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يا لدى مادة الجغراف الدراسي في تحصيلالفاعلية فيديو تعليمي تفاعلي في 
 الصف السادس األساسي في مدارس محافظة مأدبا طالبات

 :إعداد
 فاطمة عواد السنيد

 :إشراف
 الدكتورة منال عطا الطوالبة

 الملخص
مادة  راسي فيدال تحصيلالالتعرف على فاعلية فيديو تعليمي تفاعلي في  إلىهدفت الدراسة 

خدام ، ولتحقيق هدف الدراسة تم استمأدباالجغرافيا لدى طالبات الصف السادس األساسي في محافظة 
من ( طالبة 61تكونت من )والتي ختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية االمنهج شبه التجريبي، وتم 

 طالبات الصف السادس األساسي في مدرسة ابن تيمية الشاملة في محافظة مادبا للفصل الدراسي
( طالبة تم 21تكونت من )و مجموعتين: المجموعة التجريبية  إلىوزعت ، 2112/2121 الثاني

( 21تكونت من )و تدريسهن مادة الجغرافيا باستخدام الفيديو التعليمي التفاعلي، والمجموعة الضابطة 
تحصيلي  اختبار إعداد أداة الدراسة وهيطالبة تم تدريسهن مادة الجغرافيا بالطريقة االعتيادية، وتم 

 الضابطة.عه على طالبات المجموعتين التجريبية و تم توزيو التأكد من صدقه وثباته وتم  (بعدي)قبلي، 

بين    (α≤0.05)أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةو 
والمجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية في االختبار  الضابطة المجموعةمتوسطات درجات 

البعدي والتي درست باستخدام الفيديو التفاعلي، وقد كشفت الدراسة عن فاعلية الفيديو التعليمي 
التفاعلي في زيادة التحصيل الدراسي في مادة الجغرافيا، وفي ضوء النتائج أوصت الباحثة باستخدام 

 .لتفاعلي في المدارس لما له من فاعلية في زيادة التحصيل الدراسيالفيديو التعليمي ا

 الكلمات المفتاحية: فاعلية، الفيديو التعليمي التفاعلي، التحصيل الدراسي، مادة الجغرافيا.
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Abstract 

This study investigates the Effectiveness of an Interactive Educational Video on the 

Academic Achievement in Geography for Sixth-Grade Students in Madaba Governorate 

Schools. To achieve the objective of the study, a quasi-experimental approach was used 

and the sample was chosen purposefully. The sample consisted of (60) students from the 

sixth grade of the Ibntaimia School in Madaba Governate for the second semester of the 

academic year 2019/2020. The study sample was distributed in two groups: the 

experimental group which consisted of (30) students who were taught the geography 

subject using an interactive video and the control group which consisted of (30) students 

who were taught the same geography subject using a traditional method. One instrument 

was prepared which was the achievement test (pre & post test) and after checking the 

validity and the reliability of the instrument, the achievement test was distributed. 

The results showed that there were statistically significant differences at the level 

of significant (α≤0.05) between the two groups for the benefit of the experimental group 

in the post-test, which were studied using the interactive video. The study revealed the 

effectiveness of the interactive video in increasing academic achievement in geography. 

According to the results, the researcher recommended using the interactive video in 

schools because of its effectiveness in increasing academic achievement. 

Keywords: Effectiveness, Interactive Educational Video, Educational Achievement, 

Geography. 
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 :الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة
ر ة من التطورات التي مرت عبلنشاهده اليوم من ثورة تكنولوجية متقدمة هو نتاج لسلس ما

هم أوجها فشهد العالم ثورة تكنولوجية بشتى المجاالت ومن أ إلىالسنين الماضية حيث وصلت اليوم 

 أجملبالتقنيات التي جعلت المواد التدريسية تعرض  أحدثفاليوم نشاهد  التعليم،تلك المجاالت 

لى المعرفة بصورة شيقة وشاملة تنعكس ع إليهمن تصل أصورها وأصبح من السهل على المتعلمين 

 تحصيلهم المعرفي.

 تعملحيث  ،في العملية التعليمية وأساسياً  مهمادورًا الحالي في وقتنا تكنولوجيا التعليم  تؤدي

وذلك ، والحركية عند الطالب االجتماعيةعلى تنمية المهارات المعرفية والنفسية الوجدانية والمهارات 

 (2117 ،الحيلة)للتعلم.  وتحفزهالطالب  ترغيبأدوات وتقنيات وأساليب تعمل على  خاللمن 

حيث  ،من الطبيعي أن تتأثر عناصر المنظومة التعليمية بمستحدثات التكنولوجية التعليمية

 دور المعلم والمتعلم وتغير فيو وطرق عرضها وتقديمها،  تهانشطأو  أنها أثرت بأهداف المناهج

عليم، من المفاهيم الحديثة في الت ظهرت العديدو  التعلم طرق التعليم وأساليبتغيرت  كماأدوراهما، 

لكتروني والفيديو التفاعلي والوسائط المتعددة، والكثير من المفاهيم األخرى المرتبطة مثل التعلم اإل

ادة من االستف طرقمن الضروري تحديد  أصبحبالتكنولوجيا الحديثة في مجال التعليم، ولذلك 

ئمة الالمستحدثات التكنولوجية في المجال التعليمي، والتي تتمثل في قدرتها توفير األجواء التعليمية الم

نجاحها،  التي يقوم عليمية الت األعباءمن  عما تقلله فضالً وتنميتها لتحقيق أهداف العملية التعليمية وا 
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طور على إحداث التمكانيات تجعلها قادرة ا لهذه المستحدثات التكنولوجية أن  كما بها المعلمون، 

 (2117 )الدريوش وعبد العليم، .والتجديد في النظام التعليمي

من أجل مساعدة المتعلمين على تحقيق األهداف المختلفة ات إجراءإن  المعلم يتبع عدة 

تصميمه، و  مشروعتخطيط  أو، أسئلة توجه للمتعلم أومناقشات،  تكون قدهذه األهداف و والمتنوعة، 

خراج المقرر ا  يتوقف عليها نجاح و  كتشاف حلول لها،ايحاول المتعلم التفكير بها و  ثارة لمشكلةإ أو

المعلومات عداد المواقف التعليمية وجعلها غنية بإكما تتضمن طريقة التدريس وكيفية حيز التنفيذ،  إلى

التفاعلي  فيديوللأهم تلك األساليب واألهداف، لذلك كان  والقيم المرغوب فيها واالتجاهاتوالعادات 

 (2114، )شبر .للمعلم في تحقيق تلك األهداف لكافة المباحث والمواد الدراسية أساسياً  دوراً 

الجغرافيا كمتطلب دراسي تختلف عن الجغرافيا كعلم حيث تعمل على تقديم المعلومات مادة  إن  

والمفاهيم الجغرافية المتوافقة مع األهداف التربوية التي تراعي المستوى الدراسي للطالب  والحقائق

 لجغرافياامادة  ن  إكما  ،صالحاً  وطنه وبأن يكون مواطناً  إلىالطالب  نتماءاو تعزيز والء  إلىى وتسع

ا وتعلمه أن يكتشف التي يعيش فيه ببيئتهتحقق األهداف التعليمية والتربوية المتضمنة تعريف الطالب 

 .فيهمرسه لدى الطالب وتغ الوازع الدينيوتعمل على تقوية  بشرية، أوطبيعتها سواء كانت طبيعية 

 (2116 ،السيد)

يث حبالتطورات التكنولوجية الحديثة  تأثرتالدراسية التي  المواد هي إحدى الجغرافيامادة  إن  

 ألنها، وذلك ليستخدام الفيديو التفاعاوخاصة التدريس وبشكل كبير التقنيات التعليمية في ستخدمت ا

لمية عبأساليب  البالط تزود، و هر في المجتمعوامن ظبما يجري  المواد الدراسية تأثراً من أكثر 

زماني بالبعدين ال مرتبطة الجغرافيا بما أن  ، و المختلفةالظواهر الجغرافية  دراكإتساعدهم على 

ين الظواهر، ب القاتدراك العإبوتهتم  كزوتر والسياسي،  واالقتصادي االجتماعيكاني، وبالتغير موال
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ن بإعداد المعنيي مما دفعأمرًا صعبًا، في بعض األحيان  المباشرةعلى الخبرات  االعتماد لذلك فإن  

ا دائم وراء كل ما هو جديد يمكن أن يزيد من فعاليته بشكلللسعي مادة الجغرافيا وبنائها وتدريسها 

 (2114)الدويري،  .ويحقق أهدافها

ها علم يهتم نأإن مادة الجغرافيا تتناول بعض المفاهيم المجردة والبعيدة عن إدراك المتعلم حيث 

بدراسة الظواهر والوصف والتحليل ودراسة المكان والتغيرات المناخية وهي كغيرها من العلوم التي 

 إلىيؤدي  اتتطلب من المتعلمين البحث والفهم والتفكير والتحقق من الظواهر ومشاهدتها وكل هذ

م كتسابهم مفاهيم ويزيد من مهارة الفهاتنمية شخصية المتعلمين ويزيد من محصولهم المعرفي و 

 (2111. )مصلح، لديهم والتحليل وحل المشكالت واالستيعاب

 صاالتتاالمع دخول عصر المعلومات وثورة في الوقت الحالي و  حصلتالتي تغييرات إن  ال

تطوير برامج المؤسسات التعليمية لتواكب تلك التغييرات، ويعد الفيديو التفاعلي من  إلىالحاجة  دعت

في مجال التعليم وهو بمثابة نموذج جديد يساهم بتغيير شكل التعليم التقليدي  الحديثةالتقنيات  أهم

 (2115)عامر،  في المؤسسات التعليمية.

ظيفته وتكمن و ر المعاص عالمنافي  ية الحديثةمن الوسائل التعليميعد الفيديو التعليمي التفاعلي 

يله والتي تنعكس على تحصالستجابات الطالب،  اً طبقتقديم المعلومات السمعية والبصرية في 

مل تشتمن وحدة متكاملة  اً الصوت والصورة من خالل شاشة تمثل جزء عرض الدراسي، حيث يتم

من اعلي الفيديو التف وبالتالي فإن  ، تخزينورسوم جهاز كمبيوتر ووسيلة إلدخال المعلومات  على

ورسوم  نصوصالمرافقة ل طارات الثابتةستخدام لقطات الفيديو واإلاتقديم المعلومات ب إمكانياته

ض يعتمد العر  ، وبالتالي فإن  مجزأة كل منها على شاشة مستقلة الفيديولقطات يعرض و صوات، أو 

فرص الكمبيوتر يسمح ب عناصر الدرس المختلفة، وبهذا فإن   مشاهدةعلى نظام الشاشات المتعددة ل
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على التحكم بحسب سرعته الذاتية، وحسب المسار والتتابع وكمية  اً التفاعل الذي يجعل الطالب قادر 

 (2112، )مازن .المعلومات التي يحتاجها

من هنا نرى إَن الفيديو التفاعلي يعد تطورا مهما في تكنولوجيا التعليم كما أنه يحتوي على 

شاهدة حيث يتمتع بتكنولوجيا تتيح للمتعلم م ،ستخدامات منها التدريسامميزات فريدة جعلت له عدة 

تجابات المتعلم، سوثم تطرح األسئلة بواسطة الفيديو التعليمي التفاعلي ويدخل بعدها ا و،تتابعات الفيدي

يو ، كما ترى الباحثة أَن تفعيل استخدام الفيدوهذا ينعكس إيجابًا على التحصيل الدراسي للمتعلم

التفاعلي أصبح أمر ضروري في التدريس، ال سيما وجود  دراسة أثبتت فاعليته في زيادة التحصيل 

  .(2114، العمريكدراسة ) الجفرافياالدراسي في مادة 

 إلىت الحاجة دعأهمية توظيف التكنولوجيا في التعليم والتعلم والتدريس للطلبة وانطالقا من 

تعزيز تطبيقها لزيادة التحصيل الدراسي في مادة الجغرافيا، إلعداد طالبات قادرات على فهم مادة 

كان ال بد من االعتماد على تعزيز الفيديو التفاعلي في هذا السياق والحد من  لذلكالجغرافيا ، 

ديو لكشف عن أثر استخدام الفيفي اتولد لدى الباحثة االهتمام والرغبة  من هنامعوقات تطبيقه، 

سليط الضوء ، وذلك بتمأدباالتفاعلي في تحصيل طالبات الصف السادس في مادة الجغرافيا بمحافظة 

التربية  مواد هدافه وفعاليته في زيادة التحصيل فيأهميته و أيديو التفاعلي في التعليم وبيان على الف

الباحثة على تطوير وحدة تعليمية في  ، وسعيبشكل خاصاالجتماعية بشكل عام ومادة الجغرافيا 

 لتفاعلي.االتعليمي ستخدام الفيديو اباألساسي تدريس مادة الجغرافيا لدى طالبات الصف السادس 

 مشكلة الدراسة

في العملية له دور  التدريسفي  التفاعلي التعليمي ومنها الفيديو توظيف التقنيات التعليمية ن  إ

علية لها تحديد جوانب الحاجة الف اً أيضبها والعمل على تفعيلها، و  االهتمام من الواجبالتربوية التي 
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عليم ت ستخدامها فيامشكالت  لمواجهة، وتفعيلهامناسبة حلول و قتراح ايجاد إ إلىالسعي ومن ثم 

 (2114، الدويري) الجغرافيا.

من معلمات مادة الجغرافيا  عددعلى  ستطالعيةإدراسة عمل من خالل الدراسة  مشكلة تنبع

طالع ومن خالل ا والتي أكدت وجود تدني في التحصيل الدراسي، ،الطالباتأمور وبعض من أولياء 

ي، كدراسة )العمر التي تبحث في فاعلية الفيديو التفاعلي  من الدراسات السابقةالعديد الباحثة على 

( 2118ودارسة )السريحي، ( 2117، الخالدي)( ودراسة 2115عبد الغفور، ( ودراسة )2114

ي فعلى وجود قصور في استخدامه كوسيلة تعليمية  هاجميعأكدت  فقد( 2112 )الدوسري، ودراسة

الطريقة التقليدية قدم بت الوسائل التدريسية زالومنها الجغرافيا، حيث ال ت الدراسيةتدريس بعض المواد 

علم مواعتماد ال ،هناك ندرة في استخدام الوسائل التقنية الحديثة ، وأن  التي تعتمد على التلقين والحفظ

شجع تكمصدر وحيد الستسقاء المعلومات، مستعينًا فقط بالصور التي ال  المدرسيعلى الكتاب 

 ادةمألهمية استخدام الفيديو التفاعلي في تدريس  ، ونظراً المتعلم على فهم الدروس بشكل كامل

الجغرافيا ولندرة الدراسات حول هذا الموضوع في المملكة األردنية الهاشمية عامة ومحافظة مأدبا 

الدراسي حصيل تالتفاعلي في التعليمي ال فيديوالفاعلية فقد جاءت هذه الدراسة للكشف عن  ،خاصة

 .في مدارس محافظة مأدبا األساسي لصف السادسلدى طالبات ا جغرافيامادة الفي 

 سؤال الدراسة

 :السؤال اآلتيتحاول هذه الدراسة اإلجابة عن 

 طالبات مادة الجغرافيا لدىالدراسي في  التفاعلي على التحصيلالتعليمي ما فاعلية الفيديو  -1

 مأدبا؟في مدارس محافظة األساسي الصف السادس 
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 فرضية الدراسة

بين متوسطي درجات  (α≤0.05)فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  توجدال 

ادة الجغرافيا في مفي  البعدي الدراسيتحصيل الاختبار  طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في

 .الطريقة االعتيادية(محافظة مأدبا تعزى لطريقة التدريس )الفيديو التفاعلي، 

 الدراسةهدف 

 لدراسيا التفاعلي في التحصيلالتعليمي الفيديو  فاعلية عنالكشف  إلى الدراسةتهدف هذه 

 .مأدبافي مدراس محافظة األساسي الجغرافيا لدى طالبات الصف السادس مادة في 

 أهمية الدراسة

في التحصيل  التفاعلي التعليميتكمن أهمية الدراسة في كونها تتناول موضوع فاعلية الفيديو 

في محافظة مأدبا وتمثلت من  األساسي مادة الجغرافيا لدى طالبات الصف السادسفي الدراسي 

 والتطبيقي.خالل الجانبين النظري 

 همية النظريةأول: األ

ل فاعلية الفيديو التعليمي التفاعلي في زيادة التحصي قد تساهم هذه الدراسة في التعرف على -1

 ها االهتمام.ئالدراسي في مادة الجغرافيا كتقنية تعليمية يتوجب إعطا

قد تسهم هذه الدراسة في جذب انتباه المعلمين بمدى أهمية توظيف الفيديو التعليمي التفاعلي  -2

لحلول المناسبة يجاد اإدراسي ومحاولة في مجال التعلم وتوعيتهم بالمشكالت المتعلقة بالتحصيل ال

 لها.

 ده في التعليم.التفاعلي وفوائ التعليمي ردنية خاصة بأهمية الفيديوإثراء المكتبة العربية عامة واأل -2

 الدراسة. أداةو  ات،جراءواإلمن الطريقة التي استخدمت  لالستفادةمرجع أمام الباحثين  -4
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 ثانيا: الهمية التطبيقية

يجابي إتتيح هذه الدراسة الفرصة للطالبات بالمشاركة والتفاعل والتجاوب مع التكنولوجيا بشكل  -1

وت والصورة بالص وذلك ألنها ستعرض شيقتحصيل وتكفل دراسة مادة الجغرافيا بشكل الوتدعم 

 .للطالباتها ساعد على تبسيط المفاهيم وزيادة تركيز ، وتالتفاعلي التعليمي والرسوم بواسطة الفيديو

 سيةاالدر  ادو التفاعلي في تدريس المباحث والم التعليميتشجيع المعلمات على استخدام الفيديو  -2

هداف أ نكوسيلة تعليمية توفر الوقت والجهد وتجذب انتباه الطالبات مما يحقق لهه استخدامو 

 أفضل.التدريس بصورة 

يل تفاعلي يساعد على رفع مستوى التحص تعليمي فتح المجال للمصممين في تصميم فيديو -2

 والمراحل الدراسية المختلفة. الدراسية لمباحثباالدراسي 

تساهم هذه الدراسة بتوجيه صانعي القرار بوزارة التربية والتعليم على االهتمام والتركيز بإدخال  -4

 التعليمي ديويالتكنولوجيا في التعليم وعقد دورات تأهيل لمعلمي الجغرافيا بكيفية استخدام الف

 .الباتالتفاعلي التي ستنعكس بزيادة التحصيل الدراسي للط

 حدود الدراسة

 اقتصرت هذه الدراسة على الحدود التالية:

 من كتاب الجغرافيا الجزء الثاني األولى )جغرافية السكان( على الوحدةاقتصرت : الحد الموضوعي

 ساسي.للصف السادس األ

 ./التعليم الخاصمأدبامدرسة ابن تيمية الشاملة /محافظة : الحد المكاني

 .2121\2112: تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الحد الزماني

 .أدبامفي محافظة مدرسة ابن تيمية الشاملة في األساسي طالبات الصف السادس : بشريالحد ال
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 محددات الدراسة

الصف  مجتمع هذه الدراسة من طالباتلتعميم النتائج على مدى تمثيل العينة المسحوبة  يرتبط

يلي وثباته التحص االختبارالسادس األساسي وكذلك على صدق الفيديو التعليمي التفاعلي وصدق 

ومدى إجابة طالبات الصف السادس األساسي في مدرسة ابن تيمية بشكل دقيق وموضوعي على 

 المماثلة.التحصيلي ويمكن تعميمها على مجتمع الدراسة والمجتمعات  االختبار

 مصطلحات الدراسة

نجاز األهداف 54 ص ،2112يعرف )زيتون، فاعلية: ( الفاعلية بأنها " القدرة على التأثير وا 

 النتائج المرجوة والوصول إليها بأقصى حد ممكن ". لبلوغالمدخالت  أو

ت إجرائيا األثر الذي يمكن أن يحدثه الفيديو التعليمي التفاعلي في زيادة تحصيل طالبا الباحثةوتعرفها 

 .البعدي يالتحصيل االختبار باستخداموالذي تم قياسه  في مادة الجغرافيا الصف السادس األساسي

أجزاء  إلىبرنامج فيديو مقسم ( بأنه "144 ، ص2115 ،عامر)يعرفه  :الفيديو التفاعلي

طارات ثابتة، وأسئلة قوائممن تتابعات حركية تتكون صغيرة،  عن طريق  تكون استجابات المتعلمو ، وا 

وبذلك  ،مشاهد الفيديو، وعليها يتأثر شكل وطبيعة العرض أولقطات  تتابعلهي المحددة الكمبيوتر 

بين عل لتفامن خالل المزج وا لكمبيوتردمج بين تكنولوجيا الفيديو واالفيديو التفاعلي  يتضح أن  

وفير بيئة تفاعلية تل وتلك التي يقدمها الكمبيوتر الفيديو سطواناتوأ تتضمنها شرائطالمعلومات التي 

باستجاباته واختياراته و الكمبيوتر  متناسقة مع برامج فيديوفي تمكن المتعلم من التحكم في برامج  تتمثل

 وقراراته".
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ن المتعلم يي تمكتوفير بيئة تفاعلية تتمثل فيقوم ب متكاملنظام تعليمي  بأنه :إجرائياً  الباحثةوتعرفه 

 يديوففي الفيديو وتتضمن لقطات أي وسيلة الكترونية أخرى  أوخالل جهاز حاسوب  منالتحكم من 

 الجغرافياة وسيتم تطبيقه في مادوهي تعمل بشكل متكامل وبطريقة تفاعلية ونصوص وصوت وصورة 

 مأدبا.في مدرسة ابن تيمية الشاملة في محافظة  األساسي على طالبات الصف السادس

مستوى النجاح الذي  أو( بأنه "درجة 122، ص 2116 ،عالم)عرفه  :التحصيل الدراسي

متخصص فهو يمثل اكتساب المعارف والمهارات والقدرة على  أوفي مجال دراسي عام  التلميذيحرزه 

 ."مستقبلية وهو الناتج النهائي للتعلم أوفي مواقف حالية  استخدامها

تبار على االختبار القبلي والبعدي ويقاس باالخ نتائج تحصيل الطالبات :وتعرفه الباحثة إجرائياً 

 الغرض.الذي أعدته الباحثة لهذا  التحصيلي

تهتم موضوعاته بدراسة االنسان العلم الذي " ا( بأنه21 ، ص2116 ،عبابنة) ا: يعرفهالجغرافيا

ئته وأساليب لذاتهم بعالقة االنسان ببي ،هفيالذي يعيش االنسان  الحيوي،والبيئة ممثلين في التفاعل 

س سطح األرض كونه مسكن االنسان يتأثر ر كما يمكن أنها تد التفاعل،تفاعله معهما وأثار هذا 

 ".ويوثر فيه

الدراسية المقررة على طالبات الصف السادس األساسي من قبل هي المادة جرائيا: إالباحثة  اوتعرفه

الفصل الدراسي  ويتم تدريسها في وزارة التربية والتعليم والتي تتضمن عدة وحدات منها جغرافية السكان

(2112/2121.) 
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 :الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

ي، فيديو التفاعلي والتحصيل الدراسيتضمن هذا الفصل عرضًا لألدب النظري ذو الصلة بال

 إضافة للدراسات العربية واألجنبية ذات الصلة.

 أولا: األدب النظري

 وقد تناولت الدراسة في إطارها النظري كل من الفيديو التفاعلي، والتحصيل الدراسي.

 والمفهومتطور النشأة و الفيديو التفاعلي من حيث ال

في أسواق الواليات  1278سنة  هر اانتش بدأحيث ، 1272سنة ل يعود ظهور الفيديو ديسك إن  

لى االفالم البدايات عفي  تطبيقاته وكانت تقتصر، 1282 سنةفي أوروبا و المتحدة األمريكية، 

الذي  استخدام النظام الرقمي ذلك تم وبعدالمنزلية،  ستخداماتالمقتصرة على االالمتحركة التجارية 

أدى ، 1282 عامفي م نظام الليزر في الكمبيوتر ااستخدعندما تم ، و نقاء الصورة وصفاؤها من زاد

جعل لديه و سعة الفيديو ديسك، وهذا زاد من (، CD-ROMمجة )دظهور االسطوانات الم إلىذلك 

ظهرت االسطوانات المدمجة  ومن ثم مصورة، المعلومات العلى تخزين بشكل أكثر من قبل القدرة 

محاوالت الوحدة بين الفيديو ديسك  وكذلك ظهرت، وأصبحت متاحة تجاريا، (CD-1)التفاعلية 

على تخزين صور ثابتة ومتحركة على الفيديو ذلك  ساعدهاو ، (HYPERCARD) والبطاقات الفائقة

في الفترة بين نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن العشرين تظهر بعض بدأت ديسك، و 

بسبب ارتفاع سعر الجهاز والديسكات لم ينتشر في لكن علي وبحوثه، و مشروعات الفيديو التفا

ليمية مكانيات الوسائل التعإلا معرفةفي بريطانيا استطاع المعلمون والمتعلمون مرة  ألولو  ،المدارس

يعتبر  وهذا المشروع (Domes Day Project) الفيديو ديسك التفاعلي والمسمى مشروعمن خالل 
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م تبوسائل عن المدارس والمجتمعات البريطانية، و بعدة جمع معلومات يقوم بقومي وواسع  مشروع

في (  IVIS )"برنامج الفيديو التفاعلي بالمدارس" وبعد ذلك تالهعلى اسطوانات تفاعلية،  التسجيل

موضوعات مختلفة، بحقائب تعليمية  8عدت فيه حيث أ، 1287مارس  إلى 1285الفترة من اكتوبر 

 .وعات للمدارس االبتدائية والثانوية، ومشروعان لتدريب المعلمين في أثناء الخدمةستة مشر  تالهثم 

 (2112 ،خميس)

 التفاعلي: التعليمي الفيديوماهية وتعرض الباحثة محورا عن 

بمثابة نظام يقوم بعرض لقطات بأنه ( الفيديو التفاعلي Lehman ,2009) لهمان يعرف

ط الفيديو تجاه مع الوسائط الصوتية ووسائالتفاعل المتبادل الثنائي االن يحدث أالفيديو وله القدرة ب

 .ويمكن االستفادة منها في أكثر من مكان

 يشمل الفيديو والحاسوب ووحدة لربطحيث الوسائل  تتعدد فيهام نظ أنه( 2112)مازن،  ويرى

 المستقل. أوي الذات أووسيلة للتعلم الفردي  يعتبرشاشة العرض، و  إلىالفيديو بالحاسوب باإلضافة 

أحد المبتكرات في عالم اليوم ووظيفته تقديم المعلومات أنه من ب (2112إسماعيل، عرفه ) كما

الصوت والصورة من خالل شاشة عرض تمثل  ويعرضالطالب،  استجاباتحسب السمعية البصرية 

جزءاً من وحدة متكاملة تتكون من جهاز كمبيوتر ووسيلة إلدخال المعلومات ورسوم تخزين، ويستطيع 

الفيديو التفاعلي تقديم المعلومات باستخدام لقطات الفيديو واإلطارات الثابتة مع نصوص ورسوم 

 .وأصوات



12 
 

 

أجزاء صغيرة، هذه األجزاء من الممكن  إلى( بأنه برنامج فيديو مقسم 2112وعزت،  )رخا ويرى

أن تتألف من تتابعات حركية وأسئلة وقوائم، بحيث تكون استجابات المتعلم عن طريق الكمبيوتر هي 

 المحددة لعدد تتابع مشاهدة الفيديو، وعليها يتأثر شكل وطبيعة العرض.

عبارة عن دمج بين تكنولوجيا الفيديو والكمبيوتر ويتضمن مزج  ( عرفه بأنه2115، مينأ) أما

يوتر وذلك من بمسطوانات الفيديو وشرائطه والمعلومات التي يقدمها الكابين المعلومات التي تحويها 

جل توفير بيئة تفاعلية وهذه البيئة التفاعلية تتمثل في تمكين المتعلم من التحكم في برامج الفيديو أ

بحار واإل ومن ثم تؤثر في طريقة عمل البرنامج وقراراته،ختياراته ا  برمجيات الكمبيوتر و لتتناسب مع 

 فيه.

متعلم هو المحور تشترك في كون الهذه التعريفات  على التعريفات السابقة ترى الباحثة أن   وبناءً 

ز الفيديو يميعتماده على تفاعل المتعلم واستجاباته وهذا ما االرئيسي في هذا الفيديو من خالل 

 التفاعلي عن الفيديو العادي.

 ن  أيث ح خصائص يمتاز بعدةالتفاعلي  التعليميالفيديو  ن  إ (2112)مازن، من وجهة نظر 

لمتعلم طويلة وليس فقط تحسين أداء ا اتالتعليم بهذا النظام يساعد على االحتفاظ بالمعلومات لفتر 

دم فيها الفيديو التفاعلي بيئة تعليمية فردية، ويستخ يوفرو أدوات التعلم الفردي،  أهميعد من  نهأكما 

تقديم دروس نظام يقوم بوبالتالي فهو كل من الفيديو التعليمي والحاسوب كعامل مساعد في التعليم 

 لىإتسجيلها على شريط فيديو، وباستطاعة المشاهد باإلضافة  من نتهاءاإلتعليمية للطالب بعد 

ي سرعة فمن الممكن أن تؤثر  ذات فاعليةصوت، القيام باستجابات مشاهدة الصور المصحوبة بال

 يقدمها الحاسوب التي خاصية التفاعل للفيديو التفاعلي، ومن خالل تقديم الدرس التعليمي وتسلسله

متوافرة  ستيلفة المختلفة، وهذه الص ستجاباتها  و القدرة القوية على حمل آراء المتعلم ونقل تعبيراته  وهي
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بيئة تربوية غنية  فيرتساعد في تو التي القوة  يعتبرالربط بين هاتين التقنيتين  ن  ا  الفيديو، و في جهاز 

 أولفردي والشخصي تعلم الطريقة قوية وعملية ل التفاعليالفيديو  القول بأنَ  وبالتالي يمكنللمتعلمين، 

 الذاتي المستقل.

يجمع بين مميزات  بأنهالتفاعلي ما يميز الفيديو  أن  ( 2118 ،شلبي وآخرون) كما يضيف

أنه يساهم  ىإل باإلضافةالفيديو العادي والكمبيوتر وذلك من خالل البرامج التعليمية في كل منها، 

، على المتعلم لوقتفي زيادة المشاركة الفعالة بين المتعلم والبرنامج الذي يستخدمه، وكذلك يختصر ا

تلفة، والفروق الفردية بين المتعلمين، ويزيد من جودة ومن مميزاته بأنه يراعي حاجات المتعلم المخ

يرى و المتعلم،  الستجاباتمن تغذية راجعة وتعزيز مباشر  هيقدم التعلم وذلك من خالل ما

 فيمتعلم يساعد ال حيثللفيديو التفاعلي القدرة على ربط الفيديو بالحاسوب  إن  ( 2115_،عامر)

أللوان وتحديد ا ختيارإفي اللقطات والمؤثرات الصوتية وكذلك في  التحكمتحكم في عرض الفيديو و ال

فظ شار بأن المتعلم يتعلم عن طريق الفيديو التفاعلي بشكل أسرع، ويحأو  المدة والفترة الزمنية للعرض،

ه ينمي لدى المتعلم قدراته ويكسبه مهارات لها األثر اإليجابي في تحصيلو ، أطولالمعلومة لفترة زمنية 

 المعرفي.

 في العملية التعليمية التفاعلي استخدام الفيديو

ر استخدام الفيديو ثأ إلىالتعرف بهتم العديد من الباحثين في مجاالت التعليم والعملية التربوية إ

 (2112ازن، )ميرى  حيث رات والخبرات التعليمية،االمه كتسابا  و التفاعلي في التحصيل الدراسي 

للمتعلم  سمحت خاصية تكنولوجيةلديه  التفاعلي له استخدامات من حيث أن   الفيديو التعليمي إن  

 باستقباليوتر الكمب حيث يقومثم طرح أسئلة بواسطة الكمبيوتر، ومن مشاهدة الفيديو بشكل متتابع، 

دخال  مباشراً تعزيزًا تغذية راجعة و  قوم بتقديمثم يومن على تقسيمها،  ويقوم بالعملاستجابات المتعلم  وا 
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وموا من خالله في أن يقلطالب بإمكانية االفيديو التفاعلي  ويتميزمع االحتفاظ باستجابات المتعلم، 

سب حالتعلم  من يمكنهموهذا ، حاجتهم لذلك حسب ومراجعتها بإعادة المادة المعروضة وتعديلها

ويساعده  ،بدرجة أكثر قرباً  مع الطالب الخاصة وسرعتهم، كما أنه يساعد المعلم على العمل قدراتهم

 فالمتعلمتشويقه، يقوم بجذب انتباه المتعلم و يأنه  إلى باإلضافةإلعادة وتكرار الشرح، ا منتقليل العلى 

جزء  تعامل مع بعض األشياء األخرى التي هييقوم بال أولمس الشاشة يقوم بيستخدم لوحة المفاتيح و 

 تعليميالفيديو ال ، إن  للمادة العلمية بشكل ممتع يعمل على تشويقه وجذبهكله من النظام، وهذا 

دروس عالجية ون تكو التنويع في الدروس التعليمية والتفرع في الموضوع الواحد يعمل على  التفاعلي

ن يساعد في مراعاة الفروق الفردية بين المتعلميكما أنه الكتساب المهارات،  دروسللتقوية و  دروسو 

 .الخاصة به ةرعسالحسب حيث يتعلم المتعلم ب

لي وبالتحديد في التفاعالتعليمي هناك العديد من الفوائد واالستخدامات للفيديو  وترى الباحثة أن  

يجعل  مما للتدريس،في معالجة القصور في الطرق التقليدية  اً مهم اً دور  له أن   كما التربوي،المجال 

ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتوضح أهمية الفيديو  الذاتي،التعلم واالستنتاج  إلىلطالب الدافعية ل

 التفاعلي.التعليمي 

 يمستويات الفيديو التفاعل

م وصف ألسس التي يتمن اهي  التحكم والمشاركة المتاحة بين المتعلم والبرنامج مقدار يعتبر

قابله الفيديو يوتتمثل هذه المستويات بالمستوى الصفري والذي  عليها، ي بناءً مستويات الفيديو التفاعل

عبارة عن وحدة متكاملة المعلومات وعند عرضه للمشاهدة يعرض من أوله حتى آخره، وهو  الخطي

ن خالل مالتحكم على ، والمستوى األول الذي يعتمد أي أن هناك تتابع بحيث يكون بداية ونهاية

عة ذاكرة بحجم وس ، أما المستوى الثاني فيكون محددوالمشاهدتوقف الصور نقط في لوحة المفاتيح 
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، أما المستوى وبرامج الكمبيوترخالل لوحة المفاتيح من  بعرض الفيديو الكمبيوتر، وفيه يتم التحكم

ستخدام مشغل ، ويتم ايتحكم فيها برنامج كمبيوتر خارجيالثالث فهو عبارة عن تطبيقات تفاعلية 

أقراص الفيديو كجهاز تابع للكمبيوتر، ويعد المستوى الرابع أعلى مستويات التفاعل المقدم للمتعلم 

القلم  أوالفارة  وأمقارنة بالمستويات األربعة السابقة، وفي هذا المستوى يستخدم المتعلم لوحة المفاتيح 

 (2115 ،)مازن .الفيديو التفاعليليتحكم بعرض الضوئي 

 التفاعلي الفيديو نظاممكونات 

 نظمة الفيديو التفاعلي تتكون من المكونات التالية:أ ( أن  2115، لسيدان )بي  

 جهزة التعليميةاأل :ولأ

  مل بنظام الثاني يعالنوع األول يعمل بأشعة الليزر و النوع  نوعان:حيث يوجد منه  الفيديو:جهاز

 األشعة االلكترونية.

  الملونة.استقبال الصورة الملونة وغير يتم فيه  العرض:جهاز 

 :ام الفعالية المتبادلة المطلوبة لنظو النظام حيث يوفر الذكاء وقلب  ساسأيعتبر هو  الحاسوب

وت األمر حتى يعرض الفيديو صإعطاء  باستطاعته وبالفيديو ذات الفعالية المتبادلة، والحاس

 نقطة مناسبة في البرنامج إلى توصلالمتعلم والرد فعل ل واالنتظار فقط،أحداهما  أووصورة 

 .مع استجابة المتعلم ماشىالتعليمي تت

  امج يتم االتصال بالبرنمن خاللها و  المتعلم، باستخدامهايقوم األدوات التي  هي اإلدخال:أدوات

 أو للفظية،ا أوواالستجابة للمثيرات المعروضة على الشاشة سواء السمعية البصرية  التعليمي،

 المفاتيح.األدوات التي تقدم للمتعلم وسائل إدخال االستجابة مثل القلم الضوئي ولوحة 



16 
 

 

 أجهزةضا يأالصوت من خاللها في الميكروفون و المبرمج جهزة التي يسجل األهي  الصوت: أجهزة 

ت ذن ومكبراخراج الصوت والتي يستطيع المتعلم سماع الصوت من خاللها مثل سماعات األإ

 الصوت.

 القرص الصلب واألقراص البصرية.مثل  :ينز وسائل التخ 

 دارة المعلوماتإ ثانيا:

 وأيتمثل دور إدارة المعلومات في أنظمة الفيديو التفاعلي بتحديد وتجميع وتخزين أداء المتعلم 

حويلية أم بيئات ت أوالمستخدم وأيضًا التفاعل مع النظام والوسائل في هذه الفئة عبارة عن مؤشرات 

 وعان:، وهما نملفات خاصة بسجل اآلداء، والتي تستخدم في تفريغ المتعلم وفقا الستجاباته

الكثير من و  والنصوص،عتبارها إطارات وقوالب توضع فيها التعليمات إويمكن  :التأليفنظم  -1

اطة في بالبس، وتمتاز المعلوماتهذه النظم تستخدم القوائم وذلك لحث المتعلم على اكتساب 

 استخدامها.

س نظام وهي عك األوامرإلصدار  متتابعاً  وهي لغة البرمجة وتتطلب نظامًا وبناءً  التأليف:لغة  -2

، حيث تتطلب نظامًا وبناء متتابع إلصدار األوامر، كما تمتاز بالمرونة التي توفرها التأليف

 للمصمم.

 عناصر نجاح الفيديو التعليمي التفاعلي

والرفوع  رارعة)القكما أشار  نجاحهمور التي ينبغي توفرها لكي يحقق الفيديو التفاعلي ومن األ

( النص المكتوب الذي يتضمن الكلمات الواضحة المعاني، والرسوم المتحركة والثابتة 2117، والقيسي

 مؤثراتالصوت الذي يعتبر من ال وأيضاً  المفاهيم،وهي بمثابة عناصر بصرية لها دور في توضيح 

راءة ق ضافتها في الفيديو التفاعلي يزيد من تعميق اإلحساس االنفعالي ألن  إ ن  إالصوتية حيث 
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 الرسوم المتحركة تعتبر من التأثيرات التي ن  أكما  ،النصوص المكتوبة من الشاشة يشعر بالملل

الصورة  يراً خلألحداث التي تعرض على الشاشة، وأ االنفعاليبوجود حركة تعمق التأثير  تعطي شعوراً 

 المتحركة التي لها الفائدة في إظهار األحداث والمهارات التي تتركز على الحركة.

آلية عرض الفيديو التعليمي التفاعلي تكمن في عدة صور منها أن  إن   (2115، السيديرى )

يز عن ما كر للتوهذا األسلوب يستخدم تشغيل الصورة وغلق الصوت حيث يتم منظر صامت يكون 

وت وغلق ل الصيتشغ أيضا، ومن آليات العرض ستخدام مهارات التنبؤوفيه يتم االتخمين ب يقال

من  الحدث وذلك أوالشخصيات  أوما الموقف إن يخمن يتطلب من المتعلم أالصورة وبهذا االسلوب 

الل خ وهذا يكون من تجميد االطار(   أو)التوقف  نتظارا، ومن صور وآليات العرض الصوت خالل

سئلة أ المعلم بسؤال المتعلميقوم و  ،الموقف أوعند نقطة معينة في الحدث  توقفتشغيل الصوت وال

تشغيل كل من الصوت والصورة ، وكما يمكن من خالل آليات العرض ، ماذا سوف يحدث(حدث)ماذا 

علمون المتمنح ، ويعنهايقوم بالبحث شكال قبل المشاهدة حتى المتعلم مجموعة من األ وهذا يمنح

مجموعة ، ويمنحهم لم تكن موجودة أوكانت ضمن المشاهد  إذا ليأخذوا قرارشكال مجموعة من األ

لتتابعات خلط ا، ومن صور آليات العرض يجيبوا عنها وبعد المشاهدةسئلة الفهم قبل المشاهدة أمن 

اذا حدث مالقرار وهو عليه أن يأخذ تكون مرتبة  ودون أن منفردبشكل  لمشهديشاهد المتعلم ا حيث

يستطيع  اً ، وأخير بشكل صحيح يضعها وأيضاً بها يتبتر  ومن ثم يقوم ي حال؟أماذا سوف يحدث ب أو

 وامعيسآلخر من المتعلمين صوات والعدد ااألعوا سمدون أن يحداث أ وايشاهدعدد من المتعلمين أن 

 المعلوماتية.نشطة على الفجوة األ بعدد منثم القيام ومن  وان يشاهدأدون من 

لك لما في تعلم وتعليم الجغرافيا، وذ اً كبير  اً للفيديو التفاعلي دور  ( أن  2115يرى )عمار،  كما

 له خصوصية في العملية التعليمية، وتكمن فائدته فيما يلي:
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هذه البرامج تقوم مقام المدرب، وهي تختص بشكل رئيسي برامج التدريب الخصوصي: في  .1

الب مجموعة أقسام فيقوم الط إلىالبرنامج يقسم المحتوى  بمفردهم، حيث أن  بتدريب الطالب 

بالتعامل مع هذه األقسام ومن ثم يختبر تحصيله بها، وعند نجاح الطالب في كل قسم ينتقل 

ن لم يتمكن من النجاح في قسم معين فإن البرنامج يعيده إليه مرة  إلىالبرنامج  القسم اآلخر، وا 

ا يقدم له مادة اضافية جديدة يتبعه أومحتوى جديد يساعده على التحصيل،  يقدم له أوأخرى 

سية عطاء تغذية عكا  سؤال يجيب عنه الطالب، ليقوم البرنامج بعدها بتحليل إجابة الطالب و 

مناسبة له، وفي المرحلة األخيرة يقدم البرنامج مادة جديدة وأسئلة مناسبة لحاجة الطالب والتي 

 جابته، ويسمى هذا البرنامج )برنامج العلم اآللي البديل(.إليل على تح ظهرت بناءً 

ب )التعليم( تقديم التدري وسرعة عالية في عاليةقدرة  تتميز بأنها ذات برامج الفيديو التفاعلي .2

 مستواه الدراسي. أو ميوله أوحاجاته  أو قدراتهحسب  وذلك المناسب لكل طالب

 التعلم والتدرب. إلىعلى دفع الطلبة  التدريب عن طريق هذه األجهزةيساعد  .2

مفاهيم في تدريب ال كما أنها تساهم للدروس، االعتماد على الشرح اللفظين البرامج م هذه تحد .4

 .عن طريق تمثيلها بشكل حسيوذلك  بشكل أكبر واألفكار المجردة

 تاقأو و  مختلفة طرقبفي عرض وتقديم المحتوى  أكبر مرونة ضفاءإعلى  البرامج تعمل هذه .5

 متعددة، كما أنه ليس هناك عدد مرات محدود للعرض، حيث يمكن عرضه أكثر من مرة.

 التحصيل الدراسي

يع أن من خالله نستطأهم العوامل المؤثرة في حياة اإلنسان،  يعتبر منالدراسي  التحصيلإن 

الب لدى الط عما يعطي مؤشرا  مهارات، كما أنه  أومعرفة  أوالطالب من خبرات  نبني ونقيس ما لدى

 (3002أداء متطلبات النجاح في المدرسة بشكل عام. )طه،  يستطيع من خاللهاقدرة  من
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الموضوعات  العديد منالطالب في  أداء هبأنالتحصيل الدراسي ( 2118)العزباوي، ف يعر  

عرفة ممن أجل تحديد و تقديرات المعلمين  أويتم اخضاع هذا األداء لدرجات اختبار  حيثالتعليمية، 

 الطالب.مستوى 

الطالب كنتيجة عن امتحان  الدرجة التي ينالها أوتلك العالمة أنه ( 2116 )الجاللي، يرىكما 

 المعلم.مدرسي في المادة الدراسية التي يتعلمها من قبل 

تحصيل  هناك ، حيث أن  هناك نوعان من التحصيل الدراسي ( أن  2114)زلوف،  تشيرو 

دراسي جيد وهو أن يبلغ التلميذ المستوى الذي حددته المدرسة بمفهوم النجاح المدرسي ويقصد فيها 

التحصيل  والنوع الثاني ه أما ،الدراسيةفئة من التالميذ عند مستوى معين ومتفوقين في مختلف المواد 

 فعالً  من الفرد وما ينجرههو متوقع  ما انسجام بينهو ظاهرة تعبر عن وجود عدم و الدراسي الضعيف 

نما من ا  وجود ضعف في قدرات التلميذ و  إلىمن تحصيل دراسي وبالطبع هذا ال يرجع بالضرورة 

أسباب خارجية وبالتالي نستطيع أن نطلق عليه التأخر الدراسي الذي يمثل  إلىالممكن أن يعود ذلك 

 لدراسي.االصعوبات التي يتلقاها التلميذ في عملية التحصيل الدراسي والتي تعيقه عن مواصلة مشواره 

 بأنه ذو قيمة كبيرة فيتتمثل همية التحصيل الدراسي أ ن  إ( 2111)أحمد،  من وجهة نظرو 

ويعتبر من  ،التعليمية التربوية حيث يعتبر من أهم مخرجات التعليم التي يسعى لها المتعلمونالعملية 

من قبل اآلباء والمربين كونه أحد األهداف التربوية التي تركز على  هتمامإأكثر المجاالت التي القت 

صحيحا،  ه نمواً تأهمية تزويد الفرد بالعلوم والمعارف التي تطور مداركه وتعطيه المجال لتنمو شخصي

 ب، وأيضاً يجابية وتربية الشعو غرس القيم اإل إلىالنظام التعليمي يسعى بأهدافه الوصول  وذلك ألن  

تتمثل أهمية التحصيل الدراسي في أنه يشبع حاجة من الحاجات النفسية التي يبحث عنها الدراسون 

ن   على نظامه الدراسي، ويعتبر  إحباط الطالب الذي ينعكس إلىعدم إشباع تلك الحاجة يؤدي  وا 
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يقيس مدى كفاءة العملية التعليمية ومدى كفاءته في تطوير القدرات  التحصيل الدراسي معياراً 

 لتالفي الوقوع في المشكالت األمنية والتخريبية التي عانت منها وقائياً  اً إجراءوالمواهب، كما أنه يعد 

توى مس نحطاطا  و والتسرب من المدرسة الكثير من المجتمعات بسبب ضعف التحصيل الدراسي 

 .الدراسة

 أهمها:عدة نقاط من ب المؤثرة في التحصيل وتتمثل العوامل

  للتعلم دفعين جيداً فالطلبة المن ،التحصيل الدراسيارتباطاً وثيقاً بمرتبطة الدافعية  واإلنجاز:الدافعية 

ى لإلنجاز كلما كان التحصيل لدأقل وأضعف كلما كانت الدافعية ، و هم أكثر الطلبة تحصيالً 

 (2114 عبد الهادي،). الطلبة متدنيا

  ل الدراسيالتحصيفي  التي تؤثرأهم العوامل أحد تعتبر العوامل النفسية من  النفسية:العوامل، 

لمدرسي ا تعلمه والنجاح فيالتحصيل  ىعل القدرةلديه  بأنه شخصذاته  إلىالطالب  فإذا نظر

ن يعتبرون أما الطلبة الذي ،والحفاظ عليهاها تأكيد إلىتعمل كقوة منشطة تدفعه  النظرةهذه  فإن  

بهذه النظرة  تأثرسي النجاح والتحصيل فإن تحصيلهم المدرسي ىعل بأن ليس لديهم القدرةأنفسهم 

قدراته الخاصة  على يؤثرلدى الطالب  في العامل النفسي االستقرارعدم  إن   وبالتالي، أنفسهم إلى

 (2116، حمدان) .عاليذو ذكاء حتى  أومتوسط الذكاء  بالرغم من كونهالنتباه والتركيز امثل 

  اكتساب  ىعلة الحقيقيقدرته  أو ،الطلبة للتعلم المدرسيمدى قابلية تتمثل في  التربوية:العوامل

الظروف  أغلبكما تتمثل في ، ما تهيأت له الظروف المناسبة إذا ،مهارة معينة أوسلوك 

التعليمية  الخبرة ىاالستعداد الدراسي يعتمد علداخل المدرسة، ف الطلبةالمدرسية التي يعيشها 

الستعداد الدراسي ا يوعليه فإن تحصيل الطلبة ذو ، مفي سياق حياته األفرادالعامة التي يكتسبها 

 (2111 أحمد،) .تعداد الدراسي المنخفضالمرتفع يكون أفضل من تحصيل الطلبة ذوي االس
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  الدراسي يتأثر  التحصيلهي كل القدرة المتعلقة بالذكاء والقدرات الخاصة للتلميذ، ف العقلية:القدرة

فكلما كانت القدرات العقلية للطالب مرتفعة كلما كان تحصيله الدراسي  العقلية،بقدرات الطالب 

 (2114عبد الهادي، )أفضل. 

 رة حيث أن الطالب يتأثر بطريقة معاملة والديه،العوامل البيئية: تتمثل بجوانب متعلقة باألس 

فااالهتمام الذي تعطيه األسرة والعالقات األسرية واإلمكانيات المادية والثقافية جميعها تؤثر على 

شكل ب استقرار الطالب النفسي واإلجتماعي وبالتالي لها انعكاس على التحصيل الدراسي للطالب

 (2111، إيجابي. )أحمد

االهمال في  إلىأسباب تدنى التحصيل الدراسي يعود  ( إن  2111نظر)الحريري، من وجهة 

، وعدم توفير الجو المناسب للدراسة، وعدم وجود الرغبة والدافعية للتلميذ للدراسة، ألبنائهممتابعة األهل 

م رغبته لديه وعد نفسية لضغوطيعود لتدني المستوى الثقافي لألهل، ومشاكل عند التلميذ تعود  يضاً أو 

تدني التحصيل  إلىأخرى تؤدي  أسباباً هناك  ن  إ (2111، وكما ذكر )العمايرة، االجتماعيبالتواصل 

للمواد  الطالب استيعابالدراسي منها عدم مراعاة المعلم للفروقات الفردية اإلدراكية للطالب، وعدم 

المعلمين ألساليب حديثة تشجع على الدراسة وتزيد من دافعيتهم،  استخدامالدراسية وصعوبتها، عدم 

على نفسية الطالب، عدم تواجد األم مع أبناءها  نعكاسها سلباً ا  الدراسية و  لالمتحاناتالجو العام 

 .وبعد المدرسة الجغرافي، وقلة الدخل، بسبب العمل
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 ثانياا: الدراسات السابقة

لتحصيل اللدراسات السابقة والتي أجريت في مجال الفيديو التفاعلي و  يتناول هذا البند عرضاً 

لى مجموعة ع طالعباإلحثة حيث قامت البا الدراسة، إجراءوالتي استفادت منها الباحثة في  الدراسي،

 لىإوالتي تم عرضها من األقدم نجليزية ذات الصلة بموضوع الدراسة، من الدراسات العربية واإل

 .األحدث

نجليزية اإلدراسة هدفت لمعرفة أثر الفيديو في تعلم اللغة  (Mekheimer, 2011مخيمر )أجرى 

جريت لطالب قسم اللغة اإلنجليزية بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية، أكلغة ثانية وقد 

التجريبي حيث تكونت عينة الدراسة من مجموعتين، مجموعة تجريبية شبه المنهج  استخداموقد تم 

تقنية الفيديو في دراسة اللغة االنجليزية، والمجموعة  باستخدام( طالب تم تدريسهم 22تكونت من )

بار االخت أداةستخدم الباحث ا( طالب تم تدريسهم بالطريقة االعتيادية، و 21الضابطة تكونت من )

لفيديو التدريس باستخدام ا ن  إالقراءة واالستماع والكتابة، وأظهرت النتائج  لقياس تحسين مهارات

التفاعلي مفيد لتطور اللغة، حيث كانت الفروق على القياس البعدي لصالح طالب المجموعة التجريبية 

 في جميع المهارات.

 (Bravo, Amante, Simo & Enache, 2011)دراسة برافو وامانتي وسيمو واناشي  أجرىكما   

افعية الطالب زيادة دب يقوم تعمل كمساعدتعليمية  أداةنتائج استخدام الفيديو ك كشف إلىهدفت حيث 

اسة الدر أداة تمثلت ، استخدمت المنهج الوصفيومن أجل تحقيق هدف الدراسة  في أي تخصص،

واستخدمت  لعملية التعلم اعمضعت كدقد و مقاطع فيديو و  العديد منوتستند الدراسة على  االستبانة،ب

 ،كاتالونيا جامعة ( طالبًا من كلية الهندسة الصناعية والطيران من487، و)( محاضراً 12)من قبل 

 جابي الستخدام الفيديو على دافعية الطالب.إي ثرهناك أ أن   إلىنتائج الدراسة وتشير 



23 
 

 

الوسائط المتعددة على دراسة بحثت في أثر استخدام  (Aloraini, 2012) ألوارينيأجرى 

طالب كلية التربية في جامعة الملك سعود في الكمبيوتر واستخدامه في التعليم، حيث تم   تحصيل

 تكونتيث ح التجريبيشبه ستخدم المنهج وا تصميم عروض تتضمن مقاطع فيديو وصوت وصور،

 حدة تكونت منمجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية كل وا إلىقسمت  ( طالبة41عينة الدراسة من )

درست المجموعة الضابطة بطريقة المحاضرة، بينما درست المجموعة التجريبية حيث طالبة ( 21(

وجود فروق  لىإ، وأشارت النتائج ، تمثلت أداة الدراسة باالختبار التحصيليباستخدام مقاطع الفيديو

 .يةالمجموعة التجريبمات المجموعة الضابطة والتجريبية ولصالح البين متوسط ع دالة إحصائياً 

معرفة أثر الفيديو التفاعلي على التحصيل  إلىدراسة هدفت  ((Chen, 2012أجرى شن كما 

راسة استخدم لتحقيق هدف الدو ، جامعة التكنولوجيا بجنوب تايوان التعلم لطالب نحوالدراسي والدافعية 

، بحيث كانت ( طالبا قسمت لثالث مجموعات124) التجريبي وتكونت عينة  الدراسة منشبه المنهج 

ة درست طما المجموعة الثانية الضابا، ية درست بوساطة الفيديو التفاعليالمجموعة االولى تجريب

، يديةاستخدام طريقة التدريس التقل، والمجموعة الثالثة ضابطة درست ببواسطة الفيديو التقليدي

شارت أو  ،اسي، واالستبانة لقياس الدافعيةس التحصيل الدر واستخدم االختبار التحصيلي البعدي لقيا

وجود فروق كبيرة ذات داللة احصائية بين المجموعات الثالث في التحصيل  إلىنتائج الدراسة 

حت وجود ثقة وضأ، كما تي درست بواسطة الفيديو التفاعلي(الفعية لصالح المجموعة التجريبية )والدا

 .تجريبيةطالب المجموعة ال دودافعية عن

دراسة  (Chiu, Hseil, Lee, Chang & Wang, 2012) تشانغ ووانغأولي و  وهسيلو تشي أجرىو 

السيطرة  تخداماسبوذلك لطالب جامعة شينغ كونغ في تايوان، هدفت للتعرف على الميزات التفاعلية 

وأيضا نبية، جألا علم اللغةمن أجل تمقاطع الفيديو التعليمية من قبل المتعلمين الموجودة في الجزئية 



24 
 

 

ي تعلم تقنية الفيديو في المساهمة ف إمكانيةالتعرف على  إلى باإلضافةالمفردات اللغوية  كتسابال

اسة تحقيق أهداف الدر ومن أجل أشرطة الفيديو،  استخداممن خالل والفهم  االستماعتحسين مهارات 

 كليه الهندسة،طالب ( طالب من 21، حيث تمثلت عينة الدراسة على )استخدم المنهج شبه التجريبي

املة، بحيث يمكن ترجمة جزئية وك بالتزامن معملفات الفيديو التفاعلية  ليتم تشغيلتم تصميم برنامج و 

 لبعدي،ا واستخدم االختبار التحصيلي،  حكام الخفية للترجمة من قبل المتعلمين،ألظهار اإلالتحكم 

والتي لقبلي ا االختبارالبعدي والتي تم جمعها أفضل من نتائج  االختبارحيث كانت نتائج تطبيق 

موعة ب في المجالالط أن   وأيضا تبينالقراءة والمفردات،  استيعابالقدرة على  تحسين إلىأدت 

 من أفضل بشكلالتجريبية الذين يشاهدون أشرطة الفيديو مع ترجمة جزئية يمكن السيطرة عليها 

موعة المتعلمين في المج أن   النتائج كما بينت، المجموعة الذين يشاهدون الفيديو مع ترجمة كاملة

 لامخرى التي شاهدت الفيديو كألأعلى من المجموعة ا التي حصلوا عليها درجاتكانت الالتجريبية 

 .بدون تجزئة

( دراسة هدفت الكشف عن فعالية استخدام الفيديو التفاعلي في تنمية 2112أجرت العيافي )و 

دف ه ومن أجل تحقيقمهارات القراءة الجهرية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي بمحافظة قلوة، 

( طالبا وزعوا على مجموعتين 51التجريبي وتكونت العينة من )شبه المنهج  استخدامتم الدراسة 

( طالباً تم تدريسها باستخدام الفيديو التفاعلي، والثانية ضابطة تكونت 25األولى تجريبية تكونت من )

بطاقة ام استخد تم أيضاً ( طالبًا تم تدريسها باستخدام بالطريقة االعتيادية بالسبورة والقلم و 26من )

بية بين المجوعتين التجري  ظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً حيث أللدراسة  أداةالمالحظة ك

والضابطة في القياس البعدي لدرجات تطبيق بطاقة المالحظة لصالح المجموعة التجريبية، كما تبين 
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المالحظة لصالح  قةوجود فروق دالة إحصائيًا بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ببطا

 للمجموعة التجريبية. القياس البعدي

فقد أجرى دراسة لمعرفة أثر استخدام برمجية تعليمية محوسبة قائمة  (2112أما السلولي )

على الفيديو التفاعلي في تنمية بعض مهارات استخدام الحاسب اآللي لدى طالب السنة التحضيرية 

ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي يضم في السعودية،  بجامعة الباحة

مجموعتين تم اختيارهما عشوائيًا، المجموعة التجريبية )التي استخدمت برمجية الفيديو التفاعلي 

( 48الطريقة التقليدية(، وتكونت عينة الدراسة من ) استخدمتالتعليمية( والمجموعة الضابطة )التي 

( 24تساوي على مجموعات الدراسة )التجريبية والضابطة( وفي كل مجموعة )طالبًا، موزعين بال

رت النتائج ظهأتم إعداد االختبار التحصيلي وبطاقة المالحظة كأداتي قياس للدراسة، و ومن ثم طالبًا، 

وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس 

مجموعة تأثير وداللة على أداء طالب ال له البرنامج ، وهذا يعني أن  صالح المجموعة التجريبيةل البعدي

 التجريبية.

التعرف على أثر استخدام الفيديو التفاعلي في  إلى( دراسة هدفت 2114العمري )وأجرت 

وقد تم ، في السعودية تحصيل مادة العلوم لدى طالبات الصف السادس االبتدائي بمحافظة بلجرشي

التجريبي القائم على تصميم )االختبار القبلي واالختبار البعدي( لمجموعتين  شبه استخدام المنهج

( طالبة من طالبات الصف السادس االبتدائي 42)الضابطة والتجريبية( وتكونت عينة الدراسة من )

فاعلي، الفيديو الت ( طالبة المجموعة تجريبية التي تم تدريسها باستخدام22مجموعتين ) إلىتوزعوا 

وجود أثر  ظهرت النتائج عنأ( طالبة المجموعة الضابطة التي تم تدريسها بالطريقة التقليدية، و 21و)

 يجابي للفيديو التفاعلي في تنمية التحصيل الدراسي.إ



26 
 

 

الكشف عن أثر استخدام الوسائط التعليمية  إلى( دراسة هدفت 2115كما أجرى عبد الغفور )

ة، الفيديو التعليمي( عبر الشبكة العالمية على التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف )السبورة الذكي

 ة المنهج، استخدم الباحث في هذه الدراسفي فلسطين التاسع في مبحث الجغرافيا بمحافظة خان يونس

التجريبي لمجموعتين ضابطة وتجريبية، مع قياس قبلي وبعدي، بحيث درست المجموعة الضابطة شبه 

قة االعتيادية، بينما درست المجموعة التجريبية باستخدام بعض الوسائط التعليمية المقترحة بالطري

م الوسائط التعليمية استخدا ن  إ، وأظهرت النتائج عبر الشبكة العالمية )السبورة الذكية، الفيديو التعليمي(

بحث الجغرافيا ي مومنها الفيديو التعليمي له أثر في تحسين التحصيل لدى طالب الصف التاسع ف

في محافظة خانيونس، ووجود فروق دالة احصائيًا بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط 

 درجات المجموعة الضابطة على القياس البعدي الختبار التحصيل لصالح المجموعة التجريبية.

 (,Hui, Hoe, Ismail, AzmN, & keat 6102)كيت  أزمان، اسماعيل، ،ووأجرى هوي، ه

شبه المنهج  تخدموأسدراسة تهدف للتعرف على مدى فاعلية التدريس باستخدام ألغاز الفيديو التفاعلي 

هناك  من طالب الروضة، وأظهرت نتائج الدراسة أن   ( تلميذاً 22التجريبي حيث تكونت العينة من )

الفيديو التفاعلي على األطفال، حيث وجدت الرغبة الشديدة عند االطفال  باستخدامفاعلية للتعلم 

 .ريقة جيدة لتعلمهمالفيديو كونه طالفيديو التفاعلي، وأبدوا تفضيلهم ودافعيتهم نحو  باستخدامبالتعلم 

التعرف على فاعلية استخدام الفيديو  إلىأجرى دراسة هدفت فقد  ( Kuhail, 2017كحيل ) أما

في  ،الرقمي التفاعلي في تطوير الفهم القرآني، وتعلم المفردات واستبقائها لدى طلبة الصف السادس

ج التجريبي على المنهشبه فاستخدم الباحث في هذه الدراسة  مدرسة المعتصم باهلل االبتدائية في غزة،

مجموعتين التجريبية والضابطة  إلىت مالسادس وقس ( طالبا من طالب الصف82عينة تكونت من )

جود فروق و  إلىراسة بطاقة تحليل المحتوى واالختبار، وأظهرت نتائج الدوتم استخدام أداتي الدراسة 
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بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في كل من اختبار الفهم القرآني  حصائياً إدالة 

 لبعدي واختبار المفردات المؤجل لصالح المجموعة التجريبية.اختبار المفردات او البعدي، 

 فاعلية الفيديو التفاعلي إلىالتعرف  إلىهدفت ( دراسة 2117كما أجرى أبو سلطان وآخرون )

في تنمية األداءات المهارية المركبة في كرة القدم لطالب المرحلة األساسية العليا، ولتحقيق هدف 

شبه التجريبي وتكونت عينة الدراسة التي أخذت بطريقة قصدية من طالب م المنهج ااستخدتم الدراسة 

الدراسة )بطاقة  أداة( طالبًا وتم تطبيق 30المرحلة األساسية العليا بمنطقة شمال غزة التعليمية من )

طالبًا من خارج عينة الدراسة، وذلك للتأكد من صدق  30على عينة استطالعية مكونة من  مالحظة(

أظهرت نتائج الدراسة فعالية الفيديو التفاعلي في تنمية األداءات المهارية المركبة حيث ، اةدوثبات األ

 في كرة القدم وفقًا لمعدل الكسب لبالك.

التعرف على  إلىدراسة هدفت  ( ,6102Ibrahim & Abo Hmaid(أجرى ابراهيم وأبو حميد و 

أثر تدريس الرياضيات باستخدام العاب الفيديو التفاعلية وتأثيرها على تحصيل طالب الصف الخامس 

وأجريت هذه الدراسة في مدرسة خاصة باألردن، حيث استخدمت المنهج شبه التجريبي وتكونت عينة 

تجريبية المجموعتين الالدراسة من مجموعتين إحداهما تجريبية واالخرى ضابطة ولمعرفة الفروق بين 

والضابطة تم استخدام وتطوير برنامج حاسوبي تفاعلي استخدم فيه العاب الفيديو وخضعت 

المجموعتين الختبارين قبلي وبعدي، أظهرت النتائج أن بيئة التعلم باستخدام العاب الفيديو التفاعلية 

فاعلي محتوى باستخدام الفيديو التكان له تطورًا ملحوظًا في أداء المجموعة التجريبية التي درست ال

 وهذا إنعكس بشكل إيجابي على تحصيل المجموعة التجريبية في مادة الرياضيات.

ثر استخدام الفيديو التفاعلي في أتقصي   إلىهدفت دراسة  (2117الخالدي ) أجرى كما

به شواستخدم الباحث المنهج ، تحصيل طلبة الصف العاشر في مادة تاريخ الكويت بدولة الكويت
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ربع شعب من شعب الصف أوطالبة موزعين على  ( طالباً 100التجريبي وتكونت عينة الدراسة من )

م باستخدام الفيديو التفاعلي ( تم تدريسه48ة العاشر تم اختيار شعبتين عشوائيا )المجموعة التجريبي

قياس ال أداةوكانت  طريقة االعتيادية،( طالبا وطالبة تم تدريسهم بال52ة خرى )مجموعة ضابطواأل

التحصيل   وجود فروق ذات داللة احصائية فيوأظهرت النتائج  ،)االختبار التحصيلي القبلي والبعدي(

الطلبة  والطريقة االعتيادية( ولصالح ،تعزى لطريقة التدريس )الفيديو التفاعلي  لدى افراد الدراسة

 .الذين تعلموا عن طريق استخدام الفيديو التفاعلي

قياس أثر استخدام الفيديو التفاعلي في تنمية  إلى( دراسة هدفت 2118) السريحي وأجرت

تخدم اسحيث المفاهيم العملية في مادة العلوم لدى طالبات الصف الثالث متوسط بمحافظة جدة، 

طالبة من طالبات الصف الثالث متوسط تمثل  60)التجريبي وتكونت عينة الدراسة من )شبه المنهج 

( طالبة يمثلن المجموعة الضابطة، وقد تم تطبيق 30( طالبة منهن المجموعة التجريبية، فيما )30)

يديو فومن ثم تم تدريس المجموعة التجريبية باستخدام ال االختبار التحصيلي على المجموعتين قبليًا،

لبعدي، وبعد ذلك تم تطبيق االختبار التحصيلي ا التفاعلي، والمجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية،

وقد دلت النتائج على وجود أثر مرتفع الستخدام الفيديو التفاعلي في تنمية المفاهيم العلمية في مادة 

ات الثالثة التطبيق والمستويالعلوم لدى طالبات الصف الثالث متوسط عند مستويات التذكر والفهم و 

 مجتمعة.

الكشف عن فاعلية نوعين من التعلم المقلوب  إلى( دراسة هدفت 2118كما أجرى حرب )

نتاجه  وهما التعلم بالفيديو العادي والتعلم بالفيديو التفاعلي في تنمية مهارات تصميم الفيديو التعليمي وا 

ليته التجريبي والتحقق من فاع شبه حث المنهجلدى طالبات جامعة األقصى بغزة، وقد استخدم البا

 في تنمية مهارات تصميم الفيديو وانتاجه لدى طالبات جامعة االقصى وتكونت عينة البحث من
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( 25( طالبة، والمجموعة الضابطة من )25طالبة كل حيث تكونت المجموعة التجريبية من ) (51)

االختبار التحصيلي وبطاقة تقييم لقياس المهارات، وأظهرت النتائج تفوق  أداةطالبة، واستخدم الباحث 

 مجموعة الطالبات الالتي درسن باستخدام الفيديو التفاعلي.

التعرف على أثر التدريس باستخدام الفيديو  إلى( والتي هدفت 2112أما دراسة الدوسري )

التفاعلي على التحصيل العلمي في مقرر الحاسب اآللي للصف األول الثانوي ولتحقيق هدف الدراسة 

التجريبي لعينة من طالب الصف األول الثانوي بمحافظة وادي الدواسر في شبه ستخدم المنهج ا

بًا، مقسمة لمجموعتين: تجريبية، درست باستخدام طال (48) المملكة العربية السعودية، مكونة من

 أداةك ختباراال استخدمتفقد الفيديو التفاعلي، واألخرى ضابطة، درست باستخدام الفيديو الخطي، 

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين في مستوى التذكر،  إلىظهرت النتائج أ، و للدراسة

   .ستوى الفهم والتطبيقبينما وجدت فروق دالة إحصائيًا في م

 السابقة الدراسات على التعقيب

ع جنبية التي تناولت موضو قامت الباحثة بعرض مجموعة من الدراسات السابقة العربية واأل

وفاعلية  معرفة أثر إلىالفيديو التفاعلي حيث الحظت تنوع أهداف تلك الدراسات، فبعضها هدف 

دراسة و  Mekheimer, (2111،)دراسة مخيمر الفيديو التفاعلي في تنمية المهارات والمفاهيم مثل 

 (2118) ودراسة حرب (،2118السريحي )ودراسة (، 2112) (، ودراسة السلولي2112العيافي )

(، 2112ني )دراسة الواري ،مثل الدراسيالتحصيل  فيالتفاعلي معرفة أثر الفيديو  إلىوبعضها هدف 

(، ودراسة الخالدي 2115(، ودراسة الغفور )2114) (، ودراسة العمري2112ودراسة شن )

  (،2112) الدوسريIbrahim & Abo Hmaid,  (2117 ،)(، ودراسة ابراهيم وأبو حميد2117)



30 
 

 

القبلي  باراالختوتشابهت الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات السابقة بأدوات الدراسة باستخدام 

 داة( بأنها تضيف بطاقة المالحظة لأل2112للدراسة لكن اختلفت دراسة العيافي ) أداةوالبعدي ك

 (.2112)ي السابقة ودراسة السلول

ثل دراسة م )شبه التجريبي( مع أغلب الدراسات السابقة من حيث المنهج الدراسة الحالية واتفقت

  ,Ibrahim & Abo Hmaid(، ودراسة إبراهيم وأبو حميد2117)(، ودراسة الخالدي 2114العمري)

 .(2117دراسة أبو سلطان وآخرون )(، و 2117)

لدراسة ا إجراءتم السابقة من حيث العينة التي  بعض الدراساتتشابهت الدراسة الحالية مع 

(، 2114ودراسة العمري )(، 2112العيافي ) مثل دراسة األساسيةعينة من طالب المرحلة وهي عليها 

 كحيلدراسة و (، 2114دراسة العمري )مع  وتطابقت بالصف تحديداً  (،2118السريحي )ودراسة 

( التي استهدفت المرحلة 2112دراسة الدوسري )(، و 2117دراسة الخالدي )مع  واختلفت (،2117)

 الثانوية.

(، 2112دراسة الواريني ) تشابهت الدراسة الحالية بالهدف مع بعض الدراسات السابقة مثل

ي الدوسر ، ودراسة (2117(، ودراسي الخالدي )2114دراسة العمري )(، و 2112ودراسة شن )

(2112). 

حيث وجدت توافق في نتائج أغلب الدراسات والتي  السابقة،واستفادت الباحثة من الدراسات 

(، 2112) لدوسريا ودراسة (،2117الخالدي ) تثبت فاعلية استخدام الفيديو التفاعلي كما في دراسة

مة ءدى مالوفي معرفة م الجغرافيا،مما دفع الباحثة للقيام بدراسة فاعلية الفيديو في تحصيل مادة 



31 
 

 

ليها إارت شأطالع على العديد من المراجع المهمة التي واإل الحالية،المنهج شبه التجريبي للدراسة 

 الدراسات السابقة.

، أجريت ةجنبيالدراسات السابقة العربية واأل إلىالرجوع ب تميزت دراسة الباحثة بأنها قامت 

عدت الباحثة أ ،وهو يعتبر نهاية لمرحلة األساسي الدنيا الدراسة الحالية على الصف السادس األساسي

واختيار الوحدة االولى من الفصل  فقرة إختيار من متعدد، 21االختبار التحصيلي الذي تضمن 

اعلي باستخدام الباحثة الفيديو التف هصممتكمادة للفيديو التفاعلي الذي  الدراسي الثاني والتي تصلح

 .برامج وتطبيقات حديثة

تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة من حيث األثر الذي يتركه استخدام الفيديو التفاعلي  

في حدود علم  –الحظت الباحثة عدم وجود دراسة عملت كما  ،في التحيصل الدراسي للطالبات

 .غرافيامادة الج الدراسي في تحصيلالالتفاعلي في  التعليمي على فاعلية الفيديو –الباحثة 
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 :الفصل الثالث
 اتجراءالطريقة واإل

عداد قائمة بالمعايير الج وعينتها، ومجتمعها، الدراسة،لمنهج عرضا يتناول هذا الفصل  يدة وا 

 التي تم استخدامها داةاألو  ،ADDIEها وفقا لنموذج ئوبنا التفاعلي،الالزمة لتصميم الفيديو التعليمي 

ت التي اجراءومتغيرات الدراسة، وتوضيح لإل ،وثباتهافي جمع المعلومات مع التحقق من صدقها 

تائج وفيما يلي الباحثة لتحليل الن تستخدمهاحصائية التي تتبع في تطبيق هذه الدراسة والمعالجات اإل

 .عرض لذلك

 الدراسة منهج

عن  (2112)هويمل، غراض الدراسةأمته ءالمنهج شبه التجريبي لمالباستخدام الباحثة  قامت

 فاعلي،التطريق عمل مجموعتين هما المجموعة التجريبية التي تم تدريسها باستخدام الفيديو 

 وعة الضابطة التي تم تدريسها بالطريقة االعتيادية.موالمج

 الدراسة مجتمع

في األساسي ( طالبا وطالبة من طالب الصف السادس 1116) الدراسة منتكون مجتمع 

         أعمارهم ما بينو ، 2112/2121خالل الفصل الدراسي الثاني  مأدباالمدارس الخاصة في محافظة 

 (.2112/2121، التربية والتعليم )وزارة ةسن( 12-11)

 عينة الدراسة

 (28)والبالغ عددها  األساسي السادس تم حصر عدد المدارس الخاصة التي تحوي الصف

الدراسة على  إجراءلصعوبة  (، ونظراً 2112/2121حصائية وزارة التربية والتعليم )إمدرسة حسب 
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دية بطريقة قص كل مجتمع الدراسة، تم اختيار مدرسة خاصة واحدة وهي )مدرسة ابن تيمية الشاملة(

 :ةتيلألسباب اآل

  نترنت اسوب واإلمختبر ح الدراسة والمتمثلة في توافر أداةتوفر البيئة التعليمية المناسبة لتطبيق

 جهزة عرض والواح ذكية.أو 

  ة.الدراس إجراءقريب من المدرسة وهذا يسهل عليها عملية متابعة  سكنهاكون الباحثة مكان 

تطبيق ل كثر حماساً أناث كون المعلمة ساسي اإلشعبتين من الصف السادس األ كما تم اختيار

( 61) تينوقد بلغ عدد الطالبات في الشعب التدريس،الدراسة، وأكثر خبرة في استخدام التكنولوجيا في 

 كما يلي: اختيار شعبهم بالطريقة العشوائية البسيطة تمحيث  طالبة،

 التجريبية.( طالبة وتمثل المجموعة 21وعددها ) (أساسي شعبة )الصف السادس األ -

 ( طالبة وتمثل المجموعة الضابطة.21( وعددها )ب)ساسي شعبة الصف السادس األ -

 الدراسة أداة

لتحقيق أهداف الدراسة الحالية والتي تمثلت في الكشف عن فعالية برنامج الفيديو التفاعلي في 

لباحثة ا قامتفي االردن  مأدبافي محافظة  األساسي التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف السادس

 الجغرافيا.بإعداد االختبار التحصيلي في مادة 

 الختبار التحصيلي

لدراسي في التفاعلي في التحصيل االتعليمي تم عمل اختبار تحصيلي لقياس فاعلية الفيديو 

 21حيث تضمن االختبار  ،مأدبافي محافظة األساسي لدى طالبات الصف السادس  الجغرافيامادة 

 .متعددمن  اختيار سؤال
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 :ةتباع الخطوات اآلتيإعداد االختبار التحصيلي بإوتم 

وتحديد الدروس الموجودة في  السكان(جغرافية )ولى األاالطالع على النتاجات العامة للوحدة  -1

 وهي: تلك الوحدة بمنهاج الجغرافيا للصف السادس األساسي

 الوضع السكاني العالمي -

 التركيب النوعي والتركيب العمري -

 في الوطن العربيالسكان  -

 السكان في المملكة األردنية الهاشمية -

 .)جغرافية السكان( تحليل المحتوى للوحدة األولى -2

 بناء جدول مواصفات لالختبار. -2

 ن متعدد.م اختيار، حيث كانت األسئلة سئلة االختبار في ضوء النتاجات التعليميةأاختيار  -4

 .( درجة21من ) كليةحيث كانت العالمة ال ،سؤاللكل  مةتحديد العال -5

 الدراسة أداةصدق 

على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص  هتم عرض االختبارللتأكد من صدق 

 حيث طلب منهم إبداء الرأي حول (7كما في ملحق ) االردنية،عضاء هيئة التدريس في الجامعات أو 

متها لطالبات الصف السادس ءصياغة األسئلة ومدى وضوحها وتمثيلها لألهداف، ومدى مال

تحليل المحتوى كما في ملحق ( ، و 4كما في ملحق ) لالختباربجدول المواصفات  مرفقااألساسي، 

طالع على وجهات نظرهم بخصوص أي تعديل على وتم اإل(، 6كما في ملحق )( وخطة الدروس 5)

 االختبار(، وبالتالي ظهر 8المحكمين ملحق ) بمالحظاتاألخذ بعين االعتبار وتم  اسئلة االختبار

 .( يوضح ذلك2سؤال والملحق رقم ) 21من  بصورته النهائية مكوناً 
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 الدراسة أداةثبات 
 من تكوندراسة والتي تاالختبار بتطبيقه على عينة من خارج عينة ال أداةتم التحقق من ثبات 

 يلي: ما وتم ،طالبة (21)

نموذجي االختبار، وذلك بإيجاد نسبة من أجاب . حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات 1

 عن الفقرة إجابة صحيحة ممن حاولوا اإلجابة عليها.

. حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات نموذج االختبار، وذلك بإيجاد معامل االرتباط بين 2

      نتائج المفحوصين على هذه الفقرة ونتائجهم على االختبار الكلي والمعروف باسم

(Corrected item total correlation.) 

 أولا: معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات الختبار التحصيلي.
( قيم معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار التحصيلي.1) يبين الجدول رقم  

(9الجدول رقم )  
 معامالت التمييز معامالت الصعوبة رقم الفقرة

1 0.47 0.81 
2 0.43 0.57 
2 0.67 0.69 
4 0.57 0.61 
5 0.47 0.69 
6 0.37 0.84 
7 0.53 0.85 
8 0.37 0.88 
2 0.40 0.87 
11 0.57 0.86 
11 0.33 0.81 
12 0.53 0.87 
12 0.40 0.64 
14 0.53 0.89 
15 0.37 0.71 
16 0.53 0.89 
17 0.47 0.78 
18 0.37 0.88 
12 0.33 0.50 
21 0.47 0.70 
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أن معامالت الصعوبة في نموذج الصورة األولية لالختبار ( 1رقم )يتضح من الجدول و 

(، 0.98-0.00) أما معامالت التمييز فقد تراوحت بين ،(0.76 –0.33تراوحت بين )التحصيلي 

وبعد النظر بالفقرات التي تحقق اإلحصائيات المتبعة في هذه الدراسة وهي اإلحصائيات المقترحة 

 ( والتي تتلخص بما يلي:0010عودة، ، )Eble,1972)) من قبل

 )سالب( تحذف وال داعي لالحتفاظ بها. الفقرات التي معامل تمييزها -1

 تعتبر ضعيفة التمييز وينصح بحذفها. (0118 – 0) الفقرات التي معامل تمييزها من -0

 .( ذات تمييز مقبول وينصح بتحسينها0138 – 0118) الفقرات التي معامل تمييزها من -3

 ( تعتبر فقرة ذات تمييز جيد ويمكن االحتفاظ بها.0138أي فقرة معامل تمييزها أعلى من) -4

 ( تعتبر مقبولة ويمكن االحتفاظ بها.0190 – 0130) أي فقرة معامل صعوبتها بين -0

 فقرة(. 00بقبول جميع فقرات االختبار التحصيلي ) في ضوء هذه المعايير ةالباحث تقام

 الدراسة. داةالصدق والثبات أل: التحقق من ثانيا

الدراسة من خالل حساب معامل االرتباط بين  داةأل صدق المحتوى قامت الباحثة بالتحقق من

كما جرى حساب قيمة معامل  ،الميدانعالمات الطلبة على االمتحان وعالماتهم عند المعلم في 

، ومعامل 21-ريشاردسون -كودرالثبات من خالل حساب معامل ثبات كرونباخ ألفا، ومعامل ثبات 

 ( نتائج التحليل:2ثبات اإلعادة. ويبين الجدول رقم )

  (0جدول رقم )ال
 معامل ثبات كرونباخ الفا ومعامل ثبات اإلعادة

 معامل الصدق
 معامل الثبات المحسوب

 ثبات اإلعادة 02-ريشاردسون-كودر كرونباخ ألفا
1.264 1.262 1.271 1.242 
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جميع قيم معامل الصدق كانت مرتفعة، وكذلك قيم معامالت  ( أن  0الجدول رقم )ويالحظ من 

 الدراسة ودقتها ومناسبتها للتطبيق لتحقيق أغراض الدراسة. أداةالثبات، وهذا يعزز من صالحية 

لعينتين  قامت الباحثة باستخدام اختبار ت ،من تكافؤ المجموعتين قبل تطبيق التجربة وللتحقق

 ( نتائج التحليل:1ويبين الجدول رقم ) Independent Sample t-testمستقلتين والمعروف باسم 

 (3الجدول رقم )
 نتائج التحقق من تكافؤ المجوعتين قبل تطبيق التجربة.

حجم  المجموعة
 العينة

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
درجات  قيمة ت المعياري

 الحرية
مستوى 
 الدللة

 3.12 10.13 30 التجريبية
0.808 58 0.20 

 3.24 10.33 30 الضابطة
ويالحظ من نتائج التحليل عدم وجود فروق في األداء القبلي بين المجموعتين، حيث بلغت 

(، وهذا α=  1.15( وهذه القيمة غير دالة احصائيا عند )1.21( بمستوى داللة )1.818قيمة ت )

 التجربة. إجراءتحقق التكافؤ بين المجموعتين قبل  إلىيشير 

 إعداد قائمة بالمعايير الجيدة لتصميم الفيديو التعليمي التفاعلي

 الكشف عن فاعلية الفيديو التعليمي التفاعلي في تحصيل مادة الجغرافيا إلىهدفت هذه الدراسة 

لدى طالبات الصف السادس األساسي، وتطلب ذلك إعداد قائمة بالمعايير الجيدة الالزمة لتصميم 

 :الفيديو التعليمي التفاعلي حيث مرت عملية التصميم بالخطوات اآلتية

 المرتبطة بموضوع الفيديو التعليمي التفاعلي مراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة -1

 تصميم الفيديو التعليمي التفاعلي:إعداد قائمة بمعايير  -2

 .صياغة المعايير بعد أن تم االطالع على المصادر السابقة -أ

 .تحديد مؤشرات كل معيار -ب
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 .(1)كما هو موضح في ملحق رقم  ( مؤشراً 24وقد تضمنت القائمة على )

عرض القائمة على مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال تكنولوجيا التعليم كما هو  -2

 :( وذلك ألبداء اآلراء حول2)موضح في الملحق 

 التفاعلي.مدى مناسبة المؤشرات لتصميم الفيديو  -

 مدى انتماء المؤشرات للمعيار المصنف فيه. -

 اإلضافة. أوالتعديل  أوالحذف  -

 حول:السادة المحكمون حيث كانت تتمحور  قترحهااالتعديالت التي  إجراء -4

 .تعديل الصياغة اللغوية لبعض المؤشرات -

 المؤشرات.اعادة صياغة بعض  -

 .حذف مؤشر -

كما هو  ،مؤشراً  (22( معايير تضم )2القائمة النهائية حيث اشتملت القائمة ) إلىالتوصل  -5

 (.2)موضح في ملحق 

 ADDIEبناء الفيديو التفاعلي وفقا لنموذج 

هو حجر  (ADDIE)( " أن النموذج التصميم العام 212:2116الشكري والصجري ) يشير

طار من إ المصمموهو أسلوب نظامي لعملية التصميم يمنح  التعليم،األساس لجميع نماذج تصميم 

ثارة دافعيتهم لمواص اهتمام واستمراريةات المنظمة التي تضمن تحقيق األهداف جراءاإل لة الطالب وا 

 "التعلم.
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( عند تصميم الفيديو التعليمي ADDIEالخطوات المتعلقة بنموذج التصميم التعليمي )تم إتباع 

وهو  ،وكونه بسيط وواضح التعليمي،جميع مراحل التصميم  مكون منالنموذج  ألن  التفاعلي وذلك 

 اآلتية:اختصار للحروف األولى للمصطلحات التي تشكل المراحل 

 (Analyze) التحليل األولى:المرحلة 

هذه و المرحلة األساسية التي تعتمد عليها جميع المراحل األخرى،  بمثابة تعتبر مرحلة التحليل

 .تحليل الفئة المستهدفة التعليمية،تحليل الحاجات المرحلة تشتمل، 

 :تحليل الحاجات التعليمية وذلك من خالل -1

داء الطالبات الحالي في التحصيل الدراسي وذلك من خالل نتائج االختبارات أتحديد مستوى  -

 الجغرافيا.في مادة 

 .مع الطالباتتحديد مستوى األداء المطلوب تحقيقه  -

 تحديد الفرق بين المستوى الحالي والمستوى المطلوب تحقيقه. -

 المستهدفةتحليل الفئة  -0

لفيديو التعليمي تطبيق االمراد من الطالبات والتي تكونت قامت الباحثة بتحليل الفئة المستهدفة 

 اآلتي:من خالل  نالتفاعلي عليه

 .12-11التعرف على خصائص الطالبات في المستوى العمري  -

 .دافعية الطالبات نحو استخدام الفيديو التعليمي التفاعلي -

 .الجغرافياالتعلم القبلي ويتمثل بمعرفتهم حول مواضيع  -
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 (Design) التصميم الثانية:المرحلة 

لي التي هداف التعليمية للفيديو التعليمي التفاعصياغة األبأن يتم هذه المرحلة  فيالعادة تجري 

 يأتي:ليها في المرحلة السابقة وكانت األهداف التعليمية كما إتم التوصل 

 التعليمية:األهداف  -9

 تستوعب المفاهيم والمصطلحات الواردة في الوحدة. -

 الخصائص السكانية في العالم عامة، والوطن العربي واألردن بوجه خاص. تستنتج -

 .تتعرف العوامل المؤثرة في توزيع السكان -

 .الناتجة من تضخم عدد السكاني تبين المشكالت -

 .تستخدم عمليات حسابية بسيطة في تحليل البيانات السكانية -

 واألفكار.تمتلك مهارات التسلسل المنطقي في عرض المفردات  -

 .تمتلك التفكير الناقد والقدرة على اتخاذ القرار الفردي والجماعي -

 التفاوض والحوار واحترام الرأي االخر. تتقن مهارات -

 التدريس:سلوب أ -0

ة مع سلوب الحوار والمناقشأأثناء عرض الفيديو التعليمي التفاعلي في الحصة تم استخدام 

 الطالبات.

 (Develop) التطوير الثالثة:المرحلة 

لتعليمي نتاج الفيديو اا  على المواد والوسائط المتعددة، و لحصول با االهتمامتم مرحلة في هذه ال

 .التفاعلي
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 المتعددة:المواد والوسائط  -9

الفيديو  في استخدامهاالحصول على المواد والوسائط المتعددة التي تم تتضمن الخطوة  وهذه

 الوسائط المتعددة للفيديو التعليمي التفاعلي كاآلتي:نتجت عناصر أوقد  التفاعلي،التعليمي 

 النصوص: -

 اآلتية:ير المعاي االعتباروتم األخذ بعين كتبت نصوص الفيديو التعليمي التفاعلي  حيث

 ومقروء.بشكل واضح  وظهوره النص وضوح -

 التفاعلي.السليمة لنص الفيديو التعليمي الصحيحة الصياغة اللغوية  -

 الشاشة.ة فيللنصوص وخل ألوان الخطوطتناسق  -

 للطالبات.لمستوى العمري ل النصوص ومناسبتهتناسق نوع خط  -

 الصور: -

 اآلتية:ر المعايي االعتبارخذ بعين مع األ متنوعة،تضمن الفيديو التعليمي التفاعلي صور 

 .وضوح وجودة الصور في الفيديو التعليمي التفاعلي -

 .عن المضمون المراد تحقيقهتعبر الصورة في الفيديو التعليمي التفاعلي  -

 تكاملية.توظيف األلوان في الصور بصورة  -

 للطالبات.تنسجم الصور مع المستوى العمري  -

 التفاعلي.تتزامن التأثيرات الصوتية مع الصور في الفيديو التعليمي  -

 األصوات: -

مع األخذ الموجودة في كل البرامج،  Recorder Soundسجلت األصوات باستخدام الخيار

 التفاعلي.وضوح الصوت ونقاؤه في الفيديو التعليمي  االعتباربعين 
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 البرامج المستخدمة في انتاج الفيديو التعليمي -0

 Powtoon: لقوالب ا استخدامالمستخدم  يستطيع من خالله، هو برنامج رسوم متحركة، مجاني

المستخدم يستطيع تسجيل صوت وعرض كل  أيضا، والب هو يختارهاقتصميم  أوالجاهزة 

نشاء إيقدم خدمة  شريحة بالصوت والرسوم المتحركة، كما يمكنه من إضافة صور وفيديو،

م ويت ،عروض مصورة من خالل دمج النصوص والصور والتأثيرات والعناصر المتحركة

نتهاء د اإلعحيث يستطيع المستخدم للبرنامج ب ،من خالل الشريط الزمني التحكم بها جميعاً 

 االجتماعية.شبكات التواصل  أوعبر اليوتيوب  أن يشاركه من تصميم الفيديو

 Educanon:  المعلم من إنشاء فيديوهات  يستطيع من خالله مجانيهو عبارة عن موقع

 خدم إضافةمن المستسهلة وبسيطة، تطلب  إنشاءهاألسئلة، طريقة  تخللهاتعليمية تفاعلية 

ضمن  ضافة األسئلة والمعلوماتإفي  يبدأتحميله أن يتم بتصميمه وبعد  قامالفيديو الذي 

إظهار  وأليتم طرح السؤال الدقيقة المحددة  إلىالفيديو عندما يصل يتوقف  ،دقائق الفيديو

طلب من يزيارة الموقع ليستأنف الفيديو التشغيل من جديد،  وبعد ذلك ،جابةالمعلومة بعد اإل

 طالب. أوالتسجيل بحساب إما معلم  المستخدم

 (Implementالتطبيق ) الرابعة:المرحلة 

في هذه المرحلة تم التطبيق الفعلي للفيديو التعليمي التفاعلي في الغرفة الصفية مع تهيئة 

 الفيديو.الظروف المناسبة لتطبيق 

 (Evaluate) التقويم الخامسة:المرحلة 

في هذه المرحلة من فاعلية الفيديو التعليمي التفاعلي في زيادة التحصيل الدراسي تم التأكد 

 التحصيلي.وتم التقويم من خالل االختبار  ،الجغرافيابمادة 
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 خطوات تنفيذ الفيديو التعليمي التفاعلي

التي كانت  والدروس الهدف منه توجيه انتباه الطالبات نحو موضوع الفيديوحيث كان  التمهيد: -

 .محتواهتتضمن 

وتسجيل  Educanonعلى موقع المعلمة بعمل حساب للطالب  قامت التفاعلي:عرض الفيديو  -

 .عهالفيديو التفاعلي والتفاعل ممحتوى  إلىالدخول  وتمهم الكود ئإعطاومن ثم  يه،دخولهم عل

و والمناقشة الطالبات توقيف الفيدي استطاعتأثناء العرض  التفاعلي:مناقشة الفيديو التعليمي  -

عل مع األسئلة التفا واستمرعرض الفيديو أسئلة تفاعلية تجيب عليها الطالبات  تخلل وأيضاً 

 لدى الطالبات نتائج تمن عرض الفيديو وفي نهاية عرضه ظهر  نتهاءاإل حتىالمطروحة 

 .على األسئلة إجاباتهم

نهاية  حيث ظهر فيسئلة التفاعلية جابة على األتم تقويم الطالبات عن طريق اإل التقويم: -

 الطالبات.نتيجة النهائية التي حصلت عليها الالعرض 

 متغيرات الدراسة

 : طريقة التدريس ولها مستويان:المتغير المستقل

 التفاعلي.استخدام برنامج الفيديو  -9

 االعتيادية.الطريقة  -0

 التحصيل الدراسي :التابعالمتغير 

 تصميم الدراسة

 بالجدول اآلتي: اتبعت الدراسة التصميم العاملي الذي يمكن توضيحه
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 أن:حيث 

 E  التجريبية.المجموعة 
 C .المجموعة الضابطة 
 O1  ابطة.والضتطبيق القياس القبلي في التحصيل الدراسي للمجموعتين التجريبية 
 O2 .تطبيق القياس البعدي في التحصيل الدراسي للمجموعتين التجريبية والضابطة 
 X .التدريس باستخدام الفيديو التعليمي التفاعلي 
 - .التدريس بالطريقة االعتيادية 

 ات الدراسةإجراء

 :تيةاآل اتجراءباإلالباحثة  قامت سؤال الدراسةهداف الدراسة االجابة عن ألتحقيق 

هميته أ خه،تاري المفهوم،التفاعلي من حيث التعليمي نظري يغطي موضوع الفيديو  إطارعداد إ -1

 .اخصائصه وغيره التعليمة،في العملية 

الفيديو با الدراسية التي تم تدريسه ةطالع على منهاج الجغرافيا وتحليل المحتوى وتحديد الوحداإل -2

 التفاعلي.

 ته.التأكد من صدقه وثباتم يلي القبلي والبعدي و عداد برنامج الدراسة واالختبار التحصإ -2

 تحديد مجتمع الدراسة وعينتها، وتم اختيار مدرسة ابن تيمية بطريقة قصدية. -4

 وسط.األلى كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق عالحصول  -5

 الحصول على كتاب تسهيل المهمة من وزارة التربية والتعليم لمديرية التعليم الخاص. -6

 التفاعلي المتعلق بالمادة الدراسية المختارة.التعليمي تجهيز الفيديو  -7

 مجموعات الدراسة القياس القبلي طريقة التدريس القياس البعدي
O2 X O1 E 
O2 - O1 C 
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التنسيق مع معلمة الجغرافيا للصف السادس لتطبيق االختبار القبلي على المجموعتين التجريبية  -8

 والضابطة.

 .2112/2121تطبيق الدراسة الحالية على المجموعتين بداية الفصل الثاني  -2

 .نتائجالثم رصد  حصائياً إجتها جمع البيانات ورصدها ومعال -11

 ومناقشتها.عرض النتائج  -11

 يها.لإنتائج الدراسة التي تم التوصل  عم تتفقاكتابة التوصيات المناسبة والتي  -12

 حصائيةالمعالجة اإل

 تية:حصائية اآلالدراسة تم استخدام المعالجات اإل سؤالعن  لإلجابة

 معامل كرونباخ الفا لقياس درجة االتساق الداخلي. -

 .((Corrected item total correlation معامل الصعوبة والتمييز لفقرات اإلختبار -

ألداء مجموعتي الدراسة على اإلختبار التحصيلي  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية -

 القبلي والبعدي.

ة الحسابي( لتحديد داللة الفروق بين المتوسطات ANCOVA) مصاحبال األحادي تحليل التباين -

التفاعلي على  يميالتعل الظاهرية بين المجموعتين التجريبية والضابطة والكشف عن تأثير الفيديو

حافظة مدارس م فياألساسي  التحصيل الدراسي في مادة الجغرافيا لدى طالبات الصف السادس

 مأدبا.
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 :الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 تمهيد

 التفاعلي لتعليميا الفيديو فاعلية معرفة إلى هدفت والتي الدراسة لنتائج عرضا الفصل هذا تناول

 محافظة مدارس في األساسي السادس الصف طالبات لدى الجغرافيا مادة في الدراسي التحصيل في

 .مأدبا

 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة

 الصف الباتط لدى الجفرافيا مادة في الدراسي التحصيل في التفاعلي التعليمي الفيديو فاعلية ما

 ؟مأدبا محافظة مدارس في األساسي السادس

د ال توجد فروق ذات داللة احصائية عن"تنص الفرضية المرتبطة بهذا السؤال على أنه حيث 

ختبار ابين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في  (α≤0.05)مستوى الداللة 

مادة الجغرافيا في محافظة مأدبا تعزى لطريقة التدريس )الفيديو  الدراسي البعدي في تحصيلال

 ."التفاعلي، الطريقة االعتيادية(

نحرافات المعيارية لدرجات فحص الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واإل ومن أجل

طالبات الصف السادس األساسي للمجموعتين في االختبار التحصيلي لمادة الجغرافيا وكانت النتائج 

 يلي:كما 
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نحرافات المعيارية لدرجات الطالبات ( لحساب المتوسطات الحسابية واإل 4جدول رقم )ال
 ة الجغرافيافي ماد للمجموعتين في الختبار التحصيلي القبلي والبعدي

 الختبار البعدي الختبار القبلي الحصاءات الوصفية العدد المجموعة

 21 الضابطة
 12.41 11.22 المتوسط الحسابي
 2.76 2.24 االنحراف المعياري

 21 التجريبية
 16.71 11.12 المتوسط الحسابي
 2.52 2.12 االنحراف المعياري

د فروق ظاهرية بين متوسطات درجات طالبات الصف السادس جو ال ت( 4يتبين من جدول )

المتوسط  أن   لىإحيث تشير النتائج  ،القبليفي االختبار  والتجريبيةاألساسي للمجموعتين الضابطة 

بانحراف معياري  درجة،( 21( من )11.22الحسابي في االختبار القبلي للمجموعة الضابطة كان )

( 21( من )11.12في االختبار القبلي للمجموعة التجريبية كان ) ا المتوسط الحسابيأم   (،2.24)

 في المتوسط الحسابي بين المجموعتين  ظاهراً  فرقاً  ال يوجد هأي أن   (،2.12معياري ) بانحراف درجة،

ن البعدي للمجموعة الضابطة كا االختبارالمتوسط الحسابي في  أن   إلىكما تشير النتائج 

ا المتوسط الحسابي في االختبار البعدي أم   (،2.76معياري ) بانحراف درجة،( 21( من )12.41)

 هناك فرقاً  أي أن   (،2.52معياري ) بانحراف درجة،( 21( من )16.71للمجموعة التجريبية كان )

 .( لصالح المجموعة التجريبية2.2في المتوسط الحسابي بين المجموعتين مقداره ) ظاهرياً 

الفرق في المتوسط الحسابي لدرجات الطالبات للمجموعتين  كان إذاما  من أجل معرفةو 

ية عند التحصيلي لمادة الجغرافيا ذا داللة إحصائ لالختبارالضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي 

، تم ارلالختبوبهدف عزل الفرق بين المجموعتين في التطبيق القبلي (α≤0.05) ة مستوى الدالل

 (:5وكانت النتائج كما في الجدول ) (ANCOVA)تحليل التباين المصاحب  استخدام
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 (5) الجدول رقم
( لدرجات طالبات الصف السادس األساسي ANCOVA) المصاحباألحادي نتائج تحليل التباين 

 لتدريسطريقة ا باختالفالتحصيلي في مادة الجغرافيا  الختبارللمجموعتين الضابطة والتجريبية في 

بين  (α≤0.05) ( وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة5النتائج في الجدول ) تشير

لتفاعلي الفيديو التعليمي ا الستخداممتوسطات درجات الطالبات للمجموعة التجريبية )التي خضعت 

سوبة بلغت )ف( المح(، حيث االعتياديةفي التدريس( والمجموعة الضابطة )التي خضعت للطريقة 

ال توجد "ه أن، مما يعني رفض الفرضية الصفرية التي تنص ( وهذه القيمة دالة إحصائياً 27.462)

بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين  (α≤0.05)فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة

 ستخدامالمادة الجغرافيا في محافظة مأدبا تعزى البعدي لتحصيل اختبار الالتجريبية والضابطة في 

لتعليمي التفاعلي الفيديو ا الستخدامأي أن هناك أثر وفاعلية ، التعليمي التفاعلي في التدريس"الفيديو 

 األساسي.في تدريس مادة الجغرافيا لدى طالبات الصف السادس 

 واألخطاء المعيارية لدرجات أفراد لةة المعد  تجاه الفروق، تم حساب المتوسطات البعدي  إولمعرفة  

المجموعتين الضابطة والتجريبية في اإلختبار التحصيلي البعدي في مادة الجغرافيا بإختالف 

 (:6استراتيجية التدريس، كما في الجدول )

 

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة )ف(
 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 -آيتاقيمة مربع 
 الدللة العلمية

حجم 
 األثر

االختبار 
 القبلي

151.712 1 151.712     

طريقة 
 التدريس

 كبير 407. 000. 27.462 172.411 1 172.411

     4.628 57 263.788 الخطأ
      52 578.850 المجموع
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 (6جدول )ال
لة واألخطاء المعيارية لدرجات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية في ة المعد  المتوسطات البعدي  

 استراتيجية التدريس باختالفاإلختبار التحصيلي البعدي في مادة الجغرافيا 

 الخطأ المعياري المتوسط البعدي المعدل العدد المجموعة
 1.514 12.25 21 الضابطة
 1.472 16.76 21 التجريبية

المتوسط البعدي المعدل ألفراد المجموعة الضابطة هو  ( أن  6الجدول ) تشير النتائج في

(، أي أنه يوجد فرق 16.76ل ألفراد المجموعة التجريبية هو )ط البعدي المعد  المتوس   (، وأن  12.25)

بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة  (α≤0.05)ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

مادة الجغرافيا لدى طالبات الصف السادس األساسي في البعدي تحصيل اختبار الفي والتجريبية 

ة حجم األثر ولمعرفعزى الستخدام الفيديو التفاعلي في التدريس ولصالح المجموعة التجريبية،  ت

مربع آيتا  مادة الجغرافيا، تم حسابفي  الدراسي تحصيلالالستخدام الفيديو التعليمي التفاعلي في 

(ƞ 2 )( أي أن  0.407الذي بلغت قيمته ،) ن أداء الطالبات للمجموعة التجريبية في من تحس   %41

حجم األثر  لمعيار كوهين أي أن   االختبار البعدي يعزي الستخدام الفيديو التعليمي التفاعلي ووفقاً 

ت الصف افي مادة الجغرافيا لدى طالب الدراسي الستخدام الفيديو التعليمي التفاعلي في التحصيل

 السادس كان كبيرا.
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 :الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

خرجت  ما وتفسيرها ثم نتائج،ليه الدراسة من إلمناقشة ما توصلت  يتناول هذا الفصل عرضاً 

 .به من توصيات

 نتائج الدراسة

ي في فاعلية الفيديو التعليمي التفاعل ما :قشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الذي ينص علىامن

 ؟بامأدلدى طالبات الصف السادس األساسي في محافظة  الجغرافيامادة الدراسي في تحصيل ال

تم اختبار فرضية الدراسة المتعلقة بسؤال الدراسة "ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند 

ختبار ابين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في (α≤0.05) مستوى الداللة 

مادة الجغرافيا في محافظة مأدبا تعزى لطريقة التدريس )الفيديو الدراسي البعدي في تحصيل ال

( من الرزمة ANCOVAالمصاحب ) األحادي تحليل التباين باستخدامالتفاعلي، الطريقة االعتيادية("، 

 ( والذي أظهر النتيجة اآلتية:SPSS) االجتماعية اإلحصائية للعلوم

الفيديو  استخدامفي (α≤0.05) يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

ية والمجموعة بين طالبات المجموعة التجريب الجغرافياالتعليمي التفاعلي في التحصيل الدراسي في مادة 

 التدريس.الفيديو التعليمي التفاعلي في  الستخدامالضابطة يعزى 

وأظهرت النتائج وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية ألداء طالبات الصف السادس 

لمادة الجغرافيا إذ حصلت المجموعة التجريبية التي البعدي األساسي على االختبار التحصيلي 

 الفيديو التعليمي التفاعلي على نسبة أعلى من المجموعة الضابطة التي لم تستخدم الفيديو. استخدمت
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د نجحت في الفيديو التعليمي التفاعلي ق باستخداماستراتيجية التعلم  حيث يتضح مما سبق أن  

 لعل   بابعدد من األس إلىزيادة التحصيل الدراسي لدى المجموعة التجريبية، وقد تعزى هذه النتيجة 

الفيديو التعليمي التفاعلي هو طريقة فعالة في تحفيز الطالبات على  باستخدامالتعلم  من أهمها أن  

المتعلم  ن  إ لما يوفره الفيديو التعليمي التفاعلي من متعة وسرور وحماس وأيضاً  التعلم والتأثير ايجابياً 

ن أعلم وحفظ المعلومة، ويستطيع المتيستخدم أكثر من حاسة للتعلم وهذا يساعد في التعلم بسهولة 

، أوقات مختلفةبالقدرة على متابعة المادة التعليمية ، و الذاتي ساليب التقويمأسئلة وهذا يوفر له يطرح األ

 (.12ملحق رقم ) وذلك من خالل المؤثرات الصوتية والضوئية والحركيةه هتمامإ يشدوبالتالي 

تحكم في ال في يساعد المتعلم حيثالقدرة على ربط الفيديو بالحاسوب لديه لفيديو التفاعلي ان إ

في اللقطات والمؤثرات الصوتية وكذلك في اختيار األلوان وتحديد المدة والفترة  التحكمعرض الفيديو و 

المتعلم يتعلم عن طريق الفيديو التفاعلي بشكل أسرع، ويحفظ المعلومة لفترة زمنية و  الزمنية للعرض،

 .ينمي لدى المتعلم قدراته ويكسبه مهارات لها األثر اإليجابي في تحصيله المعرفيو ، أطول

 (2115_،عامر)

اجاتهم، باإلعادة والتعديل والمراجعة طبقاً لرغباتهم وح بالتفاعلي للطال التعليمي الفيديويسمح و 

لقدراتهم الخاصة وسرعتهم، كما أنه يساعد المعلم على العمل بدرجة أكثر  مما يتيح لهم التعلم وفقاً 

مل على أنه يع إلىقربًا من الطالب، ويساعده على تقليل الحاجة إلعادة وتكرار الشرح، باإلضافة 

ب على الفيديو التعليمي التفاعلي يساعد الطال ، كما يرى المعلمين أن  جذب انتباه المتعلم وتشويقه

 .علوماتبالسرعة في استرجاع الم أيضامفاهيم الصعبة، ويعزز المناقشة عند الطالب، ويتميز فهم ال

 (2112)مازن، 
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الفيديو التفاعلي من أحد التقنيات المهمة في مجال التعليم وهو بمثابة نموذج جديد يساهم يعد 

التعليم والتدريب في االستمرار ب أيضاويساهم  بتغيير شكل التعليم التقليدي في المؤسسات التعليمية

 (2115)عامر،  لتدريب محترفين في جميع مجاالت التعليم.

تقديم  ية فيوسرعة عال عاليةقدرة  تتميز بأنها ذات برامج الفيديو التفاعلي في ضوء ذلك فإن  

 دراسيمستواه ال أو ميوله أوحاجاته  أو قدراتهحسب  وذلك التدريب )التعليم( المناسب لكل طالب

 (.2115، )عمار

أعلى  المجموعة التجريبية حققت نسباً  وهذا يتفق مع نتائج الدراسات السابقة التي أظهرت أن  

له أثر وفعالية  الفيديو التعليمي التفاعلي وأن   استخدامه،باستخدام الفيديو التعليمي التفاعلي الذي تم 

ودراسة  (،2118ودراسة السريحي ) (،2112سري)وتأثير إيجابي على الطالب مثل دراسة الدو 

 (.2114ودراسة العمري ) (،2117)ودراسة كحيل  ،(2117الخالدي )

 المقترحات
 اآلتي:قترح في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن الباحثة ت

لما له ل رئيسي بشكاالجتماعيات مواد  تدريساستخدام الفيديو التعليمي التفاعلي في تفعيل  -1

 .في المرحلة األساسية الدراسيوزيادة التحصيل  في إيصال المعلومات إيجابي من تأثير

الجغرافيا ادة متدريس الفيديو التفاعلي في  استخدامتوجيه اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو  -2

 .والطالب للطالباتتحصيل الدراسي اللزيادة  وتحديداً 

تحصيل ال زيادةفي  وبرمجيات أخرى لها تأثيراً القيام بالمزيد من الدراسات حول تقنيات  -2

 والطالب. الدراسي عند الطالبات

تقديم ورش عمل ودورات تدريبية للمعلمين في طريقة إنتاج الفيديو التفاعلي، واستخدامه في  -4

 .تعليم مواد االجتماعيات
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 قائمة المراجع
 المراجع العربية

فاعلية الفيديو  .(2117وحمدان، أحمد يوسف )أبو سلطان، فادي فريد وأبو شقير، محمد سليمان 
 .التفاعلي في تنمية األداءات المهارية المركبة في كرة القدم لطالب المرحلة األساسية العليا

 .187-165، (26)، مجلة الجامعة السالمية للدراسات التربوية والنفسية

دار النشر : القاهرة ،5ط .والتربويةمناهج البحث في العلوم النفسية  .(2115) ، رجاءعالمأبو 
 .للجامعات

روت، بي .التحصيل الدراسي وعالقته بالقيم اإلسالمية التربوية .(2111أحمد، علي عبد الحميد )
 مكتبة حسين العصرية، الطبعة األولى.

توظيف الفيديو التفاعلي لتحسين مهارة التصويب في كرة  أثر .(2112) يحيحسن،  اسماعيل،
 الزهر،جامعة ا، (منشورةرسالة ماجستير غير ) .غزةالسلة لدى الالعبين الناشئين بمحافظات 

 غزة.

ة المؤسس مصر: القاهرة، .وتطبيقاتالمستحدثات التكنولوجية رؤى  .(2115زينب محمد )أمين، 
 العربية للعلوم والثقافة.

 دار المسيرة للنشر والتوزيع. االردن: عمان .الدراسيالتحصيل  .(2116لمعان ) الجاللي،

فاعلية التعلم المقلوب بالفيديو الرقمي )العادي / التفاعلي( في تنمية مهارات  .(2118حرب، سليمان )
نتاجه لدى طالبات جامعة األقصى بغزة للتعليم نية المجلة الفلسطي. تصميم الفيديو التعليمي وا 

 .78-65(، 22)6، المفتوح والتعلم اإللكتروني

 .عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع ،1. طمهارات اإلدارة الصفية .(2111الحريري، رائدة، )

دار كنوز  :عمان .لعالجهامشاكل اإلدارة المدرسية والطرق الحديثة  .(2116) محمد، حمدان
 .المعرفة

شر ، عمان: دار المسيرة للنتكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق .(2117) الحيلة، محمد محمود
 والتوزيع.
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الفيديو التفاعلي في تحصيل طلبة الصف العاشر في  استخدامأثر  .(2117، فهد منشد )الخالدي
 رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، المفرق. .مادة تاريخ الكويت بدولة الكويت

 الحكمة.دار  القاهرة: .التعليممنتوجات تكنولوجيا  .(2112محمد عطية )خميس، 

المستحدثات التكنولوجية والتجديد  .(2117)ليم، رجاء علي عال وعبد بن عبداهلل أحمد، الدريويش
 .دار الفكر التربويالقاهرة: التربوي، 

لعلمي ا أثر استخدام الفيديو التفاعلي في التدريس على التحصيل(. 2112الدوسري، سعد بن عبداهلل )
، 42 لدج. ملألبحاث التربوية الدولية المجلة .في مقرر الحاسب اآللي للصف األول الثانوي

 .2 العدد

أثر برنامج تعليمي محوسب قائم على التعلم التعاوني في تحصيل . )2114(الدويري، ميسون أحمد 
دراسات في العلوم  .واتجاهاتهم نحوها افي مادة الجغرافي األساسيطلبة الصف التاسع 

 .41التربوية، الجامعة األردنية، المجلد 

ل الفيديو التفاعلي والموبايالهيبرميديا و أثر استخدام  .(2112، محمد كمال )وعزترخا، محمد حسن 
 ،لرياضيةاالبدنية و العلمية للتربية  ةالمجل .على تعلم سباحة الزحف على البطن للمبتدئين

 .272-241ن ص  62مجلد  مصر،

دار هومة للنشر  . الجزائر:أثر العنف األسري على التحصيل الدراسي(، 2114زلوف، منيرة )
 .والتوزيع

 عالم الكتب. :القاهرة .التدريس نماذجه ومهاراته .(2112زيتون، كمال عبد الحميد )

لعلوم اأثر استخدام الفيديو التفاعلي في تنمية المفاهيم العلمية في مادة (. 2118السريحي، أسماء )
لمركز ، امجلة العلوم التربوية والنفسية .لدى طالبات الصف الثالث متوسط بمحافظة جدة

 القومي للبحوث في غزة.

أثر استخدام برمجية تعليمية محوسبة قائمة على الفيديو التفاعلي في (. 2112السلولي، راجح )
 التحضيرية بجامعة الباحةتنمية بعض مهارات استخدام الحاسب اللي لدى طالب السنة 

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الباحة، الباحة.

)الطبعبة األولى(، عمان: األكاديميون  .الجغرافيا العامة إلىالمدخل (. 2116السيد، رضا محمد)
 للنشر والتوزيع.
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 فلمنج للطباعة. االسكندرية: ،2ط .التفاعليبيوتر التعليمي والفيديو مالك( 2115) ،السيد، عاطف

 : دار المناهج للطباعة والنشر والتوزيع.عمان ،1. طاساسيات التدريس. (2014) أبراهيم خليل، شبر

. دار التدريس بين النظرية والتطبيق(. 2116، مثنى عبد الرسول والصجري، رحيم كامل )الشكري
 المنهجة للنشر والتوزيع.

 .(2118أسعد، حشمت رزق، والدسوقي، منال أحمد )، ممدوح جابر، المصري، ابراهيم جابر، شلبي
 دار العلم واإليمان. . مصر:التعليم وتطبيقاتها في المناهج تقنيات

 .، دار الغريب للنشرموسوعة علم النفس والتحليل النفسي .(2112) عبد القادر فرجطه، 

، رةاتجاهات عالمية معاصالتعليم اللكتروني والتعليم الفتراضي  )د.ت(. عبد الرؤوف طارقعامر، 
 المجموعة العربية للتدريب والنشر.

 دار أسامة للنشر. األردن: ،، عمان1ط .طرق تدريس الجغرافية .(2116)ضرارعبابنة، 

 ،مجلة جامعة األقصى .األطر التربوية لتصميم التعليم اإللكتروني(، 2112عبد الغفور، نضال )
 جامعة األقصى. اإلنسانية،، سلسلة العلوم 16العدد 

 يع.والتوز  ، األردن، دار وائل للنشرنماذج تربوية تعليمية معاصرة .(2114عبد الهادي، نبيل أحمد)

مكتبة المجتمع ، ربية والتعليمتال يعاصرة فماهات التجال  .(2118)حمد عبد العزيزم، ويباالعز 
 العربي: األردن.

 : دار المسيرة.. عمانالتربوية والنفسية الختبارات والمقاييس .(2116عالم، صالح الدين )

 "تكنولوجيا الفيديو التفاعلي واستخداماته في تعليم الجغرافيا وتعلمها"،(. 2115، حارص، )عمار
 .مجلة نهر العلمعلمي،  مقال

-مظاهرها  –المشكالت الصفية السلوكية التعليمية األكاديمية  .(2111العمايرة، محمد حسن )
 دار المسيرة للنشر والتوزيع. ، عمان:2ط .عالجها –اسبابها 

أثر استخدام فيديو تفاعلي في تحصيل مادة العلوم لدى طالبات (. 2114عطية ) رانيا، العمري
 )رسالة ماجستير(، جامعة الباحة.الصف السادس األساسي في محافظة بلجرشي 

 اربد. ،4ط .القياس والتقويم في العملية التدريسية(. 2111عودة، أحمد سليمان )
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استخدام الفيديو التفاعلي في تنمية مهارات القراءة الجهرية لدى تالميذ (. 2112العيافي، احمد )
)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الباحة،  الصف الخامس البتدائي بمحافظة قلوة

 الباحة.

 موقع .الدراسيالتجاهات الحديثة في بحوث مشكالت تقويم التحصيل  .(2112) محمد غنيم،
 الخاصة.أطفال الخليج ذوي االحتياجات 

مقال علمي، موقع تكنولوجيا التعليم تطوير وتعليم  ." الفيديو التفاعلي(. " 2115، محمود )الفرماوي
 برؤية مستقبلية.

أثر استخدام الفيديو التفاعلي على تنمية (. 2117القرارعة، أحمد، والرفوع، محمد، والقيسي تيسير )
(، 12) ،مجلة العلوم التربوية ،اهات العلمية لطلبة الصف الخامس األساسي في األردناالتج
215-221. 

مقال، موقع  .الفيديو التفاعلي ودوره في العملية التعليمية(. 2115الدين محمد ) حساممازن، 
 تكنولوجيات مازن.

ة مكتبة النهض :القاهرة .تكنولوجيا المعلومات ووسائلها اإللكترونية .(2115مازن، حسام محمد )
 المصرية.

. )د. ط( كفر الشيخ: العلم وااليمان وسائل وتكنولوجيا التعليم والتعلم(. 2112مازن، حسام محمد )
 للنشر والتوزيع.

تقويم منهاج الجغرافيا في المرحلة األساسية العليا في ضوء بعض  .(2111) مصلح، نسيم نصر
 رسالة ماجستير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة. .التجاهات العالمية

عة جام )التمهيدي _ المثالي _ شبه التجريبي( المنهج التجريبي(. 2112هويمل، إبتسام ناصر)
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية: الرياض.
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 (9الملحق رقم )
 خطاب تحكيم قائمة المعايير الجيدة لتصميم الفيديو التفاعلي

 جامعة الشرق الوسط
 كلية العلوم التربوية

 قسم التربية الخاصة وتكنولوجيا التعليم
 0291/0202الفصل الدراسي الثاني 

  خطاب تحكيم قائمة المعايير
 الجيدة لتصميم الفيديو التفاعلي

 ................................................................................... المحترم/ةالدكتور/ة 

 تحية طيبة وبعد:

الدراسي في  تحصيلالدراسة بعنوان " فاعلية فيديو تعليمي تفاعلي في  إجراءتقوم الباحثة ب
ى لمتطلبات الحصول عل " استكماالً  مأدبامادة الجغرافيا لدى طالبات الصف السادس في محافظة 
لتحديد معايير مواصفات  خطاب تحكيمدرجة الماجستير، ولتحقيق هدف الدراسة أعدت الباحثة 

ن صدق ومن أجل التحقق م ،مادة الجغرافيا الدراسي في تحصيلالالفيديو التعليمي التفاعلي في 
راية تكم لما عرف عنكم من خبرة ودمحتوى الفقرات وتطابقها وصياغتها اللغوية اعرضها على سعاد

 مناسبا. ترونه ضافة ماإ أوتعديل  أوواسعة في العملية التعليمية راجيا منكم قراءتها بدقة وحذف 

 شاكرا لكم حسن تعاونكم

 فاطمة السنيد اسم المشرف: منال الطوالبة                                             الباحثة:

  السم
  الكاديميةالرتبة 

  التخصص
  /الكلية( )الجامعةجهة العمل 
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 مقدمة عن الفيديو التعليمي التفاعلي

دمج ما بين الكمبيوتر وتكنولوجيا الفيديو لتوفير بيئة  ماهية الفيديو التعليمي التفاعلي
تفاعلية تتمثل في تمكين المتعلم من التحكم في برامج 
الفيديو وتتضمن لقطات فيديو ونصوص وصوت وصورة 

ف على طالبات الص الجغرافياوسيتم تطبيقه في مادة 
 أدبامالسادس في مدرسة ابن تيمية الشاملة في محافظة 

 طالبات الصف السادس األساسي دفةالفئة المسته

الموضوع الدراسي الذي سيتناوله 
 الفيديو التعليمي التفاعلي

 والتي تناولت الدروس (الوحدة االولى )جغرافية السكان
 التالية:

 .الوضع السكاني العالمي

 .التركيب النوعي والتركيب العمري

 .السكان في الوطن العربي

 .الهاشميةفي المملكة االردنية  السكان

 .يدرك أهمية السكان في المحافظة على أمن الدولة هداف التعليميةاأل

 يتفهم تعاليم االسالم في تنظيم االسرة

 .يدرك الفرق بين تنظيم االسرة

 .الكبير لحجم االسرةيستنتج االثار السلبية 

 .يحترم الرأي االخر
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 معايير تقييم الفيديو التعليمي التفاعلي
 جيد جدا جيد ممتاز الخاصية الرقم
 المحتوى ولا أ

    يتبنى الفيديو نظريات تربوية صحيحة في عرضه للمحتوى 1
    المحتوى دقيق وسليم من الناحية العلمية 2
    يستخدم الفيديو أنشطة تعليمية مقبولة 2
    مناسبة المحتوى للفئة المستهدفة 4
    يديوالمنطقي للدروس المتضمنة في الفيوجد وضوح في التسلسل والتتابع  5
    يتم عرض األهداف التعليمية بوضوح 6
    تتكامل األهداف مع المحتوى 7
    يراعي الفيديو تحقق األهداف المذكورة 8
    االستخدام المالئم لألصوات وااللوان والحركة 2
    المتعلمون من وقت ما يستغرقهالتعلم مع  يتناسب مقدار 11
    الفيديو هو الطريقة األفضل لعرض المحتوى 11
    عرض المحتوى يحقق مبدأ الفروق الفردية بين المتعلمين تنوع فيوجود  12
    توافر عناصر التشويق وجذب االنتباه واإلبداع وتحدي قدرات الطالب 12
    االستخدام األمثل لوقت الطالب 14
    القلم الورقة،يقدم الفيديو عرض جديد ما يميزه عن  15
 سهولة الستخدام ثانيا
    الستخدامهال يتطلب مهارات عالية  1
    يتيح للطالب التحكم في المادة المعروضة 2
    مشاهدة اجزاء معينة في الفيديو إلىيتيح للطالب العودة  2
    التعليميةيتيح فرصة التحكم في سير العملية  4
    يتيح للطالب التحكم في اختيار الدرس 5
    يمكن الخروج من الفيديو بسهولة 6
 تصميم الشاشات ثالثا
    مناسبة كمية المعلومات المعروضة على الشاشة 1
    الخ( رسوم، ألوان، )صور،ب جذب االنتباه يتوفر اسال 2
    الطلبةحجم الخطوط المستخدمة يتناسب ومستوى  2
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 (0ملحق رقم )ال
 قائمة المعايير الجيدة لتصميم الفيديو التعليمي التفاعليبأسماء محكمي قائمة 

 جهة العمل التخصص الرتبة األكاديمية السم الرقم
 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم أستاذ مساعد د. فادي عودة 1
 جامعة الشرق األوسط مالتعليتكنولوجيا  أستاذ مشارك د. حمزة العساف 2
 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم أستاذ مساعد د. ساني الخصاونة 2
 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم أستاذ مشارك د. خليل محمود السعيد 4
 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم أستاذ مساعد د. خالدة شتات 5
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 (3الملحق رقم )
 قائمة بالمعايير الجيدة الالزمة لتصميم 

 النهائية االفيديو التعليمي التفاعلي بصورته

 جامعة الشرق الوسط
 كلية العلوم التربوية

 قسم التربية الخاصة وتكنولوجيا التعليم
 0291/0202الفصل الدراسي الثاني 

 ................................................................................... المحترم/ةالدكتور/ة 

 وتقدير،،،تحية 

 لدراسي فيا تحصيلال" فاعلية فيديو تعليمي تفاعلي في  دراسة بعنوان إجراءتقوم الباحثة ب
لمتطلبات  استكماالً دبا " أفي محافظة ماألساسي مادة الجغرافيا لدى طالبات الصف السادس 

لباحثة ، ولتحقيق هدف الدراسة أعدت افي تخصص تكنولوجيا التعليم الحصول على درجة الماجستير
ومن  ،لتحديد معايير مواصفات الفيديو التعليمي التفاعلي في تحصيل مادة الجغرافيا خطاب تحكيم

رف عرضه على سعادتكم لما عأ أجل التحقق من صدق محتوى الفقرات وتطابقها وصياغتها اللغوية
ضافة ا أويل تعد أوعنكم من خبرة ودراية واسعة في العملية التعليمية راجيا منكم قراءتها بدقة وحذف 

 ترونه مناسبا. ما

 شاكرا لكم حسن تعاونكم

 

 فاطمة السنيد اسم المشرف: منال الطوالبة                                             الباحثة:

  السم
  الرتبة الكاديمية
  التخصص

  /الكلية( )الجامعةجهة العمل 
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 مقدمة عن الفيديو التعليمي التفاعلي

ماهية الفيديو 
 التعليمي التفاعلي

كين دمج ما بين الكمبيوتر وتكنولوجيا الفيديو لتوفير بيئة تفاعلية تتمثل في تم
 نصوص وصوت وصورة وسيتم المتعلم من التحكم في الفيديو وتتضمن

ة على طالبات الصف السادس في مدرسة ابن تيمي الجغرافياتطبيقه في مادة 
 مأدباالشاملة في محافظة 

 طالبات الصف السادس األساسي الفئة المستهدفة
الموضوع الدراسي 

الذي سيتناوله 
الفيديو التعليمي 

 التفاعلي

 التالية: والتي تناولت الدروس (الوحدة االولى )جغرافية السكان
 الوضع السكاني العالمي

 التركيب النوعي والتركيب العمري
 السكان في الوطن العربي

 في المملكة االردنية الهاشمية السكان
 تستوعب المفاهيم والمصطلحات الواردة في الوحدة. هداف التعليميةاأل

بوجه  العربي واألردنتستنتج الخصائص السكانية في العالم عامة، والوطن 
 خاص.

تتعرف العوامل المؤثرة في توزيع السكان تبين المشكالت الناتجة من تضخم 
 عدد السكاني

 تستخدم عمليات حسابية بسيطة في تحليل البيانات السكانية
   لىإتمتلك مهارات التسلسل المنطقي في عرض المفردات واالفكار وصواًل 

 وحدة الموضوع
مهارات  تقنوالجماعي تتمتلك التفكير الناقد والقدرة على اتخاذ القرار الفردي 

 التفاوض والحوار واحترام الرأي االخر
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 معايير تقييم الفيديو التعليمي التفاعلي

 جيد جدا جيد ممتاز الخاصية الرقم
 المحتوى ولا أ

    في عرضه للمحتوى النتاجات المراد تحقيقهايتبنى الفيديو  1
    المحتوى دقيق وسليم من الناحية العلمية 2
    ة المستهدفة طالبات الصف السادس األساسيئللفمناسبة المحتوى  2
    يوجد وضوح في التسلسل والتتابع المنطقي للدروس المتضمنة في الفيديو 4
    يتم عرض األهداف التعليمية بوضوح 5
    مع المحتوىتتكامل األهداف  6
    يراعي الفيديو تحقق األهداف المذكورة 7
    االستخدام المالئم لألصوات وااللوان والحركة 8
    المتعلمون من وقت ما يستغرقهمع  زمن الفيديو المعروض يتناسب 2
    المحتوى ق المفضلة لعرضطر من الالفيديو هو  11
    عرض المحتوى يحقق مبدأ الفروق الفردية بين المتعلمين تنوع فيوجود  11
    توافر عناصر التشويق وجذب االنتباه واإلبداع 12
    االستخدام األمثل لوقت الطالب 12
    القلمو ما يميزه عن الورقة وهذا يقدم الفيديو عرض جديد  14
    يحقق الفيديو الغاية الموضوع ألجله 15
 الستخدامسهولة  ثانيا
    الستخدامه متقدمةال يتطلب مهارات  16
    يتيح للطالب التحكم في المادة المعروضة 17
    مشاهدة اجزاء معينة في الفيديو إلىيتيح للطالب العودة  18
    المحتوىيتيح للطالب التحكم في اختيار  12
    يمكن الخروج من الفيديو بسهولة 21
 تصميم الشاشات ثالثا
    مناسبة كمية المعلومات المعروضة على الشاشة 21
    (رسوم، صوت ألوان، )صور،ب جذب االنتباه يتوفر اسال 22
    حجم الخطوط المستخدمة يتناسب ومستوى الطلبة 22
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 (4ملحق رقم )ال
 )الوحدة األولى(الختبار جدول مواصفات 

 مجالت التقويم 
الوزن  الدرس

922%  
الفهم والتطبيق  %52ة المعرف العالمة
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 (5ملحق رقم )ال
 تحليل المحتوى/ الفصل الدراسي الثاني

13-6فحات: الجغرافيا                           الصف: السادس                        عنوان الوحدة: جغرافيا السكان.                     الصالمبحث:   

المفاهيم  المحتوى
 والمصطلحات

-المبادئ-التعميمات-األفكار
الرسومات والصور  القيم والتجاهات األنشطة والمهارات القوانين

 واألشكال التوضيحية
 جغرافية السكان

الوضع السكاني العالمي-9  
 

التركيب النوعي والتركيب -0
 العمري

 
السكان في الوطن -3

 العربي
 

السكان في المملكة -4
 األردنية الهاشمية

 
 

 السكان
 معدل الوفيات
 معدل المواليد

 الزيادة الطبيعية
 الكثافة السكانية
التركيب النوعي 

 للسكان
التركيب العمري 

 للسكان
 الهرم السكاني

 
 
 
 

 *معدل الزيادة الطبيعية =
الوفيات.-المواليد   

*التركيب العمري هو توزيع 
ناث.  السكان ذكور وا 

 *الكثافة السكانية=    الســكان
المساحة                             

 التعميمات:
*أن عملية تنظيم األسرة ليست 

ولها  سالمجديدة وحث عليها اإل
 وسائل عدة

 إلى*حجم األسرة الكبير يودي 
وجود ضغوط ومشكالت 

.اقتصادية  

الموقع  إلىبالرجوع  -
اإللكتروني للساعة السكانية 
العالمية يطلب من الطالبات 

 وعددتدوين عدد السكان، 
المواليد، وعدد الوفيات، ثم 

احتساب مقدار الزيادة 
 الطبيعية.

 
تحليل الشكل الوارد في  -
 96اب المدرسي صفحة الكت

واإلجابة عن األسئلة 
 الواردة.

درك أهمية السكان في ت -
 المحافظة على أمن الدولة.

تفهم تعاليم اإلسالم في ت -
 تنظيم األسرة.

درك الفرق بين تنظيم ت -
 األسرة وتحديد النسل

ستنتج اآلثار السلبية ت -
لحجم األسرة الكبير على 

 الدخل.
حترم الرأي األخر.ت -  
المشكالت  إلىتتنبه  -

الناتجة سوء التوزيع السكان 
في الوطن العربي عامة 

 واألردن خاصة.

( 9-3من الشكل ) -
(.95- 3الشكل ) إلى  
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 (6ملحق رقم )ال
 خطة الدروس

 0291/0202الثاني  الدراسي:الفصل                                                                             الصف/المستوى: السادس األساسي.   
 3/ 32إلى 0/ شهر منالفترة الزمنية:           عدد الحصص:           :الصفحات              جغرافية السكان.عنوان الوحدة:           .الجغرافياالمبحث:  

 النتـــــاجــــات العامة
والتجهيزات المواد 

التعلم(مصادر )  
استراتيجيات 
 التدريس

 التقويــــم
 التأمل الذاتي حول الوحدة أنشطة مرافقة

 األدوات الستراتيجيات
 تتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على أن:

تستوعب المفاهيم والمصطلحات الواردة في الوحدة. -9  
تستنتج الخصائص السكانية في العالم عامة،  -0

 والوطن العربي واألردن بوجه خاص.
تتعرف العوامل المؤثرة في توزيع السكان -3  
تبين المشكالت الناتجة من تضخم عدد السكاني -4  
تستخدم عمليات حسابية بسيطة في تحليل البيانات  -5

 السكانية
تمتلك مهارات التسلسل المنطقي في عرض  -6

وحدة الموضوع إلىالمفردات والفكار وصولا   
اتخاذ القرار الفردي  تمتلك التفكير الناقد والقدرة على -7

 والجماعي
الخر.تتقن مهارات التفاوض والحوار واحترام الرأي  -8  

الكتاب  -9
 المدرسي.

الخريطة -0  
الدفتر والقلم -3  
الدليل -4  
لوحة حائط -5  

التدريس 
 المباشر

 
التعلم في 
 مجموعات

 
حل 

المشكالت 
 والستقصاء

 
التعلم من 

خالل 
 النشاط

التقويم 
المعتمد على 

 األداء
 
 

 القلم والورق
 
 

 المالحظة

 قائمة الرصد
 

سلم التقدير 
اللفظي 
 والعددي

 
 المالحظة
)مالحظة 
 تلقائية(

 
مالحظة 
 منظمة

أسئلة الكتاب 
 المدرسي

 
 
 

 أسئلة مقترحة
 
 
 

 الواجبات البيتية
 

أشعر بالرضا عن: -  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

التحديات: -  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

مقترحات التحسين: -  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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 الدراسة بصورته األولية اختبار(: 7ملحق رقم )ال
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اختبارنموذج تحكيم 

 
 كلية العلوم التربوية

 قسم التربية الخاصة وتكنولوجيا التعلم

 ر/الدكتورة .................................................. المحترم/ ةالدكتو 

 المعلم / المعلمة ................................................ المحترم / ة 

  قسم التربية الخاصة وتكنولوجيا التعلم لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في استكماال

 دراسة بعنوان:  إجراءبتقوم الباحثة 
لسادس مادة الجغرافيا لدى طالبات الصف االدراسي في تحصيل الفي  تفاعلي " فاعلية فيديو تعليمي

  "مأدبافي محافظة 

من  ختياراال) االختبارونظرًا لما عرف عنكم من معرفة ودراية أرجو التكرم والتفضل بقراءة فقرات 
بداء الرأي بمدى مناسبة هذه الفقرات، ومدى وضوحها لغويًا   أي اقتراحات وتعديالت أومتعدد( وا 

 التعديالت في ضوء آراء المحكمين األفاضل.  إجراءترونها مناسبة، علمًا بأنه سيتم 
 وتقبلوا بقبول فائق الحترام والتقدير لحسن تعاونكم ومساعدتكم

 
 شرف                                               الباحثة الم         

 منال الطوالبة                                         فاطمة عواد السنيد       
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 ...............: ..................................السم
 الشعبة )    (. –المدرسة: ..................................... الصف: السادس 

 : )    ( دقيقة المتحانمدة 
 ضع / ي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي: 
 الوحدة المستخدمة للداللة على عدد السكان هي:  -9
 ذكر شيء مما ال -نسمة              د  -ج   سنة            -مليار                 ب -أ

 المقصود بعدد الوفيات لكل ألف من السكان في العام: -0
 الهجرة  -الزيادة الطبيعية         د -معدل الوفيات       ج -معدل المواليد         ب -أ

 نحو:  2115بلغ عدد السكان في العالم عام  -3
 ألف مليون  -مليار            د 7,2 -مليار            ج 5 -مليار            ب 2,7 -أ

 : إلىتتباين الدول فيما بينهما من حيث توزيع السكان ويعود السبب  -4
 ذكر  الشي مما -أ + ب             د -عوامل بشرية       ج -عوامل طبيعية        ب -أ

 ناث من عدد السكان هو:اإل إلىيقصد به نسبة الذكور  -5
 ضر التح -السكانية        د الكثافة -التركيب النوعي       ج -التركيب العمري       ب -أ

 شكل الهرم السكاني الذي يمثل الدول النامية ذات النمو المرتفع هو:  -6
 ال شيء مما ذكر  -التركيب النوعي      د -الكأس المقلوبة      ج -شجرة السرو     ب -أ

 تتميز معظم الدول العربية:  -7
 ارتفاع عدد أفراد األسرة   -ج       فئة عمرية شابة  -ب        معدل نمو سكاني مرتفع   -أ
 صحيح                                          ما ذكرجميع  -د   

 تبلغ نسبة سكان الوطن العربي من سكان العالم:  -8
 %81 -د                %11 -ج                 %2 -ب                %5 -أ

 من أسباب زيادة السكان في األردن:  -1
 ذكر  شي مما ال -أ + ب            د -الزيادة الطبيعية           ج -الهجرة          ب -أ

 أعلى كثافة سكانية في األردن توجد في محافظة:  -92
 الزرقاء  -عمان                 د -أربد                  ج -معان              ب -أ
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 توجد أقل كثافة سكانية في األردن في محافظة:  -99
 الكرك  -معان             د -الطفيلة                 ج -عمان             ب -أ

 كان عدد سكان األردن عند تأسيس إمارة شرق األردن:  -90
 ألف  21 -د      ألف  511 -ألف           ج 411 -ألف          ب 211 -أ

 هي الفئة العمرية:  اقتصادياالفئة المنتجة  -93
 صحيح  ما ذكرجميع  -الشيوخ          د -الشباب           ج -االطفال           ب -أ

 تسمى المجتمعات التي ترتفع فيها نسبة كبار السن المجتمعات: -94
 ذكر مما ال شيء -د            الهرمة -الشابة            ج -الفتية             ب -أ

 هي:  2115أكثر دول العالم سكانًا عام  -95
 الصين  -أمريكا              د -روسيا             ج -الوطن العربي          ب -أ

 مساحة الدول الكلية هي طريقة حساب: ÷ عدد السكان  -96
 اءمعدل األحي -د   الكثافة السكانية   -الزيادة الطبيعية      ج -التركيب العمري      ب -أ

 زاد عدد الوفيات على عدد المواليد فإن هذا يعد:  إذا -97
 كر ذ جميع ما -كثافة سكانية         د -تناقص طبيعي         ج -تزايد طبيعي       ب -أ

 أكثر قارات العالم سكانًا هي قارة:  -98
    أستراليا -أمريكا               د -آسيا                ج -أفريقيا               ب -أ

 يقل توزع السكان في الصحاري إال في بعض الصحاري بسبب:  -91
 حيح ص ال شيء -توافر النباتات       د -توافر المياه        ج -استخراج النفط        ب -أ

 سكان هي: أكبر دولة عربية من حيث عدد ال -02
 جزر القمر  -قطر               د -جيبوتي            ج-مصر              ب -أ

 األردن:  إلىموجات نزوح سكاني  إلىمن أهم الصراعات السياسية التي أدت  -09
 ذكر  ال شيء مما -النمو الطبيعي    د  -البحث عن العمل     ج -الهجرة القسرية     ب -أ

 : إلىوأدت  1248ضت لها األردن عام من الهجرات التي تعر  -00
 ذكر  شيء مما ال -الهجرة القسرية   د -قلة عدد السكان    ج -زيادة عدد السكان      ب –أ 
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 (8ملحق رقم )ال
  الختبار بصورته األولية قائمة بأسماء محكمي

 جهة العمل التخصص السم الرقم
 الجامعة األردنية تكنولوجيا التعليم د منصور الوريكات أ. 1
 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم د. حمزة العساف 2
 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم د. ساني الخصاونة 2
 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم د. خليل محمود السعيد 4
 الجامعة االردنية تكنولوجيا التعليم مهند أنور الشبول د. 5
 الجامعة العربية المفتوحة اللغة العربية عباس عبد الحكيم عباسد.  6
 الجامعة األردنية تكنولوجيا التعليم عبد المهدي الجراح دأ. 7
 مديرية التربية في لواء ذيبان مشرف تربوي د. محمد علي العبيدات 8
 جامعة الشرق األوسط منهاج وطرق تدريس د. عثمان ناصر منصور 9
 مديرية التربية لواء ذيبان مشرفة تربوية يعقوب الجفيراتبثينة  10
 مدرسة السواعدة مليح معلمة جغرافيا منال الهروط 11
 رياض ومدرسة األخالء التربوية معلمة جغرافيا آمنة نخلة 12
 /مليح االستقاللمدرسة  معلم جغرافيا جبر العجالين 12
 تيمية الشاملةمدرسة ابن  معلمة جغرافيا عائشة الدبس 14
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 (1الملحق رقم )
 الختبار بصورته النهائية

 الختبار التحصيلي لطالبات الصف السادس األساسي في مادة الجغرافيا / الوحدة األولى
 )جغرافية السكان(

 اسم الطالبة: ...............................
 21الدرجة     /                     ............................. المدرسة:اسم 

 

 ( فقرة 02مالحظة: عدد فقرات الختبار )
 يلي:ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما 

  هي:للداللة على عدد السكان  القياسية التي تستخدمالوحدة  -9
 سنة -شهر               د  -مليار              ج -نسمة           ب -أ

 العام:المقصود بعدد الوفيات لكل ألف من السكان في  -0
 التناقص الطبيعي -الزيادة الطبيعية       د -معدل الوفيات     ج -معدل المواليد     ب -أ

  نحو: 2115بلغ عدد السكان في العالم عام  -3
 ألف مليون  -مليار           د 7,2 -مليار           ج 5 -مليار       ب 2,7 -أ

  :إلىتباين الدول فيما بينهما من حيث توزيع السكان السبب في  يعود -4
 الهجرة  -أ + ب               د -عوامل بشرية     ج -عوامل طبيعية     ب -أ

 السكان:ناث من عدد اإل إلىنسبة الذكور  ـــــيقصد ب -5
 نسبة الجنس  -السكانية    د الكثافة -التركيب النوعي    ج -التركيب العمري     ب -أ

  هو:شكل الهرم السكاني الذي يمثل الدول النامية ذات النمو المرتفع  -6
 عريضةهرم ذو قاعدة  -هرم ذو قاعدة ضيقة   د -الكأس المقلوبة  ج -شجرة السرو   ب -أ

 : بــــــــتتميز معظم الدول العربية  -7
 فئة صغار السن    -معدل نمو سكاني مرتفع              ب -أ
 فئة كبار السن    -معدل نمو سكاني منخفض           د -ج

  :العالمبالنسبة لسكان تبلغ نسبة سكان الوطن العربي  -8
 %81 -د               %11 -ج                  %2 -ب                 %5 -أ
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  األردن:السكان في عدد من أسباب زيادة  -1
 انخفاض متوسط دخل الفرد -التحضر  د -الزيادة الطبيعية  ج -التناقص الطبيعي   ب -أ

 أعلى كثافة سكانية في األردن توجد في محافظة:  -92
 الزرقاء  -أربد                ج عمان           د -معان                   ب -أ

 في محافظة: توجد أقل كثافة سكانية في األردن  -99
 الكرك  -معان          د -الطفيلة            ج -عمان                 ب -أ

  األردن:عدد سكان األردن عند تأسيس إمارة شرق  بلغ -90
 ألف نسمة 511 -ألف نسمة      د 411 -ألف نسمة    ج 211 -ألف نسمة    ب 21 -أ

  العمرية:قتصاديًا هي الفئة االفئة المنتجة  -93
 الهرمة -أ+ب                   د -الشباب             ج -طفال              باأل -أ

 المجتمعات:تسمى المجتمعات التي ترتفع فيها نسبة كبار السن  -94
 ذكر صحيح جميع ما -الهرمة          د -الشابة           ج -الفتية          ب -أ

  هي: 2115أكثر دول العالم سكانًا عام  -95
 الصين  -فرنسا           د -روسيا               ج -الهند              ب -أ

  يعد:زاد عدد الوفيات على عدد المواليد فإن هذا  إذا -96
 انينمو سك -كثافة سكانية     د -زيادة طبيعية سالبة     ج -زيادة طبيعية موجبة    ب -أ

  قارة:أكثر قارات العالم سكانًا هي  -97
    أستراليا -أمريكا             د -آسيا              ج -ب             أفريقيا   -أ

  بسبب:يتوزع السكان في بعض الصحاري  -98
   قتصاديةاتوافر موارد  -توافر النباتات     د -توافر المياه      ج -استخراج النفط       ب -أ

ي موجات نزوح سكان إلىمن الهجرات السكانية الناتجة عن الصراعات السياسية والتي أدت  -91
 األردن: إلى

 ية الهجرة الخارج -الهجرة الداخلية       د -الهجرة االختيارية     ج -الهجرة القسرية     ب -أ

 من المشكالت الناجمة عن سوء توزيع السكان في الوطن العربي: -02
 زيادة مساحات االراضي الزراعية  -تضخم المدن             ب -أ
 نقص خدمات الماء والكهرباء -قلة عدد الساكنين         د -ج
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 (92الملحق رقم )
 كتاب تسهيل المهمة من جامعة الشرق األوسط لوزارة التربية والتعليم
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(99الملحق رقم )  
 التربية والتعليم لمديرية التعليم الخاص الموافقة الرسمية وكتاب تسهيل مهمة من وزارة
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(90الملحق رقم )  
 كتاب تسهيل من مديرية التعليم الخاص لمدراء المدراس
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 (93الملحق رقم )
 صور أثناء التطبيق
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