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ى فى التعليم الهجين إلفادة معلمة المستقبل دور المتحف االفتراض
 بالطفولة المبكرة فى المهارات والثقافة الفنية

واد ا عبد يم إبرا هللا عبد ى   .رجا
  .جامعة عين شمس ،كلية البنات ،قسم تربية الطفل

ي و لك يد   Dr.Ragaie.Ibraheim@women.asu.edu.eg :ال

:المستخلص  
مـن ـ ا إف متحـف بنـاء انيـة إم ـ ع الـضوء ـسليط ب البحـث ـ تطبيـقع  (Facebook) خـالل

املعلومـــــات شـــــبكة ـــــ معلمــــــة(Internet) ع إلفـــــادة ن ـــــ ال التعلـــــيم ــــــ املتحـــــف دو ر،وإيـــــضاح

ـ ا إف متحـف بنـاء ـ إ البحـث ـدف الفنية،و والثقافـة ات ـا امل ـ املبكـرة بالطفولـة  راملـستقبل

بالطفولــــة املــــستقبل معلمــــة إلفــــادة ن ــــ ال التعلــــيم ــــ ه دو ــــ ع اتروالتعــــرف ــــا امل ــــ راملبكــــرة

ـــــا قوام عينـــــة ـــــ ع بانة اســـــ الفنيـــــة،وطبقت الطالبــــــات) 195(والثقافـــــة املـــــستقبل معلمـــــات مـــــن

الطفـــــــل يــــــــة تر قـــــــسم عــــــــة الرا البنـــــــاتبالفرقـــــــة ليــــــــة ــــــــ ــــــــ،، ا الد العــــــــام خـــــــالل اضــــــــرات را

تطبيـــــــق)2021:2020( ـــــــ ع مفتوحـــــــة وابـــــــط) Facebook(ومجموعــــــة و الفنيـــــــة عمـــــــال رلعـــــــرض

أنـھامل ـ إ البحـث ،وتوصـل والتحلي والوصـفى ـى التجر املـن البحـث اضية،واسـتخدم ف واقع

دو س تقــــــ بانة اســـــ ـــــ املعلمـــــات جـــــات د ات تكـــــرا حــــــساب خـــــالل مـــــن إحـــــصائية داللـــــة رتوجـــــد ر ر

إفـادة يحقـق بمـا املـستقبل ملعلمة ن ال التعليم ا ف املتحف دو وجود تؤكد راملتحف

ات ــــــا امل ا،رـــــ لــــــد الفنيــــــة ة والثقافـــــة ضــــــر ــــــا م أ مـــــن التوصــــــيات مــــــن مجموعـــــة تقــــــديم وروتـــــم

املعلومـــــات شــــبكة ــــ ع ــــ ا إف متحــــف بنـــــاء انيــــة إم ــــ ع الــــضوء بإلقــــاء ) Internet(تمــــام

املتـــــــاحف دو بإيـــــــضاح ن البـــــــاحث تمـــــــام ا طفال،وتوجيـــــــھ ـــــــاض بر املـــــــستقبل معلمـــــــة رلتـــــــدعيم

ن ـــ ال التعلــــيم ـــ اضـــية والثقافــــةف ات ـــا امل ــــ املبكـــرة بالطفولــــة املـــستقبل معلمـــة رإلفــــادة

الفنيــة والثقافــة ات ــا امل ــ املبكــرة بالطفولــة املــستقبل معلمــة بإفــادة ن البــاحث تمام رالفنيــة،وا

اضية ف املتاحف خالل   .من

املفتاحيـــــــــــــــــــة لمــــــــــــــــــات املـــــــــــــــــــستقبل،الطفولة :ال ن،معلمـــــــــــــــــــة ال ،التعليم ـــــــــــــــــــ ا ف املتحـــــــــــــــــــف

الفنيةامل الفنية،الثقافة ات ا   .ربكرة،امل
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The Role of Virtual Museum in Hybrid Learning in 
Enhancing the Skills and Artistic Culture among the 

Future Early Childhood Teacher  
Ragaie Abdullah Ibrahim Abd El Gawad 
Department of Child Education, Girls Faculty, Ain Shams 
University 
Email:Dr.Ragaie.Ibraheim@women.asu.edu.eg 
ABSTRACT 
This research aimed to shed light on the possibility of designing a 
virtual museum through Facebook on the Internet, and to clarify the 
museum’s role in hybrid education in enhancing the skills and artistic 
culture of the early childhood future teacher. The research also aimed 
to design a virtual museum and to identify its role in hybrid education 
to develop the future teacher’s of early childhood skills and artistic 
culture. A questionnaire was administered to a sample consisting of 
(195) future student teachers in the fourth-year students enrolled in the 
Child Education Department at the Faculty of Girls during the 
academic year (2021 - 2020) and an open group on Facebook 
application to display artworks and links to virtual sites. The research 
used the experimental, descriptive and analytical method. The results 
of the research revealed that there is a statistically significant 
difference through calculating the frequencies of the degrees of the 
parameters in a questionnaire that assesses the role of the museum 
confirming the existence of the virtual museum’s role in the hybrid 
education of the future teacher in order to achieve enhamcements in 
artistic skills and culture. 
Keywords: Virtual Museum, Hybrid Learning, Future Teacher, Early 
Childhood, Artistic Skills, Artistic Culture. 
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 :مقدمة

املعطيـات ـل ثمار واسـ ـا م سـتفادة و املـستحدثات مواكبـة جميعـا علينا لزاما أصبح
ً ً

سانية وخدمة شأن لرفعة مـم،والنواتج ض تـ ودومـا ذلـك عـن يتوقـف لـم العل فالبحث
ً

معلمــــــة إعــــــداد مجــــــال ــــــا م ــــــ وال املجــــــاالت ــــــل ــــــ ــــــا أبناء عايــــــة و تمــــــام باال وتتقــــــدم ربــــــالعلم
عة،ستقبلاملــ وصـــا جيـــال يــة مر ـــا رث،إ ا ــسقى و الغـــرس ـــ وتر املجتمــع ـــ تب ا بــدو ـــ رال

ـوادر، ــا ال ثما وأتـت اســات الد ـا تناول ــ ال املـستحدثات مواكبــة يتطلـب أفــضل لغـد ا روإعــداد ر
ة مـ،الن الال ات ا بامل ا وإمداد أيضا، املستقبل افد ر من أتيا للمستقبل عداد زليكن ر

ً ً
ـاو ل ة

ض ـــــــ الـــــــرابح ثمار ســـــــ و املـــــــستقبل بـــــــذو طفـــــــال مـــــــع ـــــــا عامل و ـــــــا عمل ـــــــ ا تـــــــدعم ــــــ روال ر
محاولــة ـ ــا ا البحــث ناولـھ ي مــا و ـصبة،و اتا ــا م ــد وتز تثقيـف ــ م ــسا آليـة رلتــوف و

الفنية املبكرة الطفولة املستقبل   .معلمة

البحث لة   :مش

والظــر حــداث طبيعــة قاعــاتفرضــت ــ وتج مــستلزمات وقلــة د مــوا ضــعف مــن رف و
املختلفــــة الفنيـــة ض واملعــــا واملتـــاحف ات املــــزا ن بـــ نتقــــال ات وصـــعو الوقــــت وضـــيق س رالتـــد ر ر
ــسية والتد التعليميــة العمليــة اســتمرار ة العمل،وضــر ــ محــددة بتوقيتــات واملقيــدة راملتباعــدة ور

كـذلك ـة والنظر العمليـة اسـات الد للتواصـلرللطالبات مناسـبة آليـھ إليجـاد الباحـث دفـع ممـا
املتطلبــــــات وتحقيـــــق الفنيــــــة بيـــــة ال مجــــــال ـــــ التعليميـــــة العمليــــــة ـــــ ن وتــــــوج ســـــات الدا رمـــــع
إعـداد باسـتكمال املقـر ـ املوضـوعة ـسية التد طط وا املرجوة داف و ة املطلو رالتعليمية ر

طفال اض مرحلة مستقبل كمعلمات سات رالدا وثقافيـار ـا ا م الفنيـة بيـة ال ـ ن وإفـاد
ً ً

ر
دائم ل ش ومتاحة امنة م غ آلية ق طر   .عن

البحث   :ساؤالت

يمكـــن -1 مـــدى أى ــ تطبيــقإ خـــالل مـــن ـــ ا إف املعلومـــات) Facebook(ملتحــف شـــبكة ـــ ع
)Internet (طفال اض بر املستقبل معلمة  .تدعيم

للتعلــــــيممــــــا -2 اضــــــيا اف متحفــــــا دو
ً ً

املبكــــــرةر بالطفولــــــة املــــــستقبل معلمــــــة إفــــــادة ــــــ ن ــــــ ال
الفنية والثقافة ات ا  .ربامل

يمكــــــن -3 مـــــــدى أى ــــــ تطبيــــــقإ خـــــــالل مـــــــن ــــــ ا إف متحـــــــف شـــــــبكة) Facebook(بنـــــــاء ـــــــ ع
طفال) Internet(املعلومات اض بر املستقبل معلمة  .لتدعيم

البحث مية   :أ

انيـــــة -1 إم ـــــ ع الـــــضوء اــــسليط إف متحــــف تطبيـــــقبنـــــاء خـــــالل مـــــن ـــــ) Facebook(ـــــ ع
املعلومات طفال) Internet(شبكة اض بر املستقبل معلمة  . لتدعيم

املبكـرة -2 بالطفولـة املـستقبل معلمـة إلفـادة ن ال التعليم ا ف املتحف دو رإيضاح
الفنية والثقافة ات ا  .رامل

املبكـــرة -3 بالطفولـــة املــستقبل معلمـــة بإفـــادة الفنيــةتمــام والثقافـــة ات ـــا امل خـــاللرــ مـــن
ا ف  .  املتحف
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البحث داف   :أ

تطبيــــــق )1 خـــــالل مــــــن ـــــ ا إف متحــــــف املعلومــــــات) Facebook(بنـــــاء شــــــبكة ـــــ ) Internet(ع
طفال اض بر املستقبل معلمة  . لتدعيم

ب )2 املــستقبل معلمــة إلفــادة ن ــ ال التعلــيم ــ ــ ا ف املتحــف دو ــ ع الطفولــةرالتعــرف
الفنية والثقافة ات ا امل  .راملبكرة

الفنيـــة )3 والثقافــــة ات ــــا امل ــــ املبكـــرة بالطفولــــة املــــستقبل معلمــــة املتحــــفرإفـــادة خــــالل مــــن
ا  .  ف

البحث   :حدود

ة- ــشر ال ــدود ــا-:ا قوام قــسم) 195(عينــة عــة الرا بالفرقــة الطالبــات املــستقبل معلمــات مــن
ليـــة الطفـــل، يـــة ـــ،البنـــاتتر ا الد العـــام خـــالل اضـــرات ـــ)2021:2020(را ا الد ربالفـــصل

  . لو

املوضــــــوعية- ــــــدود تطبيــــــق-:ا ــــــ ع مفتوحــــــة الفنيــــــة) Facebook(مجموعــــــة عمــــــال لعــــــرض
اضية ف املواقع وابط   .رو

املتحف-   groups/com.facebook.www://https/495967623758941:         رابط

البحث   :أدوات

تطبيق - ع الباحث(من)Facebook(مجموعة  ).إعداد

ا - ف املتحف دو لقياس بانة الباحث( راس إعداد   ).من

البحث   :فرض

دو- س تقـــــ بانة اســـــ ـــــ املعلمـــــات جـــــات د ات تكـــــرا حـــــساب خـــــالل مـــــن إحـــــصائية داللـــــة رتوجـــــد ر ر
إفـادة يحقـق بمـا املـستقبل ملعلمة ن ال التعليم ا ف املتحف دو وجود تؤكد راملتحف

ا لد الفنية والثقافة ات ا   .  رامل

البحث  وإجراءات   :من

ــ- ــ والتحلي البحث،والوصـفى عينــة ــ ع بانة سـ تطبيــق ــ ـى التجر املــن الباحــث اسـتخدم
ا اســات الد ــ ع الــتعلمرطــالع ــ املتحــف دو س تقــ بانة اســ لوضــع للتوصــل ــا وتحليل رلــسابقة

التالية باملحاو التناو ا،وتم ا وم ثقافيا منھ املعلمة وإقادة ن رال ل
ً
  :  ر
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و لاملحو ا:ر ف    :املتحف

ا ف   :الواقع

ميـــد،(عرفـــھ عمليـــات) 2009عبدا خـــالل مـــن ولكـــن قيقـــى ا الواقـــع ى يحـــا أنـــھ ـــ ع
املتقدمـــــــة،الإ التكنولوجيـــــــة دوات و والــــــشاشات الكمبيـــــــوتر عـــــــالم تــــــرتبط قميـــــــة ونيــــــة رليك

خـالل ،من ـ ا ف ،العـالم الرق العـالم ـ إ ومـشاعرنا لـھ جـسدنا تنقـل ـا إل الدخو لبمجرد
كذلك ست ل ا اليومى،ولك الواقع انت لو كما تبدو وأصوات ات وحر   .رصو

ميد،ص                 (   )28،2009عبدا

ا ف   :املتحف

الباحـث ـف ـ موقــع ـوعر نـت شـبكة ع اضـیا كیانـا یمثـل ن عمــال لعــرض اف مـن عـدد
املتحــــرك ــــا وم الثابــــت ــــا م واملتنوعــــة املختلفــــة مــــن،الفنيــــة ــــشر املجسم،و ــــا وم املــــسطح ــــا م
مزا والتجو بحار يح ت أخر ملواقع ابط ر لخاللھ ى الواقعو ى تحا   . رات

ا ف واملتحف الواقع السابقة اسات   :  رالد

اســــة- مــــن) Iurgel,2003(رد لالســــتفادة ن، اضــــي اف فقــــاء مــــع ــــب الو ــــ ع الفــــن ــــة تجر رقــــدمت
ــــا اضــــية اف اجتماعيــــة ئــــة ب خلــــق ــــ نــــت ن)4(ن الزائــــر مــــع للتواصــــل اضــــية اف ــــصيات

الف سة ومما ة التجر خوض   .نرغرض

اســـة- ن)Hinshaw,2010(رد واملتعلمـــ ن املعلمـــ مـــن ـــ كب عـــدد وتجميـــع تواصـــل بتحقيـــق تمـــت ا
باألعـشاب ء ـ م وفنـاء حديقـة مثـل عامـة أمـاكن لتجميـل التـصميمات ضع و والتخطيط ووالرعاة
قـــام حيــث ديــدة ا م ئـــ ب ر تطــو مــن أســـماك،وتمكنوا ة ــ ح و منحوتــة حديقـــة ــ إ م ل تحــو تــم

ل برســم مــعالطــالب ــا والتمتــع املــساحة جمــال مــشاركة وا وقــر كــة ال مــن بــالقرب ــة جدا روحــة ر
ام لإلل الطبيعة استخدموا الذين ن الفنان حو ناك فنية س در س تد خالل من سة لاملد و ر   .ر

اســة- املتـــاحف)"ULUSOY,2010(رد تطبيــق اســتخدام حــو املفتــوح التعلــيم طــالب نظــر ــات لوج
مواضيع س تد اضية خرف ليـة"رالتا طـالب مواقـف انت إذا ما لتحديد اسة الد ت ر،أجر

مـــــــــن عينــــــــة ـــــــــ ع ــــــــ ا ف املتحــــــــف تطبيـــــــــق خــــــــالل مــــــــن ال أم تغ ســـــــــ املفتــــــــوح ) 20(التعلــــــــيم
يتعلـق فيمـا الطـالب اء آ ـ ـ كب اخـتالف تحديـد إ ،وتوصلت التجر املن س،واستخدمت ردا ر

لقيـــاس املعــدة الالحـــق ختبــار يانــات التطبيـــقب عــد خ التـــا س د تجــاه راملواقــف لـــذلك. ر يجــة ،ن
مراقبـة خالل من خ التا س در ا ف املتحف تطبيق حو ي إيجا أي الطالب لدى ران ور ل

ة املتغ واملصادر ندات   .املس

اسة- الفنيـة")Marshall,2014(رد بيـة ال ـ املستحدثة تحديـد"التقنيات ـ إ ـدفت ،
علـــــيم) ولوجيـــــاتالتكن(التقنيــــات مـــــستقبل ــــ ع ـــــا وتأث الفنيــــة بيـــــة ال س تــــد ـــــ راملــــستحدثة

عــــــــــــــشر ى الثــــــــــــــا الــــــــــــــصف ــــــــــــــ وح ضــــــــــــــة الر قبــــــــــــــل مــــــــــــــا مرحلــــــــــــــة ــــــــــــــ الفنيــــــــــــــة بيــــــــــــــة املرحلــــــــــــــة(وال
دمــــــج)املتوســــــطة أن ــــــ إ ــــــا نتائج وتوصــــــلت اســــــات الد ــــــ للواقــــــع ــــــ التحلي املــــــن رواســــــتخدمت

من ل ل مفيد الفنية بية ال أنالتكنولوجيا وكمـا ات املـستو مـن العديـد ـ ع واملعلم الطالب
تفاعــــل ــــادة و ــــار بت ــــ ع ــــساعد الفنيــــة بيــــة ال س تــــد ــــ ــــا ودمج التكنولوجيــــة ســــات زاملما ر ر

ـــــــسية التد العمليـــــــة مـــــــع دمــــــــج،رالطـــــــالب نحـــــــو تميـــــــل التعلـــــــيم ـــــــ اليـــــــة ا ـــــــات تجا أن كمـــــــا
ت مجاالت من مجال ل ب محتو ل الفنيةىالتكنولوجيا بية ال س   .رد
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اســة- يم،جمعــة(رد الثقافيــة)"2016إبرا ــة و ال ــوم مف ــ ع فــاظ ا ــ ــ ا ف املتحــف ردو
خـــر وقبـــو ة ـــ"لاملـــصر ا واســـتخدام ـــا ومواكب املعلومـــات تكنولوجيـــا مـــن لالســـتفادة ـــدفت ،

التعلـيم ـ اضـية ف املعاصـرة،واملتاحف ة املـصر الثقافـة ـوم مف ى،اسـتخدمتدعم و ليك
ـة و ال لـدعم ـ ا اف متحـف لتـصميم ح ـ مق مخطـط لوضـع ،وتوصلت التحلي الوصفى املن
وشـــــــبكة ديثـــــــة ا التكنولوجيـــــــا مـــــــن العوملة،باالســـــــتفادة مخـــــــاطر مقابلـــــــة ـــــــ ة املـــــــصر الثقافيـــــــة

وال اك د و واملالحظة واملشاركة مالية وا الفنية ات ا س الدا نت،وإكساب رن   .قتذور

ا ف للمتحف سابقة اسات د ع   :رعليق

خـالل- مـن نـت ن ات شـب توفره الذى ا ف العالم مية أ ع السابقة اسات الد راتفقت
الف بداع و التعلم إيجابية أثار لھ وما واملتاحف   .املواقع

س- تــد ـ املــستحدثة التكنولوجيـة تــأث الـسابقة اســات الد ت ـ رأو وأنر الفنيــة بيــة وال الفـن
سية التد العملية مع الطالب تفاعل ادة و ار بت مفيد ما ردمج   .ز

ا ف املتحف خصائص م   :أ

س -1 ولـ نـت ن شـبكة ـ ع التقنيـة جيـدة ـرة امل ة البـصر ات املـدر مـن ـ ح عـن ة عبا رموقع
الواقع ملموس حقيقي  .كيان

عود -2 ال املتحفية ضات كةواملعر املش الطبيعة ذات ات املدر من عدد بل واحد مصدر  .إ

ابط–ـستخدم -3 الـر عـض خـالل التـداخل الوسـائط تكنولوجيـا-ومـن (Hyper Media)فائقـة
ط املتحفية ر ضات  .  باملعلومات واملعر

تكنولوجيــا ــستخدم -4 ضــات املعر عــض ــ الواقــع وــ ا ــي ف ــة ثال ر لتــوف ؤعــاد
للمع ضاتمجسمة  .ور

عـض -5 ـ ات ـستخدم للمـزا ابط والـر ضـات راملعر و اضـية و  عـاد ثالثيـة الثابتـة رالـصو ف
للزائر لتجسيد تفاعلية ة   .واج

بـاملتحف عـض -6 ابط والـر ات واملـزا ـ ر ا خاصـية ف ـان املتحـف داخـل لالتجـو تـوفر كم
يقية ف عاد  . بأ

ـرت -7 ميـة ظ نـت اسـتخدام أ يقـوم ن ـا مـن فاملتحـ وسـيلة ياتـھ عـرض خالل املتحفيـة مقت
دياد مع ا فيما املسافات وتباعد العالم لحو املتاحف أعداد زا  .بي

ـ الواقـع -8 ا عالقـةالـنفس ـ الثقـة إيجـاد ـ الفعالـة الوسـائل مـن ف ـ بـة الر الـة زوإ
 .ستاذو) الطالبة(املعلمة

ا -9 ومتاح امن م غ ا ف املتحف رالعرض بمواعيدز التقيد دو الوقت ل  .نتھ

املتلقـــى -10 إطــالع انيــة املـــستقبل(إم وإعـــادة)معلمــة محــدودة ـــ غ منيــة ات ـــ لف ض املعــر ــ زع و
أيضا محدودة غ مرات العرض
ً

. 
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ى الثا ن :راملحو ال   التعليم

ن ال التعليم ف   ):Hybrid Learning(عر

الباحـث طـرعرفـھ ن بــ يجمـع عليميـا نظامــا قأنـھ
ً ً

متنوعــة عليميـة سـائل و وأســاليب -وومنـا
يقــــى ف وحـــــضو عـــــد وعـــــن ـــــى و ليك ـــــا ف ـــــداف-ربمــــا لتحقـــــق تنـــــاغم ـــــ ـــــسق وت امـــــل تت

عليمــــا ونــــھ ل ن ــــ لفــــظ ى أ التعليميــــة،و العمليــــة مــــن املرجــــوه املخرجــــات ــــ إ لتــــصل املبتغــــاه
ً

التا و ومجال فرع من أك نتاج من استحدث ت الن أصيلجديد واحد فرع نتاج س   .ل

ن ال للتعليم سابقة اسات   :رد

اســة- ن،ومـــدى)Pinto&Anderson,2013(رد ال الــتعلم ــشأن املــسبقة التوقعـــات عــن كــشفت
التعلـــــــــــــيم عـــــــــــــن بالرضـــــــــــــا املرتبطـــــــــــــة ن،والعوامـــــــــــــل ال ـــــــــــــ التعلي املقـــــــــــــر عـــــــــــــن الطـــــــــــــالب رضـــــــــــــا ر

البيانــات جمـــع الوصــفى،وتم املـــن اســة الد ن،واســتخدمت تـــمرال بانة اســ ـــق طر عــن وليـــة
ع ا املسبقة)44(تطبيق التوقعات ن ب إحصائية داللة ذات ق فر وجود النتائج رت وطالبا،وأظ

ً

ن ال التعليم عن الطالب ضا ن   .رو

اسـة- ــ)Stiefel,2016(رد ـا ودو ـة الثانو س املـدا ــ ن ـ ال الـتعلم بـرامج تقــديم فوائـد ت رأبـر رز
ملتطلبــ الطــالب الوالــدىإعــداد الــدعم دو ــ ع ،والوقوف العــا بــالتعليم نــت ن ــ ع الــتعلم رات

الوصـفى،وتمثلت املـن اسة الد ة،واستخدمت الثانو سة املد ن ال التعلم برنامج رنجاح ر
ـــــ عد)42(العينـــــة ـــــسلفانيا،و ب منطقـــــة ـــــ ن ل املـــــ ـــــة الثانو س املـــــدا طـــــالب أمـــــو أوليـــــاء رمـــــن ر

بانة الالس التعلـيمتطبيق برنـامج ـ الطـالب لنجـاح مـة م عوامـل نـاك أن ـ إ اسـة الد رتوصـلت
املعلـــم ،ودعم ــ امل ــ نــت ن ــ إ الطــالب وصـــو وســرعة م وتــد الطــالب ــ تحف ــا م ن ــ لال ل ر

اسة الد ساعات عد   .روالوالدين

اســـة- ل)Clifton,2017(رد ـــا وج والتعلـــيم ن ـــ ال التعلـــيم نظـــام ن بـــ نـــة مقا قـــدمت
ً

ئـــةر ب ـــ وجـــھ
سلـسلة طـرح تـم الوصـفية البيانـات مع ،و املقـار املـن اسـة الد ة،واستخدمت الثانو سة ناملد ر ر

مــــع املقــــابالت ــــرت ن،وأظ ال س التــــد ــــة تجر حــــو ن املعلمــــ ــــ ع ســــئلة رمــــن اء)44(ل آ رمعلــــم
ن،و ال س التـد عـن م ضـا عـن ن املعلمـ غالبيـة ينـة،فأعرب ال س الدر حو رمتباينة ر و شـعرل

يومية بصفة سة املد داخل الطالب مع التفاعل إ اجة با خر   .رالبعض

اســة- برنـــامج)jun,2020(رد عـــن املفتوحـــة اى شــنغ جامعـــة طـــالب ضـــا عــن الكـــشف ـــ إ رـــدفت
مــــــن ونــــــة م عينــــــة ــــــ ع بانة اســــــ تطبيــــــق وتــــــم الوصــــــفى، املــــــن اســــــتخدام ن،وتم ــــــ ال الــــــتعلم

امل)211( ضـــا النتـــائج رت جميـــعرطالــب،وأظ يبقـــى ونـــھ ن، ال التعلـــيم عـــن ــ كب ل ـــش ن تعلمـــ
ـــ ع العثـــو مـــن ن املتعلمـــ تمكـــن ـــ ال الـــتعلم ة ـــ ت و ـــان وامل الوقـــت حيـــث مـــن متاحـــة ات يــا را و ر

م م ل ل املناسب التعلم من ج   .مز

اســــة- لــــدى) Mumford,2020(رد التــــأم ــــ التفك ات ــــا م تنميــــة ــــ ن ــــ ال التعلــــيم ــــ إ رــــدفت
ال ــــ ستكــــشامعل املــــن اســــة الد تركيا،واســــتخدمت ــــ يــــة نجل مقــــابالت،رلغــــة ــــ ع ناء و

ـــــــــ)3(مــــــــع ع الــــــــتعلم ــــــــ ع تبــــــــة امل ثـــــــــار حــــــــو م مناقــــــــش تمــــــــت دمـــــــــة ا ماقبــــــــل ــــــــ معل لمــــــــن
نت ـــ،ن إ النتــائج ت دمة،وأشــا ا قبــل ن املعلمــ ب تـــد ــ امن ــ امل ى الكتــا التفاعــل روخاصــة ر

إعد إ اجة نتا ن ع للتفاعل دمة ا ماقبل معل   .اد
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ن ال للتعلم سابقة اسات د ع   :رعليق

ن- ال التعليم عن الطالب برضاء تمام ع   .أكدت

نـت- ن ع التعلم ملتطلبات الطالب إعداد ه ودو ن ال التعلم برامج تقديم فوائد ت ي رو
عوامـــل نـــاك وأن ، العـــا ـــبـــالتعليم تحف ـــا م ن ـــ ال التعلـــيم برنـــامج ـــ الطـــالب لنجـــاح مـــة م

نت ن إ الطالب وصو وسرعة م وتد لالطالب   .ر

ن- املعلمـ غالبيـة أعـرب الـتعلم ئـة ب ـ لوجـھ ـا وج والتعلـيم ن ـ ال التعلـيم نظـام ن ب نة مقا و
ً

ر
التفاعــ ــ إ اجــة با خــر الــبعض ن،وشــعر ال س التــد عــن م ضــا رعــن داخــلر الطــالب مــع ل

يومية بصفة سة   .راملد

م- م ل ل املناسب التعلم من ج مز ع العثو من ن املتعلم وتمكن الطالب ضا مية روأ   .ر

نت- ن ع للتفاعل دمة ا ماقبل معل إعداد إ اجة   .وا

ن ال التعلم   :فلسفة

ــل) Bouvier,2015,p111,121,122(ىيـر أصـبح ء ّأنـھ امتمركـز ـ
ً

نــت لحـو  وال ن
املختلفة املجـاالت ـ توظيفـھ مـن ر،مفـر بمـر املـادى ـا محتوا مـن تفـرغ سـوف العلـم فـدو ووعليـھ ر

ونية وإليك قمية انات إم من يتضمنھ وما نت ن ع ا ف ن و بالت كتفى   . رالوقت،و

ن ال التعليم خصائص م   :أ

اسات د ،(راتفقت واللم ا) Al Fiky،2011(،)Wade,2013 -قىالف(،)2020أحمد أ   :ع

الطالبات )1 حو املتمركز التعلم نموذج إ س التد املحاضرة نموذج من لنتقال  .ر

التعليمية )2 العملية ن ومشارك الطالبات تفاعل ادة  .ز

ن )3 وأداءا الطالبات علم ر  .تطو

والف )4 املساحات وحتوسيع أعداد للتعلم،وتقليل ملتوافرة قاعـاترص ـ الطالبـات رضو
اسة  .رالد

سية )5 التد ات املقر ة إدا شطة أ ردعم  .رر

للطالبات )6 د واملوا املعلومات تقديم  .ردعم

خـــالل )7 مـــن ـــن ل يع ـــ وال الـــدعم افةأســـاليب وتقـــديم ن ـــ وتحف الطالبـــات مـــشاركة
بي التعاو سبل وتوف املختلفة شطة سة نمما  .نر

مـصد )8 وتـوف مبتكــرات معلمـات وتــوبنـاء ـة والفو الراجعـة للتغذيــة ــرر وتحف الوقـت ف
 ).الطالبات(املعلمات

يقـى )9 ف ـ ح شغل ونية إليك بأخر ا بدال باس قية الو امللفات استخدام ىإقتصاد ر
أقل لفة   .أقل،وت
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الثالث   :راملحو

وا ات ا وامل املبكرة الطفولة املستقبل الفنيةرمعلمة   لثقافة

املستقبل   :معلمة

ال ــف لــآلدابباحــثعر البنــات ليــة الطفــل يــة تر بقــسم عــة الرا بالفرقــة ســة الدا الطالبــة رــ
املبكرة الطفولة مرحلة املستقبل معلمة لتكن عد ال بية،الطالبة وال   .والعلوم

املبكرة   :الطفولة

ـــا ا البحـــث ـــ ـــا العمراملقـــصود املرحلـــة ــــــ و الطفـــل ســـنوات تـــضم ـــ ال عـــدـــة مـــن
بتدائية باملرحلة اقھ إ وح يض ال ع ة القد ساب   . راك

الفنية ات ا   : رامل

ــا ا البحــث ــ ــا ضــةاملقــصود الر طفــل ات قــد تناســب ــ ال الفنيــة ات ــا امل مــن ومجموعــة ر ر
و ا س مما يتطلب بما للطفل ا إلكسا املعلمة عد و اناتھ اروإم   .إجاد

الفنية   :الثقافة

ـــــااملقـــــص ا البحـــــث ـــــ ـــــا املـــــستقبلود معلمـــــة ـــــصية تـــــصقل ـــــ ال الفنيـــــة ف املعـــــا رـــــل
املبكرة الطفولة ملرحلة الفنية بية وال الفن تثقيفيا

ً
.  

ع الرا   :راملحو

ا ــ املبكــرة بالطفولــة املــستقبل معلمــة إلفــادة ن ــ ال التعلــيم ــ ــ ا ف املتحـف اتردو ــا رمل
الفنية   والثقافة

أوال
ً

املعر: انب ا أن:ىمستو إ الطالبة   :تصل

اديمية-1 أ أسس ع اللونية ات ختيا   .رتتعلم

املختلفة-2 ات ضا وا الفن خ تا عن ف معا سب رتك ر   .ر

الفنية-3 س واملدا ات تجا عض عن معلومات ت س   .راك

الرسم-4 ات ا م معلوماتيا ود رت
ً

ن   والتلو

ا-5 حبكة وم مف واللوحاتستوعب التصميم ن و   لت

مختلفة-6 بخامات املجسم شكيل ال ات ا م عن ومى مف ود   رت

بال-7 ا قة بطر الصلصال شكيل تقنية ات ا م وم مف ك رتد   .ر

الضغط-8 قة بطر الصلصال شكيل تقنية ات ا م وم مف ك رتد   .ر

تقنية-9 ات ا م وم مف ك رتد رر و الت قة بطر الصلصال   .شكيل

ق-10 الو طى ات ا م جديدة تقنيات وم مف ك رتد ر   ر

البصمات-11 طباعة ة ا م وم مف ك رتد   ر
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سل-12 ست طباعة ة ا م وم مف ك رتد   ر

القوالب-13 طباعة ة ا م وم مف ك رتد  ر

والتدكيك-14 اللضم ة ا م وم مف ك رتاد   ر

كيب-15 وال الفك ات ا م يم مفا سب   رتك

انياث
ً

ار:  امل انب ا ىمستو أن:ى إ الطالبة   :تصل

ن-1 والتلو الرسم ات ا م ود   رت

واللوحات-2 التصميم ن و الت حبكة   ستوعب

مختلفة-3 بخامات املجسم شكيل ال ات ا م ود   رت

بال-4 ا قة بطر الصلصال شكيل تقنية ات ا م سب   .رتك

شكيل-5 تقنية ات ا م سب الضغطرتك قة بطر   .الصلصال

سب-6 رتك و الت قة بطر الصلصال شكيل تقنية ات ا   .رم

ق-7 الو طى ات ا م جديدة تقنيات سب رتك   ر

البصمات-8 طباعة جديدة ات ا م سب   رتك

سل-9 ست طباعة ات ا م سب   رتك

القوالب-10 طباعة ات ا م سب  رتك

والتدكيك-11 اللضم ات ا م سب   رتك

كي-12 وال الفك ات ا م سب   برتك

والبناء-13 دم ال ات ا م سب   رتك

والنفايات-14 امات ا ر تدو تقنية ات ا م سب   رتك

املختلفة-15 ال وطر اليدو سيج ال ات ا م سب قتك ى   .ر

ثالثا
ً

ى:  الوجدا انب ا أن: ىمستو إ الطالبة   :تصل

أسس-1 ع اللونية ات ختيا رتتذو اديميةق   أ

نما-2 جماليات املختلفةقتتذو ات ضا وا الفن خ تا من رذج   .ر

الفنية-3 س واملدا ات تجا عض عن بمعلومات جماليا رستمتع
ً

.  

ن-4 والتلو الرسم ات ا بم جماليا رشعر
ً

  

واللوحات-5 التصميم ن و الت حبكة جماليا ستوعب
ً
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م-6 بخامات املجسم شكيل ال ات ا م رتتذو   ختلفةق

تقنية-7 ات ا م رتتذو بالق ا قة بطر الصلصال   .شكيل

الضغط-8 قة بطر الصلصال شكيل تقنية ات ا م رتتذو   .ق

ر-9 و الت قة بطر الصلصال شكيل تقنية ات ا م رتتذو   .ق

ق-10 الو طى ات ا م جديدة تقنيات رتتذو ر   ق

البصمات-11 طباعة ة ا م رتتذو   ق

جماليات-12 سلقتتذو ست   طباعة

جمالي-13 القوالبقتتذو طباعة  ات

والتدكيك-14 اللضم جماليات   قتتذو

كيب-15 وال الفك جماليات   قتتذو

امس ا ا:راملحو وتفس   :النتائــج

اسة الد   -:رفرض

دو- س تقـــــ بانة اســـــ ـــــ املعلمـــــات جـــــات د ات تكـــــرا حـــــساب خـــــالل مـــــن إحـــــصائية داللـــــة رتوجـــــد ر ر
امل دو وجود تؤكد الراملتحف التعليم ا ف إفـادةتحف يحقـق بمـا املـستقبل ملعلمة ن

ا لد الفنية والثقافة ات ا   .  رامل

تـــــــــضمنت- بانة اســـــــــ الباحـــــــــث صـــــــــاغ الفـــــــــرض ة ـــــــــ مـــــــــن ـــــــــ(رمحـــــــــاو)3(للتحقـــــــــق ـــــــــار-معر -ىم
ى عدد)وجدا محو ل ـ)15(رول محـددة سـتجابات مـستو ان ـ)(3(ىبند،و كب مـا-بقـدر -بقـدر
مح   ).سوسغ

معامــل- حــساب كمــاللت)ألفــا(تــم وجــاء بانة ســ لبنــود الــداخ ــساق تحقــق مــدى ــ ع عــرف
  : ي
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  ) 2(لجدو

املعر املجال بانة س لبنود الداخ ساق معامل   حساب

رقم
جة  البنــد   رالد

نحراف
  ىاملعيار

  ع

  التباين
  2ع

ألفا   معامل
  

1  380  1.94  3.78  1.06  
2  375  1.91  3.69  1.002  
3  390  1.99  3.98  1.004  
4  380  1.94  3.78  1.06  
5  375  1.91  3.69  1.002  
6  390  1.99  3.98  1.004  
7  380  1.94  3.78  1.06  
8  375  1.91  3.69  1.002  
9  390  1.99  3.98  1.004  

10  385  1.95  3.86  1.001  
11  390  1.99  3.98  1.004  
12  390  1.99  3.98  1.004  
13  375  1.91  3.69  1.002  
14  385 1.95  3.86  1.001  
15  385 1.95  3.86  1.001  

  

  ) 3(لجدو

ار امل املجال بانة س لبنود الداخ ساق معامل   ىحساب

رقم
جة  البنــد   رالد

نحراف
  ىاملعيار

  ع

  التباين
  2ع

ألفا   معامل
  

1  380  1.94  3.78  1.06  
2  385  1.95  3.86  1.001  
3  390  1.99  3.98  1.004  
4  380  1.94  3.78  1.06  
5  375  1.91  3.69  1.002  
6  385  1.95  3.86  1.001  
7  380  1.94  3.78  1.06  
8  385  1.95  3.86  1.001  
9  390  1.99  3.98  1.004  

10  385  1.95  3.86  1.001  
11  390  1.99  3.98  1.004  
12  390  1.99  3.98  1.004  
13  375  1.91  3.69  1.002  
14  385 1.95  3.86  1.001  
15  385 1.95  3.86  1.001  
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  ) 4(لجدو

ى الوجدا املجال بانة س لبنود الداخ ساق معامل   حساب

رقم
جة  البنــد   رالد

نحراف
  ىاملعيار

  ع

  التباين
  2ع

ألفا   معامل
  

1  385  1.95  3.86  1.001  
2  380  1.94  3.78  1.06  
3  385  1.95  3.86  1.001  
4  390  1.99  3.98  1.004  
5  385  1.95  3.86  1.001  
6  380  1.94  3.78  1.06  
7  385  1.95  3.86  1.001  
8  390  1.99  3.98  1.004  
9  385  1.95  3.86  1.001  

10  380  1.94  3.78  1.06  
11  385  1.95  3.86  1.001  
12  390  1.99  3.98  1.004  
13  385  1.95  3.86  1.001  
14  380  1.94  3.78  1.06  
15  390  1.99  3.98  1.004  

وا- ـــداو ا مـــن معامـــلليتـــ مقـــدار ـــات قـــوة) ألفـــا(ملعا ـــ ع تـــدل ـــ ال يجـــة والن بنـــد ـــل ـــ
بانة ســــ صــــدق مــــدى عكــــس ــــ وال بانة ســــ لبنــــود الــــداخ تبــــاط،التناســــق ا قــــوة يؤكــــد رمما

، الداخ والبناء لقياس البنود تھ مناس نومدى ـ ال التعلـيم ـ ـ ا ف املتحف إلفـادةردو
بالطفول املستقبل الفنيةمعلمة والثقافة ات ا امل املبكرة   .رة

وتـــــم- بانة اســـــ الباحـــــث صـــــاغ أن عـــــد الفـــــرض ة ـــــ مـــــن ،قـــــام)ألفـــــا(معامـــــلحـــــسابللتحقـــــق
ي كما النتائج مجال،وجاءت ل ل بند ل ع ات التكرا بحساب   :رالباحث

املقيا-4 بنود جات د ات تكرا مجموع وتفس نة رمقا ر   ـ:سر

  ) 5(لجدو

البن ات تكر املعررمجموع املجال   ود

رقم
جة  البند  البند سبة  رالد   ال

ة   املئو
اديمية  1 أ أسس ع اللونية ات ختيا   %97.4  380  رعلمت
املختلفة  2 ات ضا وا الفن خ تا عن ف معا ت س راك ر  %96.2  375  .ر
الفنية  3 س واملدا ات تجا عض عن معلومات ت س  %100  390  .راك
معلوماتيا  4 دت تز

ً
نو والتلو الرسم ات ا  %97.5  380  رم

واللوحات  5 التصميم ن و الت حبكة وم مف  %96.5  375  استوعبت

بخامات  6 املجسم شكيل ال ات ا م عن ومى مف دت رتز و
 %100  390  مختلفة

قة  7 بطر الصلصال شكيل تقنية ات ا م وم مف رادركت
بال  %97.5  380  .ا

تقن  8 ات ا م وم مف قةرادركت بطر الصلصال شكيل ية
 %96.2  375  .الضغط
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رقم
جة  البند  البند سبة  رالد   ال

ة   املئو

قة  9 بطر الصلصال شكيل تقنية ات ا م وم مف رادركت
ر و  %100  390  .الت

ق  10 الو طى ات ا م جديدة تقنيات وم مف رادركت  %98.7  385  ر
البصمات  11 طباعة ة ا م وم مف  %100  390  رادركت
سلادكت  12 ست طباعة ة ا م وم  %100  390  رمف
القوالب  13 طباعة ة ا م وم مف  %96.2  375  رادركت
والتدكيك  14 اللضم ة ا م وم مف  %98.7 385  رادركت

كيب  15 وال الفك ات ا م يم مفا ت س  %98.7 385  راك

  

  )6(لجدو

ار امل املجال البنود ات تكر ىمجموع   ر

رقم
جة  البند  البند سبة  رالد   ال

ة   املئو
الر  1 ات ا م دت رتز نو والتلو   %97.4  380  سم
واللوحات  2 التصميم ن و الت حبكة  %98.7  385  استوعبت
مختلفة  3 بخامات املجسم شكيل ال ات ا م دت رتز  %100  390  و
بال  4 ا قة بطر الصلصال شكيل تقنية ات ا م ت س  %97.4  380  .راك
ش  5 تقنية ات ا م ت س الضغطراك قة بطر الصلصال  %96.2  375  .كيل
ر  6 و الت قة بطر الصلصال شكيل تقنية ات ا م ت س  %98.7  385  .راك
ق  7 الو طى ات ا م جديدة تقنيات ت س راك  %97.4  380  ر
البصمات  8 طباعة جديدة ات ا م ت س  %98.7  385  راك
سل  9 ست طباعة ات ا م ت س  %100  390  راك

س  10 القوالباك طباعة ات ا م  %98.7  385  رت
والتدكيك  11 اللضم ات ا م ت س  %100  390  راك
كيب  12 وال الفك ات ا م ت س  %100  390  راك
والبناء  13 دم ال ات ا م ت س  %96.2  375  راك
والنفايات  14 امات ا ر تدو تقنية ات ا م ت س  %98.7 385  راك

ال  15 ات ا م ت س املختلفةراك ال وطر اليدو قسيج  %98.7 385  .ى
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  ) 7(لجدو

ى الوجدا املجال البنود ات تكر   رمجموع

رقم
  البند

جة  البند   رالد
سبة   ال
ة   املئو

اديمية  1 أ أسس ع اللونية ات ختيا   %98.7  385  رتذوقت
املختلفة  2 ات ضا وا الفن خ تا من نماذج جماليات رتذوقت  %97.4  380  .ر

3  
عضاس عن بمعلومات جماليا تمتعت

ً
س واملدا ات رتجا

  .الفنية
385  98.7% 

ن  4 والتلو الرسم ات ا بم جماليا رشعرت
ً

  390  100% 
واللوحات  5 التصميم ن و الت حبكة جماليا استوعبت

ً
  385  98.7% 

مختلفة  6 بخامات املجسم شكيل ال ات ا م  %97.4  380  رتذوقت
تقنية  7 ات ا م بارتذوقت ا قة بطر الصلصال  %98.7  385  .لشكيل
الضغط  8 قة بطر الصلصال شكيل تقنية ات ا م  %100  390  .رتذوقت
ر  9 و الت قة بطر الصلصال شكيل تقنية ات ا م  %98.7  385  .رتذوقت

ق  10 الو طى ات ا م جديدة تقنيات رتذوقت  %97.4  380  ر
البصمات  11 طباعة ة ا م  %98.7  385  رتذوقت
طباعة  12 جماليات سلتذوقت  %100  390  ست
القوالب  13 طباعة جماليات  %98.7  385  تذوقت
والتدكيك  14 اللضم جماليات  %97.4  380  تذوقت

كيب  15 وال الفك جماليات  %100  390  تذوقت

داو - ا من   ) :5،6،7(ليت

الطالبــات- تــ) املعلمــات(أن ــسبة ب اتفقــن قــد اســة الد نرعينــة بــ ــ% ) 96.2(راوح ــ%) 100(إ ع
ـ ا ف املتحف دو عن ن إجماع يؤكد ى،بما والوجدا ار وامل املعر الثالثة املجاالت ربنود ى

ا ا وم ثقافيا للفن ن ال التعلم ن إفاد
ً ً
  .  ر

أنھ إ الية ا اسة الد خالل من الباحث   :رتوصل

ات- تكرا خالل من إحصائية داللة سرتوجد تقـ بانة اسـ ـ املعلمـات جـات تؤكـدرد املتحـف ردو
ات ـــا امل ــ إفــادة يحقـــق بمــا املــستقبل ملعلمـــة ن ــ ال التعلــيم ـــ ــ ا ف املتحــف دو روجــود ر

ا لد الفنية   .  والثقافة

  :التوصـــيات

انيـــــــة -1 إم ـــــــ ع الـــــــضوء بإلقـــــــاء تمـــــــام ة شـــــــبكةورضـــــــر ـــــــ ع ـــــــ ا إف متحـــــــف بنـــــــاء
اض) Internet(املعلومات بر املستقبل معلمة  . طفاللتدعيم

بإ -2 ن البــاحث تمــام ا توجيــھ ة نورضــر ــ ال التعلــيم ــ اضــية ف املتــاحف دو ريــضاح
الفنية والثقافة ات ا امل املبكرة بالطفولة املستقبل معلمة  .رإلفادة

وال  -3 ات ـا امل املبكرة بالطفولة املستقبل معلمة بإفادة ن الباحث تمام الفنيـةرا ثقافـة
املتاحف خالل اضيةمن   .  ف



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة أبریل، ) 5(، الجزء )190: (العدد

 

 

55 

 املراجـــــع

أوال
ً

ية:  العر   :املراجع
عبــــدهللا أحمــــد وأحمد،مــــصطفى ن؛ أمــــ ـــــ حل ،عادل لتطبيـــــق). 2020 ( اللمــــ ح ــــ مق رتــــصو

املــستجد ونـا و جائحـة ظـل ـ بمـصر العـام الثـانو التعلـيم س بمـدا ن ـ ال رالتعلـيم ى ر
COVID-19" .للعلوم الفيوم جامعة ةمجلة بو  .40-14،7،122والنفسية،ال

مصطفى يم،أمل عبدالـسالمو ؛إبرا يل ـ. )2016(جمعة،ن ع فـاظ ا ـ ـ ا ف املتحـف ردو
خــــــر وقبــــــو ة املــــــصر الثقافيــــــة ــــــة و ال ــــــوم ــــــق"لمف طر عــــــن بيــــــة ال إمــــــسيا ،مجلــــــة

 .5،6،78:54الفن،

ـــــــــــ). 2009 (شــــــــــاكر ميــــــــــد،عبدا ا ف الواقــــــــــع ــــــــــ إ ـــــــــــف الك مــــــــــن يـــــــــــال عـــــــــــالم ،ا سلــــــــــسلة
 .360ملعرفة،ا

،آالن ســـــــــنة). 2015 (بـــــــــوف ســـــــــة مد بإعـــــــــداد مـــــــــستقبليات، ،2030رعلينـــــــــا الـــــــــوط مجلـــــــــة املركـــــــــز
جمة،  .101-129 ،4لل

جمةملراجعا امل ية   :العر

Ahmed, M. A. A.; Al-Lamsi, A. H. A. (2020). A proposed vision for 
the application of hybrid education in public secondary schools 
in Egypt in light of the emerging Corona pandemic COVID-
19.” Journal of Fayoum University for Educational and 
Psychological Sciences, 122-40,7,14. 

Ibrahim, A. M.; Gomaa, N. A. (2016). The role of the virtual museum 
in preserving the concept of Egyptian cultural identity and 
acceptance of the other, "Emsia Journal of Education Through 
Art, 5, 6, 78:54. 

Abdel Hamid, S. (2009). Imagination from Cave to Virtual Reality, 
Knowledge World Series, 360. 

Bouvier, A. (2015). We have to prepare a school for the year 2030, 
Futures magazine. The National Center for Translation, 4, 129-
101. 

ثانيا
ً

ية:  جن  :املراجع

Al Fiky, A. (2011). Learners' Attitudes towards Blended Learning 
(BL), Journal of Open Education, 3(6), 213-256. 

Clifton, M. (2017). High School Learning Environments: Hybrid 
Versus Traditional Formats, Ph.D. Faculty of the School of 
Education, Hospitality, and Continuing Studies,Widener 
University. 

Hinshaw, Craig," Visual Culture in kindergarten Art Education", 
SchoolArts: The Art Education Magazine for Teachers, v109 
n8 p38-39 Apr 2010, (EJ886420). 



دور المتحف االفتراضى فى التعلیم الھجین إلفادة معلمة 
 رجائى عبد هللا إبراھیم عبد الجواد. د.م.أ افة الفنیةالمستقبل بالطفولة المبكرة فى المھارات والثق

 

 

56 

Iurgel, Ido A.,"Experiencing Art on the Web with Virtual 
Companions".,In: Museums and the Web 2003: Selected 
Papers from an International Conference (7th, Charlotte, NC, 
March 19-22, 2003);see IR 058 801. 

Jun, X,. Hong-Zheng, S., Tzu-Han Lin, M., Zhimin, P., Hsu-Chen. 
C.(2020). What makes learners a good fit for hybrid learning? 
Learning competences as predictors of experience and 
satisfaction in hybrid learning space. British Journal of 
Educational Technology, 51(4), 1203–1219. 

Kadir ULUSOY,"OPEN EDUCATION STUDENTS‘ 
PERSPECTIVES ON USING VIRTUAL MUSEUMS 
APPLICATION IN TEACHING HISTORY 
SUBJECTS",Turkish Online Journal of Distance Education-
TOJDE April 2010 ISSN 1302-6488 Volume: 11 Number: 4 
Notes for Editor-4 

Mashall,Molly A.,(2014):"Emerging Technologies in Art Education" 
Master's Theses.Scholar Works at WMU, Western Michigan 
University P529. 

Mumford, S., Dikilitas¸ K. (2020). Pre-service language teachers 
reflection  development through online interaction in a hybrid 
learning course. Computers & Education, 144, 1-13. 

Pinto, M.B., Anderson, W. (2013). A little knowledge goes a long 
way: Student expectation and satisfaction with hybrid learning. 
Journal of Instructional Pedagogies, 10, 65-76. 

Stiefel, J. P. (2016). A Mixed Methods Analysis of Parental Support  
for a High School Hybrid Learning. Ph.D, Northcentral 
University, Arizona. 

Wade, R. (2013). What happens when you hear or see the term 
"Blended Learning"? An article retrieved 
from:http://elearningpapers.eu/en/article/What-happenswhen- 
you-hear-or-see-the-term-%E2%80%98Blended- 
Learning%E2%80%99%3F 

 
  

  

  

  

  

  

  



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة أبریل، ) 5(، الجزء )190: (العدد

 

 

57 

الصو(املالحـــق ارعض ف املتحف   )من

                          

  
ة ة) 1(رصو ةاملتحفواج معر)2(رصو فنية ألعمال مباشرةنموذج   وضة
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ة لفي) 3(رصو عمنموذج بيان ةديو معرض)4(رصو من فنية ألعمال   نموذج
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ة ملعرض) 5(رصو اضية اف ة را ةز مختلفة)6(رصو دو من املتحف اد ر لبعض لاحصائية   و
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ة اد) 7(رصو الر لتفاعالت ن مب ى بيا وسم   ر

ة مختلفةاحص)8(رصو ودو محافظات من املتحف اد لر لائيات   و
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ة اد) 9(رصو الر لتفاعالت ن مب ى بيا وسم   ر

ة مب)10(رصو ى بيا ادرسم الر لتفاعالت   ون
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ة اد) 11(رصو الر لتفاعالت ن مب ى بيا وسم   ر

ة اد) 12(رصو لر مختلفةواحصائيات ودو محافظات من   لاملتحف

  

  

  


