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 ةـراءات الدراسـإج
 :ـ مقدمــة
 .ذه الدراسةجملهما ما قام به الباحث لتنفيذ ههذا الفصل جزئين مهمين يوضحان فى م        يتضمن 

 المنهج  عنيتناول األسس التى تم فى ضوئها تنفيذ هذه الدراسة، وهى تبدأ بالحديث: الجزء األول

العلمى المستخدم فى هذه الدراسة، ثم عن طبيعة متغيرات الدراسة، ثم عن المجموعات التجريبية التى 

أما الجزء . دم فى هذه الدراسةتمثل عينة هذه الدراسة، وأخيراً عن طبيعة التصميم التجريبى المستخ

فيتناول الحديث عن الخطوات التى تم اتخاذها لتنفيذ هذه الدراسة، وهى تبدأ بالحديث عن قائمة : الثانى

 الدراسة، من هذهالحديث عن مادة المعالجة التجريبية لم ـ إعدادها وضبطها، ثالمهارات من حيث

 الدراسة، وأخيراً اإلجراءات التى تم إتباعها فى ثم عن إعداد وضبط أدوات. حيث تصميمها وإنتاجها

 .الدراسة هذهتطالعية والتجربة األساسية لتنفيذ التجربة االس

 الجـزء األول
 : ةـمنهج الدراسـ 

 يهدف إلى ىوالذ،  (Experimental Method) هذه الدراسة تم استخدام المنهج التجريبىىف 

لية اختالف نمطى التقديم  فاع مدىتحديدل، أكثر  تابع أو متغيرى أثر متغير مستقل أو أكثر علدراسة

 بعض المواقع للمعارض والمتاحف ىمصاحب بدخول المستخدم عل: األول : متعدد الوسائطلبرنامج

 تنمية ى علتحديد أثر هذا البرنامجو.  غير مصاحب بذلك:ىوالثان . الدوليةكةـ الشبىاإللكترونية عل

ت والمعلومات شعبة المكتباب ى، لدى طالب الفرقة األوليم قاعة العرضهارات تنظ لمىاألداء العمل

 .وتنمية اتجاهاتهم نحو تلك المهارات.  جامعة األزهر،بكلية التربية - وتكنولوجيا التعليم

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

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

 .  الشبكة الدوليةى بعض المواقع للمعارض والمتاحف اإللكترونية علىالمستخدم عل             

 ه، وال يكون مصاحب ـ يـقدم باستخدام عناصر الوسائط المتعددة فقط فى جميع أجزائ:النمط الثانى

  .بدخول المستخدم على بعض المواقع للمعارض والمتاحف اإللكترونية                    

 :المتغيرات التابعة: ثانيا
 .  لمهارات تنظيم قاعة العرض بالمعارض والمتاحف التعليميةىتحصيل الجانب المعرف -١

 .  لمهارات تنظيم قاعة العرض بالمعارض والمتاحف التعليميةىتنمية األداء العمل -٢

 . تنمية االتجاهات نحو مهارات تنظيم قاعة العرض بالمعارض والمتاحف التعليمية -٣
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 :ىالتصميم التجريبـ 
امتداد :  المعروف باسمىاستخدم الباحث التصميم التجريب  ضوء طبيعة هذه الدراسة فقدىف 

. عتين تجريبيتين مجموىويشتمل هذا التصميم عل. ى والبعدى االختبار القبلىالمجموعة التجريبية ذ

النمط األول لتقديم  درست المجموعة التجريبية األولى  بعد ذلك،ثم،  معاًأوال لالختبار القبلىا تعرضت

لتقديم ل النمط الثانى لمجموعة التجريبية الثانيةبينما درست ا. هذه الدراسة متعدد الوسائطبرنامج 

 . لالختبار البعدى معاًانثم فى النهاية تعرضتا المجموعتان التجريبيت. البرنامج

 :ةــ المجموعات التجريبية فى الدراس
 :كآلتى، ويتضح من خالل هذا التصميم التجريبى وجود مجموعتين تجريبيتين

 ىمصاحب بدخول المستخدم عل( البرنامج لتقديم طالب يدرسون النمط األول :ـ المجموعة األولى

 ). الشبكة الدوليةىبعض المواقع للمعارض والمتاحف اإللكترونية عل

مصاحب بدخول المستخدم  غير( البرنامج لتقديم طالب يدرسون النمط الثانى :ـ المجموعة الثانية

 ). الشبكة الدوليةى بعض المواقع للمعارض والمتاحف اإللكترونية علىعل

 الجـزء الثـانى
  ).إعدادها، ضبطها(ارات ـقائمة المه :ـ أوالً

 بالمعارض لعرضقائمة بمهارات تنظيم قاعة الدراسة فى إعداد تلك ائيسى ل      يتمثل الهدف الر   

القائمة تلك  وقد تم إعداد .علومات وتكنولوجيا التعليم لطالب شعبة المكتبات والم،والمتاحف التعليمية

 : ةـاآلتي الخطوات اعتببإ

 .الرئيسية للقائمة تحديد المحاور -٢                        .دف من القائمةـ تحديد اله-١

 . وضع الصورة المبدئية للقائمة-٤                    . تحليل المحاور الرئيسة للقائمة-٣

 . وضع القائمة فى صورتها النهائية-٦       .عرض القائمة على مجموعة من المحكمين -٥

 :  لهذه الخطوات التى اتبعها الباحث بالتفصيلاًوفيما يلى عرض

تهدف هذه القائمة إلى الوقوف على المهارات الرئيسية والفرعية  : من القائمةتحديد الهدف_ ١

 .الضرورية لتنظيم قاعة العرض  بالمعارض والمتاحف التعليمية

 :تحديد المحاور الرئيسية للقائمة_ ٢
         عند إعداد قائمة المهارات قام الباحث بوضع مجموعة من االعتبارات التى يمكن فى ضوءها 

 :لمهارات الفرعية لها، وهى كآلتىوقوف على المحاور الرئيسية للقائمة، واشتقاق اال

 الذى يدرسه طالب شعبة )المعارض والمتاحف التعليميةالمجسمات و( دارسة محتوى مقرر -١

 .            جامعة األزهر–المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية 
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المعارض والمتاحف التعليمية، واالستعانة بها بات والبحوث السابقة ذات الصلة  الرجوع إلى الدراس-٢

 . الالزمة لتنظيم قاعة العرضفى تحديد المهارات الضرورية

حديث عن مهارات  االستفادة من محاور وأبعاد اإلطار النظرى لهذه الدراسة، خاصة ما يتعلق بال-٣

 .ر الرئيسة لتلك المهارات، وذلك للوقوف على المحاوتنظيم قاعة العرض

، توصل الباحث إلى مجموعة من المحاور الرئيسية لقائمة االعتباراتوفى ضوء هذه 

 :، وكانت على النحو التالىلعرضالمهارات الالزمة لتنظيم قاعة ا

 .مهارة تحديد القاعة المناسبة لتنظيم المعروضات -١

  ". المترىشريط القياس" باستخدام مهارة قياس المساحة الكلية لقاعة العرض واقعياً -٢

 .مهارة  تقسيم المساحة الكلية لقاعة العرض -٣

 .مهارة اختيار المعروضات المناسبة لفكرة العرض -٤

 .مهارة تجميع المعروضات -٥

 .مهارة تنظيم أماكن وضع المعروضات وفق طبيعتها -٦

 .ل المعروضاتـمهارة تركيب األرفف وحوام -٧

 .لمعروضات وفق التسلسل المنطقى لموضوع العرضمهارة ترتيب ا -٨

 .ملهامهارة وضع المعروضات على حوا -٩

                                                          .  مهارة تحديد أماكن سير الزوار-١٠   

 . مهارة استخدام األلوان المناسبة مع المعروضات -١١

 . لطبيعة كل واحدة من المعروضاتمهارة تحديد الحركة المناسبة  -١٢

 .ة العرضـمهارة توزيع اإلضاءة داخل قاع -١٣

 .مهارة استخدام العناصر الصوتية المختلفة داخل قاعة العرض -١٤

 . مهارة إعداد بطاقات التعريف بالمعروضات -١٥

 :تحليل المحاور الرئيسية للقائمة_ ٣
 :ابقة لقائمة المهارات، وفق الخطوات اآلتيةوقد قام الباحث بتحليل كل محور من المحاور الس

أساليب تحليل المهارات بصفة عامة، وأيضاً ت والدراسات ذات الصلة بـ مراجعة الكتابات والمؤلفا١

التى تتعلق بالحديث عن تحليل مهارات تنظيم قاعة العرض بالمعارض والمتاحف التعليمية إلى 

 .مهارات فرعية على وجه الخصوص

 . العاملين ميدانياً فى مجال المعارض والمتاحف التعليميةابالت مع بعض المتخصصينـ إجراء مق٢

 فى شكل تسلسل هرمـى متدرج، حيث المحاور الرئيسية،ـ تحديد المهارات الفرعية لكل محور من ٣

 يكون متطلبا أساسيا للبدء فى ،أن إتقان جميع المهارات الفرعيـة  لكل محور من المحاور الرئيسية

 . يليه الرئيسى الذىمحورال

 .محددة يمكن مالحظتها وقياسهاكل محور فى عبارات سلوكية ـ صياغة المهارات الفرعية ل٤
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 :ةـة للقائمـورة المبدئيـع الصـوض_ ٤
  

 محور) ١٥(والتى بلغ عددها ، وتحديد المحاور الرئيسية         بعد االنتهاء من تحديد هدف القائمة

قام الباحث بوضعها فى  .مهارة فرعية) ٣٣(والتى بلـغ عددها رات الفرعية ،  وتحديد المهارئيسى

أمام كل محور رئيسى، وأمام كل مهارة فرعية من ) مهمة، غير مهمة(اشتمل على خانتين هما  جدول

 . مهارات كل محور

 :رض القائمة على مجموعة من المحكمينـع_ ٥

يلها، قام الباحث بعرضها على مجموعة من للتأكد من صالحية قائمة المهارات وصحة تحل

المناهج وطرق التدريس، كنولوجيا التعليم،  ت:الت اآلتيةمجاال فى ومتخصصينخبراء وهم   ١المحكمين

 : إلبداء الرأى فى مضمون القائمة من حيثوذلك . اآلثار وعلم المتاحف، علم النفس التعليمى

 . مدى أهمية المهارات-١

 . مدى ارتباطها باألهداف-٢

 . مدى مناسبة تحليل المهارات-٣

 . صحة التحليل واكتماله-٤

 .األداء صحة تسلسل خطوات -٥

 . دقة الصياغة وسالمتها-٦

 .زمة شمولية القائمة على المهارات الال-٧

 . القائمةارات فى من مهديل ما يرونه مناسباًتع  حذف أو إضافة أو-٨

 :ـ نتائج عرض القائمة على مجموعة المحكمين

 :  ما يلى من أهمها، وقد أسفرت آراء المحكمين على بعض التعديالت

 :حذف بعض المهارات، وهى _ً أوال

 .    ـ مهارة تنظيم أماكن وضع المعروضات وفق طبيعتها

 .    ـ مهارة تجميع المعروضات

 .    ـ مهارة تحديد الحركة المناسبة لطبيعة كل واحدة من المعروضات

 .    ـ مهارة استخدام العناصر الصوتية المختلفة داخل قاعة العرض

 :تعديل الصياغة اللغوية لمسميات بعض المهارات، وهى_  ثانياً

 .    ـ مهارة تحديد مكان قاعة العرض

 .مساحة قاعة العرضقياس     ـ مهارة 

 .     ـ مهارة ترتيب المعروضات

 .    ـ مهارة استخدام األلوان المناسبة مع المعروضات

                                                 
 .قائمة بأسماء السادة المحكمين على أدوات وبرنامج الدراسة ): ١(   ملحق رقم -١
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 .     ـ مهارة توزيع اإلضاءة داخل قاعة العرض

 المهارات بحيث تكون  هذهسمياتسمى من م تم وضع الصياغة اللغوية الصحيحة لكل موقد  

شير إلى صحة هذه الصياغة وسالمتها بما ي. اذات دقة إجرائية يمكن مالحظتها، وبالتالى يمكن قياسه

 .فى الصورة النهائية لتلك القائمة

 .ةـلقائمل تعديل تسلسل خطوات األداء للمهارات الفرعية لكل محور من المحاور الرئيسية _ ثالثاً

كما أسفرت آراء المحكمين حول الصورة المبدئية لقائمة المهارات عن االتفاق على وجود  ـ رابعاً

 :موعة من المميزات بتلك القائمة، من أهمهامج

 .ـ ارتباط كل محور من المحاور الرئيسية تماما باألهداف المحددة للقائمة 

 . ـ شمولية القائمة على المهارات الفرعية الالزمة ألداء كل محور من المحاور الرئيسية 

 .ة الخاصة بكل محورمهارات الفرعيـ بساطة ووضوح المحاور الرئيسية للقائمة، وكذلك ال 

 :ةـة للقائمـورة النهائيـع الصـوض_ ٦
بعد إجراء التعديالت المقترحة على قائمة المهارات وذلك من خالل آراء السادة المحكمين، تم 

مهارات، ) ١٠(استبعاد مجموعة من المهارات الرئيسية والفرعية، وبذلك بلغ عدد المهارات الرئيسية 

 لقائمة مهارات تنظيم  ١الصورة النهائيةمهارة، وبذلك تم التوصل إلى ) ٣٣(وعدد المهارات الفرعية 

 :وفيما يلى المحاور الرئيسة لتلك القائمة. قاعة العرض

 .م المعروضاتمهارة تحديد القاعة المناسبة لتنظي -١

 . شريط القياس واقعياً باستخدام الكلية قاعة العرضمهارة قياس مساحة  -٢

 . تقسيم مساحة قاعة العرض الكليةمهارة  -٣

 .فكرة العرض اختيار المعروضات وفق مهارة -٤

 .مهارة ترتيب المعروضات وفق التسلسل المنطقى لموضوع العرض -٥

 .هامهارة وضع المعروضات على حوامل -٦

                                                          . مهارة تحديد أماكن سير الزوار -٧

  . مهارة استخدام األلوان -٨

 .مهارة توزيع اإلضاءة -٩

 . مهارة إعداد بطاقات التعريف بالمعروضات -١٠

 ةـ التجريبيداد مادة المعالجةـ إع:ثانياًـ 
تتمثل فى برنامج متعدد هى  المعالجة التجريبية لهذه الدراسة، وقام الباحث بإعداد مادة 

 بعض المواقع للمعارض ى مصاحب بدخول المستخدم عل:م، األولـالوسائط ذى نمطين للتقدي

وعند البدء فى إعداد وتنفيذ . مصاحب بذلك غير: والثانى.  الشبكة الدوليةىوالمتاحف اإللكترونية عل

                                                 
 .الصورة النهائية لقائمة مهارات تنظيم قاعة العرض بالمعارض والمتاحف التعليمية ): ٢( ملحق رقم  -١
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تعليمية والتى اتفقت فيما حث باإلطالع على مجموعة من نماذج تصميم البرامج الهذا البرنامج  قام البا

 ل بعض الخطوات الفرعية، وقد قامعلى مجموعة من الخطوات األساسية، وإن اختلفت حوبينها 

وهذه .  البرامج التعليميةراء وتطبيقـنماذج إج معظم ا اتفقت عليه التى الخطواتهذهبإتباع الباحث 

 :وضحة فى الشكل التالىالخطوات م
 خطوات إجراء برنامج الدراسة متعدد الوسائط) ٢(شكل 

 

 تحليـلال

 

 تصميمال

 

 تنفيـذال

 

 تقويـمال

 

 : الباحث فى كل مرحلة من هذه المراحل بهوفيما يلى عرض لما قام

 : التحلـيلـ ١
مات والمعارض لمجسا(لمقرر النظرى والعملى قام الباحث باالطالع على التوصيف  

 : المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم، وذلك بهدف بشبعة للفرقة األولى) والمتاحف التعليمية

تم تحديد بعض مهارات تنظيم قاعة العرض والتى تمثل أحد  :أ ـ تحيد موضوع التعلم

ب لطال) مات والمعارض والمتاحف التعليميةالمجس(موضوعات الجانب العملى فى مقرر 

.  جامعة األزهر- الفرقة األولى بشعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم، بكلية التربية

 . فى البرنامجكمادة علمية، وموضوع للتعلم 

قد قام الباحث بتحديد األهداف المرجوة، والتى يتوقع أن :  تحديد األهداف التعليمية للبرنامج-ب 

لسلوك معين وقد تم صياغتها فى صورة إجرائية دقيقة . ذا البرنامجيتمكن الطالب منها بعد دراسته له

 : كآلتىوهذه األهداف.  للمالحظة والقياسكناتج للتعلم قابل

  .اًـتعريف المعارض والمتاحف إجرائي -١

 .تحدد أهمية التعلم من خالل المعارض والمتاحف التعليمية -٢

 .لمعارضلعرض باتفسير دواعى االهتمام بتنظيم قاعة ا -٣

 -٦٥-



 .التعرف على طبيعة المعارض والمتاحف على الشبكة الدولية -٤

  اإللكترونيةكتابة ملخصاً فى حدود عشرة أسطر، للتطور التاريخى للمعارض والمتاحف -٥

 .شبكة الدوليةالعلى 

 .التعرف على بعض مهارات اإلعداد لتنظيم قاعة العرض -٦

 .ارات تنظيم قاعة العرضكتابة ملخص عن طبيعة كل مهارة من مه -٧

 .كتابة أهمية كل مهارة من مهارات تنظيم قاعة العرض فى حدود خمسة أسطر -٨

 .كتابة قائمة بالمهارات الالزمة لتنظيم قاعة العرض -٩

 .تفسير التسلسل المنطقى الذى يربط بين مهارات تنظيم قاعة العرض -١٠

 :جـى للبرنامـوى التعليمـد المحتـ تحدي-ج

بعد تحديد موضوع التعلم والذى يدور حول مهارات تنظيم قاعة  السابقة وطواتفى الخ

 مراجع قام الباحث باالطالع على العديد من الالعرض، وفى ضوء تحديد األهداف التعليمية للبرنامج،

باإلضافة إلى التركيز على   العلمية المتخصصة فى مجال المعارض والمتاحف التعليمية،كتاباتوال

بهدف تحديد محتوى البرنامج من حقائق ، ) والمعارض والمتاحف التعليميةالمجسمات( مقررمطالعة 

 :  لبرنامج، ما يلى التعليمى لمحتوىالوقد روعى عند تحديد . ومعلومات

 . وع التعلم المحدد للبرنامج المعلومات والحقائق لموضمالئمة -١

  .توى باألهداف التعليمية للبرنامج ارتباط المح-٢

 .للبرنامج المحتوى لقدرات المستخدم مالئمة -٣

بتصميم تم القيام . بعد القيام بتحديد األهداف التعليمية، والمحتوى التعليمى للبرنامج :التصميمـ ٢

 : ق المراحل التالية ـالبرنامج وف

 ": الموديوالت "صغيرةم إعداد الوحدات التعليمية ال-أ   

 تم تحديده فى المرحلة السابقة إلى مجموعة من الوحدات تقسيم المحتوى الذىبقام الباحث 

 وهى تضم بداخلها موضوعاً. ق مجموعة من األهدافـتسعى كل وحدة إلى تحقيحيث التعليمية، 

 عدحيث تُم الذاتى لتحقيق أهداف تعليمية محددة، ي ومستقالً بذاته، وهى تستخدم فى مواقف التعلمتكامالً

اس الذى يقوم عليه استخدام تلك الوحدات، وذلك لضمان وصول نسبة كبيرة فكرة إتقان التعلم هى األس

 . )٢٢ :٥١ ( من الطالب إلى مستوى اإلتقان

 أهداف ومحتوى تعليمى ، ذات١وقد قام الباحث بتقسيم البرنامج إلى ثالث وحدات تعليمية

وقد روعى عند ). النمط األول والنمط الثانى( ومتطابق تماما فى كال النمطين لتقديم البرنامج ،واحد

 :العناصر اآلتيةتصميم تلك  الوحدات أن تشتمل على 

 . مبررات دراسة الوحدة-٢.                                          عنوان الوحدة-١

                                                 
 . للوحدات التعليمية المصغرة الخاصة ببرنامج الدراسةالصورة النهائية ): ٦( ملحق رقم  -١

 -٦٦-



 .لىـار القبـ االختب-٤                              .لتعليمية للوحدة األهداف ا-٣

 .  األنشطة االثرائية للوحدة-٦                            . المحتوى التعليمى للوحدة-٥

 . دىـ االختبار البع-٧

 : )السيناريو( إعداد النص التنفيذى -ب  

ه مـن نصـوص     صميمها، ومـا تتضـمن     التى سيتم ت    البرنامج هو وصف تفصيلى لشاشات   و

 ،، والموسـيقى المصـاحبة    ورسومات ولقطات فيلمية، وكذلك التعليق الصوتى، والمؤثرات الصـوتية        

ينقـل  مسـموع   وتيح للفكرة المطروحة فى البرنامج أن تنفذ فى شـكل مرئـى             وخريطة التنفيذ التى تُ   

ة تحتوى على الكثير من عوامل الجذب       ومحتواها فى شاشات متتابعة متكامل    األهداف التعليمية ومعانيها    

وقد راعى الباحث عند صياغته للـنص التنفيـذى         ،   )٨٥ : ٩( ون  والتشويق بالصوت والصورة والل   

 :مجموعة من االعتبارات، أهمها

 .  المستخدمةط تنوع الوسائ-٢                               . تسلسل عرض المادة-١

 .  توظيفا دقيقاط توظيف الوسائ-٤                        . أال تكون الشاشات مزدحمة-٣

 .  فى البرنامجالخطو الذاتى وتحكم المتعلم -٦                                . خصائص المتعلمين-٥

 وفق البيان التفصيلى  متعدد الوسائط فى هذه الدراسة، للبرنامج ١النص التنفيذىوقد تم السير فى عمل 

 : التالىشكلالذى يوضحه ال
  هذه الدراسةى المتبع إلنتاج برنامج الوسائط المتعددة ف"السيناريو " الشكل العام للنص التنفيذى ): ٣( شكل 

 بات العـرضـمتطل
 مالحظـات

 ص ـالن صـورة صـوت

وى ـمحت

 اشةـلشا
 م

وفيها الوصف العـام    

لشاشة السيناريو مـن    

حيث لون أو حجم خط     

ــة  ــوص وكيفي النص

ظهور الوسائط، ومدة   

العرض ولون خلفيـة    

 .شاشة البرنامج

ويتناول التعليق الصـوتى    

الذى يقوم بقـراءة الـنص      

المكتوب، باإلضـافة إلـى      

الموسيقى المصاحبة لعرض   

، باإلضـافة   الجانب المرئى 

إلى المؤشـرات الصـوتية     

ــد  ــة الراجعــة عن والتغذي

 .التقويم الذاتى

ويتناول الصـور   

الثابتة والرسـوم   

الخطية ولقطـات   

 .الفيديو المتحركة

ــب   ــتص بالجان ويخ

المكتوب الـذى يـتم     

قراءتــه مــن خــالل 

 .التعليق الصوتى

وهو يختلف مـن    

شاشة إلى أخرى   

فى البرنامج وفق   

متطلبات العرض  

 .لشاشةبتلك ا

رقــــم 

ــة  الشاش

وفـــق 

ــلها  تسلس

ــاء  أثنـ

ــرض  ع

 البرنامج

  :ج ـ تحديد خطوات السير فى دراسة البرنامج

 وفق الخطوات التى  متعدد الوسائط،تم تحديد خطوات السير فى دراسة البرنامج التعليمى

كل والش. تظهر فى مخطط المسار وقد تم صياغتها بأسلوب مخاطبة الطالب الذى يدرس هذا البرنامج

 :التالى يوضح ذلك

 

                                                 
 الوسائط المتعددة فى هذه الدراسةالصورة النهائية للنص التنفيذى المتبع إلنتاج برنامج ): ٧( ملحق رقم -١

 -٦٧-



 ة الخاصة بدراسة البرنامجـ الخريطة االنسيابي:) ٤( شكل 
                        

 

 إبــدأ
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اقرأ مبـررات دراسـة 

 الوحـدة

تعـرف على األهـداف 

 التعـليميـة

ختبـار أجـب عن أسـئلة اال

 القبلى

هل حققت 

 ؟ % ٨٥

 ادرس محتوى

 الوحـدة

أجب عن أسئلة التقويم 

تىالذا  

 نفذ األنشـطة
 

أجب عن أسئلة االختبار 

 البعدى

انتقل إلى دراسة الوحدة 

 التاليـة

هل هى 

الوحدة 

 األخيرة؟

هل حققت 

 ؟ % ٨٥

 إنهـاء

 -٦٨-



 : تسير كآلتى دراسة البرنامج التعليمىخطواتيتضح لنا من هذا الشكل أن و

 .ـ دراسة مبررات الوحدة التعليمية والتى توضح للطالب أسباب دراستها، ومدى أهميتها١

لتعرف على أهداف الوحدة، وهى أهداف يجب على الطالب أن يكون قادراً على تحقيقها عقب ـ ا٢

 .دراسته لكل وحدة

إلمام الطالب بالجانب وهى أسئلة موضوعة لكى تقيس مدى . ـ اإلجابة عن أسئلة االختبار القبلى٣

صواب والخطأ، أسئلة ال: ويتكون هذا االختبار من جزئين، األول. المعرفى لكل وحدة على حدة

 .أسئلة االختيار من متعدد: والثانى

 .مع توفير التعزيز الفورى المناسب إلجابة الطالب. ـ اإلجابة عن أسئلة االختبارات الذاتية٤

فأكثر من درجات االختبار، %) ٨٥(ـ اإلجابة عن أسئلة االختبار البعدى، فعند الحصول على نسبة ٥

 . مرة أخرى الحاليةة التالية، وإال فعليه القيام بإعادة دراسة الوحدةفعلى الطالب أن ينتقل لدراسة الوحد

وقد قام الباحث بتعريف الطالب بتلك الخطوات الخاصة بالسير فى دراسة البرنامج من خالل  

وهذا الدليل مرفق مع كل . لدراسة البرنامجدليل الطالب : ى مطبوع بعنوانـورق  ١تقديم دليل

 .اسطوانة مدمجة تحتوى على نسخة من البرنامج
 :ذــ التنفيـ٣
  :فيذ البرنامج وفق المراحل اآلتية تمت عملية تندـوق 
 :  المستخدمة فى البرنامج  المتعددة التعليمية جمع عناصر الوسائط-أ

 أفضل العناصر والمواد التعليمية لكل محتوى إن تنفيذ أى إستراتيجية تعليمية يتطلب اختيار

 لتحقيق األهداف تعليمى، من صور ثابتة ولقطات فيديو ونصوص وصوت وموسيقى، وصوالً

 :  ومنها، المستخدمة الوسائطعناصر مجموعة من المعايير عند تجميع وقد راعى الباحث. المرجوة

 .  المتوفرة عناصر الوسائط التعرف على-

 . ومميزات وحدود استخدامهعنصر كل  معرفة خصائص-

  . يمكن استخدامهعنصر تحديد دور كل -

 : ، وهى كالتالىمية المستخدمة التعليالوسائط  عناصروفى ضوء ما سبق قام الباحث بإعداد

 المتعلقة باألداء المهارى لقطات الصور المتحركةتصوير  تم :"الفيديو"الصور المتحركة ـ لقطات ١

.  داخل معمل المجسمات والمعارض والمتاحف التعليميةالمخصصة لذلك،تصوير الباستخدام آلة 

 االستكشافى للعلوم بالقاهرة، وذلك )سوزان مبارك(وأيضا داخل جميع قاعات المركز الرئيسى لمتحف 

 .بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة من موافقة جميع الجهات المختصة

 والدوريات المتخصصة فى مجال المعارض والمتاحف تجميعها من المراجع تم :ـ الصور الثابتة٢

 . التعليمية، وتصوير بعضها باستخدام آلة التصوير الفوتوغرافى فى بعض المتاحف العامة بالقاهرة

                                                 
 .دليل الطالب لدراسة البرنامج التعليمى ): ٨(  ملحق رقم -١

 -٦٩-



كتابة النصوص الخاصة بشاشات البرنامج على جهاز الكمبيوتر وتخزينها  تم :ـ النصوص المكتوبة٣

 . على اسطوانة مدمجة

اختيار المقطوعات الموسيقية المناسبة،  تم :لتعليق الصوتى والمؤثرات الصوتيةـ الموسيقى وا٤

المؤثرات الصوتية الخاصة بالتعزيزات صوتى على أشرطة الكاسيت، واختيار وتسجيل التعليق ال

 . المقدمة للطالب

 :  اختيار برنامج التأليف الالزم إلنتاج البرنامج  ـب
 قوية ومرنة لتحويل المحتويات العلمية إلى تطبيقات شديدة التفاعل         تقدم نظم التأليف أدوات

وهى توفر وجهه . من التطبيق إلى المتعلم ومن المتعلم إلى التطبيق: تتدفق فيها المعلومات فى اتجاهين

جميع العناصر رسومية جيدة للتحكم فى عناصر الوسائط، وكذلك التحكم فى النصوص والقوائم و

. )٥٤ : ١ (كما تحتوى على لغات برمجة قوية تسمح للمنفذ بالتحكم الدقيق ق، المختلفة للتطبي

 بنمطيه األول والثانى، تم اختيار أحد المتعدد والجدير بالذكر أنه عند إنتاج برنامج الوسائط 

وهو ). Macromedia Director) (ver. 9 X-2004ر، دايركتو(: تأليف والمعروف باسمالبرامج 

على بناء تطبيقات معقدة بسهولة ويسر، كما بالقدرة جهة استخدامه الفريدة من نوعها، يتميز بفضل وا

وى على أيقونات تسمح للتحكم بالوسائط المطلوبة على الشاشة، باإلضافة لعمله تحت بيئة نظام ـيحت

 .والمتوفرة على جميع أجهزة الكمبيوتر اآلن) Windows ،ويندوز(تشغيل النوافذ 

  :مـ التقويـ٤
سارت عملية تقويم . بعد االنتهاء من إنتاج الوحدات التعليمية، والنص التنفيذى للبرنامج

 :البرنامج وفق المراحل التالية
 :ـ التقويم الداخلى للبرنامج١

ين فى العديد من وخالل عملية التقويم الداخلى للبرنامج تم عرضه على مجموعة من المحكم 

رق التدريس، علم النفس المناهج وط، وعلم المتاحفاآلثار ، تكنولوجيا التعليم: (المجاالت وهى

 :د من صالحية البرنامج من حيثوذلك للتأك) التعليمى

 . دقة ومناسبة األهداف التعليمية-٢                                . صحة المادة العلمية-١

 .     حجم النص األلوان و- ٤                           . تصميم شاشات البرنامج-٣

  :أهمهامن وكانت أهم اقتراحات السادة المحكمين على البرنامج ضرورة القيام بإجراء بعض التعديالت 

 . تغيير لون الخلفية لشاشات البرنامج-

 .فى بداية تشغيل البرنامج) التترات (  االهتمام بالشاشات التمهيدية -

 . تغيير لون الخط بما يتناسب مع لون الخلفية-

 . حذف  بعض لقطات الفيديو واستبدالها بأخرى جديدة واضحة، مع تكبير إطار اللقطة-

 .  حذف بعض العبارات من النص والتى ال تُخل بمضمونه-

 -٧٠-



وقد قام . المناسبة لمحتوى كل شاشة من شاشات البرنامج الصور المتحركة  إضافة العديد من لقطات-

 .الباحث بإجراء جميع تلك التعديالت

 :عملية التقويم الخارجى للبرنامج وفق المراحل اآلتية تمت  وقد:لتقويم الخارجى للبرنامجاـ ٢

وسيتم الحديث عنها بالتفصيل خالل الجزء الرابع من إجراءات : أ ـ إجراء التجربة االستطالعية

  .الدراسة بالفصل الحالى

ن إجراءات ملخامس جزء اوسيتم الحديث عنها بالتفصيل خالل ال : قياس فاعلية البرنامج  ـب

  .الدراسة بالفصل الحالى، والخاص بتنفيذ التجربة األساسية للدراسة

بعد التوصل إلى تنفيذ الصورة النهائية للبرنامج، وبعد : ج ـ حساب التكلفة اإلجمالية لتطبيق البرنامج

 :إجراء جميع التعديالت المقترحة، تم حساب تكلفة البرنامج وفق المحاور اآلتية

 .ـ تكلفة إعداد عناصر الوسائط المتعددة

 .ـ تكلفة تصميم وبناء البرنامج

 .ـ تكلفة أدوات تطبيق التجربة

 جنيهاً مصرياً، تم حساب الكلفة ٣٥٧٥وبعد حساب التكلفة النهائية للتطبيق والتى بلغت  

 :طالب كآلتى) ٤٤(الخاصة بكل فرد من أفراد العينة والتى بلغ عددها 

 ٣٥٧٥                      =               ة بكل فردالتكلفة الخاص

  ٨١,٧٥=                                           ـــــــــــــــــــــــ  

                                                   ٤٤       
 ةـداد أدوات الدراسـإع: ـ ثالثاً

 :ـ  االختبـار التحصيلى١
ت يهدف هذا االختبار إلى قياس مدى تحصيل طالب شعبة المكتبا :االختبار  تحديد هدف-أ

 .  للجانب المعرفى المرتبط بمهارات تنظيم قاعة العرض،عينة الدراسةوالمعلومات وتكنولوجيا التعليم 

تُعد االختبارات الموضوعية أفضل أنواع االختبارات مناسبةً  : تحديد نوع ونمط بنود االختبار-ب

الصواب  : الدراسة الحالية، وقد قام الباحث بصياغة بنود االختبار فى نوعين من األسئلة وهمالطبيعة

  . واالختيار من متعدد،والخطأ

اً  تعليمات االختبار ضمن كراسة األسئلة، وقد تضمنت وصفوضع تـم : وضع تعليمات االختبار-ج

ختصرة عليمات االختبار واضحة وم، وقد راعى الباحث أن تكون تلالختبار وطريقة اإلجابة عليه

 . ومناسبة لمستوى الطالب

قام الباحث بصياغة بنود االختبار والتى غطت جميع جوانب :  وضع االختبار فى صورته األولية-د

 ) ٢٥(بند،) ٥٠(المحتوى بأهدافه العامة واإلجرائية، وقد بلغت عدد بنود االختبار فى صورتها األولية 

 .  بند لالختيار من متعدد) ٢٥(بند للصواب والخطأ، 
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   :ضبط االختبار -هـ 

  :من خالل الخطوات اآلتية  ضبط االختبارتم

 المختصين   ١حكمينوذلك بعرضه على مجموعة من الم :تحديد الصدق الظاهرى لالختبار: ـ أوالً

 ،، والمناهج وطرق التدريس، وعلم النفس التعليمىحف المتاوممجال تكنولوجيا التعليم، واآلثار وعلى ف

 : وذلك للتأكد من

                        .االختباروضوح تعليمات ـ 

 .نود االختبار لقياس أهداف الوحدةـ مناسبة ب

            .االختبارمالئمة صياغة مفردات ـ 

 . الختبارـ دقة بنود ا

 .صالحية االختبار للتطبيقـ 

 : د اتفق معظم المحكمين على ما يلىوق 

 . ناسبة األسئلة لألهداف التعليميةمـ 

   . الختبار لمستوى الجمهور المستهدفمناسبة اـ 

 . صالحية االختبار للتطبيق ـ

ختبار باألهداف المراد ويعنى تحديد مدى ارتباط بنود اال: لالختبار الصدق الداخلىتحديد : ـ ثانياً

 ار ـد االختبوـبندف وـتطابق بين هلى لالختبار عن طريق الـدق الداخـر الصـ، وقد تم تقديياسهاق

وقد تأكد الباحث من أن السلوك والمحتوى الذى يشتمل عليها كل هدف يتطابق مع ،  )٣٣٧ : ١٦( 

 .تحصيلىلالختبار الالصدق الداخلى لى ذلك يتأكد ، وعمحتوى الموجود فى كل بند اختبارىالسلوك وال

  وفى ضـوء ذلك تم إجـراء التعديـالت الالزمة على:  وضع االختبار فى صورته النهائية-و

.ةعبار) ٤٠( وقد تكون االختبار بعد التعديالت من  ، ٢االختبار تمهيدا لوضعه فى صورته النهائية  

 وقد تم إعداد ورقة . من متعدداالختيار ألسئلة عبارة ) ٢٠( ألسئلة الصواب والخطأ، وعبارة  ) ٢٠( 

 .إجابة، يستخدمها الطالب عند إجابته على أسئلة هذا االختبار

دم ـوللتأكد من أن االختبار يقيس ما وضع لقياسه، استخ:  إعداد جـدول المواصفات لالختبار-ز

 :اصفات، وهذا الجدول له جانبانالباحث جدول المو

 .  يحدد المحاور الرئيسية للمهارات:  الجانب األول-

 )قـم، والتطبيـر، والفهـالتذك(ياسها  يحدد أوجه أو جوانب التعلم المراد ق: الجانب الثانى-

  فى كل جانب من جوانببجميع المهارات     وعلى ذلك قام الباحث بتحديد عدد األسئلة التى ترتبط 

 :التعلم، التى تم تحديدها، ثم تحديد المستويات النسبية لها، والجدول اآلتى يوضح تلك التفاصيل

 

                                                 
 .قائمة بأسماء السادة المحكمين على أدوات وبرنامج الدراسة): ١(م  رقملحق -١

 . التحصيلىلالختبارالصورة النهائية ): ٣( ملحق رقم -٢
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 .  تحصيل الجانب المعرفى لمهارات تنظيم قاعة العرضاختبارجدول مواصفات ): ١(ـ جدول 

 المحاور الرئيسية للمهـارات م أرقام وعدد األسئلة فى كل محور

 تطبيـق فهـم تذكـر

المجموع 

 الكـلى

األوزان 

 نسبيةال

تحديد القاعة المناسبة لتنظيم  ١

 .المعروضات

١٢ ٥ ٢٧ ٦ ، ١ ٣ ، ٥%  

قياس مساحة قاعة العرض  ٢

 .الكلية

١٢ ٥ ٢٩ ١٠ ، ٩ ٧ ، ٤%  

تقسيم مساحة قاعة العرض  ٣

 .الكلية

١١ ٥ ٢٩ ١٠ ، ٩ ٩ ، ٨%  

  %١٠ ٤ ٢٣ ١٥ ٢٠ ، ٢ .تجميع المعروضات ٤

  %٥ ٣ ـــــ ١٦ ٣٥ ، ١٣ .معروضات كل قسمترتيب  ٥

وضع المعروضات على  ٦

 .حواملها

١٢ ٤ ٣٧ ١٨ ٢٢، ١٧%  

  %١١ ٤ ٣٩ ١٩ ١١ ، ٣٠ .تحديد خط سير الزوار ٧

  %٥ ٣ ٤٠ ٢٣ ١٤ .توظيف األلوان ٨

  %١٢ ٤ ٣٤ ٢٨ ٢٦ ، ٢٥ .توظيف اإلضاءة ٩

إعداد بطاقات التعريف  ١٠

 .بالمعروضات

١٠ ٤ ٣٦ ٣١ ٢٤ ، ٣٨%  

 ـــــ ٤٠ ٩ ١٢ ١٩ المجموع الكلى

  %١٠٠ ـــــ  %٢٥  %٣٥  %٤٠ األوزان النسبية

 

 :وقد يرجع زيادة بعض األسئلة فى بعض المهارات عن األخرى إلى عدة عوامل منها

 . كم المحتوى العلمي الذى يدرسه الطالب-

 . ما تتضمنه المهارة الرئيسية من مهارات فرعية أخرى-

 . المستغرق فى تعلم كل مهارةالزمن -

 شعبةباختار الباحث عينة من طالب الفرقة األولى : ة االستطالعية لالختبار التحصيلى التجرب-ح

 وبلغ عددهم . جامعة األزهر،بية بتفهنا األشراف بكلية التر،تكنولوجيا التعليمو المكتبات والمعلومات

 :بهدف وذلك لتجريب االختبار استطالعياً ً، طالبا)٣٠(

تم حساب معامالت السهولة :  لكل مفردة من مفردات االختبار والصعوبةلةحساب معامل السهوـ 

وقد اعتبر الباحث أن مفردات األسئلة التى يصل معامل بة لكل مفردة من مفردات االختبار، والصعو

لمفردات التى ن اسهولة، وأتكون شديدة ال) ٠,٨٠( صحح من أثر التخمين فيها أكبر من السهولة الم

 .  ١تكون شديدة الصعوبة) ٠,٢٠( ل من يصل معامل السهولة المصحح من أثر التخمين فيها أق

                                                 
 . التحصيلىاالختبارجدول معامالت السهولة والصعوبة ألسئلة ): ٣(  نهاية ملحق رقم -١
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، ت االختبارصفية لحساب معامل ثبانتم اختيار طريقة التجزئة ال: ات االختبارـساب معامل ثبحـ 

 من عبارة) ٢٠(و، خطأالصواب ومن نوع العبارة ) ٢٠(حيث أشتمل الجزء األول من االختبار على 

 : يوضح ذلك اآلتىوالجدول، ختيار من متعددنوع اال
 

 .، واالختبار ككلزء األول لالختبار، والجزء الثانىيوضح معامل ثبات الج) ٢(جدول     

 معامل ثبات االختبار ككل ثبات الجزء الثانىمعامل  معامل ثبات الجزء األول

٠,٧١ ٠,٥٩ ٠,٨٣ 

 

ختبار وهو معامل يشير إلى أن اال٠,٧١= من هذا الجدول أن معامل ثبات االختبار ككليتضح 

، األمر الذى يجعل الباحث يطمئن إلى استخدامه كأداة للقياس حيث يعنى على درجة مقبولة من الثبات

 . العينة نفسها فى نفس الظروف على تطبيقه يعطى نفس النتائج إذا أعيد ذلك أن االختبار يمكن أن

 : حساب زمن اإلجابة على االختبارـ 

ها التجربة االستطالعية تم رصد زمن اإلجابة لكل طالب من أفراد العينة التى أجريت علي

زمن اإلجابة على يقة هى دق) ٢٥(، وفى نهاية التجربة تم حساب متوسط زمن االختبار فكان لالختبار

 .االختبارهذا 

 ): إعدادها وضبطها(بطاقة المالحظة _ ٢
تهدف بطاقة المالحظة إلى قياس أداء طالب شعبة المكتبات : د الهدف من بطاقة المالحظةـ تحدي-أ

 .بالمعارض والمتاحف التعليميةتعليم لمهارات تنظيم قاعة العرض والمعلومات وتكنولوجيا ال

 :جيل المالحظة تحديد أسلوب تس-ب

 فى ضوء المهارات التى تم تحديدها وصياغتها فى صورة عبارات سلوكية إجرائيـة قـام 

تحديد التقدير  كما تم ،) منخفض– متوسط –مرتفع (الباحث بتحديد ثالث مستويات لدرجة أداء المهارة 

وى أداء المهارة  أمام مست) √ ( حيث توضع عالمة ثالثة،الكمى الخاص بكل مستوى من المستويات ال

  : يوضح ذلكاآلتىالذى يحققه الطالب، والجدول 

 
 . مهارات تنظيم قاعة العرضأداءالتقدير الكمى المستويات ): ٣(جدول                        

 )الدرجة (التقدير الكمى مستوى األداء م

 ٣ مرتفع ١

 ٢ متوسط ٢

 ١ منخفض ٣

 

تم الحكم على ، والتى من خاللها الدرجة الكلية للطالبتم الحصول على وبتجميع هذه الدرجات 

 .أدائه فيما يتعلق بالمهارات المدونة بالبطاقة
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 :ة لبطاقة المالحظةـ الصورة األولي-ج

 بعد دراسة المهارات الرئيسية التى تم تحديدها وتحليلها إلى مجموعة من المهارات الفرعية،

وقد .  مباشرةبصورةارات سلوكية يمكن مالحظتها  صورة عبقام الباحث بترتيبها وصياغتها فى

 :ما يلىعند صياغتها روعى 

 . فى عبارات سلوكية واضحةأن تكون -١

 .احتواء كل عبارة على فعل أدائى واحد-٢

 . تجنب التداخل بين العناصر-٣

 .غوية سالمة العبارات من األخطاء اللُ-٤

 صدق وثبات بطاقة المالحظة وذلك بهدف فى هذه الخطوة يتم حساب : ضبط بطاقة المالحظة-د

 :الوصول للصورة النهائية للبطاقة كاآلتى

صورة األولية لبطاقة المالحظة على مجموعة وهنا قام الباحث بعرض ال: ـ صدق بطاقة المالحظة 

من المحكمين فى مجال تكنولوجيا التعليم، واآلثار وعلوم المتاحف، والمناهج وطرق التدريس، وعلم 

 :بهدف التعليمى، النفس

 . التأكد من تسلسل الخطوات السلوكية لكل مهارة من المهارات موضع الدراسة-١

   .حذف أو إضافة أو تعديل بعض الخطوات السلوكية الفرعية بما يتناسب مع كل مهارة -٢

  .التأكد من وضوح وسالمة تعليمات البطاقة -٣

 . التأكد من دقة صياغة العبارات وسهولتها-٤

د تم تعديل بطاقة المالحظة فى ضوء آراء السادة المحكمين التى أجمعت على اكتمال بطاقة وق

لمحتوى التعليمى، ها لقائمة المهارات وارتباطها بأهداف االمالحظة وصالحيتها للتطبيق ومطابقت

  . البطاقة فى صورتها النهائيةواقتصرت التعديالت على إعادة صياغة بعض العبارات، وتم وضع

يمكن حساب معامل الثبات لبطاقة المالحظة، بحساب معامل االرتباط بين :  ثبات بطاقة المالحظة-٢

الدرجات التى يعطيها مصححان أو أكثر لنفس البطاقة ونفس األفراد أى حصول كل فرد على درجتين 

راف، بمالحظة وقد قام الباحث وبمشاركة اثنين من المعيدين بكلية التربية بتفهنا األش. الختبار واحد

عينة عشوائية مكونة من ثالثين طالبا من طالب الفرقة األولى بشعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا 

التعليم، وهم يمثلون عينة التجربة االستطالعية أثناء قيامهم بأداء مهارات تنظيم قاعة العرض  

رة زمنية متساوية، بحيث يبدأ بالمعارض والمتاحف التعليمية، وتم استخدام أداة المالحظة فى فت

ثم معالجة النتائج . المالحظون وينتهون معاً، ثم حساب عدد مرات االتفاق بينهم وعدد مرات االختالف

 . لحساب عدد مرات االتفاق واالختالف)  Cooperكوبر ( التى توصل إليها الباحث باستخدام معادلة 

 معامل ثبات مرتفعاً نسبياً، وأن هناك اتفاقاً ملحوظاً ، ويعتبر %)٨٤(وقد بلغت نسبة االتفاق المحسوبة 

 .بين المالحظين على البطاقة، وبذلك تكون بطاقة المالحظة معدة جيدا وجاهزة للتطبيق
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وقد تم تعديل بطاقة المالحظة في ضوء آراء السادة المحكمين  : الصورة النهائية لبطاقة المالحظة-ج

حظة وصالحيتها للتطبيق ومطابقتها لقائمة المهارات وارتباطها  أجمعت على اكتمال بطاقة المالالتى

وقد ، واقتصرت التعديالت على إعادة صياغة بعض العبارات، هداف التعليمية للمحتوى التعليمىباأل

. محاور رئيسية لقائمة المهارات) ١٠(  منمنبثقةمهارة فرعية ) ٣٣( اشتملت بطاقة المالحظة على

  .قـوبذلك تكون بطاقة المالحظة معدة جيداً وجاهزة للتطبي  ١.ورتها النهائية صوتم وضع البطاقة فى

 :مقياس االتجاهات_ ٣
يهدف إلى قياس اتجاهات طالب الفرقة األولى، بشعبة المكتبات  وهو : تحديد الهدف من المقياس–أ 

 .وجيا التعليم، نحو مهارات تنظيم قاعة العرض بالمعارض والمتاحف التعليميةوالمعلومات وتكنول

تم تحديد المحاور اآلتية كمكونات للمقياس، كى يتم صياغة عبارات : ب ـ تحديد محاور المقياس

 :المقياس فى ضوئها، وهذه المحاور هى

 . مجال المعارض والمتاحف  االتجاه نحو المعرفة واإلطالع فىـ

 . العملية التعليميةض والمتاحف فىجاه نحو دور المعارـ االت

 .ـ االتجاه نحو أداء مهارات تنظيم قاعة العرض بالمعارض والمتاحف

 .ـ االتجاه نحو العمل فى مجال المعارض والمتاحف

 :وقد اشتمل كل محور من هذه المحاور على مجموعة من البنود أو العبارات، على النحو التالى

 .عبارات ) ١٠(ويندرج تحته : ولـ المحور األ

 .عبارات) ١٠(ويندرج تحته : ـ المحور الثانى

 .عبارات ) ٢٠(ويندرج تحته : ـ المحور الثالث

 .عبارات ) ١٠(ويندرج تحته : ـ المحور الرابع

 : تحديد طبيعة المقياس–ج 

معرفة يهدف قياس االتجاهات إلى معرفة الموافقة أو المعارضة بخصوص موضوع االتجاه، و

اس المقابلة الشخصية، المالحظة، مقي: طرق قياس االتجاه أهمهاشدة االتجاه وثباته، ويوجد العديد من 

 . )١٨٠ : ٦ ( ) ليكرت(، طريقة )ثرستون(، طريقة )لبوجاردس (المسافة االجتماعية

ريقة والمعروفة بطريقة التقديرات المتجمعة، وتعتمد هذه الط )ليكرت(وقد تبنى الباحث طريقة 

 ويدلى المفحوصين باستجاباتهم على كل ،على اختيار عدد من العبارات تتناول االتجاه الذى نريد قياسه

، ويعطى ) غير موافق– محايد –موافق ( ولالستجابات ثالث مستويات .عبارة من عبارات المقياس

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

 .هـعلى عبارات المقياس ليحصل على الدرجة الكلية التى تعبر عن اتجاهه نحو الموضوع المراد قياس

                                                 
 .لبطاقة المالحظةالصورة النهائية ): ٤( ملحق رقم -١
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وتعتمد الدراسة الحالية على استخدام هذه الطريقة فى التعرف على اتجاه طالب شعبة المكتبات         

حيث .   بالمعارض والمتاحف التعليميةوالمعلومات وتكنولوجيا التعليم نحو مهارات تنظيم قاعة العرض

كما تتميز بدقتها وسهولتها، حيث تعتمد على . تعد من أكثر الطرق انتشاراً فى مجال دراسة االتجاهات

 وذلك ألنها تعمل على ،جمع التقديرات المتجمعة مما يضفى على النتائج درجة معقولة من الموضوعية

 .من عبارات المقياسقياس شدة الموافقة أو الرفض لكل عبارة 

 :المقياس صياغة عبارات -د

ماثل إلى حد ما السلوك        قام الباحث بصياغة مجموعة من العبارات تُمثل سلوكا لفظيا إجرائياً ي

وقد اُعتبرت هذه العبارات . الفعلى للفرد عند مواجهته لبعض المواقف المرتبطة بموضوع االتجاه

 وقد بلغ عدد عبارات المقياس فى . لها أفراد العينة استجابات مختلفةبمثابة مثيرات يمكن أن يستجيب

 .عبارة موزعة على جميع محاور المقياس التى تم تحديدها) ٥٠ (١صورته النهائية

 ةـإجراء التجربة االستطالعية للدراس: ـ رابعاً
 :هدفت التجربة االستطالعية  إلى ما يلى: ن التجربة االستطالعيةـ تحديد الهدف م١

 قد تقابل الباحث أثناء تنفيذ التجربة األساسية تحديد الصعوبات التى - 

 . اكتساب خبرة تطبيق التجربة لضمان إجراء التجربة األساسية بكفاءة- 

 ).حظة، مقياس االتجاهاتاالختبار التحصيلى، بطاقة المال( ضبط البرنامج وأدوات الدراسة - 

تم إجراء التجربة االستطالعية على عينة من طالب الفرقة : ـ تحديد عينة التجربة االستطالعية٢

 جامعة األزهر، –األولى، بشعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم، بكلية التربية بتفهنا األشراف

 . طالباً) ٣٠(وكان عدد أفراد العينة 

تم اختيار اثنين من المعيدين بالقسم ممن قاموا بتدريس الجانب العملى لمقرر : ينـلمالحظـ تدريب ا٣

،  لطالب لمهارات تنظيم قاعة العرض وذلك للقيام بمالحظة أداء ا) المجسمات والمعارض والمتاحف(

 :ما يلىوقد تم تدريبهم على 

 .  كيفية استخدام البطاقة-

 . التقدير الكمى للبطاقة-

 .األداءر مستويات  تقدي-

 الفصل الدراسي الثانى من خالل تم تطبيق التجربة االستطالعية : ـ تطبيق التجربة االستطالعية٤

وقد تم تطبيق التجربة . ة أسابيع، وكانت مدة التطبيق ثالث)٢٠٠٥ – ٢٠٠٤(ى العام الجامع

 :االستطالعية وفق الخطوات اآلتية

                                                 
 .اتـاالتجاهالصورة النهائية لمقياس ): ٥( ملحق رقم -١
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ع أفراد العينة االستطالعية، وشرح لهم الهدف من التجربة، أ ـ فى بداية التجربة اجتمع الباحث م

وطريقة السير فى التجربة، كما طلب منهم تسجيل مالحظاتهم أثناء التجربة، وتحديد المعوقات بكل دقة 

 . لتالفيها أثناء إجراء التجربة األساسية

س النمط األول لتقديم تدرهى طالب، و) ١٥(المجموعة األولى : ب ـ تم تقسيم الطالب إلى مجموعتين

 . تدرس النمط الثانى لتقديم البرنامجهى طالب و) ١٥(المجموعة الثانية . البرنامج

 .ج ـ وبدأت التجربة بتطبيق االختبار التحصيلى ومقياس االتجاهات، وبطاقة المالحظة قبليا

 .محدد لكل مجموعةد ـ قام الطالب بدراسة البرنامج وفقا لتقسيم المجموعات وطبيعة نمط التقديم ال

ومقياس االتجاهات، وبطاقة ، تم تطبيق االختبار التحصيلى، هـ بعد انتهاء الطالب من دراسة البرنامج

 .المالحظة تطبيقاً بعدياً

 :ـ صعوبات إجراء التجربة االستطالعية٥

إلى توقف  أحياناً أثناء دراسة طالب العينة للبرنامج، األمر الذى أدى الكمبيوترـ توقف بعض أجهزة 

 .التجربة بعض الوقت

 .ار الكهربى عن حجرة المعملــ انقطاع التي

 .ضوضاء وبعض الفوضىالـ قيام بعض الطالب بإحداث 

 . ـ دخول عمال الصيانة الهندسية بالكلية إلجراء بعض األعمال الفنية بالمعمل

ض المقررات األخرى نظراً  لبعيد دراسة الجانب العملى مواعتأخيرـ االضطرار أحياناً إلى تأجيل أو 

 .لتعارض مواعيدها مع مواعيد إجراء التجربة

ك إلجراء بعض األعمال الخاصة  وذل،لبعض األجهزة منه ـ احتياج بعض األساتذة للمعمل أو

 . بأقسامهم

 ةـإجراء التجربة األساسية للدراس: ـ خامساً
 : عينة الدراسةـ اختيار١

دراسة من طالب الفرقة األولى شعبة المكتبات والمعلومات        قام الباحث باختيار عينة ال

 باستخدام قوائم  جامعة األزهر، بطريقة عشوائية،- وتكنولوجيا التعليم، بكلية التربية بتفهنا األشراف

.     طالـب) ٤٤(األسماء، بحيث ال يزيد العدد اإلجمالى لعينة الدراسة من هؤالء الطـالب عن 

،  فى قوائم ..... )،٨، ٦، ٤، ٢(  الطالب التى تحمـل األرقـام الزوجيـة حيث تم اختيار أسمـاء

) ٢٠٣(من مجموع . كشف أسماء طالب الفرقة األولى بشعبة المكتبات والمعلومات تكنولوجيا التعليم

بعد ذلك قام . تقريباً من إجمالى عدد الطالب%) ١٦(طالب بنسبة ) ٤٤(فكان عدد الطالب . طالب

 : م أفراد العينة إلى مجموعتين تجريبيتينالباحث بتقسي
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 لتقديم طالب وهى التى قامت بدراسة النمط األول) ٢٢(وعددها :  المجموعة التجريبية األولى-١

شبكة ال على بعض المواقع اإللكترونية للمعارض والمتاحف على  المستخدممصاحب بدخولال(البرنامج 

 ) .الدولية

 وهى التى قامت بدراسة النمط الثانى لتقديم ،طالب) ٢٢( وعددها :ة المجموعة التجريبية الثاني-٢

 على بعض المواقع اإللكترونية للمعارض والمتاحف على  المستخدممصاحب بدخولغير ال(البرنامج 

 .)بكة الدوليةشال

 :ـ اإلعداد إلجراء التجربة األساسية٢
د إلجراء التجربة األساسية وهنا قام الباحث بعمل مجموعة من اإلجراءات بهدف االستعدا

 :للدراسة، كاآلتى

عميد الكلية، بتوصيل أحد خطوط التليفونات إلى / ـ الحصول على موافقة السيد األستاذ الدكتور١

معمل الكمبيوتر التعليمى بالكلية، وذلك لتحقيق إمكانية اتصال أجهزة الكمبيوتر بالشبكة الدولية، من 

الموجودة بكل جهاز من تلك ) Modem،الفاكس(تخدام كروت خالل طريقة االتصال المباشر باس

 .  األجهزة

رئيس قسم تكنولوجيا التعليم بالكلية، باستخدام معملى / ـ الحصول على موافقة السيد الدكتور٢

 .أثناء تطبيق التجربة)  الكمبيوتر التعليمى، والمجسمات والمعارض والمتاحف التعليمية(

وهى عبارة عن اسطوانتين مدمجتين، ، عالجة المستخدمة فى التجربةـ تجهيز نسخة من مواد الم٣

 .تحتوى كل واحدة على أحد نمطى تقديم برنامج هذه الدراسة

 .ـ طباعة أدوات الدراسة سابقة الضبط والتحكيم،  بكميات تتفق مع أعداد طالب عينة الدراسة٤

 :ـ تجهيز معمل الكمبيوتر التعليمى من خالل اآلتى٥

 جـ، وبرنام)Windows xp(  جـا ببرنامـزة الكمبيوتر، وتحميلهـة أجهـن سالمـد مـأك الت-  أ

 )Media player( المستخدمة فى البرنامجالصور المتحركة،  والذى يستخدم لتشغيل لقطات . 

 نمط من نمطى التقديم كلمن جهاز بنسخة ) ٢٠( تحميل أجهزة الكمبيوتر والتى بلغ عددها -ب

للتأكد من عدم دخول أى طالب من طالب أحد )  Password(ع كلمة مرور مع وضللبرنامج 

 .المجموعتين على برنامج المجموعة األخرى

 : تجهيز معمل المجسمات التعليمية من خالل اآلتى-٦

 . التأكد من سالمة التوصيالت الكهربية بالمعمل واستخدامها دون أدنى خطورة على الطالب- أ    

 .ات واألدوات واألجهزة الالزمة ألداء مهارات تنظيم قاعة العرض توفير الخام-   ب

 .للمهارات التى سيستخدمها الطالب أثناء أدائهم إعداد المناضد وحوامل العرض -   ج

 :ةـة تمهيديـد جلســ عق٣
على حدة، داخل الجتماع مع أفراد كل مجموعة فى بداية التمهيد لتنفيذ التجربة  قام الباحث با

معارض والمتاحف التعليمية، وذلك ليتم توضيح وشرح الهدف من التجربة وطريقة السير فيها معمل ال

 -٧٩-



كما تم خالل تلك الجلسة تقسيم الطالب عينة الدراسة . وتحديد مواعيد الدراسة حسب ظروف الطالب

يبية المجوعة التجر. طالباً) ٢٢(وبلغ عددها: إلى مجموعتين متساويتين، المجوعة التجريبية األولى

 .طالباً) ٢٢(وبلغ عددها: الثانية

 :ألدوات الدراسة  القبلىطبيقتال_ ٤
 لتطبيق القبلى لالختبار التحصيلى ا:ـ أوالً

  داخـل معمل ،      تم التطبيق القبلى الختبار تحصيل الجانب المعرفى لمهارات تنظيم قاعة العرض

اق أسئلة هذا االختبار، ومعها ورقة إجابة حيث تم توزيع نسخة من أور. المعارض والمتاحف التعليمية

وبعد ذلك قام الباحث بتحليل نتائج التطبيق، للتعرف على مدى تجانس . لكل طالب من طالب العينة

 وتوصل الباحث إلى عدم وجود فروق بين ،المجموعتين التجريبيتين قبل البدء فى المعالجة التجريبية

 تكافؤ المجموعتين  علىالنتائجلتطبيق القبلى، حيث أكدت  نتائج هذا االمجموعتين التجريبيتين فى

 .  لمهارات تنظيم قاعة العرض المعرفىالتجريبيتين فى اختبار تحصيل الجانب

 التطبيق القبلى لمقياس االتجاهات : ثانياًـ

 داخل ،تم التطبيق القبلى لمقياس تنمية اتجاهات الطالب نحو مهارات تنظيم قاعة العرض

وقد قام الباحث بتحليل نتائج تطبيق هذا المقياس،  للتعرف على . رض والمتاحف التعليميةمعمل  المعا

مدى تجانس المجموعتين التجريبيتين قبل البدء فى المعالجة التجريبية التى تعرضت لها الحقا كل 

ا مجموعة على حدة، وتوصل الباحث إلى عدم وجود فروق بين المجموعتين التجريبيتين فى نتائج هذ

تلك النتائج على تكافؤ المجموعتين التجريبيتين فى مقياس تنمية اتجاهات الطالب قد أكدت التطبيق، و

 . نحو مهارات تنظيم قاعة العرض

  التطبيق القبلى لبطاقة المالحظة: ثالثاًـ

كما تم التطبيق القبلى لبطاقة مالحظة األداء العملى لمهارات تنظيم قاعة العرض، وذلك عن 

 األدوات والخامات يام كل طـالب بأداء المهارات المحددة بقائمة المهارات، مستخدماًطريق ق

واألجهزة الالزمة لعملية التنظيم، مع قيام اثنين من الزمالء ممن قاموا بتدريس الجانب العملي لمقرر 

 قام وقد. بمالحظة الطالب مستخدمين بطاقة المالحظة) المجسمات والمعارض والمتاحف التعليمية(

الباحث بتحليل نتائج هذا التطبيق القبلى، للتعرف على مدى تجانس المجموعتين التجريبيتين قبل البدء 

وتوصل الباحث إلى عدم وجود . فى المعالجة التجريبية التى تعرضت لها الحقا كل مجموعة على حدة

د على تكافؤ المجموعتين النتائج تؤكأن فروق بين المجموعتين التجريبيتين فى نتائج هذا التطبيق، و

 .التجريبيتين فى التطبيق القبلى لبطاقة مالحظة األداء العملى لمهارات تنظيم قاعة العرض
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 )تطبيق مادة المعالجة التجريبية(  :ذ التجربة األساسيةـتنفي_ ٥
 :جلسات تنفيذ التجربة :أوالً

 :قـوم الثالثاء الموافـحتى ي م، واستمرت ١٠/٢٠٠٥/ ٣: بدأت التجربة يوم االثنين الموافق

وقد جرت جلسات تنفيذ هذه التجربة األساسية خالل تلك الفترة الزمنية على النحو .  م٢٠٠٤ / ١١ /١

 :اآلتى

١٣/١٠: مثلين لعينة الدراسة فى التجربة األساسية، يوم االثنينـ جلسة تمهيدية لجميع الطالب الم 

لى، للمجموعة األولى أوال، ثم جلسة أخرى لنفس الغرض ـ جلسة التطبيق القبلى لالختبار التحصي٢

  ٤/١٠: وذلك يوم الثالثاء. للمجموعة الثانية، كل مجموعة على حدة

مقياس االتجاهات، للمجموعة األولى أوال، ثم جلسة أخرى لنفس الغرض   جلسة التطبيق القبلى لـ٣

  ٥/١٠: وذلك يوم األربعاء. للمجموعة الثانية، كل مجموعة على حدة

 ٨/١٠: وذلك يوم السبت. ـ جلسة التطبيق القبلى لبطاقة مالحظة األداء المهارى، للمجموعة األولى٤

 ٩/١٠: وذلك يوم األحد. ـ جلسة التطبيق القبلى لبطاقة مالحظة األداء المهارى، للمجموعة الثانية٥

م، والتى ٢٠٠٥/  ١٠/ ٢٧: م، وحتى يوم الخميس١٠/١٠/٢٠٠٥:ـ خالل الفترة من يوم االثنين٦

) ١٦( ، تم عقد )إجازة رسمية. ( ١٠/ ٢١،  و١٤/١٠: يوما، وذلك  بخالف يومى الجمعة١٦تحتسب 

حيث كانت تُعقد الجلسات باستمرار يوميا، مع اختالف الً من المجموعتين التجريبيتين، جلسة تدريبية لك

وقد كانت تستمر . ألخرىأيام حضور طالب كل مجموعة تجريبية عن أيام حضور طالب المجموعة ا

 .كل جلسة تدريبية يوميا لمدة ساعتين متصلتين

ـ جلسة التطبيق البعدى لالختبار التحصيلى، للمجموعة األولى أوالً، ثم جلسة أخرى لنفس الغرض ٧

  ٢٩/١٠: وذلك يوم السبت. للمجموعة الثانية، كل مجموعة على حدة

 للمجموعة األولى أوال، ثم جلسة أخرى لنفس الغرض  ـ  جلسة التطبيق البعدى لمقياس االتجاهات،٨

  ٣٠/١٠: وذلك يوم األحد. للمجموعة الثانية، كل مجموعة على حدة

 :وذلك يوم االثنين. ـ جلسة التطبيق البعدى لبطاقة مالحظة األداء المهارى، للمجموعة األولى٩

٣١/١٠  

 : وذلك يوم الثالثاء.  للمجموعة الثانيةـ جلسة التطبيق البعدى لبطاقة مالحظة األداء المهارى،١٠ 

١/١١ 

 وقائع التنفيذ الفعلى للتجربة: ثانيا

  كل يوم من أيام جلسات ـ عند البدء فى تنفيذ التجربة األساسية للدراسة، قام الباحث فى بداية١

فأرة بإعداد األجهزة والبرامج، بحيث يكون البرنامج جاهز للتشغيل بمجرد الضغط بمؤشر الالتجربة، 

 .على األيقونة الخاصة به

 بدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة  التعليمىـ تم توقيت فتح معمل الكمبيوتر٢

 .مساء
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وذلك للعودة إليه مرة أخرى فى بداية كل جلسة من يص جهاز كمبيوتر محدد لكل طالب، ـ تم تخص٣

 .جلسات المعالجة التجريبية

ام كل طالب من طالب المجموعة التجريبية األولى بحرية تامة للدخول على ـ تم إتاحة الفرصة أم٤

شبكة الدولية، وإتاحة الوقت الكافى له لدراسة البعض المواقع اإللكترونية للمعارض والمتاحف على 

 .وتصفح تلك المواقع اإللكترونية

 :غيرة كاآلتىـ تم تقسيم كل مجموعة من المجموعتين التجريبيتين، إلى ثالث مجموعات ص٥

: طالب، المجموعة الثالثة) ٧(وعددها : طالب، المجموعة الثانية) ٧(وعددها : المجموعة األولى

وذلك لعدم قدرة معمل الكمبيوتر التعليمى على استيعاب جميع أعداد طالب كل . طالب) ٨(وعددها 

 .مجموعة دفعة واحدة

، لكل طالب من طالب )ة المعالجة التجريبيةماد (البرنامج التعليمى لدراسة عملـ تم توزيع دليل ٦

 .المجموعتين التجريبيتين كال على حدة، وذلك قبل بدء الطالب فى دراسة البرنامج

لبرنامج وفق وحدات الدراسة، ـ قام طالب كل مجموعة من المجموعتين التجريبيتين، بدراسة ا٧

، ثم االنتهاء  التعليمىالمحتوىثم لقبلى، االختبار اثم األهداف التعليمية، ثم  تبدأ بالمبررات، والتى

فأكثر لالنتقال للوحدة التعليمية % ) ٨٥( والذى يتطلب وصول الطالب لدرجة اإلتقان ،باالختبار البعدى

 .التالية، وأيضا وفق طبيعة كل نمط من نمطى التقديم للبرنامج

اموا بتدريس الجانب العملى قام اثنين من الزمالء بالقسم ممن ق ـ ومن قبيل المساعدة للباحث، ٨

البرنامج ، باستقبال الطالب عند حضورهم لدراسة )المجسمات ولمعارض والمتاحف التعليمية(لمقرر 

ون والمساعدة لهؤالء ـ داخل معمل الكمبيوتر التعليمى، وتقديم الع،)مادة المعالجة التجريبية (التعليمى

 .كالطالب أثناء تلك الدراسة عندما يتطلب األمر ذل

 البرنامجقياس فاعلية : ثالثاً

لقياس فاعلية البرنامج فى تنمية مهارات تنظيم قاعة العرض  بالمعارض والمتاحف التعليمية، 

وينبغى أن تصل قيمة نسبة الكسب . ةلحساب نسبة الكسب المعدل) Blake(استخدم الباحث معادلة 

   .فأكثر كمؤشر لفاعلية البرنامج) ١,٢(المعدل إلى 

ام الباحث بحساب نسبة الكسب المعدل للبرنامج من خالل درجات طالب المجموعة وقد ق

 : االستطالعية،  والجدول اآلتى يوضح ذلك

 
 الختبار التحصيلي لطالب المجموعة االستطالعية ل متوسط الدرجات القبلية والبعدية ودرجة الكسب :)٤(جدول 

نسبة الكسب المعدلة 

 المحسوبة

ق متوسط درجات التطبي

 البعدى

متوسط درجات التطبيق 

 القبلى
 عدد الطالب

٣٠ ١,٧ ٢,٥٦ ١,٢٩ 
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الذى أعده الباحث يتصف  التعليمى متعدد الوسائط برنامجاليتضح من الجدول السابق أن 

 دده ـ وهو أعلى من الحد األدنى للفاعلية كما ح،)١,٢٩(بالفاعلية، حيث بلغت نسبة الكسب المعدلة فيه 

) (Blakeًوبناءا عتبر البرنامج صالح ألغراض الدراسة العلمية من حيث استخدامه فى مواقف  عليه ي

 .التعلم

 .تطبيق أدوات القياس تطبيقاً بعدياً: ٦

ـ تم التطبيق البعدى الختبار تحصيل الجانب المعرفى لمهارات تنظيم قاعة العرض، داخـل معمل ١

 .المعارض والمتاحف التعليمية

ى أيضا لمقياس اتجاهات الطالب نحو مهارات تنظيم قاعة العرض، داخل معمل ـ تم التطبيق البعد٢

 .المعارض والمتاحف التعليمية

 عن طريق وذلكعملى لمهارات تنظيم قاعة العرض، ـ تم التطبيق البعدى لبطاقة مالحظة األداء ال٣

األجهزة الالزمة  األدوات والخامات و، مستخدماً قاعة العرضتنظيمقيام كل طـالب بأداء مهارات 

المجسمات (لعملية التنظيم، مع قيام اثنين من الزمالء ممن قاموا بتدريس الجانب العملى لمقرر 

مستخدمين بطاقة . بمالحظة الطالب أثناء أدائهم لتلك المهارات) والمعارض والمتاحف التعليمية

 .يميةالمالحظة المعدة لهذا األمر، وذلك داخل معمل المعارض والمتاحف التعل

 :مالحظات الباحث على التجربة

 . الحضورمواعيد بالتزامهمة وذلك من خالل ـ إقبال الطالب على دراسة البرنامج كانت مرتفع

 .ـ إقبال الطالب على القيام باألنشطة اإلثرائية المصاحبة لدراسة البرنامج، خالل دراستهم للبرنامج

بة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم أعداد كبيرة من طالب الفرقة األولى بشعـ حضور 

 .للمشاركة فى التجربة، واعتذر الباحث لهم نظراً الكتمال العدد المحدد لعينة الدراسة

 :ـ خاتمـة
خالل هذا الفصل الحالى، تم عرض منهج الدراسة وإجراءاتها، وكيفية القيام بالتجربة  

الص نتائج الدراسة من خالل المعالجة اإلحصائية،  وسوف يتم استخ. االستطالعية والنهائية للدراسة

ل ـمما يدعو إلى العرض التفصيلى لهذه النتائج، ومناقشتها وتفسيرها، وهذا ما سنتناوله فى الفص

 .ادمـالق
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