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الُمـسـتَخـلَص  

هدفــت هــذه الدراســة الــى التعــرف علــى نمــط مشــاهدة الفيديوهــات التعليميــة مــن قبــل طلبــة الطــب 
ــم الدراســي.  ــى تحصيله ــا عل ــم حــول أثره ــة وتصوراته ــة والسادس ــنوات الرابع ــي الس البشــري ف
للتحقــق مــن أهــداف الدراســة، تــم اســتطالع اراء الطلبــة حــول دور مشــاهدة الفيديوهــات التعليميــة 
ــادر  ــى مص ــرف عل ــم التع ــا ت ــة. كم ــة والعملي ــات النظري ــي االمتحان ــل ف ــم، والتحصي ــى التعل عل
الفيديوهــات التــي يعتمــد عليهــا الطلبــة وأكثــر المواضيــع الطبيــة التــي يشــاهدون فيديوهــات تعليميــة 
حولهــا. تكونــت عينــة الدراســة مــن )287( طالبــا وطالبــة مــن طلبــة الســنتين الرابعــة والسادســة، 
ــاث.  ــن اإلن ــور، و)%62.2( م ــن الذك ــع )%37.8( م ــت )%25.74(، وبواق ــاركة بلغ ــبة مش بنس
ــى  ــاعدتهم عل ــي مس ــاهمت ف ــة س ــات التعليمي ــأن الفيديوه ــا ب ــن اعتقاده ــة ع ــة الطلب ــرت غالبي عب
اســتيعاب المفاهيــم )%93.4(، جعلــت الدراســة أســهل )%94.1( وأكثــر متعــة )%81.5(. أضــاف 
ــات  ــي االمتحان ــم ف ــين ادائه ــي تحس ــاهمت ف ــات س ــأن الفيديوه ــاركين ب ــن المش ــواد األعظــم م الس
الخاصــة بقيــاس المهــارات المهنيــة )%90.8( واالمتحانــات الكتابيــة )%77.1(. عندمــا ســألنا 
الطلبــة عــن ثقتهــم بمضمــون الفيديوهــات، عبــر معظمهــم عــن ثقتهــم بمحتواهــا )%68.3( وخاصــة 
ــة، جــاء  ــة الســنة الرابع ــات )%86.6(. بالنســبة لطلب ــل الجامع ــدا مث ــو معتم إذا كان مصــدر الفيدي
ــم التشــريح فــي المرتبــة األولــى مــن حيــث نســبة المشــاهدة )%31.03(، تــاله علــم األمــراض  عل
)%23.65( ثــم علــم وظائــف األعضــاء)%23.32(. فــي المقابــل جــاءت فيديوهــات الطــب الباطنــي 
علــى رأس قائمــة المــواد التــي يفضــل طلبــة الســنة السادســة مشــاهدة فيديوهــات حولهــا )37.56%(، 
تلتهــا الجراحــة العامــة )%22.62( ثــم النســائية والتوليــد )%12.67(. أشــارت غالبيــة الطلبــة 
المســتطلعة آراؤهــم الــى اعتقادهــم بفعاليــة مشــاهدة الفيديوهــات التعليميــة فــي تســهيل عمليــة التعلــم 

ــات. وتحســين األداء فــي االمتحان
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مقدمة الدراسة
يشــهد العالــم فــي الوقــت الحاضــر الكثيــر مــن التطــورات والتغيــرات المتســارعة فــي مجــال 
التكنولوجيــا، التــي ربمــا لهــا أثــر كبيــر علــى المجتمــع بشــكل عــام وعلــى الطلبــة بصــورة خاصــة. 
مــن أهــم هــذه التطــورات فــي عالــم األنترنــت، شــيوع إســتخدام الشــبكات اإلجتماعيــة، ومنهــا »فيــس 
بــوك«، »تويتــر«، و»يوتيــوب«. علــى الرغــم مــن أن هــذه المواقــع أنشــئت فــي األســاس للتواصــل 
ــة التعليميــة وذلــك بوضــع ــد ليشــمل تطويــر العملي اإلجتماعــي بيــن األفــراد؛ إال أن إســتخدامها إمت
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AGJSR ــب ــت الطال ــن وق ــتفادة م ــد اإلس ــات بقص ــذه المنص ــى ه ــة عل ــة للطلب ــطة التعليمي ــج واألنش البرام
وتنميــة شــخصيته؛ فالعمليــة التعليميــة ليســت مجــرد تلقيــن للــدارس فقــط وإنمــا هــي عمليــة 
تربويــة نشــطة لهــا أهــداف واضحــة تســعى لبنــاء شــخصية الطالــب مــن جميــع النواحــي، 
فــي صقــل  يســاعد  إذ  شــخصيته،  جوانــب  جميــع  بيــن  والتكامــل  التــوازن  إيجــاد  ومحاولــة 
مهــارات الطالــب والمعلــم فــي الوصــول إلــى المعلومــات وتبادلهــا فــي الغــرف الصفيــة مــن 
 .)Al-Abdallat, 2018( والفعاليــات  األنشــطة  فــي  الطلبــة  ودمــج  التواصــل  تحســين  أجــل 

أدى اإلســتخدام غيــر المســبوق لمنصــات التواصــل اإلجتماعــي فــي التواصــل بيــن األفــراد، وســهولة 
ــي  ــم الطب ــي التعلي ــائل ف ــذه الوس ــف ه ــة توظي ــروز إمكاني ــى ب ــات، إل ــات والبيان ــارك المعلوم تش
ــل  ــائل التواص ــا، ألن وس ــور منطقي ــذا التص ــدو ه ــى، يب ــة األول )Tackett et al, 2018(. للوهل
ــي: فهــي تحظــى  ــم الطب ــي مســاندة التعلي ــا ف ــرة تضمــن فعاليته ــات كثي ــع بمواصف اإلجتماعــي تتمت
بالقبــول واإلنتشــار لــدى شــريحة واســعة مــن األجيــال الشــابة. كمــا أنهــا تتميــز بأنهــا عابــرة 
ــن  ــن أماك ــر ع ــض النظ ــا بغ ــتفادة منه ــا واإلس ــول إليه ــة الوص ــتطيع الطلب ــي يس ــدود وبالتال للح
ــك  ــفاف وذل ــادي وش ــم بشــكل حي ــة التقيي ــائل إمكاني ــذه الوس ــح ه ــك، تتي ــى ذل ــة إل ــم. إضاف تواجده
ــول  ــة الوص ــة، وإمكاني ــن جه ــات م ــذه المنص ــا ه ــي توفره ــتخدام الت ــاءات اإلس ــالل إحص ــن خ م
.)Al-Abdallat, 2018( ــرى ــة أخ ــن جه ــم م ــى آرائه ــول عل ــاً للحص ــتركين الكتروني ــى المش إل

مــن أكثــر وســائل التواصــل اإلجتماعــي إســتخداماً فــي مشــاهدة ومشــاركة الفيديوهــات موقــع 
»يوتيــوب« الــذي انشــئ فــي عــام )2005( واســتحوذت عليــه شــركة “جوجــل” العمالقــة فــي العــام 
التالــي. للداللــة علــى شــيوع إســتخدام »يوتيــوب«، يكفــي أن نعلــم أنــه فــي كل دقيقــة يشــاهد األفــراد 
ــار  ــا ملي ــوب” حالي ــوق عــدد مشــتركي “يوتي ــا يف ــع، بينم ــذا الموق ــي ه ــن )300( ســاعة ف ــر م أكث
ــى اإلطــالق.  ــر وســائل التواصــل اإلجتماعــي إســتخداما عل ــن أكث ــه واحــداً م ــا يجعل مشــترك، مم
أظهــرت الدراســات الحديثــة أن نصــف مســتخدمي “يوتيــوب” هــم مــن جيــل الشــباب الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم بيــن )24-18( عامــا، وهــي ذات الفئــة العمريــة التــي ينتمــي إليهــا طلبــة الطــب 
ــي  ــة الطــب البشــري ومدرســيهم ف البشــري. الباحــث Rapp وزمــالؤه قامــوا بإســتطالع آراء طلب
مســاق التحضيــر الجراحــي الــذي يــدرس مــن قبــل قســم الجراحــة التابــع لجامعــة أيــوا فــي الواليــات 
ــم  ــروا بأنه ــاتذة أق ــن األس ــة و)%83( م ــن الطلب ــق أن )%95( م ــد الفري ــة. وج ــدة االمريكي المتح
ــي الدراســة، أن المصــدر  ــة حــول هــذا المســاق. أضــاف المشــاركون ف شــاهدوا فيديوهــات تعليمي
 .)Rapp et al, 2016( )86%( ”الفيديوهــات كان موقــع “يوتيــوب الرئيســي لهــم لمشــاهدة 
ورغــم ســهولة إســتخدام منصــة »يوتيــوب« إال أن المعضلــة األساســية تكمــن فــي مــدى دقــة 
ــر.  ــى حــد كبي ــوى إل ــي المحت ــق ف ــع لوســائل التدقي ــر الموق ــث يفتق ــا، حي ــتقاة منه ــات المس المعلوم
ــة فــي  ــة الدموي ــب واألوعي ــق بالقل ــوى المتعل ــة المحت ــي قامــوا بمقارن ــه البحث الباحــث Azer وفريق
ــدم  ــة التق ــث مواكب ــن حي ــك م ــوب« وذل ــة »يوتي ــى منص ــوى عل ــس المحت ــع نف ــة م ــب الطبي الكت
العلمــي، ســهولة الوصــول إلــى المعلومــات وبســاطة طــرح المفاهيــم. وجــد الفريــق أن »يوتيــوب« 
ــام  ــرى، ق ــة أخ ــي دراس ــة )Azer, 2014(. ف ــة التعليمي ــن الناحي ــول م ــوق ومقب ــدر موث ــو مص ه
الباحــث Nour وزمــالؤه بدراســة دقــة المعلومــات المتوفــرة علــى منصــة »يوتيــوب« حــول الذهــان 
الحــاد فــي مرضــى الفصــام وذلــك مــن خــالل عــرض مجموعــة مــن الفيديوهــات علــى أخصائييــن 
ــون أن )%85( مــن  ــا. وجــد الباحث ــي تحتويه ــات الت ــة المعلوم ــد مــن دق ــي الطــب النفســي، للتأك ف



AGJSR المعلومــات الموجــودة فــي الفيديوهــات كانــت دقيقــة )Nour et al, 2017(. دراســات أخــرى 
ــودة  ــات الموج ــي الفيديوه ــا ف ــخيصها وعالجه ــراض وتش ــع األم ــي م ــة التعاط ــرت أن طريق أظه
علــى »يوتيــوب« قــد ال تكــون بأســلوب منهجــي واضــح، ممــا يخلــق نوعــا مــن اإلربــاك فــي فهــم 
.)Hossler and Conroy, 2008( المعلومــات المتعلقــة باألمــراض لــدى جمهــور المشــاهدين

ــنة  ــة الس ــدى طلب ــة ل ــات التعليمي ــاهدة الفيديوه ــر مش ــى أث ــرف عل ــى التع ــة إل ــذه الدراس ــت ه هدف
باإلضافــة  العربــي،  الخليــج  فــي جامعــة  البشــري  الطــب  فــي تخصــص  الرابعــة والسادســة 
تصوراتهــم  ومعرفــة  الطلبــة  يشــاهدها  التــي  الفيديوهــات  مصــادر  علــى  التعــرف  إلــى 
وجهــة  مــن  الدراســي،  والتحصيــل  المفاهيــم  إســتيعاب  علــى  وأثرهــا  مصداقيتهــا  حــول 
نظرهــم. وتكمــن أهميــة الدراســة الحاليــة فــي توفيــر تغذيــة راجعــة عــن جــدوى إســتخدام 
الفيديوهــات التعليميــة فــي التعلــم، ممــا يســاهم فــي رفــع مســتوى جــودة العمليــة التعليميــة.

طرق الدراسة
الموافقة األخالقية

قبــل البــدء فــي جمــع البيانــات، قــام فريــق البحــث بالحصــول علــى موافقــة رســمية حســب 
ــتبانة  ــع اإلس ــل توزي ــي. قب ــج العرب ــة الخلي ــي جامع ــة ف ــالق الطبي ــة األخ ــل لجن ــن قب ــول م األص
ــة  ــتخدام مطوي ــة بإس ــداف الدراس ــرح أه ــق بش ــام الفري ــة، ق ــي الدراس ــاركين ف ــة المش ــى الطلب عل
ــى نمــوذج  ــى المشــاركة فــي الدراســة طلــب منهــم التوقيــع عل ــة الذيــن وافقــوا عل معلومــات. الطلب
ــح  ــث من ــة، بحي ــة اإلســم وطوعي ــت مجهول ــي الدراســة كان ــى المشــاركة. المشــاركة ف ــة عل الموافق
المشــاركون فرصــة اإلنســحاب مــن الدراســة فــي أي وقــت ودون الحاجــة إلــى إعطــاء أي تبريــر. 
ــم. ــى تقييمه ــر عل ــا أي أث ــن له ــم يك ــة ل ــن الدراس ــحاب م ــاركة أو اإلنس ــم بالمش ــا أن  خياره كم

 
اعدادات الدراسة

تمنــح كليــة الطــب والعلــوم الطبيــة التابعــة لجامعة الخليــج العربي الشــهادة الجامعية األولــى في الطب 
البشــري. فــي كل عــام تقــوم الكليــة بقبــول حوالــي )200( طالبــاً وطالبة مــن مواطنــي ومقيمي مجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة. الخطــة الدراســية فــي كليــة الطــب والعلــوم الطبيــة مقســمة إلــى ثالثــة 
أقســام: المرحلــة األساســية ومدتهــا ســنة واحــدة وتشــتمل علــى مســاقات علميــة أساســية مثــل الفيزيــاء 
الطبيــة، علــم األحيــاء، علــم االجتمــاع، علــم النفــس، علــم األوبئــة واإلحصــاء الحيــوي، وغيرهــا. 
المرحلــة قبــل الــدورات اإلكلينيكيــة، ومدتها ثالث ســنوات )الســنة الثانية إلى الرابعــة( وفيها يتم طرح 
مســاقات مبنيــة علــى النظــام المتكامــل والمتداخــل أفقيــا وعموديــاً، المرتكــز علــى الطالــب، الموجــه 
نحــو المجتمــع والمبنــي علــى حــل المعضــالت. فــي هــذه المرحلــة مــن البرنامــج تتــم عمليــة التعلم في 
مجموعــات صغيــرة. إضافــة إلــى ذلــك، يقــوم أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الكليــة بإلقــاء محاضــرات 
مركــزة ومتداخلــة تغطــي الجوانــب النظريــة فــي مجموعــة واحــدة كبيــرة مــن الطلبــة. أمــا الجوانــب 
العمليــة مــن المنهــاج، فيتــم طرحهــا مــن خــالل المختبرات العلمية وجلســات تعليــم المهــارات المهنية. 
ــا ســنتان )الســنة الخامســة والسادســة(  ــة: ومدته ــدورات اإلكلينيكي ــة ال ــة هــي مرحل ــة الثالث المرحل
وفيهــا يمــر الطلبــة علــى الــدورات اإلكلينيكيــة فــي المشــافي المرتبطــة بالجامعــة. تقييــم الطلبــة خــالل 
البرنامــج يقــوم علــى إمتحانــات كتابيــة، عمليــة )مختبريــة(، وإمتحانــات قيــاس المهــارات المهنيــة. 



AGJSRمجتمع وعينة الدراسة
ــات الســنة الرابعــة والسادســة لتخصــص الطــب  ــع طــالب وطالب تكــون مجتمــع الدراســة مــن جمي
البشــري فــي جامعــة الخليــج العربــي  والبالــغ عددهــم )369( طالبــاً وطالبــة وفقــاً إلحصــاءات دائــرة 
القبــول والتســجيل للعــام األكاديمــي ) 2018- 2019(. أمــا عينــة الدراســة فتكونــت مــن )287( طالباً 
وطالبــة، بواقــع )170( طالبــاً وطالبــة من طلبة الســنة الرابعــة، و)117( طالباً وطالبة من طلبة الســنة
ــار هاتيــن  ــم إختي ــة الدراســة مــا نســبته )%77.8( مــن مجتمــع الدراســة.  ت السادســة، ومثلــت عين
المجموعتيــن بطريقــة عشــوائية. تــم إختيــار طلبــة الســنة الرابعــة لكونهــا هــي الســنة األخيــرة مــن 
مرحلــة مــا قبــل الــدورات اإلكلينيكيــة، وكذلــك إختيــار طلبــة الســنة السادســة لكونهــا هــي األخيــرة 
فــي مرحلــة الــدورات اإلكلينيكيــة، ممــا أعطــى فريــق البحــث فرصــة للمقارنــة بيــن توجهــات الطلبــة 

خــالل المرحلتيــن. 

أداة الدراسة
لتحقيــق أهــداف الدراســة وجمــع البيانــات المطلوبــة لإلجابــة عــن أســئلة الدراســة، تــم إعــداد إســتبانة 
تعبــأ ذاتيــا وذلــك بعــد اإلطــالع علــى األدب النظــري والدراســات الســابقة ذات الصلــة. وتــم صياغــة 
الفقــرات بصورتهــا النهائيــة والتــي تركــز علــى رأي الطلبــة حــول أثــر مشــاهدة الفيديوهــات 
التعليميــة علــى عمليــة التعلـّـم، إســتيعاب المفاهيــم النظريــة والمهــارات المهنيــة والمخبريــة، وأدائهــم 
فــي اإلمتحانــات النظريــة والعمليــة، باإلضافــة إلــى التعــرف علــى مصــادر الفيديوهــات التــي يعتمــد 
ــا.  ــة حوله ــة لمشــاهدة فيديوهــات تعليمي ــي ســعى الطلب ــة الت ــع الطبي ــر المواضي ــة وأكث ــا الطلب عليه
وتــم إعطــاء كل فقــرة مــن فقــرات اإلســتبانة وزنــاً وفــق ســلم متــدرج خماســي لقيــاس رأي الطلبــة 
)أعــارض بشــدة، أعــارض، ال أعلــم، أوافــق أو أوافــق بشــدة( وأعطيــت األوزان التاليــة )1، 2، 3، 

4، 5( علــى الترتيــب. إضافــة إلــى ذلــك تــم جمــع معلومــات حــول جنــس الطالــب وجنســيته. 

صدق وثبات اإلستبيان
تــم التحقــق مــن صــدق اإلســتبيان بصورتــه األوليــة مــن خــالل عرضــه علــى مجموعــة مــن الطلبــة 
للتحقــق مــن مــدى وضــوح الفقــرات ومناســبتها، ووفقــا لمالحظــات الطلبــة وإستفســاراتهم تــم وضــع 
ــم التأكــد مــن  ــه. كمــا ت ــى فقرات ــة بعــد إجــراء بعــض التعديــالت عل ــه النهائي اإلســتبيان فــي صورت
ثبــات اإلســتبيان بإســتخدام معامــل كرونبــاخ الفــا وذلــك مــن خــالل تطبيقــه علــى عينــة إســتطالعية 
مــن طلبــة الطــب البشــري فــي الجامعــة بلــغ عددهــا )35( طالبــاً وطالبــة بواقــع )19( طالبــاً وطالبــة 
مــن طلبــة الســنة الرابعــة، و)16( طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة الســنة السادســة. أشــارت النتائــج بــأن 
ــرات اإلســتبانة  ــى أن فق ــا يشــير إل ــغ )0.82( مم ــرات اإلســتبانة بل ــا لفق ــاخ الف قيمــة معامــل كرونب

إمتــازت بدرجــة ثبــات مناســبة ألغــراض الدراســة الحاليــة.

 التحليل اإلحصائي
ــا بإســتخدام  ــا إحصائي ــات وتحليله ــغ البيان ــم تفري ــة الدراســة، ت ــراد عين ــن أف ــات م ــع البيان ــد جم بع
ــة عــن  ــداف الدراســة واإلجاب ــن أه ــق م ــم )26(. للتحق ــي SPSS اإلصــدار رق ــج االحصائ البرنام
 Chi-Square أســئلتها، تــم حســاب التكــرارات والنســب المئويــة، وتــم إســتخدام اختبــار مربــع كاي

للكشــف عــن الفــروق فــي النســب بيــن متغيــرات الدراســة. 



AGJSR نتائج الدراسة
ــاً  ــم )196( طالب ــغ عدده ــة والبال ــنة الرابع ــة الس ــوع طلب ــن مجم ــه م ــة أن ــج الدراس ــرت نتائ أظه
ــغ  ــا بل ــلء اإلســتبانة )170( )نســبة االســتجابة %86.7( )جــدول 1(. بينم ــى م ــق عل ــة، واف وطالب
ــوا  ــن وافق ــة، الذي ــاً وطالب ــي )173( طالب ــم االجمال ــة، وعدده ــنة السادس ــن الس ــة م ــوع الطلب مجم
علــى المشــاركة فــي الدراســة )117( )نســبة الموافقــة علــى المشــاركة %67.6(. كمــا يتضــح مــن 
البيانــات بأنــه مــن مجمــوع المشــاركين فــي الدراســة، بلغــت نســبة طلبــة الســنة الرابعــة )59.2%(، 
بينمــا بلغــت نســبة طلبــة الســنة السادســة )%40.8( مــن بيــن مجمــوع المشــاركين، بلغــت 
نســبة الطلبــة الذكــور )%37.8(، فــي حيــن بلغــت نســبة الطالبــات اإلنــاث )%62.2(. أمــا 
أفــراد عينــة  الطلبــة  بــأن  البيانــات  للمشــاركين، يتضــح مــن  البلــدان األصليــة  فيمــا يخــص 
الدراســة ينتمــون لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي التاليــة: مملكــة البحريــن )%42.2(، دولــة 
.)4.9%( عمــان  وســلطنة   ،)22.6%( الســعودية  العربيــة  المملكــة   ،)28.6%( الكويــت 

المتغيــرات. لبعــض  وفقــاً  الدراســة  عينــة  أفــراد  توزيــع   )1( جــدول 
التكرار )n)  النسبة المئوية )%)  المتغير

     السنة الدراسية                                                                                              
59.2 170 رابعة
40.8 117 سادسة

الجنس                                                                                               
38.0 109 الذكور
62.0 178 اإلناث

الجنسية                                                                                              
22.6 65 سعودي
42.2 121 بحريني
28.6 82 كويتي
4.9 14 ُعماني
1.7 5 أخرى

ــم  ــى التعل ــة عل ــات التعليمي ــاهدة الفيديوه ــر مش ــي أث ــاركين ف ــة المش ــآراء الطلب ــق ب ــا يتعل ــا فيم أم
ــأن  ــا ب ــن المشــاركين عــن إعتقاده ــى م ــة العظم ــرت الغالبي ــل الدراســي )جــدول 2(، عب والتحصي
الفيديوهــات التعليميــة ســاهمت فــي مســاعدتهم علــى إســتيعاب المفاهيــم )%93.4(، جعلــت الدراســة 
أســهل )%94.1( وأكثــر متعــة )%81.5(. عنــد ســؤال الطلبــة عن أثر مشــاهدة الفيديوهــات التعليمية 
ــات  ــأن الفيديوه ــم ب ــة، أجــاب الســواد األعظــم منه ــة والعملي ــات النظري ــي اإلمتحان ــم ف ــى أدائه عل
ســاهمت فــي تحســين أدائهــم فــي اإلمتحانــات الخاصــة بقيــاس المهــارات المهنيــة )90.8%(، 
واإلمتحانــات الكتابيــة )%77.1(. فــي المقابــل عبــر نصــف المســتطلعة آراؤهــم عــن إعتقادهــم بــأن 
مشــاهدة الفيديوهــات حســنت مــن أدائهــم فــي اإلمتحانــات العمليــة )%54.4(. لــدى ســؤال الطلبــة 
ــب أو ملخصــات  ــن الكت ــة م ــة والدراس ــات التعليمي ــاهدة الفيديوه ــن مش ــع بي ــي الجم ــم ف عــن رأيه
المحاضــرات، أجــاب معظمهــم باإليجــاب )%93.3(. بالنســبة للصعوبــة التــي يواجههــا المشــاركون 
فــي إختيــار الفيديوهــات المناســبة، أقــر )%44.4( منهــم بأنهــم يواجهــون صعوبــة فــي ذلــك.



AGJSR عنــد ســؤال الطلبــة عــن ثقتهــم بمضمــون الفيديوهــات التــي يشــاهدونها، عبــرت غالبيتهــم عــن ثقتهــم 
بالمحتــوى )%68.3(، وخاصــة إذا كان مصــدر الفيديــو موثوقــا مثــل الجامعــات )%86.6(. لــدى 
ســؤال الطلبــة عــن رأيهــم بإنشــاء قنــوات طبيــة تعليميــة فــي الجامعــة، عبــرت الغالبيــة العظمــى منهــم 
ــر مــن نصــف المســتطلعة  ــر أكث ــرا، أق ــراح بنســبة بلغــت )%82.4(. أخي ــذا اإلقت عــن تأييدهــم له
آراؤهــم بأنهــم يقومــون بالتفاعــل مــع معــدي ومشــاهدي الفيديوهــات )%51.2( بينمــا أضــاف أكثــر 
مــن ثلثــي الطلبــة المشــاركين بأنهــم يقومــون بمشــاركة الفيديوهــات المفيــدة مــع زمالئهــم )77.7%(.

جدول )2( نمط وتصورات طلبة الطب البشري المتعلقة بأثر مشاهدة الفيديوهات التعليمية
 مستوى
الداللة

السنة السادسة
)ن=117(

السنة الرابعة
)ن=170) 

نص الفقرة الرقم

 غير
موافق
n (%(

محايد
n (%(

موافق
n (%(

 غير
موافق
n (%(

محايد
n (%(

موافق
n (%(

0.054 21
)17.9(

44
)37.6(

52
)44.4(

16
)9.4(

59
)34.7(

95
)55.9(

اتفاعل غالبا مع معدي ومشاهدي الفيديوهات 1

0.803 6
)5.1(

19
)16.2(

92
)78.6(

7
)4.1(

32
)18.8(

131 
)77.1(

 اقــوم بمشــاركة فيديوهــات تعليميــة اجدهــا مفيــدة مــع
زمالئي

2

0.492 1
)0.9(

8
)6.8(

108 
)92.3(

3
)1.8(

7
)4.1(

160 
)94.1(

علــى تســاعدني  التعليميــة  الفيديوهــات   مشــاهدة 
المفاهيــم اســتيعاب 

3

0.451 0
)0(

7
 )6.0(

110
)94.0(

2
)1.2(

8
)4.7(

160
)94.1(

الدراســة جعلــت  التعليميــة  الفيديوهــات   مشــاهدة 
اســهل

4

0.083 1
)0.9(

26
)22.2(

90
)76.9(

4
)2.4(

22
)12.9(

144 
)84.7(

الدراســة جعلــت  التعليميــة  الفيديوهــات   مشــاهدة 
ــة ــر متع اكث

5

0.126 1
)0.9(

29
)24.8(

87
)74.4(

6
)3.5(

29
)17.1(

132 
)79.0(

 مشــاهدة الفيديوهــات التعليميــة ســاهمت فــي تحســين
ادائــي فــي اإلمتحانــات الكتابيــة

6

0.099 0
)0(

6
)5.1(

111 
)94.9(

3
)1.8(

17
)10.0(

147 
)86.5(

فــي ســاهمت  التعليميــة  الفيديوهــات   مشــاهدة 
 تحســين ادائــي فــي امتحانــات قيــاس المهــارات

Professional skills

7

0.000 7
)6.0(

35
)29.9(

75
)64.1(

38
)22.9(

49
)29.5(

79
)47.6(

 مشــاهدة الفيديوهــات التعليميــة ســاهمت فــي تحســين
OSPE/OSCE ادائــي فــي اإلمتحانــات العمليــة

8

0.581 0
)0(

9
)7.7(

108
)92.3(

0
)0(

10
)6.0(

156
)94.0(

الكتــب مــن  الدراســة  بيــن  الجمــع  بــأن   أعتقــد 
التعليميــة الفيديوهــات  ومشــاهدة   والمحاضــرات 
افضــل للتحصيــل واالســتيعاب مــن اي منهمــا لوحده

9

0.162 21
)17.9(

37
)31.6(

59
)50.4(

43
)25.7(

57
)34.1(

67
)40.1(

التعليمــي الفيديــو  إختيــار  فــي  صعوبــة   اواجــه 
الموثــوق والمناســب للتعــرف علــى موضــوع معيــن

10

0.071 1
)0.9(

44
)37.6(

72
)61.5(

3
)1.8(

42
)25.1(

122
)73.1(

التــي التعليميــة  الفيديوهــات  محتــوى  فــي   اثــق 
اشــاهدها

11

0.448 1
)0.9(

14
)12.0(

102
)87.2(

0
)0(

23
)13.8(

144
)86.2(

يكــون التــي  التعليميــة  الفيديوهــات  فــي   اثــق 
الجامعــات مثــل  موثوقــا  مصدرهــا 

12

0.295 3
)2.6(

13
)11.1(

101
)86.3(

9
)5.4(

25
)15(

133
)79.6(

اتمنى إنشاء قنوات تعليمية في جامعتي 13



AGJSR ــات  ــاهدة الفيديوه ــر مش ــول أث ــة ح ــة والسادس ــنة الرابع ــة الس ــي اراء طلب ــروق ف ــق بالف ــا يتعل فيم
ــر مشــاهدة  ــة بأث ــة المتعلق ــاً بإســتثناء الجزئي ــة إحصائي ــروق دال ــه ال توجــد ف ــة، إتضــح بأن التعليمي
الفيديوهــات التعليميــة علــى أداء الطلبــة فــي اإلمتحانــات العمليــة، حيــث عبــر أقــل مــن نصــف طلبــة 
الســنة الرابعــة المشــاركين عــن إعتقادهــم بــأن الفيديوهــات ســاهمت فــي ذلــك إلــى حــد كبيــر بنســبة 
ــذا الســؤال  ــى ه ــم عل ــة الســنة السادســة عــن موافقته ــة طلب ــرت غالبي ــا عب بلغــت )%47.6(، بينم

ــن 0.001.  ــل م ــة أق )%64.1(، وكان مســتوى الدالل

وفيمــا يتعلــق بالفيديوهــات الطبيــة التــي يفضــل طلبة الســنة الرابعــة مشــاهدتها بإســتخدام »يوتيوب«، 
يتضــح مــن الشــكل )1( بــأن علــم التشــريح جــاء بالمرتبــة األولــى بنســبة مشــاهدة بلغــت )31%(، 
وفــي المرتبــة الثانيــة جــاء علــم األمــراض بنســبة مشــاهدة بلغــت )%23.65(، وفــي المرتبــة الثالثــة 
ــة  ــاء الحيوي ــم الكيمي ــاء عل ــت )%23.32(، وج ــاهدة بلغ ــبة مش ــف األعضــاء بنس ــم وظائ ــاء عل ج
بالمرتبــة الرابعــة بنســبة مشــاهدة بلغــت )%7.72(، وفــي المرتبــة الخامســة جــاء علــم األدويــة بنســبة 
مشــاهدة بلغــت )%7.55(، وفــي المرتبــة السادســة وقبــل األخيــرة جــاء علــم األحيــاء الدقيقــة بنســبة 
ــرة بنســبة مشــاهدة بلغــت  ــة األخي ــة جــاء بالمرتب ــأن طــب العائل ــا يتضــح ب بلغــت )%4.43(، بينم

.)2.30%(

شكل )1( نسبة مشاهدة طلبة السنة الرابعة الفيديوهات التعليمية المتعلقة بالمواد الطبية المختلفة

ــة  ــات تعليمي ــة الســنة السادســة مشــاهدة فيديوه ــي يفضــل طلب ــة الت ــواد الطبي ــق بالم ــا يتعل ــا فيم أم
حولهــا بإســتخدام موقــع »يوتيــوب«، يتضــح مــن الشــكل )2( بــأن مشــاهدة فيديوهــات تتعلــق بالطــب 
الباطنــي جــاءت بالمرتبــة األولــى بنســبة مشــاهدة بلغــت )%37.56(، وفــي المرتبــة الثانيــة جــاءت 
الجراحــة العامــة بنســبة مشــاهدة بلغــت )%22.62(، وفــي المرتبــة الثالثــة النســائية والتوليــد بنســبة 

مشــاهدة بلغــت )12.67%(.



AGJSR

شكل )2( نسبة مشاهدة طلبة السنة السادسة الفيديوهات التعليمية المتعلقة بالمواد الطبية اإلكلينيكة

مناقشة النتائج
ــر  ــي العاب ــم الطب ــة لدعــم ومســاندة التعلي ــر مثالي ال شــك فــي أن وســائل التواصــل اإلجتماعــي تعتب
للحــدود. يحتــل موقــع »يوتيــوب« موقــع الصــدارة مــن بيــن منصــات التواصــل اإلجتماعــي التــي 
تســتخدم لمشــاهدة ومشــاركة الفيديوهــات ألنــه ببســاطة المنصــة األكثــر شــيوعاً فــي هــذا المضمــار، 
األمــر الــذي أدى إلــى اإلســتفادة منــه فــي التعليــم الطبــي. هدفــت هــذه الدراســة إلــى إســتطالع آراء 
طلبــة الســنة الرابعــة والسادســة فــي كليــة الطــب والعلــوم الطبيــة التابعــة لجامعــة الخليــج العربــي 
ــة التــي  ــع الطبي ــة وأثرهــا علــى تحصيلهــم الدراســي والمواضي حــول مشــاهدة الفيديوهــات التعليمي
يقبــل الطلبــة علــى مشــاهدة فيديوهــات حولهــا. دلــت نتائــج الدراســة علــى أن الســواد األعظــم مــن 
الطلبــة المشــاركين يعتقــدون بأهميــة الفيديوهــات التعليميــة فــي دعــم التعليــم الطبــي وتحســين أدائهــم 

فــي اإلمتحانــات.  

أظهــرت نتائــج الدراســة الحاليــة أن الغالبيــة العظمــى مــن الطلبــة عبــرت عــن إعتقادهــا بــأن مشــاهدة 
ــه أكثــر متعــة.  ــم لديهــم، وجعل الفيديوهــات الطبيــة ســاعدت علــى إســتيعاب المفاهيــم، تســهيل التعل
هــذه النتائــج لــم تكــن مفاجئــة. الباحثــة Elbialy وزمالؤهــا قامــوا بإجــراء دراســة إســتطلعوا مــن 
ــة التدريــس فــي إحــدى الجامعــات الكنديــة  خاللهــا تصــورات طلبــة الطــب البشــري وأعضــاء هيئ
حــول آرائهــم فــي إســتخدام وســائل التواصــل اإلجتماعــي فــي التعليــم الطبــي. نتائــج هــذه الدراســة 
أظهــرت بإعتقــاد الغالبيــة العظمــى مــن الطلبــة واألســاتذة بــأن هــذه الوســائط هــي أدوات تعليــم ذات 
ــوا  ــي قام ــه البحث ــث Tackett وفريق ــياق، الباح ــي ذات الس ــة )El Bialy et al, 2015(. ف فعالي
ــى  ــة عل ــاة طبي ــي قن ــل إحصــاءات المشــاهدة واإلشــتراك ف ــة وتحلي ــل بمتابع ــام كام ــدى ع ــى م عل
موقــع »يوتيــوب« تدعــى Osmosis. وجــد الباحثــون أن القنــاة إســتطاعت تحقيــق زيــادة مضطــردة 
فــي عــدد المشــاهدات، كمــا أنهــا إســتطاعت الوصــول إلــى مناطــق مختلفــة مــن دول العالــم الناميــة 

  .)Tackett et al, 2018( والمتقدمــة



AGJSR بالتــوازي مــع األثــر اإليجابــي لمشــاهدة الفيديوهــات التعليميــة علــى عمليــة التعلــم، نســبة كبيــرة مــن 
ــات  ــأن الفيديوهــات ســاهمت فــي تحســين أدائهــم فــي اإلمتحان ــادوا ب ــة المســتطلعة آراؤهــم أف الطلب
أيضــا. لعــل هــذه المالحظــة كانــت متوقعــة بالنظــر إلــى األثــر اإليجابــي لمشــاهدة الفيديوهــات علــى
ــم والــذي مــن المتوقــع أن ينعكــس علــى تحصيــل الطلبــة فــي اإلختبــارات. فــي هــذا اإلطــار،  التعل
قــام الباحــث Kolluru وزمــالؤه بإنشــاء منصــة للتواصــل اإلجتماعــي تجمــع طلبــة مســاق العــالج 
ــة بالتفاعــل ومناقشــة أســئلة  ــام األســاتذة والطلب الدوائــي مــع اســاتذتهم. مــن خــالل هــذه المنصــة ق
ــة. فــي  ــام األســاتذة بإعطــاء تغذيــة راجعــة للطلب وإجابــات لهــا عالقــة بمحتويــات المســاق، فيمــا ق
نهايــة المســاق قــام الباحثــون بمقارنــة أداء الطلبــة الذيــن شــاركوا فــي المنصــة مــع أولئــك الذيــن لــم 
ــة إحصائيــة لــدى الطلبــة الذيــن إســتفادوا مــن هــذه المنصــة  يشــاركوا فيهــا فوجــدوا تحســناً ذا دالل
)Kolluru et al, 2017(. الحظنــا وجــود فروقــات ذات داللــة إحصائيــة بيــن طلبــة الســنة الرابعــة 
والسادســة فيمــا يخــص أثــر مشــاهدة الفيديوهــات علــى األداء فــي اإلمتحانــات العمليــة، حيــث عبــرت 
نســبة أكبــر مــن طلبــة الســنة السادســة عــن رأيهــم فــي أن مشــاهدة الفيديوهــات ســاهمت فــي تحســين 
أدائهــم فــي اإلمتحانــات العمليــة بالمقارنــة مــع نســبة أقــل مــن المشــاركين مــن الســنة الرابعــة. هــذه 
النتائــج كانــت متوقعــة بالنظــر إلــى أن التقييــم خــالل مرحلــة الــدورات اإلكلينيكيــة يركــز أكثــر علــى 
ــي  ــذي يجعــل مــن مشــاهدة الفيديوهــات الت ــة األمــر ال ــارات اإلكلينيكي ــي تخــص المه ــب الت الجوان
تركــز علــى المهــارات اإلكلينيكيــة ذات أهميــة أكبــر لطلبــة المرحلــة األخيــرة فــي الدراســة الطبيــة. 

يبقــى هاجــس عــدم الثقــة بالمحتــوى يالحــق متابعــي وســائل التواصــل اإلجتماعــي، ببســاطة ألن هــذه  
ــوى وبخاصــة مــع وجــود الكــم  ــي المحت ــق ف ــة للتدقي ــك وســائل كافي ــب ال تمتل ــي الغال المنصــات ف
الهائــل مــن المشــاركات التــي يتــم بثهــا عبــر هــذه المنصــات. نتائــج هــذه الدراســة أظهــرت أن معظــم 
ــة عبــروا عــن ثقتهــم فــي محتــوى الفيديوهــات التــي يشــاهدونها وبخاصــة إذا كان مصدرهــا  الطلب
الجامعــات. حــول نفــس الموضــوع، قــام الباحــث Drozd وزمــالؤه بعمــل دراســة علميــة قامــوا مــن 
خاللهــا بمراجعــة نظاميــة لمــا مجموعــه )37( دراســة إســتهدفت قيــاس المحتــوى العلمــي، جــودة، 
فعاليــة، ودقــة المعلومــات الموجــودة فــي الفيديوهــات التعليميــة المخصصــة لتوعيــة الجمهــور حــول 
أمــراض معينــة فــي موقــع »يوتيــوب«. وجــد الفريــق البحثــي بــأن عمليــة التقييــم للمحتــوى لــم تكــن 
كافيــة لضمــان الدقــة وســالمة المعلومــات )Drozd et al, 2018(. وفــي الســياق نفســه، أعــد 
ــي  ــة الت ــات التعليمي ــوى الفيديوه ــة وجــودة محت ــالؤه دراســة حــول دق ــب Ferhatoglu وزم الكات
ــالج الســمنة. ــدة المســتخدمة لع ــم المع ــات تكمي ــات للمرضــى حــول عملي تســتهدف إعطــاء معلوم
ــوب«  ــع »يوتي ــى موق ــة عل ــرة حــول هــذه العملي ــة الفيديوهــات المتوف ــأن غالبي ــون ب أســتنتج الباحث
ــا وجــد  ــي كان مصدرهــا مــن الجامعــات. كم ــك الت ــى تل ــة منخفضــة حت ــة ودق ــت ذات مصداقي كان
 Ferhatoglu et al,( الباحثــون أن بعــض هــذه الفيديوهــات كانــت مجهولــة المصــدر فــي األســاس

.)2019

ــبة  ــث نس ــن حي ــى م ــة األول ــاء بالمرتب ــريح ج ــم التش ــاً أن عل ــة أيض ــذه الدراس ــج ه ــرت نتائ  أظه
الفيديوهــات التــي يشــاهدها طلبــة الســنة الرابعــة، متبوعــا بعلــم األمــراض وعلــم وظائــف األعضــاء. 
ــائل  ــى وس ــد عل ــواد تعتم ــذه الم ــي أن ه ــة ف ــه ال غراب ــد بأن ــواد، نج ــذه الم ــة ه ــى طبيع ــر إل بالنظ



AGJSR المســاعدة البصريــة للفهــم، مثــال تفاصيــل تركيــب أجهــزة الجســم وعالقتهــا ببعضهــا البعــض فــي
ــم  ــي عل ــة ف ــراض المختلف ــي األنســجة نتيجــة األم ــي تحصــل ف ــة الت ــرات المرضي التشــريح، التغي
ــم  ــي عل ــا ف ــم بعمله ــام أعضــاء الجس ــة قي ــي توضــح كيفي ــومات الت ــات والرس ــراض والمنحني األم
ــوا  ــث قام ــا وجــده الباحــث Barry وزمــالؤه حي ــع م ــق م ــات تتواف ــف األعضــاء. هــذه البيان وظائ
ــى  ــعاعي عل ــالج اإلش ــري والع ــب البش ــي الط ــي تخصص ــة ف ــنة الثاني ــة الس ــاد طلب ــة إعتم بدراس
المصــادر المتوفــرة لتعلــم علــم التشــريح مــن خــالل منصــات التواصــل اإلجتماعــي. وجــد الفريــق 
البحثــي بــأن )%73( مــن الطلبــة إســتفادوا مــن هــذه المصــادر وأن الغالبيــة العظمــى منهــم إعتمــدوا 
 Barry et( علــى منصــة »يوتيــوب« لمشــاهدة فيديوهــات تســاعدهم علــى إســتيعاب مــادة التشــريح
al, 2016(. فــي المقابــل، كانــت مــادة الطــب الباطنــي هــي أكثــر المــواد الدراســية التــي شــاهد طلبــة 
الســنة السادســة فيديوهــات حولهــا، تلتهــا الجراحــة العامــة ثــم النســائية والتوليــد. أيضــا هــذه النتائــج 
ــاج  ــي المنه ــا ف ــة ووزنه ــة المذكــورة مــن جه ــة الثالث ــواد اإلكلينيكي ــا لحجــم الم ــة تبع ــت متوقع كان

والمــدة الزمنيــة خــالل البرنامــج التــي يقضيهــا الطلبــة فــي هــذه الــدورات مــن جهــة أخــرى. 

االستنتاجات والتوصيات
أشــارت نتائــج الدراســة إلــى إعتقــاد طلبــة الطــب البشــري بفاعليــة مشــاهدة الفيديوهــات التعليميــة 
ودورهــا فــي تســهيل عمليــة التعلــم وتحســين األداء فــي اإلمتحانــات. وفقــا لهــذه النتائــج فإننــا نوصــي 
بضــرورة إنشــاء قنــوات تعليميــة فــي كليــات الطــب البشــري وإعتمادهــا كوســيلة مــن وســائل التعليــم 

الطبــي.  

شكر وتقدير
يتقــدم الباحثــون مــن الطلبــة المشــاركين فــي هــذه الدراســة بالشــكر والتقديــر علــى تعاونهــم مــع فريــق 
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Abstract
Aim We aimed to study fourth- and sixth-year medical students’ perceptions of watching 
educational videos and the impact of this on their academic achievement. 
Methods Students` views were collected by using a self-administered questionnaire, 
which focused on their perceptions on the value of these videos on their learning and 
performance in written and practical examinations. Data was also gathered from partici-
pants on the topics and sources of the videos. 
Results Our sample was comprised of (287) students (response rate 77.8%, 62.2% 
females and 37.8% males). The majority of respondents agreed that watching educa-
tional videos helped them understand concepts (93.4%), made studying easier (94.1%) 
and more enjoyable (81.5%). Most students added that the videos helped them improve 
their performance in professional skills (90.8%) and written exams (77.1%). When we 
asked the participants whether or not they trust the videos, the majority responded 
positively (68.3%) to this query, particularly, if the source of the video is an academic 
institution (86.6%). Anatomy videos were the most common to be watched by forth-
year students (31.03%), followed by pathology (23.65%) and physiology (23.32%). On 
the other hand, the majority of sixth-year students watched videos on internal medi-
cine (37.56%), general surgery (22.62%) and obstetrics and gynaecology (12.67%). 
Conclusions In conclusion, most students believed that watching educational videos 
improved learning and examination performance.
Keywords: Educational videos, academic achievement, human medicine.
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