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 -ملخص الدراسة:
في تدريس  نظرية العبء المعرفي استراتيجياتالتعرؼ عمى فاعمية  إلىىدفت الدراسة 

الطالب بطيئ التعمـ لدى   قمؽ اإلختبارخفض و ميارات التفكير األساسية تنمية لعمـ النفس 
بطيئ التعمـ مف طالب المرحمة  طالب (7, ولقد تـ تطبيؽ الدراسة عمى )بالمرحمة الثانوية

 وتوصمت الدراسة إلى : الثانوية
اسػػتراتيجيات نظريػػة العػػبء المعرفػػي فػػي تػػدريس عمػػـ الػػنفس لتنميػػة ميػػارات فاعميػػة *

فػرؽ داؿ إحصػاايًا عنػد  حيػث وجػد ,التفكير األساسية لدى الطالب بطيئ الػتعمـ بالمرحمػة الثانويػة
( بيف متوسػطي رتػب درجػات طػالب مجموعػة الدراسػة فػي التطبيقػيف القبمػي 0,00مستوى داللة )

وذلػػؾ  التفسػػيرميػػارة طػػرح األسػامة, ميػػارة  تحديػػد األىػداؼ,ميػػارة  تمخػيص,ميػػارة ال فػػيوالبعػدي 
وقػد  عمي الترتيػب z( "3,40-3,60-3,69 -3,09)لصالح التطبيؽ البعدي, حيث بمغت قيمة "

 , كمػا وججػد أي ػاً ( وىػي قيمػة كبيػرة0,660-0,59-0,60 -0,60" )rبمغت قيمػة حجػـ األثػر "
( بػيف متوسػطي رتػب درجػات الطػالب فػي التطبيقػيف 0,00فرؽ داؿ إحصاايًا عند مستوى داللػة )

وذلػؾ لصػالح التطبيػؽ البعػدي, حيػث بمغػت  ميػارات التفكيػر األساسػية ككػؿ,القبمي والبعػدي عمػى 
أف ممػػا يػػدؿ عمػػى , ( وىػػي قيمػػة كبيػػرة0,60" )r( وقػػد بمغػػت قيمػػة حجػػـ األثػػر "3,40" )zقيمػػة "
تنميػػة  تػػدريس عمػػـ الػػنفس فػػي  ػػوء نظريػػة العػػبء المعرفػػي فػػي لسػػابؽ يرجػػى إلػػى أثػػرالتغيػػر ا

 .لدي الطالب بطيء التعمـ بالمرحمة الثانوية ميارات التفكير األساسية
س عمـ النفس في خفض قمؽ استراتيجيات نظرية العبء المعرفي في تدريفاعمية *      

د ,التعمـ بالمرحمة الثانوية لدى الطالب بطيئ اإلختبار فرؽ داؿ إحصاايًا عند مستوى  حيث وجج
( بيف متوسطي رتب درجات طالب مجموعة الدراسة في التطبيقيف القبمي والبعدي 0,00داللة )
( وقد بمغت 0,39" )zوذلؾ لصالح التطبيؽ البعدي, حيث بمغت قيمة "مقياس قمؽ اإلختبار, عمى 

متوسطة وال تمثؿ أثر كبير مما يعني أف إلستراتيجيات  وىي قيمةr( "0,37 )قيمة حجـ األثر "
التدريس في  وء نظرية العبء المعرفي تأثير متوسط في خفض قمؽ اإلختبار لدي الطالب 
بطيء التعمـ بالمرحمة الثانوية, مما يؤكد عمي أف قمؽ االمتحاف قد يكوف لو مسببات اخري غير 

 كانت النتااج متوسطة األثر ولـ ترؽ إلي التأثير الكبير. الجزء الخاص بالعبء المعرفي ولذلؾ
:استراتيجيات العبء المعرفي,تدريس عمـ النفس,ميارات التفكير الكممات المفتاحية

 االساسية,قمؽ االختبار,بطيء التعمـ 
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Strategies of cognitive burden theory in teaching psychology to develop 

basic thinking skills and reduce test anxiety in students with slow 

secondary school learning 
Abstract 

The study aimed to identify the effectiveness of cognitive burden theory 

strategies in teaching psychology to develop basic thinking skills and reduce 

test anxiety among slow-learning students at the secondary level. The study 

was applied to (7) slow-learning students from high-school students and the 

study reached: 
*The effectiveness of cognitive burden theory strategies in teaching 

psychology to develop basic thinking skills among students with slow learning 

at the secondary level, where a statistically significant difference was found at 

the level of significance (0,01) between the average grade levels of students in 

the study group in the pre and post applications in the skill of summarizing the 

goal setting skill, The skill of asking questions, the skill of interpretation, in 

favor of post-application, as the value of (3,40-3,20-3,29 -3,19), respectively, 

and the value of the effect size "r" (0,661-0,59-0, 61 -0,60), which is a great 

value, and a statistically significant difference was also found at the 

significance level (0,01) between the average students ’grades in the pre and 

post applications. I have basic thinking skills as a whole, in favor of post-

implementation, as the value of "z" (3,40) and the value of the effect size "r" 

(0,61) is a great value, which indicates that the previous change is due to the 

effect of teaching science Self in light of the cognitive burden theory in 

developing basic thinking skills among students with slow learning at the 

secondary level. 
*The effectiveness of cognitive burden theory strategies in teaching 

psychology to reduce test anxiety among slow-learning students at the 

secondary level, where a statistically significant difference was found at the 

level of significance (0,01) between the average grade levels of students in the 

study group in the pre and post applications on the test anxiety scale, and that 

In favor of post-implementation, where the value of "z" (1,39) and the value of 

the effect size "r" (0.37) is an average value and does not represent a significant 

impact, which means that teaching strategies in light of the epistemic burden 

theory have an average effect of reducing anxiety The test in students has slow 

learning at the secondary level, which confirms that exam anxiety may have a 

cause The portion of the burden of knowledge was later changed, so the results 

were of medium effect and did not rise to the major effect. 

key words: Cognitive burden strategies,Teaching psychology,Basic 

thinking skills, Test anxiety,Slow learning 

 -مشكلة الدراسة:
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ميارات التفكير االساسية وتنميتيا ذات أىمية بالغة فى العممية التعميمية فيى تعتبر        
ميارات  , وتت مفLogic Thinking ية عممية تفكير منطقيةميارات  رورية الزمة أل

 تعد نقطة انطالؽ لتعمـ وتنمية ميارات أخرى Basic Essential Skillsأساسية قاعدية
الطالب بطيء أف  والحظ الباحث (6008بندر الحازمى , أكثر تطورا وتقدما فى المستوى)

ويؤثر ذلؾ عمي بؿ لدييـ نقص في ىذة الميارات أكثر مف العادييف في عمـ النفس التعمـ 
 ., ويصبح تنمية ىذة الميارات ذا أىمية بالنسبة ليـباقي العمميات المعرفية والعقميةأداايـ ل
ويشير إلي ذلؾ نتااج الدراسات السابقة والتي توصمت إلى أىمية تنمية ميارات التفكير        

, Bayer, B (2001)مثؿ دراسة األساسية لدى الطالب بطيئ التعمـ بالمرحمة الثانوية,
نادية حسيف العفوف,وقحطاف  ,(6000محمد ومنى يونس) (, ىانى6004مندور مميكة)
وأوصت ىذه الدراسات ب رورة استخداـ استراتيجيات تدريس تعمؿ عمي (, 6000ف ؿ راىى)

 تنمية ىذه الميارات. 
بتطبيؽ اختبار مبداي لقياس مدي توافر ميارات التفكير األساسية لدي لذا قاـ الباحث 

 :كالتالي النتااجوكانت  ,انويةالطالب بطيئ التعمـ بالمرحمة الث
 .% مف الطالب لدييـ قصور في ميارة التمخيص70 -

 .تحديد االىداؼ% مف الطالب في ميارة 75ظير قصور بنسبة -

 % مف الطالب لدييـ قصور في ميارة طرح األسامة.65 -

 % مف الطالب لدييـ قصور في ميارة التفسير.75 -

لمطالب بطيء التعمـ أنيـ  االنفعالية واالجتماعية خصااصالفإف مف  عمي جانب أخر       
بعدـ الثقة بالنفس, واالعتماد عمى الغير, مى قصور بسيط في السموؾ التكيفي في  يتميزوف

والقمؽ وبخاصة قمؽ باإلحباط  وفميارات الحياة اليومية والتعامؿ مى اآلخريف, كما يتميز 
ظو الباحث مف وجود قمؽ اإلختبار لدي , وىذا ماالحنتيجة لتكرار خبرات الفشؿاإلختبار 

 الطالب بطيء التعمـ بالمرحمة الثانوية.
وىذا ما أشارت إليو الدراسات السابقة مف أىمية خفض قمؽ اإلختبار والذي قد يؤدي        

إلي عدـ اإلداء بشكؿ متميز وعدـ الحصوؿ عمي درجات مرتفعة لدى الطالب بطيئ التعمـ 
رت ىذه الدراسات إلي دور المعمـ واستخداـ استراتيجيات تؤدي إلي بالمرحمة الثانوية وأشا
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(, 6008نااؿ ابراىيـ أبو عزب ) ,(6004سميمو سايحي) مثؿ دراسة خفض القمؽ لدييـ,
 (.6003محمد عبد اليادي الجبوري) (,6006عماد الزغموؿ وأخروف)

لذا قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس مبداي لقياس مدي وجود قمؽ اختبار لدي الطالب        
 التعمـ بالمرحمة الثانوية, وأظيرت النتااج وجود قمؽ اختبارات لدي ىؤالء الطالب. بطيئ

ومف المالحظ إف األغمب معممى عمـ النفس كغيرىـ مف المعمميف يتبعوف أساليب        
لدى  وبما يعمؿ عمي خفض قمؽ اإلختبار ميارات التفكير األساسيةتدريسية ال تفيد فى تنمية 

بطيئ التعمـ وقد تكوف ىذة الفاة ال تمؽ الرعاية المناسبة في ظؿ الكثافة الطالبية في الطالب 
ستظياالطالب و  حفظدور المعمـ عمى يقتصر  الفصوؿ وقد مقرر  رىـ لما يدرسونو خاصة وأفا 

عف -في كثير مف األحياف –ىيـ المجردة والبعيدة عمـ النفس ي ـ العديد مف المفا
, بما يمثؿ عباًا معرفيًا عمي الطالب بطيئ التعمـ بما ال يحقؽ تنمية لميارات المحسوسية

  التفكير األساسية ويكوف سببًا في قمؽ اإلختبار لدييـ. 
التعمـ بالمرحمة الثانوية بما  ولقياس مدي تعامؿ معممي عمـ النفس مى الطالب بطيئ       

يخفض قمؽ ية لدى طالبيـ بطيئ التعمـ, وبما يؤدي إلي تنمية ميارات التفكير األساس
وكانت نتااج  حوؿ ذلؾ, عمـ النفس موجييرأى  باستطالعقاـ الباحث اإلختبار لدييـ, 

 :كالتالي ستطالعاإل
  الدنيا لألىداؼ السموكية  والحدودتركيز المعمميف عمي نقؿ المادة الدراسية كما ىي

ف  بغض النظر عفالمعرفية  األىداؼ المعرفية العميا أو األىداؼ الوجدانية والميارية وا 
  كانت تكتب في دفتر التح ير ولكف ال تتمثؿ بالشكؿ المطموب في التنفيذ الفعمي لمدرس.

 ميارات التفكير االساسية خاصة لدي الطالب % مف المعمميف ال ييتموف بتنمية 70إف
 بطيئ التعمـ.

  مى اف مقرر عمـ النفس يتسـ بالتجريد ويبتعد عف المحسوسية بشكؿ ممحوظ بما يمثؿ
عبء معرفي كبير عمي الطالب بشكؿ عاـ وتمثؿ مشكمة بالنسبة لمطالب بطيئ التعمـ ومى 

 .ىذا العبء المعرفيذلؾ فالمعمميف ال يستخدموف استراتيجيات تخفؼ مف حدة 

  قد يمثؿ العبء المعرفي لدي الطالب وعدـ تمكنيـ مف الفيـ العميؽ لمقرر عمـ النفس
 سببًا في وجود قمؽ اإلختبار لدييـ خاصة لمطالب بطيئ التعمـ.
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  لعمميتي وحوؿ حصوؿ الطالب عمي درجات مرتفعة, أشاروا إلي أف السبب يعود لعممية
كؿج منيما يركز عمي المستويات الدنيا لمتفكير والمستويات  التقويـ التي مازاؿالتدريس و 

 السطحية لممعالجة.

  ستخداـ المعمميف إلستراتيجيات تدريس في  وء نظرية العبء المعرفي إ رورة بالتوصية
مجرد  يسمح بالوصوؿ لألىداؼ الحقيقية لممقرر وليسوالوصوؿ لمفيـ العميؽ لممقرر بما 

 .كما ىو قااـواستظيار حفظ 

 رورة قياـ المعمميف بتخفيؼ حدة العبء وىذا ما أشارت إليو بعض الدراسات مف        
, مثؿ المعرفي بإستخداميـ استراتيجيات تدريس تقـو عمي نظرية العبء المعرفي

صبحي بف سعيد  (,6003) سياد عبد األمير عبود, Sweller, J (2003)دراسة
 .(6007يوسؼ الزغبي) محمد(, 6005وسف ماىر جميؿ)(,6005الحارثي)
الستخداـ معممي عمـ النفس الستراتيجيات تدريس تقـو عمي نظرية العبء وقد تكوف        

تنمية ميارات التفكير األساسية و  في التغمب عمى الكثير مف نواحي القصور,المعرفي دور 
 .بطيئ التعمـ بالمرحمة الثانويةلدى الطالب  ختباروخفض قمؽ اإل

استراتيجيات نظرية فاعمية ما ":التالي السؤاؿ الرايس وبناًء عميو تثير الدراسة الحالية        
 قمؽ اإلختبارخفض و األساسية التفكير ميارات لتنمية تدريس عمـ النفس العبء المعرفي في 

 " الطالب بطيئ التعمـ بالمرحمة الثانويةلدى 
 أهداف الدراسة:

 -ىدفت الدراسة الحالية إلى:
ميارات تنمية ل النفس تدريس عمـاستراتيجيات نظرية العبء المعرفي في تعرؼ فاعمية  -

 .الطالب بطيئ التعمـ بالمرحمة الثانويةلدى  التفكير األساسية
تعرؼ فاعمية استراتيجيات نظرية العبء المعرفي في تدريس عمـ النفس لخفض قمؽ  -

 التعمـ بالمرحمة الثانوية. اإلختبار لدى الطالب بطيئ
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 -أهمية الدراسة:

فى المدرسة  ميارات التفكير األساسيةاإلسياـ فى إلقاء ال وء عمى الو ى الراىف لتعمـ  -
 الثانوية.

في ظؿ الحاجة الماسة إليو في ظؿ التغيرات المجتمعية  قمؽ اإلختباردراسة مو وع خفض  -
 الحالية.

 بمقرر "الدوافى,االنفعاالت و العمميات المعرفيةلوحدات" لمعمـ عمـ النفس دليالً تقدـ الدراسة  -
يستفيد منو  نظرية العبء المعرفياستراتيجيات في  وء بالمرحمة الثانوية  عمـ النفس

 .تدريس عمـ النفسالمعمموف والمشرفوف عمى 
 .مقرر عمـ النفس فى ميارات التفكير األساسيةلقياس  اً إختبار توفر الدراسة  -
 .مطالب بطيئ التعمـ بالمرحمة الثانويةل لقمؽ اإلختبارتوفر الدراسة مقياسًا  -
 نظرية العبء المعرفي.  وء فيتقدـ الدراسة رؤية جديدة لتدريس عمـ النفس  -

 -أسئلة الدراسة:

 -تحاوؿ الدراسة اإلجابة عف األسامة التالية:
ميػارات عمػى تنميػة  فػي تػدريس عمػـ الػنفس العػبء المعرفػينظريػة استراتيجيات ما فاعمية  -

 ؟الطالب بطيئ التعمـ بالمرحمة الثانويةى لد التفكير األساسية
 خفػض قمػؽ االختبػارتدريس عمـ الػنفس لفي  نظرية العبء المعرفي استراتيجياتما فاعمية  -

 ؟الطالب بطيئ التعمـ بالمرحمة الثانويةلدى 
 -منهج الدراسة:

 .التجريبيوالمنيج شبو  الوصفياستخدـ الباحث كؿ مف المنيج 
 -حدود الدراسة:

 -اقتصرت الدراسة عمى:
 .ميارات التفكير األساسية -
 بمدينة أسيوط. الطالب بطيئ التعمـ بالمرحمة الثانويةمجموعة مف  -
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 -الدراسة:وأدوات مواد 

قااـ عمي " الدوافى,االنفعاالت و العمميات المعرفية "اتوحددليؿ معمـ عمـ النفس لتدريس  -
 )إعداد الباحث(                      .نظرية العبء المعرفياستراتيجيات 

 اختبار الذكاء    "لرافف" -
 )إعداد الباحث(.   ميارات التفكير األساسية إختبار -
 )إعداد الباحث(            .   قمؽ اإلختبارمقياس  -

 -الدراسة: مصطلحات
 :تدريس علم النفس في ضوء نظرية العبء المعرفياستراتيجيات  -1

وتعػػرؼ بأنيػػا "مجموعػػة اإلجػػراءات وطػػرؽ الػػتعمـ التػػي يسػػتخدميا المعممػػوف فػػي تقميػػؿ        
سػػتدعاء المعمومات)عبػػد الواحػػد  الجيػػد الػػذىني لػػدي الطػػالب فػػي إكتسػػاب وتخػػزيف وترميػػز وا 

 (  30, 6006مكي,
تدريس عمـ النفس في  ػوء نظريػة العػبء استراتيجيات ولغرض الدراسة الحالية يعرؼ        
سػتخدميا معممػي عمػـ الػنفس أثنػاء مجموعة الخطوات المنظمة واألنشطة التػي يبأنو"  المعرفي
لتنشػيط الػذاكرة وفاعميػة معالجػة المعمومػات بيػدؼ خفػض الجيػد الػذىني  و والذي يؤديتدريس

  "التعمـ بالمرحمة الثانوية  لدي الطالب بطيئ
 :األساسيةالتفكير مهارات  -2

( بانيا " ميارات عقمية تتطمػب التطبيػؽ االلػى 00, 6006ويعرفيا صالح الديف عرفة )       
الروتينػػى لممعمومػػات المكتسػػبة سػػابقا مثػػؿ اسػػترجاع المعمومػػات المخزنػػة بالػػذاكرة, وتت ػػمف 

 وغيرىا.ميارات المالحظة والمقارنة والتصنيؼ 
" العمميػػػات العقميػػػة والتػػػي تظيػػػر فػػػي القػػػدرة عمػػػي وتعػػػرؼ فػػػي الدراسػػػة الحاليػػػة بأنيػػػا        

التمخػػيص و تحديػػد االىػػداؼ وطػػرح االسػػامة والتفسػػير والتػػى يمارسػػيا الطػػالب بطيػػئ الػػتعمـ 
 بالمرحمة الثانوية مف خالؿ مقرر عمـ النفس.
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 :قلق اإلختبار -3

العػاـ تعػود إلػي اسػتجابات سػموكية وفسػيولوجية تتفاعػؿ مجتمعػة "وىو حالة مػف القمػؽ        
بمزيج مف خشػية الرسػوب وأمػؿ النجػاح, تنشػأ مػف تخوفػو مػف الفشػؿ, أو عػدـ حصػولو عمػي 

 (606, 6003درجة مر ية")مجدي الشحات وخالد البالح,
احساس خاص يتكوف لػدى الفػرد مػف  بأنو" قمؽ اإلختبارعرؼ يولغرض الدراسة الحالية        

موقؼ اإلختبار تجعمو غير طبيعى خالؿ مواجيتػو ىػذا الموقػؼ ويسػتخدـ حيػؿ دفاعيػو لتجنػب 
 مواجيتو أو ظيور أعراض غير سوية نتيجة التعرض لو".

 اإلطار النظري للدراسة:
 :للطالب بطيئ التعلم استراتيجيات تدريس علم النفس في ضوء نظرية العبء المعرفي

حػػدي نظريػػات         تعتبػػر نظريػػة العػػبء المعرفػػي ىػػي أحػػد النظريػػات المعرفيػػة مػػف جيػػة, وا 
الػػتعمـ والتعمػػيـ مػػف جيػػة أخػػري, وتػػري أف الػػذاكرة العاممػػة التػػي تنتبػػو إلػػي المعمومػػات وتقػػـو 
بمعالجتيػػا إلػػي عناصػػر سػػمعية وبصػػرية فقػػط, كمػػا تتصػػؼ بمحدوديػػة الػػزمف التػػي تحػػتفظ بػػو 

ه المحدوديػػػة تقػػػؼ وراء  ػػػعؼ الػػػتعمـ ممػػػا يسػػػتمـز وجػػػود اسػػػتراتيجيات المعمومػػات, لكػػػف ىػػػذ
(.لػػذلؾ عمػػي مصػػممي المنػػاىج التعميميػػة تحديػػد 6003لمواجيتيا)سػػياد عبػػد االميػػر عبػػود, 

العػػبء المعرفػػي مػػف خػػالؿ تصػػميـ مػػواد تدريسػػية تكػػوف فييػػا المو ػػوعات التػػي يجػػب عمػػي 
نيااي, والتعمـ األف ؿ يحػدث لػدي البشػر  المتعمـ تعمميا غير مرتبطة أو محددة بتحقيؽ ىدؼ

عنػػدما يػػتـ إبقػػاء العػػبء عمػػي الػػذاكرة العاممػػة عنػػد الحػػد األدنػػي مػػف أجػػؿ تسػػييؿ التغيػػرات فػػي 
 (Sweller,1999الذاكرة طويمة المدي)

 أسباب العبء المعرفي والذي يؤدي لبطء التعلم:

 عػػبءإحصػػااية سػػمبية بػػيف الوجػػود عالقػػة ذات داللػػة  أشػػارت العديػػد مػػف الدراسػػات إلػػي       
الدراسػػة وأشػػارت المعنػػى(,  -لبصػػري والعقمػػي والجسػػدي اإلدراؾ )االتفكيػػر و ميػػارات و المعرفػػي 

والػذي قػد يػؤدي زيادتػو إلػي بػطء الػتعمـ لػدي الطػالب لمعرفػي إلى الحاجة إلى تخفيؼ العػبء ا
 (.03, 6005)صبحي بف سعيد الحارثي,
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, 6006المعرفػي ىػي )عبػد الواحػد محمػود مكػي, وىناؾ ثػالث اسػباب لحػدوث العػبء 
34:) 
أساليب وطرااؽ التدريس المستخدمة في المدارس والتي تعطػي الػدور الػرايس فػي عمميػة  -0

التعمـ لممدرس, وسػمبية دور الطالػب فيػو المتمقػي والمسػتمى لممعمومػات ونػدرة المشػاركة 
 وقيف دوف بطيئ التعمـ.في العممية التعميمية وقد تقتصر المشاركة عمي الطالب المتف

محدودية الذاكرة العاممة والتي يتـ فييا معالجة المعمومػات مػف الػذاكرة الحسػية والتػي ليػا  -6
دور في عمميػة الػتعمـ, اذ كممػا كانػت كميػة المعمومػات كبيػرة وغيػر منظمػة كممػا أصػبحت 
ء عمميػػة المعالجػػة واالحتفػػاظ بالمعمومػػات صػػعبة وبالتػػالي سػػيؤدئ إلػػي عػػدـ الفيػػـ وبػػط

 التعمـ.

محدوديػػة الػػزمف حيػػث اف معالجػػة المعمومػػات فػػي الػػذاكرة العاممػػة يتطمػػب تػػوفير الوقػػت  -3
الكالفػػي لمقيػػاـ بػػذلؾ والعكػػس سػػيؤدي إلػػي عػػبء معرفػػي يمنػػى الػػذاكرة العاممػػة مػػف القيػػاـ 

 بوظاافيا بالشكؿ المناسب. 
 :لمطالب بطيء التعمـ استراتيجيات تدريس عمـ النفس في  وء نظرية العبء المعرفي

يمكف سػرد بعػض االسػتراتيجيات التػي يمكػف اسػتخداميا فػي تػدريس عمػـ الػنفس والتػي        
 تقـو عمي نظرية العبء المعرفي في:

  استراتيجية تركيز اإلنتباهAttention Focus Strategy: 

معمومػات كوحػدة ونظرا لما يفر و العبء المعرفي عمػي الػذاكرة العاممػة لػذلؾ فتصػميـ ال       
متكاممػة متداخمػة مػف نػص مكتػوب وصػورة تو ػح محتػوي الػنص يكػوف قابػؿ لمفيػـ أكثػر مػف 
التصميـ الذي يعتمد عمػي تقسػيـ نفػس المحتػوي التعميمػي عمػي شػكؿ جػزايف منفصػميف, لػذلؾ 
فالتصميـ األخير يفرض عباًا معرفيًا عمي الذاكرة العاممة ألنػو يجعػؿ انتبػاه المػتعمـ ينقسػـ بػيف 
الػػنص والصػػورة, لػػذلؾ تسػػعي اسػػتراتيجية تركيػػز االنتبػػاه بتغييػػر تصػػاميـ التعمػػيـ والػػتعمـ التػػي 
تؤدي إلػي انقسػاـ إنتبػاه المػتعمـ خاصػة بطيػئ الػتعمـ بػيف مصػادر المعمومػات المختمفػة )واثػؽ 

 (.390, 6003عمر التكريتي,جنار عبد القادر أحمد,
  استراتيجية  المثال المعالجWorke Example Strategy : 

ذا لػـ يقػـ         إف حؿ المشكالت التعميمية يتطمب خطوات يتبعيا الطالب حتي يصػؿ لمحػؿ, وا 
الطالب بتخزيف الخطوات المطموبة لمحؿ في ذاكرتػو الطويمػة وينشػغؿ فػي إيجػاد الحػؿ الصػحيح 

لػذلؾ  فإف ذلؾ يفػرض عباػًا معرفيػًا عمػي الػذاكرة العاممػة قػد يقػود لعػدـ إسػتطاعتو إيجػاد الحػؿ,
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فاستراتيجية المثاؿ المعالج تساعد الطالب عمي توفير الوقت والجيد خالؿ عمميػات الػتعمـ, فقػد 
تبػػػيف أف عػػػرض حمػػػوؿ لمشػػػكالت مماثمػػػة يمعػػػب دورًا أساسػػػيًا فػػػي بنػػػاء المخططػػػات العقميػػػة 

 (.  Sweller ,2008وتخفيؼ العبء المعرفي)
  استراتيجية التكملةCompletion Strategy 

نمػا تقػدـ لػو جػزء منػو وتطمػب منػو إكمػاؿ         وىي استراتيجة ال تقدـ الحؿ كاماًل لمطالب, وا 
 (.Yu,2002,3باقي الحؿ بنفسو )

  استراتيجية الشكليةThe Modality Strategy 

وتعتمد عمي تقديـ المو ػوعات التعميميػة بشػكميف بصػري وسػمعي بحيػث تعػرض أجػزاء        
المكانيػة  كرة العاممػة وىمػا الموحػة البصػرية,مكػونيف الفػرعييف فػي الػذاال يسػتثمرالمو وع بمػا 

والحمقػػػة الصػػػوتية, فتتسػػػى نتيجػػػة لػػػذلؾ حػػػدود الػػػذاكرة العاممػػػة ويػػػنخفض مسػػػتوي العػػػبء 
 (.098, 6007المعرفي)حسيف محمد أبو رياش,

  استراتيجية اإلسهابThe Redundancy Strategy 

ـ تكػػرار عػػرض المعمومػػات بشػػكميف مختمفػػيف عنػػدما وتػػنص ىػػذه اإلسػػتراتيجية عمػػي عػػد       
يكػوف محتػوي كػال الشػػكميف وا ػح وقابػؿ لمفيػػـ بمعػزؿ عػف الشػكؿ األخػػر ويمكػف التخمػي عػػف 
إحداىما أثناء التعمـ ألف تكرار عرض المعمومات يفرض عباػا معرفيػًا عمػي الػذاكرة العاممػة مثػؿ 

ؿ )واثؽ عمر التكريتي,جنػار عرض ممخص لمو وع تعميمي ثـ عرض نفس المو وع بالتفصي
 (.396, 6003عبد القادر أحمد,

  استراتيجية السكيماSchema Strategy 

وىذه االستراتيجية تساعد عمي إعطاء المعرفػة معنػي وقيمػة بػربط المعمومػات وتحويميػا        
 إلي حـز ذات معني تشغؿ حيزًا أقؿ في الذاكرة لمعالجة عناصر معرفية أكثر.)وسف مػاىر جميػؿ

,6005 ,64.) 
 أىمية استراتيجيات تدريس عمـ النفس في  وء نظرية العبء المعرفي لمطالب بطيئ التعمـ:

لطالما ارتبطت عممية العبء المعرفي ومحاولة تخفيفيا لػدي الطػالب بشػكؿ عػاـ بزيػادة        
القػػدرة عمػػي الػػتعمـ والفيػػـ, لػػذلؾ اصػػبحت اسػػتراتيجيات التػػدريس بشػػكؿ عػػاـ فػػي  ػػوء نظريػػة 
العػػبء المعرفػػي أكثػػر أىميػػة لمطػػالب بشػػكؿ عػػاـ والطػػالب بطيػػئ الػػتعمـ بشػػكؿ خػػاص, حيػػث 

إلػػي أف اسػػتراتيجيات العػػبء المعرفػػي ليػػا  Joanna & Louise (2006)توصػػمت دراسػػة 
تػػأثير عمػػي الػػذاكرة العاممػػة لػػذوي صػػعوبات الػػتعمـ, وأشػػارت الدراسػػة إلػػي أف العجػػز فػػي الػػذاكرة 
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( والتػي أشػػارت إلػػي 2009,23)Holmesالعاممػة يرجػػى إلػي العػػبء المعرفػػي لػدييـ, ودراسػػة  
أف اسػػتراتيجيات نظريػػة العػػػبء المعرفػػي تػػػزود الطػػالب بتوجييػػات وا ػػػحة لتحسػػيف التعمػػػيـ, 
ولجعػػؿ الطػػالب أكثػػر براعػػة فػػي حػػؿ المشػػكالت التػػي تػػواجييـ, فػػي حػػيف توصػػمت دراسػػة عبػػد 

( الي اف استخداـ برامج تقـو عمي نظرية العػبء المعرفػي سػاىمت 6006الواحد محمود مكي)
( 6003مية التحصيؿ والذكاء المكاني البصري, وتوصمت دراسػة مصػطفي سػراج الػديف )في تن

إلي فاعمية برامج نظرية العبء المعرفي في تنمية نواتج التعمـ المختمفػة والقػدرة عمػي التطبيػؽ 
( الػػي فاعميػػة اسػػتراتيجية 6003عمػػي أرض الواقػػى, واشػػارت دراسػػة سػػياد عبػػد االميػػر عبػػود)

 Artinoالػػي نظريػة العػبء فػػي تنميػة التحصػيؿ والتفكيػػر العممػي, ودراسػػة الشػكمية المسػتندة 
( والتػػي بينػػت أف مبػػادئ نظريػػة العػػبء المعرفػػي تسػػاعد عمػػي تعزيػػز عمميػػة الػػتعمـ, 2008)

( الػػي أىميػػة خفػػض  العػػبء المعرفػػي فػػي 2015) Hanem& Michaelوتوصػػمت دراسػػة 
 تنمية ميارات التفكير الناقد.

اىمية استخداـ استراتيجيات التدريس في  ػوء نظريػة العػبء المعرفػي مماسبؽ تت ح        
 لدي الطالب بشكؿ عاـ ولدي بطيئ التعمـ بشكؿ خاص.  

  Essential Thinking Skillsمهارات التفكير االساسية

أحػد ميػارات التفكيػر الميمػة والالزمػة لمنجػاح االكػاديمى بػؿ ىػي نقطػة البدايػة فػى  ىي       
فيػي الميػارات التػي تسػيـ فػى  التفكير االخػرى المتقدمػة وتطويرىػا واالرتقػاء بيػا,تعمـ ميارات 

تنميػة قػػدرة المػػتعمـ عمػػى تنظػػيـ المػػدركات بطريقػة ذات معنػػى وداللػػة وفػػؽ معػػايير معينػػة, كمػػا 
-MccarthyT, 2009,72)تمكػػف المػػتعمـ مػػف الػػربط المعرفػػى وتجػػاوز المعمومػػات المعطػػاة 

77). 
 التفكير االساسية :المقصود بمهارات 

وتعرؼ ميارات التفكير األساسية بأنيا االنشطة العقمية غير المعقػدة, وتتطمػب ممارسػة        
(, وتعػػرؼ بانيػػا مجموعػػة مػػف 6006,63الميػػارات الػػدنيا مػػف التفكير)صػػالح صػػالح المعمػػار,

اعديػػة, الميػػارات ال ػػرورية الالزمػػة اليػػة عمميػػة تفكيػػر منطقيػػة , وتت ػػمف ميػػارات أساسػػية ق
 (.6007,060ويستطيى أف يقـو بيا المتعمموف )ثاار حسيف,

 مهارات التفكير االساسية :
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وبإستطالع األطر النظرية والدراسات السابقة حػوؿ ميػارات التفكيػر االساسػية نجػد أنيػا        
ذه الميػػػارات فػػػى الميػػػارات تختمػػػؼ بػػػاختالؼ االراء والتوجيػػػات الفكريػػػة والتربويػػػة, وتتمثػػػؿ ىػػػ

 :  اليةالت
: وتت ػػمف قػػدرة المػػتعمـ عمػػى  Determining Objectivesميػػارة تحديػػد األىػػداؼ  -0

فحػػص التوجػػو والغػػرض, وتحديػػد مػػا يجػػب تعممػػو ومػػا يجػػب اف يفيمػػو ويكتسػػبو. )سػػعيد 
 (6006,47عبداهلل الفى, 

: وىػػى عمميػػة تفكيػػر تت ػػمف القػػدرة عمػػى ايجػػاد لػػب Summarizingميػػارة التمخػػيص  -6
ج االفكار الرايسػية فيػو والتعبيػر عنيػا بايجػاز وو ػوح , وىػى ميػارة المو وع , واستخرا

, فيػى تتطمػب االنتقاايػة   Life Aspectsذات أىميػة بالغػة فػى مختمػؼ جوانػب الحيػاة 
Selection  والتركيػػز عمػػى العناصػػر الميمػػة وذات العالقػػة المباشػػرة بالمو ػػوع ) شػػاكر

 (.73,  6005عبدالحميد وآخروف , 

: وتعنػى الكشػؼ أو تحديػد المتشػابيات أو االختالفػات   Comparisonنػة ميػارة المقار  -3
بػػػيف المتغيػػػػرات المختمفػػػػة والمفػػػػاىيـ المتعػػػػددة , و ػػػػرب االمثمػػػػة والالامثمػػػػة لممتغيػػػػرات 
المتباينػػة, وتتمثػػؿ المقارنػػة فػػى القػػدرة عمػػى تحديػػد أوجػػو االتفػػاؽ والتبػػايف بػػيف االشػػياء , 

والتفسير واالسػتنتاج والػربط والخػروج بتعميمػات يمكػف  وتتطمب المقارنة قدرة عمى التحميؿ
تطبيقيا عمػى ظػاىرات اخػرى , وىػى انػواع فينػاؾ المقارنػة المفتوحػة والمقارنػة المغمقػة , 
وتيدؼ ىذه الميارة الى تنمية التفكيػر االبػداعى لػدى المػتعمـ , والتفكيػر المجػرد والحسػى 

 ( .00-0, 6000ومنى يونس , وتنمية العقمية الناقدة ) ىانى محمد عبيدات , 
وتشػير الػى قػدرة المػتعمـ عمػى طػرح  phrasing Questions :ميارة صػياغة األسػامة   -4

االسامة التى تعكس النص والفكػرة المحوريػة لمػنص, وقػد تكػوف مباشػرة أو غيػر مباشػرة. 
 (6006,47)سعيد عبداهلل الفى, 

وتشػػير الػػى العمميػػة العقميػػة التػػى مػػف خالليػػا ي ػػفى  Interpreting :ميػػارة التفسػػير  -5
والمفػػػاىيـ , ويقػػػـو بتو ػػػيح معانييػػػا   Variablesالمػػػتعمـ المعػػػانى عمػػػى المتغيػػػرات

وشرحيا ومعرفة كؿ مػا يػرتبط بيػا بطريقػة مباشػرة أو غيػر مباشػرة)مجدى عزيػز ابػراىيـ, 
6007,006.) 



 .......................... نظرية العبء المعرفي في تدريس علم النفس لتنمية مهارات التفكير األساسية استراتيجيات

- 684 - 

ى المعمومػػات وتنظيميػػا , : وىػػى احػػدى ميػػارات جمػػ Observationميػػارات المالحظػػة  -6
ويقصػػػػد بيػػػػا اسػػػػتخداـ الحػػػػواس فػػػػى الحصػػػػوؿ عمػػػػى المعرفػػػػة , وتت ػػػػمف المشػػػػاىدة 

 Attention (22-55,2002واالنتبػاه  Perceptionواالدراؾ Monitoringوالمراقبػة

Gray L)  وتعتبر المالحظة البوابة االساسية لبقية الميارات خاصة التفسير والمقارنػة ,
 (Bayer B , 2001,54 )تاج واتخاذ القرارات والتمخيص واالستن

: أحػد اىػـ ميػارات التفكيػر االساسػية , وىػى ميػارة   Classificationميػارة التصػنيؼ  -7
 Cognitive Reference Patternتفكيػػر اساسػػية لبنػػاء االطػػار المرجعػػى المعرفػػى

لممػػػػتعمـ, وتعنػػػػى قػػػػدرة المػػػػتعمـ عمػػػػى عػػػػزؿ  المتغيػػػػرات ذات الخصػػػػااص المشػػػػتركة , 
والمتشابية فى الجوانب المختمفة , وىى عممية تستيدؼ و ى االشياء  مف مجموعػات 

 (.6008وفؽ نظاـ معيف فى اذىاننا ) بياء الديف الزىور,

: وتتمثػػػؿ فػػػى قػػػدرة المػػػتعمـ عمػػػى االسػػػتفادة مػػػف  Applicationالقػػػدرة عمػػػى التطبيػػػؽ  -8
 & Operatingالمعمومػػػات النظريػػػة وتطويعيػػػا فػػػى المجػػػاؿ العممػػػى الممارسػػػى 

Practical Aspect  والقػػدرة عمػى ايجػػاد االمثمػػة الخاصػة بػػالمتغيرات والالامثمػػة , وىػػى
 6007تحتاج الى قدرة مف العمومية والتصورات الكميػة لممو ػوع)مجدى عزيػز ابػراىيـ , 

 ,006.) 
 اهمية تنمية مهارات التفكير األساسية للطالب بطيئ التعلم: 

ذا كاف         المؤشر الحقيقػى عمػى وجػود تعمػيـ وتعمػـ صػحيحيف  التفكير ىومو وع تنمية وا 
وسميميف, لذلؾ فيناؾ العديد مف التوجيات نحو االىتماـ بيػذا الجانػب فػى الوقػت الػذى يعػانى 
فيو التعميـ مف سيطرة التعميـ التقميدى القػااـ عمػى فمسػفة التمقػيف )إبػراىيـ عبػد اهلل الحميػداف, 

لذلؾ يصبح أكثر أىمية لمطالب بطيئ التعمـ خاصة إذا ما درسنا أىميػة تنميػة  (035, 6005
( أف 6006,003ميػػارات التفكيػػر األساسػػية حيػػث يػػذكر مصػػطفى القمػػش, وفػػؤاد الجوالػػدة )

ممارسػػة وتنميػػة ميػػارات التفكيػػر األساسػػية يمكػػف مػػف خالليػػا التغمػػب عمػػى التػػاخر الدراسػػى 
ومػف خاللػو يػتمكف الطػالب مػف اكتسػاب العوامػؿ المسػاولة  والقصور االكاديمى الموجود لدييـ

عف االكتساب المعرفى وتطويره لتنمية الميارات االخرى واالداء الكمى كذلؾ ي ػيؼ عبػدالمطيؼ 
( أنيػػػػا تسػػػػيـ فػػػػى تنميػػػػة قػػػػدرة المػػػػتعمـ عمػػػػى تحديػػػػد االىػػػػداؼ 6005,76حسػػػػيف فػػػػرج )

Determining Objectivesر , وتمكنو مػف القػدرة عمػى التفسػيInterpreting  ومعالجػة
المعمومػػػػػات بطريقػػػػػة منطقيػػػػػة, ومػػػػػف خػػػػػالؿ ميػػػػػارات التفكيػػػػػر االساسػػػػػية يمكػػػػػف لممػػػػػتعمـ 
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بػػيف المعمومػػات والمقارنػػة بينيػػا, وتحديػػد أوجػػو الشػػبو واالخػػتالؼ  Discriminationالتمييػػز
( 6008, واسػػترجاع المعمومػػات.ويتفؽ معػػو أي ػػا  بنػػدر الحػػازمى)Variablesبػػيف المتغيػػرات

أف ميػػارات التفكيػػر االساسػػية وتنميتيػػا أىميػػة بالغػػة فػػى العمميػػة التعميميػػة فيػػى ميػػارات فػػي 
, وتت ػمف ميػارات أساسػية  Logic Thinking ػرورية الزمػة اليػة عمميػة تفكيػر منطقيػة

تعد نقطة انطالؽ لػتعمـ وتنميػة ميػارات أخػرى أكثػر تطػورا  Basic Essential Skillsقاعدية
   وتقدما فى المستوى.

أىميػػة كبيػػرة فػػي إثػػارة النقػػد والمقابمػػة والتحقيػػؽ كػػذلؾ فػػإف لميػػارات التفكيػػر األساسػػية        
رجاع الحوادث إلى دوافعيا األصمية,  التفكير ميػارة فػووزف قيمة األدلة وربط السبب بالنتيجة وا 

مػد يمكف تعمميا وتعميميا مف خػالؿ المنػاىج الدراسػية ومفػردات العمميػة التعميميػة )منصػور أح
. لػػذلؾ فالطالػػب اليػػـو فػػى حاجػػة ماسػػة الػػى تنميػػة تفكيػػره السػػديد (6008,48عبػػد المػػنعـ, 

 ,2002 ,11), والتػػػدريب عمػػػى مياراتػػػو كحاجتػػػو الػػػى تعمػػػـ التعامػػػؿ مػػػى مػػػف حولػػػو 

Cooper).خاصة لمطالب بطيئ التعمـ بالمرحمة الثانوية 
 ومما سبؽ يمكف استخالص ما يمى:

ميمة فى تعػديؿ مسػتوى التحصػيؿ االكػاديمى لػدي الطػالب بطيػئ ميارات التفكير االساسية  -
 التعمـ.

 أىمية ميارات التفكير االساسية في النجاح االكاديمى . -
 تتمثؿ ميارات التفكير االساسية فى العديد مف الميارات العقمية كتحديد االىداؼ والتفسير  -
لتصػنيؼ وغيرىػا مػف الميػارات والتمخيص وطرح االسامة والتطبيؽ والمقارنة والتذكر وا  

 االخرى.
تعتبر ميارات التفكير األساسية نقطة البداية فػى تعمػـ ميػارات التفكيػر االخػرى التاليػة  

 المتقدمة وتطويرىا واالرتقاء بيا.

 :لدي الطالب بطيئ التعلم بالمرحلة الثانوية قلق اإلختبارخفض  ثالثاً:

حياتو اليومية بمواقػؼ  ػاغطة ومشػكالت تشػعره بػالتوتر والقمػؽ, ومػى  يمر االنساف فى      
زيادة حدة الصراعات مف حولو ترتفى درجة المخػاوؼ والقمػؽ لديػو, وأىػـ مػا يخدمػو القمػؽ فػى 
حياة الفرد ىو ابقاؤه مى تماس مى واقى الحياة وتمكينو مف رصد المتغيرات فى بياتػو و ػرورة 

أقميـ نجاحًا فى انجػاز ميػاـ الحيػاة, فػالقمؽ اذا كػاف منخف ػًا كػاف  مواجيتيا, وأقؿ االفراد قمقاً 
 االداء الى عمؿ منخف ًا أي ًا.
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وأى زيادة فى القمؽ تؤدى الى زيادة مماثمة فى االداء الػى ىػذا الحػد فػاف القمػؽ يعتبػر         
االداء  طبيعيػػًا و ػػروريًا و ػػمف االنفعػػاالت الفسػػيولوجية االساسػػية وعنػػد الوصػػوؿ الػػى درجػػة

القصػػوى فػػاف أى زيػػادة فػػى القمػػؽ ال تسػػفر عػػف زيػػادة فػػى االداء وعنػػدما يشػػعر الفػػرد بوطػػاة 
 ( .658,  6007القمؽ بدوف أف يؤدى ذلؾ الى تقديـ فى االداء ) محمد محمود , 

 :مستويات القلق

 ويوجد ثالث مستويات لمقمؽ:
حالػػة التنبيػػو العػػاـ لمفػػرد, ويػػزداد تيقظػػو وترتفػػى لديػػو  مسػػتويات منخف ػػة لمقمؽ:يحػػدث -0

الحساسػػية لألحػػداث الخارجيػػة, كمػػا تػػزداد قدرتػػو عمػػي مقاومػػة الخطػػر, ويكػػوف الفػػرد فػػي 
, 6009حالة تحفز لمواجية مصادر الخطر في البياة التي يعيش فييا الفرد)حسيف فػرج,

دنيػػة مػػف القمػػؽ إلػػي أف وجػػود درجػػة مت Renee vonwork  (2003)(, ويشػػير045
 Faciltating Anxietyغالبا ما تحسف االداء وىو ما يسمى بالقمؽ الميسر 

مسػػػتويات متوسػػػطة لمقمؽ:وفييػػػا يكػػػوف الفػػػرد أقػػػؿ قػػػدرة عمػػػي السػػػيطرة, ويفقػػػد السػػػموؾ  -6
مرونتػو وتمقاايتػو ويسػػتولي عمػي الجمػود عمػػي تصػرفات الفػرد فػػي مواقػؼ الحياة,ويصػػبح 

 كؿ شئ جديد ميددا.

الية لمقمؽ: يحدث انييار لمتنظيـ السموكي لمفرد, ويحدث نكػوص إلػي أسػاليب مستويات ع -3
إلػػي   Renee von work (2003)(, لػػذلؾ يشػػير045, 6009بدااية)حسػػيف فػػرج,

مشػػكمة القمػػؽ المرتفػػى فػػي عمميػػة الػػتعمـ ألنػػو يربػػؾ األداء ويشػػتت االنتبػػاه لػػدى المػػتعمـ, 
ـ لبياػة الػتعمـ وىػذا مػا يسػمى بػالقمؽ وعمى المعمـ اف يسعى الى خمؽ توتر منخفض داعػ

 .Debilitating Anxietyالمعيؽ

 (:6009,603وىناؾ نمطاف مف القمؽ وىما) أحمد فالح,
وفييػا يكػوف القمػؽ حالػة موقفيػة مؤقتػة تنشػط  State Anxietyقمػؽ الحالػة او الموقػؼ - أ

 فى مواقؼ الشدة , وتنتيى ىذه الحالة بعد االنتياء منو أو بعد مدتو بقميؿ .

فيو نمط مف االستجابات تظير فى المواقؼ غير الميػددة  Trait Anxietyقمؽ السمة  - ب
 أو الخطيرة.

 -إجراءات الدراسة:
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المسػػتخدمة فييػػا  إعػػداداألدواتويت ػػمف مجتمػػى وعينػػة الدراسػػة الحاليػػة كمػػا يت ػػمف 
 .اإلحصاايةواألساليب 

 إعداد دليل المعلم : -أوالً 

 وإلعداد دليؿ المعمـ قاـ الباحث بما يمي :         
االطػػالع عمػػى الدراسػػات والبحػػوث السػػابقة التػػى اسػػتخدمت اسػػتراتيجيات العػػبء المعرفػػي  -أ

ى إعػػداد الػػدليؿ تػػـ مراعػػاة لالسػػتفادة منيػػا فػػي إعػػداد دليػػؿ المعمػػـ , بوحػػدتى الدراسػػة وفػػ
 :     التالي

 فو وكيفية استخدامو.أف يت مف الدليؿ مقدمة يت ح مف خالليا أىدا -
أف يت ػػمف توزيعػػًا زمنيػػًا مقترحػػًا لتػػدريس مو ػػوعات وحػػدتى الدراسػػة فػػي  ػػوء الخطػػة  -

 السنوية لوزارة التربية والتعميـ .
أف يت مف الدليؿ تخطيطًا مقترحًا لتػدريس كػؿ مو ػوع مػف مو ػوعات وحػدتي الدراسػة  -

       بإستخداـ استراتيجيات تقـو عمي نظرية العبء المعرفي. 
 ىدؼ الدليؿ : -ب
ييػدؼ دليػؿ المعمػـ إلػى تبصػير المعمػـ بالطريقػة الصػحيحة لتػدريس وحػدتى" الػػدوافى      

واالنفعػػاالت والعمميػػات المعرفيػػة " لمطػػالب بطيػػئ الػػتعمـ بالمرحمػػة الثانويػػة وفقػػًا إلسػػتراتيجيات 
 نظرية العبء المعرفي وذلؾ مف خالؿ:

      تحديد أىداؼ كؿ درس  مف دروس الوحدة بصورة سموكية . -    
 تحديد خطوات السير في الدرس وفقًا إلستراتيجيات نظرية العبء المعرفي. -    
تحديد األنشطة والوسااؿ التعميميػة الالزمػة لتو ػيح العناصػر المت ػمنة بكػؿ درس مػف  -    

 ت المعرفية ".  دروس وحدتى" الدوافى واالنفعاالت والعمميا
تحديػد أسػامة يػتـ تقػويـ المػتعمـ فػى  ػػوءىا تحػت اطػار الػتعمـ فػي  ػوء نظريػة العػػبء  -

 المعرفي والمتغير التابى )ميارات التفكير األساسية وخفض قمؽ اإلختبار(.
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  إعداد عناصر الدليؿ: -ج 
الدراسة وفقًا لمخطة الزمنية لوزارة التربيػة والتعمػيـ تػـ إعػداد  بعد توزيى مو وعات وحدتى

وفقػػًا السػػتراتيجيات نظريػػة ( 08والتػػي شػػممت)خطػػة لتػػدريس كػػؿ درس مػػف دروس الوحػػدتيف 
 :  العبء المعرفي بحيث ت منت ما يمي

يميػة التػي يمكػف تحقيقيػا  بكػؿ حيث قاـ الباحػث بتحديػد األىػداؼ التعمتحديد األىداؼ :  -
 وذلؾ في صورة سموكية يمكف مالحظتيا وقياسيا . ,درس

حدد الباحث األنشطة والوسػااؿ التعميميػة التػي تسػاعد عمػى التعميمية:األنشطة والوسااؿ  -
تعمػػػـ مػػػا يت ػػػمنو الػػػدرس . وقػػػد تػػػـ مراعػػػاة أف تكػػػوف األدوات واألنشػػػطة فػػػي متنػػػاوؿ 

 المعرفي.المدرسة والطالب , وبما يتناسب مى استراتيجيات نظرية العبء 
 يسػير التػدريس وفػؽ اسػترتيجيات نظريػة العػبء المعرفػيخطة السػير فػي الػدرس : -     

)اسػػػػػتراتيجية تركيػػػػػز اإلنتبػػػػػاه, اسػػػػػتراتيجية المثػػػػػاؿ المعػػػػػالج, اسػػػػػتراتيجية اإلسػػػػػياب, 
   استراتيجية التكممة, استراتيجية الشكمية, استراتيجية السكيما(

د مػػف األسػػامة فػػي نيايػػة كػػؿ درس مػػف دروس حيػػث قػػاـ الباحػػث بصػػياغة عػػد التقػػويـ : -
الوحدتيف بحيث يمكف أف يقيس المعمـ مف خالليا ما أمكف تحقيقو مػف أىػداؼ سػموكية 
تمػػت صػػياغتيا وىػػى أسػػامة ت ػػمنت قيػػاس ميػػارات التفكيػػر األساسػػية وجوانػػب قمػػؽ 

 اإلختبار.

  الصورة النهائية لدليل المعلم : -

بعد إعداد دليؿ المعمـ في صورتو المبداية تـ عر و عمى مجموعة مػف المحكمػيف,        
وذلػػؾ لمعرفػػة آراايػػـ حػػوؿ مػػدى الدقػػة العمميػػة والمغويػػة ومػػدى مطابقػػة صػػياغة دروس الػػدليؿ 
إلسػػتراتيجيات نظريػػة العػػبء المعرفػػي, وقػػد أوصػػى المحكمػػوف بتعػػديؿ أىػػداؼ بعػػض الػػدروس 

قػػويـ حتػػي يػػتـ الػػتمكف مػػف قيػػاس ومالحظػػة جميػػى األىػػداؼ المػػراد وتعػػديؿ بعػػض أسػػاليب الت
تحقيقيا . وقد تـ اآلخذ بالتعػديالت التػى أوصػى بيػا السػادة المحكمػوف , وبػذلؾ أصػبح الػدليؿ 

 في الصورة النيااية وجاىز لتناولو مف قبؿ المعمـ والتدريس مف خاللو.
 إعداد كراسة أنشطة الطالب :ثانيًا:      
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راسػػة أنشػػطة فػػي وحػػدتى الدراسػػة "الػػدوافى واالنفعػػاالت والعمميػػات المعرفيػػة " تػػـ اعػػدد ك  
إلرشاد وتوجيو المتعمميف إلى التفاعؿ مػى األنشػطة المختمفػة التػى يػتـ تكمػيفيـ بيػا بكػؿ درس 

 مف دروس الوحدتيف .
وتتكػػوف كراسػػة األنشػػطة مػػف مجموعػػة مػػف سػػجالت النشػػاط , حيػػث إف كػػؿ درس بػػدليؿ 

 -اسػـ المدرسػة– سجؿ نشاط خاص بيذا الدرس ويت مف السجؿ : اسـ الطالب المعمـ يعقبو 
كػػػذلؾ ينطػػػوي السػػػجؿ عمػػػى العديػػػد مػػػف األسػػػامة  –وتػػػاريل اليػػػـو وعنػػػواف الػػػدرس  –الفصػػػؿ 

واألنشػطة التػػي تتناسػػب مػػى اسػػتراتيجيات نظريػػة العػػبء المعرفػػي, والتػػي تمكػػف المتعممػػيف مػػف 
قمػؽ اإلختبػار, وإلعػداد كراسػة النشػاط تػـ اآلخػذ فػي  اكتساب ميارات التفكير اإلساسية وخفض

 االعتبار ما يمي :
 * األىداؼ السموكية الخاصة بكؿ درس مف دروس الوحدتيف .     
 *  الخصااص المعرفية واالنفعالية لمطالب بطيئ التعمـ بالمرحمة الثانوية  .     
 * إمكانيات المدرسة .     
 فقًا الستراتيجيات نظرية العبء المعرفي.* مراحؿ السير في الدرس و      

متأكػػد مػػف مػػدي وقػػد تػػـ عػػرض كراسػػة األنشػػطة عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف, وذلػػؾ ل
, وبػذلؾ أصػبحت ث بعمؿ التعديالت التي أشار إلييا المحكمػوفقاـ الباحصالحيتيا وفعاليتيا, و 

 كراسة األنشطة في صورتيا النيااية.
 تفكير األساسية:ثانياً: إعداد إختبار مهارات ال

تػػػـ إعػػػداد اختبػػػار ميػػػارات التفكيػػػر االساسػػػية فػػػي وحػػػدتى "الػػػدوافى واالنفعػػػاالت        
والعمميػػات المعرفيػػة " المت ػػمنة بمقػػرر عمػػـ الػػنفس بالمرحمػػة الثانويػػة, وذلػػؾ تبعػػا لمخطػػوات 

 -اآلتية:
الػػتعمـ  ييػػدؼ االختبػػار إلػػى قيػػاس مػػدى قػػدرة الطػػالب بطيػػئ تحديػػد اليػػدؼ مػػف االختبػػار: -0

 بالمرحمة الثانوية عمى التمكف مف ميارات التفكير االساسية .
   تتمثؿ أبعاد االختبار في األبعاد التالية : :تحديد أبعاد االختبار -6
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التمخيص: ويتمثؿ في قدرة الطالب بطيئ التعمـ عمى إعػادة صػياغة المعمومػات مػف صػورة الػى  -
 اخرى دوف الخمؿ بمعناىا . 

 : قدرة الطالب عمى معرفة ما يت منو المحتوى مف أفكار أساسية . تحديد االىداؼ -
 : قدرة المتعمـ عمى طرح سؤاؿ يعكس جزء مف المحتوي. طرح االسامة -
 : قدرة المتعمـ عمى شرح الفكرة وتو يحيا. التفسير -

تـ إعػداد جػدوؿ مواصػفات لتحديػد أسػامة االختبػار ومسػتواىا وعػددىا  جدوؿ المواصفات : -3
 مف بعديف ىما:  ويتكوف

البعػػد الرأسػػي: ويتمثػػؿ فػػي مو ػػوعات الوحػػدتيف وىػػى وحدتى"الػػدوافى واالنفعػػاالت والعمميػػات  -
 المعرفية". 

البعػػد األفقػػي: وتتمثػػؿ فػػي أسػػامة االختبػػار التػػى تت ػػمف ميػػارات التفكيػػر االساسػػية وتعكػػس  -
 ار .النواتج السموكية المرجوة, وفيما يمى جدوؿ مواصفات يبيف مفردات االختب

 (1جذول )                                           

 " يىاصفبد اختجبر يهبراد انتفكُز االسبسُخ فٍ انًىضىعبد انًتضًُخ ثىحذتً 

 " انذوافع واالَفعبالد وانعًهُبد انًعزفُخ"  

 
 

 
 

 انًحتىي

 
 انُىاتج انسهىكُخ 

 

 
يجًوووى  
 األسئهخ

 
انُسووووووووووووووووجخ 

 انًئىَخ

تحذَوووووووذ  انتهخُص 
 االهذاف 

طوووووووووز  
 االسئهخ

 انًمبرَخ انتفسُز

%19,91 6 1 1 1 1,1 1,1 انذوافع   
 

 1 االَفعبالد -
 

1 
 

1 1 
 

1 
 

1 16,11% 

%19,91 6 1 1 1,1 - 1,1  االحسبس -  
 

 1 1 1 - 1 االَتجبِ 
 

4  11,9% 

 1 1,1 1,1 1 اإلدران 
 

- 1 16,11% 

 %16,11 1 1 1 1 1 1 انذاكزح 
 
 

 7 انًجًى 
 

1  8  
 

1  
 

6 
 

91  111%  
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( سػػؤاؿ, وكػػؿ ميػػارة تت ػػمف أسػػامة 30وممػػا سػػبؽ يت ػػح أف االختبػػار يت ػػمف )      
 مختمفة موزعة عمى عناصر المو وعات الخاصة بالوحدتيف.

الباحػػث بػػالرجوع إلػػى العديػػد مػػف االختبػػارات التػػي  قاـصػػياغة أسػػامة االختبػػار وتعميماتػػو: -4
تقيس ميارات التفكير االساسػية والرجػوع إلػى الدراسػات السػابقة واإلطػار النظػري الخػاص 

, ابتسػػػاـ محمػػػد العبػػػد Bayer,B (2001)بميػػػارات التفكيػػػر االساسػػػية مثػػػؿ دراسػػػة 
ف محمػػد حسػػي (,6000(, بسػػاـ ف ػػؿ مطػػاوع )6008(, قحطػػاف ف ػػؿ راىػػى )6006)

,  وذلؾ إلعداد االختبار, وقػد تػـ مراعػاة أف تتناسػب البنػود اإلختباريػة مػى (6000عمى )
مستوى الطػالب بطيػئ الػتعمـ بالمرحمػة الثانويػة, واف تكػوف مرتبطػة بالبعػد الػذي تمثمػو و 

 باليدؼ مف االختبار.
االنتيػاء مػف إعػداد االختبػار  بعػدعرض الصورة األوليػة لالختبػار عمػى السػادة المحكميف: -5

في صورتو  األولية تـ عرض االختبار عمى مجموعة مػف المحكمػيف فػي المنػاىج وطػرؽ 
التدريس وعمـ الػنفس لمحكػـ عمػى مػدى صػالحيتو وسػالمتو العمميػة وقدرتػو عمػى تحقيػؽ 
أىدافػػو, وقػػد أشػػار السػػادة المحكمػػيف بتعػػديؿ بعػػض البنػػود االختباريػػة, وتػػـ إجػػراء ىػػذه 

 ديالت وأصبح االختبار في صورة قابمة لمتطبيؽ.التع
بعػػد التأكػػد مػػف صػػالحية الصػػورة األوليػػة لالختبػػار تػػـ  -التجربػػة االسػػتطالعية لالختبػػار: -6

مػػف الطػػالب بطيػػئ الػػتعمـ بالمرحمػػة الثانويػػة بيػػدؼ تحديػػد مػػا  مجموعػػةتطبيػػؽ االختبػػار 
 -يمي:

بدايػة اإلجابػة عمػى االختبػار وتـ تحديده مف خالؿ حسػاب الوقػت مػف  -زمف االختبار: –ا
 ( دقيقة. 55% مف الطالب عنو, وىذا الوقت بمغ )75حتى انتيى 

تػػػـ حسػػػاب صػػػدؽ المحتػػػوى مػػػف خػػػالؿ عػػػرض االختبػػػار عمػػػى  -صػػػدؽ االختيػػػار: –ب 
المحكميف مف أع اء ىياة التدريس بقسمى المناىج وعمـ النفس لموقوؼ عمػى مػدى مناسػبة 

دت لقياسػو مػف عدمػو , ومػدى مناسػبة المفػردات لمبعػد الػذى مفرداتو االختبارية لقياس مػا أعػ
تنػػدرج تحتػػو ودقػػة الصػػياغة العمميػػة والمغويػػة , وقػػاـ الباحػػث بعمػػؿ مػػا تػػـ التوصػػية بػػو مػػف 

المقارنػة الطرفيػة المقارنػة, مػف  صػدؽتعديالت ومالحظػات, كمػا تػـ حسػاب الصػدؽ مػف خػالؿ 
اب متوسػػط درجػػات أفػػراد المسػػتوى خػػالؿ حسػػاب الفػػروؽ بػػيف األقويػػاء وال ػػعفاء, وتػػـ حسػػ

, واالنحػراؼ المعيػاري لػدرجات ات أفراد المستوى الميزانى القػوىالميزانى ال عيؼ ومتوسط درج
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المستوييف والخطأ المعياري لممتوسطيف, وقد أشارت النتااج إلى وجػود فػروؽ بػيف المسػتوييف, 
( ممػا يشػير إلػى أف 6,78حيث بمغػت النسػبة الحرجػة ) 6,58ادت النسبة الحرجة عف ز حيث 

   .االختبار يميز بيف األقوياء وال عفاء
تـ حسػػاب معامػػؿ ثبػػات االختبػػار باسػػتخداـ معادلػػة جتمػػاف لمتجزاػػة ثبػػات االختبػػار: -ج

النصػػفية حيػػث قػػاـ الباحػػث بحسػػاب االنحػػراؼ المعيػػاري لكػػؿ مػػف األسػػامة الفرديػػة واألسػػامة 
ختبػػػار ككػػػؿ, وبمػػػغ معامػػػؿ ثبػػػات االختبػػػار الزوجيػػػة , وكػػػذلؾ التبػػػايف لكػػػؿ منيمػػػا, وتبػػػايف اال

 يو ح ذلؾ. (6)جدوؿ , و ( تقريبًا, وىو معامؿ ثبات مناسب0,76)
 (1جذول )

االَحزاف انًعُبرٌ وانتجبٍَ نألسئهخ انفزدَخ وانزوجُخ وتجبٍَ االختجبر ككم ويعبيم انثجبد  الختجبر 

 يهبراد انتفكُز االسبسُخ

 انجُبٌ

 

 

 

االَحزاف 

 انًعُبري

نألسئهخ 

انفزدَخ 

 1 

تجبٍَ 

األسئهخ 

 انفزدَخ

 1 

االَحزاف 

انًعُبري 

نألسئهخ 

انزوجُخ 

 1 

تجبٍَ 

األسئهخ 

 انزوجُخ

 1 

االَحزاف 

انًعُبري 

نالختجبر 

 ككم  

تجبٍَ 

االختجبر 

 ككم  

يعبيم 

 انثجبد

اختجبر 

يهبراد 

انتفكُز 

 االسبسُخ

1,11 1,19 1,11 1,47 1,99 1,4 1,76 

( , وبمػػغ 0,06أف االنحػػراؼ المعيػػارى لألسػػامة الفرديػػة بمػػغ ) (6)جػػدوؿويت ػػح مػػف        
سػػػػػػامة الفرديػػػػػػة والزوجيػػػػػػة ( لألسػػػػػػامة الزوجيػػػػػػة, بينمػػػػػػا بمػػػػػػغ تبػػػػػػايف كػػػػػػؿ مػػػػػػف األ0,66)
غ التبػايف (, وبمػ6,33( عمى الترتيب, وبمغ االنحراؼ المعيارى لالختبار ككؿ )0,47(,)0,03)
(, وىػو  0,76اختبار التفكير االساسػية كمػا تبينػو بيانػات الجػدوؿ ) , وبمغ معامؿ ثبات(5,4)

 معامؿ ثبات مناسب.
تػػـ حسػػاب معامػػؿ السػػيولة والصػػعوبة لكػػؿ  معامػػؿ السػػيولة والصػػعوبة والتمييػػز لالختبػػار: -د

سػػػؤاؿ مػػػف أسػػػامة االختبػػػار,  ليصػػػبح االختبػػػار فػػػي صػػػورتو النياايػػػة سػػػتة وعشػػػروف مفػػػردة 
عػػادة صػػياغة احػػد االسػػامة الصػػعبة, وقػػد تراوحػػت معػػامالت السػػيولة اختباريػػة بعػػد تعػػديؿ وا

( 0,83 -0,38, وقػد تراوحػت معػامالت التمييػز مػا بػيف )(0,76 -0,65والصعوبة ما بيف )
 لكؿ مفردة اختبارية.  درجةدرجة بواقى  30وبمغت الدرجة الكمية لالختبار 

بعػػد إجػػراء التعػػديالت عمػػى مفػػردات :الصػػورة النياايػػة إلختبػػار ميػػارات التفكيػػر األساسػػية -7
اإلختبػػار فػػي  ػػوء آراء السػػادة المحكمػػيف ونتػػااج الدراسػػة االسػػتطالعية, والتأكػػد مػػف ثبػػات 
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مفػػردة وصػػالح  30وصػػدؽ اإلختبػػار أصػػبح اإلختبػػار فػػي صػػورتو النياايػػة حيػػث يتكػػوف مػػف 
 لمتطبيؽ.

 ثالثاً: إعداد مقياس قلق اإلختبار:

مجػاؿ عر ػو عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف والخبػراء فػي و  إعداد مقياس قمؽ اإلختبػارتـ 
 لممقياس وذلؾ مف خالؿ اإلجراءات التالية:لمتوصؿ لمصورة النيااية  البحث

المقيػػػاس لتحديػػػد قمػػػؽ اإلختبػػػار لػػػدى الطػػػالب بطيػػػئ الػػػتعمـ ىػػػدؼ المقياس:اليػػػدؼ مػػػف  -1
 .بالمرحمة الثانوية

لػدى قمػؽ اإلختبػار رات تقػيس تػـ و ػى مجموعػة مػف العبػاتحديد أسػموب صػياغة الفقػرات:  -0
ي ػايقنى  )ى ىػ أربعػة خيػارات, بحيث يمػي كػؿ عبػارة بطيئ التعمـ بالمرحمة الثانويةطالب ال

ال  –ي ػايقنى ذلػؾ بدرجػة  ػعيفة  -ي ػايقنى ذلػؾ بدرجػة متوسػطة   -ذلؾ بدرجػة كبيػرة 
 .( عبارة38( , وقد ت مف المقياس ) ي ايقنى

مناسػػبة لممسػػتوى و أف تكػػوف التعميمػػات سػػيمة ووا ػػحة وروعػػي :المقيػػاسو ػػى تعميمػػات  -3
أف تت مف التعميمات مثػااًل تو ػيحيًا يبػيف لمطالػب االسػتخداـ الجيػد لورقػة و لمطالب  العقمي
 .اإلجابة

قمػػؽ قػػاـ الباحػث بتطبيػؽ التجربػػة االسػتطالعية لمقيػاس  إذ:التجربػة االسػتطالعية لممقيػاس -4
وكػػاف الغػػرض مػػف إجػػراء التجربػػة  الػػتعمـ بالمرحمػػة الثانويػػة, الطػػالب بطيػػئلػػدى  اإلختبػػار

 :التعرؼ عمى االستطالعية ىو

مقيػػاس قمػػؽ اإلختبػػار لمطػػالب بطيػػئ الػػتعمـ بالمرحمػػة لمتأكػػد مػػف صػػدؽ : المقيػػاسصػػدؽ  -أ
وعمػـ المحكميف مف أساتذة المنػاىج وطػرؽ التػدريس عمى السادة  ,تـ عرض المقياس الثانوية
 ( عبػارة حصػمت6)تػـ اسػتبعاد و  ,الصدؽ الظاىري )صدؽ الخبراء( لممقياسستخراج ا  و , النفس

وتعػػديؿ بعػػض العبػػارات ألنيػػا أكبػػر مػػف المسػػتوي العقمػػي  %( 75عمػػى نسػػبة اتفػػاؽ اقػػؿ مػػف )
لمطالب بطيئ التعمـ بالمرحمة الثانوية, أو ألنيا ال تقيس قمؽ اإلمتحاف بؿ تقػيس القمػؽ بشػكؿ 

قمػػؽ اإلختبػػار لمطػػالب بطيػػئ الػػتعمـ  لمقيػػاسمتوصػػؿ لمصػػورة النياايػػة  لتػػـ األخػػذ بيػػا عػػاـ, و 
, كما تـ حسػاب صػدؽ المقارنػة الطرفيػة المقارنػة, مػف خػالؿ حسػاب الفػروؽ بالمرحمة الثانوية

بػػيف األقويػػاء وال ػػعفاء, وقػػد أشػػارت النتػػااج إلػػى وجػػود فػػروؽ بػػيف المسػػتوييف, حيػػث زادت 
( ممػػا يشػػير إلػػى أف االختبػػار 6,86نسػػبة الحرجػػة )حيػػث بمغػػت ال 6,58النسػػبة الحرجػػة عػػف 

 يميز بيف األقوياء وال عفاء.
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مقيػاس قمػؽ اإلختبػار تػـ حسػاب ثبػات المقيػاس باسػتخداـ لمتأكػد مػف ثبػات ثبات المقياس:-ب
, ممػا يشػير إلػى تمتعػو (0,78)ككػؿ المقيػاسطريقة ألفا كرونباخ , وبمغت قيمػة معامػؿ ثبػات 

   .بقدر عاٍؿ مف الثبات
, والػذي تػـ بنػاؤه فػي قمػؽ اإلختبػارمقيػاس :وصؼ المقياس وتصحيحو )الصػورة النياايػة( -5

ربػاعي يشػمؿ  ويػتـ تصػحيح المقيػاس فػي  ػوء مقيػاس عبػارة,  (36ىذه الدراسة يتألؼ مػف )
ي ػػايقنى ذلػػؾ  -ي ػػايقنى ذلػػؾ بدرجػػة متوسػػطة   -ي ػػايقنى ذلػػؾ بدرجػػة كبيػػرة  )ى ىػػ بػػدااؿ

ي ػػػايقنى ذلػػػؾ بدرجػػػة ( درجػػػات لمبػػػديؿ )3حيػػػث يػػػتـ مػػػنح ), (ال ي ػػػايقنى –بدرجػػػة  ػػػعيفة 
ي ػايقنى ( درجػات لمبػديؿ )0(, و)ي ػايقنى ذلػؾ بدرجػة متوسػطة( درجات لمبديؿ )6(, و)كبيرة

 , و ) صفر( لمبديؿ )ال ي ايقنى(.(ذلؾ بدرجة  عيفة
 :ىذه الدراسة عمى أسموب المقارنات  عتمادنظرا إلاألساليب اإلحصااية المستخدمة في الدراسة

ميارات  في كؿ مف إختباربطيء التعمـ طالب اليحصؿ عمييا  التيبيف متوسطات الدرجات 
المتوسط )تخداـ األساليب اإلحصااية اآلتيةتـ اس مقياس قمؽ اإلختبار,و  التفكير األساسية

 .(rحجـ األثر )حساب , "Zقيمة ", االنحراؼ المعياري )ع(, الحسابي )ـ(
 -عينة الدراسة:

( طالب 5االستطالعية:تـ الحصوؿ عمى عينة استطالعية مف وكاف قواميا ) المجموعة -0
محافظة مف ( مف الطالب المتميزيف إلستخراج صدؽ المقارنة الطرفية 5)بطيئ التعمـ 

وكاف اليدؼ مف العينة  ,(6( سنو وانحراؼ معياري)08,6أسيوط بمتوسط عمر)
 الوقوؼ عمى كفاءة أدوات ومواد الدراسة و بطيا.االستطالعية ىو 

مف الطالب بطيئ التعمـ بالمرحمة األساسية: تـ اختيار العينة األساسية المجموعة  -6
( 08,3بمتوسط)( طالب مف غير المجموعة اإلستطالعية 7وقد بمغ عددىـ )الثانوية, 

 . (6سنو وانحراؼ معياري )

إعداد أدوات ومواد الدراسة وحساب صدقيا وثباتيا, بدأ الباحث فى  تجربة الدراسة:بعد
 عمؿ اإلجراءات التجريبية لمدراسة كالتالي:

 إختيار مجموعة الدراسة. -0

التطبيؽ القبمي ألدوات الدراسة: وذلؾ لموقوؼ عمى المستوى المبداي لعينة الدراسة قبؿ  -6
األساسية وقمؽ اإلختبار والتي  تطبيؽ استراتيجيات العبء المعرفي في ميارات التفكير

 تيدؼ اإلستراتيجيات لتنميتيا وذلؾ عمى مجموعة الدراسة.
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تطبيؽ تجربة الدراسة : قاـ الباحث بتطبيؽ التجربة األساسية لمدراسة خالؿ العاـ  -3
عمـ النفس لمطالب بطيئ التعمـ مف خالؿ  مف خالؿ تدريس 6009-6008الدراسي 

 استراتيجيات العبء المعرفي.

لتطبيؽ البعدى ألدوات الدراسة:بعد تطبيؽ تجربة البحث عمى مجموعة الدراسة, قاـ ا -4
الباحث بتطبيؽ أدوات الدراسة لموقوؼ عمى فاعمية استخداـ استراتيجيات العبء المعرفي 
في تدريس عمـ النفس لتنمية ميارات التفكير األساسية وخفض قمؽ اإلختبار لمطالب 

 وية.بطيئ التعمـ بالمرحمة الثان

 نتــــــائج الدراسة
 .نتائج الدراسة وتفسيرها -أ

والتطبيػػؽ  القبمػػيتػػـ التوصػػؿ إلييػػا مػػف خػػالؿ التطبيػػؽ  التػػيعػػرض لمنتػػااج  يمػػيفيمػػا 
 مجموعػػػةعمػػػى  قمػػػؽ اإلختبػػػارومقيػػػاس  ميػػػارات التفكيػػػر األساسػػػية إختبػػػارالبعػػػدى لكػػػؿ مػػػف 

 .الدراسة
اسػػتراتيجيات تػػدريس عمػػـ الػػنفس فػػي يػػنص عمػػى "مػػا فاعميػػة  والػػذيلإلجابػػةعف السػػؤاؿ األوؿ:

الطػالب بطيػئ الػتعمـ لػدى  ميػارات التفكيػر األساسػيةعمػى تنميػة  وء نظرية العػبء المعرفػي 
 ؟بالمرحمة الثانوية

الدراسػػة فػػي التطبيقػػيف  مجموعػػةطػػالب اللمكشػػؼ عػػف الفػػرؽ بػػيف متوسػػطي درجػػات 
تـ حساب المتوسػطات الحسػابية واالنحرافػات  األساسيةميارات التفكير والبعدي الختبار القبمي 

 :(3)جدوؿ كما ىو مو ح بلمدرجات  المعيارية 
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 (9جذول )

 اختجبر يهبراد انتفكُز األسبسُخانًتىسطبد انحسبثُخ واالَحزافبد انًعُبرَخ نذرجبد انطالة عهً 

 انتطجُك انجعذٌ انتطجُك انمجهٍ ادانًهبر و

انًتىسظ 

 انحسبثٍ

االَحزاف 

 انًعُبرٌ

انًتىسظ 

 انحسبثٍ

االَحزاف 

 انًعُبرٌ

 1,69 6,64 1,17 1,11 انتهخُص 1

 1,68 6,91 1,99 1,19 تحذَذ االهذاف 1

 1,11 6,68 1,19 1,18 طز  األسئهخ 9

 1,49 6,98 1,16 1,11 انتفسُز 4

 4,11 17,98 4,76 8,11 ككم يهبراد انتفكُز األسبسُخاختجبر 

التطبيػؽ  كػؿ مػف فػي درجات الطالب متوسطاتوجود فرؽ بيف  (3)جدوؿويت ح مف 
ككػػؿ, وعمػػى كػػؿ ميػػارة مػػف  ميػػارات التفكيػػر األساسػػية والتطبيػػؽ البعػػدي عمػػى اختبػػار القبمػػي

( 5115المتوسػػط الحسػػػابي لالختبػػار ككػػػؿ فػػي التطبيػػػؽ القبمػػػي)بمغػػت قيمػػػة  مياراتػػو,  حيػػػث
المتوسػػط الحسػػابي لالختبػػار ككػػؿ فػػي التطبيػػؽ بمغػػت قيمػػة بينمػػا  ,(4,76بػػانحراؼ معيػػاري )

المتوسػػط بمغػػت قيمػػة  التمخػػيص(, وعمػػى ميػػارة 4,66( بػػانحراؼ معيػػاري )67,98البعػػدي )
المتوسػػط بمغػػت قيمػػة ( بينمػػا 0,07( بػػانحراؼ معيػػاري )0102الحسػػابي فػػي  التطبيػػؽ القبمػػي)
يػارة تحديػد األىػداؼ وعمى م(, 6,69( بانحراؼ معياري )6,64الحسابي في  التطبيؽ البعدي)

بينمػا  ,(0,99نحراؼ معيػاري )إ( بػ6,08المتوسػط الحسػابي فػي  التطبيػؽ القبمػي)بمغت قيمػة 
(, وعمػى 6,68نحراؼ معيػاري )إ( بػ6,96المتوسط الحسابي فػي  التطبيػؽ البعػدي)بمغت قيمة 

 نحراؼإ( بػػ6,08المتوسػػط الحسػػابي فػػي  التطبيػػؽ القبمػػي)بمغػػت قيمػػة ميػػارة طػػرح األسػػامة 
( بػػانحراؼ 6,68المتوسػػط الحسػػابي فػي  التطبيػػؽ البعػػدي)بمغػػت قيمػة ( بينمػػا 0,03معيػاري )
المتوسػػػػط الحسػػػػابي فػػػػي  التطبيػػػػؽ بمغػػػػت قيمػػػػة (, وعمػػػػى ميػػػػارة التفسػػػػير 0,50معيػػػػاري )
المتوسػػط الحسػػابي فػػي  التطبيػػؽ بمغػػت قيمػػة ( بينمػػا 0,06( بػػانحراؼ معيػػاري )6,00القبمػػي)
لمكشػؼ عػف داللػة الفػروؽ بػيف التطبيقػيف القبمػي و , (0,49ري )( بانحراؼ معيا6,98البعدي)

تػـ اسػتخداـ  ميارات التفكير األساسية لمطػالب بطيػئ الػتعمـ بالمرحمػة الثانويػةوالبعدي الختبار 
 :(4)جدوؿ في كما و نتااجوكانت  اختبار "ويمكوكسوف" لمعينات المرتبطة
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 (4جذول )

وانذالنخ االحصبئُخ  وحجى األثز نهكشف عٍ دالنخ انفزوق ثٍُ "  zيتىسظ انزتت ويجًىعهب ولًُخ "

 يهبراد انتفكُز األسبسُخ انتطجُمٍُ انمجهٍ وانجعذٌ الختجبر

اتجبِ  ًهبرادان و

 انزتت

يتىسظ  انعذد

 انزتت

يجًى  

 انزتت

لًُخ 

"Z" 

انذالنخ 

 اإلحصبئُخ

حجى 

األثز 

(r) 

 1,61 1,11 9,41 1 1 - انسبنجخ انتهخُص  1

 49 7 7 انًىججخ

  - انًتسبوَخ

 1,19 1,11 9,11 1 1 - انسبنجخ تحذَذ االهذاف  1

 16 8 7 انًىججخ

  - انًتسبوَخ

 1,61 1,11 9,19 1 1 - انسبنجخ طز  االسئهخ 9

 69 9 7 انًىججخ

  - انًتسبوَخ

 1,61 1,11 9,19 1 1 - انسبنجخ انتفسُز 4

 16 8 7 انًىججخ

  - انًتسبوَخ

انذرجخ انكهُخ الختجبر 

انتفكُز يهبراد 

 سبسُخاأل

 1,61 1,11 9,41 1 1 - انسبنجخ

 49 7 7 انًىججخ

  - انًتسبوَخ

( بػػػيف 0,00وجػػػود فػػػرؽ داؿ إحصػػػاايًا عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة ) (4)يت ػػػح مػػػف جػػػدوؿ
ميػػػارة  فػػػيمتوسػػػطي رتػػػب درجػػػات طػػػالب مجموعػػػة الدراسػػػة فػػػي التطبيقػػػيف القبمػػػي والبعػػػدي 

( وقػد بمغػت قيمػة حجػـ 3,40" )zوذلؾ لصالح التطبيػؽ البعػدي, حيػث بمغػت قيمػة " تمخيصال
فػرؽ داؿ إحصػاايًا عنػد مسػتوى داللػة  , كمػا يوجػد أي ػاً ( وىػي قيمػة كبيػرة0,660" )rاألثر "

تحديػد ( بيف متوسطي رتػب درجػات الطػالب فػي التطبيقػيف القبمػي والبعػدي عمػى ميػارة 0,00)
( وقػد بمغػت قيمػة حجػـ 3,60" )zوذلؾ لصالح التطبيػؽ البعػدي, حيػث بمغػت قيمػة " ,األىداؼ
فػػرؽ داؿ إحصػػاايًا عنػػد مسػػتوى داللػػة  , كمػػا يوجػػد أي ػػاً ( وىػػي قيمػػة كبيػػرة0,59" )rاألثػػر "

طػػرح ب درجػػات الطػػالب فػػي التطبيقػػيف القبمػػي والبعػػدي عمػػى ميػػارة ( بػػيف متوسػػطي رتػػ0,00)
( وقػػد بمغػػت قيمػػة حجػػـ 3,69" )zوذلػػؾ لصػػالح التطبيػػؽ البعػػدي, حيػػث بمغػػت قيمػػة " األسػػامة
فػػرؽ داؿ إحصػػاايًا عنػػد مسػػتوى داللػػة  , كمػػا يوجػػد أي ػػاً ( وىػػي قيمػػة كبيػػرة0,60" )rاألثػػر "

 التفسػير,( بيف متوسطي رتب درجات الطالب في التطبيقيف القبمي والبعدي عمى ميارة 0,00)
" rوقػد بمغػت قيمػة حجػـ األثػر " z( "3,09)وذلؾ لصػالح التطبيػؽ البعػدي, حيػث بمغػت قيمػة "
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( بػيف 0,00فرؽ داؿ إحصاايًا عنػد مسػتوى داللػة ) , كما يوجد أي اً ( وىي قيمة كبيرة0,60)
ميػػارات التفكيػػر األساسػػية ت الطػػالب فػػي التطبيقػػيف القبمػػي والبعػػدي عمػػى متوسػػطي رتػػب درجػػا

وقػد بمغػت قيمػة حجػـ األثػر  z( "3,40)وذلؾ لصالح التطبيؽ البعدي, حيث بمغت قيمة " ككؿ,
"r( "0,60وىي قيمة كبيرة ). 

نتػااج الكثيػر مػف الدراسػات التػي اعتمػدت  مػى الدراسػة الحاليػة  تتفؽ نتػااج وبالتالي 
محمػد  دراسػة, كاستراتيجيات نظرية العػبء المعرفػي فػي التػدريس لتنميػة ميػارات التفكيػرعمى 

اىميػػة اسػػتراتيجيات خفػػض العػػبء المعرفػػي فػػي  ( والتػػي توصػػمت إلػػي6007يوسػػؼ الزغبػػي )
والػذي اتفػؽ مػى ىػذه النتػااج اي ػا دراسػة زكريػا جػابر  تنمية قدرة الطالب عمي حػؿ المشػكالت

ت إلػػي وجػػود ارتبػػاط سػػالب بػػيف ميػػارات حػػؿ المشػػكالت وزيػػادة ( والتػػي توصػػم6006حنػػاوي)
( والتػػي توصػػمت إلػػي 6006, ودراسػػة عبػػد الواحػػد محمػػود مكػػي)العػػبء المعرفػػي عنػػد الطػػالب

فاعميتػػػػػػػػو فػػػػػػػػي تنميػػػػػػػػة الػػػػػػػػذكاء المكػػػػػػػػاني البصػػػػػػػػري, وكػػػػػػػػذلؾ دراسػػػػػػػػة رم ػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػي 
التفكيػر  لي أىميتػو لميػاراتإ واوالتي توصمHanem & Michael (2015 ),(6006حسيف)
   .الناقد

إلسػتراتيجيات تػدريس عمػـ الػنفس فػي  ػوء نظريػة  الكبيػر ثػرتو ح األ  وىذه النتااج
, التفكير األساسػية لػدى الطػالب بطيػئ الػتعمـ بالمرحمػة الثانويػة ميارات تنميةل العبء المعرفي

التفكيػػر ميػػارات فػػى التطبيػػؽ البعػػدى الختبػػار  الدراسػػة ةتفػػوؽ أداء مجموعػػوالػذى يت ػػح مػػف 
 ذلؾ إلى ما يمي : رجعت الباحثأوقد  ايا في التطبيؽ القبمى,ككؿ عف أدا األساسية

 عمػػي نظريػػة العػػبء المعرفػػي بنيػػت عمػػي  ات تػػدريس عمػػـ الػػنفس والتػػياعتمػػاد إسػػتراتيجي
الب لػدى الطػميارات التفكير األساسػية جعؿ الدماغ ىو مركز التفكير مما زاد مف مستوى 

 .  ة الثانويةبطيئ التعمـ بالمرحم

  تػوفير بياػة العبء المعرفػي عمػي عممت استراتيجيات تدريس عمـ النفس في  وء نظرية
دمغػػو ذكيػػة قػػادرة عمػػى اسػػتيعاب المعمومػػات وتخزينيػػا فػػي البنيػػة أغنيػػة بػػالمثيرات تتػػيح 

 وعمؿ عمي تنمية ميارات التفكير االساسية. المعرفية لدييـ مما يعزز عممية التعمـ

  مػف تعميميػة بياػة تػدريس عمػـ الػنفس القػااـ عمػي اسػتراتيجيات العػبء المعرفػي فقد وفػر
ممػػا يقػػوي الخبػػرة ليػػذة االسػػتراتيجيات خػػالؿ األفػػالـ والرسػػـو االثراايػػة والمكونػػات األخػػرى 

   .ساسيةالتفكير األينمي بعض ميارات التعميمية و 
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 ي استراتيجيات تعمؿ عمػي ة فبصورة ايجابيالب ف تقديـ األنشطة والتدريبات واشتراؾ الطإ
قػػدرة عمػػي تفسػػيرىا لػػدي الطػػالب بطيػػئ الأدت إلػػى تعزيػػز المػػادة و  خفػػض العػػبء المعرفػػي

   التعمـ.

 التعزيػػز الفػػوري وتػػوفير التغذيػػة  بعػػض اسػػتراتيجيات نظريػػة العػػبء المعرفػػي سػػاىمت فػػي
عمى اإلجابة الصحيحة أسيـ في زيادة فاعمية الػتعمـ بطيئ التعمـ  البطالع الطا  الراجعة و 

 .لدييـ مما ساىـ في تنمية ميارات التفكير األساسية لدييـورفى كفاءتو 

 المسػػتندة إلػػى نظريػػة العػػبء المعرفػػي أكثػػر فاعميػػة مػػف  اتف التػػدريس وفػػؽ إسػػتراتيجيا
ورة أكثػر تفصػياًل شرح المادة بص تتيح ىذة االستراتيجياتوذلؾ لكوف   الطريقة االعتيادية

وربطيػػػا بالمعمومػػػات السػػػابقة دوف الحاجػػػة الػػػى مسػػػتمزمات دراسػػػية مكمفػػػة وبمػػػا يحقػػػؽ 
األىػػداؼ العمميػػة والتربويػػة باالعتمػػاد عمػػى مفػػردات المػػنيج المقػػرر مػػف جيػػة ومراعػػاة 

 مف جية أخرى.  الب بطيء التعمـالنمو العقمية والنفسية لمط خصااص

 عرض المادة التعميمية بصورة متسمسمة ومترابطة, مما يزيد مف كفاءة المػتعمـ لمػتعمـ, تـ 
ـت تشػجيى المػتعمـ  ,لتمخػيصومػات واالعقميػة إلػى البحػث عػف المعم ـوتحفيز قػدراتي ومػف ثػ

عمى التفكير بما يتعممو, وقد ساعد ىذا في تنظيـ المادة العممية وفؽ إجػراءات ونشػاطات 
 ًا.مخططة ومنظمة مسبق

تػدريس عمػـ الػنفس اسػتراتيجيات والػذى يػنص عمػى "مػا فاعميػة -:ثػانيلإلجابة عػف السػؤؿ ال 
الطػالب بطيػئ الػتعمـ بالمرحمػة لػدى  فػض قمػؽ اإلختبػارخفػي  في  وء نظرية العبء المعرفػي

 ؟ الثانوية
الدراسة في التطبيقيف القبمي  مجموعةلمكشؼ عف الفرؽ بيف متوسطي درجات الطالب 

تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية كما ىو لمقياس قمؽ اإلختبار والبعدي 
 :(5)مو ح بجدوؿ

 (1جذول )

 نًمُبس لهك اإلختجبرانًتىسطبد انحسبثُخ واالَحزافبد انًعُبرَخ 

 انتطجُك انجعذٌ انتطجُك انمجهٍ 

انًتىسظ 

 انحسبثٍ

االَحزاف 

 انًعُبرٌ

انًتىسظ 

 انحسبثٍ

 االَحزاف

 انًعُبرٌ

 6,18 41,78 4,94 11,87 يمُبس لهك اإلختجبر
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التطبيؽ  كؿ مف في درجات الطالب متوسطاتوجود فرؽ بيف  (5)ويت ح مف جدوؿ
المتوسط الحسابي في التطبيؽ حيث بمغت قيمة  لمقياس قمؽ اإلختبار والتطبيؽ البعدى القبمي
المتوسط الحسابى في التطبيؽ بمغت قيمة ( بينما 4,94نحراؼ معياري )إ( ب05,87القبمي)
وقد تـ استخداـ اختبار "ويمكوكسوف" لمعينات , ( 6,58نحراؼ معياري )إ( ب40,78البعدي)

كما  لمقياس قمؽ اإلختبارلتطبيقيف القبمي والبعدي المرتبطة لمكشؼ عف داللة الفرؽ بيف ا
 :(6)جدوؿبىو مو ح 

 (6جذول )

"  وانذالنخ االحصبئُخ  وحجى األثز نهكشف عٍ دالنخ انفزوق ثٍُ zيتىسظ انزتت ويجًىعهب ولًُخ "

 الختجبر نًمُبس لهك ا انتطجُمٍُ انمجهٍ وانجعذٌ

اتجبِ  

 انزتت

يتىسظ  انعذد

 انزتت

يجًى  

 انزتت

لًُخ 

"Z" 

انذالنخ 

 اإلحصبئُخ

حجى 

األثز 

(r) 

انذرجخ انكهُخ 

نًمُبس لهك 

 اإلختجبر

 1,97 1,11 1,99 1 1 - انسبنجخ

 91 1 7 انًىججخ

  - انًتسبوَخ

( بيف 0,00وجود فروؽ دالة إحصاايًا عند مستوى داللة ) (6)ويت ح مف جدوؿ
مقياس قمؽ متوسطي رتب درجات طالب مجموعة الدراسة في التطبيقيف القبمي والبعدي عمى 

قيمة حجـ ( وقد بمغت 0,39" )zوذلؾ لصالح التطبيؽ البعدي, حيث بمغت قيمة ", اإلختبار
متوسطة وال تمثؿ أثر كبير مما يعني أف إلستراتيجيات التدريس  وىي قيمة r( "0,37)األثر "

لدي الطالب بطيء  في  وء نظرية العبء المعرفي لو تأثير متوسط في خفض قمؽ اإلختبار
التعمـ بالمرحمة الثانوية, مما يؤكد عمي أف قمؽ االمتحاف قد يكوف لو مسببات اخري غير 
 .الجزء الخاص بالعبء المعرفي ولذلؾ كانت النتااج متوسطة األثر ولـ ترؽ إلي التأثير الكبير

لي أف ارتباط ( والتي اشارت إ6006عماد حسف)واتفقت ىذه النتااج  مى نتااج دراسة        
اسموب التعمـ القااـ عمي المعالجة العميقة والتي تمثميا ىنا استراتيجيات تدريس تقوـ عمي 

( والتي توصمت الي أف 1999)Browneاإلختبار, ودراسة  نظرية العبء المعرفي مى قمؽ
التدخؿ المعرفي أدي لرفى ميارة أداء االمتحاف بما يؤدي الي خفض قمؽ االختبار, ودراسة 

( والتي توصمت الي اف 6004( ودراسة زينب عبد العميـ بدوي )6004خالد ىواش )
استراتيجيات التدريس التي تعمؿ عمي خفض العبء المعرفي والتي تؤثر عمي الدافعية تساعد 
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( التي توصمت إلي أىمية تنمية 6000عمي خفض قمؽ االختبار, ودراسة عباس أديبي )
 بار.ميارات التفكير وخفض قمؽ اإلخت

األثر المتوسط الستراتيجيات تدريس عمـ النفس في  وء نظرية  ظيرمما سبؽ ي      
وقد  ,بطيء التعمـ لدي طالب الثانويةلدى الطالب خفض قمؽ االختبار فى العبء المعرفي 

 إلى ما يمي: ىذه النتااج رجى الباحثأ
  إلستراتيجيات التػدريس فػي  ػوء يمكف تفسير وجود تأثير متوسط وعدـ وجود تأثير كبير

نظرية العبء المعرفي في خفض قمؽ اإلختبار لدي الطالب بطيء التعمـ فػي أف مسػببات 
قمػػؽ اإلختبػػار تعػػود إلػػي اسػػباب متعػػددة وأف ىػػذة االسػػتراتيجيات عممػػت عمػػي خفػػض قمػػؽ 
االختبار فػي ىػذا الجانػب المعرفػي فقػط ممػا اثػر بشػكؿ متوسػط فػي خفػض قمػؽ االختبػار 

 الطالب بطيء التعمـ بالمرحمة الثانوية. لدي 

  سبب خفض قمؽ اإلختبار لػدي الطػالب بطػيء الػتعمـ بالمرحمػة الثانويػة رجػى إلػي خفػض
 ػػغط المعمومػػات والػػذي يرجػػى إلػػي اسػػتراتيجيات تػػدريس عمػػـ الػػنفس فػػي  ػػوء نظريػػة 

 العبء المعرفي.

  يعاني الطالب بطيء التعمـ مف العػبء المعرفػي والتػي تعمػؿ عمػي تػدني مسػتوي الدافعيػة
والتي تؤدي إلي قمؽ اإلختبار وذلؾ يكشؼ تػأثير اسػتراتيجيات التػدريس فػي  ػوء نظريػة 

 العبء المعرفي عمي خفض قمؽ اإلختبار ولو بشكؿ متوسط.

 مػػف االنشػػطة مجموعػػة  ظريػػة العػػبء المعرفػػيشػػممت اسػػتراتيجيات التػػدريس فػػي  ػػوء ن
والتدريبات التي جعمت موقؼ االختبار تـ التدريب عميو أثنػاء عمميػة التػدريس ممػا خفػؼ 

  غط االختبار وعمؿ عمي خفض قمقو.

 -التوصيات :
 .أىمية اإلىتماـ بفاة الطالب بطيء التعمـ بحيث اإلستفادة بأقصى ما تسمح بو قدراتيـ 

 إسػػتراتيجيات بالبعػػد عػػف التمقػػيف واسػػتخداـ  إعػػادة النظػػر فػػي طػػرؽ تػػدريس عمػػـ الػػنفس
  تعتمػد عمػػى نشػاط المػػتعمـ فػي  ػػوء نظريػة العػػبء المعرفػي والتػػي حديثػػةونظريػات تعمػـ 

مػػف خػػالؿ األنشػػطة  الػػتعمـالطػػالب عمػػى  اتوتنميػػة قػػدر  والتفكيػػر, عمػػاؿ العقػػؿبإ تيػػتـ
لتػػػي تعمػػػؿ عمػػػي , واطػػػالبة الثارة دافعيػػػاسػػػتو  ,وتيػػػتـ بػػػالتعزيزات ,والتػػػدريبات المناسػػػبة

 تخفيؼ قمؽ االختبار لدييـ.
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 ىتمػػاـ بالمسػػتويات المعرفيػػة ال ػػرورة ا إعػػادة النظػػر فػػي أىػػداؼ تػػدريس عمػػـ الػػنفس و
بحيث يكوف اليدؼ تنمية ميارات التفكير األساسية لدى الطالب بشكؿ عػاـ وخاصػة ذوي 

   الفاات الخاصة.

 وميػػاـ تسػػاعد عمػػى تنميػػة  ,نشػػطةأ  ػػرورة ت ػػميف كتػػب عمػػـ الػػنفس المدرسػػية عمػػى
   ساسية.ميارات التفكير األ

  ساسػية ىميػة االىتمػاـ بميػارات التفكيػر األألػى إنظػار المعممػيف بالتربيػة والتعمػيـ أتوجيو 
   .بطيء التعمـ لما ليا مف دور كبير فى تعزيز تعمـ الطالب

 ب أىميػػة تػػدريس عمػػـ الػػنفس فػػي  ػػوء العػػبء المعرفػػي لمتخفيػػؼ مػػف عمػػي كاىػػؿ الطػػال
 عمػى زيػادة رغبػة يسػاعد المعرفي, والتعرؼ عمى نقاط ال عؼ لدييـ ومحاولػة تعوي ػيا,

توصػي  لػذا ويعمؿ عمي تخفيؼ قمػؽ اإلختبػار لػدييـ, التفاعؿ الصفي في التعمـ و الطالب
عقػػد دورات تدريبيػػة وورش عمػػؿ لتػػدريب معممػػى عمػػـ الػػنفس عمػػى اسػػتراتيجيات الدراسػػة 

 .المعرفي التدريس في  وء نظرية العبء

 -الدراسات والبحوث المقترحة:

بنػػاًء عمػػى نتػػااج الدراسػػة الحاليػػة يقتػػرح الباحػػث بعػػض الدراسػػات التػػي تجيػػب عػػف 
 -األسامة اآلتية :

 تحسػيف جػودة الحيػاةفي تنمية ميارات التفكيػر المتشػعب و  العبء المعرفيية نظرية اعمفما  *
 الثانوية.ذوي صعوبات التعمـ بالمرحمة طالب اللدى 

تػػدريس عمػػـ فػػي فػػي ر المع اسػػتراتيجيات التػػدريس فػػي  ػػوء نظريػػة العػػبءأثػػر اسػػتخداـ  مػػا*
 الطػػالب بطيػػئ الػػتعمـ بالمرحمػػة الثانويػػةلػػدى  المنظػػوميفػػي تنميػػة ميػػارات التفكيػػر الػػنفس 

 التجارية؟
لمطػػالب المعممػػيف بشػػعبة عمػػـ نظريػػة العػػبء المعرفػػي * مػػا اثػػر إسػػتخداـ برنػػامج قػػااـ عمػػي 

 ؟ وجو نحو اليدؼالتميارات التفكير المنظومي و  تنمية النفس عمى
تنميػة ل استراتيجيات تدريس عمـ النفس في  وء نظرية العػبء المعرفػيمية استخداـ ع* ما فا

ذوي السػعات العقميػة  الطالب بطيئ التعمـ بالمرحمة الثانويةلدى  ميارات التفكير اإلستداللى
 ؟المختمفة
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 المراجع:
 المراجع العربية: أوالً: 

 (: اثر خرائط المعرفة فى تنمية ميارات التفكير االساسية واالتجاه نحو6002ابتسام محمد العبد ) -
 مقرر التاريخ بالمرحمة الثانوية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة طيبة ، السعودية .

 مركز الكتاب لمنشر.التدريس والتفكير، القاىرة:  (: 6002)إبراىيم بن عبد اهلل الحميدان -
 تنمية التفكير ومياراتو وتحفيز االبداع ، متاح فى  :( 6000بسام فضل مطاوع ) -
- http: // www. Groubs .google .com . salgroup/ makkah- Training 
 (: ميارات التفكير األساسية، متاح فى 6002بياء الدين الزىور ) -
- http: // www. Groubs .google .com . salgroup/ makkah- Training 
 (: تعميم ميارات التفكير ، متاح فى 6002بندر الحازمى) -
- http: // www. Groubs .google .com . salgroup/ makkah- Training 
  (: الشامل فى ميارات التفكير ، عمان ، دار ديبونو لمنشر.6002ثائر حسين ) -
ز وقمق االمتحان وأثرىا في التحصيل في مادة المغة (: العالقة بين دافعية اإلنجا6002خالد ىواش ) -

االنجميزية لدي طمبة المرحمة األساسية والثانوية في محافظة المفرق، مجمة العموم التربوية والنفسية، 
 .006-02، 3، العدد 2البحرين،المجمد

 (: التعمم المعرفي،عمان، االردن:دار الميسرة لمنشر.6002حسين محمد أبو رياش) -
 ( ، تنمية ميارات المغة العربية ، القاىرة ، عالم الكتب .6006سعيد عبداهلل الفى ) -
فاعمية برنامج إرشادي لخفض مستوى قمق االمتحان لدى تالميذ السنة  :(6002سميمو سايحي) -

 الثانية ثانوي، رسالة ماجستير، جامعة ورقمة، الجزائر.
إستراتيجية الشكمية المستندة إلى نظرية العبء المعرفي في فاعمية  (:6003)سياد عبد األمير عبود -

،مجمة كمية التربية تحصيل مادة الكيمياء والتفكير العممي لدى طالبات الصف األول متوسط
 .233-203، 00العدداالساسية، جامعة بابل، 

ارات، دار ( ، تربية التفكير مقدمة عربية فى ميارات التفكير،االم6002شاكر عبدالحميد وآخرون ) -
 .0القمم، ط

(:العبء المعرفي وعالقتو بميارات اإلدراك لدي عينة من تالميذ 6002صبحي بن سعيد الحارثي) -
الصف السادس االبتدائي من ذوي صعوبات التعمم االكاديمي، مجمة دراسات تربوية ونفسية، كمية 

 . 22-00التربية،جامعة الزقازيق، يناير،
 كير بال حدود ، القاىرة ، عالم الكتب .( : تف6002صالح الدين عرفة ) -
 عمم التفكير ، عمان ، مركز ديبونو لمنشر . :( 6002صالح صالح المعمار ) -
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(: قدرات التفكير االبتكاري وعالقتيا بعادات االستذكار وقمق االختبار لدي 6000عباس أديبي ) -
 .62-60، 3،العدد 6الطالب، مجمة العموم التربوية والنفسية،البحرين، المجمد 

العبء المعرفي لدى طمبة المرحمة  :(6000جاسم حسن ميدي ) عبد األمير عبود الشمسي، -
 جامعة بغداد. كمية التربية ابن رشد،مجمة اإلعدادية، 

، عمان، دار 0( : طرق التدريس فى القرن الواحد والعشرين، ط6002عبدالمطيف حسين فرج ) -
 المسيرة.

(:أثر استخدام استراتيجية التعريف باألىداف 6006كر المحاميد )عماد الزغمول، فؤاد طالفحة، شا -
السموكية والتدريب عمي كيفية وضع األسئمة في خفض قمق االختبار لدي المتعممين،مجمة جامعة 

 .202-393،المجمد االول،62دمشق،العدد 
امعة (: مدي فعالية برنامج تدريبي في خفض الضغوط النفسية لدي طالب الج6002عماد حسن ) -

وأثره في ميارات االستذكار والتحصيل األكاديمي، مجمة كمية التربية، جامعة أسيوط،المجمد 
 .0،العدد 66

(: تصميم تعميمي تعممي قائم عمي نظرية العبء المعرفي وفاعميتو 6002عبد الواحد محمود مكي) -
طة بالعراق، في تحصيل مادة الرياضيات والذكاء المكاني البصري لدي طالب المرحمة المتوس

 .22-32، 2،العدد6المجمة العربية لمعموم ونشر األبحاث، المجمد 
منشطات  فاعمية تصميم تعميمى تعممى باستخدام نمطين من انماط :(6002قحطان فضل راىى ) -

، رسالة  البيئى استراتيجيات االدراك فى تدريس االحياء واثرىا عمى التفكير العممى وتنمية الوعى
 دكتوراه غير منشورة ، كمية تربية ابن الييثم ، جامعة بغداد .

القراءة عمى  فعالية استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة فى تدريس :(6000محمد حسين عمى ) -
المرحمة الثانوية، جامعة  تنمية بعض ميارات الفيم القرائى وميارات ما وراء المعرفة لدى طالب

 سالة ماجستير غير منشورة،  كمية التربية بقنا.جنوب الوادى، ر 
(: "قمق المستقبل وعالقتو بكل من فاعمية الذات والطموح 6003محمد عبد اليادي الجبوري ) -

األكاديمي واالتجاه لالندماج االجتماعي لطمبة التعميم المفتوح" رسالة دكتوارة ، كمية اآلداب والتربية، 
 www.ao.academy.orgالدنمارك، من الموقع: األكاديمية العربية المفتوحة في

(: أثر العبء المعرفي وطريقة العرض والتنظيم وزمن التقديم لممادة 6002محمد يوسف الزغبي) -
التعميمية في البيئات متعددة الوسائط عمي التذكر،المجمة الدولية لمعموم التربوية والنفسية، المؤسسة 

 .602-28029البشرية،العدد العربية لمبحث العممي والتنمية 
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( فاعمية برنامج إرشادي لخفض مستوي قمق االمتحان وأثره في 6003مجدي الشحات وخالد البالح) -
،الجزء 92الثقة بالنفس ودافعية اإلنجاز لدي طالب الجامعة، مجمة كمية التربية، جامعة بنيا،العدد 

 . 622-602األول.
، القاىرة، 0خالل استرتيجيات التعمم باالكتشاف، طالتفكير من  :( 6002مجدى عزيز ابراىيم ) -

 عالم الكتب.
: صعوبات التعمم رؤية تطبيقية، عمان، دار الثقافة (6006ى القمش ، وفؤاد الجوالدة )مصطف -

 .لمنشر
مناىج وبرامج التعميم،  –مبادئ في تصميم المواد التعميمية (: 6002)منصور أحمد عبدالمنعم -

  .المصريةالقاىرة: مكتبة األنجمو 
(:التعمم اإللكتروني في ضوء نظرية الحمل المعرفي، مجمة 6003مصطفي سالمة سراج الدين ) -

 . 9-0،سبتمبر،06التعميم االلكتروني،العدد 
(: وجية الضبط وعالقتيا بانماط التفكير لدى طالب التعميم الصناعى، رسالة 6002مندور مميكة ) -

 .، الجزائرماجستير، جامعة خضر
(: فاعمية تصميم تعميمى تعممى وعالقتيما 6000ين العفون ، وقحطان فضل راىى )نادية حس -

 بالتفكير العممى والوعى البيئى، عمان، دار صفاء لمنشر.
(. فعالية برنامج إرشادي مقترح لخفض قمق االختبار لدى طالب 6002نائل إبراىيم أبو عزب ) -

  .غزة – الجامعة اإلسالميةالمرحمة الثانوية بمحافظات غزة، 
ميارات التفكير االساسية فى كتب التربية االجتماعية  (:6000محمد عبيدات ومنى يونس ) ىانى -

 .302-692، 6، عدد32والوطنية لمصفوف الثالث االولى فى االردن، جامعة العموم التربوية، مجمد
(: العبء المعرفي لدي طمبة المعيد التقني في 6003عبد القادر أحمد) واثق عمر التكريتي،جنار -

كركوك وعالقتو ببعض المتغيرات، مجمة الدراسات االنسانية، جامعة كركوك، العراق، المجمد 
 .202-68326،العدد2

مادة الكيمياء (: أثر التدريس وفق نظرية العبء المعرفي في تحصيل 6002وسن ماىر جميل) -
استبقاء المعمومات والتنور العممي والتكنولوجي لدي طمبة قسم الكيمياء، رسالة دكتوراه الحياتية و 

 .23-09، 2، عدد 02غير منشورة، كمية التربية ابن الييثم العممية،مجمد 
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