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واثره يف االمناء املعريف يف مادة الرياضيات  الفيديوييالتفاعل 
 املرحلة االعدادية طالبلدى 

 زيد ناجح صالحم.م. 
 المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة/ االولى

Zaidmgw4@gmailcom 
 :مخصالم

واثره في االنهاء الهعرفي في هادة الرياضيات لدى  الفيديويالتفاعؿ البحث الى هعرفة  يرهي     
، حيث بمغ طمبتيا هف طالب الهرحمة االعدادية، حيث تكوف هجتهع البحث طالب الهرحمة االعدادية

لتكوف عينة هف الهجتهع بالطريقة العشوائية ، وتـ اختيار العينة الهرحمة االعدادية طالب( هف 0543)
( ضابطة، وكانت أداة البحث ىي أختبار االنهاء 43( تجريبية، و)43( هوزعيف )033البحث)

( فقرة هف نوع االختيار هف هتعدد، وبعد التأكد هف صدقو وثباتو تـ تطبيقو 03الهعرفي الهكوف هف )
يبية عمى الضابطة، عمى عينة البحث وهعالجة البيانات أحصائيًا أظيرت النتائج تفوؽ الهجهوعة التجر 

 االنهاء الهعرفي لدى عينة البحث.لو االثر الواضح  الفيديوياف التفاعؿ وىذا يدؿ عمى 
 االنهاء الهعرفي(. أثره، ،الفيديويالتفاعؿ الكمهات الهفتاحية: )

 
Video interaction and its impact on cognitive development in 

mathematics for middle school students 

Zaid Najeh Saleh 

General Directorate of Education, Baghdad, Al-Rusafa / First 

Abstract: 

     The research aims to know the video interaction and its impact on 

cognitive development in mathematics among middle school students, where 

the research community consisted of middle school students, as its students 

amounted to (3450) of middle school students, and the sample was randomly 

selected from the community to be the research sample (100). ) Distributed 

(50) experimental, and (50) control, and the research tool was the cognitive 



 هـ2443-م  0202(. لسنة 3مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / المجلد الثالث / العدد الرابع/ ملحق )

 
 

 

958 

development test consisting of (30) paragraphs of the type of multiple choice, 

and after verifying its validity and stability, it was applied to the research 

sample and data processing statistically. The results showed the superiority of 

the experimental group. on the control, and this indicates that the video 

interaction has a clear impact on the cognitive development of the research 

sample. 

Keywords: (video interaction, its impact, cognitive development). 

 الفصل االول
 التعريف بالبحث

 مشكمة البحث:
إفَّ لمتربية والتعميـ أىدافًا عاهة وخاصة تعهؿ لتحقيقيا هف خالؿ هؤسساتيا      
لعناصر األخرى، الذي تعتهده التربية لتداوؿ ا ستاذاصرىا وأوؿ ىذه العناصر ىو االوعن

باألدوار الهوكمة إليو عميو تطمب أف يكوف عمى قدر هف التأىيؿ  ستاذوحتى يضطمع اال
التي  الحديثة التقنيات ليستطيع القياـ بأدواره الهينية الهتعددة بكفاءة هستندًا الى توظيؼ

في عهمية التعميـ هها يتوجب ضرورة اهتالكو الهيارات األساسية التي أثبتت جدارتيا 
تؤىمو الرتياد ىذه األدوار هدعوهًا  بتحديثات ألفكاره واتجاىاتو نحوىا، والتعايش هع ها 
تنتجو هف ايجابيات وظيفية لو ولطمبتو في ابسط صورىا، وها توفره هف الجيد والهاؿ 

. وبات أهر ات فتح واستكشاؼ فضاءات واسعة األفؽوالوقت، إضافة لها ليا هف إهكاني
الهعاصر بكؿ ها يتعمؽ بالهستحدثات التكنولوجية هطمب جوىري لفؾ  االستاذتزويد 

أسره هف اإلطار التقميدي إلى دور أكثر فعالية وحيوية، وهحاكاة ألذىاف طمبتو ،وكاشفا 
 (45: 6332)عبد السالـ، عف قدراتيـ الكاهنة واستعداداتيـ. 

 تدريسي  عمى العديد هف تجارب الدوؿ وعهموواطالعيا  الباحث وهف خالؿ خبرة     
وبراهجو الهتعددة  في العديد  الفيديويالتفاعؿ  عهاؿعمى تأثير است ف جية واطالعوه

طرائؽ هف الدوؿ وهنافعيا في تطوير نوعية التدريس والتعميـ وباألخص تدريس هادة 
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، وهها قد تؤديو الطمبة في الهرحمة االعداديةوتخفيؼ الصعوبات التي تواجو  التدريس
  بيف واسع كبير لهستو هف سجاؿً  ودافعيتيـ لمتعمـ، وها طالبإلى زيادة في هيوؿ ال

الجاهعات حوؿ اعتهاد ها يشيده  ىذه في العاهميف اتجاىات التدريسييف واإلدارييف
التحديثات الهينية  موهات واالتصاالت في تحقيؽالعصر هف تطورات في تكنولوجيا الهع

 .وهواكبة ىذه التطورات
وهف الجانب األخر هف الهشكمة فيو وجود فجوه تفصؿ بيف الهجتهعات العمهية      

هجتهعات الهعرفة(. وهف الوسائؿ التي أثبتت كفاءتيا في تحديد  -)جهيور الباحثيف
ب اإلجابة عمييا هف خالؿ البحث، هشكمة البحث وضع الهشكمة في صيغة سؤاؿ يتطم

 وتكهف هشكمة البحث في السؤاؿ االتي:
الهرحمة  طالبلدى الرياضيات في هادة  في االنهاء الهعرفي الفيديويالتفاعؿ أثر ها  -

 ؟االعدادية
 أهمية البحث:

 تكنولوجيا في اليائؿ التقدـ نتيجة التحديات هف العديد عاـ بشكؿ التعميـ يواجو    
 شبكة وظيور ، بالهعموهاتية يتهيز الذي العصر ىذا في هعيا التعاهؿ ووسائؿ التعميـ

 الهيارات. والطالب الباحثيف تزويد يتطمب الذي األهر ،( اإلنترنت) الدولية الهعموهات
 التكنولوجي التعميـ هفيوـ بيف حدث الذي االندهاج ثـ التحديات، ىذه لهواجية الالزهة
 االبتكارات تسهى جديدة تعميهية أنهاط ظيور إلى أدى هها االتصاؿ، تكنولوجيا وهفيوـ

 هيارات اكتساب عمى العميا الدراسات طالب أجبر الذي األهر. التعميهية التكنولوجية
 جديدة حياتية هيارات واكتساب الهقدهة الهعموهات نهط تغيير وضرورة هعيا، التعاهؿ
 .التعميـ في واستخداهيا توظيفيا عمى طالبيـ ويساعد الهعموهات، يوظفوف تجعميـ

 (.440: 6332)عبد السالـ ، 
 وبناًء عمى كؿ ها تقدـ تبرز أىهية البحث باالتي:
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هواكبة التطور العمهي والمحاؽ بالدوؿ الهتقدهة في كافة الهياديف وهنيا هيداف  .0
 التربية والتعميـ.

تطوير األداء الهيداني حيث يسيـ في  الفيديويالتفاعؿ عمى براهج  طالبالتدريب  .6
ليـ، وهف ثـ يسيـ في نهوىـ الهيني وتشخيص الجوانب السمبية وااليجابية في 

 .يـوالذي ينعكس عمى  تحصيم ،أدائيـ لغرض تطويرىـ
 في العهمية التعميهية بها توفره هف خدهات الفيديويالتفاعؿ تكنولوجيا استعهاالت  .0

 .تعميهية لمطمبة
حيث أف دراستيا تسيـ في تغير البنية رياضيات ال تدريس هواد تخصص إغناء .5

 .  الهرحمة االعدادية طالبالهعرفية والعقمية ل
 هدف البحث:

الرياضيات في هادة  في االنهاء الهعرفي الفيديويالتفاعؿ ييدؼ الى هعرفة أثر        
 .الهرحمة االعدادية طالبلدى 

 حدود البحث:
 .0الهرحمة االعدادية / الرصافة  -
 .ـ6363 -6301العاـ الدراسي   -
 / االنهاء الهعرفي. الفيديويالتفاعؿ  -

 تحديد المصطمحات:
 / عرفه: الفيديويالتفاعل  
 وهعالجة استالـ في تساعدنا التي األدوات هف هجهوعة"(:5002)ألزغبي وآخرون -

 أو نص شكؿ في سواء إلكتروني بشكؿ الهعموهات ونقؿ وطباعة واسترجاع وتخزيف
 (42: 6334". )ألزغبي وآخروف، الكهبيوتر باستخداـ فيديو أو صورة أو صوت
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:" االدوات التي تـ توفرىا هؤخرًا نتيجة لمتطور الحاصؿ، والتي تعهؿ التعريف النظري
 عمى تقديـ عرض أفضؿ لمهواد التعميهية أكثر أثارة".

التي يهكف اف  :"هجهوعة الهستحدثات التعميهية وفؽ التطور العمهيالتعريف االجرائي 
 طرائؽ التدريس".الكميات في هادة يتعمهيا طالب 
 االثر/ عرفه:
 الذي الشيء في تأثيرات أو بصهات أو سهات هف يراه ها ىو(:" 5002)السقاف, 

".)السقاؼ تابع وهتغير هستقؿ هتغير بهعنى وهؤثر هؤثر ىناؾ لذلؾ ، عميو يؤثر
،6334 :01) 

وسموكياتيـ, كحصيمة  طالبالهتوقع ظيورىا عمى فكر ال"ىو النتيجة التعريف النظري: 
 تعمهيو وتفكيرية  بعد إخضاعيـ لبراهج أو دراسة هادة تعميهية".

الدراسات العميا طرائؽ  طالب" الفرؽ الحاصؿ في االنهاء الهعرفي لالتعريف االجرائي:
 الهجهوعتيف التجريبية والضابطة". طرائؽ التدريستدريس 

 عرفه: االنماء المعرفي/
 (:5002)الدليمي، -
لمتعميـ التغيير االيجابي في هعموهات الباحثيف خالؿ هدة زهنية هعينة نتيجة التعرض )

أو ىو هعدؿ التغيير في الكـ والنوع لمهعموهات خالؿ هدة زهنية هحددة عف الذكي 
طريؽ التعرض لوسائؿ التعميـ التربوي هف فضائيات هتخصصة وانترنت.....الخ(. 

 (20: 6332)الدليهي،
: "ىو التطور الحاصؿ في البناء الهعرفي هف خالؿ اكتساب قدر هف التعريف النظري

 الهعموهات هف هصادر التعميـ الهختمفة".
 هف خالؿ استعهاليـ ألنهوذج  طالب"وىو االرتقاء بهستوى الالتعريف االجرائي: 

 ." الفيديويالتفاعؿ 
 الفصل الثاني

  دراسات سابقة –اإلطار النظري 
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 : الفيديويالتفاعل  
اؿ الحاسوب إذا كاف االىتهاـ هنصبًا في العقود السابقة عمى ضرورة إدخ      

هؿ عمى خمؽ العسيمة أساسية لمتعميـ والتعمـ  و نشر استخداهو كو لمهؤسسات التعميهية و 
سواء في هف اليوـ فاف ىذه الهسائؿ بدأ يتجاوزىا الز  طالبالتآلؼ بيف الحاسوب وال

ـ األهثؿ ، فتحوؿ اليوـ االىتهاـ إلى البحث عمى كيفية االستخداالدوؿ الهتقدهة
طرائؽ االستفادة القصوى هنيا في عهمية التعميـ و التعمـ لمتكنولوجيات الحديثة و 

 القدرات الشخصية.تعميـ و تحديث هناىجو وأساليبو وتنهية الهيارات و وتحسيف جودة ال
 (045: 0114)عكاشة، 

 : هاستعمالالمتوخاة من  لمزايا والفوائدا
 :لتعميـ سوؼ يحقؽ الهزايا التاليةفي تحديث وتجديد ا  الفيديويالتفاعؿ  استعهاؿ أف   
 نحو التعمـ. طالبوتجذب ال  الفيديويالتفاعؿ  جيا هتعة التعمـ: حيث أف تكنولو  -0
هها يحتـ  الطالب: في التعميـ الذاتي أو الفردي لتبايف قدرات وخمفيات الفردية -6

 إعطاءىـ الحرية الفردية في التعمـ الذاتي .
التعمـ التفاعمي: عف طريؽ الحاسبات اآللية التفاعمية ويهثؿ ىذا التعمـ التفاعمي  -0

 .التخاطب والحوار التعميهي هع البرهجيات التعميهية الهستخدهة
حيث أثبتت كثير هف الدراسات أف التعمـ باستخداـ الحاسبات :تقميؿ وقت التعمـ  -5

 (American,2010,p 12)اآللية يقمؿ هف وقت التعمـ.
إهكانية تدريس بعض الهوضوعات التي كانت غير قابمة لمتدريس هف قبؿ هف خالؿ  -2

يشعروف بو قدرة اآللية في الهحاكاة والنهذجة هها ساىـ في كسر اإلحباط الذي 
وينعكس ذلؾ عمى جودة العهمية التعميهية التي يقدهونيا هها يؤثر بالسمب عمى 

كسابيـ الهيارات الالزهة أف حؿ ىذه الهشكالت الهتصمة  الطالبتحصيؿ  وا 
ؿ واالتصاالت الهتقدهة، هها يجع  الفيديويالتفاعؿ  بالهعمهيف يكهف في توظيؼ 
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يجب  ستاذتعميهي التربوي، أي إف دور االهوجيًا وهرشدًا وهخططًا لمهوقؼ ال ستاذاال
أف يتغير فبدال هف أف يكوف همقنًا وهوصاًل لمهعموهات فحسب، يجب عميو أف يصهـ 

هشابيًا لدور  االستاذط بالتعمـ، وبذلؾ يصبح دور الهوقؼ التعميهي والسيناريو الهرتب
 (02: 6334)اليادي, ة الهعاصر.هيندس الهعموهات أو هيندس الهعرف

في تطوير  اً هيه اً هعموهات إهكانات وأدوات تمعب دور وفرت تكنولوجيا الكها       
أساليب التعميـ والتعمـ اليوـ، هها سيوفر بيئة تعميهية فعالة تساعد عمى تحفيز اىتهاـ 

التفاعؿ  وتحفيزىـ وهواجية االختالفات الفردية بطريقة فعالة. أصبح هفيوـ  الطالب
أفضؿ تصهيـ هرشح الستخداـ تكنولوجيا الهعموهات في التعميـ  اً هؤخر   الفيديوي

 (40: 6303)النعواشي،
 :هخصائص

 ، يهكف العثور عمى عدد هف الخصائص، بها في ذلؾ:هف هراجعة األدبيات
 وهخطط لو هع الهدخالت والعهميات والهخرجات. اً . إنو نظاـ هصهـ جيد0
واتو وبالسرعة التي يحدث في أي وقت وفي أي هكاف تتوفر فيو أد. إنو تعميـ هرف 6

 .طالبتناسب ال
 . ال يتعمؽ األهر فقط بعرض الهحتوى ، ولكنو ييتـ بجهيع عناصر الهنيج.0
 . يتـ توفير الهحتوى عمى أساس الوسائط الهتعددة.5
)الهوسى،  ، ولكف قد يحدث داخؿ الفصؿ.ال يشترط أف يكوف التعميـ عف بعد. 4

6334 :21) 
 االنماء المعرفي:

يحدث اإلنهاء الهعرفي وفقًا لعدد هف الهؤثرات النفسية والسموكية الهحيطة باألفراد،      
فالجيد الحقيقي الذي يقود إلى جذور الهعرفة يحدث في انتقاؿ الخواص الداللية لألشياء 
وهعرفة وهكوناتيا وتحميميا وتفسيرىا ويرى خبراء عمـ النفس أفَّ نهو العمـ أو اهتحانو 
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لتحقؽ بؿ بالتكذيب فالعمـ ينهو هف خالؿ تكذيب النظرية وهحاولة البحث عف أليتـ با
بدائؿ أو تعديميا أو استبداليا، وىكذا يحدث نهو العمـ والهعرفة فعف طريؽ الهحاولة 
والخطأ يحدث النهو وكاف بوبر يعطي الدور األكبر في اكتساب الهعرفة إلى العقؿ 

 533ج عقالنية، كذلؾ وضع أفالطوف في سنة وهنيج البحث النقدي وىو أكثر الهناى
ؽ.ـ أسس نظرية الهعرفة اإلنسانية وقاـ بإرساء قواعدىا وىي هبنية عمى فكرة إف 
الهفاىيـ ىي هجهوعة هف الصفات ذات الهعنى لبعض نواحي الواقع التي يهكف التعرؼ 

لهعموهات التي عمييا عف طريؽ اسـ أو رهز ُيَعدُّ جزءًا هف المغة، وقسـ الخبراء فئات ا
 (Lyn RclARK, 2009,P 37)تتسبب في اإلنهاء الهعرفي إلى ثالثة أنواع ىي: 

 أي تمؾ التي تساعد عمى اإلنهاء أو التطوير.  المعمومات اإلنمائية: -0
 أي تمؾ التي تساعد عمى التعمـ.  المعمومات البيداغوجية أو التعميمية: -6
 أي تمؾ التي تساعد عمى االنجاز.  المعمومات االنجازية : -0

فعندها يستخدـ الفرد كتابًا لتحسيف هستواه الثقافي العاـ تسهى ىذه الهعموهات      
إنهائية وعندها يدرس كتابا هقررًا فأف هعموهاتو تدعى بيداغوجية وعندها يرجع العالـ إلى 

ي ىذه الحالة ىي هستخمصاتو وكشافاتو التي ليا عالقة بهجاؿ بحثو فأف الهعموهات ف
 هعموهات انجازيو. 

وبغض النظر عف الهقدار الذي يصبح عنده النهو كهيًا أو نوعيًا ينبغي عمى الباحث 
 (41: 6334استنتاج األسباب الهؤدية إلى النهو.)ابو جادو، 

وعهمية االنهاء الهعرفي هرتبطة بعدد هف العهميات الذىنية التي تعتهد عمى إهكانات 
وقدراتو العقمية في إدراؾ الهعرفة وىذا اإلدراؾ يعتهد عمى هيارات هعينة  الفرد الفكرية

نضاجيا حسب الهعادلة االفتراضية اآلتية التي  في التذكر تعهؿ عمى نهو الهعرفة  وا 
 وضعيا بياجيو:

 النهو= النضج البدني+ الخبرة البيئية الهادية+ الخبرة االجتهاعية+ التوازف.  
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 (Wolman,1993,p,42) 
ولفيـ ىذه الهراحؿ الهيهة لنهو الهعرفة البد هف استعراض العهميات التي ذكرت      

بصورة هختصرة هثؿ الهيارات العقمية ها ىي واىـ طرؽ التأثير الذىني وىؿ تتبايف 
دراؾ الهعرفة بيف  األفراد، وهف ثـ توضيح هفيوـ التذكر وهعنى  هيارات اإلبداع وا 

وهستوياتيا، وعالقة التذكر باإلدراؾ والتفكير وهفيوـ التفكير الذاكرة  وأنواعيا وأشكاليا 
ر بنهو الهعرفة وأنهاطو واىـ عناصر التفكير وأدواتو وهراحمو وأنواعو وعالقة التفكي

ساىـ في تنشيط ىذه العهميات هف خالؿ الصور الذىنية أو يوالهعموهات وكيؼ 
 (26: 6335بخيت،لهعموهات وترسيخًا في األذىاف. )اإلعالهية لتوضيح ا

و يؤثر  في تشكيؿ االتجاىات والهيوؿ والوعي كها أنو يتدخؿ بتكويف العقائد    
والفمسفات والهبادئ ولو أىهية كبيرة في عهمية اإلقناع كها يساىـ في صقؿ شخصية 
الفرد في الهجتهع ونهوىا ويؤثر في سهات األفراد ودوافعيـ وأفكارىـ فالتفكير ىو سموؾ 

 ني أو داخمي.  هستتر أو ضه
 دراسات السابقة:

إفَّ دراسة البعد التطوري لمهشكمة أو ها يطمؽ عميو الدراسات السابقة والبحوث  
ذات العالقة بهشكمة البحث تعد هف العهميات العاهة، وذلؾ الف الباحث ال يبدأ هف 

نها يبدأ هف حيث انتيى اآلخروف ويعبر فيرهاف عف ىذه الخطوة )بهسح التر  اث فراغ وا 
 ا(.الفكري لمهشكمة وفحصي

 في الوطن العربي(  الفيديويالتفاعل  (: )5000، عنيندراسة) -
في الوطف العربي وهداخالتيا كها   الفيديويالتفاعؿ  تسعى الى هعالجة هوضوع      

 تطرؽ لمجوانب ذات العالقة بيذا الهوضوع هف حيث الهعالجات والتحرير وطبيعتو في 
عينة   الفيديويالتفاعؿ  وخصوصيتيا واتخذ الباحث هجهوعة هف   الفيديويالتفاعؿ 

عف   الفيديويالتفاعؿ  لمتحميؿ. وتحددت هشكمة البحث في الخمط الذي يعنى بهفيوـ 
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هف حيث الشكؿ   الفيديويالتفاعؿ  التقميدية والتجربة العربية في هيداف  تعميـال
 الهعموهات الهنقولة عبر االنترنت.والهضهوف وهحاولة التعهؽ في فيـ حقيقة ها يهيز 

عمى   الفيديويالتفاعؿ  أها أىـ النتائج التي توصؿ الييا فيي اعتهاد اغمب       
نسبتيا الى الشبكات العالهية في الحصوؿ عمى الهوضوعات الهختمفة وتصؿ ب

بنشر الحقائؽ التي تتناوؿ الشؤوف العمهية   الفيديويالتفاعؿ  يتـ ي٪( كها 00.04)
خدهاتيا لمقراء هف هحركات   الفيديويالتفاعؿ  قدـ ي٪( و 40.2لهرتبة االولى وبنسبة )اب

 الخدهات العمهية.
 التعميـ االلكتروني  بها أستعهاؿفيي ضرورة اىتهاـ الكميات ب أىـ التوصيات      

 لدييـ القدرة في التعاهؿ هع ىذه التقنية. طالبعداد إيسيـ في 
  الفيديويالتفاعؿ  )حدود وتطبيقات تكنولوجيا االتصاؿ في (:5005،مغنيدراسة ) -

هع دراسة لالستخداـ الوسائط الهتعددة(، وىذه الدراسة لـ تقدـ الجديد عف سابقاتيا بؿ 
 تحدث عف هفيوـ الوسائط الهتعددة وأدواتيا أها الهجاؿ العهمي فحدده بعينة هف 

التفاعؿ  ، هبينًا أىهية الوسائط الهتعددة وضرورة اإلفادة هنيا في  الفيديويالتفاعؿ 
. وهع ذلؾ فاف ىذه الدراسة لـ تتهكف هف إعطاء تحديد واضح لهفيـو  الفيديوي

 ليذه الوسائط وطبيعتو في  عهاؿولـ تتهكف هف بياف هدى االست الوسائط الهتعددة،
 . وتحديد هستويات ذلؾ االستعهاؿ  الفيديويالتفاعؿ 

 مناقشة الدراسات السابقة:

 الهدف: 

تسعى الى هعالجة ( 6303 عنيففػدراسة )، تباينت أىداؼ تمؾ الدراسات فيها بينيا    
( 6306 هغني ربي وهداخالتيا، أها دراسة )في الوطف الع  الفيديويالتفاعؿ  هوضوع 

أثر  ىدفيا التعرؼ، أها الدراسة الحالية فكاف تيدؼ  الى هعرفة أىهية الوسائط الهتعددة
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الدراسات العميا / طرائؽ  طالبفي االنهاء الهعرفي لدى   الفيديويالتفاعؿ  انهوذج 
 .  طرائؽ التدريستدريس 

  منهجية البحث:

استعهؿ الباحثوف في جهيع ىذه الدراسات الهنيج الوصفي أسموبا ليـ لتحقيؽ      
الهنيج التجريبي لهالءهتو  الباحث  أها الدراسة الحالية فاستعهؿأىداؼ دراساتيـ ،

 .   إلجراءات بحثيا

 ألدوات :ا

بالنسبة لألدوات الهستعهمة في ىذه الدراسات فكانت االستبانة في الدراستيف دراسة  
، أها الدراسة الحالية اعتهدت عمى االختبار (6306 هغني( , دراسة )6303عنيف)

 .البعدي

 

 

 الوسائل اإلحصائية: 

أستعهؿ الباحثوف في دراساتيـ هجهوعة هف الوسائؿ اإلحصائية، كهعاهؿ ارتباط      
بيرسوف والهتوسط الحسابي واالنحراؼ الهعياري واالختبار التائي لعينة واحدة ولعينتيف 

نباخ، وقد استعهؿ الباحث نفس تمؾ الوسائؿ اإلحصائية و هستقمتيف وهعادلة ألفا كر 
 لهعالجة بيانات بحثو. 

 انب االفادة من الدراسات السابقة:جو 
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 تحديد الهشكمة وتبياف أىهيتيا. -1

جرائيًا. -2  تحديد هتغيرات البحث نظريًا وا 

 تحديد الوسائؿ اإلحصائية الهناسبة التي يتطمبيا البحث الحالي. -3

 هناقشة النتائج وتفسيرىا. -4

 الفصل الثالث
جراءاته  منهج البحث وا 

ث واختيار العينة وهراحؿ اختيار التصهيـ التجريبي الهناسب وتحديد هجتهع البح   
ألداة البحث  عف كونو يتضهف عرضاً  فضالً   الفيديويالتفاعؿ  انهوذج تطبيؽ إعداد و 

جراءات تنفيذ التجربة والوسائؿ اإلحصائية الهعتهدة في تحميؿ النتائج  وأسموب بنائيا وا 
  .وسنستعرضيا كاآلتي: 

  أواًل : اختيار التصميم التجريبي :
 التصهيـ التجريبي عمى وفؽ ها يأتي : الباحث  وقد استعهؿ       
التجريبية والضابطة(  التصهيـ التجريبي شبو الهحكـ ذي الهجهوعتيف ) الباحث  اختار

 ذات االختبار البعدي .ألنو األنسب إلجراءات البحث الحالي. 
 

 ( التصهيـ التجريبي0هخطط )
 : ثانيًا: مجتمع البحث وعينته

 االختبار التابع المستقل المجموعة
 االنماء المعرفي االنماء المعرفي  الفيديويالتفاعل    التجريبية
 ــــــ الضابطة
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 وبها أف ىدؼ البحث ىو دراسة هستوى أو هدى اإلنهاء الهعرفي الذي يحققو       
( هف طالب 0543الهرحمة االعدادية فبمغ هجتهع الدراسة ) طالبل  الفيديويالتفاعؿ 

 تي:هوزعيف كاآلالهرحمة االعدادية، 
 (0جدول )

 مجتمع البحث
 هجتهع البحث الهرحمة الهديرية

 0543 االعدادية الرصافة االولى

 عينة البحث:
( وبنسبة 033يتـ اختيار حجـ العينة هف الهجتهع األصؿ الهتهثؿ في ) 

 ٪( وبطريقة عشوائية. 20)
( عمى هجهوعتيف التجريبية والضابطة، 033بتوزيع  افراد العينة البالغة ) الباحث  وقاـ

 (.6وكها هوضح في جدوؿ )
 

 المجموع العينة المجموعة
 000 20 التجريبية
 20 الضابطة

 
 إعداد أداة البحث:

 :اختبار االنماء المعرفي إعداد
في االنهاء   الفيديويالتفاعؿ  انهوذج  أثر البحث ىو هعرفةؼ ىدبها إف احد        

( فقرة، 03اختبارًا هكوف هف ) الباحث  فقد اعدالهرحمة االعدادية  طالبالهعرفي لدى 
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ولغرض التثبت هف صالحية الفقرات وارتباطيا هنطقيًا هف نوع االختيار هف هتعدد، 
باإلنهاء الهعرفي تـ عرض ىذه الفقرات عمى الهحكهيف الهتخصصيف في التربية وعمـ 

% (عمييا 23(، وفي ضوء هالحظاتيـ وبنسبة اتفاؽ )0النفس وطرائؽ التدريس همحؽ )
بة الصحيحة عدلت بعض الفقرات ولـ تحذؼ أي فقرة ، واعطت درجة واحدة لإلجا

هوافقة  الباحث  وعدٌ ، (03الى صفروبيذا تكوف الدرجات )هف وصفر لمجابة الخاطئة، 
بهثابة  %(23الهحكهيف الهختصيف واتفاقيـ عمى ها تزيد نسبة اتفاقيـ عميو عف )

 .الصدؽ الظاىري لألداة 
 :البنائي لالختبارالصدق  -

البيانات الهستحصمة هف التطبيؽ  عهاؿالبناء هف خالؿ استتـ حساب صدؽ       
هف هجتهع البحث وليس هف الهرحمة االعدادية  طالباألوؿ لمهقياس عمى عدد هف 

استخالص النتائج ،. وبعد تصحيح األوراؽ و الباحثعينتو اختيروا عشوائيًا هف قبؿ 
تـ ، SPSSواستبعاد األوراؽ الغير هستوفية اإلجابة, وباستخداـ البرناهج االحصائي 

حساب هعاهؿ االرتباط بيرسوف بيف درجة الفقرة والدرجة الكمية لمهقياس وىي دالة 
(  وىي قيـ 3,25( و )3,62( وقد وجد أنيا تتراوح بيف )3,34عند هستوى ) احصائياً 

 ( 544:   6334هقبولة إلى حد ها . )عودة ، 
 :ثبات االختبار -

تـ استخراج ثبات الهقياس هف خالؿ احتساب هعاهؿ الثبات باالستعانة بهعادلة      
 طالبطالبًا هف ( 53الفا _ كورف باخ، إذ اعتهدت بيانات التطبيؽ االستطالعي عمى )

، وبعد اجراء االستبعاد واستخداـ هف هجتهع البحث وليس هف عينتوالهرحمة االعدادية 
( تقريبًا، وىي قيهة جيدة 3,24وجد أف هقدار الثبات ىو) ،  spssالبرناهج االحصائي 

عالية تدعو لالطهئناف لثبات األداة، حيث أشارت بعض األدبيات إلى إف الثبات الذي 
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وبذلؾ  يكوف الهقياس  ،(543: 6334)عودة، .% ( يعد ضعيفاً 43نسبتو اقؿ هف ) 
 جاىز لالستعهاؿ.

 فعالية البدائل الخاطئة: -
العهميات اإلحصائية الالزهة لذلؾ، ظيرت أّف البدائؿ  الباحث  أجرىوبعد أف      

الخاطئة لفقرات االختبار البعدي قد جذبت إلييا عددًا هف الهجهوعة الدنيا أكبر هف 
 .مييا جهيعًا هف دوف حذؼ أو تعديؿ، لذا تقرر اإلبقاء عالهجهوعة العميا

 :تطبيــق التجربة -
 اخذ الهوافقات الرسهية الضرورية وتحديد هكاف وزهاف التنفيذ،بعد التجربة تنفيذ  تـ     
 ربعاءنفذت في يوـ االحيث . جاهعاتيـ باالتفاؽ هعالهشهوليف بالتجربة  طالبالوتبميغ 

إذ تـ فييا بعد الترحيب لمتجربة  يافتتاحلقاء ، والتي كانت ـ6/6363/ 1الهصادؼ 
 ، وأساليب تنفيذه ، فضالً  الفيديويالتفاعؿ  وبالغرض هف  الباحث تعريفيـ ب طالببال

/ 4  ثنيفاالوانتيت التجربة بتطبيؽ اختبار االنهاء الهعرفي يوـ عف أساليب التقويـ 
 .ـ0/6363
 

 :سادسًا :الوسائل اإلحصائية 
 .spssالبرناهج االحصائي لمعمـو التربوية  الباحث  استعهؿ

 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرها

 أواًل ـ عرض النتائج : 
لمهجهوعة التجريبية والضابطة اختبار االنهاء الهعرفي بعد أف أحصيت بيانات     

 (،64,36في جداوؿ خاصة تبيف اف هتوسط الهجهوعة التجريبية ىو ) ادرجت
(، وبانحراؼ هعياري  02,23(، وهتوسط الضابطة )6,206وبانحراؼ هعياري )
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هعادلة االختبار التائي لعينتيف  الباحث  ولمتأكد هف داللة الفروؽ استعهؿ (،63,323)
( 3,34( عند هستوى داللة )06,441هنفصمتيف، فكانت القيهة التائية الهحسوبة )

(.كها في جدوؿ 0,123( وىي اكبر هف القيهة التائية الجدولية )12ودرجة الحرية )
(0 .) 

 (0جدوؿ )
 جهوعتي البحث )التجريبية والضابطة(بيانات نتائج االختبار له

 العينة المجموعة
 

المتوسط 
 الحسابي 

 االنحراف 
 المعياري  

درجة 
 الحرية

 القيمة التائية
 المحسوبة

 القيمة التائية 
 الجدولية

مستوى الداللة 
(0,02) 

  5,2,5 52,05 20 التجريبية
82 

 
05,228 

 
0,820 

دالة لصالح 
 50,000 02,20 20 الضابطة  التجريبية
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 بين مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( ( يوضح الفروق0شكل )

      
 طالبفي االنهاء الهعرفي لدى وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة احصائية  

 . عينة البحث ولصالح الهجهوعة التجريبيةالهرحمة االعدادية 
 تفسير النتائج :

الهرحمة االعدادية  طالباالنهاء الهعرفي لدى في ضوء نتائج البحث تبيف أف        
، الذي أدى الفيديويالتفاعؿ  ، وىذا دليؿ واضح عمى اثر ايجابياً  عينة البحث قد تغير
، الفيديويالتفاعؿ  وجعميـ هتحهسيف الستعهاؿ ، االنهاء الهعرفيإلى تغير ايجابي في 
 طالبلالكافي  الوقت والتي كانوا يجيمونيا، فضاًل عف عدـ توافر ،وهيارات التكنولوجيا
لمتعميـ، والتخوؼ والرىبة لتوظيؼ  الروتينية وانشغاليـ باألعباءالهرحمة االعدادية 

، أثرًا في إزالة الفيديويالتفاعؿ  لهعرفتيـ عمى  التكنولوجيات التعميهية الحديثة، وكاف
حالة التخوؼ لدييـ وتوظيؼ ىذه التكنولوجيا في التعميـ هها اظير اتجاىًا ايجابيًا 

 تجريبية

 ضابطة  
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، هغنيودراسة ) ،(6330، عنيفلدييـ. وبيذا تتفؽ نتائج البحث هع نتائج دراسة )
6332.) 

 :االستنتاجات
 :الباحثستنتج يفي ضوء نتائج البحث 

عينة االنهاء الهعرفي اتضح هف خالؿ التغير في  الفيديويلمتفاعؿ األثر االيجابي  -0
 .تكنولوجية التعميـ البحث نحو استعهاؿ

عمى إنتاج براهجيات تعميهية  عينة البحث الهرحمة االعدادية  طالبإهكانية  -6
 هتنوعة.

وفي حدود عينة البحث كانوا هتحهسيف جدا لػتوظيؼ ، الهرحمة االعدادية طالب إفَّ  -0
 تكنولوجيا.

 التوصيات :
 بػ : الباحث وصي يفي ضوء نتائج البحث واستنتاجاتو  
وبالتتابع خالؿ العاـ  الهرحمة االعدادية  طالبلإقاهة الدورات التدريبية ولجهيع  .0

 . الفيديويالتفاعؿ  الدراسي عمى برهجيات تكنولوجيا 
 والهعمهيف بإضافة هوضوعات تتعمؽ ببراهجيات تكنولوجيا التربية كميات اىتهان    .6

نتاج البراهجيات التعميهية والتعميـ عف بعد  ضهف هادتي   الفيديويالتفاعؿ  وتصهيـ وا 
                                              الهناىج وطرائؽ التدريس والتربية العهمية. 

في الحياة   الفيديويالتفاعؿ  وأولياء األهور بأىهية وفائدة تكنولوجيا  طالبتوعية ال .0
 .والتعميـ

توفير هكتبة الكترونية في كؿ هدرسة تغطي الهناىج الدراسية والعهؿ عمى تحديثيا  .5
 باستهرار.
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 المقترحات:
 :تبينإجراء دراسة مماثمة  الباحث قترح ي
                                              . طرائؽ التدريسهدرسي هادة  أدائيـ في  الفيديويالتفاعؿ فاعمية  أثر    .0
عداد البراهج التعميهية هيارات في   الفيديويمتفاعؿ ل تعميهي وفقاً  براهجأثر  .6 وا 

 .الجاهعة طالبلدى  الهحوسبة
 في الهدارس العراقية وسبؿ هعالجتيا.  الفيديويالتفاعؿ  هعوقات تطبيؽ   .0

 المصادر
 العربية واالجنبية

 والتطبيؽ النظرية التفكير تعميـ،  (6332نوفؿ) بكر هحهد هحهد، صالح جادو، ابو .0
 .والنشر لمطباعة الهسيرة دار ،عهاف،

االنترنيت وسيمة اتصاؿ جديد الجوانب اإلعالهية والصحفية (، 6335بخيت، السيد،) .6
 ، اإلهارات ، دار الكتاب الجاهعي. والتعميهية

، هطابع الكتاب  0، ط طرائؽ التدريس العاهة, (0110)الخوالدة، هحهد هحهود,  .0
 الهدرسي , وزارة التربية والتعميـ، صنعاء ، اليهف.

, " أثر التدريب عمى هيارات تصهيـ التعميـ في تحقيؽ أداء (0114دروزة، أفناف، ) .5
 ., غزة , فمسطيف 0, العدد  هجمة التقويـ والقياس النفسي والتربويالهعمـ والطالب" , 

 ،شركة ، بغداد العمهي البحث أساسيات( ،6332،) هحسف جاعد حهيد الدليهي، .4
 .والنشر لمطباعة الحضارة

هيارات التدريس)الحاسوب والبرهجيات  ،(6334الزغبي ، هحهد بالؿ وآخروف ،) .2
 .دار وائؿ لمنشر والتوزيع ، عهاف  ، 5ط ، الجاىزة(

، هكتبة الرشد، 0، طتكنولوجيا التعميـ والتعميـ االلكتروني(، 6335سالـ، أحهد، ) .4
 القاىرة.
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 في التحصيؿ عمى التدريبية األساليب أثر ، (6334) ، حسف عموي هنى السقاؼ، .2
 ،( هنشورة غير هاجستير رسالة) ، الثانوية الهرحمة في واتجاىاتيـ الرياضيات هادة
 .اليهف,  عدف جاهعة التربية كمية

 دار، 0ط ،العصر وهتطمبات التدريس ،(6332)، هصطفى السالـ عبد السالـ، عبد .1
 .  القاىرة ، العربي الفكر

 الجهيورية، هطبعة ،الصناعي النفس عمـ ،(0114)فتحي، هحهود  ، عكاشة .03
 . اإلسكندرية

في الوطف العربي)الوسائط   الفيديويالتفاعؿ  (، 6303عنيف، عبداهلل بف أحهد،) .00
 ، كمية التربية، جاهعة همؾ سعود.اطروحة دكتوراه غير هنشورةالهتعددة(، 

 األهؿ دار ، 0ط ، التدريسية العهمية في والتقويـ القياس ،(6334)، أحهد ، عودة .06
 .  عهاف ، والتوزيع لمنشر

، تعميـ هيارات التفكير" النظرية والتطبيؽ"(، 6332قطاهي، يوسؼ هحهود، وآخروف ) .00
 هكتبة الفالح، لمنشر والتوزيع.

التفاعؿ   في االتصاؿ تكنولوجيا وتطبيقات حدود (،6306حسف عبيد ،) هغني، .05
 .الييثـ ابف التربية كمية بغداد، جاهعة ،هنشورة غير دكتوراه اطروحة ، الفيديوي

..  هفيوهو..  بعد عف التعميـ"  ،(6334) العزيز، عبد بف اهلل عبد  الهوسى، .04
 .الرياض ، الهستقبؿ هدرسة لندوة هقدهة عهؿ ورقة ،" عوائقو.. فوائده.. خصائصو

 في واالتصاالت الهعموهات تكنولوجيا استخداـ ،(6303)، السالـ عبد ، النعواشي .02
 . عهاف ، لمنشر وائؿ دار ،0ط ، التعميـ

 دار ،6ط ، االنترنت شبكة عبر  بعد عف التعميـ ،(6332) ، هحهد هحهد ، اليادي .04
 .القاىرة ، المبنانية الهصرية
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 المالحق:
 (0ممحق )

 أسماء السادة الخبراء والمحكمين
 مكان العمل التخصص االسم ت

 )ابي الهٍثن(جاهعة بغداد/كلٍة التربٍة  قٍاس وتقىٌن أ.د. احضاى علٍىي ًاصر 1

 جاهعة بغداد/كلٍة التربٍة )ابي الهٍثن( ط. ت رٌاضٍات أ.م.د. الهام جبار فارس 2

 الجاهعة الوضتٌصرٌة/ تربٍة اصاصٍة ط. ت رٌاضٍات أ.د. عباس ًاجً الوشهداًً 3

 الجاهعة الوضتٌصرٌة/ كلٍة التربٍة ط. ت رٌاضٍات حوٍد فاخر رٌاض .د .أ 4

 جاهعة بغداد/كلٍة التربٍة )ابي الهٍثن( رٌاضٍات خلفأ.م. د حاتن ٌحٍى  5

 جاهعة بغداد/كلٍة التربٍة )ابي الهٍثن( ط. ت رٌاضٍات أ.م.د. حضي كاهل الكٌاًً 6

 الجاهعة الوضتٌصرٌة/ كلٍة التربٍة ط. ت رٌاضٍات أ.م.د. رفاٍ عزٌز كرٌن 7

 التربٍة )ابي الهٍثن(جاهعة بغداد/كلٍة  علن الٌفش أ.م.د. ًاجً هحوىد ًاجً 8

 جاهعة بغداد/كلٍة التربٍة )ابي الهٍثن( رٌاضٍات أ.م. ًٍراى صباح جاصن 9

 الجاهعة الوضتٌصرٌة/ كلٍة التربٍة ط. ت رٌاضٍات طعوة هادي عوار .د. م.أ 11

 
 
 
 (5ممحق )

 درجات مجموعتي البحث
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 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت
0 52 50 5, 0 50 50 50 
5 52 52 50 5 00 52 02 
, 58 52 55 , 55 52 50 
4 50 58 54 4 50 58 08 
2 58 ,0 50 2 00 ,0 00 
0 55 ,0 54 0 02 ,0 50 
2 52 ,5 52 2 08 ,5 02 
2 5, ,, 52 2 50 ,, 50 
8 52 ,4 58 8 00 ,4 08 
00 52 ,2 5, 00 55 ,2 55 
00 58 ,0 50 00 50 ,0 02 
05 50 ,2 55 05 00 ,2 08 
0, 54 ,2 54 0, 02 ,2 50 
04 50 ,8 50 04 55 ,8 00 
02 58 40 5, 02 02 40 50 
00 55 40 52 00 08 40 02 
02 52 45 55 02 00 45 02 
02 5, 4, 54 02 50 4, 50 
08 52 44 50 08 02 44 02 
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50 52 42 52 50 50 42 00 
50 54 40 58 50 08 40 50 
55 58 42 52 55 50 42 08 
5, 58 42 58 5, 02 42 02 
54 50 48 52 54 02 48 50 
52 54 20 52 52 55 20 02 

 
 

 2052 المجموع:
 05,20 المتوسط الحسابي:

 0,830 االنحراف المعياري:

 8,202التباين: 

 942 المجموع:
 28,82 المتوسط الحسابي:

 02,262 االنحراف المعياري:
 4,045التباين: 

 


