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 إـعداد

 هاجامعة بن -ية الرتبيةلك -"تاريخج وطرق التدريس" هالباحثة بقسم املنا

 إـشراف
  

 استاذ املناهج وطرق التدريس
 جامعة بنها، كلية الرتبية

 مدرس املناهج وطرق التدريس 
                       جامعة بنها، كلية الرتبية  

فاعلية المتاحف االفتراضية فى تدريس التاريخ لتنمية الي التعرف على حيهدف البحث ال
قيد  للدت تدع اعدداي يليدع المعلدع الصدف اول  اععددا و للتح مهارات التفكير التأملى لدد  تمميد 

لكتيددا التلميدد  فددى اللحدددة الراتعددة مددس كتددات الدرالددات االحتماعيددة للصددف اول  االعددداي  لتددع 
ليًا لبعديًا على لقد تع تطبيقه قب اعداي أيلات الدرالة المتمثلة في اختبار مهارات التفكير التأملىو

 مجملعة الدرالة.
. لتدع تقيديمها اععدداي مدس تمميد  الصدف اول   (69لقد اشتملت مجملعدة الدرالدة   

( تلمي ا مس مدرلة كفر على 38عة التجريبية لالتي تكلنت مس الى مجملعتيس احداهمها المجمل 
و لالتددى يرلددت اللحدددة المبتددارة تالددتبداال المتحددف االفتراضددى شددرف الددديس االعداييددة الم ددتركة

 مس مدرلة كفر منصلر اععدايية الم تركة( تلمي ا 31ملعة الضاتطة لالتى تكلنت مس  لالمج
  .لالتي يرلت نفس اللحدة المبتارة تالتبداال الطريقة المتبعة في المدارس

  وقد توصلت نتائج البحث الحالى إلى:
( بديس متللدطي يرجددات تمميد  المجملعددة 0.05ي فدر  يا  احصددا يا عندد ميددتل   ل لجد

مهدددارات التفكيدددر التطبيددد  البعددددا الختبدددار  التجريبيدددة ليرجدددات تمميددد  المجملعدددة الضددداتطة فدددي
 .لصالح تممي  المجملعة التجريبيةككع لالمهارات الفرعية المكلنة له  التأملى
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ان اكيات التممي  المهارات التى تياعدهع فى حياتهع اليلمية ييتدعى اعاية النظر فى 
زياية االهتماال تمهارات التفكير المبتلفة بدال مس التركيد  الطر  لاولاليا المتبعة فى التدريس ل 

على الحفظ لالتلقيس تقصد تنمية لخل  اوبداع عند التمميد  لاالنتقدا  مدس فقافدة تلقدى المعللمدات 
 فقافة بناء المعللمات لمعالجتها. الى

مدا لدديهع يفكرلن ليتعلمدلا كيفيدة الدتبداال  كيف التممي  نعلع لأن البد فإنه ضلء للت لفي
 تفرضددها التددي لملاجهددة التحدددياتل  مددس معرفددة فددى حددع م ددكمت لملاقددف جديدددة تعترضددهع

المتعددية  تأنلاعده التفكيدر مهدارات تنميدة يتطلدا لهد ا الحيداة شدتى منداحي فدي المعللمدات تكنلللجيدا
 التأملي. التفكير لخاصة التممي  لد 

ملقددف ينظددر اليدده ليتبيلدده ليحللدده  تجعددع الفددري أمدداالو التددأملى عمليددة عقليددة ليعددد التفكيددر
لالتددى و ليددربب بدديس عناصددرم ليفهمدده ليصددع الددى نتا جدده عددس  ريدد  اتبدداع مراحددع التفكيددر التددأملى

لك دف الممدلب بديس هد م العناصدر لللصدل  و تتمثع فى تحليع الحدد  المتنداقإ الدى عناصدرم
ة الدتعلع تصدلرة أكثدر تمكنده مدس ملاصدلو فى النهاية الى فرب أل حع ُيكيا المتأمع خبدرة فابتدة

 (1 (158، 2010، ) حسن.ايجابية فى ه م الملاقف
تعددإ مهددارات التفكيددر التددأملى التددى يجددا تنميتهددا  (127، 2012، )سيي دحدددي  فقددد 

 والتحليدع وى المتمثلدة فدى لالممحظدة لالتأمدعلتممي  المرحلدة اععداييدة تالدتبداال المددخع الجمدال
 .ر(ال القرااتب والنقد واللصل  الى التنتاجات

 :ومما سبق يتضح لنا أن للتفك ر التأملى أهم ة كب رة فى عمل ة التعلم ح ث أنه

  ًوندده ييدداعد التمميدد  علددى أن يكددلن لددديهع عقددل  أكثددر  يجعددع الملقددف التعليمددى ملقفددًا مثمددرا
 .ُيكيا المتعلع مهارات تياعدم على التعلع الدا ع الميتمر عبر الحياة و كماتدبًرا لتفكراً 

 يددهع ممددا اعضددافة الددى أندده يجعددع اوفددراي أكثددر قدددرة علددى تلجيدده حيدداتهع ليكيددبهع فقددة تأنفت
 .يؤي  الى التفكير الجيد

اهتمددت بتنميتدده  لجددلي العديددد مددس الدرالددات التددىالتفكير التددأملى تدد لمددس مظدداهر اوهتمدداال
لنمددددال   تالدددتبداال مدددداخع لللدددت مدددس خدددم  تددددريس الدرالدددات االجتماعيدددة لالتددداريخ لالجمرافيدددا

و (Lee, 2005) ة ليىدراسي:لمدس هد م الدرالدات و فدى كافدة مراحدع التعلديع لالتراتيجيات لبدرام 

                                           

 المراجع . تلفي  في APA ( American Psychological Association ) ة ريق الحالي البحث ( يتبع1 
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عبييد  يرالددة و ل ( 2012)عيي   ليرالددة (و  2012)سيي د ليرالددة و (2010)حسيين ليرالددة 
لقدد اتفقدت هد ة الدرالدات علدى و (2011)الفيار،يرالدة ل ، (2014 )مجاهد ليرالدة ، (2007)

اال أنندا نمحدظ أن هنداب تبدايس فدى اراء البداحثيس حدل  و يدة مهدارات التفكيدر التدأملىأنه يمكس تنم
 .المرحلة التعليمية التى تطب  بهال  مهارات التفكير التأملى حيا المرب مس الدرالة

يجدا علينددا لدد ا اعهتمدداال بتنميدة مهددارات التفكيدر التدأملى    س ضدرلر مد أصددبح لممدا تقددال
خاصة (، 2005، )إبراه ممكانًا محلريًا فى المناه  له ا ما أكد عليه أن نجعع للتفكير التأملى 

ماية التاريخ لطبيعتها التى تتيع تالنظرية لبالتالى يصعا علدى التمميد  تصدلر تعدإ اوحددا  
للبعددديس ال مددانى لالمكددانى ف لدد ا فددإن يرالددة المددتعلع للتدداريخ فددى أماكنددة الحقيقيددة تمثاتددة ميددرحة 

لدددلاء علدددى الطبيعدددة أل  -ف يدددارة المدددتعلع لألمددداكس التاريبيدددة و علدددى الطبيعدددة لألحددددا  التاريبيدددة
تجعله كأنه يتجل  ياخع صدفحات  –م اهدتها تالللا ب التفاعلية عبر شبكة المعللمات الدللية 

التاريخ لبالتالى يتحرر التممي  مس قيلي قاعات الدرالة لمس الطر  التى تعتمد على التلقيس مما 
  لالمفددداهيع التاريبيدددة لاوفريدددة المجدددرية التدددى يصدددعا فهمهدددا الدددى حقدددا   لمفددداهيع يحدددل  الحقدددا 

، .) القرشيييىمدددع المتددددبر فدددى اوحددددا  التاريبيدددةلتيددداعدم علدددى التفكيدددر المتأو ململلدددة لمر يدددة
2007 ،120) 

و ريخلقدد أكددت تعدإ الدرالدات لالبحدل  التربليدة علدى أهميدة المتداحف فدى تددريس التدا
و ليرالدددة (2007)القرشيييى ليرالدددة ، (1999)سيييرا  ليرالدددة  و( 1992) عليييىلمنهدددا يرالدددة 

 (.2007)الصع دى 
اال أن االعتماي على التبداال المتاحف التقليدية فى تدريس التاريخ تعترضها الكثير مدس 
العقبددات منهددا  يددات عنصددر التفاعددع فددى المتحددف لنتيجددة لدد لت لحتددى التصددبح المتدداحف مجددري 

ظهددددرت المتدددداحف و لدددددخل  الميددددتحدفات التكنلللجيددددة مجددددا  الددددتعلع تاعضددددافةو مبددددازن ل فددددار
االلكترلنيددة فددى تدددريس التدداريخ كمحاللددة لحددع تلددت الم ددكمت التددى تعتددرب الددتبداال المتدداحف 

لالتددى أفبددت أن لهددا يلرًا كبيددرًا فددى تنميددة الددلعى العلمددى لالتدداريبى  التقليديددة فددى تدددريس التدداريخ
  (30، 2012 ،)جمعه . لاوفر  لد  التممي 

مددس  العديددد( لالتددى ظهددرت ضددمس virtual museumالمتدداحف االفتراضددية فددع ظهددرت 
، )رجيييي اونمددددات التكنلللجيددددة الميددددتحدفة التددددى تتصددددف تاالفتراضددددية لتددددلاز  اونمددددات التقليديددددة 

2012 ،44 ) . 
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عبييد و  (123، 2009)إسييماع   و  ((ChristaL,2001 , 289 يددر  كددًم كرييددتا ل 
 عس  يرها مس أنلاع المتاحف تاآلتىل تتمي  المتاحف االفتراضية  ( أن239، 2015)الوهاب 

  تتبطددى حدددلي ال مددان لالمكددان كمددا أنهددا تضددع اوشددياء فددى لددياقها اوفددر  مددس خددم  تقددديع
لاآلفدارو لاومداكس التدى أتدت و المعللمات تطريقة الكترلنية تجمع بديس المعرلضدات المتحفيدة

 ديية المصاير منها أصًم لهى ب لت تضمس تع
  لجددلي الملضددلعات فددي أشددكا  فمفيددة اوتعدداي ممددا يعمددع علددى زيدداية يافعيددة الطددمتو فضددًم

عس كلنها تمكس مس زيارة العديد مس المتاحف في لقت قصيرو كما تعطي الفرصة لتلظيف 
ألاليا التدريس التدي تركد  علدى الطالداو لتعطدي فرصدة لرعيدة العديدد مدس المدلاي التاريبيدة 

 .ء مقارنات بينهالإجرا
 تلفر محتليات ابداعية مس شأنها أن تيهع فى افراء الحصص المدرلية ت كع مفيد . 

 و لخبدرات تعليميدة متميد ة تيدمح علع ونهدا تتديح تعليًمدا تفاعليداً تعمع على تحييس جلية التعليع لالدت
 .برة المتعلعالمتعدية التى تحيس ختالتك اف المعرلضات المتحفية تفصيًم تالتبداال الللا ع 

د مددس يددعدال فددى التدددريس لجددلي وميين مهيياهر ااهتمييا  ااسييتتدا  المتيياحة ا فترا يي ة
 مثدع لالتداريخ أهميدة الدتبداال المتداحف اعفتراضدية فدى تعلدع ل  فاعليدةأشدارت الدى التدى الدرالات 
ليرالدددة ، ( ( ULUSOY,2011 أللييدددل   يرالدددةل و ( englert ,2011)اينجلدددري يرالدددة 

لقددد أكدددت ، (2017عبييد السيي   )  يرالددة، و( 2015 صييالح ) ليرالددة، (2014)المط ييرى 
لمدددس فدددع نبدددع اعحيددداس و هددد ة الدرالدددات علدددى فاعليدددة المتحدددف االفتراضدددى فدددى تددددريس التددداريخ

 تم كلة البحث الحالي.

  . عدددايعا صددفال تمميدد  لددد  التددأملى التفكيدر مهددارات تدددنى فددى بحددثم ددكلة ال تتمثلد
 تي:الرئ س اآل السؤالاإلجااة عن الحال ة الدراسة  تحاوله المشكلة هذلتصدي لول

 لددد  التددأملى التفكيددر مهددارات لتنميددة التدداريخ تدددريس فددى االفتراضددية المتدداحف فاعليددة مددا
 ؟ اععداي  اول  الصف تممي 

 التدداريخ تدددريس فددى االفتراضددية المتدداحف الددتبداال اعليددةف بيددان الددى الحددالى البحددث يهدددف -1
  .اععداي  اول  الصف تممي  مس عينة لد  التأملى التفكير مهارات تعإ تنمية على



2018  (5ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 305 

أن االهتمددداال تالدددتبداال المتددداحف االفتراضدددة فدددى تددددريس لحددددة يرالدددية مدددس مدددنه  التددداريخ  -2
ميددديلليس عدددس تعلددديع لتعلدددع لاللالمعلمددديس لمهتمددديس تالصدددف اول  اععدددداي  لدددلف يلضدددح ل

نميدددة تعدددإ مهدددارات فاعليدددة الدددتبداال المتددداحف االفتراضدددية فدددى تل  صدددمحيةالتددداريخ مدددد  
 .التفكير التأملى

قدددال لمعلمددي التدداريخ نمددال  اجرا يددة لكيفيددة الددتبداال المتدداحف االفتراضددية فددى تدددريس يُ  أندده -3
 .ع الفصع مع تممي هعيعينهع على تنفي ها ياخمما  التاريخ

الدرالة الحالية بتقديع اختبار لمهارات التفكير التأملى لتمميد  الصدف اول  اوعدداي  تقلال  -4
للمعلع للحدة فى  يليمً  كما تقدالو فى صفلف يرالية أخر   ال  ريقة االليلة فيهيمكس التبدا

 تدريس الدرالات االجتماعية تالتبداال المتاحف االفتراضية.

  :على الدراسة هذة تقتصر 
أيارة كفدر شدكر التعليميدة تمحافظدة مدرلدتيس تدمدس تمميد  الصدف االل  اوعدداي  ت مجملعة -1

  .القليلبية

تمميدد  الصددف  المقددرر علددىتكتددات الدرالددات اعجتماعيددة اللحدددة الراتعددة مددس مددنه  التدداريخ  -2
 الفصع الدرالى اول .  ( 2017/  2016  بعة  اول  اوعداي 

 فدى الممالطدات عدس الك دف مهدارة - الرعية البصرية لهى ل تفكير التأملى تعإ مهارات ال -3
 اعطدددداء –حددددل  اوحدددددا  التاريبيددددة اللصددددل  الددددى الددددتنتاجات  – التاريبيددددة اوحدددددا  فهددددع

 ( ت أن اوحدا  التاريبية اتبال القرار – التاريبية لمحدا  مقنعة تفييرات

 Virtual Museum In" توودريس التوواريخ فوو  ف االفرتاضووية ملتوواحا :ولاحملووور اأ

Teaching History  " 
 : المتاحف االفتراضية واستخدامها فى تدريس التاريخ أواًل

عتبددار المتدداحف أحددد عناصددر المنظلمددة التعليميددة فقددد كددان ل امددًا عليهددا أن تبحددث عددس إت
و تطدددلرات التكنلللجيدددة الحديثدددةتميدددرات لالملدددتكما  يلرهدددا التعليميدددى فدددى ظدددع الللدددا ع حديثدددة ع

لعليدده فقددد لدداعدت الللددا ع اولكترلنيددة الحديثددة و تتجنددا البقدداء فددى لضددعها القددديع العتيد كدى لل
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لللدت تمدا و لتكنلللجيا الحالا اآللى لتقنيات الللا ب المتعدية المتاحف على ح ل هد ا اوتجداة
يدددة لتفاعدددع لفددتح افدددا  جدو هدددالفرتدده لهدددا مددس امكانيدددات لقدددرات مميددد ة ألددهمت فدددى تعددديع أيلار 

 .الطمت مع معرلضاتها
علددددى أن المتحددددف  (197 ،2007) إبييييراه مل (367 ،2005)صييييالح يتفدددد  كددددًم مددددس و

ملقددع علددي شددبكة االنترنددت يمثددع كيانددًا افتراضدديًا لعددرب عدددي مددس المقتنيددات االفتراضددى عبددارة عددس 
ضدددمس ملقدددع لاحدددد علدددي ال دددبكة  المتحفيدددة المتلاجددددة فدددي عددددي مدددس المتددداحف أل اومددداكس المبتلفدددة

 .  لالتعلي  عليها لن ر البحل  لالدرالات المرتبطة بتلت المقتنيات ل ير للت مس البدمات المتحفية
 ومما سبق تجد الباحثة أن المتحف االفتراضى: 

  عبارة عس بيية افتراضية ليس لها لجلي ماي  فى اللاقع لأنما هل نملل  تجميعى يعبدر عدس
لملفدات الصدلت لالنصدلل التاريبيدة و صدلر رقميدةيتضدمس العديدد مدس الو نةفترة زمنية معي

تالدتبداال تكنلللجيدا فمفيدة اوتعداي  التدى تعدرببانلراميدة اللقطات الاوفرية لمقا ع الفيديل ل 
 .لكى تحاكى مقتنيات المتحف اللاقعى

 مدا تدلفر العديدد كو تتيح للتممي  حريدة التجدل  فيهدا لإكت داف محتلياتهدا تطريقدة شديقة لمثيدرة
 . مس ألاليا التلاصع مع ملاقع لمتاحف أخر  مس خم  تلافرها على شبكة االنترنت

 أهمية استخدام المتاحف األفتراضية فى تدريس التاريخ :

مس أكثر الملاي الدرالية التى يمكس أن تيتفيد مدس فكدرة المتداحف ُتعد ماية التاريخ لعع ل 
ترلنية افتراضية تقدال معللمات لمعارف عس فترة تاريبيدة معيندة اوفتراضية لللت بتلفير بيية الك

رللمات لأشكا  لتيجيمت لمقا ع مس الفيديل تلظف كبديع ل  تصلر على أن تكلن مصحلبة
عددس الددرحمت أل ال يددارات الميدانيددة لتيدداعد التمميدد  فددى تنميددة جلانددا الددتعلع التاريبيددة المبتلفددة 

  (257، 2014، )بدوى  . معرفية لمهارية للجدانية
لمس مظاهر اوهتماال تالتبداال المتاحف االفتراضية فى تددريس التداريخ قيداال العديدد مدس 

كلبيمندددد يرالدددة و ل ( Stinson , 2001)يرالدددة لتنيدددلن  مثدددع لالدرالدددات التدددى تناللتهدددا 
(Copeland, 2005) مددددددددددداريس يرالدددددددددددةل و (Maryse, 2007) يرالدددددددددددة ل و

المط يييييرى يرالدددددة ل  ،(englert ,2011)جليدددددرياينليرالدددددة ، (ULUSOY,2010 أللللدددددلا 
لقددد أكدددت نتددا   هدد ة ، (2017)عبييد السيي   يرالددة ، و( 2015 )صييالح  يرالددةل و (2014)

 . الدرالات على فاعلية المتاحف االفتراضية فى تدريس التاريخ
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 التفكري التأمل  ومهاراته: احملور الثان  
 إبيييييراه م مدددددع (16، 2006)"م سييييير" عيييييودا و  (446 ،2005 )م إبيييييراه يتفددددد  كدددددع  

تأمددددددددع يأن ييددددددددتل ال ر التددددددددأملي يددددددددالتفكأن علددددددددى  (21، 2012 )كييييييييروان ل (447، 2007)
رلدددددع البطدددددب المزمدددددة لفهمدددددهو حتدددددى يحللددددده الدددددى عناصدددددرم ل ي  الملقدددددف الددددد ا أمامدددددهو ل يدددددالتلم
ع هددددد م النتدددددا   فدددددي ضدددددلء يقدددددلال بتصدددددميفدددددع و صدددددع الدددددى النتدددددا   المطللبدددددة فدددددي هددددد ا الملقدددددفي

  . س أجلهالبطب التي لضعت م
، 2012)عييييييي   ل (10،2010 )القطيييييييراوي ل (8،2009)العمييييييياوي  بينمدددددددا يتفددددددد   

لتحديددد نقددات و حدددا ن ددات عقلددي ييددتبدال فيدده الرمدد  لاعالتفكيددر التددأملى يعتبددر أن علددى (102
ممالطدددداتو و لالك ددددف عددددس الى التأمددددع مددددس خددددم  الرعيددددة البصددددريةيقددددلال علددددل و الضددددعف لالقددددلة

 . حلل  مقترحة حتى يصع الى نتا   و للضعاعطاء تفييرات مقنعةلاللصل  الى التنتاجاتو ل  
 لى: ي ما ر التأملي أنها تتفق ف فا  السااقه للتفكيتضح من التعر ي 

ر التأملي التقصاء لهني ن ب لاعي لمتأن للفري حل  معتقداته لخبراته لمعتقداته يالتفك -1
لدده الددى عناصددرم يأمامدده لتحل تضددمس تأمددع الفددري للملقددف الدد اليو ةيددة لاعجرا يددالمفاهم

 .ع النتا  ييلرلع البطب لللصل  الى نتا   لمس فع تق

د لألفكدار يدلتللو ر كلهدا لالتبصدارو لتددبر للملقدفيدر التدأملي ألدس التفكيدتضدمس التفكي -2
 .ع الظلاهر الى عناصرها المبتلفةيل ا مس الضرلر  تحل

مهاو لالتأكد مس ي  الممكنة لتقل ع الحلل يع العناصر لالظلاهرو ليرالة جمياالهتماال بتحل -3
صددددقهاو لرلدددع البطدددب المزمدددة لفهدددع الملقدددف لحدددع المتناقضدددات لالممالطددداتو لاتبدددال 

ة يدددلفهدددع ليراو ةيدددةو لمنهجيدددالقدددرارات المنالدددبة فدددي ضدددلء الملقدددف بنددداءعلى يرالدددة لاقع
 مي. يلتبصر لألملر في الملقف التعل

، )العميييياوي ول (8، 2005 ،كشييييكو)لو (52، 2003 ،عب ييييد وعفانييييه)لقددددد صددددنف ل 
مهددددددارات التفكيددددددر  (44، 2011 ،)الحييييييار ىل (، 52، 2010 ،)القطييييييراوي ل و(70، 2009

لللت على و التأملى الى عدي مس المهارات الر ييية لالتى يندر  تحتها عدي مس المهارات الفرعية
إلييى  الوصييولو الكشيية عيين الماالطيا و الرؤيية البصييرية ) التأميي  والم حهية (: النحدل التدالي
 . و ع حلول مقترحة وإعطاء تفس را  مقنعة واستنتاجا 



  ، أ/ وسام وجيهد/ سناء أبو الفتوح، رضا هندى أ.د/
 

 308 

مييييين لييييي ل العيييييرت السيييييابق لمهيييييارا  التفك ييييير التيييييأملى  حيييييدد البحيييييث الحيييييالى و   
 لةالمهارا  التال 

 :  ةووووريووووة البصووورؤيووال ارةووووووومه -1

بى لالتعدرف علدى حقيقدة الحدد  التداري جلانا الملضلع لتعنى قدرة التلمي  على عرب
لعدرب مددللالت و لصف الحد  التاريبى تأشكا  هندلية لرللمات تبطيطية مبيطةل  لأتعايم

لتحديددد العمقددة بدديس أجدد اء اوشددكا  التاريبيددة لالتلضدديحية للحددد   اوشددكا  لرلددلماتها تاريبيددًاو
تحيث يمكس اكت اف العمقات الملجلية فى الملضلعات التاريبية تصريًا ملضدحًا للدت بدبعإ 

تاعضددافة الددى أندده و ات عظهددار مكلنددات الحددد  التدداريبىكمددا يددتع تلظيددف الرلددلمو اتالرلددلم
 يمكس تحديد خب لير االحدا  التاريبية مس خم  الصلر لالبرا ب التاريبية.

 Misconceptionsمهوووارة الكشوووف اووون امل المووواد فووو  فهوووم اأحووودا  التار يوووة     -2
Identify: 

ب جلاندا و لللدت مدس خدم  عدر ات فدي الملضدلعيد  علدى تحديدد الفجدل لتعنى قدرة التلم
و لتحديدددد البا يدددة حدددل  االحددددا  التاريبيدددة و لتحديدددد التصدددلراتالممدددلب فدددى الدددنص التددداريبى
المملل دة  اوفكدارل  و لإيراب الممالطدات التاريبيدةحددا  التاريبيدةالعمقات  ير المتراتطة فى او

مات التاريبية لتمحيصها حتى يتع و لالتحق  مس صد  لصحة المعلل مس خم  النص التاريبى
التلصددع الددى االفكددار التاريبيددة الصددحيحة مددس خددم  الددنص التدداريبى لالتحقدد  منهددا مددس خددم  

 تصحيح المعللمات المملل ة.

 مهووووووووووووارة الوصووووووووووووول ال اسووووووووووووتنتاجاد حووووووووووووول اأحوووووووووووودا  التار يووووووووووووة -3
 Skill to draw conclusions : 

تاجات صحيحه منطقية معينة مس خم  رعية لتعنى قدرة التلمي  على التلصع الى التن
تننظدديع اوفكددار التاريبيددة فددى محددالر ل  مضددملن الملضددلع لتقددديع يال ددع علددى صددحة اعلددتنتا 

لللدت و عديدة لصلاًل اللدتنتاجات صدحيحةول تلظيدف الببدرات اليداتقة للتلصدع الدى الدتنتاجات
يبيددة لالددتنتا  الدددرلس مددس خددم  الددتمعس فددى كددع مددا يعددرب مددس مت ددابهات فددى االحدددا  التار 

لتنظيع اولتنتاجات فى تيليدع منطقىولعندد القيداال تاولدتنتا  فأنندا ند ها الدى و الميتفاية منها
 . ما لراء المعللمات المتاحة لكى نحدي ما اوشياء المنطقية التى ربما تكلن صحيحة
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 :Criticism مهارة النقد "ااماء تفسرياد مقنعة لالحدا  التار ية" -4

قياال التلمي  تاختبار الدعال  لالحجد  تمدرب تحديدد الصدالح منهدا ل يدر الصدالح لتعنى 
تعلد  تمدا يجدا أن معقللدة مبنيدة علدى التأمدع ت منهاو أل اللصل  فى النهاية الدى اصددار قدرارات

و عد علدى اكت داف الحقدا   التاريبيدةو فه ة المهدارة تيدتدعى تقدديع معللمدات تيدانعتقدم أل نفعله
لاقددف لاآلراء لاوحدددا  و لتفيددير الميددة المتضددمنة فددى المصدددر التدداريبىر التاريبلتحديددد اوفكددا

و لتقدددديع تفيددديرات تاجات حللهددداو لالدددربب بددديس االحددددا  التاريبيدددة لالتلصدددع الدددى الدددتنالتاريبيدددة
 منطقية للحد  التاريبى.

 مهووووووارة اقوووووواذ القوووووورار " وضووووووث حلووووووول مقرتحووووووة" بشووووووأ  اأحوووووودا  التار يووووووة  -5
 Identify the causes of particular decision: 

د  تاريبى بناء على لتعنى تحديد التلمي  اولبات الحقيقية التبال قرار معيس يتعل  تح
و فهدل ينداق  رات لهنية متلقعة للحد  التاريبىو لتقلال تلت البطلات على تصل معطيات معينة

المصددددداير ل  حددددددا فهدددددع اواوفكدددددار المطرلحددددده تدددددالنص التددددداريبى ليطدددددر  أفكدددددار جديددددددة حدددددل  
و ليقتددر  أفكدددار لات المترتبددة علدددى اوحدددا  التاريبيددة كمددا أندده يقدددلال تددالتنبؤ تالنتددا   والتاريبيددة

و كما انه يفند المعللمات المتاحة لينتقدى منهدا ليعالجهدا لحد  التاريبىمعنى لتفيير النص أل ا
 ية معينة. ليمكس يبد  رأيه فى قضية تاريب لللصل  الى عدي مس الحلل  المقترحةو

يؤكددد علددى أهميددة الددتبداال الطددر  لااللدداليا لالمددداخع المبتلفددة فددى تدددريس التدداريخ لتنميددة ل 
العديدد مدس الدرالدات لالبحدل  التدى تناللتده كأحدد أهدداف تددريس التداريخ مثدع التفكيدر التدأملى  مهارات
 د سييييي يرالدددددةل  ،(2011)الفيييييار  يرالدددددةل  و(2010)حسييييين يرالدددددة و ل (2007 )عبيييييد   يرالدددددة

 .(2014)مجاهد يرالة و ،(2013ماازى )يرالة و ،( 2012)ع    يرالةو ،(2012)

 ل
( بديس متللدطى يرجدات تمميد  المجملعدة α ≤ 0.05يلجد فر  يا  احصا يًا عند ميدتل  ياللدة  -1

اتطة فددى التجريبيددة التددى يرلددت تالددتبداال المتحددف االفتراضددى ليرجددات تمميدد  المجملعددة الضدد
 التطبي  البعد  الختبار مهارات التفكير التأملى لصالح يرجات المجملعة التجريبية.

( بديس متللدطى يرجدات تمميد  المجملعدة α ≤ 0.05يلجد فدر  يا  احصدا يًا عندد ميدتل    -2
الختبددار التجريبيددة التددى يرلددت تالددتبداال المتحددف االفتراضددى فددى التطبيقدديس القبلددى لالبعددد  

 ير التأملىو لك لت الدرجة الكلية لمختبار ككع لصالح التطبي  البعد .مهارات التفك
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 لإلجااة عن سؤال البحث والتحقق من فرو ه تم اتباع اإلجراءا  اآلت ة:

 وذلك من خالل :ااداد قائمة مبهاراد التفكري التأمل  املناسبة لتالميذ املرحلة االادادية  -1

 لى الدراسا  والبحوث السااقة التى تناولت التفك ر التأملى ومهاراته.ا ط ع ع ( أ

 :محكم نالتوص  الى إعداد قائمة مبدئ ة امهارا  التفك ر التأملى وعر ها على ال  ( ب

حيددددث قامددددت الباحثددددة تإعددددداي الصددددلرة المبد يددددة لقا مددددة مهددددارات التفكيددددر التددددأملى حيددددث 
 عددددس مهددددارة الك ددددف -الرعيددددة البصددددرية مهددددارة تمثلددددت فددددى   تضددددمنت خمددددس مهددددارات ألالددددية

لينددر  تحدت  مهدارة اتبدال القدرار( – مهدارة النقدد -ت مهارة اللصل  الدى الدتنتاجا -الممالطات 
كددع مهددارة مددس تلددت المهددارات عدددي مددس المهددارات الفرعيددة التددى تصددف اوياء المتلقددع حدلفدده مددس 

 .ا فى صلرة اجرا ية قابله للتقليعالتممي  لتع صيا ته
 :قائمة وو عها فى صورتها النهائ ة بط ال جي(

التدددددأملى علدددددى مجملعدددددة مدددددس اليددددداية المحكمددددديس تدددددع عدددددرب قا مدددددة مهدددددارات التفكيدددددر 
للتأكددددد مددددس و لللددددت يس الدرالددددات االجتماعيددددة لالتدددداريخالمتبصصدددديس فددددى المندددداه  ل ددددر  تدددددر 

 عبداء أرا هع فيهاو لاللصل  الى صلرتها النها ية.ل  وصمحية القا مة لصدقها

تصوووميم وتن ووويم املتووواحف االفرتاضوووية املناسوووبة لتووودريس وحووودة دراسوووية فووو  التووواريخ    -2
 وذلك من خالل :

اختيار لحدة يرالية مس ملضلعات التاريخ للصف اول  اوعداي  اوكثدر منالدبة لتصدميع  (أ 
  را ددد  –اون دددطة  –المحتدددل   –متضددمنة   اوهدددداف  المتدداحف االفتراضدددية المرتبطدددة بهدددا

 . مصاير التعلع ( –ألاليا التقليع  –ريس ألاليا التدل 

لإعددداي لدديناريل للمتحددف االفتراضددى لعرضدده و تحديددد اويلات المنالددبة لتصددميع المتدداحف االفتراضددية (ت 
 .على الياية المحكميس لالتلصع الى صلرة نها ية للييناريل فى ضلء أراء الياية المحكميس

 ااداد اختبار مهاراد التفكري التأمل  : -2
 لفى ضلء البطلات التالية لتع للت

ميدتل  تعدإ مهدارات التفكيدر قيداس يهددف االختبدار الدى  :تحديد الهيد  مين ا لتبيار  (أ 
 .اععداي  اول تممي  الصف التأملى لد  
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االختبددار علددى مهددارات التفكيددر التددأملى الر ييددة البمددس  اقتصددرت حدددلي: حييدود ا لتبييار (ب 
مهدارة اللصدل   –عس الممالطدات  ارة الك فمه –لهىل  مهارة الرعية البصرية  المبتارة

لتتضدددمس كدددع مهدددارة و مهدددارة اتبدددال القدددرار( -اعطددداء تفيددديرات  مهدددارة - الدددى الدددتنتاجات
 .س المهارات الفرعية المرتبطة بهار يية عدي م

ععدداي مفدريات اعختبدار رجعدت الباحثدة الدى تعدإ الدرالدات  لص اغة مفردا  ا لتبار (  
(، 2007عبيد  ) رات فى مهارات التفكير التأملى مثع ل يرالة التى تناللت اعداي اختبا

يرالدددة ، و(2013) مايييازى ليرالدددة ، (2011  الفيييار يرالدددة، و(2010  حسييين يرالدددةل 
 . ( مفرية53بلغ عدي مفرايات االختبار   لقد، ( 2014 ) مجاهد

 

ل  اععدداي  مدس مدرلدتيس تمحافظدة تع اختيار عينة الدرالة مس بديس تمميد  الصدف او 
( تمدرلدة كفددر 1/2و حيددث تدع اختيدار تمميد  فصدع  اتعتيس عيارة كفدر شدكر التعليميدةالقليلبيدة تد

علدى شدرف الدديس اععداييدة الم دتركة تحيددث يمثلدلا المجملعدة التجريبيدة التدى لدتدرس تالددتبداال 
فدر منصدلر اععداييدة الم دتركة ( تمدرلدة ك1/2لتع اختيار تمميد  فصدع  و المتحف االفتراضى

 . تحيث يمثللا المجملعة الضاتطة التى لتدرس تالطريقة المتبعة

 التجربة اإلستمالاية لالختبار : -1

تعددد اعنتهدداء مددس ضددبب االختبددار تددع تطبيقدده علددى عينددة الددتطمعية  مددس  يددر العيندددة 
( تمدرلة 1/1فصع  اي  ( تلمي ا مس بيس تممي  الصف اول  اععد31اولالية( بلغ عديها  
و لهد ة العيندة تتفد  محافظدة القليلبيدة –التاتعدة عيارة كفدر شدكر التعليميدة كفر على شرف الدديس 

مع عينة الدرالة فى عمرهدا ال مندى لميدتلاها االجتمداعى لاالقتصداي  للدع يددخع أ  مدس العيندة 
لللددت و لقددد  بقددت الباحثددة اياة البحددث علددى هدد ة العينددة طمعية فددى العينددة الكليددة للدرالددةااللددت

 لمنالبةلا عحصا يةا  ر  بالتمرب تحديد ما يلى 
 ت االختبارفبا.   صدق االختبار.   حساب زمن االختبار. 

 حساب ثبات اختبار مهارات التفكير التأملى : -1

ة و لهددى قيمدد0.943تددع حيددات فبددات االختبددار مددس خددم   ريقددة ألفددا كرلنبددا  لكانددت 
 .ختبار لإمكانية اللفل  فى نتا جهمرتفعةو مما يد  على فبات اع
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 حساب صدق اختبار مهارات التفكير التأملى :  -2

لللتأكدد مدس للدت تدع حيداته يقصد تصد  االختبار قدرته على قياس ما لضدع مدس أجلده 
 لمس خم 

  :Internal Consistencyا تساق الداللى

  الصدق الداللى )التكوينى( :
 وتم حساب الصدق التكوينى ل لتبار من ل ل حساب ق مة:

  معامع االتيا  الداخلى بيس يرجة المفدرية فدى كدع مهدارة فرعيدة ليرجدة المهدارة الفرعيدة التدى
 يقييها.

  .معامع االتيا  الداخلى بيس يرجة كع مهارة فرعية لالدرجة الكلية لمختبار 

 ليتضح للت مس الجدل  التالى ل 
 ( 1جدول)

 وضح معامل االرتباط بني كل مفردة من مفرداد اختبار مهاراد التفكري التامل  والدرجة الكلية للمهارة :ي

 مفرداد مهارة 
 الرؤية البصرية

 مفرداد مهارة
 الكشف ان امل الماد 

مفرداد مهارة الوصول 
 ال استنتاجاد

مفرداد مهارة ااماء 
 تفسرياد مقنعة

 مفرداد مهارة 
 اقاذ القرار

معامل ارتباط  م
معامل ارتباط  م املفردة باملهارة

معامل ارتباط  م املفردة باملهارة
معامل ارتباط  م املفردة باملهارة

معامل ارتباط  م املفردة باملهارة
 املفردة باملهارة

1 0.476** 15 0.607** 24 0.448* 32 0.493** 44 0.577** 
2 0.404* 16 0.428* 25 0.373* 33 0.491** 45 0.638** 
3 0.687** 17 0.481** 26 0.550** 34 0.462** 46 0.700** 
4 0.741** 18 0.469** 27 0.678** 35 0.666** 47 0.781** 
5 0.557** 19 0.619** 28 0.585** 36 0.689** 48 0.624** 
6 0.720** 20 0.699** 29 0.488** 37 0.649** 49 0.774** 
7 0.472** 21 0.612** 30 0.676** 38 0.768** 50 0.662** 
8 0.566** 22 0.534** 31 0.680** 39 0.586** 51 0.445* 
9 0.404* 23 0.620**   40 0.761** 52 0.495** 
10 0.708**     41 0.689** 53 0.409* 
11 0.434*     42 0.792**   
12 0.500**     43 0.666**   
13 0.680**         
14 0.432*         

 .(0,05ت يا  احصا يًا عند ميتل   * قيمة معامع االرتبا
 .(0,01حصا يًا عند ميتل   ** قيمة معامع االرتبات يا  ا
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ليتضدددددح مدددددس الجددددددل  أن جميدددددع معددددداممت االرتبدددددات بددددديس يرجدددددة كدددددع مفدددددرية ليرجدددددة 
(و أل عندددددد ميدددددتل  0,05لدددددة احصدددددا يًا اماعندددددد ميدددددتل   المهدددددارة التدددددى تنتمدددددى اليهدددددا تكدددددلن يا

 . و ه ا يد  على اتيا  البناء الداخلى الختبار المهارات لفباته(0.01 
 :بارتحديد زمن ا لت

تددع حيددات زمددس تطبيدد  االختبددار عددس  ريدد  حيددات متللددب الدد مس الدد   الددتمرقه أفددراي 
لللت مس خم  المعايلة  العينة فى االجاتة على أليلة االختبار لتع حيات متللب ال مس الكلى

 ( التالية ل  355 و1979و  الييد
     زمس االختبار =

 
و لمس فع مجمدلع ( يقيقة70لالتمر  اخر تلمي   و ( يقيقة50حيث التمر  أل  تلمي   

و لبحيددات زمددس االختبددار مددس خددم  ( يقيقددة120ل  تلميدد  لاخددر تلميدد   اللقددت الدد   الددتمرقة أ
ت التفكيدر التدأملى هدل ر مهداراالمعايلة فقد لجدت الباحثة أن ال مس المنالا لإلجاتة علدى اختبدا

   و لكتاتة البيانات المطللبة.تعليمات االختبار يقا   لقراءة 5و تاعضافة الى ( يقيقة60 

 الصورة النهائ ة ل لتبار: -1

تعددد التأكددد مددس صددد  لفبددات االختبددارو أصددبح االختبددار فددى صددلرته النها يددة مكلنددًا مددس 
لأصدبح االختبدار بد لت و مفرية عليها يرجة لاحدةو( مفرية مس نلع االختيار مس متعدي لكع 53 

 قاتًم للتطبي .
 ( 2جدول )

 يوضح ادد مفرداد اختبار مهاراد التفكري التأمل  والوز  النسب  لكل مهارة
 النسبة املئوية ادد املفرداد املفرداد ارةوووووووووووووووووووامله

 %26.5 14 14-1 مهارة الرؤية البصرية. -1
 % 17 9 23-15 التار ية اأحدا  فهم امل الماد ف  نا الكشف مهارة -2
 %15 8 31 -24 .  مهارة الوصول ال استنتاجاد حول االحدا  التار ية -3
 % 22.6 12 43 -32 .مهارة ااماء تفسرياد مقنعة لألحدا  التار ية -4
 % 18.9 10 53 -44 .  مهارة اقاذ القرار بشأ  االحدا  التار ية -5

 % 100 53  اجملموع

لتلم ذ ااول + زمن أداء التلم ذ زمن أداء ا      
 اال ر

2 
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 التمبيق القبل  أدواد الدراسة:  
درالدددة قبددع تددددريس اللحددددة تددع تطبيددد  اختبددار مهدددارات التفكيددر التدددأملى علدددى مجملعددة ال

ال التدخع أفنداء اجاتدة و لعدالتعليمات اللارية تأياة البحث لقد رلعى أفناء التطبي  شر المبتارةو 
 أملى.و لمراعاة ال مس فى اختبار مهارات التفكير التالمتعلميس

   لقبليًا اأدواد تمبيق نتائج

 : التأملى قبليًا على عينة الدراسةنتائج تطبيق اختبار مهارات التفكير أ( 

تدددع تطبيددد  اختبدددار مهدددارات التفكيدددر التدددأملى تطبيقدددًا قبليدددًا علدددى المجمدددلعتيس التجريبيددددة 
 لالضاتطة لجاءت نتا   التطبي  القبلى كما يلى ل
 (3جدول )

 يق القبل  الختبار مهاراد التفكري التأمل  ال  جمموات  الدراسةيوضح نتائج التمب

 العدد اجملمواة املهارة الرئيسية
املتوسط 
 احلساب 

االحنراف 
 املعيارى

قيمة "د" 
 احملسوبة

درجاد 
 احلرية

الداللة 
(0.05) 

α 
Sig 

 الرؤية البصرية
 2.73095 6.4839 31 ضابمة

 .324 غري دالة 67 .994
 1.96430 5.9211 38 جتريبية

الكشف ان 
 امل الماد

 1.51338 3.0968 31 ضابمة
 .388 غري دالة 67 0.869

 1.41723 2.7895 38 جتريبية
الوصول ال 
 استنتاجاد

 1.75487 3.2903 31 ضابمة
 .413 غري دالة 67 0.823

 1.44235 2.9737 38 جتريبية

ااماء تفسرياد 
 مقنعة

 2.11141 4.5161 31 ضابمة
 .073 غري دالة 67 1.819

 1.92313 3.6316 38 جتريبية

 اقاذ القرار
 1.43684 3.2581 31 ضابمة

 .213 غري دالة 67 1.257
 1.46777 2.8158 38 جتريبية

 االختبار ككل
 7.49021 20.6452 31 ضابمة

 .095 غري دالة 67 1.691
 4.77703 18.1316 38 جتريبية

س الجدددل  اليدداب  عدددال لجددلي فددر  ل  ياللددة احصددا ية بدديس متللددطى يرجددات يتضددح مدد
تممي  المجملعتيس التجريبية لالضاتطة فى التطبي  القبلى الختبار مهدارات التفكيدر التدأملى ممدا 

 . يؤكد تكافؤ المجملعتيس قبليًا فى ميتل  مهارات التفكير التأملى
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 الفتراضية:ا المتاحف بإستخدام المختارة الوحدة تدريس

تعدددد التطبيددد  القبلدددى ويلات البحدددث تدددع الدددتبداال المتحدددف االفتراضدددى لتددددريس اللحددددة 
و لتدع التطبيد  ياخدع معمدع ال دبكات ريبيدة تإلدتبداال المتحدف االفتراضدىالمبتارة للمجملعة التج
و لكدان الد مس الدمزال لتددريس كدع حاللت للصدمت لألنترندت لياتدا شدل تالمدرلة الم لي تأجه ة

 لو كما يلىتبمف الحصص التى تع تطبي  أيلات البحث فيها قبليًا لبعدياً  يرس
 ( 4دول )وووووووج

 يوضح الفرتة الزمنية الالزمة لتدريس كل درس
 الفرتاد الدراسية ادد احلصص ادد الدقائق الدروس

 فرتتا  دراسيتا  8 180 الدرس اأول
 فرتتا  دراسيتا  8 180 الدرس الثان 
 فرتتا  دراسيتا  8 180 لثالدرس الثا

 فرتتا  دراسيتا  8 180 الدرس الرابث
 8 32 720 اجملموع

لشدر  و لقد حرصت الباحثدة علدى تلزيدع كتيدا التلميد  علدى تمميد  المجملعدة التجريبيدة
لكيفيدددة تيدددجيع و التلميددد فكدددرة مبيدددطة للتمميددد  عدددس كيفيدددة ممارلدددة االن دددطة المتضدددمنة تكتيدددا 

 . اجاتاتهع
 : التأملى التفكير مهارات إلختبار البعدى التطبيق

تعد االنتهاء مس التددريس تالدتبداال المتحدف االفتراضدى للمجملعدة التجريبيدة لبالدتبداال  
الطريقدددة المتبعدددة للمجملعدددة الضددداتطة تدددع تطبيددد  اختبدددار مهدددارات التفكيدددر التدددأملى تعدددديًا علدددى 

بحدددثو مددس مدددد  تحقدد  فددرلب الو لللددت بهددددف التأكددد لعتى الدرالددة التجريبيدددة لالضدداتطةمجمدد
 للجاءت نتا   البحث كما يلى

 عرت النتائج المتعلقة االفرت ااول : -1

:" يوجد فرق دال إحصيائ ا  عنيد مسيتوى لالختبار صحة الفرب اول  لال   نص على أنه
بيي ن متوسييطى درجييا  ت م ييذ المجموعيية التجريب يية التييى درسييت ااسييتتدا   (α ≤ 0.05 د ليية
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ى ودرجييا  ت م ييذ المجموعيية الضييااطة فييى التطب ييق البعييدى  لتبييار مهييارا  المتحيية ا فترا يي
 لالجدل  اآلتى يلضح نتا   للت. ،صالح درجا  المجموعة التجريب ة "التفك ر التأملى ل

 (5جدول )
هاراد ف  امل"قيمة " د " لداللة الفروق بني متوسم  درجاد تالميذ اجملمواة الضابمة والتجريبية ف  التمبيق البعدى 

 ، وكذلك حجم التأثريوالدرجة الكلية لالختبار ككل، الفراية الت  يتضمنها اختبار مهاراد التفكري التأمل 

 العدد اجملمواة املهارة الرئيسية
املتوسط 
 احلساب 

االحنراف 
 املعيارى

قيمة 
 "د"

درجاد 
 احلرية

الداللة 
(0.05) 

αSig 
حجم 
 اأثر

 الرؤية البصرية
 2.96612 8.2581 31 ضابمة

 0.20 .000 دالة 67 4.152
 2.19983 10.8421 38 جتريبية

الكشف ان 
 امل الماد

 2.28177 3.1613 31 ضابمة
 0.24 .000 دالة 67 4.575

 2.10060 5.5789 38 جتريبية
الوصول ال 
 استنتاجاد

 1.94826 4.0645 31 ضابمة
 0.17 .000 دالة 67 3.706

 1.73840 5.7105 38 جتريبية
ااماء تفسرياد 

 مقنعة
 3.60346 5.4194 31 ضابمة

 0.11 .004 دالة 67 3.015
 1.95541 7.4737 38 جتريبية

 اقاذ القرار
 2.49946 4.2258 31 ضابمة

 0.11 .005 دالة 67 2.929
 1.61254 5.6842 38 جتريبية

 االختبار ككل
 11.40685 25.1290 31 ضابمة

 0.23 .000 دالة 67 4.504
 7.19950 35.2895 38 جتريبية

 يتضح من الجدول السابق صحة الفرت ااول    
 :النتائج المتعلقة االفرت الثانى عرت -2

لالختبددددددار صددددددحة الفددددددرب الثددددددانى للبحددددددث لالدددددد   يددددددنص علددددددى أندددددده  يلجددددددد فددددددر  يا  
عددددة التجريبيددددة ( بدددديس متللددددطى يرجددددات تمميدددد  المجمل α ≤ 0.05احصددددا يًا عنددددد ميددددتل   

الختبددددددددار التددددددددى يرلددددددددت تالددددددددتبداال المتحددددددددف االفتراضددددددددى فددددددددى التطبيقدددددددديس القبلددددددددى لالبعددددددددد  
 و  مهددددارات التفكيددددر التددددأملىو لكدددد لت الدرجددددة الكليددددة لمختبددددار ككددددع لصددددالح التطبيدددد  البعددددد 

 لالجدل  اآلتى يلضح نتا   للت.
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 (6جدول )
ميذ اجملمواة التجريبية ف  التمبيقني القبل  يوضح "قيمة " د " لداللة الفروق بني متوسم  درجاد تال

 . الختبار مهاراد التفكري التأمل  وداللتها اإلحصائيةوالبعدى 

 العدد اجملمواة املهارة الرئيسية
املتوسط 
 احلساب 

االحنراف 
 املعيارى

قيمة 
 "د"

درجاد 
 احلرية

الداللة 
(0.05) 

α Sig 
حجم 
 التأثري

 الرؤية البصرية
 1.96430 5.9211 38 قبل 

 0.76 .000 دالة 37 10.784
 2.19983 10.8421 38 بعدى

الكشف ان 
 امل الماد

 1.41723 2.7895 38 قبل 
 .000 دالة 37 6.804

 
 2.10060 5.5789 38 بعدى 0.56

الوصول ال 
 استنتاجاد

 1.44235 2.9737 38 قبل 
 0.72 .000 دالة 37 9.638

 1.73840 5.7105 38 بعدى
ااماء تفسرياد 

 مقنعة
 1.92313 3.6316 38 قبل 

 0.73 .000 دالة 37 10.061
 1.95541 7.4737 38 بعدى

 اقاذ القرار
 1.46777 2.8158 38 قبل 

 0.67 .000 دالة 37 8.658
 1.61254 5.6842 38 بعدى

 االختبار ككل
 4.77703 18.1316 38 قبل 

 0.89 .000 دالة 37 17.250
 7.19950 35.2895 38 بعدى

 . يتضح من الجدول السابق تحقق صحة الفرت الثانى
 ويمكن تفس ر تلك النتائج كااتي:    

 يمكددس أن يرجددع تصددفة  أن التميددر الحدداي  فددى المتميددر التدداتع لهددل مهددارات التفكيددر التددأملى
لالددد   يتددديح و تراضدددىألالدددية الدددى  بيعدددة المحتدددل  التعليمدددى المعدددد تالدددتبداال المتحدددف االف

لهد ا يتفد  مدع و الفرصة للتممي  ععما  التفكير لالتأمع فى معرلضات المتحف االفتراضى
عدددي مددس الدرالددات التددى أكدددت علددى يلر المتدداحف التاريبيددة االفتراضددية فددى تحيدديس نددلات  

ى الحلفياو  ليرالدة، ( Stinson , 2001) ستنسيون  يرالة التعلع المتعدية لد  التممي  مثع
 يرالةو (،( ULUSOY,2010أولوسوي يرالة ، و(Maryse,2007) يرالة، و(2007)

عبييد  ليرالددة(،  2015صييالح )  يرالددة، و(2014) المط ييرى  ليرالددة ،( 2013) ماييازى 
 (.  2017الس   )
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  لجلي تقنية عرب تطريقة فمفية االتعاي تجعع التممي  يتحكمدلا فدى محتليدات المتحدف قربدًا
مما يحق  متعة التعلع لديهع لاالبتعاي عس جل الملع لالجملي الد   يصداحا  لبعدًا ليتأمللها

 عاية حصص التاريخ تيبا ألللت اليري لالتلقيس.

  للقددد ألددهمت الكثيددر مددس الصددلر لاوفددمال اللفا قيددة لالنصددلل التاريبيددة المتضددمنة فددى المتحددف
ر فدى ألهدان التمميد  لالك دف االفتراضى تالفعع فى اللحدة الدرالية فى اعجاتة على كع مدا يددل 

 .ل   يحيب ببعإ اوحدا  التاريبيةعس الكثير مس المملب لعدال اعيضا  ا

 التددأملى مثددع  ألددهمت ملضددلعات اللحدددة تازييدداي تفكيددر التمميدد  لتنميددة كثيددر مددس مهددارات التفكيددر
    (ل القرارات مقنعةو اتباو اعطاء تفيير  الممحظة لالتأمعو لالتحليعو اللصل  الى التنتاجات

   كدددان ولددديلة كتيدددا التلميددد  يلرًا هامدددًا فدددى التركيددد  علدددى المعللمدددات المعرلضدددة تمحتليدددات
 .لى أهع النقات المتضمنة فى الدرسالمتحف للضعها فى ليا  يجعع التممي  يقفلن ع

  لداعد المتحدف االفتراضددى علدى ايجداي حالددة مدس االفددارة ال هنيدة لتفكيدر التمميدد  لبلد  أفكددار
 أتدددا  المتحدددف االفتراضدددى الفرصدددة للتمميددد  للدددتحكع فدددىو حدددل  مدددا ُيعدددرب أمدددامهع جديددددة

 .التممي  ي عرلن تالثقة تأنفيهع و مما جععالمعرلضات كع حيا لرعته ال اتية
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 :العرب ة المراجع أو  :

 راتده لمهدا بيعتدهل  تعريفده – تربلا  منظلر مس التفكير   .( 2005   ع ي  مجدا ابراهيعو 
 .القاهرة لالطباعةو لالتلزيع للن ر الكتا عالع و لأنما ه

  القاهرة. الكتاو عالع تاوكت افو التعلع التراتيجيات خم  مس التفكير .(2007 ددددددددددد  

 القاهرة الكتاو عالع و1ت اعفتراضيةو التعليمية . المتاحف(2009 و يينا الماعيع. 
 للطباعددددة قبدددداء يار القدددداهرةو التفكيددددرو أجددددع مددددس تعلدددديع .(1998  يللددددف صددددفاء اوعيددددرو 

 .لالن رلالتلزيع
 التدددداريخو تدددددريس ل ددددر   مندددداه  أحددددد  التدددداريخو تدددددريس .(2014  محمددددد عددددا ف بدددددل و 

 الحديث. الكتات يارو القاهرة
 فددى االلكترلنيددة المتدداحف علددى قددا ع برنددام  فاعليددةل (2012  التدداتعى حيددس أحمددد جمعددهو 

 االل  الصددف تمميدد  لددد  االجتماعيددة الدرالددات مدداية فددى لالتحصدديع االفددر   الددلعى تنميددة
 . المنصلرة جامعة التربيةو كلية ماجيتيرو رلالة االعداي و

 التدأملي التفكيدر تنميدة فدي اليدابرة اولديلة أفدر .(2011  حالدس حيدس بنت حصة الحارفيو 
 مكددةو مدينددة فددي المتللددب اول  الصددف  البددات لددد  العلددلال مقددرر فددي الدرالددي لالتحصدديع

 .اليعليية العربية القر و المملكة أال جامعة التربيةو كلية
 المتناقضدددات الدددتراتيجيتى الدددتبداال فاعليدددة .(2010  محمدددد مددددكلر صدددم   لعدددت حيدددسو 

 لددد  التددأملى التفكيددر مهددارات تنميددة فددى اوجتماعيددة الدرالددات تدددريس فددى المضدداية لاومثلددة
 .170- 147 ل ل و30ع االجتماعيةو الدرالات مجلة واوعدايية المرحلة تممي 

   ليتددده علدددى (. نمدددلل  مقتدددر  لمتحدددف الكترلندددى عبدددر االنترندددت لفاع2007الحلفدددال و لليدددد
كليدددة التربيددة النلعيدددةو جامعدددة عددديس  و ددمت تكنلللجيدددا التعلددديعو رلدددالة يكتددلرام  يدددر من دددلرة

 .القاهرة وشمس
  ية المتحف االفتراضى فى تنمية تعإ مهارات (. فاعل2012رجاو شيماء لفي  محمد فؤاي

و رلدددالة ماجيدددتير  يدددر من دددلرةو كليدددة   لدددد   دددمت كليدددة التربيدددة النلعيدددةاعيراب البصدددر 
 . التربيةو جامعة  نطا
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 علددى المتعدددية الللددات لبعددإ المتدداحف الددتبداال . أفددر(1999. حيددس احمددد محمددد لددرا و 
 ماجيددتيرو رلددالة الثددانل و االل  الصددف ت ددم لددد  التدداريخ مدداية فددى الناقددد التفكيددر تنميددة
 .القاهرة جامعة التربليةو لالبحل  الدرالات معهد

 تدددددريس فددددى الجمددددالى المدددددخع الددددتبداال فاعليددددة .(2012  أحمددددد الحميددددد عبددددد أحمددددد لدددديدو 
 مجلدة اوعداييةو المرحلة تممي  لد  التأملى التفكير مهارات تنمية فى االجتماعية الدرالات
 يييددمبرو و47شددمسوع عدديس جامعددة التربيددةو كليددة اوجتماعيددةو للدرالددات بليددةالتر  الجمعيددة

 .155-121ل ل
   و يار الفكدددر العربدددىو ل علدددع الدددنفس االحصدددا ى لالقيددداس الب دددر  (1979اليددديدو فدددؤاي البهدددى

 . القاهرة

 لاعفتراضدية اللاقعيدة التاريبيدة المتداحف الدتبداال أفدر .(2015  محمدد زكريدا جمعةو صالح 
 تمميدد  لدددا اليددياحي لالددلعي التاريبيددة المفدداهيع تنميددة علددي القددديع مصددر تدداريخ ستدددري فددي

 . يمنهلر جامعة التربيةو كلية من لرةو  ير ماجيتير رلالة اععداياو اول  الصف
 التعلدديع منظلمددة فددى االفتراضدديةو التعليميددة المؤليددات .(2005  جددليت مصددطفى صددالحو 

 .القاهرة الكتاو عالع و1ت يدوالحم عبد محمد تحرير ال بكاتو عبر

  فعاليددددة اون ددددطة المتحفيددددة فددددى الدرالددددات اعجتماعيددددة لتنميددددة 2007مددددرلة  و الصددددعيد .)
رلالة ماجيدتير  يدر د  تممي  الصف اول  اععداي   المفاهيع التاريبية لاللعى اوفر  ل

 . و القاهرة لرة( كلية التربية جامعة حللانمن
 االفتراضدية المتداحف الدتبداال .(2017  اليدمال عبدد شدلقى دمحمد نجدد  اليمالو نهى عبد 

 رلدددالة االعداييدددةو المرحلدددة تمميددد  لدددد  التددداريبى التبيدددع مهدددارة لتنميدددة التددداريخ تددددريس فدددى
 المنلفية. جامعة التربيةو كلية من لرةو  ير ماجيتر

 فدى لعالمل  للتدريس ريجليل  نملل  التبداال أفر .(2007.  لعيد محمد عا ف هللاو عبد 
 االل  الصدددف  ددمت لدددد  التددأملى التفكيددر مهدددارات لتنميددة التحصدديع علدددى التدداريخ تدددريس
 ابريددع و11عو االجتماعيددة للدرالددات التربليددة الجمعيددة مجلددة اليددليسو قندداة جامعددة الثددانل و
 شمس. عيس جامعة القاهرةو و2007
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 .لعلي الملت جامعةو 39عو التربلية الدرالات

 علددددى القددددراءة تدددددريس فددددى اويلار لعددددا  ريقددددة الددددتبداال أفددددر .(2009 جيهددددان  العمددددالاو 
 و(من ددلرة  يددر  ماجيددتير رلددالة اولالدديو الثالددث الصددف  لبددة لددد  التددأملي تنميددةالتفكير

   ة. اعلمميةو كليةالتربيةوالجامعة

 اليدددت لالقبعدددات الددد هني العصدددف  را ددد  الدددتبداال أفدددر .(2006  حمددددان مييدددر عدددلياتو 
 مبحدددث فدددي العاشدددر الصدددف  لبدددة لدددد  التدددأملي لالتفكيدددر التحصددديع فدددي المفعلدددة لالمحاضدددرة

 .اورين اليرملبو جامعة التربيةو كلية  يرمن لرةو يكتلرام  رلالة اورينو في الل نية التربية
 الليدددا عبدددر المعرفيدددة الدددرحمت الالدددتبدا فاعليدددة مدددد  .(2011 عمدددر يللدددف زيدددايو الفدددار 

 ( Web Quests ) لددد  لالتحصدديع التددأملي التفكيددر ميددتل   علددى الجمرافيددا تدددريس فددي 
 اولاليو رلالة ماجيتير  الثامس الصف تممي 

 فاعليددة برنددام  مقتددر  عددس اومدداكس التاريبيددة فددى 2007  . أميددر ابددراهيع أحمدددو القرشددى .)
مجلددة الجمعيددة التربليددة للدرالددات و ميدد  المرحلددة االعداييددةتنميددة تعددإ المفدداهيع اوفريددة لتم

 . جامعة عيس شمسو القاهرةو كلية التربيةو أبريعو 11عو االجتماعية
 تنميدددة فدددي المت دددابهات الدددتراتيجية الدددتبداال أفدددر .( 2010   جميدددع الع يددد  القطرالاوعبدددد 

 اولاليورلدالة الثامس الصف  مت لد  العللال في التأملي التفكير لمهارات العلع عمليات
 .اعلمميةو  ة الجامعة من لرةو  ير ماجيتير
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 لقصددلر العامددة الهييددة اوفتراضدديةو لالمتدداحف المتحفيددة العللمددة .(2007  ييددر  و القليضددى 
 .1تو القاهرةو الثقافة

 لتنميدة التدأملي التفكيدر علدى قدا ع مقتدر  برندام  فاعلية .(2012  علي محملي  ايةو كرلان 
و من دددلرة  يدددر ماجيدددتير رلدددالةو تمددد ة اولالدددي التالدددع الصدددف  لبدددة لدددد  ععدددراتا مهدددارة
 .  ة اوزهرو جامعة

 علدي تدالقران العلمدي اععجداز ضدلء فدي مقتدر  تقندي برنام  أفر  .( 2005   عماي ك كلو 
 ماجيددتير رلددالة و  تمدد ة اولالددي التالددع الصددف  لبددة لددد  العلددلال فددي التفكيرالتددأملي تنميددة
 .اعلمميةو  ةو فليطيس الجامعة ةومن لر   ير

 التفالضدى المددخع الدتبداال علدى قا ع مقتر  برنام  .(2014  الحيينى أحمد فاي ةو مجاهد 
 الطالبدددات لدددد  التيدددامح لقددديع الحدددلار لمهدددارات التدددأملى التفكيدددر لتنميدددة التددداريخ تددددريس فدددى

 .101-39ل لو مارسو 2  و47عو العرت التربلييس راتطةو البنات تكلية المعلمات
   تطددددلير متحددددف افتراضددددى ل فددددار تالمملكددددة 2014جدددداي  مددددرزل  يخيددددع هللا  و المطيددددر .)

العربيددة اليددعليية لقيدداس فاعليتدده فددى تنميددة المفدداهيع التاريبيددة لددد   ددمت المرحلددة الثانليددة 
 . جامعة حللانو كلية التربيةو رلالة ماجيتير  ير من لرةو لإتجاهاتهع نحلم

   المفدددداهيع تعددددإ لتنميددددة افتراضددددي متحددددف فاعليددددة .(2013  أحمددددد لددددعدا منددددا و ممدددداز 
 .مارس الكليتو االلكترلنيو للتعلع الثاني اعقليمي المؤتمر الرلضةو تطفع الرياضية
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ABSTRACT 

The present study aimed at investigating the effect of using Virtual 

museums in teaching history on developing the reflective thinking 

among the first preparatory grade pupils. One study tool was used and 

developed test of reflective thinking skills, which was developed by the 

present study researcher. The study sample consisted of 69 pupils in the 

first-grade in first preparatory stage schools in Kalubeiah Governorate. 

The sample was divided into control group (n=31) and experimental 

group (n=38). The study tool was administered before and after the 

experimentation using the virtual museum. The present study findings 

the effect of using virtual museum on developing the reflective thinking 

skills in history among the first preparatory grade pupils. 
 


