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مستخمص الدراسة  :ىدفت الدراسة الحالية إلى تطوير وحدة التفاعالت الكيميائية في ضوء
نموذج التصميـ العكسي لتنمية التفكير المنطقي وبقاء وانتقاؿ أثر التعمـ لتالميذ الصؼ الثالث

اإلعدادي  ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي وقد تكونت مجموعة

الدراسة مف المجموعة التجريبية( )11تمميذ بالصؼ الثالث اإلعدادي بمدرسة دقيمة اإلعدادية

بنيف بمحافظة دمياط  ،والتي درست الوحدة المطورة في ضوء نموذج التصميـ

العكسي،والمجموعة الضابطة( )13تمميذ بالصؼ الثالث اإلعدادي بمدرسة السرو اإلعدادية بنيف

بمحافظة دمياط  ،والتي درست نفس الوحدة كما ىي بكتاب الو ازرة بالطريقة المعتادة ،وقد أعدت
الباحثتاف كتاب التمميذ بوحدة التفاعالت الكيميائية في ضوء خطوات ومراحؿ نموذج التصميـ

العكسي ،ودليؿ لممعمـ بوحدة " التفاعالت الكيميائية " في ضوء خطوات النموذج ،واعداد أداتي
الدراسة ( اختبار ميارات التفكير المنطقي  ،واختبار انتقاؿ أثر التعمـ  :مف إعداد الباحثتاف ) ،

وأظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي باستخداـ اختبار ت  Independent T- Testوحساب حجـ
التأثير ومربع ايتا  ،أف تطوير الوحدة باستخداـ النموذج كاف لو أث ار في تنمية ميارات التفكير

المنطقي  ،وبقاء وانتقاؿ أثر التعمـ  ،وقد تمت مناقشة النتائج وتقديـ بعض التوصيات المرتبطة
بنتائج الدراسة ومجاالتيا  ،كما اقترحت الباحثتاف إجراء المزيد مف الدراسات والبحوث .

الكممات المفتاحية  :تطوير المناىج  ،نموذج التصميـ العكسي ،التفكير المنطقي  ،بقاء أثر
التعمـ ،انتقاؿ أثر التعمـ .
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ABSTRACT_ The current study aimed at Developing "Chemical
Reactions" Unit in the light of Backward Design Model for Developing
Logical Thinking , Learning Retention and Learning Transfer Effect for
the 3rd Grade preparatory students .the study adopted aquasi2

experimental design employing two groups (experimental and control) of
Students in 3rd Grade preparatory students in Dammietta , The
researchers prepared student book and Teacher guide in " Chemical
Reactions '' unit in the light of Backward Design Model, and study tools
(Test about logical thinking skills – learning transfer test ) .
The results showed by using T - Test for independent sampels
and calculated the impact size that the developing and teaching "
chemical reactions " unit by using backward design model had a positive
effect on developing the skills of logical thinking and Learning Retention
and Learning Transfer. Results were discussed and presented
recommendations related to the results of the study, the researchers also
suggested making further studies and researches.
KEY WORDS: Curriculum development , Backward Design Model,
Logical thinking Skills , Learning Retention , Learning Transfer.
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مقدمة

يشيد العصر الحالي تطو ار سريعا ومتالحقا في شػتى مجػاالت الحيػاة ،األمػر الػذي يػدعو

إلػى عمميػة تطػػوير لجميػع عناصػر منظومػػة التعمػيـ وتدريسػيا وتجويػػدىا؛ حتػى تسػتجيب لمقتضػػى
تمؾ المتغيرات.

ولػػذا شػػيدت منػػاىج العمػػوـ وتدريسػػيا وبرامجيػػا المختمفػػة فػػي ا ونػػة األخيػرة حركػػة نشػػطة

لتطويرىا؛ لكي تساعد المتعمميف عمى مالحقة ىذه التغيرات وتنمية التفكير لػدييـ؛ ليكونػوا فػاعميف
إيجابييف قادريف عمى الوصوؿ إلى المعرفة بػأنفسيـ.

وتنميػػة ميػػارات التفكيػػر لػػدم المتعممػػيف أحػػد أىػػـ أىػػداؼ منػػاىج العمػػوـ والتربيػػة العمميػػة؛

والتفكيػػر المنطقػػي  Logical Thinkingىػػو أحػػد أشػػكاؿ التفكيػػر الػػذي يمثػػؿ ضػػرورة تفرضػػيا
متطمب ػػات العص ػػر الح ػػديث ال ػػذي يتس ػػـ بتط ػػور المعرف ػػة والمعموم ػػات ،ويحت ػػاج إل ػػى عقمي ػػة تتمي ػػز

بالتحميػػؿ المنطقػػي واتخػػاذ القػ اررات وبػػذؿ الجيػػد فػػي الوصػػوؿ إلػػى بػػدائؿ لحػػؿ المشػػكالت المختمفػػة

التي تواجينا يوميا.

ويعد التفكير المنطقي أحد أنواع التفكير الذي يتـ فيػو الحصػوؿ عمػى نتيجػة مػف مقػدمات

تتضػػمف النتيجػػة بمػػا فييػػا مػػف عالقػػات ،وىػػو ضػػرورة الزمػػة لمتفكيػػر العممػػي مػػف زاويػػة أف التفكيػػر
العممي تفكير افتراضي استنتاجي ،حيث نصػوغ الفرضػيات ونختبػر صػحتيا تجريبيػا لمتوصػؿ إلػى

استنتاجات تخضع لقواعد منطقية (.)Tuna,et.al.,2013,32

ويتضػمف التفكيػر المنطقػي عمميػات ذىنيػة راقيػة ،يكػوف فييػا الفػرد حيويػاي فػاعالي ،ويتطمػب

مخزوناي معرفياي منظماي مدمجاي في بناء الفرد المعرفػي ،كمػا يتطمػب انتباىػاي مسػتم اير لتحقيػؽ اليػدؼ،
ويبدأ التفكير المنطقي بخبرات حسػية ثػـ يتطػور إلػى خبػرات متدنيػة التجريػد ،ثػـ إلػى خبػرات أكثػر

تجريداي ،ويسمى ىذا النمط مف التفكير بتفكير الصندوؽ الزجاجي ).(Zaman,et.al.,2017,11

ويحدث التفكير المنطقي عنػدما يواجػو الفػرد مشػكمة مػا وال يجػد ليػا حػالي جػاى ايز أو أسػموباي

تجريبيػاي؛ ألنػػو يمارسػػو لمحاولػػة معرفػػة األسػػباب والعمػػؿ التػػي تكمػػف وراء األشػػياء ،وىػػو يقػػوـ عمػػى
أدلة وبراىيف نظرية ،ويوصؼ بأنو تفكير قصدي موجو ويتضمف بذؿ مجيود فكري كبير.

ويعد التفكيػر المنطقػي النػوع األكثػر تعقيػداي مػف بػيف أنػواع التفكيػر األخػرم؛ إذ يجمػع بػيف
التفكيػػر الػػذي ىػػو عب ػارة عػػف نشػػاط ذىنػػي يسػػتخدمو الفػػرد كممػػا لج ػ طد لديػػو س ػ اؿ يتطمػػب إجابػػة أو
مشػػكمة تحتػػاج إلػػى حػػؿ أو ق ػرار يجػػب أف يتخػػذ ،والمنطػػؽ؛ ومػػف ثػػـ فػػالتفكير المنطقػػي ىػػو الػػذي
يمػػارس عنػػد محاولػػة تبػػيف األسػػباب والعمػػؿ التػػي تكمػػف وراء األشػػياء ومحاولػػة معرفػػة نتػػائج مػػا قػػد
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نقوـ بو مف أعماؿ ،وقػد يكػوف أكثػر مػف ذلػؾ ،إذ يعنػي الحصػوؿ عمػى أدلػة ت يػد أو تثبػت صػحة

وجية نظر معينة أو تنفييا ].[Tschie,2012,Tuna,et.al.,2013

وي كد كؿ مف] [Abdehhag,Alfilfii,2012,Ismail,Jusoh,2016عمى أف استخداـ

مفيوـ التفكير المنطقي يرتبط بتطور التفكير اإلجرائي المجػرد أو الشػكمي حتػى يصػب الفػرد قػاد اير
عمى تطبيؽ القواعد المنطقية التي تقػوده إلػى اإلبػداع فػي مجػاالت مختمفػة؛ ويتضػمف البحػث عػف

األسباب الكامنػة وراء األشػياء واألحػداث ،ود ارسػة نتػائج األعمػاؿ قبػؿ أدائيػا ،ثػـ تحميػؿ المقػدمات

وتفسيرىا.

ويعد التفكير المنطقي أحد أشكاؿ التفكير العممي السميـ ولو منياج واحد في أي مادة ،ال

فرؽ في ذلؾ بيف العموـ الطبيعية والعمػوـ اإلنسػانية فيػو محكػوـ بقواعػد وقػوانيف ومعػايير خاصػة،
كما أف التفكير المنطقي يتأثر بالثقافة التي يعيش ضمنيا الفرد.

ويعرفػػو (عبػػد الك ػريـ خشػػف )1006 ،بأنػػو قػػدرة الفػػرد عمػػى الوصػػوؿ إلػػى أفضػػؿ الحمػػوؿ

لممشكالت التي تواجيو وىي تستند إلى أدلة أو مقدمات معينة وتعتمد قوانيف ومبادئ موضػوعية،
وتأتي أىمية التفكير المنطقي مف خالؿ تحقيقو لمكثير مػف األىػداؼ التربويػة حيػث يشػير كػؿ مػف
]أطمممممممممًية نغؼممممممممممزيٛت ،ػبممممممممممع أيبمممممممممٕ طممممممممممؼٛع٘ ،2102،يزفممممممممممج يغًممممممممممع2103،
 [Atkinson,2011,Tschie, 2012إلػى أف تنميػة ميػارات التفكيػر المنطقػي تسػاعد فػي تنميػة
المفػػاىيـ العمميػػة واالحتفػػاظ بػػالتعمـ وتنميػػة الػػوعي بكيفيػػة البحػػث فػػي الماضػػي واالسػػتدالؿ عمػػى

المستقبؿ ،وزيادة القدرة عمى د ارسػة األفكػار وتقييميػا لموصػوؿ إلػى قػ اررات سػميمة لحػؿ المشػكالت
المختمفة.

ويشػ ػػير ( )Bakir,Esra,2015,151إلػ ػػى أف التفكيػ ػػر المنطقػ ػػي م شػ ػػر لمسػ ػػتوم النمػ ػػو

العقمػي والمعرفػػي عنػػد التالميػذ ،وكػػذلؾ لعمميػػات العمػـ المختمفػػة التػػي يسػتخدميا التالميػػذ فػػي أثنػػاء
حميـ لممشكالت المختمفة.

وألىمي ػػة تنمي ػػة التفكي ػػر المنطق ػػي فق ػػد س ػػعت بع ػػض الد ارس ػػات لتنميت ػػو باس ػػتخداـ م ػػداخؿ

واسػػتراتيجيات ونم ػػاذج مختمفػػة مني ػػا :نمػػوذج ويت ػػروؾ البنػػائي (ماج ػػدة ار ػػب )1021 ،والم ػػدخؿ

التفاوضػػي (نشػػوة محمػػد ،)1023 ،ونمػػوذج الػػتعمـ التوليػػدي (إيػػاد فخػػري ،عمػػاد متعػػب)1022 ،
والرحالت المعرفية عبر الويب (سامية حسيف.)1023 ،

وتػػرم الباحثتػػاف أنػػو لتنميػػة التفكيػػر بصػػفة عامػػة والتفكيػػر المنطقػػي بصػػفة خاصػػة يجػػب

االىتماـ بتخطيط وتصميـ منيج العموـ وفقا لنماذج حديثة تتي أماـ التالميذ فيـ ما تتضػمنو مػف
أفكار كبرم وأفياـ باقية؛ ليصب متعمما فاعال ومنتجا لممعرفة ال متمقيا ليا.

ولػػذلؾ يجػػب أف نطػػور فػػي الفمسػػفة التربويػػة التػػي تسػػتند إلييػػا طريقػػة تنظػػيـ المحتػػوم مػػف

مخرجات التعمـ واألنشطة التعميمية وأساليب التقويـ؛ لكػي تحػث المػتعمـ عمػى البحػث واالستقصػاء
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باإلضافة إلى مالئمة اإلستراتيجيات التدريسية التي يتبعيا المعمـ؛ كػي تػ دي فػي النيايػة إلػى فيػـ

حقيقي وامكانية نقؿ الفيـ إلى سياقات حقيقية وأصيمة.

ويشػػير (عبػػد السػػالـ مصػػطفى )335 ،1002 ،إلػػى أىميػػة تنظػػيـ محتػػوم مػػنيج العمػػوـ

حيػث أف اختيػػار مػادة ومحتػػوم منػاىج العمػػوـ اختيػا ار جيػػدا وطبقػا لممعػػايير العمميػة والتربويػػة التػػي
يوصػي بيػا المختصػوف ال تكفػي لتحقيػؽ أىػداؼ منػاىج العمػوـ ،بػؿ يجػب تنظػيـ المحتػوم تنظيمػػا

معينا عند تقديمو لمتالميذ ،وبشكؿ يحقؽ األىداؼ؛ ذلؾ أنو قػد يكػوف المحتػوم جيػدا فػي حػد ذاتػو
ولكف سوء تنظيمو أو عدـ اختيار المدخؿ التنظيمي المناسب عند تقديمو لمتالميذ قد يفوت عمييـ

الفرصة لتحقيؽ األىداؼ المنشودة.

ويرم (محمػد السػيد )224 ،1020 ،أف نػوع التنظػيـ المتبػع فػي المػنيج يػ ثر تػأثي ار كبيػ ار

فػي تحديػد مسػار الػتعمـ ،إذ قػد يفقػد المػنيج فاعميتػو لػيس ألف محتػواه يػر سػميـ ،بػؿ ألف تنظيمػػو

يجعػػؿ الػػتعمـ صػػعبا ،أو ألف خب ػرات الػػتعمـ منظمػػة بطريقػػة تقمػػؿ مػػف كفايتػػو وانتاجيتػػو ،ف ػ ذا كػػاف

المحتػػوم يػػر مػػنظـ وكانػػت خبػرات الػػتعمـ يػػر متناسػػقة فػ ف ذلػػؾ يقمػػؿ مػػف فاعميتيػػا فػػي تحقيػػؽ
األىداؼ المنشودة.

ومػػف ىنػػا يجػػب أف ي ارعػػي تنظػػيـ محت ػػوم العمػػوـ الجانػػب السػػيكولوجي بػػيف موض ػػوعاتو

بحيث يكوف كؿ موضػوع وحػدة متناسػقة متكاممػة مبنيػة فػي ضػوء فكػرة كبػرم وأفيػاـ باقيػة تعػرض

األس ػػاس العمم ػػي والمح ػػوري لي ػػذا الموض ػػوع ،وتفس ػػر العالق ػػات واألح ػػداث الواج ػػب عم ػػى الم ػػتعمـ
اسػػتيعابيا وفيميػػا بدقػػة ووضػػوح ،باإلضػػافة إلػػى إتاحػػة ىػػذا المحتػػوم مجموعػػة األنشػػطة والوسػػائؿ
التعميمية وطرؽ تقويـ متنوعة تراعي الفروؽ الفردية بيف المتعمميف وتظير فيميـ لما درسوه.

ونظ ار ألىمية منيج العموـ بمراحؿ التعميـ المختمفة بوجو عاـ ،وبالمرحمػة اإلعداديػة بوجػو

خاص ،وما تمثمو مف حمقة وصؿ بيف مرحمتي التعميـ اإلبتدائي والثانوي ،والدور الميـ لمعموـ فػي
توجو التالميذ نحػو االلتحػاؽ باألقسػاـ العمميػة سػواء بالمرحمػة الثانويػة أـ الجامعيػة وبالتػالي تحديػد

مسػػار تعمميػػـ فػػي المسػػتقبؿ؛ ف نػػو يجػػب االىتمػػاـ بتطػػوير مػػنيج العمػػوـ وفػػؽ مػػدخؿ ييػػتـ بوضػػع
أسس لتحقيؽ الفيـ العميؽ والباقي لدم التالميذ ،ويعد نموذج التصميـ العكسي أحد النماذج التػي

تيتـ بذلؾ.

ويعػػد نمػػوذج التصػػميـ العكسػػي  Backward Design Modelأحػد نمػػاذج التصػػميـ

التي تعالج مشػكمة نظػرة المعممػيف الخاطئػة لممحتػوم عمػى أنػو كػـ مػف الحقػائؽ التػي يجػب تػذكرىا

دوف ترتيػػب لمىميػػة ،وتقػػوـ فك ػرة التصػػميـ العكسػػي عمػػى فك ػرة تخطػػيط وتصػػميـ المػػنيج بصػػورة
عكسية؛ حيث يبدأ بتحديد النتػائج المطمػوب تحقيقيػا ،وعمػى ضػوئيا تحػدد األدلػة والم شػرات التػي

تػػدؿ عمػػى فيػػـ موضػػوع الػػتعمـ ،ومػػف ثػػـ تصػػمـ األنشػػطة وطػػرؽ واسػػتراتيجيات التػػدريس المناسػػبة،
بما يعمؿ عمى مساعدة التالميذ عمى التركيز باستمرار عمى األفكار الكبرم لتكػويف شػبكة معرفيػة
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مترابط ػػة تس ػػاعدىـ ف ػػي تفعي ػػؿ المعرف ػػة ف ػػي الس ػػياقات الواقعي ػػة المالئم ػػة] .محم ػػد حس ػػف،1023،

[Wiggins,McTighe,2005,16،22

وييدؼ النموذج التصميـ العكسي إلى مساعدة التالميذ عمى فيػـ األفكػار الكبػرم والباقيػة

والميػػارات األساسػػية لممحتػػوم لنقمػػو إلػػى مواقػػؼ جديػػدة وأصػػيمة ،ويتكػػوف ىػػذا النمػػوذج مػػف ثػػالث
م ارح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ متتابع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ومتكامم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة؛ وى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

[Wiggins,McTighe,1998,45

]: Wiggins,McTighe,2010,8

 .2تحديد النتائج المرجو تحقيقيا Identify Desired Results
 .1تحديد األدلة المقبولة Determine Acceptable Evidences

 .3تخطيط خبرات التعمـ واجراءات التدريس Plan Learning Experiences and
Instruction
وىناؾ القميؿ مف الدراسات العربية التي استخدمت نموذج التصػميـ العكسػي  -فػي حػدود

عمـ الباحثتيف -ومنيا :دراسة (إيماف عبد الحكيـ )1004،التي أوضػحت فاعميػة نمػوذج التصػميـ
العكسي في تطوير وحدتي "الحركة وقوانيف نيوتف لمحركة" في تنمية الفيـ العميؽ واتخػاذ القػرار
لطػػالب الصػػؼ األوؿ الثػػانوي ،ود ارسػػة (أحمػػد مصػػطفى )1021 ،التػػي أوضػػحت فاعميػػة نمػػوذج

التصميـ العكسي في تطوير وحدة "المادة" في تنمية الفيـ العميؽ وعادات العقػؿ لتالميػذ الصػؼ
األوؿ اإلعػ ػػدادي ،ود ارسػ ػػة (ع ػ ػزة محمػ ػػد )1021 ،التػ ػػي أوضػ ػػحت فاعميػ ػػة التفاعػ ػػؿ بػ ػػيف نمػ ػػوذج
التصميـ العكسي لمنيج االقتصاد المنزلي ونوع الذكاء في تنمية الفيـ وميارات التفكير المستقبمي

لتمميذات الصؼ الثالث اإلعدادي ،ودراسة (سعاد مساعد )1023 ،التي أوضػحت فاعميػة برنػامج
تدريبي لمتخطيط في ضوء نموذج التصميـ العكسي في تنمية ميارة التخطيط لمفيـ واالتجػاه نحػوه

لدم معممات الرياضيات.

ومف األىداؼ التي تسعى التربية لتحقيقيا تشػجيع التالميػذ عمػى االحتفػاظ بػالتعمـ وانتقػاؿ

أثػػر الػػتعمـ ،فاالحتفػػاظ بػػالتعمـ أو بقػػاء أثػػر الػػتعمـ يتطمػػب مػػف التالميػػذ التػػذكر واالسػػتدعاء ،والػػذي
تظير أىميتو في كونو عممية أساسية لممارسة عمميات التفكيػر؛ ألنػو مػف الصػعب تنميػة القػدرات

العقميػة األخػػرم مػػا لػػـ يكػػف المػتعمـ قػػاد ار عمػػى اسػػترجاع مػػا لديػو مػػف ذخيػرة معرفيػػة لمسػػاعدتو فػػي
التعامؿ مع مقتضيات الموقػؼ (حمػدي أبػو الفتػوح ،عايػدة عبػد الحميػد ،)213 ،1022،فػي حػيف

أف انتقاؿ أثر التعمـ يتطمب الفيـ والقدرة عمى استخداـ ما تـ تعممو في مواقؼ مختمفة ،وبقػاء أثػر
التعمـ يركز عمى ما سبؽ تعممو ،أما انتقاؿ أثر التعمـ فيركز عمى المستقبؿ وىو ىدؼ ميـ لمتعمـ
].[Carpenter,2012,279,Mayer,2002,226

وترجع أىميػة انتقػاؿ أثػر الػتعمـ إلػى أنػو يمكػف التالميػذ مػف نقػؿ أو توظيػؼ مػا يتعممونػو

في مقرر ما خارج إطار المدرسػة إلػى واقػع الحيػاة اليوميػة بمجاالتيػا المختمفػة والسػياقات العالميػة
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لمق ػػرف الح ػػادي والعشػ ػريف ،ويح ػػدث عن ػػدما يكتس ػػب التالمي ػػذ المعرف ػػة م ػػف خ ػػالؿ م ػػداخؿ مرتبط ػػة
بالسياؽ الواقعي الذي يعيشو التالميذ]صفاء األعسر.Botma,et.al.,2013,32] ،1002،

مشكمة الدراسة وأسئمتها

يعػػد كتػػاب العمػػوـ أحػػد الركػػائز الميمػػة بالعمميػػة التعميميػػة؛ ومػػف ثػػـ يجػػب تنظػػيـ محت ػواه

العممي في ضوء مخرجات التعمـ بيدؼ تنميػة الفيػـ والتفكيػر المنطقػي فيمػا يدرسػو التمميػذ وكيفيػة

االحتفاظ بو وتطبيقو في مواقؼ الحياة المختمفة داخؿ المدرسة وخارجيا.
ولقد نبعت مشكمة الدراسة مف خالؿ مجموعة مف النقاط وىي:

 ما أكدتو بعض الد ارسػات ] ارشػد محمػد ارشػد ،1021 ،مػروة محمػد ،1023 ،يسػري طػو،
 ،1022تفيدة سيد [1024 ،مف أىمية تطوير مػنيج العمػوـ لممرحمػة اإلعداديػة واسػتخداـ
نماذج حديثة لتصميمو وتنظيـ محتواه؛ لكي يحقػؽ األىػداؼ المنشػودة ولكػي يتماشػي مػع

التطور اليائؿ في المعرفة والمعمومات.

 ما أوصت بو وأكدتو العديد مف الدراسات عمى أىمية تنميػة التفكيػر المنطقػي وانتقػاؿ أثػر

التعمـ لدم التالميذ وخاصة تالميذ المرحمة اإلعدادية ومنيا ] :أمؿ عبػد الفتػاح،1022 ،
من ػػى العفيف ػػي ،عب ػػد اي أمب ػػو س ػػعيدي ،1021 ،حن ػػاف مص ػػطفى ،1024،أي ػػات حس ػػف،

 ،1025سحر محمدSadi,cakiroglu,2015, Kayali,yilmaz,2017] ،1025 ،

 قيػػاـ البػػاحثتيف بد ارسػػة اسػػتطالعية ،حيػػث تػػـ تطبيػػؽ اختبػػار لميػػارات التفكيػػر المنطقػػي،
وتكػوف مػػف ( )10سػ اال عبػػارة عػف أسػػئمة اختيػار مػػف متعػدد ،واختبػػار النتقػاؿ أثػػر الػػتعمـ
وتك ػػوف م ػػف ( )23سػ ػ اال ،وت ػػـ تطبيقيم ػػا عم ػػى ( )15تممي ػػذا بالص ػػؼ الثال ػػث اإلع ػػدادي
بمحافظة دمياط ،وكشفت نتائج الدراسة االستطالعية عف وجود تدني في ميارات التفكير

المنطقي وانتقاؿ أثر التعمـ لدم التالميذ.

ومػػف ثػػـ تتحػػدد مشػػكمة الد ارسػػة فػػي وجػػود تػػدني فػػي مسػػتوم التفكيػػر المنطقػػي وانتقػػاؿ أثػػر

ال ػػتعمـ ل ػػدم تالمي ػػذ الص ػػؼ الثال ػػث اإلع ػػدادي؛ ولمتص ػػدي لي ػػذه المش ػػكمة تس ػػعى الد ارس ػػة الحالي ػػة
لإلجابة عف الس اؿ الرئيس التالي:

"كيففف يمكففن تطففوير وحففدة التفففاعالت الكيميائيففة فففي ضففوء نمففوذج التصففميم العكسففي

لتنمية التفكير المنطقي وبقاء وانتقال أثر التعمم لتالميذ الصف الثالث اإلعدادي "؟.
ويتفرع عف ىذا الس اؿ الرئيس األسئمة التالية:

 .2ما صورة وحدة "التفاعالت الكيميائية" في ضوء نموذج التصميـ العكسي؟

 .1مػػا أثػػر تطػػوير وحػػدة "التفػػاعالت الكيميائيػػة" فػػي ضػػوء نمػػوذج التصػػميـ العكسػػي فػػي
تنمية التفكير المنطقي لدم تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي؟

8

 .3مػػا أثػػر تطػػوير وحػػدة "التفػػاعالت الكيميائيػػة" فػػي ضػػوء نمػػوذج التصػػميـ العكسػػي فػػي
بقاء أثر التعمـ لدم تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي؟

 .1مػػا أثػػر تطػػوير وحػػدة "التفػػاعالت الكيميائيػػة" فػػي ضػػوء نمػػوذج التصػػميـ العكسػػي فػػي
انتقاؿ أثر التعمـ لدم تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي؟

 .2إلػػى أي مػػدم توجػػد عالقػػة ارتباطيػػو بػػيف التفكيػػر المنطقػػي وانتقػػاؿ أثػػر الػػتعمـ لػػدم
تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي؟

أهداف الدراسة

ىدفت ىذه الدراسة إلى:

 تطوير وحدة "التفاعالت الكيميائية" في ضوء نموذج التصميـ العكسي.
 تعرؼ مدم أثػر تطػوير وحػدة "التفػاعالت الكيميائيػة" فػي ضػوء نمػوذج التصػميـ العكسػي
في تنمية التفكير المنطقي لدم تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي.

 تعرؼ مدم أثػر تطػوير وحػدة "التفػاعالت الكيميائيػة" فػي ضػوء نمػوذج التصػميـ العكسػي
في بقاء أثر التعمـ لدم تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي.

 تعرؼ مدم أثػر تطػوير وحػدة "التفػاعالت الكيميائيػة" فػي ضػوء نمػوذج التصػميـ العكسػي
في تنمية انتقاؿ أثر التعمـ لدم تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي.

 تحديد حجـ االرتباط واتجاىو بيف التفكير المنطقي وانتقاؿ أثر الػتعمـ لػدم تالميػذ الصػؼ
الثالث اإلعدادي بعد تدريس الوحدة المطورة.

أهمية الدراسة

من المتوقع لمدراسة الحالية في ضوء نتائجها أن يستفيد منها كل من:

أ -تالميذ الصف الثالث اإلعدادي؛ مف خالؿ:

 تنمية ميارات التفكير المنطقي وبقاء وانتقاؿ أثر التعمـ.

 تنمية الحوار والمناقشة الفعالة بيف التالميذ مف خالؿ تدريس الوحدة المطورة.
ب – المعممون ،مف خالؿ:
 تقديـ دليؿ لممعمـ يتضمف تدريس وحػدة (التفػاعالت الكيميائيػة) المطػورة باسػتخداـ نمػوذج
التصميـ العكسي.

 تقديـ اختبار لمتفكير المنطقي واختبار النتقاؿ أثر التعمـ عند التالميذ.
 توجيو اىتماـ المعمميف لمفكار الكبرم واألفياـ الباقيػة عػف موضػوعات وحػدة "التفػاعالت
الكيميائية".

ج – مخططو المناهج ومطوروها ،مف خالؿ:
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 استخداـ النموذج في تخطيط وتنظػيـ وحػدات د ارسػية فػي منػاىج العمػوـ ،وأدلػة المعمػـ فػي
بعض المواد والمراحؿ الدراسية.

حدود الدراسة

اقتصرت الدراسة الحالية عمى الحدود التالية:

 مجموع ػػة م ػػف تالمي ػػذ الص ػػؼ الثال ػػث اإلع ػػدادي بمدرس ػػة (دقيم ػػة اإلعدادي ػػة بن ػػيف) بػ ػ دارة
(السرو التعميمية) بمحافظة (دمياط).

 وحػػدة (التفػػاعالت الكيميائيػػة) المقػػررة لمصػػؼ الثالػػث اإلعػػدادي بالفصػػؿ الد ارسػػي الثػػاني
لمعاـ الدراسي (1025ـ 1026 -ـ).

 مي ػػارات التفكي ػػر المنطق ػػي (جم ػػع المعموم ػػات – حف ػػظ المعموم ػػات -تنظ ػػيـ المعموم ػػات-
تحميؿ المعمومات -إنتاج المعمومات -تقييـ المعمومات).

 مس ػػتويات انتق ػػاؿ أث ػػر ال ػػتعمـ (العم ػػؿ ف ػػي فري ػػؽ -دور التممي ػػذ ف ػػي ال ػػتعمـ -في ػػـ الس ػػبب
والم ثر -حؿ المشكالت).

فروض الدراسة

 -2يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسػطي درجػات تالميػذ المجموعػة التجريبيػة فػي التطبيػؽ
القبمي والبعدي الختبار ميارات التفكير المنطقي لصال التطبيؽ البعدي.

 -1يوجػػد فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة ودرجػػات
تالميػػذ المجموعػػة الضػػابطة فػػي التطبيػػؽ البعػػدي الختبػػار ميػػارات التفكيػػر المنطقػػي لصػػال

المجموعة التجريبية.

 -3يوجػد فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي درجػات تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة فػػي اختبػػار
التفكير المنطقي البعدي والم جؿ لصال التطبيؽ البعدي.

 – 1يوجػػد فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة ودرجػػات
تالميػػذ المجموعػػة الضػػابطة فػػي التطبيػػؽ الم جػػؿ الختبػػار ميػػارات التفكيػػر المنطقػػي لصػػال

المجموعة التجريبية.

 -2يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسػطي درجػات تالميػذ المجموعػة التجريبيػة فػي التطبيػؽ
القبمي والبعدي الختبار انتقاؿ أثر التعمـ لصال التطبيؽ البعدي.

 - 3يوجػػد فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة ودرجػػات
تالميذ المجموعة الضابطة في التطبيػؽ البعػدي الختبػار انتقػاؿ أثػر الػتعمـ لصػال المجموعػة

التجريبية.
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 -4توجػػد عالقػػة ارتباطيػػو بػػيف درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة فػػي اختبػػار التفكيػػر المنطقػػي
البعدي ودرجاتيـ في اختبار انتقاؿ أثر التعمـ.

مصطمحات الدراسة

 تطوير المنهج Development Curriculum
يعرفػػو (محمػػد عطيػػو )314 ،1023،بأنػػو مجموعػػة اإلج ػراءات التػػي تػػتـ بقصػػد إحػػداث
تغييػر كمػي أو كيفػي فػي أحػد مكونػات المػنيج أو كميػا وذلػؾ بيػدؼ زيػادة فاعميػة المػنيج فػي
تحقيؽ األىداؼ المرجوة بحيث يساير التغيرات والمستحدثات المجتمعية والعالمية.

وتعرفو الباحثتاف إجرائيا بأنو إعادة تخطيط لموضوعات وحػدة "التفػاعالت الكيميائيػة" فػي

ضػػوء خط ػوات وم ارحػػؿ نمػػوذج التصػػميـ العكسػػي وتدريسػػيا بيػػدؼ تنميػػة التفكيػػر المنطقػػي وبقػػاء

وانتقاؿ أثر التعمـ لتالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي.

 نموذج التصميم العكسي Backward Design Model
يعرفو ( )Gurung,et.al.,2009,14بأنو طريقة يحدد بيا في البداية أىداؼ الػتعمـ ذات

المعنػػى  Significantوالباقيػػة  ،Lastingثػػـ بعػػدىا يػػتـ تصػػميـ أدلػػة تقيػػيـ تظيػػر فيػػـ التالميػػذ
العميػػؽ ،ثػػـ بنػػاء أنشػػطة تعمػػـ توليديػػة يسترشػػد بيػػا التالميػػذ بيػػدؼ تنميػػة إفيػػاميـ وبنػػاء تعمميػػـ
بأنفسيـ.

وتعرفو الباحثتاف إجرائيا بأنو إطار لتخطيط موضوعات وحدة "التفاعالت الكيميائية" تبعػا

لثالث مراحؿ متتابعة" :تحديد النتائج المرجػو تحقيقيػا  -تحديػد األدلػة المقبولػة  -تخطػيط خبػرات
الػػتعمـ واج ػراءات التػػدريس" بيػػدؼ تنميػػة التفكيػػر المنطقػػي وبقػػاء وانتقػػاؿ أثػػر الػػتعمـ ل ػدم تالميػػذ

الصؼ الثالث اإلعدادي.

 التفكير المنطقي Logical Thinking

يعرفو (محمود محمد )16 ،1006 ،بأنو ذلؾ التفكير الذي نمارسو عنػدما نحػاوؿ أف نتبػيف

األسباب والعمؿ التي تكمػف وراء األشػياء ،وعنػدما نحػاوؿ معرفػة نتػائج مػا نقػوـ بػو مػف أعمػاؿ أي

أنو يعني الحصوؿ عمى أدلة ت يد أو تنفي وجية نظر.

وتعرفو الباحثتاف عمى أنو نشاط عقمي يمارسػو تمميػذ الصػؼ الثالػث اإلعػدادي مػف خػالؿ

عػػدد مػػف الميػػارات (جمػػع المعمومػػات  ،حفػػظ المعمومػػات  ،تنظػػيـ المعمومػػات  ،تحميػػؿ المعمومػػات
إنتاج المعمومات  ،وتقييـ المعمومات) في أثناء دراستو لوحدة "التفػاعالت الكيميائيػة" المطػورة فػي
ضوء نموذج التصميـ العكسي.
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 بقاء أثر التعمم Learning Retention Effect

يعرفػػو (أحمػػد حسػػيف ،عمػػي الجمػػؿ )20 ،1003 ،بأنػػو نػػاتج مػػا يتبقػػى فػػي الػػذاكرة مػػف

التعميـ ويقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا المتعمـ في المادة عند تطبيؽ االختبار عميػو مػرة أخػرم
والذي قد يتـ تطبيقو بعد االنتياء مف المنيج مباشرة ،عمى أف تكوف الفتػرة بػيف تطبيػؽ االختبػاريف

مناسبة.

وتعرفػػو الباحثتػػاف بأنػػو مقػػدار احتفػػاظ تالميػػذ الصػػؼ الثالػػث اإلعػػدادي بميػػارات التفكيػػر

المنطقػػي بوحػػدة "التفػػاعالت الكيميائيػػة" بعػػد أسػػبوعيف مػػف د ارسػػتيـ لموحػػدة ،ويقػػاس بالدرجػػة التػػي
يحصؿ عمييا في االختبار الم جؿ لمتفكير المنطقي.

 انتقال أثر التعمم Learning Transferring

يعرفػػو ( )Saavedra,Opfer,2012,11بأنػػو اسػػتخداـ المعرفػػة السػػابقة فػػي تعمػػـ جديػػد،

وىػػو اسػػتخداـ المعػػارؼ والميػػارات فػػي فػػرع مػػف فػػروع المعرفػػة لتنتقػػؿ لفػػرع خػػر ،وىػػو اسػػتخداـ

التالميذ لما تعمموه في حياتيـ اليومية.

وتعرفو الباحثتاف بأنو قدرة تمميذ الصؼ الثالث اإلعدادي عمػى اسػتخداـ المعرفػة المتعممػة

ف ػػي مس ػػتويات (العم ػػؿ ف ػػي فري ػػؽ -دور التممي ػػذ ف ػػي ال ػػتعمـ -في ػػـ الس ػػبب والمػ ػ ثر -مي ػػارات ح ػػؿ
المشكالت) ،ويقاس بالدرجة التي يحصؿ عميا التمميذ في اختبار انتقاؿ أثر التعمـ المعد لذلؾ في

الدراسة الحالية.

خطوات الدراسة واجراءاتها

لإلجابة عن أسئمة الدراسة اتبعت الباحثتان الخطوات التالية:

أوال :دراسة نظرية لمدراسات واألدبيات التي تناولت كال مف نموذج "التصػميـ العكسػي" ،و"التفكيػر
المنطقي" ،و"بقاء وانتقاؿ أثر التعمـ".

ثانيفففا :تحديػػد مػػدم أثػػر التطػػوير بنمػػوذج "التصػػميـ العكسػػي" فػػي تنميػػة التفكيػػر المنطقػػي وبقػػاء
وانتقاؿ أثر التعمـ مف خالؿ:

 .2اختيػػار وحػػدة (التفػػاعالت الكيميائيػػة) المقػػرر تدريسػػيا خػػالؿ الفصػػؿ الد ارسػػي الثػػاني
لمعاـ (1026-1025ـ) لتالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي بالعموـ.

 .3إعػػداد كتػػاب التمميػػذ بوحػػدة (التفػػاعالت الكيميائيػػة) المطػػورة وفقػػا لنمػػوذج "التصػػميـ
العكسي".
 .1إعػداد دليػػؿ المعمػـ فػػي وحػدة (التفػػاعالت الكيميائيػة) المطػػورة وفقػا لنمػػوذج "التصػػميـ
العكسي"

 .2إعداد أداتي الدراسة وىما:
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أ -اختبار التفكير المنطقي.

ب -اختبار انتقاؿ أثر التعمـ؛ والتأكد مف صدقيما وثباتيما.
 .3منيج الدراسة والتصميـ التجريبي :تـ استخداـ المنيجيف البحثييف التالييف:

 المػػنيج الوصػػفي :عنػػد تطػػوير وحػػدة التفػػاعالت الكيميائيػػة فػػي ضػػوء نمػػوذج
التصميـ العكسي وأداتي الدراسة.

 المػػنيج شػػبو التجريبػػي ذو المجم ػػوعتيف :عنػػد التأكػػد م ػػف أثػػر تطػػوير وح ػػدة
التفاعالت الكيميائية بنمػوذج "التصػميـ العكسػي" فػي تنميػة التفكيػر المنطقػي
وبقاء وانتقاؿ أثر التعمـ.

وبذلؾ اشتمؿ التصميـ التجريبي عمى المتغيرات التالية:
 المتغير المستقؿ :وحدة التفاعالت الكيميائيػة المطػورة وفقػا لنمػوذج "التصػميـ
العكسي".

 المتغيػ ػرات التابع ػػة :وى ػػي مي ػػارات "التفكي ػػر المنطق ػػي" ،و"بق ػػاء وانتق ػػاؿ أث ػػر
التعمـ".

 .4التجريب الميداني ويشمؿ:
أ – اختيػ ػػار مجموعػ ػػة مػ ػػف تالميػ ػػذ الصػ ػػؼ الثالػ ػػث اإلعػ ػػدادي وتقسػ ػػيميا إلػ ػػى
مجموعتيف :إحداىما تجريبية ،واألخرم ضابطة.

ب – التطبيؽ القبمي ألداتي الدراسة لممجموعتيف (التجريبية – الضابطة).
ج – تػدريس وحػػدة "التفػاعالت الكيميائيػػة" المطػػورة بنمػوذج "التصػػميـ العكسػػي"
لممجموعػ ػػة التجريبيػ ػػة ،وتػ ػػدريس الوحػ ػػدة نفسػ ػػيا كمػ ػػا ىػ ػػي بكتػ ػػاب الػ ػػو ازرة

لممجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة.

د – التطبيؽ البعدي ألدوات الدراسة لممجموعتيف التجريبية والضابطة.

 .5معالجة النتائج في ضوء التطبيؽ القبمي والبعدي ألداتي الدراسة.
 .6استخالص النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا.

 .20تقديـ التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج الدراسة.

اإلطار النظري والدراسات السابقة
أوال :تطوير المنهج

 مفهوم تطوير المنهج
يشير (مجدي عزيز )32 ،1001،إلى أف مفيوـ التطوير قد اختمؼ واتسع مجالو ليشمؿ

جميع جوانب المػنيج مػف أىػداؼ تحػدد معػالـ العمميػة التربويػة وتسػاعد عمػى تحديػد خططيػا ومػف
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مادة تمثؿ جانبا محددا مف جوانب المعرفػة التػي يتضػمنيا التػراث الثقػافي إلػى طريقػة ووسػيمة يػراد

بي ػػا مس ػػاعدة الم ػػتعمـ إل ػػى أقص ػػى درج ػػة ممكنػ ػة عم ػػى اس ػػتيعاب الخبػػرة وتمثيمي ػػا والس ػػيطرة عميي ػػا
واالستفادة منيا إلى تقويـ يراد تحديد مدم ما بمغتو العممية التربويػة مػف نجػاح فػي تحقيػؽ وتحديػد

المشكالت واقتراح أساليب مناسبة لمتغمب عمييا.

ويعرفو (عمي ربيع،عبد اي فياض )10 ،1001 ،بأنو العممية التي يتـ مف خالليا إدخاؿ

التجديػػدات أو إج ػراء التعػػديالت المناسػػبة فػػي بعػػض أو كػػؿ عناصػػر المػػنيج بقصػػد ترقيػػة المػػنيج

وتحسينو.

ويقص ػػد ب ػػالتطوير ف ػػي ى ػػذه الد ارس ػػة بأن ػػو إع ػػادة تخط ػػيط لموض ػػوعات وح ػػدة "التف ػػاعالت

الكيميائيػػة" فػػي ضػػوء خط ػوات وم ارحػػؿ نمػػوذج التصػػميـ العكسػػي وتدريسػػيا بيػػدؼ تنميػػة التفكيػػر
المنطقي وبقاء وانتقاؿ أثر التعمـ لتالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي.
 أهمية ومبررات تطوير منهج العموم

يشير (منصور عبد المنعـ ،صالح عبد الرازؽ )4،1001 ،إلى أف مسألة التطوير تعتبر

ضػػرورة حتميػػة مػػف ضػػرورات التقػػدـ والرقػػي لمواكبػػة الركػػب الحضػػاري ،وىػػي قضػػية ميمػػة لبنػػاء
واع ػػداد إنس ػػاف المس ػػتقبؿ ورج ػػؿ الغ ػػد ،ومت ػػى طورن ػػا ى ػػذا اإلنس ػػاف ف ن ػػو يص ػػب ب ػػدوره ق ػػاد ار عم ػػى

اإلمساؾ بدفة التطوير في كافة المجاالت.

وأش ػػار ك ػػؿ م ػػف ]حمم ػػي الوكي ػػؿ ،حس ػػف بش ػػير ،14 ،1002 ،ج ػػودت س ػػعادة ،عب ػػد اي

إبراىيـ ،161 ،1022 ،راشد محمد [13 ،1021 ،إلى أنـ ىناؾ مبررات عديدة تستوجب تطوير
المناىج ومنيا مناىج العموـ ،لضعؼ الفمسفة التربوية لممناىج الحاليػة ،والتػي يجػب أف ت ارعػي مػا
يمي :

أوالً :التقدم العممي والتقني

شيدت البشرية ومازالت ثورة عممية وتقنية متقدمة ،بدأ تشكميا في العقود الخمسة األخيػرة

مف القرف العشريف ،وتمثمت في الثورة الذريػة ،وثػورة ػزو الفضػاء ،وثػورة التقنيػة الحيويػة ،ثػـ ثػورة
المعمومات واالتصاالت التي نعيشيا ا ف.

اضحا عمى نظػاـ
والتقدـ العممي والتقني في أي مجتمع في الوقت الحالي يعتمد
ي
اعتمادا و ي
تعميم ػػا ذا ج ػػودة عالي ػػو لمعم ػػوـ ،مم ػػا يعن ػػي أف تط ػػوير وتح ػػديث ت ػػدريس ى ػػذه المػ ػواد
تعميم ػػي يق ػػدـ
ي
ومناىجيا وطرؽ تدريسيا ومحتواىا العممي وأساليب تقويميا بوجو خاص ،ىو نقطة البدء لمواكبة

قدما في ىذا الطريؽ.
التقدـ العممي والتقني والمضي ي
ثانيا :تضاعف حجم المعرفة العممية
ً
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ػر فػػي حجػػـ المعرفػػة ،وفػػي ضػوء ىػػذا الوضػػع فػ ف منػػاىج
ػدما كبي يا
يشػيد العصػػر الحػػالي تقػ ي
العموـ تحتاج إلى المراجعػة الشػاممة والمسػتمرة ،بحيػث يػتـ تنقيحيػا وتجديػدىا ،ال مػف حيػث المػادة
العمميػػة فقػػط ،بػػؿ مػػف حيػػث طػػرؽ عرضػػيا وتنظيميػػا وضػػماف اشػػتماليا عمػػى األساسػػيات التػػي
تكسب المتعمـ الميارات الالزمػة لمحصػوؿ عمػى المعرفػة ،وتقػوده إلػى الػتعمـ الػذاتي المسػتمر ،كمػا
تعمؿ عمى ربطو ببيئتو وواقعو المحمي ،وتوعيتو بطبيعة العالقة بيف العمـ والتقنيػة مػف جيػة وبػيف

المجتمع الػذي ينتمػي إليػو مػف جيػة أخػرم ،وبالتػالي إدراؾ ا ثػار المترتبػة عمػى ىػذه العالقػة ،بمػا

يمكنو مف التعامؿ السميـ واتخاذ القرار المالئـ نحو كؿ ما يتصؿ بيا.
ثالثًا :التطورات في ميدان عمم النفس التربوي

حيث ساىـ التطور الذي شيده ميداف عمـ النفس التربوي في بروز نظريات تعمػـ أسػيمت

بشػػكؿ كبيػػر فػػي إعػػادة النظػػر فػػي منػػاىج العمػػوـ ،وطػػرؽ تعمميػػا وتعميميػػا ،مثػػؿ نظريػػة بياجيػػو
ونظرية جانييو ونظريػة فيجوتسػكي ونظريػة أوزوبػؿ و يػرىـ ،ممػف أسػيمت أبحػاثيـ وم لفػاتيـ فػي

إحػداث نقمػػة كبيػرة وميمػػة فػػي تعمػػيـ العمػػوـ ،إلػػى يػػر ذلػػؾ مػػف الفمسػػفات والنظريػػات التػػي أفرزتيػػا
البحػػوث والد ارسػػات النفسػػية فػػي عمػػـ الػػنفس التربػػوي ،التػػي تشػػترؾ جميعيػػا فػػي كػػوف المػػتعمـ ىػػو

المحور الرئيس لعممية التعمـ.

رابعا :مواجهة التحديات المستقبمية
إف التحديات المستقبمية خاصة ما يتعمؽ بالجوانب المعرفية والتقنيػة ومػا ترتػب عمييػا مػف
ثار اجتماعية وثقافية واقتصادية ،تعيشػيا المجتمعػات المعاصػرة ،كميػا أمػور تبػرر عمميػة تطػوير

مناىج العموـ ،بالشكؿ الذي يتناسب مع مواجية تمؾ التحديات والمتغيرات مسػتقبالي ،ومػف ثػـ ف نػو
يجب التركيز عند تطػوير المنػاىج فػي إطػار مسػتقبمي عمػى قضػايا مثػؿ اسػتيعاب التقنيػة والػتمكف

منيػ ػػا ،واكسػ ػػاب األف ػ ػراد الميػ ػػارات العمميػ ػػة والمينيػ ػػة المتنوعػ ػػة ،وميػ ػػارات التفكيػ ػػر ومنيػػػا التفكيػ ػػر

المنطقػػي واتخػػاذ الق ػ اررات ،والتأكيػػد عمػػى القػػيـ األصػػيمة .حيػػث تاعػػد تمػػؾ القضػػايا المسػػتقبمية ،مػػف
كثير مف الباحثيف في ا ونة األخيرة وخاصة بعد فتػرة
اىتماما يا
القضايا الميمة التي أصبحت تناؿ
ي
ػر ال نػى عنػو لكػؿ المجتمعػات عمػى حػد
الثمانينيات مف القرف الماضػي ،إذ أصػبحت د ارسػتيا أم يا
سواء.

ولذلؾ ف ف تطوير مناىج العمػوـ جػزء منيػا ،بحيػث يمكػف مػف خالليػا تفعيػؿ دور متعممػي

المسػتقبؿ ،ينبغػي أف ينبػع مػػف ر يػة استشػرافية لتحقيػػؽ أىػداؼ قريبػة المػػدم وأخػرم بعيػدة المػػدم،
وال يمكػػف أف يتحقػػؽ ذلػػؾ الطمػػوح إال مػػف خػػالؿ تقػػديـ منػػاىج بمعػػايير عالميػػة س ػواء مػػف حيػػث

المحتػػوم أو المعالجػػة تتسػػـ بتوجيػػات تركػػز عمػػى العمػػؽ أكثػػر مػػف التفصػػيالت ،والعنايػػة بوحػػدة

العم ػػوـ م ػػع التركي ػػز عم ػػى المف ػػاىيـ الكبػ ػرم والباقي ػػة ،والمف ػػاىيـ المفتاحي ػػة ،عم ػػى أف تح ػػوي ى ػػذه
المعالجػػة مسػػاحة جيػػدة لمطالػػب يقػػوـ مػػف خالليػػا بػػالتعمـ عػػف طريػػؽ قيامػػو بسمسػػمة مػػف األنشػػطة
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تقوده إلى بنػاء المفػاىيـ واسػتنتاج المعرفػة وعمػؿ تطبيقػات حياتيػة واقعيػة تتحػدم طموحاتػو بحيػث

يترجـ ويعكس ويوظؼ ما تعممو في مواقؼ جديدة.

كمػػا قامػػت العديػػد مػػف األبحػػاث والد ارسػػات بتطػػوير منػػاىج العمػػوـ لممرحمػػة اإلعداديػػة بنػػاء

عمػػى أسػػس ومػػداخؿ مختمفػػة لتنميػػة متغي ػرات متعػػددة ومنيػػا د ارسػػة (سػػيد ضػػيؼ )1004 ،الت ػي
قامػػت بتطػػوير مػػنيج العمػػوـ فػػي المرحمػػة الثانيػػة مػػف التعمػػيـ األساسػػي فػػي ضػػوء المعػػايير العالميػػة

لتػ ػػدريس العمػ ػػوـ ،ود ارسػ ػػة ( ارشػ ػػد محمػ ػػد )1021 ،التػ ػػي قامػ ػػت بتطػ ػػوير منػ ػػاىج العمػ ػػوـ لممرحمػ ػػة
اإلعدادية في ضػوء التوجيػات العالميػة واىتمامػات الطػالب ،ود ارسػة (مػروة محمػد )1023 ،التػي

قامت بتطوير منيج العموـ لمصؼ الثالث اإلعػدادي فػي ضػوء ميػارات القػرف الحػادي والعشػريف ،

ودراسة (رناف عمي )1022 ،التي قامت بتطوير مناىج العموـ في ضوء القضايا البيئية المعاصرة
لطالب المرحمة األساسية العميا بفمسطيف ،ودراسة (تفيدة سيد )1024،التي قامػت بتطػوير منػاىج
العموـ بمرحمة التعميـ األساسي في ضوء أبعاد جودة المناىج اليابانية.

ثانيا :نموذج التصميم العكسي Backward Design Model

ظيػػر بنيايػػة عػػاـ 2665ـ مػػدخؿ الفيػػـ مػػف خػػالؿ التصػػميـ Understanding by

 Designبجمعي ػػة اإلشػ ػراؼ وتط ػػوير المن ػػاىج بالوالي ػػات المتح ػػدة

for

Association

 Supervision and Curriculumالذي اىتـ بتنمية الفيـ العميؽ والباقي استنادا إلػى تصػميـ

يحقؽ ىذا الغرض خالؿ وحدات المػنيج بشػكؿ متػرابط ومػنظـ بطريقػة عكسػية تبػدأ مػف مخرجػات
التعمـ وبالتحرؾ نحو مدخالتو؛ لذا قدـ الباحثاف(  )Wiggins,McTighe,1998صيغة إجرائية
لممدخؿ عرؼ بنموذج التصميـ العكسي . Backward Design Model

وق ػ ػػدـ ك ػ ػػؿ م ػ ػػف ( )Wiggins,McTighe,2005,16ى ػ ػػذا النم ػ ػػوذج ال ػ ػػذي يعتب ػ ػػر أح ػ ػػد

التصػػميمات الحديثػػة لتنظػػيـ محتػػوم المنػػاىج الد ارسػػية التػػي تتغمػػب عمػػى عيػػوب تنظػػيـ المحتػػوم

القػػائـ عمػػى تغطيػػة المػػنيج  Coverage Oriented Designوتنظػػيـ المحتػػوم القػػائـ عمػػى
النشػاط  ،Activity Oriented Designووفػؽ ىػذا النمػوذج سػيتـ البػدء بالنتػائج التػي ير ػب
مصػػممو ومطػػورو المنػػاىج أف يسػػتوعبيا المػػتعمـ فػػي البدايػػة ،بعػػدىا يػػتـ تحديػػد أدلػػة توضػ مػػدم
تمكػػنيـ مػػف تحقيػػؽ ىػػذه النتػػائج وفػػي النيايػػة يػػتـ تحديػػد خبػرات الػػتعمـ واإلجػراءات التدريسػػية التػػي

ستتبع في تدريس الوحدات.

ويسػػتند ىػػذا النمػػوذج إلػػى فمسػػفة الػػتعمـ القػػائـ عمػػى نتػػائج الػػتعمـ Outcome Based

 Educationوىػي إحػدم الفمسػفات والػر م التربويػة الحديثػة التػي تيػتـ ببنػاء المػنيج مػف خػالؿ

نواتج التعمـ بدال مف بنائو مف خالؿ عمميات التعمـ.
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كمػػا يسػػتند ىػػذا النمػػوذج إلػػى ر يػػة ( )Ralph Tyler,2008,99التػػي ت كػػد عمػػى أف

فعاليػػة عمميػػة الػػتعمـ ترتكػػز عمػػى خطػػة التػػدريس وطريقػػة تنظػػيـ المحتػػوم ،ور يػػة (سػػتيفف كػػوفي،
 )233 ،1005وال ػػذي أوضػ ػ أف األفػ ػراد األكف ػػاء ف ػػي المج ػػاالت المختمف ػػة يتحرك ػػوف ويتوجي ػػوف
بغػرض واضػ  Oriented Goalفػػي أذىػػانيـ؛ لػػذلؾ يخططػوف أعمػػاليـ بمػػا انتيػػى فػػي عقػػوليـ
Mind

in

End

 ،Theوك ػ ػ ػ ػػذلؾ اس ػ ػ ػ ػػتند إل ػ ػ ػ ػػى ر ي ػ ػ ػ ػػة س ػ ػ ػ ػػباندي ويمي ػ ػ ػ ػػاـ (

( Wiggins,McTighe,2010,63التي ت كد عمى أىمية تنظيـ المحتوم انطالقا مف مخرجػات
التعمـ.

ويعرفػػو (  )Gurung,et.al.,2009,14بأنػػو طريقػػة يحػػدد بيػػا فػػي البدايػػة أىػػداؼ الػػتعمـ

ذات المعنػػى  Significantوالباقيػػة

 ،Lastingثػػـ بعػػدىا يػػتـ تصػػميـ أدلػػة تقيػػيـ تظيػػر فيػػـ

التالميػػذ العميػػؽ ،ثػػـ بنػػاء أنشػػطة تعمػػـ توليديػػة يسترشػػد بيػػا التالميػػذ بيػػدؼ تنميػػة أفي ػاميـ وبنػػاء

تعمميـ بأنفسيـ.

وتعرفػػو الباحثتػػاف إجرائيػػا إطػػار لتخطػػيط موضػػوعات وحػػدة "التفػػاعالت الكيميائيػػة" تبعػػا

لثالث مراحؿ متتابعة" :تحديد النتائج المرجػو تحقيقيػا  -تحديػد األدلػة المقبولػة  -تخطػيط خبػرات

الػػتعمـ واج ػراءات التػػدريس" بيػػدؼ تنميػػة التفكيػػر المنطقػػي وبقػػاء وانتقػػاؿ أثػػر الػػتعمـ ل ػدم تالميػػذ
الصؼ الثالث اإلعدادي.

 مراحل نموذج التصميم العكسي

يتضمف نموذج التصميـ العكسي ثالث مراحؿ كما بالشكؿ ( )2وىي كما يمي:
[Wiggins,McTighe,1998,45;Wiggins,McTighe,1999,38;Wiggins,McTigh,
]2005,17-19,Schiller,2015

شكل ( )1مراحل نموذج التصميم العكسي

المرحمة األولى :تحديد النتائج المرجو تحقيقها Identify Desired Results
تيػػدؼ ىػػذه المرحمػػة إلػػى تحديػػد النتػػائج المرجػػوة والمطمػػوب تحقيقيػػا فػػي المػػنيج أو الوحػػدة

الد ارس ػػية ،وى ػػذا يتطم ػػب تحدي ػػد مس ػػتوم الفي ػػـ المػ ػراد أف يص ػػؿ إلي ػػو التالمي ػػذ ف ػػي ض ػػوء مع ػػايير

المحتػػػوم ،وتحميميػػػا لتحديػػػد األسػػػئمة األساسػػػية ،والفيػػػـ الب ػػاقي ،والمع ػػارؼ والمي ػػارات األساسػ ػػية
وتتضمف العناصر التالية:

أوال :األفهام Understandings
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تتضمف المعارؼ والميارات األساسية والتي يجب وضعيا ضمف المحتوم المقدـ لمتالميذ

ومف ثـ يمكف توظيفيا واستخداميا داخؿ مواقؼ وسياقات تعميمية متنوعة.

وتكم ػػف أىمي ػػة المع ػػارؼ والمي ػػارات األساس ػػية ف ػػي لف ػػت انتب ػػاه التالمي ػػذ لض ػػرورة معرف ػػة

واستيعاب المعارؼ األساسية مف حقائؽ ومبادئ ومفاىيـ عممية باإلضافة إلى امتالكيـ الميػارات
األساسية كاستخداـ العالقات البيانية والقدرة عمى تفسير األشكاؿ والرسوـ البيانية ،التي قد يغفموف

عنيا في أثناء دراستيـ نظ ار لمكػـ الكبيػر مػف الػدروس والموضػوعات المتضػمنة بػالمنيج؛ وبالتػالي
يمكف تقميؿ ىذا الكـ والتركيز فقط عمى المعارؼ والميارات األساسػية والضػرورية التػي تحقػؽ ليػـ

الفيـ العميؽ وبقا ه بعد االنتياء مف دراسة المنيج.

ثانيا :األفهام الباقية Enduring Understandings
تعبػػر األفيػػاـ الباقيػػة عػػف األفكػػار الكبػػرم التػػي يجػػب أف تبقػػى مػػع التالميػػذ ،ويجػػب عمػػى
المعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيا تيا بطريقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيمة وبمغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة يفيميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا التالميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذ وقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد
( )Davis,2009,115,Wiggins,McTighe,2012طرؽ صيا ة األفياـ الباقية كما يمي :
 .2قبؿ أف يقوـ المعمـ بتخطيط وبناء األفياـ الباقية يجب عميو في البداية أف:

أ .يح ػػدد المعم ػػـ م ػػا ال ػػذي يري ػػده بالض ػػبط م ػػف تالمي ػػذه أف يفيم ػػوه وكي ػػؼ س ػػيتمكنوف م ػػف
االستفادة منيا في حياتيـ الواقعية.

ب .األفكػػار الكبػػرم التػػي يحتاجيػػا التالميػػذ كػػي تسػػاعدىـ عمػػى الفيػػـ وتكػػوف باقيػػة فػػي
أذىانيـ.

 .1تصاغ بعبارة "يجب أف يفيـ التالميذ.".........
 .3تعبر بدقة ووضوح عف مفيوميف أو أكثر مف معايير الوحدة.

 .1تصاغ كتعميمات ،مما يسيؿ أماـ التالميذ عمميات التقصي والبحث.

ثالثا :األفكار الكبرى .Big Ideas

ىي تفسػير لمصػطمحات ومفػاىيـ الوحػدة  ،والتػي ليػا قيمػة باقيػة خػارج الفصػؿ ،ومرتبطػة

بجوىر عممية التدريس  ،ومػف ثػـ يتطمػب توضػيحيا واعطػاء الوقػت الكػافي إلظيارىػا لمػا ليػا مػف

دور في تشجيع التالميذ نحو عممية التعمـ.

تدؿ األفياـ عمى األفكار الكبرم فيذه األفكار تشتمؿ عمػى المعػارؼ والبيانػات األساسػية؛

لذا يمزـ عند صيا تيا استخداـ عبارات مكتوبػة بمغػة واضػحة ودقيقػة ،تيػدؼ إلػى تشػجيع التالميػذ
عمى التفكير البناء واثارة المناقشات بينيـ داخؿ الفصؿ.

ولتحديػػد األفكػػار الكبػػرم المرتبطػػة بكػػؿ موضػػوع يجػػب األخػػذ باالعتبػػارات التاليػػة والتػػي

يحددىا الشكؿ( )1التالي :

08

شكؿ ( )1تحديد األفكار الكبرم

وتختمؼ األفكار الكبرم  Big Ideasعف الحقائؽ األساسية  Basic Factsمف حيث أف
الفكرة الكبرم تمثؿ حمقة الوصؿ بيف ما درسػو التمميػذ مػف المحتػوم العممػي الػذي قػدـ لػو وبػيف مػا
ى ػػو حقيق ػػي وموج ػػود بالفع ػػؿ بعالم ػػو الحقيق ػػي ،وبالت ػػالي تعم ػػؿ تم ػػؾ األفك ػػار عم ػػى الػ ػربط بينيم ػػا

واظيارىما باستخداـ فكرة كبرم واحدة ،ليأتي بعد ذلؾ دور التمميذ لمقياـ بعمميات البحث والتقصي
والتوصؿ إلى القيمة والفائدة مف ورائيا باإلضافة إلى توظيفيا في الوقت والموقؼ المناسب.

رابعا :األسئمة األساسية Essential Questions

وىي أسػئمة تسػاعد التالميػذ عمػى اإلجابػة عػف معػايير الوحػدة ،وتظيػر أىميتيػا فػي الػربط
بيف معايير محتوم الوحدة وارشاد التالميػذ فػي بنػاء معنػى لػتعمميـ ،وىنػاؾ طريقتػاف عنػد صػيا ة

األسػػئمة عمػػى النحػػو التػػالي :أسػػئمة موضػػوعية "محػػددة" مثػػؿ  :مػػا الكثافػػة؟ ،وأسػػئمة شػػاممة " يػػر
محددة" مثؿ  :كيؼ ت ثر الح اررة والضغط عؿ كثافة مادة الحديد ؟.

ويوض شكؿ( )3خطوات تجييز واعداد المرحمة األولى مف نموذج التصميـ العكسي:
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شكل( )3خطوات إعداد المرحمة األولى من نموذج التصميم العكسي

المرحمة الثانية:

تحديد األدلة المقبولة Determine Acceptable Evidences
تعتبػػر عمميػػة التقيػػيـ جػػزءا ميمػػا وفعػػاال بم ارحػػؿ النمػػوذج ،اليػػدؼ منػػو قيػػاس فيػػـ التالميػػذ

أثناء التعمـ ،وىي مرحمة يػتـ فييػا المػزج بػيف التقيػيـ التشخيصػي والبنػائي بيػدؼ تشػخيص وقيػاس
نمو الفيـ لدييـ.

وفػػي ىػػذه المرحمػػة يػػتـ التحقػػؽ مػػف اكتسػػاب التالميػػذ لمنتػػائج المرجػػوة والتػػي سػػبؽ تحديػػدىا

بالمرحمة األولى مف خالؿ استخداـ أدلة فيـ مثؿ االختبارات وبطاقػة المالحظػة وفحػص األبحػاث

التي قاـ بيا التالميذ،ومياـ األداء مبنية وفؽ عناصر  G.R.A.S.P.S.كما يوضحو جدوؿ (،)2
و محكات الحكـ عمى مياـ األداء.

جدول ()1

محكات الحكم عمى مهام األداء
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المرحمة الثالثة:

تخطيط خبرات التعمم واجراءات التدريس Plan Learning Experiences and Instruction

يركػز المعمػػـ فػػي ىػػذه المرحمػة عمػػى تخطػػيط أنشػػطة الػتعمـ واجػراءات التػػدريس ومػػا تتضػػمنو

مف طرؽ واستراتيجيات التدريس ،وتصميـ األنشطة التعميمية المناسبة ،وتحديػد األدوات ومصػادر
المعرفة التي تالئـ انجاز ىذه األىداؼ.

وتنظيـ خبرات الػتعمـ واجػراءات التػدريس وفػؽ العناصػر W.H.E.R.E.T.Oوىػي األحػرؼ

األولى مف الكممػات السػبعة التاليػة :إلػى أيػف سػتتجو أثنػاء د ارسػتؾ لموحػدة  Whereولمػاذا يجػب
عميؾ أف تقوـ بيذا العمؿ  ،Whyوكيؼ يمكف االستحواذ عمى تفكير المػتعمـ  ،Hookواالحتفػاظ
بانتباىو طواؿ الوقت  ،Holdوكيؼ يمكف تجييز وتحفيز المتعمـ عمى انجػاز العمػؿ حتػى ينتيػي

منػػو  ،Equipومتػػى ينبغػػي أف يعيػػد تفكيػره مػرة أخػػرم  ،Rethinkوكيػػؼ سػػيتأمؿ بػػو ،Reflect
ويقػػوـ أعمالػػو كػػي يجػػود عممػػو  ،Evaluateوكيػػؼ سػػيالئـ الػػتعمـ جميػػع المتعممػػيف ،Tailored
وكيؼ يمكف المعمـ أف ينظـ خبرات تعمـ تالميذه .Organized

ومػػف اسػػتراتيجيات الت ػدريس المالئمػػة فػػي ىػػذه المرحمػػة والتػػي تشػػتمؿ عمػػى معظػػـ العناصػػر

السػابقة إسػتراتيجيتي "فكػر  -زاوج -شػارؾ " " ، TPS "Think, Pair and Shareواسػتراتيجية
" ماذا أعرؼ -ماذا أريد أف أعرؼ -مػاذا تعممػت – كيػؼ يمكػف أف أتعمػـ المزيػد عػف الموضػوع "

What I know- what I want to know and what I learned- How I "KWLH
"."learn more

تسػتند إسػتراتيجية فكػر – زاوج -شػارؾ ] ابتسػاـ عػز الػديف ،24 ،1006 ،ػازي صػػالح،

 [21 ،1021إلى الػتعمـ النشػط  ، Active Learningويجػرم تنفيػذىا بػثالث خطػوات متتابعػة
كما يمي :
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 .2فكر  :Thinkوتبػدأ ىػذه الخطػوة عنػدما يقػوـ المعمػـ أمػاـ الفصػؿ كمػو بطػرح سػ اؿ أو عػرض
عممي يثير التفكير ،أو مشكمة مرتبطة بموضوع الدرس لمبحث عف حؿ ليا ،ثـ يطمػب المعمػـ

مػػف التالميػػذ أف يفكػػر كػػؿ مػػنيـ بمفػػرده فػػي حػػؿ المشػػكمة المطروحػػة ،ويعطػػييـ وقتػػا محػػددا
لمتفكير بصورة فردية.

 .1زاوج  :Pairيطمب المعمـ مف التالميذ أف ينقسموا إلى أزواج ،لمناقشة ما فكػروا فيػو " مناقشػة
ثنائيػػة" ويحػػاوؿ كػػؿ منيمػػا توضػػي وجيػػة نظػره لزميمػػو ،كمػػا يتبػػادال ا راء واألفكػػار حتػػى يػػتـ
التوصؿ إلى إجابة مشتركة يتفقاف عمييا معا.

 .3شففارك  :Shareيػػدعو المعمػػـ األزواج لمشػػاركة أفكػػارىـ مػػع الفصػػؿ كمػػو ،ويحػػاوالف الػػرد عمػػى
أسئمة الفصؿ وتقديـ األدلة والبراىيف عمى صحة أفكارىـ.

أمػػا إسػػتراتيجية  KWLHمػػا وراء المعرفيػػة (محمػػود الربيعػػي ،11 ،1022،بسػػمة محمػػد،

وسػػف قاسػػـ )1022،فتسػػتند إلػػى أفكػػار بياجيػػو فػػي النمػػو المعرفػػي التػػي ت كػػد ضػػرورة أف يمتمػػؾ
التمميذ معرفة سابقة تساعده في اكتساب المعرفة الجديدة بعد تكييفيا واندماجيا في بنيتػو المعرفيػة
بشكؿ مخططات عقمية ،وتشتمؿ عمى ميارات ما وراء المعرفة وتسعى إلػى مسػاعدة المػتعمـ عمػى

استرجاع المعرفة السابقة لديو واثارتيا وربطيا بالمعرفة الجديدة ومراقبة الفيـ وتقييمو والعمؿ عمى
بناء المعنى.

وتتػػألؼ ىػػذه اإلسػػتراتيجية مػػف أربعػػة خط ػوات ]أحمػػد عيػػد ،1024،يس ػ ار رجػػاء1024،

] Alruwaih, Abdelmotelb,2017كمػا فػي الجػدوؿ( )1التػالي والػذي يعػرؼ بجػدوؿ (– K

. )W – L-H

جدول ()2

جدول ( ) K –W – L –H
How I Learn More
H

 .2ماذا أعرؼ

What I Learned
L

؟What I know

What I want to Know
W

What I know
K

وتشير إلى المعرفة السابقة عف الموضوع ،وىنا ينشط

التمميذ معرفتو ويسترجع أفكاره ومعموماتو عف الموضوع ،ويجب عمى المعمـ مساعدتيـ عمى
توليد أكبر عدد مف األفكار واألسئمة وكتابتيا في العمود األوؿ مع ضرورة قبوؿ أي فكرة ليا
عالقة بالموضوع واف كانت خاطئة .
 .1مػاذا أريػد أف أعػرؼ؟

What I want to Know

وتشػير إلػى المعرفػة المقصػودة ،ويبحػث

التالميذ عما يريدوف تعممو واكتشافو حوؿ الموضوع ،ويقدـ المعمـ الدرس واألنشػطة المتضػمنة بػو
بالتعاوف مع التالميذ.
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.3مػاذا تعممػت؟

What I Learned

وتشػير إلػى المعرفػة المكتسػبة ،ويجيػب التمميػذ عػف ىػذا

السػ ػ اؿ ذاتيػ ػا بكتاب ػػة اإلجاب ػػات ف ػػي العم ػػود الثال ػػث ،م ػػع تأكي ػػد المعم ػػـ عم ػػى المعموم ػػات الجدي ػػدة
المرتبطة بالمعمومات السابقة.

.1كيػؼ يمكػف أف أتعمػـ المزيػد عػف الموضػوع

How I Learn More

 :وفيػو يكتػب التمميػذ

أسئمة إضافية يبحث عف إجابتيا بنفسو وىكذا تستمر عممية التعمـ ال تتوقؼ عند حد معيف.
ويمكن توضيح مراحل النموذج من خالل الشكل ( )4التالي:

شكل ( )4المراحل الثالث لنموذج التصميم العكسي

ويمكن توضيح الفرق بين مراحل نموذج التصميم العكسي ومراحل نماذج التصميم األخفرى كمفا

بالشكل( )5التالي :
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شكؿ ()2

الفرؽ بيف مراحؿ نموذج التصميـ العكسي ومراحؿ نماذج التصميـ األخرم

أهمية ومميزات نموذج التصميم العكسي في تطوير مناهج العموم:

تتفػ ػ ػ ػ ػػؽ الد ارسػ ػ ػ ػ ػػات واألدبيػ ػ ػ ػ ػػات ] أحمػ ػ ػ ػ ػػد مصػ ػ ػ ػ ػػطفى 1021 ،؛

;John,2004

]Tomlinson,McTighe,2006;Wiggins,McTighe,2010;Castillo,2015,Gloria,et.al.2017

عمى أف أىمية نموذج التصميـ العكسي تنبع مف:
 توضي أىمية التدريس مف اجؿ الفيـ بدال مف التدريس مف اجؿ ذاكرة قصيرة المدم.

 تعزيػػز المعرفػػة والميػػارات المينيػػة لضػػماف تحقيػػؽ التالميػػذ أقصػػى اسػػتفادة أثنػػاء عمميػػة
التعمـ.

 إظيار الدور الذي تمعبو الم سسة التعميمية ومعايير العموـ في بناء واقع تدريسي يتماشى
مػػع مجريػػات العػػالـ ال ػواقعي لمقػػرف الحػػادي والعشػريف ،بيػػدؼ إعػػداد تالميػػذ أكفػػاء قػػادريف
عمى النجاح وااللتحاؽ بمجتمع القوم اإلنتاجية الحديثة.

 تزويد التالميذ بخبرات تعمـ واقعية وأصيمة مشتقة مػف العػالـ المحػيط بيػـ ،ومػف ثػـ يمكػف
سد احتياجات سوؽ العمؿ بمتعمميف لدييـ القدرة والكفاءة عمى أداء ما يسند إلييـ.

 إعطػػاء اإلمكانػػات الضػػرورية وكافػػة الصػػالحيات لقيػػادة المدرسػػة وصػػانعي الق ػرار داخػػؿ
الم سسات التعميمية بغرض تسييؿ بناء منظومة تعميمية متميزة ومتكاممة.

 تنمية الفيـ العميؽ لدم التالميذ مف خالؿ تدريسيـ محتوم منظـ بصورة عكػس المػألوؼ
والمتعارؼ عميو ،مبني في ضوء معايير وعالمات مرجعية محددة.

ونظ ار ألىمية النموذج فقد استخدمتو بعض الدراسات بمناىج مختمفة منيا:دراسة (إيمػاف

عبد الحكيـ )1004،والتي أوضحت فاعمية نموذج التصميـ العكسي في تطوير وحػدتي " الحركػة
وق ػوانيف نيػػوتف لمحركػػة " فػػي تنميػػة الفيػػـ العميػػؽ واتخػػاذ الق ػرار لطػػالب الصػػؼ األوؿ الثػػانوي،

ود ارسػػة (أحمػػد مصػػطفى )1021 ،التػػي أوضػػحت فاعميػػة نمػػوذج التصػػميـ العكسػػي فػػي تطػػوير
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وحػػدة " المػػادة" فػػي تنميػػة الفيػػـ العميػػؽ وعػػادات العقػػؿ لتالميػػذ الصػػؼ األوؿ اإلعػػدادي ،ود ارسػػة
(ع ػ ػزة محمػ ػػد )1021 ،التػ ػػي أوضػ ػػحت فاعميػ ػػة التفاعػ ػػؿ بػ ػػيف نمػ ػػوذج التصػ ػػميـ العكسػ ػػي لمػ ػػنيج
االقتصاد المنزلي ونوع الذكاء في تنمية الفيـ وميارات التفكير المستقبمي لتمميذات الصػؼ الثالػث

اإلعػػدادي ،ود ارسػػة ( سػػعاد مسػػاعد )1023 ،التػػي أوضػػحت فاعميػػة برنػػامج تػػدريبي لمتخطػػيط فػػي

ض ػػوء نم ػػوذج التص ػػميـ العكس ػػي ف ػػي تنمي ػػة مي ػػارة التخط ػػيط لمفي ػػـ واالتج ػػاه نح ػػوه ل ػػدم معمم ػػات
الرياضيات ،ود ارسػة (  )Graff,2011والتػي أوضػحت فاعميػة اسػتخداـ نمػوذج التصػميـ العكسػي

ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي تنميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الممارسػػ ػ ػ ػ ػ ػػات التدريسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية لمعممػػ ػ ػ ػ ػ ػػي المغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة االنجميزيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الج ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد ،ود ارسػػ ػ ػ ػ ػ ػػة
( )Florian,Zimmerman,2015التػ ػػي أوضػ ػػحت فاعميػ ػػة نمػ ػػوذج التصػ ػػميـ العكسػ ػػي والػ ػػتعمـ

المػػدمج فػػي تنميػػة التحصػػيؿ الد ارسػػي لطػػالب المرحمػػة الثانويػػة ،ود ارسػػة ()Almasaeid,2017
التػػي أوضػػحت فاعميػػة نمػػوذج التصػػميـ العكسػػي فػػي تنميػػة التحصػػيؿ فػػي العمػػوـ لتالميػػذ الصػػؼ

الثامف المتوسط.

ثالثا :التفكير المنطقي Logical Thinking

أوال :مفهوم التفكير المنطقي:

يعد التفكير المنطقي أحػد أنػواع التفكيػر الػذي يػتـ فيػو الحصػوؿ عمػى نتيجػة مػف مقػدمات

تتضمف النتيجة بما فييا مف عالقات ،والتفكيػر المنطقػي ضػرورة الزمػة لمتفكيػر العممػي مػف زاويػة

أف التفكير العممي ىو تفكير افتراضي استنتاجي ،حيث نصوغ الفرضيات ونختبر صحتيا تجريبيا
لنتوصؿ إلى استنتاجات تخضع لقواعد منطقية.

ويتف ػػؽ ك ػػؿ م ػػف (رمض ػػاف مس ػػعد ،212 ،1005 ،س ػػعيد عب ػػد العزي ػػز )1006،عم ػػى أف

التفكير المنطقي يستخدـ لبياف األسباب والعمؿ التي تقع خمؼ األشياء لمعرفػة النتػائج والحصػوؿ
عمى أدلة تثبت وجية النظر أو تنفييا.

يعرفو ( عبػد الكػريـ خشػف )1006 ،بأنػو قػدرة الفػرد عمػى الوصػوؿ إلػى أفضػؿ الحمػوؿ لممشػكالت
التي تواجيو وىي تستند إلى أدلة أو مقدمات معينة وتعتمد قوانيف ومبادئ موضوعية.

وتعرفو الباحثتاف عمى أنو نشاط عقمي يمارسػو تمميػذ الصػؼ الثالػث اإلعػدادي مػف خػالؿ

عػػدد مػػف الميػػارات (جمػػع المعمومػػات  ،حفػػظ المعمومػػات  ،تنظػػيـ المعمومػػات  ،تحميػػؿ المعمومػػات

إنتاج المعمومات  ،وتقييـ المعمومات) في أثناء دراستو لوحدة "التفػاعالت الكيميائيػة" المطػورة فػي
ضوء نموذج التصميـ العكسي.

ثانيا :خصائص وأهمية التفكير المنطقي:
أشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارت العديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات واألدبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

]س ػ ػ ػ ػػعد عبي ػ ػ ػ ػػد  ،1003 ،س ػ ػ ػ ػػميماف النمم ػ ػ ػ ػػة،24،1003،س ػ ػ ػ ػػناء ش ػ ػ ػ ػػاكر ،1022 ،س ػ ػ ػ ػػعيد عب ػ ػ ػ ػػد
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العزيػػز [Yaman,2005,Zaman,et.al.,2017 ،214 ،1006،إلػػى مجموعػػة مػػف الخصػػائص

لمتفكير المنطقي ومنيا أنو:

 تفكير عممي واع يستند إلى عمميات عقمية.

 يعتم ػػد عم ػػى إيج ػػاد عالق ػػات ب ػػيف القض ػػايا والظ ػػاىرة موض ػػوع الد ارس ػػة وب ػػيف المعموم ػػات
والخبرات المختزنة في الذاكرة.

 يتسـ بتدرج مراحمو وبترتيب خطواتو مع تقدـ العمر العقمي لمطفؿ ،ويستدؿ عميو مف أثاره
المتمثمة في القدرة عمى حؿ المشكالت واتخاذ الق اررات.

 تفكير منيجي محدد األدوات وواضػ األسػاليب ويتطػور مػف خػالؿ البحػث عػف العالقػات
بيف األشياء وربطيا ببعضيا.

 تفكير ذىني يعتمد عمى ممارسة عمميات ذىنية متكاممة مثؿ المقارنػة والتصػنيؼ والبحػث
عف السبب والنتيجة والتسمسؿ والتنظيـ والتجريد والتركيب واالستدالؿ واالستقراء.

 ييدؼ إلى الوصوؿ ألدلة تثبت أو تنفي الفروض أو البدائؿ.

 يتأثر بقدرات الفرد العقمية مف ذكاء وخبرات وكذلؾ بالثقافة والظروؼ البيئيػة المحيطػة بػو
وينمو مع تقدـ العمر.

ويعػػد التفكيػػر المنطقػػي أحػػد أنمػػاط التفكيػػر التػػي تسػػاعد الفػػرد عمػػى مواجيػػة المشػػكالت

بطريقة منيجية ،وتتض أهمية تنمية التفكير المنطقي في أنو يساعد الفرد في ] :سميرة عدناف،
[Tschie,2012,Sadi,Cakiroju,2015،1024

 إدراؾ العالقات الدقيقة التي تربط عناصر المشكمة.
 معرفة األسباب ،ومسببات الظاىرة التي تقؼ وراء األحداث.
 طرح األسئمة حوؿ المواقؼ والمشكالت.

 االستدالؿ المنطقي ألبعاد المواقؼ والمشكالت التي تعترض الفرد في حياتو.
 اتخاذ الق اررات السميمة والتمييز بيف الحجج المنطقية والحجج ير المقبولة.

كما أف تنمية التفكير المنطقي ي ثر في تنمية جوانب عديػدة مثػؿ :الػدافع المعرفػي والقػدرة

عمػػى حػػؿ المشػػكالت ] إيمػػاف صػػداـ ،1022 ،سػػاف المنصػػور ،1021 ،لطفػػي ازي،ميسػػوف

ك ػ ػريـ ،1023،ر ػ ػػداء مالػ ػػؾ ،[ Bakir,Esra,2015،1024،وفعاليػ ػػة الػ ػػذات األكاديميػ ػػة (عب ػ ػػد
الرحمف محمد )1023 ،والتحصيؿ الدراسي واالتجاه نحو العمـ وتنميػة الميػارات المخبريػة (نجػوم
عمػػ ػػي ،عمػ ػ ػػي محمػ ػ ػػد،1022،،سػػ ػػناء مصػ ػ ػػطفى،)Sadi,Cakiroglu,2015 1023 ،وميػ ػ ػػارات

االستقصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء العممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي وعمميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات العمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ ( منػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى العفيفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،عبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد اي أمبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو،1021،
 ،)Ismail,Jusoh,2016وتنمي ػػة األداء التدريس ػػي ( مج ػػدي رج ػػب ،)1020،وح ػػب االس ػػتطالع

والدافعية لإلنجاز (عفيؼ زيداف ،1022 ،سامية حسيف.)1023 ،
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وألىميػػة ىػػذا الػػنمط مػػف التفكيػػر فقػػد سػػعت بعػػض الد ارسػػات لتنميتػػو مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ

مداخؿ مختمفة ومنيا :دراسة (كميميػا كمػاؿ )1021،التػي أوضػحت فاعميػة إسػتراتيجية ""K.W.L
فػػي تنميػػة التفكيػػر المنطقػػي فػػي الرياضػػيات لػػدم طالبػػات الصػػؼ التاسػػع األساسػػي بغزة،ود ارسػػة

(رب ػػاب ط ػػو )1022 ،الت ػػي أوض ػػحت فاعمي ػػة برن ػػامج ت ػػدريبي ف ػػي تنمي ػػة بع ػػض عممي ػػات التفكي ػػر
المنطقػػي لػػدم طفػػؿ الروضػػة ،ود ارسػػة (ىػػالؿ أحمػػد ،فوزيػػة نػػاجي)1022 ،التػػي أوضػػحت فاعميػػة
برمجية حاسوبية متعددة الوسائط في تنمية التفكير المنطقي لدم طفػؿ مػا قبػؿ المدرسػة فػي أمانػة

العاصػػمة صػػنعاء ،ود ارسػػة (حنػػاف مصػػطفى )1024 ،التػػي أوضػػحت فاعميػػة إسػػتراتيجية مقترحػػة
فػػي تػػدريس العمػػوـ معػػززة بتكنولوجيػػا اليولػػوجراـ فػػي تنميػػة التفكيػػر المنطقػػي لػػدم تالميػػذ الصػػؼ

األوؿ اإلعػػدادي ،ود ارسػػة ( )Othman,et.al.,2010التػػي أوضػػحت فاعميػػة الػػتعمـ التعػػاوني فػػي
تنمية ميارات التفكير المنطقي لدم الطالب المعمـ ،ود ارسػة ( )Sovicova,2012التػي أوضػحت

فاعمي ػػة اس ػػتخداـ ح ػػؿ المش ػػكالت ف ػػي تنمي ػػة مي ػػارات التفكي ػػر المنطق ػػي ف ػػي الرياض ػػيات لمط ػػالب
الفائقيف بالمرحمة الثانوية

ثالثا :مهارات التفكير المنطقي
مػػف خػػالؿ االطػػالع عمػػى الد ارسػػات والبحػػوث التػػي تناولػػت التفكيػػر المنطقػػي تػػـ التوصػػؿ

إل ػ ػ ػ ػ ػ ػػى المهففففففففففففففارات التاليففففففففففففففة ]:ذوق ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف عبيدات،س ػ ػ ػ ػ ػ ػػييمة أب ػ ػ ػ ػ ػ ػػو الس ػ ػ ػ ػ ػ ػػميد ،1002،س ػ ػ ػ ػ ػ ػػميـ
محمد[ Fah,2009,Tuna,et.al.,2013,Kayali,Yilmaz,2017،1020،
 مهارات جمع المعمومات:

وتتـ مف خالؿ المالحظة المنظمة والدقيقة والتسا ؿ والتأمؿ وتضم:

المالحظة  :الحصوؿ عمى المعمومات مف خالؿ استخداـ واحدة أو أكثر مف الحواس.
التساؤل  :البحث عف معمومات جديدة عف طريؽ تكويف واثارة األسئمة.

 مهفففارات حففففظ المعمومفففات :وتتض ػػمف الق ػػدرة عم ػػى تخػ ػزيف المعموم ػػات وت ػػذكر واس ػػتدعاء
المعمومات عند الحاجة إلييا.

 مهارات تنظيم المعمومات :وتضم:

المقارنة  :مالحظة أوجو الشبو واالختالؼ بيف شيئيف أو أكثر.

التصنيف  :وضع األشياء في مجموعات وفؽ خصائص مشتركة.

الترتيب  :وضع األشياء أو المفردات في منظومة أو سياؽ وفؽ محؾ معيف.

 مهففففارات تحميففففل المعمومففففات :وتض ػػـ تحديػػػد الخص ػػائص والمكونػ ػػات وتحدي ػػد العالقػ ػػات
واألنماط ،وتتضمف القدرة عمى التمييز بيف :

الرأي والحقيقة.

الدليؿ والبرىاف.
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األسباب والنتائج.

المصادر الموثوقة والمصادر ير الموثوقة.
األفكار الرئيسة واألفكار اليامشية.

 مهفففارات إنتفففاج المعمومفففاتٍ :وتتض ػػمف الق ػػدرة عم ػػى التوق ػػع والتنبػ ػ وص ػػيا ة الف ػػروض
وتتضمن:

االستنتاج :والتفكير فيما ىو أبعد مف المعمومات المتوفرة لسد الثغرات.

التنبففففففؤ :اسػ ػػتخداـ المعرفػ ػػة السػ ػػابقة إلضػ ػػافة معنػ ػػى لممعمومػ ػػات الجديػ ػػدة ربطيػ ػػا بالبنيػ ػػة
المعرفية القائمة.

اإلسففففهاب :تط ػػوير األفك ػػار الرئيس ػػية والمعموم ػػات المعط ػػاة وا نا ى ػػا بتفص ػػيالت ميمػػػة
واضافات قد ت دي إلى نتاجات جديدة.

التمثيل  :إضػافة معنػى جديػد لممعمومػات بتغييػر صػورتيا ( تمثيميػا برمػوز أو مخططػات
ورسوـ بيانية )

 مهففففففففارات تقيففففففففيم المعمومففففففففات :وتشػ ػ ػ ػػمؿ القػ ػ ػ ػػدرة عمػ ػ ػ ػػى اتخػ ػ ػ ػػاذ الق ػ ػ ػ ػرار وبيػ ػ ػ ػػاف دقػ ػ ػ ػػة
المصادر والتناقضات ،والكشؼ عف المغالطات وتحديد أخطاء التعميـ وتضم:
اإلثبات :تقديـ البرىاف عمى صحة أو دقة االدعاءات.

التعففرف عمففى األخطففاء :الكشػػؼ عػػف المغالطػػات فػػي االسػػتدالالت المنطقيػػة ومػػا يتصػػؿ
بالموقؼ أو الموضوع مف معمومات والتفريؽ بيف ا راء والحقائؽ.

رابعا :نموذج التصميم العكسي ومهارات "التفكير المنطقي":

ترم الباحثتاف أف تطػوير وحػدة التفػاعالت الكيميائيػة وتدريسػيا فػي ضػوء نمػوذج التصػميـ
العكس ػػي وعم ػػؿ التالمي ػػذ ف ػػي مجموع ػػات ق ػػد ي ػػوفر بيئ ػػة ثري ػػة لتنمي ػػة مي ػػارات التفكي ػػر المنطق ػػي؛
فالتالميذ يشاركوف في وضع الحموؿ المقترحة لمسئمة األساسية مػف خػالؿ خبػراتيـ السػابقة؛ وىػذا
يتطمب مػنيـ اسػتخداـ ميػارات جمػع المعمومػات وتنظيميػا ،وتحميميػا وتقويميػا لموصػوؿ إلػى الحػؿ

المطموب ،وكميا ميارات ميمة لمتفكير المنطقي.

كمػػا أف تحديػػد األفكػػار الكبػػرم والتػػي تمثػػؿ حمقػػة وصػػؿ بػػيف مػػا يدرسػػو التمميػػذ مػػف محتػػوم

وب ػػيف مػ ػػا ىػ ػػو موج ػػود فػ ػػي عالمػ ػػو الحقيقػ ػػي ق ػػد تسػ ػػاعده فػػػي اكتس ػػاب مي ػػارات التحميػ ػػؿ والتقػػػويـ

لممعمومػػات ،ومػػف خػػالؿ اسػػتخداـ أدلػػة فيػػـ مثػػؿ االختبػػارات وبطاقػػة المالحظػػة وفحػػص األبحػػاث
التي يقوـ بيا التالميذ ستنمي لدييـ أىمية التقييـ لممعمومات ،إلى جانب أف تخطيط خبرات التعمـ

واسػػتخداـ إسػػتراتيجيتي  KWLH ،POEبخطواتيمػػا المتسمسػػمة قػػد تحفػػز التالميػػذ عمػػى البحػػث
والتقصي وىي ميارات ميمة لمتفكير المنطقي.
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رابعا :بقاء أثر التعمم Learning Retention Effect
 مفهوم بقاء أثر التعمم والعوامل المؤثرة فيه:

يعد بقاء أثر التعمـ وتػذكر مػا تػـ تعممػو مػف العوامػؿ الميمػة فػي تحقيػؽ توافػؽ التمميػذ مػع

مواقؼ التعمـ ،وخاصة عندما يجد التمميذ نفسو في كؿ مرة يواجو فييا موقفا ما أو مشكمة تتطمػب
أف يػػتعمـ أشػػياء معينػػة كػػاف قػػد تعمميػػا مػػف قبػػؿ ،ومػػف ثػػـ ف نػػو يصػػعب عميػػو الػػتعمـ دوف عمميػػة

التذكر.

ويعرفػػو (أحمػػد محمػػد  )1020،بأنػػو مقػػدار مػػا يحػػتفظ بػػو المػػتعمـ مػػف معمومػػات وميػػارات

فترة أطوؿ بعد تعرضو لمثيرات تعميمية وبما يمكنو مف تسييؿ ميمة التعمـ لديو في مواقؼ .

وتعرفػػو الباحثتػػاف بأنػػو مقػػدار احتفػػاظ تالميػػذ الصػػؼ الثالػػث اإلعػػدادي بميػػارات التفكيػػر

المنطقػػي بوحػػدة "التفػػاعالت الكيميائيػػة" بعػػد أسػػبوعيف مػػف د ارسػػتيـ لموحػػدة ،ويقػػاس بالدرجػػة التػػي
يحصؿ عمييا في االختبار الم جؿ لمتفكير المنطقي.

ويتخذ بقاء أثر التعمـ إحدم الصور التالية (:)Jensen,2005,23

التعفرف :وىو تذكر شيء ماثؿ أماـ حواس المتعمـ مثؿ تعرؼ صورة معينة " لنير -لمعدف..

االسففترجاع :وىػػو تػػذكر شػػيء يػػر ماثػػؿ أمػاـ حػواس المػػتعمـ مثػػؿ اسػػتعادة مفيػػوـ نػػاتج مػػف خمػػط
الموف األحمر واألصفر.

اإلعادة :وىو إعادة القياـ بميارة ما أو عمؿ شيء سبؽ تعممو مثؿ ميارة صيا ة األىداؼ.
ويرتبط بقاء أثر التعمـ بالذاكرة التي ليا ثالث وظائف:

.2التشففففير  : Encodingتحويػػؿ الرسػػالة إلػػى رمػػوز ،وتتطمػػب االىتمػػاـ باالنتقػػاء واالختيػػار
الجيد لممادة ويختمؼ عمؽ ذلؾ مف فرد ألخر حسب قدراتو.

 .1التخزين  :Storageوتشمؿ عممية التخزيف لممعمومات عمى ثالثة مراحؿ ،وىي:
 تخزين حسي لو عالقة بالحواس ويرتبط بالتصورات الحسية لمفرد.

 تخزين قصير المدى :و االحتفاظ بالمعمومة فيما ال يزيد عف  30-10ثانيػة بػدوف القػدرة
عمى تكرارىا أو إعادتيا مرة أخرم.

 تخزين طويل المدى :وتتـ في الذاكرة التي ليا القدرة عمى التذكر لفترات طويمة.

 .3االسففترجاع :Retrievalواسػػترجاع المعمومػػة مػػف الػػذاكرة ليسػػت عمميػػة عشػوائية ،ويجػػب أف
يساعد في ذلؾ بعض التمميحات لممساعدة في استرجاعيا

ومن العوامل التي تتحكم في بقاء أثر التعمم :

 عوامل أساسية :ومنيا قوة الشخصية والخبرة التعميمية والمعرفة السابقة.
 عوامل بيئية :مكاف التعمـ والوسائؿ المستخدمة والمعينة وكفاءة التعمـ.
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 عوامل عرضية أو طارئة :وقد تكوف شخصية أو مرتبطة بالعمؿ.
وتػػرم الباحثتػػاف انػػو لتفعيػػؿ وتنشػػيط بقػػاء أثػػر الػػتعمـ يحتػػاج المػػتعمـ ألف يػػدرس المعرفػػة

بصػػورة متكاممػػة وظيفيػػة ممػػا يسػػاعد عمػػى تػػذكرىا ،واس ػتخداـ طػػرؽ واسػػتراتيجيات تػػدريس حديثػػة
تساعد المتعمـ عمى االنػدماج والمشػاركة فػي عمميػة الػتعمـ ،وأف يكػوف مسػئوال عػف تعممػو فالمعرفػة

التي يتوصؿ إلييا المتعمـ بنفسو ويشارؾ في بنائيا مف الصعب نسيانيا.

وتتفػ ػ ػ ػػؽ الباحثتػ ػ ػ ػػاف مػ ػ ػ ػػع كػ ػ ػ ػػؿ مػ ػ ػ ػػف ] ف ػ ػ ػ ػ اد أبػ ػ ػ ػػو حطب،أمػ ػ ػ ػػاؿ صػ ػ ػ ػػادؽ125 ،1005،

] Castek,Coiro,2015إلػػى تنظػػيـ مػواد الػػتعمـ بحيػػث تصػػب أنماطػػا مػػف الوحػػدات تػرتبط فيمػػا
بينيػػا بػػدرجات معينػػة مػػف التنظػػيـ ،فػ ف الحفػػظ فػػي ىػػذه الحالػػة يكػػوف مرتبطػػا بيػػذا التنظػػيـ وحينمػػا
ترتبط المواد فػي نمػط مػف العالقػات المنطقيػة يػزداد الحفػظ تحسػنا وكفػاءة ألف ىػذا االرتبػاط ييسػر

عممية االستدعاء مف الذاكرة.

ويحق ػػؽ بق ػػاء أث ػػر ال ػػتعمـ الدافعي ػػة لمعم ػػؿ والر ب ػػة ف ػػي ال ػػتعمـ المس ػػتمر وتوظي ػػؼ المعرف ػػة

والميارات وتوليد المنافسة ،لػذلؾ سعت بعض الدراسات إلى تنميفة بقفاء أثفر الفتعمم ومنهفا د ارسػة
(وليد عبػد الكػريـ ،عبػد المجيػد عبػد العزيػز )1023،التػي أوضػحت فاعميػة التعمػيـ المتمػازج القػائـ

عمى نظاـ إدارة التعمـ بالؾ بورد في بقاء أثر التعمـ بالفيزياء لطالب الكميات الصحية بالسعودية،

ودراسة (أسامة إسماعيؿ ،صالح مضحي )1024،التػي أوضػحت فاعميػة اسػتخداـ ا لػة الحاسػبة

البيانية في تنمية بقاء أثر التعمـ بالرياضيات لمصؼ األوؿ الثانوي ،ودراسة (رانيا محمد)1024 ،
التي أوضحت فاعمية إستراتيجية سكامبر في بقاء أثر التعمـ لػدم تالميػذ الصػؼ األوؿ اإلعػدادي

في مػادة العمػوـ ،ود ارسػة (عبػد اي عمػي )1024،التػي أوضػحت فاعميػة اسػتخداـ الخػرائط الدالليػة

فػػي بقػػاء أثػػر الػػتعمـ فػػي المغػػة االنجميزيػػة لػػدم تالميػػذ الصػػؼ السػػادس اإلبتػػدائي ،ود ارسػػة (محمػػد
رشدي ،رباب صػالح )1025،التػي أوضػحت فاعميػة اسػتخداـ الخػرائط الذىنيػة فػي تػدريس العمػوـ
في تنمية التحصيؿ وبقػاء أثػر الػتعمـ لػدم التالميػذ مضػطربي االنتبػاه ذوي النشػاط ال ازئػد بالمرحمػة

اإلبتدائية،ودراسة ( )Evern,Sulun,2010التي أوضحت فاعميػة خػرائط الشػكؿ  Vفػي بقػاء أثػر

التعمـ بمادة األحياء لطالب الجامعة.

خامسا :انتقال أثر التعمم Learning Transferring

بدأ االىتماـ بمفيوـ انتقاؿ الػتعمـ فػي أوائػؿ عػاـ 2600ـ بجيػود العػالميف Throndike

 and Woodworthثػـ توالػت الد ارسػات والبحػوث لالىتمػاـ بالكيفيػة التػي يحػدث بيػا انتقػاؿ أثػر

التعمـ ،ويتضمف االنتقاؿ ثالث متغيرات أساسية( : )Rand,2012,11

 ما يمكف أف ينتقؿ مف الميارات والمفاىيـ والمعارؼ والمواقؼ واإلستراتيجيات.
 إلى أيف ينتقؿ ألي سياؽ أو موقؼ أو جانب تطبيقي.
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 ا لية التي تحدث مف خالليا عممية النقؿ.

ويعرفػػو( )Saavedra,Opfer,2012بأنػػو اسػػتخداـ المعرفػػة السػػابقة فػػي تعمػػـ جديػػد وىػػو

اسػتخداـ المعػارؼ والميػارات فػػي فػرع مػف فػػروع المعرفػة لتنتقػؿ لفػرع خػػر ،وىػو اسػتخداـ التالميػػذ

لما تعمموه في المدارس في حياتيـ اليومية.

كما يعرفو (  )Carpenter,2012,279بأنو االنتفاع واالستفادة مػف المعرفػة المتعممػة فػي

سياقات ومواقؼ جديدة مختمفة عف الموقؼ األصمي لمتعمـ.

وعرفو ( )Devet,2015,121بأنو القػدرة عمػى تعمػـ شػيء فػي أحػد السػياقات وتطبيقػو فػي

سػػياؽ خػػر ،أو نقػػؿ خب ػرة أو أداء فػػي أحػػد الميػػاـ فت ػ ثر عمػػى األداء فػػي بعػػض الميػػاـ الالحقػػة،

فالعقؿ يرم أوجو التشابو مع ما ىو معروؼ بالفعؿ فيمتد إلى ما يشبو في نشاط أخر وينتقؿ إلػى
تطبيؽ المفيوـ الذي تـ تعممو سابقا إلى مواقؼ جديدة..

وىناؾ ثالث تقنيات تعميمية تعزز نقػؿ الػتعمـ ( : )Driscoll,Harcourt,2012,3عمػؿ

ارتباطات ،وتشجيع التأمؿ ما وراء المعرفي أو التفكير في التفكير ،وبناء المعرفة القابمة لمنقؿ.

فمنجاح حػدوث النقػؿ يجػب أف يتكػوف لػدم التالميػذ نوعفان مػف المعرفػة :توقػع السػياقات

المستقبمية التي يمكف فييا تطبيؽ المعرفة الحالية ،ودمج التعمـ السابؽ إلى الحاضر ،فالنقػؿ لػيس
عمميػػة تمقائيػػة ،فيجػػب أف يشػػارؾ التالميػػذ بنشػػاط وايجابيػػة فػػي إج ػراء االرتباطػػات بػػيف السػػياقات
السػابقة والحاليػة والمسػتقبمية ،وتصػورات المتعممػيف لمسػياقات المسػتقبمية يمكػف أف تعػوؽ أو تسػػيؿ

النقؿ بنجاح.

ولذلؾ فالعناصر األساسػية لالنتقػاؿ (  )McKeough,Lupart,2002,32ىػي :الميمػة

التعميمية ،المتعمـ ،السياؽ التعميمي.

 مستويات انتقال أثر التعمم Levels of Learning Transferring
يصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنؼ

[Calais,2006,3,

] Snead,2011,1,Gentner,Smith,2012.Jones,et.al.,2012انتق ػ ػ ػػاؿ أث ػ ػ ػػر ال ػ ػ ػػتعمـ إل ػ ػ ػػى
المستويات التالية:

 .1انتقػاؿ يػر متخصػص /يػر محػدد  No Specific Transferويعنػي أف كػؿ الػتعمـ الػذي
يح ػػدث ف ػػي حياتن ػػا ى ػػو ف ػػي األس ػػاس انتق ػػاؿ لم ػػتعمـ؛ ألف ك ػػؿ ال ػػتعمـ متوق ػػؼ ومػ ػرتبط ب ػػالتعمـ

السابؽ.

 .2انتقاؿ التطبيؽ  Application Transferويقصد بو تطبيؽ ما تـ تعممو عمى موقؼ محدد،
عمى سبيؿ المثاؿ بعد التعمـ عف برمجة الكمبيوتر ،تطبؽ ىذه المعرفة فعميا عمى الكمبيوتر.
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 .3انتقػػاؿ الس ػياؽ  Context Transferويقصػػد بػػو تطبيػػؽ مػػا تػػـ تعممػػو فػػي مواقػػؼ مختمفػػة
اختالفا طفيفا عف الموقؼ األوؿ لمتعمـ.

 .4االنتقػػاؿ القريػػب  Near Transferويحػػدث االنتقػػاؿ القريػػب عنػػدما ننقػػؿ المعرفػػة السػػابقة
لمواقؼ جديػدة مشػابية ليػا ،واالنتقػاؿ القريػب ىػو مسػتوم التطبيػؽ  Applicationوىػو قػدرة

المتعمميف عمى استخداـ المعرفة العممية التي تعمموىا في مواقؼ جديدة.

 .5االنتقػاؿ البعيػد  Far Transferوىػو تطبيػؽ مػا تػـ تعممػو عمػى مواقػؼ يػر مشػابية لمموقػؼ
األوؿ لمتعمـ ،ىذا المستوم يمثمو االستدالؿ التشابيي .Analogical Reasoning

 .6االنتقاؿ اإلبداعي  Creative Transferوىػذا المسػتوم أكبػر مػف إدراؾ شػيء مشػابو لشػيء
خر وىو التوصؿ لمفيوـ واستخداـ شيء جديد بسبب التفاعؿ بيف المعرفة الجديدة والقديمة.

ويتمثؿ االنتقاؿ اإلبداعي (جودت سعادة ،عبد اي محمد )142،303 ،1006 ،فػي الطالقفة

والمرونة واألصالة ،فالطالقة  Fluencyىػي قػدرة الفػرد عمػى إنتػاج أكبػر عػدد ممكػف مػف األفكػار أو

البػػدائؿ أو الحمػػوؿ خػػالؿ وحػػدة زمنيػػة معينػػة ،أمػػا المرونففة  Flexibilityفيػػي قػػدرة الفػػرد عمػػى توليػػد
أفكار متنوعة و ير معتادة والنظر لممشكمة مف زوايا مختمفة ،أمػا األصالة  Originalityفيػي القػدرة

عمى توليد أفكار فريدة وجديدة ير مألوفة.

ويرم ( )Calais,2006,3أف المستويات  3 ،2 ،1تناسب انتقاؿ أثػر الػتعمـ ،أمػا المسػتوياف

 2،1فيي مجرد مستويات بسيطة لمتعمـ وليست مستويات النتقاؿ التعمـ.

أم ػ ػ ػػا ك ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػػف ] [Bossard,et.al.,2008.4;Saavedra,Opfer,2012,11في ػ ػ ػػروف أف

ىنػػاؾ :انتقففال مففنخفض  Low-Road Transferيمثػػؿ تطبيػػؽ المعػػادالت والقػوانيف؛ وانتقففال عففال
 High-Road Transferيتمثؿ فػي التجريػد والتعمػيـ لمفيػوـ معػيف ،وعمػؿ عالقػات وربػط مفػاىيمي

بػػيف الق ػوانيف العمميػػة ومواقػػؼ الحيػػاة اليوميػػة؛ وأف ىنػػاؾ عػػدد مػػف الطػػرؽ الخاصػػة يمكػػف لممعمػػـ أف
يستخدميا ليشجع انتقاؿ أثر التعمـ المنخفض والعالي.
فمتشجيع االنتقال المنخفض يقوم المعمم:

 بعمؿ مناظرات بيف التالميذ.
 استخداـ لعب الدور والتفكير بصوت عاؿ أثناء حؿ المشكمة.

 بتصميـ مواقؼ تعميمية يطبؽ ويستخدـ فييا التالميذ معارفيـ ومياراتيـ.

ولتشجيع االنتقال العالي يقوم المعمم:

 ط ػػرح أس ػػئمة لمعص ػػؼ ال ػػذىني تت ػػي لمتالمي ػػذ تطبي ػػؽ المع ػػارؼ والمي ػػارات واالتجاى ػػات عم ػػى
مواقؼ أخرم مشابية.

 عمؿ متشابيات بيف الموضوع الذي تتـ دراستو وموضوعات أخرم مختمفة.
 حؿ المشكالت مف خالؿ سياقات مختمفة مثؿ المدرسة – المنزؿ.
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 تشجيع التالميذ عمى التفكير فوؽ المعرفي.

وتعرؼ الباحثتاف انتقاؿ اثر التعمـ بأنو قدرة تمميذ الصؼ الثالث اإلعدادي عمػى اسػتخداـ

المعرفػة المتعممػة فػي مسػتويات (العمػؿ فػي فريػؽ -دور التمميػذ فػي الػتعمـ -فيػـ السػبب والمػ ثر-
ميارات حؿ المشػكالت) ،ويقػاس بالدرجػة التػي يحصػؿ عميػا التمميػذ فػي اختبػار انتقػاؿ أثػر الػتعمـ

المعد لذلؾ في الدراسة الحالية.

وقػػد سػػعت بعففض الدراسففات إلػػى تنميػػة انتقػػاؿ أثػػر الػػتعمـ مػف خػػالؿ اسػػتراتيجيات مختمفػػة

ومنهففا :د ارسػػة (حيػػاة عمػػي )1023 ،التػػي أوضػػحت فاعميػػة إسػػتراتيجيات التفكيػػر المتشػػعب فػػي تنميػػة
انتق ػ ػػاؿ أث ػ ػػر ال ػ ػػتعمـ ف ػ ػػي م ػ ػػادة العم ػ ػػوـ ل ػ ػػدم تالمي ػ ػػذ الص ػ ػػؼ الس ػ ػػادس اإلبت ػ ػػدائي ،ود ارس ػ ػػة ( أي ػ ػػات
حسػػف )1025،التػػي أوضػػحت فاعميػػة إسػػتراتيجية  REACTالقائمػػة عمػػى مػػدخؿ السػػياؽ فػػي تنميػػة

انتقػػاؿ أثػػر الػػتعمـ فػػي مػػادة األحيػػاء لطػػالب المرحمػػة الثانويػػة ،ود ارسػػة ( سػػحر محمػػد )1025،التػػي
أوضػػحت فاعميػػة تػػدريس وحػػدة دوريػػة العناصػػر وخواصػػيا بالقصػػص المضػػمنة بالمػػدخؿ القػػائـ عمػػى

السياؽ في تنمية انتقاؿ أثر التعمـ لتالميذ الصؼ الثػاني اإلعػدادي المتػأخريف د ارسػيا لػتعمـ العمػوـ فػي

سياؽ.

 نموذج التصميم العكسي وبقاء وانتقال أثر التعمم
ت ػػرم الباحثت ػػاف أف تط ػػوير وح ػػدة التف ػػاعالت الكيميائي ػػة وتدريس ػػيا ف ػػي ض ػػوء نم ػػوذج التص ػػميـ
العكسػػي وعمػػؿ التالميػػذ فػػي مجموعػػات قػػد يػػوفر ليػػـ بيئػػة تعمػػـ تنمػػي لػػدييـ الفيػػـ المناسػػب لمفكػػار
والمفاىيـ األساسية التي تتضمنيا الوحدة ،والذي يسيـ في بقاء أثره بعد د ارسػة المحتػوي،

فمشػاركة

التالميػػذ فػػي عمميػػات البحػػث والتقصػػي عػػف األسػػئمة األساسػػية يسػػيـ فػػي فيػػـ أعمػػؽ لممعرفػػة وبالتػػالي
بقاء أثرىا مدة أطوؿ وكذلؾ بتحديد األفكار الكبرم وفيـ التمميذ العالقة بيف ما يدرسو وما ىو موجود
حولػو فػي عالمػو الػواقعي تسػيـ فػي انتقػاؿ أثػر الػتعمـ ،إلػى جانػب أف تخطػيط خبػرات الػتعمـ واسػتخداـ

إسػػتراتيجيتي  KWLH ،POEبخطواتيمػػا المتسمسػػمة والتػػي تحفػػز التالميػػذ عمػػى البحػػث عػػف المعرفػػة
الجديدة وعالقتيا بما حولو يسيـ في انتقاؿ أثر التعمـ.

خطوات الدراسة واجراءاتها

لإلجابة عف أسئمة الدراسة والتحقؽ مف صحة فروضيا؛ اتبعت الباحثتاف اإلجراءات التالية:

أوالً :اختيار الوحدة واعداد المواد التعميمية:

تػـ اختيػار وحػدة (التفػاعالت الكيميائيػة) مػػف كتػاب العمػوـ (العمػوـ والحيػاة اكتشػؼ وتعمػػـ)

المقرر عمى تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي (الفصؿ الد ارسػي الثػاني) فػي العػاـ الد ارسػي (1025
ـ1026/ـ) لمسباب التالية:
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 تتن ػػاوؿ ى ػػذه الوح ػػدة العدي ػػد م ػػف الموض ػػوعات الت ػػي تثي ػػر التس ػػا الت ل ػػدم التالمي ػػذ
وتحت ػػاج لتحميمي ػػا ومقارنتي ػػا وتص ػػنيفيا والتوس ػػع فييػ ػا وم ػػا يػ ػرتبط بي ػػا م ػػف أفك ػػار

وتطبيقات بالحياة؛ مما ينمي لدييـ ميارات التفكير المنطقي.

 تتض ػػمف الوح ػػدة العدي ػػد م ػػف المف ػػاىيـ العممي ػػة مث ػػؿ (تف ػػاعالت االنح ػػالؿ الحػ ػراري
واإلحػالؿ – األكسػدة واالختػزاؿ – التفاعػؿ الكيميػائي ػ العامػؿ الحفػاز ػ المخػاليط)
وى ػػي مف ػػاىيـ مرتبط ػػة بحي ػػاة التالمي ػػذ؛ مم ػػا يش ػػجعيـ عم ػػى التقص ػػي ف ػػي د ارس ػػتيا

وانتقاؿ أثر تعمميا.

 تحتوي الوحػدة عمػى عػدد مػف األفيػاـ الكبػرم والباقيػة؛ ممػا يسػم بتطبيػؽ النمػوذج
بشكؿ يغطي كافة جوانب المحتوم العممي لموحدة.

 تحتوي عمػى العديػد مػف األنشػطة واألسػئمة والتػي يمكػف إعػادة صػيا تيا فػي صػورة
ميػػاـ أداء تسػػاعد التالميػػذ عمػػى البحػػث حػػوؿ فيػػـ األفكػػار الكبػػرم والباقيػػة بشػػكؿ
يساعد عمى بقاء أثر تعمميا.

وقد تـ تحميؿ وحدة (التفاعالت الكيميائية) لتحديد المفاىيـ العممية المتضمنة بيا؛ لإلفػادة

منيػػا فػػي تحديػػد األفيػػاـ الكبػػرم والباقيػػة واألسػػئمة األساسػػية والمعػػارؼ والميػػارات التػػي يحتاجيػػا
التمميذ وكذلؾ طرؽ تقييميا.

ولحساب ثبات التحميؿ أجرت الباحثة األولى عممية التحميؿ مرتيف بفارؽ زمني قدره ثالثة

أسػػابيع وبمغػػت نسػػبة االتفػػاؽ ( )%64إلػػى جانػػب قيػػاـ الباحثػػة الثانيػػة بتحميميػػا؛ لتحديػػد المفػػاىيـ
العمميػػة المتضػػمنة بيػػا ،وبتطبيػػؽ معادلػػة كػػوبر ( Cooperصػػالح م ػراد )1022 ،لحسػػاب نسػػبة

االتفػػاؽ فػػي مػرات التحميػػؿ وجػػد أنيػػا تسػػاوي ( )%62وىػػذا يوضػ أف عمميػػة التحميػػؿ تمػػت بقػػدر
عاؿ مف الموضوعية ،وتـ التوصؿ لقائمة المفاىيـ العممية المتضمنة بالوحدة*.

0

إعداد كتيب التمميذ **لوحدة " التفاعالت الكيميائية" ومراحفل تصفميمها وفقفا لنمفوذج التصفميم

العكسي :

( )2مرحمة تحديد النتائج المرجو تحقيقيا ،وتتضمف:

 صيا ة معايير المحتوي بشكؿ واض ودقيؽ.
 تحديد األفياـ الباقية والكبرم التي بني عمييا العمـ.

 صيا ة أسئمة أساسية توفر عمميات البحث والتقصي أماـ التالميذ.
 تحديد المعارؼ والميارات األساسية التي يحتاجيا التالميذ.

( )1مرحمة تحديد األدلة المقبولة لمفيـ ،وتتضمف:
0

يهغق (* : )0قيئًت نًفيْٛى نؼهًٛت ٔدالنخٓي نهفظٛت ** ..يهغق ( : )2كخيب نخهًٛذ*** .يهغق " : "3دنٛم نًؼهى
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 تحديد أدلة الفيـ المناسبة (اختبارات قصيرة ،فحص أعماؿ التالميذ).
 صيا ة محكات  Rubricsلتحديد األداء المقبوؿ لمياـ األداء.
 إتاحة الفرصة لمتالميذ لمتقييـ والتأمؿ الذاتي ألعماليـ.

( )3مرحمة تخطيط خبرات التعمـ واجراءات التدريس ،وتتضمف:

 كتابة األفكار الكبرم والباقية عمى السبورة وتوضيحيا لمتالميذ.

 طرح األسئمة األساسية إلثارة اىتماـ التالميذ وتحفيز عقوليـ لمبحث والتقصي حوليا.
 مراجعة مياـ األداء التي قاـ بيا التالميذ.

 استخداـ إستراتيجيتي  TPSو  KWHLبخطواتيـ المتتابعة والمتسمسمة.

 مالحظ ػػة المعم ػػـ ألعم ػػاؿ تالمي ػػذه وفحص ػػيا وتنظ ػػيـ عممي ػػات التواص ػػؿ ب ػػيف المعم ػػـ
وتالميذه.

 يوظػػؼ التمميػػذ تعممػػو بواسػػطة اختبػػار قصػػير يجيػػب عنػػو بعػػد االنتيػػاء مػػف كػػؿ درس
النتقاؿ أثر التعمـ.

 يق ػػدـ المعم ػػـ اختب ػػار قص ػػير ف ػػي نياي ػػة الحص ػػة كواج ػػب منزل ػػي ،يراجع ػػو المعم ػػـ ف ػػي
الحصة التالية.

وقد قامت الباحثتاف ب عداد دليػؿ المعمػـ*** لالسترشػاد بػو فػي تػدريس وحػدة (التفػاعالت

الكيميائيػػة) المطػػورة باسػػتخداـ نمػػوذج ""التصػػميـ العكسػػي"" ،وتضػػمف الػػدليؿ( :المقدمػػة ،ونمػػوذج
""التصػػميـ العكسػػي"" والفمسػػفة التػػي يقػػوـ عمييػػا النمػػوذج وخطواتػػو ،والتفكيػػر المنطقػػي وميا ارتػػو،
ومفيػػوـ بقػػاء وانتقػػاؿ أثػػر الػػتعمـ وأىميتػػو فػػي تػػدريس العمػػوـ ،وتوجييػػات لممعمػػـ لتنفيػػذ الػػدروس،
وأىداؼ تدريس الوحدة ،والتوزيع الزمني لموضوعاتيا وخطة السير في دروس الوحدة تبعا لنموذج

التصميـ العكسي).

ثانيا :إعداد أداتي الدراسة

في ضوء أىداؼ الدراسة أعدت الباحثتاف األداتين التاليتين:

أوال :اختبار التفكير المنطقي:
 الهدف من االختبار:

قياس بعض ميارات التفكيػر المنطقػي لػدم تالميػذ الصػؼ الثالػث اإلعػدادي بعػد د ارسػتيـ

لوحدة (التفاعالت الكيميائية) المطورة في ضوء نموذج "التصميـ العكسي".

 تحديد أبعاد االختبار:

لتحديػػد أبعػػاد االختبػػار تػػـ االطػػالع عمػػى عػػدد مػػف األدبيػػات والبحػػوث والد ارسػػات التػػي

تناولت ميػارات التفكيػر المنطقػي ]كاميميػا كمػاؿ1021،؛ ىػالؿ أحمػد ،فوزيػة نػاجي1022 ،؛
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حن ػ ػ ػ ػػاف مص ػ ػ ػ ػػطفى1024 ،؛ [Tuna,et.al.,2013;Zaman,et.al.,2017؛ وت ػ ػ ػ ػػـ تحدي ػ ػ ػ ػػد
الميارات التالية لمناسبتيا لممرحمة العمرية لمتالميذ  ،ولطبيعة مادة العموـ:

 جمع المعمومات :وتتضمف الحصوؿ عمى المعمومات مػف خػالؿ اسػتخداـ واحػدة أو أكثػر
مف الحواس ،والبحث عف معمومات جديدة عف طريؽ تكويف األسئمة .

 حففففظ المعمومفففات :وتتض ػػمف الق ػػدرة عم ػػى تخػ ػزيف المعموم ػػات وت ػػذكرىا واس ػػتدعاءىا عن ػػد
الحاجة إلييا.

 تنظيم المعمومات :وتتضمف المقارنة بػيف شػيئيف أو أكثػر ،وتصػنيؼ وترتيػب األشػياء فػي
مجموعات وفؽ خصائص معينة.

 تحميل المعمومات :وتتضػمف القػدرة عمػى التمييػز بػيف الػرأي والحقيقػة ،واألسػباب والنتػائج،
واألفكار الرئيسية والفرعية.

 إنتففاج المعمومففات :وتتضػػمف القػػدرة عمػػى االسػػتنتاج والتنبػ والتمثيػػؿ ب ضػػافة معنػػى جديػػد
لممعمومات بتغيير صورتيا.

 تقيففففيم المعمومففففات :وتتض ػػمف الق ػػدرة عم ػػى اتخ ػػاذ القػ ػرار والكش ػػؼ ع ػػف المغالط ػػات ف ػػي
االستدالالت المنطقية.

وتكوف االختبار مف ( )12مفردة ،حيث تـ صيا ة االختبار في صورة عبارة تقيس ميارة

معينة ويمي ذلؾ ثالثة بدائؿ يتـ اختيار البديؿ الصحي مف بينيـ.

2 صدق االختبار :لمتأكد مف صدؽ االختبػار قامػت الباحثتػاف بعرضػو فػي صػورتو األوليػة
المتكونة مف ( )12مفردة عمى مجموعة مػف المحكمػيف المختصػيف فػي التربيػة العمميػة*؛
إلبداء الرأي حػوؿ مػدم سػالمة وصػحة االختبػار مػف حيػث الصػيا ة والمضػموف العممػي
ومناسبتو لمتالميذ ،ومالءمة كؿ عبارة لمميارة التي تقيسيا ،وتـ تعديؿ االختبار في ضوء

ا راء ،وقػػد أبػػدم المحكمػػوف بعػػض التعػػديالت التػػي أخػػذتيا الباحثتػػاف فػػي االعتبػػار عنػػد
إعداد الصورة النيائية لالختبار ،حيث تـ حذؼ بعض العبارات التػي تحمػؿ نفػس المعنػى

عبارت أخرم.
ا
مع

 التجربة االستطالعية لالختبار :طبؽ االختبار في صورتو األولية عمى ( )10تمميػذا مػف
تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي وىـ مف ير مجموعة الدراسة؛ لألغراض التالية:

 حسففاب زمففن االختبففار :تبػػيف مػػف خػػالؿ التجريػػب االسػػتطالعي لالختبػػار أف الػػزمف
المناسػػب النتيػػاء جميػػع التالميػػذ مػػف اإلجابػػة عػػف جميػػع أسػػئمة االختبػػار ىػػو ()22

دقيقة.

**يهغق " :"5خخبير نخفكٛز نًُطق. ٙ

*يهغق " : "4أطًية نظيدة نًغكً. ٍٛ
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 حسفففففاب ثبفففففات االختبفففففار :ت ػ ػػـ حس ػ ػػاب ثب ػ ػػات االختب ػ ػػار باس ػ ػػتخداـ معادل ػ ػػة كي ػ ػػودر
ريتشاردسػػوف( 12صػػالح م ػراد ،)1022 ،وبمغػػت قيمتػػو ( )،51وىػػذا يشػػير إل ػػى أف
االختبار يتمتع بدرجة عالية مف الثبات.

 الصفففورة النهائيفففة لالختبفففار :بمػػد عػػدد مفػػردات االختبػػار فػػي صػػورتو النيائيػػة** ()11
مفردة؛ وتـ تقدير درجة واحدة في حالة اإلجابة الصحيحة ،وصفر إذا كانت خطأ؛ وبذلؾ

ػفر)؛ وجػػدوؿ ()2
تصػػب الدرجػػة النيائيػػة لالختبػػار ( )11درجػػة ،والدرجػػة الصػػغرم (صػ ا
يوض مواصفات اختبار التفكير المنطقي .
جدول ()1

مواصفات اختبار التفكير المنطقي
أرقيو ألطئهت

نعرصت نكهٛت

نُظبت نًئٕٚت

أبؼيد الخخبير
ميارات جمع المعمومات

37 ،30 ،25 ،09 ،04 ،7 ،0

7

%06 ,7

ميارات حفظ المعمومات

38 ،32 ،26 ،21 ،03 ،9 ،2

7

%06 ,7

ميارات تنظيـ المعمومات

39 ،33 ،27 ،22 ،05 ،8 ،4

7

%06 ,6

ميارات تحميؿ المعمومات

41 ،34 ،28 ،20 ،06 ،01 ،3

7

%06 ,6

ميارات إنتاج المعمومات

40 ،35 ،29 ،23 ،08 ،00 ،5

7

%06 ,7

42 ،31،36 ،24 ،07 ،02 ،6

7

%06 ,7

42

42

%011

ميارات تقييـ المعمومات
نًضًٕع

ثانيا :اختبار انتقال أثر التعمم:
 الهدف من االختبار:

التعرؼ عمى أثر تطوير وحدة التفاعالت الكيميائية فػي ضػوء نمػوذج "التصػميـ العكسػي"

وتدريسيا في انتقاؿ أثر التعمـ لتالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي.
 تحديد أبعاد االختبار:

تـ تحديد أبعاد االختبار في ضوء االطالع عمى بعض الدراسات التي تناولػت انتقػاؿ أثػر

الػتعمـ ] صػفاء محمػد ،1021 ،حيػاة عمػي ، 1023 ،يػات حسػف،1025،

Calais,2006,

]Saavedra,Opofer, 2012؛ وقد تـ تحديد أبعاد االختبار في مستويات ( القػدرة عمػى العمػؿ
فػي فريػػؽ -دور التمميػذ وانشػػغالو بػالتعمـ -فيػػـ السػبب والمػ ثر -حػؿ المشػػكالت) وذلػؾ لمناسػػبتيا
لممرحمػػة العمريػػة لمتالميػػذ  ،وكػػذلؾ لطبيعػػة وحػػدة التفػػاعالت الكيميائيػػة المطػػورة فػػي ضػػوء نمػػوذج

التصميـ العكسي.

وق ػػد ص ػػيغت مفردات ػػو وفق ػػا ل ػػنمط االختي ػػار م ػػف متع ػػدد ثالث ػػي الب ػػدائؿ ،وروع ػػي مناس ػػبة

المفردات ووضوحيا لمستوم التالميذ.

 صدق االختبار:
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تػػـ عػػرض االختبػػار فػػي صػػورتو األوليػػة عمػػى نفػػس مجموعػػة الخب ػراء فػػي مجػػاؿ التربيػػة

العممية وطرؽ تدريس العموـ السابقة؛ بيدؼ التعرؼ عمى مدم تمثيؿ العبارات لمبعد الذي تقيسػو،
ومػػدم وضػػوح العبػػارات ودقػػة صػػيا تيا ومالءمتيػػا لتالميػػذ الصػػؼ الثالػػث اإلعػػدادي ،وقػػد أسػػفر

ذلػ ػػؾ عػ ػػف إج ػ ػراء بعػ ػػض التعػ ػػديالت شػ ػػممت تعػ ػػديؿ بعػ ػػض االختيػ ػػارات ،واعػ ػػادة صػ ػػيا ة بعػ ػػض
العبارات.

 التجربة االستطالعية لالختبار:
طبؽ االختبار في صػورتو األوليػة عمػى ( )10تمميػذا بالصػؼ الثالػث اإلعػدادي مػف يػر

مجموعة الدراسة ،لم راض التالية:

 حسففاب زمفففن االختبفففار :تبػػيف مػػف خػػالؿ التجريػػب االسػػتطالعي لممقيػػاس أف الػػزمف
المناسب النتياء جميع التالميذ مف اإلجابة عف االختبار ىو ( )10دقيقة.

 حسفففففاب ثبفففففات االختبفففففار :ت ػ ػػـ حس ػ ػػاب ثب ػ ػػات االختب ػ ػػار باسػ ػ ػتخداـ معادل ػ ػػة كي ػ ػػودر
ريتشاردسػ ػػوف " "12ووجػ ػػد أنػ ػػو يسػ ػػاوي "  "0,45ممػ ػػا يػ ػػدؿ أنػ ػػو يتمتػ ػػع بدرجػ ػػة ثبػ ػػات
مناسبة.

 الصورة النهائية لالختبار:
بمد عدد مفردات االختبار في صورتو النيائية ( )15مفردة ،وقد أعطي لكؿ مفردة يجيب

ػفر لإلجابػػة الخطػػأ ،وبػػذلؾ تكػػوف الدرجػػة النيائيػػة
عنيػػا التمميػػذ إجابػػة صػػحيحة درجػػة واحػػدة ،وصػ ا
لالختبػ ػػار ( )15درجػ ػػة ،والصػ ػػغرم صػ ػػفرا ،ويوض ػ ػ جػ ػػدوؿ ( )1مواصػ ػػفات اختبػ ػػار انتقػ ػػاؿ أثػ ػػر
التعمـ*.

جدول ()2

مواصفات اختبار انتقال أثر التعمم
أبعاد االختبار

األسئمة

عدد األسئمة

العمؿ في فريؽ

25 ،08،20 ،04 ،01 ،2،7

دور التمميذ في التعمـ

4

26 ،07،22 ،05 ،9 ،5 ،0

فيـ السبب والم ثر

27 ،03،09،23 ،00 ،3،6

4

حؿ المشكالت

28 ،24 ،21 ،06 ،8،02 ،4

4

%12

المجموع

15

15

%200

ثالثا :التصميم التجريبي واجراءات التجربة:

النسبة المئوية

%12
%12

4

%12

اتبعت الدراسة الحالية المنيج شبو التجريبي وكانت الخطوات المتبعة كالتالي:
 متغيرات الدراسة:
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المتغيففر المسففتقل :ويتمثػػؿ فػػي وحػػدة (التفػػاعالت الكيميائيػػة) المطػػورة فػػي ضػػوء نمػػوذج

التصميـ العكسي ،والمتغيرات التابعة :وتتمثؿ في التفكير المنطقي ،وبقاء وانتقاؿ أثر التعمـ.
 اختيار مجموعة الدراسة:

ت ػػـ تطبي ػػؽ الد ارس ػػة بمدرس ػػة دقيم ػػة اإلعدادي ػػة بن ػػيف بػ ػ دارة (الس ػػرو) التعميمي ػػة بمحافظ ػػة

(دمي ػػاط) ف ػػي الفص ػػؿ الد ارس ػػي الث ػػاني م ػػف الع ػػاـ الد ارس ػػي ( 1026 /1025ـ) وق ػػد ت ػػـ بطريق ػػة
عشوائية اختيار أحد الفصوؿ؛ ليمثؿ المجموعة التجريبية وىو فصؿ ( )2/3وفصؿ خر بمدرسة

(السػػرو اإلعداديػػة بنػػيف) ليمثػػؿ المجموعػػة الضػػابطة وىػػو فصػػؿ ( ،)2/3وكػػاف العػػدد التجريبػػي
لممجموعة التجريبية ( )11تمميذا ،والمجموعة الضابطة ( )13تمميذا.
 التطبيق القبمي ألداتي الدراسة:

تـ تطبيؽ أداتي الدراسة (التفكيػر المنطقػي ،وانتقػاؿ أثػر الػتعمـ) عمػى كػؿ مػف المجمػوعتيف

التجريبيػػة والضػػابطة قبػػؿ بػػدء تػػدريس الوحػػدة فػػي بدايػػة الفصػػؿ الد ارسػػي الثػػاني؛ وذلػػؾ لمحصػػوؿ
عمى المعمومات القبمية التي تساعد في العمميات اإلحصائية الخاصة بنتائج الدراسة ،ولبياف مدم

تكاف المجموعتيف ،ويوض جدوؿ( )3نتائج التطبيؽ القبمي.
3

جدول ()3

نتائج التطبيق القبمي
المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

ن44 =1

ن46 = 2

االختبار
التفكير المنطقي

انتقال أثر التعمم

ـ2

ع2

22.51

2.05

3.05

2.05

قيمة (ت)

مستوى
الداللة

ـ1

ع1

20.65

0.31 2.34

ير دالة

0.13

ير دالة

3.66

1.35

يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ( )3الس ػػابؽ أف الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات درج ػػات كػػؿ مػػف المجم ػػوعتيف
التجريبية والضابطة عمى اختبار التفكير المنطقػي وانتقػاؿ أثػر الػتعمـ يػر دالػة؛ ممػا يعنػي أنػو ال
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة قبميا.
 تدريس الوحدة:

قبؿ إجراء التجربة التقػت الباحثتػاف بمعممػة الفصػؿ لممجموعػة التجريبيػة؛ لتوضػي الغػرض
م ػػف الد ارس ػػة وكيفي ػػة ت ػػدريس وح ػػدة التف ػػاعالت الكيميائي ػػة المط ػػورة باس ػػتخداـ نم ػػوذج ""التص ػػميـ

* 3يهغق ( :)6خخبير َخقيل أرز نخؼهى .
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العكسػػي"" ،ودور كػػؿ مػػف المعممػػة والتمميػػذ ،كمػػا تػػـ تزويػػد المعممػػة بػػدليؿ لالسترشػػاد بػػو فػػي أثنػػاء
عممية التدريس.

أمػػا بالنسػػبة لممجموعػػة الضػػابطة فػػتـ التػػدريس بالطريقػػة المعتػػادة لموحػػدة كمػػا ىػػي بػػدوف

تطوير ،وكاف المحتوم واحد لممجموعتيف التجريبية والضابطة ،واستمر التدريس لممجموعتيف لمدة
خمسة أسابيع بواقع فترتيف باألسبوع أي ( )10حصة دراسية.
 التطبيق البعدي ألداتي الدراسة:

بعػػد االنتيػػاء مػػف تػػدريس الوحػػدة لكػػؿ مػػف المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة ،أعيػػد تطبيػػؽ

أداتػي الد ارسػة (التفكيػر المنطقػي ،انتقػاؿ أثػر الػتعمـ ) عمػى كػؿ مػف المجمػوعتيف فػي يػومي (،24
25مارس) لمعاـ الدراسي (1026-1025ـ).

 التطبيق المؤجل الختبار التفكير المنطقي :
بعد االنتياء مف تجربة الدراسة تـ إعادة تطبيؽ اختبار التفكير المنطقي بوحدة التفاعالت

الكيميائيػػة عم ػػى تالمي ػػذ المجمػػوعتيف التجريبي ػػة والض ػػابطة بفاص ػػؿ زمنػػي أس ػػبوعاف م ػػف التطبي ػػؽ

البعػ ػػدي (1026-1-1 ،2ـ)  ،وتػ ػػـ التصػ ػػحي ومعالجػ ػػة النتػ ػػائج إحصػ ػػائيا باسػ ػػتخداـ البرنػ ػػامج
اإلحصائي .SPSS

رابعا :عرض النتائج ومناقشتها

تناولػػت الباحثتػػاف عػػرض النتػػائج التػػي تػػـ التوصػػؿ إلييػػا مػػف خػػالؿ تجربػػة الد ارسػػة ،وكػػذلؾ

مناقشة النتائج وتفسيرىا ،والى أي مدم تحققت الفروض التي سبؽ عرضيا؛ ثػـ تقػديـ التوصػيات
والمقترحات.

أوالً :نتائج تطبيق اختبار التفكير المنطقي
 الفرض األول

نػػص الفػػرض األوؿ عمػػى أنػػو" :يوجػػد ف ػرؽ ذو داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي درجػػات
تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة فػػي التطبيػػؽ القبمػػي والبعػػدي الختبػػار ميػػارات التفكيػػر المنطقػػي

لصال التطبيؽ البعدي".

ولمتحق ػػؽ م ػػف ص ػػحة الف ػػرض األوؿ قام ػػت الباحثت ػػاف بحس ػػاب المتوس ػػطات الحس ػػابية

واالنح ارفػ ػػات المعياريػ ػػة لػ ػػدرجات تالميػ ػػذ المجموعػ ػػة التجريبيػ ػػة فػ ػػي التطبيػ ػػؽ القبمػ ػػي والبعػ ػػدي

الختبار التفكير المنطقي ،وحساب قيمة (ت) وداللتيا ،كما يوضحيا جدوؿ (.)1
جدول ()4
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الوتىسطبث الذسببٍت واالًذشافبث الوعٍبسٌت ،ولٍن (ث) وداللتهب؛ لٌتبئج التطبٍك المبلً
والبعذي الختببس التفكٍش الوٌطمً لتالهٍز الوجوىعت التجشٌبٍت (ى= .)44
أبعاد االختبار

الدرجة

العظمى

التطبيق البعدي
ـ2

ع2

التطبيق القبمي
ـ1

ع1

قيمة "ت" حجم التأثير

ميارات جمع المعمومات

4

2.45

2.12

1.42

1.11

*2.45

ميارات حفظ المعمومات

4

3.11

1.32

1.03

1.05

1.11. *3.56

كبير

ميارات تنظيـ المعمومات

ميارات تحميؿ المعمومات

4
4

3.01

1.22

1.33

2.65

1.11. *4.56

كبير

ميارات إنتاج المعمومات

4

2.35

1.05

2.26

1.26

1.41. *6.21

كبير

ميارات تقييـ المعمومات

4

2.55

1.01

2.56

2.12

*6.35

11

33.00

2.36

23.50

1.02

1.51 *22.21

االختبار ككؿ

3.25

1.62

2.65

2.11

, 66

2.64. *6.34

كبير

كبير

2 , 56كبير
كبير

 دالة عند مستوى, 11

يتض ػ مػػف نتػػائج جػػدوؿ ( )1وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوم ( ),02بػػيف

متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي الختبار التفكير المنطقي

وميا ارتػػو لصػػال التطبيػػؽ البعػػدي؛ وىػػذا ي كػػد صػػحة الفػػرض األوؿ ،كمػػا يتض ػ أيضػػا أف حجػػـ
التأثير كبير؛ مما يدؿ عمى أف دراسة تالميذ المجموعة التجريبية لموحدة المطورة بنموذج التصميـ

العكسي ساىـ في تنمية ميارات التفكير المنطقي لدييـ.
 الفرض الثاني

نص الفرض الثاني لمدراسة عمى أنو :يوجػد فػرؽ ذو داللػة إحصػائية بػيف متوسػطي درجػات

تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة ودرجػػات تالميػػذ المجموعػػة الضػػابطة فػػي التطبيػػؽ البعػػدي الختبػػار

ميارات التفكير المنطقي لصال المجموعة التجريبية.

ولمتحق ػ ػػؽ م ػ ػػف ص ػ ػػحة الف ػ ػػرض الث ػ ػػاني قام ػ ػػت الباحثت ػ ػػاف بحس ػ ػػاب المتوس ػ ػػطات الحس ػ ػػابية

واالنح ارف ػػات المعياري ػػة ل ػػدرجات تالمي ػػذ المجم ػػوعتيف التجريبي ػػة والض ػػابطة ف ػػي التطبي ػػؽ البع ػػدي
الختبار التفكير المنطقي ،وحساب قيمة (ت) وداللتيا ،كما يوضحيا جدوؿ (.)2
جذول ()5
الوتىسطبث الذسببٍت واالًذشافبث الوعٍبسٌت ،ولٍن (ث) وداللتهب؛ لٌتبئج التطبٍك البعذي
للوجوىعتٍي التجشٌبٍت والضببطت الختببس التفكٍش الوٌطمً
مهارات االختبار

المجموعة التجريبية
ن44=1
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المجموعة الضابطة
ن46=2

قيمة (ت) حجم التأثير




ـ2

ع2

ـ1

ع1

جمع المعمومات

2.45

2.12

1.31

2.03

*2.21

 3.11كبير

حفظ المعمومات

تنظيـ المعمومات

3.11
3.01

1.32

1.16

2.12

*4.45

 3 .03كبير

تحميؿ المعمومات

3.25

2.65

3.66

1.35

*6331

 2.16كبير

إنتاج المعمومات

2.35

1.05

1.06

1.25

*5331

 3.36كبير

تقييـ المعمومات

2.55

1.01

1.06

2.25

 1 .45 *6 .41كبير

33.00

2.36

12.15

1.35

 2.10. *20333كبير

المجموع

1.22

1.10

1.33

 1 .53 *3 ,03كبير

يتضػ ػ م ػػف الج ػػدوؿ ( )2وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوم ( ).,02ب ػػيف
متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة فػػي التطبيػػؽ البعػػدي الختبػػار التفكيػػر

المنطقي ومياراتو المختمفة لصال المجموعة التجريبية  ،كما يتض أيضػا أف حجػـ تػأثير الوحػدة
المطورة باستخداـ نموذج التصػميـ العكسػي عمػى نمػو ميػارات التفكيػر المنطقػي كبيػر؛ وىػذا ي كػد

صػػحة الفػػرض الثػػاني ،ويػػدؿ عمػػى أف د ارسػػة التالميػػذ لموحػػدة المطػػورة بنمػػوذج التصػػميـ العكسػػي
ساعد في تنمية ميارات التفكير المنطقي.

وترى الباحثتان أن أثفر تفدريس الوحفدة المطفورة باسفتخدام نمفوذج التصفميم العكسفي ففي

تنمية مهارات التفكير المنطقي قد يرجع إلى:

 تحديػػد النتػػائج المرجػػوة والم شػرات قػػد يسػػر لمتالميػػذ تحديػػد مػػا يحتػػاجوف إلػػى تعممػػو بدقػػو،
وما يجب البحث عنو والتركيز عميػو فػي أثنػاء عمميػة الػتعمـ؛ ممػا سػاعد فػي نمػو ميػارات

جمع المعمومات وحفظيا وتنظيميا.

 التأمػػؿ باسػػتمرار فػػي األفكػػار الكبػػرم والتػػي تمثػػؿ حمقػػة وصػػؿ بػػيف مػػا يدرسػػو التمميػػذ مػػف
محتوم وبيف مػا ىػو موجػود فػي عالمػو الحقيقػي قػد تسػاعده فػي اكتسػاب ميػارات التحميػؿ

والتقػػويـ لممعمومػػات ،ومػػف خػػالؿ اسػػتخداـ أدلػػة فيػػـ مثػػؿ االختبػػارات وبطاقػػة المالحظػػة
وفحص األبحاث التي يقوـ بيا التالميذ نمت لدييـ أىمية جانب التقييـ لممعمومات.

 المشػػاركة فػػي األنشػػطة الفرديػػة والجماعيػػة والقيػػاـ بميػػاـ األداء سػػاعد فػػي تنميػػة ميػػارات
إنتاج وتقييـ المعمومات.

 مشاركة التالميذ في وضع الحموؿ المقترحة لمسئمة األساسية مف خالؿ خبراتيـ السابقة؛
وىذا يتطمب منيـ استخداـ ميارات جمع المعمومات وتنظيميا،وتحميميا وتقويميا لموصوؿ

إلى الحؿ المطموب.
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 تخطػيط خبػرات الػػتعمـ واسػػتخداـ إسػػتراتيجيتي  KWLH ،TPSبخطواتيمػػا المتسمسػػمة قػػد
حفزت التالميذ عمى البحث والتقصي وىي ميارات ميمة لمتفكير المنطقي.

وبهذا تتففق نتفائج اختبفار هفذا الففرض مفع مفا توصفمت إليفه دراسفات أخفرى مثػؿ :د ارسػة
(ىالؿ أحمد ،فوزية نػاجي )1022 ،التػي أوضػحت فاعميػة برمجيػة حاسػوبية متعػددة الوسػائط فػي
تنميػػة التفكيػػر المنطقػػي لػػدم طفػػؿ مػػا قبػػؿ المدرسػػة فػػي أمانػػة العاصػػمة صػػنعاء ،ود ارسػػة (حنػػاف

مصطفى )1024 ،التي أوضحت فاعمية إستراتيجية مقترحػة فػي تػدريس العمػوـ معػززة بتكنولوجيػا

اليولوجراـ في تنمية التفكير المنطقي لدم تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي.
ثانيا :النتائج الخاصة ببقاء أثر التعمم
 الفرض الثالث:

ن ػػص الف ػػرض الثال ػػث لمد ارس ػػة عم ػػى أن ػػو" :يوج ػػد ف ػػرؽ ذو دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف متوس ػػطي
درجات تالميذ المجموعة التجريبية في اختبػار التفكيػر المنطقػي البعػدي والم جػؿ لصػال التطبيػؽ

البعػػدي؛ والختبػػار صػػحة ىػػذا الفػػرض تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار (ت) وكانػػت النتػػائج كمػػا ىػػو موض ػ
بجدوؿ (.)3

جدول ()6

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ت وداللتها لدرجات تالميذ المجموعة التجريبية
لمتطبيقين البعدي والمؤجل الختبار التفكير المنطقي

االختبار

التفكير المنطقي

التطبيق المؤجل

التطبيق البعدي
ـ2

ع2

33.00

2.36

ـ1
32.36

ع1
2.62

قيمة "ت"

الداللة

*2.25

ير دالة

يتضػ ػ م ػػف الج ػػدوؿ ( )3ع ػػدـ وج ػػود ف ػػرؽ أو دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوم ( ).,02ب ػػيف
متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموع ػة التجريبيػػة ف ػػي التطبيقػػيف البعػػدي والم جػػؿ الختبػػار التفكي ػػر

المنطقي؛ مما يدؿ عمى وجود بقاء ألثر الػتعمـ لػدم تالميػذ المجموعػة التجريبيػة يرجػع إلػى د ارسػة
الوحدة المطورة في ضوء نموذج التصميـ العكسي ،وبذلؾ يرفض الفرض الثالث لمدراسة.
 الفرض الرابع :
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نص الفرض الرابع لمدراسة عمى أنو "يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسػطي درجػات

تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة ودرجػػات تالميػػذ المجموعػػة الضػػابطة فػػي التطبيػػؽ الم جػػؿ الختبػػار
ميارات التفكير المنطقي لصال المجموعة التجريبية".

والختب ػػار ص ػػحة ى ػػذا الف ػػرض ت ػػـ اس ػػتخداـ اختب ػػار (ت) وكان ػػت النت ػػائج كم ػػا ى ػػو موضػ ػ

بجدوؿ (.)4

جدوؿ ()4

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ت وداللتها لدرجات تالميذ المجموعتين
التجريبية والضابطة لمتطبيق المؤجل الختبار التفكير المنطقي
المجموعة التجريبية
ن44=1

االختبار

ـ2
اختبار التفكير المنطقي الم جؿ

ع2

33.00

المجموعة الضابطة
ن46=2

ـ1

2.36

قيمة (ت) حجم التأثير


ع1
3.06

12.04

*13.21

 6.11كبير

يتض مف الجدوؿ ( )4وجود فرؽ ذو داللة إحصػائية عنػد مسػتوم ( ).,02بػيف متوسػطي
درجات تالميذ المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيؽ الم جؿ الختبار التفكير المنطقػي ،كمػا
أف حجـ التأثير كبير؛ مما يدؿ عمى وجود بقاء ألثر التعمـ لدم تالميذ المجموعة التجريبية يرجع

إلى دراسة الوحدة المطورة في ضوء نموذج التصميـ العكسي ،وبذلؾ يقبؿ الفرض الرابع لمدراسة.
ثالثا :نتائج تطبيق اختبار انتقال أثر التعمم
 الفرض الخامس

ن ػػص الف ػػرض الخ ػػامس لمد ارس ػػة عم ػػى أن ػػو :يوج ػػد ف ػػرؽ ذو دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف متوس ػػطي

درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة فػػي التطبيػػؽ القبمػػي والبعػػدي الختبػػار انتقػػاؿ أثػػر الػػتعمـ
لصال التطبيؽ البعػدي ،،وجػدوؿ ( )5يوضػ نتػائج التطبيػؽ القبمػي والبعػدي الختبػار انتقػاؿ

أثر التعمـ لممجموعة التجريبية.

جدول ()8
الوتىسطبث الذسببٍت واالًذشافبث الوعٍبسٌت ،ولٍن (ث) ،وداللتهب لٌتبئج التطبٍك المبلً
والبعذي الختببس اًتمبل أثش التعلن لتالهٍز الوجوىعت التجشٌبٍت (ى = .)44
التطبيق البعدي

أبعاد المقياس
العمؿ في فريؽ

دور التمميذ في التعمـ

التطبيق القبمي

ـ2

ع2

ـ1

ع1

2.25

2.40

2.32

0.41

3.06

2.13

44

1.25



0.66

قيمة (ت)  حجم التأثير
*23.04
*21.42



 2.25كبير

 3 .51كبير

فيـ السبب والم ثر

3.21

2.32

1.06

0.53

 1 .43 *22,62كبير

ميارات حؿ المشكالت

2.35

2.02

1.31

0.56

*21.32

 3.51كبير

المجموع

13.04

1.41

5.10

1.25

 5.31 *14303كبير

يتضػ ػ م ػػف الج ػػدوؿ ( )5وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوم ( ).,02ب ػػيف
متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة فػػي التطبيػػؽ القبمػػي والبعػػدي الختبػػار انتقػػاؿ أثػػر

التعمـ وأبعاده المختمفة لصال التطبيػؽ البعػدي ،كمػا يتضػ أيضػا أف حجػـ تػأثير الوحػدة المطػورة
ف ػػي ض ػػوء نم ػػوذج التص ػػميـ العكس ػػي عم ػػى انتق ػػاؿ أث ػػر ال ػػتعمـ كبي ػػر ،وى ػػذا ي ك ػػد ص ػػحة الف ػػرض

الخامس ،ويدؿ عمى أف دراسة التالميذ الوحدة المطورة بنموذج التصميـ العكسي ساعد في انتقػاؿ
أثر التعمـ.

 الفرض السادس
نػػص الفػػرض السػػادس لمد ارسػػة عمػػى أنػػو :يوجػػد فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي

درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة وتالميػػذ المجموعػػة الضػػابطة فػػي التطبيػػؽ البعػػدي الختبػػار

انتقاؿ أثر التعمـ لصال المجموعة التجريبية ،وجدوؿ ( )6يوض نتػائج التطبيػؽ البعػدي الختبػار
انتقاؿ أثر التعمـ لممجموعتيف التجريبية والضابطة.
جدول ()9
الوتىسطبث الذسببٍت واالًذشافبث الوعٍبسٌت ،ولٍن (ث) ،وداللتهب لٌتبئج التطبٍك البعذي
الختببس اًتمبل أثش التعلن لتالهٍز الوجوىعتٍي التجشٌبٍت والضببطت
أبعاد المقياس

المجموعة التجريبية
ن44=1

المجموعة الضابطة
ن46=2

قيمة (ت) حجم التأثير


ـ1

ع1

.51

*22.11
*6.15



ـ2

ع2

العمؿ في فريؽ

2.25

2.40

1.24

دور التمميذ في التعمـ

3.06

2.13

1.33

0.45

فيـ السبب والم ثر

3.21

2.32

3.62

0.63

 1 .33 *5 ,03كبير

ميارات حؿ المشكالت

2.35

2.02

1.02

0.55

*5.15

 3 .33كبير

المجموع

13.04

1.41

20.11

2.05

 3.64 *23363كبير

 1.21كبير
 3 .23كبير

يتض ػ ػ مػ ػػف جػ ػػدوؿ ( )6وجػ ػػود فػ ػػروؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية عنػ ػػد مسػ ػػتوم ( ).,02بػ ػػيف
متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة والمجموعػػة الضػػابطة فػػي التطبيػػؽ البعػػدي الختبػػار

انتقػاؿ أثػػر الػػتعمـ وأبعػػاده المختمفػة لصػػال تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػة؛ وىػػذا ي كػػد صػػحة الفػػرض
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السادس ،ويدؿ عمى أف دراسة التالميذ الوحدة المطورة بنموذج التصميـ العكسي سػاىـ فػي انتقػاؿ
أثر التعمـ.

وترى الباحثتان أن أثر تدريس الوحفدة المطفورة باسفتخدام نمفوذج التصفميم العكسفي ففي

بقاء وانتقال أثر التعمم قد يرجع إلى:

 إظيػػار وتوضػػي األفكػػار الكبػػرم واإلفيػػاـ الباقيػػة المتضػػمنة بكػػؿ موضػػوع فػػي بدايػػة
عمميػ ػػة التػ ػػدريس ،سػ ػػاعد التالميػ ػػذ عمػ ػػى بقائيػ ػػا فػ ػػي أذىػ ػػانيـ لفت ػ ػرة طويمػ ػػة وسػ ػػيولة

استرجاعيا.

 طرح األسئمة األساسية ساىمت في جذب انتبػاه التالميػذ نحػو عمميػة الػتعمـ ،وبالتػالي
بقاء وثبات األفياـ الكبرم والباقية في أذىانيـ وبالتالي بقاء أثر تعمميا.

 تنػ ػػوع طػ ػػرؽ التػ ػػدريس مػ ػػا بػ ػػيف المناقشػ ػػة واسػ ػػتراتيجيتي  KWLH ،TPSبخط ػ ػواتيـ
المتسمسمة ساعد في فيـ أعمؽ لممحتوم وبالتالي بقاء أثر تعممو ،وسيولو تطبيقو في

مواقؼ أخرم.

 التقػػويـ البنػػائي والنيػػائي سػػاعد بشػػكؿ كبيػػر فػػي االحتفػػاظ بمػػا تػػـ تعممػػو وبقػػاء أث ػره،
وكذلؾ مشاركة التالميذ في عمميػة التقيػيـ سػاعدت فػي فيػـ أعمػؽ لمموضػوع وسػيولو

نقمو لمواقؼ أخرم.

 عمميات البحث والتقصي التي قاـ بيػا التالميػذ حػوؿ األسػئمة األساسػية ،وتوظيػؼ مػا
فيمػ ػػو التالميػ ػػذ داخػ ػػؿ سػ ػػياقات تعميميػ ػػة متنوعػ ػػة سػ ػػاعدت فػ ػػي تنميػ ػػة ميػ ػػارات حػ ػػؿ

المشكالت.

 إنجاز المياـ داخؿ المجموعة واالستفادة مف خبرات التالميذ بعضيـ الػبعض ،جعػؿ
التمميذ يقدر أىمية العمؿ في الفريؽ ،وتقدير دوره داخؿ الفريؽ.

وبهذا تتفق نتائج اختبار هفذا الففرض مفع مفا توصفمت إليفه دراسفات أخفرى مثفل :د ارسػة
(صفاء محمػد )1021،التػي أوضػحت فاعميػة إسػتراتيجية اإلثػراء الوسػيمي فػي تنميػة انتقػاؿ أثػر الػتعمـ
في مادة الدراسات االجتماعية لتالميذ الصؼ السادس اإلبتدائي ،ود ارسػة (سػحر محمػد )1025،التػي
أوضػػحت فاعميػػة تػػدريس وحػػدة دوريػػة العناصػػر وخواصػػيا بالقصػػص المضػػمنة بالمػػدخؿ القػػائـ عمػػى

السػػياؽ فػػي تنميػػة بقػػاء وانتقػػاؿ أثػػر الػػتعمـ لتالميػػذ الصػػؼ الثػػاني اإلعػػدادي المتػػأخريف د ارسػػيا لػػتعمـ
العمػػوـ فػػي سػػياؽ ،ود ارسػػة (  )Bahtaji,2015التػػي أوضػػحت فاعميػػة التػػدريس بمػػدخؿ الػػتعمـ القػػائـ
عمى السياؽ في انتقاؿ اثر التعمـ في الفيزياء لطالب المرحمة الثانوية .
 الفرض السابع

ن ػػص الف ػػرض الس ػػابع لمد ارس ػػة عم ػػى أن ػػو " :توج ػػد عالق ػػة ارتباطي ػػو ب ػػيف درج ػػات تالمي ػػذ

المجموعػػة التجريبيػػة فػػي اختبػػار التفكيػػر المنطقػػي البعػػدي ودرجػػاتيـ فػػي اختبػػار انتقػػاؿ أثػػر الػػتعمـ"؛
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ولذلؾ تػـ حسػاب معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف لمكشػؼ عػف داللػة العالقػة بػيف متوسػطي درجػات المجموعػة

التجريبيػػة فػػي اختبػػار التفكيػػر المنطقػػي بوحػػدة "التفػػاعالت الكيميائيػػة" البعػػدي ودرجػػاتيـ فػػي اختبػػار
انتقاؿ أثر التعمـ حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط ()0¸35؛ مما يدؿ عمى وجود عالقة ارتباطيو بػيف
متوسطي درجات المجموعة التجريبية في اختبار التفكير المنطقي البعدي ودرجاتيـ في اختبار انتقاؿ

أثر التعمـ.

أي أف الزي ػػادة ف ػػي متوس ػػط درج ػػات التالمي ػػذ ف ػػي التفكي ػػر المنطق ػػي أدم إل ػػي زي ػػادة ف ػػي

درجاتيـ في اختبار انتقاؿ أثر التعمـ ،وترم الباحثتاف أف وجود مثػؿ ىػذه العالقػة االرتباطيػة قػد يرجػع
إلػػى أف نمػػو ميػػارات التفكيػػر المنطقػػي لػػدم التالميػػذ ولػػد لػػدييـ إحساسػػا بالقػػدرة عمػػى تحقيػػؽ النجػػاح

وزيادة التركيز والقدرة عمى تحميػؿ األفكػار وتنظيميػا وادراؾ العالقػات والمقارنػة بينيػا ،وجعميػـ قػادريف

عمى تحقيؽ انتقاؿ كبير ألثر التعمـ.

وتتفق نتائج هذا الفرض مع ما توصمت إليفه نتفائج بعفض الدراسفات مػف أف انتقػاؿ أثػر

التعمـ منبئ لمتفكير ومنو التفكير المنطقي (يزفج يغًع ،2103 ،ر َٛي يغًع.)2107 ،

خامسا :التوصيات والبحوث المقترحة

في ضوء نتائج الدراسة الحالية ،توصي الباحثتان بما يمي:
 ت ػػدريب معمم ػػي العم ػػوـ عم ػػى اس ػػتخداـ م ػػدخؿ التص ػػميـ لمفي ػػـ ف ػػي تنظ ػػيـ وت ػػدريس مق ػػرر
العموـ.

 استخداـ إستراتيجيات متنوعػة لتنميػة بقػاء وانتقػاؿ أثػر الػتعمـ لمتالميػذ فػي المػواد والم ارحػؿ
المختمفة.

 قياس مستويات انتقاؿ أثر التعمـ لدم تالميذ مراحؿ التعميـ العاـ وتأثيرىػا عمػى التحصػيؿ
في العموـ.

 تضػػميف منػػاىج العمػػوـ بالمرحمػػة اإلعداديػػة أنشػػطة وأسػػئمة وتجػػارب تحفػػز التالميػػذ عمػػى
التفكير المنطقي.

 البذىث الومتشدت
يمي:

حقخزط نبيعزخيٌ ػعد يٍ نبغٕد نًظمخقبهٛت طمخكًيال ٔ طمخًز ر لمد ارسػة الحاليػة وذلفك كمفا
 .2وحػػدة مطػػورة فػػي ضػػوء نمػػوذج التصػػميـ العكسػػي لتنميػػة ميػػارات االستقصػػاء العممػػي
لدم طالب المرحمة الثانوية.
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 .1برن ػػامج مقت ػػرح ف ػػي ض ػػوء م ػػدخؿ التص ػػميـ لمفي ػػـ لتنمي ػػة مي ػػارات التخط ػػيط لمت ػػدريس
لمطالب معمـ العموـ.

 .3تطوير مقرر العموـ في ضوء مدخؿ التصميـ لمفيـ لتنميػة الفيػـ العميػؽ والرضػا عػف
التعمـ لدم تالميذ المرحمة اإلبتدائية.
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الوشاجع
أوال :الوشاجع العشبٍت:
 .1بخظيو ػش نع ٍٚػبع نفخميط ( :)2119أرمز طمخاع و تطمخز حٛضٛت فكمز -س ٔس -شمير فمٙ
حعرٚض نزٚيػٛيث ػهٗ حًُٛت نخٕ طم ٔ إلبع ع نزٚيػ ٙنعٖ حاليٛذ نًزعهت إلبخمع ئٙ
 ،ييصظخٛز ،كهٛت نخزبٛت ،صييؼت نشقيسٚق.
 .2أعًع عظ ٍٛنهقيَ ،ٙػه ٙنضًم (  : ) 2113هعجمن الوطمطلذبث التشبىٌمت الوعشفمت فمً
الوٌبهج وطشق التذسٌس  ،المبهشة  ،ػينى نكخب .
 .3أعًع ػٛع نشمز ر٘ ( :)2107أرمز تطمخز حٛضٛخ ٙنًؼزفمت نظميبقت ٔ نًكخظمبت ()K.W.L
ٔخممز ئؾ نؼقممم فمم ٙكخظمميب نًفمميْٛى نؼهًٛممت نممعٖ ؽهبممت نظ م نظمميدص ألطيطمم ٙفممٙ
ألردٌ ،هجلت العلىم التشبىٌت والٌفسمٍت ،نًزكمش نقمٕي ٙنهبغمٕد ،ألردٌ ،)5(0 ،ص
ص .37-05
 .4أعًع يغًع ػظمٛز٘ ( :)2101فيػهٛمت تَخمم نخؼهمٛى " نخؼهمٛى النكخزَٔم "ٙفم ٙنخغظمٛم
نعر طٔ ٙبقية أرز نخؼهى ف ٙييدة نضغز فٛي نعٖ ؽالب نًزعهت نزيَٕٚت بينًًهكت نؼزبٛمت
نظؼٕدٚت  ،دساسبث فً الوٌبهج وطشق التذسٌس ،نؼعد  ،065ص ص .375 -324
 .5أعًع يظطفٗ ػٕع(ٔ :)2102ععة يطٕرة ف ٙػٕة إًَٔذس نخظًٛى نؼكظم ٙنخًُٛمت
نفٓى ف ٙنؼهٕو نعٖ حاليٛذ نًزعهت إلػع دٚت ،در طت حضزٚبٛمت ،ييصظمخٛز ،كهٛمت نخزبٛمت،
صييؼت نًُظٕرة.
 .6أطممييت تطممًيػٛم ػبممع نؼشٚممش  ،طممالط يؼممغ ٙنًغًممع٘ ( :)2107أرممز طممخاع و ٜنممت
نغيطبت نبٛيَٛت  ex Nspire –Tiػهٗ حغظٛم ؽالب نظ نزينذ نزميَٕ٘ ٔبقمية أرمز
نخؼهى  ،هجلت تشبىٌبث الشٌبضٍبث  ،)0(21 ،ص ص .96-56
 .7أطًية نغؼزيٛت ،ػبع أيبٕ طؼٛع٘ ( :)2102نؼالقمت بم ٍٛيظمخٕٖ نخفكٛمز نًُطقمٙ
نممعٖ ؽهبممت نظ م نزمميَ ٙػشممز فمم ٙيغيفظممت نع خهٛممت بظممهطُت ػًمميٌ ٔفًٓٓممى نهًفمميْٛى
نٕر رٛت ،هجلت جبهعت الٌجبح للعلىم اإلًسبًٍت ،)4(26 ،ص ص .996-958
 .8أٚيث عظٍ طمينظ ( :)2108أرمز تطمخز حٛضٛت  REACTنقيئًمت ػهمٗ يمعخم نظمٛي فمٙ
حًُٛت َخقيل أرز نخؼهى ٔ نفٓى نؼًٛق ٔ نكفيةة نذ حٛمت ألكيدًٛٚمت فم ٙيميدة ألعٛمية نطمالب
نًزعهممممت نزيَٕٚممممت ،الوجلممممت الوطممممشٌت للتشبٍممممت العلوٍممممت ،نضًؼٛممممت نًظممممزٚت نهخزبٛممممت
نؼهًٛت ،)6(20،ص ص .64-0
 .9تٚمميد فاممز٘ يغًممٕد ،ػًمميد يخؼممب نشْٛممز٘ ( :)2105أرممز أًَممٕذس نممخؼهى نخٕنٛممع٘ فممٙ
حغظ ٍٛيٓير ث نغض نؼعد٘ ٔ نخفكٛز نًُطق ٔ ٙنخغظٛم فم ٙنزٚيػمٛيث نمعٖ ؽمالب
نًزعهت ألطيطٛت ف ٙألردٌ ،دكخمٕر ِ ،كهٛمت نعر طميث نؼهٛمي ،صييؼمت نؼهمٕو إلطماليٛت
نؼينًٛت ،ألردٌ.
تًٚمميٌ طممع و يغًممع( :)2100نخفكٛممز نًُطقممٔ ٙػالقخممّ بينممع فغ نًؼزفممٔ ٙعممم
.01
نًشكالث ػُع نطهبت نًخفٕقٔ ٍٛغٛز نًخفٕق ٍٛدر طٛي ف ٙنًزعهمت نزيَٕٚمت ،ييصظمخٛز،
كهٛت نخزبٛت نهبُيث ،صييؼت بغع د ،نؼز .
تًٚيٌ ػبع نغكٛى كييم ( :)2117فيػهٛت حظًٛى يقخزط نبٛئت حؼهى ييدة نؼهٕو فٙ
.00
ػٕة َظزٚت نخظًٛى نهفٓى  UBDنٕٚضُش ٔييكخٛش نطالب نًع رص نزيَٕٚمت ،دكخمٕر ِ،
كهٛت نخزبٛت ،صييؼت عهٕ ٌ.
بظممًت يغًممع أعًممعٔ ،طممٍ قيطممى َؼًممت ( :)2105أرممز تطممخز حٛضٛت  KWLHفممٙ
.02
الطممخٛؼيب نقز ئمم ٙنطينبمميث نظ م ألٔل نًخٕطممؾ ،هجلممت التشبٍممت العلوٍممت ،نضًؼٛممت
نًظزٚت نهخزبٛت نؼهًٛت ،)3(08 ،ص ص .041-015
حفٛممعة طممٛع أعًممع غمميَى ( :)2107حطممٕٚز يممُٓش نؼهممٕو نخغقٛممق يخطهبمميث ناطممت
.03
إلطخز حٛضٛت ف ٙيزعهت نخؼهٛى ألطيط ٙف ٙػٕة أبؼيد صٕدة نًُميْش نٛيبيَٛمت ٔفيػهٛخمّ
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فمم ٙكخظمميب نخاليٛممذ نًفمميْٛى نؼهًٛممت ٔقممٛى يضخًممغ نًؼزفممت ،الوجلممت الوطممشٌت للتشبٍممت
العلوٍت ،نضًؼٛت نًظزٚت نهخزبٛت نؼهًٛت ،)8(21 ،ص ص .66-0
صمممٕدث أعًمممع طمممؼيدة  ،ػبمممع يغًمممع تبمممز ْٛى ( :)2100الومممٌهج الوذسسمممً
.04
الوعبصش  ،ػًيٌ  ،د ر نفكز نهُشز ٔ نخٕسٚغ.
عهًمم ٙأعًممع نٕكٛممم  ،عظممٍ بشممٛز يغًممٕد ( :)2115االتجبهممبث الذذٌ ممت فممً
.05
تخطٍظ هٌبهج الوشدلت األولى هشدلت التعلٍن األسبسً  ،نقيْزة ،د ر نفكز نؼزب.ٙ
عًع٘ أبٕ نفخٕط ػطٛفت ،ػيٚعة ػبمع نغًٛمع طمزٔر ( :)2100تعلمٍن العلمىم فمً
.06
ضىء ثمبفت الجىدة األهذاف واالستشاتٍجٍبث ،نقيْزة  ،د ر نُشز نهضييؼيث..
عُمميٌ يظممطفٗ أعًممع سكمم :)2107(ٙتطممخز حٛضٛت يقخزعممت فمم ٙحممعرٚض نؼهممٕو
.07
يؼشسة بخكُٕنٕصٛي نٕٓنٕصز و ٔأرزْي ػهٗ الطخٛؼيب نًفئْ ًٙٛحًُٛت نخفكٛز نًُطقٙ
ٔ نخُممٕر نضٕٛنممٕص ٙنممعٖ ؽممالب نظمم ألٔل إلػممع د٘ ،الوجلممت الوطممشٌت للتشبٍممت
العلوٍت ،نضًؼٛت نًظزٚت نهخزبٛت نؼهًٛت ،)02(21 ،ص ص .94-33
عٛمممية ػهممم ٙيغًمممع ريؼممميٌ ( :)2106فيػهٛمممت طمممخاع و طمممخز حٛضٛيث نخفكٛمممز
.08
نًخشؼب ف ٙحًُٛت نخغظٛم ٔ نغض نؼهًَ ٔ ٙخقيل أرز نخؼهى ف ٙييدة نؼهٕو نعٖ حاليٛمذ
نًزعهمت إلبخع ئٛمت ،هجلمت نخزبٛمت نؼهًٛممت  ،نضًؼٛمت نًظمزٚت نهخزبٛمت نؼهًٛممت،)0(09 ،
ص ص .004-63
ذٔقيث ػبٛمع ث ،طمٓٛهت أبمٕ نظمًٛع( :)2115المذهب والمتعلن والتفكٍمش ،ػًميٌ ،
.09
د ر د٘ بَٕٕ نهُشز ٔ نخٕسٚغ.
ر شع يغًع ر شع ( : )2102حطمٕٚز يمُٓش نؼهمٕو بًزعهمت نخؼهمٛى ألطيطم ٙفمٙ
.21
ػٕة نخٕصٓيث نؼينًٛت ٔ ْخًيييث نطمالب نؼهًٛمت ،هجلمت كلٍمت التشبٍمت ،صييؼمت بُٓمي،
.65 -34 ،)0(02
ر َٛي يغًع تبز ْٛى يغًع ( :)2107فيػهٛت تطمخز حٛضٛت طمكييبز SCAMPER
.20
ف ٙحًُٛت يٓير ث نخفكٛز نخأيهٔ ٙبقية أرز نخؼهى نعٖ حاليٛذ نظ ألٔل إلػمع د٘ فمٙ
يممممميدة نؼهمممممٕو ،الوجلمممممت الوطمممممشٌت للتشبٍمممممت العلوٍمممممت ،نضًؼٛمممممت نًظمممممزٚت نهخزبٛمممممت
نؼهًٛت ،)02(21،ص ص .036-95
ربيب ؽّ ػه :)2105( ٙفيػهٛت بزَييش نخًُٛمت بؼمغ ػًهٛميث نخفكٛمز نًُطقمٙ
.22
نطفم نزٔػت ،هجلت كلٍت التشبٍت ،صييؼت ألسْز ،)3(062 ،ص ص .201-090
رغع ة يينك يُظمٕر( :)2107نؼالقمت بم ٍٛنخفكٛمز نًُطقم ٙنزٚيػم ٔ ٙنقمعرة
.23
ػهٗ عمم نًظمأنت نزٚيػمٛت ( در طمت يٛع َٛمت نمعٖ ؽهبمت نظم نزمييٍ ألطيطم ٙبًعُٚمت
نالذقٛت) ،كهٛت نخزبٛت ،صييؼت حشز.ٍٚ
ريؼيٌ يظؼع بعٔ٘( :)2118تضوٍي التفكٍش الشٌبضً فمً بمشاهخ الشٌبضمٍبث
.24
الوذسسٍت ،ػًيٌ  ،د ر نفكز نهُشز ٔ نخٕسٚغ.
رَمميٌ ػهمم ٙيغًممع ألشممقز ( :)2105تطممىٌش هممٌهج العلممىم فممً ضممىء المضممبٌب
.25
البٍئٍت الوعبصشة و فبعلٍته فً تٌوٍت ههبساث الوىاطٌت لطالة الوشدلت األسبسٍت العلٍب
بفلسطٍي  ،ييصظخٛز ،كهٛت نخزبٛت ،نضييؼت إلطاليٛت بغشة.
طممييٛت عظمم ٍٛصممٕدة ( :)2106فيػهٛممت طممخاع و نممزعالث نًؼزفٛممت ػبممز نٕٚممب
.26
 Web Questفم ٙحًُٛمت بؼمغ يٓمير ث نخفكٛمز نًُطقم ٔ ٙنع فؼٛمت نالَضميس ألكميدًٙٚ
نعٖ ؽينبيث قظى نزٚيػٛيث بضييؼمت حبمٕ  ،هجلمت العلمىم التشبىٌمت والٌفسمٍت،)4(07 ،
ص ص .228-087
طخٛفٍ كَٕ :)2118( ٙالعبداث السمبع للٌمبا األك مش فبعلٍمت  :درٔص فؼينمت فمٙ
.27
ػًهٛت نخغٛز نشاظ ،ٙنزٚيع  ،يكخبت صزٚز .
طممغز يغًممع ػبممع نكممزٚى ( :)2108فيػهٛممت حممعرٚض ٔعممعة " دٔرٚممت نؼُيطممز
.28
ٔخٕ طٓي" بينقظض نًؼًُت بينًعخم نقيئى ػهٗ نظٛي ف ٙفٓى نًفيْٛى ٔبقية ٔ َخقيل
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أرز حؼهًٓي ٔحًُٛت د فؼٛت حاليٛذ نظ نزيَ ٙإلػع د٘ نًخأخز ٍٚدر طٛي نخؼهى نؼهٕو فٙ
طٛي  ،الوجلت الوطشٌت للتشبٍت العلوٍت ،نضًؼٛت نًظزٚت نهخزبٛمت نؼهًٛمت ،)5(20،ص
ص .076-019
طمممؼيد يظممميػع طمممهًٛيٌ ( :)2106أرمممز بزَمممييش حمممعرٚب ٙنهخاطمممٛؾ ٔفمممق ًَمممٕذس
.29
نخظًٛى نؼكظ ٙف ٙحًُٛت يٓيرة نخاطٛؾ نهفٓى ٔ الحضيِ َغِٕ نعٖ يؼهًيث نزٚيػٛيث،
هجلت العلىم التشبىٌت والٌفسٍت ،صييؼت نقظٛى ،)2(9 ،ص ص .497-459
طؼع ػبٛع نًٓش َ :)2116( ٙنخفكٛز نًُطقٔ ٙػالقخمّ بيالحضيْميث ٔ نخغظمٛم
.31
نعر ط ٙف ٙييدة نزٚيػٛيث نعٖ ؽالب نًزعهمت نًخٕطمطت ٔ نزيَٕٚمت فم ٙيعُٚمت عيئمم،
ييصظخٛز ،صييؼت نًهك طؼٕد.
طؼٛع ػبع نؼشٚش ( :)2119تعلٍن التفكٍش وههبساته :تذسٌببث وتطبٍمبث عولٍت،
.30
ػًيٌ ،ألردٌ ،د ر نزقيفت نهُشز ٔ نخٕسٚغ.
طهٛى يغًع أبٕ غين :)2101 ( ٙأرز حٕظ ٛتطمخز حٛضٛت ( فكمز -س ٔس -شمير )
.32
ػهٗ حًُٛت يٓير ث نخفكٛز نًُطق ٙنعٖ ؽهبمت نظم نزمييٍ ألطيطم ،ٙييصظمخٛز ،كهٛمت
نخزبٛت ،نضييؼت إلطاليٛت بغشة.
طهًٛيٌ نًُهت ( :)2116أرمز طمخاع و ؽزٚقمت ترميرة نخفكٛمز ػهمٗ حًُٛمت يٓمير ث
.33
نخفكٛز نًُطقم ٔ ٙنخغظمٛم نؼهًم ٙفم ٙنؼهمٕو نطمالب نظم ألٔل يخٕطؾ،ييصظمخٛز،
كهٛت نخزبٛت ،صييؼت نًهك طؼٕد ،نزٚيع.
طًٛزة ػعَيٌ ( :)2107أرز إًَٔذس بكظمخٌٕ فم ٙحغظمٛم يميدة نفٛشٚمية نهظم
.34
نز بغ نؼهًٔ ٙذكيئٓى نًُطق ،ٙهجلت األستبر ،كهٛت نشر ػت ،صييؼمت الَبٓمير ،نؼمز ،
 ،)02(442ص ص .442-400
طممُية شمميكز أبممٕ غممٕ ع( :)2100بُممية يقٛمميص نهخفكٛممز نًُطقمم ٔ ٙنخغقممق يممٍ
.35
خظيئظممّ نظممٛكٕيخزٚت فمم ٙػممٕة ًَمميذس الطممخضيبت نهفقممزة نممعٖ نطهبممت ،دكخممٕر ِ ،كهٛممت
نؼهٕو نخزبٕٚت ٔ نُفظٛت ،صييؼت ألردٌ ،ػًيٌ.
طُية يظطفٗ نزٚيع :)2106(ٙأرز ؽزٚقت بهٕطخيرٕٚج ف ٙكخظميب نًٓمير ث
.36
نًابزٚممت ٔحًُٛممت نؼًهٛمميث نؼقهٛممت نممعٖ ؽهبممت نًزعهممت ألطيطممٛت ذٔ٘ نخفكٛممز نًُطقممٙ
نًاخه  ،دساسبث العلىم التشبىٌت ،نضييؼت ألردَٛت ،)2(43 ،ص ص .887-870
طٛع ػ ٛعظٍ(  :)2117حطٕٚز يُيْش نؼهٕو فم ٙنًزعهمت نزيَٛمت يمٍ نخؼهمٛى
.37
ألطيط ٙف ٙػٕة نًؼيٛٚز نؼينًٛت نخعرٚض نؼهٕو ،دكخٕر ِ ،كهٛت نخزبٛمت ،صييؼمت ػمٍٛ
شًض.
طفية ألػظز ( :)2110يشزٔع حًُٛت أطمينٛب نخفكٛمز نمعٖ نطهبمت فم ٙيز عمم
.38
نخؼهٛى نضييؼ ، ٙحَٕض  ،نًُظًت نؼزبٛت نهخزبٛت ٔ نزقيفت ٔ نؼهٕو .
طممفية يغًممع ػهمم ٙأعًممع( :)2102در طممت نخفيػممم طممخاع و إلرممز ة نٕطممٛهٙ
.39
ٔ نظؼت نؼقهٛت ٔأرزِ ػهٗ َخقيل أرز نخؼهى ٔحًُٛت نخفكٛمز نظميبز ٔ نمذكية نٕصمع َ ٙنمعٖ
حاليٛذ نظ نظيدص البخع ئ ،ٙهجلت الجوعٍمت التشبىٌمت للذساسمبث االجتوبعٍمت  ،نؼمعد
 ،46ص ص .246 -095
.10طالط يز د (  : )2100ألطينٛب إلعظيئٛت ف ٙنؼٕو نُفظٛت ٔ نخزبٕٚت ٔ الصخًيػٛت،
نقيْزة ،يكخبت ألَضهٕ نًظزٚت .
ػبع نزعًٍ يغًع يظمٛهغ :)2103(ٙفيػهٛمت نخمعرٚب ػهمٗ نظمز ع نًؼزفمٙ
.40
ف ٙنخفكٛمز نًُطقمٔ ٙفؼينٛمت نمذ ث ألكميد ًٙٚنمعٖ ؽينبميث نًزعهمت نزيَٕٚمت ،دكخمٕر ِ،
كهٛت نخزبٛت ،صييؼت ألسْز.
ػبع نظالو يظطفٗ ػبع نظالو ( :)2110االتجبهبث الذذٌ ت فً تذسٌس العلىم
.42
 ،نقيْزة  ،د ر نفكز نؼزب.ٙ
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ػبع نكزٚى خشٍ بُعر ( :)2119نغكمى ناهقمٔ ٙػالقخمّ بمينخفكٛز نًُطقم ٙنمعٖ
.43
نًز ْق ٍٛبأػًير (  ،)08-06-04دكخٕر ِ ،كهٛت نخزبٛت ،صييؼت بغع د ،نؼز .
ػبع ػه ٙنُغًٛش :)2107(ٙأرز طخاع و ناز ئؾ نعالنٛت ف ٙحًُٛت يفمزد ث
.44
نهغت الَضهٛشٚت ٔبقيةْي نعٖ حاليٛذ نظيص البخع ئ ٙبًعُٚت بزٚعة يُطقت نقظمٛى  ،هجلمت
العلىم التشبىٌت والٌفسٍت  ،نًزكش نقٕي ٙنهبغٕد  ،غشة ،)5(2،ص ص .88-74
ػممشة يغًممع صمميد ( : )2102أرممز نخفيػممم بمم ٍٛأطممهٕب نخظممًٛى نؼكظمم ٙنًممُٓش
.45
القخظيد نًُشنَٕٔ ٙع نذكية ف ٙحًُٛت نفٓى ٔيٓمير ث نخفكٛمز نًظمخقبه ٙنمعٖ حهًٛمذ ث
نظ نزينمذ إلػمع د٘ ،هجلمت كلٍمت التشبٍمت ،صييؼمت ألسْمز ،)0(048 ،ص ص -05
.72
غيس٘ طالط ْهٛم نًطزف :)2104( ٙأرمز طمخاع و تطمخز حٛضٛت فكمز – س ٔس-
.46
شير ( (TPSف ٙحًُٛت نخغظٛم ٔفؼينٛت نذ ث ألكيدًٛٚت ف ٙنؼهٕو نعٖ ؽالب نظ
نزيَ ٙنًخٕطؾ،هجلت التشبٍمت العلوٍمت ،نضًؼٛمت نًظمزٚت نهخزبٛمت نؼهًٛمت ،)0(07 ،ص
ص .68-0
غظيٌ نًُظٕر( :)2102الطخعالل نًُطقٔ ٙػالقخّ بغم نًشمكالث ( در طمت
.47
يٛع َٛت ػهٗ ػُٛت يٍ ؽهبت قظً ٙػهى نمُفض ٔ إلرشميد نُفظم ٙفم ٙكهٛمت نخزبٛمت بضييؼمت
ديشق ،هجلت جبهعت دهشك ،)0(28 ،ص ص .043-017
فؤ د أبٕ عطب ،أييل طيد عظ : )2118( ٍٛالتمىٌن الٌفسً  ،نقيْزة  ،يكخبت
.48
ألَضهٕ نًظزٚت .
كًٛهٛي كًيل عظ :)2102(ٍٛأرز طخاع و تطخز حٛضٛت  K.W.Lف ٙحًُٛت نًفيْٛى
.49
ٔ نخفكٛز نًُطق ٙف ٙنزٚيػٛيث نعٖ ؽينبميث نظم نخيطمغ ألطيطم ،ٙييصظمخٛز ،كهٛمت
نخزبٛت ،نضييؼت إلطاليٛت بغشة.
نطفمم ٙغمميس٘ يكمم ،ٙيٛظممٌٕ كممزٚى( :)2106نخفكٛممز نًُطقممٔ ٙػالقخممّ بغممم
.51
نًشممكالث نممعٖ نخعرٚظممٛيث فمم ٙنضييؼممت ،هجلممت كلٍممت التشبٍممت للبٌممبث ،صييؼممت بغممع د،
نؼز  ،)4(27 ،ص ص ..0434-0409
ييصعة ر غب يغًع ( :)2102طخاع و ًَٕذس ٔٚخزٔ نبُيئ ٙف ٙحًُٛت نًفيْٛى
.50
ٔ نخفكٛممز نًُطقمم ٙنممعٖ ؽممالب نًزعهممت نزيَٕٚممت ،هجلممت الجوعٍممت التشبىٌممت للذساسممبث
االجتوبعٍت ،كهٛت نخزبٛت ،صييؼت ػ ٍٛشًض ،)0(40 ،ص ص .61-03
يضع٘ رصب تطًيػٛم ( :)2101نخفكٛز الطخعالن ٙنًُطق ٙنعٖ يؼهً ٙنؼهمٕو
.52
أرُية أد ئٓى نخعرٚظٔ ٙػالقخّ بخًُٛت ناٛيل نعٖ حاليٛذ نًزعهت إلبخع ئ ٙة ،دساسبث فً
الوٌبهج وطشق التمذسٌس ،كهٛمت نخزبٛمت ،صييؼمت ػم ٍٛشمًض ،ع( ،)055ص ص -082
.229
يضممع٘ ػشٚممش تبممز ْٛى ( :)2114هىسممىعت التممذسٌس  ،نضممشة  ،2ألردٌ  ،د ر
.53
نًظٛزة .
يغًع عظٍ ػبع نضٕ د ( :)2103تطوٍن الومشس الذساسً الفعمبل ،حمأن ٛرٚمك
.54
الَعرٔو ،طهظهت أطيطٛيث نخؼهٛى نضييؼ ،ٙصييؼت نًهك طؼٕد.
يغًع رشع٘ أبٕ شييت ،ربيب طالط نع ٍٚتطمًيػٛم ( :)2108فيػهٛمت طمخاع و
.55
ناممز ئؾ نذُْٛممت فمم ٙحممعرٚض نؼهممٕو ػهممٗ نخغظممٛم ٔبقممية أرممز نممخؼهى ٔحغظمم ٍٛنممذ كزة
نؼييهت نعٖ نخاليٛذ يؼطزب ٙالَخبيِ ذٔ٘ نُشميؽ نش ئمع بينًزعهمت إلبخمع ئ ٙة ،الوجلمت
الوطشٌت للتشبٍت العلوٍت ،نضًؼٛت نًظزٚت نهخزبٛت نؼهًٛت ،)3(20،ص ص .65-0
يغًع نظٛع ػه :)2101( ٙالوٌهج الوذسسً الوعبصش بٍي الٌظشٌت والتطبٍمك ،
.56
يؤطظت عٕرص نعٔنٛت  ،إلطكُعرٚت .
يغًٕد أعًع ػهَ ،ٙضية عظ ٍٛػه ،ٙصهٛهت يغًمٕد أبمٕ نقيطمى ( :)2106فيػهٛمت
.57
بزَييش يقخمزط قميئى ػهمٗ طمخز حٛضٛيث يمي ٔر ة نًؼزفمت فم ٙحًُٛمت نخغظمٛم ٔبقمية أرمز
52

نخؼهى نعٖ حهًٛذ ث نًزعهت نًخٕططت بينًًهكت نؼزبٛت نظؼٕدٚت  ،هجلت العلىم التشبىٌمت
 ،يظز ،)2(24 ،ص ص .633-585
يغًممٕد نزبٛؼمم :)2100( ٙاسممتشاتٍجٍبث الممتعلن التعممبوًً ،ألردٌ :ػًمميٌ ،د ر
.58
نكخيب نغعٚذ.
يغًممٕد يغًممع غمميَى ( :)2119همذهممت فممً تممذسٌس التفكٍممش ،ػًمميٌ :د ر نزقيفممت
.59
نهُشز ٔ نخٕسٚغ.
يزفممج يغًمممع كًمميل أدو ( :)2103فيػهٛمممت ٔعممعة يقخزعمممت فمم ٙيبممميد نًُطمممق
.61
نزٚيػ ٙف ٙحًُٛت نخغظٛم ٔ نخفكٛز نًُطقم ٙنزٚيػم ٔ ٙالعخفميظ بمينخؼهى نمعٖ ؽمالب
نًزعهممت إلػع دٚممت ياخهفمم ٙنًظممخٕٚيث نخغظممٛهٛت ،دساسممبث عشبٍممت فممً التشبٍممت وعلممن
الٌفس ،)4(36 ،ص ص .98-70
يزٔة يغًع يغًع نبيس( :)2103حطمٕٚز يمُٓش نؼهمٕو نهظم نزينمذ إلػمع د٘
.60
ف ٙػمٕة يٓمير ث نقمزٌ نٕ عمع ٔ نؼشمز ،ٍٚهجلمت التشبٍمت العلوٍمت ،نضًؼٛمت نًظمزٚت
نهخزبٛت نؼهًٛت ،)6(06 ،ص ص .232 -090
يُممٗ نؼفٛفمم ،ٙػبممع أيبممٕ طممؼٛع٘ ( :)2104نؼالقممت بمم ٍٛيظممخٕٖ يٓممير ث
.62
الطخقظية ٔقعر ث نخفكٛز نًُطق ٙنعٖ ؽهبت نظ نؼيشمز ألطيطم ٙبًغيفظمت يظمقؾ
طممهطُت ػًمميٌ ،هجلممت جبهعممت الٌجممبح ل بذممبث ( نؼهممٕو إلَظمميَٛت) ،)00(28،ص ص
.2556-2520
َضٕٖ ػه ٙيغًع ،ػهٗ يغًع نقظب :)2100(ٙقٛيص يظخٕٖ نخفكٛمز نًُطقمٙ
.63
ٔفق َظزٚت بٛيصٔ ّٛػالقخّ بينخغظمٛم نعر طم ٔ ٙنخاظمض نمعٖ ػُٛمت يمٍ ؽهبمت نظمُت
نزينزممت يممٍ نخؼهممٛى نزمميَٕ٘ بًُطق مت ؽممز بهض ،ييصظممخٛز ،كهٛممت ٜد ب ،صييؼممت ؽممز بهض،
نٛبٛي.
َشٕة يغًمع يظمطف ٙػًمز (  :)2103طمخاع و نًمعخم نخفئػم ٙفم ٙحمعرٚض
.64
نخمميرٚل نخًُٛممت بؼممغ يٓممير ث نخفكٛممز نًُطقمم ٔ ٙنًٛممم تنممٗ نًمميدة نممعٖ حاليٛممذ نًزعهممت
إلػع دٚممت ،هجلممت الجوعٍممت التشبىٌممت للذساسممبث االجتوبعٍممت ،كهٛممت نخزبٛممت ،صييؼممت ػممٍٛ
شًض ،)0(48 ،ص ص .023-77
ْممالل أعًممع ػممم نقبمميؽ ،ٙفٕسٚممت َمميص ٙنظممبز٘ ( :)2105فيػهٛممت بزيضٛممت
.65
عيطٕبٛت يخؼعدة نٕطيئؾ ف ٙحًُٛت نخفكٛز نًُطق ٙنعٖ ؽفمم يمي قبمم نًعرطمت فم ٙأييَمت
نؼيطًت طُؼية ،الوجلت العشبٍت للتشبٍت العلوٍت والتمٌٍمت ،نم ،)0(3 ،ًٍٛص ص -72
.98
ٔنٛع ػبع نكمزٚى طمٕ فطت ،ػبمع نًضٛمع ػبمع نؼشٚمش نضزٚمٕ٘ ( :)2106فؼينٛمت
.66
نخؼهمممٛى نًخًممميسس نقممميئى ػهمممٗ َظممميو تد رة نمممخؼهى " بالكبمممٕرد" فممم ٙنخغظمممٛم نًبيشمممز
ٔ نًؤصممم نهفٛشٚممية ٔبقممية أرممز نممخؼهى نممعٖ ؽممالب نكهٛمميث نظممغٛت بضييؼممت نًهممك طممؼٕد،
هجلت الذساسبث التشبىٌت والٌفسمٍت  ،صييؼمت نظمهطيٌ قميبٕص ،طمهطُت ػًميٌ ،)3(01 ،
ص ص .497-476
ٚظممز رصممية ػبممع ( :)2107فيػهٛممت طممخاع و تطممخز حٛضٛت  KWLفمم ٙحًُٛممت
.67
يٓمممير ث الطمممخٛؼيب نقز ئممم ٙنمممعٖ حهًٛمممذ ث نًزعهمممت إلبخمممع ئ ٙة ،هجلمممت الجمممبهع فمممً
الذساسبث الٌفسٍت والعلىم التشبىٌت ،)2(5 ،ص ص 013-85
ٚظممز٘ ؽممّ يغًممع دَٛممٕر( :)2105حغهٛممم يغخممٕٖ كخمميب نؼهممٕو نهظممق نزمميَٙ
.68
إلػمممع د٘ فممم ٙػمممٕة يخطهبممميث يشمممزٔع  ،TIMSSهجلمممت التشبٍمممت العلوٍمممت ،نضًؼٛمممت
نًظزٚت نهخزبٛت نؼهًٛت ،)2(08 ،ص ص .256 -207
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