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 :ملخص
لالستفادة منها  تصميم الرسوم املتحركة التعليمية وإنتاجهالمعايري قائمة سعت الدراسة احلالية إىل الوصول إىل 

قائمة املعايري إىل  توصلت الدراسةوقد وإنتاجها ميم رسوم متحركة تعليمية ل الباحثني واملؤسسات التعليمية عند تصب  من ق  
 : جمالني على النحو التايل تكونت مناليت 

وهي   مؤشرا 62مجاالت فرعية و 3ركة التعليمية ويندرج تحتها المعايير التربوية للرسوم المتح: المجال االول 
 :كما يلي

 (.امعيار  21) للرسوم املتحركة األهداف التعليمية -

 .(يريمعا 7) الرسوم املتحركة حمتوى -

 .(معايري 7)التعليمية  نشةةمعايري خاصة باأل -
وهي   مؤشرا 55مجاالت فرعية و  7تها المعايير الفنية للرسوم المتحركة التعليمية ويندرج تح: والمجال الثاني

 :كما يلي
 .(معيار5) فكرة الرسوم املتحركة -

 .(معيار21) لسيناريوا -

 .(معيار22) Storyboard لوحة القصة -

 .(معيار8) رسم الشخصيات -

 .(معيار8) التحريكرسوم   -

 .(معيار6)ع املوضو اخلاصة  اخللفيات -

 .(معيار4) Sound الصوت -
 .التصميم ،الرسوم املتحركة املعايري الفنية، ،يري الوربويةاملعا  :الكلمات المفتاحية

Standards of Designing & Producing Educational Cartoons 
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Abstract:  
The recent study seeks to achieve a list of standards regarding to 

designing and producing educational cartoons to assist researchers and 

institutions when designing and producing educational cartoons. The 

study concluded a list that cover two domains: 
First domain: Educational standards of educational cartoons and 

suggested 3 sub-domains and 26 indexes: 

- Cartoons educational objectives (12 standards) 

- Cartoons content (7 standards) 

- Educational activities (7 standards) 

Second domain: Educational cartoons art standards, suggesting 7 sub-

domains and 55 indexes: 

- Cartoons idea (5 standards) 

- Scenario (13) 

- Storyboard (11 standards) 

- Characters portraying (8 standards) 

- Animation (8 standards) 

- Backgrounds (6 standards) 

- Sound and voices (4 standards). 

Keywords: standards, educational standards, cartoons, design 
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 :قدمةم
ظهور وسائل تسااعد  اليت يواجها التعليم يف عصر االنفجار املعلومايت كان من الضروري ملواجهة التحديات 

 ،الرسااوم املتحركااةا وعلااى رأه هاالو الوسااائل ا وكيف ااالعمليااة التعليمااة يف  قيااا األهااداف الوربويااة يف أحساان صااورها كم اا
 واللاون احلركاة إمكانياات وامتالكهاا والبصار، السام  حاسايت علاى اعتمادهاا يف املتحركاة، الرساوم قاوة تكمانحيا  

تعمال علاى إاارامل املواقات التعليمياة باملنبهاات واملثاريات السامعية ، و للمشااهدة بلوتا نتبااواال تشاد ومجيعهاا والصاوت،
 والبصرية فينعكس إجيابيا على املتعلم حيا  ياتم خلاا حالاة مان الرضاا واإلقنااع نتيجاة تكثيات عناصار التشاويا واإل اار

 . طةوالوضوح فيتفاعل معها املتعلم مما جيعل املادة التعليمية تتسم بالسهولة والبسا
والرسااوم املتحركااة تعةااي للخااية التعليميااة عمقااا يضاافى عليهااا املزيااد ماان الواقعيااة ممااا يعماال علااى إاااارة االنتباااو 
للمتعلمااني، فهااى مااان األسااالي  الناجحاااة والفعالااة يف إكتساااب اإلتاهاااات والقاايم والعاااادات والساالوكيات الصاااحيحة، 

حممااد . ) جلياد باإلضاافة إىل تنمياة اإلبتكااار واإلباداع لادى املاتعلموتوصايل املعلوماات واملعاارف واملسااعدة علااى التعلايم ا
 (.1006مها إبراهيم، ، 1005عوض 

أن  عندئال  وينبغاي الرسوم املتحركة تستخدم عندما تكون هناا  ضارورة للحركاة واساتمراريتها، باإلضافة إىل أن 
دة، بال حمادَ  ور بعاد ااوان   تختفي الص  وتسريعها، وأاَل  واستمرارها وتكرارهام يف إيقاف احلركة تتاح الفرصة للمتعلم بالتحك  

 (.291 ، ص1001مخيس، . )على أحد األزرار أو املفاتيح جي  أن يتحكم املتعلم يف ذلك بالضغط
ياااونس مميااازات اساااتخدام عناصااار الوساااائط املتعاااددة يف حالاااة اجتمااااع بعااا  العناصااار وحااالف أوضاااح حيااا  

استخدام الرسوم م  احلركة يشاد انتبااو املتعلماني ويزياد أن ترتبط باستخدام احلركة  اليتاآلخر، ومن بني املميزات  هابعض
العلماى، كماا أن اساتخدام عنصار احلركاة نكان أن يثبات املعلوماة أكثار لادى املتعلماني، كماا نكان أن يسارع  من تخيلهم
ص  ،2999: ياااونس. )اامل الساااريعد جااد  ل االشااي، ونكااان أن يبةااي عمليااة تخي اااال حركاااة األشاايامل البةي اااة جااد  عمليااة تخي اا

270-275.) 
، كماا تعال متعاةويلكر عزاكي أن تصميم الرسوم املتحركة اخلاصة باملواد التعليمية املختلفة تعل التعلم أكثار 

مث ضاعت فيهاا رساوم متحركاة تعليمياة إذا ماا و   اوتربوي ا اعلمي افائادة شابكة اإلنورنات أكثار علاى  املواق  التعليمية املوضاوعة
املعااايري  تعتاايحياا  ،(Ezzaki,: 2003. 266) .وفااا معااايري تربويااة وعلميااةتصااميم ا  بواسااةة الاايام ممت ص اا

أداة مرجعياااة لضااامان عمااال  وتعتااايجماااال تكنولوجياااا التعلااايم أسااااه التصاااميم والتخةااايط واإلنتاااا  والتقاااو ، يف  الوربوياااة
 .نظام تكنولوجي يف تناسا وفاعليةأي  مكونات

معاايري ىل إتساتند  الوجادناها العملياة التعليمياة يف  املساتخدمةرضنا غالبية الرسوم املتحركة استع اولكننا عندم
يا من خالل تصميم الشخصيات على عنصر التشو ول األاملقام يف  ا تعتمدحي  إهنها إنتاجأو  تصميمهايف  واضحة
رسوم متحركة تعليمية حي  إىل  ولكننا حنتا  ي اش مهيتهاأاجللابة لعملية التعلم وهلا لن ينقص من لوان واأليات فواخلل
 .التعليم والتعلم عمليةارامل إيف  كثرأمعايري فنية وتربوية تساعد إىل  تسند
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إال أهنا اقتصرت على معايري االختيار ويف  للرسوم املتحركة والوسائلوقد حاول بع  الوربويني وض  معايري 
: هيو  هاجمموعة من معايري اختيار ، (1005 ) سالمةو ، (1002) يلاةاحليلكر و  (1005)السياق يلكر العمري  هلا

مناسبتها للهادف، مناسبتها للف ة املستهدفة، مناسبتها للمحتوى، مناسبتها لةرق التدريس، مناسبتها م  التساهيالت 
 .املادية، غري مكلفة، دقيقة وحديثة، بسيةة، جلابة، آمنة ومجيلة

 :االحساس بالمشكلة 
مان الدراسات اهتمت مبعايري  ابعض   أن، وجد الباح  قام  االيت  لدراسات السابقةمراجعة ا ومن خالل

اليت هدفت لدراسة معايري بنامل املواد  ،(1006) منها دراسة عبد النيبومنها الرسوم املتحركة، اجلودة للوسائل التعليمية 
اليت هدفت إىل إعداد قائمة مبعايري ، (1005 ) لالشابو ودراسة طوالبة و  بعد يف ضومل مدخل النظم، التعليمية عن

اليت هدفت (  2998)ودراسة أبو جراد،  ،إلنتاا  اليجميات التعليمية( ، احلركةاللون، اخلاط، الشاكل)التصميم الفين 
حمافظات غزة، مبداره املرحلة األساسية الدنيا يف  هاواساتخدام والرسوم املتحركة إىل تقو  واق  توافر الوسائل التعليمية

 الوسائل التعليمية دراسة عزميو ها وإنتاجالرسوم املتحركة ومان الدراساات التاي اهتمت بالتدري  على تصميم 
اليت هدفت إىل معرفة فعالية برنام  مقورح لتدري  طالب كلية الوربية على تصميم الرسوم املتحركاة ( 1006)

اليت هدفت إىل استقصامل فاعلية إسوراتيجية التعلم التعاوي يف  (2001)أبو اخليل  ودراسة هاوإنتاجالكمبيوترية 
 . هاوإنتاج الوسائل التعليميةو  الرسوم املتحركةاكتسااب مهاارات تصميم 

 12- 19بني املدة يف  ومن بني توصيات املؤمتر العلمى الثامن للجمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم املنعقد
 :ما يلي" كورونيةاملدرسة االل"القاهرة  ت عنوان أكتوبر ب

إعداد مناذ  من الدروه اإللكورونية والرسوم املتحركة سوامل كانت مسجلة على أقراص مدجمة أو منقولة  -2
قدم يف فيها التكامل بينها وبني ما ي  ي راعى ية لكورونمتكاملة للمدرسة اإلبوصفها مناذ  على اخلط عي الشبكات 
بكة ظيفها واستخدامها، ولكي يقتدي  ا املعلمون واخليامل عند تصميم دروسهم على الشاملدرسة التقليدية لضمان تو 

 .وذلك يف ضومل معايري تربوية الرسوم املتحركة إنتا و 
ية لكورونتدري  املعلمني على مهارات إنتا  نظم الوسائط املتعددة واليام  التفاعلية ومصادر التعلم اإل -1

وتصميمها على اتد مبا يتناس  م  احتياجات العملية التعليمية وإعدادهم للدروه القائمة على الكمبيوتر وشبك
 .ية والرسوم املتحركةلكورونالشبكة، وتدربيهم على استخدام هلو املصادر والتكامل م  برام  املدرسة اإل

املعلمني، عرض مناذ  متكاملة ليجميات دروه املدرسة االليكورونية وما  ملة من رسوم متحركة على  -1
يف العملية  متكامال  استخداما دروسهم اإللكورونية وتوظيت استخدامها  إنتا قبل اخلدمة وأانائها واالستفادة منها يف 

- 505 ، ص ص1002املدرسة االليكورونية، . )هاإنتاجالتعليمية ولكن يف ضومل املعايري الوربوية والفنية لتصميمها و 
521.) 

ليس فقط وإنتاجها الوقوف على  ديد املعايري الوربوية والفنية لتصميم الرسوم املتحركة ومن هنا نالحظ مدى أمهية  
ها وفا قائمة من املعايري إنتاجالدراسي املةلوب بل تصميمها و توى حس  احمل اعشوائي  تصميم ا تصميمها أو  اختيارها

الدراسات السابقة وجمال  ليل  عن طريا حللهايسعى اللي احلايل وهلا هو صل  ومشكلة البح   ،الوربوية والفنية
 .يف ذلك ساعد الليتصميم الرسوم املتحركة وإنتاجها يف عمل الباح  
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 :مشكلة الدراسة و تساؤالتها
اهنا  يف االحساه باملشكلةكما سبا ذكرو وقد اتضح للباح  من خالل اإلطالع على واق  الرسوم املتحركة  

من خالل املالحظة الشخصية للباح  يف جمال تخصصد تمد عليها يف انتاجها، وكللك ية وفنية تعتفتقر اىل معايري تربو 
ال تعتمد على معايري واضحة  أهنا و ليل بع  الرسوم املتحركة املقدمة يف العملية التعليمية وعملد بالرسوم املتحركة

دراسة  ، ودراسة(1005 ) شابولالطوالبة و ودراسة ، (1006) دراسة عبد النيب)وحمددة كما أكدتد بع  الدراسات 
 .(1006) عزمي

كان من  فتتميز عملياتد وتبدع خمرجاتد، لةاجلودة الشام إىل نظام تعليمي تتحقا فيداجة احل انةالق ا منو 
يف الرسوم املتحركة املستخدمة يف املوقت التعليمي، والسعي لتةويرها واستخدام اجلديد  باستمرارلنظر ا الضروري إعادة

تصميم الرسوم معايري لي يتوافا م  متةلبات عصر املعلومات، وهو ما دعا الباح  إىل اخلوض يف جمال منها ال
 .د أحد اجملاالت التعليمية اجلديدة اليت مل تلا بعد االهتمام الكايفوصفب املتحركة التعليمية وإنتاجها

لمية مبنية على املعايري الوربوية وأمهية السري واالعتماد يف تصميم الرسوم املتحركة وإنتاجها على أسس ع
والفنية، ليس كما كانت تسري سلف ا على النحو التقليدي معتمدة  فقط على مبدأ التشويا واملتعة للمتعلمني وإغفال 

  .اجلوان  الوربوية اليت جي  أن ت رَسخ يف تعليمهم من خالهلا
باشرة أو غري مباشرة مبحاور الدراسة على الدراسات والبحوث الىت ترتبط بصورة مطالع الباح  بعد او 

او تناولتها ضمن  هنا  نقص يف الدراسات والبحوث الىت تناولت معايري الرسوم املتحركةوجد أن موض  البح ، 
، األمر اللي دف  الباح  إىل حماولة بلورة العالقة بني بني املعايري معايري الوسائط املتعددة ومل تعةيها االهتمام الكايف 

وية والفنية للرسوم املتحركة، ومن مث إىل فهم أعما  للمعايري، ومن هنا تتببلور مشكلة الدراسة احلالية يف التساؤل الورب
 :الرئيس التايل

  ؟ومؤشرات قياسها ٬تصميم الرسوم المتحركة التعليمية وإنتاجهاما معايير 
 :التاليةويتفرع من التسؤال الرئيسي التساؤالت الفرعية 

 ؟تصميم الرسوم المتحركة التعليمية وإنتاجهاالتربوية لر ما المعايي .1

 ؟تصميم الرسوم المتحركة التعليمية وإنتاجهال الفنيةما المعايير  .2

 :أهداف الدراسة
  :إىل الدراسةهتدف 
 .تصميم الرسوم المتحركة التعليمية وإنتاجهاالتربوية لالمعايير ب وضع قائمة .1

 .الرسوم المتحركة التعليمية وإنتاجها تصميمل الفنيةالمعايير ب وضع قائمة .2
 :أهمية الدراسة

  :الدراسة في أهميةتتضح 
   مواكبة االتاهات احلديثة اليت تنادي بضرورة االهتمام بالرسوم املتحركة يف عمل برام  تعليمية وضرورة

  .خلدمة العملية التعليمية تةويرها

 املتحركة التعليمية وإنتاجها تصميم الرسومالوربوية لاملعايري ب قائمةإىل  التوصل. 

 تصميم الرسوم املتحركة التعليمية وإنتاجهال الفنيةاملعايري ب قائمةإىل  التوصل. 
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 :مصطلحات الدراسة
 standardsالمعايير 

يعرفها الباح  إجرائيا بأهنا املوصفات والشروط الواج  توافرها يف تصميم الرسوم املتحركة التعليمية 
  .وإنتاجها

 :المتحركة الرسوم
من خالل خماطبتها للخيال بشكل أساسي، وهو بأهنا تأتى أمهيتها ( 219، ص1005)سلةانحي  يعرفها 

وجعلها وسيلة تعليمية، وذلك ما يعشقة املتعلم، لللك فقد سعت املؤسسات الوربوية إىل استثمار ميزان الرسوم املتحركة 
تااز الرساوم املتحركاة بأهناا قابلاة للفهام واالساتيعاب بساهولة وسارعة، كماا مت. لتحقيا عدد من األهداف واملعايري الوربوياة

 .وهلا كلد جيعلها جلابة ومشوقة للمتعلمني، وبالتاىل إمكانية توظيفها يف العملية التعليمية
ا " يعرفها الباح  إجرائيا بأهناو  أسلوب فين إلنتا  أفاالم مرئياة تعتماد علاى عدياد مان الرساوم واحلركاات واحاد 

 ا، وحيادث تغياري   كنادر االاايةنع ع نأل ا  نل 21أن ال تقل عدد الكادرات عنن  جيا ، حبي  يف عددة كادرات آلخربعد ا
 .من إطار آلخر يظهر يف الكاردأو الشيمل اللي  املوض  للمنظر يف اطفيف  

  :منهج الدراسة
األدبياااات  ا مااان خاااالل  ليااال يف اساااتخالص قائماااة املعاااايري ومؤشااارات قياساااهاملااانه  الوصااافي التحليلاااي مت اساااتخدام   

 .ذات الصلة باملوضوع و ليل بع  افالم الرسوم املتحركة التعليمية والدراسات واملراج  والبحوث
  :الدراسةإجراءات 

 :مت إتباع اخلةوات التالية للتوصل لقائمة املعايري 
 :قائمة المعاييرتحديد الهدف العام من بناء 

يستند التعليمة  تصميم الرسوم املتحركة وإنتاجهاالوربوية والفنية ل مبجموعة من املعايري قائمةإىل  اهلدف العام هو الوصل
 .هاوتصميم ميةياملتحركة التعل الرسوم إنتا الباحثون يف ليها إ

 :ولية للمعاييرالقائمة األ اشتقاق
من  املتحركة التعليمية وإنتاجها تصميم الرسوملبنامل قائمة معايري بوصفها قاعدة جمموعة من املصادر إىل الباح  رج   

معايري املتعلقة بالرسوم املتحركة، الوسائط املتعددة، جنبية واألالعربية الدراسات السابقة واملراج   دبياتاأل ليل خالل 
در   تها تكونت الصورة األولية لقائمة املعايري من جماالت رئيسة ينقد و ،  واليجميات واملواق  التعليميةلكورويالتعلم اإل

متوسط  -مهم )وأعدت الصورة املبدئية يف صورة مقياه االاي لدرجة األمهية مث جمموعة من املؤشرات، جماالت فرعية 
 .(غري مهم  -مهيةاأل

  :حساب صدق قائمة المعايير
( 26)دهم وبلغ عد ،جمموعة من احملكمني يف جمال تكنولوجيا التعليم والرسوم املتحركةعلى  األوليةالقائمة  تعرض

أو  بع  البنود وإضافةكل جمال يف القائمة مبؤشراتد، والصياغة اللغوية للبنود،  أمهيةحول درجة  خل أرائهمأو حمكم 
الصورة إىل  احملكمني وصوال  رامل آقائمة املعايري املقورحة يف ضومل  وعدِّلتاحملاور الرئيسة للقائمة، على  است قر، و هاحلف

  :احملكمني كما يلي آرامليف ضومل  أ جريتالت اليت النهائية للقائمة، والتعدي
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  التعليمية للرسوم هداف األإىل  ميةيالرسوم املتحركة التعل أهدافتعديل مسميات بع  احملاور مثل حمور
 .التعليمية مية داخل الرسوم املتحركةيالتعل نشةةاألإىل  التعليمية نشةةألاوحمور  ،املتحركة

 رسوم املتحركةاللسيناريو باحمور خاص  ،التعليمية بفكرة الرسوم املتحركةخاصة  بع  احملاور مثل حمورضافة إ 
 التعليمية

النسبية للبنود  مهيةاألمدى و ديد  احمكم  ( 26)جمموعة من احملكمني على  ىخر أطرح القائمة مرة  أ عيدمث 
 (غري مهم  - مهيةمتوسط األ -مهم )من خالل اختيار االستجابة املناسبة 

الباح  على أعضامل جلنة التحكيم اللين  فقد عرضهالقياه الصدق الظاهري لقائمة املعايري  :الظاهري الصدق
يبني  (2)فقرة حس  اجلدول التايل  82شاركوا يف  كيم املعيار املقورح وأمجعوا على صالحيتها وأصبح عدد فقراهتا 

 :حس  كل جمال من جماالهتا عدد فقرات قائمة املعايري
 يبين عدد فقرات قائمة المعايير (1)الجدول 

بتطبيق  لقائمة المعاييرجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي  :صدق االتساق الداخلي
حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات المعايير والدرجة الكلية للمعيار 

 حيث تراوح معامل ارتباط بيرسون( SPSS)الذي تنتمي إليه باستخدام البرنامج اإلحصائي 
وهي معامالت ارتباط تدل على االتساق الداخلي بين ( 83990إلى  839.0) لجميع الفقرات بين

 .الفقرات واألبعاد التي تنتمي إليها

 عدد الفقرات المجال م
 للرسوم المتحركة التعليمية التربويةالمعايير 

 10 معايير خاصة باألهداف التعليمية للرسوم المتحركة 1
 7 . معايير خاصة بمحتوى الرسوم المتحركة التعليمية 0
 7  التعليمية نططةمعايير خاصة باأل .

 ة للرسوم المتحركة التعليميةالمعايير الفني
 5 .معايير خاصة بفكرة الرسوم المتحركة 1
 .1 .معايير خاصة بالسيناريو 0
 Storyboard. 11معايير خاصة بلوحة القصة  .
 0 .معايير خاصة برسم الطخصيات 4
 0 .معايير خاصة بالتحريك 5
 6 .معايير خاصة بالخلفيات 6
 Sound. 4معايير خاصة بالصوت  7

 01 المجموع
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 يبين معامالت ارتباط (0)الجدول 
 

نتاج قائمة معايير تصميم الرسوم المتحركة التعليمية  ةالدالل معامل ارتباط بيرسون هاوا 
 وم المتحركة التعليميةللرس التربويةالمعايير 

 0.000 **998. معايير خاصة باألهداف التعليمية للرسوم المتحركة 
 0.000 **984. معايير خاصة بمحتوى الرسوم المتحركة التعليمية

 0.000 **995.  التعليمية نططةمعايير خاصة باأل
 المعايير الفنية للرسوم المتحركة التعليمية

 0.000 **954. م المتحركةمعايير خاصة بفكرة الرسو 
 0.000 **973. معايير خاصة بالسيناريو

 Storyboard .999** 0.000معايير خاصة بلوحة القصة 
 0.000 **977. .معايير خاصة برسم الطخصيات

 0.000 **992. .معايير خاصة بالتحريك
 0.000 **980. .معايير خاصة بالخلفيات
 Sound. .938** 0.000معايير خاصة بالصوت 

 
 باستخدام معامل كرونباخ  لقائمة المعاييرالثبات  ُقدِّر :ثبات االستبيان

استتتخدم الباحتتث طريقتة معامتتل كرونبتاخ متتن طرائتتق حستاب الثبتتات إليجتتاد  :طريقةة للفةةا كرونبةةا 
فكتان معامتل كلفاكرونبتاخ  هحيتث حصتل علتى قيمتة معامتل كلفتا كلت لقائمةة المعةاييرمعامل الثبات 

وصالحيتها على عينة قائمة المعايير و معامل ثبات جيد يطمئن الباحث إلى ثبات وه( 83909)
  .الدراسة
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 يبين معامل الثبات (.)الجدول 

 م
 المجال

معامل  عدد الفقرات
 كلفاكرونباخ

 للرسوم المتحركة التعليمية التربوية المعايير
معايير خاصة باألهداف التعليمية  1

 للرسوم المتحركة
10 839.. 

معايير خاصة بمحتوى الرسوم  0
 . المتحركة التعليمية

7 839.0 

 83940 7  التعليمية نططةمعايير خاصة باأل .
 المعايير الفنية للرسوم المتحركة التعليمية

 83071 5 معايير خاصة بفكرة الرسوم المتحركة 1
 ..839 .1 .معايير خاصة بالسيناريو 0
معايير خاصة بلوحة القصة  .

Storyboard. 
11 83096 

 83704 0 .معايير خاصة برسم الطخصيات 4
 83051 0 .معايير خاصة بالتحريك 5
 83001 6 .معايير خاصة بالخلفيات 6
 Sound 4 839.9معايير خاصة بالصوت  7

 83909 01 المجموع
 

  :قائمة المعايير في صورتها النهائيةإلى  التوصل
  :جمالني وتكونت من

 .مؤشرا 16جماالت فرعية و  1ويندر   تها  للرسوم املتحركة التعليمية املعايري الوربوية :ولاال الاجمل 
 .مؤشرا55جماالت فرعية و  7ويندر   تها  املعايري الفنية للرسوم املتحركة التعليمية :واجملال الثاي
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 (4)جدول
  وإنتاجهاالتعليمية تصميم الرسوم المتحركة لمعايير  إحصائيبيان 

عدد  المحاور الفرعية المحاور الرئيسية م
 المؤشرات

 املعايري الوربوية للرسوم املتحركة التعليمية 1

للرسوم  األهداف التعليمية -
 .(امعيار   21) املتحركة

 7) الرسوم املتحركةحمتوى  -
 .(ريايمع

 نشةةمعايري خاصة باأل -
 .(ريايمع 7)التعليمية 

62 

 ركة التعليميةاملعايري الفنية للرسوم املتح 6

بفكرة الرسوم معايري خاصة  -
 .(ريايمع 5) املتحركة

 21)لسيناريومعايري خاصة با -
 (.امعيار  

معايري خاصة بلوحة القصة  -
Storyboard (22 

 (امعيار  

معايريخاصةبرسم  -
 .(معايري 8) الشخصيات

 8)معايري خاصة بالتحريك  -
 .(معايري

 6) باخللفيات خاصة معايري -
 .(معايري

 بالصوت صةخا معايري -
Sound (4 معيار) 

55 

 
 

 :الدراسةنتائج 
 :األساليب اإلحصائية التالية تخدماستُ  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

  .والنسب المئوية ،والمتوسطات الحسابية، التكرارات -1



 12 

 .Personمعامل ارتباط بيرسون  خدماستُ إليجاد صدق االتساق الداخلي  -0
 .معامل ارتباط كلفا كرونباخ خدماستُ  إليجاد معامل الثبات -.

 :اإلحصائية المعالجة
 االجتماعية للعلوم اإلحصائية بالرزمة الباحث استعان (Spss) واإلحصاءات التحليالت إلجراء
 النسبي، والوزن المعياري، واالنحراف الحسابي، المتوسط سبحُ  حيث االستبانة، لبيانات الالزمة
 .فقرة لكل والترتيب
 :الدراسة عينة اتإجاب وصف

 محاور من محور كل بخصوص الدراسة عينة إجابات وصف نحاول العنصر هذا خالل من
 على باالعتماد وهذا ،الدراسة كسئلة من سؤال لكل العينة اتجاه ثم استنتاج ،هاوتحليل الدراسة
 عدد قسمة حاصل يساوي الذي الفئة طول حسبنا حيث ليكرت، لمقياس المرجحة األوزان
غير  (المستجوبين المتاحة كمام الخيارات عدد على ( 3إلى2 منو ، 2 إلى 1 من) افاتالمس
  3/2 =0.66 الفئة يطول ييساو  وعليه ) مهم ،هميةمتوسط األ ،مهم

 :التالي الجدول حسب اإلجابات توزيع يصبح
الدراسة لمقياس المرجحة األوزانيبين  (5)الجدول   

 
 االتجاه المرجح المتوسط

 غير مهم 1.66 إلى 1 من
 هميةمتوسط األ 2.33 إلى 1.67 من

 مهم .3 إلى 2.34 من
 

نتاجهال المعاييرب المتعلقة النتائج مناقشة  تصميم الرسوم المتحركة التعليمية وا 
نتاجها مجال في المعيار توفر مستوى تحديد في اعتمد  نسبة بأكبر تصميم الرسوم المتحركة وا 
 كل في المعايير ورتبت ) غير مهم - هميةمتوسط األ - مهم( الفقرات محاور في متوفرة مئوية
 .للبرنامج المجال هذا في لمعيار بها توفر مئوية نسبة كعلى بحسب مجال
نتاجهاالمعايير التربوية ل :اوال  تصميم الرسوم المتحركة التعليمية وا 

 :معايير خاصة باألهداف التعليمية للرسوم المتحركة -1
 المحكمين نظر وجهة منير خاصة باألهداف التعليمية للرسوم المتحركة معاي توافر مدى ولبيان
 الجدول ذلك يوضح كما) غير مهم - هميةمتوسط األ - مهم ( مابين كحكامهم تفاوتت الذين
 :اآلتي
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الخاصة باألهداف التعليمية للرسوم  المعايير توافر لمستوى المئوية يبين النسبة (6)الجدول 
 التعليميةالمتحركة 

 م
 

الفقرة 
 المعيارية

 درجة التوافر

 المتوسط
الوزن 
 النسبي

متوسط  مهم الترتيب
 هميةاأل

 غير مهم

 % ك % ك % ك

1.  

تتناسب 
األهداف مع 
خصائص 
المتعلمين 
 .وخبراتهم

14 87.5 2 12.5   2.88 96% 7 

0.  

قابلية كهداف 
الرسوم 
المتحركة 
للقياس 
 .والمالحظة

15 93.8 1 6.3   2.94 98% . 

..  

تكون األهداف 
ذات كهمية 
وقيمة تربوية 

 .للمتعلم

16 100     3.00 100% 1 

4.  

كهداف الرسوم 
المتحركة 
واقعية قابلة 

 .للتحقيق

15 93.8 1 6.3   2.94 98% 4 

5.  
صحة صياغة 

ف ااألهد
 .التعليمية

16 100     3.00 100% 0 

6.  
 تحديد المجال

 0 %96 2.88   12.5 2 87.5 14يتناوله الذي 
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 م
 

الفقرة 
 المعيارية

 درجة التوافر

 المتوسط
الوزن 
 النسبي

متوسط  مهم الترتيب
 هميةاأل

 غير مهم

 % ك % ك % ك
الهدف 

 –ي معرف)
 -ي وجدان
( يهار م

 .وتنوعه

7.  

التدرج 
باألهداف من 
المستويات 
الدنيا إلى 
المستويات 

 .العليا

13 81.3 3 18.8   2.81 94% 18 

0.  
كال يكون 
 .االهدف مركب  

13 81.3 2 12.5 1 6.3 2.75 92% 11 

9.  

ارتباط 
األهداف 

محتوى ب
الرسوم 
 .المتحركة

14 87.5 2 12.5   2.88 96% 9 

18.  

تتضمن 
األهداف نتائج 
التعلم وليس 

 .التعلم كنططة

15 93.8 1 6.3   2.94 98% 5 

11.  
تصف 
األهداف 

سلوك المتعلم 
11 68.8 3 18.8 2 12.5 2.56 85% 10 



 15 

 م
 

الفقرة 
 المعيارية

 درجة التوافر

 المتوسط
الوزن 
 النسبي

متوسط  مهم الترتيب
 هميةاأل

 غير مهم

 % ك % ك % ك
وليس سلوك 
الرسوم 
 .المتحركة

10.  

عنوان م ءيتال
الرسوم 

المتحركة مع 
الذي  الهدف

على  ئنط  كُ 
 .كساسه

15 93.8 1 6.3   2.94 98% 6 

 %96 0300 الحسابي المتوسط
 

 

 
كن يجب المعايير الخاصة باألهداف التعليمية للرسوم المتحركة  كن السابق الجدول من يتضح
نتاجها عند تتوافر  هيئة كعضاء نظر وجهة مهم من بمستوى تصميم الرسوم المتحركة التعليمية وا 

 (%96)ي نسب ووزن (0300( يبلغ حساب متوسط على المجال هذا حصل إذ التحكيم،
 كبيرة بدرجة (تكون األهداف ذات كهمية وقيمة تربوية للمتعلم) الترتيبفي  األول المعيار توفر إذ
وجاء بنفس  كبيرة نسبة وهي 100% نسبته بلغت حيث العينة كفراد نظر وجهةمن  ةاألهمي من

 .التعليمية األهدافصحة صياغة ( 5) الفقرة المرتفعة النسبة
لدرجة توافرها في األهداف التعليمية للرسوم المتحركة  ايب الفقرات المعيارية وفق  وبهذا يمكننا ترت
 .( 18،0،7،9،6،1،10،18،4،0،5،  .)  :على النحو التالي

 :الخاصة بمحتوى الرسوم المتحركة التعليمية المعايير توافر -0
 المحكمين نظر جهةو  الخاصة بمحتوى الرسوم المتحركة التعليمية من المعايير توافر مدى ولبيان
 الجدول ذلك يوضح كما) غير مهم - هميةمتوسط األ - مهم) مابين كحكامهم تفاوتت الذين
 :اآلتي
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الخاصة بمحتوى الرسوم المتحركة  المعايير توافر لمستوى المئوية يبين النسبة (7)الجدول 
 التعليمية

 م
الفقرة 
 المعيارية

 درجة التوافر

 المتوسط
الوزن 
 النسبي

متوسط  مهم بالترتي
 هميةاأل

 غير مهم

 % ك % ك % ك

1.  

يحقق 
محتوى 
الرسوم 
المتحركة 
األهداف 
 .التعليمية

14 87.5 2 12.5   2.88 96% 4 

0.  

يراعي 
محتوى 
الرسوم 
المتحركة 
الدقة 
 .العلمية

15 93.8 1 6.3   2.94 98% 0 

..  

يكون 
محتوى 
الرسوم 
المتحركة 

من  اسليم  
الناحية 
 .اللغوية

14 87.5 1 6.3 1 6.3 2.81 94% 7 

4.  

حداثة 
محتوى 
الرسوم 
 .المتحركة

14 87.5 2 12.5   2.88 96% 5 
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 م
الفقرة 
 المعيارية

 درجة التوافر

 المتوسط
الوزن 
 النسبي

متوسط  مهم بالترتي
 هميةاأل

 غير مهم

 % ك % ك % ك

5.  

توافق 
محتوى 
الرسوم 
المتحركة 
مع 

خصائص 
 .المتعلمين

15 93.8 1 6.3   2.94 98% . 

6.  

يكون 
محتوى 
الرسوم 
المتحركة 
 امصمم  

على طكل 
مطاهد 
 ،هادفة

 ة  منظمو 
 اتنظيم  
في  امنطقي  
كو  تسلسل

هرمية تيسر 
 .التعليم

16 100.0     3 100% 1 

7.  

يبتعد 
محتوى 
الرسوم 
المتحركة 

14 87.5 2 12.5   2.88 96% 6 
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 م
الفقرة 
 المعيارية

 درجة التوافر

 المتوسط
الوزن 
 النسبي

متوسط  مهم بالترتي
 هميةاأل

 غير مهم

 % ك % ك % ك
من  لعن ك
 عالناتاإل
 – التجارية)

 - السياسة
التحيز 

 -ي العنصر 
( الجنس

تتحيز التي 
إلى نزعة 
عرقية كو 
جنسية كو 

 .ثقافية
  %97 2.90 الحسابي المتوسط

 
 يجتتب كن بمحتةةوا الرسةةوم المتحركةةة التعليميةةةالمعتتايير الخاصتتة  كن الستتابق ولالجتتد متتن يتضتتح

نتاجهاتتوافر عند   هيئتة كعضتاء نظر وجهة من مهم بمستوى تصميم الرسوم المتحركة التعليمية وا 
 ( %97) ووزن نسبي ( 2.90) يبلغ حساب متوسط على المجال هذا حصل إذ التحكيم،

علتتى طتتكل مطتتاهد  ايكتتون محتتتوى الرستتوم المتحركتتة مصتتمم  ) تيتتبالتر فتتي  األول المعيتتار تتتوفر إذ
متن  ةاألهميت متن كبيترة بدرجتة (تسلستل كو هرميتة تيستر التعلتيمفي  امنطقي   اتنظيم   ةومنظم ،هادفة
 .كبيرة نسبة وهي 100% نسبته بلغت حيث العينة كفراد نظر وجهة

األهتداف التعليميتة للرستوم المتحركتة فتي لدرجتة توافرهتا  اوبهذا يمكننا ترتيب الفقرات المعياريتة وفق ت
 .( 7،4،1،5،0،.،  6)  :على النحو التالي
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 : للرسوم المتحركة التعليمية التعليمية نشطةالمعايير الخاصة باأل  -.
للرسوم المتحركة التعليمية  نشطةالمعايير الخاصة باأل الخاصة  المعايير توافر مدى ولبيان

غير  - هميةمتوسط األ - مهم) مابين كحكامهم تفاوتت الذين المحكمين نظر وجهة من التعليمية
 :اآلتي الجدول ذلك يوضح كما) مهم

للرسوم  التعليمية نشطةباأل الخاصة  المعايير توافر لمستوى المئوية يبين النسبة (0)الجدول رقم 
 المتحركة التعليمية

 م
الفقرة 

 المعيارية

 درجة التوافر

الوزن  المتوسط
 النسبي

متوسط  مهم الترتيب
 هميةاأل

 غير مهم

 % ك % ك % ك

1.  

تحقق 
 نططةاأل

التعليمية 
األهداف 
التعليمية 
للرسوم 
  المتحركة

13 81.3 1 6.3 2 12.5 2.69 

98% 

6 

0.  

تتدرج 
 نططةاأل

التعليمية 
من السهل 

إلى 
الصعب، 

ومن 
المحسوس 
 .إلى المجرد

14 87.5 2 12.5   2.88 

98% 

. 

..  
تطجع 

 5 %96 2.75 6.3 1 12.5 2 81.3 13 نططةاأل
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 م
الفقرة 

 المعيارية

 درجة التوافر

 المتوسط
الوزن 
 النسبي

متوسط  مهم الترتيب
 هميةاأل

 غير مهم

 % ك % ك % ك
ة يلتعليما

على 
التفاعل 
المستمر 

بين 
المتعلمين 
وبعضهم 

وبين 
المتعلمين 

 .والمعلم

4.  

تكون 
 نططةاأل

المقدمة 
متناسبة مع 

المستوى 
 ياألكاديم
للفئة 

 .المستهدفة

12 75.0 3 18.8 1 6.3 2.69 

96% 

7 

5.  

تحتوي 
الرسوم 

المتحركة 
 كنططةعلى 

عالجية 
ثرائية  .وا 

15 93.8 1 6.3   2.94 

92% 

1 

 0 %90 2.94   6.3 1 93.8 15تنوع   .6
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 م
الفقرة 

 المعيارية

 درجة التوافر

 المتوسط
الوزن 
 النسبي

متوسط  مهم الترتيب
 هميةاأل

 غير مهم

 % ك % ك % ك
 نططةاأل

التعليمية 
الستثارة 
دافعية 

المستخدم 
لتفاعل مع 

الرسوم 
 .المتحركة

7.  

 يتراع
 نططةاأل

الفروق 
الفردية 

 .للمتعلمين

14 87.5 2 12.5   2.88 

90% 

4 

 الحسابي المتوسط
2.82 

 
94% 

 
 

 
سوم المتحركة التعليمية ر لل التعليمية نشطةباأل الخاصة  المعايير كن السابق الجدول من يتضح

نتاجهاتتوافر عند  يجب كن  نظر وجهة من مهم بمستوى تصميم الرسوم المتحركة التعليمية وا 
 ووزن نسبي (2.82) يبلغ حساب متوسط على المجال هذا حصل إذ التحكيم، هيئة كعضاء

(94%). 
ثرائية كنططةتحتوي الرسوم المتحركة على ) رتيبالتفي  األول المعيار توفر إذ  .(.. عالجية وا 

 كبيرة نسبة وهي 90% نسبته بلغت حيث العينة كفراد نظر وجهةمن  هميةاأل من كبيرة بدرجة
على النحو  التعليمية نشطةاأل لدرجة توافرها في  اوبهذا يمكننا ترتيب الفقرات المعيارية وفق  

 ( 7،0،6،.،4،1،  5: ) اليالت
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  :المعايير الفنية للرسوم المتحركة التعليمية :ثانيا
 معايير خاصة بفكرة الرسوم المتحركة -1
 نظر وجهة من بفكرة الرسوم المتحركةالمعايير الخاصة الخاصة  المعايير توافر مدى ولبيان

 ذلك يوضح كما( غير مهم - هميةمتوسط األ - مهم( مابين كحكامهم تفاوتت الذين المحكمين
 :اآلتي ولالجد

 
 بفكرة الرسوم المتحركةالخاصة  المعايير توافر لمستوى المئوية يبين النسبة (9)الجدول 

 م
الفقرة 

 المعيارية

 درجة التوافر

 المتوسط
الوزن 
 مهم الترتيب النسبي

متوسط 
 هميةاأل

 غير مهم

 % ك % ك % ك

1.  

تتضمن 
الفكرة 

االهداف 
  .التعليمية

15 93.8 1 6.3   2.94 

98% 

0 

0.  

تظهر الفكرة 
ما نريد 
توصيله 
 .للمتعلم

14 87.5 2 12.5   2.88 

96% 

4 

..  

سهولة تنفيذ 
الفكرة 

بالرسوم 
 .المتحركة

16 100.0     3.00 

100% 

1 

4.  

تكون الفكرة 
من  نابعة

المتعلم 
 .نفسه

14 87.5 2 12.5   2.88 

96% 

5 

 . %98 2.94   6.3 1 93.8 15 يتعط  .5
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 م
الفقرة 

 المعيارية

 درجة التوافر

 المتوسط
الوزن 
 النسبي

متوسط  مهم الترتيب
 هميةاأل

 غير مهم

 % ك % ك % ك
الفكرة طيئا 

على جديدا 
 يخيال نحو

 .تعليمي
  %98 2.93 الحسابي المتوسط

 
 تتوافر يجب كن التعليمية الخاصة بفكرة الرسوم المتحركة المعايير كن السابق الجدول من يتضح
نتاجها عند  هيئة كعضاء نظر وجهة مهم من بمستوى تصميم الرسوم المتحركة التعليمية وا 

 (%98) ووزن نسبي ( 2.93)يبلغ سابح متوسط على المجال هذا حصل إذ التحكيم،
 من كبيرة بدرجة( سهولة تنفيذ الفكرة بالرسوم المتحركة) الترتيبفي  األول المعيار توفر إذ
 كبيرة نسبة وهي188% نسبته بلغت حيث العينة كفراد نظر وجهةمن  هميةاأل

على النحو  عليميةالت نشطةاأل لدرجة توافرها في  اوبهذا يمكننا ترتيب الفقرات المعيارية وفق  
 ( 4،0،5،1، .: ) التالي
 : معايير خاصة بالسيناريو -0
 الذين المحكمين نظر وجهة من بالسيناريوالمعايير الخاصة الخاصة  المعايير توافر مدى ولبيان
 :اآلتي الجدول ذلك يوضح كما) غير مهم - هميةمتوسط األ - مهم( مابين كحكامهم تفاوتت

 بالسيناريوالخاصة  المعايير توافر لمستوى المئوية يبين النسبة (18)الجدول 
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 م
الفقرة 

 المعيارية

 درجة التوافر

 المتوسط
الوزن 
 مهم الترتيب النسبي

متوسط 
 هميةاأل

 غير مهم

 % ك % ك % ك

1.  

يراعي 
السيناريو 

 اعرض  
 يًّاتفصيل
  .للفكرة

16 100.0     3.00 

100% 

1 

0.  

كن تكون 
نصوص 
السيناريو 

 ةاللغ ةيمسل
 ةوواضح
 .يالمعان

13 81.3 3 18.8   2.81 

94% 

0 

..  

استخدام 
خطوط 
مألوفة 

بالسيناريو 
مثل 

 peifplpmi 
cibapA. 

11 68.8 2 12.5 3 18.8 2.50 

83% 

11 

4.  

اتباع نظام 
في  واحد
 ةكتاب

العناوين 
الفرعية 
في  والرئيسية

13 81.3 3 18.8   2.81 

94% 

9 
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 م
الفقرة 

 المعيارية

 درجة التوافر

 المتوسط
الوزن 
 النسبي

متوسط  مهم الترتيب
 هميةاأل

 غير مهم

 % ك % ك % ك
كل 

 .السيناريو

5.  

يتضمن 
اريو السين

تفاصيل كل 
من حركات 

 االكامير 
ومكان 
في  االكامير 
  .المطهد

15 93.8 1 6.3   2.94 

98% 

0 

6.  

يتضمن 
السيناريو 
الحوار 

والمؤثرات 
 .الصوتية

15 93.8 1 6.3   2.94 

98% 

. 

7.  

يناقش 
السيناريو مع 

جميع 
المتخصصين 

في  والعاملين
تنفيذ الرسوم 

 .المتحركة

15 93.8 1 6.3   2.94 

98% 

4 

0.  
يتضمن 
السيناريو 
مطاكل 

15 93.8 1 6.3   2.94 
98% 

5 
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 م
الفقرة 

 المعيارية

 درجة التوافر

 المتوسط
الوزن 
 النسبي

متوسط  مهم الترتيب
 هميةاأل

 غير مهم

 % ك % ك % ك
وصراعات 

مختلفة يمكن 
للمتعلم كن 
 .يستكطفها

9.  

تحديد هذه 
المطاكل 
بطريقة 
جديدة 
 .ومبتكرة

13 81.3 1 6.3 2 12.5 2.69 

90% 

18 

18.  

يفضل 
الصراع 

( المطكلة)
 بين فرد وفرد

فرد كو 
كو  والمجتمع

فرد 
 .والطبيعة

11 68.8 2 12.5 3 18.8 2.50 

83% 

10 

11.  

يناقش 
السيناريو 
الصراع 
 مناقطة
كثناء  ةطبيعي
 .القصة

10 62.5 3 18.8 3 18.8 2.44 

81% 

1. 

يفضل   .10
تتسلسل 

15 93.8 1 6.3   2.94 
98% 

6 
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 م
الفقرة 

 المعيارية

 درجة التوافر

 المتوسط
الوزن 
 النسبي

متوسط  مهم الترتيب
 هميةاأل

 غير مهم

 % ك % ك % ك
األحداث في 

السيناريو 
كم عبر  زمنيا

 .ارتجاعات

1..  

يكون 
السيناريو في 

تسلسل 
منطقي 

لألحداث 
 .التي تمر به

15 93.8 1 6.3   2.94 

98% 

4 

  %93 2.80 الحسابي المتوسط
 

تصميم الرسوم  عند تتوافر يجب كنالخاصة بالسيناريو  المعايير كن السابق الجدول من يتضح
نتاجها  هذا حصل إذ التحكيم، هيئة كعضاء نظر وجهة مهم من بمستوى المتحركة التعليمية وا 

 (%93) ووزن نسبي ( 2.80)يبلغ حساب متوسط على المجال
 من كبيرة بدرجة .(يراعي السيناريو عرض تفصيل للفكرة) الترتيبفي  األول المعيار توفر ذإ

 كبيرة نسبة وهي 188% نسبته بلغت حيث العينة كفراد نظر وجهةمن  هميةاأل
 ، 1)  :على النحو التالي بالسيناريولدرجة توافرها في  اوبهذا يمكننا ترتيب الفقرات المعيارية وفق  

7،6،5 ، 0 ، 10 ، 1. ، 0، 4  ،9 ، . ، 18 ، 11 ) 
 Storyboardمعايير خاصة بلوحة القصة  -.
 الذين المحكمين نظر وجهة من بالسيناريوالمعايير الخاصة الخاصة  المعايير توافر مدى ولبيان
 :اآلتي الجدول ذلك يوضح كما) غير مهم - هميةمتوسط األ - مهم( مابين كحكامهم تفاوتت
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 بالسيناريوالخاصة  المعايير توافر لمستوى المئوية ن النسبةيبي (11)الجدول 

 

 م
الفقرة 

 المعيارية

 درجة التوافر

 المتوسط
الوزن 
 النسبي

 مهم الترتيب
متوسط 

 هميةاأل
 غير مهم

 % ك % ك % ك

1.  

تكون لوحة 
القصة 
 كساس
عملية 
تصميم 
الرسوم 

المتحركة 
نتاجها   .وا 

15 93.8 1 6.3   2.94 98% . 

0.  

تقدم لوحة 
القصة فكرة 

مرئية 
واضحة عن 
كل مطهد 

رئيسى 
 .للسيناريو

16 100     3.00 100% 1 

..  

تحدد لوحة 
القصة 
طبيعة 
الحركة 
 واألماكن

تحدث التي 
بها الحركة 

15 93.8 1 6.3   2.94 98% 4 
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 م
الفقرة 

 المعيارية

 درجة التوافر

 المتوسط
الوزن 
 النسبي

متوسط  مهم الترتيب
 هميةاأل

 غير مهم

 % ك % ك % ك
التي والكيفية 

يمكن بها 
 .تنفيذها

4.  

تحدد لوحة 
القصة طكل 

في  اإلضاءة
كل مطهد 
د من مطاه
 .السيناريو

15 93.8 1 6.3   2.94 98% 5 

5.  

توضح لوحة 
القصة 

المعلومات 
الالزمة لكل 
مطهد من 

مطاهد 
السيناريو 

سواء 
بالنسبة 

 للطخصيات
 الخلفياتكو 
كو 

 .المؤثرات

16 100     3.00 100% 0 

6.  
المعالجة 
البصرية 
لمضمون 

14 87.5 2 12.5   2.88 96% 0 
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 م
الفقرة 

 المعيارية

 درجة التوافر

 المتوسط
الوزن 
 النسبي

متوسط  مهم الترتيب
 هميةاأل

 غير مهم

 % ك % ك % ك
 السيناريو

من ناحية 
كو  قبول

تعديل 
 .المضمون

7.  

مدى فعالية 
الذي  التاثير

يتحقق من 
الناحية 
الجمالية 
والدرامية 
 .للسيناريو

15 93.8 1 6.3   2.94 98% 6 

0.  

إلى  الوصول
 األهداف
المقنعة 

للحركات 
 .الساكنة

11 68.8 2 12.5 3 18.8 2.50 83% 11 

9.  

يكون تمثيل 
للسيناريو 
عن طريق 

الرسوم 
 .المتسلسلة

13 81.3 3 18.8   2.81 94% 18 

18.  
مراعاة حجم 

في  المنظور
الكادر على 

14 87.5 2 12.5   2.88 96% 10 
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 م
الفقرة 

 المعيارية

 درجة التوافر

 المتوسط
الوزن 
 النسبي

متوسط  مهم الترتيب
 هميةاأل

 غير مهم

 % ك % ك % ك
وية رؤية از 

 األطياء

11.  

مراعاة حجم 
 االكامير 
في  تهاوحرك

كل مطهد 
من 

 .المطاهد

15 93.8 1 6.3   2.94 98% 7 

  %96 2.89  الحسابي المتوسط
 

 عند تتوافر يجب كن Storyboardالقصة الخاصة بلوحة  المعايير كن السابق الجدول من يتضح
نتاجها  إذ التحكيم، هيئة كعضاء نظر وجهة مهم من بمستوى تصميم الرسوم المتحركة التعليمية وا 

 (%96) ووزن نسبي ( 2.89 )بلغ حسابي متوسط على المجال هذا حصل
هد رئيس تقدم لوحة القصة فكرة مرئية واضحة عن كل مط) الترتيبفي  األول المعيار توفر إذ

 وهي%  188 نسبته بلغت حيث العينة كفراد نظر وجهةمن  هميةاأل من كبيرة بدرجة( للسيناريو
 .كبيرة نسبة

 ، 0)  :على النحو التالي السيناريولدرجة توافرها في  اوبهذا يمكننا ترتيب الفقرات المعيارية وفق  
.،1،5 ، 4 ، 7 ، 11 ، 6، 18  ،9 ، 0 ) 

 لشخصياتمعايير خاصة برسم ا -4
 نظر وجهة من المعايير الخاصة برسم الشخصياتالخاصة  المعايير توافر مدى ولبيان

 ذلك يوضح كما( غير مهم - هميةمتوسط األ - مهم( بين ما كحكامهم تفاوتت الذين المحكمين
 :اآلتي الجدول
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 برسم الشخصياتالخاصة  المعايير توافر لمستوى المئوية يبين النسبة (10)الجدول 

 م
الفقرة 

 المعيارية

 درجة التوافر

 المتوسط
الوزن 
 النسبي

متوسط  مهم الترتيب
 هميةاأل

 غير مهم

 % ك % ك % ك

1.  

تتوفر بها 
الجانب 
 يالتطكيل
  .يوالتعبير 

11 68.8 2 12.5 3 18.8 2.50 

83% 

0 

0.  

تبسيط 
الخطوط 
المكونة 

للطخصية 
لتسهيل 

كها يتحر 
بسالسة 
 .وسرعة

15 93.8 1 6.3   2.94 

98% 

4 

..  

توضيح 
االنفعاالت 
المختلفة 
 وتأثيرها

على حركة 
 .الطخصية

16 100.0     3.00 

100% 

1 

4.  

تحديد 
 اإلكسسوارات
الخاصة بكل 

 .طخصية

15 93.8 1 6.3   2.88 

96% 

6 

5.  
توضيح 
النسب 

15 93.8 1 6.3   2.88 
96% 

7 
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 م
الفقرة 

 المعيارية

 درجة التوافر

 المتوسط
الوزن 
 النسبي

متوسط  مهم الترتيب
 هميةاأل

 غير مهم

 % ك % ك % ك
الخاصة بكل 

طخصية 
 دحيث تع

الركس وحدة 
قياس لتحديد 

 .النسب

6.  

رسم 
 الطخصية

 كوضاعفي 
حركية 
 .مختلفة

16 100.0     3.00 

100% 

0 

7.  

رسم 
الحاالت 
النفسية 

والمزاجية 
تمر التي 
بها 

 . الطخصية

16 100.0     3.00 

100% 

. 

0.  

تعبر 
الطخصيات 
عن الفكرة 
  .الموضوعة

15 93.8 1 6.3   2.94 

98% 

5 

  %96 2.89 الحسابي المتوسط
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تصميم  عند تتوافر يجب كنالخاصة برسم الطخصيات  المعايير كن قالساب الجدول من يتضح
نتاجها  حصل إذ التحكيم، هيئة كعضاء نظر وجهة مهم من بمستوى الرسوم المتحركة التعليمية وا 

 ( %96) ووزن نسبي ( 2.89 )بلغ حسابي متوسط على المجال هذا
 (.لفة وتاثيرها على حركة الطخصيةختتوضيح االنفعاالت الم) الترتيبفي  األول المعيار توفر إذ

 كبيرة نسبة وهي 90% نسبته بلغت حيث العينة كفراد نظر وجهةومن  هميةاأل من كبيرة بدرجة
: رسم الطخصيات على النحو التالي لدرجة توافرها في اوبهذا يمكننا ترتيب الفقرات المعيارية وفق  

 (. ،5،4،0،0،7،6  ،1). 
 :معايير خاصة بالتحريك -5

 كحكامهم تفاوتت الذين المحكمين نظر وجهة من المعايير الخاصة بالتحريك توافر مدى بيانول
 :اآلتي الجدول ذلك يوضح كما) غير مهم - هميةمتوسط األ - مهم( مابين

  كتحر المرسم البالخاصة  المعايير توافر لمستوى المئوية يبين النسبة (.1)الجدول 

 الفقرة المعيارية م

 درجة التوافر

الوزن  المتوسط
 النسبي

 مهم الترتيب
متوسط 

 غير مهم هميةاأل

 % ك % ك % ك

 تحليل كل حركة  .1
 . لوحة القصةفي 

14 87.5 2 12.5   2.88 
96% 

6 

0.  
يراعي القائم على 
التحريك قوانين 

 .الحركة
13 81.3 3 18.8   2.81 

94% 
7 

..  

يكون القائم على 
 ائ  قار التحريك 

لدراما  اجيد  
 .لقصة وبنائهاا

12 75.0 2 12.5 2 12.5 2.63 

88% 

0 

4.  

يمتلك القائم على 
التحريك روح 
الفكاهة والقدرة 
على تخيلها 

 .وتنفيذها

15 93.8 1 6.3   2.94 

98% 

. 
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 الفقرة المعيارية م

 درجة التوافر

 المتوسط
الوزن 
 النسبي

متوسط  مهم الترتيب
 هميةاأل

 غير مهم

 % ك % ك % ك

5.  

يتمتع القائم على 
التحريك بالحس 

 يالموسيق
والمواقيت 
الخاصة 

بالحركات 
 .اإليقاعية

15 93.8 1 6.3   2.94 

98% 

4 

6.  

القائم على يتمتع 
التحريك بقوة 

المالحظة ومراقبة 
حركة الطخصيات 

 اآلدمية) الطبيعية
 (.الحيوانية -

16 100.0     3.00 

100% 

1 

7.  
تكون الحركات 

 .وجذابة طائقة
15 93.8 1 6.3   2.94 

98% 
5 

0.  

ن يعدم تضم
ات كالحركات حر 
مبتذلة وغير 

  .كخالقية

16 100.0     3.00 

100% 

0 

  %96 2.89 يالحساب المتوسط
 

تصميم  عند تتوافر يجب كن تحركالمرسم الالخاصة ب المعايير كن السابق الجدول من يتضح
نتاجها  حصل إذ التحكيم، هيئة كعضاء نظر وجهة مهم من بمستوى الرسوم المتحركة التعليمية وا 

 ( %96) ووزن نسبي ( 2.89 ) بلغ حسابي متوسط على المجال هذا
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يتمتع القائم على التحريك بقوة المالحظة ومراقبة حركة ) الترتيبفي  لاألو  المعيار توفر إذ
 العينة كفراد نظر وجهةمن  هميةاأل من كبيرة بدرجة، (الحيوانية - دميةاآل) الطخصيات الطبيعية

 .كبيرة نسبة وهي%  188 نسبته بلغت حيث
: على النحو التالي تحركالمم رساللدرجة توافرها في  اوبهذا يمكننا ترتيب الفقرات المعيارية وفق  

(6 ،0،1،7،5،4،0  ،.) 
 معايير خاصة بالخلفيات-6
 كحكامهم تفاوتت الذين المحكمين نظر وجهة من المعايير الخاصة بالخلفيات توافر مدى ولبيان
 :اآلتي الجدول ذلك يوضح كما( غير مهم - هميةمتوسط األ - مهم) مابين

 برسم الخلفياتالخاصة  المعايير توافر مستوىل المئوية يبين النسبة (14)الجدول 

 م
الفقرة 

 المعيارية

 درجة التوافر

 المتوسط
الوزن 
 النسبي

متوسط  مهم الترتيب
 هميةاأل

 غير مهم

 % ك % ك % ك

1.  
تكون ذات 

جذابة لوان ك
  .وطيقة

15 93.8 1 6.3   2.94 
96% 

0 

0.  
تكون معبرة 
عن لوحة 

 .القصة
13 81.3 2 12.5 1 6.3 2.75 

94% 
6 

..  

تعبر عن 
التي  األماكن

تدور بها 
 كحداث
الرسوم 
 .المتحركة

15 93.8 1 6.3   2.94 

88% 

. 

4.  

تكون عامل 
في  يساسك

حركة  إظهار
 .الطخصيات

15 93.8 1 6.3   2.94 

98% 

4 
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 م
الفقرة 

 المعيارية

 درجة التوافر

 المتوسط
الوزن 
 النسبي

متوسط  مهم الترتيب
 هميةاأل

 غير مهم

 % ك % ك % ك

5.  

مكملة 
للطخصية 
ومعبرة عن 

التي البنية 
تعيش بها 
 .الطخصية

14 87.5 2 12.5   2.88 

98% 

5 

6.  

ازدحام عدم 
الخلفيات 
بالتفاصيل 

غير المرتبطة 
 .موضوعالب

16 100.0     3.00 

100% 

1 

  %97 2.91 الحسابي المتوسط
 

تصميم  عند تتوافر يجب كن الخلفياتالخاصة برسم  المعايير كن السابق الجدول من يتضح
نتاجها  حصل إذ يم،التحك هيئة كعضاء نظر وجهة مهم من بمستوى الرسوم المتحركة التعليمية وا 

 (%97) ووزن نسبي (2.91 )بلغ حسابي متوسط على المجال هذا
 (عدم ازدحام الخلفيات بالتفاصيل غير المرتبطة بموضوع) الترتيبفي  األول المعيار توفر إذ

 كبيرة نسبة وهي%  188 نسبته بلغت حيث العينة كفراد نظر وجهةمن  هميةاأل من كبيرة بدرجة
: النحو التاليعلى  الخلفياترسم لدرجة توافرها في  اقرات المعيارية وفق  وبهذا يمكننا ترتيب الف

(6، 0،5،4،.،1) 
 Soundمعايير خاصة بالصوت  -1
 تفاوتت الذين المحكمين نظر وجهة من Soundالمعايير الخاصة بالصوت  توافر مدى ولبيان

 :آلتيا الجدول ذلك يوضح كما( غير مهم - هميةمتوسط األ - مهم) مابين كحكامهم
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 Soundبالصوت الخاصة  المعايير توافر لمستوى المئوية يبين النسبة (15)الجدول 

 م
الفقرة 

 المعيارية

 درجة التوافر

 المتوسط
الوزن 
 النسبي

متوسط  مهم الترتيب
 هميةاأل

 غير مهم

 % ك % ك % ك

1.  

يراعي 
الصوت 
 إظهار

 اإلحساس
بحركة 

 .الطخصيات

15 93.8 1 6.3   2.94 

98% 

1 

0.  

يراعي الحوار 
سليم اللغة 
وواضح 
 .المعاني

14 87.5 2 12.5   2.88 

96% 

4 

..  

تتناسب 
الموسيقى مع 

التي الوظيفة 
 .تؤديها

15 93.8 1 6.3   2.94 

98% 

0 

4.  

تتناسب 
المؤثرات 

الصوتية مع 
التي الوظيفة 
 .تؤديها

15 93.8 1 6.3   2.94 

98% 

. 

  %98 2.93 الحسابي المتوسط
 

تصميم  عند تتوافر يجب كن Soundبالصوت الخاصة  المعايير كن السابق الجدول من يتضح
نتاجها  حصل إذ التحكيم، هيئة كعضاء نظر وجهة مهم من بمستوى الرسوم المتحركة التعليمية وا 

 (%98) ووزن نسبي (2.93 ) بلغ حسابي متوسط على المجال هذا
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 بدرجة (صوت اظهار االحساس بحركة الطخصياتيراعي ال) الترتيبفي  األول المعيار توفر إذ
 كبيرة نسبة وهي% 90 نسبته بلغت حيث العينة كفراد نظر وجهةمن  هميةاأل من كبيرة

: على النحو التالي Soundالصوت لدرجة توافرها في  اوبهذا يمكننا ترتيب الفقرات المعيارية وفق  
 (1، 0،4،.) 

 :راسةتوصيات الد
 .، ملا هلا من أمهية يف هلا اجملالتصميم الرسوم املتحركة وإنتاجهاري يف املعايهلو ضرورة توظيت  -2

أانامل تدريسها وخاصة لةالب تكنولوجيا التعليم  تصميم الرسوم املتحركة وإنتاجهاضرورة الوركيز على معايري  -1
 .جمال دراستهم

 .تصميم الرسوم املتحركة املختلفة وإنتاجهازيادة اإلطالع على معايري  -1

لها يتناولت املعايري يف الرسائل التعليمية لتفعاليت تبصري مس ويل مراكز اإلنتا  بنتائ  األحباث والدراسات ضرورة  -4
 .واالستفادة منها

اليت يف ضومل املعايري الوربوية والفنية وإنتاجها الب تكنولوجيا التعليم على تصميم الرسوم احلركية تدري  ط -5
 .الدراسة إليهاتوصلت 

اللايت االكتفامل إىل ذلك يف ضومل هلو املعايري فسوف يؤدى وإنتاجها ب للرسوم املتحركة عند تصميم الةال -6
 .بةريقة يسريةإىل رسوم متحركة مفاهيمد نكن  ويل احملتوى حي  للةالب من 

بع  املقررات العلمية  إنتا يف ضومل هلو املعايري نكن  تصميم الرسوم املتحركة وإنتاجهاالتدري  على ب -7
ووضعها على أقراص مدجمة أو ضمن مواق  تعليمية عي مواق  الوي  لكي يستفيد منها أكي عدد  ىاألخر 

 .ممكن من الةالب

 :بحوث مقترحة
للتأكد من  ةيف ضومل املعايري الوربوية والفني وإنتاجهاالعادية تصميم الرسوم املتحركة إجرامل حبوث للمقارنة بني  -2

 .لرسوم املتحركة وإنتاجها تصميم اهلو املعايري عند  إتباع أمهية

 .معايري تربوية وفنية ملختلت الرسوم املتحركة والتكنولوجية يف التعليم إعداد -1

 .يف ضومل املعايري الوربوية والفنية وأنتجتصممت اليت دراسة للتعرف على مستوى الرسوم املتحركة  إعداد -1

 .ية يف اجلامعاتدراسة مستوى الرسوم املتحركة املنتجة يف مراكز الوسائل التعليم -4

 .الرسوم املتحركة يف ضومل املعايري العاملية إنتا إجرامل دراسات ميدانية للتعرف على واق  مراكز  -5
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 .والعشرين يالحادإعداد التالميذ للقرن  (.2004)وآخرون  ،دونا ،أوتشيدا الكت  املع :القاهرة .التدريس
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  .حوره للنشر :القاهرة .مصر .فاهيم وتطبيقاتسيكولوجية اللعب م (.2001) خالد عبد الرازق ،السيد -7

معهد  ،ماجستري .تقويم الرسوم المتحركة التعليمية لمرحلة ما قبل المدرسة (.1007) يزك يزك يرام ،سكندرإ -8
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تنمية مهارات الرسم لدى الطالب في  الوسائط المتعددة استخدامفاعلية (. 2997) رج  ،يامليه -11
 .يناير ،اجمللد الثال :األولالعدد  .ق التدريسالمناهج وطر في  دراسات .المعلمين

 .ياآللتصميم الرسوم المتحركة باستخدام الحاسب في  األساليب الفنية (.2994) سلوى ،أبو العال -12
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المرحلة األساسية الدنيا بمدارس تقويم استخدام الوسائل التعليمية في  (.2998) سليمان ،أبو جراد -13
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 .معايير عناصر التصميم الفنـي إلنتـاج البرمجيات التعليمية (.1005) نبال طوالبة ،عبد الرمحن ،الشبول -16
 .األردن .(31)اجمللاد  .2العدد  .اجلامعة األردنية .، عمادة البح  العلميمجلة دراسات

،  ماجستري .الرسوم المتتابعة للقصة و الرسوم المتحركة دراسة مقارنة(. 2989) عالمل الدين ،أبو بكر -17
 .جامعة حلوان، كلية الفنون اجلميلة

كلية   ،رسالة ماجستري .فنون االتصاالت البصريةفي  دور الرسوم المتحركة (.2995) زايد غسان ،أبو زيد -18
 .جامعة حلوان ،الفنون اجلميلة

كلية الفنون ،ماجستري .الرسوم المتحركة كوسيلة تعليمية في مصر (.2984) أمحدعلى  فاتن ،أبو الوفا -19
 .جامعة حلوان، اجلميلة

 ،غري منشورة ،رسالة ماجستري .الرسوم المتحركةفي  الشخصية الخيرة والشريرة (.2990) فاره ،أنةوان -21
 .جامعة حلوان ،كلية الفنون اجلميلة

الرسوم المتحركة وانعكاساتها على رسوم األطفال العنف في  مشاهد (.2417) فهد بن غزاي ،العتييب -21
اسات ، عمادة الدر رسالة ماجستري، قسم الوربية الفنية ،دراسة وصفية .سنة(  11ـ  9) من  خالل الفترة

  .جامعة امللك سعود ،العليا

ل فاعلية إستراتيجية التعلم التعاوني فـي اكتسـاب مهارات مجا (.1002) فوزية بنت حممد ،أبا اخليل -22
تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية واالتجاه نجوه لدى طالبات الفرقة الثالثة فـي كلية التربية للبنات 

 .املركز العرباي للتعلايم والتنمية :مصر ،10، ع7م   .، مستقبل الوربية العربيةبالرياض
مكتبة  :القاهرة. يماتالمعلو الكمبيوتر والعملية التعليمية في عصر التدفق  (.2000) عزيز يجمد ،إبراهيم -23

 .مصريةجنلو األ

دار الفكر  :القاهرة. أسسه قواعده -اتجاهاته  -تعريفه  - يالتسجيلالفيلم  (.2981) مىن سعيد ،ياحلديد -24
 .، الةبعة األوىلالعريب

 .دار املسارية :، عمان1ط .أساسيات تصميم وإنتاج الوسائل التعليمة (.1002) حممد ،احللية -25
غري منشورة،   ،رسالة ماجستري .الربط بين الرسوم المتحركة والحركة الحية (.2994) ناصر مصةفى ،السيد -26

  .، جامعة حلوانكلية الفنون اجلميلة

الثامن للجمعية المصرية لتكنولوجيا  يالسنو توصيات المؤتمر العملي  (.1002) املدرسة االليكورونية -27
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