
 

  

 
 

 كلية الرتبية للطفولة املبكرة
 إدارة البحوث والنشر العلمي )اجمللة العلمية(      

 =======  
 

 فاعلية املتحف االفرتاضي يف تنمية املفاهيم التارخيية  
 املبكرة   يف مرحلة الطفولة 

 
 
 

 إعــــــــداد 

 أ.د/ كرميان حممد بدير 
 ستاذ  ورئيس قسم رياض االطفالأ

 للدراسات العليا  كلية الشرق العربي
 المملكة العربية السعودية 

 
 
 
 

 

 م 2021يناير –السادس عشرالعدد 



جامعة اسيوط  – "الطفولة والتربية  فيدراسات  "مجلة   

 ___________________________________________________________ 

 

 م 2021يناير  –السادس عشرالعدد  2

 ملخص
الدراسات    قد أكدت المتاحف االفتراضية و   الدراسة الى التعرف على فاعليةهدفت  

قلة   إلى  باإلضافة  المدرسة،  قبل  ما  مرحلة  في  المتحفية  التربية  أهمية  على  السابقة 
المجا هذا  في  با الدراسات  التاريخية  لنسبل  المفاهيم  أن  كما  المدرسة.  قبل  ما  ألطفال  ة 

إنها ظهرت مع تطبيق المنهج الحديث   فالمفاهيم حديثة على مناهج رياض األط حيث 
معايير  مع  تماشيا  تناولها  تم  لذا  المنهج،  محتوى  معايير  من  بالطفولة  وأصبحت  التعلم 

 : وقد استخدمت الدراسة األدوات التالية.المبكرة 
 مفاهيم التاريخية المناسبة لطفل ما قبل المدرسة. ال ئمةاق (1
التاريخية التي يصعب إكسابها لطفل ما  استطالع رأي للمعلمات لمعرفة المفاهيم   (2

 قبل المدرسة بطرق التعلم التقليدية. 
 اختبار المفاهيم التاريخية المصور لطفل ما قبل المدرسة.  (3
المفابرنامج   (4 بعض  لتنمية  االفتراضي  قبل  التاهيم  المتحف  ما  لطفل  ريخية 

التجريبية  درست    المدرسة  التاريخالمجموعة  للمفاهيم  االفتراضي  ية  المتحف 
طفال،    20وعددها  المجموعة الضابطة  ،  جمعية انسان بالرياضبروضة    )طفال(

 المتحف االفتراضي للمفاهيم التاريخية لم يستخدم معها لم  
 النتائج: 
بين   (1 إحصائية  داللة  ذات  فروق  در متوستوجد  المجموعتين  ط  أطفال  جات 

التاريخيالت  المفاهيم  الختبار  البعدي  التطبيق  في  والضابطة  لصالح  جريبية  ة 
 المجموعة التجريبية. 

المجموعة    (2 أطفال  درجات  متوسط  بين  إحصائية  داللة  ذوات  فروق  توجد 
لصالح   التاريخية  المفاهيم  الختبار  والبعدي  القبلي  التطبيقين  في  التجريبية 

 ي. لبعديق االتطب
التاريخية   (3 المفاهيم  بعض  تنمية  في  االفتراضي  المتحف  الستخدام  فاعلية  توجد 

 قبل المدرسة.   لدى طفل ما
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The Effectiveness of The Virtual Museum 

in Developing Historical Concepts In 

Early Childhood 
 

Abstract 
The problem of the study represented in the study and 

investigating the virtual museums and the confirmation of the previous 

studies on the importance of the museum education for the pre- school 

stage in addition to shortage of studies in this field for children at pre- 

school. As the historical concepts are modern concepts for childhood’s 

curriculums in S-A as it appears accompanied to the applying of the 

modern method (my E-Learning) and becomes one of the standards of the 

curriculums content. The researcher concerns to discuss these standards 

in her study and the development along with the modern standards for 

pre- school. Study tools: The researcher used the following tools:  

1) A list the appropriate historical concepts of pre¬school.  

2) Poll to see the historical concepts that are difficult to acquire for 

pre- school learning tradition ways.) Testing photographer 

historical concepts for pre¬school)  

3) Virtual museum in the development of some historical concepts for 

pre-school. The two groups of the study of the children have been 

chosen from the second level children one of them is the 

experimental group that studies the virtual museum for the historical 

concepts which includes 20 child and the other is the control group 

that does not study the virtual museum for the historical concepts 

which includes 20 child.  

Results:  

1) There are significant differences between the average scores 

Children experimental and control groups in the post application 

to test the historical concepts for the experimental group.  

2) There are significant differences between the mean scores of the 

children in the experimental group two applications for pre and 

posttest historical concepts in favor of the dimensional 

application. 

3) There are significant differences between the mean scores of the 

children in the experimental group two applications for pre and 

posttest concepts in favor of the dimensional application.  

4) There is an effective use of the virtual museum in the 

development of some historical concepts for pre-school.. 
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 مقدمة
الزمان والمكان،   مع  بتفاعل االنسان  التاريخية اهتمامًا  بالمفاهيم  االهتمام  يعتبر 
ولعل أكثر المشاكل التي نعايشها على المستوى المحلي والعالمي ترتبط في معظمها حول  
للوقائع   والرصد  التسجيل  عملية  وتعد  الزمن،  عبر  المكان  لحدود  التاريخية  الحقوق 

التركيز عليه    األجداد  التاريخية وانجازات الحالية هو ما يجب  ومحاولة اكسابها لألجيال 
الوالء   مشاعر  وتنمية  بالسابقين  واالقتداء  واإلنساني  الحضاري  التراث  على  للحفاظ 

 واالنتماء. 
ويهتم هذا البحث بالتعرف على استخدام استراتيجيات خاصة لتسهيل عملية تذكر  

التاريخ والبطوالت  والوقائع  في  األحداث  التاريخية لألطفال  المفاهيم  تنمية  في  للمساهمة  ية 
(، وال شك أن المفاهيم التاريخية تساعد على تذكر 2004،  )المقحممرحلة الطفولة المبكرة  

واالعتزاز إزاء دراسة   والشعور بالفخر والوالء  الحقائق ،كما تساهم في تنمية االنتماء الوطني
السجال ومعرفة  الوطنيين  العظماء  باألمجادتاريخ  الحافلة  التاريخية  ترتبط   ت  أنها  وخاصة 

بتاريخ المملكة العربية السعودية ، مهد الحضارة اإلسالمية التي تحمل عبق جهاد الرسول 
المعمورة   وللمسلمين كافة عبر أركان  العربية ،  الجزيرة  والصحابة لرفعة شأن اإلسالم في 

ية في أذهان األطفال يجب أن يركز اليات غرس المعلومات التاريخ   قاطبة ، والبحث عن
لذلك يركز هذا البحث على دراسة معرفة فاعلية   ،على طبيعة الطفل االستكشافية في التعلم

االفتراضية الزمن  المتاحف  عبر  واألحداث  الوقائع  له  تجسد  الكتروني  تعلم  وتحفز   كبيئة 
التفاعل في ظل   التوجهات االحترازية  الطفل على  لمواجهة تحديات  نمر به األن في ظل 

كورونا بعد   جائحة  )عن  االلكتروني  بالتعليم  االلتزام  ذلك  E-Learningضرورة  زاء  وا   ،  )
الطفولة مرحلة  أطفال  تعليم  في  المعلمة  تناسب   توجه  لكي  محددة  باستراتيجيات  المبكرة 

   .استخدام الكمبيوتر في التعليم واستراتيجيات التعلم عن بعد 
)بدو  بدوي  دراسة  أشارت  الهاديوقد  االلكتروني  2020ي،عبد  التعليم  أن  الى   )

استراتيجيًا   خيارًا  التعليم  في  التكنولوجيا  دمج  أصبح  وقد  المتعلمين  كفاءة  الى رفع  يؤدي 
أفضل    ، البديل عنه   يوفر  االلكترونية  الشبكة  التعلم عبر  أن  الدراسات على  أكدت  وقد 

وتحثهم على اكتساب المعلومات    ين وسائل اليجاد بيئة تعلم تفاعلية تجذب اهتمام المتعلم
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بالتعلم وجذابة    ، Learning retention  واالحتفاظ  مشوقة  التعلم  عملية  تجعل  كما 
متعددة  وسائط  على  المبكرة    العتمادها  الطفولة  في  األطفال  تعليم  ،  )الرصاعيتناسب 

2017 : 179) . 
االفتراضي  المتح   ويشير  من    الى , .  Virtual  museumsف  خبرة  إنه 

خالله  الحقيقي،    العالم  من  والصورة  يتم  والصوت  الخطية  التكوينات  استخدام 
شاشة   على  الحقيقية  الحياة  مواقف  تجسد  لكى  فيها 

 ( Margulies,2002) الكمبيوتر. 
عرفها   ) Bertol, D and Foell, Dكما  أنها  69:1996.,  على   )

عدم  مع  الكمبيوتر؛  ينشئه  أو  يولده  الذى  التأثير  أو  اإلحساس  تكوين    تعنى 
 ( إلى أن 2001., ) Bryson, Sوجود الحقيقة الفعلية لما نتأثر به وأشار  

 مشكلة الدراسة :  
رياض   معلمات  على  استطالعية  دراسة  خالل  من  الباحثة  توصلت 

بالمفاهيم    األطفال  كافية  دراية  لديهم  ليست  االطفال  أن  الى  الرياض  بمدينة 
ال  اجرت  عندما  بالمشكلة  االحساس  تطور  ثم  طرق  التاريخية  على  باحثة 

التاريخية  المفاهيم  األطفال  الكساب  مناسبة  الستراتيجيات  المعلمات    استخدام 
من المعلمات ال يقدمن المفاهيم التاريخية مثلما تقدم    % 90أن    وكانت النتائج 

باقى المفاهيم العلمية أو في الرياضيات والقراءة والكتابة ونظرا ألن المفاهيم  
ال  المفاهيم  من  بالطرق  التاريخية  المرحلة  هذه  فى  للطفل  تقديمها  يصعب  تى 

على   التقليدية،  تساعد  شيقة  وسيلة  استخدام  الى  التوصل  المهم  من  كان  فقد 
التاريخية  المفاهيم  وامتاع   اكتساب  ويسر  أن . بسهولة  نجد  تقدم  مشكلة    مما 

 الرئيسى التالى   الدراسة يمكن تحيدها فى السؤال 
الم -  على  قائم  برنامج  فاعلية  االفتراضي ح ت ما  المفاهيم    ف  بعض  لتنمية 

 التاريخية لدى طفل الروضة؟ 
  ويتفرع من هذا السؤال الرئيسى األسئلة الفرعية التالية 

 ما المفاهيم التاريخية المناسبة إلكسابها لطفل الروضة؟  -
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االفتراضي  - المتحف  قائم  برنامج  عليها  يينى  التى  األسس  األسس    ما 
 لدى طفل الروضة؟   لتنمية بعض المفاهيم التاريخية 

 أهداف الدراسة 
 تحديد المفاهيم التاريخية المناسبة لطفل الروضة -
االفتراضي   - المتحف  على  قائم  برنامج  فعالية  المفاهيم    معرفة  لتنمية 

 التاريخية في الطفولة المبكرة 
 أهمية الدراسة  
 : األهمية النظرية 

  ي ض تضيف الى الترا ث النظري عن طرق استخدام المتحف االفترا 
 في تنمية المفاهيم التاريخية ألطفال الطفولة المبكرة 

 األهمية التطبيقية 
تنمية   - فى  االفتراضي  المتحف  بأهمية  االطفال  رباض  معلمات  تبصير 

 ( مثل  التاريخية  المفاهيم  الوطنية    –الحروب    –بعض  الحضارة    –الوحدة 
 والمعالم األثرية ( لما لها من أثر فى حياة الطفل 

م  - طريقة  التطور  ا ن تقديم  تساير  التاريخية  المفاهيم  إلكساب  سبة 
 :منهج الدراسة   التكنولوجى فى جميع المجاالت 

استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي لتحديد مدى فاعلية برنامج  
قائم على المتحف االفتراضي لتنمية المفاهيم التاريخية لدى طفل الروضة  

 حيث مالئمة هذا المنهج لطبيعة الدراسة 
 الدراسة   فروض 

مستوى   - عند  إحصائيا  دال  فرق  درجات    0.01يوجد  متوسطي  بين 
في   المصور  التاريخية  المفاهيم  إختبار  فى  الدراسة(  )عينة  األطفال 

 .القياس البعدي، لصالح القياس البعدى 
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مستوى   - عند  إحصائيا  دال  فرق  درجات    0.01يوجد  متوسطي  بين 
ا  المفاهيم  إختبار  فى  الدراسة(  )عينة  )في  ت ل األطفال  المصور  اريخية 

 المفاهيم التاريخية( في القياس القبلي والبعدي، لصالح القياس البعدى 
تأثير  - مستوى    يوجد  عند  إحصائيا  برنامج  0.01دال  استخدام  نتيجة 

االفتراضي  الدراسة    المتحف  )مجموعة  األطفال  درجات  متوسطي  بين 
 التجريبية ( فى إختبار المفاهيم التاريخية 

 حدود الدراسة 
طفال يمثلون    40( سنوات وعددهم  6-5فال ما قبل المدرسة ) ط أ 

 الرياض    مدينة سنوات ( من جمعية أنسان لأليتام في    6  -5) 
  حدود زمنية 

 2020سبتمبر   15أغسطس الى  1تم تطبيق البرنامج فى الفترة من شهر  
   20، الضابطة    20المجموعة التجريبية 

 ادوات الدراسة 
 ي يل   تتمثل أدوات الدراسة فيما 

اكتساب  - مدى  على  للتعرف  التاريخية  المفاهيم  المفاهيم    مقياس 
 التاريخية المناسبة لطفل الروضة )إعداد الباحثة (  

 : مفاهيم الدراسة اإلجرائية 
 المفاهيم التاريخية  

تصور عقلي مبني على أساس معرفة خصائص مشتركة بين األحداث  
 ير عنها باسم محدد تعب ال   والوقائع ا لتي وقعت في فترة زمنية محددة ويمكن 

   البرنامج القائم على المتحف االفتراضي في التاريخ في الطفولة المبكرة: 
الكتروني وهى   انشاؤه   برنامج  مدمجة    تم  أقراص  على على  معلومات    يحتوي 

 : تاريخية فيديو 
 . قصص عن بطوالت وغزوات الرسول عليه الصالة والسالم  •
 . المالبس التاريخية  •
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 . يو( فيد ة ) قصة توحيد المملك  •
بالمملكة )قصر المصمك  • تاريخية  قباء    -أماكن    –جبل أحد    –مسجد 

 الكعبة    –مسجد الرسول  
 األدوات التاريخية   •
عثمان    -أبوبكر الصديق   –قصص بطوالت الصحابة )خالد بن الوليد   •

 عمر بن الخطاب(   –بن عفان  
بصريًا   • األطفال  بتجول  يسمح  االفتراضي  والبرنامج  المتحف  داخل 

 للتعرف على المحتويات.   مرة من  أكثر  
يقدم المتحف الكثير من أنواع األنشطة التي تناسب المستويات   •

   ، العمرية المختلفة وأنواع العلم المتعدد 
 : اإلطار النظري والدراسات السابقة 

  Virtual museum تعددت التعريفات لمصطلح المتحف االفتراض 
فيعرفه   ) Mckehzie, Jكلية،  متحف  1997.  أنه  ب ولي (  حقيقي  س  متحف 

هندسية    تعني   افتراضى كلمة  ف  بيئة  ولكنه  بالفعل  موجود  غير  بشيء  التأثر 
الحيوي   النوع  هذا  و  التعلم,  من  مختلفًا  نوعًا  يقدم  الكترونية  بصرية  معمارية 
البيانية   والرسوم  وتسجيالت  وأشكال  ورسومات  صور  على  يشتمل  والمتحرك 

 لمقابالت. ن ا ع م ومقاطع فيديو وقصص ورسوم متحركة وأنوا 
سراج)  حسين  أحمد  محمد  أحدث  34:  1999وعرفه  استخدام  أنه   )

باستخدام   وذلك  بالحاسوب  التجسيد  باستخدام  متحف  لمحاكاة  التقنيات 
 الوسائط المتعددة واسطوانات الليزر. 

) Kwon, Y., (2003)   ،Refaat Nويعرفه كل من  بأنه  2004.,   )
داخلها   من  تعرض  افتراضية  ثقافية  صيغة  طع  الق بيئة  في  المعروضة 

 إلكترونية إلرضاء حاجات مجموعة مختلفة من البشر. 
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اللطيف)  عبد  فاتن  عليه  29,  2007وأشارت  أطلق  من  هناك  أن   )
المتحف اإللكتروني والمتحف الرقمي والمتحف الكبير ومتحف الوسائط العليا  

 (Hypermedia .) 
إبراهيم)  عزيز  مجدي  عرفه  عل 197:  2007كما  موقع  أنه  ش (    بكة ى 

المتواجدة   المتحفية  المقتنيات  من  عدد  لعرض  افتراضيا  كيانًا  يمثل  اإلنترنت 
الشبكة   على  واحد  موقع  ضمن  المختلفة  األماكن  أو  المتاحف  من  عدد  في 

المقتنيا  بتلك  المرتبطة  والدراسات  البحوث  ت وغير ذلك  والتعليق عليها ونشر 
 من الخدمات المتحفية. 

إلكتر كما عرف   ا وني بأنه: بيئة  التعلم  ة  تقدم نوعًا مختلفًا من  فتراضية 
والتسجيالت ومقاطع   واألشكال  والرسومات  الصور  وتشتمل على مجموعة من 
الروضة،   يتالءم مع طفل  الفيديو، وقصص وألعاب، ورسوم متحركة، بما  من 
في   يختلف  ال  فإنه  التقليدي  المتحف  عن  وهيئته  مقوماته  في  اختلف  ن  وا  في 

 ئم على المالحظة واالستكشاف والتعلم الذاتي. قا   أنه وظائفه وأهدافه، و 
 النظرية التربوية للمتحف االفتراضي: 

( وجود نظريات تربوية يمكن تطبيقها  2003يرى محمد عطية خميس) 
 على البيئات االفتراضية ومنها النظرية البنائية. 

 ( البنائية  إليها  Construction Theoryفالنظرية  أشار  كما   )
Phillips, R  . (20:1997  بناء عملية  إلى  تهدف  تعليمية  نظرية  هي   )

المقررات   خالل  من  جاهزة  بصورة  المعرفة  تقدم  فال  الطفل  بواسطة  المعرفة 
المعرفة   يبنى  الذي  الطفل  عقل  في  فقط  المعرفة  توجد  نما  وا  الدراسية، 
المعلم في ظل   دور  ويقتصر  الذاتية،  وخبرته  الشخصي  وفقا إلدراكه  ويفسرها 

النظري  ع هذه  الفرصة  لى  ة  تاحة  وا  التعلم  بيئة  وتسهيل  واإلرشاد  التفسير 
توجيه   تحت  ذلك  أمكن  كلما  الخاصة  لخبرته  وفقا  المعرفة  لبناء  للمتعلم 
المتحف   في  التربوية  األدبيات  أجمعت  ولقد  المعلم،  قبل  من  رشاد  وا 
المتحف   تكنولوجيا  وطبيعة  تتناسب  البنائية  النظرية  أن  على  االفتراضي 
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ف االفتراضي  من يؤك ،  كل  ) Cobb, S and Brown, Dد  إن  1997.,  على   )
الفهم   هو  االفتراضي  والواقع  البنائية  النظرية  بين  المشتركة  المبادئ  من 
من   وذلك  حسية  مفاهيم  إلى  وتحويلها  وتبسيطها  المجردة،  للمفاهيم  الصحيح 

 المرئية التي ينتجها الكمبيوتر،   خالل البيئة 
الباحثة  ترى  السابق  العرض  البنائية  ال   أن   ومن  النظرية  بين  عالقة 

للنظرية   األساسية  المبادئ  تتفق  حيث  وطيدة  عالقة  االفتراضى  والمتحف 
التعلم   حيث  االفتراضى  المتحف  تميز  التى  والخصائص  السمات  مع  البنائية 
فى   األساسية  والقاعدة  التعليمية  بالخبرات  المرور  خالل  من  مباشرة  بطريقة 

اس  الخبرات هى  هذه  لبناء خبرات جديدة  نة  تعا اكتساب  السابقة  بخبرته  الطفل 
عن   االفتراضى  المتحف  فى  المعرفة  الطفل  ويبنى  متعددة  مفاهيم  واكتساب 
معرفة   الطفل هي  اكتسبها  التي  المعرفة  وتصبح  المتحف  هذا  اكتشاف  طريق 

 وظيفية ذات معنى وداللة لدى الطفل. 
 سمات المتحف االفتراضي: 

،   Ricchiut L. (1998)  ،Buiani R., (20:2003)ذكر كل من  
Sue M (  ,.2004 ( إبراهيم  عزيز  مجدي   ، المتحف  198,  2007(  أن   )

 االفتراضي يتسم بما يلي: 
األقراص   • أو  اإلنترنت  شبكة  على  تخيلي  موقع  عن  عبارة  أنه 

 المدمجة وليس كيانًا حقيقيًا في الواقع. 
تعود إلى جهة واحدة _ غا  • المعروضة ال  المتحفية  _    لبا المقتنيات 

والتي   المشتركة  الطبيعة  ذات  المقتنيات  من  لعدد  حصر  هو  إنما 
 ال يمكن جمعها فعليًا في مكان واحد. 

العرض   • أسلوب  أولهما:  أسلوبين  االفتراضي  المتحف  يستخدم 
والتعليق   بعرضها  ويقوم  الواقع  في  موجود  حقيقي  متحف  لمقتنيات 

واأل  بجانبها,  تكتب  عبارات  أو  مقاالت  خالل  من  وب  سل عليها 
وجود   ال  أى  تخيلية  افتراضية  وصور  لمقتنيات  عرض  هو  الثاني: 
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الصور   بافتراض مجموعة من  فيقوم  الواقع  المتحف في أرض  لهذا 
تدرج   والمقتنيات  الصور  وهذه  عليها  بالتعليق  ويقوم  والمقتنيات 
المتحف   داخل  عرضه  يراد  ما  أسم  يحمل  لمتحف  اسم  تحت 

الديناصورات   متحف  مثل  ي الذ االفتراضي  من  ي  مجموعة  عرض 
الصور لديناصورات يعود زمنها لوقت بعيد ويدرج تحت كل صورة  

 معلومات عنها ويصاحب بعضها لقطات فيديو. 
فهناك   • تقسيمه,  فى  الحقيقي  المتحف  االفتراضي  المتحف  يمثل 

 . المتحف االفتراضي التاريخي, العلمى, الفنى وغيرها من األنواع 
االفتراض  • المتاحف  بعض  األبعاد  الص ية  تستخدم  ثالثية  الثابتة  ور 

وتشبيهها   الشبكة،  على  بموقعها  الخاصة  التفاعل  واجهة  لتجسيد 
بل   االفتراضي  الواقع  تستخدم  أنها  إال  الحقيقية  التفاعل  بواجهة 
وبمجرد   األبعاد  ثالثية  صور  ضمن  المعروضات  بتجسيد  تكتفي 

وص  شروحًا  تتضمن  إلى صفحة  الزائر  ينتقل  أحدهما  على    وراً النقل 
الواقع  أ  تكنولوجيا  تستخدم  األخرى  المتاحف  وبعض  تفصياًل  كثر 

 االفتراضي ويكون دور المستخدم هو التجول باستخدام مؤشر الفأرة. 
 أنواع المتاحف االفتراضية: 

 ( المتاحف االفتراضية إلى نوعين هما: 1997. ) Mckehzie, Jيقسم 
 المتاحف االفتراضية التسويقية:  .1

ال  الشبكة  مواقع  اتصال  يقص تى  وهى  وسائل  تكون  أن  بها  د 
بزيادة   وذلك  األصلي  المتحف  إلى  الزوار  عدد  زيادة  أجل  من  تسويقية 
المحالت   أيضا  تهدف  المواقع  وهذه  للمتحف،  الزائر  الجمهور  عدد 
 التابعة لبعض المتاحف الحقيقية كهدف البيع لبعض المقتنيات المقلدة. 

 المتاحف االفتراضية التعليمية:  .2
مواقع  ش عل   وهى  تقدم  ى  مدمجة  أقراص  على  أو  اإلنترنت  بكة 

 معلومات ومعارف بهدف التعلم واالستكشاف وتتميز بالخواص التالية: 
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 موضعية المجموعة المعروضة.  •
 ثراء محتويات العرض.  •
 المدخل جذاب ويعرض بطريقة مشوقة.  •
مرة   • من  أكثر  االفتراضي  المتحف  داخل  التجول  للزائر  يتطلب 

 ت. للتعرف على المحتويا 
المستويات   • تناسب  التي  األنشطة  أنواع  من  الكثير  المتحف  يقدم 

المتعدد  العلم  وأنواع  المختلفة  البحث  العمرية  هذا  في  ويستدم   ،
 المتحف االفتراضي التعليمي 

 ( 1998دراسة عبد العال : ) 

شخصية    هدفت  تكوين  في  المتحفية  الثقافة  أهمية  توضيح  إلى   :
ولمجت  لذاته  إدراكه  حيث  من  بالحضارات  وذ   معه الطفل  حافل  تاريخنا  الن  لك 

المختلفة والتي أثمرت ثقافات متعددة متنوعة ثرية ال مثيل لها في العالم كله  
وانتماءات   ووجدانيات  جماليات  تنمية  في  المتحفية  الثقافة  دور  براز  وا 

القبطي  اإلسالمي  المصري  المصرية  المتاحف  وتناولت  الزراعي    -األطفال 
 ( ، ات  ركب البريد الجوهرة الم 

 المنهج الوصفي :  استخدمت  و 

 وأسفرت النتائج إلى : 

نموذج   يعتبر  حيث  الطفل  متحف  هو  لألطفال  المتاحف  انسب  أن 
المرتبطة   معروضاته  موضوعات  ومالئمة  الطفل  إدراك  مستوى  في  لمتحف 
والعلوم   الفنون  وكذلك  والحيوانية  والنباتية  المائية  والبينات  الطبيعية  بمصر 

وا  في    ريخ لتا والموسيقى  المتاحف  أهمية  من  بالرغم  أنه  كما   ، والحضارة 
على   يعتمد  المصرية  المتاحف  معظم  أن  إال  األطفال  شخصية  تكوين 
المتحف   مثل  بالتاريخ  وثقافية  علمية  خلفية  لديهم  ممن  السياحيين  المرشدين 
لزيارة   األطفال  اصطحاب  بضرورة  وأوصت   ، الطفل  تناسب  وال  المصري 
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وتخفي  الطفل  ر متحف  على    سوم ض  المصرية  األطفال  اسر  التشجيع  دخوله 
 . زيارته مع أطفالهم واالستمتاع بما يحتويه من ثقافات 

 : 2018  سناء يوسف دراسة    

ألنشطته   الروضة  تفعيل  واقع  على  التعرف  إلى:  الدراسة  هدفت 
 التربية المتحفية التي تنمي الوعي الثقافي لدى طفل الروضة 

 نهج الوصفي التحليلي  ة الم لباحث : استخدمت ا   منهج الدراسة 

ومديرات   معلمات  من  الدراسة  مجتمع  يتكون  الدراسة:  وعينة  مجتمع 
وبلغ عدد   عشوائية  وبطريقة  طبقية  الدراسة  عينة  اختيار  في  وروعي  الروضة 

 ( معلمة ومديرة روضة. 46أفراد العينة ) 

 أسفرت النتائج : 

المتحفية لألطفال توفر لهم خبرات مع  الزيارات  ة ، كما  مباشر رفية  أن 
العلمية   المفاهيم  بعض  استيعاب  على  األطفال  قدرة  زيادة  على  تعمل  أنها 
السائد   النمط  المتاحف خروج عن  تعتبر زيارة  وأيضا  الزيارة  والتاريخية خالل 
  ( استجابة  درجة  على  حصلت  والتي   ، الدرس  قاعات  داخل  التدريس  في 

ذلك  يعزى  قد  وربما  العينة  أفراد  بين  ال إلى    كبيرة(  ما  أن  األطفال  لدى  تعلم 
الدرس   قاعة  جدران  في  ينحصر  تمارسه    ۔ عاد  ما  على  يقتصر  عاد  وما 

من   فكان  الروضة  داخل  األطفال  على  تلقيه  وما  أنشطة  من  المعلمة 
 الضروري أن يمتد التعلم خارج الجدران 

عملية   في  تساهم  أن  يمكنها  بيئات  من  لتستفيد  المدرسية  والصفوف 
ومن   ا التعلم،  التربوية  لبيئا هذه  الوسائل  إحدى  غدت  التي  المتاحف  ت 

طفل   ثقافة  تنمية  في  تساهم  متعددة  بميزات  المتحفية  التربية  وتمتاز، 
 ( ، 2018يوسف، سناء الروضة. ) 
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 ( 1995دراسة عمران : ) 

الفنية   التربية  تشكيل  في  ودورها  المتاحف  أهمية  تحديد  واستهدفت 
 المنهج الوصفي،   واستخدمت   صري، الثقافية والرؤية البصرية للطفل الم 

   وأشارت النتائج : 

ىىىىىىىىاحف مصىىىىىىىىدر مىىىىىىىىن مصىىىىىىىىادر ا  ىىىىىىىىى أن المت ىىىىىىىىة  إل ىىىىىىىىة الفني ىىىىىىىىة للتربي لمعرف
ىىىىىل  ومجاالتهىىىىىا  ىىىىىربط بينهىىىىىا ، كمىىىىىا تمىىىىىد الطف ىىىىىد مىىىىىن شىىىىىرب المعروضىىىىىات وت ، وتزي

ىىىىة   ىىىىة والبيئي ىىىىة والطبيعي ىىىىة والتراثي ىىىىيم والمهىىىىارات الفني ىىىىاهيم والمعلومىىىىات والق بالمف
ىىول    تؤكد كما  والخبرات المتكاملة ،   ىىم األطفىىال بوضىىع الحل ىىى أهميتهىىا فىىي تعل عل

ىىة لمواجهىىة المشىىكالت ،   واألفكىىار المرتبطىىة بالصىىور الذهنيىىة واألحاسىىيس محاول
ىىأثر بالجمىىىال   ىىى الت ىىه ، وتراكمىىىه ، والقىىدرة عل ىىالتراث الثقىىافي ، وبنائ والتعريىىف ب
ىىات تىىؤثر فىىي تذوقىىه وتشىىكيل سىىلوكه وشخصىىيته ،   ىىه مىىن بين فىىي كىىل مىىا يحىىيط ب

ىىىىا وب  ىىىى الت ىىىىاحف  لي ت ىىىىه مىىىىع مجتمعىىىىه ، وأوصىىىىت بضىىىىرورة إنشىىىىاء مت ىىىىى تكيف ؤثر عل
ىىىىه ،   ىىىىه وشخصىىىىيته وقدرات ىىىىه واهتمامات ىىىىل تتناسىىىىب مىىىىع نمىىىىوه وميول خاصىىىىة بالطف
ىىىىق التكامىىىىل   ىىىىاحف ، وتحقي ىىىىر األسىىىىاليب واالسىىىىتراتيجيات المسىىىىتخدمة بالمت وتغيي
ىىىىدرس   ىىىىي ت ىىىىث الموضىىىىوعات الت ىىىىتعلم المدرسىىىىي مىىىن حي ىىىىال وال ىىىىاحف األطف ىىىين مت ب

ىىىىىردة  ىىىىىالمجتمع ، وكىىىىىذلك تخصىىىىىيص أمىىىىىاكن لعىىىىىرض منتجىىىىىات  ا صىىىىىل ولهىىىىى   منف ة ب
ىىىل داخىىىل المتحىىىف تحىىىت إشىىىراف مجموعىىىة مىىىن المىىىربين   األعمىىال الخاصىىىة بالطف
ىىىىاج   ىىىىاحف مىىىىن إنت قامىىىىة مت ىىىىال ، وا  ىىىىي لألطف ىىىىه الفن ىىىىرة بالتوجي ىىىىانين ذوي الخب والفن

 األطفال في  

 (: 2017دراسة المنسي ) 

ىىىت مشىىىكلة الدراسىىىة  ىىىاحف   فىىىي  مشىىىكلة: تمثل ىىىد االهتمىىىام بدراسىىىة المت تزاي
ىىىىىىىىىىىىىىىىىد الدراسىىىىىىىىىىىىىىىىى  ىىىىىىىىىىىىىىىىىة  االفتراضىىىىىىىىىىىىىىىىىية وتأكي ىىىىىىىىىىىىىىىىىة التربي ىىىىىىىىىىىىىىىىىى أهمي ات السىىىىىىىىىىىىىىىىىابقة عل

ىىىة  ىىىي  المتحفي ىىىة  ف ىىىل  مىىىا  مرحل ىىىة الدراسىىىات  قب ىىىى قل ىىىي  المدرسىىىة، باإلضىىىافة إل هىىىذا   ف
ىىىىىىال  ىىىىىىل  مىىىىىىا  المجىىىىىىال بالنسىىىىىىبة لألطف ىىىىىىة   قب ىىىىىىاهيم التاريخي المدرسىىىىىىة. كمىىىىىىا أن المف
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ىىىىة  ىىىىاهيم  والجغرافي ىىىىث أنهىىىىا   مف ىىىىال بمصىىىىر، حي ىىىىاض األطف ىىىىاهج ري ىىىىى من ىىىىة عل حديث
ىىم وأبتكىىر( وأصىىبحت   ظهىىرت مىىع تطبيىىق المىىنهج الحىىديث )مىىن حقىىي ألعىىب وأتعل
ىىة   ىىذا حرصىىت تناولهىىا تماشىىيا مىىع المعىىايير القومي مىىن معىىايير محتىىوى المىىنهج، ل

 لرياض األطفال.  

 : أدوات الدراسة 
 المدرسة.  بل ق  ما  لطفل  قائمة المفاهيم التاريخية المناسبة  .1
 المدرسة.   قبل  ما  لطفل  قائمة المفاهيم الجغرافية المناسبة  .2
التي   .3 والجغرافية  التاريخية  المفاهيم  لمعرفة  للمعلمات  رأي  استطالع 

 المدرسة بطرق التعلم التقليدية.  قبل  ما  لطفل  يصعب إكسابها 
 المدرسة.   قبل  ما  لطفل  اختبار المفاهيم التاريخية المصور  .4
 المدرسة.   قبل  ما  لطفل  م الجغرافية المصور اختبار المفاهي  .5
لتنمية  .6 االفتراضي  والجغرافية  المفاهيم  بعض  المتحف    لطفل  التاريخية 

أطفال    قبل   ما  من  الدراسة  مجموعتي  اختيار  تم  وقد  المدرسة. 
الثاني  تجريبية     kg2المستوى  إحداهما  خويلد  بنت  خديجة  بروضة 

التاريخية  للمفاهيم  االفتراضي  المتحف  وعددها    درست    30والجغرافية 
للمفاهيم   االفتراضي  المتحف  تدرس  لم  ضابطة  واألخرى  طفال 

وعددها   والجغرافية  لتغيب   25التاريخية  نظرا  وذلك    بعض   طفال 
 األطفال أثناء التطبيق.  

 : النتائج 
أطفال   .1 درجات  متوسط  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

والضابطة  التجريبية  ال  المجموعتين  المفاهيم  فيالتطبيق  الختبار  بعدي 
 التاريخية لصالح المجموعة التجريبية. 

المجموعة   .2 أطفال  متوسط درجات  بين  إحصائية  داللة  ذات  توجد فروق 
التاريخية    في   التجريبية  المفاهيم  الختبار  والبعدي  القبلي  التطبيقين 

 لصالح التطبيق البعدي. 
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أطفال   .3 درجات  متوسط  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
التطبيق البعدي الختبار للمفاهيم   في  مجموعتين التجريبية والضابطة ال 

 الجغرافية لصالح المجموعة التجريبية. 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أطفال المجموعة     .4

الجغرافية   في  التجريبية  المفاهيم  الختبار  والبعدي  القبلي  التطبيقين 
 لصالح التطبيق البعدي. 

فاعل    .5 االفتراضي توجد  المتحف  الستخدام  المفاهيم   بعض  تنمية  في  ية 
 المدرسة.  قبل  ما  التاريخية لدى طفل 

االفتراضي    .6 المتحف  الستخدام  للمتحف  فاعلية    بعض   تنمية   في   توجد 
 المدرسة.   قبل   ما   المفاهيم الجغرافية لدى طفل 

 هـ(: 2019آيات عبدالفتاح عبدالوهاب الجندي)   دراسة   

تنمية   الى  البحث  خالل  يهدف  من  الروضة  طفل  لدى  البيئية  القيم 
من   الحالي  البحث  عينة  تكونت  وقد  مقترب  افتراضي  متحفي  برنامج  إعداد 

 (40 ( من سن  العمرية  المرحلة  في  وطفلة  تقسيمهم  6-5( طفال  وتم  سنوات   )
الشهيد   الى عينتين متساويتين :إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة من روضة 

بمحافظة   الشربيني  الذكاء  أسامة  اختبار  الباحثة  واستخدمت  بورسعيد، 
"اوتيس   وضعه  الذي  ،    –المصور  كامل  محمد  مصطفى  )اعداد/   " لينون 

البيئية    ( 2009 القيم  ومقياس  الروضة،  لطفل  أولية  بيانات  واستمارة 
االلكتروني لطفل الروضة باإلضافة الى برنامج متخفي افتراضي لتنمية القيم  

 البيئية )اعداد الباحثة(. 

متوسطي   بين  احصائيا  دال  فرق  وجود  الى  البحث  نتائج  وأشارت 
على   التجريبية  المجموعة  أطفال  ودرجات  الضابطة  المجموعة  أطفال  درجات 
لصالح   البعدي  التطبيق  في  الروضة  لطفل  االلكتروني  البيئية  القيم  مقياس 
بين   إحصائيا  دال  فرق  وجود  إلى  ،باإلضافة  التجريبية  المجموعة  أطفال 
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 في مرحلة الطفولة المبكرة           
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االلكتروني  متوس  البيئية  القيم  على  التجريبية  المجموعة  إطفال  درجات  طي 
 . لطفل الروضة في التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي 

تجارب   في  األطفال  مشاركة  :أهمية  الدراسة  هذه  نتائج  من  وتبين 
تفاعلية من خالل األنشطة الفنية الموجودة بالمتحف االفتراضي حيث يتفاعل  

 . فال مع أنشطة المتاحف االفتراضية فهي تلبي احتياجاتهم األط 
المستخدمين   تزويد  أهمية   : إلى  الدراسة  هذه  نتائج  وتوصلت 
تعزز   األنشطة  تلك  ان  حيث  االفتراضي  المتحف  في  األنشطة  من  بمجموعة 

 . فرص التعلم 
 توصيات البحث: 

الدرا  .1 المناهج  في  وتوظيفها  التكنولوجية  المستحدثات  إدخال  سية  ضرورة 
 . الخاصة بمرحلة رياض األطفال 

في   .2 األطفال  رياض  معلمات  تساعد  عمل  ورش  و  تدريبية  دورات  عمل 
 . استغالل خامات البيئة المتنوعة وتوظيفها بما يخدم البيئة والمجتمع 

أنواعها   .3 بمختلف  االفتراضية  المتاحف  تصميم  إلى ضرورة  األنظار  لفت 
كل  حول  الروضة  طفل  فضول  اشباع  في  يسهم  بيئته    بما  يخص  ما 

 وبالتالي توسيع مداركه العقلية وتنمية المفاهيم المختلفة لديه. 
 هـ(: 1438السحاري )   دراسة 

السعودية   ية  النسأي التقليدية  باألزياء  الوعي  تنمية  لى  ا  البحث  هدف 
 باستخدام المتحف االفتراضي لعينة من المجتمع السعودي.  

والت  التحليلي  الوصفي  المنهج  البحث  البحث  واتبع  عينة  وتكونت  جريبي، 
 ( فردا قاموا بزيارة المتحف االفتراضي وتم اختيارهم بطريقة قصدية.  390من ) 

استبيان   الشخصية،  المقابلة  استبيان  من  البحث  دوات  ٔا وتكونت 
لكتروني   ا  افتراضي  متحف  السعودية،  ية  النسأي التقليدية  باألزياء  الوعي 

السعود  ية  النسأي التقليدية  وصالحيته  لألزياء  كفاءته  لقياس  تحكيمه  وتم  ية 
السادة   قبل  من  والتعليمية  الفنية  الكفاءة  استبيان  ستخدام  با  للتطبيق 
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لألزياء   االفتراضي  المتحف  نحو  رين  الزأي راء  ٔا اتجاه  ومقياس  المحكمين، 
 التقليدية في المملكة العربية السعودية بعد زيارة المتحف االفتراضي.  

ج ا  ظهرت نتأي ية بين  وقد ٔا حصأي نه ال توجد فروق ذات داللة ا  لبحث ٔا
العربية   المملكة  في  التقليدية  باألزياء  الوعي  في  رين  الزأي درجات  متوسط 
ية   احصأي داللة  ذات  فروق  وتوجد  االفتراضي،  المتحف  زيارة  قبل  السعودية 
المتحف   في  المتضمنة  المعارف  اكتساب  في  رين  الزأي درجات  متوسط  بين 

فروق  االفتراضي   توجد  وال  البعدي،  التطبيق  لصالح  المتحف  زيارة  وبعد  قبل 
بالتراث   الثقافي  الوعي  تنمية  نحو  رين  الزأي اتجاه  في  ية  احصأي داللة  ذات 

 التقليدي لألزياء عن طريق المتحف االفتراضي بعد زيارة المتحف.  
البحث:  األزياء    توصيات  وعرض  دراسة  في  االفتراضية  المتاحف  استخدام 

العروض  التق  ٔاهمية  مدى  لتوضيح  السعودية  العربية  المملكة  فيي  ليدية 
المقترب   النموذج  تبني  التعليمية،  الخبرات  من  ل  هأي كم  تقديم  في  المتحفية 
تتاول   التي  واألبحاث  الدراسات  المزيد من  جراء  وا  افتراضي،  متحيف  لتصميم 

وخاصي  والنسيج  المالبس  مجال  في  وتوظفيها  االفتراضية  المتعلقة  المتاحف  ة 
المقررات   وخاصة  التعليمية  العلمية  في  وتوظيفه  السعودي،  الملبسي  بالتراث 

 التي تتطلب زيارة المتاحف.  
  :  إجراءات الدراسة خامسًا

بناء   تم  الدراسة،  أسئلة  عن  اإلجابة  ألغراض  الدراسة:  أدوات  بناء 
اآلتية  الخطوات  حسب  الدراسة  التاريخي  :أداتي  المفاهيم  اختبار  تم   :ة إعداد 

  ألطفال الروضة المفاهيم التاريخية،  اكتساب  تحديد الهدف من االختبار بقياس  
المدينة(.  في  الرسول  )حياة  وحدة  المفهوم،   في  التي    تحديد  الصورة  اختيار 

المفهوم   انتماء  تمثل  عدم  على  أمثلة  يعطي  المفهوم،  على  أمثلة  يعطي 
تحديد أمثلة المفهوم من بين  المفهوم، يعلىل سىبب اختيار أمثلة المفهوم، يقوم ب 

يعطى  المتنوعىة،  األمثلة  من  للمفهوم مجموعة  ودقيقًا  محددًا  تعريفا  يحدد  ي   ،
المفهوم،   على  ال  مثى هىو  مثال  أي  يكون  حتى  الكافية  والشروط  الخصائص 
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المشىتركة   الصفات  يحدد  المفهوم،  أمثلة  في  توافرها  يجب  التي  األشياء  يحدد 
غي  والصفات  مفهومين،  المفهوم  بىين  استخدامات  طرق  يذكر  المشتركة،  ر 

)  .(المختلفة  زينىة  أبو  ديفيس  نموذج  وفق  االختبار  فقرات  ،    2001تم صياغة 
مستوى    91 لقياس  تستخدم  أداة  وهو  التاريخي،  المفهوم  اكتسىاب  لقيىاس   (،

استنباطها   أمكن  التي  السلوكيات  مىن  تتكون  األداة  وهذه  المفهوم،  من  التمكن 
ال  خالل  في  من  المتضمنة  المعرفية  صيغت    اكتساب عمليات  وقىد  المفهىوم 

مىن   مستوى  منها  كل  لتقيس  االختبار  فقرات  وزعت  بحيث  االختبار  فقرات 
 ( وبواقع  السابقة،  تويات  مفردة    47المسى وكل   ، ويقابلها  سؤااًل    3يمثلها صورة 

 . اختيارات   3على نمط االختيار من متعدد، على هيئة سؤال يعقبه  صور 
صدق  صد   من  التحقق  تم  التاريخية:  المفاهيم  اكتساب  اختبار  ق 

في:   والمتمثلة  تطويرها،  مراحل  عبر  المتبعة  اإلجراءات  خالل  من  األداة 
المجاالت   على  وتوزيعها  الفقرات  من  السبعة إعداد  مجموعة  على  وعرضها   ،

في   والمعلمين  التربويين  والمشرفين  التدريس  هيئة  أعضاء  من  المحكمين 
المن  التعليمية  بعض  الفقرات  بالرياض  اطق  ووضوب  الصياغة  دقة  من  للتأكد 
، ومدى  تها لقياس المفاهيم التاريخية ، ومدى مناسب للطفل والمعلمة   ومقروئيتها 

تمثيل الفقرات للمفاهيم التاريخية ومدى كفاية الفقرات، وفي ضوء مالحظاتهم  
 ( من  مكون  االختبار  وأصبح  الالزمة  التعديالت  إجراء  تم  ف   40تم  حيث  قرة 

صدق   من  التحقق  تم  النهائية  صورته  االختبار  أخذ  وبهذا  فقرات  سبع  حذف 
الفقرات   على  الدرجات  من  االرتباط  معامالت  بإيجاد  لالختبار،  البناء 

 والدرجات على المجاالت التي تنتمي إليها  
 : أسس بناء برامج المتحف االفتراضي 

التعلي  ديناميات  فهم  اساس  على  البرنامج  من  اعتمد  الطفل  لدى  م 
المتعددة  والوسائط  الحسي  االدراك  وتوظيف  المحاكاة  لتنمية    خالل  كخبرات 

التاريخية عند االطفال واشتملت على انشطة قصصية وأنشطة دينية   المفاهيم 
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تثقل   للطفل  تراكمية  خبرات  مجموعة  في  تمثل  حيث  الخ،  موجهة...  وأنشطة 
 لتاريخية عن مجتمعه  شخصيته وتمده بكثير من المفاهيم والقضايا ا 

صلى   الرسول  عن  قصص  على  المدينة واشتملت  في  وسلم  عليه    -هلل 
حجة الوداع،  -  -فتح مكة   -فتح خيبر -صلح الحديبية   -  -غزوة احد   -غزوة بدر 

وسلم  عليه  هللاا  صلى  النبي  النبي   -ووفاة  حياة  من  اختيار   .(قصص  وقع  وقد 
منها   ة الباحث  أسباب  لعدة  الوحدة  هذه  المفاهيم  تتض  - :على  من  العديد  من 

المتنوعة  التاريخية  والموضوعات  ا  - .األساسية  من  العديد  على  الوقائع  تحتوى 
موضوعات   - .التاريخية  على  األحداث  تشتمل  تتبع  على  األطفال  تحفز 
التاريخية   .وتسلسها  المفاهيم  حصر  بهدف  الوحدة  محتوى  تحليل  تم   : ثالثًا

تخدام وحىدة الكل  مة كوحدة لتحليل المحتوى. ولحساب صدق  المتضمنة فيها، باسى
د الزمالء، ولحساب الثبات تم التحليل   ائج التحليىل علىى احى التحليل تم عرض نتى
إليجاد   التحليل  عمليتىي  نتائج  جمع  وتم   ، الزمالء  بأحد  باالستعانة  ثانية  مرة 

 (  = النتيجة  وكانت  هولستي  معادلة  باستخدام  الثبات  وهىي    88,    0معامل   (
بة  المحتوى   نسى تحليل  ثبات  على  تدل  أعيدت   . عالية  المعلم:  دليل  إعداد   : رابعًا

شكل   على  التعليمية  المادة  فيديو صياغة  عدد  شريط  مع  تتناسب  بحيث   ،
)   ( 7) الدروس،  أن  علىى  التركيز  االفتراضية وتم  هذه  المتاحف  إتباع  وخطوات   ،)

وهي   .اإلستراتيجية   : للتطبيق  الزمنية  بمعدل   6المدة  حصص    أسابيع  ثالث 
، وبواقىع     ( .)دقيقىة للحصة الواحدة   20أسبوعيًا

 األساليب اإلحصائية : 
اإلحصائية   الرزمة  برنامج  استخدام  تم  البيانات  معالجة  اجل  من 

باستخدام   ( SPSS) االجتماعية   للعلوم  وذلك  الدراسة،  نتائج  التحليل 
 المعالجات اإلحصائية التالية:  

والم  المئوية،  والنسب  واالنحرافات  التكرارات  الحسابية،  توسطات 
 الفقرات االستبانة.   المعيارية، لتقدير الوزن النسبي 
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( لفحص العالقة  T-Test Independent) اختبار لعينتين مستقلتين  
 .  بين كفاءة المعلمة واستراتيحيات التعليم عن بعد 

األحادي  التباين  تحليل  وذلك     (One Way ANOVA) اختبار 
 . كفاءة المعلمة لفحص  
 حساب :   تم :    ألدوات صدق ا 
في    صدق  .1 المتخصصين  من  عدد  على  االستبانات  بعرض  المحكمين 

 مجال الطفولة المبكرة 
معامالت     .2 لحساب  بيرسون  معادلة  باستخدام  الداخلي  التجانس  صدق 

 . االرتباط بين البنود األساسية وعبارات االستبانة 
النصفية سوف    :   األدوات   ثبات  بالتجزئة  حسابه  االرتباط  وتقدي . يتم  معامل  ر 

 . بين النصفين 
اإلحصائية  برنامج    اعتمدت   المعالجات  على  تحليل    SPSSالباحثة  في 

 ئج النتا 
 : نتائج الدراسة

 ( بنود مقياس المفاهيم التاريخية لطفل الروضة 1جدول )
 األماكن 
 التاريخية 

 الوقائع  
 التاريخية 

المالبس  
 التاريخية 

األدوات  
 التاريخية 

الشخصيات  
 البطولية 

لمؤسسين  ا
للمملكة وقصة  

 التوحيد 
8 8 8 7 8 8 
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 يوضح نتائج التطبيق القبلي والبعدي على مقياس المفاهيم التاريخية  (2جدول)

 ألطفال الطفولة المبكرة 
االنحراف   الدرجات  بعدي -قبلي اسم المفهوم 

 المعياري 
 الداللة  قوة التأثير

المؤسسين  
 للملكة والتوحيد 

 قبلي 
 بعدي

5.2 
10.4 

23 , 8,37 01 , 

الشخصيات  
 البطولية 

 قبلي 
 بعدي

5.6 
11.14 

17 , 12.4 01 , 

 قبلي  األدوات التاريخية 
 بعدي

6.7 
13.7 

22 , 11,5 01 , 

المالبس  
 التاريخية 

 قبلي 
 بعدي

5.9 
8.96 

22 , 4,94 01 , 

 قبلي  الوقائع التاريخية 
 بعدي

4.46 
7.96 

19 , 5,66 01 , 

 قبلي  األماكن التاريخية 
 بعدي

5.6 
13.6 

1,48 92 , 01 , 

 قبلي  الدرجة الكلية 
 بعدي

33.5 
65.27 

3.32 97 , 01 , 

 : تحليل النتائج 

 :  ( صحة فروض الدراسة وكانت النتائج كاالتى 2يوضح جدول )   

أطفال    , 01وجود فروق دالة إحصائيا   - بين متوسطات درجات  عند مستوى 
المفاه  إلختبار  والبعدى  القبلى  القياسين  فى  التجريبية    يم المجموعة 

 . التاريخية المصور بعد تطبيق البرنامج لصالح القياس البعدى 

أطفال   - درجات  متوسطى  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم 
اختبار   على  والبعدى  القبلى  القياسين  فى  الضابطة  المجموعة 

 . المفاهيم التاريخية المصور 
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  عند مستوى بين متوسطات درجات   , 01وجود فروق ذات داللة إحصائية   -
البعدى  أ  القياس  فى  والضابطة  التجريبية  المجموعتين  من  كل  طفال 

البحث   فى  المستخدم  المصور  والجغرافية  التاريخية  المفاهيم  إلختبار 
البعدى  التجريبية  المجموعة  نتائج  .لصالح  مع  تتفق  النتائج  وهذه 

المتحف   فاعلية  على  يؤكد  الذي  النظري  واالطار  السابقة  الدراسات 
ا  في  حيث  كت االفتراضي  من  التاريخية  المفاهيم  الروضة  أطفال  ساب 

والمواقع   المملكة  مؤسس  ومعرفة  التاريخية  الوقائع  )تحديد  على  القدرة 
بالبطوالت    -وأماكنها   اإلسالمية  قامت  التي  الوطنية  الشخصيات  ومعرفة 

كل   العصور(،  عبر  المستخدمة  األدوات  نماذج  تمييز  وكذلك  التاريخية 
ب  يتميز  لما  يرجع  االفتراضي ه  ذلك  المتحف  خصائص    برنامج  من 

من   ممتع  قالب  في  التاريخ  وتقدم  االستكشاف  على  تحفز  وعناصر 
كل   وتضافرت  والشكل  والحركة  اللون  على  تعتمد  المتعددة  الوسائط 
عوامل التشويق والجاذبية، كل ذلك سهل عملية تذكر المفاهيم التاريخية  

 لألطفال وساعد على تفاعلهم معها 

 اسة در توصيات ال 
 :  فى ضوء ما سبق توصى الباحثة من خالل ما توصلت إليه من نتائج باالتى 

تصميم برامج المتحف االفتراضي عندما يراد اكساب األطفال مفاهيمًا   -
 مجردة غير مباشرة أو محسوسة فى الواقع 

لتوضيح   - األطفال  رياض  وموجهات  للمعلمات  تدريبية  دورات  عقد 
 مها إلى أطفال الروضة دي المفاهيم التاريخية وكيفية تق 

المتاحف   - بناء  كيفية  لتوضيح  األطفال  رياض  لمعلمات  تدريبية  دورات  عقد 
 االفتراضية وطرق تنفيذها فالتعلم
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 قائمة المراجع 
التحول من الكفاءة الفردية إلى الكفاءة    . ( 2017أنيس،كشاط ؛ توفيق، برباش )  -

البش  الموارد  إلدارة  الحديثة  الممارسات  البحث  ري الجماعية ضمن  وحدة  مجلة  ة، 
دارة الموارد البشرية المجلد    . 328-297،  02العدد   08في تنمية وا 

-  ( الجندي  عبدالفتاب  تنمية  2019آيات  في  االفتراضي  المتحف  توظيف   :  )
بورسعيد  جامعة   ، ماجستير  رسالة  الروضة،  طفل  لدى  البيئية  كلية    -القيم 

 . رياض األطفال 
-  ( ب 2018التويجري..نجالء  فاعلية  الكيمائية  رن (.  التجارب  على  قائم  امج 

الرياض  مدينه  في  الروضة  ألطفال  التحليلي  التفكير  كلية  ، لتنميه   ، ماجستير 
 الشرق العربي.  

أمجاد  - السبيهين,  أسماء,  والسلبية  2015)   . الجبري,  اإليجابية  األثار   .)
السعودي  الروضة  طفل  على  اإللكترونية  التربيه ، لأللعاب  الملك    ، كلية  جامعه 

 الرياض. :  سعود 
سالمة.)  - محمد  في  2017الرصاعي،  العلوم  معلمي  بكفايات  قائمة  (.بناء 

قبل   لديهم  توافرها  مدى  وقياس  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  مجال 
   211-176  ( 2الخدمة. مجلة جامعة الحسين بن طالل. المجلد ) 

عقلة.)  - محمد  احمد  التعليم  2016الزبون،  تطبيق  متطلبات  توافر  درجة   .)
في  ال ا  اإلسالمية  التربية  معلمي  من  عينة  نظر  وجهة  من  األردن  في  لكتروني 

المجلد   التربوية،  العلوم  دراسات  مجلة  وعجلون،  جرش  العدد  43محافظة   ،
 (2  ،)513-533 . 

-  ( إبراهيم  طالب  2004المقحم،  التاريخيةلدى  المفاهيم  لتعلم  مقترب  برنامج   :)
ماجستير ،جامعة االمام محمد بن  ة  المملكة العربية السعودي -المرحلة المتوسطة 

 39سعود / رسالة الخليج العربي مكتب التربية لدول الخليج العربي العدد  
العيدي.)  -  , رسالة  2017أمال  الثقافية.  الهوية  تشكيل  في  المتحف  دور   .)

قسم   واالنسانية,  االجتماعية  العلوم  كلية  باديس,  بن  الحميد  جامعة  ماجستير, 
 العلوم االجتماعية 
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) لس ا  - منيرة  الزمني  2017بيعي.،  والعمر  الحسي  االدراك  بين  التفاعل  أثر   .)
   على مستوى الفهم الحسابي ألطفال الروضة، ماجستير / كلية الشرق العربي. 

 (. متاحف االطفال. مصر: دار الشروق 1993الصديق, وفاء. )  -
-  ( منيرة  سلوك  ت . ( 2018الصوينع،  على  المتحركة  الرسوم  برامج  مشاهدة  أثير 

األمهات طف أ  نظر  وجهه  من  الروضة  قسم  ال  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة   ،
 رياض األطفال ، كلية الشرق العربي للدراسات العليا ، الرياض. 

صالب.)  - وسام  تطبيقات  2015عبدالحسين،  الدماغ:  مع  المتناغم  التعلم   )
   البحاث الدماغ في التعلم، بيروت: دار الكتب العلمية. 

(: الكتاب اإللكترونى ، المدرسة اإللكترونية والمعلم  2001شرهان ) الجمال بن عبد العزيز   -
  ، األنجلو /القاهرة1االفتراضى ، ط

وجهة نظر الطلبة    (:المتاحف التعليمية االفتراضية،عالم الكتب2009دينا احمد إسماعيل ) -
أنموذجًا، مجلة جامعة حماة التربية    9د  ، العد1المجلد  ."برنامج رياض األطفال في كلية 

76-90 .. 
- ( السحاري  حمد  بنت  في 1438عائشة  التقليدية  لألزياء  افتراضي  متحف  تصميم   :  )

 المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير ، جامعة الملك سعود
دور تكنولوجيا المعلومات في رفع كفاءة المعلم وتطوير العملية    .(2011قاسم ، أمجد )   -

 ة موقع أفاق علمي .التعليمية
ح - وحيد.)  اتلبان،  محمد  صيام،  ؛  المعلومات 2018م  تكنولوجيا  استخدام  (.واقع 

 في نظام التعليم المفتوب في جامعة حماة  ICTواالتصاالت 
،    1(: المؤسسات الجامعية ، منظومة التعليم عبر الشبكات ، ط2005محمد عبد الحميد ) -

 عالم الكتب )مطصفى جودت صالح : فصل المؤسسات االفتراضية(. 
المنسي)إ  منصور - عبدالهادي  تنمية 2017براهيم  في  االفتراضي  المتحف  استخدام  (:فاعلية 

 . بعض المفاهيم التاريخية والجغرافية لطفل ما قبل المدرسة، رسالة ماجستير ،جامعة أسيوط
(. دور الروضة في تنمية الوعي الثقافي لدى الطفل من خالل التربية 2019يوسف, سناء. ) -

 (. المملكة العربية السعودية: شقراء20لعلمي في التربية, )عا المتحفية. مجلة البحث
https://www.feedo.net/LifeStyle/TravelTripsRelaxation/Museums.htm#3 

حامد) - سيدة  العلمي 1998عبدالعال,  المؤتمر  كنموذج  الطفل  متحف  المتحفية  الثقافة   )
 السنوي. جامعة عين شمس. 

https://www.feedo.net/LifeStyle/TravelTripsRelaxation/Museums.htm
https://www.feedo.net/LifeStyle/TravelTripsRelaxation/Museums.htm
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