
 ٦- ٤-

على أن الشخص لديه القدرة على العمل فى أحد الميادين التى ترتبط بعملية اإلنتاج، والتى تتألف عادة 

جة من وحينئٍذ يمكن وصف هذا الشخص بأنه على در. من عدد من القدرات المرتبطة معاً، أو المستقلة

فالمهارة هى السرعة والدقة فى أداء عمل معين، مع االقتصاد فى الجهد . الكفاءة والجودة فى األداء

والنفقات وتوقع الطوارئ التى قد تحدث أثناء العمل، وعادة ما تُكتسب المهارة بالتدريب عليها لمدة 

  ).١٥٠ : ١٢( طويلة 

شىء الذى يتعلمه الفرد ويقوم بأدائه بسهولة          ال: بأنها) Good(ـ وتعرف فى قاموس التربية عند 

  ).٢١١ : ١١٢( ودقة 

 . )١٢ : ٢٥ ( ى أداء مهمة ما، حركية أم معرفية الكفاءة ف:بأنها ): Munn( ـ ويعرفها 

كرار الممارسة وتاء عمل ما بسرعة وإتقان نتيجة أن المهارة أد) فتح الباب عبد الحليم(ـ ويرى 

 . )١٢ : ٤٨( الممارسة 

اول أو تشغيل األجهزة واآلالت  تن البراعة فى: أن المهارة هى إلى) Singer، سينجير (شير ويـ 

 . )٤ : ١١٣( صنع أشياء متنوعة م األشكال أو ـ التخطيط أو إجراء العمليات أو رسوفى

كل متناسق  القدرة على أداء مجموعة من األعمال بش: أن المهارة هى)أبو بكر عابدين(ضيف ـ وي       

 العمل نمطا مميزا ، بحيث يشكل هذاكاستجابة لمثير خارجىتعمل فيه مجموعة من عضالت الجسم 

 . )٢٧ : ٢( وقت والخامات  الجهد والمع االقتصاد فى

ويرى الباحث فى ضوء ذلك أن مفهوم المهارة ليس معنى واحد بل عدة معانى مترابطة فيما 

لذا فإنه يمكن النظر إلى تعريف مهارات تنظيم .  شملت العديد من الجوانببينهما، وأن تلك المعانى قد

القدرة على القيام بنشاط عقلى أو حركى أو : قاعة العرض فى هذه الدراسة بصفة إجرائية على أنها

كالهما معاً من خالل دراسة لتنظيم قاعات العرض بالمعارض والمتاحف التعليمية بالدقة والسرعة 

 :وفيما يلى الحديث حول طبيعة كل مهارة من تلك المهارات .الحظتها وقياسهاالتى يمكن م

 : ـ مهارة تحديد القاعة المناسبة لتنظيم المعروضات١
 فى مكان ، والتى يجب أن تكونمن الضرورى البدأ بتحديد القاعة المناسبة لتنظيم المعروضات        

مكتبتها، أو تكون قاعة مخصصة للمعرض، وقد يكون  أو ،عام للجمهور، مثل مدخل المدرسة أو فنائها

 أما فى حالة المعارض أو. مكان المعرض ركناً فى الفصل أو فى مقدمته فى حالة معارض الفصول

 . )٦٥ :٨٣ ( نها معروفة جيداً للجمهور العام  فينبغى أن يكون أماكالمتاحف التى تقام خارج المدرسة

 :لكليةـ مهارة قياس مساحة قاعة العرض ا٢
 وذلك لتحديد ،يتم قياس مساحة قاعة العرض الكلية باستخدام شريط القياس المدرج بالمتر 

جميع أبعاد وزوايا القاعة بدقة، ويتم حساب مساحة قاعة العرض الكلية بقياس كالً من طول القاعة 

التخطيطى الرسم  صفحة رسم بيانى تمهيدا لعمل احة فى تسجيل هذه المسثم بعد ذلك يتموعرضها، 

 .ألقسام قاعة العرض



 ٧- ٤-

 :ـ مهارة تقسيم مساحة قاعة العرض الكلية٣
يتم تقسيم مساحة قاعة العرض الكلية من خالل عمل رسم تخطيطى يوضح جميع أجزاء  

 .  لكل نوعية من المعروضات من تلك القاعة بحيث يخصص جزء مستقل،وأقسام قاعة العرض
 :كرة العرضـ مهارة تجميع المعروضات المناسبة لف٤

أن . يجب أن يؤخذ فى االعتبار عند اختيار المعروضات التى سيتم تقديمها فى قاعة العرض

يتم الربط بين الموضوع الذى نهدف إلى تعليمه، وبين شئ مألوف فعالً للمشاهدين، فالمتعلم ينبغى أن 

فزات متسارعة وفق طبيعة أحياناً خطوة بخطوة، وأحياناً أخرى بق. يتدرج من المعلوم إلى غير المعلوم

 . )٧٦ : ٤٢ ( الموقف التعليمى

ساعد على ومن الضرورى أن يتم التركيز على اختيار المعروضات التى تخدم الهدف وتُ

 ال تتكدس المعروضات حتى. ى إلى المتعلمين بيسر وسهولةتوصيل رسالة المعرض أوالمتحف التعليم

، لذا فإنه البد أن يؤخذ فى االعتبار أيضاً استبعاد داخل قاعة العرض فيؤدى ذلك إلى ضياع الفكرة

حتى ال يتسبب ذلك فى ة إلبراز الفكرة المراد تحقيقها  المعروضات ذات التفاصيل الكثيرة غير المطلوب

  . )٥٥ : ٥٧ ( من العرض لهدف الرئيسىتشتيت انتباه المتعلمين عن ا

 : بهاق التسلسل الخاصـ ـ مهارة ترتيب معروضات كل قسم وف٥
لذا فمن الضرورى تنظيم . بترتيب مكوناته وعناصرهيرتبط تنظيم المثير البصرى 

ق العالقة ـالمعروضات فى األماكن المناسبة وفق طبيعتها، وأيضاً ترتيبها وتصنيفها فى مجموعات وف

 من المنطقى بينها، وذلك لتسهيل عملية تتبع فكرة العرض التى تُـقدم للمشاهدوالتسلسل واالرتباط 

 .داًـخالل المعروضات، واستيعابها جي

 :ع المعروضات على حواملهاــ مهارة وض٦
تلعب حوامل المعروضات دورا مهما فى نجاح فكرة العرض أو فشله، مما يستدعى االهتمام  

 د لفترات طويلة،ـ فى ثبات المعروضات أمام المشاهاًـإذ أنها تكون عامالً أساسي. بها بالقدر المناسب

تفاعل المتعلم معها بأى  للمعروضات وذلك إلتاحة الفرصة لكانية إحداث أى مؤثرات من أى نوعأو إم

ومن الضرورى أن نأخذ فى االعتبار جيدا عند إعداد حوامل المعروضات طبيعة . صورة من الصور

   . )١٨٧ : ٤(  الشىء المعروض ذاته ووزنه ولونه ووظيفته وجميع خصائصه األخرى

 :ير الزوارـسد خط ــ تحدي٧
        من األمور التى يجب مراعاتها فى عملية التنظيم المكانى داخل قاعة العرض، أن يتم تحديد 

نظام واتجاه حركة الزوار بما يتناسب مع التسلسل المنطقى لترتيب المعروضات، حيث يكون مكان 

ان الخروج هو نقطة ر لموضوع العرض، وأن يكون مكـالدخول يمثل نقطة البداية لمشاهدة الزائ

 .ومن الضرورى عمل الحواجز والفواصل الالزمة عند الحاجة داخل قاعة العرض. النهاية

 



 ٨- ٤-

 :اتــ مهارة استخدام األلوان المناسبة مع المعروض٨
من الممكن أن يزيد استخدام األلوان من قيمة األشياء المعروضة وجمالها عندما يتم استخدامها 

 أو الفكرة الرئيسة للمعرض، أ اختيار األلوان بمعرفة الموضوعويبد. مييزبقدر من الخيال وحسن الت

 على ذلك فانه تُعتبر قاعة اًوبناء. وكذلك األشياء المعروضة التى سيتم استعمالها فى نقل هذه الفكرة

العرض بما فيها من حوائط وجدران وأرضيات وأسقف، متممة لطبيعة األشياء المعروضة وليست 

  . )١٨٧ : ٨٤(  منافسة لها

ويذكر الباحث أن هناك اعتبارات عامة تتعلق باأللوان يجب أن نأخذها فى اعتبارنا، من  

وحى له وحى للناظر بالبيئة الطبيعة للمعروضات أو تُ أن ألوان حوائط قاعة العرض يمكن أن تُ:أهمها

يع األلوان فى قاعة  لتوزاستخدامات وأن هناك عدة .بفترة زمنية معينة تتميز بفن معمارى معين

كما يرى .  ظروف العرض من بيئة إلى أخرىالختالف إال أن أن ذلك ال يكون إلزامياً نظراً ،العرض

الباحث أنه من الضرورة اختيار ألوان محددة لصناديق العرض بحيث تكون هذه األلوان مرتبطة 

 . للمعروضاتنظراً ألنها تعتبر خلفية. بألوان األشياء المعروضة فى هذه الصناديق

 : ـ مهارة توزيع اإلضاءة داخل قاعة العرض٩
يستخدم كوسيلة عتبر الضوء مكوناً رئيسياً من مكونات االتصال المرئى، باإلضافة إلى كونه ي

لجذب انتباه زوار المعرض لألشياء المعروضة، ويؤكد الباحثون على ضرورة تصميم األضواء 

 حجرات العرض المصممة إننا نجد فى. ض المكونة للمتحفبالطريقة التى تزيد من فعالية المعار

عتبران من أهم مكونات تصميماً دقيقاً اإلضاءة العامة واإلضاءة الخاصة، وهذان المصدران لإلضاءة ي

التصميم، فأى تغيرات غير مخططة أو غير مدروسة فى كمية، أو نوعية اإلضاءة سوف تخل من 

 . )٨٨  :٧٤ ( تناسق العرض واتساق الفكرة

ويرى الباحث أنه من الواضح أن تكنولوجيا اإلضاءة الحديثة اآلن أتاحت للمتاحف والمعارض 

وقت فراغه ليالً، وال يستطيع وأن جمهوراً كبيراً يقضى أن تعمل حتي خالل ساعات الليل خاصة 

 .حتى أن بعض المتاحف ال يعمل إال ليالً. زيارتها إال خالل تلك الساعات

 :ل بطاقات تعريف خاصة بالمعروضات مهارة عم-١٠
عبارة عن عناوين مختصرة ومقتطفات لغوية تستخدم لتعطى هى   بالمعروضاتبطاقة التعريف

وهناك مجموعة من األسس التى يجب مراعاتها عند كتابة . معلومات مركزة فى شكل واضح ومفهوم

 : أهمها ما يلى،البيانات الخاصة ببطاقات التعريف

 .ارات بسيطة ومختصرة وتخاطب المتعلم مباشرةـ أن تكون العب

 .واضح ومتجانس  الخطبنط ـ أن يكون

 . متناسقة مع التخطيط الشامل لقاعة العرض البطاقاتـ أن تكون

 .  أنحاء المعرضجميع أن يكون طراز كتابة البطاقات ثابتاً وموحداً فى ـ 



 ٩- ٤-

كون أعلى البطاقة عبارة عن عنوان  فين المعلومات على البطاقة الواحدة،فضل وضع نوعين مـ ي       

    بالخط العريض يمكن قراءته بسهولة لتمييز القطعة المعروضة، وأسفل منها يتم كتابة معلومات أكثر

 .   بحروف أصغر

ببطاقات الخاصةمكن استعمال قليل من األلوان الخاصة إلبراز وتوضيح الحروف ثالثية األبعاد ـ ي         

 . أو عناوين األشياء المعروضة، وذلك لجذب االنتباه للمعروضات المهمة   التعريف 

 ـ أن يتم عمل بطاقات التعريف والمصورات والملصقات واللوحات اإلخبارية على أساس إثارة رغبة 

 . )٢٠٨ : ٤(    المشاهد للتعلم ودراسة المعروضات 

ف تمثل أداة مهمة للتفاعل بين  فمن الجدير بالذكر أن بطاقات التعري،وإضافةً إلى ما سبق

فهى تقوم بتركيز كافة . الزائر والمعروضات وتمثل مادة تعليمية مرئية وجزءاً عضوياً من العرض

وكذلك توجيه . الربط بينها المعلومات عن المعروضات فى صيغة مفهومة وتقديم المعروضات أو

ى كتابة تلك العناوين والمقتطفات مناسبة لذا فمن الضرورة أن تكون اللغة المستخدمة ف. وإرشاد الزوار

 .لموضوع وفكرة العرض وأيضاً مناسبة للمستوى العلمى والثقافى للزائرين

 

 ددةـ المتعطـج الوسائـبرام: رابعاً
 : ددةـط المتعـج الوسائـتعريف برامـ 

سمى الوسائط المتعددة، من مقطعين هما        يتكون م) :Multi Media(كلمة ل، المقطع األو 

)Multi (كلمة وتعنى متعدد، والمقطع الثانى Media)( وتعنى وسائط، وأما المفهوم العلمى لمصطلح 

 فيديو (استخدام جملة من وسائل االتصال مثل الصوت، والصورة أوفيلم : الوسائط المتعددة فهو يعنى

(Videoم، أى أنها خليط من  بصورة مندمجة ومتكاملة من أجل تحقيق الفاعلية فى التدريس والتعلي

 . )٧٥ : ١ ( عناصر موضوعة فى نسق عام، وتتكون من مجموعة من وسائل االتصال المختلفة

 :، أهمها ما يلى العديد من التعريفات األخرىوهناك

بـأنها مزيج من النصوص والصور الثابتة والمتحركة والرسومات الخطية ) Galbearth(يعرفها ـ 

 . )٩ : ٩٦( فاعل معها  يمكن للمتعلم التالرسالة التىجيالت الصوتية لعرض والتس

بأنها مجموعة من النصوص والرسوم المتحركة واألصوات والموسيقى  )Voughan( ـ ويعرفها

الكمبيوتر أو أى وسيلة جهاز  والتى يمكن تقديمها للمتعلم من خالل ،والصور الثابتة والمتحركة

حث أنه رغم تعدد التعريفات إال أن الوسائط المتعددة فى ويرى البا . )١٧ : ١٠٥ ( إلكترونية أخرى

إلكترونياً وهى تحتوى على نص وصورة جوهرها عبارة عن برامج إلكترونية تصمم وتخزن وتعرض 

 . ستخدم بطريقة تفاعلية وتُوصوت،

 

 



 ٥ 

 :ط المتعـددةــ تصميم برامج الوسائ

-٠-

  :ددةـط المتعـ الوسائجـ برامرـعناصـ 

طلق عليه أو يسمى نامج يمكن أن يهناك العديد من الوسائط التى يجب أن يحتويها أى بر 

 :ومن أهم تلك الوسائط ما يلى. ببرنامج الوسائط المتعددة

 ):Texts(ـ النصوص المكتوبة ١

حيث يقوم مصمم البرنامج بالتحكم .         وهى تمثل أحد العناصر األساسية ضمن الوسائط المتعددة

 .فى عدد حروف تلك النصوص وتوزيعها وكثافتها على الشاشة

تنطق بلغة ما، يتم من وهى عبارة عن أصوات مفهومة  ):Spoken Words(ـ اللغة المنطوقة ٢

 .خاللها إظهار التعليق الصوتى الذى يتم من خالله قراءة النص المكتوب

نتباه المؤثرات الصوتية على جذب اساعد تُ(Music & Sound E.ffects):  المؤثرات الصوتيةـ ٣

 .صاحب المثيرات البصرية التى تظهر على الشاشة تُهىالمستخدم نحو العروض، و

وهى عبارة عن تعبيرات تكوينية بالخطوط واألشكال تظهر فى صورة  :ـ الرسوم الخطية الثابتة٤

،  أو رسوماً تتبعيهوقد تكون خرائط مسارية و دائرية أو باألعمدة أو بالصورة، رسوم خطية أ

  .رسوماً كاريكاتورية  أو،توضيحية

 .وهى عبارة عن لقطات ثابتة ألشياء حقيقية يمكن عرضها ألية فترة زمنية: لصور الثابتةـ ا٥

الحركة والحيوية لقطات فيلمية متحركة  تعطى إيحاءاً بهى و :)الفيديو(ـ الصور المتحركة ٦

اخل إرجاعها د وأإيقافها  إبطاؤها أو ً وهذه اللقطات يمكن التحكم فيها بإسراعها أو.والمصداقية أيضا

 . برنامج الوسائط المتعددة

هذه الرسوم . يوية لبرنامج الوسائط المتعددةوهى خطوط متحركة تعطى الح:  الرسوم المتحركة-٧

المتحركة من الممكن أن تكون بسيطة، مثل تحريك النص فى الدخول إلى الشاشة والخروج منها، أو 

 . )٦٢: ٦٧ ( تكون أكثر تعقيداً، مثل حركة سيارة أو صاروخ على الشاشة

تعتبر عملية التصميم خطوة هامة فى إنتاج برامج الوسائط، وهى تهدف إلى وضع المخطط 

ناسبة لقدرات المتعلم لتحقيق    األساسي لكيفية نقل الرسالة والمعلومات بطريقة واضحة ومؤثرة وم

 . )٢٠٠ : ٩٢( من أجلها رنامج البالغايات واألهداف التعليمية التى وضع 

 : ةـل التاليـ للمراحم لبرنامج الوسائط المتعددة تتم وفقاًـأن عملية التصمي) Redy(رى ـوي

 .كتابة السيناريو -

 .تحديد وإنتاج الصوت والفيديو أو تسجيلها -

 .إبداع الرسومات الخطية والرسومات المتحركة والعناوين الرئيسية فى العرض -

  .لقطات الفيديو والصوت الالزمين لبناء برامج الوسائط المتعددةتحديد  -

 .إعداد الصوت والفيديو والحركة باستخدام أدوات األعداد والبرمجة والتأليف -

 . )٦٦ : ١٠٥ ( رامج التأليفتصميم التفاعلية وتوزيعها على كل أجزاء العرض باستخدام ب -



 ١- ٥-

ة عملية نظامية تتطلب خطة شاملة، وتتطلب مجموعة وتمثل عملية بناء برامج الوسائط المتعدد 

 الباحث إطالع وبعد. ار بناء منظومة البرنامجمن اإلجراءات العلمية المتسلسلة والتى ترتبط معاً فى إط

 جميعاً على مجموعة على مجموعة من نماذج تصميم برامج الوسائط المتعددة التعليمية الحظ أنها تتفق

فت فيما بينها فى بعض الخطوات الفرعية أو التقسيمات المفصلة لخطوات ، وإن اختلخطوات أساسية

 : ومن أهم تلك النماذج لتصميم برامج الوسائط المتعددة ما يلى .تصميم البرنامج

 :  وهو يشتمل على المراحل اآلتية:)Van Patten  فان باتين(ـ نموذج ١

 .اإلنتاج ـ التطبيقـ االختبار االستطالعى ـ التحليل ـ التصميم ـ التطوير

 :  وهو يشتمل على المراحل اآلتية:)Gra Bowski  جرا بوسكى(ـ نموذج ٢

االختبار االستطالعى ـ المراجعة ـ اإلنتاج ـ التأليف ـ /التحليل ـ التصميم ـ التطوير ـ التقييم

 .التقييم ـ النسخ ـ االستخدام ـ الصيانة

  وهو يشتمل على المراحل :)Bunzel & Morris  ،مارك بنزل و  ساندرا موريس( نموذج -٣

 . )٣٠ : ٣٥(  التحليل ـ التصميم ـ التنفيذ ـ التقويم ـ إعداد دليل البرنامج ـ الصيانة :اآلتية

لتزم بخطوات ومراحل هذا النموذج عند قيامه ببناء برنامج والجدير بالذكر أن الباحث قد إ 

ف يتم الحديث عن ذلك بالتفصيل فى الفصل الرابع عند وسو. الوسائط المتعددة الخاص بهذه الدراسة

 .الحديث عن بناء وتنفيذ برنامج الدراسة

 

  عددةـمتال طـج الوسائـبرام: خامساً

 ةـكة الدوليـال بالشبـبة بإمكانية االتصاحالمص
من         يالحظ من خالل التتبع لحركة التقدم السريع فى مجال تكنولوجيا الشبكات اإللكترونية 

ناحية، ومجال تكنولوجيا التعلـيم من ناحية أخـرى، أن هـناك تزاوجـا قد حدث بين المجاليـن،  

 ستحدثات التكنولوجيـةمالد من ـة للتعليم تمثلت فى وجود العديأدى إلـى ظهور آفـاق جدـيدة رحب

Technological Advancements) (ذات العالقة المباشرة بالعملية التعليمية ) ٥٤  :٧٣( . 

 متعددة، حيث إن الحظ أن هناك عالقة مباشرة بين الشبكة الدولية والوسائط الكما أنه من الم

لم تعد هى الشكل الوحيد للحصول على المعلومات من خالل هذه الشبكة، فقد النصوص المكتوبة 

وص تشمل بجانب النصلمعلومات فى أشكال وصور متعددة، فهى أصبح فى اإلمكان الحصول على ا

 . )٦٦ : ٦٤(  وكافة أنواع الرسوم الخطية. المكتوبة، الملفات الصوتية  والصور الثابتة والمتحركة

وقد اتضحت تلك العالقة بين الشبكة الدولية والوسائط المتعددة، من خالل التطورات المرتبطة  

 مع مصادر المعلومات بإمكانية دخول مستخدم هذه البرامج إلى الشبكة الدولية للتجول داخلها والتعامل

التى تشتمل عليها أثناء تفاعله مع هذه البرامج، وذلك على أساس أن الشبكة الدولية قد أصبحت مركزاً 

 . )١١٧ : ٧٣( دة منه لتحقيق األهداف التعليمية إلكترونياً لمصادر التعلم يجب اإلفا
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الشبكة الدولية، بصورة وجميع ما سبق يعنى أن الوسائط المتعددة أصبحت اآلن تقدم من خالل 

ثيرات متنوعة بما تشتمل عليه من م. أكثر تفاعلية عن ما إذا كانت فى برامج غير متصلة بالشبكة

ومثل هذا األمر يعد بمثابة عمقاً . سهم فى جذب انتباه المتعلم وتسهيل عملية إدراكه الحسىيمكن أن تُ

األمر .  الشبكات اإللكترونية وتكنولوجيا التعليمجياتكنولوجديداً من أبعاد التطور فى عملية التزاوج بين 

 . الذى أكد عليه العديد من المتخصصين فى كال المجالين

 :ـ نبذة تاريخية عن شبكة المعلومات الدولية

 بالواليات المتحدة األمريكية، كمشروع تجريبى لوكالة ١/٢/١٩٦٩بدأت الشبكة الدولية فى 

التابعة لوزارة ) ARPA  Advanced Research Projects،نتأربا (مشاريع األبحاث المتقدمة 

الدفاع األمريكية، لربط أجهزة الكمبيوتر بشبكة اتصال بيانات عبر مساحة جغرافية واسعة، يستخدمها 

العلماء والباحثون فى عدد من الجامعات ومراكز البحوث األمريكية، لتبادل المعلومات ونتائج بحوثهم 

وفى سنة ) Arpa Net ،أربا نت(وأطلق على هذه الشبكة اسم . لح وزارة الدفاعالتى يقومون بها لصا

م، ١٩٨٣وفى سنة . م، أصبح من الضرورى ربط أجهزة كمبيوتر ذات التكنولوجيا المختلفة معا١٩٧٤ً

م، أنشأت المؤسسة ١٩٨٦بدأ استخدام الشبكة فى المجال المدنى، ولكن لألبحاث العلمية فقط، وفى سنة 

وفى هذا العام اشتركت ". ميريت" وإدارتها شركة NSF Net) ( للعلوم فى أمريكا شبكة باسم الوطنية

 مع المؤسسة الوطنية للعلوم فى إدارة الهيكل الرئيسى (ANS)شركة الشبكات والخدمات المتطورة 

الشبكة  وبهذا تكونت )أميركا أون الين(البنية التحتية لشبكتها لشركة ) ANS(ثم باعت شركة . للشبكة

 . )٩٩ : ٨١( ة تجارية، بعد أن كانت أكاديمية الدولية التى أصبحت شبك

 :ـ مميزات استخدام الشبكة الدولية فى التعليم

فهى تشمل قواعد البيانات والبحوث والبرامج التعليمية التجارية والنماذج : ـ تنوع مصادر التعلم

 .  وغيرها،المتاحفالمعارض ووالمحاكاة والرحالت و

    فهى تجعل مصادر التعلم المتنوعة متاحة على مدار الساعة، ويمكن : سهولة الوصول إلى المصادرـ 

 . ألى فرد فى أى مكان من العالم الوصول إليها فى أى وقت يريد

حيث يمكن للمتعلمين الوصول إلى مصادر التعلم فى أقل وقت، وبأقل  :ـ توفير الوقت والجهد والمال

 .صدر فعال للتعلم، يقلل األعباء التعليميةومن ثم فهى م، جهد

وفى الوقت ستخدام مصادر التعلم فى أى مكان إذ يمكن للمتعلمين ا :ـ توفير المرونة فى التعلم

 . إمكانية الوصول إلى المصادر أكثر من مرةوأيضاً.  لديهم االستعداد للتعلمالمناسب لهم عندما يكون

ى  بيئة تعلم نشط، حيث أن المتعلم فيها ال يكون سلبياً أبداً، ولكنه فه:  ـ توفير التعلم التفاعلى النشط

هو الذى يبحث عن المصادر، ويختار ما يريده منها، وينتج مواده التعليمية بنفسه، حيث تزودهم الشبكة 

 . الدولية بآليات سهلة إلعداد أعمالهم

 جديدة لالتصال والتعليم من بعد، تشمل أشكالفهى تعمل على إيجاد :      ـ تسهيل إدارة التعليم من بعد

 .  التقويم واالختباراتلمقررات، واالتصال التفاعلى، وإجراءنقل المحتوى، وإدارة البرامج وا
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زيل الجدران  حيث تتخطى الشبكة الدولية حدود الزمان والمكان، وتُ:ـ نشر التعلم ومصادره

  .)٥٥ : ٨١( العالم على مصرعيه أمام طالبنا بوتفتح أبواية بين الفصول والعالم الحقيقى، االصطناع

ويرى الباحث أن تلك المميزات الستخدام الشبكة الدولية فى التعليم تمثل دواعى لالهتمام 

 .بتحديث التعليم، والتفكير فى مجاالت تعليمية عديدة ومتنوعة
 مـة في التعليـات استخدام الشبكة الدوليـصعوبــ  

فالشبكة الدولية أداة بحث يعانى منها : ص المساعدة والتوجيهـ الصعوبات المالحية ونق

 .البعض فى كثير من األحيان، حيث يكون من الصعب الوصول إلى معلومات قيمة منها

حيث يتطلب الوصول إلى الشبكة توفير أجهزة كمبيوتر وبرامج مناسبة : ـ نقص األجهزة والتجهيزات

 . قد يمثل ذلك تكلفة عالية عليهمو. لدى المستخدمين واالشتراك في الشبكة

فالكثير منهم ليس لديه خبرة كافية : ـ عدم توافر مهارات استخدام الكمبيوتر لدى جميع المتعلمين

 .  ومقررات الشبكة الدولية إلى عدم تمكنهم من استخدامباستخدام الكمبيوتر والشبكة الدولية، مما يؤدى

ؤدى التعلم القائم على الشبكة الدولية إلى انقطاع االتصال حيث ي: ـ انقطاع الصلة المباشرة بالطالب

 . )٢٥ : ٨٥(  المباشر للطالب بمعاهدهم وأساتذتهم

 :الدراسة الحاليةبرنامج  ل كل نمط من نمطى التقديمـ طبيعة تقديم محتوى
تم عرض محتوى البرنامج فى كل نمط من نمطى التقديم، من خالل مجموعة من الشاشات،  

ويتضمن هذا اإلطار عنوان عام للوحدة التعليمية التى .  شاشة منها على إطار يحيط بهاتحتوى كل

وفى بقية مساحة الشاشة يتم عرض النص على يمين الشاشة والجانب المرىء المعبر . يقوم بدراستها

 :التفاعل كآلتى) أزار ( بينما يوجد أسفل الشاشة أيقونات . عن هذا النص على اليسار

 . للرجوع للشاشة السابقة:ـ السابق

 .لالنتقال للشاشة التالية: ـ التالى

للرجوع أو االنتقال إلى الصفحة الرئيسية للبرنامج والتى يمكن من خاللها االنتقال : ـ القائمة الرئيسية

 . إلى وحدة تعليمية أخرى

 .وم الطالب بدراستهاللتنقل بين العناصر الفرعية للوحدة التعليمية التى يقوم يق: ـ القائمة الفرعية

: وانـل، وهى بعنـة أيقونة إضافية للتفاعـوبالنسبة للنمط الثانى للبرنامج يوجد أسفل الشاش

المستخدم للبرنامج مباشرة على  وأط عليها يتم دخول الطالب ـوعند الضغ. االتصال بشبكة اإلنترنت

الدخول  ت الصلة بمحتوى البرنامج أوالشبكة الدولية، ومن ثم الدخول على أحد المواقع اإللكترونية ذا

وى ـعلق بالمحتدم بالبحث عن كل ما يتـكة الدولية ليقوم المستخـعلى أحد محركات البحث فى الشب

. جـددة للدخول عليها، والمرفقة مع البرنامـع اإللكترونية المحـوفق قائمة المواقج ـالتعليمى للبرنام

 :ومن أمثلة تلك المواقع ما يلى
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 )(http://www.diaroelpais.com/muva2           أورجواى –ف موفا االفتراضى متح -

 (http://www.nhm.org)                   لوس انجلوس        –متحف التاريخ الطبيعى  -

 (http://www.nmsi.ac.uk)                              لندن            –متحف العلوم  -

 (http//www.mhct.dit.upn.es)             أسبانيا –لعلوم والتكنولوجيا المتحف الوطنى ل -

 )http://www.ICOM.museum.com    (     للمتاحف                 المجلس الدولى  -

 .المكتبة االفتراضية للمتاحف اإللكترونية -

                                             )http://www.VLMP.ICOM.museum.com( 

 .التعليمى بالصوت والصورة) كريتون ( متحف  -

).                                   http://www.puffin.creighton.edu/museum.com( 

  .المتحف اإلفتراضى اإلنجليزى -

                        )http://www.virval museum .ca/English/index_flash.com( 

   (http://www.lastplace.com).                         اإلفتراضى) الستبالس (  متحف -

                                                   (http://www.kapu.com). الصينى التعليمى المتحف-

 (http://www. .virval free sites.com)             . اإلفتراضىةـ متحف المواقع المجاني-

 .البوابة اإللكترونية للحضارة المصرية -

 .المتاحف المصرية على الشبكة الدولية -

 .ع مصر الخالدةموق -

 اتـ االتجاه:سادساً
  :وم االتجاهاتـمفهـ 

على الرغم من األهمية الكبيرة لالتجاهات فإنه ال يوجد اتفاق من قبل العلماء على تعريف 

ابة  تهيؤ عقلى لالستج: بأنها)كمال دسوقى(فيعرفها . ك التعريفاتعلى الرغم من تشابه تل. واحد لها

 : االتجاهات بأنها)، وفوزى الحبشى الدمرداشصبرى(ويعرف كالً من  ، لموقف ما برد فعل معد سلفاً

االستجابة التي يبديها إزاء شئ معين أو حدث أو قضية معينة، أما بالقبول  الموقف الذى يتخذه الفرد أو

ومن ،  )٧٤ : ٦ ( ذلك الشىء أو الحدث أو القضيةأو الرفض، نتيجة مروره بخبرة معينة تتعلق ب

 :، نُالحظ أنها تشترك فى رؤيتها لالتجاهات من حيث التعريفات السابقة تحليلخالل

 . اـا يمكن تعديلهـأنه -

 .أنها مكون نفسى وجدانى -

- كتسبة وليست فطريةأنها م. 

 .أنها شعور عام يتميز بالثبات النسبى -
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 : مهام متعددة منهالالتجاهات :ام االتجاهاتـمهـ 
 .السلوك وتفسرهأن االتجاهات تحدد طريق  - أ

نظم إدراك الفرد أثناء تفاعله، وتحدد له وسيلة اتصاله بمثيرات البيئة فال يضطر إلى  أنها تُ-ب

 .  القيام بسلوك جديد فى مواجهة كل تجربة

عد ساعد االتجاهات الفرد على الشعور باالنتماء للجماعة متمثالً فى قيمها ومعتقداتها، وبذلك تُ تُ-ج

 .الحماية الوجدانية لألفراد بمثابةاالتجاهات 

      لالتجاهات مهمة تكيفيه تظهر فى أن اإلنسان يكتسب اتجاهات موجبة نحو ما يشبع حاجاته، -    د

 .       واتجاهات سالبة نحو ما يعيق هذا اإلشباع

 ، والمعرفية حول بعض النواحى الموجودة فىواإلدراكية تنظم االتجاهات العمليات االنفعالية -هـ

 . )١٨٨ : ٧٥ ( المجال الذى يعيش فيه الفرد

 :تتميز االتجاهات بمجموعة من السمات منها :ات االتجاهاتـسمـ 
 . أنه يغلب عليها الذاتية أكثر من الموضوعية من حيث محتواها -

 .االتجاهات متعلمة، وليست وراثية -

- د أو الجماعات فيهاثيرات، ومواقف اجتماعية، ويشترك عدد من األفراأنها  ترتبط بم. 

 . أنها ال تتكون من فراغ، ولكن تتضمن دائماً عالقة بين فرد وموضوع من موضوعات البيئة -

 .ثيرات التى ترتبط بها،  وتختلف حسب المأنها تتعدد -

 .لها صفة الثبات واالستمرار النسبى، ولكن من الممكن تعديلها، وتغييرها تحت ظروف معينةأن  -

 . اتـ عنصراً عملياً معرفياً يعبر عن معتقدات الفرد، وخبراته عن موضوع االتجاهأنها تتضمن -

 ير إلى السلوك ـشر، وتُـاضلوك الحـط بالسـة، وترتبـبرة السابقـاً للخـبر نتاجـعتا تُـأنه -

  . )٧٨ : ٥٤ ( المستقبلى    

  :طرق قياس االتجاهاتـ 

المعارضة بخصوص موضوع االتجاه، قة أو الموافمدى االتجاهات إلى معرفة يهدف قياس  

 :          ه، ويوجد العديد من طرق قياس االتجاه أهمهاـومعرفة شدة االتجاه وثبات

فى هذا األسلوب يتم تشجيع المفحوص على الكالم عن نفسه، وعن وجهات :  المقابلة الشخصية-أ

 . نظره، ويتم تقدير اتجاهاته فى ضوء ما يقوله وما يعيره عنه

ت أفراد معينين نحو اـعد من األساليب البسيطة التى تمكننا من قياس اتجاهوتُ : المالحظة-ب

وتستند المالحظة كأسلوب من أساليب قياس االتجاهات إلى حقيقة أن االتجاه يكون موضوع معين، 

عادة مصحوباً بميل نحو التصرف بطريقة معينة تحت ظروف محددة، ومن ثم فإنه يمكن استنتاج 

 . جاهات الفرد وسلوكهات
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ويعد أول محاولة موضوعية لقياس : )بوجاردس(ـ  مقياس المسافة االجتماعية ل-ج

 سبع عبارات أو استجابات تمثل متصالً متدرجاً، أول عبارة )بوجاردس(حيث وضع . اتـاالتجاه

 . فيه تمثل أقصى درجات الرفض

 إلضفاء قدر أكبر من الموضوعية فى وهذه الطريقة تُعد بمثابة محاولة: )ثرستون( طريقة -د

 .عملية قياس االتجاه نحو موضوع معين وذلك أما بالتأييد التام أو الرفض التام

ول االتجاه  اختيار عدد من العبارات تتناوتعتمد هذه الطريقة على: )رتـليك( طريقة -هـ

. لمقياس المفحوصون باستجاباتهم على كل عبارة من عبارات االذى نريد قياسه ويدلى

، ) غير موافق بشدة– غير موافق – محايد – موافق –موافق بشدة (ولالستجابات خمسة مستويات 

ويعطى المفحوص درجة على كل عبارة تتناسب مع درجة اتفاقه معها، وبعد ذلك يتم تجميع 

درجات المفحوص على عبارات المقياس ليحصل على الدرجة الكلية التى تعبر عن اتجاهه نحو 

 . )١٧٠ : ٦ ( ضوع المراد قياسهالمو

ويذكر الباحث أن  الدراسة الحالية تعتمد على استخدام هذه الطريقة فى التعرف على اتجاه 

طالب شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم نحو مهارات تنظيم قاعة العرض بالمعارض 

 كما ال الدراسات العلمية التربوية،ر الطرق انتشاراً فى مجوالمتاحف التعليمية، حيث تُعد من أكث

تتميز بدقتها وسهولتها، حيث تعتمد على جمع التقديرات المتجهة مما يضفى على النتائج درجة 

 .إال أن الباحث قد حدد ثالث مستويات فقط لالستجابة الخاصة بكل عبارة. معقولة من الموضوعية

 :اتـوتغيير االتجاه ددةـعبرامـج الوسائـط المتـ 
شير الكثير من األدبيات إلى أن النواحى الوجدانية تتأثر بدرجة كبيرة لدى الطالب باستخدام تُ 

 برامج متعددة وغيرها، مما توفره.. الوسائط السمعية والبصرية من أفالم، وصور، ووسائل محاكاة

بيوتر له تأثير م الوسائط المتعددة بصورة متكاملة متفاعلة من خالل الكمـ شك أن تقديفمما ال. الوسائط

مصطفى ( يذكر كالً منكبير على اتجاهات الطالب نحو الموضوع الذى يتم معالجته، وعرضه، حيث 

عن طريقها يبقى فى الذاكرة محفوظاً لمدة الطالب  أن ما يتم تعلمه )ثمان، وأمينة سيد عثمانسيد ع

اللفظى، فإذا كانت هذه  عن طريق التدريس  عليهاحصلثير من مدة بقاء المعلومات التى يأطول بك

 فهذا ق فى الذاكرةـ أن تظل الحقائلكنالوسائط لها خاصية تثبيت المهارات فذلك أمر ال يثير الدهشة، 

بالمقارنة بالتدريس العادى، باإلضافة إلى ) %٣٨ ( فقد تأكد ذلك فى بعض التجارب بفارق.هو المهم

شاف ميول التالميذ، وتنمية وتغيير اتجاهاتهم لتعلم التأكيد على أن الوسائط المتعددة تُسهم فى زيادة اكت

 . )٥٥ : ٧٠(الحقائق، وحل المشكالت المختلفة 

برامج متعددة الوسائط فى تغيير الويذكر الباحث أن جميع ما سبق يؤكد على مدى تأثير  

 .اـأبعاده مما يمثل انعكساً مهماً يجب مراعاته فى العملية التعليمية بجميع ،االتجاهات لدى الطالب

 

 



 ٧- ٥-

 :م قاعة العرضــ أهمية تنمية االتجاهات نحو مهارات تنظي

تمثل مرحلة اإلعداد لشباب األخصائيين فى مجال تكنولوجيا التعليم والتى تميز الطالب 

حيث إن يتم خاللها العمل على تحقق الكفايات . المعلمين قبل التخرج مرحلة ذات أهمية قصوى

 . ل لدى هؤالء الطالبالالزمة للعمل فى هذا المجا

وفى هذا اإلطار تؤكد العديد من الدراسات على أن القاعدة األساسية لبرنامج اإلعداد والتدريب  

 من ،ركز على إعداد أخصائى يستطيع القيام بالعديد من المهامتُفى مجال تكنولوجيا التعليم ينبغى أن 

وتوفير سبل الوصول علومات ومصادر التعليم، ن من المبينها العمل على الربط بين احتياجات المستفيدي

  . )٧٥ : ٦ ( إلى مصادر التعلم بمختلف أنواعها، وكذلك تسهيل عملية استخدام هذه المصادر

فى  كأحد مقررات اإلعداد )المعارض والمتاحف التعليميةالمجسمات و(        كما أن مقرر 

.  ، ذات األهمية القصوى فى صميم هذا المجالالتخصص فى مجال تكنولوجيا التعليم فى كليات التربية

عتبر مقرر خاص لمصادر التعلم المحلية وغير المحلية، سواء كانت داخل أم خارج المدرسة، ألنه ي

هؤالء الطالب نحو المعارض لمادة التعليمية لهذا المقرر لدى ولكن مدى تحقق االستفادة القصوى من ا

 ، ثم نحو مهارات تنظيم قاعة العرض على وجه الخصوص،والمتاحف التعليمية على وجه العموم

 . يحتاج إلى تنميته بصورة مستمرة

المعارض المجسمات و(ويرى الباحث من خالل خبرته فى تدريس الجانب العملى لمقرر  

ات ـ لطالب شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم، أن زيادة االتجاه)والمتاحف التعليمية

 لدى هؤالء الطالب نحو مهارات تنظيم قاعة العرض ، ونحو األداء العملى عموماً لمختلف اإليجابية

المهارات المرتبطة بمقررات التخصص فى مجال تكنولوجيا التعليم، يؤدى بالضرورة إلى زيادة 

 وق فى جميع جوانب التخصص،ـالدافعية لدى هؤالء الطالب على تحقيق العديد من الطموحات والتف

 .نها تزيد من اإلقبال والدافعية نحو دراسة المقررات النظريةكما أ

 : ـ خاتمـة
وفى النهاية، تجدر اإلشارة إلى أن هذا اإلطار النظرى لتلك الدراسة تناول العديد من أبعاد  

بدايةً من الحديث عن مفاهيم وتعريفات المعارض والمتاحف التعليمية، ثم . وجوانب موضوع الدراسة

برامج متعددة الوسائط، وأخيراً عن تأثير تلك البرامج فى ال ثم عن ،نظيم قاعة العرضعن مهارات ت

 .تنمية االتجاهات لدى الطالب

وسوف يقوم الباحث باستعراض مدى االستفادة من هذا اإلطار النظرى من خالل اإلجراءات  

 .دماـ والتى سوف يتم تناولها فى الفصل الق،التى قام بها لتنفيذ هذه الدراسة


