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ملخص:
هدفت الدرا�سة اإىل التعرف على اأثر توظيف الر�سوم املتحركة 
والرحلة يف تدري�س نظام معاجلة املياه العادمة لوحدة الأنظمة من 
الأ�سا�سي،  العا�رش  ال�سف  التكنولوجيا على حت�سيل طالبات  كتاب 
لقيا�س  وذلك  والتجريبي  البنائي  املنهجني  الباحث  ا�ستخدم  وقد 
من  تكونت  التي  الدرا�سة  عينة  لدى  التح�سيل  م�ستوى  يف  الفروق 
)130 طالبة( موزعة على النحو التايل: )45 طالبة( عينة �سابطة 
در�ست بالطريقة العتيادية، )39 طالبة( جمموعة جتريبية در�ست 
املتحركة  الر�سوم  با�ستخدام  املعد  املحو�سب  الربنامج  با�ستخدام 
در�ست  التي  الثانية  التجريبية  املجموعة  اأما  الأبعاد،  ثالثية 
الأوروبي  امل�ست�سفى  اإىل حمطة  التعليمية  الرحلة  با�ستخدام طريقة 
لتحلية املياه كان عددها )46 طالبة(، وقد ا�ستخدم الباحث لقيا�س 
وقد جاءت  قبليًا وبعديًا،  الطالبات اختباراً  التح�سيل لدى  م�ستوى 

النتائج على النحو التايل:
�  α ≤ 0.05وجدت فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوي

در�ست  التي  ال�سابطة  املجموعة  يف  الطلبة  حت�سيل  متو�سط  بني 
)بالطريقة العتيادية( واملجموعة التجريبية )التي در�ست بوا�سطة 

برنامج الر�سوم املتحركة( ل�سالح املجموعة التجريبية.
�  α ≤ 0.05 هنالك فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوي

در�ست  التي  ال�سابطة  املجموعة  يف  الطلبة  حت�سيل  متو�سط  بني 
)بالطريقة العتيادية( واملجموعة التجريبية )التي در�ست بوا�سطة 

الرحلة التعليمية( ل�سالح املجموعة التجريبية.
م�ستوي   � عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  مل  لكنها 

التجريبية  املجموعة  يف  الطلبة  حت�سيل  متو�سط  بني   α ≤ 0.05
وبني  املتحركة(  بالر�سوم  املقرتح  الربنامج  بوا�سطة  در�ست  )التي 

املجموعة التجريبية )التي در�ست بالرحلة التعليمية( .
املتحركة  الر�سوم  طريقتي  با�ستخدام  الدرا�سة  اأو�ست  وقد 
اأثر  لها من  التكنولوجيا ملا  تدري�س  التعليمية يف  الرحالت  وكذلك 

وفعالية يف التدري�س وكذلك دافعيتها لدى الطلبة نحو التعلم.
التدري�س،  يف  الرحلة  املتحركة،  الر�سوم  املفتاحية:  الكلمات 

نظام معاجلة املياه العادمة، كتاب التكنولوجيا.

The Impact of Employing Animation and field trips 
in the Teaching of Wastewater Treatment System 
in Systems Unit on the Achievement Level of Tenth 

Grade Students

Abstract:

This study aimed at identifying the impact of 
employing animation and field trips in the teaching 
of technology on the level achievement of tenth grade 
students. The researcher used constructional and the 
experimental methods to measure the differences in 
achievement of the study sample, which consisted of 
(130 students) , distributed as follows: (45 students) 

as controller group which taught by the traditional 
approach, (39 students) as a computerized group, 
and the second experimental group consisted of (46 
students) and taught by the educational journey method 
to European hospital station for water desalination. 
The researcher developed a pre-test and post-test to 
measure the level of achievement for students. The 
results are as follows: 

- There are statistically significant differences at 
the level of (α ≤ 0.05) between the average achievements 
of students in the control group studied (by traditional 
method) and the experimental group (which studied 
by animation drawing program in favor of the 
experimental group) . 

-There are also statistically significant 
differences at the level of (α ≤ 0.05) between the average 
achievement of students in the control group studied by 
(the traditional method) and the experimental group 
(which studied by educational journey) , in favor of the 
experimental group.

- However, there was no statistically significant 
differences at the level of (α ≤ 0.05) between the average 
achievement of students in the experimental group 
(which studied by the animation program) and the 
experimental group (which studied by the educational 
journey) . 

- The study recommended using both methods the 
method of animation as well as educational journey 
in teaching technology because of its impact and 
effectiveness in teaching as well as its motivation to 
students towards learning.

Keywords: Animations, Educational journey, 
Wastewater treatment system, Technology book.

خلفية الدراسة:
اأن  اأ�سبح لزامًا على املعلم  العامل املتغري من حولنا  يف ظل 
يغري طريقة تقدمي املادة الدرا�سية للطلبة ليواكب التطور احلادث يف 
التي من خاللها  العملية  التعليم هو  اأن  املعلوماتية، ل�سيما  ع�رش 
يتطلب  هذا  ولكن  الأف�سل،  نحو  الطلبة  �سلوك  يف  نغري  اأن  ن�ستطيع 
منا –نحن الرتبويني- اأن نقدم املعلومة للطلبة بالطريقة املمتعة 
بدوره  وهذا  وحاجاتهم،  خ�سائ�سهم  مع  تتنا�سب  التي  وال�سائقة 

ي�سكل حتديًا كبرياً للموؤ�س�سة الرتبوية واملعلم.
»ويف ظل هذا التغيري والتطوير املتزايد كان ل بد لأي حركة 
تربوية ت�سعى للتغيري اأن تكون منظمة تنطلق من ت�سخي�س مو�سوعي 
دقيق للواقع، وذلك للوقوف على جوانب القوة وال�سعف بهدف تعزيز 
وتدعيم جوانب ال�سعف للمعاجلة اأو اإيجاد بدائل متكننا من اخلروج 
الآمال«.  وحتقق  الطموحات  تواكب  جديدة  وحت�سينات  باأ�سكال 

)ع�سقول، 2003 : 77( . 
وكذلك يجب على املعلم اأن يراعي اختالف مكونات كل مادة 
درا�سية عن الأخرى من حيث مكوناتها وت�سل�سلها، والذي يتطلب منه 



240

األنظمة لوحدة  العادمة  املياه  معاجلة  نظام  تدريس  في  والرحلة  املتحركة  الرسوم  توظيف  "أثر 
من كتاب التكنولوجيا للصف العاشر 

د. أدهم حسن البعلوجي

اأن يراعي طريقة تقدمي كل مو�سوع بطريقة تختلف عن الأخرى.
املت�سـمة  الثالثة  الألفية  ظالل  يف  يعي�س  الطالب  كان  وملا 
عليـه  فر�سـت  فقـد  احليـاة،  جوانـب  �سـتى  يف  املعريف  بالنفجـار 
م�سادر  اأ�سحت  اإذ  اأحداثها؛  مبجريات  املدرو�س  الـواعي  التفكيـر 
الـتعلم حتتـل مركـزاً مرموقــًا فــي العمليــة الرتبويــة ب�ســكل عــام 
وبخا�ســة اإذا مــا �ســلمنا بـافرتا�س مفـاده: اأن الطالـب هـو حمـور 
تلقي  على  يقت�رش  مل  دوره  واأن  التعليميـة-التعلميـة،  العمليـة 
املعلومـة فقـط، بـل هو باحـث م�ستق�ٍس لها، وملا كانت �سبكة النرتنت 
تفـر�س نف�سـها كو�سـيلة اأو اأداة قـادرة علــى تنميــة قــدرات التفكيــر 
العليــا كــان لزامــًا علــى املــربني علــى اختالف م�سـتوياتهم العمـل 
والتق�ســي  البحــث  مــن  الطالــب  ا�ســرتاتيجيات متكــن  تبنـي  علـى 

مبنهجيــة علميــة وا�ســحة )احليلة ونوفل،2008: 207( .
وقد ت�شاءل )املومني ودوالت وال�شلول، 2011: 650( عن  ◄

بع�ض املوا�شيع العلمية التي ي�شعب على الطالب معرفة واإدراك 
وهل ميكن  التقليدية،  ال�رشح  بطرق  كاف  ب�شكل  العلمية  املفاهيم 
اإي�شال هذه االأفكار اإليهم من خالل تقدميها ب�شورة ر�شوم متحركة، 

ويكون لها اأثر اإيجابي يف ا�شتيعابها واإدراكها لدى الطالب؟
الر�سوم  طريقة  ا�ستخدام  اعتماد  اأن  الباحث  يرى  هنا  ومن 
تقدمي  يف  يفيدان  قد  التعليمية  الرحلة  وكذلك  املحو�سبة  املتحركة 
مادة التكنولوجيا ب�سكل يوفر ا�ستيعاب اأف�سل للطلبة ملكونات هذه 

املادة.
�سبقت  اأنها  جند  املتحركة  للر�سوم  �رشيع  وبا�ستعرا�س 
اأن  1835م، يف حني  اكت�سافه عام  الذي مت  الفوتوغرايف  الت�سوير 
تنظيم  ومت  1832م،  عام  منذ  اأقرا�س  على  تتحرك  كانت  الر�سوم 
1896م،  عام  ا�سرتيت  اأك�سفورد  يف  املتحركة  للر�سوم  عر�س  اأول 
متزامنًا مع اأول عر�س �سينمائي �سهده العامل يف فرن�سا يف “اجلراند 
بداأت  فقد  والإ�سالمية  العربية  ملنطقتنا  بالن�سبة  اأما  كافيه”، 
الر�سوم املتحركة فيها مع مطلع القرن الع�رشين، ثم تطورت بظهور 
1960م، ثم تطور هذا الفن تطوراً هائاًل،  التلفزيون يف م�رش عام 
اإل اأن كثرياً منه ل يزال واقعًا يف اأ�رش الإنتاج امل�ستورد، خا�سة من 

اأمريكا. )العريفي، 2010: 20( 
اعتماداً  احلركة  حتليل  فن  هو  املتحركة  الر�سوم  فن  ويعّد 
الثانية  10/1 من  الروؤية على �سبكية العني ملدة  على نظرية بقاء 
بنيت  التي  نف�سها  العلمية  النظرية  الفعلي، وهي  ال�سورة  زوال  بعد 
عليها �سناعة الفيلم ال�سينمائي، واإن كان فن التحريك ي�سبق �سناعة 
ال�سينما مبعناها التقني بحوايل قرنني من الزمان )احلويل، 2004: 

.  )222
الر�سوم  اأنواع  من  نوعًا  الدرا�سة  هذه  يف  ا�ستخدمنا  وقد 

.Pixilation املتحركة األ وهو حتريك النقط
املتحركة  للر�سوم  اأن   )31  :2000 )النعيمي،  اأو�سح  وقد 
البيئية  العنا�رش  اأهم  باعتبارها من  الطفل  �سخ�سية  كبرياً يف  اأثراً 
مت�سل�سلة  ب�سورة  والقيم  واملفاهيم  املعلومات  تنقل  التي  املنظمة 
تاأثريها  الأفالم كلما كانت ق�سرية كان  باأن تلك  وق�س�سية، علمًا 

اأ�سد واأقوى. 
ومن الطرق الفاعلة يف اكت�ساب املفاهيم وكذلك زيادة دافعية 
الطالب نحو املادة التعليمية هي الرحلة التعليمية، كما اأظهرت ذلك 

تنمي  التي   ،)2013 خرمة،  )اأبو  درا�سة  مثل  الدرا�سات  من  العديد 
من  جديدة  اآفاق  لفتح  توؤهله  مما  الطالب  لدى  عليا  عقلية  قدرات 

التفكري وزيادة التح�سيل لديه.
للطالب مهمات تتيح  الرحلة توفر  وعطفا على ما تقدم فاإن 
ا�ستخدام مهارات التفكري العليا يف بناء املعرفة وحت�سيلها، ومتنح 
ومدرو�س  عميق  ب�سكل  حمددة  نقاط  يف  البحث  اإمكانية  للطالب 
تلك  ن�ستثمر  اأن  علينا  فينبغي   ،)23  :2014 والقطي�س،  )حمادنة 
يوفر  معنى  ذا  تعلمًا  وجعله  الطلبة،  تعلم  تعميق  اأجل  من  الطريقة 
النظري  التعلم  بني  الهوة  جت�رش  التي  املنا�سبة  البيئة  للطالب 
التعلم  بطريقة  املعلومات  ا�ستك�ساف  خالل  من  العملي  والتعلم 
الذاتي من خالل الزيارة امليدانية التي توفر له الواقع املنا�سب، اإذ 
وحدة  وخا�سة  التكنولوجيا  مادة  تدري�س  طريقة  اإىل  وبالنظر  اإننا 
الأنظمة جند اأنها تدر�س بطريقة نظرية بعيدة عن الواقع مما يوؤدي 
اإىل حفظ الطلبة للمعلومات الواردة يف الكتاب املدر�سي دون ت�سور 
املياه  تكرير  نظام  وخا�سة  الأنظمة  تلك  عمل  لكيفية  ا�ستيعاب  اأو 

العادمة، ومن هنا نبعت م�شكلة الدرا�شة املتمثلة بالتايل:

مشكلة الدراسة:
تنح�رش م�شكلة الدرا�شة يف ال�شوؤال الرئي�ض التايل :

يف  ◄ التعليمية  والرحلة  املتحركة  الر�سوم  توظيف  اأثر  ما 
كتاب  من  الأنظمة  لوحدة  العادمة  املياه  معاجلة  نظام  تدري�س 

التكنولوجيا لل�سف العا�رش الأ�سا�سي؟
ويتفرع من ال�شوؤال الرئي�ض االأ�شئلة الفرعية التالية :�

ما الربنامج املقرتح للر�سوم املتحركة والرحلة التعليمية  ◄
لتدري�س نظام معاجلة املياه العادمة لل�سف العا�رش الأ�سا�سي؟

◄  α ≤ م�ستوي  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 
التي  ال�سابطة  املجموعة  يف  الطلبة  حت�سيل  متو�سط  بني   0.05
در�ست  )التي  التجريبية  واملجموعة  العتيادية(  )بالطريقة  در�ست 

بوا�سطة الربنامج املقرتح بالر�سوم املتحركة( ؟ 
اإح�سائية عند م�ستــــوي  ◄ هل توــــجد فــــروق ذات دللــة 

α ≤ 0.05 بني متو�سط حت�سيل الطلبة يف املجموعة ال�سابطة التي 
در�ست  )التي  التجريبية  واملجموعة  العتيادية(  )بالطريقة  در�ست 

بوا�سطة الرحلة التعليمية( ؟
م�ستــوي  ◄ عند  اإح�ســـائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 

التجريبية  املجموعة  يف  الطلبة  حت�سيل  متو�سط  بني   α ≤ 0.05
وبني  املتحركة(  بالر�سوم  املقرتح  الربنامج  بوا�سطة  در�ست  )التي 

املجموعة التجريبية )التي در�ست بالرحلة التعليمية( ؟

فروضيات الدراسة : 
ل توجــد فروق ذات دللــــــــــة اإح�سائية عـند م�ستـــوي. . 1

α ≤ 0.05 بني متو�سط حت�سيل الطلبة يف املجموعة ال�سابطة التي 
در�ست  )التي  التجريبية  واملجموعة  العتيادية(  )بالطريقة  در�ست 

بوا�سطة الربنامج املقرتح بالر�سوم املتحركة( .
ل توجــــد فـــروق ذات دللـــة اإح�سائية عــــند م�ستــــوي . 2

α ≤ 0.05 بني متو�سط حت�سيل الطلبة يف املجموعة ال�سابطة التي 
در�ست  )التي  التجريبية  واملجموعة  العتيادية(  )بالطريقة  در�ست 
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بوا�سطة الرحلة التعليمية( .
م�ســتوي . 3 عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فــــروق  تــوجد  ل 

التجريبية  املجموعة  يف  الطلبة  حت�سيل  متو�سط  بني   α ≤ 0.05
وبني  املتحركة(  بالر�سوم  املقرتح  الربنامج  بوا�سطة  در�ست  )التي 

املجموعة التجريبية )التي در�ست بالرحلة التعليمية( .

أهداف الدراسة :
ت�شعى الدرا�شة لتحقيق االأهداف التالية :

ت�سميم برنامج حمو�سب بالر�سوم املتحركة لتدري�س نظام . 1
التكنولوجيا  كتاب  من  الأنظمة  وحدة  يف  العادمة  املياه  معاجلة 

لل�سف العا�رش الأ�سا�سي.
على . 2 املتحركة  بالر�سوم  املقرتح  الربنامج  اأثر  معرفة 

حت�سيل طالبات ال�سف العا�رش الأ�سا�سي يف م�ساق التكنولوجيا.
ال�سف . 3 طالبات  حت�سيل  يف  التعليمية  الرحلة  اأثر  معرفة 

العا�رش الأ�سا�سي يف م�ساق التكنولوجيا.
املقارنة بني طريقة الر�سوم املتحركة والرحلة التعليمية . 4

يف حت�سيل طالبات ال�سف العا�رش الأ�سا�سي يف م�ساق التكنولوجيا.

أهمية الدراسة:
املوؤ�س�سات  يف  القرار  اأ�سحاب  تفيد  قد  نتائج  الدرا�سة  تقدم 
الر�سوم املتحركة املحو�سبة يف تدري�س  التعليمية لالنتباه لطريقة 
وكذلك  الدرا�سة  نتائج  من  الوا�سح  من  اإن  اإذ  التكنولوجيا،  مادة 
يف  كبرياً  اأثراً  لها  باأن  املو�سوع  تناولت  التي  ال�سابقة  الدرا�سات 
ملمو�سة  نتائج  وتقدم  الأطفال،  لدى  القدرات  وتنمية  التح�سيل 
لتفعيل الرحالت التعليمية لالأماكن التي تقرب املفاهيم النظرية اإىل 
املوائمة يف  لتحدث  املتعلم  بيئة  واإن كان من  واقع عملي خا�سة 
التعليم، وجتعل الطالب يخرج من البيئة ال�سيقة اإىل ف�ساء املعرفة 
اخلا�سة  اجلزئيات  يف  كثرياً  والتعمق  تفكريه  لتنمية  وال�ستق�ساء 
تنمية  الكبري يف  الأثر  له  يكون  والرتبوية مما  التعليمية  بالأهداف 

قدرات الطلبة.

حدود الدراسة:
الدرا�سة على ت�سميم برنامج حمو�سب بالر�سوم  تقت�رش هذه 
الأنظمة  وحدة  يف  العادمة  املياه  معاجلة  نظام  ل�رشح  املتحركة 
اإعداد  الأ�سا�سي، وكذلك على  العا�رش  لل�سف  التكنولوجيا  من كتاب 
رحلة تعليمية اإىل حمطة الأوروبي ملعاجلة املياه العادمة لكت�ساب 
اخلربة املبا�رشة على اأر�س الواقع، وذلك يف الف�سل الدرا�سي الثاين 

. )2014 - 2013(

مصطلحات الدراسة:

مقرر التكنولوجيا

وحدات  يت�سمن  الذي  الأ�سا�سي  العا�رش  لل�سف  املقرر  هو 
عدة، مثل )اخلوارزميات وبرجمة احلا�سوب، الإلكرتونيات، الأنظمة، 
احلزم الربجمية( التي يكت�سب الطالب من خاللها العديد من املهارات 

املختلفة.

الربنامج

 تبنى الباحث التعريف االإجرائي التايل:
املقاطع  تت�سمن  التي  الرتبوية  اخلربات  من  جمموعة  »هو 
املياه  نظام معاجلة  لتدري�س  ر�سوم متحركة  على هيئة  املحو�سبة 
العا�رش  لل�سف  التكنولوجيا  كتاب  من  الأنظمة  لوحدة  العادمة 

الأ�سا�سي يف املدار�س الفل�سطينية«.

:Animation الرسوم املتحركة

يف  الزمن  ويف�رش  زمنية.  لفرتة  الأ�سكال  حتريك  بها  يق�سد 
الثابتة  اللقطات  عر�س  وبو�ساطة  لقطات،  اأنه  على  الرقمي  العامل 
اإن  الر�سوم املتحركة،  اإن�ساء �سورة خادعة من  مبعدل �رشيع ميكن 
التقليدي،  املتحركة  الر�سوم  وراء عر�س  واأ�سا�سًا ملا  مبداأً  يعد  ذلك 
واأي�سًا املبداأ الذي ميكننا من م�ساهدة الأفالم. )بريت�سون، 1999: 

. )4
وقد تبني الباحث التعريف االإجرائي التايل للر�شوم املتحركة:
هي ر�سومات ثالثية الأبعاد من�ساأة على احلا�سوب الذي ًيفاد 
من  ن�ستطيع  موؤثرات  وو�سع  الر�سومات  تلك  لتكرار  اإمكانياته  من 
خاللها حتريك تلك الر�سومات ب�رشعة معينة ل تقل عن 12 �سورة 
يف الثانية مع اإرفاق الأ�سوات املنا�سبة لها، وذلك لإيهام امل�ساهد 

باأن تلك الر�سومات تتحرك.

الرحالت امليدانية:

غرفة  احلقيقية خارج  املواقع  بالتعليم يف  تهتم  هي طريقة 
ال�سف. وهي تعرب عن ن�ساط تعليمي/ تعلمي منظم وخمطط له يقوم 
اأهداف تعليمية معدة  اأو املر�سد؛ لتحقيق  به الطلبة باإ�رشاف املعلم 

م�سبقًا.

التحصيل:

ومفاهيم  معارف  من  الطالب  عليه  يح�سل  ما  مقدار  هو 
ومعلومات ُيعرّب عنها بدرجات الختبار الذي يعد بطريقة ميكن من 

خاللها قيا�س امل�ستويات املحددة م�سبقًا.

اإلطار النظري:

من  الكثري  طياته  بني  يحمل  وهو  الع�رشون  القرن  انتهى 
التغريات العلمية والتكنولوجية املتالحقة، فقد كان هذا القرن ع�رش 
تكنولوجية  تطبيقات  من  عنها  جنم  وما  الفيزيائية،  العلوم  �سيادة 
واأ�سبحت  الأر�سية،  الكرة  �سطح  على  الب�رشية  احلياة  �سكل  غريت 
هذه التكنولوجيا مت�سارعة متالحقة تطال جوانب احلياة الع�رشية 
�سواء  العامل  دول  معظم  يف  النائية  القرى  لت�سل  وامتدت  جميعها. 
اأكانت املتقدمة اأم النامية اأم املتخلفة، مما اأدى اإىل ظهور م�سطلح 
الرتبية  على  اأطلق  اإذ  ن�سنعه،  مبا  املت�سلة  التكنولوجية  الرتبية 
اأنها خطة  لها على  التمهينية تعريفًا  اأو  التكنولوجية كلمة املهنية 
مهارات  على  التدريب  من  بداية  ومتطلباته،  املجتمع  اأوامر  لتنفيذ 
العمل،  لقوة  املطلوبة  املهارات  تطوير  بعمليات  ومروراً  التفكري 
وانتهاء بتحقيق اأهداف تنمية الفرد واملجتمع على اعتبار اأن الرتبية 
م�سئولية  واأنها  واملجتمع،  للفرد  اقت�سادية  و�سيلة  التكنولوجية 
اجلامعات واملوؤ�س�سات الرتبوية ملواجهة متطلبات الرتبية الب�رشية. 
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األنظمة لوحدة  العادمة  املياه  معاجلة  نظام  تدريس  في  والرحلة  املتحركة  الرسوم  توظيف  "أثر 
من كتاب التكنولوجيا للصف العاشر 

د. أدهم حسن البعلوجي

)الفرجاين، 1997 :8( .
واأ�سبحت ال�رشورة ملحة علينا –نحن الرتبويني- اإىل ابتكار 
احلا�سوبي  وخا�سة  التقني  التطور  ذلك  من  م�ستفيدة  جديدة  اآليات 
للنهو�س بالعملية التعليمية وتب�سيطها وجعلها اأكرث ت�سويقًا وتفاعاًل 
التي  الو�سائط املتعددة،  التطبيقات  اأهم تلك  مع املتعلم. وكان من 
ا�ستخدام جملة  اأنها  على   )87  :2005 ملوح،  واأبو  )عفانة  يعرفها 
من و�سائط الت�سال، مثل ال�سوت )Audio( ، وال�سورة )Visual( ، اأو 
فيلم فيديو ب�سورة مندجمة ومتكاملة من اأجل حتقيق الفاعلية يف 
التقنية  عملية التدري�س والتعليم، وهذا الندماج بني كافة عنا�رش 
اأو ب�سورة اأو�سح للربامج التي جتمع بني ال�سوت وال�سورة والفيديو 
والر�سم والن�س جلودة عالية. وبكلمة اأخرى فاإن الو�سائط املتعددة 
الثابتة  ال�سورة  على  ت�ستمل  التي  الو�سائط  من  “جمموعة  هي 
حتكم  حتت  جميعها  وتعمل  والن�س  وال�سوت  املتحركة  وال�سورة 
التفاعلية،  البيئة  توافر  اإليها  ي�ساف  واحد  وقت  يف  الآيل  احلا�سب 
املتعددة  الو�سائط  تقنية  يف  الأ�سا�س  العن�رش  التفاعل  يعد  حيث 
وتت�سم تطبيقات الو�سائط املتعددة بالتفاعل، فت�رشي املعلومات يف 
اجتاهني، من الربنامج اإىل امل�ستخدم ومن امل�ستخدم اإىل الربنامج، 
الربامج  لكتابة  و�سيلة  اأقوى  املتعددة  الو�سائط  برامج  تعترب  لذلك 
)املو�سى،  الأفكار.  وتبادل  ا�ستعرا�س  من  متكن  ب�سورة  التعليمية 

.  )87  :2002
كما يعرفها )عيادات، 2004: 206-207( على اأنها: )دمج 
وهذه  تفاعلية،  ت�سعبية  بيئة  لإنتاج  والو�سائط  احلا�سوب  بني  ما 
والفيديو  وال�سوت  والر�سومات  وال�سور  الن�س  على  حتتوي  البيئة 

والتي ترتبط فيما بينها ب�سكل ت�سعبي من خالل الر�سومات(.
وبذلك نرى اأن الو�سائط املتعددة هي اإن�ساء بيئة تفاعلية ما 
واحلركة  وال�سورة  ال�سوت  على  حتتوي  والإن�سان،  احلا�سوب  بني 
ي�سمن  لالإن�سان،  وتفاعلي  �سائق  ب�سكل  لتقدميها  والن�سو�س؛ 

التفاعل يف الجتاهني من احلا�سوب لالإن�سان والعك�س.
اأهمية ا�شتخدام الو�شائط التعليمية املتعددة :

املتعددة،  التعليمية  الو�سائط  من  الق�سوى  الفائدة  ولتحقيق 
ب�سورة  م�سبقًا  املوجودة  املهارات  وتقوية  زيادة  يتطلب  ذلك  فاإن 
اأكرب من اأجل تطوير قدرات جديدة )فتح الرحمن وال�سديق، 2008: 
9( ؛ لذلك لبد من النتباه اإىل العديد من الفوائد ل�ستثمارها جيداً 
الر�سوم  مثل  املتعددة  الو�سائط  على  املعتمدة  الربامج  ت�سميم  عند 

املتحركة. 
واأهم الفوائد التي ميكن اأن ُيوفرها توظيف وا�شتخدام الو�شائط 

التعليمية املتعددة هي: )اإبراهيم، 2002:59�57( 
من . 1 وتقلل  احل�سي،  الإدراكي  للتفكري  ماديًا  اأ�سا�سًا  ُتقدم 

ا�ستخدام التالميذ لألفاظ ل يفهمون معناها
ُتثري اهتمام التالميذ . 2
ُتر�سخ املعلومات يف اأذهان التالميذ.. 3
الن�ساط . 4 اإىل  التالميذ  تدفع  وحيوية  واقعية  خربات  ُتوفر 
الذاتي.
تزيد من ترابط الأفكار يف ذهن التالميذ.. 5
اللغوية عند . 6 الرثوة  زيادة  املعاين وعلى  ُت�ساعد على منو 

التالميذ.
ُتنمى خربات ي�سعب احل�سول عليها بطرق اأخرى، وت�سهم . 7

يف جعل ما يتعلمه التالميذ اأكرث كفاءة وعمقًا وتنوعًا.

استخدامات الوسائط املتعددة :

اإن احلا�سوب لي�س جمرد و�سيط تعليمي مثل اأي و�سيط تعليمي 
اآخر، ولكنه و�سيط ميكن اأن ي�ستمل على و�سائط اأخرى جمتمعة �سويًا، 
توؤديها  التي  الوظائف  بالعديد من  يقوم احلا�سوب  اأن  وعليه ميكن 
قد   – جديدة  بوظائف  القيام  اإىل  بالإ�سافة   – الأخرى  الو�سائط 

ي�سعب حتقيقها باأي اأ�سلوب اآخر. 
باأ�شكال عدة، و منها:  الو�شائط املتعددة باحلا�شوب  ترتبط 

)�شالح، 2002 : �48 47( .
بوا�سطة . 1 حا�سوب  من  اأكرث  ربط  ميكن  ُبعد:  عن  التحكم 

اإذا  واأما  ويندوز،  نظام  مع   Network كروت  باإ�سافة  وذلك  �سبكة 
كارتات  بطريق  بينها  فريبط  بعيدة  الأجهزة  بني  امل�سافات  كانت 
اآلت  امل�ساركة يف  اإمكانية  اإىل  بالإ�سافة   ،Modem الفاك�س مودم 
الطباعة، والتحكم عن بعد مما ي�ساعد على �سهولة ربط املعلومات 
اأو خارجها،  التعلم �سواء كانت املعلومات داخل املدر�سة  اأثناء  يف 
ف�ساًل عن اإنتاج املواد التعليمية )مطبوعات اأو �سفافيات،...الخ( من 
اأي مكان فيه التعلم، وبالتايل فاإن �سهولة الت�سال بهذا ال�سكل ميكن 
اأهدافنا  التعليمية مبا يحقق معظم  العملية  اإىل طفرة يف  يوؤدي  اأن 

التعليمية.
ال�شوتيات واحلا�شوب: ُت�ساف )�سماعات( متكن من �سماع . 2

لل�سخ�س  ال�سوتية  النربات  وُت�سمع  احلا�سوب،  خالل  من  ال�سوت 
املتكلم كما يفعل امل�سجل العادي.

الر�شومات املتحركة: ميكن عمل ر�سوم متحركة، وحتويل . 3
�سورة اإىل �سورة اأخرى، و ي�سمى بـ Morph، وذلك بوا�سطة ا�ستخدام 
اإمكانيات  ا�ستخدام  عن  ف�ساًل   3D-Studio مثل  الربامج  بع�س 
الفيديو، والعر�س اجلماعي على �سا�سة كبرية ليفيد منها عدد كبري 

من الطالب يف املواقف التعليمية التي ت�ستلزم ذلك.
تطبيقات  اأهم  من  هي  املتحركة  الر�سوم  اأن  نلحظ  هنا  ومن 
لدى  املحببة  التعليمية  الأمناط  من  تعّد  التي  املتعددة  الو�سائط 
املتعلم، والتي يجب على الرتبويني النتباه اإليها وت�سجيع ا�ستخدام 

تلك الطريقة باأ�سكالها كافة.
معايري ت�سميم وعر�س الر�سوم املتحركة: )زين الدين، 2010 

 )29 :
اأن يتاح للطالب التحكم يف عر�س الر�سوم. . 1
تخزينية . 2 مب�ساحة  الو�سوح  املتحركة  ال�سورة  حتقق  اأن 

قليلة.
على . 3 نف�سه  الوقت  يف  للر�سوم  فيديو  لقطتي  جمع  عدم 
ال�سا�سة.
األ تثري الر�سوم املتحركة انتباه املتعلم نحو ال�سكل دون . 4

امل�سمون. 
جتنب الت�سوير من منظور غري ماألوف. . 5
اإذا لزم . 6 ا�ستخدام ال�رشعة الطبيعية يف عر�س اللقطات اإل 
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الأمر لتاأثريات خا�سة. 
عدم ا�ستخدام املر�سحات اللونية؛ لأنها تغري من الدرجات . 7

الطبيعية لالألوان. 
الر�سوم املتحركة مثل. 8 القيا�سية مللفات  ال�سيغ  ا�ستخدام 

.gif

خيال  اإىل  املتحركة  الر�سوم  اأفالم  )تتوجه  اأنه  فاملالحظ 
الطفل وتداعب حبه لالألوان واحلركة واملفارقات املده�سة، فهي له 
عامٌل �سحرٌي يجعله يف اآفاق رائعة وممتعة، وتقدم الر�سوم املتحركة 
الأكرث �سهرة مثل: ر�سوم "والت ديزين" و�سواها للطفل يف دول العامل 
والإجناز  التفوق  على  تركز  التي  الغربية  املجتمعات  قيم  النامي 
الفردي على ح�ساب قيمة اجلماعة، كما اأنها تقدم جمتمعات مثالية 
لتقوم على منطق ال�ستهالك، فالبطل دائمًا فردي يف اأفالم الر�سوم 

املتحركة( )خليل، 1996 :42( .

إجيابيات الرسوم املتحركة :

الأطفال،  �سخ�سية  وبناء  تكوين  يف  ت�سهم  املتحركة  الر�سوم 
ها تقـدم للمتعلم املعلومات على �سكل ق�س�س جذابة، اأو حكايات  لأَنّ
وتاأتي  اإليها،  يتطلع  كان  التي  الأماكن  يف  اأحداثها  جتري  مثرية 
جاذبية الر�سوم املتحركة من حركتها احلية التي تـ�ستمد عنا�رشها 
التعبري.  بحريـة  تتميـز  و  والنبـات،  واحليـوان  الإنـ�سان  واقـع  من 

)املومني ودولت وال�سلول، 2011: 651( 
من  فيها  ملا  الطفل  قلب  اإىل  قريبة  املتحركة  الر�سوم  وتعد 
خيال وحتريك لكل ما هو جامد وثابت، وميكننا من خاللها تقدمي 

كل ما هو قيم بالن�شبة للطفل، فتقدم مثالً:
1 . :2015 )بالعبيد،  بينت  فقد  الدينية:  واملفاهيم  القيم 

75( اأنه من ال�رشوري العتماد على الق�س�س الإ�سالمية والتاريخ 
غر�س  اأجل  من  لالأطفال  املتحركة  الر�سوم  ت�سميم  عند  الإ�سالمي 
القيم واملبادئ واملفاهيم الدينية ال�سحيحة لدى اأبنائنا؛ لتثقيفهم 
وتاأديبهم وفقًا لديننا، وملا تتمتع به الق�سة والر�سوم املتحركة من 

طريقة جذب لنتباه الطفل واهتماماته.
الت�سالية . 2 والرموز  الإيحاءات  ترتبط  الثقايف:  االنتماء 

وتكرار  الثقايف،  التغيري  مبدى  املتحركة  الر�سوم  يف  املوجودة 
تعزيزها  املراد  للجوانب  التخيل  الطفل  عند  ينمي  فيها  امل�ساهد 

وتنميتها )عبندة، 2013: 13( .
وم�سل�سالت . 3 املتحركة  الر�سوم  اأفالم  التعليمية:  الناحية 

التفكري  تغر�س  اأن  �ساأنها  من  اإيجابي،  ب�سكل  اأعدت  اإذا  الأطفال، 
اأذهان الأطفال، وت�ساعدهم يف حل م�سكالتهم، فاأبطال  العلمي يف 
يف  �سيما  ل  التعّلم،  على  ي�ساعدون  لالأطفال،  املحببة  الأفالم  تلك 
الق�س�س اخليالية العلمية، مثل خمترب نينا التي تبثها قناة »براعم«. 
العلمية احلديثة والتدريب  وكثرياً ما ت�ساعد على ا�ستخدام الأجهزة 
عليها، وت�سجيعهم على الهتمام بالتكنولوجيا التي غدت �سمة هذا 

الع�رش. )اجليالين، 2011 : 15( .
تعلم االأخالق والقيم لالأطفال، من خالل توازن قوى اخلري . 4

وال�رش يف العامل، فهم ي�سمعون لكي يحققوا لأنف�سهم ال�سعور بالأمن 
الذي يتوقون اإليه دائمًا )عثمان، د.ت: 21( .

وحب . 5 ال�ستك�ساف  وخا�سة  احتياجاته  من  العديد  تلبي 

كل  مع  جديد  هو  ما  واكت�ساف  وامل�سابقة،  واملناف�سة  ال�ستطالع، 
للنجاح  يطمح  فتجعله  املتحركة،  الر�سوم  مع  وتعامل  م�ساهدة 

والفوز )عبد اجلواد، 2006: 121( .
ل . 6 التي  الأطفال  �سحكة  نن�سى  ل  الرتفيهي:  اجلانب 

ت�ساهيها �سحكة وهم ي�ساهدون فيلم الر�سوم املتحركة، فهي اأحب 
متعة لدي الأطفال يف كل بالد العامل، وهي املن�سط خليالهم، وهي 
تفريغ ال�سحنة املدخرة لديهم، واإن فيلم الر�سوم املتحركة ي�سهم يف 

بناء وتعليم وترفيه اأطفالنا )حنفي، 1982 :20( .
يف . 7 يفتقدها  التي  الف�سيحة  العربية  اللغة  الطفل  اإك�ساب 

اللغة هي  اأن  ال�سليم، ومبا  النطق  حميطه الأ�رشي مما ي�ساعده على 
الأداة الأوىل للنمو املعريف فيمكن القول اإن الر�سوم املتحركة ت�سهم 

يف ذلك. )ال�سهري، 2011: 89( 
تنمي خيال الطفل، وتغذي قدراته اإذ تنتقل به ىاإىل عوامل . 8

جديدة مل تكن تخطر ببال، وجتعله يت�سلق اجلبال وي�سعد الف�ساء، 
مبتكرة  باأ�ساليب  تعرِّفه  كما  الوحو�س،  وي�سامر  الأحرا�س،  ويقتحم 

متعددة يف التفكري وال�سلوك )مينا،1994: 2( .
اإثراء  يف  اأثراً  لها  اأن  نعتقد  التي  التعليمية  الو�سائل  ومن 
اأقوى  من  تعد  التي  امليدانية  التعليمية  الرحالت  التعليمية  العملية 
جو  من  تنقلهم  فهي  الطالب،  حياة  يف  تاأثرياً  التعليمية  الو�سائل 
طبيعتها،  على  احلقائق  م�ساهدة  اإىل  املجرد  الرمزي  الأ�سلوب 
يعجز  ب�سكل  فيهم  عنا�رشها  وتبث  الإدراك،  عملية  فيهم  فتقوي 
عنه الكالم وال�رشح، كما اأن يف الرحالت تغيرياً للجو املدر�سي من 
ي�سادفه  ي�سيطران على جوها، ومما  اللذان  واملرح  النطالق  حيث 
الطالب من اأمور جديدة يف الرحلة، كالعتماد على النف�س، وم�ساعدة 
غريه  من الطالب، الأمر الذي ينمي �سخ�سيته ويخلق عنده ال�سعور 

بامل�سوؤولية.

الرحلة املدرسية التعليمية: 

جماعي  ب�سكل  املدر�سة  من  الطالب  خروج  باأنها  وُتعرف 
منظم لتحقيق هدف تعليمي مرتبط باملنهج الدرا�سي املقرر وخمطط 
الرحلة  اأن:  اإىل  نخل�س  ال�سابق  التعريف  خالل  ومن  قبل،  من  له 
التعليمية امليدانية يجب اأن تبنى على هدف تعليمي وحتقق اأبعاده 
بها  التي يق�سد  املدر�سية  الرحلة  بذلك تختلف عن  املختلفة، وهي 
من  املرجوة  التعليمية  ولالإفادة  الربيء.  واللهو  واملتعة  الرتويح 
الرحالت التعليمية يجب اأن ت�ستهدف كل رحلة غر�سًا حمدداً يربطها 
اأن  على  ال�سابق،  التعريف  من  وا�سح  هو  كما  الدرا�سية،  باملناهج 
النظم  للبيئة، واأن تو�سع لها  العلمية  الدرا�سة  يكون رائدها حتقيق 
www. م�سرتك.  لكل  الق�سوى  التعليمية  بالإفادة  الكفيلة  الدقيقة 

drmosad.com )بتاريخ 2007-7-7( .

حّث النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- اأمته على طلب العلم و بني 
لها مكانة طالب العلم. وحّث على الرحالت التعليمية القراآن الكرمي 
ًة َفَلْوال َنَفَر ِمْن ُكلِّ  يف قوله تعاىل: {َوَما َكاَن امْلُوؤِْمُنوَن ِلَيْنِفرُوا َكافَّ
َرَجُعوا  اإَِذا  َقْوَمُهْم  َوِلُيْنِذُروا  الدِّيِن  يِف  ُهوا  ِلَيَتَفقَّ َطاِئَفٌة  ِمْنُهْم  ِفْرَقٍة 

ُهْم َيْحَذُروَن} )التوبة:122( . اإَِلْيِهْم َلَعلَّ
و قد ذكر القراآن الكرمي بع�ض املواقف من الرحالت التعليمية 

وهي:
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من كتاب التكنولوجيا للصف العاشر 

د. أدهم حسن البعلوجي

رحلة مو�سى -عليه ال�سالم- مع العبد ال�سالح اخل�رش.  ♦
ق�سة اإ�رشاء النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- مليئة بالأخبار  ♦

ِمَن  َلْيالً  ِبَعْبِدِه  اأَ�رْشَى  ِذي  الَّ العظيمة قال تعاىل {�ُشْبَحاَن  العملية 
ِمْن  َيُه  ِلُنِ َحْوَلُه  َباَرْكَنا  ِذي  الَّ ااْلأَْق�َشى  امْلَ�ْشِجِد  اإَِل  َراِم  احْلَ امْلَ�ْشِجِد 

ري} الإ�رشاء: )1(  ِميُع اْلَب�شِ ُه ُهَو ال�شَّ اآَياِتَنا اإِنَّ
بتاريخ   www.mohtrev.com( التعليمية:  الرحالت  اأق�شام 

 ) 2007�7�7
تنق�شم الرحالت التعليمية اإل ق�شمني:

ما . 1 الرحالت  فمن  عام:  ب�شكل  للطالب  املفيدة  الرحالت 
يفيد الطالب يف م�سريته التعليمية، كاإقامة رحلة تتعلق مبقرر ما.

الرحالت الرتفيهية: اإن الرحالت الرتفيهية يف هذا الواقع . 2
ل حتمل يف طياتها هدفًا تعليميًا وا�سحًا. 

اأهمية الرحالت العلمية: )اللوغاين، 2008: 122( 
جزء مكمل للمنهج وو�سيلة ناجحة من و�سائل التعلم. ♦
املواقع  ♦ يف  التعليم  على  يركز  هادف  تعليمي  ن�ساط 

احلقيقية.
تنمي حب التعاون. ♦
توفر خربات تعلمية مبا�رشة وحتقق تعلمًا فعاًل. ♦
تعرفهم بالبيئة املحلية واملحافظة عليها.  ♦
تقّوي التفاعل بني الطلبة واملجتمع. ♦
تثري التفكري يف م�سكالت عملية وعلمية وبيئية. ♦
تعزز اجلانب العملي يف املنهج. ♦
تنمي اجتاهات اإيجابية للدرا�سة. ♦
تك�سب املتعلم خربات نافعة من خالل امل�ساهدة وكتابة  ♦

التقارير.
تثري حب الكت�ساف. ♦
تعود املتعلم على النظام وحتمل امل�سئولية. ♦
توفر خربات تعليمية مبا�رشة وحتقق تعلمًا فعاًل. ♦

الدراسات السابقة
تناولت  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  على  الطالع  خالل  من 
الدرا�سات  تلك  من  بع�سًا  الباحث  وجد  املتحركة  الر�سوم  مو�سوع 
التي تناولت تاأثري الر�سوم املتحركة على تنمية قدرات الطلبة لكن 
مل يجد درا�سات تناولت ا�ستخدام الر�سوم املتحركة والرحلة كما يف 

درا�سته..
الدور  حتديد  اإىل  الدرا�سة  هدفت   :)1998 احل�شن،  )اأبو  درا�سة 
اأن تلعبه الر�سوم املتحركة يف تنمية اجلوانب املعرفية  الذي ميكن 
الطفولة  مرحلة  يف  للطفل  مالئمتها  مدى  عن  والك�سف  للطفل، 
امل�سح  منهج  الدرا�سة  وا�ستخدمت  املعرفية،  الناحية  من  الو�سطى 
للعينة يف اختيار العينة التحليلية وامليدانية، وقد مت حتليل جميع 
اأ�سكال الر�سوم املتحركة، وذلك با�ستخدام �سحيفة حتليل امل�سمون، 
على  حتتوي  واحلربية  البولي�سية  املو�سوعات  اأن  النتائج  واأظهرت 

كثري من ال�سلوكيات التي ميكن اأن توؤثر �سلبًا على الطفل وت�ستخدم 
العدوان  من  تزيد  واأنها  اجليدة،  القيم  وت�سوير  لعر�س  طرقًا جافة 
على املدى الطويل فتوؤدي اإىل الفهم غري ال�سحيح للواقع الجتماعي 

اخلا�س بالطفل.
1999(: هدفت الدرا�سة اإىل التعرف على  الكايف،  )عبد  درا�سة 
التي تعر�سها  الر�سوم املتحركة  الثقافية يف  مدى وجود احلاجات 
عنيت  التي  الدرا�سات  اأن  اإىل  نتائجها  واأ�سارت  العربية،  القنوات 
للطفل  الثقافية  احلاجات  اأن  على  اأجمعت  الطفل  بحوث  بتحليل 
العربي مل تنل الهتمام املتوقع من البحث يف جمال الطفولة. واأن 
ثقافة الطفل ل تزال حتتاج اإىل مزيد من العناية، واأن اأغلب البحوث 
للطفل  ثقافية  بو�سائط  اهتمت  الأطفال  اأدب  بتحليل  اهتمت  التي 
اخلا�سة  الدرا�سات  من   )%  1.8( ن�سبة  بلغت  للغاية  قليلة  العربي 
%( من قاعدة  بالطفل يف م�رش، وجاءت هذه النقطة بن�سبة )8.2 

معلومات املجل�س العربي للطفولة والتنمية.
 :  )Betrancourt, 2002 Tversky & Morrison  &( درا�سة 
اإىل التعرف على مدى فاعلية الر�سوم املتحركة يف  الدرا�سة  هدفت 
التدري�س، ومدى قدرتها على تنمية الفهم والتحليل وال�ستنتاج لدى 
فقاموا  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الباحثون  وا�ستخدم  الأطفال. 
بتحليل العديد من اأفالم الر�سوم املتحركة التي لها اأهداف تعليمية، 
اإىل  وقد خل�سوا  لها،  امل�ساهدين  الأطفال  على  اأثرها  مدى  ودرا�سة 
النتائج التالية: اأن العناية بت�سميم الر�سوم املتحركة لها دور كبري 
واأن  الر�سوم مع حمتواها،  �سكل  اأهدافها، وكذلك تطابق  يف حتقيق 
ال�رشعة  ذات  والر�سوم  املعقدة،  الر�سوم  اأف�سل من  املب�سطة  الر�سوم 
تلك  ت�سل�سل  واأخرياً  العر�س،  �رشيعة  الر�سوم  من  اأف�سل  املنا�سبة 
لدى  متكاماًل  مفهومًا  لتكون  بع�سا  ببع�سها  وارتباطها  الر�سوم 

الطفل.
على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت   :)2006 )الطوخي،  درا�سة 
الأطفال  قنوات  يف  الأطفال  لربامج  الطفل  تعر�س  بني  العالقة 
العربية واكت�سابهم للمفاهيم العلمية، وانتمت الدرا�سة اإىل الدرا�سات 
التي  الأطفال  برامج  لعينة من  امل�سح(  الو�سفية  م�ستخدمة )منهج 
الأ�سا�سية  واخل�سائ�س  ال�سمات  على  للتعرف  علمية  مفاهيم  تقدم 
لأفراد العينة يف عالقتهم بربامج الأطفال املقدمة يف قنوات الأطفال 
العربية. ومتثلت عينة الدرا�سة امليدانية يف الأطفال )ذكور – واإناث( 
ممن ي�ساهدون قنوات الأطفال العربية ممن ترتاوح اأعمارهم بني 9 
: 12 �سنة، وذلك خالل الفرتة من 15 نوفمرب اإىل 15 دي�سمرب خالل 
مدينة  من  وطفلًة  طفاًل   260 عددهم  وجاء   2006 الدرا�سي  العام 
م�سمون  حتليل  �سحيفة  هما  اأداتني  الباحث  وا�ستخدم  القاهرة، 
برامج الأطفال، وا�ستبانة املقابلة، وقد اأظهرت النتائج اأن الأطفال 
الأطفال  برامج  من  املكت�سبة  العلمية  املفاهيم  حول  يتحدثون 
املدر�سون،  واجلريان،  الأ�سدقاء  الأ�رشة،  ال�سخ�سيات:  بع�س  مع 
من  املقدمة  براجمهم  يف  الأطفال  م�ساركة  جاءت  وقد  والأقارب، 

قنواتهم العربية من خالل الر�سائل عرب الربيد الإلكرتوين.
بينت النتائج اإدراك الأطفال لواقعية امل�سمون املقدم من  �

قنواتهم العربية.
من  � براجمهم  يف  الأطفال  م�ساركة  ارتفاع  النتائج  بينت 

خالل الت�سال بالإنرتنت.
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اأظهرت النتائج اأن اإنتاج برامج الأطفال التي تقدم مفاهيم  �
علمية كان اإنتاجًا اأجنبيًا ثم اإنتاجًا حمليًا.

املعرو�سة،  � للمادة  امل�ساحبة  ال�سور  اأن  النتائج  بينت 
جاءت اأكرث الأ�سكال الفنية ا�ستخدامًا يف برامج الأطفال.

)Williamson & Abraham, 2006( : هدفت الدرا�سة  درا�سة 
اإىل الك�سف عن تاأثري الر�سوم املتحركة بالكمبيوتر على الت�سورات 
العقلية للطبيعة اجلزيئية للمادة لدى طالب اجلامعات، مت ا�ستخدام 
 A Particulate Nature of Matter Evaluation Test,( اختبار التقييم
فهمهم  وبالتايل  الطالب،  ت�سورات  طبيعة  لتحديد  اأداة   )PNMET

للمفاهيم الكيميائية املطلوب درا�ستها، مت تق�سيم الطلبة ملجموعتني 
باملحا�رشات  ال�سابطة  املجموعة  فدر�ست  وجتريبية(،  )�سابطة 
با�ستخدام  املتحركة  الر�سوم  فدر�ست  التجريبية  اأما  العادية، 
اإىل  الدرا�سة  فخل�ست  املجموعتني،  بني  املقارنة  ومتت  الكمبيوتر، 
تفوق املجموعة التجريبية على املجموعة ال�سابطة من حيث تكوين 

ت�سورات عقلية اأف�سل للطبيعة اجلزيئية للمادة الكيميائية.
درا�سة )قربان: 2012(: هدفت الدرا�سة اإىل الك�سف عن فاعلية 
املفاهيم  بع�س  تنمية  فـي  املتحركة  الر�سوم  ق�س�س  ا�ستخدام 
العلمية والقيم الجتماعية لأطفال الرو�سة يف مدينة مكة املكرمة.

 منهج الدرا�شة:
تـ�سميم  علـى  القـائم  التجريبـي  �سبه  املنهج  الدرا�سة  اتبعت 

املجمـوعتني املتكافئتني: التجريبية وال�سابطة.
 جمتمع وعينة الدرا�شة:

مـ�ستوى  فـي  الرو�سـة  اأطفـال  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
العينة  واختريت  املكرمة،  مكة  مبدينة  الثاين(  )امل�ستوى  التمهيدي 
الق�سدية  بالطريقة  اختيارهم  مت  طفاًل   )50( بواقع  بينهم  من 
جممـوعتني،  على  بالت�ساوي  توزيعهم  ومت  العا�رشة،  الرو�سة  من 

اإحداهما جتريبية والأخرى �سابطة.
 االأدوات:

بناوؤه  مت  م�سور  حت�سيلي  اختبار  يف  الدرا�سة  اأداة  متثلت 
التي  املتحركة  الر�سوم  اأفالم  واأهداف  حمتـوى  علـى  اعتمـاداً 
�سممتها الباحثة لغر�س الدرا�سة، وهي اأربعة اأفالم، ميثل كل فيلم 
القيم الجتماعية،  العلمية وتنمية  ق�سة تركز على تنمية املفاهيم 
الإح�سائية  الفروق  عن  والك�سف  البيانات  لتحيل  ا�ستخدمت  وقد 

جمموعـة مـن الأ�ساليب الإح�سائية، منها:
لعينتني   )T( واختبار  م�ستقلتني،  لعينتني   )T( اختبار 
مـرتبطتني، ومربع اإيتا اأو حجم التاأثري )Effect Size(، وقد تو�سلت 

الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج، كان اأبرزها:
التجريبية . 1 املجموعتني  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود 

والقيم  العلمية  املفاهيم  مل�ستوى  البعـدي  القيا�س  يف  وال�سابطة 
املجموعة  ل�سالح  معًا  وللمجالني  حدة  على  كٌل  الجتماعية 
يف  املتحركة  الر�سوم  ق�س�س  فاعلية  يعني  الذي  الأمر  التجريبية، 

تنمية املفاهيم العلمية والقيم الجتماعية.
 وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني القيا�سني القبلي والبعدي . 2

الجتماعية  القيم  تنمية  مل�ستويي  التجريبية  املجموعة  ل�سالح 
التح�سيلي،  لالختبار  الكلية  الدرجة  يف  وكذلك  العلمية  واملفاهيم 

التدري�س  فاعلية  على  يدل  مما  البعدي  القيا�س  ل�سالح  وذلـك 
با�ستخدام ق�س�س الر�سوم املتحركة.

 التو�شيات:
قدمت الباحثة بع�ض التو�شيات، ومنها:

ل�ستخدام . 1 واملعلمات  الأطفال  ريا�س  م�رشفات  تبني 
اأفالم الر�سوم املتحركة كاأحد م�سادر التعلم يف ريا�س الأطفال.

الأطفال من قبل وزارة . 2 حفز جلان تطوير مناهج ريا�س 
الرتبية والتعليم لإنتاج وت�سميم ر�سوم متحركة للمناهج التعليمية، 
التي  الأخرى  الرتبويـة  اجلوانـب  وبعـ�س  واملفاهيم  القيم  تت�سمن 

ي�سملها املقرر، واإتاحتها للمعلمات ل�ستخدامها يف التدري�س.
اأهم  تناول  اإىل  الدرا�سة  هدفت   :)2012 اأحمد:  )�شيد  درا�سة 
الر�سوم  وهي  الأطفال  لدى  املعرفة  ت�سكيل  يف  املوؤثرة  العوامل 
املتحركة، فقد كان الهدف الرئي�س من البحث توظيف عالقة الر�سوم 
املتحركة باجلوانب املعرفية ب�سكل اإيجابي يفيد منه الأطفال، كذلك 
الر�سوم  جمال  يف  ال�سابقة  الباحثني  درا�سات  على  الدرا�سة  اطلعت 
طريقتها  يف  وتختلف  الدرا�سة،  اأ�س�س  مع  تتفق  التي  املتحركة 
ومنهجه  البحث  م�سار  حتديد  على  الباحثة  �ساعد  مما  واجتاهاتها 
اأولها  بحثية  اأدوات  وا�ستخدمت ثالث  الو�سفي،  امل�سحي  التاريخي 
الطفولة  لأطفال  العمدية  العينة  طريقة  ا�ستخدم  الذي  ال�ستبيان 
املتاأخرة واأولياء اأمورهم، وثانيًا املقابلة مع �سناع وجنوم الر�سوم 
املتحركة، ومن هنا فتحت اأبواب الأداة الثالثة وهي املالحظة حيث 
مت التو�سل اإىل اأهم نتيجة وهي اأن الر�سوم املتحركة لها اأثر اإيجابي 
والذاكرة  الإدراك  وهي  عدة،  نواٍح  من  الأطفال  معرفة  على  و�سلبي 
والنتباه واللغة. وتو�سي الباحثة ب�رشورة توعية الأبناء اأن الر�سوم 
و�سائل  كل  ولي�ست  املعرفة،  اكت�ساب  و�سائل  اإحدى  هي  املتحركة 
املعرفة، وتوجيههم اإىل تنوع الأن�سطة، وم�سادر اكت�ساب املعلومات 
من  والقراءة  والرحالت  امل�سجد  من  ال�سحيحة  والقيم  ال�سحيحة، 

الكتب والق�س�س النافعة.
الدرا�سة  هذه  هدفت   :)Islam and Others, 2014( درا�سة 
الر�سوم  على  تعتمد  التي  املرئية  التعليمية  املواد  تاأثري  درا�سة  اإىل 
اإحدى  يف  اجلديدة  املهارات  اأو  املعرفة  اكت�ساب  على  املتحركة 
من  ال�سم�سي(  )النظام  ملو�سوع  دكا  مدينة  يف  البتدائية  املدار�س 
خالل جمموعتني من الطلبة، در�ست املجموعة الأوىل طريق النظام 
املواد  خالل  من  در�ست  فقد  التجريبية  املجموعة  اأما  التقليدي، 
التعليمية املرئية، ومنها الر�سوم املتحركة، واأظهرت النتائج تفوق 
اكت�ساب  ال�سابطة يف قدرة الطالب على  التجريبية على  املجموعة 
املعارف واملهارات، كذلك ا�ستجابتهم واإدراكهم للتفاعل يف املادة 

التفاعلية املعرو�سة.
فاعلية  درا�سة  اإىل  الدرا�سة  هدفت   )2014 )الهذيل،  درا�سة 
الأ�سكال  مفاهيم  تنمية  يف  املبا�رش  والتفاعل  املتحركة  الر�سوم 
لدى  الجتماعية  الثقافية  فيجوت�سكي  نظرية  وفق  الهند�سية 
التجريبي  �سبه  املنهج  الباحثة  وا�ستخدمت  املدر�سة،  قبل  الأطفال 
التجريبية  املجموعة  جتريبيتني،  جمموعتني  ت�سميم  على  القائم 
من  املبا�رش  والتفاعل  املتحركة  الر�سوم  عليها  )عر�ست  الأوىل 
خالل الأن�سطة امل�ساحبة(، واملجموعة التجريبية الثانية )عر�ست 
للبحث  الق�سدية  العينة  وتكونت  فقط(،  املتحركة  الر�سوم  عليها 
من )40( طفاًل مت ا�ستخدام طريقتني وهي: الر�سوم املتحركة التي 
تقدم مفاهيم الأ�سكال الهند�سية الثنائية والثالثية الأبعاد، واأن�سطة 
لأن�سطة  املالحظة  بطاقة  هما:  اأداتني  وكذلك  املبا�رش،  التفاعل 
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األنظمة لوحدة  العادمة  املياه  معاجلة  نظام  تدريس  في  والرحلة  املتحركة  الرسوم  توظيف  "أثر 
من كتاب التكنولوجيا للصف العاشر 

د. أدهم حسن البعلوجي

حتليل  ومت  الهند�سية،  الأ�سكال  مفاهيم  واختبار  املبا�رش،  التفاعل 
مرتبطتني  لعينتني   )T-Test( اختبار  با�ستخدام  كميًا  البيانات 
وعينتني م�ستقلتني، وكيفيًا بح�ساب التكرار والن�سبة املئوية لرتميز 
خالل  من  الأوىل  التجريبية  للمجموعة  الكيفي  التحليل  جمموعات 
البحث  وتو�شل  التفاعل املبا�رش،  الفيديو لأن�سطة  حتليل ت�سجيالت 

اإل النتائج التالية: 
املجموعتني . 1 اأطفال  فروق بني متو�سطات درجات  وجود 

التجريبيتني يف التطبيق القبلي والبعدي لكل من مفاهيم الأ�سكال 
الهند�سية ثنائية الأبعاد، ومفاهيم الأ�سكال الهند�سية ثالثية الأبعاد 

ل�سالح التطبيق البعدي.
اأطفال . 2 درجات  متو�سطات  بني  فروق  وجود  عدم 

مفاهيم  من  لكل  البعدي  التطبيق  يف  التجريبيتني  املجموعتني 
الهند�سية  الأ�سكال  ومفاهيم  الأبعاد،  ثنائية  الهند�سية  الأ�سكال 
بني  فروق  وجود  عدم  اأن  الكيفي  التحليل  بني  وقد  الأبعاد.  ثالثية 
املعلمة  بني  اجتماعي  تفاعل  وجود  عدم  اإىل  يرجع  املجموعتني 
الأدوات،  مع  الطفل  تفاعل  جانب  اإىل  املطلوب  بالعمق  والأطفال 
واأو�ست الدرا�سة بت�سمني ر�سوم متحركة تعليمية تعمق فهم الطفل 

للمفاهيم الريا�سية.
التحقق  اإىل  احلالية  الدرا�سة  هدفت   :)2015 )القالف،  درا�سة 
للطفل  الإبداعية  القدرات  على  املتحركة  الر�سوم  خمتارات  اأثر  من 
)20( طفال من  الدرا�سة  عينة  و�سملت  الأ�سالة،  املرونة،  )الطالقة، 
اأطفال الرو�سة، ممن ترتاوح اأعمارهم بني )5 - 6 �سنوات(، مق�سمني 
اأطفال( جمموعة  اأطفال( جمموعة جتريبية، )10  ملجموعتني )10 
الدرا�سة  اأدوات  وتكونت  التجريبي،  �سبه  املنهج  وا�ستخدم  �سابطة، 
الأطفال املوهوبني )للجغيمان وعبد احلميد(  من قائمة خ�سائ�س 
الرو�سة  لطفل  الإبداعي  التفكري  واختبار  الأطفال؛  عن  للك�سف 
الإح�سائية  املعاجلة  وبعد  وبعدي،  قبلي  كتطبيق  )للم�رشيف( 
واختبار  املعياري  والنحراف  احل�سابي  )املتو�سط  با�ستخدام 
وتني  مان  واختبار  املرتبطة  للعينات   )WilcoXon( ولكوك�سون 
اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  لتبني  النتائج  جاءت   ،)Man-Whitny(
املجموعة  ل�سالح  اإح�سائيا  دالة  وفروق  البعدي؛  الختبار  ل�سالح 
الر�سوم املتحركة يف تنمية  اأثر خمتارات  اإىل  التجريبية، مما ي�سري 
ريا�س  مرحلة  يف  املوهوبني  الأطفال  لدى  الإبداعية  القدرات 

الأطفال.
التعليق على الدراسات السابقة :

الهذيل،  ♦ احل�سن،  )اأبو  ال�سابقة  الدرا�سات  بع�س  اأ�سارت 
املتحركة  الر�سوم  اأثر  اإىل   ،)Tversky, Islam �سيداأحمد،  قربان، 
وهذا  املعرفية،  قدراتهم  وتنمية  الطلبة  حت�سيل  على  الإيجابي 

يتوافق مع ما اأكدته درا�ستنا 
للحاجات  ♦ املتحركة  للر�سوم  جيد  ا�ستخدام  عدم  هناك 

الثقافية لأطفالنا، كما اأ�سارت بذلك درا�سة )عبد الكايف( .
درا�سات ركزت على تنمية التفكري الإبداعي لدى الأطفال  ♦

النتيجة  وهذه  )القالف(،  درا�سة  مثل  املتحركة  الر�سوم  با�ستخدام 
يف  املتحركة  للر�سوم  ا�ستخدامنا  ومربرات  توجهنا  مع  تتوافق 

التدري�س.
 ذكرت درا�سة )Abraham & Williamson( تاأثري الر�سوم  ♦

املتحركة الإيجابي على بناء الت�سورات العقلية لدى الطلبة، وهو من 
اأهم املربرات التي �سعت درا�ستنا اإىل حتقيقه بربط الطلبة ببيئتهم.

لأفالم الر�سوم املتحركة اإيجابيات تتمثل يف )املعلومات  ♦
واملعارف والعلوم، عادات وقيم اإيجابية واخليال اخل�سب( كما يف 

درا�سة )ال�سيد( .
لالأطفال  املوجهة  املتحركة  الر�سوم  اأفالم  ت�سبح  وعليه 
وبناء  الطلبة  حت�سيل  على  التاأثري  خاللها  من  ن�ستطيع  ثرية  مادة 
ت�سوراتهم العقلية وتنمية قدراتهم العقلية اإن اأح�سنا ت�سميم وتقدمي 

تلك الر�سوم مبا يخدم اأهدافنا الرتبوية وثقافتنا وقيمنا.
واتفقت درا�شتنا مع الدرا�شات ال�شابقة يف اأنها :

ركزت على تاأثري الر�سوم املتحركة على الأطفال ومدى حاجة 
الأطفال اإىل التعلم بالر�سوم املتحركة.

إجراءات الدراسة
للدرا�سة،  التنفيذية  لالإجراءات  عر�سًا  اجلزء  هذا  يتناول 
وكذلك  الدرا�سة،  ملنهج  و�سفًا  يتناول  الف�سل  هذا  فاإن  وبالتايل 

املعاجلات الإح�سائية امل�ستخدمة لختيار اأ�سئلة الدرا�سة.
أوال : منهج الدراسة:

ملا كان الهدف من الدرا�سة هو بناء برنامج مقرتح بالر�سوم 
العادمة من وحدة الأنظمة  املتحركة لتدري�س نظام معاجلة املياه 
ا�شتخدمت  فقد  الأ�سا�سي،  العا�رش  لل�سف  التكنولوجيا  كتاب  يف 

الدرا�شة منهجني هما:
املنهج البنائي: ●

نظام  لتدري�س  املتحركة  بالر�سوم  املقرتح  الربنامج  لبناء 
التكنولوجيا  كتاب  يف  الأنظمة  وحدة  من  العادمة  املياه  معاجلة 
لل�سف العا�رش الأ�سا�سي، ويعرف )الأغا،2001: 22( املنهج البنائي 
يكن  مل  جديد،  تربوي  معريف  هيكل  لإيجاد  منظمة  خطوات  باأنه 
معروفًا بالكيفية نف�سها يتعلق با�ستخدامات م�ستقبلية، ويتواءم مع 
الظروف املتوقعة والمكانات الواقعية، يفاد منها لتحقيق الأهداف.

املنهج التجريبي: ●
من  )املكونة  الدرا�سة  عينة  على  املقرتح  الربنامج  لتجريب 
با�ستخدام  در�ست  الأوىل  التجريبية  املجموعة  جمموعات  ثالث 
التجريبية  املجموعة  اأما  املتحركة،  بالر�سوم  حمو�سب  برنامج 
الثانية فدر�ست بطريقة الرحلة التعليمية، واملجموعة الثالثة در�ست 
بالطريقة العتيادية(، وطبق اختبار قبلي وبعدي على املجموعات 
الثالثة، وذلك للوقوف على مدى اأثر الربنامج والرحلة التعليمية على 
التجريبي  املنهج   )359  ،2000 )ملحم،  ويعرف  الطلبة،  حت�سيل 
كذلك  العلمية،  بالطريقة  امل�سكالت  حلل  البحث  مناهج  اأقرب  باأنه 
والعوامل  املتغريات  جميع  يف  للتحكم  حماولة  عن  التجريب  يعرب 
وتطويعه  بتغيريه  الباحث  يقوم  واحد  متغري  با�ستثناء  الأ�سا�سية 

بهدف حتديد وقيا�س تاأثريه يف العملية.
ثانيا: عينة الدراسة :

مت اختيار عينة الدرا�سة بطريقة ع�سوائية من طالبات ال�سف 
الف�سل  من  للبنات  الثانوية  قا�سم  كفر  مبدر�سة  الأ�سا�سي  العا�رش 
الدرا�سي الثاين )2013-2014(. وتكونت عينة الدرا�سة من )130( 

طالبة.
 )45( طالبة جمموعة �سابطة.   ♦
النحو  ♦ على  كانت  ( طالبة جمموعتني جتريبيتني،   85(  
التايل:
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رحلة  � بو�ساطة  تدر�س  جتريبية  جمموعة  طالبة   )46(  
تعليمية اإىل حمطة م�ست�سفى الأوروبي. 

 )39( طالبة جمموعة جتريبية تدر�س بوا�سطة الربنامج  �
املقرتح.

ثالثاً : الربنامج املقرتح بالرسوم املتحركة :-
لبناء الربنامج املقرتح اتبعت الدرا�شة اخلطوات التالية :

الطالع على الأدب الرتبوي يف جمال بناء الربنامج.. 1
و�سع و�سف عام للربنامج املقرتح.. 2
و�سع اأهداف حمددة للربنامج املقرتح.. 3
يف . 4 �ست�ستخدم  التي  والو�سائل  الدرا�سية  املادة  اإعداد 

الربنامج.
هنالك مناذج عديدة للت�سميم التعليمي امل�ستخدمة يف ت�سميم 
الت�سميم  بناء  يف  اعتمد  الباحث  اأن  اإل  املتعددة  الو�سائط  برامج 
وا�ستانلي  ا�ستيفن  منوذج  على  الدرا�سة  بهذه  اخلا�س  التعليمي 
)Stephen & Stanley: 2001, 46(، واأكدت العديد من الدرا�سات على 
الأبعاد،  ثالثية  التعليمية  الربامج  ت�سميم  يف  النموذج  هذا  اأهمية 
وكذلك برامج الو�سائط املتعددة مثل درا�سة كحامي والالمي وداود 
للت�سميم  التو�سل  مت  النموذج  هذا  مراجعة  خالل  ومن   ،)2009(
التعليمي اخلا�س بالدرا�سة احلالية والتي تنا�سب خ�سائ�س العينة 

والإمكانات املتاحة.
املختلفة،  الت�سميم  مراحل  يو�سح  التايل   )1( رقم  وال�سكل 

على النحو التايل:

شكل رقم )1( 
النموذج المتبع وفق استيفن واستانلي

. تحديد حاجات المتعلمين1   

. تحديد المهام التعليمية2  

. تحليل خصائص المتعلمين3  

. تحديد السلوك المدخلي4  

. تحديد مصادر التعلم5 . صياغة األهداف السلوكية1   

. اختيار المحتوى وتنظيمه2  

. تصميم أدوات القياس 3  

. اختيار استراتيجيات التعليم4  

. تصميم الشاشات5  

. تحديد أنماط التفاعل6  

. كتابة النص التعليمي7  

. تجميع الوسائط المتاحة1  

. إنتاج الوسائط2  

. تحديد نظام التأليف3  

. تحديد البرامج المساعدة4  

. عمل المعالجات الرقمية5  

. إنتاج البرنامج بالصورة 6
 المبدئية

. تحكيم البرنامج1  

. التعديل بناء على التحكيم2  

. إعداد الصورة النهائية 3
 للبرنامج

.إجراء الدراسة االستطالعية1  

. تعديل البرنامج2  

. توزيع البرنامج على الطالبات1  

. متابعة الطالبات والتقويم2  

. مرحلة التحليل1  

. مرحلة التصميم2  

. مرحلة االنتاج3  

. مرحلة التقويم4  

.مرحلة التجريب5  

. مرحلة التطبيق6  

 التقييم والتغذية الراجعة
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األنظمة لوحدة  العادمة  املياه  معاجلة  نظام  تدريس  في  والرحلة  املتحركة  الرسوم  توظيف  "أثر 
من كتاب التكنولوجيا للصف العاشر 

د. أدهم حسن البعلوجي

مراحل وخطوات بناء الربنامج املحو�شب بالر�شوم املتحركة:

مرحلة التحليل، وتت�شمن اخلطوات التالية:. 1

احلاجات  � الباحث  حدد  املتعلمني:  حاجات  حتديد 
العا�رش  لل�سف  التكنولوجيا  الأنظمة يف منهج  التعليمية من وحدة 
الأ�سا�سي التي ت�سمل اجلوانب املختلفة للنمو ال�سامل للمتعلم )معرفيًا 
النق�س واحلاجة يف هذه اجلوانب،  ونف�سحركيًا، ووجدانيا( وتقدير 
و�سياغة  الربنامج،  من  العام  الهدف  بتحديد  اخلطوة  هذه  وتنتهي 
الأهداف العامة، والأهداف ال�سلوكية ملحتوى الربجمية. قام الباحث 
والكتب  والدرا�سات  التعليم  تكنولوجيا  اأهداف مقرر  بالطالع على 

ذات ال�سلة باملو�سوع.
العلمية  � املادة  الباحث  حدد  التعليمية:  املهام  حتديد 

التكنولوجيا،  الأهداف املطلوب حتقيقها يف كتاب  وو�سفها ح�سب 
من  يتحقق  وهذا  الأهداف.  لهذه  وحمققة  مرتجمة  مفرداتها  لتاأتى 
واملهام  التعليمية  لالأهداف  وفقًا  التعليمية  املهام  حتليل  خالل 
الفرعية لإبراز اخلطوات التي يتوقف عليها جناح الت�سميم التعليمي 
يف تعلم املهام الفرعية والتي ت�سهل تعلم املهام الرئي�سية اخلا�سة 

بنظام حتليل املياه العادمة.
بتحديد  � الباحث  قام  املتعلمني:  خ�شائ�ض  حتديد 

والجتماعي،  التعليمي  امل�ستوى  حيث  من  املتعلمني  خ�سائ�س 
وخا�سة  التعليم  تكنولوجيا  مب�ساق  املرتبطة  ال�سابقة  وخرباتهم 

وحدة الأنظمة.
املعارف  � الباحث  حدد  املدخلي:  ال�شلوك  حتديد 

لتعلم  بالفعل  املتعلمون  ميتلكها  التي  واملهارات  واملعلومات 
املهارات املحددة من خالل الختبار القبلي.

امل�سادر  � بتحديد  الباحث  قام  التعلم:  م�شادر  حتديد 
العلمية  املادة  العتماد عليها يف احل�سول على  التي مت  التعليمية 

التي يتم بناء الربنامج يف �سوئها.
حتديد املهارات املطلوبة: حدد الباحث املهارات الالزمة  �

لت�سغيل الربنامج املحو�سب.
التي  � الإمكانات  الباحث  حدد  القبلية:  املتطلبات  حتديد 

التعليمية-  الأجهزة  توفر  مثل  املادية  الأنظمة  يف  توافرها  يجب 
اأجهزة احلا�سوب، اأدوات الإدخال، و�سائط التخزين، اأجهزة ال�سوت، 
برنامج  يلزم  وهنا  الأبعاد،  ثالثي  الربنامج  ت�سغيل  برامج  توفري   ،

لت�سغيل ملفات الفيديو.
تنتهي  � التي  املرحلة  الباحث  حدد  الغلق:  مهارة  حتديد 

متت  التي  وال�سلوكية  العامة  الأهداف  خالل  من  الربجمية  عندها 
�سياغتها، وكذلك املعلومات الإثرائية املطلوبة يف الربجمية..

مرحلة الت�شميم، وتت�شمن اخلطوات التالية:. 2

�شياغة االأهداف ال�شلوكية: قام الباحث بتحديد و�سياغة  �
الأهداف التعليمية اإجرائيًا وتتابعها وفقا ل�رشوط ت�سميم الأهداف 

ال�سحيحة.
والختبارات  � الأدوات  ت�سمنت  القيا�ض:  اأدوات  ت�شميم 

حمكية املرجع التي تركز على قيا�س مدى حتقق الأهداف، وترتبط 
التقومي  ويت�سمن  الهدف.  يف  املحددة  الأداء  مبحكات  مبا�رشة 

املبدئي، التقومي التكويني والتقومي البعدي.
عنا�رش  � بتحديد  الباحث  قام  وتنظيمه:  املحتوى  اختيار 

حتديد  خالل  من  التعليمية  الأهداف  لتحقيق  الالزم  املحتوى 
املعارف والجتاهات واملهارات الالزمة لوحدة الأنظمة وتنظيمها 
يتنا�سب وخ�سائ�س  الأهداف مبا  اإىل حتقيق  يوؤدي  لكي  بالتتابع؛ 
املتعلمني واأمناط تعلمهم، كما قام الباحث باإتباع التنظيم املنطقي 

للمحتوى.
الباحث  � اتبع  التعليمية:  اال�شرتاتيجيات  اختيار 

املتحركة،  الر�سوم  برامج  طبيعة  مع  تتنا�سب  عدة  ا�سرتاتيجيات 
وهي : ا�سرتاتيجية التمرين واملمار�سة، املحاكاة والنمذجة، الألعاب 

التعليمية، حل امل�سكالت.
ت�شميم �شا�شات العر�ض: قام الباحث بت�سميمات ال�سا�سة  �

العامة  التحكم املنا�سب. وتتمثل املبادئ  التي حتقق نوع  والأزرار 
لت�سميم ال�سا�سات يف ب�ساطة التكوين، والدمج بني التقنية التعليمية 
كل  وحتديد  التعليمية،  اأهميتها  تفقد  ل  حتى  اإخراجها  يف  والفنية 
عدد  وكذلك  الواحدة،  ال�سا�سة  يف  تقدميها  الواجب  املعلومات 
املناطق  بني  الت�ساق  ومراعاة  الت�سميم،  يف  امل�ستخدمة  الألوان 
اأو امل�ساحات املخ�س�سة للعر�س يف ال�سا�سة، وا�ستخدام التاأثريات 

الب�رشية املنا�سبة عند النتقال من �سا�سة لأخرى.
التفاعل  � اأمناط  حتديد  مت  حيث  التفاعل:  اأمناط  حتديد 

بني امل�ستخدم والربجمية وم�ستويات هذا التفاعل وحجم كل منها 
التعليمية  الربجمية  مع  التفاعل  للمتعلم  تنفيذها، وميكن  واأ�ساليب 

عن طريق منط اأو اأكرث من اأمناط ال�ستجابات.
كتابة الن�ض التعليمي: تعّد عملية كتابة الن�س التعليمي  �

مبنزلة البنية الأ�سا�سية للربجمية الالزمة لعر�س املحتوى التعليمي 
يو�سح  كتابي  �سكل  مرئية يف  وب�سياغة  متتابعة  منطقية  بطريقة 

تفا�سيل وت�سل�سل الأحداث التي تظهر على �سا�سة احلا�سوب.
مرحلة االإنتاج، وتت�شمن اخلطوات التالية:. 3

الو�سائط  � كل  بتحديد  يتمثل  املتاحة:  الو�شائط  جتميع 
ر�سومات  ثابتة،اأو  �سوراً  كانت  �سواء  الربجمية،  لإنتاج  املطلوبة 
ثابتة، اأو متحركة، اأو لقطات فيديو، اأو ملفات �سوتية، اأو مو�سيقى، 
من  الو�سائط  هذه  جمع  يتم  بحيث  ال�سيناريو،  ت�سميم  اأثناء  وذلك 

امل�سادر املتاحة مثل الأقرا�س ال�سوئية اأو من �سبكة الإنرتنت.
الو�سائط  � اإنتاج  عملية  تاأتى  املطلوبة:  الو�شائط  اإنتاج 

املطلوبة بعد عملية حتديد دقيق، وحتديد الأجهزة الالزمة لإنتاجها، 
الربجمية،  ت�سميم  يف  البدء  مرحلة  تاأتي  الو�سائط  اإنتاج  وقبل 
فيها،  البدء  قبل  كافة  الربجمية  يف  امل�ستخدمة  الو�سائط  وجتميع 
املجلد م�سدر كل  واحد بحيث يكون هذا  الو�سائط يف جملد  وجمع 

الو�سائط امل�ستخدمة يف الربجمية.
الذي  � التاأليف  نظام  الباحث  حدد  التاأليف:  نظام  اختيار 

يتنا�سب مع خربات الباحث، ومع اأهداف الربنامج، ونظام التاأليف 
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 )Adobe Flash, Photo Shop( يف هذه الربجمية هو
التي  � الربامج  يف  تتمثل  امل�شاعدة:  الربامج  اختيار 

والربامج  ب�سكل جيد  واإنتاجها  الربجمية  اإنتاج  امل�سمم يف  ت�ساعد 
 )Swish max audio ,Director, Gif( امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة هي

عمل املعاجلات الرقمية: تتمثل يف معاجلة العنا�رش التي  �
جمعت بطريقة رقمية متكن من تخزينها على احلا�سوب، وا�ستخدامها 
ثابتة  ور�سوم  ومتحركة  ثابتة  �سور  هيئة  على  الإنتاج  عملية  يف 

ومتحركة و�سوت، ور�سوم ثالثية الأبعاد.
تنفيذ  � اأو  ترجمة  بها  يق�سد  املبدئية:  الربجمية  اإنتاج 

كتابة  وت�سمل  املحددة،  وامل�سئوليات  اخلطة  ح�سب  ال�سيناريو 
ت�سجيل  الفوتوغرافية،  ال�سور  التقاط  الر�سومات،  اإعداد  الن�سو�س، 

ال�سوت، القيام بعمليات املونتاج والتنظيم لعنا�رش الربجمية.
مرحلة التقومي، وت�شمل اخلطوات التالية:. 4

حتكيم الربجمية: تتمثل يف عر�س الن�سخة املبدئية على  �
اللكرتوين  والتعليم  التعليم  تكنولوجيا  يف  واملتخ�س�سني  اخلرباء 
للتاأكد  العلمية  املادة  يف  وكذلك  وخارجها،  فل�سطني  داخل  من 
العر�س،  وت�سل�سل   ،)2 رقم  )ملحق  الأهداف  لتحقيق  منا�سبتها  من 
وجودتها،  وامل�سورة  واملر�سومة  املكتوبة  العنا�رش  ومنا�سبة 

والرتابط والتكامل بهذه العنا�رش، و�سهولة ال�ستخدام.
اإجراء التعديالت: تتمثل يف اإجراء التعديالت الالزمة على  �

ن�سخة العمل املبدئية يف �سوء النتائج التي مت احل�سول عليها من 
قبل اخلرباء واملتخ�س�سني.

مرحلة التجريب، وت�شمل اخلطوات التالية:. 5

ال�سا�سات  � ت�سميمات  من  النتهاء  بعد  الربجمية:  جتريب 
)7( طالبات  الربجمية على  بتجريب  الباحث  قام  الربجمية  واإعداد 
ل�ستجابة  الكمية  التقديرات  ور�سد  العا�رش،  ال�سف  طالبات  من 

الطالبة عند التعامل مع الربجمية التعليمية.
املبدئية،  � الن�سخة  مراجعة  يف  متثلت  النهائية:  املراجعة 

التي مت احل�سول عليها من خالل  التعديالت واملقرتحات  واإ�سافة 
النهائية  الن�سخة  لإعداد  ا�ستعداداً  وذلك  املبدئي،  التجريب  عملية 

وجتهيزها للعر�س.
مرحلة اال�شتخدام، وت�شمل اخلطوات التالية:. 6

بتوزيع  � الربجمية  ا�ستخدام  وتعني  الربجمية:  توظيف 
الربنامج  با�ستخدام  تدر�س  التي  التجريبية  العينة  على  الربنامج 

املحو�سب بالر�سوم املتحركة وعددهن )39( طالبة.
املتابعة امل�شتمرة: جتري املتابعات امل�ستمرة للربجمية  �

ملعرفة ردود الأفعال واإمكانيات التطوير امل�ستقبلي.

املتحركة- للرسوم  احملوسب  الربنامج  وإنتاج  تصميم  خطوات   : رابعاً 
اإلنتاج الفعلي:

باخلطوات  املحو�سب  الربنامج  واإنتاج  ت�سميم  عملية  مرت 
التالية:

التعليمية  ♦ الربجمية  اأهداف  حتديد  خالل  من  التخطيط: 
املعريف  اجلانب  بدرا�سة  يتعلق  ما  وت�سم  بالربنامج،  املرتبطة 

اخلا�س بتحلية املياه.
كتابة املحتوي: ♦

ا�ستمل املحتوى التعليمي على املو�سوعات التالية:
 مقدمة حتلية املياه �
 الأهداف ال�سلوكية لدرا�سة املادة من خالل الربنامج. �

وت�سمنت الأهداف ال�سلوكية درا�سة حتلية املياه ب�سكل كامل 
مبا يراعي الت�سميم على جهاز احلا�سوب.

ت�شميم �شفحات املحتوي: ♦

 مراعاة القواعد اخلا�سة بت�سميم الربجمية التي تو�سلت اإليها 
الدرا�سات والبحوث النظرية ال�سابقة.

املواد التعليمية الالزمة للربنامج ثالثي االأبعاد: تكونت  ♦
املواد التعليمية مما يلي:

الباحث  � ا�ستخدم  حيث  التو�سيحية:  والر�سوم  ال�سور 
التي  واملهارات  املعارف  لتو�سيح  امل�سل�سلة  ال�سور  من  جمموعة 
حمطة  ت�سوير  من  ال�سور  هذه  م�سادر  ومتثلت  املحتوى،  تناولها 
التحلية، وكذلك بع�س املواقع املتخ�س�سة على �سبكة الإنرتنت، ومت 
 Adobe Photoshop .حترير ومعاجلة هذه ال�سور با�ستخدام برنامج

الربامج امل�ستخدمة يف ت�سميم الربجمية: ا�ستعان الباحث  �
وكذلك  ال�سور،  ومعاجلة  لتحرير   Adobe Photoshop بربنامج 
برنامج 3D MAX الذي يتميز بالت�سميم ثالثي الأبعاد، وقد روعي 
ا�ستخدام اللغة اللفظية وغري اللفظية عند �سياغة املحتوى، وكذلك 

روعي تنوع املثري للح�سول على ا�ستجابة �رشيعة من املتعلم.
تقومي الربنامج ثالثي االأبعاد بعد الت�شميم: ♦

اختبار  مت  املحو�سب  الربنامج  تنفيذ  من  النتهاء  بعد 
ل�ستطالع  املحكمني  على  بعر�سه  وذلك  لال�ستخدام  �سالحيته 
اآرائهم حول الكفاءة التعليمية للربنامج، وكذلك الكفاءة التقنية، وقد 
اأبدي املحكمون مالحظاتهم ومقرتحاتهم حول الربجمية ومت اإجراء 
النهائية  �سورته  يف  الربنامج  اأ�سبح  بحيث  املقرتحة  التعديالت 

ال�ساحلة للتطبيق.
تنفيذ اإنتاج الربجمية: ♦

اكتمل اإنتاج الربجمية، وكتابة التعليمات حول ا�ستخداماتها، 
و�رشوط عملها على جهاز احلا�سوب، وقام الباحث بتوزيع الربنامج 
للطالبات عرب ا�سطوانة CD،وكذلك ن�سخها على اأجهزة احلا�سوب يف 

خمترب املدر�سة.

خامساً: أداة الدراسة:

مت اإعداد اأداة الدرا�سة التي متثلت يف اختبار حت�سيلي ي�سمل 
نوعني من الأ�سئلة، وكان الهدف منه قيا�س م�ستوى التح�سيل لدى 

الطالبات، وهذه الأ�سئلة ح�سب جدول املوا�سفات التايل:
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جدول رقم )1( 

املحور
االأهداف املعرفية

التوزيع الن�شبياأرقام االأ�شئلةعدد االأ�شئلة
تطبيقفهممعرفة

33.3 %1، 2، 3، 4، 22155تعريف املياه العادمة

33.3 %6، 7، 8،9، 122510طرق معاجلة املياه العادمة

33.3 %122511.12.13.14.15منوذج نظام التنقية

100 %15االإجمـــايل

* صياغة مفردات االختبار:

اختار الباحث الختبار من نوع اختيار من متعدد، ويعّد هذا 
اأنواع الختبارات املو�سوعية من حيث مالءمتها  اأف�سل  النمط من 
لقيا�س عدد كبري من الأهداف التعليمية وال�سلوكية. )كاظم، 2001: 

56( وتكون الختبار من )15( �سوؤاًل.
�شدق االختبار: ●

املحكمني  من  جمموعة  على  التح�سيلي  الختبار  عر�س 
واأبدوا  بغزة،  الإ�سالمية  اجلامعة  من  التعليم  تكنولوجيا  جمال  يف 

مالحظاتهم وقد مت التعديل على الأ�سئلة )3، 8، 9، 13، 14( .
ثبات االختبار: ●

على  الختبار  تطبيق  قبل  األفاكرونباخ  معامل  ح�ساب  عند 
األفا كرونباخ )0.70(، ويالحظ  عينة الدرا�سة، ظهرت قيمة معامل 
مما   )0.52( وهي  املحايدة  القيمة  من  اأعلى  األفا  معامل  قيمة  اأن 

ي�سري اإىل اأن الختبار يتمتع بثبات عاٍل.

نتائج الدراسة وتفسريها والتوصيات واملقرتحات.

أوالً : نتائج الدراسة 

التجربة، وكان  نتائج  الإح�سائي  التحليل  الف�سل  ي�سمل هذا 
ال�سوؤال الرئي�س لتلك الدرا�سة :

والرحلة  ◄ املتحركة  بالر�شوم  املقرتح  الربنامج  اأثر  ما 
التعليمية لتدري�ض نظام معاجلة املياه العادمة لوحدة االأنظمة من 

كتاب التكنولوجيا لل�شف العا�رش االأ�شا�شي؟
ولالإجابة عن ال�شوؤال االأول من اأ�شئلة الدرا�شة الذي ن�شه:

والرحلة  ◄ املتحركة  بالر�شوم  املقرتح  الربنامج  ما 
التعليمية لتدري�ض نظام معاجلة املياه العادمة لوحدة االأنظمة من 

كتاب التكنولوجيا لل�شف العا�رش االأ�شا�شي؟
 مت ت�سميم برنامج حمو�سب مقرتح بالر�سوم املتحركة ثالثية 

الأبعاد مت تطبيقه.
الفر�سية  �سياغة  مت  للدرا�سة  الثاين  ال�سوؤال  عن  ولالإجابة 
 α ≤ 0.05 الآتية : »ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوي
در�ست  التي  ال�سابطة  املجموعة  يف  الطلبة  حت�سيل  متو�سط  بني 
)بالطريقة العتيادية( واملجموعة التجريبية )التي در�ست بوا�سطة 

الربنامج املقرتح بالر�سوم املتحركة( «.
الثالث  املجموعات  على  التح�سيلي  الختبار  تطبيق  وقد مت 
قبل البدء يف التجربة، واجلدول التايل رقم )2( يو�سح نتائج الطلبة 

يف الختبار القبلي.

جدول رقم )2( 

عدد املجموعة
الطلبة

املتو�شط 
احل�شابي

م�شتوى 
الداللة 

االإح�شائية
454.3جمموعة �سابطة

غير دالة 
عند 0.05

464.06جمموعة التجريبية الأوىل )الربنامج املقرتح( 

393.76جمموعة التجريبية الثانية )الرحلة التعليمية( 

اجلدول  يف  احل�سابي  املتو�سط  ح�ساب  خالل  من  ويتبني 
ال�سابق اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني املجموعات وهذا 

يدل على جتان�س املجموعات. 
 T-Test اختبار  ا�ستخدام  مت  الفر�سية  �سحة  من  وللتحقق 
ال�سابطة  الطالبات يف املجموعتني  للمقارنة بني متو�سط حت�سيل 
الر�سوم  برنامج  با�ستخدام  در�ست  )التي  الأوىل  والتجريبية 

املتحركة( .
واجلدول التايل يو�سح العدد، واملتو�سط احل�سابي، والنحراف 
املعياري، وقيمة اختبار “ت” وم�ستوى الدللة للمقارنة بني متو�سط 

حت�سيل الطالبات يف املجموعتني وذلك يف الختبار البعدي.
جدول رقم )3( 

يوضح نتائج الطلبة في االختبار البعدي

عدد املجموعة
الطلبة

املتو�شط 
احل�شابي

االنحراف 
املعياري

قيمة "ت" 
املح�شوبة

م�شتوى 
الداللة

4522.73.5املجموعة ال�سابطة

-3.9
دالة عند 
0.000 جمموعة التجريبية 

3925.62.7)الربنامج املعد( 

وبذلك نرف�س الفر�س ال�سفري، ونقبل بالفر�س البديل الذي 
اأنه »تــوجد فـــروق ذات دللـــة اإح�سائية عند م�ستــوى   ين�س على 
α ≤ 0.05 بني متو�سط حت�سيل الطلبة يف املجموعة ال�سابطة التي 
در�ست  )التي  التجريبية  واملجموعة  العتيادية(  )بالطريقة  در�ست 
ل�سالح  وذلك  املتحركة(«،  بالر�سوم  املقرتح  الربنامج  بوا�سطة 

املجموعة التجريبية.
مناق�شة النتيجة:

يعزو الباحث النتيجة اإىل مدى الت�سويق واجلاذبية التي تتمتع 
بها الر�سوم املتحركة وخا�سة ثالثية الأبعاد لدى الطالبات، وهي 
من طرق التدري�س التي تزيد من دافعية الطلبة نحو التعلم مما �ساعد 
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وقد  املتحركة،  الر�سوم  با�ستخدام  الطالبات  لدى  تعلم  حدوث  يف 
الطالبات  اأبدتها  التي  والدافعية  الرغبة  ذلك من خالل مدى  لوحظ 
بالر�سوم  املحو�سب  الربنامج  با�ستخدام  املو�سوع  درا�سة  عند 

املتحركة و�سهولة التعامل معه مما اأدى اإىل ارتفاع التح�سيل.
الفر�سية  �سياغة  مت  للدرا�سة  الثالث  ال�سوؤال  عن  ولالإجابة 
 α ≤ 0.05 الآتية »ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوي
در�ست  التي  ال�سابطة  املجموعة  يف  الطلبة  حت�سيل  متو�سط  بني 
)بالطريقة العتيادية( واملجموعة التجريبية )التي در�ست بوا�سطة 

الرحلة التعليمية( «.
 T-Test اختبار  ا�ستخدام  مت  الفر�سية  �سحة  من  وللتحقق 
للمقارنة بني متو�سط التح�سيل الطالبات يف املجموعتني ال�سابطة 

والتجريبية التي در�ست بالرحلة التعليمية.
واجلدول التايل يو�سح العدد، واملتو�سط احل�سابي، والنحراف 
املعياري، وقيمة اختبار “ت”، وم�ستوى الدللة للمقارنة بني متو�سط 

حت�سيل الطالبات يف املجموعتني وذلك يف الختبار البعدي.
جدول رقم )4( 

يوضح نتائج الطلبة في االختبار البعدي

عدد املجموعة
الطلبة

املتو�شط 
احل�شابي

االنحراف 
املعياري

قيمة "ت" 
املح�شوبة

م�شتوى 
الداللة

4522.73.5املجموعة ال�سابطة

-3.01
دالة عند 
0.000 التجريبية  جمموعة 

4624.82.8)الرحلة( 

الذي  البديل  ال�سفري ونقبل بالفر�س  الفر�س  وبذلك نرف�س 
 α م�ستوي   عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  »توجد  اأنه  على  ين�س 
0.05 ≥ بني متو�سط حت�سيل الطلبة يف املجموعة ال�سابطة التي 
در�ست  )التي  التجريبية  واملجموعة  العتيادية(  )بالطريقة  در�ست 

بوا�سطة الرحلة التعليمية( «، وذلك ل�سالح املجموعة التجريبية.
مناق�شة النتيجة:

بالرحلة  الطالبات  اهتمام  اإىل  النتيجة  تلك  الباحث  يعزو 
التعليمية وكذلك وجود مر�سدة خالل الرحلة، وكذلك اقرتان الأن�سطة 
التعليمية خالل الرحلة بالرتفيه والرتويح عن الطالبات، خا�سة واأن 
الطالبات قلما يجتمعن يف جو حميمي مثل الرحلة التي يربز فيها 
النطالق، وحب املعرفة، والتعمق فيها، والعمل اجلماعي، واحلرية 

يف التعامل مع املعلمات، مما اأدى اإىل ارتفاع حت�سيل الطالبات.
الفر�سية  �سياغة  مت  للدرا�سة  الرابع  ال�سوؤال  عن  ولالإجابة 
 α ≤ 0.05 الآتية »ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوي
در�ست  )التي  التجريبية  املجموعة  الطلبة يف  متو�سط حت�سيل  بني 
املجموعة  وبني  املتحركة(  بالر�سوم  املقرتح  الربنامج  بوا�سطة 

التجريبية )التي در�ست بالرحلة التعليمية( «.
للتحقق من �سحة الفر�سية مت ا�ستخدام اختبار  T-test للمقارنة 

بني متو�سط حت�سيل الطالبات يف املجموعتني التجريبيتني.
واجلدول التايل يو�سح العدد واملتو�سط احل�سابي والنحراف 
املعياري وقيمة اختبار “ت” وم�ستوى الدللة للمقارنة بني متو�سط 

حت�سيل الطالبات يف املجموعتني وذلك يف الختبار البعدي.

جدول رقم )5( 
يوضح نتائج الطلبة في االختبار البعدي

عدد املجموعة
الطلبة

املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

قيمة "ت" 
املح�سوبة

م�ستوى 
الدللة

املجموعة التجريبية 
3925.62.7)الربنامج املقرتح( 

1.2
غري 

دالة عند 
0.2 جمموعة التجريبية 

4624.82.8)الرحلة( 

وبذلك نقبل بالفر�سية ال�سفرية التي تن�س على اأنه »ل توجد 
متو�سط  α ≤ 0.05 بني  م�ستوي   عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 
بوا�سطة  در�ست  )التي  التجريبية  املجموعة  يف  الطلبة  حت�سيل 
التجريبية  املجموعة  وبني  املتحركة(  بالر�سوم  املقرتح  الربنامج 

)التي در�ست بالرحلة التعليمية( «.
مناق�شة النتيجة:

بالر�سوم  الطالبات  اهتمام  اإىل  النتيجة  تلك  الباحث  يعزو 
فيهما  ملا  وذلك  �سواء  حٍد  على  التعليمية  والرحلة  املتحركة، 
خالل  الف�سل  غرفة  من  واخلروج  التعليم،  منطية  يف  تغيري  من 
اإىل التغيري يف منطية املوقف  املوقف التعليمي، مما يدعونا دائمًا 
اأ�ساليب وطرق غري تقليدية، وهذا يت�سح من  التدري�سي، وا�ستحداث 
تفاعل الطالبات مع الطريقتني غري التقليدية التي حتتاج من املعلم 
الطريقة والتح�سري والتخطيط اجليد حتى لو كانت تلك  فقط تغيري 

الطريقة ب�سيطة.

ثانياً: توصيات ومقرتحات الدراسة:

مادة . 1 تدري�س  يف  املحو�سبة  املتحركة  الر�سوم  ا�ستخدام 
التكنولوجيا يف جميع املراحل وخا�سة الدنيا منها.

لتدريب . 2 والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من  برنامج  و�سع 
التعليم  يف  باحلا�سوب  املتعددة  الو�سائط  ا�ستخدام  على  املعلمني 

واإنتاج الر�سوم املتحركة.
الربامج . 3 اإنتاج  يف  املتخ�س�سني  من  عمل  ور�سة  ت�سكيل 

التعليمية مب�ساعدة املدر�سني يف املرحلة الثانوية، وباإ�رشاف وزارة 
الفل�سطينية،  اجلامعات  من  املتخ�س�سني  وكذلك  والتعليم،  الرتبية 
الدرا�سية  املواد  ملفردات  منا�سبة  كرتونية  تعليمية  برامج  لإعداد 

املنفذة يف هذا الإطار وحتقق الأهداف الرتبوية.
ا�ستخدام الرحالت التعليمية و�سيلة للتدري�س الفًعال.. 4
باملجتمع . 5 تنه�س  التي  امل�ساريع  من  �سل�سلة  تقدمي 

الفل�سطيني لتواكب التطور يف التكنولوجيا.
تعزيز قدرات الطالبات املهارية يف الت�سميم، واحتوائهن . 6

لتنمية تلك القدرات وتوجيهها نحو خدمة التعليم ب�ستى �سبله، وذلك 
بتكوين فريق عمل ت�رشف عليه وزارة الرتبية والتعليم.

املصادر واملراجع: 

أواًل: املراجع العربية: 

القرآن الكريم.

اإبراهيم، جمدي )2002(، “التقنيات الرتبوية روؤى و�سائل لتوظيف و�سائل . 1
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