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 ملخص

في ييدف البحث إلى تقصي أثر فيديو ثالثي األبعاد في تحسين المفاىيم العممية الصعبة 
لدى معممات مقرر العموم في المرحمة االبتدائية. كما ييدف البحث لمعرفة مدى عمم الفمك 

المفاىيم وتحسنيا وتخصص المعممات، وبين صعوبة المفاىيم وجود عالقة بين صعوبة 
وتحسنيا وسنوات الخبرة في تدريس المقرر. تم تطبيق المنيج التجريبي بتصميم شبو 

( معممة 53تجريبي لمجموعة واحدة ذات قياس قبمي وبعدي، فاحتوت عينة الدراسة عمى )
روق دالو إحصائيًا بين متوسطات عموم تم اختيارىن عشوائيًا. أسفرت النتائج إلى وجود ف

درجات االختبار القبمي والبعدي لممفاىيم العممية. كما أظيرت النتائج عدم وجود عالقة بين 
غالبية المفاىيم والتخصص وسنوات الخبرة في تدريس المقرر. واختتم البحث بتقديم بعض 

لعموم في مجال التوصيات والمقترحات بضرورة تحسين المفاىيم العممية لدى معممات ا
، توظيف الفيديوىات الثالثية األبعاد في تدريس الطالبات حيث يساعد عمى تخصصين

اكتساب المفاىيم بصورة واقعية وبقاء أثر التعمم لديين. كما اقترحت الباحثتان اجراء دراسات 
ة مستقبمية عن مفاىيم القوة والحركة، اجراء دراسات مستقبمية عن دور الفيديوىات الثالثي

 األبعاد في التعمم البنائي، وفي تحسين التحصيل العممي لدى الطالبات في مقررات أخرى.
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ABSTRACT: 

This research aimed to investigate the effect of a 3D educational 

video on improving astronomy concepts for primary science 

teachers. It also identified the relationship between the difficulty of 

scientific topics and the teacher’s specialization. In addition, the 

research studied the relationship between the difficulty of scientific 

topics and the teacher’s years of teaching experience. The 

experimental method of semi-experimental design was used for a 

single group with the pretest and posttest.  The sample study 

consisted of (31) science teachers who randomly selected. The results 

showed that there was no relationship between the majority of the 

astronomy concepts, teachers’ specialization and teachers’ 

experience in teaching science course. However, this study showed 

that there were statistically significant differences between the 

means of the pretest and posttest scores before and after teachers 

watching the 3D educational video about the solar group. The 

research concluded by making some recommendations and 

suggestions, including the need to improve the scientific concepts for 

science teachers regardless of their specializations 
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 مقدمة: 

تيتم المممكة العربية السعودية بالعممية التعميمية وتضع الخطط الكفيمة بنيضتيا وتطويرىا 
حتى تواكب أحدث النظم التعميمية في العالم، ومن تمك الخطط رؤية المممكة العربية السعودية 

قاء التي ركزت عمى عدة سبل لتطوير التعميم ومنيا االىتمام بتطوير المعمم واالرت 4252
بطرق التدريس التي تجعل المتعمم ىو محور العممية التعميمية وتجعل من المعمم موجيًا 

عمى ان تكون مخرجات  4252ومرشدًا ليذه العممية التعميمية. كما حرصت رؤية المممكة 
التعميم تتناسب مع سوق العمل وتوفر احتياجاتو، ومن ضمن المعارف والميارات األساسية 

وق العمل ويشترك فييا جميع الطالب أساسيات الرياضيات والعموم )وزارة التي يحتاجيا س
 (.4239التعميم،

وتعد العموم إحدى المواد الدراسية الميمة في أي نظام تعميمي حيث تساىم في تطور 
األمم وتقدميا، وقد وضعت الدول المتقدمة خطط واستراتيجيات تساعد في تطوير المناىج 

العالم العربي كذلك بحاجة إلى وضع استراتيجيات لتدريس العموم وتنوع طرق التدريس. و 
تساعد في رفع المستوى التحصيمي لمطالب وتنمية عدة ميارات لدييم، فالعموم قائمة عمى 
فرعيين أساسيين ىما فيم المفاىيم وفيم العمميات فكالىما مرتبط ببعضيما البعض حيث أن 

عمى المعمومات والمفاىيم. وقد يؤدي عدم فيم  فيم العمميات العممية يساعد في الحصول
المعمومات بشكل عممي صحيح من قبل المعمم الى عدم استيعاب الطالب لممعمومة أو الى ما 
يسمى بالفيم الخطأ وذلك ناتج الى أن طبيعة بعض المفاىيم مجردة غير محسوسة مما 

 (.4233يتطمب أساليبًا خاصًة من التعمم )أمبوسعيدي والبموشي،
( انيا تساعد 4232ولتوضيح أىمية اكتساب المفاىيم العممية الصحيحة، ذكر سبيتان )

عمى ربط الحقائق والظواىر بشكل كمي مما يساعد عمى استيعاب العالقات بينيا، يقمل من 
تناثر المعارف، وينظميا في مجموعات مترابطة مما يساعد عمى بقاء التعمم. كما أيده 

ية استخدام الطرق الحديثة في تدريس المفاىيم وعدم استخدام ( بأىم4236السامرائي )
طريقة التمقين المباشر، بل يفضل استخدام وسائل تعميمية تجعل تعمم المفاىيم سيل وممكن 

توضيح لكيفية تكوين المفاىيم لدى  Brunner,1966)التحقيق. وقد قدمت نظرية برونر )
عمم التصويري حيث يمكن لممعممين تدريس أي المتعممين خالل إدراكيم خصائص األشياء بالت
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محتوى باستخدام شرائح وشفافيات وأفالم وغيرىا من المعينات البصرية التي تخدم من 
ُيدرسون الميارات والمفاىيم المركبة.  وبالتالي استخدام المستحدثات الجديدة في تكنولوجيا 

تساعد في إدراك المفاىيم بناء عمى  التعميم والوسائط الرقمية كمعينات في العممية التعميمية
نظرية برونر لمنمو المعرفي. كما أن توظيف التقنية الثالثية األبعاد في الوسائط الرقمية يعتبر 
ضرورة ممحة في التعميم اذ يساعد عمى استيعاب المعمومات في صورتيا المجسمة والحقيقية 

 (. 4238)صالح وآخرون ،
ألبعاد في العممية التعميمية يساعد في استبقاء المعمومات ادراج تقنية الفيديو الثالثي ا

ويساعد في توضيح عالقات المفاىيم وتسمسل األفكار وترابطيا فمن المفاىيم التي ال توضح 
لممتعمم إال من خالل مشاىدة حركية شاممة لعالقتيا مع بعضيا البعض، فمثاًل تيسر فيم 

وحركة الكواكب واألقمار واألجرام حول الشمس العالقات التي تربط النظام الشمسي ببعضو 
في المجال التعميمي كما ذكرىا الثالثي األبعاد (. وىناك مميزات لمفيديو 4236)شمس الدين ،

( منيا ان المتعمم يستخدم أكثر من حاسة في التعمم فالفيديو يخاطب حاستي ;422صبري )
األماكن التي يصعب عمى المتعمم السمع والبصر، ويوفر عنصر الحركة وتنقل الخبرات من 

ارتيادىا فتمكنو من تخطي عالم الواقع إلى عالم الخيال، ويساعد عمى إدراك المفاىيم وربط 
 الخبرات المفظية بالخبرات المرئية.

ومما سبق ومن خالل االطالع عمى أىمية الفيم الصحيح لممفاىيم العممية المجردة لدى 
بحث سيتناول الفيديو الثالثي األبعاد مع المفاىيم العممية لمادة المعمم ومنو لممتعمم فإن ىذا ال

 العموم.
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 مشكلة البحث:1-7

تتخذ المفاىيم العممية مكانة ميمة في تدريس جميع المواد وخاصًة مادة العموم بحيث 
تساعد عمى ربط الحقائق العممية ببعضيا البعض، ولذا من األىمية تعمميا وتعميميا بطريقة 

يحة. وألىمية دور إعداد معمم العموم في ضوء متطمبات القرن الحادي والعشرين أجريت صح
العديد من الدراسات حول ضرورة تحسين المفاىيم العممية لممعممين مثل دراسة األيوبي 

 4233( والتي قامت فييا بتحميل المقاالت المنشورة في تعميم العموم بين عامي ;423)
ا أنو ال يزال ىناك حاجة إلى دراسات عن المفاىيم العممية الخاطئة ، والتي ذكرت فيي4237و

ووضع استراتيجيات لتحسين ىذه المفاىيم، وانو نادرًا ما تستيدف ىذه الدراسات المعممين 
 ويفضل التركيز عمى ىذا النوع من الدراسات في األبحاث المستقبمية.

 نزيت وآخروكما تطرقت دراستان متفاوتتان زمنيَا وىما دراسة غا
(Gazit,Yair,&Chen,2005) ( ودراسة سيفيك وكورناسCevik &Kurnas,2017) 

إلى أنو توجد مفاىيم خاطئة لدى المعممين عن الظواىر الفمكية مما يظير أن المشكمة قائمة 
( أن ىناك صعوبات تواجو فيم الطالب لممفاىيم 4236منذ ذلك الحين. كما ذكر مصطفى )

العممية ومنيا عدم فيم المعمم نفسو لممفاىيم العممية والمصطمح العممي، وأيده في ذلك دراسة 
( التي اشارت الى أنو ما زالت توجد تحديات تواجو تدريس ;423والمغربي ) الغامدي

المفاىيم العممية ومنيا معمم العموم والمؤىالت التي يمتمكيا ومدى فيمو لممفاىيم العممية. 
( في تحميل نتائج التقييمات الدولية 4236وعندما تطرقت الباحثتان حكيمة وغريس )

TIMMSى تأثر نتائج العموم بذلك، وجد أن أغمب طالب الصف لسمات معممي العموم ومد
الرابع يدرسون لدى معممين غير متمكنين في تدريس العموم. كذلك ظير ضعف إدراك 
المعممين لممفاىيم الفيزيائية مما يؤكد عمى ضرورة تأىيل المعممين وتدريبيم عمى كيفية 

 تدريس ىذه المفاىيم واستخدام طرق حديثة في التدريب.
ناحية أخرى، ىناك قصور في استخدام التصميمات الثالثية األبعاد في انتاج الوسائل  ومن

التعميمية الرقمية وان استخداميا من وجية نظر الطالب يساعد عمى تحسين العممية 
( في 4236(. كما تطرق المييي )4238التعميمية خاصة في مادة العموم )صالح وآخرون، 

مط الرسومات الثالثية األبعاد الثابتة وقياس أثرىا في تصويب دراستو والتي استخدم فييا ن
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المفاىيم بأىمية استخدام عنصر الحركة في العرض الثالثي األبعاد وأن يكون من الجزء إلى 
 الكل وباستخدام محتويات تعميمية متنوعة وتحقق عناصر التدريس.

واستيعابيا لممتعمم حيث تعتبر ومن ىذا المنطمق وألىمية المفاىيم العممية في مادة العموم 
، 4252من الفروع األساسية في العموم التي ركزت عمييا رؤية المممكة العربية السعودية 

وبناًء عمى نتائج ىيئة تقويم التعميم والتدريب والتي كشفت نتائج االختبارات الوطنية لمطالب 
ألداء بشكل عام في اختباري والطالبات في الصف الرابع والثاني متوسط بوجود تدني عام في ا

الرياضيات والعموم، أوصت الييئة عمى ضوئو بزيادة عدد ساعات التطوير الميني لممعممات 
(. ومن خالل مالحظة وجود صعوبة في ;423في مجال التخصص )ىيئة التقويم والتعميم ،

م حيث بعض المفاىيم العممية لدى المعممات قد تعود ألسباب عدم التخصص في مادة العمو 
 أنين خريجات دبموم عام أو ألسباب عدم البحث خارج حدود المنيج المدرسي.

وكما أظيرت الدراسات السابقة الدور الكبير لمتقنية في تيسير استيعاب المفاىيم، فإن 
البحث المقدم قد طبق تقنية الفيديو ثالثي األبعاد لعرض بعض المفاىيم العممية األساسية في 

مجسمة حركية تحاكي الواقع واختبار مدى مساىمتو في معالجة مشكمة عمم الفمك بصورة 
 البحث المتمثمة في عدم استيعاب او فيم معممات العموم في المرحمة االبتدائية ليذه المفاىيم.

 أسئلة البحث:1-7

ما العالقة بين صعوبة مفاىيم عمم الفمك وتحسنيا لدى معممات مقرر العموم في المرحمة  .3
 االبتدائية وبين التخصص؟ 

ما العالقة بين صعوبة مفاىيم عمم الفمك وتحسنيا لدى معممات مقرر العموم في المرحمة  .4
 االبتدائية وبين سنوات الخبرة في تدريس المقرر؟ 

فيديو ثالثي االبعاد في تحسين مفاىيم عمم الفمك لدى معممات ما أثر استخدام تقنية ال  .5
 مقرر العموم في المرحمة االبتدائية؟ 

 أهداف البحث: 7 -1

التعرف عمى العالقة بين صعوبة مفاىيم عمم الفمك وتحسنيا لدى معممات مقرر العموم  .3
 في المرحمة االبتدائية وبين التخصص.
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يم عمم الفمك وتحسنيا لدى معممات مقرر العموم التعرف عمى العالقة بين صعوبة مفاى .4
 في المرحمة االبتدائية وبين سنوات الخبرة في تدريس المقرر.

التعرف عمى أثر استخدام تقنية الفيديو ثالثي االبعاد في تحسين مفاىيم عمم الفمك لدى   .5
 معممات مقرر العموم في المرحمة االبتدائية.

 أهمٌة البحث:  1-7
 للطالب: 1-7-1

قد يحث البحث معممو العموم لتصميم واستخدام تقنية الفيديو ثالثي االبعاد مع الطمبة، 
مما يزيد الرغبة في التعمم وتنمي الدافعية وتوفر المتعة التي تساعدىم بتخطي عالم الواقع 

 إلى عالم الخيال مما قد يزيد من تحصيميم الدراسي. 
 للمعلم: 1-7-7

ي إدراك المعمم ألىمية الفيم الصحيح والمتكامل لممفاىيم قد تساعد نتائج ىذا البحث ف
العممية قبل نقميا وتدريسيا لممتعمم.  كما وقد تحفز المعمم عمى استخدام تقنية الفيديو 
الثالثي األبعاد في اعداد الدروس وتيسير وتسييل المفاىيم لدى الطالبات لمحصول عمى 

 مخرجات تعمم بأفضل الطرق الممكنة.
 مشرفً العلوم التربوٌٌن:ل 3-7-7

الدراسة الحديثة تساعد عمى تقديم استراتيجيات تدريس حديثة تساعد عمى تحسين 
 المفاىيم العممية لمعممات العموم.

 لوزارة التعلٌم: 1-7-7

قد توجو نتائج ىذه الدراسة الى تبني تصميم فيديوىات تعميمية ثالثية األبعاد تخدم في 
 الالزمة واثراء المحتوى الرقمي المعرفي العربي.اكساب المعارف والميارات 

 للباحثٌن: 1-7-7

قد تساعد نتائج ىذه الدراسة في توليد أفكار جديدة لمباحثين واالستفادة من نتائجيا في 
 تطبيقيا عمى مقررات أخرى.

 حدود البحث:1-7
 الحدود الموضوعٌة:  1-7-1

 مفاىيم عمم الفمك من مقرر العموم لمصف السادس االبتدائي. 
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 الحدود البشرٌة: 1-7-7

 معممات العموم لممرحمة االبتدائية.
 الحدود المكانٌة: 1-7-7

 اقتصر البحث عمى معممات عموم المرحمة االبتدائية في محافظة الميث.
 الحدود الزمانٌة: 1-7-7

 ىـ.3662/3663الفصل الدراسي الثاني لمعام 
 منهجٌة البحث:  1-2
 منهج البحث:  1-2-1

اعتمد البحث عمى المنيج شبو التجريبي لقياس أثر استخدام تقنية الفيديو ثالثي األبعاد  
في تنمية المفاىيم العممية. وتم استخدام التصميم التجريبي المعتمد عمى مجموعة تجريبية 

 مية وبعدية. واحدة، بحيث تتعرض المجموعة الختبارات قب
 مجتمع البحث وعٌنته: 1-2-7

 مجتمع البحث: 
 جميع معممات عموم المرحمة االبتدائية في محافظة الميث.

 عينة البحث:
 53في محافظة الميث البالغ عددىن  عينة من معممات مقرر العموم في المرحمة االبتدائية

 معممة.
 متغٌرات البحث: 1-2-7

 المتغير المستقل:
 الفيديو ثالثي األبعاد )أفالم السينما التعميمية(.تقنية 

 المتغير التابع:
 المفاىيم العممية لمعممات عموم في المرحمة االبتدائية. -
 أدوات البحث: 1-2-7

اختبار مفتوح االسئمة قبمي وبعدي لقياس بعض المفاىيم العممية في عمم الفمك لدى -
 معممات عموم المرحمة االبتدائية.
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 مصطلحات البحث: 1-7
 الفٌدٌو ثالثً األبعاد: 1-7-1

 بأنو:( 4239عرفو محمود )
" عبارة عن فيمم متحرك يحمل خاصية الرؤية بالعمق الثالث وفيو تقوم الكاميرا بتسجيل 
الموضوع من زاويتين مختمفتين ثم يتم العرض بدمج الفيممين معًا من خالل أنظمة 

 (.;مخصصة")ص
 يا بأنو: وتعرفو الباحثتان اجرائ

فيمم متحرك مدرج فيو نصوص ويقدم محتوى تفاعمي ويعرض عمى شاشة عرض ذات   
تجسيم ثالثي األبعاد ويتم استخدام نظارات مزودة بعدسات استقطاب حيث يتم عرض 
الصورتين باستخدام ضوئيين مستقطبين أحدىما تناسب العين اليمنى واألخرى تناسب العين 

 لعمق الثالث واالحساس بالواقعية. اليسرى وتتناسب مع شاشة العرض لتعطي ا
 المفاهٌم العلمٌة: 1-7-7

 (: 4238عرفو عيسى والناقة)
" أداة الفكرة العممية الرئيسية والتي تتولد بالخبرة والتفاوض العممي وتختمف من شخص 
ألخر كونيا مصطمحات تشكل الرابط بين المعمومات التي يوجد بينيا عالقة وصفية مشتركة 

 (.58لشيء ما")ص
 وتعرفو الباحثتان إجرائيًا بأنو:

مجموعة من األفكار التي تبناىا المتعممون في أذىانيم من مواقف أو تعمم أو مالحظة 
مباشرة ارتبطت وتشكمت لدييم واختمطت عمييم الظواىر المتشابو المجردة والغير ممموسة مثل 

 الفمك.ظواىر عمم 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

تم حصر الدراسة بين محوري المفاىيم العممية وتقنية الفيديو ثالثي األبعاد. لذلك تم سرد 
 الدراسات السابقة المتعمقة والمرتبطة بياذين المحورين. 

 المحور األول: المفاهٌم العلمٌة

تعتبر المفاىيم العممية من أساسيات البناء العقمي والمعرفي لإلنسان، فيي ُتكّون عالقة 
ية بين المعمومات السابقة والحالية ذات الصمة ببعضيا البعض لتعطي معنى ليا، وتَربط منطق
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بين الحقائق بعضيا ببعض، وغالبًا ما تساعد المتعمم عمى االحتفاظ بالمادة العممية في 
عدة تصنيفات )السعدني وعودة، ولممفاىيم العممية (. ;;;3ذاكرتو لفترات طويمة )المحيسن،

 لتالي:( تقسم كا2018
 أواًل: من حيث طريقة إدراك ىذه المفاىيم:

دراكيا مثل الحرارة. - أ  مفاىيم حسية يمكن مالحظتيا وا 
مفاىيم مجردة )نظرية( ال يمكن مالحظتيا أو أدراكيا وغالبًا تكون نتيجة تم اكتشافيا من  - ب

 قبل العمماء عن طريق االستنتاج العقمي مثل الذرة.
 المفيوم:ثانيًا: من حيث مستويات 

 مفاىيم أولية مثل مفيوم الزمن.  - أ
مفاىيم ثانوية أو مشتقة وىي المفاىيم التي يتم استنتاجيا من المفاىيم األولية مثل  - ب

 السرعة لكي يتم احتسابيا البد من معرفة المفاىيم األولية مثل المسافة والزمن.
 ثالثًا: من حيث مستوى التعقيد:

حدود من الكممات مثل القمر مدلولو جرم سماوي مفاىيم بسيطة يتضمن مدلوليا عدد م - أ
 صغير يدور حول كوكب أكبر منو.

 مفاىيم معقدة يتضمن مدلوليا عدد واسع من الكممات مثل التكافؤ. - ب
 رابعًا: من حيث درجة تعمميا:

مفاىيم يسرة في التعمم وىي المفاىيم ذات الكممات البسيطة والسيمة لممتعممين أو سبق  - أ
 لو تعمميا.

م يصعب تعمميا وىي مفاىيم ذات كممات صعبة عمى المتعممين أو لم يسبق لو مفاىي - ب
 تعمميا.

 وبناء على ما ذكر، فإن مفاهٌم الفلك تصنف كمفاهٌم مجردة.

وقد يحصل مايسمى بالفيم البديل والذي يتكون لدى المتعمم غالبُا قبل دخولو المدرسة،  
تو لمعالم من حولو بطريقتو الخاصة. وىذه حيث تتشكل من خبرات الفرد السابقة من خالل رؤي

المفاىيم البديمة مختمفة عن المفيوم العممي الصحيح المعروف في األوساط العممية، وأنيا 
(. فالمفاىيم البديمة :422ثابتة غير قابمة لمتعديل بالطرق التقميدية في التدريس )خطابية، 
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في تفسيره لمعالم من حولو، الفرق  ناتجة عن مصادر متعددة منيا التفسير الحدسي لمطالب
بين لغة الطالب العامة والمغة العممية لدى المعممين، والكتب المدرسية والرسوم اإليضاحية 
فييا. لذلك البد من تطبيق طرق الكشف عن الفيم البديل لدى المتعممين مثل استعمال خرائط 

المفيوم، الرسم وغيرىا. ولكي المفاىيم، االختبارات القبمية، التصنيف الحر، تحميل بناء 
يستطيع المعمم إحداث التغيير المفاىيمي لدى المتعممين، توجد عدة استراتيجيات وطرق 
لمتدريس مثل التشبييات، استراتيجية التعارض المعرفي، استراتيجيات ما وراء العمميات 

 اتيجية التجسير.المعرفية، المناقشة والعروض العممية، نموذج التعميم البنائي العام، استر 
ومن الصعوبات التي تواجو المتعمم ىو مستوى المفيوم العممي من حيث التجريد، بالتالي 
يصعب عمى المتعمم فيمو.  باإلضافة الى قمة الخبرات السابقة لممتعممين الالزمة لتعمم 
مفاىيم جديدة، وقد تعود صعوبة المفاىيم إلى المعممين أنفسيم سواء من طرق التدريس 
المستخدمة أو مدى فيميم لممفاىيم العممية أو كفاءتيم. ومن الصعوبات ايضا ىو مدى 

 (.:422مالئمة المادة العممية والوسائل المستخدمة في عرض المفاىيم والوسائل )خطابية،
ومن ناحية أخرى، وجد أن صعوبة تدريس العموم لدى معممي المرحمة األساسية كان 

الكافية عن المفاىيم العممية لدى المعممين أنفسيم. حيث بسبب ضعف الخمفية العممية 
يستخدمون طرقًا قديمة في التدريس وال يسعون إلى البحث والتدريب وتطوير أنفسيم. كما أن 
تدريس العموم في المرحمة األساسية يتميز بأخطاء مكررة مما يجعل مخرجات ىذه المرحمة 

مسمة إلى المرحمة الثانوية مما يعرض المتعمم ضعيفة، عمى الرغم من أن مواضيع العموم متس
(. وجاء في نفس السياق دراسة العمري وآخرون ;422لمكثير من الصعوبات )سالمو، 

( والتي أظيرت نتائجو بوجود تدني في الفيم في مجال الفيزياء لجميع الطالب مع 4239)
عة. بينما وجدت فروق عدم وجود فروق إحصائية بين الطمبة يعود لدرجات تقديرىم في الجام

ذات داللة إحصائية بين الطمبة تعود لنوع تخصص الثانوية العامة لصالح طالب الفرع العممي 
دارة معموماتية. وعمى ذلك أوصى الباحثان بأىمية تكميف  مقارنة بزمالئيم في فرعي أدبي وا 

 ية.المعممين الذين يحممون تخصص عممي في تدريس مقرر العموم لممرحمة االبتدائ
وبالتالي، فإن المفاىيم البديمة والصعوبات التي تواجو الطالب والطالبات قد تكون ناتجة 
عن خبرات الفرد التي بناىا من عالقتو وتصوره لممحيط حولو، أو تكون ناتجة عن قمة 
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المصادر العممية االيضاحية والمواكبة لمتقنيات الحديثة والتي تتناسب مع احتياجات الجيل 
كما أن عدم كفاءة المعممين القائمين عمى تدريس العموم وماتحويو من المفاىيم الرقمي. 

 العممية ساىمت في عدم القدرة عمى إيصاليا بالشكل الصحيح والكامل لممتعممين. 
 مفاهٌم علم الفلك والكواكب والفضاء:

من أمثمة المفاىيم الخاطئة التي يتبناىا المتعمم ىو تصوره لمكون من حولو، الظواىر 
الكونية الخسوف والكسوف، مراحل القمر، النجوم. وىذا ما جعل توجو الدراسة لمبحث في 
مفاىيم عمم الفمك والكواكب والفضاء. فعمم الفمك من العموم القديمة بقدم وجود اإلنسان عمى 

كان لمعمماء المسممين مآثر في عمم الفمك فكانوا في البداية يرتبطون بو بما وجو األرض، و 
يحدث من ظواىر طبيعية، ورصد حركة الكواكب والنجوم، وظاىرتي الخسوف والكسوف. 
وحدث تقدم كبير في عمم الفمك في العصر العباسي حيث كان أول من اىتم بيذا العمم أبو 

الغزاري ترجمة كتاب من كتب الغرب إلى المغة العربية جعفر المنصور عندما طمب من محمد 
(. ثم بدأ العمماء المسممين :423لالستفادة منو في حركة الكواكب )طوقان ورمضان،

باالىتمام بحل المسائل التي تساعد في معرفة أوقات الصالة التي تختمف من مكان إلى أخر 
لبروج وأحوال الشفق األساسية، وبناًء عميو كان ىناك أىمية لمعرفة حركة الشمس في ا

ولمتابعة الظواىر التي ترتبط بأحكام الشريعة األخرى والمرتبطة بعمم الفمك مثل صالة 
الخسوف والكسوف وىالل رمضان واتجاه القبمة التي تحتاج إلى حل مسائل لم يتطرق ليا 

لقياس محيط أحد من عمماء الغرب قبميم، ومن أعظم مآثر العرب أنيم أول من أظير طريقة 
 األرض )الباحث نفسو(.

وتوالى االىتمام بعمم الفمك من قبل الباحثين ووزارات التربية والتعميم في جميع الدول حيث 
وجد أن عمم الفمك متسمسل الدراسة في جميع المراحل الدراسية، ففي منيج العموم بالمقررات 

الثاني ابتدائي، مما يعني السعودية يدرس عمم الفمك تحت مسمى الفضاء بداية من الصف 
 أىمية التطرق لو بدراسات بحثية من قبل الميتمين بمجال التعميم والتعمم.

وىناك عدة دراسات بحثت عن المفاىيم الخاطئة لدى المعممين حول مفاىيم عمم الفمك. 
 قام بيبرس
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((Baybars ,2018 بالبحث عن المفاىيم الخاطئة لدى طمبة المرحمة المتوسطة من
مختمفة وتم استخدم األسئمة المفتوحة عن المفاىيم التي سبق ليم دراستيا كأداة  صفوف

لجمع البيانات. وأشارت النتائج إلى وجود مفاىيم خاطئة لدى الطالب مثل )الكون ىو العالم، 
عدم القدرة عمى الرسم الدقيق لمنظام الشمسي وفق األحجام الفعمية، النجوم كواكب، الكواكب 

جار ضخمة وتقع ضمن النظام الشمسي(. وقد أشار الباحثان أيضا الى أن ىذه عبارة عن أح
المفاىيم مماثمة لممفاىيم الخاطئة التي توجد لدى معممي قبل الخدمة في دراسات سابقة، 
وأظيرت النتائج أن المفاىيم لم تتطور بشكل عممي رغم تسمسميا في الدراسة من المرحمة 

ان بإجراء بحوث حول المفاىيم الخاطئة لدى المعممين التي يتم االبتدائية. وقد أوصى الباحث
 تعميميا لمطالب وتزويد الطالب بمشاىدة مقاطع فيديو وأفالم وثائقية حول المفاىيم.

التي بحث فييا عن المفاىيم  (Kiroglu,2015) وجاء في نفس السياق دراسة كيركمو
ن معممي المرحمة االبتدائية م :;5الخاطئة لدى المعممين بعمل دراسة مسحية عمى 

سؤال في مجال عمم الفمك تقدم لطالب الصف الخامس  37باستخدام أداة دراسة مكونة من 
. وعند مقارنة نتائج الطالب FASTBSاالبتدائي كل عام من أقسام العموم والتكنولوجيا في 

فاىيم ( مع نتائج المعممين وجد أنو توجد م4233-4228في ىذه االختبارات من عام )
خاطئة مشتركة مثل )حجم ومسافة األرض والشمس والقمر، مصدر الضوء المنبعث من 
الشمس، الكسوف القمري، تحركات القمر حول األرض وما ينتج عنيا، تحركات القمر حول 
الكواكب األخرى، ومراحل القمر(. وأوصى الباحث بتدريب المعممين الحاليين عمى تدريس 

عطاء دورات لمعممي المرحمة االبتدائية عن عمم المفاىيم وتحسين جودة ا لتعميم الجامعي، وا 
الفمك واستخدام مواد تعميمية ثالثية األبعاد في التدريب، كما أوصى بتطبيق منيجية البحث 
ضافة متغيرات ديموغرافية لممعممين مثل العمر وخبرات العمل ومستويات التعمم لفيم  النوعي وا 

 نجاح المعممين في تدريس عمم الفمك.تأثير ىذه المتغيرات عمى 
 ومن الدراسات التي اىتمت بالمفاىيم الخاطئة عند المعممين والطالب دراسة كورير

(Korur,2015)  الذي ىدف فييا إلى معرفة المفاىيم الخاطئة المشتركة بين طالب الصف
 327ت العينة السابع ومعممي العموم قبل الخدمة كون مناىجيم متشابية إلى نوعًا ما. وكان

من طالب الصف السابع، وطبق أداة دراسة من نوع اختبار ذو  3;من معممي قبل الخدمة و
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ثالث مستويات، وأظيرت النتائج أنو توجد مفاىيم خاطئة خاصة بالطالب رغم أنيا متواجدة 
في كتابيم المدرسي مثل ) تعكس النجوم الضوء الوارد من الشمس، النيازك ىي المجرة التي 

طمت عمى األرض، عندما يصطدم النيزك باألرض فإنو يشكل حفرة، الشمس ىي أكبر تح
األجرام السماوية، الفضاء ىو الكون(، ومن المفاىيم الخاطئة الخاصة لدى معممي قبل 
الخدمة ) الفضاء الالنيائي ىو الفضاء، السنة الضوئية ىي وحدة زمنية، التحجيم الخاطئ 

والكون، النجوم تنطمق منيا الضوء والحرارة ولكن ال يمكن  لممسافات بين النظام الشمسي
رؤية الكواكب(، ومن المفاىيم الخاطئة المشتركة بين الطالب والمعممين ) األرض من بين 
النجوم في المجموعة الشمسية،، النجوم تنبعث من الضوء والحرارة ولكن ال يمكن رؤية 

استنتاج أن معممي قبل الخدمة لدييم في الغالب  الكواكب ، األجرام السماوية ىي المجرة(. وتم
 مفاىيم خاطئة تعتبر من مفاىيم عمم الفمك األساسية.

ومن خالل االطالع تناولت عدة دراسات تجريبية تأثير التقنيات عمى المفاىيم مثل دراسة 
ىدفت الدراسة إلى قياس تأثير بيئة القبة  (Turk & Kalkan,2015) .ترك وكالكن
عمى تحسين المفاىيم العممية لفئة طالب الصف الخامس االبتدائي، وقد شممت السماوية 
طالب من مدارس مختمفة واستخدم تصميم شبو تجريبي وتطبيقيا عمى وحدة )  462الدراسة 

النظام الشمسي وما بعده( ، واختار الباحثان أداة دراسة اختبار اختيار من متعدد قبمي وبعدي 
ي ظيرت المفاىيم الخاطئة مثل) أن الميل والنيار يحدث نتيجة تحرك ،وأثناء االختبار القبم

األرض حول الشمس، كوكب المشتري أقرب إلى األرض من الشمس، الشمس أقرب إلى 
األرض في فصل الصيف، كسوف الشمس، مراحل القمر، عدم التفريق بين شكل األرض 

ماوية أظيرت النتائج أن وشكل مدار األرض حول الشمس(، وعند تطبيق بيئة القبة الس
تدريس المفاىيم الفمكية في بيئة القبة السماوية أكثر فعالية من بيئة الفصول الدراسية، وقد 
أوصى الباحثان بضرورة تزويد معممي المرحمة االبتدائية الذي يدرسون مفاىيم الفمك المعرفة 

ة ثالثية األبعاد في الكافية ألن مفاىيم عمم الفمك تجريدية ،و استخدام نمذجة المحاكا
 تدريبيم. 

لين وكوسير  طبيقإلى ت(Korur,Enil,& Gocer,2016) وىدفت دراسة كورير وا 
طالب  5:طريقتين مجتمعتين عمى تدريس مفاىيم الفمك األساسية ، وكان عدد المشاركين 
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من طالب الصف السابع تم توزيعيم إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية ،مع المجموعة 
التجريبية  تم استخدام دحض النصوص وأوراق عمل ونمذجة ثالثية األبعاد بالحجم الفعمي 
ومقاطع فيديو وعروض تقديمية، وتم استخدام نفس األنشطة مع المجموعة الضابطة مع 

لمفاىيمية ، وأظيرت النتائج تحسن المفاىيم الخاطئة تغيير دحض النصوص إلى النصوص ا
% من المفاىيم الخاطئة مثل ) 62لدى المجموعة التجريبية أما المجموعة الضابطة بقيت 

النجوم تؤثر عمى الضوء الوارد من الشمس، الشيب والنيازك حجارة تحطميا عمى األرض، 
يتعمق بالشمس، خصائص الكواكب في  االختالفات بين الكواكب والنجوم، ترتيب الكواكب فيما

 النظام الشمسي(.
وكما ىو مالحظ في الدراسات السابقة، ىناك مفاىيم مشتركة خاطئة بين المعممين 
والطالب وخاصة في النظام الشمسي وما بعده. كما أوصت غالبية الدراسات بضرورة تدريب 

الثالثي األبعاد وغيره.  كما أن المعممين عمى المفاىيم الفمكية واستخدام تقنيات معينة مثل 
الدراسات التجريبية استخدمت تقنيات متنوعة أثبتت فعاليتيا في تحصيل المفاىيم ولكن 
القياس المستخدم )االختيار من متعدد( قد ال يقيس استيعاب المفاىيم بصورة دقيقة. وبناًء 

وتتضمن المفاىيم عمى ذلك فإن ىذه الدراسة تبحث في مفاىيم النظام الشمسي وما بعده 
الخاطئة المذكورة في الدراسات السابقة، وكذلك بعدما تم تطبيق دراسة استطالعية حول 
المفاىيم الخاطئة لدى معممات العموم في المرحمة االبتدائية حيث ُوجدت بأن وحدة الفضاء 

 تحتل نسبة عالية من المفاىيم الصعبة وىذا ما أكدتو الدراسات السابقة أيضًا. 
 ور الثانً: تقنٌة الفٌدٌو ثالثً األبعاد:المح

تقنية الفيديو الثالثي األبعاد بأنيا "أفالم تعطي  Khodakhsi (2012)عرف خوداخسي  
اإلييام بالعمق، حيث تمتد فييا المقطات خارج الشاشة، بفضل األساليب المتبعة في التصوير 

لمشاىدون حتى تكتمل حمقة رؤية والمونتاج وأجيزة العرض والنظارات الخاصة التي يرتدييا ا
( بأنو "فيديو رقمي ثالثي األبعاد 4238وعرفو الدسوقي وآخرون )(. 6ثالثية األبعاد")ص

مصمم ببرامج أو كاميرات مجسمة يتم عرضيا بنظام الرؤية المجسم باستخدام تقنيات تدعم 
 (.;العرض المجسم مما يزيد من تشويق المتعممين ودافعيتيم")ص
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الفيديو الثالثي األبعاد بتوفير التشويق أثناء تقديم المعمومات، وتزويد العممية حيث يتميز 
التعميمية بالتكنولوجيا الحديثة، وبتوفير اإلدراك الحسي لعمق وأبعاد المكان من خالل الصور 

(. وأنو لديو 4238المجسمة، وتخزين الخبرات في الذاكرة لوقت أطول )صالح، الفقي، وسعيد،
االستحواذ عمى انتباه المشاىد وتكسب المشاىد خبرة عقمية )حسن ومحمد،  القدرة عمى

423:.) 
( عمى معرفة االختالف في عرض المعمومات 4239وقد ركزت دراسة دسوقي وآخرون )

مجسم الرؤية( في الفيمم التعميمي الثالثي األبعاد. وقد طبقت  -بنظام العرض )أحادي الرؤية
لبات الفرقة الثالثة قسم تكنولوجيا التعميم تم توزيعيم إلى ثالث طالبة من طا 52الدراسة عمى 

(حيث عرض المعمومات عمى كل مجموعة بطريقة 4تجريبية -ضابطة -3مجموعات)تجريبية
عرض  –عرض الفيديو الثالثي األبعاد بطريقة أحادي الرؤية  -مختمفة) الطريقة المعتادة

اس ميارات التفكير البصري وميارات حل الفيديو الثالثي األبعاد بطريقة مجسمة( لقي
المشكالت، وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات لصالح 
المجموعة التجريبية الثانية، وقد أوصت الدراسة بضرورة توظيف الفيديوىات الثالثية األبعاد 

ة التي تدعم العروض المجسمة في المجال التعميمي والتدريبي وتوفير األجيزة الحديث
 المجسمة في المؤسسات التعميمية. 

واستفادت دراسات عديدة من مزايا الفيديو الثالثي األبعاد في تطبيقيا في مجاالت مختمفة 
( التي قامت فييا بقياس فاعمية برنامج ثالثي األبعاد في 4235في التعميم منيا دراسة عقل )

جياز عرض الشفافيات  -)جياز عرض البيانات تنمية ميارات استخدام أجيزة العرض مثل 
السبورة التفاعمية(. وقد طبقت الدراسة المنيج شبو التجريبي عمى مجموعتين إحداىما  -

طالبة من طالبات كمية التربية  42ضابطة واألخرى تجريبية، وتكونت عينة الدراسة من 
المجموعة التجريبية  تخصص تكنولوجيا التعميم حيث تم استخدام عرض ثالثي األبعاد مع

بصورة مبسطة بسبب اإلمكانيات المادية المتوفرة وبطريقة تناسب الفئة المستيدفة. وقد 
أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي تعممت 
 باستخدام البرنامج الثالثي األبعاد. وتم استخدام الفيديو الثالثي األبعاد مع إحدى

)الكمبيوتر( في تعميم المفاىيم لوحدات   الكمبيوتر األساسية في دراسة  STEAMمواد
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التي طبقيا الباحثان عمى مجموعتين  (Cakiroglu &Yilmaz,2017)ككروجمو ويمماز 
طالب ليس لدييم  56ضابطة وتجريبية من طالب الصف العاشر، وكان عدد المشاركين 

. وأشارت نتائج االختبار القبمي وجود مفاىيم خاطئة حول معرفة كافية حول مفاىيم الكمبيوتر
المفاىيم األساسية ألنظمة الكمبيوتر لدى كل من المجموعتين، وبعد عرض الوحدات 
األساسية لمكمبيوتر وتوضيح المفاىيم باستخدام الفيديو الثالثي األبعاد أظيرت النتائج تحسن 

موعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة المفاىيم حول وحدات الكمبيوتر األساسية لممج
ويعود ذلك إلى عدة عوامل ساعدت عمى ذلك منيا عرض الفيديو الثالثي األبعاد والقدرة عمى  
التحكم في التشغيل واإليقاف لمفيديو ووجود المعمم أيضًا كان لو دور في معالجة المفاىيم، 

األبعاد في معالجة المفاىيم الخاطئة في وقد أوصت الدراسة بتطبيق مقاطع الفيديو الثالثية 
 المواضيع المجردة المختمفة.

( (Allen, Eagleson, & de Ribaupierre,2016وطبقت دراسة ألين وآخرون  
تقنية الفيديو الثالثي األبعاد في تعميم التشريح العصبي والقدرة المكانية لممعمومات التي 
يصعب الوصول إلييا أثناء تشريح الجثث، وتمثمت عينة الدراسة في طالب السنة الثانية 

طالب، تم عمل اختبار قبمي ليم ثم تم تقسيم العينة  69الطب الجامعي وكان عدد المشاركين 
موعتان إحداىما تدرس باستخدام فيديو تعميمي ثالثي األبعاد واألخرى تتعمم في إلى مج

المختبر. وكانت النتائج أن الطالب الذين تعمموا بطريقة الفيديو الثالثي األبعاد أداؤىم في 
     االختبار أفضل من الذين تعمموا في المختبر. 

ثية األبعاد في قياس المفاىيم ( الفيديوىات الثال 4239وقد تناولت دراسة الزىراني )
الكيميائية لطالبات المرحمة الثانوية حيث ىدفت الدراسة إلى قياس أثر الصور المتحركة 
الثنائية البعد والثالثية البعد عمى اكتساب المفاىيم الكيميائية. وتم تنفيذ الدراسة عمى 

ين بالصور طالبة، حيث درست إحدى المجموعت 65مجموعتين ضابطة وتجريبية بعدد 
المتحركة ثنائية البعد والمجموعة األخرى بالصور المتحركة ثالثية البعد. وقد أظيرت نتائج 
الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في االختبار التحصيمي لصالح المجموعة التجريبية، 

 وأوصت الدراسة باستخدام الصور المتحركة ثالثية البعد في اكتساب المفاىيم العممية.
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وتنبع أىمية استخدام الوسائط كالفيديوىات الثالثية األبعاد من نظرية الترميز الثنائي 
( أنيا قائمة عمى مبدأ أن 4227والتي ذكرىا عبدالحميد) Allan Paiviaوالذي أسسيا 

الكممات العيانية التي من الممكن تمثيميا بالصور تسيل التعمم وتكون أكثر واقعية مقارنة 
فيي أكثر بقاًء في الذاكرة فيي تدخل نظامي الذاكرة الخاص بالكممات ‘ ظيةبالكممات المف

والصور بعكس الكممات المفظية التي تكون في جزء واحد في الذاكرة الخاص بالمفظي، وبناًء 
عمى ذلك يتم استخدام وسائل تقدم المعمومات  والمفاىيم المجردة التي يصعب تصورىا في 

ائية تحتوي كممات وصور تناسب ثنائية التخزين في الذاكرة مما يدعم الواقع لممتعمم بطريقة ثن
 بقائيا في الذاكرة فترة طويمة.  

وتوجد عدة أبحاث توصي بتدريس المفاىيم العممية بالفيديوىات الثالثية األبعاد منيا 
( حيث ذكر الباحثون أنيا تساعد المعممة عمى 4238دراسة معروف وسميمان ومرواد )

معارف لمطالبات، وتوفر بدائل تقميدية لمتدريس وتساعد عمى استكشاف المفاىيم مما اكساب ال
يظير فيم أعمق ليا، واكتساب المفاىيم بصورة واقعية. باإلضافة إلى ما سبق، تساعد 
الفيديوىات الثالثية األبعاد في تصحيح المفاىيم الخاطئة الناتجة عن افتقاد العمق في 

عاد، وتعد أكثر تشويقًا من خالل ربط المفاىيم بالحياة الواقعية وتوضيح الفيديوىات ثنائية األب
الواقع المجرد الذي يصعب إحاطتو بالحواس تمثياًل واقعيًا، كما تجعل الطالبة أكثر وعيًا 

(. وتيسر الفيديوىات الثالثية األبعاد التعمم 4239وتساعد عمى تثبيت المفاىيم )الزىراني،
لمفاىيم المجردة التي عمى نمط تسمسمي في الدراسة من المرحمة البنائي في استيعاب ا

 االبتدائية إلى التعميم العالي إذا ُصممت بطريقة سميمة حيث تؤثر عمى نتائج التعمم
(Martín-Gutiérrez et al,2017). 

حول استخدام الفيديوىات الثالثية  -عمى حد عمم الباحثتان -ونظرا لوجود دراسات قميمة 
التي تتطمب لبس نظارات خاصة )نظارات السينما( داخل الفصل، ووجود ضعف في  األبعاد

المفاىيم العممية بناء عمى نتائج الدراسات السابقة وعمى استطالع تم تنفيذه عمى معممات 
العموم في المرحمة االبتدائية والتي أشارت نتائجيا إلى وجود ضعف مفاىيمي لدى معممات 

صة في عمم الفضاء، تم اختيار تصميم فيديو ثالثي األبعاد لممفاىيم المرحمة االبتدائية وخا
 التي اتفقت أغمب الدراسات بوجود ضعف فييا في النظام الشمسي.
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 منهجٌة البحث
 إجراءات البحث:

في ىذا البحث تم استخدام المنيج التجريبي أثناء تطبيق التجربة بتصميم شبو تجريبي 
وبعدي، لمعرفة نتائج استخدام تقنية الفيديو التعميمي الثالثي لمجموعة واحدة ذو اختبار قبمي 

األبعاد في تحسين مفاىيم عمم الفمك لدى معممات العموم في المرحمة االبتدائية. حيث يتم 
إجراء اختبار قبمي ألفراد العينة، ثم إجراء المعالجة التجريبية باستخدام المتغير المستقل، ثم 

 .اختبار بعدي لنفس المتغير
 المعالجة التجرٌبٌة

 أواًل: تجييز البيئة التعميمية:
تم الحصول عمى خطاب من كمية الدراسات العميا التربوية في جامعة الممك عبدالعزيز 
وموجو إلى إدارة تعميم الميث لتسييل التجربة وتطبيقيا خالل الفصل الدراسي الثاني 

(، ومن ثم قامت الباحثة بمتابعة اإلجراءات اإلدارية والتواصل 9ىـ )ممحق3663-3662لعام
وير وتزويدىم بمتطمبات المكتب وىي كالتالي: عنوان وأداة البحث مع قسم التخطيط والتط

والمكان المعني بالتطبيق  قاعة السينما التعميمية في قسم النشاط الطالبي بإدارة تعميم الميث، 
ثم قام المكتب بتزويد الباحثة بخطابات لتسميميا لقسم اإلشراف التربوي وقسم التطوير 

لمتواصل مع المعممات لحضور البرنامج وطباعة مشاىد ( :والتدريب الميني ) ممحق 
الحضور لين ، وتم تواصل الباحثة مع قسم النشاط الطالبي لالستفادة من قاعة السينما 

نظارة إغالق  72التعميمية التي لدييم والتي تحتوي عمى شاشة عرض ثالثية أبعاد و
جريب الفيمم من قبل ( وجياز حاسوب وقد تم ت(Active-Shutter glassesإلكتروني 

الباحثة وبعض الزمالء في القاعة قبل عقد المقاء بأسبوع لمتأكد من جودة البعد الثالثي كما 
تم التأكد من جاىزية النظارات وشحنيا قبل تنفيذ التجربة بيوم ومناسبة المكان لمتجربة من 

 ناحية اإلضاءة المناسبة والتيوية وأماكن الجموس.
ميم ممثمة بقسم اإلشراف التربوي باإلعالن عن لقاء لمقرر العموم كما قامت إدارة التع

 (:7-5يستيدف معممات عموم المرحمة االبتدائية موضح في شكل )
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 ثانيًا: استخدام التكنولوجيا:
 4242/ 7/5يوم الخميس الموافق  قامت الباحثة بالتنفيذ الفعمي لمدة يوم واحد فقط وذلك

 حيث تمت التجربة كما يمي:
 دقيقة. 62-47توزيع االختبار القبمي عمى المعممات والذي استغرقت اإلجابة عميو بين 

توزيع النظارات عمى المعممات ثم عرض الفيديو الثالثي األبعاد عن النظام الشمسي والذي 
 كان زمنو تسع دقائق. 

عرض الفيديو تم توزيع االختبار البعدي والذي استغرقت اإلجابة  بعد مرور ساعتين عمى
 دقيقة. 47-37عميو بين 

 ىنا صور من التجربة:و 

 

 ( :دعوة المعممات لمقاء تنفيذ التجربة3-5) شكل
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 (: صور التقطت في يوم تنفيذ التجربة4-5) شكل

 
 (: مشاىد من الفيمم5-5) شكل

 التصمٌم التجرٌبً للبحث:

 (:3-5التالي )تضمنت الدراسة مجموعة تجريبية واحدة كما ىو موضح بالجدول 
 (: اٌزصُُّ اٌزجشَج1ٍ-3) جذوي

 اٌؼُٕخ اٌمُبط اٌمجٍٍ اٌّؼبٌجخ اٌمُبط اٌجؼذٌ

اخزجبس ِفزىح االعئٍخ 

 فٍ اٌّفبهُُ اٌؼٍُّخ

 

ػشض ِفبهُُ ػٍُ اٌفٍه 

ثىاعطخ رمُٕخ اٌفُذَى 

 ثالثٍ األثؼبد ٌٍّؼٍّبد

اخزجبس ِفزىح االعئٍخ 

 فٍ اٌّفبهُُ اٌؼٍُّخ

 اٌّجّىػخ اٌزجشَجُخ

 الصدق والثبات ألداة البحث:

 الصدق الظاىري لالختبار: 
تم عرض االختبار في صورتو األولية عمى عدد من محكمين مختصين في عمم الفمك و 
بداء رأييم  مشرفات ومعممات العموم في المرحمة االبتدائية وتم الطمب منيم بدراسة األداة وا 

ضافة أي مالحظة فييا من حيث وضوح العبارة، سالمة الصياغة المغو  ية، ارتباط العبارة، وا 
يرونيا مناسبة من حيث التعديل والحذف واإلضافة. وقد تم االستفادة من مالحظاتيم في 

 تعديل األداة.
 صدق االتساق الداخمي:

بعد التأكد من الصدق الظاىري لالختبار تم تطبيق االختبار عمى عينة استطالعية مقدارىا 
مقرر عموم المرحمة االبتدائية. وبحساب معامل االرتباط ( معممة من معممات 37)

" لمعرفة الصدق الداخمي لالختبار وذلك عن طريق Pearson Correlationبيرسون"
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حساب معامل االرتباط بين درجة كل سؤال من االختبار بالدرجة الكمية لالختبار باستخدام 
 دول التالي:، وجاءت النتائج كما يوضحيا الجSPSSالبرنامج اإلحصائي
 ( :ِؼبِالد اسرجبط ثُشعىْ ٌّفشداد االخزجبس ِغ اٌذسجخ اٌىٍُخ2-3)جذوي 

 ِؼبًِ االسرجبط سلُ اٌغؤاي

 **06560 االوي

 **065.6 اٌثبٍٔ

 **065.6 اٌثبٌث

 **064.1 اٌشاثغ

 **066.4 اٌخبِظ

 *063.2 اٌغبدط

 **06601 اٌغبثغ

فأقل         يالحظ ** دال عند مستوى  2.27يالحظ * دال عند مستوى الداللة    
 فأقل  2.23الداللة 

( أن قيم معامالت االرتباط بين درجة المفردة أو السؤال 4-5يتضح من الجدول السابق )
أو  2.23والدرجة الكمية لالختبار جميعيا قيم موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

فأقل. مما يعني وجود درجة عالية من االتساق الداخمي ألسئمة االختبار بما يعكس  2.27
 درجة عالية من صدق االتساق الداخمي لفقرات االختبار.

 ثبات االختبار:
العينة استطالعية  عمى النصفيةالتجزئة معامل الثبات ألفاكرونباخ ومعامل  تم حساب

 وجاءت النتائج كما يأتي:
 دغبة ثجبد االخزجبس(: 3-3)جذوي 

 االسرجبط ٔىع اٌّؼبًِ ػذد فمشاد االخزجبس
ثجبد ِؼبًِ 

 أٌفب وشؤجبر

ثجبد ِؼبًِ 

اٌزجضئخ 

 إٌصفُخ

. 
عجُشِبْ 

 ثشاوْ
06.4 06.2 06.4 
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ألداة الدراسة مقبولة إحصائيًا  ( أن معامل الثبات ألفا كرونباخ5-5يتضح من الجدول )
( 2.96(، بينما بمغت قيمة الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمعينة االستطالعية )2.94)

وجميعيا معامالت ثبات مقبولة إحصائيًا مما يدل عمى أن االختبار يتمتع بدرجو عالية من 
( )عودة 7;.2-2.82ن )حيث ان نسب معامالت الثبات المقبولة تربويًا تتراوح ما بيالثبات، 
 (.4239والقاضي،

 حساب معامل السيولة والصعوبة والتمييز:  
 وىو عبارة عن النسبة المئوية من الطالب الذين أجابوا عن السؤال إجابة صحيحة.

 معامل الصعوبة لألسئمة المقالية باستخدام المعادلة التالية: ويمكن حساب

مجموع الدرجات المحصمة عمى السؤال
درجة السؤال عدد الطالب 

 معامل الصعوبة  

وُيعَرف معامل التمييز ألسئمة االختبار بأنو نسبة الفرق في عدد الذين أجابوا عن الفقرة 
إجابًة صحيحة من الفئتين )العميا واألدنى( إلى عدد التالميذ في الفئتين وتم حساب معامل 

 التالية:التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار وفقا المعادلة 
مج ص مج س 

ن  مج م 
 معامل التمييز 

 مج س: مجموع الدرجات التي حصمت عمييا الفئة العميا عمى السؤال. حيث
 مج ص: مجموع الدرجات التي حصمت عمييا الفئة الدنيا عمى السؤال.      
 مج م: الدرجات المخصصة لمسؤال.      
 ن: عدد أفراد إحدى المجموعتين.       

 الي يوضح معامالت السيولة والصعوبة والتمييز لمفردات االختبار:والجدول الت
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 ( :ِؼبِالد اٌغهىٌخ واٌصؼىثخ واٌزُُّض4-3) جذوي
 ِؼبًِ اٌزُُّض% ِؼبًِ اٌغهىٌخ % ِؼبًِ اٌصؼىثخ % اٌغؤاي

 .3 3.663 .6263 االوي

 50 50600 50600 اٌثبٍٔ

 .4 3633. .2666 اٌثبٌث

 30 2.6.4 2626. اٌشاثغ

 53 45616 546.4 اٌخبِظ

 30 40632 .5666 اٌغبدط

 44 2.610 2660. اٌغبثغ

مفردات االختبار تعد مناسبة من حيث السيولة أو  االختبار أسئمة ان جميع اتضح
جميع أسئمة االختبار قيمة معامل تمييزىا أعمى  والصعوبة ألغراض الدراسة الحالية، وحيث أن

تراوحت جميع معامالت التمييز لفقرات االختبار %( تعد معامالت تمييزىا مقبولة فقد  42من )
%( لمتميز بين اجابات الفئتين العميا والدنيا  75% و 52بعد استخدام معادلة التمييز بين )

 %(.42التمييز إذا بمغ أكثر من ) (، ويقبل عمم القياس معامل7-5كما في جدول )
 حساب زمن االختبار: 

( دقيقة، 62في ضوء التجربة االستطالعية فإن الزمن المناسب لتطبيق االختبار ىو )
( دقيقة وذلك 62وذلك ألن متوسط المدة الزمنية لجميع أفراد العينة االستطالعية تساوي )

 بتطبيق المعادلة التالية:
زمن إجابة الطالبة  زمن إجابة الطالبة    زمن إجابة الطالبة  

   

 زمن إجابة االختبار  
ومن خالل نتائج الثبات واالتساق الداخمي يتضح لنا ثبات أداة الدراسة)االختبار( بدرجة  

مرتفعة وصدق اتساقيا الداخمي، وأصبح االختبار القبمي والبعدي في صورتو النيائية وقاباًل 
 نطبقيا عمى كامل العينة.لمتطبيق مما يجعمنا 
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 اإلجابة على تساؤالت البحث:

السؤال األول: "ما العالقة بين صعوبة مفاىيم عمم الفمك وتحسنيا لدى معممات مقرر  (１
 العموم في المرحمة االبتدائية وبين التخصص؟"

( لمعرفة العالقة chi-squareلإلجابة عمى ىذا السؤال تم استخدام اختبار مربع كاي )
صعوبة مفاىيم عمم الفمك وتحسنيا لدى معممات مقرر العموم في المرحمة االبتدائية وبين بين 

التخصص وسيتم التفصيل ىنا بناًء عمى مفاىيم الشمس، القمر، الكواكب، الكويكبات، 
 الكواكب الداخمية، الكواكب الخارجية، ورسم النظام الشمسي.  والجداول التالية توضح ذلك:

 جبثبد عؤاي اٌشّظ ثبٌٕغجخ ٌٍزخصص(: اعز1-4) جذوي
 اٌشّظ ٔجُ ِزىعط اٌذجُ اٌّفهىَ

 اٌزخصص
 االخزجبس اٌجؼذٌ االخزجبس اٌمجٍٍ

 ٌُ رجُت أجبثذ ٌُ رجُت أجبثذ

 0 16 1 .1 رخصص ػٍىَ

 1 6 1 6 رخصصبد أخشي

 0 5 0 5 دثٍىَ ػبَ

 1 30 2 26 اٌّجّىع

 36543 16101 لُّخ ِؼبًِ ِشثغ وبٌ

 061.0 ..065 اٌذالٌخِغزىي 

 اٌشّظ رشغ رارُب   اٌّفهىَ

 اٌزخصص
 االخزجبس اٌجؼذٌ االخزجبس اٌمجٍٍ

 ٌُ رجُت أجبثذ ٌُ رجُت أجبثذ

 0 16 5 14 رخصص ػٍىَ

 0 . 1 6 رخصصبد أخشي

 1 4 2 3 دثٍىَ ػبَ

 1 30 . 23 اٌّجّىع

 563.3 16014 لُّخ ِؼبًِ ِشثغ وبٌ

 06041 06602 ِغزىي اٌذالٌخ

 .0633  ِؼبًِ فبٌ ووشَّش

 َذوس دىي اٌشّظ اٌىىاوت واأللّبس واٌىىاوت واٌىىَىجبد وِبدح اٌّزٔجبد واٌشهت وإٌُبصن اٌّفهىَ

 اٌزخصص

 االخزجبس اٌجؼذٌ االخزجبس اٌمجٍٍ

 أجبثذ
 ٌُ رجُت

 
 ٌُ رجُت أجبثذ

 0 16 11 . رخصص ػٍىَ

 0 . . 0 رخصصبد أخشي

 0 5 4 1 دثٍىَ ػبَ

 0 31 22 6 اٌّجّىع

 --- .4663 لُّخ ِؼبًِ ِشثغ وبٌ

 --- .0606 ِغزىي اٌذالٌخ

( أعاله عند مقارنة صعوبة مفيوم الشمس 3-6مفيوم الشمس: يتبين من الجدول )
(، 2.824(، )2.799بالتخصص وبالنظر إلى قيم الداللة في االختبار القبمي وىي )
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( وىذا يعني أنو ال يوجد عالقة في استجابات المستجيبات 2.27( وىي أكبر من ):;2.2)
عمى سؤال الشمس تعزى لمتخصص في االختبار القبمي. وعند مقارنة تحسن مفيوم الشمس 
بالتخصص بالنظر إلى قيم الداللة في االختبار البعدي يتبين أنو ال يوجد عالقة بين مفيوم 

( 2.392حجم والتخصص في االختبار البعدي ألن مستوى الداللة )الشمس نجم متوسط ال
(. بينما تبين أنو يوجد عالقة بين تحسن مفيوم الشمس ذاتيًا 2.27وىو أكبر من )

( 2.27( وىو أصغر من )2.263والتخصص في االختبار البعدي الن مستوى الداللة )
وسطة من حيث القوة. بينما ( أن العالقة مت:2.55ويتبين من قيمة معامل فاي وكريمر )

مفيوم يدور حول الشمس الكواكب واألقمار والكواكب والكويكبات ومادة المذنبات والشيب 
والنيازك لم يكن ىناك قيمة ألي داللة إحصائية في االختبار البعدي لعدم وجود اختالف في 

 اإلجابات، فجميع المعممات أجبن باإلجابة الصحيحة. 
 اعزجبثبد عؤاي اٌمّش ثبٌٕغجخ ٌٍزخصص(: 2-4) جذوي

 اٌمّش جغُ عّبوٌ اٌّفهىَ

 اٌزخصص
 االخزجبس اٌجؼذٌ االخزجبس اٌمجٍٍ

 ٌُ رجُت أجبثذ ٌُ رجُت أجبثذ

 1 .1 11 . رخصص ػٍىَ

 2 5 . 0 رخصصبد أخشي

 0 5 4 1 دثٍىَ ػبَ

 3 .2 22 6 اٌّجّىع

 .36.1 .4663 لُّخ ِؼبًِ ِشثغ وبٌ

 .0614 .0606 ِغزىي اٌذالٌخ

 اٌمّش َذوس دىي وىوت اٌّفهىَ

 اٌزخصص
 االخزجبس اٌجؼذٌ االخزجبس اٌمجٍٍ

 ٌُ رجُت أجبثذ ٌُ رجُت أجبثذ

 . 12 13 6 رخصص ػٍىَ

 2 5 . 0 رخصصبد أخشي

 2 3 5 0 دثٍىَ ػبَ

 11 20 25 6 اٌّجّىع

 06206 46666 لُّخ ِؼبًِ ِشثغ وبٌ

 06602 06065 ِغزىي اٌذالٌخ

( أعاله عند مقارنة صعوبة مفيوم القمر 4-6مفيوم القمر: يتبين من الجدول ) 
بالتخصص بالنظر إلى قيم الداللة في االختبار القبمي أن قيم مستوى الداللة في االختبار 

( وىذا يعني أنو ال يوجد عالقة في 2.27( وىي أكبر من )7;2.2(، ):;2.2القبمي ىي )



 م0202 أبريل(    7عدد  )                                         .........          ثالثي استخدام الفيديو أثر

                                               Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)- 277 

- 

 

ال القمر تعزى لمتخصص في االختبار القبمي. وبينما عند استجابات المستجيبات عمى سؤ 
مقارنة تحسن مفيوم القمر بالتخصص بالنظر إلى قيم الداللة في االختبار البعدي تبين أنو ال 
يوجد عالقة في استجابات المستجيبات عمى سؤال القمر تعزى لمتخصص في االختبار البعدي 

( وىي 24;.2(، ):2.36ات عمى سؤال القمر )حيث أن مستوى الداللة استجابات المستجيب
 (.2.27أكبر من )

 (: اعزجبثبد عؤاي اٌىىوت ثبٌٕغجخ ٌٍزخصص3-4)جذوي 
 اٌىىوت جشَ ضخُ اٌّفهىَ

 االخزجبس اٌجؼذٌ االخزجبس اٌمجٍٍ اٌزخصص

 ٌُ رجُت أجبثذ ٌُ رجُت أجبثذ

 0 16 0 16 رخصص ػٍىَ

 0 . 0 . رخصصبد أخشي

 0 5 0 5 دثٍىَ ػبَ

 0 31 0 31 اٌّجّىع

 --- --- لُّخ ِؼبًِ ِشثغ وبٌ

 --- --- ِغزىي اٌذالٌخ

 اٌىىوت َذوس دىي ٔجُ اٌّفهىَ

 االخزجبس اٌجؼذٌ االخزجبس اٌمجٍٍ اٌزخصص

 ٌُ رجُت أجبثذ ٌُ رجُت أجبثذ

 0 16 0 16 رخصص ػٍىَ

 0 . 0 . رخصصبد أخشي

 0 5 0 5 دثٍىَ ػبَ

 0 16 0 16 اٌّجّىع

 --- --- لُّخ ِؼبًِ ِشثغ وبٌ

 --- --- ِغزىي اٌذالٌخ

( أعاله عند مقارنة صعوبة مفيوم الكوكب في 5-6مفيوم الكوكب: يتبين من الجدول )
االختبار القبمي وتحسن المفيوم في االختبار البعدي، يتبين أن لم يكن ىناك قيمة ألي داللة 

المعممات أجبن باإلجابة الصحيحة لجميع  إحصائية لعدم وجود اختالف في اإلجابات، فجميع
المفاىيم من جميع التخصصات في االختبار القبمي والبعدي. أي ان مفيوم "ان الكوكب جرم 
ضخم يدور حول نجم" مكتسب بغض النظر عن التخصصات المختمفة وقبل المعالجة 

 التجريبية.
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 (: اعزجبثبد عؤاي اٌىىَىجبد ثبٌٕغجخ ٌٍزخصص4-4)جذوي 
 رزشبثه اٌىىَىجبد واٌىىاوت والهّب أجشاَ صخشَخ اٌّفهىَ

 اٌزخصص
 االخزجبس اٌجؼذٌ االخزجبس اٌمجٍٍ

 ٌُ رجُت أجبثذ ٌُ رجُت أجبثذ

 0 16 2 .1 رخصص ػٍىَ

 0 . 2 5 رخصصبد أخشي

 0 5 1 4 دثٍىَ ػبَ

 0 31 5 26 اٌّجّىع

 --- .1626 لُّخ ِؼبًِ ِشثغ وبٌ

 --- 06523 ِغزىي اٌذالٌخ

 رزشبثه اٌىىَىجبد واٌىىاوت والهّب َذوس دىي اٌشّظ اٌّفهىَ

 اٌزخصص
 االخزجبس اٌجؼذٌ االخزجبس اٌمجٍٍ

 ٌُ رجُت أجبثذ ٌُ رجُت أجبثذ

 0 16 2 .1 رخصص ػٍىَ

 0 . 2 5 رخصصبد أخشي

 0 5 1 4 دثٍىَ ػبَ

 0 16 5 26 اٌّجّىع

 --- 06531 لُّخ ِؼبًِ ِشثغ وبٌ

 --- .06.6 ِغزىي اٌذالٌخ

( أعاله عند مقارنة صعوبة مفيوم الكويكبات 6-6مفيوم الكويكبات: يتبين من الجدول )
( وىي أكبر 2.989(، )2.745بالتخصص بالنظر إلى قيم الداللة في االختبار القبمي وىي )

( وىذا يعني أنو ال يوجد عالقة في استجابات المستجيبات عمى سؤال الكويكبات 2.27من )
متخصص في االختبار القبمي. وبينما عند مقارنة تحسن مفيوم الكويكبات بالتخصص تعزى ل

بالنظر إلى قيم الداللة في االختبار البعدي تبين أنو ال يمكن قياس العالقة في االختبار 
 البعدي لعدم وجود اختالف في اإلجابات، فجميع المعممات أجبن باإلجابة الصحيحة.  
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 اعزجبثبد عؤاي اٌىىاوت اٌذاخٍُخ ثبٌٕغجخ ٌٍزخصص(: 5-4جذوي )
 روش اٌىىاوت اٌذاخٍُخ اٌّفهىَ

 اٌزخصص

 االخزجبس اٌجؼذٌ االخزجبس اٌمجٍٍ

روش وىوجُٓ 

ِٓ اٌىىاوت 

 اٌذاخٍُخ فمط

روش اٌىىاوت 

األسثؼخ 

 اٌذاخٍُخ وبٍِخ

روش اٌىىاوت 

األسثؼخ 

 اٌذاخٍُخ وبٍِخ

 ٌُ رجُت

 0 16 .1 2 رخصص ػٍىَ

 0 . . 0 رخصصبد أخشي

 0 5 5 0 دثٍىَ ػبَ

 0 31 26 2 اٌّجّىع

 --- 16350 لُّخ ِؼبًِ ِشثغ وبٌ

 --- 06506 ِغزىي اٌذالٌخ

 عجت رغُّخ اٌىىاوت اٌذاخٍُخ اٌّفهىَ

 اٌزخصص
 االخزجبس اٌجؼذٌ االخزجبس اٌمجٍٍ

 ٌُ رجُت أجبثذ ٌُ رجُت أجبثذ

 0 16 0 16 رخصص ػٍىَ

 0 . 3 4 رخصصبد أخشي

 0 5 2 3 دثٍىَ ػبَ

 0 31 5 26 اٌّجّىع

 --- .6645 لُّخ ِؼبًِ ِشثغ وبٌ

 ---- 06006 ِغزىي اٌذالٌخ

 ---- 06552 ِؼبًِ فبٌ ووشَّش

( أعاله عند مقارنة 7-6مفيوم الكواكب الداخمية وسبب تسميتيا: يتبين من الجدول )
صعوبة مفيوم الكواكب الداخمية بالتخصص بالنظر إلى قيم الداللة في االختبار القبمي وىي 

( وىذا يبين أنو ال يوجد عالقة بين مفيوم ذكر الكواكب 2.27( وىي أكبر من );2.72)
نما يتبين أنو يوجد عالقة بين صعوبة سبب تسمية الكواكب الداخمية الداخمية والتخصص. بي

( 2.27( وىو أصغر من );2.22والتخصص في االختبار القبمي ألن مستوى الداللة )
( أن العالقة متوسطة من حيث القوة والمؤثر 2.774ويتبين من قيمة معامل فاي وكريمر)

د مقارنة تحسن مفيوم الكواكب األكبر من التخصصات ىو تخصص العموم. وبينما عن
الداخمية وسبب تسميتيا والتخصص في االختبار البعدي يتبين أنو ال يمكن قياس العالقة في 
 االختبار البعدي لعدم وجود اختالف في اإلجابات، فجميع المعممات أجبن باإلجابة الصحيحة.
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 (: اعزجبثبد عؤاي اٌىىاوت اٌخبسجُخ ثبٌٕغجخ ٌٍزخصص6-4)جذوي 
 روش اٌىىاوت اٌخبسجُخ اٌّفهىَ

 اٌزخصص

 االخزجبس اٌجؼذٌ االخزجبس اٌمجٍٍ

 وىوجُٓ روش وىوت
روش ثالثخ 

 وىاوت

روش 

أسثؼخ 

 وىاوت

روش وىوجُٓ ِٓ 

 اٌىىاوت اٌخبسجُخ

روش اٌىىاوت األسثؼخ 

 اٌخبسجُخ وبٍِخ

رخصص 

 ػٍىَ
0 1 0 1. 0 

16 

رخصصبد 

 أخشي
1 0 2 4 1 

6 

 5 0 3 1 0 1 دثٍىَ ػبَ

 30 1 25 3 1 2 اٌّجّىع

لُّخ 

ِؼبًِ 

 ِشثغ وبٌ

106126 16..6 

ِغزىي 

 اٌذالٌخ
06116 06361 

 عجت رغُّخ اٌىىاوت اٌخبسجُخ اٌّفهىَ

 اٌزخصص
  االخزجبس اٌجؼذٌ االخزجبس اٌمجٍٍ

 ٌُ رجُت أجبثذ ٌُ رجُت أجبثذ

رخصص 

 ػٍىَ

16 0 16 0 

رخصصبد 

 أخشي

4 3 . 0 

 دثٍىَ ػبَ

 

3 

 

2 

 

5 0 

 0 31 5 26 اٌّجّىع

لُّخ 

ِؼبًِ 

 ِشثغ وبٌ

6645. 

--- 

ِغزىي 

 اٌذالٌخ
06006 

--- 

ِؼبًِ 

فبٌ 

 ووشَّش

06552 

---- 

( أعاله عند مقارنة 8-6مفيوم الكواكب الخارجية وسبب تسميتيا: يتبين من الجدول )
صعوبة مفيوم الكواكب الخارجية بالتخصص بالنظر إلى قيم الداللة في االختبار القبمي وىي 
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( وىذا يبين أنو ال يوجد عالقة بين مفيوم ذكر الكواكب 2.27( وىو أكبر من );2.33)
بينما يتبين أنو يوجد عالقة بين صعوبة سبب  ،االختبار القبميالخارجية والتخصص في 

( أقل ;2.22تسمية الكواكب الخارجية والتخصص في االختبار القبمي ألن مستوى الداللة )
( أن العالقة متوسطة من حيث 2.774( ويتبين من قيمة معامل فاي وكريمر )2.27من )

عموم. بينما تبين عند مقارنة تحسن القوة والمؤثر األكبر من التخصصات ىو تخصص ال
مفيوم الكواكب الخارجية بالتخصص بالنظر إلى قيم الداللة في االختبار البعدي نجد أنو ال 

( 3;2.5يوجد عالقة بين ذكر الكواكب الخارجية في االختبار البعدي الن مستوى الداللة )
ال يمكن اختبار العالقة  (. بينما مفيوم سبب تسمية الكواكب الخارجية2.27وىو أكبر من )

 لعدم وجود اختالف في اإلجابات، فجميع المعممات أجبن باإلجابة الصحيحة.
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 (: اعزجبثبد عؤاي سعُ إٌظبَ اٌشّغٍ ثبٌٕغجخ ٌٍزخصص.-4)جذوي 

ٔىع 

 االخزجبس
 اٌزخصص

 سعُ إٌظبَ اٌشّغٍ

ٌُ َىٓ 

هٕبن 

وىوت 

ثّىضؼه 

 اٌصذُخ

وجذد 

أسثغ 

وىاوت 

ػًٍ األلً 

ِشرجخ 

دغت 

ِىضؼهب 

ػٓ 

 اٌشّظ

وجذد 

خّغخ 

وىاوت 

ػًٍ األلً 

ِشرجخ 

دغت 

ِىضؼهب 

ػٓ 

 اٌشّظ

وجذد عزخ 

وىاوت 

ػًٍ األلً 

ِشرجخ 

دغت 

ِىضؼهب 

ػٓ 

 اٌشّظ

وجذد عجؼخ 

وىاوت ػًٍ 

األلً ِشرجخ 

دغت 

ِىضؼهب 

 ػٓ اٌشّظ

وجذد 

جُّغ 

اٌىىاوت 

ِشرجخ فٍ 

ِىضؼهب 

اٌصذُخ 

دغت لشثهب 

وثؼذهب ػٓ 

 ظاٌشّ

االخزجبس 

 اٌمجٍٍ

 .1 0 1 0 0 1 رخصص ػٍىَ

 4 1 0 1 1 0 رخصصبد أخشي

 3 1 0 1 0 0 دثٍىَ ػبَ

 24 2 1 2 1 1 اٌّجّىع

 126245 لُّخ ِؼبًِ ِشثغ وبٌ

 06266 ِغزىي اٌذالٌخ

ٔىع 

 االخزجبس
 اٌزخصص

ٌُ َىٓ 

هٕبن 

وىوت 

ثّىضؼه 

 اٌصذُخ

وجذد 

أسثغ 

وىاوت 

ػًٍ األلً 

ِشرجخ 

دغت 

ِىضؼهب 

ػٓ 

 اٌشّظ

وجذد 

خّغخ 

وىاوت 

ػًٍ األلً 

ِشرجخ 

دغت 

ِىضؼهب 

ػٓ 

 اٌشّظ

وجذد عزخ 

وىاوت 

ػًٍ األلً 

ِشرجخ 

دغت 

ِىضؼهب 

ػٓ 

 اٌشّظ

وجذد عجؼخ 

وىاوت ػًٍ 

األلً ِشرجخ 

دغت 

ِىضؼهب 

 ػٓ اٌشّظ

وجذد 

جُّغ 

اٌىىاوت 

ِشرجخ فٍ 

ِىضؼهب 

اٌصذُخ 

دغت لشثهب 

وثؼذهب ػٓ 

 اٌشّظ

االخزجبس 

 اٌجؼذٌ

 16 0 0 0 0 0 رخصص ػٍىَ

 6 0 1 0 0 0 رخصصبد أخشي

 5 0 0 0 0 0 دثٍىَ ػبَ

 30 0 1 0 0 0 اٌّجّىع

 36543 لُّخ ِؼبًِ ِشثغ وبٌ

 061.0 ِغزىي اٌذالٌخ

( أعاله أن عند مقارنة صعوبة رسم 9-6مفيوم رسم النظام الشمسي: يتبين من الجدول )
( أكبر ;2.48النظام الشمسي بالتخصص بالنظر إلى قيم الداللة في االختبار القبمي وىي )

( وىذا يعني أنو ال يوجد عالقة في استجابات المستجيبات عمى سؤال الرسم 2.27من )
خصص في االختبار القبمي. وأيضًا عند مقارنة تحسن رسم النظام لمنظام الشمسي تعزى لمت

( أكبر من 2.392الشمسي بالتخصص بالنظر إلى قيم الداللة في االختبار البعدي وىي )
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( وىذا يعني أنو ال يوجد عالقة في استجابات المستجيبات عمى سؤال الرسم لمنظام 2.27)
 الشمسي تعزى لمتخصص في االختبار البعدي.

وعميو يظير عدم وجود عالقة بين صعوبة غالبية المفاىيم العممية والتخصص؛ فيما عدا 
المفيومين "تسمية الكواكب الداخمية والخارجية" حيث أظيرت النتائج وجود عالقة بينيا وبين 
التخصصات األخرى والدبموم فكان لتخصص العموم المؤثر األكبر في المعرفة الصحيحة ليذين 

قبل التعرض لممعالجة التجريبية. أما بالنسبة لجانب تحسن المفاىيم العممية المفيومين و 
والتخصص، فقد أظيرت النتائج عدم وجود عالقة بينيما، مما يدل عمى فاعمية الفيديو ثالثي 
االبعاد في تحسن غالبية المفاىيم العممية لجميع المعممات المشاركات بجميع تخصصاتين 

ما عدا "مفيوم الشمس تشع ذاتياً" فقد أظيرت النتائج وجود ودون تخصص عن االخر. في
عالقة متوسطة بين تحسن ىذا المفيوم لدى المعممات ذو تخصصات العموم والتخصصات 

 األخرى يفوق المعممات ذو الدبموم.
السؤال الثاني: " ما العالقة بين صعوبة مفاىيم عمم الفمك وتحسنيا لدى معممات مقرر  (4

 مة االبتدائية وبين سنوات الخبرة في تدريس المقرر؟"العموم في المرح
( لمعرفة العالقة بين chi-squareلإلجابة عمى ىذا السؤال نستخدم اختبار مربع كاي )

صعوبة المفاىيم لدى معممات مقرر العموم في المرحمة االبتدائية وبين سنوات الخبرة في 
م الشمس، القمر، الكواكب، الكويكبات، تدريس المقرر، وسيتم التفصيل ىنا بناًء عمى مفاىي

 الكواكب الداخمية، الكواكب الخارجية، ورسم النظام الشمسي.  والجداول التالية توضح ذلك:
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 (: اعزجبثبد عؤاي اٌشّظ ثبٌٕغجخ ٌغٕىاد اٌخجشح.-4جذوي )
 اٌشّظ ٔجُ ِزىعط اٌذجُ اٌّفهىَ

 اٌخجشح
 االخزجبس اٌجؼذٌ االخزجبس اٌمجٍٍ

 ٌُ رجُت أجبثذ ٌُ رجُت أجبثذ

 1 10 1 10 عٕىاد 5 –ِٓ عٕه 

 ِٓ6- 6 11 1 12 0 

 ِٓ10- 13 . 0 . 0 

 1 30 2 26 اٌّجّىع

 6..16 06.46 لُّخ ِؼبًِ ِشثغ وبٌ

 06361 ..066 ِغزىي اٌذالٌخ

 اٌشّظ رشغ رارُب   اٌّفهىَ

 اٌخجشح
 االخزجبس اٌجؼذٌ االخزجبس اٌمجٍٍ

 ٌُ رجُت أجبثذ ٌُ رجُت أجبثذ

 1 10 4 . عٕىاد 5 –ِٓ عٕه 

 ِٓ6- 6 6 3 12 0 

 ِٓ10- 13 . 1 . 0 

 1 30 . 23 اٌّجّىع

 6..16 163.4 لُّخ ِؼبًِ ِشثغ وبٌ

 06361 06501 ِغزىي اٌذالٌخ

 َذوس دىي اٌشّظ اٌىىاوت واأللّبس واٌىىاوت واٌىىَىجبد وِبدح اٌّزٔجبد واٌشهت وإٌُبصن اٌّفهىَ

 اٌخجشح
 االخزجبس اٌجؼذٌ االخزجبس اٌمجٍٍ

 ٌُ رجُت أجبثذ ٌُ رجُت أجبثذ

 0 11 . 3 عٕىاد 5 –ِٓ عٕه 

 ِٓ6- 6 3 6 12 0 

 ِٓ10- 13 3 5 . 0 

 0 31 22 6 اٌّجّىع

 --- 06360 لُّخ ِؼبًِ ِشثغ وبٌ

 ---- 06.23 ِغزىي اٌذالٌخ

( أعاله عند مقارنة صعوبة مفيوم الشمس :-6مفيوم الشمس: يتبين من الجدول )
(، ::2.8بالنسبة لسنوات الخبرة نجد أن قيم مستوى الداللة في االختبار القبمي ىي )

( وىذا يعني أنو ال يوجد عالقة في استجابات 2.27( وىي أكبر من )45:.2(، )2.723)
مخبرة في االختبار القبمي. وعند مقارنة تحسن مفيوم المستجيبات عمى سؤال الشمس تعزى ل

الشمس بسنوات الخبرة يتبين أنو ال يوجد عالقة بين مفيومي الشمس نجم متوسط الحجم 
( وىو أكبر من 3;2.5والشمس تشع ذاتيًا والخبرة في االختبار البعدي ألن مستوى الداللة )

قمار والكواكب والكويكبات ومادة (. بينما مفيوم يدور حول الشمس الكواكب واأل2.27)
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المذنبات والشيب والنيازك ال يمكن اختبار العالقة لعدم وجود اختالف في اإلجابات، فجميع 
 المعممات أجبن باإلجابة الصحيحة.

 (: اعزجبثبد عؤاي اٌمّش ثبٌٕغجخ ٌغٕىاد اٌخجشح6-4جذوي )
 اٌمّش جغُ عّبوٌ اٌّفهىَ

 اٌخجشح
 االخزجبس اٌجؼذٌ االخزجبس اٌمجٍٍ

 ٌُ رجُت أجبثذ ٌُ رجُت أجبثذ

 2 6 . 4 عٕىاد 5 –ِٓ عٕه 

 ِٓ6- 6 10 2 11 1 

 ِٓ10- 13 4 4 . 0 

 3 .2 13 .1 اٌّجّىع

 16.62 ..564 لُّخ ِؼبًِ ِشثغ وبٌ

 .0640 06064 ِغزىي اٌذالٌخ

 اٌمّش َذوس دىي وىوت اٌّفهىَ

 اٌخجشح
 اٌجؼذٌاالخزجبس  االخزجبس اٌمجٍٍ

 ٌُ رجُت أجبثذ ٌُ رجُت أجبثذ

 4 . 10 1 عٕىاد 5 –ِٓ عٕه 

 ِٓ6- 6 5 . 10 2 

 ِٓ10- 13 0 . 3 5 

 11 20 25 6 اٌّجّىع

 46410 66460 لُّخ ِؼبًِ ِشثغ وبٌ

 06110 06036 ِغزىي اٌذالٌخ

 ---- 06.54 ِؼبًِ فبٌ ووشَّش

( أعاله عند مقارنة صعوبة مفيوم القمر بالنسبة ;-6مفيوم القمر: يتبين من الجدول )
( أكبر من 2.286لسنوات الخبرة نجد أن قيمة مستوى الداللة في االختبار القبمي ىي )

( وىذا يعني أنو ال يوجد عالقة في استجابات المستجيبات عمى مفيوم القمر جسم 2.27)
الختبار القبمي. وتبين أنو يوجد عالقة بين صعوبة مفيوم القمر سماوي تعزى لمخبرة في ا

( وىو أصغر من ;2.25يدور حول كوكب والخبرة في االختبار القبمي ألن مستوى الداللة )
(أن العالقة قوية والمؤثر األكبر ىي 76:.2( ويتبين من قيمة معامل فاي وكريمر)2.27)

ارنة تحسن مفيوم القمر مع سنوات الخبرة نجد سنوات. بينما عند مق 7-3سنوات الخبرة من 
( وىذا 2.27( أكبر من )2.332(، ):2.62أن قيم مستوى الداللة في االختبار البعدي )

يعني أنو ال يوجد عالقة بين استجابات المستجيبات عمى سؤال القمر تعزى لمخبرة في 
 االختبار البعدي. 
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 ٌغٕىاد اٌخجشح(: اعزجبثبد عؤاي اٌىىوت ثبٌٕغجخ 10-4)جذوي 
 اٌىىوت جشَ ضخُ اٌّفهىَ

 اٌخجشح
 االخزجبس اٌجؼذٌ االخزجبس اٌمجٍٍ

 ٌُ رجُت أجبثذ ٌُ رجُت أجبثذ

 0 11 0 11 عٕىاد 5 –ِٓ عٕه 

 ِٓ6- 6 12 0 12 0 

 ِٓ10- 13 . 0 . 0 

 0 31 0 31 اٌّجّىع

 --- --- لُّخ ِؼبًِ ِشثغ وبٌ

 --- --- ِغزىي اٌذالٌخ

 اٌىىوت َذوس دىي ٔجُ اٌّفهىَ

 اٌخجشح
 االخزجبس اٌجؼذٌ االخزجبس اٌمجٍٍ

 ٌُ رجُت أجبثذ ٌُ رجُت أجبثذ

 0 11 2 6 عٕىاد 5 –ِٓ عٕه 

 ِٓ6- 6 11 1 12 0 

 ِٓ10- 13 . 0 . 0 

 0 31 3 .2 اٌّجّىع

 --- 16.62 لُّخ ِؼبًِ ِشثغ وبٌ

 --- .0640 ِغزىي اٌذالٌخ

( أعاله عند مقارنة صعوبة مفيوم الكوكب مع 32-6الجدول )مفيوم الكوكب: يتبين من 
سنوات الخبرة تبين أنو ال يمكن قياس العالقة لمفيوم الكوكب جرم ضخم بالنسبة لمخبرة ألن 
جميع المعممات أجبن إجابة صحيحة لجميع سنوات الخبرة في االختبار القبمي، بينما ال يوجد 

بالنسبة لسنوات الخبرة في االختبار القبمي ألن  عالقة بين مفيوم الكوكب يدور حول نجم
(. بينما عند مقارنة تحسن مفيوم الكوكب 2.27( وىي أكبر من ):2.62مستوى الداللة )

بالنسبة لسنوات الخبرة في االختبار البعدي ال يمكن قياس العالقة لعدم وجود اختالف في 
 اإلجابات، فجميع المعممات أجبن باإلجابة الصحيحة.

 
 
 
 
 
 



 م0202 أبريل(    7عدد  )                                         .........          ثالثي استخدام الفيديو أثر

                                               Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)- 277 

- 

 

 (: اعزجبثبد عؤاي اٌىىَىجبد ثبٌٕغجخ ٌغٕىاد اٌخجشح11-4جذوي )
 رزشبثه اٌىىَىجبد واٌىىاوت والهّب أجشاَ صخشَخ اٌّفهىَ

 اٌخجشح
 االخزجبس اٌجؼذٌ االخزجبس اٌمجٍٍ

 ٌُ رجُت أجبثذ ٌُ رجُت أجبثذ

 0 11 2 6 عٕىاد 5 –ِٓ عٕه 

 ِٓ6- 6 10 2 12 0 

 ِٓ10- 13 . 1 . 0 

 0 31 5 26 اٌّجّىع

 --- 06115 لُّخ ِؼبًِ ِشثغ وبٌ

 --- 06644 ِغزىي اٌذالٌخ

 رزشبثه اٌىىَىجبد واٌىىاوت والهّب َذوس دىي اٌشّظ اٌّفهىَ

 اٌخجشح
 االخزجبس اٌجؼذٌ االخزجبس اٌمجٍٍ

 ٌُ رجُت أجبثذ ٌُ رجُت أجبثذ

 0 11 . 4 عٕىاد 5 –ِٓ عٕه 

 ِٓ6- 6 6 6 12 0 

 ِٓ10- 13 4 4 . 0 

 0 31 .1 14 اٌّجّىع

 --- 06533 لُّخ ِؼبًِ ِشثغ وبٌ

 --- 06.66 ِغزىي اٌذالٌخ

( أعاله عند مقارنة صعوبة مفيوم الكويكبات 33-6مفيوم الكويكبات: يتبين من الجدول )
(، 66;.2بالنسبة سنوات الخبرة نجد أن قيم مستوى الداللة في االختبار القبمي ىي )

( وىذا يبين أنو ال يوجد عالقة بين استجابات سؤال 2.27أكبر من )( وىي 2.988)
الكويكبات والخبرة في االختبار القبمي. بينما تبين عند مقارنة تحسن مفيوم الكويكبات 
بالنسبة لسنوات الخبرة نجد أنو ال يمكن قياس العالقة في االختبار البعدي لعدم وجود اختالف 

 أجبن باإلجابة الصحيحة. في اإلجابات، فجميع المعممات
 
 
 
 
 
 
 



 م0202 أبريل(    7عدد  )                                         .........          ثالثي استخدام الفيديو أثر

                                               Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)- 277 

- 

 

 (: اعزجبثبد عؤاي اٌىىاوت اٌذاخٍُخ ثبٌٕغجخ ٌغٕىاد اٌخجشح12-4)جذوي 
 روش اٌىىاوت اٌذاخٍُخ اٌّفهىَ

 اٌخجشح

 االخزجبس اٌجؼذٌ االخزجبس اٌمجٍٍ

روش وىوجُٓ 

ِٓ اٌىىاوت 

 اٌذاخٍُخ فمط

روش اٌىىاوت 

األسثؼخ 

 اٌذاخٍُخ وبٍِخ

روش اٌىىاوت 

األسثؼخ 

 اٌذاخٍُخ وبٍِخ

 ٌُ رجُت

 0 11 1 10 عٕىاد 5 –ِٓ عٕه 

 ِٓ6- 6 12 0 12 0 

 ِٓ10- 13 . 1 . 0 

 0 31 2 26 اٌّجّىع

 --- 16436 لُّخ ِؼبًِ ِشثغ وبٌ

 --- ..064 ِغزىي اٌذالٌخ

 عجت رغُّخ اٌىىاوت اٌذاخٍُخ اٌّفهىَ

 اٌخجشح
 االخزجبس اٌجؼذٌ االخزجبس اٌمجٍٍ

 ٌُ رجُت أجبثذ ٌُ رجُت أجبثذ

 0 11 3 . عٕىاد 5 –ِٓ عٕه 

 ِٓ6- 6 10 2 12 0 

 ِٓ10- 13 . 0 . 0 

 0 31 5 26 اٌّجّىع

 ---- 26551 لُّخ ِؼبًِ ِشثغ وبٌ

 --- 06.23 ِغزىي اٌذالٌخ

( أعاله عند 34-6مفيوم ذكر الكواكب الداخمية وسبب تسميتيا: يتبين من الجدول )
ذكر الكواكب الداخمية وسبب تسميتيا مع سنوات الخبرة نجد أن قيم  مقارنة صعوبة مفيوم

( وىذا 2.27( وىي أكبر من )45:.2(، )2.6:9مستوى الداللة في االختبار القبمي ىي )
يعني أنو ال يوجد عالقة في استجابات المستجيبات عمى سؤال الكواكب الداخمية تعزى لمخبرة 

ارنة تحسن مفيوم ذكر الكواكب الداخمية وسبب تسميتيا في االختبار القبمي. وبينما عند مق
مع سنوات الخبرة نجد أنو ال يمكن اختبار العالقة لعدم وجود اختالف في اإلجابات، فجميع 

 المعممات أجبن باإلجابة الصحيحة.
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 (: اعزجبثبد عؤاي اٌىىاوت اٌخبسجُخ ثبٌٕغجخ ٌغٕىاد اٌخجشح13-4)جذوي 
 اٌخبسجُخروش اٌىىاوت  اٌّفهىَ

 اٌزخصص

 االخزجبس اٌجؼذٌ االخزجبس اٌمجٍٍ

 وىوجُٓ روش وىوت
روش ثالثخ 

 وىاوت

 روش أسثؼخ

 وىاوت

روش وىوجُٓ ِٓ 

اٌىىاوت 

 اٌخبسجُخ

روش اٌىىاوت 

األسثؼخ اٌخبسجُخ 

 وبٍِخ

 5 –ِٓ عٕه 

 عٕىاد

2 0 0 6 1 10 

 ِٓ6- 6 0 0 2 10 0 12 

 ِٓ10- 13 0 1 1 6 0 . 

 30 1 25 3 1 2 اٌّجّىع

لُّخ ِؼبًِ 

 ِشثغ وبٌ
.6262 16..6 

ِغزىي 

 اٌذالٌخ
0621. 06163 

 عجت رغُّخ اٌىىاوت اٌخبسجُخ اٌّفهىَ

 اٌخجشح
 االخزجبس اٌجؼذٌ االخزجبس اٌمجٍٍ

 ٌُ رجُت أجبثذ ٌُ رجُت أجبثذ

 5 –ِٓ عٕه 

 عٕىاد

. 3 11 0 

 ِٓ6- 6 10 2 12 0 

 ِٓ10- 13 . 0 . 0 

 0 31 5 26 اٌّجّىع

لُّخ ِؼبًِ 

 ِشثغ وبٌ
26551 

--- 

ِغزىي 

 اٌذالٌخ
062.6 

--- 

( أعاله عند 35-6مفيوم ذكر الكواكب الخارجية وسبب تسميتيا: يتبين من الجدول )
مقارنة صعوبة ذكر الكواكب الخارجية وسبب تسميتيا بالنسبة لسنوات الخبرة نجد أن قيم 

( وىذا 2.27( وىي أكبر من );2.49(، ):2.43مستوى الداللة في االختبار القبمي ىي )
استجابات المستجيبات عمى سؤال الكواكب الخارجية تعزى لمخبرة  يعني أنو ال يوجد عالقة في

في االختبار القبمي. وبينما عند مقارنة تحسن ذكر الكواكب الخارجية وسبب تسميتيا يتبين 
أنو ال يوجد عالقة بين مفيوم ذكر الكواكب الخارجية والخبرة في االختبار البعدي ألن مستوى 

(. بينما مفيوم سبب تسمية الكواكب الخارجية ال 2.27)( وىو أكبر من 3;2.5الداللة )
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يمكن اختبار العالقة لعدم وجود اختالف في اإلجابات، فجميع المعممات أجبن باإلجابة 
 الصحيحة.

 (: اعزجبثبد عؤاي سعُ إٌظبَ اٌشّغٍ ثبٌٕغجخ ٌغٕىاد اٌخجشح14-4جذوي )

ٔىع 

 االخزجبس
 اٌخجشح

 سعُ إٌظبَ اٌشّغٍ

ٌُ َىٓ 

هٕبن 

وىوت 

ثّىضؼه 

 اٌصذُخ

وجذد 

أسثغ 

وىاوت 

ػًٍ األلً 

ِشرجخ 

دغت 

ِىضؼهب 

ػٓ 

 اٌشّظ

وجذد 

خّغخ 

وىاوت 

ػًٍ األلً 

ِشرجخ 

دغت 

ِىضؼهب 

ػٓ 

 اٌشّظ

وجذد 

عزخ 

وىاوت 

ػًٍ األلً 

ِشرجخ 

دغت 

ِىضؼهب 

ػٓ 

 اٌشّظ

وجذد 

عجؼخ 

وىاوت ػًٍ 

األلً ِشرجخ 

دغت 

ِىضؼهب 

 ػٓ اٌشّظ

وجذد جُّغ 

اٌىىاوت 

ٍ ِشرجخ ف

ِىضؼهب 

اٌصذُخ 

دغت لشثهب 

وثؼذهب ػٓ 

 اٌشّظ

االخزجبس 

 اٌمجٍٍ

 . 0 1 2 0 0 عٕىاد 5 –ِٓ عٕه 

 ِٓ6- 6 0 1 0 0 1 10 

 ِٓ10- 13 1 0 0 0 1 6 

 24 2 1 2 1 1 اٌّجّىع

لُّخ ِؼبًِ ِشثغ 

 وبٌ

116234 

 06340 ِغزىي اٌذالٌخ

ٔىع 

 االخزجبس
 اٌخجشح

ٌُ َىٓ 

هٕبن 

وىوت 

ثّىضؼه 

 اٌصذُخ

وجذد 

أسثغ 

وىاوت 

ػًٍ األلً 

ِشرجخ 

دغت 

ِىضؼهب 

ػٓ 

 اٌشّظ

وجذد 

خّغخ 

وىاوت 

ػًٍ األلً 

ِشرجخ 

دغت 

ِىضؼهب 

ػٓ 

 اٌشّظ

وجذد 

عزخ 

وىاوت 

ػًٍ األلً 

ِشرجخ 

دغت 

ِىضؼهب 

ػٓ 

 اٌشّظ

وجذد 

عجؼخ 

وىاوت ػًٍ 

األلً ِشرجخ 

دغت 

ِىضؼهب 

 ػٓ اٌشّظ

وجذد جُّغ 

اٌىىاوت 

ِشرجخ فٍ 

ِىضؼهب 

اٌصذُخ 

غت لشثهب د

وثؼذهب ػٓ 

 اٌشّظ

االخزجبس 

 اٌجؼذٌ

 10 0 1 0 0 0 عٕىاد 5 –ِٓ عٕه 

 ِٓ6- 6 0 0 0 0 0 12 

 ِٓ10- 13 0 0 0 0 0 . 

 30 0 1 0 0 0 اٌّجّىع

لُّخ ِؼبًِ ِشثغ 

 وبٌ

16..6 

 06361 ِغزىي اٌذالٌخ

( أعاله عند مقارنة صعوبة رسم النظام 36-6رسم النظام الشمسي: يتبين من الجدول )
الشمسي بالنسبة لسنوات الخبرة نجد أن قيمة مستوى الداللة في االختبار القبمي ىي 
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( وىذا يعني أنو ال يوجد عالقة في استجابات المستجيبات عمى 2.27( أكبر من )2.562)
تعزى لمخبرة في االختبار القبمي. بينما عند مقارنة تحسن رسم سؤال الرسم لمنظام الشمسي 

النظام الشمسي بالنسبة لسنوات الخبرة نجد قيمة مستوى الداللة في االختبار البعدي 
( وىذا يعني أنو ال يوجد عالقة في استجابات المستجيبات عمى 2.27( أكبر من )3;2.5)

 ختبار البعدي.سؤال الرسم لمنظام الشمسي تعزى لمخبرة في اال
وعميو يظير عدم وجود عالقة بين صعوبة غالبية المفاىيم العممية وتحسنيا وسنوات 
الخبرة في تدريس المقرر. ما عدا مفيوم "القمر يدور حول كوكب"، فقد وجد عالقة معنوية 
وقوية بين صعوبة ىذا المفيوم وسنوات الخبرة. مما يعني أن المعممات الالتي سنوات الخبرة 

تعريف القمر حيث ربطن دوران القمر  في سنوات( يجدن صعوبة 7-3ديين قميمة )بين ل
 .حول األرض ولم يكن لديين إلمام كافي بوجود أقمار تدور حول كواكب أخرى بخالف األرض

(السؤال الثالث:" ما أثر استخدام تقنية الفيديو ثالثي االبعاد في تحسين مفاىيم عمم الفمك 5
 العموم في المرحمة االبتدائية؟" لدى معممات مقرر

 ولإلجابة عن ىذا السؤال تم اختبار الفرضية التالية والتي تنص عمى:
 مادة العموم في المرحمة االبتدائيةيوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات معممات 

طبيق لدييم لصالح التاستخدام الفيديو ثالثي االبعاد في تحسين مفاىيم عمم الفمك قبل وبعد 
 البعدي.

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، 
استخدام تقنية قبل وبعد تطبيق  مادة العموم في المرحمة االبتدائية وقيمة )ت( لدرجات معممات

، وقد تم اختبار مدى صحة ىذا الفرض الفيديو ثالثي االبعاد في تحسين مفاىيم عمم الفمك
 Pairedباستخدام اختبار " ت " لممجموعة الواحدة ذات القياس القبمي والبعدي "اختبار" ت" 

Samples Test   ( لممجموعات المرتبطة"، من خالل برنامج(SPSS  وقد اسفرت نتائج
 تطبيق االختبار عن النتائج التالية:
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 ٌٍّجّىػبد اٌّزشاثطخPaired Samples Test"د"(: ٔزبئج اخزجبس 15-4)جذوي 

اٌّفبهُُ اٌؼٍُّخ ٌذي ِؼٍّبد ِبدح اٌؼٍىَ فٍ اخزجبس لُبط ثُٓ ِزىعط دسجبد ٌّؼشفخ اٌفشوق 

 اعزخذاَ رمُٕخ اٌفُذَى ثالثٍ االثؼبدرطجُك اٌّشدٍخ االثزذائُخ لجً وثؼذ 
اٌزطجُ اٌّمُبط

 ق
 اٌؼذد

اٌّزىعط 

 اٌذغبثٍ

االٔذشاف 

 اٌّؼُبسٌ
 لُّخ )د(

 اٌذالٌخ

Sig. 

ِغزىي 

 اٌذالٌخ

اجّبٌٍ دسجبد 

اخزجبس لُبط 

اٌّفبهُُ اٌؼٍُّخ 

 ٌذي اٌّؼٍّبد

 اٌمجٍٍ

31 

1.665 4611 
11612 0601 

داٌخ ػٕذ 

 ِغزىي

(0605) 
 اٌجؼذٌ

2565. 36.1 

( 2.27(أعاله الى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )37-6يشير الجدول )
مادة العموم في المرحمة االبتدائية معممات البعدي( لدى -بين متوسط درجات التطبيقين)القبمي
( وىي 2.23)sigالداللة مستوى ( كما بمغت قيمة 33.34حيث بمغت قيمة ت المحسوبة =)

( وبذلك فيي دالة احصائيًا مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 2.27أقل من )
 المفاىيم العممية لدى المعمماتفي القياس القبمي و القياس البعدي في درجات اختبار قياس 

، ومن خالل المتوسطات الحسابية الموضحة بالجدول أعاله يتبين أن الفروق لصالح 
، حيث بمغ  متوسط درجات  استخدام تقنية الفيديو ثالثي االبعاد(البعدي )بعد تطبيق التطبيق 

 استخدام تقنية الفيديو ثالثي االبعادبعد تطبيق المفاىيم العممية لدى المعممات اختبار قياس 
لدى المعممات المفاىيم العممية ( ، في حين متوسط درجات اختبار قياس ;4من  :47.7)

مما يدل عمى ارتفاع ( ، ;4من  39.87) خدام تقنية الفيديو ثالثي االبعاداستقبل تطبيق 
 .استخدام تقنية الفيديو ثالثي االبعادلدى المعممات بعد تطبيق تحسن المفاىيم العممية 

-6ويظير ذلك أيضًا في استجابات المعممات في االختبار القبمي والبعدي كما في جدول )
38( ،)6-39:) 
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 (: أِثٍخ ٌزؼشَف ِفهىَ اٌمّش16-4)جذوي 
سِض 

 اٌّؼٍّخ

ٔىع 

 االخزجبس

 اٌذسجخ اعزجبثخ اٌّؼٍّخ

 

 

 

 

12 

االخزجبس 

 اٌمجٍٍ

 

 

 

1 

االخزجبس 

 اٌجؼذٌ
 

 

 

2 

(، فإنو من المالحظ أن معممة 38-6عند النظر إلى عينة استجابات المعممة في الجدول )
بسبب اقتصار اإلجابة  3عمى درجة  تخصص دبموم عام خبرة سنة واحدة حصمت 34رقم 

عمى أن القمر يدور حول األرض في االختبار القبمي، وحصمت عمى درجة كاممة في االختبار 
البعدي عندما ربطت دوران القمر حول الكواكب مع ذكر عدد األقمار وذكر الكواكب التي ليس 

 يوم لدييا.ليا أقمار مما يوضح أثر الفيديو الثالثي األبعاد في تحسين المف
 (: أِثٍخ ٌشعُ اٌىىاوت فٍ إٌظبَ اٌشّغٍ.1-4جذوي )

سِض 

 اٌّؼٍّخ

ٔىع 

 االخزجبس

 اٌذسجخ اعزجبثخ اٌّؼٍّخ

 

 

 

22 

 

االخزجبس 

 اٌمجٍٍ

 

 

5 

 

االخزجبس 

 اٌجؼذٌ

 

 

. 

(، فإنو من المالحظ أن 39-6عند النظر إلى عينة استجابات المعممات في الجدول )
فقط  7بسبب رسم  7تخصص لغة عربية خبرة سنة واحدة حصمت عمى درجة  44معممة رقم 

من الكواكب وال يوجد إلمام بالثالث الكواكب الخارجية األخرى في االختبار القبمي، وحصمت 
م الكواكب جميعيا بالترتيب مع مراعاة الخصائص واألحجام عمى درجة كاممة حيث تم رس

الفعمية ورسم حزام الكويكبات الفاصل بين الكواكب الداخمية والخارجية في االختبار البعدي مما 
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يوضح أثر الفيديو الثالثي األبعاد في تحسن اإلجابة لدييا. وعميو يتم قبول الفرض الذي 
بين متوسطي درجات معممات مادة العموم في المرحمة  ينص عمى أنو يوجد فرق دال إحصائياً 

االبتدائية قبل وبعد استخدام الفيديو ثالثي االبعاد في تحسين مفاىيم عمم الفمك لدييم لصالح 
 التطبيق البعدي.
 :حجم التأثير

استخدام تقنية الفيديو ثالثي االبعاد( في تطبيق لمعرفة حجم تأثير المتغير المستقل )
مادة العموم في  معمماتإحداث الفرق الحاصل لممتغير التابع )تحسين المفاىيم العممية لدى 

 المرحمة االبتدائية(، استخدم مربع إيتا من قيمة )ت( المحسوبة كما يمي:

 
 ( لُّخ "د"، ودجُ اٌزأثُش.1-4)جذوي 

 اٌّمُبط
 لُّخ 

 " د"

 لُّخ 

د" 
2

" 
 دجُ اٌزأثُش "2لُّخ "

اجّبٌٍ دسجبد اخزجبس لُبط 

 اٌّفبهُُ اٌؼٍُّخ ٌذي اٌّؼٍّبد
 وجُش جذا 06.0 123656 11612

المفاىيم إلجمالي درجات اختبار قياس المحسوبة  2يبين الجدول السابق أن قيمة 
استخدام تطبيق (، مما يشير إلى أن )المتغير المستقل( وىو 2:.2العممية لدى المعممات )

تحسين في )المتغير التابع ( وىو >( 2:بنسبة تأثير )يؤثر  تقنية الفيديو ثالثي االبعاد
المفاىيم العممية األكثر صعوبة لدى معممات مادة العموم في المرحمة االبتدائية وىي نسبة 

 مرتفعة تقع في نطاق حجم التأثير الكبير لمستويات حجم التأثير سالفة الذكر.
 تفسٌر نتائج البحث ومناقشتها:

ما العالقة بين صعوبة مفاىيم عمم الفمك  تفسير ومناقشة نتائج السؤال األول: "
 ؟" وتحسنيا لدى معممات مقرر العموم في المرحمة االبتدائية وبين التخصص

جاءت نتائج السؤال لتوضح عدم وجود عالقة بين صعوبة المفاىيم العممية وتحسنيا وبين 
سواًء بنتائج االختبار القبمي او البعدي الذي أجري عمى المعممات افراد عينة  التخصص

يدور -الدراسة من التخصصات المختمفة، وىذه المفاىيم ىي )الشمس نجم متوسط الحجم 



 م0202 أبريل(    7عدد  )                                         .........          ثالثي استخدام الفيديو أثر

                                               Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)- 277 

- 

 

الكوكب جرم  –حول الشمس الكواكب واألقمار والكويكبات ومادة المذنبات والشيب والنيازك 
تتشابو الكويكبات والكواكب كالىما  -القمر جسم سماوي-الكوكب يدور حول نجم -ضخم

رسم الكواكب في النظام  –ترتيب الكواكب الخارجية  -ترتيب الكواكب الداخمية -أجرام صخرية
أنو   (Korur,2015 )كوريرالشمسي بالترتيب ووفق األحجام الفعمية( وىذا يتفق مع دراسة 

توجد مفاىيم عممية صحيحة لدى معممي قبل الخدمة مثل ) الشمس ىي نجمة، طبيعة 
الضوء الوارد من النجوم، ترتيب الكواكب الداخمية( وتختمف مع دراسة بيبرس  

Baybars,2018) والتي ذكرت وجود مفاىيم خاطئة في رسم النظام الشمسي عند معممي )
 قبل الخدمة. 

يم الصعبة لدى المعممات ومدى تحسنيا بالنسبة لمتخصص ظير كما عند تحميل المفاى
وجود عالقة معنوية متوسطة بين مفيوم الشمس تشع ذاتيًا والتخصص في االختبار البعدي. 
ان التغير الممحوظ في نتائج االختبار البعدي في مستوى معرفتين وفيمين لطبيعة الشمس 

ة تؤدى الى انبعاث ضوء وحرارة شديدة بعد وأنيا تحتوي بداخميا عمى غازات مشتعمة ممتيب
 Allen, Eagleison, & deألين وآخرون )المعالجة التجريبية، وىذا تتفق مع دراسة 

Ribaupierre,2016 والمطبقة عمى طالبات الطب في عمم التشريح العصبي والقدرة )
وجود فروق  المكانية لممعمومات التي يصعب الوصول إلييا أثناء تشريح الجثث وقد أثبتت

 ذات داللة إحصائية لمطالب الذين تعمموا بطريقة الفيديو ثالثي األبعاد.
بالنسبة لمتخصص وأيضا ظير أثناء تحميل المفاىيم الصعبة لدى المعممات ومدى تحسنيا 

وجود عالقة معنوية متوسطة بين مفيوم سبب تسمية الكواكب الداخمية والتخصص في 
عممات تخصص عموم أجبن إجابة صحيحة بينما خمس معممات االختبار القبمي حيث جميع م

من التخصصات األخرى والدبموم لم يجبن اإلجابة الصحيحة، وتفسير ذلك ان ىناك صعوبة 
كبيرة لدى التخصصات االخرى غير تخصص العموم في استيعاب المفيوم والتوصل الى تفسير 

سم. كما ان معممات العموم من عممي لسبب تسمية الكواكب القريبة من الشمس بيذا اال
التخصصات األخرى والدبموم لم يكن لديين تفسيرات كاممة عن اسباب التسمية بالمقابل 
لديين بعض التفسيرات القميمة فقط منيا انيا كواكب صمبة، صغيرة الحجم، تدور بسرعة كبيرة 

 حول الشمس.
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نيا بالنسبة لمتخصص وجود وأظيرت النتائج أيضًا عند تحميل المفاىيم الصعبة ومدى تحس
عالقة متوسطة بين مفيوم سبب تسمية الكواكب الخارجية والتخصص في االختبار القبمي 
حيث جميع معممات تخصص عموم أجبن إجابة صحيحة وخمس معممات من التخصصات 
األخرى والدبموم لم يجبن اإلجابة الصحيحة، وتفسير ذلك ان ىناك صعوبة كبيرة لدى 

خرى غير العموم في استيعاب المفيوم والتوصل الى تفسير عممي لسبب التخصصات اال
تسمية الكواكب البعيدة من الشمس بيذا االسيم، كما ان معممات العموم من التخصصات 
األخرى والدبموم  لم يكن لديين تفسيرات شاممة متعمقة بطبيعة الكواكب الخارجية، بالمقابل 

كب كبيرة الحجم، مكونة من غازات، تدور حول الشمس لديين معمومات بسيطة مثل انيا كوا
لين وكوسيربسرعة بطيئة جدا   &,Korur,Enil) وىذا يتفق مع دراسة كورير وا 

Gocer,2016) والتي ذكرت وجود ضعف في معرفة خصائص الكواكب في النظام الشمسي
 لدى المتعممين.

واكب الداخمية والخارجية تتفق النتيجة السابقة في وجود ضعف في مفيوم سبب تسمية الك
( التي توصمت الى انو توجد 4239وأنو يعود لمتخصص مع نتيجة دراسة العمري وآخرون )

فروق ذات داللة إحصائية بين طمبة التربية العممية تخصص معمم صف تعود لنوع تخصص 
درس الثانوية العامة لصالح طالب الفرع العممي مقارنة بزمالئيم في فرع أدبي وضرورة من ي

 العموم أن يكون تخصص عممي.
السؤال الثاني: " ما العالقة بين صعوبة مفاىيم عمم الفمك نتائج تفسير ومناقشة 

وتحسنيا لدى معممات مقرر العموم في المرحمة االبتدائية وبين سنوات الخبرة في 
 تدريس المقرر؟"

جاءت نتائج السؤال لتوضح عدم وجود عالقة بين غالبية المفاىيم العممية الصعبة وبين 
عدد سنوات الخبرة لدى المعممات سواء باالختبار القبمي او البعدي الذي اجري عمى المعممات 
افراد عينة الدراسة وىذا ما تفردت بو ىذه الدراسة عمى حد عمم الباحثتان حيث أوصت عدة 

قة معرفة أثر سنوات الخبرة في إجابات معممي المرحمة االبتدائية مثل دراسة دراسات ساب
 .(Kiroglu,2015كيركمو)
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كما عند تحميل المفاىيم الصعبة لدى المعممات ومدى تحسنيا بالنسبة لمسنوات الخبرة ظير 
ر عالقة قوية بين مفيوم "القمر يدور حول كوكب" والخبرة في االختبار القبمي حيث عشوجود 

سنوات  وجد  7-3معممات من بين إحدى عشرة معممة من الذين سنوات الخبرة لديين من 
لديين قصور في تعريف القمر حيث ربطن دوران القمر حول األرض ولم يكن لديين إلمام 
كافي بوجود أقمار تدور حول كواكب أخرى بخالف األرض، ويمكن تفسير ذلك الى انين 

وربما  لم يحصمن عمى دورات تدريبية تأىيمية سابقة في ىذا  معممات عموم ذوي خبرة قميمة
( والتي طبقت عمى معممي المرحمة Kiroglu,2015الموضوع وىذا يتفق مع دراسة كيركمو)

االبتدائية والتي ذكرت وجود قصور لدى المعممين في معرفة وجود أقمار تدور حول الكواكب 
 األخرى.

: ما أثر استخدام تقنية الفيديو ثالثي االبعاد في تفسير ومناقشة نتائج السؤال الثالث
 تحسين مفاىيم عمم الفمك لدى معممات مقرر العموم في المرحمة االبتدائية؟"

توصمت النتائج الى وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات معممات مقرر العموم 
ثالثي االبعاد في تحسين مفاىيم في المرحمة االبتدائية قبل وبعد تطبيق استخدام تقنية الفيديو 

 عمم الفمك لصالح التطبيق البعدي ".
ويمكن تفسير ذلك بان تعَرض معممات العموم عمى تقنية الفيديو ثالثي االبعاد قد ادى الى 
زيادة معرفتين بالمفاىيم العممية الصعبة التي عرضت عميين من خالل االختبار القبمي، حيث 

األبعاد يساعد المتعمم في استبقاء المعمومات ويساعد في توضيح ان تقنية الفيديو الثالثي 
عالقات المفاىيم وتسمسل األفكار وترابطيا ، كما يعمل عمى تيسر فيم المتعمم لمعالقات التي 
تربط النظام الشمسي ببعضو وحركة الكواكب واألقمار واألجرام حول الشمس)شمس الدين 

استخدام أكثر من حاسة في التعمم، فالفيديو يخاطب  ( ، كما انو يساعد المتعمم عمى4236،
حاستي السمع والبصر، ويوفر عنصر الحركة وتنقل الخبرات من األماكن التي يصعب عمى 
المتعمم ارتيادىا فتمكنو من تخطي عالم الواقع إلى عالم الخيال، ويساعد عمى إدراك المفاىيم 

 (.;422 وربط الخبرات المفظية بالخبرات المرئية )صبري،
التي  (Turk & Kalkan,2015) اتفقت النتيجة السابقة مع نتيجة دراسة ترك وكالكن

توصمت الى أن تدريس المفاىيم الفمكية في بيئة القبة السماوية أكثر فعالية من بيئة الفصول 
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التي  (Cakiroglu &Yilmaz,2017)ومع نتيجة دراسة ككروجمو ويمماز  الدراسية،
مفاىيم حول وحدات الكمبيوتر األساسية لممجموعة التجريبية مقارنة توصمت الى تحسن ال

بالمجموعة الضابطة ويعود ذلك إلى عدة عوامل ساعدت عمى ذلك منيا عرض الفيديو 
 الثالثي األبعاد والقدرة عمى التحكم في التشغيل واإليقاف لمفيديو.

طالبات تقنيات  ( المطبقة عمى4239وكذلك تتفق مع نتيجة دراسة دسوقي وآخرون )
التعميم لمعرفة االختالف بين العرض العادي والعرض بتقنية الفيديو الثالثي األبعاد وقد أثبتت 
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة المستخدمة لمفيديو الثالثي األبعاد 

 في درجات ميارات التفكير البصري.
المطبقة عمى طالبات كمية التربية تقنيات ( 4235كما تتفق مع نتيجة دراسة عقل )

التعميم والتي تقيس فاعمية برنامج ثالثي األبعاد في تنمية ميارات استخدام أجيزة العرض 
والتي أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة المتعممة بطريقة 

 البرنامج الثالثي األبعاد.
لممعممات عمى سؤال مفتوح يسأل عن أثر الفيديو في تحسين وقد احتوى االختبار البعدي 

المفاىيم لديين جميع الفئة المستيدفة أجبن انو ساىم الفيديو الثالثي االبعاد في تحسين 
المفاىيم لديين وذكرت احداىن انو كان ىناك وضوح أللوان الكواكب وخصائصيا واحجاميا 

ى انو ربط المعمومة بالصورة ووثق المعمومات ومعرفة عدد األقمار لمكواكب بينما ذكرت أخر 
في اذىانين وذكرت ثانية انو قرب المفاىيم بشكل أجمل وجذب االنتباه وذكرت احدى 

 المعممات انو استفادت في معرفة ترتيب واشكال الكواكب.
ويتفق رأي المعممات مع نظرية برونر التي ذكرت أن المتعمم يستطيع إدراك خصائص 

باستخدام شرائح وشفافيات وأفالم وغيرىا من  مم التصويري)عرض محتوىاألشياء بالتع
، ومع دراسة صالح المعينات البصرية التي تخدم من ُيدرسون الميارات والمفاىيم المركبة(

( التي تطرقت لمزايا الفيديو ثالثي األبعاد  أنو يساعد عمى استيعاب 4238وآخرون )
( ان الفيديو ثالثي :423دراسة حسن ومحمد)المعمومات بصورة حقيقية مجسمة، ومع 

( 4238األبعاد يستحوذ انتباه المشاىد ويكسبو خبرة عالية، ودراسة معروف وسميمان ومرواد)
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( أنو يساعد عمى استكشاف المفاىيم مما يظير فيم أعمق ليا 4239ودراسة الزىراني)
 وتثبيتيا في ذىن المتعمم.

حصائيًا بين متوسطات درجات معممات مادة العموم أسفرت النتائج إلى وجود فروق دالة إ
في المرحمة االبتدائية قبل وبعد تطبيق استخدام تقنية الفيديو ثالثي االبعاد لصالح التطبيق 

في تحسين المفاىيم العممية لديين والمتعمقة بعمم الفمك. . وكان أثر ىذه التقنية كبير البعدي
صائية بين معظم المفاىيم العممية الصعبة والتي بينما أظيرت النتائج عدم وجود فروق اح

 كانت تحت نطاق ىذه الدراسة وتحسنيا وبين سنوات الخبرة والتخصص لممعممات.
 التوصٌات: 7-7

 في ضوء نتائج الدراسة التي تم التوصل إلييا ومناقشتيا وتفسيرىا توصي الباحثتان بما يمي:
ت مقرر العموم في مجال تخصصين ضرورة تحسين المفاىيم العممية الصعبة لمعمما .3

 ألنيا تساعد عمى تنظيم الخبرة العقمية، وأداة من أدوات التنظيم االستقصائي لديين.
االعتماد عمى طريقة استكشاف األفكار العممية لكي يكون فيم المفاىيم العممية أكثر  .4

 الطالبات.أواًل ثم إنتاجية لممعممات 
لمعممات مقرر العموم بشكل دوري في عمم الفمك تكثيف الدورات التدريبية النوعية  .5

 واستخدام مواد تعميمية ثالثية األبعاد في التدريب.
تطبيق مقاطع الفيديو الثالثية األبعاد في معالجة المفاىيم الخاطئة التي قد تكون بأذىان  .6

 معممات مقرر العموم عن األجرام السماوية وعالقتيا ببعضيا البعض.
لثالثية األبعاد في تدريس الطالبات حيث يساعد عمى اكتساب توظيف الفيديوىات ا .7

 المفاىيم بصورة واقعية وبقاء أثر التعمم لديين.
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 المقترحات: 7-7

في ضوء نتائج الدراسة الحالية، ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع 
 الدراسة، تقترح الباحثتان ما يمي:

مستقبمية عن المفاىيم العممية الصعبة والمتشعبة باستخدام أفالم الفيديو، إجراء دراسات  -
التي تتميز باإلبيار والتقنية العالية، مما قد يعزز من اكتساب ىذه المفاىيم لدى معممات 

 مقرر العموم ومن ثم الطالبات.
ائي واستيعاب اجراء دراسات مستقبمية عن دور الفيديوىات الثالثية األبعاد في التعمم البن -

المفاىيم المجردة التي عمى نمط تسمسمي في الدراسة من المرحمة االبتدائية إلى التعميم 
 العالي.

اجراء دراسات مستقبمية عن أثر الفيديوىات الثالثية األبعاد في تحسين التحصيل العممي  -
 لدى الطالبات في مقررات أخرى.
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  المراجع
 طرائق تدريس العموم )مفاىيم (.3122اهلل خميس والبموشي، سميمان محمد )أمبوسعيدي، عبد 

 األردن: دار المسيرة لمنشر والتوزيع. -(. عمان3)ط. وتطبيقات عممية(      
 المنشورة في الدوريات التربوية العربية « تعميم العموم»(. اتجاىات مقاالت :312األيوبي، زلفاء. )  

 ,91( 45) .ةومقارنتيا مع االتجاىات العالمي 3126-3122" خالل أعوام المتوافرة في "شمعة     
(Arabic Arab Journal of Sociology,   

الدسوقي، محمد إبراىيم، موسى، مصطفى كمال رمضان، دسوقي، وليد محمد عبد الحميد، وخميفة،  
بنظام العرض (. معايير انتاج األفالم التعميمية ثالثية االبعاد 3127زينب محمد حسن. )

دراسات وبحوث: الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية، -تكنولوجيا التربية .األحادي/المجسم
 مسترجع من316-339(،39)

http://search.mandumah.com/Record/844309 
استخدام الرسوم المتحركة ثنائية وثالثية األبعاد في اكتساب (. أثر 3128الزىراني، أمل مسفر صالح. )

المجمة الدولية لمعموم التربوية والنفسية:  .بعض المفاىيم الكيميائية لدى طالبات المرحمة الثانوية
 مسترجع من- 56. 24(، :المؤسسة العربية لمبحث العممي والتنمية البشرية، )

http://search.mandumah.com/Record/851901 
(. االستراتيجيات الحديثة في طرق تدريس العموم )المفاىيم، المبادئ، 3125السامرائي، نبيية صالح. )

 األردن: دار المناىج لمنشر والتوزيع. -(. عمان2التطبيقات( )ط.
( القاىرة: دار الكتاب 2ط.مدخل إلى تدريس العموم )( 3129السعدني، عبد الرحمن وعودة، ثناء. )

 .الحديث
(. مستوى فيم طمبة التربية العممية 3128العمري، عمي عبداليادي، نوافمة، وليد، و العمري، وصال. )

مجمة  .في تخصص معمم الصف لممفاىيم العممية الواردة في كتب عموم الصفوف الثالثة األولى
العممي  شئون البحث -الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية: الجامعة اإلسالمية بغزة 

 مسترجع من .171 - 267،  4، ع36والدراسات العميا، مج
http://search.mandumah.com/Record/829996 

(. العوامل الثقافية التي تؤثر في تعمم المفاىيم العممية لدى :312الغامدي، أماني والمغربي، ريم. )
المرحمة االبتدائية بمدينة تالميذ المرحمة االبتدائية من وجية نظر معممي ومعممات العموم 

  https://platform.almanhal.com/Details/Article/126630النعيرية.، )المنيل(

http://search.mandumah.com/Record/844309
https://platform.almanhal.com/Details/Article/126630
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 (. الرياض: مكتبة العبيكان.2)ط. تدريس العموم تأصيل وتحديث (:::2المحيسن، إبراىيم. )
(. التفاعل بين نمط عرض الرسومات ثالثية األبعاد وأسموب 3125، رجب السيد عبد الحميد. )المييي

التحكم فييا في برامج الكمبيوتر التعميمية وأثره عمى التحصيل وتصويب التصورات الخطأ 
المؤتمر العممي الرابع عشر: تكنولوجيا التعميم  لممفاىيم العممية لدى طالب المرحمة الثانوية.

 .8تدريب اإللكتروني عن بعد وطموحات التحديث في الوطن العربي، وال
(. دور إعدادات الكاميرا في خبرة االنغماس أثناء مشاىدة السينما 3129حسن، مريم، ومحمد، محمد. )

مجمة العمارة والفنون والعموم اإلنسانية: الجمعية العربية لمحضارة والفنون اإلسالمية،  .المجسمة
مسترجع  .514 - 5:8،  23ع

  http://search.mandumah.com/Record/923903من
في  3122لسنة  TIMSS(. تحميل نتائج التقييمات الدولية3125حكيمة ،صميدة، و غريس ،نجوى .)

 (.:21، )ربية والثقافة والفنون المنظمة العربية لمتالدول العربية،
 (. عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع. 3)ط. تعمم العموم لمجميع .(3119خطابية، عبد اهلل )

دسوقي، وليد محمد عبد الحميد، موسى، مصطفى كمال رمضان، خميفة، زينب محمد حسن، والدسوقي، 
مجسم الرؤية( لفيمم  -الرؤية (. أثر اختالف نظام العرض )أحادي 3128محمد إبراىيم. )

تعميمي ثالثي األبعاد في تنمية ميارات التفكير البصري وحل المشكالت لدى طالب تكنولوجيا 
مركز تطوير التعميم  -كمية التربية  -دراسات في التعميم الجامعي: جامعة عين شمس  .التعميم

 مسترجع من .717- 6:3، 48الجامعي،
http://search.mandumah.com/Record/861811 

األردن: الجنادرية لمنشر -(. عمان2)ط. أصول وطرائق تدريس العموم .(3121سبيتان، فتحي ذياب. )
   والتوزيع.

(. عمان: دار 2)ط. طرق تدريس العموم معالجة تطبيقية معاصرة (:311سالمة، عادل )  
 الثقافة لمنشر والتوزيع.

بعض -الوسائل الممموسة-الوسائل التعميمية المطورة )المفاىيم(. 3125شمس الدين، فيصل ىاشم. )
  مصر: شمس لمنشر واالعالم.-(. القاىرة2( )ط.وسائل التعميم االلكتروني -أشكال الوسائل

(. تطوير جوده 3127يد، لميس حميدي. )صالح، نيفين عبد العزيز، الفقي، محمود صالح، وسع
تصميم الوسائط التعميمية في مرحمو التعميم األساسي باستخدام تقنيات الرؤية الثالثية االبعاد 

(Arabic)..1,8. AmeSea International Journal,         

http://search.mandumah.com/Record/923903
http://search.mandumah.com/Record/861811
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(. مصر: سمسمة 2)ط. . من الوسائل التعميمية إلى تكنولوجيا التعميم(:311صبري، ماىر اسماعيل. )
 الكتاب الجامعي العربي.

 (. تراث العرب العممي في الرياضيات والفمك. الجيزة:3129طوقان، قدري حافظ، ورمضان، مدحت. )
 http://search.ebscohost.com/login.aspx? Retrieved وكالة الصحافة العربية

from direct=true&db=nlebk&AN=2044578&site=eds-live 
لمجمس الوطني السمبيات وااليجابيات، عالم المعرفة، ا -(. عصر الصورة3116الحميد شاكر. )عبد 

 .257(، ص422، الكويت، )لمثقافة والفنون واآلداب
(. فاعمية برنامج ثالثي األبعاد في تنمية ميارات استخدام أجيزة العرض لدى 3124عقل، مجدي. )

 The Effectiveness of 3d Program in Developing the = طالبات كمية التربية
Skills of Using Presentation Devices by the Student of Education 
Facu>lty. (2013). IUG Journal of Educational and Psychological 
Studies, (4), 157, https://doi-

org.sdl.idm.oclc.org/10.12816/0013544. 
مصر:  -(. القاىرة4)ط.اإلحصاء الوصفي واالستداللي (.3128)عودة، أحمد والقاضي، منصور 

 مكتبة 
 الفالح لمنشر والتوزيع.         

(."أثر استراتيجية األبعاد السداسية في تعديل 3127عيسى، رمزي عمي، والناقة، صالح أحمد. )
ير. الجامعة التصورات البديمة لممفاىيم العممية لطمبة الصف السابع األساسي بغزة" رسالة ماجست
 اإلسالمية )غزة(، غزة، مسترجع من

http://search.mandumah.com/Record/769100 
(. تكنولوجيا التصوير ثالثي األبعاد ودورىا في التوثيق التراثي 3128محمود، أحمد عبد العظيم. )

مجمة العمارة والفنون والعموم اإلنسانية: الجمعية العربية  .ل الثقافاتلمحضارات اإلنسانية وتباد
 . مسترجع من47-33(، 7لمحضارة والفنون اإلسالمية، )

http://search.mandumah.com/Record/924794 
مجمة الفيزيائية في تدريس العموم وصعوبات تعمميا. )(. أىمية المفاىيم 3125مصطفى، منصور. )

 hmy@-https://docplayer.gr/62966548'-الدراسات والبحوث االجتماعية(
t%60lmh.html-%60wbtws-l%60lwm-tdrys-fy-l%60lmy@-lmfhym 

http://search.mandumah.com/Record/769100
http://search.mandumah.com/Record/924794
https://docplayer.gr/62966548-'hmy@-lmfhym-l%60lmy@-fy-tdrys-l%60lwm-ws%60wbt-t%60lmh.html
https://docplayer.gr/62966548-'hmy@-lmfhym-l%60lmy@-fy-tdrys-l%60lwm-ws%60wbt-t%60lmh.html
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(. برنامج 3127معروف، شيماء صالح زكريا، سميمان، يحيي عطية، ومرواد، عالء عبداهلل أحمد. )

مقترح قائم عمى تكنولوجيا الواقع االفتراضي لتنمية التخيل التاريخي لدى تالميذ الصف األول 
لتربوية لمدراسات االجتماعية، مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية: الجمعية ا .اإلعدادي

 mandumah-https://search-. مسترجع من:281-29(،96)
com.sdl.idm.oclc.org/Record/811116 

 https://www.moe.gov 3141(، التعميم ورؤية المممكة3128وزارة التعميم )
.sa/ar/Pages/vision2030.aspx           

(، ىيئة تقويم التعميم والتدريب تكشف مستوى تحصيل طالب التعميم :312ىيئة تقويم التعميم والتدريب )
  /https://www.eec.gov.saالعام.
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