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 درجة تأثير استخدام الرسوميات المتحركة في تعزيز عملية التعلم اإللكتروني

 بالجامعات األردنية الخاصة

 إعداد
 آية هاشم صالح مناع

 إشراف
 أ.د. أحمد حسين إبراهيم وصيف

 الملخص 

 tsHvsCفي التقدم بمجال الرسوميات المتحركة  التكنولوجيا أثر كبيرال شك أن لتطور 
sCuohvoo ه الرسوميات المتحركة نحو بب االنفجار بسفالتعلم، التعليم و ، ومن األهمية بمكان أن ت وجَّ

العلمي الهائل في ظل عصر المعلوماتية، ظهرت الكثير من الطرق المستخدمة في التعلم، ما أدى 
لم اإللكتروني، الذي يساعد بدوره على االنتقال من المراحل البدائية التقليدية كالتلقين إلى ظهور التع

والحفظ إلى مرحلة تطوير المهارات واإلبداع، كما ت َعد الرسوميات المتحركة مصدرا  حديثا  مهما  في 
وية التعلم حي آلية التعلم؛ ألنها تجمع بين الصوت والصورة والحركة واللـون، وهذا بدوره يؤدي إلى

 وجاذبية التلقي.

وذلك  ،استخدام الرسوميات المتحركة في تعزيز عملية التعلم اإللكتروني إلىتسعى هذه الدراسة 
من خالل تطبيق مادة تاريخ الفن القديم على شكل رسوميات متحركة، وتصميم استبانة على عينة 

الذين درسوا هذه المادة، وذلك مسحية من طالب التصميم الجرافيكي في جامعة الشرق األوسط 
 لقياس:

 ة.الخاص األردنية بالجامعات النظرية المواد تدريس في اإللكتروني التعليم توظيف درجة .2

 الجامعاتب اإللكتروني التعلم عملية في المستخدمة المتحركة الرسوميات من الطلبة استفادة درجة .2
 الخاصة. األردنية

الجامعات األردنية الخاصة والحكومية، والمدارس الخاصة بجميع مراحلها في  تستفيدأمال  بأن 
ة طلبإدارة جامعة الشرق األوسط ألعداد إحصاء ذه الدراسة، إذ اعتمدت الدراسة األردن، من نتائج ه
والبالغ عددهم حسب سجالت دائرة القبول ، 2022i2020 للعام الجامعيالتصميم الجرافيكي 

( طالبا  وطالبة ، وتم اعتماد عينة الدراسة من الطلبة، الذين درسوا مادة 270عة )والتسجيل بالجام
 ( طالبا  وطالبة .41، والبالغ عددهم )2022i2020تاريخ الفن القديم خالل 
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تاريخ الفن النظرية من خالل الرسوميات المتحركة، وعرضها على الطلبة  مادةطبقت الدارسة 
عت استبانات عليهم ألخذ آرائهم، فكانت نتيجة تلك التجربة: أن الطلبة الذين درسوا تلك المادة، ووز 

يؤيدون ويفضلون استخدام الرسوميات المتحركة المستخدمة في عملية التعلم اإللكتروني للمواد النظرية 
 .حفظها وتذكرهاالزخمة؛ ليسهل عليهم 

الكلمات المفتاحية: الرسوميات المتحركة، الرسوم المتحركة، التعلم، التعلم اإللكتروني.
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Abstract 

There is no doubt that development of technology has greatly influenced motion graphics. 

It is very essential to employ these graphics in learning and teaching. Due to the 

tremendous scientific outburst in the age of information, many new teaching methods 

emerged and led to e-learning which, in turn, helped to switch from preliminary stages of 

teaching such as instructing and memorization to creativity and skill development. 

Motion graphics are regarded a modern source in the mechanism of teaching for they 

combine: sound, image, motion, and color which make learning lively and receiving 

attractive, as well. 

This study aims to use motion graphics to reinforce e-learning through applying the 

historical ancient art of graphics and a questionnaire conducted at a survey sample of 

graphic design students from Middle East University (MEU) who took the course in order 

to measure: 

1- The degree of employing e-learning in teaching theoretical courses in Jordanian 

private universities. 

2- 2- The degree of taking advantage of motion graphics used in e-learning process 

in Jordanian private universities.  

Results of the study might hopefully help Jordanian private and public universities in 

addition to private schools of all stages. The study relied on the statistical data provided 

by MEU administration which indicated that the number of graphic design majors for the 

year 2019/2020 was (170) male and female students according to admission and 

registration records. In addition, the (48) male and female students who took the course 

of history of ancient art for the year 2019/2020 was also taken into consideration. 



 س

 

 

The theoretical part of the course “History of Art” was applied through motion graphics 

which was presented to the students who already took the course. The feedback of the 

students’ opinions was collected from the questionnaire distributed. The result was as 

follows: the students favorably support using motion graphics adopted in e-learning for 

difficult theoretical subjects as that facilitates learning such subjects. 

Keywords: Motion Graphics, Animation, Learning, E-learning. 
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 :األول الفصل
 واهميتها الدراسة خلفية

 المقدمة

 Motion ال شك أن لتطور التكنولوجيا أثرا  كبيرا  في التقدم بمجال الرسوميات المتحركة

Graphics،  نها أل ؛الجرافيكي الحديثالتصميم حدثة في مجال الطرق المستحيث تعد من أهم

ت قد تم ألن التطورات الجديدة للرسوميا ا  بتاريخ رسوميات الكمبيوتر، ونظر  ا  ارتباط ا وثيق ارتبطت

 حركلتصميم المتفي اأوسع  ها على نطاقإلى استخدام ى ذلكإنشاؤها بواسطة الكمبيوتر، فقد أد

 التي تساعدها على التطور والتحديث والتجديد. لمواكبة أحدث التكنولوجيا

ه الر  األهميةومن  ق ألن استحداث الطر ، نحو الفهم والتعلمسوميات المتحركة بمكان أن ت وجَّ

التعليمية، وتطويرها يؤدي إلى توفير المعرفة في مجاالت وآفاق جديدة، من غير أن تقتصر على 

تعليم عن في آلية ال ا  مهم ا  حديث ا  الرسوميات المتحركة مصدر  ت َعد المعلومات دون فهمها، كما نتلقي

فتخاطب أكثر من حاسة؛ ألنها تجمع  ،الحواس، كالنظر والسمع مكن منأكبر عدد م مشاركةطريق 

بين الصوت والصورة والحركة واللـون، وهذا بدوره يؤدي إلى حيوية التعليم وجاذبية التلقي، وبالتالي 

اإلثارة والحركة ب هوتتسم في الوقت نفس ،التعليمية الوسائطفهي تشترك في استخدام الكثير من 

ير المرئية غ المعلوماتوترسيخها فـي ذهن المتعلم، وهكذا فإن  ،والتشويق، وتساهم في بناء المعلومة

في فهم  يال  طو  ا  تتطلب وقتفإنها  يستطيع الطالب أن يفهمها بوضوح، وكذلك العمليات المجردةال 

لعلمية، في المفاهيم ا ال سيما ،لطالبتقربها أكثر إلى ا الرسوميات المتحركةأبعادها ومجاالتها، ف

حدث على توكأنها  ،وتقدم له خبرات إضافية لخبراته السابقة، وتعرض أمامه الحركات بشكل كامل
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 ةنميمل على تعتسهم في إكساب المعرفة لدى المتعلم، وتوف فإنها س ،ا  فشيئ أرض الواقع فعال ، وشيئا  

 مهاراته العملية.

البيانات المعقدة والمعلومات والمفاهيم إلى صور ورسوميات يتم  ومما ال شك فيه أن تحويل

تقنية لها أثرها ، فهذه الت مسمى تقنية الرسوميات المتحركةفهمهما واستيعابها بشكل واضح وسهل تح

الفعال في عملية التعلم والفهم لدى الطالب؛ لما تحتويه من صور ورسوميات مدعمة بالنصوص 

 وضوعات ذات االتجاهات المتعددة. ي شكل واحد، لعرض الموالشروحات والتعليمات ف

هذه التقنية تساعد على إعمال العقل في تكوين أفكار إبداعية لدى الطالب إلنتاج وابتكار مفاهيم 

 ومعارف تساعد في التطبيق العلمي واألداء العملي عند الطلبة بشكل كبير.

ي تكوين المفاهيم ف تسهم التعليم والتعلم في وقتنا الراهن ي عد من أهم الوسائل التي طرقإن تنوع 

عصر تكنولوجيا المعلومات أهمية توظيف الرسوميات أوجدت محركات العلمية. وفي وقتنا المعاصر 

ملية عت َمكن الطالب من أن يصبح متفاعال  ومندمجا  في  إذ إنها ،المتحركة في عملية التعليم والتعلم

حت الرسوميات المتحركة طبيعة تكنولوجيا المعلومات كأداة قوية وفاعلة في عملية ضَّ التعلم، وقد وَ 

ن طبيعة هذه الرسوميات المتحركة تنقل المتعلم إلى مستويات جديدة، تجعله يكتسب إ إذالتعلم، 

 المعرفة بشكل ذاتي.

عي القدرة العقلية واإلدراك الموضو إلى أن تجربة الواقع التعليمي توصلت الدراسات وفق  فقد

وهذا يدل على أن التنوع في استخدام أدوات التعليم في  ،التفاعلللطالب يرتفع مستواهما من خالل 

حات تعلم المفاهيم تتطلب استخدام التلميألن عملية  ؛وقتنا الحالي بات يشكل ضرورة ال غنى عنها

 لمه. لى الخاصية المشتركة في المفهوم الذي يتعالبصرية وغير البصرية لتوجيه انتباه المتعلم إ
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ألن العقل اإلنساني بات في عصر ، تأن التعلم يزداد كلما ازداد عدد المثيرا والجدير بالذكر

يستطيع أن يتلقى أكثر من مثير معلوماتي في الدقيقة الواحدة، فالشخص بإمكانه  ،التقدم العلمي

متابعة أكثر من تطبيق، والرد على أكثر من رسالة في زمن يسير، وبالتالي فإذا كانت تلك المثيرات 

 ، فإنهاويرتبط بها مثال   ،كل منها اآلخر، كأن يكمل الصوت الصورة التعليمية مترابطة معا ، ويكمل

 تؤدي إلى تسهيل العملية التعليمية ال سيما عند ممارستها بشكل عملي.

أن لتطور وتقدم العصور أثرا  كبيرا  في التقدم العلمي؛ وبسبب االنفجار فيه ال شك ومما 

ظهرت الكثير من الطرق المستخدمة في التعلم، في ظل عصر المعلوماتية، فقد المعلوماتي الهائل 

قليدية المراحل البدائية التلم اإللكتروني الذي يساعد بدوره على االنتقال من ما أدى إلى ظهور التع

 التلقين والحفظ إلى مرحلة تطوير المهارات واإلبداع.ك

بشكل  التعليم اإللكتروني روَّ قد طَ بنظرة سريعة فاحصة إلى الجامعات المتقدمة نجد أن معظمها و 

عليم فيها إلى أساليب التتطورت  كما، ةمتزايد صورةب واسع، فقد توسع في نظرياته، ووسائله وأدواته

ذه ي، فه؛ وذلك لتوفير الجهد وتكاليف السفر والوقت التعليمبكافة أشكاله وأبعاده م اإللكترونييالتعل

 islausV سعى الستخدام أفضل طريقة في التعلم وتقديم المحتوى عن طريق: المرئياتت الجامعات

 ، وغيرها مننترنتذلك باستخدام الحواسيب وشبكات اإل، و oldiA والصوت  txeT والنصوص

التكنولوجيا الحديثة، ومن هنا نستطيع القول: إنه البد لنا أن نبين أهمية التصميم في الرسوميات 

 .الدارسةالمتحركة، وأن نتعمق فيها، وذلك من خالل محاور هذا البحث الذي ستتناوله 

 مشكلة الدراسة

التكافؤ بين ضخامة المحتوى التعليمي وعملية عدم وجود حالة من  تكمن مشكلة الدراسة في

 ما يشكل عائقا  كبيرا  في عملية التعلم.  وهذااستيعابه عند المتعلم، 
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إن استخدام الطرق التقليدية باتت تشكل صعوبة عند المتعلم في زمن أصبحت فيه التكنولوجيا 

ي افتقار العديد من الجامعات الخاصة فأمرا  بديهيا  في جميع مناحي الحياة، كما تكمن المشكلة في 

يف مكتبي شعدم وجود أر إلى ذلك رجع الرسوميات المتحركة، وياألردن إلى استخدام أساليب التعليم ب

لخبرة قلة افي إعداد مادته العلمية، وكذا منها تفيد المدرس يسن أالمتحركة يمكن  الرسومياتمن 

العملية والمهارية لبعض أعضاء الهيئة التدريسية في إعداد المادة التدريسية بطريقة الرسوميات 

 وجه الخصوص. يعاب الطالب للمادة العلمية النظرية علىتاسلتعزيز  المتحركة أو الفيديو

 أهداف الدراسة

 :أهداف الدراسة في النقاط التالية تتلخص

 .خاصةال األردنية الجامعات في والفيديو المتحركة الرسوميات بطريقة التدريس واقع دراسة -2

 المتحركة. الرسوميات على تعتمد النظرية للمواد تعليمي محتوى إعداد -2

 األردنية جامعاتبال اإللكتروني التعلم عملية تعزيز في المتحركة الرسوميات استخدام تأثير قياس -1

 .الخاصة

 أهمية الدراسة

رسوميات الفي مجال استخدام لدى الباحثين  الجانب المعرفيإثراء  تتخلص أهمية الدراسة في

ة من اليأن تستفيد الجهات الت الدارسةأمل تو ، تعزيز عملية التعلم اإللكتروني المتحركة ودورها في

 :الدراسةنتائج هذه 

 الحكومية. األردنية الجامعات 

 الخاصة األردنية الجامعات. 

 األردن داخل مراحلها بجميع الخاصة المدارس. 
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 وفرضياتها  أسئلة الدراسة

 ؟لخاصةا األردنية بالجامعات النظرية المواد تدريس في اإللكتروني التعليم توظيف درجة هي ما .1

 نياإللكترو  التعلم عملية في المستخدمة المتحركة الرسوميات من الطلبة استفادة درجة هي ما .4

 ؟الخاصة األردنية بالجامعات

   تكون على النحو التالي: الدراسة اتفرضيوعليه فإن 

 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد (0.05≥ α) يستدر  في اإللكتروني التعليم توظيف 

 الدراسية. السنة الجنس، لمتغير تعزى ،الخاصة األردنية بالجامعات النظرية المواد

 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد (0.05≥ α) من الطلبة استفادة درجة في 

 تعزى ،الخاصة األردنية تبالجامعا اإللكتروني التعلم عملية في المستخدمة المتحركة الرسوميات

 .الدراسية السنة الجنس، لمتغير

 حدود الدراسة

 تاريخ مادةل اإللكتروني التعلم عملية تعزيز في المتحركة الرسوميات استخدام :الموضوعية الحدود 

 .الخاصة األردنية بالجامعات الفن

 األوسط الشرق جامعة :المكانية الحدود. 

 م.2020 -2022 الجامعي لعامل الثاني الدراسي الفصل :الزمانية الحدود 

 محددات الدراسة 

 لتالية:ا العوامل في الدراسة مجتمع على البحث نتائج تعميم من تحد التي القيود تتمثل

 لمتحركةا الرسوميات على المعتمدة التعليمية المواد إعداد في المتخصصين المصممين وجود قلة. 
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 المتحركة الرسوميات على تعتمد التي المواد إلعداد والمختصين األساتذة تفرغ عدم. 

 المتحركة الرسوميات في المعاصرة التوجهات تغير. 

 المتحركة. الرسوميات تقنية في المتسارع التقني التطور 

 مصطلحات الدراسة

 تناولت الدراسة المصطلحات التالية:

 :Graphics Motion المتحركة الرسوميات

 االصطالحي: التعريف

المتحركة هي أجزاء من الرسوم المتحركة أو لقطات رقمية تخلق الوهم بالحركة أو  الرسوميات

 الدوران، وعادة ما يتم دمجها مع الصوت لالستخدام في مشاريع الوسائط المتعددة. 

 عبر أيضا   هاعرض يمكن ولكن اإللكترونية، الوسائط تقنية عبر المتحركة الرسوميات ت عرض ما عادة  

  يدويا . مدعومة تقنية

عن تلك التي لها مظهر تحويلي بمرور الوقت،  scahpirsيميز المصطلح الرسوميات الثابتة 

 (Wikipedia,2020)دون المبالغة في تحديد النموذج. 

 اإلجرائي: التعريف

 tpx lAccxcriau ohhuiraTiAA fO oAicaTiAAهو عمليا  التطبيق التجاري للتحريك 

 iATxcarTitx على الفيديو، األفالم، التلفزيون والتطبيقات التفاعلية تضافوالتأثيرات التي 

ahhuiraTiAAs. 
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 :retupmoC sCiuparG D2 األبعاد ثنائية الكمبيوتر رسومات

 االصطالحي: التعريف

معظمها من النماذج ثنائية األبعاد )مثل  -القائم على الكمبيوتر من الصور الرقمية  هي الجيل

 النماذج الهندسية ثنائية األبعاد والنصوص والصور الرقمية( ومن خالل تقنيات خاصة بها.

(Wikipedia,2020) 

 اإلجرائي: التعريف

 Traditional printingديةالتقليهي التطبيقات التي تم تطويرها عن تقنيات الطباعة والرسم 

and drawing technologies مثل: )التايبوغرافيTypography رسم الخرائط ،

Cartography الرسم التقني ،Technical drawing واإلعالن ،Advertising.)الخ ، 

 :retupmoC sCiuparG D3 األبعاد ثالثية الكمبيوتر رسومات

 حي:طالالتعريف االص

هي النقيض من رسومات الكمبيوتر ثنائية األبعاد، فهي على رسومات الكمبيوتر ثالثية األبعاد، 

رسومات تستخدم تمثيال  ثالثي األبعاد للبيانات الهندسية المخزنة في الكمبيوتر ألغراض إجراء 

رسوم ك األبعاد. قد يتم تخزين الصور الناتجة للعرض الحق ا )ربما ثالثيةالحسابات وتقديم صور 

 (Wikipedia,2020)متحركة( أو عرضها في الوقت الفعلي. 

 التعريف اإلجرائي:

تشكيل نموذج لشكل ما على البرامج الخاصة للتصميم الجرافيكي، ثم إضافة الحركة لهذه  عملية

 النماذج داخل مشهد ما.
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 :nAatimaeA المتحركة الرسوم

 االصطالحي: التعريف

 (Encyclopædia Britannica,2020) .يتم فيها التالعب باألشكال لتظهر كصور متحركة طريقة

 اإلجرائي: التعريف

 .حركةبال إيحاء إلظهار األبعاد ثالثية الصور أو ادبعاأل ثنائية الصور من متتابع سريع عرض

 :goiCAaAL التعلم 

 االصطالحي: التعريف

 التغيير المستدام نسبيا  في معرفة الشخص أو سلوكه تبعا  للخبرة المكتسبة. هو

(Wikipedia,2020)  

 اإلجرائي: التعريف

غالبا  ما تستمر التغييرات و اكتساب معارف أو سلوكيات أو مهارات أو قيم أو جديدة،  عملية

ن المكتسبة عن تلك التي ال يمكالناتجة عن التعلم مدى الحياة، ومن الصعب التمييز بين المواد 

 استعادتها.

 :Learning-E اإللكتروني التعلم

 االصطالحي: التعريف

كمنصة  (ICT’s)اإللكتروني هو بيئة تعليمية تستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التعلم

على  تدعمها التكنولوجيا، hxdaeAepألنشطة التعليم والتعلم. تم تعريفه على أنه أصول تربوية 

  (wikiversity,2020) الرغم من أن "التكنولوجيا الرقمية" أكثر دقة.
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 التعريف اإلجرائي:

 تكنولوجيا اإلنترنت لتقديم مجموعة واسعة من الحلول التي تعزز المعرفة واألداء. استخدامهو 

 :goirpaAL التعليم

 االصطالحي: التعريف

 .من التعلم يستخدمها المعلمون لتمكين الطلبة واألساليب التي المبادئ

 (.feOAcd LxacAxcs DirTiAAacixsi 2121) 

 اإلجرائي: التعريف

لألسس العامة للمعرفة، ويتم ذلك بطريقة منظمة الطلبة منظمة تهدف إلى اكتساب  عملية

 .ومقصودة وبأهداف محددة ومعروفة
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 :الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة
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 :الثاني الفصل
 السابقة والدراسات النظري األدب

 أول: اإلطار النظري

 Motion Graphicsالرسوميات المتحركة  المحور األول:

 Definition Graphics Motion ونشأتها المتحركة، الرسوميات تعريف -
 Graphics Motion of Types المتحركة الرسوميات أنواع -
 Features Graphics Motion المتحركة الرسوميات خصائص -

 Animation المتحركة والرسوم Graphics Motion المتحركة الرسوميات بين الفرق -

 Motion Graphics Definition المتحركةتعريف الرسوميات 

، واختلف العلماء حول إيجاد تعريف Motion Graphicsالرسوميات المتحركة تنوعت تعريفات 

جهات نظر و ، تتعدد فيه اآلراء، وتتنوع مفتوحا   أمرا   تعريف المقبول عالميا  الال يزال إذ ثابت لها، 

 العلماء والمتخصصين فيه.

قني ت الدراسة في هذا الفصل التوصل إلى تعريف شـــامل جامع ي بنى على أســاس حاولوست

         .وتعليمي وتاريخي

 Motionالمتحركة ياتالرسوم كل من كثيرة لتعريفمحاوالت والجدير بالذكر أن هناك 

Graphics   الرسوم المتحركةوAnimation  ، إال أن معظم تلك التعريفات أدت إلى الخلط بين

 هي تقنية يستخدمها مصممو الحركة"  Animationالمتحركة"الرسوم  المفهومين، فكان منها: أن

motion Designers ، المتحركة ياتأو النظر إلى الرسومMotion Graphics    ببساطة كتطبيق
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تعريف كل من المصطلحين، بشكل من المنطقي أنه يبدو و ، Animation تجاري للرسوم المتحركة

 (Schlittler,2014) .والتاريخيالتقنية  السياق تتمثل في جوانب مختلفة ضمنمستقل،  

 ؛لعرائس أو النماذجاأو  ،تقنية تصوير رسومات متتالية: "هي Animation المتحركة الرسوم

 Advanced Learner's). اللقطات المصورة عندما يتم عرض تسلسل ،لخلق وهم بالحركة

Dictionary، 2015) 

   Animationأجزاء من الرسوم المتحركة فهي: Motion Graphicsالمتحركة  لرسومياتا أما

أو لقطات رقمية تخلق الوهم بالحركة أو الدوران، وعادة ما يتم دمجها مع الصوت لالستخدام في 

 (Schlittler,2014)مشاريع الوسائط المتعددة. 

 المستخدم المعاصر المصطلح هي :Motion Graphics المتحركة ياتالرسوم أن آخرون ويرى

 بما الرقمية والوسائط والفيديو للفيلم والصور النوع يشمل ،واإلنتاج التصميم من واسع مجال لوصف

 ،تلفزيونيةال والرسومات األفالم وعناوين ،المرئية والتأثيرات ،oAicaTiAA المتحركة الرسوم ذلك في

 الفيديوو  ،ديوالفي وألعاب العمارة، األخيرة، اآلونة فيو  الوسائط، متعددة التقديمية والعروض واإلعالنات

 (Schlittler,2014) متزايد. بشكل

 ،والحركة ديوالفي تصميم في الحاسوب تستخدم التي الرسوميات تلك هي المتحركة الرسومياتف

 متغيرة. وهمية ةيحرك هدامش إلظهار

زال يكان وما  Motion Graphicsالمتحركة  ياتتعريف الرسوم أن اختالف اآلراء حوليبدو و 

مثل مشكلة ي  ؛ ألنه االتفاق على المصطلح نفسهإن اختالف اآلراء وصل كذلك إلى: ، حتى شائعا   أمرا  

 Motion Design "تصميم الحركة" فإن المصطلح:يبدو  ولكن على ما ،لدى المصممين أنفسهم
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يح التوض :من التخصصات مثلمجموعة أوسع على  -ما يبدو -يحظى بالقبول ألنه يشمل على 

 (Schlittler,2014) .وتصميم الواجهة والتصوير الفوتوغرافي وفن الفيديو

تميل إلى اختصار تلك التعريفات بتعريف جامع، حسب أبرز ما توصل إليه  الدراسةإال أن 

علماء التصميم الجرافيكي في أن الرسوميات المتحركة هي: تلك الرسوميات التي تعتمد في تصميمها 

على البرامج المختصة في تصميم الحركة والتي تسعى بدورها إلى إنشاء مشاهد وهمية متحركة، يتم 

بمؤثرات صوتية؛ لتؤدي الهدف الذي تسعى إليه، وتتناول األغراض التي ت َصمَّم  تدعيم المشاهد

 ألجلها.

ومن هنا كان من الضروري أن نلقي نظرة تاريخية حول نشأة هذا الفن العريق؛ للوصول بعد 

 ذلك إلى خصائصه وأنواعه: 

 نبذة تاريخية عن الرسوميات المتحركة:

إلى أي  ،Adobe After Effectsقبل إنشاء برنامج  ى ماإلات المتحركة ييعود تاريخ الرسوم

 األولي Motion Graphics لمتحركةا يات، كما يعود استخدام مصطلح "الرسوم2260ما قبل عام 

 ،يعد من أوائل المشاركين في تأسيس الرسوميات المتحركة، الذي John Whitney ي"جون ويتن"إلى 

أن هناك  روالجدير بالذك .والتسلسالت للعناوين التلفزيونيةشارك في إنشاء الصور المتحركة كما 

هم على ، نذكر منذلك المجالفي  ظهروا في تلك الفترة، واعت ِبروا روادا   العديد من األشخاص الذين

ظهر ، ثم "جون ويتني، و"Pablo Ferro "بابلو فيروو " ،Saul Bass" سول باس“المثال: سبيل 

والذي يعد رائدا  رئيسيا  في تطوير  ،المتحركة ياتفي مجال الرسوم (2226-2220) "سول باس" اسم

تصاميمه بالبساطة والرقي،  امتازتو ، Movie title sequences تسلسالت عناوين األفالم الطويلة

 : ووصلت بشكل فعال إلى العديد من األفالم، مثل
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  The Man With The Golden Arm (1955)"الرجل ذو الذراع الذهبية" 

 Psycho(1960)و"المريض النفسي" 

  Goodfellas (1990)و"األصدقاء الطيبون" 

 Casino (1995) .(2021 ،Bojc)"الكازينو" و

 Animation أحد أهم مؤسسي الرسوم المتحركة ،(2225-2227)" جون ويتني" يعتبرو 

 ياتالرسوم، فقد كان من أوائل المصممين الذين استخدموا مصطلح 2260بالكمبيوتر في عام 

متحركة وتسلسالت عنوان تلفزيوني من  ا  ، وذلك عندما أسس صور  Motion Graphicsالمتحركة

 :فيلملرك تسلسل العنوان المتح: أعماله ، ومنخالل اختراع الكمبيوتر التماثلي الميكانيكي الخاص به

، 2251ي عام ف والذي ظهر  Alfred Hitchcockألفريد هيتشكوك"، للمخرج Vertigo َوار" "الد  

 (Bojc،2113) ."سول باس"بالتعاون مع 

املة من ظهرت األفالم المتكفاألمور تصاعدا  سريعا ،  عشرينيات القرن العشرين تصاعدتوفي 

في مطلع و  ،وبالتالي ظل العمل م ستمرا  إلنشاء األفالم وصناعتها وتطويرها، المتحركة ياتالرسوم

، لمتحركةعلى الصور ا سريعا   تأثيرا  ، المتحركة ياتالخمسينيات من القرن العشرين، أحدثت الرسوم

 األكمل.فوصل إلى المستوى  ،الذي تطورتسلسل العنوان  اتساعباإلضافة إلى 

خالل جهود  وذلك من، ات المتحركةيارتقى مستوى الرسوم -فترة الخمسينيات من القرن العشرين وفي

 وحياة،حركة  في األشياءبعث  الذي، ، رائد التصميم الجرافيكيمنهم:"ساول باس"، نيمصمم

(2113،mckayy) 

https://matthewmotiongraphics.wordpress.com/author/matthewmckayy/
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قد تم و بشكل واضح، فيها الحركة ، تظهر المتحركة ياتالرسوم حركة إليحاءات نماذج وهناك

 Altamira "ألتاميرا"فرنسا، وب  Lascaux "السكو" وحات الكهوف الموجودة فيتحقيقها فعال  مثل: ل

ظهر الجدران وت   .إسبانيا، والتي صورت حيوانات ذات أرجل متعددة والهدف منها تعزيز مفهوم الحركةب

ار األواني اليونانية، أن هناك محاوالت قديمة جدا  لإليحاء بالحركة، المصرية، وآثار الفراعنة، وآث

ويتجلى ذلك بشكل كبير في زخرفة الجدران المصرية المبكرة وطالء األواني اليونانية وغيرها من تلك 

  (.Krasner,2008) اآلثار

االطالع  المهمول نشأة هذا الفن من الرسوميات المتحركة، فإنه وبعد أن ألقينا نظرة تاريخية ح

 على خصائص تلك الرسوميات؛ للوصول إلى طرق تصميمها، وأنواعها:

 :  Motion Graphics الرسوميات المتحركة خصائص

 وعلى الرغم من ،شرح المفاهيم الصعبةو المعلومات عرض حول ، ات المتحركةيالرسوم تدور

تتمثل  المتحركة اتيرئيسية للرسومالمزايا إال أن أهم الالعديد من أنواع مقاطع الفيديو التفسيرية،  وجود

 :في النقاط التالية

 مقاطع الفيديو التوضيحية.لمن األنواع األخرى  ا  دتبدو أكثر تعقيإذ إنها : األناقة .1

 يمكن أن يكون لها هذا المظهر "الجاد" الذي تبحث عنه الشركات التجارية.و : الشكلية .0

  تعليمية. ألغراض ؛تستخدم لوحات األلوان الزاهية مجتمعة ،المتحركةفالرسوميات : األلوان الزاهية .3

والبيانات  ،األفكار المعقدة أنها تعمل على تبسيط، فمن خصائص الرسوميات المتحركة :تبسيطال. 4

 غيرها...ات والرسوم البيانية واألرقام و ءاإلحصا ن خاللم بكل سهولة ويسر، وذلك، بةعالص
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و ة، أالممل يات، أو الموضوعاتالمحتو من  تحويل العديدمكن إذ إنه من الم: التشويق واإلثارة.5

 ة شائقة، ومريحة ومرحة في الوقت نفسه.ممتع هاتإلى فيديو  الزخمة الجامدة، أو

(Pechersky,2020)  
ما سيتم نقله، وما سيظل  وتحديد، األعمالاأللوان المناسبة في جميع  اختيار الضروري ومن

يديو، في الخلفيات الخاصة بالفالمستخدمة من أن األلوان التأكد ومن المهم عند اختيار اللون ، ثابتا  

والكائنات الثابتة ال تكون أكثر لفتا  لألنظار من غيرها من األمور، خاصة مع األهداف المتحركة؛ 

تيت النظر بتشألن الغاية الرئيسية هي توجيه العين نحو الهدف، وعدم السماح لألشياء األقل أهمية 

تشبع األلوان في الخلفيات أو األشياء الثابتة، وتسليط الضوء  ه من المهم مراعاةإلى الحركة. كما أن

  (Blazer،2116). على الهدف الرئيس؛ لتحقيق الغاية المرجوة

 السمات الرئيسية التي تميز الرسوميات المتحركة:

تتميز  يةسمات رئيس فإن هناك ثالث المتحركة،ائص المميزة للرسوميات على تلك الخص وعالوة

 :من غيرها من مقاطع الفيديو التوضيحية األخرى ،ات المتحركةيالرسوم بها

 المتحركة الرسوميات في الجاذبة المرئيات .2

 المتحركة اتيالرسوم حيوية .2

 .رىاألخ التوضيحية الفيديو أنماط من وغيرها المتحركة الرسوميات بين المزج إمكانية .1

(,2020Pechersky) 
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 المتحركة الرسوميات في الجاذبة المرئيات .1

 لمفاهيم.تبسيط او لمحتوى المرئي ا  مهما  في تجريد ادور ال شك أن الرسوميات المتحركة تلعب 

لَّ على ، إال أن هذا األمر ظتعلم األشياء الصعبة)القديمة( تساعد في  المرئيات التقنية الرئيسيةف

قابلية للفهم  أكثر ،والرسومات والتصميمات ،الرسوم البيانية يومنا هذا، كما أن حاله منذ نشأتها وحتى

يعطي  ،الرسومات والحركةأكثر من غيرها، لكن عملية الدمج بين تذكرها وتحتاج إلى جهد كبير ل

عبة يعرض عليهم معلومات صو جمهور الهذا األسلوب في جذب انتباه  يساعد ومميزة، إذ نتيجة جاذبة

 ، دون أن يشعروا بالملل أو السأم.ممتعة وجذابة بطريقة

 الجاذبة في الرسوميات المتحركة ( فيديو المرئيات1الشكل )

https://vimeo.com/126873371 
 المتحركة: الرسوميات حيوية .0

متحركة ال الإال أن الرسوميات مقاطع الفيديو،  وأهمية الجرافيكيالتصميم  وعلى الرغم من أهمية

لك التي تالحياة للرسومات الثابتة،  ا تعزز عملية الحركة، وتساعد في بثألنه عن ذلك؛ تقل أهمية

قد ال تفيد وال ت فهم دون تلك الحركة، فالرسوميات المتحركة تثير فيها رونق الحياة، وتبعث فيها 

https://vimeo.com/126873371
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 لكثير منالذي يعنى بتفسير االفيديو  هيم وتوضيحها من خالل ذلكشرح المفا الحيوية؛ ما يؤدي إلى

وضيحه، اإللمام بالموضوع المراد ت بهذه الطريقة يمكن للمشاهدو  ات متحركة.يالمفاهيم المعقدة برسوم

 ، وال تكلف وقتا  وال جهدا .في غضون ثوانأو فهمه 

 رى:األخ التوضيحية فيديوال أنماط من وغيرها المتحركة الرسوميات بين المزج إمكانية .3

 سمة من سمات ات المتحركة مع أنواع أخرى من مقاطع الفيديو التوضيحيةييعد مزج الرسوم

الرسوميات المتحركة البارزة، إذ إنها تضفي على العمل مشاعر وروحا  وحيوية، قد يندر أن توجد مع 

برود ها شيء من الجمود أو الات المتحركة فيي، أو القصص في الفيديو. وقد تكون الرسوماتالرواي

تلك  من الفيديو للحصول على نوعين مختلفينفي بعض األحيان، إال أنه من الممكن االستفادة من 

عانة بإضافة االستات التي تعرضها، فعلى سبيل المثال، ياللمسة الدافئة، والحيوية المؤثرة للرسوم

حيث يصبح ، با  وتأثير  وجاذبية   متعة   لعملعلى االرسوميات المتحركة يضفي شخصية متحركة إلى 

وسيتم توضيح هذا ،  Animationممزوجا  مع فيديو للرسوم المتحركةفيديو الرسوميات المتحركة 

 )الجمع بين الرسوميات المتحركة وأنواع الرسوم المتحركة األخرى(. الدمج في الموضوع التالي

 Animationاع الرسوم المتحركةوأنو  Motion Graphics بين الرسوميات المتحركة الدمج

 :األخرى

يمكن  ، إذوهذا ما يجعلها مميزة ،مرنة للغاية  Animationفيديو الرسوم المتحركة مقاطعإن 

ستفادة اال يتم؛ كي التوضيحية األخرى Motion Graphics المتحركة ياتدمجها مع أنماط الرسوم

 .فيديولللالقتصار على نوع واحد حاجة  من األنماط جميعها، وال
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 والعمل المباشر: Motion Graphicsالرسوميات المتحركة  -

أو إلى بعض ميزات الرسوميات المتحركة،  Live action تفتقر الحركة في العمل المباشر قدو 

يكون التحكم فيها صعبا ، أو ال يمكن إيقافه، وبالتالي فإنه بإمكان المصمم الجمع بين العمل  قد

المتحركة، وذلك من خالل نقل المفاهيم المجردة بطريقة معينة بحيث ال يمكن  اتيالمباشر والرسوم

 لمقاطع الفيديو األخرى القيام بها بشكل فردي، وفيما يلي مثال لفيديو مختلط:

 ( فيديو يجمع بين الرسوميات المتحركة والعمل المباشر0الشكل )

meo.com/55807651https://vi 
 :للشخصيات  Animation المتحركة والرسوم  Graphics Motion المتحركة الرسوميات -

نظرا  ألن الرسوميات المتحركة قد تفتقر إلى لمسة توحي بالحيوية وتضفي اللمسة اإلنسانية التي 

العالمات التجارية، فإن الحل الناجح هو دمجها مع  تتطلبها العديد من الفيديوهات والكثير من

فيديو وفيما يلي مثال ل، يمكن أن تجعل الفيديو أكثر تشويقا  وأشد جاذبية   كرتونيةشخصيات 

 مختلط:

 

https://vimeo.com/55807651
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 .للشخصيات والرسوم المتحركة الرسوميات المتحركة( فيديو يجمع بين 3الشكل )

jDiZY-https://www.youtube.com/watch?v=aBEa3 
 Whiteboard Videoوالفيديو التعليمي  Motion Graphics  الرسوميات المتحركة -  

 Digital الرقمية الرسوم المتحركة ال شك أن كل فيديو تعليمي يحتوي على بعض

Animation إال أنه غير مصنوع يدويا  بالشكل الكامل، على الرغم من أنه قد يبدو كذلك أحيانا ؛ ،

 وفيما ،الرسملتنفيذ حركات الكاميرا، و  Motion Graphics ات المتحركةينتيجة الستخدامه الرسوم

 يلي مثال لفيديو مختلط:

 

  

 

 

 

 التعليمي والفيديوالمتحركة الرسوميات تلط بين مخ ( فيديو4الشكل )

https://www.youtube.com/watch?v=w5x48EYrhdk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aBEa3-jDiZY
https://www.youtube.com/watch?v=w5x48EYrhdk
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 ة:الرسومياللغة البصرية في الثقافة  -

تحليل اللغة البصرية إنما تكمن في  المصممين أن بداية نشأة الرسوميات المتحركة بعضيرى 

 . 2221-2221الهجينة الجديدة للصور المتحركة التي ظهرت خالل الفترة 

وال شك أن اللغة البصرية وما يتعلق فيها من حركة ولون وتأثيرات مرئية، لها أثر كبير في ثقافاتنا 

 تهيمن هذه اللغة على ثقافتنا البصرية. الرسومية، بل تكاد 

ات ياإلعالنات التجارية ومقاطع الفيديو الموسيقية والرسوم ن خاللمرؤيته ويمكننا بالطبع 

ات التلفزيونية وأنواع أخرى من األفالم القصيرة غير السردية وتسلسل الصور يوالرسوم المتحركة

المتحركة التي يتم إنتاجها حول العالم من قبل المتخصصين في وسائل اإلعالم بما في ذلك الشركات 

 (Manovich ،2111) نين والطالب.والمصممين والفنا

، حتوىمالدمج للقابلية إعادة الذي تسير عليه، إنما يكون من خالل  منطق اللغة المرئية الجديدة

رورة مع ض، مثال   مقطوعات موسيقية مختلفةفباإلمكان تنفيذ ذلك الدمج وتطبيقه من خالل دمج 

ينطبق  لبجمالياتهم، أو على محتوى الوسائط المختلفة على فقط ال يتم  الدمجإعادة االنتباه إلى أن 

 (Manovich ،2111) .تقنياتهم األساسية وأساليب العمل واللغات واالفتراضاتمراعاة: أيضا  على 

 آلية عمل وسير الرسوميات المتحركة:

 الواقع حاكاةم أجل منو  الجرافيكي للمصمم يمكن أنه إلى نتوصل أن يمكننا التعريفات هذه وبعد

 الحياة" "وهم عطاءإ متسلسل، بشكل توليدها أو التقاطهاب يقوم التي المتحركة الصور أثناء نعيشه الذي

 Animation لمتحركةا لرسوما باستخدام المتحركة الرسوميات تقوم حيث ،المتحركة اتيلرسومل

 االعتبار من المزيد هناك فإن الحالتين لتاك فيو  الحركة. أثناء وتوصيلها األفكار نقل يتيح مما ؛كتقنية
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 والتاريخ. والنوع واألسلوب المرئية اللغة مثل األخرى الجوانب من بدال   التقنية للعملية

(2114،Mrvac) 

 وخبرة ومهارة، ذكاء   يتطلب نقلها، المراد األفكار مع المتحركة الصور تلك دمج أجل من فالعمل

 هدفه. تحقيق إلى الوصول من المصمم يتمكن كي ومعرفة

  :الرسوميات المتحركة - مجالتو  –استخدامات 

في  Typography  Movableالمتحركة  اتالكتابأو  ،ات المتحركةياستخدام الرسومتم 

 عقودل ، وبقيت تلك االستخدامات متداولة ضمن اإلطار اإلعالميصناعة األفالم والتلفزيونمجاالت 

اعتمدت  ذإ ، ليس إال،الترويج لهاومن خالل  ،تقديم األفالم والبرامج التلفزيونية من أجل من الزمن،

أدواتها  ضمن ،المتحركة التقليدية ياتتقنيات الرسوم)صناعة األفالم والتلفزيون( على هذه الصناعة 

 .فا  معرو وقد كان الوصول إليها م تاحا  و ، ومعّداتها في تلك الفترة

رسومات الحاسوب التقنيات الجديدة بشكل رئيسي في دورا  مهما  ضمن التطوير  ويلعب

Computer Graphics إذ إن العمل على التنويع والتطوير، والنهوض بالرسوميات المتحركة إلى ،

أقصى مدى، وأرقى مستوى، كان هو الشغل الشاغل للمصممين الجرافيكيين للوصول إلى أفضل 

 (Schlittler,2014)مستوى، يواكب الحضارة ويتماشى مع المستقبل التقني العالمي. 

فقد عمل المتخصصون على تطويرها، والنهوض بها إلى ، الرسوميات المتحركةوبعد أن ظهرت 

أعلى مستوياتها لتتماشى مع سوق العمل، ولتواكب التطور الرسومي الحركي عبر العالم، وعلى كافة 

 جميع األغراض، سواء أكانت تعليمية، أم علمية، أم إعالمية، أم اجتماعية...لاألصعدة و 

إنه يجدر فوبينت أهم سماتها وخصائصها، المتحركة، الدراسة تعريفات الرسوميات  عرضتبعد أن و 

 فيما يلي:  ا االنتقال إلى بيان أنواع تلك الرسومياتنب
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 :Types of Motion Graphics أنواع الرسوميات المتحركة

كثيرة ومتنوعة بحيث يمكن استخدامها لتساهم في نجاح العديد  أنواعا   المتحركة للرسوميات

 :الفيديوهات، ومن تلك األنواع التي تستخدم الرسوميات المتحركة

  Explainer Video)المفِسر(  الفيديو الموضح أو الشارح -2

 Product Marketing تسويق المنتج  -2

  Animation UI المستخدم لواجهة  Animation المتحركة الرسوم -3

 Icons الرموز -4

 Logos الشعارات -5

 Films Short القصيرة األفالم -6

 TV and Movies on Titles  والتلفزيون األفالم في العناوين -7

 Presentations التقديمية العروض -1

 Infographics المعلوماتية الرسوم -1

 Graphics Broadcasting البث في المستخدمة الرسومات -20

 GIFs (Ashby,2016) متحركة)متبدلة( جرافيكية وأشكال صور -22

 :Explainer Video)المفِسر(  الفيديو الموضح أو الشارح -1

أحد أهم  إذ ي عديتكون الفيديو الموضح أو الشارح من مجموعة متنوعة من األغراض، 

لمواقف ا مقاطع الفيديو التوضيحي وتتناولللرسوميات المتحركة.  االستخدامات األكثر شيوعا  

situation، والعمليات المعقدة sscomplex proce ،ك وذل ،استخدام الرسوميات المتحركة وفيها يتم

، لكاملةلكي يتم إيصال الصورة ا بهدف تقسيم هذه العمليات والمواقف إلى أجزاء يمكن التحكم فيها
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األشخاص على التواصل والتفاعل مع المشروع أو المنتج ويفيد هذا النوع من الفيديوهات في مساعدة 

 ع ناجح.في النهاية إلى مشرو  تصلَ بحيث يمكن مزج تلك القصص والمواقف والعمليات لِ  ،أو الفكرة

ون عند أغلب الناس للوصول إلى فكرة معينة يبحث الطريقي سهل  هذا النوع من الفيديوهاتأن  كما

يديو لمنتج أو يفضلون رؤية فنهم وقتا  وجهدا  كبيرين، فإنهم عنها، ونظرا  ألن عملية البحث تتطلب م

أوقاتهم في البحث عن معلومات مختلفة على الموقع. وبالتالي فإنَّ فيديو إضاعة فكرة معينة بدال  من 

ق أهدافه يحقبتله  يسمحمن جذب الناس إلى فكرة المصمم، مما  رح، ي مّكنالشاالرسوميات المتحركة 

 ، وفيما يلي مثال على الفيديو الموضح أو الشارح:المنشودة

 

 

 

 

 )المفِسر( الموضح أو الشارح فيديوال( 5الشكل )
https://www.youtube.com/watch?v=mkwbcGfj72k 

 Product Marketing تسويق المنتج  -0

هناك بعض المنتجات تحتاج إلى تسويق، وتتطلب بيان أهمية ذلك المنتج، وماهيته ومكوناته، 

 ميعها:ج كما تحتاج إلى توضيح كيفية استخدام المنتج، وبالتالي فإن أنسب طريقة لضمان تلك األمور

 توضيحي ي َركزألن الفيديو ال، مع قسم الفيديو التوضيحي تتناسب كثيرا   إذ إنهاهي "تسويق المنتج" 

ويق على ماهية المنتج نفسه، ولذلك فإن طريقة تس " ي َرّكزفي حين أن "تسويق المنتج ،على المفهوم

 ح. د من التوضيوالتي تحتاج إلى مزي ،المنتج هي طريقة مميزة عن غيرها من المنتجات المعقدة

https://www.youtube.com/watch?v=mkwbcGfj72k
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 Physicalماديةأم  Digital أكانت رقمية فعال ، سواء   المتحركةات ييمكن أن تساعد الرسوم إذن

ي مثال ، وفيما يلواحد آنفي  ات متحركةيمن فيديو واقعي مع رسوم ا  مزيجالفيديو ، وعادة ما يكون 

 لفيديو تسويق المنتج:

 فيديو تسويق المنتج( 6الشكل )

https://vimeo.com/148732686 

  Animation UI المستخدم لواجهة المتحركة الرسوم -3

ت عدُّ القدرة على تحريك النماذج األولية مهارة عملية َسِلَسة، تمنح الوضوح للمصمم والمتلقي. إذ 

تمكن المصمم من فهم كيفية تحريك القائمة، أو كيفية  إن استخدام تقنيات الرسوميات المتحركة

 االنزالق إلى الداخل أو الخارج. 

فيديو  إنشاء المصمم إمكانه بوبالتالي فإن، ويمكن أن تتداخل هذه الفئة مع تسويق المنتج

متحركة كامل، وذلك من خالل استخدام واجهة المستخدم لمنتجاته مثال ، وهذا االستخدام  ياترسوم

لواجهة المستخدم مفيدة  المتحركة ياتالمتحركة، كما يمكن أن تكون الرسوم ياتشهرة للرسومأقل 

اجهة ، وفيما يلي مثال للرسوم المتحركة لو ث إلى المطورين عند تسليم األصولبشكل خاص عند التحد

 المستخدم:

https://vimeo.com/148732686
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 لواجهة المستخدم رسوم المتحركةال( 7الشكل )
https://miro.medium.com/max/1400/1*uu1bAR_tSlIiIpLUR3A1_A.gif 

 Icons الرموز -4

في إظهار الرموز طريقة رائعة لتحسين واجهة المصمم،  إن استخدام الرسوميات المتحركة

 .على المشاهد التي تحتوي هذه الرموزوإلضافة المتعة والتشويق 

وز الرملك تكم تَوفِّر   - من خالل ممارسته الحياتية -يخفى على المصمم وكذلك المتلقي،  وال

ضفاء نوع  من  كما تساهم في، من الوقت والجهد الشيء الكثير تحسين وتطوير واجهة المصمم، وا 

ديو ل في ذهنه، وذلك عند متابعته لعرض الفيالمتعة واالنجذاب عند المتلقي، ناهيك عن ترسيخ العم

 ، وفيما يلي مثال الستخدام الرسوميات المتحركة في إظهار الرموز:أو المشروع

https://miro.medium.com/max/1400/1*uu1bAR_tSlIiIpLUR3A1_A.gif
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 ( استخدام الرسوميات المتحركة في إظهار الرموز8الشكل )

Gif-Dribble-https://dribbble.com/shots/741414 

 Logos الشعارات -5

، لبهجةاومن األنواع المهمة للرسوميات المتحركة التي تجذب المتلقي وتضفي عليه نوعا  من 

 ى تحقيقعلذلك يعمل  تصميم الشعار. إن ، هو استخدام تلك الرسوميات فيإلى التصميموجاذبية 

  التجارية.ة عالماليعكس إيجابية البهجة، و 

وله ِويَّة التقنية للعمل الجرافيكي، إذ ت ترجم واقعا  شائقا  يجذب المتلقي، وتثير فضفالشعارات هي اله  

تترسخ في ذهنه، فال يمحوها شيء عبر الزمان، ألن أثرها سيبقى أنها واهتمامه، واألهم من ذلك 

فية تعامله يه يعود إلى براعة المصمم نفسه، وكخالدا  لما لها من تأثير في ألوانها، وتصميمها، وهذا كل

وتصميمه لذلك الشعار، وفيما يلي مثال الستخدام الرسوميات المتحركة في الشعار، من تصميم 

 الدارسة:

https://dribbble.com/shots/741414-Dribble-Gif
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 ( لستخدام الرسوميات المتحركة في الشعار، )من تصميم الدارسة(9الشكل )
https://streamable.com/jvxyo 

 Films Short القصيرة األفالم -6

ة جاو ز يمكن الم  Animationيرى بعض المصممين أن الرسوميات المتحركة والرسوم المتحركة 

ه ال بد وهذا االعتقاد يجعلهم يرون أن ... والتبادل فيما بينهما بطريقة معينة حسب متطلبات الموقف

في األفالم القصيرة، وذلك عندما تكون  Motion Graphics أن ت ستخدم الرسوميات المتحركة 

 األشكال والعناصر في التصميم أكثر بساطة. 

من الممكن أن ت ستخدم من خالل المشاهد  Animation ومن ناحية أخرى، فإن الرسوم المتحركة

 دة  على أشكال وشخصيات أكثر تفصيال . التي تحتوي عا

https://streamable.com/jvxyo
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  Animated  Storytellingب بعنوان "رواية القصص المتحركة"االقتباس التالي مستوحى من كتا

الم في األف المتحركة يلي مثال يوضح استخدامات الرسوميات وفيماLiz Blazer   "ليز بليزر"بقلم 

 : القصيرة

 .في األفالم القصيرةالمتحركة  استخدامات الرسوميات( 12الشكل )
https://vimeo.com/105492659 

 TV and Movies on Titles  والتلفزيون األفالم في العناوين -7

ة، العناوين في األفالم والتلفزيون هي بداية الرسوميات المتحركتحريك يعتقد بعض المصممين أن 

على النص وعناوين األفالم، ومن هؤالء المصممين على سبيل  تطبيق الرسوميات المتحركةوقد تم 

  المثال:

مشهور ابتكر عناوين أفالم استخدمت الرسوميات  مصممفهو  ،Saul Bass "سول باس"

للعديد من األفالم الشهيرة، ومن أحد أعماله عنوان لفيلم اسمه:  Motion Graphics المتحركة

https://vimeo.com/105492659
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مثال الستخدام ، وفيما يلي 2252" إنتاج عام ”Anatomy of a Murder "جريمة قتلتشريح "

  الرسوميات المتحركة في عناوين األفالم.

 ستخدام الرسوميات المتحركة في عناوين األفالم.ا( 11الشكل )

murder/-a-of-https://www.artofthetitle.com/title/anatomy 

 Presentations التقديمية العروض -8

وتؤثر اذبية، جعلها أكثر جتليات المتحركة تحتاج الكثير من العروض التقديمية إلى بعض الرسوم

، وبالتالي فإن هناك بعض البرامج مثل ليصبح المتلقي على  مهتما  ومنسجما  مع العرض بشكل فاعل 

تسمح بإضافة الحركة إلى العديد من النصوص والصور داخل العرض التقديمي،  Keynoteبرنامج 

وبالتالي فإن الرسوم البيانية، أو المفاهيم المتحركة يمكن أن تساعد في جعل العرض التقديمي أكثر 

 إال أن المهارات العملية تنطبق -نوعا  ما-ن الجدير بالذكر أن تلك االستخدامات قليلة جاذبية. وم

يها ات المتحركة، ولكن تنطبق عليللرسوم عليها نفسها. كما أن هناك استخدامات أخرى أقل شيوعا  

  المهارات نفسها.

https://www.artofthetitle.com/title/anatomy-of-a-murder/
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 Infographics المعلوماتية الرسوم -9

يد تأك؛ من أجل الرسومتلك وعناصر  المعلوماتيةتحريك الرسوم ب للمصمم أن يقوم يمكن

قراءتها، يرغب بمتابعة المعلومات التي  في المتلقيأن يساعد  للمصمم يمكن، كما المعلومات المهمة

 المعلوماتيةم المتحركة للرسو يات الرسوم وترتيبها حسب أولويته ليختارها كما يريد، لذا فإن استخدام

ة في ذهنه بشكل المتحرك ياتتجذب المتلقي، وتعمل على ترسيخ تلك الرسوم مهمةلتجربة  مفتاحا  ي َعدُّ 

تفاعلي. كما أن هناك خيارات أخرى الستخدام الرسوم المعلوماتية، مثل تحويل الرسوم المعلوماتية 

 إلى فيديو يشرح ما يراد توصيله إلى المتلقي.

 

 

 

 

 وم المعلوماتيةفيديو لستخدام الرسوميات المتحركة في الرس( 10الشكل )
https://www.youtube.com/watch?v=t5wbuS9Wek4&t=14s 

 Graphics Broadcasting البث في المستخدمة الرسومات -12

ات يلرسوماالتي تجذب المتلقي وتثير انتباهه بشكل كبير، تلك  لرسوميات المتحركةاومن أنواع 

تكون  ات إنمايالتي تقدمها قنوات األخبار، أو األحداث الرياضية، فمما ال شك فيه أن هذه الرسوم

 ، ومثال ذلك: مباشرةعلى الهواء  وتبث ، والتي تعرضالمباشرةللعروض 

 ن.كإظهار أسماء المتحدثي، األحداث اإلخبارية، إذ يتم استخدام الرسوميات المتحركة بطريقة معينة

https://www.youtube.com/watch?v=t5wbuS9Wek4&t=14s
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فعندما ت عَرض بعض المقابالت التلفزيونية، يتم عرض أسماء الضيوف مثال  ضمن رسوميات 

 .بعض المعلومات المختصرة والمهمةتعرض نصوصا  مكتوبة ألسماء الضيوف، أو  متحركة

 GIFs (متبدلة)متحركة جرافيكية وأشكال صور -11
واألشكال الجرافيكية المتحركة"، الصور وهي   Gifsومن أنواع الرسوميات المتحركة أيضا : الـ 

ل لهذه الصور أو  فسه ال ، ولكن وفي الوقت نات متحركةيال تكون " مكونة من رسومبشكل عام ي َفضَّ

الصور واألشكال  -  Gifs، ويمكن  استخدام الـذلك يمنع أن تكون كذلك، إذا كان الموقف يتطلب

المناسبات االجتماعية كت االجتماعية، بعدة طرق بما في ذلك المجاال - الجرافيكية المتحركة"

صور ، فيما يلي مثال للأفراد المجتمع في الوقت الحالي المتنوعة، التي تحظى بقبول  كبير من

 )المتبدلة(: متحركةالجرافيكية الشكال األو 

 

 

 

 

 

 

 

 ( للصور واألشكال الجرافيكية المتحركة )المتبدلة(13الشكل )
https://giffiles.alphacoders.com/207/207812.gif 

 

https://giffiles.alphacoders.com/207/207812.gif
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" في تحسين الرسائل إذ إنها أفضل بكثير من التصاميم الثابتة، Gifsــ "يمكن أن تساعد ال كما

 (Ashby،2116) " بالشكل الصحيح.Gifsولكن من المهم أن ت ستخدم "ال

 :الرسوميات المتحركةاستخدام  أهم مجاالتمن و 

 الرسوميات المتحركة في المجال التعليمي والتعلمي:  -

ة في المواد التعليمية كوسيل لرسوميات المتحركةومن الجدير بالذكر أنه من الممكن استخدام ا

مساعدة إليصال المعلومات بكل سهولة ويسر، وذلك ال يعني أبدا  االستغناء عن المادة المكتوبة 

لة تعليمية كوسي لرسوميات المتحركةنظريا ، أو عن المادة الرئيسة في المناهج، إنما سيكون استخدام ا

مكنين، وتعمل على دعم  اآلراء، وتقويتها، هادفة، تساعد في إيصال الفكرة في أقل وقت وجهد م  

القدرة الكبيرة على التركيز والفهم والتذكر ألهم النقاط، وأبرز الموضوعات التي يتم وتمنح الطالب 

تناولها في المادة العلمية، إذ إنها تساعد المدرس على الشرح، والتوضيح، وتختصر له تفاصيل عديدة 

تطيع كوسيلة تعليمية، أن المتعلم يس لرسوميات المتحركةديد في اهو في غنى عن ذكرها، واألمر الج

أن يستذكر الموضوعات بسرعة أكبر، ويستوعب األفكار بطريقة أعمق؛ ذلك ألن تلك الرسوميات 

المتحركة سرعان ما ترسخ في العقل، بسبب خفتها وسرعتها، وحركتها الشائقة، فتغنيهم عن الخوض 

حات الزخمة، والتي سِئَم منها معظم الطالب في هذا العصر، كما أنها في التفاصيل المملة، والشرو 

 لتيامكررة، ويأنفها الطالب، بسبب الرتابة  -ولألسف-تغنيهم عن استخدام وسائل تقنية أصبحت 

طغت عليها، فغدت م عادة  عند بعض المدرسين، حتى باتت منتشرة على وسائل التعليم االلكتروني، 

لوسائل القديمة التي تجعل الذهن شاردا ، فيتبلد الفكر عن االستيعاب، وتتحجر أصبحت مثلها مثل او 

 العقول عن الفهم أو التذكر. 
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وسيلة في كلرسوميات المتحركة طريق استخدام الذلك فإن الدراسة تؤيد وبشدة ذلك التعليم عن 

مع ذلك التطور التقني والمعلوماتي جنبا  إلى جنب،  والسيرالتطور،  لمواكبةم، وليست غاية، التعل

ولى األفكان دة، العديت قبل عليه األجيال، وتتقبله في التعليم، خاصة وأنها دخلت في مناحي الحياة ل

؛ لما لها من فوائد ّجمَّة في اختصار الجهد وتوفيره، وشرح للمواد دخولها في مجال التعليم والتعلم

، لطلبةا على مراجعة المواد حسب أوقات ليسهوت، للطرفينلجهد والوقت ا صارواختبشكل دقيق؛ 

 .مادة على حدةوذلك من خالل مشاهدة فيديو الرسوميات المتحركة المعبر عن كل 

ويتم تبادل  ،في االستفادة من المفاهيم اإلعالمية لألشخاص مؤثرا   االتصال المرئي يلعب دورا   إن

ساعد في الوقت الحاضر ت، و العديد من المحتويات اإلعالمية من خالل التفاعالت اإليجابية والفعالة

ديدة من خالل االستفادة من التقنيات الج ، وذلكهذه الطريقة المفيدة بشكل احترافي وسائط االتصال

في مجال  ا النهج بشكل موضوعييمكن رؤية هذ، و نتائج تطوير تقنيات االتصاالت الجديدة ت َعدالتي 

 :مثل ،ميمأسس التصمع  ،والكتلة ،والسطح ،والنقطة ،الخط :مثل ،المرئية يتم خلط العناصرو الرسم، 

 مها للجمهوروفي النهاية يتم تقديثم يتم دمجها مع الصوت والحركة،  ومن والتباين، ،والتركيز ،اإليقاع

 (Shir,Asadollahi،2114) .ا  مؤثر  خلق أداء  مما ي من خالل المرور عبر العقل اإلبداعي للمصمم،

وت الحركة والص وجودهو  :ات المتحركة مقارنة باألعمال الرسومية األخرىيلرسوموأهم ما يميز ا

م هذه هي النقطة التي تفتقر إليها معظ، و كعناصر فعالة في عملية التأثير على عقول الجماهير

التي لديها إمكانية الحركة واألسس -  المتحركة ياتأن الرسومهذا هو السبب في و  ،األعمال الرسومية

 عن الفنون البصرية الثابتة األخرى، والتي قادرة على إظهار تعبير فني مختلف تماما   -السردية 

في أبسط ، ولكنها وتنقل مفاهيم ومعاني أكثر تعقيدا   ،تنتهي بتواصل أفضل للجمهور مع العمل

 (Shir,Asadollahi،2114) شكل.ال
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 والتأثيرات البصرية:  المتحركة ياتبرامج إنشاء الرسوم

 ويستخدم برنامج ، لمهام الرسومات After Effectsو  Adobe Photoshop ما يستخدم غالبا  

4D   Maxon  Cinema إلى جنب مع ، جنبا  للعمل ثالثي األبعاد Premiere Pro  وFinal 

Cut Pro  وAvid Media Composer  الفيديولتحرير. (2113،Asbury) 

 : Animationوالرسوم المتحركة  Motion Graphicsالفرق بين الرسوميات المتحركة

ك الفنون، وبناء على ذل أنساقإذابة الفوارق بين  بهدفإن حزمة تكنولوجيا المعلومات جاءت 

، والرسوم المتحركة Motion Graphics  فإن  معظم المصممين يعتقدون أن الرسوميات المتحركة

Animation،  ويطلقون المسمى نفسه على كل منهما، وذلك يعود إلى ا  واحد ا  مفهوميشكالن إنما ،

أن معظم الفيديوهات بكافة أنواعها، تستخدم الرسوميات المتحركة، والرسوم المتحركة بشكل مدمج، 

 ألمر متداوال  بين المصممينجرت العادة على الخلط بينهما، وأصبح هذا ا وبالتالي فقدوممزوج، 

لكن الكثير من المصادر أوضحت الفرق بين كل منهما، وستعمل هذه الدراسة على الوقوف أنفسهم، 

 على أهم الفوارق بينهما قدر اإلمكان، وفيما يأتي بيان ذلك:

 المطبوع ثابت، وذلك من حيث: الكلمات والصور "الثابتة" على الصفحة، الجرافيكي التصميم إن

ظرة يحاول المصمم التحكم في ن، كما ي مِكن للم شاِهد أو المتلقي رؤية كل شيء في لمحة واحدةحيث 

، فإن وعلى النقيض من ذلك، المشاهد من خالل التحكم في الموضع والقياس واللون، بتسلسل هرمي

، تفيوتظهر وتخ يعتمد على الحركة، إذ تتحرك العناصر، وتكبر، Motion Designتصميم الحركة 

كم من و  عندما يرى المشاهد شيئا   مقدار التحكم الذي يمتلكه المصممكما أن االختالف الكبير هو 

  الوقت يمكنه النظر إليه.
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تستخدم   Animationويفترض الكثير أن الرسوم المتحركة توجه تقنيمعظم التعريفات ذات 

 .  Motion Graphicsالمتحركة ياتبالضرورة كتقنية عند إنشاء الرسوم

 ت المتحركةاي، فهناك العديد من األمثلة على الرسومليس صحيحاا دائماا ومع ذلك، فإن هذا االفتراض 

. Animation المتحركة الفعالة حيث تم تحقيق الحركة بوسائل أخرى غير الرسوم

(2121،Shellhorn) 
التصوير و مشاهد الحركة  2222عام  Jungle for spike lee  feverو فيلمواحد منهم ه

تحتوي على جميع العناصر   Movie title sequenceالفيلمفي تسلسل عنوان  المباشر الحي

 لالعتمادات االفتتاحية في مشهد اللقطات والحركة بسبب تتبع الكاميرا والتحريك. التايبوغرافية

(2114،Schlittler) 

 Jungle fever فيديو لتسلسل عنوان فيلم( 14الشكل )

https://www.youtube.com/watch?v=LMj59JSohdE 

فيلم "الجائزة  في"سول باس" للمصمم   Title Sequenceمثال آخر هو تسلسل العنوان وهناك

حيث يؤطر بتعمد تفاصيل المظهر الخارجي وقمرة القيادة لسيارات  2266عام  Grand Prix الكبرى"

 السباق كتركيبات هندسية دقيقة، وبالتالي يطبع جاذبية صارمة على اللقطات. 

https://www.youtube.com/watch?v=LMj59JSohdE
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يستخدم مونتاج هذا التسلسل االفتتاحي أدوات بصرية مختلفة، بما في ذلك التركيب البصري 

 ينتج عنه مثال استثنائي لكيفية أن تكون الرسوميات المتحركةوتكرار نفس الصورة داخل اإلطار، مما 

 (Schlittler،2114 ) نتيجة للتحرير والتصوير السينمائي من منظور رسومي.

 المثال:

   Grand Prix فيديو لتسلسل عنوان فيلم( 15الشكل )

https://www.youtube.com/watch?v=GkMOAoiGuGc 

 الرسوميات المتحركة والرسوم المتحركة:  الفروقات بينومن أهم 

الرسوم من أشكال  شائعالالرئيس شكل الهي  Motion Graphicsالرسوميات المتحركة أن 

 ةميالتعلي إلى الرسوم المتحركة بالشعارات وانتقاال   من عناوين األفالم مرورا   بدءا   المتحركة،

Instructional Animation  ،دءا  من ب ة الرسوميات المتحركة على جميع قنوات التلفاز،ويتم رؤي

 الرياضية والتصاميمالبرامج مقدمات أو  ،Weather Graphics الطقس رسومات

 (Wellins,2005).وغيرها..

، رسوما ، أو أشكاال،  أو نصوصا ، ت عاِمل شاشة المتحركة ياتأن تكون الرسوم ممكنومن ال

كل كأن تأتي الرسوميات على ش ،كخلفية مسطحةالتلفاز واألفالم المستخدمة في هذه الرسوميات 

https://www.youtube.com/watch?v=GkMOAoiGuGc
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رئيسة كالترجمة وغيرها في الواجهة األمامية، ويعامل الفيلم وكأنه خلفية مسطحة عناوين 

  Flat Screen .(2115،Wellins)للعناوين

ها غالبا  التي يكون تركيز  مشاهد ولقطات حية ومباشرة،أن تتضمن الرسوميات المتحركة  وبإمكان

ألنها تستخدم ؛ Design  Motion Graphicsعلى العديد من تصميمات الرسوميات المتحركة

 Sequencesمصورةاللقطات الأو  Filmed footage sequenceمتحركة عناصر من لقطات 

of photographs  من المهم جدا  عند استخدام تسلسالت من العمل المباشر، ربط . إذ إنه

سوميات ما يتم استدعاء مصمم الر  بشكل وثيق، وغالبا   الرسوميات المتحركة والقرارات التحريرية معا  

ليصبح محرر لقطات حيث تظهر تسلسالت محددة  Motion Graphics Designer المتحركة

 (Wellins،2115) .مرتبطة بالصور على الشاشة

م الرسو شخصية في  ءجمودا  في الحركة وبطتضمن ت اللقطة وحتى لو لم تكنومع ذلك، 

، فإن مصممي  Animationالمتحركةداخل الرسوم  Animation Character المتحركة

ال يزالون مسؤولين عن إنشاء تصميمات   Motion Graphic Designer المتحركة ياتالرسوم

 .ديناميكية ومثيرة للدهشة ومبتكرةحركية 

لشخصية على أوضاع الوجه ومواقف في ا   Animatorsالرسوم المتحركةمصممو ركز يوبينما 

 أللوان، وا Shapesشكالأل، واFontsالمتحركة على الخطوط  ياتالجسم، يركز مصممي الرسوم

Palletsوالرسوم المتحركة ، Animation العناصر تلك  إلىن المشاهديلجذب انتباه  الذكية

 المستخدمة في الرسوميات المتحركة. 

ضافة ، ويمكن أن تكون منص بسيط اوين متسلسلة على شكلوفي األفالم، يمكن أن تكون العن

بية معقدة وتصميمات أسلو ذات حركة  العناوينيمكن أن تكون  كما، المصورةاألساسية  اللقطاتعلى 
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 تحرك القصة من الناحية األسلوبية.و ، الرسوميات المتحركةب والغاية من الطابع واألسلو  تحدد

(2115،Wellins) 

 وميرسالشكل التأثير على العاطفة، فتثيرها من خالل ال ات المتحركةيلرسومل كما يمكن

Graphically ،إن الرسوميات ، فسلبيا  أم إيجابيا   العواطفير في ثالتأ كانأسواء و ، البنية نفسها داخل

 ةالرسوم المتحرك كما تفعلواالهتمام الجاد بالتفاصيل  المستمر تتطلب التطوير المتحركة

Animation. (2115،Wellins) 

من  اوي عتقد أنه من الممكن أن تستخدم الرسوميات المتحركة شخصيات ثابتة، بحيث يتم تحريكه

أي حريك تسطحة من اليمين إلى اليسار دون ، كأن تنتقل الشخصية المن إلى آخر بسهولة ويسرمكا

 :ومثال ذلك الفيديو اآلتي، )كتحريك األطراف( جزء من أجزائها

 استخدم شخصيات دون تحريكها ( فيديو للرسوميات المتحركة،16الشكل )
https://www.youtube.com/watch?v=5rPNuWfZiAw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5rPNuWfZiAw
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كانت فيما إذا لو  Animationيمكن أن تكون تسلسالت العنوان عبارة عن رسوم متحركة كما 

تصبح حركة تلك العناوين والشخصيات،  حيث، بالشخصياتمعتمدة في حركتها على  العناوين

واحد، ومن أشهر األمثلة لتسلسل العناوين في الرسوم  Objectوكأنهما حركة لكائن 

 األصلي الذي أصبح امتيازا   The Pink Pantherهو تسلسل العنوان لفيلم ،  Animationالمتحركة

 : Animationللرسوم المتحركة  خاصا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 The Pink Pantherلفيلم  لتسلسل العناوين في الرسوم المتحركةفيديو ( 17الشكل )

https://www.youtube.com/watch?v=R4amWTwO1GM 

في قواعد اللغة المرئية  Motion Graphicsومن أهم ميزات الرسوميات المتحركة 

 ما يلي: واستخدامها في الرسوميات المتحركة 

 إلخ( االتجاه، اللون، الشكل، الخط، النقطة،) األولية المرئية العناصر -2

  التكوين -2

 إلخ( تجريد، كود، محاكاة،) بصرية لغة إنشاء طرق -1

 (Shir,Asadollahi، 2114) المختلفة. األنماط على والتعرف بصرية تقنيات -4

https://www.youtube.com/watch?v=R4amWTwO1GM


42 

 

 

"الرسوم تستخدم عناصر تختلف عن ، على أن الرسوميات المتحركةوهذا يدل 

 .Animationالمتحركة

 ما يلي:  Motion Graphics البصرية تأثيرا  في الرسوميات المتحركةومن أكثر العناصر 

 Graphics Motion in Dot  المتحركة الرسوميات في النقطة -2

 Graphics Motion in Lines المتحركة الرسوميات في الخطوط -2

 Graphics Motion in Surfaces المتحركة الرسوميات في )األسطح( المساحة -1

 Graphics Motion in Lighting المتحركة الرسوميات في اإلضاءة -4

 Graphics Motion in Space المتحركة الرسوميات في )الفراغ( الفضاء -5

(2114،Shir,Asadollahi) 

 :Dot in Motion Graphics النقطة في الرسوميات المتحركة-1

دام النقطة استخ: فإنه من الممكن ونتيجة لذلكحيثما تكون،  تجذب النقطة انتباه العين بجدية

نقاط من خالل تكرار ال ، وذلكلعرض مفهوم التركيز ؛المتحركة ياتكعنصر مرئي قوي في الرسوم

 من خالل تركيز وتفكيك النقاط ،من الممكن تحديد مفهوم اإليقاعو في مجموعات مختلفة ومتعددة، 

ن النقاط، هي مزيج م: هذه الظاهرةإذ إن  ،يمكن تقديم مفاهيم التوسع واالنكماشو في تركيبة جديدة، 

  تحاكي نظام الرؤية في اإلنسان.

 : Lines in Motion Graphicsالرسوميات المتحركةالخطوط في -0

يمكن و  ،متع بالطاقة النشطة والمتحركةتت، فإنها الرسوميات المتحركةفي  Linesالخطوط  أما

مكسورة أو مقوسة أو مسطحة أو خشنة أو مموجة أن تظهر الخطوط في الصورة المتحركة على أنها 

  لكل منهم إلهامه ومعانيه البصرية.  ...أو عريضة أو سميكة، وما إلى ذلك
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 لتأثيرات النفسية والقيم الفنية للخطوط في اإلطار.ة في ااإلنسان حساس عندالرؤية إن 

ها أجل استخدامهذا هو السبب في أن اكتساب المعرفة حول خصائص الخطوط أمر ضروري من 

ي الرسوميات ف واألكثر استخداما   ن الخطوط هي األكثر تأثيرا  : إيمكن القول أيضا  كما بشكل مناسب. 

 المتحركة في أشكال مختلفة ومعاني مختلفة.

 :Surfaces in Motion Graphics الرسوميات المتحركة في( األسطحالمساحة ) -3

لفة األشكال الهندسية المختكما أن طول وعرض.  لهالعنصر البصري الثالث الذي  ت عد األسطح

ثنائية األبعاد تم إنشاؤها بسبب حركة الخط على الشاشة، مساحة  ، إذ إنها عبارة عنهي األسطح

كال الهندسية ت ستمد األش، و الغالب في الرسوميات المتحركة والمربع فييتم استخدام المثلث والدائرة و 

شكال كل من هذه األوتجد نها. بيمزيج من من هذه األشكال الثالثة أو ، إما األخرى بطريقة أو بأخرى

 .جديدا   مرئيا   ا  ر في المواقف والظروف المختلفة تعبي

  :Lighting in Motion Graphics اإلضاءة في الرسوميات المتحركة -4

 االستخدامات، باإلضافة إلى بالتأكيد في حياة اإلنسان الضوء هو عنصر حاسمال شك أن 

فات. النور هو جزء من جوهر الحياة وفي العديد من الثقاو . كان للضوء قيم رمزية أيضا  فقد  التطبيقية،

يتم  إذ ،في تصميم الحركة معتادا   أصبح استخدام حيل اإلضاءة المختلفة لتعزيز الخيال أمرا  وقد 

 اسبة.منالضاءة اإلخاصة و الشكال األستخدام المؤثرة، المبتكرة و الظواهر الإنشاء 

 Space in Motion Graphics: في الرسوميات المتحركة الفضاء )الفراغ(-5

تحدد المساحة وجود أي كائن معينة، كما ضع وظروف كل هدف أو أي ظاهرة ايحدد الفضاء مو 

ا  فيما يتعلق بأشياء أخرى وتجعل الفضاء الداخلي والخارجي والمتوسط   مختلفة فاهيمم وهناك. مفهوم 

و أ ،المساحة الحيةو المساحة الخضراء، و المساحة الحرة، و لمساحة المجوفة، ا مثل للمساحة ومحددة
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من خالل وضع كتلة ثالثية األبعاد في فالمساحة غير محددة بحد ذاتها؛ ومع ذلك، و . ..الميتة، إلخ

 يتم تحديد موقع الكتلة ويحدد الفضاء وجودها.فإنه الفضاء، 

والرسوم  بين الرسوميات المتحركةلرسوميات، وحددت الفروقات وبعد أن بينت الدراسة أنواع ا

دف المراد ، معبرة عن الهالرسوميات المتحركةفإنه ال بد أن تكون العناصر المستخدمة في  ،المتحركة

، المبادئو يصال األفكار إيصاله إلى المتلقي، حيث تعد تلك العناصر المستخدمة األداة األساسية إل

أو  ،يزياءالفكالمعرفة األخرى، التعليم والتعلم، وفي مجاالت في مجاالت والتي من المهم استخدامها 

 أو التدريب في الهندسة وأنظمة الشركات.  ،أو الطب ،األحياء

ة الثقافة منذ بدايفي التعليم، "ف، الرسوميات المتحركةومن هنا جاءت الحاجة الماسة إلى تفعيل 

حتى  مازلناو  ،تصميم الجرافيكي موردا  لشرح الرسائل المعقدة من خالل التمثيل المرئيالبشرية، كان ال

وهذا  ،الحركةومن هنا جاءت ولكن مع إضافة التكنولوجيا: ة، رسوميت نستخدم تصميمايومنا هذا 

 ميم الثابتلتصيختلف عن ذلك ا مهما   تقدما  ، وأوالها المتحركة ياترسومبدوره أعطى أهمية كبرى لل

 .(yxrpxcsep،2121 ) التقليدي

 اللكتروني: التعلم في تستخدم التي الرسوميات أنواع

نتاج ،وتطوير ،تصميم تسهيل إلى المعلومات تكنولوجيا في التطورات أدت  الرسومات وعرض ،وا 

 الجودةو  النوعية أيضا   توسعت بل فحسب، الرسومات عدد ديز  لمو  ،تعليمية ألغراض المختلفة

 األكثر ،الرسوميات المتحركة أنواع حول الحديث إلى يقودنا المتزايد التطور وهذا .فيها اإلجمالية

  تعلم.ال لحاالت فائدة

 عبر ،ةالرسوميات المتحرك البيانية الرسوم من فئات ثالث مقارنة أجل من دراسة تصميم تم فقد

  تعلم.ال على المدى وطويل ،الفوري تأثيرها قياس أجل من معقدة، تعليمية مهمة
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ثم  ،يةمع إشارة لفظ على الصور الذهنية، حيث يتم تقديم التلميح عموما   الفئة األولىتعتمد 

 (yxwep & Lai، 2112) .الشيء ويربطه بالمعلومات الجديدة، ليتم تعلمها يتذكر عقليا  

من الرسومات تقديم رسم ثابت للمتعلم. في هذه الحالة، يتم تقديم صورة  الفئة الثانيةتتضمن و 

إظهار عملية أو  من أجل ،ويمكن إبراز العناصر األساسية للرسم ،أو مخطط فعلي وما إلى ذلك

ة المتدرجة تسمح للمتعلم برؤي دمج سلسلة من الرسومات الثابتة يمكن أيضا  كما تطور أو عالقة، 

 بين كل من الرسومات الثابتة الفردية في السلسلة.  ثم إكمال ما يحدث عقليا  الخطوات الرئيسية 

دامها الثابتة المتعددة فعالة عند استخ أن الرسومات الثابتة المنفردة والرسومات وقد ثبت أيضا  

 (yxwep & Lai، 1221) .داخل المواد التعليمية

حاليا  متاحة  الفئة الثالثةمن  ،تحركةالرسوميات الم، أصبحت مع تقدم تكنولوجيا الكمبيوترو 

 وبكل 

كيف يتدفق  المثال،تتيح هذه التقنية للرسومات اآلن إظهار حركة العملية )على سبيل  ، إذسهولة

 (yxwep & Lai، 2112)، وغيرها..(. الدم عبر غرف القلب

وبعد أن قامت الدراسة بتعريف الرسوميات المتحركة، وبينت أهم سماتها وخصائصها، ووضحت 

رح ش كان من البديهي أن تبين آليةوبين الرسوم المتحركة،  ،المتحركةالرسوميات الفروقات بين 

تصميم تلك الرسوميات، وتوضيح مراحلها، وطرق تصميمها، وبيان أهم األنواع األساسية في و 

 اآلتي: الثانيالفصل  من خاللتصميمها، ويتجلى ذلك 
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 Motion graphic designتصميم الرسوميات المتحركة  :الثانيالمحور 

 الفيديو. إنتاج لعملية الرئيسة المراحل -

 وصناعتها.  ،Graphics Motion  المتحركة الرسوميات تصميم -

 .tsHvsC sCuohvooالمتحركة للرسوميات الحركة تصميم في األساسية األنواع -

 Motion graphic designتصميم الرسوميات المتحركة 

من أهم وسائل التقنية الحديثة  Motion graphic designعد تصميم الرسوميات المتحركة ي  

في عالمنا اليوم، لما يسهم في إنشاء ب ن ى تحتية واسعة في مجال تقنيات المعلومات، فمن خالل 

يمكن أن نتوصل إلى تحقيق الكثير من األهداف المراد إنجازها بطرق الرسوميات المتحركة  تصميم

التقنيات  لقي ويستطيع أن يتذكرها أكثر منشائقة وملفتة، وبأساليب مقنعة رائقة، ترسخ في ذهن المت

 األخرى؛ ألنها ئؤثر في تفكيره من خالل الحركة والصوت، وتختصر عليه الوقت والعناء.

ر فإنه من الضروري أن تشيلرسوميات المتحركة ل التصميم الرئيسيوقبل أن نخوض في  •

 المشروع، أو العمل الرسومي المتحرك... إذ إنالدراسة إلى المراحل الرئيسة لعملية إنتاج الفيديو، أو 

 تمر بثالث مراحل وهي على الترتيب: الرسوميات المتحركة خطوات تنفيذ فيديو 

 (2021)مروان، ومرحلة ما بعد اإلنتاج.•ومرحلة أثناء اإلنتاج، •مرحلة ما قبل واإلنتاج، •

 اإلنتاج: قبل ما مرحلة أو ،الذهني( العصف )مرحلة األولى: المرحلة -1

وتعتمد هذه المرحلة باألساس على العصف الذهني من أجل دراسة المشروع، أو فيديو الرسوميات 

المراد تنفيذه  وتصميم الفيديالمتحركة، والتي يتطلب تنفيذه، دراسة جدوى المشروع )ونقصد بالمشروع 

اسة جدوى ن در في عملية التعليم(، ولالختصار سنتفق على تسميته بمصطلح: )المشروع(، وتكم

 المشروع من خالل: 
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، فتناول الفكرة يخضع إلى دراسة مهمة من جميع الجوانب، الرسوميات المتحركةتحديد فكرة  •

ألنها ست كلف بعض الجهد والوقت؛ لذا على المصمم أن يدرسها بكافة أبعادها: من حيث الحاجة 

البتكار، والسهولة...( كما أنه من الضروري إليها أوال ، ومن ثم يدرسها من نواحي: )الحداثة، والجدة وا

جدا  قبل اإلنتاج أن يطَّلع المصمم إلى مدى حاجة سوق العمل، وحاجة الواقع إليه، أو الغرض، 

 والهدف الذي يدفعه إلى ذلك.

وتأتي الخطوة التالية في دراسة جدوى المشروع، تحديد الهدف من هذا المشروع، ومن الطبيعي  •

ديد الهدف بعد تحديد الغرض والمجال: )ويتم ذلك من خالل تحديد المجال سواء جدا  أن يكون تح

أكان تعليميا ، أم صحيا ، أم اقتصاديا ، أم عسكريا ...( والغرض )الذي نحن في صدده هو تعلمي 

بالطبع(، وهذا ما ستتناوله الدراسة في العمل اإلحصائي والتطبيق العملي في الفصل األخير ضمن 

ائية موسعة تحيط بآراء الطالب في الجامعات، لبيان أهمية هذه الدراسة من خالل وجهات دراسة إحص

 النظر المتعددة.

وبعد تحديد الهدف من المشروع، ال بد للمصمم أن يأخذ بعين االعتبار أهم المواد والمستلزمات 

 رامج...( الب -ات المؤثر  –التقنية المراد استخدامها في هذا المشروع، على سبيل المثال: )الصور 

حيث  ،رسوميات المتحركةللمفاهيم التصميم والمصطلحات كأساس  واختيارتحديد كما ال بد من 

ل دوات أساسية والتي سيقوم بالعمأأهم ما يحتاج إليه المصمم من مفاهيم ومصطلحات و تحديد  يتم

 وع نفسه.ق بالموض، والتي تتعلالرسوميات المتحركةفي ستخدمه سي، ومبدأ التصميم الذي عليها

ومن الضروري أيضا  أن يتأكد من جاهزية تلك الوسائط واألدوات، وأن تلك المواد مؤمنة، ألن 

 أثناء تنفيذ المشروع بسبب نقص ما في أحد المستلزمات... -أحيانا  -العمل قد يتوقف 
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عداد السيناريو، وتجهيز المواد د من والتأكالمستلزمة في المشروع،  وبعد تهيئة األفكار وا 

 صالحيتها ومن جدواه، تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة البدء بالعمل واإلنتاج:

 اإلنتاج: مرحلة الثانية: المرحلة -0

 بدأ المصمم بوضع خطة العمل، وذلك من خالل:في هذه المرحلة يو 

في  تحركةالمالرسوميات االطالع على المنهج بشكل عام لتحديد المواطن التي تحتاج إلى تفعيل  -

توضيح األهداف، وتحديد ما يناسب منها وما ال يناسب، وهذه المرحلة تحتاج إلى الكثير من العمل 

الموّجه، والمعتمد على األفكار واألهداف التي ر سمت، وخطط لها في مرحلة ما قبل اإلنتاج، وفي 

 هذه المرحلة ينبغي مراعاة اآلتي:

  .السيناريو المشاهد المبنّية علىلق بخصوصية المنهج، وتحديد قيام المصمم بوضع السيناريو المتع -

: هو خريطة لخطة إجرائية تشتمل على خطوات تنفيذية إلنتاج مصدر تعليمي معين، والسيناريو

تتضمن كل الشروط والمواصفات والتفاصيل الخاصة بهذا المصدر وعناصره المسموعة والمرئية، 

  ( 2006)خميس، وتمر بمراحل عديدة منها: اإلعداد، والتخطيط، واإلنتاج، والتقويم، واإلخراج..." 

لمرحلة التالية إذ يقوم المصمم باختيار الوسائط السمعية والمرئية، وتحديد المؤثرات الصوتية وتأتي ا -

 والخلفيات... حسب متطلبات العمل.

هي  ،ةالرسوميات المتحركيتطلب تصميم المشروع تحديد العناصر، واألشكال بدقة متناهية؛ ألن  -

انها يات في دقتها وجودتها، ونوعيتها، وألو رسوميات عالمية، وينبغي للمصمم أن يواكب تلك الرسوم

ودقة تصاويرها، وما إلى ذلك، بحيث يجذب المتلقي أو المتعلم بنفس الطريقة اإلعالمية التي ترسمها 
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وسائل اإلعالم، فال يخرج عن جاذبيتها، وال يحيد عن إثارتها ال في الحركة وال في الصوت وال في 

 األلوان...

 لمرادالفات الصوتية والمرئية، ويتم إعداد المقاطع المطلوبة والسيناريوهات بعد أن يتم تجهيز الم -

، هنا وفي هذه المرحلة، ال بد من البدء في تنفيذ العمل الجرافيكي الرسوميات المتحركةتنفيذها في 

ن سيذكر م ، وذلك من خالل ماوقد وضحت الدراسة هذه الخطوات في القسم العملي من هذا البحث

 الحقا . الدارسةتجربة 

تماما  تهتم مرحلة اإلنتاج اهوهذه المرحلة إنما هي بمثابة التطبيق العملي على أرض الواقع، إذ 

ا  هو: خريطة والسيناريو كما ذكرنا آنفيعتمد على األهداف واألفكار الرئيسية، ، الذي السيناريوكبيرا  ب

يمي معين، تتضمن كل الشروط تعللخطة إجرائية تشتمل على خطوات تنفيذية إلنتاج مصدر 

 والمواصفات والتفاصيل الخاصة بهذا المصدر. 

 وهناك بعض األمور ال بد من مراعاتها أثناء إعداد السيناريو منها:• 

 .أوسع بشكل الجمهور استقطب كّلما الفيديو، في والكالم الحوار زخم َقلّ  كّلما أنه -

 إلجادةا الضروري من إنه إذ السيناريو، عرض ريقةوط نوعية تحديد في مهما   دورا   تلعب اللغة أن -

 تهدف،المس الجمهور نوعية االعتبار بعين آخذين نوعها، تحديد في والتريث اللغة، اختيار في

 ومستوياتهم... وثقافاتهم، وأعمارهم،

 عيمن الو  االنتباه، ولفت األنظار شد من يزيد الجمهور، مع المباشر الخطاب أسلوب اتباع أن كما -

 الموقف. مقتضيات حسب القصصي، األسلوب اتباع من يضا  أ

 المشاهد، جذب في األثر أبلغ له يحملها، التي القوية بالرسالة الفيديو بدء أن شك وال -
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 .للنهاية إكماله حتى فيه والتأثير

 حيويا   دورا   عبتل للفيديو، المتسلسلة اللقطات تضم التي البصرية المشاهد أن بالذكر الجدير ومن -

 نم فقرة منها واحدة كل تعرض التي اللوحات من مجموعة من تتكون إذ المرحلة، هذه في بارزا  

 المكتوب. السيناريو

وتساعد هذه الخطوة على جعل عملية اإلنتاج أسهل، من خالل إعداد أو إنشاء لوحات كل لوحة 

  .تحتوي على مشهد يشتمل على حوار معين

  :Graphics اتيالرسوم

لفيديو، ااألساس في  وهي من خاللهاإليصال السيناريو الهادف المهمة لوسيلة اات يالرسوم ت عد

مواصفات  وهناك. باستخدام األشكال، والصور، والخطوط، وغيرها..ويمكن تمثيلها أو التعبير عنها 

 مات بمجموعة من العناصر التي تم اختيارها في مرحلة ما قبل اإلنتاج. و الرسمعينة 

 ،مع الفيديو المراد إنتاجه بطريقة منسجمةات يمو رسمراعاة بعض األمور لتخرج الوال بد من 

لقي. بشكل يبعد تشتيت الذهن عند المت الرسوميات إلظهار المتناسقة مع الموضوع؛األلوان  كاختيار

 عتمدي وهذا متناسقة، وغير متنوعة أنماط وضع وعدم محدد للرسوميات، كما البد من االلتزام بنمط

 . البرامج هذه في ومهارته وخبرته الجرافيكي المصمم على

 األصوات:

 ،مقتضيات الموقفتتنوع حسب إذ إنها األصوات عنصر مهم في إعداد الفيديو،  ال شك أن

لصوتية الخلفية، والمؤثرات ا أصوات -على سبيل المثال-ودوافع التأثير، ومتطلبات العمل، فهناك 

 المتنوعة... 
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 على األصوات ذات الجودة، منها: واالستراتيجيات؛ للحصولوهناك بعض األسس • 

 ،التي ستتزامن معها، وتعتمد عليها المعروضة الرسوميات المتحركة مع الصوت نغمة تناسب

 .في صرف المتلقي عن المتابعة تتسبب قد وتجنب األصوات البطيئة والتي

 التداخل بين األصوات، وتقييم وتقويم وضوح عدم من بالتأكد المصمم يقوم أن المهم ومن

 الصوت.

 :الحركي التنفيذ مرحلة األخيرة، المرحلة -3

ميع جالمرحلة تضم  ، فهذهتحريك الرسومياتاألخيرة من مرحلة اإلنتاج، هي مرحلة  المرحلةأما 

، الحياةوية و الحيتندمج معها الحركة بما يفيض عليها بنوع من واألصوات، والمشاهد معا ، و  الرسوميات

الذي يتزامن  دالمشاه وال بد للمصمم أن يأخذ بعين االعتبار، ترتيب. بما يتناسب مع المواقف واألفكار

 مشهد لك مع مراعاة عنصر الزمن، بحيث يتم تحريك المشاهد ومواكبة األصوات مع. مع السيناريو

ة أمر في غاي نتقال فيما بينهااالخطوات  من والتأكد المشاهد ومن ثم فإن عملية دمج. حدة على

م ومراجعة جميع جزئياته بعد االنتهاء من تلك المرحلة، وتقوي الفيديو األهمية. وال نغفل أهمية مشاهدة

 ما يلزم إن وجد.

  اإلنتاج: بعد ما مرحلة الرابعة: المرحلة -4

عداد د للوبعد أن تم تنفيذ المرحلتين األولى والثانية، من إعداد للخطة والسناريو، وتحدي منهج، وا 

نتاج المشروع... بعد ذلك كله تأتي المرحلة األخيرة،  للمتطلبات والمواد الرئيسة، ومن ثم إعداد وا 

والتي يمكننا أن نسميها بمرحلة القياس، أو االختبار، فمن خالل هذه المرحلة، يقوم المصمم باختبار 

كل ، وقياس ردود األفعال، وأخذ آراء المتلقي )بالشالمتلقينمشروعه وتطبيقه على شريحة صغيرة من 

المبدئي(؛ إذ يقوم المصمم بمراجعة المرحلتين األولى والثانية، ومراجعة األسس التي تم بناء المشروع 
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بداء  عليه، وبعد ذلك يقوم بتفعيل المشروع بشكل مبدئي على بعض المتخصصين؛ ألخذ اآلراء، وا 

 ك من خالل ما يأتي:المالحظات، ويتم التأكد من ذل

 وضوح الفيديو )أو المشروع( ووضوح الفكرة المطلوبة، أو الهدف المنشود. -

 إليه. الوصول المراد للهدف المنهج أو المشروع( )أو الفيديو تحقيق -2

 والجهد. للوقت الفيديو واختصار المشروع، ذلك من المتعلم استفادة مدى -2

 .حقيقهات المراد للقيم غرسها ومدى تنفيذها، ادالمر  الرؤية وتوضيح للفكرة الفيديو تدعيم -1

، ةعلى إنتاج مشاريع الرسوميات المتحركومن الجدير بالذكر أنه ال بد للمصمم أن يمتلك القدرة 

 المناسبة. باستخدام البرمجيات والتقنيات

ه ذال بد للمصمم الجرافيكي أن يكون متمرسا  في إنتاج تلك المشاريع، ومن المهم أيضا  لهكما 

المشاريع أن تستفيد من أهم وآخر ما توصل إليه العلم من تقنيات وبرمجيات؛ للسير جنبا  إلى جنب 

ع مرحلة إنتاج مشرو من الضروري في ف مع التطور االلكتروني والذي يستمر بشكل متواصل، 

التي تتوفر و  ،لرسوميات المتحركةفي االبرامج  المختصة  ، أن يتم فيه استخدامالرسوميات المتحركة

، كما أنه من المهم مطابقة المؤثرات المستخدمة مع الفكرة، في الواقع، وتواكب الزمن الموجودة فيه

المؤثرات  ، فإن استخداممثال   في موضوع يتحدث عن تاريخ الفن المتحركة الرسوميات استخدام فعند

المؤثرات أو  من ناحيةم من ناحية الصوت، أأكان سواء  ،يجب أن يطابق مجال الموضوع المطروق

 ..."الدوبالج" أو التعليق الصوتي

طيع وبكل ، يست-عصر االنفجار العلمي والمعلوماتي-إن المتلقي في هذا العصر الذي نعيشه، 

ن لم يكن من ذوي االختصاص والكفاءة، إال أننا  سهولة، أن يصنع أفالما ، ويصمم أشكاال  حتى وا 
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التي  ئقة، لتخدم األعراضألفا، ذات الدقة العالية، والجودة حركةالرسوميات المتهنا معنيون بتصميم 

 وضعت ألجلها.

، وهي على وجه التحديد خاصة بطالب صصة للجمهورمخالرسوميات المتحركة  إن تصميم

لى ع، ال يمنع من  عرض تصميم الرسوميات المتحركة، لذلك فإنه -في هذا البحث-الجامعات 

ألخذ اآلراء حول نقاط القوة والضعف والعمل على  ؛اص نفسهي االختصو ذ الخبراءشريحة من 

 وال بد من العمل على تطوير العمل بعدوالمقترحات،  تطويرها واالستفادة من تلك اآلراء والخبرات

 ، فأخذ اآلراء يعطي مصداقيةمن أجل مصلحة العمل وتطويرهاالستفادة من اآلراء وتنفيذها، وذلك 

، كما أنه يساعد على إيصال الفكرة -إن وجدت-متانة، ويسد الثغرات قوة و أكبر للعمل، ويمنحه 

  .المناسبة في الوقت المناسب والطريقة المناسبة

 وأخيرا  سيتمكن المصممون بعد عملية اإلنتاج من إظهار القدرة على: • 

 ناعة.الصباستخدام البرمجيات والتقنيات القياسية في ، إنتاج مشاريع الرسوميات المتحركة• 

 .إظهار الصوت الفردي واإلبداعي من خالل الرسوميات المتحركة• 

 .لرسوميات المتحركةلتحديد وتوضيح مفاهيم التصميم والمصطلحات كأساس • 

 (Webster University, 2020) المخصصة للجمهور الخارجي.، إنتاج الرسوميات المتحركة• 

 المتحركة بطريقة ناجحة وفاعلة:العوامل المساعدة في تصميم الرسوميات 

ن العمل الناجح يقوم  ال شك أن لكل عمل ناجح أسسا  ومنهجية يتبعها المصمم في عمله، وا 

 من أهمها ما يلي:  على بعض الشروط التي ال بد من األخذ بها في عين االعتبار، ونذكر
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عندما يقوم المصمم بتصميم فيديو للرسوم المتحركة، فالبد أن يكون هذا الفيديو، متسلسال  منظما  

 يوصل الفكرة بوضوح وباستخدام جمالية، لتوصيل هذه األفكار، مثال ذلك: 

، فالبد -في مادة تاريخ الفن على سبيل المثال –في التعلم  الرسوميات المتحركةعند استخدام 

ر المادة والمعلومات متسلسلة منطقيا  حسب المادة وبطريقة جمالية بعيدة كل البعد عن أن تكون أفكا

 النص النظري الجامد البعيد عن المؤثرات الحركية.

كما أنه من المهم جدا  أن يأخذ المصمم بعين االعتبار أي محظور قد يواِجه ه  من خالل البرامج  -

يجاد -إن وجدت–ومعرفة الخروج من المشكلة  ،الرسوميات المتحركةالمستخدمة في تصميم  الحل  وا 

 المناسب لها.

وللمؤثرات السمعية والبصرية أهمية كبيرة في ضرورة التوائم فيما بينهما، والسير معا  جنبا  إلى  -

جنب؛ ألن انفصال إحداهما عن األخرى قد يؤدي إلى تشتيت ذهن الطالب، أو المتلقي، مما يؤدي 

 دف المنشود.إلى عدم تحقيق اله

 ل كبير.بشك على الوقت ، تشد األنظار، وتعتمدتصميم تجارب فعالة وقوية بصريا  من الممكن  -

يعد من أهم  ات الحركة الرقميةيالمناسبة لرسوم Transitionاالنتقال فهم واستخدام أساليب إن  -

  عوامل تصميم الرسوميات المتحركة.

ميم ، يعزز الجانب التقني في تصلحركية بشكل نقديتحليل التركيبات الرقمية اوكذلك فإن  -

 (Shellhorn،2121)الرسوميات المتحركة. 
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 وصناعتها:، تصميم الرسوميات المتحركة

إذ يتم تدريب مصمم ، كثر األشكال الفنية المرغوب فيهامن أ، ت عد الرسوميات المتحركة

النموذجي على التصميم الجرافيكي التقليدي أو التصميم المعتمد على الخلفيات،  المتحركةالرسوميات 

الرسوم المتحركة، ومن المهم جدا  أن يمتلك المصمم الخبرة  ، أو لديه خلفية واسعة حولفالماألأو 

، والصور، واألصوات، فهذه األمور من الم َسلَّمات الضرورية التي تمنح والتايبوغرافيفي األلوان، 

 (Bojc،2113) أعمال الفنان، أو المصمم في رسومياته المتحركة الجودة، والنجاح.

 الالزمة والمواكبة لتطور التقنيات ومن المهارات الواجب على المصمم أن يتعلمها، تلك البرامج

أ تتطور بشكل مستمر، وهذا التطور بد، الحديثة. وكما هو معروف فإن صناعة الرسوميات المتحركة

لفة مك، تصبح أجهزة الكمبيوتر متاحة على نطاق واسع، إذ كانت الرسوميات المتحركةقبل أن 

 ومضيعة للوقت. 

أدى إلى تسهيل الكثير من األعمال، ومع التطور ، إال أن توفر برامج الرسوميات المتحركة

من ضالمستمر فقد أ تيحت أدوات متنوعة تسهم في تيسير السبل أمام فناني الرسوميات المتحركة، 

 منحنى تعليمي الئق، أدى إلى تسهيل العمل، وساهم في زيادة االستكشاف والتعلم.

 البرامج التي تستخدم الرسوميات المتحركة: • 

تنوعت البرامج التي تستخدم الرسوميات المتحركة، في مجاالتها، وتعددت حسب مقتضيات 

 الموقف ونذكر منها على سبيل العد ال الحصر:

 برنامج Effects After Adobe، مصممو يستخدمها التي الرائدة البرامج أحد إنه إذ 

يسمح للمستخدمين بإنشاء  ،Adobe After Effectsلـ المتحركة، ذلك أن برنامج ا ياتالرسوم

 وتعديل الرسومات في أي وقت.
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 برنامج Flash Adobe للويب. الحركة تصميم إلنشاء واسع نطاق على يستخدم  

 مثل األبعاد، ثالثية برامج D4 Cinema Maxon، رسومات أدوات على وتحتوي 

  Photoshopو After Effects وتعمل بشكل جيد مع متكاملة،متحركة 

 المتحركة للرسوميات المستخدمة األخرى البرامج بعض تتضمن Nuke و Autodesk

Combustion و Shake / Motion Apple 3  مثل األبعاد ثالثية والبرامجDS Autodesk

Max و Maya و Lightwave Newtek و Blender الكثير. وغيرها (2113،Bojc) 

 :الرسوميات المتحركة الحركة تصميم في األساسية األنواع

 على ساعدي مما وطبيعية، مرنة قصص إلنشاء حاسما   أمرا   الحركة تصميم في التنقالت تعتبر

 الجاذبة ياتالمرئ مع حتى ،السرد عبر مشهد إلى مشهد من المشاهد وتوجيه األساسي المفهوم توضيح

 ف""موجرا مشروع :-المثال سبيل على- ضخم مشروع أي ينهار وقد المذهلة، الصوت وتأثيرات

hAscahp برنامج ِقبل من إنتاجه يتم والذي (4D aCinem) الكائنات تصميم يتيح والذي 

 مفقودة. التنقالت كانت إذا المشروع ذلك ينهار فقد وِحرفية، مميزة، بطريقة وتحريكها والعناصر،

(yLMhhLP، POlDoPDCfy،2121) 

 ألقلا التصميم حتى الصحيحة، التنقالت استخدام المتلقي: أو المشاهد جذب وسائل أهم ومن

 .العملب تعلقا   وأشد انسجاما   أكثر الجمهور يجعل مما ،فعال   المتلقي في يؤثر أن يمكن تعقيدا  

 غير من أنه إال المتحركة، للرسوميات الحركة تصميم في الممكنة التنقالت من الكثير هناكو 

 وفعالية   هرة  ش األكثر الستة التنقالت على أوال   التركيز يجب إذ البداية، في بهم التوسع الضروري

تقانهمو   األخرى. التنقالت في التوسع ثم نوم ،ا 
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  :المتحركة الرسوميات تصميم في الحركة تنقالت أهم

 Dacd llT المفاجئ القطع انتقال .2

 DissAutx التدريجي االنتقال .2

 llT AA orTiAA اللقطة عمل مطابقة أثناء االنتقال .1

 haTrp llT للقطع المطابق االنتقال .4

 DpAacir/OAOiAiTx mAAc الديناميكي التكبير انتقال .5

 hAchp. (yLMhhLP، POlDoPDCfy،2121) التحول خالل من انتقال .6

 المفاجئ: القطع انتقال .1

 أو غييراتت أي دون التالي، المشهد بداية إلى مشهد نهاية من االنتقال أو المفاجئ القطع انتقال

 .فائدة   األكثر أيضا   يكون قدو  لالنتقال األساسي الشكل إنه حيث تأثيرات

 المفاجئ: القطع انتقال اتمااستخد •

 .الموسيقى وiأو السريعة الحركة خضم في أ.

 .المشهد داخل الكاميرا في تغيير هناك يكون عندما ب.

 ما. تأثير لخلق ج.

 .صوتيال يقاعاإل حسب المقاطع توقيت إلعادة د.

 .شخصينل نظر وجهات بين للتبديل ه.

  مثال:



51 

 

 

 

 

 

 

 

 tuC  raH( انتقال القطع المفاجئ 18الشكل )
-c75bd8469bc6/Hard_Cut-a2fc-42e0-6ab6-https://static.schoolofmotion.com/06864989

optimized.gif 

 :النحالل( )انتقال تدريجيال النتقال .0

 إلى يجيا  تدر  النهائي المشهد ينتقل عندما االنحالل النتقال شيوعا   األكثر هو االستخدام هذاو 

 لىإ صورة أي من األمد طويلة تدريجية خطوة هو االنحالل انتقال نإ حيث ،)سوداء( فارغة صورة

 المسبق عداداإل استخدام تمي التأثير، هذا لتحقيقو  التأثير. مدة طيلة لقطتان خاللها تتداخل أخرى،

 رنامجب في الرئيسية اإلطارات باستخدام االنحالل في يدويا   التحكم أو ycxcixcx ycA في المدمج

ycxcixcx برنامج أو oOTxc LOOxrTs. 

 :النحالل انتقال أو التدريجي النتقال اتماستخدا

 .آخر مشهد بداية إلى مشهد نهاية من النتقالا أ.

  .المونتاج في الصور بين االنتقال ب.

 .الوقت مرور إلى اإلشارة ج.

 .الموقع تغيير إلى اإلشارة د.

https://static.schoolofmotion.com/06864989-6ab6-42e0-a2fc-c75bd8469bc6/Hard_Cut-optimized.gif
https://static.schoolofmotion.com/06864989-6ab6-42e0-a2fc-c75bd8469bc6/Hard_Cut-optimized.gif
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 .سترجاعاال إلى اإلشارة ه.

 مثال:

 

 

 

 

 eaGGesio( النتقال التدريجي 19الشكل )
-db409c21143d/Dissolve-82a2-4f8b-3cc0-https://static.schoolofmotion.com/199943ab

optimized.gif 

 :اللقطة عمل مطابقة أثناء النتقال .3

 رضع إلى واحدة لقطة من قطعال هو الحركة، قطع على االنتقال الستخدام المثالي الوقت ي عد

 عندما ،منزل أو غرفة إلى شخص دخول المثال: سبيل وعلى ،األولى اللقطة حركة مطابقة أثناء آخر

 نظورالم من ،نفسها اللحظة من لقطة إلى المشهد قطع يتم الخارج، من الباب مقبض يدهم تالمس

 وجهتي بين يربط مرئي، جسر بإنشاء تقوم التقنية، هذه باستخدامو  الداخل. من الباب فتح مع اآلخر،

 لقصة.ا إلكمال الجمهور ترك مع نظر

 شائعةال السيناريوهات من متنوعة مجموعة في اللقطة عمل مطابقة أثناء االنتقال استخدامات •

 مثل: األخرى،

 .قتال مشهد في لكمة أ.

 .ما شيء إطالق أو رمي ب.

 .عنها والكشف المعلومات إخفاء ج.
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 مثال:

 

 

 

 

 

 

 

 

 raH uC noHtuCأثناء مطابقة عمل اللقطة ( النتقال 02الشكل )
-92f9-4b9b-12e6-https://static.schoolofmotion.com/68c6ec98

optimized.gif-f813cb8d5541/Cut_on_Action 
 

 للقطع: المطابق النتقال .4

 تينزاوي من الحركة لقطة لتوضيح المستخدم ،اللقطة عمل مطابقة أثناء االنتقال غرار على

 المشهد مع احدو  مشهد في تركيبي عنصر لمطابقة للقطع المطابق االنتقال استخدام يتم مختلفتين،

 للمشاهد. كمرساة الشعار يعملف أخرى، إلى لقطة من العناصر تتشابه حيث ،التالي

 من قبل يرتأث له يكون أن يمكن ما للقطع المطابق االنتقال قللي صحيح، بشكل استخدامها عند

 االنتقال بالقطع المفاجئ.

 عرض: عند أفضل بشكل تعمل للقطع المطابق االنتقال استخدامات

https://static.schoolofmotion.com/68c6ec98-12e6-4b9b-92f9-f813cb8d5541/Cut_on_Action-optimized.gif
https://static.schoolofmotion.com/68c6ec98-12e6-4b9b-92f9-f813cb8d5541/Cut_on_Action-optimized.gif
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 الزمن عبر يمر كائن أ.

 .مختلفين شيئين بين العالقة ب.

 مثال:

 

 

 

 timrp rpm( النتقال المطابق للقطع 01الشكل )
optimized.gif-cb48773c3736/Match_Cut-a386-48fd-f0bd-https://static.schoolofmotion.com/75dcd42a 

 الديناميكي: التكبير انتقال .5

 حيث ،عنه بعيدا   أو الجمهور تجاه بسالسة صورة التقاط إلى الديناميكي التكبير انتقال يؤدي

 هذا استكشاف قطر  إحدى تتمثلو  تصغيره. أو تكبيره المراد والشيء التكبير سرعة في التحكم يمكن

 سبيل علىف ،التصميم لوحة في فرعي بشكل اإلطار( )ذات المؤطرة العناصر على العثور في االنتقال

 للغرفة، عرض من التكبير يمكنك المدينة، على تطل نافذة ذات لغرفة المتحركة الرسوم في المثال،

 على فسهن الفيديو مشغل يحتوي المثال، هذا في خلفها. الواقعة المدينة إلى خاللها، ومن النافذة إلى

 التالي لالمثا في للمدينة. فرعي ا إطار ا النافذة تنشئ طار،اإل هذا داخل ثم للغرفة، به، خاص إطار

 اللقطة أن ىإل يشير مما التالية، اللقطة عن ويكشف الكمبيوتر، شاشة في الماوس مؤشر تتبع يتم

 .الكمبيوتر داخل تقع التالية

https://static.schoolofmotion.com/75dcd42a-f0bd-48fd-a386-cb48773c3736/Match_Cut-optimized.gif
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 مثال:

 

 

 

 moCuDtoinCftCtHi auuD( انتقال التكبير الديناميكي 00الشكل )

-859c-4e1a-dd36-https://static.schoolofmotion.com/84baa097

optimized.gif-853f99fcf173/Dynamic_Zoom 

 :التحولي النتقال .6

 شكلب الرموز أو األشياء أو األشكال بين التحويل أو الصوري التحول خالل من االنتقال يتم

 ،لشعارل المتحركة ياتالرسوم في خاص بشكل ةومنتشر  المعاصرة، حركةمتال اتيرسومال في ملحوظ

 ي َعد هنفس الوقت في ولكنه لإلعجاب، إثارة أكثر التحول خالل من االنتقال يكون أن مكنالم ومن

 .تعقيدا   األكثر

https://static.schoolofmotion.com/84baa097-dd36-4e1a-859c-853f99fcf173/Dynamic_Zoom-optimized.gif
https://static.schoolofmotion.com/84baa097-dd36-4e1a-859c-853f99fcf173/Dynamic_Zoom-optimized.gif
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 :1مثال

 

 

 

 

 

 

 

 huCoM( مثال )أ( انتقال من خالل التحول 03الشكل )
-afe3-4dc0-8a94-https://static.schoolofmotion.com/0e96168c

optimize.gif-8451fb0e45c8/Scene_Morph 

 :2مثال

 

 

 

 

 

 teCup( مثال )ب( انتقال من خالل التحول 04الشكل )
-236c9e7b21c3/morphing-bb8b-4d11-8367-https://static.schoolofmotion.com/ab1dc629

video.gif-in-animation-logo 

 

 

https://static.schoolofmotion.com/0e96168c-8a94-4dc0-afe3-8451fb0e45c8/Scene_Morph-optimize.gif
https://static.schoolofmotion.com/0e96168c-8a94-4dc0-afe3-8451fb0e45c8/Scene_Morph-optimize.gif
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 ودورها في التصال: ،حركةمتال ياترسومل*العناصر المرئية ل

 في حركةمتال ياترسوملاات ومجموعة الصور الموجودة في جميع ييمكن أن تساعد الرسوم

تحسين جودة األعمال وزيادة شعبيتها، أو العكس، كتقليل قيمتها. وكلما زاد تعامل الجمهور مع العمل 

 همومن الم ،راحة، ووجدوا عالقة مع العمل، كلما أسرع المصمم في الوصول إلى هدفهبشكل أكثر 

ن نقل الرسائل ا موفق ا ألفكار الجمهور ورغباته ومعاييره حتى يتمكنو ، حركةمتال ياترسوملاتصميم 

 (Shir,Asadollah،2114)المرئية بأفضل طريقة. 

نف التفاعل في نظم التعلم لمعرفة األثر الرجعي، بأنه من أهم مراحل التعلم في برامج  وقد ص 

التعليم عبر الشبكات، فالتفاعل في نظم التعلم عن بعد يصنَّف إلى ثالثة أنواع: التفاعل بين المتعلمين، 

 والتفاعل بين المعلم والمتعلمين، والتفاعل بين المتعلمين ومواد التعلم. 

 .(2005بد الحميد، )ع

 ياترسوملاتصميم المراحل الرئيسة لعملية إنتاج الفيديو، وعرجت على وبعد أن بيَّنت الدراسة 

، بات حركةمتالاألنواع األساسية في تصميم الحركة للرسوميات وصناعتها، ووضحت أهم  المتحركة،

ديهم في ، وذلك لمعرفة األثر الرجعي لمن الضروري إثبات أهميتها في النوع التعليمي الموجه للطلبة

ي التعليم ف ياترسوملاتلك أهمية تصميم استخدام الرسوميات المتحركة في عملية التعلم؛ ذلك ألن 

ميم استخدام تص من مجالتيكمن في نواح  كثيرة، إال أن الذي تعنيه الدراسة في هذا البحث أن 

 :سوميات المتحركةالر 

ستخدام عند اف -ما سيالحظ في الفصل الرابع في القسم العملي ك -تعزيز عملية التعليم  

هذا ال يعني االستغناء التام فإن التعلم  وأالتعليم  يف، Motion Graphics حركةمتال ياترسوملا

لَّ اهتمامنا عليه، كما ال يعنيعن المواد التعليمية المقررة في الجامعة،   وال يعني أيضا  أننا َنص بُّ ج 
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نما ستكون أن معظم التعليم قائم عليه، بالضرورة  األساسي  الداعمبمثابة الرسوميات المتحركة  وا 

طرق أبسط تلقي المعلومات بيرسخها، ويدعم و  ،ويعزز المعلومات، والتعلم يمالذي سيسهل عملية التعل

.. بحيث يتمكن الطالب من العودة إلى هذا الفيديو والمال. وأكثر اختصارا  للجهد والوقتل، وأسه

لمراجعة المادة التي تلقاها ويلخصها، ويثبت أهم المعلومات  ،حركةمتال ياترسوملاالمصنوع من 

م ه، ويثبت أفكاره، في أي وقت يشاء، حيث يته، ويدعم خبراتويعزز معلومات، الموجودة في المنهج

 لكتروني.الدمج بين نوعي التعلم والتعليم اإل

؛ لبيان أهميته، وأثره في التعليم، E-learningوهذا يقودنا إلى الخوض في التعليم اإللكتروني 

 فيما يأتي:

 E-learningالمحور الثالث: التعلم اإللكتروني 

 technology Educational التعليم لوجياتكنو -

  Learning Theory التعلم نظرية -

 media & tools technological والوسائط التكنولوجية األدوات -

 Educational technology تكنولوجيا التعليم أ.

في ظل الثورة المعلوماتية، والتكنولوجية الكبيرة التي أثرت على مختلف جوانب الحياة منها التعليم 

سايرتها، موالتعلم، بات التعليم يبحث عن أساليب جديدة؛ حتى يواجه التحديات التي لم يعد قادرا  على 

 و التعلم الحديثة؛ وذلك بسبب تلك التطورات فقد أصبح بحاجة م لّحة إلى أن يحقق أنماط التعليم

العلمية والتقنية على المستوى العالمي؛ حرصا  على سير العملية التعليمية بمسارها الرائد؛ ولكي ي َمّكن 

كل مكان وزمان، ومن هنا نشأت  الطالب من مواكبة التعلم، واالستفادة من المحتوى التعليمي في

الحاجة إلى استخدام التكنولوجيا في التعليم، وظهرت نظرية التعلم اإللكتروني حتى باتت من أهم 
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أسس التعليم في عصرنا الحالي، وحظي التعلم اإللكتروني على أهمية كبيرة، إذ ي عد أحد أنماط التعليم 

، واألدوات عتمدا  في ذلك على أهم سبل التكنولوجياالتي فرضته تلك التطورات، ليظهر بأبهى صوره م

ومسخرا  أدواتها وبرامجها وتطبيقاتها في  technological tools & mediaالتكنولوجية والوسائط 

سبيل خدمة العملية التعليمية، ومعتمدا  في الوقت نفسه على: )النص، الصور الثابتة، الصور 

 المتحركة، الرسومات، والصوت...(.

ست تكنولوجيا التعليم هي الوسائل )أو الوسائط( التعليمية، وليست هي األجهزة واآلالت أبدا ، فلي

نما هي ذلك العلم الذي يهتم بتطبيق النظريات، والممارسات الخاصة بتصميم مصادر التعلم  وا 

دارتها، وتقويمها، وعلى ذلك فالمصادر، والعمليات ه  يوعملياته، وتطويرها، واستخداماتها، وا 

 )2006)غاريسون، وأندرسون، منتوجات تكنولوجيا التعليم. 

ال شك أن التقدم التكنولوجي له أثر كبير على التعلم اإللكتروني، فقد ساهم في سد الفجوة و 

ح المتعلم في من تالجغرافية، واختصار المسافات البعيدة، كما أن استخدام التقنيات الحديثة ساهم

الشعور باالستقرار واالطمئنان،  كما لو كان داخل الفصل الدراسي، ناهيك عن أن التعلم اإللكتروني 

يوفر للمتعلم المقدرة على مشاركة المواد، واالستفادة منها، مع استخدام جميع الوسائل التكنولوجية 

كما يساعد ،  PDF لشرائح، وملفات الـمن أنواع البرامج والتطبيقات، مثل: مقاطع الفيديو وعروض ا

وورش عمل من خالل اإلنترنت، ومنها: )الدروس المباشرة التي تتم عبر اإلنترنت(، في إجراء ندوات 

وكذلك التواصل مع األساتذة من خالل المنتديات وورش العمل، والرسائل وغيرها من التطبيقات 

 (Gogos ،2114) د.المتنوعة التي تساعد المتعلمين على التعلم عن بع
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ومع ظهور عصر تكنولوجيا التعليم، والحاجة المستمرة والمرافقة للتعلم المستمر، فقد بات من 

المهم جدا  للمؤسسات التعليمية أن تستعد للتركيز بشكل أكبر على التبني والتكامل االستراتيجي للتعلم 

 )2006)غاريسون، وأندرسون، اإللكتروني. 

 يف نظرية التعلم:وهذا يدفعنا إلى تعر 

  learning theory نظرية التعلم ب.

نظريات التعلم والتعليم هي مجموعة من النظريات التي تم وضعها في بدايات القرن العشرين "

 Behavioral الراهن، وتعد المدرسة السلوكيةالميالدي، وبقي العمل على تطويرها حتى وقتنا 

School  الفلسفية التي اهتمت بنظريات التعلم والتعليم، رغم أن بوادر نظريات مشابهة أول المدارس

 (2025)جواد، ."قد بدأ العمل بها في المرحلة ما قبل السلوكية

تقوم نظرية التعلم اإللكتروني على إعداد منهج ألنشطة التعلم والتطوير التقليدية، التي تشمل و 

دارتها، وتنفيذ تدالتفكير الجديد المرتبط بالتكنولوجيات الجديدة، مع التركيز على تخطيط  خالت التعلم وا 

 (Fee،2111). بشكل عام وتقدير إمكانات هذه التقنيات، وتعزز تلك األمور فهمنا للتعلم

 والكهل ...  ،وتفسر نظريات التعلم بشكل عام، الطريقة التي يتعلم بها اإلنسان، الطفل، والشاب

ودمجها ضمن بنيته الذهنية والوجدانية، فالمعلم في حاجة إلى فهم وكيفية استخدام المعارف 

اج إلى اإللمام نه يحتطرق ونظريات التعلم التي تقارب المنهج واألسلوب الذي يتعلم به اإلنسان كما أ

 (2025)جواد، في الفصل الدراسي. بها نظريا ، وممارستها عمليا  

https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_theory_(education)
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والجدير بالذكر أن " للتدريس تقنية خاصة، ت عنى بإيصال المفاهيم للطلبة، إذ إن تقنية التدريس 

دارة وتقييم العمليات والمصادر يهي النظرية والممارسة الخاصة بتصم م، وتطوير، واستخدام، وا 

 )2006الخاصة بالتعلم". )غاريسون، وأندرسون، 

فنظريات التعلم إذن، هي مجموعة متنوعة من الدراسات واألبحاث السيكولوجية، بشكل خاص، 

لغايات  - حسب الحاجة إليها -استطاعت أن تفهم وتفسر العديد من اآلليات المختلفة التي تتدخل 

 (2025)جواد، التعلم.تحقيق أهداف 

 عن أهم نظريات التعلم، وخصوصا المدرسة السلوكيةمن المدارس التي تحدثت  وهناك العديد

Behavioral Schoolوالمدرسة الجشطالتية ، Gestalt Schoolوالمدرسة البنائية ، 

Structuralism School،  بنائيةوالمدرسة السوسيوSchool  Socioconstructif. 

 : Behavioral Theory نظرية التعلم السلوكية -

 Thorndikeورندياك" ث ، بأفكار"Watson تأثرت المدرسة السلوكية، ال سيما مع "واطسون""

 الذي يرى بأن التعلم:

هو عملية إنشاء روابط، أو عالقات في الجهاز العصبي بين األعصاب الداخلية التي يثيرها  

 (2025)جواد، ."المنبه المثير، واألعصاب الحركية التي تنبه العضالت فتعطي بذلك استجابات الحركة

 :      Gestalt Theory نظرية التعلم الجشطلتية )نظرية التعلم الكلي( -

، أن االستبصار شرط التعلم Gestalt Theory التعلم في النظرية الجشطالتيةومن أهم مبادئ 

استبصارها؛ قف و االحقيقي، إذ إن بناء المعرفة واكتساب المهارة ليس إال النتيجة المباشرة إلدراك المو 

هم لموضوعات التعلم، ويتم ذلك من خالل ف اءويتجلى فهم االستبصار وتحقيقه من خالل إعادة البن

عادة بنائه؛ والتعلم وفق الجشطالتيين يقترن بالنتائج، فالنتائج  موضوع التعلم ومن ثم تفكيكه وتحليله وا 
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إال صيغ الضبط، والتعديل، والتقويم الالزمة للتعلم؛ واالنتقال ما هي " Kohlerكما يراها "كوهلر" 

ار الحفظ والتطبيق اآللي للمعارف ي عدُّ  تعلما  سلبيا ؛ لذلك فإن االستبصشرط التعلم الحقيقي، ذلك أن 

 ."حافز داخلي قوي، وتفاعل إيجابي مع موضوع التعلم، وأما التعزيز الخارجي فهو عامل سلبي

 (2115)جواد،

 :    Educational Neuroscience نظرية التعلم البنائية -

تعد نظرية التعلم البنائية )أو التكوينية( من أهم النظريات التي أحدثت ثورة عميقة في األدبيات "

الذي حاول االنطالق من دراساته المتميزة  Jean Piagetالتربوية الحديثة، وحسب رؤية "جان بياجي" 

ورت حديثة طيرى أن هناك عدة مبادئ ومفاهيم معرفية علمية، و  ، إذفي علم نفس الطفل النمائي

 (2025)جواد،. "الممارسة التربوية

 التصور المعرفي للتعلم: -

في علم النفس من بين أحدث المدارس التي حاولت  Cognitive Schoolإن المدرسة المعرفية "

 ."البنائية والسلوكية على السواءأن تتجاوز بالخصوص بعض مواطن الضغط في المدرسة 

 (2025)جواد،

 Socio Constructive الجتماعي البناء نظرية  -

يرى ، كما من طرف اإلنسان ولفائدته Socialement construite تبنى المعارف اجتماعيا  "

أصحاب هذه النظرية بأن المتعلم ال يطور كفاياته إال بمقارنة إنجازاته بإنجازات غيره، أي في إطار 

 (2025)جواد،. "التفاعل مع الجماعة أو األقران

 التعليم اإللكتروني: بدوره يدفعنا إلى الخوض في تعريفوهذا 
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تدعم العملية التعليمية وتحولها من الوسائل التي هو وسيلة  Learning-E التعليم اإللكترونيإن 

من طور التلقين إلى طور اإلبداع والتفاعل وتنمية المهارات، ويجمع كل األشكال اإللكترونية للتعليم 

  (2006)غاريسون، .أحدث الطرق في مجاالت التعليم والنشر والترفيهوالتعلم، حيث تستخدم 

ومما ال شك فيه أن التعلم اإللكتروني سي حدث تحوال  في أنماط التعليم والتعلم، فعلى الرغم من 

أن تأثير التعلم اإللكتروني في المؤسسات التعليمية التقليدية كان ضعيفا ، إال أننا إذ توصلنا إلى فهم 

ب المتبعة في ال  في األساليإلمكاناته ومزاياه، فإن التعلم اإللكتروني سيحقق تحوال  فعاأفضل وأعمق 

 (.2006عملية التعلم والتعليم. )غاريسون، 

ويعتبر التعليم اإللكتروني أحد هذه األنماط المتطورة لما يسمى بالتعلم عن بعد عامة، والتعليم 

والشبكات في  الحاسوب على اإللكتروني أساسا   التعليم خاصة. حيث يعتمد الحاسوب المعتمد على

وتضم تطبيقاته التعلم عبر الويب والتعلم بالحاسوب ، لمعارف والمهاراتنقل ا

واألشرطة  اإلنترنت االفتراضية والتعاون الرقمي. ويتم تقديم محتوى الدروس عبر التدريس وغرف

 .السمعية والفيديو واألقراص المدمجة

 :التعلم اإللكترونيتعريف 

هو أداة أو نظام تعليمي قائم على استخدام الكمبيوتر، ي مكِّن المتعلم من التعلم في أي مكان، 

 (Gogos،2114). وفي أي وقت

 :أشكال التعلم اإللكتروني

 اإللكتروني أشكال متنوعة نذكر منها: للتعلم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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 اختيار في عةوالسر  والمكان األسلوب اختيار في الحرية بعض المتعلم يمنح الذي المفتوح التعليم .2

 مثال . فيها يرغب التي العلمية المواد

 سواء احدو  مكان في مجتمعين غير والمتعلم المعلم فيه يكون الذي النظام وهو بعد عن التعليم .2

 نترنتاإل ةشبك خالل من إما ببعضهم يتصلون أنهم غير مختلفة، بالد من أم نفسه، البلد من أكانوا

 البريدية. المراسالت أو

 إذ المفتوحة، اتالشبك على يعتمد الذي اإللكتروني التعليم من القسم ذلك وهو االفتراضي: التعليم .1

 (2022)ريحان، العالم. مستوى على نترنتإلا شبكة طريق عن االتصال يتم

 مثل رقمي، جهاز على تقديمها يتم تعليمات، مجموعة بأنه اإللكتروني، التعلم مفهوم تحديد ويمكن

 technological والوسائط التكنولوجية األدوات مستخدما   المحمول، الجهاز أو الكمبيوتر جهاز

media and tools التعلم. دعم إلى ويهدف 

 :التعلم اإللكترونيمميزات 

ال شك أن للتعلم اإللكتروني إيجابيات ومميزات كثيرة نذكر منها على سبيل العد ال الحصر، 

 أنه:

يقوم بتخزين، أو نقل الدروس على قرص مضغوط، أو ذاكرة محلية، أو خارجية محلية، أو  -

 خوادم على اإلنترنت أو من خالل اإلنترنت.

 صلة بهدف التعلم.يتضمن المحتوى ذا ال -

 يستخدم عناصر الوسائط مثل الكلمات والصور لتقديم المحتوى. -
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 .يستخدم أنواعا  كثيرة من األساليب التعليمية، مثل األمثلة والممارسة والتغذية الراجعة لتعزيز التعلم -

للدراسة  ممتنوع االستخدام، فقد يكون تحت إشراف المعلم )التعلم اإللكتروني المتزامن(، أو مصم -

 الفردية الذاتية )التعلم اإللكتروني غير المتزامن(.

 األداء حسينت أو الفردية التعلم بأهداف مرتبطة جديدة ومهارات معارف بناء على المتعلمين يساعد -

  .التنظيمي

المرئيات  باإلضافة إلى التعلم اإللكتروني في والصوت، النص من مزيج استخدام أيضا   الممكن ومن -

 (Clark,Mayer،2116)الثابتة والمتحركة لتوصيل المحتوى الخاص. 

 وهذا بدوره يدفعنا إلى القول:

كما هو الحال في أي Educational technology : في تكنولوجيا التعليم وارد   التحديإن 

من خالل بناء الدروس بطرق متوافقة مع عمليات التعلم البشري؛ لتكون هادفة،  -برنامج تعليمي

من ما أنه كوَفّعالة، وذلك ألن مهمتها الرئيسة: هي دعم االستراتيجيات التعليمية في هذه العمليات، 

تر لتقديم ه يتم تحديث تقنية الكمبيو المهم تعزيز األحداث النفسية الالزمة للتعلم، وفي الوقت نفس

امنة في البنية التحتية العصبية الك -التعليم اإللكتروني أسبوعيا ، فالجانب اإلنساني من المعادلة 

 قديم جدا  وم صمم للتغيير فقط، عبر فترات زمنية تطورية. -عملية التعلم 

ع الجهاز سية أكثر مما يستطيوفي الواقع يمكن لتكنولوجيا التعليم أن تقدم بسهولة بيانات ح

العصبي البشري معالجته، لدرجة أنه بإمكانها الوصول إلى المستوى الذي تتداخل فيه العناصر 

روني، للتعلم اإللكتالسمعية والبصرية في الدرس مع اإلدراك البشري. ومن هنا باتت الحاجة ماسة 

ال  ،ذلك  ومهارة. بدقة اإللكترونيلتعليم فسينخفض مستوى التعليم إن لم نتمكن من مواكبة اوا 
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 :التعلم اإللكتروني مبدأ

بير أمرا  صعبا  في أيامنا هذه، فقد أصبح معروفا  ومنتشرا  بشكل كلم يعد معرفة التعلم اإللكتروني 

على مدى السنوات العشرين الماضية، تم نشر المئات من الدراسات البحثية حول في اآلونة األخيرة، ف

عمليات وأساليب التعلم المعرفي التي تدعمها، فوصل إليها الكثير من المستخدمين، إال أنه ال تزال 

بعض تلك المعارف الجديدة، تالقي صعوبة ومعاناة للوصول إلى أولئك الذين ينتجون أو يقيمون 

ن خالل اإلنترنت؛ وذلك ألنه تم توزيعه بشكل أساسي داخل مجتمع البحث، وال يمكنهم التعلم م

 (Clark,Mayer،2116)المستويات.  الوصول إلى جميع 

 حول التعلم اإللكتروني، وينبغي اإلشارة إليها، فكثير من المغلوطةبعض المفاهيم وقد انتشرت 

نه ال فائدة ويجهل طريقته، وأسسه، وثوابته، ويعتقد أبل التعلم اإللكتروني،  آليةالمتعلمين قد ال يعلم 

وبالتالي  ،ت رجى من خالله، وي شّكل في ذهنه صورة سلبية عن التعلم اإللكتروني، فال يدرك أهميته

 من المهم إنشاء طريقة عملية توضح آلية العمل بشكل ميسر للجميع.

نماذج ا والوقوف عندها، ومناقشة بعض الفهناك طرق متنوعة للتعليم اإللكتروني، ال بد من بيانه

من األهمية بمكان تعريف بعض المصطلحات التي قد ال تشكل أهمية و  المختلفة للتعليم االلكتروني،

كبيرة عند بعض المتعلمين، فقد يسمعونها للمرة األولى، أو ال يشعرون بأهميتها؛ إذ يعتبرون أنها 

تساعد المتعلم  فمن الضروري بيانها وتوضيحها؛ ألنها ليست قضايا ذات شأن كبير في التعليم؛ لذا

 (Fee،2111) .في فهم التعلم اإللكتروني، واإلحاطة بجوانبه

 أهم أنواع وطرق التعلم اإللكتروني:

السنوات األخيرة عدد ال يحصى من طرق التعلم عبر اإلنترنت، بما في ذلك التعلم  خاللظهر 

ة االفتراضية، والمحاكاة، واأللعاب، ومجتمعات الممارسات... اإللكتروني الذاتي، والفصول الدراسي
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وهذه األنواع المتعددة توفر عددا  من الحلول للتعليم بشكل متكامل، كما أنها تتيح لألشخاص إمكانية 

 .الوصول إلى المعلومات والمعرفة مع مرور الوقت

يوفر دعما   Michael Allenوقد بات تصميم التعلم اإللكتروني الذي دعا إليه "مايكل ألين" 

مناسبا  للتعليم االلكتروني، ويوفر الوقت والجهد الكبيرين للمعلم والمتعلم، فقد كان المتعلمون في 

الكتب، وقد يضيعون أوقاتهم مع زمالئهم وأصدقائهم عن كبير في البحث الالماضي يبذلون الجهد 

 يق األكثر أهمية للتعلم. التطب Googleللبحث عن المعلومات، أما اليوم فقد أصبح 

، سواء podcast "البودكاست"تنوعت طرق التعليم اإللكتروني واتسع مجالها، فتم إطالق  وقد

للصوت، أو الفيديو، من قبل العديد من المؤسسات، وثبت أنه وسيط فعال بشكل كبير أيضا  لتبادل 

التعليم، وتعمل على توفيره، ونالحظ  في  iPodالشباب، حيث تستفيد الجامعات من المعرفة مع جيل

أن الكثير من الجامعات تسعى لت ناِفس غيرها من الجامعات لتأمينه، ولتزويد طالبها به وتشجيعهم 

 تيح لهم إمكانية الوصول إلى المناهج الدراسية والمحاضرات من خالل اإلنترنت.يعلى استخدامه، ألنه 

عا ، لكتروني التعاوني تشهد في اآلونة األخيرة نموا  سريومن الجدير بالذكر أن تطبيقات التعلم اإل

بما في ذلك مجتمعات الممارسة، وشبكات الخبراء، والمحاكاة والتعلم عبر اإلنترنت، وسيكون لها 

 مستقبل قوي وبارز؛ ألنها تدعم أسلوب التعلم المعتمد على اإلنترنت. 

ألشكال امن  - وفي العديد من المنظمات -وفي كثير من الجامعات تم تحويل الفصول الدراسية 

إلى األشكال المتطورة بهدف تيسير التعليم وتسهيله،  PowerPointوعلى المحاضرات  القائمة

فالمحاكاة الصفية، والتدريب، والخبرة المستمرة ألداء األشخاص، تزود المتعلمين ببيئة عمل حقيقية 

وآمنة، وتدعم عملية دمج التطبيقات والمعلومات الجديدة في مكان العمل، كما تعمل معظم الشركات 
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مية جديدة توفر المعرفة والمهارات ألفرادها عندما يحتاجون إليها. على تحديد استراتيجية تعلي

(2111،Allen) 

طرق  يسرة، كمزيج ممتد منوبالتالي فإن جميع حلول التعلم ستكون في المستقبل واضحة، وم

شجعهم يعلى اختيار ما يريدون من برامج، وتطبيقات، إذ  المقدرةاألفراد يمتلكون أصبح ، إذ التعليم

 التجربة واالستكشاف، وعلى التعلم قبل كل شيء. ذلك على

ن منظومة فلسفة التعليم تعمل على دعم التعلم اإللكتروني الناجح؛ ليحقق األهداف وال شك أ

النظر إلى كيفية عمل التعلم اإللكتروني، نرى أن هناك أشكاال  متنوعة وعند التعليمية بطرق فاعلة. 

تعلم وذجي متطور ومريح، مسخرا  التكنولوجيا في سبيل تيسير اللتمكين المتعلمين من التعلم بشكل نم

 سبل تسهيل التعلم اإللكتروني على المتعلم ما يلي:  منو إذ يوفر عليهم الوقت والجهد معا ، 

يمنح المتعلم حرية اختيار واسعة في تحديد ما يرغب به من برامج متنوعة، عند بدء التعلم • 

 اإللكتروني.

اإللكتروني للمتعلم الوقت المناسب له كي يختار الزمن الذي يناسبه، وهذا بدوره يؤدي يتيح التعلم • 

إلى وجود مرونة في حرية االختيار لألوقات التي تناسب المتعلم، وتضمن لهم كذلك اختيار األماكن 

 التي تناسبهم في الوقت نفسه، فال يقف أمامه أي عائق.

ين من ممارسة حرية االختيار، ويتيح لهم فرصا  أكثر من الخيارات ي مكِّن التعلم اإللكتروني المتعلم• 

 حول ما يدرسون، أو على األقل ما يمنحونه األولوية في دراساتهم.

 يمكنهم اختيار مدخالت التدريب التي تتناسب بشكل أفضل مع أنماط التعلم الخاصة بهم.• 
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ح أوسع مجموعة من المصادر، بل يتيوالتعلم اإللكتروني يعطي الفرص للمتعلمين للوصول إلى • 

 لهم اختيار أعلى المصادر وأغناها في ذلك.

ن غيره من أنواع التعليم التقليدي بأنه يوفر الفرص العالية للتفاعل م ويمتاز التعلم اإللكتروني• 

ة اعدفالتعلم اإللكتروني قادر بشكل فريد على المس والتواصل، بخالف غيره من أنواع التعليم العادي.

 في توليد ثقافة تعلم جديدة، وبناء منظومة تعليمية. 

إال من خالل التجربة والممارسة داخل المؤسسة التعليمية نفسها؛ ألنها  ذلك ولكن ال يمكن إثبات

تحتاج إلى محاوالت وممارسات عدة، للوصول إلى ما يرنو إليه من أهداف، وبالتالي فإن هذه هي 

 (Fee،2111) لعمل من أجلها.انصار التعلم اإللكتروني "الصورة الكبيرة" التي يحتاج أ

 :E-Learning فوائد التعلم اللكتروني

من المهم معرفة فوائد التعلم اإللكتروني، لما في ذلك من أثر كبير في تحديد المجاالت المختلفة 

كون التعلم يللمتعلم في معرفة منهجية التعليم اإللكتروني، ومن ثم استخدامها بسهولة، خاصة عندما 

 اإللكتروني ذا أثر إيجابي كبير في مجاالت التعليم، ونذكر منها على سبيل المثال أنه:

 يساعد في تنفيذ برنامج التعلم القياسي على نطاق واسع.• 

 يعمل على تقديم التعلم في غضون فترة زمنية قصيرة.• 

ندما تقليدي باهظة التكلفة، خاصة عيوفر اإلمكانات المادية الكبيرة؛ ذلك أن بعض طرق التعليم ال• 

يتطلب األمر المواجهة مع الطرف اآلخر، فهذا بدوره يتطلب بذال  ماديا  كبيرا ، بخالف التعلم 

 اإللكتروني، الذي يختصر من تلك التكاليف، ويجعلها أقل تكلفة وجهدا  ووقتا .
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لسأم التنويع والتغيير ودفع اهناك حاجة متكررة لتحديث أو تعديل محتوى التعلم؛ مما يؤدي إلى • 

 عن المتعلم.

 يتطلب محتوى التعلم درجة كبيرة من التخصيص، وهذا ما يؤمنه التعلم اإللكتروني.• 

بإمكان التعلم اإللكتروني تنسيق عناصر متنوعة معا  مثل األنشطة أثناء العمل، والمحاكاة، والقراءات • 

  والتقييمات.

ة عن حلول للكثير من المواقف التي تتطلب إدار  البحثتعلمين في التعلم اإللكتروني الميساعد • 

  ذاتية.

 .تقديم العديد من الحلول للمتعلم؛ مما يمنحه الثقة واالستمرارية في العمل• 

زيادة رغبة المتعلمين في العمل والتعلم باستخدام تقنية التكنولوجيا الرقمية أكثر من ت ظهر الدراسات • 

 (Fee،2111) التعليم األخرى.غيرها من أنواع 

ا، وهذا المراد العمل من أجله ومن الضروري أن يكون التعلم اإللكتروني قابال  للتكيف مع الغاية

 .يعتمد على سرعة النشر والتحديث

بالذكر أن هناك عددا  كبيرا  من أنظمة التعلم اإللكتروني المتنوعة، )التي ت عرف باسم:  والجدير

من  ا  باختصار( وأنواع LMSs، أو  Learning Management Systems أنظمة إدارة التعلم

األساليب، تسمح بتقديم الدورات، وذلك من خالل استخدام األداة المناسبة، وبالتالي فإنه من الممكن 

العمليات المختلفة، مثل وضع عالمات على االختبارات أو إنشاء بعض المواد التعليمية، أو  تمامإ

مما يتمم العملية التعليمية بكل سهولة ويسر، كما يوفر التعلم  ... إعداد الكثير من المناهج وغيرها

لتعلم جنب مع ااإللكتروني للمتعلمين القدرة على مواكبة حياتهم االجتماعية والسير جنبا  إلى 
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التكنولوجي، وهم يعيشون حياتهم بكل سهولة ويسر؛ مما يساعد الكثيرين من الناس والذي ال يجدون 

ى في أعمالهم، ويمنحهم المقدرة عل فيساعدهم بشكل فّعال للمضي قدما  الوقت الكافي في العمل، 

 (Gogos،2114) الحصول على مؤهالت جديدة.

التعليم عن بعد في زمننا الحالي، خاصة مع  اإللكتروني أن يحقق غاياتاستطاع التعليم لقد 

إذ أضحى من الممكن ممارسة  coronavirus disease (COVID-19)نا" و وجود جائحة وباء "كور 

التعليم في أي وقت يختاره المعلم للتعليم، فلم يعد هناك وقت يحكم الطلبة والمعلمين، كما أنه أتاح 

الوقت والجهد. ومن جهة أخرى بات التعليم اإللكتروني في زمن هذا الوباء أكثر  للجميع فرص توفير

سهولة وأيسر في طريقة عرض المواد وطريقة إعداد االختبارات والواجبات اليومية، وتصحيح 

االمتحانات، كما أن التعليم اإللكتروني أضاف جوا  من اإليجابية لدى المتعلمين في التواصل الحي 

بداء اآلراء، والتعليق والمشاركة والحوار والمناقشة، فقد أتاح التعليم قخالل المنا بينهم، من شات وا 

زلة كما ولم يعد الطالب يشعر بنوع من الع اإللكتروني للعديد من المتعلمين فرص التعبير عن الرأي،

جميع بأن رص للبل على العكس، ألن جو المناقشة والحوار صار إلكترونيا ، مما هّيأ الف كان سابقا ،

، ناهيك عن أهميته الكبرى التي تكمن في درء األخطار واألضرار يكونوا أكثر إيجابية وأكثر تفاعال  

التي قد تنجم جراء االحتكاك بين الطلبة في زمن جائحة "كورونا"، فقد وقانا التعليم اإللكتروني من 

 األخطار التي نحن والجامعات في غنى عنها.

ألن التعلم عبر اإلنترنت هو عمل فردي في ، بالعزلة قد يشعرون نيالمتعلمومهما قيل: من أن 

دم التكنولوجيا مع تق إال أنه .معظم األحيان، والذي قد يمنح المتعلم الشعور بأنه يتصرف بمفرده تماما  

 طا  نشا لمتعلمين اآلن االنخراط بشكل أكثرالكبير، صار بإمكان اوفوائد التعلم اإللكتروني من التقدم 
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مع األساتذة أو الطالب اآلخرين باستخدام أدوات مثل مؤتمرات الفيديو ووسائل التواصل االجتماعي 

 (Gogos،2114)ا. ومنتديات المناقشة وغيره

والجدير بالذكر أن التعليم اإللكتروني يعتمد على األدوات التكنولوجية، والوسائط والتقنيات التي 

تعمل بدورها على إيصال المحتوى التعليمي للطلبة، ومن هنا فإنه من الضروري الوقوف عند أهم 

 تلك األدوات؛ للوصول إلى أهمية استخدام الرسوميات المتحركة في التعليم. 

  :echnological tools and mediaT ات التكنولوجية والوسائطاألدو ج. 

والصوتيات  اتي" يرى كثير من الخبراء العاملين بحقل التعليم بصفة عامة أنه بإضافة الرسوم

توفير بيئة تعلمية ثرية للطلبة، ، Augmented reality إلى البيئة، تستطيع تقنية الواقع المعزز

لتعلم، ا الواقع المعزز والتي يمكن توظيفها بشكل جديد من خالل مصادروهناك العديد من تطبيقات 

 نذكر منها: 

 ، والتي يمكن توظيفها: أحد تطبيقات الواقع المعزز في علم التشريحAnatomy 4Dتطبيق  • 

نقل الطلبة والمعلمين، وأصحاب المهن الطبية ومن يريد التعلم حول يبشكل جيد في التعليم، حيث 

 اإلنسان إلى تجربة تفاعلية.جسم 

 خاص بتعليم األطفال. :4D Animal,  Flashcards ARتطبيق • 

: وهو من أهم التطبيقات المستخدمة في تدريس Mirag -augmentes  Polyedresتطبيق • 

 مادة الرياضيات والهندسة.

ق هذا التطبي: وهو التطبيق الرائد في صناعة الواقع المعزز، حيث يسمح Reveal HPتطبيق • 

 بإنشاء ومشاركة تجارب الواقع المعزز من خالل الفيديو.
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 لي: المقام لذكرها جميعا ، إال أننا نجملها فيما يوهناك الكثير من تقنيات التعلم اإللكتروني يضيق 

... )الحربي، aAicaTxd 3Dو، glass Google، ونظارة جوجل Ring Eye المعزز الواقع خاتم

2021.) 

تاحتها في صورة مالئمة يوفر تشير كما  من الوقت  %10الدراسات إلى أن تنظيم المعلومات وا 

منه في مرحلة التطوير، وتزداد الحاجة داخل المؤسسات التعليمية  %50في مرحلة البحث، وحوالي 

والجامعات للوصول إلى تلك التقنيات إلتاحة الفرص للمتعلمين لإلفادة من كل المصادر التعليمية 

 (2005،دعبد الحمي) رونية.اإللكت

إن المعلمين إذا أحسنوا استخدام التكنولوجيا في التعليم، فإن التعليم سيكون أحد القوى الم َشكِّلة 

ن نكما أن من الضروري جدا  تدريب المعلميللمجتمع في القرن الحادي والعشرين،  عدادهم وا  مائهم وا 

عالجة انفجار عل للتكنولوجيا في مألفاليواكبوا تطورات التكنولوجيا السريعة. كما أن االستخدام  ؛مهنيا  

 (2006)غاريسون واندرسون،المعلومات سيكون إحدى المهارات المهمة لمعلم المستقبل. 

 لكونها ؛الحواس طريق عن التعلم في تسهم التي المصادر أبرز من، ةالمتحرك ياتالرسوموتعد 

 من كثرأ وتخاطب تعليمي، وسيط من أكثر فتستخدم واللون، والحركة والصورة الصوت بين تجمع

 في ترسيخهاو  المعلومة بناء في تساهم و والتشويق، والحركة باإلثارة نفسه وقتال في وتتسم حاسة،

 والعمليات القاتوالع ،سابقا   للمتعلم مرئية تكن لم التي الحركات توضيح في تساعد كما المتعلم، ذهن

 كما كاملة، ةالحرك تعرضو  الواقعية، للخبرات البديلة الخبرات وتوفر العلمية، المفاهيم في المجردة

 وتعلمها مليةالع تراالمها وتنمية المعرفة إكساب في تسهم يجعلها الذي األمر ،فعال   الواقع في يحدث

 (2027)الزهراني، .الطالب لدى
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عليم، إذ واألدوات، تم تطوير بعض منها، لغاية الت يد من التقنياتم اإللكتروني العديَيستخدم التعل

كما  م، مثل ألعاب الكمبيوتر،يعملية التعل بإن هناك بعضا  آخر يكمل عملية التعلم بشكل يناس

على نطاق واسع في التعلم اإللكتروني، وكذلك استخدام البريد اإللكتروني  االتصالتستخدم تقنيات 

والرسائل الفورية ومنتديات التعلم والشبكات االجتماعية، وغيرها من األدوات التكنولوجية والوسائط 

، والتي تعمل بدورها على تعزيز عملية التعلم، وهناك  technological tools and mediaالتعليمية

بعض التقنيات التي تعمل بطريقة تكميلية لبرامج أخرى وتحتوي على ميزات جديدة ومتنوعة،  أيضا  

 ونذكر منها على سبيل العد ال الحصر: 

 المحاضرات." أثناء  White Boardالبرامج التي تستخدم السبورة البيضاء" • 

ل مع اآلخرين، وتسمح " والتي تمنح التواص Video Conferenceالفيديو "  تقنيات التواصل عبر• 

بإجراء بعض التغييرات أو التعديالت في التعليم كالمراجعة، أو المشاركة في التعلم، كإجراء عرض 

 تقديمي أثناء عملية التعلم، ومن الممكن إدخال المالحظات أو التعليقات باستخدام "الميكرفون".

من الممكن للتعلم اإللكتروني أن يستفيد من تقنيات )قاعدة البيانات ونظام إدارة المحتوى(، إذ إنهما • 

يعمالن جنبا  إلى جنب لحفظ البرامج التي تم استخدامها من قبل، وكذلك حفظ وتخزين جميع الندوات 

رها... ماتهم العامة وغيوالمحاضرات، والدورات التدريبية، ونتائج االختبار، وسجالت الطالب، ومعلو 

إذ يتم تخزين البيانات في قاعدة البيانات، حيث يوفر نظام إدارة المحتوى واجهة المستخدم إلضافة 

ما يوفر نظام إدارة التعلم الجيد أدوات إعداد التقارير إلنشاء  وتحديثها أو حذفها، وغالبا  البيانات 

 (Gogos،2114) وتخزين التقارير المرحلية.

اك إدارة إنها تتنوع وتتطور نحو األفضل، وهن تثبت التقنيات التكنولوجية على حال واحد، بلوال 

لتحسين جودة المحتوى، إذ إن العديد من التطبيقات والبرامج تعمل على تسهيل التعلم، وتقديم أيسر 



12 

 

 

لبرامج التي االسبل المناسبة للمتعلم، وكذلك تسهل عملية التعليم لدى المعلم، وتوفر له الكثير من 

بدورها تمنح العروض التقديمية البرامج ، وهذه  PowerPointو  Flashتدعم عملية التعلم، مثل 

جاذبية رائعة، وتثير الفكر لدى المتعلم، وتعمل على تنشيط الذهن بما تقدمه من عروض تثير 

 االهتمام، لما فيها من جودة عالية ومحتوى غني بيانيا  ومعلوماتيا . 

متوفرة بشكل يناسب  HTMLلجدير بالذكر أن هناك حزما  لمعالجة النصوص ومحررات ومن ا• 

التعليم، ولها العديد من الفوائد، إذ إنها تجعل تنسيق النص أو صفحات الويب أمرا  سهال ؛ وهذا يساعد 

 في القضاء على الكثير من األمور المعقدة، التي قد تقف عائقا  في وجه التعلم اإللكتروني.

كما أن هناك الكثير من الخدمات الموجودة عبر اإلنترنت، والمتوفرة بشكل مناسب للمعلم والمتعلم، • 

إذ يستطيع المصمم أو المعلم أن يستخدمها إلنشاء مواد تفاعلية لورش العمل، أو األسئلة المتنوعة، 

 (Gogos،2114). مثل االختبارات، وأوراق العمل، واأللعاب التعليمية وغيرها

 Video Conference الفيديو عبر مؤتمرعلم باستخدام الت

سهال  وممكنا  شائعا ، بل و  في عملية التعلم اإللكتروني أصبح أمرا   الفيديو عبر مؤتمرإن استخدام 

في عصرنا الحالي، إذ أضحى من الممكن استخدام اإلنترنت السريع، والهواتف المحمولة واألجهزة 

اللوحية المزودة بالتطبيقات المناسبة؛ لممارسة التعلم عن طريق الفيديو، وهذا النوع من التقنيات، 

طلبة د مارس هذا النوع من التعليم الكثير من اليستطيع أن يتداوله جميع الطلبة وكذلك المعلمون، ولق

فبات ضرورة حتمية ال غنى عنها، فالتعلم عبر الفيديو اآلن أضحى منتشرا  أكثر من أي والمعلمون، 

  (Gogos،2114) .وقت مضى
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 :Elements of personalized E-learning عناصر التعلم اإللكتروني الشخصي

مما ال شك فيه أن عملية اختيار المادة التعليمية إنما تعود على المتعلم بشكل أساسي، فالمتعلم 

مجموعة متنوعة من العناصر المشاركة في عملية التعليم عبر اإلنترنت، وهذا  تخصيصله حرية 

لخاصة، والسير ا يمنحه لهم التعلم اإللكتروني، وبالتالي فمن األهمية بمكان أن ي حدد المتعلم أهدافه ما

من الناحية العملية فإن الطالب هو المسؤول عن إدارة التعلم الخاص به، و  ،حسب احتياجاته العلمية

بداء رأيه بشكل مباشر في العمليات والمحتوى المتوفر.  كما أن بإمكانه تحديد التجربة المنتقاة، وا 

اد تعليمية من ِقبل المتعلم، ت عد وكأنها مو إن المواد الرئيسية في التعلم اإللكتروني التي يتم تحديدها 

شخصية؛ ألن المتعلم هو الذي يختار مستوى التعلم، والمنهج التعليمي المراد، والدروس واألنشطة 

التي تعتمد على خبرة الطالب واهتماماته، ضمن بيئات التعلم اإللكتروني المخصصة؛ وهذا بدوره 

 نيريدون في الوقت الذي يريدون، وبالطريقة التي يرغبو  يمنح المتعلمين الفرص المتنوعة لتعلم ما

 (Gogos،2114) .فيها

لتحقيق األهداف التعليمية المرجوة، فإنه بإمكان المدربين اختيار ما يريدون من عناصر الوسائط و 

الرقمية، ويتم ذلك عن طريق إنشاء عناصر فنية خاصة بالدورة التدريبية، أو عن طريق دمج أدوات 

ديو والصوت والفي ياتمو الرقمية الموجودة، كدمج الصوت والحركة معا ، وتعد ملفات الرس الوسائط

 من األدوات المفيدة في تحسين التعلم. 

قد تواجه المتعلم بعض الصعوبات كالقيود المفروضة على األجهزة، ومحدودية قدرات بعض البرامج، 

تعلم خاصة إذا تم استخدامها بشكل جيد في ذاته تعد من الميزات األساسية للإال أنها وفي الوقت 

 (University Of Missouri ،2111). تعزيز المفاهيم وتعلم الطالب
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يمية بشكل ى فهم المواد التعلوالصور في التعلم اإللكتروني يساعد عل ياتإن إنشاء ملفات الرسوم

براز الموا اتكبير، كما أن استخدام الرسومي ل، وبالتالي د بشكل أفضبشكل فعال يعمل على توضيح وا 

فإنها تعمل على تقسيم النص إلى أقسام أكثر قابلية للقراءة، وهذا ما يجعلها أكثر قابلية للفهم 

 (University Of Missouri ،2111) واالستيعاب.

إن التعلم التجريبي من خالل عروض الوسائط المتعددة يمكن من استخدام التقنيات الجديدة 

ب في الالطالب، كما يمكنهم أيضا  من استخدام التكنولوجيا والتي تسهم في دعم الطإلشراك وتحفيز 

 أنشطة التعلم الخاصة بهم.

 أساليب التعلم عبر اإلنترنت:

 عبر اإلنترنت هما:أسلوبان للتعلم  هناك

 Learning Synchronous المتزامن التعلم .2

  Learning Asynchronous المتزامن غير والتعلم .2

، وعادة  الحقيقي"، من خالل اإلنترنت المتزامن: هو التدريس والتعليم داخل "الوقت الزمنيفالتعلم 

 ما يستخدم أدوات مرافقة معه من مثل:

 المناقشات المباشرة، والحية.• 

 عقد المؤتمرات الصوتية والمرئية.• 

 مشاركة البيانات والتطبيقات.• 

 السبورة المشتركة.• 

 وتحريكها. "رفع اليد" افتراضيا ،• 
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 عرض مشترك للعروض التقديمية متعددة الوسائط وعروض الشرائح عبر اإلنترنت. •

(2121Zucker,Feldman,) 

ا في ولكن ال يتم إجراؤه طرقا  معينة، مع إمكانات اإلنترنتيستخدم ف :التعلم غير المتزامن ماأ

نما في وقت الحق يختاره المتعلمون  ما تتضمن أدوات مثل:. وعادة  الوقت الفعلي نفسه، وا 

 البريد اإللكتروني.• 

 ولكن ضمن وقت الحق، يتم تحديده من قبل المتعلمين.  مناقشة متزامنة مع الوقت نفسه.• 

 ولوحات اإلعالنات. األخبارمجموعات • 

 مرفقات الملفات.• 

مما يعني  ؛وال تزال الدورات غير المتزامنة يسهلها المعلم ولكن ال يتم إجراؤها في الوقت الفعلي

أنه يمكن للمعلم والمتعلمين أن يشاركوا في األنشطة المتعلقة بالدورة التدريبية، وفي الوقت الذي 

 يناسبهم بدال  من جلسات الفصل المنسقة بشكل روتيني. 

كما أنه ال يلزم جدولة التعلم في الدورات غير المتزامنة وطريقة التعلم المتزامن نفسها، وهذا بدوره 

 ,2121Zucker) طالب والمعلمين فوائد التعلم في أي وقت يشاؤون، وفي أي مكان يناسبهم.يتيح لل

Feldman)  

 :مزايا التعلم عبر اإلنترنت

 يوفر التعلم عبر اإلنترنت مجموعة متنوعة من الفرص التعليمية والمزايا المتنوعة منها:

 الطالب: حول المتمركز التعلم -2

نفسه، واعتمادا  بيمنح المتعلم فرصا  من أدوات التعليم، ويكسبه ثقة  اإلنترنتمن خالل  التعلمإن 

 .أكبر عليها، كما يتيح له فرص التعلم بشكل مستقل
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 التعاوني: التعلم -2

يسهم التعلم عبر اإلنترنت في تعزيز العمل الجماعي بين الطالب، مما يكسبهم جمالية العمل 

ي تتطلب في عملية التعلم الت وحيوية   كة أكثر نشاطا  بروح الفريق الواحد، فيصبحوا من خالل المشار 

نوعا  من الحوار والمناقشة والمساهمة في أن يفهم الطالب ما تتم مناقشته، وأن ينظموا تفكيرهم بشكل 

 مترابط، وأن يعبروا عن هذا التفكير بلغة مبنية بعناية.

  العالمية: الموارد إلى الوصول سهولة -1

ر اإلنترنت أنه ي مكن الطالب من الوصول بسهولة إلى قواعد البيانات ومن أهم مزايا التعلم عب

من خالل الولوج إلى قواعد البيانات في اإلنترنت، ومواكبة خبراء المواد في الفصول الدراسية عبر 

 دون عناء أو مشقة. اإلنترنت، وهذا بدوره يسهل على المتعلم الوصول إلى أهم الموارد العالمية

م البرامج ومتابعة الدورات عبر اإلنترنت يجعل المشاركة ممكنة للطالب الذين يعانون كما أن تسلي• 

  من الحواجز الجغرافية والزمنية في الوصول إلى التعليم العالي.

 اإلنترنت: عبر بالتعلم االهتمام على الطالب ي حّفز -4

  Office of Academicوالتقييمفي استطالع حديث أجراه مكتب التخطيط األكاديمي   

Planning and Assessment   فيUMass Amherst من الطالب  ٪50، وجد أن أكثر من

الذين شملهم االستطالع أنهم "مهتمون جدا " أو "مهتمون إلى حد ما" بأخذ دورة عبر اإلنترنت، وهذا 

 (Zucker, Feldman،2121) يدل على اهتمام العديد من الطالب بالتعلم عبر اإلنترنت.

 :التدريس عبر اإلنترنت مزايا

 من أهم مزايا التدريس عبر اإلنترنت أنه: 
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المعلم ن تنوعة ومبتكرة في التعليم، إذ إنه ي َمكّ م جديدة بطرق التفكير في للمعلمين الفرصة يقدم

ات تجربة التقنيات المتاحة في البيئات عبر اإلنترنت، مثل المناقش من -اإلنترنت  خالل-أثناء التعليم 

 ابطة والمخططات على اإلنترنت.المتر 

 التقليدية. الدورات في تنفيذها أجل من الحديثة والتقنيات المتطورة، األفكار يمنح -2

 في اماالستخد شائعة ممارسة وهي اإلنترنت، عبر اإللكتروني البريد مناقشات دمج من ي َمّكن -2

 دمج بسهولة مكني كما الجماعي، العمل لتسهيل التقليدية التدريبية الدورات وفي اإلنترنت، عبر التعلم

 اإلنترنت ىعل منشورةال األوراق من وعينة الويب، على التدريبية الدورة تقويمات مثل أخرى، تقنيات

 تقليدية. تدريبية دورة في الطالب( )بإذن

 الدراسية: المناهج مدى توسيع -1

قليمي للطالب على المستوى اإليمكن للتعليم عبر اإلنترنت توسيع المناهج الدراسية الحالية 

 والوطني والدولي.

 المهني: الرضا -4

يرى الكثير من المعلمين أن التدريس عبر اإلنترنت تجربة مجزية للغاية لهم، إذ إنه يحقق عملية 

ما يشير المعلمون إلى تنوع الطالب في الدورات عبر اإلنترنت  التفاعل والنقاش المتواصل، وغالبا  

 كأحد ميزات جوانب التدريس عبر اإلنترنت، مما يجعله أكثر إنجازا  ونجاحا .

 المدرب: راحة -5

ومن الممكن أن يوفر التدريس عبر اإلنترنت وسائل راحة للمدرسين قد ال تتوفر في إعدادات 

سبيل المثال: أن ساعات العمل في المنزل وجداول العمل المرنة،  الفصول الدراسية التقليدية؛ فعلى

 (Zucker, Feldman،2020) وهذه بدورها توفر لهم مرونة العمل بشكل مريح.
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 تحديات التدريس عبر اإلنترنت: 

لتقرير صدر مؤخرا  عن االتحاد األمريكي للمعلمين حول التعلم عن بعد، فقد تبين أنه من  وفقا  

وبالتالي  ،الواجب على هيئة التدريس أن تكون مستعدة لتلبية المتطلبات الخاصة للتدريس عن بعد

 افإن هناك بعض التحديات يواجهها معلمو التدريس عبر اإلنترنت، نذكر منها على سبيل المثال م

 يلي:

 اإللمام بالبيئة عبر اإلنترنت.• 

 القدرة على استخدام الوسيلة المناسبة في عملية التعليم.• 

 أن تكون متاحة للطالب على أساس موسع إلكترونيا .• 

 (Zucker, Feldman،2121) توفير إجابات ومالحظات سريعة للطالب.• 

 الل استخدام تقنيات متنوعة منها:من الممكن التغلب على هذه العقبات من خفإنه ومع ذلك، 

 اإلنترنت: على التدريبية الدورة في المستخدمة التكنولوجيا على التعرف -2

من المهم للمعلم أن يتعرف على أسس التكنولوجيا المستخدمة في الدورة التدريبية الخاصة به، وذلك 

على األجهزة  ريب والتعرفدالتقبل البدء بالدورة التدريبية على اإلنترنت بوقت مناسب، بما في ذلك 

والبرامج، وقضاء بعض الوقت في استكشاف تلك األدوات وخياراتها المتعلقة بها. كما أن الدورة 

التدريبية عبر اإلنترنت تتطلب مستوى عاليا  من القدرة الحاسوبية والبنية التحتية لالتصاالت الموثّقة، 

 .يهماوعليه أن يتأكد من أن لديه حق الوصول إل

 اإلنترنت: عبر له المناسبة الوسيلة المعلم اختيار -2

إن البيئة عبر اإلنترنت هي في األساس مساحة للتواصل الكتابي، كما أن إمكانية التعلم عبر اإلنترنت 

يمكن أن يستغرق وقتا  طويال  خاصة إذا كان التواصل كتابيا ، لكن صياغة السؤال تتطلب وقتا  ال 
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با  ما ن الطالب الخجولين غالفإع من جودة المناقشة". باإلضافة إلى ذلك، بأس فيه، وهذا بدوره يرف

يشعرون بصعوبة في المشاركة في مناقشة الفصل الدراسي، إال أن التعلم عبر اإلنترنت يجعلهم 

يشعرون بمزيد من الراحة في الفصل الدراسي اإللكتروني من خالل اإلنترنت. ومن الممكن تطوير 

 ة بعين االعتبار لالستفادة منها.عبر اإلنترنت مع وضع هذه الحقيقالفصول الدراسية 

 الطالب: مع التواصل في االستمرار -1

من المهم للمعلم كي يتغلب على العديد من التحديات التي تواجهه أثناء عملية التعليم عبر اإلنترنت، 

أن يستمر في التواصل مع الطالب، وبشكل متكرر، سواء بشكل فردي أو من خالل المجموعات. 

 وهناك طرق إلكترونية متنوعة تتيح كيفية التواصل مع الطالب. 

 ددا  ، فإن بيئة التعليم عبر اإلنترنت تقدم علطالب يمكن أن يمثل تحديا  في حين أن التواصل مع او 

 من الفرص التربوية المثيرة لالهتمام، ينبغي على المعلم االستفادة منها وتفعيلها من أجل التعليم.

(2121،Zucker, Feldman) 

 في التعليم: المتحركة  ثر الرسومياتأ

منذ بداية الثقافة البشرية، كان التصميم الجرافيكي موردا  لشرح الرسائل المعقدة من خالل التمثيل 

 فقد أعطت ،ولكن مع إضافة التكنولوجيا ،رسوميا   نستخدم تصميما   حتى يومنا هذا ما زلناو المرئي، 

 (Pechersky,2020) للتصميم الثابت التقليدي. مهما   المتحركة تقدما   ياتالرسوم

 الثنائي زالترمي نظرية باستخدام التعلم في المتحركة، الرسوميات تأثير تفسير الممكن ومن

theory Coding Binary، منفصلين مسارين من تتألف األمد طويلة الذاكرة أن تفترض التي، 

 نيعمال اللذان lxceau  اللغوي والمسار  lislau  البصري المسار وهما بعضهما على يعتمدان

 أثناء ونتتك االرتباطات من العديد نإف المعلومات هذه سير أثناء وفي المعلومات، لنقل كمسارين
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 استقبلها التي المعلومات بين ارتباطات بعمل المتعلم يقوم المعلومات استقبال فعند اإلدراك، عملية

 المتعلم بها مر يالت السابقة الخبراتو  التجارب تنشيط على االرتباطات هذه تعملف ،بصريا   أو لغويا ،

 ربط اأيض يتم كما أخرى، بصور والصور أخرى بكلمات الكلمات ربط فيتم تعلمه، يتم ما حول

 (2111الزهراني،  )مرجعية. ارتباطات طريق عن والبصري اللغوي المسارين

 لماتالك أن ذلك في والسبب ة؛اللفظي الرموز من أسرع بشكل الصور رموز تذّكر   يمكنما ك

 قدرة ثرأك الشخص يكون ،األشياء أو ،واألشخاص ،لألماكن اليومية البيئة في المتكررة المحسوسة

 المجردة اتالكلم أما عقلية، صورا   عنها نوِّ كَ ي   ألن قابلية أكثر يكون ثم ومن وحفظها، تذكرها على

 (2111هراني، الز) والصعوبة. الغموض يكتنفها ما فغالبا   للصفات،

 الوسائط عناصر كأحد اتيالرسوم استخدام أهمية على تؤكد المعلومات معالجة نظرية نإ

 بالمعلومات رنتقو  ما إذا المعلومات تمثيل في بكثير أفضل تكون أن يمكن والتي التعلم، في المتعددة

 في ماتبالمعلو  لالحتفاظ مهمة وسيلة اتيالرسوم تعد كما المكتوبة، أو المنطوقة الكلمة اللفظية،

 .المدى قصيرة الذاكرة

 المهمة لخصائصل المتعلمين انتباه يجذب الذي هو التعليمية للرسالة الفعال التصميم فإن وبالتالي

 العناصر ىعل االنتباه لتركيز مصورة، أو مكتوبة أو مسموعة تلميحات على ويشتمل الموضوع، في

 (2111الزهراني،) .البصرية العروض على أكثر ويعتمد الموضوع، في المهمة

 Graphics اتيالرسوم استخدام تتطلب التي الرئيسة األسباب من العديد هناك أن شك وال

 التعلم: لتحسين
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 الحاجة قليلت على األخرى والمرئيات الصور تساعد إذ كفاءة، أكثر التعلم جعل من نهميمكّ  أولا: 

 يؤدي دق وبالتالي كلمة". ألف عن تغني" الصورة الحاالت، هذه مثل وفي طويلة، نصية أوصاف إلى

 القناة استخدام خالل من كفاءة أكثر بشكل المعلومات معالجة إلى Graphics اتيالرسوم استخدام

  اللفظية. القناة عبر للمعالجة الالزمة المعلومات تقليل مع المرئية

 من التحقق يتم بحيث المعقدة المواد تنظيم البناء جيدة Graphics اتيللرسوم يمكن ثانياا:

 المهمة ناصرالع بين المكانية العالقات إظهار إلى باإلضافة أكبر، بسهولة وفهمها الرئيسية المالمح

 (Lai,Newby،2112)المتعلم. يكتشفها ال قد التي

كة في التعليم سوميات المتحر وبعد بّينا التعليم اإللكتروني ومزاياه، وأساليبه، وأهمية استخدام الر 

اإللكتروني، فإن حري بنا أن نبين أنموذجات حول توظيف الرسوميات المتحركة في مجال التعليم 

 اإللكتروني، من خالل عرض أنموذجات متنوعة على الصعيد العالمي، والعربي.
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 توظيف الرسوميات المتحركة في عملية التعليم اإللكتروني. الرابع: محورال

 أنموذجات عالمية. -

 أنموذجات عربية. -

 أنموذجات أردنية. -

 . أنموذجات عالمية:1

 :يالحظ من خالل الفيديو التعليمي أنه)أ( 

 (2)أنموذج عالميi يشرح الفرق بين السرعة وسرعة الحركة فيديو( 25الشكل )
QVc-https://www.youtube.com/watch?v=X4Wxd4m 

 Digital Stop، وهي تقنية إيقاف الحركة الرقميةم أحد أنواع الرسوميات المتحركةتم استخدا

Motion  ، حيث تم تصميم هذا الفيديو على أحد البرامج المختصة في تصميم الحركة وهو برنامج

(After Effects)،  من قبل المصممBadru Ironside ،مم  في الواليات المتحدة األمريكية إذ ص 

https://www.youtube.com/watch?v=X4Wxd4m-QVc
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الفيديو لشرح درس من مادة الفيزياء للطلبة، ليسهل عليهم تلقي واستيعاب المعلومات الفيزيائية من 

 (.velocityسرعة الحركة )( و Speedخالل استخدام الرسوميات المتحركة فشرح الفرق بين السرعة )

 فيديو تعليمي آخر: )ب(

 (2)أنموذج عالميi عن علم الحشرات الطبي( فيديو 26) الشكل
https://www.youtube.com/watch?v=ttWJM1CcQWg 

، الدور األساسي Institute Pasteur ، الذي تم تطويره بواسطة معهد باستوريشرح هذا الفيديو

في التحديد الدقيق لناقالت الحشرات  Medical entomologyالذي يلعبه علم الحشرات الطبي 

مخاطرها على السكان. علم الحشرات الطبي هو أحد المكونات  وبالتالي تقييم ،لألمراض المعدية

األمن الصحي يهدف هذا المشروع إلى زيادة و  ، Medi Lab Secure األربعة للمشروع األوروبي

تفادة ، وتم االسفي منطقتي البحر األبيض المتوسط والبحر األسود من خالل نهج الصحة الواحدة

 منه في المجال التعليمي لمادة األحياء.

https://www.youtube.com/watch?v=ttWJM1CcQWg
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 المتحركة:للرسوميات  مختلط فيديو تعليمي )ج(

 (3)أنموذج عالميi يشرح الفيزياء بالرسوميات المتحركةفيديو ( 07الشكل )

https://www.youtube.com/watch?v=ZM8ECpBuQYE 

استخدم هذا الفيديو أكثر من نوع للرسوميات المتحركة، بحيث خلط ومزج بين الرسوميات 

ذا الفيديو صميم ه، تم تواحد آنفي من فيديو واقعي  ا  مزيجإضافة إلى  المتحركة والرسوم المتحركة،

، وهي قناة على اليوتيوب تقوم Crash Courseمن خالل قناة  Chery Kinneyمن قبل الدكتور 

بترجمة المواد التعليمية، وتوظيف مدرسين وأساتذة حتى يقوموا بعملية التعليم اإللكتروني وشرح مواد 

 متعددة، من خالل فيديوهات مختلفة ضمن كل مادة علمية.

، Crash Course Physics مادة الفيزياء من ى )الدرس األول(الحلقة األول الفيديو يقدم هذا 

الحركة في خط  يستعرض الفيديو عدة نقاط مثل: ،Shini Somaraتم شرحها من قبل الدكتورة 

 .ف المصطلحاتوتعري ،السرعة ،الوقت، التسارع ،اإلزاحة ،مستقيم

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZM8ECpBuQYE
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 المجال التعليمي:فيديو الرسوميات المتحركة في )د(  

 
 (4)أنموذج عالميi لشركة نافيتاس لدعم الطلبة وتأهيلهم أكاديمياا فيديو ( 08الشكل )

https://www.youtube.com/watch?v=6Zb8rpOyhMc 

 إحدى Navitas" نافيتاس"شركة المقدم إلى الرسوميات المتحركة  من أنواع فيديويعد هذا ال

في توفير القبوالت  ةمختصال، Youstudy، من قبل شركة الشركات العالمية الرائدة في مجال التعليم

 ؛لمتحركةثابتة ضمن الرسوميات االشخصيات الرسوميات و ال، حيث تم استخدام العرب لبةالدراسية للط

م وتأهيل دعفي هدف الشركة إذ يبين هذا الفيديو ، المتحركةمنعا  من التباسها مع مفهوم الرسوم 

أنها  ، إضافة إلىمختلفةال دولالعالمية في الجامعات الشراكتها مع و  ،لجامعةفي ادراسة لالطالب ل

 الجامعات. لطالب التأهيليةلسنة لمج متنوعة في اللغة اإلنجليزية تقدم برا

  

https://www.youtube.com/watch?v=6Zb8rpOyhMc
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 أنموذجات عربية. 0

 للتعلم اإللكتروني: الرسوميات المتحركةفيما يلي فيديو 

 
 )أنموذج عربي( ( مثال فيديو للرسوميات المتحركة في المجال التعليمي09الشكل )

https://www.youtube.com/watch?v=AtkTRTcL_pQ&feature=youtu.be 

فيديو للرسوميات المتحركة في المجال التعليمي، تم تصميمه من قبل مصمم الرسوميات المتحركة 

Selmane Rouini ،يجابيات التعلم اإللكتروني، من حيث بيئة التعلم،  في الجزائر يوضح أهمية وا 

علم موضح أهمية التعلم اإللكتروني في توسيع المدارك لدى كل من اليواالتصال بين الطلبة، كما 

سيطة كل إيجابية برسوميات توضيحية بالفيديو حيث دّعم ، وغيرها الكثير من اإليجابيات، والطالب

 تدل على الفكرة المعروضة، وذلك من أجل توصيل الهدف بأيسر السبل.

  

https://www.youtube.com/watch?v=AtkTRTcL_pQ&feature=youtu.be
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 أنموذجات أردنية:. 3

 فيديو الرسوميات المتحركة لجامعة الشرق األوسط:

 (i1)أنموذج أردني األوسط لكلية العمارة والتصميم جامعة الشرقعن فيديو ( 32الشكل )

https://www.youtube.com/watch?v=upsa25JJsHA 

استخدام ب واقعية،الفيديوهات والمع الرسوم المتحركة  تم دمجهفيديو للرسوميات المتحركة  هذا

جامعة الشرق األوسط في رسوميات وشخصيات متحركة وفيديوهات مصورة، تدور فكرته حول 

م تصميم ت وأهم فروعها وتخصصاتها، كالعمارة، والتصميم الجرافيكي، والتصميم الداخلي، وقد األردن،

ميم قد احتلت لتص، وبين أن كلية العمارة واطريقة جاذبة ومشوقةبهذا الفيديو من قبل الجامعة نفسها، 

ماجستير لتخصص التصميم الدرجة الجامعة توفر  و، المركز األول في امتحان الكفاءة الجامعي

الجرافيكي، واختتم الفيديو بموقع الجامعة، والشعار اللفظي الخاص بالجامعة )جامعة الشرق األوسط، 

 جامعتي اختياري(.

https://www.youtube.com/watch?v=upsa25JJsHA
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 للرسوميات المتحركة: معلوماتي كوميدي فيديو

 (i0المتحركة )أنموذج أردني سومياتلعمل تلفزيوني من الر  ( فيديو31الشكل )

https://www.youtube.com/watch?v=K1c7Sl25nNw 

مل عفيديو للرسوميات المتحركة يجمع بين الطرافة والمعلومات التاريخية بلهجة محلية، من 

رسومي، عرض على قناة رؤيا األردنية، تم رسم القصة من قبل نادر حموقة تلفزيوني كوميدي 

عمال فنية، أ ، منها:المشهورة المختلفة يتم فيه تناول عدد من األعمال وتحريكها من قبل معتز لمبز،

 معلومات تاريخية، مسلسالت وأفالم، شخصيات مؤثرة، وقصص وروايات، تختلف كل حلقة عن

 .ةات كوميدية مبسطيعلى شكل رسوم ، ويتم تصميمهموضوعال خالصةيستخلص منها غيرها، 

  

https://www.youtube.com/watch?v=K1c7Sl25nNw
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 ثانياا: الدراسات السابقة

 -بعنوان: (0211مخيمر) مخيمر وائل عبدالنبي، دراسة .1

"دور الرسوم المتحركة في تنمية الجوانب المعرفية لدى أطفال مرحلة الطفولة المتأخرة: دراسة 

 تحليلية"

 الدراسة إلى:هدفت 

 المتأخرة لةالطفو  مرحلة أطفال لدى المعرفية الجوانب تنمية في المتحركة الرسوم دور على التعرف -
 سنة. (22-2) من

 :يأتي ما إلى الباحث توصل واستنتاجاته البحث نتائج ضوء وفي

 مقابل %27.4 بنسبة المصري بالتلفزيون المتحركة الرسوم من كبيرة مساحة األجنبي اإلنتاج شغل
  .المصري لإلنتاج 2.6%

 الخبو  المعرفة إلى كالحاجة واالجتماعية النفسية الحاجات تحقيق على المتحركة الرسوم عملت -
 واإلنجاز. والتحصيل واالطمئنان واألمن االجتماعي والتقدير واالنتماء

 والمضمون منز ال إدراك على القدرة لديهم فيزيد الكارتون بمشاهدة لألطفال المعرفي الجانب يتأثر -
 االنتباه. وشدة والتذكر

 بعنوان: (0217) صالح مسفر أمل الزهراني، دراسة .2

استخدام الرسوم المتحركة ثنائية وثالثية األبعاد في اكتساب بعض المفاهيم الكيميائية لدى  أثر"

 ."طالبات المرحلة الثانوية

 هدفت الدراسة إلى:

 المفاهيم يف القصور معالجة في بعادألا ثيةالوث ثنائية المتحركة الرسوم خداماست أثر نع الكشف -

  .الثانوية المرحلة طالبات لدى الكيميائية
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 الرسوم) ولىاأل التجريبية المجموعة طالبات اتدرج متوسطي بين حصائيةإلا الفروق عن الكشف -

 في الكيميائية يمالمفاه بعض اكتساب تبارالخ والبعدي لقبليا التطبيق في (بعادألا ثنائية المتحركة

 الثانوية. المرحلة طالبات لدى الكيمياء مادة

 الرسوم) ةالثاني التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسطي بين حصائيةإلا الفروق عن الكشف -

 في الكيميائية يمالمفاه بعض اكتساب ختبارال والبعدي القبلي التطبيق في (ادبعألا ثيةالث المتحركة

 .الثانوية المرحلة باتطال لدى الكيمياء مادة

 الرسوم) لىألو ا التجريبية المجموعة طالبات تدرجا متوسطي بين حصائيةاإل الفروق عن الكشف -

 في (بعادألا ةثيالث المتحركة الرسوم) الثانية التجريبية المجموعة وطالبات (بعادألا ثنائية المتحركة

 طالبات دىل الكيمياء مادة في الكيميائية المفاهيم بعض اكتساب في البعدي التحصيلي ختبارالا

 .الثانوية المرحلة

 بعض اكتساب في األبعاد ثالثية( ثنائية،) المتحركة الرسوم استخدام اختالف أثر عن الكشف -

 الثانوية. المرحلة طالبات لدى الكيميائية المفاهيم

 الباحث إلى ما يأتي:توصل ضوء نتائج البحث واستنتاجاته  وفي

بين  (a ≤0.05) ةاللوق دالة إحصائيا  عند مستوى الدسة عن وجود فر رانتائج الد كشفت

تحركة الرسوم المى التي درست المحتوى بنمط (ألولبية اجات طالبات المجموعة التجريمتوسطي در 

لصالح ( قبليi بعدي)ختبار التحصيلي لتحصيل المفاهيم الكيمائية، يختلف تبعا  الفي ا د(األبعثنائية ا

بين متوسطي  (a ≤0.05) ةاللإحصائيا  عند مستوى الدلقياس البعدي، ووجود فروق دالة لنوع القياس ا

ية ثالالرسوم المتحركة ث)درجات طالبات المجموعة التجريبية الثانية التي درست المحتوى بنمط 

( i بعديقبلي) لقياساختبار التحصيلي لتحصيل المفاهيم الكيميائية يختلف تبعا  لنوع االفي  (بعاداأل

 لصالح القياس البعدي.
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ات بين متوسطات درج (a ≤0.05) اللةعند مستوى الدتوجد فروق دالة إحصائيا   را،وأخي

بية الثانية والمجموعة التجري األبعاد(نمط الرسوم المتحركة ثنائية )ولى ألطالبات المجموعة التجريبية ا

ائية ختبار التحصيلي البعدي لتحصيل المفاهيم الكيميالا في (بعادألاثية النمط الرسوم المتحركة ث)

 بمادة الكيمياء للصف الثاني ثانوي لصالح المجموعة التجريبية الثانية.

3. Alhissan, Aaliah S.  )2112( study mamsot:- 
 “Role of Animated Videos on the Learning Process of Graduate Students” 

 
 إلى: الدارسةهدفت 

 .العليا الدراسات مستوى على التدريس في المتحركة الفيديو مقاطع دور استكشاف -

 سؤالين: على لإلجابة الدراسة هذه يتأجر 

 العليا؟ اساتالدر  لطالب التعلم عملية في مفيدة أداة المتحركة الفيديو مقاطع تكون أن يمكن كيف -2

 العليا؟ اساتالدر  كليات في المتحركة الفيديو مقاطع استخدام على تؤثر قد التي حدياتالت هي ما -2

 وقد خلصت الدراسة إلى نتائج أهمها:

يعد استخدام مقاطع الفيديو المتحركة في دورات الدراسات العليا مفيد ا حق ا  االستطالع،من نتائج . 2

من الطالب المشاركين على ذلك استناد ا إلى تجاربهم في مختلف  ٪200في التعليم حيث وافق 

 .فصول الدراسة الجامعية والدراسات العليا

ات العليا الدراسالمتحركة في مقاطع الفيديو الصعوبات التي تتداخل مع استخدام  علىتغلب ال. 2

 .والمساعدة في تنفيذ هذه التكنولوجيا في التعليم

 

 

https://journals.ekb.eg/?_action=article&au=60060&_au=Aaliah++S+Alhissan
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4. yoweN, gatempN J. )2112( study titled:- 

" Impact of static graphics, animated graphics and mental imagery on a 

complex learning task” 
 يهدف البحث إلى:

الرسومية مستويات أداء أعلى بكثير من األفراد الذين لم يتلقوا لتدخالت الوصول إلى أن تحقق ا

 شكال  من أشكال التدخالت الرسومية.

 وقد خلصت الدراسة إلى نتائج أهمها:

للبيانات  أجري تحليل أولي، التباين أحادي االتجاه كان مناسب ا لتحليل إنجازات االختبار تحليل

 للبيانات التي تم جمعها.الكمية لفحص مدى مالئمة النموذج 

 اتذ فروق هناك كانت إذا ما لتحديد (oyflo)االتجاه أحادي التباين تحليل استخدام تم حيث
 المختلفة. للمجموعات المتوسطة اتالدرج بين إحصائية داللة
 
 

5. Winwin Wiana, M. Syaom Barliana, and Arifah A. Riyanto 

(2017) study titled:- 

“The Effectiveness of Using Interactive Multimedia Based on Motion 

Graphic in Concept Mastering Enhancement and Fashion Designing Skill in 

Digital Format” 

 يهدف الباحثان إلى:

فهوم إتقان م لزيادة ةم المتحركو معرفة تأثير تطبيق الوسائط المتعددة التفاعلية على أساس الرس. 2

 ومهارة الطالب في تصميم األزياء في شكل رقمي.
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 وقد خلصت الدراسة إلى نتائج أهمها:

 الرقمي سيقنالت في المتحركة الرسوم على القائم المتعددة للوسائط التفاعلي التصميم تطوير .2

 األزياء. تصميم لتعلم

 يمكن التي التعلم برامج في معبأة المتحركة الرسوم على القائمة المتعددة الوسائط تطوير .2

 .الرقمية في األزياء تصميم تعلم لدعم استخدامها

6. Niksa Babic, Jesenka Pibernik, Nikola Mrvac (2008) study titled:- 

Media study: Motion graphics 

هدف المقال إلى دراسة التفاعل بين التصميم والتكنولوجيا والتفاعل في تشكيل إنتاج الرسوم 

يجمع بين وجهات النظر حول تكنولوجيا ونظم الوسائط مع الوعي بالعملية اإلبداعية  المتحركة. فهو

 والجمهور واالتجاهات التي تشكل المحتوى. 

ت ستخدم الرسوم المتحركة كوسيلة تعبير لماليين األشخاص، وهي حقيقة، بكل مزاياها وقيودها 

ى ديث كما لم يكن هناك أي وسيلة أخر مقارنة بالتصميم الثابت، تضمن لها مكانا  في التاريخ الح

 للتعبير اإلبداعي أو التواصل.

مم سيؤدي المنتجiالمص -وقد خلصت الدراسة إلى أن التغيير في العالقة بين المستخدمiالجمهور 

بالتأكيد إلى تغيير كبير آخر في بنية الفضاء الرقمي. وباستخدام الطريقة التفسيرية لتحليل وسائل 

 الدراسة النوع، السرد والميزات التكنولوجية لرسومات الحركة. اإلعالم، تستكشف

7. Schlittler, Joao (2014) study titled:- 

 Motion Graphics and Animation  

قبل  المتحركة من ياتاستخدام الرسوم المتحركة أو الرسوم إلى دراسة الورقة البحثية ذههتهدف 

 في حين ،لبرامج التلفزيونية والترويج لهااألفالم والتلفزيون لعقود من أجل تقديم األفالم وا صناعة
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لتقليدية في ترسانتها من األدوات، وهي معروفة هذه الصناعة تقنيات الرسوم المتحركة ا اعتمدت

 ، بشكل رئيسي في رسومات الحاسوب. ث الرائد وتطوير تقنيات جديدةبالبح ا  أيض

، ا  مفتوح أمرا   المقبول عالميا   Motion Graphicsالرسوميات المتحركة  تعريفال ال يزإذ 

 تحاول هذه الورقة معالجة هذه المشكلة من منظور تقني وتاريخي وتعليمي.ف

8. GmptN mamsot )2116( siCAoG , ruoAroC :- 

 

Studies in the Efficacy of Motion Graphics: How the Presentation of 

Complex Animation Implicates Exposition 

 

من أجل الترفيه  ( في سياقات مختلفةMotion Graphicsالمتحركة ) ياتالرسوم استخداميتم 

( على جودة الرسوم Motion Graphicsالمتحركة ) يات، وتعتمد وظيفة الرسوموإعالم الجماهير

 الخاصة بها.   Animationالمتحركة

المعقدة على   Animationاآلثار التي تحدثها الرسوم المتحركة إلى دراسةالبحث المقدم  يهدف

( من خالل مالحظة كيفية تفاعل األفراد Motion Graphicsالمتحركة ) ياتتجربة عرض الرسوم

 ( ومعالجة المعرض التي تقدمها الرسومات. Motion Graphicsالمتحركة ) ياتالرسوم مع

، وأشارت لتعزيز هذا االستقصاء ا  مشارك 16باستخدام  3×  3م مختلط دراسة تصمي إجراءتم 

ة المتحرك ياتالرسوم نتائجه إلى أن الرسوم المتحركة المعقدة قادرة على تعزيز فعالية معرض

(Motion Graphics،) المتحركة ) ياتيتوقف تحسين تجربة عرض الرسوم وأنMotion 

Graphicsعلى كيفية دمج الرسوم المتحركة )Animtions   المتحركة  ياتالمعقدة في الرسوم

(Motion Graphics.) 

 التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية

 ( 0211دراسة عبدالنبي، وائل مخيمر مخيمر). 1

التعرف على دور الرسوم المتحركة في تنمية الجوانب المعرفية لدى أطفال في  الدراسةاهتمت 

 .سنة (22-2) المتأخرة منمرحلة الطفولة 
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 (0217) الزهراني، أمل مسفر صالح دراسة. 0

ب بعض في اكتساوأثرها  األبعاد( ثالثيةثنائية، )استخدام الرسوم المتحركة ب الدراسةاهتمت 

م الكيميائية قصور في المفاهي، كما اهتمت بمعالجة الئية لدى طالبات المرحلة الثانويةالكيميا المفاهيم

ي ف المرحلة الثانوية، وذلك باستخدام الرسوم المتحركة ثنائية وثالثية األبعاد، كما اهتمت طالباتلدى 

الثانية و ولى األات طالبات المجموعة التجريبية بين متوسطي درجعن الفروق اإلحصائية الكشف 

 صيلي البعديار التحختبالا، وفي لقبلي والبعديفي التطبيق ا (بعادألا وثالثية الرسوم المتحركة ثنائية)

 .ياء لدى طالبات المرحلة الثانويةتبار اكتساب بعض المفاهيم الكيميائية في مادة الكيمالخ

3. Alhissan, Aaliah S.  )2112( study 

ي مقاطع الفيديو المتحركة فحديات التي قد تؤثر على استخدام التفي دراسة  الدارسة اهتمت

ودور هذه  ،في عملية التعلممقاطع الفيديو المتحركة  أثر، كما اهتمت بمعرفة كليات الدراسات العليا

 .الدراسات العليا المقاطع في التدريس على مستوى

GmptNyoweN, gatempN J. )2112(  .4 

تحقيق مستويات أعلى في األداء التعليمي لألفراد الذين تلقوا إلى  بالوصول الدراسة تاهتم

 لتدخالت الرسومية من األفراد الذين لم يتلقوا شكال  من أشكال التدخالت الرسومية.ا

 
5. Winwin Wiana, M. Syaom Barliana, and Arifah A. Riyanto (2017) 

study 

 ياتمو المتعددة التفاعلية على أساس الرسمعرفة تأثير تطبيق الوسائط  الدراسة في اهتمت

لزيادة إتقان مفهوم ومهارة الطالب في تصميم األزياء في شكل  Motion Graphics ةالمتحرك

 رقمي.

 

https://journals.ekb.eg/?_action=article&au=60060&_au=Aaliah++S+Alhissan
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6. Niksa Babic, Jesenka Pibernik, Nikola Mrvac (2008) study 

دراسة التفاعل بين التصميم والتكنولوجيا والتفاعل في تشكيل إنتاج الرسوم  اهتمت الدراسة في

 لتاريخ الحديث.ي اتضمن لها مكانا  فبحيث بكل مزاياها وقيودها مقارنة بالتصميم الثابت، المتحركة، 

7. Schlittler, Joao (2014) study 

 Motion Graphics and Animation  

قبل  المتحركة من ياتاستخدام الرسوم المتحركة أو الرسوم إلى دراسة الورقة البحثية ذههتهدف 

كما اهتمت  ،لبرامج التلفزيونية والترويج لهاصناعة األفالم والتلفزيون لعقود من أجل تقديم األفالم وا

من منظور تقني وتاريخي  الرسوميات المتحركةMotion Graphicsمعالجة مشكلة تعريف ب

 وتعليمي.

8. siCAoG ,ruoAroC )2116( rmptN  

 

 المعقدة على تجربة  Animationاآلثار التي تحدثها الرسوم المتحركة اهتمت الدراسة بدراسة

 ( من خالل مالحظة كيفية تفاعل األفراد معMotion Graphicsعرض الرسوميات المتحركة )

 .الرسومات( ومعالجة المعرض التي تقدمها Motion Graphicsالرسوميات المتحركة )

 السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة تميزت

 hATiAA المتحركة الرسوميات استخدام تأثير بدرجة تعنى والتي الدراسة هذه تميزت

scahpirs، تطبيق أهمية بدراسة الخاصة األردنية بالجامعات اإللكتروني التعلم عملية في 

 فيها ت سَتخدم أن يمكن التي الزخمة، النظرية المواد على ،hATiAA scahpirs المتحركة الرسوميات

 ال واد،الم تلك دعم بهدف وذلك اإللكتروني، التعلم في ،hATiAA scahpirs المتحركة الرسوميات

 عند تالمعلوما تلقي تسهيل أجل من وذلك التدريس، في المستخدمة والمواد الكتب عن االستغناء

 توضيح إلى اسةالدر  هذه تسعى كما م يسر، بسيط وبأسلوب أوسع، بشكل للمادة فهمهم وتعزيز الطلبة،

 ثحي من ،oAicaTiAA المتحركة الرسوم و ،hATiAA scahpirs المتحركة الرسوميات بين الفرق
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 تفعيل  ىعل فعملت الدراسة مشكلة حل إلى الوصول حاولت وكذلك منهما، كل في والعناصر المفهوم

 ،الواقع أرض على للدارسة عملية تجربة إعداد خالل من، Motion Graphics المتحركة الرسوميات

 ا  توضيحي فيديو الدارسة أعدَّتف والزخم، الجمود يكتنفها تاريخية، نظرية مادة على تطبيقها تم إذ

 ودراسة اناتاستب بإعداد قامت َثم ومن ودعمها، لتعزيزها المادة؛ فصول ألحد مختصرا   تمهيدا   يتضمن

 جامعة في القديم"، الفن "تاريخ مادة درسوا ينذال الجرافيكي التصميم تخصص طالب على  ئيةإحصا

 عملي. كأنموذج األوسط الشرق

 كما لنظرية(ا دراستهم في الموضوع هذا تفعيل على الطلبة معظم موافقة الدراسة نتيجة )فكانت 

 نم ،hATiAA scahpirs المتحركة بالرسوميات النظرية المواد تدريس تدعيم أهمية على أكدت

 المتعة فاءإلض -الدارسة نظر وجهة من- الحديثة، التقنية التطورات لمواكبة اإللكتروني التعلم خالل

 المادة. لتلك والفهم الدراسة جانب إلى والتشويق

 تجربة الباحثة:

 والرسوميات المتحركة: المتحركة ي الرسومأسباب الهتمام بموضوع   •

، والرسوم  Motion Graphicات المتحركةيالرسوملما كان مجال عمل الدارسة في تصميم 

 ، فقد كان لذلك أبرز األثر في نشوء فكرة االهتمام بهذا الموضوع.Animationالمتحركة 

 الدوافع والبواعث لهذه الدراسة: •

الدارسة في مراحل دراستها في دولة اإلمارات العربية المتحدة على استخدام التعلم  دتاعتا

، أثر كبير لدى الدارسة في فهم بعض المواد النظرية الجامدة، ات المتحركةيلرسوماإللكتروني، وكان ل

واجهت دن، ر وتنويع األساليب المتبعة في التدريس، وعندما انتقلت الدارسة إلى التعليم العالي في األ
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أثناء دراستها بعض المواد النظرية الجافة، ما جعل الطلبة بشكل عام يستصعبون فهمها وحفظها 

بسبب زخامة تلك المواد، وألنها تؤمن بأن األردن من الدول السبَّاقة في مجال التعلم والتعليم، وأنه بلد 

تعلم اب أولى أن ت طبق نظرية اليسعى إلى التطور والتميز والريادة في جميع القطاعات، فكان من ب

لدارسة في عند ا هنا نشأت الفكرةومن في ميدان التعليم العالي،  ات المتحركةيالرسوماإللكتروني و 

، بحيث يتم من خاللها إيصال المواد ات المتحركةيالرسومترجمة بعض المواد إلى فيديوهات من 

ي يعزز ويوضح ويسّهل عليهم تذكر المادة فالنظرية الزخمة إلى الطلبة بكل سهولة ويسر، وبشكل 

 زمن قصير، ويوفر عليهم الجهد والمعاناة، والوقت.

كان من المفترض أن يكون مجتمع الدراسة هو الجامعات األردنية الخاصة، وأن ت أخذ عينة  فقد

 الجرافيكي.الدراسة من طلبة السنة األولى في تخصص التصميم 

الرسوميات المتحركة، لالجتماع مع العديد من الطلبة من خالل  الدارسة بإعداد فيديو من فقامت

، لعرض فيديو الرسوميات عليهم، بعد أن يتم شرحها من قبل أساتذتهم، إال أن عدة جلسات معهم

ظروف الوباء العالمي "كورونا" قد حال دون الكثير من القضايا؛ ما دفع الدارسة إلى أن تقتصر في 

 م والذين درسوا2020-2022م الجرافيكي في جامعة الشرق األوسط، لعام عّينتها على طلبة التصمي

مادة تاريخ الفن، كإحدى المواد النظرية الزخمة، التي تتطلب وسائل تقنية توضيحية، فاكتفت في 

عّينتها على هؤالء الطلبة، وقامت بتوزيع استبانة تضم محاور أسئلة الدراسة والفيديو الذي تم تصميمه 

يخ الفن القديم، إذ يشترط قبل تعبئة االستبانة مشاهدة الفيديو، لترى النتيجة التي اختارها لمادة تار 

الطلبة بعد مشاهدتهم له، ومدى تفضيلهم الستخدام الرسوميات المتحركة في دعم وتوضيح وشرح 

بل، أو قالمادة، ورغبتهم في تأييد تفعيل هذا الفيديو عند دراسة هذه المادة للطلبة الجدد في المست

رغبتهم في تطبيق فكرة الرسوميات المتحركة في التعلم اإللكتروني في الجامعات بشكل عام، وتطبيقها 
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ضمن التعلم اإللكتروني بشكل خاص، ذلك أنه بات يشكل ضرورة في الظروف الصحية العالمية 

 الحالية. 

وبة ي، ما واجهته من صعومما حدا بالدارسة أن تطبق عمليا  إعداد وتصميم هذا الفيديو التعليم

في فهم المواد النظرية الجامدة في الجامعة، وما شعرت به من استياء بعض األساتذة من أسئلة 

الطلبة المتكررة حول مواد ش رحت لهم مرارا  وتكرارا ، فارتأت الدارسة أن تجري تلك التجربة مع طلبة 

ي، والتي عيلها على مادة التصميم الجرافيكالبكالوريوس لترى مدى نجاح تلك التجربة معهم، ومن ثم تف

ن خالل الرسوميات المتحركة، متعطي مفعوال  أقوى، وتثمر نتائج أفضل فيما لو ط بَِّق في عرضها 

االستعانة بالفيديوهات المصممة في هذا المجال، كإحدى الوسائل المساعدة  في تعزيز وتوضيح 

 المادة بشكل أفضل. 

إذا نجحت أن يتم تطبيقها على جامعات أردنية خاصة، حسب متطلبات يمنع ذلك أنها كما ال 

بل وإن أمكن االستفادة منه في معظم التخصصات التي تضم ، نظمتها وقوانينهاكل جامعة وسياستها وأ

 .ات المتحركةيالرسوممواد نظرية ضخمة، إذا أمكن ترجمتها من خالل 

يارها ، فوقع اختوالمهمةالمواد النظرية الدسمة  دراستها من خالل اختيارها إلحدى الدارسةفبدأت 

بعنوان:  ، مختارة منها جزئيةالرسوميات المتحركةعلى مادة تاريخ الفن القديم، فقامت بترجمتها إلى 

 ؛يدقديم، وفي مصر على وجه التحد" تاريخ الفن في مصر، الدولة القديمة" )فنون الشرق األوسط ال

الفصل الذي اختارته، لي عزز فهم المادة ويدعم استيعابها، وجاءت  ليكون بمثابة تمهيد للدخول في

 مراحل إنتاج المشروع كاآلتي:

لمواد ، وأعّدت ا، ودراستها ولخصت هذا الجزء المعروض في الفيديوة المادةبقراء الدارسةقامت 

( والموسيقى، ونوع الخط Themeاختيار الطابع العام للفيديو ) -ستوري بورد -الالزمة من: السيناريو
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كما قامت  ،المشاهد المبنّية على السيناريووتحديد المستخدم بحيث يكون مطابقا  للموضوع المطروح، 

باختيار الوسائط السمعية والمرئية من: صور ورسوميات، وتحديد المؤثرات الصوتية والخلفيات حسب 

وان الترابية دورا  مهما  في تقريب األفكار، متطلبات العمل. كما أن الختيار األلوان المناسبة كاألل

لمشاهد، اتنقالت مختلفة بين وربطها مع المحتوى، ذلك ألنه يناسب التاريخ القديم، إذ استخدمت 

، Cut on action أثناء مطابقة عمل اللقطةاالنتقال ، و  Dissolveاالنتقال التدريجيتنوعت بين )

ركة(، وذلك حسب متطلبات المشاهد، معتمدة على برنامج تحوانتقاالت أخرى باستخدام الرسوميات الم

Adobe After Effects.في إعداد ذلك كله ، 

واستخدمت بعض األشكال والخطوط والدوائر، التي قامت بتحريكها؛ وذلك لإلشارة إلى أهم 

، ةاألفكار، ولتضفي طابعا  حيويا  بعيدا  عن الجمود والرتابة، كما استخدمت لغة بسيطة ومفهوم

 ومختصرة، إليصال المعلومة بأسلوب واضح ومباشر.

وتم تصميم الفيديو كامال  معتمدا  على حركات الكاميرا، وقياسات الزوايا، والتأثيرات التي تعطي 

 طابعا  تاريخيا ، وتتابعت مشاهد الفيديو بطريقة عملية يبينها الفيديو اآلتي:

 تاريخ الفن )تصميم الدارسة(( فيديو للرسوميات المتحركة لمادة 30الشكل )
https://www.youtube.com/watch?v=8RycKFMx9zY&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=8RycKFMx9zY&t=2s
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 :الفصل الثالث
 منهجية الدراسة الطريقة واإلجراءات
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 :الفصل الثالث
جراءاتها  منهجية الدراسة وا 

 منهج الدراسة 

لجمع المعلومات والبيانات وتحليلها، وكذا المنهج  الوصفي التحليليالمنهج الدارسة  استخدمت

خضاعها ألداة القياس  شبه التجريبي  إلتمام هذه الدراسة.من خالل تنفيذ تجربة عملية، وا 

 الدراسة مجتمع

مرحلتي لوسط تكون مجتمع الدراسة من طلبة تخصص التصميم الجرافيكي في جامعة الشرق األ

، والبالغ 2022i2020الماجستير والبكالوريوس المسجلين خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

 ( طالبا  وطالبة .270عددهم حسب سجالت دائرة القبول والتسجيل بالجامعة )

 ة الدراسةعين

في  إناث(؛ من الطلبة المسجلين 25ذكور و 21( مشاركا  )41) علىالدراسة عينة  اشتملت

 إلى 21ين عمارهم ما بأتخصص التصميم الجرافيكي من مرحلتي البكالوريوس والماجستير، تتراوح 

ن ختيارهم بطريقة عشوائية، والتواصل معهم عا تم طبقات اجتماعية مختلفة،إلى  سنة، وينتمون 45

إعطائهم  بعدلمشاركة في الدراسة إلى اتم دعوتهم  كمالكتروني ومواقع التواصل، طريق البريد اإل

 .ةأهداف ومقترح الدراس فيه توضيح تم ا  موجز  ا  شرح

البحث العلمي فقط، وقد تم اختيار أفراد عينة الدراسة بطريقة عشوائية،  لغاياتن هذه البيانات إ

التي تشملها  ن جميع الحقولأ، مع العلم با  يضا الكترونيأ عنها، واإلجابة ا  وتم إعداد االستبانة إلكتروني

إللكتروني المستجيب، ولن يسمح له النظام لواحد فقط  يتم فيها اختيار ،انة كانت إجباريةستباال
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ليل ليس هناك استبانات غير صالحة للتحفلذا  ؛ال اإلجابة بالشكل الصحيحإكمإجاباته دون  بإرسال

  العينة المختارة، والجدول التالي يوضح تفاصيل عينة الدراسة:  هفي هذ

 الدراسة عينة خصائص (1الجدول)

  المتغيرات
 الدراسي المستوى  الجنس

  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى 

 0 2 22 20 21  ذكور

 2 0 24 20 52  إناث

 2 2 52 20 41  المجموع

 (%41ل )ككنة عيّ في ال، حيث جاءت نسبة الذكور جدول السابق تفاصيل عينة الدراسةيمثل ال

(، وعلى الصعيد التفصيلي للعينة فقد كانت نسبة الذكور المسجلين %52بينما جاءت اإلناث بنسبة )

(. بينما 0)( والسنة الرابعة %4ة )ث( وللسنة الثال%21( في السنة الثانية )%22ة األولى )نبالس

(، وللسنة الثانية %22ولى ونسبتهن )جاءت نسبة التفصيلية لإلناث عينة الدراسة، طالبات السنة األ

 (. %2(، بينما جاءت السنة الرابعة نسبتها )0)ة الثالثة (، والسن10%)

 أدوات الدراسة

المفاهيم المتعلقة في دراستها والتي سيبنى على أساسها أداة القياس  الدارسةفي البداية حددت 

على  دارسةال اطلعتأسئلة الدراسة وتحقيق أهدافها. ولذلك  عنإلجابة لمن حيث أبعادها ومحتوياتها 

كما ة، المتغيرات في مواضع مختلف هالكتب والمجالت واألبحاث والدراسات التي تناولت هذ العديد من

م هذا ها، حيث ساهئداة التي ترغب في بناعلى العديد من المقاييس المتشابهة لأل أيضا   اطلعت
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وتزويدها بطرق وخطوات إعداد استبانة علمية تتمتع  الدارسة،طالع في اإلثراء المعرفي لدى اال

 بصدق وثبات جيد على األقل لغايات جمع البيانات والمعلومات للدراسة. 

ول يتناول: األ محورين،مقسمة على تعكس عوامل معينة فقرة  (40)بصياغة  الدارسةقامت 

 المحورما أ األردنية الخاصة،درجة توظيف التعلم اإللكتروني في تدريس المواد النظرية بالجامعات 

استفادة الطلبة من الرسوميات المتحركة المستخدمة في عملية التعلم اإللكتروني الثاني فيتناول: مدى 

. والتباع الطرق العلمية والمنهجية السليمة، وللحصول على أداة ترتقي بالجامعات األردنية الخاصة

لى مجموعة ستبانة وفقراتها عاال الدارسةعرضت لمستوى القياس وتتمتع بصدق وثبات مقبول، فقد 

م وتعليقاتهم التي عززت جودة هقتراحاتاختصاص والخبرة، وتم تلقي ذة أصحاب االتمن األسا

فاق على تطلب بعض المحكمين تعديل بعض الكلمات في الفقرات، وجاءت نسبة االو االستبانة، 

صالحية االستبانة من الناحية  إلىر من المحكمين، مما يشي %10صالحية االستبانة الظاهري 

 داة.الظاهرية للقياس، والبدء في حساب صدق وثبات األ

 :مفتاح تصحيح المقياس

ما بين  كل فقرة درجة تتراوح أعطيت إذللتقدير مقابل كل فقرة،  خماسيالمدرج ال المقياسيعتمد 

درجات، أعارض  1درجات، محايد =  4درجات، أوافق =  5=  أوافق بشدة :لآلتي ( وفقا  5 - 2)

 والمجموع، على جميع الفقراتاالستجابات ويتم جمع درجات = درجتان، أعارض = درجة واحدة.  

 .(200 – 40، وتتراوح الدرجة الكلية للمقياس ما بين )هاالمراد قياس درجةالالكلي يمثل 
 صدق األداة:

 :للمقياسالخصائص السيكومترية 

 : أهمهاصدق البناء للمقياس بعدة طرق  الدارسة استخرجت :)األداة( المقياس صدق



115 

 

 

مع موجز نظري يوضح المفهوم على مجموعة  مقياسالولية لفقرات الصيغة األ الدارسة رضتع

 فقراته،صالحية ل ى المقياسللحكم عل وذلك (،2نظر ملحق رقمامختصين في المجال ) ساتذةأمن 

 مقياسالعلى أن فقرات ( %200 – 10)بين  تراوحتحصلت على نسبة اتفاق ف آرائهموبعد مراجعة 

 مكونات التي تم تحديدها.  التقيس 

 الصدق التمييزي:

من االستبانات  %27على الدرجات، ونسبة أمن االستبانات التي حصلت  %27نسبة  اختيارتم "

ن نسبة إ، فة( استبان41) بلغع استبانات العينة قد ن مجمو أالدرجات، وبما  ىأدنالتي حصلت على 

ن عدد االستبانات التي خضعت للتحليل يكون إلكل مجموعة، وعليه ف استبانة( 21تكون ) 27%

لعينتين مستقلتين test-t) )اختبار     وتم تحليل فقرات المقياس باستخدام معادلة " "،استبانة( 26)

الختبار داللة الفروق بين المجموعتين العليا  SPSS االجتماعيحصائية للعلوم اإل رزمةبواسطة ال

، وعند "لفقرةالمستخرجة مؤشرا  لتمييز ا التائيةذ اعتبرت القيمة إولكل فقرة من فقرات المقياس ، والدنيا

انت مميزة ن جميع فقرات المقياس كأتبين جدولية، المحسوبة لكل فقرة بالقيمة ال التائيةموازنة القيمة 

 :والجدول التالي يوضح ذلك ،صالحية االستبيان للتطبيق إلى( مما يشير 0.05)مستوى داللة  عند

 هابين للتمييز مستقلتين لعينتين (ت) اختبار يوضح (:0جدول)ال
 Sig  ت قيمة العينة أفراد فئة

 العدد المتوسط
- 02.12  0.00* 

22.04 26 

ل على القوة ا يدّ ممّ العليا والدنيا  فئتينإحصائية بين اليتضح من الجدول السابق أنه يوجد داللة و 

 .لمقياس وصالحيته للتطبيقالتمييزية ل
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 ثبات األداة 

كما  (كرونباخ ألفا)و (،التجزئة النصفية)فيما يتعلق بثبات المقياس، فقد تم استخراجه بطريقتي 

 يوضحها الجدول التالي:

 للعينتين كرونباخ والتجزئة النصفية ألفانتائج الثبات بطريقة ( 3الجدول) 
 النصفية التجزئة طريقة كرونباخ ألفا طريقة الفقرات عدد ألبعادا

درجة توظيف التعليم اإللكتروني في تدريس 

 المواد النظرية بالجامعات األردنية الخاصة
20 0.77 0.71 

استفادة الطلبة من الرسوميات المتحركة 

اإللكتروني المستخدمة في عملية التعلم 

 بالجامعات األردنية الخاصة

02 0.74 0.72 

  0.62  0.72   04 المجموع الكلي 

كل محور  لدرجات والتجزئة النصفية كرونباخ ألفامعامل يبين الجدول رقم أعاله نتائج تحليل 

 0.74)بين ما كرونباخ ألفا للمحاور حسب طريقة  من محاور المقياس، وتراوحت معامالت الثبات

راوح فقد ت، . فيما يتعلق بطريقة التجزئة النصفية(0.72(، وبلغت الدرجة الكلية للمقياس )0.77 –

ل مما يدّ ( . 0.62(، والدرجة الكلية للمقياس بلغت )0.71 – 0.72)ما بين للمحاور  معامل الثبات

 من الثبات. جيدة مقياس يتمتع بدرجة العلى أن 

 متغيرات الدراسة

 المتحركة. الرسوميات استخدام :مستقلال متغيرال -

 .الخاصة األردنية بالجامعات اإللكتروني التعلم عملية تعزيز :التابع متغيرال -
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 إجراءات الدراسة ومعالجتها اإلحصائية

جمع البيانات وذلك لغايات  محورين؛ إلىفقرة مقسمة  40يتكون من  ا  مقياس الدارسةت دّ عَ أ

بعد االنتهاء من إعداد أدوات و  ،النتائج حسب األصول العلميةواستخراج ، وتحقيق أهداف الدراسة

ذن من إعلى  الدارسةوفق األصول، وحساب معامل الصدق والثبات لها، حصلت وتقنينها الدراسة 

طريق البريد  عن ،طلبة التصميم الجرافيكي ،تطبيق الدراسة على أفراد العينةل ؛جامعة الشرق األوسط

لبلد، الحالية التي تعيشها االصحية وذلك نظرا  للظروف  ؛جتماعياصل االومواقع التو  ،لكترونياإل

قد حال ف وسالمتهم من اإلصابة بالوباء العالمي "كورونا" الطلبة لصحةالتي فرضت حجرا  صحيا ؛ 

لباحثة س مح لو ، قانون العزل الصحي، ومنع االختالط االجتماعي دون اللقاءات والمقابالت الشخصية

تصار جتماعي، وأدى ذلك الخومواقع التواصل اال ،لكترونيالبريد اإل من خاللبإجراء دراستها عن بعد 

خصي، مقابلة وحضور ش إلىالكثير من اإلجراءات المزمع تطبيقها على أفراد العينة والتي تحتاج 

ة انين البلد، وسياسقو كمل وجه وحسب أها، لتطبيق الدراسة على دأقصى جه الدارسةبذلت وقد 

 .الجامعة

ي في برنامج التحليل اإلحصائ تلك البيانات بإدخال الدارسةبيانات الدراسة، قامت  جمعوبعد 

SPSSالوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية، واختبار )ت( لعينة واحدة،  ، واستخرجت

 وبعدل التباين األحادي، وتحلي ،للعينتين والتجزئة النصفية ،كرونباخ ألفا ولعينتين مستقلتين، واختبار

 الدارسةتزمت الهذا وقد  علمية.بطريقة  الدارسةمن قبل  تم مناقشتهااستخراج النتائج بعد التحليل، 

السرية التامة في إجراءات الدراسة، والدقة في المعلومات وعدم أخالقيات البحث العلمي، المتمثلة ب

دخال بيانات الدراسة دون تعديل أو  تباعاالتحيز، و  اإلجراءات البحثية السليمة من موافقات وغيرها، وا 

رمت على كسب ثقة أفراد العينة، واحت الدارسةتغيير، وصياغة النتائج بكل دقة علمية، وقد حرصت 

 حقوقهم. 
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 :الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 
 الدارسة في هذا الفصل بعرض نتائج كل سؤال من أسئلة الدراسة.قامت 

 األولالسؤال المتعلقة بنتائج ال

في  نياإللكترو  درجة توظيف التعليم مااألول والذي نصه:" السؤال المتعلقة بنتائج الفكانت 

 ؟"بالجامعات األردنية الخاصة تدريس المواد النظرية

اد ومقارنة المتوسط الحقيقي ألفر  ،اختبار "ت" لعينة واحدةتم استخدام فقد السؤال  عنلإلجابة 

محور درجة توظيف التعليم اإللكتروني في تدريس المواد النظرية عينة الدراسة بالمتوسط الفرضي ل

 : كاآلتي

 نتائج اختبار "ت" لعينة واحدة. (:4) جدول
 العينة الدللة قيمة "ت" المتوسط الحسابي المتوسط الفرضي حورالم

درجة توظيف التعليم 

اإللكتروني في تدريس المواد 

نظرية بالجامعات األردنية ال

 الخاصة

60 051259. -1.742 0.082 41 

 المحور الذي ينص على:أن متوسط درجات  ،أعاله( 4رقم ) الجدولتشير النتائج في 

، مع "توظيف التعليم اإللكتروني في تدريس المواد النظرية بالجامعات األردنية الخاصة درجة"

المتوسط الفرضي، وأشارت النتائج أيضا إلى عدم وجود فروق ذات  وجود داللة إحصائية أقل من

ل يوجد ه أن :يعنيبدوره وهذا  ،0.05داللة احصائية، وذلك ألن قيمة الداللة االحصائية اعلى من 
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وذلك  "توظيف التعليم اإللكتروني في تدريس المواد النظرية بالجامعات األردنية الخاصة درجةل أثراا 

 . حسب وجهة نظر أفراد العينة

 المحور لفقرات النسبية واألهمية المعياري والنحراف المتوسطات :(5) جدول

 المتوسط الفقرة  الرقم
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري

 هميةاأل
 النسبية

2 
 اإللكتروني التعليم أدوات الخاصة األردنية الجامعات تستخدم
 لبيانات،ا مشاركة افتراضيا، اليد رفع المشترك، )اللوح مثل: المتزامن

 مناسبا . استخداما   الصوت( )الفيديو، عبر والمؤتمرات
22.4  0,92 12.10%  

20 
 يرغ اإللكتروني التعلم أدوات الخاصة األردنية الجامعات تستخدم
 لنظرية،ا والمواد الملفات ومرفقات اإللكتروني، )البريد مثل: المتزامن

شعارات  الجامعة( وا 
20.4  0.83 12.10 % 

22 
 ستمرا  م تطويرا   اإللكتروني التعليم الخاصة األردنية الجامعات تطور

 الم دّرسة. النظرية والمواد التعليم، ومناهج برامج في
06.4  1.08 12.20 % 

22 
 أكثر بحوايص بحيث الجماعي العمل للطلبة اإللكتروني التعليم يتيح

 ة.الخاص األردنية الجامعات في التعلم عملية في وتشاركا   نشاطا  
02.4  0.91 12.10 % 

2 
تقوم الجامعات األردنية الخاصة بمواكبة التطورات التكنولوجية 

 التعليمية باستخدام التعليم اإللكتروني بأبهى صوره. 
21.1  0.80 79.35% 

2 
توظف الجامعات األردنية الخاصة التعليم اإللكتروني بجميع 

أشكاله )التعليم المفتوح، التعليم عن بعد، والتعليم االفتراضي( في 
 تدريس المواد النظرية. 

22.1  0.91 79.25% 

24 
 عدب التعلم أنشطة في الطلبة بدعم الخاصة األردنية الجامعات تقوم

 اإللكتروني. التعليم خالل من النظرية المواد عرض
3.84 1.01 77.60 % 

 اصةالخ األردنية الجامعات في الجرافيكية النظرية المواد عرض يتم 27
 ليمالتع عن تختلف أفضل بطرق اإللكتروني، التعليم طريق عن

 المباشر.
3.82 0.98 72.15 % 

21 
 لخاصةا األردنية الجامعات في المستخدم اإللكتروني التعليم ي َمكِّن 

 المواد. وخبراء البيانات قواعد إلى بسهولة الوصول من الطلبة
1.81 0.82 10.20 % 

1 
تراعي الجامعات األردنية الخاصة أنواع التعليم اإللكتروني )المتزامن، 

 الغير متزامن(.
72.1  0,91 75.40% 

5 
 ناءب أجل من اإللكتروني التعليم الخاصة األردنية الجامعات تطبق
 ألداءا وتحسين الفردية التعلم بأهداف مرتبطة جديدة ومهارات معارف

 التنظيمي.
3.66 1.10 74.20 % 
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 المتوسط الفقرة  الرقم
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري

 هميةاأل
 النسبية

 ردنيةاأل الجامعات في - النظرية للمواد - اإللكتروني التعليم يوفر 22
 الطلبة. عند البحث عمليات في والجهد الوقت الخاصة

3.64 0.81 77.75 % 

 خاصةال األردنية الجامعات في المستخدم اإللكتروني التعليم ينقل 26
 السبل. بأيسر النظرية المواد معلومات

3.61 0.88 74.05 % 

1 
تســـــتخدم الجامعات األردنية الخاصـــــة في التعليم اإللكتروني عناصـــــر 

 ة.المواد النظريالوسائط مثل: الكلمات والصور والفيديو؛ لتدريس 
51.1  0.97 71.30% 

 عاتبالجام - النظرية للمواد - اإللكتروني التعليم استخدام ي ؤثر 20
 للطلبة. التحصيلي المستوى رفع على الخاصة، األردنية

3.52 2.01 77.72 % 

4 
 اليببأس اإللكتروني التعليم عملية الخاصة األردنية الجامعات تدعم

 مليةع لتعزيز الراجعة، والتغذية والممارسة، األمثلة، مثل: تعليمية
 التعلم.

44.1  1.05 69.90% 

7 
يحقق التعليم اإللكتروني المستخدم في الجامعات األردنية الخاصة 

 التفاعل مع المواد النظرية المدّرسة، ويساعد على اكتساب المعرفة
11.1  1.07 68.50% 

6 
النص والصوت توظف الجامعات األردنية الخاصة مزيجا  من 

والمرئيات الثابتة والمتحركة لتوصيل المواد النظرية من خالل عملية 
 التعليم اإللكتروني.

26.1  1.09 66.10% 

25 
 في كيةالجرافي النظرية المواد بتدريس الخاصة األردنية الجامعات تقوم

 مملة. وغير جاذبة بطريقة اإللكتروني التعليم عملية
21.1  0,93 63.00% 

 دريست في اإللكتروني التعليم الخاصة األردنية الجامعات تستخدم 21
 .أكبر بسرعة وفهمهما استيعابها يسهل بحيث النظرية المواد

3.11 0.95 57.15% 

 % 76.77 0.53 3.78  الكلي المجموع 

 درجة توظيف لمحورقيمة المتوسط العام ابق، أن الجدول الس النتائج في من خالليتضح 

وسط جاء أعلى من المت ،بالجامعات األردنية الخاصة في تدريس المواد النظرية اإللكتروني التعليم

. وتشير القيمة إلى تأثير هذا المحور %76.77واألهمية النسبية مقداراها  1.71الفرضي وقيمته 

إللكتروني أدوات التعليم ا تستخدم الجامعات األردنية الخاصةبين أفراد العينة. حيث حصلت الفقرة " 

المتزامن مثل: )اللوح المشترك، رفع اليد افتراضيا، مشاركة البيانات، والمؤتمرات عبر الفيديو، 

 ،4.22 هفراد العينة بمتوسط حسابي مقدار على المرتبة األولى بالنسبة أل .(استخداما  مناسبا  ، الصوت
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لم التع تستخدم الجامعات األردنية الخاصة أدوات، واحتلت الفقرة: "%12.20وأهمية نسبية مقدارها 

شعارات  اإللكتروني غير المتزامن مثل: )البريد اإللكتروني، ومرفقات الملفات والمواد النظرية، وا 

. بينما %12.20وأهمية نسبية مقدارها  4.20"، االمرتبة الثانية بمتوسط حسابي مقداره الجامعة(

ردنية الخاصة التعليم اإللكتروني في تدريس المواد النظرية تستخدم الجامعات األحصلت الفقرة " 

وسط حسابي في المرتبة األخيرة بالنسبة ألفراد العينة بمت ."بحيث يسهل استيعابها وفهمهما بسرعة أكبر

 . %57.15وأهمية نسبية  1.22
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

سة عينة للفيديو المعروض والمقترح من قبل الدار الثاني بعد مشاهدة ال بالسؤالالنتائج المتعلقة 

ما درجة استفادة الطلبة من الرسوميات المتحركة المستخدمة في عملية التعلم  الذي نصه:

  اإللكتروني بالجامعات األردنية الخاصة؟

تم استخدام اختبار "ت" لعينة واحدة ومقارنة المتوسط الحقيقي ألفراد عينة الدراسة بالمتوسط 

استفادة الطلبة من الرسوميات المتحركة المستخدمة في عملية التعلم الفرضي لمعرفة مستوى 

 بين أفراد العينة كما يلي:  اإللكتروني
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 (: نتائج اختبار "ت" لعينة واحدة 6)جدول 

المتوسط  المتغير
 الفرضي

المتوسط 
 العينة الدللة قيمة "ت" الحسابي

هي درجة استفادة الطلبة من 
الرسوميات المتحركة المستخدمة في 
عملية التعلم اإللكتروني بالجامعات 

 األردنية الخاصة

60 61.02 -5.691 0.020*  41 

ة في الرسوميات المتحركة المستخدماستفادة الطلبة من توضح النتائج في الجدول السابق بأن  

ت ، جاء أعلى من المتوسط الفرضي بقليل وبلغعملية التعلم اإللكتروني بالجامعات األردنية الخاصة

يشير الى أهمية هذا ، مع وجود فروق ذات داللة إحصائية عند هذه الدرجة، مما 61.02قيمته 

نه مؤثر بشكل ل بأس فيه.   المجال لدى أفراد العينة وا 

 :المحور الثانيلفقرات  النسبية والنحراف المعياري واألهمية المتوسطات الحسابية (7)جدول

 المتوسط الفقرة  الرقم
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري

 هميةاأل
 النسبية

أدت التطورات التكنولوجية والتعليمية إلى رغبة الطلبة في  2
 % 11.11 41.1 4.02 مود.والجإضافة شكل جديد للمواد النظرية التي تتسم بالزخم 

 وماتالمعل الفن تاريخ لمادة المتحركة الرسوميات فيديو بسَّط 21
 وواضحة. سهلة بطريقة

4.00 11.1 11.11 % 

ملل التعلم اإللكتروني الاستخدام الرسوميات المتحركة في يبعد  1
 وروتينية األسلوب التقليدي في تلقي المواد النظرية.

1.21 11.1 11.51 % 

تخدمة المس -وغير المعقدة الرسوميات المتحركة البسيطة تسهم  4
 ة.في تسهيل تلقي المعلومات لدى الطلب -في التعلم اإللكتروني 

1.17 31.1 11.11 % 

ي المستخدم ف -ي سهم األسلوب المتميز للرسوميات المتحركة  5
 في تثبيت المعلومات في أذهان الطلبة. -التعلم اإللكتروني 

1.14 16.1 11.51 % 

 (Motion Graphicsت عد تجربة فيديو الرسوميات المتحركة ) 20
 في شرح المواد، تجربة منطقية وواقعية ومهمة للطالب.

1.12 1.16 11.11 % 

بعد تدريس الجزء عرض المادة بالرسوميات المتحركة يعزز  7
 النظري منها عملية التذكر للمحتوى.

1.10 41.1 16.11 % 

دريس أثناء ت شرح المادة الجرافيكية بالرسوميات المتحركةيعزز  1
 % 15.12 51.1 1.72 الجزء النظري منها عمليات الفهم واالستيعاب.
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 المتوسط الفقرة  الرقم
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري

 هميةاأل
 النسبية

يجعل استخدام الرسوميات المتحركة في شرح المواد النظرية  2
 الزخمة، عملية التعلم أسرع وأسهل عند المتعلم.

1.62 31.1 14.51 % 

استخدم فيديو الرسوميات المتحركة لمادة تاريخ الفن األلوان  24
 .المناسب للمحتوى المعروض Themeوالطابع العام 

1.62 11.1 14.51 % 

حرص فيديو الرسوميات المتحركة لمادة تاريخ الفن على زيادة  25
مستوى اإلدراك واالستيعاب للمعلومات الزخمة التي تتناولها هذه 

 المادة.
1.61 11.1 13.51 % 

وضح فيديو الرسوميات المتحركة لمادة تاريخ الفن المعلومات  26
 التي يصعب إيصالها نظريا .

1.62 11.1 13.31 % 

تم إيصال المحتوى المعلوماتي من فيديو الرسوميات المتحركة  27
 لمادة تاريخ الفن بشكل مقنع ومميز، وفريد من نوعه.

1.60 21.1 13.11 % 

21 
الرسوميات المتحركة لمادة تاريخ الفن المتعة والتشويق حقق فيديو 

 في تلقي المعلومات لدى المتعلم.
1.52 11.2 11.25 % 

22 
 Motionتود تطبيق تجربة فيديو الرسوميات المتحركة )

Graphics) 11.11 31.1 1.46 لمواد نظرية أخرى % 

ي ف -تسهم بساطة تصميم الرسوميات المتحركة المستخدمة  20
 في سهولة معالجة المعلومات لدى الطلبة. –المادة النظرية 

1.44 21.1 61.65 % 

في  Graphics Motionيكسر استخدام الرسوميات المتحركة  2
 شرح المواد النظرية الجمود، ويضيف المتعة والتشويق للطلبة في

 عملية التعلم اإللكتروني.
1.42 11.1 61.45 % 

الصحيحة، بحيث  Transitionsيعزز استخدام أنواع التنقالت  22
تكون مناسبة للفكرة والهدف في الرسوميات المتحركة التركيز 

 عند الطلبة.
1.42 11.1 61.31 % 

6 
يوفر استخدام الرسوميات المتحركة في التعلم اإللكتروني وقت 

 ظرية.النالطلبة وجهدهم بدال  من الوقت المبذول في قراءة المواد 
1.00 0.20 61.05% 

به المشا ehDDDيزيد استخدام األلوان المناسبة والطابع العام  22
لمحتوى المادة النظرية من قابلية جذب الطلبة للرسوميات 

 المعروضة، ويشد انتباههم. المتحركة
2.21 11.1 61.21 % 

 % 11.53 41.5 1.54 المجموع الكلي 
استفادة الطلبة من الرسوميات المتحركة مستوى "النتائج في الجدول رقم أعاله، أن تبين 

. واحتلت الفقرة: %72.51وأهمية نسبية مقدارها  1.54، "المستخدمة في عملية التعلم اإللكتروني
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"أدت التطورات التكنولوجية والتعليمية إلى رغبة الطلبة في إضافة شكل جديد للمواد النظرية التي 

. %12.20وأهمية نسبية  4.02 هبمتوسط حسابي مقدار  بالمرتبة األولى ،."تسم بالزخم والجمودت

بسَّط فيديو الرسوميات المتحركة لمادة تاريخ الفن المعلومات بطريقة سهلة  وحصلت الفقرة: "

وجاءت . %12.00وأهمية نسبية مقدارها  4"، على المركز الثاني بمتوسط حسابي مقداره وواضحة

المشابه لمحتوى المادة النظرية من  tpxcxيزيد استخدام األلوان المناسبة والطابع العام "فقرة: ال

توسط ، بالمرتبة األخيرة بم"المعروضة، ويشد انتباههم. قابلية جذب الطلبة للرسوميات المتحركة

 . %60.27، وأهمية 2.21حسابي 
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 :الفصل الخامس
 والتوصياتنتائج المناقشة 
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 :الفصل الخامس
 والتوصياتنتائج المناقشة 

توصيات  إلىالدراسة، باإلضافة  إليهايستعرض هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت   

 اآلتي: بشكل منفصل على النحو حسب أسئلة الدراسةها يتم عرضالتي س في ضوء النتائج الدارسة
ئج السؤال  شة نتا  األولمناق

في تدريس المواد  اإللكتروني هي درجة توظيف التعليم مااألول: مناقشة نتائج السؤال 

 ؟بالجامعات األردنية الخاصة النظرية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في هذا المحور،  أشارت نتائج الدراسة إلى  

 لخاصةاالنظرية بالجامعات األردنية درجة توظيف التعليم اإللكتروني في تدريس المواد أن مستوى و 

ألردنية تستخدم الجامعات ا ة التي تنص على:الفقر بدرجة متوسطة بين أفراد العينة، وأن  ا  مؤثر  جاء

مشاركة البيانات،  ،الخاصة أدوات التعليم اإللكتروني المتزامن مثل: )اللوح المشترك، رفع اليد افتراضيا  

اصة تستخدم الجامعات األردنية الخوالفقرة: " استخداما  مناسبا . الصوت(والمؤتمرات عبر )الفيديو، 

أدوات التعلم اإللكتروني غير المتزامن مثل: )البريد اإللكتروني، ومرفقات الملفات والمواد النظرية، 

شعارات الجامعة( وهذا قد يدل على أن الجامعات . كانت األكثر تأثيراا لدى أفراد عينة الدراسة، "وا 

ألردنية الخاصة تهتم بالتعليم اإللكتروني، في مجال التواصل، والمتابعة، واإلدارة، وتنظيم العمل وفق ا

أفضل المستويات، وأن استخدام الجامعات األردنية الخاصة ألدوات التعليم اإللكتروني كالبريد 

واد بصفة عامة، في الموالمرفقات، وأدوات التعلم ال يعني بالضرورة أنه تم تفعيل التعلم اإللكتروني 

 وال في المواد النظرية بصفة خاصة.

تستخدم الجامعات األردنية الخاصة التعليم اإللكتروني في تدريس المواد النظرية " :الفقرة تجاءو 

؛ نةكانت األقل أهمية على اإلطالق بالنسبة ألفراد العي"، بحيث يسهل استيعابها وفهمهما بسرعة أكبر
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إال  الجامعات األردنية الخاصة تهتم بالتعليم اإللكتروني، وتسعى إليه،تيجة بأن هذه الن تفسيرويمكن 

أنه قليل جدا ، حسب رأي أفراد العينة، وتعتقد الدارسة أنه من األهمية بمكان بذل الجهود الكبيرة 

 .أكبرما بسرعة ل استيعابها وفهمهيسهت هدفالتعليم اإللكتروني في تدريس المواد النظرية بلتفعيل 
ئج السؤال الثاني شة نتا  مناق

درجة استفادة الطلبة من الرسوميات المتحركة المستخدمة  ماالسؤال الثاني: نتائج مناقشة 

 في عملية التعلم اإللكتروني بالجامعات األردنية الخاصة؟

ا ي هذف فروقا  ذات داللة إحصائية موجودة بين أفراد العينة إلى أن هناكأفادت نتائج الدراسة 

استفادة الطلبة من الرسوميات المتحركة المستخدمة في درجة المجال أيضا ، كما أشارت إلى أن 

الفقرات  ، كما كانتكان متوسطا  بدرجة مرتفعة عملية التعلم اإللكتروني بالجامعات األردنية الخاصة

رغبة الطلبة في  والتعليمية إلىالفقرة: "أدت التطورات التكنولوجية األكثر أهمية بالنسبة ألفراد العينة: 

ة إلى إذ بينت هذه الفقرة حاجة الطلب ،."إضافة شكل جديد للمواد النظرية التي تتسم بالزخم والجمود

 بسَّط فيديو الرسوميات المتحركة لمادة تاريخ الفن المعلومات الفقرة: "ذلك بشكل كبير، كما وضحت 

 ميات المتحركة في تبسيط وشرح مادة تاريخ الفن،أهمية استخدام الرسو  ."،بطريقة سهلة وواضحة

في شرح المواد  Graphics Motionر استخدام الرسوميات المتحركة يكسِ باإلضافة إلى الفقرة: "

ويتجلى التوالي،  على ."عملية التعلم اإللكتروني النظرية الجمود، ويضيف المتعة والتشويق للطلبة في

 هميتها في دفع الملل، وتعميق فهم المادة بشكل أوسع. اهتمام الطلبة بهذه الفقرة نظرا أل

زيد استخدام األلوان يبينما جاءت أقل الفقرات تأثيرا بالنسبة ألفراد العينة الفقرة التي تنص على: "

المشابه لمحتوى المادة النظرية من قابلية جذب الطلبة للرسوميات  tpxcxالمناسبة والطابع العام 

م األلوان أن استخدا النتيجة بناء  على ، ويمكن تفسير هذه"ويشد انتباههم.المتحركة المعروضة، 
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العام ال يعد هاجسا  مهما  عند الطالب، إنما الذي يعنيهم هو استخدام الرسوميات  والطابعالمناسبة 

 .طها لهموتبسي المتحركة في التعلم اإللكتروني للمواد النظرية الزخمة بطريقة تعزز فهم المادة

 التوصيات 

 باآلتي: الدارسةإليها هذه الدراسة، توصي  توصلتفي ضوء النتائج التي 

 الوقت اختصار يف أهمية من له لما التعلمو  التعليم في اإللكتروني التعلم تقنيات استخدام ضرورة .2

 الخبرات. ودعم المعارف، وكسب

 يستفيد حيثب المتحركة، لرسومياتبا المصممة التعليمية لموادبا صخا مكتبي بأرشيف االحتفاظ .2

 والمواد. والجهد الوقت لتوفير ،المختلفة النظرية للمواد المعلمين جميع منها

 الجامعات. في مهمة كوسيلة المتحركة الرسوميات ترسيخ .1

 لمتحركة،ا الرسوميات تصميم بطرق لإلحاطة واألساتذة للطلبة المستمرة التدريبية الدورات عقد .4

 لمستمرة.ا والتحديثات التصميمات لمواكبة المجال؛ ذلك في مستجد هو ما كل على المستمر واالطالع

 التي الزخمة نظريةال التعليمية المواد وبكافة والتعلم، التعليم عملية في المتحركة ياتمالرسو  تعزيز .5

 المال.و  والجهد للوقت واختصارا   والسأم، للللم دفعا   ؛متحركة رسوميات إلى ترجمتها الممكن من

 المسابقات وعقد ،المتحركة الرسوميات تصميم في ومهاراتهم خبراتهم تطوير على المعلمين تشجيع .6

 العالمية. إلى للوصول العربي، العالم مستوى على التشجيعية

 تفتقر لتيا والبرامج واألدوات السبل وتوفير المصممين، كفاءات في المستمر والتطوير التنويع .7

 التعليمي. الحضارة ببرك للحاق الخاصة الجامعات إليها

 لرسومياتا بطريقة التدريسية المادة إعداد في والمهارية العملية المدرسين وخبرات مهارات تطوير .1

 وغيرها. النظرية المواد شرح لتعزيز الفيديو أو المتحركة
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 والتعليمية يةالدراس والمنح والبرامج، الموارد، وتوفير التقنية، والمعامل اإللكترونية، الغرف تهيئة .2

 التيو  التكنولوجية، البرامج أحدث حول العالمية والثقافات الخبرات كسب على للعمل للمصممين؛

 على ئدةلفااو  بالنفع لتعود التكاليف؛ وأقل الطرق، بأبسط اإللكتروني التعليم عملية وتعزز تدعم

 العربي ويينالمست على والتقدم الرقي مستويات أعلى إلى فتصل والمصممين، والمعلمين، المتعلمين،

 والعالمي.

 الخاتمة

الدارسة في دراستها الموسومة بـ:)درجة تأثير استخدام الرسوميات المتحركة في تعزيز  تناولت

 بالجامعات األردنية الخاصة(، محاور عدة تمثلت في اآلتي: عملية التعلم اإللكتروني

  GtemaeA LCiuparالرسوميات المتحركة المحور األول: 

، أنواعها، وخصائصها، والفرق بين الرسوميات المتحركةوقد ع رض فيه تعريف الرسوميات 

 .Animtionsالمتحركة والرسوم المتحركة 

 Motion Graphic Designتصميم الرسوميات المتحركة : الثانيالمحور 

الرئيسة لعملية إنتاج الفيديو، تصميم الرسوميات المتحركة وصناعتها، واألنواع  المراحلتتضمن 

 األساسية في تصميم الحركة والتنقالت لهذه الرسوميات.

 E-learningالمحور الثالث: التعلم اإللكتروني 

التعلم  يوالذي تناول تكنولوجيا التعليم، نظرية التعلم، واألدوات التكنولوجية والوسائط المستخدمة ف

 .اإللكتروني
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 :المحور الرابع: أنموذجات عالمية وعربية وأردنية

 في عملية التعلم اإللكتروني الرسوميات المتحركةتم عرض أنموذجات مختلفة، حول توظيف 

 في المجال التعليمي.

 الخامس: تجربة الدارسة المحور

الدارسة في هذا المحور باستطالع رأي طلبة جامعة الشرق األوسط، تخصص التصميم  قامت

الجرافيكي الذين درسوا مادة تاريخ الفن القديم، من خالل دراسة إحصائية تستطلع آراء الطلبة حول 

فيديو خاص بالرسوميات المتحركة تعزز مادة تاريخ الفن القديم؛ للوقوف على تأثير الرسوميات 

ركة فيما لو استخدمت في عملية التعلم اإللكتروني لتدريس المواد النظرية. فكانت النتائج أنه المتح

من األهمية بمكان أن ترافق الرسوميات المتحركة التعليم اإللكتروني في تدريس المواد النظرية؛ لتكسر 

ميات المتحركة مع حدة الجمود وزخامة المعلومات في هذه المواد، ولتتكامل المادة المصممة بالرسو 

المادة النظرية المكتوبة، بكل جالء ووضوح؛ فت شغل الحواس بكاملها في تتابع الحركة واللون والصورة 

المواكبة للنص المكتوب، وتعزز عملية التعلم. لت ضفَي عليه الحداثة فتجعله في ثوب جديد، يصل 

وانه وكأنه جزء من حاضره بألإلى المتلقي في العصر الحاضر؛ ليعيش مع الماضي ويتفاعل معه 

 وحركته وصورته.

ننا َنص بُّ وال يعني أيضا  أهذا ال يعني االستغناء التام عن المواد التعليمية المقررة في الجامعة، و  

لَّ اهمامنا عليه، كما ال يعني بالضرورة أن معظم التعليم قائم عليه،  نما ستكونج  وميات الرس وا 

 ،وماتويعزز المعل، والتعلم يمعملية التعل ويدعم األساسي الذي سيسهلالداعم بمثابة المتحركة 

تي تلقاها لمراجعة المادة ال الرسوميات المتحركة، بحيث يتمكن الطالب من العودة إلى فيديويرسخها، و 

 .ويلخصها، ويثبت أهم المعلومات الموجودة في المنهج
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 (1الملحق رقم )

 استبانة الخبراء

 :بإجراء دراسة بعنوان الدارسةقوم ت

بالجامعات  درجة تأثير استخدام الرسوميات المتحركة في تعزيز عملية التعلم اإللكتروني "
 "األردنية الخاصة

الحصول على درجة الماجستير في تخصص التصميم الجرافيكي من  لمتطلباتوذلك استكماال  

 الدارسةقدم تجامعة الشرق األوسط ) عمان، األردن (، وبعد مراجعة األدب النظري في هذا المجال 

هذا االستبيان إلبداء رأيكم في مدى مصداقيتها من خالل خبرتكم العلمية والعملية المتميزة في هذا 

رجو إبداء مالحظاتكم في صالحية ت الدارسةالمجال، ولما لرأيكم من أهمية في مجال البحث، فإن 

حية مناسبتها من نافي الحقل في حالة صالحية الفقرة من حيث  )صح(الفقرات المذكورة ووضع 

 في الحقل في حالة أنها غير)خطــأ( الصياغة اللغوية، وانتمائها للمجال، ووضوح الفقرة، ووضع 

صالحة، كما يرجو الباحث إبداء مقترحاتكم بزيادة بعض التعديالت والمقترحات أو حذفها، أو دمجها 

 ببعض أو تعديلها بما ترونه مناسبا .

 كرت)لي وأن اإلجابة ستكون وفقا  لمقياس ن محورين رئيسيين،علماا أن الستبيان مكون م

 )أوافق بشدة، أوافق، محايد، أعارض، أعارض بشدة(.وهو  الخماسي(

 التعاون. على واالمتنان الشكر يلجز  ولكم

 الدارسة                                                                            

 اعن  م   صالح هاشم آية
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 أولا: البيانات الشخصية

 

 المحترم       .………..………………………………….………………… -االسم :

 

     ………………………………………………………………… -ص :صالتخ

 

      ………………………………………………………………… -: العمل مكان

 

 ...  ……………………………………………………………-: األكاديمية الرتبة

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

  



141 

 

 

  األول: المحور ثانياا:

 الخاصة األردنية بالجامعات النظرية المواد تدريس في اإللكتروني التعليم توظيف درجة •

 لكترونياإل  التعليم باستخدام التعليمية التكنولوجية التطورات بمواكبة الخاصة األردنية الجامعات تقوم .1

  صوره. بأبهى

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي

 بعد، نع التعليم المفتوح، )التعليم أشكاله بجميع اإللكتروني التعليم الخاصة األردنية الجامعات توظف .0

 النظرية المواد تدريس في الفتراضي( والتعليم

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي

 والصور الكلمات ثل:م الوسائط عناصر اإللكتروني التعليم في الخاصة األردنية الجامعات تستخدم .1

 النظرية. المواد لتدريس والفيديو؛

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي

 رسة،والمما األمثلة، مثل: تعليمية بأساليب اإللكتروني التعليم عملية الخاصة األردنية الجامعات تدعم .4

 التعلم. عملية لتعزيز الراجعة، والتغذية

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي

 تعلمال بأهداف مرتبطة جديدة ومهارات معارف بناء أجل من اإللكتروني التعليم الخاصة األردنية الجامعات تطبق

 التنظيمي. األداء وتحسين الفردية

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي
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 لموادا لتوصيل المتحركةو  الثابتة المرئياتو  والصوت النص من اا مزيج الخاصة األردنية الجامعات توظف .5

 اإللكتروني. التعليم عملية خالل من النظرية

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي

 ،دّرسةالم النظرية المواد مع التفاعل الخاصة األردنية الجامعات في المستخدم اإللكتروني التعليم يحقق .6

 المعرفة اكتساب على يساعدو 

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي

 متزامن(. الغير )المتزامن، اإللكتروني التعليم أنواع الخاصة األردنية الجامعات تراعي .7

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي

 اليد رفع المشترك، )اللوح مثل: المتزامن اإللكتروني التعليم أدوات الخاصة األردنية الجامعات تستخدم .1

 مناسباا. استخداماا  الصوت( )الفيديو، عبر المؤتمراتو  البيانات، مشاركة افتراضيا،

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي

 اإللكتروني، )البريد مثل: المتزامن غير اإللكتروني التعلم أدوات الخاصة األردنية الجامعات تستخدم .9

شعارات النظرية، والمواد الملفات ومرفقات  الجامعة( وا 

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي
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 والمواد ،تعليمال ومناهج برامج في اا مستمر  اا تطوير  اإللكتروني التعليم الخاصة األردنية الجامعات تطور .12

 الُمدّرسة. النظرية

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي

 في التعلم يةعمل في وتشاركاا  نشاطاا  أكثر يصبحوا بحيث الجماعي العمل للطلبة اإللكتروني التعليم يتيح .22

 الخاصة. األردنية الجامعات

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي

 اعدقو  إلى بسهولة الوصول من الطلبة الخاصة األردنية الجامعات في المستخدم اإللكتروني التعليم ُيم كِّن 

 .المواد وخبراء البيانات

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي

 خالل من النظرية المواد عرض بعد التعلم أنشطة في الطلبة بدعم الخاصة األردنية الجامعات تقوم .22

 اإللكتروني. التعليم

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي

 بطريقة اإللكتروني التعليم عملية في الجرافيكية النظرية المواد بتدريس الخاصة األردنية الجامعات تقوم .21

 مملة وغير جاذبة

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي
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 لسبل.ا بأيسر النظرية المواد معلومات الخاصة األردنية الجامعات في المستخدم اإللكتروني التعليم ينقل .24

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي

 اإللكتروني، التعليم طريق عن الخاصة األردنية الجامعات في الجرافيكية النظرية المواد عرض يتم .25

  المباشر. التعليم عن تختلف أفضل بطرق

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي

 ستيعابهاا سهلي بحيث النظرية المواد تدريس في اإللكتروني التعليم الخاصة األردنية الجامعات تستخدم .26

 أكبر. بسرعة وفهمهما

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي

 ملياتع في والجهد الوقت الخاصة األردنية الجامعات في - النظرية للمواد - اإللكتروني التعليم يوفر .17

 الطلبة. عند البحث

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي

 مستوىال رفع على الخاصة، األردنية بالجامعات - النظرية للمواد - اإللكتروني التعليم استخدام ُيؤثر  .18

 للطلبة. التحصيلي

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي
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  الثاني: المحور ثالثاا:

  اصةالخ األردنية بالجامعات اإللكتروني التعلم عملية في المستخدمة المتحركة الرسوميات من الطلبة استفادة

 تتسم تيال النظرية للمواد جديد شكل إضافة في الطلبة رغبة إلى والتعليمية التكنولوجية التطورات أدت (1

 والجمود. بالزخم

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي

 

 ويضيف الجمود، النظرية المواد شرح في Graphics Motion المتحركة الرسوميات استخدام يكسر (0

 اإللكتروني. التعلم عملية في للطلبة والتشويق المتعة

  بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي

  

 تلقي يف التقليدي األسلوب وروتينية الملل اإللكتروني التعلم في المتحركة الرسوميات استخدام يبعد (3

 النظرية. المواد

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي

 

 سهيلت في - اإللكتروني التعلم في المستخدمة - المعقدة وغير البسيطة المتحركة الرسوميات تسهم (4

 الطلبة. لدى المعلومات تلقي

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي 
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 المعلومات تثبيت في - اإللكتروني التعلم في المستخدم - المتحركة للرسوميات المتميز األسلوب ُيسهم (5

 الطلبة. أذهان في

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي

 

 لمبذولا الوقت من بدلا  وجهدهم الطلبة وقت اإللكتروني التعلم في المتحركة الرسوميات استخدام يوفر (6

 النظرية. المواد قراءة في

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي

 

 لمحتوى.ل التذكر عملية منها النظري الجزء تدريس بعد المتحركة بالرسوميات المادة عرض يعزز (7

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي

 

 همالف اتعملي منها النظري الجزء تدريس أثناء المتحركة بالرسوميات الجرافيكية المادة شرح يعزز (8

 والستيعاب.

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي

 

 ندع وأسهل أسرع التعلم عملية الزخمة، النظرية المواد شرح في المتحركة الرسوميات استخدام يجعل (9

 المتعلم.

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي
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 معالجة سهولة في – النظرية المادة في - المستخدمة المتحركة الرسوميات تصميم بساطة تسهم (12

 الطلبة. لدى المعلومات

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي

 قابلية من النظرية المادة لمحتوى المشابه gpoto العام والطابع المناسبة األلوان استخدام يزيد  (22

 انتباههم. ويشد المعروضة، المتحركة لرسومياتل الطلبة جذب

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي

 في والهدف للفكرة مناسبة تكون بحيث الصحيحة، Transitions التنقالت أنواع استخدام يعزز  (10

 الطلبة. عند التركيز المتحركة الرسوميات

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي
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 الثاني: للمحور تابع رابعاا:

 الطلبة، ىلد والفهم الستيعاب درجة على اإللكتروني التعلم عملية في المتحركة الرسوميات استخدام تأثير 

 بيان:الست بتعبئة البدء قبل مشاهدته تمت التي الفن تاريخ لمادة المتحركة الرسوميات فيديو خالل من

 وواضحة. سهلة يقةبطر  المعلومات الفن تاريخ لمادة المتحركة الرسوميات فيديو بس ط  (13

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي

 المناسب Theme العام والطابع األلوان الفن تاريخ لمادة المتحركة الرسوميات فيديو استخدم  (14

 .المعروض للمحتوى

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي

 وماتللمعل والستيعاب اإلدراك مستوى زيادة على الفن تاريخ لمادة المتحركة الرسوميات فيديو حرص  (15

 المادة. هذه تتناولها التي الزخمة

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي

 .نظريا   إيصالها يصعب التي المعلومات الفن تاريخ لمادة المتحركة الرسوميات فيديو وضح 

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي

 ميز،وم مقنع بشكل الفن تاريخ لمادة المتحركة الرسوميات فيديو من اتيالمعلوم المحتوى إيصال تم  (16

 نوعه. من وفريد

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي
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 لمتعلم.ا لدى المعلومات تلقي في والتشويق المتعة الفن تاريخ لمادة المتحركة الرسوميات فيديو حقق  (27

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي

 أخرى. نظرية لمواد (Graphics Motion) المتحركة الرسوميات فيديو تجربة تطبيق تود  (18

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي

 منطقية تجربة المواد، شرح في (Graphics Motion) المتحركة الرسوميات فيديو تجربة ُتعد  (19

 للطالب. ومهمة وواقعية

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

  المحكم: رأي

 

الطيبة. للجهود والتقدير الشكر مع 
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 (2) رقم الملحق

 النهائية بصورتها العينة استبانة

بالجامعات  درجة تأثير استخدام الرسوميات المتحركة في تعزيز عملية التعلم اإللكتروني "
 "األردنية الخاصة

 

والذي  Motion Graphicsمقطع فيديو بالرسوميات المتحركة أضع بين أيد حضراتكم يشـرفني أن 

يشـرح تمهيد ما سـيتم عرضه بالفصل األول لمادة تاريخ الفن المقررة لطالب السنة األولى تخصص 

منح هذا ة آمل ،بعد مشاهدة الفيديو هذه االستبانةالتصميم الجرافيكي، كما أرجو من حضراتكم تعبئة 

منكم الموضـــوعية والدقة في اإلجابة على الفقرات  ةود المتواضـــع جزءا  من وقتكم الثمين وراجيالمجه

 الواردة فيها، وأقدر لكم حسن تعاونكم.

 استفادة الطلبة من الرسوميات المتحركة درجة قياس هو واالستبانة الفيديو تصميم من الغرض إن

 تطلباتم من جزءا   تعد وهي ،المستخدمة في عملية التعلم اإللكتروني بالجامعات األردنية الخاصة

  ألوسط،ا الشرق جامعة - والتصميم العمارة بكلية الجرافيكي التصميم في الماجستير درجة نيل

ة بأنه سيتم التعامل مع إجاباتكم ومعلوماتكم بسري علما  ، آمل منكم التفضل بملء فقرات االستبانة

 .تامة لغايات البحث العلمي

 
 االحترام والتقديروتفضلوا بقبول وافر 
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 أولا: البيانات الشخصية:

 الجنس: أوال .

  أنثى                       ذكر                      

 

 السنة الدراسية: ثانيا  

              سنة رابعة              سنة ثالثة              سنة ثانية                سنة أولى

 

 تمت دراسة مادة تاريخ الفن: ثالثا :

 

 

 فيديو الرسوميات المتحركة لمادة تاريخ الفن القديم:

https://www.youtube.com/watch?v=8RycKFMx9zY&t=2s 
 

  

 

                          ال                          نعم

https://www.youtube.com/watch?v=8RycKFMx9zY&t=2s
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  األول: المحور ثانياا:

 الخاصة األردنية بالجامعات النظرية المواد تدريس في اإللكتروني التعليم توظيف درجة •

 لكترونياإل  التعليم باستخدام التعليمية التكنولوجية التطورات بمواكبة الخاصة األردنية الجامعات تقوم .1

  صوره. بأبهى

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 بعد، نع التعليم المفتوح، )التعليم أشكاله بجميع اإللكتروني التعليم الخاصة األردنية الجامعات توظف .0

 النظرية المواد تدريس في الفتراضي( والتعليم

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 والصور الكلمات ثل:م الوسائط عناصر اإللكتروني التعليم في الخاصة األردنية الجامعات تستخدم .1

 النظرية. المواد لتدريس والفيديو؛

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 رسة،والمما األمثلة، مثل: تعليمية بأساليب اإللكتروني التعليم عملية الخاصة األردنية الجامعات تدعم .4

 التعلم. عملية لتعزيز الراجعة، والتغذية

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 مرتبطة جديدة ومهارات معارف بناء أجل من اإللكتروني التعليم الخاصة األردنية الجامعات تطبق .5

 التنظيمي. األداء وتحسين الفردية التعلم بأهداف

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 لموادا لتوصيل المتحركةو  الثابتة المرئياتو  والصوت النص من اا مزيج الخاصة األردنية الجامعات توظف .6

 اإللكتروني. التعليم عملية خالل من النظرية

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 ،دّرسةالم النظرية المواد مع التفاعل الخاصة األردنية الجامعات في المستخدم اإللكتروني التعليم يحقق .7

 المعرفة اكتساب على يساعدو 

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2
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 متزامن(. الغير )المتزامن، اإللكتروني التعليم أنواع الخاصة األردنية الجامعات تراعي .8

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 اليد رفع المشترك، )اللوح مثل: المتزامن اإللكتروني التعليم أدوات الخاصة األردنية الجامعات تستخدم .2

 مناسباا. استخداماا  الصوت( )الفيديو، عبر المؤتمراتو  البيانات، مشاركة ،افتراضيا

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 اإللكتروني، )البريد مثل: المتزامن غير اإللكتروني التعلم أدوات الخاصة األردنية الجامعات تستخدم .12

شعارات النظرية، والمواد الملفات ومرفقات  الجامعة( وا 

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 والمواد ،تعليمال ومناهج برامج في اا مستمر  اا تطوير  اإللكتروني التعليم الخاصة األردنية الجامعات تطور .11

 الُمدّرسة. النظرية

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 في التعلم يةعمل في وتشاركاا  نشاطاا  أكثر يصبحوا بحيث الجماعي العمل للطلبة اإللكتروني التعليم يتيح .22

 الخاصة. األردنية الجامعات

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 لىإ بسهولة الوصول من الطلبة الخاصة األردنية الجامعات في المستخدم اإللكتروني التعليم ُيم كِّن  .13

 .المواد وخبراء البيانات قواعد

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 خالل من النظرية المواد عرض بعد التعلم أنشطة في الطلبة بدعم الخاصة األردنية الجامعات تقوم .24

 اإللكتروني. التعليم

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 بطريقة اإللكتروني التعليم عملية في الجرافيكية النظرية المواد بتدريس الخاصة األردنية الجامعات تقوم .25

 مملة وغير جاذبة

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2
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 لسبل.ا بأيسر النظرية المواد معلومات الخاصة األردنية الجامعات في المستخدم اإللكتروني التعليم ينقل .26

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 اإللكتروني، التعليم طريق عن الخاصة األردنية الجامعات في الجرافيكية النظرية المواد عرض يتم .27

  المباشر. التعليم عن تختلف أفضل بطرق

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 ستيعابهاا سهلي بحيث ظريةالن المواد تدريس في اإللكتروني التعليم الخاصة األردنية الجامعات تستخدم .21

 أكبر. بسرعة وفهمهما

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 ملياتع في والجهد الوقت الخاصة األردنية الجامعات في - النظرية للمواد - اإللكتروني التعليم يوفر .19

 الطلبة. عند البحث

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 مستوىال رفع على الخاصة، األردنية بالجامعات - النظرية للمواد - اإللكتروني التعليم استخدام ُيؤثر  .02

 للطلبة. التحصيلي

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2
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  الثاني: المحور ثالثاا:

  اصةالخ األردنية بالجامعات اإللكتروني التعلم عملية في المستخدمة المتحركة الرسوميات من الطلبة استفادة

 تتسم تيال النظرية للمواد جديد شكل إضافة في الطلبة رغبة إلى والتعليمية التكنولوجية التطورات أدت (1

 والجمود. بالزخم

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 ويضيف الجمود، النظرية المواد شرح في Graphics Motion المتحركة الرسوميات استخدام يكسر (0

 اإللكتروني. التعلم عملية في للطلبة والتشويق المتعة

  بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 تلقي يف التقليدي األسلوب وروتينية الملل اإللكتروني التعلم في المتحركة الرسوميات استخدام يبعد (3

 النظرية. المواد

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 سهيلت في - اإللكتروني التعلم في المستخدمة - المعقدة وغير البسيطة المتحركة الرسوميات تسهم (4

 الطلبة. لدى المعلومات تلقي

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 المعلومات تثبيت في - اإللكتروني التعلم في المستخدم - المتحركة للرسوميات المتميز األسلوب ُيسهم (5

 الطلبة. أذهان في

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 لمبذولا الوقت من بدلا  وجهدهم الطلبة وقت اإللكتروني التعلم في المتحركة الرسوميات استخدام يوفر (6

 النظرية. المواد قراءة في

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 لمحتوى.ل التذكر عملية منها النظري الجزء تدريس بعد المتحركة بالرسوميات المادة عرض يعزز (7

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2
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 همالف اتعملي منها النظري الجزء تدريس أثناء المتحركة بالرسوميات الجرافيكية المادة شرح يعزز (8

 والستيعاب.

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 ندع وأسهل أسرع التعلم عملية الزخمة، النظرية المواد شرح في المتحركة الرسوميات استخدام يجعل (9

 المتعلم.

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 معالجة سهولة في – النظرية المادة في - المستخدمة المتحركة الرسوميات تصميم بساطة تسهم (12

 الطلبة. لدى المعلومات

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 قابلية من النظرية المادة لمحتوى المشابه gpoto العام والطابع المناسبة األلوان استخدام يزيد  (22

 انتباههم. ويشد المعروضة، المتحركة لرسومياتل الطلبة جذب

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 في والهدف للفكرة مناسبة تكون بحيث الصحيحة، Transitions التنقالت أنواع استخدام يعزز  (10

 الطلبة. عند التركيز المتحركة الرسوميات

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2
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 الثاني: للمحور تابع رابعاا:

 الطلبة، ىلد والفهم الستيعاب درجة على اإللكتروني التعلم عملية في المتحركة الرسوميات استخدام تأثير 

 بيان:الست بتعبئة البدء قبل مشاهدته تمت التي الفن تاريخ لمادة المتحركة الرسوميات فيديو خالل من

 وواضحة. سهلة يقةبطر  المعلومات الفن تاريخ لمادة المتحركة الرسوميات فيديو بس ط  (13

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 المناسب Theme العام والطابع األلوان الفن تاريخ لمادة المتحركة الرسوميات فيديو استخدم  (14

 .المعروض للمحتوى

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 ماتللمعلو  والستيعاب اإلدراك مستوى زيادة على الفن تاريخ لمادة المتحركة الرسوميات فيديو حرص (15

 المادة. هذه تتناولها التي الزخمة

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 .نظريا   إيصالها يصعب التي المعلومات الفن تاريخ لمادة المتحركة الرسوميات فيديو وضح  (16

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 ميز،وم مقنع بشكل الفن تاريخ لمادة المتحركة الرسوميات فيديو من اتيالمعلوم المحتوى إيصال تم  (17

 نوعه. من وفريد

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 لمتعلم.ا لدى المعلومات تلقي في والتشويق المتعة الفن تاريخ لمادة المتحركة الرسوميات فيديو حقق  (21

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 أخرى. نظرية لمواد (Graphics Motion) المتحركة الرسوميات فيديو تجربة تطبيق تود  (19

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

 وواقعية منطقية تجربة المواد، شرح في (Graphics Motion) المتحركة الرسوميات فيديو تجربة ُتعد (02

 للطالب. ومهمة

 بشدة أعارض .5  أعارض .4  محايد .1  أوافق .2  بشدة أوافق .2

الطيبة. للجهود والتقدير الشكر مع 
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 (3الملحق رقم )

 الستبانة المحكمين األساتذة بأسماء قائمة

 الجامعة الختصاص السم ت

 جامعة الزيتونة التصميم الجرافيكي عادل محمد محمود عمرد. أ.     .1

 أ.دi محمد أبو الرب      .2
علوم تربويةi مناهج 

 وتدريس
 جامعة الحسين بن طالل

 البترا جامعة الجرافيكي التصميم محمد خيري عبدالصادق عمرد.      .3

 البترا جامعة متحركة رسوم الشريف منصور حمدم منصورد.      .4

 البترا جامعة الجرافيكي التصميم نهى صالح السيد البسيونيد.      .5

 وعالمطب التصميمجرافيكi محمد منصور عبدالرحيمد.      .6
جامعة الزيتونةi جامعة 

 المنيا)مصر(
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 (4) رقم الملحق

 مهمةكتاب تسهيل ال


