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نمطا التغذية الراجعة )التصحيحية/ التفسيرية( بالفيديو التفاعلي وأثر تفاعلهما مع توقيت 

تقديمها )متالزمة/ نهائية( على تنمية مهارات التحرير الصحفي اإللكتروني لدى طالب 

  شعبة اإلعالم التربوي

 

 *هاني شفيق رمزيد/ 

 لمستخلصا

التفسيرية( وتفاعلهما مع  –هدف البحث الحالي تحديد أفضلية نمطي التغذية الراجعة )التصحيحية 

نهائية( بالفيديو التفاعلي على تنمية مهارات التحريرر الصرحفي اكلرترونري لرد   -توقيت تقديمها )متالزمة

، ولتحقيرره هرردف البامررث تررم انررتاداب مررنهو البحررث التطرروير  لتطرروير طررالش بررعبة اكعررالب التربررو 

 –المنظومات التعليمية، كما تم اختيار عينة البحث من طالش بعبة اكعالب التربو  برلية التربية النوعيرة 

( طالبا وطالبة تم تقسيمهم عشوائيا إلى أربع مجموعات تجريبية مسب التصميم 80جامعة بنها، وعددهم )

بطاقة مالمظة  –يبي للبحث، كما تم إعداد أدوات البحث والتي تمثلت في )اختبار التحصيل المعرفي التجر

مهارات التحرير الصحفي اكلرتروني(، كما تم تصميم مرواد المعالجرة التجريبيرة والتري تمثلرت فري الفيرديو 

نهائيرة(،  -الراجعرة )متالزمرة التفسريرية( وتوقيرت التغذيرة –التفاعلي بأنماط  التغذية الراجعة )التصحيحية 

وبعد التحقه من ترافؤ مجموعات البحث وتطبيه مرواد المعالجرة التجريبيرة ترم التولرل إلرى مجموعرة مرن 

 النتائو من أهمها: 

أن للتغذية الراجعة التصحيحية أثر في تنمية التحصيل الدراني للمعارف المتعلقرة برالتحرير الصرحفي 

ة الراجعرة التفسريرية أثرر علرى تنميرة المهرارات ا.دائيرةت أن للتغذيرة الراجعرة اكلرتروني، بينما كران للتغذير

المتالزمة أثر على تنمية التحصريل المعرفري بينمرا كران للتغذيرة الراجعرة النهائيرة أثرر علرى تنميرة مهرارات 

فقر   التحرير الصحفي اكلرتروني لد  الطالشت ومن ميث التفاعرل برين توقيرت التغذيرة الراجعرة وتوقيتهرا

تبررين أن للتغذيررة الراجعررة التصررحيحية النهائيررة أثررر علررى تنميررة التحصرريل تليهررا التغذيررة الراجعررة التفسرريرية 

النهائية بالفيديو التفاعليت كما تبين أن للتغذية الراجعة التفسيرية بنمطيها المتالزمة والنهائية أثر على تنمية 

لتغذية التصحيحية بنمطيها المتالزمة والنهائيرةت وفري مهارات التحرير الصحفي ا.دائية لد  الطالش عن ا

 ضوء النتائو السابقة قدب البامث بعض التوليات والمقترماتت

 

التغذيرة  –التغذية الراجعة التصحيحية/ التفسيرية  –الفيديو التفاعلي  –التغذية الراجعة  الكلمات المفتاحية:

 الراجعة المتالزمة/ النهائيةت

 مقدمة:

يرجررع انررتاداب الفيررديو فرري ترنولوجيررا التعلرريم إلررى منتصرر  القرررن العشرررين، ميررث تررم انررتادام  

لعرض المقاطع والمشاهد للطرالش بهردف تيويردهم بالمعلومرات مرو  بعرض اامراكن التري يصرعب علريهم 

ذلك مشاهدتها بشرل واقعي، كما انتادب الفيديو أيضا في توثيه بعض المحاضرات المهمة وغيرها، ومنذ 
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الوقت ومع ظهور الفيديو الرقمي والي لادف ظهرور بربرة اتنترنرت تطرور الفيرديو وأدمجرت فير  بعرض 

 عنالر التفاعل التي تطورت متى ألبح الفيديو الرقمي ثم التفاعلي ونيطا أنانيا في العملية التعليميةت

عالية، ميث يشتمل الفيرديو وقد تم تحديد الفيديو كوامد من أكثر ونائ  التعلم اتفتراضية تمايًيا وف

على عدد من الونائ  التي تشرل في مجملها هذا الفيرديو ومنهرا، الصرور والنصرول والصروت وغيرهرا، 

وقررد تررم انررتاداب تقنيررات الررتعلم المعتمرردو علررى الفيررديو فرري بي ررات تعليميررة ماتلفررة مثررل الفصررو  الدرانررية 

يقدب الفيديو خبرات ومواقر  تعليميرة مسرية ، ميث MOOCs التعلم مفتوح المصدر"المعرونة" أو نظاب 

 & Hungبلمسة بشرية وجها لوج  مما يردعم فهرم المتعلمرين وانرتدعاء المعلومرات لرديهم بشررل أفضرل )

Chen, 2018, 118)
1
  ت

وقد تميي الفيديو الرقمي بمجموعة من الاصائص المتنوعة من عرض المعلومات بطريقرة مثيررو 

هيم الصعبة والمجردو، وإعادو عرض اامداث السابقة في الوقرت المنانرب، وجذابة، وتسير انتيعاش المفا

وترميي المعلومات في ذهن المتعلم مما يجعهرا أبقرى أثرًرا مرن المعلومرات النظريرة، وهرو مرا يجعرل الفيرديو 

منانبا لتنمية المعارف النظرية والمهارات ا.دائية لد  الطالش على اخرتالف أعمرارهم، وهرو مرا أبرارت 

؛ هنررد نررالمة، 2012؛ أكررب فراونررة، 2010؛ مهررا الطرراهر، 2010ير  درانررات كررل مررن )محمرد مذيفررة، إل

 ( والتي توللت إلى فاعلية الفيديو الرقمي التقليد  في تحقيه نواتو التعلم المستهدفة لد  الطالشت2019

عاني منهرا وهري وبالرغم من الممييات السابقة للفيديو الرقمي إت أن هناك مشرلة أنانية ما زا  ي

نلبية المتعلم، ميث يرون الطالب خال  التعلم بالفيديو التقليد  متلٍه نلبي للمعلومات الواردو بالفيديو دون 

أ  تفاعل مع ما يشاهده بالفيديو وهو ما جعل هناك ماجة لجعل الفيديو التعليمي تفاعليرا ميرث ترم انرتاداب 

تليفييرروني بهرردف إيجرراد نرروف مررن التفاعررل مررن قبررل الطالررب، نظرراب اتتصررا  التليفرروني أثنرراء بررث الفيررديو ال

والبعض قد جعل الطالش يحضرون إلرى اتنرتوديوهات أثنراء التسرجيل لجعلرم متفراعلين أيضرا، وكرل ذلرك 

 كان بهدف إبراك الطالش وجعلهم متفاعلين والحد من نلبيتهم في التعلم بالفيديو التعليميت

لفيديو ديسرك " " والرذ  يعرد بمثابرة الجيرل ااو  مرن الفيرديو وفي ثمانينيات القرن العشرين ظهر ا

التفاعلي، ليضي  مميريات وإمرانيرات جديردو للفيرديو التقليرد ، مرن خرال  الردمو برين الفيرديو والرمبيروتر، 

فالفيديو ديسك التفاعلي هو ترياو  برين ترنولوجيرا الفيرديو وترنولوجيرا الرمبيروتر، إت أن التفاعليرة بالفيرديو 

ك كانت محدودو للغاية نظرا لضع  إمرانيات أجهريو الرمبيروتر فري ذلرك الوقرت، ميرث كانرت تقتصرر ديس

" التري انتشررت كتطرور PlayStation –على اتختيار والنقر كما هو الحا  فري ألعراش الفيرديو "ااترار  

وباالرة الجيرل الثراني للفيديو ديسك التفاعليت ومع تطور ترنولوجيا الرمبيوتر وظهور ترنولوجيا الويرب، 

وتطبيقات  مثل "اليوتيوش" تطورت ترنولوجيا الفيرديو التفراعلي، ميرث ألربح باكمرران إضرافة العديرد مرن 

العنالررر التفاعليررة للفيررديو مثررل النصررول، والصررور، واتلرروات، والرمرروز، وأنمرراط اانرر لة، التغذيررة 

 ت(Smith, T. L., & Ransbottom, S., 2000الراجعة، وغيرها من العنالر التفاعلية )

وعلى هذا يعرف الفيديو التفاعلي بأن  "تقنية من تقنيات الفيديو غير الاطية والتي تتريح للمتعلمرين 

التفاعررل مررع كررل جرريء مررن أجررياء الفيررديو مسررب ومراجعررة كررل قسررم منرر  اكثررر مررن مرررو مسررب القرردرو 

 ت (Schoeffmann et al.,2015, 11)اتنتيعابية لرل منهم" 

                                                           
1
ولكن يتم  (APAاستخدم الباحث في التوثيق وكتابة المراجع اإلصدار السادس من من نظام توثيق جمعية علم النفس األمريكية ) 

 كتابة األسماء العربية   )االسم واللقب، سنة النشر، رقم الصفحة.
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( إلرى أن الفيرديو التفراعلي يقردب ;Chen, 2012) Anthia & George, 2016أبار كل من كما 

للمعلم بعض الميايا والتي تتمثل في أن  يعمل على متابعة المتعلمين للفيديو وطرح اان لة في نفس الوقرت 

للمتعلمرين الرتعلم تبعر   كما يقدب لهم التغذية الراجعة والتعييي الفور  .دائهم، كما أن الفيديو التفراعلي يتريح

لقدراتهم الاالرة، ويسرمح باكعرادو والتعرديل والمراجعرة طبقر  للرغبرة، ومرن خاللر  يقردر المتعلمرين قيمرة 

الحافي المسوف المرئى الذ  يوفره والطبيعة النشطة الفعالرة لمشراركتهم بفنفسرهم، كمرا يحروز الفيرديو ترأثير 

عطررى الطريقررة التفاعليررة للفيررديو المتعلمررين فرلررة الررتحرم مرئيرر  يجعررل التعلرريم جررذاب  للمتعلمررين، كمررا ت

والمشرراركة اكيجابيررة، وتعنررى التفاعليررة تجرراوش المررتعلم مررع مرونررات البرنررامو وهررى تسررمح بمراعرراو قرردرو 

المتعلم، ويوفر الفيديو التفاعلى نموذجا للتعلم الذ  يدمو بين التعلم والمتعرة ممرا يضرفي علرى عمليرة الرتعلم 

 والتسليةت بعض التحفيي

كمررا ظهرررت العديررد مررن المنصررات التعليميررة القائمررة علررى الفيررديو بشرررل أنانرري ومنهررا منصررات 

"kaya" و "Edrak" و "khan academy وغيرهررا مررن المنصررات الترري تعتمررد علررى الفيررديو بشرررل "

را أناني في عرض المحتو  التعليمري ومنهرا ايضرا منصرة "يوتيروش" والتري تعرد اابرهر وااكثرر انتشرا

علررى مسررتو  العررالمت وفرري هررذا الصرردد فقررد أثبتررت العديررد مررن الدرانررات قرردرو الفيررديو التفرراعلي فرري العمليررة 

ودرانررة هررانو ونخرررون   (Tian, Tao, & Rui,2012) التعليميررة ومنهررا درانررة ترراين وتررادو ورو 

(Hong,et. Al., 2013 ودرانرة ،)Fadde, & Sullivan, 2013) ودرانرة )Hung, & Chen, 

( والتي أبارت جميعها إلى أهمية انتاداب الفيديو التفاعلي في تنميرة 2019( ودرانة )يارا يحي، (2018

 مهارات ومعارف المتعلمين في بي ات التعلم اكلرترونية على اختالف أبرالها وتصميماتهات

إلرى درانرة ونظرا تتفاق البحوث والدرانات على فاعلية الفيديو التفاعلي فقد اتج  البحث الحرالي 

متغيرات ، ومنها التعذية الراجعة، والتي تعرف بأنها المعلومات المقدمة للمتعلم مو  أدائ  بحيث تمرن  من 

التحرم وتوجي  وضب  عملية تعلم ، وتقدب التغذية الراجعة للمتعلم بالوقرت الرذ  يسرمح لر  باتنرتفادو منهرا 

اعالت عن طريه النظاب؛ وبالترالي ففنهرا تعريز وترون مو  موضوعات محددو عن أدائ  مجمال خال  التف

ثقتهم تجاه تعلمهم، وتستثير دافعيرتهم، وتجعلهرم أكثرر انردماجا وارتباطرأ فري عمليرة تعلمهرم ممرا يولرد لرديهم 

 (ت(Ambrose, et al, 2010, 15; Martínez, et al, 2015, 22اكيجابية والمسؤولية تجاهها )

ا فرري جميررع مرامررل الررتعلم ومررن اامررور الهامررة فرري تصررميم وتعررد التغذيررة الراجعررة عنصرررا أنانرري

المواق  التعليمية على اختالف مسرتوياتها، فهري تعمرل علرى إعرالب المتعلمرين بنترائو تعلمهرم ممرا يشرجعهم 

علررى انررتمرارية تعلمهررم، وتعرررفهم بأخطررائهم وتحرردد لهررم أيررن هررم مررن تحقيرره الهرردف الررذ  يسررعون إليرر ، 

إضافية التطوير فهمهم وعملية التعلم، وزيادو كفاءتهم وتحسن ثقتهم بأنفسهم، وتيودهم بمعلومات ومراجع 

ولري تحقه التغذيرة الراجعرة هرذه ااغرراض يجرب أن تررون بنراءو وتقردب فري الوقرت وباانرلوش المنانرب 

لاصررائص المتعلمررين، وتقرردب بشرررل باصرري لرررل مررتعلم، وتتصررل اتصررات مبابرررا بمعررايير التقيرريم ونتررائو 

 (تp. 122)،Brookhart ,2008  التعلم 

وقد أثبت العديد من البحوث والدرانات فاعلية التغذية الراجعة في تحقيه نواتو التعلم المسرتهدفة، 

؛ 2009نواء كانت نواتو تعلم نظرية أو مهارات ندائية ومن تلك الدرانات درانة كل مرن )وفراء كفرافي، 

( ميرث أثبترت نترائو تلرك 2019؛ محمرد الدبابسرة، 2018؛ نرعيد نرور ، 2012زياد خليل وهاني الشيخ، 

الدرانات فاعلية التغذية الراجعة على اختالف أبررالها وأنماطهرا فري تحقيره نرواتو الرتعلم المسرتهدفة، ممرا 

 يتيح إمرانية انتادامها بالفيديو التفاعلي كوني  تعليمي أثبت كفاءت  وفاعليت  في درانات عديدوت
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واابرررا  لتقررديم التغذيررة الراجعررة ومنهررا التغذيررة الراجعررة التصررحيحية وهنرراك العديررد مررن اانمرراط 

مقابل التغذية الراجعة التفسيرية، ويقصد بالتغذية الراجعة التصحيحية التي يتم فيها يرتم اخبرار المرتعلم برأن 

درانرة إجابت  لحيحة أو بأن إجابت  خاط ة مع تيويده باكجابة الصحيحة، ويعد هذا النم  فعات في مالرة 

محترو  جديررد علرى المتعلمررين أو فري مالررة أن يررون المحتررو  طرويال بحيررث ت يتراح الوقررت للتلمريح وإنمررا 

لإلجابة المبابرو، ومع ذلك ففن التغذية الراجعة التصحيحة يمرن أن تحد من العمليات العقلية لد  الطرالش 

ة الراجعة التفسيرية فهري التري يرتم ميث يتلقى الحل الصحيح دون إدراك لسبب لحت  أو خطأه، أما التغذي

فيها اخبار المتعلم بالحل الصحيح مع تفسيرها لماذا إجابت  لحيحة أو خاط ة كما أنهرا تسرمح لر  بمراجعرة 

جيء من عمليات التعلم لدية وتحليل محاوتت الحل الاالة ب ، ففظهار الحل الصحيح ربمرا يررون ملمحرا 

 (تSherlock & Pyke, 2010لتغذية الراجعة بالفيديو التفاعلي )مفيدا في بعض الحاتت لتحسين نليات ا

وقد أجريت العديد من الدرانات والبحوث لتحديد أفضلية نمطي التغذية الراجعة التصحيحة مقابرل 

( ودرانررات )منرران ربيررع، Bitchener & Knoch, 2010التفسرريرية ومررن هررذه الدرانررات كررل مررن )

( والتررري ابرررارت إلرررى فاعليرررة التغذيرررة الراجعرررة 2017العليم، ؛ رجررراء عبرررد2014؛ منرررا  مبرررارز، 2013

 التصحيحية في بي ات التعلم اكلرترونية في تنمية مهارات ومعارف الطالشت

بينما ابرارت العديرد مرن الدرانرات إلرى فاعليرة التغذيرة الراجعرة التفسريرية فري تنميرة نرواتو الرتعلم 

( 2017؛ نهاب النافع، 2012ودرانة )لطيفة نليمان، ( Wldrop, et al., 2011الماتلفة ومنها درانة )

وهو ما يشير إلى تضارش نتائو تلك الدرانات والبحروث فري مرو  تحديرد أفضرلية كرال مرن نمطري التغذيرة 

الراجعررة التصررحيحة والتفسرريرية، وعلررى ذلررك فررفن هنرراك ماجررة لتحديررد أفضررلية نمطرري التغذيررة الراجعررة 

 تفاعلي وهو ما يهدف إلي  البحث الحاليتالتفسيرية( بالفيديو ال -)التصحيحة

 -وفي المقابرل فرفن هنراك ماجرة لتحديرد توقيرت تقرديم التغذيرة الراجعرة بالفيرديو التفراعلي "متالزمرة

نهائية" ميث تشير التغذية الراجعة المتالزمة إلرى المعلومرات التري يقردمها المعلرم للطالرب مقترنرة بالعمرل، 

وأثناء أدائها بالفيديو التفاعلي، بينما تشير التغذية الراجعة النهائية إلى تلرك  وأثناء عملية التعلم أو التدريب،

 (تSadler, 2010, p 340التي تقدب بعد انتهاء الطالب من المهمة أو اكتساش المهارو بشرل كلي )

وثمة عالقة بين نمطي التغذية الراجعة )التصرحيحية والتفسريرية( وبرين توقيرت تقرديمها )متالزمرة 

ائية( بالفيديو التفاعلي، ميث يشير النم  إلى برل تلك التغذية والهدف منها ويتطلب ذلك تحديد الوقرت ونه

المنانب لتقديم ذلك التصحيح أو التفسير خال  مدو عرض الفيديو التفراعلي وهرو مرا يحرده توقيرت تقرديمها، 

مسرب مرا يتطلبر  الموقر  التعليمري نواء كان أثناء تعلم مهارو ما، أو بعد اتنتهاء من تعلمهرا بشررل كامرل 

بالفيديو التفاعليت وبالرغم من هذه العالقة إت أن الدرانات والبحوث السابقة لم تتطرق لها وهرو مرا يهردف 

 إلي  البحث الحاليت

وقد أمدثت ترنولوجيا المعلومات واتتصاتت تحوتت ضامة في مجا  الصحافة بردًءا مرن جمرع 

إلى نشرها إلرترونياً ويتجلى هذا اامرر بوضروح عبرر انرتاداب التطبيقرات  المعلومات الصحفية وتحريرها

الترنولوجيررة الترري تسرراعد فرري عرررض المضررمون الصررحفي للقررراء بشرررل رقمرري عبررر منصررات ااخبررار 

ومنصات التوالل اتجتماعي الماتلفرة، كمرا أن تطرور التطبيقرات واادوات الترنولوجيرة التري تسراهم فري 

ي فرري الولررو  للمعلومررات اكثررر مررن مصرردر والتحقرره مررن مصررداقيتها، وتعررديل خدمررة المحرررر الصررحف

ااخطرراء اللغويررة والمعلوماتيررة واتنررلوبية للمررواد اكخباريررة عبررر البرررامو التحريريررة بررات يشرررل علررى 
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المؤنسات المنوطرة بفعرداد المحررر الصرحفي مسر ولية كبرر  فري تنميرة مهرارات التحريرر الصرحفي لرد  

 واكب العصر الحاليتطالبها بشرل ي

( التحريرر الصرحفي اكلرترونري بأنر  هرو الرذ  يرتم علرى 135، 2013ميث يعرف فتحي عرامر )

إمد  بابات الرمبيوتر، ميث يجلس المحررر أمامر  لتصرويب وتعرديل المرادو الصرحفية المعروضرة علير  

 والماينة على الملفات داخل الجهازت

دو لحفية قوية وجيدو ت بد من تنمية مهارات التحرير ولري ينتو طالش بعبة اكعالب التربو  ما

الصحفي اكلرتروني لديهم، من خال  تدريبهم على كيفيرة التعامرل مرع أدوات الرتابرة والتحريرر، ولرياغة 

واختيار القالب الصحفي المنانب للفن الصحفي على الشابة اكلرترونية، تلرك المهرارات تفرتح لرديهم نافرذو 

واكبحار بالصحافة اكلرترونية والتري تععتبرر أنانرا لبنراء محررر لرحفي متميري، ومرن  للتوالل مع العالم

هنا تبلورت فررو البحث ميث اقترح البامث انتاداب الفيديو التفاعلي وأنماط التغذية الراجعرة المقدمرة مرن 

وتادب العمرل خالل  كونيلة للتحرير الصحفي عبر ببرة اكنترنت لما تتضمن  من إمرانات تساعد الطالب 

الصحفي، وذلك بتصميم فيديو تفاعلي وتصميم لومة تحرم تجريبية لممارنة دوره كمحرر لحفي وتنمية 

مهارات ، ومازالت الونرائل الترنولوجيرة فري تطرور لتيسرير ودعرم عمليرة إعرداد جيرل لرحفي مرن الطرالش 

 وأداء عملهم بشرل منانبت

 –ضرلية نمطري التغذيرة الراجعرة )التصرحيحية وعلى ذلرك فرفن البحرث الحرالي يهردف إلرى تحديرد أف

نهائية( بالفيرديو التفراعلي علرى تنميرة مهرارات التحريرر  -التفسيرية( وتفاعلهما مع توقيت تقديمها )متالزمة

 الصحفي اكلرتروني لد  طالش بعبة اكعالب التربو ت

 مشكلة البحث:

بررلت فري مجملهرا مشررلة البحرث نبعت مشرلة البحث الحالي من خال  عدد مرن المشراهدات التري 

 ومنها:

الحاجة إلى تنمية مهارات التحرير الصححفي اإللكترونحي لحدى طحالب شحعبة اإلعحالم التربحوي محن  -1

ميرث ابرارت العديرد مرن الدرانرات والبحروث إلرى أهميرة تنميرة  خالل مقرر االتصال اإللكترونحي:

 وودز جررروفس ونخررروندرانررة  مهررارات التحريررر الصررحفي اكلرترونرري لررد  الطررالش ومنهررا

(Woods-Groves, S, et al 2017)  ( والترري أبررارت 2018ودرانررة يانررمين الحبيشرري )

نتائجها إلى ضع  مهارات التحرير الصحفي لد  الطالش وضرورو إيجاد طرق واناليب جديردو 

 لتنميتها لديهمت

في تنمية مهارات  الحاجة إلى تصميم فيديو تفاعلي قائم على تنوع نمط وتوقيت التغذية الراجعة -2

 ,Chen برينوهو ما أكدت علي  العديد من الدرانات مثل درانرة  التحرير الصحفي اإللكتروني:

( والتي أبارت إلى أن انتاداب الفيديو التفاعلي قد مرن المتعلمين من التغلرب علرى بعرض (2012

( Uemura, 2015)أومرورا المشرالت كالسلبية وضع  الدافعية للتعلم عنرد انرتادام ، ودرانرة 

والتي أبارت إلى أن تفاعلية الفيديو تعود على المتعلمين بالحمانرة والقردرو علرى موالرلة الرتعلم، 

  (، ودرانرةOnita, Petan, & Vasiu, 2016, 30أونيترا وبيتران وفانريو )ودرانرات كرل مرن 

 ,.Taslibeyaz, E., Dursun, O. B., & Karaman, Sتانرلبيي ودورنرون وكرارمران )
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(، والتي أبارت إلى أن انتاداب الفيديو التفاعلي ناعد على تنمية مهارات الطالش كما أنر  2017

 بحاجة إلى مييد من الدرانة والبحثت

الحاجة إلى تحديحد نمحط التغذيحة الراجعحة ببيلحة الحتعلم اإللكترونحي القائمحة علحى الفيحديو التفحاعلي  -3

 ب شعبة اإلعالم التربوي: لتنمية مهارات التحرير الصحفي اإللكتروني لدى طال

تعد التغذية الراجعة مرونراً أنانرياً فري ا  نظراب تعليمري، تقليردياً كران أب إلرترونيرا، انهرا تعرد أمرد  -

المرونات اانانية للعملية التعليمية بشرل عاب، وهي أيضرا تعرد أمرد العنالرر التفاعليرة اتنانرية 

ضمن عدو خيرارات مرن أهمهرا التغذيرة الراجعرة التري بالفيديو التفاعلي، ميث إن التفاعل بالفيديو يت

 تحدد مد  نقدم  في تعلم المحتو  المستهدف بالفيديو التفاعليت

توجد عردو أنمراط للتغذيرة الراجعرة بالفيرديو التفراعلي، ومرن أهمرا التري يركري عليهرا البحرث الحرالي  -

تعردد البحروث والدرانرات  التغذية الراجعة التصحيحية والتغذيرة الراجعرة التفسريرية، وبرالرغم مرن

مو  هذين النمطين، إت أن هذه البحوث والدرانرات لرم تتفره علرى أفضريلة نمر  علرى نخرر بشررل 

قاطع، فالبعض يؤكد فاعلية التغذية الراجعة التصحيحية في تحقيه نواتو التعلم، مثل درانرات كرل 

؛ 2014ز، ؛ منرا  مبرار2013( ودرانرة )منران ربيرع، Bitchener & Knoch, 2010)مرن 

( والتي أبارت إلى فاعليرة التغذيرة الراجعرة التصرحيحية فري بي رات الرتعلم 2017رجاء عبدالعليم، 

اكلرترونية في تنمية مهارات ومعارف الطالشت والبعض يؤكد فاعلية التغذيرة الراجعرة التفسريرية 

طيفررة ( ودرانررة )لWldrop, et al, 2011فرري تحقيرره نررواتو الررتعلم ومنهررا درانررات كررل مررن )

( ، وهررذا مررا يؤكررد الحاجررة إلررى إجررراء المييررد مررن البحرروث 2017؛ نررهاب النررافع، 2012نررليمان، 

 لتحديد أفضلية كال النمطين وهو ما يهدف إلي  البحث الحاليت

 -تفسحيرية( وتزامنهحا )متالزمحة -الحاجة إلى تحديد العالقة بين نمطي التغذية الراجعة )تصححيحية -4

 نهائية(.

العديررد مررن الدرانررات إلررى فاعليررة التغذيررة الراجعررة المتالزمررة ومنهررا )نبيررل عيمرري ميررث أبررارت  -

( بينمررا أبرار الرربعض ا.خررر إلررى فاعليررة التغذيررة 2019؛ برريماء مسررن، 2009ومحمرد المرادنرري، 

( وهو ما يشير 2019؛ هال  القباطي، 2017الراجعة النهائية ومنها درانات )عبدالجبار العاني، 

نتررائو تلررك الدرانررات مررو  تحديررد أفضررلية ترروقيتي تقررديم التغذيررة الراجعررة  أيضررا إلررى اخررتالف

 النهائية( وهو ما يهدف إلي  البحث الحاليتت -)المتالزمة

االستكشافية التي قام بها الباححث علحى مجموعحة محن طحالب قسحم اإلعحالم التربحوي بكليحة  الدراسة -5

 التربية النوعية جامعة بنها )مقر عمل الباحث(:

طالبرا( مرن خرال   30وعرددهم ) ب البامرث بدرانرة انترشرافية علرى مجموعرة مرن الطرالشميث قا -

تطبيه اختبار هدف إلى تحديد درجة معرفة الطالش بفنيات التحرير الصحفي اكلرتروني )النهاية 

 درجة( وقد جاءت النتائو كما يلي: 30العظمى 

 ( نتائج الدراسة االستكشافية1جدول )

 طالب 3 طالب 6 طالب 21 عدد الطالب

 درجة 20أكثر من  درجة 20الى  15من  درجة 15أقل من  الدرجات على االختبار
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 مما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث الحالي، وصياغتها في العبارة التقريرية التالية: 

الراجعة إلي تصميم بي ة تعلم إلرتروني قائمة على الفيديو التفاعلي بنمطي التغذية توجد ماجة إلى 

)تصحيحية/ تفسيرية( لتنمية مهارات التحريرر الصرحفي اكلرترونري لرد  طرالش برعبة اكعرالب التربرو  

 توقياس أثر تفاعلهما مع تيامنها )متالزمة/ نهائية(

 أسللة البحث 

 من خال  ما نبه يمرن لياغة السؤا  الرئيسي التالي:

ديو التفححاعلي بنمطححي التغذيححة الراجعححة كيححي يمكححن تصححميم بيلححة تعلححم إلكترونححي قائمححة علححى الفيحح

)تصحيحية/ تفسيرية( لتنمية مهارات التحريحر الصححفي اإللكترونحي لحدى طحالب شحعبة اإلعحالم التربحوي 

 وقياس أثر تفاعلهما مع تزامنها )متالزمة/ نهائية(؟

 ويتفرف من السؤا  الرئيسي اان لة الفرعية التالية:

 لطالش اكعالب التربو  برلية التربية النوعية جامع  بنها؟ما مهارات التحرير الصحفي الالزمة  -1

ما معايير تصرميم الفيرديو التفراعلي بنمطري التغذيرة الراجعرة )تصرحيحية وتفسريرية( وتريامن تقرديمها  -2

)متالزمرة ونهائيرة( ببي رة تعلرم الرترونيرة لتنميرة مهرارات التحريرر الصرحفي اكلرترونري لرد  طرالش 

 اكعالب التربو ؟

صميم التعليمي المنانب للفيديو التفاعلي بنمطي التغذية الراجعة )تصحيحية وتفسيرية( وتيامن ما الت -3

تقديمها )متالزمة ونهائية( لتنمية مهرارات التحريرر الصرحفي اكلرترونري لرد  طرالش برعبة اكعرالب 

 التربو ؟

ة مهرارات التحريرر ما أثرر نمطري التغذيرة الراجعرة )تصرحيحية/ تفسريرية( بالفيرديو التفراعلي فري تنمير -4

 الصحفي اكلرتروني لد  طالش اكعالب التربو ؟

ما أثر تيامن تقديم التغذية الراجعة )متالزمرة/ نهائيرة( بالفيرديو التفراعلي فري تنميرة مهرارات التحريرر  -5

 الصحفي اكلرتروني لد  طالش اكعالب التربو ؟

سريرية( وتيامنهرا )متالزمرة/ نهائيرة( ما أثر التفاعرل برين برين نمطري التغذيرة الراجعرة )تصرحيحية/ تف -6

 بالفيديو التفاعلي على لتنمية مهارات التحرير الصحفي اكلرتروني لد  طالش اكعالب التربو ؟

 أهداف البحث:

يهرردف البحررث الحررالي إلررى تنميررة مهررارات التحريررر الصررحفي اكلرترونرري لررد  طررالش بررعبة اكعررالب 

 التربو  والتولل إلى:

التحريررر الصررحفي اكلرترونرري الالزمررة لطررالش بررعبة اكعررالب التربررو  برليررات تحديررد مهررارات  -

 التربية النوعيةت

تحديررد معررايير تصررميم الفيررديو التفرراعلي بنمطرري التغذيررة الراجعررة )تصررحيحية وتفسرريرية( وترريامن  -

 تقديمها )متالزمة ونهائية(ت

وني لرد  طرالش برعبة اكعرالب تصميم بي ة فيديو تفاعلي لتنمية مهارات التحرير الصحفي اكلرتر -

 التربو ت
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تقصرري أثررر نمطرري التغذيررة الراجعررة )تصررحيحية وتفسرريرية( وترريامن تقررديمها )متالزمررة ونهائيررة(  -

بالفيررديو التفرراعلي علررى تنميررة مهررارات التحريررر الصررحفي اكلرترونرري لررد  طررالش بررعبة اكعررالب 

 التربو ت

حية وتفسريرية( وتريامن تقرديمها )متالزمرة تقصي أثر التفاعل بين نمطي التغذيرة الراجعرة )تصرحي -

ونهائية( بالفيرديو التفراعلي علرى تنميرة مهرارات التحريرر الصرحفي اكلرترونري لرد  طرالش برعبة 

 اكعالب التربو ت

 أهمية البحث:

 قد يفيد البحث الحالي كل من:

اعلي ينانب تعلمهم يقدب لهم تصميما تعليميا لنمطي التغذية الراجعة وتيامنها بالفيديو التف الطالب: -

 لمهارات التحرير الصحفي اكلرترونيت

يقدب لهم نمطا جديدا لتصميم التغذية الراجعة بالفيديو التفراعلي والتري تمررنهم مرن تنميرة  المعلمين: -

 المهارات والمعارف الماتلفة لد  طالبهمتت

ميث يمرنهم اتنتفادو من مواد البحث وأدوات  في بحوثهم الاالة أو فري تصرميم مرواد  الباحثين: -

 وأدوات مشابهةت

 حدود البحث:

 مقرر ترنولوجيا اتتصا  اكلرتروني بالفرقة الرابعةت -

 طالش وطالبات بعبة اكعالب التربو  برلية التربية النوعية جامع  بنهات -

 فسيرية( باالفيديو التفاعليتنمطي التغذية الراجعة )تصحيحية وت -

 زمني تقديم التغذية الراجعة )متالزمة ونهائية( باالفيديو التفاعليت -

 بت2020/ 2019الفصل الدراني الثاني من العاب الجامعي  -

 عينة البحث:

تمثلت عينة البحث في مجموعة قصدية مرن طرالش الفرقرة الرابعرة بشرعبة اكعرالب التربرو  برليرة  -

( طالبررا وطالبررة، تررم تقسرريمهم إلررى 80جامعررة بنهررا )مقررر عمررل البامررث( وعررددهم )التربيررة النوعيررة 

أربعة مجموعات تجريبيرة متسراوية ترم تروزيعهم عشروائيا علرى تصراميم الفيرديو التفراعلي ااربعرة 

 مسب نم  التغذية الراجعة برل تصميمت

 متغيرات البحث:

)تصرحيحية/ تفسريرية( وتوقيرت تيامنهرا الفيرديو التفراعلي بنمطري تغذيرة راجعرة المتغير المستقل:  -

 )متالزمة نهائية(ت

بطاقة مالمظرة  –)التحصيل المعرفي لمهارات التحرير الصحفي اكلرتروني المتغيرين التابعين:  -

 مهارات التحرير الصحفي اكلرتروني( لد  طالش بعبة اكعالب التربو ت
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 التصميم التجريبي للبحث:

( مرع القيراس القبلري والبعرد  كمرا 2×2انرتاداب التصرميم العراملي )في ضوء متغيرات البحرث ترم 

 ( التالي:1يوضحة برل )

التطبيق القبلى 

 لالدوات

تزامن                

 التغذية

 

 نمطي  لتغذية

 التطبيق البعدى نهائية متالزمة

 االختبار التحصيلي

 بطاقة المالحظه

 االختبار التحصيلي 2مجموعة 1مجموعة  تصحيحية

 4مجموعة 3مجموعة تفسيرية بطاقة المالحظه

 ( التصميم التجريبي للبحث1شكل )

 منهج البحث: 

نظرا ان البحث الحالي يعد من البحوث التطويرية لذلك انتادب البامث مهنهو البحث التطروير  

 ( وهي: Elgazzar, 2014والذ  ييعرف بأن  ترامل ثالثة مناهو بشرل متتابع )

فري مرملرة الدرانرة والتحليرل واكجابرة عرن اانر لة والذ  تم انرتادام  التحليلي المنهو الولفي  -1

 الفرعية ااو  والثانيت

منهو تطور المنظومات والذ  تم انتادام  في تصميم وتطروير الفيرديو التفراعلي بتطبيره نمروذ    -2

 التصميم التعليمي واكجابة عن السؤا  الفرعي الثالثت

فري تنفيرذ كافرة اجرراءات تجربرة البحرث والتعررف علرى أثرر والذ  تم انتادام  تجريبي المنهو ال  -3

نمطرري التغذيررة الراجعررة )تصررحيحية وتفسرريرية( وترريامن تقررديمها )متالزمررة ونهائيررة( فرري انررتاداب 

والتفاعل بينهما على ااداء المهار  والمعرفي للتحرير الصحفي اكلرتروني لد  الفيديو التفاعلي 

 عبة اكعالب التربو  واكجابة عن اان لة الفرعية الرابع والاامس والسادستطالش ب
 

 ويتضمن البحث الحالي المتغيرات التالية:

نمطرري التغذيررة يشررتمل البحررث الحررالي علررى المتغيرررات المسررتقلة التاليررة:  المتغيرررات المسررتقلة: -أ

 تبالفيديو التفاعليالراجعة )تصحيحية وتفسيرية( وتيامن تقديمها )متالزمة ونهائية( 

 ااداء المهار ت        -التحصيل المعرفيت        -المتغيرات التابعة:    -ب
   

 

 فروض البحث:

 في ضوء التصميم التجريبي للبحث نوف ياتبر البامث الفرضيات التالية:

في ( لنم  التغذية الراجعة )تصحيحية/ تفسيرية( 0.05يوجد تأثير أناني دا  عند مستو  دتلة ) ت1

 القياس البعد  لالختبار التحصيلي وبطاقة مالمظة مهارات التحرير الصحفيت

( لتوقيتي التغذية الراجعة )متالزمة/ نهائيرة( فري 0.05يوجد تأثير أناني دا  عند مستو  دتلة ) ت2

 القياس البعد  لالختبار التحصيلي وبطاقة مالمظة مهارات التحرير الصحفيت
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( بين مجموعات التفاعرل ااربرع مرن ميرث نمر  0.05ستو  دتلة )يوجد تأثير أناني دا  عند م ت3

التغذيررة الراجعررة )تصررحيحية/ تفسرريرية( وترريامن التغذيررة الراجعررة )متالزمررة/ نهائيررة( فرري القيرراس 

 البعد  لالختبار التحصيلي وبطاقة مالمظة مهارات التحرير الصحفي اكلرترونيت

 أدوات البحث:

 لمعرفي لبعض مهارات التحرير الصحفي اكلرترونيتاختبار تحصيلي لقياس الجانب ا -1

 بطاقة مالمظ  لقياس الجانب اادائي لمهارات التحرير الصحفي اكلرترونيت -2

 خطوات البحث:

اتطالف على بعض المراجع واادبيات التربوية التي تناولت الفيديو التفاعلي وأنماط التغذية الراجعة  (1

 ومستويات تيامنهات

نظررر  ميررث يتنرراو  بالمناقشررة، والتحليررل اابحرراث والدرانررات السررابقة، واادبيررات إعررداد اكطررار ال (2

 المتصلة بموضوف البحثت

وعرضررها  بمهررارات التحريرر الصررحفي اكلرترونري الالزمرة لطررالش برعبة اكعررالب التربرو إعرداد قائمرة  (3

 رو النهائيةتعلى مجموع  من المحرمين في مجا  التاصص والتعديل وفه نرائهم للولو  الى الصو

بناء قائمة ااهداف والمحتو  التعليمي وفقا لقائمة مهارات التحرير الصرحفي اكلرترونري وعرضرها  (4

 على الابراء والمحرمين واجراء التعديالت عليها، ثم إعدادها في لورتها النهائيةت

وزمنيهررا تحديررد معررايير تصررميم الفيررديو التفرراعلي بنمطرري التغذيررة الراجعررة )تصررحيحية/ تفسرريرية(  (5

 )متالزمة/ نهائية( لتنمية مهارات التحرير الصحفي لد  الطالشت

تطروير بي ررات الفيررديو التفرراعلي ااربعرة بنمرروذ  التصررميم التعليمرري والتحرريم علرري مطابقتهررا لمعررايير  (6

 تالتصميم التعليي وإجازتها لتجربة البحث

ر الصحفي اكلرترونري وعرضر  إعداد اتختبار التحصيلي للجانب المعرفي الاال بمهارات التحري (7

  على المحرمين في مجا  التاصص وعمل التعديالت اتزم  للولو  الى الشرل النهائيت

إعررداد بطاقررة مالمظررة الجانررب اادائرري لمهررارات التحريررر الصررحفي اكلرترونرري وعرضررها علررى  (8

  المحرمين في مجا  التاصص وعمل التعديالت اتزم  للولو  الى الشرل النهائيت

التطبيه على عينة انتطالعية لمراعاو أية مالمظات يذكرها أفراد العينة وإجراء التعديالت الالزمة،  (9

 ومساش لدق وثبات أدوات البحثت

 اختيار عينة البحث من طالش بعبة اكعالب التربو ت (10

 إجراء التجربة اانانية للبحث وفه الاطوات ا.تية:  (11

 تجريبي تتقسيم عينة البحث الى أربع مجموعات  -

 تطبيه اادوات قبليا على عينة البحث للتأكد من تجانس مجموعات البحثت -

 مواد المعالجة التجريبية على أفراد العينة وفه التصميم التجريبي للبحثتتطبيه  -

 تطبيه أدوات البحث بعديًات -

 مناقشة النتائو وتحليلها وتفسيرهات (12

 تقديم التوليات والمقترماتت (13
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 مصطلحات البحث:

 الفيديو التفاعلي:

يعرف  البامث إجرائيا على أن  برنامو فيديو يسمح لطالش الفرقة الرابعة بشرعبة اكعرالب التربرو  

بالتحرم في برل ونم  العررض لر ، مرن خرال  جهراز الرمبيروتر أو الهرات  والرذ  يمررن تضرمين  بأبررا  

 التغذية الراجعة في توقيتات ماتلفةت

 ة / التفسيرية(:التغذية الراجعة )التصحيحي

يعرفهررا البامررث إجرائيررا علررى أنهررا معلومررات يررتم تقررديمها للطررالش بالفيررديو التفرراعلي فرري ضرروء 

انتجابتهم بأنماط ماتلفة توضح لهم مد  لرحة اتنرتجابة وخط هرا )تصرحيحية( ولمراذا هري لرحيحة أو 

حفي اكلرترونري ببي رة خاط ة )تفسريرية( عنرد نداء طرالش برعبة اكعرالب التربرو  لمهرارات التحريرر الصر

 الفيديو التفاعليت

 التغذية الراجعة )المتالزمة/ النهائية(

ويقصد بها التغذية الراجعة الاارجية التي تتوفر وتعطى للطالب أثناء تعلرم المهرارو )متالزمرة( أو 

م طرالش بعد اتنتهاء منها )نهائيرة( مرع مراعراو انر  تبرد هرذا التصرحيح عنرد ورود ااداء الاراط  عنرد تعلر

 بعبة اكعالب التربو  لمحتو  مهارات التحرير الصحفي اكلرترونيت

 مهارات التحرير الصحفي:

يعرف البامث مهارات التحرير الصحفي اكلرتروني إجرائيا بأنها: مجموعة من العمليات تمثل 

لحفية  فن تحويل اامداث واافرار والقضايا المرتوبة بشرل عاب والتربوية بشرل خال إلى مادو

مفهومة وواضحة للقارئ من خال  طالش اكعالب التربو  مع معالجة النص في قالب لحفي منانب 

المتوفرو على   على الشابة اكلرترونية وفقاً للتصور الذهني للمحرر بانتاداب أدوات تحرير النصول

 موانيبهمت

 اإلطار النظري للبحث:

التفاعرل برين نمطري التغذيرة الراجعرة )تصرحيحية/ أثرر نظًرا ان البحث الحالي يهردف إلرى تقصري 

تفسيرية( وتيامنها )متالزمة/ نهائية( بالفيرديو التفراعلي فري تنميرة مهرارات التحريرر الصرحفي اكلرترونري 

 لد  طالش بعبة اكعالب التربو ، لذلك فقد تناو  اكطار النظر  المحاور ا.تية:

 المحور ااو : الفيديو التفاعليت 

 ثاني: التغذية الراجعة بالفيديو التفاعليتالمحور ال 

 المحور الثالث: التحرير الصحفي اكلرترونيت 

  )المحررور الرابررع: معررايير تصررميم الفيررديو التفرراعلي بنمطرري التغذيررة الراجعررة )تصررحيحية/ تفسرريرية

 وتوقيتي تقديمها )متالزمة/ نهائية( لتنمية مهارات التحرير الصحفي اكلرتروني لد  طالش بعبة

 اكعالب التربو ت

 المحور الاامس: نموذ  التصميم التعليمي المستادب في البحث الحاليت 
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 (:Interactive videoالمحور األول: الفيديو التفاعلي )

يتناو  هذا المحور مفهوب الفيديو التفاعلي، وخصائص ، وممييات ، وفوائده، وإمرانيات ، وانراليب 

 التفاعلية ب ، كما يلي:

 الفيديو التفاعلي:تعريي 

٪ 47يعد الفيديو التفاعلي نوًعا جديًدا من الونائ  التي أثبترت أنر  يرتم انرتادامها بنسربة تييرد عرن 

٪ من المسوقين أنهرا فعالرة فري 93من الوقت المستغرق في مشاهدو مقاطع الفيديو بشرل عاب وونيلة يقو  

الفيديو الاطية التقليدية، والتي ترون فيها  دعم المتعلمين في التاصصات الماتلفة، وهو على عرس مقاطع

الايارات الوميدو المتامة للمتعلمرين هري التشرغيل واكيقراف المؤقرت والترجيرع ومرا إلرى ذلرك، ميرث يمرنح 

 الفيديو التفاعلي المتعلم القدرو على التفاعل ومتى التحرم في المحتو  كما لو كان يلعب لعبة فيديوت

" هو نوف مرن أنرواف الفيرديو الرقمري الرذ  يردعم IVعرف اختصارا بانم "الفيديو التفاعلي أو ما يع 

تفاعل المستادب، ويتم تشغيل مقاطع الفيديو هذه مثرل ملفرات الفيرديو العاديرة، ولرنهرا تتضرمن منراطه قابلرة 

الرة، للنقر أو "نقاط فعالة" تؤد  إجراًءا معينا عند النقر عليها، على نبيل المثا  عندما تنقرر علرى نقطرة فع

قد يعرض الفيديو معلومات مو  الرائن الذ  نقرت علي ، أو ينتقل إلى جريء ماتلر  مرن الفيرديو، أو يفرتح 

 (تChristensson, P, 2011, 5مل  فيديو نخر )

 مميزات استخدام الفيديو التفاعلي:

ع مررن خررال  انررتاداب اادوات الترري يررتم مررن خاللهررا تصررميم الفيررديو التفرراعلي يمرررن معالجررة مقرراط

الفيديو بحركات بسيطة مثل النقر والسحب والتمرير وغيرها من الممييات العديدو، ولرن فيمرا يلري بعرض 

 (: Lokoč, J., et al , 2018, 3367 المييات ااكثر بيوًعا )

 درجة في أ  اتجاهت 360نحب الشابة داخل إطار الفيديو لتحويل الراميرا بياوية  -

 الفيديو للرش  عن المعلومات والمحتو  المافيتالنقر فوق مناطه معينة من  -

 اتختيار بين مسارات السرد البديلة لتاصيص جيء معينت -

 انتبيانات مبابرو ومدخالت بيانات داخل الفيديو لتقديم نتائو عامة ونتائو ماصصةت -

( و برررررراتجروجي وكلوبسرررررريدو Meixner,2017, 50وقررررررد ذكررررررر كررررررل مررررررن ميرسررررررنر )

((Palaigeorgiou, Chloptsidou, 2017, 866   أن الفيديو التفاعلي يقدب العديرد مرن الميايرا للطرالش

 والمعلمين ومنها:

يمرن من خالل  التغلب على نرلبية مقراطع الفيرديو الاطيرة التقليديرة وتحويلهرا إلرى تفراعالت مفيردو  -أ 

علرريم وجذابررة للمتعلمررين، هررذه التفرراعالت مسررتادمة علررى نطرراق وانررع فرري أنررواف ماتلفررة مررن الت

 اكلرتروني، مثل انقر للرش  عن، اايقونات النشطة، التعليقات تت وغيرهات

يمرن المعلم من التحقه من تقدب المتعلمين في المحتو  ومد  انتيعابهم ل  مرن خرال  اتختبرارات  -ش 

 المتضمنة أو التقييمات التي يتم دمجها بنهاية الفيديوت
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إلررى فيررديو تفرراعلي مررن خررال  إضررافة طبقررة التفاعررل  يمرررن تحويررل مقطررع الفيررديو الاطيررة التقليديررة -  

 بانتاداب لعض البرامو المتاصصةت

يمرن أيًضرا مرن خاللر  مسراعدو المتعلمرين علرى معرفرة نترائو قرراراتهم مرن خرال  تقرديم مسرارات  -د 

 متفرعةت في بعض مرامل الفيديو ميث تأخذهم قراراتهم إلى مسارات فرعية ماتلفةت

 لمتعلمين على تطبيه المهارات العملية والعقلية في بي ة نمنةتيمرن من خاللها مساعدو ا -ه 

كما أن هناك مجموعة من اتنتراتيجيات التعليمية التي تعتمد علرى الفيرديو التفراعلي، ومنهرا علرى 

(، وأيضررا Microlearningنرربيل المثررا : الرررمالت المعرفيررة الترري تعتمررد علررى نظرراب التعلرريم المصررغر )

و الجاهيو مرن مرن محركرات بحرث الفيرديو وتطويعهرا وإضرافة التفاعليرة عليهرا مسرب انتيراد مقاطع الفيدي

الحاجة وانتادامها اغراض تعليميرة ماتلفرة كمرا يمررن مرن خرال  تلرك التفراعالت تقرديم التغذيرة الراجعرة 

  بشرليها وتوقيتي عرضها بشرل يسير وهو موضوف البحث الحاليت

 خصائص الفيديو التفاعلي:

يو التفرراعلي بمجموعررة مررن الاصررائص الترري تميرريه عررن الفيررديو الرقمرري العرراد  ومررن هررذه يتميرري الفيررد

 ( فيما يلي: 70، 2017؛ نليمان مرش، 2016الممييات ما ذكره كل من )عبدالعييي طلبة، 

 يوفر إمرانية التحرم في العرض بوانطة الطالبت  -1

 أثناء تشغيل الفيديوت يتيح التفاعل مع الرواب  واتختبارات والتلميحات التي تعرض  -2

 تقديم المييد من الشرح والمعلومات اكضافية والتي يمرن عرضها مسب تفضيل كل طالبت  -3

 إمرانية التقديم واكرجاف أثناء مشاهدو الفيديو، وإمرانية اكيقاف والتشغيلت -4

 إمرانية المونتا ت  -5

 يوفر بي ة تعلم باصية للمتعلم قائمة على التعلم الذاتيت  -6

 تشويه وجذش انتباه الطالش، وزيادو دافعيتهم نحو التعلم من خال  الفيديو التفاعليت  -7

يعررد الفيررديو التفرراعلي أنسررب تقنيررة للترردريب علررى أداء المهررارات الماتلفررة، وخالررة المهرررارات  -8

 التاصصية للطالشت

فريردو  ومن الاصائص السابقة فرفن التغذيرة الراجعرة بأنماطهرا وأبررالها يمررن أن تضرفي خالرية

وممييو على الفيديو التفاعلي، وباالة إذا تم تصميمها بشرل يتنانب مع توقيت تقديمها للطالب أثناء تعلم 

 محتو  مهارات التحرير الصحفي اكلرترونيت

 أساليب التفاعل في الفيديو التفاعلي: 

هناك العديد من الطرق كنتا  لقطات تعلم تفاعلية بانتاداب الفيديو، ويرون ذلك بتضمين اان لة، 

والنقاط الساخنة وفتح موارات للمناقشة، وأيضا أبس  أدوات التحرم بالفيديو كالتحرم في التنقل في الشري  
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على اعتبارها برال من أبررا   اليمني للفيديو، ووضع تلميحات وأنماط وأبرا  تغذية راجعة على الفيديو

 (ت (Gedera & Zalipour, 2018, 363التفاعل في الفيديو 

 ,Papadopoulou & Palaigeorgiou, 2017كماوتشرير درانرة بابردوبولو وبرالجروجو  )

 ( إلى أبرا  التفاعل في الفيديو كما يلي:197

ي تشجعهم للتفرير والتفاعرل مرع والتي يمرن أن تستادب للتحرم في انتباه الطالش، والت :المؤبرات -

 أقرانهمت 

اانرر لة اتنررتقرائية: ميررث تسررتادب لترردريب الطررالش علررى انتحضررار المعرفررة السررابقة، وتسرراعد  -

الطلبة في التولرل للنظريرات المسرتقبلية لموضروف الرتعلم، وهرذه اانر لة تحفري الطرالش التسرجيل 

 مالمظاتهم أثناء مشاهدو الفيديوت

تثير هذه اان لة تعلم الطلبة وتحفيهم على أن يرونروا أكثرر تركيريا فري الفيرديو  اان لة التشويقية: -

 من أجل التحقه من إجاباتهم بأنفسهمت 

رواب  الفيديو الداخلية: تسمح هذه الرواب  للطالش بالتجو  في داخل الفيديو بشررل أنررف، وذلرك  -

 من خال  النقر على الرواب  المتامة في الفيديوت 

ديو الاارجيررة: يررتم عرررض بعررض الرررواب  الفيررديوهات خارجيررة يررتم وضررع زمررن هررذا روابرر  الفيرر -

 الفيديو والهدف من ، والتي في الغالب تحتو  على معلومات إضافية وكمصادر تعلم إثرائيةت

( بعض المفاهيم التري Schoeffmann & Others،  (1 ,2015كما تقدب درانة نشوفمان ونخرون 

ت المرتبطرة بالفيرديو التفراعلي، مرو  طبيعرة التفاعرل الرذ  قرد يررون فري أمرد قدمتها مجموعة مرن الدرانرا

 الصور التالية:

(: والتي تعني السماح للطالش بالتعليه على Video Annotationالتعليقات التوضيحية للفيديو ) -

 الفيديو، ومشاركة نرائهم مول ت 

بين محتويات الفيديو، وتسرتادب (: تسمح هذه المييو بالتنقل Video Browsingمتصفح الفيديو ) -

 <عندما يريد الطالب البحث عن جيء معين يريده في المحتو 

(: تعتبرررر بعرررض الدرانرررات أن تحريرررر الفيرررديو يعتبرررر مرررن Video Editingتحريرررر الفيرررديو ) -

 الاصائص التفاعلية التي يتيحها الفيديوت

ترري تعرررض مررن خررال  (: تعتبررر الفيررديوهات الVideo Recommendationتولرريات الفيررديو ) -

 تولية أو ترون مرتبطة بمحتو  هذا الفيديو برال من أبرا  التفاعل في الفيديوت 

(: إن ملاصرات الفيرديو تسرعى إلرى انرتارا  أكثرر Video Summarizationتلاريص الفيرديو ) -

 المعلومات مالءمة من مقطع الفيديو ويتم عرض  كموجي قصيرت

أن تدمو في الفيديو التفاعلي نواء كانت نصية أو غير نصرية  أبرا  التغذية الراجعة: والتي يمرن -

 بتوقيتات ماتلفة وهو ما يهدف إلي  البحث الحاليت

وقد اهتمرت العديرد مرن الدرانرات والبحروث بدرانرة أثرر انرتاداب الفيرديو التفراعلي علرى تنمرة 

درانررة ترراين وتررادو ورو  مهررارات ومعررارف الطررالش فرري البي ررات اكلرترونيررة ومررن هررذه الدرانررات 



 2020سبتمبر                                 21العدد                   مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 574 - 

(Tian, Tao, & Rui,2012) ( ودرانررة هررانو ونخرررونHong,et. Al., 2013 ودرانررة ،)

Fadde, P., & Sullivan,2013) ودرانرة )Hung, & Chen, 2018) والتري أبرارت جميعهرا )

لمرين والمعلمرين إلى أهمية انتاداب الفيديو التفاعلي في العملية التعليمية نظرا للميايا التي يقردمها للمتع

( والتري هردفت 2017درانة )مميرده عطرا ، داخل الفصو  الدرانية، وعلى الصعيد العربي أجريت 

إلى تصميم انتراتيجية تعليمية عبر الويب قائمرة علرى الفيرديو التفراعلي لتنميرة بعرض مهرارات تطروير 

( والتري 2019نصرور، بي ات الواقع اتفتراضي لد  طرالش ترنولوجيرا التعلريم، ودرانرة )مصرطفى م

هررردفت إلرررى تطررروير منصرررة تعليميرررة قائمرررة علرررى الفيرررديو التفررراعلي لتنميرررة مهرررارات إنترررا  المقرررررات 

( والتي هدفت إلى تقصي 2019اتلرترونية لد  أخصائي ترنولوجيا التعليم، ودرانة )منان الطاهر، 

التفاعلى التريفى وأنلوش التعليم لد  أثر التفاعل بين نم  التغذية الراجعة ببي ة تعلم قائمة على الفيديو 

تالميررذ ذو  لررعوبات تعلررم العلرروب بالمدرنررة اتعداديررة علررى الحمررل المعرفررى وبقرراء أثررر الررتعلم، وقررد 

 ابارت جميعها إلى أهمية الفيديو التفاعلي في تنمية مهارات الطلب الترنولوجية والمعرفية الماتلفةت

 معايير تصميم الفيديو التفاعلي:

جموعة من المعايير الواجب مراعاتها لتصميم فيديو تفاعلي جيد ومنانب لتحقيره نرواتو الرتعلم هناك م

 (:Kazanidis, et al., 2018, p. 180المستهدفة، ومن هذه المعايير )

انتاداب عنالر التفاعل بحرذر مرع مراعراو أعمرار ومسرتويات الطرالش كمرا هرو الحرا  فري مواقرع  -

 الويب الماتلفةت

لررر التفاعررل بشرررل يررومي بالمنافسررة وذلررك مررن خررال  عرضررها فرري الوقررت المنانررب انررتاداب عنا -

 للهدف التعليميت

اختيار ألوان ونصول جذابة للطالش عند تقديم عنالر التفاعرل مترى ت يمرل منهرا الطالرب أثنراء  -

 مشاهدو الفيديوت

موجهة إلي   أن يشعر الطالب من خال  عرض عنالر التفاعل بأن  المستهدف، وبأن تلك اادوات -

 باصيا، وهذا يشرل عامال قويا في تحفيي الطالب لمواللة التعلم من خال  الفيديو التفاعليت

وتشير الدرانات التري انرتامت الفيرديو التفراعلي فري العمليرة التعليميرة إلرى أن تفاعليرة الفيرديو لرن 

وبأنمراط وتوقيترات منانربة، تؤتي ثمارها بشرل كامل إت إذا تم تصميمها بشرل منانب للمحتو  والطرالش 

 وهو ما تم مراعات  في البحث الحاليت

 (:Feedbackالمحور الثاني: التغذية الراجعة بالفيديو التفاعلي )

يتناو  هرذا المحرور تعرير  التغذيرة الراجعرة، ووظائفهرا، والنظريرات التعليميرة التري تسرتند إليهرا، 

 كما يلي: وأنماط وأبرا  التغذية الراجعة ومعايير تصميمها،
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 مفهوم التغذية الراجعة:

كأ  مفهوب تربو  قدب البامثين فري مجرا  ترنولوجيرا التعلريم عرددا مرن التعريفرات لمفهروب التغذيرة 

عبررد اللطيرر   ؛2015؛ محمررد خمرريس، 2017الراجعررة بأنواعهررا وأنماطهررا الماتلفررة منهررا )نررهاب النررافع، 

( انرتالص منهرا Meerah & Halim, 2011 ; Phielix , et al, 2013 ؛ ،2014الجريار ونخررن، 

 البامث ما يلي:

التغذية الراجعة عملية تفاعلية تهدف إلى تروفير نظررو واقعيرة للمرتعلم مرو  ندائر ، بهردف توجيهر   -

وإربادو وتقديم المساعدو والردعم وإعالمر  بمرد  تقدمر  فري الرتعلم، وتحديرد نقراط القروو والضرع  

 الحد من نقاط الضع  وتصحيحهات ومحاولة تعييي وتطوير نقاط القوو، و

التغذية الراجعة في بي ات التعلم اتلرترونية عبارو عن معلومرات يقردمها المعلرم للمرتعلم فري ضروء  -

 انتجابت  توضح ل  مد  لحة اتنتجابة أو خط ها، ولماذا هي لحيحة أو خاط ةت

اتنتجابات الااط ة، فهري تعمل التغذية الراجعة على تعرف نتائو اكجابة التي قد تحسن أو تعد   -

 معلومات عن السلوك الحالي التي يمرن انتادامها لتحسين ااداء المستقبليت

تسعى التغذية الراجعة للتأكد من تحقه نواتو التعلم المستهدفة أثناء عملية الرتعلم، ميرث أنهرا تريود  -

 المتعلم بمعلومات تفصيلية عن طبيعة تعلم ت

فعة التوجي  تعلرم المرتعلم فري اتتجراه الصرحيح نحرو تحقيره ااهرداف تعمل التغذية الراجعة كقوو دا -

والدار اتنتجابات الصحيحة والمتراملة من البداية دون ضياف الوقت في ااخطاء والمحراوتت 

الفابلة والتوجي  يشتمل على تعليمات لفظية أو أمثلة توضيحية ميرث أن المرتعلم يحترا  دائمرا الرى 

 اب بها ان  على الطريه الصحيح للحلتأن يعرف بعد كل خطوو ق

 شروط التغذية الراجعة: 

لررري تترراح الفرلررة للمعلررم تنررتاداب التغذيررة الراجعررة فرري المواقرر  التعليميررة، وتحقيرره ااهررداف 

المرجوو في عمليات التحسين والتطوير التي يراد أداؤها فري العمليرة التعليميرة، فرال برد أن تتروافر الشرروط 

 (:Gynnild, A, 2016, 321التالية )

 يجب أن تتص  التغذية الراجعة بالدواب واتنتمراريةت -

 يجب أن تتم عملية التغذية الراجعة فهما عميقا، وتحليال علميا دقيقات  -

يجب أن تتص  عملية التغذية الراجعة بالشمولية، بحيرث تشرمل جميرع عنالرر العمليرة التربويرة،  -

 وجميع المتعلمين على اختالف مستوياتهمت

 يجب أن يستادب في عملية التغذية الراجعة اادوات الالزمة بصورو دقيقةت -

 النظريات التي فسرت التغذية الراجعة: 

تطررورت التغذيررة الراجعررة مررن خررال  النظريررة السررلوكية فقررد أبررارت نظريررة  النظريححة السححلوكية: (1

ت الصرحيحة، فرفذا ( أن التعلم يحدث عندما تقررر اتنرتجاباSkinnerاكبتراط اكجرائي لسرنر )

تم تدعيم اتنتجابة لمثير معين بشررل مرا فرفن هرذه اتنرتجابة نرتقو  وتعريز وترررر مررو أخرر  

بوجود المميي، واذا عوقبت هذه اتنتجابة ففن  نريقل ترراراهرا فري المررات الالمقرة، بمعنرى نخرر 
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علم تغذية راجعة (ت وعندما يقدب الم21، 2006إن السلوك محکوب بتوابع  ونتائج  )عاد  فاضل، 

إيجابية للمتعلم يدرك مرن خاللهرا الطالرب أن إجابتر  الصرحيحة نتسراعد فري تردعيم هرذه اتنرتجابة 

" مبرردأ التغذيررة الراجعررة فرري الررتعلم Skinnerوظهورهررا فرري المرررات الالمقررةت وقررد وظرر  نررکنر "

ل متسلسرل المبرمو الرذ  يقروب علرى تقسريم المرادو إلرى أجرياء لرغيرو، وميرث ينتقرل الطالرب بشرر

ومسب نرعت  وقدرات  الاالة، فعندما يجيب الطالرب علرى نرؤا  مرا، ففنر  يتلقرى تغذيرة راجعرة 

تبررين مررد  لررحة انررتجابت ، فررفذا كانررت إجابترر  لررحيحة يعطررى تغذيررة راجعررة إيجابيررة ويسررمح لرر  

نرلبية، وت باتنتقا  إلى الجيء التالي من المادو، أما إذا كانت إجابت  خاط ة فتقدب ل  تغذية راجعرة 

 (ت 142، 2009يسمح ل  باتنتقا  إلى الجيء التالي متى يتقن الجيء الحالي )وفاء كفافي، 

أما ثورندايك الرذ  فسرر الرتعلم بأنر  يرتم بالمحاولرة والاطرأ فقرد فسرر التغذيرة الراجعرة مرن 

وف خرال  قرانون ااثرر والرذ  يررنص علرى أن اتنرتجابات التري يليهررا نترائو إيجابيرة نرترتب  بظررر

وأوضاف معينة وبالتالي ففن هذه اتنتجابات نتررر غالبرة كلمرا كانرت الظرروف مشرابهة للوضرع 

السابه وذلك بسبب العالقة اترتباطية التي نشأت نابقة، أما إذا أدت اتنتجابات الرى نترائو )غيرر 

رنردايك مرضية( ففنها على اارجح لن تتررر نتيجة عدب نشروء العالقرة اترتباطيرةت وقرد تمر  ثو

أن تيويد اافراد بنتائو أدائهم نواء لحيحا أو خاط ا كان يحسن ااداء مقارنة مرع اافرراد الرذين 

 (ت102، 2003لم يتلقوا التغذية الراجعة على أدائهم )ثائر غبار ، 

اهتمررت النظريررة المعرفيررة فرري تفسرريرها للررتعلم علررى الرررواب  الموجررودو بررين  النظريححة المعرفيححة: (2

راد وكررل مررن أفرررارهم وخبررراتهم السررابقة وقرردراتهم، مثررل أنرراليب التفريررر والتررذكر نررلوكيات اافرر

واكدراك والتوقع واتنتباه والمعنى وتنظيم اافررار ومعالجرة المعلومرات، لرذا فعنردما يقردب المرتعلم 

إجابة فهي تعرس طريقة تفريره وبناءه المعرفي، ففذا كانرت إجابتر  لرحيحة فرفن التغذيرة الراجعرة 

ل على دعم طريقة تفريره وتثبيت البنية المعرفية لدي ، أما إذا كانت إجابت  خاط ة فرفن التغذيرة تعم

الراجعررة تعمررل علررى تصررحيح الاطررأ لديرر ، وعنررد تفسررير نرربب الاطررأ يصررل المررتعلم إلررى الترروازن 

 (ت85، 2006المعرفي الذ  تحدث عن  بياجي  )عبدالمجيد نشواتي، 

 أنواع التغذية الراجعة:

البحوث والدرانات التي تناولت مفهوب التغذية الراجعة إلى أن  توجرد تصرنيفات عديردو انمراط  تشير

؛ وفرراء كفررافي، 2009؛ محمررد المررومني، 2009؛ أنررامة هنررداو ، 2008التغذيررة الراجعررة )يحيررى نبهرران، 

 (: Kintsch, et al., 2000, p 102(، )121، 2006عاد  فاضل، ؛ 2014؛ زياد خليل، 2009

 ميث المصدر: وتشمل التغذية الراجعة: الداخلية والاارجية، المعلم والمتعلمتمن  -أ

 من ميث المتلقي: وتتضمن التغذية الراجعة: الفردية والجماعيةت  -ب

 من ميث اليمن : وتشمل التغذية الراجعة: الفورية والمؤجلةت  -ج

 من ميث النوف: وتشمل التغذية الراجعة: الجيئية والرليةت  -د

 : تتضمن التغذية الراجعة: اللفظية، والرميية، والحسية، والمرتوبة، والشفهيةتمن ميث الشرل -ه

 التغذية الراجعة إلى األنواع التالية:  (2015وقد صني محمد خميس ) (1

 معرفة اتنتجابة: ميث يعرف التلميذ بصحة إجابت  أو خط هات -

 الرجع تصحيحي: الذ  يقدب اكجابة الصحيحةت -
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 يقدب معلومات تفصيلية مو  اكجابة الصحيحةتالرجع التفصيلي: الذ   -

مما نبه ير  البامث بأن إلماب المعلرم ب ليرة وطررق تقرديم التغذيرة الراجعرة، ويقينر  بأنهرا مرن أهرم 

العوامل ذات التأثير الربير في بي ة التعلم وذلك انها تعمل على تمرين للمتعلم من عمل اكجراءات الالزمة 

شاصري التري تعمرل علرى التطروير والتعرديل المطلروش، وولرو  الطالرب إلرى لر  علرى لرعيده العلمري وال

تحصيل علمي دراني منشود ل ، كذلك ففن وجود ملقة اتصا  برين المعلرم والطالرب أمرد أهرم العوامرل فري 

 نجاح هذه العمليةت

 -ونوف يقتصر البحث الحالي على درانة أثر التفاعرل برين نمطري التغذيرة الراجعرة )التصرحيحية

نهائية( مرن ميرث تيامنهرا مرع انرتجابة الطالرب بالفيرديو التفراعلي  –فسيرية( في إطار تيامني )متالزمة الت

وأثررر تفاعررل تلررك اتنمرراط فرري تنميررة مهررارات التحريررر الصررحفي اكلرترونرري لررد  طررالش بررعبة اكعررالب 

 التربو ت

 التغذية الراجعة حسب نمطها: التصحيحة / التفسيرية:

تعرد التغذيرة الراجعرة التصرحيحية عنصررا أنانريا فري بي رات الرتعلم تصححيحية: التغذية الراجعحة ال - أ

انها تقدب للطالش معلومات محددو تولح لهم كيفية تحسن ندائهم وتشجعهم على اتناراط بشررل 

أعمه في التعلم، وتعيز مهاراتهم تنيما وأن المتعلمين بحاجة دائمة إلى تعليمات مستمرو لتوجي  

 تجاه الصحيح وتحقيه ااهداف المرجووت تعلمهم نحو ات

 ,Ding Harveyولقررد تعرردد تعريفررات التغذيررة الراجعررة التصررحيحية فرري اادبيررات منهررا )

Gladday, 2012 وتتمحور جميعهرا مرو  أنهرا عبرارو عرن المعلومرات والمالمظرات التري تقردب )

اكجرررراءات  للمرررتعلم الرررذ  لرررم يرررؤد  المهمرررة علرررى النحرررو المطلررروش منررر  بشررررل يتطلرررب بعرررض

 ,Rabinowitz)التصرحيحيةت وهنراك أنرواف للتغذيرة الراجعرة التصرحيحية ميرث يوضرح يوضرح 

 أن التغذية الراجعة التصحيحية تتاذ أبرات متعددو ويمرن تقسمها إلى:  (2012

التغذية الراجعة التصحيحية من فرد إلى فرد: وفيها يقوب فرد بتقديم التغذية الراجعة إلرى فررد نخرر  -

 هو الشرل ااكثر بيوعا للتغذية الراجعة التصحيحية وعادو ما يرون بين المعلم والمتعلمت وهذا

التغذية الراجعة التصحصيحة داخرل مجموعرة: وفهرا يرتم توجيرة المالمظرات علرى أداء المجموعرة  -

بشرل عاب وليس على أداء العضو فيها، وترون فعالة في تحفيي أفراد المجموعة خالة مع تركيي 

 ع على تحسين المجموعة وأدائهم الفرد ت الجمي

التغذية الراجعة التصحيحية من مجموعة إلى مجموعة: يحدث هذا النوف برين مجمروعتين تعمرالن  -

 معا التحقيه نفس الهدفت 

التغذية الراجعة التصحيحية اكربادية: وفي هذا النوف ففن الجماعة أو الفررد علرى مسرب الوضرع  -

رنمي لمجموعة أخر  أو فرد أخرر، وعرادو مرا يحردث هرذا النروف يعمل كمستشار رنمي أو غير 

 بين المجموعات، ومن النادر أن يحدث بين اافرادت 
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درجة: وتسمي بهذا اتنم انها تتضمن علرى تغذيرة راجعرة مرن  360التغذية الراجعة التصحيحية  -

، وما إلرى ذلرك، كل لوش، المعلمين والمشرفين واليمالء والمرؤونين وأولياء اامور والمجتمع

والفررررو فرري أن اافررراد بحرررم عالقرراتهم الماتلفررة والمتشررعبة مررع ا.خرررين، يمرررن أن يتلقرروا تغذيررة 

 راجعة فيما بينهم تعمل على تعديل نلوكياتهم وأفرارهم وأهدافهمت

و تتضمن التغذية الراجعرة التفسريرية إخبرار المرتعلم برأن اجابتر  لرحيحة، أالتغذية الراجعة التفسيرية:  - ش

إجابترر  خاط ررة مررع تيويررده باكجابررة الصررحيحة باكضررافة إلررى تيويررده بمعلومررات ذات لررلة بررالجواش 

الصحيح، ميث تعمل التغذية الراجعة التفسيرية على توضيح وبرح أنباش الاطأ وتفسيرها وتسمح ل  

الراجعة أن  بمراجعة جيء من التعلم عند اكخفاق، والسبب الجوهر  في انتاداب هذا النوف من التغذية

العديد من انتجابات المتعلمين تستند علرى اتعتقرادات الااط رة لدير ، وتتطلرب هرذه اتعتقرادات تفسريرأ 

 ت(Hattie & Tmperley, 2007)وتوضيحا لها بشرل منانب للطالب  

وتجررد اكبررارو إلررى أن بي ررات الررتعلم الترري تسررتادب التغذيررة الراجعررة التفسرريرية التوجيرر  الطررالش 

المبتدئين في عملية التعلم، تؤد  إلى تعييي أعمه للتعلم من تلك البي ات التري تسرتادب التغذيرة الراجعرة 

ر المعرفية الدخيلة التري التصحيحية فق  ميث يؤد  انتاداب التغذية الراجعة التفسيرية إلى تقليل اافرا

تحدث عادو لرد  الطرالش المبتردئين وتسراعدهم علرى البحرث عرن تفسرير معقرو  الصرحة أو عردب لرحة 

الحلو  لمشرالتهم في بي ات التعلم اتنترشافية، وعنرد المقارنرة برين الطرالش الرذين يتعلمرون مرن خرال  

خال  التغذية الراجعة التفسيرية تبين ما التغذية الراجعة التصحيحية فق  مع الطالش الذين يتعلمون من 

 (:(Moreno, 2004, p100يلي 

تعمررل التغذيررة الراجعررة التفسرريرية علررى عررال  الضررع  فرري الررتعلم بشرررل أكثررر فاعليررة مررن التغذيررة  -

الراجعة التصحيحية، وذلك نتيجة لفاعليتها في خفض اافرار المعرفيرة الااط رة لرد  الطلبرة وفري 

 مترفع مستو  أداء التعل

يعرراني الطررالش الرررذين يتعلمررون مرررن خررال  التغذيرررة الراجعررة التفسررريرية مررن مسرررتويات أقررل مرررن  -

الصعوبات، ويبلغون مستويات أعلى من فهم المواد التعليمية من أول رك الرذين يتعلمرون مرن خرال  

 التغذية الراجعة التصحيحيةت

ا تعلمروه فري مرل مشررالت يطبه الطرالش الرذين يتعلمرون مرن خرال  التغذيرة الراجعرة التفسريرية مر -

 لحاتت جديدو، عنهم من الطالش الذين يتعلمون من خال  التغذية الراجعة التصحيحيةت 

 التغذية الراجعة حسب توقيتها تزامنها: المتالزمة/ النهائية:

ويقصد بها التغذيرة الراجعرة الاارجيرة التري تتروفر وتعطرى أثنراء تعلرم التغذية الراجعة المتالزمة:  - أ

مررع مراعرراو انرر  تبررد هررذا التصررحيح عنررد ورود ااداء الارراط ، وتعررد التغذيررة الراجعررة  المهررارو

المتالزمررة بمثابررة مراجررع لتصررحيح دائررم بوانررطة الااليررا العصرربية، ممررا يررؤثر فرري انررتمرارية 

التصحيح والتقدب والتعلمت ويتم أعطاء التغذية الراجعة المتالزمة عن طريه التأبير على ا.داءات 

ترون لحيحة، أو عن طريه الررالب، إذ ياتبرر المعلرم المرتعلم عرن أخطراء أدائر  فري وقرت  التي ت

يجر  في  المتعلم تطبيقرات المهرارو والحركرة، وتسرتادب التغذيرة الراجعرة المتالزمرة أو ا.نيرة فري 
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و تعلم المهارات التي تستغرق وقتاً ليس قصيراً وكذلك في المهارات التي ت تتميي بالسررعة الربيرر

Moreno, 2004, p100)ت) 

وهي التغذية التي تتم عقب اتنتهاء من المهارو، وهذا النوف مرن التغذيرة التغذية الراجعة النهائية:  - ش

الراجعة يحدث مبابروً بعد أو بعد اتنتهاء من أداء المهارو وذلك ان  كلمرا كانرت التغذيرة الراجعرة 

النهائيررة تعطرري الفرلررة للطالررب تنررترما   ننيررة ونررريعة كانررت أفضررل، إت أن التغذيررة الراجعررة

المهارو وتعلمها دون انقطاف أو دون تشتيت تنتباه  فيما يمرن أن يعرف نتيجة تعلمة مبابرو بعد 

 ت(Hattie & Tmperley, 2007)ا.داء 

 أهمية التغذية الراجعة: 

اكلرترونيرة التري ت يررون  للتغذية الراجعة أهمية كبيرو في عملية التعلم، وت نيما في بي ات التعلم

فيها التقاء ااطراف التعليمية كامال بحيث تقدب التغذية  الراجعة بشرل مبابر، إذ أنها ضرورية ومهمة في 

عمليات الرقابة والضب  والتحرم والتعديل التي ترافه وتعقب عمليات التفاعل والتعلم، وأهميتها هذه تنبثه 

ره إلررى اافضررل، إضررافة إلررى دورهررا المهررم فرري انررتثارو دافعيررة مررن توظيفهررا فرري تعررديل السررلوك وتطرروي

المتعلمرررين، مرررن خرررال  مسررراعدو المعلرررم للطالرررب علرررى اكتشررراف اتنرررتجابات الصرررحيحة فيثبتهرررا، ومرررذف 

 اتنتجابات الااط ة أو إلغاؤهات 

 ,Thinh le( ثرين لري )160، 2013منان ربيرع )  ويمرن إجما  أهمية التغذية الراجعة فيما يلي

2016, 108 :) 

 تعمل التغذية الراجعة على إعالب المتعلم بنتيجة عمل ، نواء أكانت لحيحة أب خاط ةت -

إن معرفة المتعلم بأن إجابات  كانت خاط ة، والسبب في خط ها يجعل  يقتنع بأن ما مصل علي  من  -

 نتيجة، كان هو المسؤو  عنهات

 التغذية الراجعة تعيز قدرات المتعلم، وتشجع  على اتنتمرار في عملية التعلمت  -

إن تصحيح إجابة المتعلم الاطأ من بأنها أن تضع  اترتباطات الااط ة التي ترونت في ذاكرتر   -

 بين اان لة واكجابة الااط ةت

 مستو  دافعية التعلمتانتاداب التغذية الراجعة من بأنها أن تنش  عملية التعلم، وتييد من  -

توضح التغذية الراجعة للمتعلم أين يقر  مرن الهردف المرغروش فير ، ومرا الريمن الرذ  يحترا  إلير   -

 لتحقيق ت 

كما تبين للمتعلم أين هو من ااهداف السرلوكية التري مققهرا غيرره مرن ااقرران، والتري لرم يحققوهرا  -

 بعدت

منهرا بي رة مشروقة نحفريو علرى التفاعرل وتنميرة تعمل على إثرراء بي رات الرتعلم اكلررتونيرة وتجعرل  -

 المهارات الماتلفة

( والتي انرتادمت Liu , et al 2012ومن الدرانات التي تناولت متغير التغذية الراجعة درانة )

تلك التغذية مسب الهدف منها في بي ة الواقع المعيز، مع التغذية الراجعة فري الوقرت الحقيقري، أمرا درانرة 

والتري كران مرن أهردافها التعررف علرى بررل معلومرات التغذيرة الراجعرة  (2012ي الشريخ )زياد خليل وهان
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نصي مسموف( باتختبارات البنائية اتلرترونية وكران مرن نتائجهرا تفروق الطرالش الرذين ترم تقرديم  -)نصي 

الشرررل التغذيررة الراجعررة لهررم بالشرررل النصرري المسررموف عررن الطررالش الررذين تررم تقررديم التغذيررة الراجعررة لهررم ب

( والتي هردفت إلرى Lyster, R., Saito, K., & Sato, M, 2013النصي فق ، ودرانة ليستر ونايتو )

 ,Hanهان وهيالند ) تقصي أثر التغذية الراجعة التصحيحية في تعلم مهارات اللغة لد  الطالش، ودرانة

Y., & Hyland, F, 2019ية والتفسريرية فري ( والتي هردفت إلرى تقصري أثرر التغذيرة الراجعرة التصرحيح

 بحذ مشاعر التفاعل اكيجابية لد  الطالش في مواق  التعلمت

( إلى تقصري أثرر تقرديم أنمراط التغذيرة 2019وعلى الجانب ا.خر فقد هدفت درانة )خالد القرني، 

الراجعة بالرمالت المعرفية عبر الويب )اثناء/ بعد( تعلم المحترو  فري تعييري تحصريل الطرالش لمهرارات 

اب الحانرب ا.لري، وهرو مرا دفرع البحرث إلرى تقصري أثرر انرتاداب هرذا الرنم  مرع الهردف مرن التغذيرة انتاد

 الراجعة بالفيديو التفاعليت

 المحور الثالث: التحرير الصحفي اإللكتروني:

 مفهوم التحرير الصحفي اإللكتروني:

و  على درجة يعرف التحرير الصحفي اكلرتروني بأن : انتاداب ببرة اكنترنت كخرا  محت

ْعلَنِين لعرض إعالناتهم لمد  مصداقيتها مهما اختلفت ونائل  عالية من الجودو يتج  يفضل  الجمهور والمع

 ,Rudin) العرض، فال يوجد فرق بين محرر  الصح  الورقية واكلرترونية وتدريباتهم التحريرية 

Richard & Ibbotson, Trevor: 2002, 106)ت 

الصحفي الورقي بشرل  التقليد  هو العملية التي تبدء فور عملية الرتابة وباعتبار أن التحرير 

الصحفية؛ ففن التحرير اكلرتروني هو الذ  يتم على إمد  بابات الرمبيوتر، ميث يجلس المحرر أمام  

 (ت135، 2013) فتحي عامر،  لتصويب وتعديل المادو الصحفية المعروضة علي  والماينة على ملفات 

بامث التحرير الصحفي اكلرتروني إجرائيا بأن : فن تحويل اامداث واافرار والقضايا ويعرف ال

المرتوبة بشرل عاب والتربوية بشرل خال إلى مادو لحفية مفهومة وواضحة للقارئ من خال  طالش 

هني اكعالب التربوية مع معالجة النص في قالب لحفي منانب على الشابة اكلرترونية وفقاً للتصور الذ

للمحرر بانتاداب ونيلة ترنولوجية نواء أكانت عبر الحانب ا.لي أو ااجهيو اللومية أو الهوات  

 المحمولةت

 أهداف التحرير الصحفي اإللكتروني:

يهدف التحرير الصحفي اكلرتروني إلى إيصا  الرنالة اكعالمية وتحقيه ااثر المنشود للقراء 

باعتباره عملية لحفية فنية وعنصر رئيِس في إلدار الصحيفة كما يسعى إلى تحقيه مجموعة من 

(: 277، 2014؛ بروق فوز ، 125، 2014ااهداف تتمثل في )علي كنعان، 
 
 

توجد في الحقائه والمعلومات الصحفية وتصحيحها من خال  التأكد من معالجة ااخطاء التي  ت1

 مصادرها االليةت

 إيضاح المعنى المضمر من النص الصحفي من خال  لور وبيانات وأبرا  توضيحيةت ت2

 مراجعة النص الصحفي للتاكد من موضوعيت  ومنطقيت ت ت3

 اتجاهاتها وتغطياتهاتالتحقه من منانبة المادو الصحفية مع السيانة التحريرية في  ت4
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 تغطية النقص في المعلومات والحقائه المفقودو في المادو الصحفيةت ت5

 معالجة الموضوعات وإعادو لياغتها إن كانت تنقصها مرفية الرتابة والسردت ت6

تبسي  النص الصحفي لينانب قارئ الصحيفة ومستواه الفرر  واتجتماعي ويتنانب مع المسامة  ت7

 تالص من الحشو اليائدتالمحددو ل  من خال  ال

 أنواع الصحافة اإللكترونية:

هناك تشاب  كبير بين الصحافة اكلرترونية بأنواعها مرع الصرحافة الورقيرة المطبوعرة ميرث تتمثرل 

، 2017؛ رويدا طلب، 198، 2015؛ فاضل البدراني، 11، 2011تلك اانواف فيما يلي )عيسى الحسن، 

 (:146، 2007 النجار،وليد ؛ 75

يتميرري هررذا النرروف مررن الصررحافة اكلرترونيررة بأنرر  يررتم تحديثرر  بصررفة  ر الصحححفي اإللكترونححي:الخبحح (1

مسررتمرو تعمرررن مررن إضررافة معلومررات وتفالرريل جديرردو ترردعم ذلررك الابررر مررع إمرانيررة إرفرراق لررور 

 وأبرا  وربطها بقواعد البيانات؛ لتدعيم المادو المرتوبة إلرترونياًت

ي هذا النوف يتم انرتاداب أنرلوش الروايرة العاديرة بطريقرة التعليره وف التقرير الصحفي اإللكتروني: (2

على ااخبار، فهو برل لرحفي يتونر  برين الابرر والتحقيره؛ باعتبراره مرادو إخباريرة تاردب فرررو 

 وامدو، وتععله على ما هو أعمه من الابرت

من خالل  أن   وهي التي يتم بناؤها على خبر لحفي؛ يشعر المحرر القصة الصحفية اإللكترونية: (3

يمرررن كتابررة موضرروف جررذاش، علررى أن يتمتررع بفمسرراس فنررى متررأدش؛ قررادر علررى التنبررؤ باامررداث 

 ونردها مستعيناً بونائل كتابة القصة من زمن ومران الحدث وخلفيات ت

التغطية الاالة: وتتميري بالتفاعليرة للجمهرور عبرر إبرراكهم فري جميرع أنرواف التغطيرات الصرحفية  (4

اتنتقصررائية المتعمقررة، وذلررك يترريح للصررحفيين الحصررو  علررى نصررائح القررراء عررن البسرريطة منهررا و

 طريه ما يعرف التغطية من خال  المصادر المفتومة أو من خال  نموذ  لحافة المواطنت

يعتبر من أبهر أنواف الصحافة في الوقت الحاضر؛ فال يقتصرر عرن  الحديث الصحفي اإللكتروني: (5

مروار دار برين طررفين برل يعتبرر أكثرر الفنرون انرتهواًء للقرارئ لمرا  كون  مجرد تسجيل لمناقشرة أو

 يتطلع إلي  فيما لرح ب  باصيات محور الحدث للصحفيت 

وهررو يقرروب علررى قضررية أو مشرررلة يلتقطهررا الصررحفي مررن المجتمررع  التحقيححق الصحححفي اإللكترونححي: (6

المحي  ب  أو من أمد مصادره، ويعمرل علرى جمرع البيانرات وا.راء الالزمرة لتلرك القضرية لمعرفرة 

 أنباش مدوثها والولو  إلى الحل المالئم لهات

الجريرردو، وعررن نراء يعتبررر ااداو الصررحفية الترري تعبررر عررن نيانررة المقححال الصحححفي اإللكترونححي:  (7

تَاش فى اامداث اليومية، والقضايا التي تشغل الرأ  العاب، مرن خرال  بررح اامرداث والتعليره  الرع

 يعرتب بقلم وفرر لامب  لتغطية تساؤتت أو اهتمامات ماتعليها بما يرش  أبعادها، و

جراش أو السرلب لحردث وهو رنرم تعبيرر  يميرل بالسرارية أو اتنتقراد باكي الكاريكاتير اإللكتروني: (8

معين أو باصية من الشاصيات أو قضية هامرة، ويعتمرد علرى فرررو تعبررز الحردث، وترروين رأ  

 عاب من خال  تبيان  اهمية المشرلة ، معتمداً على البرامو التقنية لتصميم ت

 أدوات التحرير الصحفي اإللكتروني:

( على تقسيم أدوات 145، 2014ير الفيصل: ؛ عبد اام104، 2014اتفه كالً من )عبد البان  باهين؛  

 التحرير اكلرتروني على النحو التالي: 
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 أوال: األدوات التقليدية:

وهي عبارو عن اادوات التي تستادمها الصح  الورقية وتستعين بها الصح  اكلرترونية مثل إضافة  

ااناني لبناء أ  مادو الصور للنص المرتوش ليضفي علي  نوف من الحيوية، والمتن وهو العنصر 

 لحفيةت 

 ثانياً. األدوات اإللكترونية:

وهي اادوات التي تستادمها الصحافة اكلرترونية فق  دون الورقية، وتستادب فيها ونائل 

 اتتصا  الحديثة على نطاق وانع، ومنها: 

 النصText قد يرون ثابتاً أو متحركاً أو وللة قابلة للضغ  والتنقل والتحريكت : 

 لصور الفوتوغرافية: قد ترون مستقلة أو عرض برائح أو جالير تا 

  الرنوب اليدوية: قد ترون ثابتة أو متحركة أو وللة قابلة للضغ ت 

 :االوان: يمرن للمحرر انتاداب االوان فى التمييي بين الفقرات كالعنوان والمتن ومنها 

 ألوان أنانية : ااممر، ااخضر، اتزرقت       -

 محايدو: كاابيض، الرماد ، اانودتألوان  -

 االوان الداف ة: ااممر ومشتقات  وتستادب في جذش اتنتباهت     -

 ألوان ثانوية: كاالفر للتركيي على مصطلح أو عبارو مات -

 االوان الباردو: اازرق ومشتقات  وتصلح للالفياتت -

  ًمن التلفاز متى يدعم المحتو  لقطات الفيديو: ألبح للمحرر إمرانية إضافة اافالب مستعينا

 الصحفيت

  دعماً ل ، فقد يضي  المحرر على الصوت: من الممرن إضافة الصوت إلى النص كجيء من  مع

نبيل المثا  خطاًش رنمياً مسجالً أو مونيقى خلفية أو ألوات مدمجة ليعطي بعداً جديداً للنص 

 الصحفي اكلرترونيت

 ي عندما يرتب على ببرة اانترنت أو الشابة اكلرترونية، المسامة اكلرترونية: يستادمها الصحف

 وهي المسامة الغير محدودو لرتابة وتحرير المادو الصحفيةت

وقد اهتمت العديد من الدرانات بتنمية مهارات التحرير اكلرتروني ومن هذه الدرانرات درانرة مرروو 

ة المرتسربة مرن الشربرة العالميرة لطرالش برنامو مقترح لتنمية المهرارات الصرحفي( إلى إعداد 2013ماف  )

( والتي هدفت إلرى التحقره مرن مرد  2016هناء قانمي ) اكعالب التربو  برليات التربية النوعية ودرانة

( إلرى 2018انتاداب الفيديو في الصحافة اكلرترونية بشبرة الجييرو، كما هدفت درانة يانرمين مبيشري )

نميرة مهرارات الرتابرة اكبداعيرة لفرن التحريرر الصرحفي لرد  طرالش فاعلية برنامو تدريبي مقترح لتتقصي 

قسررم اكعررالب التربررو ، وقررد أولررت جميعهررا بضرررورو اتهتمرراب بتنميررة مهررارات التحريررر الصررحفي لررد  

 الطالشت

ميررث يرردرس طررالش الفرقررة الرابعررة بشررعبة اكعررالب التربررو  مقرررر ترنولوجيررا اتتصررا  اكلرترونرري، 

يرة مهرارات التصرا  عبرر الونرائل اكلرترونيرة وتحريرر المقراتت الصرحفية وتقرديمها والذ  يهدف إلى تنم

بشرل منانب، ويعد هدف البحث الحالي والمتمثل فري تنميرة مهرارات التحريرر الصرحفي اكلرترونري هردفا 

 أنانيا من أهداف المقررت
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تصححيحية/ تفسحيرية( وتحوقيتي المحور الرابع: معايير تصميم الفيديو التفاعلي بنمطي التغذية الراجعة )

تقححديمها )متالزمححة/ نهائيححة( لتنميححة مهححارات التحريححر الصحححفي اإللكترونححي لححدى طححالب شححعبة اإلعححالم 

 التربوي.

من خال  العرض السرابه للفيرديو التفراعلي وخصائصر  والتغذيرة الراجعرة وخصائصرها وأنماطهرا 

 الراجعة بالفيديو التفاعلي كما يلي:يمرن لياغة بعض المعايير تنتاداب أنماط التغذية 

 أن يتوافه نم  تقديم التغذية الراجعة مع نم  عرض المحتو  المقدب بانتاداب الفيديو التفاعليت 

  أن يرون هناك توظيفا منانبا انماط التغذية الراجعرة )التصرحيحية/ التفسريرية( مسرب الهردف مرن

 التفاعليتتقديمها بحيث ت يتم بشرل عشوائي داخل الفيديو 

  أن تتوافه مسامة عنصر التغذية الراجعة مع مجم المحتو  ومجرم بابرة الفيرديو بحيرث ت يافري

 جيءا من المحتو  يؤثر على انتباه الطالشت

  أن يرون عنصر التغذية الراجعة مميريا نرواء نصرا أو لرورو بحيرث يلفرت انتبراه الطالرب لر  دون

 يتبقية عنالر المحتو  بشابة الفيديو التفاعل

  عند انتاداب التغذية الراجعرة نرواء كانرت نصرية أو لفظيرة يفضرل أن تررون بقيرة عنالرر الشابرة

 متسمة بالثبات نسبيا متى يمرن للطالب تمييي توقيت وموقع ذلك العنصرت

  أن يتنانب تصميم مجم الفيديو من ميث عدد البيسرالت مع مجم بابة الهواتر  النقالرة بحيرث ت

 عند انتاداب الطالش لهات يؤثر على جودو العرض

  أن تراعرري كثافررة عنالررر التغذيررة الراجعررة فرري الشابررة مررع كثافررة العنالررر ااخررر  مررن لررور

 وبرائح بحيث ت يحدث ضغطا على الرؤية البصرية للطالبت

وقد اهتمت بعض الدرانات بتحديد معايير تصرميم الفيرديو التفراعلي مرع متغيررات أخرر  لر  ومرن 

 ;Chen, 2012; Uemura, 2015; Onita, Petan, & Vasiu, 2016) برين درانرةهذه الدرانرات 

Dimitrova,et al., 2017)  والتي أبارت إلى أن انتاداب الفيديو التفاعلي قد مرن المتعلمين من التغلرب

علررى بعررض المشرررالت كالسررلبية وضررع  الدافعيررة للررتعلم عنررد انررتادام ، ميررث اضررافت تلررك الدرانررات 

ير لتصميم الفيديو التفاعلي مع متغيرات أخر  داخل بابرات الفيرديو مسرب هردف كرل مجموعة من المعاي

 درانةت

 المحور الخامس: نموذج التصميم التعليمي المستخدم في البحث الحالي.

قاب البامث بمراجعة وتحليل مجموعة متنوعرة مرن نمراذ  التصرميم التعليمري التري يمررن اتعتمراد 

(، ونمروذ  1991ث الحرالي ومرن برين هرذه النمراذ  نمروذ  )جيرولرد كمرب، عليها في تصميم التعلم بالبحر

(، وهذه بعرض ماططرات النمراذ  السرابقة فيمرا 1980(، ونموذ  )جيريالك وايلي، 1996)ديك وكار ، 

 يلي:
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 م(1996( نموذج ديك وكاري )3شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1980جيريالك وايلي، نموذج )

 

( فررى القيرراب باطرروات تصررميم المعاجررة 2014وقررد تبنررى البامررث نمرروذ  )عبررداللطي  الجرريار،

التجريبية للبحث وذلك لمالءمة هذا النموذ  لألدوات التعليمية والتفراعالت الترى يوفرهرا النظراب فرى ضروء 
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التعليميرة والف رة المسرتهدفة، إرجاء بعض الاطوات بالنموذ  إذا ليب اامر لرى يتنانرب مرع طبيعرة المرادو 

( لتطررروير 2014والشررررل اتترررى يوضرررح نمررروذ  التصرررميم التعليمرررى الرررذ  أعرررده )عبرررداللطي  الجررريار، 

 المنظومات التعليمية والذ  تبناه البحث الحالى:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2014نموذج التصميم التعليمي )عبداللطيي الجزار، 
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 منهج البحث وإجراءاته:

نظرا تن البحث الحالي يهدف الي انتاداب نمطي التغذية الراجعة مسب الهدف منها وتيامنها مع 

انررتجابة الطالررب بالفيررديو التفرراعلي مررن خررال  بي ررة تعلررم إلرترونيررة لتنميررة مهررارات التحريررر الصررحفي 

 :اكلرتروني لد  طالش بعبة اكعالب التربو ، لذلك فقد قاب البامث باكجراءت التالية

تحديد معايير تصميم بي ة الفيديو التفاعلي بانرتاداب نمطري التغذيرة الراجعرة )تصرحيحية وتفسريرية(  اوال :

 مع تيامنها )متالزمة ونهائية( في بي ة التعلم اكلرترونية لتنمية مهارات التحرير الصحفي اكلرترونيت

البحث الحالي على المنهو التطوير  والذ   تحديد منهــــو البحــــث والتصميم التجريبي: وقد اعتمدثانيا: 

يتضررمن المررنهو التجريبرري ذو المجموعررات التجريبيررة ااربررع بقيانررين قبلرري وبعررد  لتقصررى أثررر المتغيررر 

المستقل )نمطي التغذية الراجعة مسب الهدف والتيامن مع اتنتجابة( على المتغيررات التابعرة )التحصريل 

 التحرير الصحفي اكلرتروني لد  الطالشتالمعرفي، ا.داء المهار ( لمهارات 

 التصميم التعليمي كنتا  الفيديو التفاعلىت-ثالثا

من خرال  مراجعرة البامرث لنمراذ  التصرميم التعليمري لبي رات الرتعلم اكلرترونيرة ترم الوقروف علرى 

 اكلرترونيةت( ميث ينانب النموذ  تصميم الفيديو التفاعلي بالبي ة 2014نموذ  )عبداللطي  الجيار، 

وفيما يأتى عرضاً تفصيلياً لما قاب ب  البامث من إجراءات بهدف تصميم اانظمة التعليمية ااربعة 

 -ويتم هذا التصميم من خال  مرامل النموذ  المستادب وهى:

 :المرحلة االولى: التحليل

 وفي هذه المرملة قاب البامث بما يلي:

بأنماط التغذية الراجعة من ميث موالفات تلرك البي رة  اعليتحديد معايير تصميم بيلة الفيديو التف -1

 والشروط الواجب توافرها ومحددات كل تصميم من التصاميم ااربعة للفيديو التفاعليت

أكرردت الدرانررات والبحرروث علررى ضرررورو مراعرراو  تحليححل خصححائص المتعلمححين و احتياجححاتهم: -2

 وهي:خصائص الطالش عند تحديد ااهداف المطلوش تحقيقها، 

تمثل المرملة المرملة الجامعيرة نهايرة السرلم التعليمري الرنرمي، الخصائص اإلدراكية والعقلية:  -

ولذلك يتميي الطالش بفنتعابهم للمفاهيم المجردو بدرجة متيايدو، والقردرو علري التايرل واكنتبراه 

 فيستطيع أن يستوعب مشرالت متعددو في يسر ونهولةت  

الش اكثرر تمسرًك برأرائهم، وأكثرر برعوراً برذاتهم، ممرا يجعلهرم يصربح الطر الخصائص النفسحية: -

يميلون إلي أن يجدوا أنفسهم في عالم نخر خار  البي ة اانررية والمدرنرية وهرو مرا تروفره لهرم 

 بي ات التعلم اكلرترونيةت

وهى معرفة الطالش بريفيرة التعامرل وتشرغيل الفيرديو  :الخصائص المعرفية للطالب عينة البحث -

رم فير  فوجرد أن جميرع الطرالش يمتلررون تلرك المهرارات وترم تحديرد بعرض المتطلبرات فري والتح
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إمتالك كل طالب جهاز محمو ، متي يتسنى ل  التعلم من بععرد فري أ  وقرت ينانرب ، فضرال عرن 

  توافر بعض مهارات انتاداب الرمبيوتر واكنترنت لد  هؤتء الطالشت

ميرث قراب االبامرث بمقارنر  مسرتويات ااداء الحرالي بمسرتويات  المشحكلة وتقحدير الحاجحات: تحليل -3

ااداء المرغوش، فوجد ماجة الطالش إلى تنمية مهارات التحرير الصحفي اكلرترونري لرديهم مرن 

 خال  اتختبار القبلي والدرانات السابقة التي أكدت على ذلكت

البنية التحتية الترنولوجية وتتمثل هذه وفى هذه المرملة يتم تحديد تحديد الموارد الرقمية المتاحة:  -4

البنية فى توافر اتجهيو والمعدات وبربرات اتتصرا  وتروافر مجموعرة مرن البررامو علرى أجهريو 

 Mozilla Firefox / Google Chrome / Microsoft Internetطالش عينة البحث وهي ) 

Explorer   باكضرررافة إلرررى أ  برنرررامو تحميرررل ، )“Download” طيعوا تحميرررل كررري يسرررت

 الفيديوهات التعليمية التفاعلية على ااجهيو الاالة بهمت

 المرحلة الثانية: مرحلــــة التصميــــم:

 ميث تضمن تصميم بي ة الفيديو التفاعلي ما يلي:

قححد قححام الباحححث بتحديححد األهححداف العامححة لمحتححوى التحريححر تحديححد األهححداف التعليميححة وتحليلهححا: و ت1

 وهي كالتالي:الصحفي اإللكتروني 

 فتح البرنامو المستادب في التحريرت -

 إضافة النصول أو الجداو  أو ملفات الفالش أو الصورت -

 تصدير المل  النهائي بعد التحريرت -

 نشر العمل النهائي بشرل خا  من اكخطاءت -

ة، وبعد تحديد ااهداف العامة تم ابتقاق مجموعة من ااهرداف اكجرائيراألهداف اإلجرائية:  صياغة ت2

وتمت لرياغة ااهرداف اكجرائيرة الترى يسرعى الفيرديو التفراعلى لتحقيقهرا، وأعرد البامرث قائمرة بهرذه 

ااهداف في لورتها المبدئية، وقراب بعرضرها علرى مجموعرة مرن المنحرمرين وذلرك بهردف انرتطالف 

ء أراء نرائهم بهرذه اتهرداف ومرد  ارتباطهرا باتهرداف التعليميرة ثرم قراب برفجراء التعرديالت فري ضرو

 السادو المحرمينت

وتم تحديد محتو  المقرر وترم تقسريم  الرى أربرع مرديوتت يتنراو  كرل تحديد موضوعات المحتوى:  ت3

منها جيء محدد من موضوف التعلم مسب ااهداف العامة، وللتحقه من موضروعية اختيرار عنالرر 

المحتو  التعليمي قاب البامث بعرض المحترو  التعليمري
 

المحرمرين، وذلرك اخرذ علري مجموعرة مرن 

 نرائهم في مد  كفاية المحتو  ومنانبت  لعينة البحثت

التعليم اكلرتروني ل  طبيعة خالة و قد اعتمد البامرث فري هرذا البحرث  تحديد طرق تقديم المحتوى: ت4

 على الفيديو التفاعلى الذ  يتم من خالل  تقديم المحتو  و بالتالي يتالئم مع طبيعة الرتعلم المتنقرل وترم

عرررض عنالررر المحتررو  ووضررعها فرري تسلسررل منانررب مسررب ترتيررب ااهررداف، لتحقيرره ااهررداف 

التعليمية خال  فترو زمنية محددو، وأعتمد البامث على التتابع الهرمري، لتنظريم المهرارات مرن أعلرى 

 إلى أنفل )من العاب إلى الاال( في برل طولي وذلك ان  يتنانب مع ااهداف التعليمية المطلوبةت 
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انتادب البامث في البحث الحالي عردد مرن اكنرتراتيجيات التعليميرة  تصميم االستراتيجية التعليمية: ت5

وفقاً لطبيعة الفيديو التعليمى التفاعلى والف ة المستهدفة منها: انتراتيجية الرتعلم الرذاتي المسرتقل ميرث 

لراجعرة بنمطيهرا )التصرحيحية قاب البامث بفتامة محتو  المادو العلمية واانشطة مع ظهور التغذيرة ا

والتفسرريرية(  عنررد عرررض محتررو  مهررارات التحريررر الصررحفي فرري أثنرراء تنفيررذ المهمررة أو بعرردها 

)تيامنهررا( بالفيررديو التفرراعلى ليتفاعررل معهررا الطررالش فرري أ  وقررت وأ  مررران بمررا يمرررن الطررالش مررن 

ماجاتر  وبحسرب نررعت  متابعة درونهم بشرل ذاتري ومسرتمر، ميرث يرتعلم كرل مرنهم طبقراَ لميولر  و

 الاالةت

السيناريو هو ول  تفصيلي للشابرات التري نريتم تصرميمها عرن طريره برنرامو : إعداد  السيناريو ت6

 –لرور -التألي  للفيديو التفاعلى، بمرا تتضرمن  مرن عنالرر ومفرردات الونرائ  المتعرددو )نصرول

 الصورو ااولية للسيناريوت رنوب(، بالتيامن مع أنماط التغذية الراجعة، وأزرار التفاعل وإعداد

 عمل البامث على تحقيه مجموعة من التفاعالت بالفيديو التفاعلى هي: تصميم التفاعالت التعليمية: ت7

تفاعل متعلم مع محتو : وقد تفاعل المتعلم مع جميع مرونات المحتو  من لور وأنشطة تعليمية  -

ي عررن طريرره اايقونررات واازرار وترردريبيات مررن خررال  التجررو  واكبحررار داخررل الفيررديو التعليمرر

 وبرل التغذية الراجعةت 

وقد تم تحقيره هرذا التفاعرل برفعالن المرتعلم بنترائو الرتعلم، وإعطراؤه أنر لة  تفاعل متعلم مع نفسه: -

 تثير تفريره في موضوف النقاش مع أخد فرل  مع النفس للتفرير واكجابةت

ع كرل مرا يرراه المسرتادب مرن عنالرر رنرومية يقصد ب  التفاعرل مر تفاعل متعلم مع واجه  التفاعل: -

علي بابة الرمبيوتر وما يتفاعل مع  من أدوات يعبر عنهرا بعنالرر رنرومية كراازرار والقروائم 

 واترتباطاتت 

واجهرات التفاعرل هرو مرايراه الطالرب مرن عنالرر فرى تصميم واجهات التفاعل والصرفحة الرئيسرية:  ت8

واازرار الترى تمرنر  مرن التفاعرل مرع عنالرر الفيرديو الصفحة من محتو  وعنالرر تغذيرة راجعرة 

التفرراعلى، وتررم تصررميم أدوات التفاعررل بشرررل بسرري  بحيررث يررتمرن الطالررب بالتفاعررل مررع المحتررو  

 التعليميت

 المرحلة الثالثة: مرحلة اإلنتاج:

 وتضمنت هذه المرحلة ما يلي:

والمحواد المتاححة والتحي يمكحن اسحتخدامها إنتاج بيلة التعلم اإللكتروني: حيث تم تحديد الوسحائط   -1

في التحرير الصححفي اإللكترونحي وتصحميم أسحس البيلحة وعناصحر التفاعحل فيهحا وأنمحاط التغذيحة 

الراجعة بأنماط وتوقيتات مختلفة، حيث تم تصميم أربعة بيلحات مختلفحة للفيحديو التفحاعلي حسحب 

 نمط وتوقيت التغذية الراجعة.

فيحديوهات التفاعليحة بأنمحاط التغذيحة الراجعحة وفحق مهحارات التحريحر تصميم محتوى البيلة من ال -2

الصحفي المتضمنة بكل منها، حيث تم إعداد فيديو منفصل لكل مهارة من المهحارات بحيحث تمحت 

 دقائق بحد أقصى. 10مراعاة أن ال يتعدى توقيت كل فيديو 
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 المرحلة الرابعة: التقويم

 ) تصميم أدوات البحث( كما يلي:وفي هذه المرحلة تم تصميم أدوات التقييم والتقويم 

 أوال: إعداد االختبار التحصيلي:

قرراب البامررث بفعررداد اختبررارا تحصرريليا بهرردف قيرراس الجانررب المعرفرري لمهررارات التحريررر الصررحفي 

د مرر إعرداد اتختبرار برالاطوات اكلرتروني لد  طالش برعبة اكعرالب التربرو  برليرة التربيرة النوعيرة وقر

 التالية:

قياس التحصيل في الجوانرب المعرفيرة لمهرارات التحريرر الصرحفي اكلرترونري  الهدف من االختبار: -أ 

 لد  طالش اكعالب التربو ت

تم لياغة أن لة اتختبرار علرى لرورو أنر لة موضروعية، وتررون اتختبرار  صياغة أسللة االختبار: -ش 

( نرؤات 15( أنر لة مرن نروف الصرواش والاطرأ، و )35( نؤات، منهرا )50في لورت  المبدئية من )

من نوف اتختيار من متعدد، كما تم تقدير درجة وامدو لرل نؤا  لترون النهاية العظمي إذا ما أجراش 

 ( ت2( درجة ملحه رقم )50على جميع اان لة ) الطالب بشرل لحيح

ترم عررض اتختبرار فري لرورت  ااوليرة علرى مجموعرة مرن المحرمرين  التحقق من صدق االختبحار: -  

تاصررص منرراهو وطرررق ترردريس وإعررالب تربررو  وترنولوجيررا التعلرريم، وذلررك لتعرررف نرائهررم مررو  

غة السليمة لألن لة علميا ولغويرا كمرا لالمية أن لة اتختبار لقياس ما وضعت ل ، وللتأكد من الصيا

 قاب البامث بفجراء التعديالت التي أولى بها السادو محرمي اتختبارت

ميررث تررم إعررداد جرردو  موالررفات لالختبررار التحصرريلي للتأكررد مررن الترروازن فرري  مواصححفات االختبححار: -د 

 اان لة إذا ما وزعت على المهارات وفه أوزانها النسبية وأهميتهات

تم تطبيه اتختبار على عينة انتطالعية من طالش بعبة اكعالب التربو  بلغ عددهم  تبار:ثبات االخ -ه 

( طالبا وطالبة وبانتاداب طريقة التجيئة النصفية تبين أن معامل ثبات اتختبار التحصيلي قيمت  18)

 ( كرل وهي قيمة مقبولة للثباتت0.81)

نؤا  مرن أنر لة اتختبرار التحصريلي والتري تم مساش معامل الصعوبة لرل  حساب معامل الصعوبة: -و 

( وهي مستويات مقبولة من الصعوبة فيما عدا خمس أن لة من نروف 0.79( و )0.28تراومت بين )

( وترم مرذف تلرك اانر لة ميرث إن مسرتو  الصرعوبة 0.80اتختيار من متعدد زادت نرهولتها عرن )

 (ت242، 1979لي  )فؤاد السيد البهي، ( كما أبار إ0.80( و )0.20المقبو  لالختبار هو ما بين )

تررم مسرراش معامررل التمييرري لرررل نررؤا  مررن أنرر لة اتختبررار التحصرريلي وقررد  حسححاب معامححل التمييححز: -ز 

( مما يد  علرى القردرو التمييييرة انر لة 0.78( و )0.25تراومت معامالت التمييي لألن لة ما بين )

 اتختبار بين الطالش من ميث مستوياتهم في التحصيلت

ميث تم وضع لفحة في بداية اتختبار تحتو  على اتنم ورقرم الجلروس،  وضع تعليمات االختبار: -ح 

كما تم وضع مجموعة من اتربادات التي تساعد الطالب على اكجابة بسرهولة ويسرر علرى اتختبرار 

 كالوقت المحدد وطريقة اكجابةت

ترم مسراش متونر  الريمن الرالزب لإلجابرة علرى اتختبرار بقسرمة مجمروف الرذ   حساب زمحن االختبحار: -1

، وقد بلرغ 2÷ انتغرق  أو  طالب انتهى من اكجابة ونخر طالب انتهى من اكجابة على جميع اان لة 

 دقيقة(ت 40متون  اليمن المستغرق )
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 ثانيا: إعداد بطاقة مالحظة مهارات التحرير الصحفي اإللكتروني:

بطاقة المالمظرة هري ااداو المنانربة لقيراس اتداء العملري المررتب  بمهرارات التحريرر الصرحفي تعتبر 

 لد  الطالش وقاب البامث بفعداد بطاقة المالمظة وفه الاطوات التالية:

 :تمثل الهدف منها فري التعررف علرى مرد  تمررن طرالش برعبة  تحديد الهدف من بناء بطاقة المالحظة

 هارات التحرير الصحفي اكلرترونيت  اكعالب التربو  من م

 تم اختيار انلوش المالمظة بوضع عالمات للتنظيم داخل البطاقة : اختيار اسلوب المالحظة 

 ميرث ان المحترو  العلمري يتررون مرن مجموعرة مرن : تحديد االداءات التي تتضحمنها بطاقحة المالحظحة

الش في تتابع معين فعلير  ترم إعرداد بطاقرة المهارات اتنانية والفرعية التي يجب ادائها من جانب الط

ثرم قراب بترتيبهرا المالمظة بتحديد المهارات الفرعية المتطلبة لمهارات التحرير الصرحفي اكلرترونري، 

 مسب تسلسل اتداء ووضعها في لورو عبارات قصيرو تص  نلوك وامد ت غيرت

 2، 1، 0ث مستويات فرعية وهري )يضم مستو  ا.داء ثال: أسلوب التقدير الكامل لبطاقة المالحظة ،

( ويوضع درجات للطالب فور التطبيه ميث يعطى للطالب ثرالث درجرات لرألداء مرن المررو ااولرى 3

 ودرجتان لألداء بعد محاولة، ودرجة وامدو لآلداء بعد المساعدو، ولفر عندما ت قوب با  اداءت 

 للبطاقرة أن تررون واضرحة ونرهلة اتنرتاداب عنرد وضرع التعليمرات  روعري: تعليمات بطاقة المالحظة

 وباملة لرل المهارات اتنانية والفرعية التي يجب على الطالش تعلمهات

 :قاب البامث برالتحقه مرن لردق بطاقرة المالمظرة عرن طريره عردد مرن  حساب صدق بطاقة المالحظة

 :ااناليب كما يلي

لظراهر : ويقصرد بر  المظهرر العراب ميث تم تقدير لدق البطاقة عن طريه الصردق اصدق المحكمين: -1

للبطاقة من ميث نوف المفردات وكيفية لياغتها ووضومها ووضوح تعليماتها ومد  دقتها، ولتحقيه 

ذلك تم عرض البطاقة على مجموعة مرن السرادو المحرمرين بهردف التأكرد مرن دقرة التعليمرات، ونرالمة 

لررد مررد  اكتسرراش المهررارات الترري الصررياغة اكجرائيررة لمفررردات البطاقررة ووضررومها، وإمرانيررة ر

يتضمنها، وإبداء أ  تعديالت يرونها، أمرانية التأكد من التحليل المهار  للمهارات الرئيسية والفرعية 

داخل البطاقرة وقرد اقتصررت تعرديالت السرادو المحرمرين علرى إعرادو لرياغة بعرض العبرارات ولرم يرتم 

ى أن بطاقررة المالمظررة تشررتمل علررى جميررع مررذف أو إضررافة أ  عبررارو، وأجمررع السررادو المحرمررون علرر

 الجوانب المراد مالمظتها وقيانها لد  عينة البحثت

قاب البامث بحساش الصدق الرذاتي للبطاقرة مرن خرال  مسراش الجرذر التربيعري لمعامرل الصدق الذاتي:  -2

اليرة (، وتعرد هرذه القيمرة ع0.91ثبات البطاقة، وقد بلغت قيمة معامل الصدق الرداخلي للبحرث الحرالي )

 أ  أن البطاقة على درجة عالية من الصدقت

  :ثبات بطاقة المالحظة 

تم مساش معامل ثبات البطاقة بمساعدو اثنرين مرن الريمالء الثبات بمعامل االتفاق بين المالحظين:  .1

ميث قاموا بمالمظرة ثالثرة مرن طرالش العينرة اتنرتطالعية، ولحسراش ثبرات بطاقرـة المالمظرة ترم 

ق المالمظرين، ميرث يقروب المالمظرين كرل مرنهم مسرتقل عرن ا.خرر بمالمظرة انتاداب أنلوش اتفا

الطالب بانتاداب نفس بطاقة المالمظة وفى نفس الوقرت، ثرم تحسرب بعرد ذلرك عردد مررات اتتفراق 

وعرردد مرررات اتخررتالف ثرررم مسرراش ثبررات بطاقرررات المالمظررة مررن خرررال  تطبيرره معادلررة كررروبر 

(Cooperلحساش نسبة اتتفاق ) (Cooper, 1974, 175:) 



 2020سبتمبر                                 21العدد                   مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 591 - 

=  نسبـة اتتفـاق              
عـدد مرات االتفــاق

عدد مرات االتفاق + عدد مرات االختالف
  ×100 

وتم مساش معامل الثبرات مرن خرال  مرد  اتتفراق برين المالمظرين الرثالث، ميرث تراومرت نسرب 

مالررة المفحولررين %، وكرران متونرر  معامررل اتفرراق المالمظررين فرري  98%  و 93اتفرراق المالمظررين بررين 

%( وهرررذا يعتبرررر معامرررل ثبرررات مرتفرررع ممرررا يؤكرررد علرررى ثبرررات بطاقرررة المالمظرررة 94.2الرررثالث يسررراو  )

 ولالميتها للتطبيهت

  عداد الصورو النهائية لبطاقة المالمظة: بعد مسراش لردق وثبرات بطاقرة المالمظرة ألربحت البطاقرة إ

 قابلة لالنتاداب ومعدو للتطبيهت

 إجراءات التجربة األساسية للبحث: 

 مرت التجربة اانانية للبحث بعدد من الاطوات يمرن توضيحها فيما يلي:

 أوال: اختيار عينة البحث:

تم اختيرار عينرة البحرث مرن طرالش الفرقرة الرابعرة بشرعبة اكعرالب التربرو  برليرة التربيرة النوعيرة 

 النحو التالي:جامعة بنها )مقر عمل البامث( وتم تقسيمها على 

 ( توزيع مجموعات البحث2جدول )

 مجموعات البحث األساسية
 العدد

 تزامن التغذية الراجعة نمطي التغذية الراجعة

 تصحيحية
 20 متالزمة

 20 نهائية

 تفسيرية
 20 متالزمة

 20 نهائية
 

 ثانيا: التحقق من تكافؤ مجموعات البحث األربعة:

المستو  العاب لمجموعات البحث ااربعة من خال  التطبيه القبلري قبرل وذلك بهدف التعرف على 

إجراء المعالجرة التجريبيرة بحيرث يرتم إرجراف أ  تغيرر فري مسرتو  الطرالش مرن ميرث التحصريل المعرفري 

وا.داء المهار  فري مهرارات التحريرر الصرحفي اكلرترونري إلرى انرتاداب الفيرديو التفراعلي بنمطري تغذيرة 

 ة وتفسيرية وتيامنها مع اتنتجابة متالزمة ونهائيةتراجعة تصحيحي

اتنحرافرات المعياريرة( لردرجات الطرالش فري القيراس القبلري  –( يوضح )المتونرطات3والجدو  )

 ادوات البحثت
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 ( اإلحصاء الوصفي لدرجات المجموعات التجريبية في القياس القبلي ألدوات البحث3جدول )

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التجريبيةالمجموعات  أدوات البحث

االختبار 

 التحصيلي

 2.99 13.70 20 تصحيحية / متالزمة

 3.50 14.45 20 تصحيحية / نهائية

 2.38 14.10 20 تفسيرية / متالزمة

 3.58 15.30 20 تفسيرية / نهائية

بطاقة 

 المالحظة

 3.89 26.55 20 تصحيحية / متالزمة

 5.18 27.85 20 تصحيحية / نهائية

 7.61 30.50 20 تفسيرية / متالزمة

 8.08 29.35 20 تفسيرية / نهائية
 

( اكمصراءات الولرفية )المتونرطات، اتنحرافرات المعياريرة( لردرجات الطرالش 3يمثل الجدو  )

المجموعرات ااربعرة التجريبيرة في التطبيه القبلي ادوات البحث، والذ  يتبين من  ظاهريا أن متونرطات 

 متقاربة وت توجد بينها فروق كبيروت

 One Wayوللتأكرررد مرررن تجرررانس المجموعرررات ترررم إجرررراء اختبرررار تحليرررل التبررراين اامررراد  )

ANOVA ) بين متونطات مجموعات البحث ااربعة لدرجاتهم في القياس القبلي ادوات البحث )اختبرار

المالمظة( وذلك بهدف التأكد من عدب دتلة الفروق الظاهرو برين المتونرطات بطاقة  –التحصيل المعرفي 

 ( يوضح نتائو اتختبار:4في الجدو  السابه، والجدو  )

 ( لدرجات مجموعات البحث األربعة على األدوات قبلياOne way ANOVA( تحليل التباين األحادي )4جدول )

 التباين أدوات القياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
F 

مستوى 
 الداللة

االختبار 

 التحصيلي

 9.279 3 27.838 بين المجموعات

 9.936 76 755.150 داخل المجموعات 0.429 0.934

  79 782.988 المجموع

 بطاقة المالحظة
 59.946 3 178.637 بين المجموعات

1.439 

 

0.238 

 
 41.382 76 3145.050 داخل المجموعات

  79 3323.388 المجموع
 

( يتبين أن  ت توجد فروق ذات دتلرة إمصرائية برين متونرطات درجرات المجموعرات 4من الجدو  )        

( بمستو  دتلة 0.934التجريبية ااربع في القياس القبلي لالختبار التحصيلي، ميث جاءت القيمة الفائية )

( مما يؤكد تجانس المجموعات في مستو  0.05مستو  الدتلة ) (α) ( وهي أكبر من القيمة ألفا0.429)

( ومستو  1.439التحصيل، كما جاءت القيمة الفائية للمجموعات على بطاقة مالمظة المهارات ا.دائية )

( وهرري تررد  علررى تجررانس 0.05مسررتو  الدتلررة ) (α) ( وهرري أيضررا أكبررر مررن القيمررة ألفررا0.238دتلررة )

 مستويات ا.داء لمهارات التحرير الصحفي اكلرترونيتمجموعات البحث في 

وبذلك يرون قد تم التحقه من ترافؤ مجموعات البحث ااربعة في متغيرات البحث المقانة، ويمرن          

بذلك إرجاف أ  تغير في مستويات العينة إلى المعالجة التجريبية وهي نمطي التغذية الراجعة )تصرحيحية/ 

 ها مع اتنتجابة )متالزمة/ نهائية( بالفيديو التفاعلي من خال  بي ة التعلم النقا تتفسيرية( وتيامن

 المرحلة الخامسة: االستخدام والنشر.
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 وفي هذه المرملة قاب البامث يتطبيه البي ة على الطالش كما يلي:

 تطبيق المعالجات التجريبية

والتأكد من تجانس طالش المجموعات ااربع، ترم بعد اختيار عينة البحث وتطبيه أدوات البحث قبلياً 

 تنفيذ التجربة اانانية الاالة بالبحث، كما يلي:

 الطالش واتنتعداد  أجهيو  تجهيي التطبيقات الالزمة والتأكد من توافر اتتصا  باتنترنت على

 للدرانةت

  وإعطائهم خلفية عن محتو  تدريب الطالش على التعامل مع الفيديو التفاعلي للموضوعات الماتلفة

 التدريبت

  تم اتجتماف مع الطالش، وتوضيح كيفية انتاداب الفيديو التفاعلي ونليات التفاعل والهدف من التغذية

 المقدمة لهمت

  يدخل طالش المجموعات التجريبية على مسب تقسيمهم على الفيديو التفاعلي في الموعد المحدد

 لدرانة المحتو ، كما يلي:

المجموعة ااولى ) التغذية الراجعة تصحيحية/ متالزمة(: ودرنت هذه المجموعة طالش  -

بانتاداب الفيديو التفاعلي، ميث تم تصميم عنالر التغذية الراجعة بحيث تقدب لهم أثناء تعلم 

المهارو من خال  عرض نؤا  يتعله بالمهارو موضوف الفيديو، ثم تقدب التغذية الراجعة لهم 

 لصواش أو الاطأ فق  دون إبداء أية تفسيرات مو  لواش اكجابة من خط هاتمو  إجابتهم با

طالش المجموعة الثانية )التغذية الراجعة تصحيحية/ نهائية( ودرنت هذه المجموعة بانتاداب  -

الفيديو التفاعلي، ميث تم تصميم عنالر التغذية الراجعة بحيث تقدب لهم بعد اتنتهاء من تعلم 

عرض نؤا  يتعله بالمهارو موضوف الفيديو، ثم تقدب التغذية الراجعة لهم المهارو من خال  

 مو  إجابتهم بالصواش أو الاطأ دون تقديم تفسيرات انباش الاطأ أو الصواش في اكجابةت

طالش المجموعة الثالثة ) التغذية الراجعة تفسيرية / متالزمة(: ودرنت هذه المجموعة  -

يث تم تصميم عنالر التغذية الراجعة بحيث تقدب لهم أثناء تعلم بانتاداب الفيديو التفاعلي، م

المهارو من خال  عرض نؤا  يتعله بالمهارو موضوف الفيديو، ثم تقدب التغذية الراجعة لهم 

 مو  إجابتهم بالصواش أو الاطأ مع تصحيح اكجابة أو تفسير لحة اكجابة وخط هات

تفسيرية/ نهائية( ودرنت هذه المجموعة بانتاداب طالش المجموعة الرابعة )التغذية الراجعة  -

الفيديو التفاعلي، ميث تم تصميم عنالر التغذية الراجعة بحيث تقدب لهم بعد اتنتهاء من تعلم 

المهارو من خال  عرض نؤا  يتعله بالمهارو موضوف الفيديو، ثم تقدب التغذية الراجعة لهم 

 جابة أو تفسير لحة اكجابة وخط هاتمو  إجابتهم بالصواش أو الاطأ مع تصحيح اك

   بعد ذلك بدأ الطالش بدرانة المحتو  التعليمي بالفيديو التفاعلي، كل طالب وفقاً لسرعت  وقدرت

 على التعلمت

 تطبيق أدوات البحث بعديا: -3

 البعدية وفقا لإلجراءات التالية: الدرانةتم تطبيه أدوات  البحثبعد اتنتهاء من تطبيه تجربة 

  تطبيه اتختبار التحصيلي وبطاقة مالمظة ااداء المهار  بعدياًتتم 
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  تم تصحيح اتختبار التحصيلي وبطاقة المالمظة في كشوف خالة، وذلك تمهيداً لتحليل البيانات

 إمصائيا لإلجابة عن أن لة البحث، ولياغة النتائو والتولياتت

 عرض نتائج البحث ومناقشتها:

 ( من أن لة البحث فقد تم إعداد اكطار النظر  الرذ  يشررح متغيررات 3 – 2 – 1لإلجابة عن اان لة )

البحث ويلقي الضوء على جوانب  المهمة، كما تم إعداد التصميم التعليمي للفيديو التفاعلي بنمطا التغذية 

 الراجعة )تصحيحية/ تفسيري ( ومن ميث تيامنها )متالزمة/ نهائية(ت

 ( من أن لة البحث فقد تم اختبار ثالثة فرروض يوضرح البامرث نتائجهرا 6 - 5 – 4لإلجابة عن اان لة )

 فيما يأتي:

 التحقق من الفرض األول: .1

ينص الفرض ااو  علرى "يوجرد فررق دا  إمصرائيا برين متونرطي درجرات مجمروعتي نمطرا التغذيرة 

ات التحريرر الراجعة )تصحيحية/ تفسيرية( في القياس البعد  لالختبرار التحصريلي وبطاقرة مالمظرة مهرار

 الصحفيت

وللتحقرره مررن لررحة الفرررض ااو  تررم انررتاداب اختبررار "ت" لعينتررين مسررتقلتين فرري القيرراس البعررد  

لالختبررار التحصرريلي وبطاقررة المالمظررة لمهررارات التحريررر الصررحفي اكلرترونرري علررى مجمرروعتي البحررث 

 (:5مسب )نمطي التغذية الراجعة( والذ  يوضح نتائج  الجدو  )

 (5جدول )

نتائج اختبار "ت" لعينتين مستقلتين في القياس البعدي لالختبار التحصيلي وبطاقة المالحظة حسب نمطا التغذية الراجعة 

 )تصحيحية/ تفسيرية(

 األدوات
هدف التغذية 

 الراجعة
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية
 قيمة "ت"

مستوى 

 الداللة

االختبار 

 التحصيلي

 3.98 43.27 40 تصحيحية
78 3.329 0.001 

 5.02 39.90 40 تفسيرية

بطاقة 

 المالحظة

 8.95 82.05 40 تصحيحية
78 3.527 0.001 

 8.01 88.75 40 تفسيرية

 ( يتبين أن:5من الجدو  )

بلغ متون  درجرات مجمروعتي نمر  التغذيرة الراجعرة )التصرحيحية( فري القيراس البعرد  لالختبرار  -

( بينمررا بلررغ متونرر  درجررات مجمرروعتي التغذيررة 3.98( بررانحراف معيررار  )43.27التحصرريلي )

( وبلغرت قيمرة "ت" 5.02( برانحراف معيرار  )39.90الراجعة )التفسيرية( في القياس البعرد  )

( ومسررتو  دتلررة 78( وهرري أكبررر مررن قيمتهررا الجدوليررة عنررد درجررات مريررة )3.329المحسرروبة )

هناك فرق دا  إمصائيا لصالح مجموعتي التغذية الراجعرة التصرحيحية فري ( مما يعني أن 0.05)

 القياس البعد  لالختبار التحصيليت

بلررغ متونرر  درجررات مجمرروعتي نمرر  التغذيررة الراجعررة )التصررحيحية( فرري القيرراس البعررد  لبطاقررة  -

( بينمررا بلررغ متونرر  8.95( بررانحراف معيررار  )82.05مالمظررة مهررارات التحريررر الصررحفي )
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( برانحراف معيرار  88.75ت مجموعتي التغذية الراجعة )التفسريرية( فري القيراس البعرد  )درجا

( وهي أكبر من قيمتها الجدولية عند درجات مرية 3.527( وبلغت قيمة "ت" المحسوبة )8.01)

( ممرا يعنري أن هنراك فررق دا  إمصرائيا لصرالح مجمروعتي التغذيرة 0.05( ومستو  دتلرة )78)

 ة في القياس البعد  لبطاقة مهارات التحرير الصحفيتالراجعة التفسيري

( Shaofeng, L. et al, 2016وتتفره نترائو الفررض ااو  مرع مرا تولرلت إلير  درانرات كرل مرن )

( ودرانرة نرلو  2018( ودرانة بيماء خليرل )Scheeler, M. et al, 2018ودرانة تشيلر ونخرون )

التصحيحية /التفسيرية( أثر على تنميرة معرارف ومهرارات ( من أن للتغذية الراجعة بنمطيها )2019فار )

 الطالش الماتلفةت

ميررث تقرردب التغذيررة الراجعررة التفسرريرية نوعررا أفضررل مررن التغذيررة الراجعررة التصررحيحية خالررة بالنسرربة 

للمتعلمررين الررذين يجرردون قصررورا فرري بعررض المهررارات المرتبطررة بررااداء المهررار ، واانشررطة والمهمررات 

قدمة اتضح أن للتغذية الراجعة التفسيرية أثرأ أكبر من التغذيرة الراجعرة التصرحيحية واتفقرت والترليفات الم

التي أثبتت أن الرجع التفسير  أفضل من المروجي فري  Wang & Wu)،  2008هذه النتيجة مع درانة )

 ااداء المهار  للمتعلمينت

علرى "يوجرد فررق دا  إمصرائيا  وبناء علي  فقد تم قبو  الفرض ااو  من فروض البحث والذ  ينص

بررين متونررطي درجررات مجمرروعتي نمرر  التغذيررة الراجعررة )التصررحيحية/ التفسرريرية( فرري القيرراس البعررد  

 لالختبار التحصيلي وبطاقة مالمظة مهارات التحرير الصحفي"

 التحقق من الفرض الثاني: .2

مجمحوعتي تحزامن التغذيحة يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات ينص الفرض الثاني على " 

الراجعححة )متالزمححة/ نهائيححة( فححي القيححاس البعححدي لالختبححار التحصححيلي وبطاقححة مالحظححة مهححارات التحريححر 

 تالصحفي

وللتحقرره مررن لررحة الفرررض الثرراني تررم انررتاداب اختبررار "ت" لعينتررين مسررتقلتين فرري القيرراس البعررد  

صررحفي اكلرترونرري علررى مجمرروعتي البحررث لالختبررار التحصرريلي وبطاقررة المالمظررة لمهررارات التحريررر ال

 (:5مسب )تيامن التغذية الراجعة( والذ  يوضح نتائج  الجدو  )

 (5جدول )

نتائج اختبار "ت" لعينتين مستقلتين في القياس البعدي لالختبار التحصيلي وبطاقة المالحظة حسب تزامن التغذية 

 الراجعة )متالزمة/ نهائية(

 األدوات
تزامن التغذية 

 الراجعة
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية
 قيمة "ت"

مستوى 

 الداللة

االختبار 

 التحصيلي

 4.24 39.57 40 متالزمة
78 2.432 0.017 

 4.92 42.07 40 نهائية

بطاقة 

 المالحظة

 9.34 88.15 40 متالزمة
78 2.823 0.006 

 8.02 82.65 40 نهائية
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 ( يتبين أن:5)من الجدو  

بلغ متون  درجات مجمروعتي تريامن التغذيرة الراجعرة )المتالزمرة( فري القيراس البعرد  لالختبرار  -

( بينمررا بلررغ متونرر  درجررات مجمرروعتي التغذيررة 4.24( بررانحراف معيررار  )39.57التحصرريلي )

( وبلغررت قيمررة "ت" 4.92( بررانحراف معيررار  )42.07الراجعررة )النهائيررة( فرري القيرراس البعررد  )

( ومسررتو  دتلررة 78( وهرري أكبررر مررن قيمتهررا الجدوليررة عنررد درجررات مريررة )2.432المحسرروبة )

( ممررا يعنرري أن هنرراك فرررق دا  إمصررائيا لصررالح مجمرروعتي التغذيررة الراجعررة النهائيررة فرري 0.05)

 القياس البعد  لالختبار التحصيليت

قيرراس البعررد  لبطاقررة بلررغ متونرر  درجررات مجمرروعتي ترريامن التغذيررة الراجعررة )المتالزمررة( فرري ال -

( بينمررا بلررغ متونرر  9.34( بررانحراف معيررار  )88.15مالمظررة مهررارات التحريررر الصررحفي )

( بررانحراف معيررار  82.65درجررات مجمرروعتي التغذيررة الراجعررة )النهائيررة( فرري القيرراس البعررد  )

 ( وهي أكبر من قيمتها الجدولية عند درجات مرية2.823( وبلغت قيمة "ت" المحسوبة )8.02)

( ممرا يعنري أن هنراك فررق دا  إمصرائيا لصرالح مجمروعتي التغذيرة 0.05( ومستو  دتلرة )78)

 الراجعة المتالزمة في القياس البعد  لبطاقة مالمظة مهارات التحرير الصحفي اكلرترونيت

؛ محمرد 2017وتتفه نتائو الفرض الثاني مع مرا تولرلت إلير  درانرات كرل مرن )لرفاء عبرداللطي ، 

 ,.Thinh le, Nثين لي ) ( ودرانة2013؛ منان ربيع، 2018؛ عبدالمجيد السامرائي، 2019 الدبابسة،

( من أن للتغذية الراجعة بنمطيها المتالزمة والنهائية أثرر فري تنميرة معرارف ومهرارات الطرالش فري 2016

 مجاتت ماتلفة مع اختالف مستو  تأثير كل نم  من تلك اانماط مسب المجا  الدرانيت

فقد تم قبو  الفرض الثاني والذ  ينص على " يوجد فررق دا  إمصرائيا برين متونرطي درجرات  وعلي 

مجمرروعتي ترريامن التغذيررة الراجعررة )متالزمررة/ نهائيررة( فرري القيرراس البعررد  لالختبررار التحصرريلي وبطاقررة 

 مالمظة مهارات التحرير الصحفي"ت

 التحقق من الفرض الثالث: .3

فرررق دا  إمصررائيا بررين متونررطات درجررات مجموعررات التفاعررل يررنص الفرررض الثالررث علررى " يوجررد 

ااربع من ميث نمطي التغذية الراجعة )تصحيحية/ تفسيرية( وتيامن التغذية الراجعرة )متالزمرة/ نهائيرة( 

 في القياس البعد  لالختبار التحصيلي"

د  لالختبار التحصيلي وللتحقه من الفرض الثالث تم إجراء تحليل التباين ثنائي اتتجاه في القياس البع

لمجموعررات البحررث ااربررع مسررب نمطرري التغذيررة الراجعررة وتيامنهررا مررع اتنررتجابة كمررا يوضررح  الجرردو  

 التالي:
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 (6جدول )

نتائج تحليل التباين ثنائي االتجاه للتفاعل بين نمطي التغذية الراجعة )تصحيحية/ تفسيرية( وتزامنها )متالزمة/ نهائية(  

 الختبار التحصيليفي القياس البعدي ل

 ن اآلداة
هدف التغذية 

 الراجعة

تزامن التغذية 

 الراجعة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

 قيمة

F 
 الداللة

اختبار 

التحصيل 

 المعرفي

20 
 تصحيحية

 3.75 40.20 متالزمة

3 3.231 0.027 
 4.32 43.30 نهائية 20

20 
 تفسيرية

 4.70 38.95 متالزمة

 5.27 40.85 نهائية 20

 ( يتبين أن:6من الجدو  )

بلغ متون  درجات المجموعة التجريبيرة ااولرى والتري درنرت بانرتاداب الفيرديو التفراعلي بتغذيرة  -

( بانحراف معيار  40.20متالزمة( في القياس البعد  لالختبار التحصيلي ) -راجعة )تصحيحية

 (ت3.75)

المجموعرة التجريبيرة الثانيرة والتري درنرت بانرتاداب الفيرديو التفراعلي بتغذيرة بلغ متون  درجرات  -

( برانحراف معيرار  43.30نهائية( في القيراس البعرد  لالختبرار التحصريلي ) -راجعة )تصحيحية

 (ت4.32)

بلغ متون  درجرات المجموعرة التجريبيرة الثالثرة والتري درنرت بانرتاداب الفيرديو التفراعلي بتغذيرة  -

( برانحراف معيرار  38.95متالزمة( في القياس البعرد  لالختبرار التحصريلي ) -فسيريةراجعة )ت

 (ت4.70)

بلغ متون  درجات المجموعة التجريبية الرابعرة والتري درنرت بانرتاداب الفيرديو التفراعلي بتغذيرة  -

( بررانحراف معيررار  40.85نهائيررة( فرري القيرراس البعررد  لالختبررار التحصرريلي ) -راجعررة )تفسرريرية

 (ت5.27)

( 3( وهرري أكبررر مررن قيمتهررا الجدوليررة عنررد درجررات مريررة )3.231وبلغررت قيمررة "ف" المحسرروبة )

( مما يعني أن هناك فروقا في التحصيل بين مجموعات البحث ااربع مسرب هردف 0.05ومستو  دتلة )

عرة وتيامن التغذية الراجعة في القياس البعد  لالختبار التحصيلي، ويرجرع هرذا اتخرتالف لصرالح المجمو

التجريبيررة )الثانيررة( والترري درنررت بالتغذيررة الراجعررة )التصررحيحية/ النهائيررة( تليهررا المجموعررة التجريبيررة 

 )الرابعة( والتي درنت بالتغذية الراجعة )التفسيرية/ النهائية(ت

 .Shaofeng, Lوتتفه نتائو الفرض الثالث مع ما توللت إلي  درانات كل من براوفينو ونخررون )

et al, 2016 )( ودرانة تشيلر ونخرونScheeler, M. et al, 2018 ،2018( ودرانة )منران ممراد )

من أن للتغذية الراجعة التصحيحية  أثر على تنمية التحصيل المعرفي لد  الطالش، كما توللت درانرات 

( إلى أن للتغذية الراجعة النهائية أثرر 2019( ودرانة )مجيد السامرائي، 2017كل من )أنماء مصطفى، 

 على تنمية مستويات التحصيل المعرفي لد  الطالشت
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وبناء على ما نبه فقد تم قبو  الفرض الثالرث مرن فرروض البحرث والرذ  يرنص علرى أن للتفاعرل برين 

نمطي التغذية الراجعة )التصحيحية/التفسيرية( وتيامنها مع اتنرتجابة )متالزمرة/ نهائيرة( أثرر علرى تنميرة 

 رات التحرير الصحفي لد  طالش بعبة اكعالب التربو تالتحصيل المعرفي المتعله بمها

 التحقق من الفرض الرابع: .4

يررنص الفرررض الرابررع علررى " يوجررد فرررق دا  إمصررائيا بررين متونررطات درجررات مجموعررات التفاعررل 

ااربع من ميث نمطي التغذية الراجعة )تصحيحية/ تفسيرية( وتيامن التغذية الراجعرة )متالزمرة/ نهائيرة( 

 البعد  لبطاقة المالمظة" في القياس

وللتحقه من الفرض الرابع تم إجراء تحليرل التبراين ثنرائي اتتجراه فري القيراس البعرد  لبطاقرة مالمظرة 

مهارات التحرير الصحفي لمجموعات البحث ااربع مسب هدف التغذية الراجعة وتيامنهرا مرع اتنرتجابة 

 كما يوضح  الجدو  التالي:

 (7جدول )

تباين ثنائي االتجاه للتفاعل بين نمطي التغذية الراجعة )تصحيحية/ تفسيرية( وتزامنها )متالزمة/ نهائية( نتائج تحليل ال 

 في القياس البعدي لبطاقة المالحظة

 ن اآلداة
هدف التغذية 

 الراجعة

تزامن التغذية 

 الراجعة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

F 
 الداللة

اختبار 

التحصيل 

 المعرفي

20 
 تصحيحية

 7.40 86.35 متالزمة

8.88 0.00 
 8.40 77.75 نهائية 20

20 
 تفسيرية

 10.85 89.95 متالزمة

 3.31 87.55 نهائية 20

 ( يتبين أن:7من الجدو  )

بلغ متون  درجات المجموعة التجريبيرة ااولرى والتري درنرت بانرتاداب الفيرديو التفراعلي بتغذيرة  -

( برانحراف معيرار  86.35متالزمة( في القيراس البعرد  لبطاقرة المالمظرة ) -راجعة )تصحيحية

 (ت7.40)

بلغ متون  درجرات المجموعرة التجريبيرة الثانيرة والتري درنرت بانرتاداب الفيرديو التفراعلي بتغذيرة  -

( بررانحراف معيررار  77.75نهائيررة( فرري القيرراس البعررد  لبطاقررة المالمظررة ) -راجعررة )تصررحيحية 

 (ت8.40)

ن  درجرات المجموعرة التجريبيرة الثالثرة والتري درنرت بانرتاداب الفيرديو التفراعلي بتغذيرة بلغ متو -

( بررانحراف معيررار  89.95متالزمررة( فرري القيرراس البعررد  لبطاقررة المالمظررة ) -راجعررة )تفسرريرية

 (ت10.85)

 بلغ متون  درجات المجموعة التجريبية الرابعرة والتري درنرت بانرتاداب الفيرديو التفراعلي بتغذيرة -

( بررانحراف معيررار  87.55نهائيررة( فرري القيرراس البعررد  لبطاقررة المالمظررة ) -راجعررة )تفسرريرية

 (ت3.31)
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( 3( وهرري أكبررر مررن قيمتهررا الجدوليررة عنررد درجررات مريررة )8.886وبلغررت قيمررة "ف" المحسرروبة )

( ممرررا يعنررري أن هنررراك فروقرررا فررري ا.داء المهرررار  لمهرررارات التحريرررر الصرررحفي 0.05ومسرررتو  دتلرررة )

رتروني بين مجموعات البحث ااربع مسب هدف وتيامن التغذيرة الراجعرة فري القيراس البعرد  لبطاقرة اكل

المالمظرة، ويرجررع هررذا اتخررتالف لصرالح المجموعررة التجريبيررة )الثالثررة( والتري درنررت بالتغذيررة الراجعررة 

الراجعرة )التفسريرية/  )التفسيرية/ المتالزمرة( تليهرا المجموعرة التجريبيرة )الرابعرة( والتري درنرت بالتغذيرة

 النهائية(ت

( Sadler, D. R, 2010نرادلر )  وتتفه نتائو الفرض الرابرع مرع مرا تولرلت إلير  درانرات كرل مرن

( مرن أن للتغذيرة الراجعرة الراجعرة التفسريرية أثرر 2019؛ نرلو  فارر، 2017ودرانة )رجاء عبردالعليم، 

لم اكلرترونيررة، كمررا تولررلت درانررة )نررعيد علررى تنميررة مهررارات الطررالش ومسررتو  ندائهررم فرري بي ررات الررتع

( إلى أن للتغذية الراجعة النهائية والتري تعقرب انهراء المهمرة أثرر علرى تنميرة المهرارات لرد  2017نور ، 

 الطالشت

وبناء على ما نبه فقد تم قبو  الرفض الرابرع مرن فرروض البحرث والرذ  يرنص علرى أن للتفاعرل برين 

تفسريرية( وتيامنهرا مرع اتنرتجابة )متالزمرة/ نهائيرة( أثرر علرى تنميرة  نمطي التغذية الراجعة )تصرحيحية/

 مهارات التحرير الصحفي لد  طالش بعبة اكعالب التربو ت

 ملخص نتائج البحث:

 من خال  اختبار فروض البحث تم التولل إلى النتائو التالية:

الدراني للمعارف المتعلقرة تم التولل إلى أن للتغذية الراجعة التصحيحية أثر في تنمية التحصيل  -

بررالتحرير الصررحفي اكلرترونرري، بينمررا كرران للتغذيررة الراجعررة التفسرريرية أثررر علررى تنميررة المهررارات 

 ا.دائيةت

كما تم التولل إلرى أن للتغذيرة الراجعرة المتالزمرة أثرر علرى تنميرة التحصريل المعرفري بينمرا كران  -

 لتحرير الصحفي اكلرتروني لد  الطالشتللتغذية الراجعة النهائية أثر على تنمية مهارات ا

ومن ميث التفاعل بين توقيت التغذية الراجعرة وبررلها فقر  تبرين أن للتغذيرة الراجعرة التصرحيحية  -

النهائيررة أثررر علررى تنميررة التحصرريل المعرفرري تليهررا التغذيررة الراجعررة التفسرريرية النهائيررة بالفيررديو 

 التفاعليت

يرية بنمطيهررا المتالزمررة والنهائيررة أثررر علررى تنميررة مهررارات كمررا تبررين أن للتغذيررة الراجعررة التفسرر -

التحريرر الصرحفي اكلرترونرري ا.دائيرة لررد  الطرالش عررن التغذيرة التصررحيحية بنمطيهرا المتالزمررة 

 والنهائيةت

 ويمكن تفسير نتائج البحث ككل في ضوء التوجه النظري للبحث كما يلي:

ات الررتعلم اتلرترونرري ينطلرره مررن مبررادئ النظريررات إن الرردور الررذ  تقرروب برر  التغذيررة الراجعررة ببي رر -

اترتباطية والسلوكية التي تؤكد على مقيقة أن الفرد يقوب بتغيير نلوك  عندما يعرف نتائو نلوك  

السابه، كما تؤكد تلرك النظريرات علرى الردور التعييري  للتغذيرة الراجعرة وأنهرا تعمرل علرى زيرادو 

وتقرديرهم لرذاتهم وميرولهم، وتقردب التلميحرات التري تسرتحوذ علرى فاعلية التعلم للمتعلمين ودافعيتهم 

 انتباه المتعلمين وتساعدهم في عملية التعلم وتقودهم كنجاز مهاب التعلمت
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لبي ررة الررتعلم اتلرترونرري بالفيررديو التفرراعلي عامررل هرراب فرري تنميررة المهررارات والمفرراهيم وذلررك نتيجررة  -

وتوقيتهرا وتفاعرل المرتعلم مرع المحترو  التعليمري ومرع  للتفاعل الرذ  ترم برين نمر  التغذيرة الراجعرة

المعلررم ومررع زمالئرر  ومررع واجهررات وأدوات التفاعررل بالفيررديو، وإتامررة الفرلررة لطرررح انرر لتهم 

وانتفساراتهم أد  لييادو ندائهم المهار  لمهارات التحرير الصحفي اكلرتروني، ومن ثرم ميرولهم 

 المهنيةت

 ررة الررتعلم مفرري المتعلمررين علررى التفريررر تنررتاداب المعلومررات تنرروف اانشررطة المصررامبة داخررل بي -

 والمهارات التي تم تعلم ت 

توضيح التغذية الراجعة التفسيرية انباش الاطأ باكضافة إلرى تصرحيح  يقلرل مرن الفهرم الاراط   -

لد  الطالش ويحو  دون وقوعهم في نفس الاطأ أو أخطراء مشرابهة، ممرا يييرد مرن قردرتهم علرى 

 ويييد مهاراتهمتالتحصيل 

بناءأ على نظرية المرونة المعرفية ففن  يحدث التعلم بشرل أكثر فاعلية في وجود التغذيرة الراجعرة  -

في نياق الرتعلم، وتصربح جريء مرن قاعردو المعرفرة لهرذا الرتعلم، لمرا تقروب بر  مرن دور إيجرابي فري 

نيرة المعرفيرة بفاعليرة كمرا امداث نوف من اتنتجابة السلوكية الموجهة للمرتعلم نحرو مرد  فهمر  للب

 أنها تدعم اترتباط المفاهيمي وتقدب التمثيالت المتعددو للمحتو ت

بناءأ على النظرية التونعية ففن التغذية الراجعة التفسيرية المستادمة من خال  المحتو  التعليمي  -

ن المرتعلم اكلرتروني پسرت المعالجة المعرفية للمتعلم فري وقرت أقرل مرن نظيرتهرا التصرحيحية، ا

بذ  مجهود عقلي أقل في معالجت  لها مما نمح ل  نداء معالجة معرفية أكثر كفاءو من التري نريقوب 

بها في نظيرتها، واثرت بشرل فعا  لد  المتعلمين انهم تعلمروا منهرا بصرورو أكثرر فاعليرة، ومرن 

سيرية وظائ  ماتلفة نامية أخر  أتامت المعلومات اكضافية المستادمة في التغذية الراجعة التف

فرري الررتعلم اامررر الررذ  أترراح لعقررولهم الفرلررة لييررادو التنظرريم العقلرري المعرفرري والتارريين بطريقررة 

منظمة مما نهل عليهم عمليات التجهيي للمعلومات ثرم تنشري  عمليرات الترميري داخرل الرذاكرو فري 

 المخت

 توصيات البحث:

 في ضوء نتائو البحث يولي البامث بما يلي:

 إجراء المييد من الدرانات البحثية مو  أنماط التغذية الراجعة في الفيديو التفاعليت ضرورو -

ضرورو التركيي على التغذية الراجعة النهائية بالفيديو التفاعلي والتي يمرن أن تتتريامن مرع نهايرة  -

 المهمة أو نها  جميع المهمات الموكلة للطالبت 

 ضرورو تدريب الطالش على انتاداب ونائل مساعدو لدعم المهارات اكلرترونية لديهمت  -

 توفير بي ات ترنولوجية ترون مسب مستو  واهتماب الطالشت  -

توفير التدريب للطالش من أجل اكنرتاداب السرليم ادوات التحريرر اكلرترونري فري تحقيره التعلريم  -

 المنانبت
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 مقترحات البحث:

مستقبلية تتنراو  نفرس المتغيررات المسرتقلة )التغذيرة الراجعرة بنمطري تيامنهرا( فري  إجراء درانات -

 مرامل تعليمية أخر ، ومع متغيرات تابعة أخر  ماتلفة عن المتغيرات التابعة للبحث الحاليت

 إجراء درانات أخر  ببي  تتضمن أنواف أخر  من التغذية الراجعة بالفيديو التفاعليت  -

 أثر التغذية الراجعة بالفيديو التفاعلي وبمنصات التعلم اكلرترونيةت درانة مقارنة بين  -

 درانة اتجاهات طالش اكعالب التربو  نحو انتاداب الفيديو التفاعليت -

 مراجع البحث:

 أوال: المراجع العربية:

 (: معررايير تصررميم أنمرراط التغذيررة الراجعررة فرري التقررويم اكلرترونرريت2017أنررماء عبررد الرررازق مصررطفى )

Compunet (The Egyptian Information Journal), 314(6134), 1-9ت  

(ت فعاليرة انرتاداب مواقرع الفيرديو اكلرترونيرة فري اكتسراش مهرارات 2012اكرب عبدالقادر عبرد  فروانرة )

تصميم الصور الرقمية لد  طالبات كليرة التربيرة فري الجامعرة اكنرالمية بغريوت فعاليرة انرتاداب 

يو اكلرترونية في اكتساش مهارات تصميم الصور الرقمية لد  طالبات كلية التربية، مواقع الفيد

 رنالة ماجستير، الجامعة اكنالمية بغيوت

(ت أثر اختالف برل التغذية الراجعة في بي ة الواقرع المعريز علرى التحصريل 2017أنصاف نالر الملحم )

جامعرة الملرك فيصرل،  -تعلريم برليرة التربيرة المعرفي والدافعية للتعلم لد  طالبرات قسرم تقنيرات ال

 ت42 – 1(، ل ل 32، ف )الجمعية العربية لترنولوجيا التربية

(ت أثر زمن عررض التغذيرة الراجعرة وأنماطهرا ومسرتو  التفاعرل مرع برنرامو تعليمري 2003ثائر غبار  )

نشرورو، محونب في تحصيل طلبة الجامعة لبعض المفراهيم اتمصرائيةت رنرالة دكتروراه غيرر م

 جامعة اليرموك: اربد، ااردنت

(: أثرر تقرديم التغذيرة الراجعرة الفعالرة فري نظرم إدارو 2018مصة عياب الاالد ، عثمران نرليمان التركري )

(،  ل 7( ف )7، مو )المجلة الدولية التربوية المتاصصةالتعلم على تعييي نواتو تعلم الطلبة، 

 ت129 – 115ل 

انررتراتيجية تعليميررة عبررر الويررب قائمررة علررى الفيررديو التفرراعلي لتنميررة بعررض (ت 2017مميررده نبيرر  عطررا  )

مهارات تطوير بي ات الواقع اتفتراضري لرد  طرالش ترنولوجيرا التعلريم، رنرالة ماجسرتير غيرر 

 منشورو، كلية التربية، جامعة دمياطت

يرية( داخرل بي رة تعلرم أثر مستو  تقديم التغذية الراجعرة )التصرحيحية والتفسر(: 2018منان فوز  مماد )

إلرترونيررة نررحابية فرري تنميررة التحصرريل لررد  طررالش الدرانررات العليررا بمررادو اكمصرراء، مجلررة 

(، ل 39، ف)مركي تطوير التعلريم الجرامع درانات في التعليم الجامعي، جامعة عين بمس ، 

 ت193 – 168ل 



 2020سبتمبر                                 21العدد                   مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 602 - 

ي ة تعلم قائمرة علرى الفيرديو التفراعلى (ت أثر التفاعل بين نم  التغذية الراجعة بب2019منان محمد الطاهر )

التريفى و أنلوش التعليم لد  تالميذ ذو  لعوبات تعلم العلوب بالمدرنة اتعدادية علرى الحمرل 

المعرفى و بقاء أثر التعلم، رنالة دكتوراه غير منشرورو، كليرة الدرانرات العليرا للتربيرة، جامعرة 

 القاهروت

وف التغذية الراجعة ومستواها بالتعليم المدمو وقيراس أثرهرا علرى (ت ن2013منان محمد ربيع عبد الااله )

بعض نرواتو تعلرم طالبرات برنرامو الردبلوب التربرو  بمقررر الحانروبي التعلريم، مجلرة ترنولوجيرا 

(، ف 23التعليم، الجمعية المصررية لترنولوجيرا التعلريم، نلسرلة درانرات وبحروث محرمرة، مرو )

 ت200 – 151( ل ل 1)

مؤجلة( في الرمالت المعرفية على  -(: أثر اختالف نم  التغذية الراجعة)فورية 2019قرني )خالد نعد ال

تنميرررة التحصررريل لرررد  طرررالش الصررر  ااو  الثرررانو  بمقررررر الحانرررب ا.لررري، متررراح علرررى 
post_34.html-faramawy.blogspot.com/2019/10/bloghttps://drmahmoudel 

تفسرريرية(  -(: أثررر التفاعررل بررين مسررتو  تقررديم التغذيررة الراجعررة )تصررحيحية 2017رجرراء علرري عبرردالعليم )

عميره( فري بي رات الرتعلم الشاصرية علرى التحصريل الدرانري وكفراءو  -وأنلوش الرتعلم )نرطحي

درانررات وبحرروث، الجمعيررة  -الررتعلم لررد  طررالش ترنولوجيررا التعلرريم، مجلررة ترنولوجيررا التربيررة 

 ت306 – 253( ل ل 31ية لترنولوجيا التربية، ف )العرب

 (: خطاش المواطنة في الصحافة المصرية اكلرترونية، القاهرو: العربيت2017رويدا أممد طلب )

أثر التفاعرل برين نروف محترو  التغذيرة الراجعرة ونمر  عردد ( 2012زياد علي خليل، وهاني محمد الشيخ )

البنائية اكلرترونية على التحصيل الدرانري وإتقران الرتعلمت مجلرة محاوتت اكجابة باتختيارات 

 ت152 – 101(، ل ل 3( ف )22الجمعية المصرية لترنولوجيا التعليم، مو )

(: فاعلية انتراتيجية مثلث االستماف وتقنية الفيديو التفاعلي وفه التغذية الراجعة 2018نعيد غني نور  )

الررو الطرائرو للطالبرات، المرؤتمر العلمري ااو  "بالرياضرة في تعلم بعض المهارات االسانية بر

 ت110 – 93نيسان، ل ل  5 – 4ترتقي المجتمعات وتيدهر اامم" العراق، 

(: أثر التغذية الراجعة التفسريرية داخرل كائنرات الرتعلم الرقميرة علرى تنميرة 2019نلو  ممد  أمين فار )

لرد  تالميرذ المرملرة اكعداديرة : مسرتالص  الجانب المعرفري وبعرض مهرارات التفريرر التايلري

بحث من رنالة ماجستير في التربية تاصص منراهو وطررق تردريس ترنولوجيرا التعلريم، مجلرة 

 ت457 – 399(، ل ل 5(   )11جامعة الفيوب للعلوب التربوية والنفسية، ف )

التفاعلي( في تنميرة مهرارات (ت فاعلية التعلم المقلوش بالفيديو الرقمي )العاد / 2018نليمان أممد مرش )

تصميم الفيديو التعليمي وإنتاجر  لرد  طالبرات جامعرة ااقصرى بغريوت المجلرة الفلسرطينية للتعلريم 

 ت78-65(، ل ل 22)6المفتوح والتعلم اكلرتروني، 

أثر اختالف نم  التغذية الراجعة اكلرترونية داخرل برمجيرة قائمرة علرى (: 2017نهاب لالح ممد النافع )

حاكرراو فرري إكسرراش مهررارات برمجررة الروبرروت التعليمرري للطالبررات الموهوبررات فرري المرملررة الم

https://drmahmoudelfaramawy.blogspot.com/2019/10/blog-post_34.html
https://drmahmoudelfaramawy.blogspot.com/2019/10/blog-post_34.html
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المجموعرررة الدوليرررة لالنتشرررارات  -المتونرررطة بجررردو، المجلرررة التربويرررة الدوليرررة المتاصصرررة 

 ت189 – 142(، ل ل 1(، ف )6والتدريب ااردن، مو )

 لقاهرو: مؤنسة طيبةت(: اانس العامة كعداد اكعالميين، ا2014بروق نامي فوز  )

(: أثر نم  التعذية الراجعة )تفسيرية/ تصرحيحية( القائمرة علرى تحلريالت الرتعلم 2018بيماء نمير خليل )

في تنمية ا.داء الترنولوجي والميو  المهنية لد  الطالش المعلمين بترنولوجيرا التعلريم، الجمعيرة 

 ت414 – 341(، ل ل 6المصرية للرمبيوتر التعليمي، ف )

(ت تصررميم معمررل افتراضرري بانررتاداب أنمرراط مررن التغذيررة الراجعررة فرري تنميررة 2019يماء محمررد مسررن )برر

مهررارات قيرراس المجسررمات والحررس الجمررالي للرياضرريات لررد  تالميررذ المرملررة اكبتدائيررة، مجلررة 

 ت66 – 6(، ل ل 12(، ف )22تربويات الرياضيات، مو )

لرروتية( القائمررة علررى  -يم التغذيررة الراجعررة )نصررية مقارنررة أثررر نمطرري لتقررد(: 2017لررفاء عبررداللطي  )

ترنولوجيا التعليم النقا  في بي ة تعلم الرتروني على تنمية الدافعية للتعلم ومهارات التنظيم الذاتي 

 لد  الطالشت رنالة ماجستير، | كلية البنات، جامعة عين بمست

(، جامعرة 1ي تعلرم المهرارات الحركيرة، )(: التغذية الراجعة ووظائفها وانتاداماتها ف2006عاد  فاضل )

 البصرو، كلية المعلمينت

، اكمرارات العربيرة المتحردو: دار الرتراش 1(: مدخل فري لرحافة اكنترنرت، ط2014عبد اامير الفيصل )

 الجامعيت

 (: التفاعلية على مواقع الصح  اكلرترونية، القاهرو: دار العلوبت2014عبد البان  أممد هابم باهين )

(ت أثررر انررتاداب التغذيررة الراجعررة المتيامنررة والنهائيررة فرري تعلررم بعررض 2017د الجبررار نررعيد العرراني )عبرر

المهررارات اانانررية فرري كرررو السررلة لطالبررات كليررة التربيررة البدنيررة وعلرروب الرياضررة فرري جامعررة 

 ت124 – 121(، ل ل 11القادنية، المجلة ااوربية لترنولوجيا علوب الرياضة، ف )

(ت توظيرر  بعررض نظررم ومصررادر التعلرريم اكلرترونرري فرري تطرروير 2016طلبرر  عبررد الحميررد ) عبررد العييرري

(ت ترررم اكنرررترجاف مرررن 2المواقرر  التعليميرررةت مجلرررة التعلررريم اكلرترونررري، جامعرررة المنصرررورو، )
http://emag.mans.edu 

ادو عبرد الحميرد عبرد العييري، عرالء الردين نرعد مترولي عبد اللطي  الصفي الجيار، دعراء انرالب مامرد، غر

فاعلية انتاداب نمطين للتغذية الراجعة ببررامو المحاكراو الرمبيوتريرة فري تنميرة مهراب ت (2016)

تعلررم مررل مشررکالت تشررغيل الرمبيرروتر لررد  طررالش بررعبة ترنولوجيررا التعلرريم، مجلررة كليررة التربيررة 

 ت92 - 35(، ل ل 100، ف )(25ببنها، مو )

 ت دار الفرقان، عمانت4(: علم النفس التربو ، ط2003بدالمجيد نشواتي )ع

 (: الصحافة مفهومها وانواعها، عمان: دار المعتيت2014على عبد الفتاح كنعان )

 ، عمان: زهرانت1(: المقابلة والتحقيه الصحفي، ط2011عيسى محمود الحسن )

http://emag.mans.edu/
http://emag.mans.edu/
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، عمران: 1الصرحفي والتليفييروني واكلرترونري، ط(: أنس التحريرر 2014فاضل محمد مسني البدراني )

 دار البداية نابرون وموزعونت

 (: الابر الصحفي اكلرتروني، القاهرو: دار النشر للجامعاتت2013فتحي مسين عامر )

(: فاعليرة التغذيرة الراجعرة فري تطروير ااداء المعرفري لرد  المعلمرين 2019مجيد فلريح مسرن السرامرائي )

 ت548-517(، 58)15فظة لالح الدينت مجلة نر من رأ ، والمعلمات في محا

(ت أثر اختالف تتابع تنظيم المحترو  لبرنرامو مقتررح فرى تنميرة مهرارات 2010محمد بوقى محمد مذيفة )

التصميم التعليمى لبرامو الفيديو التعليمية لرد  الطرالش المنردفعين والمترروين بشرعبة ترنولوجيرا 

 تالتعليم

مصادر التعلم اكلرتروني: اافراد والونائ ت الجيء ااو ، الطبعة ااولىت  (:2015محمد عطية خميس )

 القاهرو: دار السحاش للطباعة والنشر والتوزيعت

(: أثر التغذية الراجعة اللفظية المؤجلة والفورية بانرتاداب الهرات  النقرا  علرى 2019محمد فايي الدبابسة )

مهار  بسبامة الصدر لد  طالش كلية التربية الرياضية بعض المتغيرات الرينماتيرية واكداء ال

 – 526(، ل ل 3(، ف )46العلروب التربويرة، مرو ) –في الجامعرة ااردنيرة، مجلرة درانرات 

 ت539

(: برنرامو مقتررح لتنميرة المهرارات الصرحفية المرتسربة مرن الشربرة 2013مروو مصرطفى فرغلري مراف  )

التربيررة النوعيررة : درانررة تطبيقيررة علررى الصررحافة  العالميررة لطررالش اكعررالب التربررو  برليررات

 اكلرترونيةت )رنالة دكتوراه(، جامعة القاهرو، معهد الدرانات التربوية، قسم ترنولوجيا التعليمت

(: تطوير منصة تعليمية قائمرة علرى الفيرديو التفراعلي لتنميرة مهرارات إنترا  2019مصطفى بدر منصور )

أخصرائي ترنولوجيرا التعلريم، رنرالة دكتروراه، كليرة التربيرة، جامعرة المقررات اتلرترونية لرد  

 دمياطت

(ت فعالية برنامو للتعليم اكلرتروني المدمو في تنميرة مهرارات إنترا  2010مها محمد كما  الطاهر محمد )

 Doctoralالفيرررديو الرقمررري لرررد  طرررالش ترنولوجيرررا التعلررريم فررري ضررروء معرررايير الجرررودو )

dissertationت)  

أثر التفاعل بين توقيت تقديم التغذيرة الراجعرة البصررية (ت 2009نبيل جاد عيمي، محمد ماتار المرادني )

ضررمن لررفحات الويررب التعليميررة واانررلوش المعرفرري لتالميررذ المرملررة اتبتدائيررة فرري التحصرريل 

جمعيررة المعرفرري واتتجرراه نحررو الررتعلم مررن مواقررع الويررب التعليميررة، مجلررة ترنولوجيررا التعلرريم، ال

، مسررررررررررترجع مررررررررررن 205-191المصرررررررررررية لترنولوجيررررررررررا التعلرررررررررريم، مصررررررررررر، ورز (، 
http://search.mandumah.com/Record/80949 

(ت أثرر اخرتالف نمر  التغذيرة الراجعرة فري االعراش التعليميرة اكلرترونيرة علرى 2019هال  أممد القباطي )

نمية التفرير اكبداعي لد  أطفا  الروضة بالجمهورية اليمنيرة، المجلرة العربيرة للتربيرة العلميرة ت

 ت32 – 2( ل ل 8والتقنيةـ ف )

http://search.mandumah.com/Record/80949
http://search.mandumah.com/Record/80949


 2020سبتمبر                                 21العدد                   مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 605 - 

(ت أثرر إنرتاداب المردونات التعليميرة علرى تنميرة مهرارات تصرميم بررامو 2019هند عمراد ممرودو نرالمةت )

التربيررة النوعيررةت مجلررة درانررات وبحرروث الفيررديو الرقمررى لررد  طررالش ترنولوجيررا التعلرريم برليررة 

 (ت1)1التربية النوعية، 

(: "فاعليررة انررتاداب التغذيررة الراجعررة اكلرترونيررة فرري تنميررة مهررارات إعررداد 2009وفرراء مصررطفى كفررافي )

الاطة البحثية لطالبات الماجستير بجامعة الملك عبد العييي"ت مجلة مستقبل التربية العربيةت مو 

 ت184 -139 ( ل ل 58(، ف )16)

(: دور الصررحافة اكلرترونيررة فرري التثقيرر  السيانرري للمررراهقينت )رنررالة 2007وليررد عبررد الفترراح النجررار )

دكتوراه غير منشورو(، جامعة عين بمس، معهد الدرانات العليا للطفولة، قسرم اكعرالب وثقافرة 

 الطفلت

طلبرة كليرة التربيرة الجانرب المعرفري (ت أثرر توظير  الفيرديو التعفراعلي فري تردريس 2019يارا بسراب يحيرى )

 (ت10)2لمقرر تصميم َوإنتا  الونيلة التععليميةت مجلة جامعة مماو، 

(: فاعليررة برنررامو ترردريبى مقترررح لتنميررة مهررارات الرتابررة اكبداعيررة لفررن 2018يانررمين أممررد الحبيشرري )

رو، كليررة التحريررر الصررحفي لررد  طررالش قسررم اكعررالب التربررو ، رنررالة ماجسررتير غيررر منشررو

 التربية، جامعة اليقازيهت
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Abstract 

The aim of the current research is to determine the preference of the two (corrective - 

explanatory) feedback patterns and their interaction with the timing of their presentation 

(syndrome - final) In the interactive video on developing the skills of electronic journalistic 

editing for the students of the Educational Media Division, and to achieve the researcher's 

goal, the developmental research method was used to develop educational systems, as the 

research sample was chosen from the students of the Educational Information Division at the 

Faculty of Specific Education - Banha University, and they are (80) male and female students 

who were divided into four experimental groups according to the experimental design of the 

research, and research tools were prepared which were represented in (cognitive achievement 

test - Of electronic press editing skills (,Experimental treatment materials were designed, 

which were represented in the interactive video with feedback (corrective - explanatory) 

patterns and timing of feedback (syndrome - final). After checking the equivalence of 

research groups applying experimental treatment materials, a set of results was reached, the 

most important of which are: 

Corrective feedback has an impact on the development of academic achievement of 

knowledge related to electronic journalistic editing, while interpretative feedback has had an 

impact on the development of performance skills. immediate feedback has an impact on the 

development of cognitive achievement, while final feedback has had an impact on the 

development of students' electronic journalistic editing skills. In terms of the interaction 

between the timing and timing of feedback only, it was found that the final corrective 

feedback had an impact on the development of achievement, followed by the final 

explanatory feedback in the interactive video. It was also found that the explanatory feedback 

with its syndrome and definitive patterns influenced the development of students ’editorial 

journalistic performance skills with corrective and terminal and corrective patterns. In light of 

the previous results, the researcher presented some recommendations and proposals. 

 

Key words: feedback - interactive video - corrective / explanatory feedback - immediate / 

final feedback. 




