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 باللغة العربية ملخص البحث
  :البحث مشكلة

مستوى تالميذ الصف الثالث اإلعـدادي فـي    تدنيتحددت مشكلة البحث الحالي في 
التفكير البصري، لذا سعى البحث الحالي إلى بناء تحليل القضايا السياسية ومهارات  مهارات

الرسوم المتحركة وقياس فاعليته في تنميـة مهـارات    ىبرنامج في تدريس التاريخ قائم عل
  التفكير البصري لدى هؤالء التالميذ.تحليل القضايا السياسية ومهارات 

  أسئلة البحث :
  األسئلة التالية :  نعاإلجابة البحث الحالي  حاول
ما مهارات تحليل القضايا السياسية الالزمة لتالميذ الصف الثالـث اإلعـدادي فـي     -١

 اريخ؟منهج الت
ما مهارات التفكير البصري الالزمة لتالميذ الصف الثالـث اإلعـدادي فـي مـنهج      -٢

 التاريخ؟
 لـدى التـاريخ   منهج الرسوم المتحركة في تدريس ىما صورة البرنامج القائم عل -٣

  ؟تالميذ الصف الثالث اإلعدادي
القضـايا  تحليل الرسوم المتحركة في تنمية مهارات  ىما فاعلية البرنامج القائم عل -٤

 ؟لتالميذ الصف الثالث اإلعدادي السياسية
الرسوم المتحركة في تنمية مهارات التفكير البصري  ىما فاعلية البرنامج القائم عل -٥

 لتالميذ الصف الثالث اإلعدادي؟
مهارات تحليل القضـايا  في التالميذ الذكور واألناث أوجه الشبه واالختالف بين ما  -٦

 لبصري؟السياسية ومهارات التفكير ا
  أهداف البحث: 

  هدف البحث الحالي إلى :  
تحديد مهارات تحليل القضايا السياسية الالزمة لتالميذ الصف الثالث اإلعدادي فـي   -١

 منهج التاريخ.
تحديد مهارات التفكير البصري الالزمة لتالميذ الصف الثالث اإلعدادي فـي مـنهج    -٢

 التاريخ.
 .تاريخالمنهج الرسوم المتحركة في تدريس  ىتصميم برنامج قائم عل -٣
تحليـل  الرسوم المتحركة فـي تنميـة مهـارات     ىالبرنامج القائم عل فاعلية قياس -٤

 لدى التالميذ بالصف الثالث اإلعدادي. القضايا السياسية
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 فكيـر الرسوم المتحركة في تنميـة مهـارات الت   ىالبرنامج القائم عل فاعلية قياس -٥
 الصف الثالث اإلعدادي.البصري لدى التالميذ ب

مقارنة مدى اكتساب التالميذ الذكور واألناث لمهارات تحليـل القضـايا السياسـية     -٦
 ومهارات التفكير البصري.

  ض البحث : وفر
بين متوسطي درجات تالميذ مجموعة البحـث التجريبيـة    اًل إحصائيا"يوجد فرق د -١

والضابطة في التطبيق البعدي الختبار تحليل القضايا السياسية لصالح المجموعـة  
  التجريبية".

بين متوسطي درجات تالميذ مجموعة البحـث التجريبيـة    اًل إحصائيا"يوجد فرق د -٢
صري لصالح المجموعـة  والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير الب

 التجريبية".
بين متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية الـذكور   اًل إحصائيايوجد فرق دال " -٣

  واإلناث في التطبيق البعدي االول الختبار مهارات تحليل القضايا السياسية".
بين متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية الـذكور   اًل إحصائيايوجد فرق دال " -٤

  واإلناث في التطبيق البعدي االول الختبار مهارات التفكير البصري".
  أهمية البحث :

  :األهمية النظرية -
قدم البحث إطاراً نظرياً يوضح مراحل إنتاج الرسوم المتحركة وأهميتها ومميزاتها  -١

 وكيفية تطبيقها.
رات التحليل الالزمة لدراسة القضايا السياسية المتضمنة في تناول البحث أهم مها -٢

 دروس التاريخ.
قدم البحث إطاراً نظرياً لمهارات التفكير البصري الالزمة لدراسـة الموضـوعات    -٣

 المجردة والمناسبة لمنهج التاريخ.
 األهمية التطبيقية: -

 :بالنسبة للطالب 
الدرس قد يـوفر التغذيـة   إن طريقة السيناريو في عرض كل عنصر من عناصر  -١

 الراجعة للتالميذ ويعمق فهمهم لعناصر الدرس.
للترفية والتعلـيم   وسيلة الرسوم المتحركةحيث يمكن جعل  لتالميذللبحث أهمية ل -٢

 في آن واحد.
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إن كتاب التلميذ وما يحتويه من أنشطة متنوعة قد يسهم فـي إعمـال مهـارات     -٣
 التفكير العليا.

من األنشطة االستقصائية قد تسهم في توسيع مـدارك   قدم كتاب التلميذ مجموعة -٤
 التالميذ وإثراء ما لديهم من معلومات حول موضوع الدرس.

إن التقويم الذاتي الذي يتبع كل درس قد يسهم في زيادة وعي التالميذ حـول مـا    -٥
 لديهم من قدرات ومهارات.

 :بالنسبة للمعلمين 
تدريس موضوعات منهج التاريخ  فييسهم لرسوم المتحركة برنامجاً للبحث قدم ا -١

 .علياالتفكير الومخاطبة مستويات 
قدم البحث دليالً للمعلم يحتوي على نموذجاً إجرائياً للتدريس يتكون مـن أربعـة    -٢

مراحل تبدأ بالتخطيط ثم تحديد المشكلة ثم مرحلة األنشطة وتنتهي بالتأمل وهـذا  
 الفصل. قد يسهم بشكل كبير في توفير التفاعل اإليجابي داخل

قدم البحث اختباراً لمهارات تحليل القضايا السياسية قد يسهم في التعـرف علـى    -٣
 مدى اكتساب التالميذ لهذه المهارات.

التـاريخ ،   مـنهج مهارات التفكير البصري فـي  يقيس  اًاختبارللمعلم لبحث قدم ا -٤
 تنميتها. ىتلك المهارات لدى التلميذ والعمل عل التعرف علىيسهم في 

البحث وسائل تقويمية متعددة تشمل الجانب المعرفي والمهـاري والوجـداني   قدم  -٥
 مما قد يسهم في قياس مدى تقدم التالميذ في جميع جوانبهم.

 :بالنسبة للتربويين 
قد يسهم البحث في إرشاد التربويين نحو ضرورة دمج الرسـوم المتحركـة فـي     -١

تجسـيد المعلومـات   إعداد المناهج بصفة عامة ومناهج التاريخ بصفة خاصـة ل 
 المجردة وتبسيطها بوسيلة شيقة وممتعة.

قد يوجه البحث عناية واضعي مناهج التاريخ نحو ضرورة دمج مهارات التفكيـر   -٢
 البصري والتحليل في مناهج التاريخ.

 :بالنسبة للباحثين 
أن البرنامج وما يتضمنه من أنشطة متنوعة عملت على تهيئة بيئة مناسبة لكـي   -١

بفاعلية أكبر من خالل تنشيط جانبي الدماغ (األيمن والمسـئول عـن   يعمل الدماغ 
القدرات البصرية واأليسر والمسئول عن القدرات اللفظية التحليلية) وبالتالي زيادة 
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إمكانياته وقدراته؛ قد يوجه عناية الباحثين واالتربويين نحو ضـرورة االهتمـام   
 التنويع في األنشطة. بالتنمية الشاملة لمهارات جانبي الدماغ من خالل

يوجه البحث عناية الباحثين نحو ضرورة ابتكار أدوات لقياس مهـارات التفكيـر    -٢
 البصري والتحليل.

  حدود البحث :
  قتصر البحث الحالي على :ا

مجموعة من التالميذ بالصف الثالث اإلعدادي تم اختيارهم عشوائياً مـن مدرسـتي    -١
بنين. وتكونت مجموعة  اإلعداديةبنات وإسماعيل القباني  اإلعداديةعصمت عفيفي 

ولقد تم اسـتبعاد اثنـين مـن التالميـذ      ،تلميذ وتلميذة )١٥١(البحث المبدئية من 
لتغيبهم المستمر وعدد خمسة تالميذ راسبين، فأصبحت المجموعة األساسية مكونة 

 ٣٦( )٦٩( ذكور) مقسمة إلى مجموعة تجريبية ٧٠إناث و ٧٤(بواقع  )١٤٤(من 
تلميذ)، وقام الباحث  ٣٧تلميذة و ٣٨( )٧٥(تلميذ) ومجموعة ضابطة  ٣٣تلميذة و

بتطبيق البرنامج القائم على الرسوم المتحركة على تالميذ المجموعة التجريبية في 
ارة لتالميـذ المجموعـة   تفي تدريس الوحدة المخة عتادمحين تم استخدام الطريقة ال

الثـاني للعـام الدراسـي     هر من الفصـل الدراسـي  الضابطة واستغرق تطبيقه ش
، وهناك مجموعة أسباب الختيار مجموعة البحث من بـين تالميـذ   ٢٠١٦/٢٠١٧

الصف الثالث اإلعدادي؛ حيث تعد هذه المرحلة إعداد للمرحلة الثانوية، كمـا يقـع   
ي على المعلم عبء تهيئة التالميذ وتنمية قدراتهم بما يؤهلهم الختيار ما يناسبهم ف

المرحلة الثانوية، كما يتسم منهج الصف الثالث اإلعدادي بالموضـوعات المحفـزة   
  للعمليات العقلية العليا وتنمية مهارات التفكير البصري.. 

يوليو والصـراع العربـي اإلسـرائيلي) مـن مـنهج الدراسـات       ٢٣(ثورة  وحدة -٢
 للصف الثالث اإلعدادي. -الفصل الدراسي الثاني-االجتماعية

 حليل القضايا السياسية والتي اشتملت على ثالثة أبعاد رئيسة هي:مهارات ت -٣
 تحليل عناصر القضية السياسية.  -  أ

 تحليل العالقات المتضمنة في القضية السياسية.  - ب
 تحليل المبادئ المتضمنة في القضية السياسية.  - ت

 مهارات التفكير البصري والتي اشتملت على ثالثة أبعاد رئيسة هي: -٤
 تمل على مهارتي التمييز البصري والترجمة البصرية.اإلدراك البصري ويش  - أ 
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التخيل البصري ويشتمل على مهارات التصور البصـري والتنظـيم البصـري      -ب 
 وإنتاج نماذج بصرية.

 التبصر ويشتمل على مهارتي التفسير البصري والتحليل البصري.  - ج 
  منهج البحث:

حيث تم اختيار مجمـوعتين   ؛شبه التجريبيذو التصميم تبع البحث الحالي المنهج ا
متجانستين من تالميذ الصف الثالث اإلعدادي عشوائياً من مدارس أسيوط (عصمت عفيفـي  

 اختباربنين) لجمع نتائج البحث من خالل تطبيق  اإلعداديةبنات وإسماعيل القباني  اإلعدادية
عـدياً علـى   قبليـاً وب  واختبار مهارات تحليل القضـايا السياسـية   مهارات التفكير البصري

المجموعتين وتطبيق برنامج قائم على الرسوم المتحركة من إعداد الباحـث علـى تالميـذ    
  ستخدم البحث المنهج الوصفي في إعداد اإلطار النظري للبحث.االمجموعة التجريبية فقط، و

  متغيرات البحث:
 المتغير المستقل: ويتمثل في البرنامج القائم على الرسوم المتحركة. -١
مهـارات التفكيـر   و مهارات تحليل القضايا السياسيةتمثل في ت: وةالتابع اتالمتغير -٢

 .البصري
  المتغيرات الضابطة: وتتمثل في اآلتي: -٣

تعد مجموعتي البحث متجانستين من حيث العمر حيث تتراوح أعمـارهم   العمر:  - أ 
 سنة ويومان. ١٥وثالثة شهور إلى  ١٤بين 

لتحقـق مـن   والـرافن   المصفوفات المتتابعة تم تطبيق اختبار مستوى الذكاء:  -ب 
  .تجانس تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة من حيث مستوى الذكاء

 مهارات تحليل القضـايا السياسـية واختبـار   تم تطبيق اختبار  التطبيق القبلي:  - ج 
مهارات التفكير البصري على تالميذ المجموعتين التجريبيـة والضـابطة قبـل    

أكدت نتائج هذا التطبيق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تطبيق البرنامج، و
  .بين درجات تالميذ المجموعتين

  ات البحث:  إجراء
  التالية :والمواد قام الباحث بإعداد األدوات 

  المواد التعليمية: -
البرنامج المقترح القائم على الرسوم المتحركة في مادة التاريخ لتالميذ الصف الثالث 

  (إعداد الباحث)، ويتكون من:اإلعدادي 
 دليل معلم عن كيفية توظيف واستخدام الرسوم المتحركة داخل الفصل . -١
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 كتاب التلميذ. -٢
 الرسوم المتحركة المعدة لتدريس دروس الوحدة.   -٣

  أدوات البحث: -
 . (إعداد الباحث)للصف الثالث اإلعدادياختبار مهارات تحليل القضايا السياسية  -١
البصري في مادة التاريخ للصف الثالث اإلعـدادي. (إعـداد    التفكيراختبار مهارات  -٢

  الباحث)
وقام الباحث بعرض خلفية مشكلة البحث في الفصل األول وكـذلك نـص المشـكلة    

  وأهداف البحث وأسئلته وفروضه وأهميته وحدوده وتعريف مصطللحات البحث.
المرتبطـة  عرض ألدبيات البحث والدراسات السـابقة  في حين تناول الفصل الثاني 

بمتغيرات البحث، واشتمل هذا الفصل ثالثة محاور، تناول المحور األول الرسوم المتحركـة  
، القواعد العامة التى تحكـم مصـممى الرسـوم المتحركـة    ها، ونواعمن حيث تعريفها، وأ

أهداف ، ومميزات الرسوم المتحركة، وخطوات ومراحل تنفيذ وإنتاج فيلم الرسوم المتحركةو
فرها في الرسـوم  االشروط الواجب تو، وفي المجال التعليمى هااستخدامبررات وممجاالت و

عالقة الرسـوم  ، ودور المعلم في إستخدام الرسوم المتحركة، والمتحركة المقدمة للمتعلمين
  .المتحركة بالقضايا السياسية والتفكير البصري

ـ و ها،مفهوموتناول المحور الثاني القضايا السياسية من حيث  كيفيـة  ها، وخصائص
ـ   ودور المعلـم  ها، وطرق ومداخل تدريسو هدافوأها تحليل  دورو ها،المـتعلم اثنـاء تدريس

؛ وتنـاول المحـور الثالـث    بمنهج التاريخ القضايا السياسيةفي تدريس الرسوم المتحركة 
تـه،  أسـاليب تنمي ، ومهارات التفكير البصريمن حيث المفهوم، والتفكير البصري مهارات 

فـي  المتعلم ودور المعلم ، والتاريخ بمنهجالتفكير البصري عالقة ، والتفكير البصريأهمية و
  .عالقة التفكير البصري بالرسوم المتحركة، والبصري أثناء تدريس التاريخ تنمية التفكير

التصميم الذي اتبعه البحث وكيفية اختيار مجموعة البحـث،   ثالثالفصل الوعرض 
الصعوبات التـي  البحث ومتغيرات البحث وإجراءاته، وكذلك  كما عرض كيفية إعداد أدوات

  واجهت الباحث أثناء تطبيق البحث.
وعـرض   البحـث تحليل البيانات التي تم جمعها مـن أدوات  وتناول الفصل الرابع 

  النتائج وتفسيرها ومناقشتها وكذلك عرض توصيات ومقترحات البحث لبحوث مستقبلية.
  :البحث نتائج -١-٥

 اسـتخدام اختبـار (ت)  من خالل  أدوات البحثتم تحليل النتائج التي تم جمعها من 
علـى   للتحقق من مدى فاعلية البرنامج القائم على الرسوم المتحركة في تـدريس التـاريخ  
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، وفي ضوء التحليل الكمي مهارات تحليل القضايا السياسية ومهارات التفكير البصريتنمية 
صل إلى أن استخدام الرسوم المتحركة كان ناجحاً بشكل كبيـر فـي   والكيفي للنتائج تم التو

؛ حيث وجدت فروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطي درجـات      بحثتحقيق أهداف ال
ختبار مهارات تحليل القضايا السياسية المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي ال

لصالح المجموعة التجريبية، كما وجدت فروق ذات داللـة   واختبار مهارات التفكير البصري
إحصائية بين التطبيقين القبلي والبعدي ألدوات البحث لصالح التطبيق البعـدي للمجموعـة   

، كما أكدت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين التالميـذ الـذكور    التجريبية
ل القضايا السياسية لصالح اإلناث في البعد في التطبيق البعدي الختبار مهارات تحليواإلناث 

في حين ال يوجـد فـرق ذو داللـة     الخاص بتحليل المبادئ وكذلك المجموع الكلي لالختبار،
إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية الذكور واإلناث في بعدي تحليل العناصـر  

حصائية في التطبيق البعـدي  وتحليل العالقات ؛ كما توصل البحث إلى وجود فرق ذي داللة إ
الختبار مهارات التفكير البصري لصالح الذكور في األبعاد الرئيسة والمجموع الكلي وبعـض  

التفسـير   –التحليـل البصـري    –إنتاج نماذج بصـرية   –األبعاد الفرعية (التظيم البصري 
لتجريبية البصري)، في حين ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة ا

التصـور   –الترجمة البصرية  –الذكور واإلناث في بعض األبعاد الفرعية (التمييز البصري 
  البصري).

  :توصيات البحث
  بناء على نتائج البحث الحالي يوصي الباحث باآلتي:

مهارات التفكير البصري لدى ضرورة تنمية مهارات تحليل القضايا السياسية و -١
 من خالل األنشطة واألبحاث العلمية. التالميذ

تدريس موضوعات مختلفة لرسوم المتحركة في لالمدرسين  االهتمام باستخدام -٢
جذب في منهج التاريخ بهدف مخاطبة مستويات التفكير العليا لدى التالميذ و

 أثناء التدريس. مأنتباه
ي التاريخ االهتمام باستخدام الرسوم المتحركة في تجسيد المعلومات المجردة ف -٣

 وتبسيطها للتالميذ.
االهتمام بتنمية الجانب الوجداني من خالل الرسوم المتحركة التي تنمي القدرة  -٤

 على التقييم الذاتي للتالميذ أثناء تدريس مقرر التاريخ.



٣٩٤ 
 

قيام المعلم بتطبيق اختبار التفكير البصري في بداية العام الدراسي حول  -٥
يقوم بتدريسها حتى يتسنى له تلبية  المعلومات السابقة في المادة التي

 لتفكير البصري.ااحتياجات التالميذ من أنشطة 
ضرورة تقييم المعلم لما لدى التالميذ من مهارات لتحليل القضايا السياسية  -٦

 والعمل على تنميتها.
مراعاة توفير التفاعل اإليجابي داخل الفصل من خالل اتباع النموذج اإلجرائي  -٧

 سية األربعة والذي قدمه البرنامج في دليل المعلم.ذي المراحل التدري
ضرورة اتباع طريقة السيناريو في عرض عناصر الدروس لتوفير التغذية  -٨

 الراجعة للتالميذ وتعميق فهمهم لعناصر الدرس.
ضرورة تفعيل مناقشة نتائج ما يقوم به التالميذ من أبحاث الكتساب مهارة  -٩

 تقبل الرأي والرأي اآلخر.
هيئة بيئة مناسبة متعددة الحواس لكي يعمل الدماغ بفاعلية أكبر من مراعاة ت - ١٠

 خالل التنويع في األنشطة البصرية والتحليلية.
ضرورة االهتمام بتفعيل األنشطة االستقصائية لما لها من دور في توسيع  - ١١

 مدارك التالميذ وإثراء ما لديهم من معلومات حول موضوعات الدروس.
اتي لزيادة وعي التالميذ حول ما لديهم من قدرات االهتمام بالتقويم الذ - ١٢

 ومهارات.
تنويع الوسائل التقويمية لتشمل الجانب المعرفي والمهاري والوجداني مما قد  - ١٣

 يسهم في قياس مدى تقدم التالميذ في جميع جوانبهم.
ضرورة إجراء ورش عمل لتدريب المعلمين على إعداد وتصميم الرسوم  - ١٤

 المتحركة.
  مستقبلية: ثلبحومقترحات 

  وفقاً لنتائج البحث الحالي يقترح الباحث إجراء البحوث التالية:
 .الصف الثالث اإلعدادي على عدد أكبر من تالميذإجراء هذه الدراسة  -١
مراحل لدى  تدريس التاريخاستخدام الرسوم المتحركة في قياس فاعلية  -٢

 .دراسية مختلفة
تالميذ السياسي لدى الوعي استخدام الرسوم المتحركة في تنمية تحديد أثر  -٣

 .المرحلة اإلعدادية



٣٩٥ 
 

 مهارات استخدام الرسوم المتحركة في تنميةإجراء دراسة حول فاعلية  -٤
 .في مراحل دراسية أخريالتفكير البصري لدى التالميذ 

إجراء بحث لتنمية مهارات تحليل القضايا المتضمنة في بعض النصوص  -٥
 ية والتاريخية.األدب

 دراسة العالقة بين الرسوم المتحركة ومهارات التفكير. -٦
دراسة العالقة بين مهارات التفكير البصري ومهارات تحليل القضايا  -٧

 السياسية.
قياس فاعلية األنشطة الجماعية في تنمية مهارات تحليل القضايا السياسية  -٨

 واالجتماعية.
تقييم الرسوم المتحركة كوسيط دراسة الفروق بين الذكور واألناث في  -٩

 تعليمي.
إجراء دراسة مسحية حول وعي المعلمين والتربويين بضرورة استخدام  - ١٠

  الرسوم المتحركة في تدريس التاريخ.
إجراء دراسة تدريبية حول كيفية إعداد وتصميم الرسوم المتحركة لدى  - ١١

  الطالب معلم التاريخ.
م مهارات تحليل القضايا إجراء دراسة تقويمية حول مدى فاعلية استخدا - ١٢

 السياسية في تنمية التفكير الناقد لدى التالميذ في مادة التاريخ.
إجراء دراسة مقارنة بين استخدام الرسوم المتحركة والتعلم المدمج في  - ١٣

 تدريس التاريخ.
إجراء دراسة لتقييم مدى فاعلية استخدام الرسوم المتحركة في تحسين اتجاه  - ١٤

  اريخ.التالميذ نحو منهج الت
  


