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فبعليت بزنبهج هقرتح قبئن علي الزسىم املتحزكت يف هبدة العلىم لتنويت 
ههبرتي التوييز البصزي و إدراك العالقبث البصزيت املكبنيت لدي تالهيذ 

 الصف السبدس االبتدائي
                                                                            إيمان عبد الفتاح جاد رزق

 هقدهت 
يعػػيش العػػالـ اليػػـو فػػق عصػػر ترقػػق فيػػب ارمػػـ وتتقػػدـ بقػػدر مػػا تحػػرز  مػػف تطػػور فػػق 
مجاؿ العمـو البحتة والتطبيقية ، وقد أدركت دوؿ عديدة هذ  الحقيقة ، وأخػذت تسػعق بكػؿ 

وطاقػػػة  لػػػق تطػػػوير مجتمعاتهػػػا ماديػػػا  وفكريػػػا  ، عمػػػق أسػػػاس مػػػف مػػػا تػػػوافر لهػػػا مػػػف جهػػػد 
المعرفػػة الرصػػينة ، وفػػق سػػعيها نحػػو تحقيػػؽ هػػذ  البايػػة كانػػت التربيػػة العمميػػة هػػق الركيػػزة 
التق شيدت عميها تمؾ الدوؿ القواعد ارساسية لعممية التقدـ والتطػوير  ععمػق محيػق الػديف 

 (7،  2002راشد وأخروف : 
ثيقة بيف العمـ والتكنولوجيػا ، فػاذا كػاف العمػـ يهػتـ بالبحػث عػف المعرفػة مة عالقة  و ثف

لفهػػـ الظػػواهر المحيطػػة باونسػػاف وشػػرحها وتفسػػيرها ، فػػاف التكنولوجيػػا تهػػتـ بالبحػػث عػػف 
،  2005كيفية تطبيػؽ المعرفػة لخدمػة الفػرد والمجتمػج  عرجػه الميهػق ، وعنايػات نجمػة : 

84) 
ولوجيػػػػا االتصػػػػاالت والمعمومػػػػات وانتشػػػػار أجهػػػػزة وفػػػػق ظػػػػؿ التطػػػػور الهائػػػػؿ فػػػػق تكن

الكمبيػػوتر واسػػتخداـ اونترنػػت ، بػػدأت المحػػاوالت مػػف القػػائميف عمػػق التعمػػيـ لالسػػتفادة مػػف 
التقنيػات الحديثػػة فػق التعمػػيـ مػػف باعػد ، وبالتػػالق أصػػبن هػذا النػػوع مػػف التعمػيـ ركيػػزة لتنميػػة 

 ة والعمؿ الجماعق مهارات التفكير ، وتعميؽ مفهـو المشاركة الفّعال
و لألطفاؿ في مختمؼ مراحؿ حياتهـ، اهتماماتهـ و ميولهـ و أنشطتهـ الخاصػة بهػـ 
و التػػي تنبػػج مػػف حػػبهـ الشػػديد لمعػػه و المػػرح و مػػف االهتمامػػات التػػي بػػرزت فػػي الوقػػت 
الحاضػػػر و كانػػػت نتاجػػػا لمتقػػػدـ العممػػػي و التكنولػػػوجي المتسػػػارع الػػػذي يمػػػر بػػػب العصػػػػر 

فػػاز و مػػػا يقدمػػب لهػػػـ مػػف بػػػرامج تخصػػهـ و السػػػيما  مػػا يعػػػرؼ مدة التالحػػالي، هػػي مشػػػاه
 ببرامج الرسـو المتحركة 

و يجػػد الطفػػؿ فػػي الرسػػـو المتحركػػة امتػػدادا لحيػػاة المعػػه و اطػػالؽ العنػػاف لمتخيػػؿ، و ممػػا 
الشػػؾ فيػػب أف سػػبه تعمػػؽ االطفػػاؿ بمثػػؿ هػػذ  البػػرامج يعػػود عمػػي مػػا يتمتػػج بػػب مػػف مزايػػا متعػػددة 

مج تجمػػج بػػيف الصػػوت و الصػػورة و الحركػػة و لهػػا القػػدرة عمػػي جػػذه االنتبػػا ، كمػػا أف فهػػذ  البػػرا
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برامج الرسـو المتحركة تأخػذ المشػاهد فػي رحمػة لعػاـل خصػه بالمشػاهد الخياليػة و المميئػة بالمتعػة 
 و المتضمنة لممعارؼ العممية و الثقافية و االجتماعية دوف جهد 

( أهميػػػػة اسػػػػتخدـا الرسػػػػـو (Yucel Gursac,2001 يوسػػػػيؿ جوراسػػػػؾ و أوضػػػػحت دراسػػػػة
 المتحركة في العمـو عمي النحو ارتي:

 الحصوؿ عمي صور ال يمكف الحصوؿ عميها بالكاميرا العادية مثؿ تصوير الذرة -1

انتػػػاج الصػػػور التػػػي ال يمكػػػف الحصػػػوؿ عميهػػػا مػػػف الحيػػػاة الواقعيػػػة مثػػػؿ الهبػػػوط عمػػػي -2
 اررض مف الفضاء الخارجي 

أحػػػداث يحتػػػاج  عػػػادة تصػػػويرها أو تمثيمهػػػا  لػػػي تكمفػػػة ماديػػػة عاليػػػة أو تسػػػبه محاكػػػاة -3
 مثؿ اونفجارات أو التصادمات  اأضرار 

 وصؼ الظواهر الطبيعية و الظواهر الخارقة لمطبيعة -4

 محاكاة التجاره العممية -5

 تحويؿ ارحداث المعقدة  لي رسـو تعبيرية و بيانية -6

 ي صور ممموسة تحويؿ ارفكار المجردة  ل-7

وظػائؼ التربويػة كمػا ذكػر كػال مػف و تسهـ الرسـو المتحركػة فػي تحقيػؽ العديػد مػف ال
( أف أفػػػالـ الرسػػػـو المتحركػػػة تحقػػػؽ 2007،28زينػػػه محمػػػد أمػػػيف و نبيػػػؿ جػػػاد عزمػػػي،ع

العديد مف الوظائؼ عند استخدامها في تعمػيـ ارطفػاؿ و مػف ذلػؾ،  ثػراء التػأثير اونفعػالي 
 ي أو التركيز عمي معمومة معينة أو تعمـ المفاهيـ العممية أو توضين المعن

كمػػا تسػػهـ الرسػػـو المتحركػػة فػػي تنميػػة مهػػارات التفكيػػر البصػػري، حيػػث تتميػػز العمػػـو 
بدور مهـ في تعمػيـ العمػـو و تعممهػا،   visualizationبأنها عمـ بصري،  ذ تقـو البصرية 

روري االهتمػاـ بتنميػة مهػارات المبػة الستكشاؼ الظواهر الطبيعية و مػف ثػـ بػات مػف الضػ
البصػػرية فػػي مجػػاؿ العمػػـو و االنتقػػاؿ مػػف تعمػػيـ العمػػـو و تعممهػػا مػػف االعتمػػاد عمػػي المبػػة 

 ( 2003المفظية  لي االهتماـ أكثر بالمبة البصرية ع رجه الميهي،
ومػػػف ثػػػػـ تعػػػػد تنميػػػة مهػػػػارات التفكيػػػػر البصػػػري مػػػػف أهػػػػداؼ تعمػػػيـ العمػػػػـو و تعممهػػػػا 

نظػرا رف  (Campbel, Collins and Watson,1995)دوات الػتعمـ البصػري باسػتخداـ أ
المتعمـ يمتمؾ ذاكرة بصرية أقوي مف الذاكرة المفظيػة، فهػو يتمقػي المػادة المعروضػة بصػريا 
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ثـ يبني لها تمثيال بصػريا، ثػـ يكػوف ترابطػات ذات داللػة بػيف النػوعيف مػف التمثيػؿ المفظػي 
   ( 2007تن اهلل،و البصري عمندور عبد السالـ ف

و قد تزايػد االهتمػاـ بػالتعميـ البصػري و فهػـ التمثػيالت البصػرية و انتاجهػا فػي مجػاؿ 
نظرا رنها تساعد عمي جػذه االنتبػا  و زيػادة الدافعيػة و   (Ferk V , et al.2003 )التعمـ 

 السػابقة تسريج الفهـ و زيادة االحتفاظ بأثر التعمـ و تيسير التكامػؿ بػيف المعرفػة الجديػدة و
( cook,2006)  

و باستقراء العديد مف الدراسات يتضن أنب لػـ تجػر دراسػة فػي مصػر تسػتهدؼ معرفػة 
فاعميػػة اسػػتخداـ بػػرامج الرسػػـو المتحركػػة فػػي تػػدريس العمػػـو فػػي مهػػارات التفكيػػر البصػػري 
ممػا دفػػج الباحثػة  لػػي استقصػػاء فاعميػة بػػرامج الرسػـو المتحركػػة فػػي تنميػة مهػػارات التفكيػػر 

 بصري لتالميذ الصؼ السادس اوبتدائي ال

 :  هشكلت البحث
 تتمخص مشكمة البحث فيما يمق :

مهارتي التمييز البصري و  دراؾ العالقات البصرية المكانية في مػادة العمػـو  ضعؼ 
 لمصؼ السادس اوبتدائي 

 أسئلت البحث :  
 يحاوؿ هذا البحث اوجابة عف ارسئمة التالية :

برنػػامج قػػائـ عمػػػي الرسػػـو المتحركػػة فػػي مػػػادة العمػػـو لتنميػػة مهػػارة التمييػػػز مػػا فاعميػػة -1
 البصري لتالميذ الصؼ السادس اوبتدائي ؟

فاعميػػػػة برنػػػػامج قػػػػائـ عمػػػػي الرسػػػػـو المتحركػػػػة فػػػػي مػػػػادة العمػػػػـو لتنميػػػػة مهػػػػارة  دراؾ  -2
 العالقات البصرية المكانية لتالميذ الصؼ السادس اوبتدائي ؟

 فزوض البحث  : 
 يحاوؿ هذا البحث التحقؽ مف صحة الفروض التالية :

( بػػػيف متوسػػػطق درجػػػات تالميػػػذ 01 0يوجػػػد فػػػرؽ ذا داللػػػة  حصػػػائية عنػػػد مسػػػتو  ع -1
المجموعػػة التجريبيػػة والمجموعػػة الضػػابطة فػػق التطبيػػؽ البعػػد  لمقيػػاس مهػػارة التمييػػز 
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موعػػػػػة البصػػػػػري فػػػػػي مػػػػػادة العمػػػػػـو لتالميػػػػػذ الصػػػػػؼ االسػػػػػادس االبتػػػػػدائي لصػػػػػالن المج
 التجريبية 

( بػػػيف متوسػػػطق درجػػػات تالميػػػذ 01 0يوجػػػد فػػػرؽ ذا داللػػػة  حصػػػائية عنػػػد مسػػػتو  ع -2
المجموعػػػة التجريبيػػػة والمجموعػػػة الضػػػابطة فػػػق التطبيػػػؽ البعػػػد  لمقيػػػاس مهػػػارة ادراؾ 

لصػالن  السػادس االبتػدائي العالقات البصرية المكانية فػق مػادة العمػـو لتالميػذ الصػؼ 
  المجموعة التجريبية

 أهداف البحث  : 
 يهدؼ هذا البحث  لق تحقيؽ ما يمق :

تصػػميـ برنػػامج قػػائـ عمػػي الرسػػـو المتحركػػة فػػي مػػادة العمػػـو  لتنميػػة مهػػارتي التمييػػز  -1
 البصر  و  دراؾ العالقات البصرية المكانية لدي تالميذ الصؼ السادس اوبتدائي 

ة فػي مػادة العمػـو لتنميػة مهػارتي فاعميػة برنػامج قػائـ عمػي الرسػـو المتحركػ مف التحقؽ -2
التمييػػػز البصػػػر  و  دراؾ العالقػػػات البصػػػرية المكانيػػػة لػػػدي تالميػػػذ الصػػػؼ السػػػادس 

 اوبتدائي 

 أهويت البحث  : 
قد يستفيد مف نتائج هذا البحث واضعوا المناهج والمقػررات الدراسػية بػالتعميـ اوبتػدائي  -1

تحركػػة  لتنميػػة مهػػارات التفكيػػر ارخػػر  فػػق تطػػوير  مػػادة العمػػـو باسػػتخداـ الرسػػـو الم
         ( لد  التالميذ  -ما وراء المعرفة  -عاوبداعق 

االسػػتفادة مػػف أسػػاليه التقيػػيـ المقترحػػة بالبحػػث عاختبػػار مهػػارات التفكيػػر البصػػري فػػي  -2
 )  العمـو

اوبتدائيػػػة يمكػػػف تعمػػػيـ فكػػػرة اسػػػتخداـ بػػػرامج الرسػػػـو المتحركػػػة فػػػق مػػػادة العمػػػـو بالمرحمػػػة  -3
 -الخػػامس( ، والمراحػؿ التعميميػػة ارخػر  عاوعػػدادي  -لمصػفوؼ الدراسػية ارخػػر  عالرابػج 

 الثانو ( 
 حدود البحث : 

 يمتـز هذا البحث بالحدود التالية :
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يقتصػر هػذا البحػث عمػػي تػدريس الوحػدة الرابعػة عالتركيػػه و الوظيفػة بجسػـ اونسػػاف( 
تالميذ الصؼ السادس اوبتػدائي لبػات لتنميػة مهػارتي مف كتاه العمـو لبات المقرر عمي 

 التمييز البصر  و  دراؾ العالقات البصرية المكانية 
 هنهج البحث : 

يتبج هذا البحث المنهج الوصفق التحميمػق وذلػؾ عنػد  عػداد اوطػار النظػر  لمبحػث ، 
هػا لمتالميػذ ، ووضج قائمة بمهارات التفكير البصري ، ووضج قائمة بالمهارات الػالـز تنميت

وتصػػػميـ برنػػػػامج قػػػػائـ عمػػػػي الرسػػػػـو المتحركػػػػة فػػػي مػػػػادة العمػػػػـو لتنميػػػػة مهػػػػارتي التمييػػػػز 
البصر  و  دراؾ العالقات البصرية المكانية كما يتبػج البحػث المػنهج شػبب التجريبػق وذلػؾ 
عنػػد  جػػراء الدراسػػة الميدانيػػة لمبحػػث عاختيػػار عينػػة البحػػث وتطبيػػؽ التجربػػة االسػػتطالعية 

امج القػائـ عمػي الرسػـو المتحركػة ، وتطبيػػؽ تجربػة قيػاس فاعميػة لمبرنػامج القػائـ عمػػي لمبرنػ
  بيؽ أدوات البحث قبميا  وبعديا (الرسـو المتحركة ، وكذلؾ تط

 ( يوضن المنهج المتبج وجراء البحث1الشكؿ التاليعو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يىضح هنهج البحث1) شكل 

 اختيار عينت البحث

 الوجوىعت التجريبيت الوجوىعت الضابطت

 القبلً ألدواث البحث التطبيك

تذريس بعض هىضىعاث 

 الوقرر بالطريقت التقليذيت

تذريس بعض هىضىعاث 

القائن  الوقرر باستخذام البرناهج

 التطبيك البعذي ألدواث البحث

الفرق بين نتائج التطبيك البعذي ألدواث البحث للوجوىعتين الضابطت 

 والتجريبيت

ههارتي هذي فاعليت البرناهج القائن علي الرسىم الوتحركت فً هادة العلىم 

 التوييز البصري و إدراك 

التصوين شبه التجريبً لتجربت 

 البحث
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  :  هصطلحبث البحث

 يتـ تعريؼ مصطمحات البحث  جرائيا  وفقا  لما يأتق :
  Animation programsالمتحركة:برامج الرسوم -1

هي نوع مف البرامج التي تستخدـ الرسـو ذات التتػابج الحركػي ويصػاؿ رسػالة محػددة 
بأسػػموه درامػػػي مشػػوؽ، و قػػػد تعتمػػد أحيانػػػا عمػػي المبالبػػػة فػػي المالمػػػن و عػػادة مػػػا تقػػػدـ 

 لمتمميذ بشكؿ يتضمف الطرافة 
 Visual Discriminationالتمييز البصري -2

لمػػتعمـ عمػي تعػػرؼ الشػػكؿ أو الصػػورة، و تمييزهػا عػػف ارشػػكاؿ أو الصػػور هػي قػػدرة ا
 ارخري، و تحديد أبعادها و طبيعتها 

 Visual –Spatial perceptionالمكانية  -إدراك العالقات البصرية

و هػػػػي قػػػػدرة المػػػػتعمـ عمػػػػي تعػػػػرؼ وضػػػػج ارشػػػػياء فػػػػي الفػػػػراغ، و اخػػػػتالؼ موقعهػػػػا 
و دراسػة ارشػكاؿ ثنائيػة و ثالثيػة اربعػاد، و  دراؾ باختالؼ موقج الشخص المشاهد لهػا، 

 البموض و المبالطات و الفجوات في العالقات البصرية، و تفسيرها و التقريه بينها 
 االطبر النظزي :

 تـ تناوؿ االطار النظر  لهذا البحث مف خالؿ المحاور التالية: 
 اوال: الرسـو المتحركة 

 العمـو  ثانيا: مهارات التفكير البصري في
 اوال: الرسوم المتحركة:

تعػػد الرسػػـو المتحركػػة نمػػط مػػف أنمػػاط الوسػػائط التعميميػػة الحديثػػة و التػػي تػػ دي  لػػي 
 حػػداث تبيػػرات أساسػػية فػػي المفػػاهيـ و العالقػػات و الخصػػائص التػػي تعطػػي صػػورة جديػػدة 

صػؿ بػيف لمحياة العممية و التعميمية في جوانبهػا المختمفػة، كمػا أنهػا تقضػي عمػي عمميػة الف
العمػػػـ النظػػػري و العمػػػـ التطبيقػػػي، و هػػػي شػػػكؿ مػػػف أشػػػكاؿ الفػػػف المتطػػػور دائمػػػا،  ذ تعػػػد 
الرسـو المتحركة ادة مهمة يحقؽ فيهػا المتعممػوف نمػوهـ العقمػي لمػا تػوفر  مػف بيئػة خصػبة 
تسػػاعد عمػػي اسػػتثارة دافعيػػة المػػتعمـ و تحثػػب عمػػي التفاعػػؿ النشػػط مػػج المػػادة التعميميػػة فػػي 

يػػه مػػف مدركاتػػب الحسػػية، و تجعمػػب ينجػػذه  ليهػػا، بػػؿ و يسػػعي  لػػي التعامػػؿ جػػو واقعػػي قر 
 ( 2014،3معها باسموه مشوؽ، و ممتج لتحقيؽ أهداؼ محددة ع نبيؿ جاد عزمي،
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 مفهوم الرسوم المتحركة:
هي مجموعة مف الرسومات الثابتة المتتابعة في تسمسػؿ عرضػها بتعاقػه محػدد عمػي 

بالحركػػػة، و قػػػد يصػػػاحبها تعميػػػؽ صػػػوتي أو ال، و تسػػػهـ فػػػي الشاشػػػة لتعطػػػي اوحسػػػاس 
محاكػػػػػاة ارحػػػػػداث و المواقػػػػػػؼ، تجسػػػػػيد المفػػػػػاهيـ المجردة،شػػػػػػرح و توضػػػػػين المفػػػػػػاهيـ و 
المهارات المعقدة بشكؿ مبسط أو تقديـ الرجج و التعزيز و  ضافة الحيويػة و الجاذبيػة  لػي 

 (200،37العروض المنتجة ع زينه محمد أميف،
( أنهػػػا سمسػػمة مػػػف الرسػػـو التػػػي تختمػػؼ فيمػػػا 2006،21يػػؿ جػػػاد عزمػػي،ويعرفهػػاع نب

بينهػػا اختالفػػات دقيقػػة جػػدا، و عنػػد عرضػػها بسػػرعة مناسػػبة تبػػدو كمػػا لػػو كانػػت متحركػػة 
 بشكؿ طبيعي 

 ميزات الرسوم المتحركة: 
( و ع نبيػػػػػؿ جػػػػػاد 2007،52اتفػػػػػؽ كػػػػػؿ مػػػػػف ع هشػػػػػاـ عبػػػػػد الجكػػػػػيـ عبػػػػػد الصػػػػػادؽ،

(  و 2010،42بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافظ،( و ع صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباح ع2014،198عزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي،
(Dunsworth,2007) , ( Teoh,2007) :عمي الميزات التالية لمرسـو المتحركة 

 تمتمؾ الرسـو المتحركة قوة  ثارة و جذه و انتبا  يفوؽ تأثير الوسائط ارخري -1

تتخطػػي الموانػػج الطبيعيػػة لمػػتعمـ كالمسػػافات، الحجػػـ، الخطػػورة فتنقػػؿ  لػػي المػػتعمـ فػػي -2
الدراسة صورا شتي مف الحياة و تسػجيؿ الظػواهر العمميػة الخطيػرة التػي يصػعه حجرة 
 توفيرها 

معايشة تجربة عممية قد يصاحبها خطورة أو أضرار  ذا تمت دراستها مػف خػالؿ البيئػة -3
 الحقيقية لها، مثؿ دراسة التفاعالت النووية 

مممػػوس لمػػا يصػػعه  تمثيػػؿ الواقػػج المجػػرد حيػػث تسػػتخدـ لرسػػـو المتحركػػة لتمثيػػؿ حػػي-4
 دراكػب بػػالحواس مثػػؿ حركػة الكواكػػه و المجموعػػة الشمسػية أو حركػػة اولكترونػػات فػػي 

  الذرة أو غزو الميكروالت لجسـ اونساف

تفسػػػير الحػػػدث و توضػػػيحب حيػػػث تقػػػدـ الرسػػػـو المتحركػػػة تفسػػػير لمحركػػػة بعػػػدة طػػػرؽ -5
ة جديػدة تمقػي تفسػيرا و تناسه كؿ واحدة منها هدفا عمميا معينا كالنظر لمواقج مػف زاويػ

ضوءا جديدا عميب، او تكرار الواقج الحركي عندما يتطمػه ارمػر مشػاهدة الحػدث أكثػر 
 مف مرة الستيعابب 
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يمكػػف االعتمػػاد عمػػي الرسػػـو المتحركػػة فػػي تعمػػيـ مػػا يحػػدث فػػي أثنػػاء حركػػة جػػزء مػػف -6
داء الجسػػػػـ و عالقتػػػػب ببػػػػاقي ارجػػػػزاء كحركػػػػات العضػػػػالت و المفاصػػػػؿ فػػػػي أثنػػػػاء ار

 الحركي لمهارة ما، و لكف بشرط توافر دقة و صحة المادة العممية 

انشػػاء بػػديؿ لمواقػػج فارحػػداث التاريخيػػة التػػي مضػػت أو ارحػػداث الكونيػػة أو ارحػػداث -7
المسػػػتقبمية، كػػػؿ ذلػػػؾ تعجػػػز الصػػػور الثابتػػػة ع  ف وجػػػدت( عػػػف تحقيػػػؽ الفاعميػػػة التػػػي 

 تحققها الرسـو المتحركة عند استخدامها 

دعـ الرسػػػـو المتحركػػػة المثيػػػرات البصػػػرية و الفكريػػػة لػػػدي المتعممػػػيف كمػػػا يػػػري تيػػػو  تػػػ-8
(Teoh,2007)   بضػػرورة اسػػتخداـ الوسػػائؿ التفاعميػػة فػػي التػػدريس و بخاصػػة الرسػػـو

 المتحركة في الفصؿ الدراسي 

تعميػػػؽ المعرفػػػة المتعممػػػة لػػػدي التالميػػػذ، فالرسػػػـو المتحركػػػة تػػػ ثر فػػػي النمػػػو المعرفػػػي -9
 لممتعمميف فهي تسهـ  لي حد كبير في رفج المهارات المعرفية و تعزيزها 

 تقنيات الرسوم المتحركة:
 Walt Disneyاشػػتهرت تقنيػػات و أسػػاليه الرسػػـو المتحركػػة عمػػي يػػد والػػت ديزنػػي 

عف طريؽ سمسمة مف الرسـو المختمفة فيما بينها اختالفا طفيفا فيما بيف كؿ  طػار و الػذي 
 طػار فػي الثانيػة( و لػذلؾ تتطمػه دقيقػة مػف الرسػـو  24يتبعب ع  التي يتـ تشبيمها بسرعة 

 ( 124، 2011 طار ع نبيؿ جاد عزمي، 1440المتحركة 
ة بأي وسائؿ تقنية، و ذلػؾ عػف باومكاف الحصوؿ عمي رسـو متحركة بدوف االستعان

طريػػؽ االعتمػػاد عمػػي وسػػيمة فػػي غايػػة البسػػاطة تعػػرؼ باسػػـ دفتػػر التصػػفن السػػريج، و هػػو 
مجموعػػػة مػػػف الرسػػػـو التخطيطيػػػة ع االسكتشػػػات( فػػػي صػػػفحات متتاليػػػة، كػػػؿ منهػػػا فػػػوؽ 
ارخػػري فػػي تسمسػػؿ واضػػن، فػػاذا تػػـ تقميػػه هػػذ  الصػػفحات بحركػػة سػػريعة خاطفػػة، بػػدت 

 ( 201409ها تتحرؾ ع نبيؿ جاد عزمي، الرسـو و كان
( أن ينذذذاك نذذذو ين مذذذن الرسذذذوم المتحركذذذة كمذذذا 2001و يذذذ كر ا يذذذانخ الشذذذي  

 (:2يوضحها شكل ا
: و تتمثػؿ فػي تحريػؾ الحػروؼ و ارشػكاؿ داخػؿ  Object Animationارجسػاـ  حركػة-

  طار الشاشة دوف تبيير في شكمها 

حركػػة تنػػتج مػػف سمسػػمة مػػف الرسػػـو  : و هػػي Frames Animationحركػػة اوطػػارات -
(  طػارا فػي الثانيػة فتعطػي  حساسػا بالحركػة، و حركػة 24الخطية الثابتػة التػي تعطػي ع
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و الرسػػـ المتحػػرؾ ثالثػػي  2Dاوطػػارات لهػػا شػػكميف همػػا الرسػػـ المتحػػرؾ ثنػػائي اربعػػاد 
  3Dاربعاد 

 

 

 

 

 حركت األجسام                        حركت اإلطاراث                 

 

 ثالثي األبعاد   ثنائي األبعاد                                                              

 (.2002( أنواع الرسوم المتحركة ا زينب محمد أمين 2شكل ا

 مراحل تصميم الرسوم المتحركة:
الرسػـو المتحركػة، يجػه اختيػار قصػة يعػدها فنػاف مػف  قبؿ الشروع في  عػداد برنػامج

كاتبي السيناريو، فيقـو بتجهيز ما يعرؼ بموحة تسمسػؿ المشػاهد، و هػي فػي مقػاـ سػيناريو 
البرنػػامج و لكنهػػا تشػػبب سمسػػمة ضػػخمة لممصػػورات الهزليػػة و مكونػػة مػػف رسػػـو تخطيطيػػة 

الخػاص بكػػؿ مشػػهد، كمػػا تصػور المشػػاهد المتتاليػػة لمقصػػة، و مطبػوع عميهػػا جمػػؿ الحػػوار 
تحتػػػاج هػػػذ  القصػػػة  لػػػي جهػػػود جميػػػج العػػػامميف فػػػي تصػػػميـ البرنػػػامج و انتاجػػػب و تنفيػػػذ  

 ( 2006لتقديمب في أفضؿ صورة فنيةع نيفيف محمد حسف ،
 وتتألف تقنيات التحريك من  ناصر مهمة ويخ كالتالخ:

 و هي الموضوع الذي تدور حولب فكرة الفيمـ أو البرنامج  القصة: -

: و هػػػي السػػػيناريو الوصػػػفي المرسػػػـو مػػػف خػػػالؿ Story boardالقصذذذة المصذذذورة  -
 كادرات متتابعة لجميج مناظر و احداث القصة و عالقة الشخصيات المرسومة بها 

: و التي ينفذها فناف تشكيمي أو أكثر مج مراعػاة ارلػواف تصميم الشخصيات المرسومة -
 و ارزياء 

 الرسىم الوتحركت
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بمثابػػة العمػػود الفقػػري لفػػف الرسػػـو المتحركػػة، و بواسػػطتب ويعػػد هػػذا العنصػػر  التحريذذك: -
تنتقؿ الرسػـو المتحركػة مػف الثبػات  لػي الحركػة برسػـ صػور متتابعػة لحركػات البرنػامج 

 بتبيير طفيؼ 

 : تصمـ خمفية مرسومة عمي ورؽ مسطن لكؿ مشهد في البرنامج تصميم الخمفيات -

كػػؿ رسػػـ عمػػي حػػدة مصػػحوبا بخمفيػػة  : يػػتـ تصػػوير الرسػػـو الخاصػػة بالبرنػػامجالتصذذوير -
خاصػػة مرتبطػػة بالشخصػػية و الحػػدث الزمػػاني و المكػػاني، و يػػتـ التصػػوير باسػػػتخداـ 

 كاميرا رسـو متحركة ذات تقنية تصوير مفردع لقطة/ لقطة( 

 : يقصد بب تجميج المقطات بشكؿ متسمسؿ حسه النص المونتاج -

ص بػػالم ثرات الصػػوتية كاصػػوات : يػػتـ  عػػداد شػػريط خػػاالصذذوت و المذذت رات الصذذوتية -
الرياح أو فتن باه أو غير ، و شريط أخر خاص بػالحوار، و يػتـ تركيبهمػا مػج برنػامج 

 الرسـو المتحركة في انسجاـ متوافؽ مج المقطات المصاحبة 

و تعنػػي عمميػػة التنسػػيؽ بػػيف العناصػػر السػػابقة لموصػػوؿ  لػػي الشػػكؿ النهػػائي  اإلخذذراج: -
 ( 2003لمقطاتعأحمد محمود عبد العميـ،

 مراحل تصميم الرسوم المتحركة الكمبيوترية:
 مرحمة رسـ الموحات  -

 مرحمة المسن الضوئيع تحويؿ الصور النقطية  لي صور متجهات(  -

 قص الرسـو  -

 التمويف  -

 ؾ التحري -

  انيا: التفكير البصري:
مػف أهػـ مػداخؿ الػتعمـ التػي تزايػد االهتمػاـ   Visual Learningيعػد التعمػيـ البصػري 

بها في طؿ التدفؽ المعموماتي المتسارع، حيث ي كد عمػي دور التعمػيـ البصػري، فػي تقػديـ 
و المعمومػػات، و التعامػػؿ مػػج ارفكػػار، و الػػذي ت كػػد أحػػدث االتجاهػػات فػػي مجػػاؿ تعمػػيـ 

تعمػػػـ العمػػػـو عمػػػي ضػػػرورة االهتمػػػاـ بػػػب، باعتبػػػار  مػػػف أهػػػـ الطػػػرؽ لػػػتعمـ التالميػػػذ كيػػػؼ 
 يتعمموف و كيؼ يفكروف و كيؼ يبنوف المعرفة و يبتكروف و يتواصموا مج االخريف 
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فػػػػػي نظريػػػػػة الترميػػػػػز الثنػػػػػائي لتخػػػػػزيف  (Novak,2002,12)و هػػػػػذا مػػػػػا اكػػػػػد  نوفػػػػػاؾ
-ه    (لبويةعلفظيػػػػة -عمومػػػػات بطػػػػريقتيف: أمالمعمومػػػػات، أف ارفػػػػراد يمكػػػػنهـ تخػػػػزيف ال

 مصورةعبصرية(
ويػػػتـ تػػػذكر المعرفػػػة بصػػػورة أفضػػػؿ  ذا مػػػا اسػػػتخدكت الطريقتػػػاف المفظيػػػة و البصػػػرية 

 معا 
صػػري فقػػد زاد اهتمػػاـ البػػاحثيف بدراسػػتب بونظػػرا لمػػدور المهػػـ الػػذي يقػػـو بػػب التفكيػػر ال

خصوصػػا مػػج ظهػػور نظريػػة الػػدماغ ذي الجػػانبيف التػػي تفسػػر الوظػػائؼ المختمفػػة لنصػػفي 
المخ حيػث يػرتبط التفكيػر البصػري بالنصػؼ اريمػف لممػخ حيػث  نػب المسػ وؿ عػف اودراؾ 

 (Yazzie,2009,32)الكمي والقدرة عمي التجميج و التعمـ البصري 

 البصري: مفهوم التفكير
( أنػػب قػػدرة عقميػػة مرتبطػػة بصػػورة مباشػػرة بالجوانػػه 12، 2001يعرفػػب ععػػزو عفانػػة،

الحسيةالبصرية، حيث يحدث هذا النوع مف التفكير عنػدما يكػوف هنػاؾ تنسػيؽ متبػادؿ بػيف 
مػػا يػػرا  التمميػػذ مػػف أشػػكاؿ و رسػػومات و عالقػػات و مػػا يحػػدث مػػف ربػػط و نتاجػػات عقميػػة 

 سـ المعروض معتمدة عمي الر ية و الر 
( أنب القدرة عمػي قػراءة الشػكؿ البصػري العممػي، 16، 2003ويعرفب ع رجه الميهي ،

و تحويؿ المبة البصرية التي يحممها ذلؾ الشكؿ  لػي لبػة لفظيػة، و اسػتخالص المعمومػت 
منػػػب، و لهػػػا عػػػدة مسػػػتويات منهػػػا: التعػػػرؼ و الوصػػػؼ و التحميػػػؿ و الػػػربط و التفسػػػير و 

 استخالص المعني 
التفكير البصري عمي أنػب نمػط التفكيػر الػذي  (Grabska,2015,40)رؼ جرابسكا ويع

 يقـو عمي توظيؼ المثيرات البصرية و الربط بينها و اتخاذ استجابة مناسبة لمموقؼ 
 أيمية التفكير البصري:

تعد القدرة عمػي التصػور البصػري هػي الوسػيمة التػي تكسػه الفػرد مهػارات القػدرة عمػي 
حيطػػػة بػػػب و فهمهػػػا و تنمػػػي لديػػػب مهػػػارة دراسػػػة ارشػػػكاؿ و القػػػدرة عمػػػي وصػػػؼ البيئػػػة الم

اسػػػػتخالص المعنػػػػػي منهػػػػػا و كػػػػػذلؾ التمييػػػػػز بػػػػيف ارشػػػػػكاؿ مػػػػػف حيػػػػػث أوجػػػػػب التشػػػػػابب و 
االختالؼ بينها  و قد أوضحت عدة دراسات أهميػة و ميػزات التفكيػر البصػري حيػث اتفػؽ 

( و ع ناديػة 81، 2006،( و ع حسػف مهػدي 72، 2013كؿ مف ع فداء محمد الشوبكي ،
( و 36،  2009( و  ع ناهػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػعث ،179،  2012العفػػػػػػػوف و منتهػػػػػػػػي الصػػػػػػػػاحه ،
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و لػػػيس و لػػػيس  (Kuhl ; et al,2011,23)و كحػػػؿ (Giaquinto,2007,5)جيػػػاكنتو 
(Les&Les,2008,245) :عمي النقاط التالية 

 التنبوء و التفسير و يحقؽ التفكير البصري أهداؼ العمـ؛ الوصؼ  -

عمػػي فهػػػـ المثيػػرات البصػػرية المحيطػػػة بػػالمتعمـ و التػػي تػػػزداد يومػػا بعػػد يػػػـو يسػػاعد  -
 نتيجة التقدـ التكنولوجي و بالتالي تزداد صمة المتعمـ بالبيئة المحيطة بب 

 يسهؿ مف  دارة الموقؼ التعميمي  -

يزيػػػد مػػػف قػػػدرة المػػػتعمـ العقميػػػة؛ حيػػػث يفػػػتن التفكيػػػر البصػػػري الطريػػػؽ أمػػػاـ المػػػتعمـ  -
 فة انواع التفكير العممي كالتفكير الناقد، االبتكاري، حؿ المشكالت الستخداـ كا

العصػػؼ الػػذهني( كمػػا يػػدعـ  -المناقشػػة -يػػدعـ طػػرؽ التػػدريس المختمفػػةع المحاضػػرة -
 طرؽ جديدة لتبادؿ ارفكار بيف المتعمميف و بعضهـ البعض 

و يساعد في تنظيـ المشروعات و الخطػط و التعمػيـ و حػؿ المشػكالت بشػكؿ أفضػؿ  -
 استثمار قوة الصورة الذهنية في عقؿ المتعمـ 

يسػػهـ فػػي تنظػػيـ و تنفيػػذ مجموعػػة كبيػػرة مػػف ارنشػػطة البحثيػػة و التطبيقيػػة و منهػػاع  -
التخطػػػيط و المقارنػػػة و الفهػػػـ الػػػذهني المتكامػػػؿ و التقيػػػيـ و الكتابػػػات و العػػػرض و 

 عمميات البحث( 

 يساعد عمي اكتساه الفهـ العميؽ  -

 و مترابط و مستمر و واضن  يجعؿ التفكير ممتج -

يزيد مف سعة االفؽ والمرونة لدي المتعمميف رنب يساعد عمي تقبؿ فكػرة انػب ال توجػد  -
 طريقة واحدة لمتعبير عف ارحداث كما أنب ال يوجد حؿ واحد لمشكمة ما 

 مهارات التفكير البصري:
( و ع حمػػػػداف محمػػػػد  سػػػػماعيؿ، 35، 2012اتفػػػػؽ كػػػػؿ مػػػػف ع يمػػػػاف أسػػػػعد طػػػػافش ،

 ( عمػي مجموعػة مػف مهػارات64، 2012( و ع اماؿ عبػد القػادر الكحمػوت، 55،  2016
 التفكير البصري وقد اختارت الباحثة المهارتيف التاليتيف:
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 Visual Discriminationالتمييز البصري -1

هػي قػػدرة المػػتعمـ عمػي تعػػرؼ الشػػكؿ أو الصػػورة، و تمييزهػا عػػف ارشػػكاؿ أو الصػػور 
 بعادها و طبيعتها ارخري، و تحديد أ

 Visual –Spatial perceptionالمكانية  -إدراك العالقات البصرية-2

و هػػػػي قػػػػدرة المػػػػتعمـ عمػػػػي تعػػػػرؼ وضػػػػج ارشػػػػياء فػػػػي الفػػػػراغ، و اخػػػػتالؼ موقعهػػػػا 
باختالؼ موقج الشخص المشاهد لهػا، و دراسػة ارشػكاؿ ثنائيػة و ثالثيػة اربعػاد، و  دراؾ 

 في العالقات البصرية، و تفسيرها و التقريه بينها البموض و المبالطات و الفجوات 

 : بحثإجزاءاث ال
 وقد تمت االجابة عف أسئمة البحث مف خالؿ اوجراءات التالية :

 :اختيار المحتوى العممى 
بعد االطالع عمق كتػاه العمػـو المقػرر عمػق تالميػذ الصػؼ السػادس اوبتػدائي لبػات 

و الوظيفة بجسـ اونسػاف " المقررفػق الفصػؿ الدراسػق تـ  ختيار الوحدة الرابعة "  التركيه 
 وذلؾ لألسباه التالية : 2019-2018اروؿ لمعاـ الدراسق 

تتػػػػين موضػػػػوعات هػػػػذ  الوحػػػػدة لمتالميػػػػذ الفرصػػػػة لجمػػػػج البيانػػػػات باسػػػػتخداـ حاسػػػػػة  -1
 اوبصار   

 ثراء هذ  الوحدة بالمواقؼ التق تساعد التالميذ عمق التدريه عمق التفكير   -2
مكانية تطبيؽ البرنامج مف خاللها   -3  مرونة الموضوعات بها وا 

 تحديد مهارات التفكير البصري المناسبة لتالمي  الصف السادس اإلبتدائخ:
حيػػث تػػـ  ختيػػار بعػػض مهػػارات التفكيػػر البصػػري بمػػا يتناسػػه مػػج خصػػائص تالميػػذ 

دة المحكمػيف لتحديػد المرحمة االبتدائية وطبيعة المادة وتػـ عرضػها عمػق مجموعػة مػف السػا
مد  مناسبة تمػؾ المهػارات لتالميػذ الصػؼ السػادس اوبتػدائي "وقػد أجمػج المحكمػوف عمػق 

التمييػػز البصػػري و  دراؾ العالقػػات البصػػرية مناسػػبة تمػػؾ المهػػارات لمسػػتو  التالميػػذ " وهػػق ع
 (  المكانية
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 : بحثإعداد أداة ال
 :مقياس التفكير البصري - 

 الخطوات التالية إل داد المقياسوقد اتبعت الباح ة 
هػػدؼ  لػػق قيػػاس نمػػو بعػػض مهػػارات التفكيػػر البصػػري لتالميػػذ الهذذدف مذذن المقيذذاس :-1

الرسػػػـو المتحركػػػة فػػػي مػػػادة العمػػػـو لتنميػػػة مهػػػارتي الصػػػؼ السػػػادس اوبتػػػدائي ،ومػػػد  فاعميػػػة 
دائي "عينػة لتالميػذ الصػؼ السػادس اوبتػ التمييز البصري و  دراؾ العالقػات البصػرية المكانيػة

 الدراسة "
 صياغة مفردات المقياس : -ب

بمهػػػػارتي التمييػػػػز البصػػػػري و  دراؾ العالقػػػػات مفػػػػردة  تتعمػػػػؽ  30يتكػػػػوف المقيػػػػاس مػػػػف 
( مفػػػردة لكػػػؿ مهػػػارة و قػػػد تػػػـ 15موضػػػج الدراسػػػة ، بحيػػػث تخصػػػيص ع البصػػػرية المكانيػػػة

ث تػـ صػياغتب صياغة المقياس في صورتب ارولية مػف نػوع اسػئمة االختيػار مػف متعػدد؛حي
فػي صػورة سػ اؿ يميػػب اربعػة بػدائؿ مػف بينهػػا ديػؿ واجػد صػحين، و قػػد تػـ ترتيػه اوجابػػات 

 الصحيحة عشوائيا مج باقي اوجابات 
 صدق المقياس : -ج

تػػـ عػػرض المقيػػػاس فػػق صػػورتب النهائيػػػة عمػػق مجموعػػة مػػػف خبػػراء المنػػاهج وطػػػرؽ 
ة ومالئمتهػػػا لمهػػػدؼ  التػػػدريس وذلػػػؾ بهػػػدؼ التأكػػػد مػػػف مػػػد  وضػػػوح مضػػػموف كػػػؿ عبػػػار 

ومالئمتهػػػا أيضػػػا  لتالميػػػذ الصػػػؼ السػػػادس اوبتػػػدائي وارتبػػػاط كػػػؿ مفػػػردة بالمهػػػارة موضػػػج 
 المقياس ،وقد قامت الباحثة باجراء التعديالت الالزمة بناء عمق أراء المحكميف  

 التجربة اإلستطال ية لممقياس : -د
طبقت الباحثة مقياس التفكير البصري فق صورتب ارولية عمق عينة استطالعية تكونت مف 

مػػايو  15تمميػػذ مػػف تالميػػذ الصػػؼ السػػادس اوبتػػدائي بمدرسػػة أحمػػد شػػوقي التجريبيػػة مدينػػة  22
ببػػرض حسػػاه ثبػػات  2019 -2018بمحافظػػة القػػاهرة وذلػػؾ فػػق الفصػػؿ الدراسػػق اروؿ لعػػاـ 

 المقياس 
 قياس : بات الم -و

قامػػت الباحثػػة بحسػػاه معامػػؿ ثبػػات المقيػػاس عػػف طريػػؽ تطبيػػؽ المقيػػاس بعػػد مػػرور 
يومػػػا مػػػف أيػػػاـ التطبيػػػؽ اروؿ عمػػػي نفػػػس العينػػػة، لحسػػػاه معامػػػؿ ثبػػػات المقيػػػاس و  15
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بمػػػ   SPSSبتطبيػػػؽ معادلػػػة معامػػػؿ ألفػػػا كرونبػػػاخ، باسػػػتخداـ حزمػػػة البػػػرامج االحصػػػائية 
 ثبات مقبوؿ  ( و يعد معامؿ 0079معامؿ الثبات ع

 تحديد زمن اإلجابة : -ز
تػـ تحديػد زمػف اوجابػة عػف المقيػاس بواسػطة حسػاه الػزمف الػذ  اسػتبرقب أوؿ تمميػػذ 
انتهق مف االجابة عنب ،وأخر تمميذ انتهق مػف اوجابػة عنػب ثػـ أخػذ المتوسػط بػيف الػزمنيف 

 40دقػػػائؽ ، وبػػذلؾ يكػػػوف زمػػف المقيػػػاس : 10، مػػج  ضػػافة زمػػػف  لقػػاء التعميمػػػات ،وهػػو 
 دقيقة 

 الدراسة: التطبيق القبمى ألدوات
تػػػـ تطبيػػػؽ لمقيػػػاس التفكيػػػر البصػػػري قبميػػػا عمق مجمػػػوعتق الدراسػػػة بهػػػدؼ التأكػػػد مػػػف 
تكاف  المجموعتيف فق مهارات التفكير البصري قبػؿ التػدريس،وتـ التصػحين ورصػد النتػائج 

 ( نتائج التطبيؽ القبمق  1ثـ معالجتها  حصائيا باستخداـ اختبار ت ويوضن الجدوؿع
 (1جدول ا

 واالنحرافات المعيارية وقيم ات( لنتائج تطبيق مقياس التفكير البصري قبميا المتوسطات
 
 

 المجمو ة

 دد        
 التالمي 
 ان(

المتوسط 
الحسابى        

 ام(

اإلنحراف 
 المعيارى
 اع(

 
 قيمة ات(
 

مستوى 
 الداللة

 0.01 ند 
  17 2 34 9 22 الضابطة 

0 045 
 غير داؿ 
 24 2 32 9 22 التجريبية   حصائيا  

ويتضػػن مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ عػػدـ وجػػػود فػػروؽ ذات داللػػة  حصػػائية بػػيف متوسػػػطق 
درجات تالميذ المجموعػة التجريبيػة والمجموعػة الضػابطة فػق مقيػاس التفكيػر البصػري فػق 

( وهػػػق 01 0( عنػػػد مسػػػتو  ع045 0التطبيػػػؽ القبمق،حيػػػث بمبػػػت قيمػػػة عت( المحسػػػوبة ع
 المجموعتيف في مقياس التفكير البصري قبؿ التجريه غير دالة مما يدؿ عمق تكاف  

 :برنامجإجراءات تطبيق ال
بعػد االنتهػاء مػف تطبيػؽ الباحثػة أدوات البحػث قبميػا  عمػق مجموعػات الدراسػة ، بػدأت 
الباحثة فق تدريس الوحدة الرابعة ":التركيػه والوظيفػة " باسػتخداـ برنػامج الرسػـو المتحركػة 

 ا تـ التدريس لتالميذ المجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية  لممجموعة التجريبية بينم
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 تطبيق أدوات البحث بعديًا:
تػػـ التطبيػػؽ البعػػد  لمقيػػاس التفكيػػر البصػػري عمػػق المجمػػوعتيف الضػػابطة والتجريبيػػة 

 ومعالجة النتائج التق توصؿ  ليها  حصائيا   

 وتفسريهب : بحثعزض نتبئج ال
 تائج الدراسة عف الم شرات التالية :أسفرت المعالجة اوحصائية لن

تػػـ اختبػػار صػػحة الفػػرض القائػػؿ بأنػػب " يوجػػد فػػرؽ ذو داللػػة ا حصػػائية بػػيف متوسػػطق 
درجػػػػات طػػػػاله المجموعػػػػة التجريبيػػػػة عوالتػػػػق تػػػػدرس برنػػػػامج الرسػػػػـو المتحركػػػػة(وطاله 
 المجموعةالضػػابطة عوالتػػق تػػدرس بالطريقػػة المعتػػادة ( فػػق نتػػائج التطبيػػؽ البعػػد  لمقيػػاس
التفكيػر البصػػري لصػػالن المجموعػػة التجريبيػة ،وحسػػاه المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات 
المعيارية وقيـ عت( لػدرجات تالميػذ المجمػوعتيف التجريبيػة والضػابطة فػق التطبيػؽ البعػد  

 لالختبار  

وذلػػؾ بهػػدؼ معرفػػة داللػػة الفػػرؽ بػػيف نتػػائج االختبػػار البعػػد  لممجمػػوعتيف التجريبيػػة 
 ما بالجدوؿ التالق:والضابطة ك

 (2جدول ا
 المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم ات( لنتائج تطبيق مقياس التفكير البصري

 البعدى لممجمو ة التجريبية والمجمو ة الضابطة 
 

 المجمو ة
 دد        

 تالمي ال
 ان(

المتوسط 
الحسابى        

 ام(

اإلنحراف 
 المعيارى
 اع(

 
 قيمة ات(
 

مستوى 
 الداللة

الفرق بين 
 المتوسطات

حجم 
 التأ ير

 داؿ 764 14 937 4 09 21 22 الضابطة 

 
لصالن 
المجموعة 
 التجريبية 

 كبير
 081 2 95 37 22 التجريبية 

( تسذذذذاوى 0.01و نذذذذد مسذذذذتوى داللذذذذة ا 99ة ات( الجدوليذذذذة لدرجذذذذة حريذذذذة يمذذذذق
2.3.9 
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 ويتضح من الجدول السابق ما يمى :
المجموعػػػػة التجريبيػػػػة التػػػػق درسػػػػت باسػػػػتخداـ برنػػػػامج الرسػػػػـو ارتفػػػػاع متوسػػػػط درجػػػػات  -

المتحركة عف متوسط درجات المجموعة الضابطة فق التطبيؽ البعد  لمقيػاس التفكيػر 
البصري ، وهذا يدؿ عمق أنب توجد فروؽ دالة  حصائيا  بيف متوسػطات درجػات تالميػذ 

( 01 0و  الداللػػػة عالمجمػػػوعتيف التجريبيػػػة والضػػػابطة فػػػق التطبيػػػؽ البعػػػد  عنػػػد مسػػػت
 لصالن المجموعة التجريبية مماي كد قبوؿ الفرض  

ولمتحقػػػؽ مػػػف صػػػحة الفػػػرض القائػػػؿ بأنب"يوجػػػد فػػػرؽ ذو داللػػػة ا حصػػػائية عنػػػد مسػػػتو    -
بػيف متوسػػطق درجػات تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػة التػػق تػدرس با سػػتخداـ برنػػامج 01 0

مقيػػػاس التفكيػػػر البصػػػري ، لصػػػالن الرسػػػـو المتحركػػػة فػػػي التطبيقػػػيف القبمػػػي والبعػػػدي ل
 التطبيؽ البعدي " 

تػػػـ حسػػػاه قػػػيـ عت( ومػػػد  داللتهػػػا لمفػػػرؽ بػػػيف متوسػػػطق درجػػػات طػػػاله المجموعػػػة   -
( التػػالق 3التجريبيػػة فػػق التطبيقػػيف القبمػػق والبعػػد  لمقيػػاس التفكيػػر البصػػري  وجػػدوؿع

 يوضن ذلؾ :

 ( 3جدول رقم ا 
 متوسطى درجات طالبقيم "ت" ومستوي داللتها لمفرق بين 

 لمقياس التفكير البصري المجمو ة التجريبية فى التطبيق البعدي 
 

 مجمو ةال
 
 

 دد 
الطالب 
 ان(

المتوسط 
 الحسابى

 

االنحراف 
 المعيارى

 قيمة
 ات(

 الحسوبة

مستوى 
 الداللة

 مربع
 2ηإيتا 

 حجم التأ ير

4 25 22 الضابطة
1 

 كبير 89 0 دالة 987 18 198 2

5 50 22 التجريبية
0 

5 795 

 ( السابق ما يمى: 3يتضح من جدول ا
 رتفػػاع متوسػػط درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػػة فػػق التطبيػػؽ البعػػد  عػػف متوسػػػط  -

وهػذا ، درجات تالميػذ المجموعػة التجريبيػة فػق التطبيػؽ القبمػق لمقيػاس التفكيػر البصػري
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تالميػػػػذ المجموعػػػػة يػػػػدؿ عمػػػػق أنػػػػب يوجػػػػد فػػػػرؽ داؿ  حصػػػػائيا  بػػػػيف متوسػػػػطق درجػػػػات 
 التجريبية فق التطبيقيف القبمق و البعد  الختبار التفكير البصري 

لػػػػد  تالميػػػػذ  ويشػػػػير هػػػػذا  لػػػػق أنػػػػب حػػػػدث نمػػػػو واضػػػػن فػػػػق مهػػػػارات التفكيػػػػر البصػػػػري -
المجموعػػػػة التجريبيػػػػة التػػػػق درسػػػػت باسػػػػتخداـ برنػػػػامج الرسػػػػـو المتحركػػػػة فػػػػق التطبيػػػػؽ 

 البعد  عف التطبيؽ القبمق 
( وهػػػذا يعنػػػق أف 89 0" هػػػو ع (  " لمسػػػتو  التفكيػػػر البصػػػري2مربػػػج  يتػػػا عأف قيمػػػة  -

ع المتبيػػػر التػػػابج (  % ( مػػػف التبػػػايف الحػػػادث فػػػق مسػػػتو  التفكيػػػر البصػػػري89نسػػػبة ع
يرجج  لق استخداـ برنامج الرسػـو المتحركػة ع المتبيػر المسػتقؿ (  وذلػؾ عنػد اسػتخداـ 

التأثير كبير لممتبير المسػتقؿ ممػا ي كػد  ، ويعنق هذا أف حجـ لمقياس التفكير البصري
 قبوؿ الفرض   

لممجموعػة التجريبيػة  ولبياف فاعمية برنامج الرسـو المتحركة في مقياس التفكيػر البصػري -
 استخدمت الباحثة معادلة الكسه المعدؿ لبالؾ كما بالجدوؿ التالق :

 ويتضح من الجدول السابق ما يمى :
فاعميػػػة برنػػػامج الرسػػػـو المتحركػػػة فػػػي تنميػػػة مهػػػارات التفكيػػػر البصػػػري وذلػػػؾ رف نسػػػبة -

الػذ  حػدد  بػالؾ مػف ( وهذ  النسبة تقج فق المد  24 1الكسه المعدؿ لبالؾ بمبت ع
 .( مما ي كد فاعمية برنامج الرسـو المتحركة في تنمية مهارات التفكير البصري1:2ع

 مناقشة النتائج وتفسيريا :
عمػػػق مجمػػػوعتق الدراسػػػػة  أسػػػفرت نتػػػائج التطبيػػػؽ البعػػػد  لمقيػػػػاس التفكيػػػر البصػػػري

 -"التجريبية والضابطة " عف ارتق :
ذا داللػػة  حصػػائية بػػيف متوسػػطق درجػػات المجموعػػة التجريبيػػة والضػػابطة  ؽوجػػود فػػر 

 لصالن المجموعة التجريبية   فق نتائج التطبيؽ البعد  الختبار التفكير البصري

تفوؽ تالميذ المجموعة التجريبية فق التوصؿ رفضؿ النتائج وترجػج هػذ  النتيجػة  لػق 
 مايمق :

 
التفكير  اختبار

 البصري

متوسط درجات 
 التطبيق القبمى

درجات متوسط 
 التطبيق البعدى

النهاية العظمى 
 لممقياس

نسبة الكسب المعدل 
 لبالك

24 00 50 50 30 1 24 
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الرسػػػػـو المتحركػػػػة " حيػػػػث  ف التػػػػدريس وفػػػػؽ هػػػػذا تػػػػأثير المتبيػػػػر التجريبػػػػق "برنػػػػامج   -
البرنػػػامج يػػػ د   لػػػق جػػػذه انتبػػػا  وزيػػػادة دافعيػػػتهـ لمػػػتعمـ ،كمػػػا يػػػ د  أيضػػػا   لػػػق  ثػػػارة 
التنافس بيف المجموعات داخؿ حجرة الدراسة ويفسن المجاؿ أماـ التالميػذ لتأكيػد ذاتهػـ 

يتكػػػوف نتيجػػػة  مػػػف خػػػالؿ مشػػػاركتهـ ممػػػا يقمػػػؿ  حتمػػػاؿ حػػػدوث الممػػػؿ الػػػذي كثيػػػرا مػػػا
 استخداـ الطريقة التقميدية  

التػػدريس باسػػتخداـ برنػػامج الرسػػـو المتحركػػة يعطػػق فرصػػة لصػػياغة المحتػػو  العممػػق   -
فػػػق صػػػورة مواقػػػؼ تعميميػػػة يمكػػػف مػػػف خاللهػػػا ربػػػط التمميػػػذ بالحيػػػاة اليوميػػػة بمػػػا يزيػػػد 

 دافعيتب لمتعمـ   

االنشػطة يجعػؿ التالميػذ لػديهـ القػدرة تقديـ مادة الػتعمـ مػف خػالؿ العديػد مػف التجػاره و   -
عمق تجميج المعمومات والبيانات والمحتو  العممق منخالؿ حاسػة االبصػار ممػا يػ د  

  لق زيادة انتبا  المتعمـ  

سبؽ يتضػن أف برنػامج الرسػوـ المتحركػة لػب فاعميػة كبيػرة فػق تنميػة بعػض  مما  -
 بتدائي مهارات التفكير البصري لد  تالميذ الصؼ السادس اال

 املزاجــــع
  أوال المراجع بالمغة العربية:
(: اثر البيئة المصرية عمي تصميـ شخصية الرسـو 2003أحمد محمود عبد العميـع

 المتحركة في مصر، رسالة ماجستير ، كمية الفنوف الجميمة ، جامعة المنيا 

عمي حؿ  (: أثر استخداـ المدخؿ البصري في تنمية القدرة2001اسماعيؿ عزو عفانةع
المسائؿ الرياضية و االجتفاظ بها لدي طمبة الصؼ الثامف االساسي ببزة، 
الم تمر العممي الثالث عشر، مناهج التعميـ و الثورة المعرفية و التكنولوجية 
المعاصرة، الجمعية المصرية لممناهج و طرؽ التدريس،الجزء الثاني، دار 

 وليو ي 25-24جامعة عيف شمس، القاهرة،:  –الضيافة 

(: فاعمية توظيؼ استراتيجية البيت الدائري في تنمية 2012أماؿ عبد القادر الكحموت ع
المفاهيـ و مهارات التفكير البصري بالجبرافيا لدي طالبات الصؼ الحادي 

 عشر ببزة، رسالة ماجستير ، كمية التربية ، الجامعة اوسالمية ، غزة 
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مقترح في مهارات التواصؿ الرياضي عمي تنمية (: أثر برنامج 2012 يماف أسعد طافشع
التحصيؿ العممي و مهارات التفكير البصري في الهندسة لدي طالبات الصؼ 

 الثامف االساسي ببزة، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة ارزهرف غزة 

(: فاعمية استخداـ برمجيات تعممية عمي التفكير البصري و التحصيؿ 2006حسف مهيع
اوجيا المعمومات لدي طالبات الصؼ الحادي عشر، رسالة ماجستير، في تكنو 

 الجامعة اوسالمية ، غزة 

(: أثر التفاعؿ بيف المعالجة العميمية لخرائط التفكير و 2016حمداف محمد  سماعيؿع
االسموه المعرفي عمي اكتساه المفاهيـ العممية و تنمية التفكير البصري في 

،  1، العدد19متوسطة، مجمة التربية العممية، المجمد العمـو لتالميذ المرحمة ال
  62-1، ص 2016يناير 

(: أثر اختالؼ نمط ممارسة ارنشطة التعميمية في نموذج 2003رجه السيد الميهيع 
تدريسي مقترح قائـ عمي المستحدثات التكنولوجية و النظرية البنائية عمي 

االبتكاري في العمـو لدي  التحصيؿ و تنمية مهارات قراءة الصور و التفكير
طاله المرحمة الثانوية ذوي مركز التحكـ الداخمي و الخارجي ، مجمة التربية 

( العدد 6العممية، الجمعية المصرية لمتربية العممية، القاهرة ، مصر المجمد ع
 ( 3ع

رة ( : تعميـ العمـو والتربية التكنولوجية ، عالقاه2005رجه السيد الميهق ، وعنايات نجمةع
 : دار ارقصق لمطباعة 

(: برمجيات الكمبيوتر التعميمية، دار الهدي لمنشر و التوزيج ، 2006زينه محمد أميفع
 المنيا 

(  : المدخؿ فق تدريس العمـو ، القاهرة : دار 2002عمق محيق الديف راشد وأخروفع
 الفكر العربق 

عية فيمـ الرسـو (: العالقة بيف المشاهد و موضو 2010ع صباح عبد الفتاح حاقظ
 المتحركة، رسالة دكتورا ، كمية الفنوف الجميمة ف جامعة المنيا 

(: أثر توظيؼ المدخؿ المنظومي في تنمية المفاهيـ و 2010فداء محمد الشوبكيع
التفكير البصري بالفيزياء لدي طالبات الصؼ الحادي عشر، رسالة  مهارات

  ماجستير، الجامعة اوسالمية ، غزة  



 

376 

 

دراؾ لتنمية مهارتي التمييز البصري و  فاعمية برنامج مقترح قائـ عمي الرسـو المتحركة في مادة العمـو ا 
 العالقات البصرية المكانية لدي تالميذ الصؼ السادس االبتدائي

 

 2019 نيوالعدد يو      والعشرون  الخامسالمجمد 

(: أثر التفاعؿ بيف قراءة الرسـو التوضيحية و 2007عبد السالـ فتن اهللعمندور 
االسموه المعرفي عمي التحصيؿ و االتجا  نحو قراءة الرسـو التوضيحية بكتاه 

( السنة 60العمـو لمصؼ الخامس االبتدائي مجمة رسالة الخميج العربي العددع
28  

و انماطب و نظرياتب و اساليه (: التفكير 2012نادية العفوف و منتهي الصاحهع
 ، عماف، دار الصفاء لمنشرو التوزيج 1تعميمهو تعممب، ط

(:  ثراء محتوي الهندسة الفراغية في منهاج الصؼ العاشر ارساسي 2009ناهؿ شعثع
بمهارات التفكير البصري، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية ، الجامعة 

 البسالمية ، غزة ، فمسطيف 

(: فاعمية برنامج مقترح لتدريه طاله كمية التربية عمي تصميـ 2006ؿ جاد عزميعنبي
و انتاج الرسـو المتحركة الكمبيوترية لتنميةالمفاهيـ الفيزيائية، دراسات تربوية و 

 (، كمية التربية ، جامعة حمواف 2( العدد ع13اجتماعية، المجمد ع

ط المتعددة،دار الهدي لمنشر و (:التصميـ التعميمي لموسائ2011نبيؿ جاد عزميع
 التوزيج، المنيا 

  1(: بيئات التعمـ التفاعمية، دار الفكر العربي ط2014نبيؿ جاد عزميع

(: أهمية توظيؼ االستعراض في أفالـ والت ديزني، رسالة 2006نيفيف محمد حسفع
 ماجستير، كمية الفنوف الجميمة، جامعة المنيا 

تالؼ نمط الصور و الرسـو التوضيحية في لرامج (: اثر اخ2001هاني محمد الشيخع
الكمبيوتر المتعددة الوسائطعمي التحصيؿ المعرفي لوظائؼ اجزاء كاميرا 
التصوير الفوتوغرافي ، رسالة ماجستير، معهد الدراسات و البحوث التربوية، 

 جامعة القاهرة 

ئؿ قائـ عمي (:  نتاج برنامج كمبيوتر متعدد الوسا2007هشاـ عبد الحكيـ الصادؽع
مستويات الرسـو المتحركة التعميمية و قياس أثر  عمي التحصيؿ و االداء 

 المهاري لمادة الكمبيوتر، رسالة ماجستير ، كمية التربية، جامعة حمواف 

: انيا المراجع االجنبية  
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