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الشكر والتقدير:
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى إمام المرسمين سيدنا محمد عميو وعمى آلو أفضل
الصالة وأتم التسميم.
الشكر هلل أوالً وآخ ارً  ،أتقدم بالشكر الجزيل إلدارة جامعة القدس وعمادة الدراسات العميا وكمية
العموم التربوية وعميدتيا وكل أساتذتيا حيث أتاحوا لنا فرصة االلتحاق ببرنامج أساليب التدريس.
وأقدم امتناني العظيم ألحد أعمدة جامعة القدس وعناوين التدريس فييا أستاذي ومعممي الدكتور
إبراىيم عرمان لدعمو المتواصل والمتابعة واإلرشاد والتوجيو ،لم تسعفني بالغة المغة وعمم الجامعات
عمى وصفك .
كما ال أنسى أن أشكر عضوي لجنة المناقشة  :الدكتور محسن عدس والدكتور عبد اهلل الزماعرة
لتفضميم بقبول مناقشة الرسالة  ،واثرائيا بما قدموه من مالحظات  ،ثم أبث تقديري إلى السادة
ال محكمين من أساتذة الجامعات ومشرفين ومعممين الذين ساىموا في تحكيم أدوات الدراسة  ،ولكل ما
قدموه من اقتراحات ومالحظات .
وال شك مدينتي دو ار ليا حظ من العرفان والجميل ممثمةً بمدرسة ذكور ابن سينا األساسية ومدرسة دار
السالم إدارةً وىيئةً وطالباً .
وأخي اًر وليس آخ اًر أشكر كل من قدم لي الدعم والمساندة في كتابة ىذا البحث وأخص األستاذ
سالمة المصري واألستاذ عماد أبو شرار واألستاذ عصام إخالوي لما بذلوه من جيود مباركة في خدمة
البحث دمتم وبوركتم وسدد اهلل خطاكم

الباحث  :إيياب سويطي

ب

الممخص:
ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر توظيف استراتيجية دورة التعمم السباعية  7E᾽ sفي تحصيل

طمبة الصف السادس األساسي في العموم والحياة وتنمية التفكير الناقد لدييم في المدارس الحكومية
بمحافظة الخميل التابعة لمديرية تربية جنوب الخميل .
ولتحقيق أىداف الدراسة طبقت خالل الفصل األول من العام الدراسي ، 2019/2018حيث تكون

مجتمع الدراسة من جميع طمبة الصف السادس األساسي المنتظمين في مديرية جنوب الخميل والبالغ

عددىم( )4893طالب وطالبة  ،وتم تطبيق الدراسة عمى عينة قصدية بمغت ( )124طالب وطالبة
من مدرسة ذكور ابن سينا األساسية ومدرسة دار السالم األساسية  ،وتم تعيين شعبتين لتمثال

المجموعة التجريبية وعددىا ( )22طالبا وطالبة والتي درست باستخدام استراتيجية دورة التعمم  7E᾽sو
أعد
شعبتين تمثال المجموعة الضابطة وبمغ عددىا ( )22طالباً وطالبة درست بالطريقة االعتيادية  ،و ّ
اختبار لمتفكير لمناقد  ،وتم التحقق من صدقيما وثباتيما بالطرق المناسبة ،
اختبار لمتحصيل و
الباحث
اً
اً

,وفي تحميل النتائج تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ،واستخدام اختبار تحميل
التغاير المصاحب (. )ANCOVA

وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً لدى طمبة الصف السادس األساسي في التحصيل

الدراسي تبعاً لمتغير طريقة التدريس ،ولصالح المجموعة التجريبية التي درست وفق دورة التعمم 7E᾽s
 ،وعدم وجود فروق دالة إحصائياً في اختبار التحصيل الدراسي تبعاً لمتغير الجنس  ،وعدم وجود

فروق دالة إحصائياً تبعاً لمتفاعل بين الجنس والطريقة .

كما كشفت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً لدى طمبة الصف السادس األساسي في اختبار التفكير

الناقد تبعاً لمتغير طريقة التدريس ،ولصالح المجموعة التجريبية التي درست وفق دورة التعمم 7E᾽s
 ،وعدم وجود فروق دالة إحصائياً في اختبار التفكير الناقد الدراسي تبعاً لمتغير الجنس  ،وعدم وجود
فروق دالة إحصائياً تبعاً لمتفاعل بين الجنس والطريقة .

وفي ضوء النتائج أوصى الباحث بتوظيف ىذه الدراسة في تعميم العموم عقد دورات وورشات عمل
تدريبية لممشرفين والمعممين أثناء الخدمة لحثيم عمى توظيف استراتيجية دورة التعمم  7E᾽sفي تعميم
العموم وأجراء المزيد من الدراسات حول استراتيجية دورة التعمم  7E᾽sلمعرفة أثرىا عمى متغيرات تابعة
مثل التفكير اإلبداعي واالتجاىات نحو االستراتيجية.

ج

The effectiveness of Using 7E's Learning Cycle Strategy on Sixth
Grader's Achievement in Science and the Development of Their Critical
Thinking.
Prepared by:Ehab Sweitiy
Supervised by : Dr.Ibrahim Arman
Abstract:
The purpose of the current study is to investigate the impact of using 7 E's learning Cycle
Model on the sixth grade students' achievement and improvement of critical thinking in
Public Schools in the Directorate of Education - Southern Hebron. To achieve the goal, the
study was conducted during 2018-2019- Fall semester on a population which had a number
of 3893 students ( boys and girls) of all the sixth graders in the Directorate of EducationSouthern Hebron . The population was purposefully sampled of ( 124 boys and girls ) from
Ibn –Sina school and Dar –Asalam school. Two classes were assigned as experimental
group ( 62 ) and control group ( 62 ). Students in the experimental group were instructed
with the 7E's learning cycle method and the traditional method was carried out in the
control group. Moreover, the participants were given two tests, an achievement test and a
critical thinking test. The reliability and validity of the tests were checked. The SSD (
Statistical Standard Deviation ) and the analysis of covariance ( ANCOVA) were used to
find out the statistical means.
The results showed that there were statistically significant differences in the participant's
achievement test based on the method of study for the experimental group while there
were no statistical differences based on gender and the connection between the gender and
the way of instruction.
Also, the results indicated that there were statistically significant differences among the
sixth graders 's critical thinking test for the sake of the experimental group instructed with
the 7E's .Moreover, the results revealed that there were no differences at the same test in
terms of the gender variable and in terms of the interaction between the gender and the
method.
Based on the results, the researcher recommended to implement the present study in
teaching science and to provide supervisors and teachers more training to apply the (7E's)
strategy in teaching science . Furthermore , the researcher recommended to conduct further
similar studies to investigate the 7E's' effectiveness on other variables .
.
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الفصؿ األوؿ
_________________________________________________________
مشكمة الدراسة وأىميتيا
 1.1المقدمة :
يشيد مجتمع القرف الحادي والعشريف تحديات وتحوالت وتغيرات في مختمؼ مجاالت الحياة  ،فالعولمة
والتعددية والثورة التكنولوجية واالتصاالت والطاقة واالنساف والبيئة وغيرىا مف التغيرات  ،وبالنظر إلى ذلؾ
 ،فمـ تعد الطرؽ والوسائؿ االعتيادية والتقميدية قادرة عمى مواكبة ىذه التغيرات  ،لذا يتطمب القرف الحادي
والعشريف تعميـ العموـ مف أجؿ الفيـ (زيتوف.)2007،
وشكمت الثورة التكنولوجية التي شممت جوانب الحياة تحديا جديداً لمنظاـ التربوي  ،مما أدى إلى زيادة
االىتماـ بحركات اإلصبلح والتطوير التربوي ،التي ىدفت إلى تحسيف الواقع التربوي  ،ورفع وتحسيف
مستوى مخرجات التعميـ  ،فأصبحت الغاية األساسية مف التدريس بشكؿ عاـ  ،وتدريس العموـ بشكؿ
خاص ،وتعميـ األفراد مف أجؿ بياف المعرفة وبنائيا  ،بدال مف أخذ المعمومات وحفظيا بشكؿ آلي
تمقيني ،وكذلؾ العمؿ عمى توظيؼ المعرفة(خبلؼ.)2011،
واستجابة ليذه الثورة التكنولوجية والمعموماتية ،ظيرت فمسفات واتجاىات ومداخؿ حديثة في تدريس
العموـ ،عممت عمى تغيير دوري المعمـ والمتعمـ  ،فأصبح المتعمـ ىو محور العممية التعميمية والمعمـ
وميسر ليا في الموقؼ التعميمي  ،وبذلؾ شيد انتقاالً مف الطريقة التقميدية التي تركز عمى نقؿ
اً
موجياً
المعمومات والتمقيف ،إلى تعمـ يستثير رغبة الطمبة في االكتشاؼ في المواقؼ التعميمية (ماضي.)2011،
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ويرى مرعي والحيمة ( )2007اف طريقة التدريس مف األعماؿ المخطط ليا بشكؿ جيد  ،وتؤدي إلى
تعمـ الطمبة في جوانب مختمفة  ،وتتضمف طريقة التدريس مجموعة مف األنشطة اليادفة وتشمؿ عمى

ٍ
ٍ
ومنيج دراسي  ،واف معرفة المعمـ بطرائؽ التعميـ واستراتيجياتو المتنوعة ،تساعده عمى
ومتعمـ
معمـ،
ٍ
معرفة الظروؼ المناسبة لمتدريس لتصبح عممية التعمـ ممتعة وتراعي احتياجات المتعمميف وميوليـ
ورغباتيـ.
ومف أىـ النظريات التي قادت التغيير التربوي النظرية البنائية  ،فمعتقداتيا وايدولوجياتيا تنطمؽ مف
التعمـ النشط  ،الذي يركز عمى إيجابية المتعمـ  ،وتشجيع استقبللية الطالب ودعـ مبادرتو  ،وتدعـ البحث
واالستقصاء والتعمـ التعاوني والمفاوضة االجتماعية  ،وتوظيؼ المعرفة وتطبيقيا  ،فعمى المعمـ تغيير دوره
واستراتيجياتو وطريقتو وأسموبو ونموذجو ( زيتوف.)2007،
وشكؿ الفكر البنائي أنموذجاً قويا حديثا في بناء المعرفة عند المتعمميف  ،ليتحوؿ التركيز مف
العوامؿ الخارجية مف متغيرات المدرسة والمنيج والمعمـ إلى التركيز عمى المتغيرات الداخمية التي تؤثر
عمى المتعمـ  ،لذلؾ يتـ التركيز عمى العمميات داخؿ عقؿ المتعمـ لبناء المعرفة في قالب معرفي متماسؾ ،
وبيذا يصبح التعمـ ذا معنى لديو (.)Gordon,2009
وبيذا تؤكد النظرية البنائية عمى أف عممية التعمـ نشطة ومستمرة وغرضية التوجو ال تتـ بشكؿ
عشوائي ،وتتييأ أفضؿ الظروؼ لممتعمـ عندما يواجو بمشكمة حقيقية أو موقؼ مثير أو ميمة حقيقية تؤدي
إلى عدـ إتزاف ،والمعرفة القبمية لمطالب لبناء التعمـ ذو المعنى  ،وتتـ عممية التعمـ مف خبلؿ إعادة بناء
الفرد لمعرفتو مف خبلؿ تفاوض اجتماعي مع اآلخريف  ،واليدؼ مف عممية التعمـ الجوىري عمؿ تكيفات
تتواءـ مع الضغوط المعرفية الممارسة عمى خبرة األفراد مف خبلؿ التركز عمى العمميات وليس عمى
النتائج (زيتوف ،زيتوف.)2003،
ويشير االدب التربوي إلى أف دورة التعمـ ظيرت ألوؿ مرة في ستينات القرف العشريف  ،وظيرت
صياغتيا في صورتيا األولية عمى يد كاربمص ،واتكف  ،وجاءت مف أجؿ برنامج تطوير مناىج العموـ
في الواليات المتحدة االمريكية ،واثبت الدورة فاعميتيا في مستويات تعميمية مختمفة  ،وقد جعميا ىذا أكثر
استراتيجيات التدريس شيرة إلى اليوـ (سعيدي والبموشي .)2009 ،
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إف استراتيجية دورة التعمـ 7 E᾽sمف االستراتيجيات الحديثة في تدريس العموـ وتتشكؿ بتوليد
ّ
الفضوؿ واإلثارة عند الطبلب مف خبلؿ االستقصاء والبحث عف المعارؼ في بيئة تتضمف التفاوض
االجتماعي التعاوني بيف الطبلب أنفسيـ وصياغة التفسيرات وتبادؿ المناقشات ،وشرح المصطمحات
وتوضيحيا ،وتطبيؽ المعارؼ السابقة وتوظيفيا في تفسيرات المعارؼ المراد تشكميا مف قبؿ الطمبة،
ويتضمف دور الطمبة في التعرؼ عمى النواحي اإليجابية والسمبية لتوظيؼ المعرفة مع ضرورة ربطيا
بالميف والفرص الوظيفية ،وايجاد العبلقة بيف المعارؼ المراد بنائيا والمعارؼ ذات العبلقة بالموضوع  ،مع
ضرورة تبادؿ المعارؼ بمجموعات تعاونية والعمؿ عمة تقييـ المعارؼ مف خبلؿ الطمبة أنفسيـ مف خبلؿ
المواقؼ الحقيقية التي يواجيونيا (االغا .)2012 ،
وتتميز دورة التعمـ  7E᾽sبالتركيز عمى الجانب العممي والطريقة التي يتعمـ بيا الطالب  ،مما يجعؿ
الطمبة يكتشفوف المادة التعميمية  ،ثـ يبنوف عمييا فيطبقونيا عمى مواقؼ جديدة ،وتوصؼ أيضا بأنيا
طريقة بحث وتفكير ،وتركز عمى تنمية الميارات العميا والميارات العممية عند المتعمـ ( الجواودة ،
.)2006
أف مف معايير اختيار أسموب التدريس لو عبلقة بالتفكير بجميع أنواعو ،واف
والمتبع لؤلدب التربوي يبلحظ ً
التعميـ مف أجؿ التفكير أو ميارتو ىدؼ مف أىداؼ التربية  ،وعمى المعمـ أف يبذؿ كؿ ما يستطيع مف
أجؿ توفير فرص التفكير لطمبتو  ،ويعد تطوير قدرة كؿ طالب عمى التفكير ىدفا تربويا يضعونو في مقدمة
أولوياتيـ  ،كي يصبحوا قادريف عمى التعامؿ مع مشكبلت حياتيـ المعقدة حاض ار ومستقببل(الحيمة
.)2003،
ويشكؿ التفكير الناقد أحد أىـ أنماط التفكير الميمة التي تقدميا الدراسات التربوية والنفسية في مجاؿ
تحديد القدرات العقمية  ،ويتمثؿ في القدرة والتوجو والميؿ لتطوير تفكير الفرد بشكؿ نظامي مف الذاتية إلى
تقويـ الشخص لنفسو بشكؿ موضوعي  ،وىو عممية تدريب فكري  ،وادراؾ بميارة أو نشاط أو تطبيؽ أو
تحميؿ أما تقويـ المعمومات فمأخوذة ومشتقة مف الخبرة والمبلحظة وردود األفعاؿ (العفوف.)2012 ،
ويعتبر تنمية ميارات التفكير مف أىـ أىداؼ تدريس العموـ  ،فمف أجؿ اصدار حكـ عممي تجاه مشكمة
معينة وموقؼ مرتبط بحياة مجتمع وشخص  ،ال بد مف توظيؼ أنواع التفكير المختمفة مف تفكير ابتكاري
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وعممي

وناقد

وبذلؾ

يصؿ

المتعمـ

إلى

قدرة

تفكيرية

وتقويمية،

شوارتز

وفيشر

(.)Swartz&Fischer,2001
ويرى أبو جادو و نوفؿ ( )2007أف لممعمـ دور مميز وميـ في تعميـ التفكير الناقد  ،بتشجيع الطمبة عمى
النشاط  ،والتفكير المبدع الخبلؽ البعيد عف الجمود والركود ،بوضع الطالب في مواقؼ محيرة تثير التفكير
وتؤدي إلى زيادة قدرتو عمى التفسير والتحميؿ واتخاذ القرار والتخيؿ .
ويؤكد إبراىيـ ( )2005أف تنمية التفكير الناقد عند الطمبة  ،يحتاج إلى تعمميـ التفكير والتأمؿ في وجيات
نظر االخريف بصورة نقدية  ،وىذا يتطمب دمج التفكير الناقد في المواد الدراسية بصورة واضحة  ،فعممية
تثبيت ميارات التفكير الناقد في المناىج التربوية يجعؿ الطمبة قادريف عمى تنمية االعتماد عمى النفس
بصورة كبيرة مف خبلؿ المشاركة بقوة وبفعالية عالية في التعميؿ والتفسير وبناء الفروض وأنشطة حؿ
المشكبلت وبيذا نضمف تحسيف نواتج التعمـ
قدـ الباحث عمى
ومف خبلؿ اطبلع الباحث عمى االدب التربوي ،وفي ظؿ حركات اإلصبلح التربوي  ،فقد ّ

دراسة تستخدـ استراتيجية دروة التعمـ  7E᾽sالبنائية لتنمية التحصيؿ والتفكير الناقد لدى لطبلب الصؼ
السادس األساسي .
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 2.1مشكمة الدراسة:
مف خبلؿ عمؿ الباحث مدرساً لمادة العموـ والحياة ومف خبلؿ خبرتو في التعميـ ومبلحظتو في
تدريس مادة العموـ والحياة باألساليب التقميدية في مدارسنا ،والتي تقوـ عمى الشرح والتمقيف ،ويكوف دور
الطالب فييا سمبياً وثانوياً ،وبقصد توصيؿ أكبر قدر ممكف مف المعمومات إلى اذىاف الطمبة  ،مما يعكس
ثر سمبياً عمى التحصيؿ  ،كما أ ّف ما يقدـ مف معمومات لمطبلب ال يثير تفكيرىـ وىذا ال يحقؽ
ذلؾ أ ًا
الغرض المرجو مف دراسة العموـ مما ينعكس سمبا عمى قدرتيـ عمى ممارسة ميارات التفكير المختمفة ،
فمف الضروري االىتماـ بطريقة التدريس التي يستخدميا المعمـ ،والتي تيتـ

بتوظيؼ واستخداـ

استراتيجيات تدريس حديثة وفؽ المنحى البنائي لما ليا مف أثر فاعؿ في اكساب المتعمـ ميار ٍ
ات وعمميات
العمـ ،وخاصة ميارات القرف الواحد والعشريف  ،ومف بينيا ميارات التفكير الناقد ،ومف ىنا تبرز مشكمة
الدراسة في استقصاء أثر توظيؼ استراتيجية دورة التعمـ  7E᾽ sفي تحصيؿ طمبة الصؼ السادس
األساسي في العموـ والحياة وتنمية التفكير الناقد لدييـ .
 3.1أىداؼ الدراسة:
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى :
 أثر توظيؼ استراتيجية دورة التعمـ  7E᾽sفي تحصيؿ طمبة الصؼ السادس األساسي في العموـوالحياة ،وبياف فيما إذا كاف ىذا األثر يختمؼ باختبلؼ الطريقة والجنس والتفاعؿ بينيما
 أثر توظيؼ دورة التعمـ  7E᾽sفي تنمية التفكير الناقد في العموـ والحياة لدى طمبة الصؼ السادساألساسي  ،وبياف فيما إذا كاف ىذا األثر يختمؼ باختبلؼ الطريقة والجنس والتفاعؿ بينيما
 4.1أسئمة الدراسة :
حاولت ىذه الدراسة اإلجابة عف األسئمة اآلتية :
السؤاؿ األوؿ :ما أثر توظيؼ استراتيجية دورة التعمـ  7E᾽sفي تحصيؿ طمبة الصؼ السادس األساسي
في العموـ والحياة ؟وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ الطريقة والجنس والتفاعؿ بينيما؟
السؤاؿ الثاني :ما أثر توظيؼ دورة التعمـ  7E᾽sفي تنمية التفكير الناقد لدى طمبة الصؼ السادس
األساسي في العموـ والحياة ؟ وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ الطريقة والجنس والتفاعؿ بينيما؟
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 5.1فرضيات الدراسة :
انبثقت عف أسئمة الدراسة الفرضيات الصفرية اآلتية :
الفرضية األولى:
(ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة االحصائية (  ) α ≥ 0.05بيف المتوسطات
الحسابية لتحصيؿ طمبة الصؼ السادس األساسي في العموـ والحياة تعزى لمتغير ( الطريقة و الجنس،
والتفاعؿ بينيما)
الفرضية الثانية:
(ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة االحصائية (  ) α ≥ 0.05بيف المتوسطات
الحسابية لمتفكير الناقد لدى طمبة الصؼ السادس األساسي في العموـ والحياة تعزى لمتغير( الطريقة و
الجنس والتفاعؿ بينيما )
 6.1أىمية الدراسة :
تكمف أىمية ىذه الدراسة في طبيعة الموضوع الذي تناولتو  ،والذي يدعـ حركات اإلصبلح التربوي ،
واالتجاىات الحديثة في تدريس العموـ  ،وذلؾ بتوظيؼ استراتيجية تقوـ عمى النظرية البنائية  ،وتسعى إلى
تحسيف التحصيؿ وتنمية التفكير الناقد الذي يعد أىـ ميارات القرف الحادي والعشريف ،فعمى الصعيد
النظري تتركز أىمية ىذه الدراسة بما ستقدمو مف إثراء لؤلدب التربوي والذي يفتقر لمثؿ ىذه الدراسة ،وفي
أما عمى الصعيد
ضوء ذلؾ فيي تعد مرجعاً لمباحثيف والتربوييف عف ىذه االستراتيجية البنائية وخطواتياّ ،
العممي فقد تفيد المعمميف في الميداف في تحسيف تحصيؿ التفكير الناقد وتنميتو عند الطمبة  ،وقد تفيد
مشرفي العموـ في تدريب المعمميف عمى كيفية توظيؼ استراتيجية دورة التعمـ  7E᾽sفي تحسيف وتوظيؼ
الطرؽ الحديثة في التدريس و عمى الصعيد البحثي يأمؿ الباحث أف نتائج ىذه الدراسة سوؼ تفتح المجاؿ
أماـ دراسات وبحوث أخرى وتطبيقيا في جوانب ومتغيرات لـ تتطرؽ إلييا الدراسة الحالية .

7

 7.1حدود الدراسة :
اقتصرت الدراسة عمى الحدود اآلتية :
 الحدود البشرية  :الدراسة عمى طمبة الصؼ السادس األساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديريةتربية جنوب الخميؿ
 الحدود المكانية  :أجريت ىذه اقتصرت الدراسة في مدرسة ذكور ابف سينا األساسية وبنات دار السبلـاألساسية
 حدود زمانية  :أجريت ىذه الدراسة في الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي 2019/2018 حدود موضوعية  :تـ إجراء ىذه الدراسة عمى وحدة ( المادة وخصائصيا) مف مقرر العموـ والحياةالفصؿ األوؿ لمصؼ السادس األساسي .

 8.1مصطمحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية :
قاـ الباحث بتوضيح مصطمحات الدراسة اصطبلحاً واجرائيا:
دورة التعمـ  7E᾽sاستراتيجية تتكوف مف سبع خطوات اجرائية تدريسية  ،يوظفو المعمـ مع طبلبو  ،بيدؼ
مساعدتيـ عمى تشكيؿ معرفتو بنفسو باالعتماد عمى معارفو الحالية وخبراتو السابقة  ،وتنمية ميارات

التفكير العميا لدية  ،وتعتمد ىذه االستراتيجية عمى اإلثارة واالستكشاؼ والتفسير والتوسع والتمدد والتبادؿ

واالختبار (الخضري)2009 ،

ويعرؼ الباحث دورة التعمـ  7E᾽sاجرائيا :استراتيجية منبثقة مف النظرية البنائية  ،تتضمف سبع خطوات
أو مراحؿ إجرائية ىي مرحمة اإلثارة واالستكشاؼ والتفسير والتوسع والتمديد والتبادؿ واالختبار  ،بحيث
تساعدىـ عمى تنمية التحصيؿ والتفكير الناقد لدييـ
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