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 ـةللدراسى نظـرالطـار اإل
 :قدمــةم

إلى محاولة تنمية المهارات العملية الخاصة بتنظيم قاعة العرض ة لدراساذه ه فهدت

مرحلة ى لتعليم فلوجيا اوكنتشعبة المكتبات والمعلومات وطالب ى مية، لديلعتلا المتاحفو ضراعمبال

متعدد الوسائط الل برنامج خذلك من و. تالمهارا  تنمية اتجاهاتهم نحو تلكة ومحاولى،ألكاديماعداد اإل

ر يغ: ىلثاناو نية،واإللكترف لمتاحوامعارض لل احب ببعض المواقعصم: ألولم، اى نمطين للتقديذ

وف يدور الحديث خالله حول ستة س ةراسدلا هذهلرى لنظالذا فإن اإلطار . حب بتلك المواقعامص

 :محاور، وهى كاآلتى

 .المتاحف التعليمية ولمعارضا: الً أوـ

 .المتاحف اإللكترونية على الشبكة الدوليةعارض وملا: انياًثـ 

 .ميةيلعتلا لمتاحفواض ارض بالمعرتنظيم قاعة الع تاراهم: ـ ثالثاً

 . متعددةسائطالو برامج: ـ رابعاً

   .متعددة المتصلة بالشبكة الدوليةلوسائط ا برامج: ـ خامساً
 . اتـتنمية االتجاه: اًسداس ـ

 فحاعـارض والمتـملا: والًأ
ا الجزء بالحديث عن بعض التعريفات للمعارض والمتاحف عموماً، ثم يلقى الضوء ذه أدبي 

وبعد . هانشأتها، ثم أهم التطورات التى مرت ب فى على المعارض والمتاحف التعليمية، وكيف بدأت

.  دواعى االهتمام بتنظيمهانع مثف، حاتملذلك ينتقل الحديث عن األهمية التعليمية للمعارض وا

 الق االتصيقح عن أسس ت خالل هذا الجزءتناول الدراسة الحديث من تلك األهمية سوف توانطالقاً

ث عن المعارض ى هذا الجزء بالحديينتهثم . يد بين المعروضات والمشاهدين داخل قاعة العرضلجا

 .   والمتاحف اإللكترونية على الشبكة الدولية

 : ارض والمتـاحفـمعلا يفعرتـ 
 ىن تعتىال و(Musa) ةنانيوليامة لإلى الك (Museum) حفتلمة مكل ىغوللُال صرجع األي

 نمكاالى لعيمة القدة نينااليوالكلمة خالل العصور طلق تلك  تنتحيث كا، امرأة جبليةبل، أو لجة ايدس

إلشعاع لمنارة  ولعلميةاداً للدراسة ـلمكان كان يعد معه ا، وهذاهةرعاية وحماية اآللت يقع تحى لذا

ه يع فمج تُالذى المكانى طلق عل فقد أصبح استخدام كلمة متحف ينأما اآل. قيراإلغلدى لفكرى ا

حيث  ،) ٨ : ٤٤ ( تالغع الـ جميى فداًـسائى ح هذا المعنـنون، وأصبفلاو ةفتج الثقاوانار وـآث

  ويدعو اإلنسان إلى التفكير مكان ما، يلفت النظر:ف هوحأن المت ،ةبالقاهر غة العربيةيذكر مجمع اللُ

            .)٢٠٩:  ٥٩(  والنفائسدائعبلا منما به ل
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 حـفاـالمت ةـمنظم تـلصتود قـف ،مومه العـ وجىلع فــحم المتـو حيث مفهنم امأ

 للمتحف مهولى مف، إم١٩٥٩عام  (The International Council of Museum)ة يـالمــعال

تعلق يما ع فيه جمييعرض جتمع وتطويره، ولمخدمة ا ىليعمل عى  غير تجارهدمع: هن ألىع ينص

به لعامة الناس ومخـتلف أبوايفتح هو و .ةـعمتالة وـة والثقافـان وبيئته بغرض الدراسـباإلنس

 The American  Association( ـةيكيرـمف األحاـمـة المتنظ مىرتـ ينـماب. اتالمسـتويـ

 of  Museums(  عليهظ والحفا ىعوالطبيى ث اإلنسانارتمكان لجمع ال: هـللمتحف أنفها عريتفى ،

رض ـن العـر فيه أماكـف ما لم تتوافـى المتحذلك فم ـتوال ي، ةافثقالرض التعليم وبغوعرضه 

عبارة  :ف هوتحأن الم )ىعبد الرحمن ذك(ا يذكر نمبي،  )٧٧:  ٣٧(  رضـة للعيات الفنـيواإلمكان

 يمـالتعل دافـة أهـلخدمو، هاـ ب االهتمامارةـإلثياء ـرض األشـعومكان ل وثـهد للبحـعن مع

 .)٨٩: ٦٢ (ةـقافثوال

 ىألشئ ا رض، وعضرع للفع ان م:ىهف) Exhibts( غوى لكلمة معرض اللُبة لألصلسنلابو

عرض فيه نماذج  مكان عام تُ: هوضه وذكره، والمعرضعرموضع : ىء الشئياً، ومعرضرم أظهره

 .) ٢١٠ : ٥٩ ( من المنتجات الفنية أو غيرها من األشياء

  أن)لشاعر اعبد الرحمن (كريث يذح ،ضوم المعر مفهولدارت حى ت اآلراء التددلقد تعو

 ارىـأو تج و ثقافى،أ، عليمىتلكل ما يعرض من أشياء، سواء كان لغرض ل سم شاما: هو رضمعال

 أو طريقه إستراتيجية :ض بمفهومه العام هورلمع ان أ)ضىقالارضا (ى ، بينما ير) ٧٨ : ٣٧( 

 ل تقديمع ما، وتوصيل هذه الفكرة من خالموضون لعرض فكرة لالمكاون ما الزلى عامىطتتخ

 وفق ،نعيقع مموى ف، نة معياليبتيباً منظماً وبأسترمرتبة ، مجموعة أعمال مرئية ووسائل إيضاحية

   ).٥٦ : ٢٦(  معدة مسبقاً لتحقيق أهداف محددة خطة

شير حف إال أن هذا التعدد ال يلمتاحظ أنه على الرغم من تعدد تعريفات المعارض وامال المنو

فى عالقة تكامل وتوحد فى  شير إلى الترابط الوثيق بينهما إلى أى اختالف يذكر بينهما، بقدر ما ي

 .الهدفالفكرة و

 :معارض والمتـاحف التعليميةلا يفعرتـ 
مفهوماً ناك مكن القول بدايةً أن هي هنإف  طبيعة المعارض والمتاحف التعليميةىلإد النظر عنا أم 

 :حيث تذكر الكتابات حول المعارض والمتاحف التعليمية، أن المتحف التعليمى هو. خاصاً لكال منهما

 لقديمة والتحف النادرة واألعمالااآلثار  يمومة لعرض العديد منيمية تتسم بالتخصص والدعلت ةئيب

 حدود الزمان  تعليمية تتخطىئةي ب:هوف ىا المعرض التعليممأ. ةافنية واالكتشافات العلمية وتطور الحيلا

كامل باستخدام  بشكل متها وتنظيمهايفصنوتوالمكان لنقل التعلم عن طريق تجميع بعض المعروضات 

روسة لتحقيق أهداف د خطة موفقنقلها للمشاهدين تلفكرة وا المناسبة التى توضح أساليب العرض

  . )٢٨ : ٣٨ ( تعليمية محددة
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 ثيق بيناط وؤكد أن هناك ارتبن الم مرغم وجود هذا المفهوم الخاص لكالً منهما، إال أنهو

 ل رؤيتهال خمن )لشاعر اعبد الرحمن( يذكر ثحي.  التعليمىض والمتحفعرالم من كال ةعيبط

ة العلميى واحلنتخدم اى عرض فيه العينات أو النماذج التن للعرض تُكام: أنهى للمتحف التعليم

اة اتصال بح قنصيبحيث  ،ىتصال التعليمالد اععلى قواد عتممال والثقافية، وهو ينهج أسلوب العرض

 ماس:  هوىلتعليماض رعأن المى كما أنه ير. األساسية إلى طلبة العلم اهرداصعلومات من ملم اقلتن

مكان  وأن. تحف أو خارجهلماخل اد ىوثقافى كل ما يعرض من عينات ونماذج لغرض تعليم لاملش

لذا فإن . حف التعليميةلمتاتعلم يمثل مساحة التعلم فى كال من المعارض وامقتنيات وتقديمها للملعرض ا

  . )٧٥ : ٣٧ ( مكان أو قاعة العرض تمثل العامل المشترك بينهما

 على أن كالً من المعارض والمتاحف التعليمية ذات )محمد عطية خميس(يؤكد أيضاً  كما

طريقة، فكالهما يهدف إلى نقل أفكار محددة عن طريق لاو حيث أنهما يتفقان فى الهدف ،طبيعة واحدة

وأن المتحف التعليمى هو . ، كما أن كالهما يتخطى حدود الزمان والمكانوضاتعرض بعض المعر

 . )١٠٦ : ٦٥( م ـلتعليمى هو متحف متنقل غير دائرض  متخصص دائم، وأن المعرض امع

 التعليمية إلى حد ما، فحار إلى وجود هذا التقارب بين طبيعة كال من المعارض والمتشي يو 

ق من التاريخ القديم باستخدام أساليب ـتعرض حقائاحف  من أن المت)لغريب زاهرا(ره كأيضاً، ما ذ

دة، مما يجعل المعارض أساس مهم عند إقامة المتاحف، وذلك مع األخذ فى االعتبار عرض متعد

 . )١٠٠ : ١١ ( مور الخاصة بطبيعة المتاحف ذاتهامراعاة بعض األ

ظ الحض والمتاحف التعليمية، يرمعاللى تلك اآلراء المتعددة لتعريفات اإ رل النظخالن وم

ى  فنهما بياًوثيق اًرابطن هناك توأ. س االستخدامـوأس منهما فى العرض عة كالً طبيالتقارب بين

داة مثل األ يالتالىبأن المعرض  وللعرض، اً طبيعته يمثل مكانىفف لمتحا أنالمعنى والمفهوم، حيث 

نها ط بي يربضراعدة معى  المتحف البد أن يشتمل علأنو ةصا خ.دافهأهتحقيق ى حف فتملاألساسية ل

 .ابع فى العرضرابط مهم وهو التسلسل والتت
 :ـارض والمتـاحفمعلاة ـ نشأ
ان فى حاجة إلى أن اإلنس نكفلم ي  ،صورلع امـيذ قدمنوجودة  ملمعارض والمتاحفالم تكن  

روها و يزن لآلخرين أكنحتي يم،  قاعة خاصة بهاو أناكمفى يعرض منتجات أعماله المختلفة 

 .و التاريخيةأ ةالفني انبهويشاهدوا جوا

عمال أ نجد أن  ،طور فكرة المعارض والمتاحفوتشأة نلى ات األولـين البداعحث بالد عن و

 ده عاصة فى خقد أثبتت أن مصر الفرعونيةلقبلية،  ا)دهشور(الحفريات لآلثار الفرعونية بمنطقة 

كات الملوك ممتلار وـآثمة جداً بجمع وحفظ تهمكانت  ،ةالثانية عشر ألسرةاوى وسطالاألسرة 

 .اآلنى ر حتصومر العى ا باقية عللهمما جع، اهمر ذكدخلتُ لتىال الفنية واألمراء واألعما

عارض والمتاحف لم ارةر الفرعونية أيضاً أن ظهور فكثاآل لؤكد لنا أعمال الحفرياتا تُ كم

ى  فسابحلوم اهة يران اآللـة وغفاعنيل شف: ووه بحت ينىد بدافع تتها كانا فى بدايةينالفرعو

 -٣٥-



وف أن المعابد وأماكن عرمن الم و.رـآلخ االعالمى ء الذين بيدهم مفاتيح الخير فؤال هاآلخرة، من قبل

ا كل ثمين من هفيضع وى يلك ن ضخمةحوت مخازر قد صور العم ىل عادة فى العالم القديمـالعب

 . )٦٦ : ٤٤ ( ن النفائس ميرهاغوى الحلوعادن مال

المة، حيث بدأت المعروضات كرة المعارض والمتاحف خالل عصور البطرت ف تطوكوبعد ذل 

كن لى األماوالتحف والتماثيل والنفائس تخرج من مخازنها بدور العبادة وقصور الملوك واألمراء إ

عرف  وقد كان ذلك يحدث دائماً خالل ما ي،ن الناسم العامة دهاليشاه، العامة والمنتديات الشعبية

عرضاً ، حيث كانت تلك المواكب تمثل م)قيالد لفيوس(لمة خصوصاً موكب الملك لبطالوك ا مبمواكب

 .) ٧٧ : ٤١  (وغيرها واناتد حيوـل وجشمعداناتوالمعروضات من تماثيل كبيراً لكل النفائس و

 وأ معـرضهر أول ـ  ظ،اًـة أيضـمال البطرول عصــالخر أنه ـر بالذكـيدجلاو        

ى ـعل ىـطلمبصر العال ـاللخ ـةيبمدينة اإلسكندره سي تأستـم ى والذ،يـخارالتى  فمىيلعتف حمت

 ,Demetrius ،ومرـاليوس فـمتريدي(صيحة ن ىـلع اءـبن )وتيـرس ـوسطليمب (دـي

Phalerum( ،ويقطن به . عن مكتبة اإلسكندرية مستقالً رضعالم هذا ناكو. وذ أرسطيملوهو ت

 العلمية  البحوثوقد كانت. ن ملوك البطالمةهم ممنح لت ةيربكت امرتبقاضون تجماعة من العلماء ي

  .اتشوالمناق  تليها المحاضراتية ثمهممن األى ة األولرجلدافى ى أتتبمفهومها السائد آنذاك، 

ك فيها ملوك اركان يشى ن الندوات التمديد عل اوالمتاحف المعارضك لت ىف قدع تنتكاو

 تلمشكالات لحل حكم والقصائد القصيرة والعديد من المحاوالال اءاتر قتم توأيضاً كانت. لمةالبطا

 .معرفة مكان الصدارةاللعلم و لوقد كان. ةالمعضل

ن ى أ عللوهذا يد.  تلك األنشطة الثقافيةمشاركين فىدبية للد الجوائز األت تُرصوكان

منح األدبية، وأنه الو  بالعلمرتهش كانت تىطلملبر اصلعاالمتاحف فى بدايات نشأتها خالل وض عارلما

 هرـتتشث فكانت ـى القرن الثالف ا أم،آنذاك الجديدةة غبالبال ره تشتتكان ىدالميالى خالل القرن الثان

) Ammianus  اميانوس(ارـأشع ـابلر وخالل القرن ا،)Neoplatonism(يـة نألفالطوة اـلسفلفاب

 .) ٩٤ : ٧٨ (  ذلكعد بهاضمحاللببعض  النشاط العلمى ولكنه اعترف د لى وجوإ

 ةومانيلر اية فكرة المعارض والمتاحف خالل اإلمبراطوروفى مرحلة أخرى من مراحل تطور

غف ش نشاط ملحوظ و،ةل الدولاار رجكبكذلك  وتلك اإلمبراطوريةراء ـأمدى ملوك وظهر ل بعد ذلك،

نية الرائعة، وإقامة معارض خاصة بتلك المقتنيات لعرضها للجمهور  الفاألعمال وديد بجمع التحفش

   .) ٥٥ : ٤٤ ( خاراً بهاتلفة ابتهاجاً وافتمخأماكن ى ف

ثم ، رون أى تطوت فكرة المعارض والمتاحف لفترة طويلة من الركود دضرعتذلك  د بعنكلو  

ان لذى كا ىوالفنى فضل التقدم العلم بى أوروبا ف النهضةصرت عيامع بداى رخة أرللظهور مت عاد

 )فلورنسا(ه في مدينة  حيث نجد أنا،وتطورهى  الفكرة مرة أخرلكظهور تى  واضح علاسه انعكل

 وكان هذا ،)ورينزول( زمن الملك ىث فيمة متحف ألول مرة بمفهومها الحدلك مداتخسا م تاإليطالية

ى  بأن كافة األنشطة البشرية لها مظهر اجتماعاعترافاً ربعت يهأنحيث ،  له أهميتهاألمر يمثل إنجازاً
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ثقافى لدى لوك اللس ائصاخصتعديل ى د أثر ف هذا المفهوم الحديث للمعارض والمتاحف قأن ما كى،وفن

 . )٩٠ : ٢٧ ( مجتمعالأفراد 

كان هناك ) م١٧( قرن الـالنهاية ى حتو )م١٦( ن الـقروخالل الفترة من أواخر ال كلبعد ذو        

ف واآلثار لمختلف الملوك والعصور السابقة وعرضها جمع التحروبا بأوعظماء ى اهتمام شديد لد

ت سلثامن عشر، حيث تأسا ن هذا األمر حتي منتصف القررمتسوا. ن فقطـفب الالوطن نيللفنا

جميع ى لشعب، وأصبحت شائعة ومنتشرة فة وااً للدوللكحديث وأصبحت ملا اهف الوطنية بمفهومحالمتا

 .  أوروبا وأمريكادنم

 احتتافم تم ١٧٥٩وفى عام . ردبأكسفو )ىاألشمول( المتحف حتات، تم افم١٦٣٨ امعفى ف

 ىفو.  روماى  ف)وينتيمينل ك–البيو (ح متحف اتتم،  تم اف١٧٧٣ى عام فو. لندن بنىاطيلبرالمتحف ا

، م١٧٣٩ وفى عام. نمساال بى فينا ف)ديرافبل(قصر ى  فراطورىالمبالمتحف اتاح م افتت ،م١٧٨١عام 

 فى مدريد )ولبرادا(ح متحف م، تم افتتا١٨١٩م اع ىف و.رنسابفباريس ى  ف)اللوفر( متحف حتافتم ات

فتتاح  اتمم، ١٨٧٠عام ى وف. لمانيابأبرلين ى قديم فللمتحف اا افتتاح  تم،م١٨٣٠عام ى وف. بأسبانيا

 )بوستون( تم افتتاح متحف اً أيض،م١٨٧٠عام ى وف. بأمريكاك نيويورى  ف)نليتالمينزوبوا(متحف 

       . )٨٨ : ٤٤ (بأمريكا 

ة ك الحررض والمتاحف الوطنية العامة ظهرت أيضاًالمعا هذهر و مع ظهلذكر أنه بارديوالج 

 ىلع ،لثامن عشررن اخير من القاألالل النصف خحف اارض والمتمعتلك الى مية والثقافية فيالتعل

تاحف أقساماً خاصة عتبار أن ذلك من أهم األهداف األساسية لها، حيث أنشأت تلك المعارض والما

ضات تلك المتاحف من ورع منيب معجكانت تف. ة بهايثحدالليمية بل واستخدمت الوسائل التعللتعليم بها، 

 ذلك ماى بصرية، ومن أهم األمثلة عل والروض السمعيةلعية، وبين امذج تعلياأشياء حقيقية وعينات ونم

  . )٩٢ : ٢٧ (  بنيويوركنفلا تحفم ىلتعليمى فام ـان يقدمه القسك

 حتى وقتنا هذا، بنفس القوة فبالمعارض والمتاحستمرت هذه الحركة التعليمية والتثقيفية  اقدو 

فية تقديم هذه الرسالة التعليمية والتثقيفية ى كيرات شكلية فطومع حدوث ت. التى كانت بها عند بدايتها

للمعارض والمتاحف، والتى أدت إلى ظهور معارض ومتاحف ذات طابع تعليمى بحت فى الكثير من 

 .      مختلف أنحاء العالمفىالدول 

  :لتعليمية احفمتـاوالض لمعـارا يةهمـ أ

ن ن مكيم مثل نوعاً من وسائل االتصالتُا من أنهيم ى التعللمتاحف فاو ارضعملة امينبع أه        ت

ى ل عا من تأثير مباشرله ولما ى،من خالل الوسائل األخرا تقديمهى خاللها تقديم معلومات ال يتسن

 مـهيدلبرة ـاب الخـكتسا ىـمنتُوألفراد ا مهتماثير اتُ هىف. ىرـائل األخـيفوق تأثير الوسد هشاالم

) ١٠٩ : ٦٢( .  
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 شديدة ةمن أهمي Edgar Dale) ،إدجار ديل(جدير بالذكر اإلشارة إلى ما أكد عليه ل امن        و

ى  يسمـالمه ل وضعـالخ وذلك من للمعارض والمتاحف كوسيلة اتصال ومصدر من مصادر التعلم،

برات لخأساس اى لع ةيميليه الوسائل التعف فن صىذال) Cone of Experience (ةـرلخب اوطخربم

سفل ألب رجاً فى الترتيتدمط خرولماى أعلى ات المجردة فرضع الخبول وسيلة للمتعلم، فكؤها  تهيلتىا

، فقد ولما كانت المعارض والمتاحف تتسم بالواقعية وتتجه نحوها. نحو الخبرات الواقعية الملموسة

عب لتأنها ى د علكؤي كهو بذلبرة، وـالخط رومخفى منتصف  Edgar Dale) إدجار ديل،(ضعها و

ن وتك تلتى ايماهلمفان  فإبالتالىوقدمه للطالب من خبرات واقعية ملموسة،  تُابمم عليتالى  فعاالًدوراً ف

 . )٥٨ : ٧٩ (تكون واقعية ومتكاملة  المتعلمدى ل

 فى ) زاهربغريلا(ى أهمية المعارض والمتاحف التعليمية ما ذكره لع ألمور التى تؤكد امنو

 :والمتاحف التعليمية كأحد الجوانب المهمة لتكنولوجيا التعليم، حيث أشار إلى أنهاارض ثه عن المعديح

 .رف المجتمع الخارجى بأنشطة المدرسةع تُـ

 .م على أسس علميةـئاق سب الطالب مهارات التخطيط والتنظيم والتنفيذ كعمل جماعىك تُـ

 .دوضوع محدمأو  كز اهتمام الطالب نحو فكرةر تُـ

 .طالع على جزء من التاريخ البعيد بسهولة ويسرب اإليح للطالت تُـ

  .) ١٠١: ١١( وغيرها، بصورة ملموسة تاريخية من الصناعات واآلثار دم للطالب مادة ق تُـ

ى ح للطالب فرصاًً واسعة للمشاركة فـتيمتاحف تُمعارض والل إلى أن ا)نسية حزوف(ير شوتُ        

ية خصبة وحية م روح االعتزاز بالتراث، وأخيراً فإنها توفر بيئة تعليميهدل تنمى ا كما أنهم،تعلال ةمليع

       . )١١٢ : ٥٠  (للموضوعات المختلفة

والمتاحف ن على أهمية المعارض يثحالحظ االتفاق بين األخصائين والباميع ما سبق نُ جمنو 

د اآلراء ووجهات النظر  تعدمع. ات والبحوث والكتابات األدبيةاسالتعليمية من خالل العديد من الدر

 .ؤكد بالفعل على مكانتها فى العملية التعليميةمما ي. نحو تلك األهمية

 :هتمام بتنظيم قاعة العرض بالمعـارض والمتـاحف التعليميةى االاعوـ د

يا نولوجتكخصائى  وأوالمتاحف، المعارض قة وطيدة بين دور أخصائىعال دجونظرا لو        

تطابق بين بعض لا ايضأهما، وت العمل والتخصص لكالاالمجن ثل فى التقارب بي تتمالتعليم، والتى

عرض مقتنيات المعارض والمتاحف بصورة جيدة، وإن وبتنظيم  المهام فى أعمالهما، من حيث القيام

همية أتبر ذات عض تُرلعام قاعة ظيملية تنعؤكد لنا أن هذا يفإن . كل منهما للمعاختلفت أماكن ال

ا ينولوجكت خصائىر أجهة نظ ووالمتاحف، أو معارضلا أخصائى هة نظر وجنمسواء  ،وىقص

 :والتى من أهمها ما يلى ذلكب باأسديث عن حإلى ضرورة ال وعما يدم ،التعليم

 من خالل وجهة النظر االنتقادية، عرضنظيم قاعة البت الحاجة إلى ضرورة االهتمام رتهقد ظلـ ١

 الذى ى،لويرة الددالمعارض والمتاحف التى وجهها مؤتمر الدائرة المستب مينظتال العرض ويبلاحول أس
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وقد م، ولياعالم فى لمتاحف او المعارض تطوير دورتناول  ىم،  والذ١٩٧٢ عام )شيلى(د بمدينة عق

 : ى فيما يل هذهةيداقنتنظر اال وجهة الصتتلخ

 الوسائل العمليةيد من المعارض والمتاحف وبين لعدا اتنقلهتى الة السرلبين ا اًتعارض أن هناك -أ     

 . تلك الرسالة وعرض لنقلمةلمستخدا

م الروابط التفسيرية ـتقديى تفشل ف، تنياتالمقالمعروضات ون قدم عـتُى مات التون المعلأ -ب    

 .ت فيه تلك المعروضاتشأ نتىاليخى لتاروا ىعماجتال اوالسياق

واستخدام تأثيرات اإلضاءة، فإنه ما زالت معظم المعارض والتنظيمى ى بة للنسق الفنسنه بالنأ - ج    

 أن يتمى من الضروره حين أنى والمتاحف تمثل مجرد مستودعات أو مخازن لتخزين المعرفة، ف

ديم تفسير شامل تقوذلك ل، ميعهاج رصناعتلك الدام كه وفهمه باستخرا وإدالمعروض ءىى الشلنظر إلا

 . )١٨٩ : ٢٧(  للمعروضات

ن أل، وذلك ةالمؤقت أو، وضها الدائمةعرتخطيط ى م المعارض والمتاحف فماكبير أٍد هناك تح -٢

تذاب ت واجضاع تلك المقتنيات والمعروـ جمردمجن ا يكون أبعد ماً ملك العروض غالبتلهدف من ا

ة القائمة جوسد الفى زاوية مهم جداً ف مثل حجرتعروضات لم تلك اإن مشاهدتها، بل ن نحويدهامشلا

 مخالل طرق تنظين وذلك م، ندياهشالمى  لدىلثقافالعلمى وى ابين االتجاهات العلمية الحديثة والمستو

  .بصار لديهمستالا لبس وتنير ،و المفاهيم تجل عرضباليسأو

 وأصبحت، قديم المعروضاتتعرض و المفهومى نوات القليلة األخيرة تغيرات ملحوظة فسشهدت ال -٣

ب طلتيما ، م تنظيم الوحدات المعروضةىم فحكتلتى ت اىه العتبارات العلمية والواقعية والجماليةا

 .  فى المعارض والمتاحفلكبذن  لدى القائميةوجود مهارات تنظيم فائق

 فقط رع الزواجتش بحيث ال، معارض والمتاحف بيئة عرض متكاملة الى فنوكي ورى أنر من الض-٤

يها، ين األشياء المعروضة ولمسها، واإلصغاء إل بالتحركى ، بل تشجعهم أيضا عل مجرد المشاهدةعلى

  . )١٤٧ : ٥٧ (  تفاعلية متكاملةضعر ئةيبى ، فهاتذوقهوا، مهشوأ

 نها أيعلى  فإنه ينبغا،زائريهى لية الشديدة لدر والفاعثيرض والمتاحف التأسب المعاتكتى أنه لك -٥

ون كد دالزائر بحاجة إلى أن يكافح وي ونكال ي كىلرة من التنظيم المخطط جيداً  بيدرجة كى تكون عل

 .فـ أو المتحلمعرضا اذ هف وأهداكارفأل مـالفه و أىـانمعلابعض ى لحصول عل امن أجلى جدو

)٩٠ : ٢٠٥(  

وهو ع ما سبق يتعلق بوجهة نظر أخصائى المعارض والمتاحف ن جمي أ الجدير بالذكرومن

 .يمثل أسس فنية مهمة يمكن أخذها فى االعتبار جيداً كأسس فنية إلنشاء أى معرض أو متحف تعليمى

يمة الحقيقية لق اثلمتعليمية تالف لمعارض والمتاح اتقدمهاى الواقعية والمباشرة الت ةر الخبنأ -٦

أسلوب العرض الجيد  ن أدجنظر إلى كيفية إكساب تلك الخبرة للطالب ن الدولكن عن. للمعروضات

 الجيد يبومن هنا تبرز أهمية التنظيم والترت. كذلتحقيق ل اًيورريكون ضلتلك المعروضات 
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قة بين اإلضاءة واستخدام اللعاكذلك  هرظقة بين تلك المعروضات، وتُالهر العظلمعروضات بصورة تُل

 . )٨٨ : ٣٧  (اتضاسبة لتلك المعرواأللوان المختلفة المن

مراحل المختلف ى  فببكل دقة بحيث يتمكن الطالهتمام بتنظيم قاعة العرض ضرورى االل امن -٨

                . )٧٧ : ٥٠  (الفعال التعلم ولجماعىاالتعليمية من اكتساب مهارات العمل 

م ظيطرق تنى  علريبتجريبى تأثير كلاء صااالستقى هجه القائم علنمب يثدلم الحللع حبقد أصل -٩

لمواد  لتناولهى ئم لمنهج العلم الحديث فداوعرض المقتنيات والمعروضات، وذلك بسبب التجدد ال

 . )٦٠ : ٢٩ (  لمجرد المشاهدةة وليساسدرالعرض للمعرفة وال صبحأالموضوعة موضع الدراسة، و

 جيد من خالل تنظيم وعرض مصادرملة فرصاً للتعلم الرسة الشادم بيئة المدن تقب أ يج-١٠

 ويمثل المعرض أو المتحف ب،الدراسة واإلبداع والتجري ولتفكير ال بيئة عرض تثيرخ دااتومللمعا

 . )٤٤ : ٣٧  (البيئة كل صورة لتلهو أفضى التعليم

 :ةـ لتنظيم قاعات العرض بالمعـارض والمتـاحف التعليميةألساسي المبادئاـ 
 فى مهستُى يد من األمور التعداله اعى فيرين أد ب ال ،ضراعات العالجيد داخل ق ن العرضإ

كما أن عرض المقتنيات فى صاالت العرض البد أن يتم وفق نظام . ضعر الةكر ف منفهدالتحقيق 

ها، ومنها فس نات يتعلق بالمعروضماومنها ، يتعلق بالزائر نفسها  ماهمن ،دة ععرض تحكمه ظروف

د للعرضعما يتعلق بالمكان الم. 

 تحديد مكان وقفحيث يتض، العر فى نظورمفهوم المم اى استخدفبالزائر فيتمثل  قليتع اما أم

 مجإن حف ،بالمعروضات نفسها قعل يتمايفأما . ويات النظر للزوارستمعدل مى العرض عل

فالمعروضات الكبيرة . ض وفق طبيعتهاعرالن المعروضات وشكلها العام ولونها يتطلب تكييف مكا

لى  يعمل عنا، والمعروضات الداكنة تتطلب خلفية ذات لون متبايهضرع لةات كبيرحاتتطلب مس

 نـرور الزمـخوا صها مع مد ـقف تى الها حتـ كما تتطلب إضاءة مناسبة لطبيعتها وتركيبا،إبرازه

معارض لس لتنظيم قاعات العرض باسألا ضع ب)ارجيرت جاكسونم(قد حدد و . )٨٧ : ٤ (

 :ة، منهايميلعتلوالمتاحف ا

 .ؤية الواضحةالر  توافر-١

 . وجذب االنتباههتمامة االارثإ -٢

 . عرضة الل العام لمكان العرض مالئماً ألهمية فكرك الشنكويأن  -٣

 .روضات مرتبة وفق تسلسل معينعلمن اكوت  أن-٤

 يمة  قته ذاتن معروضا تكوأنبمعنى ، عرض جديراً باالهتمام والمشاهدةلا  يكون أن-٥

              . ارزوال ةمام عهتة وثقافية مي     عل

 ،همعجابتقبله الجمهور أو ينال إي بحيث ،هميخد ذىلمجتمع الل العام وق مع الذ العرضن يتمشىأ -٦

 .ةيجتماع االيمق والاليدات والتقادالع جيد اإلخراج بحيث ال يتعدى ون     وأن يك
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  ،نه مماهتمالا قيسر فلمعروض ائ حول شىغأال يط ىهالعرض ى كون القاعدة ف تأن -٧

   . )٩١ : ٥٧( ثر من القطعة نفسها أكعرض ملحوظة لطريقة ا  تكونالوأ    

 المشاهد ه فيريشع لذىاالناجح هو  ضرعلا نإ ف،ا سبقمباحث أنه باإلضافة إلى ل        ويرى ا

، وأنه يستطيع أن يسأل ويجيب أن الهدف من العرض يهمهالعرض، و ذافكرة هى بخصوصية تهمه ف

أن  ى، أالمعرضيم داخل تعلالعملية  ج فىرك بأن يسهم المتفلذ يتحققو ،فكار المعروضةتنع باألقوي

 .المالحظة من قبل المتفرج بشكل سلبى ال يكفى لتعلمهد مجر

 

 ةلـيودلة اشبكلى ال عفحالمتـا وضـارلمعا :ثانياً
 : ونيةلمعـارض والمتـاحف اإللكتـرا طبيعة ـ

ة زأجه يين منالملم اضتى ه و،احفتض والمرى المعافماً هوراً ملية دودلة اكبلشالعب         ت

. نية اتصال ماليين البشر من خالل تلك األجهزةاإمك إلى ذلك  وقد أدى،تلك الشبكةبر المتصلة تبيومالك

نيف صن هذه الشبكة تمككما تُ. نشواقود يتحدثون ويتندحممكان  ىفكما لو كانوا مجتمعين معاً 

 كترونياً،لاد المطبوعة والمرئية إموال بالقإرسال واست ووالصوت،  بالنص والصورةاهلدابتالمعلومات و

  . )١٥٧ : ٣٤(  ذلك محلياً أو عالمياً نكا سواء

 نمأكثر  ىفالعرض   قاعاتمنلعديد ا بين علية تم الجمودلا بكةشلاستخدام ق ان طريوع 

 ق الشبكات المتحفية بمثابة نموذج فائذهد هـعتُو. طترابى كيان مفد العالم داتلي ام عمتحف) ١٦٠٠(

سه بالمتطلبات التعليمية فنت لوق اى فتفى وها،لتمث لتىالدول امتاحف  لقىيلحقارض عمتياز للاال

 ةمعتمد، كز لتقديم المعلوماترا ميةارض والمتاحف من الناحية التقليدعملمثل اتو .والعملية والسياحية

 اكزرلية أصبحت مودلا بكةشلاور ظهوب، ا وتفسيرها لهمهتة مقتنيائرين لمشاهدزاجذب الى لع

م أو ـهرسدام أو مالـهمأعن كامـأ أو، مـهمنازلى ف ـهميل إلـوعلى الوصة درقا  هذه،لمعلومـاتا

ى حتوم المد تقنأة ألـ مهيتصبحأ والمتاحف اإللكترونية رض المعاإنف مث ومن ، ....مباتهكتم

 . )٤: ١٨ (علومات مالشبكات ى ب مستخدمجذلذى ي الحقيقىا

 حول طبيعة المعارض والمتاحف اإللكترونية نُالحظ عدم وجود تعريف محدد ديثد الحعنو 

كترونية، اإللحدة لتلك المعارض والمتاحف ة وا طبيعىيعها علملكتابات المختلفة، لكنها تتفق جلها فى ا

، مىع إلكترونية على الشبكة الدولية، يتم تخزين مقتنياتها فى شكل رققاومعبارة عن  :تتمثل فى أنها

وقت، من خالل  ىأ ىوفى مكان رجاع والتثقيف، من أستالواول عليها للمشاهدة والبحث دخالن ويمك

 . )٨ : ١٨ ( يةعالمالمختلفة، المحلية أو ال تهااشبكات االتصال بمستوي

مجموعة من أنها  يمكن القول ترونيةكللمتاحف اإلالمعارض واومما سبق بالنسبة لطبيعة  

 ثيحب، تقليدية بصورة خاصة تختلف عن المواقع الا إعدادهملدولية، تشبكة االمواقع اإللكترونية عبر ال
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ر الوصول إليها فى أى وقت لزائع ايتى يستطل المتحفية اتوضارتحتوى بداخلها على العديد من المع

  .داً لمعارض ومتاحف واقعية قائمة بذاتها عبر الشبكة الدوليةاامتدوهى تمثل . ومن أى مكان

 :تـاحف اإللكتـرونيةموالرض معـالانشـأة  ـ
 ـةيللدوا المحاولة المبكرة إلقامة مجتمع معارض ومتاحف إلكترونية متصلة بالشبكة           تلقد كان 

ـ لتـى   ـف ا حاتلموا ضارة للمع ـيبة االفتراض لمكتات ا ـفحظهور ص  فى   تتمثل ـ  أتدـب ـ  ف ام ـى ع

ـ  ـاة سابق ـئم القا ـيةضرافت اال ـةن المكتب ـزء م ـم، كج ١٩٩٤ ـ  و لـ كدلي ـ ل ـدمرش مـن  د  ـلعدي

ـ يرـم ب ـيت( ـلاألصى  ـ ف اـأنشأه ىتال و ة،ـدوليالة  كـبة بالش ـللمتص ا ةـيلملع ا درـاالمص رز ـن

 المكتبـة ثـم نمـت   . الدولية ةـشبك الىسـؤسمد ـ أحوـهو  LEE  (TIM  BERNERS،  ىـل

 وأصبحت مصدراً مهمـاً يسـتخدمه الجمهـور العـام           ،رعة كبيرة س ب فمتاحلاولمعارض  ل ةاالفتراضي

كانية الـدخول بسـهولة ويسـر للـدليل         مإبب  بس،  لسواءا ىارض المتاحف عل  عملهنة ا م ىوالعاملون ف 

ر من ثالثة   كثاآلن أ ى  حت ناكهارض والمتاحف المتصلة بالشبكة الدولية،  ف      المع عن تماعلوللمى  الرئيس

ين من الزائرين قاموا باستشارة ومراجعة صفحات المكتبـة االفتراضـية للمعـارض والمتـاحف               يمال

 . )٥٨ : ١٩( اإللكترونية 

 االفتراضية للمعـارض    بةتلك الفكرة لصفحات المكت   حف  للمتالى  لدو ا المجلسى  تبنوبعد ذلك،   

ه المختلفـة   عمع مواق  وليةدلا كةلشباى  على  تضمنها موقعه الرئيس  يا أن   هل وأتاح والمتاحف اإللكترونية، 

ل كتطور هي  اقبةرم ىعل درتهقبميز  تيف  للمتاحلدولى  ، أن المجلس ا   يهالشك ف  مما و .ملالعاى  على مستو 

بصورة مباشرة، بالرغم من كثـرة عـدد        ومى  ال ع قنطاى  المعارض والمتاحف اإللكترونية وبنيتها عل    

 . )٥ : ١٩(  العالم دة فى جميع أنحاءلمتاحف اإللكترونية الموجووا المعارض

ـكة شبى ال علـفرض والمتاحاعمعن ال ىـ أول مؤتمر دولميظم تنتم، ١٩٩٧ عامفى و        

 ARCHIVESفاحتالموت وظـالمحفا يـةتمامعلو(ة ـسسمؤن قبل  م)وسلنج اسوـل(ى  فليـةودلا

& MUSEDUMS IN FORMATIC( ترك فيه حوإلى شوالذى ا)متخصص محترف من ) ٤٠٠

بكة شلل ااج ليستعرضوا م)تورنتو(مرة ثانية فى  اوجتمعم، ا١٩٩٨يع وفى رب . دولةنعيخمس وأرب

تمر الثالث ؤلمااصل م، و١٩٩٩س مارى فول منهم، كالتطور سريعا، وتحليل جهود  آلخذ فىالدولية ا

 . )١٦ : ١٨ ( ر فى ذلك سنوياًاالستمراقليد مع تالنفس  وليةدالشبكة الاإللكترونية على للمتاحف 

 : ـةى الشبكة الدولية عل والمتـاحف اإللكترونيضعـارملم ايمصت سس أـ
ية نإللكترواوالمتاحف  ضراعملعليمى التى تتم بهدف إنشاء صفحات  لتصميم التمليات  الإن ع

راعى حاجات المستخدمين سس، بحيث تُاأل  مجموعة منأن تتم على يجب ليةودالبكة شل اعلى

 :ا يلى ممن أهم تلك األسسو. ومتطلباتهم من المعلومات

 .اءهـأن تصاغ أهداف الموقع بوضوح قبل الشروع والبدء فى إنش  يجب  :دافـهاأل ـ١

 يجب أن تشمل صورة تعريفية ىهو:  حة المحتوياتفصوHome Ppag) ( ةـحة البدايصف ـ٢

 .عـصفحات الموقمحتويات بباقى  وجدول محتويات، ويجب أن ترتبط 
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وازن بين النص والرسم، فالنص يجب أن يكون فى كتل من تلل ا يشيرذهو: انالتوازن بين األلو ـ٣

 .المعلومات ترتبط بموضوعات الصفحة والرسوم التى بالصفحة

 .ىـجانب المرئالووح المعلومات يعتمد على التباين بين النص ضوف: ومـالنص والرس ـ٤

د العديد من تلك وجأنه ي ثيح): Wep Authoring Program( فـج التأليـار برنامـ اختيـ٥

 .)Dreamweaver Visual page, Home Page, Front Page( :البرامج مثل

 . )١٧٠ : ٢٣( د إلى نظرية تربوية ونفسية معينة  االستنابمعنى: رىـاألساس النظ ـ٦

إن  ف للمعارض والمتاحف اإللكترونية على الشبكة الدولية،قعاًحث أنه عند تصميم مواذكر البيو

ما أهمية إنشاء هذا الموقع؟ وقد تتفاوت اإلجابات على :  ال بد أن يكونالذهنؤال يتبادر إلى أول س

شير فى النهاية إلى ضرورة معرفة تلك األهمية من منظور تجربة الزائرين هذا السؤال لكنها تُ

م أثناء وما قد يرغبون فى اكتسابه من استخدام هذه المواقع على الشبكة، وذلك ألن تفاعله. فسهمنأ

متاحف الحقيقية شاهدون بها المعارض والمشاهدة تلك المواقع اإللكترونية يتوقف على الكيفية التى ي

 ثم بعد ذلك الكيفية التى يشاهدون بها نظم عرض وتقديم المعروضات بتلك المعارض فى الواقع أوالً،

 .ةوالمتاحف اإللكتروني

 :ميةالعملية التعليفى ة ف اإللكترونيـارض والمتاحـعمزايا المـ 
شير  فى العملية التعليمية، ويةا المهميد من المزاـعارض والمتاحف اإللكترونية العديمتقدم ال       

 : إلى بعضاً منها)مصطفى جودت(

 .وضات والمقتنيات بالشروح والدراسات المرتبطة بهاربط المعرـ ١

 .لهاداخن قديم البرامج التعليمية والمحاضرات مت نيةمكاإـ ٢

       ى،ـ حقيقفمتح التفاعل مع المعروضات والمقتنيات كما لو كان الزائر فى نكملممن اـ ٣

 .   وذلك من خالل تكنولوجيا الواقع اإلفتراضى 

 المناقشة من خاللها لكى تتاح ةيديرب استخدام مجموعات إخبارية أو قوائمن نه يمكأـ ٤     

 .ميع أنحاء العالمالمنتشرين فى جرين بين الزائ         

    الخاصة نية لكل صفحة بالمواقع اإللكترونية ن اإلشارات اإللكترو عدد موفر تنهاأـ ٥    

 .اإللكترونية للمتعلم عبر الشبكة رشادات مفيدة جداًت تمثل إا اإلشارهبها، وهذ        

 .اهتى بالمعروضات المختلفة ال ول طبيعةـية مهمة حم مادة علدمنها تقأـ ٦   

         وضوع أو فكرة العرض، م وحنن ميعللمتاتجاهات اوتعديل  على تنمية ملنها تعأـ ٧   

 . )٢٠٠ : ٦٩ (  أفضل من أى وسيلة تعليمية أخرىة بدرجة كبير       

ى الباحث أن مثل هذه المزايا التعليمية، وغيرها للمعارض والمتاحف اإللكترونية على ريو

ى المواقع على أنها مواقع تعليمية غير لإتفادة منها بصورة جيدة عند النظر السيمكن ا. لدوليةاالشبكة 

على الشبكة . ختلف عن طبيعة المواقع اإللكترونية األخرىة ت خاصةعيبة، أى على أنها ذات طديتقلي

 .وخصائص عرض متميزة الدولية، وذلك نظراً لما تتمتع به تلك المواقع من سمات تكنولوجية،
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ستفادة من المعارض والمتاحف اإللكترونية وكيفية توظيفها فى هذه جه االوـ 

 :ةـسالدرا
الحظات الشخصية للباحث من خالل تصفحه للعديد من المواقع للمعارض ناك بعض المه 

من الضرورى . والمتاحف اإللكترونية على الشبكة الدولية بمختلف أنواعها، خاصة التعليمية منها

 فى تلك االستفادة من المعارض والمتاحف اإللكترونية وكيفية توظيفهايفية  لنرى ك،هاالتطرق لذكر

 : ما يلى، ومن أهم تلك المالحظاتالدراسة

المعارض والمتاحف اإللكترونية، وهى تختلف من موقع محتويات متعددة لتنظيم  هناك طرق أن ـ

تعليمى وفق   معرض أو متحفويمكن االستفادة من ذلك فى محاولة إتباع نمط معين لتنظيم كل. آلخر

 . طبيعة موضوعه وأهدافه التعليمية

 ألهميتها، باستخدام وسائل العرض هد تميز لبعض المعروضات وتنبيه المشاأن هناك وسائل ـ

التكنولوجية الحديثة على مواقع المعارض والمتاحف اإللكترونية، وال بد من االستفادة من ذلك بقدر 

تعليمية لتسهيل تحقيق العديد من األهداف التعليمية لض والمتاحف ااإلمكان عند إعداد المعار

 .الضرورية

مة طوال ئلمعارض والمتاحف اإللكترونية مفتوح بصورة دا اأن اإلبحار والتصفح فى جميع مواقع ـ

د من ـوذلك خالفاً للعدي. وبصورة مجانية تماماً فى جميع أجزاء تلك المواقعاليوم، صباحاً ومساءاً، 

 .واقع اإللكترونية غير التعليمية على الشبكة الدوليةالم

ية لمواقع المعارض والمتاحف بمختلف أنواعها ونأن هناك العديد من المواقع التى تمثل أدلة إلكتر ـ

فى شكل . أنواع لتلك المعارض والمتاحفأو وهى تعرض أسماء دول أو قارات .  الدوليةعلى الشبكة

بحيث عندما يقوم المستخدم بالضغط عليها فإنها تقوده إلى .  نشطة دائماً أو كلمات ربط تكون)لينكات(

 .صفحة إلكترونية جديدة تضم كل ما يتعلق بهذه الدولة أو القارة أو النوع من تلك المعارض والمتاحف

 :نية، والمعارض والمتاحف الحقيقيةعارض والمتاحف اإللكترومين الب ةلعالقاـ 
 لدوليةاة كالشبى لعة ونيركتإلل المتاحفارض والمعاالقة تكاملية بين عهناك ن أ ولقل انكيم         

حيث أن زيارة المعرض أو المتحف اإللكترونى تمثل تمديد .  الواقعفىحقيقية  اللمتاحفارض والمعاو 

المتحف  المعرض أومستقبلى لزيارة المتحف الحقيقى، وذلك بناءاً على معرفة الزائر بمعلومات عن 

ة ونيركتإلل المتاحفارض والمعالذا فإنه يمكن القول أن  . اإللكترونىموقعه لقيى قبل زيارتهالحقي

د ـ كما أنها غيرت فى آراء واتجاهات العدي،المياًعة افالثقوة معرفال شرنل عالةفت دوامثل أ تبحتأص

العامة من والمتاحف الحقيقية لدى  ارضعللم ةظرلناحو  مث أنها عملت علىيجتمع، حممن أفراد ال

لهذا و، عة نخبة معينة من المجتمف ثقاسرتكنها أ وأ مة القيمة فى حياة الناس،يماكن عدأالمجتمع بأنها 

ختصين فى مال أساسياً أمام اًيارض والمتاحف اإللكترونية تحدعبر المعت ماد اختيار وتنظيم المعلوعي

 للزيارات اتمممالً معالشبكة الدولية زيارة المستفيدين لمواقعها على   تكونىتحوذلك . هذا المجال
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د حاووسيط  ىفألية منظمة ج ورينشاط  ىأ أن بتثتُة فالتجربة الشامل. نافساً لهام ليسوحقيقية، لا

والمتاحف  عارضمال ائرىزد عدد از فكلما ،ىئط األخراسوكل ال ى فاهتيعبأيضاً شم دعسوف ي

 .        حقيقى الموقعه ىفرونه زو سوف ييناد الذألفرااد عدد زولية دل االشبكةى ة علياإللكترون

 :يةترونالباحث حول طبيعة المعارض والمتاحف اإللك جهة نظروـ 
 ال أنها منالرغم ، بدوليةلا لشبكةا على ةونيترإللكاف حالمتاوض ارلمعاث أن احى البير

ت الومعن مما بهتبط ر يما ميعجفر وت ال أنهاإ كاملة هابحقيقتت اضوالمعرو تياتنمق على الىتوتح

للعديد   اى تتيحهتصوص والصور النلفات الميد من دالعل الخمن ،  الدوليةةشبكلتمثل موارد أولية ل

ى الفرصة الوحيدة للعديد من المشاهدين عل أحياناً ك تكونلوهى بذ ،كة الدوليةالشبى ن األفراد علم

المتاحف،   ورضعاين الصورة العامة للم إلى تحسدىؤين ذلك  أكما، روضاتعؤية المرعالم لل اىمستو

 . ل ومفيد فعاحوار فى وإشراك الجمهور

معارض لا سس والمبادئ لتصميمألن وجهة نظر الباحث أيضاً أنه من خالل عرض تلك ام         و

التى يصل  والموقعى عريف عللتفحة ا صمن الواضح أندولية، فإنه ال على الشبكةإللكترونية  امتاحفال

لذا يجب أن تكون . تلك المواقع، تمثل عنصراً مهماًللزائرين أو المستخدمين  ااية معظمبدالى  فايهإل

لوسائط لنسبة لاب  وكذلك األمر.م الجيدميالتصئ راعى فيها مبادأن يو ،هذه الصفحة سريعة التحميل

ط المتفاعلة ئاسولاوت الجودة العالية ار ذوالص مثل قع،وهذا المها لي عىتوح يالمتعددة األخرى التى

ك تلموقع لى  لزيارة أيوعاًشاب بضاف إلى ذلك أنه من أكثر األسا، ويهريغو... البصرية والسمعية

. هتمام الشخصىاال يثير ىءسة عن شراهو الد، دوليةلا لشبكةا ىرض والمتاحف اإللكترونية عللمعاا

 هى وما ،هئية ودقة أسباب إنشاعنابن يدرس  ألكترونى إمتحفو أ معرضى لذا فمن األهمية البالغة أل

  .يحققهان يمكن أى المحتملة التد الفوائ

 

  العرض بالمعارض والمتاحف التعليميةةـتنظيم قاعأنواع مهارات : ثالثاً
 :ـ مقـدمـة

مثل المهارات الخاصة بتنظيم قاعة العرض فى المعارض والمتاحف التعليمية جانباً مهماً         تُ

التعليم، وخالل هذا الجزء من اإلطار النظرى سوف يتم الحديث عن طبيعة مفهوم ألخصائى تكنولوجيا 

 . المهارة، ثم عن طبيعة المهارات األساسية لتنظيم قاعات العرض بالمعارض والمتاحف التعليمية

 :ـ مفهوم المهارة

 قدموها، ومن ، كما تعددت التعريفات التى)skill(        تعددت آراء الباحثين حول مفهوم المهارة 

 دل ـأن مفهوم المهارة يستخدم لي) فؤاد أبو حطب وآمال صادق(أهم هذه التعريفات ما ذكره كالً من 
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