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The researcher followed the descriptive
analytical approach. Study population was
composed of a group of Palestinian university
Lecturers. The researcher used the purpose
sample, which consisted of (190) faculty
member,A total of 183 responses were retrieved
with a retrieval rate of 96.3%.

هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على واقع املهارات التي
يمتلكها أعضاء الهيئات التدريسية في مؤسسات التعليم العالي
الفلسطينية في مجال توظيف تقنية الفيديو الرقمي "يوتيوب" في
العملية التدريسية ،و تحديد أثر مهارات الفيديو الرقمي"يوتيوب"
على تحديد الحاجة التدريبية ،إضافة إلى تقييم حجم الفجوة
التدريبية في هذا الجانب املعرفي واملهارات على املستوين ااآين
واالستراتيجي ).انتهجت الباحثة املنهج الوصف التحليلي ،وتكو
مجتمع الدراسة من مجموعة من أساتذة الجامعات الفلسطينية.
وقد إستخدمت الباحثة العينة القصدية ملناسبتها ألهداف
الدراسة التي تكونت من ا )091عضو هيئة تدريس ،حيث تم
استرداد  081إستبانة بنسبة إسترجاع بلغت .%9..1حيث تم بناء
استبانة تكونت من  74فقرة لتحقيق اهداف الدراسة ،وكانت أهم
نتائج الدراسة أ أعضاء الهيئات التدريسية يتمتعو بدرجة
متوسطة من مهارات التعامل مع مجموعات الفيديو الرقمي عدا
مجموعة" مهارة إضافة التعليقات "التي أظهرت مستوى ضعيف
من املهارة .كما أظهرت النتائج الخاصة بتحديد الحاجات التدريبية
ألعضاء الهيئات التدريسية حصولها على مستوى عال من الرغبة
في الخضوع لدورات تدريبية في مجال رفع كفاءة التعامل مع
الفيديو الرقمي بإحترافية كأداة مساندة للعملية التعليمية،
وأوصت الدراسة مؤسسات التعليم العالي بضرورة تصميم قاعدة
بيانات خاصة بمخزو املهارات  Skills Inventoryبحيث يتم
حوسبة املهارات التخصصية التي يتمتع بها أعضاء الهيئات
التدريسية.

A
questionnaire
was
constructed
consisting of 47 paragraphs to achieve the
objectives of the study. The most important
results of the study that faculty members have a
medium degree of digital video skills, except the
“skill group to add comments” which showed a
poor level of skill.The results showed that a high
level of willingness to undergo training courses
in the field of professional digital video
processing as a support tool for the educational
process.The study recommended to design a
database for “skills inventory” so that the
specialized skills of faculty members can be
computerized.
Internal

Keywords: Digital Video,
Efficiency, Gap Analysis, E. learning.
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تعتبر تكنولوجي املعلومات واالتصاال ت ثمرة ينشوء الثورة
الرقمية ،والتي أتاحت للدول املتقدمة فرصة التطور في جميع
جوانب الحياة خاصة منها االقتصادية ،كما تعتبر البنية األساسية
لظهور االقتصاد الرقمي .ابلزرق11100ص.)00

الكلمات املفتاحية :الفيديو الرقمي ،الكفاءة الداخلية،
تحليل الفجوة ،التعلم االلكتروين .

وفي التقرير السنوي الثاين لـ IAB Europe Attitudes to
 Digital Video Advertisingلعام  1108اظهرت الدراسة ا
الفيديو الرقمي معترف به كإحدى صيغ بناء العالمة التجارية
الرئيسية.

The Employment Of Digital Video (YouTube) And Its
Impact On Actual Training Needs In Higher Education
Institutions

Abstract:
This study aimed to shed light on faculty
members real skills in Palestinian higher
education institutions, In employing Digital
Video "YouTube" In their teaching process, to
determine the impact of digital video's skills
"YouTube" to identify training needs, then assess
the size of training gap in this knowledge at two
levels (Immediate and Strategic level).

و يعتبر موقع ال ـ  YouTubeأكبر مستضيف مللفات الفيديو
حيث بدء العمل باملوقع ملشاركة ملفات الفيديو الشخصية
وينشرها حول العالم ،وما لبث أ أصبح أكبر مصدر مللفات
الفيديو ،حيث يتكو املحتوى الفيديو من املقاطع الترفيهية،
مقاطع األفالم،و املوسيقى،واألحداث السياسية ،باإلضافة إلى
امللفات التعليمية بشتى املجاالت وغنرها الكثنر (YouTube
.)Teachers.com:2015
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و يعتبر اليوتيوب  Tube Youمن أكثر أدوات الجيل الثاين
ً
ً
Web2شيوعا وهو حائز على التصنيف الثاين عامليا في مركز

7 0
 .0التعرف على مستوى املهارات الفنية الفعلي ألعضاء الهيئات
التدريسية وقدراتهم الفعلية على توظيف تقنية الفيديو
الرقمي في العملية التعليمية.

تقنيات وأدوات التعلم البريطاين لعام  1100وهو من أكبر املواقع
التعليمية املجانية على شبكة اإلنترنت امجلة املعرفة.)1107،
إ منزة استخدام موقع مجاين كاليوتيوب يوفر على

 .1التحديد النسبي ألهمية املجموعات املهاراتية التي تخدم
العملية التعليمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

املوقع

 .1تحديد أثر مهارات الفيديو الرقمي "يوتيوب" على تحديد
الحاجة التدريبية.

املؤسسة التعليمية تكاليف مالية إضافية كالحاجة إلى خبراء في
تطوير

الويب،

والصيانة

الدورية

لخوادم

اإللكتروين )فراونة)1101،7،

 .7تقييم حجم الفجوة التدريبية في هذا الجانب املعرفي واملهارات
ومستواها على املستوين االتين :

في هذه الدراسة سيقوم الباحاث بتسليط الضوء على
مدى تمتع أعضاء الهيئات التدريسية في مؤسسات التعليم العالي
الفلسطينية باملهارات الدقيقة للتعامل بكفاءة مع هذه التقنية



املستوى اآلني:الذي يمثل القدرات اآنية لكفاءة العملية

وتوظيفها بما يخدم العملية التعليمية االتعليم الذك ) وليس مجرد

التعليمية وامكانيات تطويرها على املستوى الحالي ،ولكنة

العرض املحض ملادة الفيديو كما تم تحميلها على موقع يوتيوب.

يمثل تهديدا على املستوى االستراتيجي.


1 0

املستوى االستراتيجي :الذي يحدد القدرة على استدامة
الكفاءة التعليمية .ويمكن من خالله تقدير جوانب القوة
والضعف والفرص والتهديدات على مستوى املنظومة

 .0اإلستغالل الكفؤ لتقنية الفيديو الرقمي في العملية التعليمية.

التعليمية اإللكترونية.

 .1ترسيخ املعرفة التي يتلقاها الطالب بمساعدات بصرية.

0 0

 .1تسلط الدرا سة الضوء على إستخدام أدوات مجانية للتعليم

 .0مامستوى املهارات الفنية ألعضاء الهيئات التدريسية في

اإللكتروين كمواقع الفيديو اإللكترونية.

توظيف تقنية الفيديو الرقمي في العملية التعليمية ؟؟

األهمية التكنولوجية :تحسن القدرة على اإلستغالل األمثل للبنية

 .1ماهي االهمية النسبية للمجموعات املهاراتية التي تخدم

التحتية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني.

العملية التدريسية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية؟

األهمية اإلستراتيجية :توجيه البوصلة الى الوجهة الدقيقة

 .1ماأثر املهارات الفنية في توظيف تقنية الفيديو الرقمي لدى

ملجاالت التدريب والتطوير للقوى البشرية العاملة في فلسطن .

أعضاء الهيئات التدريسية على تحديد االحتياج التدريبي في

1 0
تنحصر مشكلة البحث في اإلجابة على التساؤل التالي (ما

مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ؟؟
ً
ً
 .7ما هي الفجوة التدريبية اآنيا واستراتيجيا) لدى أعضاء

مستوى املهارات الفنية في مجال تقنية الفيديو الرقمي

الهيئات التدريسية التي يجب التركنز عليها للوصول إلى

(يوتيوب) التي يتمتع بها أعضاء الهيئات التدريسية في مؤسسات

التوظيف الفعال لتقنية الفيديو الرقمي عبر موقع ايوتيوب)

التعليم العالي الفلسطينية ؟وما اثرها على تحديد االحتياجات

في العملية التعليمية ؟؟

التدريبية الفعلية ؟؟)
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الكفاءة الداخلية :امدى قدرة النظام التعليمي أو
املؤسسة التعليمية بمدخالتها من الطالب على االنتقال من مرحلة
إلى أخرى على الوجه االكمل ،وتشمل جميع العناصر البشرية
الداخلة في مجال التعليم كأعضاء الهيئة التدريسية واالدارين
والفنين واملناهج والتكنولوجيا ،إضافة الى املناخ الدراس ي
االفضيل والجروش ي .)1104

. 0
ال يمتلك أعضاء الهيئات التدريسية في مؤسسات التعليم
العالي الفلسطينية مستوى عال من املهارات الفنية لتوظيف تقنية
الفيديو الرقمي بفعالية في العملية التعليمية.
 -0توجد فجوة تدريبية لدى أعضاء الهيئات التدريسية يجب
التركنز عليها للوصول الى التوظيف الفعال لتقنية الفيديو
الرقمي عبر موقع ايوتيوب) في العملية التعليمية.

التقنية :تقنية الفيديو الرقمي عبر موقع اليوتيوب
مواقع الفيديو اإللكترونية:تتبنى الباحثة تعريف فراونة "
تكنولوجيا تحميل وينشر مقاطع الفيديو من خالل اإلنترنت ،والتي
ّتمكن من مشاهدتها من أي مكا وفي أي وقت دو الحاجة إلى
تحميلها مباشرة على حواسيبهم الخاصة".

 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
ا )1.10≤الستخدام املجموعات املهاراتية في تقنية الفيديو
الرقمي تعزى إلى متغنر الحاجة لدورات تدريبية متخصصة في
مجال الفيديو الرقمي ؟

التعليم االلكتروني :االحياري :)1108،هو عبارة عن
منظومة تفاعلية ترتبط بشكل خاص بالسلك التعليمي ،حيث ّ
يتم
ّ
ّ
التعليمية للمتعلم باالعتماد على ُسبل التكنولوجيا،
تقديم املادة

4 0
 الحدود البشرية :تستهدف الدراسة قياس مستوى املهارات
الفنية لدى أعضاء الهيئات التدريسية ااألكاديميو )

بشكل
وما آلت إليه من وسائل متطورة ،وتقوم هذه املنظومة
ٍ
ّ
ّ
رقمية تستعرض
إلكترونية
أساس ّي باالعتماد على وجود بيئة
املقررات بوساطة الشبكات اإللكترونيةّ ،
ُ
للمستفيد منها ّ
وتقدم كل

 الحدود املكانية :مؤسسات التعليم العالي في فلسطن
 الحدود الزمانية :جرت الدراسة بن شهري يناير وفبراير من
عام 1108

ما يحتاجه الفرد من إرشاد وتوجيه باإلضافة إلى االختبارات.

 الحدود املوضوعية :املهارات الفنية لتوظيف تقنية الفيديو
الرقمي وأثرها على تحديد الحاجات التدريبية واستدامة
كفاءة العملية التعليمية

1 0

8 0

الفيديو الرقمي تعد مقاطع الفيديو العلمية أداة تعليمية

املتغيرات املستقلة :مستوى مهارات توظيف تقنية
الفيديو الرقمي في العملية التعليمية.

قوية ومحفزة للطلبة ،ويعتمد ذلك على كيفية استخدام الفيديو
حيث ال يعتبر استخدامه غاية ،بل وسيلة لتحقيق األهداف

املتغيرات التابعة:

التعليمية ،كما يمكن اعتباره وسيلة يكتشف فيها الطلبة بأنفسهم
املعرفة اعبد الغفور:1100 ،ص.)77

 .0الحاجات التدريبية الحقيقية ومستواها امتد  -متوسط -
عال ).

يمكن تعريف الفيديو الرقمي بأنه" :سالسل حركة قد تم

 .1استدامة الكفاءة التعليمية من خالل تحديد مجاالت
االفرص والتهديدات) الناتجة عن املهارات الفعلية ألعضاء
الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي.

تسجيلها باستخدام حاسوب ما ،وحفظها كملف حاسوب  ،حيث
يمتلك الفيديو الرقمي إمكانية إضافة الواقعية إلى مشاريع
ّ
الوسائط املتعددة ،ويمكن الطلبة من تسجيل االجتماعات
ّ
املدرسية ،ويوثق الرحالت امليدانية ،ويساهم بشكل كبنر في

9 0

التعليم.اآيفرز وبارو .)2009: 158

ألغراض هذا البحث فإنه يقصد باملصطلحات اآلتية ما
يلي:

66

ً
بشكل خاص أو عام ،ويعتبر مكانا لتبادل أشرطة الفيديو بن األهل
واألصدقاء".

1 0 1تشنر العديد من الدراسات إلى استخدامات الفيديو في
التعليم منها )(Bravo,2010:116-119

1 1 0
أشار )- (Duffy,2008:124يمكن للمستخدمن
املسجلن مشاهدة معظم أشرطة الفيديو على املوقع .

 .0التعبنر عن أنفسهم وابداء آ رائهم وقصصهم،
ّ
تعلم اللغة األجنبية بشكل ّ
ينمي مهارات الطلبة في املحادثة
.1
واالستماع

غنر

 -0يمكن اإلشارة إلى أ بعض محتويات الفيديو غنر الئقة أو ال
ّ
القصر ،وإضافة عنوا رئيس يصف الفيديو.
تناسب

 .1التفاعل مع املحتوى التعليمي..
 .7تساعد الطلبة على التعلم الذات  ،ما يزيد من كفاية العملية
التعليمية.

 -1تضاف كلمات أو تاجز) (Tagsتصف الفيديو في كلمات
بسيطة لتسهيل تصنيفه.

 .0تعزيز دافعية الطلبة للتعلم.

 -1يمكن إينشاء قنوات منفصلة لكل مستخدم .

1 0 1

 -7احتواء املوقع على مقاطع فيديو ذات صلة بمحتوى الفيديو،
حيث يستدل عليها املوقع.

توجد ثالثة أشكال للفيديو التعليمي : (Greenberg,
) Zanetis,2012:12كما حددها كل من جرينبرج ،وزينتنز

1 1 1
ينشرت شركة اليوتيوب وفق إحصائية بموقعها اإللكتروين
قائمة ألكثر من )  ( 600قناة جامعة و ) ( 350مدرسة ابتدائية
وثانوية ،و ) ( 370قناة للتعليم مدى الحياة ،يستخدمو اليوتيوب
في تعليم الطلبة،في إشارة إلى املنزات التي توفرها الشركة للتعليم
YouTube Education.Channels:2012

 .0فيديو حسب الطلب ):(On-demand Videoالفيديو املتوفر
بصورة تقليدية على (DVD) .اسطوانات مدمجة أو الفيديو
الذي يتم ينشره من خالل اإلنترنت.
 .1فيديو في اتجاه واحد (One-Way Video) :وهو الفيديو الذي
يعتمد على عنصر الزمن الحقيق  ،وقد يكو ً
بناء على الطلب
فيتم تدفق الفيديو أو في الوقت الحقيق عند ربطه بالقنوات
التلفزيونية مثال.

1 1 1

Burke,

8002 Snyder:

 .1فيديو تفاعلي في اتجاهن :(Two-Way I

 .0يقوم املعلم باستعراض كامل مقاطع الفيديو املراد
استخدامها في الفصل والتأكد من سالمتها العلمية واللغوية.

Interactive Video) ( .7وهنا يتم بث الفيديو في اتجاهن بشكل
تزامني تفاعلي كما يحدث في مؤتمرات الفيديو التفاعلية.

 .1يتأكد املعلم من أ مصدر هذا الفيديو صحيح وموثوق به،
وذلك باحتواء مقطع الفيديو على اسم الشركة أو املؤسسة
ً
التي قامت بإنتاجه ،وحتى يتأكد أيضا من موثوقية
الفيديو،ويقوم بالبحث عن اسم الشركة أو املؤسسة في
صندوق البحث الخاص باليوتيوب ليحصل على قائمة كاملة
بمقاطع الفيديو التي أنتجتها

1 1
و يعتبر اليوتيوب  Tube Youمن أكثر أدوات الجيل الثاين
ً
ً
 Web2شيوعا وهو حائز على التصنيف الثاين عامليا في مركز
تقنيات و أدوات التعلم البريطاين لعام  1100وهو من أكبر املواقع
التعليمية املجانية على شبكةاالنترنت امجلة املعرفة.1107)،
ّ
وتعرفه موسوعة ) (Encyclopediaالتابعة ملجلة الحاسوب العاملية

 .3يمكن للمعلم أ يشارك بعض املتعلمن في تقييم مقاطع
الفيديو ،ومناقشة مدى مناسبتها للمحتوى التعليمي الذي
يدرسونه.ويرى فراونة 1101:00 ،أن االفادة من موقع
اليوتيوب في التعليم تتحصل من خالل طريقتين:

 (PCMAG( 2008):بأنه" أكثر مواقع مشاركة الفيديو شهرة ،والتي
تجعل بمقدور أي شخص تحميل مقاطع فيديو قصنرة ،ملعاينتها
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 الطريقة األولى :االفادة من مقاطع الفيديو املنشورة في موقع
اليوتيوب في التعليم ،وبهذه الحالة يقوم املعلم بالبحث عن
أفضل املقاطع التي تشرح الهدف التعليمي املطلوب تدريسه،
وال تعد مكلفة ،وال تحتاج إلى خبرة كبنرة في االفادة من تلك
املقاطع ،وهذا يشمل البحث في قنوات على اليوتيوب ّ
تعليمية متخصصة أو البحث في عموم مقاطع الفيديو
املحملة.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية نوعن من التعلم
املقلوب بالفيديو الرقمي ،وهما العادي والتفاعلي ،وقد استخدم
الباحث املنهج التجريبي ،وتكونت العينة من مجموعتن تجريببة
وضابطة قوام كل منها  10طالبة ،واستخدم الباحث اختبارا
ً
تحصيليا وبطاقة تقييم لقياس مهارات تصميم الفيديو التعليمي
وانتاجه ،وكشفت نتائج الدراسة عن فاعلية التعلم املقلوب
بالفيدو الرقمي والتفاعلي في تنمية مهارات تصميم الفيديو الرقمي
وإنتاجه.

 الطريقة الثانية :إنتاج مقاطع الفيديو املطلوب شرحها
للطلبة من قبل املعلم نفسه ،أو باالستعانة بخبنر في
الوسائط املتعددة ،حيث تشمل هذه الطريقة تحديد
األهداف وبناء سيناريو ً عملية املونتاج ،ثم يقوم املعلم
بتحميل هذه املقاطع إلى قناة خاصة ملقطع الفيديو
وتسجيله ،وتحميلها على موقع اليوتيوب لينشرها للطلبة.

دراسة سفور ومفض ي- :قياس أعمى لجودة الفيديو
الرقمي باعتماد توزع االحتمال ّ
املعمم – جونسون2،71م
هدفت الدراسة الى تطوير خوارزمية،لقياس جودة مقاطع
الفيديو الرقمي املعالج بعدم وجود اية معلومات عن مقطع
الفيديو قبل املعالجة،ملعرفة مدى التشوه الذي تعرض له املقطع
نتيجة املعالجة من خالل تحليل مقطع الفيديو الرقمي بنوعن من
الدراسة اإلحصائية،حيث تم إستخراج خصائص حنزية ترددية
من املقطع ونمذجتها عن طريق توزيع جوينسو االحتمالي ،كما
استخدمت طريقة تماسك الحركة عن طريق حساب اشعة
الحركة ألطر املقطع باستخدام خوارزمية البحث ثالث الخطوات
املطورة،ثم إدخال نتائج الدراستن إلى نموذج إنحدار خط
متعدد،بعد تدريبه عن طريق مقاطع فيديو معلومة الجودة،مما
أعطى درجة جودة مقطع الفيدو بشكل كمي .وجاءت نتيجة البحث
بإمكانية إستخدام التقييم الكمي لجودة مقطع الفيديو الرقمي
ألتمتة التحكم بالنظم ،بهدف إبقاء جودة الفيديو الواصلة
للمستخدم في مستواها املقبول.

1.1
يعد التعلم االلكتروين نوعا من التعلم الذي يجمع بن
التعلم النشط وتقنيات التعليم ،وبذلك فهو ينمي املهارات العليا،
انه كما يراعي خصائص املتعلمن املختلفة ،من سرعة تعلمهم
واملكا والوقت املناسبن لتعلمهم ادياب .1101،ص)1
أما الكفاءة اإلنتاجية للتعليم فيقصد بها حساب املكسب
والخسارة من العملية التعليمية في صورتها النهائية االرشدا ،
 )1100:119ولها فرعان رئيسيان (الجروش ي والفضيل
:)2،7102
 الكفاءة الداخلية :مدى قدرة النظام التعليمي أو املؤسسة
التعليمية بمدخالتها من الطالب على االنتقال من مرحلة الى
أخرى على الوجه األكمل ،وتشمل جميع العناصر البشرية
الداخلة في مجال التعليم كاعضاء الهيئة التدريسية واالدارين
والفنين واملناهج والتكنولوجيا إضافة الى املناخ الدراس ي.

دراسة مرباح :تأثير اليوتيوب من خالل برامج
البودكاست على الطلبة الجامعيين2،71م:
هدفت الدراسة إلى الكشف عن تأثنر اليوتيوب من خالل
برامج البودكاست ،ومعالجتها وتناولها ملختلف القضايا على الطلبة
الجامعين ،من خالل دراسة عينة من مستخدم اليوتيوب ملتابعة
برامج البودكاست في جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،ولقد تم
اإلعتماد على املنهج الوصف  ،وبناءأداة االستبيا لجمع البيانات
من املبحوثن  ،حيث تم تقسيم اإلستمارة على ثالثة محاور هي:
عادات وأنماط استخدام الطلبة ملوقع اليوتيوب من أجل متابعة
برامج البودكاست ،ودوافع الطلبة ملشاهدة برامج البودكاست
بواسطة اليوتيوب ،واملحور الثالث االشباعات املحققة من خالل
متابعة برامج البودكاست بواسطة اليوتيوب والتأثنرات الناجمة

 الكفاءة الخارجية :مدى قدرة النظام على الوفاء باالحتياجات
املجتمعية من مخرجات التعليم وسوق العمل بالكم والكيف
املناسبن .

دراسة حرب :فاعلية التعلم املقلوب بالفيديو الرقمي
(العادي /التفاعلي) في تنمية مهارات تصميم الفيديو التعليمي
وإنتاجه لدى طالبات جامعة األقص ى بغزة 2،72
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عنها على الطلبة الجامعين  ،وقد توصلت الدراسة إلى أ النسبة
األكبر من املبحوثن تقض ي أقل من ساعتن في متابعة برامج
البودكاست عن طريق اليوتيوب ،ويفضل أغلبيتهم إستخدام جهاز
الهاتف الذك في متابعة برامج البودكاست ،ويتابع الطلبة هذ
البرامج بدافع التسلية واملتعة وحب االطالع وأ برامج البودكاست
تعكس بالفعل واقع القضايا املعيشة ،وتساهم في تغينر أفكار
الطلبة الجامعين حول املجتمع ،وتقدم لهم اقتراحات لحل بعض
املشاكل.

الدراسة الى ا قناة الجزيرة تواكب آخر التقنيات الحديثة للفيديو
في البيئة الرقمية ،ملعالجة القصص الخبرية ،فدمجت بن صحافة
الفيديو بتطبيقاتها املتجددة وبن

صحافة املواطن لتحقيق

تفاعلية أكبر ،و ذلك من خالل مشاركة األفراد في العمل اإلعالم
بتصميم جديد..
دراسة سالينا واخرين Salina, et.al, 2012

دراسة زين العابدين عباس أثر استخدام الفيلم
التعليمي في تنمية بعض املفاهيم العلمية لدى أطفال الروضة
بعمر  6 – 2سنوات 2،76م

هدفت الدراسة الى التعرف إلى فعالية إستخدام الفيديو
التعليمي،كأداة للتحديث لدى طلبة كلية التمريض في جامعة
تيور  ،ولقد استخدم الباحثو املنهج التجريبي ،في عام 1119
لتحديد نقاط القصور ،تم اختيار عينة عشوائية من الطلبة مكونة
ً
من 223طالبا ،تم تقسيمهم الى مجموعتن اتجريبية وعددهم
ً
،001في حن بلغ عدد املجموعة الضابطة 111طالبا) ،وكال
املجموعتن درسا بالطريقة التقليدية ،وبعد شهر درست املجموعة
التجريبية املهارات املطلوبة باستخدام مقاطع فيديو تعليمية
ملراجعة مهاراتهم ،في حن قامت املجموعة الضابطة وعددها65
بمراجعة هذه املهارات بالطريقة التقليدية .وتم تصميم بطاقة
تقييم للمهارات مكونة من  11فقرة لقياس الفروق بن
املجموعتن  ،وخلصت الدراسة إلى أ أفراد العينة التجريبية
تمكنوا من تطبيق هذه املهارات املطلوبة بشكل أكبر من املجموعة
الضابطة ،وبمستوى اتقا مرتفع ،وأ مواقع الفيديو تساهم
بشكل كبنر في تعزيز تعلم الطلبة،وتراعي احتياجاتهم الخاصة،
وأوصت الدراسة بضرورة إستخدام الفيديو كأداة للتعليم من
خالل مواقع الفيديو اإللكترونية ،باعتبارها إحدى أهم أدوات
التعليم اإللكتروين  ،ولفائدتها التعليمية الكبنرة.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر إستخدام الفيلم
التعليمي في تنمية بعض املفاهيم العلمية لدى أطفال الروضة
بعمر ا ). – 0سنوات .باإلضافة إلى التعرف على الفرو ق بن
متوسطات درجات إجابات أفراد املجموعة التجريبية،بحسب
متغنرات االنوع ،تابعية الروضة ،مكا الروضة).إستخدمت
الدراسة املنهج شبه التجريبي من خالل تصميم تجريبي ذي
املجموعتن اتجريبية وضابطة) .حيث قام الباحث بإعداد وتحضنر
ا ) 8أفالم تعليمية ،ثم عرض األفالم على مجموعة من املحكمن
لتحكيمها،ثم إجراء التعديالت الالزمة ،ثم عرضها على أطفال
املجموعة التجريبية في حن تعلمت املجموعة الضابطة بالطريقة
املعتادة .و لتحقيق أهداف الدراسة تم بناء مقياس مصور
للمفاهيم العلمية لألطفال ،وبعد التحقق من صدق املقياس
ً
وثباته ،تم تطبيقه على عينة الدراسة ،التي شملت على ا) 71طفال
موزعن على روضتن  ،واستخدم الباحث برنامج ) (SPSSلتحليل
البيانات .وقد توصلت الدراسة إلى فاعلية استخدام الفيلم
التعليمي في تنمية بعض املفاهيم العلمية لدى طفل الروضة بعمر
ا).-0سنوات.

دراسة آشتوكي واخرين(Chtouki, et.al, 2012 ) :
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام اليوتيوب في
تعزيز تعلم الطلبة ،في علوم الحاسب اآلي لطلبة من تخصصات
أخرى ،وتم استخدام املنهج التجريبي ،وكانت عينة الدراسة مكونة
ً
من  001طالبا وطالبة ،موزعن على عينة تجريبية ،درست
ً
باستخدام مقاطع فيديو تم ينشره إلكترونيا على املوقع العالمي
اليوتيوب ) ،(YouTubeفي حن درست املجموعة الضابطة
باستخدام مصادر عادية خدمت أداة االستبانة واالختبار كالكتب
واملحاضرات النظرية،تمنزت املجموعة التجريبية على الضابطة في
ُ
االختبار املعرفي الذي طبق على إحدى أكثر موضوعات املقرر

دراسة قاسمي وآخرين :إستخدامات الفيديو في البيئة
اإلعالمية الرقمية ''دراسة حالة لشبكة الجزيرة'' 2،76م
هدفت الدراسة للتعرف على استخدامات الفيديو الرقمي
في االعالم،واستخدم الباحثو منهج دراسة الحالة لعينة مختارة
" شبكة الجزيرة االعالمية"للتعرف على مدى توظيف التكنولوجيا
لخدمة املجال اإلعالم ،للتطوير من صياغة وعرض املضامن
اإلخبارية في البيئة الرقمية،و مشاركة املواطن العادي في اخراج
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أنظمة إدارة التعليم،كاملودل) ، (Moodleوضرورة عقد دورات
تدريبية لهم في كيفية استخدام موقع اليويتوب العالمي في تحرير
مقاطع الفيديو الخاصة بهم مباشرة على اإلنترنت فيما يخدم
دروسهم التعليمية.

صعوبة ،حيث نجح % .0من أفراد العينة التجريبية في االختبار
مقابل % 01من أفراد العينة الضابطة ،وخلصت الدراسة الى أ
استخدام اليوتيوب في التعليم يزيد من دافعية الطلبة للتعلم،
ويزيد معارفهم وذلك ببحثهم عن مقاطع فيديو تعليمي مرشح
يستخدمه التربويو لتحسن أداء مشابه ،وأوصت الدراسة بجعل
اليوتيوب مصدر الطلبة املهاري.

ً
الحظت الباحثة تنوعا ألهداف الدراسات في التعامل مع
الفيديو الرقمي باختالف املرجعيات العلمية األكاديمية للباحثن ،
من حيث التعامل البرمجي معها ومع جودة األفالم أو من حيث
توظيفها على طلبة في مراحل عمرية مختلفة ،إال أنها اتفقت
جميعها على أهمية الفيديو الرقمي ودوره في تعزيز العملية
التعليمية ،وقد افادت الباحثة من الدراسات السابقة في التعرف
على متطلبات مواقع الفيديو اإللكترونية وأنواعها املختلفة،
واالطالع على تجارب عدة جامعات أوصت باستخدام مواقع
الفيديو اإللكترونية في التدريس الجامعي ،باإلضافة إلى االستفادة
من أدوات تلك الدراسات ،إال أ هذه الدراسة تمنزت عن غنرها
من الدراسات السابقة في كونها أول دراسة عربية  -وذلك في حدود
علم الباحثة  -تناولت مهارات استخدام مواقع الفيديو اإللكترونية
لدى أعضاء الهيئات التدريسية في مؤسسات التعليم العالي
الفلسطينية ،ومدى قدرتهم على تكييفها كأداة لتعزيز العملية
التعليمية ،من خالل قياس مهاراتهم الحالية وحاجاتهم التدريبية
باستخدام تحليل الفجوة.

دراسة كافز وأوزدينر (, Ozdener & Kavas:(2،72
هدفت الدراسة التعرف إلى فعالية موقع فيديو إلكتروين
على تطوير مهارات املعلمن ،حيث استخدم املنهج التجريبي في
الدراسة ،و الذي طبق على عينة في التدريس في كلية أتاتورك
ً
بجامعة مرمرة بتركيا ،وتم استخدام عينة عشوائية مكونة من 10
طالبا ،من خالل مجموعتن  ،فدرست العينة التجريبية باستخدام
مواقع الفيديو الرقمي خارج ساعات املقرر ،اما املجموعة الضابطة
ً
والتي تكونت من  10طالبا فلم تدرس خارج ساعات املساق املقررة،
وشملت أدوات البحث اختبارات قبلية وبعدية للمجموعتن ،
وبطاقة مالحظة ،ومقياس اتجاهات ،باإلضافة إلى نموذج تقييم
ً
املهارات إلكترونيا املعتمد من قبل 66جامعة ،وخلصت الدراسة
ً
ً
إلى أ هناك فروقا واضحة في مهارات التدريس في املدرسة لصالح
املجموعة التجريبية،كما أ جميع أفراد هذه املجموعة ّ
أقروا بأ
مقاطع الفيديو ساعدتهم في تنمية مهاراتهم التدريسية ،وأوصت
الدراسة بضرورة استخدام نظام متكامل على الويب يعتمد على
الفيديو في تدريب املهارات ،وذلك ألنها تعط فرصة أكبر للمتدربن
للقيام باملزيد من األينشطة الهادفة.

7 0

دراسة فراونة 2،72م

إستخدمت الباحثة في دراستها )املنهج الوصف التحليلي)
الذي يعتمد على دراسة الظاهرة في الوقت الحاضر ،وكما هي في
الواقع.

هدفت الدراسة الى التعرف على فعالية استخدام مواقع
الفيديو االلكترونية في كلية التربية في الجامعة االسالمية
بغزة،حيث قام الباحث ببناء أدوات الدراسة التي تكونت امن )10
بند اختباري ،وبطاقة مالحظة ملهارات تصميم الصور الرقمية
باستخدام برنامج الفو توشوب ، Photoshop Adobeواستخدم
الباحث املنهج التجريبي ،مختارا أفراد العينة بالطريقة القصدية،
وعددها ا )10طالبة،وبعد االنتهاء من إجراء التجربة وتطبيق
أدواتها ،تم جمع البيانات،وأوص ى الباحث بتوظيف مواقع الفيديو
اإللكترونية في التعليم الجامعي ،ومواكبة االتجاهات التربوية
الحديثة باالفادة منها في التدريس الفعلي ،باإلضافة إلى تشجيع
املحاضرين على استخدام مواقع الفيديو اإللكتروين  ،كإحدى
أدوات التعليم اإللكتروين في مقرراتهم اإللكترونية املنشورة على

7 1
يتكو مجتمع الدراسة من مجموعة من أساتذة
الجامعات الفلسطينية.
7 1
إستخدمت الباحثة العينة القصدية ملناسبتها ألهداف
ً
الدراسة و تتكو العينة من ا )091موظفا ،وتم استرداد 081
استبانة بنسبة استرجاع بلغت .%9..1
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والجدول  4-7يبين خصائص العينة الديموغرافية ملجتمع
الدراسة

.قاعدة بيانات مسح القوى العاملة ،الربع األول  .110.رام هللا -فلسطن .

جدول رقم ()4-7
خصائص العينة الديموغرافية

أما فيما يخص قطاع التعليم العالي فإ ينسبة مشاركة
االناث بلغت  %19وفق إحصائية املركز الفلسطيني لإلحصاء
110.كما أ الفئة العمرية األكبر هي الفئة العمرية بن ا11الى
اقل من  ،)71وتعزو الباحثة النتيجة إلى ارتفاع مستوى التعليم
للفئات العمرية الشابة في فلسطن .كما أظهرت الدراسة أ
النسبة األعلى من مفردات العينة هم من حملة درجة الدكتوراة
فأعلى ،ثم درجة املاجستنر ،وتعزو الباحثة النتيجة إلى التوجه
العام لتعين أصحاب الشهادات العليا إضافة الى رفع املستوى
العلمي ألعضاء الهيئات التدريسية في مؤسسات التعليم العالي من
خالل املنح والبعثات ،حيث أشارت اإلحصائية أنه بلغ عدد
العاملن في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية للعام الدراس ي
ً
ا 15,571)) 1104/110.عامال وعاملة) منهم : 7,050أكاديمي
تعليمي .،كما حصلت فئة مؤسسة التعليم العالي على %80تقريبا
لصالح جامعة ،مقابل  %00تقريبا على فئة كلية وقد أشارت
النتائج املستمدة من قاعدة بيانات مسح التعليم للعام الدراس ي
 1100-1107بوجود 00جامعة و 09كلية جامعية ،وتعزو الباحثة
زيادة عدد الجامعات في مفردات العينة إلى كو أعضاء هيئات
التدريس في الكليات الجامعية هم أعضاء هيئات تدريسية في
الجامعات في ذات الوقت .املصدر :اوزارة التربية والتعليم العالي،
.) 1011قاعدة بيانات مسح التعليم للعام الدراس ي .110.رام اهللا
–فلسطن .في حن حصلت تخصصات العلوم اإلينسانية على
ً
النسبة األكبر من مفردات العينة بنسبة  %.0تقريبا.وهذه النسبة
تتقارب مع ينسب التخصصات في مؤسسات التعليم العالي
الفلسطينية حيث بلغت ينسبة التخصصات في العلوم االينسانية
 %07.0وفق إحصائية وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية
لعام .1104وعند سؤال مفردات العينة حول مجاالت توظيف
الفيدي و الرقمي في املحاضرات جاءت النتيجة بالنسبة األعلى لكال
املجالن النظري والعملي للمحاضرات تالها املحاضرات النظرية،
وتعزو الباحثة النتيجة إلى الحاجة لتوضيح املفهوم النظري
بمساعدات بصرية فيما تكو الصورة أكثر وضوحا في حال
املحاضرات العملية.

املتغير
الجنس

العمر

املؤهل العلمي

فئة مؤسسة
التعليم العالي
تخصص الكلية
التي يدرس بها

استخدام الفيديو
في محاضرت

مستويات املتغير

العدد

النسبة %

انثى

57

31.1

ذكر

126

68.9

اقل من  11عام

27

14.8

– 11اقل من  71عام

72

39.3

اقل من 40- 01

47

25.7

 01فاكثر

37

20.2

بكالوريوس

24

13.1

ماجستنر

70

38.3

دكتوراه فأعلى

89

78.4

جامعة

156

85.2

كلية متوسطه

27

14.8

علوط طبيعية

65

35.5

علوم اينسانية

118

64.5

النظرية

47

25.7

العملية

23

12.6

كالهما

113

61.7

اظهرت نتائج الخصائص الديموغرافية للعينة ،تكونها مما
يعادل الثلثن ذكورمقابل الثلث لالناث ،وهي ينسبة ممثلة للمجتمع
الفلسطيني ،حيث أظهر تقرير فلسطيني رسمي منشور ،أ املرأة
الفلسطينية تشكل ينسبة  79.1في املائة من عدد السكا  ،ما يعني
أ ينسبة الذكور تفوق ينسبة اإلناث في فلسطن اجريدة االيام
14شباط  )1108كما أشار مركز اإلحصاء الفلسطيني لعام
110.الى أ ينسبة مشاركة اإلناث في القوى العاملة متدنية مقارنة
مع الذكور ،حيث تصل ينسبة مشاركة االناث إلى % 09.7بواقع
% 04.4في الضفة الغربية و% 11.1في قطاع غزة ،وبلغت هذه
النسبة %40..بن الذكور ،بواقع %41..في الضفة الغربية و.9.9
%في قطاع غزة املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 110.

7 7
تم تصميم استبانة مكونة من ا )74فقرة مقسمة على
قسمن  ،القسم األول :االجنس ،العمر املؤهل العلمي ،فئة

71

7

01

8102

ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا ،وذلك باستخدام برنامج الحزمة
اإلحصائية .SPSS

مؤسسة التعليم العالي ،تخصص الكلية التي يدرس بها ،استخدام
الفيديو في محاضرت ).
71

7 8
جدول رقم ا:)7-1

7 0

تم استخدم مقياس ليكرت رباعي انظر
جدول رقم ()4-2
مفاتيح املتوسطات الحسابية

تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على مجموعة
ً
من املحكمن الذين أبدوا عددا من املالحظات حول بعض
الفقرات واألسئلة التي تم أخذها بعن االعتبار عند إخراج أداة
الدراسة بشكلها الحالي.اانظر ملحق رقم )0
7 .
تم استخراج معامل االتساق ،وقد بلغ معامل الثبات
املحسوب محور %9..8
7 4

املتوسط الحسابي

الدرجة

0.47-0

ال استطيع

1.79 -0.40

ضعيفة

1.17-1.0

متوسطة

7- 1.10

عالية

0 0
ً
أوال :النتائج املتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة األول:

تم تحويل االستجابات على النحو التالي :عال  0درجة،
متوسط درجتا  ،ضعيف  1درجات ،و ال استطيع  7درجات.وقد
تمت املعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج األعداد ،النسب
املئوية ،املتوسطات الحسابية ،االنحرافات املعيارية ،اختبار ت اt-
 ،)testاختبار التباين األحادي ا،)one way analysis of variance

ما مستوى املهارات الفنية التي يتمتع بها أعضاء الهيئات
التدريسية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية في مجال
تقنية الفيديو الرقمي (يوتيوب ) انظر الجدول رقم ا.)0-0

جدول رقم ()2-7
املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ملهارات تحميل الفيديو مباشرة من االنترنت مرتبه حسب األهمية
الفقرة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

املستوى

2.7650

1.15525

متوسط

1.18572

متوسط
ضعيف

الرقم

الترتيب

0

1

أستطيع تدوير مقطع الفيديو األصلي إلى اليمن أو اليسار.

1

0

استطيع حذف أي جزء من الفيديو األصلي باستخدام خاصية االقتطاع.

2.7322

1

7

أستطيع تعديل درجة حرارة اللو  ،والتشبع اللوين  ،والتباين ملقطع الفيديو األصلي

2.3497

1.09348

7

0

أستطيع إضافة إضاءة تكميلية.

2.3060

1.14562

ضعيف

0

1

أستطيع إ زالة حركة الكامنرا املهتزة

2.3005

1.14946

ضعيف

.

4

أستطيع إضافة مقاطع صوتية ملقطع الفيديو

2.2568

1.16950

ضعيف

4

.

أستطيع إضافة تأثنرات على مقطع الفيديو.

2.2514

1.10552

ضعيف

2.4231

.98865

متوسطة

الدرجة الكلية

حصلت املجموعة على معدل متوسط ،حيث تختص هذه
املجموعه املهارية بكفايات وضوح العرض،وكفاءته التي تؤثر على
كفاءة عملية االتصال في العملية التعليمية .وعليه فإ الباحثة
ترى ضرورة العمل على تعزيز مهارات أعضاء الهيئات التدريسية
للوصول إلى كفاءة األداء.

في املرتبة األولى جاءت الفقرة رقم ا1بمتوسط حساب
ا )1.4.01مع انحراف معياري ا ،)0.00010التي تعد أبرز املهارت
التي يمتلكها األساتذه الجامعيو .في حن جاءت أقل الفقرات
الفقرة رقما ).بمتوسط حساب ا )1.1007مع انحراف معياري
ا ،)0.01001التي تعد األقل باملقارنة مع املهارات االخرى .وقد
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الدارسة الخاصة كما هو موضح في الجدول رقم ا.)0-1

لإلجابة عن السؤال املتعلق بأبرز مهارات إضافة تعليقات
توضيحية،أظهر املتوسط الحساب واالنحراف املعياري لفقرات

جدول رقم()2-2
املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ألبرز مهارات إضافة تعليقات توضيحية مرتبه حسب األهمية
الفقرة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

املستوى

2.4918

1.11862

ضعيف

1.12339

ضعيف
ضعيف

الرقم

الترتيب

0

01

أستطيع كتابة عنوا  .على مقطع الفيديو

1

01

أستطيع عمل إيقاف مؤقت" يعمل بمؤقت زمني"

2.4809

1

9

أستطيع كتابة مالحظة على مقطع الفيديو

2.4262

1.09633

7

00

أستطيع تمينز جزء معن من الفيديو.بلو او اشارة محددة

2.2951

1.10956

ضعيف

0

8

استطيع اضافة فقاعة تفسنرية كالمية.

2.2951

1.16276

ضعيف

.

01

أستطيع إضافة ألبوم أو إطار ملساحة معينة من الفيديو.

2.2022

1.13757

ضعيف

2.3652

1.06133

ضعيفة

الدرجة الكلية

على درج ـ ـة ضعيف.
لإلجابة عن السؤال املتعلق بأبرز مهارات إينشاء قناه
خاصة على اليويتيوب تم استخراج املتوسط الحساب واالنحراف
املعياري لفقرات الدارسة الخاصةبهذه املهارة.كما هو موضح في
الجدول رقم ا.)0-1

في املرتبة األولى جاءت الفقرة رقم ا )01بمتوسط حساب
ا )1.7908مع انحراف معياري ا )0.008.1التي تعد أبرز مهارة.في
حن جاءت أقل الفقرات الفقرة رقما )01بمتوسط حساب
ا )1.1.01مع انحراف معياري ا ،)0.1.011التي تعد األقل
باملقارن ـة مع املهارت األخرى .وقد حصـلت هذه املجموعـة امله ـارية

جدول رقم ()2-3
املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري مهارات إنشاء قناه خاصة على اليويتيوب مرتبه حسب األهمية
الفقرة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

املستوى

2.7869

1.14998

متوسط

2.7104

1.25280

متوسط

2.7104

1.24400

متوسط

1.14938

متوسط

1.09100

متوسط

الرقم

الترتيب

0

00

1

0.

1

07

استطيع اينشاء قناه خاصة ب على اليوتيوب

7

04

أستطيع التحكم في التعليقات والردود على مقطع الفيديو

2.5847

الدرجة الكلية

2.6981

أستطيع التحكم في إعداد الخصوصية ألي مقطع فيديو أقوم بتحميله بحيث اجعله
عام او خاص او احصر مشاهدته لشخص واحد
أستطيع تصنيف الفيديو الذي ّ
أحمله إلى مجموعة من الفئات مثل التعليمية،
والسياسية.....من خالل اينشاء قنوات منفصله

لإلجابـ ـة ع ـ ـلى السؤال املتع ـلق بمهارات تقييـم مق ـاطع

في املرتبة األولى جاءت الفقرة رقم ا )00بمتوسط حساب
ا )1.48.9مع انحراف معياري ا ،)0.07998والتي تعد األبرز.في حن
جاءت أقل الفقرات الفقرة رقما )04بمتوسط حساب ا)1.0874
مع انحراف معياري ا ،)0.07918والتي تعد األقل باملقارنة مع
الصعوبات االخرى ..وقد حصلت هذه املجموعه على تقدير
متوسط.

اليـوتيوب التعليمي ـة تم استخراج املتوسط الحس ـاب واالنحراف
املعياري لفقرات الدارسة الخاصة بهذه املهارة كما هو موضح في
الجدول رقم ا.)0-7
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جدول رقم ()2-4
املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري مهارات تقييم مقاطع اليوتيوب التعليمية مرتبه حسب األهمية.
الفقرة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

3.4863

.88242

عال

.90200

عال
متوسط

الرقم

الترتيب

0

11

استطيع مشاركة الفيديو وينشره عبر وسائل التواصل االجتماعي

1

17

استطيع اضافة املقاطع الى قائمة "املفضلة "

3.4044

1

11

استطيع التصويت على املحاضرات باالعجاب او عدمه

3.1530

1.03168

7

10

استطيع اختيار وضع األما لضما عدم وجود محتوى فيديو غنر مرغوب به

3.1257

1.15337

متوسط

0

09

أستطيع البحث عن اسم الشركة أو املؤسسة في صندوق البحث باليوتيوب
ألحصل على قائمة كاملة بمقاطع الفيديو التي أنتجتها.

3.0437

1.06815

متوسط

.

11

أستطيع الـتأكد من سالمة مقطع الفيديو " العلمية واللغوية"

2.7705

1.03870

متوسط

4

08

أستطيع التأكد من أ مصدر الفيديو صحيح وموثوق به

2.7377

1.08792

متوسط

8

10

أستطيع التحقق من سالمة "اما "املقاطع "خلوها من الفنروسات "

2.6940

1.15517

متوسط

3.0519

.81455

متوسط

الدرجة الكلية

انها حصلت على تقدير متوسط.

في املرتبة األولى الفقرة رقم ا )11بمتوسط حساب
ا )1.78.1مع انحراف معياري ا )88171.التي تعد األبرز.في حن
جاءت أقل الفقرات الفقرة رقما )10بمتوسط حساب ا)1..971
مع انحراف معياري ا ،)0.00004التي تعد األقل باملقارنة مع
املهارات األخرى.تساهم هذه املجموعه املهاراتية برفع أما
االتصال واملشاركة للفيديو الرقمي التي تعد مهارة أساسية
للحفاظ على كفاءة وسالمة املادة العلمية املنقولة عبرها ،ويالحظ

لإلجابة عن السؤال املتعلق بمهارات التحميل واملجموعات
التعليمية .تم استخراج املتوسط الحساب واالنحراف املعياري
لفقرات الدارسة الخاصة بهذه املهارة .كما هو موضح في الجدول
رقم ا)0-0

جدول رقم ()2-2
الفقرة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

3.3552

1.81844

عال

1.00246

متوسط
متوسط

الرقم

الترتيب

0

19

أستطيع تحميل مقاطع الفيديو من خالل برمجيات أو متصفحات تدعم تحميل هذه املقاطع

1

17

أستطيع االفادة من مئات قوائم التشغيل ملقاطع الفيديو

2.7650

1

14

YouTube Edu

2.7541

1.00530

7

18

استطيع تسجيل مؤسستي التعليمية مجانا عبر موقع يوتيوب لفئة التعليم الجامعي لالفادة من
مقاطع الفيديو املجانية

2.4863

1.06316

ضعيف

2.8402

1.81119

متوسط

الدرجة الكلية

التسجيل املجاين حصلت على أدينى مقياس التي يمكن من خالل
تعزيزها تحقيق االستغالل األمثل للموارد .وقد حصلت املجموعه
على تقدير متوسط .

في املرتبة األولى جاءت الفقرة رقم ا )19بمتوسط حساب
ا )1.1001مع انحراف معياري ا )80877.التي تعد األبرز.في حن
جاءت أقل الفقرات الفقرة رقما )18بمتوسط حساب ا)1.8711
مع انحراف معياري ا ،)80009.التي تعد األقل باملقارنة مع املهارات
االخرى.تساهم هذه املجموعة املهاراتية في كفاءة الوقت املستغل
للتحضنر للحصة التعليمية ااملحاضرة ) ويالحظ أ مهارة

لإلجابة على السؤال املتعلق باستخدام الكفاءة تم
استخراج املتوسط الحساب واالنحراف املعياري لفقرات الدارسة
الخاصة .كما هو موضح في الجدول ))5-6
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جدول رقم ()5-6
املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري مهارات تقييم مقاطع اليوتيوب التعليمية مرتبه حسب األهمية
الرقم

الترتيب

الفقرة

0

11

تؤثر كفاءة توظيف الفيديو الرقمي على االفادة من وقت املحاضرة بشكل امثل

املتوسط
الحسابي
3.0000

االنحراف
املعياري
0.00000

عال

1

10

يزداد تركنز الطلبة في املحاضرات عند استخدام الفيديوهات كأداه مساعدة

2.9781

1.14662

عال

1

11

تثري املادة االعلمية املعروضة بواسطة الفيديو الرقمى معارف الطلبة وخبراتهم

2.9508

1.21684

عال

7

17

تمتاز املادة العلمية املعروضة بواسطة الفيدو الرقمي بالحداثة

2.9290

1.31515

عال

0

11

يتمكن املحاضر من الحصول على تغذية راجعة فورية حول درجة استيعاب
الطلبة للمادة العلمية املعروضة

2.9016

1.36487

عال

2.9519

0.11428

عال

الدرجة الكلية

في املرتبة األولى الفقرة رقم ا )17بمتوسط حساب
ا )1.1111مع انحراف معياري ا )1.11111التي تعد األبرز.حيث إ
تعديل البيانات واملعلومات املعروضة دائمة التجديد ،وتوضح
كافة االراء املتباينة في حن جاءت أقل الفقرات الفقرة رقما)11
بمتوسط حساب ا )1.910.مع انحراف معياري ا ،)1.1.784التي
تعد األقل باملقارنة مع املهارات االخرى.بحيث يتم االستيضاح
واالستفسار من قبل الطلبة وإمكانية إعادة مقطع الفيديو .جاءت
استجابات مفردات العينة مؤيدة بدرجة عالية لوجود عناصر
استدامة على الكفاءة الداخلية عند توافر مهارات تقنية جيدة في
التعامل مع تقنية الفيديو الرقمي.
ً
ثانيا :النتائج املتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة
الثاني :وما اثرها على تحديد الحاجات التدريبية الفعلية في
مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية يوضح جدول ا)0-4
نتائج استجابات مفردات العينة على النحو التالي

أعضاء الهيئات التدريسية بوجود أولوية لسد الفجوة فيها؟ جاءت
النتائج على النحو االت انظر جدول ا.)0-8
جدول رقم ()2-2
التحديد النسبي ألهمية املجموعات املهاراتية التي تخدم العملية التعليمية من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

الخبرة

العدد

ينعم

157

85.8

ال

26

14.2

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

0

مهارات تحميل الفيديو مباشرة من
اإلنترنت.

3.8634

1.12803

1

مهارات التحميل واملجموعات التعليمية.

3.4481

1.41665

1

مهارات إضافة تعليقات توضيحية.

3.1421

1.49781

7

مهارات تقييم مقاطع اليوتيوب التعليمية.

3.1366

1.41729

0

مهارات اينشاء قناه خاصة على اليويتيوب.

3.0765

1.53159

الرقم

املهارة

إ مهارات تحميل الفيديو مباشرة من اإلنترنت هي األكثر
اهمية من وجهة نظر أساتذه الجامعات ،بينما تعد مهارة مهارات
إينشاء قناه خاصة على اليويتيوب هي األقل أهمية بنظرهم.

جدول رقم ()2-1
املتوسط الحسابي

الدرجة

مما سبق يمكن للجهات التدريبية ودوائر املوارد البشرية
عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة أعضاء الهيئات التدريسية في
التعامل بكفاءة مع هذه التقنية الضرورية والهامة لتسينر العملية
التعليمية.
ً
ثانيا :النتائج املتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة:

ا ينسبة االساتذه الجامعين الذين يوافقو على حاجتهم
لدورات تدريبية في مجال الفيديو الرقمي كانت عالية حيث بلغت
 %80.0وهذه االستجابة توضح مدى الحاجة للتحديد الدقيق
للحاجات التدريبيبة لفئة هامة افئة األساتذة الجامعين ) .لإلجابة
عن سؤال ماهي األهمية النسبية ملجموعات املهارات التي يعتقد

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
ا )1.10≤الستخدام املجموعات املهاراتية في تقنية الفيديو
الرقمي تعزى إلى متغنر الحاجة لدورات تدريبية متخصصة في
مجال الفيديو الرقمي؟ تم فحص فرضية الدراسة واختبارها
75
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املرحلة االولى :التحليل االستراتيجي ملهارات التعامل مع الفيديو
الرقمي من خالل املراحل اآتية:

باستخدام املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية ،إلجابات
اعضاء الهيئات التدريسية في استخدام تقنية الفيديو الرقمي
تعزى ملتغنر الحاجة للدورات التدريبية في مجال الفيديو الرقمي،
كما في الجدول التاليا.)0-9
جدول ()2-9
الحاجة للدورات
التدربية

العدد

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

ينعم

157

2.4990

1.76160

ال

26

3.7732

1.24230

مهارات_يوتيوب

1.83918

2.6800

الكفاءة

1.11428

3.9519



إخضاع النتائج إلى سلم الفجوة االستراتيجية.

املهارة

مستوى األداء
املتحقق

النسبة
املئوية

تحميل الفيديو مباشرة من اإلنترنت.

1.7110

%.1.0444

2.3652

إضافة تعليقات توضيحية.

جدول رقم ()2-7،
نتائج اختبار االرتباط بين مهارات الفيديو الرقمي "يوتيوب" و الحاجة التدريبية
االنحراف املعياري



تحويل مستوى األداء الى ينسبة مئوية من خالل احتساب
متوسط كل مجموعة مهاراتية.
جدول رقم ()2-77
تحديد األداء املتحقق

يتضح من الجدول وجود فروق ظاهرية بن إجابات
اعضاء الهيئات التدريسية في استخدام تقنية الفيديو الرقمي
تعزى ملتغنر الحاجة للدورات التدريبية في مجال الفيديو الرقمي،
ولفحص داللة الفروق تم استخدام اختبار اختبار ت
ا ،)independent sample T-testوالجدول التالي:

الوسط الحسابي



تحديد مستوى األداء املتحقق لكل مجموعه مهاراتية.

%09.0111

اينشاء قناه خاصة على اليويتيوب.

2.6981

% .4.7011

تقييم مقاطع اليوتيوب التعليمية.

3.0519

%4..1948

التحميل واملجموعات التعليمية.

1.8711

%40.1170

جدول رقم ()2-72م
فتاح نتائج التحليل االستراتيجي ملهارات الفيديو الرقمي

وعليه يتم قبول الفرضية بوجود حاجة تدريبية ناتجة عن
احتياج تدريبي في مجال مهارات التعامل مع الفيديو الرقمي
ً
رابعا :النتائج املتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة السادس:

مفتاح النتائج

مؤشر األداء
املتحقق

%2،

%2،-%12

اقل من %12

نوع الفجوة.

التوجد فجوة اداء

فجوة متوسطة

فجوة كبنرة

نوع األداء.

جيد

مقبول

ضعيف

منطق األداء.

ريادة وتمنز

استرخاء وخمول

خطر محدق

جدول رقم ()2-73
اخضاع نتائج االداء املتحقق الى سلم الفجوة االستراتيجية
املجموعة املهاراتية

املستوى
املتحقق

املستوى
املنشود

الفجوة

نوع الفجوة

نوع االداء

منطقة
االداء

االستراتيجية العامة
للتحسين وسد الفجوة

تحميل الفيديو مباشرة من االنترنت

%.1.0

%81

)-( %09.0

فجوة متوسطة

مقبول

استرخاء

%81

 %10ا)-

فجوة متوسطة

مقبول

استرخاء

اينشاء قناه خاصة على اليويتيوب

% .4.0

%81

 %01.0ا)-

فجوة متوسطة

مقبول

استرخاء

تقييم مقاطع اليوتيوب التعليمية

% .4.

%81

 %7ا)-

فجوة متوسطة

مقبول

استرخاء

التركنز على رفع كفاءة االداء
في هذه املهارة بدورات
تدريبية تراعي التحديث
املستمر في مجال الفيديو
الرقمي ومهارات التعامل
الكفؤ معه

التحميل واملجموعات التعليمية

% .40

%81

 %9ا)-

فجوة متوسطة

مقبول

استرخاء

إضافة تعليقات توضيحية

% .09
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املرحلة الثانية :التحليل اآت ملهارات التعامل مع تقنية
الفيديو الرقمي :وفيها يتم فحص واقع املهارات الحالية ،حيث تم
اخضاع نتائج املجموعات املهاراتية للتعامل مع تقنية الفيديو
الرقمي الى سلم الدقة واإلتقا  ،لتحديد واقع املهارات لدى أعضاء
الهيئات التدريسية في الجامعات الفلسطينية.

ً
معرفة الشخص بهذا املوضوع معدومة تماما.

االينعدام

بعض املعرفة العامة لكنها غنر كافية.

النقص

1

قدر مناسب من املعارف واملهارات للقيام باملهام،
لكن األداء غنر فعال.

الكفاية

1

املستوى املطلوب لتحقيق دقة وانتظام األداء.

الدقة

7

الجمع بن الدقة والسرعة في األداء.

اإلتقا

0

متوسط

36

%19.7

عال

72

%39.3

املجموع

183

%100.0

يظهر الجدول أعاله أ ما يقارب  %71من مفردات العينة
تتمتع بمهارة عالية في إينشاء قناة خاصة على اليوتيوب ،وهي ينسبة
جيدة إال أ  %70من العينة تتمتع بمستوى ضعيف الى معدوم
في التعامل مع هذه املهارة ،وهذا يستدعي التركنز على إدراجها ضمن
الحاجات التدريبية للمحاضرين للعمل على سد الفجوة او
تقليصها.

جدول رقم ()2-74
مستويات سلم الدقة واإلتقان
0

املستوى

العدد

النسبة املئوية

جدول رقم ()2-72
نتائج تحليل مهارة تقييم مقاطع اليوتيوب التعليمية:
املستوى

العدد

النسبة املئوية

ال استطيع

17

%9.3

ضعيف

20

%10.9

املستوى

العدد

النسبة املئوية

متوسط

57

%31.1

ال استطيع

62

33.9

عال

89

%48.6

ضعيف

37

20.2

املجموع

183

%100.0

متوسط

46

25.1

عال

38

20.8

املجموع

183

100.0

املصدر :دليل املدرب في تدريب املتدربن 1101
جدول رقم ()2-72
نتائج تحليل مهارة تحميل الفيديو مباشرة من االنترنت

يظهر الجدول أعاله حصول مايقارب النصف من أعضاء
الهيئات التدريسية على مستوى عال من التعامل مع مهارة تقيييم
مقاطع اليوتيوب

جدول رقم ()2-76
نتائج تحليل مهارة إضافة تعليقات توضيحية
املستوى

العدد

النسبة املئوية

ال استطيع

57

%31.1

ضعيف

33

%18.0

متوسط

56

%30.6

عال

37

%20.2

املجموع

183

%100.0

جدول رقم ()2-79
نتائج تحليل مهارة مهارات التحميل واملجموعات التعليمية

جدول رقم ()2-71
نتائج تحليل مهارة انشاء قناه خاصة على اليويتيوب
املستوى

العدد

النسبة املئوية

ال استطيع

48

%26.2

ضعيف

27

%14.8

املستوى

العدد

النسبة املئوية

ال استطيع

17

%9.3

ضعيف

26

%14.2

متوسط

73

%39.9

عال

67

%36.6

املجموع

183

%100.0

يظهر الجدول أعاله ،أ النسبة األعلى من العينة قد
حصلوا على مستوى متوسط في مهارة التحميل واملجموعات
التعليمية ،وينسبة مرتفعه قد حصلت عل مستوى عال ،مما يدل
على تمتع اعضاء الهيئات التدريسية بستوى جيد في هذه املهارة.
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جدول رقم ()2-2،
نتائج إخضاع مهارات الفيديو الرقمي لسلم الدقة واإلتقان اآلني
الكفاية 3

الدقة 4

االتقان 5

مستويات املهارة

الاستطيع

ضعيف

متوسط

عال

تحميل الفيديو مباشرة من
االنترنت

عدد االستجابات

.1

14

7.

18

081

إضافة تعليقات توضيحية

عدد االستجابات

04

11

0.

14

081

ضعيف

عدد االستجابات

78

14

1.

41

081

متوسط

الدقة

عدد االستجابات

04

11

04

89

081

متوسط

الدقة

عدد االستجابات

04

1.

41

.4

081

متوسط

الدقة

املجوعات املهاراتية

اينشاء قناه خاصة على
اليويتيوب
تقييم مقاطع اليوتيوب
التعليمية
التحميل واملجموعات
التعليمية

درجات السلم

النقص 2

االنعدام 1

يظهر الجدول درجة متوسطة على سلم الدقة واالتقا وتم
تصنيفها ضمن درجة الدقة ،التي تعني تحقيقا ملستوى املطلوب
من األداء لتحقيق الدقة واالنتظام ،ماعدا مهارة" إضافة تعليقات
ً
توضيحية "التي أظهرت مستوى ضعيفا ،مما يعني الخضوع لسلم
الكفاية ،الذي يشنر إلى قدر مناسب من املعارف واملهارات ،لكن
األداء غنر فعال.

املجموع

التقدير العام
للمجموعة

درجة
االتقان

متوسط

الدقة
الكفاية

التعامل مع الفيديو الرقمي باحترافية كأداة مساندة للعملية
التعليمية.
 .7وجاءت نتائج االجابة على أهداف الدراسة واالسئلة
املنعكسة عنها على النحو التالي:
فيما يختص بالتعرف عن مستوى املهارات الفنية الفعلي
ألعضاء الهيئات التدريسية ،وقدراتهم الفعلية على توظيف تقنية
الفيديو الرقمي في العملية التعليمية ،فقد اظهرت النتائج مستوى
ً
متوسطا لدى اعضاء الهيئات التدريسية في مهارات الفيديو
الرقمي.

0 1
على مستوى أسئلة الدراسة:

وفيما يختص بالتحديد النسبي ألهمية املجموعات
املهاراتية التي تخدم العملية التعليمية من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس ،فقد أظهرت النتائج حصول مجموعة تحميل مقاطع
الفيديو مباشرة من اإلنترنت على الترتيب األعلى بينما أظهرت
مفردات العينة اقل حاجة تدريبية ملهارة إينشاء قناة خاصة على
اليوتيوب.

 .0تحددت مشكلة الدراسة في االجابة على السؤال التالي:
(مامستوى املهارات الفنية التي يتمتع بها أعضاء الهيئات
التدريسية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية في
مجال تقنية الفيديو الرقمي (يوتيوب)؟ وما أثرها على
تحديد الحاجات التدريبية الفعلية واستدامتها في
مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية؟

فيما يختص بتقييم حجم الفجوة التدريبية على
املستويين:

 حيث أشارت النتائج أ أعضاء الهيئات التدريسية يتمتعو
بدرجة متوسطة من مهارات التعامل مع مجموعات الفيديو
الرقمي ،عدا مجموعة مهارة اضافة التعليقات التي أظهرت
ً
مستوى ضعيفا من املهارة.

 املستوى اآلني
الذي يمثل القدرات اآنية لكفاءة العملية التعليمية
وامكانيات تطويرها على املستوى الحالي ،ولكنة يمثل تهديدا على
املستوى االستراتيجي .أظهرت النتائج حصول أعضاء الهيئات
التدريسية على مستوى الدقة الذي يعني تحقيق املستوى املطلوب
من األدا ء لتحقيق الدقة واالنتظام ،ماعدا مهارة إضافة تعليقات

 كما اظهرت النتائج الخاصة بتحديد الحاجات التدريبية
ألعضاء الهيئات التدريسية ،حصولها على مستوى عال من
الرغبة في الخضوع لدورات تدريبية في مجال رفع كفاءة
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ً
توضيحية والتي أظهرت مستوى ضعيفا ما يعني الخضوع لسلم
الكفاية الذي يشنر الى قدر مناسب من املعارف واملهارات لكن األداء
غنر فعال.

التدريبية والتعليمية املمصممة العضاء الهيئات التدريسية
واملدربن على استدامة الجودة ،واجراء تقييم وتصحيح
مرحلي ألي انحراف سلبا كا أم ايجابا ،مع ضرورة استخدام
النهج االستراتيجي في اقتناص الفرص والتخفيف من حدة
التهديات أو تجنبها إ أمكن.

أما على املستوى االستراتيجي ...الذي يحدد حجم الفجوة
املهاراتية والقدرة على سد الفجوة التدريبية ،ويمكن من خالله
تقدير جوانب القوة والضعف والفرص والتهديدات على مستوى
املنظومة التعليمية االلكترونية ،فقد أظهرت نتائج الدراسة وجود
فجوة متوسطة تستدعي الركو إلى مستوى جيد من األداء مع
ضرورة العمل على سد الفجوة

0 7
 .0حساب معدالت الكفاءة الداخلية والخارجية للعملية
التعليمية بشكل كمي ومقارنتها مع االهداف املخططة لتطوير
العاملن .

 .2فيما يختص بفرضيات الدراسة أظهرت النتائج مايلي:
أ.

 .1تركنز الجهود والبرامج التدريبية املوجهه ألعضاء الهيئات
التدريسية واألكاديمين في السعي لتأسيس البنية األساسية
للنهضة االقتصادية الشاملة وهو املعلم.

الفرضية االولى اليمتلك أعضاء الهيئات التدريسية في
ً
مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية مستوى عاليا من
املهارات الفنية لتوظيف تقنية الفيديو الرقمي بفعالية في
العملية التعليمية .أظهرت النتائج قبول الفرضية الصفرية

 .0إطمنزي،جميل ،نظم التعليم اإللكتروين وأدواته ،فلسطن ،
مؤسسة فيليبس للنشر0،ط1101 ،

ب .الفرضية الثانية توجد فجوة تدريبية لدى أعضاء الهيئات
التدريسية يجب التركنز عليها للوصول إلى التوظيف الفعال
لتقنية الفيديو الرقمي عبر موقع ايوتيوب) في العملية
التعليمية أظهرت نتائج الدراسة قبول الفرضية بوجود فجو
ة تدريبية في مهارات أعضاء الهيئات التدريسية.

 .1آيفرز ،آ وبارو  ،كارين ،استخدام الوسائط املتعددة في
التعليم ،ترجمة :عبد الوهاب قصنر ،حلب ،شعاع للنشر
والعلوم0 ،ط1119 ،
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 .1بلرزق،نبيلة،الفجوة الرقمية بن الدول املتطورة والنامية ،دراسة
مقارنة بن الجزائر وفرينسا ا)1101-1111جامعة وهرا 1100،م
 .7الجروش ي ،علي والفضيل ،عبد الحميد قياس الكفاءة اإلنتاجية
الداخلية للعملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي ادراسة
تطبيقية لحالة كلية االقتصاد والعلوم السياسية –جامعة
مصراته )مجلة دراسات االقتصاد واألعمال ،املجلد ،0عدد خاص
–مارس 1104

 .0تتوالى التحديثات في مجال تكنولوجيا التعليم االلكتروين
بشكل متسارع ،ما يستدعي إعداد خطة استراتيجية تستهدف
إدماج أعضاء الهيئات التدريسية بشكل دائم في برامج
تدريبية داعمة لكفاءة األداء .وهذا يستدعي رسم مسار واضح
املعالم الستدامة الكفاءة الداخلية.

 .0حرب سليما  ،فاعلية التعليم املقلوب بالفيديو الرقمي العادي
والتفاعلي في تنمية مهارات تصميم الفيديو التعليمي وانتاجه لدى
طالبات جامعة األقص ى بغزة 1108

 .1إ سوق العمل هو الحكم األول على كفاءة مخرجات العملية
التعليمية الخارجية ،وهذا اليتأتى إال بتعزيز الكفاءة الداخلية
من خالل برامج تدريبية مخططة ومقننه ابتداء من مرحلة
تحديد الحاجات التدريبية وانتهاءبمرحلة تقييم العملية
التدريبية كنظام متكامل.

 ..الحلفاوي ،وليد ،التعليم اإللكتروين
القاهرة :دار الفكر العرب ،ط1100،1

تطبيقات مستحدثة،

 .4الحياري،ايما ،التعليم اإللكتروين  ،مدونة موضوع للتعليم
اإللكتروين 1108 ،

 .1فيما يخص استدامة الكفاءة في التعليم والتدريب .وعليه فا
استدامة الكفاءة التعليمية والتدريبية تستدعي باإلضافة إلى
وحدات الجودة والنوعية على الهياكل التنظيمية تخصيص
وحدات مراقبة النتائج على املدى الطويل ملتابعة أثر البرامج

 .8دياب ،سهيل ،واقع التعلم اإللكتروين في الجامعات املحلية
والعقبات التي تواجه الطلبة واملشرفن في توظيف تقنياته ،ملتقى
تكنولوجيا املعلومات األول التعلم االلكتروين بن تجارب الواقع
وطموح املستقبل .1101 -
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ملحق رقم ( )7اعضاء تحكيم اداة الدراسة
د .أسماء غزال

استاذ مساعد -جامعة فلسطن التقنية –خضوري

كلية االقتصاد واالعمال

د .سهيل ابو صالحة

استاذ مساعد -جامعة النجاح

كلية التربية

د .ماز الخطيب

استاذ مساعد –جامعة القدس

كلية االداب

امللحق رقم ( )2اداة الدراسة بعد التحكيم
استبانة
حضرة الدكتور /ة----------------عضو الهيئة التدريسية املحترم  /ة
تقوم الباحثة عهود يوسف مظهر من جامعة فلسطن التقنية – خضوري رام هللا بدراسة بعنوا
واقع توظيف تقنية الفيديو الرقمي ايوتيوب ) في التعليم الرقمي الحديث
املمارس من قبل أعضاء الهيئات التدريسية ،واينعكاساتة على تحديد الحاجات التدريبية الفعلية واستدامتها في مؤسسات التعليم العالي في الضفة
الغربية -من وجهة نظر أعضاء الهيئات التدريسية -
دراسة وصفية تحليلية -ً
أرجو التكرم بتعبئة فقرات االستبانة ،علما أ البيانات املقدمة من طرفكم ،ستعامل بسرية تامة ،وألغراض البحث العلمي فقط
شاكرة لكم حسن تعاونكم emmodar@yahoo.com
 0599-207524الباحثة
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