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 ص البحثمخم

نميـة بعـا المهـارات لت ةمقترحـ أفـشم رسـوم متحركـة يشييـة ادبعـاديهدف البحث الحالي إلـي تصـميم 
( طفل وطفمة من أطفال المرحمة اليانيـة مـن ريـاا 10تكونت عينة البحث من )و  أطفال الروضةلدي  الحياتية

ــى  ــم تقســيمهم إل ــي  مجمــوعتين تجــربيتينادطفــال بمدرســة الصــفا اسبتداويــة ببورســعيدم وت ــق العمم ــم التطبي وت
كالتالي تطبيق كل من اسختبار وبطاقة المشحظة قبميًام يم تطبيق نفـس اسختبـار وبطاقـة المشحظـة بعـديًا عمـي 

 التجريبية لتحديد أير كل نمط من ادفشم بعد مشاهدة كل مجموعة الفيمم الخاص لها.نفس المجموعات 
بعد مشاهدة ادطفال دفشم الرسوم المتحركة يشيية ادبعـاد وتطبيـق أدوات البحـث قبميـا وبعـديا عمـيهم 

ولـى الخاصـة بطاقة المشحظـة( أسـفرت نتـاول البحـث عـن تفـوق أطفـال المجموعـة اد  -وهي)اسختبار المعرفي 
من خشل الدرجات التي حصموا عميها في كش مـن  المجموعة اسخرىبالفيمم ذو نمط الصوت البشري عن أطفال 

 بطاقة المشحظة. -اسختبار المعرفي
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Abstract: 
     The current research aims at designing 3D animation films that are proposed 

to develop some of the life skills of Kindergarten children. 

The study sample consisted of (30) children and children of the second stage of 

kindergartens in Safa primary school in Port Said. They were divided into three 

experimental groups. The practical application of the test and the observation 

card was applied in the first place. To determine the effect of each style of film 

after watching each set of its own film. 

After viewing the children's 3D animation and applying the search tools before 

and after them (cognitive test - observation card), the results of the search 

resulted in the superiority of the children of the first group of the human-sound 

film of the children of the other two groups through the grades obtained in both 

the test Cognitive - note card. 

 

Keywords in the current search are: 3D animation films, life skills, kindergarten 

children. 
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 المقدمة:

تعتبر السنوات ادولى من حيـاة الطفـل مـن أهـم مراحـل الحيـاة وأكيرهـا فـي مسـتقبل ارنسـانم فهـي مرحمـة 
تكوينية يوضع فيها ادساس لشخصيته ويكتسب فيها عاداته وأنماط سموكه المختمفةم كما أن كل مـا يتعـرا 

 له من خبرات وعشقات وتفاعشت يكون لها أيرها عمى اتجاهاته المستقبمية.
 .(221 م ص1000 الجعفريمممدوح )والصحية والدينية وادخشقية 

كما تعتبـر المهـارات الحياتيـة مـن المهـارات ادساسـية التـي يحتـاج إليهـا ادطفـال لتعممهـا والتـدريب عميهـا 
 محمـــودم جيهـــان مبـــارزم منـــال)لمســـاعدتهم فـــي التىمـــب عمـــى مـــا يـــواجههم مـــن مواقـــف ومشـــكشت يوميـــة 

 .(2مص1006
 التعميمية: وهناك بعا الدراسات التي تؤكد عمي أهمية الرسوم المتحركة في العممية

( تهـدف هـذا الدراسـة إلـى خمـق نـوع جديـد مـن الرسـوم المتحركـة يـتم مـن Robertson, 2002دراسة )
خشله تقديم حل يجذب انتباا الطفلم فالمجتمع ادمريكي ينظر إلى الطفل عمى أنـه المحـور ادساسـي لمعمميـة 

حور واررتقاء به والتي تساعد عمى جـذب التعميمية؛ لذلك يجب إستخدام كافة الوساول الحديية لخدمة هذا الم
 .انتباا الطفل

واتضح من خشل ما سبق عرضه أهمية توظيف الرسوم المتحركة في التعممم وبالرغم من هذا ادهميـة إس 
إنــه يوجــد قصــور فــي اســتخدامها لــدى المتعممــينم لــذا اهــتم البحــث الحــالى بتحديــد التــ ييرات الفارقــة دنمــاط 

 المتحركة يشيية ادبعاد عمى تنمية بعا المهارات الحياتية لطفل الروضة.الصوت في الرسوم 
 ارحساس بالمشكمة:

 نبع ارحساس بمشكمة البحث من خشل: 
 أوًس:  من خشل خبرة الباحية تبين اآلتي: 

وذلك من خشل تعامل الباحيـة مـع بعـا ادطفـال فـي المحـيط اسجتمـاعي لـديها وجـدت قصـور فـي بعـا 
 ت الحياتية ميل مهارات رعاية الذات ومهارات التواصل.المهارا

 عمل الباحية لمدة عام تقريبا باحدى الروضات الخاصة وتعاممها مع ادطفال بشكل مباشر .
 يانيًا:  من خشل الدراسة اسستكشافية: 
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اا اسطفـال متعرف عمى مدى اكتساب اطفال المرحمـة اليانيـة مـن ريـلقامت الباحية بدراسة استكشافية هدفت 
بمدرسة الصفا اسبتداويـة ببورسـعيد لممهـارات الحياتيـة ومـدى حاجـاتهم لتوظيـف الرسـوم المتحركـةم وذلـك مـن 

 خشل مقابشت شخصية مع:  
خبراء بمجال تعميم ادطفال في مرحمة رياا ادطفال من معممات ريـاا أطفـال بمدرسـة الصـفا اسبتداويـة  (2

 واخصاويين اجتماعيين. 
خبراء فـي انتـاج البرمجيـات التعميميـة عامـة وبرمجيـات أفـشم الرسـوم المتحركـة خاصـة فـي مركـز التطـوير  (1

 التكنولوجي. 
 وقد أسفرت نتاول الدراسة اسستكشافية عمى :

احتياجاتـه  معظـم فـي قضـاء  المعممـة عمـى اسطفـال أبدت معممات رياا ادطفال بمدرسـة الصـفا باعتمـاد (2
 استخدام افشم الرسوم المتحركة في تنمية المهارت الحاتية الخاصة بطفل الروضة.إلى جانب نقص في 

أبــدى الخبــراء بــنقص فــي اسســتفادة مــن الرســوم المتحركــة واليشييــة ادبعــاد خاصــة فــي تنميــة المهــارات  (1
 الحياتية.

 ياليًا:  من خشل الدراسات السابقة:  
 ام الرسوم المتحركة:الدراسات واددبيات التي اهتمت بتصميم واستخد (2

( لمعرفـة تـ يير الرسـوم المتحركـة فـي توجيـه سـموك ادطفـال ومـا 1007كما هدفت دراسة هدى الىفـيص )
 تحققه من غرس القيم وتوصمت الدراسة إلى أنه يؤير محتوى الرسوم المتحركة عمى نفسية الطفل.

لرسوم المتحركة في إكسـاب طفـل استكشاف الدور الذي تمعبه ا ( إلى1008وأشارت دراسة ليمي الجهنى )
 –بكـرة مالطفولـة ال(ما قبل الدراسة بعا القيم المرغـوب فيهـام وذلـك مـن خـشل التركيـز عمـى المحـاور التاليـة

تحركة تهي  الطفـل لتقبـل مـا تقترحـه مـن قـيم مالرسوم المتحركة(م وقد أشارت النتاول إلى أن الرسوم ال –القيم 
فل ولكن يعتمد ذلـك عمـى مـدى مـا تسـتخدمه تمـك الرسـوم عناصـر خياليـة شخصيات محببة لمط عندما تقدمها
 جاذبة لمطفل.

( عمــى أن أكيــر البــرامل التــي اســتفاد منهــا ادطفــال فــي زيــادة 1020وأكــدت دراســة دعــاء عبــد الســتار )
% والــذي يــدل عمــى دوافــع حــب 33معمومــاتهم عــن البيوــة جــاء فــي المقدمــة الرســوم المتحركــة وذلــك بنســبة 

 فال لبرامل الرسوم المتحركة.ادط
( لمتعـرف عمـى دور الرسـوم المتحركـة فـي تنميـة الجوانـب المعرفيـة 1022كما هدفت دراسة واول مخيمر )

لدى مرحمـة الطفولـة المتـ خرة وأكـد عمـى أنـه توجـد حاجـة ماسـة وضـرورية رعـادة النظـر فـي اسنتـاج العربـي 



 بعض تنًٍة عهى األبعاد ثالثٍة انًتحركة انرسىو أفالو فً انصىت ألنًاط انفارلة انتأثٍرات

  انروضة نطفم انحٍاتٍة انًهارات
 وهبة فاروق اكراود/ إبراهٍى، انًتىنى نههةد/ حسن، إسًاعٍم يحًد إسًاعٍمأ.و.د/  إعداد /  

 يحًىد إبراهٍى يحًد شًٍاءأ/             
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من اسبتكار وذلك بإيجاد شخصية كرتونية عربية تحمـل سـمات الذي ما زال حتى اآلن يعتمد عمى التقميد أكير 
 وخصاوص الشخصيات العربية.

تنميـة  ( هدفت إلى الكشف عن فاعمية استخدام قصص الرسوم المتحركة فــي1021ودراسة بيينة قربان )
رفات تبنـي مشــوأوصــت ب بعـا المفـاهيم العمميــة والقـيم اسجتماعيـة دطفــال الروضـة فـي مدينــة مكـة المكرمـة

الـتعمم فـي ريـاا ادطفـالم وحفـز  ريـاا ادطفـال والمعممـات سسـتخدام أفـشم الرسـوم المتحركـة ك حـد مصـادر
رســوم متحركــة لممنــاهل  لجـان تطــوير منــاهل ريـاا ادطفــال مــن قبـل وزارة التربيــة والتعمــيم رنتــاج وتصـميم

تاحتهـا لممعممـات ادخر  التعميميةم تتضمن القيم والمفاهيم وبعـا الجوانـب التربويـة ى التـي يشـممها المقـررم واح
 .ليستخدمنها في تدريس ادطفال

( لوضع قاومة بالمعايير التربويـة وفنيـة لتصـميم الرسـوم المتحركـة 1022كما هدفت دراسة محمد شمتوت)
ــة  نتاجهــا فــي ضــوء معــايير فني ــدريب عمــى تصــميم الرســوم المتحركــة واح نتاجهــا وأوصــت إلــى بالت التعميميــة واح

 وتربوية ووضعها عمى أقراص لكي يستفيد منها أكبر عدد ممكن.
( التـي هـدفت إلـى الكشـف عـن تـ يير أفـشم الرسـوم المتحركـة المتميـل فـي 1025ودراسة حميمـة زروقـي )

إعــادة تكـــوين المفـــاهيم والممارســـات ادســرية وأشـــارت لقـــوة تــــ يير الرســوم المتحركـــة عمـــى الطفـــل وضـــرورة 
 شوة الطفل.اسستفادة منها في تن

( هــدفت لمكشــف عــن أيــر توظيــف اســتراتيجية الرســوم المتحركــة عمــى تنميــة 1026ودراســة لطيفــة بكــر )
ضـرورة اسـتخدام المفاهيم ومهارات التعبير الكتابي لدى تمميذات الصف الرابع ادساس بىزة وأوصـت الدراسـة ب

ومهـارات التعبيـر الكتـابيم وتييـر  فـاهيماستراتيجية الرسوم المتحركة فـي التـدريس؛ دنهـا تسـهم فـي تنميـة الم
تدريبيـة لمعممـي المرحمـة ادساسـية سسـتخدام  مشاركة حقيقية وفعالة في عممية التعمـيم والـتعممم وعقـد دورات

 إستراتيجية الرسوم الكرتونية.
فــي ( باســتخدام الرســوم المتحركــة )يناويــة ادبعــاد ويشييــة ادبعــاد( 1026وأوصــت دراســة أمــل الزهرانــي )

التدريس لما لهما من أير إيجابي عمى أكتساب المفاهيم الكيمياويةم مع التركيز عمى الرسوم المتحركـة يشييـة 
 ادبعاد التي أظهرت فاعمية أكبر في الت يير اريجابي عمى التحصيل الدراسي لممتعممين.

 الدراسات واددبيات التي اهتمت بالمهارات الحياتية: (1
( إلـى أن امـتشك الفـرد لممهـارات الحياتيـة هـو السـبيل الوحيـد إلـى سـعادته 1003)وأشارت دراسة شنايدر 

وتقبمـه لخخــرينم وكـذلك فــي حـب اآلخــرين وتقـديرهم لــهم وتتشـكل المهــارات الحياتيـة الشزمــة لمعايشـة الطفــل 



 بعض تنًٍة عهى األبعاد ثالثٍة انًتحركة انرسىو أفالو فً انصىت ألنًاط انفارلة انتأثٍرات

  انروضة نطفم انحٍاتٍة انًهارات
 وهبة فاروق اكراود/ إبراهٍى، انًتىنى نههةد/ حسن، إسًاعٍم يحًد إسًاعٍمأ.و.د/  إعداد /  

 يحًىد إبراهٍى يحًد شًٍاءأ/             
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أو درجـة  لمحياة في مجتمع ما في ضوؤ طبيعة التـ يير المتبـادل بـين الطفـل والمجتمـع داخـل ادسـرة وخارجهـا
ت يير كل منهما في اآلخرم ولذا فإن المهارات الحياتية التي يحتاجها الطفل تختمف باختشف المجتمـع المحـيط 

 به والفترات العمرية التي يمر بها.
الروضـة وتـدريبهم عمـى  ( إلـى أن إعــداد ادطفــال لمحيــاة خــارج أســوار1004ويشير عبد الرازق مختـار )

الواقــع التعميمــي وبرامجــه وأســاليب  تيــة المتطمبــة منــه فــي حياتـــه اليوميـــةم يفـــرا عمـــىأداء المهــارات الحيا
إعداد أطفالنا فـي دور التعمـيمم وهـذا الــدور الجديــد يفــرا  التـدريس دورًا يراعـي هـذا البعـد المهـم في جوانـب

لحـر والموجـهم ومــن يـمت تزويــدا لمطفل ومواهبه بالنمو والظهور عن طريـق النـشاط ا عمـى الروضـة أن تـسمح
 يظهر عمى حقيقته. بمهارات منبيقة من حاجاته في جو مرح ومريحم وبيوة نـشطة خاليـة مـن التعقيـد حـتى

( إلى التعرف عمى فعاليــة برنــامل مبنــى عمــى تعميمـات 1005)  Michael Quongبينما هدفت دراسة 
تعامل معهام وأقـر ب هميـة وجــود هــذا البرنــامل فــي المراحــل العمريــة موجهة ردارة الحياة ومهارات ايجابية لم

ادولـى وهـذا الدراســة أيبتــت فعاليــة البرنــامل مــن الناحيــة اسجتماعيــة وقمــة مــشكشت الـــسموك وذلـــك تبعـــا 
 لشهتمــام بإتباعها في المدرسة.

راسة الفروق في مستوى المهارات الحياتية )مهـارة العشقـات أجريت بهدف د( 1008ودراسة نادية حسن )
العامة والمهارات البيوية والمهارات المنزلية( والسمات الشخصـية لـدى أطفـال الروضـة  وكـذلك دراسـة الفـروق 
بــين المهــارات الحياتيــة والســمات الشخصــية لــدى أطفــال الروضــة وأوصــت بتوعيــة ادمهــات ب هميــة المهــارات 

طفال ما قبل المدرسـة مـن خـشل إشـراكهم فـي ادعمـال اليوميـة ركسـاب الخبـرات وضـرورة التعـاون الحياتية د
بــين مــدارس ريــاا ادطفــال وادســرة لممســاهمة فــي نجــاح البــرامل التربويــة التــي تســاعد فــي إكســاب الطفــل 

 المهارات الحياتية المختمفة.
 هـــارات الحياتيـــة فـــي محتـــوى منـــاهل( هـــدفت إلـــى تحديـــد مـــدى تـــوافر الم1021ودراســـة منـــال مرســـي )

 ريـــاا ادطفـــال بفواتهـــا الـــيشث فـــي ســـوريةم وأظهـــرت نتـــاول التحميـــل فـــي كراســـات المســـتويات الـــيشث أن
بدرجـة متوسـطةم بينمـا  مهارات التعمم محققة بدرجة جيدة والمهـارات الشخصـية ومهـارات اتخـاذ القـرار محققـة

استصــال ومهــارات حــل مواقــف الصــراع بــين ادطفــال  مهــاراتمهــارات تقــدير الــذات والمهــارات اسجتماعيــة و 
 .المواطنة غير محققة أي غير متوافرة في محتوى مناهل رياا ادطفال ومهارات القيادة ومهارات

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى فاعميـة مـسرح العـراوس في تنميــة المهــارات ( 1021ودراسة هند البقمي) 
صــميم مواقــع تعميميــة تعنــى بضــرورة توســشمتي لطفــل الروضــة وأوصــت  ـدة صـــحتيالحياتيـــة المتعمقـــة بوحــ
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درجــة صــشحيتها سســتخدامها فــي عمميــة  ت مــنبتــدريس المهــارات الحياتيــة لمرحمــة ريــاا ادطفــالم والتيُبــ
 التدريس.

( إلــى استقصــاء فاعميــة ادنشــطة اسستقصــاوية فــي تنميــة 1024وهــدفت دراســة عبــد الحكــيم الحكيمــي )
المهــارت الحياتيــة والميــول العمميــة لطمبــة الفيزيــاء بكميــة التربيــة جامعــة تعــز وأوصــت بالعمــل عمــى تضــمين 

جتمع وتشـجيع المعممـين عـل المقرارت العممية مسكشت حياتية تضـمن تعممـًا حقيقـًا ووظيفيـًا يـربط الـتعمم بـالم
 استخدام وساول لتنمية المهارات الحياتية لممتعممين. 

( إلى التعـرف درجـة تـوافر بعـا المهـارات الحياتيـة لـدى طفـل الروضـة 1025وهدفت دراسة ريم عسكر )
من وجهة نظر معممات رياا ادطفـالم وأوليـاء ادمـور ولتحقيـق ذلـك أعـدت الباحيـة قاومـة بـبعا المهـارات 

لحياتية وأظهرت نتاول الدراسة إن درجة توافر المهارات الصـحية والوقاويـة مـن وجهـة نظـر المعممـات وأوليـاء ا
ن درجة توافر مهارات المشاركة فـي الخـدمات المجتمعيـة مـن وجهـة نظـر المعممـات  ادمور كانت منخفضةم واح

 وأولياء ادمور كانت متوسطة.
 رابعا توصيات الندوات والمؤتمرات:

( بالقاهرة عمى ضرورة تمكين كل طفل من حقـه في التنشـوة فـي إطـار ادسـرة 1002مؤتمر الطفولة )أكد 
الطبيعية م وحقه في اسلتحاق بالتعميم ادساسي واسـتكمال مراحمــه م وحقــه فـي تعمـيم جيـد النوعيـة م يسـتيير 

المهــارات الحياتيــة مــن المهــارات  قدراتــه عمــى اربــداع واسبتكــار وينمــي لديــه المهــارات الحياتيــةم حيــث تعتبــر
ادساسية التي يحتاج ادطفال لتعممها و التدريب عميهام لمساعدتهم في التىمب عمى ما يـواجههم مـن مواقـف 

 و مشكشت يوميه. 
ــين تحــديات الواقــع وطموحــات المســتقبل  ــل الفمســطيني ب ــوان : الطف ــاني بعن ــوي الي وأوصــى المــؤتمر الترب

فــي تنــاول المهــارات الحياتيــة فــي محتــوى منهــاج العمــوم والتركيــز عمــى المهــارات ( بضــرورة التــوازن 1004)
 الىذاوية والوقاوية كي تكون المناهل أكير مشومة لمحاجات النماوية لذطفال في هذا المرحمة.

( بعنــوان اســتعمال الرســوم 1007وفــي ضــمن فاعميــات المــؤتمر الــدولي لمىــة العربيــة والتنميــة البشــرية )
ة فــي تعمــيم مهــارات العربيــة الفصــيحة لذطفــال أكــد عمــى أهميــة اسســتفادة مــن الرســوم المتحركــة فــي المتحركــ

 تنمية تعميم مهارات المىة العربية الفصيحة عند ادطفال في مرحمة الدراسة ادساسية ادولى.
ـــوتر التعميمـــي ) ـــة المصـــرية لمكمبي ـــاني لمجمعي ـــي الي ـــد المـــؤتمر العمم ـــات1023وأك ـــوان بيو ـــتعمم  ( بعن ال

اسفتراضـــية ومســـتقبل التعمـــيم فـــي مصـــر وأكـــد عمـــى ضـــرورة اســـتخدام نمـــاذج البيوـــات اسفتراضـــية التعميميـــة 
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كالفصول والمكتبات والمتاحف والمعامل وغيرها وأفشم الرسـوم المتحركـة اليشييـة اسبعـاد وأهميـة مواقـع الويـب 
كمشـكمة التسـرب مـن المـدارس واسنطـواء  وأفشم الرسـوم المتحركـة فـي حـل بعـا مشـكشت التعمـيم فـي مصـر

 والتحصيل وغيرها.
( بعنوان قيادة التعمم رؤى معاصرة عمى أهمية دمل المهارات الحياتيـة والعقميـة 1025وأكد مؤتمر التعمم )

 في المناهل الدراسية كاتجاا ضروري في التعميم.
دمـم المتحـدة لمطفولـةم اليونسـيف ( الـذي عقدتـه منّظمـة ا1025كما أوصى المؤتمر ارقميمي التشاوري )

المكتب ارقميمي لمشرق ادوسط بهدف تجويـد التعمـيم وارسـهام فـي تحقيـق ادهـداف ارنماويـةم وذلـك بتعزيـز 
 مكانة التربية عمى المهارات الحياتية وعمى المواطنة في مناهل التعميم وأنشطته في شكمه النظامي وغيرا. 

 اول لمدراسات السابقة والدراسة اسستكشافية وتوصيات المؤتمرات وجدت :من خشل استعراا الباحية من نت
 .ضرورة اسهتمام بادطفال في مرحمة رياا ادطفال 
  .ضرورة اسهتمام بالمهارات الحياتية دطفال مرحمة رياا أطفال 
 .أهمية استخدام الرسوم المتحركة في التعميم 
  المهارات الحياتية الخاصة بطفل الروضة.قصور تصميم وانتاج رسوم متحركة في تنمية 

 :مشكمة البحث
تــم تحديــد مشــكمة البحــث الحــالى فــي وجــود ضــعف فــي بعــا المهــارات الحياتيــة لــدى أطفــال المرحمــة اليانيــة 
لرياا ادطفال بمدرسة الصفا اسبتداويـة ببورسـعيد وبالتـالي محاولـة اسـتخدام أفـشم الرسـوم المتحركـة يشييـة 

 لمعالجة هذا الضعف وذلك من خشل اسجابة عن السؤال الرويس التالي:ادبعاد 
ما أير إختشف أنماط الصوت في الرسوم المتحركة يشيية ادبعاد عمـي تنميـة بعـا المهـارات الحياتيـة  لـدى "

 ادطفال؟"
 ويتفرع من السؤال الرويس ادسومة التالية:

ريــاا ادطفــال بمدرســة الصــفا اسبتداويــة المرحمــة اليانيــة لمــا المهــارات الحياتيــة المــراد تنميتهــا دطفــال  (2
 ببورسعيد؟

ريـاا ادطفـال دطفـال المرحمـة اليانيـة لما المعايير الشزمـة لتصـميم أفـشم الرسـوم المتحركـة يشييـة ادبعـاد  (1
 بمدرسة الصفا اسبتداوية ببورسعيد؟

ريـاا يشيية ادبعاد دطفـال المرحمـة اليانيـة ل ما التصميم التعميمي المقترح لتصميم أفشم الرسوم المتحركة  (2
 ادطفال بمدرسة الصفا اسبتداوية ببورسعيد؟
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مؤيرات صوتية( في أفشم الرسوم المتحركـة التعميميـة يشييـة  –الصوت )صوت بشري  نمطيما أير اختشف  (3
ريـاا ادطفـال بمدرسـة ة لادبعاد لتنمية الجوانب المعرفيـة لـبعا المهـارات الحياتيـة دطفـال المرحمـة اليانيـ

 ؟الصفا اسبتداوية ببورسعيد
 مؤيرات صوتية( في أفشم الرسوم المتحركة التعميمية يشيية  –ما أير اختشف أنماط الصوت )صوت بشري  (4

ريـاا ادطفـال بمدرسـة ادبعاد لتنمية الجوانب المهارية لـبعا المهـارات الحياتيـة دطفـال المرحمـة اليانيـة ل
 ؟اسبتداوية ببورسعيدالصفا 

 أهداف البحث:
 هدف البحث الحالي إلي:

قياس ت يير أنماط الصوت المختمفـة فـي أفـشم الرسـوم المتحركـة فـي تنميـة الجوانـب المعرفيـة لـبعا   -2
 المهارات الحياتية لطفل الروضة.

المهاريـة لـبعا قياس تـ يير أنمـاط الصـوت المختمفـة فـي أفـشم الرسـوم المتحركـة فـي تنميـة الجوانـب  -1
 المهارات الحياتية لطفل الروضة.

 أهمية البحث:
 تكمن أهمية البحث فيما يمي:

بعــا المهــارات توظيــف أنمــاط الصــوت المختمفــة فــي الرســوم المتحركــة التعميميــة يشييــة ادبعــاد لتنميــة  (2
 الحياتية لدى ادطفال. 

بعــا ارمكانيــات المتاحــة لــتعمم بعــا توظيــف الرســوم المتحركــة يشييــة ادبعــاد لمتىمــب عمــي عــدم وجــود  (1
 .الحياتية لدى ادطفالالمهارات 

توجيــه أنظــار القــاومين عمــي تصــميم الرســوم المتحركــة التعميميــة يشييــة ادبعــاد إلــي مراعــاة أنــواع أنمــاط  (2
 الصوت المختمفة عند تصميمها.

مـع المجتمــع الـذي يعيشــون ارتبـاط مجـال الدراســة بالمهـارات الحياتيـة التــي تسـاعد ادطفـال عمــى التكيـف  (3
 فيه.

تعود أهمية البحـث إلـى الفاوـدة المرجـوة العاوـدة عمـى المجتمـع مـن خـشل تـدريب ادطفـال باسـتخدام أفـشم  (4
 الرسوم المتحركة لتنمية مهاراتهم وت هيمهم ليكونوا أفراد عاممين أسوياء. 

 فروا البحث:
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 -سعى البحث لمتحقق من صحة الفروا التالية:  
( بـين متوسـطى درجـات أطفـال المجموعـة التجريبيـة ادولـى 0.02دال إحصـاويًا عنـد مسـتوى ) يوجد فرق (2

)نمط الصوت البشري( فـي القياسـين القبمـي والبعـدى لشختبـار التحصـيمي لقيـاس الجانـب المعرفـي لـبعا 
 المهارات الحياتية لصالح القياس البعدى.

طى درجـات أطفـال المجموعـة التجريبيـة ادولـى ( بـين متوسـ0.02يوجد فرق دال إحصـاويًا عنـد مسـتوى ) (1
)نمــط الصــوت البشــري( فــي القياســين القبمــي والبعــدى لبطاقــة المشحظــة لقيــاس الجانــب المهــاري لــبعا 

 المهارات الحياتية لصالح القياس البعدى.
 ( بـين متوسـطى درجـات أطفـال المجموعـة التجريبيـة اليانيـة0.02يوجد فرق دال إحصـاويًا عنـد مسـتوى ) (2

)نمط المؤيرات الصوتية( في القياسين القبمي والبعدى لشختبار التحصيمي لقيـاس الجانـب المعرفـي لـبعا 
 المهارات الحياتية لصالح القياس البعدى.

( بـين متوسـطى درجـات أطفـال المجموعـة التجريبيـة اليانيـة 0.02يوجد فرق دال إحصاويًا عند مستوى )  (3
ين القبمـي والبعـدى لبطاقـة المشحظـة لقيـاس الجانـب المهـاري لـبعا )نمط المؤيرات الصـوتية( فـي القياسـ

 المهارات الحياتية لصالح القياس البعدى.
فـي  المجمـوعتين التجـريبيتين( بـين متوسـطى درجـات أطفـال 0.02يوجد فرق دال إحصاويًا عند مستوى ) (4

ــبعا المهــارات ال ــاس الجانــب المعرفــي ل ــار التحصــيمي لقي ــة لصــالح لصــالح القيــاس البعــدى لذختب حياتي
 المجموعة ادولى )نمط الصوت البشري(.

فـي  المجمـوعتين التجـريبيتين( بـين متوسـطى درجـات أطفـال 0.02يوجد فرق دال إحصاويًا عند مستوى ) (5
القيــاس البعــدى لبطاقــة المشحظــة لقيــاس الجانــب المهــاري لــبعا المهــارات الحياتيــة لصــالح المجموعــة 

 (.ادولى )نمط الصوت البشري
 منهل البحث:

  يتبع البحث الحالي:  
 المنهل الوصفي:   -2

الـذي يقـوم بوصـف مـا هـو كـاون وتفسـيرا وتـم اســتخدام هـذا المـنهل فـي البحـث الحـالي لشطـشع عمـى الكتــب 
عــداد  والمراجــع المتخصصــة والدراســات الســابقة التــي تتعمــق بموضــوع الدراســة بهــدف إعــداد ارطــار النظــري واح

 أدوات البحث. 
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 المنهل التجريبي: -1
المتىيـرات واختبارهـام ويعــد  هـذا البحـث إلـي فوـة البحـوث التـي تسـتهدف دراسـة العشقـة السـببية بـين ينتمـي

لتحقيق هذا الىرام وبالتالي فالبحـث الحـالي يتبـع المـنهل   المنهل شبه التجريبي أكير مناهل البحث مناسبة
محاولـة  لـيس التجريـب بالمعمـلم حيـث يمجـ  الباحـث إلـييعتمد عمي التجريب الميداني و  شبه التجريبيم حيث

السببيةم لتقرير العشقة عمي أسـس تقتـرب  عزل متىيرم أو التدخل الشخصي في ارنتقاء أو صياغة المييرات
من التجريب بالمعمل و رجراء تجربة البحث والتحقق من صحة الفـروا ومعرفـة أيـر المتىيـر المسـتقل عمـى 

 المتىير التابع. 
 ىيرات البحث:مت
 يتضمن البحث المتىيرات التالية:  

لصـوت البشـري  فـي الرسـوم اوهـى )يشييـة ادبعـاد الصوت فـي أفـشم الرسـوم المتحركـة أوًس: المتىير المستقل:
 .(المتحركةالمؤيرات الصوتية  في الرسوم م المتحركة

 

 المهارات الحياتية لطفل الروضة يانيًا: المتىير التابع:
 البحث:عينة 

ســوف تقتصــر عينــة البحــث عمــى مجموعــة مــن أطفــال بالمرحمــة اليانيــة لريــاا اآلطفــال مــن مدرســة الصــفا 
 كما يمي:  مجموعتين تجريبيتين( وسوف تقسم العينة إلى 10اسبتداوية ببورسعيد وعددهم )

  المجموعة ادولى: ادطفال التي تدرس باستخدام الرسـوم المتحركـة يشييـة ادبعـاد المعتمـد عمـى الصـوت
 البشري. 

  المجموعة اليانية: ادطفال التي تدرس باستخدام الرسوم المتحركة يشيية ادبعـاد المعتمـد عمـى المـؤيرات
 الصوتية. 
 أدوات البحث:

 إعداد مواد المعالجة التجريبية:
( لتصــميم أفــشم رســوم متحركــة يشييــة ادبعــاد مختمفــة أنمــاط 1023تبنــت الباحيــة نمــوذج رضــا جــرجس )    

الصــوتم والــذي يشــتمل عمــى ســتة مراحــل وهــم  مرحمــة التحميــلم مرحمــة التصــميم التربــويم مرحمــة التصــميم 
لنمـوذج مـن شـموله لجميـع الفنيم مرحمة ارنتاجم مرحمة التقويمم مرحمة ارسـتخدامم نظـرًا لمـا تميـز بـه هـذا ا

 نماذج تصميم أفشم الرسوم المتحركة يشيية ادبعادم وتوضيحه لجميع خطوات ومراحل التصميم بدقة. 



 بعض تنًٍة عهى األبعاد ثالثٍة انًتحركة انرسىو أفالو فً انصىت ألنًاط انفارلة انتأثٍرات

  انروضة نطفم انحٍاتٍة انًهارات
 وهبة فاروق اكراود/ إبراهٍى، انًتىنى نههةد/ حسن، إسًاعٍم يحًد إسًاعٍمأ.و.د/  إعداد /  

 يحًىد إبراهٍى يحًد شًٍاءأ/             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( خطوات النموذج:2ويوضح الشكل ) 

 
 ( نتصًٍى أفالو انرسىو انًتحركة ثالثٍة األبعاد4112( نًىذج تصًٍى رضا جرجس )1شكم )

 المرحمة ادولى: التحميل:
ــل       ــد التحمي ــام مــن ادفــشمم وتحدي ــد احتياجــات المتعممــين المتســهدفينم والهــدف الع ــة بتحدي قامــت الباحي

 المهارات الحياتية المراد تنميتها دطفال المرحمة اليانية لرياا أطفال بمدرسة الصفا اسبتداوية ببورسعيد
 تحديد احتياجات المتعممين: (2

بمدرسـة الصـفا اسبتداويـة ببورسـعيد بعـد اخـذ الموافقـات الشزمـة وذلـك  قامت الباحية بعمـل دراسـة استكشـافية
 لتحديد احتياجات ادطفال من المهارات الحياتية وكان أهم اسسومة في الدراسة: 

 تية؟ اما عدد ادطفال الذين لديهم مهارات حي 
  وما هذا المهارات إن وجدت؟ 
  تحديد المهارات التي س توجد لديهم؟ 

 وقد اظهرت الدراسة اسستكشافية التالي: 
 .يوجد ضعف لدى أطفال المرحمة اليانية من رياا ادطفال في بعا المهارات الحياتية 
 .كما يوجد قصور في البرمجيات والرسوم المتحركة الخاصة بتنمية المهارات الحياتية لذطفال 

 تحديد الهدف العام لمفيمم: (1



 بعض تنًٍة عهى األبعاد ثالثٍة انًتحركة انرسىو أفالو فً انصىت ألنًاط انفارلة انتأثٍرات

  انروضة نطفم انحٍاتٍة انًهارات
 وهبة فاروق اكراود/ إبراهٍى، انًتىنى نههةد/ حسن، إسًاعٍم يحًد إسًاعٍمأ.و.د/  إعداد /  

 يحًىد إبراهٍى يحًد شًٍاءأ/             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الرويسية لمبحث وهى قصور في بعا المهارات الحياتية لدى ادطفالم قامـت بعد توصل الباحية إلى المشكمة 
بتحديــد الهــدف العــام لمبحــث وهــو تنميــة تمــك المهــارات باســتخدام أفــشم رســوم متحركــة يشييــة ادبعــاد مختمفــة 

موسيقى( وتحديد فاعمية وت يير كل نمط فـي تحقيـق الهـدف  –مؤيرات صوتية  –أنماط الصوت )صوت بشري 
 محدد. ال

 تحديد المهارات: (2
تم إعداد قاومة بالمهارات الحياتيـة المـراد تنميتهـا دطفـال الروضـة وفقـًا لمحظـوات التـي تـم ذكرهـا فـي أوًس مـن 

 .( أداءاً 27( فرعية و )5عمى مهارتين رويسيتين و )الفصل والتي تضمنت في صورتها النهاوية 
 :التربوي المرحمة اليانية: مرحمة التصميم

 المحتوى: تصميم (2
إن تصميم أفشم الرسوم المتحركة سبد وأن تعتمد عمى مضمون يقدم من خشلها وهو قاوم عمى فكرة 
صاغتها الباحية في يشية أفشم رسوم متحركة يشيية ادبعاد مختمفة في أنماط الصوت يضم كل فيمم نفس 

ها سابقًا و المراد إكسابها لمطفلم وذلك مجموعة من المشاهد التي تعبر عن المهارات الحياتية التي تم تحديد
 بعد تحديد ادهداف العامة والسموكية المرغوب في تحقيقها وهي كالتالي:

تهدف أفشم الرسوم المتحركة في هذا الدراسة إلى تنمية بعا المهارات الحياتية لطفل الروضةم ولذلك 
 تميمت ادهداف العامة في التالي: 

 ت الحياتية التي تساعدهم عمى مواجهة المواقف الحياتية بيقة.إكساب ادطفال بعا المهار  -
 تنمية يقافِة المتعمِّم بقدرِته عمى التعامِل بنجاٍح مع متىيراِت الحياة المختمفة. -
قيام الطفل ببعا مهارات رع ية الذات التي تساعدا في اسعتماد عمى نفسه في أداء مهام حياته  -

 .اليومية
 ماعية جيدة مع اآلخرين.إقامة الطفل عشقات اجت -
 تنمية قدرة المتعمم عمى التواُصل مع اآلَخر. -

 عرا الصورة ادولية لشهداف عمي المحكمين: 
قد أعدت الباحية الصورة ادولية لشهداف العامة والفرعية المقترحة وقامت بعرضها عمي مجموعة من 
المحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعميم والحاسب ارلى ورياا أطفال والتربية وذلك بهدف 

 استطشع رأيهم فيما يمي: 



 بعض تنًٍة عهى األبعاد ثالثٍة انًتحركة انرسىو أفالو فً انصىت ألنًاط انفارلة انتأثٍرات

  انروضة نطفم انحٍاتٍة انًهارات
 وهبة فاروق اكراود/ إبراهٍى، انًتىنى نههةد/ حسن، إسًاعٍم يحًد إسًاعٍمأ.و.د/  إعداد /  

 يحًىد إبراهٍى يحًد شًٍاءأ/             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .مدى أهمية ادهداف 
 .مدى إمكانية تحقيق ادهداف 
  ارتباط اسهداف العامة والفرعية بموضوع الدراسة.مدي 
 .مدي كف ية ادهداف الفرعية لتحقيق اسهداف العامة 
 .مدى السشمة المىوية لبنود قاومة ادهداف 
 .إضافة أو تعديل أو حذف أهداف أخرى 

 نتاول التحكيم عمي اسهداف والمحتوي التعميمي لمبرنامل: 
 قد اسفر تحميل آراء المحكمون إلى ما يمي: 

 .اتفق بعا المحكمين عمي بعا تعديشت في صياغة اسهداف 
  اتفق بعا المحكمين عمي تعديل بعا المصطمحات المستخدمة في صياغة بعا الجمل وقامت

 الباحية بتعديمها وفق آراء المحكمين.
 80لدراسة اكير من جاءت نتاول التحكيم عمي مدي ارتباط اسهداف بموضوع ا .% 
  وهذا 80جاءت نتاول التحكيم عمي مدي كف ية ادهداف الفرعية لتحقيق اسهداف العامة اكير من %

يعني ان هناك نسبة عإلىة لشتفاق عمي مدي ارتباط ادهداف العامة والفرعية لتحقيق الهدف من انتاج 
 الرسوم المتحركة يشيية ادبعاد.

 التعديشت التي اتفق عميها المحكمون يم إعداد قاومة ادهداف في صورتها  وبعد اسنتهاء من إجراء
 (.1النهاوية كما هي في ممحق )

 تحديد السياق الدرامي لمفيمم: (1
نتاج أفشم الرسوم المتحركةم حيث يتم  تحديد السياق الدرامي لمفيمم من أهم المراحل في عممية تصميم واح

مجموعة من المعمومات والمهارات التي يراد توصيمها لممشاهد من خشلها تقديم محتوى عممي يتضمن 
المتعممم والسياق الدرامي في هذا الدراسة قاوم عمى الهدف ادساسي له وهو تنمية بعا المهارات الحياتية 

 .لطفل الروضة
تمفة في والسياق الدرامي قاوم عمى فكرة صاغتها الباحية في يشية أفشم رسوم متحركة يشيية ادبعاد مخ

أنماط الصوت يضم كل فيمم نفس مجموعة من المشاهد التي تعبر عن المهارات الحياتية التي تم تحديدها 
سابقًا و المراد إكسابها لمطفل ففي الفيمم ادول تستخدم الباحية التعميق الصوتي لشرح مشاهد الفيممم والفيمم 



 بعض تنًٍة عهى األبعاد ثالثٍة انًتحركة انرسىو أفالو فً انصىت ألنًاط انفارلة انتأثٍرات

  انروضة نطفم انحٍاتٍة انًهارات
 وهبة فاروق اكراود/ إبراهٍى، انًتىنى نههةد/ حسن، إسًاعٍم يحًد إسًاعٍمأ.و.د/  إعداد /  

 يحًىد إبراهٍى يحًد شًٍاءأ/             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لث تم استخدام الموسيقىم وهكذا ليقوم اليشية أفشم الياني تم استخدام المؤيرات الصوتيةم وفي الفيمم اليا
 بالدور الذي يهدف إلىه البحث.

 :story boardإعداد القصة المصورة )السيناريو(  (2
 تعتبر القصة المصورة )السيناريو( أساس إنتاج الرسوم المتحركة وهي مرحمة تمي مرحمة تحديد السياق 

أهم ادحداث في القصة كما تتضمن كل تفاصيل الفيمم وما سوف الدرامي لمفيمم وهي لوحات يابتة تعبر عن 
يتم به أيضًام وقد قامت الباحية باسطشع عمى الكيير من نماذج القصة المصورة ادجنبية والعربيةم ولكنها 
استندت في إعداد القصة المصورة لهذا البحث إلى نموذج القصة المصورة دفشم الرسوم المتحركة لعبد 

 (.1021سالم )الرحمن 
 التالية: العناصروقد اشتممت القصة المصورة لهذا البحث عمي 

  صــورة تخيميــة مــن كــل لقطــة مــن لقطــات الفــيمم توضــح المهــارات الحياتيــة وعشقتهــا بالمشــهد مــن البيوــة
 المحيطة بها من ديكور وكاونات أخري.

 .الصوت بما يتضمن من تعميق أو مؤيرات صوتية أو موسيقى 
 لتوضح الحركة بها مع توضيح حجم المقطة وحركة وزوأية الكاميرا. وصف المقطة 
 .الزمن مقدر باليانية لكل لقطة من الفيمم 
 .) مكان البيوة لكل مشهد )داخمي / خارجي 
 .)الضوء في كل مشهد )نهار / ليل 

وية بعد وقد توصمت الباحية إلى القصة المصورة دفشم الرسوم المتحركة لهذا البحث في صورتها النها
عرضه عمي السادة المحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعميم والتربية ورياا أطفال بهدف التعديل 

%  80بالحذف أو ارضافة واقتراح أي تعديشت قد يجدونها مناسبة وقد اجمعت آراء السادة المحكمين بنسبة 
 عمي ما يمي: 

 .سياق الفيمم يؤدي الىرا منه 
 و باسهداف لهذا الفيمم.ارتباط السيناري 
 .ارتباط السيناريو بالمهارات الحياتية المحددة 
 .تسمسل المعمومات تسمسش منطقيا 
 .وضوح الكممات واسلفاظ المستخدمة في التعميق 
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 .المشاهد كافية لتنمية المهارات الحياتية المحددة 
 .مدة الفيمم مناسبة لطبيعة أطفال الروضة 

 وقد أوصى بعا السادة المحكمين ببعا التعديشت وهي كالتالي: 
 .تعديل بعا العبارات المستخدمة في التعميق 
 .عدم اسنتقال الزمني المفاجئ بين المشاهد 
 .اسختصار في التعميق وعدم التوسع فيه وحذف أي عبارات يمكن اسستىناء عنها مع مراعاة لطبيعة الطفل 
 قصيرة ليسهل لذطفال التركيز بها واستيعابها. تقسيم التعميق إلى جمل 
 .ضبط المؤيرات الصوتية مع حركة الشخصية وذلك في الفيمم الخاص بنمط المؤيرات الصوتية 

 :التصميم الفنيالمرحمة اليالية: مرحمة 
 :  Modelingصناعة النماذج  (2

 بعد اسنتهاء من إعداد القصة المصورة ي تي دور تصميم النماذج الذي يتضمن التالي: 
 : characterالشخصيات  .أ 

قد اعتمدت الباحية عمـي السـياق الـدرامي دفـشم الرسـوم المتحركـة والموضـح فـي القصـة المصـورة فـي إعـداد 
حـداث الفـيمم وتناولـت الباحيـة هـذا شخصية طفمـة التـي لهـا دور فـي توضـيح وتنفيـذ المهـارات ويقـوم عميهـا أ

 الشخصية بطريقة تتناسب مع طبيعة طفل الروضة.
 البيوات:  .أ 

مستندة إلى القصة المصورة المصممة لتصميم أفشم  3dmaxقامت الباحية بتصميم البيوات عمي برنامل  
 .unity 3وبرنامل  javaيشيية ادبعاد ولتحريك هذا الشخصيات استخدمت الباحية برنامل  الرسوم المتحركة

وتتشابه البيوات في اليشية أفشم )الصوتم المؤيرات الصوتيةم الموسيقى( حيث ارختشف يكمن في أنماط  
الصوت ولهذا قامت الباحية بتيبيت جميع المتىيرات ادخرى بين ادفشم اليالية لقياس أير اختشف انماط 

 لروضة.الصوت عمى تنمية بعا المهارات الحياتية لطفل ا
 :Objectالكاونات  .ب 

( ويعتبر لتصميم الكاونات أهمية كبيرة في )الصوتم المؤيرات الصوتية فيمميتتشابه الكاونات أيضًا في 
أفشم الرسوم المتحركة يشيية اسبعاد والتي يجب أن تتناسب مع طفل الروضة )العينة( وأن تكون واضحة تميل 

 معايير انتاج أفشم الرسوم المتحركة التي تتناسب مع طفل الروضة.الواقعم وقد قامت الباحية بمراعاة 
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 :  Materialsاضافة الخامات  (1
تعد عممية إضافة الخامات إلى النماذج من أهم العمميات دنها تضفي عمي المشهد الرونق والجمال 

و  javaن عن طريق في إضافة الخامات والتعديل في ادلوا 3dmaxالمطموبم  وقد استخدمت الباحية برنامل 
unity 3d  ومحرر الخاماتmaterial editor م واهتمت الباحية باختيار خامات مطابقة لمواقع مع استخدام

 ادلوان التي تيير اسنتباا وذلك لمراعاة طبيعة طفل الروضة عينة البحث.
 

 : lightingاسضاءة  (2
العين البشرية لن تتمكن من الرؤية إس في ظل وجود مصدر لمضوء يعمل عمي إصدار أشعة ضووية تسقط  

عمي ادجسام يم ترتد منها إلى العين فتري ادجسام المحيطة بها كذلك الحال في أفشم الرسوم المتحركة يشيية 
مصادر لمضوء  3dmaxويوفر برنامل  ادبعاد فبعد تصميم جميع النماذج سبد من مصدر إضاءة لينير المشهد

ذا كان  المختمفة بمعني إذا كان المشهد نهار داخمي فيمكن محاكاة ضوء المصباح النيون الذي ينير الحجرة واح
 المشهد نهار خارجي فيمكن محاكاة ضوء الشمس وهكذا.

بوضوح أيضا وقد اهتمت الباحية بارضاءة لممشاهد لتوضيح الكاونات حتي يستطيع ادطفال رؤيتها 
 استخدمت الباحية ارضاءة لمتركيز عمي بعا ادشياء التي تريد ابرازها عن غيرها في الفيمم.

 :   cameraحركة الكاميرات  (3
تستخدم الكاميرات سلتقاط صور يابتة أو متحركة لعناصر الفيمم من زوايا مختمفة تتيح لنا الكاميرا مشاهدة 

نوعين من الكاميرات التي  3dmaxنظورية مجسمة ويوفر برنامل التصميمات النهاوية من خشل رؤية م
 تساعد في أخذ جميع المقطات من مختمف الزوايا بطريقة سهمة هما: 

  النوع ادول: الكاميرا ذات الهدفtarget camera   ويستخدم هذا النوع اذا كنا نريد التركيز عمى توضيح
ظهار هدف معين داخل المشهد سواء كان يابت   أم متحرك.واح

  النوع الياني: الكاميرا الحرةfree camera   ويستخدم هذا النوع سلتقاط الصور والمشاهد من أماكن وزوايا
 .مختمفة وغير مرتبط بحركة معينة

وقد استخدمت الباحية النوعين من الكاميرات كل نوع حسب استخدامه في كل مشهد من مشاهد الفيمم فقد 
في توضيح غرفة الطفمة غير المرتبة داخل الفيمم  وقد استخدمت الكاميرا ذات استخدمت الكاميرات الحرة 

 الهدف لسهولتها في تتبع هدف معين.
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 :  animationالتحريك  (4
نارة المشهد بارضاءة  ضافة الخامات الخاصة لكل كاون في المشهد واح بعد اسنتهاء من تصميم النماذج واح

نفيذ أفشم الرسوم المتحركة يشيية ادبعاد وهي مرحمة التحريك وهي المناسبة له تبدأ أهم مرحمة من مراحل ت
 3dmaxمرحمة إعداد الحركات ادساسية لكل مشهد من مشاهد الفيمم وقد تم تنفيذ التحريك من خشل برنامل 

وفيه يتم إعداد الحركة لكل مشهد وتصبح بميابة مجموعة من الصور المتتابعة لحركة معينة وهي عبارة عن 
 كادر لكل يانية من الحركة ويتم وضع بداية ونهاية لكل حركة. 13

 المرحمة الرابعة: مرحمة ارنتاج:
 :Renderingإخراج المشاهد  (2

ظهار التصميم في صورته ا renderingارخراج  بإخراج  3dmaxلنهاوية القابمة لمنشر ويسمح برنامل واح
المشاهد عمي شكل صور أو فيديو ويتم إخراج كل مشهد من مشاهد الفيمم عمي حدى إلى أن يتم التجميع في 
مرحمة المونتاج وقد قامت الباحية باخراج مشاهد ادفشم عمي شكل فيديو وتعد هذا المرحمة صعبة دن كل 

 يمم ياخذ وقتا طويش رخراجه.مشهد من مشاهد كل ف
 :Soundإعداد الصوت  (1

تعتبر هذا المرحمة من أهم مراحل انتاج أفشم الرسوم المتحركة يشيية ادبعاد حيث من خشلها يتم إضفاء 
عمى يشية أنماط مختمفة هي: الصوت في أفشم الرسوم المتحركة ويحتوي الحياة ويعطي اسحساس بالحركة 

  ات الصوتيةم والصوت البشري.الموسيقىم المؤير 
وقد استخدمت الباحية الصوت البشري في الفيمم ادول والمؤيرات الصوتية في الفيمم الياني والموسيقى في 

ضافة ادصوات  Sound Record  وبرنامل  Sony Vegasالفيمم اليالث واستخدمت برنامل في تسجيل واح
الصوتيةم حيث تم تسجيل التعميق الصوتي الموضح لجميع والموسيقى والمؤيرات الصوتية وعمل الهندسة 

 مشاهد الفيمم ادول عميه بارضافة إلى المؤيرات الصوتية الخاصة بالفيمم الياني والموسيقى لمفيمم اليالث.
 : Montageمرحمة المونتاج  (2

من أهم المراحل حيث بعد اسنتهاء من مرحمة إخراج المشاهد لمفيمم تاتي مرحمة المونتاج والتي تعتبر أيضا 
مع إضافة ادصوات والمؤيرات الصوتية  3dmaxيتم فيها تجميع المشاهد التي تم تحريكها عن طريق برنامل 

 .Adobe After Effects -Adobe Premiereوالموسيقى عن طريق برنامل 
 ارخراج النهاوي لمفيمم:  (3
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وتعتبر الخطوة ادخيرة في اخراج ادفشم في صورتها النهاوية عمي شكل ممفات فيديو بعد مراجعة عممية 
وقد قامت الباحية في هذا  لمفيممينالمونتاج والت كد من خمو الفيمم من ادخطاء الفنية مع وضع تتر البداية 

تاج والت كد من أن جميع الممفات تىطي كل المرحمة أيضا بالمراجعة عمي كل الممفات الناتجة عن مرحمة المون
عمي السادة  الفميمينالمشاهد حسب القصة المصورة التي تم تصميمها في ادساس وذلك تمهيدا لعرا 

 المحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعميم والتربية ورياا أطفال دخذ آراوهم.
 المرحمة الخامسة: مرحمة التقويم:

يم دفشم الرسوم المتحركة يشيية ادبعاد كل من ارختبار المبدوي )العرا عمي الخبراء تتضمن عممية التقو 
 المتخصصين( وارختبار الياني )إجراء التجربة اسستطشعية( ومن يم إجراء المراجعة النهاوية كما يمي: 

 اسختبار المبدوي )العرا عمي الخبراء المتخصصين (:  (2
حل السابقة واخراج ادفشم في صورتها النهاوية قامت الباحية بعرا ادفشم بعد اسنتهاء من جميع المرا

اليشية عمي السادة المحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعميم والتربية ورياا أطفال سخذ آراوهم وقد 
 اظهرت آراؤهم بعا التعديشت ويتم عرضها في النقاط التالية: 

 ي بعا المشاهد.تعديل بعا زوايا الكاميرا ف 
 . تعديل سرعة بعا المشاهد بحيث جعل حركتها أبط 

قامت الباحية بإجراء تمك التعديشت وقامت بإخراج ادفشم اليشية في شكل ممفات فيديو جاهز لمتطبيق 
 بعرضها عمي أطفال الروضة لمدرسة الصفا ادبتداوية بمحافظة بورسعيد. 

 تطشعية(: اسختبار الياني )إجراء التجربة اسس (1
 يهدف تطبيق التجربة اسستطشعية دفشم الرسوم المتحركة إلى التعرف إلى ما يمي: 

 .المشكشت التي قد تواجه الباحية أيناء عرا ادفشم اليشية 
 .)الت كد من مدي الكفاءة الداخمية لمواد المعالجة التجريبية )أفشم الرسوم المتحركة 

 وقد أوضحت نتاول التجربة اسستطشعية دفشم الرسوم المتحركة المتىير المستقل لمبحث الحالى ما يمي: 
 .وضوح أفشم الرسوم المتحركة يشيية ادبعاد من حيث شكل الشخصيات والحركة واسلوان 
 إجراء المراجعة النهاوية:  (2

المتحركة  والتي توصمت لها من السادة الخبراء  قامت الباحية بإجراء التعديشت الشزمة في أفشم الرسوم
والمحكمين ومن التجربة اسستطشعية لذفشم جاهزة لمتطبيق عمي أطفال الروضة أيناء التجربة ادساسية 



 بعض تنًٍة عهى األبعاد ثالثٍة انًتحركة انرسىو أفالو فً انصىت ألنًاط انفارلة انتأثٍرات

  انروضة نطفم انحٍاتٍة انًهارات
 وهبة فاروق اكراود/ إبراهٍى، انًتىنى نههةد/ حسن، إسًاعٍم يحًد إسًاعٍمأ.و.د/  إعداد /  

 يحًىد إبراهٍى يحًد شًٍاءأ/             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لى.المبحث الح
 المرحمة السادسة: مرحمة اسستخدام: 

شتمل هذا المرحمة عمي يشية خطوات في هذا المرحمة يتم استخدام أفشم الرسوم المتحركة يشيية ادبعاد وت
 وهم كما يمي:

 النشر والتوزيع:  (2
بعد كل الخطوات السابقة أصبحت أفشم الرسوم المتحركة في صورتها النهاوية القابمة لشستخدام من قبل 
المتعممين فتم وضعه عمي وسيط تخزين ومعه البرامل التي تمزم لتشىيمه وتم وضع غشف معنون عميه الذي 

عنوان الفيمم واسم المؤلف والتعميمات والمشحظات الخاصة به يم قامت الباحية بتوزيعه عمي  يوضح
ادخصاويين ومعممين رياا أطفال المساعدين لها في إجراء التجربة اسساسيةم كما يمكن أيضا من نشرا 

تهاء من تجربة البحث وتوزيعه عمي اكير من مؤسسة تعميمية لشستفادة منه وتطبيقه تطبيقا عمميا بعد اسن
 اسساسية.

 مشاهدة الفيمم:  (1
عمي  الفيممينتعني هذا الخطوة استخدام ادفشم وتوظيفها بالفعل في المؤسسة التعميمية أي يتم عرا  

 الفوة المستهدفة واستخدامها من قبل المتعممين وقياس فاعميتهم في مدي تحقيقه اسهداف المحددة.
  المتابعة والتقويم المستمر: (2

مكانيات التطوير المستقبمي وكذلك تقويم   حيث تجري المتابعات المستمرة لذفشم لمعرفة ردود اسفعال واح
مدي فاودة ميل هذا ادفشم لممتعممين من خشل تطبيق بطاقة المشحظة واسختبار التحصيمي وأيضا تجمع 

م المتحركة يشيية اسبعاد كذلك بيانات عن البيانات الخاصة بكل من المتابعة والتقويم عند استخدام أفشم الرسو 
آراء اسخصاويين والمتخصصين حول فاعميتهم حيث تشكل تمك البيانات قاعدة معمومات تكون اساسا لمتىذية 

 الراجعة دفشم الرسوم المتحركة وعمل التعديشت والتحسينات لها.
تىذية الراجعة مرحمة تربط جميع المراحل بارضافة إلى مراحل التصميم الستة السابقة تري الباحية أن ال

الستة ببعضها فتعتمد عمميات المراجعة والتعديل عمي أفشم الرسوم المتحركة في مراحل تطويرها المختمفة عمي 
 التىذية الراجعة.

 :عداد أدوات البحث وهي  يتم في هذا الخطوة بناء واح
 اسختبار التحصيمي لمجوانب المعرفية لممهارات الحياتية: .أ 



 بعض تنًٍة عهى األبعاد ثالثٍة انًتحركة انرسىو أفالو فً انصىت ألنًاط انفارلة انتأثٍرات

  انروضة نطفم انحٍاتٍة انًهارات
 وهبة فاروق اكراود/ إبراهٍى، انًتىنى نههةد/ حسن، إسًاعٍم يحًد إسًاعٍمأ.و.د/  إعداد /  

 يحًىد إبراهٍى يحًد شًٍاءأ/             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قامت الباحية ببناء اختبار لقياس الجوانب المعرفية في ضوء ادهداف العامة وارجراوية دفشم الرسوم 
المتحركة يشيية ادبعاد محتمفة أنماط الصوتم واعتمدت الباحية عمى نوع اسختبارات الموضوعية حيث تتناسب 

 هذا اسختبارات مع طبيعة البحث والفوة المستهدفة.
 د اسختبار وفقًا لمخطوات اآلتية:وقد تم إعدا

تم إعداد اسختبار بهدف قياس مستوى تحصيل ادطفال في الجوانب : الهدف من اسختبار التحصيمي (2
المعرفية المرتبطة ببعا المهارات الحياتية لطفل الروضةم وذلك بتقييم مستوى ادطفال قبل وبعد 

 مشاهدة ادفشم.
تم اسطشع عمى العديد مـن الدراسـات والمراجـع واددبيـات الخاصـة : وصياغتهاتحديد نوع مفردات اسختبار  -

ـــار  ـــيس التحصـــيلم وخاصـــة اسختب ـــي تقي ـــارات الت ـــن اسختب ـــدة م ـــواع عدي ـــار التحصـــيمي وأن ـــاء اسختب ببن
أسـومة الصـواب  -أسـومة اسختيـار مـن الصـور  الموضوعيةم وقد تم تحديـد نـوع مفـردات اسختبـار كالتـالي:

 اسومة التوصيل. -والخط  
وتم اختيار تمك ادنماط من اسختبارات الموضوعية حيث يتميز هذا النوع من اسختبارات بالمعدست 
المرتفعة من الصدق واليباتم كما أن أطفال الروضة يحتاجون أسومة ذات إجابات قصيرة وتحقق ادهداف 

 المرجوة.
ة بإعداد جدول مواصفات لزختبار هو عبارة عن قامت الباحية في هذا الخطو : جدول مواصفات اسختبار (1

مخطط تفصيمي يحدد محتوى اسختبارم ويربط محتوى المادة الدراسية بادهداف السموكية لممهارات 
الحياتيةم وبين الوزن النسبي لكل موضوع من موضوعات المهارات ادساسيةم وادوزان النسبية لذهداف 

 .والىرا من جدول التوازن في اسختبار التحصيميالسموكية في مستوياتها المختمفةم 
تم وضع تعميمات اسختبار م وتم توضيح الهدف من اسختبارم وعدد ادسومة التي : وضع تعميمات اسختبار (2

يشممها اسختبارم والزمن المحدد لزجابة عن أسومة اسختبارم وكيفية التحرك داخل اسختبار وتسميم 
 ارجابة.

( سؤاًسم حيث يعطي لمطفل درجة لكل سؤال  يحصل 31اشتمل اسختبار عمى ): ختبارتقدير درجات اس (3
الطفل عمي درجة واحدة عن كل سؤال يجب عنه إجابة صحيحةم وصفر لكل سؤال لم يجب عنه أو اجاب 

 درجة. 31اجابة خاطوةم ولذلك أصبحت النهاية العظمى لشختبار 
رختبار فى صورته ادولية تم عرضة عمى مجموعة من السادة : بعد إعداد ا :التحقق من صدق اسختبار (4



 بعض تنًٍة عهى األبعاد ثالثٍة انًتحركة انرسىو أفالو فً انصىت ألنًاط انفارلة انتأثٍرات

  انروضة نطفم انحٍاتٍة انًهارات
 وهبة فاروق اكراود/ إبراهٍى، انًتىنى نههةد/ حسن، إسًاعٍم يحًد إسًاعٍمأ.و.د/  إعداد /  

 يحًىد إبراهٍى يحًد شًٍاءأ/             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وقد قامت الباحية بإجراء هذا التعديشت عمي اسختبار التحصيمي لمتوصل لمصورة  المحكمين ربداء الرأى.
 .( مفردة31التجريبية لهم والتي اشتممت عمى )

( أطفال 20ة من ادطفال عددهم )قامت الباحية بتطبيق اسختبار عمى عينة استطشعي اسختبار : يبات (5
 من غير عينة البحث

تم حساب يبات اسختبار بطريقة ألفا كرونباخ حيث تقوم هذا الطريقة عمى  : حساب استساق الداخمي -أ 
حساب تباين مفردات اسختبارم والتي من خشلها بيان مدى ارتباط مفردات اسختبار ببعضها البعام 

مما  0.540معامل يبات اسختبار التحصيمي=  وكان الكمية لشختباروارتباط كل مفردة مع الدرجة 
 يدل عمى مشومة اسختبار دغراا البحث.

فوجد أن معامشت السهولة حساب معامل السهولة والصعوبة ومعامل التمييز لمفردات اسختبار  -ب 
ول من كان في المدى المقبو  وتم حساب معامل التمييز لكل مفردة (0.7 – 0.1تنحصر بين )

(0.3– 0.4). 
يم حساب متوسط الزمن الشزم لزجابة عن اسختبارم وقد بمغ زمن تطبيق  تحديد زمن اسختبار -ج 

 ( دقيقة.10اسختبار )
 بطاقة مشحظة ادداء العممي لقياس الجوانب ادداوية لممهارات الحياتية لطفل الروضة: .ب 

البطاقة إلى قياس ادداء العممي لممهارات هدفت هذا  :تحديد الهدف من بناء بطاقة المشحظة (2
 عيد.الحياتية دطفال المرحمة اليانية برياا ادطفال بمدرسة الصفا اسبتداوية ببورس

شممت بطاقة المشحظة في صورتها النهاوية عمى  تحديد ادداءات التي تضمنتها بطاقة المشحظة: (1
 أداءاً ( 31( مهارات فرعية وعدد )5مهارتين رويسيتين وعدد )

وتم توزيع درجات التقييم وفقًا لمستوى أداء المهارة كاآلتي:  وضع نظام تقدير دراجات المشحظة:
المستوى أدى بمساعدة: إذا قام الطفل  مالمستوى أدى: إذا قام الطفل ب داء المهارة بدقة وبنفسه

ل عمى أداء المهارة المستوى لم يؤد : في حالة عدم قدرة الطفو ب داء المهارة ولكن بمساعدة احد 
 .( درجة223ولهذا يكون أقصى مجموع الدرجات ببطاقة المشحظة يساوي ) ولكنه حاول تنفيذها

تمت صياغة تعميمات بطاقة المشحظة بدقة ووضوحم واشتممت  إعداد تعميمات بطاقة المشحظة: (2
 .التعميمات عمى خيارات ادداء ومستويات ادداءم والتقدير الكمي لكل مستوى



 بعض تنًٍة عهى األبعاد ثالثٍة انًتحركة انرسىو أفالو فً انصىت ألنًاط انفارلة انتأثٍرات

  انروضة نطفم انحٍاتٍة انًهارات
 وهبة فاروق اكراود/ إبراهٍى، انًتىنى نههةد/ حسن، إسًاعٍم يحًد إسًاعٍمأ.و.د/  إعداد /  

 يحًىد إبراهٍى يحًد شًٍاءأ/             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تمت صياغة بطاقة المشحظة في صورتها ادولية والتي  إعداد الصورة ادولية لبطاقة المشحظة: (3
 ( أداءًا.28( مهارات فرعيةم و)5تكونت من مهارتين رويسيتينم و)

عرضها عمى  تم التحقق من صدق بطاقة المشحظة: صدق المحكمين ضبط بطاقة المشحظة: -أ  (4
إعادة صياغة بعا العبارات ميل عبارة يستخدم  ول التحكيم عنالسادة المحكمين وقد أسفرت نتا

دمل بعا ادداءات ميل يىمق  و يتناول الطعام من أمامه إلى يتناول الطعام من الطبق الخاص به
  .فمه وس يتحدث أيناء تناول الطعام

الباحية استخدمت  حساب يبات بطاقة مشحظة ادداء العممي لممهارات الحياتية لطفل الروضة: - ب
 .(0.762فبمىت قيمة معامل ألفا العام لمبطاقة ككل )  معامل ألفا لكرونباخ

 في البطاقة أصبحت المشحظةم بطاقة ضبط من ادنتهاء بعد :المشحظة لبطاقة النهاوية الصورة إعداد (5
 .أداءاً ( 27)و فرعيةم مهارات( 5)و رويسيتينم مهارتين تتكون النهاوية صورتها
 ارستطشعية: إجراء التجربة

( أطفال بالمرحمة اليانية لرياا أطفال بمدرسة الصفا 20تم اختيار عينة التجربة اسستطشعية وعددهم )
اسبتداوية ببورسعيدم وقد اجتمعت الباحية مع بعا معممات رياا ادطفال بالمدرسة لممساعدة وليقوموا 
بالشرح لذطفالم وقامت الباحية برصد وتسجيل المشحظات أيناء مشاهدتهم لذفشمم والتعرف عمى المعوقات 

 م ولقد تم إجراء التجربة ارستطشعية طبقا لما يمى:الفيممينفال أيناء مشاهدة التي واجهت ادط
الهدف من التجربة ارستطشعية: هو الت كد من وضوح محتوى ادفشمم ومدى مناسبة المحتوى لهمم 

 وكذلك مدى وضوح الصوت وجودة ادفشم.
أطفال المرحمة اليانية برياا أطفال بمدرسة إختيار العينة: تم اختيار عينة البحث من  التجربة ادساسية:

مجموعتين ( طفل وطفمةم وتم تقسيمهم إلى 10الصفا اسبتداوية ببورسعيدم وتميل عدد أفراد العينة )
م مجموعة تجريبية أولى يقدم إليها فيمم رسوم متحركة يشيي ادبعاد ذو نمط صوت بشريم تجريبيتين

م ويميل قوام كل دبعاد ذو نمط المؤيرات الصوتيةيمم رسوم متحركة يشيي اومجموعة تجريبية يانية يقدم إليها ف
 ( أطفال.20مجموعة )

تنفيذ التجربة: تم تطبيق اسختبار التحصيمي المعرفي قبميًا لممهارات الحياتية المراد تنميتها لعينة البحث 
اا ادطفال بالمدرسة وقراءة مكما تم توجيه ادطفال بمساعدة بعا معممات ري7/3/1027وذلك يوم ادحد 

 .التعميمات الخاصة باسختبارم وشرح طريقة ارجابة عميهم ومراعاة زمن اسختبارم يم رصد درجات اسختبار



 بعض تنًٍة عهى األبعاد ثالثٍة انًتحركة انرسىو أفالو فً انصىت ألنًاط انفارلة انتأثٍرات

  انروضة نطفم انحٍاتٍة انًهارات
 وهبة فاروق اكراود/ إبراهٍى، انًتىنى نههةد/ حسن، إسًاعٍم يحًد إسًاعٍمأ.و.د/  إعداد /  

 يحًىد إبراهٍى يحًد شًٍاءأ/             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تم تحميل نتاول التطبيق القبمي لشختبار لبيان مدى تكافؤ :التحقق من تكافؤ مجموعات البحث في اسختبار
عمى مستوى أفراد مجموعات البحث قبل التجربةم استخدمت الباحية اليشث مجموعات التجريبية والوقوف 

جدول .لممجموعتين التجريبيتين( نتاول التطبيق القبمي لشختبار 2اختبار كروسكال واليسم ويوضح جدول )
  ( نهتطبٍك انمبهً نالختبار انًعرفKruskal Wallisً( نتائج اختبار كروسكال وانٍس ) 1)
 الداللة املحسوبة 2كا Chi-Square درجات الحرية متوسط الرثب العدد املجموعات

 20.20 01 نمط الصوت البشري 
2 935.4 1301. 

 13.30 01 نمط املؤثرات الصوثية

( بين المجموعات 0.04ومن الجدول السابق يتضح أنه س توجد فروق ذات دسلة إحصاوية عند مستوى )
المعرفي م وبناء عميه تم الت كد من تكافؤ المجموعات في التطبيق القبمي  اليشث في التطبيق القبمي  لشختبار

في تحصيل الجانب المعرفي المرتبط بالمهارت الحياتيةم وأن الحصول عمى فروق بين اليشث مجموعات بعد 
 إجراء المعالجة التجريبية يكون راجعًا إلى المتىير المستقل.

تم تحميل نتاول التطبيق القبمي لبطاقة  أداء العمل لممهارات الحياتية:التحقق من تكافؤ مجموعات البحث في 
والوقوف عمى مستوى أفراد مجموعات البحث قبل  المجموعتين التجريبيتينالمشحظة لبيان مدى تكافؤ 

التطبيق القبمي  ( نتاول1التجربةم ولتحقيق ذلك استخدمت الباحية اختبار كروسكال واليسم ويوضح جدول )
 .لممجموعتين التجريبيتين قة المشحظةلبطا

 ( نهتطبٍك انمبهً نبطالة يالحظة انًهارات Kruskal Wallis( نتائج اختبار كروسكال وانٍس ) 4جدول )

 درجات انحرٌة يتىسط انرتب انعدد انًجًىعات
Chi-Square 

كا
 اندالنة انًحسىبة 4

 19.70 11 نًط انصىت انبشري
4 8.7.3 1.1.4 

 14.20 11 انصىتٍة نًط انًؤثرات

( بين المجموعات 0.04ومن الجدول السابق يتضح أنه س توجد فروق ذات دسلة إحصاوية عند مستوى )
اليشث في التطبيق القبمي لبطاقة المشحظةم وبناء عميه تم الت كد من تكافؤ المجموعات في التطبيق القبمي 

بعد إجراء  تين التجريبيتينالمجموعفي الجانب ادداوي لممهارت الحياتيةم وأن الحصول عمى فروق بين 
 المعالجة التجريبية يكون راجعًا إلى المتىير المستقل.

 المجموعتين التجريبيتينهدفت لمبحث إلى التعارف وادلفة بين أطفال  إجراء جمسة تحضرية:  عرا ادفشم
 استفادتهم منهاوالباحية كل مجموعة عمى حدىم والتهيوة لهم والتقديم رجراء التجربة عميهم وتوضيح مدي 

 ادبعاد يشيية المتحركة الرسوم أفشم عرا



 بعض تنًٍة عهى األبعاد ثالثٍة انًتحركة انرسىو أفالو فً انصىت ألنًاط انفارلة انتأثٍرات

  انروضة نطفم انحٍاتٍة انًهارات
 وهبة فاروق اكراود/ إبراهٍى، انًتىنى نههةد/ حسن، إسًاعٍم يحًد إسًاعٍمأ.و.د/  إعداد /  

 يحًىد إبراهٍى يحًد شًٍاءأ/             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المنتل الفيمم عرا تم حيث  ادخرى المجموعة عن مستقل بشكل مجموعة كل عمى ادفشم عرا إلى هدفت
 حيث اليانية المجموعة عمى الصوتية بالمؤيرات المنتل والفيمم ادولى المجموعة عمى البشري الصوت بنمط
لى فيمم كل عرا مدة كانت  .دقيقة( 24) حواح

قامت الباحية بعد ذلك بالتطبيق البعدي لشختبار التحصيمي دفراد المجموعات  التطبيق البعدي ددوات البحث:
التجريبية بشكل مستقل لكل مجموعة عمى حدا وذلك بعد تنفيذ التجربة ادساسية لمبحث يم قامت برصد 

ويا.كما قامت الباحية بتطبيق بطاقة المشحظة عمى أفراد درجات اسختبار التحصيمي لمعالجتها احصا
وقد استعانت الباحية باينين من معممات رياا ادطفال بالمدرسة وذلك لتطبيق  المجموعتين التجريبيتين

 الدرجات التي حصل عميها ادطفال.بطاقة المشحظة عمي ادطفال ورصد 
 النتاول ومناقشاتها:

 ادول:مناقشة وتفسير الفرا 
وسختبار صحة هذا الفرا اسـتخدمت الباحيـة اختبـار " ويمككسـون " وذلـك لتحديـد دسلـة الفـرق بـين متوسـطي 
درجات طشب المجموعة التجريبية ادولى التي ُقدمت لها فيمم الرسوم المتحركـة يشيـي ادبعـاد ذو نمـط الصـوت 

 ( نتاول اسختبار.2البشريم ويوضح جدول )
 

 

 

(اختبار وٌلككسون لترتٍب اإلشارات بالنسبة لنتائج التطبٍق القبلً والبعدي لالختبار التحصٍلً للمجموعة التجرٌبٍة األولى 3جدول )   

 ) نمط الصوت البشري(

 يجًىع انتراتٍب يتىسط انتراتٍب ع انعدد
Z اندالنة انًحسىبة 

 0a 1.00 1.00 اإلشارات انسانبة

4...4 1.117 
 9b 5.00 45.00 اإلشارات انًىجبة

Ties 0c   

   9 انًجًىع

( بـين متوسـط القيـاس 0.02ومن الجدول السابق يتضح أنه توجد فـروق ذات دسلـة إحصـاوية عنـد مسـتوى ) 
القبمي ومتوسط القياس البعدي لشختبار التحصيمي لممجموعة التجريبية ادولى )نمـط الصـوت البشـري( لصـالح 

 .تشير إلي قبول صحة هذا الفرا من فروا البحث النتيجة وهذاالقياس البعديم 
 :اليانيمناقشة وتفسير الفرا 



 بعض تنًٍة عهى األبعاد ثالثٍة انًتحركة انرسىو أفالو فً انصىت ألنًاط انفارلة انتأثٍرات

  انروضة نطفم انحٍاتٍة انًهارات
 وهبة فاروق اكراود/ إبراهٍى، انًتىنى نههةد/ حسن، إسًاعٍم يحًد إسًاعٍمأ.و.د/  إعداد /  

 يحًىد إبراهٍى يحًد شًٍاءأ/             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ويمككسون " وذلك لتحديد دسلة الفرق بين  وسختبار صحة هذا الفرا استخدمت الباحية اختبار "
نمط متوسطي درجات طشب المجموعة التجريبية ادولى التي ُقدمت لها فيمم الرسوم المتحركة يشيي ادبعاد ذو 

 ( نتاول اسختبار.3الصوت البشريم ويوضح جدول )
( اختبار وٌلككسون لترتٍب اإلشارات  بالنسبة لنتائج التطبٍق القبلً والبعدي لبطاقة المالحظة للمجموعة التجرٌبٍة 4جدول )

 األولى ) نمط الصوت البشري(

 اندالنة انًحسىبة Z يجًىع انتراتٍب يتىسط انتراتٍب ع انعدد

0 اإلشارات انسانبة
a

 1.00 1.00 

4.3.. 1.112 
10 اإلشارات انًىجبة

b
 5.50 55.00 

Ties 0
c

   

   10 انًجًىع

( بين متوسط القياس 0.02ومن الجدول السابق يتضح أنه توجد فروق ذات دسلة إحصاوية عند مستوى )
القبمي ومتوسط القياس البعدي لمهارات بطاقة مشحظة ادداء المهاري لممجموعة التجريبية ادولى )نمط 

 .فرا من فروا البحثالنتيجة تشير إلي قبول صحة هذا ال وهذاالصوت البشري( لصالح القياس البعديم 
 مناقشة وتفسير الفرا اليالث:

ويمككسون " وذلك لتحديد دسلة الفرق بين متوسطي  "اروسختبار صحة هذا الفرا استخدمت الباحية اختب
درجات أطفال المجموعة التجريبية اليانية التي ُقدمت لها فيمم الرسوم المتحركة يشيي ادبعاد ذو نمط المؤيرات 

 ( نتاول اسختبار.4ويوضح جدول )الصوتيةم 
  



 بعض تنًٍة عهى األبعاد ثالثٍة انًتحركة انرسىو أفالو فً انصىت ألنًاط انفارلة انتأثٍرات

  انروضة نطفم انحٍاتٍة انًهارات
 وهبة فاروق اكراود/ إبراهٍى، انًتىنى نههةد/ حسن، إسًاعٍم يحًد إسًاعٍمأ.و.د/  إعداد /  

 يحًىد إبراهٍى يحًد شًٍاءأ/             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( اختبار وٌلككسون لترتٍب اإلشارات بالنسبة لنتائج التطبٍق القبلً والبعدي لالختبار التحصٍلً للمجموعة التجرٌبٍة الثانٍة 5جدول )

 )نمط المؤثرات الصوتٍة(
 الداللة المحسوبة Z مجموع التراتٍب متوسط التراتٍب ع العدد

 0a 0.00 0.00 اإلشارات السالبة

418.4 01005 
 10b 5.50 55.00 اإلشارات الموجبة

Ties 0c   
   10 المجموع

( بين متوسط القياس 0.02ومن الجدول السابق يتضح أنه توجد فروق ذات دسلة إحصاوية عند مستوى )
القبمي ومتوسط القياس البعدي لشختبار التحصيمي لممجموعة التجريبية اليانية )نمط المؤيرات الصوتية( 

 .لبحثالنتيجة تشير إلي قبول صحة هذا الفرا من فروا ا وهذالصالح القياس البعديم 
 :الرابعمناقشة وتفسير الفرا 

ويمككسون" وذلك لتحديد دسلة الفرق بين متوسطي  وسختبار صحة هذا الفرا استخدمت الباحية اختبار "
درجات طشب المجموعة التجريبية اليانية التي ُقدمت لها فيمم الرسوم المتحركة يشيي ادبعاد ذو نمط المؤيرات 

 نتاول اسختبار.( 5الصوتية ويوضح جدول )
(اختبار وٌلككسون لترتٍب اإلشارات بالنسبة لنتائج التطبٍق القبلً والبعدي لبطاقة المالحظة للمجموعة التجرٌبٍة الثانٍة ) 6جدول )

 نمط المؤثرات الصوتٍة(

 اندالنة انًحسىبة Z يجًىع انتراتٍب يتىسط انتراتٍب ع انعدد
 0a 1.00 1.00 اإلشارات انسانبة

4.348 1.11. 
 9b 5.00 45.00 اإلشارات انًىجبة

Ties 0c   
   9 انًجًىع

( بين متوسط القياس 0.02ومن الجدول السابق يتضح أنه توجد فروق ذات دسلة إحصاوية عند مستوى )
القبمي ومتوسط القياس البعدي لمهارات بطاقة مشحظة ادداء المهاري لممجموعة التجريبية اليانية )نمط 

هذا الفرا من فروا النتيجة تشير إلي قبول صحة  وهذاالمؤيرات الصوتية( لصالح القياس البعديم 
 .البحث

 :الخامسمناقشة وتفسير الفرا 
( " وذلك Kruskal Wallisكروسكال واليس ) وسختبار صحة هذا الفرا استخدمت الباحية اختبار "

م ويوضح جدول في القياس البعدي المجموعتين التجريبيتينلتحديد دسلة الفرق بين متوسطي درجات أطفال 
 ( نتاول اسختبار.6)

 انتجرٌبتٍن نهًجًىعتٍننهتطبٍك انبعدي نالختبار انتحصٍهً  (Kruskal Wallis( نتائج اختبار كروسكال وانٍس )7جدول )

كا Chi-Square درجات الحرية متوسط الرثب العدد املجموعات
2 

 الداللة املحسوبة

 25.50 01 نمط الصوت البشري 
2 233..2 13111 

 15.50 01 نمط املؤثرات الصوثية
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المجموعتين ( بين 0.02ومن الجدول السابق يتضح أنه توجد فروق ذات دسلة إحصاوية عند مستوى )
في التطبيق البعدي لشختبار المعرفي لصالح المجموعة التجريبية ادولى )نمط الصوت البشري(م  التجريبيتين

 .النتيجة تشير إلي قبول صحة هذا الفرا من فروا البحث وهذا
 :السادسمناقشة وتفسير الفرا 

( " وذلك Kruskal Wallisكروسكال واليس ) وسختبار صحة هذا الفرا استخدمت الباحية اختبار "
لتحديد دسلة الفرق بين متوسطي درجات أطفال اليشث مجموعات التجريبية في القياس البعديم وذلك 

 ( نتاول اسختبار.7(م ويوضح جدول )spssباستخدام حزمة البرامل ارحصاوية لمعموم اسجتماعية )
 نهًجًىعتٍن انتجرٌبتٍننهتطبٍك انبعدي نبطالة انًالحظة  (Kruskal Wallis( نتائج اختبار كروسكال وانٍس )3جدول )

كا Chi-Square درجات انحرٌة يتىسط انرتب انعدد انًجًىعات
4 

 اندالنة انًحسىبة

 25.50 11 نًط انصىت انبشري

4 4...44 1.111 
 15.50 11 نًط انًؤثرات انصىتٍة

المجموعتين ( بين 0.02ومن الجدول السابق يتضح أنه توجد فروق ذات دسلة إحصاوية عند مستوى )
في التطبيق البعدي لبطاقة المشحظة لصالح المجموعة التجريبية ادولى )نمط الصوت البشري(م  التجربيتين

 .هذا الفرا من فروا البحثالنتيجة تشير إلي قبول صحة  وهذا
 ارستنتاجات:

 وقد توصمت الباحية لزستنتاجات التالية:
( بين المجموعات اليشث فـي التطبيـق 0.02أشارت نتاول البحث إلى وجود فروق ذات دسلة إحصاوية عند مستوى )

أشار إلـى فاعميـة نمـط الصـوت البعدي لشختبار المعرفي لصالح المجموعة التجريبية ادولى )نمط الصوت البشري( وهذا 
 البشري في أفشم الرسوم المتحركة يشيية ادبعاد في تنمية الجوانب المعرفية لبعا المهارات الحياتية لطفل الروضة.

( بــين 0.02أشــارت نتــاول البحــث إلــى أشــارت نتــاول البحــث إلــى وجــود فــروق ذات دسلــة إحصــاوية عنــد مســتوى )
البعدي لبطاقة مشحظة ادداء المهاري لصالح المجموعة التجريبية ادولى )نمـط الصـوت المجموعات اليشث في التطبيق 

يرجع تفسير تفوق مجموعة الصوت البشري فـي الجوانـب ادداويـة لممهـارات الحياتيـة عـن مجموعـة المـؤيرات و البشري(م 
طفال عن مجموعـة المـؤيرات الصـوتية الصوتية حيث يعود لقيام الصوت البشري بشرح لممهارات بطريقة جاذبة سنتباا اد

 كما يقوم بزيادة تركيز الطفل ومحاولته لتنفيذ المهارات التي تعرا أمامه.
؛ نـوال الربيعـانم 1022؛  محمـد ادشـقرم 1022؛ أحمد طمعتم (Vaughan, 2007وهذا يتفق مع دراسة كًش من 

 (.1025؛ أحمد عبد الرحمنم  Oskay, 2016 ؛1024؛  ياسر الكبسيم 1023
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 المراجع:

 المراجع العربية:
أير استخدام الرسوم المتحركة يناوية ويشيية ادبعاد في اكتساب بعا  (.1026أمل مسفر صالح الزهراني )

 كمية التربية. جامعة الباحة..غير منشورة(رسالة ماجستير ).المفاهيم الكيمياوية لدى طالبات المرحمة اليانوية
والقيم  فاعمية استخدام الرسوم المتحركة في تنمية بعا المفاهيم العممية(. 1021)بيينة محمد سعيد قربان

جامعة أم (. كمية التربية.غير منشورة )رسالة دكتوراا.اسجتماعية دطفال الروضة في مدينة مكة المكرمة
 القرى.

كمية (.  غير منشورة )رسالة ماجستير. ت يير الرسوم المتحركة عمى تنشوة الطفل(. 1025حميمة زروقي )
 .العموم اسنسانية واسجتماعية. جامعة قاصدي مرباح ورقمة

دور الرسوم المتحركة في التميفزيون المصري في إكساب الوعى البيوي لدى (. 1020دعاء عبد الستار )
 شمس.جامعة عين ميا لمطفولة.معهد الدراسات الع))رسالة ماجستير غير منشورة.أطفال المرحمة المتوسطة

( درجة توافر بعا المهارات الحياتية لدى طفل الروضة من وجهة نظر معممات 1025ريم عفيف عسكر )
 .12. عدد 27. مجمد مجمة جامعة البعثالروضة وأولياء ادمور. 

. فاعمية استخدام ادنشطة اسستقصاوية في تنمية المهارات الحياتية والميول (1024م الحكيمي )يعبد الحك
 . العدد الرابع. المجمة العربية لمتربية العممية والتقنيةلدى طمبة الفيزياء بكمية التربية. العممية 

(. فعالية وحدة مقترحة في أناشيد وأغاني ادطفال ريراء بعا المهارات الحياتية 1004عبد الرازق مختار )
 .22. سوهاج. العدد جمعية اليقافة من أجل التنميةمجمة  الشزمة لهم. 

 أير توظيف استراتيجية الرسوم الكرتونية عمى تنمية المفاهيم. (1026لطيفة بكر أبو حوار)
(. كمية التربية. غير منشورة . )رسالة ماجستيرومهارات التعبير الكتابي لتمميذات الصف الرابع ادساس

 الجامعة ارسشمية بىزة.
طفل ما قبل المدرسة بعا القيم المرغوب دور الرسوم المتحركة في إكساب (. 1008ليمي سعيد الجهنى )

 كمية البنات. المدينة المنورة. غير منشورة(. رسالة ماجستير) فيها.
نتاجها دراسات عربية في التربية 1022محمد شوقي شمتوت) (. معايير تصميم الرسوم المتحركة التعميمية واح

 .33العدد  .الرابع. المجمد النفس وعمم التربية في عربية دراسات مجمة. وعمم النفس
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مجمة  .دراسة تحميمية لشحتياجات التدريبية لمعممات رياا ادطفال .(1000ممدوح عبد الرحيم الجعفري )
 .10ع. القاهرة .التربية والتنمية

(. مدى توافر المهارات الحياتية في مناهل رياا أطفال في الجمهورية العربية 1021منال مرسي )
 العدد اليامن وادربعون.  .مجمة الفتحوالسورية. كمية التربية بسوريا. 

فاعمية مسرح العراوس في تنمية المهارات الحياتية المتعمقة بوحدة صحتى (. 1021هند بنت ماجد البقمى )
( كمية التربية. جامعة أمة غير منشورة )رسالة ماجستير ى لدى طفل الروضة بالعاصمة المقدسة.وسشمت
 القرى.

دور الرسوم المتحركة في تنمية الجوانب المعرفية لدى أطفال مرحمة الطفولة (. 1022) واول مخيمر عبد النبي
 التربية النوعية. جامعة المنصورة.(. كمية غير منشورة )رسالة دكتوراا المت خرة )دراسة تحميمية(.
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