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ماذا نعني بالفيديو؟

الفيديوعبارة عن نسخة توثيقية لحدث سبق أن وقع�
:وعندما نقول أننا نستخدم الفيديو في البحث فقد نقصد�

أداة للتسجيل�
كمصدر للبيانات� كمصدر للبيانات�

رغم جدواه العالية) Criminally Neglected(ل0سف الفيديو غير مستخدم �
.توثيق ونقل الحدث بمستو عال من الدقة وتفاصيل متنوعة�
تراھا تحدث مرة أخرى كأنكالرجوع المتكرر ل0حداث �
تطّور ونضج تفسيرات الباحث بسبب تكرار المشاھدة والتأمل�
إشراك ا=خرين في رؤية الفيديو ومناقشة ا;تفاق وا;خت#ف على تفسير ما نراه�
استخدامھا في بحوث متكررة�



نظرة تاريخية

وا;ثنوجرافي ا;نثروبولوجيةالفيديو كان وما زال يستخدم بكثرة في البحوث �

كما يستخدم بھدف التوضيح في بحوث علم النفس�

:بينما في حقل التربية�
١٩١٨استخدمت اCف#م كأدوات معينة في التعليم منذ عام  ١٩١٨استخدمت اCف#م كأدوات معينة في التعليم منذ عام �

)تزامنا مع تطور التقنية واتاحتھا(وفي البحث بدأ تطور استخدامھا من ث#ثة عقود �
وكذلك ) خصوصا بحوث تصميم التدريس(ويستخدم حاليا في البحث بشكل واسع �

)أندية الفيديو، الممارسة التأملية(في برامج التطوير المھني 



استخدام الفيديو يف البحث الرتبوي
البحث الذي يستخدم تسجي#ت الفيديو كمصدر للبيانات بغرض : نقصد به�

تحليل التفاعل واCداء في اCوضاع الطبيعية ضمن بيئات التعليم والتعلم 
.داخل وخارج الصف أوالمدرسة

:من أسباب التوّجه المتزايد نحو استخدام الفيديو� :من أسباب التوّجه المتزايد نحو استخدام الفيديو�
تطور فھمنا لعملية التعليم والتعلم مما تطلّب تقصي أبعاد لم تكن تستقصى فيما �

)تواصل المعلم والطالب(سبق 
.التطور التقني وسھولة الحصول على التقنية وتوظيفھا في البحث التربوي�
توّفر برامج تقنية مساعدة تسّھل تنظيم تسجي#ت الفيديو، وانتقاء ما يناسب �

منھا، ومشاركتھا، وتحليلھا، وعرضھا، وأرشفتھا

.ولكن ، نادرا ما يستخدم الفيديو كمصدر وحيد للبيانات في البحوث التربوية�



موقع الفيديو من مصادر البيانات األخرى

توثيق تعابير الوجه، اCحداث السريعة صعبة (ما لم يمكن إ; بالفيديو �
التوثيق مثل محادثة بين معلم وطالب، أداء تجربة علمية مقرونا 

)بالحديث والعمل التعاوني)بالحديث والعمل التعاوني
)تفسير الطالب اQجابة المكتوبة(ما يمكن بالفيديو وبغيره �

ا;ستجابة الكتابية المعقدة لحل مسألة أو لتفسير (ما ; يمكن بالفيديو �
)مفھوم أو ظاھرة



متى استخدم الفيديو؟

:ا�جابة على ھذا السؤال مرتبطة بث	ثة محددات�

.المنطلقات النظرية والفلسفية والمنھجية�

.أسئلة البحث�

جوانب عملية وتنظيمية�



...المنطلقات

ما ھي نظرتك للتعليم والتعلم؟�

ما ھو دور ك# من المعلّم والمتعلّم؟�

ھل التعلم منتج نھائي نتفحصه أم ھو عملية متطورة ومعقدة نتتبعھا �
من خ#ل عدة أبعاد؟

ما ھي نظرتك للمنھج العلمي؟�

ھل يمكن فقط وصف جميع الظواھر كميا أم ھناك ظواھر �
اجتماعية معقدة تحتاج للوصف النوعي؟

ما ھي إمكانيات اCدوات البحثية المتاحة لجمع بيانات تساعد في �
تفسير مسببات بعض الظواھر ا;جتماعية؟



..مثال: أسئلة البحث

.تصميم وحدة تدريسية حول التغذية النباتية�

.المعلمون ھم المستھدفون أساسا بالتصميم ولم يطلع عليه الط#ب�

أنماط محددة من (المعلم بأسلوب محدد وتفصيلي  بھاھناك أنشطة يقوم �
.التواصل مع الط#ب

ھناك عدة أدوات لجمع البيانات حول أداء المعلم وأداء الط#ب ونتائج �
.التعلّم



ماذا أريد أن أعرف؟
ھل القرارات التصميمية التي بنيت عليھا الوحدة التدريسية كانت مؤثرة في �

تحسين تعلم الط#ب لموضوع التغذية النباتية؟
:ولكن حتى أجيب على ھذا السؤال ; بد أن أتأكد�

ھل قّدم المعلمون الوحدة التدريسية كما ُطلب منھم بالضبط؟�

ھل نّفذ الط#ب اCنشطة المطلوبة منھم؟�

ھل كان الط#ب منھمكين في تطبيق اCنشطة؟�

ما طبيعة تأثير اCنشطة على الط#ب؟�

ما نتائج التعلم المباشرة ومتوسطة وطويلة المدى؟�



أهمية هذا التقويم في بحوث تصميم التدريس

لرؤية مدى صحة قرارات التصميم�

تحسين اCساس النظري أو النموذج التطبيقي�

:وفي نھاية التقويم سينتج لنا:وفي نھاية التقويم سينتج لنا

وحدة تدريسية مقّومة في الصف المدرسي�

إرشادات تفصيلية لتدريس موضوع محدد�



منوذج التقومي

المطلوب تحقيقه وتنفيذه

التعلميةالمخرجات 

ما ينبغي أن يتعلمه 
الط	ب

إجراءات

ما ينبغي أن يفعله ك	 
المعلم والط	بمن 

المخرجات

المخرجات التعليمية 
الموّثقة

ما تعلمه الط	ب فعليا

ا/فعال

أفعال المعلم

أفعال الط	ب ومدى 
انھماكھم

١ ٢



المطلوبة وفق النموذج التقويميالبيانات

ا/داة عن ماذا ابحث الجزء من النموذج

فيديو
ما يقوله ويفعله المعلم أثناء 

الدرس
أفعال المعلم

فيديو
وأعمال الط#ب الكتابية

أفعال الط#ب خ#ل  -١
اCنشطة الموجھة لھم

ظاھريا (مدى ا;نھماك  -٢
)وذھنيا

أفعال الط	ب

أسئلة مكتوبة فردية نھاية 
الدرس، وبعد نھاية البرنامج 

ككل

معرفة المحتوى العلمي، 
ومدى الفھم

التعلميةالمخرجات 



كيف استخرجت البيانات من الفيديو

تتبع أفعال المعلمين والط#ب لكل ) ربما مستحيل(لكونه من الصعب ١.
جزئية في التدريس، فقد حددت سبع خصائص رئيسية للوحدة 
التدريسة، والتي تمثل القرارات التصميمية الجوھرية المؤثرةالتدريسة، والتي تمثل القرارات التصميمية الجوھرية المؤثرة

حددت اCنشطة التنفيذية المتعلقة بكل خاصية٢.

المعلمون والط#ب لكل خاصية من واقع الفيديو  بهقمت بوصف ما قام ٣.
والتواصل الفظي، ودعمت ذلك بأعمال الط#ب الكتابية

، وما كان ينبغي بهقدمت حكم تقويمي يحدد مدى التطابق بين ما قاموا ٤.
بهأن يقوموا 



مراحل استخدام الفيديو

مرحلة التصوير�

مرحلة ا;ختيار�مرحلة ا;ختيار�

مرحلة التحليل والعرض�



مرحلة التصوير

:بـتتضمن قرارات عملية ترتبط بطبيعة وأسئلة البحث، وتتصل �
)نوع الكاميرا والصوت، ضريبة التقنية المتقدمة(التقنية المستخدمة في التصوير �

).المعلم، الطالب، كليھما: على من سترّكز(موقع التقنية المستخدمة �

كلھا بما فيه بدايات ونھايات الدرس، أم أجزاء متفرقة منه، ھل (ماذا سأصور  كلھا بما فيه بدايات ونھايات الدرس، أم أجزاء متفرقة منه، ھل (ماذا سأصور �
)سيكون ھناك تكبير وتصغير

)التأكد من الجودة، التوثيق الزمني(وظيفة الباحث أثناء التصوير �
.التوثيق المباشر للتصوير�
.تقليل مشوشات التصوير�



مرحلة االختيار

).بسبب الجھد والوقت والتكلفة(نادرا أن يحلل الباحث كل ما تم تصويره �
.يتم النظر للدرس كأحداث متنوعة�
.عليك تحديد اCحداث التي ستحللھا، تعريف الحدث وحدوده� .عليك تحديد اCحداث التي ستحللھا، تعريف الحدث وحدوده�
.طول الحدث يختلف حسب طبيعته وتعريف الباحث له�

بناء مفھوم علمي عبر عدد من الحصص : Macroeventحدث طويل �
الدراسية، ويتضمن أحداث أصغر تبدأ من التھيئة، البناء، التأكد من الفھم، 

.الخ...التطبيق 
عرض المعلم للفكرة، أسئلة المعلم ا;ستھ#لية، استجابة الط#ب، : حدث صغير�

المعلم في عرض فكرة  استراتيجيةتواصل المعلم والطالب في فكرة محددة، 
.الخ...محددة



قضايا في االختيار
ھناك انتقائية وتبسيط لما يحدث في الصف، وھناك إھمال متعّمد للتفاصيل �

.الدقيقة الموجودة ضمن حدث ما

كلما كنت اكثر عمقا كلما كنت أفضل في تحديد (ا;نتقاء محدد بإدراك الباحث �
أھمية ا;ط#ع على اCدب التربوي، ومناقشة ما اخترته مع : ما تختار
.وما يتضمنه التسجيل المتوّفر لدي، وأسئلة البحث المحددة سلفا) ا=خرين .وما يتضمنه التسجيل المتوّفر لدي، وأسئلة البحث المحددة سلفا) ا=خرين

أنفق وقتا كثيرا في تحديد ما ھو الحدث، مبرر اختيار الحدث، المدى الزمني �
وھذا مھم في الحكم على جودة البحث ومدى . للحدث، ما ; يتضمنه الحدث

.موثوقيته
غير منتھية بزمن بل يمكن أن توّسع وتضّيق خ#ل المراحل  ا;نتقاءعملية�

.ال#حقة من البحث، والبحث عموما ليست عملية خطية تسير في طريق واحد



أساليب االختيار
:ھناك نمطين رئيسيين�

تنظر ل0حداث التي تحللھا في ضوء توّجه نظري راسخ : من الجزء للكل�
ھذا اQطار التصنيفي قد تكون أنت . لديك أو إطار تصنيفي محدد سلفا

أو أعده باحثين آخرين واستخدمته في ) عادة من بحوث سابقة(أعددته  أو أعده باحثين آخرين واستخدمته في ) عادة من بحوث سابقة(أعددته 
.وتختار مقاطع من الفيديو تتناسب وتتضمن ما تريد بحثه.  بحثك

ليس ھناك توّجه أو افتراض نظري محدد مسبقا بل : من الكل للجزء�
ھناك أسئلة عامة في الذھن، فيركز الباحث على كل ما لديه من تسجيل 

كخطوة مبدئية ثم التعمق المبدئي في بعض اCجزاء، ويقترح أسلوب 
المشاھدات الجماعية المتكررة



مرحلة التحليل والعرض

النظرية، أسئلة البحث، البيانات المتوفرة لديك،  منطلقاتك:  بـيتأثر �
و; بد أن يوّضح الباحث . الزمن المتاح، ومدى توّفر المصادر المالية

.كيف تم تحديد خيارات التحليل بناء على ھذه العوامل

والخلف وليست عملية تنتھي من  ل0مامالتحليل عملية تكرارية مت#حقة �
.المرة اCولى.المرة اCولى

وضوح منھجك وتطور تفكيرك والمشك#ت التي واجھتك فيما تم عمله �
للوصول إلى التفسيرات فيما حللته وا;ستنتاجات التي بنيتھا؛ مؤثر في 

جودة البحث

التھيئة
استخراج 
البيانات

تحويل المرئي 
إلى مكتوب

التصنيف
عرض 
النتائج



التهيئة للتحليل
:أبدأ بأسئلة توّجه التحليل وفي نفس الوقت كن منفتحا لما ھو خارج عنھا�
وھذه اCسئلة مستقاة من اCدب التربوي ومن م#حظاتي وتوقعاتي الشخصية  

فائدة ھذه اCسئلة أنھا تحفظ الباحث من . ومعرفتي بالبيانات الموجودة لدي
.الضياع داخل التفاصيل المتضمنة في الفيديو

:  مشاھدة فّعالة استراتيجاتتطوير �
.في المشاھدة ومحاولة التفسير التشاركية�
.العصف الذھني لما يمكن أن يتضمنه الحدث مما له صلة باCسئلة�
.تحديد ورصد مما ھو منسجم أو غير منسجم مع اCسئلة الموّجھة�
.، صوت فقط، رؤية فقطتبطئةتسريع، �
.مشاھدة جماعية لتحديد مدى إمكانية التوافق في م#حظة نمط ما�
.إشراك الفئة المستھدفة بدون توجيھھم نحو شيء محدد�



استخراج البيانات تحليلها

:ھناك ث#ثة أساليب رئيسة�

عندما ينطلق الباحث من افتراضات محددة: الجزء للكل�

ليس ھناك افتراضات محددة بل توجھات نظرية عامة: الكل للجزء� ليس ھناك افتراضات محددة بل توجھات نظرية عامة: الكل للجزء�

المحتوى المرتبط بتحليل محتوى تدريسي محدد: مباشر�
تحدد ما ستحلله وإظھار اCنماط : داخل كل أسلوب استخدام التمثي#ت الوسيطة�

تحدد أنماط ;حظناھا في : التمثي#ت الفّعالة. (المتكررة عبر عدة أحداث أو مقاطع
التسجي#ت محل الدراسة وتغطي عدة موضوعات، وتتضمن العناصر الرئيسة في 

).الفئة المستھدفة، ونستطيع اعتبارھا عينة ممثلة للحدث اCكبر

تحديد ما ستحولّه لنص لتحليله بشكل أعمق، وقد تضّمن بعضه ;حقا في عرض �
.النتائج



تحويل التسجيل لنص مكتوب

ما سيحّول لنص سيكون كما قيل أو وصف لما حدث، ويكون بقلم �
.الباحث

وھو عملية دورية حتى يصل الباحث لقناعة أن ما كتبه يمّثل نق# �
.أمينا لما في الحدث الذي تم تصويره.أمينا لما في الحدث الذي تم تصويره

يمكن تشبيه ذلك (ليس ھناك إمكانية لتحويل كل ما تشاھده إلى نص �
)الموقع-بـ الخريطة

)الساعة تحتاج حدود خمس ساعات للمتمّرس(عملية مكلفة وطويلة �
.ھناك رموز متفق عليھا في تحويل المرئي والمسموع إلى نص�



التصنيف
.يعتمد على المنھجية العلمية الملتزمة بالم#حظة المنضبطة�

ھذا يتطلب تطوير خطة تصنيف تتضمن تعريفات واضحة بحيث يمكن �
لباحثين مختلفين الوصول لنفس ا;ستنتاجات لو طّبقوا نفس الخطة 

.التصنيفية.التصنيفية
.ليس المقصود التحويل الكمي للبيانات والتحلي#ت الكيفية�

عدة حا;ت (، )كرة الثلج(التطوير المستمر للتفسيرات خ#ل اCحداث �
تنتھي بتفسيرات، رؤية أحداث جديدة وإضافة أبعاد أخرى للتفسيرات، 

)وقد يستلزم ذلك أيضا تطوير خطة التصنيف
.ليس ھناك قراءة واحدة صحيحة، بل ھناك تفسيرات متعددة�



عرض النتائج

.; تكتفي بالعرض الكمي�

.استخدام مقاطع نصية مناسبة تدعم تفسيراتك�

.جداول ومقارنات�
.وربما صور ثابتة�

التوازن بين العمق في العرض وتمكين القارئ من رؤية الصورة �
.الكبيرة



المعينات التقنية
التجزئة، التحويل إلى نص وربطه بالفيديو، التنظيم، : مفيدة جدا في�

التعليق وربطه بالفيديو، التصنيف، الربط بين المصنفات، إمكانية 
.البحث بالكلمات الرئيسة، المشاركة، العرض

)تجارية ومجانية(مواقع انترنت وبرامج كمبيوتر  )تجارية ومجانية(مواقع انترنت وبرامج كمبيوتر �
وتتقبل الكتابة ) Nvivo, Atlas.ti(برنامجين  للويندوزمن أشھرھا �

.العربية



NVivo 9



ATLAS.ti



أخالقيات استخدام الفيديو
:@ بد أن يدرك ويعرف المشاركون�

الھدف من البحث�

المخاطر�

المخرجات المتوقعة من البحث المخرجات المتوقعة من البحث�

مشاركتھم تطوعا منھم فقط�

ا;نسحاب متى شاءوا�

ضرورة تلبية رغباتھم في الخصوصية والسرية�

الموافقة الخطية�

مشاركة الوالدين في قرار الموافقة عند الحاجة�



...ختاما
:النجاح في استخدام الفيديو يعتمد على�

منطلقات نظرية ومنھجية قوية وإ; سيكون ديكور أو يعارض نتائج أخرى في �
داخل البحث

التخطيط المسبق وإ; الوقوع في التأسف على ما لم تحصل عليه أو الفوضى �
فيما حصلت عليهفيما حصلت عليه

التوازن بين خطط ا;ختياروالتحليل والمرونة وا;نفتاح على ما يخرج عنھا، �
وإ; ستكون روتيني وتقليدي

المحاكمة المستمرة للتفسيرات وا;ستنتاجات وإ; ستكون سھلة ا;ختراق�

التطوير والمراجعة المستمرة والدورانية لتطوير التحليل وا;ستنتاج وإ; �
سيكون سطحيا
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