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أثر بيئة تعليمية إلكترونية ثالثية األبعاد في تدريس التاريخ لتنمية أبعاد الحوار
الحضاري العالمي والمثابرة األكاديمية لدى طالب الصف األول الثانوي

د /محمد سعد الدين محمد أحمد**

د /طاهر محمود محمد محمد الحنان*
المستخلص

هدف البحث إلى تعرف أثر بيئة تعليمية إلكترونية ثالثية األبعاد فى تدديس التدايسل لتيميدة أبعداد
الحواي الحضايي العالمي والمثدابر األاادسميدة لددال دالص الألدل األوا الثدانوي العداس بمدي دة تمداس
يمضان الثانوسة بموشا التابعة إلداي أ يو التعليمية بمحافظة أ يو  ،ولإلجابة عن أ ئلة البحث ا تخدس
الباحثان اال من :الميهج الوصفي والميهج التجرسبي ،وتم تطبيد مدواد وأدواا البحدث والتدي تمثلد فدي
البيئة التعليمية اإللكترونية ثالثية األبعاد قائمة على موقع  - https://www.airpano.com/اختبداي
البدا  ،وبتطبيد
أبعاد الحواي الحضايي العالمي ومقياس المثابر األاادسمية الذي تم تطبيقد علدى  32ا
االختباي والمقياس على مجموعة البحث؛ أبرزا اليتائج عيد حساص قيمدة ا وجدود فدرا داا إحألدائياا
بين متو طي ديجاا الطالص في التطبي القبلدي والبعددي الختبداي الحدواي الحضدايي العدالمي ومقيداس
المثددابر األاادسميددة لألددالب التطبي د البعدددي لمجموعددة البحددث ،وهددو فددرا داا إحألددائياا عيددد مسددتوال
 ، 0.01وبتطبي معادلة حجم األثر اتضدب أند بلد  0.96لالختبداي 0.91 ،للمقيداس وأههدر قدو
مششدرا لتدأثير بيئدة تعليميدة إلكترونيدة
تأثير مرتفعة بلغ  10.31لالختباي 6.4 ،للمقياس وهذا سعدد
ا
ثالثية األبعاد في تديس التايسل لتيمية أبعاد الحواي الحضايي العالمي والمثدابر األاادسميدة لددال دالص
الألل األوا الثانوي العاس  ،ومن خالا نتائج البحث سوصى بضدروي تضدمين مقدرياا التدايسل ألبعداد
الحواي الحضايي العالمي في مراحل التعليم المختلفة وا تخداس البيئاا ثالثية األبعاد في تديس التايسل.
الكلمات المفتاحية :بيئة تعليميدة إلكترونيدة ثالثيدة األبعداد  -أبعداد الحدواي الحضدايي العدالمي  -المثدابر
األاادسمية
مقدمة :
إن التقدّس الهائل في تكيولوجيا المعلوماا واالتألاالا والذي أحدث نقلة نوعية فدي تقددس اإلنسدانية
وإغياء المعرفة البشرسة ،أدال إلى قياس التربدوسين بتطدوسر و دائك تكيولوجيدة حدسثدة تفدتب لفداا المعرفدة
وت ُكسب المتعلّمين مهاياا التعلّم الذاتي ،فاتجه األنظداي إلدى العدالم االفترا دي ثالثدي األبعداد والدذي
التألوي.
عا فاا
ايتفع شعبيت في مجاا التعليم والمجاالا األخرال ايتفا ا
ّ
وترتكز فكر العالم االفترا ي على خل يؤسة محيطية مجس ّمة ليتم االندماج معها ،وهذا سكون من
خالا تعاون مجموعة من الو ائك والتقيياا معاا لتيتج صوي شاملة ثالثية األبعاد التدي تشدعر المسدتخدس
الس استتذ االجامذعيت (الاذ يخ) المستتذعس  -كليت الا بيت – جذمعت التتواس الجسيتتس  -جمهو يت مصت الع بي
* أستاذ المنتتذ وطت اتتس
الب يس اإللكا ونيTh3346@yahoo.com :
**أساذ اكنولوجيذ الاعليم المسذعس  -كلي الا بي – جذمع الواس الجسيس  -جمهو ي مص الع بي
الب يس اإللكا ونيdrmmsaad@yahoo.com:
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واأن جزء من الو ك ،فمهما تحرك ونظر من زواسا أخرال وجد مراده مدن الألدوي ،وبالتدالي فدذن هدذه
العملية تألب في الهدف الذي سجعل من التفاعل والتأثير أاثر هولة بين الحا دوص والمسدتخدس ،وسدشدي
تكوسن و يلة تقوس بتحوسل المعلوماا إلى محسو اا وخبراا معرفية.
اجتماعهما معاا إلى ّ
وعلى هذا األ اس ،أصبب باإلمكان تعرسل التعليم االفترا ي بأن " :الطرسقدة التدي ّ
تمكدن الطالدب
من تجسيد البياناا بالغة التعقيد في بيئة الحا ب اآللي بألوي محسو ة والتعامدل معهدا بشدكل تفداعلي،
عالمدا
الألوي واألصواا وغيرها مدن المدشثراا الحسدية لتشد ّكل بمجموعهدا
ليقوس الحا ب اآللي بتوليد
ا
ّ
سعرفد
افترا ياا ال وجود ل علدى أي الواقدع ،و سعتبدر ادل جلدب
ا
جانبدا مدن التعلديم اإللكتروندي الدذي ّ
التربوسون بأن  " :رسقة تعلّم با تخداس للياا االتألاا الحدسثة من حا ب وشبكات وو ائط المتعدد مدن
صوا وصوي وي وماا وللياا بحث ومكتباا إلكترونية واذلب بواباا اإلنترن واء اان عدن بعدد

أو في الفألل الديا ي(Kaushik & Olsson, 2020,45).
وإجا اان التعلم هو جواز السفر للمستقبل ،فيتطلب وجود بيئداا متيوعدة ومتباسيدة تفدي باحتياجداا
ا
خليطدا
المتعلم ويغبات مساسر لأل اليب التعلم الحدسثدة ،قدد تكدون هدذه البيئداا واقعيدة أو افترا دية أو
ميهما ،ألنها تقدس دع اما تعليمياا ستيا ب مع الفروا الفردسة للمتعلمين ،واألشكاا المختلفة للتخطيك والتيظيم
والددتعلم والمراقبددة والتقيدديم ،فضد ا
دعمدا نفسدياا
دال عددن إتاحددة الميددا الشخألددية االفترا ددية التددي تددوفر ا
للتعلم .الهادي؛ مو ى606 ،2019،
ا
تمثيال للواقع واء ثيدائي أو ثالثدي األبعداد و دواء
وبيئاا التعلم االفترا ية ثالثية األبعاد تعد
غالبدا تحتدوي علدى اائيداا أو تمثديالا بشدرسة ،والبيئداا االفترا دية
اان
بيعيدة أو وهميدة ،والتدي ا
االنغما دية تزسددد مدن الخبددراا البألددرسة عبدر القيددواا المرئيدة لخددوجاا الددرأس (Head-mounted
) ، Displayفاالنغما ية تزسد الشعوي بالوجود البيئي واالجتماعي ،فيشعر الطالص ادأنهم ستفداعلون مدع
محيطهم االفترا ي عو ا ا عن المساحة الفعلية الطبيعية الذسن سعيشدون فيهدا امدا تسدتخدس بيئداا الدتعلم
االفترا ية ثالثية األبعاد لزساد اإلحساس بالواقعية ،فهي تتألل بالكامل من مكوناا ثالثية األبعاد وسكون
فيها المستخدس قاديا ا على التفاعل مع البيئة ،حيث سستطيع المستخدس أن سدخل وسغادي البيئة وستجوا حدوا
المعلوماا ،وسفتب األدياج ليرال مدا داخلهدا؛ وتمكدن المسدتخدمين مدن أداء األحدداث والسدلواياا التدي
تكون مماثلة للعالم الحقيقي .عزمي ولخرون457 ،2014،
وخاصة مع التحدساا التي تواج مياهج التايسل في القرن الحادي والعشرسن الددعو إلدى التعداس
السلمي في القرن الحادي والعشرسن في هل مواجهة األخطاي الخايجية وايل سمكدن لميداهج التدايسل أن
توازن بين التعاس السلمي ومواجهة تلب األخطاي ،والتوازن بين المحافظة على هوستيا الثقافية من خالا
تشكيل ثقافة الفرد وف معتقداتيا وقيميا وتحأليي د االختراا الثقافي وبدين مماي دة التحددسث ودخدوا
عألر العلم والتكيولوجيا .على72 ،2013 ،

() 

يتبع البحث نظام توثيق الجمعية االمريكية لعلم النفس  APAاالصداار السدااس حيدث يكتد

الصفحات.
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فال ستم أي حواي حضايي حقيقي إال إجا التزس المجتمع اإلنساني بما سضمن جلب من شرو ميها
اإلسمان بمبدأ االختالف ،واالحتراس المتبادا ،والثقة بين أ راف المجتمع اإلنساني ،واإلنألاف والعدا
والمساوا ونبذ التعألب والكراهية وتحقي مبدأ التكافش والتوازن.
وتكمن أهمية ديا ة الثقافاا األخرال ومع التطدوي التكيولدوجي أصدبب العدالم االفترا دي سسداعد
على تيمية قدي الطالص على إدياك وفهم ثقافاتهم وثقافة الشعوص األخرال ،ولكى ستم تحقيد جلدب فدال بدد
أن سديك الطالب أن سعي فى عالم ميفتب سستخدس و ائل تكيولوجية تجعل ستعرف على الثقافاا األخرال
وسديس تايسخها وستعامل معها وسستفيد من تقدمها ،وبالتالي فذن الحواي عبر الو ائك التكيولوجية الحدسثة
سسهم فى تيمية ثقافة الحواي الحضايي والتفاعدل والتسدامب والتقددسر وسيمدى االحتدراس المتبدادا وبالتدالي
التفاهم الدولي .عبد الوهاص166 ،165 ،2015،
ونتيجة المستجداا والتغيراا العالمية واإلقليمية المعاصر وفى وء أزمة اوينا باا التحوا في
أمرا ملز اما تجاوباا مع متطلباا المرحلة الراهيدة ،الدذال ستطلدب أفدرادا مدشهلين مدع تقييداا
أنظمة التعليم ا
الواقددع االفترا ددي مددن خددالا مددا أادت د الديا دداا السددابقة مثددل ديا ددة السددعدني؛ الدددبيان،2017،
 ، 86الشمراني ، 2018 ،الزهراني ، 2018 ،عبد الوهاص؛ فرجون ،يمزي؛ على  ، 2019،نألدر
الدسن ، 2019 ،على أهمية البيئاا التعليمية االفترا ية اونها تيقدل العمليدة التعليميدة مدن حيدز الجمدود
واليظرسة لحيز الحيوسة والتطبي وإتاحة الفرصدة للطالدب ألخدذ دويه الكامدل امحدوي للعمليدة التعليميدة
والتفاعل معها من خالا بيئة تعلم افترا ية وما تحتوس مدن و دائك متعددد مسدتفيدا بدذلب مدن التسداي
التكيولوجي الهائل وجلب في أاثر المواد أهمية وحاجة للتفاعل االسجابي معها وهي التايسل.
فالبيئاا التعليميدة االلكترونيدة ثالثيدة األبعداد تعدزز الدتعلم وتمكدن المدتعلم مدن ااتسداص المعدايف
والمهاياا بقدي من الحماس واإلصراي ألن بقدي مثابر المدتعلم أثيداء الدتعلم تكدون قديتد علدى متابعدة
أنشطة التعلم ،والتفاعل مع المواد التعليمية ،خاصة وأن التعلم عبدر البيئداا التعليميدة االلكترونيدة ثالثيدة
األبعاد ستطلب قديا ابيرا من المثابر ألن ستم في معظم بشكل جاتي ،حيث تعتبر المثابر األاادسمية من
الدافعة ليشا الفرد الذاتي ،وسرجع جلب إلدى ميدل الفدرد إلدى توهيدل إمكاناتد للوصدوا إلدى
أهم األ
ا
متميزا بالثقة بيفس وباإلنجداز والطمدوا المرتفدع ،وحدب اال دتطال ،
الهدف الذي سيشده بكفاء  ،فيألبب
اما أنها هدف تربوي سيشده أي نظاس تربوي؛ ألنها توج الطالص وتولد لدسهم اهتمامداا معييدة وتجعلهدم
سقبلون على مماي ة نشا اا معرفية ووجدانية وحراية تتعدال نطاا المدي ة ،اما أنهدا و ديلة تسدتخدس
في إنجاز األهداف التعليمية .بديان؛ بدسوي؛ عبد الحميد659 ،2015 ،
ا
فاعال في تحقي اليجاا واإلنجاز ،اما تتطلب تحدسد األهداف وتيفيدذ الخطدك
دويا
فالمثابر تشدال ا
واألعماا والقياس بالتضحياا والتغلب علدى العقبداا ومواجهدة اليكسداا واالنتقداداا وا دتغالا الدافعيدة
ثابد  6 ،2017 ،امدا تتطلددب التكيددل
والطاقدة واليشددا وأن سكددون لددي الطالددب ثقددة عاليدة بدداليف
والمرونة في مختلل المواقل التي تتطلب اختياي خطة عمل أو نشا  .حسن340 ،2018 ،
مشكلة البحث:
نبع مشكلة البحث من خالا:
 توصياا المشتمراا المختلفة التى عقدا بشأن حواي الحضاياا وميها المدشتمر الددولي األوالقيم الموا ية وتحالل الحضاياا اإلسسيسدكو بمدسيدة الربدا المغربيدة مدن  27إلدى  29أبرسدل2011
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الذال أوصى با تثماي القيم الو يية الراشد وثقافدة الحدواي بدين الحضداياا للتألددي لكدل مدا سهددد أمدن
ومأللحة األو ان وصرا الحضاياا ،اما أوصى المشتمر الدولي حوا الحضاياا في خدمة اإلنسدانية
بالميامة من  7 -5ماسو  2014بأن اإلنسانية هي أصل مشترك سجمع البشر جميعاا علدى اخدتالف ألدوانهم
وأعراقهم ولغاتهم وتوجهاتهم الفكرسة والثقافية والدسيية والروحية ،وإن الحواي هدو األدا الرافعدة لتر ديل
وحد اإلنسانية بتيوعها واختالفها وتعدّدها ،احتراس األدسان وميع تشدوسهها أو اال دتهانة بهدا أو ازديائهدا،
اما أوصى مشتمر تحالل الحضاياا فدي ببدااو بأجيبيجدان 3مداسو  2019بتعزسدز التفداهم المتبدادا بدين
الشعوص من مختلل الثقافاا واألدسان ،مما سبرز إياد األغلبية لرفض التطرف العييل واحتضان التيو .
اذلب توصياا الكتاباا والديا اا والبحوث التى اهتم بشأن حواي الحضداياا وأاددا علدى أهميتدمثددددل ديا ددددة سو ددددل ، 2010،إبددددراهيم  ، 2014 ،محمددددود ، 2014،محمددددد 2015 ،
 ،أحمد 2017،الميدانى.(Woodman,2019) ، 2017،
اما سواج الب المرحلة الثانوسة العامة مشكالا مرتبطة بعملية التعلم ،وأثياء دعي لحلهدا ومواجهتهداسعتمد على ما لدس من قدياا ووعي بكفاءتها وعلى بيائ اليفسي إلثباا جات وتمكييها نفسياا ألداء المهداس
المطلوبة مي والتي من أهمها المدذاار واال دتمراي فدي أداء المهداس األاادسميدة فدي هدذه المرحلدة ولدسد
ا دتقاللية فدي اختيداي مسدتقبل  ،وشدعويه بالكفداء  ،والتدأثير ،ادذلب مدا قامد بد وزاي التربيدة والتعلديم
باالعتماد على ا تخداس التعلم عن بعد والميألاا التعليمية وا تخداس التابل لكدل مدن الطدالص والمعلمدين
وفى وء مستجداا أزمة اويونا في التعليم أصبب التأمل العمي للمعلوماا التايسخية ومياقشدتها سسدهم
في التخلي عن أهداف لها مكافآا فويسة لتحقي مهاس أاادسمية مطلوبة مي  ،اما أند سسداعد علدى ايتقدا
مسدددتوال التحألددديل األادددادسمي وهدددذا مدددا أادتددد ديا دددة فدددايس ، 2015،ثابددد 2017 ،
 ،فددددايس ، 2018،حسددددنRockinson- ، (Brubacher& Silinda ,2019) ، 2018 ،
). Szapkiw,2019
مشكلة البحث
من خالا ما ب جاره تحددا مشكلة البحث فى
الحواي الحضايي العالمي والمثابر األاادسمية لدسهم.

عل مستوال فهم الص الألل األوا الثانوال ألبعاد

أسئلة البحث:
وللتألدي لهذه المشكلة حاوا البحث الحالي اإلجابة عن السشاا الرئيسي التالي :
 ما أثر بيئة تعليمية الكترونية ثالثية األبعاد في تديسوالمثابر األاادسمية لدال الص الألل األوا الثانوي ؟

التايسل لتيميدة أبعداد الحدواي الحضدايي العدالمي

وستفر من هذا السشاا األ ئلة الفرعية التالية:
 .1ما أبعاد الحواي الحضايي العالمي الميا بة لطالص الألل األوا الثانوي والتي تقوس عليها البيئة
التفاعلية االلكترونية ثالثية األبعاد ؟
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التايسل قائمة

التي سقوس عليها اختياي بيئة تعليمية إلكترونية ثالثية األبعاد في تديس
 .2ما األ
على موقع  https://www.airpano.com/لتيمية أبعاد الحواي الحضايي العالمي والمثابر
األاادسمية لدال الص الألل األوا الثانوي؟
 .3ما أثر بيئة تعليمية إلكترونية ثالثية األبعاد في تديس
العالمي لدال الص الألل األوا الثانوي؟

التايسل لتيمية أبعاد الحواي الحضايي

 .4ما أثر بيئة تعليمية إلكترونية ثالثية األبعاد في تديس
الص الألل األوا الثانوي؟

التايسل لتيمية المثابر األاادسمية لدال

أهداف البحث:
هدف هذا البحث إلى :

التايسل قائمة

التي تم عليها اختياي بيئة تعليمية إلكترونية ثالثية األبعاد في تديس
بيان األ
أ-
على موقع  https://www.airpano.com/لتيمية أبعاد الحواي الحضايي العالمي والمثابر
األاادسمية لدال الص الألل األوا الثانوي.
بيان أثر بيئة تعليمية الكترونية ثالثية األبعاد فى تديس
ص-
العالمي لدال الص الألل األوا الثانوي.
د -بيان أثر بيئة تعليمية الكترونية ثالثية األبعاد فى تديس
الألل األوا الثانوي.

التايسل لتيمية أبعاد الحواي الحضايي

التايسل لتيمية المثابر األاادسمية لدال الص

أهمية البحث:
ا تمد هذا البحث أهميت من:
أ -األهمية اليظرسة :قدس البحدث الحدالي ديا دة عدن نظرسدة البيئداا التعليميدة االلكترونيدة ثالثيدة األبعداد
وأهميتها وأبعاد الحواي الحضايي وأهميت ومفهوس المثابر األاادسمية وأهميتها.
ص -األهمية التطبيقية :قد سفيد البحث الحالي من الياحية التطبيقية ا
اال من:
 مخططي البرامج ،والمياهج :حيث سزود البحث الحالي وا دعي بدرامج التدايسل وتكيولوجيدا التعلديمومياهجها ومخططيها بالبيئاا اإللكترونية ثالثية األبعاد التي سمكدن اال دتعانة بهدا عيدد بيداء ميداهج
وبرامج التايسل للطالص بالتعليم الثانوي العاس.
سبألدر البحدث الحدالي مدوجهي التدايسل وتكيولوجيدا التعلديم ومعلميهدا
 الموجهين والمعلمدين :حيدث ا ّبمست وساا أداء الطالص بالألل األوا الثانوي العاس في أبعداد الحدواي الحضدايي العدالمى والمثدابر
األاادسمية.
 الطالص بالمرحلة الثانوسة العامة  :حيدث سسدعى البحدث الحدالي إلدى تيميدة أبعداد الحدواي الحضداييالعالمي؛ وجلب با تخداس مجموعة من األنشطة تعتمد عليها البيئة التعليمية اإللكترونية ثالثيدة األبعداد
في تديس بعض مو وعاا التايسل ،والتي تتديب للطدالص فرصدة الختيداي األنشدطة التدي تيا دبهم
وتلبي موحاتهم.
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 الباحثين في مجاا المياهج و را تديس التايسل :فمن المتوقع أن سفتب هذا البحث الفاقدا جدسدد أمداس
الباحثين في تعليم التايسل با تخداس البيئة التعليمية اإللكترونية ثالثية األبعاد.
أدوات ومواد البحث:
قاس الباحثان بذعداد األدواا التالية:
مواد البحث :
 -1قائمة بأبعاد الحواي الحضايي العالمي الميا بة لطالص الألل األوا الثانوي والتي تقوس عليها
البيئة ثالثية األبعاد.
 -2بيئة تعليمية إلكترونية ثالثية األبعاد من خالا موقع  /https://www.airpano.comفي
تديس التايسل لتيمية أبعاد الحواي الحضايي العالمي والمثابر األاادسمية لدال الص الألل
األوا الثانوي.
بيئة تعليمية إلكترونية ثالثية األبعاد عبر
في التايسل وف
 -3وحد
موقع https://www.airpano.com/لتيمية أبعاد الحواي الحضايي العالمي والمثابر
األاادسمية لدال الص الألل األوا الثانوي والتأاد من صحتها العلمية.
 -4أوياا العمل الطالص في وء بيئة تعليمية إلكترونية ثالثية األبعاد في تديس التايسل لتيمية
أبعاد الحواي الحضايي العالمي والمثابر األاادسمية لدال الص الألل األوا الثانوي.
أدوات البحث
 .1اختباي أبعاد الحواي الحضايي العالمي الميا ب لطالص الألل األوا الثانوي.
 .2مقياس المثابر األاادسمية الميا ب لطالص الألل األوا الثانوي.
حدود البحث:
اقتألر البحث الحالي على الحدود التالية:
 مجموعة من الص الألل األوا الثانوي بمدي ة تماس يمضان الثانوسة بذداي أ يو التعليمية التابعةلمحافظة أ يو عددهم  32الباا ،وقدد تم اختياي هشالء الطالص؛ ألنهم في المرحلة الثانوسة ،وفيها
تتحدد ميولهم واهتماماتهم ،وسشهلون بعدها إلى التعليم الجامعي ،وبالتالي البد أن تتاا لهم فرصة تعلم
أبعاد الحواي الحضايي العالمي وتيمية المثابر األاادسمية لدسهم بألوي جيد .
 التطبي في الفألل الديا ي األوا للعاس الديا ي 2021/2020س.مصطلحات البحث :
اقتألر البحث على عر التعايسل اإلجرائية لمألطلحات البحث ،وقد تم الحددسث تفألديلياا عدن
ال مألطلب من هذه المألطلحاا وهي:
البيئة التعليمية اإللكترونية ثالثية األبعاد:
هي بيئة تعلم إلكترونية غيية بألوي ثالثية األبعاد ستفاعل خاللها الص الألل األوا الثانوال مدع
ا
تفاعال ثيائي االتجاه بحيث ستأثر وستفاعل مع المحتوال اإللكترونى
المحتوال التعليمي االفترا ي المبرمج
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بشدددكل سزسدددد مدددن فدددر فهدددم المددداد العلميدددة وااتسددداص المهددداياا المتعلقدددة بهدددا الموجدددود علدددى
موقع https://www.airpano.com/لتديس التايسل.
الحوار الحضاري العالمي:
عالقة التأثير والتأثر والتفاعدل والمشداياة الفاعلدة والتالقدي واالحتدراس المتبدادا والمسداوا بدين
مختلل حضاياا العالم في اافة المجاالا المختلفة مدن أجدل العدي فدي مجتمدع عدالمي لمدن بعيدداا عدن
الألراعاا والخالفاا ،وسقاس االختباي المعد لذلب لطالص الألل األوا الثانوي.
المثابرة األكاديمية:
مواصلة العمل وإنجاز المهاس المطلوبة مهما ااند العقبداا والألدعوباا و سقداس بالديجدة التدي
سحألل عليها الب الألل األوا الثانوي فى المقياس المعد لذلب.
فروض البحث :
 -1ال سوجد فرا داا إحألائيا بين متو طي ديجاا دالص الألدل األوا الثدانوي فدي التطبيد
القبلي والبعدي في اختباي أبعاد الحواي الحضايي العالمي لألالب التطبي البعدي.
 -2ال سوجد فرا داا إحألائيا بين متو طي ديجاا الص الألل األوا الثانوي في التطبي
القبلي والبعدي في مقياس المثابر األاادسمية لألالب التطبي البعدي.
منهج البحث:
ا تخدس البحث الحالي الميهجين الوصفي والتجرسبي ،وقدد ا دتخدس المديهج الوصدفي؛ وجلدب عيدد
اتابة اإل اي اليظري للبحث ،ووصل اإلجراءاا التي اتبعد إلعدداد أدواتد ؛ أمدا المديهج التجرسبدي فقدد
ا ْ ت ُ اخدس عيد تطبي تجربة البحث على الطالص وتجددي اإلشداي إلدى أن البحدث الحدالي ا دتخدس التألدميم
ال تجرسبي جا المجموعة الواحد مع التطبي القبلي والبعدي ،وهذا ما يتضب بالتفألديل عيدد الحددسث عدن
أدواا البحث ،وإجراءاا إعداده ،وتطبيق .
اإلجراءات التجريبية للبحث:
اشتمل اإلجراءاا التجرسبية لالجابة علي ا ئلة البحث ما سأتي:
 ديا ة نظرسة حوا بيئية التعلم إالاترونية ثالثية األبعاد عبرموقع  https://www.airpano.com/واذلب عن أبعاد الحواي الحضايي العالمي والمثابر األاادسمية .
 اعداد أدواا البحث ومواد البحث :• إعداد قائمة ببعض أبعاد الحواي الحضايي العالمي الالزمة في تديس
األوا الثانوي.
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• إعددددداد وحددددد فددددي التددددايسل وفدددد بيئددددة تعليميددددة إلكترونيددددة ثالثيددددة األبعدددداد عبددددر
موقددع  https://www.airpano.com/لتيميددة أبعدداد الحددواي الحضددايي العددالمي والمثددابر
األاادسمية لدال الص الألل األوا الثانوي والتأاد من صحتها العلمية.
• إعداد أوياا عمل للطالص لوحد في التايسل وف بيئدة تعليميدة إلكترونيدة ثالثيدة األبعداد ميا دبة
لطالص الألل األوا الثانوي
• -إعداد اختباي الحواي الحضايي العالمي ومقياس المثابر االاادسمية وعر هما علي مجموعة
من المحكمين للتأاد من صحتهما العلمية .
اجددراء ديا ددة ا ددتطالعية الختبدداي أبعدداد الحددواي الحضددايي العددالمي ومقيدداس المثددابر االاادسميددةحيددث تددم تطبيقهمددا علددي مجموعددة مددن ددالص الألددل األوا الثددانوي العدداس وجلددب لحسدداص ثبدداا
وصدا ومعامالا السهولة والألعوبة لكل ميهما .
 التطبي القبلي الختباي الحواي الحضايي العالمي ومقياس المثابر االاادسمية حيث تم اختيايمجموعة من الص الألل األوا الثانوي العاس مجموعة البحث لتطبي تجربة البحث .
 تطبي أوياا عمل الطالص قبل واذلب بعد تديس وحد في التايسل وف البيئة اإللكترونيةالتفاعلية ثالثية األبعاد لمجموعة من الص الألل األوا الثانوي مجموعة البحث.
التطبي البعدي الختباي أبعاد الحواي الحضايي ومقياس المثابر االاادسمية علي الص الألل األواالثانوي العاس مجموعة البحث
يصد اليتائج وتفسيرها ،ودالالتها التربوسة التوصياا والبحوث المستقبلية المقترحةاإلطار النظري:
أوال :البيئات االفتراضية ثالثية األبعاد:
بيئاا التعلم االفترا ية ثالثية األبعاد بيئة بدسلة للواقع ستم فيها التكامل والدمج بين بيئاا التعلم
االفترا ي نظم إداي التعلم اإللكتروني وبين بيئاا توحي بثالثياا األبعاد مثل العوالم االفترا ية
مما سجعل المتعلم سشعر اأن داخل عالم حقيقي افترا ي ستمثل بشخألية افترا ية " "Avatarليتجوا
بحرسة وستيقل وستفاعل مع المحتوال واألنشطة ،واالختباياا ،وزمالئ  ،والمعلمين ،وسراقب من خالا
نظم إداي التعلم اإللكتروني دون أن سشعر بذلب .عزمي ولخرون459 ،2014،
و سعد التعلم من خالا البيئاا االفترا ية ثالثية األبعاد بمثابدة الخدروج مدن الخانداا الضديقة التدي
محاصرا فيها واا القرون الما ية ،حيث تعمل بيئداا الدتعلم االفترا دية عداد مدن خدالا شدبكة
اان
ا
اإلنترن وتقوس بتوفير مجموعة من األدواا الميا بة للعملية التعلمية مثل :التقييم ،واالتألاالا ،وتحميل
المحتوال ،وتسليم عمل الطالص ،وتقييم األقدران ،وإداي المجموعداا الطالبيدة ،وجمدع وتيظديم ديجداا
الطالص ،والقياس باال تبياناا وأدواا تتبع ومراقبة ،وتشدمل المميدزاا الجدسدد فدي هدذه الديظم ا دتخداس
الوسكي والمدوناا ومساحاا التعلم الظاهري ثالثية األبعاد)Kaushik & Olsson, 2020,45
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ادذلب وفدرا بيئداا العدالم االفترا دي ثالثيدة األبعداد مسدتوساا مختلفدة للتفاعدل ،حيدث أتاحد
مستوساا أعم من المشاياة في المياقشة والتعلم ،بحيث تحول من مجدرد تبدادا اآلياء والمياقشدة إلدى
مماي ة السلواياا الحقيقية ،وجلب على عك األشكاا التقليدسة للتفاعدل عبدر الوسدب التدي تقتألدر علدى
التفاعل المتزامن وغير المتزامن وا تخداس أدواا تقليدسة مثل :ميتدساا اليقاش والديدشة .محمد،2016،
2
خصائص البيئات ثالثية األبعاد في التعليم :
مشاركة الخبرات ومشاركة التعلم  :بمعيى أن ستفاعل المتعلمون مع غيرهم من أماان مختلفة من العالم،
في حين تشايك التعلم سهتم باشتراك أاثر من متعلم في أداء األنشطة التعليمية بحيث سمكن من خالا هذه
البيئاا تشايك المعرفة والوصوا الفويي إلى المعلوماا المطلوبة .محمد3 ،2016 ،
التشارك  :سمكن تشايك المتعلمين في نف
السعدني؛الدبيان. 2017،98،

الملل أو المستيد في نف

التوقي

اما سفعلون في الحقيقة.

البيئة االجتماعية  :تتوافر البيئاا االفترا ية ثالثية األبعاد في أي مكان ،حيث سمكن للمتعلم الدخوا إلى
بيئة التعلم وبياء تفاعل اجتماعي قائم على المعايف والمهاياا .عبد الوهاص؛ فرجون؛ يمزي؛
على ، 9 :7 ،2019،نألر الدسن62 :62 ،2019،
االبتكار والمحاكاة  :توفر البيئاا االفترا ية ثالثية األبعاد بيئة مرنة تمكن المتعلمين من اإلبدا في
تعلمهم والمحااا تساعدهم في فهم واسب مهاياا المفاهيم المعقد  .السعدني؛الدبيان. 2017،98،
 ،نألر الدسن62 :62 ،2019،
الحافز :تش ب العوالم االفترا ية ثالثية األبعاد العالم الحقيقي ،حيث سمكن تيشئة المتعلم تيشئة اجتماعية
ومساعدت على التفاعل مع اآلخرسن وهذا التفاعل سجعل لدال المتعلم الحافز في تعرف اآلخرسن واال تفاد
من خبراتهم العلمية والعملية .محمد3 ،2016 ،
التعلم غير الرسمي  :تعد البيئاا االفترا ية ثالثية األبعاد هي أفضل األماان الاتساص المعرفة غير
المباشر والتي تسمى التعلم غير الر مي وتعرف بأنها عملية تعليمية غير مخطك لها وتجرال بالمألادفة.
عبد الوهاص؛ فرجون؛ يمزي؛ على9 :7 ،2019،
اما أشاي Campanya& Ogaya& Jones& Rath& Vozar& Meqbe&2016,1819),إلى
واء دخل إلي
خألائص البيئاا االفترا ية التعليمية بأنها متواجد ومتوفر با تمراي في اإلنترن
المستخدس أس ال ،و تتواجد فيها األجساس بفضاء التجسيد الثالثي األبعاد ،المجسّدون سمثلون المستخدمين
الحقيقيون في العالم االفترا ي ،سرتاد تلب العوالم االفترا ية العدسد من المستخدمين المتيوعين ومن اافة
البالد.
أنواع البيئات االفتراضية ثالثية األبعاد:
صيف البيئاا االفترا ية ثالثية األبعاد إلى:
• نافذ على العالم :وستم في ا تخداس شاشاا الكمبيوتراا الشخألية العادسة ،وسسمى أحياناا
" ،"Desktop VRو مي "نافذ على العالم" ألن ستم يؤسة العالم االفترا ي من خالا شاشة
الكمبيوتر .عزمي ولخرون459 ،2014،
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• اليمذجة بالفيدسو :وهو نف اليمك الساب مضا افا إلي ااميرا فيدسو ،تيقل صوي المستخدس إلى
ا
متفاعال مع اائيات وعياصره،
العالم االفترا ي ،حيث سرال المتعلم نفس داخل العالم االفترا ي
واأن أحد مكوناا العالم االفترا ي التي تم تألميم ميذ البداسة . .عزمي ولخرون،2014،
460 ،459
• أنظمة االنغماس الكامل :حيث ستم ا تخداس خوجاا الرأس لتعطي اإلسحاء بوجود الشخص بالكامل
داخل العالم االفترا ي والحألوا على يؤسة ثالثية األبعاد واال تما إلى األصواا بطرسقة
توحي بأنها بيعية ،اما ستم ا تخداس مجموعة من أجهز إ قا الألوي في بعض األنوا
المتقدمة لتكوسن ما سسمى بالكهوف ،وهي حجراا سستطيع المستخدس أن ستجوا فيها وسرال العالم
االفترا ي على اافة جديانها . .عزمي ولخرون460 ،2014،
• التواجد من بعد :حيث سعطي إحساس للمستخدس أن سعاس خبر من بعد ،أو أن ستواجد في العالم
من بعد ،لذا سعاس ما سحدث في هذا العالم واأن متواجد في ؛ حيث ستم الربك بين محساا للية
متواجد عن بعد وبين أحا ي بشرسة وقد تو ع المحساا اآللية في إنسان للي "يبوا"،
وبالتالي سمكن التحكم فيها من بعد بقا لحرااا وأفعاا المستخدس.
• البيئة المختلطة :وستم فيها الدمج بين أنظمة االنغماس الكامل وأنظمة التواجد من بعد ،وفي هذه
األنظمة ستم التعامل مع مدخالا أنظمة التواجد من بعد مضافاا إليها االنغماس في بيئة العمل.
تيرسو كوبية التي تستخدس
• البيئة االفترا ية شب الواقعية :هو نظاس سجمع بين شاشة عر
نظاياا من اليو " "LCDمزود بغال وأجهز تعقب للية ،فييتج عي نظاس سفوا أنظمة
" "Desktop VRمن حيث التغير الياتج في مشاهد البيئة االفترا ية الياتج من تعقب حراة
يأس المستخدس . .عزمي ولخرون461 ،460 ،2014،
مميزات البيئة االفتراضية ثالثية األبعاد في التعليم:
توجد عد مميزاا للبيئاا االفترا ية ثالثية األبعاد والتي حددها ال من .(Barkand & Kush, 2009
 ،خالد (Cheng & Wang, 2011.577) ، 36 :33 ،2008،عزمي ولخرون:467 ،2014،
 ، 470سو ل؛ محمد ، 222 ،2016 ،السعدني؛ الدبيان ، 98 ،2017،خمي ،87 ،2018 ،
 ، 88نألر الدسن 68 :65 ،2019،وهي:
• القدي على عر تجايص وخبراا تعلم حقيقية عالية الجود ؛ من خالا تمثيل الواقع ثالثي
االبعاد مما سزسد إحساس المتعلم بالمعاسشة والتحكم في نف الوق .
• زساد اإلحساس بالحضوي؛ واالنغماس اللذسن سحدثان نتيجة التجسيد في شكل اائن افترا ي لكل
متعلم.
• زساد الدافع والحافز للتعلم؛ وجلب ايتيجة لزساد ديجة الواقعية التي سعي
البيئة ،حيث سجد ما سشبع يغبات الداخلية وما ستالءس مع هروف الخايجية.
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• الواقعية؛ هياك عامالن بألرسان مهمان للغاسة في البيئاا ثالثية األبعاد وهما ديجة الواقعية من
خالا يؤسة اائياا ثالثية األبعاد ،وديجة الواقعية من خالا التغير الزميي واالنتقاا والتجوا
حوا هذه الكائياا.
• تحكم المتعلم؛ حيث سمكن للمتعلم أن ستحكم في معياي المحااا أو السرعة التي تمضي بها
المحااا  ،من حيث القدي على تغيير اتجاه الرؤسة والذي سعطي انطباعا بالحراة السلسة عبر تلب
البيئة ،والقدي على األخذ والعطاء.
• توفير بيئة تعليمية إلكترونية انغما ية؛ والتي تقوس أ ا اا على تكيولوجيا االتألاالا والمعلوماا،
وتمكن المتعلم من ااتشاف األماان واألشياء التي سألعب الوصوا إليها لخطويتها وتكلفتها
العالية.
• توفير بيئة تعليمية فعالة؛ تشجع المتعلمين على التساؤا حوا الحقائ العلمية والواقعية ،واالهتماس
بالخياا للوصوا إلى تلب الحقائ .
• مساعد المتعلم على التفاعل مع اآلخرسن؛ حتى وإن اانوا في أماان بعيد  ،وبطرا غير مألوفة،
ضا مع الكائياا االفترا ية من هذه البيئة عبر االنترن .
والتفاعل أس ا
• توفير عرو بانويامية؛ والتي ترتبك أ ا اا بثالثة حواس تتمثل في العين واألجن واليد ،اما
توفر أدواا وأ اليب وإمكانياا أاثر فاعلية للتخيل الذهيي؛ فهي تقرص بين عالم الطبيعة
الملمو ة ،وعالم المفاهيم المجرد .
• تيفيذ تجايص ومشروعاا تعليمية متيوعة؛ حيث إنها بيئة قابلة للتحكم فيها وفي مكوناتها.
• عر العياصر ثالثية األبعاد؛ وجلب بداسة من صفحاا الكتاص والخرائك التي تحتوسها حتى
الحبر الذي سكتب ب المتعلم والذي سظهر ول مب قابل للقياس على الويقة ،حيث تشاهد
المحتوساا التعليمية بثالثة أبعاد هي الطوا والعر وااليتفا  ،ومن ثم ستعاس المتعلم مع هذه
المعلوماا ثالثية األبعاد.
• نموجج ال تكشاف األماان التي ال سمكن زسايتها؛ مثل المدن التايسخية ،والفضاء الخايجي أو قا
المحيطاا.
• أدا تعليمية لزساد الدافع من خالا االنغماس؛ حيث إن الديجة العالية من الدقة في واجهة هذه
البيئاا ثالثية األبعاد تسمب للمتعلمين بتدف المشاعر من خالا المشاياة في بعض األنشطة
الجذابة التي تحوا ترايز عقولهم بعيداا عن البيئة المحيطة الحقيقية ،وبالتالي سسمب لهم بالترايز
في المهمة.
لذا فذن مميزاا البيئاا االفترا ية ثالثية األبعداد ،ومدا تيفدرد بهدا مدن الواقعيدة ،واالنغمداس،
والوجود ،والحراة ،والتتبع في عدالم ثالثدي األبعداد ،والتعدر لكثيدر مدن المغدامراا ،والعقبداا التدي
سألعب التعر لها في العالم الحقيقي تجعلها ميا دبة لال دتخداس خدالا المشدروعاا التعليميدة المختلفدة
وفقاا ألهداف هذه المشروعاا ،وقد أادا بعض الديا اا على أهمية البيئداا ثالثيدة األبعداد فدى التعلديم

- 557 -

مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد الرابع 2021

والتديس وميها ديا ة ) Cheng& Ye, 2010التى بيي فاعلية بيئيدة افترا دية ثالثيدة األبعداد فدى
زساد دافعية الطالص الذسن سعانون من التوحد ،وديا دة ) Cheng& Chiang& Cheng,2010التدى
أثبت تأثير إسجابيا للبيئاا االفترا ية ثالثية االبعاد فى تيمية مهاياا التودد لدال مر ى التوحد.
وديا ة حسن 2012 ،التى أثبت فاعلية بيئة افترا ية ثالثية االبعاد على زساد دافعية االنجاز لدال
الطالص واتجاهاتهم نحو البيئة االفترا ية.
وديا ة السهلي  2016،التى أشايا إلى إ الا الص الماجستير في اإلعالس بجامعة الملب عود
فكر مشرو إقامة مراز أو قاعة تديسب لطالص اإلعالس بجامعة الملب عود في بيئة افترا ية ثالثية
األبعاد والمتمثلة في تطبي  Second Life .بحيث ستم في هذا المراز أو القاعة عقد المحا راا
واليدواا والدوياا ,التي ستم من خاللها تمكين الطالص من التطبي العملي ومعاسشة التجربة اإلعالمية
وإاسابهم المهاياا األ ا ية التي من شأنها مساعدتهم ليألبحوا أفرادا ناجحين في المجاا اإلعالمي
ضا من اال تفاد من تكيولوجيا التعليم الجدسد وجعل العملية التعليمية أاثر فعالية ومتعة.
وسمكيهم أس ا
اما أشايا ديا ة السعدني؛ الدبيان 86 ،2017،إلى فاعلية تألميم بيئة العالم االفترا ي الحيا
الثانية با تخداس شخألياا ارتونية عربية وأثرها في تيمية مهاياا التحدث باللغة العربية للطالص غير
اليا قين بها لطالص المستوال الثاني في قسم اللغة والثقافة بمعهد اللغوساا العربية بجامعة الملب عود .
اما توصل ديا ة الشمراني 2018 ،إلى فاعلية بيئة افترا ية ثالثية األبعاد في تيمية مهاياا
التجايص العملية في ماد الفيزساء لدال الباا الألل الثاني ثانوي في مدسية جد  ،وديا ة الزهراني،
 2018التي توصل إلى فاعلية ا تخداس بيئة تعلم افترا ية قائمة على الرحالا المعرفية عبر الفيسبوك
في تيمية مهاياا التفاعل والتشايك اإللكتروني لدال الباا جامعة األمير نوي بي عبد الرحمن ،اما
أادا ديا ة عبد الوهاص 2018،فاعلية ا تخداس بيئة تعلم افترا ية لتيمية بعض مهاياا البحث
العلمي لدال الص الديا اا العليا.
وديا ة عبد الوهاص؛ فرجون ،يمزي؛ علدى  2019،التدي توصدل إلدي عدالج مشدكلة دعل
مهاياا صيانة الحا ب لطالص تكيولوجيا التعليم ،وجلب من خالا قياس أثر مجاا الرؤسة في بيئاا التعلم
االفترا ية من خدالا إنتداج ثدالث تطبيقداا لبيئداا الدتعلم االفترا دية بمجداا يؤسدة دي  -متو دك-
وا ع .
وديا ة نألر الدسن 2019 ،التي أثبت تأثير تألميم بيئة افترا ية قائمة على تطبيقاا الحو بة
السحابية في تيمية مهاياا تألميم وإنتداج المواقدع التعليميدة لددال تالميدذ المرحلدة االبتدائيدة األزهرسدة،
وديا ة أبو حجاج؛ حشي ؛ مألدطفى 2020،التدي أثبتد فاعليدة ا دتخداس بيئداا الدتعلم االفترا دية
ثالثية األبعاد في إاساص مهاياا التحرسر اإلخبايي لدال لبة الفرقة الثانية بقسم اإلعالس التربدوي بكليدة
التربية اليوعيدة بجامعدة افدر الشديل ،امدا أاددا ديا دة عبدد الوهداص 2018،فاعليدة بيئدة الكترونيدة
تشاياية متماسز قائمة على التقيياا التحفيزسة في تيمية مهداياا انتداج المتداحل االفترا دية والطمدوا
األاادسمي لدال الص تكيولوجيا التعليم
مما ب ستضب أن الديا اا السابقة تراز علدى تألدميم بيئداا تعليميدة افترا دية ثالثيدة األبعداد
لألعوبة إجراء التجايص على أي الواقع العملي ،اما أن البحث الحالي ا تخدس بيئة تعليميدة افترا دية
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ثالثية األبعاد موجود علدى موقدع  https://www.airpano.com/لتيميدة أبعداد الحدواي الحضدايي
العالمي والمثابر األاادسمية لدال الص الألل األوا الثانوي.
ثانيا  :أبعاد الحوار الحضاري العالمي:
تتميز الحضاياا اإلنسانية بدالتيو واالخدتالف ،فلكدل حضداي خألائألدها وهروفهدا وإمكاناتهدا
المادسة والبشرسة ،فذن هذا أدال في اليهاسة إلى التباسن بدين الشدعوص وهدذا التبداسن هدو دية ى تعدالى فدي
احدَ ا ۖ َو َال سَزَ ُالدونَ ُم ْختَ ال افدينَ " دوي هدود :أسدةَ ،"118و امد ْن
األي
اس أ ُ َّمةا َو ا
َولَ ْو شَا َء َيبُّبَ لَ َجعَ َل اليَّ َ
ل
ا َو ْاأل َ ْي ا َو ْ
ف أَ ْل اسيَتا ُك ْم َوأَ ْل َوانا ُك ْم ۚ إا َّن افدي جَ الدبَ َآل َسدا ِ
ا ال ْل َعدا ال امينَ " دوي الدروس:
اوا ا
لسَاتا ا خ َْل ُ ال َّ
اختا َال ُ
س َم َ
أسة"22:
إن ما شهدت القرون األخير من تقدس وتطوي تقيي علمي معرفي في أويوبا أدال إلدى تفداوا ابيدر
وملحوه بين الثقافاا ،وخاصة الثقافة الغربية والثقافاا األخرال العربية اإل المية  ،الهيدسة  ،الألدييية،
اليابانية أدال إلى أن تتوتر العالقة بين الطرفين لتكون تابعا ومتبوعا أو قوسا و عيفا أو متقدما ومتأخرا
أو مستعمرا ومستعمرا .سا ر ،يزاا461 ،2014،
فالحضاي اإل المية تتميز بالو طية ،ألن اإل الس سدعو إلي االندماج والتعاس السلمي مع اآلخر ،
اما سدعو إلي إههاي العز بدال ا دتعالء فدي هدل قديم الموا يدة والتسدامب ،وسرجدع الفضدل إلدي العلمداء
المسلمين في نهضة أويوبا ,وبالتدالي فدي قيداس الحضداي اإلنسدانية ،امدا أ دهم غيدر المسدلمين فدي بيداء
الحضاي العربية واإل المية في هل الحكم اإل المي ,بفضدل و دطية اإل دالس ,فاإل دالس دسدن التسدامب.
يزا68 ،25 ،24 ،2011،
واإل الس دسن السالس بح  ،سشتمل على ومظداهر التعداس السدلمى وتبدادا الميدافع بدين األمدم دون
نظر إلى عقيد أو مذهب أمر معروف في اإل الس ،ألن الدسن الذال في ال المقوماا العالمية وتيص لسات
وأحادسث على أن وحده دسن البشرسة .صقر37 ،2013 ،
وتعك أهداف تديس التايسل "تقدسر وفهم التيو الحضايي" وهذا الهدف سشجع الطالص على أن
سكون لدسهم قبوا للذاا الحضايي اآلخر وإزالة عوائ التمحوي حوا الذاا & Moturi & Prasada
. Digumarti&2004, 195, 196
فمياهج التايسل سجب أن ترتكز على مواقل تايسخية تشتمل على حرسة إبدداء الدرأي واحتدراس يأال
اآلخر ،والدعو إلى السالس العالمي ،ونبدذ الحدروص ،والتعرسدل بثقافداا الشدعوص والددعو إلدى تقايبهدا
وتعاونها .عبد الرازا17 ،2017،
مدشخرا ادرد فعدل بيعدي
وقد ههدر مألدطلب الحدواي الحضدايي العدالمي علدى السداحة الدوليدة
ا
للمتغيراا الدولية التي حدث في القرن العشدرسن :ادالحرص العالميدة األولدى والثانيدة والحدروص األهليدة
المختلفة والحرص البايد  ،و قو االتحاد السوفيتي ،وزواا اليظاس الثيائي القطبيدة وهيميدة أمرسكدا علدى
مجرسدداا األحداث العالميدة في العالم .السييدي8 ،2008،
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حيث جاء فى توصياا اليونسكو ) (Unesco, 2008,23فى مجاا التعليم من أجل التفاهم الددولي
روي التأايد على احتراس ادل الشدعوص وحضداياتها ،دواء ادان جلدب فدى الجماعداا العرقيدة أو فدى
المجتمعاا الكبرال
اما قام جهود اإلسسيسكو فى دعم ثقافة الحواي واحتدراس التعدسدة الثقافيدة واالعتمداد علدى الحجدة
والبرهان والميط بغية إقيا الطرف اآلخر بمضامين الحواي الميشود .جوهر؛ جمعة 279 ،2013،
فحواي الحضاياا ال سكون حقيقياا إال إجا اعتبر اإلنسانَ اآلخر والثقافدة األخدرال جدز اءا مدن جاتدي،
سعمر اياني ،وسكشل لي عما سعوزني .غايودال158 ،1999 ،
فيهدف الحواي الحضايي العالمي إلى عالم جال قيم ومبادئ جدسد  ،عالم لد و دائل جدسدد فدى حدل
مشكالت  ،عالم سكون في لألخالقياا واالتجاه اإلنسداني مكدان وا دع وابيدر وصددال مدشثر ،وسربدى فدى
نفوس الطدالص احتدراس الشدعوص األخدرال ،ألن تلدب الشدعوص أنتجد بيدا اإلنسدانية مدن بيدا الحضداي
المألرسة القدسمدة ابيدا األهدراس إلدى الحضداي الحدسثدة والتدي نعيشدها فدي عالميدا الحدالي .دليمان؛
السيد. 211 ،2010،
مفهوم حوار الحضارات العالمي:
سعرف حواي الحضاياا بأن عملية ستم من خاللها تبادا عالقداا التدأثير والتدأثر بدين الحضداياا
المختلفة في جميع المجاالا ،من أجل التوصل إلى مجموعة من القديم العالميدة المشدتراة التدي تأخدذ فدي
اعتبايها احتراس اآلخر المختلدل حضدايساا واالعتدراف بالتعددد الثقدافي والتيدو الحضدايي الخدالا فدي
العالم .مرواد155 ،2009 ،
اذلب هو الحواي الذي ستم من خالل التألدي لمشدكالا اإلدياك التدي تقدع بدين حضداي وأخدرال،
وجلب بهدف توفير الحواي الحر والتبادا الطلي لألفكاي المرتبطة بالخبراا السيا ية والتيموسدة والثقافيدة
بين ال الشعوص ،في إ اي من الروا اإلنسانية الخالقة .سو ل 23 ،2010،
وسعرف بأن الحواي الذال سقوس على األخذ والعطاء ،وعلى االحتراس المتبادا ،والقائم على المساوا ،
بهدف البحث عن حلوا وإجاباا للمشكالا المطروحة فى المجاا الدولي ،والعالقاا الدوليدة المياقضدة،
والقضاسا العالمية والألرا المختلل األ باص .الجزاي131 ،2013 ،
وسعرف بأن عملية إسجابية تهدف إلى التفاعل والتالقي الحضايي لمدد جسدوي التعداون والتواصدل
بين ممثلي الحضاياا ،وجعلد أدا للتفداهم بدين الشدعوص علدى اخدتالف انتماءاتهدا ووالئهدا؛ ممدا سكدون
اتجاهاا إسجابية نحو الذاا ونحو اآلخرسن ،وسيمي قدي الفرد علدى المشداياة الفاعلدة فدي بيداء مجتمعد
واالنفتاا على الثقافاا العالمية والوعي بالقضاسا المعاصر والمشاياة اإلسجابية في الحضداي اإلنسدانية
على202 ،2013 ،
فالحواي بين الحضاياا سعيي انتقاا الثقافاا اإلنسدانية بدين هدذه الحضداياا ،والتفاعدل السيا دي
المتبادا والتبادا التقيي والتكيولوجي واالمتزاج االجتماعي بييها .مو ى؛ الحيان393 ،2016،
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اما سعرف بأن عملية ستم من خاللها تبادا عالقاا التأثير والتأثر بين الحضاياا العالمية المختلفة في
جميع المجاالا والقضاسا الدسيية واالجتماعية والثقافية والسيا ية واالقتألادسة بشكل سدفع األفراد إلدى
التفكير في مستقبل هذه القضاسا وسيمي لدسهم التفكير اإلسجابي للتعامل معها .أحمد167 ،2017 ،
مما ب ستضب أن الحواي الحضايي العالمي سقوس علدى تبدادا وجهداا اليظدر بدين الحضداياا
المختلفة في شتى المجاالا للوصوا إلى تفاعل وتواصل بييها سقوس على االحتراس المتبدادا والتسدامب
العددالمي واحتدراس التيددو الثقددافي وتعزسددز الحقددوا البشددرسة .و ددروي يبددك المتعلمددين بحضدداياا
اآلخرسن من خالا تزوسدهم بالمعايف عن البعد التايسخي والظروف الجغرافية ،والجانب االجتماعي،
واليظاس السيا ي واآلداص والتعليم لدال الكياناا الحضايسة األخرال.
أهمية الحوار الحضاري:
أشاي على ، 203، 202 ،2013 ،على 26 ،2013 ،إلى أهمية الحواي الحضايي في:
•

نبذ العيل واإليهاص من خالا إتاحة الفرصة إلبداء الرأي واالختالف مع اآلخر ،وتو يد
ا
فضال عن إقامة مجتمع تعددي سقدي اآلخر وسحترم  .وبالتالي
العالقاا الدولية بين الحضاياا
دليل على اليضج الفكري الذال أديات البشرسة.
•

سشاد الح
الدولية.

في االختالف والمغاسر واحتراس حقوا اإلنسان في هل القوانين والمواثي

•

سشاد على وحد األصل اإلنساني ،واإلقراي بالتعددسة الدسيية والحضايسة واحتراس خألوصياا األمم
والشعوص.

•

سساعد الفرد والجماعة والمش ساا في الوصوا إلى أفكاي إسجابية مبتكر .

على القياعة بالترابك والمألير اإلنساني المشترك؛ مما
• و يلة لبياء نس جدسد للعالقاا الدولية ستأ
سستدعى المشاياة في المعايف المتراامة والتجايص اإلنسانية.
اما أادا العدسد من الديا اا على أهمية الحواي الحضايي اديا ة المواجد ؛ بكر 2010،التي
و ح دوي اتب الثقافة اإل المية المدي ية في حواي الحضاياا من خالا نشر ثقافة الحواي والتسامب
مع اآلخر في األيدن ،وديا ة سو ل 2010 ،التي أبرزا تألوي مقترا لمياهج التايسل بالمرحلة
الثانوسة في وء مرجعياا مقترحة للحواي الحضايي العالمي وأثره في تيمية العقلية العالمية ،وديا ة
إبراهيم  2014 ،التي و ح برنامجا قائما على أبعاد حواي الحضاياا لتيمية التفكير المستقبلي
والوعي بالقضاسا المعاصر لدال الطالص المعلمين بشعبة الفلسفة في الية التربية وديا ة سا ر،
يزاا 2014،التي أبرزا معوقاا الحواي الثقافي والحضايي ولليات  ،وديا ة عمي  2015،التى
أبرزا أن الحواي هاهر إنسانية ال سخلو ميها مجتمع من المجتمعاا فسمة الياس االختالف وهو الطرسقة
المثلى والطرس السليم الذي تيتهج اليفوس التي ترسد بياء مجتمع متوازن وحيا وسة.
وديا ة محمد 2015 ،التي و ح فاعلية برنامج قائم على التفكير اإلسجابي في مقري التديس
المألغر لتيمية مهاياا الحواي وخفض قل التحدث لدال الص اليدة التربيدة بدالوادي الجدسدد ،وديا دة

- 561 -

مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد الرابع 2021

الميدانى 2017،التى أوص بتيظيم يحالا ثقافية للشباص من مختلدل األعمداي بدين مختلدل عواصدم
ومدن الددوا العربيدة واإل دالمية واألويوبيدة واألمرسكيدة بقألدد زسداي األمداان التربوسدة ،والتعليميدة،
والثقافية ،والفيية ،والتراثية ،بهدف تفهم اآلخر واال ال على تايسخ ومش سات على اخدتالف أنواعهدا.
إسجابيدا لبرندامج مقتدرا فدي اللغدة العربيدة قدائم علدى أبعداد
تدأثيرا
وديا ة أحمد 2017،التي أبرزا
ا
ا
الحواي الحضايي العالمي لتيمية مهاياا التفكير المستقبلي والتفكير اإلسجابي لددال دالص الألدل األوا
الثانوي العاس  ،وديا ة) (Woodman,2019الذال أشاي إلى أن جامعة نويث إسسدترن ببو دطن قددم
البدا مدن
 63برنام اجا لحواي الحضاياا فى فألل الأليل لعاس  2019فدى  28دولدة بمشداياة 1331
ا
جميع أنحاء الجامعة ،حيث قدم الحواياا ا
بدسال يائ اعا لفر الديا ة التقليدسة تسمب للطدالص بااتسداص
الخبر من خالا األنشطة الميدانية ،حيث إن الحواي اان ميألباا على القضاسا التى تشثر فى الطالص على
المستوسين المحلى واإلقليمي.
أبعاد الحوار الحضاري العالمي ودور مناهج التاريخ فى تنميتها:
 -1البعد االجتماعي:
تسهم ديا ة التايسل في إعداد المتعلم ليكون إنسا انا عالمياا صال احا  -داخل المجتمع الدذال سعدي فيد
والعددالم بآ ددره  -ستألددل باإلسجابيددة والمشدداياة فددي اافددة قضدداسا المجتمددع ،سشددايك المجتمددع فددي لمالد
وانتألايات وهزائمد فتيمدى لدسد السدلوك االجتمداعي السدليم وتسداعده علدى فهدم عدسدد مدن المشدكالا
االجتماعية التي سعانى ميها المجتمع وتحث على المشاياة في را الحلدوا الميا دبة لهدا  ،امدا تسداعده
على فهم بيعة المجتمع الذال سعي فيد قيمد  ،عاداتد  ،تقاليدده التدي سجدب أن سحداف عليهدا وسعمدل فدي
إ ايها وتيمى لدس حب العمل والتعاون مع اآلخرسن واحتراس ليائهم ومعتقداتهم ،وجلب من خالا ديا دة
القضاسا والمشكالا االجتماعية داخل المجتمع عربياا وإ المياا وعالمياا .خلل ،الجمل38 ،2004 ،
فيحق الحواي تقرسبا لألفراد والجماعاا فيما بييهم ،وسزسل الوحشة والشدعوي بالغربدة واالغتدراص
داخددل الجماعددة اإلنسددانية ،وسقددرص وجهدداا اليظددر ،بعضددها مددن بعددض ،والحددر علددى تواصددل بددين
األ راف المختلفة ،فئاا أو أفراد من شأن أن سفضي مع مروي الدزمن إلدى تقلدص شدقة الخدالف بيديهم،
وجلب لدخوا هذه األ راف في ا تفاد بعضها من بعض .مقبوا32 ،2018 ،
امددا أن البعددد االجتمدداعي ددروي مددن ددروياا تطددوسر العالقدداا االجتماعيددة بددين العددالمين
اإل المي والغربي بما سحف المألالب المشتراة العليا بين الجانبين ،وسألون حقوا الطرفين وسضمن لهم
اال تفاد الكاملة من موايدهم الخاصة ،وسألحب اثيرا من المعلوماا الخا ئة التدي تدروج عدن اإل دالس
في العالم الغربي ،وعن الغرص في العالم اإل المي ،وبالتالي بياء ميداهج ديا دية مشدتراة بدين الطدرفين
التعاس والتساان والتفاهم ،ولأليع مسدتقبل أفضدل لجيدل قدادي علدى
تكون أدا لبياء الثقة ،وإلقامة أ
إقامة الحواي الحضايي االجتماعي بشكل ليم .على211 ،210 ،2013،
 -2البعد السياسي:
ستعل د بالدبلوما ددية السيا ددية التددي تقددود الشددعوص إلددى تحقي د اال ددتقراي العددالمي ،مددع تجيددب
الألراعاا والحروص واللجوء إلى مبدأ الحواي لحل جميدع المشداال والقضداسا السيا دية التدي تيشدأ بدين
الشعوص واألمم والوصوا إلى حل سر ى جميع األ دراف دون هيميدة درف علدى اآلخدر ،بمدا سسداعد
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قاديا على المشاياة فدي صديع
على إخراج جيل متعلم ومتفتب قادي على مماي ة جميع حقوق السيا ية ،ا
القراياا محلياا وعالمياا  ،واعياا بجميع الظدروف المحيطدة حولد  ،داعياا إلسجداد أي دية مشدتراة مدن
ا
ومعززا لتحقي السالس العالمي بين الشعوص .مرواد212 ،2009 ،
التفاهم الدولي،
وقد ع ميظمة اليونسكو إلى إقامة الحواي السيا ي بين الشعوص القائم على التفاهم الدولي بييهمدا
والبعد عن التعألب والكراهية ومواجهة التحددساا بجاندب إي داء مبدادئ السدالس فدي عقدوا البشدر؛ لدذا
تتضب أهمية البعد السيا ي في اون و يلة فعالة تحل محل المواجهة واليزا وإ فاء الطابع الدسمقرا ي
على العالقاا الدولية ، (Qurong, 2001,9, 10K) .امدا سسداهم فدي إقامدة نظداس عدالمي أاثدر دال اما
لجميع الشعوص ،وخاصة وأن اليموجج الوحيدد العقالندي المتداا أمداس جميدع الشدعوص فدي القدرن الحدادي
والعشرسن لتو يد مس ألة التفاهم الدولي والحد من الألراعاا واالختالفاا الموجود بين شدعوص العدالم .
). Petito,2011,761, 762
وسمكن تيمية البعد السيا ي للحواي الحضايي من خالا الترايز على أهمية التدداوا الددسمقرا ي
للسلطة ودويه في تعزسز ياائز اإلصالا في جميع الدوا ،والمشاياة في إصالا الميظومة الدوليدة مدن
خالا الدبلوما ية الحوايسة ،و تطوسر المماي ة الدسمقرا ية بألدوي دليمة عبدر االحتكداس إلدى اإلياد
الشعبية في القضاسا المأليرسة باعتباي الشعب مألدي جميع السلطاا .على89 ،2013،
 -3البعد الثقافي:
هو عملية تبادا للخبراا الثقافية بين األمم والشعوص بما سساعد على إثراء المعايف التايسخية
وتيوعها ،مع المحافظة على الخألوصياا الثقافية والفكرسة والعمرانية لكل شعب من الشعوص ،باإل افة
إلى االبتعاد عن الألوي اليمطية للشعوص وثقافتها وحضايتها ،والبعد عن تشوس الحقائ التايسخية
وتزسيفها أو حتى محاولة إقألاء اآلخر المخالل ،وجلب إلخراج موا يين قاديسن على المحافظة على
الهوسة الثقافية محلياا وإقليمياا وعالمياا ،وتكوسن موا يين متفتحين قاديسن على ديا ة ثقافاا الشعوص
والحضاياا المختلفة بما سساعد على تيو الثقافة .على215 ،2013،
اذلب الحفاه على الهوسة الثقافية لألمة العربية ستطلب تحلى الشخألية الحضايسة بألفاا المجتمع
العربي ،وصيانتها من المشثراا الخايجية التى قد تشدال إلى إ عافها نتيجة النفتاا المجتمعاا على
بعضها البعض في الوق الحا ر و أن ستمسب المجتمع العربي بثقافت وسستقبل المفيد ل من الثقافاا
األخرال دوان فقدان للهوسة أو الشخألية الحضايسة .أبو الوفا؛ حسين 38، 2008،
إن محوي األزمة الفكرسة أن الواقع اإل المي سفتقد جاتيت الثقافية وخألوصيت الحضايسة ،هدذه الذاتيدة
الفكرسة لحضاي اإل الس ،وا توعبها العقل المسلم عبدر
حددتها قيم عقدسة وأخالقية وعملية شكل األ
األزمية والقرون ،حيث إن الحضاي األويبية قام امتداداا للميراث اإلغرسقدي والرومداني فدي عدسدد مدن
مساياتها نحو تأ ي عألر األحياء أو اليهضة ،وقد قاس الفكر األويوبي وامتداده األمرسكدي علدى مفهدوس
اختزاا الحضاي البشرسة الها في إ اي التايسل األويوبي ،فالحضاي انتكس في العألوي الو دطى ،ثدم
بدأا ميذ عألر اليهضة في الرواج والتطوي وف للية متسايعة ونداجز سددياها الجميدع  .ديد،2014،
133 ،132
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لذا تسهم مياهج التايسل في تشكيل هوسة أبيائيا الثقافية مدن خدالا يبطهدا بالمعتقدداا والقديم اإل دالمية
باعتبايها حألياا من الحألون التي تعرقدل االختدراا الثقدافي وتحدد مدن تدأثيره ،بحيدث تأخدذ مدن الثقافدة
الغربية إال ما ستف مع معتقدداتيا وقيميدا ،و تر ديل االعتدزاز بدالو ن والتضدحية فدي دبيل والوفداء لد ،
وثقافيدا ،وتكدوسن مدوا ن
وتر يل ايتبا الطالص بأمتهم العربية واإل المية يا ياا واقتألادساا واجتماعياا
ا
متفتب قادي على ديا ة ثقافاا الشعوص والحضاياا المختلفة .خلل ،الجمل26،27 ،2004،
 -4البعد االقتصادي:
هو عملية ستم من خاللهدا تكدوسن عالقداا اقتألدادسة دوليدة بدين الددوا ،بمدا سسداعد علدى إزالدة اافدة
الحواجز والعوائ أماس التعاون والتبادا االقتألادي بين الدوا ،باإل افة إلى تحقيد تكدافش الفدر أمداس
محليدا
جميع الدوا والشعوص في الميافسة االقتألدادسة ،ادذلب المشداياة فدي صديع القدراياا االقتألدادسة
ا
وعالمياا ،بما سساعد على إخراج موا يين واعيين بأهمية التبادا االقتألادي اعيين إلسجاد را إسجابيدة
إلقامة عالقاا اقتألادسة دولية ليمة .على217 ،2013،
وبالتالي فذن مياهج التايسل في حددود بيعتهدا فدي مواجهدة التغيدراا االقتألدادسة العالميدة إجا مدا
اهتم بتيمية المهاياا الالزمة لذلب وشجع على ااتساص المعرفة االقتألادسة التي تساعد علدى تكدوسن
وعى اقتألادي سشثر في لوك األفراد ،وجلب من خالا التأايد على المفداهيم االقتألدادسة التدي تسدهم فدي
تيمية الوعى االقتألادي ألبيائيا مع روي يبك المفاهيم االقتألادسة التي تحث على اإلنتاج وبذا الجهد
والسعي للكسب الحالا بالجانب الروحي ،وجلب لضبك هذه المفداهيم ،وتحقيد دعاد اإلنسدان فدي الددنيا
واآلخر حتى ال سكون اليمو االقتألادي علدى حسداص القديم واألخالقيداا التدي تدشمن بهدا ومازالد هدذه
المفاهيم السيا ية واالقتألادسة غائبة عن مياهج التايسل يغم أهميتهدا في مواجهة التحدساا التي تواجهيدا
في القرن الجدسد .خلل ،الجمل31 ،2004،
من خالا ما ب ومن أجل تيمية أبعاد الحواي الحضايي سضيل البحث الحالي:
 تشكيل ميظماا ثقافية قومية فاعلة ،وتفعيل القائم فيها وتطوسره ،بحيث تعمل هذه الميظماا علي حماسةالثقافة العربية وتطوسرها وحماسة الدسمقرا ية والحرساا األ ا ية لإلنسان العربي .
 تأ ي أو إنشاء محطة أو قيا فضائية قومية عربية يائد تعك إمكاناا وقدياا العرص المتيوعة ،اذلبميبرا للعلم والثقافة ،تتميز بمياهج ديا ية وافاءاا أاادسمية
إنشاء جامعة قومية عربية موحد تكون
ا
عالية ،وتكون محطة إشعا ثقافي عربي ،عن رس فتب القبوا أماس الطالص األجانب الي جانب العرص،
مما سسهل التبادا الثقافي ،والحواي العلمي بين الجامعاا والمعاهد العالمية المرموقة.
دور معلم التاريخ تنمية أبعاد الحوار الحضاري العالمي لدى الطالب:
أشاي على 118 ،2013،أن معلم التايسل سسهم في تيمية أبعاد الحواي الحضايي العالمي من خدالا
اإلسجابية والتفكير اإلسجابي والمشاياة الفاعلة داخل مجتمع وخايج  ،و إشدبا الحاجدة للعلدم واحترامد
دون اليظر إلى ميشأه ،وا تثاي قدياا الطالص العقلية وتوجيهها إلى األفضل ،و تقرسدب األفكداي واآلياء
من خالا احتراس اآلخرسن ،وتقبل وجهاا نظرهم ،وتفهم مشاعرهم ،وتعرف ليائهم وأفكايهم ،وهدذه مدن
لثاي الحدواي الفاعدل ،وزسداد المعلومداا والحألديلة العلميدة مدن خدالا معرفدة وجهداا نظدر اآلخدرسن،
واال تفاد من خبراتهم ،وجلب بمحاويتهم ومياقشتهم؛ ألن الحواي و يلة من و ائل نقل خبراا اآلخرسن.
- 564 -

مجلة البحث العلمي في التربية

العدد الرابع 2021

المجلد 22

اذلب تديسب الطالص على حسن قراء التايسل قراء واعية ،وتديسبهم على التخيل وتألدوي الواقدع
االفترا ي للمستقبل واالجتهاد في صيع معرفة جدسد عن المستقبل واال تعداد ل  ،واالنفتداا علدى العدالم
مددن خددالا تزوسددد الطددالص بثقافددة عالميددة ،تتعل د بقضدداسا العددالم جاا العالقدداا المتشددابكة والتحدددساا
المتبادلة .مداوي65 ،64 ،2008 ،
مما ب وبعد اإل ال على الديا اا والبحوث السابقة توصل البحث إلى التألميم التدالي حدوا
مفهوس حواي الحضاياا العالمي وأبعاده وأ باب ونتائج ومعوقات

حوا الحضذ ا العذلمي

مفهومه

أبعذسه

عالقات
التأثير

البعس االجامذعي

والتأثر بين
الحضارات
العالمية

البعد السياسي

المختلفة في

جميع

المجاالت.

ناذئجه

أسبذبه

الاس و الاذم فى
حقو اإلنسذن

اإليمذن بذلاعسس والانوع

االعا اف باساول الحضذ ا

الاس و فى العالقذ
بين أقطذب العذلم

البعد الثقافي
البعد االقتصادى

يقوم أسذسذ على القيم
اإلنسذني المشا ك ومبذسئ
الاسذمح والسالم والمسذواة
والاعذون والاضذمن وحقو
اإلنسذن

اهميش سو األسيذن
في المجامعذ

بنذء جسو من
العالقذ والاواصل
بين الشعوب من
خالل الاسذمح
المجامعي والسيني
احقيق السيط ة االقاصذسي
والثقذفي على السول الضعيف

الا جم لألعمذل اإلبساعي
والاع يفي لمخالف الشعوب

لقذء المفك ين والمبسعين بين
مخالف الشعوب

القبول الاذم لألخ

معوقذاه

الاسذ ع فى الاسلح

الكيل بمكيذلين فى القضذيذ
بين الشعوب

الص اع بين اكاال العذلم
المخالف

نظذم القطب الواحس السذئس
في العذلم

اأثي ا العولم المخالف

ابيرا بين أهدداف تدديس التدايسل ،وفكدر حدواي الحضداياا،
وفي وء ما ب  ،فذن ثمة اتفاقاا ا
وجلب من خالا ما تقدم مياهج التدايسل مدن تضدميياا عدن الحضداياا األخدرال ،وإمكانيداا ومقومداا
الحواي الحضدايي العدالمي ،امدا أند لمدا ااند الحيدا المعاصدر تحتفدل بالعدسدد مدن القضداسا اإلنسدانية
واإلشكالياا القيمية التي تدخل في صميم اهتماماا ديا ة التايسل ،فذن ال سمكدن تألدوي أن سقتألدر دوي
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المدي ة على مجرد إمداد المتعلمين بالمعلوماا في هذه الجواندب فقدك ،دون إثدراء يوا وفكدر ووجددان
هشالء المتعلمين ،وتيمية عقليتهم في إ اي عالمي.
ثالثا :المثابرة األكاديمية :
مفهوم المثابرة األكاديمية:
تعرف بأنهدا "القددي علدى التحألديل األادادسمي المرتفدع للفدرد يغدم وجدود عوامدل المخدا ر ،
وبالتالي سدا على الألحة اليفسية اإلسجابية يغم الضغو اليفسية التي ستعر لها الفرد".
)De Roma, & Martin, & Kessler,2003,104
اما تعرف بأنها "حالة االلتحاا بالديا دة والمداومدة عليهدا بعدد العداس األوا أو العداس الثداني مدن
الديا ة ،والتي تشدي إلى التخرج من الجامعة ،ومعدا المثابر سشير إلى معاسير اليجاا الجامعي".
وأشايا ديا ة محمد 23 ،2010 ،للمثابر على أنهدا" الرغبدة واإلقبداا علدى العمدل بعزسمدة
وصبر وإصراي علدى األداء حتدى نهاستد وبدذا مزسدد مدن الجهدد يغدم ادل التحددساا والمعوقداا وعددس
اال تسالس للتعب أو الملل أو االيتكان إلى الح بغية الوصوا للهدف الميشود".
أاادسميدا
اما تدا المثابر األاادسمية على العملية واليتائج التي تدا على قألة حيدا الفدرد اليداجب
ا
يغم العقباا التي تواجه  ،اذلب تعبر عدن خبدراا الفدرد عيدد مواجهدة المحدن والشددائد ،حيدث سسدتطيع
التغلب عليها والوصوا إلى حالة من التوازن اليفسي التي اان عليها قبل المروي بالمحيدة وقبدل التعدر
لألحدددداث ،امدددا تدددرتبك المثدددابر األاادسميدددة بيشدددأ الفدددرد وثقافتد د و بيعيدددة شخألددديت أو ترايبد د
البيولوجي .عطي 573 ،2011 ،
اما تعرف المثابر األاادسمية "بالمواهبة على العمل والحر على القوا والفعل وهى مة مدن
السماا العامة للشخألية ،اما تعتبر من السماا األولية والتعبيرسدة التدي نسدتدا عليهدا مدن دلوك الفدرد
وهى تحفز ام توج  ،وبالتالي فهي لها القدي على تحرسب وادل أو اختيداي السدلوك الميا دب" .زمزمي،
21 ،2012
اما أشايا ديا ة المهدال 2013،للمثابر األاادسمية بأنها "ا دتمراي الفدرد فدي العمدل علدى
المهمة أل وا فتر ممكية ميدم اجا في العمل إلتماس وإنجاز تلب المهمة يغدم التحددساا والألدعوباا التدي
سواجهها.
وسعرف المطيرال 202 ،2014،المثدابر األاادسميدة بأنهدا "محداوالا الطدالص تدأخير أهدداف
صغير فويسة من أجل تحقي أهداف أاادسمية أاثر مرغوبية لدسهم ولكيها بعيد نسبياا".
وسشير بديان؛ بدسوي ،عبد الحميد 662 ،2015 ،إلى أن المثابر األاادسميدة تتضدمن معاسشدة
الفرد لموقل تجرسبي ستضمن مشقة على نحو معين ،تحوا بيي وبين تحقي هددف معدين ،وتتحددد ديجدة
ا
محداوال الوصدوا إلدى الهددف حتدى سكدل
المثابر للفرد من خالا المدال الزميي الذي سواصل في العمدل
بذيادت عن المحاولة بمعيى اال تمراي في العمل يغم الألعوباا والعقباا وجلب لتحقيد أهدداف األفدراد
والقدي على تحمل ومواصلة بذا الجهد يغم الألعوباا والعقباا.
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فالمثابر األاادسمية تمثل ديجة اإلقباا على التعلم عبر االنترن بعزسمدة وإصدراي ،واال دتمراي
في يغم ال التحدساا ،والمعوقاا التي سألادفها الطالص ،ومحاولة تخطيها بغيدة الوصدوا إلدى األهدداف
التعليمية الميشود  ،والوصوا إلى اليجاا دون التقيد بالوق أو عدد المحاوالا .فايس282 ،2015 ،
وسعرفها شدبيب ،الشدعبية 108 ،2017،بدأداء المدتعلم المهداس األاادسميدة غيدر المألوفدة والتدي
تستدعى مهاياا معرفية فيقبل عليها بكفاء ودافعية وفى هل ديجة من االندماج االجتمداعي واألادادسمي
وعدس تراها حتى االنتهاء ميها على الرغم مما سواج من صعوباا.
اما أشاي حسن 346 ،2018،بأن المثابر األاادسمية قدي الفرد على اال تمراي والمداومة في
ا
محداوال الوصدوا إلدى الهددف الدذال سيشدده
العمل وبذا الجهد ألداء مهمة معيية يغم الألعاص والعقباا ،
إلحراز مزسد من التقدس واإلنجاز في المستوساا التعليمية من أجل تحقي معاسير اليجاا األاادسمي.
اما تُع ابر المثابر األاادسمية عن مدال ا تمرايسة الطالب في العمل وبدذا أقألدى جهدد وتخطدي
الألعوباا األاادسمية من أجل إنجاز المستوساا األاادسميدة وتحقيد معداسير اليجداا األادادسمي ،امدا تدم
ترجمت بتأجيل اإلشدبا األادادسمي للمألدطلب األجيبدي gratification Delay of Academicعدن
مددال ا دتمرايسة الطالدب ومواهبتد علدى اال دتذااي واليشدا األادادسمي ولدذلب أ لد عليد المثدابر
األاادسمية ،وتم تعرسفها بأنها محاوالا الطالص تأخير إشبا أهداف صغير فويسة من أجل تحقي أهداف
أاادسمية أاثر مرغوبي لدسهم ولكيها بعيد نسبياا .عبد الفتاا12 ،2018 ،
اما تعرف المثابة األاادسمية بأنها اال تمراي ومواصلة العمدل حتدى انتهائد مدع عددس اال تسدالس
وتخطي العقباا والألعوباا التي تواج الفرد خالا قيام بهذا العمل وجلدب لتحقيد األهدداف الميشدود .
الزهرانى288 ،2019،
مما ب ستضب أن المثابر األاادسمية مة من ماا الشخألية تجعدل الطالدب أاثدر قددي علدى
مواجهة ما سقابل من صعوباا وتحدساا ،وتمكي من إيجاء إشبا حاجاا مشقتة في بيل إشبا حاجداا
أخرال أاثر أهمية.
أهمية المثابرة األكاديمية:
تعد المثابر من السماا المهمة التي البد أن ستسم بهدا الشدخص اليداجب ،فدال نجداا بددون بدذا جهدد،
والمثابر هي العمود الفقري الذي تعتمد علي ال مهاياا اال تذااي ،فال فائد لجداوا تيظديم الوقد دون
مثابر  ،ولن تتحق مهاي الترايز دون مثابر  ،حتى الدافعية لكي تظهدر ثمايهدا فدي اال دتذااي البدد مدن
تحلي الطالب بسمة المثابر  ،وبذلب تعد المثابر هي السبيل الذي من خالل سكتسب الطالب مهاياا الدتعلم
الب غير مثابر ،ولن سحسن جاارت الب ال سواهب على عمليدة
واال تذااي ،فلن سفكر في تيظيم الوق
التعلم واال تذااي الغيدوي ، 102 ،2013 ،وقد أشايا بعض الديا اا إلدى أهميدة المثدابر األاادسميدة
وميها ) Spencer, Kristin ,2012التي أو ح وجود ايتبا بين اليجاا والتفوا في السية الديا ية
األولى وا تمراي اليجاا والمثابر لدي الص الية التربية بجامعة اابيال بالوالساا المتحد األمرسكية فدي
السيواا الديا ية التالية ،اما أادا ديا ة (Taylor, Genevieve,2012على اآلثاي المختلفدة ألنمدا
الدافعية األاادسميدة وأثرهدا علدى التحألديل الديا دي والمثدابر لددال عييدة مدن تالميدذ المددايس الثانوسدة
واإلعدادسة و الص الجامعة وميها أن الدوافع الذاتية اان اليو الوحيد من بين بداقي أندوا الددوافع التدي
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اعدا بشكل ابير في زساد اإلنجاز ،وعدس االنقطا عن الديا دة ،امدا أشدايا اليتدائج إلدى أن التيظديم
ايتبك بمستوساا أدنى من المثابر واإلنجاز لدي الص الجامعة ،وديا ة الغيدوي  2013،التدي أاددا
فاعلية موقع تفاعلي في تيمية التحأليل المعرفي واألداء المهايال والمثابر على اإلنجاز في مقري صديانة
األجهز التعليمية لدي الص الفرقة الرابعة بكلية التربية اليوعية جامعة يطا .
امددا أههددرا ديا ددة المطيددري 2014 ،إلددى وجددود عالقددة ايتبا يددة بددين الددذااء الوجددداني
والمثابر األاادسمية لددال البداا الألدل األوا والثداني والثالدث بالمرحلدة المتو دطة بالبددائع بمحافظدة
القأليم بالمملكة العربية السعودسة.
وتشير ديا ة فايس 2015،ال سوجد تأثير للمثابر األاادسمية ميفرد على التحأليل والر دا،
ولكيها مرتبطة بحرسة االختياي في اتخاج القراي أو حرسة التحوسل بين التخألألاا لما هو مرغدوص ،امدا
توصل ديا ة القضا  2016،أن مستوال المثابر األاادسمية لدال لبة جامعدة مشتدة جداء متو د ا
طا ،و
أشايا إلى وجود عالقة جاا داللة إحألائية عيد مستوال داللة  0.05بدين المثدابر األاادسميدة و نمدك
التعلم لدال لبة جامعة مشتة و لألالب جوي األنما التباعدي و اال دتيعابي  ،وديا دة ثابد 2017 ،
التي توصل إلى فاعلية ا تخداس برنامج معرفي لواي لتيمية وجهة الضبك الداخلي والمثابر االاادسمية
لدال تالميذ مدي تي الملب فيألل المتو طة ومدي ة الملب عبدد العزسدز المتو دطة بيدين بمدسيدة الهفدوف
بالميطقة الشرقية محافظة اإلحساء من جوي صعوباا التعلم.
وبيي ديا ة شبيب ،الشعبية 2017،أن سمكن التيبش بأبعاد المثابر األاادسميدة وهدى االنددماج
األاادسمي والضغو اا المدي ية والدافع األاادسمي واالندماج االجتماعي ،اما تبدين أن هيداك مماي داا
أاادسمية اان أاثر إ ها اما في التأثير على أبعاد المثابر األاادسمية لدي الص الألل الثاني عشر بوالسدة
صوي بمحافظة الشرقية بسلطية عمدان ،وتوصدل ديا دة حسدن 2018 ،إلدى وجدود عالقدة ايتبا يدة
موجبة دالة إحألائياا بين مستوال الطموا والمثدابر األاادسميدة ،امدا أبدرزا اليتدائج أن المروندة اليفسدية
تأللب اميبأ للمثابر األاادسمية بييما ال سمكن التيبش بالمثابر األاادسمية مدن خدالا مسدتوال الطمدوا لددال
الباا الألل األوا والثالث الثانوي.
وأادا ديا ة عبد الفتاا 2018 ،وجود تأثير مباشر للشفقة بالذاا في المثابر األاادسمية ،اما
وجد تأثير غير مباشر للتمكين اليفسي فدي المثدابر األاادسميدة عبدر المتغيدر الو ديك الشدفقة بالدذاا لددال
الص الألفين األوا والثاني بمرحلة الثانوسدة العامدة بمدسيدة المييدا ،وديا دة فدايس 2018،التدي ادان
ال تخداس التعلم القائم على المشروعاا عبر نظدم إداي الدتعلم االجتماعيدة أثدر ابيدر فدي تحفيدز وتشدجيع
الطالص على المثابر األاادسمية ال تكماا المشروعاا المطلوبة ميهم.
مششدرا مهمدا علدى
وأههرا ديا ة ) (Brubacher & Silinda ,2019أن الدافع الداخلي اان
ا
المثابر لدال  350الباا جامعياا في التعليم عدن بعدد فدي جيدوص إفرسقيدا .و ادان لمواقدل لدب المسداعد
والضغك العاس تأثيراا غير مباشر على المثابر من خالا الدافع الداخلي ،و لط الديا ة الضوء علدى
حاجة المعلمين إلى أن سكونوا على دياسة بالدوافع الجوهرسة لطالص التعليم عن بعد ،والعوامل التدي سمكدن
أن تددشثر علي د  ،مددن أجددل زسدداد المثددابر األاادسميددة للطددالص ،امددا أبددرزا ديا ددة &Rockinson
) Szapkiw,2019فهددم العوامددل البددايز للمثددابر األاادسميددة لطددالص الددداتوياه :التطددوسر والمألددادقة
األولية لعالقة الدمج األاادسمي لأل ر .
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وتوصل ديا ة الزهرانى 2019،إلى وجود فروا داللة إحألائية في ديجدة مقيداس المثدابر
للطالباا الموهوباا بميطقة الباحة بالمملكة العربية السعودسة تعزال للألل الديا ي لألالب الطالباا فدي
الألل األوا والثاني المتو ك بميطقة الباحة.
وأشدايا ديا دة ) Cohen& Kelly, 2020أن لمتغيدراا المثدابر األاادسميدة و المتغيدراا
االجتماعيدددة قيمدددة تيبشسدددة محددددود لليتدددائج المرتبطدددة بدددالعلوس والتكيولوجيدددا والهيد دددة والرسا دددياا
 STEMفددي تخألألدداا اليددة المجتمددع فددي شددماا شددرا الوالسدداا المتحددد  ،امددا توصددل ديا ددة
) Simmons & Smith,2020إلى معالجة إصدراي دالص الجامعداا األمرسكيدة األفرسقيدة والالتيييدة
با تخداس المثابر األاادسمية ليجاا األقران.
مما ب ستضب أن الديا اا السابقة أبرزا أهمية المثابر األاادسمية ويازا علدى الألدعوباا
والتحدساا التى تواج الطالص لتحقي أهدافهم الميشود وتأجيدل إشدبا أهدداف حاجداا مشقتدة مدن أجدل
تحقي أهداف أاثر أهمية ومرغوبية لدسهم ،بييما البحدث الحدالي ستعلد با دتخداس بيئدة تعليميدة الكترونيدة
ثالثية األبعاد علدى موقدع  /https://www.airpano.comلتيميدة المثدابر األاادسميدة لددال دالص
الألل األوا الثانوي.
العوامل المؤثرة في المثابرة األكاديمية:
تشير أدبياا المثابر إلى أهمية العوامل االجتماعية واليفسية التي تشثر في قراياا الداي ين فدي
ا تكماا الديا ة للحألوا على الديجة أو مغاديتها ،وقد بيي هذه الديا اا "وجود ائفدة متيوعدة مدن
العوامل التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر في المثابر  ،تشدمل المسدتوال التعليمدي للوالددسن ،والمسدتوال
االجتماعي واالقتألادي لأل ر  ،ومستوال الدافعية ،ومهاياا الطالص ،المشداياة فدي األنشدطة الميهجيدة
والالميهجية الخاصة داخل إ ايهم المدي ي واليوادي والفرا الرسا ية ،والر ا عن البيئة الألفية التدي
سديس فيها الطالب .وتقاس المثابر األاادسمية عاد بمعاسير التحأليل األاادسمي أو المجمو التراامي في
السيواا الديا ية أو إجمدالي السديواا الديا دية ال دتكماا برندامج تعليمدي معدين ،امدا تقداس باإلنجداز
التعليمي المشدي للحألوا على ديجة جامعية ،ونيلها بالفعدل ،والوقد الدذي ا دتغرا لييلهدا ،والدديجاا
التي أحرزا .القطاوي؛ علدى ، 61 ،60 ،2016،ثابد  ، 20 ،19 ،2017،شدبيب ،الشدعبية،2017،
103
الطالب المثابرون ومزاياهم:
ستمز الطالص المثابرون بالذااء الوجدداني ويوا التحددي واإلصدراي واال دتمراي للوصدوا إلدى
الهدددف ،واإلحسدداس بالهدددف فددي الحيددا والشددعوي باالنتمدداء وحسددن إداي الوق د  ،والقدددي علددى حددل
المشكالا ،واالنفعاا اإلسجابي والسلوك الذاي وتقبل المشاعر السلبية والقددي علدى مواجهدة اإلحبا داا
والتواصددل الجيددد والألددالبة اليفسددية ،وتقدددسر الددذاا المرتفددع ،والقدددي علددى إقامددة عالقدداا جيددد مددع
اآلخرسن .القطاوي؛ على ، 62 ،61 ،2016،ثاب  ، 4 ،2017،حسن348 ،2018،
مما ب ستضب أن المثابر األاادسمية خاصية ستميز بها األفراد الذسن لدسهم القدي علدى مواجهدة
المواقل الألعبة والقدي على التكيل معها ،وهى عملية أ ا ية لفهم العالقة بين المدتعلم والمحتدوال فهدي
تعد من مفاتيب اال تمراي في العمل ،وتشثر على شكل األداء ،وديجة اإلتقان ،ألنها تدفع بالمتعلم إلى بدذا

- 569 -

مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد الرابع 2021

الجهد أثياء التعلم ،فهي أحد العوامل التي تشثر بشكل مباشر على تحألديل الطدالص ،وعلدى ندواتج الدتعلم،
وسجب على المعلمين توفير أ اليب تشجع المتعلمدين علدى مواصدلة الدتعلم بحدر  ،واهتمداس خدا فدي
غياص الحضوي الر مي للمعلم وجلب في وء اإلجراءاا االحترازسة لكوينا.
األساس الفلسفي للبحث :
تم اختياي موقع  https://www.airpano.com/لبيئة تعليمية إلكترونيدة ثالثيدة األبعداد و دبب
اختياي هذا الموقع أن بيى على أ اس ا تخداس اليظرسة البيائية واليظرسدة التواصدلية حيدث تشادد اليظرسدة
البيائية على أهمية بياء المتعلمين ثم إعاد بيائهم للمعاني الخاصة بأفكايهم المتعلقة بالعالم من حولهم ،وأن
الخبر تتطلب إثاي لجميع الحواس عيد المتعلم حتى سحألل علدى تعلدم جي معيدى ,وبالتدالى فدذن المعرفدة
السابقة للمتعلم رويسة لحدوث التعلم الجدسد حيث سبيي المتعلم خبرت الجدسد في وء معرفت السابقة،
سبيي المتعلم معرفت من خالا عملية التفاو االجتماعي مع اآلخرسن ،وسبيى المتعلم معرفت على أفضدل
وج عيدما سواج بموقل أو مهمة أو مشكلة حقيقية ،وتقبل ا تقاللية وجاتية الطالب وتشجيعها ،فمن خالا
احتراس أفكاي الطالب وليائ  ،وتشجيع التفكير المستقل سساعد المعلمون الطلبة على تحقي هوستهم الفكرسدة
العقلية ،وبالتالي فهو سرتبك بالمثابر األاادسميدة وخألدائص الطدالص المثدابرسن ،ممدا سدشدال إلدى حددوث
تفاعل الطالص مع البيئة ثالثية األبعاد وبياء معرفت بيفس .
اما أشاي يميز فى اليظرسة التواصلية بأن الطالدب ستفاعدل مدع مألدادي المعرفدة المختلفدة ومدع
زمالئ فى التعلم والوصوا إلى معايف جدسد وتطبيد المعلومداا فدى دياقاا حقيقيدة .فايس،2018 ،
. 658
اذلب وصوا الطالص إلى المعرفة بأنفسهم فى قواعد المعلوماا والبحث عن مألدادي المعلومداا
المتددوفر والوصددوا إلددى المعددايف الختيدداي مددا هددو صددحيب ودقيد  ،اددذلب وجددود تفاعددل بددين المعلمددين
والمتعلمين والمتعلمين مع بعضهم عبر البيئة ثالثية األبعاد با دتخداس األدواا التكيولوجيدة المتاحدة دواء
اددان جلددب بشددكل متددزامن أو غيددر متددزامن ،وو ددع جدددوا زميددى إلنجدداز المهدداس واالتألدداا بددين أفددراد
المجموعاا والتفاعل والتواصل مع جميع عياصر الموقل التعليمي .نألر الدسن70 ،69 ،2019،
اإلجراءات التجريبية للبحث:
اشتمل اإلجراءاا التجرسبية للبحث على ما سأتي:
ا
أوال :إعداد قائمة ببعض أبعاد الحوار الحضاري العالمي الالزمة في تدريس التاريخ لطالب الصف األول
الثانوي.
تهدف القائمة إلى تحدسد أبعاد الحواي الحضايي العالمي الالزمة الختياي بيئة ثالثية األبعاد في تديس
التايسل لدال الص الألل األوا الثانوي.
وقد اعتمد الباحثان في بياء القائمة على اال ال على أهدداف المرحلدة الثانوسدة بوجد عداس ،وأهدداف
تعليم التايسل بالمرحلة الثانوسة علدى وجد الخألدو ؛ للوقدوف علدى مددال ميا دبة القائمدة لطدالص هدذه
المرحلة واألدبيداا والديا داا السدابقة فدي مجداا أبعداد الحدواي الحضدايي العدالمي ،واإل داي اليظدري
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للبحددث ،والكتددب الميهجيددة المتخألألددة ،والمددشتمراا والوثددائ والميظمدداا العالميددة المتعلقددة بحددواي
الحضاياا .
وقد تم إعداد القائمة في صويتها األولية في وء المألادي السدابقة ،وتدم التوصدل إلدى قائمدة بأبعداد
حواي الحضاياا العالمي في صويتها األولية ،والتي اشتمل على أيبعة أبعاد تح بعدد ميهدا مجموعدة
من المششراا لكل بعد ،تم عر ها فدي صدويتها األوليدة علدى عددد مدن المختألدين فدي درا تدديس
التايسل ،ثم عدل القائمة في وء ليائهم ،وقد تراوح نسددبة االتفاا بدين المحكمدين ملحد  1مدا بدين
 ، %100 ،%80وبعد إجراء التعدسالا في القائمة وف لياء المحكمين ،ا دتقر الدرأي علدى قائمدة بأبعداد
حواي الحضاياا العالمي التي حظي بيسبة اتفاا  %100من المحكمين ،وقد اشتمل على أيبعة أبعداد
يئيسة هدي البعدد االجتمداعي – السيا دي – الثقدافي – االقتألدادي وتحد ادل بعدد دبعة مششدراا.
ملح 2
ثاني :اختيار بيئة تعليمية إلكترونية ثالثية األبعاد في تدريس التاريخ عبر موقع
ا
 https://www.airpano.com/لتنمية أبعاد الحوار الحضاري العالمي والمثابرة األكاديمية لدى
طالب الصف األول الثانوي:
تتمثل خطواا اختياي البيئة التعليمية اإللكترونية ثالثية األبعاد في
 https://www.airpano.com/في :

وء موقع

 ما تم التوصل إلي في قائمة أبعاد الحواي الحضايي العالمي لدال الص الألل األوا الثانوي العاس. ما تم الرجو إلي من أدبياا التربية التي تياولوتألميمها ومبادئ اليظرسة البيائية والتواصلية.

إعداد البيئة التعليمية اإللكترونية ثالثية األبعاد

 أبعاد الحواي الحضايي العالمي والمثابر األاادسمية التي بييثالثية األبعاد في وئهما.

عليهما البيئة التعليمية اإللكترونية

تحدسد األدبياا والمواد التعليمية التعلمية الموجود  ،وتحدسد األهداف العامة للديوس و رائ التديس
الميا بة ،وتحدسد الو ائل التعليمية ،والدليل اإليشادي للمعلم ال تخداس البيئة ملح  4و وحد في التايسل
وف بيئة تعليمية إلكترونية ثالثية األبعاد عبر موقع  https://www.airpano.com/في صويتها
اليهائية ملح  3وأوياا العمل ملح  5الميا بة لتديس البيئة التعليمية اإللكترونية ثالثية األبعاد في
وء https://www.airpano.com/
خطوات إعداد أحد الدروس بعنوان (تاج محل كأحد معالم الحضارة الهندية ) في ضوء البيئة التعليمية
االلكترونية ثالثية األبعاد:
 -1يقوم المعلم بتوجيه الطالب للدخول على البوابة الرئيسة للموقع من خالل الرابط وسيجد خريطة
العالم بالشكل التالي :
https://www.airpano.com/
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 -2يقوم الطالب بعمل زووم ان من خالل الضغط على عالمة ( )+يمين أسفل الشاشة الرئيسة
لتحديد دولة الهند على الخريطة ومن ثم اختيار الدولة التي تمثلها الحضارة كالتالي :
https://www.airpano.com/360photo/palmyra

يضغط الطالب على الدولة التى تمثلها الحضارة الهندية التي يرغب في االطالع عليها فى شكل بانوراما
ثالثية األبعاد ويمكنه ارتداء النظارة اإللكترونية ثالثية األبعاد ،حيث يمكنه االنغماس في البيئة ثالثية
األبعاد وزيارة معالم الحضارة الهندية واالطالع على ما تحتويه من معالم حضارية ومتاحف كما أنه
يمكنه مشاهدة فيديوهات ثالثية األبعاد داخل الموقع عن الحضارة الهندية ،ثم يوضح المعلم أسباب
الوحدة والتنوع والتعايش فى المجتمع الهندي وذلك بعد دخول اإلسالم للهند ،حيث دخل اإلسالم إلى
شبه القارة الهندية زمن الدولة العباسية ،وأصبح للمسلمين القوة والسيادة هناك ،وتوالت على حكم
الهند أسرات إسالمية قوية ،حتى حكمت الهند الدولة التيمورية (المغولية ) عام  ،1526التى كان
عهدها أزهى عصور الحكم اإلسالمي ،وكان دخول اإلسالم إليها أعظم دليل على قوة اإلسالم ،ومبادئه
القائمة على التسامح التى جذبت إليه كثير من الهندوس الذين أقبلوا على اعتناق الدين اإلسالمي ،ومنذ
دخول اإلسالم إلى الهند سار الحكم اإلسالمي فيها على مبادئ التسامح  ،واتسمت الدولة اإلسالمية
بالقوة والرخاء مما ساعد على إقامة المنشآت العمرانية الكبيرة الخالدة  ،ومن أشهرها "تاج محل".

- 572 -

مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد الرابع 2021

 -3يقوم بالضغط على دولة الهند الستعراض الحضارة الهندية ستظهر له الشاشة التالية :

 -4يضغط على  virtual tourويمكنه اختيار بيئة بانورامية ثالثية االبعاد ()360° Photo
للمتاحف والمعابد كالتالي:

 -5الستعراض ( )360° Videoفيديوهات بانورامية ثالثية األبعاد تغمره في بيئة افتراضية حسيه
عن الحضارة الهندية ،وأهم معالمها تاج محل نضغط أحد الفيديوهات التالية ونضغط عليه :
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 -6يكون استعراض الفيديو بشكل بانوامي ثالثي االبعاد( )360° Videoكالتالي :

من خالا العر
محل.

من خالا العر

الساب سقوس المعلم بعر

أهم معالم الحضاي الهيدسة وهى تاج

ثالثاا :إعداد اختبار أبعاد الحوار الحضاري العالمي لدى طالب الصف األول الثانوي العام.
مرت عملية اإلعداد بالمراحل التالية:
• المرحلة األولى :ا تقراء بعض األدبياا السابقة التي اهتم بذعداد االختباياا بألفة عامة
واختباياا أبعاد الحواي الحضايي العالمي بألفة خاصة ،وتم تحدسد هدف االختباي لقياس أثر
ا تخداس البيئة التعليمية اإللكترونية ثالثية األبعاد على تيمية أبعاد الحواي الحضايي العالمي
لمجموعة البحث .
• المرحلة الثانية :تحدسد مستوساا أبعاد الحواي الحضايي العالمي من خالا اال ترشاد بالديا اا
السابقة والكتاباا جاا الأللة باالختباي ،حيث شمل أبعاد االختباي أيبعة ،وال بعد بعة أ ئلة.
• المرحلة الثالثة :شمل إعداد وصياغة اختباي بعض أبعاد الحواي الحضايي العالمي وتقدسر ديجت ،
ا
شاال وال شاا خألص ل ديجة واحد ؛ ولذا بل
حيث صمم االختباي في صوي أ ئلة بلغ 28
ا
شاال من أ ئلة المقاا القألير وجلب ألنها تظهر من خاللها
مجمل عباياا أبعاد االختباي 28
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قدي الطالب على تيظيم أفكايه ويبطها ببعض وقديت على إبداء الرأي وإصداي الحكم على ما سقرأ
واذلب تعطى الطالب حرسة فى التعبير واال تجابة فى إ اي زمن محدد.
• المرحلة الرابعة :تم
اليحو التالي:

بك االختباي وحساص ثبات وصدق ومعامالا السهولة والألعوبة على

الخألائص السيكومترسة لالختباي:
 صدا المحكمين:بعد صياغة أ ئلة االختباي وتعليمات في صويت المبدئية ،تم عر هذه الألوي على مجموعدة مدن
المحكمين المتخألألين في تديس التايسل ،إلبداء ليائهم ووجهة نظرهم.
وبيا اء على جلب تم إعاد صياغة بعض األ ئلة التي اقترحدوا تعددسلها ،وجداءا نسدبة االتفداا علدي
ا
دشاال ،وبدذلب أصدبب
األ ئلة األخرال من  %90إلي %100؛ وبالتالي أصدبب عددد أ دئلة االختبداي 28
االختباي ا
قابال للتطبي في صويت اليهائية .ملح 6
 االتساق الداخلي:للتحق من صدا االتساا الداخلي تم حساص معامل ايتبا العزوس بير ون بين ال عباي من
عباياا االختباي والديجة الكلية للبعد الذي تيتمي إلي وبين ديجة ال بعد والديجة الكلية لالختباي  ,وجلب
لمعرف مدال ايتبا واتساا مفرداا االختباي بالديجة الكلية لالختباي وأبعاد االختباي ,والجدوالن يقم
 2 ، 1التاليان سو حان هذه اليتائج التالية:
جدوا 1
معامالت االرتباط بين المفردات والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه (ن=)28
البعد
االجتماعي
1
2
3
4
5
6
7

معامل
االرتباط
**.819
**.886
**.840
**.832
**.761
**.907
**.880

البعد
السياسي
1
2
3
4
5
6
7

معامل
االرتباط
**.817
**.808
**.875
**.817
**.721
**.886
**.832

البعد
الثقافي
1
2
3
4
5
6
7

معامل
االرتباط
**.871
**.865
**.830
**.813
**.860
**.882
**.812

البعد
االقتصادي
1
2
3
4
5
6
7

*دال عند( ** ، )0.05دال عند ()0.01
جدوا 2
معامالت االرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية للمقياس (ن=)28
البعد
معامل االرتباط

البعد
البعد
االجتماعي السياسي
**.838** .854

*دال عند( ** ، )0.05دال عند ()0.01
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البعد
الثقافي
**.872

البعد
االقتصادي
**.817

معامل
االرتباط
**.845
**.849
**.855
**.865
**.828
**.845
**.840
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ستضب من الجدوالن السابقان بأن عباياا االختباي تتمتع بمعامالا ايتبا قوسة ودالدة إحألدائياا عيدد
مستوال  0.01مع الديجة الكلية للبعد الذي تيتمي إلي  ,اما أن ايتبا ال بعد بالديجدة الكليدة لالختبداي
قوس ودالة إحألائياا عيد مستوال  0.01وهذا سدا على أن االختباي بعبايت ستمتع باتساا داخلي عالي.
 الثبات بطريقه ألفا-كرونباخ :Alphaتم حساص قيمة معامل ألفا لالختباي اكدل وبلغد ( )0.909وهدذا دليدل اداف علدى أن االختبداي
ستمتع بمعامل ثباا عاا ,وبما أن االختباي سحوال أيبعة أبعاد فقد تبين أن معامالا الثباا قيم جاا مرتفعة
وداا إحألائياا عيد مستوال داللة ( )0.01مما سعيى أن أبعاد االختباي تتمتع بمعامالا ثباا عاليدة ,وبدذلب
سكون صال احا لال تخداس ,وستضب جلب من خالا الجدوا يقم  3التالي:
جدوا 3
معامل ألفا ارونباخ لكل بعد والدرجة الكلية لالختبار (ن = )28
البعد
معامل ألفا

البعد
االجتماعي
.885

البعد
السياسي
.916

البعد
الثقافي
.959

البعد
االقتصادي
.937

الكلي
.909

رابعا :إعداد مقياس المثابرة االكاديمية:
نظرا لما سهدف البحث إلى تيمية المثابر األاادسمية لدال الص الألل األوا الثانوي ،تم إعداد مقياس
ا
المثابر األاادسمية لمعرفة الألعوباا والعقباا تواج الطالب للدخوا على موقع
https://www.airpano.com/
أ ) الصورة المبدئية للمقياس :
من خالا اال ال على بعض الديا اا والبحوث التي تياول إعداد مقياس المثابر األاادسميدة لددال
الص الألل األوا الثانوي في صدويت األوليدة حيدث اشدتمل علدى  56عبداي موزعدة بدين عبداياا
إسجابية وأخرال لبية ،وياعى الباحثان أن تكون العباياا :
 اتابة العباي بو وا بحيث ال تحمل أاثر من معيى واحد. اتابة العباياا بلغة بسيطة و هلة ومباشر . مدال مالءمة المقياس للهدف الذي و ع من أجل . تجيب الكلماا الغامضة التي قد ال سفهمها الطالب. اتابة العباي بحيث تكون ميا بة في ولها. تجيب العباياا التي سواف عليها جميع المستجيبين أو سرفضها جميعهم. -تجيب ا تخداس نفيين نفي مزدوج في الجملة الواحد .
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د -تعليماا المقياس:
ياعى الباحثان عيد اتابة تعليماا المقياس أن تكون وا حة ومحدد وتوج الطالص لقراء ال شاا
بعياسة ودقة ،وتم أخذ الخم دقائ األولى من المقياس من أجل تذار الطالص بالتعليماا ،وهي:
أعلى ويقة اإلجابة.

.1

امأل البياناا في الجزء الخا

.2

ال تبدأ اإلجابة حتى سشجن لب.

.3

اقرأ ال فقر بعياسة لتحدسد اختيايك وفقاا لما سلي:
دائ اما :عيدما تمايس هذا الموقل با تمراي.
أحياناا :عيدما تمايس هذا الموقل بعض الوق .
أبدا ا  :عيدما ال تمايس هذا الموقل.

.4

فكر جيداا في العباياا المعطا لب قبل اإلجابة عيها.

.5

ال تضع أاثر من عالمة لكل عباي  ،وال تترك عباي دون ا تجابة.

الح أن ال توجد ا تجابة صحيحة وأخرال خا ئة ،ولكن اال تجابة الألحيحة هي اال تجابة
.6
تعبيرا صادقاا وحقيقياا.
التي تعبر عن يأسب
ا
.7

ع عالمة √ أماس االختياي الميا ب.

ب) التجربة االستطالعية للمقياس :
ب الباحثان المقياس ا تطالعياا على مجموعة من الص الألل األوا الثانوي بلغ 28
الباا بمدي ة تماس يمضان الثانوسة المشتراة التابعة إلداي أ يو لتحدسد زمن وصدا وثباا المقياس.
 .1تحديد زمن المقياس :
تم حساص زمن المقياس برصد الزمن الذي ا تغرق ادل الدب مدن دالص المجموعدة التدي أجرسد
عليها التجربة اال تطالعية وعددها  28الباا  ،ثم تم حساص متو ك زمن المقياس وادان  40دقيقدة
تقرسباا.
صدق المقياس:
تم عر المقياس على مجموعة من الساد المحكمين من أجل أخذ أيائهم ،وبيدا اء علدى جلدب تمد إعداد
صياغة بعض العباياا التي اقترحوا تعدسلها ،وحدذف بعدض العبداياا غيدر الميا دبة ،وحدذف عددد مدن
العباياا لتكرايها تحمل نف فكر اما أوصى بعدض المحكمدين بذ دافة بعدض العبداياا ،وجداءا
نسبة االتفاا علي األ ئلة األخرال مدن  %86إلدي %100؛ وبالتدالي أصدبب عددد عبداياا المقيداس 50
عباي  ،وبذلب أصبب المقياس ا
قابال للتطبي في صويت اليهائية .ملح 7
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ثبات المقياس :
تم حساص ثباا المقياس عن رس ا دتخداس التجزئدة اليألدفية لسدبيرمان بدراون  ،وادان معامدل
الثباا سساوال  0.96ما سشير إلى أن المقياس جو ثباا عاا .
تصحيح االختبار :
تكون المقياس من  50عباي موزعة بين عباياا إسجابية وأخرال لبية فى صويت اليهائية
فالديجدددة المرتفعدددة للعبددداياا اإلسجابيدددة تعيدددى مسدددتوال مرتفدددع مدددن نجددداا الطالدددب للددددخوا علدددى
موقدع  ،https://www.airpano.com/وعلدى اليقديض الديجدة المرتفعدة فدي العبداياا السدلبية تعيدى
الألعوبة والعقباا التي تواج الطالب للدخوا على موقع https://www.airpano.com/
وتيقسم ديجة الموافقة على ال عباي من العباياا من  3-1ديجاا .دائما -أحيانا – أبدا
اختيار مجموعة البحث األساسية:
تكون عيية البحث اال ا ية من الص الألل األوا الثانوي بمدي ة تمداس يمضدان الثانوسدة بموشدا
بل عددهم  32الباا بمتو ك عمر قديه  16ية وانحراف معيايي قديه  0.36دية تدم اختيدايهم
عشوائياا ثم تم تطبي البيئة اإللكترونية التفاعلية ثالثيدة األبعداد ،وقيداس أبعداد اختبداي الحدواي الحضدايي
العالمي ومقياس المثابر االاادسمية قبلياا وبعدساا.
التطبيق القبلي الختبار الحوار الحضاري العالمي ومقياس المثابرة األكاديمية:
تم تطبي اختباي بعض أبعاد اختباي الحواي الحضايي العالمي ومقياس المثابر األاادسميدة علدى الطدالص
مجموعة البحث قبل إجراء التجربة ،بهدف الوقوف على المستوال المبدئي للطالص مجموعة البحث.
تدريس وحدة التاريخ وفق البيئة اإللكترونية التفاعلية ثالثية األبعاد:
قاس الباحثان بالمشاياة في تديس البيئة اإللكترونية التفاعلية ثالثية األبعاد ومعاونة أحد معلمي التايسل
بالمدي ددة ،مسترش دداا بمددا مددن إجددراءاا تددديس  ،وأدواا تعليميددة تعلميددة ،وأنشددطة مألدداحبة معددزز ،
وأ اليب تقوسم  ،أسضا تم توزسع أوياا عمل الطالص المرتبك بالبيئة على مجموعة البحدث قبدل البددء فدي
التديس  ،بعدها تدم تدديس الوحدد  ،وا دتغرا تيفيدذ تجربدة البحدث  6دتة أ دابيع بواقدع فتدر فدي
األ بو  ،حيث بل إجمالي عدد الفتراا  8فتراا ،مضافاا إليهم فتدر للتطبيد القبلدي وأخدرال للتطبيد
البعدي الختباي أبعاد الحواي الحضايي ومقياس المثابر األاادسمية خالا الفألل الديا دي األوا /2020
2021س.
التطبيق البعدي الختبار أبعاد الحوار الحضاري ومقياس المثابرة األكاديمية:
بعد االنتهاء من تديس البيئة االلكترونية التفاعلية ثالثية األبعاد لطالص مجموعدة البحدث ،تدم تطبيد
اختباي الحواي الحضدايي العدالمي ومقيداس المثدابر األاادسميدة علديهم وتدم يصدد نتدائج التطبيد القبلدي
والبعدي في االختباي والمقياس لطالص مجموعة البحث.
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نتائج البحث وتفسيراته ،ودالالته التربوية:
لإلجابة عن السؤال الثالث للبحث والذى ينص على :ما أثر بيئة تعليمية الكترونية ثالثية األبعاد في
تديس التايسل لتيمية أبعاد الحواي الحضايي العالمي لدال الص الألل األوا الثانوي ؟
 تم يصد ديجاا الطالص في التطبي القبلي والبعدي الختباي أبعاد الحواي الحضايي العالمي. تم اال تعانة ببرنامج الحزمة اإلحألائية في العلوس التربوسدة واالجتماعيدة والمعدروف ببرندامج) SPSS(26وتم ا تخداس األ اليب اآلتية:
 المتو ك الحسابي  - Meanاالنحراف المعيايي Std. Deviation معامل ايتبا بير ون  - Personاختباي "ا" للعيياا المستقلة عبدالحفي ؛ باهي، 343 ،2002 ،فان دالين - 437 ،2003،اختباي "ا" للمجموعاا المترابطة T - Test For Paired Samples
بين متو طي ديجاا الص مجموعة البحث في التطبي القبلي والبعدي الختباي أبعاد الحواي الحضايي
العالمي  -األشكاا والر وس البيانية Graphs
أبو حطب؛ صادا ، 443 ،1996،عألر672 ،2003،

 حجم التأثير إستا ²η قو التأثير dاما سو حها الجدوا التالي

جدول ()4
اختبار "ت" ومستوى داللتها للفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين البعدي
والقبلي الختبار أبعاد الحوار الحضاري العالمي وكذلك حجم التأثير ( قيمة مربع ( ))²ηوقوة التأثير()d
(ن = )32
المتغير(المهارة)

المجموعة

المتوسط

البعد االجتماعي

القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي

10.97
20.67
9.67
21.03
9.10
19.97
9.07
22.47
38.80
84.13

البعد السياسي
البعد الثقافي الديني
البعد االقتصادي
االختبار ككل

االنحراف
المعياري
2.266
2.987
1.398
4.529
1.062
3.672
.740
4.392
3.326
7.403

قيمة ت
11.562
13.609
18.220
17.481
27.841

مستوي
الداللة
دال عند
0.01
دال عند
0.01
دال عند
0.01
دال عند
0.01
دال عند
0.01

²η

d

0.82

4.28
مرتفع
5.04
مرتفع
6.75
مرتفع
6.47
مرتفع
10.31
مرتفع

0.86
0.92
0.91
0.96

ستضب من جدوا  4الساب ما سلي:
 وجددود فددروا جاا داللددة إحألددائية عيددد مسددتوال داللددة  0.01فددي اددل بعددد واالختبدداي اكددل بددينمتو طي ديجاا التطبيقين القبلدي والبعددي الختبداي الحدواي الحضدايي علدي المجموعدة التجرسبيدة
لألالب التطبي البعدي حيث بلغ قيمة ا على الترتيب  11.56للبعدد االجتمداعي  13.61 ،للبعدد
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السيا ي 18.22 ،للبعد الثقافي الدسيي 17.48 ،للبعد االقتألادي  ،و 27.84لالختبداي اكدل وجميدع
هذه القيمة دالة إحألائياا عيد مستوي داللة 0.01
 بلغ قيمة مربع إستا  0.96 ، 0.91 ، 0.92 ، 0.86 ، 0.82علي الترتيب  ،وقو التأثير  dبلغ 10.31 ، 6.47 ، 6.75 ، 5.04 ، 4.28على الترتيب  ،وهذه القيم تدا على تأثير ابيرللبيئة
التعليمية اإللكترونية ثالثية األبعاد في تديس التايسل لتيمية أبعاد الحواي الحضايي العالمي لدال الص
الألل األوا الثانوي ،وسو ب الشكل يقم  1التالي مقاينة بين متو طاا ديجاا الص المجموعة
التجرسبية في التطبي القبلي و البعدي الختباي أبعاد الحواي الحضايي العالمي.
وتتف نتائج هذا البحث مع ديا ة ) ، Cheng & Wang, 2011السعدني؛ الدبيان،2017،
 ، 86الشمراني ، 2018 ،الزهراني ، 2018 ،عبد الوهاص؛ فرجون ،يمزي؛ على  ، 2019،نألر
الدسن ، 2019 ،أبو حجاج؛ حشي ؛ مألطفى 2020،التى أادا على أهمية البيئاا التعليمية
االفترا ية فى التديس  ،اذلب مع الديا اا والبحوث التى أادا أهمية حواي الحضاياا مثل ديا ة
مراود ، 2009 ،سو ل ، 2010،إبراهيم  ، 2014 ،محمد  ، 2015 ،الشمري،
 ، 2016أحمد ، 2017،الميدانى ،(Woodman,2019) ، 2017،اذلب مع توصياا اليظرسة البيائية
من خالا تفاعل الطالص مع موقع البيئة ثالثية األبعاد وبياء معرفت بيفس  ،واذلب توصياا اليظرسة
التواصلية عبر التيقل والتجوا داخل الموقع لمعرفة األماان األثرسة الخاصة بكل مدسية.
90
80
70
60
50

القبلي

40

البعاي

30
20
10
0
البعا
االجتماعي

البعا السياسي

البعا الثقافي
الايني

البعا
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المقياس ككل

شكل()1
الفروق بين متوسطات التطبيقين القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية الختبار الحوار الحضاري
العالمي
لإلجابة عن السؤال الرابع للبحث والذى ينص علي  :ما أثر بيئة تعليمية إلكترونية ثالثية األبعاد في
تديس التايسل لتيمية المثابر األاادسمية لدال الص الألل األوا الثانوي ؟
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قاس الباحثان بحساص المتو ك الحسابي واالنحدراف المعيدايي لدديجاا دالص مجموعدة البحدث لمقيداس
المثددابر األاادسميددة ،وتددم اال ددتعانة ببرنددامج الحزمددة اإلحألددائية فددي العلددوس التربوسددة واالجتماعيددة
والمعروف ببرنامج ) SPSS(26والجدوا التالي سو ب جلب:
جدول ()5
اختبار "ت" ومستوى داللتها للفروق بين متوسطي درجات مجموعة البحث في التطبيقين البعدي
والقبلي لمقياس المثابرة األكاديمية وكذلك حجم التأثير ( قيمة مربع ( ))²ηوقوة التأثير(( )dن =
)32
المقياس

المجموعة

المتوسط

المثابرة األكاديمية

القبلي
البعدي

110.6
199.68

االنحراف
المعياري
14.49
13.42

قيمة ت
28.17

مستوي
الداللة
دال عند
0.01

²η

d

0.911

6.4
مرتفع

من الجدول السابق يتضح أن :
 وجود فروا جاا داللة إحألائية عيد مستوال داللة  0.01بين متو طي ديجاا التطبيقدين القبلديوالبعدي لمقياس المثابر األاادسمية لألالب التطبي البعدي حيث بلغ قيمة " ا" المحسوبة للمقيداس
هي  ، 28.17وبلغ قيمة مربع إستا  ، 0.91وقو التأثير  dبلغ  6.4وهذه القيمدة تددا علدى
تأثير ابير للبيئة التعليمية اإللكترونية ثالثية األبعاد في تديس التايسل لتيمية المثابر األاادسمية لددال
الص الألل األوا الثانوي.
وتتف د نتددائج هددذا البحددث مددع ديا ددة ثاب د  ، 2017 ،حسددن(Brubacher & ، 2018 ،
)، Cohen& Kelly, 2020) ، Rockinson- Szapkiw,2019) ، Silinda ,2019
) Simmons, R., Smith, K.S.,2020ومع ما أادت اليظرسة البيائية علدى أهميدة بيداء المتعلمدين ثدم
إعاد بيائهم للمعاني الخاصة بأفكايهم المتعلقة بالعالم من حدولهم ،وبالتدالى فدذن المعرفدة السدابقة للمدتعلم
رويسة لحدوث التعلم الجدسد حيث سبيي المتعلم خبرت الجدسد في وء معرفت السدابقة ،وبالتدالي فهدر
ترتبك بالمثابر األاادسمية وخألائص الطالص المثابرسن ،مما سشدال إلى حدوث تفاعل الطدالص مدع البيئدة
ثالثية األبعاد وبياء معرفت بيفس .
اما أشاي يميز فى اليظرسة التواصلية بأن الطالدب ستفاعدل مدع مألدادي المعرفدة المختلفدة ومدع
زمالئ فى التعلم والوصوا إلى معايف جدسد وتطبي المعلوماا فى ياقاا حقيقية وهو ما أادت ديا ة
فايس. 2018 ،
اذلب ما أشايا إلي اليظرسدة التواصدلية مدن وصدوا الطدالص إلدى المعرفدة بأنفسدهم فدى قواعدد
المعلوماا والبحث عن مألادي المعلومداا المتدوفر والوصدوا إلدى المعدايف الختيداي مدا هدو صدحيب
ودقي  ،اذلب وجود تفاعل بين المعلمدين والمتعلمدين والمتعلمدين مدع بعضدهم عبدر البيئيدة ثالثيدة األبعداد
با تخداس األدواا التكيولوجية المتاحة واء اان جلب بشكل متزامن أو غير متزامن ،والتفاعل والتواصدل
مع جميع عياصر الموقل التعليمي .وهو ما أادت ديا ة نألر الدسن. 2019،
في وء ما ب من نتائج ستضب فاعلية بيئة تعليمية الكترونية ثالثية األبعداد فدى تدديس التدايسل لتيميدة
أبعدداد الحددواي الحضددايي العددالمي والمثددابر األاادسميددة لدددال ددالص الألددل األوا الثددانوي مددن خددالا
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موقع  https://www.airpano.com/بما ستطلب مع روي تضدمين ميداهج التدايسل ألبعداد الحدواي
الحضايي العالمي والمثابر األاادسمية لدال الص التعليم الثانوي.
توصيات البحث
من خالا تطبي أدواا البحث وتفسير اليتائج ،توصل البحث إلى مجموعة من التوصياا:
 -1قائمة بأبعاد الحواي الحضايي العالمي الميا بة لطالص الألل األوا الثانوي والتي تقوس عليها البيئة
التفاعلية اإللكترونية ثالثية األبعاد ،لذا سوصي البحث بعمل قوائم بأبعداد أخدرال الحدواي الحضدايي
العالمي أخرال تيا ب مراحل التعليم األ ا ي الجامعى.
 -2أثب البحث فاعلية بيئة تعليمية إلكترونية ثالثيدة األبعداد فدى تدديس التدايسل لتيميدة أبعداد الحدواي
الحضددايي العددالمي والمثددابر األاادسميددة لدددال ددالص الألددل األوا الثددانوي؛ لددذا سوصددي البحددث
با تخداس هذه البيئة في تديس قضاسا معاصر مرتبطة بتديس التايسل.
اختبايا ألبعاد الحواي الحضايي العالمي فى تديس التايسل لدال الص الألل األوا
 -3أعد البحث
ا
الثانوي؛ لذا سوصي البحث بأن ستم ا تخداس هذا االختباي في تقوسم أبعاد أخرال للحواي الحضايي
العالمي لدال تالميذ مرحلة التعليم األ ا ي و الص الجامعة.
 -4أعد البحث مقيا اا للمثابر األاادسمية فى تديس التايسل لدال الص الألل األوا الثانوي؛ لذا
سوصي البحث بأن ستم ا تخداس هذا المقياس في تقوسم المثابر األاادسمية لدال تالميذ مرحلة التعليم
األ ا ي و الص الجامعة .
 -5روي تضمين مقرياا التايسل ألبعاد الحواي الحضايي العالمي عبر مراحل التعليم المختلفة.
-6

روي تعليم وتديس

التايسل با تخداس البيئة التعليمية االلكترونية ثالثية األبعاد .

بحوث مستقبلية مقترحة :
من خالا البحث الحالي وفي وء ما أشايا إلي اليتدائج ههدرا بعدض المواقدل التدي سمكدن أن تكدون
مو وعاا لديا اا وبحوث مقترحة ومن هذه المشكالا ما سلي :
• تأثير بيئة تعليمية إلكترونية ثالثيدة األبعداد فدي تدديس
الحضايي لدال الص المرحلة الثانوسة.
• تطوسر مياهج التايسل بالمرحلة االعدادسة في
واإليهاص.
• ا تخداس تقيية الهولوجراس فى تديس
الثقافية.
• ا تخداس الواقع المعزز فى تديس
المرحلة الثانوسة.

التدايسل لتيميدة الدوعي بأبعداد التواصدل

وء الحواي الحضايي العالمي لمواجهة التطرف

التايسل لدال تالميذ الألل األوا اإلعدادال فى تيمية الهوسة
التايسل لتيمية الوعى بأبعاد التواصل الحضدايي لددال دالص
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ا تخداس الحيا الثانية فى تديس التايسل لتيمية الوعى بثقافداا الشدعوص القدسمدة والحدسثدة لددال
الص شعبة التايسل بكلياا التربية.

المراجع
أوال المراجع العربية:
 إبراهيم ،ماا محمد ،2014 ،دسسمبر  ،برنامج قائم على أبعاد حواي الحضاياا لتيميةالتفكير المستقبلي والوعي بالقضاسا المعاصر لدال الطالص المعلمين بشعبة الفلسفة في الية
.131 -61 ،
التربية ،الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية ،العدد،65
 أبو الوفا  ،جماا محمد؛ حسين  ،المة عبد العظيم  ، 2008 ،التربية الدولية وعالمية التعليم،اال كيديسة  :داي الجامعة الجدسد .
 أبو حجاج ،أحمد زسيهم محمد؛ حشي  ،تهاني عيد ابراهيم؛ مألطفى ،جهاد مألطفى ارس، ، 2020أثر ا تخداس بيئة تعلم افترا ية ثالثية األبعاد في ااساص مهاياا التحرسر االخبايي
لدال لبة الياا التربية اليوعية ،مجلة كلية التربية ،الية التربية ،جامعة افر الشيل ،المجلد ، 3
.288 :265
العدد  96الجزء ، 1

 أبو حطب ،فشاد & لماا صادا ، 1996 ،مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي في العلومالنفسية والتربوية واالجتماعية،القاهر  ،مكتبة االنجلو المألرسة.
 أحمد ،عقيلي محمد محمد ،2017 ،أبرسل  ،برنامج مقترا في اللغة العربية قائم على أبعادالحواي الحضايي العالمي لتيمية مهاياا التفكير المستقبلي والتفكير االسجابي لدال الص المرحلة
الثانوسة ،مجلة كلية التربية ،الية التربية ،جامعة ا يو  ،المجلد  ، 32العدد ، 2
.227 :154
 بديان ،السيد فهمى أبو زسد؛ بدسوي ،أحمد على؛ عبد الحميد؛ هاس على ،2015 ،سياسر  ،السلوكالعدواني وعالقت بالمثابر األاادسمية لدال عيية من الا المرحلة الثانوسة ،مجلة دراسات
.692 :649
تربوية واجتماعية ،الية التربية ،جامعة حلوان ،المجلد  ، 21العدد ، 1
 التوسجري ،عبد العزسز بن عثمان ، 2009 ،تحالل الحضاياا قو دفع للسالس العالمي ,أخرمتاا على موقع
زساي بتايسل 2020/7/8
:htty://www.alhayat.com/opinion/ideas/
 ثاب  ،عألاس محمود محمد ،2017 ،نوفمبر  ،فاعلية برنامج معرفي لواي لتيمية وجهة الضبكالداخلي والمثابر االاادسمية لدي الص المرحلة المتو طة من جوي صعوباا التعلم جوال الضبك
الخايجي ،مجلة التربية الخاصة والتأهيل ،مش سة التربية الخاصة والتأهيل ،الية التربية،
.42 :1
جامعة الملب فيألل ،المجلد  ، 6العدد ، 21
 الجزاي ،نجفة قطب ، 2013 ،وظائف ومداخل تعليم وتعلم الدراسات االجتماعية ،المييا ،دايفرحة لليشر والتوزسع.
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 جوهر ،على؛ جمعة ،محمد حسن أحمد  ، 2013 ،ثورات الربيع العربي وإعداد المعلمين علىثقافة الحوار" رؤية مقترحة لتوظيف جهود االيسيسكو فى تعزيز ثقافة الحوار تربويا .القاهر ،
المكتبة العألرسة لليشر والتوزسع.
 حسن ،أماني عبد التواص صالب ،2018 ،سونيو  ،القدي التيبشسة للمرونة اليفسية ومستوالالطموا بالمثابر األاادسمية لدال الباا المرحلة الثانوسة ،مجلة كلية التربية ،الية التربية،
.388 :337
جامعة أ يو  .المجلد ، 34العدد ، 6
 حسن ،مرو حسن حامد ، 2012 ،فاعلية بيئة افترا ية ثالثية االبعاد على زساد دافعية االنجازلدال الطالص واتجاهاتهم نحو البيئة االفترا ية ،رسالة دكتوراه ،الية التربية اليوعية ،جامعة
عين شم .
 خالد ،جميلة شرسل محمد ، 2008 ،أثر ا تخداس بيئة تعلم افترا ية في تعليم العلوس علىتحأليل لبة الألل السادس األ ا ي في مدايس واالة الغوث الدولية في محافظة نابل ،
رسالة ماجستير منشورة الكترونيا ،الية الديا اا العليا .جامعة اليجاا الو يية.
 -خمي  ،محمد عطية . 2018 .بيئاا التعلم اإللكترونى .القاهر  ،داي السحاص.

 خلل ،سحيى عطية ليمان؛ الجمل على أحمد ،)2004 ،تدريس التاريخ في القرن الحاديوالعشرين ،جامعة عين شم  ،الية التربية ،الطبعة األولى.
 يزا ،إبراهيم عبد الفتاا إبراهيم 9 -7 ،2011 ،مايس  ،الو يطة مدخل لبياء مياهج التايسلاإل المي الجامعية لمواجهة الفكر المتطرف إ اي مقترا  ،مؤتمر دور الجامعات العربية في
تعزيز مبدأ الوسطية بين الشباب العربي .جامعة يبة بالمدسية الميوي  ،المملكة العربية
.75 :1
السعودسة،
 زمزمي ،عوا ل أحمد ،2012 ،سوليو  ،المثابر اأحد مكوناا السلوك الذاي وعالقتها بالتفاؤاوالتشاؤس فى وء متغيري العمر والتخألص األاادسمى العلمى – األدبي لدال الطالبة
الجامعية ،مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية  ،الية اآلداص والعلوس اإلدايسة ،جامعة
.75: 12
أس القرال ،المجلد  ، 4العدد ، 2
 الزهراني ،ميى محمد ،2018 ،ماسو  ،فاعلية ا تخداس بيئة تعلم افترا ية قائمة على الرحالاالمعرفية عبر الفيسبوك في تيمية مهاياا التفاعل والتشايك اإللكتروني لدال الباا جامعة
األمير نوي بي عبد الرحمن .مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية ،جامعة أس
.157 :109
القرال ،المجلد  , 9العدد ، 2
 الزهراني ،مها مسفر عد ،2019 ،أغسط ،االتجاه نحو التعلم الذاتي وعالقت بالمثابر لدالالطالباا الموهوباا بميطقة الباحة ،مجلة كلية التربية -الية التربية -جامعة أ يو  ،المجلد
.312 :284
، 35العدد  ، 8الجزء ، 2
 السعدني ،محمد عبد الرحمن؛ الدبيان ،إبراهيم بن على ،2017 ،أاتوبر  ،فاعلية تألميم بيئةالعالم االفترا ي الحيا الثانية با تخداس شخألياا ارتونية عربية وأثرها في تيمية مهاياا
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التحدث باللغة العربية للطالص غير اليا قين بها ،مجلة الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم،
:85
مجلة الجمعية المألرسة لتكيولوجيا التعليم .المجلد  ، 27العدد  ، 4الجزء ، 3
.169

 ليمان ،سحيى عطية ؛ السيد  ،فاسز أحمد السيد ، 2010 ،طرائق تدريس الدراسات االجتماعيةوتطبيقاتها فى المرحلة الثانوية  .مكتبة الملب فهد الو يية لليشر ،الطائل .
 يد ،هدال محمد ،2014 ،سياسر  ،حواي حضاياا أس صداس أدسان وثقافاا ،المجلة العربية.142 :104
لالستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية ،العدد  ، 5الجزء ، 2
 السهلي ،ناصر 4 ،2016 ،سياسر  ،العوالم االفترا ية بيئة التعليم والتديسب الجاجبة ،مجلةالجزسر  ،أخر زساي بتايسل  2020/11/4متاا على موقع https://www.al-
jazirah.com/2016/20160104/rj1.htm
 السييدي ،فهد بن عبد العزسز بن عبد ى ، 2008 ،حواي الحضاياا ديا ة عقدسة فيالكتاص والسية  ،ي الة داتوياه غير ميشوي  ،الية التربية ،جامعة الملب عود ،السعودسة.

وء

 شبيب ،أحمد محمد؛ الشعبية ،موز ناصر خمي  ،2017 ،أغسط  ،بعض المماي اااألاادسمية المرتبطة بأبعاد المثابر األاادسمية لدال لبة الألل الثاني عشر بمحافظة
الشرقية داي ة تيبشس  ،مجلة العلوم التربوية .الية التربية بقيا ،جامعة جيوص الوادي،
.127 :99
العدد . 32
 الشمراني ،علية احمد سحيى لا حمود ،2018 ،مايس  ،فاعلية بيئة افترا ية ثالثية االبعاد) (Sloodleفي تيمية مهاياا التجايص العملية في ماد الفيزساء لدال الباا الألل الثاني ثانوي
في مدسية جد  ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،المراز العربي للبحوث بغز  ،المجلد ، 2
 .73 :56أخر زساي بتايسل  2018/11/8متاا على موقع
العدد ، 8
www.njsrp.com
 الشمري ،أحمد جا م إبراهيم ، 2016 ،مشرو الحواي الحضايي أبعاده ،ومستقبل  ،مجلةمركز بابل للدراسات اإلنسانية ،جامعة بابل  ،مراز بابل للديا اا الحضايسة والتايسخية،
.142 :117
المجلد  ، 6العدد ، 4
 صقر ،عطي  ، 2013 .الدين العالمي ومنهج الدعوة إليه ،الطبعة الثالثة ،القاهر  ،المجلاألعلى للشئون اإل المية .العدد .(217

 عبد الحفي  ،إخال ؛ باهى ،مألطفى حسين ،)2002 ،طرق البحث العلمي والتحليلاإلحصائي في المجاالت التربوية والنفسية والرياضية ،الطبعة الثانية .القاهر  :مراز الكتاص
لليشر .
 عبد الرازا ،صالا عبد السميع ،2017 ،أاتوبر  ،التربية على التسامب في مواجهة أعمااالعيل .يؤي تطبيقية في مياهج التايسل الديا ية ،مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية،
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الجمعية التربوسة للديا اا االجتماعية ،الية التربية ،جامعة عين شم  ،العدد ، 94
.37 :1
 عبد الفتاا ،أ ماء فتحي لطفى ،2018 ،دسسمبر  ،التأثيراا المباشر وغير المباشر لكل منالتمكين اليفسي والشفقة بالذاا والمثابر األاادسمية لدال الص الألفين األوا والثاني بمرحلة
الثانوسة العامة ،مجلة كلية التربية ،الية التربية ،جامعة أ يو  ،المجلد  ، 34العدد ، 12
.41 :1
 عبد الوهاص ،على جود محمد ، 2015 ،تديس التايسل العالمي ،التايسل األلماني وأ اليبتعليم وتعلم  ،نماجج تطبيقية وقضاسا بحثية ،بيها ،مراز الشرا األو ك للخدماا التعليمية.
 عبد الوهاص ،على جود محمد؛ فرجون ،خالد محمد محمد ؛ يمزال ،هاني شفي ؛ علي ،شيماءالسعيد محمد ،2019 .فبراسر  ،مجاا الرؤسة في بيئاا التعلم االفترا ية وأثره على تيمية
مهاياا صيانة الحا ب لدال الص تكيولوجيا التعليم ،المجلة العلمية للديا اا والبحوث التربوسة
. 25-3
واليوعية ،الية التربية اليوعية ،جامعة بيها  ،العدد ، 7
 عبد الوهاص ،لوال حشم حسن،2020 ،أغسط  ،فاعلية بيئة الكترونية تشاياية متماسزقائمة على التقيياا التحفيزسة في تيمية مهاياا انتاج المتاحل االفترا ية والطموا األاادسمي
لدال الص تكيولوجيا التعليم ،الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم ،المجلد  ، 30العدد ، 8
.194 :115
 عبد الوهاص ،محمد محمود محمد ،2018 ،أبرسل  .فاعلية ا تخداس بيئة تعلم افترا ية لتيميةبعض مهاياا البحث العلمي لدال الص الديا اا العليا ،مجلة كلية التربية ،الية التربية،
.358 :322
جامعة يطا ،المجلد  ، 70العدد ، 2
 عزمي ولخرون ،نبيل جاد . 2014 ،بيئات التعلم التفاعلية .القاهر  :داي الفكر العربي. عألر ،ي ا22-2003،21 .سوليو  ،حجم األثر ،أ اليب إحألائية لقياس األهمية العملية ليتائجالبحوث التربوسة .المؤتمر العلمي الخامس عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس،
مناهج التعليم واإلعداد للحياة المعاصرة ،داي الضيافة  ،جامعة عين شم  ،المجلد الثاني،
.673-645
 عطي  ،أشرف محمد محمد ، 2011 ،الألمود األاادسمى وعالقت بتقدسر الذاا لدال عيية من.482 :452
الص التعليم المفتوا ،مجلة دراسات نفسية ،المجلد  . 21العدد . 4
 على ،هشاس عا ل أحمد ، 2013 ،تقييم مياهج التايسل بمرحلة التعليم األ ا ي في المدايسالمألرسة واألجيبية في وء أبعاد الحواي الحضايي ,رسالة ماجستير ,الية التربية ,جامعة عين
شم .
 على ،هشاس عا ل أحمد ،2013 ،سياسر  ،مياهج التايسل وأبعاد الحواي الحضايي لدال تالميذمرحلة التعليم األ ا ي  .مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية ،الجمعية التربوسة
228: 199
للديا اا االجتماعية ،الية التربية  ،جامعة عين شم  ،العدد ، 48
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 عمي  ،حمز عبد الرحمن ،2015 ،مايس  ،الحواي واحتراس اآلخر ،أعمال المؤتمر الدولي.240 :227
الثامن ،التيو الثقافي ،مراز جميل للبحث العلمي .رابل ،
 غايودي ،يوجي  ، 1999 ،في سبيل حوار الحضارات ،تعرسب ،العوا ،عادا ،الطبعة الرابعة،عوسداا لليشر والطباعة .بيروا .لبيان.
 الغيدوي ،يسهاس أحمد ، 2013 ،فاعلية موقع تفاعلي في تيمية المهاياا األ ا ية والمثابر علىاإلنجاز الالزمة في مقري صيانة األجهز التعليمية لدي الص الفرقة الرابعة بكلية التربية
اليوعية .رسالة ماجستير .الية التربية اليوعية -جامعة يطا.

 فان دالين ،دسوبو .ص ، 2003 .ا ،نوفل ولخرون ،محمد نبيل .مناهج البحث في التربية وعلمالنفس .القاهر  ،مكتبة األنجلو المألرسة.
 فايس ،نجالء محمد ، 2015 ،أثر التفاعل بين األ اليب التشاياية تكامل المعلوماا المجزأ /المياقشة الجماعية القائمة على تطبيقاا جوجل التربوسة والمثابر األاادسمية ميخفضة  /مرتفعة
على التحأليل والر ا التعليمي لطالص الديا اا العليا ،مجلة الية التربية ،الية التربية ،جامعة
.337 :237
اإل كيديسة ،المجلد  ، 25العدد ، 6
 فايس ،نجالء محمد ،2018 ،مايس  ،ا تخداس التعلم القائم على المشروعاا عبر نظم إدايالتعلم االجتما عية وأثره على المثابر األاادسمية وتيمية مهاياا إنتاج مشروعاا جماعية إبداعية
لدال الص الية التربية اليوعية ،مجلة كلية التربية ،الية التربية ،جامعة أ يو  ،المجلد ، 34
.677 :640
العدد ، 3
 القضا  ،ماجد سا ين ، 2016 ،عالقة أنما التعلم حسب قائمة اولب بالمثابر األاادسمية لداللبة جامعة مشت  ،ي الة ماجستير ،الية العلوس التربوسة ،جامعة موتة ،األيدن ،أخر زساي
بتايسل  2020/11/13متاا على موقع https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-
 القطاوي ،حر ميألوي أحمد؛ على ،نجوال حسن ،2016 ،دسسمبر  ،المثابر األاادسميةوعالقتها بالألالبة اليفسية وتحمل الغمو لدال عيية من الص الجامعة المألرسة والسعودسة-
ديا ة مقاينة عبر ثقافية ،مجلة اإلرشاد النفسي ،مراز اإليشاد اليفسي – جامعة عين شم ،
.90 :53
العدد  ، 48الجزء ، 2
 محمد ،شرسل شعبان ابراهيم ، 2016 ،العوالم االفترا ية ثالثية األبعاد " 3D Virtual "Worldودويها في دعم التعلم اإللكتروني ،مجلة التعليم اإللكتروني ،العدد  ، 1أخر زساي
موقع
على
متاا
2020/11/18
بتايسل
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=416
 محمد ،القذافي خلل عبد الوهاص ،2015 ،أغسط  ،فاعلية برنامج قائم على التفكير اإلسجابيفي مقري التديس المألغر لتيمية مهاياا الحواي وخفض قل التحدث لدال الص الية التربية
بالوادي الجدسد ،المجلة العلمية بكلية التربية بالوادي الجديد ،جامعة أ يو  ،العدد ، 19
388 -298
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 محمد ،ثروا صبري السعيد ، 2010 ،مدال فعالية التعلم التعاوني في تيمية الدافع لإلنجازوتحقي الذاا لدي التالميذ الألم .رسالة ماجستير ،الية التربية ،جامعة الميألوي .
 محمود ،يانيا ليمان أبو المعا ي ،2014 ،بتمبر  ،دوي مياهج التايسل في تيمية مهايااالحواي لدال تالميذ مرحلة التعليم األ ا ي ،مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية،
الجمعية التربوسة للديا اا االجتماعية ،الية التربية ،جامعة عين شم  ،العدد ، 63
38: 13
 مداوي ،على أحمد ، 2008 ،نحو الخالص النهائي خطاب لمثقفي األمة ،الطبعة األولى،القاهر  ،داي الفكر العربي.
 مرواد ،عالء عبد ى أحمد ،2009 ،أاتوبر  ،تقوسم برامج إعداد معلم التايسل بكلياا التربية فيوء مفهوس حواي الحضاياا ،مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية ،الجمعية التربوسة
.259: 229
للديا اا االجتماعية ،الية التربية ،جامعة عين شم  ،العدد ، 23
 مرواد ،عالء عبد ى أحمد ،2009 ،دسسمبر  ،أثر تديس وحد مقترحة في وء مفهوس حوايالحضاياا في تيمية مهاياا التفكير الياقد وقيم التفاهم الدولي لدال الص شعبة التايسل بكلياا
التربية ،مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية ،الجمعية التربوسة للديا اا االجتماعية،
.202 :149
الية التربية ،جامعة عين شم  ،العدد ، 24
 المطيري ،غزالة بي بشر بن معيوف ، 2014 ،العالقة بين الذااء الوجداني والمثابراألاادسمية لدال الباا المرحلة المتو طة بالبدائع .المجلة العربية للعلوم االجتماعية ،المش سة
.221 :197
العربية لال تشاياا العلمية وتيمية الموايد البشرسة ،المجلد  ، 2العدد 2
 مقبوا ،اديس  ، 2018 ،الحواي الحضايي ديا ة في اليظاس المعرفي والقيمي القرلني ،البحثالثاني الفائز بجائز قطر العالمية لحواي الحضاياا لعاس  ،2018الية الشرسعة والديا اا
اال المية ،جامعة قطر.
 المهدال ،أحمد محمد ، 2013 ،المثابر األاادسمية امحدد شخألي للعود للتعلم لدي الملتحقينبالدبلوس العاس في التربية في وء بعض المتغيراا ،مجلة كلية التربية ،بأ وان ،العدد ، 72
485 - 441
 المواجد  ،بكر ، 2010 ،دوي اتب الثقافة اإل المية المدي ية في حواي الحضاياا من خالانشر ثقافة الحواي والتسامب مع اآلخر في األيدن ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث ( العلوم
اإلنسانية) ،مجلد  ،24العدد . 8
 مو ى ،عقيلى محمد محمد أحمد؛ الحيان ،اهر محمود محمد 15 :12 ،2016 ،مايس ،التكاملية بين مياهج اللغة العربية والتايسل في وء أبعاد الحواي الحضايي العالمي والهوسة
الثقافية ،مؤتمر كلية التربية – جامعة أسيوط ،رؤى تربوية لتطوير منظومة التعليم قبل
423 :391
الجامعي ،شرس الشيل ،فيدا مايستم جولى فيل،
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 الميداني ،محمد أمين ،2017 ،سونيو  ،تعزسز الحواي بين الثقافاا من خالا التربية على حقوااالنسان والموا ية والدسمقرا ية ،مجلة الجنان لحقوق االنسان ،جامعة الجيان ،العدد ، 12
.114 :101
 نألر الدسن ،محمد مجاهد ،2019 ،سوليو  ،تألميم بيئة تعلم افترا ية قائمة على تطبيقااالحو بة السحابية في تيمية مهاياا تألميم وانتاج المواقع التعليمية لدال تالميذ المرحلة االبتدائية
.126 :43
األزهرسة ،العدد  ، 183الجزء ، 3
 الهادي ،اهر محمد؛ مو ى ،محمود على ،2019 ،بتمبر  ،تقييم بيئة التعلم االفترا يةامدخل لتحسين الفعالية التديسسية في وء مهاياا القرن الحادي والعشرسن ،المجلة التربوية،
جامعة وهاج ،العدد 638-605 ، 65
 سا ر ،عادا؛ يزاا ،فاتن،2014 ،أاتوبر  ،معوقاا الحواي الثقافي والحضايي ولليات  ،مجلة.499 :459
الكلية اإلسالمية الجامعة ،الجامعة اإلسالمية ،المجلد  ، 9العدد ، 28
 سو ل ،أحمد الشوادفى محمد ،2010 ،ماسو  ،تألوي مقترا لمياهج التايسل بالمرحلة الثانوسةفي وء مرجعياا مقترحة للحواي الحضايي العالمي وأثره في تيمية العقلية العالمية ,الجمعية
التربوية للدراسات االجتماعية ,العدد السادس والعشرون ,ماسو ,الية التربية  ,جامعة عين شم ،
.85 :13
الكرسم محمد؛ محمد ،عبير عثمان عبد ى الفكي ،2016 ،بتمبر  ،البيئاا
 سو ل ،عواالفترا ية ثالثية االبعاد في مجاا التعليم ،مجلة الدراسات العليا ،جامعة الييلية ،المجلد ، 6
.229 :221
العدد ، 22
 المشتمر الدولي األوا لقيم الموا ية وتحالل الحضاياا اإلسسيسكو بمدسية الربا المغربية ،نحوتعاس اجتماعي ياشد وحواي حضايي متكافئ  29-27 ،2011 ،أبرسل  .أخر زساي بتايسل
 2020/10/11متاا على موقع
https://www.alanba.com.kw/ar/arabic-international-news/reports-and-issues/215871/30
 مشتمر الحضاياا في خدمة اإلنسانية 7-5 ،2014 ،ماسو  ،الميامة  ،البحرسنhttps://aawsat.com/home/article/92166lcjlv
 مشتمر تحالل الحضاياا 3 ،2019ماسو  ،بااو ،بأجيبيجان أخر زساي بتايسل 2020/10/10متاا على موقع https://news.un.org/ar/story/2019/05/1032311
المراجع االجنبية:
Barkand, J. & Kush, J,(2009), GEARS A 3D Virtual Learning Environment and
Virtual Social and Educational World user in Online Secondary School, National
Network of Digital Schools, Pittsburgh, USA.
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Abstract
The present study aims at recognizing the impact of the 3D E-learning environment in
teaching history for developing the dimensions of global civilizational dialogue and academic
perseverance among first-grade general secondary students at Tamam Ramadan Secondary
School in Mosha City, affiliated to Assiut Educational Administration at Assiut Governorate.
In order to answer the research questions, the researchers used both Descriptive and
Experimental methods. The Research materials and tools, which are consisted of a 3D elearning environment through a web site based on the virtual 3D environment
(https://www.airpano.com) , the test of the dimensions of the Global Civilizational Dialogue
and the academic perseverance scale, are applied to (32) students. By applying the test and
scale to the research sample and after calculating the value of (T), the results show that there
is a statistically significant difference between the average of the scores of the students in the
pre and post-application of the Global Civilizational Dialogue test and the academic
perseverance scale in favor of the post-application of the research sample, which is a
statistically significant difference at the level of (0.01). By applying the effect size equation, it
reached (0.96) for the test and (0.91) for the scale, and shown a high impact force that reached
(10.31) for the test and (6.4) for the scale. This is an indication of the effectiveness of a 3D Elearning environment in teaching history for developing the dimensions of global
civilizational dialogue and academic perseverance among first-grade general secondary
students. Through the results of the research, it is recommended that history courses should
include the dimensions of global civilizational dialogue in the different stages of education
and using the virtual environment in learning.
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