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 المقدمت

 

 العمميةفي العديد مف اآلثار التي تتركيا البحوث  أىمية البحث العمميتكمف  
عمى األفراد الذيف يقوموف بيا، وعمى المجتمعات التي تستفيد مف النتائج التي يتـ 

، ويعتبر البحث العممي وسيمة ىادفة إلى وصؼ حالة التوصؿ إلييا في ىذه البحوث
تحتاج الكثير مف الدوؿ خاصة الدوؿ العربية في ظؿ و  ما و تفسيرىا تفسيرًا دقيقًا ،

دىا ىذه اآلونة إلى البحث العممي مف أجؿ التوصؿ التطورات المتالحقة التي نشي
النتائج ،و معمومات دقيقة ،و زيادة المعرفة ،و تدعيـ التفكير اإلبداعي لدى أبناء 
ىذه الدوؿ بجانب ذلؾ أيقنت الدوؿ العربية أنيا بحاجة شديدة إلى التخمص مف 

قدمة لمتخمص غياب الوعي لدى بعض أبنائيا ،و أف الوسيمة التي قادت الدوؿ المت
مف ذلؾ ىي البحث العممي حيث يشكؿ البحث العممي أىمية كبيرة بالنسبة لمباحث 

 الذي يقـو بو ،و يعود أيضًا بالنفع عمى المجتمع ككؿ. 

لذلؾ كاف البد مف مواكبة ىذه الميزة الجديدة في التعرؼ عمي طريقة جديدة في  
مف أىـ وجوه التعميـ اإللكتروني  الفيديو التعميمي ببرامجو المتعددةالتعمـ ومنيا  

الحديث خاصة اف الفيديو التعميمي يقدـ المعرفة لمطالب في صورة متكاممة مف 
ميزة ىذه الطريقة أنيا جديدة ومبتكرة, و ، وسائؿ العرض المرئي المقروء والمسموع

مف خالؿ ىذه الوسيمة الحديثة مف خالؿ موقع روافد و  فالعرض جدا واضح ومحمس،
ي الذي بدوره قاـ بعمؿ فيديوىات تعميمية باالشتراؾ مع وزارة التربية والتعميـ التعميم

في جميع المواد الدراسية والذي يعد نقمة نوعية في مجاؿ تطوير العمـ وتحديث 
بداع ميارات جديدة في التعمـ.  العمماء وا 
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 مشكمة البحث:

وسائؿ حديثة مع تطور اإلنساف والتقدـ اليائؿ في عصر المعمومات، برزت 
لمتدريس، وعمى الرغـ مف أف متطمبات العصر الحالي تتطمب التجديد في التعميـ 
وطرقو، إال أف عددًا كبيرًا مف مدارسنا بؿ غالبيتيا ال تزاؿ تفضؿ الطرؽ التقميدية 

 واالعتماد عمى التمقيف والمحاضرة، وحصر دور الطالب في تمقي المعمومات.

عمى إعداد  روافد موقعمف خالؿ   جاىدةً  لتعميـوقد عممت وزارة التربية وا
خاصة في مادة التاريخ  المنياج الخاص بالثانوية العامة فيديوىات تعميمية لشرح

 ع دروس المادة فكاف ىذا التساؤؿ:حيث أعدت فيديوىات تعميمية شممت جمي

في  تحصيل طالب الثانوية العامة عمى أثر استخدام الفيديو التفاعميما 
 ؟التاريخمادة 

 ويتفرع منو األسئمة التالية:

  ؟تحصيؿ طالب الثانوية العامة عمى أثر استخداـ الفيديو التفاعميما 
  الطالب في مادة التاريخ؟ تحصيؿ عمى أثر استخداـ الفيديو التفاعميما 
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 أهمية البحث:

إف انفجار المعمومات في العصر الحديث يتطمب منا أف نسعى في مجاالت 
ىذا الواقع خاصة إذا كاف فيو نفٌع لإلنساف والحياة، لذلؾ أصبحت الحاجة ماسة في 
حياتنا اليـو مع تطور الحياة وبموغيا أوسع مجاالت الحداثة والتطور أصبح مف 

ىا لدى المعمـ والطالب والجية الضروري التنوع في إيصاؿ ميارات التعمـ وتطوير 
المسؤولة عف ذلؾ أال وىي وزارة التربية والتعميـ خاصة أننا في زمف السرعة 
واالنفتاح التكنولوجي مف أجؿ الوصوؿ لتحقيؽ أكبر قدر ممكف مف اإلنجازات 

 :في األمور اآلتية أهمية هذا البحث فتكمنواالمتيازات 

 التعمـ.تنمية الميارات لدى الطالب في  -1

إشراؾ الحواس جميعيا لدى المتعمـ إلدراؾ أكبر قدر مف المفاىيـ مف خالؿ  -2
 السمع والبصر والحس والكتابة.

يصاؿ ما يريد إيصالو مف خالؿ الفيديو  -3 مساعدة المدرس عمى أداء واجبو وا 
 .التعميمي

 إضافة الحيوية والتفاعؿ بطريقة جديدة تختمؼ عف الطريقة المعيودة. -4

 اء واإلمالء مع إيجاد جو جديد لمدراسة.قمف جو اإلل خروج الطالب -5

 سد فراغ تقصير أحد أركاف التعمـ مف خالؿ إيجاد بديؿ لذلؾ. -6

ىمية مرحمة الثانوية العامة خاصة أنيا مرحمة مفصمية في حياة أبياف  -7
 الطالب.
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، وكونيا مادة اساسية بياف أىمية مادة التاريخ خاصة لطالب ىذه المرحمة -8
 واكب التاريخ المعاصر.توأنيا  ضمف المعدؿ،

  أهداف البحث:

ييدؼ البحث إلى معرفة أثر استخداـ الفيديو التفاعمي عمى تحصيؿ طالب 
 .الرابعةالثانوية العامة في مادة التاريخ وتطبيؽ ذلؾ عمى الوحدة 

 حدود البحث:

 :البحث عمى قتصري

/ الثانوية لمبنيفعينة مف طالب الثانوية العامة في مدرسة خميؿ الرحمف  -1
 .شماؿ غزة

 ( طالبًا.78، وعددىـ )(3، 1صؼ الثاني عشر فرع العمـو اإلنسانية )ال -2
 . ـ2019 –ـ 2018عاـ  الفصؿ الدراسي الثاني -3
  (  مشاريع قومية وحدويةبعنواف )  الرابعةالوحدة ، مادة التاريخ -4
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 ول: اطإطار النرريالفصل األ 

 مصطمحات الدراسة:

    فاعمي:تالفيديو ال-1
 ينبغياف التكامؿ بيف صورة الفيديو والمواد المقدمة مف خالؿ الكمبيوتر       

تعمؿ عمى تقديـ  التيلمميمات التعميمية  وحقيقي مثالياف يزودنا بشكؿ 
اف يتضمف  وينبغي، المعمومات والميارات مف خالؿ مواقؼ الحياة الواقعية

البرنامج خطة عمؿ تيدؼ الى توجيو محاوالت الطالب نحو المتعمـ المطموب 
 .تعزيزىا 

مشتقة مف االصؿ  videoكممة فيديوأصمو مف  ويعرؼ الفيديو التفاعمي : مف
ال "فيديو"  "غير أف مصطمح (أنا أرى) ةالالتينيالكممة في المغة  ىذهوتعني  يالالتين
 البصري أي يشمؿ الجانبيف البصري والسمعي مجتمعيف معا.عمي الجانب  ريقتص

(http://nora201025.3abber.com/post/207552) 

ىو دمج بيف تكنولوجيا الفيديو والحاسوب مف خالؿ التفاعؿ بيف لذلؾ يعرؼ : 
المعمومات التي تتضمنيا شرائط واسطوانات الفيديو، وتمؾ التي يقدميا الحاسوب، 

ية تتمثؿ في تمكف المتعمـ مف التحكـ في برامج فيديو متناسقة مع لتوفير بيئة تفاعم
تر باستجاباتو واختيارات وقراراتبرامج الكمبيو   

(https://sites.google.com/site/learningandteachingstrategies1/pp-1.) 

 :خصائص الفيديو التفاعمي

حتفاظ بالمعمومات اإلب هيحسف المتعمـ فقط ,بؿ يساعد بيذا النظاـ المتكامؿ ال إف .1
 لفترة طويمة.
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الفيديو المتفاعؿ مف أحدث أدوات التعمـ الضروري وأىميا حيث يوجد الفيديو  يعد .2
والحاسوب  التعميميالمتفاعؿ بيئة تعميمية فردية ويستخدـ فييا كؿ مف الفيديو 

 التعميـ. فيكعامؿ مساعد 
عمى شريط  تسجيميانظاـ يعمؿ عمى تقديـ دروس تعميمية لمطالب بعد أف يتـ  .3

المشاىد مشاىدة الصورة المصحوبة بالصوت, والقياـ  باستطاعة الفيديو ,
 .وتسمسمو التعميميسرعة تقديـ الدرس  فيفعالة  يمكف أف تؤثر  باستجابة

 مف خالؿ عرض الفيديو والحاسوب أثناء التعمـ الذاتيالتحكـ  .4
 ةمراعاالمشاركة النشطة مع  يأأثناء التعمـ  باستجابةالتفاعمية حيث يقوـ المتعمـ 

 .والتحكـ واالنتظارالمستويات التفاعمية  وىى التفاعؿ المباشر ,التوقؼ 

.net\ formus\showth read.php?t=6944 http://annajah)   ) 

 : الصعوبات التي تحد من استخدام الفيديو التفاعمي
مكمفة ماديا مف حيث إنتاجيا وتشغيميا والتدريب عمييا  برامج الفيديو التفاعمي. 1

 .وصيانتيا
 .قمة الكوادر البشرية مف المدربيف القادريف عمى استخداميا بكفاءة. 2
ندرة البرامج الخاصة ببعض المواد التدريبية العسكرية مثؿ العوامؿ الكيماوية . 3

 .والنووية والجرثومية والمتفجرات وعموميا

 .خداميا تنظيما خاصًا في برامج التدريبيتطمب است..4
 .يصعب االستفادة منيا في حالة وجود صعوبة لدى المتدربيف في القراءة. 5

 (p http://elearning.akbarmontada.com/t494-topI  ت    اسماء محمود الشحاتكنولوجيا الفيديو التفاعمي )

 التحصيل:-2
إف تشجيع الطالب عمى التحصيؿ الدراسي، فمف خالؿ األنشطة المدرسية 
بمختمؼ أنواعيا تكسب الطالب العديد مف الخبرات والميارات وأيضا تقـو عمى 

http://annajah/
http://elearning.akbarmontada.com/t494-topic#793
file:///C:/Users/aboanass/Desktop/البحث%20العلمي/اسماء%20محمود%20الشحات
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غرس القيـ واالتجاىات الصالحة منيا تنمية روح التعاوف مع اآلخريف والعمؿ بروح 
ع ثقافة الطالب برامج مناسبة الفريؽ والقدرة عمى تحمؿ المسئولية وتعمؿ عمى اتسا

ومالئمة لمرحمتيـ الدراسية وأيضا تساعدىـ عمى التوافؽ الدراسي مع أنفسيـ وتعمؿ 
 عمى رفع مستوى تحصمييـ الدراسي.

بأنو مستوى النجاح الذي يصؿ إليو الفرد في  :التحصيل الدراسييعرف لذلؾ 
الدرجات )  , وفي ىذه الدراسة يقاس بمعدؿعامة  المجاؿ المدرسي بصفة

( التي حصؿ عمييا طمبة في جميع المواد الدراسية المتحاف نياية النسبية المئوية
 .العاـ الدراسي

 

 الثانوية العامة:-3

يعد التعميـ الثانوي مرحمة ميمة وحاسمة لممتعمميف في التعميـ العاـ، حيث 
ومتكاماًل مزودًا يفترض في ىذا التعميـ أف يعد الطالب والطالبات إعدادًا شاماًل 

بالمعمومات األساسية والميارات واالتجاىات التي تنمي شخصيتيـ مف جوانبيا 
المعرفية والنفسية واالجتماعية والعقمية والبدنية، وينظر إلى ىذا التعميـ بوصفو قاعدة 

 لمدراسة في الجامعة.

قد ىو مرحمة نيائية لممدرسة والتي يكوف  تعريؼ المرحمة الثانوية العامة:
اجتاز الطالب فييا اثنا عشر صفًا دراسيًا مف مرحمة التأسيس االبتدائية مرورًا 

 .باإلعدادية ومرحمة الثانوية
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 : الدراسات السابقةالفصل الثاني

يجد الطالب  ـل، البحثية عبر شبكة االنترنت تبعد البحث في الكتب والمجال
 ،خاصة أنيا موضوعات حديثة في بداياتو األولى نفسو، دراسة سابقة في الموضوع

دور الفيديو التعميمي  عفالدراسات  ضبع ىناؾ ولكف ،اليزاؿ قيد الحداثة والتطور و
 ىذه الدراسات: ومف او تطبيقو عمى مباحث أخرى غير التاريخ،  بشكؿ عاـ

 م(:2111دراسة كارم)

في تحصيؿ  الجدارية ، والممصقاتأثر استعماؿ الفيديو التعميميبحث بعنواف 
طالبات الصؼ الخامس اإلعدادي في مادة التربية اإلسالمية، في مدينة بغداد 

 .الكرخ

يحدث عف أىمية التقنيات الحديثة في عممية التعميـ، واتبعت المنيج التجريبي في 
بحثيا، وتوصمت الباحثة إلى أف الفيديو التعميمي والممصقات الجدارية ليا دور في 

    يؿ الطالبات، إضافة لآلثار االيجابية عمى سموؾ الطالبات.تحسيف تحص

  م(:2113دراسة البكري)

استيدؼ ىذا البحث توظيؼ برامج الفيديو في خدمة العممية التعميمية مف خالؿ بناء 
برنامج فيديو تعميمي في مادة التاريخ العربي اإلسالمي، وفقًا ألسموب النظـ، ومعرفة 

التربوية اليمنية، وىي ر نتاجات العممية التعميمية في البيئة أثره عمى عدد مف مظاى
   ستحفاظ لدى تالميذ الصؼ السادس األساسي في الجميورية اليمينة.االالتحصيؿ و 
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 منهجية البحث :الفصل الثالث

 منهج البحث:

في منيجو عمى المنيج التجريبي، القائـ عمى تقسيـ الطالب  اعتمد الباحث
جراء اختبار تحصيمي قبمي غمى مجموعتيف:  مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة، وا 

لرصد مستوى تحصيؿ الطالب، وبعد تطبيؽ الفيديو التفاعمي عمى المجموعة 
التجريبية تـ إجراء اختبار تحصيمي بعدي لرصد أثر الفيديو عمى مستوى تحصيؿ 

 عمية.الطالب، ومعرفة الفروقات بيف الطريقة التقميدية ونظاـ الفيديو التفا

 

 التصميم التجريبي للبحث

 المتغير التابع طريقت التدريس المجموعت

 التحصيل الفيديى التفاعلي المجمىعت التجريبيت

 التحصيل الطريقت التقليديت)المحاضرة( المجمىعت الضابطت

 

 مجتمع البحث وعينته:

غزة،  اختار الباحث مدرسة خميؿ الرحمف الثانوية لمبنيف التابعة لمديرية شماؿ
( لممجموعة 39( طالبًا، بواقع )78وبمغ عدد الطالب التي طبقت عمييـ الدراسة )

 .( طالبًا لممجموعة الضابطة39التجريبية، و)

( طالبًا، 165وقد بمغ عدد طالب الثانوية العامة لفرع العمـو اإلنسانية في المدرسة )
 .درجات الطالبوقد كافئ الباحث بيف المجموعتيف بإجراء اختبار قبمي ورصد 

 :االختبار القبمي 

تـ إجراء اختبار قبمي عمى مجموعتي البحث ) التجريبية والضابطة(، وتكوف 
 (-1- ( فقرة )انظر الممحؽ رقـ  40 )  االختبار مف
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وبعد التصحيح ورصد الدرجات، قاـ الباحث بحساب متوسط الدرجات ونسبة النجاح 
 لكؿ مجموعة، فكانت النتيجة كاآلتي:

 االختبار القبلي(نتيجة )

 نسبة النجاح المتوسط الحسابي 

 64.3 81.32 المجموعة التجريبية

 63.6 88.62 المجموعة الضابطة

  

 خطوات البحث:

 تحديد المادة العممية: -1

مف مبحث التاريخ لمثانوية العامة وفؽ المنيج الرابعة  تـ تطبيؽ الدراسة عمى الوحدة
ـ، وتـ تجييز مقاطع الفيديو المراد توظيفيا في 2019 –ـ 2018الفمسطيني لعاـ 

 الدراسة باالستعانة بموقع روافد التعميمي.

 صياغة األىداؼ السموكية لموحدة: -2

مف مادة التاريخ، وتـ  الرابعة تـ صياغة األىداؼ السموكية المراد تحقيقيا لموحدة 
 االستعانة بيا في صياغة فقرات االختبار البعدي.

) تذكر، فيـ وكانت االى داؼ متنوعة وموزعة حسب مستويات تصنيؼ بمـو
 واستيعاب، تطبيؽ، تحميؿ، تركيب، وتقويـ(

 إعداد خطة دراسية: -3

تـ االلتزاـ بالخطة التدريسية المرسمة مف وزارة التربية والتعميـ والتي تحدد شيري 
 مف مادة التاريخ.الرابعة )فبراير ومارس( لشرح الوحدة 
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، وعمؿ جدوؿ زمني لطالب الرابعةوتـ حصر الفيديوىات التفاعمية المتعمقة بالوحدة 
 المجموعة التجريبية لمشاىدة الفيديوىات.

 أدوات البحث:

 االختبار التحصيمي البعدي:

تـ اجراء اختبار تحصيمي بعدي لمعرفة أثر استخداـ الفيديو التفاعمي عمى تحصيؿ 
مف مادة التاريخ، ولبناء ىذا االختبار تـ  الرابعة دة في الوح طالب الثانوية العامة
 اتباع الخطوات التالية:

 إعداد جدوؿ مواصفات: -1

بتحديد األىداؼ المراد تحقيقيا في ىذه الوحدة، واالوزاف النسبية لكؿ ىدؼ لمعرفة  
 وزنو في فقرات االختبار.

 صياغة فقرات االختبار: -2

عمى أسئمة اختبار مف متعدد كونيا  اعتمد الباحث عند صياغة فقرات االختبار
 موضوعية ال تتأثر بالعاطفة الشخصي ولصدؽ العالمة.

( فقرة، موزعة عمى مستويات بمـو حسب جدوؿ  40وقد تكوف االختبار مف ) 
 .-2-كما في الممحؽ  المواصفات.

 التجربة االستطالعية: -3

عمى مجموعة ثالثة غير لتحديد المدة الزمنية المناسبة لالختبار، تـ تنفيذ االختبار 
 ( دقيقة.45مجموعتي البحث، وتـ تحديد وقت االختبار بػ)

 تنفيذ االختبار: -4
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 كانت نتائج المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمى اآلتي:تـ تنفيذ االختبار و 

 )االختبار البعدي(

 نسبة النجاح المتوسط الحسابي 
 24.6 82 المجموعة التجريبية

 64.3 81.62 الضابطةالمجموعة 

 

 تفسير النتائج:

قاـ الباحث برصد النتائج التي توصؿ إلييا بعد تطبيؽ االختبار التحصيمي 
البعدي، وتـ تسجيؿ درجات الطالب واستخراج المتوسط الحسابي ونسبة النجاح لكؿ 

 صؼ.

مادة التاريخ  تالذي درس المجموعة التجريبيةالنتائج تفوق أظيرت ولقد 
 بالطريقة التقميدية تالذي درس مجموعة الضابطةعمي عمى البتوريف الفيديو التفا

 .)المحاضرة( 

 وهذا التقدم في مستوى تحصيل الطالب قد يعزى إلى أحد األسباب التالية:

يجابية الفيديو التعميمي في التدريس لم  -1 لو مف مميزات وفوائد، فيو مثير  افاعمية وا 
 لمتشويؽ والمتابعة.

بالفيديو التعميمي يتقدـ الدرس بسرعة دوف تشتت مما يجعؿ الطالب متحفزًا  -2
 ومشدود نحو شاشة العرض.

فكرة إدخاؿ الفيديو التعميمي في تدريس الطالب يثير دافعية الطالب نحو التعمـ  -3
 كونو وسيمة غير مألوفة.

يديو والوقوؼ عند نقطة معينة في الشرح، وعدـ التقيد بوقت امكانية إيقاؼ الف -4
 محدد كالحصة الصفية. 
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احتواء الفيديو عمى تقويـ ختامي، يقيس مدى فيـ الطالب لمحتوى الفيديو، ويعطيو  -5
تغذية راجعة عف نقاط القوة والضعؼ، التي يمكف معالجتيا بمشاىدة الفيديو مرة 

 اخرى والتركيز عمييا.
يو التعميمي تجمع بيف حاستي السمع والبصر، مما يزيد مف فرصة تقنية الفيد -6

 تخزيف المعمومات لدى الطالب وزيادة المستوى التحصيمي.
شعور الطالب انيـ موضع اىتماـ المدرسة، مف خالؿ سعي المدرسة لتطوير  -7

 طرؽ التدريس وتوظيفيا في الحصص.
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 : النتائج والتوصيات:الرابعالفصل 

 نتائج البحث:أواًل: 
عموـ فرع )  في الثانوية العامةإف استعماؿ الفيديو التعميمي في مادة التاريخ  -1

 إنسانية( أدى إلى زيادة تحصيؿ الطالب.
إدخاؿ طرؽ جديدة في تدريس المنياج يعزز الدافعية نحو التعمـ، ويثير انتباه  -2

 الطالب وحبيـ لممادة.
إدخاؿ الفيديو التعميمي في التدريس أدى لتعديالت سموكية عند الطمبة، مف خالؿ:   -3

 .، والمثابرة، وحب الفضوؿزيادة الثقة بالنفس، واالعتماد عمى الذات
 

 :والمقترحات التوصياتثانيًا: 
 في ضوء نتائج البحث واستنتاجاتو، فإف الباحث يوصي باآلتي:

لمواد الدراسية حتى يتسنى لمطالب االستفادة منيا توفير فيديوىات تعميمية لجميع ا -1
 في جميع المباحث.

تحوي الفيديوىات التعميمية المتعمقة بالمنياج، وتوزيعيا  (CDعمؿ أقراص مدمجة) -2
 عمى الطالب.

 توظيؼ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة في عممية التعميـ. -3
 فية التعامؿ مع األجيزة.إعطاء دورات لممعمميف في توظيؼ التكنولوجيا الحديثة، وكي -4
عمؿ مسابقات بيف الطالب لرصد مدى االستفادة مف الفيديو مما يعزز التعمـ  -5

 الذاتي.
جراء دراسات مماثمة عمى مواد دراسية أخرى لرصد مستوى التحصيؿ والتأكد مف ‘ -6

 فاعميتيا.
 استحداث وسائؿ جديدة وتقنيات جديدة في تطوير منياج الثانوية العامة وتدريسيا. -7
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 مشاركة الطالب في الفيديوىات التعميمية بعمؿ طرؽ موازية لعمؿ المدرس. -8
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