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 أ.د/ عادل عبدهللا محمد 

 أستاذ التربية الخاصة

 ورئيس قسم الصحة النفسية

 امعة الزقازيقج –بكلية التربية

 عبد الرحمن أحمد سالم /د

 مدرس بقسم تكنولوجيا التعليم 

 امعة بورسعيدج -بكلية التربية النوعية

 

 أ.د/ محمد إبراهيم الدسوقي

 التعليم أستاذ تكنولوجيا

 ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم

 امعة حلوانج –بكلية التربية

 د/ محمد محمود زين الدين

 مدرس بقسم تكنولوجيا التعليم

 امعة بورسعيدج -بكلية التربية النوعية

أثر اختالف أنماط شخصيات أفالم الرسوم 

رتونية في تنمية السلوك المتحركة الك

 اإليجابي لدي األطفال
 

  م.م/ رضا جرجس حكيم

 يدجامعة بورسع -مدرس مساعد بكلية التربية النوعية

بحث مقدم الستكمال متطلبات الحصول علي درجة 

 دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية

 قسم تكنولوجيا التعليم
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 المقدمة:

يعتبرررر الكمبيررروتر مرررن أحررردث 

الوسررا ا الترري أثبتررت كفاشتلررا ب رركا 

ملحررروي فررري مجرررال التعلررريم والرررتعلم  

حيث يساعد في حفز المتعلمرين علري 

الررتعلم وزيررادر قرردراتلم وملرراراتلم  

وتعتبر بررام  الوسرا ا المتعرددر مرن 

ٌ أهررم البرررام  الترري   للررا ترراثيراٌ ايجابيررا

فررررري التحصررررريا المعرفررررري وتنميرررررة 

الملرررررارات دعتمادهرررررا علررررري كافرررررة 

 وسا ا ادتصال الصوتية والمر ية.

ويعرف مصرففي عبرد السرمي  

(  عبررد 2001(  نبيررا جرراد )2000)

(  وعبررد هللا 2002اللفيررا الجررزار )

( الوسرا ا المتعرددر 2002الموسى )

بانلررا برررام  الكمبيرروتر الترري تتكامررا 

فيلررررا عرررردر وسررررا ا لالتصررررال م ررررا 

النص  والموسيقي  والصرور ال ابترة 

والمتحركرررررررة  والرسررررررروم ال ابترررررررة 

والمتحركرررررة وباسرررررتخدام الوسرررررا ا 

المتعررددر يمكررن تقررديم محترروي المررادر 

التعليميررة للمررتعلم علرري هياررة برنررام  

تعليمررري يمكرررن التعبيرررر فيررر  عرررن أي 

معلومة من أجا تحقير  الفاعليرة فري 

 والتعليم. عملية التدريس

والرسرروم المتحركررة هرري أحررد 

عناصررر الوسررا ا المتعررددر  ُوتعرررف 

الرسرروم المتحركررة بانلررا عبررارر عررن 

تعاقر   يلرت فري من الصور سلسلة

العرررين الب ررررية د  لدرجرررة أ  سرررري 

تري هذه الحركرة والنتيجرة واضرحة  

  المرواد التعليميرة عادر فري وتستخدم

 الحصول  :أغراض هي ل الثة

 

 تبرررراه  تنميررررة ادتجرررراه ادن علررررى

 & Bradley)والممارسررررة  

Others  2004  P.49). 

  ترراتي مررن animateكلمررة  

  وهرري فعررا فرري animareكلمررة  

اللغة الالتينيرة  وتعنري  خلر  الحيرار 

أو اإلحيررررررراش   ومرررررررن ثرررررررم تعنررررررري 

Animation  فرررن دل الحيرررار فررري 

الموضرروعات السرراكنة   ويمكررن مررن 

هيكلرة خالل الرسوم المتحركة إعرادر 

حقيقة واقر  حيرث تجعرا الرسرومات  

والصلصال  والردمى  أو أشركال علرى 

شاشة الكمبيوتر تبدو وكانلا حقيقيرة 

حترررى يُعتقرررد أنلرررم علرررى قيرررد الحيرررار 

(Wright  2005  p1.) 

ومررررررررن مميررررررررزات الرسرررررررروم 

الترري ت يررر  Animationالمتحركررة 

ادهتمررام بلررا ممررا يتفلرر  اسررتخداملا 

 &Young)فرري العمليررة التعليميررة 

Choo  2005  P. 326): 

جرررررذل ادنتبررررراه: فررررر   للرسررررروم  .1

المتحركرررررة فعاليرررررة فررررري جرررررذل 

 ادنتباه. 

بنررراش الخريفرررة الذهنيرررة: هنررراك  .2

بعررا الفررالل الررذين د يفلمررو  

المفلررروم المجررررد  لكرررن الرسررروم 

المتحركررة تصرررور بسرررلولة هرررذه 

المفراهيم فيكررو  الفرالل قررادرو  

علرررري بنرررراش خرررررا فلم الذهنيررررة 

 الخاصة.

الخفررررروات الصرررررغيرر:  عررررررض .3

تسررلا الرسرروم المتحركررة الررتعلم 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمىالجمعية المصرية للكمبيوتر التعلــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (123) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2012للعام  األولسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. المجلة العلمية السنوية للجمعية المجلد 

عنرردما يعرررض بواسررفة خفرروات 

صررغيرر بالنسرربة للعمليررات التررري 

يصررررع  فلملررررا عنررررد اسررررتخدام 

 رسومات ثابتة.

سررلولة التنفيررذ: تسررلا الرسرروم  .4

المتحركرررة تنفيرررذ حركرررة الملرررام 

الترري يصررع  فلملررا  علرري سرربيا 

الم رررال صرررورر متحركرررة ت لرررر 

رات  لريس فقر  كيفية قيادر السيا

تمكن المستخدم مرن فلرم الملمرة 

ولكنلرررا تتررريأ للرررم أي رررا قيرررادر 

 السيارر.

سررلولة تصررور الملررارات: يمكررن  .5

للرسروم المتحركررة تسررليا تنميررة 

الملرررارات  وتصرررور أف رررا عرررن 

طريرررررررر  اسررررررررتخدام الرسرررررررروم 

المتحركررة لتوضرريأ فلررم أوضررأ 

حيرررررث يمكرررررن للفرررررالل تصرررررور 

العمليررررررررات الكيميا يررررررررة علرررررررري 

ز رري  أي ررا تم يررا المسررتوي الج

بعررا المررواد الصررغيرر الجزيايررة 

الترررري د يمكررررن أ  ين ررررر إليلررررا 

 بالعين المجردر.

ادقتصرررررررادية: تقررررررردم الرسررررررروم  .6

المتحركرررررة ميرررررزر كبرررررري عرررررن 

الممارسرة الفعليرة مر الي فري حالررة 

معدات غيرر متروفرر أو مكلفرة أو 

محفوفررررة بالمخرررراطر أو م رررريعة 

 للوقت.

 المتحركررة الرسرروم كمررا أ 

 فيلرا لمرا الففا قل  إلى يبةتعتبر قر

 هرو جامرد مرا لكرا وتحرير  خيال من

 تقرديم خالللا من يمكننا فبلذا وثابت

للففرا  فنقردم  بالنسربة قريم هرو ما كا

هللا   عبرد الرسروم المتحركرة )عليرا 

 (:224  ص 2004

 مبسرفة بصورر الدينية المفاهيم -1

 غرر  قلبر  يمكننرا إلرى محببرة

 يم وتعل الففا في الدينية القيمة

 د بصرورر الديانرة مرا فري أهرم

 .الحيار مدى الففا ينساها

 مرن فريمكن التعليميرة الناحيرة -2

 أ  المتحركرة الرسروم فيلم خالل

 .الحروف األبجدية األطفال نعلم

 لألطفرال والقريم األخرال  تعلرم -3

 قروى تواز  تجاه خاصة ن رات

فلررم  العررالم فرري وال ررر الخيررر

 ألنفسرلم يحققروا لكري يسرمعو 

 إلي  يتوقو  الذي األمنب ال عور

ا.  دا مي

 ننسري د فنحن الترفيلي الجان  -4

 ت راهيلا د التي األطفال ضحكة

 الرسوم ي اهد فيلم وهو ضحكة

 المتحركة.

 الففرا احتياجرات بعرا تلبري -5

 عديردر غرا ز ل  وت ب  النفسية

 حر  ادسرتفال   غريرزر :م را

 يروم كرا فري يستك را فتجعلر 

 المنافسررة وغريررزر جديررداي 

 للنجاح فتجعل  يفمأ سابقةوالم

 .للفوز ويسعى

وهناك العديد من الدراسرات التري 

أثبتررت فعاليررة الرسرروم المتحركررة فرري 

عمليترري التعلرريم والررتعلم م ررا دراسررة 

(  2006األميرررررررر عبرررررررد الع ررررررريم )

(  2008ودراسررررة عمرررررو جعفررررر )

  K. Dalacosta( 2008ودراسة )

 Rabab 2008)ودراسررررررررة )



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمىالجمعية المصرية للكمبيوتر التعلــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (124) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2012للعام  األولسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. المجلة العلمية السنوية للجمعية المجلد 

Mohamedحيث أيلررت النترا     

مرررررردي أهميررررررة اسررررررتخدام الرسرررررروم 

المتحركة في عمليتي التعليم والتعلم  

ومرردي تاثيرهررا الواضررأ علرري الففررا 

وذلررر  ب مكانيرررة إكسرررابلا لررر  بعرررا 

الملررارات م رررا الملررارات الرياضرررية 

)الكاراتيررررر  والجمبررررراز(  وملرررررارات 

النفررر   وتنميرررة المعرفرررة مرررن فلرررم 

 واستيعال  والقيم األخالقية.

 فري كبير أثر ةالمتحرك وللرسوم

 أهرم مرن باعتبارهرا الففرا  شخصية

 تنقررا الترري المن مررة العناصررر

 بصرورر والقيم والمفاهيم المعلومات

ي  وقصصية  متسلسلة  با  األفالم علما

 كا  كلما قصيرر كانت كلما المتحركة

ت ررير  حيرث وأقروى  اشرد تاثيرهرا

 كرا برين مرن أ  العلميرة الدراسرات

 تحاد خمس هناك طفا آدف ع رر

 شخصريات يقومرو  برتقمص ألطفرال

 ي رراهدون  )مررامو  ومررا الكرتررو 

دودت  سررررعيد  المررررومني  عرررردنا 

 (.651  ص 2011ال لول  

وذلررررررر  أل  أفرررررررالم الرسررررررروم 

 الففرا خيرال إلرى المتحركرة تتوجر 

 لأللرروا  والحركررة حبرر  وتررداع 

ي  ل  فلي المده ة  والمفارقات  عالما

ي   را عررة آفررا  فرري يجعلرر  سررحريا

 الرسرروم المتحركررة نوممتعررة  ومرر

 ديزنري والرت "رسروم شرلرر األك رر

واإلنجراز  التفرو  علرى تركرز التري"

الرذي يرتخلص " سروبرما "ورسروم 

ي   ادعتماد يجري وعلي  ال ر من دا ما

 تؤدى قد التي لحا الم كلة باستمرار

 الرسروم مرن نمروذ  وهنراك لكارثرة 

 م ررا لألطفررال المحببررة المتحركررة

 "أو رال لي "وجيري توم"مسلسا 

 يقردم وسرواهما" بيكرر وود وودي

 الرذكاش ال رر بف را انتصرار قيمرة

را فالبفرا الردم  وخفة  فري فرردى دا مي

 عبرد المتحركة )عليرا  الرسوم أفالم

 (.223  ص 2004الحولي   هللا

وتري الباح ة أ  عنرد األطفرال 

تنحصررررر األهميررررة التعليميررررة ألفررررالم 

الرسرررروم المتحركررررة فرررري ال خصررررية 

الفيلم  وذلر  كمرا أكرد  الكرتونية بفلة

جو  كوراموتو  جراري لير   دانييرا 

( أ  صررررناعة أفررررالم 2002جررررراي )

الرسررروم المتحركررررة تعنرررري من ومررررة 

متكاملررة مررن ال خصرريات الرسررومية 

التررري ت رررعر وتفكرررر وتتفاعرررا وللرررا 

ردود أفعال والتي سوف تنقا بدورها 

هررررذه الم رررراعر واألفكررررار واألفعررررال 

وردود األفعررررررررال للم رررررررراهدين )ص 

15.) 

فتعتبرررررر ال خصرررررية فررررري أفرررررالم      

الرسوم المتحركرة مردخالي إلري الفكررر 

الترري يحمللررا فرريلم الرسرروم المتحركررة 

حيرررث تتفاعرررا مررر  الففرررا لتنقرررا لررر  

الرسررررالة المت ررررمنة داخررررا الفرررريلم  

فال خصررررررية فرررررري أفررررررالم الرسرررررروم 

المتحركررة للررا ترراثيراي كبيررراي علرري كررا 

ي برتقمص  طفرا  فيقروم األطفرال غالبرا

ي راهدون    ومرا الكرترو  اتشخصري

ويختلررررا اهتمرررراملم بفرررريلم الرسرررروم 

المتحركررة برراختالف شخصررية الفرريلم  

ي  فمرررررررررر الي يبرررررررررردو األودد اهتمامررررررررررا

بال خصرررريات الترررري تحمررررا جنسررررلم 
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ي بالنسبة للبنرات  والعكس صحيأ أي ا

 (.2001)ناصر أحمد حامد  

وال خصية ليست في الحقيقية 

مبرررردأ حقيقرررري مررررن مبرررراد  الرسرررروم 

كة ولكنلرا ت رير إلري التفبير  المتحر

الصرررحيأ للمبررراد  األخررررى  وتحررردد 

ال خصرررية نجررراح عمليرررة التحريررر   

فتصرربأ ال خصررية حيررة فعررالي وتتبرر  

قواعررد تكرروين ال خصررية وترردخا فرري 

األحرررررداث  فال خصرررررية الواحررررردر د 

يمكن أ  تتصرف بنفس التصرف في 

حالتين مختلفتين  لذل  دبد أ  تكرو  

ر ولكرن فرري ال خصرية متميرزر وفريررد

نفررررس الوقررررت مالوفررررة للم رررراهدين 

 (.2001)ناصر أحمد حامد  

كمررا أكرردت العديررد مررن الدراسررات      

التررراثير اديجرررابي ل خصررريات أفرررالم 

الرسررررروم المتحركرررررة وأ  دخرررررتالف 

أنمررراط ال خصرررية فررري فررريلم الرسررروم 

ي حيررث أكرردت  المتحركررة ترراثيراي واضررحا

نتا   دراسة نجالش السيد عبد الحكيم 

أ  تقررررررررررررديم البرنررررررررررررام   (2001)

القصصي ذو ال خصيات الب ررية أو 

ذو ال خصرررريات الحيوانيررررة ألطفرررررال 

الروضررة لرر  ترراثير إيجررابي فرري تنميررة 

بعررا القرريم األخالقيررة لررديلم  وكررا  

التاثير األكبر للبرنام  القصصري ذي 

ال خصرريات الب رررية )نجررالش السرريد 

 (.2001عبد الحكيم  

  Teresaأي ا أكدت دراسرة 

Eugenia (1995)  أ  ألدوار

الجنسررررين فرررري شخصرررريات الرسرررروم 

المتحركة أهمية كبيرر  حيث أشرارت 

نتا   الدراسة إلي اختالفات ملحوية 

بين ال خصريات مرن الرذكور واإلنراث 

من حيث األهمية والتصوير  ف   كرالي 

مررن ال خصرريات الذكوريررة والنسررا ية 

قررد صررورت ب رركا مبسرر  ولكررن عنررد 

 مقارنررررررررة ال خصرررررررريات النسررررررررا ية

بال خصرررريات الذكوريررررة ف ننررررا نجررررد 

ال خصررريات الذكوريرررة أك رررر برررروزاي 

وأك ررر تكراريررة وم رراركة تقريبررا فرري 

كرررا السرررلوكيات المرغرررول اإلشرررارر 

إليلررررا وحدي رررر  يكررررو  أك ررررر ددلررررة 

(Teresa& Eugenia  1995). 

ولمررا لل خصررية الكرتونيررة مررن       

أهمية في أفالم الرسوم المتحركة فقد 

الدراسررررات إلرررري  هرررردفت العديررررد مررررن

ضررررورر تفررروير شخصررريات تكسررر  

األطفررررررررررال القرررررررررريم والمعلومررررررررررات 

والملارات  فقد هدفت دراسرة شرحت  

( إلررري التاكيرررد علررري 2009حسرررنى )

تصرررررميم شخصرررررية عربيرررررة ألفرررررالم 

الرسرررررررررررروم المتحركررررررررررررة حيررررررررررررث 

شخصرررررية  تصرررررميم الباحرررررث اقتررررررح

 عربية متحركة من خالل:

أ  تكررو  تلرر  ال خصررية مبتكرررر  .1

ور العربيرررة ومسرررتمدر مرررن الجرررذ

ومحببة إلري الففرا وغيرر منفررر 

 وتكو  ل  الم ا والقدور.

ادهتمام بمحاكرار القريم والسرلوك  .2

 والخيال.

ي  .3 مواكبرررة الحيرررار العصررررية علميرررا

ي  ي وسياسرريا ي واقتصرراديا واجتماعيررا

 أي تنتمي إلي الواق .

أ  تكرررو  قرررادرر علررري ادبتكرررار  .4

 وت ج  الخيال واإلبدا .



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمىالجمعية المصرية للكمبيوتر التعلــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (126) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2012للعام  األولسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. المجلة العلمية السنوية للجمعية المجلد 

دبيررررة تصررررلأ لكافررررة األعمررررال األ .5

والفنيررررة والدراميررررة لكرررري تلبررررى 

للففرررررررا حاجاتررررررر  ادجتماعيرررررررة 

 والنفسية.

ي هررررردفت دراسرررررة عبرررررد  أي رررررا

( إلرري تفرروير 2009الرررحمن سررالم )

ال خصرررررريات فرررررري برررررررام  ألعررررررال 

 المحاكار الكمبيوترية التعليمية ثالثية

األبعرراد  ووضرر  إسررتراتيجية عربيررة 

إلنتررررررا  ال خصررررررية فرررررري األلعررررررال 

نتا   الدراسة التعليمية  وقد أيلرت 

أ  نمرررر  اختيررررار ال خصررررية يعتبررررر 

أنسرر  األنمرراط فرري أنمرراط شخصرريات 

برمجيات ألعال المحاكار الكمبيوترية 

التعليميررة ثالثيررة األبعرراد  ويعررود ذلرر  

للحريررة الترري تعتبررر مررن أهررم سررمات 

 اللع .

وترررررررري الباح رررررررة ضررررررررورر 

استخدام أفالم الرسروم المتحركرة فري 

ابي عنررد تنميررة القرريم والسررلوك اديجرر

الففررررا  فرررريمكن لجميرررر  التربررررويين 

والملتمرررررررين بالعمليرررررررة التعليميرررررررة 

اسرررتغالل هرررذه النقفرررة حيرررث يمكننرررا 

تجسرريد السررلوكيات المن ررود إكسررابلا 

للففررررا فرررري فرررريلم رسرررروم متحركررررة 

ب خصررررية كرتونيررررة محبوبررررة لرررردي 

األطفال  وذل  لما للرسروم المتحركرة 

من أهمية في ت روي  وجرذل وإثرارر 

ا ويتعرررايع مررر  فررريلم الففرررا  يتفاعررر

الرسوم المتحركة وفي أغل  األحوال 

يرررررتقمص الففرررررا شخصرررررية الفررررريلم 

 فيقلدها ويتقمص دورها.

حيرررث أ  هرررذه األفرررالم تسررراهم 

فررـي ت رركيا قرريم األطفررال وتن ررراتلم 

ادجتماعية وتكسبلم مفاهيم وعادات 

تؤثر على شخصياتلم فيما بعـد  كمرا 

ت لر مميزات الرسوم المتحركرة فري 

تقرردم مجموعررة مررن القرريم الترري أنلررا 

ت لررر مررـن خررـالل األفررالم الترري تقرردم 

لألطفال بصورر سرللة ومبسرفة عرن 

طريرر  مجموعررة مررن القصررص الترري 

تتكلم عن ال جاعة والصد  واألمانة 

والخيرررر والعفرررا  والتعررراو  داخرررا 

األسرررر والمدرسررة حيررث تقرردم للففررا 

الفكرر بسلولة ويسر وتساعده علرى 

يجابيرـة والبعرـد إكسال السرلوكيات اد

عررررـن السررررـلوكيات السررررلبية )سررررارر 

 (.2008ميالد  

فقرررررد أثبتررررررت دراسرررررة هرررررردى 

( أثررررررر الرسرررررروم 2007الغفرررررريص )

المتحركة على القيم العقدية لألطفال  

فقررد هرردفت الدراسررة إلرري دراسررة مررا 

تحققررررر  الرسررررروم المتحركرررررة هرررررذه 

  الوسررررريلة التربويرررررة لررررردى الففرررررا

 فاهتمت بدراسرة القريم التري غرسرتلا

هررذه الوسرريلة ومرراذا عررززت فرري هررذا 

وذل  لمرا للرسروم المتحركرة   الجان 

من تاثير فري توجير  سرلوك األطفرال  

وقررررد أيلرررررت نتررررا   الدراسررررة دور 

الرسررروم المتحركرررة فررري بنررراش  خيرررال 

الففا  الذي يقوده لتبني قناعات فري 

غايرررة الخفرررورر علرررى نفسرررية الففرررا 

 وعقليت .

كما هدفت دراسرة نررمين زيرن 

( إلري التعررف علري 2003دين )العاب

القيم التي تعكسلا الرسروم المتحركرة 

علررري األطفرررال ومررردي تاثيرهرررا علررري 

شخصية الففا  وكا  مرن أهرم نترا   
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الدراسرررررررة التاكيرررررررد علررررررري أهميرررررررة 

الم مو  الذي يحتوي  فريلم الرسروم 

المتحركة للففا لما ل  من تاثير كبير 

فرررري ت رررركيا عقليررررة الففررررا وقيمرررر  

 ومعتقدات .

ك فررر  عنررد تعلرريم الففررا فلنررا

معني من معاني الخير بفري  مباشر 

علررري شررركا أوامرررر ونرررواهي  وبرررين 

تعليمررررر  ذات المعنررررري عرررررن طريررررر  

القصرررررررص الدينيرررررررة أو التاريخيرررررررة 

المقرررروشر أو المسرررموعة.ثم إنررر  إذا 

أخذت القصص المكتوبة أو المسرجلة 

وصرريغت علرري شرركا رسرروم متحركررة 

تتناس  ونفسية الففا وميروللم كرا  

لا صدي متميزا في تحقي  األهرداف ل

األخالقيررة الررذي يحررددها المربرري  إ  

أفرررررالم الرسررررروم المتحركرررررة تمتررررراز 

بالحيويررة والحركررة وتررداخا األلرروا  

واإلثررارر والتحرررر مررن سررلفة الواقرر  

وهررري ذات الخصرررا ص التررري يرغررر  

األطفرررررال فيلرررررا وينجرررررذبو  إليلرررررا  

وبالتالي ف   تمرير قيم أخالقيرة عبرر 

م يلقرري مررن النجرراح مررا د تلرر  األفررال

يلقررررري فررررري غيرهرررررا مرررررن الوسرررررا ا 

 (.5  ص 2004)قويدري األخ ر  

ي نسرررربة  ولعلنررررا نالحرررر  جميعررررا

األطفرررال الرررذين ي اهرررـدو  الرسررروم 

 %100المتحركررة تصررا إلررى نسرربة 

فيمررا لررم نالحرر  غيررال رغبررة أي مررن 

ي فري م رراهدر  األطفرال األصرحاش عقليررا

ي أ  نسررربة  الرسررروم المتحركرررة  أي رررا

ي كبيررر ر مررن األطفررال يلتمررو  اهتمامررا

كبيررررراي لمررررا ي رررراهدوه مررررن أفررررالم و 

يتحدثو  بصفة دا مة م  غيرهم عن 

شخصرريات الرسرروم المتحركررة  فلررا 

هنررراك طفرررا د يعررررف تررروم وجيرررري  

وهنرررا تت رررأ أهميرررة أفرررالم الرسررروم 

المتحركة وشخصياتلا حيرث تسرتح  

البحررث والدراسررة للتوصررا إلرري أفررالم 

نبتعررد فيلررا رسرروم متحركررة تعليميررة 

عن سرلبيات أفرالم الرسروم المتحركرة 

األجنبيررررة  وتت ررررمن ايجابيررررات ذات 

فا ررردر للففرررا والمجتمررر   وكرررا ذلررر  

بمواصفات يختارها الففا لكري يرتعلم 

أسرررررر  وأف رررررا ومرررررن هنرررررا نبررررر  

 اإلحسا  بم كلة البحث.

 م كلة البحث:

ومن هنا تحددت طبيعة الم كلة في 

 التعرف علي: 

مرررراط مرررردي أثررررر اخررررتالف أن 

شخصررريات أفرررالم الرسررروم المتحركرررة 

الكرتونية في تنمية السلوك اإليجرابي 

 لدي األطفال .

 وتت من الم كلة التساؤدت التالية:

مررررررا أنسرررررر  نمرررررر  مررررررن أنمرررررراط  -1

ال خصررريات الكرتونيرررة )ب ررررية  

حيوانيررة  خياليررة( بررافالم الرسرروم 

المتحركة ثالثية األبعاد التي يمكرن 

جرابي من خالللا تنمية السلوك ادي

 لدي األطفال؟

مرا هري ال خصرية الكرتونيرة الترري  -2

يف ررللا الففررا مررن أفررالم الرسرروم 

المتحركة ثالثية األبعاد المعروضة 

 علي ؟

مرررا هرررو السرررلوك اديجرررابي الرررذي  -3

اكتسررررب  الففررررا مررررن خررررالل هررررذه 

ال خصررية المف ررلة لرر  فرري أفررالم 

 الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد؟
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 أهداف البحث: 

 حالي إلي:قد هدف البحث ال

تحديررررد أنسرررر  نمرررر  مررررن أنمرررراط  .1

ال خصررريات الكرتونيرررة )ب ررررية  

حيوانيررة  خياليررة( بررافالم الرسرروم 

المتحركرررررة والتررررري ترررررؤثر علررررري 

األطفررررررال فرررررري اكتسررررررال بعررررررا 

 السلوكيات اديجابية.

تنميررة بعررا السررلوكيات اديجابيررة  .2

عنررد األطفررال بواسررفة شخصرريات 

أفرررالم الرسررروم المتحركرررة ثالثيرررة 

 األبعاد.

يد مدي أثر اختالف ال خصرية تحد .3

برررافالم الرسررروم المتحركرررة ثالثيرررة 

األبعاد في تنمية السرلوك اديجرابي 

 عند األطفال.

 أهمية البحث:

 تتم ا أهمية البحث الحالي في:

تعررود أهميررة البحررث إلرري الفا رردر  .1

المرجررور العا رردر علرري المجتمرر  

مرررررن إكسرررررال األطفرررررال بعرررررا 

 السلوكيات اديجابية.

سرررررر  أنمرررررراط التوصررررررا إلرررررري أن .2

ل خصررررررريات أفرررررررالم الرسررررررروم 

المتحركة التري ترنجأ فري التراثير 

علررري األطفرررال وإكسرررابلم بعرررا 

 السلوكيات اديجابية.

توجي  ن ر القا مين علي العملية  .3

التعليمية بمرحلة رياض األطفرال 

والمرحلررة ادبتدا يررة إلرري تصررميم 

وإنتررررا  أفررررالم رسرررروم متحركررررة 

ب خصررريات يميرررا األطفرررال إلررري 

لررررا واسررررتخداملا فرررري الررررتعلم من

العملية التعليمية لتنمية التحصيا 

 واألداش الملاري لدي األطفال.

 حدود البحث:

اقتصر البحث علي مجموعة مرن  .1

 سنوات. 10: 6األطفال من سن 

اقتصر البحث علي مجموعة مرن  .2

أفرررالم الرسررروم المتحركرررة ثالثيرررة 

األبعررراد التعليميرررة العربيرررة التررري 

ة ت منت سلوكيات ايجابيرة هادفر

مررررن بعررررا القنرررروات الف ررررا ية 

 العربية.

اقتصررر البحررث علرري ثالثررة أنمرراط  .3

مررررن شخصرررريات أفررررالم الرسرررروم 

المتحركة ثالثية األبعاد التعليميرة 

 )ب رية  حيوانية  خيالية(.

 أدوات البحث:

مجموعررررة مررررن أفررررالم الرسرررروم  .1

المتحركررة ثالثيررة األبعرراد بانمرراط 

شخصرررررريات كرتونيررررررة مختلفررررررة 

يررررررة( )ب رررررررية  حيوانيررررررة  خيال

تت من مجموعة من السرلوكيات 

 اديجابية.

إسررتبانة مفتوحررة ت ررمنت أسررالة  .2

محررددر لمناق ررة األطفررال ل جابررة 

 علي تساؤدت البحث.

 المحتوي: ت رمنت تحليا بفاقة .3

)اسرررم فررريلم الرسررروم المتحركرررة  

 -نمررررررر  ال خصررررررريات برررررررالفيلم 

أسرماش  -ب رية  حيوانية  خيالية

ال خصرريات الكرتونيررة  السررلوك 

 ابي بالفيلم(.اديج
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 منل  البحث:

ا التحليلري: لوصر الوصفي المنل  -

وتحليرررا الدراسرررات السرررابقة وإعرررداد 

اإلطررررار الن ررررري الخرررراص بمحرررراور 

البحررررث  وتحليررررا المحترررروي ألفررررالم 

 .الرسوم المتحركة

 إجراشات البحث:

مراجعرررررة الدراسرررررات والبحررررروث  -1

السرررابقة ذات الصررررلة بموضررررو  

البحرررث الحرررالي لصرررياغة مقدمرررة 

 حث.الب

اختيررار أفررالم الرسرروم المتحركررة  -2

التعليميرررة ثالثيررررة األبعرررراد وهرررري 

أفررررررالم عربيررررررة تحمررررررا بعررررررا 

السلوكيات اديجابية وتختلا بلا 

أنمررررراط ال خصررررريات )ب ررررررية  

حيوانيرررررة  خياليرررررة(  وتختلرررررا 

ال خصرررية الكرتونيرررة مرررن فررريلم 

 آلخر.

إعررداد إسررتبانة مفتوحررة ت ررمنت  -3

أسررالة محررددر لمناق ررة األطفررال 

علررري تسررراؤدت البحرررث  ل جابرررة

 الحوار فقرات وذل  بالتعاما م 

  فيلم لكا

المحترروي:  تحليررا إعررداد بفاقررة -4

ت رررمنت مجموعرررة مرررن األسرررالة 

حررررررول )اسررررررم فرررررريلم الرسرررررروم 

المتحركررررة  فكرررررر الفرررريلم  نمرررر  

ال خصررررريات برررررالفيلم )ب ررررررية  

حيوانيرررررررة  خياليرررررررة(  أسرررررررماش 

ال خصرريات الكرتونيررة  السررلوك 

  لتحليررا اديجررابي بررالفيلم(  وذلرر

محتوي األفالم حترى يسرلا علري 

الباح ة مناق ة األطفال واإلجابرة 

 علي تساؤدت البحث.

 لكا الحوار فقرات م  التعاما تم -5

وتحليلرا للتعررف علري نمر   فريلم

ال خصية الكرتونية بفلة الفيلم  

 السررلوك اديجررابي واسررتنباط

السررلوك  رصررد بلررا: ويقصررد

حرروار  فرري الموجررود اديجررابي

)األمانررة  احترررام  م ررا الفرريلم

 اآلخرين  مساعدر اآلخرين(.

 الباح رة تاكردت :التحليرا صرد  -6

 بفاقرة بعرض التحليا صد  من

 علرى مجموعرة المحتروي تحليرا

 أبردوا وقرد المتخصصرين  مرن

 بعرين أخرذت التري مالح راتلم

 .ادعتبار

 ثبرات مرن للتاكرد التحليرا: ثبرات  -7

 بالتحليرا  الباح رة قامرت التحليا

را   خررأ باحرث وقرام بالتحليرا أي ي

 .علية أتف  ما تفريغ وتم

 مرن لكرا التحليرا عمليرة تمت قد -8

 األفالم علي النحو التالي:

 أفرالم بم راهدر الباح رة قامرت 

 وتعباررة المتحركررة الرسرروم

 فيلم لكا المحتوي تحليا بفاقة

 .حدي على

  محتروي بتحليا الباح ة قامت 

 فيلم. كا

 بتحليرا آخرر باحرث قررام ثرم 

 م.فيل كا محتوي

 كرال مرن ادتفرا  نقراط رصردت 

 ورود مرات عد وتم التحليلين 

مجمررو   وحسررال قيمررة  كررا
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 النسربة حسرال ثرم التكررارات 

 .قيمة كا لتكرارات الماوية

عرررض أفررالم الرسرروم المتحركررة  -9

التعليميرررة ثالثيرررة األبعررراد بانمررراط 

ال خصرررررريات المختلفررررررة علرررررري 

 األطفال.

مناق ررة األطفررال وفقررا ل سررتبانة  -10

ي ل جابررة  المفتوحررة المعرردر مسرربقا

علرررري تسرررراؤدت البحررررث وهرررري 

التعررررف علررري أف رررا نمررر  مرررن 

أنمرررراط ال خصرررريات الكرتونيررررة  

والتوصررررررررا إلرررررررري ال خصررررررررية 

الكرتونيرررة التررري يف رررللا الففرررا 

 عن ال خصيات األخرى  ولرصد

 التررري السرررلوكيات اديجابيرررة

 أفرالم فري كرا فريلم مرن ت رمنت

 الرسوم المتحركة التعليمية. 

 لبحث:مصفلحات ا

: وهرررررري يررررررةال خصرررررريات الكرتون -

ال خصررية الترري تتحرردث برردل المؤلررا 

فرررري األفررررالم التعليميررررة فتعمررررا هررررذه 

ال خصررررررية بم ابررررررة أدار لتوصرررررريا 

األفكار والمعلومرات لألطفرال )سرلوى 

 (.2000أبو العال   

وتعرررررف الباح ررررة ال خصررررية 

ي  فري هررذا البحرث بانلرا عنصررر  إجرا يرا

هررررام مررررن عناصررررر أفررررالم الرسرررروم 

تحركة الذي لر  تراثير خراص علري الم

األطفرررال  وفرررري هررررذا البحررررث قرررردمت 

الباح ررة ثالثررة أنمرراط مررن ال خصرريات 

المختلفة )ب ررية  حيوانيرة  خياليرة( 

مررررن خررررالل أفررررالم رسرررروم متحركررررة 

للتحقرر  مررن أثررر هررذا ادخررتالف علرري 

السرررلوك اديجرررابي لألطفرررال  فسررروف 

تقرررررروم هررررررذه ال خصرررررريات برررررربعا 

اد تنميتلررا السررلوكيات اديجابيررة المررر

 عند األطفال.

:  هرررري أفررررالم الرسرررروم المتحركررررة -

عبررررارر عررررن تتابعررررات مررررن الرسرررروم 

الخفيرررررة المسلسرررررلة التررررري تعررررررض 

بسرعة معينة وفي تتاب  بحيرث تبردو 

هذه اإلطارات عند عرضلا متحركة  

 (.26  ص 2008)أكرم فتحي  

وتعرررف الباح ررة أفررالم الرسرروم 

ي  فررري هرررذا البحرررث  المتحركرررة إجرا يرررا

ا سلسلة سريعة من صور ثالثيرة بانل

األبعررراد متحركرررة مقدمرررة مرررن خرررالل 

قصررص لرربعا السررلوكيات اإليجابيررة 

تقرررررروم بلررررررا أنمرررررراط مختلفررررررة مررررررن 

ال خصريات )أبفرال القصرة( ليكتسرر  

 منلا األطفال تل  السلوكيات.

تعرفر  الباح رة :  والسلوك اديجابي -

إجرا يرراُ فرري هررذا البحررث بانرر  تصرررف 

دأ مرن طريقرة ايجابي مر  اآلخررين يبر

تفكيررر الففررا  وهررو تصرررف صرراد  

ي مررررن احترررررام الررررذات  يترررررك انفباعررررا

واآلخررررين  ويسررراوي برررين رغباتررر  

ورغبرررات اآلخررررين ممرررا يكسرررب  ثقرررة 

اآلخرررررين م ررررا )األمانررررة  الصررررد   

 التعاو   مساعدر اآلخرين(.

  :اإلحصا ي األسلول

 من الوصفية اإلحصاشات استخدام تم

 .ماوية ونس  تكرارات

   البحث ومناق تلا:نتا 

 مرا علرى للبحرث األول السرؤال نرص

 :يلي

مرررررا أنسررررر  نمررررر  مرررررن أنمررررراط  -1

رتونيررررة )ب رررررية  ال خصرررريات الك
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برررافالم الرسررروم حيوانيرررة  خياليرررة( 

المتحركرة ثالثيررة األبعرراد الترري يمكررن 

مرن خالللررا تنميررة السررلوك اديجررابي 

 لدي األطفال؟

 بتوجي  الباح ة قامت علي  ول جابة

 لعينررة البحررث الترري وحمفترر سررؤال

 – 6طفا من سرن  ( 25 ) من تتكو 

يتعلرر  بمرردي تف رريللم  سررنوات 10

 أفرالم المختلفرة ل خصريات لألنمراط

المتحركة )ب رية  حيوانيرة   الرسوم

)مررراذا تف رررا ال خصررريات  -خياليرررة(

الب رية أم الحيوانيرة أم الخياليرة فري 

وكانررت  أفررالم الرسرروم المتحركررة؟(

 للرذا ماويرةال والنسر  التكررارات

 :التالي النحو على السؤال

 النسبة التكرار نم  ال خصية

 %48 12 ال خصية الب رية

 %20 5 ال خصية الحيوانية

 %32 8 ال خصية الخيالية

 %100 25 المجمو 

المتحركة  الرسوم المختلفة ألفالم نسبة تف يا أنماط ال خصيات(  1جدول )

 (التعليمية )ب رية  حيوانية  خيالية

 أعلرى أ  السراب  الجردول من نالح 

 تكرار كا  لرنم  ال خصرية الب ررية

  وهررررذا %44حيررررث بلغررررت النسرررربة 

يتف  مر  نترا   دراسرة نجرالش السريد 

( أ  تقررررررديم 2001عبررررررد الحكرررررريم )

البرنرررام  القصصررري ذو ال خصررريات 

الب رية أو ذو ال خصيات الحيوانيرة 

ألطفال الروضة لر  تراثير إيجرابي فري 

قرريم األخالقيررة لررديلم  تنميررة بعررا ال

وكررررررا  الترررررراثير األكبررررررر للبرنررررررام  

القصصرري ذي ال خصرريات الب رررية  

ثررررم كانررررت ال خصررررية الخياليررررة فرررري 

 %36المركز ال راني وبلغرت النسربة 

وأخيرررراي ال خصرررية الحيوانيرررة حيرررث 

فق   وهذا يعنري  %20بلغت النسبة 

أ  نمرر  ال خصررية الب رررية كررا  للررا 

 ررررم ادسررررتحواذ األكبررررر دهتمررررام مع

األطفررال وكررا  هررذا هررو اإلجابررة علرري 

 السؤال األول للذا البحث.

 والرذي ال راني بالسرؤال يتعلر  وفيمرا

  :يلي ما على ينص

ية الكرتونيرة التري ما هي ال خص -2

يف للا الففا من أفرالم الرسروم 

المتحركررررررررة ثالثيررررررررة األبعرررررررراد 

 المعروضة علي ؟

 قامرت علرري هرذا السرؤال ول جابرة

 أفرالم مرن فريلم (12بتحليا ) الباح ة

المتحركررة التعليميررة  مررنلم  الرسرروم

أربعرررة أفرررالم لكرررا نمررر  مرررن أنمررراط 

ال خصرررررريات الكرتونيررررررة  وقامررررررت 

الباح ررة بسرررد ال خصرريات المختلفررة 

الموجرررودر بلرررذه األفرررالم  ثرررم قامرررت 

لعينرة البحرث  مفتروح سرؤال بتوجير 

 6طفرا مرن سرن  25 من تتكو  التي



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمىالجمعية المصرية للكمبيوتر التعلــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (132) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2012للعام  األولسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. المجلة العلمية السنوية للجمعية المجلد 

سررنوات عررن ال خصررية الترري  10 –

لا الففررا مررن ال خصرريات الترري يف ررل

عرضررررت عليرررر  فرررري أفررررالم الرسرررروم 

مررا هرري أف ررا شخصررية (-المتحركررة

 -تحبلررا فرري األفررالم الترري شرراهدتلا؟(

 الماويرة والنسر  التكرارات أخذ وتم

علري هرذا السرؤال  النترا   وكانرت للا

 :علي النحو التالي

أنماط 

 الشخصية
 اسم الفيلم

اسم 

 الشخصية
 النسبة التكرار

ات الشخصي

 البشرية

 %12 3 أحمد القدم المكسورة

 %12 3 حسان جمال الصدق

 %4 1 وائل يوميات مشاكس

 %20 5 جحا جحا واالنترنت

الشخصيات 

 الخيالية

 %4 1 كاكاو الغابة الخضراء

 %8 2 موستي التزلج

 %4 1 روزي لين والدببة األربعة

 %4 1 ماتر فريق اإلنقاذ

الشخصيات 

 الحيوانية

 أرنوب رة التفاحشج
2 8% 

 %4 1 فرحان آداب األكل

 العصفورة الصغيرة
العصفورة 

 الصغيرة

2 8% 

 %12 3 الحمار جحا والحمار

 %100 25   المجموع

 (2جدول )

نسبة تف يا شخصية من ال خصيات المختلفة في أفالم الرسوم المتحركة 

 التعليمية

 أعلرى أ  السراب  الجردول من نالح 

لل خصرريات الب ررية كمررا  تكررار كرا 

ورد فرري إجابررة السررؤال األول للبحررث 

الحررررررالي  حيررررررث وصررررررلت النسرررررربة 

لل خصرريات الب رررية المف ررلة عنررد 

مررررن إجمررررالي  %48األطفررررال إلرررري 

ال خصررررررريات األخررررررررى ) خياليرررررررة 

وحيوانيررة( وكانررت أعلرري نسرربة مررن 

نصررررري  شخصرررررية  جحرررررا  وهررررري 

حيرث بلغرت النسرربة  شخصرية ب ررية

ري   وترررررر%20للررررررذه ال خصررررررية 

الباح ررررررة أ  السررررررب  فرررررري اختيررررررار 

شخصررية  جحررا  قررد يرجرر  إلرري أ  

شخصية جحا هري شخصرية كوميديرة 

م ررررحكة  فقررررد يميررررا األطفررررال إلرررري 

الجانرررر  الم ررررح  فرررري ال خصررررية 

الكرتونيررة ألفررالم الرسرروم المتحركررة 

 التعليمية.
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 والرذي ال الرث بالسرؤال يتعلر  وفيما

  :يلي ما على ينص

الرررذي ا هرررو السرررلوك اديجرررابي مررر -3

اكتسرررب  الففرررا مرررن خرررالل هرررذه 

ال خصية المف لة لر  فري أفرالم 

 الرسوم المتحركة التعليمية؟

 مرن فريلم (12) بتحليا الباح ة قامت

المتحركررة التعليميررة   الرسرروم أفررالم

وقامرررررت الباح رررررة بحصرررررر السرررررلوك 

اديجرررابي الموجرررودر بكرررا فررريلم مرررن 

 سررؤال األفررالم  ثررم قامررت بتوجيرر 

 ) من تتكو  تيلعينة البحث ال مفتوح

سرنوات  10 – 6طفا من سرن  ( 25

عرررن السرررلوك اديجرررابي الرررذي تعلمررر  

الففا من ال خصيات الكرتونية التي 

شراهدها فري أفرالم الرسروم المتحركررة 

مررا هرري الصررفات الجميلررة (-التعليميررة 

الترري كانررت موجررودر عنررد شخصرريات 

 التكرارات والنس  اخذ وتم -الفيلم؟(

 النحو على   النتا وكانت للا الماوية

 :التالي

 النسبة التكرار السلوك اديجابي اسم الفيلم أنماط ال خصية

ال خصيات 

 الب رية

 %100 25 األمانة القدم المكسورر

 %100 25 الصد  جمال الصد 

 يوميات م اكس
عدم ال ماتة في 

 اآلخرين

25 100% 

 جحا وادنترنت

عدم اإلف اش 

بالمعلومات ال خصية 

 رنتعلي ادنت

22 88% 

ال خصيات 

 الخيالية

 %40 10 التعاو  الغابة الخ راش

لين والدببة 

 األربعة

 %40 10 مساعدر األصدقاش

 التزل 
التعاو  لحا 

 الم كالت

10 40% 

 %60 15 مساعدر اآلخرين فري  اإلنقاذ

ال خصيات 

 الحيوانية

 %100 25 التعاو  شجرر التفاح

 %100 25 آدال األكا آدال األكا

العصفورر 

 الصغيرر

 %40 10 ادعتماد علي النفس

 جحا والحمار
الم ابرر وعدم 

 ادستسالم

20 80% 

 (3جدول )

نسبة استنباط األطفال للسلوك اديجابي من شخصيات أفالم الرسوم المتحركة 

 التعليمية
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 أعلرى أ  السراب  الجردول من نالح 

تكرررار لقرردرر األطفررال علرري اسررتنباط 

يجررابي مررن أفررالم الرسرروم السررلوك اد

المتحركرة التعليميرة كرا  لل خصرريات 

الب رررية حيررث أ  بلغررت نسرربة قرردرر 

األطفررررررال علرررررري اسررررررتنباط سررررررلوك 

 األمانرررررررة  مرررررررن فررررررريلم  القررررررردم 

  و بالم رررررررا %100المكسرررررررورر  

لسررلوك  الصررد   فرري فرريلم  جمررال 

   عررردم ال رررماتة %100الصرررد   

فررري اآلخررررين  فررري فررريلم  يوميرررات 

دم اإلف رراش    عرر%100م رراكس  

بالمعلومررررررررات ال خصرررررررررية علررررررررري 

ادنترنررررررررت  فرررررررري فرررررررريلم  جحررررررررا 

  وهررذا يتفرر  مرر  %88وادنترنررت  

النسررربة الرررواردر فررري إجابرررة السرررؤال 

األول وإجابررة السررؤال ال رراني للبحررث  

وتررري الباح ررة أ  السررب  يرجرر  إلرري 

أ  ال خصرريات الب رررية كانررت أك ررر 

األفالم محاكار للواق  فيستفي  الففا 

 نلا.التعلم م

م  مالح ة أ  هناك أفالم لم يسرتف  

بعرررررا األطفرررررال اسرررررتنباط السرررررلوك 

اديجابي التي يت من  الفيلم  وكانرت 

مع ملرررررا مرررررن أفرررررالم ال خصررررريات 

الحيوانيررة والخياليررة الترري كانررت أبعررد 

عن الواق   وتري الباح ة أ  السرب  

قد يرج  إلي أ  م ا هذه ال خصيات 

 في أفالم الرسروم المتحركرة يف رلو 

األطفررال م رراهدتلا للترفيرر  والمرررح 

ة الخيرال ولريس للرتعلم مرن فق  وتنمي

 خالللا.

 التوصيات:

 

علي ضوش النتا   التري توصرا إليلرا 

البحرررث الحرررالي توصررري الباح رررة بمرررا 

 يلي:

توصرررري الباح ررررة القررررا مين علرررري  .1

العمليرررررررة التعليميرررررررة بادهتمرررررررام 

بتصرررررميم وإنترررررا  أفرررررالم رسررررروم 

قرررديم متحركرررة تعليميرررة لألطفرررال لت

بعررا المنرراه  مررن خالللررا  ألنلررا 

أبررررز عناصرررر العمليرررة التربويرررة 

ومدخالتلا  فالبرد أ  ت رتما علري 

قررردر كبيرررر مرررن السرررلوك اديجرررابي 

والقرريم باإلضررافة إلرري دورهررا فرري 

 تنمية الملارات المختلفة.

توصرري الباح ررة بادهتمررام ب نتررا   .2

شخصرريات كرتونيرررة مصررررية مرررن 

نمرر  ال خصرريات الب رررية لتكررو  

فلررررة أفررررالم الرسرررروم المتحركررررة ب

التعليميررررة لكرررري تخرررردم األهررررداف 

 التربوية للعملية التعليمية.

توصرررري الباح ررررة أوليرررراش األمررررور  .3

بترشررريد أوقرررات م ررراهدر األطفرررال 

ألفرررالم الرسررروم المتحركرررة الغيرررر 

 أمرام تصرور العنرا هادفرة التري

 القرور مبلرر فتحرا ب ركا األطفرال

أ   العقررا  حيررث محررا الجسررمية

 األطفرال ت رد د عنراال م راهدر

 أنلررم إد تخرريفلم  بررا فحسرر 

 ثرم ومرن عليلرا تردريجييا يعترادو 

 بلررا ادسررتمتا  فرري ياخررذو 

 وتقليدها.

توصرررري الباح ررررة أوليرررراش األمررررور  .4

بانتقررراش أفرررالم الرسررروم المتحركرررة 

ي   ي إيجابيررا ي وسررلوكا الترري تحمررا قيمررا

فقدرتلا علي التاثير علري األطفرال 

 كبيرر.
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م بادهتمررام توصرري الباح ررة اإلعررال .5

بم ررمو  برررام  األطفررال وانتقرراش 

أفالم الرسوم المتحركرة التري تقردم 

كررا مررا هررو إيجررابي يفيررد األطفررال 

 علمياُ وثقافياُ وأخالقياُ.

   

 نماذ  من أفالم الرسوم المتحركة التعليمية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 فيلم لين والدببة األربعة فيلم فريق اإلنقاذ

 فيلم جحا والحمار فيلم شجرة التفاح

 فيلم جحا واالنترنت فيلم القدم المكسورة
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 المراج 

 أود المراج  العربية:

ة في (. الوسا   المتعددر التفاعلية: رؤية تعليمي2008)أكرم فتحي مصففي  .1

 .لكت التعليم عبر برمجيات الوسا   المتعددر التفاعلية. القاهرر: عالم ا

ام (. تاثير برنام  تعليمي مقترح باستخد2006األمير عبد الع يم محمد ) .2

 الرسوم المتحركة علي تعلم بعا الملارات بدر  التربية الرياضية لدي

غير  وراهرسالة دكتذ الحلقة األولي من التعليم األساسي بمدينة المنيا. تالمي

   جامعة المنيا: كلية التربية الرياضية.من ورر

(. فررن تصررميم الرسرروم 2002جررو  كوراموتررو  جرراري ليرر   دانييررا جررراي ) .3

المتحركررة باسررتخدام فررالج. )ترجمررة: تيرر  تررول لخرردمات التعريرر  والترجمررة 

 لي(. القاهرر: دار الفارو  للن ر والتوزي .شعبة علوم الحاس  اآل

ر القريم التعبيريرة والفنيرة المسرتمد (. توييرا2008سارر مريالد نخلرة عرازر ) .4

التربرروي والجمررالي لمالبررس  مررن أفررالم الرسرروم المتحركررة فرري إثررراش الجانررـ 

  جامعرررة المنوفيرررة: كليرررة ادقتصررراد رسرررالة ماجسرررتير غيرررر من رررورر  الففرررا

 المنزلي. 

(. تصرميم شخصريات الرسروم المتحركرة وآثرهرا 2009سرنى حسرين )شحت  ح .5

على تن اة الففا العربي. بحث علمي من ور. جامعة أم القرى: كلية التربية  

  /1676http://uqu.edu.sa/news/arمتاح علي: 

فررري بررررام  ألعرررال  (. تفررروير ال خصررريات2009عبرررد الررررحمن أحمرررد سرررالم ) .6

داش المحاكرررار الكمبيوتريرررة التعليميرررة ثالثيرررة األبعررراد وأثرهرررا علررري تنميرررة األ

  رسالة دكتوراه غيرر من روررالملاري لدي طالل شعبة معلم الحاس  اآللي. 

 جامعة حلوا : كلية التربية.

(.  فعاليررة اسررتخدام التعلرريم بمسرراعدر 2002عبررد اللفيررا بررن الصررفي الجررزار) .7

 ةمتعدد الوسا   في اكتسال بعرا مسرتويات تعلرم المفراهيم العلميرالكمبيوتر 

  105وف  نموذ   فراير  لتعلم المفاهيم. جامعة األزهر. مجلرة التربيرة    

 يناير.

ل (. اسرتخدام تقنيرة المعلومرات والحاسرو2002عبد هللا عبد العزيز الموسي ) .8

اض: العربري  الريرفي التعلريم األساسري )المرحلرة ادبتدا يرة( فري دول الخلري  

 مكت  التربية العربي لدول الخلي .

ة المتحركر الرسروم أفرالم فري المت رمنة (. القريم2004الحولي) هللا عبد عليا  .9

 فري التربيرة األول  التربروي المرؤتمر إلرى مقردم   بحرث"تحليليرة دراسرة"

اح . الجامعرة اإلسرالمية: كليرة التربيرة. نروفمبر  متر"العصر وتغيرات فلسفين

  علي:

http://uqu.edu.sa/news/ar/1676
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www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid

d&31956=  

(. ترراثير اسررتخدام الرسرروم المتحركررة علررى األداش 2008عمرررو محمررد جعفررر) .10

( سرنوات. 6-4سرن ) من  الملارى لبعا ملارات رياضة الكاراتي  للمبتد ين

 . جامعة المنوفية: كلية التربية الرياضية.رسالة دكتوراه غير من ورر

(. أطفالنا والرسوم المتحركرة...أو تروجس مرن غرزو 2005قويدري األخ ر ) .11

العقرررررررررررول الفريرررررررررررة. جامعرررررررررررة عمرررررررررررار ال لجررررررررررري  متررررررررررراح علررررررررررري: 

tp://www.4shared.com/office/vhWgu_hZ/___.htmlht 

 (. أثررر2011دودت  سررعيد نررزال ال ررلول ) المررومني  عرردنا  سررالم مررامو  .12

 التالميرذ اكتسرال في تدريس العلوم في علمية متحركة رسوم برام  استخدام

 دد. العر-27 دم ر . المجلرد جامعرة العلمية. بحرث من رور فري مجلرة للمفاهيم

 .ال الث والراب 

 راسرات عربيرة.د –. تكنولوجيرا التعلريم (2000) عبرد السرمي  محمرد مصففي .13

 القاهرر: مركز الكتال للن ر.

(. تصرررميم وتوييرررا ال خصررريات فررري الرسررروم 2001ناصرررر أحمرررد حامرررد ) .14

. رسرالة ماجسرتير غيرر من روررالمتتابعة لمجالت وقصص األطفال في مصر. 

 جامعة حلوا : كلية الفنو  التفبيقية.

ار (. التصررميم التعليمري للوسررا   المتعررددر. المنيررا: د2001د عزمرري )نبيرا جررا .15

 اللدى للن ر والتوزي .

 (. أثر شخصيات القصة في تنمية بعا القريم2001نجالش السيد عبد الحكيم ) .16

رسرررالة األخالقيرررة لررردي طفرررا الروضرررة مرررن خرررالل برنرررام  قصصررري مقتررررح. 

  ت والبحوث التربوية.. جامعة القاهرر: معلد الدراساماجستير غير من ورر

ي فر(. القيم التي تعكسلا الرسوم المتحركة 2003نرمين زين العابدين محمد ) .17

 . جامعةرسالة ماجستير غير من ورربرام  األطفال في التليفزيو  المصري. 

 عين شمس: معلد الدراسات العليا للففولة.

ية (. أثر الرسوم المتحركة على القيم العقد2007هدى محمد الغفيص ) .18

لألطفال  ورقة عما مقدمة للمؤتمر الدولي األول للتربية اإلعالمية المنعقد 

هـ. متاح 1428/  2/  14بمدينة الرياض  

علي:

http://www.childhood.gov.sa/vb/attachment.php?attach

&d207mentid= . 
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