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هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر التعليم المدمج في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف
الثامن األساسي في مادة التاريخ ،ولتحقق أهداف الدراسة تم اعتماد المنهج شبه التجريبي للبحث .وتم
استخدام اختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد نموذج ( ،)2000بعد التحقق من خصائصه
السيكومترية ،تكونت عينة الدراسة من ( )60طالبا تم اختيارهم بالطريقة القصدية من طالب الصف
الثامن األساسي في مدارس المدار الدولية للفصل الدراسي األول ( ،)2020/2021توزعت إلى
مجموعتين إحداهما تجريبية تكونت من ( )30طالبا درسوا بتقنية التعليم المدمج ،والثانية ضابطة
تكونت من ( )30طالب درسوا بالطريقة المعتادة .أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية
( )α =0.05في التفكير الناقد ولصالح طلبة المجموعة التجريبية الذين درسوا بالتعليم المدمج على
االختبار البعدي .ولم تصل النتائج لوجود فروق في مهارات التفكير لدى طلبة المجموعة التجريبية
بين نتائج االختبار البعدي واالختبار المرجأ .وحسب الوزن التأثيري احتلت مهارة االستنتاج المركز
األول ،جاءت بعدها مهارة التحليل تلتها مهارة االستدالل ،ثم مهارة التقييم وأخي ار مهارة االستقراء.
الكلمات المفتاحية :التعليم المدمج ،مهارات التفكير الناقد ،الصف الثامن األاسااسي ،مادة التاريخ.
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Abstract
The study aimed to investigate the effect of blended learning in developing critical
thinking skills among eighth grade students in history subject. To achieve the objectives
of the study, a semi experimental approach was adopted, where California Critical
Thinking Skills Test (2000) was used, after examining its validity and reliability. A
purposive sample was selected from eighth grade students who were enrolled at Al-Madar
International School, first semester of the year (2020/2021). The sample consisted of (60)
students in two sections with (30) students in each. One of the sections represent the
experimental group, who have learned by blended learning technology, and the other
represent the control group learned using the traditional methods of teaching. Results
showed that were significant and statistical differences (α=0.05) in critical thinking in
favor of the experimental group who have learnt by blended learning and. On the other
hand, there was no statistically differences in critical thinking skills among experimental
group between Post-test and postponed exam’s results, According to the effect size
weight, deductive skill skills came in the first place then followed by analyzing skill,
analyzing skill, and evaluating skill respectively.
Keywords: Blended learning, critical thinking skills, Eighth grade, History Subject.
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الفصل األول:
خلفية الدرااسة وأهميتها
المقدمة
يشهد العصر الحالي تطو ار تكنولوجيا وتقدما سريعا في مجال العلم وطرائق التدريس ،حيث أصبح
من الصعب التخلي عن التكنولوجيا الحديثة في مختلف مجاالت الحياة ،وذلك لمميزاتها ولتقديمها
مجموعة من التسهيالت للمتعلم والمعلم على حد سواء ،ونتيجة لهذا التطور ظهرت مفاهيم جديدة
ساهمت في تحديث دور المعلم ،حيث انتقل من دور الملقن إلى دور المشرف والموجه ،ولهذا أصبح
على المسؤولين وأصحاب القرار البحث عن كافة السبل للتطوير في العملية التعليمية التعلمية،
لمواكبة متطلبات العصر والسير على نهج الدول المتقدمة.
أكد العلماء المختصين في مجال التربية إن ظهور شبكة األنترنيت يعتبر من أهم انجازات
التكنولوجيا ،حيث أصبح بمقدور الفرد أن يتواصل مع العالم في الوقت الذي يراه مناسبا ،عبر شاشة
صغيرة ،لذا أصبح من السهل الوصول إلى المعلومات والحصول عليها ،ومواكبة آخر التطورات
والمستجدات في التعليم بوقت أسرع وأيسر من الماضي ،لذلك الحظ الباحثون في ميدان تكنولوجيا
المعلومات من ناحية ،ومجال تكنولوجيا التعليم من ناحية أخرى ،أن هنالك تكامال قد حدث بين
المجالين أدى إلى ظهور آفاق جديدة رحبة للتعليم ،تمثلت بصورة واضحة في اختالف مفهومي البعد
المكاني والزماني للعملية التعلمية ،كما أدى هذا التكامل إلى ظهور العديد من المستحدثات التكنولوجية
ذات العالقة المباشرة بالعميلة التعلمية لمواجهة التحديات العالمية المختلفة (الطيطي وحمايل،
.(2017
وقد أكد سنج ( (Singh, 2011أن اإلستعانة بالتقنية في حقل التعليم تعمل على زيادة كفاءة
وفاعلية الممارسات التعليمية الحالية ،إضافة إلى أن التقنية تتطلع إلى تحقيق هدف بعيد المدى،
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متمثال بتطوير علم التربية ككل ،أي أن ما قد تحدثه التقنية من آثار إيجابية قد تكون عديدة ،تظهر
انعكاساتها اإليجابية في حقل التربية والتعليم بمجمله ،والهدف منها أوال وأخيرا ،النهوض بالعملية
التربوية برمتها والدفع بعجلتها إلى األمام.
المثلى من عصر التقنية في التعليم ،ظهر ما ُيسمى بالتعلم اإللكتروني ،وهو
ولتحقيق اإلستفادة ُ
مصطلح يجمع مجاالت التعلم من خالل اإلنترنت ،والتدريب من خالل الويب ،والتدريس باستخدام
التقنية .ويتضمن التعلم اإللكتروني المتزامن وغير المتزامن اللذان يشتركان بوجود فاصل مكاني بين
كل من المعلم والمتعلم من جهة ،وبين المتعلمين بعضهم البعض من جهة أخرى ،ليتمكنوا من مواكبة
مستجدات العصر بكل مهارة واتقان (كافي .)2017 ،إن هذا األمر أدى إلى ازدياد التوجه نحو
استخدام طرائق واستراتيجيات تدريس حديثة ،بدال من الطرائق المعتادة التي تركز على حفظ
المعلومات والتلقين من دون إشراك الطالب في العملية التعليمية (علي ،حسون ،نعمة .)2009
ونتيجة للنمو المعرفي الهائل ،والتطور الكبير في مجال االتصاالت الذي أدى إلى زيادة
المعلومات والتعدد في أهداف التعلم التي لم تعد مقصورة على نقل المعارف إلى الطلبة ،وخزن
للمعلومات ،أوتدريبهم على بعض المهارات المحدودة ،بل أصبح األسلوب الحديث في طرائق التدريس
الذي يركز على تنمية شخصية الطلبة ليصبحوا قادرين على ممارسة عمليات التفكير العليا والتحليل
والتصنيف والتركيب ،والتقويم ووصوال إلى التفكير الناقد وإصدار الحكم واتخاذه الق اررات المناسبة،
لتحقيق مخرجات تعليمية مرغوب بها لدى المتعلمين في المراحل التعليمية المختلفة (الخوالدة،
.)2015
ومن أهم األدوات التي ساعدت على إحداث هذا التقارب والتبادل بالخبرات والمعلومات هو التعليم
المدمج ) ،(Blended Learningالذي ظهر نتيجة التكامل بين التعليم المعتاد والتعليم اإللكتروني،
محاوال تالفي السلبيات التقنية ،وتوجيهها الوجهة الصحيحة التي تزيد من فاعليتها ،ودمجها بشكل
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فاعل ومتوازن مع التعليم المعتاد؛ لزيادة كفاءته وتحسين مخرجاته .فالتعليم المدمج ال يقتصر فقط
على استخدام التقنية اإللكترونية ،بل هو بمثابة إعادة تصميم لكافة أركان العملية التعليمية ،وما
يتضمنه ذلك من إعادة هيكلة ألدوار المتعلم والمعلم والموقف التعليمي ككل ،لذا أوجد العديد من
الوسائل التكنولوجية الحديثة ،الهدف منها إيصال المعلومة بشكل أسرع من قبل .ومهما بلغت أهمية
التعليم اإللكتروني فإنه ال يمكن أن يحل محل التعليم المعتاد الذي يبقى له البصمة األولى واألثر
األكبر مهما تنوعت وتبدلت طرائق التعلم الحديث .فالتعليم المدمج قائم على تعظيم إيجابيات التعليم
المعتاد والتعليم اإللكترونيُ ،محاوال تالفي سلبيات كل منهما (ابو الريش.(2013 ،
وبذلك تُعد استراتيجية التعليم المدمج الشكل الجديد لبرامج التدريب والتعلم الذي يمزج بصورة
مناسبة بين التعلم الصفي واإللكتروني ،وفق متطلبات الموقف التعليمي ،بهدف تحسين وتحقيق
األهداف التعليمية وبأقل تكلفة ممكنة (الديرشوي.)2019 ،
اما في الوقت الحاضر يشهد التعليم المدمج إقباال واسعا لما فيه من إمكانيات تساعد المعلم
على توظيف مهارات التدريس بصورة فعالة (الديرشوي .)2019 ،كما أوضحت نتائج دراسة استيفان
( )Stefan, 2019أن التعليم المدمج يعني كل أنواع التعليم التي تحتوي أجزاء ومواضيع للتعلم
الوجاهي (وجها-لوجه) ،وأجزاء ومواضيع أخرى للتعلم عن ُبعد ) ،)onlineوهذا ما ُيعرف بالتعلم
المدمج في األدب والدراسات المحررة والمطبوعة .وخلصت الدراسة إلى أنه على الباحثين والدارسين
والممارسين القيام بوصف ماذا يعني "التعلم المدمج" بالنسبة إليهم بحرص وعناية؟ وعليهم أن يتوخوا
الحيطة والحذر ويأخذوا في االعتبار فيما إذا كان باإلمكان استخدام مصطلح أكثر دقة ووصفا،
كمكمل أو بديل للتعلم المدمج ،أينما وجدوا ذلك مناسبا.
وحيث يمثل التعليم المدمج جزءا أساسيا من الدمج المستمر بين بيئتي التعليم المعتاد والتعليم
اإللكتروني ،ونتيجة لذلك أ كدت مجموعة من الدراسات على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في
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التعليم ،وضرورة اهتمام المؤسسات الحكومية والخاصة بتبني مفهوم التعليم المدمج ،وذلك عن طريق
حث العاملين في المجال التعليمي والتربوي على بناء البرامج التعليمية المحوسبة بصيغة تتناسب مع
اختصاصاتهم ،لتسهيل ايصال المعلومات باالعتماد على التعليم المدمج وكذلك لتوعية أولياء األمور
بأهمية هذا النمط من التعليم وأثره االيجابي على العملية التعليمية التعلمية والذي سوف ينعكس على
مهارات تفكير الطلبة وقدراتهم (السبيعي.)2020 ،
وفي الوقت نفسه شهدت دراسات الحديثة عملية توظيف التكنولوجيا الحديثة في تنمية مهارات
التفكير لدى الطلبة ،ومن هنا شهدت دراسات التفكير اهتماما كبي ار في مجال التربية وعلم النفس،
انطالقا من كونه يمثل عملية مالزمة لإلنسان منذ خلقه على هذه البسيطة ،ومستمرة معه إلى فناءه،
فالكائن البشري دائم التفكير فيما يدور حوله من قضايا تالمس مختلف مجاالت حياته اليومية من
اتخاذ الق اررات ومواجهة الصعوبات ،إلى إبراز األدلة والحجج أثناء مناقشته للقضايا العلمية والعملية،
وذلك كله بهدف الوصول إلى حلول مناسبة للمشكالت القائمة (النبهاني.)2016 ،
وتسعى التربية الحديثة إلى التركيز واالهتمام بتنمية التفكير ،وبخاصة تنمية مهارات التفكير
الناقد ،وحل المشكالت ،وتطبيقات نواتج أبحاث الدماغ ،وقد ركـز أنصار التربية الحديثة على ضرورة
تنمية التفكير والتدرب على تشغيل أدوات الذهن ،التي ينبغي التركيز على تنميتها وتحويلها إلى سلوك
متكرر ومنهج ثابت في حياة المتعلم (الحارثي وأحمد.)2002 ،
إن مهارات التفكير الناقد هي المهارات التي تم االتفاق على أنها واحدة من المهارات الرئيسة
وعالية المستوى ،وهي مطلوبة في التعليم بالقرن الحادي والعشرين .لتكون جزءا من الكفاءات التي
الملح" .ويجب أن تكون مدمجة في نظام التعليم في القرن الحادي
تدعم ما يسمى بـ ـ "القلق الدولي ُ
والعشرين ،وأن تكون قادرة على ذلك من خالل دعم النظام التعليمي "التعلم مدى الحياة ،وحل
المشكالت ،واإلدارة الذاتية والعمل الجماعي .وهي موجودة باعتبارها واحدة من المهارات المطلوبة
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لألفراد للحصول على معلومات دقيقة ،بما في ذلك الطلبة .خاصة المهارات التي من شأنها تشجيع
الطلبة على العيش بشكل فاعل في المجتمع ،وإصدار أحكام وق اررات شخصية أو تجارية أو قيادية
أفضل .ولجعل الطلبة قادرين على تنفيذ التحليل والتقييم للمعرفة الموجودة ،وإنشاء معرفة جديدة التي
تفيد بدورها .مهارات التفكير الناقد جزء مهم من العملية التعليمية لدعم تحصيل الطلبة
).(Hidayah et al., 2020

مشكلة الدرااسة وأاسئلتها
إن تعزيز مهارات التفكير وتنميتها بما يتماشى مع الخطة اإلستراتيجية لو ازرة التربية والتعليم
األردنية (و ازرة التربية والتعليم األردنية .(2018 ،بشأن تكوين الشخصية المبدعة لدى الطلبة ،وتسهل
عليهم تفسير المعرفة والخبرة بدقة في هذا العصر الرقمي .كل ذلك سيكون له تأثير على المعرفة
المستلمة ،والتي بدورها يمكن استيعابها على أنها اعتقاد .تصبح مهارات التفكير أساسية من أجل
الحصول على المعرفة الصحيحة ووفقا للحقائق .ويجب أن تكون مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة
مهمة؛ لسد فضول جيل الشباب في األردن هذا من جانب ،ومن جانب آخر فإن العديد من الدراسات
البحثية التي استخدمت استراتيجيات التأمل واليقظة ،تعلم القراءة والكتابة ،ونماذج تعلم حل المشكالت،
وطريقة اإلستقصاء أوصت بالتدخل لتعزيز التفكير الناقد لدى الطلبة ،وقياس مهارات التفكير الناقد
وتطويرها لديهم ،ولما كان التعليم المدمج من اإلستراتيجيات التدريسية التي تدمج التعلم عن ُبعد
والتعلم الوجاهي ،وتعلم الطالب كيفية وصولهم للمعرفة بناء على الحقائق التي يمكن التأكد منها من
خالل تنمية مهارات التفكير المختلفة ومنها الناقد.
علما أن تعليم مادة التاريخ ما زال متقتص ار على التلقين المباشر للمعلومات ،مما يحول دون
تنمية مهارات العقلية وتطويرها ،ومن خالل البحث عن طرائق جديدة ،إلستقصاء فاعليتها وقدرتها
على تنمية مهارات التفكير ومنها مهارات التفكير الناقد (مبارك .)2019 ،من هنا تتجسد مشكلة
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الرسالة في السعي ألكساب طلبة الصف الثامن األساسي مهارات دمج التكنولوجيا في التعليم التاريخ،
من خالل توظيف التعليم المدمج في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة في ظل التحديات
المتعددة التي تواجه العملية التعليمية.
وتأسيسا على ما سبق ،وعلى ما أكدت عليه مجموعة من الدراسات من أهمية تضمين المناهج
الدراسية بعامة ،ولمبحث الدراسات االجتماعية بخاصة ،وأنشطتها المصاحبة بمرحلة التعليم األساسي
لمهارات التفكير الناقد ،لما لها من دور فعال في تحسين قدرات الطلبة على استخدام العقل بدال من
العواطف ،ومساعدتها الفعالة في تحديد المشاعر ،وربطها منطقيا مع األفكار ،والتي تصب في
تطوير مستويات أفضل من التفكير لدى الطلبة ،وتأكيدها على أهمية دور المعلم في تنمية هذه
المهارات ،وذلك من خالل اختيار استراتيجيات تدريسية فاعلة ومنها التعليم المدمج (النبهاني،
 .(2016من هنا جاءت أهمية إجراء هذه الدراسة الستقصاء أثر استخدام استراتيجية التعليم المدمج
في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف الثامن لمادة التاريخ.
وبذلك تمثلت أهمية هذه الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:
ما أثر ااستخدام ااستراتيجية التعليم المدمج في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف الثامن
لمادة التاريخ؟
وقد انبثق عن هذا السؤال األسئلة اآلتية:
السؤال األول :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )α =0.05في مهارات التفكير الناقد بين طلبة
المجموعة (التجريبية) ُيعزى للتعليم المدمج؟
السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )α =0.05في مهارات التفكير الناقد بين طلبة
مجموعتي الدراسة (التجريبية ،الضابطة) ُيعزى لطريقة التدريس (مدمج ،معتادة)؟
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السؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )α =0.05في مهارات التفكير الناقد بين
نتائج طلبة المجموعة (التجريبية) في االختبار البعدي واالختبار المرجأ؟
السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )α =0.05في مهارات التفكير الناقد بين طلبة
المجموعة (التجريبية) حسب الوزن التأثيري لمهارات التفكير الناقد؟

أهمية الدرااسة
تتمثل األهمية النظرية والتطبيقية لهذه الدراسة في اآلتي:
تتمثل األهمية النظرية في أن هذه الدراسة قد تفيد القائمين على إعداد مناهج التاريخ ،وأصحاب
القرار في و ازرة التربية ومديرياتها في تطوير المقررات الدراسية بما يتناسب مع التعليم المدمج في
التدريس .وقد تقدم خدمة مهمة لمدرسي مادة التاريخ وطلبتها من خالل استخدام التكنولوجيا الحديثة
دون الحاجة إلى تغيير جذري في األساليب المعتادة ،مما سيزيد أمامهم تنوع فرص العملية التعليمية
وفاعليتها ،والتغلب على أوجه القصور في أساليب تدريس مادة التاريخ المعتادة والشائعة االستخدام.
وقد تكون نموذجا يمكن أن يستفيد منه المعلمون في تدريس مادة التاريخ ،عن طريق استخدام
االستراتيجيات التي من شأنها مساعدة الطلبة في اكتساب مهارات التفكير الناقد ،التي قد تلعب دو ار
أساسيا في رفع التحصيل الدراسي للطلبة في مادة التاريخ.
أما األهمية التطبيقية ،فتتمثل في تنمية التفكير الناقد لدى الطلبة من خالل إستخدام تقنية التعليم
المدمج .إعداد قائمة مناسبة لمهارات التفكير الناقد في مادة التاريخ لطلبة الصف الثامن األساسي.
ووضع تصور مقترح للتعليم المدمج لتدريس مادة التاريخ التي تنمي من خاللها مهارات التفكير الناقد
لدى طلبة الصف الثامن األساسي ،واألسهام في إبراز دور هذه التقنية في رفع مستوى الطلبة في
التفكير الناقد ،وقياس فعالية استخدام التعليم المدمج في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف
الثامن األساسي.
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حدود الدرااسة
تتحدد الدراسة باآلتي:
 .1الحد الموضوعي
أ .تم استخدام أداتين في هذه الدراسة هما:
األداة األولى :اختبار التفكير الناقد من تطوير الباحثة اعتمادا على اإلختبارات المنجزة من
قبل باحثين آخرين في هذا المجال.
األداة الثانية :المادة التعليمية التي قامت الباحثة بإعدادها حسب متطلبات التعليم المدمج.
ب .اقتصرت الدراسة الحالية على وحدة الممالك العربية شمال الجزيرة العربية (مملكة المناذرة،
مملكة الغساسنة ،مملكة كندة) من مادة التاريخ للصف الثامن األساسي ،للفصل الدراسي
األول .2021/2020
 .6الحد المكاني :تطبيق الدراسة في مدارس المدار الدولية لواء وادي السير /محافظة العاصمة.
 .8الحد الزماني :اقتصر تطبيق هذه الدراسة على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي
.2021/2020
 .5الحدود البشرية :عينة قصدية من طلبة الصف الثامن األساسي من مدارس المدار الدولية.

محددات الدرااسة
يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة وإجراءاتها على المجتمع الذي سحبت منه العينة ،والمجتمعات
األخرى المماثلة بناء على اآلتي:
 .1صدق وثبات أداة الدراسة "التفكير الناقد".
 .6مدى مالءمة المادة التعليمية التي قامت الباحثة بإعدادها حسب متطلبات التعليم المدمج.
 .8مدى تمثيل العينة للمجتمع الذي سحبت منه.
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مصطلحات الدرااسة
تعريف المصطلحات الدراسة تعريفا مفاهيميا و على اصطالحيا النحو اآلتي:
التعليم المدمج :يعرف اصطالحيا :هو وصف الذي يجمع مابين عدة طرق تقديم مختلفة مثل
برنامج تعاوني ،ومقررات عبر الويب ،ونظم دعم اداء اإللكترونية ،وممارسات إدارة المعرفة ،ويستخدم
التعليم المدمج في مزج أنشطة قائمة على احداث مختلفة ،بما في ذلك قاعات الدروس وجها لوجه،
والتعلم اإللكتروني الحي ،والتعلم ذو الخطو الذاتي ،أي أن التعليم المدمج هو مزيج مابين التدريب
المعتاد الموجه بالمعلم والمؤتمرات المتزامنة على شبكة االنترنيت ،والدراسة ذات الخطو الذاتي غير
المتزامنة .أما إجرائيا فيمكن تعريفه :بأنه مجموعة من اإلجراءات أو الطرق الهادفة والمنظمة الذي
يسعى المعلم بمساعدة الطلبة على بلوغ وإتقان نتاج متوقعه وملبية إلحتياجاتهم ،وتتصف بالشمولية
والدقة والتنظيم ،من خالل دمج التعليم عن ُبعد (اإللكتروني) والتعليم الوجاهي الذي تم اعتبار منصة
) (Zoomهي الحل األمثل للقاء الطلبة وشرح المادة بشكل مفصل عبر برنامج متواجد على جهاز
الحاسوب وهو ( ) power pointلعرض المحتوى التعليمي ،وعرض مجموعة صور عن كل مملكة
من الممالك العربية ،وإرسال فيديوات عن المملك العربية بشكل مبسط لكي استطيع أن اطور لديهم
مهارات تفكير الناقد ،والحصول على نتائج مرضية من قبلهم.
مثل للتدريس  ،حيث تم إعداد المحتوى التعليمي على صيغة  ، Power Pointمع أضافة
مجموعة من الفيديوات والصور واألنشطة واألسئلة التي تحفز مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة.
التفكير الناقد اصطالحيا :بأنه مجموعة المهارات التي يكتسبها الفرد لتساعده على إمكانية
التحليل الموضوعي لألخبار والمعارف ،بالشكل الذي يصبح فيه قاد ار على التمييز بين الفرضيات
والتعليمات ،وبين الحقائق واآلراء بطريقة منطقية وواضحة ،وتحديد المسائل الرئيسية والفرضيات في
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أي نقاش ،وإد ارك العالقات المهمة بينها ،مما يقود إلى وضع استنتاجات صحيحة بناء على البيانات
الموجودة ،وتحديد خالصتها ،باإلضافة إلى األدلة المتوفرة عن التقييم (آلك ِفشر.)2009 ،
أما إجرائيا فيمكن تعريفه :بأنه طريقة تفكير تستخدم إلطالق أحكام المنطق في عمليات التفكير
العقلي ،وذلك عن طريق تحفيز الطلبة على إبداء المالحظة واالعتماد على التجارب ،وأسس اإلستنباط
والتواصل ،والعقل ،ومن ثم يتم حل المشكالت على أسس منطقية ،ويقاس من خالل الدرجة التي
سوف يحصل عليها الطلبة في اختبار التفكير الناقد المكون من الفقرات ،ويتكون من مجموعة من
المهارات :وهي االستقراء واالستدالل ،والتقييم واالستنتاج ،والتحليل.
مادة التاريخ :هو المحتوى التعليمي المخصص لطالب الصف الثامن األساسي ،والذي يتكون من
حضارة وادي الرافدين ،والممالك العربية شمال الجزيرة العربية ،والدولة العباسية.
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الفصل الثاني:

األطار النظري والدرااسات السابقة

يتناول هذا الفصل محورين :يعالج المحور األول األطار النظري ،ويشمل التعليم المدمج والتفكير
الناقد ،أما المحور الثاني فيتطرق إلى الدراسات السابقة ذات الصلة المباشرة بموضوع الدراسة الحالية،
مبينا موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة.

المحور األول :األطار النظري
يتطرق هذا المحور إلى الموضوعات اآلتية :نشأة التعليم المدمج ،ومفهومه ،ومزاياه ،وخصائصه
وإيجابياته ،من وجهة نظر المعلم والطلبة ،وعوامل نجاحه ،ومستوياته ،ومكوناته ،ودور وصفات
المعلم فيه ،ومعوقاته ،وعالقته بالتعليم الهجين .ومفهوم التفكير الناقد ،وخصائصه ،ومهاراته ومعاييره،
وخطوات تنمية التفكير الناقد ،ومميزات المتعلم الناقد فيه ،وأهمية التفكير ،ومكوناته ،ومعوقاته ،ودور
معلم التاريخ في تنمية التفكير الناقد.
أوال :التعليم المدمج
تمهيد
إن المفهوم الشامل للتعليم المدمج يفترض أن الجمع بين التعليم عن ُبعد والتعليم الوجاهي يمكن
وصفه على أنه "تعليم مدمج" ،ومنذ أكثر من عقد مضى كان الجدل يدور حول أن التعليم المدمج
ممكن أن يأخذ وسائل وطرق متعددة ،وجادل البعض بأن المسألة أو وجهة النظر بأن التعليم المدمج
يعني وجود اشخاص مختلفين من ناحية القدرات العقلية ،بينما وجد آخرون أنها معضلة بوجود
غموض في كيفية تعريف التعليم المدمج .واليوم فإن االتجاه السائد نحو التعليم المدمج قد أصبح
مشهو ار أكثر من ذي قبل ،ويبدو أنه أصبح اتجاها عاما وسائدا وكثير التداول ويصف " التعليم

16

الحديث" بأنه الذي يهدف إلى أخذ مزايا التقنيات المستخدمة عن ُبعد .وعلى سبيل المثال فإن التعليم
المدمج يستخدم لوصف "أنظمة إدارة التعليم" ،باعتباره مكمال للتعليم في الحرم الجامعي ،وإلستخدام
التقنية الرقمية في الفصول الدراسية من الروضة حتى الصف الثاني عشر .وإذا تم وضع مفهوم
للتعلم المدمج بطريقة واضحة وواسعة ورئيسية ،يمكن أن نتوقع حينئذ أن تقوم معظم المؤسسات
والهيئات التعليمية بالتعامل مع التعليم المدمج أو ستقوم بذلك في المستقبل ).)Stefan, 2019

نشأة التعليم المدمج
لم يظهر مصطلح التعلم اإللكتروني وفلسفته الحالية فجأة ،ولكنه ظهر وتطور منذ بداية
التسعينات القرن الماضي ) .(Perry and Pilati, 2011حيث كان يشير إلى حوسبة العملية
التعليمية؛ من أجل تحويل الفصول الدراسية من الطريقة المعتادة إلى الطريقة الحديثة من خالل
استخدام شبكة اإلنترنت (المجالي .)2019 ،وفي منتصف التسعينات بدأ ظهور أنظمة إدارة التعلم
( ،)LMSالتي صممت لمتابعة وإدارة وتقييم التعليم ،فهي شكلت حل استراتيجي للتخطيط والتدريب
وإدارة جميع أوجه التعلم في المنشأة التعليمية؛ ليصل إلى تعليم متكامل في جميع المواد التعليمية.
مما ساعد على ظهور العديد من البرامج التي تخدم العملية التعليمة كنظام  ،webctونظام مودل،
ونظام كالرولين ،ونظام البالك بورد ،ونظام جونز للتعليم اإللكتروني و (Lewis e-College AU
) et al., 2005حيث كان القصد من التعليم اإللكتروني ،هو استخدام التقنية بجميع أنواعها إليصال
المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة ،حيث يستطيع توفير خيار التعلم مدى الحياة،
فظهر بعد ذلك مصطلح "التعليم عن بعد" كنموذج من نماذج التعليم اإللكتروني ،الذي يساعد الفرد
على الحصول على المعلومات في الزمان والمكان المناسب له ،حيث يعمل على توفير فرص للمتعلم
لنقل المعلومات ومشاركتها مع زمالءه ،وتطوير مهاراتهم عند استخدامهم لألساليب الحديثة بالتعليم.
لذا تكون لدينا مفهوم اخر مشتق من التعليم اإللكتروني ،فظهر لنا ما يسمى بالتعليم المدمج عند
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نهاية تسعينات القرن الماضي ،الذي يسعى إلى استغالل ايجابيات كل من التعليم المعتاد والتعليم
اإللكتروني (المالح ،(2010 ،وذلك عن طريق المزج ما بين أدوات التعليم المعتاد وأدوات التعليم
المدمج.

تعريفات التعليم المدمج
هناك تعريفان للتعليم المدمج ،وهما األكثر ذك ار في األدب والدراسات السابقة ،هما تعريف جراهام
( )Graham , 2006 :5التعليم المدمج على أنه " أنظمة التعليم المدمج ،تجمع بين درس وتعليمات
التعليم الوجاهي ،وبين درس وتعليمات معمولة بالحاسوب أو محوسبة" ،وتعريف جاريسون وكانوكا
( ،)Garrison and Kanuka, 2004 :96فإنهما يعرفان التعليم المدمج على أنه " التكامل
المراعي لآلخرين ،بين تجارب التعليم الوجاهي وتجارب التعليم عن ُبعد".
وهكذا نستنتج بأن هناك اتفاق عام على أن المقومات األساسية والهامة للتعليم المدمج هي التعليم
الوجاهي ،والتعليم عن ُبعد .وهناك على األقل ثالثة اختالفات يجدر بنا مالحظتها بين هذين التعريفين
هي:
 -1التعريف األولُ :يعد أكثر شموال عندما ذكر وصرح بجمع ،وضرورة وجود دمج (مزج) أو تركيب
( ،)Graham 2006بينما يتضمن الثاني محور أو ُبعد النوعية ،بمعنى أن يكون هناك تكامل
يراعي اآلخرين (.)Garrison and Kanuka, 2004
 -6التعريف األول :استخدم مصطلح معمولة بالحاسوب أو محوسبة ،بينما يستخدم التعريف الثاني
مصطلح التعلم عن ُبعد ( .)onlineوعلى العموم فإنه من النادر استعمال الحاسوب بشكل غير
متزامن ( )Offlineفي أيامنا هذه.
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 -8التعريف األول :يستخدم مصطلح "تعليم" ،بينما يستخدم التعريف الثاني مصطلح "تجارب
التعليم".
إن مصطلح التعليم المدمج هو مصطلح جديد نسبيا ،وقبل أن يصبح المصطلح واسع اإلستخدام،
فقد استخدم مصطلح "التعليم الهجين ( ")Hybrid Learningبكثرة .وفي هذه األيام يستخدم مصطلحا
" التعليم المدمج" و"التعليم الهجين" بالتبادل ،)Graham, 2006( ،وبطريقة مشابهة للتعريفات التي
تم عرضها للتعلي م المدمج ،فقد تم وصف بيئة التعلم الهجين على أنها دمج التعليم الوجاهي ،مع
استخدام أدوات التعلم عن ُبعد ( .)Hall and Davison, 2007وفي الحقيقة فإن أوالبيرياكل وسشر
( ،)Olapiriyakul and Scher, 2006 :288قد ذك ار ما يلي :إن المصطلحين االثنين (التعليم
الهجين والتعليم المدمج) يستخدمان بالتبادل ،ولكن يرجعان إلى نفس المفهوم .قد يكون مصطلح
التعليم الهجين قد تم تبنيه بصورة واسعة في الممارسة واالستخدام بخاصة في التعليم عن ُبعد خالل
جائحة الكورونا ،أكثر منه في الدراسات واألبحاث ،حيث أن هناك قليال من األبحاث المنشورة تم
ذكرها أو االقتباس منها بصورة عالية ،مقارنة مع أبحاث التعليم المدمج.

مفاهيم التعليم المدمج ()Blended Learning Conceptualizations
إن بناء المفاهيم أدناه ،معتمدة على التعريفات الثالثة التي تم وصفها سابقا لكل من جراهام
) ،(Graham, 2006وجاريسون وكانوكا  ,(Garrison and Kanuka 2004),وآلن وسيمان
)) Allen and Seaman 2010على التوالي ،والمفاهيم المتبقية تم تعريفها في أدب ودراسات
التعليم المدمج تتمثل في اآلتي:
المفهوم الشامل ()The Inclusive Conceptualization
يؤكد معنى المفهوم الشامل أن التعليم المدمج ينظر إليه بطريقة شاملة ،واستنادا على مراجعة
األدبيات واألبحاث المنشورة ،فإن أشهر ثالثة أنواع من التعليم المدمج هي :دمج طرق التعليم ودمج
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التعليم عن ُبعد ،والتعليم الوجاهي ( .)Graham, 2006:5ويقول جراهام بأنه :على الرغم من أن
االفتراضين أو النظريتين األولين ،يعكسان االهتمام بتأثيرات الوسائط وطرق التعليم ،فإن هاتان
النظريتان تعرفان التعليم المدمج باتساع وإجمال كبيرين ،بحيث أن بإمكانهما اإلشتمال واحتواء
(بصورة أو بأخرى) كل نظم التعلم .ويقترح وضع التعريف أعاله بالصورة التالية" :أنظمة التعليم
المدمج تدمج التعليم الوجاهي ،مع التعلم بواسطة الحاسوب" .وعلى كل حال ،فإن هذا التعريف من
الممكن معارضته ومخالفته بصورة واسعة ،حيث أن كل أنواع التعلم التي تربط بعض مواضيع التعليم
الوجاهي أو التعليم بواسطة الحاسوب ،يمكن تصنيفها على أنها تعليم مدمج.
مفهوم الجودة ()The Quality Conceptualization
يركز ويشدد مفهوم الجودة في التعليم المدمج على تحسين الجودة والنوعية ،أو أية مؤثرات
إيجابية أخرى ،بدمج مزايا وفوائد كل من التعليم الوجاهي ،والتعلم عن ُبعد بشكل مدروس .وكما ذكر
سابقا ،فقد عرف كل من جاريسون وكانوكا ( )Garrison and Kanuka, 2004:96التعليم المدمج
بأنه" :التكامل المدروس بين خبرات وتجارب التعليم الوجاهي في الفصل ،وبين خبرات وتجارب
التعليم عن ُبعد" وقد اقترحا أن يستخدم مصطلح " التعليم المدمج" حيثما وجد تكامل بين التعليم
الوجاهي والتعلم عن ُبعد وتم عمله بطريقة مدروسة .ويجب أن يكون الهدف كالتالي :التعلم والتدريس
سواء كان تعليم وجاهي أو تعلم عن ُبعد يجب أن يكمل كل منهما اآلخر ،بواسطة دمج الفوائد والمزايا
المختلفة لكل منهما .ويمكن أن يكون التعليم المدمج داعما للتعلم عن ُبعد إلى ما وراء الصفوف.
وحيث أن المعلمين والمتعلمين لديهم وقت محدود في الصف الدراسي ،يمكن أن يستمر ويستكمل
التعلم بضمان استكمال تجهيزات التعليم عن ُبعد ،مثل استخدام لوح للمناقشة أو وسائط أخرى .إضافة
إلى إعداد الطلبة من خالل نشاطات في التعليم الوجاهي ،مثل التوجه للتعليم المعكوس" :حيث يقوم
المشاركون بتشغيل أدوات التعلم في المنزل مثل محاضرات الفيديو بحيث يستخدم وقت الصف

10

الدراسي (التعليم الوجاهي) ،في مناقشة الموضوع في الصف ،وأيضا إلستخراج وتفعيل نشاطات
التعليم الكامنة في الطالب ،مثل نشاط المشاركة والعمل الجماعي (.)Stefan, 2019
مفهوم الكمية ()The Quantity Conceptualization
إن مفهوم الكمية للتعليم المدمج يؤكد ويشدد على الكمية للتعلم ،سواء كان وجاهيا أو عن ُبعد.
وقد عرف آلن وسيمان ( )Allen and Seaman, 2010 :5المقرر الدراسي للتعليم المدمج على
أنه " :المحتوى الدراسي الذي يدمج بين محتويات ومخرجات ومنشورات التعلم عن ُبعد ،والتعليم
الوجاهي ،ويسلم جزء كبير من المحتويات عن ُبعد ،مثال استخدام النقاشات عن ُبعد ،وبصورة مثالية
ونمطية ،فإنه قد قلل من عدد مرات االجتماعات الوجاهية" .كما أنهما أقترحا أن يكون نسبة الجزء
المحتوى من المقرر ،والمسلم أو المتداول عن ُبعد  % 79 - 30في التعليم المدمج.
مفهوم المتزامن ()The Synchronous Conceptualization
إن مفهوم المتزامن في التعليم المدمج ،يركز على التعليم والتعلم ،الذي يحدث في الوقت الفعلي
(الحقيقي) ،ويشمل كال من الحرم الجامعي والمتعلمون عن ُبعد .وقد تم تعريف التعليم المدمج
المتزامن كما يلي" :التعلم والتعليم" ،حيث يشارك الطلبة البعيدين مع الفصول الوجاهية ،بواسطة
تقنيات الوسائط الغنية المتزامنة ،مثل اجتماعات الفيديو ،أو اجتماعات الشبكة ،أو العوالم االفتراضية
( .)Bower, 2017; p.1ويمكن تصنيفها بإستخدام تقنيات مختلفة لدعم مبدأ التزامن ،كالنقاش في
الصف ،حل المسائل ،المشاركة وتفاعل الطلبة .هذا المفهوم يتضمن درجات مختلفة من التعقيدات
التقنية ،وتتدرج بدءا من تأهيل الطلبة عن ُبعد للمشاركة في محاضرات مجدولة في الحرم الجامعي،
من خالل استخدام سكايب-آي باد ( )Skype on iPadوالحاسوب المحمول وصوال إلى التعلم
التعاوني عبر العوالم الحسية واالفتراضية.)Bower, 2017( .
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مفهوم الصف الرقمي ()The Digital Classroom Conceptualization
إن مفهوم الصف الرقمي في التعليم المدمج ،يركز على استخدام تقنيات التعلم عن ُبعد في
الصف الدراسي .والتعليم المدمج يستخدم بصورة عامة لوصف استخدام التقنية الرقمية في الصف
الدراسي ودارسات عديدة ،كهذه يمكن أن تجرى في إعدادات الفصول من الروضة حتى الصف الثاني
عشر (.)Hong et al., 2016

التعليم الهجين وعالقته في التعليم المدمج
يقوم نظام التعليم الجديد الهجين ( (Hybrid learningعلى المزج بين التعليم المتزامن والتعليم
غير المتزامن ،وجرى اعتماده على نطاق واسع في التعليم ،وبخاصة في التعليم عن ُبعد أثناء جائحة
الكورونا ،ويتحقق ذلك عبر تفعيل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية ،وبين
التعليم المتزامن والتعليم غير المتزامن .وتم تبني التعليم الهجين بصورة واسعة في الممارسة واالستخدام
أكثر منه في الدراسات واألبحاث ،حيث أن هناك قليال من األبحاث المنشورة تم ذكرها أو االقتباس
منها بصورة عالية ،مقارنة مع أبحاث التعليم المدمج (.(Stefan, 2019
وتعرف الباحثة التعليم المدمج :بأنه عبارة عن تحسين أداء الطلبة من خالل توفير الوقت الذي
يقضيه الطالب في التعلم ،باإلضافة إلى التكلفة القليلة من خالل المزج بين التعلم اإللكتروني ،والتقييم
الذاتي والتعليم وجها لوجه في الغرف الصفية ،لتحقيق أفضل المخرجات التعليمية.

نماذج التعليم المدمج ومناهجه
تأسيسا على التعريفات التي تم ذكرها ،فقد تم اقتراح العديد من نماذج التعليم المدمج .حيث
ركزت نماذج التعليم المدمج على الصفات والخصائص الجسدية والطبيعية ،أو مستوى الوجه أو
السطح ،أكثر من التركيز على الخصائص التربوية أو النفسية (.)Graham, 2006
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ويستعرض استيفان ( )Stefan, 2019أربعة نماذج للتعليم المدمج على طول القطاع التعليمي،
من الروضة وحتى الصف الثاني عشر ( ،)across K-12 sectorوهذه النماذج هي:
 -1نموذج الدوران ( :)The rotation modelحيث يدور الطلبة بين عدة أشكال تعليمية،
بحيث يكون أحدها التعلم عن ُبعد ،واألشكال األخرى تتضمن التعليم بالكامل في الفصل
الدراسي ،او مشاريع مجموعات ،التعلم واالشراف ،وتدريس فردي.
 -6نموذج فلكس ( :)The flex modelحيث يتم تسليم المحتوى والحصول عليه عن ُبعد،
ويتقدم الطلبة بناء على جدول مصمم محدث حسب الطلب .واألستاذ والطلبة اآلخرون
يقدمون الدعم الوجاهي ،كلما دعت الحاجة لذلك ،من خالل نشاطات مثل التعليم لمجموعات
صغيرة ،ومشاريع المجموعات ،والتدريب الفردي.
 -8نموذج الدمج الذاتي ( :)The self-blend modelحيث يأخذ الطلبة منهجا دراسيا أو
أكثر عن ُبعد ،لدعم وتكميل المناهج المعتادة.
 -5النموذج االفتراضي -المخصب ( )The enriched-virtual modelحيث يقسم الطلبة
أوقاتهم بين الحضور للحرم الجامعي والتعلم عن ُبعد ،ضمن محددات معينة وبيئة مجهزة
للتعلم عن ُبعد.
وقد قام جراهام ( )Graham, 2006بوصف نموذج جديد إليجاد الدمج المرغوب ،بأنه يقارن
ومعارض لإلندماجات غير المرغوبة بها  ،ويأخذ مزايا القوة ويتجنب نقاط الضعف في التعليم الوجاهي
والتعلم عن ُبعد .وقد بين ووضح في النموذج بأن وصف الفرق بين القوة والضعف ،وتناول مناقشات
في الفصل الدراسي وقام بمقارنتها ببيئات وأجواء التعلم عن ُبعد .فعلى سبيل المثال ،قد يرغب
المحاضر في اختيار دمج اثنتين من بيئات التعلم ،فيبدأ بشرح موجز في الفصل (وجاهيا) ،ليولد
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اإلثارة في الموضوع وتجهيز مسرح العمليات  ،ثم لمزيد من النقاش ،والمتابعة األكثر عمقا ،وذلك
من خالل بيئة التعلم عن ُبعد.
ووصف واتسون ( )Watson, 2008التعليم المدمج بأنه جزء أساسي وكمية متصلة ومستمرة
بين محددات التعلم الكامل عن ُبعد ،وبين التعليم المعتاد الوجاهي .إن استم اررية التعليم المدمج تشمل
الفئات واألصناف التالية:
 -1منهاج دراسي بالكامل عن ُبعد ،وكل التعلم يتم عن ُبعد ،وعبر مسافة ،وليس هناك أي
تواجد لعنصر التعليم الوجاهي.
 -6منهاج دراسي بالكامل عن ُبعد ،مع وجود خيار لوجود التعليم الوجاهي ،ولكن ليس مطلوبا.
 -8الغالب ،أو بالكامل منهاج دراسي عن ُبعد ،مع وجود أيام محددة ومختارة يطلب التواجد بها
في الصف الدراسي أو مختبر الحاسوب.
 -5بالغالب ،أو بالكامل منهاج دراسي عن ُبعد ،في الصف الدراسي أو مختبر الحاسوب ،حيث
يتقابل ويجتمع الطلبة كل يوم.
 -5تعلم بالصف الدراسي ،مع وجود مميز ومطلوب لمكونات وأجزاء "عن ُبعد" ،والتي تمتد
بالتعليم إلى خارج الصف الدراسي ،وخارج المدرسة وأيام الدراسة.
 -0تعلم بالصف الدراسي بصورة متكاملة ،مع مكونات التعلم عن ُبعد ،ولكن بصورة محدودة،
أو عدم وجود متطلبات من الطالب ليستخدم التعلم عن ُبعد.
 -7التعلم المعتاد بمحدداته الوجاهي ،مع عدم وجود تعلم عن ُبعد ،أو القليل منه ،سواء من
ناحية مصادر وأدوات التعلم عن ُبعد أو التجهيزات واالتصاالت الالزمة لذلك.
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وبذلك يمكن القول بأن ما يجمع بين نماذج التعليم المتصلة بشبكة اإلنترنت ،ولكن غالبا ما
تكون هذه النماذج غير متصلة بشبكة اإلنترنت المعروفة هنا بالفصول المعتادة ،كما يتيح للمتعلم
اختيار االنشطة المناسبة له ،فهذه النماذج تعمل على إيجاد موازنة بين التعليم المعتاد واإللكتروني
الذي يمكن من خالله إيجاد تفاعل بشكل أفضل داخل الغرف الصفية وخارجها ،واإلرتقاء بدور المعلم
إلى الميسر والمرشد والموجه للطلبة أثناء سير عملية التعليم.

خصائص التعليم المدمج
للتعليم المدمج العديد من الخصائص يمكن توضيحها بالشكل اآلتي:
 التفاعلية :ويقصد بها البيئة التفاعلية التعليمية التي تساعد الطلبة على المشاركة بصورة
ايجابية مع مصادر التعليم ،لكي يبحث الطلبة عن المعلومات من مصادر مختلفة ،وهذا
التفاعل سواء كان داخل المدرسة أو خارجها من خالل استعمال اإلنترنت للبحث عن
المعلومات ومشاركتها مع زمالئه (السيد وإبراهيم وزاهد.)2018 ،
 المرونة :يتسم هذا النوع من التعليم بمرونة االختيار من البدائل التي تناسب الطلبة حسب
قدراتهم العقلية ،واختيارهم الطريقة المناسبة لحصولهم على المعلومات ،وبالتالي ينمي لدى
الطلبة التعليم الذاتي (السيد وإبراهيم وزاهد.)2018 ،
 الفردية :يساعد التعليم المدمج على تذليل الفروقات الفردية مابين الطلبة ،ألن الطلبة مختلفون
من ناحية الذكاء وخلفياتهم المعرفية السابقة ،وبالتالي فإن هذا التعليم يساعدهم للوصول إلى
مستوى اإلتقان ،ويمنحهم الحرية في اختيار الطريقة المناسبة لهم ،كما يسمح للطلبة التعاون
بينهم ومشاركتهم للمعلومة (.)Cheng and Chau, 2016
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 التنوع :يحتوي هذا النوع من التعليم على أحدث طرق التدريس ووسائل االتصال ،التي تتيح
للطالب أن يختار منها ما يناسبه ،من خالل تواصله مع زمالئه ومع المعلم أيضا (عزمي
نبيل.)2008_،
 اإلتاحة :يتيح هذا النوع من التعليم للمعلم والطلبة سهولة التواصل فيما بينهم ،وكذلك مع
المحتوى التعليمي ،ألنه يسمح بمشاركة عدد كبير من الطلبة ،كما يسمح لهم إرسال أسئلتهم
واستفساراتهم حول موضوع معين باستخدام وسائل التواصل (.)Lloyd-Smith, 2010
 المحتوى المدمج :ونعني به أن يكون التعليم فيه مدمجا بين الطريقة المعتادة والطريقة الحديثة،
لكن هذا النوع من التعليم ،يحتاج إلى تخطيط دقيق قبل البدء بتنفيذه لكي نحصل على نتائج
ُمرضية (الصالح.)2018 ،
 التقويم :استخدام المعلم طريقة التقويم المناسبة لقياس مستوى تحصيل الطلبة المعرفي ،يعمل
على تحديد الطريقة التي يقوم بها المعلم أداء طلبته ،الطريقة المعتادة والحديثة لقياس مدى
استيعابهم للمفاهيم والمعارف .تعدد طرق التقويم المعتادة واإللكترونية التي يتيحها التعليم
المدمج أمام القائمين على عملية التعليم ،يسمح بتصنيف وقياس مدى اكتساب المتعلمين
المعلومات والمفاهيم المقدمة لهم بصورة جيدة وصحيحة (سالمة.)2015 ،
من خالل ما سبق فإن ما يميز التعليم المدمج ،أنه يتيح للمتعلم فرصة اإلختيار من البدائل
المتوافرة ،بما يناسب قدراته العقلية التي يتحدث بها مع زمالئه ومع المعلم ،كما إنه يعمل على توفير
فرص أكبر للمشاركة بالحصة ،بسبب وجود بيئة تفاعلية مناسبة لجميع المتعلمين.
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إيجابيات التعليم المدمج واسلبياته ومزاياه:
بين جيسر ( )Gecer, 2013في دراسة له أن التعليم المدمج يساعد الطلبة ويتيح لهم الحرية
في التعليم ،من خالل بحثهم عن المعلومات ،باإلضافة إلى زيادة التفاعل والدافعية نحو التعليم ،من
خالل تكوين عالقات إجتماعية وإنسانية خارج المدرسة بين الطلبة أنفسهم من جانب ،وكذلك مع
المعلمين من جانب آخر ،كما يتح لهم القدرة على تبادل األفكار ،وطرح آرائهم والمناقشة فيما بينهم،
وذلك عن طريق التغلب على جانب الخجل لديهم ،مما يساعدهم على اكتشاف ذاتهم وقدراتهم ،إضافة
إلى أن هذا النوع من التعليم يشجع على العمل الجماعي بين الطلبة ،من خالل مشاركتهم بالمهمات
المطلوب إنجازها .في حين أشار لويد وسميث ( )Lloyd-Smith, 2010إلى إيجابيات التعليم
المدمج من وجهة نظر المعلمين ،حيث أنه يساعد المعلمين على التواصل المستمر مع الطلبة دون
اإللتزام بمكان وزمان معين ،ويوفر لهم شيئا من الوقت والجهد ،وبالتالي يجعلهم أوسع اطالعا على
أفكار الطلبة ومراعاتهم للفروق الفردية ،فيتقبلوا وجهات النظر المختلفة ومناقشتها معهم من خالل
طرحها عليهم وإعطائهم المالحظات المناسبة لكل طالب بما يناسبه .وبذلك يساهم التعليم المدمج
بشكل كبير في التقليل من تكاليف التعليم بشكل ملحوظ مقارنة مع التعليم اإللكتروني بمفرده ،مما
يساعد على تقوية العالقة االجتماعية بين المعلم والطلبة ،التي تساهم بدورها في رفع جودة التعليم،
وبالتالي زيادة كفاءة المعلمين والقائمين عليها ،لذا لخلص الكيالني ( )2011مزايا التعليم المدمج
فيما يأتي:
 استخدام برامج متخصصة لتوظيف التقنية الحديثة في التدريس ،من خالل تصفح اإلنترنت،
مع استخدام البريد اإللكتروني ،ومواقع المحادثة والبرامج األخرى المتواجدة في الحاسوب.
 يساعد التعليم المدمج على مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة ،بحيث يساعدهم على التعلم
حسب قدراتهم واحتياجاتهم.
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 يتناسب مع الدول النامية التي لم يتوافر فيها بيئة إلكترونية متكاملة ،من خالل توفير الوقت
لكل من المعلم والطالب.
 هناك مجموعة من المواد العلمية التي يصعب شرحها إلكترونيا ،لذا يلجأ المعلمين إلى
استخدام التعليم المدمج لكي يحلوا المشكالت التي قد تواجههم من خالل الدمج بين التعليم
الصفي واإللكتروني.
 عدم حرمان الطلبة من التعامل مع أقرانهم ومعلميهم وجها لوجه ،من خالل تقوية العالقة
بين الطلبة والمعلم الذي ُيعد أساس العملية التعليمية التعلمية.
 يساهم في معالجة المشاكل التي تواجه الطلبة من عدم توفير اإلمكانيات الالزمة من خالل
تقليل نفقات التعليم مقارنة مع التعليم اإللكتروني.
 يشجع على تعزير العالقات اإلجتماعية والروابط اإلنسانية بين الطلبة فيما بينهم وبين
معلميهم.
 يساهم في معرفة ثقافة الشعوب األخرى ،واالستفادة من كل ما هو جديد.
مما سبق نستخلص أن من مميزات التعليم المدمج الخفض الهائل بنفقات التعلم ،بالمقارنة بكل
من التعلم اإللكتروني والمعتاد ،فهو يساعد على تعزيز الجوانب اإلنسانية والعالقات االجتماعية بين
المعلم والمتعلم ،كما أنه يوفر وسيلة تساعد على تدريس المواد التي يصعب تدريسها بصورة إلكترونية
كاملة أو تعلم بالطريقة المعتادة وبصورة كاملة ،وبالتالي فإن التعليم المدمج يشكل أحد الحلول لتلك
المشكالت ،كما يساعد على اإلنتقال من التعلم الموجه نحو الجماعة إلى التعلم المتمركز حول المتعلم
بما يعزز نشاطه وفعاليته في التعليم.
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أبعاد التعليم المدمج
للتعليم المدمج مجموعة من األبعاد وصفها كل من الكيالني ) )2011والفقي ) )2011نحو اآلتي:
 الدمج ما بين التعليم الشبكي المباشر والتعليم غير الشبكي :ويقصد به أن التعليم الذي يحدث
بشكل شبكي من خالل شبكات اإلنترنت ،أما بالنسبة إلى التعليم الذي يحدث بشكل غير شبكي
فهو الذي يحدث في الصفوف الدراسية ،وهذا النوع من التعليم يتطلب وجود مصادر على شبكة
اإلنترنت لكي تكون متاحة للجميع ،مثل القيام بجلسات أقرب إلى الواقع من خالل استخدام
منصات تعليمية وتحت إش ارف المعلم.
 الدمج بين التعلم الذاتي والتعليم التعاوني :وتشير إلى تعلم الفرد بنفسه فهو الذي يدير وقته
بسرعته الذاتية ،أما بالنسبة إلى التعليم التعاوني الذي يحدث من خالل تواصل الطلبة فيما بينهم
من أجل تبادل المعرفة واإلستفادة من بعضهم البعض ،ومثال على ذلك م ارجعة المعلومات
المهمة التي يتلقونها أثناء تفاعلهم مع معلميهم من خالل شبكة اإلنترنت.
 الدمج بين المحتوى المخصص للتعليم الشبكي والمحتوى المعتاد (الجاهز) :ويقصد به المحتوى
الجاهز الذي ال يراعي طبيعة المؤسسة التعليمية ،مع أن هذا النوع من المحتوى كلفته أقل بكثير
من المحتوى المخصص الذي يتم اعداده ذاتيا ،فالمحتوى المخصص بإمكان المعلم أن يهيئه
ويدمجه من خالل خبراته في التدريس وتوظيفه في الصف أو من خالل شبكة اإلنترنت.
 دمج التعليم النظامي وغير نظامي :يقصد به أن أشكال التعليم تشير إلى وجود تعلم منظم وتعلم
رسمي متواجد في المحتوى الدراسي المرتب بشكل منظم على شكل فصول ،كما أن التعليم الغير
نظامي يحدث من خالل مواقع ومنصات تعليمية.
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وبذلك يمكن القول بأن المتعلم يتلقى المعلومات داخل الغرف الصفية عن طريق اإلنترنت بشكل
جزئي فيتحكم في تعلمه ،وبوقت التعلم ،ومكانه ،ومساره ،وسرعة تقدمه بشكل أكبر من البرامج
التعلمية المعتادة ،لذا تصبح الفصول اإلفتراضية جزءا مكمال للفصول المعتادة.

عوامل نجاح برنامج التعليم المدمج:
حتى ينجح التعليم المدمج يجب تهيئة بيئة تعليمة تعلمية مناسبة تتوافر فيها العديد من العوامل منها:
 توفير الظروف الالزمة للنجاح :ونعني بها يجب أن تتوفر مواصفات تساعد على نجاح التعليم
المدمج من خالل تحديد األهداف بصورة عامة ،وأن تكون التكنولوجيا مرسومة من ضمن
خططها ،وبعد ذلك يجب أن تحدد الطريقة المناسبة لتحقيق األهداف الممكن تحقيقها مع الطلبة.
المدرس
ا
باإلضافة إلى تحديد األهداف يجب أن يكون هناك تشجيع للمشرفين والمعلمين ومدراء
والطلبة وأولياء أمورهم لهذا النوع من التعليم ،ومن األمور الواجب توفرها لنجاح التعليم المدمج
هي توفير الدعم المالي الكافي لتنفيذه ،ووضع خطة مالية تغطي جميع مصادر الدعم لتنبي
التعليم المدمج في التعليم ،وهناك بعض أنماط التعليم المدمج تتطلب توفير البنية التحتية الالزمة
لتنفيذ هذا البرنامج بتوفير األجهزة لكل مرحلة بما يناسبها ،وتوفير العنصر اإلداري الذي يجب
أن يتوافر لمعالجة أية مشاكل قد تواجه سير التعليم (الشرمان.)2015 ،
 التخطيط :يقصد به اإلستراتيجيات المستخدمة والجداول الزمنية ،وأنماط التدريس المعتمدة،
والنظام الذي سيتم اعتمادها ،وتنظيم المحتوى المستخدم واألجهزة الالزمة لذلك ،وتخصيص
دورات تدريبية للمعلمين وتطويرهم مهنيا وتقييم أدائهم ( (Sánchez, and Valcárcel.
.1999
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 التطبيق :تُعد هذه الخطوة مهمة لنقل التخطيط إلى مرحلة التطبيق أو التنفيذ ،وتلعب عملية
التطبيق أو التنفيذ دو ار أساسيا في تحقيق األهداف المنشودة .ولكن عندما يتم تطبيقه وتنفيذه
بطريقة غير سليمة يؤدي إلى عدم تحقيق األهداف التي تم تحديدها مسبقا .لذا يجب أن تتوفر
الظروف المالئمة للتنفيذ لضمان استمرار نجاحه ،ويجب أن تتوفر المستلزمات الالزمة لذلك
مثل :خدمة اإلنترنت الجيدة في المدرسة أو المؤسسة التعليمية التي تسعى إلى تطبيق نمط
التعليم المدمج ،وتوفير األجهزة الحديثة التي تساعد المعلم والطلبة لإلستفادة من هذه الخدمة،
وعليه يجب أن يؤخذ بعين االعتبار أن يكون التطوير بشكل مستمر (الشرمان .)2015 ،كذلك
يجب أن تتوفر بيئة تعليمية مناسبة لتطبيق خطوات التعليم المدمج ،وتوفير صفوف دراسية
مناسبة لعدد الطلبة ،ويجب كذلك عدم التخلي عن الطريقة المعتادة في التعليم وإنما الدمج بينها
وبين الطريقة اإللكترونية لكي يتم التعليم المناسب من خالل توظيف جميع األجهزة والوسائل
التعليمة التي تعمل على تحقيق األهداف التي تم وضعها مسبقا ).(Bersin, J. 2004
 التطوير :يجب أن يشمل التطوير العملية التعليمية بكافة جوانبها ،فالتعليم المدمج يعمل على
تدريب المعلمين على إستخدام أحدث البرامج التي تعود بالفائدة للعملية التعليمية ،فعند أعتماد
التعليم المدمج من قبل مدرسة أو مؤسسة تعليمية أو منطقة تعليمية ال بد من أن يوضع في
الحسبان التدريب لألطراف المختلفة التي لها عالقة بتطبيق النظام الجديد ،ويشمل ذلك المعلمين
واإلداريين من أجل الوصول إلى تغيير جوهري وعميق يشمل عمليتي التعليم والتعلم (Darling-
).Hammond, L. 2006
من هنا ال بد من اإلحاطة بالعوامل األساسية التي تساعد على إنجاح التعليم المدمج عن طريق
تحقيق األهداف المرجوة منه ،من خالل الدمج بين األهداف والمحتوى والطرق وأساليب نقل المعلومة
من خالل التخطيط المسبق الجيد ،والتواصل المستمر بين طرفي التعلم (المعلم ،المتعلم) ،بحيث
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يرشد المعلم المتعلم إلتباعه خطوات صحيحه واكتسابه معلومات جديدة توفر له الوقت ،وتشجع
المتعلم على العمل اإلبداعي من خالل استغالل وسائط التكنولوجيا المتاحة والتي تتيح فرصة للحصول
على المعلومة في أي وقت وأي مكان.

مستويات التعليم المدمج
أشار كل من السبيعي والقباطي ) )2020والفقي ( )2011وأبو الريش ( )2013إلى أن
مستويات التعليم المدمج تصنف على النحو اآلتي:
 مستوى التكامل :يشير هذا المستوى إلى تكامل العناصر المتواجدة على شبكة اإلنترنت التي
يمكن دمجها في ثالث مكونات أساسية وهي :المعلومات المتواجدة على شبكة اإلنترنت ،وحلقات
المناقشة القائمة على اإلنترنت ،وعملية التقويم المباشرة.
 المستوى المركب :يشير هذا النوع من المستوى إلى الربط بين المعلومات وبين محتوى التعليم،
ومثال على ذلك نموذج ثنائي يتم من خالل استخدام مصادر التعليم اإللكتروني ،وبعد ذلك
التعليم الذي يحدث في الغرف الصفية مستخدما فيه طريقة المحاضرة والمناقشة حول القضايا
التي تطرح من قبل المعلم .وهناك نموذج آخر يسمى النموذج الثالثي الذي يتم فيه التعرف على
مستوى الطلبة من خالل التغذية الراجعة ،وبعد ذلك يحدث تصحيح لتعليم الطلبة من خالل
استخدام الطرائق المعتادة في التدريس ،ثم استخدام الطريقة الحديثة من أجل إثراء معلومات
الطلبة وتعزيزها.
 مستوى تشاركي (تعاوني) :يشير هذا المستوى إلى توضيح دور المعلم فيه الكترونيا ،فيتكون
من خالل مجموعات تعاونية عبر شبكة اإلنترنت أو معتادة توضح من خالل طريقة تدريسه مع
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الطلبة داخل الغرف الصفية ،فيصبح دور المعلم مدمجا بين الدور المعتاد والدور اإللكتروني
تجاه الطلبة لتحقيق اإلهداف التعليمية التي تم التخطيط إليها.
 مستوى االمتداد واالنتشار :ويشير هذا النوع من المستوى إلى طريقة الدمج بين الطريقة المعتادة
داخل الغرف الدراسية وبين مصادر المعلومات اإللكترونية مثل :الوثائق اإللكترونية ،والبريد
اإللكتروني ،والوسائط المتعددة المتواجدة في أجهزة الحاسوب ،أو من خالل الهاتف النقال.
قدرت الباحثة بأن مستويات التعليم المدمج من حيث طبيعتها ودرجة دمجها مع مكونات التعليم
المدمج تخفف من حدة التعقيد بين التعليم المعتاد واإللكتروني ،من خالل التدرج من البسيط إلى
المعقد لكي يخلق نوعا جديدا من التعلم.

مكونات التعليم المدمج
أشار الفقي ( )2011إلى أن التعليم المدمج يتكون من مكونات أساسية يمكن تفصيلها على النحو
اآلتي:
 األحداث الحية (المتزامنة) :وهي مجموعة من األحداث التي يقوم بها المعلم والطلبة معا كما
هو الحال في الغرف الصفية ،لذا تُعد األحداث الحية هي المكون الرئيس للتعليم المدمج ،لكن
في نفس الوقت يرى بعض المعلمين أنه ال يمكن أن يحل محل التواصل المباشر مع الطلبة،
لذا كان العالم جون كلير يرى أن هناك ثالثة عناصر في هذا النموذج وهي:
أ -جذب االنتباه :يشير إلى مجموعة األسئلة التي يطرحها المعلم على الطلبة ،ليثير تفكيرهم
فيحدث لديهم عملية تفكير في الجواب لهذه األسئلة فيحدث التعليم.
ب -جعل الموضوع وثيق الصلة بحياتهم الواقعية :يقصد بها إستخدام المعلم مجموعة من األمثلة
المعروفة من حياة الطلبة لكي توضح لهم كيفية التطبيق في الواقع.
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ج -الثقة :ويقصد بها طريقة المعلم في توضيح موضوع قد تم طرحه للطلبة ،فيتوقع إنجازه منهم
في الوقت الكافي لممارسة مهارة جديدة.
 أحداث التعلم الذاتي :هي مجموعة من خبرات التعليم التي تلقاها الطالب مع نفسه من خالل
وقته الخاص في الدراسة ،فهذا المكون يضيف قيمة مهمة للتعليم المدمج من أجل الوصول إلى
نتائج أفضل في الواقع.
 التعاون :ويقصد به هو تواصل الطلبة مع بعضهم البعض من خالل مواقع التواصل المتواجدة
على شبكة اإلنترنت ،لما تعود به من فائدة على الطلبة ،التي تكون غير متواجدة في التعليم
المعتاد؛ ألن عمل الطلبة بشكل مجموعات ينعكس بشكل أفضل على األداء من العمل المفرد،
فالتعليم المدمج يتيح للطلبة الحرية في العمل بشكل تعاوني من خالل غرف الدردشة ،أو من
خالل البريد اإللكتروني فيصبح التواصل أسهل ،وأيسر بالنسبة للطالب والمعلم وبين الطلبة
أنفسهم.
 التقييم :تُعد من أهم مكونات التعليم المدمج الذي يحدث من خالل قياس مخزون المعلومات
لدى الطلبة عند التقييم القبلي الذي يأتي قبل أحداث التعليم الذاتي ،وقبل األحداث الحية وبعد
ذلك يأتي التقييم البعدي الذي يأتي بعد أحداث التعليم الذاتي واألحداث الحية من أجل قياس
نتائج تعليم أفضل.
 أدوات دعم األداء :تُعد من أهم مكونات التعليم المدمج؛ ألنها توفر المصادر الممكنة لضمان
استمرارية العملية التعليمية ،ومن أهم مكوناتها المراجع القابلة للطباعة واألعمال المساعدة
والمساعد الرقمي الشخصي التي لها أثر مهم في بيئة التعليم.
وهناك مكونات أخرى للتعليم المدمج حسب وصف (السبيعي والقباطي  )2020منها:
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 متطلبات تقنية :تشير إلى توفير األجهزة الحديثة ذات المواصفات العالية التي تتضمن أجهزة
الحاسوب المتصلة بشبكة اإلنترنت ومزودة أيضا بسماعات وكاميرا ،باإلضافة إلى توفير البرامج
التعليمية المناسبة لكل مادة تعليمية ،مع توفير فصول معتادة وفصول إلكترونية بحيث يكمـل
كل منهما اآلخر.
 متطلبات بشرية :وهي تمثل المعلم والطالب في العملية التعليمية في ظل التعليم المدمج ،ولكل
واحد له دور بالغ األهمية في التعليم ،فيكون دور المعلم الميسر والموجه للطالب ،كما يجب أن
يكون واسع المعرفة ولديه الرغبة في تطوير المنهاج الدراسي من خالل البحث على المعلومات
الجديدة على شبكة اإلنترنت ،كما يجب أن يكون لديه القدرة على تصميم اإلختبارات سواء
المعتادة أو اإللكترونية ،وأن يتبادل الرسائل مع طالبه من خالل البريد اإللكتروني ،أما بالنسبة
للطالب فيكون دورهم فعاال إلى جانب المعلم من خالل رغبتهم في معرفة كل ما هو جديد في
العملية التعليمة.
 المواد التعليمية :تشمل مجموعة من اإلدوات المعتادة منها والحديث :كالكتب المطبوعة،
والكراسات والمادة التعليمية المسموعة والمرئية ،والتي تشمل الفيديوهات والصور المتحركة ،ومن
أهم مصادر التعليم في التعليم المدمج هي:
 الفصول اإلفتراضية :وتشير إلى إشراك جميع الطلبة في مناقشة القضايا مع المعلم في نفس
الوقت.
 التعليم الذاتي :تشير إلى تعلم الطالب ذاتيا مع نفسه من خالل استخدام شبكة اإلنترنت للبحث
عن المعلومات.
 أدوات التواصل االجتماعي :ومنها البريد اإللكتروني ،غرف الدردشات.
 التقييم :ويقصد بيه تقييم المعلم لطلبته من خالل التقييم القبلي والبعدي والتكويني.
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 أدوات دعم األداء :تشير إلى توفير برامج خاصة تدعم أداء المعلم.
الحظت الباحثة بأن التعليم المدمج يتكون من مجموعة مكونات تصلح عن طريق عملية الدمج
لعدد كبير من الطرق واألنشطة التدريبية المتواجدة في الفصول المعتادة واإللكترونية التي تعمل على
تحسين أداء الطلبة بشكل ملحوظ ،وذلك عن طريق اختيار أفضل الوسائط المناسبة لقدراته ومهاراته،
من خالل اعتماد المتعلم على نفسه في التعليم ،كما يكون متعاون مع زمالئه ،وبالتالي يؤدي إلى
زيادة فاعلية التعليم من خالل تحسين مخرجات التعليم ،بتوفير ارتباط أفضل بين حاجات المتعلم
وبرامج التعلم ،وزيادة إمكانات الوصول للمعلومات ،وتحقيق أفضل النتائج.

التعليم المدمج:
دور وصفات المعلم في ظل َ
التعليم المدمج يحتاج إلى معلم مدرب على أحدث التقنيات الحديثة التي يستطيع توظيفها مع
الطريقة المعتادة ،من خالل عرضه للدرس من أجل تحقيق األهداف التي تم تحديدها مسبقا ،فيجب
على المعلم أن يبحث عن أفضل الطرق التقنية المناسبة لجميع الطلبة ،من خالل شرحه لموضوع
الدرس ،لذا يجب على المعلم أن يشجع طلبته من خالل عرضه للمعلومات ،باعتبار الطلبة هم
المحور األساس في العملية التعليمية من أجل تحويل دوره إلى الدور االيجابي التشاركي مع المعلم
في النقاش حول المعلومة وفق اإلمكانيات المتاحة التي توفرها المدرسة (الشهوان.)2014 ،
ويحتاج إلى معلم من نوع خاص ،لديه القدرة على التعامل مع التكنولوجيا والبرامج الحديثة
واالتصال باإلنترنت ،وتصميم االختبارات اإللكترونية ،بحيث يكون قاد ار على شرح الدرس بالطريقة
المعتادة ،ثم القيام بالتطبيق العملي على الحاسبة ،وحل اإلختبارات اإللكترونية واالطالع على روابط
تتعلق بالدرس الذي يشرحه ،والبحث عن الجديد والحديث في موضوعه ،وجعل الطالب يشاركه في
عملية البحث بحيث يصبح دوره مهما ومشاركا ومتفاعال مع المعلم وليس متلقيا فقط ،ويحتاج إلى
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معلم يستطيع أن يصمم الدرس بنفسه بما يتناسب مع اإلمكانيات المتوفرة في المدرسة ،وقد يواجه
المعلم معوقات تحيد من قدرته على تطبيق المادة العلمية المقدمة بسبب شح الموارد المتوفرة داخل
المدرسة .وبصورة عامة يجب أن يكون للمعلم قدرة على الدمج بين الطريقة المعتادة واإللكترونية،
ويجب أن يتخذ مبدأ التعاون والتشارك مع الطلبة لكي يحقق الهدف من التعليم ،وان يمتلك المهارة
المعرفية في مجال تخصصه (.)Babić, 2012
تأسيسا على ما سبق فإن المعلم في ظل التعليم المدمج يجب أن يكون واسع المعرفة في مجال
تخصصه ،لذا فإن دوره في التعليم المدمج أكثر أهمية وصعوبة من دوره في عملية التعليم المعتاد،
فهو شخص مبدع ذو كفاءة عالية يدير عملية التعليم بقيادة وتوجيه مستمر لكل متعلم نحو المعرفة
لالستفادة من التكنولوجيا المتوافرة .وحتى يكتمل دور المعلم فإن عليه أن يغير هذا الدور من ملقن
للمحتوى التعليمي ليصبح متعدد األدوار ،فقد يكون مدي ار للموقف التعليمي ،ومصمما للعملية التعليمية،
ومنتجا للمواد التعليمية ،ومرشدا للمتعلم ،ومقوما للنظام التعليمي تقويما مستم ار.

تحديات التعليم المدمج:
يواجه التعليم المدمج مجموعة من التحديات التي بدورها تعمل على التقليل من التعقيد للعملية
التعليمية ،ومن هذه التحديات نذكر اآلتي (الكيالني )2011 ،و(ابو الريش: )2013 ،
 عدم توفير كادر تدريسي مؤهل لقيامه بهذا النوع من التعليم.
 نقص الخبرة لكل من الطلبة والمدرب من حيث المهارة في التعامل مع أجهزة الكمبيوتر.
 عدم توفير االمكانيات الالزمة من أجل العمل على تطوير المناهج التعليمية ،باإلضافة إلى
القصور في توظيف المهارات الفنية التي بدورها تساعد في إعداد المناهج.
 عدم قدرة المعلم السيطرة على الطلبة ذوي الحركة المفرطة خالل تطبيق العملية التعليمية
إلكترونيا.
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 مواجهة المعلم مجموعة من ضغوطات العمل باإلضافة إلى األسئلة التي يطرحها الطلبة ،لذا
يقع على عاتق المعلم اإلجابة على جميع الطلبة وتنفيذ جميع المهام المطلوب إنجازها.
 الحاجة إلى توفير األجهزة والمعدات الالزمة من أجل تطبيق هذا النوع من التعليم ،فهذا النوع
من التعليم يحتاج إلى جهد وتكلفة مادية كبيرة ،ولكي يتحقق ذلك يجب توفير العدد الكافي من
األجهزة داخل المؤسسات التعليمية.
 عدم رغبة فئة من الطلبة من تحميل المادة التعليمية عند معرفتهم أن هذه المادة منزله بطريقة
المدمج على المنصات التعليمية التي تم اختيارها من قبل المؤسسة التعليمية.
 عدم وضوح المحاضرة التي تعرض بسبب ضعف في شبكة اإلنترنت من صوت وصورة باإلضافة
إلى ضعف طريقة المعلم في عرض المادة كما هي دون توضيحها بشكل سليم لكي تصل إلى
أذهان الطلبة بطريقة صحيحة.
 عدم مشاركة جميع الطلبة أثناء عرض المادة ،إلبداء ارائهم ومناقشتهم حول الموضوع الذي تم
طرحه من قبل المعلم ،بسبب ضيق الوقت ،بالمقارنة مع القضايا والمشاكل التي تم طرحها أثناء
الدرس.
يمكن القول بأن للتعليم المدمج العديد من المميزات إال أنه مثل أي نظام تعليمي آخر ،يعتليه
قصور ونقاط ضعف وهناك معوقات في العديد من مستوياته كاإلستخدام واإلدارة ،حيث أن التعليم
المدمج بحاجة إلى مستوى من الخبرة والمهارة عند كال طرفي العملية التعليمية (المعلم والمتعلم) ،لذا
يجب التعامل بجدية وحرفية مع التكنولوجيا الحديثة ،كما أن التكاليف المرتفعة لهذا النمط التعليمي
تجعلها عائقا في سبيل تطبيقها ،مما يؤدي إلى قلة المشاركة الفعلية للمتعلم ،كما تشهد أيضا تدني
مستوى مساهمة المعلمين في صناعة الق اررات اإللكترونية لما يصاحبها من صعوبات ،لذا فإن هذا
النمط يركز على الجوانب المعرفية والمهارية لدى المتعلم أكثر من الجوانب الوجدانية.
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ثانيا :التفكير الناقد
تمهيد
ظهر التفكير الناقد في الثمانينيات من القرن العشرين ،وفي القرن الحادي والعشرين أصبح جزءا
رئيسا من نماذج تعليم التفكير .وأصبح مدمجا في نظام التعليم وذلك من خالل دعم النظام التعليمي
التعلمي مدى الحياة ،وحل المشكالت ،واإلدارة الذاتية والعمل الجماعي وهو موجود باعتبار مهاراته
مطلوبة لألفراد للحصول على معلومات دقيقة ،بما في ذلك المهارات التي من شأنها تشجيع الطلبة
على االنخراط بشكل فعال في المجتمع ،وإصدار أحكام وق اررات شخصية أو تجارية أو قيادية أفضل.
وبذلك جعل الطلبة قادرين على تنفيذ تحليل وتقييم المعرفة الموجودة ،وحتى إنشاء معرفة جديدة.

مفهوم التفكير الناقد
ُيعد التفكير الناقد من المواضيع الرئيسة في التعليم الحديث من حيث المعلومات الهائلة التي
يتلقاها الفرد في جميع مجاالت الحياة ،لذا أصبح تعلم التفكير الناقد متطلب أساسي وضروري لخدمة
العملية التعليمة ،ألن الفرد الذي يمتلك مهارات التفكير الناقد يصبح لديه القدرة على حل المشكالت
واقتراح البدائل (الحالق .)2007 ،لذا فنحن بحاجة إلى معلم يمتلك صفة المفكر الذي يطرح أسئلة
على الطلبة التي تساعدهم على التحليل واالستنتاج والبحث عن المعلومة ،لذلك أصبح من الضروري
تبني وجود مناهج تعليمية تحتوي على مهارات التفكير الناقد التي ال تركز على الحفظ واسترجاع
المعلومات بسبب الكم الهائل من المعلومات التي يتلقاها الطالب ،وإنما نحتاج إلى بيئة صفية تشجع
على الحوار والمناقشة من خالل توفير مناخ دراسي مناسب (نوفل والسعيفان.)2011 ،
تتعدد تعريفات للتفكير الناقد ومنها:
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تعريف الحالق" (35:2007( ،بأنه عملية عقلية معرفية وجدانية عليا تُبنى وتُؤسس على محصلة
العمليات النفسية األخرى كاإلدراك ،واإلحساس والتخيل ،كذلك العمليات العقلية كالتعميم والتميز
واالستدالل ،وكلما اتجهنا من المحسوس إلى المجرد كان التفكير الناقد أكثر تعقيد" .في حين يعرفه
(مرعي ،نوفل  )2007على أنه مجموعة من االعتبارات المتعددة التي توجه المتعلم ألخذ وجهات
نظر آلخرين بعين االعتبار ،وتوجهه للبحث عن وجهات نظر بديلة ،بهدف تكوين وجهة نظر خاصة
به .أما باير ( (Bayar ،2003فيعرفه بأنه يتضمن مجموعة من العمليات التي تستعمل منفردة أو
مجتمعة أو بأي تنظيم آخر لكنه أكثر تعقيدا من مهارات التفكير األساسية ،فالتفكير الناقد من وجهة
نظره يبدأ بادعاء أو نتيجة معينة حيث يسأل عن مدى صدقها أو جدارتها أو أهميتها أو دقتها ،كما
يتضمن طرقا للتفكير تدعم حكمه ،ويؤكد باير أن التفكير الناقد ليس مرادفا لصنع الق اررات أو حل
المشكالت.
ويشير ابوجادو ونوفل ) )2007إلى أن "فيشر" عرف التفكير الناقد بأنه مجموعة من العمليات
العقلية الذهنية واالستراتيجيات والتمثيالت التي يوظفها المتعلمون لحل المشكالت والعمل على صنع
الق اررات وتعلم مفاهيم جديدة" .ويعرفه سوارتز ( )2009المشار إليه في نوفل وسيعفان ) )2011بانه
الحكم على جدارة فكرة ما باالعتقاد أو الفعل استنادا إلى األسباب واألدلة المتوافرة" .أما جروان
( )25 :2020فيعرف التفكير الناقد "بأنه من المفاهيم التربوية المركبة وله ارتباطات لعدد غير
محدود من السلوكات في عدد غير محدود من المواقف وهو متداخل مع مفاهيم أخرى كالمنطق وحل
المشكلة والتعليم .وينظر إليه مرة على أنه مواز للتفكير المجرد عند بياجيه ،أو مستوى التقويم عند
بلوم ،ومرة أخرى على أنه متشابه مع استراتيجية حل المشكالت".
أما النك وفنك ( (Liang & Fung, 2021فيشيران إلى أن التفكير الناقد قد برز بشكل متزايد
كوسيلة تعلمية في القرن الحادي والعشرين ،حيث أظهرت األبحاث أنه يمكن أن يسهـل عملية اكتساب
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مهارات التعلم لدى الطلبة وتعزيز الكفاءة العامة لديهم .عالوة على ذلك حيث إنه ُيثري التفكير للمتعلم
من خالل توسعة آفاق المتعلم إلى ما هو أوسع من الحفظ ،وذلك عن طريق إنخراط المتعلمين في
التحليل الناقد للمادة التعليمية.
ويمكن القول بأن التفكير الناقد يهتم في اكتساب المتعلم القدرة على الوصول إلى تفسيرات مقبولة
وأقرب إلى الحقيقة حول المواضيع المطروحة ،وبالتالي يعمل وبشكل ملحوظ على التقليل من االخطاء
الناجمة من سوء فهم المحتوى التعليمي ،كما أن التفكير الناقد ال يقتصر على كونه نافعا في تحسين
مستوى المتعلمين والمساعدة على تغير وضعهم لألفضل ،بل تعليم التفكير الناقد يعود على المجتمع
باألثر اإليجابي عن طريق بناء جيل واع قادر على اتخاذ الق اررات الصحيحة.

خصائص التفكير الناقد
هناك العديد من الخصائص التي تميز التفكير الناقد نحو اآلتي( :الحالق(2007 ،
و(القحطاني:)2018 ،
 إن التفكير الناقد يتكون من عمليات عقلية اعتمدت بشكل أساسي على المعلومات الواضحة،
ومهارات عديدة وحقائق مثبتة أثناء مناقشة الموضوع الذي يدور حوله الحوار.
 يؤكد التفكير الناقد على تقبل وجهات نظر اآلخرين واألخذ بها من أجل الحصول على نتائج
ُمرضية.
 توفير أسلوب المجادلة أثناء الحوار من أجل الوصول إلى استنتاج أو معيار محدد في عبارة أو
مقترح مدعوم بدليل.
 يشير التفكير الناقد من خالل طرحه لمشكلة معينة أمام المتعلم ،لذا فمن واجب المتعلم أن يأخذ
المشكلة بكامل جوانبها ،وال يهمل جانبا على حساب الجانب اآلخر لكي يعطي النتائج بنفس
القدر من االهتمام من أجل فهم المشكلة بشكل أوضح.
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 اتخاذ مجموعة من المعلومات التي تم الوصول إليها من قبل المتعلم لكي يتم تحديد اإلجراءات
التي سوف تطبق فيها وفق معيار محدد التي من اهمها كيفية طرح السؤال التي تجعل المتعلم
يصل إلى الحكم وفق المعايير التي تم تحديدها.

مهارات التفكير الناقد:
ُيعد التفكير الناقد نمطا من أنماط التفكير يهدف إلى تشجيع المتعلم على تحليل المعلومات
بموضوعية ،مما يساعد المتعلمين الكتساب المهارات في حل المشكالت بصورة مرنه ،وإصدار الحكم
المنطقي الذي يتضمن تقييم للظواهر والحقائق ونتائج البحوث والبيانات التي يمكن الحصول عليها
ومالحظتها ،ثم استخالص اإلستنتاجات بعد التمييز بين التفاصيل المفيدة واألقل فائدة لحل المشكالت
واتخاذ القرار باستقاللية بعيدا عن العواطف ،ولتحقيق هذه األهداف ال بد من اكتساب المهارات على
النحو اآلتي:
 .1مهارة التحليل :تشير إلى قدرة المعلم على تجزئة المادة العلمية إلى عناصرها الثانوية والفرعية
وذلك من خالل إدراك العالقات أو الروابط ،التي يتم من خاللها تحديد الداللة المقصودة من
األسئلة والمفاهيم الواردة ،والتي تقاس بالدرجة التي نحصل عليها ،من خالل االستبانة وبطاقة
المالحظة ،وفق المقاييس المستخدمة (كبيرة جدا؛ كبيرة؛ متوسطة؛ قليلة؛ قليلة جدا)
(إبراهيم.)2006_،
 .6مهارة اإلستنتاج :وتشير إلى قدرة المتعلم على استدالل نتيجة التمييز بين درجات احتمال صحة
أو خطأ ،ويكون لديه القدرة على إدراك صحة نتيجة ما في ضوء حقائق معينة و ذالك عن
طريق تحديد العناصر الالزمة الستخالص النتائج المنطقية للعالقات االستداللية المقصودة
من بين العبارات أو الصفات أو األسئلة ،أو أي شكل آخر للتعبير (عرعار ورمزي،
()2017مرعي ،نوفل .)2007
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 .8مهارة اإلستقراء :تشير هذه المهارة بالوصول إلى التعميمات التي تستخرج منها الحقائق ،إلثبات
التجارب التي يحصل عليها المتعلم ،من خالل الجزئيات إلى الكليات ،للوصول إلى النتائج من
خالل المالحظات المتعددة ،وذلك عن طريق اإلحصاء الذي نحصل عليه من التجارب العلمية،
وكما عن االستقراء يحتوي على الحكم الذي يصدر من الفرد بعد الرجوع الى الموقف )سليمان،
( )2012مرعي ،نوفل .)2007
 .5مهارة اإلستدالل :هي المهارة أو القدرة العقلية التي يتم فيها استخدام المخزون المعرفي من
معلومات مكتسبة ،من المواقف والتجارب السابقة ،من أجل التمكن من الوصول إلى نتيجة ما
و ذالك عن طريق القيام بمجموعة من العمليات التي تستند على خلق الحجج ،والبحث عن
أدلة والتوصل إلى نتائج ،للتعرف على االرتباطات والعالقات السببية (إبراهيم()2006 ،مرعي،
نوفل .(2007
.5

مهارة التقييم :تشير هذه المهارة إلى قدرة الفرد على إصدار الحكم على نوعية الفكرة
المطروحة ،من خالل التعرف على ما هو رئيسي أو ثانوي في المصدر وخاصة المتوفر منها،
حيث مهارة التقييم تشمل مهارتين هما اإلدعاءات وتقييم الحجج (السرور.)2005 ،

معايير التفكير الناقد:
هنالك عدد من المعايير التي يتم اللجوء إليها من أجل إتخاذ األحكام حول مدى كفاءة التفكير
الناقد والتعبير عنه ،وهي بمثابة القواعد األساسية التي ينبغي مالحظتها وااللتزام بها في تقويم عمليـة
التفكير بشكل عام والتفكير الناقد بشكل خاص ،ومن أبرز هذه المعايير هي (ابو شعبان:)2020 ،
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 .1الوضوح ُ :Clarityيعد هذا المعيار من أهم معاير التفكير الناقد العتباره المفتاح الرئيسي لباقي
المعايير األخرى ،لهذا فإن العبارة إن لم تكن مكتوبة بشكل واضح فليس بمقدرة الفرد معرفة
معنى ما المقصود من كالم الشخص الثاني وبالتالي فليس بمقدرة الفرد الحكم عليها.
 .6الصحة  :Accuracyيجب أن تكون العبارة المطروحة واضحة وموثوقة ،ففي بعض األحيان
تكون العبارة المطروحة مكتوبة بطريقة واضحة وأحيانا تكون بصورة خاطئة.
 .8الدقة  :Precisionونعني بها التفكير بموضوع ما والتعبير عنه واصدار الحكم عليه بدون زيادة
أو نقصان.
 .5الربط بالموضوع أو العالقة بالموضوع  :Relevanceيقصد به مدى العالقة التي تربط بين
السؤال أو الحجة من خالل ربطها بموضوع المشكلة المطروحة.
 .5العمق  :Depthوتشير إلى الفكرة المطروحة التي تحتاج إلى التوسع في الحلول من أجل
الوصول إلى حل يتناسب مع المشكلة.
 .0اتساع األفق  :Breadthتشير إلى أن التفكير الناقد يجب أن يتصف بالشمولية لكي يشمل
جميع جوانب المشكلة.
 .7المنطق  :Logicويشير إلى أن يكون حل المشكلة أكثر منطقية بسبب المعيار المستخدم ،ألن
المعيار الذي استند إليه يعتمد على نوعية التفكير ،والتفكير المنطقي هو تنظيم األفكار وتسلسلها
وترابطها بطريقة تؤدي إلى معنى واضح أو نتيجة مستندة على حجج معقولة.

خطوات تنمية التفكير الناقد:
تسير عملية تعليم التفكير الناقد بخطوات متعددة كما أشار إليها (بورسلي وابو اسعد:)2017 ،
 الدافعية :تشير إلى خلق اإلنتباه نحو التفكير ،الذي بدورة يؤثر على الوقت الذي يقضيه
المتعلم في التفكير ،فيتولد لديه حب االستطالع ومعرفة األسباب نتيجة األسئلة الذهنية
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المتكررة بعيدا عن العواطف ،لكي ال تؤثر على النتائج واإلستمرار في التفكير من أجل
الوصول إلى نتائج ُمرضية.
 البحث عن المعلومة :تشير هذه الخطوة إلى معرفة مجموعة الخبرات التي يملكها المتعلم،
فهذه الخطوة تتطلب توفير مجموعة من األنشطة ،ومعرفة المفاهيم ،وتحديد المصادر وكيفية
استخدامها من أجل الحصول على حل التناقض الذي يحدث لدى المتعلم.
 ربط المعلومات :وتشير إلى تحديد الروابط التي تقرب المعلومات الجديدة مع المخزون
المعرفي لدى المتعلم ،لكي يستطيع المتعلم أن يطرح األسئلة التي تتراود في ذهنه من أجل
التخلص من الفجوة وبالتالي الحصول على النتيجة.
 التقويم :وتشير إلى ثالثة أقسام وهي :الوصول إلى حلول مؤقته ،وبعدها يحدث تقويم النتائج
التي تم الحصول عليها من خالل العمل على تحليل المعرفة التي تم اكتسابها وما مدى
تطابقها مع الحل الذي تم الحصول عليه ،وبعد ذلك يحصل التقويم وقبول الحل الذي تم
الوصول إليه وفق المحك الذي تم وضعه.
 التعبير :وتشير هذه الخطوة إلى تعبير المتعلم عن رأيه في الحلول التي تم التوصل لها،
فيصبح لديه القدرة على النقد وتعديل الحل وفق المعلومات الجديدة.
 التكامل :وتشير إلى تكامل نظرة الفرد الشخصية حول الموضوع المطروح ومقارنته مع كمية
المعلومات والتي تكون متواجدة لديه ،لذا فيشعر المتعلم بالرضى حول الوصول إلى الحل
المناسب ،والتخلص من التناقضات ،لكي تتولد لديه مجموعة من التحديات الجديدة لكي
يحصل التفكير الناقد.
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أهمية التفكير الناقد:
ُيعد التفكير الناقد ضرورة من ضروريات التعليم؛ لخلق بيئة تعليمية مناسبة للطلبة في ظل الكم
الهائل من المعلومات الذي يتلقاه الطالب ،لذا وجب توظيف التفكير الناقد في المناهج المختلفة من
خالل توفير مناخ مدرسي مناسب ،ومن خالل بيئة صفية تشجع الطلبة على تنمية المهارات العقلية
العليا التي من شأنها تساعد على تطوير العملية التعليمية كاآلتي (اإلمام وإسماعيل:)2010 ،
 يساعد التفكير الناقد على رفع المستوى التعليمي لدى الطلبة في معظم المواد الدراسية.
 يشجع التفكير الناقد على تبادل ومناقشة األفكار والتي تنعكس بصورة إيجابية على التواصل
بين الطلبة والمعلم.
 يوفر التفكير الناقد بيئة تعليمية مناسبة لتنمي مهارات النقد لدى الطلبة من خالل طرح قضايا
أو مشاكل مختلفة.
 يساعد الطلبة الموهوبين الذين يمتلكون مهارات اإلبداع واإلبتكار ،باإلضافة إلى إيجاد حل
للمشكالت التي قد تواجههم من خالل البيانات التي يحصلون عليها.
 يساعد التفكير الناقد على تحسين مهارات وقدرات الطلبة على التعليم الذاتي في البحث عن
المعلومة وإيجاد الحلول لها.
 يشجع التفكير الناقد على طرح أفكار جديدة واختيار األفضل منها.

مكونات التفكير الناقد:
يتكون التفكير الناقد من عدة مكونات منها (الويشي:)2013 ،
 القاعدة المعرفية :وتشير إلى قدرة الفرد في امتالكه للمعلومات ،أو ما يعتقد معرفته فيه وهذا
التناقض ضروري لمعرفة ما يملكه.
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 األحداث الخارجية :وتشمل جميع المؤثرات الخارجية التي تثير الفرد عند شعوره بالتناقض لعدم
معرفته لشيء ما.
 النظرية الشخصية :ويقصد بها شخصية الفرد التي تكونت من القاعدة المعرفية لديه والتي تميزه
عن غيره.
 حل التناقض :وتشير إلى معرفة جميع المحاور المكونة للتفكير الناقد التي يسعى الفرد من
خاللها حل التناقض الذي يصل إليه من خالل خطوات متعددة ،وهذا التناقض هو األساس في
تكوين بنية التفكير الناقد.

مميزات المتعلم الناقد:
هناك مجموعة من الصفات التي يحملها الفرد الناقد ويمكن وصفها نحو اآلتي (الشقرات:)2009 ،
 استخدام المتعلم الناقد مصادر علمية موثوقة عند طرحه لمشكلة ما.
 يجب على المتعلم أن يفرق بين المنطق والعاطفة عند إبداء رأيه.
 يجب أن تكون شخصية المتعلم الناقد مرنة في حالة وجود أشخاص مستوى تفكيرهم للنقد
ضعيف.
 يسعى المتعلم إلى دراسة القضايا والمشاكل المطروحة بشكل مفصل من أجل أن يكون متمكنا
منها ،كما يجب على المتعلم أال يجادل في موضوع ال يمتلك فيه معلومات كافية.
 يهتم باألحداث واألفكار الجديدة التي تضيف إليه معلومات حديثة.
 يجب على المتعلم أال يخجل من طرح سؤال عن موضوع ال يمتلك فيه معلومات كافية.
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دور المعلم في تنمية التفكير الناقد:
انطالقا من الدور الحديث للمعلم وهو تحويل التعليم إلى تعلم وتعليم الطلبة كيف يتعلموا ،فعلى
المعلم طرح األسئلة التي تثير تفكيرهم وتعمل على تطوير مهارات التفكير الناقد لديهم ومنها (ابوجادو
ونوفل:)2007 ،
ُ يحلل األحداث التاريخية عن طريق اختيار القضايا والمفاهيم التي تحتمل النجاح إذا درست
بهذه الطريقة.
 يعرض األحداث التاريخية بصوت عال ويشجع الطلبة على التأمل فيها ،ثم نقدها من وجهة
نظر كل طالب .
 يوجه الطلبة إلى تبادل اآلراء بين بعضهم البعض ،وتحليل األحداث التاريخية؛ وذلك من أجل
تنمية مهارة التعبير لديهم.
 يسعى المعلم الى تقديم إتجاهات إيجابية لوجهات نظر مختلفة للطلبة.
 يستخدم الخرائط والصور ألماكن تاريخية ،ومجسمات باإلضافة إلى استخدام وسائل التكنولوجيا
الحديثة في التعليم حتى يرى الطلبة عروضا مرئية مما يسهل عليهم فهمها.
 يراقب تقدم المستوى التحصيلي للطلبة ،فيعطي المعلم التغذية الراجعة للطلبة عندما يتطلب
الموقف.
 يشجع الطلبة على أن يكونوا مقدرين لمشاعر زمالئهم ومحبين للتعاون فيما بينهم.
 مشاركة الطلبة عن طريق إبداء الرأي والتقييم من أجل تطوير العملية التعليمية.
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معوقات التفكير الناقد:
هناك مجموعة من المعوقات التي تواجه المعلم والمتعلم من خالل تطبيق وتعليم مهارات التفكير
الناقد في العملية التعليمية ومن هذه المعوقات التي يمكن تصنيفها نحو اآلتي (الويشي2013 ،؛
ابوجادو ونوفل:)2007 ،
 ندرة البرامج ال ُمعدة مسبقا لتعليم التفكير الناقد وتوظيف مهاراته بشكل صحيح.
 طرق التدريس المتبعة من قبل المعلم تعتمد بشكل أساسي على االحتفاظ واسترجاع المعلومات
دون االعتماد على التفكير.
 رفض المعلمين اإلستفادة من خبرات غيرهم في التعليم ،العتقادهم أن ذلك يقلل من هيبتهم أمام
طلبتهم.
 غياب التأهيل العلمي والتربوي لتعليم مهارات التفكير الناقد للمعلم حتى يمتلك قدرة عميقة في
مجال تخصصه األكاديمي ،بإلضافة إلى معرفته التربوية التي تمكنه من اختيار طريقة تدريس
مناسبة لحاجات الطلبة.
 استخدام المعلمين للكتاب المدرسي بشكل أساسي ،وعدم رغبتهم في توسيع افاقهم التعليمية،
واالعتماد على المصادر المتعددة للمعلومة.
 عدم توفر دورات تدريبية توضح فيها كيفية استخدام مهارات التفكير الناقد في التعليم وشرحها
بشكل واضح لكي تبين دور المعلم ودور الطالب لتعلم هذه المهارات.
حذر في طرح فكرة أو موضوع للنقد.
 ثقافة المعلمين محدودة مما يجعله ا
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المحور الثاني :الدرااسات السابقة
تم الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة في الموضوع الذي يتناول التعليم المدمج وأثره
في التفكير الناقد ،وفيما يأتي الدراسات المرتبطة بشكل مباشر مع موضوع الدراسة مرتبة من األقدم
إلى األحدث:
استخدم رودرجيز ) )Rodriguez, 2009التعليم المدمج ألغراض تسهيالت التفكير الناقد لطلبة
المرحلة األولى في العالج الوظيفي ،وبين أن االستخدام لخدمات عبر اإلنترنت فيما يخص التعليم
العالي بأشكاله المختلفة تنمو باطراد ،لذلك فإن أساتذة العالج الوظيفي يستخدمون التعليم المدمج
باالفتراض أن هذا األسلوب يدعم مهارات الطلبة فيما يخص تقديم العالج الصحي المالئم .ومنذ أن
ازداد استخدام التعليم المدمج في تعليم العالج الوظيفي بات من الضروري تقييمه من أجل معرفة
الكفاءة التي يقدمها من أجل تعلم المهارات العقالنية العيادية .وقد كانت عينة هذه الدراسة تتضمن
( )48طالبا من طالب العالج الوظيفي ( )24منهم فقط لتجربة مقارنة ما قبل وما بعد الدراسة
المتمثل بمقياس كاليفورنيا الختبار التفكير الناقد واختبار الصحة العلمية العقالنية .وكانت النتائج
تُشير إلى أن التعليم المدمج يدعم المهارات العيادية العقالنية .أما بالنسبة للبحوث األخرى التي سوف
تُطبق في هذا المجال فعليها أن تقيس مدى قدرة الطلبة على تعميم تعليمهم على كافة مناحي موقع
العمل.
قام سفيننجس وبير ) (Svenningsen & Pear, 2011بتجربتين من أجل تقييم نسخة الويب
لنظام كلير اإلرشادي للتعلم الشخصي .وباالستناد على التعليم المدمج المصمم لغرض كل من تطوير
المعرفة والتفكير الناقد ،تمت التجربة األولى في محاضرتين جامعيتين تطبيق نظام كلير .في حين
تم تطبيق الطريقة الورقية المعتادة في محاضرتين أخريتين وتم فيها كذلك استالم فروض دراسية
ورقية أكبر .أما بالنسبة للتجربة الثانية تم في محاضرة تطبيق نظام كلير ،وفي أخرى تم طلب إعداد
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ورقة بحثية .وكانت النتائج وبالنسبة للتجربتين وبإجراء المقارنة في كل تجربة أن نظام كلير من
الممكن اعتباره كخيار للتعليم في التعليم العالي.
أجرى المراغي واألنوار وجاد ( )2014دراسة هدفت للتعرف على فاعلية برنامج في العلوم
البيولوجية قائم على التعليم المدمج في تنمية التحصيل وبعض المهارات الحياتية والتفكير الناقد لدى
طالب المرحلة الثانوية .تم استخدام المنهج الشبه التجريبي ،حيث تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة
من ( (70طالبا تم اختيارهم بطريقة عشوائية ،وتم توزيعهم على مجموعتين :تجريبية مكونة من ()35
طالبا درسوا باستخدام برنامج العلوم البيولوجية ،والمجموعة الضابطة مكونة من ( )35طالبا درسوا
بالطريقة المعتادة ،حيث توصلت الدراسة أن التعليم المدمج له أثر في استخدام التعليم المدمج في
تنمية التحصيل والمهارات الحياتية والتفكير الناقد.
أجرى أصالن ،محمد ( )2015دراسة هدفت للتعرف على فاعلية توظيف التعليم المدمج لتنمية
مفاهيم الوراثة ومهارات التفكير الناقد في العلوم الحياتية لدى طالب الصف العاشر األساسي .تم
استخدام المنهج شبه التجريبي بطريقة استطالعية حيث تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من
( )55طالبا وتوزيعهم على مجموعتين تجريبية مكونة من ( (28درسوا التعليم المدمج ومهارات
التفكير ،ومجموعة ضابطة مكونة من ( )27درسوا بطريقة اعتيادية ،حيث توصلت الدراسة إلى تبني
استخدام التعليم المدمج في تعليم محتوى المواد الدراسية المختلفة ،سوف يساعد بشكل ملحوظ في
زيادة التحصيل الدراسي لدى الطلبة.
أجرى جو ولين & وا ) (Jou.; Lin, & Wu. 2016دراسة بحث في أثر بيئة التعليم المدمج
على التفكير الناقد والتحول المعرفي للطلبة .حيث تفترض ِ
هذه الدراسة أن بيئة التعليم المدمج المطبقة
في األدوات التعليمية في اإلنترنت مع أسلوب التحول المعرفي ،من الممكن أن تخلق بيئة تعليمية
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قادرة على تطوير التفكير التحليلي والتحول المعرفي (التحول المعرفي :وسيلة تعليمية إلدارة الوعي
بشكل مشاركة المعلومات المعروفة وغير المعروفة للحصول على معرفة جديدة) بالنسبة للطلبة
المستخدمين لهذه األدوات التعليمية .وقد تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي وذلك من أجل
ِ
له أثر في
تقييم هذه البيئة التعليمية .وكانت النتائج تشير إلى أن األسلوب المتبع في هذه الدراسة ُ
دعم وتطوير التفكير الناقد والتحول المعرفي .وقد أظهر الطلبة الرضا فيما يخص أسلوب التعليم
المتبع في هذه الدراسة والذي كان له الدور في دعم التحفيز التعليمي.
قام كوستلي ووالنج ) (Costley & Lange, 2016بدراسة هدفت إلى استكشاف الحضور
االجتماعي والتفكير الناقد في ضوء تحليل الخطابات التي من المفترض منها أن توسع وتعمق فهمنا
لهذه العالقة ومدى أهميتها .وقد تم تطبيق هذه الدراسة باستخدام التحليل الكمي وعبر اإلنترنت ،وقد
كانت العينة تتكون من ) )219طالبا من طلبة جامعات كوريا ،وقد تم إرسال ما قدره ) )900نموذجا
من أجل تحديد مستوى كل من الحضور اإلجتماعي والتفكير الناقد في كل نموذج .وبعد تحليل
العالقة ما بين الحضور االجتماعي والتفكير الناقد توصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة سلبية بينهما.
ومن هذا تم استنتاج أن ارتفاع نسبة الحضور االجتماعي تؤدي إلى انخفاض مستوى التفكير الناقد
والعكس صحيح ،وأن سبب هذا هو أن المتعلم ال يميل نحو تغيير الخطاب الذي قد أعده مسبقا.
بين كوب ) (Copp, 2016في دراسة أن التفكير الناقد بالنسبة للطلبة الموهوبين في بيئة التعليم
المدمج يعتبر من المجاالت التي لم يتم استكشافها بعد ،وذلك بالرغم من وجود عدد من الفصول
الدراسية المدمجة وعبر اإلنترنت ،التي تدعم الموهوبين والتي تنامت في العقود األخيرة ،إال أن الناحية
البحثية التي تُعنى بهذا المجال تُعد اليوم محدودة من ناحية البحوث القليلة التي تم إج ارئها على
الطلبة الموهوبين من ناحية ،ومن ناحية أخرى قلة البحوث التي تخص بيئة التعليم المدمج عبر
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اإلنترنت .ولذلك فإن ِ
هذه الدراسة تعتبر دراسة شاملة لحالة دراسية واحدة فقط ،تركز على اختبار
التفكير الناقد في بيئة التعليم المدمج المدعوم بخدمة اإلنترنت باستخدام أسلوب تحليل محتوى التفكير
له أن فئات أسلوب نيومان المتبع مدرجة بالخط المائل الغامق
الناقد لنيومان ومما تجب اإلشارة ُ
( )italic boldوبشكل مخالف ألسلوب الجمعية األميركية لعلم النفس الخاصة بالتوثيق (.)APA
وقد كانت الحالة الدراسية مالئمة؛ ألنها تتيح للباحث المجال الستكشاف طبيعة التفكير الناقد
المستخدم في عدة أساليب تعليمية التي تستخدم أدوات الكتابة غير المتزامنة ،وذلك من وجهة نظر
الطلبة الموهوبين في المدارس اإلعدادية.
قارن

جود

والموريوكس

وآتشسون

وجيفريس

ولنش

وشيهان

) (Goode; Lamoreaux; Atchison; Jeffress; Lynch, & Sheehan, 2018في دراسة
لهم المهارات الكمية ،والتفكير الناقد ،وآلية الكتابة في التعليم المدمج مع األسلوب المباشر (وجها
لوجه) لمناهج البحث اإلحصائية ،ولتحقيق ذلك تم اختيار طلبة عينة الدراسة بشكل عشوائي سواء
من الذين يدرسون  50/50بالنسبة للتعليم المدمج أو  %100بالنسبة للتعليم المباشر وجها لوجه
وذلك بالنسبة لدراسة مادة المنهجية اإلحصائية في اختصاص علم النفس .وعليه فإن الطلبة الذين
يدرسون وفق أسلوب التعليم المدمج سجلوا نتائج إحصائية منخفضة فيما يخص المقياس الكمي
للمبادئ اإلحصائية مقارنة مع اولئك الذين يدرسون وفق األسلوب المباشر وجها لوجه .وقد تم اعتبار
هذه النتيجة ذات أثر محدود .ولم يتم إيجاد فرق جوهري ما بين التعليم المدمج والتعليم المباشر فيما
يخص التفكير الناقد وآلية الكتابة .ولكن الفرق الجوهري هو ما بين الموجهين المدرسين وبغض
النظر عن األسلوب المتبع .وتمت مناقشة هذه النتائج فيما يخص ارتفاع توجيه التعليم عبر اإلنترنت
أو التعليم المدمج وبشكل خاص فيما يخص تعليم األساليب االحصائية الخاصة بعلم النفس ،ومناهج
البحث ،والتفكير الناقد.
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قام إسكيف أوغلو و كاراهان ( )İskifoğlu & Karahan, 2020بقياس التصرف في التفكير
الناقد لخريجي الجامعات والحظ أن نسبة صغيرة منهم فقط لديها ميل إيجابي قوي نحو التفكير الناقد.
على الرغم من أن الجامعات تقدم الطلبة الذين لديهم العديد من الفرص لتطوير الذات ،الطلبة أنفسهم
مسؤولون عن تحديد كيفية اإلستفادة القصوى من هذه الفرص .وذكر أن العوامل مثل عادات القراءة،
والهوايات ،واألنشطة الرياضية ،والمجموعات االجتماعية واالجتماعات ،تزيد من رؤية األفراد والدافع
الداخلي ليكون أكثر فعالية وتأثير .عالوة على ذلك ،أكد على ضرورة دعم العمليات المعرفية للطلبة
من خالل مهام مثل قراءة الكتب من أجل المتعة ،والتي يتم خاللها رسم توليفات مع تجارب حياتهم
الخاصة.
أجرى القحطاني ( )2018دراسة هدفت لمعرفة أثر تدريس الرياضيات باستخدام التعليم المدمج
على التحصيل وتنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالب الصف االول متوسط .تم استخدام المنهج
الشبه تجريبي ،حيث تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من ( )50طالبا تم اختيارهم بطريقة عشوائية،
وتم توزيعهم على مجموعتين :تجريبية مكونة من ( (25طالبا درسوا باستخدام التعليم المدمج،
والمجموعة الضابطة مكونة من ( )25طالبا درسوا بالطريقة المعتادة ،حيت توصلت الدراسة إلى
نتيجة أثر واضح للتعليم المدمج في التحصيل وفي تنمية مهارات التفكير الناقد.
أجرت سيليفا وآخرون ) (De Silva, et al., 2019دراسة هدفت إلى الكشف عن دور الخرائط
المفاهيمية في دعم وتطوير التفكير الناقد وكيفية الحصول على المعرفة .وتم تطبيق أدوات الدراسة
قبل وبعد التجربة (أي دراسة مقارنة للنتائج ما قبل وما بعد الدراسة) .ففي األسبوع األول تم الطلب
من مجموعة مكونة من  14-10طالب لكي يقوموا بالخرائط المفاهيمية ( .)CM1وبعد هذه التجربة
في األسبوعين الثاني والثالث تعلم الطلبة المحتويات عبر اإلنترنت .وفي األسبوع الرابع واألخير
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ناقش الطلبة ما تعلموه وقاموا بالخرائط المفاهيمية النهائية ( .)CM2وكشفت النتائج أن ما مجموعه
) )104طالبا من الذين شاركوا في هذه الدراسة ،قاموا بعشرين خريطة مفاهيمية ( )CM1وعشرين
أخرى في نهاية الدراسة ( .)CM2وكانت النتائج تشير إلى وجود اختالف إحصائي جوهري ما بين
 CM1و ،CM2وبمستوى داللة .P0,001
بين كوه ) )Koh, 2019أنه بالرغم من أن التعليم المدمج الصفي بأبعاده األربعة قد تم إدراجها
في التعليم العالي ،إال أنه يتعرض للنقد وذلك نتيجة الفتقاره للبعد النظري .وعليه فإن هذه الدراسة
تفترض أن األبعاد األربعة للتعليم المدمج الصفي والمتمثلة بالتخصيص الفردي ،والتفكير عالي الرتبة،
والتوجيه الذاتي ،والتعاون من الممكن استغاللها لدعم التعليم المدمج الصفي في العملية التعلمية
للطلبة .لهذا فإن وجهة النظر المنظمة في هذه الدراسة استندت على ( )56حالة دراسية ُمدرجة في
( )56ورقة بحثية منشورة .وتوصلت الدراسة إلى أن الطلبة وبشكل سائد بينهم يميلون إلى إنتاج
مخرجات تعلمية إيجابية في الحاالت الدراسية التي تتضمن التعاون والتوجيه الذاتي فيما يخص األداء
التعلمي الذي ُيستخدم به ذات الحلول والبرامج بشكل متكرر .وبشكل عام ،فإن جميع الحاالت الدراسية
تُجمع نتائجها على أن الطلبة لديهم قدر محدود من التخصيص الفردي فيما يخص اختيار التعلم،
هذا باإلضافة إلى أن الحاالت الدراسية فيها تم استخدام وبشكل قليل عملية التعاون ما بين فرق
الطلبة.
قام واهيوني وسري وجاتميكو وبود ) )Wahyuni & Jatmiko, 2019بدراسة لتحليل مهارات
التفكير الناقد العلمي لطلبة المدارس اإلعدادية منصة ايدمودو .األسلوب التجريبي والذي تمثل بدراسة
العينة قبل تطبيق االختبار وبعده ،وتكونت عينة الدراسة من ( )35طالب من طلبة الصف الثامن
في احدى المدارس االندونيسية .ومن األدوات البحثية التي تم اعتمادها في البحث صحيفة مالحظة
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األنشطة لكل من المدرس والطالب ،ووسيلة تقييم لمهارات التفكير الناقد العلمي ،ووسيلة تقييم تحفيز
الطلبة .وتم تطبيقها قبل وبعد النشاط التعليمي .وتم جمع البيانات بواسطة األسلوب الوصفي الكمي.
وكانت النتائج كاآلتي )1( :أن الطلبة يتحفزون بواسطة طريقة التعليم المعتادة بواقع %78,13
بواسطة معايير تحفيزية .وكانت أعلى قيمة عند استخدام منصة ايدمودو هي  %88,47وأقل نسبة
تقدر بـ ـ  )2( %70,93نتج ارتفاع في معدل مهارات التفكير الناقد العملي بواقع  0,32حسب متوسط
جين ( )n-gainوهو حسب المعايير ُيعد متوسطا ،إذ أن أعلى نسبة كانت  0,55وهي فيما يخص
تحليل الحقائق ،وأدنى نسبة كانت  0,19وهي فيما يخص الحالة الجدلية .وبناء على ما تقدم تم
استنتاج أن التعليم باستخدام منصة ايدمودو في التعليم المدمج له أثر من ناحية تحفيز ودعم التفكير
التحليلي العلمي بالنسبة لطلبة المدارس االعدادية.
أجرى ديشاي وشوفاجاسساتشكول وبيتسانغسري

& (Deechai; Sovajassatakul

) Petsangsri, 2019دراسة هدفت إلى تقييم مدى الحاجة لتطوير التعليم المدمج كوسيلة لتطوير
التفكير الناقد للطلبة .وتم استخدام عينة متعددة المراحل وبشكل عشوائي ،تضمنت ( )450فردا منهم
( (376طالبا مهنيا و( )69معلما مهنيا .ففي هذه الدراسة تم تقييم الوسيلة المثلى من أجل تطوير
التفكير التحليلي .وقد كان مؤشر االتساق ( )IOCما بين ) ،)0,56-1,00في حين أن إجمالي
االعتمادية كان  .0,94وقد تم إجراء هذه الدراسة وجمع البيانات خالل الفترة ما بين آب  2018إلى
أيلول  .2018وتم إتمام ) )445نموذج تقييمي ،وما قدره  %98,88مما قد تم توزيعه على العينة
من نماذج قد عاد للباحث – أي ما قدره  %1,12من النماذج الموزعة لم تعد .وبشكل مكرر ،وبنسبة
مئوية ،وباستخدام مؤشر أولوية االحتياجات ( )PNIقد تم تحليل البيانات .وقد أشارت النتائج إلى أن
الطلبة والمعلمين على حد سواء كانوا متفقين على إجراء تطويرات لمهارات التفكير التحليلي .وهذه
التطورات ال بد أن تشمل مهارات التفكير التحليلي ،واإلنجاز التعليمي ،وإدارة التعليم .وكان من نتائج
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الدراسة أن التطوير يحدث عندما يكون هناك التزام من قبل المؤسسة التعليمية ،وعندما يكون هناك
تغيرات وإضافات تسهيلية لدعم أساليب التعليم الحديثة .وأساليب االختبار ال بد أن تكون حديثة
ومالئمة مع المواضيع التي يدرسها الطلبة .وإضافة إلى ما قد سبق فال بد من أن يكون األسلوب
التعليمي مواكبا لكل ما هو جديد ،واألخذ بعين االعتبار احتياجات الطلبة وحياتهم الواقعية التي
يعيشونها.
هدفت دراسة هادي ودي وأندانج ) (Hadi.; Widi,& Endang, 2019إلى اختبار فرضية
تنص على أن الدليل االستفساري للتعليم المدمج من الممكن أن يتأثر ِ
به طلبة علم األحياء من ناحية
التفكير الناقد .وقد تم استخدام األسلوب شبه التجريبي ما قبل وما بعد ،والمجموعة الضابطة المتحكم
بها غير المتساوية .وقد تم تطبيق ِ
هذه الدراسة على طلبة كلية األحياء في جامعة والية ماالنج في
إندونيسيا .وقد تضمنت العينة ( )35طالبا من الصف االختباري والذي يتم تعليمهم بالدليل االستفساري
للتعليم المدمج ،و( (29طالبا من الصف الضابط المتحكم ِ
به والذي تم تعليمهم باألسلوب االستفساري
المهيكل للتعليم المدمج ،و( (25طالبا من الصف الثاني الضابط المتحكم ِ
تعليمه باألسلوب
به الذي تم
ُ
االستفساري الميهكل للتعليم المدمج .وقد تم تحليل بيانات الطلبة باستخدام األسلوب اإلحصائي تي
( )t-testالختبار مدى فعالية استراتيجية هذه الدراسة .وقد كان مستوى الداللة ) )a=0.05وذلك
الستكشاف االختالف بين التفكير الناقد للطلبة بعد تعليمهم بثالثة طرق مختلفة .وتم استخدام أسلوب
كوهين -دي ( )Cohen-dلقياس مقدار أثر كل أسلوب .وقد أظهرت النتائج أن الدليل االستفساري
للتعليم المدمج واألسلوب االستفساري المهيكل للتعليم المدمج لهما أثر جوهري على تفكير الطلبة
له أثر أكبر في تطوير قدرة الطلبة على تمييز
التحليلي ،إال أن الدليل االستفساري للتعليم المدمج ُ
االفتراضات ،وتقييم الحجج الجدلية وتبريرها .إن ِ
هذه الدراسة توفر نتيجة تجريبية لتطبيق الدليل
االستفساري للتعلم المدمج كوسيلة لتطوير التفكير التحليلي لطلبة علم األحياء.
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أجرى إستيفان ( )Stefan, 2019دراسة بهدف إزالة الغموض الذي يكتنف معنى مصطلح
التعليم المدمج (الممزوج) ،حيث ما زال هناك غموض يكتنف هذا المعنى .وبينت هذه الدراسة الكثير
من تعاريف مختلفة ونماذج ( )modelsومفاهيم أساسية للتعلم المدمج ،ومضامين ومالبسات حول
هذا الموضوع .إضافة إلى التعاريف الشاملة والنماذج والتصور لبناء مفاهيم عامة ،أساسية ومتنوعة،
للتعلم المدمج .وأوضحت النتائج أن التعليم المدمج يعني كل أنواع التعليم التي تحتوي أجزاء ومواضيع
للتعلم الوجاهي (وجها لوجه) ،وأجزاء ومواضيع أخرى للتعلم عن ُبعد ) ،)onlineوهذا ما يعرف
بالتعليم المدمج في األدب والدراسات المحررة والمطبوعة .وخلصت الدراسة إلى أن على الباحثين
والدارسين والممارسين القيام بوصف ماذا يعني " التعليم المدمج" بالنسبة إليهم ،بحرص وعناية،
وعليهم أن يتوخوا الحيطة والحذر ويأخذوا في االعتبار فيما إذا كان باإلمكان استخدام مصطلح أكثر
دقة ووصفا ،كمكمل أو بديل للتعلم المدمج ،أينما وجدوا ذلك مناسبا.
هدفت دراسة جياكومو ،لي از ) )Giacumo, Lisa A., 2020إلى اختبار أثر نوعين مما يعرف
بما وراء المعرفي ـ وهو وعي الوعي ،أو معرفة المعرفة ،أي فهم الوعي والمعرفة والتفكير ـ على تدرج
وعي المتعلمين وتقييم مهارات التفكير الناقد لديهم وذلك بواسطة أسلوب غير متزامن
( )Asynchronousوالمقصود ِ
به طريقة تعليمية يقوم بها الطالب بواسطة اإلنترنت وفي الوقت
المناسب له .وكذلك بواسطة اإلنجاز في أسلوب التعليم المدمج .واألسلوبان يتضمنان نظاما بروتوكوليا
تسهيليا لألفراد .وأسلوب روبرك التحليلي والذي يتضمن ثالثة معايير (التفكير الناقد ،المشاركة
المتكررة ،جودة الكتابة) ومع أربعة مستويات لإلنجاز مع كل معيار .وعليه فإن هذه الدراسة شبه
تجريبية ُيستخدم فيها أسلوب المصفوفة ( )Two by twoوالتي يكون فيها متغيران مستقالن يخضعان
لمستويين من االختبار .وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة ( (257طالبا وقد تم إخضاعهم ألربعة
حاالت اختبارية مختلفة .وعليه ،فإن األفراد الذين خضعوا ألسلوب روبرك أظهروا تغيي ار جوهريا في
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األداء .وتوصلت الدراسة إلى أن الذين خضعوا لنوعي االختبار ما وراء المعرفي كان له أثر على
األداء .وكذلك المتعلمون أظهروا مستوى عال من الرضى عند استخدام أسلوب روبرك فقط.
أجرى فيتريا وفلورياستي ) )Fitria & Floriasti, 2020دراسة ركزت على وصف العمليات
التطبيقية للخرائط الذهنية في تعليم الموسيقى ،والتي تُعد عامل يؤدي لزيادة التفكير الناقد للطلبة.
وهي طريقة ليست شائعة التطبيق في عمليات التدريب والتعليم الموسيقي .تم تطبيق الدراسة على
( )75طالبا من الذين يدرسون الموسيقى ،وبشكل خاص آلة الكمان .وأثناء الدراسة قام الطلبة بمناقشة
مواضيع متعلقة باألغاني ،وتم معها استعمال الخرائط الذهنية للحصول على األفكار .وقد أظهر
الطلبة وصولهم لمرحلة الفهم واإلدراك ،وايجاد الطريقة المثلى الواجب اتباعها في التدريب .كما وأنهم
وبشكل عال أظهروا قدرة على التفكير الناقد والتي أثرت على عملية شرح األغنية.
أما الهاجري )2020( ،فقد قام بدارسة هدفت إلى تعرف فاعلية توظيف التعليم المدمج في
تنمية مهارات التفكير اإلبداعي بمادة التربية اإلسالمية لدى طلبة الصف التاسع في دولة الكويت .تم
استخدام المنهج شبه التجريبي ،حيث تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من ( )60طالبة ،وتم
اختيارهم بناء على تصميم المجموعتين (التجريبية والضابطة) .وبعد انتهاء فترة التطبيق وإجراء
االختبار البعدي ،توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية
للمجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية في توظيف التعليم المدمج .وفي ضوء
نتائج هذه الدراسة أوصى الباحث بضرورة استخدام التعليم المدمج في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي.
أجرى آل محيا ( (2020دراسة هدفت إلى تنمية مهارات التفكير الناقد باستخدام إطار مجتمع
االستقصاء ) (Colفي مقرر تم تدريسه ب ـ ـ التعليم اإللكتروني المدمج .تم استخدام المنهج شبه
التجريبي ،حيث تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من ( )64طالبا ،تم تقسيمهم على ثالث
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مجموعات( :تجريبيتين وضابطة) .حيث تم تدريب المجموعتين التجريبيتين على إطار مجتمع
اإلستقصاء لجاريسون وأندرسن وأرك  ،Colوقد بلغ عدد المجموعة األولى ( )24طالبا ،بينما تألفت
األخرى من ( )20طالبا تم توزيعهم إلى فرق تعلم مصغرة .أما المجموعة الضابطة فقد تألفت من
( )20طالبا ،وتم التوصل إلى وجود فروق دالة إحصائيا في األبعاد الثالثة إلطار مجتمع االستقصاء:
الحضور االجتماعي ،والحضور التدريسي ،والحضور المعرفي لصالح المجموعة التجريبية الثانية،
كما حققت المجموعة التجريبية الثانية مهارات أعلى في التفكير الناقد بفروق دالة إحصائيا.
في حين بين هيدايا وراملي ) .(Hidayah & Ramli, 2020أن مهارات التفكير الناقد هي
المهارات التي تم االتفاق على أنها واحدة من المهارات الرئيسة وعالية المستوى ،وهي مطلوبة في
التعليم في القرن الحادي والعشرين .لتكون جزءا من الكفاءات التي تدعم ما يسمى ب "القلق الدولي
الملح" .ويجب أن تكون مدمجة في نظام التعليم في القرن الحادي والعشرين .وستكون قادرة على
ُ
ذلك من خالل دعم النظام التعليمي "التعلم مدى الحياة ،وحل المشكالت ،واإلدارة الذاتية والعمل
الجماعي .وهي موجودة باعتبارها واحدة من المهارات المطلوبة لألفراد للحصول على معلومات دقيقة
ودقيقة ،بما في ذلك الطلبة .خاصه المهارات التي من شأنها تشجيع الطلبة على العيش بشكل فعال
في المجتمع ،وإصدار أحكام وق اررات شخصية أو تجارية أو قيادية أفضل .ولجعل الطلبة قادرين
على تنفيذ تحليل وتقييم المعرفة الموجودة ،وحتى إنشاء معرفة جديدة التي تفيد بدورها ،مهارات التفكير
الناقد جزء مهم من العملية التعليمية لدعم تحصيل الطلبة
وأجرى سافا مارت وثانوجساك ( )Phakakat and Sovajassatakul, 2020دراسة هدفت
إلى مقارنة اإلنجازات األكاديمية ومهارات التفكير الناقد بين مجموعات تتعهد وتتولى وتعمل في خدمة
التعليم المدمج والتعليم المعتاد .وتم استعمال مجموعة من عينة عشوائية تضم ( (62طالبا كعينات،
وقسمت إلى مجموعتين ،المجموعة التجريبية وتضم ) (30طالبا ،ومجموعة المراقبة وتضم ()32
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طالبا على التوالي ،واألدوات المستخدمة كانت نموذج كوبر وخطة الدرس وسيط تعليمي عن بعد
وعلى حاسوب وتكنولوجيا المعلومات .مقياس معيار التفكير الناقد .مقياس ومعيار االنجازات
األكاديمية .وتم تحليل البيانات باستخدام المتوسط الحسابي ( ،)mean xواالنحراف المعياري
( )Standard Deviation; SDومانوفا ،اتجاه واحد ( .)one-way MANOVAوأظهرت النتائج
أن المجموعة التجريبية مع خدمة التعليم المدمج قامت بتحقيق إنجازات أكاديمية ،ومهارات التفكير
الناقد أعلى من مجموعة المراقبة بمستوى داللة ) .)a= 0.05إن تطبيق نموذج كوبر
( )Copper Modelفي تعلم الخدمة المدمج ،لتحسين اإلنجازات األكاديمية للطلبة الغير خريجين،
وكذلك التفكير الناقد ،وجد أنه عملي وفعال ،وهذه المالحظة تتوافق وتنسجم مع دراسات واكتشافات
العديد من أساتذة وفالسفة التعليم .والممارسات الميدانية الحقيقية ،تعطي الطلبة (المتعلمين) فرص
تعلم حاسمة لربط نظريات الصف الدراسي ،مع حل مشاكل العالم الحقيقي (الواقعي) في مجتمعاتهم.
وأكثر من ذلك تم إعطاء الطلبة الفرصة الستخدام منصات (منابر) عن بعد للعمل معا ،ومراجعة
محتويات التعليم .وهذا يعني أن نموذج كوبر في تعلم الخدمة المدمج ،قد أثبت أنه مفيد في التعليم،
وفعال كمقياس تطويري.
وبيّن كولنز ) (Collins, 2020أن نتائج الدراسات كشفت عن وجود عالقة إيجابية بين مهارات
التفكير الناقد والقدرة على القراءة بشكل فعال ،وخلص إلى أن القدرة على التفكير الناقد أمر أساسي
مكون للطالب لتحقيق النجاح في القراءة .تتطلب األنشطة المعقدة التي تنطوي عليها قراءة الطلبة
للتعبير عن قدرات تتجاوز قراءة الكلمات المطبوعة في النص واالنخراط في عملية بناء المعنى.
وحافظ الكل القابل للفهم في الفصل على أن التفكير الناقد ُيعد مهارة أساسية لدمج المعرفة األساسية
في أي موضوع .حيث ينشط الطلبة في مهارات التفكير الناقد للقراءة بكفاءة ،وتحقيق الكفاءة في
االختبارات الموحدة ،والحصول على مهارات وظيفية قابلة للتسويق .يعزز التفكير الناقد المساعي
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أمر
األكاديمية الموجهة ذاتيا ،والقادة من أصحاب التخصصات يعتبرون تعلم وتوجيه التفكير الناقد ا
ضروريا للنجاح المهني مدى الحياة .وعلى الرغم من أن القادة التربويين اعتبروا اكتساب مهارة التفكير
الناقد هدفا مرغوبا لطالب المدارس اإلعدادية والثانوية ،إال أن الطلبة الذين دخلوا التعليم الجامعي
بتفكير غير كاف والقدرة على الفهم أظهروا ضعفا في مهارات التفكير الناقد.
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من حيث المنهج المستخدم :اصالن ،محمد ( )2015المراغي واألنوار وجاد ( )2014القحطاني
( )2018الهاجري ( )2020ال محيا ( )2020جياكومو ،لي از

( Giacumo,

 )Lisa A. 2020هادي ودي وأندانج ) )Hadi.; Widi & Endang, 2019رودرجيز
).)Rodriguez. 2009
وقد اختلفت عن درااسة الحالية :من حيث المنهج الشبه التجريبي أو الوصفي أو البرنامج
المستخدم في التطبيق لكل دراسة وهي كوستلي ووالنج ) ،(Costley & Lange, 2016إسكيف
أوغلو ( ،)2018سيليفا وآخرون ) ،(De Silva, et al., 2019بين كوه ) ،)Koh, 2019واهيوني
وسري وجاتميكو وبودي ) ،)Wahyuni & Jatmiko, 2019كوانز ) ،(Collins, 2020إستيفان
( ،)Stefan,2019فيتريا وفلورياستي ) ،)Fitria, & Floriasti, 2020هيدايا وراملي
).(Hidayah & Ramli, 2020
من حيث العينة :اتفقت الدراسة من حيث العدد المتقارب لعينة الدراسة وكانت الفئة لصالح
الذكور ،الهاجري ( )2020ال محيا ( )2020اصالن ،محمد ( )2015المراغي واألنوار وجاد
( )2014القحطاني ( )2018فيتريا وفلورياستي ) )Fitria & Floriasti, 2020سافا مارت
وثانوجساك (.)Phakakat and Sovajassatakul, 2020
واختلفت عن الدرااسة الحالية :إسكيف أوغلو ( ،)2018كوه ( )Koh, 2019سفيننجس وبير
( )Svenningsen & Pear, 2011سيليفا وآخرون  ،(De Silva, et al., 2019).واهيوني
وسري وجاتميكو وبودي ) ،)Wahyuni & Jatmiko, 2019إستيفان ( )Stefan, 2019كوب
) ،(Copp, 2016كوستلي والنج ( ،)Costley & Lange, 2016اسكيف اوغلو ( )2018هيدايا
وراملي

)2020

Ramli,

&

(Hidayah

ديشاي

وشوفاجاسساتشكول

وبيتسانغسري
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(2019

Petsangsri,

&

Sovajassatakul

;،)Deechai

هادي

ودي

واندانج

( )Hadi; Widi & Endang, 2019جياكومو ،لي از ()Giacumo, Lisa A., 2020
من حيث أدوات الدرااسة المستخدمة :اتفقت الدراسة رودرجيز ) )Rodriguez, 2009من حيث
استخدام اختبار كاليفورنيا لإلختبار الناقد ،واتفقت أيضا باستخدامها التعليم المدمج ،واستخدام شبكة
اإلنترنيت ومن حيث التقارب حجم العينة التي تم استخدامها في التطبيق.
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أهم ما يميز الدرااسة الحالية عن الدرااسات السابقة
تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة كونها تُعد األولى في األردن  -في حدود علم
الباحثة  -التي بحثت في أثر استخدام استراتيجية التعليم المدمج في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى
طالب الصف الثامن لمادة التاريخ .وتميزت من وجهة نظر الباحثة بتطبيق الدراسة في ظل جائحة
كورونا حيث تم استخدام منصة ) )Zoomلعرض المحتوى التعليمي ،وإعتبار هذه المنصة هي الحل
األمثل للقاء الطلبة والتفاعل معهم عبر النشاطات والفيديوات.
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الفصل الثالث:
تمهيد

الطريقة واإلجراءات

تناول هذا الفصل عرضا للطريقة واإلجراءات التي اتبعت لتحقيق أهداف الدراسة من حيث:
منهجية الدراسة وتحديد مجتمعها وعينتها ،ووصف األدوات التي استخدمت في جمع البيانات ،والتأكد
من صدقها وثباتها ،وإجراءات تنفيذ الدراسة .وتحديد متغيراتها ،والمعالجات اإلحصائية التي تم
استخدامها لتحليل البيانات وتحليلها وصوال إلى النتائج.

منهج الدرااسة
بناء على طبيعة الدراسة استخدمت الباحثة المنهج التجريبي بالتصميم شبه التجريبي ذو األختبار
القبلي والبعدي والمرجأ لمجموعتين تجريبية وضابطة ،لمالئمته ألغراض الدراسة ،حيث خضع المتغير
المستقل (التعليم المدمج) للتجربة وقياس أثره على المتغير التابع (التفكير الناقد) لدى طلبة المجموعة
التجريبية ،وأن هذا التصميم كان مناسب لإلجابة عن أسئلة الدراسة بالشكل المناسب والدقيق من
خالل الحصول على بيانات كاملة .واعتمدت الباحثة على مسارين هما :األول نظري ،والثاني ميداني،
إذ استخدمت في
المسار النظري أسلوب المسح المكتبي ،من خالل اطالع الباحثة على الكتب والمراجع
والمصادر اإللكترونية ،والدراسات السابقة المتوافرة ذات العالقة بموضوع الدراسة ،لبناء الخلفية
النظرية لها .أما المسار الميداني ،اعتمد على األسلوب الكمي لجمع البيانات.

مجتمع الدرااسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف الثامن األساسي الذين يدرسون في المدارس
الخاصة في لواء وادي السير ،وذلك خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي (،)2021/2020
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والذي بلغ عددهم ( )813طالبا حسب إحصائية و ازرة التربية والتعليم /مديرية التعليم الخاص لسنة
(.)2021/2020

عينة الدرااسة
اختيرت عينة الدراسة من مدارس المدار الدولية ،بالطريقة القصدية؛ ألن اإلمكانات التكنولوجية
الالزمة لتنفيذ التعليم المدمج عن ُبعد متوافرة في هذه المدارس ،إضافة لتعاون إدارة المدرسة ومعلمة
التاريخ للصف الثامن األساسي مع الباحثة لتسهيل إجراءات الدراسة وتطبيق أداتها .وتكونت عينة
الدراسة من ( )60طالبا تم اختيارهم بالطريقة العشوائية لشعبتين إحداهما المجموعة التجريبية وتدرس
باستخدام التعليم المدمج وعدد طالبها ( )30طالبا ،والثانية المجموعة الضابطة وتدرس بالطريقة
المعتادة وعدد طالبها ( )30طالبا.

أدوات الدرااسة
أوال :اختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد ()2000
California Critical Thinking Skills Test (CCTST), (2000):
أشار مرعي ونوفل ( )2007أنه تم بناء اختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد استنادا إلى التعريف
الذي تم التوصل إليه في إجماع الخبراء في مؤتمر جمعية علم النفس األمريكية ) .(APAيشتمل
هذا االختبار على قياس خمس مهارات للتفكير الناقد هي .1 :مهارات التحليل مكونة من ( )6فقرات،
 .6واالستقراء مكونة من ( )6فقرات .8 ،واالستدالل مكونه من ( )12فقرة .5 ،واالستنتاج مكونه
من ( )4فقرات .5 ،والتقييم مكونه من ( )6فقرات.
وبناء على ذلك تم مراجعة إجراءات تعريب وتطبيق اختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد كما وردت
في دراسة كل من :مرعي ونوفل ( ،)2007ودراسة سليمان ( ،)2012ودراسة النبهاني ()2017
على النحو اآلتي:
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دالالت صدق وثبات الصورة األردنية الختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد:
الصدق الظاهري
تم التأكد من صدق المحتوى من قبل الدكتور توفيق مرعي ومحمد نوفل (مرعي ،نوفل)2007
عندما تم تعريبه وقياس مدى مالئمة فقراته البالغ عددها ( )34فقرة ،لمهارات التفكير الناقد وهي
التحليل ،واالستقراء ،واالستدالل ،واالستنتاج والتقييم.
ثبـات االختبار بصورته المعدلة:
تم التحقق من الثبات من خالل حساب معامل ثبات كرونباخ ألفا ،ومعامل ثبات كودر-
ريشاردسون ،20-ومعامل ثبات اإلعادة .ويبين الجدول رقم ( )1نتائج التحليل:
الجدول رقم ()1
قيم معامالت الثبات الختبار التفكير الناقد ومهاراته
معامل الثبات المحسوب
أداة الدرااسة

المهارات

كرونباخ ألفا

كودر-

ثبات

التجزئة النصفية المصحح

ريشارداسون20-

اإلعادة

بمعادلة اسبيرمان براون

التحليل

0.773

0.830

0.851

0.775

االاستقراء

0.816

0.842

0.864

0.905

اختبار التفكير

االاستدالل

0.851

0.881

0.834

0.89

الناقد

االاستنتاج

0.745

0.801

0.849

0.771

التقييم

0.848

0.889

0.85

0.908

األداة الكلية

0.954

0.971

0.881

0.972

ويالحظ من الجدول رقم ( )1أن جميع قيم معامالت الثبات كانت مرتفعة ،وهذا يعزز من دقة
األداة ومناسبتها للتطبيق لتحقيق أغراض الدراسة.
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معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار التفكير الناقد
يبين الجدول رقم ( )2قيم معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار مهارات التفكير الناقد.
الجدول رقم ()2
قيم معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز لفقرات اختبار مهارات التفكير الناقد.
المهارات

التحليل

االاستقراء

االاستدالل

االاستنتاج

التقييم

رقم الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

معامل الصعوبة
0.70
0.40
0.43
0.50
0.43
0.70
0.63
0.57
0.67
0.67
0.57
0.53
0.47
0.47
0.60
0.57
0.73
0.70
0.53
0.57
0.50
0.70
0.60
0.53
0.47
0.47
0.63
0.57
0.73
0.70
0.63
0.60
0.53
0.47

معامل التمييز
0.73
0.45
0.32
0.63
0.67
0.73
0.73
0.42
0.35
0.64
0.70
0.62
0.65
0.36
0.50
0.73
0.36
0.73
0.71
0.54
0.31
0.73
0.70
0.62
0.65
0.36
0.56
0.73
0.38
0.50
0.55
0.70
0.62
0.65
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ويتضح من الجدول رقم ( )2أن معامالت الصعوبة في نموذج الصورة األولية لإلختبار
التحصيلي تراوحت بين ( ،)0,73-0,40أما معامالت التمييز فقد تراوحت بين (،)0,73-0,31
وبعد النظر بالفقرات التي تحقق اإلحصائيات المتبعة في هذه الدراسة وهي اإلحصائيات المقترحة
من قبل (Eble,1972؛ عودة )2010 ،والتي تتلخص باآلتي:
 .1الفقرات التي معامل تمييزها(سالب) تحذف وال داعي لإلحتفاظ بها.
 .6الفقرات التي معامل تمييزها من ( )0,19- 0تعتبر ضعيفة التمييز وينصح بحذفها.
 .8الفقرات التي معامل تمييزها من ( )0,39-0,19ذات تمييز مقبول وينصح بتحسينها.
 .5أي فقرة معامل تمييزها أعلى من ( )0,39تعتبر فقرة ذات تمييز جيد ويمكن االحتفاظ بها.
 .5أي فقرة معامل صعوبتها بين ( )0,80-0,30تعتبر مقبولة ويمكن االحتفاظ بها.
قامت الباحثة في ضوء هذه المعايير بقبول جميع فقرات اختبار مهارات التفكير الناقد ( 34فقرة).
تصحيح االختبار
تكون اختبار كاليفورنيا بصورته النهائية من ( )34فقرة من نوع االختيار من متعدد ،وكل فقرة
لها أربعة بدائل ،وبعض الفقرات لها خمس بدائل ،بواقع عالمة واحدة لكل إجابة صحيحة ،ودرجة
صفر لإلجابة غير الصحيحة ،وبذلك تراوحت العالمة الكلية لإلختبار من (صفر – )34درجة،
وشملت مهارات :التحليل ،االستقراء ،والتقييم لكل مهارة منها ( )6درجات ،وكان لمهارة اإلستنتاج
( )4درجات ،ولمهارة اإلستدالل ( )12درجة.
ثانيا :المادة التعليمية
اختارت الباحثة وحدة الممالك العربية شمال الجزيرة العربية التي تتضمن مملكة المناذرة ،ومملكة
الغساسنة ،ومملكة كندة ،لألسباب اآلتية:
 التسلسل العلمي والمنطقي لدروس الممالك العربية.
 احتواء الوحدة على مهارات التفكير الناقد واعتمادها عليها بشكل كبير.
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 صعوبة تعلم الوحدة بناء على شكوى المعلمات والطلبة.
قامت الباحثة بعمل تحليل لمحتوى المادة (وحدة الممالك العربية شمال الجزيرة العربية التي
تتضمن مملكة المناذرة ومملكة الغساسنة ومملكة كندة) وكتابة أهدافها حسب الئحة المواصفات
وشملت اآلتي:
 تم إختيار إختبار التفكير الناقد بناء على األهداف التعليمية.
 تم إختيار اختبار التفكير الناقد من بحث الدكتور توفيق مرعي ومحمد نوفل (مرعي ،نوفل
 )2007وقد تكون من ) )34فقرة اختيار من ُمتعدد لمجموعة من المهارات وهي :التحليل،
واالستقراء ،واالستدالل ،واالستنتاج ،والتقييم /للصف الثامن األساسي لعام 2021 /2020
.

خطوات بناء المادة التعليمية حسب التعليم المدمج
تكونت المادة التعليمية (وحدة الممالك العربية شمال الجزيرة العربية) من الدروس :مملكة المناذرة
ومملكة الغساسنة ومملكة كندة ،والتي تعتمد اعتمادا أساسيا على عرض مجموعة من المعالم األثرية
المتواجدة في الممالك العربية ،وعرض صور توضيحية عن أهم االنجازات التي حدثت في المماليك
من الناحية االقتصادية واألدبية والعمارة والفنون ،لذلك اعتمدت الباحثة في تطبيقها للدروس استخدام
أسلوب التعليم المدمج الذي يكون التعليم فيه وجها لوجه وعن بعد ،لكن خالل الظروف الحالية التي
يشهدها العالم وهي جائحة كورونا اعتبرت الباحثة أن التعليم وجها لوجه عن طريق استخدام تطبيق
من تطبيقات شبكة االنترنيت وهو برنامج ) (Zoomوالذي يعتمد على تقديم المادة التعليمية هو
الحل األمثل للقاء الطلبة لعرض المادة العلمية ،وتم إستخدام برنامج ) )Power Pointالذي يوضح
المحتوى التعليمي بشكل أيسر وأسهل بالنسبة للطلبة .أما عن بعد فتم من خالل تزويد الطلبة برابط
فيديو يتحدث بشكل مبسط عن الممالك العربية؛ حتى تتضح المادة بشكل مفصل ،مما يزيد من
الحماس والتشويق عند الطلبة.
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متغيرات الدرااسة
 المتغير المستقل :وهو طريقة التدريس :التدريس باستخدام استراتيجية التعليم المدمج.
 المتغير التابع :وهو التفكير الناقد ويقاس بالدرجة الكلية الذي يحصل عليها الطلبة في اختبار التفكير
الناقد ،وعلى كل مهارة من مهاراته.

تصميم الدرااسة
اتبعت دراسة الباحثة التصميم العاملي الذي يمكن تفسيره كما بالجدول رقم (.)3
الجدول رقم ()3
تصميم الدرااسة
االختبار البعدي

طريقة التدريس

االختبار القبلي

مجموعات الدرااسة

O4

-

O2

G2

O3

حيث أن:


 :G1المجموعة التجريبية.



 :G2المجموعة الضابطة.

X1

O1

 :O1 تطبيق االختبار القبلي (التفكير الناقد) للمجموعة التجريبية.
 :O2 تطبيق االختبار القبلي (التفكير الناقد) للمجموعة الضابطة.
 :X1 التدريس باستخدام التعليم المدمج.
 : - التدريس بالطريقة المعتادة.
 :O3 تطبيق االختبار البعدي (التفكير الناقد) للمجموعة التجريبية.
 :O4 تطبيق االختبار البعدي (التفكير الناقد) للمجموعة الضابطة.

G1
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إجراءات الدرااسة
تمت إجراءات الدراسة على النحو اآلتي:
 -1ضبط وتحديد مشكلة الدراسة وتوضيح المتغيرات التابعة لها وأسئلتها.
 -6الرجوع إلى األدب النظري التربوي والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية.
 -8الرجوع إلى منهاج التاريخ للصف الثامن األساسي ودليل المعلم للمادة التعليمية.
 -5تحليل وحدة الممالك العربية شمال الجزيرة العربية التي تتضمن (مملكة المناذرة ،مملكة
الغساسنة ،مملكة كندة) من منهاج التاريخ للصف الثامن األساسي.
 -5تحضير أداة الدراسة (اختبار التفكير الناقد) بصورته المعتمدة ،ويتكون من مهارة التحليل التي
تتضمن ( )6فقرات ومهارة االستقراء التي تتضمن من ( )6فقرات ،ومهارة االستدالل التي تتضمن
( )12فقرة ،ومهارة االستنتاج التي تتضمن ( )4فقرات ومهارة التقييم التي تتضمن ( )6فقرات.
 -0الحصول على كتاب تسهيل المهمة من جامعة الشرق األوسط كما في الملحق رقم (.)1
 -7الحصول على كتاب من و ازرة التربية والتعليم إلى مديرية التعليم الخاص كما في الملحق (.)3
 -8تحديد عينة الدراسة بإختيار مدرسة بالطريقة القصدية ،واختيار شعبتين بالطريقة العشوائية،
لتنفيذ الدراسة.
 -9زيارة مدارس المدار الدولية ،ومقابلة مديرة المدرسة ومعلمة التاريخ للصف الثامن األساسي
لإلطالع على أهمية هدف الدراسة ،وإجراء عدة اجتماعات معهم لتوضيح كيفية تطبيق الدراسة
وأدواتها.
 -16قامت الباحثة بمساعدة معلمات الصف الثامن األساسي في التطبيق القبلي ألداة الدراسة على
أفراد العينة.
 -11بعد االنتهاء من الخطط التدريسية ،قامت الباحثة بمساعدة معلمة التاريخ للصف الثامن
األساسي في التطبيق القبلي الختبار التفكير الناقد على أفراد العينة.
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 -16تدريس المادة التعليمية (وحدة الممالك العربية شمال الجزيرة العربية التي تتضمن مملكة
المناذرة ومملكة الغساسنة ومملكة كندة) بإستخدام إستراتيجية التعليم المدمج للمجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة ،تم أستخدام الطريق المعتادة بإستخدام منصة  Zoomلكال المجموعتين.
 -18تصحيح إجابات الطلبة على اختبار التفكير القبلي والبعدي والمرجأ ،وتفريغ البيانات في
جداول خاصة ،وإدخالها إلى البرنامج اإلحصائي ،وتحليلها إحصائيا وتفسير النتائج.
 -15رصد نتائج الدراسة ،ومناقشتها ،واستخالص التوصيات في ضوء ما تم الوصول اليه.

المعالجة اإلحصائية
لتحليل بيانات الدراسة وبعد االنتهاء من جمع البيانات ،وتفريغ استجابات أفراد العينة ،تم تحليل
البيانات إحصائيا باستخدام برنامج ( )SPSSوحساب اآلتي:
 .1حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات اإلختبار ،وذلك بإيجاد نسبة من أجاب عن الفقرة
إجابة صحيحة ممن حاولوا اإلجابة عليها.
 .6حس ـ ـ ــاب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات اإلختبار ،وذلك بإيجاد معامل اإلرتباط بين نتائج
المفحوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين على هـ ــذه الفقرة ونتـ ــائجـ ــه مع عالقـ ــة االختبـ ــار الكلي والمعروف بـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
(.)Corrected item total correlation, rit
 .8حساب معامل ثبات اإلتساق الداخلي لنموذجي اإلختبار باستخدام معامل ثبات كرونباخ ألفا،
ومعامل ثبات كودر-ريتشاردسون ( ،)KR-20ومعامل ثبات اإلعادة ،ومعامل ثبات التجزئة
النصفية المصحح بمعادلة سبيرمان براون.
 .5حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لألداء القبلي والبعدي والمرجأ.
 .5استخدام تحليل التباين المصاحب .ANCOVA
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الفصــل الـرابع
نتـائـج الـدرااسـة

يتناول هذا الفصل عرضا للنتائج التي تم التوصل إليها ،والتي هدفت إلى معرفة أثر التعليم

المدمج في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف الثامن األساسي في مادة التاريخ.
ولكي يتم التحقق من تكافؤ المجموعتين جرى استخدام اختبار (ت) لعينتين مستقلتين .ويبين
الجدول رقم ( )4نتائج التحليل المتعلقة باإلختبار (القبلي) لمهارات التفكير الناقد بالشكل الكلي قبل
بدء التدريس.
الجدول رقم ()4
المتواسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) لألداء القبلي
أداة
الدرااسة

المهارات المجموعة العدد

المتواسط االنحراف

الخطأ

الحسابي المعياري المعياري

مهارات

األداء

الضابطة

30

9.37

2.89

2.89

التفكير

الكلي

التجريبية

30

8.93

3.10

3.10

قيمة
ف
0.511

درجة

الداللة

الحرية االحصائية
58

0.578

يتبين من نتائج الجدول رقم ( )4عدم وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ))α=0.05
في أداء المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار مهارات التفكير الناقد (القبلي) ،حيث كانت
جميع قيم (ت) غير دالة عند مستوى الداللة اإلحصائية ( .(α =0.05وهذا يشير إلى تكافؤ
المجموعتين قبل تطبيق التجربة.
وفيما يأتي عرضا لإلجابة عن أسئلة الدراسة.

النتائج المتعلقة با إلجابة عن السؤال األول
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أوال :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول ،الذي ينص على" :هل توجد فروق ذات داللة
إحصائية ( )α =0.05في مهارات التفكير الناقد بين طلبة المجموعة (التجريبية) يعزى للتعليم

المدمج؟"

جرى حساب قيم المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للتطبيق البعدي .ويبين الجدول رقم

( )5نتائج التحليل على اإلختبار ككل:
الجدول رقم ()5
األداء البعدي في اختبار مهارات التفكير الناقد ()N=30
المهارات
التحليل
اإلاستقراء
اإلاستدالل
اإلاستنتاج
التقييم
األداة الكلية (اختبار

مهارات التفكير الناقد)

الحسابي

االنحراف
المعياري

الخطأ

المعياري

المعدل

التجريبية

4.10

1.42

0.26

4.103

الضابطة

2.23

1.22

0.22

2.231

التجريبية

3.47

1.31

0.24

3.496

الضابطة

1.90

0.71

0.13

1.898

التجريبية

7.17

2.41

0.44

7.164

الضابطة

4.40

2.08

0.38

4.403

التجريبية

2.87

1.22

0.22

2.858

الضابطة

1.30

0.84

0.15

1.309

التجريبية

3.50

1.50

0.27

3.462

الضابطة

2.07

0.94

0.17

2.104

التجريبية

21.10

6.07

1.11

21.086

الضابطة

11.90

2.81

0.51

11.914

المجموعة

الواسط

الواسط الحسابي

يتضح من الجدول رقم ( )5وجود فروق ظاهرية في األداء البعدي (إختبار مهارات التفكير
الناقد) بين المجموعتين .ولمعرفة دالالت الفروق أستخدم تحليل التباين المصاحب )،(ANCOVA
ولكل مهارة من مهارات التفكير الناقد على حدى وكما يأتي:
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أوال :مهارة التحليل
لمعرفة دالالت الفروق أستخدم تحليل التباين المصاحب ) (ANCOVAويبين الجدول رقم ()6
نتائج تحليل لمهارة التحليل:
الجدول رقم ()6
تحليل التباين ( -)ANCOVAلمهارة التحليل في االختبار البعدي
المربعات

درجات
الحرية

متواسط

األداء القبلي

0.186

1

0.186

0.104

المجموعة

52.443

1

52.443

29.341

0.000

الخطأ

101.880

57

1.787

-

-

الكلي

154.333

59

-

-

-

مصدر التباين

مجموع

مستوى

المربعات

قيمة ف

الداللة

مربع آيتا –

الداللة العلمية
0.340

حجم

االثر
كبير

)a.R Squared = 0.365 (Adjusted R Squared = 0.342

يتبين من نتائج الجدول رقم ( )6وجود فروق في مهارة التحليل بين المجموعة الضابطة والتجريبية
في اختبار التفكير الناقد القبلي ،حيث بلغت قيمة ف ( (52.443بمستوى داللة ( )0.000وهذه
القيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)α =0.05حيث كان الوسط الحسابي ألدائهم أعلى
مقارنة بالوسط الحسابي ألداء المجموعة الضابطة .وبلغت قيمة الداللة العملية ( ،(0.340وهذا
يشير إلى أن نسبة ) )% 34.0من التباين بين المجموعتين في مهارة التحليل ُيعزى ألثر المجموعة
التجريبية ،وكان حجم األثر كبير ،وتم تحديده باإلعتماد على معاير تحديد األثر الموضوعة من قبل
كوهين في عام  )Cohen( 1988حيث قسم حجم األثر الى صغير ( ،)0.01ومتوسط ( ،)0.06
وكبير( ،)0.14وقد طورت هذه المعاير للمقارنة بين هذه المجوعات الغير مقيدة (.)Lakens,2013
ثانيا :مهارة االاستقراء
لمعرفة دالالت الفروق أستخدم تحليل التباين المصاحب ( (ANCOVAويبين الجدول رقم ()7
نتائج تحليل لمهارة اإلستقراء:
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الجدول رقم ()7
تحليل التباين ( -)ANCOVAلمهارة االاستقراء في االختبار البعدي
المربعات

درجات
الحرية

متواسط

األداء القبلي

0.821

1

0.821

0.738

المجموعة

36.998

1

36.998

33.292

الخطأ

63.346

57

1.111

-

الكلي

100.983

59

-

-

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة ف

مستوى

مربع آيتا-

الداللة العلمية

الداللة

0.369

0.000

)(Adjusted R Squared = 0.366

حجم

االثر
كبير

a.R Squared =0.373

يالحظ من نتائج الجدول رقم ( )7وجود فروق في مهارة اإلستقراء بين المجموعة الضابطة
والتجريبية في اختبار التفكير الناقد القبلي ،حيث بلغت قيمة ف ) )33.292بمستوى داللة ()0.000
وهذه القيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)α =0.05حيث كان الوسط الحسابي ألدائهم أعلى
مقارنة بالوسط الحسابي ألداء المجموعة الضابطة .وبلغت قيمة الداللة العملية ( )0.369وهذا يشير
الى نسبة ) )%36.9من التباين بين المجموعتين في مهارة االستقراء ُيعزى الستخدام التعليم المدمج
لدى المجموعة التجريبية ،وكان حجم األثر كبير (.)Lakens,2013
ثالثا :مهارة االستدالل
لمعرفة دالالت الفروق استخدم تحليل التباين المصاحب ) (ANCOVAويبين الجدول رقم ()8
نتائج تحليل لمهارة االستدالل:
الجدول رقم ()8
تحليل التباين ( -)ANCOVAلمهارة االاستدالل في االختبار البعدي
المربعات

درجات
الحرية

متواسط

األداء القبلي

2.875

1

2.875

0.564

المجموعة

114.369

1

114.369

22.441

الخطأ

290.491

57

5.096

الكلي

408.183

59

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة ف

مستوى
الداللة

0.000

)(Adjusted R Squared = 0.280

مربع آيتا -

الداللة العلمية
0.282

حجم االثر

كبير

a.R Squared =0.30
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يتضح من نتائج الجدول رقم ( )8وجود فروق في مهارة االستدالل بين المجموعة الضابطة
والتجريبية في اختبار التفكير الناقد القبلي ،حيث بلغت قيمة ف ) )22.441بمستوى داللة ))0.000
وهذه القيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)α =0.05حيث كان الوسط الحسابي ألدائهم أعلى
مقارنة بالوسط الحسابي ألداء المجموعة الضابطة .وبلغت قيمة الداللة العملية ) )0.282وهذا يشير
إلى أن التعليم المدمج الذي أثر بنسبة ) )%28.2من التباين بين المجموعتين في مهارة االستدالل
ُيعزى الستخدام التعليم المدمج لدى المجموعة التجريبية ،وكان حجم األثر كبير (.)Lakens,2013
رابعا :مهارة االاستنتاج
لمعرفة دالالت الفروق استخدم تحليل التباين المصاحب ) (ANCOVAويبين الجدول رقم ()9
نتائج تحليل لمهارة االستنتاج:
الجدول رقم ()9
تحليل التباين ( -)ANCOVAلمهارة االاستنتاج في االختبار البعدي
مصدر التباين
األداء القبلي
المجموعة
الخطأ
الكلي

المربعات

درجات
الحرية

متواسط

مجموع

6.909

1

6.909

6.926

35.973

1

35.973

36.063

56.858
100.583

57

المربعات

0.998

قيمة ف

مستوى
الداللة

0.000

مربع آيتا -

الداللة العلمية
0.388

حجم

األثر
كبير

57
)(Adjusted R Squared = 0.231

a.R Squared =0.240

يالحظ من نتائج الجدول رقم ( )9وجود فروق في مهارة اإلستنتاج بين المجموعة الضابطة
والتجريبية في اختبار التفكير الناقد القبلي ،حيث بلغت قيمة ف ( (36.063بمستوى داللة ))0.000
وهذه القيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)α =0.05حيث كان الوسط الحسابي ألدائهم أعلى
مقارنة بالوسط الحسابي ألداء المجموعة الضابطة .وبلغت قيمة الداللة العملية ( (0.388وهذا يشير
إلى أن نسبة )) %38.8من التباين بين المجموعتين في مهارة االستنتاج ُيعزى ألثر المجموعة
التجريبية ،وكان حجم األثر كبير (.)Lakens,2013
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خامسا :مهارة التقييم
لمعرفة دالالت الفروق استخدم تحليل التباين المصاحب ) (ANCOVAويبين الجدول رقم ()10
نتائج تحليل لمهارة التقييم:
الجدول رقم ()10
تحليل التباين ( -)ANCOVAلمهارة التقييم في االختبار البعدي
التباين

المربعات

درجات
الحرية

متواسط

مصدر

مجموع

األداء القبلي

5.406

1

5.406

3.585

المجموعة

27.246

1

27.246

18.067

الخطأ

85.960

57

1.508

الكلي

122.183

59

المربعات

قيمة ف

مستوى
الداللة

0.000

)(Adjusted R Squared = 0.490

مربع آيتا -

الداللة العلمية
0.241

حجم االثر

كبير

a.R Squared =0.551

يتبين من نتائج الجدول رقم ( )10وجود فروق في مهارة التقييم بين المجموعة الضابطة والتجريبية
في اختبار التفكير الناقد القبلي ،حيث بلغت قيمة ف ) (18.067بمستوى داللة ) )0.000وهذه
القيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)α =0.05حيث كان الوسط الحسابي ألدائهم أعلى
مقارنة بالوسط الحسابي ألداء المجموعة الضابطة .وبلغت قيمة الداللة العملية ) )0.241وهذا يشير
إلى أن نسبة ) )%24.1من التباين بين المجموعتين في مهارة التقييم ُيعزى الستخدام التعليم المدمج
لدى المجموعة التجريبية ،وكان حجم األثر كبير (.)Lakens,2013

باإلجابة عن السؤال الثاني

ثانيا :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني ،الذي ينص على «هل توجد فروق ذات دال لة

إحصائية ( )a=0.05في التفكير الناقد بين طلبة مجموعتي الدرااسة (التجريبية ،الضابطة) يعزي
لطريقة التدريس (مدمج ،معتادة)؟»

يظهر من الجدول رقم ( )5المشار إليه أعاله ،وجود فروق ظاهرية في األداء البعدي (إختبار

التفكير الناقد) بين المجموعتين .ولمعرفة دالالت الفروق استخدم تحليل التباين المصاحب
) ،(ANCOVAللتفكير الناقد على األداء الكلي (البعدي) ،والجدول رقم ( )11يبين ذلك:
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الجدول رقم ()11
تحليل التباين ( -)ANCOVAللتفكير الناقد األداء الكلي (البعدي)
المربعات

درجات
الحرية

متواسط

األداء القبلي

2.053

1

2.053

0.090

المجموعة

1255.313

1

1255.313

55.238

الخطأ

1295.347

57

22.725

الكلي

2567.000

59

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة ف

مستوى
الداللة

0.000

مربع آيتا -

الداللة العلمية
0.492

حجم

االثر
كبير

يتضح من نتائج الجدول رقم ( )11وجود فروق في األداء الكلي بين المجموعة الضابطة
والتجريبية في أختبار التفكير الناقد القبلي ،حيث بلغت قيمة ف ( )55.238بمستوى داللة ()0.000
وهذه القيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)α =0.05حيث كان الوسط الحسابي ألدائهم أعلى
مقارنة بالوسط الحسابي ألداء المجموعة الضابطة .وبلغت قيمة الداللة العملية ( (0.492وهذا يشير
إلى أن نسبة ) )%49.2من التباين بين المجموعتين في التفكير الناقد ُيعزى ألثر المجموعة
التجريبية.
النتائج المتعلقة با إلجابة عن السؤال الثالث

ثالثا :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث ،الذي ينص على «هل توجد فروق ذات داللة

إحصائية ( )α =0.05في مهارات التفكير الناقد بين نتائج طلبة المجموعة (التجريبية) في
االختبار البعدي واالختبار المرجأ؟»

جرى حساب قيم األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية للتطبيق البعدي والمرجأ لطالب

المجموعة التجريبية ،وكذلك اختبار (ت) لعينتين مترابطتين ( .(Paired Sample t-testويبين
الجدول رقم ( )12النتائج:

77

الجدول رقم ()12
نتائج اختبار (ت) لعينتين مترابطتين في األداء البعدي في اإلختبار المرجأ لطلبة المجموعة التجريبية
()N=30
المهارات

االختبار

التحليل

التجريبية

االاستقراء

التجريبية

االاستدالل

التجريبية

االاستنتاج

التجريبية

التقييم

التجريبية

األداة ككل

التجريبية

االختبار

الواسط

االنحراف

الخطأ

المعياري

الحسابي

المعياري

البعدي

4.10

1.42

0.26

المرجأ

4.17

1.23

0.23

البعدي

3.47

1.31

0.24

المرجأ

3.33

1.06

0.19

البعدي

7.17

2.41

0.44

المرجأ

7.03

2.16

0.39

البعدي

2.87

1.22

0.22

المرجأ

2.93

1.17

0.21

البعدي

3.50

1.50

0.27

المرجأ

3.73

1.23

0.22

البعدي

21.10

6.07

1.11

المرجأ

21.20

5.05

0.92

درجات

مستوى

الحرية

الداللة

1.00

29

0.326

1.278

29

0.211

1.439

29

0.161

1.440

29

0.160

1.756

29

0.090

0.320

29

0.751

قيمة ت

يتبين من الجدول رقم ( )12من نتائج التحليل عدم وجود فرق دال احصائيا في األداء البعدي
إلختبار مهارات التفكير الناقد واإلختبار المرجأ.
النتائج المتعلقة با إلجابة عن السؤال الرابع

رابعا :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع ،الذي ينص على «هل توجد فروق ذات داللة

إحصائية ( )α =0.05في مهارات التفكير الناقد بين طلبة المجموعة (التجريبية) حسب الوزن

التأثيري لمهارات التفكير الناقد؟»

جرى حساب قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للتطبيق البعدي .ويبين الجدول رقم

( )13نتائج التحليل:
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الجدول رقم ()13

ترتيب المهارات حسب الوزن التأثيري لمهارات التفكير الناقد
الواسط الحسابي

الواسط الحسابي

الوزن

النسبي

حسب الوزن التأثيري

4.17

68.33%

2

57.83%

5
3

الترتيب

المهارات

المجموعة

التحليل

التجريبية

4.10

االستقراء

التجريبية

3.47

3.33

االستدالل

التجريبية

7.17

7.03

59.75%

االستنتاج

التجريبية

2.87

2.93

71.75%

1

التقييم

التجريبية

3.50

3.73

58.33%

4

البعدي

المرجأ

يتبين من نتائج الجدول رقم ( )13ترتيب المهارات حسب الوزن التأثيري لمهارات التفكير الناقد،
حيث احتلت المركز األول مهارة اإلستنتاج ،وجاءت مهارة التحليل في المركز الثاني ،ومهارة
اإلستدالل في المركز الثالث ،أما في المركز الرابع فجاءت مهارة التقييم تلتها مهارة اإلستقراء.
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الفصل الخامس:
مناقشة النتائج والتوصيات

يتناول هذا الفصل عرضا لمناقشة نتائج الدراسة التي هدفت على معرفة أثر التعليم المدمج في
تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف الثامن األساسي في مادة التاريخ.
مناق شة النتا ئج المتعلقة باإلجا بة عن السؤال األول

مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول الذي ينص على «هل توجد فروق ذات داللة

إحصائية ( )α =0.05في مهارات التفكير الناقد بين طالب المجموعة (التجريبية) يعزي للتعليم

المدمج؟»

أظهرت نتائج اإلجابة عن السؤال األول ومن خالل اإلطالع على جدول رقم ( )5ويالحظ من
نتائج التحليل وجود فروق ظاهرية في األداء البعدي (إختبار مهارات التفكير الناقد) بين المجموعتين،
لطالب الصف الثامن األساسي على إختبار مهارات التفكير الناقد بين مجموعتي الدارسة ،ولصالح
الطالب الذين تعلموا باستخدام التعليم المدمج ،حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية
( )21.10بانحراف معياري ( (6.07بينما المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة
( (11.90بانحراف معياري ( .)2.81حيث بلغ حجم األثر كبير ( (0.492وهذا يشير إلى أن
استخدام التعليم المدمج أثر بنسبة ) )%49.2من التباين بين المجموعتين يعزى ألثر المجموعة
التجريبية .مما يثبت أن استخدام التعليم المدمج له أثر في تنمية مهارات التفكير الناقد لطالب الصف
الثامن األساسي في تدريس مادة التاريخ كما هو مبين بجدول (.)5
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى توظيف التعليم المدمج في تدريس مادة التاريخ ،حيث تم تدريس
الوحدة بطريقة جديدة مستخدمة منصة زووم ( )Zoomلعرض المحتوى التعليمي بإستخدام power
 pointوالفيديوات التعليمية ،ومميزه بعيدة عن النمط المعتاد ،مما ساعد الطلبة على التعامل مع
الحقائق وفهمها واكتساب المعلومة ،وساعد أيضا على تنمية مهارات التفكير الناقد ،االستنتاج
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والتحليل ،واالستدالل والتقييم واالستقراء على التوالي ،وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة
رودرجيز ).)Rodriguez, 2009
أما على مستوى كل مهارة على حدى فيمكن تفسير النتائج على النحو اآلتي:
أوال :مهارة التحليل
يتبين من نتائج الجدول رقم ( )6وجود فرق في مهارة التحليل بين المجموعة الضابطة والتجريبية
في اختبار التفكير الناقد القبلي ،حيث بلغت قيمة ف ( (52.443بمستوى داللة ( )0.000وهذه
القيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)α =0.05حيث كان الوسط الحسابي ألدائهم أعلى
مقارنة بالوسط الحسابي ألداء المجموعة الضابطة .وبلغت قيمة الداللة العملية ( ،(0.340وهذا
يشير إلى أن استخدام التعليم المدمج أثر بنسبة  % 34.0من التباين بين المجموعتين يعزى ألثر
المجموعة التجريبية .وقد احتلت مهارة التحليل المركز الثاني من بين مهارات التفكير.
وقد تُعزى هذه النتيجة إلى أن هذه المهارة تعنى بتفكيك وتركيب النصوص واستخدام الكلمات
تبعا للقضية أو الموقف أو المشكلة ،األمر الذي يحسن من اللغة ومهارات العرض لدى المتعلمين،
كما قد يكون لطريقة التعليم المدمج بإستخدام منصة زووم ( )Zoomفي التدريس الطلبة ،حيث كان
لها أثر في تحقيق نتائج مرضية عبر القاء الذي تم بين المعلمة والطلبة.
ثانيا :مهارة االاستقراء
ُيالحظ من نتائج الجدول رقم ( )7وجود فرق في مهارة االستقراء بين المجموعة الضابطة
والتجريبية في إختبار التفكير الناقد القبلي ،حيث بلغت قيمة ف ) )33.292بمستوى داللة ))0.000
وهذه القيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)α =0.05حيث كان الوسط الحسابي ألدائهم أعلى
مقارنة بالوسط الحسابي ألداء المجموعة الضابطة .وبلغت قيمة الداللة العملية ( )0.369وهذا يشير
الى أن استخدام التعليم المدمج الذي أثر بنسبة ) )%36.9من التباين بين المجموعتين يعزى ألثر
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المجموعة التجريبية .وقد احتلت مهارة اإلستقراء المركز الخامس من بين مهارات التفكير .وقد تعزى
هذه النتيجة إلى استخدام منصة زووم ( .)Zoomوقد يكون لطبيعة المهارة نفسها أثرها في هذه
النتيجة ،والتي تركز على أن صحة النتائج مرتبطة بصدق المقدمات ،مثل اإلثباتات العلمية
والتجارب ،كما تتضمن هذه المهارة الدالالت واألحكام التي يصدرها الشخص بعد الرجوع إلى موقف
أو أحداث سابقة .وقد يكون لتنظيم المحتوى التعليمي حسب تقنية التعليم المدمج أثرها في زيادة
مستوى دافعية الطلبة من خالل إدراكهم ألهمية الموضوع الذي يدرسونه.
ثالثا :مهارة االاستدالل
يتضح من نتائج الجدول رقم ( )8وجود فرق في مهارة االستدالل بين المجموعة الضابطة
والتجريبية في إختبار التفكير الناقد القبلي ،حيث بلغت قيمة ف ) )22.441بمستوى داللة ))0.000
وهذه القيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)α =0.05حيث كان الوسط الحسابي ألدائهم
أعلى مقارنة بالوسط الحسابي ألداء المجموعة الضابطة .وبلغت قيمة الداللة العملية ) )0.282وهذا
يشير إلى أن التعليم المدمج الذي أثر بنسبة ) )%28.2من التباين بين المجموعتين يعزى ألثر
المجموعة التجريبية .وقد احتلت مهارة االستدالل المركز الثالث من بين مهارات التفكير .وقد تعزى
هذه النتيجة إلى استخدام منصة زووم ( )Zoomوتنظيم وإثراء المحتوى التعليمي بالعديد من المواقف
المثيرة للتفكير .وقد يكون لطبيعة المهارة نفسها أثرها في هذه النتيجة ،وقد يكون لممارسة الطلبة
لمجموعة من العمليات التي تعتمد على توليد الحجج واالفتراضات وتجعلهم يشعرون بعمليات التفكير
التي يقومون بها ،والبحث عن األدلة والتوصل إلى نتائج ،أثره في التعرف إلى االرتباطات والعالقات
السببية ،مما ينعكس ايجابا على إتقان مهارة االستدالل.
رابعا :مهارة االاستنتاج
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ُيالحظ من نتائج الجدول رقم ( )9وجود فرق في مهارة اإلستنتاج بين المجموعة الضابطة
والتجريبية في إختبار التفكير الناقد القبلي ،حيث بلغت قيمة ف ( (36.063بمستوى داللة ))0.000
وهذه القيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) ،)α = 0.05حيث كان الوسط الحسابي ألدائهم أعلى
مقارنة بالوسط الحسابي ألداء المجموعة الضابطة .وبلغت قيمة الداللة العملية ( (0.388وهذا يشير
إلى أن استخدام التعليم المدمج الذي أثر بنسبة ) )%38.8من التباين بين المجموعتين يعزى ألثر
المجموعة التجريبية .وقد احتلت مهارة االستنتاج المركز األول من بين مهارات التفكير .وقد تعزى
هذه النتيجة إلى المحتوى التعليمي المنظم وتوفيره العناصر الالزمة الستخالص النتائج المنطقية
للعالقات االستداللية المقصودة .وقد تُحسن استراتيجية التعليم المدمج قدرة الطلبة في تعلم المادة
التعليمية وتُحفزهم على استخدام عمليات التفكير المختلفة .وقد يكون الستخدام منصة زووم()Zoom
كتقنية جديدة أثرها في احتالل مهارة اإلستنتاج المركز األول من بين مهارات التفكير الناقد.
خامسا :مهارة التقييم
يتبين من نتائج الجدول رقم ( )10وجود فرق في مهارة التقييم بين المجموعة الضابطة والتجريبية
في إختبار التفكير الناقد القبلي ،حيث بلغت قيمة ف ) (18.067بمستوى داللة ) )0.000وهذه
القيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)α =0.05حيث كان الوسط الحسابي ألدائهم أعلى
مقارنة بالوسط الحسابي ألداء المجموعة الضابطة .وبلغت قيمة الداللة العملية ) )0.241وهذا يشير
إلى أن استخدام التعليم المدمج الذي أثر بنسبة ) )%24.1من التباين بين المجموعتين يعزى ألثر
المجموعة التجريبية .وقد احتلت مهارة التقييم المركز الرابع من بين مهارات التفكير .وقد تعزى هذه
النتيجة إلى أن تعليم التفكير الناقد أصبح متطلبا وهدفا رئيسا في عملية التعليم ،وقد يكون لتنظيم
المحتوى التعليمي بما يتوافق واستراتيجية التدريس ،وقد يكون الستخدام منصة زووم ( )Zoomأثرها
في هذه النتيجة.
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مناق شة النتا ئج المتعلقة باإلجا بة عن السؤال الثاني

ثانيا :مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينص على «هل توجد فروق

ذات داللة إحصائية ( )α =0.05في التفكير الناقد بين طالب مجموعتي الدرااسة (التجريبية،
الضابطة) يعزي لطريقة التدريس (مدمج ،معتادة)؟»

أظهرت نتائج اإلجابة عن السؤال األول ومن خالل اإلطالع على جدول رقم ( )5ويالحظ من
نتائج التحليل وجود فروق ظاهرية في األداء البعدي (إختبار التفكير الناقد) بين المجموعتين ،لطالب
الصف الثامن األساسي على إختبار التفكير الناقد بين مجموعتي الدارسة ،ولصالح الطالب الذين
تعلموا باستخدام التعليم المدمج ،حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ( )21.10بانحراف
معياري ( (6.07بينما المجموعة الضابطة ( (21.20بانحراف معياري ( .)5.05مما يثبت أن
استخدام التعليم المدمج له أثر في تنمية مهارات التفكير الناقد لطالب الصف الثامن األساسي في
تدريس مادة التاريخ كما هو مبين بجدول (.)5
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى توظيف التعليم المدمج في تدريس مادة التاريخ ،حيث تم تدريس
الوحدة بطريقة جديدة مستخدمة منصة زووم ( ،)Zoomوتوظيف برنامج العروض التقديمية
( )power pointبإعداد الرسومات المتعلقة بـالمنهج الدراسي ،وكـذلك عرض المواد التعليمية
بطريقة مميزه بعيدة عن النمط المعتاد ،مما ساعد الطلبة على التعامل مع الحقائق وفهمها واكتساب
المعلومة ،وساعد أيضا على تنمية مهارات التفكير الناقد ,وذلك من خالل تقديم المعلومات بشكل
هادف وأكثر دافعية  ،وتنمية المهارات واإلتقان  ،وتنمية حب االستطالع واالبتكار والعمل الجماعي،
كذلك تنظيم المحتوى و تدعيمه باستخدام فدبوات تعليمية.
وكما تتفق نتائج هذه الدارسة مع العديد من الدارسات التي أكدت على أهمية التعليم المدمج في
تطوير مهارات التفكير الناقد مع نتائج دراسات عديدة منها :دراسة رودرجيز))Rodriguez, 2009
التي تشير الى استخدام التعليم المدمج ألغراض تسهيالت التفكير الناقد لطلبة المرحلة األولى في
العالج الوظيفي ،ودراسة ال محيا ( )2020التي أشارت على تنمية التفكير الناقد باستخدام إطار
مجتمع اإلستقصاء ( )CoIفي مقرر تم تدريسه ب التعليم األلكتروني المدمج ،ودراسة أصالن ،محمد
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( )2015التي بحث في تعرف فاعلية توظيف التعليم المدمج لتنمية مفاهيم الوراثة ومهارات التفكير
الناقد في العلوم الحياتية لدى طالب الصف العاشر ،ودراسة المراغي واألنوار وجاد ( )2014اشارت
الى التع رف على فاعلية برنامج في العلوم البيولوجية قائم على التعليم المدمج في تنمية التحصيل
وبعض المهارات الحياتية والتفكير الناقد لدى طالب المرحلة الثانوية  ،ودراسة جو ولين & وا
)(Jou; Lin, & Wu, 2016التي بحثت في أثر بيئة التعليم المدمج على التفكير الناقد والتحول
المعرفي للطلبة ،ودراسة كوب ( (Copp, 2016التي أشارت الى أن التفكير الناقد بالنسبة للطلبة
الموهوبين في بيئة التعليم المدمج  ،ودراسة القحطاني ((2018استقصت اثر تدريس الرياضيات
باستخدام التعليم المدمج على التحصيل وتنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالب الصف األول
متوسط ،ودراسة سافا مارت وثانوجساك ( )Phakakat and Sovajassatakul, 2020التي
أشارت إلى مقارنة اإلنجازات األكاديمية ومهارات التفكير الناقد بين مجموعات تعمل في خدمة التعليم
المدمج والتعليم المعتاد ،ودراسة ديشاي وشوفاجاسساتشكول وبيتسانغسري

;(Deechai

) Sovajassatakul & Petsangsri, 2019التي بحثت في تقييم مدى الحاجة لتطوير التعليم
المدمج كوسيلة لتطوير التفكير الناقد للطلبة ،ودراسة جود والموريوكس وآتشسون وجيفريس ولنش
وشيهان)(Goode.; Lamoreaux.; Atchison.; Jeffress.; Lynch, & Sheehan, 2018
التي أشارت الى أهمية المهارات الكمية والتفكير الناقد وآلية الكتابة في التعليم المدمج مع األسلوب
المباشر( وجها لوجه) لمناهج البحث اإلحصائية ،ودراسة هادي ودي وأندانج &Hadi; Widi,
) )Endang, 2019التي بحثت في إختبار الفرضية والتي أوصت باستخدام التعليم المدمج لتنمية
مهارات التفكير الناقد.
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مناق شة النتا ئج المتعلقة باإلجا بة عن السؤال الثالث

ثالثا :مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث ،الذي ينص على «هل توجد فروق

ذات داللة إحصائية ( )α =0.05في مهارات التفكير الناقد بين نتائج طلبة المجموعة
(التجريبية) في اإلختبار البعدي واإلختبار المرجأ؟»

جرى حساب قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للتطبيق البعدي والمرجأ لطالب

المجموعة التجريبية ،وكذلك اختبار (ت) لعينتين مترابطتين والمعروف باسم Paired Sample t-
 .testوتبين من الجدول رقم ( )12عدم وجود فرق دال إحصائيا في األداء البعدي إلختبار مهارات
التفكير الناقد واإلختبار المرجأ .وقد يعزى ذلك إلى فاعلية إستراتيجية التعليم المدمج في المحافظة
على مهارات التفكير الناقد وفي تزويد الطلبة بمعلومات وحقائق وأفكار ،ودورها في اإلحتفاظ بها
وتنظيمها داخل البنية المعرفية بشكل متسلسل ،وطريقة تركيبها والتي تتفق مع مكونات العقل البشري
تجعل التعليم بها ذا معنى .وقد أدى التركيز على المعنى إلى إدراك أهمية تعلم مهارات التفكير
الناقد ،وتنمية قدرات الطالب.
مناق شة النتا ئج المتعلقة باإلجا بة عن السؤال الرابع

رابعا :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ،الذي ينص على «هل توجد فروق ذات دال لة

إحصائية ( )α =0.05في مهارات التفكير الناقد بين طلبة المجموعة (التجريبية) حسب الوزن

التأثيري لمهارات التفكير الناقد؟»

يتبين من الجدول رقم ( )12من نتائج التحليل عدم وجود فرق دال احصائيا في األداء البعدي

إلختبار مهارات التفكير الناقد واإلختبار المرجأ .يتبين من نتائج الجدول رقم ( )13ترتيب المهارات
حسب الوزن التأثيري لمهارات التفكير الناقد ،حيث احتلت المركز األول مهارة اإلستنتاج وجاءت
مهارة التحليل في المركز الثاني ،ومهارة اإلستدالل في المركز الثالث ،أما في المركز الرابع فجاءت
مهارة التقييم تلتها مهارة االستقراء.
وحيث أن مهارات التفكير الناقد متكاملة ومتفاعلة ومكملة لبعضها ،فإنه من المتوقع أن يلتفت
الباحثون والممارسون بعناية إلى كيفية التكامل بين األنشطة المختلفة الواجب تقديمها للطلبة من
أجل تطوير مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة وبطريقة مدروسة .فإن قوة وضعف األنشطة المختلفة
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يمكن تحليلها ،واستقصاء أثرها على تعلم تلك المهارات .وحينئذ يكون التحدي في التكامل ألنشطة
التعلم المختارة لتحديد التعلم المرغوب فيه .لذا يمكن أن ُيعزى التفاوت الذي جاءت به هذه الدراسة
في ترتيب مراكز مهارات التفكير الناقد إلى طبيعة األنشطة المكلف بها الطلبة ،والقراءات اإلضافية
و/أو إلى طبيعة المادة التعليمية (التاريخ) وتنظيمها ،و/أو قدرة المعلم على إثارة دافعية الطلبة نحو
التعليم من خالل إيجاد بيئة تفاعلية ،و/أو الستراتيجية التدريس (لتعليم المدمج) أثرها في هذه النتيجة
والذي أصبح مشهو ار أكثر من ذي قبل ،ويبدو أنه قد أصبح اتجاها عاما وسائدا وكثير التداول،
ويصف "التعلم الحديث" بأنه الذي يهدف إلى أخذ مزايا التقنيات المستخدمة عن ُبعد ،و/أو عدم
توافر التعليم الوجاهي بسبب جائحة كورونا واالعتماد على منصة زووم ( ،)Zoomو/أو للفروق
الفردية بين الطلبة وقدراتهم الخاصة ،وربما يكون التوقع األخير هو األقرب للواقع (في حدود) معرفة
الباحثة وتوقعاتها.

توصيات الدرااسة
في ضوء نتائج هذه الدراسة ،توصي الباحثة باآلتي:
 .1توظيف التعليم المدمج في التعليم بصورة عامة وتوظيفه في تعليم التاريخ بشكل خاص.
 .6تنظيم المحتوى التعليمي بما يتناسب مع التعليم المدمج مما يساعد في تنمية مهارات التفكير
الناقد لدى الطلبة.
 .8عقد دورات تدريبية لمهارات التفكير الناقد لدى معلمي المدارس لمساعدتهم في تطوير المحتويات
التعليمية التي يعلمونها للطلبة بحيث تتضمن تلك الدروس مهارات التفكير الناقد.
 .5التركيز على استخدام التعليم المدمج وتنميته لمهارات التفكير الناقد عند الطلبة من أجل تقليل
الفروق الفردية بينهم.
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 .5إجراء مزيد من الدراسات التي تستقصي مستويات مهارات التفكير الناقد لدى فئات عمرية في
بداية السلم التعليمي.
 .0استقصاء مستويات مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الجامعات االردنية.
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مقترحات الدرااسة
بناء على نتائج هذه الدراسة ،توصي الباحثة بإجراء الدراسات األتية:
 .1دراسة أثر التعليم المدمج لمراحل دراسية أخرى في مادة التاريخ.
 .6إجراء مقارنة بين التفكير الناقد واإلبداعي.
 .8أستقصاء اثر التعليم المدمج في التعليم عن بعد ،من أجل إثراء العملية التعليمية بما يعود
بالفائدة على الطلبة.
 .5إجراء دراسة مماثلة في المرحلة األساسية او الثانوية بمتغيرات لم ترد في هذه الدراسة.
 .5استقصاء أثر التعليم المدمج في تنمية مهارات التفكير الناقد  ،مثل التفكير التأملي والتفكير
اإلبداعي ،والناقد بمهاراته الخمسة وهي (التحليل ،االستقراء ،اإلستدالل ،اإلستنتاج ،التقييم).
 .0دراسة أثر تنمية مهارات التفكير الناقد باستخدام التعليم المدمج على التحصيل الدراسي
والدافعية نحو التعليم.
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الملحق رقم ()1

كتاب تسهيل المهمة من جامعة الشرق األواسط إلى وزارة التربية والتعليم
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الملحق رقم ()2
كتاب تسهيل المهمة من وزارة التربية والتعليم إلى مدير إدارة التعليم الخاص
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الملحق رقم ()3

كتاب تسهيل المهمة من وزارة التربية والتعليم إلى مديري المدارس الخاصة ومديراتها
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الملحق رقم ()4
اختبار كاليفورنيا لقياس مهارات التفكير الناقد
California Critical Thinking Skills Test 2000
تعليمات االختبار
عزيزي الطالب

اضع بين يديك هذا االختبار الذي يضم بعض المواقف والفقرات التي صممت للتعرف على مدى
قدراتك على التفكير الناقد ....
أرجو اإلجابة عليها بدقة واهتمام.
الرجاء قراءة التعليمات اآلتية:
تعليمات االختبار:

 يتضمن هذا االختبار  34فقرة (سؤال ) وكل سؤال عنده اربع او خمس بدائل واحده منهماصحيح فقط.
ال تجيب على اي فقرة حتى يؤذن لك . اق أر السؤال بدقة قبل االجابة عليه. اذا رغبت في تغيير إحدى إجاباتك تأكد من محو االجابة السابقة تماما. ال تترك سؤال دون أن تجب عليه.مهارات االختبار فقراته االختبار:
أوال :مهارة التحليل وتشمل الفقرات اآلتية:
 )1افترض أن نادي مدينتكم الرياضــي يعقد مباريات تنافس في كرة القدم بين الفرق الرياض ـية ،وأن

برنامجا للمباريات قد تم تنظيمه بحيث تكون فرص ـ ـ ــة لكل فريق في اللقاء .وافترض أيض ـ ـ ــا أن فريق

س قد غلب فريق ص يوم السـ ـ ـ ـ ــبت الماضـ ـ ـ ـ ــي ،وأن فريق ص قد غلب الفريق ع يوم السـ ـ ـ ـ ــبت قبل
الماضي ،ما النتيجة التي تتوقعها يوم السبت المقبل حيث سيلتقي فريق س بفريق ع؟

أ .سيفوز فريق س بالتأكيد.
ب .من المحتمل أن يفوز فريق س ،ولكنهم قد يخسرون.
ج .من المحتمل أن يخسر فريق س ،ولكنهم قد يفوزون.
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د .ستنتهي اللعبة بالتعادل.
 )2إليك االدعاء التالي" :حتى زيد (من رجال الس ــياس ــة) عمد إلى اس ــتخدام المراوغة في اللغة ذات
مرة" وهذا االدعاء يتعلق باألس ـ ــباب التالية" :على كل رجل س ـ ــياس ـ ــة أن يكس ـ ــب رض ـ ــى جمهوره من

المؤيدين ،وحتى لو كان زيد رجل دولة عظيما فإنه يظل رجل ســياســة أيضــا ،وليس بمقدور أحد أن
يكسـ ـ ـ ـ ــب رضـ ـ ـ ـ ــى جمهوره من المؤيدين دون أن يسـ ـ ـ ـ ــتخدم المراوغة في اللغة ،على األقل في بعض

المناسبات" مفترضا صحة األسباب المذكورة كلها ،فإن االدعاء:
أ .ال يمكن أن يكون خاطئا.
ب .من المحتمل أن يكون صحيحا ،ولكنه قد يكون خاطئا.
ج .من المحتمل أن يكون خاطئا ،ولكنه قد يكون صحيحا.
د .ال يمكن أن يكون صحيحا.

 )3افترض ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــة مــا يلي" :أولئــك الــذين يرومون التحــدي والمغــامرة هم فقط من يتوجــب عليهم
االلتحاق بالجيش" أي من العبارات التالية تتفق مع مضمون هذا االفتراض؟

أ .إذا كنت تروم التحدي والمغامرة ،فإنه يتوجب عليك االلتحاق بالجيش.
ب .إذا التحقت بالجيش ،عليك أن تبحث عن التحدي والمغامرة.
ج .ال يتوجب عليك أن تبحث عن التحدي والمغامرة إال عن طريق االلتحاق بالجيش.
د .ال يتوجب عليك االلتحاق بالجيش ما لم تكن تبحث عن التحدث ،والمغامرة.
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لإلجابة على السؤالين  4و 5استخدم المخطط التالي:
 )4اعتمادا على المخطط أعاله ،إذا كنت في غرفتك في الطابق الرابع من فندق مؤلف من عش ـ ـ ـ ـرة
طوابق تشاهد التلفاز وسمعت منبه الحريق ،فإنه من المحتمل أنك:

أ .ستخرج مستخدما الدرج.
ب .ستخلد إلى النوم.
ج .ستغادر مستخدما المصعد.
د .ستبقى في غرفتك.
ه .ستتحسس ح اررة الباب.
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 )5افترض أنك قد اس ــتيقظت على ص ــوت منبه الحريق ،وتفقدت ح اررة الباب فوجدت أنها طبيعية،
ثم تفقدت الممر ،فوجدت أمام كل باب من أبواب الغرف في الطابق جرائد الص ـ ـ ـ ـ ــباح مطوية وملقاة

أمام األبواب ،وبجانب أحد األبواب رأيت بعض الزجاجات ،وأكوابا وصــحون عشــاء وســخة تصــطف
على طبق التقديم الخاص بخدمة الغرف ،كما رأيت بعض األفراد يحملون حقائب س ـ ـ ـ ــفرهم ويدخلون
بهدوء إلى المصـ ــعد قاصـ ــدين النزول إلى األسـ ــفل .وافترض أن المصـ ــعد كان أقرب إلى غرفتك من

الدرج ،فإنه من المحتمل:
أ .أنك ستخرج مستخدما الدرج.
ب .أنك ستبقى في غرفتك.
ج .أنك ستحزم حقيبتك.
د .أنك ستغادر مستخدما المصعد.
ه .أنك ستتصل بالدائرة طالبا نصيحتهم.
" )6المنافقون يكذبون" تحمل ذات المعنى الذي تحمله:
أ .إذا كان فالن منافقا فهو كاذب.
ب .أي كاذب هو منافق.
ج .هنالك على األقل منافق واحد يعمد إلى الكذب.
د .ال يكذب الناس ما لم يكونوا منافقين.
ه .جميع ما ذكر أعاله يفضي إلى معنى واحد.
ثانيا :مهارة االاستقراء وتشمل الفقرات اآلتية:
" )7ليس كل المرشحين أهال للقيام بمهام المنصب "تحمل ذات الفكرة التي تحملها":
أ .ال أحد من المرشحين أهل للقيام بمهام المنصب.
ب .بعض المرشحين ليسوا أهال للقيام بمهام المنصب.
ج .هنالك من هو أهل للقيام بمهام المنصب ولكنه ليس مرشحا.
د .كل المرشحين ليسوا أهال للقيام بمهام المنصب.
 )8فقرة" :إن األحيـاء الـدقيقـة في هـذه البركـة تتكاثر في الماء الذي تفوق ح اررته درجة التجمد فقط.
نحن اآلن في فص ــل الش ــتاء ،والبركة اآلن جليد ص ــلب ،وعليه ،فإنه إذا كان هنالك أحياء دقيقة في

هذه البركة من نفس النوع قيد البحث فإنها ال تقوم بالتكاثر حاليا" مفترضـ ــا صـ ــحة كل الجمل للفكرة

السابقة فإن النتيجة التي تخرج إليها هذه الفقرة:
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أ .ال يمكن أن تكون خاطئة.
ب .من المحتمل أن تكون صحيحة ،ولكن قد تكون خاطئة.
ج .من المحتمل أن تكون خاطئة ،ولكن قد تكون صحيحة.
د .ال يمكن أن تكون صحيحة.
 )9إليــك هــذه المجموعــة من العبــارات" :كــان (نيرو) إمبراطور رومــا في القرن األول قبــل الميالد.
عمد كل إمبراطور روماني إلى شـ ـ ــرب الخمر مسـ ـ ــتخدما في ذلك أباريق وقداحا من معدن (البيوتر)
تحديدا .إن أي شـ ـ ـ ــخص يسـ ـ ـ ــتخدم هذا المعدن ولو لمرة واحدة يتعرض للتسـ ـ ـ ــمم بالرصـ ـ ـ ــاص .ومن

عالمات ذلك دائما االختالل العقلي الذي يمس صـاحبه" ،مفترضا صحة الوارد أعاله أي من التالية

صحيح بالضرورة:

أ .إن أولئك الذين يعانون من اختالل عقلي عمدوا إلى اس ـ ـ ــتخدام هذا المعدن ولو لمرة واحدة على
األقل.

ب .من المؤكد أن اإلمبراطور (نيرو) كان مختال عقليا.
ج .كان استعمال هذا المعدن حقا مقصو ار على أباطرة روما.
د .كان التسمم بالرصاص أم ار شائعا بين رعايا اإلمبراطورية الرومانية.
 Tay-Scahs )11هو مرض نــاتج عن اختالل جيني ،وتنتقــل جينــات هــذا المرض من اآلبــاء إلى
أبنائهم إذا كانوا حاملين لهذا المرض ،ويش ــير المخطط أدناه إلى نمط توريث هذا المرض من اآلباء
إلى األبنـاء ،فـإذا كـان كال األبوين حـاملين للمرض ،فإن احتمالية إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابة أبنائهما بالمرض أو أن

يكونوا حاملين له هي  %75تقريبا :حيث إن احتمالية أن يكونوا مصـ ــابين بالمرض هي  %25وأن
يكونوا ح ــاملين ل ــه هي  .%51ولنفترض اآلن أن الزوجين كريم وهن ــادي يرغب ــان ب ــإنج ــاب طف ــل،
وعندما خضـعا لفحص مرض تاي ساكس عرفا ألول مرة أنهما حامالن لهذا المرض .وبالرجوع إلى

المعلومات السابقة الذكر فإنه من المتوقع أن:
أ .طفلهما سيكون إما حامال للمرض أو مصابا به.
ب .بالرغم من أن نسبة الخطورة عالية ،إال أنه من الممكن أن يكون طفلهما سليما.
ج .سيفكر كريم وهنادي بخطورة الموقف ويقرران عدم اإلنجاب.
د .سـتظل لدى كريم وهنادي الرغبة في أن يكونا أبوين لذلك سـيقرران فتح روضـة لألطفال واعتبار
جميع األطفال فيها أبناء لهما في حال زواجهما وعدم الرغبة في اإلنجاب.
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لإلجابة على السؤال العاشر استخدم المخطط التالي:
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 )11تم مؤخ ار اس ــتحداث العديد من األقس ــام ذات المسـ ــتوى الرفيع من االختص ــاص داخل الشـ ــركة،
مما يبرهن على أن الشـركة تولي اهتماما شـديدا باألساليب المتطورة للوصول إلى السوق .إن أفضل
وصف لهذه الفقرة هي أنها تفتقر إلى:
أ .النتيجة" ،ستحرز الشركة تقدما أكبر في الوصول إلى السوق".
ب .النتيجة" ،أرادت إدارة الشركة ،الخروج بأساليب جديدة للوصول إلى السوق".
ج .المقدمة المنطقية" ،كانت الش ــركة ال تفلح في الوص ــول إلى الس ــوق قبل اس ــتحداث هذه األقس ــام
الجديدة".

د .د .المقدمة المنطقية" ،تعمل هذه األقس ـ ـ ــام الجديدة وفقا ألس ـ ـ ــاليب متطورة حديثة للوص ـ ـ ــول إلى
السوق"

ه .النتيجة" ،تقوم الشـ ــركات لخدمة مصـ ــالح أصـ ــحابها في المقام األول ،إن لم يكن هذا هو هدفها
على سبيل الحصر
 )12أظهرت د ارس ـ ـ ــة أجريت على األطفال في المرحلة التمهيدية لما قبل المدارس (رياض األطفال)
في سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الرابعـة أن أولئـك األطفال الذين التحقوا بالبرنامج التمهيدي للمدرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة النموذجية التابعة

لجامعة والذين انتظموا فيه طيلة اليوم ولمدة تس ــعة أش ــهر قد أحرزوا ما معدله  58نقطة في اختبار

تم إعداده خصيصا لقياس مدى جاهزية األطفال لمرحلة ما قبل المدارس.

كمــا أظهرت الــد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أن هؤالء األطفــال الــذين التحقوا بنفس البرنــامج التمهيــدي هــذا للفترة
الصباحية فقط ولمدة تسعة أشهر قد أحرزوا ما معدله  52نقطة.
وفي دراسة ثانية أجريت على األطفال في المرحلة التمهيدية في مدرسة أخرى ،تبين أن أولئك
األطفال الذين التحقوا بالبرنامج طيلة اليوم ولمدة تس ـ ـ ـ ــعة أش ـ ـ ـ ــهر قد أحرزوا ما معدله  54نقطة في
نفس الفحص الذي خضع له أطفال الدراسة األولى ،فيما أظهرت دراسة ثالثة أجريت على أطفال لم
يلتحقوا بأي برامج للمرحلة التمهيدية وهم من فئة ذوي الدخل المتدني.
أن هؤالء األطفـال قـد أحرزوا مـا معـدلـه  32نقطـة في الفحص ذاته .ولقد وجد أن هذا التباين
في نت ـ ـ ــائج الفحص ال يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــته ـ ـ ــان ب ـ ـ ــه إحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائي ـ ـ ــا فروق ـ ـ ــا ل ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة من الثق ـ ـ ــة مق ـ ـ ــداره ـ ـ ــا
( )1015وإحـدى الفرص التـاليـة هي الفرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العلميــة األكثر معقوليـة فيمـا يخص البيـانــات الواردة
أعاله:
أ .الطفل الذي يحرز  51نقطة أو أكثر هو طفل ذو جاهزية لرياض األطفال.
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ب .يجب إجراء المزيد من االختبارات قبل أن يكون بإمكاننا تكوين أي فرضية معقولة
ج .ج .ال عالق ــة تربط بين االلتح ــاق ببرامج المرحل ــة التمهي ــدي ــة وم ــدى ج ــاهزي ــة الطف ــل لري ــاض
األطفال.
د .يجـب أن تكون هنــاك ميزانيــة تــدعم التحــاق األطفــال في سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الرابعـة ببرامج تمهيــديـة لمـا قبــل
البرامج.
ه .االلتحاق بالبرامج التمهيدية ذو عالقة بمدى جاهزية الطفل لرياض األطفال.
ثالثا :مهارة االاستدالل وتشمل الفقرات اآلتية:
 )13إليك الفقرة التالية:
( )1لم تكن حكومة (بولندا) ملكية في العام .1926
( )2أن كثير من علماء التاريخ األوروبيين ينظرون إلى الحرب العالمية األولى على أنها إشـ ـ ـ ـ ـ ــارة
إلى انتهاء الحكومات الملكية األوروبية.
( )3بعد جيل واحد ،عندما بدأت الحرب العالمية الثانية ،لم يكن هناك أي حكومة ملكية في أوروبا
أو العالم الغربي إال تلك الحكومات الملكية ذات الطابع الشكلي.
برغم ذلــك فــإنــه من الخطــأ االعتقــاد بزوال الحكومــات الملكيــة دون النظر جــديــا إلى منطقــة
الشرق األوسط .إن أفضل وصف للفقرة السابقة هو أنها:
أ .محاولة إلثبات صحة الجملة (.)1
ب .محاولة إلثبات صحة الجملة (.)2
ج .محاولة إلثبات صحة الجملة (.)3
د .محاولة إلثبات صحة الجملة (.)4
ه .ال شيء مما ذكر أعاله ،إذ ال محاولة إلثبات أي شيء قد ورد في الفقرة.
يعتمد السؤاالن  14و 15على الوضع االفتراضي التالي:
"تحوي كلية سبعة نواد طلبية )7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1( ،وعلى عمادة الكلية أن تختار خمسة
أعض ــاء بالض ــبط من خمس ــة نواد مختلفة ليقوموا بمهام لجنة ذات ش ــأن ،بحيث أن أي خماس ــية يتم
اختيارها سـتفي بالغرض شـريطة أنه :إذا تم اختيار شـخص من النادي ( )1ال يجوز اختيار شخص
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من النادي ( ،)5وإذا تم وضــع شــخص من النادي ( )2في اللجنة يتوجب وضــع شــخص من النادي
( )6فيها أيضا".
 )14التالية هي خمس ـ ـ ـ ــة بدائل ممكنة للخماس ـ ـ ـ ــيات المطلوبة لتكوين اللجنة ،أي واحدة فقط من هذه
الخماسيات يحقق الشروط كافة؟
أ)6 ،5 ،4 ،2 ،1( .

ب)6 ،5 ،4 ،3 ،2( .

د)7 ،6 ،5 ،4 ،1( .

ه)7 ،6 ،3 ،2 ،1) .

ج)7 ،6 ،4 ،3 ،2( .

 )15افترض أن العمــادة ال تريــد اختيــار شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخص من النــادي رقم ( )7فمــا هو النــادي الثــاني الــذي
يتوجب عدم تواجده في اللجنة؟
أ5 .

ب4 .

ج3 .

د2 .

ه1 .

" )16تزايد ثمن وقود الطائرات بشــكل كبير منذ حادثة ناقلة النفط (إليكســون) في (األســكا) في العام

 1989وحرب عام  1991في منطقة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط .في ذات الوقت ،تزايدت أثمان عدد من
مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتق ــات البترول على نحو كبير ،ونتج عن ه ــاتين الحقيقتين أن وقود الط ــائرات هو واح ــد من

مشتقات البترول" إن خير تقييم لهذا االستدالل الذي قام به المتكلم هو أنه:

أ .تفكير جيد ،إذ أن وقود الطائرات هو أحد مشتقات البترول.

ب .تفكير جيد ،لكن ليست كل الحقائق الواردة قد تمت صياغتها على نحو دقيق.
ج .تفكير سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقيم ،فقــد ت ازيــدت أثمــان المواد الغــذائيــة في ذات الوقــت ،لكن هــذا ال يثبــت أن وقود
الطائرات هو من المواد الغذائية.

د .تفكير سقيم ،إذ ال يمكننا الخروج بأي نتيجة تتعلق بوقود الطائرات لمجرد أن لدينا حقائق تتعلق
بمشتقات البترول.

" )17في عتمة ما قبل الفجر ،جلس الصـ ـ ـ ـ ــغير معن قبالة نافذة غرفة نومه وقد ضـ ـ ـ ـ ــغط بأنفه على

وجل أمانيه أن يطلع الصــباح كي يلعب كرة القدم في الخارج .وكان االهتمام أن
زجاج النافذة البارد ُ
تشـرق الشـمس ,وفيما هو مسـتغرق بالتفكير سطعت الشمس ،فواصل أمنياته ،ومن دون ريب أخذت
الشــمس تلوح في األفق وتتربع في الســماء ،لقد كان فخو ار بنفســه ،وتأمل الذي جرى ،ثم توصــل إلى
أن في مقدوره أن يحيل الليالي الباردة الموحشة إلى نهارات صيفية سعيدة إذا ما أراد ذلك".

أ .سقيم ،فوقوع الشيء بعد أن تمناه ال يعني أنه قد وقع ألنه تمناه.
ب .سقيم ،فالشمس تدور حول األرض سواء أتمنى معن ذلك أم لم يفعل؟.
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ج .جيد ،فمعن طفل صغير ليس إال.
د .جيد ،أي لديه دليل يثبت أن ما قد وقع لم يكن ليقع لولم يتمناه؟
 )18افرض أن عالم نبات قال في محاضرته عن نباتات الحدائق" :تبدي الوردة ألوانا عدة" .أي من
التالية يمكن اعتباره أفضل تفسير لهذا االدعاء؟:

أ .هنالك وردة لها أكثر من لون واحد.
ب .هنالك ما هو ذو أكثر من لون وهو الوردة.
ج .كل الورود ذوات ألوان عدة.
د .ليست كل الورود من لون واحد.
ه .جميع التفسيرات مقبولة بالدرجة نفسها.
" )19يبدو أن هنالك روايتين شـ ـ ــائعتين تؤيدان ضـ ـ ــرورة وجود عقوبة الحكم باإلعدام قانونا ،األولى:
إن الرهبة من الموت ســ ـ ـ ــتعمل على ردع اآلخرين من اقتراف الجرائم البش ـ ـ ـ ــعة ،وأما الثانية فهي أن

الحكم بالموت على شـ ــخص ما سـ ــيكون أكثر اقتص ـ ـادا من البديل اآلخر؟ وهو السـ ــجن المؤبد .لكن
كافة الد ارسـ ــات العلمية التي أجريت حتى اآلن أظهرت أن الحقائق االقتصـ ــادية تؤيد عقوبة السـ ــجن

المؤبد على اإلعدام ،وإذا كان عامة الناس سـ ــيعتقدون أن الحكم باإلعدام اقتصـ ــاديا أكثر من الحكم
بالس ـ ــجن المؤبد فهذا لن يغير في الحقائق االقتص ـ ــادية ش ـ ــيئاه وعليه ،فإنه يجب إلغاء حكم اإلعدام

قانونا "إن أفضل تقييم لهذا االستدالل الذي قام به المتكلم هو أنه:
أ .واهن ،فهو لم يبين عالقة الرأي العام باألمر.

ب .واهن ،فهو لم يحلل الرؤية األولى المتعلقة بردع اآلخرين من اقتراف الجرائم البشعة.
ج .جيد ،فهو يبين لنا أنه لربما يتوجب إلغاء عقوبة اإلعدام قانونا.
د .جيد ،لكنه في الواقع غير صحيح فيما يتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام.
 )21فقرة" :ال عليك يا مهند ،سوف تتخرج يوما ما ،أنت طالب في الكلية ،أليس هذا صحيحا؟ وكل
طلبة الكليات يتخرجون إن عاجال أم آجال .مفترض ـ ــا ص ـ ــحة كل الجمل المس ـ ــاندة فإن النتيجة التي

أفضت إليها الفقرة:

أ .ال يمكن أن تكون خاطئة.
ب .من المحتمل أن تكون صحيحة ،ولكن قد تكون خاطئة.
ج .من المحتمل أن تكون خاطئة ،ولكن قد تكون صحيحة.
د .ال يمكن إال أن تكون صحيحة.

السؤال رقم ( )21يعتمد على المخطط أدناه:
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 )21هناك ثالث بطاقات مثلثية الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل على الطاولة تحمل كل واحدة منها حرفا هجائيا على كل
من وجهيها ،أي بطاقة /بطاقات يتوجب عليك أن تقلبها لتثبت أن االدعاء التالي صــحيح دائما :إذا

حمل أحد الوجوه الحرف ك فإن الوجه اآلخر يحمل الحرف ب؟
أ .البطاقة رقم ( )1فقط
ب .البطاقة رقم ( )2فقط
ج .البطاقات رقم ( )1و( )2و()3
د .البطاقتان رقم ( )19و( )2ولكن ليس البطاقة رقم ()3
ه .البطاقتان رقم ( )2و( )3ولكن ليس البطاقة رقم ()4

" )22في د ارســة أجريت على طلبة مدرســة ثانوية بجنســيها الذكور واإلناث ،وجد أن  %75من الذكور

واإلناث يشاهدون أفالم العنف ويقتنون أشرطة الفيديو وأسطوانات (الليزر) التي تعرض مثل هذا النوع
من األفالم ،يعانون من قصــور واضــح في ضــبط انفعاالتهم والســيطرة عليها .قامت الد ارســة باســتبعاد

إمكانية أن يكون هذا القصـور هو محض صـدفة وفقا لمسـتويات عالية من الثقة مفترضـا صــحة الوارد
أعاله ،فإن هذه المعلومات تؤكد:

أ .ثمة عالقة إحصـ ــائية تربط بين مشـ ــاهدة أفالم العنف والعجز عن ضـ ــبط النفس والسـ ــيطرة على
االنفعاالت لدى المراهقين.

ب .تتس ـ ــبب مش ـ ــاهدة أفالم العنف باإلص ـ ــابة باض ـ ــطرابات عص ـ ــبية وعجز عن ض ـ ــبط النفس لدى
المراهقين.

ج .ال يعتبر الجنس عامال مؤث ار في العالقة بين متابعة أفالم العنف واضطرابات الجهاز العصبي.

د .لدى الباحث سبب شخصي يدفعه إلثبات ضرورة منع المراهقين من متابعة أفالم العنف.

ه .إن قوانين بيع وحيازة أشـرطة األفالم ذات الطابع العنيف والمخل بأصول التربية والتنشئة غدت
قديمة تعوزها بعض التعديالت.
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 )23إليك هذه القض ــية" :زيد أقص ــر من عمر ،ومعن أقص ــر من زيد ،ولكن س ــعد أقص ــر من معن،

وعليه فإن معن أقصــر من ســيف" مفترضــا صــحة كل المقدمات المنطقية ما الذي يتوجب إض ــافته

كي تكون النتيجة صحيحة؟

أ .زيد أطول من سيف.

ب .عمر أطول من سيف.

ج .سيف أطول من زيد.

د .سيف أطول من سعد.

" )24تحوي أوراق اللعب (الش ـ ـ ـ ـ ــدة) ،وهي مكونة من  52ورقة ،أربع أوراق تحمل رس ـ ـ ـ ـ ــم الملك ،وأربع

تحمل رسـم الملكة ،وأربع" تحمل رسـم األمير ،سـنسـمي هذه األوراق اإلثنتي عشـرة "وجوها" للشـدة ،فيما

تحمل بقية األوراق األرقام من الواحد وحتى العش ـ ـ ـرة ،ولغرض التبسـ ـ ــيط سـ ـ ــنسـ ـ ــمي هذه األوراق "أوراق
األرقام" تص ـ ــور اآلن أن لديك مجموعة أوراق اللعب (الش ـ ــدة) االثنتين والخمس ـ ــين وقد تم خلطها على

نحو جيد ،فإن بإمكاننا أن نسـ ـ ــتنتج مما عرفناه اآلن أو أوراق اللعب االثنتين والخمسـ ـ ــين تحوي تحديدا

أربع أوراق من كـل من األمير والملكـة" إن أفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف للطريقـة التي عرض بهـا المتكلم هذه
النتيجة هو أنها:

أ .سقيمة ،فهي ال تثبت شيئا جديدا تماما كقولنا "إن السماء زرقاء ألن السماء زرقاء".
ب .جيدة ،فالنتيجة بمثابة إعادة صياغة الحقائق المعطاة ولكن على نحو دقيق.
ج .جيدة ،فاالستدالل قد تطرق بشكل واف إلى كل ورقة من أوراق الشدة.

د .سقيمة ،إذ أنها لم تتطرق إلى إمكانية سحب ورقة من أوراق "الوجوه".
رابعا :مهارة االاستنتاج وتشمل الفقرات اآلتية:

" )25الســ ـ ـ ـرية جزء مهم من العالقة بين الطبيب والمريض ،ولكن حماية أش ـ ـ ـ ــخاص بريئين من أذى
محقق هو أمر مهم أيضـ ـ ــا ،وال أحد يسـ ـ ــتطيع أن يجزم على وجه اليقين أي هذين األمرين ذا أهمية

أكثر من اآلخر ،وقد يفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي هذا إلى معضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت ذات طابع مؤلم ،فمثال ،قد يعلم طبيب ما أن
مريض ــا لديه س ــيعمد إلى إيذاء أحدهم أو أن أحدهم س ــيعمد إلى إيذائه ،تماما كما يحدث في حاالت
العنف ضــد األطفال ،فمثل هذه الحالة تجعل الطبيب في وضــع صــعب ما بين الحفاظ على الس ـرية
أو إبالغ الجهات المعنية عن هذا الخطر المتوقع" .إن أفضـ ــل وصـ ــف لهذا االسـ ــتدالل الذي قام به

المتكلم هو أنه:
أ .تفكير جيد ،إذ أن السرية والخصوصية أمر ال يمكن إذاعته وفضحه.
ب .تفكير جيد ،إذ أن هاتين القيمتين في حالة من التعارض إجماال.
ج .تفكير سقيم ،إذ يعمد األطباء على أرض الواقع إلى تغليب القيمتين على الثانية.
د .تفكير سقيم ،فالقانون ينص بوضوح على أن حماية الطفل هي القيمة األهم.
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السؤاالن رقم  62ورقم  62مترابطين.
 )26ال تتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الحــافلــة التي تنقــل الركــاب من وكــالــة التــأجير إلى المطــار ومن المطــار إلى وكــالــة
التأجير ألكثر من عشرة ركاب ،فإذا كان هناك  36شخصا في وكالة التأجير ينتظرون الذهاب إلى
المطار و 14ش ــخص ــا في المطار ينتظرون الذهاب إلى وكالة التأجير ،وإذا ما بدأت الحافلة س ــيرها
من المطار ولم تحصــ ــل أي زيادة على الخمســ ــين شــ ــخص األصـ ـ ــليين ،فما هو عدد الرحالت التي
يتوجب على الحافلة القيام بها ما بين المطار ووكالة التأجير كي توص ـ ــل الخمسـ ـ ــين ش ـ ــخصـ ـ ــا إلى
الوجهة التي يقصدونها؟
ب6 .

أ5 .

ج7 .

د8 .

 )27بعد مغادرة الحافلة للمرة الثانية حاملة الركاب إلى وكالة التأجير انضـم  25شـخصا إلى موقف
الحافلة في المطار يقص ـ ــدون الذهاب إلى وكالة التأجير ،فكم عدد الرحالت اإلض ـ ــافية التي يتوجب
على الحافلة القيام بها في كال الوجهتين كي توصل الركاب الخمسة والعشرين اإلضافيين؟
أ .صفر

ب1 .

ج2 .

د3 .

تعتمد األســئلة رقم ( )28ورقم ( )29ورقم ( )31على مخططي تمثيل رســمي /قطاع في دائرة
أدناه الخاصين "ببرنامج وسائل النقل المستخدمة من قبل الموظفين في شركة مصرية":

 )28من الد ارسـ ــة األولى ،وحتى مرور عام ،تناقصـ ــت نسـ ــبة الموظفين الذين يسـ ــتخدمون "سـ ــيارات
األجرة" كوسيلة للنقل:
أ .إلى  %89من حجمها األصلي.
ب .إلى  %93من حجمها األصلي.
ج .بما يتناسب مع الزيادة في أعداد مستخدمي (مترو األنفاق و سيارات األجرة".
د .بما يتناسب مع التناقص في أعداد الذين يأتون وظائفهم سي ار على األقدام.
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خامسا :مهارة التقييم وتشمل الفقرات اآلتية:
 )29إن أفضل وصف للزيادة في أعداد مستخدمي سيارات األجرة" هي أنها:
أ .زيادة بمقدار  %33في استخدام سيارات األجرة".
ب .زيادة بمقدار  %25في استخدام سيارات األجرة".
ج .إزاحة بمقدار  %5من استخدام التاكسي إلى استخدام سيارات األجرة".
د .أكبر من التزايد في استخدام مترو األنفاق على نحو متناسب.
 )31بعد أســبوع واحد من جمع البيانات للد ارســة األولى ،وضــعت الشــركة برنامجا لتشــجيع اســتخدام
(الس ــرفيس ــات) و(مترو) األنفاق بديلين عن اس ــتخدام "التاكس ــي" أي من التالية تعتبر األقل انس ــجاما
مع البيانات المعطاة؟

أ .تناقص استخدام سيارة أجرة فعليا.
ب .يبدو أن برنامج تشجيع استخدام سيارة أجرة و(مترو) األنفاق قد أخذ بالعمل.
ج .تزايدت نسبة إجمالي الموظفين الذين يستخدمون (المترو).
د .تحول تقريبا نصف الموظفين الذين كانوا يأتون وظائفهم مشيا إلى استخدام (مترو) األنفاق.
 )31افترض اآلتي ،تص ـ ــبح الشـ ـ ـوارع واألرص ـ ــفة مبلولة زلقة في كل مرة يتس ـ ــاقط فيها الثلج أي من
اآلتي صحيح بالضرورة أيضا؟

أ .إذا كانت األرصفة والشوارع زلقة أو مبلولة ،فإن هذا يعني أن الثلج يتساقط.
ب .إذا كان الثلج ال يتساقط تكون الشوارع واألرصفة غير زلقة.
ج .إذا كانت األرصفة مبلولة أو الشوارع زلقة فإن هذا يعني أن الثلج يتساقط.
د .إذا كانت األرصفة زلقة والشوارع جافة فإن هذا يعني أن الثلج ال يتساقط
ه .إنها تثلج ،األرصفة مبلولة والشوارع زلقة.
تعتمـد األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئلة  32و 33و 34على الحوار التالي الذي يطلب إليك فيه أن تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف أحدهم من
الخدمة:
بالرغم من أنك طلبت إلى مس ـ ـ ـ ــاعدك أن يرس ـ ـ ـ ــل طردا ذا أهمية إلى جهة معينة فإنه لم يفعل
ولما تناهي إليه أن الطرد لم يصـل إلى الجهة المطلوبة ،واجهت مساعدك وسألته عن الطرد ،فأنكر
وغضــب وأصــر على أنه قد بعث الطرد في بادئ األمر ،لكنه أدرك في النهاية أنك ال تصــدقه فقال
بــأنــه قــد أضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع الطرد محتجــا بــأنــه كــان منهمكــا بــأمور أخرى كنــت قــد طلبــت إليــه إنجــازهــا .وبعــد
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سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعتين ،عـاد إليـك قـائال "أنـه قـد وجد الطرد تحت كومة من الملفات وبأنه في طريقه إلى وجهته
اآلن ،ولما كنت مترددا فيما يتوجب عليك فعله ،طلبت نصيحة رئيسك.
فقال لك" :اص ـ ــرف مس ـ ــاعدك من الخدمة" لكنك لم توافقه في الرأي وقلت" :ال أعتقد أن فقدان
الطرد يســتدعي أن تص ـرفه ،كما أننا ال نســتطيع ص ـرفه قبل أن نرفع إليه تنبيها خطيا وفقا التفاقيتنا
مع نقابة العمال "فرد رئيسـ ـ ــك قائال" :اص ـ ـ ـرفه بكل األحوال ،وعندما تقوم بذلك عليك أن تخبره بأنك
أنت من أصر على طرده".
 )32إليك التالي :إذا كانت هناك مش ـ ـ ــكلة تترتب على إمكانية خرق ش ـ ـ ــروط االتفاقية في حال قمت
بطرد مس ـ ــاعدك ،فإن رئيس ـ ــك يود أن يكون لديه ما يخوله أن يقول بأن الفكرة كانت فكرتك وليس ـ ــت

فكرته .في ضوء هذا الحوار ،فإن هذه الفقرة:

أ .هي واقع الحال بالتأكيد

ب .معقولة ،لكنها قد ال تكون هي واقع الحال

ج .غير معقولة ،لكنها قد تكون هي واقع الحال

د .ليست واقع الحال بالتأكيد

 )33قال لك ص ـ ــديقك الذي ال يعمل معك في الش ـ ــركة" ،لندع موض ـ ــوع النقابة جانبا لبرهة ،ودعني
أخبرك أن السـ ـ ـ ــبب الذي يجعلك تصـ ـ ـ ــرف مسـ ـ ـ ــاعدك قوي ،فلقد كذب عليك ،أضـ ـ ـ ــف إلى ذلك فإن
مس ـ ـ ــاعدك تعوزه القدرة على ترتيب األش ـ ـ ــياء الهامة وحفظها من الض ـ ـ ــياع ،حتى أنه لم ينس ـ ـ ــق أمر

إرسال الطرد معك بعد أن وجده ،بل تصرف من تلقاء نفسه" .إن استدالل صديقك:
أ .سقيم ألن صديقك ال يعرف ظروف العمل في مكتبك.

ب .سقيم ،ألن صديقك لم يعط المساعد الفرصة للدفاع عن نفسه

ج .جيد ،ألن إهمال مساعدك في عمله قد آذى مصالحك وسمعتك.

د .جيد ،ألن مساعدك تصرف تماما على النحو غير الالئق الذي وصفه صديقك.

 )34تقول ابنتك ذات األحد عشــر عاما" :يعني إذا ص ـرفت مســاعدك ،ســتقع في مشــاكل مع النقابة
وإذا لم تصـرفه ستقع في مشاكل مع رئيسك ،ففي كل األحوال أنت واقع في المشاكل أوال وأخي ار ،إن

استدالل ابنتك:

أ .سقيم ،إذ من غير المتوقع أن تتفهم الوضع طفلة في الحادية عشرة.
ب .سقيم ،إذ إنك لست متأكدا مما قد تقوم به النقابة.
ج .جيد ،إذ ال خيارات أخرى تطرح نفسها اآلن.

جيد ،إذ إن في إمكانك دائما أن تستعف في عملك.
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الملحق رقم ()5

نموذج تحليل المحتوى

المبحث :التاريخ.

عنوان الوحدة :الممالك العربية شمال الجزيرة العربية.

الصف :الثامن األاسااسي
المفردات

المفاهيم

القيم واالتجاهات

الحقائق واألفكار والتعميمات

الصفحات67-38 :

الراسومات والصور واألشكال

والمصطلحات

األنشطة واألاسئلة وقضايا المناقشة

التوضيحية

 -مملكة المناذرة

-الحيرة

-الحيـــرة هـــي مدينـــة تاريخيـــة قديمـــة تقـــع

 -يقــــــــــدر اهــــــــــم الصــــــــــناعات التــــــــــي

 -شــــكل ( )4_2صــــورة قديمــــة

-البحــــث عــــن معلومــــات خاصــــة بمملكــــة

 -مملكـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

-اللطائم

فـــــــــي جنـــــــــوب واســـــــــط العـــــــــراق وهـــــــــي

اشتهرت بها مملكة المناذرة.

لمدينة الحيرة.

ميسان والحضر عن طريق األنترنيت.

الغسااسنة

 -معركة ذي قار.

عاصــــمة المنــــاذرة وقاعــــدة ملكهــــم ،تقــــع

 -يقـــــــدر الحيـــــــاة االجتما يـــــــة الـــــــذي

 -شــــكل ( )5_2خريطــــة دولــــة

 -البحــــــث عــــــن صــــــور لموقــــــع مملكــــــة

 -األحالف.

إلــــــــــــــى الجنــــــــــــــوب الشــــــــــــــرقي مــــــــــــــن

 -يتعـــــرف علـــــى فئـــــات المجتمـــــع فـــــي

 -شـــــــــكل ( )6_2الصـــــــــناعات

 -يطلــــب مــــن الطالــــب كتابــــة بحــــث عــــن

-المربد

الزحـــــف العمرانـــــي أصـــــبحتا متالصـــــقتين،

 -يقــــدر الحيــــاة األدبيــــة التــــي اشــــتهر

المناذرة.

 -شـــــــــــــــــكل ( )7_2فئـــــــــــــــــات

تطــــورات التــــي شــــهدتها مملكــــة المنــــاذرة

مـــــــــــن ناحيـــــــــــة (التجـــــــــــارة والصـــــــــــناعة

-قبيلة األزد

حتـــى الحيـــرة التابعـــة لقضـــاء المنـــاذرة

 -يستكشـــــف التحالفـــــات التـــــي قامـــــت

السكان في مملكة المناذرة.

والزراعة).

 -أل جفنة.

أبــو صــخير وال ت ـزال ناحيــة الحيــرة التــي

بين الروم والغسااسنة.

 -شــــــــــــــــكل ( )8_2قصـــــــــــــــــر

 -البحـــــث عـــــن صـــــور خاصـــــة بالعمـــــارة

 -تهامة.

تشـــكل جــــزءا مـــن مدينــــة الحيـــرة القديمــــة

 -يبــــــــدي اهتمامــــــــه بالعمــــــــارة التــــــــي

الخرنق.

 -معركة يوم حليمة.

مأهولــــــــــة بالســــــــــكان .كانــــــــــت الحيــــــــــرة

ظهرت في المناذرة.

 -يبـــــــين نظـــــــام الحكـــــــم الســـــــائد فـــــــي

 -شـــــكل ( )9_2قصـــــر الحيـــــر

الشرقي.

التي ظهرت في المناذرة.

 -قصــــــــــر الــحــيـــر

علــــيهم عربســــتان تحــــت الحكــــم الفاراســــي

الغسااسنة.

 -يــــدر اســــبب انتقــــال الغسااســــنة فــــي

 -شــــــــــــكل ( )01_2كنيســــــــــــة

قديمة في الحيرة.

معركة ذي قار وبيان أهميتها.

 -قصر برقع.

 -قلعة القسطل.

-معركـــة ذي قـــار مـــن اهـــم المعـــار التـــي

دارت بــــين العــــرب والفــــرس ،فقــــد حـــــاول

منطقة تهامة.

 -يصـــــف العالقـــــات الخارجيـــــة لمملكـــــة

 -شــــــكل ( )00_2بقايــــــا مــــــن

قصر الحير الغربي.

الشخصـــــيات التـــــي بـــــرزت فـــــي الممالـــــك

 -وادي الدوااسر.

النعمـــــان أخـــــر ملـــــو المنـــــاذرة أن يوحـــــد

الغسااسنة.

 -شـــــــــــكل ( )02_2خريطـــــــــــة

علماء ،قادة).

المقصور.

لفــــرس لكــــن كســــرى ملــــك الفــــرس قــــب

الروم والغسااسنة.

 -مملكة كنده.

 -تنوخ.

 الحيرة.-العباد

 قصر الرصافة.الغربي.

 -ذات كهل.

أنقاضـــــــها علـــــــى مســـــــافة  7كيلـــــــومترات

مـــــدينتي النجـــــف والكوفـــــة اللتـــــين بفعـــــل
وتمتــد األنقــا

مــن قــرب مطــار النجــف

وجنـــــــوب العـــــــراق بشـــــــكل عـــــــام يطلـــــــق
السااساني.

القبائـــــل العربيـــــة ويـــــتخلص مـــــن اســـــيطرة

تميزت بها مملكة المناذرة.
مملكة مناذرة.
بها المناذرة.

 -يبـــــين التحالفـــــات التـــــي قامـــــت بـــــين

المناذرة.

التــــــــي اشــــــــتهرت بهــــــــا دولــــــــة

تبين موقع قرية الفاو.

المناذرة.

الحيـــــاة االقتصـــــادية ومـــــا يتضـــــمنها مـــــن

والفنــــون مـــــن ناحيــــة المعابـــــد والكنـــــائس

 يطلــــب مــــن الطلبــــة كتابــــة تقريــــر عــــن يطلــــب مــــن الطلبــــة البحــــث عــــن اهــــمشــــبه الجزيـــــرة العربيـــــة (ملـــــو  ،شـــــعراء،

 -البحـــــــث عـــــــن صـــــــور قصـــــــر الحبـــــــر

الغربي.
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 -خط المسند.

عليـــه وبعـــد أن تـــولى النعمـــان الثالـــث قـــد

 -يستكشــــف أاســـــباب ازدهـــــار الزراعـــــة

 -شـــــكل ( )00_2اثـــــأر قريـــــة

 -كتابــــة تقريــــر عــــن نظــــام الحكــــم الــــذي

-قرية الفاو.

وضـــع أبنـــاءه وأموالـــه وديعـــة عنـــد شـــيوخ

عند الغسااسنة.

الفاو.

كان اسائد في مملكة الغسااسنة.

طلـــب كســـرى أن يـــتم تســـلم جميـــع أمـــوال

كنده الملو .-الخانات.

قبيلــة بكــر بــن وائــل .وبعــد مــوت النعمــان

 -يــــثمن اســــبب ااســــتقرار مملكــــة كنــــدة

 -شــــــكل ( )04_2نقــــــود مــــــن

 -يطلـــب مـــن الطلبـــة البحـــث عـــن اســـبب

في واسط الجزيرة العربية.

مملكة كندة القديمة.

تسمية المعار بأاسماء النساء.

النعمـــــان الـــــى الفـــــرس ،لكـــــن بعـــــد ذلـــــك

 -يدر أهمية منطقة قرية الفاو.

 -شــــكل ( )05_2كتابــــة بخــــط

 -يطلـــــــب مـــــــن الطلـــــــب ذكـــــــر أاســـــــباب

تحالفـــت قبيلـــة بكـــر مـــع العـــرب وانتصـــروا

 -يستكشـــــــــف الحيـــــــــاة االقتصـــــــــادية

المســــــــند وجــــــــدت فــــــــي قريــــــــة

ازدهار الزراعة في عهد الغسااسنة.

 -معركــــة يــــوم حليمــــة :وهــــي مــــن اهــــم

 -يصـــــــف حيـــــــاة االجتما يـــــــة التـــــــي

األردن.

المعـــــــار التـــــــي حـــــــدثت بـــــــين المنـــــــاذرة

كانت اسائدة في مملكة كندة.

 -البحـــــث عـــــن أاســـــباب عـــــدم ااســـــتقرار

على الفرس.

والغسااســــنة ،واســــمية بهــــذا االاســــم نســــبة

الى بنت الملك الحارث الغساني.

التي تميزت بها مملكة كندة.

 -يدر أهمية العمارة والفنون.

الفاو.

 -األدلــــة علــــى ااســــتقرار الغسااســــنة فــــي

مملكة كندة.

 -البحـــث عـــن صـــور تتعلـــق بملكـــة كنـــدة

قريــــــة الفــــــاو :تقــــــع فــــــي وادي الدوااســــــر

(أثـــــار قريـــــة الفـــــاو ،نقـــــود ،كتابـــــة بخـــــط

واســــــط الجزيــــــرة العربيــــــة فــــــي محافظــــــة

المسند).

كيلــــــــو متــــــــ ار الــــــــى الشــــــــمال الشــــــــرقي،

مملكة كندة.

الســــيل اليــــوم وتبعــــد عــــن نجــــران ()011

واتخـــــذتها كنـــــدة عاصـــــمة لـــــدولتهم منـــــذ

القـــــــرن الرابـــــــع قبـــــــل المـــــــيالد قبـــــــل أن

ينتقلـــــوا الـــــى نجـــــد وأاســـــموها قريـــــة ذات

كهل تيمنا بأكبر آلهتهم.

كنــــدة الملــــو  :لقــــب أطلقــــه علــــى قبيلــــة
كنــــــدة لكونهــــــا إحــــــدى القبائــــــل العربيــــــة

القليلــــة التــــي قامــــت ممالــــك الــــى جانــــب

المناذرة والغسااسنة.

 -البحـــث عـــن الـــدنيات التـــي بـــرزت فـــي
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الملحق رقم ( )6الخطة التدريسية
الخطة الدرااسية
الصف :الثامن األساسي.
المبحث :التاريخ.
الموضوع

عدد

الحصص

الفصل الدراسي األول لعام 2021/2020
عنوان الوحدة :الممالك العربية شمال الجزيرة العربية
الدرس الثاني :مملكة المناذرة
النتاجات

ااستراتيجية

اإلجراءات

يتوقع من الطالب بلوغ

تعليم وجه لوجه

النتاجات األتية:

.0التحدث عن قبيلة لخم

.0اعطاء رابط فيديو

والمصطلحات الواردة في
الدرس (ما هي؟)

.2عر

خارطة موضح فيها موقع الحيرة

.0التعرف على أشهر ملو المناذرة.

التقويم التكويني
بارة عن مجموعة من األاسئلة مثيرة

للتفكير التي تطرح على شكل مناقشات

يتحدث عن مملكة

والعرو

المناذرة ،ثم مناقشه

من اجل التأكد من المخرجات أول

 .2يستنتج أهمية موقع

.5التحدث عن نظام الحكم السائد في مملكة

األفكار في المحاضرة
الالحقة.

بأول أثناء اسير الدرس.

مملكة المناذرة.

المناذرة.

 .2يطلب من الطلبة راسم

المناذرة

 .0يستنتخ طبيعة

العالقة بين مملكة

المناذرة والممالك األخرى.
 .4يستلخص نظام

.4عر

.6عر

 7عر

.8عر

خارطة موضح فيها نفوذ المناذرة.

التقويم

التدريس

عن بعد

.0ان يميز بين المفاهيم

مملكة المناذرة

الصفحات67_38 :

عدد الحصص2 :

الفترة الزمنية :من 2020/11/29– 2020/11/1

فيديو يتحدث فيه عن معركة ذي قار

جدول موضح فيه أشهر

مجموعة صور عن الحياة االقتصادية

ملو المناذرة بالتسلسل

صور عن أشهر الصناعات التي

التاريخي.

اشتهرت بها المناذرة.

 .0يطلب من الطلبة

الحكم في مملكة

.9ااستخدام الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت) :ااستعمال

تحديد اهم المعار التي

 .5يذكر أشهر ملو

محاضرات.

.4اعطاء رابط فيديو

المناذرة.
المناذرة.

 .6يبين اهمية الحياة

االقتصادية لدى المناذرة.

البرامج اإللكترونية

ZOOMإلعطاء

.01ااستخدام جهاز حااسوب مخزن عليه شرائح
 power pointأعد عليها المحتوى واألنشطة

(صوت وصورة) ،و C. Dعليه المادة التعليمية.

حدثت في مملكة المناذرة.
يتحدث عن مملكة
المناذرة.

رابط الفيديو الذي يتحدث عن مملكة

التعليم المدمج

https://youtu.be/3JOmvD7C7g4
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الموضوع

عدد

الحصص

النتاجات
يتوقع من الطالب بلوغ

النتاجات االتية :

 .2عر

اإلجراءات

ااستراتيجية التدريس

تعليم وجه لوجه

عن بعد

فيديو .

التقويم التكويني

بارة عن مجموعة من االاسئلة مثيرة

ان يميز بين المفــــاهيم  .0صور مع نبذه تعريفيه عن الديانة السائدة

البحث عن صور لقصر

والمصـــطلحات الواردة في في المناذرة .

الخورنق .

والعرو

 .2تصميم مخطط يبين

https://youtu.be/3JOmvD7C7g4

الدرس (.ما هي؟)

 .4فيديو يعر

فيه اشهر القصور التي ظهرت

في مملكة المناذرة .
 .5عر

مملكة المناذرة

1.يطلب من الطلبة

التقويم

التعليم المدمج

الموضوع

صور اشهر االالت المواسيقية التي

 .2يوضــح فئات الســكان ظهرت في المناذرة .

في مملكة المناذرة .

 .6التحدث على حركة العمران التي شهدتها

ظهرت في المناذرة .

 .7ااستخدام الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت):

 .0يستنتج الديانات التي ممكلة المناذرة .

 .4يســـتلخص عن اســـبب ااستعمال البرامج االلكترونيه

 ZOOMالعطاء

ااســـــــــتخـدام اللغـة العربية محاضرات.
لدى المناذرة .

 .5يستوعب اهمية الفن  .8ااستخدام جهاز حااسوب مخزن عليه شرائح

والعمـــارة التي ظهرت في  power pointأعد عليها المحتوى و االنشطة (

مملكة المناذرة .

صوت وصورة) ، ،و  C.Dعليه المادة التعليمية.

فيه اهم فئات السكانية

التي ظهرت لدى المناذرة

.

 .0يطلب من الطلبة
كتابة اهم المنجزات

المعمارية عن المناذرة

للتفكير التي تطرح على شكل مناقشات
 ,من اجل التأكد من المخرجات

اول بأول اثناء اسير الدرس.
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الخطة الدرااسية
الصف :الثامن األساسي.
المبحث :التاريخ.
الموضوع

الفصل الدراسي األول لعام 2021/2020
عنوان الوحدة :الممالك العربية شمال الجزيرة العربية .
الدرس الثالث :مملكة الغساسنة.

عدد الحصص

الصفحات67_38 :

النتاجات

عدد الحصص2:

الفترة الزمنية :من 2020/11/29– 2020/11/1

اإلجراءات

التقويم

ااستراتيجية
التدريس

تعليم وجه لوجه

يتوقع من الطالب بلوغ النتاجات االتية :

الــــتــــقــــويــــم الــــتــــكــــويــــنــــي

عن بعد

ان يميز بين المفاهيم والمصـــطلحات الواردة في
الدرس (.ما هي؟)
 .0يستنتخ اهمية موقع الغسااسنة واين تم
ااستقرارهم

 .0شرح عن قبيلة االزد اليمينة .

.0اعطاء رابط فيديو للطلبة يتحدث عن

االاسئلة مثيرة للتفكير التي

 .2نبذه تعريفيه عن الغسااسنة .

الغسااسنة بشكل عام .

تطرح على شــكل مناقشــات

.2يطلب من الطلبة كتابة تقرير يتحدث

من المخرجــــات اول بــــأوا

خارطة موضح فيها انتقال الغسااسنة

 .0عر

وااستقرارهم واختيار عاصمة بصرى.

 .2يستنتخ اهم التحافات التي حدثت بين الروم

 .4عر

 .0يبين اهمية المظاهر الحضارية التي

.5عر

فيديو عن معركة يوم حليمة .

اشتهرت بها مملكة الغسااسنة .

.6عر

مجموعة من الصور التي تتبين المظاهر

والغسااسنة.

مملكة الغسااسنة

بـــارة عن مجموعـــة من

صور عن اشهر القصور التي ظهرت

في مملكة الغسااسنة .

 .4يوضح اهم المعالم الحضارية لدى

الحضارية عند الغسااسنة.

الغسااسنة.

.7تعرف على ااسباب انتهاء مملكة الغسااسنة.

 .5يستنتج عن ااسباب انتصار الغسااسنة في

 .8ااستخدام الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت):

 . 6يوضح اهم االثار المتواجدة في الغسااسنة .

محاضرات.

معركة يوم حليمة .

ااستعمال البرامج االلكترونيه

 ZOOMالعطاء

 .9ااستخدام جهاز حااسوب مخزن عليه شرائح

 power pointأعد عليها المحتوى و االنشطة (
صوت وصورة) ، ،و  C.Dعليه المادة التعليمية.

عن الدول التي تم ااستقرار الغسااسنة فيها

واختيار عاصمة لهم.

والعرو

التعليم المدمج

 ,من اجل التأكد

اثناء اسير الدرس.

رابط الفيـــديوالـــذي يتحـــدث
عن مملكة الغسااسنة.

 .0اعطاء رابط فيديو للطلبة يتحدث عن
معركة اليرمو بشكل مختصر .

https://youtu.be

/-k2U4hGWYTk
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الصف :الثامن

الخطة الدراسية

األساسي.
المبحث :التاريخ.

الفصل الدراسي األول لعام 2021/2020

عنوان الوحدة :الممالك العربية شمال الجزيرة

الفترة الزمنية :من 2020/11/29– 2020/11/1

العربية .

عدد الحصص1 :

الصفحات67_38 :

الدرس الرابع :مملكة كندة .
الموضوع

عدد

اإلجراءات

النتاجات

ااستراتيجية

الحصص

التقويم

التدريس
تعليم وجه لوجه

يتوقع من الطالب بلوغ النتاجات االتية :

التقويم التكويني

عن بعد

بــارة عن مجموعــة من االاســـــــــئلــة مثيرة
ان يميز بين المفاهيم والمصطلحات الواردة في

الدرس (.ما هي؟)

.0خريطة تبين موقع قرية الفاو .

صور عن النقود التي تم ااستخدامها

 .2عر

في مملكة كندة.

مملكة كندة

 .0يستنتخ اهمية موقع مملكة كندة .

.0عر

صور عن قرية الفاو .

 .4توضيح اهم ملو كندة بمخطط .

.2يوضـــــح لماذا تم اختيار قرية الفاو عاصـــــمة

 .5عر

لها.

في كندة .

 .0يســـــتلخص طبيعة نظام الحكم الســـــائد في

صور عن اهم المظاهر االقتصادية

 -0الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت) :ااستعمال

مملكة كندة.

البرامج االلكترونيه

 .4يبين اهم الصــــــناعة التي ظهرت في مملكة

محاضرات.

كندة .

 ZOOMالعطاء

 -4ااســتخدام جهاز جهاز حااســوب مخزن عليه

.5يذكر اشهر ملو مملكة كندة.

ش ـرائح  power pointأعد عليها المحتوى و

 .6يســـــــــتنتج اهميــة التجــارة في تطور الحيــاة

االنشــــــطة ( صــــــوت وصــــــورة) ،و  C.Dعليه

االقتصادية لدى مملكة كندة .

 .7يوضــــــح اهمية العمارة والفنون التي ظهرت
في كندة.

المادة التعليمية.

 .0اعطاء الطلبة رابط فيديو يتحدث عن

للتفكير التي تطرح على شـــــــكل مناقشـــــــات

 .2يطلب من الطلبة البحث عن صور

أول بأول اثناء اسير الدرس.

للنقود التي تم ااستخدامها في مملكة

رابط الفيديو الذي يتحدث عن مملكة كندة

والعرو

مملكة كندة .

كندة .

https://youtu.be/37miZ1aFQQk

 .0يطلب من الطلبة البحث عن صــــــــور
عائدة للمنتبي وامرؤ قيس .

 ,من اجــل التــأكـد من المخرجــات
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