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 الممخص :
بصفة عامة وفي مجاالت التعمـ والتعميـ بصفة خاصة يعتبر التعميـ جزًء ال يتجزأ مف 
ـ األمف القومي لمشعوب وأف المؤسسات التعميمية ىي األمؿ في صنع المستقبؿ ، مما جعؿ التعمي

أحد االستراتيجيات اليامة لتطوير المجتمع ، وتكنولوجيا التعميـ ليست مجرد مظير عصري او  
اقتناء لألجيزة التعميمية ، ولكف تطورت بصورة تناسب تطور العصر مما اثر بصورة فعالة في 

 ٠العممية التعميمية 
دمو مف مناىج فالتطور الشامؿ لمعممية التعميمية يركز عمى تكنولوجيا التعمـ بما تق

وخبرات تعميمية ذات أىداؼ واضحة ووسائؿ توصيؿ المعمومات وتنمية الميارات أثناء استخداـ 
األدوات و األجيزة  واستراتيجيات التعميـ ، وذلؾ إلعداد المتعمـ وتزويده بالخبرات والميارات 

بية المتعمـ لمواجية التطورات السريعة ولمنيوض بمجتمعة عمى أساس عممي سميـ ، وأف إيجا
ومشاركتو النشطة أصبحت ىدفا رئيسيا لعممية تطوير التعميـ ، ومضموف ىذا اليدؼ ىو تحويؿ 
العممية التعميمية مف مجرد تمقى سمبي مف جانب المتعمـ إلى مشاركة نشطة مف جانبو ، وذلؾ 

متطور بإعطائو الفرصة لمبحث عف المعمومة بنفسو واسترجاعيا وتصنيفيا ومعالجتيا ونتيجة ل
المستمر في العمـو والمعارؼ ظيرت أنظمة وأسػاليب جديدة في التعميـ والتعمـ تعتمد عمى 

 إيجابية المتعمـ ونشاطو ، وذلؾ ما تسعى لتحقيقو جميع دوؿ العالـ . 
 حدود الدراسة: تتحدد ىذه الدراسة بما يمي:

سة حولي اقتصرت الدراسة عمى عينة مف متعممي الصؼ الخامس االبتدائي في مدر  -1
التعميمية االبتدائية بدولة الكويت، وعميو فقد افترضت الباحثة وألمور تتعمؽ بأغراض 

 الدراسة أف بيئات المدارس في مدينة الكويت متشابية إلى حٍد ما.
اقتصرت عينة الدراسة عمى فصؿ دراسي واحد ىو الصؼ الخامس االبتدائي، وعمى  -2

 ساب )الضرب و القسمة(.موضوع واحد في الرياضيات ىو ميارات الح
اعتمدت الدراسة عمى اختبار تحصيؿ مف إعداد الباحثة وتطويره. وعميو فأف نتائج الدراسة  -3

 تتحدد بطبيعة بنود االختبار ومدى صدقيا ومستواىا لمموضوع المراد قياسو.
 تناولت الدراسة استراتيجية محددة ىي: التعمـ بمساعدة الرسـو المتحركة. -4

 . الرياضياتمعممي  –الرسـو المتحركة   ية :الكممات المفتاح
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Summary  :  

In general, and in the fields of learning and education in particular, 

education is considered an integral part of peoples' national security and 

that educational institutions are the hope for making the future, which 

made education one of the important strategies for the development of 

society, and educational technology is not just a modern appearance or 

the acquisition of educational devices, but has developed in a 

proportionate manner. The development of the era, which has effectively 

affected the educational process 

The overall development of the educational process focuses on 

learning technology, with its curricula and educational experiences with 

clear goals and means of communicating information and developing 

skills while using tools, devices and educational strategies, in order to 

prepare the learner and provide him with expertise and skills to face rapid 

developments and to advance society on a sound scientific basis, and that 

the learner's positivity and participation Activism has become a major 

goal for the education development process, and the content of this goal 

is to transform the educational process from a mere passive reception on 

the part of the learner to an active participation on his part, by giving him 

the opportunity to search for information himself, retrieve, classify and 

process it. As a result of the continuous development in science and 

knowledge, new systems and methods have appeared in education. And 

learning depends on the learner’s positivity and activity, and this is what 

all countries of the world strive to achieve. 
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      Limits of the study: This study is determined by the 

following: 

1-The study was limited to a sample of fifth grade primary learners in the 

Hawalli Primary School in the State of Kuwait, and accordingly, the 

researcher assumed, and for matters related to the study purposes, that 

the school environments in Kuwait City are similar to some extent. 

2- The study sample was limited to one semester, which is the fifth grade 

of primary school, and to one subject in mathematics, which is 

numeracy skills (multiplication and division.) 

3- The study relied on an achievement test prepared and developed by the 

researcher. Accordingly, the results of the study are determined by the 

nature of the test items and their validity and level of the subject to be 

measured. 

4  - The study dealt with a specific strategy: Learning with the help of 

animation. 

Keywords: animators - math teachers. 
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 مقدمة البحث:
             ينظر إلييا كوسيمة تعميمية فقط ، بؿ أصبح ينظر تكنولوجيا التعميـ ، فمـ يعد 

          الييا كنظـ كاممة تستخدـ في العممية التعميمية لتحقيؽ أىداؼ محددة بحيث تصبح جزءًا 
            متكاماًل مف نظاـ أكبر واضح اليدؼ ، متماسؾ المكونات التي يقوى بعضيا البعض . 

 (56 ص 1999)جابر عبدالحميد
حيث تمعب تكنولوجيا التعميـ دورًا كبيرًا في االرتقاء بمستوى األداء وىي ال تعني مجرد       

استخداـ اآلالت واألجيزة  الحديث ولكنيا تعني طريقة في التفكير لوضع منظومة تعميمية أي 
اتباع منيج وأسموب يسير في خطوات منظمة مع استخداـ كؿ اإلمكانات التػػي تقدميا 

 (15-12ـ ،ص 199٠تكنولوجيا لتحقيػػؽ األىداؼ المحددة . )توفيؽ مرعى ال
             المتتبع لمتطورات المتواصمة في مجاؿ تكنولوجيا م(2007وفيقة سالم )وتشير      

التعميـ يمحظ أف   ىناؾ العديد مف تكنولوجيا التعميـ التي يمكف توظيفيا في العممية التعميمية 
أمثمة تمؾ المستحدثات الفيديو التفاعمي، ومؤتمرات الكمبيوتر، ومؤتمرات  لتحسينيا ، ومف

           الفيديو، وشبكة المعمومات الدولية ، وأنظمة الواقع االفتراضي ، وأنظمة االتصاؿ عف
بعد ، وأنظمة الوسائط المتعددة ، وأنظمة البريد اإللكتروني ، وأنظمة شبكات الوسائط المتعددة ، 

             الييبرفيديو ، وأنظمة الييبرميديا ، والمكتبة اإللكترونية ، ومراكز مصادر التعمـ .وأنظمة 
 (2ـ ، ص 2٠٠7)وفيقة سالـ

ويركز التطوير الشامؿ لمعممية التعميمية عمى تكنولوجيا التعميـ بما تقدمو مف مناىج وخبرات      
المعمـ الكفؤ الذى يعتبر جوىر العمؿ  تعميمية ثرية ذات أىداؼ واضحة ومحددة ، منيا إعداد

التربوي ، وايضًا إعداد المتعمـ وتزويده بالخبرات والميارات لمواجية التطورات التقنية السريعة 
 (13٠ـ ، ص 2٠٠2لمنيوض بمجتمعة عمى أساس عممي سميـ . )عبدالحميد شرؼ

ىامًا في تحديث عممية الى أف   تقنيات التعميـ لعبت دورًا  م(2002ميدى سالم )ويشير      
 التعميـ لتحقيؽ تعمـ فعاؿ ولتحقيؽ أكبر قدر مف النتائج التعميمية المرغوبة . 

 (21ـ ،ص2٠٠2)ميدى سالـ                                                                
يد مػف إنتػاجػية أف   التطبيؽ الػواعي لمتكنولوجػيا سػوؼ يػز  م(2003عبداهلل عمر )ويرى        

العممية التعميمية وذلؾ بتحرير المعمـ مف األعماؿ الروتينية والمساىمة في التأكد عمى الخبرة 
            الحسية المباشرة ووضع األطفاؿ في مواقؼ تحفزىـ عمى التفكير واستخداـ الحواس . 

 (13٠ـ،ص 2٠٠3)عبداهلل عمر
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المستحدثات التكنولوجية قد إكتسبت أىمية متزايدة أف    م(2007وفيقة سالم )وتشير         
مف أجؿ زيادة معطيات العممية التعميمية وترقيتيا، فعمى الرغـ مما قدمتو التكنولوجيا مف وسائط 

اتصاؿ تكنولوجية إال أف   التعميـ في كافة المراحؿ المختمفة لـ يستفد مف ىذه الوسائط حيث أف   
محدودا إلى درجة كبيرة ، حيث يتطمب مف جانب المعمـ معرفة إستخداميا في التعميـ ما زاؿ 

وفيـ التغيرات العممية والتكنولوجية واالستفادة مف اإلنجازات التكنولوجية واستخداميا في العممية 
 (9ـ،ص 2٠٠7التعميمية . )وفيقة سالـ

ـ كامؿ لمعممية ومف ىنا فأف   التكنولوجيا عبارة عف تخطيط واعداد وتطوير وتنفيذ وتقوي       
            التعميمية مف مختمؼ جوانبيا المعرفية والحركية والوجدانية مف خالؿ وسائط تكنولوجية 
              متنوعة تعمؿ جميعيا بشكؿ منسجـ مع العناصر البشرية لتحقيؽ أىداؼ عممية التعميـ . 

 (128ـ،ص 1999) مصطفى عبدالسميع
 مفيوم تكنولوجيا التعميم .

" كممة يونانية إغريقية األصؿ ، وىي Technologyمف الثابت أف   كممة تكنولوجيا "       
تتكوف مف مقطعيف األوؿ )تكنو( بمعنى حرفة أو صنعة والخامس  )لوجي( بمعنى عمـ والكممة 

وىي  Techniqueبمقطعييا تشير إلى عمـ الحرفة أو الصنعة ويشتؽ المقطع األوؿ مف كممة 
ذا ما وضعنا في اعتبارنا المقطع الخامس  كممة إنجميزي ة تعني التقنية أو األداء التطبيقي ، وا 

فأف   كممة تكنولوجيا بمقطعييا في ىذه الحالة تشير إلى عمـ التطبيؽ وىو العمـ الذي ييتـ 
بحرفية أو صنعة تطبيؽ النظريات ونتائج البحوث التي تتوصؿ إلييا في مجاالت العمـو المختمفة 

تنظيميا وترتيبيا بما يسمح باإلفادة بيا لتطوير األداء في المواقؼ التعميمية وزيادة  وبكيفية
 (13:  8فاعمية وكفاءة ىذه المواقؼ . )

وتختص تكنولوجيا التعميـ بالموقؼ التعميمي ، ويشترؾ فييا جميع المربيف الميتميف 
مقة بالموقؼ التعميمي ، وتعتمد بأساليب التدريس والتعميـ ، وىي تركز عمى تحديد المعوقات المتع

 (16ـ ،ص 199٠عمى إيجاد الحموؿ ليا وتنفيذىا والعمؿ عمى تقويميا باستمرار . )توفيؽ مرعى
 تعريف تكنولوجيا التعميم .

بأنيا صياغة تطبيقية لممفاىيـ النظرية في ضوء  م(1997عبد العظيم الفرجاني )عرفيا         
ىي اإلنسأف   مف معمـ ومتعمـ باعتبارىما طرفي اإلتصاؿ ومعيما العالقة المثمثية لمتكنولوجيا و 

كؿ مف ييتـ بالعممية التعميمية ويشارؾ فييا، والمواد تتمثؿ في لغة اإلتصاؿ التعميمي المفظية 
وغير المفظية، واألدوات التعميمية التي تسيـ في نقؿ المادة التعميمية لممتعمـ نقاًل ميسرًا يقمؿ مف 

س التقميدي عمى أف   يتـ التفاعؿ بيف العناصر السابقة وفؽ نظاـ محدد وتسخيرىا أخطاء التدري
 (12ـ ،ص 1997لتحقؽ األىداؼ التعميمية . )الفرجانى
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قبال بيبياني )وعرفيا        تكنولوجيا التعميـ بأنيا " عممية مركبة  م(1999الغريب زاىر وا 
ؿ واألفكار واألدوات والتنظيمات التي تتبع متكاممة تشمؿ األشخاص العامميف فييا وأساليب العم

في تحميؿ المشكالت ، وتخطيط الحموؿ المناسبة ليا وتنفيذىا وتقويـ نتائجيا وذلؾ في المواقؼ 
 التي يكوف فييا التعميـ ىادفًا، وتأخذ حموؿ ىذه المشكالت شكؿ مكونات النظاـ التعميمي " .

 (12ـ ،ص 199)زاىر ، بيبيانى 

 ا التعميم.أىمية تكنولوجي
 أىمية تكنولوجيا التعميم فيما يمى :

 جاذبية التدريس وفاعميتو في استثارة وبث النشاط في المتعمـ . -
 التأثير في االتجاىات السموكية والمفاىيـ العممية واالجتماعية لممتعمـ . -
 أداء الميارة بصورة موحدة ، والتقميؿ مف أخطاء أداء النموذج . -
 بيرة مف المتعمميف .يمكف التدريس ألعداد ك -
 بقاء أثر التعميـ ، توفير الوقت . -
 مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف ، االىتماـ بالتعمـ الفردي . -
 (25،24ـ،ص 2٠٠1تكويف بيئة تعميمية مناسبة، وفاعمية التدريس . )سعد زغموؿ -

ص وىناك مجموعة من المتغيرات لتكنولوجيا التعميم عند استخداميا تتمخ      
 في التالي :

 تساعد عمى إدراؾ الميارة الحركية بوضوح . -
 تقديـ األداء المثالي لمميارة . -
 تجعؿ خبرات الطالب باقية األثر منطبعة في ذاكرتو . -
 تركيز انتباه الفرد لما يعرفو فينمي سرعة التصور البصري . -
 وسيمة إلظيار األخطاء الشائعة . -
 ىدتيا وكيفية تالفييا .تساعد عمى تصحيح األخطاء عف طريؽ مشا -
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ثارة الحماس لممارسة النشاط الحركي . -  زيادة الدافعية وا 
 تربية المالحظ وتعويد الطالب عمى الدقة واإلنتماء وتحمؿ المسئولية . -
 تعود الطالب عمى العمؿ الذاتي واإلعتماد عمى النفس . -
 زيادة الميؿ لمتعمـ . -
 (66-65ـ ،ص 1997)زاىر أحمد  البعد عف الرتابة التي تصاحب الشرح المفظي . -

 اسيامات تكنولوجيا التعميم .
       أنو يمكف تمخيص اسيامات تكنولوجيا التعميـ م(1999مصطفى عبد السميع ) يشير       

 فيما يمي 
 تعزيز التفاعؿ وزيادة المشاركة اإليجابية  لممتعمميف عف طريؽ الوسائؿ الحديثة . -1
يئة الفرص والمواقؼ واستثارة اىتماـ المتعمميف وأشباع حاجاتيـ تسييؿ ميمة المعمـ في تي -2

 لمتعمـ و تنشيط دافعيتيـ .
            ترسيخ وثبات مادة التدريس واطالة فترة احتفاظ المتعمميف بالمعمومات وذلؾ بمشاركة -3

 حواس المتعمـ .
وتقربو مف روح العصر تشجيع المعمـ عمى تبنى مواقؼ تربوية جديدة تبعده عف التقميدية  -4

 (63، 62ـ،ص 1999ومسايرة التطور العممي والتكنولوجي . ) مصطفى عبدالسميع
 خصائص التكنولوجيا الحديثة في مجال التعميم .

عمى الرغـ مف تعدد تكنولوجيا التعميـ في مجاؿ التعميـ وتنوعيا إال أنيا تشترؾ جميعيا في      
مح المميزة ليا ، وقد ترتب عمى تصميـ تكنولوجيا مجموعة مف الخصائص التي تحدد المال

نتاجيا في األصؿ لتتناسب مع طبيعة العممية التعميمية أف   تميزت ىذه المستحدثات  التعميـ وا 
 بمجموعة مف الخصائص ىي :

  : التفاعمية 
يتحكـ في معدؿ عرض محتوى رجة مف الحرية تجعمو يستطيع أف  حيث تسمح لممتعمـ بد       
يختار مف بيف البدائؿ في الموقؼ  عدؿ الذي يناسبو، كما يستطيع أف ة المنقولة ليختار المالماد

 التعميمي، ويمكف أف   يتفرغ إلى النقاط المتشابكة أثناء العرض .
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 : الفردية 
تسمح معظـ تكنولوجيا التعميـ بتفريد المواقؼ التعميمية لتتناسب مع الفروؽ الفردية بيف       

وقدراتيـ واستعداداتيـ وخبرتيـ السابقة ، ولقد صممت ىذه العروض بحيث تعتمد  المتعمميف ،
عمى المجيود الذاتي لممتعمـ ، وىي بذلؾ تسمح باختالؼ الوقت المخصص بيف متعمـ وآخر 
طواًل وقصرًا تبعًا لقدراتو واستعداداتو ، وىذا يعني أف   ما توفره مف أحداث ووقائع تعميمية يعتبر 

 نظامًا متكاماًل، يؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ التعميمية المنشودة . في مجموعو

 : التنوع 
توفر تكنولوجيا التعميـ بيئة تعمـ متنوعة يجد فييا كؿ متعمـ ما يناسبو ، ويتحقؽ ذلؾ عف      

طريؽ توفير مجموعة مف البدائؿ والخيارات التعميمية أماـ المتعمـ ، حيث أنيا تركز عمى إثارة 
العقمية لدى المتعمـ مف خالؿ تشكيمو مف المثيرات التي تخاطب الحواس المختمفة ، القدرات 

فيستطيع المتعمـ أف   يشاىد صورًا ثابتة ، كما يستطيع أف   يتعامؿ مع النصوص المكتوبة ، 
والمسموعة ،  والموسيقى ،  والمؤثرات الصوتية ،  والرسومات ، والتكوينات الخطية بكافة 

ث يستطيع المتعمـ أف   يمر بخبرة شبو حقيقية تتيح لو اإلحساس باألشياء الثابتة أشكاليا ، حي
 والمتحركة وكأنيا في عالميا الحقيقي مف حيث تجسيدىا ومالمستيا والتعامؿ معيا .

 : الكونية 
أف الكونية في تعنى إلغاء القيود الخاصة بالزمأف   والمكأف   ، واالنفتاح عمى              

المعمومات المختمفة واالتصاؿ بيا ، ونشر عروضيا في األماكف المتباعدة في العالـ ، مصادر 
 ونقميا مف دولة إلى أخرى .

 : التكاممية 
تتعدد مكونات تكنولوجيا التعميـ وتتنوع ، ويراعي مصمموا ىذه المستحدثات مبدأ            

كامؿ العناصر التي تشمميا ، التكامؿ بيف مكونات كؿ ما ىو حديث منيا بحيث تعتمد عمى ت
فال يمكف أف   يدخؿ عنصر مف العناصر في برنامج ما عشوائيًا دوف أف   تكوف لو وظيفة 
معينة ،  ودوف أف يكوف ىذا العنصر مشاركًا مع العناصر األخرى في تحقيؽ اليدؼ النيائي 

ة تكممو مف العرض ، فمكؿ عرض عناصر أساسية يجب أف   يشمميا العرض وعناصر مساعد
في بناء العرض وتوصيؿ محتوى الرسالة المطموبة إلى المتعمـ ، واختيار ىذه العناصر يعتمد 
عمى خصائص المتعمميف ومحتوى المادة المعروضة ، إال أنيا في النياية البد أف   تكمؿ 
ال سوؼ يؤثر ذلؾ عمى جودة العرض وبالتالي سوؼ يؤثر عمى درجة  بعضيا البعض ، وا 

 (7، 6، 5ـ، ص 1999)عمى عبدالمنعـ  .ف المتعمـ والعرضالتفاعؿ بي
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 التعمـــم .
 مفيوم التعمم .

يطمؽ مفيـو التعمـ عمى التغير الحادث كنتيجة مباشرة لتأثير الخبرات الخارجية عمى الفرد .      
 (22ـ ،ص  2٠٠8)زينب عمى ،غادة جالؿ

 تعريف التعمم .
مى أف   التعمـ يحدث عندما يؤثر الموقؼ المثير يجمع الكثير مف عمماء النفس ع          

عمى الشخص المتعمـ وخبرتو بما يؤدى إلى التغير في سموكو وتصرفاتو ، ويمكف تعريؼ التعمـ 
بأنو تغير في أداء الشخص سواء كأف   األداء معرفيا أـ إنفعاليا أـ حركيا ، وأف   يكوف ليذا 

  يرجع إلى عممية النضج الجسماني أو تأثير العقاقير.التغير صفة االستمرار النسبي ، كما أنو ال
 (123ـ ،ص 2٠٠1)أحمد عبدالخالؽ
 شروط التعمم .

 ىناك ثالث شروط أساسية البد من توافرىا حتى تتم عممية التعمم وىى:
 وجود الدافع الذى يدفع الفرد لمتعمـ .اواًل : 
 الغرض الذى ينبغي الوصوؿ اليو . الممارسة : أي يقـو المتعمـ بذلؾ الجيد لتحقيؽ:  ثانياً 
: أف يكوف المتعمـ عمى درجة عالية مف النضج البدني والعقمي واالنفعالي الذى يسمح لو  ثالثاً 

 (2٠,19ـ ،ص 2٠٠1بممارسة النشاط الالـز لتعميمة . )عالوى ، رضوأف   
 الفرق بين التعمم والتعميم .

والتعميـ، كما يوجد العديد مف المفاىيـ التي تؤدي أصبح الخمط يشيع األف بيف التعمـ            
إلى خمػػط الكثير مػف الميتميف بالعممػية التعميمية بينيمػا ولػػذلؾ عمػد الباحثة إلى إيضػاح مثػؿ 

 المصطمحات لتوضيح الفرؽ بينيما : ىػذه
 التعمم :

السموؾ يحدث  عمى أف التعمـ ىو "تغيير ثابت نسبيًا في م(2001أحمد محمد )يشير       
 (214ـ ،ص 2٠٠1نتيجة الخبرة ". )أحمد محمد

 الحاسب اآللي كأحد اشكال تكنولوجيا التعميم .
يعتبر الحاسب اآللي مف األجيزة  التكنولوجية التي حظت باىتماـ المتخصصيف في       

تراتيجيات المجاؿ التربوي والتعميمي ، فأخذ ابعادًا جديدة وعناية خاصة بالتغيير في أساليب واس
 (259ـ،ص 2٠٠7التعميـ والتعمـ . )وفيقة سالـ
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ولقد كاف لظيور الحاسب اآللي كنتاج لتطبيقات العمـ أثر إيجابي كبير في المجاؿ           
التربوي والتعميمي ، فقد شيد الحاسب اآللي التعميمي اىتماما كبيرًا في دوؿ العالـ المتقدـ فتـ 

ت الكثير مف المشروعات وأجريت الدراسات في ىذا المجاؿ حتى تصميـ العديد مف البرامج ونفذ
أصبح الحاسب اآللي وسيمة تعميمية معترؼ بيا تساعد المتعمـ عمى زيادة التحصيؿ وتنمى فيو 

 الكثير مف الميارات وتوفر عمية الوقت والجيد في مواقؼ تعميمية كثيرة .
 (12ـ ،ص 1999) مصطفى عبدالسميع                                                    

يعتبر استخداـ الحاسب اآللي في مجاؿ التعميـ مف أىـ الموضوعات التي شغمت فكر        
العامميف في المجاؿ التربوي فيو ال يعنى أنو سيحؿ محؿ المعمـ بؿ يقتصر دور الحاسب اآللي 

ـ بمساعدة الحاسب اآللي أصبح عمى أنو وسيمة تعميمية مساعدة في عممية التعميـ  ، فالتعمي
يستخدـ كمعمـ مساعد في عممية التعميـ ، حيث يمثؿ استخدامو في الشرح والتدريبات والنمذجة 
وااللعاب التعميمية كمعزز يساعد عمى تقوية المتعمميف مف خالؿ امدادىـ بتغذية راجعة متنوعة 

معمؿ بسرعتيـ الخاصة وبمدىـ حسب استخداميا في المواقؼ التعميمية حيث يتيح ليـ الفرصة ل
 بعنصر التشويؽ ، كما انو يوفر بيئة تعميمية أقرب ما تكوف الى الموقؼ التعميمي الحقيقي .

 (233ـ ،ص 2٠٠2)عبدالحافظ سالمة                                                  
استخداـ تقنيات تسيـ أف تكنولوجيا التعميـ تيتـ ب م(1999مصطفى عبد السميع )ويشير       

في تجويد عممية التعميـ والتعمـ سواء باستثارة دافعية المتعمـ أو مساعدتو عمى استدعاء التعمـ 
السابؽ، أو تقديـ مثيرات جديدة أو تنشيط استجاباتو أو تعزيز جيده حيث ينبغي التأكيد عمى 

نما عمى أنيا طريقة في التف كير تيدؼ إلى الوصوؿ إلى التكنولوجيا ال كمعدات وأجيزة فقط وا 
نتائج أفضؿ باستخداـ كؿ ما مف شأنو تسييؿ الوصوؿ إلى تمؾ األىداؼ، ألف تبني تكنولوجيا 
التعميـ في النظاـ التربوي يستدعي الحاجة إلى التفكير في طرؽ منيجية منظمة في اختيار 

نتاجيا واستخداميا استخدامًا واعيًا    .التقنيات وتصميميا وتطويرىا وا 
 (65ـ،ص 1999) مصطفى عبدالسميع                                                    

إلى استخداـ الحاسب اآللي كتكنولوجيا متطورة  م(1998إبراىيم عبد الوكيل )ويشير            
يعد مدخاًل ومنياجًا متكاماًل لتعميـ مختمؼ الموضوعات والمقررات الدراسية، ولقد تطور ىذا 

مدخؿ مع تطور أجيزة الحاسب اآللي وتكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ ونظريات التعميـ والتعمـ ال
 وأصبح ظاىرة ليا مدلوالتيا وآثارىا عمى عمميتي التعميـ والتعمـ.

 (2٠٠ـ ،ص 1998)ابراىيـ الوكيؿ                                                       
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إلى أف التعميـ بمساعدة الحاسب اآللي أصبح  م(2002فظ سالمة )عبد الحاويشير           
يستخدـ كمعمـ مساعد في عممية التدريس ، حيث يمثؿ استخدامو في الشرح والتدريبات والنمذجة 
واأللعاب التعميمية كمعزز يساعد عمى تقوية المتعمميف مف خالؿ إعدادىـ بتغذية راجعة متنوعة 

لتعميمية، كما أنو يوفر بيئة تعميمية أقرب ما تكوف أف الموقؼ حسب استخداميا في المواقؼ ا
 (233ـ ،ص 2٠٠2التعميمي الحقيقي . )عبدالحافظ سالمة 

أف لمحاسب اآللي دورا ىاما في  م(2004حسين حمدي )وفي ىذا الصدد يوضح 
حصيؿ المجاؿ التربوي والتعميمي حيث أصبح وسيمة تعميمية فعالة تساعد المتعمـ عمى زيادة الت

وتنمي فيو الكثير مف الميارات الحركية وتوفر عميو الوقت والجيد في الكثير مف المواقؼ 
 (13ـ ،ص 2٠٠4التعميمية . )حسيف حمدى 

( أف التعمـ يتأثر باألداة التي يستخدميا المتعمـ م2007فتح الباب عبد الحميم )ويذكر         
يـ والتعمـ خصائص تختمؼ عف غيرة مف ومف ثـ فالحاسب اآللي كأداة تجعؿ لعممية التعم

األدوات وىى وضوح معدؿ تعمـ الفرد ، وتقديـ التغذية الراجعة لممتعمـ وكذلؾ فأف التعمـ 
 بالحاسب اآللي يسمح لكؿ متعمـ أف يخطو في تعميمة حسب جيدة وسرعتو الخاصة . 

 (58ـ ،ص 2٠٠7الحميـ )فتح الباب عبد                                                    

 مفيوم الرسوم المتحركة .                       
أفالـ الرسـو المتحركة عبارة عف أفالـ ال تقـو عمى حركة اإلنساف  كما ىو الحاؿ في 
نما عمي تحريؾ الخطوط المرسومة وىي تقـو عمي نفس مبدأ اإلنساف الحي الذي  األفالـ الحية وا 

كادرًا وصورة  24ي أف كؿ ثانية مف حركتو في الطبيعة تستغرؽ نراه يتحرؾ عمي الشاشة وى
وكؿ جزء مف الحركة التي تشغؿ ىذه الحركة مجزأة عمي مده عمي ىذا الكادر وعندما يتعاقب 
ىذه الكادرات بعد ذلؾ في العرض وبنفس السرعة التي تـ بيا التصوير، تبدو ىذه الجزئيات 

كة وكأنيا حركة مستمرة أو متصمة كما كانت حركة حقيقية الكادرات المنفصمة والمستقمة مف الحر 
وحية ، وبتوالي ىذه الثواني المميئة بالحركة فإننا نحصؿ عمي حركة واقعية وطبيعية طواؿ فيمـ 
كامؿ ىذه ببساطة فكرة الرسـو المتحركة ، والرسـو المتحركة فضاًل عف أنيا ذات أىمية كبرى 

عمـ دورًا آخر ال يقؿ أىمية عف ذلؾ مف الناحية التعميمية مف الناحية الترفييية إال أنيا ت
 والتوضيحية أيضًا في الناحية التربوية حيث أنيا أكثر توصياًل لممضموف .

 (16ـ ،ص 1999)جابر عبدالحميد                                                 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021هايو   – اخلاهس العذد  – 33اجمللذ  125

 رررر

معناىا بالالتينى التحريؾ ( ليس ليا مقابؿ محدد بمغتنا العربية و Animationأف كممة )
بإضفاء الحياة عمى الموضوع المراد تحريكو لذا فأف أقرب تعبير يمكننا استعمالو ىو فف التحريؾ 

( التي تشتمؿ بمغتنا Animation، كما تستعمؿ الرسـو المتحركة كمفيـو مرادؼ لمعنى كممة )
الرسـ ذات البعديف أو الثالث ابعاد وتحريؾ الدمى والعرائس والصمصاؿ وكؿ كؿ أنواع التحريؾ ك

 (13ـ ،ص 1997أنواع التحريؾ األخرى . )زاىر احمد

 تعريف الرسوم المتحركة . 
ىو استخداـ تقنيات التصوير التي تعتمد عمي تسجيؿ المقطات بشكؿ منفصؿ ومتتابع 

المتقطعة تحدث عند المشاىدة مف خالؿ ينتج عنيا شريط مف الصور يعرؼ بنظاـ الحركة 
شاشة العرض لإليياـ بالحركة وىي بذلؾ تعتمد عمي تقنية مف تقنيات اإلنتاج التي تمكف الفناف 

 (36ـ ،ص 2٠٠2مف التصرؼ في عمميات التصميـ لكؿ إطار عمي حدة . )ميدى سالـ

ة والحياة بأنيا ىي األفالـ التي تعطي الحرك م(2005عبد الحميد شكري )ويعرفيا 
 إلى األشياء الساكنة وغير الناطقة مثؿ الرسومات أو العرائس اعتمادًا عمي خاصية ثبات الرؤية. 

 (25ـ ،ص 2٠٠5)شكرى 

 خصائص الرسوم المتحركة .

تكمف أىمية الرسـو المتحركة كوسيط مرئي في تأثيرىا القوى عمى اتجاه التفكير 
وىات( والتصميمات المرسومة المقترحة والتي المؤدى مف خالؿ النصوص المكتوبة )السيناري

تيدؼ الى انتاج عمؿ فنى لو خصائص وقدرة عمى التعبير مف خالؿ ىذا الوسيط ، لذا فرض 
عمى مبتكري وفناني الرسـو المتحركة أف يكونوا قادريف عمى التفكير بمنيج مرئي يتضمف 

وقوانيف الحركة والجاذبية والضوء ،  الجانب المعرفي مف استيعاب لقواعد التكويف والموف والتوقيت
باإلضافة لمجانب الوجداني والذى ييدؼ الى تنشيط القيـ الحسية والعاطفية ، والجانب الميارى 

 والذى تستخدـ فية الخامات المختمفة والتمكف مف الوسائط التكنولوجية الحديثة .

 (2٠-18ـ ،ص 2٠٠2)ميدى سالـ                                              
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 لماذا نرى الرسوم متحركة .
          تفسر لنا نظرية "ثبات الروية" سبب انخداع أعيننا في رؤية الحركة ، حيث

 تحتفظ عقولنا 

وتتكوف الرسـو المتحركة مف مجموعة مف الصور المفردة وكؿ صورة تسمى لقطة أو 
ذا تمعنت في داخؿ كؿ لقطة فسوؼ تجد أف محتواىا ىو صورة ثابتة ال تتحرؾ فإذا  أطار وا 

وجدت في أحد المقطات صورة سباح فسوؼ تجده ثابت ال يتحرؾ بعكس ما يحدث عندما 
 (179ـ،ص 2٠٠2يعرض ىذا السباح عمى شاشة العرض . )ميدى سالـ 

 تأثيرات الرسوم المتحركة في تعميم األطفال .
اكتساب األطفاؿ  أف الرسـو المتحركة التعميمية تعتبر مف االساليب الفعالة في

االتجاىات والقيـ والعادات والتقاليد والسموؾ ، كما انيا تعد مف االساليب الناجحة في توصيؿ 
المعمومات والمعارؼ ومساعدة األطفاؿ عمى التعميـ الجيد وتعديؿ السموؾ باإلضافة الى تنمية 

 (1ـ ،ص 1999االبتكار واالبداع والتركيز . )عمى عبدالمنعـ

 ات الرسوم المتحركة .أىمية ومميز 
ثمة تطور ىائؿ في عالـ التكنولوجيا وفي عالـ الرسـو المتحركة ينعكس ىذا التطور 
والتقدـ فيما يتحقؽ مف إمكانيات متزايدة إذ لـ يعد دور الرسـو المتحركة يؤدى ميمة التسمية فقط 

بيوتر ، وعمى الرغـ ، وانما اتسع نطاؽ الرسػـو المتحركة ليغطي شاشة التميفزيوف وشاشات الكم
مف أف أفالـ الرسـو المتحركة التي يتـ إعدادىا كمية بالكمبيوتر ، تعد نادرة األف ولكنيا سرعاف   
ما ستنتشر ، كما أف التأثير الجذاب لمرسـو المتحركة يشد اىتماـ المشاىديف لفترات أطوؿ مما 

ىناؾ زيادة في كمية التعمـ باستعماؿ  تحدثو األعماؿ التقميدية ، ولقد أثبتت التجارب المتعددة أف 
% ىذه النسب تختمؼ مف مادة إلى أخرى كما  34% إلى 2٠الفيمـ التعميمي تتراوح ما بيف 

% عنو 14% إلى 12أثبتت التجارب أيضا مقدار ما يحتفظ بػو المتعمـ في الذاكرة يزيد ما بيف 
 ( 46ـ،ص 1999في حالة عدـ استخداـ الفيمـ . )عمى عبدالمنعـ
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 المصطمحات المستخدمة في البحث .
 الرسوم المتحركة . 

مجموعة مف الصور الساكنة ذات التتابع الحركي مف خالؿ رسومات مستقمة وبعرضيا 
 (25، ص  1999ينتج عنيا اإليياـ بالحركة . ) مصطفى عبدالسميع
 حدود الدراسة: تتحدد ىذه الدراسة بما يمي:

لصؼ الخامس االبتدائي في مدرسة حولي التعميمية اقتصرت الدراسة عمى عينة مف طمبة ا -5
االبتدائية بدولة الكويت، وعميو فقد افترضت الباحثة وألمور تتعمؽ بأغراض الدراسة أف 

 بيئات المدارس في مدينة الكويت متشابية إلى حٍد ما.
اقتصرت عينة الدراسة عمى صٍؼ دراسي واحد ىو الصؼ الخامس االبتدائي، وعمى  -6

 في الرياضيات ىو ميارات الحساب )الضرب و القسمة(. موضوع واحد
اعتمدت الدراسة عمى اختبار تحصيمي مف إعداد الباحثة وتطويره. وعميو فأف نتائج الدراسة  -7

 تتحدد بطبيعة بنود االختبار ومدى صدقيا ومستواىا لمموضوع المراد قياسو.
 ـو المتحركة.تناولت الدراسة استراتيجية محددة ىي: التعمـ بمساعدة الرس -8
 لـ تتطرؽ الدراسة إلى أثر متغير الجنس )ذكر، أنثى( بسبب اختيار مدرسة بنيف لمدراسة .  -9
بناًء عمى كؿ ما سبؽ ينبغي النظر إلى نتائج ىذه الدراسة في سياؽ المحددات آنفة الذكر  -1٠

 خاصة عند تعميـ نتائجيا.
 أىمية الدراسة:

لحياة العامة، فقد استقطب أعدادًا كبيرة مف الباحثيف لّما كاف مبحث الرياضيات يرتبط با       
بأىداؼ متعددة مرتبطة بو، وبالرغـ مف كؿ تمؾ الجيود مازاؿ الواقع بعيدًا عف التوقع، فظاىرة 

 الضعؼ في الرياضيات كانت وما زالت مقمقة لمعديد مف أولياء األمور والتربوييف.
ذا  كانت الحاجة إلى مثؿ ىذه الدراسة      قائمة في كؿ مراحؿ التعميـ، فإنيا في مرحمة  وا 

التعميـ االبتدائي وخاصة المرحمة األولى منو تبدو أكثر أىمية، ففي ىذه المرحمة يبدأ تعميـ 
الميارات والمعارؼ األساسية، وتبدأ اتجاىات المتعمميف في التشكؿ نحو مختمؼ المواد الدراسية، 

دوف معالجتو في حينو يكوف مف الصعب معالجتو  وعميو فأف أي خطأ يرتكب في ىذه المرحمة
 في السنوات التالية.



 م القالفيد ابراىيل سية خمينادد/     (الرسوم المتحركةتأثير استخدام الجرافيك ديزاين )
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أسئمة البحث:
ىؿ توجد فروؽ في التحصيؿ المباشر )اآلني( ألفراد عينة الدراسة في  :السؤال األول     

 ؟)الرسـو المتحركة( الميارات الحسابية )الضرب و القسمة( تعزي إلى طريقة التعمـ بالحاسوب
ىػػػػؿ توجد فػػروؽ في التحصيؿ المؤجؿ )االحتفاظ( ألفراد عينة الدراسة في  :لثانيالسؤال ا     

 الميارات الحسابية )الضرب و القسمة( تعزي إلى طريقة التعمـ باستخداـ الرسـو المتحركة ؟
 الطريقة واإلجراءات:

 مجتمع الدراسة:
ئي في احدى مدارس حولي تكوف مجتمع الدراسة مف جميع متعمميف الصؼ الخامس االبتدا     

 ( فصوؿ دراسية.5( طالبًا يتوزعوف عمى )110التعميمية في وزارة التربية بدولة الكويت وعددىـ )
 عينة الدراسة:

تكونت عينة الدراسة مف فصميف مف الصؼ الخامس االبتدائي تـ اختيارىا بالطريقة     
يميـ إلى مجموعتيف عشوائيًا بحيث ( متعممًا تـ تقس40العشوائية البسيطة المنتظمة وعددىـ )

( متعممًا، وعدد المتعمميف في فصؿ 19كأف عدد المتعمميف في فصؿ المجموعة الضابطة )
 ( متعممًا.21المجموعة التجريبية )

متعممًا تـ   23متعممًا و الفصؿ االخر يحوي  21عمى الرغـ مف اف الفصؿ األوؿ يحوي    
متعمـ و ذلؾ  2متعمـ و مف المجموعة التجريبية عدد  2اقصاء مف المجموعة الضابطة عدد 

اشترطت الدراسة عمى االلتزاـ الكامؿ لجميع  .بعدـ التزاميـ بإجراءات البحث بسبب كثرة الغياب 
 المتعمميف خالؿ فترة الدراسة وحضور كافة الحصص المشمولة فييا. 

 أدوات الدراسة:
 استخدم الباحثة أداتين لمدراسة ىما:

رنامج التعميمي المحوسب باستخداـ الرسـو المتحركة: يتضمف البرنامج عرضًا ألمثمة الب     
وتدريبات بالرسـو المتحركة عمى عمميات الضرب و القسمة بمختمؼ صورىا. وقد تـ التحقؽ مف 
مدى مناسبة ىذا البرنامج لتعميـ طالب الصؼ الخامس االبتدائي ، عرضت الباحثة البرنامج 

استخداـ الحاسوب في التعميـ، ومجموعة مف المعممات الرياضيات في عمى مختصيف في 
المدرسة، وعدد مف معممات الحاسوب ، الذيف قدموا التوجييات الضرورية التي أسيمت في تنفيذ 

 ىذا البرنامج.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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االختبار التحصيمي: بعد تحميؿ محتوى وحدة الدراسة المراد تعميميا تـ بناء اختبار      
يارات الحسابية ضمف منيج الصؼ الخامس االبتدائي. واعتمد في صدؽ تحصيمي في الم

االختبار مف خالؿ ما قامت بو الباحثة في بناء االختبار، حيث عرضت فقراتو عمى عدد مف 
المحكميف مف أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية األساسية بدولة الكويت ، كما عرضت 

قوموف بتدريس مادة الرياضيات لطمبة الصؼ الخامس أيضًا عمى مشرفيف تربوييف ومعمميف ي
االبتدائي. وطمبت إلييـ إبداء رأييـ في مدى مناسبة فقرات االختبار لمستوى الفصؿ الذي 
وضعت لو كما طمبت إلييـ أف   يبينوا مدى مطابقة الفقرات ألىداؼ الدراسة، وقد أبدى 

 مة بما يتفؽ وتوصيات المحكميف.المحكموف بعض المالحظات، وتـ إجراء التعديالت الالز 
 إجراءات تطبيق الدراسة:

ـ بعد أف دّربت 2٠18/2٠19أجريت الدراسة في الفترة الدراسية الثانية  لمعاـ الدراسي      
الباحثة معممة الرياضيات في المدرسة لتعميـ متعممي الصؼ الخامس االبتدائي عمى كيفية 

معد بشكؿ خاص باستخداـ الرسـو المتحركة ، وقد استخداـ الحاسوب بشكؿ عاـ والبرنامج ال
سنة  14استعانت الباحثة بمعممة الرياضيات في المدرسة والتي تتمتع بخبرة في التدريس بمقدار 

كمعممة رياضيات لممرحمة االبتدائية ، التي قامت بإجراء اختبار قبمي لجميع أفراد عينة الدراسة 
جموعتيف ضابطة وتجريبية، ثـ بدأت تدريس أفراد ثـ قسمت المتعمميف بشكؿ عشوائي إلى م

المجموعة التجريبية عمى الميارات الحسابية مف خالؿ البرنامج المحوسب باستخداـ الرسـو 
المتحركة ، بمعدؿ حصة يوميًا ولمدة أسبوعييف متتالييف في مختبر الحاسوب في المدرسة 

 وبإشراؼ الباحثة.
االتفاؽ مع نفس معممة الرياضيات في المدرسة وقياميا  أما المجموعة الضابطة فقد تـ      

بتدريس المتعمميف بمعدؿ حصة يوميًا ولمدة أسبوعيف عمى ميارات العمميات الحسابية بالطريقة 
االعتيادية داخؿ الصؼ وكذلؾ بإشراؼ الباحثة. وفي نياية التدريب، طبؽ اختبار التحصيؿ 

ى التحصيؿ المباشر عندىـ. وبعد ثالثة أسابيع، أعيد البعدي عمى أفراد عينة الدراسة لقياس مد
تطبيؽ اختبار التحصيؿ البعدي عمى جميع أفراد عينة الدراسة لقياس مدى التحصيؿ المؤجؿ 

 لدييـ.
 المعالجة اإلحصائية:

بعد تطبيؽ إجراءات الدراسة وتنفيذىا، تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات       
          لمعالمات الكمية ألفراد وتحميؿ التبايف داخؿ المجموعات وبينيا ب المئويةالمعيارية والنس
 عينة الدراسة.



 م القالفيد ابراىيل سية خمينادد/     (الرسوم المتحركةتأثير استخدام الجرافيك ديزاين )
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نتائج الدراسة:
 نتائج السؤال األول:

ىؿ توجد فروؽ في التحصيؿ المباشر )اآلني( ألفراد عينة الدراسة في  ينص السؤال األول:     
 ؟)الرسـو المتحركة( ى طريقة التعمـ بالحاسوبالميارات الحسابية )الضرب و القسمة( تعزي إل

ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبار      
 البعدي. كما تـ استخداـ تحميؿ التبايف داخؿ وبيف المجموعات عينة الدراسة. 

 (1الجدول )
عالمات الكمية ألفراد عينة الدراسة عمى االمتحان المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لم

 البعدي )التحصيل المباشر( وفقًا لمتغير طريقة التدريس

 قيمة )ؼ( (tقيمة ) االنحراؼ المعياري (2٠المتوسطات مف ) االستراتيجية

الرسوـ المتحركة استراتيجية 
 )تجريبية(

14.1٠ 3.28 ٠.29 1.16 
   21ف=  1٠.71القبمي=

 التقميدية )ضابطة( الطريقة
11.٠2 3.9٠ ٠.85 1.٠3 

   19ف= 9.٠٠القبمي=

( أف المتوسط الحسابي لمعالمة الكمية لمتعممي المجموعة 1يالحظ مف الجدوؿ )
( درجة أي ما نسبتو 2٠( درجة مف أصؿ )14.1٠التجريبية في االختبار البعدي يساوي )

قابؿ ذلؾ بمغ المتوسط الحسابي لمعالمة ( درجة، م3.31%( وبانحراؼ معياري مقداره )75.7٠)
( درجة، 2٠( درجة مف أصؿ )11.٠2الكمية لمتعممي المجموعة الضابطة عمى نفس االختبار )

( درجة، وىذه النتيجة الوصفية تعني 3.92(، وبانحراؼ معياري مقداره )55.٠1أي ما نسبتو )
%( بيف متوسط العالمات 15.65( درجة، أي ما نسبتو )3.13أف   ىناؾ فرقًا ظاىرًا مقداره )

الكمية لممتعمميف عمى االختبار البعدي، وىذا يدؿ عمى وجود أثر لممعالجة في تحصيؿ أفراد 
عينة الدراسة في الميارات الحسابية ، وىذه الفروؽ لصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت 

 التعمـ باستخداـ الرسـو المتحركة.
ىرية آنفة الذكر والتي يمكف أف تعزي إلى متغير االستراتيجية والختبار داللة الفروؽ الظا

)التعمـ باستخداـ الرسـو المتحركة(، تـ استخداـ تحميؿ التبايف المصاحب الختبار التحصيؿ 
 (.2المباشر كما يظير في الجدوؿ رقـ )



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (2الجدول رقم )

 نتائج تحميل التباين المصاحب الختبار التحصيل المباشر

المتغير 
 صاحبالم

 مصدر التبايف المتغير التابع
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة )ؼ(

األداء عمى 
اختبار التحصيؿ 

 القبمي

األداء عمى اختبار 
التحصيؿ البعدي 

 المباشر

 *88.14 1478.18 1 1478.18 بيف المجموعات
داخؿ 

 المجموعات
62٠.75 39 16.77  

   4٠ 2٠98.9 الكمي

 ( P<0.05ذات داللة إحصائية ) *
( أف   تحصيؿ متعمميف الصؼ الخامس  في الرياضيات 2يتضح مف الجدوؿ رقـ )

يختمؼ وبداللة إحصائية باختالؼ طريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت 
 الرسـو المتحركة في تدريس الضرب والقسمة.

 نتائج السؤال الثاني :
ي عمى: ىػػػػؿ توجد فػػروؽ في التحصيؿ المؤجؿ )االحتفاظ( ألفراد نص السؤاؿ الثان -

عينة الدراسة في الميارات الحسابية )الضرب و القسمة( تعزي إلى طريقة التعمـ باستخداـ 
 الرسـو المتحركة ؟

ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبار       
 ( يبيف ذلؾ.3. والجدوؿ )البعدي

 (3الجدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعالمات الكمية ألفراد عينة الدراسة عمى اختبار 

 االحتفاظ )التحصيل المؤجل( وفقًا لمتغيرات االستراتيجية

 قيمة )ؼ( (tقيمة ) االنحراؼ المعياري (2٠المتوسطات مف ) االستراتيجية
         الرسوـ المتحركةاستراتيجية 

 1.17٠ ٠.291 3.32 13.42 ) الجرافيؾ ديزايف( )تجريبية(
   21ف= 

 1.٠5 ٠.848 3.59 1٠.8٠ الطريقة التقميدية )ضابطة(
   19ف=
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( أف المتوسط الحسابي لمعالمات الكمية لممتعمميف في المجموعة 2يالحظ مف الجدوؿ )
%(، وبانحراؼ 67.1( درجة، أي ما نسبتو )2٠أصؿ )( درجة مف 13.42التجريبية يساوي )
( درجة. مقابؿ ذلؾ، بمغ المتوسط الحسابي لمعالمات الكمية لممتعمميف مف 3.32معياري مقداره )

( درجة، أي ما نسبتو 2٠( درجة مف أصؿ )1٠.8٠المجموعة الضابطة عمى نفس االختبار )
النتيجة الوصفية تعني أف ىناؾ فرقًا  ( درجة، وىذه3.59%(، وبانحراؼ معياري مقداره )54)

%( بيف متوسط العالمات الكمية لممتعمميف في 13.1( درجة، أي ما نسبتو )2.62ظاىرًا مقداره )
اختبار االحتفاظ، وىذا يدؿ عمى وجود أثر لممعالجة في التحصيؿ المؤجؿ ألفراد عينة الدراسة 

وؽ لصالح المجموعة التجريبية التي في الميارات الحسابية )الضرب والقسمة( ، وىذه الفر 
 استخدمت التعمـ باستخداـ الرسـو المتحركة.

والختبار داللة الفروؽ الظاىرية آنفة الذكر والتي يمكف أف تعزي إلى متغير االستراتيجية 
)التعمـ باستخداـ الرسـو المتحركة(، تـ استخداـ تحميؿ التبايف المصاحب الختبار التحصيؿ 

 (.4مباشر( كما يظير في الجدوؿ رقـ )المؤجؿ )غير ال
 (4الجدول رقم )

 نتائج تحميل التباين المصاحب الختبار التحصيل البعدي

مجموع  مصدر التبايف المتغير التابع المتغير المصاحب
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة )ؼ(

األداء عمى اختبار 
 التحصيؿ القبمي

األداء عمى اختبار 
البعدي التحصيؿ 

 المؤجؿ

 *54.89 1٠44.79 1 1٠44.79 بيف المجموعات
  19.٠32 39 7٠4.18 داخؿ المجموعات

   4٠ 1748.97 الكمي

 ( P<0.05* ذات داللة إحصائية )
( وجود تبايف بيف المتعمميف في الصؼ الخامس االبتدائي في 4يتضح مف الجدوؿ رقـ )

ريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية التي االختبار البعدي في الرياضيات باختالؼ ط
 استخدمت الرسـو المتحركة في التعمـ.

 مناقشة النتائج:
أشارت نتائج سؤالي الدراسة إلى أف المتعمميف الذيف تعمموا الميارات الحسابية باستخداـ 

طة الرسـو المتحركة كاف تحصيميـ المباشر والمؤجؿ أفضؿ مف المتعمميف في المجموعة الضاب
الذيف تعمموا بالطريقة التقميدية )االعتيادية(، وفي ضوء ىذه النتيجة يمكف القوؿ أف استخداـ 
استراتيجية التعمـ باستخداـ الرسـو المتحركة تفوقت عمى الطريقة التقميدية مف حيث التحصيؿ 

 المباشر والمؤجؿ لممتعمميف في الصؼ الخامس االبتدائي.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021هايو   – اخلاهس العذد  – 33اجمللذ  133

 رررر

ا تتصؼ بو استراتيجية التعمـ باستخداـ الرسـو المتحركة ويمكف أف تعزى النتيجة إلى م
مف قدرة عمى جعؿ المتعمـ نشطًا وفاعاًل أثناء اكتسابو الميارات في مواقؼ تعميمية يتوافر فييا 
اإلثارة والمنافسة والتعزيز والتشويؽ، حيث أف البرامج التعميمية المستخدمة ٌتراعي قدرات 

وفقًا لما تسمح بو قدراتيـ، مف خالؿ اختيارىـ لمستوى الصعوبة  المتعمميف، وتمكنيـ مف التعمـ
والسرعة التي تناسبيـ. ىذا باإلضافة إلى أف برامج الحاسوب تحتوي عمى مجموعة مف 
الرسومات واألشكاؿ واأللوأف والموسيقى والحركة في مواقؼ تعميمية توفر التسمية والمتعة، وتجعؿ 

فييـ روح المنافسة والمثابرة، مما يبقي تأثير االحتفاظ لمدة  المتعمميف نشطيف وفاعميف، وتثير
 أطوؿ، ويسيـ في نجاح عممية التعمـ وزيادة فاعميتيا.

وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات التي أشارت إلى تفوؽ طريقة التعمـ باستخداـ 
راسات أجريت في الرسـو المتحركة عمى طريقة التعمـ التقميدي )االعتيادي(، مع أف  تمؾ الد

مجتمعات أخرى، وتناولت صفوفًا ومفاىيـ موضوعات اختمفت في طرائؽ المعالجة وأدوات 
(، والفار 2٠٠3(، وصبح والعجموني )1999القياس ومف بيف ىذه الدراسات، دراسة أبو ريا )

(، وشاشاني Baker & Hale, 1997(، وبيكر وىيؿ )1999(، وسالمة)1994)
(Shashanni, 1995.) 
 لتوصيــات:ا

 في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثة بما يمي:
إجراء المزيد مف الدراسات تبحث في أثر استخداـ الحاسوب باستخداـ الرسـو المتحركة 
في التعميـ في تنمية ميارة حؿ المشكالت والتفكير اإلبداعي والتفكير الناقد لدى المتعمميف في 

 ف أو ذوي صعوبات التعمـ.مختمؼ مستوياتيـ: الموىوبيف والمعوقي
حث الجيات المسؤولة عمى توفير برمجيات تعميمية، محوسبة وتعميميا )بحذر( عمى 

 متعمميف المرحمة االبتدائية في مدارس التعميـ العاـ.
ضرورة توعية معممي الرياضيات في المرحمة االبتدائية بأىمية توظيؼ الحاسوب 

 باستخداـ الرسـو المتحركة في التعميـ.
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