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فاعلية برنامج مقرتح للزيارات املتحفية على 
متييز بعض جوانب التطور بني املاضي واحلاضر 

 لطفل الروضة باململكة العربية السعودية
 

 *إيمان محمود السيد حسن

 

  

املاض ي والحاضر لطفل هدف البحث إلى التعرف على فاعلية برنامج مقترح للزيارات املتحفية على تمييز بعض جوانب التطور بين  _امللخص

الروضة باململكة العربية السعودية. اختيرت العينة بطريقة عشوائية من أطفال الرياض املستوى الثالث, بالروضة الثالثة, إدارة جنوب 

 وطفلة من )40التعليمية, بمنطقة الرياض, وبلغ عددهم )
ً

كافؤ (, وتم التحقق من ت20( سنوات, تجريبية وضابطة عددهم )6 -5( طفال

املجموعتين في العمر والنوع والذكاء ودرجة تمييز جوانب التطور. واشتملت األدوات اختبار الذكاء )رسم الرجل لجود إنف هاريس( تقنين 

ومقياس تمييز بعض جوانب التطور بين املاض ي والحاضر املصور لطفل الروضة. وبرنامج الزيارات املتحفية, واستمارة  (,1983)فاطمة حنفي, 

)جميعها إعداد الباحثة(. واستخدم اختبار ويلكوكسون  تطالع رأي معلمات رياض األطفال في الزيارات املتحفية املقدمة لطفل الروضةاس

للتأكد من صحة الفرضين الثاني والثالث, واختبار مان ويتني للفرض األول. وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي 

لكل من املجموعة التجريبية والضابطة لصالح املجموعة التجريبية في درجة تمييز بعض جوانب التطور بين املاض ي والحاضر  القياس البعدي

 لطفل الروضة.

 اململكة العربية السعودية. ,برنامج ,املتاحف ,الزيارات ,: رياض األطفالالكلمات املفتاحية
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 بين التطور  جوانب بعض تمييز على املتحفية للزيارات مقترح برنامج فاعلية

 السعودية العربية باململكة الروضة لطفل والحاضر املاض ي
 املقدمة .1

إن املتحف في عصرنا الحاضر يعتبر من املظاهر الحضارية البارزة في       

العالم أجمع, فهو بمثابة معهد علم ومركز ثقافة ومدرسة فنون, وهو 

مؤسسة علمية وثقافية, فاملتحف يقدم املعلومات في إطار جذاب وشيق 

ويبين العالقة بين األشياء التي ال تتضح من خالل الكتب الدراسية 

 [. 1س التقليدي ]والتدري

 في      
ً
 كبيرا

ً
ولقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين تطورا

السياسات املتحفية, حيث سعت املتاحف في العديد من الدول إلى تعديل 

أهدافها التعليمية لتصبح تربوية تهدف إلى طرق العرض ووسائل توصيلها, 

 [.2والتعاون معه ]ال لتكون فقط موجهة إلى اإلنسان وإنما باالشتراك 

وتمثل الخبرة املباشرة أهم أنواع التعلم ذات األثر طويل األمد,      

واملتحف هنا هو أحد الوسائل الناقلة للخبرة, حيث يكتسب املشاهد 

وهو بهذا  –إن أمكن –خبراته من خالل مشاهداته للمعروضات وملسها

م )الخبرة يكتسب العديد من الخبرات مما يجعل هذا النوع من التعل

 [.3تجربة عميقة األثر بالنسبة للمشاهد ] -املباشرة(

وتعتبر املتاحف واحدة من أهم مصادر التعلم في البيئة, وذلك للدور     

الكبير الذي تلعبه في حياة الناس الثقافية والعلمية واالجتماعية, وأيضا 

ية للدور الذي تقوم به كوسيلة تعليمية هامة تستخدم في تعزيز العمل

التعليمية عن طريق الخبرات الواقعية امللموسة التي تهيئها لطلبة العلم في 

 [. 4جميع املراحل الدراسية ]

أما أهداف املتحف فيما يختص باألطفال كما يراها البعض هو إيجاد      

 بين التعليم املدرس ي 
ً
الصلة بين املوضوعات التي تدرس منفردة وأيضا

حياة اليومية, والعرض املركب هو الوسيلة واألمور التي لها صلة بال

الطبيعية لتقديم مجموعة من الحقائق في نفس الوقت؛ فالش يء ذو 

الثالثة أبعاد يزيد من قدرة الطفل على فهم واستيعاب املعلومة, وبهذه 

الوسيلة يمكن نقل حقائق على جانب كبير من الدقة والعمق إلى األطفال 

 [. 5ازدياد قوة استجابتهم الوجدانية ]والتأثير على سلوكهم الفكري و 

 موثوقا به؛ حيث أنه يتحدث عن     
ً
 تعليميا

ً
كما إن املتحف يعد مصدرا

املاض ي ويجسده ويبرزه بأساليب مختلفة كي يكون محل دراسة لألجيال 

القادمة؛ فاملعروضات املوجودة في املتحف تستطيع أن تثير التفكير, 

واالستنتاج املنطقي ورفع مستوى الذوق وتشجع على املالحظة الدقيقة, 

العام, إذ يوفر للطالب تجارب كان ال يمكن الحصول عليها في املاض ي إال في 

 إال للقلة, كما يمكن للمتحف أن يكون قناة 
ً
بيئتها, ولم يكن هذا ميسرا

اتصال تعليمية؛ ملا يزخر به من معلومات موثوق بها ومنقولة عن طريق 

بصرية التي تنقل إلى الطالب الثروة العلمية, والدقة الخبرات السمعية وال

في التفكير, وتنمي لديهم روح البحث, وهذه وسائل نادى بها علماء التربية 

لتبسيط وتسهيل سرعة توصيل املعلومات لطالبيها على اختالف 

 [. 6مستوياتهم, وتنمية التفاهم املتبادل بين املدرسة واملجتمع ]

جيال الجديدة بما قدمته األجيال السابقة من ويعرف املتحف األ     

إبداعات واختراعات وما صنعته من أمجاد وبذلك يقدم للمتعلم فرصة 

تقوية عالقته بجذوره القومية, كذلك يعرف املشاهد واملتعلم بتطور 

االختراع وإنجازات الحياة املدنية لرفع مستوى اإلنسان في سلوكه وفي 

 [. 7ملدن وتنظيم حياة الجماعة ]تعامله مع اآلخرين وعمران ا

أن الطالب يجدون في املتحف بيئة غير بيئة املدرسة تقدم لهم الحقائق     

 عن أن املتحف يعمل على نشر 
ً
التاريخية بطريقة مباشرة, هذا فضال

التعليم بأسلوب الرؤية, حيث ينقل للطالب حقائق أكثر في وقت اقل 

 من الكالم
ً
املكتوب, كما يعرض مجموعة من  وبأسلوب بسيط وأكثر أثرا

 [. 8الحقائق في أن واحد ]

ولم تنشأ املتاحف في اململكة العربية السعودية إال قبل فترة وجيزة.     

ولكن خالل هذه الفترة الوجيزة ظهرت املتاحف باململكة بأنواعها املختلفة 

من متاحف موسوعية إلى متاحف فنون ومتاحف صناعات. كما تنوعت 

ناتها فهناك متاحف صغيرة وخاصة وهناك متاحف شيدت على في إمكا

 احدث شكل تكون به املتاحف وخير مثال لذلك املتحف الوطني بالرياض. 

 . مشكلة الدراسة2

نظرا ألهمية املتاحف ودورها التثقيفي لألطفال في عملية التربية      

ة ال تهتم والتعليم, وملا كانت املقررات بكليات التربية قسم طفولة مبكر 

بالتربية املتحفية باعتبارها وسيلة أو وسيط للتنشئة التربوية والعلمية 

للطفل, فقد اتضحت مشكلة البحث للباحثة أثناء اإلشراف على طالبات 

 –كلية التربية –التدريب امليداني للمستوى الثامن قسم الطفولة املبكرة

هتمام بركن جامعة حائل حيث الحظت وجود قصور في اال  –فرع الحائط

املتحف وما يحويه من نماذج متحفية في جميع الروضات, بل إن هناك 

بعض الروضات تخلو من وجود ركن املتحف بها, مما يحرم األطفال 

االستفادة من املتاحف وما تقدمه من جوانب تربوية وتعليمية وثقافية 

بصفة تنمي العديد من املفاهيم واملهارات والسلوكيات لدى أطفال الرياض 

 خاصة. 

كذلك وجود قصور لدى معلمة الروضة في توظيف املتاحف في البرنامج 

 السنوي بالروضة. 

كما أن العاصمة الرياض غنية باملتاحف غير املستغلة لتنمية جوانب النمو 

 املختلفة لدى الطفل. 

 وقد أكدت الدراسات على دور املتاحف في نقل الخبرة املباشرة لألطفال.

 والتي تعد بمثابة ونظرا للتطو 
ً
رات التي يشهدها املجتمع السعودي حاليا

اإلقدام على تطور حضاري معاصر فكان من الضروري وعي الطفل 

وتبصيره بحضارة وطنه وإبراز ما طرأ عليها من تغييرات وتطورات عبر 

 العصور املختلفة.

 ومن خالل مقابلة مع مدير متحف املصمك بالرياض وجدنا التالي: 

 وخاصة في مرحلة رياض الز  –1
ً
يارات املدرسية للمتاحف نادرة جدا

األطفال فهي معدومة, كما انه ال توجد برامج مخصصة لألطفال في كل 

 املتاحف.

عدم االهتمام باملتاحف من حيث التنظيم وطرق العرض بحيث  –2

 تتناسب مع األطفال وخصائص نموهم واحتياجاتهم واهتماماتهم. 
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 للبرامج التربوية التي يمكن تقديمها لألطفال.افتقار املتاحف  –3

عدم اهتمام املدارس بصفة عامة ورياض األطفال بصفة خاصة  –4

 منهم أنه مكان غير محبب لألطفال ألنهم 
ً
باملتحف ودوره التعليمي اعتقادا

لن يجدوا فيه ما يشبع رغبتهم في الترفيه والتسلية دون االلتفات إلى ما 

 لها من التعلم واملتعة في نن واحد.يمكن أن يتحقق من خال

اعتماد معلمات رياض األطفال على الوسائل التعليمية املتاحة أمامهم  – 5

 فقط, وعدم استخدام املتحف كوسيلة تعليمية.

وهذا يجعلنا نحدد العوامل املؤثرة في السياسة التعليمية املتحفية باململكة 

 في التالي:

مي التربوي للمتحف وكيفية االستفادة عدم وجود وعي بالدور التعلي –1

 منه.

انفصال العالقة بين املتحف واملدرسة واعتبار زيارة املتاحف بمثابة  -2

 رحالت ترفيهية وترويحية فقط.

 عدم الربط بين املناهج الدراسية والزيارات املتحفية. –3

 بإظهار الناحية التعليمية  -4
ً
 خاصا

ً
عدم إعطاء وسائل اإلعالم اهتماما

 التربوية للمتاحف.

وهذه الدراسة لالستفادة من املتحف خاصة بعد معرفة أنه من      

الوسائل املناسبة لطفل ما قبل املدرسة من حيث استخدامه لحواس 

الطفل في التعلم وذلك لتعريف الطفل بأهمية العلم والتعليم بإحداث 

التطور والتغير في مختلف جوانب الحياة, فمن خالل زيارة الطفل للمتحف 

 من حيث أسلوب املعيشة والوسائل يرى نماذج من 
ً
شكل الحياة قديما

واألدوات املستخدمة في مختلف نواحي الحياة سواء في املنزل أو الحقل أو 

الصحراء أو البحر أو العمل أو الحرب, والتعرف على مختلف الصناعات 

املوجودة وكيف تطورت وأصبحت على ما هي عليه, فالطفل اآلن يرى 

جهزة واألدوات التكنولوجية املحيطة به في املنزل حوله العديد من األ 

والروضة والشارع وغيرها من األماكن ويتعامل ويتفاعل معها دون أن يعرف 

 علينا أن نعرف 
ً
أصلها أو البديل لها في العصر املاض ي, ومن هنا كان لزاما

 حتى وصل إلى 
ً
الطفل بأصل هذه األشياء وكيف جاهد اإلنسان وتعب كثيرا

قنيات والصناعات الحديثة وكان دافعه في ذلك الحاجة أم هذه الت

 إلى هذه األشياء لتسهيل حياته وأعماله اليومية 
ً
االختراع, ألنه كان محتاجا

 حتى وصل إلى هذه االختراعات, من هنا 
ً
ففكر واجتهد وحاول وجرب كثيرا

يعرف الطفل أهمية العلم والتعليم واملحاولة والتجريب واملمارسة في 

عدتهم على الوصول إلى أعلى مستويات التكنولوجيا الحديثة, فيحاول مسا

 أمام عينيه تراث أجداده 
ً
 واضعا

ً
أن يعمل على الوصول إلى األفضل دائما

 أمام أعيننا 
ً
 دائما

ً
وأمجادهم التي وصلوا إليها والتي ساعدتنا وكانت حافزا

م إلى األفضل لكي نحافظ عليها ونعمل على االستمرار في طريقنا نحو التقد

 .
ً
 دائما

وهنا نشأت فكرة إعداد برنامج زيارات متحفية يشتمل على مشاهدة       

املعروضات املتصلة بموضوعات البرنامج, وتنفيذ أنشطة متنوعة مع 

األطفال ترتبط بتكوين املفاهيم املتضمنة في املوضوعات املقدمة لألطفال 

التطور الحادث في الحياة  والتي تعتمد فكرتها على تمييز الطفل لجوانب

 التي يعيشها. 

 أ. أسئلة الدراسة

 إلى أي مدى يمكن لزيارة املتاحف أن تؤثر على تمييز طفل الروضة  -1

 لبعض جوانب التطور للحياة بين املاض ي والحاضر؟ 

 في ضوء السؤال الرئيس يمكن صياغة التساؤالت الفرعية اآلتية: 

ت أطفال املجموعة الضابطة في هل توجد فروق بين متوسطي درجا -أ

القياس القبلي والبعدي لتمييز بعض جوانب التطور بين املاض ي والحاضر 

 لطفل الروضة )الحقائق واملعارف, املهارات, قواعد السلوك, درجة كلية(؟

هل توجد فروق بين متوسطي درجات أطفال املجموعة التجريبية في  –ب

انب التطور بين املاض ي والحاضر القياس القبلي والبعدي لتمييز بعض جو 

لطفل الروضة )الحقائق واملعارف, املهارات, قواعد السلوك, درجة كلية( 

 لصالح القياس البعدي؟ 

هل توجد فروق بين متوسطي درجات أطفال كل من املجموعة  –ج

التجريبية والضابطة لصالح املجموعة التجريبية في القياس البعدي لتمييز 

بين املاض ي والحاضر لطفل الروضة )الحقائق  بعض جوانب التطور 

 واملعارف, املهارات, قواعد السلوك, درجة كلية(؟

 ب. فروض الدراسة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات املجموعة  -1

التجريبية ومتوسطي رتب درجات املجموعة الضابطة علي مقياس تمييز 

حاضر لطفل الروضة في القياس بعض جوانب التطور بين املاض ي وال

 البعدي لصالح املجموعة التجريبية.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات القياس  -2

القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية علي مقياس تمييز بعض 

جوانب التطور بين املاض ي والحاضر لطفل الروضة وذلك لصالح القياس 

 البعدي.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات القياس ال  –3

القبلي والقياس البعدي للمجموعة الضابطة علي مقياس تمييز بعض 

جوانب التطور بين املاض ي والحاضر لطفل الروضة وذلك لصالح القياس 

 البعدي. 

 ج. أهداف الدراسة

انب التطور يتمثل الهدف النظري في: التعرف على مدى تمييز بعض جو  –1

 بين املاض ي والحاضر لطفل الروضة باململكة العربية السعودية.

 يتمثل الهدف التطبيقي في: -2

تصميم برنامج يقوم على الزيارات املتحفية ومعرفة فعاليته على تمييز  -أ

بعض جوانب التطور بين املاض ي والحاضر لطفل الروضة باململكة العربية 

 السعودية. 

ة استطالع رأي معلمة رياض األطفال عن الزيارات تصميم استمار  -ب

 املتحفية املقدمة لطفل الروضة باململكة العربية السعودية. 

بناء مقياس تمييز بعض جوانب التطور بين املاض ي والحاضر لطفل  –ج

 الروضة باململكة العربية السعودية. 

 د. أهمية الدراسة

 التالية:تكمن أهمية الدراسة الحالية في النقاط 

استخدام مفاهيم النمو النفس ي لطفل الروضة ومفاهيم التنمية  –1

البشرية في إعداد برنامج زيارات املتاحف وأنشطة متكاملة تهدف إلى 

مساعدة طفل الروضة على تمييز بعض جوانب تطور الحياة بين املاض ي 

 والحاضر.

 مسرح عرائس(  –فني –حركي –استخدام انشطة مختلفة )قصص ي –2
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كمدخل للتعلم وكأنشطة تدعيم ما اكتسبه الطفل من حقائق أثناء زيارته 

للمتحف وهذه األنشطة تتطابق مع طبيعة تطور ذكاء الطفل كما وضحت 

 لنا النظرية املعرفية.

استخدام حاجات الطفل كدوافع للتعلم واهتماماته في اختيار  –3

 موضوعات التعلم.

على مبدأ التكامل حيث يقوم الطفل قيام برنامج الزيارات واألنشطة  – 4

باملشاهدة واملمارسة والتطبيقات العملية واملناقشة مما يساعد في تنمية 

جميع جوانب شخصية الطفل وذلك باستخدام جميع العمليات العقلية 

 التي يمر بها الطفل لإلدراك العقلي من انتباه وإدراك وتصور وتعبير وتخيل. 

يتعرفوا على حضارتهم وعناصر البيئة إعطاء األطفال الفرصة ل –5

املحيطة بهم ليتسنى لهم الحفاظ عليها وتقوية الشعور باالعتزاز والثقة 

 بالنفس والوطن.

يتيح البحث املجال لبحوث أخرى متخصصة في املتاحف ودورها  –6

 التربوي والتعليمي بالنسبة لألطفال. 

خالل تنظيم برامج تدعيم اهتمامات األطفال باألشياء الحديثة من  -7

تدريب حس ي يشمل تداول األشياء ومالحظة األدوات التكنولوجية أو 

األجهزة, يليه رسمه لهذه األدوات وبرنامج أشغال يدوية حيث أن العمل 

 للفكر النظري فأثناء العمل يفهم الطفل ويدرك 
ً
 عمليا

ً
اليدوي يعتبر تطبيقا

 لألفعال.ويختزن مفردات لغوية ترتبط باملراحل العقلية 

تبصير القائمين على التعليم والعاملين باملتاحف, واملهتمين بالطفولة  –8

 إلى أهمية املتاحف ودورها في تعليم الطفل.

إمكانية تعميم البرنامج وتصميم برامج مماثلة في اململكة العربية  –9

 السعودية. 

تزويد معلمات الرياض بالبرنامج يساعدهم في حالة ترددهم على  –10

 املتاحف.

 تصميم برنامج زيارات متحفية لطفل الروضة. –11

 ه. مصطلحات الدراسة

الزيارات املتحفية: مجموعة الرحالت التي يتم القيام بها إلى املتاحف  -1

وتتضمن هذه الرحالت مجموعة من املمارسات والتطبيقات العملية 

زيارة وأنشطة واألنشطة التي يتم القيام بها قبل الزيارة كتمهيد ملوضوع ال

يتم تقديمها بعد الزيارة كتطبيق وتدعيم ملا شاهدوه في املتحف من 

 [.9معروضات تتصل بموضوع الزيارة ]

التطور: هو التغير التدريجي الذي يحدث في بنية الكائنات الحية  - 2

 على التغير التدريجي الذي يحدث في تركيب املجتمع 
ً
وسلوكها. ويطلق أيضا

 [. 10لنظم أو القيم السائدة فيه ]أو العالقات أو ا

 و. متغيرات الدراسة

 املتغير املستقل, ويتمثل في برنامج الزيارات املتحفية.  -1

املتغير التابع, ويتمثل في تمييز بعض جوانب تطور الحياة بين املاض ي  -2

 والحاضر.

 ز. محددات الدراسة

 تلتزم الباحثة باملحددات التالية:

ة: يجري هذا البحث في رياض األطفال املستوى الثالث املحددات املكاني –1

بالروضة الثالثة التابعة لوزارة التربية والتعليم منطقة الرياض التعليمية 

 -إدارة جنوب الرياض. واملتاحف التي تمت زيارتها هي )متحف املصمك

 –متحف صقر الجزيرة للطيران –متحف العمالت –املتحف الوطني

 ود(.متحف جامعة امللك سع

املحددات البشرية: يقتصر هذا البحث على أطفال مرحلة ما قبل  –2

 وطفلة, الذين تتراوح أعمارهم من )40املدرسة والبالغ عددهم )
ً
-5( طفال

( سنوات. على أن يكون األطفال أسوياء خالين من العيوب الحركية 6

 والعقلية وضعف السمع والبصر واضطراب النطق.

استغرق الجانب التطبيقي للبحث ثالثة أشهر املحددات الزمنية:  –3

م / 2018 –2017بمعدل يوم باألسبوع بالفصل الدراس ي الثاني للعام 

 ه.1439 –1438

 املحددات املوضوعية: وتمثلت في األتي: – 4

 الحفاظ على نظافة الوطن. •

 املشاركة االيجابية في األعمال الخيرية والخدمية. •

 وإتباع القوانين.االنضباط في العمل  •

 احترام القواعد العامة. •

 الحفاظ على الحق وحرية اآلخرين. •

 االعتزاز بالوطن في كل وقت وفي كل مكان. •

 اإلطار النظري  .3

نتيجة لتعدد أنماط املمارسات التعليمية باملتاحف كان البد من إتباع      

النظريات التعليمية املالئمة لهذا النمط من التعلم, والتي تمثل األطر 

 العامة لتصميم البرامج التربوية باملتحف لضمان تحقيق األثر املنشود منها. 

خل املتحف تحدد وقد أشار ويليامز إلى ضرورة وجود نظرية للتعلم دا     

نلية اكتساب املتعلمين لخبرات معروضات املتحف, وأكدت الجمعية 

( إلى ضرورة دمج نظريات التعلم واألبحاث AAMاألمريكية للمتاحف )

التربوية في مجال املمارسة املتحفية, لوضع أسس علمية محددة ألساليب 

 [.11,12إعداد العرض املتحفي ]

[: إلى فاعلية البرنامج املقترح لتنمية 13]ولقد أكدت دراسة محمد     

االنتماء من خالل الزيارات امليدانية لبعض املتاحف اإلقليمية بمحافظة 

[: لفاعلية برنامج قائم 14الدقهلية, وكما أشارت دراسة جمعة واحمد ]

على التربية املتحفية لتنمية الوعي األثري والحس الوطني لدى تالميذ 

 لتعليم األساس ي بسلطنة عمان.الحلقة الثانية من ا

 نظرية هين للتعلم املتحفي:

نظريته التي تدعم التعلم املتحفي, وأشار إلى أنها تنقسم  Hein[ 21وضع ]

 إلى ثالث عناصر هي:

 نظرية املعرفة. – 1

 نظرية التعلم. – 2

 نظرية التدريس. – 3

تحف حيث يمثل العنصر األول والثاني األساس النظري ملا يقوم به امل 

كمؤسسة تعليمية, أما العنصر الثالث فيتضمن تطبيق هذا األساس 

 النظري.

[: أهمية األنشطة التعليمية املوجودة في 15ولقد أكدت دراسة كريشان ] 

 متحف األطفال األردني.

 نظرية املعرفة: – 1

" إلى أن املعرفة العلمية لألفراد ال تتأسس عبر Osborneأشار اوزبورن "     

الفردية فقط, بل من خالل تعاملهم مع األشياء املحيطة بهم في  العقول 
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 من جورج باركلي وفون 
ً
العالم الخارجي, وقد دعم هذا االتجاه كال

, وتسمي 
ً
 مستقال

ً
جالسيرسفيلد حيث أشارا إلى أن املعرفة تمثل واقعا

الواقع التجريبي, وتتكون نتيجة إتباع األساليب الناجحة في التعامل مع 

 اء املحيطة بالبيئة.األشي

" إلى أن معرفة الفرد Dewey" وديوي "Freireكما أكد كل من فرير"     

تحدث نتيجة لتفاعله وتعامله مع ما يتواجد حوله في البيئة املحيطة به 

من أفراد وأشياء ومواقف يستجيب لها, وأي تغير في هذه البيئة يتبعه تغير 

ار ومعتقدات وخبرات, نتيجة لتأثر في سلوك الفرد وبنيته املعرفية من أفك

 املوقف التعليمي بالعناصر املوجودة في البيئة. 

أن النصب التذكارية من أهم األشياء التي  :Unal  [16]وأكدت دراسة     

يعطيها الطفل اهتمامه كما أن اآلثار املوجودة باملتحف تجذب انتباه 

 الطفل. 

وينطبق ذلك على التعلم املتحفي حيث يعد عرض الواقع مستقل عن  

خبرات املتعلمين وثقافتهم ومواقفهم هي املهمة الرئيسية للمتاحف, 

فاملتاحف تتبنى مواقف أكثر واقعية هي أن املعرفة توجد مستقلة عن 

املتعلم, لذا تركز على سياسة عرض املعروضات املتحفية بحيث تنقل 

 
ً
كما هو دون تبني وجهات نظر معينة عند تنظيم املعروضات  الواقع كامال

 وعرضها. 

فمتاحف العلوم صممت لتوضيح بنية الحقيقة العلمية, واملتاحف  

 التاريخية منظمة لعرض تاريخ بلد أو عصر محدد. 

من أن تقديم الدعم بالكتيبات  Prior[ 17] لى ذلك دراسةكما أكدت ع     

هم في تدعيم الفائدة للمحادثات بين اآلباء واألنشطة داخل املتحف تس

واألطفال, كما يستهوي األطفال الطابع التاريخي في الحديث عند استخدام 

 الكتيبات أكثر من غيرها.

 نظرية التعلم: – 2

[ إلى انه يمكن من خالل نظريات التعلم املتعددة تنظيم Hein 21 [أشار  

 لفكرة 
ً
 العلم املراد دعمها. وهما:نوعين من املواقف التعليمية تبعا

التعلم من خالل التلقين واالستيعاب, حيث يتعلم األفراد من خالل  -

املعلومات التي يتم نقلها إليهم, ويقومون بذلك خطوة خطوة عبر إضافة 

 دون 
ً
عناصر فردية جديدة ملخزن معلوماتهم, ويكون دور املتعلمين سلبيا

 ن التعلم.أدنى مشاركة من جانبهم في هذا النوع م

[: أن اآلباء الذين لم يتسلموا Haden et al [18وأكدت على ذلك دراسة 

التسجيالت الخاصة باملتحف مهتمين باألنشطة غير الشفهية بينما اآلباء 

الذين حصلوا على املقتنيات اهتموا أكثر بالتواصل الشفهي مع األطفال 

 عن املتحف.

تعلم في عملية التعلم, حيث التعلم من خالل املشاركة االيجابية للم -

 بالتفاعل مع عناصر املوقف التعليمي, 
ً
 فعاال

ً
 ايجابيا

ً
يلعب املتعلم دورا

فأساس تكوين املعرفة هنا يكون نتيجة لنشاط املتعلم وفضوله وبحثه 

 وحله للمشكالت ومحاولته فهم البيئة املحيطة به.

ف من أساليب [: الى أن املتح19وهذا ما توصلت إليه دراسة البيجاوي ]

التعلم املناسبة لطفل الروضة والتي يمكن االعتماد عليها لتأكيد قيم 

[ التي إلى أن األطفال Koch & Hille [20املشاركة, كما أشارت دراسة 

يستمتعون بنشاطهم ويقومون بعمل األشياء بطريقتهم الخاصة للمشاركة 

 في األنشطة البناءة واستمدت الباحثة معايير إقامة متاحف األطفال من 

 إجابات األطفال.

 نظرية التدريس: – 3

 ألي نظرية      
ً
 جوهريا

ً
 من نظرية املعرفة ونظرية التعلم أساسا

ً
تعد كال

تعليمية, إال أنها غير كافية, فهي تمثل الخلفية النظرية لحدوث التعلم في 

 حين تعد نظرية التدريس الخطة لكيفية تطبيق النشاط التعليمي. 

ره يجب على العاملين باملتاحف أن يضعوا أسس العرض املتحفي, العتبا 

مصدر املعلومات األساس ي للمتعلمين, والذي يتمثل في ذهن املتعلم وخبراته 

 الشخصية.

ولكي يتسنى بناء املعرفة املكتسبة للمتعلمين, يجب تحديد نوعية      

املتعلمين ومستوى نموهم, وكيف يتعلمون, وخبراتهم السابقة, ونوعية 

زيارة املتحف وبعدها, املعرفة وحجمها التي يجب أن يمتلكها األطفال قبل 

وذلك إلعداد األطفال للزيارة املتحفية وإعداد البرامج التربوية واألنشطة 

املتحفية بشكل يتناسب مع خصائصهم وقدراتهم لتحقيق األثر التعليمي 

 [. 21املنشود من تلك الزيارة ]

إلى أهمية توجيه  [loLoredana & Emanuela22 [وأشارت دراسة      

السياحي لألطفال إلى املتاحف ومراقبة سلوكهم خالل تجارب النشاط 

السفر التي خططت ونظمت تحت إشراف مرشد سياحي. وكما بينت دراسة 

[ فاعلية البرنامج املقترح للتربية املتحفية إلثراء القدرة الفنية 23العودان ]

[ حددت ثماني طرق مختلفة إلدراك  Theopisti [24ودراسة ,لدى األطفال

 ف الفن سواء في املنزل أو من خالل وجهة سياحية. متح

 . الدراسات السابقة3

والدراسات التالية العربية واألجنبية تتناول املتاحف من أكثر من زاوية  

 الدراسات العربية منها ما طبق بجمهورية مصر العربية ,أو 
ً
بحثية وهي: أوال

 مان.اململكة العربية السعودية أو العراق أو األردن أو ع

[: هدفت إلى تنمية بعض مفاهيم السياحة لدى طفل 25دراسة الجندي ] 

الروضة من خالل استخدام املتحف كوسيط ثقافي, وإعداد برنامج مقترح 

 50لتنمية املفاهيم السياحية لدى طفل الروضة, وشملت العينة )
ً
( طفال

( سنوات باملستوى الثاني بروضة أبو بكر الصديق 6-5وطفلة من سن )

للغات بمحافظة بورسعيد, واستخدم املنهج التجريبي, وتمثلت األدوات في 

اختبار رسم الرجل لقياس الذكاء لجود انف هاريس )تقنين فاطمة حنفي, 

 –(, استمارة املستوى االجتماعي واالقتصادي إعداد )كمال دسوقي1983

محمد بيومي(, ومقياس املفاهيم السياحية االلكتروني لطفل الروضة 

عداد الباحثة(, وبرنامج متحفي لتنمية مفهوم السياحة )إعداد الباحثة(, )إ

وأوضحت النتائج فاعلية البرنامج املقترح في تنمية بعض مفاهيم السياحة 

 لدى طفل الروضة من خالل استخدام املتحف كوسيط ثقافي. 

[ هدفت إلى تحديد أبعاد الوعي الحضاري املناسبة لطفل 26] ة عليراسد

وتحديد البرنامج املتحفي الخاص باألنشطة املتحفية لطفل  الروضة

الروضة, وقياس فاعلية البرنامج املتحفي لتنمية الوعي الحضاري لطفل 

الروضة, واستخدم املنهج شبه التجريبية, وتمثل عينة البحث أطفال 

املستوى الثاني بروضة النيل الخاصة التابعة إلدارة العمرانية التعليمية 

 وطفلة, وتضمنت األدوات 60الجيزة والبالغ عددهم )بمحافظة 
ً
( طفال

اختبار املصفوفات املتتابعة امللون لجون رافن )إعداد إبراهيم حماد(, 

ومقياس الوعي الحضاري املصور لطفل الروضة )إعداد الباحثة(, وبرنامج 

متحفي لتنمية الوعي الحضاري لدى طفل الروضة )إعداد الباحثة(, 
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ئج إلى وجود فروق بين درجات أفراد املجموعتين الضابطة وتوصلت النتا

والتجريبية في القياس البعدي لصالح املجموعة التجريبية وان نسبة 

التحسن لدى أطفال املجموعة التجريبية أعلى من أطفال املجموعة 

الضابطة على مقياس الوعي الحضاري املصور لطفل الروضة وذلك بعد 

  تطبيق البرنامج املتحفي.

[: بهدف التعرف على فاعلية زيارة املتاحف ودورها في 27دراسة رشدي ] 

االرتقاء بالتذوق الفني في مجال الخزف والذي يساعد على تنمية الرؤية 

الجمالية وإدراك املضامين املختلفة للعمل الخزفي, وتوصلت النتائج إلى أن 

ة اتجاهاتها الرؤية الجمالية الواعية بمدركات األشكال الخزفية ومعرف

البنائية والفكرية لهي من العناصر الهامة إلحداث ايجابيات التربية 

الجمالية والتذوق الفني ألعمال الخزف املتحفية, كما تلعب زيارة املتاحف 

 في االرتقاء بالتذوق الفني في مجال الخزف مما يساعد على تنمية 
ً
 هاما

ً
دورا

ة للعمل الخزفي, وشملت الرؤية الجمالية وإدراك املضامين املختلف

التوصيات ضرورة وأهمية زيارة املتاحف بكليات الفنون لكي تساعد 

الطالب على إدراك األبعاد الفنية التشكيلية لعناصر التراث الثقافي الفني 

 للحضارات الخزفية. 

 باستخدام املسرح 28دراسة النكاوي ] 
ً
[: هدفت لتثقيف الطفل متحفيا

العروض املتحفية من خالل استخدام املسرح املتحفي. وتطوير نليات 

كوسيط. وتصميم برنامج إلكساب الثقافة املتحفية لألطفال قائم على 

املسرح املتحفي, والتحقق من مدى فاعلية برنامج املسرح املتحفي كوسيط 

( 25لتنمية الثقافة املتحفية لدى الطفل, واشتملت العينة على )

بع إلدارة شبراخيت التعليمية محافظة طفال ًبمركز تنمية القدرات التا

( سنوات, وتضمنت األدوات استمارة 9:10البحيرة تراوحت أعمارهم بين )

استبيان الثقافة املتحفية للطفل )إعداد الباحثة(, وبرنامج قائم على 

عروض املسرح املتحفي )إعداد الباحثة(, واعتمد املنهج شبه التجريبية, 

ق ذات داللة إحصائية بين متوسطات توصلت النتائج إلى وجود فرو 

درجات األطفال في القياس البعدي عنه في القياس القبلي لصالح القياس 

 البعدي للثقافة املتحفية في املجموع الكلي للتطبيقات الثالث.

[: هدفت إلى إعداد برنامج قائم على دراسة األسس التي 29دراسة حسن ]

م في الخارج ملختارات لبعض أعمال من تقوم عليها البرامج املماثلة التي تقد

فن التصوير الغربي الحديث واملعاصر لالستفادة منها في تقديم بعض 

أعمال من فن التصوير املصري املعاصر وإعدادها لألطفال من خالل برامج 

وزارة الثقافة, واتبعت املنهج الوصفي التجريبي, وتكونت العينة من أطفال 

( سنة, وتوصلت النتائج إلى أن األنشطة 12 - 9) املرحلة االبتدائية من سن

الفنية التي تقدم للطفل بمجال التعبير الفني بمتاحف الفن املصرية 

مازالت بمرحلة قاصرة وال تقوم بتعديل سلوك فني أو مجالي أو نقدي 

ومثلها مثل األنشطة املدرسية العادية برغم وجود العديد من املحاوالت 

لها االستمرارية. ووضع األسس السليمة في إعداد  الناجحة التي لم يكتب

 البرنامج املقترح لتنمية التعبير الفني ألفراد العينة. 

[ هدفت إلى تنمية الوعي املنهي لدى طفل الروضة من 30] دراسة نبيه 

خالل تقديم بعض املهن واملفاهيم املتعلقة بهذه املهن, وممارسة بعض 

األنشطة املتحفية املتنوعة والتي تكون قائمة في األساس على التفاعل التام 

للطفل, وإشراك أولياء أمور األطفال في تقديم األنشطة املتحفية للطفل 

ن هذه املشاركة من خالل توظيف قدرات ولي األمر أو إشراك ولي األمر وتكو 

نفسه في تقديم بعض األنشطة أو تقديم ولي األمر مهنته بشرط أن تكون 

متضمنة داخل البرنامج املعد من قبل الباحثة, واستخدمت املنهج 

 وطفلة من سن )40التجريبي, وطبقت على عينة قوامها )
ً
( 6 -5( طفال

ن املركز التربوي للطفولة, واشتملت األدوات اختبار قياس ذكاء سنوات م

(, 1983األطفال رسم الرجل لجود انف هاريس )تقنين فاطمة حنفي, 

ومقياس الوعي املنهي املصور لطفل الروضة )إعداد الباحثة(, وبرنامج 

األنشطة املتحفية القائمة على املشاركة الوالدية )إعداد الباحثة(, 

ستطالع رأي أولياء األمور في البرنامج املقترح لتنمية الوعي املنهي واستمارة ا

)إعداد الباحثة(, وتوصلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 

بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة وبين البنين 

 الروضة. والبنات في القياس البعدي الختبار املفاهيم املهنية املصور لطفل

[ هدفت إلى الكشف عن فعالية الرموز الشعبية لتنمية 31] دراسة رشيد 

الثقافة الشعبية لدى طفل الروضة باستخدام تقنية املتحف االفتراض ي, 

والتعرف على تأثير املتحف االفتراض ي على طفل الروضة, التعرف على تأثير 

ة الشعبية, وتنمية الرموز الشعبية على طفل ما قبل املدرسة لتنمية الثقاف

املهارات املتصلة باكتساب وإدراك الرموز ذات الدالالت التربوية والجمالية, 

وإدراك دالالت الرموز الشعبية من خالل الوسيط )املتحف االفتراض ي( في 

إدراك الثقافة الشعبية لدى طفل الروضة, واستخدم املنهج شبه 

 وطف60التجريبي, واشتملت العينة على )
ً
( سنوات, 6 – 5لة سن )( طفال

وتضمنت األدوات استبيان لبعض الرموز الشعبية التي تكسب الطفل 

الثقافة الشعبية )إعداد الباحثة(, ومقياس الثقافة الشعبية االلكتروني 

لطفل الروضة )إعداد الباحثة(, وبرنامج كمبيوتر )متحف الرموز الشعبية 

عالية الرموز الشعبية االفتراض ي( )إعداد الباحثة(, وأكدت النتائج ف

لتنمية الثقافة الشعبية لدى طفل الروضة باستخدام تقنية املتحف 

 االفتراض ي.

هدفت إلى توظيف النماذج املتحفية في تنمية  [32] دراسة الصغير 

االنتماء لدى أطفال الروضة, واالستفادة من النتائج في تنمية بعض 

بأهمية النماذج املتحفية في  جوانب النمو لدىهم, وإثارة وعي معلمة الرياض

تنمية االنتماء لدى األطفال, واستخدمت املنهج شبه التجريبي, وتمثلت 

 وطفلة ممن تتراوح أعمارهم بين )60العينة في عدد )
ً
( سنوات 6 – 5( طفال

بروضة أم املؤمنين بإدارة الزقازيق غرب التعليمية, واشتملت األدوات على 

رياض األطفال حول النماذج املتحفية  استمارة استطالع رأي معلمات

املقدمة لطفل الرياض )إعداد الباحثة(, ومقياس مصور لقياس تأثير 

النماذج املتحفية في تنمية االنتماء )إعداد الباحثة(, وبرنامج لتوظيف 

النماذج املتحفية في تنمية االنتماء )إعداد الباحثة(, وتوصلت النتائج إلى 

راد املجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس وجود فروق بين درجات أف

البعدي على املقياس املصور لتوظيف النماذج املتحفية لصالح املجموعة 

 التجريبية لقياس االنتماء.

[: هدفت إلى تنمية بعض املفاهيم الجيولوجية 33دراسة عبد الرازق ] 

فتوحة وإدارة النشاط لدى معلمة الروضة من خالل الزيارات للمتاحف امل

في ضوء الخبرات الدولية لبرامج إعداد معلمة الروضة في هذا املجال, 

واستخدم املنهج التجريبي واملنهج الوصفي, واشتملت األدوات على اختبار 

املفاهيم الجيولوجية لقياس مدى معرفة معلمة الروضة للمفاهيم 

ت الجيولوجية )إعداد الباحثة(, وبطاقة مالحظة لتسجيل بطاقة مهارا
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إدارة النشاط ملعلمة الروضة )إعداد الباحثة(, والبرنامج املقترح لتنمية 

إدارة النشاط واملفاهيم الجيولوجية لدى معلمة الروضة )إعداد الباحثة(, 

والدليل اإلرشادي للمعلمة يتضمن معرفة متكاملة عن بعض املفاهيم 

شتملت عينة الجيولوجية ومهارات إدارة النشاط املتضمنة في البرنامج, وا

عشوائية من معلمات رياض األطفال وعينة عمدية من أطفال الرياض 

بمحافظة الفيوم, وتوصلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 

بين متوسطي درجات معلمات رياض األطفال في التطبيقين القبلي والبعدي 

على الختبار املفاهيم الجيولوجية لصالح التطبيق البعدي, مما يدل 

فاعلية برنامج الزيارات املتحفية املقترح لتنمية املفاهيم الجيولوجية 

ملعلمات رياض األطفال, وأوصت بقيام طالبات التربية العملية بتطبيق 

هذه البرامج املوجودة في الرسائل املختلفة ملحاولة القيام بدور أكثر 

 للجامعات في تفعيل الرسائل العلمية. 

فت إلى تحقيق النمو الشامل لدى طفل الروضة هد [34] دراسة احمد     

باستخدام أسلوب التربية املتحفية كأسلوب تربوي مرن يقابل احتياجات 

طفل هذه املرحلة, ونشر فكرة املتاحف املتنقلة باملجتمع املصري 

للمشاركة باالرتقاء باملستوى الثقافي والفني والعلمي وتنمية االنتماء لدى 

, والتغلب على املشكلة االقتصادية التي تعوق شرائح مجتمعية متعددة

تشييد متاحف طفل متخصصة بمدينة اإلسكندرية, واعتمدت املنهج 

 وطفلة من أطفال الرياض بعدة 370التجريبي, وبلغ عدد العينة )
ً
( طفال

مستويات اجتماعية )منخفضة ومتوسطة ومرتفعة( بمدينة اإلسكندرية, 

ما أدوات معالجة تربوية وتمثلت في واعتمدت على نوعين من األدوات ه

تصميم املتحف املتنقل ومشروع الحضارة الفرعونية, وأدوات قياس 

وتمثلت في مقياس الدالالت االستكشافية املصور ملظاهر نمو طفل 

 لصالح أطفال 
ً
الروضة, وأظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائيا

البعدي ملقياس املجموعة التجريبية بكل مستوى اجتماعي في التطبيق 

الدالالت االستكشافية املصور ملظاهر نمو طفل الروضة, وارتفاع نسب 

التحسن في متوسطات درجات كل مجال نمائي لصالح املجموعة التجريبية 

 في القياس البعدي.

هدفت إلى إشباع حب الطفل لالستكشاف في  [35] دراسة الحمراوي        

متحفية لتبسيط بعض ضوء اهتماماته وحاجاته ووضع برنامج أنشطة 

املفاهيم العلمية لطفل الروضة, والتعرف على فاعلية البرنامج املقترح في 

إكساب بعض املفاهيم العلمية وتأثيره على تنمية بعض مهارات التفكير 

( 136العلمي لطفل الروضة, واعتمدت املنهج شبه التجريبي, وطبقت على )

 وطفلة من املستوى الثاني برياض األط
ً
( سنوات, 6 – 5فال سن )طفال

واستخدمت األدوات التالية: اختبار قياس ذكاء األطفال رسم الرجل لجود 

انف هاريس, مقياس املستوى االجتماعي واالقتصادي, واختبار املفاهيم 

العلمية املصور لطفل الروضة )إعداد الباحثة(, واختبار مهارات التفكير 

برنامج األنشطة املتحفية العلمي لطفل الروضة )إعداد الباحثة(, و 

إلكساب بعض املفاهيم العلمية لطفل الروضة, وكشفت النتائج انه توجد 

 بين متوسطي درجات أطفال املجموعة التجريبية 
ً
فروق دالة إحصائيا

إناث( في القياس  -ودرجات أطفال املجموعة الضابطة وبين النوع )ذكور 

ر املفاهيم العلمية املصور تتبعي( على أبعاد اختبا –بعدي –املتكرر )قبلي

 لطفل الروضة لصالح املجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي.

 هدفت إلى تقديم دراسة وافية عن سمات النشاط  [36] دراسة شبل     

املتحفي العالمي وإسهامات مؤسساته في دعم توجهات التنمية بمجتمعاتها 

ات الدولية الراهنة, وتطبيقات باإلضافة إلى استعراض عملها في ظل املتغير 

علم املتاحف الجديد وبيان ابرز سمات اإلدارة املتحفية اإلستراتيجية في 

ظل معايير الجودة املتحفية الشاملة, وإلقاء الضوء على مزايا وتطبيقات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الحديثة على تباينها كركيزة لدفع منظومة 

مستوياتها اإلدارية والتشغيلية والخدمية العمل والعرض املتحفي ب

املتباينة, والوقوف على تقييم منهجي لرسالة وأداء املتاحف املصرية في 

املرحلة الراهنة ورصد جوانب التميز والقصور بها لدراسة احتياجاتها 

للتواصل مع أداء املتاحف العاملية النشطة والتي تقدر كمعيار معاصر 

ت منهج البحث امليداني, وتوصلت إلى أن الخلفية للحذو واملطابقة, واتبع

املعلوماتية التي يحتفظ بها املصريون عن املتاحف ضعيفة بوجه عام, وان 

فئة محدودة من املصريين هي التي تحرص على متابعة توجهات التوسع 

 والتحديث املتحفي باهتمام.

هدفت إلى وضع تصور إلنشاء متحف فن  [37] دراسة بن جان      

ير للمرأة السعودية لتنمية الرؤية الفنية والجمالية والثقافية التصو 

والتراثية, وخلق بيئة تعليمية جديدة تتسم باملرونة التي هي أساس العملية 

التعليمية في مجال التربية الفنية, واالستفادة من املتحف في توضيح بعض 

ي بعض املوضوعات للمناهج املقررة بالرئاسة العامة لتعليم البنات وف

املعالجات الفنية في مختلف فنون التراث, تمثلت األدوات في استطالع رأي 

النساء والفنانات باململكة العربية السعودية حول تصور إلنشاء متحف 

خاص بفن التصوير للمرأة السعودية, ويتبع البحث املنهج الوصفي 

أة التحليلي, وتوصلت إلى وضع التصور بإنشاء متحف فن التصوير للمر 

 السعودية.

[ هدفت إلى تصميم برنامج إلكساب الثقافة 38] دراسة خطاب     

املتحفية ألطفال مرحلة الطفولة املبكرة, وإمكانية االستفادة من املتاحف 

كمؤسسة تثقيفية لخدمة طفل ما قبل املدرسة, واختبار فاعلية برنامج 

ملنهج لتنمية الثقافة املتحفية لدى طفل ما قبل املدرسة, واعتمدت ا

( 5 –3التجريبية, وشملت العينة أطفال حضانة ديزني الند باملنيل من )

سنوات, وتضمنت األدوات اختبار رسم الرجل لجود انف هاريس لقياس 

(, واستمارة جمع بيانات عن الحالة 1983الذكاء )تقنين فاطمة حنفي, 

(, االقتصادية االجتماعية الثقافية لألسرة )إعداد عبد العزيز الشخص ي

ومقياس مصور لقياس الثقافة املتحفية ألطفال مرحلة ما قبل املدرسة 

)إعداد الباحثة(, وبرنامج إلكساب الثقافة املتحفية ألطفال مرحلة ما قبل 

 بين 
ً
املدرسة )إعداد الباحثة(, وأوضحت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا

الضابطة على درجات أفراد املجموعة التجريبية ودرجات أفراد املجموعة 

املقياس املصور لقياس الثقافة املتحفية لدى أطفال مرحلة ما قبل 

املدرسة واملحاور الفرعية بعد تطبيق البرنامج املقترح على أفراد املجموعة 

التجريبية وذلك لصالح أفراد املجموعة التجريبية, كما ثبت عدم وجود 

 بين درجات أفراد املجموعة التج
ً
ريبية في القياس فروق دالة إحصائيا

البعدي والقياس التتبعي على املقياس املصور لقياس الثقافة املتحفية 

 لدى أطفال مرحلة ما قبل املدرسة.

[ هدفت إلى تصميم برنامج قائم على األنشطة 39] دراسة صبح     

املتحفية لتنمية االبتكار لحل املشكالت مثل )املرونة, الطالقة, األصالة, 

طفال الروضة, والتعرف على فاعلية البرنامج في تحمل الغموض( لدى أ



882019 

56 

تنمية االبتكار, واتبعت املنهج التجريبي, وتضمنت األدوات برنامج األنشطة 

املتحفية )إعداد الباحثة(, وأكدت النتائج على فاعلية برنامج األنشطة 

املتحفية لتنمية االبتكار لدى أطفال الروضة في أداء دوره التربوي والنفس ي 

 افي واملعرفي والوجداني والحس ي والحركي.والثق

[ هدفت إلى قياس فعالية األنشطة املتحفية في 40دراسة الصعيدي:]    

تنمية املفاهيم التاريخية والوعي األثري لدى التالميذ عينة البحث الكشف 

عن معامل االرتباط بين اكتساب التالميذ للمفاهيم التاريخية وزيادة الوعي 

مدت املنهج الوصفي واملنهج التجريبي, وتضمنت العينة األثري لديهم, اعت

تالميذ الصف األول اإلعدادي, واشتملت األدوات اختبار املفاهيم 

التاريخية )إعداد الباحثة(, واختبار الوعي األثري )إعداد الباحثة(, وبرنامج 

أنشطة متحفية لتنمية الوعي األثري واملفاهيم التاريخية )إعداد الباحثة(, 

صلت النتائج إلى فعالية األنشطة املتحفية في تنمية املفاهيم التاريخية وتو 

 والوعي األثري لدى التالميذ.

استهدفت التعريف باملتحف املدرس ي وتوضيح  [41] دراسة الضبع     

أهمية متحف الطفل باملدرسة االبتدائية كوسيط تربوي في تكوين 

يح دور التربية شخصية الطفل من حيث إدراكه لذاته ومجتمعه, وتوض

الفنية داخل املتحف املدرس ي في تنمية املفاهيم االجتماعية واألخالقية 

لدى طفل املرحلة االبتدائية, ووضع تصور تربوي للمتحف املدرس ي 

وتفعيل دوره في تنمية املفاهيم االجتماعية واألخالقية لدى تالميذ املرحلة 

ى مديري وموجهي االبتدائية, واستخدمت املنهج الوصفي, وطبقت عل

ومدرس ي التربية الفنية باملدارس االبتدائية بمحافظة الدقهلية, وتضمنت 

األدوات استبيان موجه إلى مديري وموجهي ومدرس ي التربية الفنية )إعداد 

الباحث(, استمارة استطالع رأي موجه إلى مديري وموجهي ومدرس ي التربية 

أهمية دور الوسائط  الفنية )إعداد الباحث(, وتوصلت النتائج إلى

االجتماعية كوسائل تربوية موجودة في املجتمع والتي لها دورها االيجابي في 

رفع املكانة التعليمية الفنية في املدرسة, كما أكدت على الدور التربوي 

للتربية الفنية وما يمكن أن تقوم به في تنمية بعض املفاهيم االجتماعية 

لتالميذ, وأكدت على ضرورة وجود تقنية واألخالقية وتعديل السلوك لدى ا

تربوية جديدة باملدرسة تمارس بها التربية الفنية ومجاالتها وهي املتحف 

املدرس ي حيث يتوافر به خامات وأدوات وتقنيات تكنولوجية تعمل على 

تحقيق األهداف التربوية والتعليمية واالجتماعية والثقافية للتربية الفنية 

 
ً
 مساعدا

ً
 في املواد الدراسية األخرى باملدرسة.  وتكون عامال

استهدفت إعداد منهج موازي للمنهج املقرر من قبل  [42] دراسة زكي     

وزارة التربية للصفوف الثالثة األولى من التعليم االبتدائي يتضمن العديد 

من األنشطة الفنية وزيارات ميدانية للمتاحف كمؤسسات تربوية تعليمية 

تحصيل, كما يتضمن تدريس مناهج تعليمية لطالب وقياس فاعليته على ال

الصفوف األولى من مرحلة التعليم االبتدائي, واالستفادة من املتاحف 

كمؤسسات تربوية وتعليمية لخدمة وتعليم النشء, واستخدم املنهج 

الوصفي والتجريبي, وأكدت النتائج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية 

ق البعدي لالختبار التحصيلي للمجموعة لصالح التطبي 0.01عند مستوى 

 التجريبية.

هدفت إلى التعريف باملتاحف ودورها التربوي,  [43دراسة الضويحي ]     

والتعريف بالبرامج التربوية للمتاحف وتوضيح كيفية التعاون بين املدارس 

واملتاحف, وتوضيح إمكانية تحقيق التربية املتحفية في مدارس اململكة 

ة, واعتمدت املنهج الوصفي, وتوصلت النتائج إلى انتشار العربية السعودي

برامج تربوية باملتاحف العاملية وتوافر مراكز تدريب وباإلمكان أن تستفيد 

املتاحف السعودية من تجارب تلك املتاحف في املجال بأن ترسل من 

 وينقلون خبرات تلك املتاحف إلى متاحف اململكة 
ً
 متميزا

ً
ينالون تدريبا

بذلك التربية املتحفية, وكانت أهم التوصيات إعداد املتاحف وتتحقق 

الكبيرة باململكة إلصدارات تعريفية توزع بطريقة تجعلها تصل إلى عدد 

 كبير من املواطنين وتشجعهم على ارتياد املتاحف واالستفادة منها. 

[ هدفت إلى التعرف على دور املتحف كمركز للتعليم 44دراسة الخزامي:]

وإلقاء الضوء على أهمية دراسة التربية املتحفية في تنمية الذوق  والتعلم,

الفني لدى طالبات مرحلة املاجستير في جامعة امللك سعود, وأسفرت 

النتائج عن أن التربية املتحفية تثقل الذوق الفني وتنمي قدرة الطالبات 

م على النقد والتحليل والتفسير, وان املتاحف لها أهمية كبرى في التعلي

والتعلم ودور أساس ي في العملية التعليمية تتحقق من خالل األهداف 

 التربوية للمجتمع, حيث تنمي االتجاه االيجابي نحوها.

هدفت إلى قياس فاعلية تكامل الوسائل  [45] دراسة حسانين     

التعليمية في برامج التربية املتحفية على تلبية احتياجات تالميذ الحلقة 

( مدرسة إعدادية 30األساس ي, تضمنت العينة عدد ) الثانية من التعليم

بإدارتي القاهرة والجيزة مشتركين في برامج التربية املتحفية, واشتملت 

األدوات استبانه لتصميم برامج التربية املتحفية عرضت على الخبراء إلبداء 

الرأي )إعداد الباحثة(, وبطاقة رصد واقع برامج التربية املتحفية )إعداد 

حثة(, واستبانه للمشرف على النشاط املتحفي للدور الذي يقوم به في البا

برامج التربية املتحفية )إعداد الباحثة(, واستبانه ملعلمي الحلقة الثانية من 

التعليم األساس ي للوقوف على العقبات التي تحول دون استخدام املتحف 

مية لها كبيئة تعليمية, وتوصلت النتائج إلى أن بيئة املتحف التعلي

خصائص وسمات أثرية وفنية وتاريخية مختلفة عن املؤسسات التعليمية 

الرسمية وبذلك فهي تشبع حاجات الطالب املختلفة, املتحف كبيئة 

اجتماعية في الفكر التربوي املعاصر أصبح له دور ايجابي لجميع مراحل 

 لجميع فئات املجتمع من موهوبين وذو 
ً
ي التعليم العام والجامعي أيضا

احتياجات خاصة ومسنين مما يجعل منه منظومة تعليمية, كما أن واقع 

املتاحف في مصر يحتاج إلى إعادة نظر خاصة في الجانب املادي مما ييهئ 

 أفضل.
ً
 تعلما

[: هدفت إلى تقديم خبرات ملسية وسمعية وحسية 46دراسة النجدي ]     

إال داخل للمكفوفين ال يمكنهم الحصول عليها بطريقة منظمة وتربوية 

املتحف اللمس ي املقترح واملصمم ليناسب احتياجاتهم وقامت الباحثة 

باالستعانة بمهندس معماري لعمل التصميم املعماري للمتحف وفقا 

للمواصفات الفنية, وتم اختيار موقع املتحف بمنطقة اإلسماعيلية بجوار 

لصحية بحيرة التمساح العتبارات خاصة منها: أهمية املوقع التاريخية وا

واالقتصادية, كما أن الشكل الدائري هو املسيطر على التصميم املعماري 

فصوص يحتوى املدخل  7للمتحف, وقسم إلى سبع أقسام أخذت شكل 

على مجسم املتحف وخرائط تفصيلية بارزة توضح موقع املبنى وملحقاته 

إلى جانب لوحات إرشادية بطريقة برايل وبالحروف الكبيرة, يليه قاعة 

الستقبال التي تؤدي إلى قاعة العرض السبع مقسمة إلى أقسام تشمل ا

فنون ما قبل التاريخ ثم الفن املصري القديم, الروماني, اليوناني, القبطي 

واإلسالمي, ثم الفن املعاصر في مصر والفنون األجنبية خارج مصر كالفن 
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العينة  البابلي األشوري واإلغريقي في عصر النهضة والفن الحديث, تضمنت

, واعتمدت 18التالميذ املكفوفين باملرحلة اإلعدادية وعددهم )
ً
( تلميذا

املنهج الوصفي التجريبي, وتوصلت النتائج إلى تصور كامل للمتحف من 

الداخل والخارج, كما أكدت على أن تقوم املدارس بتنظيم برنامج لزيارة 

يق األخصائي التالميذ للمتاحف يتضمن اإلعداد النفس ي والعلمي, عن طر 

النفس ي, بشرط تحقيق التناسب بين عدد الطالب وعدد املشرفين, 

 من 
ً
وتوص ي ببذل الجهود إلنشاء املتحف حيث أن العائد سوف يكون كبيرا

 الناحية اإلنسانية والثقافية بالنسبة للمكفوفين. 

[ هدفت إلي بناء وتنفيذ برنامج ربع سنوي ألنشطة 47] دراسة صبح     

املعاقين ذهنيا القابلين للتعلم, وقياس مدى فاعلية  متحفية لألطفال

استخدام إحدى طرق تنمية السلوك االجتماعي عند تقديم برنامج 

 وتحقيق التوافق 
ً
األنشطة املتحفية املقترح لألطفال املعاقين ذهنيا

 القابلين للتعلم واالستفادة من 
ً
االجتماعي لدى األطفال املعاقين ذهنيا

املقدمة لهم, واستخدمت املنهج الوصفي والتجريبي,  الخبرات التعليمية

واشتملت األدوات على بطاقة دراسة حالة لألطفال, ومقياس السلوك 

 القابلين للتعلم, وبرنامج أنشطة متحفية 
ً
االجتماعي لألطفال املعاقين ذهنيا

 القابلين 40مقترح, وتكونت العينة من )
ً
 من األطفال املعاقين ذهنيا

ً
( طفال

 50( سنوات بنسبة ذكاء )6 -5م ممن يتراوح العمر العقلي لديهم من )للتعل

( على مقياس رينيه, وتوصلت النتائج إلي زيادة مستوى االستجابة 70 –

التحصيلية وتحسن قدرتهم على املبادرة والتكيف االجتماعي واالعتماد على 

النفس لدى املجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج, وأكدت أهمية 

استخدام املكافئات سواء كانت مادية أو معنوية عند تقديم البرنامج 

واألنشطة لألطفال, وفاعلية تقديم برامج أنشطة تربوية داخل املتاحف ملا 

 لها من إمكانيات ايجابية تساعد على تحقيق فرص التعلم الجيد.

[ هدفت إلى توظيف املتاحف والزيارات املتحفية في 48] دراسة ألفقي    

ة بعض جوانب النمو لطفل الروضة بأسلوب غير مباشر, والتعرف تنمي

على دور التربية املتحفية في تنشئة طفل الروضة, والتعرف على جوانب 

النمو التي يمكن أن تتأثر بشكل غير مباشر بالتربية املتحفية, وتحديد 

عناصر برنامج الزيارة املتحفية الذي يساعد على التنمية غير املباشرة 

جوانب النمو لدى طفل الروضة, تمثلت العينة في أطفال مرحلة ما  لبعض

( سنوات, وتضمنت األدوات اختبار جود انف 6 –5قبل املدرسة من سن )

هاريس لقياس نسبة الذكاء, ومقياس مصور لتنمية بعض جوانب النمو 

الصحي( لدى أطفال ما قبل املدرسة )إعداد  –االجتماعي –)املعرفي

امج الزيارة املتحفية املقترح )إعداد الباحثة(, وتوصلت الباحثة(, وبرن

النتائج إلى التأكيد على دور املتاحف والزيارات املتحفية في تنمية بعض 

 على دور التربية 
ً
جوانب النمو لطفل الروضة بأسلوب غير مباشر, وأيضا

 املتحفية في تنشئة طفل الروضة. 

ور املتحف التربوي [ واستهدفت التعرف على د49] دراسة السيد     

وأهميته في تنمية الوعي املتحفي لدى الطفل, والتعرف على بعض النماذج 

املختلفة لبرامج التربية املتحفية على املستوى املحلي واإلقليمي والعالمي من 

خالل منهج وصفي, والنتيجة التي توصلت إليها أن التربية املتحفية تعتبر 

تثقيف الذي يحقق للطفل ارتباطه من أهم سبل التعلم والتنشئة وال

بموروثه الثقافي وتراثه الفكري مما يعمل على الحفاظ على خصوصياته 

ــالثقافية, كما إنها تساعد الطفل عل  ى تنمية ملكات الدراسة واالكتشاف ـ

 والتفسير والتوصيف واملقارنة والتحليل والتمييز. 

املقترحة [ هدفت إلى دراسة بعض برامج التدريب 50] دراسة دياب     

مربي متحفي متخصص للعمل في األقسام التعليمية باملتاحف إلعداد 

املصرية, واستخدم املنهج الوصفي, وتضمنت األدوات استبانه لتقويم 

البرنامج من قبل الخبراء للتحقق من مصداقية مستوى البرنامج التدريبي 

ة من )إعداد الباحثة(, وأهم النتائج التي توصلت إليها هي االستفاد

املتاحف املصرية باختالف أنواعها كمؤسسات تعليمية تربوية لخدمة 

تعليم وتثقيف مختلف فئات الشعب, وإنشاء أقسام تعليمية باملتاحف 

املصرية هدفها تقديم محتويات املتحف بأفضل الطرق التربوية والفنية 

بعض  لجميع الفئات الزائرة, واالستفادة من البرامج والدورات التدريبية في

الكليات واملتاحف العاملية إلعداد املربي املتحفي املتخصص, وتطويرها بما 

 يتناسب مع إمكانيات وظروف املتاحف املصرية.

[ هدفت إلي التعرف على اثر الزيارات املتحفية على 51] دراسة احمد     

تمييز طفل الروضة بعض جوانب التطور التكنولوجي بما يتفق مع أهداف 

ف من خالل زيارة الطفل للمتحف والقيام بأنشطة متكاملة الروضة واملتح

لتدعيم هذه الزيارة والخاصة بموضوعات اختيرت بعناية على أساس 

دراسة مراحل نمو الطفل النفس ي ملعرفة طبيعة تفكيره ومن ثم اختيار 

الطرق التي تتناسب مع هذه الطبيعة في ضوء حاجاته التي تعمل كدوافع 

التي تشكل محور هذه املوضوعات بحيث تصبح مثيرات للتعلم واهتماماته 

تجذب انتباه األطفال, تضمنت العينة أطفال مرحلة ما قبل املدرسة من 

( سنوات, واستخدم املنهج التجريبي, وشملت األدوات مقياس تمييز 7 –5)

الطفل لبعض جوانب التطور التكنولوجي )إعداد الباحثة(, اختبار جود 

(, واستمارة قياس 1983ذكاء )تقنين فاطمة حنفي, انف هاريس لقياس ال

املستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي لألسرة, أوضحت نتائجها فاعلية 

الزيارات املتحفية واألنشطة املصاحبة لكل زيارة على تمييز طفل الروضة 

 بعض جوانب التطور التكنولوجي بين اليوم واألمس. 

اء الضوء على أهمية املتحف بالنسبة [ هدفت إلى إلق52] دراسة ألفقي     

لرياض األطفال املكفوفين, وتصميم معيار املفاهيم العلمية املناسبة 

للطفل الكفيف في ضوء حاجاته, وتصميم معيار لتقييم بعض املتاحف 

املحددة وبيان واقع استخدام الطفل الكفيف لهذه املتاحف والخدمات 

طفل الكفيف في مرحلة ما املوجودة, ووضع تصور للمتحف الخاص بال

قبل املدرسة, تضمنت األدوات معيار املفاهيم العلمية املناسبة للطفل 

الكفيف )إعداد الباحثة(, معيار تقييم املتاحف املحددة في ضوء حاجات 

الطفل الكفيف )إعداد الباحثة(, والتصور املقترح ملتحف الطفل الكفيف 

معيار املفاهيم العلمية  في ضوء حاجاته, توصلت النتائج إلى تصميم

املناسبة للطفل الكفيف في ضوء حاجاته, ووضع تصور للمتحف الخاص 

 بالطفل الكفيف في مرحلة ما قبل املدرسة. 

[ هدفت إلى تحديد دور التربية املتحفية في تنمية الوعي 53] دراسة علي     

د البيئي لدى طفل الروضة, وإعداد وتجريب برنامج للتربية املتحفية يساع

على تنمية وتكوين الوعي البيئي لدى طفل الروضة, واستخدمت املنهج 

 وطفلة باملستوى الثاني بروضة 60التجريبي, وتكونت العينة من )
ً
( طفال

مدرسة املقريزي التجريبية بإدارة مصر الجديدة التعليمية ممن تتراوح 

ية ( سنوات, وشملت األدوات برنامج التربية املتحف6 -5أعمارهم بين )

املقترح لتنمية الوعي البيئي )إعداد الباحثة(, اختبار الوعي البيئي املصور 
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( سنوات, اختبار رسم الرجل لجود انف هاريس 6 –5لطفل الروضة من )

(, استمارة جمع بيانات 1983لقياس الذكاء تقنين )فاطمة محمود حنفي, 

الباحثة(,  عن الحالة االجتماعية واالقتصادية والثقافية لألسرة )إعداد

واستبانه استطالع نراء أولياء أمور أطفال الروضة عن الزيارات املتحفية 

لطفل الروضة )إعداد الباحثة(, واستبانه استطالع نراء معلمات رياض 

األطفال عن الزيارات املتحفية لطفل الروضة )إعداد الباحثة(, وتوصلت 

ي البيئي ومحاوره النتائج إلى فعالية البرنامج املقترح في تنمية الوع

قواعد السلوك(, وتفوقت املجموعة التجريبية على  –املهارات –)الحقائق

املجموعة الضابطة في الوعي البيئي, كما دلت على عدم وجود فروق بين 

الذكور واإلناث من أطفال املجموعة التجريبية في الوعي البيئي املصور, 

تحفية املقترح لتنمية الوعي وتتمثل التوصيات في تنفيذ برنامج التربية امل

البيئي على عينات أكبر من أطفال الرياض للتحقق من إمكانية تعميمه على 

 رياض األطفال التابعة لوزارة التربية والتعليم. 

[ استهدفت تقص ي فاعلية استخدام املتحف 54] دراسة القاعود     

بداعي التعليمي في تحصيل تالميذ الصف السابع األساس ي وتنمية الحس اإل 

لديهم من خالل تعلم التاريخ, وتكونت العينة من مجموعتين من التالميذ, 

تعلمت األولى عن طريق املتحف التعليمي, والثانية بالطريقة التقليدية, 

واشتملت االدوات على اختبار تحصيلي )إعداد الباحثة(, ومقياس الحس 

ات داللة اإلبداعي )إعداد الباحثة(, وتوصلت النتائج لوجود فروق ذ

إحصائية في التحصيل لصالح التالميذ الذين درسوا عن طريق املتحف 

 ولم توجد فروق بين املجموعتين في الحس اإلبداعي. 

[ تهدف إلى خلق بيئة تعليمية جديدة تتسم باملرونة 55دراسة عامر:]      

التي هي أساس العملية التعليمية في مجال التربية الفنية. ووضع تصور 

مي للتربية الفنية لتنمية الرؤية الفنية لدى تالميذ املرحلة ملتحف تعلي

الثانوية, واتبعت املنهج الوصفي التحليلي, وتضمنت األدوات استبيان 

حول تصور ألهمية املتاحف التعليمية للتربية الفنية ومدى االستفادة منها 

في توضيح محتوى منهج التربية الفنية )إعداد الباحثة(, وتصور ملتحف 

عليمي ملادة التربية الفنية )إعداد الباحثة(, وتوصلت النتائج إلى تحديد ت

العناصر العامة لتكوين متحف تعليمي للتربية الفنية, االستفادة من 

املتحف كمصدر تعليمي هام من مصادر التعلم, كما أكدت على أنه ال يقام 

 املتحف التعليمي بطريقة عشوائية وإنما يخضع ألسس فنية وعلمية

 ويراعي فيها املكان واملساحة واإلضاءة وطريقة العرض واملحتوى املوجود.

[ هدفت إلى دراسة مختارات من فن التصوير املصري 56] دراسة حسن 

القديم لتقديمها لألطفال أثناء زيارتهم للمتحف املصري مما يساعد على 

لى إدراك الطفل لفن التصوير املصري القديم وتحليل عناصره املرئية إ

مكوناتها األولية من لون وخط ومساحة واتزان وإيقاع. تطوير برامج التربية 

املتحفية باملتحف املصري, وإثراء التعبير الفني في رسومات األطفال من 

( سنه, واستخدمت املنهج الوصفي التجريبي, وطبقت األدوات 12 -6سن )

ذوق مختارات اآلتية: استمارة مقابلة ونموذج إرشادي يساعد على فهم وت

من التصوير املصري القديم باملتحف املصري )إعداد الباحثة(, وتكونت 

العينة من أطفال املرحلة االبتدائية والصفوف األول والثاني اإلعدادي من 

زائري املتحف املصري من املدارس املختلفة, وتوصلت النتائج إلى إنشاء 

بحث مديرو املتاحف مدرسة املتحف املصري بإحدى قاعات البدروم كما ي

األخرى عن مكان لتخصيصه كحجرة أنشطة لألطفال, أقيمت عدة برامج 

ناجحة باملتحف املصري كبرنامج الخيمة الصيفية وبرامج العطور 

ومستحضرات التجميل, كما أكدت على أهمية الوقوف على بعض النقاط 

قة بين التي تؤثر بالسلب في مجال التربية املتحفية ومنها انعدام العال

املؤسسات املتحفية والتعليمية واملركز القومي لثقافة الطفل, كما أنها غير 

مجهزة لتناسب األطفال, بجانب أن العديد منها غير متوفر بها حجرة 

يمارس األطفال فيها األنشطة املتحفية, واحتياج التعليم املتحفي إلى 

 توكل مهام التربية املتحفية لغير املتخ
ً
 تمويل, وأيضا

ً
صصين باملجال, وأخيرا

 نظرة مديري املدارس للمتحف على أنه مكان للترفيه.

[ هدفت إلى تأكيد الدور الحضاري للمتاحف وبيان 57] دراسة سالم     

أهميته في ممارسة وتذوق األعمال الفنية وبيان أهمية املتاحف ودورها 

لفنية لدى الثقافي في إثراء الخبرة الجمالية لدى املتعلم, وتعميق الرؤية ا

املتعلمين وإكسابهم القدرة على التفضيل الجمالي لألعمال املتحفية من 

الحكم( تضمنت  –التفسير –التحليل –خالل ممارستهم ألنشطة )الوصف

العينة طالب املرحلة الثانوية, وتوصلت النتائج إلى انه يجب تدريب املتعلم 

 على التذوق الفني من خالل التربية املتحفية.

[ هدفت إلى التعرف على املتاحف كأحد مصادر 58] صدقي دراسة     

ثقافة الطفل العربي ودورها القوي في تنمية الوعي باملعاصرة من خالل 

التعرف على التقنيات والوسائط الحديثة واملشاركة الفعالة في التعامل 

معها, وتناولت مجموعة من النقاط بالبحث والتحليل منها )املتاحف في 

مداخل قراءة  -أساليب العرض املتحفي -تعريف املتحف –بيالعالم العر 

التربية املتحفية في الوطن العربي اإلدارة التربوية داخل  -مقتنيات املتحف

املتحف(, وأوصت بضرورة إعداد أطلس للمتاحف والخدمات املتحفية 

واملتاحف في الوطن العربي كمرجعية للباحثين وأصحاب االختصاص, كما 

دورية متعمقة للبحوث املتحفية وتجارب التربية املتحفية يجدر إصدار 

وكذلك إعداد الدورات وورش العمل للتأهيل املستمر, وتدريب املتحفيين, 

 وافتتاح أقسام تربوية في املتاحف العربية, ووضع املناهج والخطط ألدائها. 

[ استهدفت التأكيد على دور متحف الطفل 59] دراسة عبد اللطيف 

املتحفية في األلفية الثالثة, وأوضحت املداخل للخبرة املتحفية  والتربية

 تعرضت الدراسة لنظريات 
ً
ومنها السرد اللغوي, املنطقي والجمالي, وأيضا

التعلم وكيفية استخدام املتحف في العملية التعليمية بوصفه طريقة تلبي 

ع اآلخرين احتياجات التعليم في األلفية الثالثة, إذ تتيح الفرصة للتفاعل م

 عن املنزل واملدرسة, وهو ما يطلق عليه التعليم في بيئة 
ً
في املجتمع بعيدا

غير رسمية, وشملت التوصيات إنشاء متاحف الطفل بحيث يوفر املتحف 

فرصة للعب والبناء والتسلية والتعليم, وتدريب أمناء املتاحف على التربية 

 للمنهج الدراس ي
ً
, وعمل شراكة بين املدارس املتحفية واعتبارها جزء مكمال

 واملتاحف.

[ استهدفت التعرف على كيفية تنمية الوعي املتحفي 60] دراسة السيد    

, واستخدمت 
ً
 لتربية الطفل جماليا

ً
ملعلمة رياض األطفال واعتباره مدخال

 ,
ً
 وتعليميا

ً
املنهج الوصفي للتعرف على معني املتحف وكيفية توظيفه تربويا

ال كمربية متحفية لطفل الروضة, وتوصلت إلى ودور معلمة رياض األطف

ضرورة االهتمام بوضع برامج تربوية تعتمد على أعلى مستويات املعرفة 

 معرفية ترتبط بمستويات الفهم 
ً
لتحقيق أهداف واضحة وتشمل )أهدافا

 مهارية ترتبط بمستويات االسترجاع واإلنتاج 
ً
والتحليل والتوصيف, وأهدافا

 و 
ً
جدانية ترتبط بمستويات االستجابة واإلحساس والتطبيق, وأهدافا
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والتفضيل والتمييز والحكم(, ووجوب توافر بعض الشروط في معلمة 

رياض األطفال كمربية متحفية كالتزامها بواجبات املتحف, وتعليماته 

وأهدافه التربوية, وإعداد برامج التربية املتحفية إلثارة فضول األطفال 

 لقدرات أطفالهم وانتباههم, وكذلك إعدادهم 
ً
للورش اإلبداعية تبعا

واستعداداتهم, والربط بين الزيارات املتحفية واملنهج املقدم لهم ولحياتهم 

الثقافية واالجتماعية واألسرية, كما يجب تستعين بالوسائل التعليمية 

الحديثة لنقل املعلومات والخبرات املتعلقة باملتحف, وتوفر حجرات 

يقية املجهزة باألدوات والخامات املناسبة ملمارستها لألنشطة الفنية والتطب

بعد زيارة املتحف وتلم باملهارات املعرفية والفنية واليدوية والخبرات التي 

 يمكن إكسابها لألطفال من خالل زيارتهم للمتحف.

[ بهدف التعرف على مفهوم التربية املتحفية ودورها 61] دراسة السيد     

في التربية الجمالية للطفل, وتقديم تصور مقترح لبرنامج التربية املتحفية 

, 30( سنة عددهم )12 –9للطفل, تضمنت العينة أطفال من سن )
ً
( طفال

واستخدم املنهج التجريبي, وتضمنت األدوات برنامج التربية املتحفية 

باحثة(, أكدت النتائج على أن التربية املتحفية تنمي ملكات )إعداد ال

البحث واالكتشاف والتفسير والتوصيف واملقارنة والتحليل والتمييز. 

وأوصت بضرورة االهتمام بالتربية املتحفية من اجل طفولة ناضجة واعية 

 قادرة على النقد والتقييم وإصدار األحكام الجمالية. 

االستفادة من املتاحف كمؤسسة تربوية  [ بهدف62] دراسة دياب     

وتعليمية لخدمة تعليم وتربية النشء, وتعليم الطفل كيفية التعرف على 

الفن املصري القديم وتذوقه عن طريق التجربة واملعايشة, وتصميم 

برنامج لتنمية التذوق الفني من خالل تذوق القيم الفنية والتشكيلية 

ري القديم, تمثلت العينة في أطفال ملختارات من معروضات املتحف املص

الصف األول اإلعدادي في محافظة القاهرة, وشملت األدوات كتيب مبسط 

ونماذج ملالزم أسئلة تشرح املعروضات املختارة في املتحف املصري القديم 

رجل(  –)إعداد الباحث(, نموذج لعروسة فرعونية من الكرتون )امرأة 

د الباحثة(, واعتمد املنهج الوصفي, ومجموعة من املالبس كرداء )إعدا

وأكدت النتائج على أهمية إنشاء أقسام وورش تعليمية في متاحفنا 

واالهتمام بالدور التعليمي التربوي للمتاحف, كما أن الربط بين املناهج 

الدراسية وزيارة املتاحف يساعد على رفع املستوى التعليمي والتثقيفي 

 للطفل.

إلى الكشف عن اثر استخدام املتاحف [ هدفت 63] دراسة سراج    

والبرنامج املعد بالوسائط املتعددة في مادة التاريخ على تنمية التفكير الناقد 

لدى طالب الصف األول الثانوي في مادة التاريخ, استخدم الباحث املنهج 

 92الوصفي التحليلي واملنهج التجريبي, واشتملت العينة على )
ً
( طالبا

وي بإحدى مدارس إدارة شبين الكوم التعليمية التابعة بالصف األول الثان

ملحافظة املنوفية, واشتملت األدوات على اختبار التفكير الناقد )إعداد 

إبراهيم وجيه محمود(, وخطة مقترحة الستخدام املتاحف وبرامج 

الوسائط املتعددة باستخدام الكمبيوتر, وتوصلت النتائج إلى فاعلية 

برنامج املعد بالوسائط املتعددة في مادة التاريخ على استخدام املتاحف وال

تنمية التفكير الناقد لدى طالب الصف األول الثانوي, وأوصت بضرورة 

استخدام املتاحف والوسائط في العملية التعليمية وتهيئة املواقف 

املناسبة للطالب ليتعلموا عن طريق االستكشاف أثناء زياراتهم لها وإنشاء 

 مصغرة يشترك فيها الطالب واملعلم باستخدام خامات  متاحف ومعارض

 بسيطة متوفرة في بيئتهم.

[ استهدفت قياس اتجاهات طلبة وطالبات الجامعة 64] دراسة فضل    

املتاحف, واختيرت العينة من طالب وطالبات التربية الفنية والتاريخ نحو 

, وأسفرت النتائج عن اتفاق أفراد العينة 100عددهم )
ً
بان ( طالبا

 في تقدم املجتمع, وان العاملين باملتاحف يؤدون 
ً
للمتاحف دورا رئيسيا

 بين طالب 
ً
 للمجتمع, كما ال توجد فروق دالة إحصائيا

ً
 مفيدا

ً
عمال

 املجموعتين في اتجاهاتهم نحو املتاحف.

[ هدفت إلى توضيح أهمية الثقافة املتحفية في 65] دراسة عبد العال     

إدراكه لذاته وملجتمعه وذلك الن تاريخنا  تكوين شخصية الطفل من حيث

حافل بالحضارات املختلفة والتي أثمرت ثقافات متعددة متنوعة ثرية ال 

مثيل لها في العالم كله وإبراز دور الثقافة املتحفية في تنمية جماليات 

 –ووجدانيات وانتماءات األطفال وتناولت املتاحف املصرية )املصري 

املركبات(, واستخدمت  -الجوهرة –البريد –اعيالزر  –القبطي –اإلسالمي

املنهج الوصفي, وخلصت النتائج إلى أن انسب املتاحف لألطفال هو 

متحف الطفل حيث يعتبر نموذج ملتحف في مستوى إدراك الطفل ومالئمة 

موضوعات معروضاته املرتبطة بمصر الطبيعية والبيئات املائية والنباتية 

العلوم واملوسيقى والتاريخ والحضارة, كما انه والحيوانية وكذلك الفنون و 

بالرغم من أهمية املتاحف في تكوين شخصية األطفال إال أن معظم 

املتاحف املصرية يعتمد على املرشدين السياحيين ممن لديهم خلفية 

علمية وثقافية بالتاريخ مثل املتحف املصري وال تناسب الطفل, وأوصت 

متحف الطفل وتخفيض رسوم دخوله  بضرورة اصطحاب األطفال لزيارة

لتشجيع اسر األطفال املصرية على زيارته مع أطفالهم واالستمتاع بما 

 يحتويه من ثقافات.

هدفت إلى عرض تطور الخطوات الواجب  [66] دراسة عبد العزيز     

 وقسم الباحث مراحل اإلعداد 
ً
 خاصا

ً
إتباعها إلعداد أمين املتحف إعدادا

اد التعليمي: ويقصد به أن يكون أمين املتحف إلى ثالث مراحل: اإلعد

حاصل على مؤهل في الفنون أو اآلثار, اإلعداد أالبتكاري: ويقصد به أن 

يمتلك القدرة على التوجيه أالبتكاري واألداء التوجيهي بأساليب متعددة, 

اإلعداد التربوي: ويعتمد على مشروعات تدريبية تربوية ألمين املتحف 

لى طرق التعامل مع اآلخرين, وبالختام أوضح الباحث تضمن له التعرف ع

أهمية الدور الذي يلعبه أمين املتحف كقائد للعمليات التربوية التعليمية 

 للمدرسة والجامعة بل تتفوق 
ً
 موازيا

ً
حيث تكون التربية املتحفية خطا

 عليهما بان تعلم تعليم محسوس. 

دور التربية املتحفية الهدف هو محاولة الوقوف على  [67دراسة غراب ]     

في تنمية اإلبداع الجمالي لطفل القرية املصرية وذلك باستخدام تقنيات 

االتصال وبخاصة مخرجات شبكة االنترنت, والوقوف على مدى قدرة طفل 

القرية من تحقيق بنايات جديدة إلبداعات جمالية باستخدام الرموز 

وجمالية, واشتملت  واألشكال املتحفية وما يتصل بذلك على قيم تربوية

( مركز 19( طفل من محافظة املنصورة, واختيار )207العينة على )

للكمبيوتر إلجراء التجربة على األطفال املترددين عليها تتراوح أعمارهم بين 

( سنة للتعرف على إمكاناتهم في إدراك العالقات والرموز 16 -7( و)7 –5)

ى استخدام أجهزة الكمبيوتر واألشكال واستعداداتهم للتعلم وتدريبهم عل

وإجراء بيانات مبسطة لهم عن بعض املفردات والرموز املرتبطة بالقرية 

واملتاحف كمدخل لتنمية اإلبداع عن طريق اللعب, واشتملت األدوات على 
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)رموز وأشكال املتاحف القومية والعلمية املتاحة على شبكة االنترنت, 

ومقياس التقدم اإلبداعي للطفل, والرموز واألشكال املصرية القديمة(, 

وبرنامج التفاعل اإلبداعي للطفل, وأشارت النتائج إلى أن الكفاءة تزداد 

 لطبيعة النمو العقلية حيث حققت مجموعة األطفال ممن تتراوح 
ً
تبعا

( 7 –5( سنة ايجابية أكثر من أطفال الروضة )16 –7أعمارهم بين )

حفية للطفل واستثمار رموز الثقافة سنوات, وأوصت باالهتمام بالتربية املت

والحفاظ عليها وإنشاء املتاحف واالهتمام بثقافة طفل القرية وإدراك 

البعد املعرفي الحقيقي خلف الرموز واألشكال التي يتناولها الطفل من 

 خالل محتويات التربية املتحفية. 

[ واستهدفت تحديد أهمية املتاحف ودورها في 68] دراسة عمران     

التربية الفنية الثقافية والرؤية البصرية للطفل املصري,  تشكيل

واستخدمت املنهج الوصفي, وأشارت النتائج إلى أن املتاحف مصدر من 

مصادر املعرفة للتربية الفنية ومجاالتها, وتزيد من شرح املعروضات وتربط 

بينها, كما تمد الطفل باملفاهيم واملعلومات والقيم واملهارات الفنية 

راثية والطبيعية والبيئية والخبرات املتكاملة, كما تؤكد على أهميتها في والت

تعلم األطفال بوضع الحلول واألفكار املرتبطة بالصور الذهنية واألحاسيس 

الخاصة بهم في محاولة ملواجهة املشكالت, والتعريف بالتراث الثقافي, 

حيط به من بيئات وبنائه, وتراكمه, والقدرة على التأثر بالجمال في كل ما ي

تؤثر في تذوقه وتشكيل سلوكه وشخصيته, وبالتالي تؤثر على تكيفه مع 

مجتمعه, وأوصت بضرورة إنشاء متاحف خاصة بالطفل تتناسب مع نموه 

وميوله واهتماماته وشخصيته وقدراته, وتغيير األساليب واالستراتيجيات 

ل والتعلم املستخدمة باملتاحف, وتحقيق التكامل بين متاحف األطفا

املدرس ي من حيث املوضوعات التي تدرس منفردة ولها صلة باملجتمع, 

وكذلك تخصيص أماكن لعرض منتجات األعمال الخاصة بالطفل داخل 

املتحف تحت إشراف مجموعة من املربين والفنانين ذوي الخبرة بالتوجيه 

 ة. الفني لألطفال, وإقامة متاحف من إنتاج األطفال في الفصل أو املدرس

[ هدفت إلى توضيح الدور التربوي للمتحف وكيفية 69] دراسة الزبدة     

 في العملية التربوية, وتناولت تعريف املتحف 
ً
مشاركة املتحف جديا

والنظرة الحديثة إليه وأهميته في العصر الحالي ووظيفته وأسباب نشأته, 

وكذلك ما يميز املتحف كمؤسسة تعليمية ثقافية تتميز بنوع خاص من 

 ملجموعة من العوامل, وأوضحت عالقة املتحف 
ً
البرامج التي تصمم وفقا

باملدرسة والخدمات التعليمية, وانتهت بذكر الفرق بين املتحف واملؤسسات 

التعليمية األخرى وإسهام املتحف في تطبيق أراء الزوار وتوضيح نوعية 

 املستفيدين من املتحف.

لى متحف الطفل بسلطنة هدفت إلى التعرف ع [70دراسة الجمالي ]     

( ومدى مساهمته في تنمية حب 1990) عمان والذي افتتح في نوفمبر

االكتشاف واملعرفة لدى الصغار وتبسيط مادة العلوم ودفع الصغار ملعرفة 

ما يحيط بهم من اكتشافات واختراعات علمية حدثت نتيجة التطور 

ان ومدى العلمي, أكدت النتائج على أهمية متحف الطفل لسلطنة عم

مساهمته في تنمية حب االكتشاف واملعرفة لدى الصغار وتبسيط مادة 

العلوم ودفع الصغار ملعرفة ما يحيط بهم من اكتشافات واختراعات 

 علمية.

بهدف تنظيم استبيان حول مدى فاعلية الزيارات  [71دراسة درويش ] 

, حيث تعتبر املدرسية للمتاحف األثرية التي تساعد في إثراء املنهج الدراس ي

هذه الزيارات من أهم األنشطة الالمنهجيه التي تهتم بها وزارة التربية 

والتعليم في العاصمة عمان "األردن" ولذا يجب أن تكون لهذه الزيارات دور 

فعال في تحقيق بعض األهداف العملية التربوية, والتي تتلخص في نشر 

اآلثار وأهميتها والوعي بما التوعية األثرية بين املواطنين مثل التعرف على 

ترمز له, وضرورة املحافظة عليها والعناية بها من خالل تثقيف الطالب 

وتعريفهم بأهميتها, أوضحت أن أهم العقبات التي تحول دون فعالية 

الزيارات املدرسية للمتاحف األثرية بعمان هو خلو الزيارات املحلية 

يهدف إلى توعية الطالب للمتاحف األثرية من التخطيط الشامل الذي 

 بأهمية التراث األثري. 

[: هدفت إلى توضيح دور املتحف في إعداد 72دراسة الشبار واملحيسن ] 

برامج لتثقيف الجماهير على اختالف أعمارهم وخاصة األطفال, واعتمدت 

املنهج الوصفي, كما تناولت نبذة عن املتحف وأهدافه, ثم أوضحت أنواع 

تاحف من املؤسسات التعليمية الهامة لخدمة املتاحف وكيف أن امل

املجتمع املحلي, ثم أشارت إلى بعض النقاط الهامة التي يجب مراعاتها عند 

وضع وتصميم برامج خاصة باألطفال, وأوضحت فكرة بعض ورش العمل 

 التعليمية التي نظمت في املتاحف وكيفية التخطيط لها. 

تصميم متحف للطفل عن  هدفت إلى الوصول إلى [73] دراسة حسين    

طريق إتباع الحاجات العقلية والوجدانية والجسدية له وتناولت الوظيفة 

التعليمية واالجتماعية للمتحف وأهمية وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة 

التي تساعد على تنمية وتشكيل ثقافة الطفل في مجتمعه, وتحديد ما 

داف تربوية, وتحديد طريقة يتناسب مع مراحل نمو الطفل املختلفة من أه

توصيل هذه األهداف من خالل خصائص نمو الطفل العقلية واالنفعالية 

واالجتماعية والجسدية, وتضمنت األدوات جداول توضح املقاييس 

( سنة, والتصميم الداخلي 12 –2االنثروبومترية للطفل املصري من سن )

بة امللحقة باملتحف املناسب ملتحف الطفل, وتوصلت النتائج إلى أن املكت

والتي تضم الشرائح الضوئية واألفالم التسجيلية الثقافية تساعد املتحف 

على أداء وظيفته, وكذلك الورش الفنية ملتحف الطفل تنمي القدرات 

االبتكارية والتشكيلية للطفل, وتنتهي بتوصيات منها إنشاء متاحف تربوية 

ملحقة باملتحف, واحترام للطفل ملحقة باملدرسة, وإنشاء مكتبة وورشة 

الصفات واملقاييس الجسمية للطفل عند تصميم متحف الطفل, وان 

يكون أمين املتحف ملم بطبيعة األطفال وأساليب توصيل املعلومات لهم, 

واشتراك األطفال في إدارة املتحف وتنظيمه, والكتابة في اللوحات 

 التوضيحية يجب أن يكون بخط واضح وكبير وبشكل جذاب.

[ هدفت إلى التعرف على دور املتاحف الهام في 74] دراسة ساملان     

تنمية الثقافة الفنية بالنسبة للطفل املصري, والتي أكدت النتائج على 

الدور الهام واألساس ي للمتاحف في تنمية الثقافة الفنية بالنسبة للطفل 

املصري من خالل املنحوتات حيث أنها تساعد على تذوق التراث وتعرفه 

لى أمجاد بالده, كما يتعرف على القيم الجمالية الفنية التي تنمي عنده ع

التذوق الفني والقدرة على االبتكار, كما أنها تقوي عنده االنتماء واالعتزاز 

بأرضه التي نشأ عليها واملحافظة على نثار بلده, وأوصت بإعادة توزيع 

 املعروضات باملتاحف حيث أنها مكدسة.

[: هدفت إلى تقديم تصور عام ملتحف األطفال في 75دراسة الصديق ]     

مصر, وأقسام للتربية املتحفية التي يمكن من خاللها إشباع غرائز 

الفضول والتخيل واملعرفة مع التجربة والتنفيذ واإلبداع دون حواجز أو 
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موانع وذلك من خالل إعداد البرامج املتحفية, واتبعت املنهج الوصفي, 

وجود عالقة وثيقة بين املدرسة واملتحف فعن طريق وتوصلت النتائج إلى 

األنشطة التعليمية التي يمارسها األطفال في املتحف تختفي الضغوط 

ويشعر الطفل بنفسه وبشخصيته ومن خالل هذه األنشطة تشبع رغبات 

األطفال في الفضول واملعرفة فتنمي بذلك طاقات النشء الفنية والثقافية 

 يخاطب كل حواس الطفل. ويرتقي تفكيره, فاملتحف

[: هدفت إلى وضع معايير محكمة من قبل املتخصصين 76دراسة علي ]     

( 34تتعلق باستخدام املتحف في تدريس التاريخ, واشتملت العينة على )

 من املتخصصين في تدريس التاريخ وما يتصل به كاملناهج وعلم 
ً
فردا

دمت املنهج الوصفي, النفس واآلثار واملتاحف والوسائل التعليمية, واستخ

وتضمنت األدوات استبانه األساليب التي ينبغي إتباعها في املتحف لتدريس 

التاريخ )إعداد الباحثة(, وأشارت النتائج إلى ضرورة التأكيد على مجموعة 

من األهداف التي يرمي املتحف التربوي لتحقيقها من أهمها تنمية قدرة 

الحظة واالكتشاف وتفحص الطالب على تعلم التاريخ من خالل امل

املعروضات, واملقارنة بين القديم والحديث, كما أن استخدام األفالم 

وأشرطة الفيديو والتسجيالت الصوتية من أهم أساليب العرض 

ملعروضات املتحف وينبغي تزويد الطالب باملعلومات قبل زيارتهم للمتحف 

نشطة وإعداد ارستهم لألومتابعة املدرس لنتائج الزيارة من خالل مم

 التقارير.

[ هدفت إلى تطوير لغة املتحف الوطني لآلثار أو التراث 77] دراسة على     

لتتسم بالبساطة والسهولة والجاذبية والشعبية مثل لغة املسرح والسينما 

واملكتبة لتصل املعلومات إلى الزوار بشكل محبب ومفهوم ولجميع 

عمرية املختلفة وخاصة املستويات الثقافية والفكرية وفي املراحل ال

األطفال, وقام الباحث بدراسة املوضوع من الناحية األكاديمية والعملية 

 الستخالص ايجابيات في العرض يمكن إعادة  12بزيارة 
ً
 عامليا

ً
متحفا

صياغتها وتقديمها لتساهم في تطوير لغة املتحف لتوصيل املعلومات إلى 

تحف يستطيع أن ينشر املواطنين بشكل فعال, وأكدت نتائجها أن امل

املعلومات الهامة عن التاريخ واآلثار باستخدام لغة بسيطة وسهلة وشعبية 

تعتبر وسائل تشكيل سياسة أو خطة ترمي إلى زيادة التنمية الثقافية في 

عمل  –املتحف تتلخص في النقاط التالية )الخلفية الفكرية للمقتنيات

دقة املعلومات والحياد في  –وحدة املوضوع –عرض تاريخي مقنع باآلثار

قوة  –أهمية عرض شكل التاريخ إلنتاج فن شعبي أصيل –وضع املعلومات

العناصر الترفيهية(, وأوصت أن  -العرض الحي –التربية في املتحف –التأثير

يفسح رجال اآلثار ملجموعة من العلماء واملفكرين ورجال التاريخ 

ت وأفكار أخرى بجوار الطريقة واملهندسين والفنانين واألدباء لوضع سياسا

 التقليدية في عرض اآلثار.

[ هدفت إلى التعرف على تأثير املتاحف على 78] دراسة أبو عمه     

تحصيل واتجاهات التالميذ نحو دراسة املواد االجتماعية في الصف 

 بالصف 80السادس من التعليم األساس ي, تضمنت العينة )
ً
( تلميذا

األدوات تصميم اختبار تحصيلي ملنهج املواد السادس االبتدائي, شملت 

 -االجتماعية )إعداد الباحثة(, وبرنامج زيارات إلى املتاحف )قصر الجوهرة

املتحف الحربي( )إعداد الباحثة(, وتوصلت إلى  -مسجد محمد على -القلعة

تفوق تالميذ املجموعة التجريبية باالختبار التحصيلي باملقارنة بتالميذ 

 ابطة, ووجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح املجموعة املجموعة الض

 التجريبية التي درس لها باستخدام مدخل املتاحف في اختبار قياس الوعي.

[ هدفت إلى وضع أهداف للمتحف التربوي , 79] دراسة زهدي 

واستخدمت املنهج الوصفي, وتوصلت النتائج إلى أن زيارات املتاحف تحقق 

تربوية فهي تسهم في إثارة الهمم للعمل في سبيل العديد من األهداف ال

تحقيق االستمرار الحضاري واإلبداع اإلنساني, كما تسهم املتاحف في 

غرس الشعور باالعتزاز واالنتماء القومي وتأكيد فضيلة الوفاء لآلخرين 

 وتخليد كل من قدم خدمات لإلنسانية. 

حقيق شعار هدفت إلى تطوير متاحف العلوم لت [80دراسة حمدي ]    

التعليم باملشاركة وهو شعار جديد في ذلك الوقت إلحداث تطوير ادخل 

على املتاحف العلمية ليفتح الطريق أمام الزائر ليشارك في تصميم 

التجارب العلمية التي يقدمها املتاحف في معروضاته التعليمية الحية 

املتحركة, وقد طبق في متحف العلوم بأكاديمية البحث العلمي 

لتكنولوجيا في معرض الزائر واملستكشف, وتوصلت إلى وضع تصور وا

لنوعية املعروضات باملتحف التي تتناسب مع كل مرحلة سنية للطفل 

( سنة, وخلصت التوصيات إلى االهتمام 12 – 6( سنوات, ومن )6 –3من)

باملتحف العلمي والنظر إليه على انه عضو أساس ي في تثقيف الطفل وانه 

 ن أن تنطلق منها شرارة الثورة التعليمية كلها.ارض خصبة يمك

هدفت إلى تعريف املتحف والجوانب  [81] دراسة الخضراوي      

التطبيقية والتربوية التي البد أن تكون باملتحف وعرض لتصور ملتحف 

الطفل لتنمية الناحية التذوقية والنقدية واإلبداعية لديه وعرض أنشطة 

عالم بهدف التعرف على إمكانية اإلفادة الثقافة املتحفية في بعض دول ال

منها, وتوصلت إلى أن العبء األكبر لتنمية التذوق الفني لدى الطبقة 

املتعلمة والتي تبدأ من تلميذ املرحلة األولى حتى الجامعة تقع على املدرس 

نفسه, كما أن ربط املتحف باملؤسسات التعليمية ال يكون إال من خالل 

 حور املوجه لهذه القاعدة العريضة. هيئات التدريس فهي امل

 ثانيا الدراسات األجنبية:

[: هدفت إلى تحديد اآلثار املترتبة على Abaci & Usbas82 [دراسة      

 
ً
برنامج "االستفادة من املتاحف لتعليم ما قبل املدرسة" التي أجريت وفقا

ل للمكاسب امليدانية واالجتماعية والعاطفية واملعرفية التي حددت من قب

برنامج التعليم في وزارة التربية والتعليم , واستخدمت املنهج التجريبي, 

( سنوات, وتوصلت 6وطبقت على أطفال املستوى الثاني بالروضة سن )

النتائج إلى أن املجموعة التجريبية كانت أكثر استفادة من املتاحف 

 كمؤسسة تعليمية أكثر من املجموعة الضابطة. 

تهدفت تحديد فاعلية الزيارات املتحفية بما [ اسEakle ]83 دراسة     

تتضمنه من استخدام نصوص املتحف بمعناها الواسع الذي يشمل 

القراءة واستخدام الصور والنصوص املطبوعة واملساقات على تنمية 

مهارات التفكير النقدي, واشتملت العينة طالب املرحلة الثانوية, وتضمنت 

ى الشبكة العاملية وأسئلة موجهة األدوات مواقع افتراضية متحفية عل

عرَّف بشكل عام كي 
ُ
إلثارة تفكير نقدي باستخدام نصوص متحفية وهي ت

تشمل القراءة واستخدام الصور والنصوص املطبوعة, وأشارت النتائج إلى 

فاعلية الزيارات امليدانية للمتحف في تنمية التفكير النقدي, ومهارة 

وكيفية التعامل معها وزيادة وعيهم استخدام النصوص املوجودة باملتحف 

 بأهمية املتاحف. 

 ر التكنولوجيا الحديثة ــث تأثيـــت بحـــهدفـــ[: استVavoula84 [ ةـــــدراس      
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املستخدمة باملدارس أثناء الزيارات امليدانية املدرسية للمتاحف على تنمية 

التفكير لدى طالب املرحلة الثانوية, وتم السماح للعينة باستخدام 

املحمولة أثناء الزيارات امليدانية للمتاحف باستخدام الهواتف الهواتف 

املحمولة في جمع املعلومات وإرسالها إلى مواقع محددة على شبكة االنترنت 

تسمح بتناول األفكار ومناقشة هذه املعلومات, وأظهرت النتائج أن 

 في تنمية التفكير لدى الطالب كما مك
ً
 فاعال

ً
نتهم للتكنولوجيا الحديثة دورا

 من جمع معلومات عن املتاحف املختلفة.

[ استهدفت قياس اثر الرسوم املتحركة باستخدام Tarng [85 دراسة      

الكمبيوتر وتكنولوجيا الواقع االفتراض ي لتطوير املتحف البحري على 

دافعية الطالب للتعلم, ولتحقيق ذلك تم توفير بيئات بصرية تفاعلية 

األول: رؤية األسماك في املياه العذبة بما  لثالث مجاالت للعرض في املتحف:

فيها من جداول أنهار وسدود, والثاني: البيئة البحرية في املحيط, والثالث: 

رؤية اسماك التونة والشعاب املرجانية, وإبداء أرائهم من خالل شبكات 

لألغراض التعليمية, وتوصلت النتائج إلى أن املتحف االفتراض ي البحري 

 لتالميذ ويزيد من دافعيتهم للتعلم.يثير اهتمام ا

[: استهدفت بيان اثر برنامج تدريبي يتضمن Gruenewald86 [ دراسة      

التعليم القائم على املكان والتاريخ االجتماعي على التنمية املهنية للمعلمين 

( معلم تاريخ 20تخصص تاريخ ودراسات اجتماعية, وتضمنت العينة )

( 3بمدارس جنوب وغرب واشنطن, واشتملت األدوات برنامج تدريبي ملدة )

سنوات يتضمن أنشطة توثيق الصالت مع البيئة املحلية بما تشمل من 

متاحف وزيارات األماكن التاريخية املهمة, وأشارت النتائج إلى فاعلية 

ئهم في البرنامج في زيادة التنمية املهنية للمعلمين, كما انعكس ذلك على أدا

 التاريخ الشفهي. 

[ هدفت إلى تعليم األطفال في سياق مادي Henderson87 [ دراسة      

واجتماعي وتفاعلي وذلك من خالل مشاركتهم في لعبة ترتكز على معيار 

باملتحف, وتوصلت النتائج إلى أن تعلم األطفال في املتاحف يتم من خالل 

 لعب األطفال.تفاعل األطفال مع أقرانهم وتقديم اإلمكانيات ل

[ استهدفت تقييم تجربة التعليم القائم على املكان Olsen88 [دراسة  

باستخدام تقنيات حديثة, والتحقق من مدى التكيف بسهولة مع البرامج 

التي تقدمها املتاحف, وقارنت بين برامج ثالث متاحف تقدم برامجها 

ألسيوي في بالتعاون مع املدارس وهي متحف برات, وأالسكا, وين غلوك ا

سياتل, وتوصلت النتائج إلى وجود تحسن في جذب واشتراك الطالب في 

برامج املتاحف التعليمية وان هذه املتاحف لديها القدرة على الوفاء 

 بدورها التربوي. 

هدفت إلى تحديد املفضالت الجمالية لدى   Danko [89]دراسة     

تحفي توليتو ( سنوات في م6 –3األطفال الذين تتراوح أعمارهم من )

 وطفلة من داخل املتحف, 50للفنون واوهايو, بلغت العينة )
ً
( طفال

وتوصلت النتائج إلى أن األطفال الصغار أحبوا الفن وقد شملت تلك 

املواصفات الجمالية الخاصة التي جذبت اهتمام األطفال القطع ذات 

ن األسطح الالمعة والذهبية الفضية, كما أنهم اختاروا مشاهدة قطع م

األثاث مثل املقاعد والخزائن وبضائع العشاء وليست فقط اللوحات 

 الفنية.

[ هدفت إلى قياس فاعلية الدور الذي تقوم به Brooks90 [ دراسة     

الزيارات املتحفية في تعليم التالميذ, وتم تحديد األهداف التي يسعى معلمو 

استخدام  التاريخ لتحقيقها من خالل الزيارات املتحفية, وتحديد كيفية

املتحف كأداة تعليمية تخدم املنهج الدراس ي, وقسمت العينة إلى تسع 

( ضابطة يتم التدريس لهم بالطريقة النمطية للمتحف, 6مجموعات: )

وثالث مجموعات تجريبية يتم التدريس لهم باستخدام املتحف كأداة 

تعليمية, وأسفرت النتائج عن أن دراسة املنهج عن طريق الرؤية تساعد 

على تحرر الطالب وتطلق خيالهم, والتأكيد على تنمية وتطوير مهارات 

 الطالب كمؤرخ, وان فهم املاض ي هو أفضل وسيلة لفخم الحاضر.

[ هدفت إلى التعرف على دور اللعب في املتاحف لتعليم  Hill [91دراسة     

مادة العلوم, واتبعت املنهج الوصفي, وضمت األدوات تسجيالت فيديو 

طفال ونبائهم في املتحف ومقابالت واستبيانات, وشملت العينة لزيارات األ 

 وطفلة وعائالتهم من زوار املتحف, وتوصلت النتائج إلى انه 12)
ً
( طفال

اعتمدت خبرة األطفال ونبائهم باملتحف على تفاعل األطفال وعائالتهم 

خالل القيام باألنشطة املختلفة, وشجعت الخبرة داخل املتحف األطفال 

التفكير بعمق في بعض املعلومات واألفكار والخبرات التي اكتسبوها من على 

  قبل.

[ هدفت إلى تغيير النظرة التقليدية للمتحف وتقديم Lee92 [دراسة       

نظرة عامة للتعليم املتحفي, وتضمنت األسئلة )ما الرؤى التي تعرضها 

لقومية, املتاحف عن التاريخ, والثقافة, واملجتمع, واالقتصاد, وامليول ا

وااليديولوجيات؟ كيف تعرض املتاحف هذه الرؤى؟(, حددت العينة في 

أربعة متاحف عاملية اثنين بالواليات املتحدة األمريكية وهما )متحف األدب 

في نيويورك, ومتحف الهولوكوست التذكاري بواشنطن(, ومتحفين في 

مي(, تيوان هما )متحف كاوهسيونج للفنون الجميلة, ومتحف القصر القو 

وأسفرت النتائج عن أن زوار املتحف يحتاجون رؤية املتاحف كأماكن يتم 

فيها تبادل الحوار بين املعروضات وزوار املتحف, كما أن من املهم ملعلمي 

التاريخ أن يعيدوا تقييم دورهم الحالي وطرق تدريسهم من اجل تقديم بيئة 

 فإن التعلم املتحفي مؤث
ً
ر جدا ويمكن أن يتم تعلم مؤثرة للطالب, وأخيرا

 بنائه على أساس أسلوب اتصال مركز على الطالب والنظريات التعليمية. 

[: هدفت إلى التعرف على دور الثقافة املتحفية في Tortello93 [دراسة  

سياسة التعليم في جاميكا, وكيفية تحفيز التعليم داخل املتاحف لتنمية 

األطفال, وتضمنت األدوات مهارة االبتكار واالعتماد على الذات لدى 

استمارة تحليل مضمون خاصة بالسياسات التعليمية, وبطاقات مالحظة 

لزيارات األطفال للمتاحف, ومقابالت مع املسئولين عن برامج األطفال 

داخل املتحف, ومعلمي األطفال, وموظفي املتحف وأعضاء مجلس إدارة 

تاحف في جاميكا وبعض املتحف وصانعي القرار, وأشارت النتائج إلى أن امل

الدول النامية يمكنها أن تعطي فرص فريدة في مجال تطوير التعليم وتحفيز 

التفكير النقدي واالبتكاري وتقدير الذات وتقدير اآلخرين لدى األطفال في 

حالة فهم املسئولين عن التعليم ووضعه في طوره التطبيقي, كما أن 

لحياة لكنها مهمة لألطفال املتاحف ليست أماكن قديمة غير نابضة با

 املتشوقين الكتساب املعلومات من خاللها.

[: هدفت إلى الكشف عما يتعلمه الطفل عن Tunnicliffe94 [ دراسة       

الحيوانات من خالل زياراته ملتاحف التاريخ الطبيعي وتحديد نماذج 

املعروضات التي لها تأثير وفعالية في تعلمهم, واستخدمت املنهج الوصفي 

قامت بتسجيل أحاديث األطفال أثناء تواجدهم بمتحف التاريخ  حيث

الطبيعي أمام املعروضات, كما قامت بتحليل محتوى أحاديثهم وتعليقاتهم 
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عن حركة الحيوانات وسلوكها وشكل بيئة املعروضات, وتضمنت األدوات 

شريط تسجيل ونماذج ملعروضات نلية من الحيوانات باملتاحف, ونماذج 

حنطة باملتحف, ونماذج حية للحيوانات بحديقة الحيوان, لحيوانات م

وأشارت النتائج إلى أن النماذج اآللية ملعروضات الحيوان باملتحف من 

 على تعليقات وأحاديث األطفال, وانسب أشكال 
ً
أكثر النماذج فاعلية وتأثيرا

البيئات ملعروضات الحيوانات باملتاحف التي تتميز بالواقعية من حيث 

 م وتصوير املشاهد. التصمي

[: هدفت إلى عرض كيفية تعلم وبناء املهارات من Greene95 [دراسة      

حجرات النشاط والتعلم الدائم في الحياة من خالل مرشد للتعلم 

( سنة, 12 –4باملتاحف ألولياء أمور األطفال ممن تتراوح أعمارهم من )

 لجعل الزيارات العائلية بيئة تعليمية ثر 
ً
ية تجمع بين األبناء واقترحت طرقا

والوالدين, والربط بين األشياء التي يشاهدونها من خالل املعروضات 

واملعارف التي سبق تعلمها من املدرسة واملنزل, واشتمل املرشد على 

املقدمة, التمهيد, املتاحف الوفيرة, زيارة املتحف, تكامل التعلم بين 

ن في زيارات املتاحف مع املدرسة واألسرة, وأوص ى بضرورة اشتراك الوالدي

أطفالهم وتطبيق األنشطة املتضمنة باملرشد حتى تحقق الزيارات فاعليتها 

 التعليمية واالجتماعية.

[ هدفت إلى الكشف عن مدى تحقق ثالثة أهداف Griffin96 [ دراسة     

والتدريبات  -ومهارات البحث العلمي -رئيسة )استخدام العمليات العلمية

لم العلوم بطرق جديدة لتالميذ كل من املدارس اليومية( لتسهيل تع

االبتدائية والثانوية باستراليا من خالل الزيارات املتحفية, واستخدمت 

املنهج التجريبي, وتضمنت األدوات اختبار تحصيلي للتالميذ بعد زيارتهم 

ملتحف التاريخ الطبيعي للتعرف على الحيوانات وطرق معيشتها, وأشارت 

فال استخدموا املهارات العلمية والبحث العلمي في زياراتهم النتائج أن األط

ملتحف التاريخ الطبيعي من خالل مالحظاتهم للمعروضات وجمع املعلومات 

عن أشكال وأنواع وألوان الحيوانات به, والتحقق من فروضهم, والوصول 

إلى استنتاجات وتعميمات عامة لصفات وخصائص بعض الحيوانات 

ة والتدريبات اليومية, وأوصت باستخدام طرق تعليمية بممارستهم األنشط

جديدة في تعليم األطفال إلثارة دوافعهم واستخدامهم لعمليات العلم 

ومهارات البحث العلمي والتدريبات الحسية في اكتسابهم للمعلومات 

وأهمية متاحف التاريخ الطبيعي في تعلم األطفال املفاهيم العلمية عن 

 هم في البيئة. الكائنات املحيطة ب

[: هدفت إلى تقييم تأثير أنشطة منهج العلوم اإلضافي Paris97 [دراسة      

( من 184على اهتمامات وتعلم التالميذ للبيولوجي, واشتملت العينة على )

تالميذ الصف الثالث حتى الخامس باملرحلة االبتدائية ممن اشتركوا 

عمل املدرسة االبتدائية باألنشطة الحسية في برنامج العلوم البيولوجية بم

( أسابيع وقد ركز الباحثون على وحدات منفصلة بكل أسبوع, 6ملدة )

وكانت موضوعاتها األحجار وكساء الحيوانات وتدعيمها بحقيبة مبتكرة 

للمصنوعات الجلدية وأوراق عمل ذات نهاية مفتوحة ومرشد يشرح أدوات 

ى التعلم والتعرف وتجارب املعمل وأخصائي اجتماعي يساعد األطفال عل

على اتجاه التالميذ, واستخدامهم لعملية حل املشكالت, وأشارت النتائج 

إلى حدوث زيادة ملحوظة في اهتمام التالميذ بالعلوم وتحسن مهارات حل 

املشكالت لكل األعمار, كما كونت البنات اتجاهات ايجابية نحو العلوم 

ت, وبدراسة حالة وحصلت على درجات أعلى من البنين في حل املشكال 

 أخفقوا تبين أن معظم التالميذ كان لديهم دوافع قوية 18عدد )
ً
( تلميذا

الستخدام مجموعات األقران ومصادر حجرة الدراسية البتكار مشروعاتهم 

 الفردية املعروضة باسم )أسرة البيولوجي الليلية(.

 راتهم [ هدفت إلى التعرف على كيفية بناء األطفال لخبSiach98 [ دراسة     

وطرق التعلم أللمس ي باملتحف االستكشافي, وأشكال التعاون بين املدرسة 

واملتحف والتعرف على استجابات األطفال التي تبين اشتراكهم بالخبرات 

املتحفية واألنشطة التي تزيد من تعلمهم وطرقها, وتمت مالحظة أطفال 

بأنشطة ( عند اشتراكهم Staten Islandاملرحلة االبتدائية بمتحف )

املتحف, وأشارت النتائج إلى ضرورة تشجيع األطفال على اكتساب خبراتهم 

املعرفية من خالل ممارستهم األلعاب واألنشطة الحرة التي تسهل لهم 

عملية التعلم, وتوعيتهم وإرشادهم لقواعد األلعاب واألنشطة, وأهمية 

غار املتاحف االستكشافية في تعلم األطفال, كما فضل األطفال الص

 ففضلوا األلعاب 
ً
ممارسة األلعاب ذات النهايات املفتوحة أما األكبر سنا

واألنشطة ذات القواعد, وأفضل طرق تعلم لألطفال هي استخدامهم 

 للحواس في ممارسة األنشطة. 

[: هدفت إلى توضيح مدى اهتمام املدرسين Karwatka99 [دراسة      

البريطانيين بزيارة املتاحف التقنية وماذا تتضمن هذه الزيارات حيث أن 

املنهج الدراس ي القومي الجديد يقتض ي تعليم التكنولوجيا بدء من الصف 

األول, وقد شجع مدرس ي املرحلتين االبتدائية والثانوية على تعريف طلبتهم 

بريطانيا العظمى عن طريق زيارة املتاحف التقنية, بالتاريخ التقني ل

( طالب 50–10ويتضمن ترتيب رحالت املتاحف أن يكون عدد الطلبة من )

يصلون إلى املتحف في حجرة تعرف بمنطقة املراحل يستخدمها املدرسون 

 على 
ً
 قبل الدخول إلى املتحف ويستطيع الطلبة اعتمادا

ً
للتوجيه أوال

والتوجيه الذي تقدم لهم من قبل املدرسين أن يقوموا املتاحف التي زاروها 

بلعب دور الورشة امليكانيكية في القرن التاسع عشر بالتظاهر بتشغيل 

املعدات املسيرة بالسير, ومقارنة وسائل النقل في القرن التاسع عشر 

بوسائل النقل املستخدمة في الوقت الحالي, وعمل منطاد صغير ومراقبة 

ي يستطيع أن يحمله, وصنع ش يء فخاري باستخدام مستوى الثقل الذ

 أساليب قديمة. 

[: هدفت إلى اختبار تصميم متحف يساعد زواره على Falk100 [ دراسة     

تكوين فهم موضوعي ملعروضات علمية داخل املتحف والشروط العامة في 

تصميم املتحف, هي انه يقوم على املعروضات والنماذج وتوفيرها بحجم 

ير معنونة أو موضح ماهيتها أو صفاتها وأماكن تواجدها, مناسب لكن غ

وهي املعلومات التي يحتاجها الزائر لإلملام بهذه املعروضات, ويؤكد على 

أهمية وضع بطاقات لكل قطعة معروضة تساعد على فهم القطع 

 واكتساب الطفل املعلومات التي يسعى إليها.

ستراتيجيات التي [: هدفت إلى الكشف عن اال Griffin101 [ دراسة    

استخدمتها املعلمات قبل وأثناء وبعد زيارة مكانين بسيدني واستراليا 

إلعطاء الفرصة لألطفال لتعلم العلوم من خالل املؤسسات غير الرسمية, 

( مجموعة مدرسية من امللتحقين بالصف 12واشتملت العينة على )

واستخدم املنهج  ( معلمة,29الخامس حتى العاشر في املرحلة االبتدائية و)

الوصفي في جمع البيانات من خالل املالحظة واملقابلة قبل وأثناء وبعد 

الزيارة من أسبوعين إلى ثالث, وأشارت النتائج إلى استخدام املعلمات 

للمهام التقليدية في تعلم التدريبات وأنهن ال يقمن بربط املوضوعات 
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 من التطابق
ً
بين التدريبات املالحظة  املدرسية باملتحف, كما أظهرت قليال

والدراسات األدبية التي تفترض وجود تأثير على تنظيم وتخطيط النزهات 

املدرسية, وقدم إطار عام على تخطيط التعليم بالنزهات املدرسية كمرشد 

للمعلمات يعتمد على التوافق بين املعارف لتعلم الطبيعة من خالل 

مجموعات العائالت أو األسر سلوكيات األطفال أمام املعروضات, واشتراك 

باملتاحف والدروس وبين النظريات البنائية للتعلم وتقديمها باستخدام 

 االستراتيجيات التعليمية املناسبة. 

[: هدفت إلى تحديد األطفال ووالديهم من زائري Farrell102 [ودراسة       

مركز اورالند للعلوم ومدى تعلمهم من تلك الزيارات وما هي العوامل 

ساعدة في التعلم واكتساب املعلومات العلمية من خالل التجهيزات امل

 ونبائهم وتم عمل 196املتحفية املوجودة, وشملت العينة )
ً
 زائرا

ً
( طفال

مسح شامل للتعرف على مدى تعلمهم من خالل تواجدهم في املتحف, 

وتضمنت األدوات استبيان وبتحليل االستجابات تبين أن من أهداف 

وحب التعرف على محتويات املتحف( وأكد  –ن )أسباب علميةالزيارة هدفا

الجميع أن الزيارة مع الطفل أو بدونه ليس لها عالقة بمدى التعلم, 

وأكدت النتائج على أن املتحف يجب أن يقيم معروضاته ويجددها, ويؤكد 

على البطاقات الخاصة باملعلومات لضمان اكتساب املعرفة العلمية حتى ال 

ب املعلومات من خالل فريق العمل فقط, تشجيع التفاعل مع يكون اكتسا

املعروضات, البد من تقديم املعرفة بصورة تحفز حب االستطالع 

 والتساؤالت حتى أن كان تجهيز املتحف غير مناسب. 

[: هدفت إلى اختيار مواضع تم تحديدها Beaton103 [ودراسة       

ستطيع الطفل من لتصميم مركز تعليمي خارجي ليوفر تجارب فعالة ي

خاللها التعرف على مجاالت الطبيعة واألنظمة التي يصنعها اإلنسان, 

وتتشابه بيئة املركز التعليمي مع بيئة املتحف لألطفال والتي تخدم األطفال 

( سنه, ويقوم املركز بوضع أسس للدراسة داخله تبدأ 12 –3من عمر )

م الطفل, األساس بمقدمة يتبعها شرح نظري مفصل لتنمية أساليب تعلي

األول: كيف يتعلم الطفل في بيئته, األساس الثاني: التعرف على األدوار التي 

تلعبها متاحف األطفال لتسهيل تعليم الطفل البيئي وتركز الدراسة داخل 

املركز على تطبيق املعرفة النظرية في تنمية استراتيجيات للوصول إلى 

ي متحف األطفال بكندا, كما أن تصميم أساس ي للمركز التعليمي الخارجي ف

مركز التعليم الخارجي يقدم عدة معروضات فعالة توضح األنظمة 

الطبيعية التي صنعها اإلنسان املتمثل جزء منها في علم املاء أو دورة املياه 

الطبيعية, إلى جانب وجود رسومات توضح املعروضات املختلفة املتصلة 

 إلى تنمية الطفل وزيادة معرفته. بمركز التعليم التي تهدف من خاللها 

[: هدفت إلى إقامة معرض متحفي قام بإنشائه Diffily104 [ ودراسة     

أطفال الروضة, حيث بدأ املشروع بقراءة املعلمة كتاب كل شخص يحتاج 

 عن 
ً
 على األقدام بحثا

ً
إلى صخر, بعدها خرج األطفال إلى املتنزه سيرا

ل كتب كل طفل عنوان على صخرة خاصة لكل طفل وبعد العودة للفص

بطاقة فهرسة وضعت في مكان بارز في مركز العلوم, وفي اليوم التالي بحث 

األطفال في املناطق املجاورة لهم ووجدوا بعض الصخور الجميلة وبذلك 

ظهرت مجموعة جديدة من الصخور في مركز العلوم حتى وصل عددهم 

اعدتهم املعلمة ( صخرة, وطلب األطفال معرفة نوعية الصخور وس70)

بالكتب اإلرشادية واستدعت لهم عالم طبيعي يشرح لهم جيولوجية 

الصخور والحفريات, وكان لهذه الرحلة أثرها في حفز اهتمام األطفال 

ومشاركتهم فقد جعلتهم يخططون للرحلة من حيث الركوب والذهاب 

موا وإعداد قوائم بما يعرفوه عن الصخور وما يريدون أن يتعلموه, وقد قا

بطرح األسئلة في املتحف ورسم صور ورسوم تخطيطية للصخور املفضلة 

لديهم ومنهم من رسم أساليب عرض الصخور وقرروا بعد عودتهم القيام 

بعمل متحف خاص بهم على أساس ما تعلموه عن الصخور, وقسم 

األطفال إلى لجان منهم من قام برحالت ميدانية لجمع املزيد من الحفريات 

ومنهم من قام بفرز الحفريات والصخور وتنظيمها, ومنهم من  والصخور,

 عمل على افتتاح املتحف ومنهم من عمل على إخراج كتيب للمعروضات.

[: هدفت إلى التوصل للدور الفعال لطبيعة Tunnicliffe105 [ دراسة      

املحاورات والتساؤالت في مجموعتين من الفئات العمرية لألطفال في 

ية وما قبل املدرسة واكتسابهم للمعلومات العلمية من املرحلة االبتدائ

أنواع من املعروضات الحيوانية في ثالث أماكن مختلفة وهي  3خالل زيارة 

هياكل الديناصورات  –حيوانات حديقة الحيوان –)املتحف العلمي

والحيوانات املحنطة(, وخلصت النتائج إلى أهمية دراسة األماكن الثالث 

انات وان األطفال اكتسبوا املعرفة العلمية من خالل للتعرف على الحيو 

زيارة هذه األماكن ومنها استطاعوا أن يتعرفوا على حيوانات املتحف 

العلمي, ثم بدءوا في عمل أنشطة فعالة مع تلك النماذج وأعطوا معلومات 

 صحيحة عنها. 

[: هدفت إلى التعرف على دور متاحف املدن Johnson106 [ دراسة     

تربوية تمثل ضرورة حياتية وثقافية ينبغي األخذ بها, وأسفرت  كمؤسسات

النتائج أن التربية املتحفية ساعدت الطالب والجمهور على تبصيرهم 

بمقومات الثقافة والتعرف على تراثهم. كما عمل املتحف على زيادة 

الدافعية للتفكير واإلبداع وربط املعلومات الثقافية بما تعلمه الطالب في 

 سة. املدر 

[: هدفت إلى الكشف عن تأثير مراكز العلوم Rennie107 [ دراسة     

والتكنولوجيا واملتاحف واألحياء املائية وحدائق الحيوان على عملية 

التعلم, وكيفية استخدام معلومات هذه املتاحف واملراكز لتنمية وتحسين 

تعلم العلوم باملدرسة, واستخدم املنهج الوصفي, وأشارت النتائج إلى أن 

لوم والتكنولوجيا, واملتاحف املائية, واملتاحف, وحدائق الزيارات ملراكز الع

الحيوان تؤثر في تعلم التالميذ للعلوم, ومن العوامل املؤثرة على تلك 

الزيارات نماذج الخبرة املتفاعلة املتضمنة لخلفية الفرد الثقافية, 

واالجتماعية وسياق الزيارات, والنشاط الجسمي بها وضرورة قيام املعلمات 

داد املسبق لهذه الزيارات املثيرة لفضول التالميذ بها قبل وأثناء وبعد باإلع

الزيارة بما يتناسب مع طبيعة املعلومات واملعارف املكتسبة من خالل 

مشاهدتهم للمعروضات, وإثارة التساؤالت وممارسة األنشطة, وترابط 

املنهج املدرس ي بتلك املراكز وما تقدمه من مفاهيم وخبرات, وأوصت 

ضرورة إتاحة الفرص لألطفال ملشاركة أقرانهم في تبادل الخبرات ب

والتجارب العلمية من خالل العروض واملناقشات وامللصقات داخل 

حجرات نشاطهم, وربط املعلمات املناهج املدرسية واألنشطة بمعروضات 

تلك املراكز واملتاحف وتعديل أهداف ومفاهيم الزيارة حتى تتناسب مع 

 درسية. املوضوعات امل

[: هدفت إلى اختبار الحاسة اللمسية في اختيار  Speaker [108دراسة      

الخصائص األساسية ملتاحف األطفال من خالل خصائص مناطق إنشاء 

املتحف ونوعية األطفال ملعرفة نوعية املعروضات التي يضمها املتحف 
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لضمان نجاح نماذج العرض, والبرامج التربوية املصاحبة للمعروضات, 

وخصائص القائمين على العملية التربوية داخل املتحف, ثم صياغة تلك 

( أسئلة بحثية تمثل األدوات وهو استبيان طبق 5الخصائص على شكل )

( متحف من متاحف األطفال اليدوية من متاحف األطفال 259على )

بالواليات املتحدة وتم اإلجابة على االستبيان كالتالي: أن خصائص إنشاء 

تحددت في املناطق الحضرية التي لها إمكانات مادية كافية وان املتحف 

نوعية املعروض وجد أنها تضم علم الحياة الطبيعية )البرية( سواء كانت 

حيوانات أو طيور أو زواحف والنماذج املعروضة تتضمن نماذج عن 

التاريخ البيئة الصحة الفيزياء التكنولوجيا وان البرامج التربوية املصاحبة 

شد األطفال في مرحلة ما قبل املدرسة. و تتضمن فصول وورش عمل تر 

لعمل نماذج تطبيقية للمعروض, وزيارات ميدانية لحدائق الحيوانات, 

اإلنبات(, وخصائص القائمين على العملية  -وتجارب علمية )املغناطيسية

التربوية والهيكل اإلداري أن يكونوا ملمين بخصائص األطفال الزوار في أي 

حلة عمرية واحتياجات تلك املرحلة كل على حدة إلى جانب اكتساب مر 

 املعلومات العلمية الصحيحة إلعطائها للزائرين الصغار.

[: هدفت إلى تحديد شكل ومحتوى املحادثات Tunnicliffe109 [دراسة      

والسلوكيات التي يقوم بها األطفال أثناء زيارتهم ملعروضات الحيوانات 

ى محادثاتهم, وأماكن ومعروضات الحيوانات واألسباب وتأثيرها على محتو 

الجوهرية للزيارة لتحديد ما إذا كانت حدائق الحيوان واملتاحف تتيح 

لألطفال فرص استخدام املعلومات واملعارف التي اكتسبوها أثناء دراسة 

-3العلوم بمدارسهم, واشتملت العينة على أطفال تتراوح أعمارهم بين )

ن لهم من البالغين الذين قاموا بزيارة أنواع من املتاحف ( سنة ومرافقي12

وحدائق الحيوان بالواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة, وأشارت 

النتائج إلى عدم وجود اختالفات بين زائري املتاحف وحدائق الحيوان 

بالرغم من اختالف أماكن الزيارة بالبلدين, بينما ظهرت اختالفات بين 

 –ت املجموعات املدرسية واألسرية ألنواع املعروضات )الحيواناتمحادثا

حيوانات املزرعة(, وبين التالميذ ملختلف األعمار والحفالت املدرسية, ونمو 

إدراك األطفال وفهمهم لعالم الحيوان من خالل املعارف والتعليقات 

ت املصاحبة ملشاهداتهم أثناء الزيارات املتحفية وحدائق الحيوان, وأوص

بتنشيط الزيارات للمتاحف وحدائق الحيوان, وممارسة الزائرين ألنشطة 

وأعمال تعتمد على مالحظاتهم ومعلوماتهم املرتبطة باملعروضات والعلوم 

 وليست مالحظاتهم اليومية. 

[: هدفت إلى تطوير نموذج متحف  Yamasaengsung [110دراسة      

وم والتكنولوجيا, وقد العلوم اإلقليمي في تايالند من اجل تعليم العل

صنفت مكونات النموذج املقترح إلى أربعة مجموعات )الفلسفة واألهداف 

الطرق والتوجيهات(  –البرامج والتصميمات –التنظيم واإلدارة –والغايات

( مادة علمية مطورة, 55ومن هذه املكونات طريقة ليكرت والتي تضمن )

 بمراجعة واشتملت األدوات على استبيان قام به سبعة عش
ً
 48ر خبيرا

( التي كانت 17( من خواص )6خاصية أساسية للنموذج, وتم رفض )

متضمنة في مكونات الجزء األول )التنظيم واإلدارة(, مستندة على توصية 

الخبراء في مادة واحدة وثالث مواد فرعية. وقد أضيفت إلى النموذج املراجع 

 من موظ40واشترك في تقييم االستبيان )
ً
في املتحف, وأجاب ( عضوا

الخبراء واملوظفون أن مكونات النموذج مقبولة بغرض انتشار نموذج 

متحف العلوم في الواليات التايالندية, وقد كان هناك خالفات رئيسية بين 

الخبراء واملوظفين حول الجدوى االقتصادية للمتحف, وأهدافه, واختيار 

 الزوار.  محتوياته املعروضة, والطرق التعليمية واحتياجات

[: هدفت إلى تصميم مشروع علمي بحثي منهجي Wigg [111دراسة      

يناسب طفل ما قبل املدرسة إلكسابه مهارات ومعلومات علمية, فقد تم 

تصميم مشروع علمي بحثي يناسب أطفال مرحلة ما قبل املدرسة وذلك 

إلكسابهم مهارات ومعلومات علمية, وصمم استبيان الستطالع نراء 

 في نمو املفاهيم العلمية لدى الصغار  املعلمين
ً
واآلباء اظهر وجود قصورا

وأنه كلما أتيحت خبرات الكتساب مفهوم الحشرات وأنواعها لم تكن هناك 

خبرات مدعمة من جانب اآلباء ألطفالهم الكتساب هذا املفهوم, ثم وضعت 

خطة لحل تلك املشكلة تضمنت تطوير طريقة تقديم وعرض املفاهيم 

في الفصول واملراكز التعليمية من خالل التخطيط الجيد  العلمية

للموضوع بطريقة علمية, وتوفير مجسمات ونماذج حقيقية للحشرات إلى 

جانب تنظيم رحالت إلى الخالء وزيارات ميدانية للمتاحف العلمية, ثم 

تنظيم معرض علمي داخل حجرة االكتشافات لتدعيم تلك املفاهيم 

 واستجابات بناءة املختلفة, وأوضحت النت
ً
ائج أن األطفال اظهروا حماسا

للنشاطات العلمية, وأن التجارب اليدوية تزيد الخبرة واملعرفة العلمية, 

كما أنهم أصبحوا يساهمون بإرادتهم في األنشطة العلمية ويشرحوها 

لآلخرين, ومما ساهم في نجاح هذا املشروع الخبرات الخارجية التي اكتسبها 

ارة الخالء والزيارات امليدانية للمتاحف العلمية والحقول األطفال من زي

 واملراكز الطبيعية.

[: هدفت إلى تصميم لعبة تستخدم في كل من Matthias 112 [دراسة     

متحف سنيت للفنون وجاليري نوت بيكمانبوالية انديانا, لتشجيع الزائرين 

ات املرسومة على مشاهدة املعروضات, واالنتقال بينها والتركيز على اللوح

املعبرة عن العصور املاضية )القرنين السادس عشر والسابع عشر( لتاريخ 

أوروبا, وصممت اللعبة من عدة أسئلة متعددة االختيارات, وعلى الزائر 

البحث عن اإلجابات الصحيحة التي تعبر عن مظاهر وتفاصيل الحياة 

تماعية, كما اليومية لتلك العصور وتحديد هل تلك املظاهر دينية أم اج

( لوحات, وأشارت 6قدمت لهم رسومات باللونين األبيض واألسود لعدد )

النتائج إلى مناسبة تصميم اللعبة ألطفال الصف الرابع االبتدائي حيث 

تعتمد على مهارات القراءة, كما يمكنهم استخدامها بصورة فردية 

بتدائية ومستقلة, كما أن أطفال الروضة والصفوف األولي من املرحلة اال 

في حاجة إلى مرشد أو شخص بالغ يساعدهم في استخدام اللعبة, وأوصت 

بضرورة استخدام األلعاب وأوراق العمل باملتاحف لتحقيق األهداف 

 املرجوة منها.

[ هدفت إلى تحديد ووضع األسس Schlenk & Shrock 113 [دراسة     

لألطفال في  التعليمية لبناء وتصميم رسائل املعروضات والنماذج املوجهة

املتحف, واختيرت مؤسسة شيكاغو للفنون كمكان للدراسة حيث عرض 

بها النماذج واملعروضات الفنية والثقافية عبر التاريخ, وقدما للزائرين 

 وأفالم فيديو, وأنشطة فنية مرتبطة بمشاهدتهم 
ً
عناصر مجسمة وألعابا

ة والعاملين للمعروضات, وتكونت العينة من القائمين على األعمال الفني

باملتحف والزائرين, واستخدم املنهج الوصفي حيث قام الباحثان بإجراء 

مقابالت مع كل من العاملين والفنيين والزائرين وتحليل أرائهم وتعليقاتهم 

ومالحظاتهم حول املعروضات ومكوناتها, وأشارت النتائج إلى تجاهل 

نسان املرتبطة العاملين باملتحف أسس تنظيم العمليات املعرفية لإل
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بتكوين إدراكه ومعارفه وخاصة لدى األطفال وكذلك مدى التذكر للفرد 

وقصرها بالنسبة لألطفال, ومدى متابعة الفرد للمعروضات واستنتاجاته 

ومعارفه املكتسبة من خاللها, وأوصت بتحسين أنواع النماذج واملعروضات 

, التعليمية املوجهة لألطفال وذلك بحيث تحدد األهداف 
ً
العامة لها مسبقا

واألهداف السلوكية بصورة إجرائية, والتقويم املستمر ملعلومات األطفال 

املكتسبة من خالل مشاهداتهم ومناسبتها لنموهم, ومراعاة قدراتهم 

العقلية عند اختيار النماذج واملعروضات واللوحات الفنية ومدى تحقيق 

 أهدافها. 

ان أهمية الزيارات املتحفية التي [: هدفت إلى بيWickland114 [ دراسة     

تسمح للطالب برؤية الحيوانات من األمريكتين وأفريقيا واسيا والقطب 

الشمالي, حيث قام الطالب بتصميم عشرة أنشطة بشكل تعاوني كل 

نشاط يحقق الهدف الذي سبق للمعلم أن وضعه باالستعانة باملشرف على 

عة من املهارات تنفيذ النشاط املتحفي وكل نشاط يتضمن مجمو 

واملعلومات السابقة وتعليمات قبل وبعد األنشطة املتحفية, وأسفرت 

النتائج عن أن األنشطة املتحفية ساعدت الطالب على التعليم وتقدير 

أهمية املعروض في املتحف, كما ساعدت على تركيز انتباههم وأفكارهم 

 ألنهم يطبقون ما شاهدوه في املتحف. 

[: هدفت إلى التعرف على سلوك األطفال الصغار Warrell115 [دراسة      

ونبائهم داخل متاحف األطفال ملعرفة نوعية املفاهيم العلمية املقدمة 

داخل متاحف األطفال الكتسابهم تلك املفاهيم, وقد وضع برنامج ليطبق 

في متحف األطفال )انديانا بوليس( ويقوم على مجموعة من الخطوات هي: 

سجيل بالفيديو, التسجيل الصوتي للزائر, وذلك التسجيل اليدوي, الت

للتعرف على املالحظات الهامة التي تساعد في دراسة السلوك الطبيعي 

داخل متاحف األطفال لضمان كيفية اكتساب األطفال للمفاهيم العلمية 

 املختلفة. 

[: هدفت إلى معرفة الفروق بين انجذاب Greenfield116 [ ودراسة      

األوالد والبنات ملعروضات املتحف العلمي, وأوضحت النتائج نن انجذاب 

البنات أكثر ملعروضات جسم اإلنسان والحيوان, أما انجذاب األوالد كان 

 ملفاهيم التجارب العلمية )الطفو والغطس(. 

املعروضات [: هدفت للكشف عن فاعلية مرشد Bennett [117 دراسة      

في جذب انتباه الزائرين وتوصيل املعلومات بمتاحف العلوم, وشملت 

العينة متحف فيرجينيا للعلوم بوالية ريتشموند واملركز االستكشافي بنورث 

كارولينا وزائريهما, واستخدم املنهج التجريبي حيث قام بتسجيل سلوك 

سبوع عند تواجد الزائرين ملدة يومين في أثناء األسبوع وعطلة نهاية األ 

املرشد ومصاحبته لهم خالل زيارتهم لكل من املتحف واملركز االستكشافي, 

وبدون تواجده معهم, وأشارت النتائج إلى أن وجود مرشد املعروضات 

باملتحف ومصاحبته للزائرين يزيد من عددهم والوقت املستغرق في الزيارة 

بين أنهم بحاجة إلى خالل أيام األسبوع بكل من املتحف واملركز, كما ت

إتاحة املزيد من الوقت ملشاهدة املعروضات أيام العطالت الرسمية 

واألسبوعية, والى وجود مرشد يصاحبهم أثناء زياراتهم, كما أن التباين في 

العمر الزمني للزائرين في وجود مرشد للمعروضات ال يؤثر على الوقت 

ملتحف واملركز االستكشافي(. املستغرق للزيارة, وال على سلوكهم بكل منها )ا

إال أن الكبار يثيرهم متحف فيرجينيا للعلوم ويستمتعون بموضوعاته, 

 أطول بساحة معروضات املركز االستكشافي, 
ً
بينما يمض ي األطفال وقتا

العتماده على حواسهم في اكتشاف املعروضات, وأوصت بإجراء دراسات 

على عمليات التعلم عن فاعلية املرشدين بمتاحف العلوم وتأثيرهم 

 والطرق املستخدمة فيها. 

[: هدفت إلى دراسة العالقة بين التعليم املتحفي Abigail118 [دراسة      

( سنوات, وكيف يمكن إعداد الطفل 8 -3وخصائص نمو الطفل من سن )

في هذا السن وفقا لخصائص نموه لتجربة متحف الفن, وأوضحت أن 

على ثالثة محاور هي )أن يكون التعليم التعليم بالنسبة ملتحف الفن يعتمد 

 بخصائص نمو الطفل, أن يبدأ الطفل بالتعرف على املتحف قبل 
ً
مرتبطا

(, وإلعداد الطفل ملتحف الفن 
ً
دخوله إليه بفترة طويلة, أن يكون متابعا

قدمت النصائح التالية )خلق بيئة مناسبة وشاملة من اجل الطفل خاصة 

الطفل وتنميتها والتي ترتبط بالشكل باملنزل والفصل, تدريب حواس 

واملضمون والتركيب مثل استخدام تدريبات التعرف واملضاهاة والتصنيف 

والترتيب, وتنمية الحس القصص ي للطفل عن طريق الكتب املصورة 

والرسومات الخاصة بهم ومنحوتاتهم(, وبعد هذا اإلعداد تأتي زيارة املتحف 

املتاحف التي سيزورها الطفل على أن  في الخطوة التالية من خالل اختيار 

تكون املتاحف التي يلمس فيها الطفل األشياء ثالثية األبعاد قبل املتاحف 

التي بها أشياء ثنائية األبعاد, وان تكون فترة الزيارة قصيرة لألطفال الصغار 

( دقيقة وممكن أن تكون أطول مع األطفال األكبر سنا, وان تزيد فترة 20)

تحف مع ازدياد اهتمام الطفل. وعند الزيارة نبدأ بعرض بقائه في امل

أماكن  –الحيوانات –موضوع يكون مألوف ومعروف لدى الطفل )الناس

 معروفة( ثم نتوجه نحو األشياء األقل ألفة. 

[: هدفت إلى اقتراح برنامج مشترك من جامعة انديانا Ault ]119 دراسة     

ل عرض مجموعة خدمات ومتحف الطفل العلمي "انديانا بولس" من خال

علمية لألطفال لزيادة تفاعالتهم مع معروضات املتحف العلمي عندما تم 

اكتشاف معروضات علمية )مفاهيم علمية( خاطئة قد اكتسبها األطفال 

عن طريق الخطأ قبل ذلك فيعمل هذا البرنامج على تقديم مفاهيم علمية 

ل عرض مقننة صحيحة لتصحيح تلك املفاهيم الخاطئة من خال

معروضات املتحف بطريقة مختلفة بالطريقة اللمسية املقرونة بشرح 

علمي مسموع وواضح, وبختام البرنامج قام املتحف بإهداء األطفال 

مجموعة من الشرائط السمعية التي تحتوي على املعلومات الصحية 

 لالستفادة منها فيما بعد. 

ن بين املتاحف [ هدفت إلى قياس فاعلية التعاو Hicks120 [دراسة       

( بعنوان املتاحف في 1983واملدارس, استعرضت التقرير الذي نشر عام )

القرن الجديد واملتضمن ألراء مشرفي األنشطة ومعلمي التاريخ, وأوضح 

مشرفو األنشطة املتحفية أن معلم التاريخ يرى زيارات املتحف على أنها 

النشاط ال يرغب في رحالت ترفيهية ليس لها قيمة تعليمية, كما أن مشرف 

التعاون بين املدرسة واملتحف فال يقدم ملعلم التاريخ أي معلومات, 

وأسفرت النتائج عن ضرورة وجود عالقة بين املشرفين على األنشطة 

املتحفية واملعلمين لتطوير فهمهم لطبيعة التعلم املتحفي, كما أن التعلم 

فكار واملفاهيم في في املتاحف يختلف عن التعلم املدرس ي خاصة وان األ 

 املتاحف يتم صياغتها بشكل مختلف عن الفصل الدراس ي. 

[ هدفت إلى التعرف على اثر التعلم لدى التالميذ Flexer ]121 دراسة       

 عن الفصل املدرس ي التقليدي وذلك عن طريق زيارة 
ً
خارج املدرسة بعيدا

 من الصفين الخ416املتاحف واملعارض, وبلغت العينة )
ً
امس ( تلميذا
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والسادس االبتدائي حيث قسمت إلى مجموعتين ضابطة تدرس داخل 

املدرسة وتجريبية تشاهد املعروضات في املتحف وتم إجراء اختباران 

احدهما شفوي واألخر بصري باملشاهدة, وأسفرت النتائج عن أن 

املجموعة التجريبية أظهرت ايجابية وتقدم في التعليم عن املجموعة 

 الضابطة. 

[: هدفت إلى تقديم خطة واضحة لتجهيز متحف Kenney [122 دراسة     

 من خالل املعروضات )النماذج( والتصميم الداخلي 
ً
خاص للمعاقين بصريا

للمتحف, واإلضاءة, والبرامج املتحفية السمعية التي تقدم مع املعروضات, 

واملرشدين أو املحترفين, ويوضح أن ذلك املتحف يعمل على تقديم خبرات 

 على اكتساب الخبرات واملفاهيم العلمية قيمة ت
ً
ساعد املعاقين بصريا

 املختلفة. 

[ هدفت إلى تقص ي اثر زيارة املتاحف على تحصيل Stronck ]123 دراسة    

( 816( زيارة, وتضمنت العينة )31الطالب واتجاهاتهم, وبلغ عدد الزيارات )

 من طالب الصفوف الخامس والسادس والسابع, حيث قاموا
ً
بزيارات  طالبا

متكررة للمتاحف بعضها مع مرشد املتحف والبعض مع معلم الصف, 

ودلت النتائج على وجود تحسن في تحصيل الطالب الذين قاموا بزيارات 

منظمة إلى املتاحف بواسطة مرشد املتحف وتحسن اتجاهاتهم نحو دراسة 

 التاريخ وذلك مقارنة بالطالب املصاحبين ملعلم الصف. 

[ هدفت إلى توضيح دور املربي املتحفي, وتحديد Rhodes124 [دراسة      

مسئولياته في تنظيم البرامج التربوية واإلشراف على إدارتها وتنفيذها, وفي 

تهيئة بيئة املتحف لتناسب جميع األغراض وتقديم املعروضات املتحفية 

للزوار بطريقة جذابة, وتقديم شرح وتفسير يتناسب مع فئات الزوار 

أسفرت النتائج عن تحديد صفات املربي املتحفي وعقد مقارنة املتنوعة, و 

بين ادوار املعلم املتعددة في املدارس وبين األدوار املنوط من املربي املتحفي 

 أوجه التشابه واالختالف بينهما في مجال التربية 
ً
القيام بها موضحا

 املتحفية.

والنمو الحادث [: بهدف التعرف على مدى التطور Fuller125 [دراسة      

ملتاحف العلوم ودورها في تعليم األطفال في الواليات املتحدة األمريكية من 

خالل البرامج املقدمة إليهم, وتحديد ميولهم واتجاهاتهم املكتسبة من 

الخدمات املقدمة بتلك املتاحف )متاحف العلوم( للجماعات ومدارس 

يع لبرامج املتاحف بعد األطفال, وأشارت النتائج إلى حدوث تطور كبير وسر 

 56الحرب العاملية الثانية وزيادة عددها حيث تضمنت )
ً
 جديدا

ً
( موقعا

للعلوم, كما ازدادت البرامج التعليمية املقدمة خارج نطاق املدرسة 

للحفاظ على األشياء املحيطة خالل السنوات العشر األخيرة, وأوصت 

لتتبعية لها, للتعرف على باالهتمام بتقويم البرامج املتحفية والدراسات ا

يق العالقة بين املدرسة مدى فعالية هذه البرامج, وضرورة االهتمام بتوث

 واملتحف.

  :على الدراسات السابقة التعقيب

أشارت الدراسات إلى أن املتحف يتيح الفرصة للطالب للحصول على . 1

 املعرفة بطريقة استكشافية ويكسبهم اتجاهات. 

ت طبيعة مرحلة رياض األطفال وسماتها وأكدت تناولت بعض الدراسا .2

على االهتمام باألطفال في سن مبكرة لتنمية العادات والقيم االيجابية 

واألخالقية املختلفة مستخدمة املتاحف لتنمية الخبرات والقدرات لدى 

 الطفل.

أكدت الدراسات السابقة على أهمية املتحف في إثراء ثقافة الطفل من  .3

ألنشطة املتنوعة والتي تعمل على الكشف عن اهتمامات خالل تقديم ا

[, وسوالف أبو 41األطفال املتنوعة وتتفق كل من دراسة اشرف فتحي ]

 [ على ذلك.35الفتح ]

 أشارت بعض الدراسات إلى أهمية تعديل املعروضات داخل املتحف .4

 لتتالءم مع الطفل الكفيف. 

املتاحف كمدخل ومصدر  معظم الدراسات أكدت على أهمية استخدام .5

للتعلم في العملية التعليمية. كما تعرضت بعض الدراسات بالتحليل للدور 

التربوي للمتاحف بصفة عامة واملتاحف التربوية والتعليمية ومتحف 

 الطفل بصفة خاصة.

بحثت بعض الدراسات أهمية املتحف كمؤسسة تعليمية في تنمية  .6

خالل تفاعلهم مع النماذج املوجودة النواحي املختلفة لدى الطفل من 

 .Abaci [82 ] داخل املتحف كما أشارت دراسة

أشارت بعض الدراسات إلى أهمية وجود مرشدين متحفيين مؤهلين  .7

 للتعامل مع األطفال العاديين وذوى اإلعاقات داخل 
ً
 وعلميا

ً
نفسيا

 املتاحف.

املختلفة إذا خرجوا أوضحت بعض الدراسات أن التالميذ في املراحل  .8

خارج حدود حجرة الدراسة وذهبوا إلى املتاحف زاد اهتمامهم بموضوع 

الدراسة وزادت دافعيتهم للتعلم. كما أكدت بعض الدراسات على دور 

الزيارات املتحفية واألنشطة املتحفية الفعال في إكساب طفل الروضة 

 مفاهيم وقيم تراثية واجتماعية وفكرية ايجابية.

ت الدراسات على ضرورة إدخال مختلف التطبيقات التكنولوجية في أكد .9

املتاحف بما يتناسب مع طبيعة العصر الذي نعيش فيه, فالتكنولوجيا 

تلفت انتباه األطفال وبالتالي تشجع على التفاعل مع النماذج املتحفية 

 [.36املختلفة, كما أشارت دراسة رحاب محمد ]

لعناصر األساسية لوضع التصور املقترح أشارت بعض الدراسات إلى ا .10

للمتحف بداية من املوقع ومناسبته ثم التصميم املعماري والتصميم 

 الداخلي للمتحف إلى األنشطة بداية من األهداف واملحتوى العلمي.

توصلت بعض الدراسات إلى أن من وظائف املربي املتحفي تصميم  .11

ئولين في التعليم من اجل برامج تعليمية للمدارس والتعاون مع املس

توظيف رسالة املتحف لخدمة العملية التعليمية كما أشارت دراسة سر 

 [.76الختم ]

أشارت بعض الدراسات انه يمكن من خالل برامج تقوم على الثقافة  .12

املتحفية تنمية الجوانب املعرفية والوجدانية والعقلية لدى أطفال 

 الروضة.

رة إشراك أولياء األمور في تقديم األنشطة أكدت الدراسات على ضرو  .13

 املتحفية املختلفة للطفل, مما يؤدى إلى تعليم األطفال بشكل فعال.

أشارت بعض الدراسات إلى الخصائص التي ينبغي أن تتوافر لدى  .14

املعلم ليتثنى له استخدام املتحف بطريقة سليمة والخطوات التي يمكن 

في العملية التعليمية كما أشارت  أن يتبعها عند استخدامه للمتحف

 [.76دراسة سر الختم ]

اهتمت دراسات بالدور التربوي للمتاحف والذي اتضح من خالل  .15

الزيارات املتحفية ملا لها من دور أساس ي في إكساب الطفل الثقافة وتنمية 

 اإلبداع.
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أثبتت بعض الدراسات وجود عالقة وثيقة بين املتاحف والسياحة,  .16

هنا يمكن استخدام املتحف كوسيط ثقافي في تنمية مفاهيم السياحة ومن 

 لدى طفل الروضة.

أشارت بعض الدراسات إلى أن التعلم عن طريق املتاحف حسن . 17

اتجاهات التالميذ نحو املدرسة واملتاحف, واكتساب الخبرة املباشرة من 

 خالل الحواس املتعددة, كما ساعدت على تصحيح بعض املفاهيم 

 لخاطئة, وتثبيت املعلومات السابقة وتأكيدها.ا

القائم على أسس فنية  -أكدت بعض الدراسات أن متحف الطفل .18

وعلمية مدروسة تم تخطيطها في مستوى إدراك الطفل ملواجهة احتياجاته 

يعتبر من انسب املتاحف بالنسبة للطفل, ويمكن  –في ضوء طبيعة املرحلة

 قيم واملفاهيم االيجابية.من خالله تنمية العديد من ال

أوضحت دراسات أخرى أن املتاحف وثائق تصنعها الشعوب من خالل  .19

إبداعها لتسجيل منجزات التقدم في كافة مظاهر الحياة وما يتصل بذلك 

 من أرصدة تاريخية وثقافية وجمالية.

تناولت بعض الدراسات األنشطة املتحفية في صورة برامج كمبيوترية  .20

 ب تعليمية أو ورش عمل مختلفة املجاالت.أو العا

 . الطريقة واإلجراءات4

 إجراءات الدراسة

 اإلطالع على الدراسات والبحوث الحديثة املتعلقة باملتاحف. -1

 تحديد األهداف التعليمية املطلوب تحقيقها من البرنامج  -2

 تحديد احتياجات الطفل الجسمية واالنفعالية واالجتماعية والعقلية, -3

 ليتم من خاللها تحديد احتياجات طفل الروضة من األنشطة.

بناء البرنامج الذي ينمي تمييز بعض جوانب التطور لدى طفل الروضة  -4

 في ضوء احتياجاته. 

إعداد برنامج قائم على الزيارات املتحفية لتمييز بعض جوانب التطور  -5

الرياض بإدارة لدى أطفال الروضة املستوى الثالث في الروضة الثالثة ب

 جنوب التعليمية منطقة الرياض.

عرض برنامج الزيارات على مجموعة من الخبراء واملحكمين في مجال  -6

 
ً
التربية وعلم النفس إلبداء الرأي وتم عمل التعديالت الالزمة طبقا

 لالقتراحات املقدمة.

إجراء التجربة االستطالعية وذلك لتحديد الزمن املناسب لتنفيذ  -7

التجربة األساسية وملعرفة أهم الصعوبات التي قد تواجه أفراد العينة عند 

 إجراء التجربة األساسية.

 تعديل برنامج الزيارات في ضوء التجربة االستطالعية. -8

 إجراء التجربة األساسية على أفراد العينة. -9

 القيام باملعالجة اإلحصائية الالزمة الستخالص النتائج.  -10

النتائج ومناقشتها في ضوء اإلطار النظري ونتائج األبحاث عرض  -11

 السابقة.

 صياغة التوصيات واالقتراحات للدراسات والبحوث املستقبلية. -12

 أ. منهج الدراسة 

 استخدم في هذا البحث املنهجين التاليين:  

املنهج الوصفي التحليلي في الدراسة النظرية, والذي يقوم على تحليل  -1

راهن للزيارات املتحفية ومراجعة األدب التربوي والدراسات الوضع ال

 السابقة.

املنهج التجريبي في التطبيق, وذلك من خالل تطبيق األدوات في القياس  -2

القبلي والبعدي للتحقق من فعالية برنامج الزيارات املتحفية في تمييز بعض 

لكة العربية جوانب التطور بين املاض ي والحاضر لدى أطفال الروضة باملم

 السعودية.

 ب. مجتمع وعينة الدراسة 

 اختيرت العينة بطريقة عمدية من أطفال الرياض املستوى الثالث,  

برياض األطفال الروضة الثالثة, إدارة جنوب الرياض, بمنطقة الرياض 

 وطفلة, وتراوحت أعمارهم ما بين )40التعليمية, وبلغ عددهم )
ً
 -5( طفال

مجموعتين األولى املجموعة التجريبية عددهم  ( سنوات, وقسمت إلى6

 وطفلة والثانية املجموعة الضابطة عددهم )20)
ً
 وطفلة. 20( طفال

ً
( طفال

 وقد روعي عند اختيار العينة أن يتحقق التالي:

 ( سنوات. 6 –5يتراوح العمر الزمني لكل أفراد العينة ما بين ) – 1

حضور للروضة, مما ييسر أن يكون أفراد العينة ممن يلتزمون بال – 2

 التزامهم بالحضور بالبرنامج.

أال يكون من بين أطفال العينة من يعانون من مشكالت صحية, حتى  – 3

 ال يؤثر ذلك على أدائهم وتفاعلهم في البرنامج.

( أطفال إناث في كل 10أن يتساوى عدد أطفال العينة في النوع أي ) – 4

( أطفال ذكور في كل من املجموعة 10من املجموعة التجريبية والضابطة و)

 التجريبية والضابطة.

: 90تكافؤ أفراد العينة في نسبة الذكاء جميعهم تقع نسبة ذكائهم بين ) – 5

110.) 

تبين أن أولياء أمور هؤالء األطفال ينتمون إلى مستوى اجتماعي  – 6

متقارب حيث أن معظمهم من أبناء العاملين بوظائف حكومية بالحائط 

 طبيب( سواء اآلباء أو األمهات.  -إداري  –رس)مد

 ج. أدوات الدراسة 

تم اختيار األدوات بما يتناسب مع موضوع الدراسة الحالية وخصائص 

 الفئة العمرية التي تجرى عليها وهي:

اختبار رسم الرجل لجود إنف هاريس )اختبار ذكاء( تقنين )فاطمة  -1

 (.1983محمود حنفي, 

جوانب التطور بين املاض ي والحاضر لطفل الروضة  مقياس تمييز بعض -2 

 باململكة العربية السعودية )إعداد ألباحثة(. 

 برنامج الزيارات املتحفية )إعداد الباحثة(. - 3

استمارة استطالع رأي معلمة رياض األطفال عن الزيارات املتحفية  – 4

 حثة(.املقدمة لطفل الروضة باململكة العربية السعودية )إعداد البا

: اختبار رسم الرجل لقياس الذكاء لجود انف هاريس.
ً
 أوال

استخدمت الباحثة مقياس جود انف هاريس لقياس الذكاء ألطفال املرحلة 

( حيث يطلب من 1983العمرية موضوع البحث تقنين )فاطمة حنفي, 

ضاء. ويمكن تطبيقه بطريقة الطفل أن يقوم برسم رجل في ورقة بي

 جمعية.

 االختبار:ثبات 

( بتقنين االختبار على عينة من األطفال مكونة 1983قامت فاطمة حنفي ) 

 تراوحت أعمارهم بين)100من )
ً
( سنوات وكان معامل الثبات 7-3( طفال

 (.0.98املحسوب هو )

 صدق االختبار:
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( بحساب صدق االختبار عن طريق معامل 1983قامت فاطمة حنفي ) 

 25ستانفورد بينيه( على عينه مكونة من )االرتباط بينه وبين اختبار )
ً
( طفال

 (.0.79وطفلة, وكانت قيمة معامل الصدق )

: مقياس تمييز بعض جوانب التطور بين املاض ي والحاضر لطفل 
ً
ثانيا

 الروضة باململكة العربية السعودية. )إعداد الباحثة(

 الهدف من املقياس:

بين املاض ي قياس مدى تمييز طفل الروضة بعض جوانب التطور  

 والحاضر.

 وصف املقياس:

 ( بطاقة موزعين كالتالي:75اشتمل على )

 ( بطاقة.30الحقائق واملهارات ) – 1

 ( بطاقة.30املهارات ) – 2

 ( بطاقة.15قواعد السلوك ) – 3

ترتيب  –توصيل خط –وتنوعت أسئلة املقياس ما بين )االختيار من متعدد 

. –√ وضع عالمة –مراحل
ً
 وضع دائرة(. ويطبق املقياس فرديا

في حالة إجابة الطفل الخاطئة يحصل على )صفر(, أما في حالة إجابة  

 بأن أعلى درجة 
ً
الطفل الصحيحة يحصل على درجة واحدة فقط علما

 ( درجة.75يمكن للطفل أن يحصل عليها هي )

 صدق املقياس:

ق املحكمين اعتمدت الباحثة على إيجاد معامل الصدق عن طريق صد 

حيث قامت بعرض املقياس على عدد من الخبراء املتخصصين في املجاالت 

التربوية والنفسية وتراوحت معامالت االتفاق بين املحكمين بمعادلة "الوش 

 مما يشير إلى صدق العبارات. 1.00و  0.98" بين 

 ثبات املقياس:

التطبيق  قامت الباحثة بإيجاد معامل الثبات للمقياس بطريقة إعادة 

مما يدل على ثبات  0.95بفاصل زمني قدره شهر. وكان معامل الثبات هو 

 املقياس.

: برنامج الزيارات املتحفية.)إعداد الباحثة(
ً
 ثالثا

الهدف العام: تمييز بعض جوانب التطور بين املاض ي والحاضر لدى طفل  

 الروضة باململكة العربية السعودية.

داف املصاغة بعبارات محددة واضحة, وتعبر األهداف اإلجرائية: وهي األه

 عن مخرجات البرنامج عند األطفال, وراعت الباحثة الشروط اآلتية: 

 لتقسيم بلوم وهي )املجال  •
ً
تتنوع األهداف بحيث تناول ثالث مجاالت وفقا

 املجال النفسحركي(. –املجال الوجداني االنفعالي –العقلي املعرفي

تي تندرج تحت كل مجال من املجاالت الثالثة تشمل جميع املستويات ال •

 السابقة.

 أن تتناسب مع خصائص وقدرات واهتمامات طفل الروضة. •

 أن تحقق حاجات املتعلم. •

 أن تكون واقعية قابلة للتحقيق وقابلة للمالحظة والقياس.  •

 أن تصاغ صياغة واضحة. •

 عبر عن األداء املتوقع من الطفل.أن ت •

 1جدول 

 ملخص محتوى برنامج الزيارات املتحفية ألطفال الروضة

 األدوات اإلستراتيجية الزمن األهداف موضوع النشاط 

 قصص ي

رحلة احمد للمتحف 

 الوطني

أن يعدد الطفل قاعات املتحف  – 1

 السبعة.

 أن يتحمل مسئولية تصرفاته. – 2

 ببالده.أن يفتخر  – 3

30 

 دقيقة

 صور  -مطويات -عرائس قفازيه -مسرح العرائس التعلم التعاوني

 رحلة

 املتحف الوطني

 أن يعدد الطفل محتويات كل قاعة. – 1

أن يشعر الطفل باالنتماء من خالل  – 2

 معروضات املتحف.

أن يلتزم الطفل بقواعد السلوك  – 3

 الصحيح داخل املتحف.

 كاميرا فيديو الحوار واملناقشة يوم

 فني

رسم شكل الحيوان 

 املنقرض وتلوينه

 عمل ماكيت للكعبة

أن يعرف أن املتحف الوطني من أهم  – 1

 املتاحف باململكة.

أن يشارك زمالئه في عمل النشاط  – 2

 الفني.

 أن يعبر عن رأيه بحرية أمام زمالئه. – 3

30 

 دقيقة

 الصق -كرتون  –ورق رسم -ألوان التعلم باملالحظة

 قصص ي

زيارة محمود إلى متحف 

 املصمك

1 –  
ً
أن يقارن بين محتويات املتحف قديما

 واألدوات الحديثة.

 أن يتبع قواعد النشاط مع زمالئه. – 2

 أن يعيد سرد أحداث القصة لزمالئه. – 3

30 

 دقيقة

 صور  -مطويات  -عرائس قفازيه -مسرح العرائس لعب األدوار

 رحلة

 متحف املصمك

الطفل معروضات املتحف أن يعرف  – 1

 القديمة من املاض ي.

أن يشعر الطفل باالعتزاز بموروثات  – 2

 األجداد في املتحف.

 كاميرا فيديو وتصوير العصف الذهني يوم
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أن يلتزم الطفل بالهدوء داخل  – 3

 املتحف.

 فني

بناء بيت شعر باستخدام 

 بقايا القماش

عمل البوم صور مللوك 

 اململكة السبعة

يكون البوم صور مللوك اململكة أن  – 1

 السبعة بالترتيب.

يحافظ على نظافة ونظام املكان  – 2

 املوجود فيه.

 يسعد بالتعبير عن رأيه. – 3

30 

 دقيقة

العمل في مجموعات 

 صغيرة

صور امللوك الذين  -الصق -كرتون  –ورق رسم -ألوان

 عص ي -بقايا قماش -حكموا اململكة

 حركي

محمد ووالده في متحف 

 طيرانال

أن يصنف الطفل أقدم واحدث زي  – 1

 عسكري.

أن يشارك الطفل زمالئه في إعادة  – 2

 سرد القصة.

أن يؤدي الطفل دوره بمهارة في تمثيل  – 3

 أحداث القصة.

30 

 دقيقة

 قصة حركية لعب األدوار

 رحلة

متحف الطيران )صقر 

 الجزيرة(

أن يذكر الطفل اسم أقدم واحدث  – 1

 املتحف. طائرة حربية داخل

أن يشعر بوطنية األبطال الشهداء  – 2

 عن ارض الوطن.
ً
 دفاعا

أن ينصت إلى شرح املربية املتحفية  – 3

 عن معروضات املتحف.

 كاميرا فيديو وتصوير املشاهدة يوم

 فني

صنع صاروخ باستخدام 

 الورق

عمل طباعة ألشكال 

 الطائرات باالستنسل

أن يذكر الطفل خطوات عمل طباعة  – 1

 ستخدام االستنسل.با

أن يصغي الطفل باهتمام إلى تعليمات  – 2

 كيفية عمل الطباعة.

أن يطبع الطفل أشكال الطائرات  – 3

 بمهارة.

30 

 دقيقة

العمل في مجموعات 

 صغيرة

أشكال  –استنسل -الصق -كرتون  –ورق رسم -ألوان

 ورق مقوى  –ورقية للطائرات

 قصص ي

جولة طه في متحف 

 العمالت

يقارن بين العمالت املستخدمة أن  – 1

 باململكة على مر العقود.

أن يتعاون الطفل مع زمالئه في تمثيل  – 2

 أحداث القصة.

أن يخرج الطفل انفعاالته عن طريق  - 3

 تمثيل دور يسعده بالقصة.

30 

 دقيقة

 -عرائس قفازيه -مسرح العرائس -جهاز برجيكتور  لعب األدوار

 صور  –مطويات

 رحلة

 تمتحف العمال 

أن يعدد الطفل امللوك الذين حكموا  – 1

 اململكة منذ تأسيسها.

أن يشعر الطفل باالمتنان لوطن يوفر  – 2

 له حياة كريمة ونمنة.

أن ال يلمس محتويات املتحف ألنه  – 3

 عليها.
ً
 ممنوع ملسها حفاظا

املشاهدة + الحوار  يوم

 واملناقشة

 كاميرا فيديو وتصوير

 فني

العمالت تلوين نماذج 

 بألوانها الحقيقية

عمل نموذج منزل 

 باستخدام املكعبات

أن يلون الطفل نماذج من العمالت  – 1

 بألوانها الحقيقية.

أن يستخدم الطفل املكعبات لعمل  – 2

 نموذج منزل.

أن يشعر الطفل بالسعادة إلنهاء عمل  – 3

 املنزل الذي سيسكنه.

 ورق مقوى  –باتمكع –ورق رسم -ألوان التعلم التعاوني يوم

 قصص ي

 سلمان مع جده في املتحف

أن يصنف الطفل الحيوانات تبعا  – 1

 للبيئة التي يعيش فيها.

أن يشارك زمالئه في سرد أحداث  – 2

30 

 دقيقة

 –صور  –مطويات -عرائس قفازيه -مسرح العرائس التعلم باملالحظة

 جهاز برجيكتور 
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 القصة.

أن يستمع الطفل إلى القصة التي  – 3

 تحكيها املعلمة باهتمام.

 رحلة

 متحف جامعة امللك سعود

أن يذكر بعض العناصر التي كانوا  – 1

 يستعملونها باملاض ي.

أن يشعر الطفل بالفخر النتسابه  – 2

 لوطن قوي يحمي مقدساته.

أن يحمد هللا على نعمة األمن واألمان  – 3

 التي تتمتع بها اململكة.

املشاهدة + الحوار  يوم

 واملناقشة

 كاميرا فيديو وتصوير

 فني

تشكيل أواني باستخدام 

 الصلصال

تصميم حلي باستخدام 

 الخرز 

أن يشكل بالصلصال أواني وأدوات  – 1

.
ً
 املائدة املستخدمة قديما

أن يصمم أشكال حلى املستخدمة  – 2

 باستخدام الخرز.
ً
 قديما

أن يشارك زمالئه في صنع أدوات  – 3

 املائدة كاملة.

30 

 دقيقة

 خيط –خرز  –صلصال التعلم التعاوني

 
ً
 الزيارات عن األطفال رياض معلمة رأي استطالع استمارة إعداد: رابعا

 إعداد. )السعودية العربية باململكة الروضة لطفل املقدمة املتحفية

 (الباحثة

 ملعلمة موجهة( سؤال 19) األسئلة من مجموعة من االستمارة تكونت – 1

 السنوي  البرنامج في املتحفية الزيارات تضمين مدى على للتعرف الروضة

 .للروضة

 جنوب بإدارة األطفال رياض في معلمة( 50) عدد على االستمارة وزعت – 2

 .الرياض بمنطقة, التعليمية الرياض

 على للتعرف النتائج حصر تم املعلمات من االستمارات تجميع بعد – 3

 على تؤكد اإلجابات كل وكانت بزيارتها الروضة تقوم التي املتاحف أكثر

 قامت الروضات بعض أنه إال, الروضة برنامج في باملتاحف االهتمام عدم

 األساس ي الغرض وكان. الحيوان حديقة إلى وأخري  مصنع إلى زيارة بعمل

 .فقط الترفيه هو منها

 ومناقشتها النتائج. 5

 
ً
 :األول  الفرض: أوال

 فروق توجد: "يلي ما على ينص والذي األول  الفرض صحة من للتحقق 

 التجريبية املجموعة درجات رتب متوسطي بين إحصائية داللة ذات

 بعض تمييز مقياس علي الضابطة املجموعة درجات رتب ومتوسطي

 البعدي القياس في الروضة لطفل والحاضر املاض ي بين التطور  جوانب

 مان اختبار باستخدام الباحثة قامت". التجريبية املجموعة لصالح

 الجدول  من ذلك ويتضح اإلحصائية, وداللته Mann-Whitney Testويتني

 :التالي

 2 جدول 

 املاض ي بين التطور  جوانب بعض تمييز ملقياس البعدي القياس في والضابطة التجريبية املجموعتين بين الفروق لداللة Mann-Whitney Test ويتني مان اختبار نتائج

 ككل الروضة لطفل والحاضر

مجموع  العدد املجموعة

 الرتب

متوسط 

 الرتب

درجة 

 الحرية

( Zقيمة )

 الجدولية

 (Uقيمة)

 املحسوبة 

 (Zقيمة)

 املحسوبة 

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

قوة العالقة الختبار 

 (Tمان وتيني )ق

داللة قوة 

 العالقة

0.05 0.01 

 كبيرة 1.00 0.01 5.443 0.000 2.58 1.96 38 30.50 610.00 20 التجريبية

 10.50 210.00 20 الضابطة

( Z) وقيمة( 5.443) املحسوبة( Z) قيمة أن السابق الجدول  من يتضح     

 عند( 2.58) وتساوي  0.05 ثقة مستوى  عند( 1.96) تساوي  الجدولية

 (.38) حرية درجة عند 0.01 ثقة مستوى 

( Z) قيمة من أكبر املحسوبة( Z) قيمة: أن يتضح سبق مما        

 رتب متوسطي بين إحصائية داللة ذي فرق  وجود على يدل مما الجدولية,

 البعدي القياس في الضابطة واملجموعة التجريبية املجموعة درجات

 الروضة لطفل والحاضر املاض ي بين التطور  جوانب بعض تمييز ملقياس

  دال فرق  وجود أي. التجريبية املجموعة لصالح
ً
 رتب متوسطي بين إحصائيا

 البعدي القياس في الضابطة واملجموعة التجريبية املجموعة درجات

 الروضة لطفل والحاضر املاض ي بين التطور  جوانب بعض تمييز ملقياس

 مستوى  عند دالة ," Z"  قيمة كانت حيث التجريبية, املجموعة لصالح

0.01  

 معادلة باستخدام املقترح البرنامج تأثير حجم بحساب الباحثة قامت كما 

 املتغير بين العالقة قوة داللة أن وأتضح ويتني مان الختبار العالقة قوة

 . الصحيح الواحد تساوي  أنها حيث كبيرة والتابع املستقل

 درجات رتب متوسطي بين للمقارنة( Z) قيمة بحساب الباحثة قامت ولقد 

 تمييز ملقياس البعدي القياس في الضابطة واملجموعة التجريبية املجموعة

 كل في وذلك الروضة لطفل والحاضر املاض ي بين التطور  جوانب بعض

 :يلي كما حده على كل املقياس أبعاد من بعد
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 التطور  جوانب بعض تمييز ملقياس البعدي القياس في والضابطة التجريبية املجموعتين بين الفروق لداللة Mann-Whitney Test ويتني مان اختبار نتائج. 3 جدول 

 أبعاده من بعد كل في الروضة لطفل والحاضر املاض ي بين

 

 األبعاد

 

مجموع  العدد املجموعة

 الرتب

متوسط 

 الرتب

درجة 

 الحرية

( Zقيمة )

 الجدولية

 (Uقيمة)

 املحسوبة 

 (Zقيمة)

 املحسوبة 

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

قوة العالقة 

الختبار مان 

 (Tوتيني )ق

داللة 

قوة 

 0.01 0.05 العالقة

الحقائق 

 واملعارف

 كبيرة 1.00 0.01 5.554 0.000 2.58 1.96 38 30.50 610.00 20 التجريبية

 10.50 210.00 20 الضابطة

 كبيرة 1.00 0.01 5.514 0.000 2.58 1.96 38 30.50 610.00 20 التجريبية املهارات

 10.50 210.00 20 الضابطة

قواعد 

 السلوك

 كبيرة 1.00 0.01 5.526 0.000 2.58 1.96 38 30.50 610.00 20 التجريبية

 10.50 210.00 20 الضابطة

 :يلي ما السابق الجدول  من يتضح

 املجموعتين درجات رتب متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق وجود •

 جوانب بعض تمييز ملقياس البعدي القياس في والضابطة التجريبية

 لصالح( واملعارف الحقائق) الروضة لطفل والحاضر املاض ي بين التطور 

 .التجريبية املجموعة

 املجموعتين درجات رتب متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق وجود •

 جوانب بعض تمييز ملقياس البعدي القياس في والضابطة التجريبية

 املجموعة لصالح( املهارات) الروضة لطفل والحاضر املاض ي بين التطور 

 .التجريبية

 املجموعتين درجات رتب متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق وجود •

 جوانب بعض تمييز ملقياس البعدي القياس في والضابطة التجريبية

 لصالح( السلوك قواعد) الروضة لطفل والحاضر املاض ي بين التطور 

 .التجريبية املجموعة

 في التجريبية املجموعة درجات متوسطي بحساب الباحثة قامت كما     

 بين التطور  جوانب بعض تمييز مقياس في والبعدى القبلي القياسين

 الكلية, والدرجة أبعاده من بعد كل في الروضة لطفل والحاضر املاض ي

 .ذلك يوضح التالي والجدول 

 وأبعاده ككل الروضة لطفل والحاضر املاض ي بين التطور  جوانب بعض تمييز ملقياس البعدى القياس في والضابطة التجريبية املجموعتين درجات متوسطي 4 جدول 

 املتوسط الحسابي املجموعة األبعاد

 29.50 التجريبية الحقائق واملعارف

 4.25 الضابطة

 29.40 التجريبية املهارات

 4.45 الضابطة

 13.10 التجريبية قواعد السلوك

 4.00 الضابطة

 72.00 التجريبية الدرجة الكلية

 12.70 الضابطة

 املجموعة على التجريبية املجموعة تفوق  السابق الجدول  من يتضح        

 بين التطور  جوانب بعض تمييز ملقياس البعدى القياس في الضابطة

 مما. الكلية والدرجة أبعاده من بعد كل في الروضة لطفل والحاضر املاض ي

 .األول  الفرض صحة يؤكد

 
ً
 :الثاني الفرض: ثانيا

: يلي ما على ينص والذي للبحث الثاني الفرض صحة من للتحقق      

 القياس درجات رتب متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق توجد"

 بعض تمييز مقياس علي التجريبية للمجموعة البعدي والقياس القبلي

 القياس لصالح وذلك الروضة لطفل والحاضر املاض ي بين التطور  جوانب

 ويلكوكسون  الختبار" Z"  قيمة باستخدام الباحثة قامت". البعدي

Wilcoxon درجات رتب متوسطي بين اإلحصائية وداللتها مرتبطتين لعينتين 

 بعض تمييز ملقياس والبعدي القبلي التطبيق في التجريبية املجموعة

 من ذلك ويتضح الروضة, لطفل والحاضر املاض ي بين التطور  جوانب

 :التالي الجدول 

 تمييز مقياس في وبعده البرنامج تطبيق قبل التجريبية املجموعة أطفال درجات رتب متوسطي بين الفروق لداللة Wilcoxon Test ويلكوكسون  اختبار نتائج. 5 جدول 

 ككل الروضة لطفل والحاضر املاض ي بين التطور  جوانب بعض

 مجموع العدد الرتب

 الرتب

متوسط 

 الرتب

درجة 

 الحرية

( Zقيمة )

 الجدولية

 (Zقيمة)

املحسو 

 بة 

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

قوة العالقة الختبار 

 ويلكوكسون 

 (T)ق

داللة قوة 

 العالقة

0.05 0.01 

الرتب 

 السالبة

 كبيرة 1 0.01 3.934 2.58 1.96 19 0 0 0

 10.50 210 20الرتب 
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 املوجبة

الرتب 

 املحايدة

0 0 0 

( Z) وقيمة( 3.934) املحسوبة( Z) قيمة أن السابق الجدول  من يتضح     

 عند( 2.58) وتساوي  0.05 ثقة مستوى  عند( 1.96) تساوي  الجدولية

 (.19) حرية درجة عند 0.01 ثقة مستوى 

 الجدولية( Z) قيمة من أكبر املحسوبة( Z) قيمة أن يتضح سبق مما       

 البعدي القياس لصالح إحصائية داللة ذي فرق  وجود على يدل مما

. الروضة لطفل والحاضر املاض ي بين التطور  جوانب بعض تمييز ملقياس

  دال فرق  وجود أي
ً
 القياس من كل درجات رتب متوسطي بين إحصائيا

 املاض ي بين التطور  جوانب بعض تمييز ملقياس البعدي والقياس القبلي

 القياس لصالح وذلك التجريبية املجموعة لدى الروضة لطفل والحاضر

 يعنى وهذا. 0.01 مستوى  عند دالة ," Z"  قيمة كانت حيث البعدي,

 التطور  جوانب بعض تمييز مستوى  تحسن في ساهم الذي البرنامج فاعلية

 تطبيق بعد التجريبية املجموعة لدى الروضة لطفل والحاضر املاض ي بين

 .عليهم البرنامج

 باستخدام املقترح البرنامج تأثير حجم بحساب الباحثة قامت كما     

 بين العالقة قوة داللة أن وأتضح ويلكوكسون  الختبار العالقة قوة معادلة

 . الصحيح الواحد تساوي  أنها حيث كبيرة والتابع املستقل املتغير

 رتب متوسطي بين للمقارنة( Z) قيمة بحساب الباحثة قامت قدو       

 بعض تمييز ملقياس البعدي والقياس القبلي القياس من كل درجات

 املجموعة على الروضة لطفل والحاضر املاض ي بين التطور  جوانب

 :يلي كما حده على كل املقياس أبعاد من بعد كل في وذلك التجريبية

 تمييز مقياس في وبعده البرنامج تطبيق قبل التجريبية املجموعة أطفال درجات رتب متوسطي بين الفروق لداللة Wilcoxon Test ويلكوكسون  اختبار نتائج 6 جدول 

 أبعاده من بعد كل في الروضة لطفل والحاضر املاض ي بين التطور  جوانب بعض

 

 األبعاد

 

مجموع  العدد الرتب

 الرتب

متوسط 

 الرتب

درجة 

 الحرية

( Zقيمة )

 الجدولية

 (Zقيمة)

املحسو 

 بة 

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

قوة العالقة الختبار 

 ويلكوكسون 

 (T)ق

داللة قوة 

 العالقة

0.05 0.01 

الحقائق 

 واملعارف

الرتب 

 السالبة

 كبيرة 1 0.01 4.026 2.58 1.96 19 0 0 0

الرتب 

 املوجبة

20 210 10.50 

الرتب 

 املحايدة

0 0 0 

الرتب  املهارات

 السالبة

 كبيرة 1 0.01 3.986 2.58 1.96 19 0 0 0

الرتب 

 املوجبة

20 210 10.50 

الرتب 

 املحايدة

0 0 0 

قواعد 

 السلوك

الرتب 

 السالبة

 كبيرة 1 0.01 3.931 2.58 1.96 19 0 0 0

الرتب 

 املوجبة

20 210 10.50 

الرتب 

 املحايدة

0 0 0 

 :يلي ما السابق الجدول  من يتضح

 أطفال درجات رتب متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق وجود •

 بعض تمييز مقياس في وبعده البرنامج تطبيق قبل التجريبية املجموعة

( واملعارف الحقائق) الروضة لطفل والحاضر املاض ي بين التطور  جوانب

 .البعدي القياس لصالح

  أطفال درجات رتب متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق وجود •

 بعض تمييز مقياس في وبعده البرنامج تطبيق قبل التجريبية املجموعة

 لصالح( املهارات) الروضة لطفل والحاضر املاض ي بين التطور  جوانب

 .البعدي القياس

 أطفال درجات رتب متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق وجود •

 بعض تمييز مقياس في وبعده البرنامج تطبيق قبل التجريبية املجموعة

 ( السلوك قواعد) الروضة لطفل والحاضر املاض ي بين التطور  جوانب

 .البعدي القياس لصالح

 في التجريبية املجموعة درجات متوسطي بحساب الباحثة قامت كما

 بين التطور  جوانب بعض تمييز مقياس في والبعدى القبلي القياسين

 الكلية, والدرجة أبعاده من بعد كل في الروضة لطفل والحاضر املاض ي

 .ذلك يوضح التالي والجدول 
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 7 جدول 

 الروضة لطفل والحاضر املاض ي بين التطور  جوانب بعض تمييز مقياس في والبعدى القبلي القياسين في التجريبية املجموعة درجات متوسطي

 املتوسط الحسابي التطبيق األبعاد

 4.30 القبلي الحقائق واملعارف

 29.50 البعدي

 4.75 القبلي املهارات

 29.40 البعدي

 3.40 القبلي قواعد السلوك

 13.10 البعدي

 12.45 القبلي الدرجة الكلية

 72.00 البعدي

 القياس في التجريبية املجموعة أداء تفوق  السابق الجدول  من يتضح     

 املاض ي بين التطور  جوانب بعض تمييز ملقياس القبلي القياس على البعدى

 يؤكد مما. الكلية والدرجة أبعاده من بعد كل في الروضة لطفل والحاضر

 .الثاني الفرض صحة

 
ً
 :الثالث الفرض: ثالثا

 توجد: "يلي ما على ينص والذي الثالث الفرض صحة من للتحقق     

 القبلي القياس درجات رتب متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق

 جوانب بعض تمييز مقياس علي الضابطة للمجموعة البعدي والقياس

 القياس لصالح وذلك الروضة لطفل والحاضر املاض ي بين التطور 

 ".البعدي

 Wilcoxon ويلكوكسون  الختبار" Z"  قيمة باستخدام الباحثة قامت 

 املجموعة درجات رتب متوسطي بين اإلحصائية وداللتها مرتبطتين لعينتين

 التطور  جوانب بعض تمييز ملقياس والبعدي القبلي التطبيق في الضابطة

 :التالي الجدول  من ذلك ويتضح الروضة, لطفل والحاضر املاض ي بين

  8 جدول 

 بعض تمييز مقياس في والبعدي القبلي القياس في الضابطة املجموعة أطفال درجات رتب متوسطي بين الفروق لداللة Wilcoxon Test ويلكوكسون  اختبار نتائج

 ككل الروضة لطفل والحاضر املاض ي بين التطور  جوانب

مجموع  العدد الرتب

 الرتب

متوسط 

 الرتب

درجة 

 الحرية

( Zقيمة )

 الجدولية

 (Zقيمة)

 املحسوبة 

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

قوة العالقة الختبار 

 ويلكوكسون 

 (T)ق

داللة قوة 

 العالقة

0.05 0.01 

الرتب 

 السالبة

0.00 0.00 0.00 19 1.96 2.58 1.732 0.083 

 غير دالة

 صغيرة  0.94-

الرتب 

 املوجبة

3 6.00 2.00 

الرتب 

 املحايدة

17 0.00 0.00 

( Z) وقيمة( 1.732) املحسوبة( Z) قيمة أن السابق الجدول  من يتضح      

 عند( 2.58) وتساوي  0.05 ثقة مستوى  عند( 1.96) تساوي  الجدولية

 (.19) حرية درجة عند 0.01 ثقة مستوى 

 الجدولية( Z) قيمة من أقل املحسوبة( Z) قيمة أن يتضح سبق مما       

 القبلي القياس بين إحصائية داللة ذي فرق  وجود عدم على يدل مما

 التطور  جوانب بعض تمييز ملقياس الضابطة للمجموعة البعدي والقياس

  دال فرق  وجود عدم أي. الروضة لطفل والحاضر املاض ي بين
ً
 بين إحصائيا

 ملقياس البعدي والقياس القبلي التطبيق من كل درجات رتب متوسطي

 لدى الروضة لطفل والحاضر املاض ي بين التطور  جوانب بعض تمييز

. 0.05 مستوى  عند دالة غير ," Z"  قيمة كانت حيث الضابطة, املجموعة

 للمجموعة الروضة داخل التقليدية بالطريقة التدريس أن يعنى وهذا

 املاض ي بين التطور  جوانب بعض تمييز مستوى  يحسن لم الضابطة

 .الضابطة املجموعة لدى الروضة لطفل والحاضر

 معادلة باستخدام املقترح البرنامج تأثير حجم بحساب الباحثة قامت كما 

 املتغير بين العالقة قوة داللة أن وأتضح ويلكوكسون  الختبار العالقة قوة

 . صغيرة والتابع املستقل

 درجات رتب متوسطي بين للمقارنة( Z) قيمة بحساب الباحثة قامت ولقد 

 جوانب بعض تمييز ملقياس البعدي والقياس القبلي التطبيق من كل

 وذلك الضابطة املجموعة على الروضة لطفل والحاضر املاض ي بين التطور 

 :يلي كما حده على كل املقياس أبعاده من بعد كل في
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 9 جدول 

 بعض تمييز مقياس في وبعده البرنامج تطبيق قبل الضابطة املجموعة أطفال درجات رتب متوسطي بين الفروق لداللة Wilcoxon Test ويلكوكسون  اختبار نتائج

 أبعاده من بعد كل في الروضة لطفل والحاضر املاض ي بين التطور  جوانب

 

 األبعاد

 

مجموع  العدد الرتب

 الرتب

متوسط 

 الرتب

درجة 

 الحرية

( Zقيمة )

 الجدولية

 (Zقيمة)

املحسو 

 بة 

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

قوة العالقة الختبار 

 ويلكوكسون 

 (T)ق

داللة قوة 

 العالقة

0.05 0.01 

الحقائق 

 واملعارف

الرتب 

 السالبة

1 1.00 1.00 19 1.96 2.58 0.447 0.655 

 غير دالة

 صغيرة 0.98-

الرتب 

 املوجبة

1 2.00 2.00 

الرتب 

 املحايدة

18 0 0 

الرتب  املهارات

 السالبة

1 2.00 2.00 19 1.96 2.58 0.535 0.593 

 غير دالة

 صغيرة 0.96-

الرتب 

 املوجبة

2 4.00 2.00 

الرتب 

 املحايدة

17 0 0 

قواعد 

 السلوك

الرتب 

 السالبة

0 0.00 0.00 19 1.96 2.58 0.000 1.00 

 غير دالة

 صغيرة 1.00-

الرتب 

 املوجبة

0 0.00 0.00 

الرتب 

 املحايدة

20 0 0 

 :يلي ما السابق الجدول  من يتضح

 أطفال درجات رتب متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم •

 جوانب بعض تمييز ملقياس والبعدي القبلي القياس في الضابطة املجموعة

 (.واملعارف الحقائق) الروضة لطفل والحاضر املاض ي بين التطور 

 أطفال درجات رتب متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم •

 جوانب بعض تمييز ملقياس والبعدي القبلي القياس في الضابطة املجموعة

 (.املهارات) الروضة لطفل والحاضر املاض ي بين التطور 

 أطفال درجات رتب متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم •

 جوانب بعض تمييز ملقياس والبعدي القبلي القياس في الضابطة املجموعة

 (.السلوك قواعد) الروضة لطفل والحاضر املاض ي بين التطور 

 في الضابطة املجموعة درجات متوسطي بحساب الباحثة قامت كما

 بين التطور  جوانب بعض تمييز مقياس في والبعدى القبلي القياسيين

 الكلية, والدرجة أبعاده من بعد كل في الروضة لطفل والحاضر املاض ي

 .ذلك يوضح التالي والجدول 

 10 جدول 

 الروضة لطفل والحاضر املاض ي بين التطور  جوانب بعض تمييز مقياس في والبعدى القبلي القياسيين في الضابطة املجموعة درجات متوسطي

 املتوسط الحسابي التطبيق األبعاد

 4.20 القبلي الحقائق واملعارف

 4.25 البعدي

 4.35 القبلي املهارات

 4.45 البعدي

 4.00 القبلي قواعد السلوك

 4.00 البعدي

 12.55 القبلي الدرجة الكلية

 12.70 البعدي

 املجموعة أداء بين فروق وجود عدم السابق الجدول  من يتضح     

 جوانب بعض تمييز ملقياس القبلي والقياس البعدى القياس في الضابطة

 والدرجة أبعاده من بعد كل في الروضة لطفل والحاضر املاض ي بين التطور 

 .الثالث الفرض صحة يؤكد مما. الكلية
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 بين التطور  جوانب بعض تمييز تنمية في البرنامج فاعلية لتحديد     

 املعدلة النسبة بحساب الباحث قام الروضة لطفل والحاضر املاض ي

 بين التطور  جوانب بعض تمييز مقياس أبعاد من بعد في وداللتها للكسب

 يوضح التالي والجدول  الكلية, والدرجة الروضة لطفل والحاضر املاض ي

 :ذلك

 11 جدول 

 الروضة لطفل والحاضر املاض ي بين التطور  جوانب بعض تمييز مدى ملقياس وداللتها لبالك للكسب املعدلة النسب

 الدليل اإلحصائي

 األبعاد

 الداللة اإلحصائية للكسبالنسبة املعدلة  النهاية العظمى متوسط درجات التطبيق البعدى متوسط درجات التطبيق القبلي

  1.82 30 29.50 4.30 الحقائق واملعارف
ً
 دالة إحصائيا

  1.80 30 29.40 4.75 املهارات
ً
 دالة إحصائيا

  1.48 15 13.10 3.40 قواعد السلوك
ً
 دالة إحصائيا

  1.75 75 72.00 12.45 الدرجة الكلية
ً
 دالة إحصائيا

 من بعد لكل للكسب املعدلة النسبة أن يتضح السابق الجدول  من     

 لطفل والحاضر املاض ي بين التطور  جوانب بعض تمييز مقياس أبعاد

 في البرنامج فاعلية على يدل مما( 1.20) من أكبر الكلية والدرجة الروضة

 الروضة, لطفل والحاضر املاض ي بين التطور  جوانب بعض تمييز تنمية

 .السابقة النتائج تؤكد النتائج وهذه

 بعض لتمييز املقترح املتحفية الزيارات برنامج أن إلى يشير وهذا      

 في فعال دور  له كان الروضة لطفل والحاضر املاض ي بين التطور  جوانب

 ألبعاد تبعا لألطفال والحاضر املاض ي بين التطور  جوانب بعض تمييز

 البعدي القياس في األطفال درجات ارتفاع من يتضح وهذا املصور  املقياس

 .البرنامج تطبيق بعد

 عدم إلى األطفال رياض معلمات أراء استطالع نتائج أوضحت كما      

 وتمييز عامة بصورة التعلم عملية في لألطفال املتاحف بأهمية وعيهن

 أن كما, خاصة بصورة والحاضر املاض ي بين التطور  جوانب بعض الطفل

  هناك
ً
, خاللها من الطفل يكتسبها أن يمكن التي واملعارف املفاهيم في خلطا

 بان تحديدهم كان كما, الزيارات لتلك تخطيط أو إعداد يوجد ال كما

 الجانب في تنحصر األنشطة وكذلك الترفيه هو للمتحف الرئيس الهدف

 .والترويحي

 االستبيان على األطفال رياض معلمات استجابات 12 جدول 

 النسبة العدد اإلجابة السؤال م

بناء أقامته الدولة للحفاظ على التراث  - من وجهة نظرك, ما املقصود بكلمة متحف؟ 1

 التاريخي.

 مكان لعرض املقتنيات الثمينة. -

 هناك أنواع للمتاحف ولكل متحف هدف. -

25 

15 

10 

50 % 

30 % 

20 % 

 %100 50 ال األطفال؟هل قمتي برحلة إلى املتاحف مع  2

 الن املتاحف أماكن ال تناسب طفل الروضة - في حالة اإلجابة "بال" ما أسباب ذلك؟ 3

 الن األطفال ال تحب الذهاب إلى املتاحف. -

25 

25 

50% 

50% 

 %100 50 ال يوجد في حالة اإلجابة "بنعم" ما هي املتاحف التي قمتي بزيارتها مع األطفال؟ 4

 %100 50 ال يوجد الخطوات التي قمتي بها قبل زيارة املتحف؟ما هي  5

 %100 50 ال يوجد ما هي اإلجراءات التي قمتي بها مع األطفال بعد زيارة املتحف؟ 6

 %100 50 جميع الفئات العمرية ما هي الفئات العمرية التي يخدمها املتحف؟ 7

 %100 50 ال اعرف ؟هل يوجد مربي متحفي إلرشاد األطفال خالل الزيارة  8

 اعتقد هل يوجد أنشطة خاصة لألطفال باملتحف؟ 9

 ال اعرف

15 

35 

30% 

70% 

 %100 50 الترفيه والترويح ما هي أهمية املتاحف في تعليم طفل الروضة؟ 10

 %100 50 اسطوانات -كتيبات –صور  -مطويات ما هي اإلمكانات الواجب توافرها باملتاحف ليتفهم األطفال املعروضات؟ 11

 %100 50 ال استخدم الزيارات املتحفية ما مدى استخدامك للزيارات املتحفية في البرنامج املقدم لطفل الروضة؟ 12

 %100 50 وعدم ملس املعروضات -االلتزام بالهدوء ما هي التعليمات التي يجب أن تذكرينها للطفل قبل القيام بزيارة املتاحف؟ 13

 نعم املوجودة بالقاعة ركن املتحف؟هل تتضمن األركان  14

 ال

15 

35 

30% 

70% 

في حالة اإلجابة "بنعم" هل يتم توظيفه بطريقة مالئمة إلكساب األطفال حقائق ومهارات  15

 وقواعد سلوك؟

 نعم

 ال

10 

40 

20% 

80 % 

 %100 50 عربة حنطور  –هون نحاس –ملبة كيروسين ما هي محتويات ركن املتحف؟ 16

 %100 50 ال تقديم مهنة املربي املتحفي ضمن املهن املقدمة للطفل؟هل يتم  17
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 النسبة العدد اإلجابة السؤال م

 %100 50 نعم هل توجد معوقات أدارية تحول دون زيارة أطفال الروضة للمتاحف؟ 18

 الحصول على موافقة اإلدارة التعليمية في حالة اإلجابة "بنعم" اذكريها؟ 19

 الحصول على موافقة أولياء األمور 

 موافقة املتحفالحصول على 

 التمويل املادي للرحلة

10 

10 

10 

20 

20% 

20 % 

20% 

40% 

 التوصيات. 6

 تطور  جوانب الطفل لتمييز املقترح امليدانية الزيارات برنامج تنفيذ – 1

 للتحقق الرياض أطفال من اكبر عينات على والحاضر املاض ي بين الحياة

 . والتعليم التربية لوزارة التابعة األطفال رياض على تعميمه إمكانية من

 املتاحف إلى الروضة ألطفال زيارات وإعداد بتخطيط االهتمام – 2

 واألسماك الحيوان وحدائق والعلوم الطبيعي والتاريخ لهم املخصصة

 وأهمية الطبيعية بالثروات وعيهم لتنمية االستكشافية واملتاحف والنباتات

 . عليها الحفاظ

 والتربوية السيكولوجية باألسس املتنوعة باملتاحف العاملين توعية – 3

 الشرح من الفئة لهذه املناسبة الخدمات لتقديم الروضة أطفال لتعلم

 التطبيقات وإعداد, لهم مالئمة مبسطة بصورة املعروضات على والتعليق

 املعروضات متابعة على األطفال تشجع التي املصورة والورقية العملية

 ملمارسة املتحف داخل حجرات وتخصيص وشغف باهتمام ومالحظتها

 .بها املختلفة األنشطة

  تعرض بحيث الرياض ألطفال البرامج لبعض املتحف تنظيم – 4
ً
 موضوعا

 
ً
 بعض بمساعدة البرامج لتلك ويخطط, الطفل به يهتم برنامج لكل واحدا

 وإعداد الروضة أنشطة بمنهج الخبرات تلك ربط في الرياض معلمات

 .لهم املالئمة األنشطة

 الفرص إلتاحة ملعروضاتها املقلدة النماذج لبعض املتاحف توفير – 5

 النماذج بعض ووضع, وتداولها وملسها منها االقتراب في الروضة ألطفال

, معروضات من بها ما ليستكشفوا القماش من أكياس أو صناديق داخل

 للمعروضات مشاهدتهم على تعتمد التي املتنوعة األلعاب تنظم كما

 . اليومية خبراتهم وليست

 مجال في الروضة ملعلمات مستمرة تدريبية دورات بعمل االهتمام – 6

 وذلك التعلم وطرق  املتاحف مجال في جديد هو ما كل ملواكبة املتاحف

 البرامج من النوعية هذه مثل تنفيذ في الندرة بل الشديد النقص ملواجهة

 والتكنولوجية والطبيعية االجتماعية والبيئة الروضة بمنهج ولربطها

 .بالطفل املحيطة

 واألنشطة امليدانية والزيارات للرحالت تخصص ميزانية الروضة ترصد – 7

 اخذ على املعلمات وتشجيع, تنفيذها على املعينة والوسائل واألدوات

 .املتاحف إلى األطفال

 به تقوم الذي والتعليمي التربوي  بالدور  األطفال أمور  أولياء توعية – 8

 يمكن التي والتطبيقات, منها املناسب وتوضيح, الروضة ألطفال املتاحف

 الروضة وإشراك اإلعالم وسائل خالل من وذلك أطفالهم مع بها يقوموا أن

 .لها أطفالهم مصاحبة على وتشجيعهم املتحفية للزيارات اإلعداد في لهم

 بطريقة توزع تعريفية إلصدارات باململكة الكبيرة املتاحف إعداد – 9

 املتاحف ارتياد على وتشجيعهم املواطنين من كبير عدد إلى تصل تجعلها

 . منها واالستفادة

 معلمون  فيها يشترك متحفية تربوية برامج إلنشاء دراسات إعداد – 10

 أوالئك من خاصة األمور  أولياء وبعض, املتاحف من مرشدين مع متميزون

 .التربوي  املجال في يعملون  الذين

 توضح تثقيفية برامج إعداد على اإلعالم مجال في العاملين تشجيع – 11

 ومسموع مرئي) اإلعالم أجهزة كل تسخر وان, ودورها املتاحف أهمية

 أو برامج شكل في, ثابتة دورية بصورة املتاحف قضية لخدمة( ومقروء

 .واملتحفية التربوية املجاالت في املختصون  يقدمها أسبوعية صفحات

 األطفال رياض معلمات إعداد برامج ضمن املتحفية التربية إدخال – 12

 .اململكة بجامعات

 املراجع

 العربية املراجع. أ

, نشأتها –الحضاري  ودورها املتاحف(. 1992) جاسم محمد, الخليفي [1]

 قطر مطابع, قطر, التربية مجلة, تنظيمها, أنواعها, أهدافها

 .21س, 103 ع, الوطنية

 بحوث سلسلة, الطفل ثقافة(. 1996) الحليم عبد, الدين نور [ 2]

 .الطفل لثقافة القومي املركز, 18 مج, ودراسات

, العربي الفكر دار, 1ط, والجمهور  الفنان(. 2001) محسن, عطية [3]

 .مصر, القاهرة

 املتاحف علم في مقدمة(. 1992) إبراهيم بن الرحمن عبد, الشاعر [4]

, سعود امللك جامعة املكتبات شئون  عمادة, 1ط, التعليمية

 .السعودية, الرياض

 فن(. 1987) حسن وسمية, وإبراهيم, القادر عبد محمد, محمد[ 5]

 .مصر, اإلسكندرية, املعارف دار, 1ط, املتاحف

 الحديثة التقنيات إلى املدخل(. 1992) عيس ى محمد مصطفي, فالته[ 6]

, سعود امللك جامعة, املكتبات شئون  عمادة, والتعليم االتصال في

 .السعودية, الرياض

 الشرق  دار, 1ط, واملعارض املتاحف علم(. 2004) عفيف, البهنس ي[ 7]

 .سوريا, دمشق, للنشر

 التعليم نظام إلى مدخل املتاحف مدرسة(. 2007) العظيم عبد, كريمي[ 8]

 .لبنان, بيروت, والتوزيع والنشر للطباعة الهدى دار, 1ط, الناشط

 لطفل املتحفية الزيارات أثر(. 2004) الخالق عبد محمود عبير, احمد [9]

 اليوم بين التكنولوجي التطور  جوانب بعض تمييزه على الروضة

 عين جامعة, البنات كلية, منشورة غير ماجستير رسالة, واألمس

 .مصر, شمس

 .590ص, 3ط, 2ج, الوسيط املعجم(. 1985) العربية اللغة مجمع[ 10]

 لدى االنتماء لتنمية برنامج فاعلية(. 2016) البدري  بغداد, محمد[ 13]

   اإلقليمية املتاحف لبعض امليدانية الزيارات خالل من الروضة طفل

  التربية كلية, منشورة غير ماجستير رسالة, الدقهلية بمحافظة
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 .مصر, القاهرة جامعة, املبكرة للطفولة        

: األطفال تعليم في املتاحف دور (. 2011) صبح محمد ديما, كريشان[ 15]

, منشورة غير ماجستير رسالة, األردن األطفال متحف: حالة دراسة

 . األردن, الهاشمية الجامعة, العليا والدراسات العلمي البحث عمادة

 برنامج فاعلية(. 2014) الرحمن عبد والي, واحمد, هندي رضا, جمعة[ 14]

 الوطني والحس األثري  الوعي لتنمية املتحفية التربية على قائم مقترح

, عمان بسلطنة األساس ي التعليم من الثانية الحلقة تالميذ لدى
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ABSTRACT: The objective of the research is to identify the effectiveness of a proposed program of museum 

visits to distinguish some aspects of the past and present development of the kindergarten child in Saudi 

Arabia. The sample of the study was randomly selected ranged between (5-6) years, divided into the 

experimental group (20) and control group (20) boys and girls, and the two groups' age, gender, intelligence 

and the degree of differentiation of aspects of development were verified. The study tools included the test of 

the man's drawing, a measure of distinguishing some aspects of the past and present development of the 

kindergarten child, the program of museum visits and the questionnaire of kindergarten teachers in the 

museum visits to the kindergarten child. All (prepared by the researcher). The reliability and consistency of all 

instruments used were calculated. The Wilcoxon test was used to validate the second and third hypotheses, and 

the Mann Whitney test for the first hypothesis. The results showed statistically significant differences between 

the measurement averages for both the experimental and control groups in favor of the experimental group in 

the degree of distinguishing some aspects of development between the past and present of the kindergarten 

child. 

KEY WORDS: kindergarten. Visits, museums, Kingdom of Saudi Arabia, Program. 

 

 

 

 

 

 

 


