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Abstract: 

The aim of the research is to conduct an analytical study of 

the extent to which English language teachers employ interactive 

multimedia (videos) in developing English language skills for 

primary school students. And the development of a proposed model 

for the design of interactive multimedia (videos) to develop the 

English language skills of primary school students. The descriptive 

analytical method was relied upon to achieve the research 

objectives. The research sample consisted of (144) female English 

language teachers. A questionnaire consisting of (28) items was 

applied to them. It is distributed over three axes. The first axis was 

devoted to the study of reality and included (10) paragraphs. The 

second axis was devoted to the study of obstacles and included (10) 

paragraphs. The third axis was devoted to developing proposals and 

included (8) paragraphs. The results of the research concluded: that 

the use of interactive multimedia (videos) by English language 

teachers in developing English language skills for primary school 

students came to a medium degree, with an arithmetic mean value of 

(2.08). Reality ranked first with a high degree, as its arithmetic mean 

value reached (2.37). The proposals came in second place with a 

medium degree, with an arithmetic mean value of (1.97). Obstacles 

came third with a medium degree, with an arithmetic mean value of 

(1.89). In light of the results reached, a proposed model for the 

design of interactive multimedia (videos) was developed to develop 

English language skills in the primary stage, consisting of the 

following stages: Analysis stage - planning stage - design and 

production stage - control and final output stage - application and 

publication stage - stage Calendar. 

Keywords: interactive videos - English language skills. 
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 % العدد المؤهل

 8889 128 البكالورٌوس

 1181 16 ماجستٌر

 1 1 دكتوراه

 111 144 اإلجمالً لكامل العٌنة

 % العدد (Yعدد السنوات )

Y  <5 7788 112 سنوات 

5≤ Y  <11 2282 32 سنوات 

Y ≥11 1 1 سنوات 

 111 144 اإلجمالً لكامل العٌنة
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واقع توظٌف الوسائط المتعددة )الفٌدٌو التفاعلً( فً تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة لتنمٌة مهاراتها فً المرحلة 
 االبتدائٌة8

 معامل االرتباط وداللته م معامل االرتباط وداللته م

1 1845* 6 1881** 

2 1861** 7 1884** 

3 1867** 8 1865** 

4 1857** 9 1865** 

5 1861** 11 1874** 
 **1886 معامل االرتباط ككل لهذا المحور

مرحلة معوقات توظٌف الوسائط المتعددة )الفٌدٌو التفاعلً( فً تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة لتنمٌة مهاراتها فً ال
 االبتدائٌة8

 معامل االرتباط وداللته م معامل االرتباط وداللته م

11 1881** 16 1846* 

12 1882** 17 1848** 

13 1886** 18 1865** 

14 1876** 19 1863** 

15 1872** 21 1847* 

 **1894 معامل االرتباط ككل لهذا المحور
فاعلً( فً تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة لتنمٌة مهاراتها فً المرحلة مقترحات توظٌف الوسائط المتعددة )الفٌدٌو الت

 االبتدائٌة8

 معامل االرتباط وداللته م معامل االرتباط وداللته م

21 1885** 26 1891** 

22 1897** 27 1871** 

23 1891** 28 1884** 

24 1895** 
 

25 1887** 

 **1887 معامل االرتباط ككل لهذا المحور
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 المحور
عدد 

 الفقرات
معامل الثبات 
 ألفا كرونباخ

ط المتعددة )الفٌدٌو التفاعلً( فً تدرٌس اللغة المحور األول: واقع توظٌف الوسائ
 اإلنجلٌزٌة لتنمٌة مهاراتها فً المرحلة االبتدائٌة8

11 1885 

المحور الثانً: معوقات توظٌف الوسائط المتعددة )الفٌدٌو التفاعلً( فً تدرٌس 
 اللغة اإلنجلٌزٌة لتنمٌة مهاراتها فً المرحلة االبتدائٌة8

11 1886 

مقترحات توظٌف الوسائط المتعددة )الفٌدٌو التفاعلً( فً تدرٌس  المحور الثالث:
 اللغة اإلنجلٌزٌة لتنمٌة مهاراتها فً المرحلة االبتدائٌة8

8 1895 

 1895 28 االستبانة ككل
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 الفقرة م

ط (1مطلقًا ) (2أحٌانًا ) (3دائًما )
س
المتو

ف  
را

ح
الن

ا

ي
ر
المعٌا

 

ي 
رأ

ال
 

سائد
ال

ب 
رتٌ

الت
 

 % ت % ت % ت

1 

استخدم وسائط 
متعددة )الفٌدٌو 
التفاعلً( أثناء 

درٌسً للغة ت
 اإلنجلٌزٌة8

 4 أحٌانًا 1851 2844 1 1 5586 81 4484 64

2 

أوفر للطالبات 
وسائط متعددة 

)الفٌدٌو 
التفاعلً( تتطلب 
من الطالبة 
التفاعل بكتابة 

الكلمات 
 واألحرف8

 3 دائًما 1851 2856 1 1 4484 64 5586 81

3 

أوظف وسائط 
متعددة )الفٌدٌو 

التفاعلً( 
 لتدرٌبات للطالبة
على نطق 

المفردات 
اإلنجلٌزٌة 

بطرٌقة 
 صحٌحة8

 2 دائًما 1847 2867 1 1 3383 48 6687 96

4 

أوظف وسائط 
متعددة )الفٌدٌو 

التفاعلً( 
تتضمن اإلجابة 
عن أسئلة 
تفاعلٌة من خالل 
استماع الطالبات 

 للنصوص8

 6 أحٌانًا 1832 2811 1 1 8889 128 1181 16
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 الفقرة م

ط (1مطلقًا ) (2أحٌانًا ) (3دائًما )
س
المتو

ف  
را

ح
الن

ا

ي
ر
المعٌا

 

ي 
رأ

ال
 

سائد
ال

ب 
رتٌ

الت
 

 % ت % ت % ت

5 

أوظف وسائط 
متعددة )الفٌدٌو 

التفاعلً( 
تتضمن حوارات 
بٌن األشخاص 
لتعلٌم الطالبات 
أسالٌب الحوار 

 الفعالة8

 5 أحٌانًا 1847 2833 1 1 6687 96 3383 48

6 

أحفز الطالبات 
على المنافسة فً 

ممارسة 
مهاراتهم اللغوٌة 
من خالل 

استخدامً 
لوسائط متعددة 

)الفٌدٌو 
 التفاعلً(8

 4 نًاأحٌا 1851 2844 1 1 5586 81 4484 64

7 

أزود الطالبات 
بوسائط متعددة 

)الفٌدٌو 
التفاعلً( 

مرتبطة بدروس 
اللغة اإلنجلٌزٌة 

 فً منهجهن8

 4 أحٌانًا 1851 2844 1 1 5586 81 4484 64

8 

أحرص على 
انتقى الوسائط 
المتعددة )الفٌدٌو 
التفاعلً( الجذابة 
والتً تثٌر 
دافعٌة الطالبات 

 للتفاعل معها8

 1 دائًما 1842 2878 1 1 2282 32 7788 112

9 

أصمم وسائط 
متعددة )الفٌدٌو 
التفاعلً( بسٌطة 
عند عدم توفر 

فٌدٌوهات 
مناسبة لتنمٌة 
المهارات اللغوٌة 

 لدى الطالبات8

 7 أحٌانًا 1811 2811 1 1 111 144 1 1
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 الفقرة م

ط (1مطلقًا ) (2أحٌانًا ) (3دائًما )
س
المتو

ف  
را

ح
الن

ا

ي
ر
المعٌا

 

ي 
رأ

ال
 

سائد
ال

ب 
رتٌ

الت
 

 % ت % ت % ت

11 

استعٌن ببعض 
الخبراء لتصمٌم 
وسائط متعددة 

)الفٌدٌو 
التفاعلً( تهدف 
إلى تنمٌة 

ت اللغة مهارا
 اإلنجلٌزٌة8

 8 أحٌانًا 1857 1889 2282 32 6687 96 1181 16

 مرتفعة 1843 2837 المتوسط العام للمحور
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 الفقرة م

ط (1مطلقًا ) (2أحٌانًا ) (3دائًما )
س
المتو

ف  
را

ح
الن

ا

ي
ر
المعٌا

سائد 
ي ال

رأ
ال

 

ب
رتٌ

الت
 

 % ت % ت % ت

11 

عدم امتالكً 
مهارات تصمٌم 

الوسائط المتعددة 
 )الفٌدٌو التفاعلً(8

 7 دائًما 1847 1867 1 1 3383 48 6687 96

12 

عدم وجود دورات 
تدرٌبٌة لمعلمات 
اللغة اإلنجلٌزٌة 

على تصمٌم 
الوسائط المتعددة 
)الفٌدٌو التفاعلً( 

معتمدة من قبل 
 الوزارة8

 3 أحٌانًا 1867 2811 2282 32 5586 81 2282 32

13 

قلة توفر وسائط 
متعددة )الفٌدٌو 
التفاعلً( تنمً 
جمٌع مهارات 

 اللغة اإلنجلٌزٌة8

 6 دائًما 1863 1878 3383 48 5586 81 1181 16

14 

قلة توفر فٌدٌوهات 
مناسبة للخصائص 

النمائٌة للطالبات 
بالمرحلة 
 االبتدائٌة8

 5 أحٌانًا 1857 1889 2282 32 6687 96 1181 16

15 

ٌتطلب تصمٌم 
الوسائط المتعددة 
)الفٌدٌو التفاعلً( 
بذل المعلمة الكثٌر 
 من الوقت والجهد8

64 4484 64 4484 16 1181 2833 1867 - 2 
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 الفقرة م

ط (1مطلقًا ) (2أحٌانًا ) (3دائًما )
س
المتو

ف  
را

ح
الن

ا

ي
ر
المعٌا

سائد 
ي ال

رأ
ال

 

ب
رتٌ

الت
 

 % ت % ت % ت

16 

الوسائط المتعددة 
)الفٌدٌو التفاعلً( 

المتوفرة على 
شبكة االنترنت ال 

تنمً مهارات اللغة 
ل اإلنجلٌزٌة بشك

 جٌد8

 8 دائًما 1851 1856 1 1 4484 64 5586 81

17 

عدم وجود خبرة 
كافٌة لدى طالبات 
المرحلة االبتدائٌة 

للتعامل مع 
الوسائط المتعددة 
 )الفٌدٌو التفاعلً(8

 4 دائًما 1832 1889 1 1 1181 16 8889 128

18 

عدم تقبل الطالبات 
للتعلم من خالل 

الوسائط المتعددة 
 علً(8)الفٌدٌو التفا

 9 مطلقًا 1869 1856 5586 81 3383 48 1181 16

19 

توجد مشاكل تقنٌة 
فً بعض الوسائط 

المتعددة )الفٌدٌو 
التفاعلً( ٌمكن أن 

تشتت تركٌز 
 الطالبات8

 5 أحٌانًا 1857 1889 2282 32 6687 96 1181 16

21 

صعوبة تحمٌل 
وارسال بعض 

الوسائط المتعددة 
)الفٌدٌو التفاعلً( 

البات إلى الط
بسبب المشاكل 

 التقنٌة8

 1 أحٌانًا 1847 2833 1 1 6687 96 3383 48

 متوسطة 1856 1889 المتوسط العام للمحور
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 الفقرة م

ط (1مطلقًا ) (2أحٌانًا ) (3دائًما )
س
المتو

ف  
را

ح
الن

ا

ي
ر
المعٌا

 

ي
رأ

ال
 
سائد

ال
ب 

رتٌ
الت

 

 % ت % ت % ت

21 

توفٌر دورات 
تدرٌبٌة لمعلمات 
اللغة اإلنجلٌزٌة 

على تصمٌم 
الوسائط المتعددة 
)الفٌدٌو التفاعلً( 

معتمدة من قبل 
 الوزارة8

 2 أحٌانًا 1842 2822 1 1 7788 112 2282 32

22 

توفٌر وسائط 
متعددة )الفٌدٌو 

التفاعلً( ترتبط 
بدروس اللغة 

اإلنجلٌزٌة 
للمرحلة االبتدائٌة 

مناسبة لتنمٌة 
مهاراتها لدى 

طالبات المرحلة 
 االبتدائٌة8

 3 أحٌانًا 1863 2822 1181 16 5586 81 3383 48

23 

توفٌر برامج 
سهلة التعامل 

لتصمٌم الوسائط 
)الفٌدٌو  المتعددة

التفاعلً( 
بمٌزات تناسب 
لتنمٌة مهارات 

 اللغة اإلنجلٌزٌة8

 1 أحٌانًا 1847 2833 1 1 6687 96 3383 48

24 

تزوٌد المعلمات 
ببعض األدلة 

اإلرشادي 
إلرشادهم إلى 
طرٌقة تصمٌم 

الوسائط المتعددة 
)الفٌدٌو التفاعلً( 

مناسبة لتنمٌة 
مهارات اللغوة 

 اإلنجلٌزٌة8

 6 مطلقًا 1879 1878 4484 64 3383 48 2282 32
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 الفقرة م

ط (1مطلقًا ) (2أحٌانًا ) (3دائًما )
س
المتو

ف  
را

ح
الن

ا

ي
ر
المعٌا

 

ي
رأ

ال
 
سائد

ال
ب 

رتٌ
الت

 

 % ت % ت % ت

25 

تمكٌن المعلمات 
من التواصل مع 
خبٌر مختص فً 

وزارة التعلٌم 
لتزوٌدهم 

بالمعلومات التً 
تساعدهم فً 

تصمٌم الوسائط 
المتعددة )الفٌدٌو 

التفاعلً( 
المناسبة لتنمٌة 

 مهاراتها8 

 8 مطلقًا 1882 1844 6687 96 2282 32 1181 16

26 

من إنشاء موقع 
قبل الوزارة 

لتحفٌز المعلمات 
على نشر 

الوسائط المتعددة 
)الفٌدٌو التفاعلً( 

التً قمن 
بتصمٌمها على 

هذا الموقع 
لتستفٌد منه بقٌة 

 المعلمات8

 7 مطلقًا 1882 1867 5586 81 2282 32 2282 32

27 

تحفٌز المعلمات 
لتصمٌم الوسائط 
المتعددة )الفٌدٌو 
التفاعلً( مادًٌا 

 ومعنوًٌا8

48 3383 48 3383 48 3383 2811 1882 - 5 

28 

توفٌر خبٌرات 
مختصات 

لتصمٌم وسائط 
متعددة )الفٌدٌو 
التفاعلً( لكل 

المناهج الدراسٌة 
تهدف إلى تنمٌة 

مهارات اللغة 
اإلنجلٌزٌة وفق 

 آراء معلماتها8

 4 أحٌانًا 1832 2811 1 1 8889 128 1181 16

 وسطةمت 1864 1897 المتوسط العام للمحور
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 المحور
المتوسط 
 الحسابً

حراف االن
 المعٌاري

درجة 
 االستخدام

 الترتٌب

واقع توظٌف الوسائط المتعددة )الفٌدٌو التفاعلً( فً تدرٌس 
 اللغة اإلنجلٌزٌة لتنمٌة مهاراتها فً المرحلة االبتدائٌة

 1 مرتفعة 1843 2837

معوقات توظٌف الوسائط المتعددة )الفٌدٌو التفاعلً( فً تدرٌس 
 تها فً المرحلة االبتدائٌةاللغة اإلنجلٌزٌة لتنمٌة مهارا

 3 متوسطة 1856 1889

مقترحات توظٌف الوسائط المتعددة )الفٌدٌو التفاعلً( فً 
 تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة لتنمٌة مهاراتها فً المرحلة االبتدائٌة

 2 متوسطة 1864 1897

 متوسطة 1854 2818 المتوسط الحسابً العام
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التحليلمرحلة   

 حتديد خصائص الطالبات ابملرحلة االبتدائية.-
حتديدددد اةاادددة الت ليميدددة للملغدددلل ام التدددرو ال ددداي للدددت ل  م ددد      ميدددة -

 مهارات اللتة اإلجنليزية لدى طالبات املرحلة االبتدائية(.
تلى مهدددددارات اللتدددددة اإلجنليزيدددددة لددددددى طالبدددددات املرحلدددددة دراسدددددة ما ددددد  م ددددد-

 االبتدائية.
درس( الددس سددل   -محدددة دراسددية -حتليددل املددادة الت ليميددة  مدد ه  دراسدد -

 اإلجنليزية. يت    فيذ الفيديل التفاعل  على حمتلا ا لت مية مهارات اللتة

 
 
 
 
 
 
 

التتذية 
 الراا ة

التخطيط مرحلة   

  اريل لتصمي  الفيديل التفاعل  شمل  ذه املرحلة مغ  س
 حتديد األ دا  ال امة ماخلاصة للفيديل التفاعل .-
حتديد املهدارة ام املهدارات اللتدة اإلجنليزيدة الدس سدل  يدت    ميتهدا مد  -

 خالل الفيديل التفاعل .
حتديدددددد الدددددسيم  الدددددذع سددددديت  االعتمددددداد عليددددد     صدددددمي  الفيدددددديل -

 التفاعل .
الددددس سددددل  يتفددددم ها الفيددددديل الت لددددي   حتديددددد ال  اصددددر مامل ددددليت-

عدددد الشاتددات الددس يددم اا يتفددم ها  -م شددمل  اوتددلى الت ليمدد 
 -األدمات التفاعلية -امليزات -اللسائط املت ددة -الفيديل التفاعل 

 طريقة  قدمي التتذية الراا ة(. -اسئلة التقلمي -األنشطة
 حتديد طريقة  قدمي اوتلى مالت قل بني الشاتات.-
 لفري اوتلى الت ليمد  ال  اصدر ماألدمات ماللسدائط املت دددة الالزمدة -

 لتصمي  الفيديل التفاعل .

التصمي  مرحلة 
 ماإلنتاج

 شمل  ذه املرحلة   فيدذ ال د اريل لتصدمي  الفيدديل التفداعل م  تفدم  
 ما يل   

 أتليف الفيديل التفاعل  ابستخداي سي اريل امل د م بًقا..-
 الت ليمية مع اصر عملية الت ل .  صمي  األحداث-
  صمي  اساليم اإلحبار ممااهة التفاعل..-

 

مرحلة الفبط 
 ماإلخراج ال هائ 

يدددت  عدددرو الفيدددديل التفددداعل  علدددى املعدددة مددد  او مدددني املختصدددني -
لألخذ آبرائهد  حدلل مالةمدة الفيدديل التفداعل  لتحقيدا األ ددا  الدس 

 صم  ألال حتقيقها.
عية ب رو الفيديل التفاعل  علدى عي دة اسدتطالعية  طبيا جتربة استطال-

مدد  الفئددة امل ددتهدفة للتحقددا مدد  مغددلح مددا  فددم   مدد  حمتددلى  ددذه 
 الفئة ممدى فاعليت    إاثرة انتبا ه  ماذب انتبا ه .

  ددددديل التصددددمي  مفًقددددا ملقمحددددات او مددددني ممالح ددددة جتددددامب ال ي ددددة -
 االستطالعيةم مإخراا  ابلصلرة ال هائية.

حلة التطبيا مر 
 مال شر

يت  ارسال الفيديل التفاعل  للطالبات عس ملا   التلصل االاتماع  
 ام امل صات الت ليميةم م  ليفه  مبشا د   م  فيذ املهاي املطللبة في . 

للتحقا م  فاعلية الفيديل التفاعل      مية مهارة ام مهارات اللتة  التقلمي
يم  طبيا اداة  قلمي لقياس ذلكم مم  مث اإلجنليزية الس صم  لت ميتها 

 .اختاذ اإلاراةات الالزمة مفًقا ل تائ   ذا التقلمي
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