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فاعلية برنامج مقترح قائم على استخدام الرسوم المتحركة في تنمية مفاهيم األعداد 
  لدى تالميذ الصف األول األساسي من ذوي اإلعاقة السمعية
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  الملخص
تخدام الرسوم المتحركة في تنمية هدفت الدِّراسة إلى معرفة فاعلية برنامج مقترح قائم على اس    

ولتحقيق أهداف  .مفاهيم األعداد لدى تالميذ الصف األول األساسي من ذوي اإلعاقة السمعية
تحصيلي لمفاهيم الدِّراسة استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي، وتمثلت أدوات الدِّراسة في اختبار 

األساسي من ذوي من تالميذ الصف األول ذة وتلمي) تلميذًا 26، طبق على عينة مكونة من (األعداد
وزعت بالتساوي على مجموعتين ضابطة وتجريبية، وقد أظهرت نتائج الدِّراسة ، أاإلعاقة السمعية

اختبار ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في  فروقاً 
جموعة لصالح تالميذ الم )،Z( )4.39( اختباريمة البعدي، حيث بلغت قتحصيلي لمفاهيم األعداد 

)، وأوصت 0.828حيث بلغ ( ،)، وقد كان حجم األثر كبيراً 0.01( التجريبية عند مستوى داللة
االهتمام بإدخال تصميم الرسوم المتحركة وٕانتاجها في برامج إعداد المعلمين بكليات  الدِّراسة بضرورة

  التربية قبل الخدمة. 
 ذوي اإلعاقة السمعية. –مفاهيم األعداد –الرسوم المتحركة تاحية:الكلمات المف

Abstract  
The effectiveness of a suggested program based on the use of animation in 

developing the concept of numbers among the first graders of hearing 
impairment  

    The current study aims at identifying the effectiveness of a suggested 
program based on the use of animation in developing the concept of 
numbers among the first graders of hearing impairment. To achieve the 
study aims; the researchers used the quasi experimental method. The study  
tool was an a achievement test for the concept of numbers. The test was 
applied on a sample of 26 first graders of hearing impairment who are 
divided equally to a control and an experimental group. The results of the 
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study showed that there was no statistical differences between the means of 
pupils’ in both groups in the post-test. The value of (z) was (4.39) in favour 
of the experimental group. The effect size was (0.828). In the light of the 
results, the researchers recommend that it is important to include the design 
and production of animation in the training program for student-teachers in 
the faculties of education.  
Key words: animation – concept of numbers – hearing impaired  

  مقدمة الدراسة:
تعد عناية أي مجتمع من المجتمعات باألفراد ذوي الحاجات الخاصة مؤشرًا يمكن الحكم من     

خالله على مدى تقدم المجتمع ورقيه، فالمعاق فرد له حقوق وعليه واجبات داخل المجتمع؛ وذلك 
  ه.يعني أن مشكلة اإلعاقة مشكلة يتحملها المجتمع كله، وليس الفرد المعاق وحد

وتعد فئة اإلعاقة السمعية إحدى الفئات التي تزايد االهتمام بها في وقتنا الحالي سواء على     
)، ويرجع هذا االهتمام 523: 2012، الزريقاتشرادقة و ( ى البحثي أو على المستوى التربويالمستو 

ى ما تمكنهم قدراتهم إلى االقتناع المتزايد بأن المعاقين كغيرهم لهم الحق في الحياة وفي النمو بأقص
  وطاقاتهم.

وتمثل رعاية األطفال ذوي اإلعاقة السمعية تحديًا كبيرًا من حيث توفير الخدمات الصحية     
والتربوية والتعليمية المالئمة لظروف اإلعاقة لديهم، وذلك ألن ذوي اإلعاقة السمعية لديهم طبيعة 

من حيث المظهر شخص عادي ال يلفت خاصة تختلف عن باقي فئات ذوي اإلعاقة األخرى، فهو 
مما يجعله يواجه الكثير من المشكالت  ،النظر إليه إال أن إعاقته تقف حاجزًا بينه وبين اآلخرين

  ).2016(عطية وأخرون، . والمؤسسات االجتماعية الجتيازها التي تحتاج إلى مساعدة المدرسين
حواسه يحرمه من بعض المصادر المادية باإلضافة إلى ما سبق فإن فقدان اإلنسان لحاسة من     

التي من خاللها يتم بناء وتكوين شخصيته، وهناك عملية تعويضية لبعض الحواس األخرى التي 
تحدث داخله بشكل طبيعي لتحقيق التناسق والتناغم الداخلي الذي يهبه الخالق لجميع مخلوقاته، وقد 

) على أهمية تدريب وتنمية حواس ,Kaili 2005، 67أكد كل من فرويل وبستالوتزي ومنتسوى (
المتعلم األخرى لتعويضه عن اإلعاقة التي يعاني منها مما يستوجب تقديم الرعاية بطرق مختلفة 

  لتحقيق الكفاءة المهنية.
  حيث يمكنهم من ممارسة ،يعد منهج الرياضيات من أكثر المناهج ارتباطًا بحياة التالميذ اليومية    
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(عبد السميع  .اعلية في األنشطة اليومية التي يكون فيها للرياضيات دور أساسيدورهم اإليجابي بف 
فإن  ،). وعليه فإن التالميذ ذوي اإلعاقة السمعية كونهم من أفراد المجتمع19: 2012والشين، 

تربيتهم وتنشئتهم لمواكبة الحياة وتطويرها تتطلب منهم أن يكونوا مثقفين ثقافة رياضية مناسبة تنمي 
لحين في هم القدرة على مواجهة المشكالت وحلها أو التغلب عليها، وذلك لجعلهم مواطنين صالدي

  ).2004(محمد، . المجتمع وليس عبئًا عليه
ات يعاني من قصور واضح، وعلى الرغم من مكانة الرياضيات وأهميتها إال أن تعليم الرياضي    

الممزوج باأللم بالنسبة للرياضيات  ىإلى وجود إحساس بعدم الرض)17: 2004(عبيد، حيث يشير
كمادة تعليمية، وذلك أن تعليم الرياضيات يعاني سلبيات في المحتوى وأساليب التدريس، وأنشطة 

  التعليم، ونواتج التعلم في كل المراحل الدراسية، بل وفي االتجاهات نحو دراستها.
علمين على جانب األداء المعرفي حيث يشير الواقع الحالي لتدريس الرياضيات إلى تركيز الم    

مما أدى  ،ستراتيجيات مناسبة لتنمية قوة التلميذ الرياضية بجوانبها المختلفةإباستخدام  دون االهتمام
  ).265: 2014(فريد، . لدى الكثير من التالميذ ذلك إلى ضعف األداء في الرياضيات

حديثة وأدوات ووسائل تعليمية  ستراتيجيات وطرائق مناسبة وأساليبإفإن البحث عن  ؛ولذا   
يستخدمها المعلم في حجرة الصف الدراسي؛ لتنمية مفاهيم األعداد لدى تالميذ الصف األول 

  األساسي من ذوي اإلعاقة السمعية أصبح ضرورة لتحقيق النمو الرياضي لدى التالميذ.
تعلم المفاهيم الرياضية لدى ومن هذه الوسائل الوسائل البصرية التي لعبت دورًا هامًا في تعليم و     

التالميذ، فهي تشد انتباههم وتثير حماسهم وتساعدهم على فهم واستيعاب وتذكر المعلومات التي 
  ).109: 2011الشربيني، ( .ات، ورب صورة خيٍر من ألف كلمةيتضمنها موضوع الرياضي

عل المتعلم يشارك بفاعلية في وتعد الرسوم المتحركة أحد أنواع المواد البصرية التعليمية التي تج    
وهي تجعل نتائج التعليم ذات معنى، وكذلك هي طريقة جديدة في التعليم والتعلم  ،األنشطة التعليمية

  .) Birisci. et al., 2010: 3( .والتقييم في مجال العلوم الخاصة
من الناس  إن استخدام مصطلح الرسومات المتحركة قد يكون مضلًال بعض الشيء؛ ألن كثيراً     

يعتقدون أن هناك عالقة بين الرسوم والفكاهة، بينما الرسوم المتحركة ليست كذلك فهي ال تستخدم 
ولكنها تختلف عنه في أنها تدمج  ،للفكاهة أو السخرية بل تتبع شكل سؤال االختيار من متعدد

ض من ). فالغر Keagh & Naylar. 1999( .النص المكتوب في شكل حوار مع المثير البصري
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بل لكي تشحذ الفكر وتنمي   ،استخدام الرسوم الكرتونية ليس الترفيه وليس حمل الطلبة على الحفظ
  )sengul & Uner, 2009: 5444اإلبداع. (

 في عملية التعليم والتعلم  استخدام الرسوم المتحركةالعديد من الدراسات السابقة فعالية  ولقد أكد    
 Ozmen at(، و)Evrekli et al , 2011(، و)2015 ،الهذليو(، )2016 ،ربان(ق .ومنها دراسة
al , 2011(و ،)Sexton, 2010(و ،)Kabapioar,2009(.  

إال أنها لم يتم تطبيقها على  استخدام الرسوم المتحركة وبالرغم من إثبات الدراسات السابقة لفعالية   
  ذوي اإلعاقة السمعية.

  من خالل المؤشرات التالية: ة إليهاوالحاجوقد تبلور إحساس بمشكلة الدراسة 
 الرياضيات الرتباطها العملي بالجوانب الحياتية، فهى ليست مجرد معلومات نظرية فحسب. ةأهمي 
 ألن تلك المرحلة تمتاز ؛ المتحركة بالرسومذا العمر يبدون اهتمامًا كبيرًا ن معظم األطفال في هإ

 .بأن الطفل تزداد قدرته على الحركة والنشاط
  حيث اشتملت على عدة أسئلة مقدمة إلى عية التي قام بها الباحثانخالل الدراسة االستطالمن ،

تقان تالميذ إمجموعة من معلمي الصف األول األساسي في هذا المجال، وتدور حول مدى 
)% من التالميذ يعانون من ضعف 75أن ( ونالصف األول لمفاهيم األعداد، حيث وجد المعلم

  في هذه المفاهيم.
  من خالل عمل الباحثين في مجال التدريس، فقد الحظا ضعفًا تراكميًا في مستوي التحصيل

إلى احتمال مفاده أن واقع تدريس الرياضيات ال  انالدراسي في الرياضيات، وهذا ما عزاه الباحث
، قة تؤدي إلى ملل الطالب وسلبيتهميزال إلى حد كبير يعتمد على الطريقة التلقينية، وهي طري

عدم فهمهم للكثير مما ُيلقى عليهم، واضطرارهم إلى الحفظ واالستظهار بدًال من الفهم والتفكير؛ و 
 مما أدى إلى ضعف الطالب في مساق الرياضيات ونفورهم منه.

 ضعفًا في مدى االهتمام  انندرة البحوث في هذا المجال الحيوي والمهم حيث الحظ الباحث
  بمشكالت هذه الفئة من األطفال.

والتي تتمثل مشكلتها في اإلجابة عن  ،ضوء ما تقدم فهناك حاجة ماسة للقيام بمثل هذه الدراسة في
 السؤال الرئيس التالي:
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فاعلية برنامج مقترح قائم على استخدام الرسوم المتحركة في تنمية مفاهيم األعداد لدى تالميذ ما 
 ؟األساسي من ذوي اإلعاقة السمعية الصف األول
  : الفرعية التاليةسؤال الرئيس األسئلة ويتفرع من ال

 ؟السمعية المراد تنميتها لدى تالميذ الصف األول األساسي من ذوي اإلعاقة فاهيم األعدادما م .1
لدى  عدادقائم على استخدام الرسوم المتحركة في تنمية مفاهيم األالمقترح البرنامج ما أسس بناء ال .2

 ؟السمعية ةتالميذ الصف األول األساسي من ذوي اإلعاق

لدى  عدادقائم على استخدام الرسوم المتحركة في تنمية مفاهيم األالمقترح البرنامج ما فاعلية ال .3
  ؟السمعية تالميذ الصف األول األساسي من ذوي اإلعاقة

  :يةالتال ةالتحقق من صحة الفرضيإلى تسعى الدراسة الحالية  فروض الدراسة:
) بين متوسطي درجات   0.05( عند مستوى الداللة داللة إحصائيةال توجد فروق ذات      

 البعدي.  عدادمفاهيم األتالميذ المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار 
  أهداف الدِّراسة:

تهدف الدِّراسة الحالية إلى معرفة فاعلية برنامج مقترح قائم على استخدام الرسوم المتحركة في    
  .السمعية م األعداد لدى تالميذ الصف األول األساسي من ذوي اإلعاقةتنمية مفاهي

  من المتوقع أن ُتسهم الدراسة الحالية فيما يلي: :أهمية الدِّراسة
  تقدم هذه الدراسة للقائمين على التعليم في فلسطين: .1
، يمكن اإلفادة منها في حوسبة مناهج برنامج مقترح قائم على استخدام الرسوم المتحركة  .أ 

  الرياضيات للمراحل التعليمية المختلفة.
اإلعاقة السمعية يمكن تبنيها في تعليم الرياضيات بالمدارس  يأساليب تعليمية جديدة لذو   .ب 

 الفلسطينية.

لديهم، كما تساعدهم على المشاركة بشكل فعال، مفيد  عدادمفاهيم األقد تساعد التالميذ في تنمية  .2
 .استخدام الرسوم المتحركةا بسهولة، من خالل الدراسة بومثمر، وثبات المعلومات وعدم نسيانه

  قد تفيد معلمي ومعلمات الرياضيات في تسهيل بعض الدروس الصعبة عليهم. .3
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قد تفيد المشرفين التربويين في عقد دورات تدريبية للمعلمين، من أجل تدريبهم على استخدام  .4
 لدى مفاهيم األعدادوتنمية  ،على أسس علمية من أجل تدريس الرياضيات المتحركة الرسوم

 التالميذ.
جديدة لدى الباحثين إلجراء دراسات مستقبلية في استخدام  قد تفتح الدِّراسة الحالية آفاقاً  .5

 لذوي اإلعاقة السمعية. جديدة في العملية التعليمية في مراحل تدريسية مختلفة استراتيجيات
   التعريفات اإلجرائية للدراسة:

مجموعة الدروس في مفاهيم األعداد ومصممة  :على استخدام الرسوم المتحركةائم قبرنامج مقترح 
بطريقة مترابطة لتحقيق أهداف معينة، من خالل محتوى وأنشطة وأساليب تدريس، وأساليب تقويم 
متنوعة، ويتم تدعيمها بسلسلة من الرسوم التي تختلف فيما بينها اختالفات دقيقة جدًا، وعند عرضها 

ة تبدو كما لو كانت متحركة بشكل طبيعي الكتساب مهارات وقدرات تساعدهم على بسرعة مناسب
  .مفاهيم األعداد لدى تالميذ الصف األول األساسي من ذوي اإلعاقة السمعيةتنمية 

هي بناء عقلي لخصائص مشتركة لمجموعة من الخبرات الرياضية التي تتكون  مفاهيم األعداد:
  ، والذي يمكن أن يشار إليه باسم أو رمز معين.الرسوم المتحركةلدى التلميذ من خالل استخدام 

من  مفاهيم األعدادبأنه زيادة قدرة تلميذ الصف األول األساسي على اكتساب  مفاهيم األعداد:تنمية 
وتقاس بدرجة التلميذ على اختبار  ،أعدت خصيصًا لهذا الغرض الرسوم المتحركةخالل استخدام 
  .البعدي مفاهيم األعداد

   تقتصر حدود هذه الدراسة على ما يلي: حدود الدراسة:
من كتاب الرياضيات  )الكسور العادية( خامسةالحد الموضوعي: اقتصرت الدراسة على الوحدة ال .1

محافظات  المقرر على تالميذ الصف األول األساسي من ذوي اإلعاقة السمعية في) الجزء الثاني(
  .غزة

 . النا للصم بغزةجمعية أطفالحد المكاني: مدرسة  .2
 .)م2017 - 2016(من العام الدراسي  ولالحد الزمني: الفصل الدِّراسي األ .3
 الحد البشري: عينة عشوائية من تالميذ الصف األول األساسي من ذوي اإلعاقة السمعية. .4
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      الدراسات السابقة:
بعضها  ،وفيما يلي ،البحث بمتغيرات العالقة ذات السابقة الدراسات باستطالع الباحث قام     

   حسب تاريخ تطبيقها أو نشرها:حيث تم ترتيبها تنازليًا 
هدفت إلى الكشف عن فاعلية الرسوم المتحركة في تنمية بعض بدراسة  :)2016( ربانقام ق    

المفاهيم العلمية ألطفال الروضة في مدينة مكة المكرمة، حيث اتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي 
طفًال تم  )50( عينتها منالتجريبية والضابطة، وتكونت  :تصميم المجموعتين المتكافئتين القائم على

الدراسة في اختبار  اةاختيارهم بطريقة قصدية من روضة العاشرة بمدينة مكة المكرمة، وتمثلت أد
وجود فروق دالة بين المجموعة  :تحصيلي، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها

  لتجريبية والضابطة في القياس البعدي لمستوى المفاهيم العلمية لصالح المجموعة التجريبية.ا
هدفت إلى الكشف عن فاعلية الرسوم المتحركة والتفاعل دراسة  :)2015( الهذلي كما أجرى     

ل ما المباشر في تنمية مفاهيم األشكال الهندسية وفق نظرية فيجوتسكي الثقافية االجتماعية لدى طف
قبل المدرسة، حيث اتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي القائم على تصميم المجموعتين التجريبيتين 

وتمثلت أدوات الدراسة في ، ) طفًال تم اختيارهم بطريقة قصدية40( تكونت عينتها منو المتكافئتين، 
وتوصلت الدراسة إلى  اختبار مفاهيم األشكال الهندسية، وبطاقة مالحظة ألنشطة التفاعل المباشر،

مجموعة من النتائج كان أهمها اكتساب عينة الدراسة لمفاهيم األشكال الهندية كان من خالل الرسوم 
  المتحركة.

هدفت التعرف على اآلثار : بدراسة )Evrekli et al, 2011( فريكلي وآخرونإ كذلك قام    
تحصيل الطلبة ودوافعهم، وٕادراك  ىعلالمترتبة على استخدام الرسوم المتحركة والخرائط الذهنية 

مهارات تعلم البحث، واتجاهاتهم نحو العلوم والتكنولوجيا، حيث اتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي 
) طالبًا من طلبة الصف 16( ريبية الواحدة، وتكونت عينتها منالقائم على تصميم المجموعة التج

الدراسة في اختبار تحصيلي، واستبانة لقياس الدوافع  تركيا، وتمثلت أدواتفي السادس بمدينة أزمير 
، ومقياس لمعرفة االتجاه نحو ستوى إدراكهم لمهارات تعلم البحثنحو تعلم العلوم، ومقياس لمعرفة م

ولقد أظهرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل  .العلوم والتكنولوجيا
تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهاتهم وٕادراكهم لمهارات  للطلبة ودوافعهم، ومع ذلك لم

  تعلم البحث.
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هدفت للكشف عن فعالية استخدام دراسة  :)Ozmen at al, 2011(أوزمان وآخرون وأجرى      
المتحركة في تنمية فهم الطلبة لمفاهيم األحماض والقواعد، حيث  أنشطة مختبرية معززة بالصور

لضابطة، المنهج شبه التجريبي القائم على مجموعتين غير متكافئتين: التجريبية وات الدراسة اتبع
طالبًا من طالب الصف الثامن في المدرسة االبتدائية التركية، والتي تم  )36( وتكونت عينتها من

الدراسة  داة، وتمثلت أ) طالباً 17عددها () طالبًا، ضابطة و 19( قسيمها لمجموعتين تجريبية وعددهات
في اختبار تحصيلي، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة 

  التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية.
لتعرف على أثر الرسوم المتحركة على ا إلى هدفتدراسة  :)sengul,2011(سنغول وأجرى    

رياضيات، واستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي إدراك طالب المستويات كفاءاتهم الذاتية نحو ال
) طالبًا من طالب 94( تجريبية، وتكونت عينة الدراسة منلمجموعتين غير متكافئتين ضابطة و 

فيما عدد أفراد المجموعة ، ) طالباً 41( لغ عدد أفراد المجموعة التجريبيةالصف السابع، حيث ب
في مقياس مستويات إدراك الكفاءة الذاتية في  ) طالبًا، وتمثلت أداة الدراسة48( الضابطة

وأظهرت نتائج الدراسة أن الرسوم المتحركة لها تأثير دال وكبير على إدراك الطالب  .الرياضيات
  للكفاءة الذاتية نحو الرياضيات.

هدفت للكشف عن فعالية استخدام الصور فقام بدراسة  :)Sexton, 2010(سكستونأما     
ل على رؤية واضحة حول معتقدات طلبة المدارس االبتدائية العليا حول المتحركة في الحصو 

وتكونت عينة  ،)الطريقة البنائيةو الطريقة السلوكية، ( فضلة لديهم لتعلم مادة الرياضياتالطريقة الم
الدراسة في استبانة تتضمن اثنتين من  وات، وتمثلت أدنمعلمي أربعة) طالبًا، و 75( الدراسة من
(ب) يعبر عن  ر عن الطريقة السلوكية، والكرتون(أ) يعب حيث كان الكرتون ،تونيةالرسوم الكر 

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ، الطريقة البنائية، باإلضافة إلى مقابالت مع الطلبة
طريقة للحصول على معلومات حول الطريقة التي يفضلها الطلبة  دأن الصور المتحركة تع :أهمها

  في التعلم.
 خاللأثر استخدام الصور المتحركة ت :)sengul & Uner, 2009(سينغول وأونر واستقصى    

تدريس موضوع المعادالت والعبارات الجبرية على قدرات التفكير المنطقي لدى طلبة الصف السابع 
األساسي، حيث اتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي القائم على مجموعتين متكافئتين، تجريبية 
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وتوصلت  ،، وتمثلت أداة الدراسة في اختبار تحصيلي) طالباً 92( وتكونت عينتها من، ابطةوض
لضابطة لصالح الدراسة إلى جود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة ا

  .المجموعة التجريبية
ار الطلبة حول هدفت إلى تحديد أفكبدراسة  :)Chin & Teau, 2009( تشين وتيو كذلك قام    

على طلبة الصف  الميراث البيولوجي من خالل استخدام الرسوم المتحركة، حيث أجريت الدراسة
) في سنغافورة، حيث ال يعمل الطالب في مجموعات صغيرة 11 –10(من سن  الخامس األساسي

ة لتوجيه واستخدمت األدوات الداعم .لمناقشة اآلراء المتعارضة التي تطرحها الشخصيات الكرتونية
 ،مناقشات الطلبة وتشجعيهم على التقييم، وقد أسفرت النتائج عن وجود عدد من التصورات البديلة

  والتي تعبر عن أفكارهم المختلفة.
لى آراء الطلبة حول إلتعرف اهدفت بدراسة  وافقام: )Inel et al, 2009( إنيل وآخرونأما      

علوم والتكنولوجيا، حيث استخدمت الدراسة المنهج شبه استخدام الرسوم المتحركة في تعليم مقرر ال
) طالب تم 10( الواحدة، وتكونت عينة الدراسة منالتجريبي القائم على المجموعة التجريبية 

 .اختيارهم من مدرسة بوكا االبتدائية في أزمير بتركيا، وتمثلت أداة الدراسة في مقابالت شخصية
ائج أهمها أن الرسوم المتحركة لها أثر إيجابي على تعلم وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النت

  الطلبة.
الكشف عن فاعلية استخدام  إلى هدفتبدراسة  :)Kabapioar,2005( ركابابن في حين قام    

عند الطلبة، حيث استخدمت الدراسة المناهج شبه  ألمتحركة في عالج المفاهيم الخطالرسوم ا
 أ.طالدراسة في اختبار المفاهيم الخ ابطة وتجريبية، وتمثلت أداةالتجريبي لمجموعتين متكافئتين، ض

  .وتوصلت الدراسة إلى فاعلية الرسوم المتحركة في عالج المفاهيم الخاطئة
  : رض الدراسات السابقة يتضح ما يليمن خالل ع: تعليق عام على  الدراسات السابقة

، وأقدمها دراسة )2016تربان (أجريت في فترات زمنية متباينة، حيث كان أحدثها دراسة  .1
، وكان معظمها دراسات حديثة، مما يدلل تشكل واضح على )Kabapioar,2009(كابابنر

 .الرسوم المتحركةاالهتمام ب
قد شغلت كثيرًا من  الرسوم المتحركةأجريت الدراسات في أماكن مختلفة من العالم، مما يعني أن  .2

 الباحثين وال يزال كذلك.
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بالتعرف على تأثيره في  اسات السابقة التي تتعلق باستخدام الرسوم المتحركةاهتمت معظم الدر  .3
وتنمية المفاهيم العلمية والهندسية والتفكير وتغير معتقدات الطلبة  ،العملية التعليمية على التحصيل

سنغول  في حين تميزت عنها دراسة، عند الطلبة طأعالج المفاهيم الخوتحديد أفكارهم، و 
)sengul,2007 (كفاءاتهم الذاتية نحو الرياضياتب. 
 .التجريبيشبه استخدم معظم الدراسات السابقة المنهج  .4
الرسوم المتحركة له دور في رفع  توصلت الدراسات السابقة إلى نتائج من أهمها: توظيف .5

عالج المفاهيم ، وتنمية المفاهيم العلمية والتفكير وتغيير معتقدات التالميذ، و التحصيل الدراسي
 .طألخا
الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في صياغة مشكلة الدراسة، وتأصيل إطارها  تاستفاد .6

 .والتصميم التجريبي النظري، وٕاعداد أدواتها
 ما يلي:تميزت الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات السابقة في أنها دراسة جديدة في .7
  م على استخدام الرسوم المتحركة في تنمية برنامج مقترح قائتقديم اقتصرت الدراسة الحالية

 .مفاهيم األعداد لدى تالميذ الصف األول األساسي من ذوي اإلعاقة السمعية
 في العلوم والتكنولوجيا، وكذلك الرسوم المتحركة  كثير من الدراسات السابقة على توظيف انصب

الرياضيات في الدول العربية توظيفها في الرياضيات في الدول األجنبية، في حين كان توظيفها في 
 .اً محدود

  في البيئةو  على المستوى المحلي -كما يعتقد الباحثان –لم يتم التطرق لمثل هذه الدراسة 
  الفلسطينية، مما يزيد من أهمية هذا البحث.

  إجراءات الدراسة الميدانية: 
لعشوائيتين م المجموعتين اتم استخدام المنهج شبه التجريبي القائم على تصمي منهج الدراسة: - أوالً 

ختبار القبلي والبعدي لمجموعتين لالوذلك باستخدام التصميم التجريبي  )،(التجريبية، والضابطة
  .متكافئتين

تكون مجتمع الدراسة من جميع تالميذ الصف األول األساسي من ذوي  مجتمع الدراسة: -اً ثاني
ذة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي وتلمي تلميذٍ ) 100( موالبالغ عدده، اإلعاقة السمعية

  بحسب إحصائيات دائرة التخطيط في وزارة التربية والتعليم.، )م2016/2017(
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من  القصدية، تم اختيارها بالطريقة شعبتين دراسيتينتكونت عينة الدراسة من  عينة الدراسة: - اً ثالث
كمجموعة تجريبية  ةشعبحيث تم اختيار جمعية أطفالنا للصم، بين الشعب الدراسية الموجودة في 

) تلميذًا 13( بلغ عدد أفرادها كمجموعة ضابطةخرى أ شعبةو وتلميذة،  اً ) تلميذ13(بلغ عدد أفرادها 
  وتلميذة.

  أدوات الدراسة:  -رابعاً 
  اختبار تحصيلي لمفاهيم األعداد: - 1

اإلعاقة السمعية لمفاهيم  للتعرف إلى مقدار تحصيل التالميذ الصف األول األساسي من ذوي     
األعداد، تم إعداد اختبار تحصيلي لمفاهيم األعداد لتحقيق ذلك الغرض، وللوصول باختبار مفاهيم 

  :كله النهائي مر بالخطوات التاليةاألعداد إلى ش
يهدف اختبار مفاهيم األعداد إلى قياس فاعلية برنامج مقترح قائم تحديد الهدف من االختبار:   - أ

م الرسوم المتحركة في تنمية مفاهيم األعداد لدى تالميذ الصف األول األساسي من على استخدا
 ذوي اإلعاقة السمعية .

من خالل االطالع على األدب التربوي، والدراسات السابقة التي تتناول  تحديد مفاهيم األعداد:  -  ب
) 9 -0األعداد من ( ــــــتوى الوحدة األولى المعنونة بمفاهيم األعداد، وكذلك من خالل تحليل مح

من الكتاب الرياضيات المقرر تالميذ الصف األول األساسي من ذوي اإلعاقة السمعية بمحافظة 
، عن طريق المقابالت في التربيةالمتخصصين  غزة، باإلضافة إلى استطالع رأي عينة من

ميذ الصف توصل إلى قائمة بمفاهيم األعداد الالزمة لتالال، حيث تم طريقة دلفي)( الشخصية
األعداد  ) مفاهيم، هي10( ة السمعية بمحافظة غزة، تكونت مناألول األساسي من ذوي اإلعاق

 ).تسعةو ، ثمانيةو ، سبعةو ، ستةو ، خمسةو ، أربعةو  ،ثالثةو ، اثنانو ، واحد، صفرالتالية: (

 (بلوم) مستويا التذكر والفهم من مستوياتتم صياغتها بحيث تقيس صياغة مفردات االختبار:   -  ت
من خالل اطالعهما على مقرر الرياضيات للصف األول  انالمعرفية، وذلك لما الحظه الباحث

األساسي، أن جميع التدريبات واألسئلة في الوحدة التي تم اختيارها تتركز في هذين المستويين نظرًا 
 لطبيعة المتعلمين من حيث مرحلتهم العمرية.

                                                            
 ستخدم فيها مناقشات والعصف الذهني الستخالص أهم األفكار حول وتي تعتمد على إجراء مقابلة مع ذوي الخبرة، طريقة دلف

  الموضوع.
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  : مات علىوقد اشتملت التعلي ختبار:الوضع تعليمات ا   -  ث
  .والشعبةتلميذ/ة، وهي اسم ال ؛بيانات خاصة بالمفحوصين .1
  . وعدد الصفحات البدائلوهي عدد الفقرات، وعدد  ؛تعليمات خاصة بوصف االختبار .2
  . اإلجابة الصحيحة تعليمات خاصة باإلجابة عن جميع األسئلة بوضع إشارة دائرة حول رمز .3
) فقرة من نوع فقرات 24(األولية على بار في صيغتهلقد تكون االخت :الصورة األولية لالختبار   - ج

وبعد كتابة فقرات  االختيار من متعدد والمزاوجة واإلكمال والحصر أو الرسم بحسب العدد،
  .االختبار، تم عرضه على لجنة من المحكمين

ختبار على تطبيق اال تمبعد إعداد االختبار بصورته األولية،  :التجريب االستطالعي لالختبار  - ح
من تالميذ الصف األول األساسي من ذوي اإلعاقة السمعية تلميذًا ) 12(ينة استطالعية قوامهاع

  . وقد ُأجريت التجربة االستطالعية لالختبار بهدف: من خارج عينة الدراسة
  . لسهولة والتمييز لفقرات االختبارحساب معامالت ا .1
  حساب الصدق والثبات لالختبار. .2
  االختبار عند تطبيقه على عينة الدراسة األساسية. عنلإلجابة تحديد الزمن الذي يستغرقه  .3
العينة االستطالعية على  التالميذتم تصحيح االختبار بعد إجابة  :تصحيح اختبار مفاهيم األعداد  - خ

فقراته، حيث ُحددت درجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختيار من متعدد، وبذلك تكون الدرجة التي 
 .درجة) 22بين (صفر و صورة طالب محيحصل عليها ال

) دقيقة، 40جد أن الزمن المناسب لتطبيق االختبار (لقد و : تحديد زمن اختبار مفاهيم األعداد   -  د
) دقيقة. وقد 40وذلك ألن متوسط المدة الزمنية التي يستغرقها أفراد العينة االستطالعية يساوي (

  :ختبار عن طريق المعادلة التاليةتمت عملية حساب زمن اال
  .2) ÷األخيرالذي يستغرقه الطالب زمن الالطالب األول + الذي يستغرقه زمن (ال =زمن االختبار

بغرض  تحليل نتائج إجابات التالميذ على االختبارتم  تحليل فقرات اختبار مفاهيم األعداد:  -  ذ
أن  انالباحث ، حيث وجدتمييز كل فقرة من فقرات االختبارالمعامل و  الصعوبةدرجة  :معرفة
 جميع بقيت النتائج وبهذه .)0.67 – 0.25( بين تتراوح تقريباً  الفقرات لكل الصعوبة امالتمع

 معامالت وباإلضافة إلى ذلك تراوحت .االختبار صعوبة مستوى لتدرج وذلك االختبار، فقرات

 علم ويقبل والدنيا، العليا الفئتين إجابات بين ) للتمييز0.75 -0.25( بين االختبار لفقرات التمييز
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 يبقي ) وبذلك448: 2008 وآخرون، (الكيالني .)0.20( من أكثر بلغ إذا معامل التمييز القياس

 .االختبار جميع فقرات على انالباحث

) من المختصين من 7( م عرض االختبار على مجموعة مكونةت :صدق اختبار مفاهيم األعداد  -  ر
كد من صحة صياغة المفردات علميًا، ) من المشرفين التربويين؛ بهدف التأ3أساتذة الجامعات، و(

األساسي، وتم مراعاة التعديالت  ألولولغويًا، ومدى مالءمة المفردات لمستوى تالميذ الصف ا
تم التأكد من صدق االتساق الداخلي بحساب معامالت ارتباط باإلضافة إلى ذلك  المقترحة.

 حيث وجد االختبار التحصيلي، والدرجة الكلية فقرات االختبار من فقرةبيرسون بين درجات كل 
)، وهذا 0.01( الداللة ىأن جميع قيم معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستو  انالباحث

  يشير إلى أن االختبار على درجة عالية من اتساق مفرداته.
 - كودر االختبار من خالل تطبيق معادلةتأكد من ثبات تم ال: ثبات اختبــار مفاهيم األعداد  -  ز

) وهي 0.909( للدرجة الكلية لالختبار ككلاالرتباط  بلغت قيمة معامل)، حيث 21( شاردسونريت
  قيمة عالية تطمئن الباحثين إلى تطبيق اختبار القدرة على اتخاذ القرار على عينة الدراسة.

في ضوء ما سبق تم إعداد اختبار مفاهيم األعداد في  لالختبار مفاهيم األعداد: النهائيةالصورة   -  س
) فقرة من نوع فقرات االختيار من متعدد 22( ًال تم توزيع عليهاؤامن أحد عشر سالنهائية صورته 

يم األعداد، والمزاوجة واإلكمال والحصر أو الرسم بحسب العدد، والجدول التالي يوضح مفاه
التي يقيسها االختبار، وعدد الفقرات لكل مفهوم والعدد الكلي  (التذكر، والفهم) والمستويات المعرفية

 )1للفقرات، والدرجة الكلية لالختبار، انظر ملحق (

: يوضح مفاهيم األعداد، والمستويات المعرفية، وأرقام الفقرات، وعدد الدرجات لكل مفهوم، )1جدول (
  اختبار مفاهيم األعداد مجموع الفقرات في

 مفاهيم األعداد
عدد الدرجات   فهم  رتذك

  لكل مفهوم
مجموع 
  عدد الفقرات  عدد الفقرات  الفقرات

  2  2  -  2  العدد صفر
  2  2  -  2  العدد واحد
  2  2  -  2  العدد اثنان
  2  2  1  1  العدد ثالثة
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  2  2  1  1  العدد أربعة
  2  2  1  1  العدد خمسة
  2  2  1  1  العدد ستة
  3  3  1  2  العدد سبعة
  3  3  2  1  العدد ثمانية

  2  2  1  1  عدد تسعةال
  22  22  8  14  المجموع

  تكافؤ مجموعتي الدراسة:  -خامساً 
، اختبار مفاهيم األعداد القبلي( التأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة من حيث: تم

  ) التالي يوضح ذلك.2والجدول ( .)العمر الزمني

  العدد  المجموعة  المتغير
  المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
  لمعياريا

 Sigقيمة   (ت)قيمة
مستوى 
  الداللة

اختبار مفاهيم 
  األعداد القبلي

 1.754 1.077 13  الضابطة
0.253 0.803 

غير دالة 
 1.320 0.923 13  التجريبية  إحصائياً 

  العمر الزمني
 0.134 6.515 13  الضابطة

1.121 0.274 
غير دالة 
 0.063 6.469 13  التجريبية  إحصائياً 

 ة) عند قيمة جدولي10( ) ودرجات الحريةα=0.05( دود الداللة اإلحصائية عند متوسطدأ حتب    
)2.00.(  

 ة) عند قيمة جدولي10( ) ودرجات الحريةα=0.01( تبدأ حدود الداللة اإلحصائية عند متوسط    
)2.66.(  

وهى  ،واليعلى الت )1.121، 0.253( (ت) المحسوبة تساوي سابق أن قيمةيتضح من الجدول ال   
) ومتوسط داللة 10( )، عند درجة حرية2.00( والتي تساوى ،(ت) الجدولية ن قيمةأصغر م
وهذا يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية  .)α=0.05( إحصائية

  .ناوالمجموعة الضابطة، وهذا يعني أن المجموعتين متكافئت
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  ملت الدراسة الحالية على الخطوات التالية:اشت :خطوات الدراسة-سادساً 
االطالع على األدب التربوي المتعلق بالدراسة الحالية، وذلك من أجل التعرف على كيفية إعداد  .1

  أدوات الدراسة، وكذلك كيفية تصميم الرسوم المتحركة.
لدى عداد  كتساب بعض مفاهيم األإعداد البرنامج المقترح قائم على استخدام الرسوم المتحركة ال .2

   .األساسي من ذوي اإلعاقة السمعية تالميذ الصف األول
المبدئية من خالل  افي صورتهالبرنامج المقترح قائم على استخدام الرسوم المتحركة ضبط  .3

  على مجموعة من المتخصصين، والتجريب المبدئي لها على عينة محدودة. اعرضه
النهائية الصالحة للتطبيق ا في صورتهالمتحركة البرنامج المقترح قائم على استخدام الرسوم وضع  .4

  .الميداني
األساسي إعداد اختبار مفاهيم األعداد لقياس تحصيل مفاهيم األعداد لدى تالميذ الصف األول  .5

 .من ذوي اإلعاقة السمعية

تطبيق االختبار على عينة صغيرة من أجل تحديد زمن االختبار، وٕايجاد درجة السهولة  .6
  التمييز، والتحقق من صدق االختبار وثباته. والصعوبة، ومعامل

مدرسة جمعية من بين الشعب الدراسية الموجودة في قصدية بالطريقة العشوائية  شعبتيناختيار  .7
  .كمجموعة ضابطة ىخر أ شعبةكمجموعة تجريبية و  شعبةبحيث تم اختيار أطفالنا للصم، 

بعض المتغيرات المتوقع تأثيرها على  فيالتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة  .8
العمر و ، اختبار مفاهيم األعداد القبلي( :من حيثتابع اكتساب بعض مفاهيم األعداد المتغير ال

  ).الزمني
االختبار القبلي) على أفراد عينة الدراسة، وذلك من أجل ( يق االختبار قبل إجراء التجربةتطب .9

على استخدام مدى تأثير البرنامج المقترح قائمًا  ولدراسةالتأكد من تكافؤ مجموعات عينة الدراسة، 
  الرسوم المتحركة.

التجريبي، بحيث تدرس  للمجموعتين الضابطة والتجريبية حسب التصميممفاهيم األعداد تدريس  .10
، وتدرس ةعلى استخدام الرسوم المتحركة المعد اً باستخدام البرنامج المقترح قائمالمجموعة التجريبية 

 بالطريقة التقليدية. المجموعة
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أثر استخدام  للكشف عن ىبتطبيق االختبار مرة أخر  انقام الباحث التجربةفي نهاية تطبيق  .11
األساسي من ذوي  لدى تالميذ الصف األول مفاهيم األعدادالرسوم المتحركة في تنمية بعض 

  .اإلعاقة السمعية
  ج الدراسة ومناقشتها.تصحيح االختبار وتقدير الدرجات وجمع البيانات وتحليل نتائ .12
  وضع توصيات الدراسة في ضوء نتائج الدراسة، ثم تقديم مجموعة من المقترحات. .13

  األساليب اإلحصائية المستخدمة: -سابعاً 
) إلجراء التحليالت واإلحصاءات Spss( زمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيةاستعان الباحثين بالر    

) لعينتين مستقلتين لدراسة الفروق T-test(ت) ( ام اختيارلبيانات االستبانة، حيث استخد ةالالزم
حساب مربع إيتا  من خاللتأثير البرنامج المقترح  الدراسة، وباإلضافة إلى حساب حجمبين متغيرات 

)2  (.  
  نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها:

  :وكانت كما يلي ،تم الحصول على النتائج التالية بحسب أسئلة الدراسة وفروضه
المراد  فاهيم األعدادنص السؤال األول على ما يلي: ما م عرض نتائج السؤال األول ومناقشتها:

  ؟تنميتها لدى تالميذ الصف األول األساسي من ذوي اإلعاقة السمعية
ان بإعداد قائمة لمفاهيم األعداد من خالل إطالع الباحث انهذا السؤال قام الباحث نلإلجابة ع    

    وحدة األولى المعنونةبتحليل محتوى  ا، وكذلك قامبوي وبعض الدراسات السابقةعلى األدب التر 
تالميذ الصف األول األساسي من ذوي من الكتاب الرياضيات المقرر  )9 -0األعداد من (ــــ ب

، عن طريق في التربيةالمتخصصين  ، باإلضافة إلى استطالع رأي عينة مناإلعاقة السمعية
الالزمة مفاهيم األعداد ن إلى قائمة باحيث توصل الباحث، طريقة دلفي)( المقابالت الشخصية

 هاموضح فيفاهيم، ) م10( ، تكونت منتالميذ الصف األول األساسي من ذوي اإلعاقة السمعيةل
  فاهيم االعداد.مخطوات إعداد اختبار 

                                                            
  طريقة دلفي تعتمد على إجراء مقابلة مع ذوي الخبرة، يستخدم فيها مناقشات والعصف الذهني الستخالص أهم األفكار حول

  الموضوع.



 
 
 
 
 
 

    ...نامج مقترح قائم على استخدامفاعلية بر 
  

  

318 
 

ما أسس بناء : : نص السؤال الثاني للدراسة على ما يليعرض نتائج السؤال الثاني ومناقشتها
لدى تالميذ  عدادقائم على استخدام الرسوم المتحركة في تنمية مفاهيم األالمقترح البرنامج ال

 بإعداد انهذا السؤال قام الباحث نلإلجابة ع ؟األساسي من ذوي اإلعاقة السمعية الصف األول
  الخطوات التالية: ينمتبع برنامج قائم على استخدام الرسوم المتحركة

  .Analysesالتحليل مرحلة  -1
 Design.مرحلة التصميم  -2

 .Developmentمرحلة التطوير  -3

  Evaluation.مرحلة التقويم  -4
  بتقسيم كل مرحلة إلى عدة مراحل فرعية كما يلي: انثم قام الباحث

  تم تحديدها في الجوانب التالية: . مرحلة التحليل:1
مراجع والكتب والدراسات التربوية حول على عدد من ال عن باالطالاالباحثقام  :واالطالعالقراءة   -  أ

استخدام الرسوم المتحركة في تدريس المقررات الدراسية المختلفة، مع التركيز على ما يخص 
  ويتعلق بمرحلة التعليم األساسي، ومقرر الرياضيات للصف األول األساسي.

ول األساسي بعد دراسة مسحية لموضوعات الرياضيات المقررة للصف األتحديد وحدة الدراسة:   - ب
 -  0بـ (األعداد من وحدة األولى المعنونة الن على يذوي اإلعاقة السمعية، وقع اختيار الباحثمن 

لتجريب طريقة الرسوم المتحركة، وذلك ألن مفاهيم األعداد التي تحتويها هذه الوحدة جديدة )، 9
  التعليمية التالية.  بالنسبة لتلميذ الصف األول األساسي، كما أنها تزداد عمقًا في المراحل

)، 9 - 0بـ (األعداد من األولى المعنونة ن بتحليل محتوى الوحدة اقام الباحث تحليل المحتوى:  - ت
  بتحديد األهداف التربوية المنشودة أو المراد تحقيقها. اومن ثم قام

  تم تحديدها في الجوانب التالية: تحديد خصائص المتعلمين:  - ث
 يذة من الجنسين. ) تلميذًا وتلم26( عدد التالميذ  
  الرسوم المتحركةلديهم رغبة بدراسة موضوع مفاهيم األعداد باستخدام.  
توجد بعض المصادر التعليمية المتاحة في المدرسة، والتي يمكن استخدامها  المصادر التعليمية:  - ج

ألعاب تعليمية، و ن، لخدمة أهداف البحث، وهذه المصادر يمكن حصرها فيما يلي: جهاز تلفزيو 
 م توضيحية.رسو و 
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  ن بتصميم المقرر مستندًا إلى أربعة محاور وهي:اقام الباحث . مرحلة التصميم:2
  معايير خاصة باألهداف التعليمية: - المحور األول أ)

  ًا .واضحيكون الهدف محددًا تحديدًا  -1
  لممارسة األنشطة. تالميذالفرص لل إتاحةتشير األهداف إلى  -2
  .سهلة ومحسوسة ألفاظ)( تصاغ األهداف بمصطلحات -3
  بشكل يسهل قياسه. تصاغ األهداف -4

  .المحتوى التعليميقبل تطبيق  تالميذمع ال المحتوى التعليميمناقشة أهداف وقد تم 
إعادة تم  للدراسة الحالية،في ضوء الهدف العام  معايير خاصة بالمحتوى: - الثانيب) المحور 

لرسوم المتحركة ، بأسلوب ا)9 - 0األعداد من بـ (ة األولى المعنونوتنظيم محتوى الوحدة صياغة 
  الخطوات التالية: ا)، حيث اتبع3D( الثالثية األبعاد

 وضع النص خالل  تحديد األهداف السلوكية المراد تحقيقها من الدرس حتى تكون موضع اهتمام
  الدرامي.

  المراد إكسابها للتالميذ . األعدادتحليل موضوع الرياضيات إلى مفاهيم  
  صياغة الدرس في صورة مشكلة بحيث يجيب عنها الدرس، وهذا يساعد الباحثين في اختيار

  .ومن ثم تحويله إلى رسوم متحركة ،عقدة مناسبة للنص الدرامي
  اختيار العقدة المناسبة التي تتجمع حولها األحداث من بداية النص الدرامي، والتي تأخذ في الحل

  عند نهايته النص الدرامي.
  نقطة بداية النص الدرامي ووضوح النهاية التي ستصل إليها األحداث في ذهن الكاتب قبل تحديد

  .تهالبدء في كتاب
 .تحديد شخصيات النص الدرامي، والتي سوف تدير الجمل الحوارية  
 .التركيز على المحتوى التعليمي المراد إفهامه للتالميذ عند كتابة النص الدرامي  
 واإلمتاع في النص الدرامي إلبعاد روح الملل، وربط التالميذ  إدخال عنصر التشويق والجذب

  المشاهدين والتالميذ الممثلين باألحداث والمحتوى التعليمي الذي يقدم من خالل النص الدرامي.
  اكتسابينتظرها ويتوقعها التلميذ، على أن تفيده في  كماتحديد النهاية المنطقية للنص الدرامي 

 ن تتضمن ملخصًا للمحتوى التعليمي وخاصة مفاهيم األعدادأبد و  ية الالمعلومات، ألن كل نها
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 المراد إفهامها للتالميذ.

 :تباعها إلعادة اوبعد عرض ألهم الخطوات التي يمكن  الصياغة األولية للنصوص الدرامية
على  االطالعن، وبعد اتبعها الباحثاوالتي  ،الرسوم المتحركةصياغة مفاهيم األعداد بأسلوب 

ن بكتابـة الصياغة األوليـة للنصوص ادراسات التي تناولت هذا األسلوب في التدريس بـدأ الباحثال
  :مع مراعـاة ما يلي عنـد الكتابة الدرامية

 والذي يتضمنه كتاب الرياضيات، المقرر للصف األول األساسي في  ،االلتزام بالمحتوى التعليمي
يتضمنه النص الدرامي يتطابق مع ما يدرسه تلميذ  الدراما التعليمية، فالمحتوى التعليمي الذي

  المجموعة الضابطة .
  الرسوم المتحركةتحقيقها من خالل تدريس مفاهيم األعداد عن طريق  ةااللتزام باألهداف المرجو.  
 الموضوع، والشخوص، والحوار، والعقدة، فنية في بناء النص الدرامي مثل (االلتزام بالعناصر ال

  والحل).
 بحيث ال يتضمن هذا للغوي لتلميذ الصف األول األساسيبة النص الدرامي والمستوى امدى مناس ،

  .فاظًا أعلى من مستوى لغة التلميذالنص أل
 .االلتزام بخلو النص الدرامي من التعقيد والغموض واللبس  

عرض ، وتم عشرةن بإعداد الصورة األولية للنصوص الدرامية الاوبناء على ما سبق قام الباحث     
للنصوص الدرامية في صورتها األولية على السادة المحكمين المتخصصين في الرياضيات، 

من حيث مدى مناسبة النص المسرحي  ،وذلك لتحكيم للنصوص الدرامية ؛ومدرسي الرياضيات
للمستوى اللغوي للتالميذ والمحتوى التعليمي، والحبكة والبناء الدرامي، ثم معرفة مدى صالحيتها 

  ).2 (ملحق رقم على اقتراحات المحكمين إضافة وحذف وتعديل بعض الفقرات بناءً  تق، وتمللتطبي
تم اختيار إستراتيجيات تدريس تناسب  :خاصة بإستراتيجيات التدريسمعايير  - ج) المحور الثالث

تمدة على التصور البصري ستراتيجيات معإالتالميذ ذوي اإلعاقة السمعية في تلك المرحلة منها 
الرسوم التوضيحية، والنمذجة، واأللعاب التربوية)، بجانب الرسوم المتحركة التي تعد أساسًا ( هاوأهم

 لتنشيط التالميذ، وجذب انتباههم.

تم استخدام عدة أنواع من أساليب  :خاصة بأساليب تقويم التالميذمعايير  - رابعالمحور ال )د
  وهى: ،التقويم
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  درس عدة تمارين، ومن خالل إجابات التالميذ عليها تحدديتخلل كل أ. أسلوب التقويم البنائي: 
خر إال بعد التأكد من وصول آنقاط الضعف وتعالج مجرد ظهورها، وال يتم االنتقال من مفهوم إلى  

  التلميذ إلى المستوى المحدد.
 ويشمل التمارين التي يؤديها التالميذ في نهاية تعلم الوحدة التيأسلوب التقويم الختامي:  ب.

  درسوها.
نجازه بالمرحلة إوهي المرحلة التي يتم فيها إنتاج المحتوى التعليمي الذي يتم . مرحلة التطوير: 3

  .)Atop Motion Proe Clipseالسابقة، حيث تم استخدام البرنامج التالية ( 
  تتضمن هذه المرحلة الخطوات التالية:. مرحلة التقويم: 5

رح على مجموعة من المحكمين المختصين في المناهج وطرق عرض البرنامج المقت الخطوة األولى:
  تدريس الرياضيات بالجامعات الفلسطينية، ثم تعديله في ضوء آراء المحكمين.

) تالميذ 8تم تطبيق المحتوى التعليمي على عينة عشوائية استطالعيه مكونة من ( الخطوة الثانية:
سمعية خارجة عن عينة الدراسة، للتأكد من من تالميذ الصف األول األساسي من ذوي اإلعاقة ال

مدى مالءمة البرنامج المقترح للتالميذ وٕامكانية تنفيذه، وبناًء على ذلك تم تحديد المشاكل التي 
تم إجراء التعديالت الالزمة لتقويم البرنامج  وقديواجهونها من خالل المالحظة المباشرة لهم، 

  المقترح.
ن ائي: بعد االنتهاء من مرحلة بناء البرنامج المقترح وضبطه، قام الباحثالتقويم النها الخطوة الثالثة:

 بتطبيق البرنامج المقترح على عينة الدراسة الفعلية.

برنامج ما فاعلية ال على ما يلي: ثالثنص السؤال ال ومناقشتها: ثالثالسؤال ال ائجعرض نت
لدى تالميذ الصف األول  عدادهيم األقائم على استخدام الرسوم المتحركة في تنمية مفاالمقترح ال

 التالية ن بصياغة الفرضاهذا السؤال قام الباحث عنولإلجابة  األساسي من ذوي اإلعاقة السمعية؟
) بين   0.05( داللة إحصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات نص على ما يلي: ت لتيوا

مفاهيم في المجموعة الضابطة في اختبار  متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية وأقرانهم
، وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخراج داللة الفروق بين متوسطي التحصيل البعدي عداداأل

ضابطة، بواسطة استخدام البعدي في مفاهيم األعداد بين تالميذ المجموعة التجريبية والمجموعة ال
  .)3( " كما هو موضح في جدول رقمZ"" وUاختباري "
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  "Z" و "Uفي االختبار البعدي وقيمتا " متوسطا درجات التالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة :)3( لجدو

عدد   البيان
  التالميذ

متوسط 
  الرتب

 مجموع
  الرتب

  قيمة
"U"  

  قيمة
"Z"  

  الداللة اإلحصائية

 91 7 13  المجموعة الضابطة
0 - 4.39 

دالة إحصائيًا عند 
 260 20 13  تجريبيةالمجموعة ال  0.01مستوى  

    .)2.58) تساوي (0.01الجدولية عند مستوى داللة (  "Z"* قيمة
)، بينما 20( موعة التجريبية يساويمتوسط الرتب بالنسبة للمج أن السابقيتضح من الجـدول      

)، أي أن متوسط رتب المجموعة التجريبية 7( بالنسبة للمجموعة الضابطة يساوي متوسط الرتب
  من متوسط رتب المجموعة الضابطة.  أكبر
 ، بينما قيمة)4.39( " المحسوبةZ" أن قيمة )ويتني -مان(كما يتضح كذلك من خالل اختبار      

"Z" وبذلك تكون دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 0.01عند مستوى داللة ( )،2.58( الجدولية ،(
نرفض الفرض الصفري ونقبل لية، وبذلك الجدو " Z" أكبر  قيمة" المحسوبة Z")، ألن قيمة 0.01(

متوسطي درجات ) بين 0.01( روق ذات داللة إحصائية عند مستوىأي أنه توجد ف بالفرض البديل،
وهذه  البعدي، عدادالمجموعة الضابطة في اختبار مفاهيم األتالميذ المجموعة التجريبية وأقرانهم في 

وفيما يتعلق  ة التجريبية في االختبار البعدي،تالميذ المجموعمتوسط درجات الفروق كانت لصالح 
لدى  عدادقائم على استخدام الرسوم المتحركة في تنمية مفاهيم األالمقترح البرنامج البحجم تأثير 

للتأكد من أن  ؛)2( حساب مربع إيتا تم ألساسي من ذوي اإلعاقة السمعية،تالميذ الصف األول ا
فروق حقيقية تعود إلى متغيرات الدراسة وال تعود  هي )Z( حجم الفروق الناتجة باستخدام اختبار

  : التالي يوضح ذلكوالجدول للصدفة، 
  للفروق بين تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة) Z( حجم التأثير الختباريبين : )4جدول (

(قيمة مربع إيتا  ) المحسوبةZقيمة (
  حجم التأثير  ) 2

 كبير 0.828 4.39
كبير  تأثير) وهى تدل على أن حجم 0.828ل السابق أن قيمة مربع إيتا تساوي(يتضح من الجدو 

) أن حجم التأثير يعتبر كبيرًا إذا كانت قيمة مربع إيتا أكبر من أو 42: 2000(عفانة، حيث أشار
) إذ يعتبر حجم التأثير الوجه المكمل للداللة اإلحصائية وال يحل محلها، وتتفق هذه 0.14( تساوي
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، )2015( الهذلي ،)2016( ربانج جميع الدراسات التي تم عرضها سابقًا مثل دراسة قمع نتائ
)Evrekli et al, 2011( ،)sengul & Uner, 2009( ،)Kabapioar,2005( ، يمكن أن و

لدى  عدادقائم على استخدام الرسوم المتحركة في تنمية مفاهيم األالمقترح البرنامج التفوق يعزى 
رغم أنهما يعرضان  الطريقة التقليدية، األساسي من ذوي اإلعاقة السمعية على تالميذ الصف األول

  :إلى األسباب التالية نفسها المفاهيم
على إيجابية التلميذ ونشاطه، على  استخدام الرسوم المتحركةالبرنامج المقترح القائم على  عتمادا .1

ية التعليمية من كونها معلومات تمأل اعتباره أنه محور العملية التعليمية، وتحولت من خالله العمل
 عقول التالميذ إلى خبرات يكتسبها التلميذ.

 توفر فرصة كافية للتالميذ للمناقشة ولعرض أفكارهم. .2

أخذ في االعتبار الفروق الفردية بين ي استخدام الرسوم المتحركةالبرنامج المقترح القائم على  .3
واجه ت الرسوم المتحركةو القدرات واألمزجة والذكاء، تالميذ الفصل الواحد، فالتالميذ يتفاوتون في 

حيث يعطي الفرصة للتلميذ المتفوق أن يبدع في العملية التعليمية، كما تعطي  ،الفروق الفردية
الفرصة للتلميذ المتوسط أن يشارك في الدرس بصورة عملية محببة إلى النفس، أما التلميذ ذو 

تجسد له المعلومة وكأنها حقيقة يستطيع أن  المتحركة التحصيل المنخفض بطيء التعلم فالرسوم
 .يلمسها بيده

البرنامج المقترح يتضمن سلسلة من الحلقات التعليمية روعي فيها اهتمامات التالميذ ذوي اإلعاقة  .4
 السمعية، وارتباط بعضها بواقع حياتهم اليومية، مما أدى إلى تنمية مفاهيم األعداد لديهم.

وعة في تقويم أداء التالميذ بشكل غير تقليدي ساعدهم على تنمية مفاهيم أنشطة متن ماستخدا  .5
 األعداد.

 ، مما شد انتباه التالميذ ألداء أنشطة متعددة واستثارة تفكيرهم.تنوع أساليب التدريس .6

الرسوم المتحركة تساعد على خلق جو من االهتمام واالنتباه لدى التالميذ، وكذلك استيعاب كل  .7
يم األعداد بسهولة، وأن تقسيم البرنامج المقترح إلى حلقات يؤدي إلى زيادة فرص مفهوم من مفاه

 ، مما يؤدي إلى تجنب سلبية التلميذ وزيادة مشاركته اإليجابية.أطالنجاح وتقليل االستجابة الخ

استناد الصور المتحركة إلى ضرورة جعل التعلم مشوقًا وفعاًال، وتحويل الدرس التعليمي من  .8
 والخمول إلى التفاعل والحيوية.التلقين 
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  : توصيات الدِّراسة
  : ةاآلتي ، يمكن تقديم التوصياتفي ضوء ما توصلت إليه الدِّراسة من نتائج

االهتمام بإدخال تصميم الرسوم المتحركة وٕانتاجها في برامج إعداد المعلمين بكليات التربية قبل  .1
 الخدمة. 

الرسوم المتحركة  كافة المعارف والمهارات التي تتعلقالخدمة ب خاللاالهتمام بتزويد المعلمين  .2
 .ية التعليميةلواستخدامها في العم

الرياضيات لذوي  تدريس موضوعاتإستراتيجيات متنوعة في  ضرورة حث المعلمين على استخدام .3
الرسوم المتحركة، لما لها من تأثير إيجابي في تنمية مفاهيم  اإلعاقة السمعية، ومن ضمنها

 عداد.األ
الخدمة، من خالل الدورات،  خالل ضرورة االهتمام بتدريب معلمي الرياضيات بالمرحلة األساسية .4

نتاج وتطوير الرسوم المتحركة واستخدامها في إورش العمل، وغيرها من أساليب التدريس، على 
 التدريس.

لى الرسوم ضرورة االهتمام من القائمين على العملية التعليمية بتنظيم أنشطة رياضية تعتمد ع .5
حتى تثير  كافة أنواعهاب المتحركة بصورة منظمة كالندوات والمحاضرات والنشرات والمسابقات

 أهمية الرسوم المتحركة.بدوافع المتعلمين، وتسهم في توعية الباحثين 
مختلفة في مستويات  موضوعاتعلى تدريس  الرسوم المتحركةإجراء دراسات حول استخدام  .6

 ا على بعض نواتج التعلم المختلفة.دراسية متنوعة، وأثره
  المراجع:

  المراجع العربية: - أوالً 
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 ، ص177ع ،مصر-مجلة القراءة والمعرفة مدينة مكة المكرمة. يألطفال الروضة ف االجتماعية
23- 44 . 
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ية التربوية والنفسية، مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية، جمعية البحوث والدراسات التربو 

  .)3( ع الفلسطينية،
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