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مطتدلص الدزاضة :

هدفت الدراسة الحالية إلى تطوير وحدة التفاعالت الكيميائية في ضوء

نموذج التصميـ العكسي لتنمية التفكير المنطقي وبقاء وانتقاؿ أثر التعمـ لتالميذ الصؼ
الثالث اإلعدادي  ،ولتحقيؽ أهداؼ الدراسة اتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي وقد تكونت
مجموعة الدراسة مف المجموعة التجريبية( )99تمميذ بالصؼ الثالث اإلعدادي بمدرسة دقهمة
اإلعدادية بنيف بمحافظة دمياط  ،والتي درست الوحدة المطورة في ضوء نموذج التصميـ
العكسي،والمجموعة الضابطة( )94تمميذ بالصؼ الثالث اإلعدادي بمدرسة السرو اإلعدادية
بنيف بمحافظة دمياط  ،والتي درست نفس الوحدة كما هي بكتاب الوزارة 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 مهارات التفكير المنطقي  ،واختبار انتقاؿ أثر التعمـ :
مف إعداد الباحثتاف )  ،وأظهرت نتائج التحميؿ اإلحصائي باستخداـ اختبار ت
 Independent T- Testوحساب حجـ التأثير ومربع ايتا  ،أف تطوير الوحدة باستخداـ
النموذج كاف له أث ار في تنمية مهارات التفكير المنطقي  ،وبقاء وانتقاؿ أثر التعمـ  ،وقد تمت
مناقشة النتائج وتقديـ بعض التوصيات المرتبطة بنتائج الدراسة ومجاالتها  ،كما اقترحت
الباحثتاف إجراء المزيد مف الدراسات والبحوث .
الهلنات املفتاسية  :تطوير المناهج  ،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 aquasi- 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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مكدمة
يشػػهد العصػػر الحػػالي تطػػو ار سػػريعا ومتالحقػػا فػػي شػػتى مجػػاالت الحيػػاة ،ا مػػر الػػذي
يدعو إلى عمميػة تطػوير لجميػع عناصػر منظومػة التعمػيـ وتدريسػها وتجويػدهات حتػى تسػتجيب
لمقتضى تمؾ المتغيرات.
ولػػذا شػػهدت منػػاهج العمػػوـ وتدريسػػها وبرامجهػػا المختمفػػة فػػي اآلونػػة ا خيػػرة حركػػة
نشػػطة لتطويرهػػات لكػػي تسػػاعد المتعممػػيف عمػػى مالحقػػة هػػذة التغي ػرات وتنميػػة التفكيػػر لػػديهـت
ليكونوا فاعميف إيجابييف قادريف عمى الوصوؿ إلى المعرفة بػأنفسهـ.
وتنمية مهارات التفكير لدى المتعمميف أحد أهـ أهداؼ مناهج العموـ والتربية العمميػةت
والتفكير المنطقي  Logical Thinkingهو أحد أشػكاؿ التفكيػر الػذي يمثػؿ ضػرورة تفرضػها
متطمبػػات العصػػر الحػػديث الػػذي يتسػػـ بتطػػور المعرفػػة والمعمومػػات ،ويحتػػاج إلػػى عقميػػة تتميػػز
بالتحميؿ المنطقي واتخاذ الق اررات وبذؿ الجهد في الوصوؿ إلى بػدائؿ لحػؿ المشػكالت المختمفػة
التي تواجهنا يوميا.
ويعػػد التفكيػػر المنطقػػي أحػػد أن ػواع التفكيػػر الػػذي يػػتـ فيػػه الحصػػوؿ عمػػى نتيجػػة مػػف
مقدمات تتضمف النتيجة بما فيهػا مػف عالقػات ،وهػو ضػرورة الزمػة لمتفكيػر العممػي مػف زاويػة
أف التفكير العممي تفكير افتراضي اسػتنتاجي ،حيػث نصػوغ الفرضػيات ونختبػر صػحتها تجريبيػا
لمتوصؿ إلى استنتاجات تخضع لقواعد منطقية (.)Tuna,et.al.,2013,32
ويتضػػػمف التفكيػػػر المنطقػػػي عمميػػػات ذهنيػػػة راقيػػػة ،يكػػػوف فيهػػػا الفػػػرد حيويػػػاً فػػػاعالً،

ويتطمػػب مخزون ػاً معرفي ػاً منظم ػاً مػػدمجاً فػػي بنػػاء الفػػرد المعرفػػي ،كمػػا يتطمػػب انتباه ػاً مسػػتم ارً
لتحقيؽ الهدؼ ،ويبدأ التفكير المنطقي بخبرات حسية ثـ يتطور إلى خبرات متدنية التجريد ،ثػـ

إلػػػػى خبػػػػرات أكثػػػػر تجريػػػػداً ،ويسػػػػمى هػػػػذا الػػػػنمط مػػػػف التفكيػػػػر بتفكيػػػػر الصػػػػندوؽ الزجػػػػاجي
).(Zaman,et.al.,2017,11
ويحػػدث التفكيػػر المنطقػػي عنػػدما يواجػػه الفػػرد مشػػكمة مػػا وال يجػػد لهػػا ح ػالً جػػاه ازً أو

أسموباً تجريبيػاًت نػه يمارسػه لمحاولػة معرفػة ا سػباب والعمػؿ التػي تكمػف وراء ا شػياء ،وهػو
يقوـ عمى أدلة وبراهيف نظرية ،ويوصؼ بأنه تفكير قصدي موجه ويتضػمف بػذؿ مجهػود فكػري

كبير.
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ويعػػد التفكيػػر المنطقػػي النػػوع ا كثػػر تعقيػػداً مػػف بػػيف أنػواع التفكيػػر ا خػػرىت إذ يجمػػع

بيف التفكير الذي هو عبارة عف نشاط ذهني يستخدمه الفرد كمما َج َّد لديػه سػااؿ يتطمػب إجابػة
أو مشػػكمة تحتػػاج إلػػى حػػؿ أو قػرار يجػػب أف يتخػػذ ،والمنطػػؽت ومػػف ثػػـ فػػالتفكير المنطقػػي هػػو
الذي يمارس عند محاولة تبيف ا سباب والعمؿ التي تكمف وراء ا شياء ومحاولػة معرفػة نتػائج
ما قد نقوـ به مف أعماؿ ،وقد يكوف أكثر مف ذلؾ ،إذ يعني الحصوؿ عمػى أدلػة تايػد أو تثبػت
صحة وجهة نظر معينة أو تنفيها ].[Tschie,2012,Tuna,et.al.,2013
وياكػػػد كػػػؿ مػػػف] [Abdehhag,Alfilfii,2012,Ismail,Jusoh,2016عمػػػى أف
استخداـ مفهوـ التفكير المنطقي يرتبط بتطور التفكير اإلجرائي المجرد أو الشكمي حتػى يصػب
الفرد قاد ارً عمى تطبيؽ القواعد المنطقية التي تقودة إلى اإلبداع في مجاالت مختمفػةت ويتضػمف
البحػػث عػػف ا سػػباب الكامنػػة وراء ا شػػياء وا حػػداث ،ودراسػػة نتػػائج ا عمػػاؿ قبػػؿ أدائهػػا ،ثػػـ

تحميؿ المقدمات وتفسيرها.
ويعػػد التفكيػػر المنطقػػي أحػػد أشػػكاؿ التفكيػػر العممػػي السػػميـ ولػػه منهػػاج واحػػد فػػي أي
مػػادة ،ال فػػرؽ فػػي ذلػػؾ بػػيف العمػػوـ الطبيعيػػة والعمػػوـ اإلنسػػانية فهػػو محكػػوـ بقواعػػد وق ػوانيف
ومعايير خاصة ،كما أف التفكير المنطقي يتأثر بالثقافة التي يعيش ضمنها الفرد.
ويعرفه (عبد الكريـ خشف )9004 ،بأنه قدرة الفرد عمػى الوصػوؿ إلػى أفضػؿ الحمػوؿ
لممشػػػكالت التػػػي تواجهػػػه وهػػػي تسػػػتند إلػػػى أدلػػػة أو مقػػػدمات معينػػػة وتعتمػػػد قػػػوانيف ومبػػػاد
موضوعية ،وتأتي أهمية التفكير المنطقي مف خالؿ تحقيقه لمكثير مػف ا هػداؼ التربويػة حيػث
يشػػػير كػػػؿ مػػػف ]أسممم ال ضرميمممعبد هللا أممممس ي أبمممم سممم دس هللا2102هللا بعفمممح بم مممسهللا2102
 [Atkinson,2011,Tschie, 2012إلػػى أف تنميػػة مهػػارات التفكيػػر المنطقػػي تسػػاعد فػػي
تنمية المفاهيـ العممية واالحتفاظ بالتعمـ وتنمية الػوعي بكيفيػة البحػث فػي الماضػي واالسػتدالؿ
عمى المسػتقبؿ ،وزيػادة القػدرة عمػى دراسػة ا فكػار وتقييمهػا لموصػوؿ إلػى قػ اررات سػميمة لحػؿ
المشكالت المختمفة.
ويشير ( )Bakir,Esra,2015,151إلى أف التفكيػر المنطقػي ماشػر لمسػتوى النمػو
العقمػػي والمعرفػػي عنػػد التالميػػذ ،وكػػذلؾ لعمميػػات العمػػـ المختمفػػة التػػي يسػػتخدمها التالميػػذ فػػي
أثناء حمهـ لممشكالت المختمفة.
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و همية تنمية التفكيػر المنطقػي فقػد سػعت بعػض الدراسػات لتنميتػه باسػتخداـ مػداخؿ
واستراتيجيات ونماذج مختمفة منهػا :نمػوذج ويتػروؾ البنػائي (ماجػدة رابػب )9029 ،والمػدخؿ
التفاوضي (نشوة محمد ،)9023 ،ونموذج التعمـ التوليدي (إياد فخري ،عماد متعػب)9029 ،
والرحالت المعرفية عبر الويب (سامية حسيف.)9024 ،
وترى الباحثتاف أنه لتنمية التفكير بصفة عامة والتفكيػر المنطقػي بصػفة خاصػة يجػب
االهتماـ بتخطيط وتصميـ منهج العموـ وفقا لنماذج حديثة تتي أماـ التالميػذ فهػـ مػا تتضػمنه
مف أفكار كبرى وأفهاـ باقيةت ليصب متعمما فاعال ومنتجا لممعرفة ال متمقيا لها.
ولذلؾ يجب أف نطور فػي الفمسػفة التربويػة التػي تسػتند إليهػا طريقػة تنظػيـ المحتػوى
مػػف مخرجػػات الػػتعمـ وا نشػػطة التعميميػػة وأسػػاليب التقػػويـت لكػػي تحػػث المػػتعمـ عمػػى البحػػث
واالستقصاء باإلضافة إلى مالئمة اإلستراتيجيات التدريسية التي يتبعهػا المعمػـت كػي تػادي فػي
النهاية إلى فهـ حقيقي وامكانية نقؿ الفهـ إلى سياقات حقيقية وأصيمة.
ويشير (عبد السالـ مصطفى )349 ،9002 ،إلى أهمية تنظيـ محتوى مػنهج العمػوـ
حيػػث أف اختيػػار مػػادة ومحتػػوى منػػاهج العمػػوـ اختيػػا ار جيػػدا وطبقػػا لممعػػايير العمميػػة والتربويػػة
التي يوصي بها المختصوف ال تكفي لتحقيػؽ أهػداؼ منػاهج العمػوـ ،بػؿ يجػب تنظػيـ المحتػوى
تنظيما معينا عند تقديمػه لمتالميػذ ،وبشػكؿ يحقػؽ ا هػداؼت ذلػؾ أنػه قػد يكػوف المحتػوى جيػدا
فػػي حػػد ذاتػػه ولكػػف س ػوء تنظيمػػه أو عػػدـ اختيػػار المػػدخؿ التنظيمػػي المناسػػب عنػػد تقديمػػه
لمتالميذ قد يفوت عميهـ الفرصة لتحقيؽ ا هداؼ المنشودة.
ويػػرى (محمػػد السػػيد )929 ،9020 ،أف نػػوع التنظػػيـ المتبػػع فػػي المػػنهج يػػاثر تػػأثي ار
كبي ار في تحديد مسار التعمـ ،إذ قد يفقد المنهج فاعميته لػيس ف محتػواة بيػر سػميـ ،بػؿ ف
تنظيمػه يجعػؿ الػػتعمـ صػعبا ،أو ف خبػرات الػػتعمـ منظمػة بطريقػة تقمػػؿ مػف كفايتػه وانتاجيتػػه،
فإذا كاف المحتوى بير مػنظـ وكانػت خبػرات الػتعمـ بيػر متناسػقة فػإف ذلػؾ يقمػؿ مػف فاعميتهػا
في تحقيؽ ا هداؼ المنشودة.
ومف هنا يجػب أف يراعػي تنظػيـ محتػوى العمػوـ الجانػب السػيكولوجي بػيف موضػوعاته
بحيػػث يكػػوف كػػؿ موضػػوع وحػػدة متناسػػقة متكاممػػة مبنيػػة فػػي ضػػوء فكػػرة كبػػرى وأفهػػاـ باقيػػة
تعػػرض ا سػػاس العممػػي والمحػػوري لهػػذا الموضػػوع ،وتفسػػر العالقػػات وا حػػداث الواجػػب عمػػى
المتعمـ استيعابها وفهمها بدقة ووضوح ،باإلضافة إلى إتاحة هػذا المحتػوى مجموعػة ا نشػطة
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والوسائؿ التعميمية وطرؽ تقويـ متنوعة تراعي الفػروؽ الفرديػة بػيف المتعممػيف وتظهػر فهمهػـ
لما درسوة.
ونظ ار همية منهج العمػوـ بمراحػؿ التعمػيـ المختمفػة بوجػه عػاـ ،وبالمرحمػة اإلعداديػة
بوجه خاص ،وما تمثمه مف حمقة وصؿ بيف مرحمتي التعمػيـ اإلبتػدائي والثػانوي ،والػدور المهػـ
لمعموـ في توجه التالميذ نحػو االلتحػاؽ با قسػاـ العمميػة سػواء بالمرحمػة الثانويػة أـ الجامعيػة
وبالتػػالي تحديػػد مسػػار تعممهػػـ فػػي المسػػتقبؿت فإنػػه يجػػب االهتمػػاـ بتطػػوير مػػنهج العمػػوـ وفػػؽ
مدخؿ يهتـ بوضػع أسػس لتحقيػؽ الفهػـ العميػؽ والبػاقي لػدى التالميػذ ،ويعػد نمػوذج التصػميـ
العكسي أحد النماذج التي تهتـ بذلؾ.
ويعد نموذج التصميـ العكسي  Backward Design Modelأحػد نمػاذج التصػميـ
التػػي تعػػالج مشػػكمة نظػػرة المعممػػيف الخاطئػػة لممحتػػوى عمػػى أنػػه كػػـ مػػف الحقػػائؽ التػػي يجػػب
تذكرها دوف ترتيب لألهمية ،وتقػوـ فكػرة التصػميـ العكسػي عمػى فكػرة تخطػيط وتصػميـ المػنهج
بصػػورة عكسػػيةت حيػػث يبػػدأ بتحديػػد النتػػائج المطمػػوب تحقيقهػػا ،وعمػػى ضػػوئها تحػػدد ا دلػػة
والماشرات التي تدؿ عمى فهػـ موضػوع الػتعمـ ،ومػف ثػـ تصػمـ ا نشػطة وطػرؽ واسػتراتيجيات
التدريس المناسبة ،بما يعمؿ عمى مساعدة التالميذ عمى التركيز باستمرار عمى ا فكػار الكبػرى
لتكػػويف شػػبكة معرفيػػة مترابطػػة تسػػاعدهـ فػػي تفعيػػؿ المعرفػػة فػػي السػػياقات الواقعيػػة المالئمػػة.
]محمد حسف[Wiggins,McTighe,2005,16،22 ،9023،
ويهػػدؼ النمػػوذج التصػػميـ العكسػػي إلػػى مسػػاعدة التالميػػذ عمػػى فهػػـ ا فكػػار الكبػػرى
والباقية والمهارات ا ساسية لممحتوى لنقمه إلػى مواقػؼ جديػدة وأصػيمة ،ويتكػوف هػذا النمػوذج
مػػػػػػف ثػػػػػػالث مراحػػػػػػؿ متتابعػػػػػػة ومتكاممػػػػػػةت وهػػػػػػي

[Wiggins,McTighe,1998,45

]: Wiggins,McTighe,2010,8
 .2تحديد النتائج المرجو تحقيقها Identify Desired Results
 .9تحديد ا دلة المقبولة Determine Acceptable Evidences
 .3تخطيط خبرات التعمـ واجػراءات التػدريس Plan Learning Experiences
and Instruction
وهنػػاؾ القميػػؿ مػػف الدراسػػات العربيػػة التػػي اسػػتخدمت نمػػوذج التصػػميـ العكسػػي  -فػػي
حدود عمـ الباحثتيف -ومنها :دراسة (إيماف عبد الحكيـ )9009،التي أوضحت فاعميػة نمػوذج
التصميـ العكسي في تطوير وحدتي "الحركػة وقػوانيف نيػوتف لمحركػة" فػي تنميػة الفهػـ العميػؽ
- 44 -

تطوير وحدة "التفاعالت الكيميائية" في ضوء نموذج التصميم العكسي .............................................

واتخػػاذ القػرار لطػػالب الصػػؼ ا وؿ الثػػانوي ،ودراسػػة (أحمػػد مصػػطفى )9029 ،التػػي أوضػػحت
فاعميػة نمػػوذج التصػػميـ العكسػي فػػي تطػػوير وحػدة "المػػادة" فػػي تنميػة الفهػػـ العميػػؽ وعػػادات
العقػػؿ لتالميػػذ الصػػؼ ا وؿ اإلعػػدادي ،ودراسػػة (عػػزة محمػػد )9029 ،التػػي أوضػػحت فاعميػػة
التفاعؿ بػيف نمػوذج التصػميـ العكسػي لمػنهج االقتصػاد المنزلػي ونػوع الػذكاء فػي تنميػة الفهػـ
ومهػػػارات التفكيػػػر المسػػػتقبمي لتمميػػػذات الصػػػؼ الثالػػػث اإلعػػػدادي ،ودراسػػػة (سػػػعاد مسػػػاعد،
 )9024التي أوضحت فاعمية برنامج تدريبي لمتخطيط في ضوء نمػوذج التصػميـ العكسػي فػي
تنمية مهارة التخطيط لمفهـ واالتجاة نحوة لدى معممات الرياضيات.
ومػػف ا هػػداؼ التػػي تسػػعى التربيػػة لتحقيقهػػا تشػػجيع التالميػػذ عمػػى االحتفػػاظ بػػالتعمـ
وانتقاؿ أثر التعمـ ،فاالحتفاظ بالتعمـ أو بقاء أثر التعمـ يتطمب مف التالميذ التذكر واالسػتدعاء،
والػػذي تظهػػر أهميتػػه فػػي كونػػه عمميػػة أساسػػية لممارسػػة عمميػػات التفكيػػرت نػػه مػػف الصػػعب
تنمية القدرات العقمية ا خرى ما لـ يكف المتعمـ قاد ار عمى استرجاع ما لديه مػف ذخيػرة معرفيػة
لمساعدته في التعامؿ مع مقتضيات الموقؼ (حمدي أبػو الفتػوح ،عايػدة عبػد الحميػد،9022،
 ،)293فػػي حػػيف أف انتقػػاؿ أثػػر الػػتعمـ يتطمػػب الفهػػـ والقػػدرة عمػػى اسػػتخداـ مػػا تػػـ تعممػػه فػػي
مواقؼ مختمفة ،وبقاء أثر التعمـ يركز عمى ما سػبؽ تعممػه ،أمػا انتقػاؿ أثػر الػتعمـ فيركػز عمػى
المستقبؿ وهو هدؼ مهـ لمتعمـ ].[Carpenter,2012,279,Mayer,2002,226
وترجػػع أهميػػػة انتقػػػاؿ أثػػر الػػػتعمـ إلػػػى أنػػه يمكػػػف التالميػػػذ مػػف نقػػػؿ أو توظيػػػؼ مػػػا
يتعممونػػه فػػي مقػػرر مػػا خػػارج إطػػار المدرسػػة إلػػى واقػػع الحيػػاة اليوميػػة بمجاالتهػػا المختمفػػة
والسياقات العالمية لمقرف الحادي والعشريف ،ويحدث عندما يكتسب التالميذ المعرفة مػف خػالؿ
مػػػػػػداخؿ مرتبطػػػػػػة بالسػػػػػػياؽ الػػػػػػواقعي الػػػػػػذي يعيشػػػػػػه التالميػػػػػػذ]صػػػػػػفاء ا عسػػػػػػر،9002،
].Botma,et.al.,2013,32
مشكمة الدراسة وأسئمتها
يعد كتاب العموـ أحد الركائز المهمة بالعمميػة التعميميػةت ومػف ثػـ يجػب تنظػيـ محتػواة
العممػػي فػػي ضػػوء مخرجػػات الػػتعمـ بهػػدؼ تنميػػة الفهػػـ والتفكيػػر المنطقػػي فيمػػا يدرسػػه التمميػػذ
وكيفية االحتفاظ به وتطبيقه في مواقؼ الحياة المختمفة داخؿ المدرسة وخارجها.
ولقد نبعت مشكمة الدراسة مف خالؿ مجموعة مف النقاط وهي:
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 مػا أكدتػػه بعػض الدراسػػات ]راشػد محمػػد راشػد ،9029 ،مػػروة محمػد ،9023 ،يسػػري
طه ،9029 ،تفيدة سيد [9029 ،مف أهمية تطوير مػنهج العمػوـ لممرحمػة اإلعداديػة
واسػػتخداـ نمػػاذج حديثػػة لتصػػميمه وتنظػػيـ محت ػواةت لكػػي يحقػػؽ ا هػػداؼ المنشػػودة
ولكي يتماشي مع التطور الهائؿ في المعرفة والمعمومات.
 ما أوصت به وأكدته العديد مف الدراسػات عمػى أهميػة تنميػة التفكيػر المنطقػي وانتقػاؿ
أثر التعمـ لدى التالميذ وخاصة تالميػذ المرحمػة اإلعداديػة ومنهػا ] :أمػؿ عبػد الفتػاح،
 ،9022منى العفيفي ،عبد اهلل أمبو سعيدي ،9029 ،حناف مصطفى ،9029،أيػات
حسػػػػػػػػػف ،9029 ،سػػػػػػػػػحر محمػػػػػػػػػد،9029 ،
]Kayali,yilmaz,2017
 قياـ الباحثتيف بدراسة استطالعية ،حيث تـ تطبيؽ اختبػار لمهػارات التفكيػر المنطقػي،
Sadi,cakiroglu,2015,

وتكػػوف مػػف ( )90س ػااال عبػػارة عػػف أسػػئمة اختيػػار مػػف متعػػدد ،واختبػػار النتقػػاؿ أثػػر
الػػتعمـ وتكػػػوف مػػف ( )24سػػػااال ،وتػػـ تطبيقهمػػػا عمػػى ( )99تمميػػػذا بالصػػؼ الثالػػػث
اإلعدادي بمحافظة دمياط ،وكشػفت نتػائج الدراسػة االسػتطالعية عػف وجػود تػدني فػي
مهارات التفكير المنطقي وانتقاؿ أثر التعمـ لدى التالميذ.
ومف ثـ تتحدد مشػكمة الدراسػة فػي وجػود تػدني فػي مسػتوى التفكيػر المنطقػي وانتقػاؿ
أثر التعمـ لدى تالميذ الصؼ الثالث اإلعداديت ولمتصدي لهذة المشكمة تسعى الدراسػة الحاليػة
لإلجابة عف السااؿ الرئيس التالي:

"نيف ميهً تطويس وسدة التفاعالت الهينيائية يف ضوء منوذز التصـنيه العهطـي لتينيـة
التفهري امليطكي وبكاء واىتكال أثس التعله لتالمير الصف الجالح اإلعدادي "؟.
ويتفرع عف هذا السااؿ الرئيس ا سئمة التالية:
 .2ما صورة وحدة "التفاعالت الكيميائية" في ضوء نموذج التصميـ العكسي؟
 .9ما أثر تطوير وحدة "التفاعالت الكيميائية" في ضوء نمػوذج التصػميـ العكسػي فػي
تنمية التفكير المنطقي لدى تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي؟
 .3ما أثر تطوير وحدة "التفاعالت الكيميائية" في ضوء نمػوذج التصػميـ العكسػي فػي
بقاء أثر التعمـ لدى تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي؟
 .9ما أثر تطوير وحدة "التفاعالت الكيميائية" في ضوء نمػوذج التصػميـ العكسػي فػي
انتقاؿ أثر التعمـ لدى تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي؟
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 .9إلى أي مدى توجد عالقػة ارتباطيػه بػيف التفكيػر المنطقػي وانتقػاؿ أثػر الػتعمـ لػدى
تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي؟

أٍداف الدزاضة
هدفت هذة الدراسة إلى:
 تطوير وحدة "التفاعالت الكيميائية" في ضوء نموذج التصميـ العكسي.
 تعػػػرؼ مػػػدى أثػػػر تطػػػوير وحػػػدة "التفػػػاعالت الكيميائيػػػة" فػػػي ضػػػوء نمػػػوذج التصػػػميـ
العكسي في تنمية التفكير المنطقي لدى تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي.
 تعػػػرؼ مػػػدى أثػػػر تطػػػوير وحػػػدة "التفػػػاعالت الكيميائيػػػة" فػػػي ضػػػوء نمػػػوذج التصػػػميـ
العكسي في بقاء أثر التعمـ لدى تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي.
 تعػػػرؼ مػػػدى أثػػػر تطػػػوير وحػػػدة "التفػػػاعالت الكيميائيػػػة" فػػػي ضػػػوء نمػػػوذج التصػػػميـ
العكسي في تنمية انتقاؿ أثر التعمـ لدى تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي.
 تحديػػد حجػػـ االرتبػػاط واتجاهػػه بػػيف التفكيػػر المنطقػػي وانتقػػاؿ أثػػر الػػتعمـ لػػدى تالميػػذ
الصؼ الثالث اإلعدادي بعد تدريس الوحدة المطورة.

أٍنية الدزاضة
مف المتوقع لمدراسة الحالية في ضوء نتائجها أف يستفيد منها كؿ مف:

أ  -تالمير الصف الجالح اإلعدادي; مً خالل:
 تنمية مهارات التفكير المنطقي وبقاء وانتقاؿ أثر التعمـ.
 تنمية الحوار والمناقشة الفعالة بيف التالميذ مف خالؿ تدريس الوحدة المطورة.

ب – املعلنوٌ ،مً خالل:
 تقػػديـ دليػػؿ لممعمػػـ يتضػػمف تػػدريس وحػػدة (التفػػاعالت الكيميائيػػة) المطػػورة باسػػتخداـ
نموذج التصميـ العكسي.
 تقديـ اختبار لمتفكير المنطقي واختبار ال نتقاؿ أثر التعمـ عند التالميذ.
 توجيػػػه اهتمػػػاـ المعممػػػيف لألفكػػػار الكبػػػرى وا فهػػػاـ الباقيػػػة عػػػف موضػػػوعات وحػػػدة
"التفاعالت الكيميائية".
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ز – خمططو املياٍر ومطوزوٍا ،مً خالل:
 استخداـ النموذج في تخطيط وتنظيـ وحػدات دراسػية فػي منػاهج العمػوـ ،وأدلػة المعمػـ
في بعض المواد والمراحؿ الدراسية.

سدود الدزاضة
اقتصرت الدراسة الحالية عمى الحدود التالية:
 مجموعة مف تالميػذ الصػؼ الثالػث اإلعػدادي بمدرسػة (دقهمػة اإلعداديػة بنػيف) بػإدارة
(السرو التعميمية) بمحافظة (دمياط).
 وحدة (التفاعالت الكيميائية) المقررة لمصؼ الثالػث اإلعػدادي بالفصػؿ الدراسػي الثػاني
لمعاـ الدراسي (9029ـ 9024 -ـ).
 مهػػارات التفكيػػر المنطقػػي (جمػػع المعمومػػات – حفػػظ المعمومػػات -تنظػػيـ المعمومػػات-
تحميؿ المعمومات -إنتاج المعمومات -تقييـ المعمومات).
 مسػتويات انتقػػاؿ أثػر الػػتعمـ (العمػؿ فػػي فريػػؽ -دور التمميػذ فػػي الػتعمـ -فهػػـ السػػبب
والماثر -حؿ المشكالت).
فروض الدراسة
 -2يوجػػد فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة فػػي
التطبيؽ القبمي والبعدي الختبار مهارات التفكير المنطقي لصال التطبيؽ البعدي.
 -9يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسػطي درجػات تالميػذ المجموعػة التجريبيػة ودرجػات
تالميذ المجموعة الضابطة في التطبيػؽ البعػدي الختبػار مهػارات التفكيػر المنطقػي لصػال
المجموعة التجريبية.
 -3يوجػػد فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة فػػي
اختبار التفكير المنطقي البعدي والماجؿ لصال التطبيؽ البعدي.
 – 9يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعػة التجريبيػة ودرجػات
تالميذ المجموعة الضابطة في التطبيؽ الماجػؿ الختبػار مهػارات التفكيػر المنطقػي لصػال
المجموعة التجريبية.
 -9يوجػػد فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة فػػي
التطبيؽ القبمي والبعدي الختبار انتقاؿ أثر التعمـ لصال التطبيؽ البعدي.
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 - 4يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعػة التجريبيػة ودرجػات
تالميػػػذ المجموعػػػة الضػػػابطة فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدي الختبػػػار انتقػػػاؿ أثػػػر الػػػتعمـ لصػػػال
المجموعة التجريبية.
 -9توجد عالقة ارتباطيه بيف درجات تالميذ المجموعة التجريبية فػي اختبػار التفكيػر المنطقػي
البعدي ودرجاتهـ في اختبار انتقاؿ أثر التعمـ.
مصطمحات الدراسة
 تطوير المنهج Development Curriculum
يعرفه (محمد عطيو )399 ،9023،بأنه مجموعة اإلجػراءات التػي تػتـ بقصػد إحػداث
تغيير كمي أو كيفي فػي أحػد مكونػات المػنهج أو كمهػا وذلػؾ بهػدؼ زيػادة فاعميػة المػنهج
في تحقيؽ ا هداؼ المرجوة بحيث يساير التغيرات والمستحدثات المجتمعية والعالمية.
وتعرفه الباحثتاف إجرائيا بأنه إعػادة تخطػيط لموضػوعات وحػدة "التفػاعالت الكيميائيػة"
في ضػوء خطػوات ومراحػؿ نمػوذج التصػميـ العكسػي وتدريسػها بهػدؼ تنميػة التفكيػر المنطقػي
وبقاء وانتقاؿ أثر التعمـ لتالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي.

 منوذز التصنيه العهطي Backward Design Model
يعرفه ( )Gurung,et.al.,2009,14بأنه طريقة يحدد بها في البدايػة أهػداؼ الػتعمـ
ذات المعنػى  Significantوالباقيػة  ،Lastingثػـ بعػدها يػتـ تصػميـ أدلػة تقيػيـ تظهػر فهػـ
التالميذ العميؽ ،ثـ بناء أنشطة تعمـ توليدية يسترشد بها التالميذ بهدؼ تنمية إفهػامهـ وبنػاء
تعممهـ بأنفسهـ.
وتعرفه الباحثتاف إجرائيػا بأنػه إطػار لتخطػيط موضػوعات وحػدة "التفػاعالت الكيميائيػة"
تبعا لثالث مراحؿ متتابعة" :تحديد النتائج المرجو تحقيقها  -تحديػد ا دلػة المقبولػة  -تخطػيط
خبرات التعمـ واجراءات التدريس" بهدؼ تنميػة التفكيػر المنطقػي وبقػاء وانتقػاؿ أثػر الػتعمـ لػدى
تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي.

 التفهري امليطكي Logical Thinking
يعرفػه (محمػػود محمػػد )94 ،9004 ،بأنػػه ذلػػؾ التفكيػػر الػػذي نمارسػػه عنػػدما نحػػاوؿ أف
نتبيف ا سباب والعمػؿ التػي تكمػف وراء ا شػياء ،وعنػدما نحػاوؿ معرفػة نتػائج مػا نقػوـ بػه مػف
أعماؿ أي أنه يعني الحصوؿ عمى أدلة تايد أو تنفي وجهة نظر.
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وتعرفػػه الباحثتػػاف عمػػى أنػػه نشػػاط عقمػػي يمارسػػه تمميػػذ الصػػؼ الثالػػث اإلعػػدادي مػػف
خػػالؿ عػػدد مػػف المهػػارات (جمػػع المعمومػػات  ،حفػػظ المعمومػػات  ،تنظػػيـ المعمومػػات  ،تحميػػؿ
المعمومػػػات إنتػػػاج المعمومػػػات  ،وتقيػػػيـ المعمومػػػات) فػػػي أثنػػػاء دراسػػػته لوحػػػدة "التفػػػاعالت
الكيميائية" المطورة في ضوء نموذج التصميـ العكسي.

 بكاء أثس التعله Learning Retention Effect
يعرفه (أحمد حسيف ،عمي الجمؿ )20 ،9003 ،بأنػه نػاتج مػا يتبقػى فػي الػذاكرة مػف
التعميـ ويقاس بالدرجػة التػي يحصػؿ عميهػا المػتعمـ فػي المػادة عنػد تطبيػؽ االختبػار عميػه مػرة
أخرى والذي قد يتـ تطبيقه بعد االنتهاء مف المنهج مباشرة ،عمػى أف تكػوف الفتػرة بػيف تطبيػؽ
االختباريف مناسبة.
وتعرفه الباحثتاف بأنه مقدار احتفػاظ تالميػذ الصػؼ الثالػث اإلعػدادي بمهػارات التفكيػر
المنطقػػي بوحػػدة "التفػػاعالت الكيميائيػػة" بعػػد أسػػبوعيف مػػف دراسػػتهـ لموحػػدة ،ويقػػاس بالدرجػػة
التي يحصؿ عميها في االختبار الماجؿ لمتفكير المنطقي.

 اىتكال أثس التعله Learning Transferring
يعرفػػه ( )Saavedra,Opfer,2012,11بأنػػه اسػػتخداـ المعرفػػػة السػػابقة فػػي تعمػػػـ
جديػػد ،وهػػو اسػػتخداـ المعػػارؼ والمهػػارات فػػي فػػرع مػػف فػػروع المعرفػػة لتنتقػػؿ لفػػرع خػػر ،وهػػو
استخداـ التالميذ لما تعمموة في حياتهـ اليومية.
وتعرفػػه الباحثتػػاف بأنػػه قػػدرة تمميػػذ الصػػؼ الثالػػث اإلعػػدادي عمػػى اسػػتخداـ المعرفػػة
المتعممػػة فػػي مسػػتويات (العمػػؿ فػػي فريػػؽ -دور التمميػػذ فػػي الػػتعمـ -فهػػـ السػػبب والمػػاثر-
مهارات حؿ المشكالت) ،ويقاس بالدرجة التي يحصؿ عمها التمميذ في اختبار انتقاؿ أثػر الػتعمـ
المعد لذلؾ في الدراسة الحالية.
خطوات الدراسة واجراءاتها
لإلجابة عف أسئمة الدراسة اتبعت الباحثتاف الخطوات التالية:
أوال :دراسػػػة نظريػػػة لمدراسػػػات وا دبيػػػات التػػػي تناولػػػت كػػػال مػػػف نمػػػوذج "التصػػػميـ العكسػػػي"،
و"التفكير المنطقي" ،و"بقاء وانتقاؿ أثر التعمـ".
ثانيا :تحديد مػدى أثػر التطػوير بنمػوذج "التصػميـ العكسػي" فػي تنميػة التفكيػر المنطقػي وبقػاء
وانتقاؿ أثر التعمـ مف خالؿ:
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 .2اختيار وحدة (التفاعالت الكيميائية) المقرر تدريسها خالؿ الفصؿ الدراسػي الثػاني
لمعاـ (9024-9029ـ) لتالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي بالعموـ.
 .3إعداد كتاب التمميذ بوحدة (التفاعالت الكيميائيػة) المطػورة وفقػا لنمػوذج "التصػميـ
العكسي".
 .9إعػػػداد دليػػػؿ المعمػػػـ فػػػي وحػػػدة (التفػػػاعالت الكيميائيػػػة) المطػػػورة وفقػػػا لنمػػػوذج
"التصميـ العكسي"
 .9إعداد أداتي الدراسة وهما:
أ -اختبار التفكير المنطقي.
ب -اختبار انتقاؿ أثر التعمـت والتأكد مف صدقهما وثباتهما.
 .4منهج الدراسة والتصميـ التجريبي :تـ استخداـ المنهجيف البحثييف التالييف:
 المػػػنهج الوصػػػفي :عنػػػد تطػػػوير وحػػػدة التفػػػاعالت الكيميائيػػػة فػػػي ضػػػوء
نموذج التصميـ العكسي وأداتي الدراسة.
 المنهج شبه التجريبي ذو المجموعتيف :عند التأكد مف أثر تطػوير وحػدة
التفػػػاعالت الكيميائيػػػة بنمػػػوذج "التصػػػميـ العكسػػػي" فػػػي تنميػػػة التفكيػػػر
المنطقي وبقاء وانتقاؿ أثر التعمـ.
وبذلؾ اشتمؿ التصميـ التجريبي عمى المتغيرات التالية:
 المتغيػػػر المسػػػتقؿ :وحػػػدة التفػػػاعالت الكيميائيػػػة المطػػػورة وفقػػػا لنمػػػوذج
"التصميـ العكسي".
 المتغيػرات التابعػة :وهػي مهػارات "التفكيػػر المنطقػي" ،و"بقػاء وانتقػاؿ أثػػر
التعمـ".

 . 7التذسيب امليداىي ويػنل:
أ – اختيػػار مجموعػػة مػػف تالميػػذ الصػػؼ الثالػػث اإلعػػدادي وتقسػػيمها إلػػى
مجموعتيف :إحداهما تجريبية ،وا خرى ضابطة.
ب – التطبيػػػػػػؽ القبمػػػػػػي داتػػػػػػي الدراسػػػػػػة لممجمػػػػػػوعتيف (التجريبيػػػػػػة –
الضابطة).

- 204 -

تطوير وحدة "التفاعالت الكيميائية" في ضوء نموذج التصميم العكسي .............................................

ج – تػػػدريس وحػػػدة "التفػػػاعالت الكيميائيػػػة" المطػػػورة بنمػػػوذج "التصػػػميـ
العكسي" لممجموعة التجريبية ،وتدريس الوحدة نفسها كما هي بكتػاب
الوزارة لممجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة.
د – التطبيؽ البعدي دوات الدراسة لممجموعتيف التجريبية والضابطة.
 .9معالجة النتائج في ضوء التطبيؽ القبمي والبعدي داتي الدراسة.
 .4استخالص النتائج ومناقشتها وتفسيرها.
 .20تقديـ التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج الدراسة.
اإلطار النظري والدراسات السابقة
أوال :تطوير المنهج
 مفهوـ تطوير المنهج
يشػير (مجػدي عزيػز )32 ،9009،إلػػى أف مفهػوـ التطػوير قػػد اختمػؼ واتسػع مجالػػه
ليشػػمؿ جميػػع جوانػػب المػػنهج مػػف أهػػداؼ تحػػدد معػػالـ العمميػػة التربويػػة وتسػػاعد عمػػى تحديػػد
خططهػا ومػػف مػػادة تمثػؿ جانبػػا محػػددا مػػف جوانػب المعرفػػة التػػي يتضػمنها التػراث الثقػػافي إلػػى
طريقػػة ووسػػيمة يػػػراد بهػػا مسػػاعدة المػػػتعمـ إلػػى أقصػػػى درجػػة ممكنػػة عمػػػى اسػػتيعاب الخبػػػرة
وتمثيمها والسيطرة عميها واالستفادة منها إلى تقويـ يراد تحديد مدى مػا بمغتػه العمميػة التربويػة
مف نجاح في تحقيؽ وتحديد المشكالت واقتراح أساليب مناسبة لمتغمب عميها.
ويعرفه (عمي ربيع،عبد اهلل فيػاض )90 ،9009 ،بأنػه العمميػة التػي يػتـ مػف خاللهػا
إدخاؿ التجديدات أو إجراء التعػديالت المناسػبة فػي بعػض أو كػؿ عناصػر المػنهج بقصػد ترقيػة
المنهج وتحسينه.
ويقصػػد بػػالتطوير فػػي هػػذة الدراسػػة بأنػػه إعػػادة تخطػػيط لموضػػوعات وحػػدة "التفػػاعالت
الكيميائية" في ضوء خطوات ومراحؿ نموذج التصػميـ العكسػي وتدريسػها بهػدؼ تنميػة التفكيػر
المنطقي وبقاء وانتقاؿ أثر التعمـ لتالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي.
 أهمية ومبررات تطوير منهج العموـ
يشير (منصػور عبػد المػنعـ ،صػالح عبػد الػرازؽ )9009،9 ،إلػى أف مسػألة التطػوير
تعتبر ضرورة حتمية مف ضرورات التقدـ والرقػي لمواكبػة الركػب الحضػاري ،وهػي قضػية مهمػة
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لبناء واعداد إنسػاف المسػتقبؿ ورجػؿ الغػد ،ومتػى طورنػا هػذا اإلنسػاف فإنػه يصػب بػدورة قػاد ار
عمى اإلمساؾ بدفة التطوير في كافة المجاالت.
وأشػػار كػػؿ مػػف ]حممػػي الوكيػػؿ ،حسػػف بشػػير ،99 ،9009 ،جػػودت سػػعادة ،عبػػد اهلل
إب ػراهيـ ،949 ،9022 ،راشػػد محمػػد [94 ،9029 ،إلػػى أنػػـ هنػػاؾ مبػػررات عديػػدة تسػػتوجب
تطوير المنػاهج ومنهػا منػاهج العمػوـ ،لضػعؼ الفمسػفة التربويػة لممنػاهج الحاليػة ،والتػي يجػب
أف تراعي ما يمي :

أوالً :التكدو العلني والتكين
شهدت البشرية ومازالت ثورة عممية وتقنيػة متقدمػة ،بػدأ تشػكمها فػي العقػود الخمسػة
ا خيػػرة مػػف القػػرف العشػػريف ،وتمثمػػت فػػي الثػػورة الذريػػة ،وثػػورة بػػزو الفضػػاء ،وثػػورة التقنيػػة
الحيوية ،ثـ ثورة المعمومات واالتصاالت التي نعيشها اآلف.
اضػحا عمػى
والتقدـ العممي والتقني في أي مجتمػع فػي الوقػت الحػالي يعتمػد
ً
اعتمػادا و ً
تعميمػػا ذا جػػودة عاليػػه لمعمػػوـ ،ممػػا يعنػػي أف تطػػوير وتحػػديث تػػدريس هػػذة
نظػػاـ تعميمػػي يقػػدـ
ً
المواد ومناهجها وطرؽ تدريسها ومحتواهػا العممػي وأسػاليب تقويمهػا بوجػه خػاص ،هػو نقطػة

قدما في هذا الطريؽ.
البدء لمواكبة التقدـ العممي والتقني والمضي ً
ثانيا :تضاعؼ حجـ المعرفة العممية
ً

كبير في حجـ المعرفة ،وفي ضوء هذا الوضع فػإف منػاهج
تقدما ًا
يشهد العصر الحالي ً
العمػػوـ تحتػػاج إلػػى المراجعػػة الشػػاممة والمسػػتمرة ،بحيػػث يػػتـ تنقيحهػػا وتجديػػدها ،ال مػػف حيػػث

المادة العممية فقط ،بؿ مف حيػث طػرؽ عرضػها وتنظيمهػا وضػماف اشػتمالها عمػى ا ساسػيات
التػػػي تكسػػػب المػػػتعمـ المهػػػارات الالزمػػػة لمحصػػػوؿ عمػػػى المعرفػػػة ،وتقػػػودة إلػػػى الػػػتعمـ الػػػذاتي
المسػػتمر ،كمػػا تعمػػؿ عمػػى ربطػػه ببيئتػػه وواقعػػه المحمػػي ،وتوعيتػػه بطبيعػػة العالقػػة بػػيف العمػػـ
والتقنيػػة مػػف جهػػة وبػػيف المجتمػػع الػػذي ينتمػػي إليػػه مػػف جهػػة أخػػرى ،وبالتػػالي إدراؾ اآلثػػار
المترتبػػة عمػػى هػػذة العالقػػة ،بمػػا يمكنػػه مػػف التعامػػؿ السػػميـ واتخػػاذ القػرار المالئػػـ نحػػو كػػؿ مػػا
يتصؿ بها.

ثالجًا :التطوزات يف ميداٌ عله اليفظ الرتبوي
حيػث سػاهـ التطػور الػذي شػػهدة ميػداف عمػـ الػنفس التربػػوي فػي بػروز نظريػات تعمػػـ
أسهمت بشكؿ كبير في إعادة النظػر فػي منػاهج العمػوـ ،وطػرؽ تعممهػا وتعميمهػا ،مثػؿ نظريػة
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بياجيػػه ونظريػػة جانييػػه ونظريػػة فيجوتسػػكي ونظريػػة أوزوبػػؿ وبيػػرهـ ،ممػػف أسػػهمت أبحػػاثهـ
ومالفػػاتهـ فػػػي إحػػداث نقمػػػة كبيػػرة ومهمػػػة فػػػي تعمػػيـ العمػػػوـ ،إلػػى بيػػػر ذلػػؾ مػػػف الفمسػػػفات
والنظريػػات التػػي أفرزتهػػا البحػػوث والدراسػػات النفسػػية فػػي عمػػـ الػػنفس التربػػوي ،التػػي تشػػترؾ
جميعها في كوف المتعمـ هو المحور الرئيس لعممية التعمـ.
رابعا :مواجهة التحديات المستقبمية
إف التحديات المستقبمية خاصة ما يتعمؽ بالجوانب المعرفية والتقنيػة ومػا ترتػب عميهػا
مف ثار اجتماعية وثقافية واقتصادية ،تعيشها المجتمعػات المعاصػرة ،كمهػا أمػور تبػرر عمميػة
تطػوير منػاهج العمػػوـ ،بالشػكؿ الػذي يتناسػػب مػع مواجهػة تمػػؾ التحػديات والمتغيػرات مسػػتقبالً،
ومف ثـ فإنه يجب التركيز عنػد تطػوير المنػاهج فػي إطػار مسػتقبمي عمػى قضػايا مثػؿ اسػتيعاب

التقنيػة والػتمكف منهػػا ،واكسػاب ا فػراد المهػػارات العمميػة والمهنيػة المتنوعػػة ،ومهػارات التفكيػػر
ومنهػا التفكيػر المنطقػػي واتخػاذ القػ اررات ،والتأكيػػد عمػى القػػيـ ا صػيمة .حيػث تُعػػد تمػؾ القضػػايا

ػر مػػف البػػاحثيف فػػي اآلونػػة
اهتمامػػا كثيػ ًا
المسػػتقبمية ،مػػف القضػػايا المهمػػة التػػي أصػػبحت تنػػاؿ
ً
أمػر ال بنػى عنػه
ا خيرة وخاصة بعد فترة الثمانينيات مف القرف الماضي ،إذ أصبحت دراسػتها ًا
لكؿ المجتمعات عمى حد سواء.

ولػػذلؾ فػػإف تطػػوير منػػاهج العمػػوـ جػػزء منهػػا ،بحيػػث يمكػػف مػػف خاللهػػا تفعيػػؿ دور
متعممػػي المسػػتقبؿ ،ينبغػػي أف ينبػػع مػػف رايػػة استشػرافية لتحقيػػؽ أهػػداؼ قريبػػة المػػدى وأخػػرى
بعيػػدة المػػدى ،وال يمكػػف أف يتحقػػؽ ذلػػؾ الطمػػوح إال مػػف خػػالؿ تقػػديـ منػػاهج بمعػػايير عالميػػة
سواء مف حيث المحتوى أو المعالجة تتسػـ بتوجهػات تركػز عمػى العمػؽ أكثػر مػف التفصػيالت،
والعناية بوحدة العموـ مع التركيز عمى المفاهيـ الكبرى والباقية ،والمفػاهيـ المفتاحيػة ،عمػى أف
تحوي هذة المعالجة مساحة جيدة لمطالب يقػوـ مػف خاللهػا بػالتعمـ عػف طريػؽ قيامػه بسمسػمة
مف ا نشطة تقودة إلى بناء المفاهيـ واستنتاج المعرفة وعمػؿ تطبيقػات حياتيػة واقعيػة تتحػدى
طموحاته بحيث يترجـ ويعكس ويوظؼ ما تعممه في مواقؼ جديدة.
كما قامت العديد مف ا بحاث والدراسات بتطوير مناهج العموـ لممرحمة اإلعداديػة بنػاء
عمى أسس ومداخؿ مختمفة لتنمية متغيػرات متعػددة ومنهػا دراسػة (سػيد ضػيؼ )9009 ،التػي
قامت بتطوير منهج العموـ في المرحمة الثانية مف التعميـ ا ساسي في ضوء المعػايير العالميػة
لتػػدريس العمػػوـ ،ودراسػػة (راشػػد محمػػد )9029 ،التػػي قامػػت بتطػػوير منػػاهج العمػػوـ لممرحمػػة
- 204 -

تطوير وحدة "التفاعالت الكيميائية" في ضوء نموذج التصميم العكسي .............................................

اإلعداديػػة فػػي ضػػوء التوجهػػات العالميػػة واهتمامػػات الطػػالب ،ودراسػػة (مػػروة محمػػد)9023 ،
التػػي قامػػت بتطػػوير مػػنهج العمػػوـ لمصػػؼ الثالػػث اإلعػػدادي فػػي ضػػوء مهػػارات القػػرف الحػػادي
والعشريف  ،ودراسة (رناف عمي )9029 ،التي قامت بتطػوير منػاهج العمػوـ فػي ضػوء القضػايا
البيئية المعاصرة لطالب المرحمة ا ساسية العميا بفمسطيف ،ودراسػة (تفيػدة سػيد )9029،التػي
قامت بتطوير مناهج العموـ بمرحمة التعميـ ا ساسي في ضوء أبعاد جودة المناهج اليابانية.
ثانيا :نموذج التصميـ العكسي Backward Design Model
ظهر بنهاية عاـ 2449ـ مدخؿ الفهػـ مػف خػالؿ التصػميـ Understanding by
 Designبجمعيػػػة اإلشػػػراؼ وتطػػػوير المنػػػاهج بالواليػػػات المتحػػػدة

Association for

 Supervision and Curriculumالذي اهػتـ بتنميػة الفهػـ العميػؽ والبػاقي اسػتنادا إلػى
تصميـ يحقؽ هذا الغرض خالؿ وحدات المنهج بشكؿ مترابط ومػنظـ بطريقػة عكسػية تبػدأ مػف
مخرجات التعمـ وبالتحرؾ نحو مدخالتػهت لػذا قػدـ الباحثػاف( )Wiggins,McTighe,1998
صيغة إجرائية لممدخؿ عرؼ بنموذج التصميـ العكسي . Backward Design Model
وقػػدـ كػػؿ مػػف ( )Wiggins,McTighe,2005,16هػػذا النمػػوذج الػػذي يعتبػػر أحػػد
التصميمات الحديثة لتنظيـ محتوى المناهج الدراسػية التػي تتغمػب عمػى عيػوب تنظػيـ المحتػوى
القائـ عمػى تغطيػة المػنهج  Coverage Oriented Designوتنظػيـ المحتػوى القػائـ عمػى
النشػػاط  ،Activity Oriented Designووفػػؽ هػػذا النمػػوذج سػػيتـ البػػدء بالنتػػائج التػػي
يربػػب مصػػممو ومطػػورو المنػػاهج أف يسػػتوعبها المػػتعمـ فػػي البدايػػة ،بعػػدها يػػتـ تحديػػد أدلػػة
توض مدى تمكنهـ مف تحقيؽ هذة النتػائج وفػي النهايػة يػتـ تحديػد خبػرات الػتعمـ واإلجػراءات
التدريسية التي ستتبع في تدريس الوحدات.
ويستند هذا النموذج إلى فمسفة التعمـ القائـ عمى نتػائج الػتعمـ Outcome Based
 Educationوهػي إحػدى الفمسػػفات والػراى التربويػػة الحديثػة التػػي تهػتـ ببنػػاء المػنهج مػػف
خالؿ نواتج التعمـ بدال مف بنائه مف خالؿ عمميات التعمـ.
كما يستند هػذا النمػوذج إلػى رايػة ( )Ralph Tyler,2008,99التػي تاكػد عمػى أف
فعالية عممية التعمـ ترتكز عمى خطة التدريس وطريقة تنظيـ المحتوى ،وراية (سػتيفف كػوفي،
 )234 ،9009والذي أوضػ أف ا فػراد ا كفػاء فػي المجػاالت المختمفػة يتحركػوف ويتوجهػوف
بغػػرض واضػػ  Oriented Goalفػػي أذهػػانهـت لػػذلؾ يخططػػوف أعمػػالهـ بمػػا انتهػػى فػػي
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عقػػػػػولهـ Mind

in

End

 ،Theوكػػػػػذلؾ اسػػػػػتند إلػػػػػى رايػػػػػة سػػػػػباندي ويميػػػػػاـ (

( Wiggins,McTighe,2010,63التػػػي تاكػػػد عمػػػى أهميػػػة تنظػػػيـ المحتػػػوى انطالقػػػا مػػػف
مخرجات التعمـ.
ويعرفػػه (  )Gurung,et.al.,2009,14بأنػػه طريقػػة يحػػدد بهػػا فػػي البدايػػة أهػػداؼ
التعمـ ذات المعنى  Significantوالباقية  ،Lastingثـ بعدها يتـ تصػميـ أدلػة تقيػيـ تظهػر
فهـ التالميذ العميؽ ،ثـ بناء أنشطة تعمـ توليدية يسترشػد بهػا التالميػذ بهػدؼ تنميػة أفهػامهـ
وبناء تعممهـ بأنفسهـ.
وتعرفه الباحثتػاف إجرائيػا إطػار لتخطػيط موضػوعات وحػدة "التفػاعالت الكيميائيػة" تبعػا
لػػثالث مراحػػؿ متتابعػػة" :تحديػػد النتػػائج المرجػػو تحقيقهػػا  -تحديػػد ا دلػػة المقبولػػة  -تخطػػيط
خبرات التعمـ واجراءات التدريس" بهدؼ تنميػة التفكيػر المنطقػي وبقػاء وانتقػاؿ أثػر الػتعمـ لػدى
تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي.
 مراحؿ نموذج التصميـ العكسي
يتضمف نموذج التصميـ العكسي ثالث مراحؿ كما بالشكؿ ( )2وهي كما يمي:
[Wiggins,McTighe,1998,45;Wiggins,McTighe,1999,38;Wiggins,McTi
]gh,2005,17-19,Schiller,2015

شكؿ ( )2مراحؿ نموذج التصميـ العكسي
المرحمة ا ولى :تحديد النتائج المرجو تحقيقها Identify Desired Results
تهػػدؼ هػػذة المرحمػػة إلػػى تحديػػد النتػػائج المرجػػوة والمطمػػوب تحقيقهػػا فػػي المػػنهج أو
الوحػػدة الدراسػػية ،وهػػذا يتطمػػب تحديػػد مسػػتوى الفهػػـ الم ػراد أف يصػػؿ إليػػه التالميػػذ فػػي ضػػوء
معػػايير المحتػػوى ،وتحميمهػػا لتحديػػد ا سػػئمة ا ساسػػية ،والفهػػـ البػػاقي ،والمعػػارؼ والمهػػارات
ا ساسية وتتضمف العناصر التالية:
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أوال :األفَاو Understandings
تتضػػمف المعػػارؼ والمهػػارات ا ساسػػية والتػػي يجػػب وضػػعها ضػػمف المحتػػوى المقػػدـ
لمتالميذ ومف ثـ يمكف توظيفها واستخدامها داخؿ مواقؼ وسياقات تعميمية متنوعة.
وتكمػػف أهميػػة المعػػارؼ والمهػػارات ا ساسػػية فػػي لفػػت انتبػػاة التالميػػذ لضػػرورة معرفػػة
واسػػتيعاب المعػػارؼ ا ساسػػية مػػف حقػػائؽ ومبػػاد ومفػػاهيـ عمميػػة باإلضػػافة إلػػى امػػتالكهـ
المهارات ا ساسية كاستخداـ العالقات البيانيػة والقػدرة عمػى تفسػير ا شػكاؿ والرسػوـ البيانيػة،
التي قد يغفموف عنها في أثناء دراستهـ نظ ار لمكـ الكبير مف الػدروس والموضػوعات المتضػمنة
بػػالمنهجت وبالتػػالي يمكػػف تقميػػؿ هػػذا الكػػـ والتركيػػز فقػػط عمػػى المعػػارؼ والمهػػارات ا ساسػػية
والضرورية التي تحقؽ لهـ الفهـ العميؽ وبقااة بعد االنتهاء مف دراسة المنهج.
ثاىيا :األفَاو الباقية Enduring Understandings
تعبر ا فهاـ الباقيةٍ عف ا فكار الكبرى التي يجػب أف تبقػى مػع التالميػذ ،ويجػب عمػى
المعمػػػػػػػػػػػـ صػػػػػػػػػػػيابتها بطريقػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػهمة وبمغػػػػػػػػػػػة يفهمهػػػػػػػػػػػا التالميػػػػػػػػػػػذ وقػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػدد
( )Davis,2009,115,Wiggins,McTighe,2012طرؽ صيابة ا فهاـ الباقية كما يمي
 .2قبؿ أف يقوـ المعمـ بتخطيط وبناء ا فهاـ الباقية يجب عميه في البداية أف:
أ .يحدد المعمـ ما الذي يريػدة بالضػبط مػف تالميػذة أف يفهمػوة وكيػؼ سػيتمكنوف مػف
االستفادة منها في حياتهـ الواقعية.
ب .ا فكار الكبرى التي يحتاجها التالميػذ كػي تسػاعدهـ عمػى الفهػـ وتكػوف باقيػة فػي
أذهانهـ.
 .9تصاغ بعبارة "يجب أف يفهـ التالميذ.".........
 .3تعبر بدقة ووضوح عف مفهوميف أو أكثر مف معايير الوحدة.
 .9تصاغ كتعميمات ،مما يسهؿ أماـ التالميذ عمميات التقصي والبحث.
ثالجا :األفهاز الهربى .Big Ideas
هػػػي تفسػػػير لمصػػػطمحات ومفػػػاهيـ الوحػػػدة  ،والتػػػي لهػػػا قيمػػػة باقيػػػة خػػػارج الفصػػػؿ،
ومرتبطة بجوهر عممية التدريس  ،ومػف ثػـ يتطمػب توضػيحها واعطػاء الوقػت الكػافي إلظهارهػا
لما لها مف دور في تشجيع التالميذ نحو عممية التعمـ.
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تػػػدؿ ا فهػػػاـ عمػػػى ا فكػػػار الكبػػػرى فهػػػذة ا فكػػػار تشػػػتمؿ عمػػػى المعػػػارؼ والبيانػػػات
ا ساسيةت لذا يمػزـ عنػد صػيابتها اسػتخداـ عبػارات مكتوبػة بمغػة واضػحة ودقيقػة ،تهػدؼ إلػى
تشجيع التالميذ عمى التفكير البناء واثارة المناقشات بينهـ داخؿ الفصؿ.
ولتحديػػد ا فكػػار الكبػػرى المرتبطػػة بكػػؿ موضػػوع يجػػب ا خػػذ باالعتبػػارات التاليػػة والتػػي
يحددها الشكؿ( )9التالي :

شكؿ ( )9تحديد ا فكار الكبرى
وتختمػػؼ ا فكػػار الكبػػرى  Big Ideasعػػف الحقػػائؽ ا ساسػػية  Basic Factsمػػف
حيث أف الفكرة الكبرى تمثؿ حمقة الوصؿ بيف ما درسه التمميذ مػف المحتػوى العممػي الػذي قػدـ
له وبيف ما هو حقيقي وموجود بالفعؿ بعالمه الحقيقي ،وبالتالي تعمؿ تمػؾ ا فكػار عمػى الػربط
بينهمػػا واظهارهمػػا باسػػتخداـ فكػػرة كبػػرى واحػػدة ،ليػػأتي بعػػد ذلػػؾ دور التمميػػذ لمقيػػاـ بعمميػػات
البحػػث والتقصػػي والتوصػػؿ إلػػى القيمػػة والفائػػدة مػػف ورائهػػا باإلضػػافة إلػػى توظيفهػػا فػػي الوقػػت
والموقؼ المناسب.
زابعا :األضئلة األضاضية Essential Questions
وهػػي أسػػئمة تسػػاعد التالميػػذ عمػػى اإلجابػػة عػػف معػػايير الوحػػدة ،وتظهػػر أهميتهػػا فػػي
الربط بيف معايير محتوى الوحدة وارشاد التالميذ في بناء معنى لػتعممهـ ،وهنػاؾ طريقتػاف عنػد
صػػيابة ا سػػئمة عمػػى النحػػو التػػالي :أسػػئمة موضػػوعية "محػػددة" مثػػؿ  :مػػا الكثافػػة؟ ،وأسػػئمة
شاممة "بير محددة" مثؿ  :كيؼ تاثر الحرارة والضغط عؿ كثافة مادة الحديد ؟.
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ويوض شكؿ( )3خطوات تجهيز واعداد المرحمة ا ولى مف نموذج التصميـ العكسي:

شكؿ( )3خطوات إعداد المرحمة ا ولى مف نموذج التصميـ العكسي
المرحمة الثانية:
حتديد األدلة املكبولة Determine Acceptable Evidences
تعتبػػر عمميػػة التقيػػيـ جػػزءا مهمػػا وفعػػاال بمراحػػؿ النمػػوذج ،الهػػدؼ منػػه قيػػاس فهػػـ
التالميػػذ أثنػػاء الػػتعمـ ،وهػػي مرحمػػة يػػتـ فيهػػا المػػزج بػػيف التقيػػيـ التشخيصػػي والبنػػائي بهػػدؼ
تشخيص وقياس نمو الفهـ لديهـ.
وفػػي هػػذة المرحمػػة يػػتـ التحقػػؽ مػػف اكتسػػاب التالميػػذ لمنتػػائج المرجػػوة والتػػي سػػبؽ
تحديػػدها بالمرحمػػة ا ولػػى مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ أدلػػة فهػػـ مثػػؿ االختبػػارات وبطاقػػة المالحظػػة
وفحص ا بحاث التي قاـ بها التالميذ،ومهاـ ا داء مبنية وفػؽ عناصػر  G.R.A.S.P.S.كمػا
يوضحه جدوؿ ( ،)2و محكات الحكـ عمى مهاـ ا داء.
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جدوؿ ()2
محكات الحكـ عمى مهاـ ا داء

املسسلة الجالجة:
ختطـــيرب خـــربات الـــتعله ولدـــساءات التـــدزيظ
Instruction
يركػػػز المعمػػػـ فػػػي هػػػذة المرحمػػػة عمػػػى تخطػػػيط أنشػػػطة الػػػتعمـ واجػػػراءات التػػػدريس ومػػػا
Plan Learning Experiences and

تتضػػمنه مػػف طػػرؽ واسػػتراتيجيات التػػدريس ،وتصػػميـ ا نشػػطة التعميميػػة المناسػػبة ،وتحديػػد
ا دوات ومصادر المعرفة التي تالئـ انجاز هذة ا هداؼ.
وتنظػػػيـ خبػػػرات الػػػتعمـ واجػػػراءات التػػػدريس وفػػػؽ العناصػػػر W.H.E.R.E.T.Oوهػػػي
ا حرؼ ا ولى مف الكممات السػبعة التاليػة :إلػى أيػف سػتتجه أثنػاء دراسػتؾ لموحػدة Where
ولمػػاذا يجػػب عميػػؾ أف تقػػوـ بهػػذا العمػػؿ  ،Whyوكيػػؼ يمكػػف االسػػتحواذ عمػػى تفكيػػر المػػتعمـ
 ،Hookواالحتفػػاظ بانتباهػػه ط ػواؿ الوقػػت  ،Holdوكيػػؼ يمكػػف تجهيػػز وتحفيػػز المػػتعمـ عمػػى
انجػػاز العمػػؿ حتػػى ينتهػػي منػػه  ،Equipومتػػى ينبغػػي أف يعيػػد تفكيػػرة مػػرة أخػػرى ،Rethink
وكيؼ سيتأمؿ به  ،Reflectويقوـ أعماله كي يجود عممه  ،Evaluateوكيؼ سػيالئـ الػتعمـ
جميػػػػػػع المتعممػػػػػػيف  ،Tailoredوكيػػػػػػؼ يمكػػػػػػف المعمػػػػػػـ أف يػػػػػػنظـ خبػػػػػػرات تعمػػػػػػـ تالميػػػػػػذة
.Organized
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ومف استراتيجيات التدريس المالئمة في هذة المرحمة والتي تشتمؿ عمى معظػـ العناصػر
السػػابقة إسػػتراتيجيتي "فكػػر  -زاوج -شػػارؾ " "، TPS "Think, Pair and Share
واستراتيجية " مػاذا أعػرؼ -مػاذا أريػد أف أعػرؼ -مػاذا تعممػت – كيػؼ يمكػف أف أتعمػـ المزيػد
عػف الموضػوع " What I know- what I want to know and what I "KWLH
"."learned- How I learn more
تستند إستراتيجية فكر – زاوج -شارؾ ] ابتساـ عز الديف ،99 ،9004 ،بػازي صػالح،
[29 ،9029

إلػػى الػػتعمـ النشػػطِ  ، Active Learningويجػػرى تنفيػػذها بػػثالث خط ػوات

متتابعة كما يمي :
 .2فكػػر  :Thinkوتبػػدأ هػػذة الخطػػوة عنػػدما يقػػوـ المعمػػـ أمػػاـ الفصػػؿ كمػػه بطػػرح س ػااؿ أو
عرض عممػي يثيػر التفكيػر ،أو مشػكمة مرتبطػة بموضػوع الػدرس لمبحػث عػف حػؿ لهػا ،ثػـ
يطمب المعمـ مف التالميذ أف يفكر كؿ منهـ بمفردة في حػؿ المشػكمة المطروحػة ،ويعطػيهـ
وقتا محددا لمتفكير بصورة فردية.
 .9زاوج  :Pairيطمػػب المعمػػـ مػػف التالميػػذ أف ينقسػػموا إلػػى أزواج ،لمناقشػػة مػػا فكػػروا فيػػه "
مناقشة ثنائية" ويحاوؿ كؿ منهما توضػي وجهػة نظػرة لزميمػه ،كمػا يتبػادال اآلراء وا فكػار
حتى يتـ التوصؿ إلى إجابة مشتركة يتفقاف عميها معا.
 .3شػػارؾ  :Shareيػػدعو المعمػػـ ا زواج لمشػػاركة أفكػػارهـ مػػع الفصػػؿ كمػػه ،ويحػػاوالف الػػرد
عمى أسئمة الفصؿ وتقديـ ا دلة والبراهيف عمى صحة أفكارهـ.
أمػػػا إسػػػتراتيجية  KWLHمػػػا وراء المعرفيػػػة (محمػػػود الربيعػػػي ،99 ،9022،بسػػػمة
محمد ،وسف قاسـ )9029،فتستند إلى أفكار بياجيه في النمو المعرفػي التػي تاكػد ضػرورة أف
يمتمؾ التمميذ معرفػة سػابقة تسػاعدة فػي اكتسػاب المعرفػة الجديػدة بعػد تكييفهػا وانػدماجها فػي
بنيتػػه المعرفيػػة بشػػكؿ مخططػػات عقميػػة ،وتشػػتمؿ عمػػى مهػػارات مػػا وراء المعرفػػة وتسػػعى إلػػى
مسػػػاعدة المػػػتعمـ عمػػػى اسػػػترجاع المعرفػػػة السػػػابقة لديػػػه واثارتهػػػا وربطهػػػا بالمعرفػػػة الجديػػػدة
ومراقبة الفهـ وتقييمه والعمؿ عمى بناء المعنى.
وتتػألؼ هػذة اإلسػتراتيجية مػف أربعػة خطػوات ]أحمػد عيػد ،9029،يسػ ار رجػاء9029،
] Alruwaih, Abdelmotelb,2017كما في الجدوؿ( )9التالي والذي يعرؼ بجػدوؿ ( K
. )–W – L-H
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جدوؿ ()9
جدوؿ ( ) K –W – L –H
How I
Learn More H

What I
Learned
L

What I
want to Know
W

What I
know
K

 .2ماذا أعرؼ ؟ What I knowوتشير إلى المعرفة السابقة عف الموضوع ،وهنا
ينشط التمميذ معرفته ويسترجع أفكارة ومعموماته عف الموضوع ،ويجب عمى المعمـ
مساعدتهـ عمى توليد أكبر عدد مف ا فكار وا سئمة وكتابتها في العمود ا وؿ مع ضرورة
قبوؿ أي فكرة لها عالقة بالموضوع واف كانت خاطئة .
 .9ماذا أريد أف أعرؼ؟  What I want to Knowوتشير إلى المعرفة المقصػودة،
ويبحث التالميذ عما يريدوف تعممػه واكتشػافه حػوؿ الموضػوع ،ويقػدـ المعمػـ الػدرس وا نشػطة
المتضمنة به بالتعاوف مع التالميذ.
.3مػاذا تعممػت؟  What I Learnedوتشػير إلػى المعرفػة المكتسػبة ،ويجيػب التمميػذ
عػػف هػػذا الس ػااؿ ذاتيػػا بكتابػػة اإلجابػػات فػػي العمػػود الثالػػث ،مػػع تأكيػػد المعمػػـ عمػػى المعمومػػات
الجديدة المرتبطة بالمعمومات السابقة.
.9كيؼ يمكف أف أتعمػـ المزيػد عػف الموضػوع  : How I Learn Moreوفيػه يكتػب
التمميذ أسئمة إضافية يبحث عف إجابتها بنفسه وهكذا تستمر عمميػة الػتعمـ ال تتوقػؼ عنػد حػد
معيف.
ويمكف توضي مراحؿ النموذج مف خالؿ الشكؿ ( )9التالي:
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شكؿ ( )9المراحؿ الثالث لنموذج التصميـ العكسي
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ويمكف توضي الفرؽ بيف مراحؿ نموذج التصميـ العكسي ومراحؿ نماذج التصميـ ا خػرى كمػا
بالشكؿ( )9التالي :

شكؿ ()9
الفرؽ بيف مراحؿ نموذج التصميـ العكسي ومراحؿ نماذج التصميـ ا خرى

أٍنية ومميصات منوذز التصنيه العهطي يف تطويس مياٍر العلوو:
;John,2004
تتفػػػػػػػؽ الدراسػػػػػػػات وا دبيػػػػػػػات ] أحمػػػػػػػد مصػػػػػػػطفى 9029 ،ت
Tomlinson,McTighe,2006;Wiggins,McTighe,2010;Castillo,2015,Glor
]ia,et.al.2017عمى أف أهمية نموذج التصميـ العكسي تنبع مف:
 توضػػي أهميػػة التػػدريس مػػف اجػػؿ الفهػػـ بػػدال مػػف التػػدريس مػػف اجػػؿ ذاكػػرة قصػػيرة
المدى.
 تعزيز المعرفة والمهارات المهنية لضماف تحقيؽ التالميذ أقصػى اسػتفادة أثنػاء عمميػة
التعمـ.
 إظهار الدور الػذي تمعبػه الماسسػة التعميميػة ومعػايير العمػوـ فػي بنػاء واقػع تدريسػي
يتماشػػى مػػع مجريػػات العػػالـ ال ػواقعي لمقػػرف الحػػادي والعشػػريف ،بهػػدؼ إعػػداد تالميػػذ
أكفاء قادريف عمى النجاح وااللتحاؽ بمجتمع القوى اإلنتاجية الحديثة.
 تزويد التالميػذ بخبػرات تعمػـ واقعيػة وأصػيمة مشػتقة مػف العػالـ المحػيط بهػـ ،ومػف ثػـ
يمكف سد احتياجات سوؽ العمؿ بمتعممػيف لػديهـ القػدرة والكفػاءة عمػى أداء مػا يسػند
إليهـ.
- 224 -

تطوير وحدة "التفاعالت الكيميائية" في ضوء نموذج التصميم العكسي .............................................

 إعطاء اإلمكانات الضرورية وكافػة الصػالحيات لقيػادة المدرسػة وصػانعي القػرار داخػؿ
الماسسات التعميمية بغرض تسهيؿ بناء منظومة تعميمية متميزة ومتكاممة.
 تنميػػة الفهػػـ العميػػؽ لػػدى التالميػػذ مػػف خػػالؿ تدريسػػهـ محتػػوى مػػنظـ بصػػورة عكػػس
المألوؼ والمتعارؼ عميه ،مبني في ضوء معايير وعالمات مرجعية محددة.
ونظػ ار هميػػة النمػػوذج فقػػد اسػػتخدمته بعػػض الدراسػػات بمنػػاهج مختمفػػة منهػػا:دراسػػة
(إيماف عبد الحكيـ )9009،والتي أوضحت فاعمية نموذج التصميـ العكسي في تطػوير وحػدتي
" الحركة وقوانيف نيوتف لمحركة " في تنمية الفهـ العميػؽ واتخػاذ القػرار لطػالب الصػؼ ا وؿ
الثانوي ،ودراسة (أحمد مصطفى )9029 ،التي أوضحت فاعمية نمػوذج التصػميـ العكسػي فػي
تطوير وحدة " المادة" في تنمية الفهـ العميؽ وعػادات العقػؿ لتالميػذ الصػؼ ا وؿ اإلعػدادي،
ودراسػػة (عػػزة محمػػد )9029 ،التػػي أوضػػحت فاعميػػة التفاعػػؿ بػػيف نمػػوذج التصػػميـ العكسػػي
لمػػنهج االقتصػػاد المنزلػػي ونػػوع الػػذكاء فػػي تنميػػة الفهػػـ ومهػػارات التفكيػػر المسػػتقبمي لتمميػػذات
الصػػؼ الثالػػث اإلعػػدادي ،ودراسػػة ( سػػعاد مسػػاعد )9024 ،التػػي أوضػػحت فاعميػػة برنػػػامج
تدريبي لمتخطيط في ضوء نموذج التصػميـ العكسػي فػي تنميػة مهػارة التخطػيط لمفهػـ واالتجػاة
نحػػوة لػػدى معممػػات الرياضػػيات ،ودراسػػة (  )Graff,2011والتػػي أوضػػحت فاعميػػة اسػػتخداـ
نمػػوذج التصػػميـ العكسػػي فػػي تنميػػة الممارسػػات التدريسػػية لمعممػػي المغػػة االنجميزيػػة الجػػدد،
ودراسػػة ( )Florian,Zimmerman,2015التػػي أوضػػحت فاعميػػة نمػػوذج التصػػميـ العكسػػي
والػػػػػػتعمـ المػػػػػػدمج فػػػػػػي تنميػػػػػػة التحصػػػػػػيؿ الدراسػػػػػػي لطػػػػػػالب المرحمػػػػػػة الثانويػػػػػػة ،ودراسػػػػػػة
( )Almasaeid,2017التػي أوضػػحت فاعميػػة نمػوذج التصػػميـ العكسػػي فػي تنميػػة التحصػػيؿ
في العموـ لتالميذ الصؼ الثامف المتوسط.

ثالجا :التفهري امليطكي Logical Thinking
أوال :مفَوو التفهري امليطكي:
يعػػد التفكيػػر المنطقػػي أحػػد أن ػواع التفكيػػر الػػذي يػػتـ فيػػه الحصػػوؿ عمػػى نتيجػػة مػػف
مقدمات تتضمف النتيجة بما فيها مف عالقات ،والتفكير المنطقي ضرورة الزمة لمتفكيػر العممػي
مػػف زاويػػة أف التفكيػػر العممػػي هػػو تفكيػػر افتراضػػي اسػػتنتاجي ،حيػػث نصػػوغ الفرضػػيات ونختبػر
صحتها تجريبيا لنتوصؿ إلى استنتاجات تخضع لقواعد منطقية.
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ويتفؽ كؿ مػف (رمضػاف مسػعد ،292 ،9009 ،سػعيد عبػد العزيػز )9004،عمػى أف
التفكيػػر المنطقػػي يسػػتخدـ لبيػػاف ا سػػباب والعمػػؿ التػػي تقػػع خمػػؼ ا شػػياء لمعرفػػة النتػػائج
والحصوؿ عمى أدلة تثبت وجهة النظر أو تنفيها.
يعرفػػػه ( عبػػػد الكػػػريـ خشػػػف )9004 ،بأنػػػه قػػػدرة الفػػػرد عمػػػى الوصػػػوؿ إلػػػى أفضػػػؿ الحمػػػوؿ
لممشػػػكالت التػػػي تواجهػػػه وهػػػي تسػػػتند إلػػػى أدلػػػة أو مقػػػدمات معينػػػة وتعتمػػػد قػػػوانيف ومبػػػاد
موضوعية.
وتعرفػػه الباحثتػػاف عمػػى أنػػه نشػػاط عقمػػي يمارسػػه تمميػػذ الصػػؼ الثالػػث اإلعػػدادي مػػف
خػػالؿ عػػدد مػػف المهػػارات (جمػػع المعمومػػات  ،حفػػظ المعمومػػات  ،تنظػػيـ المعمومػػات  ،تحميػػؿ
المعمومػػػات إنتػػػاج المعمومػػػات  ،وتقيػػػيـ المعمومػػػات) فػػػي أثنػػػاء دراسػػػته لوحػػػدة "التفػػػاعالت
الكيميائية" المطورة في ضوء نموذج التصميـ العكسي.

ثاىيا :خصائص وأٍنية التفهري امليطكي:
أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارت العديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات وا دبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
]سػػػػعد عبيػػػػد  ،9004 ،سػػػػميماف النممػػػػة،99،9004،سػػػػناء شػػػػاكر ،9022 ،سػػػػعيد عبػػػػد
العزيػػػػػػػز [Yaman,2005,Zaman,et.al.,2017 ،299 ،9004،إلػػػػػػػى مجموعػػػػػػػة مػػػػػػػف
الخصائص لمتفكير المنطقي ومنها أنه:
 تفكير عممي واع يستند إلى عمميات عقمية.
 يعتمػػد عمػػى إيجػػاد عالقػػات بػػيف القضػػايا والظػػاهرة موضػػوع الدراسػػة وبػػيف المعمومػػات
والخبرات المختزنة في الذاكرة.
 يتسـ بتدرج مراحمه وبترتيب خطواته مع تقدـ العمر العقمي لمطفػؿ ،ويسػتدؿ عميػه مػف
القررات.
أثارة المتمثمة في القدرة عمى حؿ المشكالت واتخاذ ا
 تفكير منهجي محدد ا دوات وواض ا ساليب ويتطور مف خالؿ البحث عف العالقػات
بيف ا شياء وربطها ببعضها.
 تفكيػػر ذهنػػي يعتمػػد عمػػى ممارسػػة عمميػػات ذهنيػػة متكاممػػة مثػػؿ المقارنػػة والتصػػنيؼ
والبحػػػث عػػػف السػػػبب والنتيجػػػة والتسمسػػػؿ والتنظػػػيـ والتجريػػػد والتركيػػػب واالسػػػتدالؿ
واالستقراء.
 يهدؼ إلى الوصوؿ دلة تثبت أو تنفي الفروض أو البدائؿ.
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 يتأثر بقدرات الفرد العقمية مف ذكاء وخبرات وكذلؾ بالثقافة والظروؼ البيئيػة المحيطػة
به وينمو مع تقدـ العمر.
ويعد التفكير المنطقي أحػد أنمػاط التفكيػر التػي تسػاعد الفػرد عمػى مواجهػة المشػكالت
بطريقػػة منهجيػػة ،وتتضػ أهميػػة تنميػػة التفكيػػر المنطقػػي فػػي أنػػه يسػػاعد الفػػرد فػػي ] :سػػميرة
عدناف[Tschie,2012,Sadi,Cakiroju,2015،9029 ،
 إدراؾ العالقات الدقيقة التي تربط عناصر المشكمة.
 معرفة ا سباب ،ومسببات الظاهرة التي تقؼ وراء ا حداث.
 طرح ا سئمة حوؿ المواقؼ والمشكالت.
 االستدالؿ المنطقي بعاد المواقؼ والمشكالت التي تعترض الفرد في حياته.
 اتخاذ الق اررات السميمة والتمييز بيف الحجج المنطقية والحجج بير المقبولة.
كمػػا أف تنميػػة التفكيػػر المنطقػػي يػػاثر فػػي تنميػػة جوانػػب عديػػدة مثػػؿ :الػػدافع المعرفػػي
والقػػػدرة عمػػػى حػػػؿ المشػػػكالت ] إيمػػػاف صػػػداـ ،9022 ،بسػػػاف المنصػػػور ،9029 ،لطفػػػي
بازي،ميسػػػوف كػػػريـ ،9024،ربػػػداء مالػػػؾ ،[ Bakir,Esra,2015،9029،وفعاليػػػة الػػػذات
ا كاديميػػػة (عبػػػد الػػػرحمف محمػػػد )9023 ،والتحصػػػيؿ الدراسػػػي واالتجػػػاة نحػػػو العمػػػـ وتنميػػػة
المهػػػػػػارات المخبريػػػػػػة (نجػػػػػػوى عمػػػػػػي ،عمػػػػػػي محمػػػػػػد،9022،،سػػػػػػناء مصػػػػػػطفى9024 ،
،)Sadi,Cakiroglu,2015ومهارات االستقصاء العممي وعمميات العمـ ( منى العفيفػي ،عبػد
اهلل أمبػػػػػػػػػػػو ،)Ismail,Jusoh,2016 ،9029،وتنميػػػػػػػػػػػة ا داء التدريسػػػػػػػػػػػي ( مجػػػػػػػػػػػدي
رجػػب ،)9020،وحػػب االسػػتطالع والدافعيػػة لإلنج ػاز (عفيػػؼ زيػػداف ،9029 ،سػػامية حسػػيف،
.)9024
و همية هذا النمط مف التفكير فقد سعت بعػض الدراسػات لتنميتػه مػف خػالؿ اسػتخداـ
مػػػداخؿ مختمفػػػة ومنهػػػا :دراسػػػة (كميميػػػا كمػػػاؿ )9029،التػػػي أوضػػػحت فاعميػػػة إسػػػتراتيجية
" "K.W.Lفي تنمية التفكير المنطقػي فػي الرياضػيات لػدى طالبػات الصػؼ التاسػع ا ساسػي
بغزة،ودراسػػػة (ربػػػاب طػػػه )9029 ،التػػػي أوضػػػحت فاعميػػػة برنػػػامج تػػػدريبي فػػػي تنميػػػة بعػػػض
عمميات التفكير المنطقي لدى طفؿ الروضة ،ودراسة (هالؿ أحمد ،فوزيػة نػاجي)9029 ،التػي
أوضحت فاعميػة برمجيػة حاسػوبية متعػددة الوسػائط فػي تنميػة التفكيػر المنطقػي لػدى طفػؿ مػا
قبػػؿ المدرسػػة فػػي أمانػػة العاصػػمة صػػنعاء ،ودراسػػة (حنػػاف مصػػطفى )9029 ،التػػي أوضػػحت
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فاعمية إستراتيجية مقترحة في تدريس العموـ معػززة بتكنولوجيػا الهولػوجراـ فػي تنميػة التفكيػر
المنطقػػػػي لػػػػدى تالميػػػػذ الصػػػػؼ ا وؿ اإلعػػػػدادي ،ودراسػػػػة ( )Othman,et.al.,2010التػػػػي
أوضػػحت فاعميػػة الػػتعمـ التعػػاوني فػػي تنميػػة مهػػارات التفكيػػر المنطقػػي لػػدى الطالػػب المعمػػـ،
ودراسة ( )Sovicova,2012التي أوضحت فاعمية استخداـ حؿ المشػكالت فػي تنميػة مهػارات
التفكير المنطقي في الرياضيات لمطالب الفائقيف بالمرحمة الثانوية

ثالجا :مَازات التفهري امليطكي
مف خالؿ االطالع عمى الدراسػات والبحػوث التػي تناولػت التفكيػر المنطقػي تػـ التوصػؿ
إلػػػػػػػػػى المهػػػػػػػػػارات التاليػػػػػػػػػة ]:ذوقػػػػػػػػػاف عبيدات،سػػػػػػػػػهيمة أبػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػميد ،9009،سػػػػػػػػػميـ
محمد[ Fah,2009,Tuna,et.al.,2013,Kayali,Yilmaz,2017،9020،
 مهارات جمع المعمومات:
وتتـ مف خالؿ المالحظة المنظمة والدقيقة والتسااؿ والتأمؿ وتضـ:
المالحظة  :الحصوؿ عمى المعمومات مف خالؿ استخداـ واحدة أو أكثر مف الحواس.
التسااؿ  :البحث عف معمومات جديدة عف طريؽ تكويف واثارة ا سئمة.
 مَــازات سفــع املعلومــات :وتتضػػمف القػػدرة عمػػى تخػػزيف المعمومػػات وتػػذكر واسػػتدعاء
المعمومات عند الحاجة إليها.

 مَازات تيظيه املعلومات :وتضه:
المقارنة  :مالحظة أوجه الشبه واالختالؼ بيف شيئيف أو أكثر.
التصنيؼ  :وضع ا شياء في مجموعات وفؽ خصائص مشتركة.
الترتيب  :وضع ا شياء أو المفردات في منظومة أو سياؽ وفؽ محؾ معيف.
 مَـــازات حتليـــل املعلومـــات :وتضػػػـ تحديػػػد الخصػػػائص والمكونػػػات وتحديػػػد العالقػػػات
وا نماط ،وتتضمف القدرة عمى التمييز بيف :
الرأي والحقيقة.
الدليؿ والبرهاف.
ا سباب والنتائج.
المصادر الموثوقة والمصادر بير الموثوقة.
ا فكار الرئيسة وا فكار الهامشية.
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 مَـــازات لىتـــاز املعلومـــاتٍ :وتتضػػػمف القػػػدرة عمػػػى التوقػػػع والتنبػػػا وصػػػيابة الفػػػروض
وتتضمف:
االستنتاج :والتفكير فيما هو أبعد مف المعمومات المتوفرة لسد الثغرات.
التنبػػػػا :اسػػتخداـ المعرفػػة السػػابقة إلضػػافة معنػػى لممعمومػػات الجديػػدة ربطهػػا بالبنيػػة
المعرفية القائمة.
اإلسػػهاب :تطػػوير ا فكػػار الرئيسػػية والمعمومػػات المعطػػاة وابنااهػػا بتفصػػيالت مهمػػة
واضافات قد تادي إلى نتاجات جديدة.
التمثيؿ  :إضافة معنى جديد لممعمومات بتغيير صورتها ( تمثيمها برمػوز أو مخططػات
ورسوـ بيانية )
 مَـــــازات تكيــــــيه املعلومـــــات :وتشػػػػػػمؿ القػػػػػدرة عمػػػػػػى اتخػػػػػاذ القػػػػػػرار وبيػػػػػاف دقػػػػػػة
المصادرٍ والتناقضات ،والكشؼ عف المغالطات وتحديد أخطاء التعميـ وتضـ:
اإلثبات :تقديـ البرهاف عمى صحة أو دقة االدعاءات.
التعرؼ عمى ا خطػاء :الكشػؼ عػف المغالطػات فػي االسػتدالالت المنطقيػة ومػا يتصػؿ
بالموقؼ أو الموضوع مف معمومات والتفريؽ بيف اآلراء والحقائؽ.
رابعا :نموذج التصميـ العكسي ومهارات "التفكير المنطقي":
تػػػرى الباحثتػػػاف أف تطػػػوير وحػػػدة التفػػػاعالت الكيميائيػػػة وتدريسػػػها فػػػي ضػػػوء نمػػػوذج
التصػػميـ العكسػػي وعمػػؿ التالميػػذ فػػي مجموعػػات قػػد يػػوفر بيئػػة ثريػػة لتنميػػة مهػػارات التفكيػػر
المنطقيت فالتالميذ يشاركوف في وضع الحموؿ المقترحة لألسئمة ا ساسػية مػف خػالؿ خبػراتهـ
السػابقةت وهػذا يتطمػػب مػنهـ اسػػتخداـ مهػارات جمػػع المعمومػات وتنظيمهػػا ،وتحميمهػا وتقويمهػػا
لموصوؿ إلى الحؿ المطموب ،وكمها مهارات مهمة لمتفكير المنطقي.
كما أف تحديد ا فكار الكبرى والتي تمثؿ حمقة وصػؿ بػيف مػا يدرسػه التمميػذ مػف محتػوى
وبػػيف مػػا هػػو موجػػود فػػي عالمػػه الحقيقػػي قػػد تسػػاعدة ف ػي اكتسػػاب مهػػارات التحميػػؿ والتقػػويـ
لممعمومات ،ومف خالؿ استخداـ أدلػة فهػـ مثػؿ االختبػارات وبطاقػة المالحظػة وفحػص ا بحػاث
التي يقوـ بها التالميػذ سػتنمي لػديهـ أهميػة التقيػيـ لممعمومػات ،إلػى جانػب أف تخطػيط خبػرات
التعمـ واستخداـ إستراتيجيتي  KWLH ،POEبخطواتهما المتسمسمة قد تحفز التالميػذ عمػى
البحث والتقصي وهي مهارات مهمة لمتفكير المنطقي.
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زابعا :بكاء أثس التعله Learning Retention Effect
 مفَوو بكاء أثس التعله والعوامل املؤثسة فيُ:
يعد بقاء أثر التعمـ وتذكر ما تـ تعممه مػف العوامػؿ المهمػة فػي تحقيػؽ توافػؽ التمميػذ
مػػع مواقػػؼ الػػتعمـ ،وخاصػػة عنػػدما يجػػد التمميػػذ نفسػػه فػػي كػػؿ مػػرة يواجػػه فيهػػا موقفػػا مػػا أو
مشكمة تتطمب أف يتعمـ أشياء معينة كاف قد تعممها مف قبؿ ،ومف ثـ فإنه يصعب عميػه الػتعمـ
دوف عممية التذكر.
ويعرفػػػه (أحمػػػد محمػػػد  )9020،بأنػػػه مقػػػدار مػػػا يحػػػتفظ بػػػه المػػػتعمـ مػػػف معمومػػػات
ومهارات فترة أطوؿ بعد تعرضه لمثيرات تعميمية وبما يمكنه مف تسػهيؿ مهمػة الػتعمـ لديػه فػي
مواقؼ .
وتعرفه الباحثتاف بأنه مقدار احتفػاظ تالميػذ الصػؼ الثالػث اإلعػدادي بمهػارات التفكيػر
المنطقػػي بوحػػدة "التفػػاعالت الكيميائيػػة" بعػػد أسػػبوعيف مػػف دراسػػتهـ لموحػػدة ،ويقػػاس بالدرجػػة
التي يحصؿ عميها في االختبار الماجؿ لمتفكير المنطقي.
ويتخذ بقاء أثر التعمـ إحدى الصور التالية (:)Jensen,2005,23
التعػرؼ :وهو تذكر شيء ماثؿ أماـ حواس المتعمـ مثؿ تعرؼ صورة معينة " لنهر -لمعدف..
االسترجاع :وهو تذكر شيء بير ماثؿ أماـ حواس المتعمـ مثؿ استعادة مفهوـ نػاتج مػف خمػط
الموف ا حمر وا صفر.
اإلعادة :وهو إعادة القياـ بمهارة ما أو عمؿ شيء سبؽ تعممه مثؿ مهارة صيابة ا هداؼ.
ويرتبط بقاء أثر التعمـ بالذاكرة التي لها ثالث وظائؼ:
.0التػــفري  : Encodingتحويػػؿ الرسػػالة إلػػى رمػػوز ،وتتطمػػب االهتمػػاـ باالنتقػػاء واالختيػػار
الجيد لممادة ويختمؼ عمؽ ذلؾ مف فرد خر حسب قدراته.
 .9التدصيً  :Storageوتشمؿ عممية التخزيف لممعمومات عمى ثالثة مراحؿ ،وهي:
 تخزيف حسي له عالقة بالحواس ويرتبط بالتصورات الحسية لمفرد.
 تخػزيف قصػير المػدى :و االحتفػػاظ بالمعمومػة فيمػا ال يزيػػد عػف  30-90ثانيػة بػػدوف
القدرة عمى تك اررها أو إعادتها مرة أخرى.
 تخزيف طويؿ المدى :وتتـ في الذاكرة التي لها القدرة عمى التذكر لفترات طويمة.
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 .3االضرتداع :Retrievalواسترجاع المعمومة مف الذاكرة ليست عممية عشوائية ،ويجػب أف
يساعد في ذلؾ بعض التمميحات لممساعدة في استرجاعها
ومف العوامؿ التي تتحكـ في بقاء أثر التعمـ :
 عوامؿ أساسية :ومنها قوة الشخصية والخبرة التعميمية والمعرفة السابقة.
 عوامؿ بيئية :مكاف التعمـ والوسائؿ المستخدمة والمعينة وكفاءة التعمـ.
 عوامؿ عرضية أو طارئة :وقد تكوف شخصية أو مرتبطة بالعمؿ.
وترى الباحثتاف انه لتفعيؿ وتنشيط بقاء أثر الػتعمـ يحتػاج المػتعمـ ف يػدرس المعرفػة
بصورة متكاممة وظيفية مما يساعد عمى تذكرها ،واستخداـ طػرؽ واسػتراتيجيات تػدريس حديثػة
تسػػاعد المػػتعمـ عمػػى االنػػدماج والمشػػاركة فػػي عمميػػة الػػتعمـ ،وأف يكػػوف مسػػئوال عػػف تعممػػه
فالمعرفة التي يتوصؿ إليها المتعمـ بنفسه ويشارؾ في بنائها مف الصعب نسيانها.
وتتفػػػػؽ الباحثتػػػػاف مػػػػع كػػػػؿ مػػػػف ] فػػػػااد أبػػػػو حطب،أمػػػػاؿ صػػػػادؽ929 ،9009،
] Castek,Coiro,2015إلى تنظيـ مواد التعمـ بحيث تصب أنماطا مف الوحػدات تػرتبط فيمػا
بينها بدرجات معينة مف التنظيـ ،فإف الحفظ في هذة الحالة يكوف مرتبطا بهذا التنظػيـ وحينمػا
ترتبط المواد في نمط مف العالقات المنطقية يزداد الحفظ تحسنا وكفاءة ف هذا االرتباط ييسػر
عممية االستدعاء مف الذاكرة.
ويحقؽ بقاء أثر الػتعمـ الدافعيػة لمعمػؿ والرببػة فػي الػتعمـ المسػتمر وتوظيػؼ المعرفػة
والمهػػارات وتوليػػد المنافسػػة ،لػػذلؾ سػػعت بعػػض الدراسػػات إلػػى تنميػػة بقػػاء أثػػر الػػتعمـ ومنهػػا
دراسػػة (وليػػد عبػػد الكػػريـ ،عبػػد المجيػػد عبػػد العزيػػز )9024،التػػي أوضػػحت فاعميػػة التعمػػيـ
المتمازج القائـ عمى نظاـ إدارة التعمـ بالؾ بورد فػي بقػاء أثػر الػتعمـ بالفيزيػاء لطػالب الكميػات
الصحية بالسعودية ،ودراسة (أسامة إسماعيؿ ،صالح مضػحي )9029،التػي أوضػحت فاعميػة
استخداـ اآللة الحاسبة البيانيػة فػي تنميػة بقػاء أثػر الػتعمـ بالرياضػيات لمصػؼ ا وؿ الثػانوي،
ودراسة (رانيػا محمػد )9029 ،التػي أوضػحت فاعميػة إسػتراتيجية سػكامبر فػي بقػاء أثػر الػتعمـ
لػػدى تالميػػذ الصػػؼ ا وؿ اإلعػػدادي فػػي مػػادة العمػػوـ ،ودراسػػة (عبػػد اهلل عمػػي )9029،التػػي
أوضحت فاعمية استخداـ الخرائط الداللية في بقاء أثر التعمـ فػي المغػة االنجميزيػة لػدى تالميػذ
الصؼ السادس اإلبتدائي ،ودراسة (محمد رشدي ،رباب صػالح )9029،التػي أوضػحت فاعميػة
استخداـ الخرائط الذهنية في تدريس العموـ في تنمية التحصيؿ وبقػاء أثػر الػتعمـ لػدى التالميػذ
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مضػػطربي االنتبػػاة ذوي النشػػػاط الزائػػد بالمرحمػػة اإلبتدائية،ودراسػػػة ()Evern,Sulun,2010
التي أوضحت فاعمية خرائط الشكؿ  Vفي بقاء أثر التعمـ بمادة ا حياء لطالب الجامعة.
خامطاٍ :اىتكال أثس التعله Learning Transferring
بػػػػدأ االهتمػػػػاـ بمفهػػػػوـ انتقػػػػاؿ الػػػػتعمـ فػػػػي أوائػػػػؿ عػػػػاـ 2400ـ بجهػػػػود العػػػػالميف
 Throndike and Woodworthثػػـ توالػػت الدراسػػات والبحػػوث لالهتمػػاـ بالكيفيػػة التػػي
يحدث بها انتقاؿ أثر التعمـ ،ويتضمف االنتقاؿ ثالث متغيرات أساسية( : )Rand,2012,11
 ما يمكف أف ينتقؿ مف المهارات والمفاهيـ والمعارؼ والمواقؼ واإلستراتيجيات.
 إلى أيف ينتقؿ ي سياؽ أو موقؼ أو جانب تطبيقي.
 اآللية التي تحدث مف خاللها عممية النقؿ.
ويعرفػػه( )Saavedra,Opfer,2012بأنػػه اسػػتخداـ المعرفػػة السػػابقة فػػي تعمػػـ جديػػد
وهو استخداـ المعارؼ والمهارات في فػرع مػف فػروع المعرفػة لتنتقػؿ لفػرع خػر ،وهػو اسػتخداـ
التالميذ لما تعمموة في المدارس في حياتهـ اليومية.
كما يعرفه (  )Carpenter,2012,279بأنه االنتفاع واالستفادة مف المعرفػة المتعممػة
في سياقات ومواقؼ جديدة مختمفة عف الموقؼ ا صمي لمتعمـ.
وعرفه ( )Devet,2015,121بأنػه القػدرة عمػى تعمػـ شػيء فػي أحػد السػياقات وتطبيقػه
فػػي سػػياؽ خػػر ،أو نقػػؿ خبػػرة أو أداء فػػي أحػػد المهػػاـ فتػػاثر عمػػى ا داء فػػي بعػػض المهػػاـ
الالحقة ،فالعقؿ يرى أوجه التشػابه مػع مػا هػو معػروؼ بالفعػؿ فيمتػد إلػى مػا يشػبه فػي نشػاط
أخر وينتقؿ إلى تطبيؽ المفهوـ الذي تـ تعممه سابقا إلى مواقؼ جديدة..
وهنػػاؾ ثػػالث تقنيػػات تعميميػػة تعػػزز نقػػؿ الػػتعمـ (: )Driscoll,Harcourt,2012,3
عمؿ ارتباطات ،وتشجيع التأمؿ ما وراء المعرفي أو التفكير في التفكير ،وبنػاء المعرفػة القابمػة
لمنقؿ.
فمنجػػػاح حػػػدوث النقػػػؿ يجػػػب أف يتكػػػوف لػػػدى التالميػػػذ نوعػػػاف مػػػف المعرفػػػة :توقػػػع
السػػياقات المسػػػتقبمية التػػػي يمكػػػف فيهػػػا تطبيػػػؽ المعرفػػػة الحاليػػػة ،ودمػػػج الػػػتعمـ السػػػابؽ إلػػػى
الحاضػػر ،فالنقػػؿ لػػيس عمميػػة تمقائيػػة ،فيجػػب أف يشػػارؾ التالميػػذ بنشػػاط وايجابيػػة فػػي إج ػراء
االرتباطػػػات بػػػيف السػػػياقات السػػػابقة والحاليػػػة والمسػػػتقبمية ،وتصػػػورات المتعممػػػيف لمسػػػياقات
المستقبمية يمكف أف تعوؽ أو تسهؿ النقؿ بنجاح.
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ولػػػذلؾ فالعناصػػػر ا ساسػػػية لالنتقػػػاؿ (  )McKeough,Lupart,2002,32هػػػي:
المهمة التعميمية ،المتعمـ ،السياؽ التعميمي.


مطتويات اىتكال أثس التعله

Levels of Learning Transferring

يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنؼ

[Calais,2006,3,

] Snead,2011,1,Gentner,Smith,2012.Jones,et.al.,2012انتقػػاؿ أثػػػر الػػتعمـ إلػػػى

املطتويات التالية:
.9

انتقاؿ بير متخصص /بير محدد  No Specific Transferويعني أف كػؿ الػتعمـ الػذي
يحػػدث فػػي حياتنػػا هػػو فػػي ا سػػاس انتقػػاؿ لمػػتعمـت ف كػػؿ الػػتعمـ متوقػػؼ ومػػرتبط بػػالتعمـ
السابؽ.

.9

انتقاؿ التطبيؽ  Application Transferويقصػد بػه تطبيػؽ مػا تػـ تعممػه عمػى موقػؼ
محدد ،عمى سبيؿ المثاؿ بعد التعمـ عف برمجة الكمبيوتر ،تطبػؽ هػذة المعرفػة فعميػا عمػى
الكمبيوتر.

.4

انتقاؿ السياؽ  Context Transferويقصد به تطبيؽ ما تػـ تعممػه فػي مواقػؼ مختمفػة
اختالفا طفيفا عف الموقؼ ا وؿ لمتعمـ.

.9

االنتقاؿ القريب  Near Transferويحدث االنتقػاؿ القريػب عنػدما ننقػؿ المعرفػة السػابقة
لمواقؼ جديدة مشابهة لها ،واالنتقػاؿ القريػب هػو مسػتوى التطبيػؽ  Applicationوهػو
قدرة المتعمميف عمى استخداـ المعرفة العممية التي تعمموها في مواقؼ جديدة.

.9

االنتقػػاؿ البعيػػد  Far Transferوهػػو تطبيػػؽ مػػا تػػـ تعممػػه عمػػى مواقػػؼ بيػػر مشػػابهة
لمموقػػػػؼ ا وؿ لمػػػػتعمـ ،هػػػػذا المسػػػػتوى يمثمػػػػه االسػػػػتدالؿ التشػػػػابهي

Analogical

.Reasoning
.4

االنتقػػاؿ اإلبػػداعي  Creative Transferوهػػذا المسػػتوى أكبػػر مػػف إدراؾ شػػيء مشػػابه
لشػػيء خػػر وهػػو التوصػػؿ لمفهػػوـ واسػػتخداـ شػػيء جديػػد بسػػبب التفاعػػؿ بػػيف المعرفػػة
الجديدة والقديمة.
ويتمثؿ االنتقاؿ اإلبداعي (جودت سعادة ،عبد اهلل محمد )999،303 ،9004 ،في الطالقػة

والمرونة وا صالة ،فالطالقة  Fluencyهي قدرة الفرد عمى إنتاج أكبر عػدد ممكػف مػف ا فكػار
أو البدائؿ أو الحموؿ خالؿ وحدة زمنية معينة ،أما المرونة  Flexibilityفهي قػدرة الفػرد عمػى
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توليػػػػد أفكػػػػار متنوعػػػػة وبيػػػػر معتػػػػادة والنظػػػػر لممشػػػػكمة مػػػػف زوايػػػػا مختمفػػػػة ،أمػػػػا ا صػػػػالة
 Originalityفهي القدرة عمى توليد أفكار فريدة وجديدة بير مألوفة.
ويػػػػػرى ( )Calais,2006,3أف المسػػػػػتويات  4 ،9 ،9تناسػػػػػب انتقػػػػػاؿ أثػػػػػر الػػػػػتعمـ ،أمػػػػػا
المستوياف  2،9فهي مجرد مستويات بسيطة لمتعمـ وليست مستويات النتقاؿ التعمـ.
أمػػػػا كػػػػؿ مػػػػف ] [Bossard,et.al.,2008.4;Saavedra,Opfer,2012,11فيػػػػروف أف
هنػػاؾ :انتقػػاؿ مػػنخفض  Low-Road Transferيمثػػؿ تطبيػػؽ المعػػادالت والقػوانيفت وانتقػػاؿ
عػػاؿ  High-Road Transferيتمثػػؿ فػػي التجريػػد والتعمػػيـ لمفهػػوـ معػػيف ،وعمػػؿ عالقػػات
وربػػػط مفػػػاهيمي بػػػيف القػػػوانيف العمميػػػة ومواقػػػؼ الحيػػػاة اليوميػػػةت وأف هنػػػاؾ عػػػدد مػػػف الطػػػرؽ
الخاصة يمكف لممعمـ أف يستخدمها ليشجع انتقاؿ أثر التعمـ المنخفض والعالي.
فمتشجيع االنتقاؿ المنخفض يقوـ المعمـ:
 بعمؿ مناظرات بيف التالميذ.
 استخداـ لعب الدور والتفكير بصوت عاؿ أثناء حؿ المشكمة.
 بتصميـ مواقؼ تعميمية يطبؽ ويستخدـ فيها التالميذ معارفهـ ومهاراتهـ.
ولتشجيع االنتقاؿ العالي يقوـ المعمـ:
 طػػرح أسػػئمة لمعصػػؼ الػػذهني تتػػي لمتالميػػذ تطبيػػؽ المعػػارؼ والمهػػارات واالتجاهػػات عمػػى
مواقؼ أخرى مشابهة.
 عمؿ متشابهات بيف الموضوع الذي تتـ دراسته وموضوعات أخرى مختمفة.
 حؿ المشكالت مف خالؿ سياقات مختمفة مثؿ المدرسة – المنزؿ.
 تشجيع التالميذ عمى التفكير فوؽ المعرفي.
وتعػرؼ الباحثتػاف انتقػػاؿ اثػر الػػتعمـ بأنػه قػػدرة تمميػذ الصػػؼ الثالػث اإلعػػدادي عمػى اسػػتخداـ
المعرفػػػة المتعممػػػة فػػػي مسػػػتويات (العمػػػؿ فػػػي فريػػػؽ -دور التمميػػػذ فػػػي الػػػتعمـ -فهػػػـ السػػػبب
والماثر -مهارات حؿ المشكالت) ،ويقاس بالدرجة التي يحصػؿ عمهػا التمميػذ فػي اختبػار انتقػاؿ
أثر التعمـ المعد لذلؾ في الدراسة الحالية.
وقد سعت بعض الدراسات إلى تنمية انتقاؿ أثر التعمـ مف خالؿ استراتيجيات مختمفة ومنهػا:
دراسػػة (حيػػاة عمػػي )9024 ،التػػي أوضػػحت فاعميػػة إسػػتراتيجيات التفكيػػر المتشػػعب فػػي تنميػػة
انتقػػػاؿ أثػػػر الػػػتعمـ فػػػي مػػػادة العمػػػوـ لػػػدى تالميػػػذ الصػػػؼ السػػػادس اإلبتػػػدائي ،ودراسػػػة ( أيػػػات
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حسػػف )9029،التػػي أوضػػحت فاعميػػة إسػػتراتيجية  REACTالقائمػػة عمػػى مػػدخؿ السػػياؽ فػػي
تنميػػػػة انتقػػػػاؿ أثػػػػر الػػػػتعمـ فػػػػي مػػػػادة ا حيػػػػاء لطػػػػالب المرحمػػػػة الثانويػػػػة ،ودراسػػػػة ( سػػػػحر
محمػػػد )9029،التػػػي أوضػػػحت فاعميػػػة تػػػدريس وحػػػدة دوريػػػة العناصػػػر وخواصػػػها بالقصػػػص
المضػػػمنة بالمػػػدخؿ القػػػائـ عمػػػى السػػػياؽ فػػػي تنميػػػة انتقػػػاؿ أثػػػر الػػػتعمـ لتالميػػػذ الصػػػؼ الثػػػاني
اإلعدادي المتأخريف دراسيا لتعمـ العموـ في سياؽ.

 منوذز التصنيه العهطي وبكاء واىتكال أثس التعله
تػػرى الباحثتػػاف أف تطػػوير وحػػدة التفػػاعالت الكيميائيػػة وتدريسػػها فػػي ضػػوء نمػػوذج
التصػػميـ العكسػػي وعمػػؿ التالميػػذ فػػي مجموعػػات قػػد يػػوفر لهػػـ بيئػػة تعمػػـ تنمػػي لػػديهـ الفهػػـ
المناسب لألفكار والمفاهيـ ا ساسية التػي تتضػمنها الوحػدة ،والػذي يسػهـ فػي بقػاء أثػرة بعػد
دراسػػة المحتػػوي،

فمشػػاركة التالميػػذ فػػي عمميػػات البحػػث والتقصػػي عػػف ا سػػئمة ا ساسػػية

يسػهـ فػػي فهػػـ أعمػؽ لممعرفػػة وبالتػػالي بقػػاء أثرهػا مػػدة أطػػوؿ وكػذلؾ بتحديػػد ا فكػػار الكبػػرى
وفهـ التمميذ العالقة بيف ما يدرسه وما هو موجود حوله في عالمه الػواقعي تسػهـ فػي انتقػاؿ
أثػػر الػػتعمـ ،إلػػى جانػػب أف تخطػػيط خب ػرات الػػتعمـ واسػػتخداـ إسػػتراتيجيتي KWLH ،POE
بخطواتهمػػا المتسمسػػمة والتػػي تحفػػز التالميػػذ عمػػى البحػػث عػػف المعرفػػة الجديػػدة وعالقتهػػا بمػػا
حوله يسهـ في انتقاؿ أثر التعمـ.
خطوات الدراسة واجراءاتها
لإلجابة عف أسئمة الدراسة والتحقؽ مف صحة فروضهات اتبعت الباحثتاف اإلجراءات التالية:

أوالً :اختياز الوسدة ولعداد املواد التعلينية:
تػػـ اختيػػار وحػػدة (التفػػاعالت الكيميائيػػة) مػػف كتػػاب العمػػوـ (العمػػوـ والحيػػاة اكتشػػؼ
وتعمـ) المقرر عمى تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي (الفصؿ الدراسػي الثػاني) فػي العػاـ الدراسػي
( 9029ـ9024/ـ) لألسباب التالية:
 تتناوؿ هذة الوحدة العديد مػف الموضػوعات التػي تثيػر التسػااالت لػدى التالميػذ
وتحتاج لتحميمها ومقارنتهػا وتصػنيفها والتوسػع فيهػا ومػا يػرتبط بهػا مػف أفكػار
وتطبيقات بالحياةت مما ينمي لديهـ مهارات التفكير المنطقي.
 تتضػػمف الوحػػدة العديػػد مػػف المفػػاهيـ العمميػػة مثػػؿ (تفػػاعالت االنحػػالؿ الحػراري
واإلحالؿ – ا كسدة واالختزاؿ – التفاعؿ الكيميائي ػ العامؿ الحفػاز ػ المخػاليط)
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وهي مفاهيـ مرتبطة بحيػاة التالميػذت ممػا يشػجعهـ عمػى التقصػي فػي دراسػتها
وانتقاؿ أثر تعممها.
 تحتػػوي الوحػػدة عمػػى عػػدد مػػف ا فهػػاـ الكبػػرى والباقيػػةت ممػػا يسػػم بتطبيػػؽ
النموذج بشكؿ يغطي كافة جوانب المحتوى العممي لموحدة.
 تحتػػوي عمػػى العديػػد مػػف ا نشػػطة وا سػػئمة والتػػي يمكػػف إعػػادة صػػيابتها فػػي
صورة مهاـ أداء تساعد التالميذ عمى البحث حوؿ فهـ ا فكػار الكبػرى والباقيػة
بشكؿ يساعد عمى بقاء أثر تعممها.
وقد تػـ تحميػؿ وحػدة (التفػاعالت الكيميائيػة) لتحديػد المفػاهيـ العمميػة المتضػمنة بهػات
لإلفػادة منهػػا فػػي تحديػػد ا فهػاـ الكبػػرى والباقيػػة وا سػػئمة ا ساسػية والمعػػارؼ والمهػػارات التػػي
يحتاجها التمميذ وكذلؾ طرؽ تقييمها.
ولحساب ثبات التحميؿ أجرت الباحثة ا ولػى عمميػة التحميػؿ مػرتيف بفػارؽ زمنػي قػدرة
ثالثة أسػابيع وبمغػت نسػبة االتفػاؽ ( )%49إلػى جانػب قيػاـ الباحثػة الثانيػة بتحميمهػات لتحديػد
المفػػاهيـ العمميػػة المتضػػمنة بهػػا ،وبتطبيػػؽ معادلػػة كػػوبر ( Cooperصػػالح مػػراد)9022 ،
لحسػػاب نسػػبة االتفػػاؽ فػػي م ػرات التحميػػؿ وجػػد أنهػػا تسػػاوي ( )%49وهػػذا يوض ػ أف عمميػػة
التحميػػؿ تمػػت بقػػدر عػػاؿ مػػف الموضػػوعية ،وتػػـ التوصػػؿ لقائمػػة المفػػاهيـ العمميػػة المتضػػمنة
بالوحدة*.

0

إعداد كتيب التمميذ **لوحدة " التفاعالت الكيميائية" ومراحػؿ تصػميمها وفقػا لنمػوذج التصػميـ
العكسي :
( )2مرحمة تحديد النتائج المرجو تحقيقها ،وتتضمف:
 صيابة معايير المحتوي بشكؿ واض ودقيؽ.
 تحديد ا فهاـ الباقية والكبرى التي بني عميها العمـ.
 صيابة أسئمة أساسية توفر عمميات البحث والتقصي أماـ التالميذ.
 تحديد المعارؼ والمهارات ا ساسية التي يحتاجها التالميذ.
( )9مرحمة تحديد ا دلة المقبولة لمفهـ ،وتتضمف:
 تحديد أدلة الفهـ المناسبة (اختبارات قصيرة ،فحص أعماؿ التالميذ).
1

ملحق (* : )1قائمة المفاهيم العلمية وداللتها اللفظية ** ..ملحق ( : )2كتاب التلميذ*** .ملحق " : "3دليل المعلم
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 صيابة محكات  Rubricsلتحديد ا داء المقبوؿ لمهاـ ا داء.
 إتاحة الفرصة لمتالميذ لمتقييـ والتأمؿ الذاتي عمالهـ.
( )3مرحمة تخطيط خبرات التعمـ واجراءات التدريس ،وتتضمف:
 كتابة ا فكار الكبرى والباقية عمى السبورة وتوضيحها لمتالميذ.
 طػرح ا سػػئمة ا ساسػية إلثػػارة اهتمػاـ التالميػػذ وتحفيػز عقػػولهـ لمبحػث والتقصػػي
حولها.
 مراجعة مهاـ ا داء التي قاـ بها التالميذ.
 استخداـ إستراتيجيتي  TPSو  KWHLبخطواتهـ المتتابعة والمتسمسمة.
 مالحظػػة المعمػػـ عمػػاؿ تالميػػذة وفحصػػها وتنظػػيـ عمميػػات التواصػػؿ بػػيف المعمػػـ
وتالميذة.
 يوظؼ التمميذ تعممه بواسطة اختبار قصير يجيب عنه بعد االنتهاء مف كػؿ درس
النتقاؿ أثر التعمـ.
 يقػػدـ المعمػػـ اختبػػار قصػػير فػػي نهايػػة الحصػػة كواجػػب منزلػػي ،يراجعػػه المعمػػـ فػػي
الحصة التالية.
وقػػػد قامػػػت الباحثتػػػاف بإعػػػداد دليػػػؿ المعمػػػـ*** لالسترشػػػاد بػػػه فػػػي تػػػدريس وحػػػدة
(التفػػػاعالت الكيميائيػػػة) المطػػػورة باسػػػتخداـ نمػػػوذج ""التصػػػميـ العكسػػػي"" ،وتضػػػمف الػػػدليؿ:
(المقدمة ،ونموذج ""التصميـ العكسي"" والفمسفة التي يقوـ عميهػا النمػوذج وخطواتػه ،والتفكيػر
المنطقػػي ومهاراتػػه ،ومفهػػوـ بقػػاء وانتقػػاؿ أثػػر الػػتعمـ وأهميتػػه فػػي تػػدريس العمػػوـ ،وتوجيهػػات
لممعمػـ لتنفيػػذ الػػدروس ،وأهػداؼ تػػدريس الوحػػدة ،والتوزيػػع الزمنػي لموضػػوعاتها وخطػػة السػػير
في دروس الوحدة تبعا لنموذج التصميـ العكسي).

ثاىيا :لعداد أداتي الدزاضة
في ضوء أهداؼ الدراسة أعدت الباحثتاف ا داتيف التاليتيف:
أوال :اختباز التفهري امليطكي:
 اهلدف مً االختباز:
قيػػػاس بعػػػض مهػػػارات التفكيػػػر المنطقػػػي لػػػدى تالميػػػذ الصػػػؼ الثالػػػث اإلعػػػدادي بعػػػد
دراستهـ لوحدة (التفاعالت الكيميائية) المطورة في ضوء نموذج "التصميـ العكسي".
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 تحديد أبعاد االختبار:
لتحديػػد أبعػػاد االختبػػار تػػـ االطػػالع عمػػى عػػدد مػػف ا دبيػػات والبحػػوث والدراسػػات التػػي
تناولػػػت مهػػػارات التفكيػػػر المنطقػػػي ]كاميميػػػا كمػػػاؿ9029،ت هػػػالؿ أحمػػػد ،فوزيػػػة نػػػاجي،
9029ت حنػػاف مصػػطفى9029 ،ت [Tuna,et.al.,2013;Zaman,et.al.,2017ت وتػػـ
تحديد المهارات التالية لمناسبتها لممرحمة العمرية لمتالميذ  ،ولطبيعة مادة العموـ:
 مجع املعلومات :وتتضمف الحصوؿ عمى المعمومات مف خالؿ استخداـ واحػدة أو أكثػر
مف الحواس ،والبحث عف معمومات جديدة عف طريؽ تكويف ا سئمة .
 سفــع املعلومــات :وتتضػػمف القػػدرة عمػػى تخػػزيف المعمومػػات وتػػذكرها واسػػتدعاءها عنػػد
الحاجة إليها.
 تيظيه املعلومـات :وتتضػمف المقارنػة بػيف شػيئيف أو أكثػر ،وتصػنيؼ وترتيػب ا شػياء
في مجموعات وفؽ خصائص معينة.
 حتليل املعلومات :وتتضمف القدرة عمى التمييز بيف الرأي والحقيقة ،وا سباب والنتائج،
وا فكار الرئيسية والفرعية.
 لىتاز املعلومات :وتتضمف القدرة عمى االستنتاج والتنبا والتمثيػؿ بإضػافة معنػى جديػد
لممعمومات بتغيير صورتها.
 تكيــيه املعلومــات :وتتضػػمف القػػدرة عمػػى اتخػػاذ الق ػرار والكشػػؼ عػػف المغالطػػات فػػي
االستدالالت المنطقية.
وتكوف االختبار مف ( )99مفػردة ،حيػث تػـ صػيابة االختبػار فػي صػورة عبػارة تقػيس
مهارة معينة ويمي ذلؾ ثالثة بدائؿ يتـ اختيار البديؿ الصحي مف بينهـ.
9 صدم االختباز :لمتأكد مف صدؽ االختبار قامت الباحثتاف بعرضه في صػورته ا وليػة
المتكونػػػة مػػػف ( )99مفػػػردة عمػػػى مجموعػػػة مػػػف المحكمػػػيف المختصػػػيف فػػػي التربيػػػة
العمميػػػة*ت إلبػػػداء الػػػرأي حػػػوؿ مػػػدى سػػػالمة وصػػػحة االختبػػػار مػػػف حيػػػث الصػػػيابة
والمضموف العممي ومناسبته لمتالميذ ،ومالءمػة كػؿ عبػارة لممهػارة التػي تقيسػها ،وتػـ

**ملحق " :"5اختبار التفكير

*ملحق " : "4أسماء السادة المحكمين .
المنطقي .
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تعديؿ االختبػار فػي ضػوء اآلراء ،وقػد أبػدى المحكمػوف بعػض التعػديالت التػي أخػذتها
الباحثتاف في االعتبار عند إعداد الصورة النهائية لالختبار ،حيث تـ حػذؼ بعػض العبػارات
عبارت أخرى.
ا
التي تحمؿ نفس المعنى مع



التذسبــة االضــتطالعية لالختبػػار :طبػػؽ االختبػػار فػػي صػػورته ا وليػػة عمػػى ( )90تمميػػذا مػػف
تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي وهـ مف بير مجموعة الدراسةت لألبراض التالية:


سطاب شمً االختباز :تبيف مف خالؿ التجريب االسػتطالعي لالختبػار أف الػزمف المناسػب
النتهاء جميع التالميذ مف اإلجابة عف جميع أسئمة االختبار هو ( )99دقيقة.



سطـــــاب ثبـــــات االختبـــــاز :تػػػػػـ حسػػػػػاب ثبػػػػػات االختبػػػػػار باسػػػػػتخداـ معادلػػػػػة كيػػػػػودر
ريتشاردسػػػوف( 92صػػػالح مػػػراد ,)9022 ،وبمغػػػت قيمتػػػه ( )،99وهػػػذا يشػػػير إلػػػى أف
االختبار يتمتع بدرجة عالية مف الثبات.



الصوزة اليَائية لالختباز :بمغ عػدد مفػردات االختبػار فػي صػورته النهائيػة** ( )99مفػردةت
وتػػـ تقػػدير درجػػة واحػػدة فػػي حالػػة اإلجابػػة الصػػحيحة ،وصػػفر إذا كانػػت خطػػأت وبػػذلؾ تصػػب

ػػفر)ت وجػػػدوؿ ( )2يوضػػػ
الدرجػػػة النهائيػػػة لالختبػػػار ( )99درجػػػة ،والدرجػػػة الصػػػغرى (صػ ا
مواصفات اختبار التفكير المنطقي .

جدوؿ ()2

مواصفات اختبار التفكير المنطقي
أب اد ضالختمار

أرقام ضألسئل

مهارات جمع المعمومات 0هللا 7هللا 01هللا 01هللا 22هللا 20هللا 27
مهارات حفظ المعمومات 2هللا 1هللا 02هللا 21هللا 23هللا 22هللا 23
1هللا 3هللا 02هللا 22هللا 27هللا 22هللا 21
مهارات تنظيـ

ضرسرج ضركلد

ضرنسم ضر ئ ي

7

%03 ,7

7

%03 ,7

7

%03 ,3

المعمومات

مهارات تحميؿ

2هللا 01هللا 03هللا 20هللا 23هللا 21هللا 11

7

%03 ,3

المعمومات

مهارات إنتاج

2هللا 00هللا 03هللا 22هللا 21هللا 22هللا 10

7

%03 ,7

المعمومات

مهارات تقييـ

3هللا 02هللا 07هللا 21هللا 23هللا21هللا 12

7

%03 ,7

المعمومات
ضر ج ع

12
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ثاىيا :اختباز اىتكال أثس التعله:
 اهلدف مً االختباز:
التعػػػرؼ عمػػػى أثػػػر تطػػػوير وحػػػدة التفػػػاعالت الكيميائيػػػة فػػػي ضػػػوء نمػػػوذج "التصػػػميـ
العكسي" وتدريسها في انتقاؿ أثر التعمـ لتالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي.

 حتديد أبعاد االختباز:
تـ تحديد أبعاد االختبػار فػي ضػوء االطػالع عمػى بعػض الدراسػات التػي تناولػت انتقػاؿ
أثػػػػػػر الػػػػػػتعمـ ] صػػػػػػفاء محمػػػػػػد ،9029 ،حيػػػػػػاة عمػػػػػػي ، 9024 ،يػػػػػػات حسػػػػػػف،9029،
]Calais,2006, Saavedra,Opofer, 2012ت وقد تـ تحديد أبعاد االختبار في مسػتويات
( القػػدرة عمػػى العمػػؿ فػػي فريػػؽ -دور التمميػػذ وانشػػغاله بػػالتعمـ -فهػػـ السػػبب والمػػاثر -حػػؿ
المشػػػكالت) وذلػػػؾ لمناسػػػبتها لممرحمػػػة العمريػػػة لمتالميػػػذ  ،وكػػػذلؾ لطبيعػػػة وحػػػدة التفػػػاعالت
الكيميائية المطورة في ضوء نموذج التصميـ العكسي.
وقػػد صػػيغت مفرداتػػه وفقػػا لػػنمط االختيػػار مػػف متعػػدد ثالثػػي البػػدائؿ ،وروعػػي مناسػػبة
المفردات ووضوحها لمستوى التالميذ.

 صدم االختباز:
تـ عرض االختبار في صورته ا ولية عمػى نفػس مجموعػة الخبػراء فػي مجػاؿ التربيػة
العمميػة وطػرؽ تػػدريس العمػوـ السػػابقةت بهػدؼ التعػػرؼ عمػى مػػدى تمثيػؿ العبػػارات لمبعػد الػػذي
تقيسه ,ومدى وضوح العبارات ودقة صيابتها ومالءمتها لتالميذ الصؼ الثالث اإلعػدادي ,وقػد
أسفر ذلؾ عف إجػراء بعػض التعػديالت شػممت تعػديؿ بعػض االختيػارات ،واعػادة صػيابة بعػض
العبارات.

 التذسبة االضتطالعية لالختباز:
طبػػؽ االختب ػار فػػي صػػورته ا وليػػة عمػػى ( )90تمميػػذا بالصػػؼ الثالػػث اإلعػػدادي مػػف
بير مجموعة الدراسة ،لألبراض التالية:
 حساب زمف االختبار :تبيف مف خالؿ التجريب االسػتطالعي لممقيػاس أف الػزمف المناسػب
النتهاء جميع التالميذ مف اإلجابة عف االختبار هو ( )90دقيقة.
 حسػػاب ثبػػات االختبػػار :تػػـ حسػػاب ثبػػات االختبػػار باسػػتخداـ معادلػػة كيػػودر ريتشاردسػػوف
" "92ووجد أنه يساوي "  "0,99مما يدؿ أنه يتمتع بدرجة ثبات مناسبة.
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 الصوزة اليَائية لالختباز:
بمغ عدد مفػردات االختبػار فػي صػورته النهائيػة ( )99مفػردة ،وقػد أعطػي لكػؿ مفػردة
يجيب عنها التمميذ إجابػة صػحيحة درجػة واحػدة ،وصػف ار لإلجابػة الخطػأ ،وبػذلؾ تكػوف الدرجػة
النهائية لالختبػار ( )99درجػة ،والصػغرى صػفرا ،ويوضػ جػدوؿ ( )9مواصػفات اختبػار انتقػاؿ
أثر التعمـ*.
جدوؿ ()9
مواصفات اختبار انتقاؿ أثر التعمـ
النسػػػػػػػػػػػبة

أبعاد االختبار

ا سئمة

عدد ا سئمة

العمؿ في فريؽ

7هللا2هللا 01هللا 01هللا 20هللا03هللا 22

9

%99

دور التمميذ في التعمـ

0هللا 2هللا 1هللا 02هللا 22هللا07هللا 23

9

%99

فهـ السبب والماثر

3هللا2هللا 00هللا 22هللا01هللا02هللا 27

9

%99

حؿ المشكالت

1هللا 02هللا3هللا 03هللا 21هللا 21هللا 23

9

%99

المجموع

99

99

%200

المئوية

 ثالجا :التصنيه التذسييب ولدساءات التذسبة:
اتبعت الدراسة الحالية المنهج شبه التجريبي وكانت الخطوات المتبعة كالتالي:

 متغريات الدزاضة:
املــتغري املطــتكل :ويتمثػػؿ فػػي وحػػدة (التفػػاعالت الكيميائيػػة) المطػػورة فػػي ضػػوء نمػػوذج
التصميـ العكسي ،والمتغيرات التابعة :وتتمثؿ في التفكير المنطقي ,وبقاء وانتقاؿ أثر التعمـ.

 اختياز دلنوعة الدزاضة:
تـ تطبيؽ الدراسة بمدرسػة دقهمػة اإلعداديػة بنػيف بػإدارة (السػرو) التعميميػة بمحافظػة
(دميػػاط) فػػي الفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني مػػف العػػاـ الدراسػػي ( 9024 /9029ـ) وقػػد تػػـ بطريقػػة
عش ػوائية اختيػػار أحػػد الفصػػوؿت ليمثػػؿ المجموعػػة التجريبيػػة وهػػو فصػػؿ ( )2/3وفصػػؿ خػػر
بمدرسػػة (السػػرو اإلعداديػػة بنػػيف) ليمثػػؿ المجموعػػة الضػػابطة وهػػو فصػػؿ ( ،)2/3وكػػاف العػػدد
التجريبي لممجموعة التجريبية ( )99تمميذا ,والمجموعة الضابطة ( )94تمميذا.
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 التطبيل الكبلي ألداتي الدزاضة:
تػػػـ تطبيػػػػؽ أداتػػػػي الدراسػػػة (التفكيػػػػر المنطقػػػػي ,وانتقػػػاؿ أثػػػػر الػػػػتعمـ) عمػػػى كػػػػؿ مػػػػف
المجمػوعتيف التجريبيػػة والضػابطة قبػػؿ بػدء تػػدريس الوحػػدة فػي بدايػػة الفصػؿ الدراسػػي الثػػانيت
وذلؾ لمحصػوؿ عمػى المعمومػات القبميػة التػي تسػاعد فػي العمميػات اإلحصػائية الخاصػة بنتػائج
الدراسة ،ولبياف مدى تكافا المجموعتيف ،ويوض جدوؿ( )3نتائج التطبيؽ القبمي.
جدوؿ ()3
نتائج التطبيؽ القبمي
المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

ف99 =2

ف94 = 9

االختبار
ـ2
التفكير المنطقي
انتقاؿ أثر التعمـ

22.99
3.09

ع2
2.09
9.09

ـ9
20.49
3.44

قيمة (ت)
ع9

2.49
9.49

مستوى
الداللة

0.49

بير دالة

0.94

بير دالة

يتبيف مف الجػدوؿ( )3السػابؽ أف الفػروؽ بػيف متوسػطات درجػات كػؿ مػف المجمػوعتيف
التجريبية والضابطة عمى اختبار التفكير المنطقي وانتقاؿ أثػر الػتعمـ بيػر دالػةت ممػا يعنػي أنػه
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة قبميا.
 تدريس الوحدة:
قبػػؿ إجػػػراء التجربػػػة التقػػػت الباحثتػػػاف بمعممػػػة الفصػػػؿ لممجموعػػػة التجريبيػػػةت لتوضػػػي
الغػػرض مػػف الدراسػػة وكيفيػػة تػػدريس وحػػدة التفػػاعالت الكيميائيػػة المطػػورة باسػػتخداـ نمػػوذج
""التصميـ العكسي"" ،ودور كؿ مػف المعممػة والتمميػذ ,كمػا تػـ تزويػد المعممػة بػدليؿ لالسترشػاد
به في أثناء عممية التدريس.
أمػػا بالنسػػبة لممجموعػػة الضػػابطة فػػتـ التػػدريس بالطريقػػة المعتػػادة لموحػػدة كمػػا هػػي
بػػػدوف تطػػػوير ،وكػػػاف المحتػػػوى واحػػػد لممجمػػػوعتيف التجريبيػػػة والضػػػابطة ،واسػػػتمر التػػػدريس
لممجموعتيف لمدة خمسة أسابيع بواقع فترتيف با سبوع أي ( )90حصة دراسية.
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 التطبيل البعدي ألداتي الدزاضة:
بعػػد االنتهػػاء مػػف تػػدريس الوحػػدة لكػػؿ مػػف المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة ،أعيػػد
تطبيػػؽ أداتػػي الدراسػػة (التفكيػػر المنطقػػي ،انتقػػاؿ أثػػر الػػتعمـ ) عمػػى كػػؿ مػػف المجمػػوعتيف فػػي
يومي (29 ،29مارس) لمعاـ الدراسي (9024-9029ـ).
 التطبيؽ الماجؿ الختبار التفكير المنطقي :
بعػػد االنتهػػاء مػػف تجربػػة الدراسػػة تػػـ إعػػادة تطبيػػؽ اختبػػار التفكيػػر المنطقػػي بوحػػدة
التفاعالت الكيميائية عمى تالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة بفاصػؿ زمنػي أسػبوعاف مػف
التطبيػػؽ البعػػدي (9024-9-9 ،2ـ)  ،وتػػـ التصػػحي ومعالجػػة النتػػائج إحصػػائيا باسػػتخداـ
البرنامج اإلحصائي .SPSS

زابعا :عسض اليتائر ومياقػتَا
تناولت الباحثتاف عرض النتائج التي تـ التوصؿ إليها مف خػالؿ تجربػة الدراسػة ،وكػذلؾ
مناقشػػة النتػػائج وتفسػػيرها ،والػػى أي مػػدى تحققػػت الفػػروض التػػي سػػبؽ عرضػػهات ثػػـ تقػػديـ
التوصيات والمقترحات.

أوالً :ىتائر تطبيل اختباز التفهري امليطكي
الفسض األول
نػػص الفػػرض ا وؿ عمػػى أنػػه" :يوجػػد فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي درجػػات
تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة فػػي التطبيػػؽ القبمػػي والبعػػدي الختبػػار مهػػارات التفكيػػر المنطقػػي
لصال التطبيؽ البعدي".
ولمتحقػػػؽ مػػػف صػػػحة الفػػػرض ا وؿ قامػػػت الباحثتػػػاف بحسػػػاب المتوسػػػطات الحسػػػابية
واالنحرافػػػات المعياريػػػة لػػػدرجات تالميػػػذ المجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػي التطبيػػػؽ القبمػػػي والبعػػػدي
الختبار التفكير المنطقي ،وحساب قيمة (ت) وداللتها ،كما يوضحها جدوؿ (.)9
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ددول ()4
املتوضطات احلطابية واالحنسافات املعيازية ،وقيه (ت) وداللتَا; ليتائر التطبيل الكبلي والبعدي
الختباز التفهري امليطكي لتالمير اجملنوعة التذسيبية (ٌ= .)44
الدرجة
أبعاد االختبار
مهارات جمع
المعمومات
مهارات حفظ
المعمومات
مهارات تنظيـ
المعمومات
مهارات تحميؿ
المعمومات
مهارات إنتاج
المعمومات
مهارات تقييـ
المعمومات
االختبار ككؿ

العظمى

التطبيؽ البعدي

التطبيؽ القبمي

ـ2

ع2

ـ9

9

9.99

2.92

9.99

9.99

قيمة "ت" حجـ

ع9

التأثير
 , 44 *9.99كبير

9

4.99

9.39

9.03

9.09

9.99. *4.94

كبير

9

4.09

9.29

9.43

2.49

9.99. *9.94

كبير

9

4.29

2.49

9.42

2.99

2.49. *4.39

كبير

9

9.49

9.09

2.94

9.24

9.99. *4.29

كبير

9

9.99

9.09

2.94

2.92

2 , 94 *4.39كبير

99

34.00

2.44

23.90

9.09

9.99 *22.99

كبير

 دالة عند مستوى, 02
يتض مف نتائج جدوؿ ( )9وجود فروؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتوى ( ),02بػيف
متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة فػػي التطبيػػؽ القبمػػي والبعػػدي الختبػػار التفكيػػر
المنطقي ومهاراته لصال التطبيؽ البعػديت وهػذا ياكػد صػحة الفػرض ا وؿ ،كمػا يتضػ أيضػا
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أف حجػػـ التػػأثير كبيػػرت ممػػا يػػدؿ عمػػى أف دراسػػة تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة لموحػػدة المطػػورة
بنموذج التصميـ العكسي ساهـ في تنمية مهارات التفكير المنطقي لديهـ.

 الفسض الجاىي
نػػص الفػػرض الثػػاني لمدراسػػة عمػػى أنػػه :يوجػػد فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي
درجػات تالميػػذ المجموعػة التجريبيػػة ودرجػػات تالميػذ المجموعػػة الضػػابطة فػي التطبيػػؽ البعػػدي
الختبار مهارات التفكير المنطقي لصال المجموعة التجريبية.
ولمتحقػػػؽ مػػػف صػػػحة الفػػػرض الثػػػاني قامػػػت الباحثتػػػاف بحسػػػاب المتوسػػػطات الحسػػػابية
واالنحرافػػات المعياريػػة لػػدرجات تالميػػذ المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة فػػي التطبيػػؽ البعػػدي
الختبار التفكير المنطقي ،وحساب قيمة (ت) وداللتها ،كما يوضحها جدوؿ (.)9
ددول ()5
املتوضطات احلطابية واالحنسافات املعيازية ،وقيه (ت) وداللتَا; ليتائر التطبيل البعدي
للنذنوعتني التذسيبية والضابطة الختباز التفهري امليطكي
المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

ف99=2

ف94=9

مهارات االختبار

قيمػػػػػػػػػػة (ت)  حجػػػػػػػػػػـ

ـ9

ع9

التأثير

جمع المعمومات

9.99

2.92

9.49

2.04

*9.99

تنظيـ المعمومات

4.09

9.29

9.90

9.34

ـ2
حفظ المعمومات

2.99

تحميؿ المعمومات

4.29

2.49

3.44

9.39

 9.94 *4,39كبير

تقييـ المعمومات

9.99

9.09

9.04

2.29

 9 .99 *4 .99كبير

المجموع

9.49
34.00

9.39

9.09
2.44

9.94

 3.99كبير

*9.99

إنتاج المعمومات

4.99

ع2



9.04
99.99

9.29
9.39

 4 .04كبير

 9 .94 *4 ,04كبير

 3.44 *9,39كبير

 9.90. *20,34كبير

يتضػ مػف الجػدوؿ ( )9وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى ( ).,02بػيف
متوسطي درجات تالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيػؽ البعػدي الختبػار التفكيػر
المنطقػػي ومهاراتػػه المختمفػػة لصػػال المجموعػػة التجريبيػػة  ,كمػػا يتض ػ أيضػػا أف حجػػـ تػػأثير
الوحدة المطورة باستخداـ نمػوذج التصػميـ العكسػي عمػى نمػو مهػارات التفكيػر المنطقػي كبيػرت
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وهػػػذا ياكػػػد صػػػحة الفػػػرض الثػػػاني ،ويػػػدؿ عمػػػى أف دراسػػػة التالميػػػذ لموحػػػدة المطػػػورة بنمػػػوذج
التصميـ العكسي ساعد في تنمية مهارات التفكير المنطقي.

وتسى الباسجتاٌ أٌ أثـس تـدزيظ الوسـدة املطـوزة باضـتدداو منـوذز التصـنيه العهطـي يف
تينية مَازات التفهري امليطكي قد يسدع لىل:
 تحديػػد النتػػائج المرجػػوة والماش ػرات قػػد يسػػر لمتالميػػذ تحديػػد مػػا يحتػػاجوف إلػػى تعممػػه
بدقه ،وما يجب البحث عنه والتركيز عميه في أثناء عممية التعمـت مما ساعد فػي نمػو
مهارات جمع المعمومات وحفظها وتنظيمها.
 التأمؿ باستمرار في ا فكار الكبرى والتي تمثؿ حمقة وصؿ بػيف مػا يدرسػه التمميػذ مػف
محتػػوى وبػػيف مػػا هػػو موجػػود فػػي عالمػػه الحقيقػػي قػػد تسػػاعدة فػػي اكتسػػاب مهػػارات
التحميػػؿ والتقػػويـ لممعمومػػات ،ومػػف خػػالؿ اسػػتخداـ أدلػػة فهػػـ مثػػؿ االختبػػارات وبطاقػػة
المالحظػػة وفحػػص ا بحػػاث التػػي يقػػوـ بهػػا التالميػػذ نمػػت لػػديهـ أهميػػة جانػػب التقيػػيـ
لممعمومات.
 المشػػػاركة فػػػي ا نشػػػطة الفرديػػػة والجماعيػػػة والقيػػػاـ بمهػػػاـ ا داء سػػػاعد فػػػي تنميػػػة
مهارات إنتاج وتقييـ المعمومات.
 مشػػاركة التالميػػذ فػػي وضػػع الحمػػوؿ المقترحػػة لألسػػئمة ا ساسػػية مػػف خػػالؿ خب ػراتهـ
السػػابقةت وهػػذا يتطمػػب مػػنهـ اسػػتخداـ مهػػارات جمػػع المعمومػػات وتنظيمها،وتحميمهػػا
وتقويمها لموصوؿ إلى الحؿ المطموب.
 تخطيط خبرات التعمـ واستخداـ إستراتيجيتي  KWLH ،TPSبخطواتهما المتسمسػمة
قد حفزت التالميذ عمى البحث والتقصي وهي مهارات مهمة لمتفكير المنطقي.
وبهذا تتفؽ نتائج اختبػار هػذا الفػرض مػع مػا توصػمت إليػه دراسػات أخػرى مثػؿ :دراسػة
(هالؿ أحمد ،فوزية ناجي )9029 ،التػي أوضػحت فاعميػة برمجيػة حاسػوبية متعػددة الوسػائط
فػػي تنميػػة التفكيػػر المنطقػػي لػػدى طفػػؿ مػػا قبػػؿ المدرسػػة فػػي أمانػػة العاصػػمة صػػنعاء ،ودراسػػة
(حناف مصطفى )9029 ،التي أوضحت فاعميػة إسػتراتيجية مقترحػة فػي تػدريس العمػوـ معػززة
بتكنولوجيا الهولوجراـ في تنمية التفكير المنطقي لدى تالميذ الصؼ ا وؿ اإلعدادي.
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ثاىيا :اليتائر اخلاصة ببكاء أثس التعله
 الفسض الجالح:
نػػص الفػػرض الثالػػث لمدراسػػة عمػػى أنػػه" :يوجػػد فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي
درجػػات تالميػػػذ المجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػي اختبػػار التفكيػػػر المنطقػػػي البعػػػدي والماجػػػؿ لصػػػال
التطبيؽ البعديت والختبار صحة هػذا الفػرض تػـ اسػتخداـ اختبػار (ت) وكانػت النتػائج كمػا هػو
موض بجدوؿ (.)4
ددول ()6
املتوضرب احلطابي واالحنساف املعيازي وقينة ت وداللتَا لدزدات تالمير اجملنوعة التذسيبية للتطبيكني
البعدي واملؤدل الختباز التفهري امليطكي
االختبار

التطبيؽ البعدي

التفكير المنطقي

التطبيؽ الماجؿ

ـ2

ع2

34.00

2.44

ـ9
39.34

قيمة "ت"

ع9
2.42

*2.29

الداللة
بير

دالة

يتض مف الجػدوؿ ( )4عػدـ وجػود فػرؽ أو داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى ( ).,02بػيف
متوسطي درجػات تالميػذ المجموعػة التجريبيػة فػي التطبيقػيف البعػدي والماجػؿ الختبػار التفكيػر
المنطقػػيت ممػػا يػػدؿ عمػػى وجػػود بقػػاء ثػػر الػػتعمـ لػػدى تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة يرجػػع إلػػى
دراسػػة الوحػػدة المطػػورة فػػي ضػػوء نمػػوذج التصػػميـ العكسػػي ،وبػػذلؾ يػػرفض الفػػرض الثالػػث
لمدراسة.
 الفرض الرابع :
نػػص الفػػرض الرابػػع لمدراسػػة عمػػى أنػػه "يوجػػد فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي
درجات تالميػذ المجموعػة التجريبيػة ودرجػات تالميػذ المجموعػة الضػابطة فػي التطبيػؽ الماجػؿ
الختبار مهارات التفكير المنطقي لصال المجموعة التجريبية".
والختبػػار صػػحة هػػذا الفػػرض تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار (ت) وكانػػت النتػػائج كمػػا هػػو موض ػ
بجدوؿ (.)9
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ددول ()7
املتوضرب احلطابي واالحنساف املعيازي وقينة ت وداللتَا لدزدات تالمير اجملنوعتني التذسيبية والضابطة
للتطبيل املؤدل الختباز التفهري امليطكي
المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

ف99=2

ف94=9

االختبار
ـ2
اختبار التفكير المنطقي
الماجؿ

ع2
2.44

34.00

ـ9
92.09

ع9
3.04

قيمػػػػػػػػػػػة (ت)  حجػػػػػػػػػػػـ
التأثير



*93.99
كبير

يتضػػػ مػػػف الجػػػدوؿ ( )9وجػػػود فػػػرؽ ذو داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى ( ).,02بػػػيف
متوسطي درجات تالميػذ المجموعػة التجريبيػة والضػابطة فػي التطبيػؽ الماجػؿ الختبػار التفكيػر
المنطقػػي ,كمػػا أف حجػػػـ التػػأثير كبيػػرت ممػػػا يػػدؿ عمػػى وجػػػود بقػػاء ثػػر الػػػتعمـ لػػدى تالميػػػذ
المجموعػػة التجريبيػػة يرجػػع إلػػى دراسػػة الوحػػدة المطػػورة فػػي ضػػوء نمػػوذج التصػػميـ العكسػػي،
وبذلؾ يقبؿ الفرض الرابع لمدراسة.

ثالجا :ىتائر تطبيل اختباز اىتكال أثس التعله
 الفسض اخلامظ
نػص الفػرض الخػامس لمدراسػة عمػى أنػه :يوجػد فػرؽ ذو داللػة إحصػائية بػيف متوسػػطي
درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمػي والبعػدي الختبػار انتقػاؿ أثػر الػتعمـ
لصػػال التطبيػػؽ البعػػدي ،،وجػػدوؿ ( )9يوض ػ نتػػائج التطبيػػؽ القبمػػي والبعػػدي الختبػػار
انتقاؿ أثر التعمـ لممجموعة التجريبية.
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ددول ()8
املتوضطات احلطابية واالحنسافات املعيازية ،وقيه (ت) ،وداللتَا ليتائر التطبيل الكبلي
والبعدي الختباز اىتكال أثس التعله لتالمير اجملنوعة التذسيبية (ٌ = .)44
التطبيؽ البعدي

أبعاد المقياس
العمؿ في فريؽ

ـ2

ع2

ـ9

ع9

9.29

2.90

2.42

0.99

4.29

2.49

9.04

0.94

دور التمميذ في التعمـ

4.04

مهارات حؿ المشكالت

9.49

2.09

المجموع

93.09

9.99

فهـ السبب والماثر

التطبيؽ القبمي

2.94

9.29

قيمة (ت) حجـ التأثير


*24.09



 9.29كبير

 3 .99كبير

0.44

*29.92

9.39

0.94

*29.42

9.90

9.29

 9.39 *99,04كبير

 9 .94 *29,42كبير

 4.99كبير

يتض مف الجدوؿ ( )9وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى ( ).,02بػيف
متوسطي درجات تالميػذ المجموعػة التجريبيػة فػي التطبيػؽ القبمػي والبعػدي الختبػار انتقػاؿ أثػر
الػػتعمـ وأبعػػادة المختمفػػة لصػػال التطبيػػؽ البعػػدي ,كمػػا يتضػػ أيضػػا أف حجػػـ تػػأثير الوحػػدة
المطػػورة فػػي ضػػوء نمػػوذج التصػػميـ العكسػػي عمػػى انتقػػاؿ أثػػر الػػتعمـ كبيػػر ،وهػػذا ياكػػد صػػحة
الفػػرض الخػػامس ،ويػػدؿ عمػػى أف دراسػػة التالميػػذ الوحػػدة المطػػورة بنمػػوذج التصػػميـ العكسػػي
ساعد في انتقاؿ أثر التعمـ.

 الفسض الطادع
نص الفرض السادس لمدراسة عمى أنه :يوجد فرؽ ذو داللة إحصػائية بػيف متوسػطي
درجات تالميذ المجموعػة التجريبيػة وتالميػذ المجموعػة الضػابطة فػي التطبيػؽ البعػدي الختبػار
انتقػػاؿ أثػػر الػػتعمـ لصػػال المجموعػػة التجريبيػػة ،وجػػدوؿ ( )4يوض ػ نتػػائج التطبيػػؽ البعػػدي
الختبار انتقاؿ أثر التعمـ لممجموعتيف التجريبية والضابطة.
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ددول ()9
املتوضطات احلطابية واالحنسافات املعيازية ،وقيه (ت) ،وداللتَا ليتائر التطبيل البعدي الختباز
اىتكال أثس التعله لتالمير اجملنوعتني التذسيبية والضابطة
المجموعة التجريبية

أبعاد المقياس

ف99=2

ـ2
العمؿ في فريؽ

المجموعة الضابطة

9.29

ف94=9

ع2
2.90

ـ9

ع9

9.29

.99

قيمة (ت) حجـ التأثير


*22.99



 9.99كبير

دور التمميذ في التعمـ

4.04

2.94

9.33

0.99

*4.99

فهـ السبب والماثر

مهارات حؿ المشكالت

4.29

9.49

2.49

3.42

0.44

 9 .44 *9 ,04كبير

المجموع

93.09

9.99

20.99

2.09

 4.49 *24,44كبير

2.09

9.02

0.99

*9.99

 3 .24كبير
 3 .34كبير

يتض ػ مػػف جػػدوؿ ( )4وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( ).,02بػػيف
متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعػدي الختبػار
انتقػػاؿ أثػػر الػػتعمـ وأبعػػادة المختمفػػة لصػػال تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػةت وهػػذا ياكػػد صػػحة
الفػػرض السػػادس ،ويػػدؿ عمػػى أف دراسػػة التالميػػذ الوحػػدة المطػػورة بنمػػوذج التصػػميـ العكسػػي
ساهـ في انتقاؿ أثر التعمـ.
وترى الباحثتاف أف أثر تدريس الوحػدة المطػورة باسػتخداـ نمػوذج التصػميـ العكسػي فػي

بكاء واىتكال أثس التعله قد يسدع لىل:
 إظهار وتوضي ا فكار الكبرى واإلفهاـ الباقية المتضػمنة بكػؿ موضػوع فػي بدايػة
عمميػػة التػػدريس ،سػػاعد التالميػػذ عمػػى بقائهػػا فػػي أذهػػانهـ لفتػػرة طويمػػة وسػػهولة
استرجاعها.
 طػػرح ا سػػئمة ا ساسػػية سػػاهمت فػػي جػػذب انتبػػاة التالميػػذ نحػػو عمميػػة الػػتعمـ،
وبالتػػػالي بقػػػاء وثبػػػات ا فهػػػاـ الكبػػػرى والباقيػػػة فػػػي أذهػػػانهـ وبالتػػػالي بقػػػاء أثػػػر
تعممها.
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 تنوع طرؽ التدريس ما بيف المناقشة واسػتراتيجيتي  KWLH ،TPSبخطػواتهـ
المتسمسػػمة سػػاعد فػػي فهػػـ أعمػػؽ لممحتػػوى وبالتػػالي بقػػاء أثػػر تعممػػه ،وسػػهوله
تطبيقه في مواقؼ أخرى.
 التقويـ البنائي والنهائي ساعد بشكؿ كبير في االحتفاظ بما تـ تعممػه وبقػاء أثػرة،
وكػػذلؾ مشػػاركة التالميػػذ فػػي عمميػػة التقيػػيـ سػػاعدت فػػي فهػػـ أعمػػؽ لمموضػػوع
وسهوله نقمه لمواقؼ أخرى.
 عمميات البحث والتقصي التي قاـ بها التالميذ حػوؿ ا سػئمة ا ساسػية ،وتوظيػؼ
ما فهمه التالميذ داخػؿ سػياقات تعميميػة متنوعػة سػاعدت فػي تنميػة مهػارات حػؿ
المشكالت.
 إنجػػاز المهػػاـ داخػػؿ المجموعػػة واالسػػتفادة مػػف خبػرات التالميػػذ بعضػػهـ الػػبعض،
جعؿ التمميذ يقدر أهمية العمؿ في الفريؽ ،وتقدير دورة داخؿ الفريؽ.
وبهذا تتفؽ نتائج اختبار هذا الفرض مع ما توصػمت إليػه دراسػات أخػرى مثػؿ :دراسػة
(صػػفاء محمػػد )9029،التػػي أوضػػحت فاعميػػة إسػػتراتيجية اإلث ػراء الوسػػيمي فػػي تنميػػة انتقػػاؿ أثػػر
الػػػػتعمـ فػػػػي مػػػػادة الدراسػػػػات االجتماعيػػػػة لتالميػػػػذ الصػػػػؼ السػػػػادس اإلبتػػػػدائي ،ودراسػػػػة (سػػػػحر
محمد )9029،التي أوضحت فاعمية تدريس وحػدة دوريػة العناصػر وخواصػها بالقصػص المضػمنة
بالمػػدخؿ القػػائـ عمػػى السػػياؽ فػػي تنميػػة بقػػاء وانتقػػاؿ أثػػر الػػتعمـ لتالميػػذ الصػػؼ الثػػاني اإلعػػدادي
المتػػأخريف دراسػػيا لػػتعمـ العمػػوـ فػػي سػػياؽ ،ودراسػػة (  )Bahtaji,2015التػػي أوضػػحت فاعميػػة
التػػدريس بمػػدخؿ الػػتعمـ القػػائـ عمػػى السػػياؽ فػػي انتقػػاؿ اثػػر الػػتعمـ فػػي الفيزيػػاء لطػػالب المرحمػػة
الثانوية .

 الفسض الطابع
نػػص الفػػرض السػػابع لمدراسػػة عمػػى أنػػه " :توجػػد عالقػػة ارتباطيػػه بػػيف درجػػات تالميػػذ
المجموعة التجريبية في اختبار التفكيػر المنطقػي البعػدي ودرجػاتهـ فػي اختبػار انتقػاؿ أثػر الػتعمـ"ت
ولذلؾ تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف لمكشؼ عف داللة العالقة بيف متوسػطي درجػات المجموعػة
التجريبية في اختبار التفكيػر المنطقػي بوحػدة "التفػاعالت الكيميائيػة" البعػدي ودرجػاتهـ فػي اختبػار
انتقاؿ أثر التعمـ حيث بمغػت قيمػة معامػؿ االرتبػاط ()0¸49ت ممػا يػدؿ عمػى وجػود عالقػة ارتباطيػه
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بػػيف متوسػػطي درجػػات المجموعػػة التجريبيػػة فػػي اختبػػار التفكيػػر المنطقػػي البعػػدي ودرجػػاتهـ فػػي
اختبار انتقاؿ أثر التعمـ.
أي أف الزيػػادة فػػي متوسػػط درجػػات التالميػػذ فػػي التفكيػػر المنطقػػي أدى إلػػي زيػػادة فػػي
درجػػاتهـ فػػي اختبػػار انتقػػاؿ أثػػر الػػتعمـ ،وتػػرى الباحثتػػاف أف وجػػود مثػػؿ هػػذة العالقػػة االرتباطيػة قػػد
يرجع إلى أف نمو مهػارات التفكيػر المنطقػي لػدى التالميػذ ولػد لػديهـ إحساسػا بالقػدرة عمػى تحقيػؽ
النجػػاح وزيػػادة التركيػػز والقػػػدرة عمػػى تحميػػؿ ا فكػػار وتنظيمهػػػا وادراؾ العالقػػات والمقارنػػة بينهػػػا،
وجعمهـ قادريف عمى تحقيؽ انتقاؿ كبير ثر التعمـ.
وتتفؽ نتائج هذا الفرض مع ما توصمت إليه نتائج بعض الدراسات مػف أف انتقػاؿ أثػر
التعمـ منبئ لمتفكير ومنه التفكير المنطقي (بعفح بم سهللا 2102هللا رضندا بم سهللا .)2107

خامطا :التوصيات والبشوخ املكرتسة
يف ضوء ىتائر الدزاضة احلالية ،توصي الباسجتاٌ مبا يلي:


تدريب معممي العموـ عمى استخداـ مدخؿ التصميـ لمفهـ في تنظيـ وتدريس مقرر العموـ.

 اسػػتخداـ إسػػتراتيجيات متنوعػػة لتنميػػة بقػػاء وانتقػػاؿ أثػػر الػػتعمـ لمتالميػػذ فػػي المػػواد
والمراحؿ المختمفة.
 قيػػاس مسػػتويات انتقػػاؿ أثػػر الػػتعمـ لػػدى تالميػػذ مراحػػؿ التعمػػيـ العػػاـ وتأثيرهػػا عمػػى
التحصيؿ في العموـ.
 تضميف مناهج العموـ بالمرحمة اإلعدادية أنشطة وأسػئمة وتجػارب تحفػز التالميػذ عمػى
التفكير المنطقي.

 البشوخ املكرتسة
تقتعح ضرماحثتان أسدض بن ضرمم ث ضر ستقملد ضستك اال وضست عضرض لمدراسة الحالية وذلؾ كما يمي:

 .2وحػػدة مطػػػورة فػػػي ضػػػوء نمػػػوذج التصػػميـ العكسػػػي لتنميػػػة مهػػػارات االستقصػػػاء
العممي لدى طالب المرحمة الثانوية.
 .9برنامج مقترح في ضوء مػدخؿ التصػميـ لمفهػـ لتنميػة مهػارات التخطػيط لمتػدريس
لمطالب معمـ العموـ.
 .3تطوير مقرر العموـ في ضوء مدخؿ التصػميـ لمفهػـ لتنميػة الفهػـ العميػؽ والرضػا
عف التعمـ لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية.
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املسادع
أوال :املسادع العسبية:
.2

ابتسػاـ عػز الػديف عبػد الفتػاح ( :)9004أثػر اسػتخداـ إسػتراتيجية فكػر -زاوج -شػارؾ
فػػي تػػدريس الرياضػػيات عمػػى تنميػػة التواصػػؿ واإلبػػداع الرياضػػي لػػدى تالميػػذ المرحمػػة
اإلبتدائي  ،ماجستير ،كمية التربية ،جامعة الزقازيؽ.

.9

أحمػػد حسػػيف المقػػاني ،عمػػي الجمػػؿ (  : ) 9003معجػػـ المصػػطمحات التربويػػة المعرفػػة
في المناهج وطرؽ التدريس  ،القاهرة  ،عالـ الكتب .

.3

أحمد عيد الشراري ( :)9029أثػر إسػتراتيجيتي المعرفػة السػابقة والمكتسػبة ()K.W.L
وخرائط العقؿ في اكتساب المفػاهيـ العمميػة لػدى طمبػة الصػؼ السػادس ا ساسػي فػي
ا ردف ،مجمة العموـ التربويػة والنفسػية ،المركػز القػومي لمبحػوث ،ا ردف ،)9(2 ،ص
ص .39-29

.9

أحمد محمد عسيري ( :)9020فاعمية إنتػؿ التعمػيـ " التعمػيـ االلكترونػي" فػي التحصػيؿ
الدراسػػي وبقػػاء أثػػر الػػتعمـ فػػي مػػادة الجغ ارفيػػا لػػدى طػػالب المرحمػػة الثانويػػة بالمممكػػة
العربيػػػة السػػػعودية  ،دراسػػػات فػػػي المنػػػاهج وطػػػرؽ التػػػدريس ،العػػػدد  ،249ص ص
.399 -399

.9

أحمػػد مصػػطفى عػػوض( :)9029وحػػدة مطػػورة فػػي ضػػوء أنمػػوذج التصػػميـ العكسػػي
لتنميػػة الفهػػـ فػػي العمػػوـ لػػدى تالميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة ،دراسػػة تجريبيػػة ،ماجسػػتير،
كمية التربية ،جامعة المنصورة.

.4

أسامة إسماعيؿ عبد العزيز  ،صػالح مضػحي المحمػدي ( :)9029أثػر اسػتخداـ اآللػة
الحاسبة البيانية  ex Nspire –Tiعمى تحصيؿ طالب الصػؼ الثالػث الثػانوي وبقػاء
أثر التعمـ  ،مجمة تربويات الرياضيات  ،)2(90 ،ص ص .44-94

.9

أسػػػماء الحضػػػرمية ،عبػػػد اهلل أمبػػػو سػػػعيدي ( :)9029العالقػػػة بػػػيف مسػػػتوى التفكيػػػر
المنطقي لدى طمبة الصؼ الثاني عشر في محافظة الداخميػة بسػمطنة عمػاف وفهمهػـ
لممفػػاهيـ الوراثيػػة ،مجمػػة جامعػػة النجػػاح لمعمػػوـ اإلنسػػانية ،)9(94 ،ص ص -499
.444
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.9

أيات حسف صال ( :)9029أثر إستراتيجية  REACTالقائمة عمى مدخؿ السياؽ فػي
تنميػة انتقػاؿ أثػػر الػتعمـ والفهػـ العميػػؽ والكفػاءة الذاتيػة ا كاديميػػة فػي مػادة ا حيػػاء
لطالب المرحمة الثانوية ،المجمة المصػرية لمتربيػة العمميػة ،الجمعيػة المصػرية لمتربيػة
العممية ،)4(92،ص ص .49-2

.4

إيػػاد فخػػري محمػػود ،عمػػاد متعػػب الزهيػػري ( :)9029أثػػر أنمػػوذج الػػتعمـ التولي ػدي فػػي
تحسػػيف مهػػارات الحػػس العػػددي والتفكيػػر المنطقػػي والتحصػػيؿ فػػي الرياضػػيات لػػدى
طػػالب المرحمػػة ا ساسػػية فػػي ا ردف ،دكتػػوراة ،كميػػة الدراسػػات العميػػا ،جامعػػة العمػػوـ
اإلسالمية العالمية ،ا ردف.

 .20إيماف صداـ محمد( :)9022التفكير المنطقي وعالقته بالدافع المعرفي وحػؿ المشػكالت
عند الطمبة المتفػوقيف وبيػر المتفػوقيف دراسػيا فػي المرحمػة الثانويػة ،ماجسػتير ،كميػة
التربية لمبنات ،جامعة بغداد ،العراؽ.
 .22إيمػاف عبػػد الحكػيـ كامػػؿ ( :)9009فاعميػة تصػػميـ مقتػرح لبيئػػة تعمػـ مػػادة العمػوـ فػػي
ضػػػوء نظريػػػة التصػػػميـ لمفهػػػـ  UBDلػػػويجنز ومػػػاكتيج لطػػػالب المػػػدارس الثانويػػػة،
دكتوراة ،كمية التربية ،جامعة حمواف.
 .29بسػػػػمة محمػػػػد أحمػػػػد ،وسػػػػف قاسػػػػـ نعمػػػػة ( :)9029أثػػػػر إسػػػػتراتيجية  KWLHفػػػػي
االسػػتيعاب القرائػػي لطالبػػات الصػػؼ ا وؿ المتوسػػط ،مجمػػة التربيػػة العمميػػة ،الجمعيػػة
المصرية لمتربية العممية ،)3(29 ،ص ص .290-209
 .23تفيػػػدة سػػػيد أحمػػػد بػػػانـ ( :)9029تطػػػوير مػػػنهج العمػػػوـ لتحقيػػػؽ متطمبػػػات الخطػػػة
اإلسػػتراتيجية فػػي مرحمػػة التعمػػيـ ا ساسػػي فػػي ضػػوء أبعػػاد جػػودة المنػػاهج اليابانيػػة
وفاعميتػػػه فػػػي اكتسػػػاب التالميػػػذ المفػػػاهيـ العمميػػػة وقػػػيـ مجتمػػػع المعرفػػػة ،المجمػػػة
المصػػرية لمتربيػػة العمميػػة ،الجمعيػػة المصػػرية لمتربيػػة العمميػػة ،)9(90 ،ص ص -2
.44
 .29جػػودت أحمػػد سػػعادة  ،عبػػد اهلل محمػػد إبػراهيـ ( :)9022المػػنهج المدرسػػي المعاصػػر ،
عماف  ،دار الفكر لمنشر والتوزيع.
 .29حممػػي أحمػػد الوكيػػؿ  ،حسػػف بشػػير محمػػود ( :)9009االتجاهػػات الحديثػػة فػػي تخطػػيط
مناهج المرحمة ا ولى مرحمة التعميـ ا ساسي  ،القاهرة ،دار الفكر العربي.
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 .24حمدي أبو الفتوح عطيفة ،عايدة عبد الحميػد سػرور ( :)9022تعمػيـ العمػوـ فػي ضػوء
ثقافة الجودة ا هداؼ واالستراتيجيات ،القاهرة  ،دار النشر لمجامعات..
 .29حنػػاف مصػػطفى أحمػػد زكػػي( :)9029إسػػػتراتيجية مقترحػػة فػػي تػػدريس العمػػوـ معػػػززة
بتكنولوجيػػا الهولػػوجراـ وأثرهػػا عمػػى االسػػتيعاب المفػػاهيمي وتنميػػة التفكيػػر المنطقػػي
والتنػػور الجيولػػػوجي لػػػدى طػػالب الصػػػؼ ا وؿ اإلعػػػدادي ،المجمػػة المصػػػرية لمتربيػػػة
العممية ،الجمعية المصرية لمتربية العممية ،)29(90 ،ص ص .49-33
 .29حياة عمي محمد رمضاف ( :)9024فاعمية استخداـ استراتيجيات التفكير المتشعب فػي
تنمية التحصيؿ والحس العممي وانتقاؿ أثر التعمـ في مادة العموـ لػدى تالميػذ المرحمػة
اإلبتدائيػػة ،مجمػػة التربيػػة العمميػػة  ،الجمعيػػة المصػػرية لمتربيػػة العمميػػة ،)2(24 ،ص
ص .229-43
 .24ذوقات عبيدات ،سهيمة أبو السميد( :)9009الدماغ والتعمـ والتفكيػر ،عمػاف  ،دار دي
بونو لمنشر والتوزيع.
 .90راشد محمػد راشػد ( : )9029تطػوير مػنهج العمػوـ بمرحمػة التعمػيـ ا ساسػي فػي ضػوء
التوجهػػات العالميػػة واهتمامػػات الطػػالب العمميػػة ،مجمػػة كميػػة التربيػػة ،جامعػػة بنهػػا،
.49 -39 ،)2(29
 .92رانيػػا محمػػد إب ػراهيـ محمػػد ( :)9029فاعميػػة إسػػتراتيجية سػػكامبر  SCAMPERفػػي
تنمية مهارات التفكير التأممي وبقاء أثر التعمـ لدى تالميذ الصؼ ا وؿ اإلعػدادي فػي
مػػػػػادة العمػػػػػوـ ،المجمػػػػػة المصػػػػػرية لمتربيػػػػػة العمميػػػػػة ،الجمعيػػػػػة المصػػػػػرية لمتربيػػػػػة
العممية ،)29(90،ص ص .234-49
 .99رباب طه عمي ( :)9029فاعمية برنامج لتنمية بعػض عمميػات التفكيػر المنطقػي لطفػؿ
الروضة ،مجمة كمية التربية ،جامعة ا زهر ،)3(249 ،ص ص .920-242
 .93ربداء مالؾ منصور( :)9029العالقة بيف التفكير المنطقػي الرياضػي والقػدرة عمػى حػؿ
المسػػػألة الرياضػػػية ( دراسػػػة ميدانيػػػة لػػػدى طمبػػػة الصػػػؼ الثػػػامف ا ساسػػػي بمدينػػػة
الالذقية) ،كمية التربية ،جامعة تشريف.
 .99رمضػػػػاف مسػػػػعد بػػػػدوي( :)9009تضػػػػميف التفكيػػػػر الرياضػػػػي فػػػػي بػػػػرام الرياضػػػػيات
المدرسية ،عماف  ،دار الفكر لمنشر والتوزيع.
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 .99رنػػاف عمػػي محمػػد ا شػػقر ( :)9029تطػػوير مػػنهج العمػػوـ فػػي ضػػوء القضػػايا البيئيػػة
المعاصػػرة و فاعميتػػه فػػي تنميػػة مهػػارات المواطنػػة لطػػالب المرحمػػة ا ساسػػية العميػػا
بفمسطيف  ،ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية بغزة.
 .94سامية حسيف جودة ( :)9024فاعميػة اسػتخداـ الػرحالت المعرفيػة عبػر الويػب Web
 Questفي تنمية بعض مهػارات التفكيػر المنطقػي والدافعيػة لالنجػاز ا كػاديمي لػدى
طالبات قسـ الرياضيات بجامعة تبوؾ ،مجمػة العمػوـ التربويػة والنفسػية ،)9(29 ،ص
ص .999-299
 .99ستيفف كوني ( :)9009العادات السبع لمناس ا كثر فاعمية  :دروس فعالة فػي عمميػة
التغير الشخصي ،الرياض  ،مكتبة جرير .
 .99سحر محمد عبػد الكػريـ ( :)9029فاعميػة تػدريس وحػدة " دوريػة العناصػر وخواصػها"
بالقصص المضمنة بالمدخؿ القائـ عمى السػياؽ فػي فهػـ المفػاهيـ وبقػاء وانتقػاؿ أثػر
تعممها وتنميػة دافعيػة تالميػذ الصػؼ الثػاني اإلعػدادي المتػأخريف دراسػيا لػتعمـ العمػوـ
فػػػػػي سػػػػػياؽ ،المجمػػػػػة المصػػػػػرية لمتربيػػػػػة العمميػػػػػة ،الجمعيػػػػػة المصػػػػػرية لمتربيػػػػػػة
العممية ،)9(92،ص ص .294-204
 .94سػػعاد مسػػاعد سػػميماف ( :)9024أثػػر برنػػامج تػػدريبي لمتخطػػيط وفػػؽ نمػػوذج التصػػميـ
العكسػػي فػػي تنميػػة مهػػارة التخطػػيط لمفهػػـ واالتجػػاة نحػػوة لػػدى معممػػات الرياضػػيات،
مجمة العموـ التربوية والنفسية ،جامعة القصيـ ،)9(4 ،ص ص .949-994
 .30سػػػعد عبيػػػد الهمزانػػػي ( :)9004التفكيػػػر المنطقػػػي وعالقتػػػه باالتجاهػػػات والتحصػػػيؿ
الدراسػػي فػػي مػػادة الرياضػػيات لػػدى طػػالب المرحمػػة المتوسػػطة والثانويػػة فػػي مدينػػة
حائؿ ،ماجستير ،جامعة الممؾ سعود.
 .32سػػػعيد عبػػػد العزيػػػز ( :)9004تعمػػػيـ التفكيػػػر ومهاراتػػػه :تػػػدريبات وتطبيقػػػات عمميػػػة،
عماف،ا ردف ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع.
 .39سميـ محمد أبو بالي (  :)9020أثػر توظيػؼ إسػتراتيجية ( فكػر -زاوج -شػارؾ) عمػى
تنمية مهػارات التفكيػر المنطقػي لػدى طمبػة الصػؼ الثػامف ا ساسػي ،ماجسػتير ،كميػة
التربية ،الجامعة اإلسالمية بغزة.
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 .33سميماف النممة ( :)9004أثر استخداـ طريقة إثارة التفكير عمػى تنميػة مهػارات التفكيػر
المنطقػػي والتحصػػيؿ العممػػي فػػي العمػػوـ لطػػالب الصػػؼ ا وؿ متوسط،ماجسػػتير ،كميػػة
التربية ،جامعة الممؾ سعود ،الرياض.
 .39سميرة عدناف ( :)9029أثر أنموذج بكستوف فػي تحصػيؿ مػادة الفيزيػاء لمصػؼ الرابػع
العممػػي وذكػػائهـ المنطقػػي ،مجمػػة ا سػػتاذ ،كميػػة الزراعػػة ،جامعػػة االنبهػػار ،الع ػراؽ،
 ،)29(999ص ص .999-922
 .39سناء شاكر أبو بواش( :)9022بناء مقياس لمتفكير المنطقي والتحقؽ مػف خصائصػه
السػػيكومترية فػػي ضػػوء نمػػاذج االسػػتجابة لمفقػػرة لػػدى الطمب ػة ،دكتػػوراة ،كميػػة العمػػوـ
التربوية والنفسية ،جامعة ا ردف ،عماف.
 .34سػػػناء مصػػػطفى الريػػػاحي( :)9024أثػػػر طريقػػػة بموسػػػتاثويت فػػػي اكتسػػػاب المهػػػارات
المخبرية وتنمية العمميات العقمية لدى طمبة المرحمة ا ساسػية ذوي التفكيػر المنطقػي
المختمؼ ،دراسات العموـ التربوية ،الجامعة ا ردنية ،)9(93 ،ص ص .999-992
 .39سػػيد ضػػيؼ حسػػف(  :)9009تطػػوير منػػاهج العمػػوـ فػػي المرحمػػة الثانيػػة مػػف التعمػػيـ
ا ساسي فػي ضػوء المعػايير العالميػة لتػدريس العمػوـ ،دكتػوراة ،كميػة التربيػة ،جامعػة
عيف شمس.
 .39صفاء ا عسر ( :)9002مشروع تنمية أساليب التفكير لدى الطمبػة فػي مراحػؿ التعمػيـ
الجامعي  ،تونس  ،المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ .
 .34صػػفاء محمػػد عمػػي أحمػػد( :)9029دراسػػة التفاعػػؿ اسػػتخداـ اإلث ػراء الوسػػيمي والسػػعة
العقميػػة وأثػػرة عمػػى انتقػػاؿ أثػػر الػػتعمـ وتنميػػة التفكيػػر السػػابر والػػذكاء الوجػػداني لػػدى
تالميػػذ الصػػؼ السػػادس االبتػػدائي ،مجمػػة الجمعيػػة التربويػػة لمدراسػػات االجتماعيػػة ،
العدد  ،94ص ص .994 -249
 .90صػػػػػالح مػػػػػراد (  : )9022ا سػػػػػاليب اإلحصػػػػػائية فػػػػػي العػػػػػوـ النفسػػػػػية والتربويػػػػػة و
االجتماعية ،القاهرة ،مكتبة ا نجمو المصرية .
 .92عبػػد الػػرحمف محمػػد مصػػيمحي( :)9023فاعميػػة التػػدريب عمػػى الصػػراع المعرفػػي فػػي
التفكيػػر المنطقػػي وفعاليػػة الػػذات ا كػػاديمي لػػدى طالبػػات المرحمػػة الثانويػػة ،دكتػػوراة،
كمية التربية ،جامعة ا زهر.
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 .99عبػػد السػػالـ مصػػطفى عبػػد السػػالـ ( :)9002االتجاهػػات الحديثػػة فػػي تػػدريس العمػػوـ
،القاهرة  ،دار الفكر العربي.
 .93عبػػػد الكػػػريـ خشػػػف بنػػػدر ( :)9004الحكػػػـ الخمقػػػي وعالقتػػػه بػػػالتفكير المنطقػػػي لػػػدى
المراهقيف بأعمار (  ،)29-24-29دكتوراة ،كمية التربية ،جامعة بغداد ،العراؽ.
 .99عبػػد اهلل عمػػي النغميشػػي( :)9029أثػػر اسػػتخداـ الخ ػرائط الدالليػػة فػػي تنميػػة مفػػردات
المغة االنجميزية وبقاءها لدى تالميذ الساس االبتدائي بمدينة بريػدة منطقػة القصػيـ ،
مجمة العموـ التربوية والنفسػية ،المركػز القػومي لمبحػوث  ،بػزة ،)9(9،ص ص -99
.99
 .99عزة محمد جاد ( : )9029أثر التفاعؿ بيف أسموب التصػميـ العكسػي لمػنهج االقتصػاد
المنزلي ونوع الذكاء في تنمية الفهـ ومهارات التفكير المستقبمي لدى تمميػذات الصػؼ
الثالث اإلعدادي ،مجمة كمية التربية ،جامعة ا زهر ،)2(299 ،ص ص .99-29
 .94بػػازي صػػالح هميػػؿ المطرفػػي ( :)9029أثػػر اسػػتخداـ إسػػتراتيجية فكػػر – زاوج -شػػارؾ
( (TPSفي تنميػة التحصػيؿ وفعاليػة الػذات ا كاديميػة فػي العمػوـ لػدى طػالب الصػؼ
الثػػاني المتوسػػط،مجمة التربيػػة العمميػػة ،الجمعيػػة المصػػرية لمتربيػػة العمميػػة،)2(29 ،
ص ص .49-2
 .99بسػػػاف المنصػػػور( :)9029االسػػػتدالؿ المنطقػػػي وعالقتػػػه بحػػػؿ المشػػػكالت ( دراسػػػة
ميدانيػػة عمػػى عينػػة مػػف طمبػػة قسػػمي عمػػـ الػػنفس واإلرشػػاد النفسػػي فػػي كميػػة التربيػػة
بجامعة دمشؽ ،مجمة جامعة دمشؽ ،)2(99 ،ص ص .293-209
 .99ف ػااد أبػػو حطػػب ،أمػػاؿ صػػادؽ حسػػيف ( : )9009التقػػويـ النفسػػي  ،القػػاهرة  ،مكتبػػة
ا نجمو المصرية .
 .94كميميػػا كمػػاؿ حسػػيف( :)9029أثػػر اسػػتخداـ إسػػتراتيجية  K.W.Lفػػي تنميػػة المفػػاهيـ
والتفكيػػر المنطقػػي فػػي الرياضػػيات لػػدى طالبػػات الصػػؼ التاسػػع ا ساسػػي ،ماجسػػتير،
كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية بغزة.
 .90لطفػػي بػػازي مكػػي ،ميسػػوف كػػريـ( :)9024التفكيػػر المنطقػػي وعالقتػػه بحػػؿ المشػػكالت
ل ػدى التدريسػػيات فػػي الجامعػػة ،مجمػػة كميػػة التربيػػة لمبنػػات ،جامعػػة بغػػداد ،العػػراؽ،
 ،)9(99ص ص ..2939-2924
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 .92ماجػػدة رابػػب محمػػد ( :)9029اسػػتخداـ نمػػوذج ويتػػروؾ البنػػائي فػػي تنميػػة المفػػاهيـ
والتفكيػػر المنطقػػي لػػدى طػػالب المرحمػػة الثانويػػة ،مجمػػة الجمعيػػة التربويػػة لمدراسػػات
االجتماعية ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس ،)2(92 ،ص ص .40-23
 .99مجدي رجب إسماعيؿ ( :)9020التفكير االستداللي المنطقي لدى معممي العمػوـ أثنػاء
أدائهـ التدريسي وعالقته بتنمية الخياؿ لدى تالميذ المرحمػة اإلبتػدائي ة ،دراسػات فػي
المنػػػاهج وطػػػرؽ التػػػدريس ،كميػػػة التربيػػػة ،جامعػػػة عػػػيف شػػػمس ،ع( ،)299ص ص
.994-299
 .93مجدي عزيز إبراهيـ ( :)9009موسوعة التدريس  ،الجزء  ،9ا ردف  ،دار المسيرة .
 .99محمػػػد حسػػػف عبػػػد الجػػػواد ( :)9023تصػػػميـ المقػػػرر الدراسػػػي الفعػػػاؿ ،تػػػأليؼ اريػػػؾ
الندروـ ،سمسمة أساسيات التعميـ الجامعي ،جامعة الممؾ سعود.
 .99محمػػد رشػػدي أبػػو شػػامة ،ربػػاب صػػالح الػػديف إسػػماعيؿ ( :)9029فاعميػػة اسػػتخداـ
الخرائط الذهنيػة فػي تػدريس العمػوـ عمػى التحصػيؿ وبقػاء أثػر الػتعمـ وتحسػيف الػذاكرة
العاممػػػة لػػػدى التالميػػػذ مضػػػطربي االنتبػػػاة ذوي النشػػػاط الزائػػػد بالمرحمػػػة اإلبتػػػدائي ة،
المجمة المصرية لمتربية العممية ،الجمعية المصػرية لمتربيػة العمميػة ،)3(92،ص ص
.49-2
 .94محمػػػد السػػػيد عمػػػي ( :)9020المػػػنهج المدرسػػػي المعاصػػػر بػػػيف النظريػػػة والتطبيػػػؽ ،
ماسسة حورس الدولية  ،اإلسكندرية .
 .99محمػػود أحمػػد عمػػي ،نجػػاة حسػػيف عمػػي ،جميمػػة محمػػود أبػػو القاسػػـ ( :)9024فاعميػػة
برنامج مقترح قائـ عمى استراتيجيات مػا وراء المعرفػة فػي تنميػة التحصػيؿ وبقػاء أثػر
الػػتعمـ لػػدى تمميػػذات المرحمػػة المتوسػػطة بالمممكػػة العربيػػة السػػعودية  ،مجمػػة العمػػوـ
التربوية  ،مصر ،)9(99 ،ص ص .433-999
 .99محمػػػود الربيعػػػي ( :)9022اسػػػتراتيجيات الػػػتعمـ التعػػػاوني،ا ردف :عمػػػاف ،دار الكتػػػاب
الحديث.
 .94محمػود محمػػد بػػانـ ( :)9004مقدمػػة فػػي تػدريس التفكيػػر ،عمػػاف :دار الثقافػػة لمنشػػر
والتوزيع.
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 .40مرفػػت محمػػد كمػػاؿ أدـ ( :)9023فاعميػػة وحػػدة مقترحػػة فػػي مبػػاد المنطػػؽ الرياضػػي
في تنمية التحصيؿ والتفكير المنطقي الرياضي واالحتفػاظ بػالتعمـ لػدى طػالب المرحمػة
اإلعداديػػة مختمفػػي المسػػتويات التحصػػيمية ،دراسػػات عربيػػة فػػي التربيػػة وعمػػـ الػػنفس،
 ،)9(34ص ص .49-92
 .42مػػروة محمػػد محمػػد البػػاز( :)9023تطػػوير مػػنهج العمػػوـ لمصػػؼ الثالػػث اإلعػػدادي فػػي
ضػػوء مهػػارات القػػػرف الواحػػد والعشػػػريف ،مجمػػة التربيػػة العمميػػػة ،الجمعيػػة المصػػػرية
لمتربية العممية ،)4(24 ،ص ص .939 -242
 .49منػػػػى العفيفػػػػي ،عبػػػػد اهلل أمبػػػػو سػػػػعيدي ( :)9029العالقػػػػة بػػػػيف مسػػػػتوى مهػػػػارات
االستقصػػاء وقػػدرات التفكيػػر المنطقػػي لػػدى طمبػػة الصػػؼ العاشػػر ا ساسػػي بمحافظػػة
مسػػقط سػػمطنة عمػػاف ،مجمػػة جامعػػة النجػػاح لألبحػػاث ( العمػػوـ اإلنسػػانية)،)22(99،
ص ص .9994-9992
 .43نجوى عمي محمد ،عمى محمد القصبي( :)9022قياس مستوى التفكيػر المنطقػي وفػؽ
نظريػػة بياجيػػه وعالقتػػه بالتحصػػيؿ الد ارسػػي والتخصػػص لػػدى عينػػة مػػف طمبػػة السػػنة
الثالثة مف التعميـ الثانوي بمنطقة طرابمس ،ماجسػتير ،كميػة اآلداب ،جامعػة طػرابمس،
ليبيا.
 .49نشوة محمد مصطفي عمر (  :)9023استخداـ المدخؿ التفاوضي فػي تػدريس التػاري
لتنميػػػة بعػػػض مهػػػارات التفكيػػػر المنطقػػػي والميػػػؿ إلػػػى المػػػادة لػػػدى تالميػػػذ المرحمػػػة
اإلعدادية ،مجمػة الجمعيػة التربويػة لمدراسػات االجتماعيػة ،كميػة التربيػة ،جامعػة عػيف
شمس ،)2(99 ،ص ص .293-99
 .49هػػالؿ أحمػػد عػػؿ القبػػاطي ،فوزيػػة نػػاجي الصػػبري ( :)9029فاعميػػة برمجيػػة حاسػػوبية
متعػػددة الوسػػائط فػػي تنميػػة التفكيػػر المنطقػػي لػػدى طفػػؿ مػػا قبػػؿ المدرسػػة فػػي أمانػػة
العاصػػمة صػػنعاء ،المجمػػة العربيػػة لمتربيػػة العمميػػة والتقنيػػة ،الػػيمف ،)2(3 ،ص ص
.49-99
 .44وليد عبد الكػريـ صػوافطة ،عبػد المجيػد عبػد العزيػز الجريػوي ( :)9024فعاليػة التعمػيـ
المتمػػازج القػػائـ عمػػى نظػػاـ إدارة الػػتعمـ " بالكبػػورد" فػػي التحصػػيؿ المباشػػر والماجػػؿ
لمفيزيػػاء وبقػػاء أثػػر الػػتعمـ لػػدى طػػالب الكميػػات الصػػحية بجامعػػة الممػػؾ سػػعود ،مجمػػة
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 ص،)3(20 ،  سػمطنة عمػاف، جامعة السػمطاف قػابوس، الدراسات التربوية والنفسية
.949-994 ص
 فػػي تنميػػة مهػػاراتKWL  فاعميػػة اسػػتخداـ إسػػتراتيجية:)9029(  يسػ ار رجػػاء عبػػد اهلل.49
 مجمػػة الجػػامع فػػي الدراسػػات،االسػػتيعاب القرائػػي لػػدى تمميػػذات المرحمػػة اإلبتػػدائي ة
203-99  ص ص،)9(9 ،النفسية والعموـ التربوية
 تحميػؿ محتػوى كتػاب العمػوـ لمصػؽ الثػاني اإلعػدادي:)9029( يسري طه محمػد دنيػور.49
 الجمعية المصرية لمتربيػة، مجمة التربية العممية،TIMSS في ضوء متطمبات مشروع
.994 -929  ص ص،)9(29 ،العممية
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