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هدفت الدراسة التعرف على فاعلية استخدام الرسوم المتحركة في التحصيل الدراسي لمادة العلوم
لدى طلبة الصف الثالث األساسي في مدارس لواء الجيزة .حيث استخدمت الدراسة المنهج شبه
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طالبا وطالبة من طلبة الصف الثالث
ائيا إلى مجموعتين :مجموعة تجريبية تكونت من (ً )35
عشو ً

األساسي ،وتم تدريسهم مادة العلوم باستخدام الرسوم المتحركة ،والثانية ضابطة تكونت من ()30

طالبا وطالبة من طلبة الصف الثالث األساسي ،وتم تدريسهم مادة العلوم بالطريقة االعتيادية.
ً

وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية ألداء عينة الدراسة على االختبار التحصيلي

البعدي في المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية التي درست مادة العلوم
باستخدام الرسوم المتحركة.
الكلمات المفتاحية :فاعلية ،الرسوم المتحركة ،التحصيل الدراسي.
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Abstract
This study aimed at idertyfing the effectiveness of using animation on the academic
achievement in science subject among the third grade students in Al-Jeezah district
schools. The sample of the study was intentionally selected and it consisted of (69)
students. The sample was distributed randomly into two groups: the first group was an
experimental group which included (35) students. The Second group which was consisted
of (34) students was taught by the traditional way. The study showed that there were
statistically differences at the significance (α≥0.05) in the application of the post test and
the achievement test for the benifit of experimental groups taught by using animation
clips.
Keywords: Animation, Academic Achievement, Effectiveness.
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الفصل األول

خلفية الدراسة واهميتها
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الفصل األول

خلفية الدراسة واهميتها
مقدمة
يعا للبشرية فكان من الالزم على اإلنسان
تقدما سر ً
تجتاح العالم ثورة تكنولوجية هائلة حققت ً
التأثر بهذا التطور التكنولوجي الحاصل في مجاالت الحياة المختلفة ،فأصبحت التكنولوجيا جزء من
حياتنا ال يمكن االستغناء عنه  ،حيث إن التكنولوجيا الحديثة أحدثت طفرة غير مسبوقة في مجال
المعلومات والمعرفة ،فانتشار شبكة االنترنت أتاح الوصول للمعلومات بكل سهولة وسرعة ،فكان البد
من توظيف التكنولوجيا في جميع المجاالت الحياتية والمعرفية ومن بينها المجال التعليمي ،لزيادة
إمكانيات المتعلمين وقدراتهم الفكرية واالدراكية (جعفر والسرساوي.)2413 ،
ومن هنا وجد االنسان نفسه باستخدام ثمار الثورة التقنية والمعلوماتية الهائلة للنهوض في العملية
التعليمية من خالل تهيئة البرامج وتطويرها الستيعاب هذه الثورة وتكون أداة تُغذي ميول اإلنسان
وقدراته اإلبداعية واالستيعابية وايضاً ساهمت التكنولوجيا الحديثة في تطور العملية التعليمية والبحث
العلمي ،وتطورت وسائل التعليم؛ حيث تم ادخال تقنيات إلكترونية حديثة ترفع مستوى التعلم والتعليم.
فظهرت حديثًا مجاالت كثيره في التكنولوجيا توفر بيئة تفاعلية تجعل التعليم يمتاز بالمرونة واالبدا
المعرفي الذي يسهم في رفع تحصيل الطلبة (أوكتاريانا.)2410 ،
ومع االنتشار الواسع لمصطلح الوسائط المتعددة الذي يشير إلى استخدام ودمج عدة وسائط
مختلفة لتقديم محتوى تعليمي هادف بطريقة تفاعلية لتنمية المهارات لدى الطلبة وزيادة تحصيلهم
المعرفي .ومن هنا تكمن أهمية الوسائط المتعددة بأنها تستخدم الوسائط السمعية البصرية ،حيث
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توفر بيئة تعليمية متكاملة متعددة الوسائط بحيث يتم ادخال (صوت ،صورة ،فيديو ،رسوم متحركة)،
يستقبلها المتعلم بحواسه ثم يقوم بتخزين معلوماته وذلك يعزز مبدأ التعلم ((Mayar, 2417
حيث أصبحت الرسوم المتحركة في زمننا هذا من أهم األشكال اإلعالمية والفنية التي يتم صياغة
المحتوى المرئي من خاللها بشكل مبد ومختلف ،حيث تعد الرسوم المتحركة عنصر مهم وفعال في
تكوين شخصية المتعلم؛ ألن الرسوم المتحركة تحتل أولى اهتمامات المتعلم فهي تقدم كل ما يحبه
من عالم ساحر وقصص جذابة تتمحور أحداثها في أجواء الخيال لذلك ينجذب لهذه الرسوم ويرتبط
بها بشكل كبير (الشديفات.)2446 ،
وتعد الرسوم المتحركة ذات فعالية في تنمية القدرات التعليمية لدى الفئة المستهدفة حيث تمكن
المستخدم من معالجة المعلومات المراد توصيلها للطلبة وتقديمها لهم بشكل أفضل ال سيم لألطفال
في المراحل التعليمية األولى ،وعلى سبيل المثال قد يعمل على تبسيط المواضيع المعقدة للمتلقين
ويعمل على سهولة حفظها الستخدامها عند الحاجة كالخرائط الذهنية مثال (بريخ ،وبعلوشة)2416،
ويرتبط استخدام الرسوم المتحركة بدور اإلدراك البصري واإلدراك عند معالجة المعلومات للبشر،
وتتفاوت أنظمتنا البشرية اإلدراكية والمعرفية بالقدرات التي تمتلكها وتعتبر محدودة نوعا ما على
معالجة المعلومات ،وتعتمد قابلية التعلم لدى االفراد على مدى سرعة أو بطء وتيرة الرسوم المتحركة
في عرض المعلومات فأنها قد تضعف في حال تجاوزت السرعة التي يمكن للمتعلم معالجة هذه
المعلومات بشكل فعال ،فالرسوم المتحركة أفضل ما تكون حين تمكن المستخدم من التحكم بها تسمح
للمتعلم بالتحكم في مثل سرعة العرض واالتجاه ووضع العالمات والتعليقات الصوتية بما يتناسب
معه )المومني  ،شلول ،ودوالت.)2411 ،

0

أن الرسوم المتحركة تعمل على تبسيط المعلومة بما تتضمنه من أصوات وحركات كرتونية تساعد
في جذب انتباه الطالب وتركيز الذهني العقلي ،وتعتمد الرسوم المتحركة في نجاحها ومدى فعاليتها
على طريقة تصميمها بحيث تكون المصممة بشكل متقن تساعد الطالب على التعلم بشكل أسر
وأسهل ،وهي أيضا ُمساعد ممتاز للمعلمين عندما يتعلق األمر بشرح موضوعات معقدة الن صعوبة
المواضيع قد تنشأ بسبب وجود المعادالت الرياضية أو الحاجة للخيال أو ربما تصوير شيء مثل
الكواكب والمجرات والتيار الكهربائي وغيرها ولكن ومع مساعدة الحاسوب والرسوم المتحركة يكون
التعليم أسهل وأسر ويضفي عليها نو من المتعة والجمالية)المومني  ،شلول ،ودوالت.)2411 ،
ومع التقدم التكنولوجي وتوجه الطلبة من جميع فئاتهم العمرية إلى المواقع ذات الصلة والقنوات
التلفزيونية لمشاهدة الرسوم المتحركة بكل أنواعها مما اوجب ادخالها في العملية التعليمية لما لها من
أثر ايجابي على الطلبة وتحصيلهم العلمي ،ولذلك يوصى بتوجيه الطلبة إلى التعلم عن طريق
استخدام الرسوم المتحركة وخاصةً بعد نجاح هذه العملية في الدول المتقدمة ،حيث توفر شبكة
االنترنت العديد من البرامج لتصميم الرسوم المتحركة تمكن المعلم من تصميم مادة تعليمية تراعي
مستوى الطلبة (أبو سهمود.)2418 ،

`

وقد اشارت بعض الدراسات مثل دراسة (البقع ،الحدبي ،والهجامي2417 ،؛ أبو سهمود)2418 ،
أن الرسوم المتحركة المستخدمة في العملية التربوية ،تعد وسيلة تعليمية تؤثر بشكل كبير في تكوين
شخصية المتعلم؛ فصياغة األحداث واأللوان الواقعية تجذب انتباه المتعلم وتحثهُ على التعلم ،وتقدم
مثيرات متعددة ،وتساعده على تنظيم مدركاتهم الحسية ،وبذلك يضمن تعلما متكامال ،وكما أكدت
هذه الدراسات على ضرورة استخدام الرسوم المتحركة في العملية التعليمية كوسيط من الوسائط
التعليمية التي تساعد على تقديم المادة العلمية بطريقة بسيطة للمتعلم؛ حيث أظهرت نتائج هذه
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ايجابيا يميزها من حيث تقليل الوقت الذي تقتضيه عملية التعلم ورفع المهارات المعرفية
أثر
الدرسات ًا
ً
لدى الطلبة وتحصيلهم العلمي ،وتعزيز عملية التعلم لديهم.
وبناء على ما سبق جاءت هذه الدراسة للخوض في مدى فاعلية الرسوم المتحركة في التحصيل
الدراسي لمادة العلوم لطلبة الصف الثالث األساسي في مدارس لواء الجيزة الحكومية.

مشكلة الدراسة
تعد مادة العلوم مادة علمية ترتبط بالخبرة االنسانية ،حيث لوحظ في السنوات االخيرة التقدم
السريع والمتالحق في مجال المعرفة العلمية ،بما أن مادة العلوم تمتاز بكونها مادة تضيف مهارات
عقلية ومعرفية للطالب (الباجوري)2416 ،؛ ولكون مادة العلوم هي تجميع للحقائق  ،الفرضيات ،
ايضا لكونها آلية متنوعة من التفكير،
االختراعات واالكتشافات التي تحدث حول الكون وعناصره ،و ً
التحليل ،التجارب واألدلة باإلضافة إلى ّأنها مسؤولة عن تفسير جميع الظواهر الموجودة في الطبيعة،
وكان هناك عدد من الصعوبات التي تواجه تدريس مادة العلوم للمرحلة األساسية حيث أن المادة
الدراسية المقررة غالبا تتضمن موضوعات مزدحمة بالحقائق والمفاهيم (شلبي)2413 ،؛ فهناك حاجة
ملحة إلستخدام طرق تعليم وتعلم توضح المفاهيم العلمية بشكل سهل وبسيط وواضح (الزق.)2410 ،
ونظ اًر لتوفر طرق تدريس فعالة جديدة تثير الدافعية لدى المتعلمين ،وتعمل على تبسيط المفاهيم
العلمية لهم ،برزت أهمية استخدم الرسوم المتحركة في مادة العلوم؛ ألنها تقدم لهم المادة التعليمية
ضمن برامج تجذب الطلبة (البقع ،الحدبي ،والهجامي.)2417 ،
ومن خالل عمل الباحثة كمعلمة للصف الثالث اساسي فقد واجهتها العديد من المشكالت في
شرح وتوضيح بعض المفاهيم والمواضيع كالسالسل الغذائية وكيف يكون البناء الضوئي أو حتى
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العمل على شرح الية عمل الحواس الخمسة بصورة تبقى عالقة في ذهن الطالب فمادة العلوم احوج
ما تكون للتطبيق العملي مما ساهم في إعاقة ايصال المعلومة بين المرسل والمستقبل ،وعلى أثره
برزت مشكلة الدراسة.
هذا وقد حثت العديد من الدراسات على استخدام الرسوم المتحركة في العملية التعليمية وبخاصة
في تدريس مادة العلوم للمرحلة األساسية كدراسة (أبو سهمود )2418 ،ودراسة (أبو الشيخ)2413 ،
وفي دراسة (المومني ،شلول ،ودوالت )2411 ،وقد اوصت هذه الدراسات بضرورة اجراء المزيد من
الدراسات على استخدام الرسوم المتحركة في إطار زماني ومكاني أوسع ،وقد أوصى مؤتمر " تقنيات
التواصل الحديثة ودورها في رعاية مجتمعات التعلم الفعال" بإجراء المزيد من الدراسات على استخدام
الرسوم المتحركة في التدريس بشكل عام (خريسات.)2413 ،
من هنا جاءت هذه الدراسة للكشف عن فاعلية استخدام الرسوم المتحركة في التحصيل الدراسي
لمادة العلوم لطلبة الصف الثالث في لواء الجيزة.

هدف الدراسة
هدفت الدراسة التعرف على درجة فاعلية استخدام الرسوم المتحركة في العملية التعليمية وأثرها
على التحصيل الدراسي للطلبة في مادة العلوم لطلبة المرحلة األولى (الصف الثالث) في المدارس
الحكومية في لواء الجيزة.

سؤال الدراسة
ما فاعلية استخدام الرسوم المتحركة في التحصيل الدراسي لمادة العلوم لطلبة الصف الثالث في
مدارس لواء الجيزة؟
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فرضية الدراسة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05بين متوسطي درجات طلبة
المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي لمادة العلوم لدى طلبة الصف الثالث األساسي
في مدارس لواء الجيزة تعزى إلى طريقة التدريس (استخدام الرسوم المتحركة ،الطريقة االعتيادية).

أهمية الدراسة
تمثلت اهمية الدراسة في مجالين هما المجال النظري والتطبيقي.
المجال النظري:
 من الممكن ان تتيح هذه الدراسة إجراء دراسات الحقة مشتقة من متغيراتها ونتائجها. إثراء المكتبات العربية واألردنية بأهمية الرسوم المتحركة وفاعليتها ودمجها في التعليم. يمكن أن تسهم هذا الدراسة في تطوير أساليب التدريس لمادة العلوم من خالل استخدام الرسومالمتحركة.
أما في المجال التطبيقي فهي تساعد في:
 لفت انتباه المعلمين ألهمية الرسوم المتحركة وفاعليتها في زيادة التحصيل الدراسي لمادة العلوملصفوف األولى.
 تفيد المشرفين التربويين والمنظومة التعليمية في عقد دورات للمعلمين بكيفية استخدام وتصميمالرسوم المتحركة ومدى فاعليتها في زيادة التحصيل الدراسي للطلبة.
 جذب انتباه الطلبة في عملية التعلم وزيادة التحصيل الدراسي لديهم. تشجيع أولياء األمور على استخدام الرسوم المتحركة كوسيلة فعالة في تدريس أبنائهم لزيادةالتحصيل الدراسي.
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حدود الدراسة
تحددت الدراسة بالحدود اآلتية:
الحد الموضوعي :كتاب العلوم للصف الثالث األساسي  /الوحدة الخامسة الماء.
الحد المكاني :مدرسة نسيبة المازنية الثانوية المختلطة في لواء الجيزة.
الحد الزماني :الفصل الدراسي الثاني .2424/2413
الحد البشري :طلبة الصف الثالث األساسي في مدرسة نسيبة المازنية الثانوية المختلطة  /لواء
الجيزة.

محددات الدراسة
ارتبط تعميم النتائج على مدى تمثيل العينة المسحوبة من مجتمع هذه الدراسة من طلبة الصف
الثالث ،وكذلك اعتمد على صدق الرسوم المتحركة وصدق االختبار التحصيلي وثباته ،ومدى إجابة
طلبة الصف الثالث األساسي في مدرسة نسيبة المازنية الثانوية المختلطة بشكل دقيق وموضوعي
على االختبار التحصيلي يمكن تعميمها على مجتمع الدراسة والمجتمعات المماثلة.

مصطلحات الدراسة
 الفاعلية  :Effectivenessيعرفها شحاتة والنجار( )2443،05بأنها ":مدى االثر الذي يمكنان تحدثه المعالجة التجريبية بوصفها مثي اًر مستقالً في أحد المتغيرات التابعة ،ومدى اإلنجاز الذي
يمكن تحقيقه من األهداف الموضوعية وتظهر في مقدار ونو التعلم الذي يتحقق من خالل
المواقف التعليمية داخل الفصل وخارجه".
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وتعرفها الباحثة اجرائياً :بأنها األثر الناتج عن استخدام الرسوم المتحركة في التحصيل الدراسي لمادة
العلوم للطلبة الصف الثالث والذي يقاس باإلداة التي أعدتها الباحثة.
 الرسوم المتحركة ( :)Animationهي برامج معتمدة في تنفيذها على مجموعة من الرسوماتيتم عرضها بطريقة متسلسلة وتحريكها لتبدو حقيقية ،وكل رسمة من الرسومات تمثل حركة عن
شخصية ما أو فكرة معينه ،وتكون في االساس ثابتة ،وعند دمجها معا وعرضها بطريقة متتابعة
تظهر كفيلم بحيث ال يتجاوز بين الصورة واألخرى ( )20/1من الثانية ،فتبدو أمام المشاهد انها
حقيقية بصورة طبيعية وفقا لنظرية بقاء الرؤية( .سالمة)2413،
وتعرفها الباحثة اجرائياً :بأنها سلسلة من الصور أو الرسوم تم اعدادها وتحريكها من خالل برامج
تصميم الرسوم المتحركة وعرض الحركة كفيلم أو كفيديو وتم استخدامه في مادة العلوم للصف الثالث
األساسي وذلك من خالل إعداد محتوى رقمي خاص بذلك.
 التحصيل الدراسي :يستخدم لقياس مستوى نجاح المتعلم وما يكتسبه من الخبرات والمعارف والقدرةعلى استخدامها في المواقف التعليمية( .المقداد)2418 ،
ائيا :بأنهُ المستوى المحدد من أداء الطلبة عند دراستهم لمادة العلوم باستخدام
وتعرفه الباحثة اجر ً
خصيصا لتحقيق أهداف الدراسة.
الرسوم المتحركة الذي يقاس باختبار خاص أعدته الباحثة
ً
 طلبة الصف الثالث األساسي :هم الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين ( )3-8سنوات في المرحلةاألساسية ويقصد بهم في هذه الدراسة طلبة الصف الثالث في مدرسة نسيبة المازنية الثانوية
المختلطة.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
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الفصل الثاني

اإلطار النظري والدراسات السابقة
عرضا لإلطار النظري والدراسات السابقة .حيث يتناول اإلطار النظري الرسوم
يتناول هذا الفصل
ً
المتحركة ،والتحصيل الدراسي ،أما الدراسات السابقة احتوت على الدراسات العربية واألجنبية ذات
صلة بموضو الدراسة.

اإلطار النظري
ينقسم اإلطار النظري إلى محورين المحور األول يتحدث عن الوسائط المتعددة مفهومها واهميتها
وأثرها في العملية التعليمية ،المحور الثاني يتضمن الحديث عن نشأة الرسوم المتحركة ،وظائفها،
مميزاتها ،إيجابيات وسلبيات الرسوم المتحركة ،والمحور الثالث التحصيل الدراسي أنواعه ،ومميزاته.
المحور األول :الوسائط المتعددة
مع االنتشار الواسع لمصطلح الوسائط المتعددة الذي يشير إلى استخدام ودمج عدة وسائط
مختلفة لتقديم محتوى تعليمي هادف بطريقة تفاعلية لتنمية المهارات لدى الطلبة وزيادة تحصيلهم
المعرفي.
مفهوم الوسائط المتعددة
يتكون مفهوم الوسائط المتعددة من مقطعين األول  Multiويعني كثير أو متعدد Media ،يعني
الوسائط الفيزيائية الحاملة للمعلومات مثل الورق واالشرطة ،وكلمة الوسائط المتعددة Multimedia
هي نو من البرمجيات التي توفر المعلومات بأشكال متعدد مثل النصوص ومقاطع الفيديو والحركات
واالصوات )حرزاهلل ،والضامن .)2447
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عناصر الوسائط المتعددة
عند االطال على عدد من المصادر المرتبطة بتكنولوجيا الوسائط المتعددة يتبين أن برامج
الوسائط المتعددة يتكون من عدة عناصر أساسية ،وقد أشار إلى هذه العناصر كل من (شيمي
وأسماعيل2448؛ الدوسري )2446،وهي كما يلي:
 -1نصوص مكتوبة Texte
يمكن تخزين كمية كبيرة من النصوص باستخدام أقراص مدمجة ،وتتم االستفادة من هذه التقنية
لتخزين الموسوعات التي تستحوذ على عشرات الكتب السميكة في قرص مدمج واحد ،واليمكن تخيل
برنامج للوسائط المتعددة دون نصوص مكتوبة ،تظهر على هيئة فقرات منظمة على الشاشة.
 -0الصور والرسوم Graphlcs
تشمل إمكانية عرض المخططات البيانية والخرائط كذلك التعامل مع الصور الثابتة والمتحركة
والصور الفوتوغرافية ،ويتم إدخال الصور إلى الحاسب إما باسقاطها من الكامي ار الرقمية أو الماسح
الضوئي.
 -3األصوات Sounds
ابتحويل األصوات إلى إشارات رقمية يمكن إضافتها إلى أي برنامج على الحاسوب ،فيمكن
إضافة المؤثرات الصوتية إلى الصور.
 -4الصور المتحركة Motion Picture
تعتمد تقنية األفالم على القوالب فتتكون من مجموعة كبيرة من القوالب التي تتحرك بسرعة
لتشعر االنسان بانها تتحرك بالفعل ،ويمكن عمل القوالب باستخدام أي من برامج الرسوم ثم إستخدام
برامج خاصة تساعد في أنتاج الصور المتحركة.
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 -5الفيديو Video
ان تقنية الفيديو متعارف عليها منذ فترة من الزمن وقد اعتمدت في الفترة األخيرة كوسيلة لتسجيل
الفيديو ضمن برامج الوسائط المتعددة ،فيتالف الفيديو الرقمي من إشارات رقمية بدال من قياسية،
ومع توافر الفيديو والكامي ار الرقمية ظهرت برامج كثيرة تساعد في تنسيق األفالم.
أهمية الوسائط المتعددة في العملية التعليمية
تعمل على تسهيل العملية التعليمية وعملية عرض المادة المطلوبة ،ويمكن أستخدامها في أنتاج
المواد التعليمية بنماذج مختلفة لعرض المادة التعليمية ،حيث أنها تسهل عمل المشاريع التي يصعب
يدويا وذلك بأستخدام طرق المحاكاة في الحاسوب ،وتعمل على تقوية الذاكرة لدى المتعلم
عملها ً
منطقيا وتساعد المعلم على تنظيم خطة سير
تنظيما
وزيادة القدرة على الفهم ألنها تنظم المعلومات
ً
ً
ومحسوسا (بعلوشة.)2413،
اضحا
الدروس ،وتجعله و ً
ً
فوائد استخدام الوسائط المتعددة
للوسائط المتعددة العديد من الفوائد التي يمكن تحقيقها من خالل الوسائط المتعددة عن طريق
الكمبيوتر ،ذكرها كل من مبارز واسماعيل ( ،)2414لخصتها الباحثة فيما يلي:
الوسائط المتعددة تعمل على توصيل عمليات التعلم وتقدمها بصورة شيقة وأكثر عمقًا وبذلك
تحقق تعلم أفضل للمتعلمين ،وتساعدهم على التحول من النظام التلقيني المعتاد إلى بيئة التعلم
المتكاملة ،حيث أنها تعمل على تركيز الزمن والمادة التعليمية وتدعيم المهارات وتقديم التغذية الراجعة
الفورية ،وتساعدهم على تكوين صور حسية عن استعمال المفردات المجردة في العملية التعليمية.
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تعمل الوسائط المتعددة على توفير المتعة والتشويق لما يتوفر فيها من صور وحركة وصوت،
وتعمل على تعزيز قدرة المتعلمين للتعبير عن الذات وتسهم في تعزيز التعلم ألنها تعمل على مخاطبة
الحواس وتعمل على توفير الوقت والجهد للمعلمين والمتعلمين (عبد الحافظ سالمة.)2440:32 ،
مميزات الوسائط المتعددة في التعليم
إن مميزات الوسائط المتعددة شجعت التربويين لتوظيف الوسائط المتعددة بكافة أشكالها في
العملية التعليمية ومن أبرز تلك المميزات ما ذكره (الرشيد 2447؛ سالمة ،)2447حيث أن إستخدم
الحاسوب إلثراء العملية التعليمية ،وعرض المعلومات بطرق متنوعة لدعم لدعم العملية التعليمية،
وتعمل على شد أنتباه المتعلمين من خالل عرض صور ورسوم ومؤثرات وأصوات مما يجعل العملية
التعليمية ممتعة وشيقة ،واختصار المعلومات وتقديمها بشكل شيق عن طريق شرح المفاهيم بإستخدام
رسوم بيانية ثالثية االبعاد ،ومن أهم مميزات الوسائط المتعددة إنها من الوسائل التعليمية المساعدة
التي تستخدم لتدريس المواد بإستخدام شاشة العرض المربوطة في الحاسب اآللي كما أنها تزود
المتعلم بالتغذية الراجعة لمعرفة مستواه ومراجعة المعلومات.
التعلم بإستخدام الوسائط المتعددة
تصميم المقررات اإللكترونية تعتمد على النظرية المعرفية للتعلم من خالل الوسائط المتعددة
 ،Cognitive Theory of Multimedia Learningوتختصر  CTMLصاحب النظرية هو
الدكتور ريتشارد ماير  Richard Mayerأستاذ علم نفس في جامعة كاليفونيا.
وقد ُذكر في نظرية ماير ثالث أنوا للذاكرة (ذاكرة حسية ،ذاكرة عاملة ،ذاكرة طويلة المدى)،
حيث ان الذاكرة الحسية تقوم باستقبال المعلومات الجديدة الممثلة بواسطة الصور والنصوص من
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خالل العين والمعلومات الممثلة في األصوات من خالل االذن ،وفي هذه المرحلة تكون المعلومات
غير مدركة بشكل كامل فهي نموذج بصري أو سمعي.
وتقوم بعد ذلك الذاكرة العاملة بإدراك المعلومات وانتقائها من الذاكرة الحسية ثم معالجتها وعمل
ربط بينها وبين المعلومات السابقة أو عمل ربط بين النص والصورة ،وتنتقل بعد ذلك المعلومات إلى
الذكرة طويلة المدى لتخزينها لوقت غير محدد يختلف من متعلم إلى اخر(.)Mayer,2005
المحور الثاني :الرسوم المتحركة
بدأ إنتاج الرسوم المتحركة في عام 1346م ،من قبل ستيوارت بالكتون؛ حيث أنتج فيلماً بسيطاً،
والفيلم الذي تم انتاجه بشكل كامل للرسوم المتحركة هو فيلم  Fantas magoieعام 1348م ،وكان
يتألف من  744شكل من الرسوم ،فكان يتم إنتاج الرسوم المتحركة باستخدام الطريقة اليدوية حيث
وجهدا إلنتاج فيلم واحد (سعد الدين.)2416 ،
يستغرق وقتًا
ً
وبدأ العصر الذهبي ألفالم الرسوم المتحركة ما بين ( )1354-1334م ،حيث تم إدخال
المؤثرات الصوتية ،وارتبط هذا العصر بـ (والت ديزني) الذي ساهم بشكل كبير في التقدم بمجال
صناعة الرسوم المتحركة (.)Michelsen, 2009
وتوسع استخدام الرسوم المتحركة حيث شمل جميع الفئات العمرية ،باإلضافة إلى استخدامها
في اإلعالنات التجارية وغيرها ،ومع التقدم التكنولوجي وانتشارها الواسع أصبح من السهل عمل
الرسوم المتحركة من خالل البرمجيات والتطبيقات الخاصة بها ،فأصبحت الرسوم المتحركة عنص اًر
فعاالً في العديد من المجاالت مثل :التعليم ،االعالم ،الثقافة وغيرهم (سعد الدين.)2416 ،
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ويمكن توظيف الرسوم المتحركة ألغراض تعليمية الن أفالم التحريك تمتلك إمكانيات كبيرة،
ويمكن ان تعطي الفرصة لتقديم األفكار والمفاهيم المجردة ،وامكانية تقديم القوى الغير المرئية من
خالل الرسوم التي تعبر عن طبيعة هذه القوى مثل :حركة الغازات ،وغيرها موجات الصوت ،من
اشكال القوى وهنا تكمن أهمية استخدام الرسوم المتحركة في تدريس العلوم ألنها تساعد على تنمية
مهارات الفرد واكتسابه المهارات التي تمكنه من القدرة على حل المشكالت واكتساب المعرفة ،والمفاهيم
التي يمكن أن يستخدمها ويوظفها بما يناسب قدراته ،والقدرة على التحليل والتفكير ،ومواكبة التطور
في الحياة العملية التي ساهم التطور التكنولوجي في ذلك بشكل كبير وملحوظ (عزمي.)2415_،
وتسهم الرسوم المتحركة في جذب حواس اإلنسان (البصرية والسمعية) وتفعل وظيفة ك ّل منها،
مثال على ذلك دراسة النبات وأهميته للبيئة واإلنسان واكتشاف أهمية الماء لجسم اإلنسان وجميع
الكائنات الحية واكتشاف العناصر األساسية للحياة (التربة ،والماء ،والضوء ،وعالقتها ببعضها)؛
ومعرفة انوا جديدة من الحيوانات وكيفية حماية البيئة من التلوث وال شك انها تسهل عملية إجراء
التجارب للطلبة كون صغر السن يعد عائقا في تطبيق البعض منها (البقع ،الحدبي ،والهجامي
.)2417
كما تساعد الرسوم المتحركة على إثارة اهتمام المتعلم ،واشبا حاجته إلى التعلّم وتجعله أكثر
رسخ
عملية التعليم ،وتسهم في إشراك جميع الحواس في
استعداداً لإلقبال على
ّ
ّ
مما ُي ّ
عملية التعليم ّ
المعلومات في الذهن المتعلم ويعتبر عامال في االبتعاد عن استخدام األلفاظ التي من الممكن أن
ملية التعليم؛
تختلف داللتها بين المتعلم والمعلّم مما يساعد على تكوين المفاهيم
األساسية في ع ّ
ّ
إيجابي،
التعليمية ،وتساعد على زيادة مشاركة المتعلم بشكل
خاصةً عند وجود تنو في الوسائل
ّ
ّ
ّ
عملية التعلّم ،وتثبيت االستجابات
وتعمل على تنويع أساليب التعزيز
التعليمية ،التي لها دور في تأكيد ّ
ّ
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بشكل صحيح ،وتساعد على تنويع أساليب التعلّم؛ وذلك لمواجهة الفروق بين المتعلمين ،وتساعد
على ترتيب األفكار لدى المتعلم ،وتعديل السلوك ،وتكوين اتجاهات جديدة واثارة الدافعّية لدى المتعلم؛
تعليمية تكشف الحقائق والمعلومات (الزق.)2410 ،
عن طريق مشاهدة نشاطات
ّ
ويمكن ان تصف الرسوم المتحركة العمليات العلمية كالكيميائية ،والفيزيائية ،وتمكن المعلم من
إعادة بناء الماضي وتخيل المستقبل ،وكل هذا يمكن التعبير عنه بصرياً وتصميمه بالرسوم حديثة
وعصرية (عزمي.)2415 ،
يرى عثمان ( )Othman,2413ان الرسوم المتحركة تساعد في تكوين عادات وقيم المتعلم،
فأنها تكسبه خبرات جديدة ويكون على استعداد الستقبال معارف كثيرة ،وانها تشجعه على االهتمام
بالتكنولوجيا وتساعده على التفكير العلمي ،وتقدم للمتعلم لغة عربية فصيحة ،وتحدث الجيالني
( )Al-jelane،2411ان الرسوم المتحركة تحتوي على اللون والصوت والصورة وكل ذلك يجذب
انتباه األطفال للتعلم ويثير اهتمامهم.
وذكر حسان ( )2413إيجابيات الرسوم المتحركة بانها تنمي اللغة العربية الفصحى ،وتنمي
الحس الجمالي لدى األطفال وذلك من خالل ادخال اللون والحركة وعرض للطبيعة من نباتات
وحيوانات وغيرها ،وتنمي حب االطال لدى األطفال من اكتساب خبرات ومعارف جديدة ،وتحدثت
الزعبي ( )2416أن الرسوم المتحركة تساعد في تنمية المهارات العقلية للمتعلم ،وتكسبهُ معارف
متقدمة ،ويكتسب المتعلم قيم إيجابية كالتعاون والصدق ،وزيادة الحصيلة اللغوية للمتعلم.
من وجهة نظر أبو سهمود ( )2418أن الرسوم المتحركة تحتوي على عناصر التشويق؛ وبذلك
يزيد من دافعية التعلم لدى المتعلمين خالل العملية التعليمية ،وتجعل المتعلم يعبر عن افكاره ويطرح
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رأيه حول فكرة معينة داخل المنهاج خالل العملية التعليمية ،وتعد الرسوم المتحركة بيئة مناسبة للتعلم
التعاوني التشاركي من خالل تكوين مجموعات مشتركة ،وتعد وسيلة تعليمية فعالة فهي تبسط المعقد،
وتوضح المبهم.
وتعد الرسوم المتحركة من وجهة نظر بعلوشة ( )2413أنها من الفنون شديدة التأثير ألنها تتيح
إمكانيات كثيرة وغير محدودة ،وتتميز بالصور الجذابة والمعبرة ،وتستمد شخصياتها من الواقع ويمكن
الخروج عن المألوف؛ مثل إضافة محادثة بين الحيوانات أو بين الجماد ،ويمكن من خالل الرسوم
المتحركة إنشاء بديل عن الواقع؛ كأحداث تاريخية او أحداث علمية ،وتفسير األحداث وتوضيحها.
يرى عبد الحميد ( )2413بأن الرسوم المتحركة تعمل على زيادة الدافعية لدى المتعلمين وتقلل
الوقت في التعلم ،وتعمل على تحسين عملية التعلم وذلك بتسهيل الفهم الحسي للمفاهيم المجردة.
ويرى عباس ( )2416أن الرسوم المتحركة تتمتع بالجاذبية واالناقة في عرض المحتوى التعليمي،
وتنمي المهارات وتعمل على تعديل السلوك من خالل عرض مجموعة من القيم على المتعلمين،
وتمكن المعلم من إمكانية التحكم في عرض محتوى المادة التعليمية ،وتساعد في رفع مستوى التفاعلية
بين المتعلم والمحتوى التعليمي.
بعضا من سلبيات الرسوم المتحركة حيث انها تؤثر على
وذكر عثمان ()Othman, 2413
ً
نظر الطفل وتضعف بصره وذلك عند الجلوس لفترات طويلة لمشاهدته ،وان عدم متابعة الوالدين
للمحتوى الذي يشاهده اطفالهم؛ فانه يؤثر على شخصية الطفل خاصةً إذا تواجد فيه مشاهد عنف،
وايضاً مشاهدة الرسوم المتحركة بكثرة يؤدي الى تقليص درجة التفاعل بين االسرة.
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معايير الرسوم المتحركة
أوضحت الهيئة الوطنية لتعليم األطفال ( )NAEYCمعايير عالمية لفهم األطفال للمادة
االعالمية ،وهي اختصار لكلمة )National Association for Education of Young
 )Clilderenويتم تلخيصها كما يلي:
والهدف األسمى من الرسوم المتحركة المعروضة والمصممة لألطفال هو تلبية االحتياجات
خصيصا لتعليم الطفل؛ بحيث
التعليمية واإلعالمية ،والبرامج المعدة لألطفال يستوجب ان تكون معدة
ً
تكون هذه البرامج هادفة إليصال أفكار لتعليم الطفل وال تشوش أفكاره ،حيث يحتاج الطفل إلى
مجهود عقلي حتى يفهم المحتوى الموجه لهُ سواء جيد أو سيء ،وتختلف مستويات األطفال في فهم
محتوى المادة المعروضة ،وتختلف مستويات تفكيرهم حيث يحتاجها األطفال البالغين من أجل فهم
المعنى؛ فاألطفال يبنون األفكار حسب مستوى نموهم(.)Helping Children, 2013
إن تصميم برامج تربوية ومعرفية وتعليمية موجهه لألطفال في جميع الفئات العمرية (ما قبل
المدرسة- 6/سنوات - 14/سنوات) ،يجب ان ال تحتوي على مشاهد مخلة باألدب أو تتضمن ألفاظ
غير مهذبة ،وعدم احتوائها على مشاهد تعرض المحرمات في ديننا االسالمي من مسكرات ومخدرات
وعالقات غير أخالقية وعليها ان تهتم بإبراز حقوق المرأة والطفل ،وذوي االحتياجات الخاصة.
(القالف)2415 ،
أهمية الرسوم المتحركة في العملية التعليمية
في ظل إثبات العديد من الدراسات والنظريات أثر استخدام الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة
في العملية التعليمية ،وفي ظل توفر تطبيقات وبرامج عديدة بسيطة لتصميم وانتاج الرسوم المتحركة
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تقدم مميزات وتقنيات رائعة ،على المعلم أن يسعى لالستثمار واالستفادة من هذا المجال ،وذلك بتعلم
واكتساب مهارة تصميم وانتاج أفالم الرسوم المتحركة لينتج أفالماً بسيطة هادفة موجهه للمتعلمين
داخل وخارج المدرسة (بعلوشة ،)2413_،ومن األمثلة على ذلك أن معلما في مدرسة ابتدائية كان
يشتكي من ضجيج الطالب في وقت صالة الظهر بمصلى المدرسة ،فقام بإنتاج فيلم قصير بفكرة
بسيطة عبارة عن حوار بين الجد والطفل عن أهمية الصالة واحترام وقتها ومكانها برسالة غير مباشرة
للطالب ،وقام بعرضه على جميع الطالب في المصلى من أجل التوعية وبالفعل كان للفيلم أثر
إيجابي على نفوس األطفال.
وتساعد الرسوم المتحركة الطلبة على اكتساب الخبرات والمهارات والمعارف في سن مبكر،
خاصةً إذا احتوت على تسلسل قصصي جذاب ومشاهد تثير اهتماماتهم للتعلم بحيث تنمي الخيال
بأساليب مختلفة ،وتجعل الطلبة يستمتعون في التعلم ). )Awad, 2013
ومما ال شك فيه بأن الطفل بفطرته تجذبه الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة وتشد انتباهه
وتركيزه لما تحويه من شخصيات مرسومة ومؤثرات بصرية وأصوات وغيرها ويمكن من خالل هذا
الفن إرسال رسائل تربوية وأخالقية ودينية للطفل بشكل غير مباشر سوف تؤثر بالتأكيد على الطفل
إيجابياً (.)wafi,2013
المحور الثالث :التحصيل الدراسي
التحصيل الدراسي يحدد مستوى أداء وكفاءة الطلبة ،حيث يقيس مقدار المهارات والمعلومات
التي اكتسبها الطلبة في نهاية المقررات والموضوعات التي طرحت عليهم ،فالتحصيل الدراسي عبارة
عن مجموعة أهداف ونتاجات تعليمية يتم تحقيقها لدى الطالب ،ويرتبط تحقيق هذه النتاجات ارتباطاً
كبي اًر بالقدرة العقلية واالستيعابية لطالب ،حيث تختلف هذه القدرة من طالب إلى آخر.
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ينقسم التحصيل الدراسي إلى ثالثة أقسام :التحصيل الجيد ،التحصيل المتوسط ،التحصيل
المنخفض )جعفر والسرساوي.)2413 ،
أوالً :التحصيل الجيد :يشير هذا القسم إلى ارتفا مستوى أداء الطالب عن مستوى أقرانه ويقاس
عن طريق استخدام االختبار التحصيلي ،حيث يقدم الطالب كل قدراته وامكانياته التي تكفل له
الحصول على درجة مرتفعة.
ثانياً :التحصيل المتوسط :يشير هذا القسم إلى أن مستوى أداء الطالب متوسط وذلك من خالل
نتائج االختبار التحصيلي الذي خضع لهُ ،حيث يقدم الطالب نصف اإلمكانيات لديه فدرجة احتفاظه
للمعلومات متوسطة.
ثالثاً :التحصيل المنخفض :بهذا القسم يكون مستوى أداء الطالب منخفض؛ أي أقل من المستوى
المتوسط مقارنةً مع اقرانه حيث يقدم الطالب أقل من نصف اإلمكانيات.
وهناك عدة عوامل تؤثر في التحصيل الدراسي ويمكن أن تقسم الى عدة اقسام وقد ذكرها (السلخي،
2413؛ مزيود:)2443 ،
العامل الشخصي :وهو الذي يرتبط بالمتعلم والحالة الصحية الجيدة فكلما كانت الحالة الصحية
جيدة مثل قوة السمع والنطق والنظر ،يزيد ذلك من مقدار التحصيل الدراسي للطالب ،التغذية السليمة
"العقل السليم في الجسم السليم" فكلما كانت التغذية سليمة وصحية زادت القدرة العقلية واالستيعابية
للطالب ،وبالتالي تزيد من مقدار تحصيله الدراسي ،ال سيم وان هذا يعتمد على رغبة الطالب للعلم
وتُعد رغبة الطالب وحبه للعلم من أهم العوامل التي تؤدي إلى زيادة التحصيل الدراسي لديه باإلضافة
الى قدرة الطالب العقلية فالقدرة العقلية للطالب تُعبر عن مدى استيعاب الطالب وقدرته على التعلم،
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فكلما زادت قدرته العقلية زاد مقدار التحصيل الدراسي لديه ،وتعتبر الثقة بالنفس والثقة بقدرته على
تحقيق األهداف من المحفزات التي تؤدي إلى زيادة التحصيل العلمي والدراسي للطالب.
العامل االسري :وللعامل االسري دور كبير يتمحور على مدى قسوة الوالدين في معاملة الطالب
تؤدي إلى تراجع مستوى تحصيله الدراسي ،ويشعر بالنبذ واإلهمال و توفير بيئة صحية ومناسبة
للطالب بحيث ُيساعد توفير البيئة المناسبة والصحية على زيادة التحصيل الدراسي لدى الطالب ،وال
شك ان الحرمان والكبت وعدم استقرار العائلة يعمل على تراجع التحصيل الدراسي لدى الطالب،
نتيجة التأثير على نفسيته وبالتالي زوال الرغبة في التعلم ،ويعد التفرقة بين األبناء من االسباب التي
تعمل على خلق عنصر التفرقة بين األبناء على تراجع الحالة النفسية للطالب ،وبالتالي تراجع
التحصيل الدراسي لديه.
العامل التعليمي :يستخدم معظم المعلمين اسلوب القسوة من خالل التخويف والترهيب للطالب،
مما يسبب الخوف الشديد عند الطالب ،وبالتالي يقلل من التحصيل الدراسي لديه ،باإلضافة الى
صعوبة المادة الدراسية وهي تؤثر على نفسية الطالب وتسبب لديه الخوف الشديد منها ،وبالتالي تقلل
من التحصيل الدراسي لديه وال ننسى ازدحام الصفوف حيث يؤدي ازدحام الصفوف إلى تشتيت
تركيز الطالب ،وبالتالي يعمل على تقليل التحصيل الدراسي لديه.
مميزات وخصائص التحصيل الدراسي
يتمحور التحصيل الدراسي حول المعارف التي يكتسبها الطالب ،ويتميز التحصيل الدراسي
بأنهُ يحتوي منهاج مادة أو عدة مواد لكل وحدة منها معارفها وخبراتها الخاصة ،التحصيل الدراسي
يهتم بالتحصيل السائد بين الطلبة بشكل عام دون التركيز على ميزه محددة ،ويظهر التحصيل
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الدراسي من خالل اإلجابة عن االختبارات األدائية ،المقالية ،الشفوية ،والموضوعية
(عبداهلل.)2417_،
وتوجد الكثير من االختبارات التي تستخدم لقياس التحصيل الدراسي وقد ذكرها (فضل2411 ،؛
عطية.)2448،
ومن أهمها ما يلي:
االختبارات المقالية :تكون أما طويلة تمتد إجابتها إلى صفحات أو قصيرة ذات إجابة محددة ال
تتجاوز صفحة ،تستخدم لكشف قدرة الطالب على ربط أفكاره وكتابتها بأسلوب لغوي واضح ،وتنمي
القدرة اإلبداعية للطلبة.
وهي من أكثر االختبارات التحريرية شيوعا في تقويم تحصيل الطلبة واختبار المقالي عبارة عن
مجموعة من االسئلة التي يتطلب من الطالب كتابة أجزئه مطولة نوعا ما وفيها نو من الحرية
وخاصة بموقف يمثل مشكلة ما ،فبعض هذه االسئلة يتطلب كتابة جملة وبعضها يتطلب كتابة فقرة
وبعضها االخر يتطلب كتابة صفحات عديدة وقد يستغرق بعضها ساعات عديدة .وتبدء هذه االسئلة
من قبل :اشرح ،عدد ،صف ،استعرض ،اذكر ،اكتب في ،قارن وما شابه ذلك .وعلى الرغم من النقد
الموجة الى هذه االختبارات فانه التزال تستخدم بكثرة وذلك لمزاياها التي ال تتوفر في االختبارات
الموضوعية (الحموي.)2414،
االختبارات الموضوعية :الموضوعية تعني االتقان والدقة في االحكام ،وسميت بالموضوعية ألنه
يتم االتفاق على الدرجة المعطاة؛ إذا تم إعطائها لعدد من المحكمين لتصحيحها سيكون ال اختالف
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في نتيجة االختبار ،تنقسم االختبارات الموضوعية إلى عدة أنوا منها :أسئلة االختيار من متعدد،
أسئلة أكمل الفراغ ،وأسئلة الصواب والخطأ (مزيود.)2443،
تعتبر االختبارات الموضوعية من الطرق الفعالة لجمع المعلومات المختلفة عن المفحوصين،
ويطلق عليها البعض اسم االختبارات ذات اإلجابات المحددة كما يسميها آخرين االختبارات ذات
اإلجابات المعروضة وتسمى بالموضوعية ألن تصحيحها مستقل عن الحكم الذاتي للمصحح (مثل
تحيز المصحح ومحاباته وأهواؤه الشخصية وانفعاالته وحالته النفسية والجسمية) وأيضاً بسبب تحررها
من العوامل الذاتية كونها تحتوي على جواب واحد صحيح فقط ومحدد سلفاً.
تظهر االختبارات الموضوعية في أنوا مختلفة ،لكل منها فوائده ومميزاته ،وقدرات معينة يمكن
قياسها به دون غيره من أنوا االختبارات الموضوعية كما أن لكل نو نواقصه وسلبياته الخاصة،
فالمعلم القدير هو الذي يعرف متى وكيف يستعمل كل نو منها ليقيس بها أهدافًا بذاتها.
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الدراسات السابقة ذات الصلة
تناول هذا الجزء من الدراسة على مجموعة من الدراسات السابقة والبحوث التي أجريت في مجال
الرسوم المتحركة واستخدامها في العملية التعليمية ،والتي تم االستفادة منها في هذه الدراسة ،حيث
قامت الباحثة باالطال على عدد من الدراسات العربية واألجنبية السابقة المتعلقة بموضو الدراسة
الحالية والتي تم عرضها من األقدم إلى األحدث.
أجرى تاراف واركان ( )Taraf & Arikan, 2010دراسة هدفت إلى الكشف عن فاعلية الرسوم
المتحركة في تدريس اللغة االنجليزية (قواعد ،مفردات) للمتعلمين االتراك ،حيث استخدم الباحثين
المنهج شبه التجريبي ،وكان عدد الطلبة المشاركين ( )34طالباً من طالب الصف الرابع في المدارس
الخاصة ،وتم تقسيمهم إلى مجموعتين األولى تجريبية مكونة من ( )15طالباً تلقوا التدريس باستخدام
الرسوم المتحركة ،واالخرى ضابطة مكونة من ( )15طالباً تلقوا التدريس بالطريقة التقليدية ،أعد
الباحثين أختبار تحصيلي ،وأشارت النتائج إلى أن المجموعة التجريبية تفوقت على المجموعة
إحصائيا لصالح المجموعة
الضابطة في تعلم القواعد واللغة والمفردات ،حيث كانت هناك فروق دالة
ً
التجريبية.
أجرى أبو الجالسي ( (Abu Algilasi, 2010دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام
الرسوم المتحركة على تعزيز تعليم اللغة اإلنجليزية على طالب الصف الخامس في جنوب الخليل
في فلسطين ،حيث استخدم الباحث المنهج شبة التجريبي ،وكان عدد الطلبة المشاركين  125طالباً
وطالبة في مدرستين 61 ،طالبة من مدرسة الزهراء للبنات و  60طالباً من مدرسة طه للبنين ،حيث
كان في كل مدرسة مجموعتين أحداهما تجريبية واألخرى ضابطة ،في مدرسة الزهراء للبنات كانت
المجموعة التجريبية مكونة من  35طالبة والمجموعة الضابطة مكونة من  26طالبة ،طه للبنين
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كانت المجموعة التجريبية مكونة من  33طالباً والمجموعة الضابطة مكونة من  31طالباً ،وكانت
المجموعة التجريبية في كال المدرستين  68طالباً وطالبة والمجموعة الضابطة  57طالباً طالبة،
تلقت المجموعة التجريبية التدريس بأستخدام الرسوم المتحركة والمجموعة الضابطة تلقت التعليم
االعتيادي ،استخدم الباحث أختبار تحصيلي ،حيث أظهرت النتائج أن هناك فروق دالة احصائياً في
نتائج االختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبي.
هدفت دراسة المومني ،الشلول ،ودوالت ( )2411إلى الكشف عن أثر الرسوم المتحركة في
تدريس العلوم في اكتساب التالميذ للمفاهيم العلمية لطالب الصف السادس األساسي في مدارس أربد
األولى في األردن ،حيث أستخدم الباحثون المنهج التجريبي ،حيث بلغ عدد المشاركين ( )168طالباً
وطالبة ،وتم توزيع الطلبة بالطريقة العشوائية البسيطة على مجموعتين احداهما تجريبية وتكونت من
ثالثة شعب ( )35طالبا في شعبة )03( ،طالبة في شعبتين وتكونت المجموعة الضابطة من ثالثة
شعب ( )35طالباً في شعبة )03( ،طالبة في شعبتين ،واعد الباحثون اختبا اًر تحصيلي عبارة عن
 23فقرة ،اظهرت نتائج الدراسة ان هناك فروق ذات داللة احصائية بين المجموعتين في متوسط
درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في نتائج االختبار التحصيلي
لصالح المجموعة التجريبية.
وكما أجرت عوده ( )Ouda, 2012دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام برنامج الرسوم
المتحركة على اتجاهات طالبات الصف السادس األساسي بمدرسة جعفر بن ابي طالب األساسية
للبنات بمحافظة غزة ومقدرتهن على الفهم واالستيعاب عند قراءة القصص القصيرة ،استخدمت الباحثة
المنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )62طالبة قسمت الى مجموعتين احداهما تجريبية
تكونت من ( )31طالبة تلقن التدريس باستخدام الرسوم المتحركة ،واألخرى ضابطة تكونت من ()31
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طالبة تلقن التدريس التقليدي ،حيث أعدت الباحثة أختبار تحصيلي ،وأشارت النتائج الدراسة بان
نسبا اعلى من خالل استخدام الرسوم المتحركة ،وأثبتت ان الرسوم
المجموعة التجريبية حققت ً
المتحركة لها تأثير إيجابي في تحسين مهارة الفهم واالستيعاب لدى طلبة المجموعة التجريبية.
وفي دراسة بعلوشة ( )2413حيث هدفت إلى الكشف عن أثر توظيف الرسوم المتحركة في
تدريس وحدة السيرة النبوية على تحصيل طالبات الصف السادس األساسي غرب غزة واتجاهاتهن
نحو المادة ،حيث استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي ،حيث بلغ عدد المشاركين من ()70
طالبة )36( ،طالبة للمجموعة التجريبية تقلن التدريس باستخدام الرسوم المتحركة و( )36طالبة
للمجموعة الضابطة تلقن التدريس بالطريقة االعتيادية ،حيث اعدت الباحثة اختبار تحصيلي،
احصائيا لصالح المجموعة التجريبية.
وأظهرت النتائج انه توجد فروق دالة
ً
هدفت دراسة عواد ( )Awad, 2013إلى الكشف عن مدى فاعلية الرسوم المتحركة في تدريس
مفردات اللغة اإلنجليزية لطلبة الصف الثالث في غزة للمدارس الحكومية ،حيث أستخدم الباحث
المنهج شبه التجريبي ،حيث بلغ عدد المشاركين  58طالبة في مدارس شمال غزة ،حيث كانت
المجموعة التجريبية  23طالبة تلقن التدريس بأستخدام الرسوم المتحركة والمجموعة الضابطة 23
طالبة تلقن التدريس بالطريقة االعتيادية ،حيث اعدت الباحثة اختبار تحصيلي ،أظهرت النتائج فروق
دالة إحصائياً لصالح المجموعة التجريبية.
وأجرى البقع  ،الحدبي ،والهجامي ( )2413دراسة هدفت إلى بيان اثر مادة العلوم باستخدام
الرسوم الكرتونية المبرمجة في تعديل المفهوم الخطأ لدى تالميذ الصف الرابع األساسي في العاصمة
صنعاء اليمن ،واستخدم الباحثون المنهج شبه تجريبي ،وبلغ عدد المشاركين ( )34طالبة ،حيث
قسمت عينة البحث إلى ثالث مجموعات المجموعة التجريبية األولى تكونت من ( )34طالبة وتم
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تدريسها من خالل الرسوم المتحركة ،والمجموعة التجريبية الثانية تكونت من ( )34طالبة وتم تدريسها
من خالل استخدام الرسوم المتحركة والتدريس بالطريقة االعتيادية ،والمجموعة الضابطة من ()34
طالبة تلقت التدريس بالطريقة االعتيادية ،حيث أعد الباحثون أختبار تحصيلي ،وأظهرت نتائج ان
ايضا عن وجود فرق واضح بين
استخدام الرسوم المتحركة تساعد في تعديل المفهوم الخطأ ،وكشفت ً
المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية.
وهدفت دراسة وافي ( )Wafi, 2013إلى الكشف عن فاعلية برنامج الرسوم المتحركة في تعلم
مفردات اللغة اإلنجليزية لدى طالبات الصف الخامس في غزة ،استخدمت الباحثة المنهج التجريبي،
حيث بلغ عدد المشاركين ( )60طالبة في مدرسة حيفا االبتدائية للبنات ،حيث قسمت عينة البحث
الى مجموعتين احداهما تجريبية تكونت من ( )32طالبة تم تدريسهن باستخدام الرسوم المتحركة،
واألخرى ضابطة تكونت من ( )32طالبة وتم تدريسهن باستخدام الطريقة االعتيادية ،واظهرت النتائج
ايضا ان هناك فرق بين االختبار القبلي
ان الرسوم المتحركة وسيلة فعالة لتعلم المفردات ،وكشفت ً
والبعدي.
كما اجرى األشقر ( )2417دراسة هدفت الى الكشف عن فاعلية الرسوم الكرتونية في تصويب
التصورات البديلة في بعض المفاهيم الهندسية لدى طالب الصف السادس األساسي في شمال غزه
فلسطين ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي ،حيث طُبقت الدراسة على
عينتين :األولى عينة وصفية تكونت من ( )142طالبا تم اختيارهم عشوائيا من مدرستي عوني
الحرتاني (أ) ،وبرير األساسية (ب) وذلك لرصد التصورات البديلة لبعض المفاهيم الهندسية األكثر
شيوعاً ،والثانية عينة تجريبية تكونت من ( )60طالبا تم اختيارهم عشوائيا من مدرسة عوني الحرتاني
األساسية للبنين (أ) مقسمة إلى مجموعتين احداهما تجريبية تكونت من ( )32طالبا تلقوا التدريس
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باستخدام الرسوم الكرتونية واالخرى مجموعة ضابطة تكونت من ( )32طالبا تلقوا التدريس بالطريقة
االعتيادية ،أعد الباحث أختبار تحصيلي ،وأظهرت النتائج عن فاعلية استخدام الرسوم المتحركة في
تصويب التصورات البديلة في بعض المفاهيم الهندسية.
أجرى كل من نكيرو وصموئيل ( )Nkero & samoael,2014دراسة هدفت للكشف عن تأثير
الرسوم المتحركة على التحصيل الدراسي في مادة الكيمياء لطلبة المدراس الثانوية في منطقة أوكا،
حيث استخدم الباحثين المنهج شبه التجريبي ،تم أختيار  144طالب من مدرستين ثانويتين بالطريقة
العشوائية ،تكونت من مجموعتين األولى تجريبية تكونت من  54طالب واألخرى ضابطة تكونت
إحصائيا لصالح المجموعة
من 54طالب ،وتم إعداد أختبار تحصيلي حيث أظهرت النتائج فروق دالة
ً
التجريبية.
أجرى الزق ( )2410دراسة هدفت الكتشاف أثر توظيف الصور المتحركة في تنمية مهارات
التعبير اللغوي لدى طالب الصف الرابع األساسي بمحافظات غزه ،اتبع الباحث المنهج التجريبي،
وتم اختيار ( )72طالبا على مجموعتين احداهما تجريبية ( )38طالبا واالخرى ضابطة ( )30طالبا
موزعين في صفوف تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة ،استخدم الباحث بطاقة المالحظة
احصائيا بين متوسط درجات
واختبار التعبير الكتابي ،واظهرت نتائج الدراسة انه توجد فروق دالة
ً
المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في االختبار لمهارة التعبير الكتابي ومهارة
التعبير الشفهي.
أجرى كل من نجوزي وشيكا ( )Ngozi & Chika,2016دراسة هدفت إلى الكشف عن فاعلية
الرسوم المتحركة على التحصيل الدراسي ،التعلم التقدمي لطلبة مادة االحياء في المدارس الثانوية
لوالية نيجر -نيجيريا ،حيث استخدم الباحثين المنهج شبه التجريبي ،تم تطبيق الدراسة في مدارس
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الثانوية في واللية النيجر ،تكونت عينة الد ارسة من  204طالب وطالبة تم تقسيمهم إلى مجموعتين
األولى التجريبية  124طالب والمجموعة الثانية الضابطة  124طالبة ،حيث تم إعداد أختبار
إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية.
تحصيلي ،حيث أظهرت النتائج عن وجود فروق دالة
ً
وأجرى كل من بريخ وبعلوشة ( )2416دراسة هدفت إلى التعرف على فاعلية الرسوم المتحركة
في اكتساب المفاهيم العقدية واالتجاه نحوها لدى طالبات الصف الخامس األساسي في التربية
االسالمية في مدارس منطقة غرب غزة فلسطين ،حيث اعتمد الباحثان المنهج الوصفي والتحليلي
والمنهج التجريبي ،تم اختيار عينة عشوائية حيث بلغ عدد المشاركين ( )74طالبة ،حيث قسمت
العينة إلى مجموعتين احداهما تجريبية تكونت من ( )35طالبة ،ومجموعة ضابطة تكونت من ()35
احصائيا بين
طالبة ،قام الباحثان ببناء اختبار تحصيلي ،كما اظهرت النتائج انه توجد فروق دالة
ً
متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في نتائج االختبار
التحصيلي.
أجرى كل من فرج اهلل ،كراز( )2417دراسة هدفت إلى الكشف عن فاعلية برنامج قائم على
استخدام الرسوم المتحركة في تنمية مفاهيم االعداد لدى تالميذ الصف األول في مدرسة جمعية
اطفالنا للصم في غزة فلسطين ،وقد استخدم الباحثان المنهج شبه التجريبي ،وتم اختيار عينة عشوائية
مكونة من ( )26طالبا وطالبة من طالب الصف األول من ذوي االعاقة السمعية وتم تقسيم
إحصائيا
المجموعتين بالتساوي احداهما تجريبية واالخرى ضابطة ،حيث اظهرت النتائج فروق دالة
ً
لصالح المجموعة التجريبية في نتائج االختبار البعدي.
هدفت دراسة حماد ،احمد ،محمد ،وسويفي ( )2417إلى الكشف عن فاعلية برنامج قائم على
الرسوم المتحركة في تدريس التاريخ على تنمية مهارات التفكير لتالميذ المرحلة االعدادية .واستخدم
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الباحثون المنهج شبه التجريبي ،وتم اختيار عينة مكونة من ( )100طالبا وطالبة عشوائيا في مدرسة
اسماعيل القباني للبنين ومدرسة عصمت العفيفي للبنات في مصر ،حيث قسمت إلى مجموعتين
طالبا وطالبة ومجموعة ضابطة تكونت من ()75
متجانستين مجموعة تجريبية تكونت من (ً )63
طالبا وطالبة ،وتم تطبيق اختبار التفكير البصري قبلي-بعدي على المجموعتين ،واظهرت النتائج
ً
الدراسة بان الرسوم المتحركة تعمل على تخفيف الجمود الذي تتميز ِ
به مادة التاريخ.
وأجرت ابو حوار ( )2417دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر توظيف الرسوم الكرتونية على
تنمية المفاهيم ومهارات التعبير الكتابي لدى تلميذات الصف الرابع األساسي بغزة ،اتبعت الباحثة
المنهج الوصفي والتجريبي ،تم اختيار عينه مكونة من ( )84طالبة من مدرسة زيتون االبتدائية وتم
اختيار المجموعتين بطريقة العشوائية ،وتكونت المجموعة التجريبية من ( )04طالبة تلقن التدريس
باستخدام الرسوم الكرتونية ،والمجموعة الضابطة تكونت من ( )04طالبة تلقن التدريس بالطريقة
ائيا
االعتيادية ،أعدت الباحثة أختبار تحصيلي قبلي بعدي ،كشفت النتائج عن وجود فروق دالة احص ً
في متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة ،وان استخدام الرسوم
المتحركة يسهم في تنمية مفاهيم ومهارات التعبير الكتابي.
هدفت دراسة ابو سهمود ( )2418إلى بيان فاعلية برنامج الرسوم المتحركة في تنمية مهارات
االستما والفهم القرائي في مادة اللغة العربية لدى طالب الصف الثاني األساسي في مدرسة الشيخ
عجلين األساسية في غزة ،استخدمت الباحثة المنهج التجريبي ،وتم اختيار العينة مكونة من ()76
طالبا وطالبة وقسمت إلى مجموعتين احداهما تجريبية تكونت من ( )33طالبا واألخرى ضابطة
تكونت من ( )37طالبا ،أعدت الباحثة أختبار قبلي بعدي ،وكشفت الدراسة ان المجموعة التجريبية
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نسبا اعلى باستخدام الرسوم المتحركة لهم ،وأثبتت ان الرسوم المتحركة لها اثر إيجابي في
حققت ً
تعزيز قدرة الطلبة على تنمية مهارات الفهم القرائي والتعبير الشفوي.
أجرى مونا ( )Muna, 2018دراسة هدفت إلى توضيح فاعلية إستخدم الرسوم المتحركة لتدريس
الفلكلور في مادة اللغة اإلنجليزية للصف السابع ،أستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي ،وتكونت
العينة من  20طالباً في مدرسة الحكمة في اندونيسيا ،وقسمت إلى مجموعتين ضابطة تكونت من
 12طالباً تلقوا التدريس بالطريقة االعتيادية ،واألخرى تجريبية تكونت من  12طالباً تلقوا التدريس
بأستخدام الرسوم المتحركة ،حيث أعد الباحث أختبار تحصيلي ،وأظهرت نتائج األختبار ارتفاعاً
نسبياً لصالح المجموعة التجريبية.
وأجرت أبو الشيخ ( )2413دراسة هدفت الى الكشف عن اثر استخدام الرسوم المتحركة في
تنمية مهارة التعبير الشفهي في مادة اللغة اإلنجليزية لدى طلبة الصف الرابع األساسي في المدارس
الخاصة في العاصمة عمان ،حيث استخدمت الباحثة المنهج شبة التجريبي ،وتم اختيار عينة مكونة
من ( )51طالباً وقُسمت الى مجموعتين احداهما تجريبية تكونت من ( )26طالباً وتلقوا التدريس
باستخدام الرسوم المتحركة ،واألخرى ضابطة تكونت من ( )25طالباً وتلقوا التدريس بالطريقة
احصائيا بين متوسط
االعتيادية ،حيث أعدت الباحثة أختبار تحصيلي ،حيث كان هناك فروق دالة
ً
درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة  ،واثبتت الدراسة انه يمكن توظيف
الرسوم المتحركة لتنمية التعبير الشفوي.
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التعقيب على الدراسات السابقة
قامت الباحثة بعرض عدد من الدراسات السابقة العربية واالجنبية التي تناولت موضو الرسوم
المتحركة ،حيث وجدت الباحثة اختالف في أهداف تلك الدراسات فكان بعضها يهدف إلى تنمية
مهارات ومفاهيم مثل دراسة (الزق ،)2410 ،ودراسة (أبو حوار ،)2417،ودراسة (فرج اهلل،
كراز ،)2417_،ودراسة (حماد ،احمد ،محمد ،وسويفي ،)2417 ،دراسة (أبو سهمود،)2418 ،
وبعض ِ
هذه الدراسات هدفت إلى اكتساب مفاهيم مثل دراسة (المومني ،الشلول ،الدوالت)2411 ،
مفاهيم علمية ،ودراسة (بريخ ،بعلوشة )2416 ،مفاهيم عقدية ،وهناك دراسة هدفت إلى تصويب
التصورات البديلة مثل دراسة (األشقر ،)2417 ،ودراسة (البقع ،الحدبي ،والهجامي )2417 ،تعديل
المفهوم الخطأ.
وتتفق الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة من حيث المنهج ،حيث تم استخدام المنهج
شبه تجريبي مثل دراسة (بعلوشة( ،)Abu Algilasi, 2010( ،)2412 ،البقع ،الحدبي،
والهجامي( ،)Awad, 2013( ،)2417_،فرج اهلل ،كراز( ،)2417 ،حماد،احمد ،محمد ،وسويفي،
( ،)2417الشيخ.)Muna, 2018( ،)2413 ،
وتتشابه الدراسة الحالية مع كل الدراسات السابقة المعروضة من حيث العينة المتمثلة في طلبة
المدارس ،ومن حيث المادة التعليمية فتتشابه مع دراسة (المومني ،والشلول ،والدوالت ،)2411
ودراسة (البقع ،الحدبي ،والهجامي ،)2413 ،ولكن تختلف من حيث الهدف مثل دراسة (المومني،
والشلول ،والدوالت  )2411التي هدفت إلى اكتساب المفاهيم العلمية ،ودراسة (البقع ،الحدبي،
والهجامي  )2413التي هدفت إلى تعديل المفهوم الخطأ.
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تتشابه الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة من حيث األداة المستخدمة ،حيث تم
استخدام االختبار التحصيلي لقياس مدى فاعلية الرسوم المتحركة في التحصيل الدراسي لمادة العلوم
لطلبة الصف الثالث األساسي.
استفادت الباحثة من الدراسات السابقة ،حيث وجدت ان الدراسات السابقة التي تم عرضها
اظهرت نتائجها فاعلية الرسوم المتحركة في العملية التعليمية ،حيث انها تنوعت في المواد التعليمية
فهناك عن اللغة االنجليزية مثل دراسة ( ،)Taraf & Arikan, 2010ودراسة (،)Ouda, 2012
ودراسة ( ،)Wafi, 2014ودراسة (  )sariyem, santoso, supriyana, 2017ودراسة
(الشيخ ،)Abu Algilasi, 2010( ،)2413_،ودراسة ( ،)Muna, 2018وعن مادة التاريخ دراسة
(حماد وآخرون ،)2417_،وعن مادة التربية االسالمية دراسة (بعلوشة )2412 ،ودراسة (بريخ،
بعلوشة ،)2416 ،وعن مادة الرياضيات دراسة (األشقر )2413 ،هدف إلى تصويب التصورات
البديلة في المفاهيم الهندسية ،ودراسة (فرج اهلل ،كراز )2417 ،هدفت إلى تنمية مفاهيم االعداد،
وفي مادة اللغة العربية دراسة (الزق ،)2410 ،ودراسة (أبو حوار ،)2417 ،ودراسة (أبو سهمود،
 ،)2418وفي مادة العلوم دراسة (المومني ،والشلول ،والدوالت  ،)2411ودراسة (البقع ،الحدبي،
الهجامي .)2413
حيث ذكرت في توصيات الدراسات السابقة إجراء دراسات حديثة حول استخدام الرسوم المتحركة
في العملية التعليمية ،وفي دراسة ((المومني ،والشلول ،والدوالت  )2411ودراسة (البقع ،الحدبي،
الهجامي  )2413ذكر في التوصيات إجراء دراسات حديثة حول استخدام الرسوم المتحركة في مادة
العلوم ،وايضا تحث الدراسات السابقة على ادخال الرسوم المتحركة في تدريس في العملية التعليمية.
مما دفع الباحثة للقيام بدراسة فاعلية استخدام الرسوم المتحركة في التحصيل الدراسي لمادة العلوم
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ومدى مالئمة المنهج شبه التجريبي لهذه الدراسة ،واالطال على العديد من المراجع المهمة التي
اشارت إليها الدراسات السابقة.
تميزت هذه الدراسة بأنها قامت بالرجو إلى الدراسات السابقة العربية واألجنبية ،وأجريت الدراسة
الحالية على الصف الثالث األساسي ،كما أعدت الباحثة االختبار التحصيلي الذي يتضمن ()24
فقرة أختيار من متعدد ،وتميزت الدراسة الحالية بأختيار الوحدة الخامسة من الفصل الثاني والتي
تصلح كمادة للمحتوى الرقمي (مقاطع رسوم متحركة) الذي صممتها الباحثة بإستخدام برامج وتطبيقات
حديثة.
تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة من حيث األثر الذي يتركة استخدام الرسوم المتحركة في
التحصيل الدراسي للطلبة.
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الفصل الثالث

الطريقة واإلجراءات
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الفصل الثالث

الطريقة واإلجراءات
تناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة ،وعينتها ،وادواتها ،ومتغيرات الدراسة ،ثم وصفاً
لإلجراءات التي تم اتباعها في تطبيق هذه الدراسة والمعالجات االحصائية التي تم على بياناتها.

منهج الدراسة
قامت الباحثة باعتماد المنهج شبه التجريبي لمالئمته ألغراض الدراسة (هويمل (2410 ،عن
طريق عمل مجموعتين هما المجموعة التجريبية التي تم تدريسها باستخدام مقاطع الرسوم المتحركة،
والمجموعة الضابطة التي تم تدريسها بالطريقة االعتيادية (دون استخدام الرسوم المتحركة).

مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من ( )1635طالباً وطالبة في الصف الثالث في المدارس الحكومية في
لواء الجيزة ،والذين تتراوح أعمارهم بين ( )3-8سنوات في العام الدراسي (( )2424-2413و ازرة
التربية والتعليم.)2424-2413 ،

أفراد الدراسة
تم حصر المدارس الحكومية التي تضم طلبة الصف الثالث االساسي والبالغ عددها ()36
مدرسة حسب احصائيات و ازرة التربية والتعليم ( ،)2424/2413ونظ اًر لصعوبة اجراء الدراسة على
كل المجتمع الدراسة ،وقع االختيار على مدرسة واحدة وهي (مدرسة نسيبة المازنية الثانوية المختلطة)
بالطريقة القصدية لقربها من مكان سكن الباحثة وتوفر شعب لطلبة الصف الثالث األساسي ولالستفادة
من اإلمكانات المتاحة فيها باإلضافة لوجود اللوح التفاعلي في المدرسة ،وتم اختيار الصف الثالث
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األساسي ويبلغ عدد الطلبة ( )69طالباً مكون من شعبتين ،حيث تم توزيع الصفوف بالطريقة
العشوائية البسيطة كما يلي:
طالب الصف الثالث االساسي (ب) وعدد تالميذه ( )30طالباً ويمثل المجموعة الضابطة طالب
الصف الثالث األساسي (أ) وعدد تالميذه ( )35طالباً ويمثل المجموعة التجريبية.

أداة الدراسة
لتحقيق هدف الدراسة الحالية والتي تمثلت في الكشف عن فاعلية استخدام الرسوم المتحركة في
التحصيل الدراسي لمادة العلوم لطلبة الصف الثالث االساسي في مدارس لواء الجيزة قامت الباحثة
بإعداد اختبار تحصيلي في مادة العلوم.

االختبار التحصيلي
تم اعداد اختبار تحصيلي في مادة العلوم لطلبة الصف الثالث األساسي وتم عقد االختبار قبل
استخدام الطلبة للرسوم المتحركة ومن ثم تم عمل اختبار اخر بعد استخدام الرسوم المتحركة ،وتضمن
االختبار خمسة عشر فقرة من االختيار من متعدد ،وقد تم بناء االختبار التحصيلي باتبا الخطوات
اإلجرائية التالية:
 االطال على النتاجات الخاصة في مادة العلوم لصف الثالث األساسي.


االطال على النتاجات العامة للوحدة الخامسة (الماء) ،وتحديد الدروس الموجودة في تلك

الوحدة بمادة العلوم للصف الثالث األساسي وهي:
 المياه السطحية والمياة الجوفية.
 دورة الماء في الطبيعة.
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 صفات الماء العذب والماء المالح.
 كيف تجعل الماء صالح للشرب.


تحليل المحتوى للوحدة الخامسة (الماء).



االطال على دليل المعلم الخاص بمادة العلوم لصف الثالث االساسي.



عدد الحصص الدراسية المقررة للمادة وهي ( )15حصة دراسية.



بناء على جدول المواصفات.
تحديد عدد اسئلة االختبار ً
 تحديد العالمات لكل سؤال ،حيث كانت العالمة الكلية( )24درجة.



وضع األسئلة بناء على نتاجات التعلم.



وضع نموذج مع اإلجابة الصحيحة.

صدق أداة الدراسة
تم التحقق من صدق االداة عن طريق صدق المحتوى ،حيث عرض االختبار مرفقاً بالسلم
التقديري لرصد العالمات ،وخطة الدروس ،وتحليل المحتوى على مجموعة من المحكمين من ذوي
االختصاص والخبرة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات االردنية وعدد من المشرفين التربويين
ومعلمات الصفوف الثالثة االولى ،كما بالملحق( )3وطلب اليهم إبداء آرائهم حول صياغة أسئلة
االختبار ومدى سالمتها ووضوحها ومدى تمثيلها للهدف كما بالملحق ( ،)8ومدى مالئمتها لطلبة
الصف الثالث األساسي ،وتم األخذ بمالحظات المحكمين بإعادة صياغة لغوية لبعض الفقرات ملحق
مكونا من خمسة عشر فقرة.
( ،)14وبذلك ظهر بصورته النهائية ً
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ثبات أداة الدراسة
طالبا من خارج عينة
تم التحقق من ثبات االختبار بتطبيقه على عينة الثبات مكونة من (ً )18
الدراسة ومن مجتمعها ،وتم استخدام طريقة االختبار واعادة االختبار ( )Test – retestبفاصل
زمني مدته عشر أيام دراسية بين مرتي التطبيق وتم حساب معامل الثبات باستخدام كودر_
ريشاردسون_ 24إذ بلغ معامل الثبات( ،)4.35كما استخدام طريقة االتساق الداخلي كرونباخ الفا
( )Cronbach Alphaلفقرات االختبار ،إذ بلغ معامل الثبات ( .)4.30والجدول التالي يبين
معامالت الثبات لفقرات االختبار.
الجدول ()1
معامالت الثبات لفقرات االختبار
معامل الثبات المحسوب

أداة الدراسة
اختبار تحصيلي

كرونباخ ألفا

كودر-ريشاردسون24-

ثبات اإلعادة

التجزئة النصفية

4.306

4.351

4.317

4.842

كما تم حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار التحصيلي ،والجدول ( )2يبين تلك
المعامالت.
الجدول ()0
معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار التحصيلي
رقم الفقرة

معامل الصعوبة

معامل التمييز

1

0.72

0.52

0

0.56

0.81

3

0.56

0.76

4

0.56

0.76

5

0.61

0.71

6

0.56

0.81

7

0.44

0.94

01

رقم الفقرة

معامل الصعوبة

معامل التمييز

8

0.50

0.91

9

0.67

0.72

12

0.72

0.57

11

0.67

0.39

10

0.61

0.76

13

0.56

0.81

14

0.56

0.53

15

0.50

0.70

ويظهر الجدول رقم ( )2أن قيم معامالت الصعوبة لفقرات االختبار المطبق على عينة الثبات
تراوحت بين ( ،)44.2 –4400مما يعني أنه ال يوجد فقرات ذات معامل صعوبة أكثر من ()44.0
ايضا أن قيم معامالت التمييز لفقرات االختبار تراوحت بين(-44.0
أو أقل من( .)4424ويالحظ ً
 ،)4400مما يعني أنه ال يوجد فقرات ذات معامل تمييز أقل من ( )4424وتعد هذه القيم لمعامالت
بويا الستخدام هذا االختبار في الدراسة الحالية ،بناء عليه لم تحذف ايه
الصعوبة والتمييز مقبولة تر ً
فقرة من االختبار في ضوء معامالت الصعوبة والتمييز (Eble,1972؛ عودة.)2404 ،
المحتوى الرقمي المستخدم في التطبيق (مقاطع الرسوم المتحركة)
قامت الباحثة بتصميم مقاطع الرسوم المتحركة باستخدام برنامج ( )Renderforestوتسجيل
الصوت باستخدام برنامج( )viva videoوالتي يتناسب محتواها مع مادة العلوم لصف الثالث
األساسي وحدة الماء ،وقد تم في البداية االطال على منهاج مادة العلوم لصف الثالث األساسي وتم
تحليل المحتوى لوحدة الماء المراد تطبيق الدراسة لها والذي اشتمل على نواتج التعلم ،والمفاهيم
والمصطلحات ،وتم تصميم مقاطع الرسوم المتحركة التعليمية بما يتناسب مع وحدة الماء ،بناء على
ذلك اعدت الباحثة خطة تحضير الدروس ملحق ( )6والتي احتوت على اإلجراءات التي تم اتباعها
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في التدريس ،حيث احتوت نواتج التعلم والمواد المساندة في عملية التعلم ،واإلجراءات المتبعة في
التدريس باستخدام الرسوم المتحركة.
صدق الرسوم المتحركة
تم التحقق من صدق مقاطع الرسوم المتحركة الذي تم إعداده عن طريق عدة خطوات:
اواال :تم إعداد استبانة معايير استخدام الرسوم المتحركة بصورتها األولية ملحق ( ،)1وتم عرضها
على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص في مجال تكنولوجيا التعليم ملحق (.)2
ثانيا :تم وضعها بصورتها النهائية ملحق رقم ()3
ا
خطوات واعداد الرسوم المتحركة وفقاا لنموذج ADDIE
يعد من أشهر النماذج المستخدمة في التعليم وذلك لبساطته وسهولة تطويعه على مختلف المواقف
التعليمية ،وهي أختصار للمراحل الخمس المكونة للنموذج (عواد )2418 ،وهم:
التحليل Analyze
التصميم Design
التطوير Develop
التطبيق Implement
التقييم Evaluate
اتبعت الباحثة الخطوات المتعلقة بنموذج التصميم التعليمي ( )ADDIEعند تصميم الرسوم
المتحركة وانتاجها وذلك الحتواء النموذج ( )ADDIEعلى جميع مراحل التصميم التعليمي ،وسهولته
ووضوحه ،ويتكون النموذج من المراحل االتية:
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المرحلة األولى :التحليل ()Analyze
هي من المراحل األساسية التي يعتمد عليها جميع المراحل األخرى ،وتشمل هذه المرحلة تحليل
الحاجات التعليمية ،وتحليل الفئة المستهدفة.
 -1تحليل الحاجات التعليمية
 تحديد مستوى الطالب من خالل نتائج االختبار التحصيلي لمادة العلوم.
 تحديد األداء المرجو تحقيقه مع الطالب.
 -0تحليل الفئة المستهدفة
قامت الباحثة بتحليل الفئة المستهدفة من الطالب لتطبيق الرسوم المتحركة عليهم من خالل ما يلي:
التعرف على خصائص الطالب في المستوى العمري  3-8سنوات.
المرحلة الثانية :التصميم )(Design
يتم في هذه المرحلة صياغة األهداف التعليمية للرسوم المتحركة التي تم التوصل اليها في
المرحلة السابقة ،وكانت األهداف التعليمية كما يلي:
 .1األهداف التعليمية:
 يحدد الطالب أماكن وجود المياه السطحية والمياه الجوفية.
 يحدد الطالب أماكن وجود الماء.
 يميز بين الماء المالح والماء العذب.
 يوضح لماذا ال يصلح ماء البحر للشرب.
 يصف الطالب دورة الماء في الطبيعة.
 يبين الطالب كيف يحصل على الماء الصالح للشرب من الماء المالح.
 يبين الطالب كيف يحافظ على الماء وال يسرف في استخدامه.
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أسلوب التدريس:
أثناء عرض مقاطع الرسوم المتحركة داخل الغرفة الصفية تم استخدام أسلوب الحوار والمناقشة
مع الطالب.
المرحلة الثالثة :التطوير )(Develop
تهتم هذه المرحلة بالحصول على المواد والوسائط ،وانتاج الرسوم المتحركة.
 -1المواد والوسائط المتعددة:
تتضمن هذه المرحلة الحصول على المواد والوسائط المتعددة التي تم استخدامها في الرسوم
المتحركة ،وقد انتجت عناصر الرسوم المتحركة كما يلي:
النصوص:
تم االخذ بالمعايير لكتابة النصوص في الرسوم المتحركة التي تم انتاجها ،كما يلي:
 ظهور النص في الرسوم المتحركة بشكل واضح ومفهوم للقراءة تتناسب مع الفئة العمرية.
 صياغة النص صياغة لغوية سليمة تتناسب مع هذه الفئة العمرية.
 تناسق لون الخط مع لون الخلفية.
 تناسب نو الخط مع الفئة العمرية للطلبة.

الصور ومقاطع الرسوم المتحركة:
تضمنت الرسوم المتحركة العديد من الصور وقوالب رسوم متحركة ،مع االخذ بعين االعتبار المعايير
التالية:
 وضوح وجودة الصور ومقاطع الرسوم المتحركة.
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 تعبر الصور والمقاطع عن مضمون الدرس المراد تحقيقه.
 تنسجم الصور والمقاطع مع المستوى العمري للطلبة.
 توظيف األلوان في مقاطع الرسوم المتحركة بصورة تكاملية.
 تزامن التأثيرات الصوتية مع مقاطع الرسوم المتحركة.

األصوات:
سجلت األصوات باستخدام تطبيق  Viva Videoمع االخذ بعين االعتبار المعايير التالية:
 وضوح الصوت في مقاطع الرسوم المتحركة.
 وجود تأثيرات الصوتية في مقاطع الرسوم المتحركة.
 -2البرامج المستخدمة في انتاج الرسم المتحركة:
RenderForest 
Viva Video 
المرحلة الرابعة :التطبيق )(Implement
في هذه المرحلة تم تطبيق الرسوم المتحركة داخل الغرفة الصفية ،حيث تم تجهيز مقاطع الرسوم
المتحركة على اللوح التفاعلي والتأكد من اإلضاءة في الغرفة الصفية ،والبدء بتهيئة الطلبة للدرس،
والعرض مقاطع الرسوم المتحركة عل الطلبة والتكرار إذا تطلب ذلك.
المرحلة الخامسة :التقويم )(Evaluate
في مرحلة التقويم تم التأكد من فاعلية استخدام الرسوم المتحركة ،من خالل االختبار التحصيلي
الذي تم اعداده من قبل الباحثة.
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 خطوات تنفيذ الرسوم المتحركة:
التمهيد :توجيه انتباه الطلبة نحو الرسوم المتحركة المعروضة.
عرض مقاطع الرسوم المتحركة :تم عرض الرسوم المتحركة على اللوح التفاعلي داخل الغرفة
الصفية.
مناقشة مقاطع الرسوم المتحركة :شرح المصطلحات المطلوبة والتي تم عرضها في مقاطع
الرسوم المتحركة إلعطاء التغذية الراجعة.
التقويم :يتم تقويم الطلبة من خالل اإلجابة عن اسئلة االختبار التحصيلي.

متغيرات الدراسة
المتغير المستقل :طريقة التدريس ولها مستويان:
 استخدام الرسوم المتحركة.
 الطريقة االعتيادية (دون استخدام الرسوم المتحركة).
المتغير التابع :التحصيل الدراسي لمادة العلوم.

تصميم الدراسة
اتبعت الدراسة التصميم العاملي الذي يمكن توضيحه بالجدول اآلتي:
القياس البعدي

طريقة التدريس

القياس القبلي

مجموعات الدراسة

O2

X

O1

EG

O2

ـــ

O1

CG
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حيث أن:
 EG المجموعة التجريبية.
 CG المجموعة الضابطة.
 O1 تطبيق القياس القبلي في التحصيل الدراسي للمجموعتين الضابطة والتجريبية.
 O2 تطبيق القياس البعدي في التحصيل الدراسي للمجموعتين الضابطة والتجريبية.
 X التدريس باستخدام الرسوم المتحركة.
 - التدريس بالطريقة االعتيادية

المعالجة اإلحصائية
لإلجابة عن اسئلة الدراسة تم استخدام المعالجات االحصائية األتية- :
 -1حساب معامل الصعوبة لفقرات االختبار التحصيلي ،وذلك بإيجاد نسبة من أجاب عن الفقرة
إجابة صحيحة ممن حاولوا اإلجابة عليها.
 -2حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار ،وذلك بإيجاد معامل االرتباط بين نتائج
المفحوصين على هذه الفقرة ونتائجهم على االختبار الكلي والمعروف باسم
(.)Corrected item total correlation,rit
 -3حساب معامل ثبات االتساق الداخلي لالختبار باستخدام معامل ثبات كرونباخ ألفا ،ومعامل
ثبات كودر-ريتشاردسون ( ،)KR-20ومعامل ثبات اإلعادة ،والتجزئة النصفية.
 -0اجراء تحليل التباين المشترك .ANCOVA
 -5إيجاد حجم األثر باستخدام أيتا سكوير.
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اجراءات الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة واالجابة عن اسئلتها قامت الباحثة باإلجراءات التالية:
 الرجو إلى االدب النظري المتعلق بموضو الدراسة الحالية ،وكذلك االطال على الدراساتالسابقة التي تناولت موضو الرسوم المتحركة.
 اعداد إطار نظري يغطي موضو الرسوم المتحركة من حيث مفهومها ،تاريخها ،اهميتها،معاييرها ،اهميتها في العملية التعليمية ،وغيرها.
 االطال على منهاج مادة العلوم للصف الثالث األساسي وتحليل المحتوى وتحديد الوحدةالدراسية التي تم تدريسها باستخدام الرسوم المتحركة.
 تم اعداد برنامج الدراسة واالختبارات التحصيلية البعدية والتحقق من صدقها وثباتها. تحديد مجتمع الدراسة وعينتها ،وقد اختيرت مدرسة نسيبة المازنية الثانوية المختلطة بالطريقةالقصدية.
 تم الحصول على كتاب تسهيل المهمة من جامعة الشرق االوسط. تم التنسيق مع معلمات الصف الثالث األساسي لتطبيق االختبار التحصيلي على المجموعتينالتجريبية والضابطة.
 تم تطبيق الدراسة الحالية على المجموعتين في بداية الفصل الثاني .2424/2413 عدد الحصص الدراسية التي تم التطبيق خاللها  15حصة الدراسية ،وكانت مدة التطبيق منتاريخ  2-7لغاية تاريخ .3-17
 تم جمع البيانات ورصدها ومعالجتها احصائياً ثم رصد الدرجات. -تم عرض النتائج ومناقشتها.
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الفصل الرابع

نتائج الدراسة
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الفصل الرابع

نتائج الدراسة
تمهيد
مفصال للنتائج في ضوء سؤال الدراسة ،والتي هدفت إلى فاعلية
عرضا
يتضمن هذا الفصل
ً
ً
استخدام الرسوم المتحركة في التحصيل الدراسي لمادة العلوم لطلبة الصف الثالث األساسي في
مدارس لواء الجيزة في محافظة العاصمة عمان ،وجاءت النتائج كما يلي:

نتائج الدراسة
اواال :مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة :ما فاعلية استخدام الرسوم المتحركة في التحصيل
الدراسي لمادة العلوم لطلبة الصف الثالث األساسي في مدارس لواء الجيزة؟

وتنص الفرضية المرتبطة بهذا السؤال على أنهُ " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )α≥0.05بين متوسطي درجات طلبة المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي
لمادة العلوم لدى طلبة الصف الثالث األساسي في المدارس الحكومية في لواء الجيزة تعزى إلى طريقة
التدريس (استخدام الرسوم المتحركة ،الطريقة االعتيادية)"
وبهدف فحص الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طلبة
الصف الثالث األساسي للمجموعتين في التحصيل الدراسي لمادة العلوم وكانت النتائج كما في الجدول
(:)3
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الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طلبة الصف الثالث األساسي للمجموعتين الضابطة
والتجريبية في التحصيل الدراسي القبلي بعدي لمادة العلوم

المجموعة

العدد

الضابطة

30

التجريبية

35

االحصاءات الوصفية

االختبار القبلي

االختبار البعدي

المتوسط الحسابي

8.21

3.46

االنحراف المعياري

2.53

2.58

المتوسط الحسابي

7.70

12.26

االنحراف المعياري

3.40

2.24

يتبين من جدول ( )3وجود فروق ظاهرية بين متوسطات درجات الصف الثالث األساسي
للمجموعتين الضابطة والتجريبية ،وفي االختبارين القبلي والبعدي ،حيث تشير النتائج إلى أن المتوسط
الحسابي في االختبار القبلي للمجموعة الضابطة كان ( )8.21من ( )15درجة ،بانحراف معياري
( ،)2.53اما المتوسط الحسابي في االختبار القبلي للمجموعة التجريبية كان ( )7.70من ()15
درجة ،بانحراف معياري ( ،)3.40أي ان هناك فرقًا ظاهرًيا في المتوسط الحسابي بين المجموعتين
مقداره (.)4.07
كما تشير النتائج إلى أن المتوسط الحسابي في االختبار البعدي للمجموعة الضابطة كان
( )3.46من ( )15درجة ،بانحراف معياري ( ،)2.58أما المتوسط الحسابي في االختبار البعدي
للمجموعة التجريبية كان ( )12.26من ( )15درجة ،بانحراف معياري ( ،)2.24أي ان هناك فرقًا
ظاهرًيا في المتوسط الحسابي بين المجموعتين مقداره ( )3.24لصالح المجموعة التجريبية.
ولمعرفة ما إذا كان الفرق في المتوسط الحسابي لدرجات طلبة المجموعتين الضابطة والتجريبية
في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)α≥0.05وبهدف
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عزل الفرق بين المجموعتين في التطبيق القبلي لالختبار ،تم استخدام تحليل التباين المصاحب
ANCOVA
الجدول ()4
نتائج تحليل التباين المصاحب
Partial
Eta
Squared
0.383

مستوى
الداللة

.000

متوسط

درجات

مجموع

المربعات

الحرية

المربعات

71.446

1

71.446

القبلي

194.375

1

66

194.375
313.122

المجموعة

68

560.986

الكلي

قيمة ف

40.970

4.744

مصدر التباين

الخطأ

)a. R Squared = .442 (Adjusted R Squared = .425

تظهر النتائج في الجدول وجود فرق ذو داللة عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين متوسطات
درجات الطلبة للمجموعة التجريبية ( التي خضعت الستخدام الرسوم المتحركة في التدريس)
والمجموعة الضابطة ( التي خضعت للتدريس بالطريقة االعتيادية) ،حيث بلغت قيمة (ف)
إحصائيا ،مما يعني رفض الفرضية الصفرية التي تنص إنه
المحسوبة( )04.374وهذه القيمة دالة
ً
" ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05بين متوسطي درجات المجموعتين
الضابطة والتجريبية في التحصيل الدراسي لمادة العلوم لدى طلبة الصف الثالث األساسي تعزى
الستخدام الرسوم المتحركة في التدريس".
أثر الستخدام الرسوم المتحركة في التدريس على التحصيل الدراسي لمادة العلوم
أي ان هناك ًا
لدى طلبة الصف الثالث األساسي.
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ولمعرفة حجم األثر الستخدام الرسوم المتحركة في العملية التعليمية في التحصيل الدراسي ،تم
حساب مربع آيتا (  )ηالذي بلغت قيمته ( ،)4.383أي أن  %38من تحسن أداء الطلبة للمجموعة
2

التجريبية في االختبار البعدي يعزى الستخدام الرسوم المتحركة ،ووفقًا لمعيار كوهين (أبو جراد،
 )2413تقع هذه القيمة بين ( )0.14<f<1أي ان حجم األثر الستخدام الرسوم المتحركة في التحصيل
الدراسي لمادة العلوم لدى طلبة الصف الثالث األساسي كان كبير.
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الفصل الخامس

مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
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الفصل الخامس

مناقشة نتائج الدراسات والتوصيات
عرضا لمناقشة ما توصلت اليه الدراسة من نتائج ،وتفسيرها ثم ما خرجت به
يتناول هذا الفصل
ً
من توصيات.

مناقشة نتائج الدراسة
مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الذي ينص على :ما فاعلية استخدام الرسوم المتحركة في

التحصيل الدراسي لمادة العلوم لطلبة الصف الثالث األساسي في مدارس لواء الجيزة؟

تم اختبار فرضية الدراسة المتعلقة بسؤال الدراسة" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )α≥0.05بين متوسطي درجات طلبة المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي
لمادة العلوم لدى طلبة الصف الثالث األساسي في المدارس الحكومية في لواء الجيزة تعزى إلى طريقة
التدريس (استخدام الرسوم المتحركة ،الطريقة االعتيادية)".
باستخدام تحليل التباين المصاحب ( )ANCOVAمن الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
( )SPSSوالذي اظهر النتيجة التالية:
يوجد فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05في استخدام الرسوم المتحركة
في التحصيل الدراسي بين طلبة المجموعة التجريبية وطلبة المجموعة الضابطة تعزى لطريقة التدريس
(الرسوم المتحركة).
يتبين مما سبق أن استراتيجية التعلم باستخدام الرسوم المتحركة قد نجحت في رفع التحصيل
الدراسي لدى المجموعة التجريبية ،وقد تعزى هذه النتيجة إلى عدة أسباب منها:
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الرسوم المتحركة تمتاز بالجاذبية والمتعة وبذلك زيادة التحصيل الدراسي للمتعلم ،وتعد وسيلة
إليضاح المعنى والفكرة الرئيسية وسهولة وصول المعلومة للمتعلم (الهذلي ،)2415 ،وتساعد الرسوم
المتحركة في رفع التحصيل الدراسي وتنمية مهارات التفكير والمهارات المعرفية وتعزيزها للتعلم ،بحيث
تستخدم الرسوم المتحركة في التعليم ألنها تبسط المعقد وتوضح المبهم (البقع ،الحدبي،
والهجامي.)2417,
وتساعد الرسوم المتحركة في تنمية شخصية المتعلمين النها تقدم المعلومات بطرق متعددة مثل
اقعا حيث أنها تخاطب
القصص المثيرة والحكايات الجذابة ،التي تساعد المتعلم على جعل خياله و ً
الخيال وتكسبة الخبرات ،وتغرس فيه توجهات واهتمامات جديدة في جو مفعم بالحيوية والتحفيز
).(Postic,2015
حيث ان الرغبة في التعلم واكتساب المعلومات تزداد عند إضافة الوسائل البصرية والسمعية إلى
العملية التعليمية ،فالوسائط المتعددة تعمل على دمج مجموعة من العناصر مثل الصوت والصورة
والرسوم والفيديو بتقنية عالية ،وتعتبر الرسوم المتحركة من أهم أنوا

الوسائط المتعددة

(.)muna,2017
وتعتبر الرسوم المتحركة من الطرق شديدة التأثير ألنها تتيح إمكانيات كثيرة وغير محدودة،
وتتميز بالصور الجذابة والمعبرة ،وتستمد شخصياتها من الواقع ويمكن الخروج عن المألوف (بعلوشة
.)2413
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ويرى عبد الحميد ( )2413بأن الرسوم المتحركة تعمل على زيادة التحصيل الدراسي لدى
المتعلمين وتقلل الوقت في التعلم ،وتعمل على تحسين عملية التعلم وذلك بتسهيل الفهم الحسي
للمفاهيم المجردة.
نسبا أعلى
وهذا يتفق مع نتائج الدراسات السابقة التي بينت أن المجموعة التجريبية حققت ً
باستخدام الرسوم المتحركة التعليمية في مختلف الصفوف ،وأن الرسوم المتحركة لها فاعلية وأثر
إيجابي على الطلبة مثل دراسة المومني ( ،)2411ودراسة الهذلي ( ،)2415ودراسة الزق (،)2410
ودراسة تاراف واركان ( ،)Arikan& taraf,2010وافي ( ،)Wafi,2013بعلوشة (،)2413
حماد( ،)2417أبو سهمود ( ،)2418أبو الشيخ( ،)2413ولم تكن هناك دراسات سابقة تخالف
النتائج التي توصلت إليها الدراسة من الدراسات التي تم الرجو إليها في هذه الدراسة.
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التوصيات والمقترحات
وفي ضوء هذه النتائج توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات:
 -1استخدام الرسوم المتحركة في مادة العلوم لما لها من أثر إيجابي وواضح في التحصيل الد ارسي
واكتساب المهارات.
 -2إجراء المزيد من الدراسات حول أثر استخدام الرسوم المتحركة لمواد أخرى.

المقترحات
 -1تدريس طلبة المرحلة األساسية باستخدام الرسوم المتحركة في مادة العلوم بما يتالءم مع
مراحل النمو عند الطلبة في هذا العمر.
 -2توظيف الرسوم المتحركة في المجاالت التعليمية بطريقة مدروسة.
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قائمة المراجع
المراجع العربية
أبو الشيخ ،مي ( .)2413أثر استخدام مقاطع الرسوم المتحركة في تنمية مهارة التعبير الشفهي

في مادة اللغة اإلنجليزية لدى الصف الرابع األساسي في المدارس الخاصة في محافظة

العاصمة عمان (رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.

أبو جراد ،حمدي ( .)2413قوة االختبارات اإلحصائية وحجم األثر في البحوث التربوية المنشورة
في مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ،جامعة القدس المفتوحة ،القدس ،الضفه

الغربية.
أبو حوار ،لطيفة ( .)2417أثر توظيف استراتيجية الرسوم الكرتونية على تنمية المفاهيم ومهارات
التعبير الكتابي لتلميذات الصف الرابع األساسي (رسالة ماجستير غير منشورة) الجامعة

اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
أبو سهمود ،خلود ( .)2418فاعلية الرسوم المتحركة في تنمية مهارات التعبير الشفوي لدى طلبة
الصف الثاني األساسي بغزة (رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،

فلسطين.
األشقر ،محمد ( .)2417فاعلية استخدام الرسوم الكرتونية في تصويب التصورات البديلة لبعض
المفاهيم الهندسية لدى طالب الصف السادس األساسي بغزة (رسالة ماجستير غير منشورة).
الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
اوكتاريانا ،ميكيال ( .)2410ترقية تعليم مهارة الكالم بالرسوم المتحركة على تالميذ بمعهد دار
العلوم العصري بندا اتشية .مجلة الميا ديداكتيكا.122-33)1( ،15 ،

الباجوري ،ميمونة ( .)2416أسباب تدني المستوى التحصيلي في مادة الفيزياء لدى طالب الصف
األول ثانوي-بوالية النيل األبيض محلية الجبلين (رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة ام

الرمان اإلسالمية ،السودان.
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بريخ ،أشرف ،وبعلوشة ،غادة ( .)2416فاعلية توظيف الرسوم المتحركة في اكساب المفاهيم

العقدية واالتجاه نحوها لدى طالبات الصف الخامس األساسي في التربية اإلسالمية ،مجلة

جامعة الخليل للبحوث.58-23 ،)1( ،11 ،

بعلوشة ،غادة ( .)2413أثر توظيف الرسوم المتحركة في تدريس وحدة السيرة النبوية على تحصيل
طالبات الصف السادس األساسي واتجاهاتهن نحو المادة (رسالة ماجستير غير منشورة)،

الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
البقع ،عادل ،والحدبي ،داوود ،والهجامي ،احمد ( .)2417أثر تدريس مادة العلوم باستخدام الرسوم
الكرتونية المبرمجة في تعديل المفهوم الخطأ لدى تالميذ الصف الرابع األساسي بأمانة

العاصمة .المجلة العربية للتربية العلمية والتقنية.130-145 ،)6( ،

جعفر ،فاطمة ،والسرساوي ،هنادي ( .)2413أثر استراتيجية االكتشاف الموجة في تحصيل وبقاء
أثر التعلم في مادة العلوم لدى طلبة الصف الثاني األساسي في األردن ،مجلة كلية التربية

األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية-بابل.632-677 ،03 ،
حسان ،محمد .)2413( .منهجية أنتاج أفالم رسوم متحركة في األعالم العربي اإلسالمي .المجلة
األردنية للفنون ،مجلد  ،6عدد .204-213 ،2
حماد ،عادل ،واحمد ،احمد ،ومحمد ،طاهر ،وسويفي ،محمود ( .)2417فاعلية برنامج قائم على
الرسوم المتحركة في تدريس التاريخ لتنمية مهارات التفكير البصري لدى تالميذ المرحلة

االعدادية ،المجلة العلمية.134-163 ،)3( ،33 ،

الحموي ،منى .)2414( .التحصيل الدراسي وعالقته بمفهوم الذات (دراسة ميدانية على عينة من

تالميذ الصف الخامس) – من التعليم األساسي في مدارس محافظة دمشق الرسمية .جامعة

دمشق ،مجلة جامعة دمشق (.0،)2
حرزاهلل ،نائل ،والضامن ،ديما .)2447( .الوسائط المتعددة ،ط ،1الشركة العربية المتحدة للتسويق
والتوريدات ،القاهرة.
خريسات ،منال .)2413( .مؤتمر" تقنيات التواصل الحديثة ودورها في رعاية مجتمعات التعلم الفعال"
جامعة فيالدلفيا ،األردن ،تم استرجاعه في تاريخ .2413/14/12
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الرشيد ،إخالص سعد( .)2447أثر إستخدام تقنية البرامج المعتمدة على الحاسوب على تحصيل
طالبات الصف األول متوسط في مادة العلوم بمدينة الرياض( ،رسالة ماجستير غير منشورة)،
جامعة الملك سعود ،الرياض.
الزعبي ،حال ( .)2416تأثير مشاهد العنف في برامج األطفال التلفزيونية (الرسوم المتحركة) على
األطفال من وجهة نظر أولياء األمور (األمهات) والمدرسات (رسالة ماجستير غير منشورة)،
جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.
الزق ،محمد ( .)2410أثر توظيف الرسوم المتحركة في تنمية مهارات التعبير اللغوي لدى طالب
الصف الرابع بمحافظات غزة (رسالة ماجستير غير منشورة)  ،جامعة االزهر ،غزة ،فلسطين.

الدوسري ،علي .)2446( .أثر استخدام الوسائط المتعددة في تعلم قواعد اللغة العربية للصف
األول المتوسط بالمدارس االهلية بمدينة الرياض( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة

الملك سعود ،الرياض.
سعدالدين ،أسماء (( .)2416تاريخ صناعة الرسوم المتحركة) .تم الحصول عليه من شبكة االنترنت
تاريخhttps://www.almrsal.com/post/34008 ،8.5.2416

سالمة ،عبد الحافظ ( .)2440تصميم الوسائط المتعددة وأنتاجها ،ط ،1دار الخريجي للنشر
والتوزيع.
سالمة ،عبد الحافظ .)2447( .الوسائل التعليمية والمنهج ،ط ،3دار الفكر ،عمان.
سالمة ،عبد الحافظ ( .)2413تطبيقات الحاسوب والوسائط المتعددة في التعليم ،ط ،3عمان :دار
البداية.
السلخي ،محمود ( .)2413التحصيل الدراسي ونمذجة العوامل المؤثرة به ،الرضوان للنشر والتوزيع،
عمان ،األردن.
شحاتة ،حسن ،والنجار ،زينب ( .)2443معجم المصطلحات التربوية ،القاهرة ،الدار المصرية
اللبنانية.
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الشديفات ،منال .)2446( .دور برامج الرسوم المتحركة في تحقيق األهداف التربوية لدى تالميذ
الصف الثالث األساسي من وجهة نظر المعلمين( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة

اليرموك – أربد ،األردن.
الشلبي ،نجوى ( .)2413أثر استراتيجية القبعات الست في تدريس العلوم على تنمية التفكير
اإلبداعي لتالميذ الصف الثاني االبتدائي بمدارس محافظة معان باألردن .مجلة العلوم التربوية

النفسية.34-61 ،)3( ،12 ،
شيمي ،نادر ،واسماعيل ،سامح .)2448( .مقدمة في تقنيات التعليم ،ط ،1دار الفكر عمان.
عباس ،زين العابدين ( .)2416أثر استراتيجية الفيلم التعليمي في تنمية بعض المفاهيم العلمية
لدى أطفال الروضة ب عمر 6-5سنوات( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة تشرين،
الالذقية ،سوريا.
عبد الحميد ،سعد .)2413( .الفضائيات الطفيلة العربية :خطاب السرد وتشكيل القيم في الرسوم
المتحرك تاريخ اإلسترجا https://www.alukah.net/ .2413/12/25
عبد اهلل ،زينب ( .)2417أثر المعاملة االسرية في التحصيل الدراسي لدى طالب مرحلة التعليم

الثانوي ،دراسة تطبيقية في مدينة سبها ،ليبيا( .أطروحة دكتوراه غير منشورة) ،جامعة مااليا،
كوااللمبور ،ماليزيا.

عزمي ،نبيل ( .)2415بيئات التعلم التفاعلية ،ط ح ،القاهرة ،يسطرون للطباعة والنشر.
عطية ،محسن ( .)2448االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال ،عمان ،دار الصفاء للنشر
والتوزيع.
فرج اهلل ،عبد الكريم ،وكراز ،باسم ( .)2417فاعلية برنامج مقترح قائم على استخدام الرسوم المتحركة
في تنمية مفاهيم االعداد لدى تالميذ الصف األول األساسي من ذوي اإلعاقة السمعية .مجلة

جامعة األقصى.227-342 ،)2( ،21 ،

فضل ،محمد ( .)2411أوجه القصور في االختبارات الموضوعية .مجلة اللغة العربية بجامعة
أفريقيا العالمية بالسودان.17-1 ،)1( ،11 ،
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القالف ،خديجة ( .)2415أثر مختارات من الرسوم المتحركة على القدرة اإلبداعية لدى األطفال
الموهوبين في مرحلة رياض األطفال في دولة الكويت ،المؤتمر الدولي الثاني للموهوبين ،قسم

التربية الخاصة ،جامعة االمارات العربية المتحدة.
مزيود ،احمد .)2443( .أثر التعليم التحضيري على التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات( ،رسالة
ماجستير غير منشورة) ،جامعة أبو زريعة.2443،
المقداد ،زرياف .)2418( .التحصيل الدراسي  ،تم استردادة في تاريخ .2424/2/15
https://www.alukah.net/Home/Search/q/tb2KfZhNmF2YLYr9in2K8,/

المومني ،مأمون ،وسالم ،دوالت ،والشلول ،علي ( .)2411أثر استخدام برنامج رسوم متحركة في
تدريس العلوم في اكتساب المفاهيم العلمية على تالميذ الصف السادس األساسي .مجلة جامعة

دمشق.684 ،607 ،)0-3( ،27 ،

هويمل ،ابتسام ( .)2410المنهج التجريبي (التمهيدي ،المثالي ،شبه التجريبي)( .رسالة ماجستير
منشورة) جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض ،السعودية.

و ازرة التربية والتعليم ،لواء الجيزة ،قسم التخطيط.)2424-2413( ،
www.moe.jo.com
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ملحق رقم ()1
االستبانة بصورتها األولية

كلية العلوم التربوية

قسم التربية الخاصة وتكنولوجيا التعليم

الفصل الدراسي الثاني 0202/0219

استبانة تحكيم
الدكتور/ة.....................................................:المحترم /ة
تحية طيبة وبعد-:
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان " فاعلية استخدام الرسوم المتحركة في التحصيل الدراسي لمادة
العلوم لطلبة الصف الثالث األساسي في مدارس لواء الجيزة" استكماالً للحصول على درجة
الماجستير للتحقيق هدف الدراسة أعدت الباحثة أستبانه لتحديد معايير مواصفات الرسوم المتحركة
في تعليم مادة العلوم ،ومن أجل التحقق من صدق محتوى الفقرات وتطابقها وصياغتها اللغوية
اعرضها على سعادتكم لما عرف عنكم من خبرة واسعة ودراية في العملية التعليمية راجياً منكم قراءتها
مناسبا.
وحذف أو تعديل أو أضافة ما ترونه
ً
نشكركم لحسن تعاونكم
اسم المشرف :د .منال الطوالبة
االسم
الرتبة األكاديمية
التخصص
جهة العمل (الجامعة/الكلية)

الباحثة :فوزه الزبن
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مقدمة عن مقاطع الرسوم المتحركة
ماهية مقاطع الرسوم
المتحركة في البحث

مجموعة من مقاطع الرسوم المتحركة التي تم تصميمها على
) (Render Forestبرنامج

والتي يتناسب محتواها مع مادة العلوم لصف الثالث األساسي.

الفئة المستهدفة

طلبة الصف الثالث األساسي

الموضوع الدراسي الذي

الوحدة الخامسة

تتناوله الرسوم المتحركة.

الماء.

 يعرف الطالب بأن المياه السطحية تجري على سطح األرضعلى شكل بحار أو بحيرات أو أنهار.
 يعرف الطالب بأن المياه الجوفية تكون في جوف األرض علىشكل ينابيع وآبار.
األهداف التعليمية

 يعرف الطالب بأن يزداد تبخر الماء عندما تزداد درجة الح اررةوسرعة الهواء وزيادة اتسا السطح.
 يعرف الطالب بأن الماء المالح يحتوي على كمية كبيرة مناألمالح مثل ماء البحر.
 -يعرف الطالب بأن الماء العذب يحتوي على كمية قليلة جداً من

االمالح.
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التقييم التفصيلي للرسوم المتحركة
درجة الموافقة
العبارات

الرقم
اوال

محتوى الرسوم المتحركة

1

مناسبة محتوى الرسوم المتحركة للفئة المستهدفة

2

تحقيق الرسوم المتحركة ألهداف المطلوبة

3

تساعد في اكتساب المتعلم المصطلحات المطلوبة.

0

تعرض بطريقة مشوقة وجذابة.

5

تتضمن تسلسل منطقي للمواضيع.

6

تقدم معلومة وثيقة الصلة بالموضو المراد طرحه.

ثاني ا
1
2
3

سهولة االستخدام
ال تتطلب مهارات تقنية عالية الستخدامها
تتيح للطالب التحكم بالمعلومات المعروضة
تتيح فرصة العودة لمشاهدة أجزاء معينه من الرسوم
المتحرك المعروضة

0

تتيح التحكم في سير العملية التعليمية

5

يمكن الخروج من مقاطع الرسوم المتحركة بسهولة

ثالث ا
1
2
3
رابع ا
1
2
3

تصميم الشاشات
مناسبة كمية المعلومات المعروضة على الشاشة.
توفر أساليب جذب االنتباه (ألوان ،صور ،رسوم،
الخ).
حجم الخطوط المستخدمة يتناسب ومستوى الطلبة.
الخصائص الفنية للرسوم المتحركة
وضوح الصوت في مقاطع الرسوم المتحركة
وضوح الصورة في مقاطع الرسوم المتحركة
تزامن الصوت مع الصورة في مقاطع الرسوم
المتحركة

كبيرة
جد ا

كبيرة متوسطة منخفضة

منخفضة
جد ا

74

ملحق رقم ()0

قائمة بأسماء السادة المحكمين لالستبانة برمجية رسوم متحركة االفاضل
الرقم

االسم

التخصص

مكان العمل

1

د .فادي عودة

تكنولوجيا تعليم

جامعة الشرق األوسط

2

د .خليل السعيد

تكنولوجيا تعليم

جامعة الشرق األوسط

3

د .خالدة شتات

تكنولوجيا تعليم

جامعة الشرق األوسط

0

د .ساني خصاونة

تكنولوجيا تعليم

جامعة الشرق األوسط
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االستبانة بصورتها النهائية

كلية العلوم التربوية

قسم التربية الخاصة وتكنولوجيا التعليم

الفصل الدراسي الثاني 0202/0219
استبانة تحكيم برمجية رسوم متحركة

الدكتور/ة.....................................................:المحترم /ة
تحية طيبة وبعد-:
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان " فاعلية استخدام الرسوم المتحركة في التحصيل الدراسي لمادة
العلوم لطلبة الصف الثالث األساسي في مدارس لواء الجيزة" استكماالً للحصول على درجة
الماجستير جامعة الشرق األوسط كلية العلوم التربوية ،لغاية تحقيق أهداف الدراسة أعدت الباحثة
أستبانه لتحديد معايير مواصفات الرسوم المتحركة في تعليم مادة العلوم  ،ومن أجل التحقق من
صدق م حتوى الفقرات وتطابقها وصياغتها اللغوية اعرضها على سعادتكم لما عرف عنكم من خبرة
مناسبا.
واسعة ودراية في العملية التعليمية راجياً منكم قراءتها وحذف أو تعديل أو أضافة ما ترونه
ً
نشكركم لحسن تعاونكم
اسم المشرف :د .منال الطوالبة
االسم
الرتبة األكاديمية
التخصص
جهة العمل (الجامعة/الكلية)

الباحثة :فوزه الزبن
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مقدمة عن مقاطع الرسوم المتحركة
ماهية مقاطع الرسوم
المتحركة في البحث
الفئة المستهدفة

مجموعة من مقاطع الرسوم المتحركة التي تم تصميمها على
)(Render Forestبرنامج

والتي يتناسب محتواها مع مادة العلوم لصف الثالث األساسي.
طلبة الصف الثالث األساسي
مقرر العلوم

الموضوع الدراسي الذي

الوحدة الخامسة

تتناوله الرسوم المتحركة.

وحدة الماء
 يعرف الطالب بأن المياه السطحية تجري على سطح األرض علىشكل بحار أو بحيرات أو أنهار.
 يعرف الطالب بأن المياه الجوفية تكون في جوف األرض علىشكل ينابيع وآبار.

األهداف التعليمية

 يعرف الطالب بأن يزداد تبخر الماء عندما تزداد درجة الح اررةوسرعة الهواء وزيادة اتسا السطح.
 يعرف الطالب بأن الماء المالح يحتوي على كمية كبيرة مناألمالح مثل ماء البحر.
 -يعرف الطالب بأن الماء العذب يحتوي على كمية قليلة جداً من

االمالح.
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التقييم التفصيلي للرسوم المتحركة
درجة توافر الخاصية
العبارات

الرقم

تتوفر بدرجة
كبيرة

اوال
1
2
3

محتوى الرسوم المتحركة
مناسبة محتوى الرسوم المتحركة للفئة
المستهدفة

تحقيق الرسوم المتحركة ألهداف المطلوبة
تساعد في اكتساب المتعلم المصطلحات

المطلوبة.

0

تعرض بطريقة مشوقة وجذابة.

5

تتضمن تسلسل منطقي للمواضيع.

6
7
8
9

تقدم معلومة وثيقة الصلة بالموضو

المراد طرحه.

تعرض مقاطع الرسوم المتحركة المحتوى

بتسلسل وتتابع منطقي يسهل تحقيق األهداف.

محتوى مقاطع الرسوم المتحركة صحيح من

الناحية العلمية واللغوية.

يتناسب محتوى مقاطع الرسوم المتحركة مع

مستوى الطلبة.

ثانيا سهولة االستخدام
1

ال تتطلب مهارات تقنية عالية الستخدامها

2

تتيح للطالب التحكم بالمعلومات المعروضة

3
0
5

تتيح فرصة العودة لمشاهدة أجزاء معينه من

الرسوم المتحرك المعروضة

تتيح التحكم في سير العملية التعليمية
يمكن الخروج من مقاطع الرسوم المتحركة
بسهولة

تتوفر بدرجة
متوسطة

تتوفر بدرجة
منخفضةا
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درجة توافر الخاصية
العبارات

الرقم

تتوفر بدرجة
كبيرة

ثالث ا تصميم الشاشات
1
2
3

مناسبة كمية المعلومات المعروضة على

الشاشة.

توفر أساليب جذب االنتباه (ألوان ،صور،

رسوم ،الخ).

حجم الخطوط المستخدمة يتناسب ومستوى

الطلبة.

رابع ا الخصائص الفنية للرسوم المتحركة
1

وضوح الصوت في مقاطع الرسوم المتحركة

2

وضوح الصورة في مقاطع الرسوم المتحركة

3
0
5

تزامن الصوت مع الصورة في مقاطع الرسوم

المتحركة

تتميز شاشات مقاطع الرسوم المتحركة بتصميم

متناسق.

ترتيب عناصر الشاشة بشكل مريح للعين.

تتوفر بدرجة
متوسطة

تتوفر بدرجة
منخفضةا
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تحليل المحتوى

المادة :العلوم
المفاهيم
والمصطلحات

وحدة الماء
الحقائق والتعميمات

القيم واالتجاهات

 -بحيرات.

 -الماء من مكونات أجسام

 -حب الخالق

 -بحار.

الكائنات الحية وأحد مقومات

سبحانه وتعالى

 -أنهار.

الحياة.

 -جليد.

 -المياه السطحية تجري على الماء.

 -شالالت

سطح األرض على شكل

 -مياه سطحية.

 -المياه الجوفية تكون في

ماعين.
 مياه جوفية. تكاثف. هطول. غيمة. دورة الماء. ماء مالح. ماء عذب. ماء صالحللشرب.

 -آبار.

وشكره على نعمة

الصف الثالث االساسي
رسومات
وصور
 بحار. شالالتماعين.

وجود الماء

ينابيع وآبار.

تزداد درجة الح اررة وسرعة
الهواء وزيادة اتسا السطح.

 دورة الماء -المحافظة على

لتلوث الماء.

 الماء المالح يحتوي علىكمية كبيرة من األمالح مثل

التبخر.

 -نشاط

التكاثف.
 -نشاط

ماء البحر.

 -عدم تلويث

 -الماء العذب يحتوي على

الماء.

كمية قليلة جداً من األمالح
مثل ماء النهر.

له ،ال رائحة له).

 -نشاط

في الطبيعة.

 -صور

ثلج ،برد.

للشرب (ال لون له ،ال طعم

الحية.

الماء.

 -أشكال الهطل هي :مطر،

 -صفات الماء الصالح

في الكائنات

الهطول.

جوف األرض على شكل

 -يزداد تبخر الماء عندما

 نشاطإلثبات

 -أشكال

بحار أو بحيرات أو أنهار.

أنشطة

ترشيح
 -أشكال

حركة الماء.

المياه.

 نشاط -االقتصاد في

المياه

استهالك الماء.

الجوفية

والسطحية.
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الخطة الفصلية
الفصل الدراسي :الثاني

الصف :الثالث األساسي
عدد الحصص4 :

المبحث :علوم عنوان الوحدة :الماء

الرقم
1
2
3
0
5

6

النتاجات العامة

مصادر

استراتيجيات

التعلم

التدريس

الفترة الزمنية0202/3/8- 0202/0/7 :
التقويم
االستراتيجيات

األدوات

أنشطة

التأمل الذاتي حول

مرافقة

الوحدة

تحدد أماكن وجود

-الكتاب

 -التدريس

 -التقويم

 -قائمة  -لوحات.

أشعر بالرضا عن:

المياه السطحية والمياه

المدرسي.

المباشر.

المعتمد على

الرصد.

...................

المشكالت.

 -القلم والورقة.

-سلم

...................

 -المالحظة.

اللفظي .عمل.

الجوفية

-السبورة.

تحدد أماكن وجود الماء  -مقاطع
المالح والماء العذب

رسوم

توضح لماذا ال يصلح

متحركة.

ماء البحر للشرب

 -حل

 التعلم منخالل
النشاط.

تصف دورة الماء في

-

الطبيعة

االستقصاء

تبين كيف يحصل على

 -أسئلة

الماء الصالح للشرب

وأجوبة.

من الماء المالح

األداء.

-أوراق

-بطاقات.

التحديات:

...................
...................

...................
مقترحات التحسين:

 -حوارات.

...................
...................
...................

يسرف في استخدامه

مديرة المدرسة:

التوقيع :

المشرف التربوي :

التوقيع :

المعلمة :فوزه الزبن

-أوراق

عمل.

تحافظ على الماء وال

التاريخ:

التقدير

-اختبارات................... .
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خطط الدروس

78

73

84

ملحق رقم ()7

جدول المواصفات الوحدة الخامسة الماء
رقم الدرس
عدد األهداف
وزن الدرس

0
0
%0.

2
2
%..

0
2
%..

.
0
%0.

مواصفات االختبار
رقم

الدرس
1
0
3
4

اسم الدرس
المياه السطحية
والمياه الجوفية
الماء العذب والماء
المالح
دورة الماء في
الطبيعة
كيف نجعل الماء
صالح للشرب

الوزن

عالمة

القدرات

المخصص

الدرس

المعرفة
%32

الفهم

%52

%02

%17

2.5

4.75

1.25

4.5

%33

5

1.5

2.5

1

%17

2.5

4.75

1.25

4.5

%33

5

1.5

2.5

1
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االختبار بصورته األولية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
نموذج تحكيم اختبار

كلية العلوم التربوية
قسم التربية الخاصة وتكنولوجيا التعليم
الدكتور /ة .............................المحترم/ة
المعلم/ة..................................المحترم/ة
استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير (تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم)
التربية الخاصة وتكنولوجيا التعليم ،تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان:
" فاعلية استخدام الرسوم المتحركة في التحصيل الدراسي لمادة العلوم لطلبة الصف الثالث األساسي
في مدارس لواء الجيزة"
ونظ اًر لما عرف عنكم من معرفة ودراية أرجوا التكرم والتفضل بقراءة فقرات االختبار (االختيار من
متعدد) وابداء الرأي بمدى مناسبة هذه الفقرات ،ومدى وضوحها لغوياً أو أي اقتراحات وتعديالت
ترونها مناسبة ،علماً بأنه سيتم إجراء التعديالت في ضوء آراء المحكمين األفاضل.
وتقبلوا بقبول فائق االحترام والتقدير لحسن تعاونكم ومساعدتكم
المشرف

د .منال الطوالبة

الباحثة

فوزه الزبن

82

الصف الثالث األساسي

مادة العلوم

وحدة الماء

الفصل الدراسي الثاني
ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:
 -1عملية تحول الماء إلى غاز تسمى ...................

أ – تبخر

ب – تكاثف

ج – هطل

 -0تسخن الشمس الماء وتجعله ..........................
ب  -يتبخر

أ – يتكاثف

ج – يتساقط

د  -تساقط

د  -يتجمد

 -3الغيوم عبارة عن ..........................................

أ – تحول بخار الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية
ب – قطرات ماء صغيرة متالصقة بجانب بعضها
ج – تحول الماء من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة
د – تحول الماء من حالة صلبة إلى حالة سائلة
 -4مياه البحار هي مياه .............................

أ – مالحة

ب – جوفية

ج – عذبة

د – صالحة للشرب

 -5يمكن االستفادة من مياه االمطار من خالل ......................................

أ –بناء آبار وسدود
ب – ماء البحر
ج – ماء الينابيع
د – ماء األنهار

 -6الماء الذي يحتوي على كمية كبيرة من االمالح...................

أ – ماء الينابيع

ب – ماء النهر

ج – ماء البحر د – ماء اآلبار
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 -7الماء الذي يحتوي على كمية قليلة جداً من االمالح .................
ب – ماء البحر

أ – ماء الينابيع

د – ماء المحيطات

ج – ماء النهر

 -8لجعل الماء صالح للشرب عبر..........................

أ – تبخيره ثم تكثيفه

ب – تكثيفه ثم تبخيره

د – تبخر ثم هطل

ج – هطل ثم تبخر

 -9يخرج ماء الينابيع واآلبار ...................

أ – مياه سطحية

ب – مياه جوفية

ج – ماء البحر د – ماء النهر

 -12لماذا ال نشرب مياه البحار......................

أ – ألنها مالحة

د – ألنها قليلة االمالح

ب – ألنها عذبة ج – ألنها صالحة للشرب

 -11أين يتكاثف بخار الماء..............................

أ – البحار

ج – المحيطات د – أنهار

ب – الغيوم

 -10يتبخر الماء بسبب ...............................................

أ – المطر

ج -ح اررة الشمس

ب – الثلج

د – بخار

 -13أين تذهب مياه االمطار...........................................

أ – على شكل مياه سطحية

ب – إلى السماء ج – تتحول إلى غيوم

 -14الماء الغير صالح للشرب .......................

أ – ماء البحر

ب – ماء الينابيع

ج – الماء العذب

د – تتكاثف

د – ماء اآلبار

 -15لماذا ال تعيش األسماك في البحر الميت..............................

أ – الن نسبه الملح فيه قليلة

ب – الن نسبة الملح فيه متوسطة
ج – الن نسبه الملح فيه مرتفعة
د – الن نسبة الملح فيه مرتفعة جدا
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قائمة بأسماء السادة محكمين االختبار التحصيلي االفاضل
الرقم

االسم

التخصص

مكان العمل

1

د .فواز شحادة

مناهج وطرق تدريس علوم

جامعة الشرق األوسط

2

د .عثمان منصور

مناهج وطرق تدريس

جامعة الشرق األوسط

3

د .سهاد أبو العيش

لغة انجليزية

رئيس قسم االشراف مديرية مأدبا

0

د .مرام البدور

صعوبات تعلم

قسم االشراف مديرية مأدبا

5

د .بسمة أبو مطخة

حاسوب

قسم االشراف مديرية مأدبا

6

د .نوال الدهمان

قياس وتقويم

رئيس قسم االشراف مديرية الجيزة

7

د .منى نمر

علوم

قسم االشراف مديرية الجيزة

8

المعلمة هناء مشارفة

معلم صف

مدرسة جلول لواء الجيزة

3

المعلمة منال العساف

معلم صف

مدرسة المأمونية مديرية مأدبا

14

المعلمة هبه العميشات

علوم

مدرسة المأمونية مديرية مأدبا
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االختبار بصورتها النهائية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
نموذج تحكيم اختبار
كلية العلوم التربوية
قسم التربية الخاصة وتكنولوجيا التعليم
الدكتور /ة .............................المحترم/ة
المعلم/ة..................................المحترم/ة
استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير (تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم)
التربية الخاصة وتكنولوجيا التعليم ،تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان:
" فاعلية استخدام الرسوم المتحركة في التحصيل الدراسي لمادة العلوم لطلبة الصف الثالث األساسي
في مدارس لواء الجيزة"
ونظر لما عرف عنكم من معرفة ودراية أرجو التكرم والتفضل بقراءة فقرات االختبار (االختيار من
ًا

لغويا أو أي اقتراحات وتعديالت
متعدد) وابداء الرأي بمدى مناسبة هذه الفقرات ،ومدى وضوحها ً

علما بأنه سيتم إجراء التعديالت في ضوء آراء المحكمين األفاضل.
ترونها مناسبةً ،
وتقبلوا بقبول فائق االحترام والتقدير لحسن تعاونكم ومساعدتكم
المشرف

د .منال الطوالبة

الباحثة

فوزه الزبن
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اسم الطالب............................ :

الصف :الثالث االساسي

أسم المدرسة.......................... :

المادة :علوم

تعليمات االختبار:
ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:
 -1عملية تحول بخار الماء إلى سائل تسمى...................
أ .تبخر.
ب .تكاثف.
ج .هطل.
د .تساقط.
 -0الشمس تسخن الماء وتجعله..........................
أ .يتكاثف.
ب .يتبخر.
ج .يتساقط.
د .يتجمد.
 -3الغيوم عبارة عن ..........................................
أ .تحول بخار الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية.
ب .قطرات ماء صغيرة متالصقة بجانب بعضها.
ج .تحول الماء من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة.
د .تحول الماء من حالة صلبة إلى حالة سائلة.
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 -4مياه البحار تعد مياه.............................
أ .مالحة.
ب .جوفية.
ج .عذبة.
د .صالحة للشرب.
 -5يمكن االستفادة من مياه االمطار من خالل .....................................
أ .بناء آبار وسدود.
ب .ماء البحر.
ج .ماء الينابيع.
د .ماء األنهار.
 -6الماء الذي يحتوي على كمية كبيرة من االمالح يدعى...........
أ .الينابيع.
ب .النهر.
ج .البحر.
د .اآلبار.
 -7لجعل الماء صالح للشرب من خالل ..................
أ .تبخيره ثم تكثيفه.
ب .تكثيفه ثم تبخيره.
ج .هطل ثم تبخر.
د .تبخر ثم هطل.
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 -8من مصادر مياه الينابيع واآلبار................................
أ .مياه سطحية.
ب .مياه جوفية.
ج .ماء البحر.
د .ماء النهر.
 -9عدم شرب مياه البحار ذلك بسبب......................
أ .ألنها مالحة.
ب .ألنها عذبة.
ج .ألنها صالحة للشرب.
د .ألنها قليلة االمالح.
 -12يتكاثف بخار الماء من خالل ......................
أ .البحار.
ب .الغيوم.
ج .المحيطات.
د .أنهار.
 -11يتبخر الماء بسبب ................................
أ .المطر.
ب .الثلج.
ج .مصدر ح اررة.
د .بخار.
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 -10تذهب مياه االمطار على شكل ....................
أ .مياه سطحية.
ب .إلى السماء.
ج .تتحول إلى غيوم.
د .تتكاثف.
 -13الماء غير صالح للشرب يدعى............
أ .ماء البحر.
ب .ماء الينابيع.
ج .الماء العذب.
د .ماء اآلبار.
 -14ال تعيش األسماك في البحر الميت بسبب .................
أ .نسبه الملح فيه قليلة.
ب .نسبة الملح فيه متوسطة.
ج .نسبه الملح فيه مرتفعة.
د .نسبة الملح فيه مرتفعة جدا.
 -15الماء الذي يحتوي على كمية قليلة جداً من االمالح يدعى........
أ .ماء الينابيع.
ب .ماء البحر.
ج .ماء النهر.
د .ماء المحيطات.
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ملحق رقم ()11

كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط
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ملحق رقم ()10

كتاب من وزارة التربية والتعليم لمديرية الجيزة

32

ملحق رقم ()13

كتاب من مديرية الجيزة إلى المدارس لواء الجيزة
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ملحق رقم ()14

صور تطبيق الرسوم المتحركة في الغرفة الصفية
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