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أثر استخدام برامج رسوم متحركة علمية في تدريس 
   للمفاهيم العلمية التالميذالعلوم في اكتساب 

 " األساسي الصف السادستالميذدراسة تجريبية على "

   مأمون المومنيالدكتور
  األردن-جامعة اليرموك-كلية التربية

   عدنان سالم دوالتالدكتور  
  الجامعة األردنية

  سعيد نزال علي الشلول
   األردن- وزارة التربية والتعليم

  الملخص
طلبـة   برامج رسوم متحركة علمية في اكتساب      مالدراسة إلى كشف أثر استخدا    هدفت  

 الدراسـة  عينـة  تكونتوقد   .لمفاهيمالمرحلة األساسية في مديرية تربية اربد األولى ل       
ارس التابعـة   طالبة من طلبة الصف السادس األساسي في المد       ) 98(طالباً و ) 70(من

توزيع الطالب والطالبات بالطريقة العـشوائية البـسيطة        تم   لتربية إربد األولى؛ حيث   
) 49( وفي شـعبة واحـدة،    طالباً) 35( من   تكونت إحداهما تجريبية    ،على مجموعتين 

) 49( و ،طالباً في شعبة واحدة   ) 35( من   تكونت واألخرى ضابطة    ،طالبة في شعبتين  
ن بـصورته    اختباراً تحصيلياً للمفاهيم العلمية تكو     الباحثون وقد أعد  .طالبة في شعبتين  

  .فقرة) 29(النهائية من
  :وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي
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 وجود فروق ذات داللة إحصائية في اكتساب طلبـة الـصف الـسادس              -1
للمجموعة التجريبية للمفاهيم العلمية حـسب طريقـة التـدريس ولـصالح            

  .يبية مقابل المجموعة الضابطةالمجموعة التجر
وجود فروق ذات داللة إحصائية في اكتساب المفاهيم العلمية لدى طلبة             -2

  . الجنس ولصالح اإلناثمتغيرالمجموعة التجريبية حسب 
أظهرت نتائج الدراسة حصول طلبة المجموعة التجريبية علـى متوسـط     -3

ينما حـصل طلبـة     في اكتساب العادات العلمية ، ب      ) 3.86(  حسابي مقداره 
 ،المجموعة الضابطة على متوسط حسابي أقل في اكتساب العادات العلميـة          

   ).3.73( وقد بلغ مقداره 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة اكتساب طلبة المجموعة            -4

 . الجنسمتغيرالتجريبية للعادات العلمية حسب 

  :  بما يليالباحثونوفي ضوء نتائج الدراسة أوصى 
رورة االستفادة من برامج الرسوم المتحركة التربوية في تدريس العلـوم   ض -

  .لطلبة المرحلة األساسية
ضرورة سعي وزارة التربية والتعليم إلى عمل بـرامج تربويـة للرسـوم              -

 .المتحركة لمختلف المراحل الدراسية

إجراء المزيد من الدراسات حول أثر استخدام الرسوم المتحركة في تدريس           -
 في إطار مكاني وزماني أوسع، بحيث تتناول قضايا علمية أخـرى            العلوم

 .كاالتجاهات العلمية

 تدريس العلوم ، برامج رسوم متحركة علمية ،اكتـساب المفـاهيم      :الكلمات المفتاحية 
  .العلمية
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  خلفية الدراسة وأهميتها

  :المقدمة 

 الة، حيث أطلق عليه  التلفازيعداني في األسرة نظراً اسم المربي الثوسيلة اتصال فع
 الوقت الذي يقضيه الدراسات بأن دلَّت  حيث،للوقت الطويل الذي يقضيه األطفال أمامه

 يمد التلفاز إضافة إلى أن ، يفوق الوقت الذي يقضونه بالمدرسةالتلفازاألطفال أمام 
 سةل تهديداً لعمل المدر يشكِّوهذااألطفال بخبرات كثيرة قبل ذهابهم إلى المدرسة، 

  ).5، ص1996العبداهللا، ( ر األسرة في تنمية الطفل وتربيتهودو

تنبع من   والتي   ،ولألطفال في مختلف مراحل حياتهم اهتماماتهم وأنشطتهم الخاصة بهم        
وكانـت   ، الحاضرمن االهتمامات التي برزت في الوقت     و .حبهم الشديد للعب والمرح   

 هي مـشاهدة    ؛العصر الحالي  به   ذي يمر والتكنولوجي المتسارع ال    العلمي تقدمنتاجاً لل 
ف حالياً ببرامج الرسوم ما بات يعرسيما هم، والتخص وما يقدمه لهم من برامج     ،التلفاز

 تعكس  والتي فاألطفال يفضلون البرامج التي تتناولهم ويجدون أنفسهم فيها،          .المتحركة
 وإطـالق  ، لحياة اللعب فالطفل يرى في الرسوم المتحركة امتداداً  .اهتماماتهم وميولهم 

    العنان للتخيل، ومما ال شك  يعود إلى   ؛ سبب تعلق األطفال في مثل هذه البرامج        فيه أن 
 والحركة، وله القدرة ، والصورة،ما يتمتع به من مزايا متعددة، فهو يجمع بين الصوت  

 عالم خصب بالمـشاهد     فيعلى جذب انتباه المشاهد، كما أنه يأخذ المشاهد في رحلة           
ـ     والمتضم المليئة بالمتعة ولخيالية أحياناً   ا ـ نة لبعض المعـارف العلميـة وال ة ثقافيــ

 لذا نجد أنه انتـشر      .التلفاز   هازـواالجتماعية، دون أي مجهود يذكر سوى تشغيل ج       
منـزل مـن األشـياء       كّل   وده في ، وأصبح وج   جميعها انتشاراً واسعاً في دول العالم    

  ).124 ص ،1993، محمد( ية التي ال غنى عنهااألساس
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 للطفـل  تقـدم  ألنَّهاالرسوم المتحركة تسهم في تكوين وبناء شخصية األطفال، وذلك      و
ي اكن الت المعلومات على شكل قصص جذابة، أو حكايات مثيرة تجري أحداثها في األم           

كان يتطلع إليها الطفل، وتأتي جاذبية الرسوم المتحركة من حركتها الحية التي تـستمد        
 والتـي تتميـز فـي حريـة         ، واقـع اإلنـسان والحيـوان والنبـات        عناصرها من 

  ).27ص ، 2003حنا،(التعبير

 ؛برامج الرسوم المتحركة تأثيرات متعددة على الجوانب المعرفية، والسلوكية لألطفال ول
 أهميـة   برامج األطفال تعتمد على الرسوم المتحركة بشكل أساسي، وتـأتي         وذلك ألن

خاطبتها للخيال بشكل أساسي، وهو ما يعشقه األطفـال،         الرسوم المتحركة من خالل م    
ولذلك فقد سعت المؤسسات التربوية إلى استثمار ميزان الرسوم المتحركـة وجعلهـا             

كما  .)87ص،  2001فالته،  (األهداف التربوية   وسيلة تعليمية، وذلك لتحقيق عدد من       
ه يجعلها  وهذا كلّ   وسرعة،  واالستيعاب بسهولة   قابلة للفهم  بأنَّهاالرسوم المتحركة   تمتاز  
ـ          جذَّ  ة التعليميـة  ابة ومشوقة للمتعلمين األطفال، وبالتالي إمكانية توظيفها فـي العملي
  ).129ص ، 2005سلطان ،(

 في النمو األخالقي لألطفال، وتكسبهم القيم المرغوب فيهـا،          ةالرسوم المتحرك وتسهم  
متحركة أيضاً على تحقيـق      في النمو اللغوي، ويمكن أن تعمل الرسوم ال        همكما تساعد 

 هموالغضب، كما تـساعد فال، وتخليصهم من الخوف، والقلق    االستقرار االنفعالي لألط  
  .)2671993، مكي، ( واالقتصاديةبيئة االجتماعيةلافي فهم 

ر عناصر اللون والحركة والصوت والصورة في برامج الرسوم المتحركة          توفّويساعد  
ددة، كما تعمل علـى توعيـة األطفـال         ارات المتع  والمه في تزويد األطفال بالمعارف   

سـوم المتحركـة     وذلك من خالل تناول بـرامج الر       وتوسيع آفاقهم الفكرية؛   وتثقيفهم
  ).4، ص2006الشديفات، (والصحية وغيرها  للجوانب االجتماعية والدينية واالقتصادية
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   كبير باعتبارها من، في شخصية الطفل   وللرسوم المتحركة أثر  عناصـر البيئيـة   ال أهم
  علماً بـأن   ،المنظمة التي تنقل المعلومات والمفاهيم والقيم بصورة متسلسلة وقصصية        

 حيـث تـشير     ‘األفالم المتحركة كلما كانت قصيرة كلما كان تأثيرها اشـد وأقـوى           
  آالف طفل هناك خمس حاالت ألطفال يقومون   ةعشر كّل    من بين  الدراسات العلمية أن 

ـ      ليكون هؤالء األطفا  ن وما يشاهدونه، و   بتقمص شخصيات الكرتو   تم من أسـر ال ته
وسيلة جيدة إلكسابهم المعلومـة  كبأبنائها وال تحرص على متابعتهم حول ما يشاهدونه    

  .)2003النعيمي ، (الصحيحة

 الدول أن تنتقـي  فإنه يتطلب من ،ونظراً لألثر الكبير الذي قد تحدثه الرسوم المتحركة       
 الرسوم المتحركـة بمـا      ذلك أن طفال،  أللمن برامج    تلفاز شاشات ال  ما تعرضه على  

 وفطرتـه الـسليمة ، فكثيـر مـن      وعقيدته على معارف الطفل وقيمه  تؤثِّرتحويه قد   
 الباحثين يشيرون إلى اآلثار السلبية للرسوم المتحركة على األطفال، فعلى سبيل المثال           

  قد سيطر علـى بعـض   –كة  وهو أحد أفالم الرسوم المتحر     –مسلسل البوكيمون   فإن 
 ، كمـا لعـب   التالميـذ  بعض تحلقاته العنف بدرجة كبيرة، مما انعكس على سلوكيا    

كما  ، الدينية واالجتماعية  القيمالمسلسل دوراً بارزاً في عملية الترويج الخفي لقيم تنافي          
عب ر سلباً على ميزانية األسر وإرهاقها لحرص التالميذ على شراء البطاقات والل         أنه أثّ 
 وشراء المستلزمات المدرسية والملبوسات، وأدوات الزينة التـي رسـم عليهـا             ،بها

 الجانب اآلخر من تأثير الرسوم المتحركـة علـى          يغفلالبوكيمون، هذا ويجب أن ال      
      تـأثي  إعداداً جيداً قد يكـون لهـا      األطفال، فبعض برامج الرسوم المتحركة التي تعدر 

2002 ،راشد(  على األطفالإيجابي.(  

نهـم  إولعل تعلق األطفال بالرسوم المتحركة من األمور التي تـسهل مالحظتهـا، إذ              
سواء أكانت من عالم اإلنـسان أو     يحرصون على متابعة شخصياتها المتحركة الناطقة       

 ، إضـافةً  ة السريعين ـاإليقاع والحرك ب الفنية   ت معالجتها ـالتي تم  أو الجماد    الحيوان
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، وهـذا قـد     اوضيح بعض األمور للطفل وتعريفه به     تى اللون والصوت بغرض     ـإل
 ونظراً لهذه المكانـة التـي       .ة الواقعية المحسوسة المحيطة به     أو ينفعه في البيئ    يضره

 فلقـد بـدأت     ؛تحتلها الرسوم المتحركة لدى األطفال وإقبالهم على مشاهدتها ومتابعتها        
هـم  على اعتبار أن األطفال ببرامج األطفال تم معظم محطات التلفزة في دول العالم ته  

 االستثمار فـي مجـال      أن ، وألنهم يعتبرون  محور األمل في تحقيق المستقبل األفضل     
االستثمارات على وجه اإلطالق لسبب بسيط وهو        أهم    من م وتنشئته م وتربيته رعايتهم

 الدولة وتحضرها بمـدى عنايتهـا       تقدميقاس مقدار   قد   و ،أن طفل اليوم هو رجل الغد     
محطات التلفزة العربية األرضية والفضائية تكرس لهـا حيـزاً ال    فإن   ولذلك ؛ابأطفاله

يستهان به من الفترات المخصصة لألطفال وبرامجهم خالل دوراتها، ال بل إن بعض             
: نشأت لهذا الغرض فقط، فمثالً هناك قنوات خاصة باألطفـال مـن مثـل             ُأالمحطات  

)Space toon ، ART teens  MBC3 & Aljazeera Children( لـذا فقـد   وغيرها؛ 
ما يخاطب الى ، والعمرية المختلفة تنبهت العديد من الدول إلى عرض ما يناسب هذه الفئات           

 ،وجدانهم ويشبع رغباتهم في مختلف الميادين الثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتـصادية          
  ).2004، العلي( ةالعمري فئة األطفال ما يناسبسيما العلمية، والالميادين وكذلك 

 األردني كغيره من محطات التلفزة العربية والعالمية عدد ال يستهان           التلفازفي  هناك  و
ص لألطفال، والتي تمكن الباحث من اإلطـالع علـى          تخصبه من هذه البرامج التي      

ـ  من برامج األطفال التي     عدد  به  األردني وجد  التلفازمبنى  وبعد زيارة   . بعضها ن  يمكِّ
 العلوم لألطفال، وهيا ندرس :هذه البرامجمن و منها في مجال تدريس العلوم،   ةاالستفاد
، كانام وكان يا    دقاء، وكاميليا، وكوكب المحبة، والكون للجميع، وكلمة وحرف،       يا أص 

وعجائب الفضاء، ومغامرات الفضاء، ومكتبة عالء وهناء، وسفينة الـزمن، وافـرح            
منهـا علـى    كّل لكثير من البرامج التي يحتوي ، وغيرها ا   لبيبة واسألواوامرح وتعلم،   

             للباحـث   عدد كبير من الحلقات التي قد يصل بعضها إلى ثالثين حلقة، والتي لم يتسن 
  . األردني بشكل تامالتلفازالحصول عليها كاملة لعدم تعاون مكتب الفيديو في 
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      ض علـى   ية التـي تعـر    التلفاز من إيالء البرامج     ومن خالل ما سبق ذكره كان البد
 الكارتون  من أفالمبرامج  ك تقدم و ، كافة األطفال وتستهدف الشرائح من     ،شاشات التلفزة 

 ،ما تحويه مـن مـضمون     في و ،البحث في أثرها  ك بعض االهتمام    ؛)الرسوم المتحركة (
 من أبرز األسئلة التي تتبادر إلى ذهن الباحث قبل البدء           لعّلو. فيما تهدف إلى تحقيقه   و

عرض برنامج كرتوني ما، يناقش موضوعاً علمياً بطريقة        تم    إذا ما  هنّأ: بالدراسة هو 
سـيما   وال   ؟هل سيكون له أثر إيجابي على تعلم األطفال وتحصيلهم          فمسلية ومشوقة،   

بتوجيه من المعلم من خالل مشاهدة هذه البرامج أثنـاء الحـصص الـصفية    تم  إذا ما 
توجيه ل المعلم والتي يعرضلم أو التعليم، بوصفها أحد األنشطة المساعدة في عملية التع     

  . يفتح لهم آفاقاً لم يكونوا ليدركوها بأنفسهملو ، أن يتعلموهيخطط له نحو ما التالميذ
  والذي يتعلق بالجوانب المعرفية والوجدانية،ة لألثر الذي تتركه الرسوم المتحرك ونظراً

 للمفـاهيم   التالميذ على اكتساب    ،دراسة أثر الرسوم المتحركة    فإن   ، لألطفال والسلوكية
 تعلـيم   النتاج األوضح في العلوم هو تعلـم       نإ إذ. ضرورة تربوية وحضارية   ةيالعلم

 محاور أساسية تدور حولهـا منـاهج العلـوم           هي المفاهيم العلمية المفاهيم العلمية، ف  
  ).1990صوالحة، (المختلفة 

 النظـام   يح العالقة بينهـا فـي      وتوض ، ربط الحقائق العلمية   ويؤدي تعلم المفاهيم إلى   
        ي هذا إلـى إيجـاد      المعرفي الواحد، وفي األنظمة المعرفية العلمية المختلفة، وقد يؤد

 في تصميم المواقف التعليمية المختلفـة  تساعد المفاهيم العلمية و .منهج تكاملي للمعرفة  
يـة   التعليم األنـشطة بنـاء واختيـار     في   في تدريس العلوم، فهي الوحدات األساسية     

 .)2002بوقس، ( والتعلمية

من أهداف تدريس العلوم الهامـة   هو ؛ وتنميتها  لدى التالميذ   تكوين المفاهيم العلمية   إن 
تدريس المفاهيم أسلوباً معيناً ومناسباً يتناسـب       يتطلب  ، و  جميعها في المراحل التعليمية  

  ).2001جاللة، عليمات وأبو (وسالمة التكوين الصحيح للمفاهيم العلمية عند التالميذ 
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  :ةمشكلة الدراس

رض حول الـشمس وحركتهـا    أو حركة األ  ، بعض الموضوعات كحركة الكواكب    نإ
، أو حركة الدم داخل األوعيـة       كة اإللكترونات حول أنوية الذرات    ، أو حر  حول نفسها 

هذه المعلومات يصعب على الطالب معرفتها       كّل   الدموية بدورتيه الكبرى والصغرى،   
 كاف بطرق الشرح التقليدية، فهل يمكن إيصال هذه األفكار إليهم مـن             وإدراكها بشكل 

 ويكون لها أثر إيجابي في استيعابها وإدراكهـا         ،خالل تقديمها بصورة رسوم متحركة    
 وتأسيساً على ما سبق فقد سعى الباحثون من خالل هذه الدراسـة إلـى               .التالميذلدى  

في مضامينها موضـوعات علميـة   دراسة بعض برامج الرسوم المتحركة التي تناقش  
ط على التالميذ فهمها، وأثرها في اكتسابهم لبعض المفاهيم العلميةبشكل يبس.  

     عرض مثل هذه المعلومات بصورة تقليدية من خالل الشرح والتلقين          كما أن
 وذلك للزخم الهائل الذي قد يطرح في الحـصة          ،ال يشوق الطالب بل يدفعه إلى الملل      

وبة توضيح مثل هذه الموضوعات من قبـل المعلـم دون أن يـدركها         ولصع .الصفية
 سيما وال ، الطالب أكثر  ق قد يشد  ائتقديمها بأسلوب ش   فإن   الطالب ويتخيل حدوثها ، لذا    

 منفـسه أ ونيجد ف ،واتهمرتبط بذ  أو يحبونها وت   ،م ضمن برامج يفضلونها    له تقدمسأنَّها  
تـم    وقد .يوية والحركة والتشويق واإلثارة    من الح  اً، وهذا يضفي على الحصة جو     افيه

 تدرس ضمن الوحدات الدراسـية لتالميـذ الـصف          ألنَّهااختيار تلك المفاهيم العلمية     
  .األساسي في األردن، ولكن بالطريقة التقليدية

 مشكلة الدراسة في محاولة كشف أثـر تـدريس العلـوم بالرسـوم              تحددتومن هنا   
  .السادس للمفاهيم العلميةالمتحركة في اكتساب طلبة الصف 
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  :أسئلة الدراسة

  :حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية

ـ  درجاتبين) 0.05 ∝ ≤(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  .1 صف  أداء طلبة ال
  نظرائهم في المجموعة الضابطة     درجات  في المجموعة التجريبية عن أداء     السادس
  العلمية؟ على اختبار اكتساب المفاهيم وذلك

في المجموعـة  ) 0.05 ∝ ≤ (ةعند مستوى الدالل التالميذ أداء  درجاتختلفهل ت .2
  ؟التالميذجنس التجريبية على اختبار اكتساب المفاهيم العلمية باختالف 

ية الدراسة أهم:  
  ما يليية الدراسة من خاللجاءت أهم :  

تدريـسية جديـدة    محاولتها مواكبة التطوير التربوي الذي يسعى إلى إيجاد طرق           .1
ق، تسهم فـي إضـفاء روح       ائلتقديم الموضوعات، والمضامين العلمية بأسلوب ش     

   .التالميذالتغيير، والمرح لدى 
 دائماً يميلون إلى أي شيء جديد يسهم في تغيير روتين الحصة الـذي              التالميذأن   .2

 عـن  لطلبةل تقديم المادة العلمية فإن يعتمد بالدرجة األولى على شرح المعلم، ولهذا     
  . المفاهيم العلميةالتالميذ يسهم في إكساب طريق الرسوم المتحركة قد

3.   والقـائمين علـى   ، للقائمين على محطات التلفزةؤشرتهذه الدراسة جاءت لكما أن 
 األردني بشكل   التلفاز وفي   ،إعداد وتقديم برامج األطفال في الوطن العربي عموماً       

 األطفال هم عمـاد     إن على األطفال، حيث     عرضهتم  ضرورة انتقاء ما ي   ب ،خاص
 وذلك من خالل ، والتطور،تقدم التي تسعى إلى ال، ومرتكزهاالمجتمعات المتحضرة

 مـن التركيـز علـى       ، ولهذا ال بد   ىءالنشإعداد أفرادها إعداداً جيداً متكامالً منذ       
تجنـب  ن ن أ و ، وعلمية ،عرض برامج الرسوم المتحركة التي تحوي أهدافاً تربوية       

  . ما يسئ إليهم وإلى طفولتهم كّل ضعر
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4.   نظراً لندرة الدراسات العربية واألجنبية التي تبحث       ة هذه الدراسة    كما جاءت أهمي
 التالميذفي استخدام برامج الرسوم المتحركة كطريقة للتدريس وأثرها في اكتساب           

ه الدراسات النقص الحاصل من ندرة هذللمفاهيم العلمية، جاءت هذه الدراسة لتسد .  

  :  الدراسةاتحددم
 الصف السادس األساسي في المدارس الحكومية        تالميذ اقتصرت هذه الدراسة على    -1

  .ربدمديرية التربية والتعليم لمنطقة إربد األولى في محافظة إالتابعة ل
الفصل الثـاني     وصحته، اإلنسان جسم   -الدراسة على الوحدة الثالثة   ت هذه   اقتصر -2

  .من كتاب العلوم للصف السادس األساسي في األردن - والرابعوالثالث
  .) كان يا ما كان( الرسوم المتحركة  أفالم الدراسة على هذهاقتصرت -3

 الدراسة على أثر تعزيز الرسوم المتحركة فـي اكتـساب المفـاهيم           هذه اقتصرت -4
 .العلمية

  . م2008-2007تحددت الدراسة زمانيا بالفصل األول من العام الدراسي  -5

  : اإلجرائيةهاتتعريفاات الدراسة ومصطلح

 :الرسوم المتحركة -1

      صورة طوراً مـن     كّل   لة مسبقاً بحيث تمثّ   هي مجموعة من الصور أو الرسوم المعد
ـ   كّل   أطوار الحركة تختلف   عرضـها  تم منها عن الصورة السابقة اختالفات طفيفة، وي

دقيقة الواحدة، وهذا صورة في ال)1440(صورة في الثانية الواحدة بواقع    ) 24( بمعدل  
 الصورة الثانية ، فتبـدو      يعمل على أن تبقى الصورة على شبكية المشاهد قبل عرض         

وكأنه يتحول من الوضع األول إلـى الوضـع          فيبدو لجسمالصورتان لحالة مستمرة ل   
ظاهرة بقاء أثـر  " وهذه الرسوم قائمة على . وهكذا  له الثاني الذي تمثله الصورة الثانية    

 احتفـاظ شـبكية   تستند إلى، وهي )Peter Mack Roget (ي تعرف إليهاالت" الصورة
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ـ شر الثانية التي تتكون عليها لزمن مقداره ع بتأثير الصورة العين   ز األثـر   قبل أن تمي
 .)2002عبد المجيد، ( التالي

لرسـوم  ا( هي مجموعة من أفالم الكرتـون        : إجرائياً الرسوم المتحركة العلمية   -2
أرشيف عدة مصادر منها    الحصول عليها من    تم    والتي ،بقاًالمعدة مس  )المتحركة
  .ويقصد بها في هذه الدراسة فلم الرسوم المتحركة كان يا ما كان األردني، التلفاز

 لبعض المصطلحات العلميـة     التالميذامتالك  :  إجرائياً اكتساب المفاهيم العلمية   -3
لـسنة الشخـصيات     والتي تـرد علـى أ      ،المتعلقة بمواضيع الوحدة قيد الدراسة    

قياسها بعالمـات  تم و ،الكرتونية الواردة في برامج الرسوم المتحركة المعروضة    
لغرضهااألداء على اختبار الدراسة المعد . 

  :الدراسات السابقة
حظيت الرسوم المتحركة بقدر كبير من االهتمام مـن قبـل اإلعالميـين والمنتجـين            

ولهذا فلقد تفننـوا فـي عرضـها لتجـذب        ممادية له  من أرباح    لما تحققه ين،  والمعد ،
 ، كانت الدراسات التي تناولت أثر هذه البـرامج علـيهم          ، وقد  وتشوقهم إليها  ،األطفال

تـم   وقـد . من الناحية العلمية محدودةً جداً على المستويين العربي والعـالمي سيما  وال
 موضوع الدراسة، وقد واألجنبية ذات العالقة ب ،االطالع على الدراسات السابقة العربية    

 كما يلي وفقاً للترتيب الزمني بدءاً باألقدم فاألحدثعرضهاتم :  
  :الدراسات العربية: أوالً

 المتحركـة فـي     رسومأثر استخدام ال  "دراسة بعنوان   ) 1992( أجرى محمد والنعيمي  
تنمية مهارة إدراك العالقات المكانية عند تالميذ الصف الخامس االبتدائي فـي دولـة              

، هدفت إلى التعرف على أثر استخدام برامج الرسوم المتحركة في تنمية مهـارة           "طرق
إدراك العالقات المكانية عند طلبة الصف الخامس االبتدائي، ولقد أظهـرت الدراسـة             

 اكتسبوا مهارة إدراك العالقات المكانية بـسبب        التالميذ أن: مجموعة من النتائج منها   
ء، كمـا    سـوا   سواء لدى الذكور واإلناث على حد      ،ةمشاهدة برامج الرسوم المتحرك   
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الـصور  لتفاعل برامج التدريب على      داللٍة إحصائية    أظهرت الدراسة وجود فرق ذي    
  .المتحركة مع جنس التلميذ لصالح الذكور

 ، حـول الـدور التربـوي ألفـالم الكـارتون           نظرية دراسة) 1993(أجرى محمد   و
ر وسائل اإلعالم في تربية الطفل بـصفة        ومسلسالت األطفال، بهدف التعرف على دو     

 وأفالم الكارتون بصفة خاصـة، ولقـد        ،مه من مسلسالت   ودور التلفاز وما يقد    ،عامة
 وسائل اإلعالم تقوم بدور ت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها أن توصل

بنـاء   و ، وأطـره القيميـة    ، وتساعد على تشكيل سلوكه    ،تربوي هام في تربية الطفل    
ها من المؤسسات الهامة التي يجندها المجتمع لتربية األطفال، كما انتهت           وأنّ ،شخصيته

  التلفاز منالدراسة إلى أن  واالتصال الجماهيري في تربية األطفال ،وسائل اإلعالم أهم 
ت توصـل فر في غيره من وسائل اإلعالم األخرى، كمـا     ابما يمتلكه من جاذبية ال تتو     

 األفالم والمسلسالت يمكـن أن تـساعد فـي نمـو الطفـل اللغـوي          أنالدراسة إلى   
 وتعـديل   ، وإكسابه القيم المختلفـة    ،واالجتماعي والوجداني وإمداده بالخبرات الحياتية    

  .سلوكه

برامج األطفال المدبلجة في    :"  بعنوان دراسة في األردن  ) 1993( الحاج حسن    وأجرى
دفت الدراسة إلى كـشف األسـس الثقافيـة         هو األردني رؤية تربوية إسالمية،      التلفاز

الذي يعرض فـي    " ساندي بل  "م عليها برنامج الرسوم المتحركة    واالجتماعية التي يقو  
  األردني، وقد استخدم الباحث منهج تحليل المضمون، وقد أشارت نتائج الدراسة           التلفاز
سبب عناصر  وذلك ب، وتشويقهم ،التالميذ هذا النوع من البرامج يسهم في جذب         أنإلى  

ه يحتوي علـى   أنّاللون، والصورة، والصوت، وعلى الرغم من فوائد هذا البرنامج إالّ      
  .عدد من القيم السلبية التي ال تتناسب مع المجتمعات العربية اإلسالمية

القـيم التـي تتـضمنها أفـالم        :" بعنـوان في مصر   دراسة  ) 1996(أجرى حسنين   و
، وقد هدفت الدراسة إلـى تعـرف        " المصري التلفازومسلسالت الرسوم المتحركة في     
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نوعية القيم التي تتضمنها أفالم الرسوم المتحركة، كما هدفت إلى تعرف ميول األطفال         
 أفالم الرسـوم المتحركـة      ، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن      واهتمامهم بها  لهذه البرامج 
هـا باألجنبيـة ،    عنالعربيةالمدبلجة ببرامج ال نسبة  ضئيلة من القيم، وقلة  تتضمن نسباً 

ز علـى القـيم   ال تركّ أنَّها    هذه البرامج ال تخدم األطفال من الناحية التربوية، كما         نوأ
  .األخالقية

 واألطفـال   التلفازي العالقة القائمة بين     دراسة هدفت إلى تقص   ) 1997( وطفة   أجرىو
لجوانـب  لة، ووعي اآلبـاء با    مدة المشاهدة، والبرامج المفض   : عبر أربعة محاور هي   

 عبـر مواقـف     التلفـاز  و ،التربوية للتلفزيون، والمقارنة بين الدور التربوي للمدرسة      
يعطى األطفال للمدرسة أهميـة       إذ :وخرجت الدراسة بنتائج هامة   . التالميذ من كليهما  

هناك شريحة واسـعة     و .التلفازل المدرسة أولوية تفضيلهم بالقياس إلى       خاصة، إذ تمثّ  
ارس أياً من عمليات ترشيد االسـتهالك اإلعالمـي للتلفزيـون،           من األسر التي ال تم    

وتترك ألطفالها الحبل على الغارب في مشاهدة األفالم غير المخصصة لهم، باإلضافة            
 من البرامج التعليمية أفراد هذه األسر ال يوجهون أطفالهم إلى مشاهدة أي         فإن    ذلك إلى

في األسـبوع  عشر ساعات ونصف  ه  وسطتا م  وقتاً م  أن األطفال يقضون   و .أو العلمية 
 وتتضاعف هذه الفترة الزمنية فـي أثنـاء         ، في أثناء العام الدراسي    التلفازفي مشاهدة   

 بينت كما   .ساعة في مشاهدته  ) 21 ( وقتا متوسطه   إذ يقضي األطفال   ،العطلة المدرسية 
 متغيـر  لىيعز التلفازذات داللة إحصائية في مدة مشاهدة  ه ال توجد فروق     ة بأنّ الدراس
 األفالم المتحركة المستوردة والتي تتسم بطابع العنف أولوية اهتمام          تحتّل كما   .الجنس

  .األطفال، ويالحظ ندرة البرامج التعليمية والعلمية

 دراسة هدفت إلى التعرف علـى آراء المعلمـين بالمرحلـة           ) 1997(ار  وأجرى نص
ليمية الموجهة لطلبة هذه المرحلـة       التع التلفاز برامج   نحواألساسية في مدارس األردن     

فقرة اشتملت على ) 80( من تكونت الباحث استبانة  األردني، وأعد  التلفازوالمذاعة من   
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 واسـتفادة  ،التالميـذ متها لحاجـات  ء ومدى مال،التلفازستة مجاالت من إعداد برامج   
تربية والتعلـيم    في تحقيق األهداف التربوية، واهتمام وزارة ال       التلفازالمعلم من برامج    

 ،التلفـاز  وكفاية بـرامج     ،التالميذ على تحصيل    التلفاز واثر برامج    ،يةالتلفازبالبرامج  
 الدراسة  عينة تكونت المقدمة للطلبة، و   التلفاز وتقويم برامج    ،والمدة الزمنية ،  واألجهزة

 فـي   معلماً ومعلمـة  ) 1230(اختيارهم عشوائياً من بين     تم   معلماً ومعلمة ) 236(من  
 الفقرات ضمن   التعليم، وأظهرت الدراسة أن   في   التلفازالتي تستخدم   كافة  صات  تخصال

 هذه البرامج التـي      ويتضح من ذلك أن    ،)متوسط(المجاالت الستة لم تصل إلى تقدير       
لـم   أنَّها تبث للمرحلة األساسية في األردن لم تصل لمستوى رضا المعلمين عنها، كما          

 التعليمي تعـزى  التلفاز برامج نحو إحصائية في آراء المعلمين       ذات داللة  اًتظهر فروق 
  .ص والخبرة والمؤهل العلميتخصمن الجنس وال كّل إلى

دراسة هدفت إلى تحديد الدور الـذي يمكـن أن تلعبـه            ) 1998( أبو الحسن    وأجرت
الرسوم المتحركة في تنمية الجوانب المعرفية للطفل، والكشف عن مـدى مالءمتهـا             

 من الناحية المعرفية، واستخدمت الدراسة مـنهج        متوسطةي مرحلة الطفولة ال   للطفل ف 
تحليـل أشـكال الرسـوم    تـم     التحليلية والميدانية، وقد   عينة في اختبار ال   عينةالمسح لل 

  وأظهـرت النتـائج أن    ،وذلك باستخدام صحيفة تحليل المـضمون     جميعها،  المتحركة  
 تؤثِّري على الكثير من السلوكيات التي يمكن أن      الموضوعات البوليسية والحربية تحتو   

تزيد من   أنَّها    وتستخدم طرقاً جافة لعرض وتصوير القيم الجيدة، كما        ،سلباً على الطفل  
 فتؤدي إلى الفهم غير الصحيح للواقع االجتماعي الخاص         ،العدوان على المدى الطويل   

  .بالطفل

 الكرتـون   تي تعكـسها بـرامج    دراسة بعنوان المهارات ال   ) 1998(أجرت الحلواني و
بهدف التعرف على   ) دراسة تحليلية ( المصري لطفل ما قبل المدرسة     التلفازألطفال في   ل

ية التلفازنوعية المهارات االجتماعية التي تعكسها الرسوم المتحركة في برامج األطفال           
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ومدى مناسبتها لطفل ما قبل المدرسة، والتعرف على نسب البطولـة فـي القـصص            
، والتعرف على مدى اهتمام القـائم        المجتمع المصري   مدى توافقها مع سمات    ودراسة

 ، بهـا  تقدمباالتصال بالمهارات االجتماعية محل الدراسة من حيث استخدام اللغة التي           
ت الدراسة إلى نتائج    توصلي، وقد   التلفازوالمساحة التي احتلتها على خريطة اإلرسال       

محل الدراسة أهملت العديد من المهارات االجتماعية       كان من أهمها أن فقرات البرامج       
 ، واكتسابه لمهارات التفاعل   ،المرغوب فيها والضرورية إلعداد الطفل للحياة المستقبلية      

الـصفات االجتماعيـة اإليجابيـة    كما أن والتعامل االجتماعي السوي في عمر مبكر،      
ات االجتماعية الـسلبية،    للشخصية المحورية خالل الدراسة التحليلية طغت على الصف       

   اإلطار الخيالي استحوذ على اهتمام القائمين باالتصال من حيث نـصيبه مـن             كما أن
 القائم باالتصال أغفل إغفاالً يكاد يكون تامـاً وظيفـة الـشرح              وأن ،المساحة الزمنية 

رامج والتفسير، وأن اللغة اإلنجليزية واللغة الدارجة قد سيطرتا على اللغة في فقرات الب     
  .محل الدراسة

 وعالقتها  التلفازالرسوم المتحركة في    "في مصر دراسة بعنوان     ) 1999(وأجرت فؤاد   
، حيث هدفت الدراسة إلى تحديد الدور الذي تؤديه بـرامج           "بالجوانب المعرفية للطفل  

الرسوم المتحركة في تنمية الجوانب المعرفية لدى األطفال، إضافة إلى معرفة مـدى             
ل على مشاهدة الرسوم المتحركة، ومدى مالءمتها للمرحلة المتوسطة، وقد       إقبال األطفا 

لون مشاهدة بـرامج الرسـوم      من األطفال يفض  %) 91.6(أظهرت نتائج الدراسة أن     
 ممن اإلناث يفضلن مـشاهدة بـرامج الرسـو        %) 95 ( الدراسة أن  بينتالمتحركة، و 

  .جذباً وتشويقاً لألطفالالمتحركة، وان برامج الشخصيات الحيوانية هي األكثر 

جوانب المعرفة االجتماعية التي تعكسها بـرامج  "دراسة بعنوان ) 2000(أجرت أحمد و
، وهدفت إلى   "سنة) 18-12( المصري وعالقتها بالمراهق من سن       التلفازاألطفال في   

 والمضمون المقدمـة فـي      ،التعرف على جوانب المعرفة االجتماعية من حيث الشكل       
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 كما هدفت إلى التعرف على القيم المقدمة من خالل بـرامج األطفـال       برامج األطفال، 
موضوع الدراسة، وكان من أبرز نتائج الدراسة هو تصدر برنامج حوار مع الكبـار              

 ، والمعرفـة النفـسية    ،هتمامه بالمعرفـة االجتماعيـة    القائمة البرامج محل الدراسة     
  .معارف المشار إليهاقليلة لتلك اليص مساحة ليست بالتخص و،والسيكولوجية

دراسة بعنوان تأثير الرسوم المتحركة المستوردة على الطفل        ) 2002(  راشد   وأجرت
أحد مسلـسالت الرسـوم     (هدفت إلى التحقق من تأثير مسلسل البوكيمون        والقطري،  
على الطفل القطري من حيث مدى المشاهدة، ومدى تأثر سلوك ولغة الطفل      ) المتحركة

من شخصيات مسلسل البوكيمون، وما مدى تذكر الطفل لألحداث         القطري بما يشاهده    
 مسلسل األطفـال    أنت الدراسة في نتائجها إلى      توصلوالقيم التي تدعو لها الحلقات، و     

 ، والوفاء ،البوكيمون تضمن مجموعة من الجوانب والقيم اإليجابية، كتنمية خيال الطفل         
الصور تتمتع في   كما أن   ع والحكمة ،   والتواض ، وقيم التعاون  ،والتعرف على األصدقاء  

 واإلثارة باإلضافة إلى كثرة األبطال، من جانـب آخـر   ، واإلشراق،البرنامج بالجاذبية 
طغى الجانب السلبي على الجانب اإليجابي في بعض المشاهد في حلقـات المسلـسل،             

ضاف  وتسببه بالحركة الزائدة لألطفال، وعدم وجود معلومات تثقيفية ت         ،كجانب العنف 
إلى رصيد الطفل المعرفي أو تربطه بالواقع، بل على العكس هناك قيم خياليـة بالغـة    

الطفل عن واقعه أو تقلب مفهوم بعض الحقائقتشد .  

 الكرتـون    حول القيم التي تعكسها بـرامج       في مصر  دراسة) 2003(أجرت منصور و
تعـرف علـى القـيم    بهدف ال" دراسة مسحية للقناة الرابعة" المحلي  التلفازألطفال في   ل

 األطفال في القناة الرابعة ، وقـد         كرتون  القناة من خالل برامج    إقليمالموجهة ألطفال   
ت الدراسة باألنواع المختلفة للقيم، وهي القيم االجتماعيـة والدينيـة والنظريـة             اهتم

    ت الدراسة بالتعرف علـى آراء القـائمين        والسياسية واالقتصادية والجمالية، كما اهتم
الدراسة ت توصلتصال بالقناة الرابعة كما يجب أن تكون عليه برامج األطفال، ولقد       باال
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أن القيمة االجتماعية جاءت بالمركز األول من بـين القـيم           : إلى عدد من النتائج منها    
 وأخيـراً القـيم     ، ثم الـسياسية   ، ثم االقتصادية  ، ثم النظرية  ، يليها القيم الدينية   ،الواردة

 ،ءت المساحة الزمنية المخصصة للقيم االجتماعية في المركـز األول         الجمالية، كما جا  
   . وأخيراً الجمالية، ثم السياسية،ية ثم النظر، ثم االقتصادية،يليها القيم الدينية

دراسة هدفت إلى التعرف على القيم المتضمنة فـي أفـالم           ) 2004(أجرى الحولي   و
 عشوائية شـملت    عينةستطالع رأي    وا ،فيلماً) 40(الرسوم المتحركة من خالل تحليل      

أم من محافظة غزة، مستخدماً المنهج الوصـفي التحليلـي ومـنهج تحليـل              ) 100(
إيجابيات الرسوم المتحركة  أهم أنالنتائج بالنسبة لرأي األمهات،   أهم   المحتوى، وكانت 

" الطالقـة اللفظيـة  " و،%)13.3(بنسبة  "  والصدق واألمانة  جود قيم مثل التعاون   وهي  
 ،%)10(بنسبة  " القدرة العقلية " و ،%)12.6(بنسبة  " والخيال الواسع  "،%)12.6(بنسبة  

بنـسبة  " العنف والجريمـة  "السلبيات   أهم    وكانت ،%)10(بنسبة  " مساعدة اآلخرين "و
 وبالنـسبة   ،%)10(بنسبة  " العدوان" و ،%)17.5(بنسبة  " إضاعة الوقت " و ،%)18.8(

 ،%)14.7(بنـسبة   " التعاون"القيم اإليجابية هي     أهم    النتائج أن  بينتم فقد   لتحليل األفال 
 يليها  ،%)0.98(بنسبة  " المفردات اللغوية " و ،%)11.7(بنسبة  " الصبر واالحتمال "وثم  

" العنـف والعـدوان   "القيم السلبية    أهم   وكانت %).9.3(بنسبة  " أنماط سلوكية إيجابية  "
" القيم الـسلبية  "يليها  %) 12.7(بنسبة  "  السلوكية السلبية  األنماط" ثم   ،%)16.6(بنسبة  
 ولوحظ اتفاق بـين كـال       ،%)8.8(بنسبة  " الطقوس المختلفة "، يليها   %)11.7(بنسبة  
  ).رأي األمهات، وتحليل األفالم(النتائج 

 التعرف على أبرز األهـداف التربويـة        إلىدراسة هدفت   ) 2006(أجرت الشديفات   و
 األردني، ودور هذه البرامج  التلفازرسوم المتحركة والتي عرضها     الواردة في برامج ال   

في تضمين األهداف التربوية لدى تالميذ الصف الثالث األساسي مـن وجهـة نظـر               
 الدراسة التحليلية من عشر برامج للرسوم المتحركـة التـي           عينة تكونتالمعلمين، و 



 .....لميةأثر استخدام برامج رسوم متحركة علمية في تدريس العلوم في اكتساب التالميذ للمفاهيم الع

  664  

، 30/1/2006 وحتـى    1/9/2005 األردني في الفترة الواقعـة مـن         التلفازعرضها  
معلماً ومعلمة ممن يدرسون الصف الثالث      ) 185( الدراسة الميداني من     عينة تكونتو

 ،2005/2006األساسي في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق للعام الدراسي           
 األردني علـى  التلفازوكشفت نتائج الدراسة أن برامج الرسوم المتحركة التي عرضها      

 مـن   %)86(اة األولى تحتوي على نسبة عالية من األهداف التربوية تـصل إلـى            القن
األهداف التربوية التي يتوقع من التلميذ في مرحلة التعليم األساسي تحقيقها، وجـاءت             

وأظهرت تقديرات المعلمين لدور بـرامج      . غالبيتها في المجاالت المعرفية والوجدانية    
التربوية أن هذه البرامج تسهم وبدرجة متوسطة الرسوم المتحركة في تضمين األهداف    

 وكانت غالبية األهداف التربويـة   ،%)55(في تضمين األهداف التربوية وبنسبة بلغت       
التي تسهم برامج الرسوم المتحركة في تضمينها تنتمـي إلـى المجـاالت المعرفيـة               

في ) α = 0.05( الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية         بينتوالوجدانية، كما   
 الجـنس   متغيردور برامج الرسوم المتحركة في تضمين األهداف التربوية تعزى إلى           

  .والمؤهل العلمي والخبرة

  :الدراسات األجنبية: ثانياً

تلقي األطفال :  بعنوان العلوم في صباح السبت دراسة)Shalom, 1997 ( شالومأجرى
 الدراسـة مـن   عينة تكونتد  ة، وق للعلوم في الرسوم المتحركة التربوية وغير التربوي      

 سنوات وأحـد     وكان معدل األعمار سبع    .ذكر) 36( و ، أنثى )41 ( منهم ،طفالً) 77(
للصفوف الثاني والرابع والخـامس     ، وإحدى عشرة سنة     عشرة سنوات عشر شهراً، و  

وقـد قارنـت الدراسـة بـين        رسة حكومية إعدادية في منهاتن،      على التوالي، في مد   
 وهـو برنـامج حـول    ،Croسوم المتحركة أحـدهما تربـوي يـسمى    برنامجين للر 

ى التكنولوجيا، واآلخر غير تربوي يسمThe Flint stonesدلَّت ، وقد  النتائج علـى أن 
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 من  ت متابعته تم كال البرنامجين    نوأالبرنامج التربوي كان ذا أثر بارز على األطفال،         
  .تقريباًنفسها  بالدرجة التالميذقبل 

 بعنوان تعليم وتعلم مفـاهيم العلـوم باسـتخدام          دراسة )Brenda,1998(رندا ب وأجرت
الرسوم المتحركة، حيث ناقشت الدراسة تدريس مفاهيم العلـوم للمرحلـة اإلعداديـة             

النتائج التي خلصت إليها الدراسة،      أهم   والثانوية باستخدام الرسوم المتحركة، وكان من     
على  التالميذيم من خالل الرسوم المتحركة تساعد        المعلمين الحظوا أن تعليم المفاه     أن 

 تطوير هذه األفكار لـديهم، ويـصبح   فيإيجاد أفكارهم الخاصة بهم، وتساعدهم كذلك    
 فـي العمليـة     وينخرطـون  التالميـذ والتقصي، ويتفاعل   لألطفال هدف ودافع للبحث     

عد في عمليـة   تسا وبدافعية عالية، وكذلك لوحظ أن الرسوم المتحركةالتعليمية بسهولة 
  . في المشاكل الجانبيةالتالميذ من تشتت  وتحد،إدارة الصف وتنظيمه

حيـث  ) Concept cartoons(بعنـوان  ) Long & Marson, 2002(وفي مقال نشرته 
 أوردت فيه الباحثتان مثال من الغرفة الصفية أو ما يسمى البحث التجريبي الصفي، إذ             

  ل صور ثابته في تدريس العلوم لمدة تزيد عـن          استخدام الرسوم المتحركة على شك    تم
هذه كما أن    لتدريس العلوم لألطفال الصغار،      مفيدةوسيلة   أنَّها   العامين، وكانت النتيجة  

ـ  االطريقة سهلة االستخدام بأدوات متو   د فرة ومتاحة وجاهزة دائماً، وهذه الطريقـة تولّ
غار، وخالل النـشاط طـور   الحماس والدافعية ومهارة طرح األسئلة لدى األطفال الص  

مهارة السؤال، والقياس، والتنبؤ، واالفتـراض،      : األطفال مجموعة من المهارات منها    
والمالحظة، والتعاون، ومهارات البحث والكتابه بأسـاليب مختلفـة، ولقـد تفاجـأت             
المعلمتان بالنتائج اإليجابية للنشاط من حيث مدى التعلم النـاتج، ومـستوى االهتمـام             

أن :  إلى مجموعة نتائج هـي     توصلالتم   الذي نتج من هذا النشاط، و      التالميذة لدى   والدافعي
 على تطوير مهارة السؤال، بمعنى التالميذ تساعد "Concept cartoons"طريقة التدريس هذه

، التالميـذ  بطرح أسئلتهم الخاصة بهم، كما تعمل على اسـتغالل أفكـار             التالميذأن يقوم   
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، وتطبيق األفكار العلمية في المواقف الحياتية اليومية، وتنمية روح ميتها وتنوتطوير أفكارهم
  . وتطويرهاالتعاون وإثارة الدافعية، وتنمية المهارات اللغوية والكتابية

ـ   ) Kabapinar,2005 ( كاببينار وفي دراسة قام بها    ال للمفـاهيم   عنوانها التدريس الفع
مت في هذه الدراسة طريقة     ئية، حيث قد  طة الكرتون من وجهة نظر الطريقة البنا      ابوس

كطريقة تعلم وتعليم، والتي أخـذت  ) Concept Cartoon Approach(مفاهيم الكرتون
 عـدد مـن   إيجـاد أيضاً تم   وجهة نظر الطريقة البنائية في تعلم العلوم، وقد        بالحسبان

د الفوائـد    والتي استخدمت في الصفوف االبتدائية المختلفة إليجـا        ،المفاهيم الكرتونية 
أجرت على طلبـة الـصفين الرابـع        ف ،ن خالل تدريس المفاهيم الكرتونية    المحتملة م 

 ومن خالل المالحظة    ، من خالل الكتابة الفردية للطلبة     والخامس للتعرف على أفكارهم   
 ،النتائج على فعالية الرسوم المتحركة في تعليم المفاهيم دلَّت  خالل التفاعل الصفي، وقد   

وثانياً قام بعمل دراسات لمعرفة     .  دون التأثر بأفكار اآلخرين    التالميذلدى  وإيجاد أفكار   
النتائج على فعاليـة   دلَّت مدى فعالية تدريس المفاهيم من خالل الرسوم المتحركة، وقد      

الرسوم المتحركة في تدريس المفاهيم من خالل توضيح وإزالة المفاهيم الخاطئة لـدى         
ركة وخاصةً بمساعدة المعلم من خالل األسئلة التـي          عن طريق الرسوم المتح    التالميذ

ت النتائج على أن هذه الطريقة فعالـة        ، كما دلَّ  )األسئلة المحفزة لألفكار  ( يثيرها المعلم 
 على البحث واالستقصاء، وخاصةً إذا احتوى البرنامج على محتوى          التالميذفي تحفيز   

 أن فعالية هذه الطريقة فـي       يثير البحث أو بحاجة إلى بحث، وقد أكدت الدراسة على         
ما على البيئـة    تدريس مفاهيم العلوم ال تقوم على استخدام الرسوم المتحركة فقط، وإنّ          

الصفية المناسبة والتفاعل الصفي واستخدام البحث واالستقصاء خالل اسـتخدام هـذه            
  . وبعدهالطريقة في التدريس

  :ت السابقة ما يليا من خالل استعراض الدراسيتبين
 يةالتلفازأفالم الكرتون   سيما   وال ،د على دور وسائل اإلعالم    ق الدراسات في التأكي   تتف -

تـم   في إكساب األطفال السلوك المناسب إلى جانب اآلباء والمعلمين، وخاصة إذا ما           
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 إذ تظهر األثر البارز لهذه البرامج على اختالف    تقديمها على صورة رسوم متحركة؛    
 كما في    فهي تلقى االهتمام نفسه من األطفال      ،ير تربوية مضامينها تربوية كانت أم غ    

  ).Shalom, 1997 (دراسة
كما أجمعت أغلب هذه الدراسات على أهمية طريقة التـدريس باسـتخدام الرسـوم               -

تولد الحماس والدافعية    أنَّها   المتحركة، فهي تسهم في توليد أفكار جديدة للطلبة ، كما         
، وتحثهم على البحث واالستقصاء، وتساعد      اتهم ، وتكسبهم مجموعة من المهار     لدي

 الرسـوم المتحركـة     برامجكما أن   في الكشف عن المفاهيم الخاطئة لديهم وإزالتها،        
ما ـ ك ،وية التي يتوقع من التالميذ تحقيقها     ـ الترب األهدافتحتوي على قدر كبير من      

  ).Brenda,(, )Long & Marson,2002(, Kabapinar, 2005)  1998(في دراسات
أما الدراسة الحالية فإنها تحاول دراسة أثر تعزيز تدريس العلوم باسـتخدام الرسـوم              

وقـد اسـتفاد    . المتحركة على اكتساب طلبة الصف السادس األساسي للمفاهيم العلمية        
  . من الدراسات السابقة في بناء أداة الدراسة، وفي مناقشة نتائج الدراسةالباحثون

  :الطريقة واإلجراءات
 وإجراءات  ، وتصميم أداة الدراسة   ،نتهاعيلمجتمع الدراسة و   وصفاً جزءن هذا ال  يتضم

 وطـرق جمـع   ،اتها المستقلة والتابعـة  متغير، وكذلك تحديد    التأكد من صدقها وثباتها   
  . اإلحصائيةجةومن ثم المعال ،البيانات

  :منهج الدراسة
تطبيـق الدراسـة علـى    اتبع الباحثون في هذه الدراسة المنهج التجريبي، من خـالل     

فكانت ،  ا المجموعة الثانية  أم.  إحداهما تجريبية، تدرس بالرسوم المتحركة     ،مجموعتين
  .ضابطة، تدرس بالطريقة العادية

  :مجتمع الدراسة
المرحلـة األساسـية      الصف السادس فـي    تكون مجتمع الدراسة من طالب وطالبات     

، طقة إربد األولى في محافظـة إربـد  نالملتحقين في مدارس مديرية التربية والتعليم لم      
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، م2007/2008 على مقاعد الدراسة في الفصل األول من العام الدراسـي          نتظمينوالم
  .طالباً وطالبة )4020(وقد بلغ عددهم

  : الدراسةعينة
  واألخرى لإلنـاث   ، إحداهما للذكور  ، البسيطة عشوائيةالطريقة  الاختيار مدرستين ب  تم ، 

 مدرسـة الـذكور مـن     الصف السادس في   نوقد تكو األولى،  من مدارس تربية اربد     
تـم    وقـد  . مدرسة اإلناث من أربع شعب      الصف السادس في   شعبتين، في حين تكون   

 واألخـرى   ، تألفت من شعبتين    إلى مجموعتين إحداهما ضابطة     عشوائياً الطالبتقسيم  
ـ     تم   ، كما  تألفت من شعبتين   ،تجريبية  إحـداهما   ،وعتينتقسيم الطالبات أيضا إلى مجم
 فـي   ،طالبـاً ) 35(مجموعة كّل   د الطالب في  وقد بلغ عد  .  تجريبية واألخرى ،ضابطة

  .طالبة) 49(مجموعة  كّل حين بلغ عدد الطالبات في
  : الدراسةأداتا

). كان يا ما كان( االعتماد على برنامج الرسوم المتحركةتم  لتحقيق أهداف الدراسة فقد
  .لق بالمفاهيم العلميةواالختبار التحصيلي المتع
  :برنامج الرسوم المتحركة

  :ويتألف من األفالم العلمية اآلتية) كان يا ما كان( وهو برنامج الرسوم المتحركة
 بعنوان الجهاز الهضمي، حيث تضمن المفاهيم المتعلقة بالدرس وهي 18فلم رقم  -

كرياس، األمعاء الجهاز الهضمي، الفم، غدد لعابية، المري، المعدة، الكبد، البن: 
  .الدقيقة، األمعاء الغليظة وفتحة الشرج 

:  بعنوان جهاز الدوران، حيث تضمن المفاهيم المتعلقة بالدرس وهي15فلم رقم  -
جهاز الدوران، القلب، الشرايين، األوردة، االبهر، أذين أيمن، بطين أيمن، شريان 

ين، كلسترول، رئوي، رئة، وريد رئوي، أذين أيسر، بطين أيسر، تصلب الشراي
  .تجلط الدم
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:  بعنوان جهاز التنفس، حيث تضمن المفاهيم المتعلقة بالدرس وهي14فلم رقم  -
جهاز التنفس، األنف، الفم، القصبة الهوائية، الرئتان، التجويف الصدري، 

  .التجويف البطني، الحجاب الحاجز، الشهيق ، الزفير، المخاط ، سرطان الرئة 
الجلد ، : ، حيث تضمن المفاهيم المتعلقة بالدرس وهي  بعنوان الجلد11فلم رقم  -

طبقة الجلد الخارجية ، طبقة الجلد الداخلية، شعرة، عرق، مسامات، غدة عرقية، 
  .غدة دهنية

: ث تضمن المفاهيم المتعلقة بالدرس وهيي بعنوان الهيكل العظمي، ح8فلم رقم  -
ود الفقاري، عظام الهيكل العظمي، الجمجمة، الترقوة، عظام األضالع، العم

الحوض، زند، عظام أصابع اليد ، عظم الفخذ ، رضفة، شضية، قصبة، عظام 
  .أصابع القدم ، الغضاريف، المفصل، االنزالق الغضروفي 

الجهـاز  :  بعنوان العضالت، حيث تضمن المفاهيم المتعلقة بالدرس وهـي         9فلم رقم   
 الملساء، انقباض العـضلة،     العضلي، العضالت الهيكلية، العضالت القلبية، العضالت     

    .انبساط العضلة، التشنج العضلي 
  :االختبار التحصيلي

 للمفاهيم العلمية مـن خـالل     التالميذإعداد اختبار الكتساب    تم   لتحقيق أهداف الدراسة  
 المتعلقـة بجـسم   االستفادة من الوحدة الثالثة في كتاب العلوم للصف السادس األساسي    

تحديد المفاهيم المشتركة بين المحتوى الدراسي للـدروس         من خالل    اإلنسان وصحته 
. ، ومن خالل برامج الرسوم المتحركة     وأفالم الرسوم المتحركة في أفالم كان ياما كان       

، ولكل   من نوع االختيار من متعدد     فقرة) 39(وقد تكون االختبار بصورته األولية من       
  . فقرة أربعة بدائل، إحداها صحيحة

  

  :صدق االختبار
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التحقق من صدق االختبار من خالل عرضه بصورته األولية على عدد من أعضاء               تم
هيئة التدريس في جامعة اليرموك، وذلك لقراءة فقرات االختبار وإبداء مالحظاتهم من            

اقتراح ، و مدى مناسبة البدائل لكل فقرة    ، و مدى سالمة الصياغة اللغوية للفقرات     :حيث
 .ر المناسبةحذف الفقرات غي، وفقرات مناسبة

  .فقرة) 29(وبعد األخذ بمالحظات المحكمين أصبح االختبار مكونا من  
  :ثبات االختبار

  نة من ثبات االختبار من خالل تطبيقه على         تحققالتمنـة  عشوائية من خـارج      عيعي 
 وطالبة من طلبة الصف السادس األساسي في مدارس تربية          طالباً) 15(الدراسة بلغ عددها    

   وذلك بطريقة االختبار وإعادته بواقع سبعة طالب، وثماني طالبات،ولىاألإربد 
(Test-Retest)،ومن ثم   (87.)  بلغ مقداره الذيحساب معامل االرتباط بيرسونتم.  

  :إجراءات الدراسة
   :اآلتية الدراسة اإلجراءات تتضمن

1.   فـي   علميـة، و مواضـيع  برامج الرسوم المتحركة التي تحتوي على  تحديدتم
لتربيـة   المادة التعليمية من كتاب العلوم المقرر من قبل وزارة ا          تحديدتم   ضوئها

 .األساسيوالتعليم األردنية لطلبة الصف السادس 

2.   و ،والخاصة للوحدة موضوع الدراسة   وضع مجموعة من األهداف العامة      تم  تم
تعلم في عرضها على مجموعة من المختصين في تدريس العلوم لتحقيق نتاجات ال

وبمختلف المستويات، والمتمثلة ) المعرفية والوجدانية والمهارية  (المجاالت الثالثة   
 .في اكتساب المفاهيم العلمية

3.   بحيث  ، للمفاهيم العلمية  التالميذصياغة فقرات االختبار المعد لقياس اكتساب       تم 
 .ح ذلكيوض) 1( والملحقفقرة أو أكثر من فقرات االختبارلهدف  كّل قياستم ي

4.   إعداد مذكرات التحضير للمواضيع قيد الدراسة بحيث تتناسب مع عـرض           تم
 .برامج رسوم متحركة علمية لها عالقة مباشرة مع مواضيع المذكرات
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5.   عرض مذكرات التحضير للمواضيع قيد الدراسة على لجنة من المحكمـين           تم
) 2(الملحـق  و والمختصين وإجراء ما يلزم من تعديالت في ضوء مالحظـاتهم         

ح ذلكيوض. 

6.   نةتحديد  تمالدراسة من خالل الطريقة العشوائية البسيطة بحيـث تـشتمل           عي 
 . على مدارس للذكور واإلناثعينةال

7.   نةعلى  تطبيق االختبار   تمنـة  استطالعية من خارج     عيالدراسـة لحـساب    عي 
 .الثبات لفقرات أدوات الدراسةمعامل 

8.   نةبلي على   تطبيق االختبار الق  تمالدراسة بمجموعتيها الضابطة والتجريبيـة      عي 
 . الدراسةإجراءللتأكد من تكافؤ المجموعات قبل 

9.  على مفتاح اإلجابةتصحيح االختبار تم ورصد النتائجبناء ،. 

10.   تدريب المعلمين في المجموعات التجريبية على آلية تنفيذ الحصص الدراسية      تم
فر المواد  االالزمة، والتأكد من تو   ) CDs(متحركة  وتزويدهم بأشرطة األقراص ال   

 .الالزمة إلجراء الحصص وتنفيذها

11.   تنفيذ الدراسة للمجموعة التجريبية من خالل عرض أشرطة رسوم متحركة          تم
علمية، وللمجموعة الضابطة بالطرق التقليدية التي اعتاد عليها معلمو المجموعة          

 ) . م 2007/ 12/ 16 – 11/2007/ 15( لمدة شهر  الضابطة

12.   نةتطبيق االختبار التحصيلي البعدي على ال    تمبعد االنتهـاء مـن التـدريس    عي 
  .من تطبيق االختبار القبلي)  يوما30ً (مقدارهوبفاصل زمني 

 على االختبار التحصيلي البعدي ورصد الـدرجات        التالميذتصحيح استجابات    .13
ـ        يالت اإلحـصائية الالزمـة     وجدولتها وإدخالها في الحاسب اآللي وإجراء التحل

 ).SPSS(باستخدام برمجية 

  :تصميم الدراسة
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تـدريس  تم   دهما تجريبية وأخرى ضابطة، بحيث     الدراسة على مجموعتين أح    اشتملت
المجموعة التجريبية من خالل عرض مجموعة من برامج الرسوم المتحركة العلميـة            

ابطة بطرق تقليدية أخـرى     ذات العالقة المباشرة بمواضيع الدراسة، والمجموعة الض      
اعتاد عليها المعلمون في عرض مواضيع الدراسة سواء بالمحاضرة أو المناقـشة أو             

استخدامها فـي المجموعـة     تم   ام برامج الرسوم المتحركة التي     وبدون استخد  ،غيرها
 مقدارهالختبار قبلي وبعدي بفاصل زمني      جميعها   المجموعات   قد خضعت التجريبية، و 

  .االختبارين بين موعدي يوماً ) 30(
  :ات الدراسةمتغير
  : التاليةتامتغير هذه الدراسة التناولت
 :ات المستقلة، وهيمتغيرال

طريقة التدريس باستخدام رسوم متحركـة       :، ولها مستويان  طريقة التدريس  .1
  .الطريقة التقليدية، وعلمية

  .أنثى  ذكر،:، وله مستويانالجنس .2
  . للمفاهيم العلميةالتالميذاب اكتس: التابع وهومتغيرال

  : اإلحصائيةالمعالجة
   :استخدام التحليالت اإلحصائية اآلتيةتم  فقدألغراض اإلجابة عن أسئلة الدراسة 

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات    تم   لإلجابة عن السؤالين األول والثاني     .1
  ".ت"واختبارالمعيارية 
  :نتائج الدراسة

ت إليها الدراسة، والتي هدفت إلى كشف       توصلرضا للنتائج التي    عيتضمن هذا الفصل    
أثر تدريس العلوم باستخدام رسوم متحركة علمية في اكتساب المفاهيم العلميـة لـدى              

عرض النتائج  تم   طلبة المرحلة األساسية المتوسطة في مديرية تربية اربد األولى، وقد         
  :ي أسئلة الدراسة وكما يلمن خالل اإلجابة عن
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ابتدأت الدراسة بتطبيق االختبار القبلي الكتساب المفاهيم العلميـة لطلبـة مجموعـات     
 الدراسة فـي اكتـساب المفـاهيم    عينةالدراسة ، للوقوف على تكافؤ طلبة مجموعات    

 المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة لـدرجات أداء            تالعلمية ، وحسب  
 ، والختبـار داللـة المتوسـطات الحـسابية           على هذا االختبـار    التالميذمجموعات  

 الدراسة حسب الطريقـة علـى       عينةواالنحرافات المعيارية لدرجات طلبة مجموعات      
وجود فروق حسابية ظاهرة بين المتوسـطات     ) 1(، يالحظ من الجدول     االختبار القبلي 

  ".ت"تبار هذه الفروق اجري االختبار  والخ،الحسابية
  )1(جدول 

لدرجات طلبة  "  ت" سابية واالنحرافات المعيارية  واختبارالمتوسطات الح
   القبليالعلميةمجموعتي الدراسة على اختبار اكتساب الفاهيم 

  
 

المتوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة
  "ت"

درجات 
  الحرية

 الداللة
  اإلحصائية

 المفاهيم اكتساب
 قبلي العلمية

 تجريبية
84 14.87 4.059 

1.1
06 

166 .270 

    3.744 14.20 84 ضابطة 

 في اكتـساب    )0.05 ≤ ∝(يالحظ من الجدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية          
 وذلك علـى  ،طةالمفاهيم العلمية بين طلبة المجموعة التجريبية وطلبة المجموعة الضاب 

وفي ضوء ذلك أجريت التحليالت اإلحصائية للدرجات على االختبـار      ،االختبار القبلي 
  . أسئلة الدراسةنالبعدي لإلجابة ع

 بـين ) 0.05 ≤ ∝(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية       : "السؤال األول نتائج  : أوالً
في المجموعة التجريبية عن أداء نظـرائهم فـي     الصف السادس    أداء طلبة    درجات

  " على اختبار اكتساب المفاهيم العلمية؟ وذلك،المجموعة الضابطة
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 ،استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم  للإلجابة عن هذا السؤا
 يبين) 2( الطريقة، والجدول متغير حسب الختبار اكتساب المفاهيم العلمية" ت"واختبار 

  .ذلك

  )2(جدول 

لدرجات طلبة مجموعتي  "ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 
  البعديفاهيم العلمية اكتساب الماختبار  على الدراسة

المتوسط   العدد  
  ∗الحسابي

االنحراف 
درجات   "ت" قيمة  المعياري

  الحرية
 الداللة

 اإلحصائية
 001. 166 3.252 4.504 19.00 84 تجريبية
     4.417 16.76 84 ضابطة

  29 العالمة القصوى ∗

ثر تعزى أل) 0.05 = ∝(عاله وجود فروق ذات داللة إحصائية  من الجدول أيتبين
، وجاءت الفروق 0.001 وبداللة إحصائية ،3.252" ت"الطريقة حيث بلغت قيمة 

  .اكتساب المفاهيم العلميةلصالح الطريقة التجريبية في اختبار 

 ≤ ∝( عند مستوى الداللةالتالميذ أداء  درجاتختلفهل ت":السؤال الثانينتائج : ثانيا
جنس  المفاهيم العلمية باختالف  في المجموعة التجريبية على اختبار اكتساب)0.05
  "؟التالميذ

 استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم  لإلجابة عن هذا السؤال
 حسابية ظاهرة بين لطالب وطالبات المجموعة التجريبية، وكانت هناك فروقٌ

 "ت" المتوسطات واالنحرافات المعيارية، وقد اختبرت دالالت هذه الفروق باختبار
  .ح ذلكيوض) 3( والجدول
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  )3(جدول 
أداء  على الجنس ألثر "ت" واختبار  الحسابية واالنحرافات المعياريةالمتوسطات
   في المجموعة التجريبية على اختبار اكتساب المفاهيم العلميةالتالميذ

المتوسط   العدد  
  ∗الحسابي

االنحراف 
درجات   "ت" قيمة  المعياري

  الحرية
 الداللة

 اإلحصائية
        3.633  13.09  35  ذكور قبلي
        3.894  16.14  49  إناث قبلي

 000. 82 6.135- 3.877 16.03 35  بعديذكور
     3.661 21.12 49  بعديإناث

    29 العالمة القصوى ∗
تعزى ألثر ) 0.05 = ∝( من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية يتبين

  . في اختبار اكتساب المفاهيم العلميةناثاإلوجاءت الفروق لصالح فئة الجنس، 
  :مناقشة النتائج
 أثر تعزيـز تـدريس العلـوم    تناولت مناقشة نتائج الدراسة، والتي     جزءيتضمن هذا ال  

باستخدام الرسوم المتحركة في اكتساب طلبة الصف السادس للمفاهيم العلمية، والعادات  
  .العلمية
) 0.05 ∝ ≤(د فروق ذات داللة إحصائية هل توج:مناقشة نتائج السؤال األول: الًأو
 أداء   درجـات   في المجموعة التجريبية عـن     الصف السادس  أداء طلبة     درجات بين

   على اختبار اكتساب المفاهيم العلمية؟ وذلك،نظرائهم في المجموعة الضابطة
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في اكتساب طلبة الصف 

جريبية، مقابل م العلمية حسب طريقة التدريس ولصالح المجموعة التالسادس للمفاهي
 المتحركة بطبيعتها  هذه النتيجة إلى أن الرسومالباحثونويعزو . المجموعة الضابطة
ارة االنتباه لدى األطفال، وتسهم في زيادة التشويق لديهم، وذلك لما تعمل على استث

ذلك أن الرسوم المتحركة .  واأللوانتمتلكه من عناصر الصوت، والصورة، والحركة،
ألن هذه البرامج . تسهم في تكوين شخصيات األطفال، وتكسبهم بعض المهارات الحياتية

هذا باإلضافة إلى أنه . يرة المعلومات لألطفال على شكل قصص جذابة، أو حكايات مثتقدم
ال أكبر، وهذا يتفق كلما كانت هذا الرسوم المتحركة أقصر كان تأثيرها على سلوكيات األطف
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عشرة أالف طفل، هناك خمس  كّل من أن ما بين) 2003(مع ما أشارت إليه النعيمي 
 هذه النتيجة كما تتفق. ص شخصيات الكرتون وما يشاهدونهحاالت لألطفال يقومون بتقم

 دوراً في تنمية تقدم التي أشارت إلى أن برامج الرسوم المتحركة ،)1999(مع دراسة فؤاد 
 عدداً من تالمجموعة التجريبية قد اكتسب فإن ومن هنا. انب المعرفية لدى األطفالالجو

  .  الضابطةالمفاهيم العلمية بمستوى أعلى من المجموعة
 عنـد مـستوى     التالميذ أداء    درجات ختلفهل ت :  نتائج السؤال الثاني   مناقشة :ثانياً
كتساب المفاهيم العلميـة   في المجموعة التجريبية على اختبار ا)0.05 ∝ ≤(الداللة

  ؟التالميذجنس باختالف 
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في اكتساب المفاهيم العلميـة             

 مع دراسة   وتتفق . الجنس ولصالح اإلناث   متغيرلدى طلبة المجموعة التجريبية حسب      
رامج الرسـوم  من اإلناث يفضلن مشاهدة ب%) 95(التي أشارت إلى أن     ) 1999(فؤاد  

ـ         ز علـى الشخـصيات     المتحركة، وأنهن يفضلن مشاهدة البرامج المتحركة التي تركِّ
 هذا إلى أن الطالبات بحكم طبيعتهن، وبحكم وجـودهن          الباحثونوقد يعزو    .الحيوانية

 الطـالب  أكثـر مـن      هن يمارسن العادات الصحية   ، فإنّ  أكثر من الذكور   داخل البيوت 
نفس الهواء النقي، وغسل الخضار والفواكه، واالبتعاد عن     الذكور، وخاصة ما يتعلق بت    

  .األصوات العالية، وعدم تعريض الجسم للحرارة العالية، أو البرد الشديد
  :المقترحات

  : ما يليين يقترحون الباحث فإن في ضوء نتائج الدراسة
 ضرورة االستفادة من برامج الرسوم المتحركة التربوية في تدريس العلوم لطلبـة            -

  .المرحلة األساسية
ضرورة سعي وزارة التربية والتعليم إلى عمل برامج تربوية للرسـوم المتحركـة       -

 .لمختلف المراحل الدراسية
في  من الدراسات حول أثر استخدام الرسوم المتحركة في تدريس العلوم،            مزيدإجراء ال  -

 . وقضايا علمية أخرى، مثل االتجاهات العلميةإطار زماني ومكاني أوسع
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