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 البحـوث والدراسـات 

 ذات الصـلة بالدراسـة
 

 :ـ مقدمـة
الدراسة سوف يتم فى هذا الفصل استعراض بعض البحوث والدراسات ذات الصلة بموضوع هذه 

مجموعة  البحوث والدراسـات إلى هذهوالتى تدور حول المعارض والمتاحف التعليمية، وقد تم تقسيم 

 :المحاور اآلتيةمن 

 .ةـف التعليميـارض والمتاحـت المعـات تناولـدراس: المحور األول •

 .دراسات تناولت المعارض والمتاحف على الشبكة الدولية: المحور الثانى •

 ج برامولت اختالف نمـط العرض والتقديم لدراسات تنا: الثالثالمحور  •
 .يةـارات العملـ وأثر ذلك فى تنمية المه، المتعددة الوسائط                  
 

 دراسات تناولت المعارض والمتاحف التعليمية: ـ أوالً
 ية،ـليماحف التعـ المعارض والمتتناولتسوف يتم خالل هذا المحور الحديث عن الدراسات  

 تناولتت التى يتناول أهم الدراسا: وقد تم تقسيم هذا المحور إلى جزئين، األول .أو ذات الصلة بها

 المتاحف التعليمية، وفيما يلى عرضاً تناولتيتناول أهم الدراسات التى : والثانى. المعارض التعليمية

 .لهذه الدراسات

 : يةـارض التعليمـات تناولت المعـأ ـ دراس
 ) م٢٠٠١ ،كفاية سليمان أحمد (ة ـسـ درا

وتهدف إلى دراسة األسس الفنية للعرض داخل قاعات وصاالت العرض بمختلف أنواعها، من  

 .حيث اختيار أماكن العرض وأساليب العرض الجيد

وهى دراسة تطبيقية، حيث تم من خاللها تطبيق مجموعة من األسس الفنية المقترحة داخل  

 .ض بمدينة القاهرةمجموعة من صاالت العر

 تحديد أسس فنية مهمة لعملية العرض داخل قاعات إلىتلك الدراسة وقد توصلت نتائج  

 من األسس الفنية للعرض، االستفادةوكان من بين توصيات تلك الدراسة ضرورة . العرض المختلفة

 .والتى توصلت إليها الدراسة، فى مختلف أنواع المعارض خاصة المعارض التعليمية
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 ) م١٩٩٩ا فهمى، ـطارق رض (ة ـ دراسـ

تهدف إلى دراسة أثر بعض تجارب المعارض الدولية فى التنمية العمرانية، خاصة ما هى و 

 .يتعلق بتصميم المؤسسات التعليمية

وقد تمت هذه الدراسة بصورة تحليلية على عينة من المعارض الدولية التى أقيمت فى مصر  

 .م١٩٩٩تى نهاية م، وح١٩٩٠خالل الفترة من عام 

وقد توصلت فى نتائجها إلى مجموعة من األسس التى يجب مراعاتها عند تصميم المؤسسات  

التعليمية، والتى من أهمها ضرورة وجود أماكن لعرض نتائج أنشطة الطالب فى مختلف المجاالت 

 .العلمية

  )م١٩٩٩ ،نرمين مختار محمد( ة ــ دراس
م المعارض وأساليب العرض بالحدائق التربوية لألطفال فى وهى دراسة تقيميه تهدف إلى تقي 

وقد تمت الدراسة على عينة . مصر، لمعرفة كيفية تطوير تلك األساليب بما يحقق األهداف التعليمية

 .من الحدائق الملحقة ببعض المدارس االبتدائية فى مدينة القاهرة

سبة لتالميذ المرحلة االبتدائية وكان من أهم نتائج الدراسة التوصل إلى أساليب عرض منا 

 .داخل حدائق مدارسهم لجعلها حدائق تربوية ذات أهداف تعليمية

  )م ١٩٩٨ ،سلوى محمد عامر( ة ــ دراس
وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة نظم المعالجة الشكلية لمسرحة وعرض األنشطة التى يقوم بها  

 .سيلة تعليمية متطورةالطالب فى المناهج الدراسية، وأثر استخدام ذلك كو

بتدائية وتم اختيار عينة الدراسة عشوائياُ، والتى تمثلت فى مجموعة من طالب المرحلة اال 

قاموا بعرض مجموعة من األنشطة التعليمية ذات الصلة بالمناهج الدراسية بإحدى المدارس المصرية، 

 .التى يدرسونها

عرض األنشطة التعليمية لطالب المرحلة وقد كان من أهم نتائج الدراسة ثبوت فاعلية نظم  

 .االبتدائية، كوسيلة تعليمية متطورة

  )م١٩٩٧ ، رضا عبده إبراهيم القاضى (ةـدراسـ 
وقد هدفت تلك الدراسة إلى وضع أسس إلقامة معرضاً للوسائل التعليمية بكليات المعلمين، 

 بعض أهداف كلية المعلمين بجدة وكذلك تصميم وإعداد معرضاً للوسائل التعليمية يساعد على تحقيق

 . بالمملكة العربية السعودية

ضرورة االهتمام بإقامة وتنظيم المعارض  ضوء نتائجها بوقد جاءت توصيات هذه الدراسة فى 

التعليمية داخل الكليات والمعاهد والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية وضرورة تخصيص 

 .الزمة لذلكاألماكن والتجهيزات واإلمكانيات ال
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   ) R. S. MILES, 1997، ميليز. إس. أر( ة ــ دراس

إلى معرفة أساليب وتهدف إلى دراسة كيفية تصميم المعارض التعليمية بمختلف أنواعها، و 

 من خالل إقامة مجموعة من المعارض التعليمية بصورة تحضيرية أو ونظم العرض بها، وذلك

 .رر إقامتهاتجريبية لمعارض تعليمية يكون من المق

وقد تمثلت عينة الدراسة فى إنشاء مجموعة من المعارض التحضيرية أو التجريبية داخل  

 .مجموعة من المؤسسات التعليمية

 المهمة لتنظيم المعارض األسسالدراسة لتؤكد على مجموعة من تلك وقد جاءت نتائج  

 .التعليمية بمختلف المؤسسات التربوية

  )م١٩٩٤ ،نينهالة محمد حس( ة ــ دراس

وهى تهدف إلى دراسة تأثير التصميم الداخلى للمعارض التعليمية والتجارية فى نظم وأساليب  

وقد تمثلت عينة الدراسة بها فى وصف مجموعة من المعارض التعليمية  .العرض بها بصورة وصفية

 .والتجارية بالقاهرة

ميم الداخلى للمعارض التعليمية وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود تأثيرات مباشرة للتص 

 .والتجارية على كيفية تنظيم المعروضات بها

  )  Speltr,1990، سبيلتر(ة ــ دراس
 .يم بهاـرق العرض والتنظـاً لطـم وفقـإلى البحث حول المعارض كمراكز للتعلوقد هدفت    

 والتى تم ،المحلى فى المجتمع العلمية  فى مجموعة من المعارض تلك الدراسةعينةوقد تمثلت  

 .اختيارها بصورة مقصودة ومحددة

 وقد أكدت الدراسة فى نتائجها على ضرورة توظيف طرق العرض والتنظيم الجيد 

 وفق أسلوب الرؤية والمشاهدة المناسبة لها بالنسبة ،التعليميةو  العلميةللمعروضات داخل المعارض

 .للمتعلم

 : زءـات هذا الجــ التعليق على دراس
 ،لمالحظ قلة الدراسات العربية واألجنبية التى تناولت المعارض التعليمية بصورة مباشرةمن ا

 .وذلك فى حدود علم الباحث

ون التطبيقية أو جريت فى مجاالت الفن، ُألواضح أن الكثير من تلك الدراساتكما أنه من ا

لوجيا التعليم على وجه جريت فى مجال تكنو على وجه العموم، دون أن تكون قد ُأالتربوية أحياناً

 .الخصوص

 الضوء على النواحى الفنية ذات إلقاءأن الباحث قد استفاد من هذه الدراسات بصورة جيدة فى 

المعارض والمتاحف التعليمية، والتى تم تناولها العرض بالصلة المباشرة بأساليب العرض داخل قاعات 

 .فى الدراسة الحالية
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 :يةـتعليمات تناولت المتاحف الـب ـ دراس
  )م٢٠٠١سميرة أبو زيد نجدى، ( ة ــ دراس

، بحيث يكون مناسباً س للتنظيم الجيد للمتحف التعليمىتهدف هذه الدراسة إلى وضع أس 

 ولمسيةخبرات حسية لهم يقدم  حتى يتسنى أن .لألطفال المعاقين بصرياً وغير المعاقين من األسوياء

 .ذات أهداف تعليميةتكون 

الدراسة فى مجموعة من التالميذ المكفوفين بالصف األول من المرحلة اإلعدادية، وتتمثل عينة  

 .بإحدى المدارس اإلعدادية المصرية

واس التلميذ فى التعلم داخل ـتوصلت الدراسة فى نتائجها إلى أهمية توظيف جميع حقد و

مر مرحلة الدراسية يالمتاحف التعليمية، خاصة فى المرحلة اإلعدادية، حيث أن التلميذ فى هذه ال

 .   د من الخبرات اللمسية والبصريةـ العديبإكتساب

  )م١٩٩٩ ،محمد احمد حسن سراج( ة ـدراسـ 

متعدد امج برالثر استخدام المتاحف وكذلك هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على أهدفت 

  .الوسائط فى مادة التاريخ

طالباً، ) ٩٢ ( األول الثانوى العام بلغتوقد تمثلت عينة الدراسة في مجموعة من طالب الصف

 .طالباً لكل مجموعة) ٤٦ (ثم تقسيمهم إلى مجموعتين بواقع عدد

 الستخدام) ٠,٠١ (صائيةه عند مستوى داللة إحتحقيق فاعليوقد أشارت نتائج الدراسة إلى  

 تنمية التفكير الناقد ى وذلك ف.المتعددة يمى لمادة التاريخ المعد بالوسائطالمتاحف وكذلك البرنامج التعل

 . لمادة التاريخ لدى طالب الصف األول الثانوى العام

 إلى ضرورة وأهمية ، ضوء نتائجها توصيات هذه الدراسة التى أعدت فىكما أشارت 

جاهات الطالب نحو استخدام  التعليم، وكذلك دراسة اتالمتاحف وأهميتها فىإجراءات الدراسات حول 

 .احبة بالزيارات المتحفية للطالبالمص المتعددة الوسائط

  )م١٩٩٩ ،وليد يوسف محمد( ة ـدراسـ 

مصادر التعليم  إلى التعرف على مدى اهتمام معلمى المرحلة اإلعدادية بوقد هدفت الدراسة

دام هؤالء المعلمين لتلك  وكذلك محاولة تحديد العقبات التى تحول دون استخ،المتاحة فى البيئة المحلية

 على عينة عشوائية من المدارس اإلعدادية التى يوجد بها الدراسة ميدانياًتلك جريت د ُأ وق.المصادر

 .أخصائى تكنولوجيا التعليم باإلدارات التعليمية المختلفة بمحافظه القاهرة

 المعلمين بالمدارس  من، ثمثلت فى مجموعة عشوائية طبقية تلك الدراسة عينهكانت قدو

 .لتخصصات بالمرحلة اإلعدادية  تضم جميع االمحددة سلفاً،
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 فى البيئة وقد أكدت نتائج الدراسة على وجود عقبات ترتبط بطيعة مصادر التعليم المتاحة

ت بضرورة دراسة أحد هذه المصادر المحلية خاصة المتاحف التعليمية فى بحوث لذا فقد أوص، المحلية

 .مستقلة

 ) م١٩٩٩عبير صبحى محمد دياب، ( ة ــ دراس

مثل ي أن هذا البرنامج باعتبار. برنامج مقترح للتربية المتحفيةذه الدراسة إلى بناء هدفت ه 

وذلك من خالل االستفادة من البرامج التربوية لبعض متاحف العالم . مدخالً للتذوق الفنى لدى األطفال

من وقد تم تطبيق هذا البرنامج داخل مجموعة  .وتطويرها لتتناسب مع إمكانيات وظروف بيئتنا

 .المتاحف المصرية كعينة مقصودة للدراسة

وقد أوصت الدراسة فى ضوء نتائجها بضرورة أن يخصص كل متحف من المتاحف المصرية 

 .قسماً خاصاً بالتربية المتحفية لألطفال، حتى ولو كان فى الفناء المحيط به

  )م١٩٩٨ ،نجالء يحيى حمودة( ة ــ دراس

 مع التركيز على تصميمات نظم ،م الداخلية بالمتاحفوهى تهدف إلى دراسة تصميم األقسا 

 .اإلضاءة بتلك األقسام

. كعينة لتلك الدراسة) غير موجود بالواقع(وقد تمت هذه الدراسة التطبيقية على متحف تجريبى  

 .ية الواقع العديد من المتاحفلمعرفة مدى إمكانية تطبيق تصميمات الدراسة فى

كل خُصص قد توصلت إلى وضع مجموعة من تصميمات اإلضاءة، وبالنسبة لنتائج الدراسة، ف 

 .تصميم لالستخدام داخل أحد أنواع المتاحف، كل متحف وفق طبيعة المعروضات به

  )م١٩٩٨ ،ماجد لويس عطا اهللا( ة ــ دراس
وذلك .  وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل نواحى العمارة والفنون المعمارية بالمتاحف المصرية 

 .ثر النواحى المعمارية على طرق العرض والتنظيم للمعروضات بالمتاحف المصريةلمعرفة أ

جريت تلك الدراسة التحليلية على عينة من المتاحف المصرية فى مختلف أنحاء  وقد ُأ 

الجمهورية، تم اختيارها كعينة مقصودة لتكون ممثلة لجميع المتاحف المصرية، بما فيها المتاحف 

 .التعليمية

ة، فإنها توصلت إلى أنه بالفعل تأثرت طرق العرض والتنظيم ـ نتائج الدراسأما عن 

 االختالفللمعروضات بالمتاحف المصرية وبدرجة كبيرة بالنواحى المعمارية بتلك المتاحف، مع 

 .واء بصورة إيجابية أم بصورة سلبيةـوالتفاوت فى درجات هذا التأثر من متحف آلخر، س

  )م١٩٩٧سف، هبة رضوان يو( ة ــ دراس

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى مالئمة التصميم الداخلى للمتاحف العلمية، لألهداف  

بما . ومعرفة مدى تأثر تلك المتاحف بالتطور فى بعض المجاالت العلمية .التعليمية المحددة لها

 .در من الفائدةيستلزمه ذلك من القدرة على استيعاب كل جديد، مع توفير مناخ مناسب لتحقيق أكبر ق
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وقد تم تحديد مجموعة من المتاحف الطبية فى مصر كعينة لتك الدراسة، لذا فقد تمت هذه  

 .الدراسة بصورة ميدانية فى المتاحف الطبية التى تم تحديدها

توصلت الدراسة فى نتائجها إلى عرض تفصيلى آلثار التطورات العلمية فى المجال الطبى، و 

كما توصلت إلى مالمح رئيسية لنظم عرض جديدة، يمكن االستفادة . متاحفعلى نظم العرض بتلك ال

 . بها فى تنظيم المتاحف التعليمية

 ,Nicola, Jonson )  1995  ،نيوكوال جونس( ة ـدراسـ 

الدراسة إلى التعرف على دور متاحف المدن كمؤسسات تربوية تمثل ضرورة هذه هدفت  

 . حياتية، وثقافية ينبغى األخذ بها

 المتحف عمل على إحداث الدافعية للتفكير واإلبداع نلدراسة إلى أاصت نتائج تلك خلُوقد 

التربية المتحفية ساعدت الطالب كما أن .  المدرسةة بما تعلمه الطالب فىوربط المعلومات الثقافي

 . مـوالجمهور على تبصيرهم بمقومات الثقافية والتعرف على تراثه

  ),Garl, Heldeken 1995 ،ينـيكارل هيلدـج( ة ـ دراس-١٠

الدراسة إلى تحديد مواصفات أمين المتحف التربوى الذى يمكنه أن يؤدى الرسالة هذه هدفت  

 .في التربية المتحفية وتشكيل السلوك اإلبداعى

إن أمين المتحف التربوى المعد لشرح ونقد وتحليل : صت إلى العديد من النتائج أهمهاوقد خلُ

كما أن أمين .  عملية التربية المتحفية وما تؤدى إليه من إبداعات الفنية، يمثل أهمية فىوتفسير األعمال

لم بالمناهج الدراسية التى يمكن أن يخدمها المتحف وعلى دراية المتحف التربوى يجب أن يكون م

 .ببعض األمور التربوية

  )Bar, bara, 1994  ،بارا بار( ة ــ دراس

م لدى التالميذ خارج المدرسة بعيداً عن الفصل ـعرفة أثر التعلتهدف هذه الدراسة إلى م

 . المتاحف وذلك عن طريق زيارة .المدرسى التقليدى

 تلميذاً من الصفين )٤١٦ ( التى طبقت عليها الباحثة دراستها تلك الدراسةعينة بلغتقد و 

مجموعة ضابطة تدرس : الخامس والسادس االبتدائى، حيث قسمت الباحثة المفحوصين إلى مجموعتين

 ثم أجريت الباحثة على . المتحفشاهد المعروضات فى تجريبية تُ أخرىجموعة وم،داخل المدرسة

 . المجموعتين اختبارين أحدهما شفهى واألخر بصرى بالمشاهدة

 التعليم عن التجريبية بصورة إيجابية فىعن تقدم المجموعة فى تلك الدراسة وأسفرت النتائج 

 . بطةالمجموعة الضا

 )Babbitt, Featirc  1994  ،بابييت فيتريك( ة ــ دراس
اإلستراتيجيات التعليمية المستخدمة فى التعليم المتحفى مجموعة من  بين  تلك الدراسةتقارن

رسمية بين مدرس أحد المتاحف المناقشة غير والتى تعتمد على ال .والفصل الدراسى النظامى
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 فى اختيار مجموعة من  تلك الدراسةعينةتمثلت  و. للمتحفومجموعة من الطلبة كانوا فى زيارة

 .طالب المدارس النظامية، بصورة عشوائية

 أن الطلبة يمكن أن يتحملوا مسئولية تعليم أنفسهم فى نتائجها إلىوقد توصلت الدراسة إلى  

 .بسرور لو لم تقيدهم إرشادات الكتب الدراسية وإرشادات المناهج

  )م١٩٩٣ ،د محمودحمدية أحم( ة ــ دراس

وقد هدفت إلى دراسة دور المتاحف فى تنمية الثقافة الفنية للطفل المصرى من خالل  

 .المنحوتات

وقد تمت تلك الدراسة داخل عينة من المتاحف المصرية الخاصة بالطفل، والتى تم اختيارها  

 .بصورة مقصودة

 التراث المصرى، يعتبر من وقد توصلت الدراسة فى نتائجها إلى أن المساعدة على تذوق 

مما . هذا باإلضافة إلى أنها تعرفه على أمجاد بالده. األدوار المهمة للمتاحف بالنسبة للطفل المصرى

 .وبالتالى الحفاظ على آثارها. يدفعه إلى تقوية االنتماء واالعتزاز بأرضه التى نشأ عليها

إعادة توزيع وتنظيم المعروضات  العمل على ، ضرورةوقد كان من أهم توصيات تلك الدراسة 

كما . وكذلك كتابة بيانات واضحة على كل جزء من المعروضات والمقتنيات بها. بالمتاحف المصرية

ع مقتنيات تلك المتاحف مع التسجيل الدقيق للبيانات يأوص الدراسة بعمل أرشيف مصور لجم

 .والمعلومات الوافية عن كل واحدة منها

ت

راسة بإعادة تخطيط أماكن السير داخل تلك المتاحف، بحيث يمكن وأخيراً فقد أوصت الد 

 . التى تليهاخرىاأل، والخروج من مخرج واحد إلى حقبة  تاريخيةالدخول من مدخل واحد فى كل حقبة

  ) م١٩٩٢ ،مـر الختـس( ة ــ دراس

 تتعلق باستخدام . حكمة من قبل المتخصصينوقد هدفت هذه الدراسة إلى وضع معايير م

 .المتاحف فى تدريس التاريخ

فرداً من المتخصصين فى تدريس مادة التاريخ، وما يتصل بها )  ٣٤(وقد بلغت عينة الدراسة  

 .من مناهج أخرى، هذا باإلضافة إلى أخصائى المتاحف

ة إلى أن استخدام المتاحف فى التعليم عموماً، ال بد أن يقوم على ـوقد أشارت نتائج الدراس 

 مع أهمية وجود العنصر ،معايير واألسس التى تم التوصل إليها من خالل تلك الدراسةمجموعة من ال

 .تدريس التاريخبالنسبة لالبشرى المؤهل والمدرب جيداً الستخدام المتاحف 

  )   Chbot, Mary & Richard,1990،اردـوت مارى و ريتشـشب(  ةــ  دراس
وهى . عرفة مدى أهميتها فى المجتمعوهى تهدف إلى دراسة المتاحف كمؤسسات بارزة لم 

دراسة ميدانية تمت داخل مجموعة من المتاحف واألقسام التعليمية الملحقة ببعض المتاحف الكبرى فى 

 .وقد كانت هذه المتاحف تمثل عينة هذه الدراسة. الواليات المتحدة األمريكية
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وقد .  مؤسسات تربوية مهمة أن المتاحف التعليمية تمثل فى نتائجها،وقد أثبتت تلك الدراسة 

زادت تلك األهمية مع حدوث العديد من التغيرات فى المجتمع والتى انعكست على الوظائف األساسية 

 .لمجال التربية والتعليم بوجه عام

  )م١٩٨٨ ،فوزية عزت حسن أبو عمه( ة ـدراسـ 
جاهات تالميذ وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير استخدام المتاحف على تحصيل وات

 .نحو دراسة المواد االجتماعيةمرحلة التعليم األساسى 

 مجموعة من تالميذ الصف السادس االبتدائى من التعليم األساسى فىوقد تمثلت عينة الدراسة 

 .بأحد المدارس االبتدائية بمدينة القاهرة

 االجتماعيةد  المتاحف كمدخل لتدريس الموااستخداموقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أهمية 

 حيث أوضحت النتائج أن تالميذ المجموعة الضابطة الذين . المرحلة االبتدائيةوخاصة التاريخ لتالميذ

وبدأ . درسوا الطريقة التقليدية اقتصر دورهم على الحفظ واالستظهار للمعلومات والحقائق التاريخية

خية بمقارنة أدائهم بالمجموعة ق التاريـ قدرتهم على فهم المعلومات والحقائالقصور واضحاً فى

سواء أكان ذلك فى مجال لدى المجموعة التجريبية،  ً  تفوقاً واضحا النتائج حيث أظهرت،التجريبية

 .التذكر أو فى مستوى الفهم

الدراسة تلك  فقد أظهرت نتائج إتجاهاتهم، أو وكذلك بالنسبة لتأثير المتاحف على وعى التالميذ

حيث أن أداء التالميذ وسلوكهم حدث فيه تعديل نحو دراسة المواد االجتماعية  .أهمية استخدام المتاحف

تيحه من فرص للتالميذ للتعلم عن بعد إجراء التجربة، وذلك لما تتسم به طبيعة استخدام المتاحف وما تُ

ث  حي.شاهدات بل واحتكاك بالظواهر التاريخية وما توافره لهم من م.برة المباشرةـطريق العمل والخ

تنبض بالحياة التى واقعية  ال للمدرسة ثم يعيش الخبرة المحدد اإلطاريعيش الطفل جواً مختلفاً عن 

 . يشاهد ويستمع ويلمس، فينفعل ويتأثر بما يعيشه.أمامه

 )م ١٩٨٨ ،انـد أحمد عنـولي( ة ــ دراس

ن فقط من وهى تهدف إلى دراسة المتاحف اإلقليمية والمحلية بمختلف أنواعها فى مصر، ولك 

وقد تمت هذه الدراسة بصورة تحليلية . حيث سياسة التوزيع اإلقليمى لها، ومن حيث فلسفات تصميمها

 .على متحف واحد من كل أقليم أو محافظة مصرية

 فلسفة خاصة بكل أقليم أو محافظة أنه قد يكون هناك توصلت الدراسة إلى ،وفى نتائجها

على عدم وجود سياسة محددة للتوزيع أكدت أيضاً لنتائج  اتلكلكن . تصميم المتاحف بها لمصرية

 .اإلقليمى لتلك المتاحف
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 : زءـات هذا الجــ التعليق على دراس
أشارت الدراسات إلى أن المتاحف تتيح الفرصة للطالب للحصول على المعرفة بطريقه 

 . استكشافية

 خل ومصدر تعلم فىارض والمتاحف كمدمعظم الدراسات أكدت على أهمية استخدام المع

 . العملية التعليمية

كما يتضح لنا من تلك الدراسات أن التعلم عن طريق المتاحف أدى إلى تحسين اتجاهات 

التالميذ  والطالب نحو المدرسة والمتاحف، واكتساب الخبرة المباشرة من خالل الحواس المتعددة، كما 

 . إلى تثبيت المعلومات السابقة وتأكيدهاأنها ساعدت على تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة مما أدى

م عن طريق المتاحف يرتبط بالعديد من ـ أن التعل، الدراسات تلك من خاللالحظ أيضاًنُو

سهم فى زيادة معلومات الفرد التاريخية ؤكد على أن المتاحف تُالمواد والمقررات الدراسية، مما ي

 .والجغرافية والفنية واألدبية والعلمية والتقنية

 

         دراسات تناولت المعارض والمتاحف اإللكترونية: ـ المحور الثانى

 .                  على الشبكة الدولية
  )م٢٠٠٤ ،مروه زكى توفيق( ة ــ دراس
خاصة . وهذه الدراسة تهدف إلى تقويم هيكل وبناء بعض المواقع التعليمية على الشبكة الدولية 

 .معارض والمتاحف اإللكترونيةتلك التى تتعلق باستخدام ال

وقد تمثلت عينة الدراسة فى مجموعة من المواقع التعليمية اإللكترونية األجنبية والعربية على  

متحف الحفريات، ومتحف الذهب والمعادن النفيسة بكولومبيا، والمتحف الوطنى : الشبكة الدولية مثل

 .السعودى

عايير التعليمية والفنية تتعلق ببناء وإنشاء وقد توصلت الدراسة إلى وضع مجموعة من الم 

وأن هناك الكثير من تلك المواقع ال يلتزم بضوابط أو حدود معينة، وال . المواقع التعليمية اإللكترونية

 .يراعى مستويات المعايير الفنية عند إنشاءه

  )م٢٠٠٤ ، وليد سالم محمد الحلفاوى (ـ دراسة

 مقترح ألخصائى تكنولوجيا التعليم على استخدام مواقع وهى تهدف إلى وضع برنامج تدريبى 

المعارض والمتاحف اإللكترونية على الشبكة الدولية، كواحدة من المستحدثات التكنولوجية ذات األهمية 

 .ألخصائى تكنولوجيا التعليم

 مثلة فى مجموعة من المدارس اإلعدادية بالقاهرة، تم بها تدريب وقد كانت عينة الدراسة م

 .أخصائى تكنولوجيا التعليم على استخدام مواقع المعارض والمتاحف اإللكترونية على الشبكة الدولية
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وقد أكدت نتائج الدراسة على نجاح برنامج التدريب المقترح، والتأكيد على ضرورة استخدام  

 .أخصائى تكنولوجيا التعليم لمواقع المعارض والمتاحف اإللكترونية بصورة مستمرة

  )م٢٠٠١ ،نجاح محمد النعيمى( ة ـسـ درا
 يتم حيث. وهى تهدف إلى تصميم وإعداد بيئة تعليم إلكترونية قائمه على أساس التعليم الذاتى

توظيف الوسائط المتعددة ومواقع الشبكة الدولية، بما فيها مواقع للمعارض والمتاحف اإللكترونية، 

 .  فى التعلمااللكترونيةمية دى فاعلية هذه البيئة التعليـللوصول إلى تحديد م

طالبة، تم اختيارهن  )٥٤(وقد تمثلت عينة الدراسة فى مجموعة من الطالبات بلغ عددهن 

الالتى يستكملن دراسة مقرر وهن . عشوائياً من بين الطالبات المعلمات بكلية التربية ـ جامعة قطر

 هذه العينة إلى أربع مجموعات بصورة وقد تم تقسيم. تكنولوجيا التعليم طبقاً لخطة الدراسة بالكلية

وذلك بناء على نتائج تطبيق مقياس وجهة الضبط لدى هؤالء . عشوائية، وبأعداد غير متساوية

 .الطالبات الذى أعدته الباحثة

المصحوبة بإمكانية المتعددة وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن التعامل مع برامج الوسائط 

   . الطالبات المعلماتهؤالء المعلوماتية لدى إتقان مستوى  يسهم فى زيادة الوصول إلى الشبكة الدولية،

  )م١٩٩٩ ،يوسف غراب( ة ـدراسـ 
 تنمية اإلبداع وقوف على دور التربية المتحفية فىالهدف من هذه الدراسة هو محاولة ال

  .           ليةلشبكة الدوالجمالى لطفل القرية المصرية وذلك باستخدام تكنولوجيا االتصال وبخاصة مخرجات ا

 وبيان إمكانية ، بوضع أسس للتخطيط الجمالى المتحفىالمسئولينتنبيه وتظهر أهمية هذه الدراسة فى 

 التربية المتحفية لتنمية الدافعية والنشاط اإلبداعى شبكة اإلنترنت وتقنيات االتصال فىاإلفادة من 

 . للطفل

 :ليةى النتائج التاوقد توصل الباحث إل

 تنمية  الدولية يمكن أن تساعد الطالب فى بالشبكةة المتصلبرامج الوسائط المتعددةـ أن أجهزة 

 . قدراتهم اإلبداعية

 . ـ أنه يمكن تنمية القدرة اإلبداعية من خالل التربية المتحفية

إبداعات اعد فى أحداث ـ أن توفير المعلومات المعرفية والبصرية واكتسابها واكتشافها يمكن أن تس

 .غير مألوفة لدى الطالب

 ),.Chadwich, J. C  1998 ، ادويتشـاتش( ـة ـ دراس
وتهدف إلى التعرف على مدى أهمية زيارة المعارض والمتاحف اإللكترونية، على مواقع  

 .الشبكة الدولية لمختلف نوعيات الجمهور

ض والمتاحف اإللكترونية تمثلت عينة الدراسة فى اختيار الباحث لمجموعة من مواقع المعارو 

 .فى عدة تخصصات وذلك بصورة عشوائية وغير مقصودة
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وقد أكدت تلك الدراسة فى نتائجها على أهمية زيارة تلك المعارض والمتاحف اإللكترونية 

عتبر بنفس القدر من األهمية مقارنةً بالزيارة لمختلف نوعيات الجمهور خاصة بالنسبة للطالب، وأنها تُ

معارض والمتاحف الحقيقية، وقد أوصت تلك الدراسة بضرورة االستفادة من طرق التنظيم الواقعية لل

 .لمحتويات تلك المعارض والمتاحف اإللكترونية

 ) ,Zenanka, Morcha 1996  ، زنينكا مارشا(ة ــ دراس

ية، بالواليات المتحدة األمريك" أالباما " وتهدف إلى معرفة مدى استخدام طلبة المدارس بوالية 

 .للمواقع التعليمية على الشبكة الدولية والتى من بينها مواقع المعارض والمتاحف اإللكترونية

وكانت عينة تلك الدراسة تتمثل فى مجموعة عشوائية من طالب المدارس النظامية بوالية  

 .بالواليات المتحدة األمريكية" أالباما"

جهاز كمبيوتر على األقل فى كل مدرسة ) ١٥( الدراسة إلى أن هناك تلكوقد أشارت نتائج 

من طالب كل مدرسة يستخدمون تلك المواقع %) ٤٥(جاهز للدخول على الشبكة الدولية، وأن 

ويتضح من تلك النتائج ضرورة االستفادة من . التعليمية، خاصة مواقع المعارض والمتاحف اإللكترونية

م لمختلف المراحل الدراسية، خاصة بالنسبة لمواقع الخدمات التى توفرها الشبكة الدولية فى مجال التعلي

 .المعارض والمتاحف اإللكترونية

  )  Wilson, Kathleen, 2002،ينـون كاثلـولس( ة ـدراسـ 

وهو عبارة عن قرص . تصف هذه الدراسة بإيجاز تصميم وتطوير مشروع زائر المتحف

سبعة  يتكون من وهو.  التربية المتحفيةمعية أو جفيديو تفاعلى متعدد الوسائط تم تطويره من أجل اتحاد

 التعليم المتحفى ى يدرس األدوار التى يمكن أن تلعبها التكنولوجيا ف كما،أقسام تربوية لمتاحف فنية

م إنشاء المشروع كجزء من جهد ـتقد ويسعى لتوفير وصول أكثر فاعلية للفنون، و. وتعليم الفنون

لمبنية على االكتشاف لتزويد زوار المتاحف الراشدين ذوى بحثى أكبر لدراسة الوسائل الحديثة ا

ناقش وي. نظر إلى اللوحات الفنية والتفكير بطرق مختلفة لل.تاريخ الفنونبون أو ـالمعرفة القليلة بالفن

ات لقى الضوء على البحوث التشكيلية والتطور واإلنتاج، وي،المشروع قضايا التصميم األساسى

المالـهذا المجة فى حتملستقبلية الم. 

  ),Jerrold, E. Kmep 1991 ،يبمك. د إىـجيرول( ة ــ دراس
 خاصة ،وهى تهدف إلى دراسة أدوار أخصائى تكنولوجيا التعليم داخل مركز مصادر التعلم

وقد كانت عينة الدراسة عينة مقصودة تمثلت فى مجموعة . ةيـفيما يتعلق باستخدام الشبكة الدول

 . التى بها إمكانيات اإلتصال والدخول على الشبكة الدوليةادر التعلممختارة من مراكز مص

 وهو تقديم ،وقد توصلت تلك الدراسة إلى بروز دور جديد ألخصائى تكنولوجيا التعليم

، لذا فقد أوصت تلك  اإللكترونية للمعارض والمتاحفالتعليمية الخدمات المتعلقة بالدخول على المواقع
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برامج دراسية بأقسام تكنولوجيا التعليم تغطى المهام األدائية الجديدة المتعلقة الدراسة بأهمية وجود 

 .باستخدام الشبكة الدولية

 : ورـات هذا المحــ التعليق على دراس
فاعلية استخدام برامج الوسائط . ارت إليه تلك الدراسات السابقةـيتضح من خالل ما أش

اقع الشبكة الدولية فى جميع مجاالت التعليم، وأيضاً فى ول المستخدم على موـالمصحوبة بدخالمتعددة 

 . فى مواقف التعليمالتكنولوجية  المستحدثات تكوين اتجاهات موجبة لدى الطالب نحو توظيف

أن بعض الدراسات أكدت بصفة خاصة على أن تنويع المثيرات من خالل زيادة عناصر 

ال بالشبكة الدولية تسهم فى زيادة فاعلية مواقف المصحوبة بإمكانية االتصالمتعددة برامج الوسائط 

 .التعلم

كما أكدت الكثير من الدراسات على أن استخدام برامج الوسائط المتعددة المصحوبة بإمكانية 

الوصول إلى الشبكة الدولية، يسهم فى زيادة مهارات التعامل مع مصادر المعلومات لدى جميع 

 .الطالب

 

مج      براللت اختالف نمـط العرض والتقديـم تناودراسـات : ـ المحور الثالث

 . وأثر ذلك فى تنمية المهارات العملية المتعددة،الوسائط

 )م ٢٠٠٢ ،اللطيفرف أحمد عبدـأش( ة ـدراسـ 
هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية استخدام النصوص الفائقة والوسائط المتعددة على 

تاريخية لدى طالب الصف األول الثانوى واتجاهاتهم نحو مادة التحصيل الفورى والمرجأ للمفاهيم ال

 .وتمثلت أدوات الدراسة فى اختبار تحصيل، ومقياس اتجاهات نحو مادة التاريخ .التاريخ

طالبا من طالب الصف األول الثانوى تم تقسيمهم إلى ) ٩٠(ة الدراسة من ـتكونت عينوقد 

 :كانت كالتالى و.طالب) ٣٠( مجموعة عدد كل ،ثالث مجموعات

 .درست باستخدام النصوص الفائقة:  المجموعة التجريبية األولى

 .درست باستخدام الوسائط المتعددة:  المجموعة التجريبية الثانية

 .درست باستخدام بالطريقة السائدة:  المجموعة الضابطة

 :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها 

 .التجريبيتين، والمرجأ لصالح طالب المجموعتين ل الفورىوجود فرق دال إحصائيا فى التحصي -

 وجود فرق دال إحصائيا بين متوسط درجات طالب المجموعتين التجريبيتين فى التحصيل الفورى -

           .   والمرجأ، لصالح المجموعة التى درست باستخدام الوسائط المتعددة

 .ادة التاريخ لصالح المجموعتين التجريبيتين فى االتجاهات نحو موجود فروق دالة إحصائياً -
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 )م ٢٠٠١ ،منى محمود محمد جاد( ة ـدراسـ 

م عرض المهارة الحركية، الرسوم ـهدفت الدراسة إلى التعرف على األسلوب المناسب لتقدي  

المتحركة أم الصور المتحركة أم الرسوم المتحركة والصور المتحركة معا، والتفاعل بين أسلوب 

 .، من خالل برنامج متعدد الوسائط ومعدل سرعة العرضالتقديم

ث تكونت كل  طالبا، تم تقسيمهم إلى ست مجموعات، حي) ٩٦( تكونت عينة الدراسة من 

 .البرامج عشوائيااستخدام ، تم توزيعهم على طالب) ١٦(مجموعة من 

 .بار أداء المهارةحركى، اخت - اختبار اإلدراك الحس:          تمثلت أدوات الدراسة فى كل من

 :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها ما يلى

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية على اختبار اإلدراك  -

 المجموعة التى استخدمت أسلوب الجمع بين الرسوم المتحركة  طالب لصالح،حركى – الحس

 .والصور المتحركة معا

د فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية على اختبار أداء وجو -

 .المهارة لصالح المجموعة التى استخدمت معدل الحركة البطيئة لكل أسلوب على حده

 بين متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبية على اختبار عدم  وجود فروق دالة إحصائياً -

 . نتيجة للتفاعل بين أسلوب التقديم ومعدل سرعة العرض،موعات الستةأداء المهارة للمج

 )م ١٩٩٩ ودت،ـمصطفى ج( ة ـدراسـ 
 برامج التعليميةاللتوصل إلى تطوير مجموعة من المعايير التربوية إلنتاج هدفت الدراسة ل

 البرامج التعليمية،  وتحديد األدوار المتصلة بإنتاج.بما يتفق وطبيعة المناهج المصرية متعددة الوسائط،

ليب ضبط ، وتحديد متطلبات اإلنتاج وأساي تكنولوجيا التعليم اإللمام بهاالتى يجب على المعلم وأخصائ

 . جودة البرنامج التعليمى

 : وقد استخدمت الدراسة األدوات التالية -

، والموجهين، عددةبرامج الوسائط المت  أربعة استبيانات موجهة لمعلمى المرحلة الثانوية، وأخصائى- أ

 .ومراكز إنتاج البرامج التعليمية

 .رائهمرضها على المحكمين ومعرفة آعدلة بعد ع قائمة مبدئية بالمعايير، م- ب

 .ـودة البرنامجم ألحد جوانب جـ إعداد نموذج ألداة تقوي- ج

 :ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة ما يلى 

األول : ـج تعليمىمن أساليب عرض عناصر المحتوى ألى برنام ضرورة التمييز بين أسلوبين -

 .دة، والثانى خاص بالعروض الفائقة المتعدئطخاص بالوسا
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التحديد الدقيق : مثل  رنامج التعليمى عددا من العناصر، ضرورة أن يتضمن التصميم التربوى للب-

لك قبل البدء فى أنشطته، وذلألهداف التعليمية بصورة سلوكية، وتحديد موضوع التعلم ومهامه، و

 ."السيناريو"كتابة النص التنفيذى أو 

 واستجابة لحاجات مالئمة تجعل عملية التعلم أكثر ،زيادة عملية تحكم المتعلم فى البرنامج -

 بين وحدات واالنتقالحرية حركة المتعلم، : التعلم، ومن صور تحكم المتعلم فى البرنامج

 .تحكم المتعلم فى تهيئة البرنامج و تتابعات األنشطة التعليمية، تحكم المتعلم فىوالبرنامج ، 

  ) Rieder, L., 1997 ،.إلريدير ( ة ـدراسـ 

معلومات الرجع إلى المتعلم فى برامج الوسائط  أثر تقديم       هدفت الدراسة إلى التعرف على

بة، على التحصيل الدراسى المتعددة التعليمية باستخدام كل من الرسوم المتحركة، والنصوص المكتو

 .والسرعة فى أداء المهام التعليمية

 تم تقسيمهم ، من طالب السنة النهائية بالمرحلة الجامعيةطالباً) ٤٠(      تكونت عينة الدراسة من 

 .بطريقة عشوائية إلى ثالث مجموعات تجريبية

 البرنامج من ثالث صور تتفق مـم، صبرنامج وسائط متعددة:     تمثلت مواد المعالجة التجريبية فى

 : وهى. وتختلف فى أساليب تقديم معلومات الرجع،فى المحتوى

    الرسوم لذى قدم معلومات الرجع باستخدام المجموعة األولى استخدمت برنامج الوسائط المتعددة ا -

 .   المتحركة

 الرجع باستخدام النصوص المجموعة الثانية استخدمت برنامج الوسائط المتعددة الذى قدم معلومات  -

 .   التى تظهر على الشاشة

المجموعة الثالثة استخدمت برنامج الوسائط المتعددة الذى قدم معلومات الرجع باستخدام كل  -

 .من  النصوص المكتوبة يصاحبها الرسوم المتحركة

 : أهمها ما يلىـج، منوتوصلت الدراسة إلى عدة نتائ

 ام األساليب الثالثة التى استخدمت لتقديم معلومات الرجع على ليس هناك فروق بين أثر استخد -

 .   السرعة فى أداء المهام التعليمية

 أن استخدام النصوص المصحوبة بالرسوم المتحركة أكثر فاعلية من استخدام النص المكتوب فقط  -

 .  فى تقديم معلومات الرجع

 دام النص المكتوب فقط، فى تقديم معلومات لية من استخأن استخدام الرسوم المتحركة أكثر فاع -

 .الرجع   
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  )   م١٩٩٧ ،الحميد الميهىرجب السيد عبد( ة ـدراسـ 

ام تكنولوجيا الوسائط المتعددة فى تنمية مهارات التعرف على فاعلية استخدإلى هدفت الدراسة 

 .  لدى الطالب المعلمينالرسم العلمى

من الفرقة الثانية شعبة البيولوجى بكلية التربية جامعة لبة طا) ٣٠(تكونت عينة الدراسة من وقد 

، ولكن مع  تدرس جميعها باستخدام برنامج متعدد الوسائط. مجموعات)٦( إلى تم تقسمهن، حلوان

 . االختالف فى المعالجات من حيث أسلوب العرض

ة مهارات الرسم  فى تنمي الوسائط المتعددة برامجإلى فاعلية، فقد أشارت  الدراسةنتائجبالنسبة لأما 

  .العلمى لدى الطالبات

 Liu, M., 1996 )    ،. إموـلي( ة ـدراسـ 
 المتعددة التفاعلية، على جذب الطالب طالدراسة بحث أثر تصميم برامج الوسائهذه استهدفت 

 . نحوها، ومدى استفادتهم منها، وأثرها على زيادة دافعيتهم، وتطوير مهارتهم التعليمية

، وتم تقسيم العينة إلى طالب من طالب المرحلة الثانوية) ٢٤(ونت عينة الدراسة من تكوقد 

المتعددة، رس موضوع التعلم من خالل الوسائط ، ثالث منها كانت تدأربع مجموعات صغيرة

 كانت تقوم بتطوير العروض وتخزينها على  الرابعةمجموعةاللموضوع متاحف األطفال المحلية، و

 . ثم استخدامها (CD-ROM)اسطوانات 

أسبوعا، وكان الطالب فى ) ١٨(استغرقت المعالجة التجريبية فى الفصل الدراسى مدة 

 :المجموعات يتلقون التعليم بأربعة طرق هى 

 .ط المتعددةمعلومات حول التصميم وعملياته لبرامج الوسائدراسة  -١

 .أحد البرامج بالمحاكاةاج ـزء إلنتـمشاهدة ج -٢

 . بعد تصميمها وإنتاجها مع المستخدمين للبرامجمباشرل الالتفاع -٣

 .متعددة والمصممين والمبرمجين لها الئطمع خبراء الوساالتفاعل المباشر  -٤

 المتعددة؛ فإن طتشير النتائج إلى أنه عند تنوع األنشطة والكفاءات الفنية، فى إنتاج عروض الوسائ

 ينتج ، المستخدمين لهذه العروض لدىاًـحدث تأثيرا قوياه الطالب، كما تُـذلك يؤدى إلى جذب انتب

 .عنه بقاء المعلومات لفترة طويلة فى ذاكرتهم 

  Young , J. D., 1996 )  ،. دى.جى يانج( ة ــ  دراس
اآللى  التعليم  على األداء فىهدفت الدراسة إلى بحث تأثير استراتيجيات التعلم المنظمة ذاتياً

 وتحكم البرنامج، حيث يدرس أثر التفاعل بين مستوى التحكم ومستوى والخاضع لتحكم المتعلم

 .استراتيجيات التعلم المنظمة ذاتيا لدى المتعلمين على التحصيل
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تحكم  - تحكم المتعلم(نوع التحكم التعليمى : ت الدراسة متغيرين مستقلين، هماتضمن

 .ابع وهو التحصيلوالمتغير الت، مستوى استراتيجيات التعلم المنظمة ،)البرنامج

 من طالب الصف السابع المقيدين فى دورة دراسية طالباً) ٢٦(تكونت عينة الدراسة من 

 .  بوالية فلوريدا بالواليات المتحدة األمريكية،ات االجتماعيةـللدراس

، أسلوب القوائم التى تعطى المتعلم حرية  تحكم المتعلماتبعت الدراسة فى تصميم صور

ح للمتعلم تيد تعلمه من القوائم الرئيسية والفرعية، بينما فى صورة تحكم البرنامج لم ياالختيار فيما ير

 . حيث يستطيع أن يأخذ الوقت الكافى لتعلمه،سوى التحكم فى الخطو الذاتى

وأظهرت نتائج الدراسة انخفاض مستوى المجموعة ذات القدرة المنخفضة لتحكم المتعلم عن 

ت داللة، فى حين تساوى المتعلمون ذوو القدرة المرتفعة من المجموعات األخرى بصورة ذا

ذات ختالف بين المجموعات اإل بغض النظر عن نوع التحكم ولم يكن استراتيجيات التعلم المنظمة ذاتياً

 .داللة إحصائية

  )م١٩٩٥، نبيل عبد الحميـد( دراسـةـ 
 تنمية متعدد الوسائط، فىمدى فاعلية استخدام برنامج تعليمى  تحديد هدفت الدراسة إلى-

، ، واالتجاه نحو التعلم الذاتى لدى طالب كلية التربية ومهارات تدريسيةأساليب البرهان الرياضى

، جامعة ، كلية التربيةب الفرقة الثالثة شعبة الرياضياتمن طال) ٥١(وتكونت عينة الدراسة من 

   .اإلسكندرية

بين  )٠,٠٥( إحصائية عند مستوى اللةدود فـروق ذات جـة عن وـأسفرت نتائج الدراس

  بأسالـيب البرهان الرياضى التحصيل المتعلقدرجـت طالب المجموعة التجريبية فىمتوسطات 

 فاءة وفاعلية البرنامج المقترح فى، مما يدل على كدرجات الطالب فى التطبيق البعدىلصالح 

 .التدريبات العملية

  Ottavqan, B. & Black, 1994 )   ،الكـ وب بىدنـأوتافي( ة ـدراسـ 
ر استخدام أربعة أنماط من عروض تكنولوجيا الوسائط المتعددة ـهدفت الدراسة إلى معرفة أث

 ٠للمعلومات) التذكر(على تحصيل الطالب الفورى والمرجأ 

طالبا من طالب المدارس المتوسطة بإحدى الضواحى ) ٦٤(      تكونت عينة الدراسة من 

 ٠دة األمريكية، تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات تجريبيةبالواليات المتح

 وهى ،استخدمت الدراسة أربع معالجات مختلفة، تمثلت فى أربعة برامج متعددة الوسائط

 :كالتالى

 ).الصوت مع النص(طريقة المعالجة : برنامج متعدد الوسائط -

 ).الصوت بعد النص(طريقة المعالجة : برنامج متعدد الوسائط -

 ).الصوت بعد الفيديو(طريقة المعالجة : امج متعدد الوسائطبرن -

 ). النص والصوت والكالم المنطوق- األشكال المتعددة(طريقة المعالجة : برنامج متعدد الوسائط -
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 ترجع إلى ،ات بين المجموعات فى التحصيل والتذكرـ أفادت نتائج الدراسة إلى وجود اختالف

يه الصوت هو ، وكان نمط الفيديو الذى يل) المعلومات فى العرضعناصر تقديم(شكل أو نمط العرض 

 بينما كان الطالب فى نمطى النص الذى يليه ، على التحصيل والتذكر للمعلوماتأكثر األنماط تأثيراً

 . أقل فى التحصيل والتذكر،الصوت، والكالم المنطوق بعد النص

 والتقديم لبرامج الوسائط عرضوأوصت الدراسة بضرورة تضمين عدة وسائط متنوعة فى ال

، ألنها سوف تؤدى إلى زيادة تحصيل الطالب وتذكرهم للمعلومات الواردة فى العرض لفترة المتعددة

 . طويلة

 :ورـات هذا المحــ التعليق على دراس
أشارت دراسات هذا المحور إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعات التجريبية 

 .لمجموعات التجريبية ترجع إلى أثر استخدام برامج الوسائط المتعددة، التعليميةوالضابطة لصالح ا

اشتملت الدراسات السابقة على استخدام برامج الوسائط المتعددة التعليمية فى العديد من 

 . مما يؤكد صالحية استخدامها فى التعليم،المواقف التعليمية

 بمتغيرات تصميم برامج الوسائط المتعددة يتضح من العرض السابق أن هذه الدراسات اهتمت

 فكل دراسة اهتمت بمتغير أو متغيرين من متغيرات التصميم، وتوصلت ،التعليمية، بطريقة منفصلة

 .الدراسات إلى نتائج متعلقة بكل متغير

الوسائط المتعددة كأسلوب من أساليب برامج وث والدراسات السابقة فاعلية ـالبحأثبتت 

 .لوجيا والتقنيات الحديثةاستخدام التكنو

تساعد على تنمية المهارات المتعددة  الوسائط  أن برامجأكدت البحوث والدراسات السابقة على

العملية، مما يؤدى إلى رفع مستوى التحصيل المعرفى، كما أنها تساعد على خلق بيئة تعليمية تعمل 

 .على إثارة انتباه الطالب، وتنمية بعض جوانب التعليم لديهم

 :ابقةـات السـاور الدراسـام على جميع محــ التعليق الع
 :استفاد الباحث من تلك الدراسات السابقة فى الجوانب اآلتية

 .ةـة الحاليــ تدعيم اإلطار النظرى للدراس

 .ددة بمهارات تنظيم قاعة العرضـة محــ التوصل إلى قائم

 .اسـةـ بناء مـواد المعـالجة التجريبية واألدوات لتلك الدر

 .ير نتائج هذه الدراسة فى ضوء نتائج جميع هذه الدراسات السابقةــ تم تفس

 :ةــ خاتم
ذكر وفى ختام هذا العرض لتلك البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة الحالية، فإنه ي

هو وضع . ىأن أول ما تفيد فيه هذه الدراسات، باإلضافة إلى اإلطالع على الكتابات واألدبيات األخر

 .الىـة، وهو ما سوف نعرضه فى الفصل التـاإلطار النظرى للدراسة الحالي
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