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 اشراف

      سالم          دأحم د.عبد الرحمن                   أ.د محمد إبراهيم الدسوقى  

               ا التعليم           مدرس بقسم تكنولوجي         جيا التعليم          استاذ و رئيس قسم تكنولو

      امعة بورسعيد   جة النوعية بكلية التربي       بكلية التربية جامعة حلوان                

 

 مقدمة البحث:

في ظل ما يشهده العالم من        

تغيرات وتحديات في مختلف الميادين 

لعلمية والتكنولوجية، تكثر ا

التساؤالت حول كيفية مواكبة هذه 

التغيرات ومقاومة التحديات التي 

تواجهنا، وكيفية السعي نحو فهم 

أفضل من شأنه خلق أفراد مبدعين 

وقادرين على العطاء في مختلف 

الميادين. ولعل هذا األمر ال يمكن 

تحقيقه إال من خالل إدراك الفرد 

لمتبادلة بين كل من لطبيعة العالقة ا

 العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة،

ومن خالل توفير كافة السبل الكفيلة 

 بذلك؛ والتي يمكن من خاللها تحقيق 

 

هذا اإلدراك وتطوير التربية العلمية 

والتكنولوجية، وتوظيف ذلك من 

خالل استحداث استراتيجيات 

وأساليب متطورة في التدريس تأخذ 

نحو اإلبداع والتميز، بيد المتعلم 

وتجعله قادرا على االنجاز والعطاء 

 في ظل عصر سادت فيه فنون

المعرفة والتكنولوجيا، وكثرت فيه 

 ( 109)المشكالت والتحديات المستقبلية.

                                                           
1 0 9-Available at http://www.et )

ar.net/vb/showthread.php، [Access on 

17/5/2010] 

أثر إنتاج متحف افتراضي ثالثى االبعاد 

على تنمية التحصيل المعرفى لطالب 

 المرحلة الثانوية

 

 

 وداد عبده السيد شرف
 باحثة بكلية التربية النوعية ببورسعيد

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمىالجمعية المصرية للكمبيوتر التعلــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (308) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

ولمااا كانااا مااداخل التاادريس التقليديااة 

تركز على تلقاين الطالاب المعلوماات، 

وتهااتم بحف ااه لهااا دون إعمااال فكااره، 

اجة للبحا  عان ماداخل فقد برزت الح

جديدة للتدريس تسام  بععماال الفكار، 

وتشجع المتعلمين على النشاا  البادني 

 (110)والعقلي في أثناء مواقف التعلم.

 

 مشكلة البحث :

نبعععإل ااحسعععال بمشعععكلة البحعععث معععن 

 خالل:

 ة الشخصععية للباحثععة:حظععوال:  المالأ

حيث الحظت الباحثة من خالل عملها 

 فى المدرسة

ميذ المرحلة الثانوية أن نتائج تال -

فى مادة األحياء تبين ضعف 

 درجات التالميذ. 

استخدام  رق وأساليب تدريس  -

 .تقليدية فى التعلم

ضعف اإلمكانيات فى المعامل  -

  .التقليدية بالمدارس

ثانيعععا( وبنعععاه علعععى هععع ه المالحظعععة 

 قامت الباحثة بعمل مسح

لنوعية البرمجيات المتوفرة بمركز  -

جي ببورسعيد التطوير التكنولو

تبين من خاللها وجود قصور فى 

إنتاج البرمجيات الالزمة لتدريس 

 مادة األحياء للمرحلة الثانوية.

                                                           
(: إستراتيجيات 1999الحميد) جابر عبد (3)

التدريس و التعلم، القاهرة، دار الفكر 
  8العربى،ص

لنوعية المتاحف االفتراضية  علاى  -

مواقااع االنترنااا تبااين ماان خاللهااا 

ناااادرة توافرهااااا مااااا أكاااادت عليااااه 

 الدراسات السابقة في هذا المجال.

معاماااال األحياااااء فااااى الماااادارس   -

ببورسااعيد نااتج عنهااا عاادم الثانويااة 

توافر اإلمكانياات الالزماة لتادريس 

 .المادة بطريقة عملية مبسطة

و األمععر العع ى أدى إلععى قيععام الباحثععة 

بعمععل مقععابالت شخصععية نيععر مقننععة 

 مإل كل من:

بعض مدرسين وموجهين مادة   -

العلوم بمحاف ة بورسعيد بهدف 

التعرف على آرائهم حول تدريس 

 الثانوية فتبينمقرر األحياء للمرحلة 

وجود بعض الصعوبات فى تدريس 

مادة األحياء للمرحلة الثانوية وذلك 

نتيجة عدم توافر اإلمكانيات الالزمة 

لتدريس المادة، وعدم توافر 

برمجيات تعليمية مناسبة تقوم 

 بتدريس تلك المقررات.

عينة عشوائية من  الب المرحلة   -

الثانوية بمحاف ة بورسعيد بهدف 

ى آرائهم حول  تدريس التعرف عل

مقرر األحياء تبين وجود بعض 

الصعوبات فى تدريس مادة األحياء 

  .تتمثل قصور فى التحصيل المعرفى

 

 من خالل الدراسات السابقة: ثالثا( 

وبناااااء علااااى المالح ااااة الشخصااااية 

للباحثاااااة والمقاااااابالت الغيااااار مقنناااااة  

اتجهاااا الباحثاااة إلاااى اإل اااالع علاااى 

لقاااااة بهاااااذا الدراساااااات الساااااابقة المتع
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المجال والتي يمكن تناولها مان خاالل 

 محاور رئيسية هى:

( محعععععععور الدراسعععععععات المتعلقعععععععة 1

 بالمتاحف األفتراضية:

وفااااااااااى دراسااااااااااة )دينااااااااااا أحمااااااااااد 

تااااارا الباحثاااااة  (111)(2008اساااااماعيل،

العالقاااااة أن عااااار  المصاااااورات و 

 ريقة تطور األجهزة التعليمية وذلاك 

ماااان خااااالل التجااااول فااااى  المتاااااحف 

لمنشاورة علاى االنترناا االفتراضية ا

له  تأثير ايجابى فى تنمية المعرفة بما 

 .يحقق عائد تعليمى أفضل

وكاااااااااااااااااااااااااااااذلك دراساااااااااااااااااااااااااااااة 

(2001،S.T.Stinson)(112)  التاااااااااااااااى

اهتمااا بو ااف ماادا تااأثير الجااوالت 

االفتراضااية للمتاااحف المعتماادة علااى 

الشااابكة علاااى إنجااااز  اااالب الصاااف 

الخااامس فااى الدراسااات االجتماعيااة؛ 

بو اف الفاعلياة  حي  قاما الدراساة

التعليميااااة لجولااااة ميانيااااة افتراضااااية 

                                                           
تاثير العالقة : (2008دينا أحمد اسماعيل) (1)

بين طرق عرض المصورات و أساليب التجول 
فىىىى تنميىىىة المعىىىارب الرااىىىة بت ىىىور ا ج ىىى ة 
التعليميىىىىىة لىىىىىن فىىىىىالل المتىىىىىاح  ا فترا ىىىىىية، 

  .ية، جالعة حلوانرسالة دكتوراة، كلية الترب

(1 1 2(  S.T.Stinson(2001):The effect of A 

Web-based Museum Tour on The 

Social Studies Achievement of Fifth 

Grade Students،EDD،D.A.I،Vol62-

02A،P320. 

باساااتخدام مجموعاااة متحاااف بايوبنياااد 

علاااى الشااابكة مقارناااة بجولاااة ميدانياااة 

واقعياااااة لااااانفس المجموعاااااة لطاااااالب 

الصااف الخااامس، وقااد شااملا العينااة 

مشاركا من مدرساتين. و أشاارت  21

نتائج الدراسة إلى أن الرحلة الميدانياة 

اعلياة مان للمتحف االفتراضاى أكثار ف

الناحيااة التعليميااة، و هااى بااديل أكثاار 

ساااااهولة للرحلاااااة الميدانياااااة الفعلياااااة، 

بالن ر إلى انجازات الطالب فى ماادة 

 الدراسات االجتماعية.

كما أو ا دراسة)وليد سالم 

(بضرورة االهتمام 2007الحلفاوا

بتطوير مقرر المتاحف و المعار  

اللتعليمية بأقسام تكنولوجيا 

تضمن الموضوعات التعليم،بحي  ي

الن رية المتنوعة المرتبطة بالمتاحف 

االلكترونية و المتاحف التفاعليةو 

توظيفها فى العملية التعليمية ، كما 

يجب أن يتضمن تطوير مقرر 

المتاحف و المعار  التعليمية 

الكساب  الب تكنولوجيا التعليم 

بعض مهارات انتاج المتاحف 

 االلكترونية خا ة ثالثية االبعاد

.113 

لمتعلقعة بتنميعة ( محور الدراسعات ا2

  التحصيل المعرفى:

                                                           
(:منوذج مقرتح ملتحف الكرتوىن عرب 2007وليد سامل احللفاوى) 113

كلية وراة،كتا التعليم،د االنرتنت و فعاليته على طالب تكنولوجي
 تربية نوعية،جامعة عني مشس.
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وتهااااااااااااادف دراساااااااااااااة )مناااااااااااااى   

إلااااى الكشااااف عاااان  (114)(2011 ااااابر

فاعلية تطوير برنامج كمبيوتر تعليمي 

قائم علاى المحاكااة فاي تنمياة مساتوا 

التحصاايل الدراسااي الفااورر والمرجااأ 

لتالميااااااذ المرحلااااااة اإلعداديااااااة ذور 

م  ااااعوبات الااااتعلم فااااي مااااادة العلااااو

وبخا ااة تحصاايلهم للمفاااهيم العلميااة 

واألنشاطة المعمليااة المرتبطاة بهااا فااي 

المادة.المنهج شبه التجريبي هو أنسب 

 ريقااة لتحديااد أثاار المتغياار المسااتقل 

وهاااو برناااامج الكمبياااوتر القاااائم علاااى 

المحاكااااة علاااى المتغيااار التاااابع وهاااو 

التحصاااااااايل الدراسااااااااي بمسااااااااتوييه 

)الفاااورر، المرجاااأ(، وتكوناااا عيناااة 

( ثالثااين تلميااذنا ماان 30لبحاا  ماان )ا

تالميااااذ الصااااف األول ماااان المرحلااااة 

اإلعداديااة ، تاام اختيااارهم عماادينا ماان 

، ور  عوبات التعلم في مادة العلاومذ

(، 95: 85تتراوح نسبة ذكاائهم باين )

وتم تقسيمهم بالتساور إلى مجموعتين 

)تجريبيااة وضابطة(.وتو اال البحاا  

فارق  الحالي إلى النتائج التالياة: يوجاد

دال إحصااااائينا عناااااد مساااااتوا داللاااااة 

( باااااين متوساااااطي درجاااااات  0.05)

                                                           

 (:2011لنى رفاعى اابر غنيم)(114)
 وير برنالج كمبيوتر قائم على ت

المحاكاة لتالليذ المرحلة اإلعدادية ذوي 
اعوبات التعلم في لادة العلوم وقياس 

عليته في التحصيل الفوري فا
لاجستير،كلية التربية،  ،رسالةوالمرجأ

 جالعة حلوان.

التالمياااذ بالمجموعاااة التجريبياااة فاااي 

القياسين القبلي والبعادر فاي االختباار 

التحصااايلي الفاااورر لصاااال  القيااااس 

( باااااين متوساااااطات  0.05البعااااادر )

درجااات تالميااذ المجموعااة التجريبيااة 

ومتوسااااااطات درجااااااات المجموعااااااة 

ار التحصاااايلي الضااااابطة فااااي االختباااا

الفااااااااورر ، لصااااااااال  المجموعاااااااااة 

التجريبيااة، يوجااد فاارق إحصااائينا عنااد 

( بين متوساطي  0.05مستوا داللة )

درجات التالميذ بالمجموعة التجريبية 

فااااي القياسااااين القبلااااي والبعاااادر فااااي 

االختباار التحصايلي المرجاأ ، لصااال  

القيااااااااس البعدر.يوجاااااااد فااااااارق دال 

 0.05إحصااائينا عنااد مسااتوا داللااة )

(باااااين متوساااااطات درجاااااات تالمياااااذ 

المجموعااااة التجريبيااااة ومتوساااااطات 

درجااااات المجموعااااة الضااااابطة فااااي 

االختباار التحصايلي المرجاأ ، لصااال  

 المجموعة التجريبية.

تناولا )دراسة اسماء 

وضع نموذج  :(115)(2010ربيع

 Reigeluthمقترح قائم على ن رية 

الجهاز ”التوسعية لتدريس وحدة 

تالميذ الصف  المقررة على” العصبي

                                                           
أثر نموذج  (:2010اسماء ربيع عدلى) ( 115)

 Reigeluth لقترح قائم على نظرية

في تدريس العلوم على تنمية  التوسعية
التحصيل وبقاء أثر التعلم لدى تالليذ 

،رسالة التعليم ا ساسي الحلقة الثانية لن
 جستير،كلية التربية، جالعة الفيوم.لا

http://srv5.eulc.edu.eg/eulc/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchBY=%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d9%83%d9%85%d8%a8%d9%8a%d9%88%d8%aa%d8%b1+%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%a9+%d9%84%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b0+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d8%b0%d9%88%d9%8a+%d8%b5%d8%b9%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85+%d9%81%d9%8a+%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85+%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%aa%d9%87+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84+%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%8a+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%a3+%2f&SearcIn=0.
http://srv5.eulc.edu.eg/eulc/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchBY=%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d9%83%d9%85%d8%a8%d9%8a%d9%88%d8%aa%d8%b1+%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%a9+%d9%84%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b0+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d8%b0%d9%88%d9%8a+%d8%b5%d8%b9%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85+%d9%81%d9%8a+%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85+%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%aa%d9%87+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84+%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%8a+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%a3+%2f&SearcIn=0.
http://srv5.eulc.edu.eg/eulc/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchBY=%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d9%83%d9%85%d8%a8%d9%8a%d9%88%d8%aa%d8%b1+%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%a9+%d9%84%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b0+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d8%b0%d9%88%d9%8a+%d8%b5%d8%b9%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85+%d9%81%d9%8a+%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85+%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%aa%d9%87+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84+%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%8a+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%a3+%2f&SearcIn=0.
http://srv5.eulc.edu.eg/eulc/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchBY=%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d9%83%d9%85%d8%a8%d9%8a%d9%88%d8%aa%d8%b1+%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%a9+%d9%84%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b0+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d8%b0%d9%88%d9%8a+%d8%b5%d8%b9%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85+%d9%81%d9%8a+%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85+%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%aa%d9%87+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84+%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%8a+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%a3+%2f&SearcIn=0.
http://srv5.eulc.edu.eg/eulc/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchBY=%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d9%83%d9%85%d8%a8%d9%8a%d9%88%d8%aa%d8%b1+%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%a9+%d9%84%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b0+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d8%b0%d9%88%d9%8a+%d8%b5%d8%b9%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85+%d9%81%d9%8a+%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85+%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%aa%d9%87+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84+%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%8a+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%a3+%2f&SearcIn=0.
http://srv5.eulc.edu.eg/eulc/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchBY=%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d9%83%d9%85%d8%a8%d9%8a%d9%88%d8%aa%d8%b1+%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%a9+%d9%84%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b0+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d8%b0%d9%88%d9%8a+%d8%b5%d8%b9%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85+%d9%81%d9%8a+%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85+%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3+%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%aa%d9%87+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84+%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%8a+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%a3+%2f&SearcIn=0.
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 2012للعام  األولسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. المجلة العلمية السنوية للجمعية المجلد 

الثاني اإلعدادر، دراسة أثر النموذج 

الجهاز ”المقترح لتدريس وحدة 

المقررة على تنمية ” العصبي

التحصيل لدا تالميذ الصف الثاني 

اإلعدادر،  دراسة أثر النموذج 

الجهاز ”المقترح لتدريس وحدة 

المقررة على بقاء أثر ” العصبي

التعلم لدا تالميذ الصف الثاني 

 ر.اإلعداد

)دراسة عائشة بنا  تو ىو      

ضرورة استخدام  :(116)(2003سالم

العمل المخبرا التعاونى كطريقة 

فاعلة في تدريس العلوم.،ضرورة ان 

تشمل عملية تقويم الطلبة ) لبة 

المرحلة االعدادية( جانب االداء 

العملى في المختبر جنبا الى جنب مع 

ادائهم التحصيلي.،تكثيف االنشطة 

في المقررات العلمية و  المخبرية

ادلتها.،توفير الزمن الضرورا و 

الكافى الداء التجارب في المدارس 

العمانية.،رفع مستوا النجاح من 

(40% - 50%.) 

                                                           

اثر التدريس  (:2003عائشة بنت سالم)( 116)
باستردام العمل المربري التعاونى على 
و  تحصيل طلبة الص  الثالث ا عدادى

اكتساب م لم ارات عمليات العلم بسل نة 
 كلية التربية، ،رسالة لاجستير،عمان

 جالعة أسيوط.

وتهتم )دراسة سهام 

فى توجية ن ر  :(117)(1991مراد

متخصصى مناهج العلوم الخا ة 

بالمعاقين من الناحية السمعية إلى 

لعملية على أهمية إستخدام األنشطة ا

تحصيل الطالب واتجاهاتهم نحو مادة 

العلوم، تساعد المدرس على أن يفكر 

فى الكيفية التى يمكن أن يصل 

بالمعلومة المقررة إلى المعوق، 

إستفادة التلميذ المعوق من استخدام 

حواسة المختلفة للتعويض واستكشاف 

األشياء وال واهر، تتي  هذه الدراسة 

ادة من الدراسة الفرص للتلميذ لإلستف

العملية المختلفة، تساعد المدرس فى 

تحديد األجهزة الخا ة التى يحتاج 

إليها التليمذ لتقليل أثر اإلعاقة، تساعد 

المدرس على أن يفكر فى الكيفية التى 

يمكن ان يعدل بها المنهج واألنشطة 

واستراتيجيات التدريس التى تتالئم 

مع التلميذ المعاق، إعداد كوادر 

يس مدربة ومجهزة ومعدة على تدر

كيفية التعامل بطريقة علمية وعملية 

مع الطالب األ م حتى تصل إلية 

 المعلومة كما تصل للطالب العادا.

                                                           

 نش ة أثر إستردام ا (:1991( سهام صاحل مراد)117)
العملية على تحصيل ال الب الصم 
البكم بالحلقة الثانية لن التعليم ا ساسى 

، ى العلوم و إتجاهات م نحو العلومف
لاجستير، كلية التربية، جالعة  رسالة

 المنوفية.

http://srv5.eulc.edu.eg/eulc/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchBY=%d8%a3%d8%ab%d8%b1+%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%83%d9%85+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9+%d9%85%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85+%d9%88+%d8%a5%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%87%d9%85+%d9%86%d8%ad%d9%88+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85+%3d&SearcIn=0.
http://srv5.eulc.edu.eg/eulc/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchBY=%d8%a3%d8%ab%d8%b1+%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%83%d9%85+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9+%d9%85%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85+%d9%88+%d8%a5%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%87%d9%85+%d9%86%d8%ad%d9%88+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85+%3d&SearcIn=0.
http://srv5.eulc.edu.eg/eulc/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchBY=%d8%a3%d8%ab%d8%b1+%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%83%d9%85+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9+%d9%85%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%89+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85+%d9%88+%d8%a5%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%87%d9%85+%d9%86%d8%ad%d9%88+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85+%3d&SearcIn=0.
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( محعععععععور الدراسعععععععات المتعلقعععععععة 3

باستخدام مستحدثات التكنولوجيا فعى 

 تدريس مادة العلوم:

وقد هدفا دراسة )السيد غرياب        

مسااااعدة الاااى  (118)(2003 ،سااايد أحماااد

المعلمااااااين علااااااى تطااااااوير اساااااااليب 

تدريساااهم التقليدياااة مااان خاااالل دماااج 

التطبيقااااات التكنولوجيااااة فااااى عمليااااة 

تاادريس مااادة األحياااء وقااد اوضااحا 

نتائج الدراسة ان اساتخدام مساتحدثات 

التكنولوجيا ساعدت على زيادة فاعلية 

 التالميذ مما أدا إلى أثر إيجابى. 

 كمااااا ناقشااااا دراسااااة )ايمااااان        

 (2007 ،محمااااد محمااااد عبااااد الفتاااااح
فاعليااة توظياااف تكنولوجيااا التعلااايم   (119)

وذلاااك لتنمياااةاتجاهات الطاااالب نحاااو 

العلاام ممااا يااىدا إلااى اثاار إيجااابى فااى 

 تنمية االداء المهارا للطالب

                                                           
(: 2003السيد غريب ابراهيم سيد أحمد ) (1)

فاعلية استردام تكنولوجيا الوسائل المتعددة 
اب تدريس لادة فى تحقيق بعض اهد

ا حياء ل الب المرحلة الثانوية ذوى 
الدافعية المرتفعة و المنرفضةن رسالة 

 .لاجستير، كلية التربية، جالعة ال قازيق
فاعلية توظي  (: 7200)ايمان لحمد لحمد  (2)

تكنولوجيا التعليم فى تدريس العلوم لتنمية 
تالليذ المرحلة  بعض عمليات العلم لدى

كلية التربية،  لاجستير، الةرس ،ا بتدائية
 .جالعة عين شمس

كماااااااااااااا هااااااااااااادفا دراساااااااااااااة       

(2000،Siegle&Foster)(120)  إلااااااااى

معرفة تأثير بارامج الوساائا المتعاددة 

تحصاايل الطااالب  مااع الكمبيااوتر علااى

 .بالمرحلااة الثانويااة فااى علاام األحياااء

الدراسااة ارتفاااع  حياا  أظهاارت نتااائج

معادل الاتعلم لادا مستوا التحصايل و

المجموعااااة التااااى درسااااا باسااااتخدام 

برامج عرو  الوسائا المتعاددة، ماا 

أكااااد علااااى فعاليااااة اسااااتخدام باااارامج 

 .الوسائا المتعددة فى التعليم و التعلم

كمااااااااااااااااااااااااا تناولااااااااااااااااااااااااا         

( 121) (Handal،1999دراساااااااااااااااااااااااة)

معرفة أثر تقديم برنامج كمبياوتر قاائم 

علااااى الوسااااائا المتعااااددة علااااى فهاااام 

الطااالب و تحصاايلهم الدراسااى ألحااد 

الموضاااااوعات المعقااااادة فاااااى ماااااادة 

حياا  أساافرت النتااائج عاان  0الكيمياااء

وجود فروق ذات داللة إحصاائية باين 

                                                           

(1 2 0)Del Siegle& Theresa foster(2000): 

Effectsof laptop computers with 

multimedia and presentation 

software on student 

achievement،paper presented at 

the annual meeting of the 

American education research 

association،p.58 

(121 )Gilbert،Handal(1999): Linear 

multimedia benefits to enhance 

students ability to comprehend 

complex subjects، society for 

information technology&teacher 

education international 

conference،p.p261-275. 
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متوساااااطات درجاااااات الطاااااالب فاااااى 

لمجموعة االختبار التحصيلى لصال  ا

التااااااى درسااااااا باسااااااتخدام برنااااااامج 

الوساااائا المتعاااددة، مماااا دل علاااى أن 

باارامج الوسااائا المتعااددة تعماال علااى 

زياااااادة التحصااااايل و فهااااام الطاااااالب 

 .للموضوعات المعقدة

ومععععععن خععععععالل اسععععععتعرا  نتععععععا   

 الدراسات السابقة، الحظت الباحثة: 

خا ة العربية  –ندرة الدراسات  -

حف ى مجال انتاج المتاف –منها 

 .االفتراضية ثالثية األبعاد

ندرة الدراسات التي تتناول العالقة  -

بين المتاحف االفتراضية ثالثية 

 األبعاد و تنمية التحصيل المعرفى. 

وبناء على ما سبق تتحدد مشكلة 

 البح  فى:

" قصور فى انتاج المتاحف 

االفتراضية ثالثية االبعاد داخل 

العملية التعليمية والتى ترتبط 

طالب ية التحصيل المعرفى لدى بتنم

 المرحلة الثانوية ببورسعيد"

ومما سبق يمكن أن تتمحور مشكلة 

 البح  فى التساؤل الرئيسى التالى:

" ما أثر إنتاج متحف افتراضي 

ثالثى االبعاد على تنمية التحصيل 

 المعرفى لطالب المرحلة الثانوية"

وفى ضوه التساؤل الر يسي 

 للدراسة يمكن تحديد بعض

التساؤالت الفرعية حول مشكلة 

 -البحث على النحو التالى:

a.  ما فاعلية انتاج متحف  افتراضى

ثالثى األبعاد فى تنمية التحصيل 

 المعرفى؟

b.  ما االستراتيجية المستخدمة فى

انتاج المتاحف االفتراضية ثالثية 

 االبعاد ؟
 

 أهداف البحث:
يهدف البح  الحالى إلى إنتاج متحف 

األبعاد لتنمية إفتراضى ثالثى 

التحصيل المعرفى  لدا  الب 

المرحلة الثانوية ببورسعيد، ويتفرع 

من الهدف عدد من األهداف الفرعية 

 كما يلى :

التعرف على فاعلية إنتاج متحف  (1

افتراضى ثالثى األبعاد فى تنمية 

التحصيل المعرفى لدا   الب 

 المرحلة الثانوية.

حصر عدد المتاحف االفتراضية   (2

وعدد من الدول فى مصر 

 األخرا عبر االنترنا.

تحديد أهم معوقات تطبيق  (3

ثالثية المتحف االفتراضي 

التعليم األبعاد لوزارة التربية و

 بمصر  وكيفية التغلب عليها.

التو ل إلى مجموعة من النتائج  (4

ن تسهم التو يات التى يمكن أو

فى التغلب على المشكالت 

العقبات التى تواجه التالميذ فى و

خدام بيئات المتحف است

 االفتراضي.

 

 أهميه البحث:

تتمثل أهمية البحث الحالي في النقعاط 

 التالية:
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فت  المجال لدراسات بحثية  -1

جديدة حول الجديد فى المتحف 

 االفتراضي ثالثية األبعاد.

اإلسهام فى توفير معلومات  -2

تساعد على توجيه خطا دمج 

التكنولوجيا فى التعليم وفق أسس 

 علمية.

قق من مدا إمكانية انتاج التح -3

متاحف افتراضية ثالثية األبعاد 

في تنمية التحصيل المعرفى  لدا 

  الب المرحلة الثانوية.

توجيه أن ار خبراء المناهج إلى   -4

الصعوبات التي تواجه  الب 

المرحلة الثانوية لتنمية  التحصيل 

 المعرفى.
 

 فرو  البحث :

يسععععى البحعععث الحعععالي للتحقععع  معععن 

   التالية:صحة الفرو

ن بين  دال فرق يوجد ال (1 إحصائيا

متوسطّى درجات  الب 

 التجريبيةوالضابطة((المجموعتين 

 االختبار القبلى. فى

ن بين  دال فرق يوجد (2 إحصائيا

متوسطّى درجات  الب 

 التجريبية(المجموعتين 

 االختبار البعدا. فى والضابطة(

 منه  البحث :

ث الحعالي علعى المنهجعين أعتمد البحع

 ليين:التا

 المنه  الوصفي التحليلي: (3

الاااذر يقاااوم بو اااف ماااا هاااو كاااائن 

وتفساايره وتاام اسااتخدام هااذا الماانهج 

فااي البحاا  الحااالي لال ااالع علااى 

الكتاااااب والمراجاااااع المتخصصاااااة 

والدراسااااات السااااابقة التااااي تتعلااااق 

بموضاااوع الدراساااة بهااادف إعاااداد 

اإل اااااار الن ااااارا وإعاااااداد أدوات 

 البح .

 المنه  الشبه تجريبي: (3

ذا المنهج على أساس ويقوم ه

العالقة السببية بين متغيرين 

أحدهما المتغير المستقل أو 

التجريبى واآلخر المتغير التابع، 

حي  يقوم بمعرفة أثر المتغير 

 المستقل على المتغير التابع.

 متغيرات الدراسة:

انتاج متحف المتغير المستقل:  -

 افتراضى ثالثى االبعاد

 لمعرفى : التحصيل االمتغيرات التابعة -

 اجراهات  البحث:

 أوالً: منه   البحث

اعتماااد البحااا  الحاااالى علاااى المااانهج 

الو فى فى اعداد اال اار الن ارا و 

بنااااء ادوات البحااا  وماااواد المعالجاااة 

التجريبياااة، و المااانهج التجريباااى فاااى 

إجااراء تجربااة البحاا  و التحقااق ماان 

 . حة الفرو 

 :ثانياً: التصميم التجريبيى
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 المتغير المستقل

 المتغير التابإل
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 2م 1م التحصيل المعرفى

 

 حيث:

تمثل المجموعة األولى تادرس  :1م

 بالطريقة التقليدية 

تمثل المجموعة الثانياة تادرس  :2م

 باستخدام المتحف االفتراضى

 حدود البحث:

 الحدود الزمنية: -1

يقتصر البح  على دراسة مادة     

ياء  متحف افتراضى ثالثى األح

 األبعاد.

 :الحدود المكانية-2

تقتصر الدراسة على  الب 

الصف األول الثانوا بمحاف ة 

بورسعيد بجمهورية مصر 

 العربية.

 :الحدود الموضوعية -3

 تقتصر الدراسة على  الب -

المرحلة الثانوية بمحاف ة 

 بورسعيد.

تقتصر الدراسة على انتاج متحف  -

 بعاد .افتراضي ثالثى اال

نتائج البح  محددة بزمان ومكان  -

 .تجربة إجراء البح 
 

 ثالثاً: أدوات البحث

 

أ.إعداد استبيان خاص بتحديد 

مهارات الطالب فى استخدام 

 الكمبيوتر

قاما الباحثة باعداد استبيان توض  

خبرات الطالب فى استخدام 

الكمبيوتر، واعتمدت الباحثة فى 

يات إعداد هذا االستبيان على األدب

لخا ة بمجال تكنولوجيا التعليم ا

 الوسائل التعليمية.و

ن  (20حي  أشار) -1  البا

( إلى دراستهم %100بنسبة)

لمقررات الحاسب اآللى فى 

 .مرحلة التعليم اإلعدادا

نبنسبة) (أجهزة (14يمتلك) -2  البا

 .كمبيوتر

تسع  الب بنسبة)    ( تلقوا  -3

 دورات تدريبية فى الكمبيوتر 

بخبرات ب.اعداد استبيان 

الطالب فيما يتعل  باستخدام 

 المتاحف الواقعية:

قاما الباحثة باعداد استبيان 

توض  خبرات الطالب فى 

استخدام المتاحف الواقعية من 

خالل التعرف على عدد زيارتهم 

الستفادة من ومدا ا للمتاحف،

مدا تناسب زيارة هذه المتاحف و

 الوقا.

( وبنسبة)    11حي  أشارعدد) -1

زيارتهم لبعض المتاحف  %( إلى



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمىالجمعية المصرية للكمبيوتر التعلــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (316) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

الواقعية مثل المتحف الحربى من 

 خالل الرحالت المدرسية.

نسبة)    (  من ( ب9وأشار ) -2

الطالب الذين قاموا بزيارة 

المتاحف الواقعية عدم القدرة 

على رؤية بعض المعروضات 

 المتحفية.

  اعداد اختبار تحصيلى-جـ 

على ضوء األهداف التعليمية و 

ت و تحديد المحتوا تحليل المهما

التعليمى للمتحف، وبناء على 

تحديد الجوانب المعرفية التى 

سوف تقيسها أسئلة االختبار، 

قاما الباحثة بتصميم اختبار 

تحصيلى موضوعى )لف ى/ 

ن،  ن و بعديا مصور( واحد  بق قبليا

وتم استخدام  ريقة  دق 

المحتوا ال اهرا لالختبار 

وذلك بعر  االختبار على 

من المحكمين فى مادة  مجموعة

 االحياء .

 رابعاً: بناه مادة المعالجة التجريبية

 ) البرمجية المقترحة(

يإل المادة العلمية اعداد و تجم -1

 الخاصة بالدراسة:

وتعتبر هذه النقطة من بين المداخل 

المهمة للبح  الحالى، لذلك فقد حدد 

الباح  محتوا المقرر الذا سوف 

تحف يتم تقديمه من خالل الم

االفتراضىالمقترح،ولقد قام الباح  

بتجميع المحتوا التعليمى فى مقرر 

 األحياء للصف األول الثانوا.

خطوات تصميم المتحف  -2

 االفتراضى المقترح:

 مرحلة التصميم 2-1

قاما الباحثة بتحديد األهداف  -

التعليمية العامة و الخا ة للمفاهيم 

المتضمنة داخل المتحف االفتراضى 

 تر.المق

م وضع تصوران لما سيحتويه ت -

المتحف االفتراضى من جوالت، 

آخذه فى االعتبار عالقة المحتوا 

بعضها ببعض، و ريقة العر  

 المناسبة، و ريقة التقويم.

 مرحلة التجهيز و االعداد  2-2

اف التعليمية بطريقة  ياغة األهد - 

اجرائية مع التأكد من تسلسلها 

 الصحي 

الفتراضى متحف اتحليل محتوا ال -

المقترح و  ياغته فى تتابع 

منطقى، وتحديد المفاهيم  و الحقائق 

 الرئيسية.

ختيار البرامج التى سوف يتم ا -

استخدامها فى انتاج البرنامج 

ويمكننا تحديد البرامج الالزمة 

 نتاج المتحف االفتراضى كما يلى:ال

-3D Max  

 رحلة كتابة السيناريو:م -3

هو مفتاح العمل، أو  يعتبر السيناريو

خريطة التنفيذ التى يتم إعدادها 

ن للتعبير عن الفكرة المطروحة  مسبقا

  العملفى 

 حلة االنتاج:مر -4

 عينة البحث :



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمىالجمعية المصرية للكمبيوتر التعلــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (317) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

سوف تقتصر عينة البح  على 

مجموعة عشوائية من  الب الصف 

األول الثانوا بمحاف ة بورسعيد، 

ممن تتوفر لديهم الخبرة السابقة 

وتر وسوف تقسم باستخدام الكمبي

العينة إلى مجموعتين  وذلك وفقا 

 للتصميم التجريبى كما يلى:

المجموعة األولى : تتكون من  -

مجموعة واحدة من الطالب تدرس 

 بالطريقة التقليدية

المجموعة الثانية : تتكون من 

مجموعة واحدة من الطالب تدرس 

 باستخدام المتحف االفتراضى

 نتا   البحث:

 ر  األولنتا   اختبار الف

ن بااين  دال فاارق يوجااد ال إحصااائيا

متوسطّى درجات  الب المجموعتين 

االختباار  فاى والضاابطة( التجريبياة(

 القبلى.

وتتضااا  نتاااائج المعالجاااة االحصاااائية 

الخا ااااة بهااااذا الفاااار  ماااان خااااالل 

 الجدول التالى:

( نتاائج اختباار "ت" للفارق 1جدول )

باااين باااين متوساااطّى درجاااات  اااالب 

 والضاابطة( ريبياةالتج(المجماوعتين 

 االختبار القبلى. فى

 المتوسا العدد المجموعة
اإلنحراف 

 المعيارا

درجاااااات 

 الحرية

قيمااااااااااااة 

 "ت"

قيمااااااااااة 

داللاااااااااة 

 "ت"

 3.485 10.4 20 التجريبية
38 1.736 091. 

 3.616 12.35 20 الضابطة

 

( السابق أن قيماة 1يتض  من جدول )

( وهااذا ياادل 0.05الداللااة أكباار ماان )

ن علااى أنااه  ال يوجااد فاارق دال احصااائيا

بااااااين متوسااااااطّى درجااااااات  ااااااالب 

 والضاابطة( التجريبياة(المجماوعتين 

وبنااءن علاى ذلاك  ،ختبار القبلاى.اال فى

وفى ضوء النتيجاة التاى تو ال إليهاا 

 البح  يمكن قبول هذا الفر .

 نتائج اختبار الفر  الثانى

ن بين متوسطّى  دال فرق يوجد إحصائيا

 درجااااااااات  ااااااااالب المجمااااااااوعتين

االختباار  فاى والضاابطة( التجريبياة(

 البعىدا.

وتتضااا  نتاااائج المعالجاااة االحصاااائية 

الخا ااااة بهااااذا الفاااار  ماااان خااااالل 

 الجدول التالى:

( نتاائج اختباار "ت" للفارق 2جدول )

باااين باااين متوساااطّى درجاااات  اااالب 

 والضاابطة( التجريبياة(المجماوعتين 

 االختبار البعدا. فى



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمىالجمعية المصرية للكمبيوتر التعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

 المتوسا العدد المجموعة
اف اإلنحر

 المعيارا

درجاااااات 

 الحرية

قيماااااااااااااة 

 "ت"

قيمااااااااااة 

داللاااااااااة 

 "ت"

 4.733 21.75 20 التجريبية
38 3.943 000 

 3.705 16.45 20 الضابطة

 

( السابق أن قيماة 2يتض  من جدول )

( وهاااذا يااادل 0.05الداللاااة أقااال مااان )

ن باين  على أنه يوجد فرق دال احصاائيا

متوسطّى درجات  الب المجموعتين 

االختباار  فاى والضاابطة( التجريبياة(

وبمقارناااااااة قيماااااااة "ت"  ،البعااااااادا 

المحسااوبة بااالقيم الجدوليااة يتضاا  أن 

قيمة "ت" المحسوبة دالة عند مستوا 

(وبناءن على ذلك وفاى ضاوء 0.001)

النتيجة التى تو ل إليها البح  يمكان 

 قبول هذا الفر .

 مصطلحات البحث:

 Museums  المتاحف: -1

 (2009تعرفه)دينا أحمد اسماعيل
: بأنه مىسسات ثقافية واجتماعية ( 122)

غير تجارية تهتم بجمع التراث 

اإلنسانى وحف ه و يانته عبر 

العصور المختلفة من أماكن متفرقة، 

وعرضه على الجمهور بغر  خدمة 

أهداف الدراسة و التعلــم و الثقافة و 

 المتعة.

                                                           
المتاح  (: 2009دينا أحمد اسماعيل) (1)

 فترا ية، القاهرة: عالم التعليمية ا
 6الكتب،ص

 Virtual المتاحف االفتراضية: -2

museums 

 (123)(2005يعرفه ) مصطفى جودت

: أن المتحف االفتراضي هو موقع 

ن  علي شبكة االنترنا يمثل كيانا

ن لعر  عدد من المقتنيات  افتراضيا

المتحفية المتواجدة في عدد من 

ضمن  المتاحف أو األماكن المختلفة

موقع واحد علي الشبكة والتعليق 

عليها ونشر البحوث والدراسات 

المرتبطة بتلك المقتنيات وغير ذلك 

 .مات المتحفيةمن الخد

                                                           
لصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى فى جىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىودت  (2)

(:المؤسسىىىىىىىىىىات التعليميىىىىىىىىىىة 2005اىىىىىىىىىىال )
بىىىىىىىىر ا فترا ىىىىىىىىية،فى لنظولىىىىىىىىة التعلىىىىىىىىيم ع

 0الشبكات، القاهرة:عالم الكتب



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمىالجمعية المصرية للكمبيوتر التعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

 

 قائمة المراجع

عالم  (: المتاحف التعليمية االفتراضية، القاهرة:2009دينا أحمد اسماعيل) (1

 الكتب

(:المىسسات التعليمية االفتراضية،فى من ومة 2005مصطفى جودت  ال ) (2

 0التعليم عبر الشبكات، القاهرة:عالم الكتب

ار الفكر علم، القاهرة، د(: إستراتيجيات التدريس و الت1999جابر عبد الحميد) (3

  0العربى

 

 قائمة الرسائل العلمية:

(: تاااثير العالقااة بااين  اارق عاار  المصااورات و 2008( دينااا أحمااد اسااماعيل)1

الل خأساليب التجول فى تنمية المعارف الخا ة بتطور األجهزة التعليمية من 

 المتاحف االفتراضية، رسالة دكتوراة، كلية التربية، جامعة حلوان.

(: تبساايا بعااض  المفاااهيم البيولوجيااة لطفاال 2008حنااان عبااده يوسااف غناايم) (2

الروضاااة باساااتخدام المتحاااف االفتراضااااي، رساااالة ماجساااتير ،كلياااة ريااااا  

 األ فال،جامعة حلوان.

ل (: المتحف االليكترونى كمدخل مقترح للتشكي2008آمال يوسف خليفه ) (3

و  رة مىسسات األسرةالقيمى فى مرحلة الطفولة،رسالة دكتوراة، قسم إدا

 الطفولة ، كلية االقتصاد المنزلى ، جامعة حلوان.

لوسائل (: فاعلية استخدام تكنولوجيا ا2003السيد غريب إبراهيم سيد أحمد) (4

لطالب المرحلة  المتعددة فى تحقيق بعض أهداف تدريس مادة األحياء

سالة الثانوية ذوا الدافعية المرتفعة و المنخفضة،رسالة ماجستير، ر

 دكتوراة، كلية التربية، جامعة الزقازيق

يل (: اثر استخدام األنشطة العلمية علي تحص1991سهام السيد  ال  مراد) (5

هاتهم اتجاوالطالب الصم البكم بالحلقة الثانية من التعليم األساسي في العلوم 

 نحو العلوم،رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة المنوفية.

لعلوم (: فاعلية توظيف تكنولوجيا التعليم فى تدريس ا2007محمد ) ايمان محمد ( 6

كلية  ،يررسالة ماجست ،تالميذ المرحلة االبتدائية لتنمية بعض عمليات العلم لدا

 جامعة عين شمس. ،التربية

نى على (: اثر التدريس باستخدام العمل المخبرر التعاو2003( عائشة بنا سالم)7

 و اكتسابهم لمهارات عمليات العلم االعداداتحصيل  لبة الصف الثال  

 بسلطنة عمان،رسالة ماجستير،كلية التربية،جامعة أسيو .



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمىالجمعية المصرية للكمبيوتر التعلــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (320) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

(:تطوير برنامج كمبيوتر قائم على المحاكاة 2011منى رفاعى  ابر غنيم)( 8
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