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 المستخلص:

اعتمد التعليم التربوي التاريخي ولفترة طويلة على الطرق الكالسيكية مثل الشرح        

للمحاضرات التي يتم القاؤها من جانب المعلم، والذي يبذل جهدا كبيرا  والتحضيرالُمستمر

ومستمرا للوصول إلى التلقين الجدًي للُمحاضرة ، اذ يعد الكتاب ُعنصرا محورياً في تحقيق 

الهدف المنشود، إال أن معطيات الثورة المعلوماتية ادت لتغيير هذا الدور، فمن الشرح 

ى التخطيط والتقييم، وأصبح التعليم يعتمد عليها، ولكن هذا ال والتحضير المستمر للمنهج ال

يعني التقليل من قيمة المعلم كونه يُعد محوراً جوهريا في استخدام التقنيات الحديثة والتحكم 

فيها، وهذا من خالل إعتماده على الخبرة والتخصص العلمي الدقيق الذي يجعل منهُ 

تنبثق اهمية الدراسة من         حسين جودة التعليم .شخصا مؤهالً لتطوير البحث العلمي وت

الحاجة الملحة الى استخدام التكنولوجيا الحديثة ومنها المحاضرات الفيديوية لتطوير 

التاريخية ، وكيفية توظيفها للوصول الى جودة التعليم وإيصال   -المهارات المعرفية 

في العالم، واخراجها من بوتقة الطريقة  المعلومة لطلبة قسم التاريخ لمواكبة التطور التقني

التقليدية إلى الطريقة الحديثة، فضال عن استحداث منظومات تفاعلية لتقديم المادة التاريخية 

باالعتماد على المحاضرات الفيديوية، وضمان وجود بيئة الكترونية رقمية تسهم في 

التعليمي في النظام االلكتروني تعليمها، ُكلها أساليب تعليمية تعكس األثر البالغ للفيديو 

 العالمي الجديد.   

Apstract: 
         Historical education for a long time depended on classical methods 

such as explanation and continuous preparation of lectures that are given 

by the teacher, who makes a great and continuous effort to reach the 

serious initiation of the lecture. As the book is considered a pivotal 
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element in achieve the desired goal, however the information revolution 

led to a change in this role, from explanation and continuous preparation 

of the curriculum to planning and evaluation, and education has become 

dependent on it, but this does not mean underestimating the value of the 

teacher because it is an essentialaxis in the use of Modern technologies and 

their control, and this is through his relianceon expertise and accurate 

scientific specialization that makes him a qualified person to develop 

scientific research and improve the quality of education. The importance 

of the study  from the urgent need to use modern technology, including 

video lectures to develop historical-cognitive skills, and how to use them 

to reach the quality of education and to communicateinformation to 

students of the history department to keep up with technical development 

in the world, and extract it from the crucible of the traditional method to 

the modern method, as well as the development of interactive systems To 

provide  historical material based on video lectures, and to ensure the 

existences of an electronic digital environment that contributes to its 

teaching, all of which are educational methods that reflect the 

extremeimpact of educational video on the new global electronic system. 

Key words: YouTube, skills, video lectures, interactive. 

 :مقدمة 

يُعد استخدام تكنولوجيا التعليم في تطوير العملية التربوية وتفعيل محاورها األساسية         

المتمثلة بالمدرس والطالب والمنهج، من العوامل المهمة التي تؤدي الى استثمار القدرات 

     وتطوير المهارات األساسية للطلبة خالل الدروس المنهجية.التقنية لتكنولوجيا التعليم 

 الحسي اإلدراك عملية في سية تساعدراالد الفصول الحديثة في التقنية ان استخدام       

 األشياء فهم، والتوضيحية والرسوم األشكال استخدام طريق عن وذلك الطالب، لدى

 مع المنتظم التفكير عملية على التدّرب منهاعدة مهارات  فضال عن تعلّمه، بينها والتمييز

 الطالب، وتُنمي لدى الخبرات تنويع على تعمل، كما انها   تواجهه التي المشكالت حل

التذوق ،  على القدرة تنمي، وسليم بشكل وتساعد على بناء المفاهيم اللغوية ، الثروات

 تنمية وتؤدي الى ،الطالب بين الفردية الفروق لمواجهة المتنوعة األساليب واستخدام

 طرق تغيير في الوقت نفسه على الُمعلم تساعد، والمتعلم لدى والميول اإليجابية االتجاهات

وتعلمه وتفاعله  للمادة من فهمهم يُسهل مما للطالب، العلمية المادة وتوجيه الدروس، تقديم

معها  
 (1)

. 

 من للتعلم الجامعات طلبة لدى المرغوبة احدى االساليب الفيديوية المحاضرات تُعد       

 في ووضعها االنترنت من المحاضرات هذه مثل تحميل يستطيع الطالب أن المنزل، السيما
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 الفيديوية تراالمحاض من غنيمته الطالب يجد ما وغالبا الفالش، ذاكرة في حملها جهازه أو

 على يتفوق اليوتيوب موقع أن إال يوتيوب و فيديو غوغل مثل المشهورة الفيديو في مواقع

 من أكثر توجد هذا يومنا فحتى فيه، المسجلة الجامعات من بعدد األخرى المواقع الفيديوية

 المحتوى في المشاركة الست القارات في جامعات من اليوتيوب موقع على جامعة 150

 أن يذكر السياق هذا وفي .فيديوية دراسية مادة 5000 من أكثر ببث قامت المفتوح والتي

 المحاضرات نشر بدأت حركة التي الجامعات أولى من كانت األمريكية بيركلي جامعة

 األمريكية تبعتها الجامعات بعدها ، م 2007 عام من أكتوبر شهر نذم وذلك الفيديوية

وغيرها ستانفورد مثل األخرى
(2)

. 

 والموضوعيةالمحور االول : المحاضرات الفيديوية بين نقل المعلومات التاريخية   

 دون بالمعلومات الطلبة أذهان حشو على االعتماد إلى يشير التاريخ تدريس ان واقع      

تحديد  فيها يتم التي الجهد والمهارات الكثير من إلى يحتاج إنه علما ،واستيعابها فهمها

 أن تدريسها ذلك االختبارات التحصيلية واعداد وتلقينها للطلبة،ها وتوظيف الدرس هدافا

 في الموجودة والتواريخ واالحداث الحقائق من او المعلم لمجموعة  المدرس القاء على قائم

 في الطلبة دون ان يكون هناك أي تفاعل بينه، من قِبل وحفظها وترديدها المنهجي، الكتب

 التي الفعالة التدريسية هاراتالم استعمال إلى المعاصرة التربوية االتجاهات دعتهم حين

 ألحداث األفضل الفهم يحقق بأسلوب التاريخية طلبتهم للمعلومات اكساب من تمكنهم

 تعود الى ان عوامل بسبب وذلك وظيفيا دوراً  يؤدي ال دراسية كمادة الماضي، فالتاريخ

 بظروف ترتبط وال ، إليه تنتمي ال ومعارف حقائق من تحتويه بأنها وما يشعر الطالب

 أو حوله من وفهم  األمور تفسير على تساعده ال إذ القيمة قليلة وانها حياته، ومشكالت

والرياضيات،  كالعلوم اخرى سيةدرا  بمواد بمقارنتها وذلك الحياتية المشكالت على التغلب

 وال يرى ال النه الحيوية تعوزه الذي كالميت ميتا او يبدو انه اليه على النظر فضال عن

معها وتصل اليه المعلومة مبهمة وغير واضحة في كثير من  وبالتالي اليتفاعليلمس 

االحيان االمر الذي يؤدي الى ملل الطالب وضجره اثناء الدرس 
   (3)
. 

البدء بتحديد هدف الدرس وطرق استخدام التكنولوجيا وتوظيفها في العملية  ان        

 التعليمية يبدا من عدة خطوتين  عمليتين اساسيتين هما :

مناهج  في يتمثل واقع من تنطلق إنما و العدم ، من والتي التاتيالتخطيط:  مليةاوال: ع

الصورة  ضوء في علمية دراسة الواقع هذا دراسة الضروري قائم، ومن تُطبق وتعليم

توظيف  او استخدام اللجوء الى قبل التطور، واولويات التعليم في المرغوبة العصرية

التي  العوامل كل تضم ومتكاملة شاملة خطة وضع خالل من ، وذلكتتكنولوجيا المعلوما

على  متعاقبة مراحل صورة في الخطة هذه توضع ان الواجب بالموضوع، ومن عالقة لها

المحدد  والزمن لتحقيقها الالزمة واألساليب والوسائل والطرق أهدافها مرحلة لكل يحدد أن

كذلك لها
(4)

. 
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ثانيا: توفر بيئة الكترونية: ان التعليم االلكتروني  يعتمد على وجود بيئة إلكترونية رقمية، 

تستعرض للمستفيد منها المحتوى التعليمي بواسطة الشبكات اإللكترونية، ويتميز باعتماده 

على الحاسوب في تقديم المقرر التعليمي وتوفره في كل وقت ومكان وتتنوع أدوات التعلم 

روني بشكل كبير، لتحقق الهدف العلمي المنشود، وليتم توظيفها بما يخدم العملية اإللكت

التعليمية، لمساعدة المتعلمين على كسب الخبرات بطرق وأشكال مختلفة، و تتميز بمحتواها 

التشاركي وتجعل من الطالب محور العملية التعليمية، وتعد مواقع الفيديو اإللكترونية 

أدوات التعلم اإللكتروني، من أهم السبل التكنولوجية المستخدمة في باعتبارها واحدة من 

العملية التعليمية الحديثة تعتمد تقنيات المحاضرات الفيديوية على عناصر جوهرية حققها 

عصر العولمة والمعلوماتية، فهي تهدف بالدرجة األولى إلى تعلم ونقل  وتفاعل طلبة قسم 

مال العملية التعليمية، سواء كانت تلك المحاضرات الفيديوية التاريخ للمادة التاريخية الستك

محاضرة يقوم بتسجيلها المعلم اثناء القائه للمحاضرة ، او كانت محاضرات فيديوية عن 

الذي يتوافر بشكل مجاني يفرض على   You Tub )اليوتيوب( تعليمي  بعد، او فيديو

ية التعليمية التعلمية، مستفيدين من التربويين محاولة دراسته وتوظيفه بما يخدم العمل

المميزات الكبيرة التي يوفرها، ويتميز اليوتيوب باحتوائه على كم هائل من الفيديوهات 

التعليمية المجانية، التي يستطيع المعلم استخدامها او االستفادة من محتواها بما يخدم العملية 

لومة بأقل وقت وجهد ممكنين، التعليمية ويحقق أهدافها؛ فهو يسهل عملية إيصال المع

اذ انه هناك طريقتين للبحث من  وبطريقة تجذب انتباه المتعلمين وتثير دافعيتهم نحو التعلم،

خالل موقع اليوتيوب ، من خالل كتابة ما نبحث عنه مباشره في صندوق البحث الخاص 

و من خالل قنوات بالموقع و تعتبر هذه الطريقة التقليدية المتعارف عليها من قبل الجميع أ

مخصصة  لكل مجال فعلى سبيل المثال للبحث عن الفيديوهات التعليمية يكون من خالل 

قناة التعليم الحكومي الرسمي للجامعة و ذلك من خالل الرابط المتعارف عليه 

http://www.youtube.com/edu  
(5)

.   

ادة في المعلومات وتطور تتمركز المحاضرات الفيديوية عن بعد بانها تؤدي الى زي       

في التعليم عن بعد  نتيجة التطور الهائل الذي حدث في تقنيات الحاسوب واالتصاالت 

االلكترونية وثورة المعلومات ، اذ انه عادة نجد بان الطلبة الذين يستخدمون التعليم عن بعد 

هادات هم اكبر من الطلبة العاديين ولهم تطلعات في الحصول على معلومات جديدة وش

جامعية ويمتلكون الحافز والرغبة في التعليم، وفي عملية التعلم عن بعد فان نموذج 

، قناة   RECEVERاالتصال يتكون من اربعة عناصر اساسية هي المتعلم

 SENDER، المعلم   MESSAGE، المعلومات  CHNNELاالتصال
(6)

وكما   

 (1موضح في الشكل رقم)
(7)

  . 
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يوضح العناصر االربعة السابقة الذكر من خالل محاضرة تجريبية تم  والشكل االتي       

تسجيلها في جامعة الحمدانية / كلية التربية  بعنوان" تطور الكتابة العربية من خالل 

المخطوطات"، بالتعاون مع كلية االداب والعلوم االنسانية/ جامعة بيروت
(8)

 . 
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 عند تراعى أن يجب التي الُمعلم ان يلتزم  بها ، وهنالك العديد من المعايير التي يجب على 

 :اهمها بُعد والمحاضرات الفيديوية عن  التعليم  تعريف

 في دراسية مختلفة بين فصول أي وجود مسافة والمتعلم المعلم بين تفصل مسافة وجود

 األميال. آالف بعضها عن يفصلها مختلفة مواقع أو المدرسة نفس

 .الطباعة أو الفيديو أو الصوت أو الكمبيوتر تكنولوجيا قطري عن التلقين يتم أن 

 وقد ، قنوات االتصال عبر الطالب مالحظات المعلم يتلقى بأن والتفاعل التواصل يحدث و

الحق لوقت يؤجل قد أو هذا اثناء المحاضرة يتم
(9)

 . 

ويمكن للُمعلم االستعانة بمواقع التواصل االجتماعي االخرى كالفيس بوك واليوتيوب  

لالعتماد عليها من الروابط الخاصة بها على مواقعها الخاصة فمثال باالمكان االعتماد على 

القنوات الوثائقية التي تعتمد على الوثائق في تقديم المادة التاريخية والتي تعد من اهم 

ساسية والمهمة في تسجيل وتوثيق االحداث التاريخية والتي تنقل االحداث المصادر اال

  NATIONAL  GEOGRAPHIC ABUباسلوب علمي موضوعي اهمها قناة  

DHABY HD  فعلى سبيل المثال في احداث نقلها لمادة تاريخ الوطن العربي الحديث ،

قل للحياة االجتماعية المعاصر ، الوحدة في االمارات العربية المتحدة فنجد فيها ن

واالقتصادية والسياسية التي سبقت اعالن الوحدة  منذ وصول البرتغاليين بقيادة الفونسو 

البو كرك الى الخليج وتعاونه مع الفرس ضد القبائل العربية، ومن ثم تطرقت الى 

لية والتي التحالفات التي حدثت بين القبائل العربية فيها وبعدها سردها ونقلها لالحداث المتوا

ادت الى ضروة قيام اتحاد قبلي  للمشايخ تحت حكم زعامة او مشيخة واحدة  وكيفية 

التعامل مع المستجدات التاريخية ، وُهنا بامكان الُمعلم االستفادة منها وتحضير المادة التي 

لى هو بحاجة اليها والتي تمكنه ان تكون عونا له في تقديم المادة الدراسية وتؤدي بالتالي ا

تفاعل الطالب وايصال المعلومة اليه
(10)
 . 

وبذلك يتضح لنا ضرورة استخدام المحاضرات الفيديوية لالستفادة من المخزون         

الضخم من الفيديوات التعليمية التوثيقية والتي تتجاوز حدود التعليم التقليدي المتبع في تعليم 

الطالب العودة اليها متى ماشاء دون عناء .البعض منها  طلبة اقسام التاريخ ، اذ بامكان

تكون ماتجمع بين لغتين كالعربية واللغة االنكليزية وباسلوب شيق بامكان نقل المادة 

التاريخية وتعليم اللغة في ان واحد والتي من الممكن ان تترسخ في ذهن المتعلم مثال في 

 الفيديو المتاح على اليوتيوب 
(11)

 ( .(The Code of Hammurabi & the Rule of Law: Why Written 

Law Matters) 

المتاحة على مواقع اليوتيوب والتي يقوم المعلم بتسجيلها  تتميز المحاضرات الفيديوية       

وحفظها بتجاوب المتعلمين السريع بآرائهم مع مقاطع الفيديو والتجارب المعروضة، يقدم 

ً للدروس النموذجية للمعلمين المتميزين في مختلف المواد والسنوات الدراسية؛  عرضا



 م2020 يوليو(  13العدد )    -اجمللد الرابع                                    اجمللة العربية للرتبية النوعية

 

 

163 

طرق تقديم جديدة للتعليم، يجد فيه المتصفح  ليستفيد منها المعلمون المبتدئون والباحثون عن

عرض توضيح عملي، بحيث يراها المتلقي عملياً أمامه، ويذلك توضح وترسخ التجارب، 

يوفر مرونة وطريقة جذب لعرض الدروس، كتمهيد، أو شرح، او توضيح او استشهاد 

واستنتاجٍ للمتعلمين
(12)
. 

 يديوية باالتي:وباإلمكان ادراج ميزات استخدام المحاضرات الف

 اندماج الطلبة في التعلم بشكل اكبر ويزداد اهتمامهم به  وتزداد فترة انتباههم.

تسمح بالدخول  والتعرف الى مصادر متنوعة من المعرفة العلمية المجانية ، فضال عن 

انها توفر الدخول الى مصادر ذات وسائط متعددة تمكن المتعلم من التخيل والفهم حول 

 الحاالت العملية وبالتالسي تزداد من فرص التحليل واالستنتاج. كيفية حدوث

تزيد من مصادر التعلم باإلضافة الى الكتاب المنهجي  المقررة او الكتب المنهجية المساعدة 

 مما يزيد من ستراتيجيات التعلم والتعليم وبالتالي زيادة فاعلية التعلم.

ت ومعلومات حديثة ، وفيما يتعلق  توفر بيانات للدخول الى مصادر عديدة و بيانا

 Powerبالمحاضرات التي يقوم االستاذ بإعدادها وعملها محاضرات وفقا لبرنامج )

Point  فانها تكون اكثر دقة في الموضوعية ونقل الحدث التاريخي ويكون تركيز وانتباه )

 المتعلم اكبر وبالتالي  تفاعله وفهمه للحدث التاريخي يكون اقرب للواقع .

توفر امكانية تكرار المواقف التعليمية ومواد التعلم مما يساعد الطلبة وخصوصا ذوي  

التحصيل االقل من تحسين مستواهم  ، والتغلب على القيود التعليمية للتعلم مثل محددات 

الزمان والمكان فتجعل التعلم مستمرا في اي وقت يناسب الطلبة خارج اليوم المدرسي وفي 

غرفة الصفية توفر الفرصة للمتعلمين ليكونوا اكثر ابداعا في التعلم، اي مكان خارج ال

والمعلمين اكثر ابداعا في تعليمهم
(13)
. 

 المحور الثاني: أثر توظيف المحاضرات الفيديوية على االقتصاد المعرفي والمادي

فاعل يهتم التاريخ بالقيم واألنشطة االقتصادية والسياسية في الماضي والحاضر، وت        

االنسان مع بيئته االجتماعية والطبيعية ومشكالتها، وتوقعات المستقبل والتراث الثقافي 

وخصائصه الحيوية، النه يعنى بدراسة كل شيء عن البشر وبيئاتهم. وللتاريخ عملية تنمية 

اخالقية، وليست ذهنية عقلية فقط من خالل ربط احداث االمم السابقة بالحياة المعاصرة 

كونه يهنم بتجارب الشعوب ومساهمتها في تقدم البشرية والربط بين الماضي  لكل زمان

والحاضر وبعبارة اكثر شموالً يساعدنا في معرفة انفسنا والجنس البشري. ورغم جوانب 

االهمية التي يتمتع بها التأريخ اال إنه ال يستطيع تقديم الفائدة المرجوة منه من دون استخدام 

عل وتدريسها ال يحتاج إلى المدرس والكتاب فحسب بل يحتاج إلى التدريس الجيد والفا

الوسائل والتقنيات التربوية من خرائط ومصورات وحاسوب وغيرها
(14)

. 

التي التاريخ ، و تدريس في المحاضرات الفيديوية  تكنولوجيا مستحدثات توظيف ان     

، يؤدي الى الزيادة  ومطالبه التغير لمشكالت تحديهم ومدى الطلبة، من شانها اثارة إبداع
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 يرتكز ،بحت معلوماتي إلى صناعي  من االقتصاد تحول التعليم ، سيما بعد انتاجية في

 الموارد توفير خالل من لذلك الظروف المؤاتية وفق استغاللها وكيفية المعلومة على

قد يؤدي الى  مادية، فاستخدام المحاضرات الفيديوية أو او مالية بشرية كانتسواء  المناسبة

 المتعلمين لمساعدة التعليمية، يخدم العملية بما توظيفها ويتم المنشود، العلمي الهدف تحقق

مختلفة من الجوانب االيجابية ، التي حققها استخدام  واشكال بطرق الخبرات اكتساب على

بنقل الحدث  التقنيات الحديثة في التعليم  كالبرامج واالفالم والمسلسالت التاريخية التي تهتم

 مشاهدة مجرد وليس للتفاعل للطلبة منصة توفر كونها اإلبداع، على التاريخي ، وتشجع

المحتوى، وبالتالي يؤدي الى التغلب على صعوبات كثيرة مثل مشكلة البعد الزماني 

 وتبادلها، المعلومات علي الحصول تكلفة تخفيضو والمكاني، واالقتصاد في الجهد والمال،

واسع نطاق على تلك االتصاالت إجراء مما يوفر فرصوتوثيقها 
(15)

. 

ومن الناحية الكمية فان التعليم عن بعد تتعلق بمواجهة األعداد المتزايدة من الطلبة و      

المتدربين خاصة في الدول النامية، أما الناحية النوعية فتتمثل أساسا في معايير الجودة : 

ة واالنترنت والواتساب يعيش  بعالم ممتلئ من فالطالب أو المتدرب في عصر الرقمن

المعلومات و المحتويات لذلك فانه أصبح اليوم يطالب ببرامج تكوين ذات جودة والتي من 

ابرز تلك الوسائل  اليوتيوب 
(16)
. 

 مهمتها في تتمثل المتحدة، والتي لألمم التابعة كونها الوكالة لقد اهتمت اليونسكو         

 في اإلنترنت تدمج ببرامج االطار، هذا في تضطلع وهي بأكملها، االجتماعية الحياة تغطية

 لليونسكو أن يمكن والمعلومات، مما واالتصال االجتماعية والثقافة والعلوم التربية مجاالت

 الفتيات، وتعليم المحمولة، باألجهزة ملّ التع مثل محددة، اهتمامات البحث بساط على تطرح

 تغير مجال في والبحوث والمعلوماتية، اإلعالمية واللغوي، والدراية الثقافي والتنوع

 واإلدماج وأخالقيات البيولوجيا، بالمعلومات، االنتفاع وتعميم التعبير، وحرية المناخ،

 باإلنترنت المتعلق للعمل متكامل مفهوم بمثابة تُعد المسائل التي  من ذلك وغير االجتماعي،

 والموارد واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا على القائم التعليم المنظمة، يشمل برامج عبر

 المعلوماتية، وخدمات المحمولة، باألجهزة والتعلم اإللكتروني، والتعلم التعليمية المفتوحة،

 اليونسكو برنامج أما .جيد بتعليم واالنتفاع والبحوث التعاونية، التعلم ومجاالت والتجديدات،

 فيما إلى اإلنترنت بالنسبة التوجه  نحو العالمية  معايير في رئيسي دور فله التعليم مجال في

 زاد  الماضية السنوات وخالل .والمشاركة واالنتفاع واالنفتاح اإللكترونية الحقوق يخص

على  والمعلمين الدارسين أدوار غيّر مما التعليم، جوانب من جانب كل في اإلنترنت انتشار

ً  وأتاح التقليدي عليميالت المشهد وحّول السواء،  المدارس في التعلم لمواصلة عديدة فرصا

ً  وخارجها  التعليم أهداف تحقيق في كبير حد إلى اإلسهام على قادرة بينت انها ولقد .أيضا

 تحقيق في اإلسهام على أقادرة بالفعل اإلنترنت المتعلقة التعليمية واألهداف للجميع،
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 مؤخراً  أثبتت كما لأللفية، اإلنمائية باألهداف العالمية المبادرة في الواردة األولويات

المتحدة لألمم العام األمين أطلقها التي "أوالً  التعليم"
(17)
. 

اليونسكو كذلك الى انه يمكن استخدام الحاسوب في التعليم لتطوير مهارات ت وأشار      

الطلبة على البحث التفكير والوصول الى المعرفة  وادخال برامج تكنولوجيا  ليحفز 

واالستكشاف والتفكير التحليلي الناقد
(18)
. 

يُعد اليوتيوب من أبرز ابتكارات مواقع التواصل االجتماعي وذلك بسبب  مزاياه المتعددة 

 واهمها:

عام ومجاني: من خالل هذا الموقع يستطيع  الطالب تحميل وتنزيل ما تشاء وتحتاج من 

 ويحية، وكل ذلك مجانا مقابل التسجيل في الموقع فقط.األفالم سواء كانت تعليمية أو تر

داعم لتحميل األفالم: فالموقع تستطيع من خالله تحميل األفالم من جميع األنواع وتحويلها 

( ، مما MP4 ,WMV ,FLV,AVI(MP3إلى أفالم من نوع فالش صغيرة الحجم )

سواء عبر الكاميرا  يترك درجة كبيرة لتحميل العديد من األحداث المباشرة والمسجلة

 الرقمية أو كامرة الهاتف المحمول.

سهل االستعمال و المشاهدة: فبمجرد الضغط على وصلة الفلم فإنه يستطيع مشاهدة بثه حيا 

 ومباشرة من الموقع، بل وتستطيع أن يحتفظ به الطالب متى مااراد. 

الفيلم أو الحدث سهل البحث: فالموقع يوفر محرك بحث خاص به، يمكن البحث عن عنوان 

 ومن ثم مشاهدته.

الرقابة: فالموقع يسمح بتحديد من يشاهد الفيلم، فبامكان المعلم  أن يجعل مشاهدة 

المحاضرات الفيديوية  حصرا على مجموعة خاصة من المشتركين من طلبته فقط ، وكل 

 ذلك يظهر بمحركات البحث كغوغل.

خير وسيلة لترويج أفكارك الخاصة  أداة رائعة للترويج: فأفالم يوتيوب مجانية هي

وشرحها للمهتمين من العامة، فهو ال يكلفك شيئا مثل الحمالت الترويجية التقليدية، وبالوقت 

 نفسه يستطيع العالم بأسره مشاهدته مجانا .

ميزة البث المباشر: ال تحتاج بواسطة هذه الميزة أن تنزل الفلم حتى تشاهده بل بمجرد 

فلم سيتمكن الطالب من مشاهدته ومن أي جهاز حاسوب أو هاتف الضغط على وصلة ال

محمول إن كان يدعم تقنية بث ذلك النوع من األفالم، وهي ميزة مكنت العديد من محطات 

البث والقنوات اإلخبارية من عرض برامجها مباشرة عبر اليوتيوب م ما اعتبر طفرة في 

تطور اإلعالم وتقنيات البث المباشر
(19)

. 

 ومن مميزات المحاضرة الفيديوية عن بُعد التي توصلنا اليها :        

 ان العملية التعليمية تتمركز حول المتعلم .

هناك اتصال بين المتعلم وبين المعلم وتفاعل كبير بسبب سهولة وغزارة نقل المعلومات 

ا التاريخية وموضوعيتها ومن مصادر غير المتعارف عليها في الكلية التي يتعلم فيه
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الطالب أي انه بإمكان الطالب ان يتعرف على معلم جديد وبأسلوب غير االسلوب التقليدي 

 الذي تعود عليه.

الفصل بين المعلم والمتعلم فيها اذ يستطيع المتعلم ان يكون متنبها وبإمكانه فهم المادة دون  

 اية اسئلة مباشرة او فجائية من قبل المعلم ويتم تالفي االحراج بذلك.

وبامكان الطالب ان يتصل بالمعلم في أي وقت واي مكان في حال رغب بذلك بعيد عن 

 الكلية.

تساعد الطالب على فهم المواضيع للمناهج الدراسية  من خالل توفر الصورة والصوت  

( االمر الذي يؤدي بالتالي الى ربط Power Pointوعرض الشرائح  من خالل برنامج )

ث التاريخية والتي تتميز بالموضوعيةالمادة الدراسية باالحدا
(20)

. 

يستطيع التدريسي ومن خالل سلوكياته داخل المحاضرة التي يقوم باعدادها فيديويا         

لنرفعها على اليوتيوب ان يقوم بدور كبير لحل مشكالت تدني حضور المحاضرات 

الحماس لديهم الجامعية من وجهة نظر التدريسيين والطلبة ، وتشجيع الطلبة وإثارة 

وتشجيعهم على المشاركة الصفية وإتاحة الفرصة لهم للنقاش في المحاضرة، وفتح نقاش 

في مواضيع حتى ولو خارج إطار المحاضرة لتنوير طلبته بما يحدث من حولنا في الوقت 

الحالي، حيث تشير أدبيات التدريس المصحوب  بإرشاد الطلبة انها تُزيد من تحصيل 

الطلبة
(21)
. 

  )منسوخ غير(األصلي المحتوى تنتج اليوتيوب على القنوات من الكثير هناك       

 الوثائقية األفالم قنوات فهناك المعرفية، المجاالت منها المجاالت من في العديد المميزو

 أسلوب في والعلوم المعارف من الكثير لك تختصر طويلة أو أفالما قصيرة تقدم التي

 لك تسهل أو المهارات بعض منها تتعلم التي التعليمية القنواتوهناك  وممتع، مشوق

 ناحية من وأضخمها المواقع أكبر هي اليوم اليوتيوب وموقع من العلوم، علم على الحصول

 كلها لغات، وبعدة المجاالت من كثير في فيديوهات تحتويه، المرئي الذي المحتوى كمية

 إليها الوصول وبوابة المفاتيح لوحة على بسيطة مسافة عنك وكلها تبعد واحد كيان بداخل

اليوتيوب موقع أعلى في الموجود البحث الصغير مربع هو
(22)

. 

ان استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم احدث انقالبا هائال في عمل       

المعلم ، فقد حددت دور المعلم ؛ من المعلم التقليدي الذي ينحصر دوره بانه الملقن 

والمسيطر والمصدر الوحيد للمعرفة والناقل لها الى معلم في عصر المعرفة الذي يقوم 

 نها:بادورار عديدة م

دور الشارح باستخدام الوسائل التقنية وفيها يعرض المادة باستخدام الحاسوب والوسائل 

التقنية السمعية منها والبصرية الغناءها ولتوضيح ماجاء فيها من معارف غامضة،ثم 

 يكلف الطلبة بعد ذلك الستخدلم هذه التكنولوجيا كمصدر للبحث واكمال المشاريع.
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ية التعليمية الستخدامها مما يشجعه على طرح االسئلة واالستفسار دور المشجع على العمل 

عن نقاط تتعلق بتعلمه ، وعلى كيفية استخدام الحاسوب للحصول على المعرفة المتنوعة، 

 وتشجيعه على االتصال بغيره من الطلبة والمتعلمين وتعزيز استجابته من خاللها.

فيها يشجع المعلم الطالب على استخدام ودور المشجع على توليد المعرفة واالبداع  و 

الوسائل التقنية من تلقاء نفسه وعلى ابتكار وانشاء البرامج التعليمية الالزمة لتعلمه والقيام 

بالكتابة واالبحاث مع الطلبة االخرين واجراء المناقشات عن طريقها الكتشاف برامج 

جديدة تساعده في توليد معارف جديدة يوظفها في تعلمه
(23)

. 

ان ايجاد مناخ لتشجيع المجتمع على التعلم وتحصيا المعرفة المهنية والتدريبية        

ينعكس على المجتمع ويؤثر في حياته االجتماعية من خالل تكوين مجتمع متعلم ومتطور ، 

فضال عن انشاء الفرد االحسن من الناحيتين االقتصادية واالجتماعية ونجاحه يكون بسبب 

قراطي يشجع حرية الفكر واالبداع الثقافي والعلمي ينتج عنه احترام حقوق توفر مجتمع ديم

االفراد في المجتمع  يكونون قادرون على مواجهة الصعوبات
(24)
. 

 الجامعية تحسينا المرحلة حتى الحضانة مرحلة ،من ّكله التعليم تحسين وفي استطاعتنا     

 إن أُحِسن تستطيع التكنولوجيا هذه نالحديثة، أل المعلومات تكنولوجيا كبيرا، بواسطة

 قابلية للتطبيق، الحياة، وأكثر إلى وأقرب واقعية أكثر التعليمية الخبرة تجعل أن استخدامها

 أو رياض األطفال في طفال المتعلم كان سواء وفائدة، تأثيرا التعليم أنواع أكثر تحقق وأن

 أن منها المقصود فليس تجاوزها، يمكن ال حدود الفكرة لهذه إن .الجامعة في شابا

 تستبعد لن أنها كما فيه، مبالغ أمر ممتازا، وهذا ومثاليا موحدا تضمن تعليما التكنولوجيا

التقليدي،  التعليم في التعليمية العملية محور يمثل فإنه تقنياتها، من فهو جزء المعلم دور

 فمن آخر، بديل في نجدها أن يمكن ال إيجابيات من له لما عنه يمكن االستغناء ال الذي

 وسيلة أقوى فهي االتصال في معلوم هو لوجه، وكما وجها والمتعّلم التقاء المعّلم إيجابياته

به.  وتتأثر التعليمي والموقف الرسالة على تؤثر اذ شخصين، بين المعلومة لالتصال ونقل

رسالته التعليمية  تعديل يمكن وبذلك
(25)
. 

المختلفة  بعد عن التعليم أشكال استعمال أن األولى أساسيتينمالحظتان  وهناك     

فيه  القائمة التقنية بالتشكيلة رهن مجتمع، أي في منها، أي على  النسبي والتركيز

 استخدام أن والثانية، .والتنظيمية األساسية البنية ذلك في بما المجتمعية، وبمقوماتها

 والشبكات، باستخدام الحواسيب التفاعلية تلك بعد، عن التعليم من فعالية األكثر األشكال

 األشكال هذه وأن .المجتمعات المتقدمة في حتى نسبيا حديث التعليم، نوعية على والمؤثرة

تحتية  لبني حاجة واألكثر  تكلفة، واألعلى تقنيا، كثافة األكثر نفسه الوقت في هي
 (26)

. 

فيديوية هنالك العديد من السلبيات التي والى جانب ايجابيات التعلم عم بعد كالمحاضرات ال 

يجب على المعلم التنبه اليها والحذر من اعتمادها كونها اليزال يشكل محور العملية 

 التعليمية والتلغي التقانات الحديثة دوره ، اهمها: 
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يتطلب بداية الحذر من استخدام الفيديوهات التي ال تالئم المحاضرة او التي تكون منحازة 

علومات تاريخية وفقا ألهواء بعض الجهات السياسية او الدينية او لتعليمية غير وتنقل م

الرسمية، فضال عن ان  بث المحاضرة يتطلب الى وجود شبكة الكترونية مستمرة والى 

ديمومة استمرار التزويد بالطاقة الكهربائية اذ اية انقطاع في التيار الكهربائي يؤدي الى 

 الب وبالتالي تذمره وعدم رغبته في مواصلة المحاضرة.انقطاع سلسلة افكار الط

 على يحتوي اليوتيوب موقع ان اذ :العشوائية عن والبعدعلى المعلم ان يهتم به  ما تحديد

ان يبدا اختيار محتوى  قبل على المعلم لذلك معينا، موضوعا تخص التي آالف الفيديوهات

 قنوات من والتعلم .يريده عما جيدا البحث سلسلة معينة أو معين فيديو من للتعلم المادة

 المعلومات قد تختلط وبالتالي جدا سهل الفيديوهات تنشر ألن وذلك : موثوقة يوتيوبية

 قنوات في عليه االشتراك يجب اليوتيوب من التعلم أراد فإن الصحيحة، بغير الصحيحة

 الفيديو من محتوى التحقق ويفضل النقل في ومصداقية الطرح في موضوعية ذات

 هذه على يوتيوبية  تصادق فيديوهات أو أخرى مراجع إلى بالعودة يقدمها التي والمعلومات

 . المعلومات

أنه بامكان المعلم  اليوتيوب موقع ميزات ومن :أمكن ما المباشر العملي والتطبيق رراالتك

 المعلومات ترسيخ في يسهم وبالتالي الموقع في مشاهدته يمكن ما مرات عدد ان يتحكم في

 تكتمل حتى العملية للمسائل التطبيق ضرورة إلى االنتباه يجب عليه  هنا للمتعلم ولكن

لموضوع  المكررة المشاهدة حتى األحيان من كثير ففي بالممارسة العملية المعلومة

 عدد في االشتراك عدم بالتطبيق إال يكتفي وال ال يكفي عملي بواقع يرتبط معين تاريخي

 فيديو من أكثر أو فيديو اليوتيوبية تعرض القنوات بعض ن إ اذ:اليوتيوبية القنوات من كبير

 من الهائل الكم هذا مشاهدة الوقت يجعل ذات في قنوات عدة في واالشتراك اليوم نفس في

 حتى نفسه للموضوع من القنوات قليل بعدد باالشتراك ينصح لذا مستحيال، الفيديوهات

جديد هو ما كل متابعة من معين موضوع في التعلم يريد من يتمكن
 (27)
. 

التقليل من فرص التواصل االجتماعي اذ ان عملية التعلم والتعليم عملية انسانية اجتماعية 

في اساسها فهي التتم اال في جو من التواصل االجتماعي المقبول بين الطالب والمعلم من 

لمناخ االيجابي الضروري للتعلم، جهة وبين الطالب وزمالئه من جهة اخري مما سيوفر ا

وبالتالي زيادة فرص استماع وتفاعل الطلبة الذي سيؤثر على تحصيلهم الدراسي ومنها 

دخول التقنيات الحديثة  الى الصف وقيامها ببعض ادوار المعلم التقليدية يؤدي الى التقليل 

ع التقانات نفسها من التواصل االجتماعي الصفي اذ يتحول التفاعل الصفي الى التفاعل م

وربما يؤدي الى وصول بعض الطلبة الى االنعزال مما يجب على المعلم على زيادة فرص 

الحوارات والمناقشات والمناظرات بينهم
 (28)

. 

 مختلف من المواضيع مختلف المرئية في الفيديوهات من هائل كم اليوتيوب يحمل

 الصلة وثيق ترابط هناك أن نجد حين في ، الثقافي الوعي تنمية في تساهم والتي المجاالت
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 له التي الحديثة االتصال وسائل من وسيلة يعتبر الذي وموقع اليوتيوب التخصص بين

 في والمعرفة والثقافة الوعي تنشر نجدها محتوياته وأغلب حياة الطالب في كبيرة أهمية

 مصادر من األخيرة هذه وتعتبر اليوتيوبية، القنوات على الفيديوهات الموجودة مختلف

 حياة إذ مداركنا، تنمية أجل من والمعلومات بالحقائق على اإللمام تساعد والتي التوعية

ً  ثقافةً  أكثر كان فكلما بثقافته تتأثر خاصة والطالبات بصفة عامة بصفة اإلنسان  كانت ووعيا

 بواعث معانقة على ساعدتنا الحديثة التكنولوجيات وخاصة أن وأفضل، أرقى حياته

 تعدد على يدل مما الموقع على فيديوهات عدة نجدها في المعلومات من فكثير المعرفة

 المستويات ولكل المجتمع لشرائح كافة مع أنها تتناسب وكما دقتها، وبالتالي مصادرها

والثقافية  العمرية
 (29)
. 

 استخدام كيفية على ذلك ويعتمد للطلبة، ومحفزة قوية تعليمية أداة الفيديو مقاطع إن

التعليمية األهداف لتحقيق وسيلة بل غاية استخدامه يعتبر ال حيث هذا الفيديو
 (30)
. 

 الخاتمة

في ختام دراستنا توصلنا الى جملة من النتائج واالستنتاجات التي تمكن المعلم          

 والمتعلم من االستفادة من التقانات الحديثة في العملية التعليمية منها:

يجب على المعلم اعتماد عناصر التغيير الفعال وخصوصا التي تؤسس طريق المستقبل  -

إلحداث تغييرا جذريا في العملية التعليمية وفي نقل الحدث التاريخي، فالمعلم الذي ال يسعى 

إلى مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي سرعان ما يجد نفسه عاجزا عن ولوج المجتمع 

 والمساهمة فيه.

الع معلمو التاريخ على االساليب المعاصرة في توظيف التقنيات المعاصرة لعرض اط -

 المحاضرات الفيديوية.

توفير اماكن خاصة للعرض في القاعة الدراسية وعلى إدارة الجامعات أن تتبنى ذلك،  - 

 وال تعتبر ذلك امرا ثانويا.

 تجهيز شبكة إنترنت داخلية تتمتع بسرعة عالية.-

قيام األساتذة بنشر الثقافة اإللكترونية بين الطلبة لتحقيق أكبر قدر من التفاعل مع هذا  - 

النوع من التعليم  لمواجهة التحديات التاريخية الجديدة  اال وهي ظاهرة المعلوماتية التي 

 فرضت نفسها كعنصر حاسم في صياغة المستقبل .
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