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إـعداد
الباحثة بقسم املناهج وطرق التدريس" تاريخ" -كلية الرتبية -جامعة بنها

إـشراف
استاذ املناهج وطرق التدريس
كلية الرتبية ،جامعة بنها

مدرس املناهج وطرق التدريس
كلية الرتبية ،جامعة بنها

يهدف البحث الحالي التعرف على فاعلية المتاحف االفتراضية فى تدريس التاريخ لتنمية
مهارات التفكير التأملى لدد تمميد الصدف اول اععددا و للتحقيد للدت تدع اعدداي يليدع المعلدع
لكتيددا التلمي د فددى اللحدددة الراتعددة مددس كتددات الد ارلددات االحتماعيددة للصددف اول االعددداي لتددع
اعداي أيلات الدرالة المتمثلة في اختبار مهارات التفكير التأملىو لقد تع تطبيقه قبلياً لبعدياً على

مجملعة الدرالة.

لقد اشتملت مجملعدة الد ارلدة  )69مدس تمميد الصدف اول اععدداي  .لتدع تقيديمها
الى مجملعتيس احداهمها المجملعة التجريبية لالتي تكلنت مس  )38تلمي ا مس مدرلة كفر على
شددرف الددديس االعداييددة الم ددتركة لالتددى يرلددت اللحدددة المبتددارة تالددتبداال المتحددف االفت ارضددىو
لالمجملعة الضاتطة لالتى تكلنت مس  )31تلمي ا مس مدرلة كفر منصلر اععدايية الم تركة
لالتي يرلت نفس اللحدة المبتارة تالتبداال الطريقة المتبعة في المدارس.
وقد توصلت نتائج البحث الحالى إلى:
لجدلي فدر يا احصددا يا عندد ميددتل

 )0.05بديس متللدطي يرجددات تمميد المجملعددة

التجريبي ددة ليرج ددات تمميد د المجملع ددة الض دداتطة ف ددي التطبيدد البع دددا الختب ددار مه ددارات التفكي ددر
التأملى ككع لالمهارات الفرعية المكلنة له لصالح تممي المجملعة التجريبية.
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ان اكيات التممي المهارات التى تياعدهع فى حياتهع اليلمية ييتدعى اعاية النظر فى
الطر لاولاليا المتبعة فى التدريس لزياية االهتماال تمهارات التفكير المبتلفة بدال مس التركيد

على الحفظ لالتلقيس تقصد تنمية لخل اوبداع عند التمميد لاالنتقدا مدس فقافدة تلقدى المعللمدات

الى فقافة بناء المعللمات لمعالجتها.

لفي ضلء للت فإنه البد لأن نعلع التممي كيف يفكرلن ليتعلمدلا كيفيدة الدتبداال مدا لدديهع

مددس معرفددة فددى حددع م ددكمت لملاقددف جديدددة تعترضددهع للملاجهددة التحددديات التددي تفرضددها

تكنلللجيدا المعللمدات فدي شدتى منداحي الحيداة لهد ا يتطلدا تنميدة مهدارات التفكيدر تأنلاعده المتعددية

لد التممي لخاصة التفكير التأملي.

ليعددد التفكيددر التددأملى عمليددة عقليددةو تجعددع الفددري أمدداال ملقددف ينظددر اليدده ليتبيلدده ليحللدده

ليدربب بدديس عناصدرم ليفهمدده ليصددع الددى نتا جدده عددس ريد اتبدداع م ارحددع التفكيددر التددأملىو لالتددى
تتمثع فى تحليع الحدد

المتنداقإ الدى عناصدرمو لك دف الممدلب بديس هد م العناصدر لللصدل

فى النهاية الى فرب أل حع ُيكيا المتأمع خبدرة فابتدةو تمكنده مدس ملاصدلة الدتعلع تصدلرة أكثدر
)1
ايجابية فى ه م الملاقف (.حسن)158 ،2010 ،
فقددد حدددي (س ي د )127 ،2012 ،تعددإ مهددارات التفكيددر التددأملى التددى يجددا تنميتهددا

لتممي المرحلدة اععداييدة تالدتبداال المددخع الجمدالى المتمثلدة فدى لالممحظدة لالتأمدعو التحليدعو

اللصل الى التنتاجاتو النقدو اتبال الق ارر).

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

 يجعددع الملقددف التعليمددى ملقفداً مثمد اًر وندده ييدداعد التمميد علددى أن يكددلن لددديهع عقددل أكثددر
تدبر لتفك اًرو كما ُيكيا المتعلع مهارات تياعدم على التعلع الدا ع الميتمر عبر الحياة.
ًا
 تاعضددافة الددى أندده يجعددع اوف دراي أكثددر قدددرة علددى تلجيدده حيدداتهع ليكيددبهع فقددة تأنفيددهع ممددا
يؤي الى التفكير الجيد.

لمددس مظدداهر اوهتمدداال تدالتفكير التددأملى لجددلي العديددد مددس الد ارلددات التددى اهتمددت بتنميتدده

للل ددت م ددس خ ددم ت دددريس الد ارل ددات االجتماعي ددة لالت دداريخ لالجمرافي ددا تال ددتبداال م ددداخع لنم ددال

لالتراتيجيات لبدرام فدى كافدة م ارحدع التعلديعو لمدس هد م الد ارلدات :دراسية ليى )(Lee, 2005و
 )1يتبع البحث الحالي ريقة ( American Psychological Association ) APAفي تلفي المراجع .
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لي ارلددة حسيين ()2010و لي ارلددة س ي د () 2012و لي ارلددة ع ي

() 2012و لي ارلددة عبييد

( ،)2007لي ارلدة مجاهد (  ،)2014لي ارلدة (الفيار)2011،و لقدد اتفقدت هد ة الد ارلدات علدى
أنه يمكس تنميدة مهدارات التفكيدر التدأملىو اال أنندا نمحدظ أن هنداب تبدايس فدى اراء البداحثيس حدل
مهارات التفكير التأملى حيا المرب مس الدرالة لالمرحلة التعليمية التى تطب بها.

لممدا تقددال أصددبح مدس ضدرلر اعهتمدداال بتنميدة مهددارات التفكيدر التدأملى لد ا يجدا علينددا

أن نجعع للتفكير التأملى مكاناً محلرياً فى المناه له ا ما أكد عليه (إبراه م ،)2005 ،خاصة
ماية التاريخ لطبيعتها التى تتيع تالنظرية لبالتالى يصعا علدى التمميد تصدلر تعدإ اوحددا

للبعددديس ال مددانى لالمكددانى ف ل د ا فددإن ي ارلددة المددتعلع للتدداريخ فددى أماكنددة الحقيقيددة تمثاتددة ميددرحة

لألحدددا

التاريبيددة علددى الطبيعددةو ف يددارة المددتعلع لألمدداكس التاريبيددة  -ل دلاء علددى الطبيعددة أل

م اهدتها تالللا ب التفاعلية عبر شبكة المعللمات الدللية – تجعله كأنه يتجل ياخع صدفحات

التاريخ لبالتالى يتحرر التممي مس قيلي قاعات الدرالة لمس الطر التى تعتمد على التلقيس مما
يحددل الحقددا

لالمفدداهيع التاريبيددة لاوفريددة المجددرية التددى يصددعا فهمهددا الددى حقددا

ململل ددة لمر ي ددةو لتي دداعدم عل ددى التفكي ددر المتأم ددع المت دددبر ف ددى اوح دددا
)120 ،2007

لمفدداهيع

التاريبي ددة (.القرشيييى،

لقدد أكددت تعدإ الد ارلدات لالبحدل التربليدة علدى أهميدة المتداحف فدى تددريس التداريخو

لمنهددا ي ارلددة عليييى () 1992و لي ارلددة سييي ار ( ،)1999لي ارلددة القرشيييى ()2007و لي ارلددة

الصع دى (.)2007

اال أن االعتماي على التبداال المتاحف التقليدية فى تدريس التاريخ تعترضها الكثير مدس

العقبددات منهددا يددات عنصددر التفاعددع فددى المتحددف لنتيجددة لد لت لحتددى التصددبح المتدداحف مجددري

مبد ددازن ل فد ددارو تاعضد ددافة لد دددخل الميد ددتحدفات التكنلللجيد ددة مجد ددا الد ددتعلعو ظهد ددرت المتد دداحف
االلكترلنيددة فددى تدددريس التدداريخ كمحاللددة لحددع تلددت الم ددكمت التددى تعتددرب الددتبداال المتدداحف

التقليديددة فددى تدددريس التدداريخ لالتددى أفبددت أن لهددا يل اًر كبي د اًر فددى تنميددة الددلعى العلمددى لالتدداريبى
لاوفر لد التممي ( .جمعه)30 ،2012 ،

فددع ظهددرت المتدداحف االفت ارضددية  )virtual museumلالتددى ظهددرت ضددمس العديددد مددس

اونم ددات التكنلللجي ددة المي ددتحدفة الت ددى تتص ددف تاالفت ارض ددية لتد دلاز اونم ددات التقليدي ددة (رجيييي ،

.) 44 ،2012
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ليددر كدمً كرييددتا ) )ChristaL,2001 , 289وإسييماع ( )123 ،2009وعبييد

الوهاب ( )239 ،2015أن المتاحف االفتراضية تتمي عس يرها مس أنلاع المتاحف تاآلتىل

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

منها أصمً لهى ب لت تضمس تعديية المصاير

 لجددلي الملضددلعات فددي أشددكا فمفيددة اوتعدداي ممددا يعمددع علددى زيدداية يافعيددة الطددمتو فضدمً
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

لإج ارء مقارنات بينها.

 تلفر محتليات ابداعية مس شأنها أن تيهع فى افراء الحصص المدرلية ت كع مفيد.
تعليمدا تفاعليداًو لخبدرات تعليميدة متميد ة تيدمح
 تعمع على تحييس جلية التعليع لالدتعلع ونهدا تتديح ً
تالتك اف المعرلضات المتحفية تفصيمً تالتبداال الللا ع المتعدية التى تحيس خبرة المتعلع.

وميين مهيياهر ااهتمييا ااسييتتدا المتيياحة ا فت ار ي ة فددى التدددريس لجددلي العدي دد مددس

الدرالات التدى أشدارت الدى فاعليدة لأهميدة الدتبداال المتداحف اعفت ارضدية فدى تعلدع التداريخ مثدع ل

ي ارل ددة اينجل ددري () englert ,2011و لي ارل ددة ألليي ددل )  ،) ULUSOY,2011لي ارل ددة
المط ييرى ( ،)2014لي ارلددة صييالح (  ،) 2015وي ارلددة عبييد الس ي

(  ،)2017لقددد أكدددت

هد د ة الد ارل ددات عل ددى فاعلي ددة المتح ددف االفت ارض ددى ف ددى ت دددريس الت دداريخو لم ددس ف ددع نب ددع اعحي دداس
تم كلة البحث الحالي.

تمثلدت م ددكلة البحددث فددى تدددنى مهددارات التفكيدر التددأملى لددد تمميد الصددف اععددداي .

وللتصدي لهذه المشكلة حاولت الدراسة الحال ة اإلجااة عن السؤال الرئ س اآلتي:

مددا فاعليددة المتدداحف االفت ارضددية فددى تدددريس التدداريخ لتنميددة مهددارات التفكيددر التددأملى لددد
تممي الصف اول اععداي ؟
 -1يهدددف البحددث الحددالى الددى بيددان فاعليددة الددتبداال المتدداحف االفت ارضددية فددى تدددريس التدداريخ
على تنمية تعإ مهارات التفكير التأملى لد عينة مس تممي الصف اول اععداي .
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 -2أن االهتم دداال تال ددتبداال المت دداحف االفت ارض ددة ف ددى ت دددريس لح دددة ي ارل ددية م ددس م ددنه الت دداريخ
تالصددف اول اعع ددداي لددلف يلض ددح للمهتمدديس لالمعلم دديس لالميدديلليس ع ددس تعلدديع لتعل ددع

الت دداريخ م ددد ص ددمحية لفاعلي ددة ال ددتبداال المت دداحف االفت ارض ددية ف ددى تنمي ددة تع ددإ مه ددارات
التفكير التأملى.

 -3أندده ُيقدددال لمعلمددي التدداريخ نمددال اج ار يددة لكيفيددة الددتبداال المتدداحف االفت ارضددية فددى تدددريس
التاريخ مما يعينهع على تنفي ها ياخع الفصع مع تممي هع.
 -4تقلال الدرالة الحالية بتقديع اختبار لمهارات التفكير التأملى لتمميد الصدف اول اوعدداي

يمكس التبداال ريقة االليلة فيه فى صفلف يرالية أخر و كما تقدال يليمً للمعلع للحدة فى
تدريس الدرالات االجتماعية تالتبداال المتاحف االفتراضية.
تقتصر هذة الدراسة على:

 -1مجملعة مدس تمميد الصدف االل اوعدداي تمدرلدتيس تدأيارة كفدر شدكر التعليميدة تمحافظدة
القليلبية.

 -2اللحدددة الراتعددة مددس مددنه التدداريخ تكتددات الد ارلددات اعجتماعيددة المقددرر علددى تممي د الصددف
اول اوعداي

بعة  ) 2017 / 2016الفصع الدرالى اول .

 -3تعإ مهارات التفكير التأملى لهى ل الرعية البصرية  -مهدارة الك دف عدس الممالطدات فدى
فه ددع اوح دددا

التاريبي ددة – اللص ددل ال ددى ال ددتنتاجات ح ددل اوح دددا

تفييرات مقنعة لمحدا

التاريبية – اتبال القرار ت أن اوحدا

احملووور اأول :املتوواحف االفرتاضووية فوو توودريس التوواريخ "

التاريبي ددة – اعط دداء

التاريبية)

Virtual Museum In

"Teaching History
أوالً :المتاحف االفتراضية واستخدامها فى تدريس التاريخ
تإعتبددار المتدداحف أحددد عناصددر المنظلمددة التعليميددة فقددد كددان ل امداً عليهددا أن تبحددث عددس

للددا ع حديثددة علددتكما يلرهددا التعليميددى فددى ظددع المتمي درات لالتطددلرات التكنلللجيددة الحديثددةو

للكدى تتجنددا البقدداء فددى لضددعها القددديع العتيد و لعليدده فقددد لدداعدت الللددا ع اولكترلنيددة الحديثددة
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لتكنلللجيا الحالا اآللى لتقنيات الللا ب المتعدية المتاحف على ح ل هد ا اوتجداةو لللدت تمدا

لفرتدده لهددا مددس امكانيددات لقدددرات ممي د ة ألددهمت فددى تعددديع أيلارهدداو لفددتح افددا جديدددة لتفاعددع
الطمت مع معرلضاتها.

ويتف د د ك د دمً مد ددس صييييالح ( )367 ،2005لإبييييراه م(  )197 ،2007علد ددى أن المتحد ددف

االفت ارضددى عبددارة عددس ملقددع علددي شددبكة االنترنددت يمثددع كيان داً افت ارضددياً لعددرب عدددي مددس المقتنيددات

المتحفي ددة المتلاج دددة ف ددي ع دددي م ددس المت دداحف أل اوم دداكس المبتلف ددة ض ددمس ملق ددع لاح ددد عل ددي ال ددبكة
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
فترة زمنية معينةو يتضدمس العديدد مدس الصدلر رقميدةو لملفدات الصدلت لالنصدلل التاريبيدة
لاوفرية لمقا ع الفيديل لالقطات البانلراميدة التدى تعدرب تالدتبداال تكنلللجيدا فمفيدة اوتعداي

لكى تحاكى مقتنيات المتحف اللاقعى.

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

أهمية استخدام المتاحف األفتراضية فى تدريس التاريخ :
للعع ماية التاريخ تُعد مس أكثر الملاي الدرالية التى يمكس أن تيتفيد مدس فكدرة المتداحف
اوفتراضية لللت بتلفير بيية الكترلنية افتراضية تقدال معللمات لمعارف عس فترة تاريبيدة معيندة

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

معرفية لمهارية للجدانية( .بدوى)257 ،2014 ،

لمس مظاهر اوهتماال تالتبداال المتاحف االفتراضية فى تددريس التداريخ قيداال العديدد مدس

الد ارلددات التددى تناللته ددا مثددع ل ي ارلددة لتني ددلن ( )Stinson , 2001و لي ارلددة كلبيمن ددد

(2005

)Copeland,و لي ارل د د د د ددة م د د د د دداريس (2007

أللللد ددلا  ،)ULUSOY,2010لي ارلد ددة اينجليد ددري),2011

()2014و لي ارلددة صييالح (  ،) 2015وي ارلددة عبييد الس ي

الدرالات على فاعلية المتاحف االفتراضية فى تدريس التاريخ.
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احملور الثان  :التفكري التأمل ومهاراته

يتف د د ك د ددع إبيييييراه م(  )446 ،2005وعيييييودا "م سييييير"( )16 ،2006م د ددع إبيييييراه م

( )447 ،2007لكييييييييروان (  )21 ،2012علد د د ددى أن التفكي د د د در التد د د ددأملي ييد د د ددتل ال أن يتأمد د د ددع
التلميد د د الملق د ددف الد د د ا أمام د ددهو ليحلل د دده ال د ددى عناصد د درم ليرل د ددع البط د ددب المزم د ددة لفهم د ددهو حت د ددى
يصد ددع الد ددى النتد ددا

المطللبد ددة فد ددي ه د د ا الملقد ددفو فد ددع يقد ددلال بتصد ددميع ه د د م النتد ددا

البطب التي لضعت مس أجله.

بينم د د ددا يتفد د د د العمييييييياوي ( )2009،8لالقطيييييييراوي (  )2010،10لعييييييي

فد ددي ضد ددلء
(،2012

)102علددى أن التفكيددر التددأملى يعتبددر ن ددات عقلددي ييددتبدال فيدده الرم د لاعحدددا و لتحديددد نقددات
الض ددعف لالق ددلةو ليق ددلال علد دى التأم ددع م ددس خ ددم الرعي ددة البصد دريةو لالك ددف ع ددس الممالط دداتو
لاللصل الى التنتاجاتو لاعطاء تفييرات مقنعةو للضع حلل مقترحة حتى يصع الى نتا .

ي تضح من التعريفا السااقه للتفك ر التأملي أنها تتفق ف ما يلى:

 -1التفكير التأملي التقصاء لهني ن ب لاعي لمتأن للفري حل معتقداته لخبراته لمعتقداته
المفاهمي دة لاعج ار ي دةو ليتضددمس تأمددع الفددري للملقددف ال د ا أمامدده لتحليلدده الددى عناص درم
لرلع البطب لللصل الى نتا

لمس فع تقييع النتا .

 -2يتضدمس التفكيدر التدأملي ألدس التفكيدر كلهدا لالتبصدارو لتددبر للملقدفو لتلليدد لألفكدار
ل ا مس الضرلر تحليع الظلاهر الى عناصرها المبتلفة.

 -3االهتماال بتحليع العناصر لالظلاهرو ليرالة جميع الحلل الممكنة لتقليمهاو لالتأكد مس
ص دددقهاو لرل ددع البط ددب المزم ددة لفه ددع الملق ددف لح ددع المتناقض ددات لالممالط دداتو لاتب ددال

القد د اررات المنال ددبة ف ددي ض ددلء الملق ددف بن دداءعلى ي ارل ددة لاقعيد دةو لمنهجيد دةو لفه ددع لي اريد دة
لتبصر لألملر في الملقف التعليمي.
للقد ددد صد ددنف (عب ييييد وعفانييييه)52 ،2003 ،و ل(كشييييكو)8 ،2005 ،ول (العميييياوي،

)70 ،2009و ل(القطييييييراوي،) 52 ،2010 ،ل (الحييييييار ى )44 ،2011 ،مهد د ددارات التفكيد د ددر
التأملى الى عدي مس المهارات الر ييية لالتى يندر تحتها عدي مس المهارات الفرعيةو لللت على

النحدل التدالي :الرؤيية البصييرية ( التأمي والم حهية )و الكشيية عيين الماالطيا و الوصييول إلييى

استنتاجا و إعطاء تفس ار مقنعةو و ع حلول مقترحة.
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ومييييين لييييي ل العيييييرت السيييييابق لمهيييييا ار التفك ييييير التيييييأملى حيييييدد البحيييييث الحيييييالى

المها ار التال ةل

 -1مهوووووووارة الوورؤيوووة البصووووريووووة:

لتعنى قدرة التلمي على عرب جلانا الملضلع لالتعدرف علدى حقيقدة الحدد

لأتعايم للصف الحد

التداريبى

التاريبى تأشكا هندلية لرللمات تبطيطية مبيطةو لعدرب مددللالت

اوشددكا لرلددلماتها تاريبيداًو لتحديددد العمقددة بدديس أجد اء اوشددكا التاريبيددة لالتلضدديحية للحددد

تحيث يمكس اكت اف العمقات الملجلية فى الملضلعات التاريبية تصرياً ملضدحاً للدت بدبعإ

الرلددلماتو كمددا يددتع تلظيددف الرلددلمات عظهددار مكلنددات الحددد
يمكس تحديد خب لير االحدا

التدداريبىو تاعضددافة الددى أندده

التاريبية مس خم الصلر لالب ار ب التاريبية.

 -2مهوووارة الكشوووف اووون امل المووواد فو و فهوووم اأحووودا التار

يوووة Misconceptions

:Identify

لتعنى قدرة التلميد علدى تحديدد الفجدلات فدي الملضدلعو لللدت مدس خدم عدرب جلاندا

الممددلب فددى الددنص التدداريبىو لتحديددد التصددلرات البا يددة حددل االحدددا
العمقات ير المتراتطة فى اوحددا

التاريبيددةو لتحديددد

التاريبيدةو لإيراب الممالطدات التاريبيدة لاوفكدار المملل دة

مس خم النص التاريبىو لالتحق مس صد لصحة المعللمات التاريبية لتمحيصها حتى يتع
التلصددع الددى االفكددار التاريبيددة الصددحيحة مددس خددم الددنص التدداريبى لالتحق د منهددا مددس خددم
تصحيح المعللمات المملل ة.

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

لتعنى قدرة التلمي على التلصع الى التنتاجات صحيحه منطقية معينة مس خم رعية

مضددملن الملضددلع لتقددديع يال ددع علددى صددحة اعلددتنتا لتننظدديع اوفكددار التاريبيددة فددى محددالر
عديدة لصلالً اللدتنتاجات صدحيحةول تلظيدف الببدرات اليداتقة للتلصدع الدى الدتنتاجاتو لللدت

مددس خددم الددتمعس فددى كددع مددا يعددرب مددس مت ددابهات فددى االحدددا

التاريبيددة لالددتنتا الدددرلس

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

لتعنى قياال التلمي تاختبار الدعال لالحجد تمدرب تحديدد الصدالح منهدا ل يدر الصدالح

منهاو أل اللصل فى النهاية الدى اصددار قد اررات معقللدة مبنيدة علدى التأمدع تتعلد تمدا يجدا أن
نعتقدم أل نفعلهو فه ة المهدارة تيدتدعى تقدديع معللمدات تيداعد علدى اكت داف الحقدا

التاريبيدةو

لتحديددد اوفكددار التاريبيددة المتضددمنة فددى المصدددر التدداريبىو لتفيددير الملاقددف لاآلراء لاوحدددا
التاريبي ددةو لالد دربب ب دديس االح دددا
منطقية للحد

التاريبى.

التاريبي ددة لالتلص ددع ال ددى ال ددتنتاجات حلله دداو لتق ددديع تفي دديرات

-5مهووووووارة اقوووووواذ القوووووورار " وضووووووث حلووووووول مقرتحووووووة" بشووووووأ اأحوووووودا التار يووووووة
:Identify the causes of particular decision
لتعنى تحديد التلمي اولبات الحقيقية التبال قرار معيس يتعل تحد

معطيات معينةو لتقلال تلت البطلات على تصلرات لهنية متلقعة للحد

تاريبى بناء على

التاريبىو فهدل ينداق

اوفكد ددار المطرلحد دده تد ددالنص التد دداريبى ليطد ددر أفكد ددار جديد دددة حد ددل فهد ددع اوحد دددا

التاريبيددةو كمددا أندده يقددلال تددالتنبؤ تالنتددا
معنى لتفيير النص أل الحد

المترتبددة علددى اوحدددا

لالمصد دداير

التاريبيددةو ليقتددر أفكددار لات

التاريبىو كما انه يفند المعللمات المتاحة لينتقدى منهدا ليعالجهدا

لللصل الى عدي مس الحلل المقترحةو ليمكس يبد رأيه فى قضية تاريبية معينة.

ليؤكددد علددى أهميددة الددتبداال الطددر لااللدداليا لالمددداخع المبتلفددة فددى تدددريس التدداريخ لتنميددة

مهارات التفكيدر التدأملى العديدد مدس الد ارلدات لالبحدل التدى تناللتده كأحدد أهدداف تددريس التداريخ مثدع

ي ارلد ددة عبيييييد ( )2007و لي ارل د ددة حسييييين ()2010و لي ارل د ددة الفيييييار ( ،)2011لي ارل د ددة سييييي د
( ،)2012ويرالة ع ( ،) 2012ويرالة ماازى ( ،)2013ويرالة مجاهد (.)2014
ل

 -1يلجد فر يا احصا ياً عند ميدتل ياللدة  )α ≤ 0.05بديس متللدطى يرجدات تمميد المجملعدة
التجريبيددة التددى يرلددت تالددتبداال المتحددف االفت ارضددى ليرجددات تممي د المجملعددة الض داتطة فددى

التطبي البعد الختبار مهارات التفكير التأملى لصالح يرجات المجملعة التجريبية.
 -2يلجد فدر يا احصدا ياً عندد ميدتل

 )α ≤ 0.05بديس متللدطى يرجدات تمميد المجملعدة

التجريبيددة التددى يرلددت تالددتبداال المتحددف االفت ارضددى فددى التطبيقدديس القبلددى لالبعددد الختبددار

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

 -1ااداد قائمة مبهاراد التفكري التأمل املناسبة لتالميذ املرحلة االادادية وذلك من خالل :
أ) ا ط ع على الدراسا والبحوث السااقة التى تناولت التفك ر التأملى ومهاراته.

ب) التوص الى إعداد قائمة مبدئ ة امها ار التفك ر التأملى وعر ها على المحكم ن:
حيدددث قامدددت الباحثدددة تإعد ددداي الصدددلرة المبد يد ددة لقا مد ددة مهد ددارات التفكيد ددر الت ددأملى حيد ددث
تضد ددمنت خمد ددس مهد ددارات ألالد ددية تمثلد ددت فد ددى مهد ددارة الرعيد ددة البص د درية  -مهد ددارة الك د ددف عد ددس

الممالطات  -مهارة اللصل الدى الدتنتاجات  -مهدارة النقدد – مهدارة اتبدال القدرار) لينددر تحدت
كددع مهددارة مددس تلددت المهددارات عدددي مددس المهددارات الفرعيددة التددى تصددف اوياء المتلقددع حدلفدده مددس
التممي لتع صيا تها فى صلرة اج ار ية قابله للتقليع.

جي)

بط القائمة وو عها فى صورتها النهائ ة:

ت د ددع ع د ددرب قا م د ددة مه د ددارات التفكي د ددر الت د ددأملى عل د ددى مجملع د ددة م د ددس الي د دداية المحكم د دديس

المتبصص دديس ف ددى المن دداه ل ددر ت دددريس الد ارل ددات االجتماعي ددة لالت دداريخو للل ددت للتأك ددد م ددس
صمحية القا مة لصدقهاو لعبداء أ ار هع فيهاو لاللصل الى صلرتها النها ية.

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

أ) اختيار لحدة يرالية مس ملضلعات التاريخ للصف اول اوعداي اوكثدر منالدبة لتصدميع
المتدداحف االفت ارضددية المرتبطددة بهددا متضددمنة اوهددداف – المحتددل – اون ددطة – ار د
لألاليا التدريس – ألاليا التقليع – مصاير التعلع ).

ت) تحديددد اويلات المنالددبة لتصددميع المتدداحف االفت ارضدديةو لإعددداي لدديناريل للمتحددف االفت ارضددى لعرضدده
على الياية المحكميس لالتلصع الى صلرة نها ية للييناريل فى ضلء أراء الياية المحكميس.

 -2ااداد اختبار مهاراد التفكري التأمل :

لتع للت فى ضلء البطلات التاليةل

أ) تحديد الهيد

مين ا لتبيار :يهددف االختبدار الدى قيداس ميدتل تعدإ مهدارات التفكيدر

التأملى لد تممي الصف اول اععداي .
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ب) حييدود ا لتبييار :اقتصددرت حدددلي االختبددار علددى مهددارات التفكيددر التددأملى الر ييددة البمددس
المبتارة لهىل مهارة الرعية البصرية – مهارة الك ف عس الممالطدات – مهدارة اللصدل
الددى الددتنتاجات  -مهددارة اعطدداء تفيدديرات  -مهددارة اتبددال الق درار)و لتتضددمس كددع مهددارة
ر يية عدي مس المهارات الفرعية المرتبطة بها.

) ص اغة مفردا ا لتبارل ععدداي مفدريات اعختبدار رجعدت الباحثدة الدى تعدإ الد ارلدات
التى تناللت اعداي اختبارات فى مهارات التفكير التأملى مثع ل يرالة عبيد

( ،)2007

لي ارلددة حسييين  ،)2010وي ارل ددة الفيييار  ،)2011لي ارل ددة مايييازى ( ،)2013وي ارل ددة

مجاهد (  ،) 2014لقد بلغ عدي مفرايات االختبار  )53مفرية.

تع اختيار عينة الدرالة مس بديس تمميد الصدف اول اععدداي مدس مدرلدتيس تمحافظدة

القليلبيدة تداتعتيس عيارة كفدر شدكر التعليميدةو حيددث تدع اختيدار تمميد فصدع  )2/1تمدرلدة كفددر
علدى شدرف الدديس اععداييدة الم دتركة تحيددث يمثلدلا المجملعدة التجريبيدة التدى لدتدرس تالددتبداال

المتحف االفتراضىو لتع اختيار تمميد فصدع  )2/1تمدرلدة كفدر منصدلر اععداييدة الم دتركة
تحيث يمثللا المجملعة الضاتطة التى لتدرس تالطريقة المتبعة.

 -1التجربة اإلستمالاية لالختبار :
تعددد اعنتهدداء مددس ضددبب االختبددار تددع تطبيقدده علددى عينددة الددتطمعية مددس يددر العينددة
اولالية) بلغ عديها  )31تلمي ا مس بيس تممي الصف اول اععداي فصع  )1/1تمدرلة

كفر على شرف الدديس التاتعدة عيارة كفدر شدكر التعليميدة – محافظدة القليلبيدةو لهد ة العيندة تتفد

مع عينة الدرالة فى عمرهدا ال مندى لميدتلاها االجتمداعى لاالقتصداي للدع يددخع أ مدس العيندة

االلددتطمعية فددى العينددة الكليددة للد ارلددةو لقددد بقددت الباحثددة اياة البحددث علددى ه د ة العينددة لللددت
تمرب تحديد ما يلى بال ر اعحصا ية المنالبةل
 فبات االختبار.

 صدق االختبار.

 حساب زمن االختبار.

 -1حساب ثبات اختبار مهارات التفكير التأملى :
تددع حيددات فبددات االختبددار مددس خددم

ريقددة ألفددا كرلنبددا لكانددت 0.943و لهددى قيم دة

مرتفعةو مما يد على فبات اعختبار لإمكانية اللفل فى نتا جه.
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 -2حساب صدق اختبار مهارات التفكير التأملى :
يقصد تصد االختبار قدرته على قياس ما لضدع مدس أجلده لللتأكدد مدس للدت تدع حيداته
مس خم ل
ا تساق الداللى:Internal Consistency
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
جدول()1
يوضح معامل االرتباط بني كل مفردة من مفرداد اختبار مهاراد التفكري التامل والدرجة الكلية للمهارة :
مفرداد مهارة
الرؤية البصرية
م

معامل ارتباط
املفردة باملهارة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

**0.476
*0.404
**0.687
**0.741
**0.557
**0.720
**0.472
**0.566
*0.404
**0.708
*0.434
**0.500
**0.680
*0.432

مفرداد مهارة
الكشف ان امل الماد

مفرداد مهارة الوصول
ال استنتاجاد

م

معامل ارتباط
املفردة باملهارة

م

معامل ارتباط
املفردة باملهارة

15
16
17
18
19
20
21
22
23

**0.607
*0.428
**0.481
**0.469
**0.619
**0.699
**0.612
**0.534
**0.620

24
25
26
27
28
29
30
31

*0.448
*0.373
**0.550
**0.678
**0.585
**0.488
**0.676
**0.680

* قيمة معامع االرتبات يا احصا ياً عند ميتل

** قيمة معامع االرتبات يا احصا ياً عند ميتل

312

مفرداد مهارة ااماء
تفسرياد مقنعة
م

معامل ارتباط
املفردة باملهارة

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

**0.493
**0.491
**0.462
**0.666
**0.689
**0.649
**0.768
**0.586
**0.761
**0.689
**0.792
**0.666

.)0,05
.)0,01

مفرداد مهارة
اقاذ القرار
م

معامل ارتباط
املفردة باملهارة

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

**0.577
**0.638
**0.700
**0.781
**0.624
**0.774
**0.662
*0.445
**0.495
*0.409
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جملة كلية الرتبية ببنها

ليتض د ددح م د ددس الج د دددل أن جمي د ددع مع د دداممت االرتب د ددات ب د دديس يرج د ددة ك د ددع مف د ددرية ليرج د ددة
المه د ددارة الت د ددى تنتم د ددى اليه د ددا تك د ددلن يال د ددة احص د ددا ياً اماعن د ددد مي د ددتل

)0,05و أل عن د ددد مي د ددتل

)0.01و ه ا يد على اتيا البناء الداخلى الختبار المهارات لفباته.
تحديد زمن ا لتبار:
تددع حيددات زمددس تطبيد االختبددار عددس ريد حيددات متللددب الد مس الد

الددتمرقه أفدراي

العينة فى االجاتة على أليلة االختبار لتع حيات متللب ال مس الكلى لللت مس خم المعايلة
الييدو 1979و  ) 355التالية ل
زمس االختبار =

زمن أداء التلم ذ ااول  +زمن أداء التلم ذ
اال ر
2

حيث التمر أل تلمي  )50يقيقةو لالتمر اخر تلمي  )70يقيقةو لمس فع مجمدلع
اللقددت ال د

الددتمرقة أل تلمي د لاخددر تلمي د  )120يقيقددةو لبحيددات زمددس االختبددار مددس خددم

المعايلة فقد لجدت الباحثة أن ال مس المنالا لإلجاتة علدى اختبدار مهدا ارت التفكيدر التدأملى هدل
 )60يقيقةو تاعضافة الى  5يقا

 -1الصورة النهائ ة ل لتبار:

لقراءة تعليمات االختبارو لكتاتة البيانات المطللبة.

تعددد التأكددد مددس صددد لفبددات االختبددارو أصددبح االختبددار فددى صددلرته النها يددة مكلنداً مددس

 )53مفرية مس نلع االختيار مس متعدي لكع مفرية عليها يرجة لاحدةوو لأصدبح االختبدار بد لت
قاتمً للتطبي .

جدول ()2
يوضح ادد مفرداد اختبار مهاراد التفكري التأمل والوز النسب لكل مهارة
املهوووووووووووووووووووارة

املفرداد

ادد املفرداد

 -1مهارة الرؤية البصرية.

14-1

14

%26.5

 -2مهارة الكشف ان امل الماد ف فهم اأحدا التار ية

23-15

9

% 17

 -3مهارة الوصول ال استنتاجاد حول االحدا التار ية.

31 -24

8

%15

 -4مهارة ااماء تفسرياد مقنعة لألحدا التار ية.

43 -32

12

% 22.6

 -5مهارة اقاذ القرار بشأ االحدا التار ية.

53 -44

10

% 18.9

53

% 100

اجملموع

النسبة املئوية
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التمبيق القبل أدواد الدراسة:

تددع تطبي د اختبددار مهددارات التفكيددر التددأملى علددى مجملعددة الد ارلددة قبددع تدددريس اللحدددة

المبتارةو لقد رلعى أفناء التطبي شر التعليمات اللارية تأياة البحثو لعدال التدخع أفنداء اجاتدة
المتعلميسو لمراعاة ال مس فى اختبار مهارات التفكير التأملى.
نتائج تمبيق اأدواد قبلياًل
أ) نتائج تطبيق اختبار مهارات التفكير التأملى قبليًا على عينة الدراسة:
ت ددع تطبيد د اختب ددار مه ددارات التفكي ددر الت ددأملى تطبيقد داً قبليد داً عل ددى المجم ددلعتيس التجريبي ددة

لالضاتطة لجاءت نتا

التطبي القبلى كما يلى ل

جدول ()3
يوضح نتائج التمبيق القبل الختبار مهاراد التفكري التأمل ال جمموات الدراسة
املتوسط

االحنراف

قيمة "د"

درجاد

الداللة

احلساب

املعيارى

احملسوبة

احلرية

()0.05

α
Sig

ضابمة

31

6.4839

2.73095

جتريبية

38

5.9211

1.96430

.994

67

غري دالة

.324

الكشف ان

ضابمة

31

3.0968

1.51338

امل الماد

جتريبية

38

2.7895

1.41723

0.869

67

غري دالة

.388

الوصول ال

ضابمة

31

3.2903

1.75487

استنتاجاد

جتريبية

38

2.9737

1.44235

0.823

67

غري دالة

.413

ااماء تفسرياد

ضابمة

31

4.5161

2.11141

مقنعة

جتريبية

38

3.6316

1.92313

1.819

67

غري دالة

.073

ضابمة

31

3.2581

1.43684

جتريبية

38

2.8158

1.46777

1.257

67

غري دالة

.213

ضابمة

31

20.6452

7.49021

جتريبية

38

18.1316

4.77703

1.691

67

غري دالة

.095

املهارة الرئيسية اجملمواة
الرؤية البصرية

اقاذ القرار
االختبار ككل

العدد

يتضددح مدس الجدددل اليدداب عدددال لجددلي فددر ل ياللددة احصددا ية بدديس متللددطى يرجددات

تممي المجملعتيس التجريبية لالضاتطة فى التطبي القبلى الختبار مهدارات التفكيدر التدأملى ممدا
يؤكد تكافؤ المجملعتيس قبلياً فى ميتل مهارات التفكير التأملى.
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جملة كلية الرتبية ببنها
تدريس الوحدة المختارة بإستخدام المتاحف االفتراضية:

تع ددد التطبيد د القبل ددى ويلات البح ددث ت ددع ال ددتبداال المتح ددف االفت ارض ددى لت دددريس اللح دددة
المبتارة للمجملعة التجريبيدة تإلدتبداال المتحدف االفت ارضدىو لتدع التطبيد ياخدع معمدع ال دبكات
تالمدرلة الم لي تأجه ة حاللت للصدمت لألنترندت لياتدا شدلو لكدان الد مس الدمزال لتددريس كدع

يرس تبمف الحصص التى تع تطبي أيلات البحث فيها قبلياً لبعدياًو كما يلىل
جووووووودول () 4
يوضح الفرتة الزمنية الالزمة لتدريس كل درس
الدروس

ادد احلصص

ادد الدقائق

الفرتاد الدراسية

الدرس اأول

180

8

فرتتا دراسيتا

الدرس الثان

180

8

فرتتا دراسيتا

الدرس الثالث

180

8

فرتتا دراسيتا

الدرس الرابث

180

8

فرتتا دراسيتا

اجملموع

720

32

8

لقد حرصت الباحثدة علدى تلزيدع كتيدا التلميد علدى تمميد المجملعدة التجريبيدةو لشدر

فكد درة مبي ددطة للتمميد د ع ددس كيفي ددة ممارل ددة االن ددطة المتض ددمنة تكتي ددا التلميد د و لكيفي ددة تي ددجيع
اجاتاتهع.
التطبيق البعدى إلختبار مهارات التفكير التأملى :
تعد االنتهاء مس التددريس تالدتبداال المتحدف االفت ارضدى للمجملعدة التجريبيدة لبالدتبداال
الطريق ددة المتبع ددة للمجملع ددة الض دداتطة ت ددع تطبيد د اختب ددار مه ددارات التفكي ددر الت ددأملى تع دددياً عل ددى

مجم دلعتى الد ارلددة التجريبيددة لالضدداتطةو لللددت بهدددف التأكددد مددس مددد تحق د فددرلب البحددثو
لجاءت نتا

البحث كما يلىل

 -1عرت النتائج المتعلقة االفرت ااول :
لالختبار صحة الفرب اول لال

نص على أنه ":يوجد فرق دال إحصيائ ا عنيد مسيتوى

د ليية  )α ≤ 0.05ب ي ن متوسييطى درجييا ت م ييذ المجموعيية التجريب يية التييى درسييت ااسييتتدا
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المتحيية ا فت ار يى ودرجييا ت م ييذ المجموعيية الضييااطة فييى التطب ييق البعييدى لتبييار مهييا ار
التفك ر التأملى لصالح درجا المجموعة التجريب ة " ،لالجدل اآلتى يلضح نتا

للت.

جدول ()5
"قيمة " د " لداللة الفروق بني متوسم درجاد تالميذ اجملمواة الضابمة والتجريبية ف التمبيق البعدى ف املهاراد
الفراية الت يتضمنها اختبار مهاراد التفكري التأمل  ،والدرجة الكلية لالختبار ككل ،وكذلك حجم التأثري
املتوسط

االحنراف

قيمة

درجاد

الداللة

احلساب

املعيارى

"د"

احلرية

()0.05

ضابمة

31

8.2581

2.96612

جتريبية

38

10.8421

2.19983

الكشف ان

ضابمة

31

3.1613

2.28177

امل الماد

جتريبية

38

5.5789

2.10060

الوصول ال

ضابمة

31

4.0645

1.94826

استنتاجاد

جتريبية

38

5.7105

1.73840

ااماء تفسرياد

ضابمة

31

5.4194

3.60346

مقنعة

جتريبية

38

7.4737

1.95541

ضابمة

31

4.2258

2.49946

جتريبية

38

5.6842

1.61254

ضابمة

31

25.1290

11.40685

جتريبية

38

35.2895

7.19950

املهارة الرئيسية
الرؤية البصرية

اقاذ القرار
االختبار ككل

اجملمواة العدد

αSig

حجم
اأثر

4.152

67

دالة

.000

0.20

4.575

67

دالة

.000

0.24

3.706

67

دالة

.000

0.17

3.015

67

دالة

.004

0.11

2.929

67

دالة

.005

0.11

4.504

67

دالة

.000

0.23

يتضح من الجدول السابق صحة الفرت ااول

 -2عرت النتائج المتعلقة االفرت الثانى:

لالختب د ددار ص د ددحة الف د ددرب الث د ددانى للبح د ددث لالد د د
احص ددا ياً عن ددد مي ددتل

0.05

≤

ي د ددنص عل د ددى أن د دده يلج د ددد ف د ددر يا

 )αب دديس متلل ددطى يرج ددات تمميد د المجملع ددة التجريبي ددة

التدد د ددى يرلدد د ددت تالدد د ددتبداال المتحد د د ددف االفت ارضدد د ددى فدد د ددى التطبيقد د د دديس القبل د د ددى لالبعد د د ددد الختبد د د ددار
مهد ددارات التفكيد ددر التد ددأملىو لك د د لت الدرجد ددة الكليد ددة لمختبد ددار ككد ددع لصد ددالح التطبي د د البعد ددد
لالجدل اآلتى يلضح نتا
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جملة كلية الرتبية ببنها
جدول ()6

يوضح "قيمة " د " لداللة الفروق بني متوسم درجاد تالميذ اجملمواة التجريبية ف التمبيقني القبل
والبعدى الختبار مهاراد التفكري التأمل وداللتها اإلحصائية.
املتوسط

االحنراف

قيمة

درجاد

الداللة

احلساب

املعيارى

"د"

احلرية

()0.05

قبل

38

5.9211

1.96430

بعدى

38

10.8421

2.19983

10.784

37

دالة

.000

الكشف ان

قبل

38

2.7895

1.41723

امل الماد

بعدى

38

5.5789

2.10060

6.804

37

دالة

.000

الوصول ال

قبل

38

2.9737

1.44235

استنتاجاد

بعدى

38

5.7105

1.73840

9.638

37

دالة

.000

0.72

ااماء تفسرياد

قبل

38

3.6316

1.92313

مقنعة

بعدى

38

7.4737

1.95541

10.061

37

دالة

.000

0.73

قبل

38

2.8158

1.46777

بعدى

38

5.6842

1.61254

8.658

37

دالة

.000

0.67

قبل

38

18.1316

4.77703

بعدى

38

35.2895

7.19950

17.250

37

دالة

.000

0.89

املهارة الرئيسية اجملمواة العدد
الرؤية البصرية

اقاذ القرار
االختبار ككل

α Sig

حجم
التأثري
0.76
0.56

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

 أن التميددر الحدداي

فددى المتميددر التدداتع لهددل مهددارات التفكيددر التددأملى يمكددس أن يرجددع تصددفة

ألال ددية ال ددى بيع ددة المحت ددل التعليم ددى المع ددد تال ددتبداال المتح ددف االفت ارض ددىو لالد د

يت دديح

الفرصة للتممي ععما التفكير لالتأمع فى معرلضات المتحف االفتراضىو لهد ا يتفد مدع
عدددي مددس الد ارلددات التددى أكدددت علددى يلر المتدداحف التاريبيددة االفت ارضددية فددى تحيدديس ن دلات
التعلع المتعدية لد التممي مثع يرالة ستنسيون (  ،)Stinson , 2001لي ارلدة الحلفياوى
( ،)2007ويرالة ( ،)Maryse,2007ويرالة أولوسوي)  ،)ULUSOY,2010ويرالة
ماييازى ( ،) 2013لي ارلددة المط ييرى ( ،)2014وي ارلددة صييالح (  ،) 2015لي ارلددة عبييد
الس

(.) 2017
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 لجلي تقنية عرب تطريقة فمفية االتعاي تجعع التممي يتحكمدلا فدى محتليدات المتحدف قربداً
لبعداً ليتأمللها مما يحق متعة التعلع لديهع لاالبتعاي عس جل الملع لالجملي الد

يصداحا

عاية حصص التاريخ تيبا ألللت اليري لالتلقيس.

 للقددد ألددهمت الكثيددر مددس الصددلر لاوفددمال اللفا قيددة لالنصددلل التاريبيددة المتضددمنة فددى المتحددف
االفتراضى تالفعع فى اللحدة الدرالية فى اعجاتة على كع مدا يددلر فدى ألهدان التمميد لالك دف
عس الكثير مس المملب لعدال اعيضا ال

يحيب ببعإ اوحدا التاريبية.

 ألددهمت ملضددلعات اللحدددة تازييدداي تفكيددر التممي د لتنميددة كثيددر مددس مهددارات التفكيددر التددأملى مثددع
الممحظة لالتأمعو لالتحليعو اللصل الى التنتاجاتو اعطاء تفييرات مقنعةو اتبال القرار)

 كددان ولدديلة كتيددا التلمي د يل اًر هام داً فددى التركي د علددى المعللمددات المعرلضددة تمحتليددات
المتحف للضعها فى ليا يجعع التممي يقفلن على أهع النقات المتضمنة فى الدرس.
 لداعد المتحدف االفت ارضددى علدى ايجداي حالددة مدس االفددارة ال هنيدة لتفكيدر التمميد لبلد أفكددار

جدي دددة ح ددل م ددا ُيع ددرب أم ددامهعو أت ددا المتح ددف االفت ارض ددى الفرص ددة للتمميد د لل ددتحكع ف ددى
المعرلضات كع حيا لرعته ال اتيةو مما جعع التممي ي عرلن تالثقة تأنفيهع.
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أو  :المراجع العرب ة:
 ابراهيعو مجدا ع ي

 .) 2005التفكير مس منظلر تربلا – تعريفده ل بيعتده لمهدا ارتده

لأنما ه و عالع الكتا للن ر لالتلزيع لالطباعةو القاهرة.

 د د د د د د  .)2007التفكير مس خم التراتيجيات التعلع تاوكت افو عالع الكتاو القاهرة.
 الماعيعو يينا  .)2009المتاحف التعليمية اعفتراضيةو ت1و عالع الكتاو القاهرة.

 اوعيدددرو صدددفاء يللد ددف  .)1998تعلددديع مد ددس أجد ددع التفكي ددرو القد دداهرةو يار قبد دداء للطباعد ددة
لالن رلالتلزيع.

 ب دددل و ع ددا ف محم ددد  .)2014ت دددريس الت دداريخو أح ددد
القاهرةو يار الكتات الحديث.

من دداه ل ددر ت دددريس الت دداريخو

 جمعددهو أحمددد حيددس التدداتعى )2012ل فاعليددة برنددام قددا ع علددى المتدداحف االلكترلنيددة فددى
تنميددة الددلعى االفددر لالتحصدديع فددى مدداية الد ارلددات االجتماعيددة لددد تممي د الصددف االل

االعداي و رلالة ماجيتيرو كلية التربيةو جامعة المنصلرة.

 الحارفيو حصة بنت حيدس حالدس  .)2011أفدر اولديلة اليدابرة فدي تنميدة التفكيدر التدأملي
لالتحصدديع الد ارلددي فددي مقددرر العلددلال لددد

البددات الصددف اول المتللددب فددي مدينددة مكددةو

كلية التربيةو جامعة أال القر و المملكة العربية اليعليية.

 حيددسو لعددت صددم مدددكلر محمددد  .)2010فاعليددة الددتبداال الددتراتيجيتى المتناقضددات
لاومثلددة المضدداية فددى تدددريس الد ارلددات اوجتماعيددة فددى تنميددة مهددارات التفكيددر التددأملى لددد
تممي المرحلة اوعداييةو مجلة الدرالات االجتماعيةو ع30و ل ل .170- 147

 الحلف ددال و للي ددد  .)2007نم ددلل مقت ددر لمتح ددف الكترلن ددى عب ددر االنترن ددت لفاعليت دده عل ددى
ددمت تكنلللجيددا التعلدديعو رلددالة يكتددلرام يددر من ددلرةو كليددة التربيددة النلعيددةو جامعددة عدديس

شمسو القاهرة.

 رجاو شيماء لفي محمد فؤاي  .)2012فاعلية المتحف االفتراضى فى تنمية تعإ مهارات
اعيراب البص ددر ل ددد

التربيةو جامعة نطا.

ددمت كلي ددة التربي ددة النلعي ددةو رل ددالة ماجي ددتير ي ددر من ددلرةو كلي ددة
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 لد ار و محمددد احمددد حيددس .)1999 .أفددر الددتبداال المتدداحف لبعددإ الللددات المتعدددية علددى
تنميددة التفكيددر الناقددد فددى مدداية التدداريخ لددد

ددمت الصددف االل الثددانل و رلددالة ماجيددتيرو

معهد الدرالات لالبحل التربليةو جامعة القاهرة.

 ل دديدو أحم ددد عب ددد الحمي ددد أحم ددد  .)2012فاعلي ددة ال ددتبداال الم دددخع الجم ددالى ف ددى ت دددريس
الدرالات االجتماعية فى تنمية مهارات التفكير التأملى لد تممي المرحلة اوعداييةو مجلدة

الجمعيددة التربليددة للد ارلددات اوجتماعيددةو كليددة التربيددةو جامعددة عدديس شددمسوع47و يييددمبرو

ل ل.155-121

 اليدديدو ف دؤاي البهددى )1979ل علددع ال ددنفس االحصددا ى لالقيدداس الب ددر و يار الفكددر العرب ددىو
القاهرة.

 صالحو جمعة زكريدا محمدد  .)2015أفدر الدتبداال المتداحف التاريبيدة اللاقعيدة لاعفت ارضدية
فددي تدددريس تدداريخ مصددر القددديع علددي تنميددة المفدداهيع التاريبيددة لالددلعي اليددياحي لدددا تمميد
الصف اول اععداياو رلالة ماجيتير ير من لرةو كلية التربيةو جامعة يمنهلر.

 صددالحو مصددطفى جددليت  .)2005المؤليددات التعليميددة االفت ارضدديةو فددى منظلمددة التعلدديع
عبر ال بكاتو تحرير محمد عبد الحميدو ت1و عالع الكتاو القاهرة.

 الصد ددعيد و مد ددرلة  .)2007فعاليد ددة اون د ددطة المتحفيد ددة فد ددى الد ارلد ددات اعجتماعيد ددة لتنميد ددة
المفاهيع التاريبية لاللعى اوفر لد تممي الصف اول اععداي

من لرة) كلية التربية جامعة حللانو القاهرة.

رلالة ماجيدتير يدر

 عبد اليمالو نهى نجدد محمدد شدلقى عبدد اليدمال  .)2017الدتبداال المتداحف االفت ارضدية
فددى تدددريس الت دداريخ لتنميددة مهددارة التبي ددع التدداريبى لددد تمميد د المرحلددة االعداييددةو رل ددالة
ماجيتر ير من لرةو كلية التربيةو جامعة المنلفية.

 عبد هللاو عا ف محمد لعيد .)2007 .أفر التبداال نملل ريجليل للتدريس المللع فدى
تدددريس التدداريخ علددى التحصدديع لتنميددة مهددارات التفكيددر التددأملى لددد

ددمت الصددف االل

الثددانل و جامعددة قندداة اليددليسو مجلددة الجمعيددة التربليددة للد ارلددات االجتماعيددةو ع11و ابريددع
2007و القاهرةو جامعة عيس شمس.
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 عبد ددد اللهد دداتو علد ددى جد ددلية محمد ددد  .)2015تد دددريس التد دداريخ العد ددالمى التد دداريخ اولمد ددانى
لأل دداليا تعليم دده لتعلم دده نم ددال تطبيقي ددة لقض ددايا تحثي ددةو مركد د ال ددر اولل ددب للب دددمات

التعليميةو بنهاو مصر.

 عبي دددو لل دديع لعفان ددهو عد د ل  .)2003التفكي ددر لالمنه ددا المدرل دديو ت 1و مكتب ددة الف ددم
للن رلالتلزيعو الكليت.

 عددمالو عبدداس ار ددا  .)2012فعاليددة نمددلل الددتعلع البنددا ى االجتمدداعى لتدددريس الد ارلددات
االجتماعية فى تنيمدة مهدارات التفكيدر التدأملى لحدع الم دكلة لدد تمميد المرحلدة االبتدا يدةو
الجمعية التربلية للدرالات االجتماعيةوع43و يلنيهو ل ل .131-93
 علددىو لددر البددتع  .)1992معددايير اللددتبداال المتحددف التربددل فددى تدددريس التدداريخو مجلددة
الدرالات التربليةو ع39و جامعة الملت لعلي.
 العمد ددالاو جيهد ددان  .)2009أفد ددر الدددتبداال ريقد ددة لع ددا اويلار فدددى تد دددريس الق د دراءة علد ددى
تنميددةالتفكير التددأملي لددد

لبددة الصددف الثالددث اولالدديو رلددالة ماجيددتير

كليةالتربيةوالجامعة اعلمميةو

يددر من ددلرة)و

ة.

 ع ددلياتو ميي ددر حم دددان  .)2006أف ددر ال ددتبداال ار د د العص ددف الد د هني لالقبع ددات الي ددت
لالمحاض درة المفعلددة فددي التحصدديع لالتفكيددر التددأملي لددد

لبددة الصددف العاشددر فددي مبحددث

التربية الل نية في اورينو رلالة يكتلرام يرمن لرةو كلية التربيةو جامعة اليرملبو اورين.
 الف ددارو زي دداي يلل ددف عم ددر  .)2011م ددد فاعلي ددة ال ددتبداال ال ددرحمت المعرفي ددة عب ددر اللي ددا
)  ( Web Questsفددي تدددريس الجمرافيددا علددى ميددتل التفكيددر التددأملي لالتحصدديع لددد
تممي الصف الثامس اولاليو رلالة ماجيتير
 القرشددىو أميددر اب دراهيع أحمددد .)2007 .فاعليددة برنددام مقتددر عددس اومدداكس التاريبيددة فددى
تنميددة تعددإ المفدداهيع اوفريددة لتممي د المرحلددة االعداييددةو مجلددة الجمعيددة التربليددة للد ارلددات
االجتماعيةو ع11و أبريعو كلية التربيةو جامعة عيس شمسو القاهرة.
 القطرالاوعب ددد الع يد د جمي ددع  .) 2010أف ددر ال ددتبداال ال ددتراتيجية المت ددابهات ف ددي تنمي ددة
عمليات العلع لمهارات التفكير التأملي في العللال لد

مت الصف الثامس اولاليورلدالة

ماجيتير ير من لرةو الجامعة اعلمميةو ة.
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 .)2007العللمددة المتحفيددة لالمتدداحف اوفت ارضدديةو الهييددة العامددة لقصددلر

 القليضددىو ييددر

الثقافةو القاهرةو ت.1
 كرلانو اية محملي علي  .)2012فاعلية برندام مقتدر قدا ع علدى التفكيدر التدأملي لتنميدة
مهددارة اعع درات ل ددد
جامعة اوزهرو

لبددة الص ددف التالددع اولالددي تمدد ةو رلددالة ماجي ددتير يددر من ددلرةو

ة.

 ك كلو عماي  .) 2005أفر برنام تقندي مقتدر فدي ضدلء اععجداز العلمدي تدالقران علدي
تنميددة التفكيرالتددأملي فددي العلددلال لددد

لبددة الصددف التالددع اولالددي تمد ة و رلددالة ماجيددتير

ير من لرةو الجامعة اعلمميةو ةو فليطيس.
 مجاهدو فاي ة أحمد الحيينى  .)2014برنام مقتر قا ع علدى الدتبداال المددخع التفالضدى
ف ددى ت دددريس الت دداريخ لتنمي ددة التفكي ددر الت ددأملى لمه ددارات الحد دلار لق دديع التي ددامح ل ددد الطالب ددات
المعلمات تكلية البناتو راتطة التربلييس العرتو ع47و 2و مارسو ل ل.101-39
 المطيد ددر و جد دداي مد ددرزل يخيد ددع هللا  .)2014تطدددلير متحد ددف افت ارضدددى ل فد ددار تالمملكد ددة
العربيددة اليددعليية لقيدداس فاعليتدده فددى تنميددة المفدداهيع التاريبيددة لددد

ددمت المرحلددة الثانليددة

لإتجاهاتهع نحلمو رلالة ماجيتير ير من لرةو كلية التربيةو جامعة حللان.
 ممد دداز و مند ددا لد ددعدا أحمد ددد  .)2013فاعليد ددة متحد ددف افت ارضد ددي لتنميد ددة تعد ددإ المفد دداهيع
الرياضية تطفع الرلضةو المؤتمر اعقليمي الثاني للتعلع االلكترلنيو الكليتو مارس.
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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.
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