريس المعمم، حيث يتم التعبير عنو خالل عرض 

محتوى التعمم ومدى تضمينيا ألساليب تدريس مختمفة ومتنوعة تستيدف تحقيق المعمم ل
 األىداف التعميمية.

والتوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية من قبل المعمم في محاضرات الفيديو 
يأتي لتفسير كيفية االتصال والتفاعل بين الطالب والمعمم، ويستيدف تكوين عالقات 

، ويقمل التوجيو اإللكتروني (Oztok & Brett, 2011)التعمم تعاونية ىادفة في بيئة 
لممواقف التعميمية من قبل المعمم من إكتساب الطالب لممفاىيم الخاطئة حول أنفسيم 
وحول عممية التعمم، حيث يؤدي الحوار بين المعمم والطالب إلى دعم الطالب وتمبية 

(، ويستمزم (Zilka, et al., 2018 احتياجاتيم وزيادة شعورىم بالتواجد االجتماعي
التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية من قبل المعمم النشر بانتظام عمى لوحة المناقشة، 

 (Pratt, 2003والرد في الوقت المناسب، وبناء التفاعالت الجيدة عبر اإلنترنت 

Pallof &.) 

إلى أن أىم  (Sheridan & Kelly, 2010)وتوصمت دراسة شريدن وكيمي 
مؤشرات تحقيق التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية من قبل المعمم لفاعميتو في 
محاضرات الفيديو أن يأتي استجابة الحتياجات الطالب، وتوقيت تقديميا لمطالب، كما 

إلى أن التوجيو  (Wermeskerken & Gog, 2017)توصمت ورمسكيركين وجوج 
عمم يساعد الطالب عمى زيادة االنتباه أثناء اإللكتروني لممواقف التعميمية من قبل الم

 التعمم عبر محاضرات الفيديو.

العالقة بين مستوى التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية من قبل المعمم )مرئي/  -2
 :وميارات البرمجة وحل المشكالت الحاسوبية لطالب نظم المعمومات اإلداريةصوتي( 

)الصوتي( في  مواقف التعميمية من قبل المعمميؤدي مستوى التوجيو اإللكتروني لم
إلى زيادة في التحصيل األكاديمي وميارات حل المشكالت  محاضرات الفيديو

 & Day, Foley)توصمت دراسة داي وفولي وكتروموني ، حيث الحاسوبية

Catrambone, 2006) . 

ي مقاطع كما أن التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية من قبل المعمم المرئي ف
الفيديو يؤدي إلى زيادة التحصيل الدراسي وبقاء أثر التعمم، وقد توصمت دراسة أحمد 
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( إلى أن استخدام التوجيو اإللكتروني المرئي لممواقف التعميمية من قبل 2017نظير )
المعمم في بيئة الفصل المقموب ساعد عمى تنمية التحصيل واالنخراط في التعمم والفيم 

 ب تكنولوجيا التعميم.العميق لدى طال

( أن المحاضرين يفضمون (Pereira, et al., 2014 وتوضح دراسة بريرا وآخرون
وقامت دراسة لينتس إنشاء مقاطع فيديو باستخدام الميكروفون بداًل من كاميرا الويب، 

عن أثر استخدام محاضرات  بالكشف (Lents & Cifuentes, 2009)  وسينفيوتس
( بالمقارنة بالمحاضرات التقميدية وتوصمت PowerPoint+ الفيديو )صوت المعمم

 الدراسة إلى ساىمت في زيادة التحصيل الدراسي في مقرر عمم األحياء.

أن تكون في شكل نشر مباشر )عند الطمب(، أو في صورة مؤتمرات الفيديو، 
 ,aranov & Pivovarov, 2018; Hansen) أو في صورة محاضرة مسجمة مسبقاً 

يقتصر البحث الحالي عمى نشر المحاضرات المباشرة والمسجمة نظرًا ألنيما ، و (2006
 .أكثر أشكال النشر إنتشارًا في بيئات الفصل المقموب

إلى وجود أثر كبير (Yildiz-Durak, 2020) وتوصمت دراسة يمديزدورك
( التي تتسم بالتوجيو اإللكتروني Scratch، سكراتش Aliceألدوات البرمجة )اليس 

واقف التعميمية من قبل المعمم عمى تنمية اإلنخراط في التعمم والتفكير التأممي لمم
وميارات حل المشكالت، وميارات حل المشكالت الحاسوبية، وأيضًا توصمت دراسة 

( إلى وجود أثر كبير البرمجة باستخدام (Cederqvist, 2020سيدرجيفست 
التعميمية من قبل المعمم عمى تنمية  المايكروبايت في ضوء التوجيو اإللكتروني لممواقف

المفاىيم التكنولوجية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية، كما توصمت دراسة ساكير وشاىين 
إلى وجود أثر كبير  (Çakır, Şahin, Balci & Vergili, 2020)وبالسي وفيرجيل 

عمى تنمية لبرمجة الروبوت في التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية من قبل المعمم 
الكفاءة الذاتية وميارات حل المشكالت الحاسوبية وتقبل التكنولوجيا لدى المعممين أثناء 

 الخدمة.

في تنمية   نشر محاضرات الفيديو )المسجمة/ مباشرة( توظيف أنواع: المحور الثالث
لدى طالب نظم المعمومات  ميارات البرمجة الييكمية وحل المشكالت الحاسوبية

 :اإلدارية
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تتمثل في الفيديوىات التي تتسم بتوافر عنصر  :محاضرات الفيديو المسجمة -1
 المرونة من حيث زمان حدوث التعمم، حيث يعرض المحتوى التعميمي مصحوب

بالصوت، والصورة، والفيديو المسجل في الوقت الذي يختاره الطالب بنفسو )محمد 
 (.2020والي، 

 تسجيمو يتم الذي التعميمي المحتوى: نياأ عمى المسجمة الفيديو محاضرات وتعرف

 متنوعة تعميمية منصات عبر لمطالب المعمم بواسطة وتقديميا فيديو لقطات شكل في

(Cilesiz, 2015). 

وتوفر محاضرات الفيديو المسجمة المرونة لمطالب، حيث يمكنيم من مراجعة 
 ,Danielson)الفيديو وتوضيح المفاىيم المعقدة والعمل في ضوء سرعتيم الخاصة 

Preast, Bender, & Hassall, 2014)أنيا المسجمة الفيديو محاضرات ، وتمتاز 

 معممين إلى الحاجة تقميل إلى يؤدي وذلك مشاىدتيا، الطالب من كبير لعدد تتيح

 ىذه تكون ذلك ومع الطالب، من كبير لعدد واحد معمم استخدام يمكن حيث متعددين،

 (.(Cilesiz, 2015 فعالة المحاضرات

ويمكن إجراء المحاضرات المسجمة باستخدام مجموعة من تطبيقات سطح 
المكتب، وعادًة ما يسجل برنامج إلتقاط الصوت جنًبا إلى جنب مع حركة المؤشر أو 
الكتابة أو أي نشاط آخر عمى الشاشة داخل عرض أجزاء المعمومات مثل 

PowerPoint (Kim, 2009)جمة بوجود مصادر ، وتمتاز محاضرات الفيديو المس
تعميمية متنوعة، تعمل عمى ممىء فجوات التعمم التي تغفميا المحاضرات وجيًا لوجو 

(Saunders & Hutt, 2012). 

تشغيميا عدة مرات حسب الحاجة، كما  ويمكن لطالب نظم المعمومات اإلدارية
ة يمكن تخطي أو تسريع أجزاء من المحاضرة، مع إمكانية إيقاف المحاضرة عند نقط

معينة والرجوع إلييا بعد فترة، لتدوين مالحظات أو لمبحث عن معمومات إضافية، 
مكانية الدراسة بشكل منفرد أو في مجموعة صغيرة أو كبيرة حسب متطمبات الطالب،  وا 

 ,Bacro) باإلضافة إلى إمكانية متابعة المحاضرات في وجود ظرف عائمي أو مرضي

2015; Bati, et al., 2013; Ealy, 2013; Gorissen et al., 2012). 

 الطالب أن( Mendoza, Caranto & David, 2015) دراسة وكشفت

 دوافعيم تعزيز عمى تساعدىم ألنيا المسجمة الفيديو محاضرات تكنولوجيا يتفاعمون مع
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 .أفضل بشكل المفاىيم تعمم عمى وساعدتيم التعميمي،

يديوىات التي يتواجد فييا وتتمثل في الف نشر محاضرات الفيديو المباشرة: -2
المشاركين في نفس الوقت مع اختالف أماكن تواجدىم، وتتيح ىذه الفيديوىات 
لممشاركين التعمم من بعضيم البعض، فضاًل عن التعاون مع ميسر التعمم لمحصول 
عمى المساعدة، كما تساعد الطالب في اإلجابة الفورية عمى األسئمة المطروحة )محمد 

ويعمل المعمم في ىذه المحاضرات عمى أن يأخذ دور المؤدي بصورة  (.2020والي، 
 (.Calk, et al., 2007أكثر فاعمية من أجل إشراك الطالب في المحاضرة )

وتمتاز محاضرات الفيديو المباشرة بإتاحة الفرصة لممعمم في التحكم في تسمسل 
 & Raymond, Atsumbe, Okwori) تسميم الدروس التعميمية في الوقت الفعمي

Jebba, 2016) مع توفير تغذية راجعة فورية، وزيادة مستوى المشاركة: حيث تتيح ،
 محاضرات الفيديو المباشرة ميام أدائية متنوعة ينفذىا طالب نظم المعمومات اإلدارية

 ,Chen, Ko)وتعمل عمى زيادة مشاركة الطالب وتتيح لمطالب خبرات تعميمية أفضل

Kinshuk & Lin, 2005). 

العالقة بين نشر محاضرات الفيديو )مسجمة/ مباشرة( وميارات البرمجة الييكمية  -3
 :لطالب نظم المعمومات اإلدارية وحل المشكالت الحاسوبية

يؤدي نشر محاضرات الفيديو المسجمة والمباشرة إلى زيادة في التحصيل 
 وىفماناألكاديمي وميارات حل المشكالت الحاسوبية، حيث توصمت دراسة ويمينج 

(Wieling & Hofman, 2010)  إلى محاضرات الفيديو المباشرة تساعد عمى
 & Sabtono)تحسين التحصيل الدراسي، وتوصمت دراسة سبانتو ووبونومو

Purnomo, 2015)  إلى فاعمية محاضرات الفيديو المسجمة في تنمية التحصيل
 الدراسي.

,Sharaf,  (Aymanوتوصمت دراسة أيمن وشرف وأحمد وعبد النضر 

Ahmed & Abdennadher, 2018) الكشف عن فاعمية لعبة تفاعمية قائمة  إلى
عمى اإليماءات )وجو الطالب( المسجل من خالل جياز مستشعر في تنمية المفاىيم 
البرمجية وميارات حل المشكالت الحاسوبية لدى األطفال، كما توصمت دراسة شان 

ى الكشف عن فاعمية استراتيجية إل( (Chen, Wu & Sandnes, 2018وساندنس 
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القائمة عمى منصة الويب دينو وتشتمل عمى مقاطع فيديو مسجمة  Bebrasببراس 
عمى تنمية ميارات حل المشكالت الحاسوبية لدى طالب المرحمة الثانوية، بينما دراسة 

( توصمت إلى تعرف أثر بيئة تعمم ذكية 2017نجالء فارس وعبدالروؤف إسماعيل )
ى لقطات فيديو المسجمة قائمة عمى التعمم المنظم ذاتًيا لتنمية ميارات حل تشتمل عم

 .المشكالت الحاسوبية، وتنمية كفاءة الذات المحوسبة لدى طالب تكنولوجيا التعميم

في بيئة  المحور الرابع: تنمية ميارات البرمجة الييكمية وحل المشكالت الحاسوبية
 :اإلداريةلطالب نظم المعمومات  الفصل المقموب

يعزي ظيور مصطمح الفصل المقموب إلى حركتين عالميتين رئيسيتين، 
الحركة األولى ىي التطور التكنولوجي عمى مستوى العالم من ناحية االختراعات 
واألدوات واألجيزة التكنولوجية التي أتاحت بشكل كبير انتقال المعرفة وانتشارىا عمى 

. الحركة الثانية والمرتبطة بشكل كبير بتطور مستوى العالم بأقل تكمفة وبأسرع وقت
سترااألدوات التكنولوجية ىي حركة تطور أساليب  تيجيات نقل المعرفة ومحاولة وا 

 . (Bishop & Verleger, 2013)تفعيميا واالستفادة منيا

مدخل تعميمي ينقل وتعددت تعريفات الفصل المقموب، فيتم تعريفيا بأنيا: 
رج إطار الفصل الدراسي ويجمب األنشطة المنزلية مثل المحاضرات التقميدية خا

 & Uzunboylu) المناقشات ودراسات الحالة وتجارب المحاكاة إلى الفصل الدراسي

Karagozlu, 2017) :تحريك التعمم بحيث يتم عرض عممية ، كما تعرف أيضًا بأنيا
المشاكل  التعمم من خالل تسجيل لممحاضرة في المنزل، ويستخدم وقت الصف في حل

، وكذلك تعرف .(DeMaio & Oakes, 2014, p340) واألنشطة مع توجيو المعمم
يحرك المحاضرات التقميدية خارج إطار الفصول الدراسية بأنيا: مدخل تعميمي يتم فيو 

ويجمب األنشطة المنزلية مثل المناقشات ودراسات الحالة وتجارب المحاكاة في الفصول 
م تحقيق التعمم النشط خالل الفصول الدراسية من خالل الدراسية، ونتيجة لذلك يت

 . (See & Conry, 2014)تسييل المعمم

حيث يدرس طالب نظم  وتتمحور أنشطة الفصل المقموب حول الطالب،
من خالل محاضرات الفيديو التعميمية عبر اإلنترنت خارج الفصل  المعمومات اإلدارية

ن والتفاعل مع الطالب داخل األنشطة الدراسي، وفي الفصل الدراسي يتم التعاو 
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التعميمية داخل الفصل الدراسي، يركز التعمم داخل الفصل عمى التفاعل بين الطالب 
 والعمل عمى إيجاد حمول لممشكالت التعميمية مع توفير المعمم توجيو مناسب لمطالب

(Pavanelli, 2018). 

 & Subramaniam) ولمفصول المقموب خصائص متنوعة، منيا:

Muniandy, 2019; Cheng, Ritzhaupt & Antonenko, 2019; Roehl, 

Reddy & Shannon, 2013; Herreid & Schiller, 2013; Davies, Dean 

& Ball, 2013)  : ستخدام اتحويل الطالب من متمقي سمبي إلى مشارك نشط، و
ارات اختب –واجبات مرئية  –غرف لمعرض  –مدونات  -التكنولوجيا )فيديو تعميمي 

منزلية( لتيسر التعمم، والمرونة في إجراء تبادل بين وقت الحصة ووقت الواجب في 
المنزل، فتصبح الحصة لمواجبات واألنشطة والمنزل لمشاىدة العرض ومراجعة الدرس 

يستخدم وقت الحصة لممساعدة في استيعاب المفاىيم ، و من خالل العرض والمشاىدة
يتقدم الطالب في تعممو حسب قدرتو ، و فكير العمياالمركبة أو في أنشطة ميارات الت

الخاصة )مواجية الفروق الفردية(، وممارسة الواجبات داخل الصف الدراسي يعطي 
المعمم رؤية مستوفية لممستوى الحقيقي لمطالب ويساعد في تشخيص وتحديد أساليب 

ذه الفصول ى، و تعمميم، فيقرر المعمم كيفية مساعدتيم وطرق مشاركتيم بصورة فعالة
تتيح الحوار والمناقشات حيث وجود مدونات أو منصات تعميمية ذات واجية تفاعل 
جيدة مع عرض منزلي يمكن الطالب من المشاركة في جميع النقاشات بين المعمم 
وباقي زمالئو باإلضافة الي ما يحدث في الفصل أثناء ممارسة الميام واألنشطة 

  .والتدريبات الصفية المختمفة

متع الفصل المقموب بعديد من المزايا بما في ذلك ما يمي: إنو شكل مرن من ويت
التعمم، يمكن لمطالب التعمم بالسرعة التي تناسبيم وتحمل مسئولية تعمميم، كما يمكن 

لمطالب إدارة الحمل  لممعممين مراقبة تقدم الطالب في التعمم بشكل أفضل، كما يمكن
 & Karabatak)) قت لكل من المعممين والطالبالمعرفي بطريقة فعالة من حيث الو 

Polat, 2020; Abdullah, Hussin & Ismail, 2020; Long, Cummins& 

Waugh, 2017; Abeysekera & Dawson 2015; Forsey, Low & 

Glance, 2013). 

يتضمن أبسط شكل من أشكال الفصل المقموب استبدال التعمم التقميدي و 
يا الطالب قبل الدخول إلى الفصل، ثم يطمب منيم أن يدخموا بفيديوىات تعميمية يتعمم
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إلى الفصل مستعدين لحل األنشطة والتدريبات العممية التي تكون في صورة مشروعات 
 ,Amresh, Carberry & Femianiأو حل مشكالت مرتبطة بالفيديو الذي تعمموه )

2013.) 

ناولتيا عديد من الدراسات حيث ونظرًا لمميزات العديدة لبيئة الفصل المقموب، فقد ت
ودراسة رمكرشينان  (Phanuwat & Ubol, 2015)توصمت دراسة فانوات وأوبل 

إلى فاعمية الفصل المقموب في تنمية  (Ramakrishnan & Priya, 2016)وبريا 
 ,Bhagat) التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات، كما توصمت دراسة بيجت وأخرون

et. Al, 2016) الستخدام الفصل المقموب في تنمية المفاىيم  ود أثر كبيرإلى وج
إلى وجود أثر كبير لمفصل المقموب   (Vang, 2017)الرياضية، وتوصمت دراسة فانج 

 في تنمية التحصيل الدراسي والكفاءة الذاتية.

بيئة الفصل المقموب، يمكن عرضيا  وىناك عديد من النظريات التي تقوم عمييا
 (:2015مزة، كالتالي )إيياب ح

: والتي تؤكد عمى أىمية الحوار والمناقشة بين الطالب وبعضيم نظرية الحوار - أ
البعض وبينيم وبين المعمم من جية أخرى، وأن الحوار يزيد من فاعمية التعمم 
وبقاء أثره لدى الطالب، وبناء عمى ذلك فالحوار أو المناقشة ليا دور كبير في 

ظر إلى طبيعة سير العممية التعميمية داخل تصميم التعميم بين الطالب وبالن
نمط الفصل الدراسي المقموب نجد أن المناقشة التي تتم بين الطالب بعد 

 .تعرضيم لممحتوى التعميمي تعمق من فيميم لطبيعة ىذا المحتوي

: والتي تتحدث عن: كيف يمكن لوسيط تكنولوجي نظرية الحضور االجتماعي - ب
شعارىم بحضورىم االجتماعي ما، أن يوفر معنى مشترك بين ا لطالب، وا 

الحقيقي وترتكز ىذه النظرية عمى االتصال وعمم نفس االجتماعي، إن نظرية 
 .الحضور االجتماعي تقيس األثر االجتماعي لنموذج االتصال عبر اإلنترنت

: يدعم الفصل المقموب مبادئ النظرية البنائية، حيث أن الطالب ج ـ النظرية البنائية
ول عن التعمم الخاص بو، وتعد النظرية البنائية األساس الفمسفي الذي ىو المسؤ 

ُبنيت عميو استراتيجية الصف المقموب، السيَّما أن الفمسفة البنائية تؤكد عمى 
التعمم الذاتي، والبحث عن المعرفة، والتفاعل معيا، وبنائيا ذاتيًّا، وىنا يكون 
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نشيًطا، يبحث لموصول لمصادر باحثًا و  الطالب في نظم المعمومات اإلدارية
المعمومات، ويجمع البيانات ويحمميا، ليقدم الحل األمثل لممشكمة؛ كما يعتمد 
عمى معرفتو السابقة ليتعمم، ويكون دور المعمم اإلرشاد والتوجيو، وتوضيح 
المفاىيم، ومنظم لبيئة التعمم، وموفر ألدوات التعميم، ومشارك في إدارة التعمم 

 ..(Rajaratnam & Suzanne,2015)وتقويمو

تقدم نظرية التعمم االجتماعي مدخاًل لعمميات التعمم في  :د ـ نظرية التعمم اإلجتماعية
التعميم المقموب من خالل منطمقات النظرية التي تشير إلى أن التعمم يحدث من 
خالل المشاركة مع اآلخرين، وأن تفاعل الطالب مع اآلخرين األكثر معرفة أو 

ر في طريقة تفكيرىم، وتفسيرىم لممواقف المختمفة، وبذلك تعد نظرية قدرة يؤث
التعمم االجتماعي أساسًا لفيم كيف يمكن استخدام التعميم المقموب من خالل 

يمكن أن  في نظم المعمومات اإلدارية المعممين والخبراء لطالبيم، فالطالب
يو المعمومات يكتسب المعرفة إذ تم مساعدتو عمى بناء الييكل الذي يضع ف

 .الجديدة

تركز ىذه النظرية عمى أن التعمم عممية اتصال تعتمد عمى : ىـ ـ النظرية االتصالية
تنوع اآلراء وتبادل المعرفة المتمثمة في المعمومات والبيانات والصور والفيديو، 
فتنوع مصادر التعمم داخل بيئة التعمم المقموب يخمق حافزا ودافعا نحو عممية 

ما يجعمو أكثر قدرة عمى مواصمة واستمرار نشاطو التعميمي، وتوفير التعمم، م
أدوات التشارك المناسبة لممادة المقدمة يحقق أىداف ىذه النظرية، كما أن 
تشجيع الطالب عمى التواصل والمشاركة الفعالة باستخدام األدوات التكنولوجية 

قشة يعطي الطالب المناسبة مثل شبكات التواصل اإلجتماعي أو منتديات المنا
حيزا لمتعبير عن الذات سواء أكان ذلك بشكل متزامن أو غير متزامن )ىيثم 

 (.75، ص2017حسن، 

وباإلضافة إلى النظريات السابقة توجد: نظرية التعمم المرن التي تضع التعميم  
المقموب ضمن التكنولوجيا األساسية التي تعمل عمى تمبية احتياجات الطالب 

 (2013التعمم بمرونة واضحة )ىاشم الشرنوبي،  وتحقيق أىداف

بكونهما  وتحدد العالقة بين ميارات البرمجة الييكمية وحل المشكالت الحاسوبية
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 ما وغالًبا حل المشكالت الحاسوبية استخدام تتطمب البرمجة عمى أن منفصمة، ميارات

 البرمجية يماتالتعم كتابة عممية ىي ، والبرمجة(Lye & Koh 2014) لتعميميا تستخدم

 ىو حل المشكالت الحاسوبية أن حين في اإلجراءات، بعض ألداء الكمبيوتر توّجو التي

 .(Barr & Stephenson 2011, 47)" المشكالت لحل منيجية"

واألنشطة التي يمارسيا الطالب أثناء تدريس البرمجة والمنتجات التي يطورنيا 
مى حل المشكالت وبالتبعية تساعد في بعد تعمم البرمجة تساىم في تطوير قدراتيم ع

، لذلك (Denner, Et Al., 2012)تطوير ميارات حل المشكالت الحاسوبية لدييم 
فإن استخدام األدوات والبرامج البرمجية المختمفة يساىم في تطوير ميارات حل 
المشكالت وحل المشكالت الحاسوبية، حيث تساعد تمك األدوات في تعبير الطالب عن 

 Fields, Etم بشكل إبداعي وتطوير ميارات في استخدام تكنولوجيا المعمومات )أفكارى

Al., 2014.) 

وقد أشارت عديد من الدراسات السابقة أن البرمجة تنمي ميارات حل المشكالت 
إلى التعرف عمى  (Noh & Lee, 2020)الحاسوبية، حيث استيدت دراسة نوح ولي 

ات حل المشكالت الحاسوبية والتفكير اإلبداع لدى أثر البرمجة بالربوت عمى تنمية ميار 
 ,Yildiz Durak) طالب المرحمة اإلبتدائية بكوريا، وتوصمت دراسة يمديزدورك

( عمى Scratch، سكراتش Aliceإلى الكشف عن أثر أدوات البرمجة )اليس  (2020
لحاسوبية االنخراط في التعمم وميارات التفكير التأممي وميارات حل المشكالت ا تنمية

 ,.Sáez-López, Et Alسيث لوبيز وآخرون  كما توصمت دراسة لدى الطالب،

في تنمية حل  Scratch الكشف عن أثر البرمجة باستخدام برنامج(  (2016
اتمتزيدو وتيمادرويس  المشكالت الحاسوبية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية، كما توصمت

(Atmatzidou & Demetriadis, 2016)  أن تدريب الطالب عمى البرمجة إلى
مثل )التجريد، والتعميم، والتفكير  يساىم في تنمية ميارات حل المشكالت الحاسوبية

 & Uşengül)الخوارزمي، وحل المشكالت(، وقد توصمت دراسة يوسنجول ووبياتشي

Bahçeci, 2020)  التعرف عمى أثر الروبوت التعميمي ليجو عمى تنمية التحصيل
 .ميارات حل المشكالت الحاسوبية لطالب الصف الخامسواالتجاىات و 

العالقة بين بيئة الفصول المقموبة وميارات البرمجة  واىتمت الدراسات بتحديد
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( 2018الفيفي ورياض محمد ) وحل المشكالت الحاسوبية، حيث توصمت دراسة يوسف
 بيسك الالفيجو  بمغة الحاسب برمجة تعمم لمفصول المقموبة في إلى وجود أثر كبير

( إلى 2017حجاج ) الحاسب، كما توصمت دراسة إسماعيل برمجة تعمم نحو واالتجاه
العميا،  المعاىد طالب لدى البرمجة ميارات تنمية في وجود أثر كبير لمفصول المقموبة

الفصول  ألستخدام ( فتوصمت كذلك إلى وجود أثر2019الشيرانى ) أما دراسة سعد
أبيا،  بمدينة الثانوية المرحمة طالب لدى الحاسوب برمجة عممت نحو الدافعية في المقموبة

الفصول  ( إلى فاعمية2017) عبدالعزيز الدوسري وأحمد كذلك توصمت دراسة فؤاد
 المعمومات وتكنولوجيا الحاسب مقرر في البرمجة لتعمم الدراسي التحصيل عمى المقموبة

 الثانوي. األول الصف طالب لدى

 النظري: تعميق عام عمى اإلطار

 أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية تناول االطار النظرى فيما سبق

بمحاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب وأثره في تنمية ميارات  ونوع النشر
وحل المشكالت الحاسوبية لدى طالب نظم المعمومات اإلدارية،  البرمجة الييكمية

 يمي: العرض بما واستفاد الباحثان من ىذا

نظم توافرىا لدى طالب  الواجب قائمة ميارات البرمجة الييكمية اشتقاق .8
 .المعمومات اإلدارية

وفقـًا لمتوجيـو اإللكترونـي  محاضرات الفيديو ببيئة الفصل المقموبتحديد معايير  .0
 . )مرئي/ صوتي( ونوع النشر )مسجل/ مباشر( لممواقف التعميمية

وفقًا لمتوجيو اإللكترونـي لممواقـف  بيئة الفصل المقموبمحاضرات الفيديو ب انتاج .3
 . التعميمية )مرئي/ صوتي( ونوع النشر )مسجل/ مباشر(

 إعداد أدوات البحث. .8

 تفسير النتائج التي توصل الييا البحث. .5

 اشتقاق عدد من التوصيات والبحوث المقترحة.  .8

 إجراءات البحث:

اضرات الفيديو ببيئة الفصل تتضمن إجراءات البحث، بناء قائمة معايير مح
لمحاضرات الفيديو  المقموب، وبناء قائمة ميارات البرمجة الييكمية، والتصميم التعميمي
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عداد أدوات البحث، باإلضافة إلى إجراءت تنفيذ تجربة  ببيئة الفصل المقموب، وا 
 البحث، واألساليب اإلحصائية المستخدمة، وفيما يمي توضيح ذلك:

فيما يمي استعراض اإلجراءات التي ة ميارات البرمجة الييكمية: أواًل: إعداد قائم
 استخدمت إلعداد قائمة بالميارات الالزمة لمبرمجة الييكمية:

تيدف القائمة إلى حصر الميارات الرئيسة والفرعية  تحديد اليدف من إعداد القائمة:-أ
 .الالزمة لمبرمجة الييكمية لمجموعة من طالب نظم المعمومات

لتحديد الميارات الرئيسية والفرعية الالزمة لمبرمجة الييكمية  يد محتوى القائمة:تحد-ب
 التي تم تضمينيا في القائمة، قام الباحثان بما يمي:

 االطالع عمى عدد من األدبيات التي تناولت البرمجة الييكمية. .8

 االستعانة بآراء بعض خبراء ومتخصصين تكنولوجيا التعميم. .0

لميارات تم تقسيميا إلى ميارات أساسية، ويتبع كل ميارة وبعد الحصول عمى ا
 أساسية مجموعة من الميارات الفرعية المتعمقة بيا.

تم عرض القائمة في صورتيا األولية عمى مجموعة من  التحقق من صدق القائمة:-ج
ــــات  ــــان تعميق ــــيم، وبعــــد تمقــــي الباحث ــــا التعم الخبــــراء والمتخصصــــين فــــي مجــــال تكنولوجي

مناقشـــاتيم فيمـــا أبـــدوه مـــن مقترحـــات أجـــرى الباحثـــان التعـــديالت؛ وبـــذلك تـــم المحكمــين و 
الخروج بقائمة بميارات البرمجة الييكمية بصورتيا النيائية، وبمغ عدد الميارات الرئيسـية 

 ( ميارة.81( ميارات، والميارات الفرعية )08)

طالب نظم ثانيًا: بناء قائمة معايير محاضرات الفيديو ببيئة الفصل المقموب ل
وفق  محاضرات الفيديو ببيئة الفصل المقموبتم تحديد معايير  :المعمومات اإلدارية

 الخطوات اآلتية:

اليدف العام ىو الوصول إلى قائمة  تحديد اليدف العام من بناء قائمة المعايير: -أ
محاضرات الفيديو ببيئة الفصل بمجموعة من المعايير التي يتم مراعاتيا عند تصميم 

 .مقموبال

قام الباحثان بالرجوع إلى مجموعة من تحديد مصادر اشتقاق قائمة المعايير: -ب
المصادر كقاعدة لبناء قائمة معايير تصميم محاضرات الفيديو ببيئة الفصل المقموب، 
في البحث الحالي، حيث: قام الباحثان باإلطالع عمى بعض البحوث والدراسات العربية 
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 واألجنبية.

من خالل المصادر السابقة قام الباحثان رة المبدئية لقائمة المعايير: إعداد الصو -ج
محاضرات الفيديو ببيئة الفصل المقموب، حيث تمت تصميم بالتوصل لقائمة معايير 

صياغة المعايير في صورتيا المبدئية في صورة عبارات تمثل كل منيا شرطا أساسيا 
ي صياغة عبارات المعيار، وىي أن ينبغي أن يتوافر، وقد تم مراعاة بعض الشروط ف

 تكون واضحة، سميمة لغويًا، أن تكون محددة، وأن تحمل معنى واحد وفكرة واحدة.

جازتيا:-د ولمتأكد من صدق ىذه المعايير، تم إعداد استبانة  صدق قائمة المعايير وا 
( مؤشر، وتم عرضيا عمى مجموعو من المحكمين، وذلك 81( معايير و)8تتكون من )

أخذ آرائيم ومالحظاتيم حول ىذه المعايير، ولقد أبدوا مجموعة من المالحظات  بيدف
منيا تعديل صياغة بعض العبارات، وقام الباحثان بأخذ ىذه التعديالت بعين االعتبار، 
كما قام بكافة التعديالت التي حصل عمييا منيم، سواء باإلضافة أو الحذف أو 

 ، تم تعديل المعايير. التعديل، وفي ضوء اآلراء والمالحظات

كما  المعالجة اإلحصائية الستجابات الخبراء والمتخصصين عمى قائمة المعايير:-ه
تمت معالجة استجابات الخبراء والمحكمين عمى القائمة إحصائيًا لتحديد النسبة المئوية 
لالستجابات والوزن النسبي لكل معيار ومدى أىمية كل معيار من المعايير وذلك من 

رصد استجابات الخبراء والمحكمين حول مدى أىمية كل معيار وذلك عن طريق  خالل
عمل جدول تكراري لكل معيار، وأعطيت فيو االستجابة الكبيرة موافق جدًا )ثالث 
درجات(، واالستجابة المتوسطة موافق )درجتين(، واالستجابة الضعيفة غير موافق 

 )درجة واحدة(.

وبعد إجراء التعديالت الالزمة بناء عمى  مة المعايير:إعداد الصورة النيائية لقائ-و
استجابات الخبراء والمحكمين، تم حذف المعايير المكررة، والتعديل في صياغة بعض 
العبارات، وقد حصمت معظم المعايير من جانب األساتذة والمتخصصين عمى نسبة 

( 8يائي إلى )% وبيذا فقد وصمت قائمة المعايير في شكميا الن80مئوية أعمى من 
  مؤشرًا.( 81معايير و)

لطالب  لمحاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموبالتصميم التعميمي  -ثالثاً 
 :نظم المعمومات اإلدارية
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إلتباع خطواتو  لمتصميم التعميمي، (ADDIE)اعتمد البحث الحالي عمى نموذج 
وب، حيث يتميز ىذا في تصميم محاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقم

 النموذج بما يمي:

 .يختص بتصميم وبناء المواقع اإللكترونية 

 .بساطة التكوين 

 .وضوح الخطوات واحتوائو عمى تغذيو راجعو 

 نجاحًا. تطبيقو في بعض الدراسات األخرى والتي أثبت 

 .اعتماده عمى أسموب النظم واحتوائو عمى المراحل الخمسة لمتصميم التعميمي 

التصميم، مرحمة  لنموذج من خمس مراحل ىي: مرحمة التحميل، مرحمةويتكون ا
 ( مراحل نموذج0التطوير، مرحمة التطبيق، مرحمة التقويم، ويوضح شكل رقم )

"ADDIE ".لمتصميم والتطوير التعميمي 

 لمتصميم والتطوير التعميمي" ADDIE( مراحل نموذج "2شكل )
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ىـــذه المرحمـــة ىـــى نقطـــة البـــدء فـــى : (Analysis) مرحمـــة التحميـــل -المرحمـــة األولـــى
الباحثـــان فــــى ىـــذه المرحمــــة بتحديـــد الحاجــــات التعميميــــة،  خطـــوات النمــــوذج، حيـــث قــــام

محاضـرات الفيـديو وتحديد خصائص عينة البحث، ودراسة الواقع الذي سيتم فيو تطبيـق 
 ومصــادر الــتعمم المتــوفرة والمتعمقــة بموضــوع البحــث، الرقمــي فــي بيئــة الفصــل المقمــوب

 وفيما يمى عرض لخطوات ىذه المرحمة:

والتي  ٌحدد موضوع التعمم من خالل مشكمة البحث تحديد الحاجات التعميمية: -8
تمثمت في تدني ميارات البرمجة الييكمية وحل المشكالت الحاسوبية لدى طالب نظم 
المعمومات، وقد تمثمت أسباب ىذه المشكمة في احتياج الطالب عينة البحث بشكل 

لى التدريب العممي بشكل أكبر من داخل الفصول الدراسية، حيث أن وقت كبير إ
المحاضرة األساسي ال يتسع الستكمال كافة العمميات التدريبية المطموبة، فإن الباحثان 
قد لجأت إلى الفصول المقموب ليتم من خالليا استخدام منصات الفيديو الرقمي في 

في حين يتم استخدام المحاضرات لمتدريب  بث المحتويات المرتبطة بميارات البرمجة
العممي، وفي ضوء أىمية محاضرات الفيديو فأن البحث الحالي يستيدف متغيراتو من 
حيث أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية )مرئي/ صوتي( ونوع النشر 
)مباشر/ مسجل( والكشف عن تأثير ذلك عمى ميارات البرمجة الييكمية وحل 

  ت الحاسوبية لدى طالب نظم المعمومات.المشكال

وقد تم تحديد خصائص : طالب نظم المعمومات اإلداريةتحديد خصائص  -2
 :الطالب فى النقاط التالية

 ( عام.82-81المرحمة العمرية: تتراوح أعمارىم بين ) 

 طالب 802: عدد الطالب. 

 ناث  .نوعيم: ذكور وا 

 تر وشبكة اإلنترنت، وقد تبين القدرة عمى استخدام الكمبيو  يتوفر لدى الطالب
ذلك لمباحث من خالل المقابالت التي أجراىا الباحثان مع الطالب عينة 

 .البحث

  في بيئة الفصل المقموب محاضرات الفيديولدييم دافعية في التعمم باستخدام. 

حيث تم التطبيق فى معمل الحاسب اآللى بمعيد المدينة : تحميل البيئة التعميمية -3
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حيث ان المعمل ىو المكان المخصص لمتعمم بحيث تم  ارة والتكنولوجياالعالي لإلد
وضع جدول بالمواعيد التى يكون فييا المعمل متاح أمام الطالب لمتعمم خالل 
تدريباتيم العممية في الفصول التقميدية، ويتواجد الباحثان فى تمك المواعيد لتقديم 

تشتمل معامل معيد المدينة العالي المساعدات والتوجييات ليم عند الحاجة إلييا، و 
 جياز كمبيوتر فيو المواصفات التالية: 882لإلدارة والتكنولوجيا عمى عدد 

  .(PI5) بنتيوم طراز معالج -

 . (G.B 8)ميجابايتجيجا  1ذاكرة  -

 .( ميجا8) شاشة بطاقة -

 (Hard Disk 500 G.B).صمب  قرص -

 بوصة. 82 شاشة -

 طابعة. -

 .سبورة تفاعمية-

 .Wi-Fiشبكة  -

تتضمن مرحمة التصميم  :Design Phaseمرحمة التصميم  -المرحمة الثانية
 الخطوات التالية:

تنمية "  :قام الباحثان بصياغة اليدف العام لمبحث وىو صياغة األىداف التعميمية: .8
ميارات البرمجة وحل المشكالت الحاسوبية لدى طالب نظم المعمومات"، ويتفرع من 

 األىداف الفرعية اآلتية: اليدف الرئيس السابقة

 .سوف يتم تناولو تفصيميًا فى الجزء الخاص بأدوات البحث بناء أدوات القياس: .2

حداث المحتوي تنظيم .3  عمي يساعد المحتوي تنظيم أسموب إن أجزاءه: بين التكامل وا 

 تنظيم تم والنياية، حيث نقطة البداية ويحدد المحتوي، في والتقدم السير سيولة

ميمية يقصد باستخدام التتابع اليرمي، لتنظيم التعمم من أعمى إلى أسفل الدروس التع
)من العام إلى الخاص( في شكل طولي وذلك ألنو يتناسب مع الميمات التعميمية 

 المطموبة.

اعتمد الباحثان عمى استخدام أسـموب التعمـم الفردي فى : تصميم إستراتيجية التعمم .4
في األنشطة، والذى يتوافق مع رغبات وميول  والتعمم التعاوني الجانب المعرفى
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الطالب في التفـرد والحرية في التعمم واختيار وقت التعمم ومكانو، مع مراعاة دعم 
الباحثان النقاط التالية في تصميم استراتيجية  المحتوى بمحاضرات الفيديو، وراعى

 :التعمم

يديو الرقمية تم تحقيق ذلك بتصميم محاضرات الف :الطالب استحواذ انتباه -
 بشكل جذاب ومناسب الىتمامات الطالب.

تم توضيح أىداف التعمم في بداية المحتوى  بأىداف التعمم: تعريف الطالب -
 . التعميمي الذي يتعرض لو الطالب عبر محاضرات الفيديو الرقمية

تواجد المعمم أثناء عممية التطبيق بحيث تقوم بتوجيو الطالب  توجيو التعمم: -
 لذلك. عند الحاجة

تم مراعاة المرونة في تصميم محتوى  :تحرير وتنشيط استجابة الطالب -
محاضرات الفيديو الرقمية بحيث يتاح لمطالب إمكانية إعادة التعمم عدة مرات 

ستذكارىا.  إلسترجاع المعمومات وا 

تعد  :محاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب تصميم التفاعالت خالل .5
من  المقموب الفصل بيئة في الرقمي الفيديو محاضراتفاعل فى خطوة تصميم الت

الخطوات اليامة التى يجب أن ييتم بيا المصمم التعميمى ويتنوع التفاعل فى 
محاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب ما بين تفاعل بين الطالب 

البعض،  والمحتوى، وتفاعل بين الطالب والمعمم، وتفاعل بين الطالب وبعضيم
 وفيما يمي عرض كل نوع من أنواع ىذه التفاعالت:

وقد تم ىذا النوع من التفاعل من خالل األساليب التفاعل بين الطالب والمحتوى:  -أ
 التالية:

 :حيث روعى عند تصميم محتوى محاضرات الفيديو  التجول بين صفحات المحتوى
قموا داخل المحتوى بسيولة الرقمي في بيئة الفصل المقموب أن تتيح لمطالب أن يتن

 .باستخدام شريط التمرير في الفيديو التعميمي المعروض عمييم

 :يعتبر أداء الطالب لميام التعمم وأنشطتو أحد اشكال  أداء ميام التعمم وأنشطتو
بين الطالب والمحتوى، حيث يطمب من كل طالب أداء عدد معين من  التفاعل ما

 .رقمي في بيئة الفصل المقموبألنشطة داخل محاضرات الفيديو ال
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الباحثان أثناء فترة التطبيق وقد راعى أن  حيث توجد: والمعمم التفاعل بين الطالب -ب
 تتفاعل مع الطالب في حالة احتياجيم لذلك.

تعتمد ىذه المرحمة عمى : Development Phaseمرحمة التطوير  -المرحمة الثالثة
يدف من ىذه المرحمة ىو بناء محاضرات كاًل من مرحمتى التحميل والتصميم، وال

 الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب، ومرت مرحمة التطوير بالخطوات التالية:

 المتعددة: الوسائطإنتاج  -1

  :استخدام برنامج النصوصMicrosoft Word  لكتابة النصوص، مراعًيا في ذلك
المخصصة لعرض  وحجم الشاشة ككل، والمساحة Fontالتوافق بين حجم النص 

 النص عمى الشاشة.

 :استخدم برنامج  الصور الثابتةAdobe Photoshop حيث يتّم تقطيع  إلنتاج الصور
وحذف األجزاء غير المطموبة من الصورة، واإلبقاء عمى األجزاء المطموبة مع 
ضافة التعميقات النصية  تكبير أو تصغير بعض الصور وفقًا لمحاجة وا 

( الذي يصمح لمنشر عمى اإلنترنت Gifلصور باإلمتداد )والتوضيحية، ثم حفظ ا
 من حيث الحجم والوضوح.

 :يعتبر تحرير ومعالجة الصوت من األمور اليسيرة باستخدام برنامج  الصوتSound 

Forge.وىو من أفضل برامج تحرير ومعالجة الصوت ، 

ذات يعتبر الحصول عمى لقطات الفيديو  :إنتاج محاضرات الفيديو المسجمة -0
األحجام الصغيرة والمعّبرة من األمور اليامة لنشرىا عبر اإلنترنت، ويتّم ذلك بالتحّرك 
بالماوس لشرح جزء معين من البرامج التي يتّم التدريب عمييا، مع تسجيل تمك 

بتصوير فيديو لمشاشة، ومن ثمَّ حفظ ىذا الفيديو  Camtasia studioالتحّركات ببرنامج 
 camtziaتّم عمل مونتاج لمفيديو من خالل برنامج  ومن ثمَّ  ،AVIبامتداد )نسق( 

studio وبالنسبة لممحاضرات ذات التوجيو اإللكتروني المرئي لممواقف التعميمية من ،
قبل المعمم تم إضافة الصوت فقط وىو يشرح المحاضرة، بالنسبة لممحاضرات ذات 

المعمم تم تصوير الباحثان التوجيو اإللكتروني المرئي لممواقف التعميمية من قبل 
وتم تصويره وىو يشرح المحاضرة وتم المونتاج  camtzia studioباستخدام برنامج 

 بحيث تظير صورتو مع الفيديو.
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حيث تم فييا تجييز المحاضرات عمى ىيئة  :إنتاج محاضرات الفيديو المباشرة -3
ني المرئي لممواقف ممفات بوروينت، ثم يقوم الباحثان بعرضيا مع التوجيو اإللكترو 

التعميمية من قبل المعمم بشكل مباشر، أما في حالة التوجيو اإللكتروني المرئي لممواقف 
 .zoomالتعميمية من قبل المعمم تم اإلستعانة ببرنامج 

مرت مرحمة التنفيذ  :Implementation Phase مرحمة التنفيذ -المرحمة الرابعة
 :بالخطوات التالية

تم التأكد من تشغيل ممفات الفيديو المسجمة أو التي سيتم  :ديوتجييز ممفات الفي .8
 استخداميا في النشر المباشر بحيث تكون واضحة وخاليو من الضوضاء.

حيث تم تحميل لقطات الفيديو  تحميل لقطات الفيديو المسجمة عبر اليوتيوب: .0
ميمية أو المسجمة سواء التي تشتمل عمى التوجيو اإللكتروني الصوتي لممواقف التع

 المرئي عبر موقع اليوتيوب.

 
 YouTubeالتوجيو اإللكتروني الصوتي لممواقف التعميمية خالل موقع ( 3شكل )

أما بالنسبة لمتوجيو اإللكتروني المرئي لممواقف التعميمية من قبل المعمم خالل 
 ، يكون كاآلتي:youtubeموقع 
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 YouTubeعميمية خالل موقع التوجيو اإللكتروني المرئي لممواقف الت( 4شكل )

والتأكد من عممو بفاعميو  zoomحيث تم تجييز برنامج  :zoomتحميل برنامج  .3
وكفاءة وأنو يحقق اليدف من البحث، حيث يمكن خاللو بث المحاضرات 

 المباشرة، ويكون شكل المعمم كالتالي:

 
 zoomم المباشر ببرنامج التوجيو اإللكتروني المرئي لممواقف التعميمية من قبل المعم( 5شكل )

أما بالنسبة لمتوجيو اإللكتروني الصوتي لممواقف التعميمية من قبل المعمم المباشر 
 :، ويكون كالتاليzoomيتم باستخدام برنامج 
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التوجيو اإللكتروني الصوتي لممواقف التعميمية من قبل المعمم المباشر ببرنامج ( 8شكل )

zoom 

ــة الخامســة فــي ىــذه المرحمــة يــتم قيــاس مــدى كفــاءة : Evaluationالتقــويم  -المرحم
وفاعميــة محاضــرات الفيــديو الرقمــي فــي بيئــة الفصــل المقمــوب، والحقيقــة أن التقــويم يــتم 

ــيم، أي خــالل المراحــل  وبينيــا  األربعــة الســابقةخــالل جميــع مراحــل عمميــة تصــميم التعم
 :وبعد التنفيذ، ومرت عممية التقويم بالتالي

 ــ ــى الخب الباحثــان بتصــيم بطاقــة لتقيــيم محاضــرات  قــام راء والمحكمــين:العــرض عم
محاضـــرات الفيـــديو  الفيـــديو الرقمـــي فـــي بيئـــة الفصـــل المقمـــوب، وعـــرض الباحثـــان

الرقمــي فــي بيئــة الفصــل المقمــوب عمــى مجموعــة مــن الخبــراء والمحكمــين، وتقويميــا 
بيــر حجــم فــي ضــوء بطاقــة التقيــيم، وكانــت أبــرز تعميقــات الســادة المحكمــين ىــي تك

الخــط، اســتخدام رســومات أوضــح، تعــديل حركــة بعــض النصــوص، وتعــديل بعــض 
 األلوان لتصبح أكثر وضوحًا، وقد تم التعديل وفق مالحظات السادة المحكمين.

 محاضـرات الفيـديو الرقمـي فـي محتـوى قـام الباحثـان بعـرض  :العرض عمـى الطـالب
ــــة الفصــــل المقمــــوب عمــــى مجموعــــة مــــن طــــالب نظــــم المعمو  )المجموعــــة  مــــاتبيئ

طالـــــب لمتعـــــرف عمـــــى مـــــدى ســـــيولة واســـــتخدام ( 82) اإلســـــتطالعية( بمـــــغ عـــــددىم
وصــالحية محاضــرات الفيــديو الرقمــي فــي بيئــة الفصــل المقمــوب لمتطبيــق، وأتضــح 

محاضــــرات محتـــوى لمباحـــث أن الطـــالب لـــم يواجييـــو أي مشـــكالت فـــي اســـتخدام 
قباليم ع  .مى التعمم من خاللياالفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب، وا 
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 أدوات البحــــــــث: -رابعاً 

 أشتمل البحث الحالي عمى األدوات اآلتية:

تـــــم إتبـــــاع اإلجـــــراءات اآلتيـــــة فـــــي إعـــــداد االختبـــــار  إعـــــداد االختبـــــار التحصـــــيمي: -8
 التحصيمي:

ييـدف ىـذا االختبـار إلـى قيـاس تحصـيل عينـة مـن تحديد اليـدف مـن االختبـار: -1-1
ولـــى بقســـم نظـــم المعمومـــات، فـــي الجانـــب المعرفـــي لميـــارات البرمجـــة طـــالب الفرقـــة األ

 الييكمية وفقًا لمستويات بموم المعرفية.

تم صياغة مفردات االختبار فـي نمـط أسـئمة االختيـار صياغة مفردات االختبار: -1-0
مـن متعـدد، وقــد روعـي فـي صــياغة ىـذه األســئمة: أن تكـون مقدمـة المفــردات عمـى ىيئــة 

و جممـــــة أو عبـــــارة ناقصـــــة وتكـــــون واضـــــحة، ودقيقـــــة عمميـــــًا، ومحـــــددة ســـــؤال مباشـــــر أ
ومختصـرة، وأال تحمــل ألفاظيـا أكثــر مـن تفســير واحــد، كمـا روعــي فـي البــدائل أن تكــون 
واضـحة، وخاليــة مـن الغمــوض والتعقيـد، وقــد تـم توزيــع اإلجابـات الصــحيحة منيـا بشــكل 

 .عشوائي بين االختيارات األخرى، وتقارب طوليا

تعد تعميمات االختبـار أحـد العوامـل اليامـة لتطبيقـو، ميمات استخدام االختبار: تع-1-3
حيث يترتب عمييا وضوح اليدف منو وكيفية ادائـو، وبالتـالي اإلجابـة الصـحيحة؛ ولـذلك 
روعي عند كتابة تعميمات االختبار أن تكون بمغة واضحة صحيحة تحدد لمطالب كيفية 

عميمــــات االختبــــار وصــــفًا مختصــــرًا لالختبــــار تســــجيل اإلجابــــة الصــــحيحة، وتضــــمنت ت
 وتركيب مفرداتو، وطريقة اإلجابة عميو. 

تـــم تحديـــد عـــدد المفـــردات الالزمـــة لمموضـــوعات فـــي إعـــداد جـــدول المواصـــفات: -1-4
المستويات المعرفية )تذكر، فيم، تطبيق(؛ وتم اختيار ىذه المستويات المعرفيـة وفقـًا لمـا 

  (.2بإعداد جدول المواصفات ) قد قام الباحثانأجمعت عميو آراء المحكمين، و 

 ( جدول مواصفات االختبار التحصيمي لمجانب المعرفي لميارات البرمجة الييكمية0جدول )

 

 م

 عناصر المحتوى الرئيس 
 عدد المفردات في المستويات المعرفية

العدد 
اإلجمالي 
 لممفردات

الوزن 
 النسبي

 تطبيــــق فــــيــم تــذكــــر

 %02.38 85 0 3 82 مقدمة عن البرمجة 8
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 %08.82 88 3 3 1 خرائط التدفق 0

 %03.52 80 3 3 8 الخوارزميات 3

برنامج فيجول بيسك دوت  8
 نت

8 3 0 2 00.82% 

 %822 52 82 80 01 المجموع

ـــــاج االختبـــــار الكترونيـــــًا:  -1-5 ـــــًا لجـــــدول إنت ـــــار وفق بعـــــد صـــــياغة عبـــــارات االختب
"، HTML" ولغـــة "Phpنتـــاج االختبـــار اإللكترونـــي باســـتخدام لغـــة "المواصـــفات، تـــم إ

 Data" ومــن مميزاتيــا إمكانيــة رفــع العمــل عمــى اإلنترنــت بطريقــة خفيفــة والتعامــل مــع

Base.والتعامل مع عمل تفاعمي ،" 

التحقــق مــن مــدى تمثيــل االختبــار لألىـــداف التحقــق مــن صــدق االختبــار: تــم -1-6
"، وذلـك Content Validityما يسمى بصدق المحتـوى "المحددة لو، وذلك عن طريق 

بعرض االختبار في صورتو األولية عمى عدد من المحكمين المتخصصين في مجاالت 
تكنولوجيا التعميم والمناىج وطـرق التـدريس، وقـد راعـى الباحثـان التعـديالت التـي أوصـى 

والـذي اشـتمل عمـى  بيا المحكمون تم التوصل إلى الصورة األوليـة لالختبـار التحصـيمي،
مفــردة(، وبــذلك أصــبح االختبــار صــادقا وصــالحا لمتطبيــق عمــى مجموعــة التجربــة  50)

االســـــتطالعية لحســـــاب معامـــــل ثباتـــــو، وكـــــذلك حســـــاب معـــــامالت الســـــيولة والصـــــعوبة 
 ومعامالت التمييز لمفرداتو، والزمن المناسب لإلجابة عمى االختبار.

لــب عمــى درجــة واحــدة عمــى كــل مفــردة يحصــل الطاطريقــة تصــحيح االختبــار:  -1-7
ـــة  ـــردة يتركيـــا أو يجيـــب عنيـــا إجاب ـــى كـــل مف يجيـــب عنيـــا إجابـــة صـــحيحة، وصـــفر عم
خاطئـــة، وبـــذلك تكـــون الدرجـــة الكميـــة لالختبـــار تســـاوى عـــدد مفـــردات االختبـــار، وبمغـــت 

 ( درجة.50الدرجة النيائية لالختبار التحصيمي )

جـراء التجربـة اإلسـتطالعية عمـى عينـة مـن تم إالتجربة االستطالعية لالختبار:  -1-8
 :وذلك بيدف اآلتي -خارج عينة البحث األساسية -( طالب40الطالب قواميا )

تراوحــت معــامالت حســاب معــامالت الصــعوبة والســيولة لمفــردات االختبــار:  .أ 
( وىــــي معــــامالت ســــيولة مقبولــــة، وتراوحــــت 0.55-0.45الســــيولة مــــا بــــين )

 ( وىي معامالت صعوبة مقبولة.0.55-0.45معامالت الصعوبة ما بين )

ــار:  .ب  ــردات االختب ــز لمف تراوحــت معــامالت التمييــز لكــل حســاب معــامالت التميي
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( وىـي معـامالت 0.64-0.34مفردة من مفردات االختبار التحصيمي ما بـين )
 .تمييز مقبولة

تم حساب ثبات االختبار باستخدام معادلة الفا كرونباخ، حساب ثبات االختبار:  .ج 
وىــى قيمــة مرتفعــة، ومــن ثــم يمكــن الوثــوق إلــى  )2.282 (معامــل الثبــاتوبمــغ 

النتــــائج التــــي يــــتم الحصــــول عمييــــا عنــــد تطبيــــق االختبــــار عمــــى عينــــة البحــــث 
 .األساسية

وبعـــد ىـــذه اإلجـــراءات أصـــبح االختبـــار الصـــورة النيائيـــة لالختبـــار التحصـــيمي: -1-9
 التحصيمي في صورتو النيائية صالحًا لمتطبيق.

ــة: بطا -0 ــة مالحظــة ميــارات البرمجــة الييكمي أتبــع الباحثــان اإلجــراءات التاليــة فــي ق
 إعداد بطاقة المالحظة:

اسـتيدفت بطاقـة المالحظـة تحديـد مسـتوي تحديد اليدف من بطاقة المالحظـة:  -0-1
 .أداء ميارات البرمجة الييكمية لدي طالب نظم المعمومات

تّم تحديد األداءات مـن خـالل لمالحظة: تحديد األداءات التي تتضمنيا بطاقة ا -0-0
االعتماد عمى الصورة النيائية لقائمة ميارات البرمجة الييكمية وذلـك فقـد اشـتممت بطاقـة 

( ميــارة مرتبطــة بميــارات البرمجــة 67( ميــارة، والميــارات الفرعيــة )26المالحظــة عمــى )
 .الييكمية

ام التقـدير الكمـي لبطاقـة تـّم اسـتخدوضع نظام تقدير درجات بطاقـة المالحظـة:  -0-3
ـــى خيـــاران لـــألداء )أدي الميـــارة  ـــم يـــؤدي(، وتـــم  توزيـــع -المالحظـــة، حيـــث أشـــتمل عم ل

 درجات التقييم لمستويات األداء وفق التقدير التالي:

 .يحصل الطالب عمى درجة واحدة فى حالة أداء الميارة 

 .يحصل الطالب عمى صفر فى حالة عدم أداء الميارة 

 ( درجة. 67درجة الكمية لبطاقة المالحظة )وبذلك تصبح ال

تـّم مراعـاة تـوفير تعميمـات بطاقـة المالحظـة، بحيـث تعميمات بطاقـة المالحظـة:  -0-4
تكــون واضــحة ومحــددة فــي الصــفحة األولــي لبطاقــة المالحظــة، وقــد اشــتممت التعميمــات 

ي، مــع عمــى التعــرف عمــي خيــارات األداء ومســتويات األداء والتقــدير الكمــي لكــل مســتو 
وصـــــف جميـــــع احتمـــــاالت أداء الميـــــارة، وكيفيـــــة التصـــــرف عنـــــد حـــــدوث أي مـــــن ىـــــذه 
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 .االحتماالت

يقصد بعممية ضـبط بطاقـة المالحظـة التحقـق مـن صـدق ضبط بطاقة المالحظة:  -2-5
 :بطاقة المالحظة وثباتيا؛ وقد تّم التحقق من ذلك وفق اإلجراءات التالية

عرض بطاقة المالحظة عمي مجموعة من تّم : التحقق من صدق بطاقة المالحظة - أ
المحكمــــــين والخبــــــراء المتخصصــــــين فــــــي مجــــــاالت )المنــــــاىج وطــــــرق التــــــدريس، 

 اإلجرائيـة الصـياغة وسـالمة التعميمـات، التأكـد مـن دقـة وتكنولوجيـا التعمـيم( بيـدف

مكانيـة مالحظـة الميـارات بطاقة المالحظة ووضوحيا، لمفردات  تتضـمنيا، التـي وا 

بداء  يرونيا. تتعديال أي وا 

ــة المالحظــة:  - ب ــات بطاق تــّم حســاب معامــل ثبــات البطاقــة بأســموب تعــدد حســاب ثب
المالحظـــين عمـــي أداء الطالـــب الواحـــد، ثـــم حســـاب معامـــل االتفـــاق بـــين تقـــديراتيم 

 2، حيث قام الباحثـان باإلشـتراك مـع (Cooper,1974)باستخدام معادلة " كوبر"
داء ميـارات خمسـة مـن طـالب الفرقـة من المعيـدين بقسـم نظـم المعمومـات، بتقيـيم أ

الثانيـــــة بقســـــم نظـــــم المعمومـــــات، وقـــــد تـــــّم حســـــاب نســـــبة اإلتفـــــاق بـــــين الباحثـــــان 
والمالحظــــين اآلخــــرين، وبمــــغ متوســــط اتفــــاق المالحظــــين فــــي تقيــــيم أداء ميــــارات 

%(، وىـو يعـد معامـل ثبـات مرتفعـًا، وأن بطاقـة المالحظـة 93.1الخمسة يسـاوي )
 بيق عمى عينة البحث كأداة لمقياس.صالحة لالستخدام والتط

 :إعداد مقياس حل المشكالت الحاسوبية -3

يتمثل اليدف في قياس حل المشكالت تحديد اليدف من المقياس:  -3-1
 .الحاسوبية لدى طالب نظم المعمومات

تم تحديد محاور المقياس وبنوده بعد اإلطالع : تحديد محاور المقياس -3-0
عمى ضوء ىذه الدراسات ووفقًا لطبيعة المقياس واليدف عمى عديد من الدراسات و 

منو تم صياغة العبارات، حيث تأتي العبارات تحت محاور محددة، وقد حدد البحث 
ميارة خرائط التدفق؛ الحالي ثالث ميارات أساسية ىما: )ميارة حل المشكالت؛ 

 ميارة الخورازميات(.

ة من العبارات تحت كل محور حدد البحث الحالي مجموعتحديد العبارات:  -3-3
( عبارة في الصورة األولية 30من المحاور السابقة، وبمغت عدد عبارات المقياس )
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لممقياس، وقد تدرجت اإلجابة عمى عبارات المقياس تدرج خماسيًا وفقًا لمقياس 
غير  -غير موافق -غير متأكد -موافق -ليكرت الخماسي تمثمت في )موافق بشدة

 .موافق بشدة(

 :حساب صدق وثبات المقياس -3-8

 من أعدت ما تقيس وأنيا الحاسوبية، المشكالت حل مقياس صدق من التأكد تم

 :اآلتية بالطرق أجمو

 :صدق المحكمين أو الصدق الظاىري -أ

لمتأكد من صدق األداة من خالل عرضيا في صورتيا األولية عمى عدد من 
وطرق التدريس، وذلك إلبداء آرائيم  المحكمين في مجال تكنولوجيا التعميم والمناىج

حول فقرات األداة من حيث مناسبة الفقرات، وانتمائيا لممجاالت التي وضعت فييا ودقة 
وسالمة الصياغة المغوية والتعديل، والحذف واإلضافة، وقد تم األخذ بمالحظات 

بعد المحكمين واالستفادة منيا إلعداد المقياس في شكميا لنيائي، وأصبح المقياس 
 ( فقرة موزعة عمى مجالين.30تحكيم المحكمين مكونًا من )

 

 صدق اإلتساق الداخمي لفقرات المقياس: -ب

 تم التأكد من صدق اإلتساق الداخمي لفقرات األداة بحساب معامل االرتباط

طالب من طالب الفرقة ( 82) "بيرسون" بعد تطبيقو عمى عينة استطالعية مكونة من
معمومات بمعيد المدينة العالي لإلدارة والتكنولوجيا من خارج أفراد األولى بقسم نظم ال

عينة البحث، وقد تم استثنائيم من االختيار العشوائي في العينة األصمية، حيث تم 
حساب معامالت ارتباط فقرات المقياس مع الدرجة الكمية، حيث تم تحميل فقرات 

حيث أن معامل التمييز ىنا يمثل  المقياس وحساب معامل تمييز كل فقرة من الفقرات،
داللة لمصدق بالنسبة لكل فقرة في صورة معامل ارتباط بين كل فقرة وبين الدرجة الكمية 
من جية، وبين كل فقرة وبين ارتباطيا بالمجال التي تنتمي إليو، وبين كل مجال 

ما بين  والدرجة الكمية من جية أخرى، وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع المجال
 ( يبين ذلك.3والجدول ) (2.82-0.17(، ومع األداة ككل )0.17-2.52)
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( قيم معامالت االرتباط بين فقرات المقياس والبعد الذي تنتمي لو من جية وبين العالمة 3جدول )
 الكمية عمى المقياس من جية أخرى

قرة
 الف
رقم

 

معامل االرتباط  معامل االرتباط مع المجال
 مع األداة

 رقم
قرة
الف

 

معامل االرتباط  معامل االرتباط مع المجال
 مع األداة

8 2.75 2.18 88 2.10 2.55 

0 2.52 2.85 87 2.72 2.53 

3 2.10 2.55 81 2.52 2.85 

8 2.72 2.53 82 2.77 2.85 

5 2.52 2.85 02 2.10 2.55 

8 2.77 2.85 08 2.72 2.53 

7 2.17 2.70 00 2.58 2.73 

1 2.78 2.88 03 2.81 2.82 

2 2.72 2.53 08 2.50 2.83 

82 2.78 2.17 05 2.72 2.87 

88 2.10 2.55 08 2.10 2.55 

80 2.72 2.53 07 2.72 2.53 

83 2.52 2.85 01 2.52 2.85 

88 2.10 2.55 02 2.77 2.85 

85 2.72 2.53 32 2.10 2.55 

جات مقبولة ( أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات در 3) ويتبين من الجدول
ودالة إحصائيًا، ولذلك لم يتم حذف أي من ىذه الفقرات، أما بالنسبة لمعامالت االرتباط 

 (.8بين األبعاد ببعضيا والمقياس ككل فكانت كما في الجدول رقم )

 ( قيم معامالت االرتباط بين مجاالت المقياس لبعضيا البعض واألداة ككل8جدول )

 األداة ككل الخوارزميات دفقخرائط الت حل المشكالت المجال

 2.17 2.18 2.18 8.2 حل المشكالت

 2.13 2.18 8.2  خرائط التدفق

 2.12 8.2   الخوارزميات

 8.2    األداة ككل

 (.0.01** دالة إحصائيًا عند مستوى )

 ثبات المقياس: -ج

عادة المقياس، ثب تم التأكد من ثبات أداة الدراسة ات باستخدام طريقة المقياس وا 
اإلعادة )ثبات االستقرار(، حيث تم تطبيق األداة عمى عينة استطالعية مكونة من 
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طالب من طالب الفرقة األولى بقسم نظم المعمومات اإلدارية من خارج عينة ( 82)
عادة المقياس عمى نفس العينة بعد أسبوعين، واستخراج معامل الثبات بين  البحث، وا 

ثبات التجانس  تجانس الداخمي باستخدام طريقةالتطبيقين، كما تم حساب ثبات ال
الداخمي )كرونباخ إلفا( بصيغة معامل الثبات )كرونباخ ألفا( لمتجانس الداخمي، وُيبين 

 ( نتائج معامالت الثبات ألداة البحث.5جدول )

 ( معامالت ثبات مقياس حل المشكالت الحاسوبية5جدول )

 الميارة

عدد 
 الفقرات

 ثبات اإلعادة

 ارتباط بيرسون()معامل 

 اإلتساق الداخمي

 )كرونباخ ألفا(

 **2.22 **2.18 82 حل المشكالت

 82 خرائط التدفق
2.11** 

2.12** 

 82 الخوارزميات
2.22** 

2.12** 

 **.2.12 2.17** 32 األداة ككل

 (.0.01** دالة إحصائيًا عند مستوى )

لحد المقبول معامالت الثبات ىي أعمى من ا ( أن جميع5يتبين من جدول )
(، حيث بمغ معامل الثبات لألداة ككل وفق نتائج المقياس 0.60لمعامل الثبات وىو )

عادة المقياس لمتطبيقين) (، كما تراوحت 0.12(، وبطريقة كرونباخ إلفا )0.17وا 
عادة المقياس بين ) -0.18معامالت االرتباط لجميع المجاالت بطريقة المقياس وا 

(، وجميع قيم معامالت الثبات عالية، 0.22-0.89فا بين )( وبطريقة كرونباخ إل0.90
وتدل عمى توافر خاصية الثبات ألداة البحث وصالحيتيا لمتطبيق عمى العينة األصمية 

 لمبحث.

( إلجابة 5تم تصحيح المقياس بحيث تخصيص درجة )تصحيح المقياس:  -3-5
( إلجابة "غير موافق 2و) ( إلجابة "غير متأكد"3( إلجابة "موافق" و)4"موافق بشدة" و)

( إلجابة "غير موافق بشدة" ويعكس التدرج في حالة العبارات السمبية وبذلك تكون 1و)
 .درجة( 852النياية العظمى لممقياس )

وبعد ىذه اإلجراءات أصبح مقياس حل  :الصورة النيائية لممقياس -3-6
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 المشكالت الحاسوبية في صورتو النيائية صالحًا لمتطبيق.

 :خطوات تنفيذ تجربة البحث -ساً خام

بالبـدء فـي التجربـة البحـث التـي اسـتغرقت قرابـة الشـير حيـث بـدأت  قام الباحثـان
(، 08/3/0282( وانتيــــت يــــوم الثالثــــاء الموافــــق )08/0/0282يــــوم األربعــــاء الموافــــق )

( ســاعة، وقــد مــرت التجربــة األساســية لمدراســة بالمراحــل 2بواقــع مــرتين أســبوعيًا مــدتيا )
 تية:اآل

مـن طـالب الفرقـة األولـى  قـام الباحثـان باختيـار عينـة عشـوائيةاختيار عينة البحـث:  -أ
( 120بقسم نظم المعمومات بمعيد المدينة العالي لإلدارة والتكنولوجيـا، وبمـغ عـددىم )

طالــب، تــم تقســيميم إلــى أربــع مجموعــات تجريبيــة فــي ضــوء متغيــرات البحــث، وذلــك 
 :عمى النحو التالي

  مباشر، النشر ونوع التعميمية لممواقف المرئي اإللكتروني التوجيو(: 1) عةالمجمو 

 .طالب( 33) وعددىم

 مسجل، النشر ونوع التعميمية لممواقف المرئي اإللكتروني التوجيو(: 2) المجموعة 

 .طالب( 33) وعددىم

 مباشر، النشر ونوع التعميمية لممواقف الصوتي اإللكتروني التوجيو(: 3) المجموعة 

 .طالب( 33) وعددىم

 مسجل، النشر ونوع التعميمية لممواقف الصوتي اإللكتروني التوجيو(: 4) المجموعة 

 .طالب( 33) وعددىم

: عقــد الباحثــان جمســة تمييديــة مــع الطــالب عينــة البحــث، وذلــك االســتعداد لمتطبيــق-ب
تخدام لتعرفيم بتجربة البحث واليدف منيا، والتأكد من وضوح التعميمات الخاصة باس

محاضـــرات الفيـــديو الرقمـــي ببيئـــة الفصـــول المقموبـــة، وأدوات البحـــث وكيفيـــة التعامـــل 
 معيا واإلجابة عمييا.

قــام الباحثــان بتطبيــق أدوات البحــث قبميــًا )اإلختبــار : التطبيــق القبمــي ألدوات البحــث-ج
ــــة المالحظــــة -التحصــــيمي ــــاس -بطاق حــــل المشــــكالت الحاســــوبية( ورصــــد  مقي

 لك لمتأكد من تكافوء مجموعات البحث:درجات الطالب وذ

: قام الباحثان التأكد من تكافوء مجموعات البحث بالنسبة لالختبار التحصيمي( 8)



 

1117 

 0202نوفمبرـ الحادي والثالثون ـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

بتوجيو مجموعات البحث بأداء االختبار التحصيمي المرتبط بميارات البرمجة الييكمية، 
لتحميل ( عمى نتائج ا8) وتم رصد نتائج التطبيق ومعالجتيا إحصائيًا، ويدل جدول

 اإلحصائي لدرجات التطبيق القبمي لالختبار التحصيمي:

( داللة الفروق بين المجموعات في درجات القياس القبمي لالختبار التحصيمي المرتبط 6جدول )
 بميارات البرمجة الييكمية باستخدام تحميل التباين أحادي اإلتجاه

مجموعات  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

وع متوسط مجم
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى الداللة 
(2.0.) 

 77977 2.281 2.388 3 8.220 بين المجموعات

 

 غير دالة
 5.307 888 887.222 داخل المجموعات

  882 881.220 الكمي

( ال توجد فروق بين المجموعات التجريبية األربعة في 8ويتضح من جدول )
ت البرمجة الييكمية حيث بمغت قيمة )ف( درجات االختبار التحصيمي المرتبط بميارا

(، مما يشير إلى تكافوء 0.05(، وىي غير دالة عند مستوى داللة )00.68)
المجموعات التجريبية قبل البدء في إجراء التجربة، وأن أي فروق تظير بعد التجربة 
ترجع إلى اختالف المتغيرات المستقمة لمبحث، وليس إلى اختالفات موجودة بين 

 وعات قبل إجراء التجربة.المجم

: قام الباحثان التأكد من تكافوء مجموعات البحث بالنسبة لبطاقة المالحظة( 0)
بتوجيو مجموعات البحث بأداء اختبار اآلداء المرتبط بميارات البرمجة الييكمية، وتم 

( عمى نتائج التحميل 7رصد نتائج التطبيق ومعالجتيا إحصائيًا، ويدل جدول )
 درجات التطبيق القبمي لبطاقة المالحظة:اإلحصائي ل

( داللة الفروق بين المجموعات في درجات القياس القبمي لبطاقة المالحظة المرتبطة 7جدول )
 بميارات البرمجة الييكمية باستخدام تحميل التباين أحادي اإلتجاه

مجموعات  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

مستوى الداللة  قيمة )ف(
(2025) 

 77998 2.283 2.858 3 2.887 بين المجموعات

 

 غير دالة
 80.008 888 8881.02 داخل المجموعات

  882 8881.887 الكمي

ال توجد فروق بين المجموعات التجريبية األربعة في ( 7) ويتضح من جدول
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يث بمغت قيمة )ف( درجات بطاقة المالحظة المرتبطة بميارات البرمجة الييكمية ح
(، مما يشير إلى تكافوء 0.05(، وىي غير دالة عند مستوى داللة )0.013)

المجموعات التجريبية قبل البدء في إجراء التجربة، وأن أي فروق تظير بعد التجربة 
ترجع إلى اختالف المتغيرات المستقمة لمبحث، وليس إلى اختالفات موجودة بين 

 بة.المجموعات قبل إجراء التجر 

: التأكد من تكافوء مجموعات البحث بالنسبة لمقياس حل المشكالت الحاسوبية( 3)
قام الباحثان بتوجيو مجموعات البحث إلى االستجابة لمقياس حل المشكالت 

( عمى نتائج 1الحاسوبية، وتم رصد نتائج التطبيق ومعالجتيا إحصائيًا، ويدل جدول )
 :بمي لمقياس حل المشكالت الحاسوبيةالتحميل اإلحصائي لدرجات التطبيق الق

( داللة الفروق بين المجموعات في درجات القياس القبمي لمقياس حل المشكالت 8جدول )
 الحاسوبية باستخدام تحميل التباين أحادي اإلتجاه

 

 

 مصدر التباين

 

مجموعات 
 المربعات

 

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 

 قيمة )ف(
مستوى الداللة 

(2025) 

  2.228 2.888 3 2.833 بين المجموعات

17777 

 غير دالة
 35.358 888 8828.087 داخل المجموعات

  882 8828.722 الكمي

التجريبية األربعة في ( ال توجد فروق بين المجموعات 1ويتضح من جدول )
(، وىي غير 0.004درجات مقياس حل المشكالت الحاسوبية حيث بمغت قيمة )ف( )

(، مما يشير إلى تكافوء المجموعات التجريبية قبل البدء 0.05دالة عند مستوى داللة )
في إجراء التجربة، وأن أي فروق تظير بعد التجربة ترجع إلى اختالف المتغيرات 

 ، وليس إلى اختالفات موجودة بين المجموعات قبل إجراء التجربة.المستقمة لمبحث

 من ألدوات البحث والتأكد القبمي التطبيق من االنتياء بعد :األساسية التجربة تنفيذ -د

 اإلجراءات وفق البحث الخاصة األساسية التجربة تنفيذ تم مجموعات البحث تكافوء

 :التالية

 عمي موجزه حيث تم تعريفيم بصورة مع طالب عينة البحث، تمييدي لقاء -8

 إنجازىا، وكيفية وأنشطو، من عميو تشتمل وما محتواىا وطبيعة أىداف التعمم،

 من محاضرات الفيديو الرقمي لمتعمم الطالب دافعية إثارة فى ىذا المقاء تم وقد
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محاضرات  لمتعمم من خالل مواعيد استخدام معمل المعيد وتحديد فعال، بشكل
 .قميالفيديو الر 

الطالب بإرشادات كيفية استخدام التطبيقات المستخدمة سواء كيفية  تزويد  -0
الدخول عمى موقع يوتيوب لمجموعات النشر المسجل، واستخدام منصة 

zoom مع بكفاءة في تعمم المحتوى لمتعامل لمجموعات النشر المباشر، وذلك 

 .تنفيذىا وكيفية تعميمية، أنشطة من يتضمنو محتوه وما

 سار تطبيق بيئة الفصل المقموب كالتالي:وقد  -3

تكميف الطالب بحضور محاضرات الفيديو الرقمي سواء بشكل  :)أ( قبل المحاضرة
مباشر أو مسجل وذلك في ضوء مواعيد محددة لكل مجموعة، والتعمم من خاللو 

 .محتوى الدرس، وتجييز األسئمة حول محتوى التعمم

 ضرة إلى ثالثة أجزاء كالتالي:تم تقسيم المحا :)ب( أثناء المحاضرة

دقيقة تم عرض ممخص محتوى الدرس عمى الطالب، واإلجابة عن  15أول  -8
 أسئمتيم حول الصعوبات التي واجيونيا أثناء التعمم.

باقي المحاضرة يتم تطبيق الميام العممية عمى األجيزة ويقوم الطالب بأداء  -0
 .الميام المطموبة والتدريب عبر أجيزة الكمبيوتر

بالدراسة باستخدام شبكة الويب حول موضوع  تكميف الطالب :)ج( بعد المحاضرة 
 .التعمم القادم والمرتبط بميارات البرمجة الييكمية

أدوات  تطبيق تم البحث، تجربة من االنتياء بعد :بعدياً  البحث أدوات تطبيق -ه
س حل مقيا -بطاقة المالحظة -الدراسة بعديًا والمتمثمة في )اختبار تحصيمي

 .(المشكالت الحاسوبية

بعد إتمام إجراءات التجربة األساسية لمبحث، قام  األساليب اإلحصائية: -سادساً 
الباحثان بتفريغ درجات الطالب في جداول معدة لذلك تمييدًا لمعالجتيا إحصائيا 

في  (SPSS V. 21) الحزمة اإلحصائية ال واستخراج النتائج واستخدمت الباحثان
 الحصائية مستخدمة األساليب االحصائية التالية:المعالجات ا

 اختبار تحميل التباين أحادي اإلتجاه one way anove. 

  اختبار تحميل التباين ثنائي اإلتجاهtwo way anove. 
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 .اختبار شيفيو لتحديد إتجاه الفروق بين مجموعات البحث 

 (نتائج البحث ) مناقشتيا وتفسيرىا 

 ضـوء فـى النتائج وتفسير وفروضو، تساؤالتو، وءض في البحث نتائج عرض سيتم

 مـــن مجموعـــة عـــرض يتنـــاول كمـــا الســـابقة، والدراســـات البحـــوث ونتـــائج النظـــرى، اإلطـــار

 .نتائج من البحث عنو يسفر ما ضوء فى المقترحة والبحوث التوصيات،

 :البحث أسئمة عن اإلجابة -أوالً 

 ورصد وتصحيح لمبحث، يةاألساس التجربة إجراءات من الباحثان انتيى أن بعد

 المشكالت حل ومقياس المالحظة وبطاقة التحصيمي االختبار في المعممين درجات

 .البحث أسئمة عن باإلجابة الباحثان قام الحاسوبية،

 اإلجابة عن السؤال األول لمبحث:-1

مــــا ميــــارات البرمجــــة  :عمــــى يــــنص والــــذي لمبحــــث األول الســــؤال عــــن لإلجابــــة
 اإلدارية؟ المعمومات نظم افراىا لدى طالبالييكمية الواجب تو 

 االختبارات إنتاج ميارات باستعراض البحث إجراءات خالل من الباحثان قام

 أن إلي الباحثان توصل وقد اإلعدادية، المرحمة لمعممي توافرىا الواجب اإللكترونية

وبمغ  بمغت داديةاإلع المرحمة لمعممي توافرىا الواجب اإللكترونية االختبارات إنتاج ميارات
 فقد ذلك وعمى ،( ميارة81( ميارات، والميارات الفرعية )08عدد الميارات الرئيسية )

 . لمبحث األول السؤال عن اإلجابة تمت

 اإلجابة عن السؤال الثاني لمبحث: -2

ـــاني الســـؤال عـــن لإلجابـــة ـــذي لمبحـــث الث ـــى يـــنص وال ـــايير الالزمـــة  :عم مـــا المع
رقمــي فــي بيئــة الفصــل المقمــوب وفقــًا ألنمــاط التوجيــو لتصــميم محاضــرات الفيــديو ال
مباشر( فـي تنميـة / مسجل) النشر ونوع( صوتي/ مرئي) اإللكتروني لممواقف التعميمية
 المعمومـــات نظـــم وحـــل المشـــكالت الحاســوبية لـــدى طـــالب ميــارات البرمجـــة الييكميـــة

 اإلدارية؟

 تصميم ييرمعا باستعراض البحث ليذا إجراءات خالل من الباحثان قام

محاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب وفقًا ألنماط التوجيو اإللكتروني 
 إلي الباحثان توصل وقد ،(مباشر/ مسجل) النشر ونوع( صوتي/ مرئي) لممواقف التعميمية
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محاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب وفقًا ألنماط  تصميم معايير أن
 (مباشر/ مسجل) النشر ونوع( صوتي/ مرئي) ني لممواقف التعميميةالتوجيو اإللكترو 

 تمت فقد ذلك وعمى ،( مؤشراً 81( معايير و)8) بمغت اإلدارية المعمومات نظم طالبل

 .البحث ليذا الثاني السؤال عن اإلجابة

 :اإلجابة عن السؤال الثالث لمبحث -3

التصميم التعميمي ما : عمى ينص والذي لمبحث الثالث السؤال عن لإلجابة
لمحاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب وفقًا ألنماط التوجيو اإللكتروني 

مباشر( في تنمية ميارات / مسجل) النشر ونوع( صوتي/ مرئي) لممواقف التعميمية
 اإلدارية؟ المعمومات نظم وحل المشكالت الحاسوبية لدى طالب البرمجة الييكمية

 نمـــاذج باســـتعراض البحـــث ليـــذا البحـــث ليـــذا إجـــراءات خـــالل مـــن الباحثـــان قـــام

 (Addie) التعميمــي لمتصــميم العــام النمــوذج تبنــي تــم ذلــك ضــوء وفــي التعميمــي، التصــميم

 الفرعيـــة الخطـــوات مـــن مجموعـــة منيـــا يتفـــرع رئيســـو مراحـــل خمـــس مـــن النمـــوذج ويتكـــون

 لمنمـــوذج األساســـية المراحـــل مـــن المنبثقـــة الفرعيـــة الخطـــوات يوضـــح( 2) وشـــكل األخـــرى،

لمحاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب وفقـًا ألنمـاط التعميمي  لمتصميم العام
 ،(مباشــر/ مســجل) النشــر ونــوع( صــوتي/ مرئــي) التوجيــو اإللكترونــي لممواقــف التعميميــة

 .البحث ليذا الثالث السؤال عن اإلجابة تمت فقد ذلك وعمي

 لمبحث: الرابعاإلجابة عن السؤال  -4

ما أثر التفاعل بين أنماط : عمى ينص والذي لمبحث الرابع السؤال عن لإلجابة
)مرئي/ صوتي( ونوع النشر )مسجل/ مباشر(  التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية

بمحاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب في تنمية الجانب المعرفي 
 ب نظم المعمومات اإلدارية؟لميارات البرمجة الييكمية لدى طال

ولإلجابة عن السؤال الرابع، تم حساب المتوسطات واإلنحرافات المعيارية 
لدرجات مجموعات البحث بالنسبة لمتحصيل المعرفي لميارات البرمجة الييكمية، كما 

 (. 2يبينو جدول )
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المرتبط بميارات  الجانب المعرفي البعديلتحصيل ( المتوسطات واالنحرافات المعيارية 9جدول )
 البرمجة الييكمية

 المجموعة
 نوع النشر

 المجموع

 المسجل المباشر

أنماط 
التوجيو 
اإللكتروني 
لممواقف 
 التعميمية

 المرئي
 41767م=

 17868ع=

 44777م=

 27278=ع

 43718م=

 27581ع=

 الصوتي
 43777م=

 17215ع=

 49727م=

 10215ع=

 46713م=

 37582ع=

 المجموع
 42733م=

 2.191ع=

 46798م=

 27849ع=

 44766م=

 37443ع=

( نتائج اإلحصاء الوصفي لممجموعات األربعة بالنسبة لتحصيل 2يوضح جدول )
الجانب المعرفي البعدي المرتبط بميارات البرمجة الييكمية، ويالحظ أن ىناك فرق 
واضح بين متوسطي درجات الكسب بالنسبة لممتغير المستقل األول موضع البحث 

المرئي/ الصوتي( لصالح ) وىو أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية الحالي،
نمط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية الصوتي حيث بمغ متوسط درجة الكسب في 

(، بينما 88.83التحصيل لمجموعة نمط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية الصوتي )
ل لمجموعة نمط التوجيو اإللكتروني لممواقف بمغ متوسط درجة الكسب في التحصي

(، وظير فرق واضح بين متوسطي درجات الطالب بالنسبة 83.81التعميمية المرئي )
لنوع النشر موضع المتغير المستقل الثاني لمبحث )المباشر مقابل المسجل(، لصالح نوع 

وع النشر النشر المسجل، حيث بمغ متوسط درجات مجموعة الطالب الذين يستخدمون ن
(، وبمغ متوسط درجات مجموعة الطالب الذين يستخدمون نوع النشر 80.33المباشر )
 (.88.21المسجل )

كما يالحظ من البيانات التي يعرضيا الجدول لمتوسطات المجموعات األربعة 
في إطار التفاعل بينيا؛ وجود فروق بين درجات المجموعات األربعة؛ حيث بمغ متوسط 

ي مجموعة نمط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية المرئي الذين درجات الطالب ف
، وذات نمط التوجيو اإللكتروني لممواقف (88.82)يستخدمون نوع النشر المباشر 
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، بينما بمغ متوسط درجات (88.77)الذين يستخدمون نوع النشر المسجل  التعميمية
التعميمية الصوتي الذين الطالب في مجموعة نمط التوجيو اإللكتروني لممواقف 

(، وذات نمط التوجيو اإللكتروني لممواقف 43.07يستخدمون نوع النشر المباشر )
 (.82.02)التعميمية الذين يستخدمون نوع النشر المسجل 

ويوضح الجدول التالي نتائج التحميل ثنائي االتجاه بالنسبة لمتحصيل المعرفي 
 لميارات البرمجة الييكمية. 

تائج تحميل التباين ثنائي االتجاه بين أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية ( ن12جدول )
 ونوع النشر )المباشر مقابل المسجل( عمى الجانب التحصيمي لميارة البرمجة الييكمية

 مصدر

 التباين  

 مجموع 

 المربعات 

درجات 
  الحرية

 قيمة  متوسط المربعات

 )ف( 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 عند 

≥ (7775) 

أنماط التوجيو  ( أ)
اإللكتروني لممواقف 

 التعميمية

 دال 7777 697583 2617775 1 2617775

 دال 7777 1727887 6487675 1 6487675 نوع النشر ( ب)

 دال 77777 177593 667778 1 667778 )ب( X ( أ)

    37752 116 4357233 الخطأ

     127 2477357777 المجموع

يمكن استعراض النتائج من حيث أثر المتغيرين  (82وباستخدام نتائج جدول )
المستقمين لمبحث والتفاعل بينيما عمى ضوء مناقشة الفروض الثالثة األولى لمبحث وىي 

 كالتالي: 

 الفرض األول: 

بين متوسطي درجات  2025 ≥ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي "
البعدي لميارات البرمجة الييكمية طالب المجموعتين التجريبيتين في الجانب المعرفي 

من خالل محاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب يرجع لمتأثير األساسي 
 ".الختالف أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية )المرئي/ الصوتي(

( في السطر األول، يتضح أنو ىناك فرق دال 2 وباستقراء النتائج )في جدول
متوسطي الدرجات في التحصيل المعرفي لميارات البرمجة الييكمية نتيجة  إحصائًيا بين
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بمحاضرات الفيديو الرقمي في بيئة  اختالف أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية
 الفصل المقموب. 

( ليتبين أن المتوسط األعمى 2) ولتحديد اتجاه ىذه الفروق تم استقراء جدول
نمط التوجيو اإللكتروني لممواقف جريبية التي تستخدم جاء لصالح المجموعة الت

بينما بمغ متوسط درجة الكسب في التحصيل لمجموعة  (،46.13) الصوتي التعميمية
 . (83.81) المرئي نمط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية

، وقبول الفرض البديل والذي ينص وبالتالي تم رفض الفرض اإلحصائي األول
بين متوسطي درجات  2025 ≥يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي  عمى أنو "

طالب المجموعتين التجريبيتين في الجانب المعرفي البعدي لميارات البرمجة الييكمية 
من خالل محاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب يرجع لمتأثير األساسي 

تعميمية )المرئي/ الصوتي( لصالح نمط الختالف أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف ال
 ".الصوتي التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية

 
( متوسطي المجموعتين التجريبيتين لتحصيل الجانب المعرفي البعدي المرتبط بميارات 7شكل )

البرمجة الييكمية يرجع لمتأثير األساسي الختالف أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية 
المرئي/ الصوتي( )  

 تفسير نتيجة الفرض اإلحصائي األول 

تشير ىذه النتيجة إلى أن الطالب الذين استخدموا نمط التوجيو اإللكتروني 
المرئي أكثر تفوًقا في الجانب المعرفي البعدي لميارة البرمجة الييكمية  لممواقف التعميمية
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رقمي في بيئة الفصل المقموب مقارنة مع الطالب الذين استخدموا محاضرات الفيديو ال
ويرجع الباحثان ىذه النتيجة المرئي،  عمى أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية

 : لألسباب التالية

يتمتع الفصل المقموب من مزيا كونو يعد شكل مرن من التعمم، في ضوء ما 
ما يمكن لممعممين يمكن لمطالب التعمم بالسرعة التي تناسبيم وتحمل مسئولية تعمميم، ك

مراقبة تقدم الطالب في التعمم بشكل أفضل، كما يمكن لمطالب إدارة الحمل المعرفي 
 & Abeysekera) بطريقة فعالة من حيث الوقت لكل من المعممين والطالب

Dawson 2015; Forsey, Low & Glance, 2013) حيث يدعم الفصل ،
الب ىو المسؤول عن التعمم الخاص بو، المقموب مبادئ النظرية البنائية، حيث أن الط

كما تقوم عمى ربط تجربة تعميمية جديدة باستخدام مقاطع الفيديو التعميمية وغيرىا مما 
يساعد عمى ترسيخ المعرفة والفيم، ويمكن لمطالب استخدام وقت الفصل لتفسير تمك 

 .(Ray & Powell, 2014) التجربة الجديدة بناء عمى ما ىو معروف بالفعل

باإلضافة إلى ما تضيفو محاضرات الفيديو بإمكانية التحكم في محتواىا 
مكانية التحكم في السرعة واأللوان، وأساليب اإلنتقال، كذلك إدراج أو حذب  وتجزئتيا، وا 

الطالب لممعمومات الخفية  مؤثرات حركية أو بصرية أو صوتية أخري، بما يمفت انتباه
سوم )طارق غيث، زينب حامد، محمد خميس، نتيجة سرعة وتيرة حركة الصور والر 

(، كل ىذا من شأنو مساعدة الطالب عمى تنمية الجانب المعرفي لميارات 2017
 البرمجة الييكمية.

كما ترجع النتيجة السابقة إلى أن تضمين عنصر سمعي في محاضرات 
ر عمى الفيديو قد يقوي كاًل من اإلحساس باإلنتماء لممجتمع وقدرة المعمم عمى التأثي

، (Ice, Curtis, Phillips & Wells, 2007) تواصل أكثر تخصيًصا مع الطالب
ويمتاز التوجيو اإللكتروني المرئي لممواقف التعميمية من قبل المعمم إتاحة الفرصة 
لمطالب بالسيطرة عمى تعممو وسيولة اإلستخدام وتحسين شعور الطالب باأللفة والراحة 

(Fahy, 2004, p. 157) . 

 & Ice, Curtis, Phillips)دراسة أيس وكوريتس وفيميبس ووالس  وفي

Wells, 2007)  ،فقد استبدلوا التعميقات النصية لممعمم بتعميقات صوتية غير مباشرة
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وتوصمت إلى التعميقات الصوتية ساىمت في إدارك الطالب أن المعمم ييتم بو، وأن 
 الطالب زادت نسبة رضاىم عن العممية التعميمية.

أتي النتيجة السابقة إلى ارتباط التوجيو اإللكتروني الصوتي لممواقف التعميمية وت
يتوافق مع نظرية الحمل المعرفي، إذ أنو عند استخدام لقطات الفيديو يفضل تزويد 
الطالب بتفسيرات سمعية بداًل من التفسيرات المكتوبة عمى الشاشة، وذلك لتجب الحمل 

 Sweller, Van Merrienboer & Paas, 1998; Van)المعرفي الزائد 

Merriënboer, Kirschner & Kester, 2003; Merrienboer & Sweller, 

2005). 

 ,.Pereira, et al وتتفق النتيجة الحالية مع ما أكدتو دراسة بريرا وآخرون

( أن المحاضرين يفضمون إنشاء مقاطع فيديو باستخدام الميكروفون بداًل من (2014
 (Lents & Cifuentes, 2009) وقامت دراسة لينتس وسينفيوتس، كاميرا الويب

( بالمقارنة PowerPoint+ عن أثر استخدام محاضرات الفيديو )صوت المعمم بالكشف
بالمحاضرات التقميدية وتوصمت الدراسة إلى ساىمت في زيادة التحصيل الدراسي في 

 .مقرر عمم األحياء

 : الثاني الفرض

بين متوسطي درجات  2025 ≥حصائية عند مستوي يوجد فرق ذو داللة إ"
طالب المجموعتين التجريبيتين في الجانب المعرفي البعدي لميارات البرمجة الييكمية 
من خالل محاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب يرجع لمتأثير األساسي 

خدمون الختالف نوع النشر )المباشر مقابل المسجل( لصالح الطالب الذين يست
 ".النشر المسجل

( في السطر الثاني، يتضح أنو ىناك فرق دال 2 وباستقراء النتائج )في جدول
إحصائًيا بين متوسطي درجات الكسب في التحصيل المعرفي لميارات البرمجة الييكمية 
نتيجة الختالف نوع النشر )المباشر مقابل المسجل( لصالح الطالب الذين يستخدمون 

يث جاء متوسط درجات الكسب بالنسبة لمطالب الذين يستخدمون النشر المسجل، ح
(، وبمغ متوسط درجات مجموعة الطالب الذين يستخدمون 80.33نوع النشر المباشر )
 . (88.21نوع النشر المسجل )

يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي : "وبالتالي تم قبول الفرض أي أنو
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موعتين التجريبيتين في الجانب المعرفي بين متوسطي درجات طالب المج 7775 ≥
البعدي لميارات البرمجة الييكمية من خالل محاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل 
المقموب يرجع لمتأثير األساسي الختالف نوع النشر )المباشر مقابل المسجل( لصالح 

 ".الطالب الذين يستخدمون النشر المسجل

 
لتحصيل  المباشر مقابل المسجل()لمجموعتين التجريبيتين ( متوسطي درجات طالب ا8شكل )

 الجانب المعرفي البعدي لميارات البرمجة الييكمية

 تفسير نتيجة الفرض اإلحصائي الثاني: 

تشير ىذه النتيجة إلى أن الطالب الذين استخدموا نوع النشر المسجل أكثر 
ية مقارنة بالطالب الذين تفوًقا في الجانب المعرفي البعدي لميارة البرمجة الييكم

 : ويرجع الباحثان ىذه النتيجة لألسباب التاليةاستخدموا نوع النشر المباشر، 

وفرت محاضرات الفيديو المسجمة المرونة لمطالب، حيث يمكنيم من مراجعة 
 ,Danielson)الفيديو وتوضيح المفاىيم المعقدة والعمل في ضوء سرعتيم الخاصة 

Preast, Bender, & Hassall, 2014)أنيا المسجمة الفيديو محاضرات ، وتمتاز 

 معممين إلى الحاجة تقميل إلى يؤدي وذلك مشاىدتيا، الطالب من كبير لعدد تتيح

 ىذه تكون ذلك ومع الطالب، من كبير لعدد واحد معمم استخدام يمكن حيث متعددين،

المرونة؛ حيث زيادة الراحة و ، كما تعمل عمى ((Cilesiz, 2015 فعالة المحاضرات
 ,Fernandez)التعميمية في ضوء قدراتيم الخاصة  يمكن لمطالب من مراجعة المواد

Simo, & Sallan 2009) وكذلك تدعم احتياجات التعمم المتنوعة لمطالب مما ،
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حساس الطالب المتزايد بالتحكم في تعمميم  يؤدي إلى تجربة تعميمية أكثر تخصيًصا وا 
(Saunders & Hutt, 2012)،  وتعمل عمى تحسين التنظيم الذاتي، حيث يختار

الطالب مراجعة المحتوى التعميمي بنسق مقاطع الفيديو، مما يساعده عمى التظيم 
توفر محاضرات الفيديو المسجمة المرونة ، (Zue & Bergom, 2010الذاتي )

 لمطالب، حيث يمكنيم من مراجعة الفيديو وتوضيح المفاىيم المعقدة والعمل في ضوء
 .(Danielson, Preast, Bender, & Hassall, 2014)سرعتيم الخاصة 

وىذا من شانو يساعد عمى تنمية الجانب المعرفي لميارات البرمجة الييكمية 
لدى طالب نظم المعمومات اإلدارية، كذلك يتوافق ذلك مع مبادئ النظرية المعرفية، 

ين ىذه النظرية، حيث حيث أن ىناك عالقة قوية تجمع بين محاضرات الفيديو وب
تحفز الطبيعة المرئية والسمعية لمفيديو قنوات المعالجة المزدوجة لتعزيز التعمم؛ ويتم 
تخفيف قيود الذاكرة العاممة من خالل القدرة عمى اإليقاف المؤقت واإلرجاع ومشاىدة 

خالل  الفيديو بشكل متكرر؛ وأخيًرا، يوفر الفيديو فرًصا لمتفاعل مع المواد الشيقة، من
التفاعل اليقظ مع محتوى الفيديو، والذي يمكن أن يكون منظًما ومتكاماًل مع الفيم 

 .(Schreiber, Fukuta & Gordon, 2010)السابق 
حيث  (Patel, et al., 2019)وتتفق ىذه النتيجة ما أكدتو دراسة بيتل وآخرون 

لفيديو أكثر الطالب يحصمون عمى درجات أعمي في حالة إعادة مشاىدة محاضرات ا
من مرة، وساعدت محاضرات الفيديو سابقة التجييز عمى أن يشعر الطالب بقمق أقل 
بشأن تذكر مالحظات داخل الفصل الدارسي، ويمكن لو الرجوع إلييا ومشاىدتيا وقت 

، كما ساعدت محاضرات الفيديو سابقة التجييز (Holland, 2014, p268)الحاجة 
بشأن تذكر مالحظات داخل الفصل الدارسي، ويمكن  عمى أن يشعر الطالب بقمق أقل

 .(Holland, 2014, p268)لو الرجوع إلييا ومشاىدتيا وقت الحاجة 

دراسة إلى  )Islam, Kim & Kwon(2020 ,وتوصمت اسالم وكيم وكون 
%( 7.7%( من الطالب يفضمون المحاضرات سابقة التجييز بينما يفضل )53.8أن )

%( كال النوعين، كما توصمت إلى تفوق 30.8حين يفضل ) المحاضرات المباشرة، في
متوسط درجات المجموعة التجريبية التي استخدمت المحاضرات سابقة التجييز عمى 
متوسط درجات الطالب الذين يستخدمون المحاضرات المباشرة بالنسبة لمتحصيل 
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 الدراسي.

 الفرض الثالث:

 متوسطات بين 7775 ≥توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ال "

درجات طالب المجموعات التجريبية في الجانب المعرفي البعدي لميارات البرمجة 
الييكمية من خالل محاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب ترجع لمتأثير 

)المرئي/  األساسي لمتفاعل بين أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية
 ". )المباشر مقابل المسجل( الصوتي( ونوع النشر

(، وقيمة 17.593( فإن قيمة )ف( تساوي )82 )في جدولوباستقراء النتائج 
وبالتالي  (2.25) ≥( وىي دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 2.222الداللة اإلحصائية )

توجد فروق ذات " تم رفض الفرض اإلحصائي وقبول الفرض الذي ينص عمى أنو
درجات طالب المجموعات  متوسطات بين 7775 ≥ستوي داللة إحصائية عند م

التجريبية في الجانب المعرفي البعدي لميارات البرمجة الييكمية من خالل محاضرات 
الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب ترجع لمتأثير األساسي لمتفاعل بين أنماط 

النشر )المباشر مقابل التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية )المرئي/ الصوتي( ونوع 
، ولتحديد إتجاه الفروق بين المتوسطات استخدم الباحثان اختبار شيفيو "المسجل(

( المقارنات المتعددة بين المجموعات فيما 88لممقارنات المتعددة، ويوضح جدول )
 يتعمق بالجانب المعرفي لميارات البرمجة الييكمية.
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لمتفاعل بين مستويات التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية من ( المقارنات المتعددة 11جدول )
قبل المعمم )مرئي/ صوتي( ونوع النشر )مباشر/ مسجل( فيما يتعمق بالجانب المعرفي لميارات 

 البرمجة الييكمية
 

 

 المجموعة

 

 

 المتوسط

التوجيو اإللكتروني 
المرئي لممواقف 
التعميمية من قبل 
 المعمم+ نشر مباشر

يو اإللكتروني التوج
المرئي لممواقف 
التعميمية من قبل 
 المعمم+ نشر مسجل

التوجيو اإللكتروني 
الصوتي لممواقف 
التعميمية من قبل 
 المعمم+ نشر مباشر

التوجيو اإللكتروني 
الصوتي لممواقف 
التعميمية من قبل 
 المعمم+ نشر مسجل

التوجيو اإللكتروني 
المرئي لممواقف 
التعميمية من قبل 

 مم+ نشر مباشرالمع

41767 
 

 
- - - 

التوجيو اإللكتروني 
المرئي لممواقف 
التعميمية من قبل 
 المعمم+ نشر مسجل

 دال 44777
 

 
- - 

التوجيو اإللكتروني 
الصوتي لممواقف 
التعميمية من قبل 
 المعمم+ نشر مباشر

 دال دال 43777
 

 
- 

التوجيو اإللكتروني 
الصوتي لممواقف 
التعميمية من قبل 

 عمم+ نشر مسجلالم

  دال دال دال 49727

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 88ويتضح من جدول )
( بين مجموعات البحث األربعة لصالح المجموعة التجريبية الرابعة )التوجيو 0.05)

اإللكتروني الصوتي لممواقف التعميمية+ النشر المسجل(، وبناء عمى ما تقدم يتم رفض 
توجد فروق ذات داللة ئي وقبول الفرض البديل الذي ينص عمى أنو: الفرض اإلحصا

بين متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية  2025 ≥إحصائية عند مستوي 
في الجانب المعرفي البعدي لميارات البرمجة الييكمية من خالل محاضرات الفيديو 

اعل بين أنماط التوجيو الرقمي في بيئة الفصل المقموب ترجع لمتأثير األساسي لمتف
اإللكتروني لممواقف التعميمية )المرئي/ الصوتي( ونوع النشر )المباشر مقابل 
المسجل( لصالح المجموعة التجريبية الرابعة )التوجيو اإللكتروني الصوتي لممواقف 
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ويمكن تفسير نتيجة الفرض اإلحصائي الثالث في  ،التعميمية ونوع النشر المسجل(
 :ضوء ما يمي

تعود النتيجة السابقة إلى ما أشارت إليو الدراسات السابقة من وجود مميزات و 
 ;Bacro, 2015; Bati, et al., 2013; Ealy, 2013)عددية لممحاضرات المسجمة، 

Gorissen et al., 2012):  يمكن لمطالب تشغيمو عدة مرات حسب الحاجة، حيث
ح إمكانية إيقاف المحاضرة عند كما يمكن تخطي أو تسريع أجزاء من المحاضرة، وتتي

نقطة معينة والرجوع إلييا بعد فترة، لتدوين مالحظات أو لمبحث عن معمومات إضافية، 
وكذلك تتيح إمكانية الدراسة بشكل منفرد أو في مجموعة صغيرة أو كبيرة حسب 
متطمبات الطالب، وتوفر إمكانية متابعة المحاضرات في وجود ظرف عائمي أو 

 الطالب أن( Mendoza, Caranto & David, 2015) دراسة وكشفتمرضي، 

 دوافعيم تعزيز عمى تساعدىم ألنيا المسجمة الفيديو محاضرات تكنولوجيا يقدرون

 .أفضل بشكل المفاىيم تعمم عمى وساعدتيم التعميمي،

إلى وجود أثر كبير (Yildiz-Durak, 2020) وتوصمت دراسة يمديزدورك
( التي تتسم بالتوجيو اإللكتروني Scratch، سكراتش Aliceألدوات البرمجة )اليس 

لممواقف التعميمية من قبل المعمم عمى تنمية اإلنخراط في التعمم والتفكير التأممي 
وميارات حل المشكالت، وميارات حل المشكالت الحاسوبية، وأيضًا توصمت دراسة 

ستخدام إلى وجود أثر كبير البرمجة با ((Cederqvist, 2020سيدرجيفست 
المايكروبايت في ضوء التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية من قبل المعمم عمى تنمية 
المفاىيم التكنولوجية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية، كما توصمت دراسة ساكير وشاىين 

إلى وجود أثر كبير  (Çakır, Şahin, Balci & Vergili, 2020)وبالسي وفيرجيل 
ي التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية من قبل المعمم عمى تنمية لبرمجة الروبوت ف

الكفاءة الذاتية وميارات حل المشكالت الحاسوبية وتقبل التكنولوجيا لدى المعممين أثناء 
 الخدمة.

ووفقًا لنظرية الذاكرة العاممة فإنو يتم استخدام وحدات معالجة منفصمة طرق 
ى بـ "مساحة لوحة الرسم المرئية المكانية" لمذاكرة مختمفة إلدخال المعمومات، ما يسم

العاممة ويخزن فييا المدخالت المرئية و "منطقة الحمقة الصوتية" وفييا يتم تخزن 
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، ووفًقا ليذا النموذج، سيتنافس المدخالن  (Baddeley, 1992)المعمومات السمعية 
عض عمى الموارد المرئيان )فيديو وجو المعمم ومحتوى الشريحة( مع بعضيما الب

المعرفية المرئية المكانية بينما تتم معالجة سرد المعمم بشكل منفصل )عمى الرغم من 
أنو ُيحتمل أن يكون مدعوًما بمعمومات غير لفظية مشفرة في التوجيو اإللكتروني 
لممواقف التعميمية من قبل المعمم؛ عمى سبيل المثال، اإليماءات وتعبيرات الوجو(، 

جميع المعمومات ذات الصمة بالمحاضرة مشفرة عمى الشرائح وفي السرد، ونظًرا ألن 
فقد يعتبر شخص ما وجو المعمم مصدًرا لمحمل اإلضافي غير الضروري ألنو قد يعيق 
المعالجة المعرفية لممعمومات ذات الصمة، وبالتالي يعيق التعمم، وىذا ساعد عمى تفوق 

وجيو اإللكتروني الصوتي لممواقف التعميمية مع المجموعة الرابعة والتي يتواجد فييا الت
المحاضرات المسجمة، وذلك فيما يتعمق بتنمية الجانب المعرفي لميارات البرمجة 

 لطالب نظم المعمومات اإلدارية.

 وبذلك يكون قد تم اإلجابة عمى السؤال الرابع لمبحث0
 لمبحث: الخامساإلجابة عن السؤال  -5

ما أثر التفاعل بين أنماط : عمى ينص والذي لمبحث الخامس السؤال عن لإلجابة
)مرئي/ صوتي( ونوع النشر )مسجل/ مباشر(  التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية

بمحاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب في تنمية الجانب المعرفي 
 لميارات البرمجة الييكمية لدى طالب نظم المعمومات اإلدارية؟

بة عن السؤال الخامس، تم حساب المتوسطات واإلنحرافات المعيارية ولإلجا
لدرجات مجموعات البحث بالنسبة لمجانب اآلدائي لميارات البرمجة الييكمية، كما ىو 

 (. 12مبين بجدول )
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البعدي المرتبط بميارات البرمجة  لمجانب اآلدائيالمتوسطات واالنحرافات المعيارية ( 12جدول )
 الييكمية

 لمجموعةا
 نوع النشر

 المجموع

 المسجل المباشر

أنماط 
التوجيو 
اإللكتروني 
لممواقف 
 التعميمية

 المرئي
 58737م=

 37426ع=

 59763م=

 27942ع=

 58797م=

 37236ع=

 الصوتي
 62727م=

 10697ع=

 65727م=

 10329ع=

 63797م=

 27283ع=

 المجموع
 67725م=

 27987ع=

 62762م=

 37765ع=

 61743م=

 37737ع=

( نتائج اإلحصاء الوصفي لممجموعات األربعة بالنسبة لمجانب 80يوضح جدول )
اآلدائي البعدي المرتبط بميارات البرمجة الييكمية، ويالحظ أن ىناك فرق واضح بين 
متوسطي درجات الكسب بالنسبة لممتغير المستقل األول موضع البحث الحالي، وىو 

عميمية )المرئي/ الصوتي( لصالح نمط التوجيو أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف الت
اإللكتروني لممواقف التعميمية الصوتي حيث بمغ متوسط درجة الكسب في الجانب 

(، بينما 83.22األدائي لمجموعة نمط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية الصوتي )
تروني لممواقف بمغ متوسط درجة الكسب في الجانب األدائي لمجموعة نمط التوجيو اإللك

(، وظير فرق واضح بين متوسطي درجات الطالب بالنسبة 51.27التعميمية المرئي )
لنوع النشر موضع المتغير المستقل الثاني لمبحث )المباشر مقابل المسجل(، لصالح نوع 
النشر المسجل، حيث بمغ متوسط درجات مجموعة الطالب الذين يستخدمون نوع النشر 

بمغ متوسط درجات مجموعة الطالب الذين يستخدمون نوع النشر (، و 82.05المباشر )
 (.80.80المسجل )

كما يالحظ من البيانات التي يعرضيا الجدول لمتوسطات المجموعات األربعة 
في إطار التفاعل بينيا؛ وجود فروق بين درجات المجموعات األربعة؛ حيث بمغ متوسط 

روني لممواقف التعميمية المرئي الذين درجات الطالب في مجموعة نمط التوجيو اإللكت
، وذات نمط التوجيو اإللكتروني لممواقف (51.32)يستخدمون نوع النشر المباشر 
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، بينما بمغ متوسط درجات (52.83)الذين يستخدمون نوع النشر المسجل  التعميمية
الطالب في مجموعة نمط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية الصوتي الذين 

(، وذات نمط التوجيو اإللكتروني لممواقف 62.20دمون نوع النشر المباشر )يستخ
 (.85.02)التعميمية الذين يستخدمون نوع النشر المسجل 

يوضح الجدول التالي نتائج التحميل ثنائي االتجاه بالنسبة لمجانب األدائي 
 . لميارات البرمجة الييكمية

جاه بين أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية ( نتائج تحميل التباين ثنائي االت13)جدول 
 ونوع النشر )المباشر مقابل المسجل( عمى الجانب الجانب األدائيي لميارة البرمجة الييكمية

 مصدر

 التباين  

 مجموع 

 المربعات 

درجات 
 الحرية 

 قيمة  متوسط المربعات

 )ف( 

مستوى 
 الداللة

 الداللة عند 

≥ (7775) 

يو أنماط التوج ( ت)
اإللكتروني 

 لممواقف التعميمية

 دال 7777 1167778 7377133 1 7377133

 دال 7777 267875 1687733 1 1687733 نوع النشر ( ث)

 دال 77725 57123 327733 1 327733 )ب( X ( ب)

    67252 116 7257267 الخطأ

     127 4545427777 المجموع

ن حيث أثر المتغيرين ( يمكن استعراض النتائج م80وباستخدام نتائج جدول )
 من الرابع إلى السادس المستقمين لمبحث والتفاعل بينيما عمى ضوء مناقشة الفروض

 لمبحث وىي كالتالي: 

 : الفرض الرابع

بين متوسطي درجات  2025 ≥ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي "
لبرمجة الييكمية طالب المجموعتين التجريبيتين في الجانب األدائي البعدي لميارات ا

من خالل محاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب يرجع لمتأثير األساسي 
 ".الختالف أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية )المرئي/ الصوتي(

( في السطر األول، يتضح أنو ىناك فرق دال 80 وباستقراء النتائج )في جدول
في الجانب األدائي لميارات البرمجة الييكمية نتيجة  إحصائًيا بين متوسطي الدرجات
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بمحاضرات الفيديو الرقمي في بيئة  اختالف أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية
 الفصل المقموب. 

( ليتبين أن المتوسط األعمى 80)ولتحديد اتجاه ىذه الفروق تم استقراء جدول 
نمط التوجيو اإللكتروني لممواقف خدم جاء لصالح المجموعة التجريبية التي تست

(، بينما بمغ متوسط درجة الكسب في الجانب األدائي 83.22التعميمية الصوتي )
 . (51.27لمجموعة نمط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية المرئي )

، وقبول الفرض البديل والذي ينص وبالتالي تم رفض الفرض اإلحصائي الرابع
بين متوسطي درجات  2025 ≥رق ذو داللة إحصائية عند مستوي يوجد فعمى أنو " 

طالب المجموعتين التجريبيتين في الجانب األدائي البعدي لميارات البرمجة الييكمية 
من خالل محاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب يرجع لمتأثير األساسي 

)المرئي/ الصوتي( لصالح نمط  أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية الختالف
 ".الصوتي التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية

( متوسطي المجموعتين التجريبيتين لمجانب اآلدائي البعدي المرتبط بميارات البرمجة الييكمية يرجع 9شكل )
 لمتأثير األساسي الختالف أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية )المرئي/ الصوتي(

  تفسير نتيجة الفرض اإلحصائي الرابع

تشير ىذه النتيجة إلى أن الطالب الذين استخدموا نمط التوجيو اإللكتروني 
الصوتي أكثر تفوًقا في الجانب األدائي البعدي لميارة البرمجة  لممواقف التعميمية

 تعميميةالييكمية مقارنة مع الطالب الذين استخدموا نمط التوجيو اإللكتروني لممواقف ال
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 : ويرجع الباحثان ىذه النتيجة لألسباب التاليةالمرئي، 

يتيح تقديم محتوى محاضرات الفيديو التي يتوفر بيا التوجيو اإللكتروني 
لممواقف التعميمية من قبل المعممين الصوتي إمكانية الوصول إلى مواد التعمم خارج 

اسة في المنزل كما يمكنيم الفصل الدراسي، ويمكن لمطالب تعمم المحتوى أثناء الدر 
الذىاب إلى الفصل بأسئمة معدة وموضوعات مناقشة، كما يمكن لمطالب الرجوع إلى 
محاضرات الفيديو كأداة لمدراسة بداًل من الشعور بالحاجة إلى معالجة جميع 

التوجيو  المعمومات خالل فترة الفصل الدراسي، وتتيح محاضرات الفيديو القائمة عمى
أن يتعمموا في ضوء قدراتيم الفردية وسرعتيم  الصوتي لممواقف التعميميةاإللكتروني 

في التعمم، حيث يمكنيم إعادة مشاىدة المحاضرات عدة مرات، أو يمكنيم مشاىدة 
 مقاطع معينة منو في ضوء قدراتيم.

ويرتبط ذلك بنظرية التعمم االجتماعي والتي تعد مدخاًل لعمميات التعمم التي 
يم المقموب من خالل منطمقات النظرية التي تشير إلى أن التعمم يحدث تحدث في التعم

من خالل المشاركة مع اآلخرين، وأن تفاعل الطالب مع اآلخرين األكثر معرفة أو 
قدرة يؤثر في طريقة تفكيرىم، وتفسيرىم لممواقف المختمفة، وبذلك تعد نظرية التعمم 

تعميم المقموب من خالل المعممين االجتماعي أساسًا لفيم كيف يمكن استخدام ال
والخبراء لطالبيم، فالطالب يمكن أن يكتسب المعرفة إذ تم مساعدتو عمى بناء الييكل 

(، واإلضافة إلى النظريات 1996الذي يضع فيو المعمومات الجديدة )فتحي الزيات،
السابقة توجد: نظرية التعمم المرن التي تضع التعميم المقموب ضمن التكنولوجيا 
األساسية التي تعمل عمى تمبية احتياجات الطالب وتحقيق أىداف التعمم بمرونة 

 .(2013واضحة )ىاشم الشرنوبي، 

وتأتي النتيجة السابقة إلى ارتباط التوجيو اإللكتروني الصوتي لممواقف التعميمية 
يتوافق مع نظرية الحمل المعرفي، إذ أنو عند استخدام لقطات الفيديو يفضل تزويد 

الب بتفسيرات سمعية بداًل من التفسيرات المكتوبة عمى الشاشة، وذلك لتجب الحمل الط
 Sweller, Van Merrienboer & Paas, 1998; Van)المعرفي الزائد 

Merriënboer, Kirschner & Kester, 2003; Merrienboer & Sweller, 

2005). 

 ,.Pereira, et al وتتفق النتيجة الحالية مع ما أكدتو دراسة بريرا وآخرون
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( أن المحاضرين يفضمون إنشاء مقاطع فيديو باستخدام الميكروفون بداًل من (2014
 (Lents & Cifuentes, 2009) وقامت دراسة لينتس وسينفيوتسكاميرا الويب، 

( بالمقارنة PowerPoint+ عن أثر استخدام محاضرات الفيديو )صوت المعمم بالكشف
صمت الدراسة إلى ساىمت في زيادة التحصيل الدراسي في بالمحاضرات التقميدية وتو 

 مقرر عمم األحياء.

 : الخامس الفرض

بين متوسطي درجات  2025 ≥يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي "
طالب المجموعتين التجريبيتين في الجانب األدائي البعدي لميارات البرمجة الييكمية 

بيئة الفصل المقموب يرجع لمتأثير األساسي من خالل محاضرات الفيديو الرقمي في 
الختالف نوع النشر )المباشر مقابل المسجل( لصالح الطالب الذين يستخدمون 

 ".النشر المسجل

( في السطر الثاني، يتضح أنو ىناك فرق دال 80 وباستقراء النتائج )في جدول
رمجة الييكمية إحصائًيا بين متوسطي درجات الكسب في الجانب األدائي لميارات الب

نتيجة الختالف نوع النشر )المباشر مقابل المسجل( لصالح الطالب الذين يستخدمون 
الذين يستخدمون  النشر المسجل، حيث جاء متوسط درجات الكسب بالنسبة لمطالب

(، وبمغ متوسط درجات مجموعة الطالب الذين يستخدمون 82.05نوع النشر المباشر )
 . (80.80نوع النشر المسجل )

يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي : "وبالتالي تم قبول الفرض أي أنو 
بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبيتين في الجانب األدائي  2025 ≥

البعدي لميارات البرمجة الييكمية من خالل محاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل 
نوع النشر )المباشر مقابل المسجل( لصالح المقموب يرجع لمتأثير األساسي الختالف 
 ".الطالب الذين يستخدمون النشر المسجل
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لمجانب  المباشر مقابل المسجل()( متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبيتين 17شكل )

 اآلدائي البعدي لميارات البرمجة الييكمية

 : تفسير نتيجة الفرض اإلحصائي الخامس

ن الطالب الذين استخدموا نوع النشر المسجل أكثر تشير ىذه النتيجة إلى أ
تفوًقا في الجانب األدائي البعدي لميارة البرمجة الييكمية مقارنة الذين استخدموا نوع 

 : ويرجع الباحثان ىذه النتيجة لألسباب التاليةالنشر المباشر، 

 ترجع النتيجة السابقة إلى أن محاضرات الفيديو المسجمة تساعد الطالب عمى
المشاركة في المحتوى الذي يقدمو المعمم دون شرط التواجد معًا في نفس المكان، حيث 
سمحت محاضرات الفيديو المسجمة بإمكانية تضمين االختبارات لمطالب أثناء مشاىدة 
الفيديو، وىذا يساعد الطالب عمى تطبيق ما يتعممونو واختبار معرفتيم باإلضافة إلى 

أداء الطالب، كما تمنح محاضرات الفيديو الفعالة الفرصة  أنو يسمح لممعممين بتقييم
لممعممين لبناء عالقات تفاعمية مع الطالب، وذلك من خالل توظيف عديد من األسئمة 
المدمجة داخل الفيديو المسجمة التي يمكن لمطالب اإلجابة عمييا، باإلضافة إلى توفير 

مكانية رد  المعمم عمى أسئمة الطالب في إمكانية تعميق الطالب عمى المحاضرة وا 
 التعميقات، وىذا ساىم في تنمية الجانب المياري المرتبط بميارات البرمجة الييكمية.

( فقد توصمت إلى وجود أثر لمفيديو 2020كما توصمت دراسة محمد والي )
التفاعمي )المباشر( مقابل )المسجل( في التحصيل وميارات التعمم موجو ذاتيًا لصالح 

 (Griffin, et al., 2009) التفاعمي )المسجل(، وقامت دراسة جريفن وأخرينالفيديو 
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بالمقارنة بين نمطين لمحاضرات الفيديو، النمط األول: تقدم فيو شراح بوربوينت 
وصوت المعمم في نفس الوقت )مباشر(، والنمط الذاني تقدم فيو شرائح بوبوينت 

مجموعة التجريبية التي  وصوت المعمم )مسجل(، وتوصمت الدراسة إلى تفوق
استخدمت نمط البث المباشر بالمقارنة بالمجموعة التجريبية التي استخدمت نمط البث 

 المسجل.

بين استخدام  (Schnee, et al., 2019)وقارنت دراسة شيني وآخرون 
محاضرات الفيديو المسجمة وبين حضور المحاضرات في الفصل الدراسي في 

ية، وتوصمت إلى تفوق الطالب الذي حضروا المحاضرات التحصيل والميارات اآلدائ
في الميارات اآلدائية في حين تفوق الطالب الذي شاىدوا محاضرات الفيديو المسجمة 
في التحصيل الدراسي، وذلك يختمف مع ما توصمت إليو دراسة دراسة لينون وآخرون 

(Leinonen, et al., 2020) شرة بالنسبة بين محاضرات الفيديو المسجمة والمبا
لتحصيل الطالب، وتوصمت الدراسة إلى عدم وجود فروق بين محاضرات الفيديو 

 المسجمة والمباشرة بالنسبة لمتطبيق البعدي لالختبار التحصيمي.

 الفرض السادس:

 متوسطات بين 7775 ≥توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ال "

األدائي البعدي لميارات البرمجة  درجات طالب المجموعات التجريبية في الجانب
الييكمية من خالل محاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب ترجع لمتأثير 
األساسي لمتفاعل بين أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية )المرئي/ 

 ". الصوتي( ونوع النشر )المباشر مقابل المسجل(

(، وقيمــة 5.123إن قيمــة )ف( تســاوي )( فــ83 )فــي جــدولوباســتقراء النتــائج 
وبالتـالي  (2.25) ≥( وىـي دالـة إحصـائيًا عنـد مسـتوى داللـة 2.205الداللة اإلحصـائية )

توجد فروق ذات تم رفض الفرض اإلحصائي قبول الفرض البديل الذي ينص عمى أنو "
درجـــات طـــالب المجموعـــات  متوســـطات بـــين 7775 ≥داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوي 

في الجانب األدائي البعدي لميـارات البرمجـة الييكميـة مـن خـالل محاضـرات  التجريبية
الفيديو الرقمي فـي بيئـة الفصـل المقمـوب ترجـع لمتـأثير األساسـي لمتفاعـل بـين أنمـاط 
التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية )المرئي/ الصوتي( ونوع النشر )المباشر مقابل 
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ن المتوســـطات اســـتخدم الباحثـــان اختبـــار شـــيفيو ، ولتحديـــد إتجـــاه الفـــروق بـــي"المســـجل(
ـــات المتعـــددة بـــين المجموعـــات فيمـــا 88لممقارنـــات المتعـــددة، ويوضـــح جـــدول ) ( المقارن

 يتعمق بالجانب اآلدائي لميارات البرمجة الييكمية.

( المقارنات المتعددة لمتفاعل بين مستويات التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية من 14جدول )
ل المعمم )مرئي/ صوتي( ونوع النشر )مباشر/ مسجل( فيما يتعمق بالجانب اآلدائي لميارات قب

 البرمجة الييكمية

 

 

 المجموعة

 

 

 المتوسط

التوجيو اإللكتروني 
المرئي لممواقف 
التعميمية من قبل 
المعمم+ نشر 

 مباشر

التوجيو اإللكتروني 
المرئي لممواقف 
التعميمية من قبل 
المعمم+ نشر 

 مسجل

التوجيو اإللكتروني 
الصوتي لممواقف 
التعميمية من قبل 
المعمم+ نشر 

 مباشر

التوجيو اإللكتروني 
الصوتي لممواقف 
التعميمية من قبل 
المعمم+ نشر 

 مسجل

التوجيو اإللكتروني 
المرئي لممواقف 
التعميمية من قبل 
المعمم+ نشر 

 مباشر

63797 
 

 
- - - 

التوجيو اإللكتروني 
 المرئي لممواقف

التعميمية من قبل 
المعمم+ نشر 

 مسجل

 دال 59763
 

 
- - 

التوجيو اإللكتروني 
الصوتي لممواقف 
التعميمية من قبل 

 نشر مباشر+ المعمم

 دال دال 62727
 

 
- 

التوجيو اإللكتروني 
الصوتي لممواقف 
التعميمية من قبل 
المعمم+ نشر 

 مسجل

  دال دال دال 65727

ذات داللة إحصائية عند مستوى  ( وجود فروق88ويتضح من جدول )
( بين مجموعات البحث األربعة لصالح المجموعة التجريبية الرابعة )التوجيو 0.05)

اإللكتروني الصوتي لممواقف التعميمية+ النشر المسجل(، وبناء عمى ما تقدم يتم رفض 
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توجد فروق ذات داللة الفرض اإلحصائي وقبول الفرض البديل الذي ينص عمى أنو: 
بين متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية  2025 ≥صائية عند مستوي إح

في الجانب اآلدائي البعدي لميارات البرمجة الييكمية من خالل محاضرات الفيديو 
الرقمي في بيئة الفصل المقموب ترجع لمتأثير األساسي لمتفاعل بين أنماط التوجيو 

صوتي( ونوع النشر )المباشر مقابل اإللكتروني لممواقف التعميمية )المرئي/ ال
المسجل( لصالح المجموعة التجريبية الرابعة )التوجيو اإللكتروني الصوتي لممواقف 

ويمكن تفسير نتيجة الفرض اإلحصائي السادس في  ،ونوع النشر المسجل( التعميمية
 : ضوء ما يمي

 ,Karabatak & Polat, 2020; Abdullah)يتيح الفصل المقموب كاآلتي 

Hussin & Ismail, 2020; Long, Cummins& Waugh, 2017):  عديد من
المميزات، حيث تساعد في زيادة مشاركة الطالب في ميام العمل التعاوني، وتتيح 
الفرصة لمطالب لحل المشكالت بشكل فردي، والعمل عمى إتقان التعمم، وزيادة الدافعية 

، ر الوقت الکافي إلنجاز الميامیتوفالتعميمية، والمساعدة عمى الفيم العميق، و 
تقديم ردود فعل فورية عمى ميام العمل ، تشجيع الطالب عمى بناء مجتمع تعمم فعالو 

استخدام الوسائط التكنولوجية المألوفة التي يمكن الوصول إلييا ، و الفردي أو الجماعي
 وتوفير وقت الصف الدارسي لحل األنشطة والتدريبات.، بسيولة من قبل الطالب

ودمج محاضرات الفيديو ما تمتاز بو بيئة الفصول المقموبة ساعد كذلك عمى 
مراعاة الفروق الفردية بين الطالب وعمل عمى تمبية احتياجاتيم من ميارات البرمجة 

وتظير النتائج أن التوجيو اإللكتروني المرئي لممواقف التعميمية من قبل المعمم الييكمية، 
 ,Wu & Chen) د عبء معرفي أقل عمى الطالبالمرافق لمعرض التقديمي يول

( أن المحاضرين (Pereira, et al., 2014 ، وتوضح دراسة بريرا وآخرون(2015
وقامت دراسة يفضمون إنشاء مقاطع فيديو باستخدام الميكروفون بداًل من كاميرا الويب، 

عن أثر استخدام  بالكشف (Lents & Cifuentes, 2009) لينتس وسينفيوتس
( بالمقارنة بالمحاضرات التقميدية PowerPoint+ رات الفيديو )صوت المعمممحاض

 وتوصمت الدراسة إلى ساىمت في زيادة التحصيل الدراسي في مقرر عمم األحياء.

عمى أن الطالب  (Patel, et al., 2019)وقد أكدت دراسة بيتل وآخرون 
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يديو أكثر من مرة، يحصمون عمى درجات أعمي في حالة إعادة مشاىدة محاضرات الف
وساعدت محاضرات الفيديو سابقة التجييز عمى أن يشعر الطالب بقمق أقل بشأن 
تذكر مالحظات داخل الفصل الدارسي، ويمكن لو الرجوع إلييا ومشاىدتيا وقت الحاجة 

(Holland, 2014, p268) كما ساعدت محاضرات الفيديو سابقة التجييز عمى أن ،
شأن تذكر مالحظات داخل الفصل الدارسي، ويمكن لو يشعر الطالب بقمق أقل ب

 .(Holland, 2014, p268)الرجوع إلييا ومشاىدتيا وقت الحاجة 

دراسة إلى  )Islam, Kim & Kwon(2020 ,وتوصمت اسالم وكيم وكون 
%( 7.7%( من الطالب يفضمون المحاضرات سابقة التجييز بينما يفضل )53.8أن )

%( كال النوعين، كما توصمت إلى تفوق 30.8ين يفضل )المحاضرات المباشرة، في ح
متوسط درجات المجموعة التجريبية التي استخدمت المحاضرات سابقة التجييز عمى 
متوسط درجات الطالب الذين يستخدمون المحاضرات المباشرة بالنسبة لمتحصيل 

 الدراسي.

 وبذلك يكون قد تم اإلجابة عمى السؤال الخامس لمبحث0 
 لمبحث: السادسابة عن السؤال اإلج -6

ما أثر التفاعل بين أنماط : عمى ينص والذي لمبحث السادس السؤال عن لإلجابة
)مرئي/ صوتي( ونوع النشر )مسجل/ مباشر(  التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية

بمحاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب في تنمية حل المشكالت 
 الب نظم المعمومات اإلدارية؟الحاسوبية لدى ط

ولإلجابة عن السؤال الخامس، تم حساب المتوسطات واإلنحرافات المعيارية 
 (. 85لدرجات مجموعات البحث بالنسبة لمتفكير الحاسوبي، كما ىو مبين بجدول )

 لمتطبيق البعدي لمقياس حل المشكالت الحاسوبيةالمتوسطات واالنحرافات المعيارية ( 15جدول )

 جموعةالم
 نوع النشر

 المجموع

 المسجل المباشر

أنماط التوجيو 
اإللكتروني 
لممواقف 
 التعميمية

 المرئي
 139747م=

 27129ع=

 141787=م

 27688ع=

 147767م=

 27691ع=

 الصوتي
 142733م=

 27264ع=

 148737م=

 17685ع=

 145732م=

 37671ع=
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 المجموع
 147797م=

 27615ع=

 145778م=

 37933ع=

 142799م=

 37933ع=

( نتائج اإلحصاء الوصفي لممجموعات األربعة بالنسبة 85يوضح جدول )
لمتطبيق البعدي لمقياس حل المشكالت الحاسوبية، ويالحظ أن ىناك فرق واضح بين 
متوسطي درجات الكسب بالنسبة لممتغير المستقل األول موضع البحث الحالي، وىو 

ية )المرئي/ الصوتي( لصالح نمط التوجيو أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميم
اإللكتروني لممواقف التعميمية الصوتي حيث بمغ متوسط درجة الكسب في مقياس حل 
 المشكالت الحاسوبية لمجموعة نمط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية الصوتي

(، بينما بمغ متوسط درجة الكسب في مقياس حل المشكالت الحاسوبية 885.30)
(، وظير فرق 882.87جموعة نمط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية المرئي )لم

واضح بين متوسطي درجات الطالب بالنسبة لنوع النشر موضع المتغير المستقل الثاني 
لمبحث )المباشر مقابل المسجل(، لصالح نوع النشر المسجل، حيث بمغ متوسط درجات 

(، وبمغ متوسط درجات 882.22النشر المباشر )مجموعة الطالب الذين يستخدمون نوع 
 (.885.21مجموعة الطالب الذين يستخدمون نوع النشر المسجل )

كما يالحظ من البيانات التي يعرضيا الجدول لمتوسطات المجموعات األربعة 
في إطار التفاعل بينيا؛ وجود فروق بين درجات المجموعات األربعة؛ حيث بمغ متوسط 

مجموعة نمط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية المرئي الذين  درجات الطالب في
، وذات نمط التوجيو اإللكتروني لممواقف (832.87)يستخدمون نوع النشر المباشر 

، بينما بمغ متوسط درجات (888.17)الذين يستخدمون نوع النشر المسجل  التعميمية
التعميمية الصوتي الذين  الطالب في مجموعة نمط التوجيو اإللكتروني لممواقف

(، وذات نمط التوجيو اإللكتروني لممواقف 142.33يستخدمون نوع النشر المباشر )
 (.881.32)التعميمية الذين يستخدمون نوع النشر المسجل 

يوضح الجدول التالي نتائج التحميل ثنائي اإلتجاه بالنسبة لمقياس حل المشكالت 
 . الحاسوبية
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يل التباين ثنائي االتجاه بين أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية ( نتائج تحم16جدول )
 ونوع النشر )المباشر مقابل المسجل( لمقياس حل المشكالت الحاسوبية

 مصدر

 التباين  

 مجموع 

 المربعات 

درجات 
 الحرية 

 قيمة  متوسط المربعات

 )ف( 

مستوى 
 الداللة

 الداللة عند 

≥ (7775) 

و أنماط التوجي ( ج)
اإللكتروني 

 لممواقف التعميمية

 دال 7777 1317572 6487675 1 6487675

 دال 7777 1767489 5257778 1 5257778 نوع النشر ( ح)

 دال 77777 197352 957478 1 957478 )ب( X ( ت)

    47937 116 5717977 الخطأ

     127 24554357777 المجموع

من حيث أثر المتغيرين  ( يمكن استعراض النتائج88وباستخدام نتائج جدول )
 من السابع إلى التاسع المستقمين لمبحث والتفاعل بينيما عمى ضوء مناقشة الفروض

 لمبحث وىي كالتالي: 

 : الفرض السابع

بين متوسطي درجات  2025 ≥ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي "
لبعدي من خالل طالب المجموعتين التجريبيتين في مقياس حل المشكالت الحاسوبية ا

محاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب يرجع لمتأثير األساسي الختالف 
 ".أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية )المرئي/ الصوتي(

( في السطر األول، يتضح أنو ىناك فرق دال 85 وباستقراء النتائج )في جدول
حل المشكالت الحاسوبية نتيجة اختالف إحصائًيا بين متوسطي الدرجات في مقياس 
بمحاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل  أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية

 المقموب. 

( ليتبين أن المتوسط األعمى 85ولتحديد اتجاه ىذه الفروق تم استقراء جدول )
روني لممواقف التعميمية نمط التوجيو اإللكت جاء لصالح المجموعة التجريبية التي تستخدم

(، بينما بمغ متوسط درجة الكسب في مقياس حل المشكالت 885.30) الصوتي
 . (882.87نمط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية المرئي ) الحاسوبية لمجموعة
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، وقبول الفرض البديل والذي وبالتالي تم رفض الفرض اإلحصائي السابع
بين متوسطي  2025 ≥اللة إحصائية عند مستوي يوجد فرق ذو دينص عمى أنو " 

 درجات طالب المجموعتين التجريبيتين في مقياس حل المشكالت الحاسوبية البعدي

من خالل محاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب يرجع لمتأثير األساسي 
صالح نمط الختالف أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية )المرئي/ الصوتي( ل

 ".الصوتي التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية

 
( متوسطي المجموعتين التجريبيتين لمتطبيق البعدي لمقياس حل المشكالت الحاسوبية 11شكل )

 يرجع لمتأثير األساسي الختالف أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية )المرئي/ الصوتي( 
  السابع تفسير نتيجة الفرض اإلحصائي

تشير ىذه النتيجة إلى أن الطالب الذين استخدموا نمط التوجيو اإللكتروني 
الصوتي أكثر تفوًقا في مقياس حل المشكالت الحاسوبية البعدي  لممواقف التعميمية

المرئي،  مقارنة مع الطالب الذين استخدموا نمط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية
 : تيجة لألسباب التاليةويرجع الباحثان ىذه الن

يتيح تقديم محتوى محاضرات الفيديو التي يتوفر بيا التوجيو اإللكتروني 
لممواقف التعميمية من قبل المعممين الصوتي إمكانية الوصول إلى مواد التعمم خارج 
الفصل الدراسي، ويمكن لمطالب تعمم المحتوى أثناء الدراسة في المنزل كما يمكنيم 

فصل بأسئمة معدة وموضوعات مناقشة، كما يمكن لمطالب الرجوع إلى الذىاب إلى ال
محاضرات الفيديو كأداة لمدراسة بداًل من الشعور بالحاجة إلى معالجة جميع 

التوجيو  المعمومات خالل فترة الفصل الدراسي، وتتيح محاضرات الفيديو القائمة عمى
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ضوء قدراتيم الفردية وسرعتيم  أن يتعمموا في اإللكتروني الصوتي لممواقف التعميمية
في التعمم، حيث يمكنيم إعادة مشاىدة المحاضرات عدة مرات، أو يمكنيم مشاىدة 

 مقاطع معينة منو في ضوء قدراتيم.

 النظرية تركز حيث التوجو ليذا األساسية الدعائم أحد االتصالية النظرية وتعد

 في المتمثمة المعرفة بادلوت اآلراء تنوع عمى تعتمد اتصال عممية التعمم أن عمى

 المقموب التعمم بيئة داخل التعمم مصادر فتنوع والفيديو، والصور والبيانات المعمومات

 نشاطو واستمرار مواصمة عمى قدرة أكثر يجعمو مما التعمم، عممية نحو ودافعا حافزا يخمق

 كما النظرية، هىذ أىداف يحقق المقدمة لممادة المناسبة التشارك أدوات وتوفير التعميمي،

 التكنولوجية األدوات باستخدام الفعالة والمشاركة التواصل عمى الطالب تشجيع أن

 حيزا الطالب يعطي المناقشة منتديات أو اإلجتماعي التواصل شبكات مثل المناسبة

 ،0287 حسن، ىيثم) متزامن غير أو متزامن بشكل ذلك أكان سواء الذات عن لمتعبير
 (.75ص

ة السابقة إلى ارتباط التوجيو اإللكتروني الصوتي لممواقف التعميمية وتأتي النتيج
يتوافق مع نظرية الحمل المعرفي، إذ أنو عند استخدام لقطات الفيديو يفضل تزويد 
الطالب بتفسيرات سمعية بداًل من التفسيرات المكتوبة عمى الشاشة، وذلك لتجب الحمل 

 Sweller, Van Merrienboer & Paas, 1998; Van)المعرفي الزائد 

Merriënboer, Kirschner & Kester, 2003; Merrienboer & Sweller, 

2005). 

 ,.Pereira, et al وتتفق النتيجة الحالية مع ما أكدتو دراسة بريرا وآخرون

( أن المحاضرين يفضمون إنشاء مقاطع فيديو باستخدام الميكروفون بداًل من (2014
 (Lents & Cifuentes, 2009) اسة لينتس وسينفيوتسوقامت در كاميرا الويب، 

( بالمقارنة PowerPoint+ عن أثر استخدام محاضرات الفيديو )صوت المعمم بالكشف
بالمحاضرات التقميدية وتوصمت الدراسة إلى ساىمت في زيادة التحصيل الدراسي في 

 مقرر عمم األحياء.

 : الثامن الفرض

بين متوسطي درجات  2025 ≥ند مستوي يوجد فرق ذو داللة إحصائية ع"
طالب المجموعتين التجريبيتين في مقياس حل المشكالت الحاسوبية البعدي من 
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خالل محاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب يرجع لمتأثير األساسي 
الختالف نوع النشر )المباشر مقابل المسجل( لصالح الطالب الذين يستخدمون 

 ".النشر المسجل

( في السطر الثاني، يتضح أنو ىناك فرق دال 85 وباستقراء النتائج )في جدول
إحصائًيا بين متوسطي درجات الكسب في مقياس حل المشكالت الحاسوبية نتيجة 
الختالف نوع النشر )المباشر مقابل المسجل( لصالح الطالب الذين يستخدمون النشر 

الذين يستخدمون نوع  لمطالب المسجل، حيث جاء متوسط درجات الكسب بالنسبة
(، وبمغ متوسط درجات مجموعة الطالب الذين يستخدمون 882.22النشر المباشر )

 . (885.21)نوع النشر المسجل 

يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي : "وبالتالي تم قبول الفرض أي أنو 
ل بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبيتين في مقياس ح 2025 ≥

البعدي من خالل محاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل  المشكالت الحاسوبية
المقموب يرجع لمتأثير األساسي الختالف نوع النشر )المباشر مقابل المسجل( لصالح 

 ".الطالب الذين يستخدمون النشر المسجل

 
لمتطبيق  سجل(المباشر مقابل الم)( متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبيتين 12شكل )

 البعدي لمقياس حل المشكالت الحاسوبية

 : تفسير نتيجة الفرض اإلحصائي الثامن

تشير ىذه النتيجة إلى أن الطالب الذين استخدموا نوع النشر المسجل أكثر 
تفوًقا في مقياس حل المشكالت الحاسوبية البعدي مقارنة الذين استخدموا نوع النشر 
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 : ه النتيجة لألسباب التاليةويرجع الباحثان ىذالمباشر، 

ترجع النتيجة السابقة إلى أن محاضرات الفيديو المسجمة تساعد الطالب عمى 
المشاركة في المحتوى الذي يقدمو المعمم دون شرط التواجد معًا في نفس المكان، حيث 
سمحت محاضرات الفيديو المسجمة بإمكانية تضمين االختبارات لمطالب أثناء مشاىدة 

و، وىذا يساعد الطالب عمى تطبيق ما يتعممونو واختبار معرفتيم باإلضافة إلى الفيدي
أنو يسمح لممعممين بتقييم أداء الطالب، كما تمنح محاضرات الفيديو الفعالة الفرصة 
لممعممين لبناء عالقات تفاعمية مع الطالب، وذلك من خالل توظيف عديد من األسئمة 

لتي يمكن لمطالب اإلجابة عمييا، باإلضافة إلى توفير المدمجة داخل الفيديو المسجمة ا
مكانية رد المعمم عمى أسئمة الطالب في  إمكانية تعميق الطالب عمى المحاضرة وا 

 .التعميقات، وىذا ساىم في تنمية ميارات حل المشكالت الحاسوبية

وتتفق النظرية البنائية االجتماعية مع الفصل المقموب في أن بيئة الفصل 
وب تعتمد اعتماد أساسي عمى تكوين المجموعات التعاونية، والقيام بممارسة المقم

األنشطة والتدريبات من قبل الطالب داخل الفصل في جو من التعمم التعاوني 
والتشاركي، وىو ما تؤكد عميو النظرية البنائية االجتماعية في أن التعمم يرتبط بشكل 

 .من بعضيم البعض عمم الطالبمتكامل مع التفاعالت االجتماعية، حيث يت

بين استخدام  (Schnee, et al., 2019)حيث قارنت دراسة شيني وآخرون 
محاضرات الفيديو المسجمة وبين حضور المحاضرات في الفصل الدراسي في 
التحصيل والميارات اآلدائية، وتوصمت إلى تفوق الطالب الذي حضروا المحاضرات 

وق الطالب الذي شاىدوا محاضرات الفيديو المسجمة في الميارات اآلدائية في حين تف
في التحصيل الدراسي، وذلك يختمف مع ما توصمت إليو دراسة دراسة لينون وآخرون 

(Leinonen, et al., 2020)  بين محاضرات الفيديو المسجمة والمباشرة بالنسبة
و لتحصيل الطالب، وتوصمت الدراسة إلى عدم وجود فروق بين محاضرات الفيدي

 المسجمة والمباشرة بالنسبة لمتطبيق البعدي لالختبار التحصيمي.

 الفرض التاسع:

 متوسطات بين 7775 ≥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي "

درجات طالب المجموعات التجريبية في مقياس حل المشكالت الحاسوبية البعدي 
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وب ترجع لمتأثير األساسي من خالل محاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقم
لمتفاعل بين أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية )المرئي/ الصوتي( ونوع 

 ". النشر )المباشر مقابل المسجل(

(، وقيمة 19.352( فإن قيمة )ف( تساوي )88)في جدول وباستقراء النتائج 
وبالتـالي  (2.25) ≥لـة ( وىـي دالـة إحصـائيًا عنـد مسـتوى دال2.222الداللة اإلحصـائية )

توجــد فــروق أنــو " تــم رفــض الفــرض اإلحصــائي وقبــول الفــرض البــديل الــذي يــنص عمــى
درجـات طـالب المجموعـات  متوسـطات بـين 7775 ≥ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوي 

التجريبية في مقياس حل المشكالت الحاسـوبية البعـدي مـن خـالل محاضـرات الفيـديو 
وب ترجـع لمتـأثير األساسـي لمتفاعـل بـين أنمـاط التوجيـو الرقمي في بيئة الفصل المقمـ

ـــل  ـــوع النشـــر )المباشـــر مقاب ـــي/ الصـــوتي( ون ـــة )المرئ ـــف التعميمي ـــي لممواق اإللكترون
، ولتحديـــد إتجـــاه الفـــروق بـــين المتوســـطات اســـتخدم الباحثـــان اختبـــار شـــيفيو "المســـجل(

ـــات المتعـــددة بـــين ا87لممقارنـــات المتعـــددة، ويوضـــح جـــدول ) لمجموعـــات فيمـــا ( المقارن
 يتعمق بالجانب اآلدائي لميارات البرمجة الييكمية.

( المقارنات المتعددة لمتفاعل بين مستويات التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية من 17جدول )
قبل المعمم )مرئي/ صوتي( ونوع النشر )مباشر/ مسجل( فيما يتعمق بالجانب اآلدائي لميارات 

 البرمجة الييكمية
 

 

 المجموعة

 

 

 المتوسط

التوجيو اإللكتروني 
المرئي لممواقف 
التعميمية من قبل 
المعمم+ نشر 

 مباشر

التوجيو اإللكتروني 
المرئي لممواقف 
التعميمية من قبل 
المعمم+ نشر 

 مسجل

التوجيو اإللكتروني 
الصوتي لممواقف 
التعميمية من قبل 

نشر + المعمم
 مباشر

التوجيو اإللكتروني 
قف الصوتي لمموا

التعميمية من قبل 
المعمم+ نشر 

 مسجل

التوجيو اإللكتروني المرئي 
لممواقف التعميمية من قبل 

 المعمم+ نشر مباشر

832.87  

 
- - - 

التوجيو اإللكتروني المرئي 
لممواقف التعميمية من قبل 

 المعمم+ نشر مسجل

  دال 888.17

 
- - 

التوجيو اإللكتروني 
الصوتي لممواقف 

قبل المعمم+ التعميمية من 

  دال دال 880.33

 
- 
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 نشر مباشر

التوجيو اإللكتروني 
الصوتي لممواقف 

التعميمية من قبل المعمم+ 
 نشر مسجل

  دال دال دال 881.32

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 87ويتضح من جدول )
لتوجيو ( بين مجموعات البحث األربعة لصالح المجموعة التجريبية الرابعة )ا0.05)

اإللكتروني الصوتي لممواقف التعميمية+ النشر المسجل(، وبناء عمى ما تقدم يتم رفض 
توجد فروق ذات داللة الفرض اإلحصائي وقبول الفرض البديل الذي ينص عمى أنو: 

بين متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية  2025 ≥إحصائية عند مستوي 
البعدي لميارات البرمجة الييكمية من خالل في مقياس حل المشكالت الحاسوبية 

محاضرات الفيديو الرقمي في بيئة الفصل المقموب ترجع لمتأثير األساسي لمتفاعل 
بين أنماط التوجيو اإللكتروني لممواقف التعميمية )المرئي/ الصوتي( ونوع النشر 

لكتروني )المباشر مقابل المسجل( لصالح المجموعة التجريبية الرابعة )التوجيو اإل 
ويمكن تفسير نتيجة الفرض ، الصوتي لممواقف التعميمية ونوع النشر المسجل(

 : اإلحصائي التاسع في ضوء ما يمي

ترجع النتيجة السابقة إلى أن محاضرات الفيديو المسجمة تساعد الطالب عمى 
 المشاركة في المحتوى الذي يقدمو المعمم دون شرط التواجد معًا في نفس المكان، حيث
سمحت محاضرات الفيديو المسجمة بإمكانية تضمين االختبارات لمطالب أثناء مشاىدة 

الطالب عمى تطبيق ما يتعممونو واختبار معرفتيم باإلضافة إلى  الفيديو، وىذا يساعد
أنو يسمح لممعممين بتقييم أداء الطالب، كما تمنح محاضرات الفيديو الفعالة الفرصة 

اعمية مع الطالب، وذلك من خالل توظيف عديد من األسئمة لممعممين لبناء عالقات تف
المدمجة داخل الفيديو المسجمة التي يمكن لمطالب اإلجابة عمييا، باإلضافة إلى توفير 

مكانية رد المعمم عمى أسئمة الطالب في  إمكانية تعميق الطالب عمى المحاضرة وا 
 .حاسوبيةالتعميقات، وىذا ساىم في تنمية ميارات حل المشكالت ال

ودمج محاضرات الفيديو ما تمتاز بو بيئة الفصول المقموبة ساعد كذلك عمى 
مراعاة الفروق الفردية بين الطالب وعمل عمى تمبية احتياجاتيم من ميارات البرمجة 
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وتظير النتائج أن التوجيو اإللكتروني المرئي لممواقف التعميمية من قبل المعمم الييكمية، 
 ,Wu & Chen) قديمي يولد عبء معرفي أقل عمى الطالبالمرافق لمعرض الت

( أن المحاضرين (Pereira, et al., 2014 ، وتوضح دراسة بريرا وآخرون(2015
وقامت دراسة يفضمون إنشاء مقاطع فيديو باستخدام الميكروفون بداًل من كاميرا الويب، 

خدام عن أثر است بالكشف (Lents & Cifuentes, 2009) لينتس وسينفيوتس
( بالمقارنة بالمحاضرات التقميدية PowerPoint+ محاضرات الفيديو )صوت المعمم

 وتوصمت الدراسة إلى ساىمت في زيادة التحصيل الدراسي في مقرر عمم األحياء.

ووفقًا لنظرية الذاكرة العاممة فإنو يتم استخدام وحدات معالجة منفصمة طرق 
مساحة لوحة الرسم المرئية المكانية" لمذاكرة مختمفة إلدخال المعمومات، ما يسمى بـ "

العاممة ويخزن فييا المدخالت المرئية و "منطقة الحمقة الصوتية" وفييا يتم تخزن 
، ووفًقا ليذا النموذج، سيتنافس المدخالن  (Baddeley, 1992)المعمومات السمعية 

الموارد  المرئيان )فيديو وجو المعمم ومحتوى الشريحة( مع بعضيما البعض عمى
المعرفية المرئية المكانية بينما تتم معالجة سرد المعمم بشكل منفصل )عمى الرغم من 
أنو ُيحتمل أن يكون مدعوًما بمعمومات غير لفظية مشفرة في التوجيو اإللكتروني 
لممواقف التعميمية من قبل المعمم؛ عمى سبيل المثال، اإليماءات وتعبيرات الوجو(، 

لمعمومات ذات الصمة بالمحاضرة مشفرة عمى الشرائح وفي السرد، ونظًرا ألن جميع ا
فقد يعتبر شخص ما وجو المعمم مصدًرا لمحمل اإلضافي غير الضروري ألنو قد يعيق 
المعالجة المعرفية لممعمومات ذات الصمة، وبالتالي يعيق التعمم، وىذا ساعد عمى تفوق 

إللكتروني الصوتي لممواقف التعميمية مع التوجيو ا المجموعة الرابعة والتي يتواجد فييا
المحاضرات المسجمة، وذلك فيما يتعمق بتنمية حل المشكالت الحاسوبية لطالب نظم 

 المعمومات اإلدارية.

وبالنسبة لممحاضرات المسجمة، فإن الدراسات السابقة تؤكد عمى فاعمية 
شان وو  المحاضرات المسجمة بالنسبة لمتفكير الحاسوبي، حيث توصمت دراسة

إلى فاعمية استراتيجية ببراس ( (Chen, Wu & Sandnes, 2018وساندنس 
Bebras  القائمة عمى منصة الويب دينو وتشتمل عمى مقاطع فيديو مسجمة عمى تنمية

لدى طالب المرحمة الثانوية، وتوصمت دراسة نجالء  ميارات حل المشكالت الحاسوبية
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إلى وجود أثر كبير لبيئة تعمم  ي توصمتوالت( 0287فارس و عبدالروؤف إسماعيل )
ذكية تشتمل عمى لقطات فيديو المسجمة قائمة عمى التعمم المنظم ذاتًيا لتنمية ميارات 

 حل المشكالت الحاسوبية

 وبذلك يكون قد تم اإلجابة عمى السؤال السادس لمبحث0
 ت اآلتية:في ضوء نتائج البحث الحالي، يمكن تقديم التوصياتوصيات البحث:  -ثانياً 
توظيف محاضرات الفيديو ببيئة الفصل المقموب في المقررات الدراسية المختمفة  (1

 مع مراعاة خصائص لمطالب ومحتوى التعمم المرتبط بالتفكير.
إقامة الدورات التدريبية وورش العمل لممعممين في جميع المراحل الدراسية نحو  (2

عداده، وتدريب توظيف واستخدام محاضرات الفيديو الرقمية وطريقة  تصميمو وا 
 أعضاء ىيئة التدريس عمى توظيفيا بفعالية في التعميم الجامعي.

رشادات لكيفية إنتاج محاضرات الفيديو  (3 تزويد أعضاء ىيئة التدريس بأدلة وا 
 .مالرقمية وتوظيفيا في التعمي

اإلبتعاد عن الطرق التقميدية في التدريس إن أمكن والتنوع في استخدام بيئات  (4
 .ميم التفاعمية الحديثة كبيئة الفصول المقموبةالتع

 -بطاقة المالحظة -توظيف من أدوات البحث الحالي )االختبار التحصيمي (5
مقياس حل المشكالت الحاسوبية( في تقويم طالب نظم المعمومات في مقرر 

 أساسيات البرمجة الييكمية.
رقمية ببيئة تبنى نموذج التصميم التعميمي عند تصميم محاضرات الفيديو ال (6

الفصل المقموب، حيث يسمح تعدد ىذه النماذج باختيار النموذج المناسب لفريق 
 .اإلنتاج ولإلمكانيات المتوفرة

توظيف التوجيو اإللكتروني الصوتي لممواقف التعميمية في محاضرات الفيديو  (7
 المسجمة لتنمية الميارات العممية وميارات التفكير لطالب نظم المعمومات.

 في ضوء نتائج البحث الحالي، يمكن اقتراح البحوث اآلتية:مقترحات البحث:  -ثالثاً 
  أثر التفاعل بين أنماط عرض المحتوى بمحاضرات الفيديو واألسموب المعرفي في

 تنمية ميارات حل المشكالت البرمجية لدى طالب نظم المعمومات اإلدارية.
  تنمية ميارات إنتاج أثر اختالف نمط تنظيم محتوى محاضرات الفيديو في
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 المشروعات البرمجية لدى لدى طالب نظم المعمومات اإلدارية.
  أثر التفاعل بين تمميحات محاضرات الفيديو في بيئة التعميم المصغر والسعة

العقمية عمى تنمية ميارات إنتاج تطبيقات الياتف النقال لدى طالب نظم 
 المعمومات اإلدارية.

  ببيئة الفصل المقموب في تنمية ميارات التفكير العميا أثر اختالف مستويات الدعم
 والتنظيم الذاتي لدى طالب نظم المعمومات اإلدارية.

  تصميم برنامج تكيفي قائم عمى التحميالت التعميمية وأثره في تنمية ميارات إنتاج
 برامج الوسائط المتعددة لدى طالب نظم المعمومات اإلدارية.

 المتساوي" بالتدريب المتباعد اإللكتروني  -"الموسع  التفاعل بين نمطي الفواصل
وأسموب التعمم في تنمية ميارات إنتاج محاضرات الفيديو لدى أعضاء ىيئة 

 التدريس.
 قائمة المراجع

 المراجع العربية: -أوالً 

" في بيئة تعمم RSS, podcast(. فاعمية تطبيقات الـ " 2020) أحمد شاکر صالح حسانين األلفي
ة قائمة عمي التفضيالت التعميمية لتنمية ميارات البرمجة لدي طالب نظم المعمومات تکيفي

 .1935 -1895(، 4) 9. مجة کمية التربية بالمنصورة اإلدارية بالمعاىد العميا.

(. التفاعل بين نمط األسئمة المدمجة بالفيديو وتوقيت 2017أحمد عبد النبي عبد الممك نظير )
صل المقموب وأثره عمى تنمية التحصيل واإلنخراط في التعمم والفيم العميق تقديميا في بيئة الف

 .129-32، 23جامعة حموان،  -مجمة كمية التربيةلدى طالب تكنولوجيا التعميم. 

(. التفاعل بين توقيت تقديم التغذية الراجعة في بيئة شبکة 2016أحمد فييم بدر عبد المنعم )
واألسموب المعرفي وأثره في تنمية ميارات البرمجة بمغة البيزک  التواصل االجتماعي "الفيسبوک"

تكنولوجيا التعميم: سمسمة دراسات المرئي والتفاعل االجتماعي لدى طالب التعميم العالي. 
 .71 -3(، 4) 3. وبحوث

(. أثر استراتيجية الصف المقموب في تنمية ميارات البرمجة 2017إسماعيل محمد أحمد حجاج )
 .881 -413(، 6) 87. دراسات عربية في التربية وعمم النفسالمعاىد العميا.  لدى طالب

(. أثر اختالف نمطي التعميم المدمج )المرن / الفصل المقموب( في 2015إيياب محمد حمزة )
دراسات تربوية  إكساب طالب كمية التربية بعض ميارات إنتاج البرامج المسموعة.

جتماعية.  .828 -49(، ص ص 4)21 وا 
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حل المشكالت  (. مدى تضمين ميارات2019حسن السمان المشيراوي؛ ميند يوسف صيام )
مجمة جامعة الخميل لمبحوث الحاسوبية في مقرر البرمجة لمصف السابع األساسي بفمسطين. 

 .30-1(، 1) 15. )العموم اإلنسانية(

جة الشيئية لدى طالب فاعمية برنامج مقترح فى تنمية ميارات البرم(. 2010خالد أحمد يونس )
 . رسالة ماجستير. معيد الدراسات التربوية. جامعة القاىرة.الحمقة الثانية من التعميم األساسى

(. تنمية بعض ميارات حل المشكالت الحاسوبية لدى أطفال 2019راندا عبد العميم أحمد المنير )
 .519 -463، 31. مجمة الطفولةالروضة باستخدام ألعاب البرمجة عبر اإلنترنت. 

(. أثر استخدام استراتيجية التعمم المقموب في الدافعية نحو تعمم 2019سعد عبود عبداهلل الشيرانى )
مجمة المنارة لمدراسات القانونية برمجة الحاسوب لدى طالب المرحمة الثانوية بمدينة أبيا. 

 .225 -193، 26، واإلدارية

رض الفيديو التفاعمي )داخل/ خارج( منصة رقمية (. أثر نمطين لع2020سعد محمد إمام سعيد )
نتاج األنشطة اإللكترونية لدى طالب الدبموم المينية تكنولوجيا التعميم  لتنمية ميارات تصميم وا 

 .482-410(، 16) 88، المجمة التربويةبكمية التربية. 

ركية عبر المنصات (. أثر اختالف نمط التحكم بمقاطع الفيديو التشا2020سمطان إبراىيم الفيفي )
الرقمية في تنمية ميارات برمجة الروبوت لطالب الصف الثالث المتوسط بالمممكة العربية 

 .158 -140(، 34) 4، المركز القومي لمبحوث غزة، مجمة العموم التربوية والنفسيةالسعودية. 

عادي / التفاعمي( في (. فاعمية التعمم المقموب بالفيديو الرقمي )ال2018سميمان أحمد سميمان حرب )
نتاجو لدى طالبات جامعة األقصى بغزة.  المجمة تنمية ميارات تصميم الفيديو التعميمي وا 

 .78 -65(، 12) 6، جامعة القدس المفتوحة، الفمسطينية لمتعميم المفتوح والتعمم اإللكتروني

يديو وزمن العرض في (. التفاعل بين أنماط تمميحات الف2020السيد عبد المولي السيد أبو خطوة )
بيئة لمتدريب المصغر النقال وأثره في تنمية ميارات التصميم التعميمي لمفصل المعكوس واالتجاه 

المجمة العممية المحكمة لمجمعية نحو بيئة التدريب، وخفض العبء المعرفي لدي المعممين. 
 .468-381(، 1) 15. المصرية لمكمبيوتر التعميمي

(. نمطان لمقطات الفيديو بنموذج 2017ب حسن حامد، محمد عطية خميس )طارق عبد الودود، زين
مجمية البحث الفصل المقموب وأثرىما عمى تنمية االنتباه لدى طالب التعميم الثانوي الصناعي، 

 .214 -185(، 11) 18، العممي في التربية

، تم التصفح  االسالميةنظريات التعمم في ضوء التربية (.  0227) حمفان العايش األسمري عبداهلل
 www.uqu.edu.sa/page/ar/28155،من الموقع 0281ديسمبر  16بتاريخ 

متصل" في تنمية بعض  -(. أثر استخدام نمطي الفيديو الرقمي "مجزأ2019عبداهلل محمد عبداهلل )
المجمة الدولية لمعموم لث المتوسط في مدينة الطائف. ميارات البرمجة لدى طالب الصف الثا

http://www.uqu.edu.sa/page/ar/28155
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 .199 -161، 24، المؤسسة العربية لمبحث العممي والتنمية البشرية، التربوية والنفسية

(. التفاعل بين نمط تقديم المحتوى التفاعمي 2018ن أحمد، أحمد محمد مصطفى )یعمرو جالل الد
ة العقمية )مرتفعة / منخفضة( ببيئة تعمم إلكترونية )فيديو تفاعمي / انفوجرافيك تفاعمي( والسع

قائمة عمى إستراتيجية التعمم المقموب وأثره عمى تنمية ميارات البرمجة الشيئية لطالب تكنولوجيا 
، 19كمية التربية النوعية،  -، جامعة المنيا مجمة البحوث في مجاالت التربية النوعيةالتعميم. 

155- 250. 

فعالية تعدد استخدام أساليب البرمجة عمى تنمية بعض ميارات (. 2009لقشيري )عمرو محمد أحمد ا
، رسالة دكتوراه، كمية التربية النوعية، إنشاء قواعد البيانات لدى طالب كميات التربية النوعية
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، جامعة اإلمارات. المجمة الدولية لمبحوث التربوية. الستخدام وتدريس ميارات التفكير الحوسبي
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 -459، 42، الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية، دراسات وبحوث -تكنولوجيا التربية جدة. 
525. 
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 .825-337(، 1) 138، جامعة األزىر -كمية التربية
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 .15 -87(، 3) 19مركز النشر العممي.  -، جامعة البحرين التربوية والنفسية
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