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 باحث تربوي في مركز البحوث والتطوير التربوي *

 .دائرة تطوير مناهج العلوم اإلنسانية واللغات
 

 الملخص:
فعالية وحدة مقرتحة  ياسق هدف البحث إىل

يف الرتبية املتحفية لتنمية الوعي األثري لدى طالب 

املرحلة الثانوية باجلمهورية اليمنية، ولغرض حتقيق 

هدف البحث استخدمت الباحثة املنهج الوصفي 

التحليلي، واملنهج التجرييب تصميم اجملموعة 

الواحدة، وقد مت اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية 

( طالبًا من طالب املرحلة 40ة تكونت من )بسيط

صنعاء،  -الثانوية بثانوية الكويت بأمانة العاصمة

، وقد مت تطبيق م2019 -2018للعام الدراسي 

( مفردة موزعة 29كون من )امل األثري  مقياس الوعي

قبلياً على العينة، ثم تدريسهم  على أربعة أبعاد تطبيقًا

قياس بعديًا، وبعد الوحدة املقرتحة، ثم تطبيق امل

معاجلة البيانات إحصائيًا باستخدام الرزمة 

( spssاإلحصائية يف العلوم االجتماعية واإلنسانية )

مت حساب: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، 

جملموعة واحدة لداللة  T.testواالختبار التائي 

الفروق بني متوسطات درجات أفراد العينة للقياس 

والبعدي، ومعامل الفاكرونباخ حلساب ثبات القبلي 

األداة، وتوصل البحث إىل: وجود فروق ذو داللة 

بني متوسطي  (0.05)إحصائية عند مستوى داللة 

درجات طالب املرحلة الثانوية يف مكونات مقياس 

الوعي األثري واملقياس ككل قبل وبعد تدريس الوحدة 

وضوعات املقرتحة لصاحل التطبيق البعدي، كما أن م

الوحدة املقرتحة مل يتم تدريسها من قبل بشكل 

تفصيلي ومركز حول املتاحف واآلثار اليمنية، إال أنه 

مت اإلشارة إىل ذلك يف بعض هوامش كتاب الدراسات 

االجتماعية بشكل مبسط دون شرح واٍف على هيئة 

 نشاطات يقوم بهما الطالب.

تحفية، وحدة مقرتحة، الرتبية امل الكلمات المفتاحية:

 الوعي األثري.

  
  

 

فعالية وحدة مقترحة يف التربية املتحفية لتنمية الوعي األثري لدى 

 طالب املرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية

A proposed Unit activity in museum education to develop archaeological 

awareness among secondary school students in the Republic of Yemen. 
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Abstract:

     The aim of the research is to the 

effectiveness of a proposed unit in 

museum education to develop 

archaeological awareness among 

secondary school students in the 

Republic of Yemen. For the purpose of 

achieving the research goal, the 

researcher used the descriptive 

analytical approach and the 

experimental approach to design a 

single group. The research sample was 

chosen in a simple random manner 

consisting of (40) students from High 

school students in Kuwait Secondary 

School in the capital Sana'a - Sana'a, for 

the academic year 2018-2019, and an 

awareness measure consisting of (29) 

items distributed on four dimensions 

was applied before the application to 

the sample, then they taught the 

proposed unit, then applied the scale 

after, and after statistical data 

processing Using the statistical package 

in the social sciences and humanities 

(spss) 

Calculation arithmetic averages, 

standard deviations, and T.test test for 

one group to indicate the differences 

between the mean scores of the sample 

individuals for the pre and post 

measurement, and the Fakronbach 

coefficient to calculate the stability of 

the tool, and the research reached: 

There are statistically significant 

differences at the level of significance 

(0.05) between the mean scores High 

school students in the components of 

the archaeological awareness scale and 

the scale as a whole before and after 

teaching the proposed unit in favor of 

post-implementation, 

 The topics of the proposed unit were 

not previously taught in detail and 

focused on Yemeni museums and 

antiquities, but this was indicated in 

some margins of the book of social 

studies in a simple manner without 

adequate explanation in the form of 

activities undertaken by the student. 

Key words: Suggested Unit. Museum 

Education. Archaeological Awareness. 

  

 مقدمة:      

تعد الرتبية املتحفية توجهًا جديدًا من التوجهات الرتبوية، اليت جيب أن نركز عليها يف تعليمنا 

ألبنائنا، وميكن اعتبار املتاحف مؤسسة تربوية أكادميية تلعب دورًا مهمًا من خالل وعي وتثقيف مجيع 

لى األخص فئة املتعلمني من تالميذ وطالب، فقد مضى عصر جعل املتاحف جمرد جدران فئات األمة وع

وخزائن وغرف مغلقة، حلفظ الرتاث من اآلثار، بينما اليوم ميكن االستفادة من املتاحف بشكل آخر 

تة، حبيث تصبح نرباساً يضئ للمتعلمني طريق املعرفة التارخيية واحلضارية لوطنهم يف فرتات زمنية متفاو

وتوضح اجلهود اليت قام بها األجداد يف العديد من جماالت احلياة، اليت ميكن لنا اآلن االسرتشاد بها 
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لبناء حاضرنا ووضع أسس مستقبلنا، والدليل على االهتمام باملتاحف يف العملية التعليمية افتتاح أول 

زم املدرسية بدءًا من العهود حيث ضم معروضات اللوا 2005أكتوبر  7متحف للتعليم يف روسيا بتاريخ 

  .htt://www.ru4arab.ru/cp/eng القدمية وحتى العصر احلديث

ومادة الرتبية املتحفية من املواد الرتبوية اليت دخلت حديثًا املناهج الدراسية خالل السنوات القليلة 

احف وآدابها واحرتامها املاضية يف كثري من دول العامل املتقدم؛ بهدف إكساب املتعلمني عادة زيارة املت

كحرم للتاريخ والعلم وتدريبهم على أساليب البحث واالستفادة العلمية منها، إميانًا بدورها احليوي 

واملؤثر يف تربية النشء وباألثر اإلجيابي ملا تعرضه وتقدمه من مواد ومقتنيات على نفوس وعقول الشباب، 

ئل وطرق التدريس التقليدية، ولن يستطيع رغم هذا مبا ال ميكن حتقيقه داخل الفصل الدراسي بالوسا

اجلهد توصيل املعلومة واالنطباع واألثر املنشود يف نفوس وعقول هؤالء النشء، فزيارة واحدة للمتحف 

 توفر جهداً هائالً من جانب املعلم باإلضافة للمتعة واجلانب الرتفيهي الذي توفره زيارة املتاحف وما تغرسه 

 إليهامن قيم كتعميق اإلميان ببلدهم واالنتماء يف أعماق الطالب 
htt://www.emoe.erg/Arabic/Departments Museum  

ومع حداثة الرتبية املتحفية إال أنه ظهرت إرهاصات عن ذلك التوجه، ففي العقد املاضي كما 

األمريكية أنه عادت إىل الوجود يف الواليات املتحدة  (38، ـه1425جورج هني:  (يذكر "جورج هني" 

فكرة أن تستفيد املدارس استفادة قصوى من املتاحف، إال أن هذه الفكرة ليست جبديدة إذ أنها تعود 

إىل العهد التقدمي "الفلسفة الرتبوية التقدمية" يف بداية القرن العشرين، الذي نادى به كل من "جون 

طور اجملتمع، وأولوية اخلربة ديوي، وجون كوتون دانا" حيث التأكيد على ضرورة التعليم من أجل ت

 من أجل تطور اجملتمع، واحلاجة إىل بيئة تعليمية زاخرة ال يعيقها التصنيفات االجتماعية التقليدية.

، حيث اشتهر م1896فقد أسس "جون ديوي" مدارس املختربات املشهورة يف جامعة شيكاغو عام 

اعه عن فكرة دمج املتاحف لتكون جزءًا ديوي يف دفاعه عن التعلم من خالل املمارسة والتطبيق، دف

من العملية التعليمية، أما "جون كوتون" أكد على أن املتاحف اجليدة جتذب اآلخرين وتروح عنهم، 

فاملتحف اجليد يثري فضول املتعلمني ويدفعه إىل السؤال ويشجع على التعلم، فهو مؤسسة تعليمية جمهزة 

 ادة ومعرفة وفاعلية.ملساعدة أفراد اجملتمع ليصحبوا أكثر سع

يتضح من ذلك أهمية استخدام املتاحف يف عملية التعليم والتعلم نظرًا إلتاحة الفرصة للمتعلمني 

لطرح تساؤالتهم وتفاعلهم مع املوقف التعليمي، مبا يؤدي إىل زيادة حتصيلهم العلمي وفهمهم جملريات 

القياس من خالل االختبارات التحصيلية اليت األحداث التارخيية مقابل املناهج التقليدية، اليت تهتم ب

غالبًا ال تروق املتعلمني، فعن طريق استخدام املتاحف يف التعليم ميكن إثارة املتعلمني وطرحهم العديد 

من االستفسارات والتساؤالت املرتبطة مبا يدرسوه من األحداث التارخيية، بل يتعدى األمر أكثر من 

 تفادة من املتاحف يف تنمية وعيهم حنو ما حتتويه من آثار.ذلك حيث ميكن للمتعلمني االس
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التاريخ احلي لكل أمة، حيث أنها  ": متثلذلك باعتبار أن اآلثار كما يوضح "سعيد إمساعيل علي

وقائع ملموسة تتحدث بلسان أهلها، وتعكس تارخيهم وتشهد على حضارتهم، فهي الشاهد على ما 

، وما أسهمت به يف تاريخ البشرية كما أنها تعد التعبري الصادق عن بدأت به احلضارة، وما تطورت إليه

 .)26،م1995سعيد علي:  .(أفكار األجداد ومعتقداتهم يف كل مرحلة من مراحل تارخيهم

لذا أصبح الوعي األثري لدى الطالب من املطالب اهلامة، اليت جيب أن ننادي بها بل ضرورة تعميق 

رًا ملا ميثله ذلك الوعي من معرفة رئيسية لألمة وحضارتها، وثقافتها يف الوعي األثري لدى الطالب؛ نظ

املاضي مبا يعمل على تكامل ذلك املاضي مع احلاضر، وتوضيح توجهات املستقبل، ذلك املستقبل الذي 

يعيش حاضره اآلن صراعات ثقافية ذات توجهات خمتلفة ومتفاوتة، وملواجهة هذا الصراع البد من 

راثنا وآثارنا وتارخينا للتصدي هلذا الصراع وذلك بتعميق الوعي األثري لدى أبنائنا خالل احلفاظ على ت

 املناهج الدراسية.
 

 مشكلة البحث:

 تي:تتمثل مشكلة البحث يف السؤال الرئيس اآل

 كيف ميكن بناء وحدة يف الرتبية املتحفية لتنمية الوعي األثري لدى طالب املرحلة الثانوية؟ 

 تية:ا السؤال األسئلة اآلويتفرع من هذ

 ما التصور املقرتح لوحدة يف الرتبية املتحفية لتنمية الوعي األثري لدى طالب املرحلة الثانوية؟ -1
 ما طبيعة ومكونات الوعي األثري اليت جيب أن تتوافر لدى طالب املرحلة الثانوية؟ -2
 ي لدى طالب املرحلة الثانوية؟ما فعالية الوحدة املقرتحة يف الرتبية املتحفية لتنمية الوعي األثر -3

 

 البحث: ياتفرض
بني متوسطي درجات طالب املرحلة الثانوية يف  (0.05)ذو داللة إحصائية عند مستوى  وقوجد فرت

مكونات مقياس الوعي األثري واملقياس ككل قبل وبعد تدريس الوحدة املقرتحة لصاحل التطبيق 

 البعدي. 

 أهداف البحث:

 يهدف البحث إىل:
وجه إىل الرتبية املتحفية كمطلب رئيسي من متطلبات العصر، الذي نعيش فيه، وذلك عن طريق الت -

 بناء وحده عن املتاحف مع توضيح أهمية املتاحف ووظائفها الرتبوية.
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ملا كان الوعي األثري ميثل ضرورة من ضرورات التواصل احلضاري لألمة فإن ذلك ال يتحقق إال من  -

ي لدى الطالب، مما يؤدي إىل إدراك هؤالء الطالب ألهمية اآلثار واحلفاظ خالل تنمية الوعي األثر

 عليها ومحايتها.

 أهمية البحث:

تقديم وحده مقرتحة يف الرتبية املتحفية، بهدف تنمية الوعي األثري لدى طالب املرحلة الثانوية مبا  -

ضيح كيفية بناء وتنفيذ يفيد املعلمني وخمططي مناهج الدراسات االجتماعية والتاريخ خاصة يف تو

 الوحدة، وما تتضمنه من أهداف وحمتوى وطرق تدريس ووسائل وأنشطة وتقويم.
التعرف على طبيعة ومكونات الوعي األثري، اليت جيب أن تتوافر لدى طالب املرحلة الثانوية مبا  -

 تعميقه.ويسهم يف التأكيد على إمكانية تنمية الوعي األثري بل 
 األثري يفيد يف عملية تقويم مناهج الدراسات االجتماعية وبالتالي تطوريها. تقديم مقياسًا للوعي -
تداول العديد من املهتمني باآلثار والقائمني عليها مصطلح الوعي األثري، إال أنه مل يعرف الوعي  -

 األثري إجرائيًا حبيث ميكن تنميته.
األثري من قبل العاملني واملهتمني  مل يتطرق إىل تنمية الوعي األثري بالرغم من تداول مصطلح الوعي -

 واملسئولني عن اآلثار وأن الوعي األثري مطلب رئيسي على املستوى التعليمي واجلماهريي.

 حدود البحث:

 ثانويةمت تطبيق أدوات البحث على عينة من طالب املرحلة الثانوية يف الفصل الدراسي الثاني ب العينة:

 الكويت.
 م.2018/2019الدراسي الثاني  مت تطبيق األدوات يف الفصل -
 اقتصر التطبيق على تطبيق مقياس الوعي األثري قبليًا وبعديًا. -
( حصص، حيث مت 6( دروس بواقع )6اقتصر التطبيق على دروس الوحدة املقرتحة وعددهم ) -

 التدريس بواقع حصة واحدة أسبوعيًا.
سيف بن ذي يزن،  انوية مبدرسةمت تطبيق مقياس الوعي األثري يف صورته املبدئية على طالب الث -

 وذلك حلساب ثبات وزمن املقياس.
 

 املصطلحات:

 الرتبية املتحفية:* 

ها: توجه تربوي حديث يهدف إىل بأنميكن تعريف الرتبية املتحفية إجرائيًا يف البحث احلالي 

هة إجيابية تعرف الطالب على املتاحف وأهميتها وتصنيفها وحمتوياتها، مبا يعمل على توجه سلوكه وج

 حنو اآلثار ووعيهم بها.
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 الوعي األثري:* 
: إدراك الفرد حلقائق ومعارف ومفاهيم واجتاهات وقيم إجيابية جتعل " أنهعرفته "إيناس الشافعي

إيناس  (سلوكياته رشيدة جتاه كافة ما تركه األجداد من آثار وخملفات حتكي قصة املاضي

 .)76،م2001الشافعي: 

 األثري إجرائيًا يف البحث احلالي كما يلي: وميكن تعريف الوعي
هو رؤية شاملة مبا حتتويه من معارف أو معلومات واجتاهات وقيم، ومواقف سلوكية جتاه اآلثار، 

مبا يتيح للفرد التعرف على اآلثار املوجودة يف وطنه وأهميتها وتصنيفها واملشكالت املرتبطة بها، عاماًل 

عليها يف ضوء مواقفه منها، مما جيعله حمافظًا على تلك اآلثار عاماًل على حلها، وقادرًا على احلكم 

 على تطوير أهميتها.

 يف ضوء ما سبق ميكن توضيح املالمح الرئيسية ملكونات الوعي األثري:

 .الوعي يتكون من بعدين أساسيني، األول: هو البعد املعريف، والثاني: هو البعد الوجداني -

 ىل يف تكوين ميل الطالب حنو اآلثار.فالوعي ميثل اخلطوة األو 

 أن املعرفة املدركة تشتمل على تعرف اآلتي: -

 )اآلثار، وأهميتها، وأنواعها، واملشكالت اليت تواجه اآلثار(   

توافر املسئولية االجتماعية لدى الفرد ووجود استعداد للحفاظ على اآلثار وتطوير أهميتها حبيث  -

 ب.يتضح ذلك خالل سلوكيات الطال

 اإلطار النظري:

يف الواقع يصعب الفصل بني متغريات البحث املتمثلة يف الرتبية املتحفية، وما تتضمنه من معارف 

ومعلومات عن املتاحف، وأهميتها وتصنيفها، وحمتوياتها، والوعي األثري الذي يرتبط مباشرة باآلثار، 

ن املتاحف واآلثار وتوظيفها تربويًا والتعرف عليها، وأهميتها وتصنيفها أيضًا، لذلك سوف نتحدث ع

 باعتبار أنهم وجهان لعملة واحدة.

 

 أواًل: املتاحف واآلثار وتوظيفها تربويًا:

تعد املتاحف من أهم الوسائل اليت حتافظ من خالهلا األمم والشعوب على حضارتها العريقة 

لف واألجداد من أجماد عظيمة وحاضرها املشرق، باعتبار أنها نافذة نطل من خالهلا على ما قام به الس

 خلدت جمهوداتهم.
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ويف اليمن أنشأت العديد من املتاحف، اليت تنتمي إىل فرتات تارخيية وحضارية خمتلفة، وكذلك 

 متاحف التاريخ املعاصر.

أن املتحف يف مفهومه احلديث مؤسسة أو معهد مهمته  .(91 م2000 )ويوضح "إمام محيدة وآخرون:

ري الكون وطبيعته وحضارته على مر العصور، واملتاحف هي املباني اليت تستخدم األساسية توضيح وتفس

حلفظ وعرض جمموعات األشياء ذات األهمية اخلاصة من العصور السابقة، سواء كانت هذه األشياء 

أواني أو أسلحة أو ملبوسات أو حلي أو مسكوكات، وقد يكون املتحف حجرة يف املدرسة يعرض فيها 

ا الطالب من خرائط وأشكال توضيحية ورسوم بيانية وملصقات ومما مجعوه يف رحالتهم عينات ينفذه

وجوالتهم من عينات وصور، ومما قام الطالب بعمله من مناذج ومما قاموا بكتابته من تقارير، وكل 

 ما تتضمنه املتاحف من خملفات متثل فرتة تارخيية معينة، ومن ثم فإن تناوهلا وإخضاعها للبحث يلقى

املزيد من األضواء على تلك العصور، وما جرى فيها من أحداث، وبالتالي فإن استخدام مادة املتاحف 

يعد من قبيل اخلربة الفنية، اليت جتعل للعينات واأللفاظ معنى، مما ميكن القول معه أنها تبعث احلياة 

 يف األحداث التارخيية.

دراسة التاريخ ليست مشكلة كم ولكنها  إىل أن املشكلة يف .(83، 1979) اللقانيكما يشري 

مشكلة كيف، مبعنى أنه ليس املقصود من دراسة التاريخ هو أن يعرف املتعلم أكرب قدر ممكن من 

حقائقه، وإمنا املقصود هو كيف مند املتعلم مبادة تارخيية تتيح له قدرًا من العمل الفردي، وكيف 

صادرها األمر الذي ميكن أن ييسر له الفهم ويزيد ميله تدربه على التوصل إىل املعرفة التارخيية من م

 حنو دراسة التاريخ، ولعل ذلك يتوافر للمتعلم من خالل املتاحف.

أهمية املتاحف من حيث كونها أداة  (241، م1985) كما أوضح "فرينر جونسون، وهوركان

ت ذات أثر فعال يف للتعرف بالتطورات احلضارية والثقافية، ومل تعد فقط أماكن للعرض بل أصبح

 عملية التنمية والتطور.

وملا كانت املتاحف حتتوي على العديد من األدلة التارخيية واملصادر األصلية من خالل ما يوجد 

بها من آثار فإن ذلك يوضح األهمية الرتبوية للمتاحف واعتبارها اسرتاتيجية أو مدخاًل تربويًا لتدريس 

 التاريخ.
 

 مفهوم املتحف:

بوية، تعليمية، ثقافية وترفيهية، غري رحبية، تعمل على خدمة اجملتمع من خالل قيامها مؤسسة تر

جبمع وحفظ وعرض وصيانة الرتاث احلضاري والتارخيي اإلنساني والطبيعي، كونه اجلهة اليت تقوم 

جبمع وصيانة تراث اإلنسانية وحتافظ عليه وتعرضه بأساليب شيقة وممتعة. وتعترب منظمة املتاحف 

لعاملية املتاحف بأنواعها املختلفة املكان األمني الذي حيفظ فيه تراث البشرية احلضاري والفين ا
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روالن بريتون. ترمجة. أمحد خليل )  والصناعي والطبيعي والتارخيي على مر العصور التارخيية املختلفة

 (.21، 1998 :خليل
 

 أهمية املتاحف:

)املتاحف( تساهم يف الرتبية والتعليم وتكمن أهمية  فالرتبية املتحفية ذات دور تربوي وتعليمي

 املتاحف فيما يلي:

 التعريف باملوروث الثقايف والدور الرتبوي. .1
 التعريف بالربامج الرتبوية للمتاحف. .2
 الدور التكميلي للمتاحف )الرتبية والتثقيف والتعليم.( .3
 .ساسيةحتقيق الرتبية املتحفية لدى أطفال املدارس األ .4

 :احفأنواع املت

تعد املتاحف مؤسسات ثقافية ذات قيمة معنوية يف اجملتمعات املتحضرة اليت تدرك املعنى احلقيقي 

لألبعاد الرتبوية، وتصمم خصيصا لرعاية وحفظ وعرض الرتاث الوطين، وهي تساعد على حتديد وفهم 

، كما أن املتحف يثمن ثقافة اجملتمعات، وعالقة الشعوب ببعضها البعض، كما أنها حافظة للذاكرة

 قيمة املاضي ويربط األمس بواقع اليوم.

 ومن أهم أنواعها:
شعوب ومن خالل الحلضارات وا: تضمن استمرارية الذاكرة وتروي حكايات وتاريخ املتاحف األثرية .1

 توفري جتربة تفاعلية مع القطع األثرية واملعروضات اليت تعود إىل حضارات سابقة ال نراها غالبا سوى

على صفحات الكتب التارخيية والصحف أو على شاشات التلفاز، يبعث التاريخ إىل احلياة من جديد 

ليتمكن زوار املتحف من بناء عالقة شخصية خاصة تربطهم بقطع ملموسة تعود إىل ذكريات من 

زمن بعيد، وهذا ما يساعد على متتني العالقة بالتاريخ واهلوية. فاملتحف عنصر حي من مقومات 

 اهلوية الوطنية والثقافية.
وتعترب اندماجا  ترتكز على التدريب العملي ويضم معروضات تفاعلية املتاحف العلمية والرتبوية: .2

مجيال بني العلم والفن حيث يلقى العلم ذلك اإلقبال من الناس وهي كثرية، منها ما هو يف الفيزياء 

ص جسم اإلنسان يف اجملال الطيب )تثبيت والطبيعة حيث تعرض خمتلف أصناف النباتات ومنها ما خي

 أو اجلثث وحفظها وهي جتعل اجلثث يف وضعية ثابتة جاهزة للعرض(. كمحارب ميسك بالرمح،

 شخص يركب حصان.
)رحلة رائعة يف أحناء اجلسم البشري(. تعرض اجلسم البشري، حيث يتم إنشاء نفق طويل تكون 

دخل بعدها إىل األعضاء الداخلية، واملتحف الوحيد يف بدايته عبارة عن مدخل كبري إىل فم إنسان، ت
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. وقد هولندايف  corpusالعامل الذي تبنى هذه الفكرة بشكل ممتاز. ووضعها موضع تنفيذ هو متحف 

 وفيه ميكنك أن تقوم جبولة رائعة يف جسم اإلنسان، هذه حبق تنشئة اجتماعية وعلمية.  2008افتتح عام 

، حيث مت إنشاء بعض النشاطات أيضًا وترفيهيًا تعليميًا مركزًا corpusميكن أن نعترب متحف 

اليت تشجع حب املعرفة لدى األطفال، هذه النشاطات هي عبارة عن ألعاب قائمة على فكرة طبية معينة 

خيرج منها الطفل بفكرة راسخة عن جسمه. )متاحف األعالم واملتاحف األدبية ومتاحف الوثائق 

 والطوابع......اخل.

يتميز بعرض الفنون اجلميلة مبا يف ذلك اللوحات واملنحوتات والفنون الزخرفية مثل:  ملتاحف الفنية:ا .3

متحف املرتوبوليتان للفنون يف نيويورك. ومتحف اللوفر)باريس(. املتحف الفين هو عبارة عن مبنى أو 

امة أو خاصة مساحة يتم فيها عرض األعمال الفنية باألخص الفنون، ميكن أن تكون املتاحف ع

ولكن ما مييز املتحف هو ملكيته جملموعات فنية. اللوحات هي التحف الفنية األكثر شيوعا 

يف العرض ومع ذلك فإن املنحوتات والفنون الزخرفية واألثاث واملنسوجات واملالبس  واألكثر طلبًا

تميزة )عرض والرسومات والفن التصويري والكتب الفنية والصور كلها يتم عرضها كقطع فنية م

 .القطع الفنية(
خالل قرون مضت، أدرك اإلنسان أهمية املاضي، حيث بذلت الثقافات القدمية  املتاحف التارخيية: .4

ل القادم يمن الوقت واجلهد لتعليم األطفال)التاريخ(. وأن الفهم العميق للماضي والتاريخ يساعد اجل

 على تكوين شخصيته واستيعاب هويته اإلنسانية.

ميكننا املضي قدما حنو املستقبل من دون أن تتعمق بشكل كاف يف معرفة املاضي كما ال 

وفهمه، وأن الفهم الصحيح للتاريخ، ليس كمراحل تارخيية، وإمنا كقيم وثقافة وحضارة، مبادئ 

وأخالق وتنشئة أجيال. إن التاريخ هو ذاكرة الشعوب كفيلة بأن تعطينا ذلك الشعور بالتواصل 

لزمان واملكان واجملتمع، واالرتباط بأصالة اجلذور الثقافية واحلضارية واهلوية الوطنية. واالنسجام مع ا

فهوية أي وطن إمنا هي لوحة ترسم أجزاؤها بتطلعات الدولة وطموحها للمستقبل وأعمال وجهود احلاضر 

ضي وذكريات املاضي، ولذلك مهما تطورت األوطان فإنها تبقى مزجيا متكامل األجزاء بني املا

 (.155،2003مة:غني)واملستقبل واحلاضر 
 

تعد املتاحف من أبرز املظاهر اليت تعكس االهتمام بالتاريخ والرتاث حيث تعكس هذه املتاحف 

 جوانب خمتلفة من تاريخ الوطن واهلوية الثقافية للشعب.
 

على تراثه يكمن دور املتاحف على املستوى اجملتمعي يف زيادة الوعي لدى املواطن بأهمية احلفاظ 

كشاهد تارخيي على أصالة الشعب كما ميكن األجيال القادمة من االطالع على تارخيها وتاريخ 
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ومن املتاحف التارخيية متاحف املعابد القدمية. )اهلند. الصني(   أجدادها وعلى تراث شعبها الثقايف.

 .ف التاريخ الطبيعي(ومتاحف كنوز األمراء واملتاحف األثرية )اآلثار يف مواقع اكتشافها ومتاح
حتتوي على معارض تقدم برامج ومعلومات مبسطة لتحفيز خربات التعلم  املتاحف اخلاصة باألطفال:  .5

لدى الطفل. يرمي متحف األطفال إىل تنمية القدرات التعلمية لدى األطفال وإثارة فضوهلم وتزويدهم 

اتهم عن طريق تشجيعهم على مبهارات أساسية تساعدهم مدى احلياة. كما يساهم يف تطوير قدر

التساؤل والتجريب والرصد واخرتاع النظريات كما يعمل على مساعدتهم ليكونوا قادرين على حل 

األمور املتعسرة بطريقة إبداعية من خالل وضعهم أمام التحدي. ويقوم املتحف بتنمية الروح اإلبداعية 

لتجهيزات احملفزة الكتشاف املواهب يف واجلمالية لدى األطفال عرب تزويدهم باملكان والفرصة وا

 داخلهم وغرس روح املبادرة والبحث واالطالع. )متاحف جتهيزات األطفال ومتاحف األلعاب(.
: متاحف التقنيات والصناعات اليدوية والتقاليد الشعبية ومتاحف وسائل النقل املتاحف الصناعية .6

ن طريق البحث العلمي والتكنولوجي والصناعات. )الثورة الصناعية وما أنتجته من صناعات ع

 .واستخدام التقنيات اليت حتولت إىل معروضات باملتاحف(
 : متاحف األدوات واآلليات الزراعية، الرتبة واحليوانات والطيور.املتاحف الزراعية .7
 .متاحف املباني واملدن واليت متثل حقبة زمنية حمددة )تارخيية( متاحف املدن: .8

وتنمية الفكر اإلبداعي العلمي واملعريف من خالل املمتلكات الثقافية وتفعيل  تقوم املتاحف بالرتبية

دورها الرتبوي التثقيفي، وعلى هذا األساس أدركت الشعوب الدور اهلام الذي تقوم به املتاحف على 

 اختالف أنواعها.

رية واالستنتاج تنظيم الزيارات املدرسية للمتاحف ليتيحوا للتالميذ فرصة التأمل بعمق والتفكري حب

برغبة ودقة والقيام بالرتبية وتكوين الشخصية وتنمية طاقاتهم الفكرية وتطوير احلس اجلمالي والذوق 

 الفين والوعي احلضاري.

 :أهداف املتاحف

 يهدف كل متحف إىل:
 محاية الرتاث واألعمال الفنية املختلفة حسب أنواعها وحسب القيمة الفنية والتارخيية. .1
 فنون والقطع األثرية ذات األبعاد الثقافية والتارخيية والفنية.التعريف بال .2
 احملافظة على اجملموعات الفنية ذات القيمة الوطنية أو العاملية. .3
تقوم املتاحف مبهمة توصيل املعلومة عن طريق التحف الفنية اليت تعكس تاريخ أو حضارة أو ثقافة  .4

 شعوب.
 جلميع يف الرتبية والثقافة.تهدف املتاحف إىل حتقيق العدالة يف حق ا .5
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 :خصائصها

يرى علماء األنثروبولوجيا أن اإلنسان منذ ظهوره على وجه األرض وهو يصارع الطبيعة للبقاء، وتدل 

الشواهد التارخيية على أن املنحوتات واآلثار تعكس ثقافته وحضارته وهذا ما ميز بني احلضارات 

 تها املختلفة، ومن أهم خصائصها:املتاحف من حيث مقتنيا واليت تعكسها حاليًا
الرتبية املتحفية غري إلزامية )تعليم غري رمسي( تساهم يف احلصول على معارف علمية وتكون سجل  .1

من األفكار واملعتقدات والنظم لثقافات متنوعة، ومتكننا بذلك أن حنصل على معرفة أوسع عن 

ن حتف وآثار )املوروث الثقايف املادي الثقافات عن طريق دراستنا ملا سجلته واحتضنته املتاحف م

 .((adolescent 2000 67 دي(والالما
الرتبية املتحفية ثقافة وتعليم، تتميز باالستخدام الواسع للفكر الرتاثي على نطاق واسع يف املدرسة  .2

 واملؤسسات الثقافية املختلفة، وقد اختذ هذا االجتاه منحى جديد لالهتمام باحلياة يف املاضي

 واحلاضر واملستقبل.
إن خاصية تثقيف األجيال بني املدرسة واملتحف مرتبطة باألهداف والربامج املسطرة من قبل  .3

املؤسسات الرتبوية واملتحفية، وفعال قد من اإلحساس باملسؤولية الشخصية املؤسساتية، كما منا 

ه املؤسسات ذات الدور الرتبوي الضمري اإلنساني لتحديد املفهوم احلقيقي وإعطاء املكانة الفعلية هلذ

 والتثقيفي.
نقل ثقافة اجملتمعات من جيل إىل جيل وهذا عن طريق التواصل املستمر بني الشعوب وبني األجيال  .4

 باستخدام املتاحف كوسائط تثقيفية وتربوية.
 

 وظائف وأهمية املتاحف:

 ة والفنية.تساهم املتاحف يف الرتبية والتثقيف وحفظ اآلثار واملقتنيات التارخيي -
 تساعد املتاحف األجيال على ربط ماضيها حباضرها ورسم مستقبلها. -
إثراء اجلانب املعريف والوجداني لدى األطفال، واملساهمة يف التعريف بالتاريخ والثقافة وهذا ينمي  -

 عندهم روح االنتماء.
 . راسته نظريًاجعل عملية التعلم أكثر إثارة وتشويق وتكون مبثابة التطبيق العلمي ملا يتم د -
 السماح للزائرين بالتعامل مع التحف واملعروضات بشكل مباشر. -
 جعل املعلومات باقية األثر وراسخة يف األذهان وتساهم يف معرفة الفروق الفردية. -
االطالع على املصادر الثقافية ومعرفة الدالئل التارخيية ومميزات كل عصر، واالختالف من حيث  -

 ضارية اليت تساهم يف التواصل الفكري واملعريف.املكونات الثقافية واحل
 املتاحف مصدر اإلبداع واالبتكار وإعداد األجيال والتواصل بني الشعوب والثقافات واحلضارات. -
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 احملافظة على اهلوية الوطنية )توثيق مسرية الشعوب(. -

املواطنة، واإلنسان  تساهم املتاحف يف احلياة الفكرية يف اجملتمعات وحتدد أبعاد ومفاهيم، الدولة،

 والطبيعة اإلنسانية وعملية الرتبية.

 :الرتبية املتحفية واملواطنة

 صيانة الذاكرة الوطنية واحملافظة على الرتاث يف صلب التنمية البشرية. -
إن إحداث هذا النوع من املتاحف سيحافظ على الذاكرة والرتاث الوطين ونشر ثقافة املواطنة وتعزيز  -

 رة واالئتمان عليها، وتعميق الوعي الوطين، وترسيخ القيم اإلجيابية لدى األجيال.صيانة الذاك
للحفاظ على املوروث الثقايف، التارخيي، الثقايف، واهلوية  اسرتاتيجيًا متثل الرتبية املتحفية خيارًا -

الذي يضطلع يف الوطنية، واملساهمة يف التنمية البشرية، والتنمية املستدمية، وذلك بالنظر إىل الدور 

اجملال السياحي واحلركية االقتصادية واالجتماعية املرتبطة باملواقع األثرية واملدن العتيقة واملتاحف 

 جبميع أصنافها.
 

 الثقافة املتحفية:

( فالثقافة ختول اجتماعيًا ،اقتصاديًا ،تعد املسألة الثقافية من التحديات األساسية لألنظمة )سياسيًا

اج والتجذر يف اجملتمع الذي ينتمي إليه وهي عنصر أساسي يف جمتمع عصري لكل مواطن االندم

 www.alarabimag.com يساعد على تعميق معرفة الذات واحمليط وبالتالي اإلحساس باالنتماء.
 

الم والتواصل مع الغري، كما تنهل ترتكز الثقافة على الرتبية والتعليم واالطالع على وسائل اإلع

 الرتبية وتتسع آفاق التعليم على قدر املخزون الثقايف للمواطن.

إن انتشار الثقافة جبميع أصنافها بني املواطنني يضفي خصوبة وقدرات خاصة على أرضية اخللق 

 .واإلبداع مبا له من انعكاسات إجيابية على املنظومة اإلنتاجية )الثقافة والتعليم(
يعترب الرتاث جزء من التاريخ وللمتاحف أهمية يف تثبيت السلوك االجتماعي والتطور العمراني 

والشواهد امللموسة يف احلياة واألفكار )أهمية تعزيز الدور الثقايف للمتاحف، وأهمية تعريفها لألجيال 

واملعروضات املتحفية  عن طريق الزيارات العلمية والرتفيهية واالستعانة بالصور واملقتنيات التارخيية

 (.املتنوعة

http://www.alarabimag.com/
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ال شك أن للمتاحف دور هام يف نشر الثقافة يف اجملتمع واحلفاظ على الرتاث )قيمة احملتويات 

الفنية والتارخيية(. ليس املتحف جمرد خمزن حلفظ الرتاث بل بيئة ثقافية وقيمية ذات أدوار ووظائف 

 خمتلفة ونشر رسالة عاملية.
لتنشئة االجتماعية والثقافية للطفل ينبع من اخللية األساسية للمجتمع )األسرة( إن املعيار األساسي ل

حيث أن الثقافة مبا تعنيه من تنشئة اجتماعية حتتل مكانة هامة يف مرحلة الطفولة وصوال إىل سن 

الرشد. )عملية االنتماء االجتماعي( كما تتشكل اهلوية الذاتية وتتعدى الثقافة إىل تكوين الشخصية 

مبجملها وحتدد السلوك وتوجهاته، وذلك من خالل متابعة وتوجيه عمليات النمو يف خمتلف أبعادها 

العاطفية واملعرفية، االجتماعية والسلوكية وثقافة الطفل ال جيب أن ينظر إليها باعتبارها عملية 

من خالل  لالرتقاء الفكري وتهذيب احلواس فقط، ولكن األهم هو اإلعداد للمستقبل والصناعة له

إعداد أجيال الغد والذين هم رهن بعملية الرتبية ومدى العناية اليت تعطى هلا ونوع التوجهات األساسية 

 اليت تتخذها.
إن الرتكيز على اهلوية الوطنية ورسم املستقبل املأمول لطفل منتمي  :الرتبية املتحفية واهلوية -

بثقافة الطفل يف الوطن العربي، لذلك ال عربيا وإسالميا، يعتمد يف األساس على مدى االهتمام 

بد من األخذ يف االعتبار أهمية الرتبية الثقافية للطفل علة أسس علمية وحتديد خياراتها بعناية 

  فائقة.

تتعدد املؤسسات العاملة يف نقل ثقافة اجملتمع إىل الطفل وتتوزع داخل تلك املؤسسات الثقافية  -

)األدوار( كاملتاحف، فتتكامل وتتصارع وقد تتناقض هذه املؤسسات يف الرتبية االجتماعية 

 .)التكامل بني املؤسسات الثقافية والتعليمية(
االجتماعية، السياسية والثقافية والوطنية اليت تتبناها تقوم هذه املؤسسات بتغذية الطفل بالتوجيهات  -

 وتنقلها األجيال كموقف مطلوب ومرغوب لتحديد اهلوية الوطنية.
و  إذا كانت الرتبية املتحفية متثل عملية انتقال الثقافة من جيل إىل جيل و إعداد الطفل اجتماعيًا -

ملؤسسات الثقافية )املتاحف( من تاريخ و معرفة يف اجملتمع بثقافته، و يدخل يف ذلك ما تلقنه ا ثقافيًا

ثقافية علمية .فالرتبية املتحفية مبثابة القناة اليت تؤمن مرور الثقافة بني األجيال و إحداث حالة من 

التناغم و املالئمة االجتماعية بني األفراد و اجملتمع، و مادامت ثقافة الطفل هي اللبنة األوىل لثقافة 

، فيجدر أن نقدم هذه الثقافة إىل أبنائنا يف صورة قيم ستصري رغبتهم منذ صغرهم اإلنسان و اجملتمع

بالنسبة له و ال جيرب  ملزيد من جرعاتها يف صورة إمتاع وجداني عقلي يسعى إليه و يصبح التزامًا

عليه، ال سيما و أن الثقافة تشكل ذاكرة اإلنسان احلضارية اليت تؤمن جتذره يف املاضي و حضوره 

عبد  ) الراهن، و رؤيته يف املستقبل، فهي حبق بوصلة ضابطة إليقاع حركة الفرد و اجملتمع يف

 .( 95، 2003:الفتاح غنيمة
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 الدراسات السابقة:

 :Susan Paz2005دراسة سيوزان الباز   .1

أوضحت أهمية استخدام الوثائق التارخيية املوجودة يف املتاحف؛ لتوضيح العلة التارخيية عن طريق      

 خدام الطالب اسرتاتيجيات االستقصاء التارخيي عند قراءة تلك الوثائق التارخيية.است

 :2003بدويدراسة عاطف  .2

يوضح أهمية تعريف املناهج الدراسية للرتاث األثري، والعمل على ترسيخ الوعي بأهميته وكيفية     

دام وسائل اإلبداع الفين التعامل معه واحلفاظ عليه وتوظيفه بصوره وأشكاله املتميزة، واستخ

احلديثة يف االستفادة من رموز وشخصيات مشتقاه من الرتاث ودراسة القيم اجلمالية يف الرتاث 

األثري، حيث ترجع أهمية الرتاث التارخيي إىل ما توارثه األجيال السابقة لألجيال الالحقة من شأنه 

عمال يف خمتلف جماالت احلياة، وهكذا أن يثري الدوافع ويقوي اهلمم ويبعث احلماس ملزيد من األ

تكون العظة واالقتداء من تراث األسالف، وكذلك دراسة الرتاث السياسي واحلربي ملا له من 

أهمية، حيث إن السياسة واحلروف تلعب دورًا مهمًا يف تأمني األوطان واحلريات والدفاع عنها، 

ماعية، والثقافية، كما أن القوة السياسية وتأمني العمل يف اجملاالت األخرى، االقتصادية، واالجت

واحلربية مهمة جدًا إلجراء احلوادث املتكافئة عن االستفادة من التجارب السياسية واحلربية 

 السابقة وحتليل نتائجها وآثارها املوجودة يف املتاحف احلربية لالستفادة منها يف احلاضر واملستقبل.
 

 :Jordan:2002دراسة جوردان  .3

هتمت باألنشطة اليت ميكن أن يقوم بها تالميذ املدارس االبتدائية ملساعدتهم على التعرف وفهم أ    

الرتاث األثري من خالل تصميم بعض األنشطة بهدف التعرف على اجلانب الثقايف والتارخيي الذي 

 تشتمل عليه املباني األثرية.

 :2000بدويدراسة جودة،  .4

تارخيية متمثلة يف القالع واحلصون، أدت إىل حدوث منو يف مهارات أوضحت أن زيارة األماكن ال    

 التفكري التارخيي.
 :Brown1998دراسة براون   .5

ن زيارة املؤسسات واجلمعيات األهلية واألشخاص واألماكن التارخيية، تزيد من تنمية أأوضحت      

 وعي الطالب أثناء تعاملهم مع املصادر األصلية.
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 :Harper 1997دراسة هاربر  .6

أكدت على أهمية استخدام األماكن التارخيية األثرية حيث توظيفها يف تدريس مناهج الدراسات        

االجتماعية عن طريق زيارة تلك األماكن والتعرف على القصص واألحداث املرتبطة بها واليت مرت 

 دلة التارخيية.بها، مبا يؤدي إىل تنمية مهارات املالحظة واإلنتاج والتحليل ووزن قيم األ
 :Peters   1994دراسة بيرتز  .7

  استخدم فيها زيارة املتاحف، والرحالت التعليمية، وكذلك الزيارات امليدانية كأنشطة تعليمية،       

 .ميكن من خالهلا إثراء منهج الدراسات االجتماعية يف املرحلة االبتدائية
 :Hunter  1993دراسة هونرت  .8

يف البيئة احمللية واحتوائها على مصادر تعلم، واستخدامها يف تدريس  ملتاحفاأوضحت أهمية       

الدراسات االجتماعية من خالل برنامج قائم على مصادر التعلم احمللية، وكذلك زيارة األماكن 

 التارخيية واملباني والتعرف على الوثائق.
 :Harly Cooper 1992كوبر  دراسة .9

ر األصلية ودورها يف تنمية مهارات الفهم والتطور التارخيي، اليت أوضح فيها أهمية استخدام املصاد     

 .ل على تنمية مهارات التفكري التارخيي كهدف تربويتعم

 :Wood Man Harold 1988دراسة " هارلد  .10

أوضحت أهمية املقاالت التارخيية اليت كتبها الساسة والصحفيون واملوجودة يف املتاحف، وقرأتها        

 .ليل وتفسري الوثائق التارخيية ونقد وجهات النظر املختلفةمبا يساعد على حت
 :Robert 1988دراسة روبرت  .11

عن برنامج إلعداد املعلمني قبل اخلدمة يهدف لتنمية الوعي األثري عند املعلمني، حيث تضمن      

للوعي  الربنامج حمتوى عن اآلثار القدمية قبل ظهور الكتابة، ومن أهم نتائج الدراسة حدوث تنمية

 الطبيعية على اعتبار أنها تراث. األثري لدى الطالب املعلمني، متمثل يف اهتمامهم باحملميات

  :1984بنيويوركدراسة مكتب الرتبية   .12
اخلاصة بتدريب معلمي املوهوبني من خالل برنامج ثقايف قائم بني املدرسة وعدد من املتاحف مبا        

سة أن لآلثار دور هام يف تنمية الشعور بالتغريات والتطورات تتضمنه من آثار، حيث أثبتت الدرا

 احلادثة على مستوى الثقافة واحلضارة يف أفريقيا، وكذلك زيادة فاعلية املعلمني حنو دراسة اآلثار.
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 أوجه االتفاق بني الدراسات السابقة والبحث احلالي ميكن ختليصها فيما يأتي:

 الرتبية املتحفية وتنمية الوعي األثري. يفيتفق البحث احلالي مع بعض الدراسات  .1
أهمية املتاحف وتربية الطالب على زيارتها لتنمية يتفق البحث احلالي مع الدراسات يف إنها تبحث يف  .2

 وتشرتك معها يف األطر العامة. وعيهم األثري،
 

 أوجه االختالف بني الدراسات السابقة والبحث احلالي:

 ت السابقة من حيث املنهجية املتبعة.خيتلف البحث احلالي عن الدراسا .1
 خيتلف البحث احلالي عن الدراسات السابقة يف تشكيل اإلطار النظري. .2
 خيتلف البحث احلالي عن الدراسات السابقة يف حجم العينة. .3
، واألساليب بحثال اخيتلف البحث احلالي عن الدراسات السابقة من حيث البيئة اليت أجري فيه .4

 البيانات. اإلحصائية يف معاجلة
 .طالب املرحلة الثانويةبأنها تناولت  ةعليها الباحث تمن بني الدراسات اليت أطلع هذا البحثانفرد  .5

 

 أوجه استفادة البحث احلالي من الدراسات السابقة:

من خالل استعراض الدراسات السابقة ميكن القول أن البحث احلالي قد استفاد من الدراسات 

 يف جوانب متعددة من أهمها ما يأتي: عليها عوالبحوث اليت مت االطال
متت االستفادة منها يف صياغة مقدمة البحث والتدرج يف عرض أفكارها وصواًل لتعزيز مشكلة  .1

 البحث وحتديدها، وأيضًا االستفادة منها يف اإلطار النظري للبحث احلالي.
 .بحثاملناسب لطبيعة هذا ال التعرف على أنواع املناهج العلمية املستخدمة فيها واختيار املنهج .2
 التعرف على األساليب اإلحصائية املالئمة يف حتليل بيانات الدراسة احلالية. .3
 االستفادة منها يف تفسري ومناقشة نتائج الدراسة احلالية وكيفية صياغتها صياغة علمية. .4

 

 منهجية البحث وإجراءاته

بحث وجمتمعه وعينته وخصائصها، وأداة إجراءات البحث من حيث حتديد منهجية ال فوص مت         

البحث من حيث نوعها وطريقة إعدادها والتحقق من صدقها وثباتها، واإلجراءات اخلاصة بالتطبيق 

 امليداني واملعاجلات اإلحصائية املستخدمة لتحليل البيانات وفيما يلي عرض هلذه اإلجراءات. 
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 أواًل: منهـج البحث: 

 بحث املنهج الوصفي التحليلي:استخدمت الباحثة يف هذه ال
خاصة يف جمال املتاحف والوعي األثري واآلثار، مبا أفاد ذلك  ،حيث مت عمل مسح ألدبيات الرتبية -

 يف بناء الوحدة املقرتحة وكذلك بناء مقياس الوعي األثري.
 وبعديًا.الوعي قبليًا  مقياس استخدمت الباحثة املنهج التجرييب "للمجموعة الواحدة"، حيث مت تطبيق -

 ثانيًا: جمتمــع البحث: 

 م.2018/2019تكون جمتمع البحث من مجيع طالب املرحلة الثانوية بأمانة العاصمة للعام 

 ثالثًا: عينـة البحث: 

طالبًا من  40مت اختيار عينة البحث من اجملتمع األصلي بطريقة عشوائية بسيطة، حيث مت اختيار 

 .صنعاء لكويت بأمانة العاصمةا ثانويةطالب املرحلة الثانوية ب

 رابعًا: أداة البحث: 

  نوع األداة:
 نظرًا لطبيعة أهداف البحث فقد اعتمدت الباحثة على:

 بناء وحدة مقرتحة يف الرتبية املتحفية لتنمية الوعي األثري لدى طالب املرحلة الثانوية. -
واليت من خالله يتمكن من مجع  ،مقياس الوعي األثري لطالب املرحلة الثانوية أداة للبحث بناء -

 .البيانات واملعلومات اليت تهدف إىل اإلجابة عن أسئلة البحث احلالي وفرضياته

 أواًل: بناء الوحدة املقرتحة:

تضمنت الوحدة املقرتحة ستة موضوعات دراسية حيث اشتمل كل موضوع على األهداف، والوسائل  ●

 ق التدريس، والتقويم.ئاالتعليمية، واألنشطة املصاحبة، واحملتوى وطر

مت بناء الوحدة يف صورتها املبدئية وعرضها على جمموعة من احملكمني املتخصصني، ويف ضوء  ●

 مالحظات احملكمني مت تعديل بعض النقاط يف الوحدة وأصبحت الوحدة يف صورتها النهائية.

 وتضمنت الوحدة الدروس اآلتية: ●
 الدرس األول: تصنيف املتاحف اليمنية. -
 الثاني: املتاحف الرئيسية. الدرس -
 الدرس الثالث: املتاحف اإلقليمية ومتاحف العصر احلديث. -
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الدرس الرابع: متاحف املوقع ومتاحف ذات طبيعة خاصة، واملتاحف التعليمية، ومتاحف الرتاث  -

 الفين.
 الدرس اخلامس: متاحف لشخصيات هامة ومواقع تارخيية. -
 ء متحف.الدرس السادس: تصور مقرتح ملشروع إنشا -

 

 ثانيًا: بناء مقياس الوعي األثري:

 اهلدف من املقياس: *
قياس الوعي األثري لدى طالب املرحلة الثانوية، وذلك بعد دراستهم للوحدة املقرتحة، ويتم ذلك       

عن طريق تطبيق املقياس قبل تدريس الوحدة، ثم تطبيقه بعد تدريس الوحدة ملعرفة مدى منو الوعي 

 مواقف السلوكية اليت ميكن من خالهلا إظهار الوعي.لطالب؛ حيث مت بناء املقياس تبعًا لاألثري لدى ال

 صدق املقياس: *

مت بناء املقياس يف صورته املبدئية يف ضوء التعريف اإلجرائي للوعي األثري يف البحث احلالي ومالمح  -

 مكونات الوعي األثري املتمثلة يف:

 ر.أهمية اآلثا-2  تعريف اآلثار.-1

 املشكالت اليت تواجه اآلثار.-4      تصنيف اآلثار.-3

املتخصصني وثم مت صياغة مفردات املقياس يف ضوء ما سبق، وعرضها على جمموعة من احملكمني   -

 يف علم النفس واملناهج واآلثار، ويف ضوء مالحظاتهم مت تعديل صياغة بعض املفردات.

 اس:ثبات املقي* 
عينة من طالب الثانوية مبدرسة سيف بن ذي يزن بلغ عددهم ثالثون طالبًا، ثم طبق املقياس على       

، وهي نسبة تصلح إىل أن %88حسب الثبات عن طريق معادلة ألفا كرونباخ، حيث بلغت نسبة الثبات 

 يصبح املقياس يف صورته النهائية.

 زمن املقياس:* 
قياس وآخر طالب، حيث انتهى أول طالب مت حساب متوسط زمن انتهاء أداء أول طالب على امل

 ( دقيقة.40( دقيقة وبذلك أصبح زمن املقياس يساوي )80( دقيقة وآخر طالب بعد مضي )40بعد )
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( مفردة موزعة على أربعة أبعاد، واليت متثل مكونات الوعي األثري 29وأصبح املقياس مكونا من ) 

 كما يوضحها اجلدول التالي:
 (: يوضح مفردات املقياس موزعة على األبعاد األربعة:1جدول )                          

 اجملموع املفردات البعد

 6 28-14-9-6-5-1 تعريف اآلثار

 7 16-13-12-11-10-3-2 أهمية اآلثار

 6 29-27-17-8-7-4 تصنيف اآلثار

املشكالت اليت تواجه 

 اآلثار
15-18-19-20-21-22-23-24-25-26 10 

 29 اجملموع

 

 تطبيق أدوات البحث: إجراءات :خامسًا

 ثانوية( طالبًا من 40مت تطبيق مقياس الوعي تطبيقًا قبليًا على الطالب عينة البحث البالغ عددهم ) .1

 .م2018/2019الكويت وذلك يف الفصل الدراسي الثاني 

 ست أسابيع. بعد تطبيق املقياس مباشرة مت تدريس الوحدة املقرتحة بواقع حصة واحدة أسبوعيًا ملدة .2

( طالبًا، 40مت تطبيق مقياس الوعي تطبيقًا بعديًا على الطالب عينة البحث وبلغ عددهم النهائي ) .3

 .وذلك بعد االنتهاء من الوحدة مباشرة

جتميع املقياس بعد توزيعه مباشرة وذلك من أجل احلرص على اإلجابة على أي استفسارات من أفراد  .4

 .ةالعين
 ئية واستخراج النتائج ومناقشتها.إجراء التحليالت اإلحصا .5
 تفسري النتائج وتقديم التوصيات واالقرتاحات بناء على النتائج. .6

 

 سادسًا: األساليب اإلحصائية:

متت املعاجلة اإلحصائية لبيانات أداة البحث بواسطة احلاسب اآللي، باستخدام الرزمة اإلحصائية يف 

 : حسابحيث مت (. spss)العلوم االجتماعية واإلنسانية 
 .املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية .1
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جملموعة واحدة لداللة الفروق بني متوسطات درجات أفراد  T.test( ت)استخدام االختبار التائي  .2

 .العينة للقياس القبلي والبعدي
 .معامل الفاكرونباخ حلساب ثبات األداة .3

 

 :نتائج البحث ومناقشتها والتوصيات والبحوث املقرتحة

عرض نتائج البحث ومناقشتها يف ضوء اإلطار النظري ونتائج البحوث والدراسات السابقة،  مت

 إضافة إىل عرض توصيات البحث ومقرتحاته. 

بني متوسطي درجات طالب املرحلة الثانوية ( 0.05)يوجد فرض ذو داللة إحصائية عند مستوى 

س الوحدة املقرتحة لصاحل التطبيق يف مكونات مقياس الوعي األثري واملقياس ككل قبل وبعد تدري

 البعدي. 

جملموعة واحدة لداللة الفروق بني متوسطات درجات أفراد  T.testاستخدمت الباحثة اختبار )ت(       

 (.2العينة للقياس القبلي والبعدي على مقياس الوعي األثري، ويتضح ذلك من جدول )
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 العينة على القياس  (: يوضح داللة الفروق بني متوسطات درجات2جدول )

 القبلي والبعدي ملقياس الوعي األثري:

 م
 املتوسط القياس البعد

 االحنراف

 املعياري
 ت

 درجات

 احلرية

 مستوى

 الداللة

الداللة 

 اللفظية

1 
تعريف 

 اآلثار

 1.3671 2.1143 قبلي

 دالة 0.001 39 9.150
 0.7391 5.4286 بعدي

 أهمية اآلثار 2
 2.0013 2.7714 قبلي

 دالة 0.001 39 8.193
 1.1725 6.0857 بعدي

3 
تصنيف 

 اآلثار

 1.0977 2.0286 قبلي

 دالة 0.001 39 10.933
 0.7960 5.3143 بعدي

4 
املشكالت 

اليت تواجه 

 اآلثار

 1.6465 3.2286 قبلي

 دالة 0.001 39 11.601
 0.7854 9.0286 بعدي

 املقاييس ككل
 3.3439 9.6286 قبلي

 دالة 0.001 39 17.035
 1.9554 26.000 بعدي

 يتضح من اجلدول السابق:   

، كذلك 0.001وهي دالة عند مستوى أكثر من ( 9.150)أن قيمة )ت( للبعد األول وهو تعريف اآلثار  

ث ، والبعد الثال0.01وهي دالة عند مستوى أكثر من  (8.193)قيمة )ت( للبعد الثاني أهمية اآلثار 

، 0.001، وهي دالة أيضًا عند مستوى أكثر من (10.933)اخلاص بتصنيف اآلثار كانت قيمة )ت( 

كذلك البعد الرابع حيث كانت قيمة )ت( هلذا البعد الذي ميثل املشكالت اليت تواجه اآلثار تساوي 

قياس ، كما يتضح أن قيمة )ت( ألبعاد امل0.001وهي أيضًا دالة عند مستوى أكثر من  (11.601)

 .0.001وهي أيضًا دالة عند مستوى أكثر من  (17.035)ككل هي 
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وبة أكرب من قيمة )ت( اجلدولية مبا يؤكد وجود فروق ذات داللة سوهذا يوضح أن قيمة )ت( احمل      

إحصائية مرتفعة بني متوسطي درجات الطالب قبليًا وبعديًا لصاحل األداء البعدي على مقياس الوعي 

 األثري.

أما عن اخنفاض الوعي األثري عند الطالب قبل دراستهم الوحدة املقرتحة، قد يرجع إىل عدة أسباب       

 منها:

أن موضوعات الوحدة املقرتحة مل يتم تدريسها من قبل بشكل تفصيلي ومركز حول املتاحف واآلثار  ●

بشكل مبسط  اليمنية، إال أنه مت اإلشارة إىل ذلك يف بعض هوامش كتاب الدراسات االجتماعية

 دون شرح واٍف على هيئة نشاطات يقوم بهما الطالب.

أن أهداف الدراسات االجتماعية يف التعليم العام من املرحلة األساسية حتى املرحلة الثانوية مل تهتم  ●

بشكل مباشر بالرتبية املتحفية واآلثار إال من خالل صياغة بعض األهداف قد ترتبط بالرتبية املتحفية 

 ثري بشكل غري مباشر على سبيل املثال.والوعي األ

يف األهداف العامة للدراسات االجتماعية يف املرحلة األساسية مت صياغة هدف عام على النحو       

 اآلتي:

 تنمية الوعي بأهمية دراسة البيئة وكيفية محايتها واستثمارها وترشيد استهالكها.*    
 ة.للدراسات االجتماعية يف املرحلة اإلعدادي كما مت صياغة بعض األهداف الوجدانية      
 تنمية الوعي بأهمية احلفاظ على البيئة ومحايتها وكذلك االهتمام بالوعي السياحي.*    

ومن ضمن األهداف اخلاصة للمواد االجتماعية تنمية الوعي بأهمية السياحة وسبل تنشيطها وجهود 

 الدولة يف هذا السبيل.

 د أن هناك بعض األهداف مت صياغتها بشكل مباشر جتاه اآلثار مثل:ومع ذلك جن      
 ب باملعامل األثرية املوجودة.اليشيد الط ●

 ب على تراث أجداده املوجودة.الحيافظ الط ●

 .اتلزيارلغرض ايعاون الطالب السائحني القادمني  ●

حتقيقها يف ضوء ومع أن هذه األهداف مصاغة حتت عنوان: األهداف اخلاصة، إال أنه يصعب       

 ق التدريس والوسائل التعليمية التقليدية اليت يستخدمها معلمو الدراسات االجتماعية.ائطر
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أما يف املرحلة الثانوية جند أن هناك أهدافا مباشرة جتاه اآلثار، فمثاًل حتت عنوان: األهداف       

انية جند أن هناك بعض األهداف اليت العامة ملادة التاريخ يف املرحلة الثانوية يف جمال األهداف الوجد

 تسعى لتحقيق قدر من الوعي األثري وهي:

 تنمية الوعي السياحي عن طريق إدراك الطالب ألهمية حضارة سبأ القدمية. ●

 تنمية الوعي السياحي بقيمة الرتاث احلضاري اليمين وأثره يف احلضارات األخرى. ●

 سالمية.تقدير قيمة اآلثار اإلسالمية كمظهر للحضارة اإل ●

يركز على قيمة اآلثار  يالحظ على هذه األهداف أنها ركزت على الوعي السياحي ومع أن هناك هدفًا

 إال أنه اختصر هذه القيمة يف اآلثار اإلسالمية فقط.

لذلك ترجع الباحثة اخنفاض درجات الطالب يف القياس القبلي على مقياس الوعي األثري لعدم       

شرة لدى القائمني على مناهج الدراسات االجتماعية بشكل عام، والتاريخ بشكل خاص وضوح رؤية مبا

 للتوجه حنو الرتبية املتحفية واآلثار ختطيطًا وتنفيذًا.

أما عن زيادة الوعي األثري لدى الطالب بعد تدريس الوحدة املقرتحة فقد يرجع ذلك لعدة أسباب      

 منها:

ها بشكل سلوكي ميكن مالحظته، وبالتالي ميكن قياسه، أن أهداف دروس الوحدة مت صياغت ●

 وأن هذه األهداف ارتبطت ارتباطًا مباشرًا بالتعريف اإلجرائي للرتبية املتحفية والوعي األثري.

أن حمتوى الوحدة ارتبط أيضًا مبكونات الوعي األثري من حيث تعريف اآلثار، وأهمية اآلثار،  ●

 هذه األبعاد.باجه اآلثار، وبالتالي تضمني مقياس الوعي األثري وتصنيف اآلثار، واملشكالت اليت تو
أن الوحدة تضمنت أنشطة تعليمية عن املتاحف اليمنية اليت حتتوي على اآلثار، مبا قد يعمل على  ●

 إثارة دوافع الطالب للبحث والتقصي عن تلك اآلثار وغريها.
الوحدة بها واملتمثلة يف التعلم من خالل  كما أن طريقة التدريس غري التقليدية اليت مت تنفيذ دروس ●

جمموعات التعلم التعاوني، واستخدام بعض الوسائل التعليمية املرتبطة مباشرة مبوضوع الوحدة 

 املقرتحة وطرح العديد من التساؤالت أثناء التدريس، أدى ذلك إىل زيادة املعرفة األثرية لدى الطالب.
لعالقة بني املتاحف وما حتتويه من آثار، وبالتالي جاء إن الوحدة املقرتحة ركزت على توضيح ا ●

تقويم الوحدة من خالل مقياس الوعي األثري لدى الطالب، وهذا يؤكد وجود عالقة قوية بني 

 املتاحف واآلثار.
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(، ودراسة 1985ويتفق ذلك مع دراسة كل من )فرينرجونسون، وهوركان      

(، ودراسة 1997Harper(، ودراسة )هاربر1994Peters)بيرتز  (، ودراسة1993Hunterهونرت)

 (، ودراسة 1998Brown)براون 

(، حيث أكدت هذه الدراسات على أهمية استخدام املتاحف يف تدريس م2000)جودة، بدوي 

الدراسات االجتماعية بوجه عام والتاريخ بوجه خاص، وكذلك أهمية زيارة األماكن األثرية والتعرف 

 عليها.
تضح أن الوحدة املقرتحة كان هلا فعالية يف تنمية الوعي األثري لدى طالب املرحلة مما سبق ي      

الثانوية عينة البحث، كما يتضح ذلك أيضًا من الفرق الواضح بني املتوسط احلسابي للقياس القبلي 

 والبعدي لكل بعد من أبعاد القياس وكذلك القياس ككل.
ص على أنه: "يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ولذلك ميكن قبول فرض البحث الذي ين      

 بني متوسط درجات الوحدة املقرتحة لصاحل التطبيق البعدي". (0.05)

 

 توصيات البحث:

مبا أن نتائج البحث أشارت إىل إمكانية تنمية الوعي األثري لدى الطالب، لذا جيب االهتمام من  ●

كهدف تربوي نسعى إليه، وذلك من خالل  خالل تدريس الدراسات االجتماعية بهذا اجلانب

االهتمام بالرتبية املتحفية، بأن جنعل هلا نصيبًا من مناهج الدراسات االجتماعية حتى ولو على هيئة 

 وحدة من وحدات املنهج.

ق التدريس اليت مت استخدامها لتنفيذ الوحدة املقرتحة أثبتت فعاليتها يف تنمية الوعي ائمبا أن طر ●

ق احلديثة، مبا يساعد الطالب على التعلم ائيوصي بالتنوع يف استخدام مثل هذه الطر األثري، لذلك

بأنفسهم والبحث عن احلقيقة والتقصي عنها بشكل يعمل على تنمية تفكريهم ووعيهم األثري، 

 ق التقصي، واالكتشاف، وحل املشكالت، والتعلم التعاوني وغريها.ائومن هذه الطر

واملستخدمة يف تنفيذ الوحدة املقرتحة دور فعال يف املساهمة يف تنمية  احلديثة ملا كان لوسائل التعليم ●

الوعي األثري لدى الطالب، لذا يوصي باستخدام العديد من هذه الوسائل خاصة احلديث منها مثل: 

الكمبيوتر عن طريق الربامج املختلفة اليت تعمل على إثارة دافعية الطالب للتعلم كربنامج 

نت( مثاًل، وكذلك تعريف الطالب باملواقع املهمة باملتاحف واآلثار على الشبكة املعلوماتية وربويا)الب

 مما يساعد على سهولة حصول الطالب على املعلومات األثرية.

كما أثبت النشاط املصاحب للوحدة املقرتحة فعالية يف تنمية الوعي األثري لدى الطالب خاصة  ●

ع تصور مقرتح ملشروع إنشاء متحف، لذا نوصي القائمني على الدرس األخري، الذي يهدف إىل وض
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مناهج الدراسات االجتماعية سواء املعلمني أو املوجهني باالهتمام بهذا النوع من األنشطة اليت يقوم 

 بتنفيذها الطالب مستخدمني يف ذلك إمكانات البيئة احمللية.

 .اتحات توضح تلك املناسبمثال: مشروع تزيني املدرسة يف املناسبات الوطنية بلو* 

إدخال مجاعة احملافظة على اآلثار ضمن مجاعات النشاط املدرسي، حبيث يتعلم الطالب كيف * 

حيافظ على آثار وطنه، وبالتالي تنمية الوعي األثري لديه من خالل العمل يف هذه اجلماعة وما 

 اليمن واهتمام الدولة بها. يتخلله من عقد ندوات وزيارات ميدانية، وعرض أفالم توضح اآلثار يف

 :البحث مقرتحات

 يف ضوء نتائج البحث يقرتح اآلتي: 
عمل دراسات مشابهة ملعرفة فعالية وحدة مقرتحة أو برنامج نشاط مقرتح أو مداخل تدريسية مقرتحة؛  ●

 لتنمية الوعي األثري لدى طالب املرحلة األساسية.

 عية بشكل عام ومعلمي التاريخ بشكل خاص.قياس الوعي األثري لدى معلمي الدراسات االجتما ●

عمل برامج تدريبية ملعلمي الدراسات االجتماعية ومعلمي التاريخ أثناء اخلدمة بهدف تدريبهم على  ●

 تنمية الوعي األثري لدى املتعلمني.

 تقويم الوعي األثري لدى املتعلمني من ذوي االحتياجات اخلاصة. ●

املتحفية، من خالل االستفادة من املتاحف وعالقتها بالتعليم عمل مشروع يهدف إىل النهوض بالرتبية  ●

النظامي وذلك مبشاركة املتخصصني يف مناهج الدراسات االجتماعية والتاريخ بصفة خاصة 

 واآلثاريني؛ لتنمية الوعي األثري لدى طلبة التعليم العام.
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