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 :مقدمة البحث

یُع��د التعل��یم مج��االً واس��عاً یح��دث فی��ھ التط��ور 
بخطوات ھائلة؛ مما یترتب علیھ تطور ُمماث�ل 
فى كل المج�االت المرتبط�ة ب�ھ، وعل�ى رأس�ھا 
مجال مص�ادر ال�تعلُّم؛ ل�ذا فق�د اص�بح م�ن أھ�م 
واجب���ات الترب���ویین توظی���ف مص���ادر ال���تعلُّم 
المختلف���ة واإلس���تفادة منھ���ا وم���ن تطبیقاتھ���ا 

ھ��ا م��ن إس��ھامات ذات فاعلی��ة المختلف��ة؛ لم��ا ل
وتُع���د . ف���ى تحس���ین عملیت���ي التعل���یم وال���تعلم

المت����احف واح����دة م����ن أھ����م مص����ادر ال����تعلُّم 
المتاحة في البیئة المحلیة، وذلك للدور الكبیر 
ال���ذي تلعب���ھ ف���ي الحی���اة الثقافی���ة والعلمی���ة 
واالجتماعی��ة، وأیض��اً لل��دور ال��ذي تق��وم ب���ھ 

زی���ز كوس���یلة تعلیمی���ة ھام���ة تُس���تخدم ف���ي تع
العملی����ة التعلیمی����ة؛ ع����ن طری����ق الخب����رات 

الواقعی��ة الملموس��ة الت��ي تق��دمھا للط��الب ف��ي 
جمیع المراحل الدراسیة مما یمك�نھم م�ن فھ�م 
الحق�������ائق العلمی�������ة واكتس�������اب المھ�������ارات 

وبصفھ خاصة نجد أن . واالتجاھات المرغوبة
المتاحف االفتراضیة لھا العدید م�ن الممی�زات 

ر ال��تعلُّم، فھ��ى الت��ي تجعلھ��ا م��ن أھ��م مص��اد
تتمی��ز بالش���مولیة، وتعددی��ة ط���رق وأس���الیب 
البح���ث، كم���ا تتمی���ز بالتعددی���ة ف���ي مص���ادر 
المعلوم��ات، والتف��رع وع��دم التت��ابع فتس��اعد 
عل���ى ع���دم وج���ود تت���ابع لالنتق���ال م���ن نقط���ة 
ألخ�������رى م�������ن خ�������الل عملی�������ات البح�������ث 
واالستكش���اف، ف���ال توج���د نھای���ات أو ب���دایات 

ادراً عل���ى وم���ن ثَ���م ف���إن المس���تقبل یك���ون ق���
االس����تفادة م����ن المعلوم����ات بالطریق����ة الت����ي 

فاعلیھ متحف افتراضي قائم على 
التفاعالت المتعددة في تنمیة بقاء أثر 

  التعلم

  إعداد

ھبھ مصطفي الشركسي. م  

كلیة التربیة النوعیة جامعة معید بقسم تكنولوجیا التعلیم 
 بورسعید

د نبیل جاد عزمي.أ  

 أستاذ تكنولوجیا التعلیم كلیة التربیة جامعة حلوان
د مھا زكریا عبد الرحمن.أ  

ستاذ تاریخ الفن وتذوقھ كلیة التربیة النوعیة جامعة أ
 بورسعید

أسامھ محمد عبد السالم. د  

قناة السویسمدرس تكنولوجیا التعلیم كلیة التربیة جامعة   
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تناس��بھ واختی��ار الطرقالمختلف��ة لتت��ابع الم��ادة 
المعروض��ة بن��اءاً عل��ى م��ا لدی��ھ م��ن أھ��داف 

  .واھتمامات

  

البح������������ثاإلحس������������اس بمش������������كلة 

  :نبع االحساس بمشكلة البحث من خالل

  :المالحظة الشخصیة للباحثة) أوالً 

  :حیث الحظت الباحثة

حی����ث قام����ت الباحث����ة بعم����ل مق����ابالت  -
شخص�یة غی��ر مقنن�ة م��ع بع�ض أعض��اء 
ھیئ��ة الت��دریس والط��الب  بقس��م التربی��ة 
الفنیة بكلی�ة التربی�ة النوعی�ة ببورس�عید 

ن حول تدریس مواد الت�اریخ وت�ذوق الف�
  :وتبین

أن تدریس مواد الت�اریخ وت�ذوق الف�ن  .١
العملی��ة تنمی��ة ودعمیحت��اج دائم��اً إل��ى 

االبتكاری��ھ للط��الب م��ن خ��الل مح��اور 
مختلف����ة م����ن أھمھ����ا تن����اول الت����راث 
لإلف��ادة من��ھ كمص��در ترب��وي وتعلیم��ي 

  .من جھة وتواصل الماضي بالحاضر
وجود حاجة إلى زیادة مع�دل بق�اء أث�ر  .٢

عن�د دراس�تھم لتل�ك التعلُّم لدى الطالب 
  .المقررات

ع���دم توظی���ف المت���احف االفتراض���یة  .٣
.داخ�������������ل المق�������������ررات الفنی�������������ة

 
  

  :من خالل الدراسات السابقة) ثانیاً 

  

  

بع��د المالحظ��ة الشخص��یة للباحث��ة،   
الباحث����ة لالط����الع عل����ى الدراس����ات اتجھ���ت 

السابقة التي تناقش ھذا الموضوع من خ�الل 
  :المحاور اآلتیة

  المتاحف االفتراضیة: أوالً 

  بقاء أثر التعلُّم: ثانیاً 

  :مشكلة البحث

  :تحددت مشكلة البحث في  

قص��ور ف��ى اس��تخدام وتوظی��ف مس��تحدثات "
تكنولوجی���ا التعل���یم و خاص���ة أدوات التعل���یم 

 "عملیتي التعلیم والتعلُّم االفتراضي فى

  :أسئلة البحث

وم�����ن خ�����الل اس�����تعراض مش�����كلة   
البح��ث، فإن��ھ یمك��ن الق��ول أن مش��كلة البح��ث 

  :تتلخص في التساؤل الرئیسي التالي

م���ا فاعلی���ة متح���ف افتراض���ي ق���ائم عل���ى "
التفاعالت المتع�ددة ف�ي بق�اء أث�ر ال�تعلم ل�دى 

  "الفنیة طالب التربیة

  :أھداف البحث

ھ���دف البح���ث الح���الي إل���ى قی���اس   
فاعلی�ة اس��تخدام متح�ف افتراض��ي ف�ي تنمی��ة 

بق��اء أث��ر ال��تعلُّم ل��دى ط��الب التربی��ة الفنی��ة 
  .بكلیة التربیة النوعیة

  :أھمیة البحث

ي النق��اط تتمث�ل أھمی�ة ھ�ذا البح�ث ف�  
  :التالیة

  یمك�ن أن یس��اعد ف�ي زی��ادة مع��دل
  .بقاء أثر التعلُّم لدى الطالب

  ح����ث أعض����اء ھیئ����ة الت�����دریس
  بكلیات التربیة النوعیة على 
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  ی��أتي مواكب��اً لالتج��اه نح��و تفعی��ل
اس���تخدام مس���تحدثات تكنولوجی���ا 
التعل�����یم ف�����ى عملیت�����ي التعل�����یم 

  .والتعلُّم

  تزوی���د المتخصص���ین والب���احثین
الترب�������ویین بنت�������ائج تجریبی�������ة 

  لتوظیف المتاحف االفتراضیة ف�ي
 .العملیة التعلیمیة

  :فروض البحث
توج���د ف���روق ذات دالل���ة إحص���ائیة  )١

درج�ات المجموع�ات بین متوسطات 
التجریبی�����ة الس�����بعة ف�����ي القی�����اس 
البع��دي لالختب��ار التحص��یلي لص��الح 
المجموع��ة التجریبی��ة الس��ابعة عن��د 

  .٠.٠٥مستوى داللة 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة ب�ین  )٢
متوس�����طات درج�����ات المجموع�����ات 
التجریبیة السبعة في القیاس المرج�أ 
لالختب���������ار التحص���������یلي لص���������الح 

الس��ابعة عن��د المجموع��ة التجریبی��ة 
  .٠.٠٥مستوى داللة 

  
  :حدود البحث

یقتص�ر البح�ث عل�ى : حدود بش�ریة )١
عین�����ة البح�����ث، وھ�����ي مجموع�����ة 
عشوائیة م�ن ط�الب التربی�ة الفنی�ة 

) ٧٦(بجامع����ة بورس����عید ع����ددھم 
 .طالب وطالبة

محدده بمك�ان إج�راء : حدود مكانیة )٢
النوعی��ة البح��ث وھ��ي كلی��ة التربی��ة 

 .جامعة بورسعید
محدده بزم�ان إج�راء : حدود زمنیة )٣

تطبی��ق البح��ث وال��ذي اس��تمر م��ن 
 ٢٠١٤منتصف شھر سبتمبر ع�ام 

وحتي منتص�ف ش�ھر دیس�مبر ع�ام 
٢٠١٤.

 

  :مصطلحات البحث
 المتاحف االفتراضیة:  

: الباحث����ة إجرائی����ا بأنھ����اوتُعّرفھ����ا   
مت��احف ب��ال ج��دارن، تُبن��ى باس��تخدام "

تكنولوجی��ا الواق��ع االفتراض��ي، وتعتم��د 
عل��������ى مجموع��������ة م��������ن الوس��������ائل 
كالرس��ومات، والص��ور الفوتوغرافی��ة، 
واألصوات، ومقاطع الفی�دیو المترابط�ة 
مع����اً بطریق����ة منطقی����ة؛ حت����ى تُس����ّھل 
عملی��ات حف��ظ وتواص��ل وإدارة م��وارد 

المحس�����وس وغی�����ر  الت�����راث الثق�����افي
  ".المحسوس

 بقاء أثر التعلُّم:  
وتبنت الباحثة تعریف كالً من 
أحم��د اللق��اني وعل��ي الجم��ل لبق��اء أث��ر 

ك��ل م��ا تبق��ى ل��دى الم��تعلم "ال��تعلُّم بأن��ھ 
مما سبق لھ تعلمھ ف�ى مواق�ف تعلیمی�ة 
أو م��ا م��ر ب��ھ م��ن خب��رات، وكلم��ا ك��ان 

األث���ر باقی���اً كلم���ا ك���ان ذل���ك ال���تعلم ف���ى 
مؤش���ر عل���ى كف���اءة وج���ودة العملی���ة 
التعلیمی���ة واعتمادھ���ا عل���ى األس���الیب 

أحم�د اللق�اني " (التى تس�اعد عل�ى ذل�ك
).٨٥، ص ١٩٩٩وعل�������ي الجم��������ل، 

  

  
  
  

  
  
  

  :اإلطار النظري للبحث
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  محور المتاحف االفتراضیة: أوالً 

اخ��تالف أنواعھ��ا إن المت��احف عل��ى   
مؤسس���ات تعلیمی���ة وتربوی���ھ وذل���ك لل���دور 
الكبی���ر ال���ذي تق���وم ب���ھ ف���ى تعزی���ز العملی���ة 
التعلیمی����ة ع����ن طری����ق الخب����رات الواقعی����ة 
والملموسة التي تھیئھا لطلبة العلم في جمیع 

وقد أصبحت المتاحف في . المراحل الدراسیة
معظم بلدان العالم وس�یلة م�ن وس�ائل التعل�یم 

ج التعلیمیة والتربوي مما جعل وإعداد البرام
المسئولین عن المتاحف یعم�دون إل�ى إنش�اء 
أقسام خاصة للتربیة والتعل�یم داخ�ل المتح�ف 
تق��وم بدراس��ة احتیاج��ات المراح��ل التعلیمی��ة 
المتع���ددة وف���ق الم���نھج الترب���وي وتس���خیر 
وحدات المتحف ومعارضھ لتكون في متناول 

عب����د ال����رحمن (أی����دي الطلب����ة والمدرس����ین 
  ).٢، ص١٩٩٢عر،الشا

وق���د نش���أت المت���احف االفتراض���یة   
واستمدت كیانھا م�ن رح�م المت�احف التقلیدی�ة 
المتاح��ة ب��الواقع الم��ادي وذل��ك بغ��ض النظ��ر 
عم���ا إذا ك���ان المتح���ف اإللكترون���ي ل���ھ كی���ان 
تقلیدي مواٍز أم ال، وھ�ذا الكی�ان المس�تمد م�ن 
المت���احف التقلیدی���ة ت���م تط���ویره م���ن خ���الل 

یث��ة وأبرزھ��ا اإلنترن��ت؛ وس��ائل االتص��ال الحد
لتُش���كل كیان���اً مس���تحدثاً جدی���داً أُطل���ق علی���ھ 
ُمسمى المتاحف اإلفتراضیة، والتي تتف�ق م�ع 
المتاحف التقلیدیة في كثی�ر م�ن الثواب�ت، كم�ا 
تتمی����ز عنھ����ا بعدی����د م����ن الخص����ائص الت����ي 
أكس��بتھا إیاھ��ا اإلنترن��ت، إال أن��ھ یمك��ن الق��ول 

قلیدی��ة ب��أن العالم��ة الفارق��ة ب��ین المت��احف الت
والمت��احف االفتراض��یة عب��ر اإلنترن��ت ھ��ي أن 
المت����احف االفتراض����یة مت����احف ب����ال ج����دران 

Museum without walls  مت�احف ل�یس
لھا كیان مادي ملموس ف�ي البیئ�ات الواقعی�ة، 
حی���ث تنتق���ل عب���ر األس���الك وی���تم مش���اھدتھا 
والتفاع��ل معھ��ا م��ن خ��الل الشاش��ات بعك��س 

كیان����ات المت����احف التقلیدی����ة القائم����ة عل����ى ال
الفیزیقی��ة الواقعی��ة، والتفاع��ل المباش��ر معھ��ا 

ولی��د (وجھ��اً لوج��ھ م��ع المحتوی��ات المتحفی��ة 
  ).٢٥٧، ص ٢٠١١الحلفاوي، 

االلكترونی��ة، التفاعلی��ة، (مس��میات المت��احف 
  ):االفتراضیة

ف�ي ) ٢٠٠٩(أشارت دینا اس�ماعیل   
ھ���ذا اإلط���ار إل���ى  انتش���ار اس���تخدام مفھ���وم 

مج���ال المت���احف االفتراض���یة، فیم���ا یتعل���ق ب
بش���كل واس���ع االنتش���ار، وإل���ى اآلن ال ی���زال 
تعری��ف المتح��ف االفتراض��ي تح��ت التك���وین 
العمل���ي فھن���اك مجموع���ة م���ن المص���طلحات 
والمس�����میات المس�����تخدمة ف�����ي مجتمع�����ات 
المت������احف والمعلوم������ات والت������ي تس������تخدم 
كمترادفات عند اإلشارة إلى المتح�ف الرقم�ي 

Digital Museum  والمتح�ف الق�ائم عل�ى
ومتح���ف  On line Museumالش���بكة 

 Hyperالوس����ائل الفائق����ة الھیبرمی����دیا 
Media Museum  والمتح���ف الف���ائق ،

Meta Museum  ھ���ذا باإلض���افة إل���ى ،
وج��ود ن��وع م��ن ع��دم التب��این ب��ین المت��احف 

،  Virtual Museumاالفتراض�������یة 
 Virtual والواق������ع االفتراض������ي 

Reality) ،٢٠٠٩دین������������ا اس������������ماعیل  ،
  ).٩٥ص

) ٢٠١١(وج��د ولی��د الحلف��اوي وق��د   
أن كل وثیق�ة متحفی�ة تتبن�ى مص�طلحاً مح�دداً 
وأحیاناً تتبنى أكث�ر م�ن مص�طلح واح�د داخ�ل 
الوثیق��ة الواح��دة، وق��د تب��ین أن��ھ عل��ى ال��رغم 
م��ن تع��دد المس��میات ف��إن م��ا تعنی��ھ المت��احف 

ولی�د (عبر االنترنت واحد في معظم األدبی�ات 
  ).٢٦١، ص ٢٠١١الحلفاوي، 

تاحف االفتراضیة في ضوء عالقتھا أھمیة الم
  :بالمتاحف الواقعیة

فیكتوری���������ا (اتف��������ق ك��������ال م��������ن   
ھورس���������لي (و ) ٢٥، ص١٩٩٩ش���������انون،

على وجود أھمی�ھ ) ١٩، ص٢٠٠٠كارترب، 
للمتاحف االفتراضیة وذلك فى ض�وء عالقتھ�ا 

  :بالمتاحف الواقعیة، نلخصھا فیما یلي
: الت�راث وحمای��ة المقتنی��ات المتحفی��ة )١

تح��ف ب��التراث وحمای��ة لق��د ارت��بط الم
مقتنیات�����ھ، ولق�����د غط�����ت المت�����احف 
المجموعة الكامل�ة لمج�االت المعرف�ة 
التاریخیة تطبیق�اً عل�ى مختل�ف أنم�اط 
التراث ودراستھ التاریخی�ة واألعم�ال 
الموجھ���ة للحف���اظ علی���ھ وم���ن ھن���ا 
تول��دت الحاج��ة إل��ى المتح��ف للحف��اظ 
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عل���ى المقتنی���ات الت���ي تعتب���ر مص���در 
إلعط�����اء  المعرف�����ة وتجس�����یداً لھ�����ا

الجغرافی����ا بع����داً تاریخی����اً وإلعط����اء 
المك����ان بع����داً زمنی����اً؛ ول����ذلك وف����ر 
المتح����ف االفتراض����ي طریق����ة آمن����ھ 
للحف���ظ والص���یانة لھ���ذه المقتنی���ات، 
والت��ي تتع��رض لخط��ر مباش��ر فمنھ��ا 
قطع ش�دیدة الھشاش�ة وأخ�رى ثمین�ة 
ج���داً ویمك���ن ع���ن طری���ق التص���ویر 
والع���رض عب���ر الموق���ع االفتراض���ي 

ة للوص������ول إلیھ������ا إتاح������ة الفرص������
وتفحص������ھا والتعام������ل معھ������ا دون 

 . تعرضھا ألي نوع من التلف
ف����ي أواس����ط : التأكی����د عل����ى الھوی����ة )٢

الق���رن العش���رین نج���د أن ع���دداً م���ن 
العوام��ل الخارجی��ة ق��د أح��دثت ت��أثیراً 
على استقرار جمھ�ور المتح�ف وك�ان 
التمویل من بین ھذه العوامل، فتكلف�ة 
ص������یانة المجموع������ات واالس������تعانة 

اء والنھ��وض بأعب��اء الجم��اھیر، بأكف��
قد تخطت قیمة المساعدات التي تق�دم 
م�������ن جان�������ب بع�������ض مجموع�������ات 
االھتمام���ات الخاص���ة، وم���ن جان����ب 
االمكانی��ات الحكومی��ة إل��ى غی��ر ذل��ك، 
وك��ان ھن��اك عام��ل آخ��ر ب��الغ األھمی��ة 
أال وھ������و التلیفزی������ون، فنظ������راً ألن 
األشیاء النادرة والبلدان البعیدة كانت 

ت التلیفزیون؛ فإن تعرض على شاشا
االحتی��اج إل��ى زی��ارة المتح��ف تض��ائل 
وع������الوة عل������ى عوام������ل التغیی������ر 
والظ����روف الت����ي تعم����ل عل����ى ع����دم 
االس���تقرار ق���د تم���ت مواجھتھ���ا م���ن 
خ��الل رد فع��ل واح��د أال وھ��و توس��یع 
قاع��دة الزائ��ر م��ن خ��الل خط��ة ترتك��ز 
على جذب الجمھور الذي لم یسبق لھ 
مش���اھدة المت���احف، ومش���اركتھ م���ع 

سس����ة المتحفی����ة، وق����د أتاح����ت المؤ
المت�������احف االفتراض�������یة الفرص�������ة 
لمواجھ��ة ھ��ذا التغی��ر وتحقی��ق خط��ة 
ج����ذب أكب����ر لقاع����دة م����ن الزائ����رین 
للمتح��ف، وذل��ك م��ن خاللھ��ا وج���دت 

الطوائف نفسھا وعثرت على ھویتھ�ا 
  .بمتابعة تفكیر اآلخر

أن ) ٢٠٠٩(وأض��افت أل��ین ایفرس��ون   
ا إمكانی��ات المتح��ف االفتراض��ي مرتبط��ة جزئی��

بالمت����احف المادی����ة، فكالھم����ا یش����ترك ف����ي 
المحت���وى واإلط���ار، وم���رتبط أیض���ا بإمكانی���ة 
التطویر على شبكة اإلنترنت، ألنھا ھي البیئ�ة 
ف�������ي المتح�������ف االفتراض�������ي والمع�������رض 
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  :األھداف التربویة للمتاحف االفتراضیة

) ٢٠١٣(ت��رى ماری��ا ك��امبوروبوال   
رقمنة المعروضات المتحفیة وعرضھا في أن 

المتاحف االفتراض�یة، یحق�ق لھ�ا الق�درة عل�ى 
كم��ا  .البق��اء ف��ي ال��ذاكرة الجماعی��ة للمجتم��ع

تع������زز األھ������داف االجتماعی������ة والتعلیمی������ة 
والثقافی��ة واالقتص��ادیة ویس��اھم بش��كل حاس��م 

ویتم . في الترویج الثقافي والعلمي والتاریخي
احف االفتراض��یة تحقی��ق ال��دور الترب��وي للمت��

والمس����اھمة االجتماعی����ة م����ن خ����الل زی����ادة 
التواص���ل ب���ین ك���ل فئ���ة إجتماعی���ة واألدوار 

كم�ا یمك�ن أیض�ا تش�جیع . الثقافیة الخاصة بھا
فھ�دف المت�احف . الطالب على تب�ادل الخب�رات

األص�����ول "ب�����دیل " ھ�����و خل�����ق وع�����رض"
الملموسة وغیر الملموسة للفن المحل�ي، م�ن 

لمتعلقة ب�المقررات أجل استخراج المعلومات ا
ف�الزائرین . التعلیمیة التي تدرس في المدرسة

یح���اولون فھ���م األش���یاء وال���تعلم م���ن خ���الل 
االستكشاف النشط كما تتاح لھ�م أیض�ا المزی�د 

  .من الفرص للتعلم

ویمك���ن تلخ���یص األھ���داف التربوی���ھ العام���ة 
 :للمتاحف االفتراضیة فیما یلي

الحف����اظ عل����ى المعلوم����ات القیم����ة  )١
م�ن خ�الل المعروض�ات  المستخرجة

المتحفی��ة، والص��ور الفوتوغرافی��ھ، 
والص����ور المرس����ومة، والملف����ات، 

  .والمخطوطات، الخ
عن���د إنش���اء المت���احف االفتراض���یة  )٢

نق���وم بإنت���اج الم���واد التعلیمی���ة ف���ي 
ص��ورة رقمی��ة مم��ا یفی��د أیض��ا ف��ى 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الجمعیة المصریة للكمبیوتر التعلیمىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)٢٣٢(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٠١٥الثالث عدد خاص بالبحوث المحكمة في المؤتمر العلمي .. سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة  

ش�����رح المق�����ررات التعلیمی�����ة ف�����ي 
   .المدرسة

تعزی���ز الس���لع الثقافی���ة م���ن خ���الل  )٣
   .نترنتشبكة اال

تعزی���ز المالم���ح الثقافی���ة للمجتم���ع  )٤
 Maria)المحل���������������ي 

Kampouropoulou and 
others, 2013 , p 120).  

إل�ى ) ٢٠٠٩(وتشیر الین ایفرس�ون  
أن أھ�������م أھ�������داف المت�������احف والمت�������احف 
االفتراض����یة ھ����و الحف����اظ عل����ى المقتنی����ات 
المتحفیة التي تم جمعھ�ا م�ن أج�ل المس�تقبل، 

ظ�����ر إل�����ى وین. والجم�����اھیر ف�����ي المس�����تقبل
المت��احف عل��ى أنھ��ا المؤسس��ات الت��ي تُعن��ى 
بالتأك�����د م�����ن ص�����حة وس�����المة المقتنی�����ات 

ویمكن اعتبار المتحف اإلفتراض�ي . المتحفیة
مص����در للمعلوم����ات األص����یلة الموثق����ة ف����ي 

  .الفضاء اإللكتروني
وتعتبر اإلتاحة من أھم الجوانب ف�ي   

فھ��ى متاح��ة للجمی��ع، . المت��احف االفتراض��یة
محتوى غی��ر مت��وفر فق��ط ف��ال. ف��ي ك��ل مك��ان

للجمھ���ور ال���ذین یعیش���ون عل���ى مقرب���ة م���ن 
المقتنیات المتحفی�ة، وبھ�ذا تص�بح المقتنی�ات 
المتحفی������ة ج������زءاً م������ن الت������راث الثق������افي 
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  :التعلم بالمتاحف االفتراضیة

إل�ى ) ١٩٩٩(یشیر وارنر ش�وایبنز   
ھا عل���ي أن أھ���م م���ا یمی���ز المت���احف مس���اعدت

التعلم المستمر طوال الحیاة، وزیارة المتح�ف 
تعتبر تجربة تعلم من البیئة أكث�ر منھ�ا تجرب�ة 
تعلم مدرسیة أو جامعیة ، وأھ�م م�ا یمی�ز تل�ك 
التجربة، أن المتعلم لدیھ الحریة ف�ي الوص�ول 
إل���ى م���ا یرغب���ھ، وی���تعلم م���ن المعروض���ات 
المتحفی����ة وف����ق س����رعتھ الخاص����ة، كم����ا أن 

ھ لل�ذھاب إل�ى المتح�ف قوی�ة، حوافزه ودوافع�
وتختل��ف تجرب��ة ال��تعلم م��ن المت��احف ع��ن أي 
تجربة تعلم أخري في أنھا دائماً م�ا تك�ون م�ن 
أشیاء ثمینة لھا قیمتھا، وتتطلب عملیة التعلم 
مش��اركة الم��تعلم بأحاسیس��ھ وخیال��ھ ف��ي تل��ك 
العملی��ة بعك��س العدی��د م��ن التج��ارب األخ��رى 

  .غیر المتحفیة

كما أن االنشغال بعملی�ة ال�تعلم ی�أتي   
كعملی�ة ح�وار بن��ائي ب�دالً م��ن عملی�ة اإلرس��ال 
الس���لبي، وك���ذلك ف���إن خص���ائص ال���تعلم م���ن 
المت��احف االفتراض��یة تتط��ابق م��ع خص��ائص 
ال��تعلم م��دي الحی��اة والت��ي یوض��حھا الج��دول 

)١ ((Werner Schweibenz, 1999, 
p.p 382-385) .

  التطابق بین خصائص التعلم من المتاحف االفتراضیة والتعلم مدي الحیاة) : ١(جدول 

 Electronicال��تعلم بالمت��احف اإللكترونی��ة 
Museum 

  Lifelong Learningالتعلم مدي الحیاة 

 Individualizedیضفي طابع الفردیة  Personalتجربة شخصیة علي وجھ العموم 

  المستخدممتمركز حول 

User Centered 

  متمركز حول المتعلم

Learner Centered 

  Situatedمكاني /واقع Mobileمتنقل 

  Ubiquitousموجود في كل مكان  Ubiquitousموجود في كل مكان 

  Lifelongدائم  Durableقوي
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وال ش������ك ف������ي أن ال������تعلم م������ن المت������احف 
یرتبط بوجود نظریة تعلیمی�ة مث�ل االفتراضیة 

العدی��د م��ن األنظم��ة التعلیمی��ة األخ��رى،  ل��ذلك 
یس������تعرض ) ١٩٩٥(ف�����إن  ج������ورج ھ������ین 

مجموعة من النظریات التعلیمیة مثل النظریة 
الس�����لوكیة، والنظری�����ة البنائی�����ة، النظری�����ة 

متس����ائالً ع����ن  أي النظری����ات ... المعرفی����ة، 
ة التعلیمی��ة أكث��ر مالئم��ة للمت��احف االفتراض��ی

" ج��ورج"م��ن ب��ین تل��ك النظری��ات، ویجی��ب 
علي ذلك محدداً النظریة البنائی�ة، حی�ث ترك�ز 
البنائیة عل�ي زائ�ر المتح�ف ف�ي عملی�ة ال�تعلم 
والمعرفة، بحیث یكون التركی�ز عل�ي الزائ�ر ، 
كما یتوقع الزائر بناء معرفت�ھ الشخص�یة مم�ا 
ی���راه ب���المتحف ، بینم���ا عملی���ة كس���ب ھ���ذه 

قلي بنائي، كما أنھ أھ�م المعرفة تعتبر نشاط ع
ما یمیز البنائیة كنظریة یمكن االعتم�اد علیھ�ا 
ف����ي تص����میم المت����احف ق����درتھا عل����ي تلبی����ة 
احتیاج�������ات متنوع�������ة لع�������دد كبی�������ر م�������ن 

  .  (George E. Hein, 1995)الزائرین

ویشیر كالً من فابریسیو جورجیناي   
إل������ى أن ) ٢٠٠٣(و فابریس������یو كاردین������الي 

التط���ور التكنول���وجي بالمت���احف یقابل���ھ ف���ي 
اتج��اه م��وازي تط��ور ف��ي النظری��ات التربوی��ة 
الت����ي یمك����ن اس����تخدامھا كم����دخل لتص����میم 
المتاحف، ویشیرا إلى أنھ في حقب�ة الس�تینات 

كان����ت النظری����ة الس����لوكیة، أم����ا ف����ي حقب����ة 
الس������بعینات والثمانین������ات كان������ت النظری������ة 

عینات وحت��ى المعرفی��ة، بینم��ا ف��ي حقب��ة التس��
اآلن فھ��ي مرتبط��ة بالنظری��ة البنائی��ة كأس��اس 
لتص��میم المت��احف وخاص��ة االفتراض��یة منھ��ا 
والمتاحة عبر الشبكات، والتي أصبحت تعتمد 
عل����ي الكائن����ات الرقمی����ة وخ����دمات الوی����ب 
الموزعة، وال ش�ك ف�ي أن التط�ور بالنظری�ات 
التربوی��ة الم���وازي لتقنی���ات المت���احف ارت���بط 

ی���ة للزائ���رین ف���ي ثالث���ة بتحقی���ق قف���زات نوع
مج����������االت مح����������ددة وھ����������ي التفاعلی����������ة 

Interactivity التع����������������������������������������������اون ،
Collaboration الشخص�����������������������������������نة ،

Personalization  وبع����������د أن كان����������ت ،
األھداف التربویة لزائري المتحف ترتكز علي 
مج�����رد تحوی�����ل البیان�����ات والحق�����ائق ، فق�����د 
أص���بحت األھ���داف التربوی���ة مرتبط���ة بتنمی���ة 
الق�������درات المعرفی�������ة وتغیی�������ر االتجاھ�������ات 
الشخصیة والتأكید علي وجود نماذج التفاع�ل 

یوض�����ح تط�����ور ) ١(االجتم�����اعي، والش�����كل 
مص������احب لتط������ور النظری������ات التعلیمی������ة ال

تكنولوجی������ا المت������احف وظھ������ور المت������احف 
االفتراض�����������������������������������������������������������������������������������یة
(FabrizioGiorgini&FabrizioCar

dinali, 2003, p 1)
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یوضح تطور النظریات التعلیمیة المصاحب لتطور تكنولوجیا المتاحف وظھور المتاحف ) ١(شكل 
  االفتراضیة

 ,Adrienne Gauthier, 2005)ویقت�رح 
p.p 6-7)  نم��وذج دورة ال��تعلم وال��ذي یطل��ق

وذل���ك لمس���اندة وت���دعیم المتح���ف  5Eعلی���ھ 
االفتراض��ي ف��ي تحقی��ق أس��س ومب��ادىء ال��تعلم 

  :البنائي، ویتكون النموذج من العناصر التالیة

م�����ن خ�����الل :  Engageأش�����غل  )١
ی����ھ االھتم����ام نح����و محت����وي توج

المتح���ف وتنمی���ة الفض���ول ل���دي 
الزائ���������رین بتوجی���������ھ بع���������ض 

 .التساؤالت المتنوعة
م�ن خ�الل :  Exploreاستكشف  )٢

إتاح��ة الفرص��ة لزائ��ري المتح��ف 
لالستكش��اف دون أي قی��ود س��واء 

  .بشكل فردي أو بشكل جماعي
حی����ث یج����ب : Explainوض����ح  )٣

علي زائر المتحف أن یكون قادراً 
كش�������افاتھ عل�������ي توض�������یح است

ومالحظات��ھ ف��ي كلمات��ھ الخاص��ة، 
كما یجب أن یجد الزائر تعلیقاً من 

  . مسئولي المتحف نحو تعلیقاتھ
م�ن خ�الل إتاح�ة :  Extendمدد  )٤

الفرص�������ة للتطبی�������ق المح�������دود 
وتطبی��ق م��ا تعلم��وه ف��ي مواق��ف 

  .مشابھة  تزید وتعمق فھمھم
م�����ن خ�����الل :  Evaluateق�����یم  )٥

توجی���ھ األس���ئلة بص���فة مس���تمرة 
لمتح���ف والحص���ول عل���ي لزائ���ر ا

إجاباتھ ومن ث�م التع�رف عل�ي م�ا 
توص�ل إلی��ھ م��ن تغی��رات وم��ن ث��م 

  . تدعیمھ وتثقیلھ أو تصحیحھ
  

 5Eیوض��ح نم��وذج دورة ال��تعلم ) ٢(والش��كل 
ال��ذي یعتب��ر مرش��د نح��و تطبی��ق آلی��ات ال��تعلم 
.البن��������������ائي بالمت��������������احف االفتراض��������������یة
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  لتطبیق التعلم البنائي 5Eنموذج دورة التعلم ): ٢(شكل 

  

مجموع������ات ال������تعلُّم ف������ي المت������احف 
  :االفتراضیة

و حدد كل من ثیم�وتي ب�اربیري و ب�اول
آلی�ات وقواع�د بن�اء ) ٢٠٠١(باولیني 

مجموعات ال�تعلم ف�ي مجموع�ات عب�ر 
المت��احف االفتراض��یة م��ع الوض��ع ف��ي 
االعتب��ار أن ك��ل مجموع��ة یتص��رفون 
وفق���اً لنم���اذج مح���ددة وك���ل مجموع���ة 
یج���ب أن تمی���ز باس���م مع���ین وتتمث���ل 
قواع���د بن���اء مجموع���ات ال���تعلم ف����ي 

  :الخطوات التالیة

 groupتك�����وین المجموع�����ة  -١
creation  :  

ك����م مجموع����ة م����ن الممك����ن أن ی����تم 
تش��كیلھا داخ��ل المتح��ف ویوج��د ل��ذلك 

  :اختیاران

  نش�����طDynamic : یت�����یح لزائ�����ر
المتح��ف إنش��اء مجموع��ة جدی��دة، 
ب���دون قی���ود ویطل���ق عل���ي الزائ���ر 
ال����ذي یطل����ب إنش����اء المجموع����ة 
الجدی����������دة المال����������ك أو خ����������الق 

  .المجموعة
  ثاب��تFixed : وھن��ا یق��وم مص��مم

البیئ���������ة التعاونی���������ة ب���������المتحف 

االفتراض��ي بإع��داد أس��ماء مختلف��ة 
مق��������دماً لتش��������كیل المجموع��������ات 

  .التعاونیة بالمتحف
 Groupحمای����ة المجموع����ة  -٢

Protection:  

توضح كیف ینضم زائ�ر المتح�ف إل�ى  
  :المجموعة

  حرFree : أى زائر من الممكن أن
ینض���م إل����ى أى مجموع����ة ف����ي أي 

  .وقت
 الس�ر  كلمةPassword : ف�ي ھ�ذه

الحال�ة ینض��م الزائ��ر للمجموع��ة إذا 
  .كان یعرف فقط كلمة السر

  نس����بة ثابت����ةFixed Quota :
یمك��ن للزائ��ر أن ینض��م للمجموع��ة 
إذا ك���ان الع���دد الح���الي للمجموع���ة 
یسمح وال یتجاوز العدد الذي ح�دده 

  .المصمم
  المنعBanning : الزائرون ال�ذین

جموع��ة ال یمك��نھم االنض��مام ألي م
تح����ت أى ش����رط یمك����نھم تك����وین 

  .مجموعة
  االس����تبدادKicking : حی����ث م����ن

الممك��ن أن تس��مح مجموع��ة معین��ة 
بانض��مام أح��د الزائ��رین إلیھ��ا دون 
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رغبتھا ولكن تقبلھ المجموعة طبقا 
  .لمنزلھ الزائر

 Groupح������ل المجموع������ة  -٣
Disbanding :  

وھ��و یوض��ح المعی��ار ال��ذي م��ن خالل��ھ 
  :ن عدمھیجب أن تحل المجموعة م

  مث������������ابرPersistent : تظ������������ل
المجموع��ة نش��یطھ كم��ا ھ��ي حت��ى 
وإن ل��م یك��ن ھن��اك مش��اركین بھ��ذه 

  .المجموعة
  نشیطDynamic : ك�ل المجموع�ة

وقواع�����دھا ی�����تم تحطیمھ�����ا مت�����ي 
  .یتركھا الزائر األخیر

  إجب��ارForced : ف��ي ھ��ذه الحال��ة
زائ���ر مع���ین یمك���ن أن ی���تم إجب���اره 
عل���ى ح���ل المجموع���ة وتفرق���ة ك���ل 

ركین فیھ���ا، وھ���ذا یمك���ن أن المش���ا
یحدث فق�ط إذا ك�ان مت�اح مجموع�ة 
ح�����رة تستض�����یف ك�����ل الزائ�����رون 

  .المفرقون
 Leadershipإدارة القی�����ادة  -٤

management:  

ف���ي العدی���د م���ن الح���االت التعاونی���ة،  
الزائ����رون ال یتع����اونون عل����ى نف����س 
المس����توى لك����ن واح����د أو أكث����ر م����ن 
الزائرین قد یك�ون لدی�ھ ق�درات خاص�ة 

ك��������ن أن تجعل��������ھ قائ��������داً م��������ن المم
للمجموعة، وألن القیادة تشكل امتیازاً 
معینا ض�من المجموع�ة التعاونی�ة ف�إن 
آلیة اكتساب القی�ادة أو نقلھ�ا یج�ب أن 

  :یتم تحدیدھا

  محرمForbidden : عندما تك�ون
القی���ادة مكتس����بة ال یمك����ن أن ی����تم 

  .نقلھا
  حمای��ة كلم��ة الس��رPassword 

Protected : یمك��������ن اكتس��������اب
ة من خ�الل تزوی�د كلم�ة الس�ر القیاد

  .الصحیحة

  التمری�����رOp-Passing : الزائ�����ر
الذي یحمل القیادة یمك�ن أن یتنح�ى 
عنھ�����ا إل�����ى أى زائ�����ر آخ�����ر ف�����ي 

  .المجموعة
  میراثIn-heritance : زائر قائد

م��ن الممك��ن أن یم��نح القی��ادة إل��ى 
زائر آخر أو أكث�ر دون التف�ریط ف�ي 

  .قیادتھ الخاصة
  صفھTokenized :ة ص�فة القی�اد

یمك��ن أن تكتس���ب م���ن قب���ل الزائ���ر 
األول ال����ذي یطلبھ����ا حی����ث ھن����اك 
زائ����رین مت����وفر ل����دیھم ق����در م����ن 

  .القیادة
  إنش������اء قاع������دةCreation 

Based : ف���������ي نم���������ط تش���������كیل
المجموعة الحرة، القیادة تمنح آلی�ا 
إلى الزائرین ال�ذي یخل�ق مجموع�ة 

 Thimoty)ح������رة جدی������دة 
Barbieri, and Paolo 

Paolini, 2001). 
  المع��اییر الت��ي یج��ب مراعاتھ��ا عن��د

  :إنشاء متحف افتراضي
توجد العدید من المعاییر الت�ي یج�ب   

اإلھتم�����ام بھ�����ا عن�����د بن�����اء المت�����احف 
ولی��د الحلف��اوى، (االفتراض��یة یوض��حھا 

فیم����������ا ) ١٦٨-١٦٦، ص ص  ٢٠٠٦
  :یلي

  ع�����دم محاول�����ة إنش�����اء المتح�����ف
اإللكترون���ي ب���نفس تجرب���ة إنش���اء 

فی��ھ م��ن المتح��ف التقلی��دي بك��ل م��ا 
نقاط قوة وضعف وذلك ألن الش�بكة 

 .وسیط مختلف
  یج��ب أن تش��تمل جمی��ع الص��فحات

ف��ي الموق��ع عل��ى رس��ائل مس��اعدة 
واض�����حة للبح�����ث واالستكش�����اف، 
وذل��ك لی��تمكن الزائ��ر م��ن التح��رك 
بسھولة في الموقع فمثالً، یمكن أن 
تك��ون ھن��اك ص��عوبة ف��ي المتح��ف 
الحقیق���ي أو الفعل���ي للعث���ور عل���ى 

ن بع�ض ردھ�ات أو قاعة الدخول م�
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ص����االت الع����رض أم����ا ف����ي حال����ة 
المتح����ف اإللكترون����ي ف����إن جمی����ع 
األقسام المخصصة یجب أن تشتمل 
عل��ى وص��لة محوری��ة مباش��رة إل��ى 

 Home Pageص��فحة التعری��ف 
 .بالمتحف

  تجن���ب إتاح���ة الص���ور الجرافیكی���ة
Graphical images  إذا م��ا ل��م

یك��ن س��یتم اس��تخدامھا م��رة أخ��رى 
ن ھ�ذه الص�ور من قبل الزائ�رین، أل

بطیئ���ة ف���ي التحمی���ل وال یج���ب ف���ي 
ص���فحات االستكش���اف ف���ي الموق���ع 

وإذا ك��ان م��ن الض��روري . بالش��بكة
إدراج ص��ور جرافیكی��ة فیفض��ل أن 
تكو ص�وراً ذات تحدی�د م�نخفض أو 

 .متوسط
  یج���ب أن تك���ون ص���فحة التعری���ف

ب���المتحف وغیرھ����ا م����ن ص����فحات 
االستكش�������اف المھم�������ة س�������ریعھ 

 .التحمیل
 ع التص��میم قب��ل الش��روع ف��ي وض��

للمتح����ف یج����ب تحدی����د تص����ورات 
المتح���ف م���ن حی���ث حج���م الموق���ع 
عل��ى الش��بكة وعل��ى أس��اس قی��اس 

 .عدد الصفحات المقررة للشبكة
  یجب تحدید الوسائط المتع�ددة الت�ي

سوف ی�تم اس�تخدامھا ف�ي المتح�ف 
اإلفتراضي وما إذا كان یتع�ین أو ال 
یتع������ین إدراج م������ؤثرات س������معیة 
وموس�����یقیة ومرئی�����ة، وعناص�����ر 

 .أخرى من الصور المتحركة
  یج������ب تحدی������د مس������احة وحج������م

الحواش������ي النص�������یة والمق�������االت 
والمعلوم����������������ات المرجعی����������������ة 

 ).الببلوجرافیة(
  یج�����ب إق�����رار التوحی�����د القیاس�����ي

ألشكال الملف�ات وذل�ك عل�ى أس�اس 
أنواع ملفات اإلنترن�ت الت�ي تش�اھد 
بص��فة عام��ة وعل��ى أس��اس انتش��ار 
الوصالت المباش�رة الت�ي ق�د تع�وق 

مش����اھدین عل����ى حس����اب حج����م ال
 .االھتمامات التكنولوجیة

  یجب أن تمتد جھ�ود أم�ین المتح�ف
لتش��مل اختی��ار سلس��لة واس��عة م��ن 
الوسائط الرقمی�ة بجان�ب مس�ئولیتھ 
ع����ن اختی����ار الع����روض الرقمی����ة 

 .لمتحف العالم الواقعي
  یج����ب بن����اء الموق����ع آخ����ذین ف����ي

االعتب�������ار تغیی�������ر المعروض�������ات 
وص������یانتھا تحس������باً لتكنولوجی������ا 

 .نترنتاإل
  سواء كان المتحف متحفاً فعلی�اً ف�ي

الع���الم ال���واقعي أو افتراض���یاً ف���إن 
مجموعة األعمال أو التح�ف الفنی�ة 
على اإلنترنت یجب بناؤھا ودعمھ�ا 
عل���ى نح���و متماس���ك مثلم���ا تفع���ل 

  .الخرسانة في البناء
  محور أسالیب التفاعل: ثانیاً 

  :مفھوم التفاعل

ھو مصطلح ش�ائع ج�دا، " التفاعل"  
فق���ط ف���ى مج���ال عل���وم الحاس���ب،  ل���یس

ولك��ن ف��ي العدی��د م��ن المج��االت العلمی��ة 
األخرى، مثل علم االجتماع، واالقتصاد، 

ع��ادة  یع��رف . وعل��م ال��نفس أو الفلس��فة
التفاع���ل جنب���ا إل���ى جن���ب م���ع مص���طلح 

  ".االتصاالت"

  أن ) ٢٠١١عل�����ي زھ�����دي،(ی����رى
التفاع���ل یعتب���ر ش���كل م���ن أش���كال 

یم التغذیة الراجعة في عملیتي التعل�
أیض�ا  التفاع�ل  ویعتبر ھ�ذا. والتعلم

وھ��ذا   م��ن أساس��یات ال��تعلم الفّع��ال
م��ا یظھ��ر ف��ي الكتاب��ات المعاص��رة 
للترب��ویین والمتخصص��ین ف��ي ھ��ذا 

یع���ود ھ���ذا اإلھتم���ام إل���ى . المج���ال
أھمیة الدور الذي یمثلھ المتعلم ف�ي 

ھذا الدور الذي تتبناه . عملیة التعلم
الم�����دارس والنظری�����ات التربوی�����ة 

دیثة والذي یتمثل في وجوب أن الح
یك���ون للم���تعلم دورا نش���طا ف���اعال 
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وإیجابی��ا ف��ي عملی��ة ال��تعلم وأن ال 
یتمث�ل ف�ي تلق�ي   س�لبیا  یبقى دوره

المعلوم����ة الت����ي یح����ددھا المعل�����م 
بالش��كل والطریق��ة الت��ي یعتق��د ھ��ذا 

  .األخیر أنھا المناسبة
  ھ�ـ ١٤٢٨س�عد الراش�د، (كما أشار

إل�����������������ى التفاع�����������������ل )  ٣، ص
Interaction : بأنھ أحد المف�اھیم

المھمة فى بیئة التعلیم عن بعد وقد 
رك���زت كثی���ر م���ن الدراس���ات الت���ي 
عنیت بتعریف مفھوم التفاعل عل�ى 

، "ال�تعلم النش�ط"عدة نواحي مث�ل 
، "االتص��������ال ثن��������ائي االتج��������اه"
ول�ذلك ". التعلم التبادلي عن بعد"و

یمك��ن تعری��ف مفھ��وم التفاع��ل ف��ي 
ال��تعلم "بیئ��ة ال��تعلم ع��ن بع��د بأن��ھ 

النشط الذي یحوي اتص�اال وتف�اعالً 
متعدد االتج�اه ب�ین عناص�ر العملی�ة 

  ". التعلیمیة
    وقد اجتمع كال م�ن این�اس

)  ٢٠١١(ابولب��دة و ش��ریفة حس��ن 
على أن التفاعل في البیئة التعلیمیة 
للتعلم اإللكتروني یختل�ف بالمقارن�ة 
م��ع التفاع��ل ف��ي البیئ��ات التعلیمی��ة 

ي األس��اس ف��ي الف��رق ف��. التقلیدی��ة
الوسیلة المستخدمة ف�ي الت�دریس، 
ولیس مع مكونات التفاعل ألن لكال 

فبیئة . منھم حصة تفاعالت متماثلة
ال�����تعلم التقلیدی�����ة وبیئ�����ة ال�����تعلم 
اإللكترونی����ة كالھم����ا یش����ترك ف����ى 

  :أنواع التفاعل
 تفاعل الطالب مع المعلم  
 تفاعل الطالب مع األقران  
 تفاعل الطالب مع المحتوى(Enas 

Said Abulibdeh& 
Sharifah Sariah Hassan, 

2011, p 1015).  
  ٢٠٠٨(وی����رى جم����ال مص����طفي (

االلكترون��ي تت��یح  التعل��یم أنمق��ررات
 ف�الطالب.الط�الب م�ع أكث�ر تفاعالت

 أس�ئلة ط�رح م�ن خج�ل لدیھم الذین

 عن�دما م�اینفتحون الفصل،غالبًا في
 للتفاع�������ل لھ�������م الفرص������ة تق������دم

 وس�ائل أوأي االلكترون�ي عبرالبرید
یس���اعد  األمرال���ذي أخ���رى، فردی���ة
 الط��الب حاج��ات تلبی��ة عل��ى المعل��م

، ٢٠٠٨جم��ال مص��طفي،(الفردی��ة 
  ).٦ص

    كم��ا وض��ح ك��ال م��ن س��الم
 التعلیم أن) ٢٠٠٨(عبود وآخرون 

 بعض��ھم فی�ھ الط�الب ی�رى التقلی�دي
 بعض���ا بعض���ھم ویع���رف ال���بعض،

 العملی���ة خ���الل م���ن جی���دة معرف���ة
 نجعل كیف السؤال ولكن التعلیمیة،

 یح��دث والتفاع��ل ھ��ذا التع��ارف ك��ل
 عل�ى مقتص�را االتصال یكون عندما

 شاش�����ة أوالص�����وت عب�����ر ال�����نص
 أن یمك��ن ال حقیق��ة فق��ط؟ الحاس��ب

 یمك�ن  لك�ن الف�ور، عل�ى ذل�ك یحدث
 یمك��ن واح��دة بطریق��ة ذل��ك تس��ھیل

 المتب���ادل النق���اش وھ���ي تطویرھ���ا
 كیفی�ة ع�ن النظ�ر بغ�ض لإلرشادات
 م���ع المجموع���ات ب���ین المش���اركة

بدای����ة  وتك����ون ال����بعض، بعض����ھا
 ترحیبی���ة رس���ائل بإرس���ال الم���نھج

 مفی�داً  یعتب�ر الشيء وھذا وتعریفیة
 االفتراض����ي، ف����ي التع����ارف للب����دء

 التعل�یم م�ن الن�وع ھ�ذا في فاألستاذ
 بط��رح ج��دول مرن��اً  یك��ون أن یج��ب

 م��ن ی��تمكن لك��ي وبرامج��ھ أعمال��ھ
 الس���ماح ث��م التعلیمی���ة س��یرالعملیة

 الخاص��ة ب��رامجھم بتأدی��ة  للط��الب
 وھ�ذا الخاص�ة، احتیاجات�ھ وف�ق كل

 ال ی��تم بص��ورة ق�د النق��اش أن یعن�ي
 كام��ل بإرتی��اح األس��تاذ فیھ��ا یش��عر

 والمطلق���ة الكامل���ة الحری���ة بس���بب
 غ�رف ف�ي ال�تحكم للطالب وصعوبة

 عمل�ة یس�تطیع الذي ولكن النقاش،
 آخریخ�دم ف�ي اتج�اه النق�اش توجیھ

س���لیمة  بطریق���ة التعلیمی���ة العملی���ة
سالم عبود، جان س�یریل، وحس�ام (
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 -٢٨٨، ص ص ٢٠٠٨موف���������ق، 
٢٨٩(.  

 تصنیف مور Moore للتفاعالت:  
     ن��اقش م��ور(Moore, 

M. G, 1989:2-4)  ثالث�ة أش�كال
مھمة للتفاعل في نظام التعل�یم ع�ن 

عم���ادة ال���تعلم (بع���د ویتف���ق مع���ھ 
اإللكترون���ي بجامع���ة المل���ك خال���د، 

  :وھي)  ٢٠١٣
 التفاع���ل ب���ین الم���تعلم والمعل���م ) ١

Learner-instructor 
interaction: 

وھ����ذا الن����وع م����ن التفاع����ل یحف����ز   
ویش�������جع المتعلم�������ین عل�������ى ال�������تعلم 
والمعلم����ین عل����ى التعل����یم كم����ا ی����ؤدي 
للحصول على تغذیة راجع�ة م�ن الطال�ب 
للمعل��م والعك��س، وك��ذلك تس��ھیل عملی��ة 
الح��وار بینھم��ا، ویش��مل ص��یغ االتص��ال 

، مث��ل تب��ادل الرس��ائل الخاص��ة المختلف��ة
والمناقش����ات الجماعی����ة، الت����ي تخل����ق 
الح��وار وتب��ادل المعلوم��ات ب��ین الط��الب 

وتضیف  .والمعلمین لدعم الدافع والتعلم
 Karla)ك����������ارال ج����������وتیریز 

Gutierrez , 2013)  أن ھ��ذا الن��وع
م��ن التفاع��ل یح��دث عن��دما یق��دم المعل��م 
المعلوم��ات للط��الب، أو یق��دم لھ��م بع��ض 

ظات أو ببساطة یق�وم بتش�جیع أو المالح
ویح���دث أیض���اً عن���دما . توجی���ھ الط���الب

یس��أل الطال��ب بع��ض األس��ئلة للمعل��م أو 
ویعتب�ر المعل�م ھن�ا بمثاب�ة . یتواصل معھ

بینم����ا . المرش����د، والمیس����ر، والخبی����ر
المتعلم�����ین یمك�����ن أن یتف�����اعلوا  م�����ع 
بعضھم البعض، وبالطبع یك�ون التفاع�ل 

م بت�وفیر جید في وج�ود المعل�م ألن�ھ یق�و
التغذی����ة المرت����دة الفوری����ة للمتعلم����ین، 
ویمك������ن للمعل������م أن یق������وم بتوض������یح 
القض����ایا، وتعزی����ز النق����اط الحاس����مة و 
التفس�����یر الص�����حیح للموض�����وع مح�����ل 
النقاش، وك�ذلك إث�ارة اھتم�ام المتعلم�ین 

ویك��ون دور المعل��م . والقی��ام بتحفی��زھم
ف��ى ھن��ا یك��ون عل��ى النق��یض م��ع المعل��م 

التقلیدی�ة، فھ�و ال في الفصول الدراس�یة 
ولكنھ یكون مرش�د . یأخذ مركز الصدارة

ویك���ون المعل���م عل���ى . وموج���ھ للط���الب
استعداد لمساعدة الط�الب عل�ى ال�تعلم و 
. تق��دیم ال��دعم لھ��م حت��ى انتھ��اء المق��رر

ویمك��ن تش��جیع وتعزی��ز عملی��ة التفاع��ل 
  :بین المعلم والطالب عن طریق

  زیادة الحوار ب�ین المعل�م و الطال�ب
ق تق����دیم ع����دة ط����رق ع����ن طری����(

. مختلف��ة للط��الب لالتص��ال ب��المعلم
عل��ى س��بیل المث��ال، تق��دیم عن��وان 
البری�����د اإللكترون�����ي ، وحس�����ابات 
مواق�ع التواص�ل االجتم�اعي، ورق��م 

  ).الھاتف
  رص������د أداء الط������الب ومس������توي

تف��اعلھم، م��ن خ��الل تق��دیم التغذی��ة 
المرتدة ف�ي الوق�ت المناس�ب بحی�ث 
ت��تم االس��تجابة للط��الب ف��ي أق��رب 
وق�ت ممك�ن، ویفض�ل أن تك�ون ف�ي 

  . ساعة ٢٤غضون 
  أن یتأك����د المعل����م م����ن أن الط����الب

یش����عرون فع����ال بدعم����ھ ووج����وده 
أثن����اء دراس����ة المحت����وى العلم����ي 

 .المقرر
ین الم��������������تعلم التفاع��������������ل ب��������������) ٢

 Learner-contentوالمحت������وى
Interaction: 

ویش��یر ف��ي ھ��ذا الن��وع إل��ى التفاع��ل   
الذي من خالل�ھ یحص�ل المتعلم�ون عل�ى 
المعلوم�������ات الفكری�������ة م�������ن الم�������واد 

والمقص��ود ب��ھ التفاع��ل ب��ین  الدراس��یة،
الم�������������تعلم والم�������������واد التعلیمی�������������ة 

كإشراك المتعلم ف�ي التفكی�ر  المطروحة،
م�ن أج�ل فھ�م  بنشاط عن محت�وى مع�ین

ویمك�����ن إش�����راك . وت�����ذكر المعلوم�����ات
الم��تعلم بش��كل ف��ردي أو ف��ي مجموع��ات 
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من خ�الل األس�ئلة والتم�ارین واألنش�طة 
التي تحفز على التفكی�ر والتفاع�ل البن�اء 

  .مع المواد

 Karla)وتوض�ح ك�ارال ج�وتیریز   
Gutierrez , 2013)   أن ھذا التفاعل

یح���دث عن���دما یق���وم الط���الب بأنفس���ھم 
ل عل��ى معلوم��ات مباش��رة م��ن بالحص��و

وت����رى أن ". المحت����وى"م����واد ال����تعلم 
التفاع���ل ب���ین الط���الب والمحت���وى أھ���م 
أش����كال التفاع����ل ف����ي عملی����ة التعل����یم 
االلكترون��ي أو ال��تعلم ع��ن بع��د ألن ھ��ذا 
. ھ���و المك���ان ال���ذي یح���دث فی���ھ ال���تعلم

فبمج���رد أن یس���تطیع الط���الب الوص���ول 
إل����ى الم����واد التعلیمی����ة مث����ل الوس����ائط 

دة، المحاض�����رات، والنش�����رات، المتع�����د
ینبغ����ي لھ����م أن یكون����وا ق����ادرین عل����ى 
اس��تغاللھا بط��ریقتھم الخاص��ة، فیكون��وا 
ق��ادرین عل��ى إیق��اف ال��تعلم مؤقت��اً وفق��اً 
لظروفھم الشخصیھ، كم�ا یمك�نھم إع�ادة 
ال���تعلم، وتك���راره، والتق���دم ف���ي دراس���ة 
. المحت����وى وفق����اً لرغب����اتھم وق����دراتھم

نوع م�ن وتضیف أنھ یمكن تحقیق ھذا ال
التفاع����ل م����ن خ����الل إعط����اء الط����الب 
خی��ارات بش��أن الكیفی��ة الت��ي یری��دون أن 

  :یتعاملوا بھا مع المحتوى، عن طریق

  تقدیم المحت�وى ف�ي أش�كال مختلف�ة
ال��نص، الص��وت، أو : بم��ا ف��ي ذل��ك

م�����نح الط�����الب أوق�����ات . الفی�����دیو
للراح�����ة، وإعط�����ائھم االختب�����ارات 

 .للتأكد من فھمھم للمحتوى
   المواد یمكن قراءتھ�ا التأكد من أن

بس���ھولة عل���ى الشاش���ة أو یمك���ن 
 .طباعتھا

  إنش�اء المھ�ام الص�عبة الت�ي تتطل��ب
م����ن الط����الب عل����ى التفاع����ل م����ع 
المحت��������وى واستكش��������اف ھ��������ذا 
. الموض���وع بمزی����د م���ن التفص����یل

المحاك����اة، و البح����ث عل����ى ش����بكة 
 .الخ... اإلنترنت، ودراسات الحالة 

  اتاح����ة الفرص����ة لجمی����ع الط����الب
المحت����وى و معرف����ة للتفاع���ل م����ع 

المزید عن ھ�ذا الموض�وع بط�رقھم 
 .الخاصة

التفاع�����ل ب�����ین الم�����تعلم والم�����تعلم ) ٣
 Learner-learner"األق�����ران"

Interaction:  

ویقصد بھ التفاعل الذي یوص�ل إل�ى   
تبادل المعلومات واألفكار وكذلك الح�وار 
بین المتعلمین س�واء أك�ان ذل�ك بطریق�ة 

 حی����ث یق����وم. منظم����ة أم غی����ر منظم����ة
الط����الب بتب����ادل المعلوم����ات واألفك����ار، 
والح��وار ال��ذي یح��دث ب��ین الط��الب ف��ي 

ویش���مل ك���ل م���ن . المق���رر اإللكترون���ي
التب��ادل الفك��ري المرتك��ز عل��ى محت��وى 
المق���رر وك���ذلك التب���ادالت العام���ة الت���ي 

  .تخلق العالقة االجتماعیة

 Karla)وتوض���ح ك���ارال ج���وتیریز 
Gutierrez , 2013)  ھ��ذا الن��وع  أن

فاع��ل ق��د یح��دث ب��ین اثن��ین م��ن م��ن الت
المتعلم������ین أو ب������ین مجموع������ة م������ن 
. المتعلمین الذین یدرسون نف�س المق�رر

ویمك��ن أن یح��دث ھ��ذا التفاع��ل بوج��ود 
یلعب التفاع�ل . المدرس أو بدون وجوده

االجتم����اعي دورا رئیس����یا ف����ي عملی����ة 
التعلم، وھذا ش�يء ق�د یغف�ل عن�ھ الكثی�ر 

ن م��ن المختص��ین ب��التعلیم اإللكترون��ي، إ
تفاع��ل الم��تعلم م��ع األق��ران ی��ؤدي إل��ى 
زیادة التعلم ومزی�د م�ن رض�ا المتعلم�ین 
عن العملی�ة التعلیمی�ة؛ألن الط�الب تزی�د 
لدیھم الدافعی�ة لل�تعلم عن�دما یكون�وا ف�ي 

ألنھ��ا ال یش��عرون بالعزل��ة، . مجموع��ات
ویس����تفیدوا م����ن ردود أفع����ال زمالئھ����م 

  .اآلخرین
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كم���ا تقت���رح خط���ط لتفاع���ل الم���تعلم م���ع 
  :قران عن طریقاأل

  النظ��ر ف��ي تع��اون الط��الب وتب���ادل
  .المعلومات

  بن��اء اإلحس��اس باالنتم��اء للمجتم��ع
داخ����ل زمالئ����ھ الط����الب ال مج����رد 
تش����جیعھم عل�����ى تب�����ادل وجھ�����ات 

  .نظرھم
  خل����ق ج����و ال����تعلم حی����ث یمك����نھم

المش�����اركة، وتق�����دیم االس�����تجابة، 
واس��تخالص ردود الفع��ل العاطفی��ة 
والتواص����ل ع����ن طری����ق اس����تخدام 

مم�ا . ئل المختصره والمرك�زةالرسا
یع���زز تك���وین عالق���ات قوی���ة ب���ین 
الط����الب ویت����یح لھ����م فھ����م أفض����ل 

  .للمحتوى التعلیمي المقرر
وأض����افت بع����ض النص����ائح للمعل����م   

  :لتشجیع تفاعل األقران 

  یمك�����ن للمعل�����م أن یعط�����ي طالب�����ھ
الفرص�����ة للتفاع�����ل م�����ع بعض�����ھم 
ال��بعض حت��ى ف��ي غیاب��ھ م��ن خ��الل 

أن یب�دأ  یمك�ن. التكنولوجیا الجدی�دة
باس���������تخدام لوح���������ات التق���������اش 

Discussion board وأدوات ،
االتصاالت السلكیة والالسلكیة مث�ل 

 E-mailالبری����������د اإللكترون����������ي 
 Chattingوغ����رف الدردش����ة 

rooms وأدوات التواص�������������������ل ،
عل���ى س���بیل المث���ال، . االجتم���اعي

ت���وفیر منت���دى للطال���ب فق���ط حی���ث 
یمك����������ن للمتعلم����������ین مناقش����������ة 

معلم أن یعق�د اھتماماتھم أو یمكن لل
جلس��ات للدردش��ة للط��الب لمناقش��ة 

  .موضوع محدد
 تصنیف نجالء فارس للتفاعالت:  

نج���الء ف���ارس، (ھ���ذا وق���د ذك���رت   
مس������������������تویین ) ٤-٣، ص ص٢٠٠٨

للتفاع���ل ف���ى بیئ���ة التعل���یم االلكترون���ي 

المس������توى البش������رى فق������ط : (وھم������ا
  ).والمستوى البشرى المادى

 التفاعل على المستوى البش�رى ) ١
  :فقط

 تفاعل المعلم مع المتعلم ١-١ :  
وت��رى أن��ھ ذل��ك ال��نمط م��ن التفاع��ل   

ال���ذى ی���تم ب���ین المعل���م والم���تعلم بش���كل 
مقص��ود وموج��ھ ق��د یك��ون مت��زامن م��ن 
خ��الل غ��رف الدردش��ة أو غی��ر مت��زامن 

  .من خالل البرید االلكتروني

تفاع���ل المعل���م م���ع معل���م آخ���ر أو  ٢-١
  : مجموعة ُمعلمین

عم���ل وت���رى أن���ھ م���ا یح���دث عن���د   
 Computerمؤتمرات عبر الكمبی�وتر

Conference  ب�����ین مجموع�����ة م�����ن
المعلم����ین للتش����اور ف����ى أح����د القض����ایا 
التعلیمی��ة أو لتب��ادل الخب��رات ف��ى بع��ض 
الموض���وعات الدراس���یة، وی���تم تش���جیع 
المعلم����ین عل����ى االس����تفادة م����ن نم����و 
المعرف�����ھ ف�����ى أوس�����اط العلم�����اء م�����ن 

  . المعلمین

أو  تفاع��ل الم��تعلم م��ع م��تعلم آخ��ر ٣-١
  :مجموعة من المتعلمین

وت���ري أن���ھ نم���ط تف���اعلى ی���تم ب���ین   
م���تعلم وآخ���ر أو مجموع���ة م���ن خ���الل 

 Discussionمجموع����ات النق����اش 
Group  أو من خالل البرید االلكتروني

ویس��مى تعل��م الن��د للن��د، والتفاع��ل ف���ي 
التحقی�����ق ال�����تعلم التع�����اوني واكتس�����اب 
المھ��ارات االجتماعی��ة حی��ث ی��تم إرس��ال 

المعلوم��ات أو الص��ور  واس��تقبال بع��ض
الن�����ادرة الت�����ى یك�����ون الھ�����دف منھ�����ا 
المش����اركة ف����ى خب����رات ق����د ال تت����وفر 

  .للبعض

  : تفاعل المعلم مع ولى األمر ٤-١
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وتصف ھذا النوع م�ن التفاع�ل بأن�ھ   
ذلك التواصل الذى یتم بین المعلم وول�ى 
األم���ر للتع���رف عل���ى مس���توى األبن���اء 
وإب����داء ال����رأى ف����ى بع����ض المش����كالت 

إما من خالل البرید االلكتروني  التعلیمیة
  .أو الدردشة

التفاع����ل عل����ى المس����توى البش����رى ) ٢
  :المادى

  ):الموضوعى(التفاعل المادى -أ

ھ���و : تفاع���ل الم���تعلم م���ع المحت���وى -١
نوع م�ن التفاع�ل ال�ذى ی�تم ب�ین الم�تعلم 

التى تقدم إلی�ھ ) المعارف(والموضوعات
حیث تت�رك ل�ھ حری�ة اختی�ار نقط�ة الت�ى 

دراس��تھ، إض��افة ال��ى إمكانی��ة یب��دأ بھ��ا 
إع��ادة ص��یاغة بع��ض المعلوم��ات بش��كل 

  .یتناسب مع بنیتھ المعرفیة

ھ�و ذل�ك : تفاعل المعلم م�ع المحت�وى-٢
التفاع��ل ال��ذى ی��تم ب��ین المعل��م ومحت��وى 

حی��ث ی��تم إع��داد . المق��ررات االلكترونی��ة
موض��وعات الدراس��ة وص��یاغتھا بش��كل 
یالئم طبیعة المتعلمین مع الحرص عل�ى 

ح���دیث المس���تمر للمحت���وى والتع���دیل الت
بالح�����ذف واإلض�����افة وف�����ق متطلب�����ات 

 . الموقف التعلیمى

  ):الشكلى(التفاعل المادى  -ب

: تفاعل المتعلم مع واجھة االستخدام -١
تعد واجھة االستخدام من ابرز العناص�ر 
الت��ى ی��تم التفاع��ل معھ��ا واالحتك��اك بھ��ا 
أثناء التعلم فإما ان تكون سبب ف�ى دع�م 

أو س����بب ف����ى االنص����راف ع����ن  ال����تعلم
برن����امج ال����تعلم وھ����ذا یتطل����ب بس����اطة 
وجودة فى التصمیم حتى ی�تمكن الم�تعلم 

الع��ودة –التق��دم -البح��ث–اإلبح��ار (م��ن 
  . داخل صفحات الموقع...) 

: تفاعل المعلم مع واجھ�ة االس�تخدام -٢
یتفاعل المعلم مع واجھة االستخدام عند 
التواص����ل م����ع طالب����ھ وال����ردود عل����ى 

ة وعم�����ل مجموع�����ات نق�����اش، األس�����ئل
وتطبی���ق االختب���ارات االلكترونی���ة ، ل���ذا 
یحتاج ال�ى واجھ�ة اس�تخدام تعین�ھ عل�ى 

  .تحقیق ما سبق بسھولة وسرعة

  :عینة البحث

اقتصرت عینة البحث على مجموعة من 
طالب قسم التربی�ة الفنی�ة بكلی�ة التربی�ة 
النوعیة ببورسعید من ال�ذكور واإلن�اث، 

رة الس����ابقة مم����ن تت����وفر ل����دیھم الخب����
باستخدام الكمبیوتر وسوف تقسم العینة 

  :إلى سبعة مجموعات كما یلي

تتك�����ون م�����ن : ١مجموع�����ة تجریبی�����ة 
مجموع��ة م��ن الط��الب ت��درس باس��تخدام 
المتحف االفتراضي المبني على أس�لوب 

یُت��اح لھ��ا التفاع��ل  التفاع��ل األول؛ حی��ث 
  .مع المحتوى العلمي في صورة نصیة

ون م�����ن تتك�����: ٢مجموع�����ة تجریبی�����ة 
مجموع��ة م��ن الط��الب ت��درس باس��تخدام 
المتحف االفتراضي المبني على أس�لوب 

یُت�اح لھ�ا التفاع��ل  التفاع�ل الث�اني؛ حی�ث
ف�ى حلق�ات نق�اش ) المتعلم م�ع األق�ران(

  .غیر متزامنة

تتك�����ون م�����ن : ٣مجموع�����ة تجریبی�����ة 
مجموع��ة م��ن الط��الب ت��درس باس��تخدام 
المتحف االفتراضي المبني على أس�لوب 

الثال�ث؛ حی�ث یُت�اح لھ�ا التفاع�ل  التفاعل
 .مع المعلم فى حلقات نقاش متزامنة

تتك�����ون م�����ن : ٤مجموع�����ة تجریبی�����ة 
مجموع��ة م��ن الط��الب ت��درس باس��تخدام 
المتحف االفتراضي المبني على أس�لوب 
التفاعل الراب�ع؛ حی�ث یُت�اح لھ�ا التفاع�ل 
م��ع المحت��وى العلم��ي ف��ي ص��ورة نص��یة 
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ف��ي  باإلض��افة إل��ى التفاع��ل م��ع األق��ران
 .حلقات نقاش غیر متزامنة

تتك�����ون م�����ن : ٥مجموع�����ة تجریبی�����ة 
مجموع��ة م��ن الط��الب ت��درس باس��تخدام 
المتحف االفتراضي المبني على أس�لوب 

یُتاح لھا التفاعل  التفاعل الخامس؛ حیث
م��ع المحت��وى العلم��ي ف��ي ص��ورة نص��یة 
باإلض��افة إل���ى التفاع���ل م��ع المعل���م ف���ى 

 .حلقات نقاش متزامنة

تتك�����ون م�����ن : ٦تجریبی�����ة مجموع�����ة 
مجموع��ة م��ن الط��الب ت��درس باس��تخدام 
المتحف االفتراضي المبني على أس�لوب 

یُتاح لھا التفاعل  التفاعل السادس؛ حیث
م���ع األق���ران ف���ي حلق���ات نق���اش غی���ر 
متزامن����ة باإلض����افة إل����ى التفاع����ل م����ع 

  .المعلم فى حلقات نقاش متزامنة

تتك�����ون م�����ن : ٧مجموع�����ة تجریبی�����ة 
ب ت��درس باس��تخدام مجموع��ة م��ن الط��ال

المتحف االفتراضي المبني على أس�لوب 
یُت�اح لھ�ا التفاع�ل  التفاعل السابع؛ حی�ث

م��ع المحت��وى العلم��ي ف��ي ص��ورة نص��یة 
باإلض��افة إل��ى التفاع��ل م��ع األق��ران ف��ي 
حلق����ات نق����اش غی����ر متزامن����ة وأیض����اً 
التفاع���ل م���ع المعل���م ف���ى حلق���ات نق���اش 

 .متزامنة

  :منھج البحث

عل���ى المنھج���ین اعتم���د البح���ث الح���الى 
  :التالیین

  :المنھج الوصفى

وت���م اس���تخدامھ ف���ى ھ���ذه الدراس���ة   
لتجمیع المعلومات التى تتعلق بالمتاحف 
االفتراض�����یة، والتف�����اعالت المتع�����ددة، 
وبق��اء أث��ر ال��تعلم وھ��ى المواض��یع الت��ى 

  .تتعلق بالدراسة

  :المنھج شبھ التجریبى

وت����م اس����تخدامھ الختب����ار ف����روض   
المتغی��رات التابع��ة الدراس��ة لمعرف��ة أث��ر 

عل��ى المتغی��ر المس��تقل، والف��روق ب��ین 
 .المجموعات التجریبیة السبعة

  :أدوات البحث

  نم����وذج مقت����رح لموق����ع المتح����ف
 ).من إعداد الباحثة(االفتراضي 

  بق�اء أث�ر "اختبار تحص�یلي لقی�اس
 ).من إعداد الباحثة" (التعلم

  :نتائج البحث وتفسیرھا

نص  الختبار صحة الفرض األول والذى
توج����د ف����روق ذات دالل����ة "عل����ى أن����ھ 

إحص�����ائیة ب�����ین متوس�����طات درج�����ات 
المجموع����ات التجریبی����ة الس����بعة ف�����ى 
القی����اس البع����دى لالختب����ار التحص����یلى 
لص���الح المجموع���ة التجریبی���ة الس���ابعة 

اس��تخدمت ." ٠.٠٥عن��د مس��توى دالل��ة 
الباحث�������ة أس�������لوب تحلی�������ل التب�������این 

)ANOVA ( أح���ادي االتج���اه للكش���ف
لمجموع�ات التجریبی�ة عن الفروق بین ا

الس���بعة ف���ى القی���اس البع���دى لالختب���ار 
یوض���ح نت���ائج ) ٢(التحص���یلى وج���دول 

  :ھذا الفرض

یوض��ح نت��ائج تحلی��ل التب��این ) ٢(ج��دول 
للكش��ف ع��ن الف��روق ب��ین المجموع��ات 
التجریبی��ة الس��بعة ف��ى القی��اس البع��دى 

  لالختبار التحصیلى
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یوضح نتائج تحلیل التباین للكشف عن الفروق بین المجموعات التجریبیة السبعة ) ٢(جدول 
  لالختبار التحصیلىفى القیاس البعدى 

مجم�����������وع  مصدر التباین المتغیر
 المربعات

درج����������ات 
 الحریة

متوس������������ط 
 المربعات

  قیمة

 "ف " 

مس���������توى 
 الداللة

االختب�������ار 
 التحصیلى

 ٠.٠٥ ٢.١ ٤٩٣.١ ٦ ٢٩٥٨.٥  بین المجموعات

داخ����������������������������ل 
 المجموعات

٢٣٧.٨ ٦٩ ١٦٤٠٧.٨ 

 - ٧٥ ١٩٣٦٦.٣  المجموع 

یتضح من الجدول السابق أن قیم�ة 
دال����ة إحص����ائیاً عن����د مس����توى " ف"

مما یشیر إلى وج�ود ف�رق ب�ین  ٠.٠٥
متوس������طات درج������ات المجموع������ات 
التجریبی�ة الس�بعة ف�ى القی�اس البع��دى 

لالختبار التحصیلى وباستخدام اختب�ار 
Scheffe  لمعرفة اتجاه الفروق كانت

الف��روق لص��الح المجموع��ة التجریبی��ة 
    . السابعة
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 یوضح الفروق بین المجموعات التجریبیة السبعة فى القیاس البعدى لالختبار التحصیلى) ٣(شكل 

   .وبذلك تم قبول الفرض األول

  :الفرض الثانياختبار صحة 

الختب���ار ص���حة الف���رض الث���اني 
توج��د ف��روق "وال��ذى ن��ص عل��ى أن��ھ 

ذات دالل���ة إحص���ائیة ب���ین متوس���طات 

درجات المجموعات التجریبیة الس�بعة 
فى القیاس المرجأ لالختبار التحصیلى 
لص�الح المجموع�ة التجریبی�ة الس�ابعة 

."  ٠.٠٥عن���������د مس���������توى دالل���������ة 
اس����تخدمت الباحث����ة أس����لوب تحلی����ل 
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أح��ادي االتج��اه ) ANOVA(التب��این 
للكشف عن الف�روق ب�ین المجموع�ات 
التجریبی�ة الس�بعة ف��ى القی�اس المرج��أ 

) ٣(التحص������یلى وج������دول لالختب������ار 
:یوض��������ح نت��������ائج ھ��������ذا الف��������رض

  
یوضح نتائج تحلیل التباین للكشف عن الفروق بین المجموعات التجریبیة ) ٣(جدول رقم 

  القیاس المرجأ لالختبار التحصیلىالسبعة فى 

مص��������������در  المتغیر
 التباین

مجم���������������وع 
 المربعات

درج���ات 
 الحریة

متوس��������ط 
 المربعات

  قیمة

 "ف " 

مس���توى 
 الداللة

االختب�����ار 
 التحصیلى

ب��������������������ین 
 المجموعات

٠.٠١ ٣.٦٩ ٧٧٤.٣ ٦ ٤٦٤٥.٩ 

داخ�����������������ل 
 المجموعات

٢٠٩.٧ ٦٩ ١٤٤٦٨.٧ 

 - ٧٥ ١٩١١٤.٦  المجموع 

یتض���ح م���ن الج���دول الس���ابق أن قیم���ة 
 ٠.٠١دالة إحصائیاً عند مستوى " ف"

مم�����ا یش�����یر إل�����ى وج�����ود ف�����رق ب�����ین 
  متوسطات درجات المجموعات 

التجریبی��ة الس��بعة ف��ى القی��اس المرج��أ 
لالختب��ار التحص��یلى وباس��تخدام اختب��ار 

Scheffe  لمعرف��ة اتج��اه الف��روق كان��ت
الف���روق لص���الح المجموع���ة التجریبی���ة 
. الس����������������������������������������������������������������������������ابعة
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یوضح الفروق بین المجموعات التجریبیة السبعة فى القیاس المرجأ لالختبار  )٤(شكل 
  .قبول الفرض الثانيوبذلك تم التحصیل�
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  :المراجع
  :أوال المراجع العربیة
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