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 مشـكلة الدراسـة
 )تحديدها وخطـة دراستها(

 :ـ المقـدمـة
تضاعفت أن خاصة بعد ، يتسم العالم من حولنا بظهور العديد من التغيرات السريعة والمتالحقة

وذلك من خالل ظهور العديد من . المعارف والعلوم المختلفة ونمت تطبيقاتها الحديثة بدرجة كبيرة

 . مختلف مجاالت الحياةىالمستحدثات التكنولوجية وانتشارها ف

 أن يتأثر بهذا التطور فقد كان طبيعياً،  أن التعليم يعتبر واحداً من أهم تلك المجاالتبماو

 ظهور ى من التفاعل المتبادل بينهما، والذى تتضح صورته ف عاٍلىر فيه بمستوؤث ويىالتكنولوج

وقد امتد أثر هذا . ستجابة ضرورية لتلك التغيرات الناتجة عن هذا التطورإوذلك ك، تكنولوجيا التعليم

 ستقالًالتطور أيضاً إلى داخل مجال تكنولوجيا التعليم ذاته، حيث أصبحت الوسائل التعليمية تمثل بعداً م

 ١ . )٦:  ٣٩ (ن أبعاد تكنولوجيا التعليم كمجالم

 تقدمها للمتعلم، ظهرت ىبرة التـ إطار تصنيف أنواع الوسائل التعليمية وفق مستويات الخىوف

 "برةـمخـروط الخ": عرف باسمو يEdgar Dale ( ،إدجارديل (أهمها ما قدمه، العديد من المحاوالت

 (Con of Experience)تم خالله تقسيم الوسائل التعليمية ما بين المستويات الواقعية والمجردة ى والذ

وقد جاءت المعارض والمتاحف التعليمية فى منتصف هذا المخروط داللة على أنها . برةـفى تقديم الخ

.  خصائص المستويات األخرى، بل أنها قد تميل إلى الواقعية أكثر من التجريدتجمع فى طبيعتها بين

     .)١٢٤: ٣٧( ى بين مختلف الوسائل التعليمية األخرمكانتهايوضح وهذا 

 فقد ى أضافت الجديد إلى تلك األهمية وأكدت عليها،وهناك العديد من الدراسات الحديثة الت

 من إلى أن كالً) Chbot, Mary & Richard 1990، شبوت مارى وريتشارد (أشارت دراسة

وأنه ، لما لها من تأثير مباشر على المشاهد، المعارض والمتاحف التعليمية تمثل مؤسسات تربوية مهمة

وقد زادت هذه األهمية . يمكن من خاللها تقديم معلومات ال يتسنى تقديمها من خالل غيرها من الوسائل

ساسية لمجال التربية ات فى المجتمع، والتى انعكست على الوظائف األنتيجة حدوث العديد من التغير

 .)٢٠٦: ٩١( والتعليم 

من أن المعارض والمتاحف ، )١٩٩٩ وليد يوسف،(هذا باإلضافة إلى ما أكدت عليه دراسة 

م به التعليمية تمثل مصادر تعليمية مهمة فى المجتمع والبيئة المحلية، وذلك نظراً للدور الكبير الذى تقو

فى تعزيز العملية التعليمية عن طريق الخبرات الواقعية والملموسة التى تهيؤها للطالب، حيث أنها 

     .)٢١٢: ٧٩ ( وسيع مجال خبراتهمتحفزهم على اإلطالع والدراسة وتساعدهم على ت

                                                 
 .م المرجع بالقائمة، والعدد الثانى يشير إلى رقـم الصفحةـ العدد األول يشير إلى رق-١

 -٣-



  بقسمى يدرسه طالب الفرقة األولىويعتبر مقرر المجسمات والمعارض والمتاحف التعليمية الذ 

جوانب برنامج إعدادهم أحد ،  جامعة األزهر-المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية 

ية، والذى من أهم أهدافه تنمية األداء العملى لمهارات تنظيم قاعة العرض لذات الطبيعة العم

 .والجوانب المعرفية المرتبطة بها، بالمعارض والمتاحف التعليمية

أنه مازال هناك ،  أداء تلك المهاراتىحث بعد قيامه بتدريب هؤالء الطالب عل وقد الحظ البا

 ى مستوى تدنى األداء قد انعكس أيضا فىكما الحظ أيضا أن هذا الضعف ف،  أدائهاىضعف لديهم ف

وقد اتضح هذا اإلحساس بعد أن قام الباحث بعمل استطالع آلراء ، اتجاهاتهم نحو تلك المهارات

تدريب تلك المهارات الخاصة بتنظيم قاعة العرض بالمعارض والمتاحف لطالب شعبة  ىالقائمين عل

،  وتفهنا األشراف– التربية جامعة األزهر بالقاهرة ى كليتىتكنولوجيا التعليم، فالمكتبات والمعلومات و

، ان كلية التربية جامعة حلوأيضا من خالل سؤال القائمين بتدريس الجانب العملى لهذا المقرر فىو

إلى وجود وقد توصل الباحث من خالل ذلك ،  التربية النوعية بالزقازيق وبنهاىباإلضافة إلى كليت

 اإلتقان ى تجعل من الصعب أداء الطالب لهذه المهارات والوصول إلى مستوالعديد من المعوقات التى

 .المطلوب

العرض المختصر جداً  ىوالذى يتمثل ف، أسلوب البيان العملى إتباعومن أهم تلك المعوقات  

والسريع لمهارات تنظيم قاعة العرض بالمعارض والمتاحف التعليمية أمام الطالب خالل فترة غير 

ومما . كافية من الوقت وبصورة ال تسمح بتكرار هذه المهارات للوصول لمستوى اإلتقان المطلوب

والتى خلصت إلى أن ،ذا األمرؤيد هذه المالحظات ما توصلت إليه نتائج العديد من الدراسات حول هي 

 ىمهارات الخاصة باستخدام الوسائل التعليمية والتال ى التدريب على فىاستخدام أسلوب البيان العمل

منها ما يتعلق بمهارات تنظيم قاعة العرض بالمعارض والمتاحف التعليمية، هذا األسلوب يكون غير 

دريب لمجرد عرض المهارة فقط أمام الطالب مجدى فى معظم األحيان، حيث يتم اختزال عملية الت

وعدم ممارستهم لها بالمستوى المطلوب إلتقانها، مما ينعكس بالسلب فى اتجاهاتهم نحو تلك المهارات، 

 ،وليد يوسف محمد(و) ١٩٩٧ ،فهيمة عبد العزيز(و )١٩٩٨ ،محمد الدسوقى( :ذا ما أكدته دراسةوه

  ).٢٠٠٢ ،نداوىأسامة سعيد ه(، و)١٩٩٩

ن المعروف أنه من التطورات البارزة فى مجال تكنولوجيا التعليم اآلن، استخدام العديد من وم

مثل مدخالً  أصبحت تُى والت،)Multi media (متعددة المستحدثات التكنولوجية مثل برامج الوسائط

تجابة لما مثل اس لتعليم مختلف الموضوعات الدراسية وتنمية المهارات واالتجاهات، كما أنها تُفعاالً

 اراتـان المهـلم وإتقـ تعىج فـية تلك البرامـ أثبتت فاعلىأظهرته نتائج  العديد من الدراسات الت

 ةــها دراسـمن أهمالتى ة، وـة والدراسيـاالت المعرفيـير من المجـ الكثىفة فـية المختلـالعمل

 ،الكريمعبدود ـحمم(و، Philips, 1994)، ســفليب(و، )Allen, Maris, 1998 ،سـن مارييإل(

   ).١٩٩٢ ،خالد سعدات(، و)١٩٩٧ ،ىرجب السيد الميه(و، )٢٠٠٠ ،عمرو جالل(و، )٢٠٠٠
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 استخدام الشبكة الدولية ،كما أصبح من أهم التطورات أيضاً فى مجال تكنولوجيا التعليم اآلن 

ت والبحوث فى هذا وقد انعكس ذلك فى تساؤل العديد من الدراسا.   فى التعليمInternet) ("اإلنترنت"

المجال حول مدى فاعلية استخدام بعض المواقع اإللكترونية على الشبكة الدولية ذات الصلة بالمجاالت 

وحول مدى إمكانية استخدام تلك المواقع فى التعليم والتدريب عن بعد، وذلك لإلفادة . التعليمية المختلفة

 تكنولوجيا التعليم استخدامها بسهولة، ىخصائ يمكن ألىمنها كأحد أهم المستحدثات التكنولوجية الت

 ،)٨ : ٧٣( يمية للطالب والمعلمين م المصادر التعلـوذلك على أساس أنه من بين مسئولياته تقدي

 تكنولوجيا التعليم، ىداد ألخصائـج الدراسـة واإلعـ أسـاس ضرورة أن يكون ضمن برامىوعل

 )٥ : ٧٩ (.عمـلهة لـ المهام الالزمىمقررات عمليـة تغطـ

ج العديد من الدراسات التى أثبتت فاعلية االستفادة من الخدمات ـ        ويتضح ذلك من خالل نتائ

ال ـ مجىة فـع اإللكترونيـ بعض المواقىدم علـول المستخـة بدخـا الشبكة الدوليـ توفرهىالت

 ةــدراس : اتـدراسـذه الـم هـومن أه، ةـل الدراسيـف المراحـب لمختلـدريـيم والتـالتعل

   1994 ،انـارول مـرون وكـيم بـس(و ، )Zenanka, Morcha, 1996  ،اـارشـكا مـزنين(

Sim, Pron, Carol, Mann, ( ضرورة ى أكدت على العديد من الدراسات التىباإلضافة إل، هذا 

الجوانب  لتنمية ، وجه الخصوصىاالستفادة من بعض المواقع اإللكترونية بالنسبة لطالب الجامعة عل

وذلك فى ضوء احتياجاتهم التدريبية، وفق تخصصاتهم العملية ، المعرفية والمهارات األدائية لديهم

 ، سلطانصالح محمد على(و، )١٩٩٣ ،بد الباسط سعيد عبد اهللاع: (من أهمها دراسة، المختلفة

١٩٨٥ .( 

 شعبة ب فاعلية استخدام طالى نحو دراسة مدىوفى ضوء ذلك فقد حاول الباحث السع 

 بعض المواقع ىتكنولوجيا التعليم لبرنامج متعدد الوسائط مصاحباً بالدخول علالمكتبات والمعلومات و

 الشبكة الدولية، وذلك أثناء استخدامهم لتلك البرامج كنمط جديد ىللمعارض والمتاحف اإللكترونية عل

 . لك بنمط تقديم آخر ال يكون فيه البرنامج مصاحب بذمقارنةً. للتقديم

 ىإلى العديد من الدراسات الت. البرنامجهذا ويستند هذا التصور لالختالف فى نمطى تقديم 

أجريت حول استخدام تلك المعارض والمتاحف اإللكترونية بما يتوافر فيها من عناصر اإلبداع 

 بضرورة اإلفادةوالتى أوصت ) Chadwich J.C., 1998 ،تشيدااتش(التكنولوجى، من أهمها دراسة 

وأيضاً ما أكدت عليه . ك المعارض والمتاحف اإللكترونيةمن طرق العرض والتنظيم لمحتويات تل

من أن طبيعة هذه ، م١٩٩٧توصيات المؤتمر الدولى األول عن المتاحف والشبكة الدولية عام 

  واأللوان، وتوزيع اإلضاءة، وإتاحة،المعارض والمتاحف اإللكترونية تتيح للزوار إدراك المناظر

 أنه يجب  أيضاً، توصيات المؤتمركما جاء فى، انية الدراسة والتعلم، وإمكللتفاعل بين الزوار الفرصة

 الشبكة الدولية، ى الدراسات حول كيفية اإلفادة من تلك المعارض والمتاحف اإللكترونية علىجرأن تُ

   . )٤ : ٧٧  (المراحل الدراسيةخاصة بالنسبة للطالب فى مختلف 

 -٥-



 من جميع ما سبق أن هناك ما يعزز فكرة الباحث فى دراسة مدى فاعلية اختالف ويستخلص 

 وتنمية االتجاهات نحو ى تنمية مهارات تنظيم قاعة العرض،نمطى التقديم لبرنامج متعدد الوسائط ف

 حيث يتم من خالل هذا .شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم لدى طالب ،تلك المهارات

تاح ج العمل على تجزئة كل مهارة رئيسية على حدة إلى المهارات الفرعية المكونة لها، حتي يالبرنام

تاح له إمكانية تكرار أدائها، حتى يصل إلى مستوى اإلتقان للطالب دراستها بصورة تفصيلية، وي

 .    المطلوب

 : ةــ مشكلة الدراس
 بشعبة المكتبات والمعلومات ىألول وجود ضعف لدى طالب الفرقة اىتتحدد مشكلة الدراسة ف 

 اتجاهاتهم نحو ى مستوىمع تدن،  أداء المهارات الخاصة بتنظيم قاعة العرضىوتكنولوجيا التعليم ف

 : التساؤالت اآلتيةىويمكن صياغة مشكلة الدراسة ف. تلك المهارات

ة المكتبات  بشعبى طالب الفرقة األولىالالزم تنميتها لد، ما مهارات تنظيم قاعة العرض -١

 جامعة األزهر من وجهة نظر الخبراء –تكنولوجيا التعليم بكلية التربية والمعلومات و

 والمتخصصين؟

مصاحب ببعض المواقع  :  التقديم لبرنامج متعدد الوسائط، األولىما فاعلية اختالف نمط -٢

ذلك، لطالب غير مصاحب ب: ىوالثان،  الشبكة الدوليةىللمعارض والمتاحف اإللكترونية عل

 :فى تنمية،  بشعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليمىالفرقة األول

  لمهارات تنظيم قاعة العرض؟ ىتحصيل الجانب المعرف -    أ

 ؟ ة العرضـات نحو مهارات تنظيم قاعـه االتجا-ب            

 ؟  العرضةـم قاعـيارات تنظـ لمهى األداء العمل-ج           

 :  ةـض الدراسـ فرو
بين متوسطى درجات طالب المجموعة  ) ٠,٠٥(توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى   -١

 األول المصاحب بدخول المستخدم على بعض  التقديمنمط درست هذا البرنامج بى التاألولى

 درست هذا البرنامج ىالمواقع اإللكترونية، ودرجات طالب المجموعة التجريبية الثانية الت

فى التطبيق البعدى الختبار تحصيل الجانب المعرفى ،  غير المصاحب بذلكى الثان التقديمنمطب

 . لصالح طالب المجموعة األولى. لمهارات تنظيم قاعة العرض

بين متوسطى درجات طالب المجموعة  ) ٠,٠٥(توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى  -٢

األول المصاحب بدخول المستخدم على بعض يم التقدنمط  درست هذا البرنامج بى التاألولى

 درست هذا البرنامج ىالمواقع اإللكترونية، ودرجات طالب المجموعة التجريبية الثانية الت

فى التطبيق البعدى لمقياس االتجاهات نحو مهارات ،  غير المصاحب بذلكى الثان التقديم نمطب

 . لصالح طالب المجموعة األولى. تنظيم قاعة العرض
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بين متوسطى درجات طالب المجموعة  ) ٠,٠٥(توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى  -٣

 األول المصاحب بدخول المستخدم على بعض  التقديمنمط درست هذا البرنامج بى التاألولى

 درست هذا البرنامج ىالمواقع اإللكترونية، ودرجات طالب المجموعة التجريبية الثانية الت

فى التطبيق البعدى لبطاقة مالحظة األداء العملى ،  غير المصاحب بذلكىثانالالتقديم نمط ب

 . لصالح طالب المجموعة األولى. لمهارات تنظيم قاعة العرض

 :استهدفت الدراسة ما يلى  :ةــ أهداف الدراس
 ىلدالالزم تنميتها  ،قائمة بمهارات تنظيم قاعة العرض بالمعارض والمتاحف التعليميةوضع  -١

 . ب شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليمطال

مصاحب بدخول : األول( فاعلية اختالف نمطى التقديم لبرنامج متعدد الوسائط ىالتعرف عل -٢

 :ىوالثان المستخدم على بعض المواقع للمعارض والمتاحف اإللكترونية على الشبكة الدولية،

 طالب ىلد. ظيم قاعة العرض لمهارات تنى تحصيل الجانب المعرفىف). غير مصاحب بذلك

 .شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم

مصاحب بدخول المسـتخدم    :األول(تقديم لبرنامج متعدد الوسائط     ال ى فاعلية نمط  ىالتعرف عل  -٣

غيـر  :الدوليـة، والثـانى   والمتاحف اإللكترونية على الشـبكة       بعض المواقع للمعارض     ىعل

 طـالب شـعبة     ى لـد  ، لمهارات تنظيم قاعة العرض    ى تنمية األداء العمل   ىف). مصاحب بذلك 

 .المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم

مصاحب بدخول المستخدم :األول(تقديم لبرنامج متعدد الوسائط ال ى فاعلية نمطىالتعرف عل -٤

غير :ىوالثاناإللكترونية على الشبكة الدولية، على بعض المواقع للمعارض والمتاحف 

 طالب شعبة ىلدهات نحو مهارات تنظيم قاعة العرض،  تنمية االتجاىف). مصاحب بذلك

 .المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم

 :من الممكن أن تسهم هذه الدراسة فيما يلى  :ةـأهمية الدراسـ 

 ارض والمتاحف مهارات تنظيم قاعة العرض بالمعى علىمحاولة تطوير أسلوب التدرب العمل -١

 .  لتحقيق األهداف المنشودةالتعليمية

 ى ف المتعددة زيادة اإلسهامات العلمية الخاصة بمجال استخدام برامج الوسائطىالمشاركة ف -٢

 . التعليم

، الوسائط المتعددة تكنولوجيا التعليم باستخدام برامج ىمحاولة تطوير برامج إعداد أخصائ -٣

 عملية ىالمهارات الخاصة بالموضوعات الدراسية األساسية ف ى عليبتدروالتى تتعلق بال

 . ى والعلمىتكوينه المهنوإعداده 

زيادة االهتمام بدراسة ما يتعلق بالمعارض والمتاحف عموما ومحاولة تنمية االتجاهات  -٤

 .  التثقيف والتعليمىدى فاتأكيداً لدورها الري، نحوها
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  : على الحدود اآلتيةاقتصرت هذه الدراسة  :ةـحدود الدراسـ 
 بشعبة المكتبات والمعلومات ى عينة من طالب الفرقة األولىتم تطبيق البرنامج المقترح عل -١

ن يكعينة ممثلة للطالب الذ. ( جامعة األزهر بتفهنا األشراف–وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية 

 ).  التربية األخرىات جميع أقسام تكنولوجيا التعليم بجميع كليىيدرسون نفس المقرر ف

تم تحديد بعض مواقع المعارض والمتاحف اإللكترونية للشبكة الدولية ليتم دخول المستخدم  -٢

 . النمط األول لتقديم البرنامجىعليها ف

، والتى تمثل جزءا من الجانب العملى ت الخاصة بتنظيم قاعة العرضتم تحديد بعض المهارا -٣

لطالب شعبة المكتبات والمعلومات ) متاحف التعليميةالمجسمات والمعارض وال(لمقرر 

 .وتكنولوجيا التعليم

  :ةــ عينة الدراس

 بشعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا ىتم اختيار عينة الدراسة من طالب الفرقة األول 

المجسمات والمعارض ( حيث يمثل مقرر، ر بتفهنا األشرافجامعة األزه - التعليم بكلية التربية

 . أحد المقررات الدراسية المهمة فى التخصص بالنسبة لهم) المتاحف التعليميةو

 :ةــ أدوات الدراس

 .اختبار تحصيل الجانب المعرفى لمهارات تنظيم قاعة العرض -١

 .  لمهارات تنظيم قاعة العرضىبطاقة مالحظة لقياس األداء العمل -٢

 .Lekart)، ليكرت (وفق طريقة. مقياس االتجاهات نحو مهارات تنظيم قاعة العرض -٣

  :ةــ متغيرات الدراس

 : وله نمطين للتقديم، برنامج متعدد الوسائط: المتغير المستقل: أوال

ويكون مصاحب فى بعض أجزائه، بدخول .  يـقدم باستخدام عناصر الوسائط المتعددة:النمط األول

 .  الشبكة الدوليةىعل بعض المواقع للمعارض والمتاحف اإللكترونية ىالمستخدم عل

 يـقدم باستخدام عناصر الوسائط المتعددة فقط فى جميع أجزائه، وال يكون مصاحب :النمط الثانى

 .  الشبكة الدوليةى بعض المواقع للمعارض والمتاحف اإللكترونية علىبدخول المستخدم عل

 :المتغيرات التابعة: ثانيا

 . اعة العرض لمهارات تنظيم قىتحصيل الجانب المعرف -١

 .  لمهارات تنظيم قاعة العرضىتنمية األداء العمل -٢

 . تنمية االتجاهات نحو مهارات تنظيم قاعة العرض -٣

 : ةــ منهج الدراس
 يهدف إلى ى والذ،  (Experimental Method) هذه الدراسة تم استخدام المنهج التجريبىىف 

تحديد فاعلية اختالف نمطى التقديم وذلك ل، أو أكثر متغير تابع ى أثر متغير مستقل أو أكثر علدراسة
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 بعض المواقع للمعارض والمتاحف ىمصاحب بدخول المستخدم عل: األول: لبرنامج متعدد الوسائط

 . الشبكة الدوليةىاإللكترونية عل

 ى بعض المواقع للمعارض والمتاحف اإللكترونية علىغير مصاحب بدخول المستخدم عل: ىوالثان

 لمهارات تنظيم قاعة العرض، لدى طالب الفرقة ى تنمية األداء العملىوأثر ذلك عل، الدوليةالشبكة 

جامعة األزهر، وتنمية اتجاهاتهم  - شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم بكلية التربيةب ىاألول

 . نحو تلك المهارات

 :ىـ التصميم التجريب

امتداد :  المعروف باسمىلباحث التصميم التجريب ضوء طبيعة هذه الدراسة استخدم اىف 

 ، مجموعتين تجريبيتينىويشتمل هذا التصميم عل. ى والبعدى االختبار القبلىالمجموعة التجريبية ذ

 :اآلتى شكلكما هو موضح فى ال
  )ىلبعدا و االختبار القبلىالمجموعة التجريبية ذى(  للدراسة التصميم التجريبى ) ١(  شكل    

 ىاختبار بعد معالجة تجريبية ىاختبار قبل                

O1X1O2 المجموعة التجريبية األولى

O1X2O2 المجموعة التجريبية الثانية

 

 :ىـ األسلوب اإلحصائ

 : ىفي ضوء طبيعة موضوع هذه الدراسة، استخدم الباحث األسلوب اإلحصائى اآلت 

ء المقارنات بين متوسطى درجات المجموعتين التجريبيتين وذلك إلجرا ،) (T-test"ت"اختبار  -١

لمعرفة الفروق بين المتوسطات، للتوصل إلى فاعلية كل نمط من أنماط فى القياسات البعدية 

 . تنمية المتغيرات التابعة المحددة للدراسةىالبرنامج ف

  :سارت هذه الدراسة وفق الخطوات اآلتية  :ةـالدراسـ خطوات إجراء 

وذلك ، راء دراسة مسحية للدراسات والبحوث السابقة واألدبيات ذات الصلة بهذه الدراسةإج -١

 .  وبناء قائمة المهاراتىغرض وضع اإلطار النظرب

 : وذلك من خالل. مهارات تنظيم قاعة العرضبـ بناء قائمة ٢

 .  استعراض الدراسات والبحوث والكتابات النظرية في المجال-

 األولى بشعبة طالب الفرقةل )التعليميةوالمعارض والمتاحف المجسمات ( ررمق دراسة -        

  .المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم

 .اوضبطهبمهارات تنظيم قاعة العرض، وضع قائمة  -

 :  بناء أدوات الدراسة، وهى -٢

  . اختبار تحصل الجوانب المعرفية لمهارات تنظيم قاعة العرض-أ               
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  .بطاقة مالحظة لقياس األداء العملى لمهارات تنظيم قاعة العرض - ب                

  .رضـاعة العـيم قـارات تنظـو مهـات نحـاس االتجاهـمقي – ج              

 :ىتآلاك) المتغير المستقل بنمطيه( إعداد وبناء برنامج كمبيوتر متعدد الوسائط -٤

 .وضع أهداف البرنامج -أ

 . الخاص بالبرنامج" السيناريو"وضع النص التنفيذى   - ب

 . إنتـاج البرنامـج -ج

 .  البرنامـجطـضب -د

 . صورته النهائيةى إجراء التعديالت الالزمة لوضع البرنامج ف-هـ           

 .موعة من المحكمين على مج عرض أدوات الدراسة-٥

 : ينـوتنقسم إلى مجموعت، اختيار عينة الدراسة -٦

 .  المجموعة التجريبية الثانية-  ب   ى المجموعة التجريبية األول-            أ

 . تطبيق أدوات الدراسة تطبيقاً قبليا -٧

 .  للدراسة االستطالعيةالتجربة إجراء -٨

 .قياس فاعلية أدوات الدراسة، والتأكد من ثباتها -٩

 .إجراء التجربة األساسية للدراسة -١٠

 . القياس تطبيقا بعدياًتطبيق أدوات -١١

 . رصد البيانات ومعالجتها إحصائياً -١٢ 

 .التوصل إلى النتائج وتفسيرها -١٣ 

 . تقديم التوصيات والمقترحات فى ضوء نتائج الدراسة -١٤

 : ةــ مصطلحات الدراس
  Educational Exhibits: المعارض التعليمية

قة لعرض فكرة أو للتعبير عنها أن المعرض هو طري )Edgar Dale، ديل إدجار (يرى 

 . )٩١ : ٣٧(ترتيبا مقصودا وفق خطة موضوعة ، وذلك بترتيب األجسام وبخاصة غير الحى منها

 الزمان والمكان ى عاملى تتخطإستراتيجية أنه )ىرضا إبراهيم القاض( ى فيرىأما المعرض التعليم

ال مرئية ووسائل ومواد لعرض فكرة لموضوع ما وتوصيل هذه الفكرة من خالل مجموعة أعم

 . )٦٠ : ٢٦ (وحدة متكاملة لتحقيق أهداف محددةولوحات تعليمية مرتبة ترتيبا منظما فى 

 ىطريقة أو أسلوب يتخط:  هذه الدراسة بأنهاى ف يمكن تعريفها إجرائياً، ضوء ذلكىوف 

 ترتيب حدود الزمان والمكان لعرض فكرة ما، أو التعبير عنها وتوصيلها للمشاهد من خالل

 .المعروضات بشكل متكامل ومقصود حسب خطة محددة ومدروسة وذلك لتحديد أهداف معينة
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  Educational Museums:المتاحف التعليمية

 ) (The International Council of Museumsتعرف منظمة المتاحف العالمية  

وتفتح أبوابها لعامة الناس بغرض ، ىمعاهد دائمة لخدمة المجتمع ال تهدف إلى ربح ماد: المتاحف بأنها

 A.A.M   The American،منظمة المتاحف األمريكية(وتعرفها ، الدراسة والتعلم والمتعة

Association Of Museums(والحفاظ عليه وعرضه ى والطبيعى بأنها أماكن لجمع التراث اإلنسان 

 .) ٢٥:  ٣٧ (بغرض التعليم والتثقيف 

أماكن يتم فيها عرض كل ما يتعلق : بأنهاياً يمية بصورة إجرائويمكن تعريف المتاحف التعل 

ب العرض يلا أسوإتباع،  العلمية من خالل عدة قاعات للعرض وأماكن للدراسة والتعليمىبالنواح

 بطريقة تجعل هذه األماكن قناة اتصال ى قواعد التنظيم واإلعداد واالتصال التعليمىية المعتمدة علملالع

 . معلومات من مصادرها األساسية إلى طلبة العلمتعليمية تنقل ال

 :االتجاهات نحو مقرر المعارض والمتاحف التعليمية

 أو مذهب ىاالستجابة المكتسبة والثابتة إلى حد ما لموقف أو رأ: يعرف االتجاه عموماً بأنه 

 . )١٠ : ٧  (ى مزاج الشخص وطبعه وسمات شخصيتهويستهدف إلقاء الضوء عل

 االتجاهات نحو مقرر المعارض والمتاحف التعليمية إجرائياً في هذه الدراسة ويمكن تعريف 

شعور لدي الطالب ثابت نسبياً بالقبول أو الرفض، بالمحاباة أو المجافاة، باالقتراب أو االبتعاد : بأنها

 عن دراسة ما يتعلق بالمهارات الخاصة بتنظيم قاعة العرض بالمعارض والمتاحف التعليمية، ويقاس

 . المقياس المعد لهذا الغرضىإجرائياً بالدرجة التى يحصل عليه الطالب عل

 Electronic Museum Exhibits :المتاحف اإللكترونيةو المعارض

مجموعة من المواقع اإللكترونية عبر الشبكة :  هذه الدراسة بأنهاىويمكن تعريفها إجرائياً ف 

لمواقع التقليدية، بحيث تحتوى بداخلها على العديد من م إعدادها بصورة خاصة تختلف عن االدولية، يت

وهى تمثل . المعروضات المتحفية التى يستطيع الزائر الوصول إليها فى أى وقت ومن أى مكان

  .امتداداً لمعارض ومتاحف واقعية قائمة بذاتها عبر الشبكة

 :ةــ خاتم
، من حيث التمهيد لها، تناول هذا الفصل األول عرضاً للمخطط العام لمشكلة الدراسة 

والتعرف عليها، ثم الفروض المقترحة لحلها، ثم معرفة أهم أهدافها، وأهميتها وحدود دراستها، 

ثم بعد ذلك الحديث عن طبيعة متغيراتها، ومنهجها العلمى، والتصميم التجريبى لها، . وعينتها

 تم توضيح أهم المصطلحات راًها، ثم عن كيفية إجرائها، وأخيواألسلوب اإلحصائى لمعالجة بيانات

ق مجموعة ـوسوف نبدأ فى عرض الدراسات والبحوث ذات الصلة بهذه الدراسة، وف. المتعلقة بها

 .محددة من المحاور من خالل الفصل التالى
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